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مقدمة املركز
إ ّن جدلية الرتاث ـ الحداثة أوجدت تيارات مختلفة سواء أكانت يف الغرب
أم يف العامل االسالمي ،فهناك من انحاز إىل الرتاث وهناك من انحاز إىل الحداثة،
وحاول البعض التوفيق بينهام وإن كان عىل حساب طرف دون آخر .
ومل نقصد باالنحياز نحو الرتاث تلك الحالة السلفية التي ترفض جميع أمناط
الحياة الجديدة وتتقوقع عىل ماضيها مبا فيه من تخلف وتقهقر وأخطاء ،بل املراد
من الرتاث (يف بحثنا هذا) العبور عن غبار الحداثة والعلم املادي ،والوصول إىل
الحكمة الخالدة والعلم القديس املنضوي يف الرتاث واملتوزّع يف شتى الثقافات
واألديان واملذاهب السابقة.
الرتاث بهذا التفسري وبهذه الرؤية يتزاوج مع نوع من الباطنية ،ويقرتب من
العرفان والتصوف ليك ّون نظرة كونية تستقي معاملها من الطرق الصوفية وتعاليم
األديان واملذاهب املختلفة التوحيدية والوضعية.
يُعترب رينيه غينون ( 1886ـ  )1951أو عبد الواحد يحيى ـ االسم الذي انتخبه
لنفسه بعدما أسلم يف مرص عام 1930م ودخل يف الطريقة الشاذلية ـ رائد الدعوة
املتحمسة يف الرجوع إىل الرتاث والتمسك باملدرسة التقليدية يف الغرب .املدرسة
التي أنتجت علامء وفالسفة تقليديني أمثال:
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آناندا كوما راسوامي ( )1947-1877فريتيوف شوان ( )1998-1907تيتوس
بوركهارت ( 1908ـ  )1984ماركو باليس ( )1990-1895مارتني لينجز (-1909
 )2005ويتال بريي ( )2005-1920وأخريا ً السيد حسني نرص ( ) 1933ووليام جيتيك
( )1943حيث تبلورت دعوتهم يف نقد الحضارة الغربية املعارصة وما أنتجته من
دمار لألخالق والفضيلة واإلنسانية والبيئة ،والدعوة إىل الرتاث والفلسفة التقليدية
أو الحكمة الخالدة ،والتعددية املنبثقة من روح العرفان والتصوف.
وقد تن ّوعت آراء وكتب وأبحاث رينيه غنون بتن ّوع املشارب الفكرية والدينية
التي سلكها طيلة حياته ،فمن كاثولييك متح ّمس إىل غنويص يبحث يف العلوم
الغريبة ،وأخريا ً إىل مسلم سلك الطريقة الشاذلية ،ولكن الصبغة الغالبة فيها
تتمحور حول نقد الحضارة الغربية والدعوة إىل االلتزام بالرتاث واملدارس التقليدية
للحضارات السابقة.
وقد تبلورت زبدة آراء غنون يف كتابيه( :أزمة العامل الحديث) و (زمن الكمية
ـ أو حكم الكم ـ وعالمات آخر الزمان).
يتمحور هذا الكتاب (أزمة العامل الحديث) بفصوله التسعة حول محورين
ب ّينهام املؤلف يف مقدمته:
األوىل( :أ ّن هذه الحضارة التي يتبجح بها امل ُ ْح َدثون ال تحتل مكانة مميزة يف
تاريخ العامل ،وأنّه من املمكن أن تلقى املصري نفسه لحضارات أخرى اختفت عرب
أزمنة تتفاوت يف ِق َدمها ،وأ ّن بعضها مل يخلّف سوى آثار ضئيلة وبقايا تكاد ال ترى
أو ال ميكن التعرف عليها إال بصعوبة) .
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الثانية( :أنّه ليس من سبب لالكتفاء بأن نتلقّى بشكل سلبي الفوىض والظالم
الذي يبدو للحظات أنّه انترص).
إ ّن املؤلف من خالل استقراء البنى التحتية واألسس التي اعتمدت عليها
الحضارة الغربية ،يحاول إثبات دخولها يف أزمات متع ّددة؛ ليستنتج منها تحقق
فرضية (إمكانية انهيار حضارة الغرب كسائر الحضارات) .فعل ّية هذا االنهيار بعد
أن ص ّوره يف البداية كفرضيّة ،إذ إ ّن تلك األزمات قد أدخلت حضارة الغرب يف مآزق
حرجة سوف تطيح بها باملآل .
وهذا ما يب ّينه بالتفصيل يف فصول كتابه من قبيل( :العرص املظلم ،العلم
الدنيوي ،الفردية ،الفوىض االجتامعية) وغريها من املباحث.
بعد إثبات هذه الظاهرة نصل بشكل طبيعي إىل املحور الثاين وهو عدم وجود
التمسك بالرتاث واملدرسة
أي م ّربر ملتابعة هكذا حضارة منهارة وخاوية ،بل األوىل
ّ
ّ
التقليدية والرجوع إىل الحكمة الخالدة والعلم القديس املنضوي يف تعاليم املدارس
التقليدية السابقة .
من هذا املنطلق ومتاشياً مع رسالة املركز االسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية يف
رسم اسرتاتيجيات دينية ومعرفية جادة ،وقع االختيار عىل ترجمة هذا الكتاب
ليكون متهيدا ً ملا يرنو اليه املركز من وضع خطط وبرامج دينية معرفية تعالج
األزمات املحدقة باالنسان يف العرص الحديث.
وختاما كان لزاماً علينا أن نن ّوه إىل التأثريات الباطنية والتأويلية يف أفكار مؤلفنا
هذا ،إذ نرى مثال خيوط الفكر الهندويس سارياً يف جميع فصول الكتاب وذلك يف
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تعيني الدورات التي شهدتها البرشية ،ولكن هذا ال يقلل من أهيمة جهد املؤلف
يف نقد الغرب وحضارته واإلشارة إىل ثغراته وما يفتحه من مناخات نقدية للقارئ
الكريم.
السف َر القيّ َم إىل الق ّراء ،نُثَ ِّمن جهود املرتجمني له:
ونحن إذ نقدم هذا ِّ
الدكتور عدنان نجيب الدين والشيخ جامل عامر حيث تبَ ّنى كل واحد منهام
ترجمة فصول من الكتاب .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل محمد وآله
الطاهرين.

النجف األرشف
محرم الحرام  1438هـ

توطئة
«الش ُق َوال َغ ْر ُب» ،ك ّنا نعتقد أنّنا قد ق ّدمنا ،حول املسائل
قبل ع ّدة سنوات ،عندما كتبنا َّ ْ
ِ
األقل .ومنذ ذلك
التوجيهات ال ّنافع ِة لتلك املرحلة عىل ّ
كل
التي كانت موضوع هذا الكتابَّ ،
مم
الوقت ،تسارعت األحداث بشكل
نغي كلمة واحدة ّ
ٍّ
تصاعدي دامئاً ،ومن دون أن تجعلنا ّ
سبق وقلناه ٍ
ِ
التوسع يف بعض
بعض
آنئذ ،فإنّها تجعل َ
التوضيحات اإلضاف ّي ِة مالمئةً ،وتفرض علينا ُّ
اإللحاح عليها يف الب ْدء .وهذه التوضيحات
الرضوري
وجهات النظر التي مل نكن نعتقد أنّه ِمن
ِّ
ُ
تفرض نفسها ال س ّيام مع ما رأيناه يتّضح من جديد ،يف هذه الفرتات األخرية ،وبشكل عدا ٍّيئ
أكرث مام ينبغي ،من بعض مظاهر الغموض التي سبق أ ْن التزمنا متا ًما بإزالتها؛ مع االمتناع
أي جدل ،رأينا من املفيد وض َع األمور يف نصابها م ّرة أخرى.
بعناية عن الخوض يف ِّ
ويف هذا اإلطار هناك اعتباراتٌ هي ،وإ ْن كانت أساس ّيةً ،تبدو غريب ًة ج ًّدا عن األغلب ّية
الساحقة من ِ
منل من العودة إليها
معاصينا الذين ،من أجل جعلهم يفهمونها ،ال يجب أن َّ
ّ
م ّر ٍ
ات عديد ًة بتقدميها مبظاهرها املختلفة ،وبرشحها بشكل أت َّم كلّام كانت الظّروف تسمح
ٍ
صعوبات مل يكن توقّ ُعها دامئاً ممكناً أل ّول و ْهل ٍة.
بذلك ،ما يولِّد
أي يشء حتّى ُيك َن
يتطلّب عنوا ُن هذا الكتاب َ
بعض الرشوحات التي يجب تقد ُميها قبل ِّ
أي التباس .إ ّن إمكان ّية الكالم عن أزمة للعامل الحديث مع أخذ كلمة «أزمة»
فهمه ِمن دون ِّ
األقل،
كف الكثريون عن التّشكيك به ،وبهذا الخصوص عىل ّ
مبعناها املألوف ج ًّدا ،أم ٌر قد ّ
حصل تغيري ملموس مه ّم :تحت تأثري األحداث ،بعض األفكار الوهم ّية بدأت تتب ّدد ،وال ميكننا
مؤش عىل
من جانبنا إال أن نسعد بذلك ،أل ّن هناك بالرغم من ّ
كل يشء أعراضاً مؤاتية وهي ٌّ
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إمكانيّة تصحيح العقليّة املعارصة ،وهي بارقة خافتة يف خض ِّم هذه الفوىض الحاليّة .من هنا
فإ ّن اإلميان بـ «تق ّد ٍم» ما غريِ مح َّد ٍد ،والذي سبق أن ا ُعتُ ِب نوعاً من ال ُّدوغام (العقيدة الجامدة)
ستشف البعض بشكل مب َهم
ّ
( )Dogmaالتي ال تُ َّس وال ت ُ َناقش ،مل يَعد مقبوالً بشكل عا ّم؛ ويَ
وتتوسع يف االت ّجاه
وغامض بعض اليشء أ ّن الحضارة الغربيّة بدالً من أن تتو ّجه باستمرار
ّ
ِ
نفسه ،ميكنها الوصول يوماً ما إىل نقطة توقّف أو الغوص متاماً يف ظالم أو كارثة.
وربا ال يرى هؤالء بوضوح أين يكمن الخطر ،واملخاوف الوهم ّية أو السخيفة التي يُبدونها
ّ
أحياناً تثبت بشكل ٍ
كاف اإلرصار عىل كثري من األخطاء يف عقل ّيتهم .وحسناً أنّهم أدركوا أخريا ً
توصلوا إىل فهم أ ّن هذه
وجود خط ٍر ما وإن شعروا به من دون أن يفهموه حقيقة ،وأنّهم ّ
تحتل مكانة متم ِّيزة يف تاريخ العالَم ،وأنّه
الحضارة التي يتب ّجح بها امل ُح َدثون ( )modernesال ّ
نفسه الذي لقيته حضاراتٌ أخرى اختفت عرب أزمنة تتفاوت يف
من املمكن أن ت َلقى املص َري َ
ِق َد ِمها وأ ّن بعضها مل يخلّف سوى آثار ضئيلة وبقايا إ ّما أنّها تكاد ال تُرى أو أنّها ال ميكن التع ّرف
عليها إلّ بصعوبة.

لو قلنا ،إذًا ،أ ّن العالَم الحديث قد أصيب بأزمة ،فإ ّن ما نفهمه عاد ًة من هذا القول هو
أنّه قد وصل إىل نقطة حرجة ،أو بعبارة أخرى ،أ ّن تح ّوالً عميقًا نسبيًّا هو ُ
وشيك الوقوعِ ،وأ ّن
تغي ًريا يف االت ّجاه يجب أن يحدثَ يف األمد القصري ،طوعاً أو كرهاً ،وبطريقة مفاجِئة نو ًعا ما
وبكارثة أو من دونها .إ ّن هذا الفه َم م َّرب ٌر بالكامل ويتناسب مع جزء مام نفكّر به نحن ،ولكن
مع جزء منه فقط ،ألنّه بالنسبة إلينا ،وبوضع أنفسنا من خالل وجهة نظر أكرث عموميّة ،ميثّل
حل،
العرص الحديث مبجمله بالنسبة للعالَم مرحل َة أزمة .ويبدو من جهة أخرى أنّنا أمام ٍّ
وهذا ما يجعل الطابع غري
الطبيعي لهذه الحالة من األشياء التي تستم ّر منذ عدة قرون أكرثَ
ّ
حساسيّة اليوم ،ولكن مل تكن نتائ ُجها لِتبد َو ملحوظَ ًة بق ْدر ما هي عليه حاليًّا .لهذا تجري
ّ
األحداث بهذه الرسعة املتزايدة وهذا ما ك ّنا نل ّمح إليه بداي ٍة ،ومن املؤكّد أنّه ميكن أن يستم ّر
أيضاً لبعض الوقت لك ْن ال إىل أجل غري مس ّمى ،ومن دون أن يكون باإلمكان تعيني ح ٍّد معني،
إال أ ّن االنطباع الذي لدينا هو أ ّن هذا األمر ال ميكنه االستمرار طويالً.
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ٍ
عم نريد قوله :فا ّن اشتقاق
وتتض ّمن كلم ُة «أزمة»
أصلح للتعبري ّ
دالالت أخرى ،تجعلها َ
الكلمة الذي غالبًا ما نُغفله بالنتيجة يف االستعامل الشائع ،لكنِ الذي من املناسب أ ْن نرجع
وكامل قيمته
َ
الخاص
إليه كام يجب أن نفعل عندما نريد أن نعيد ملصطل ٍح ما متا َم معناه
ِّ
األصليّة ،قلت :إ ّن اشتقاق (كلمة أزمة) يجعله مرادفاً جزئيّاً لـ « ُحكم» ( )jugementولـ
«متييز» ( .)discriminationإ ّن املرحلة التي ميكن أن نقول عنها حقًّا «حرجة» ()critique
حل مناسب أو غري مناسب ،إنّها تلك
أي نسقٍ لألشياء هي تلك التي توصل مبارشة إىل ٍّ
يف ّ
التي يدخل فيها قرار بهذا االتجاه أو ذاك؛ وعندها ،وبالنتيجة ،يصبح ممكناً إطالق ُحكمٍ عىل
ٍ
تصنيف للنتائج،
النتائج التي ت ّم الحصول عليها ،وموازنة ما هو «مع» وما هو «ض ّد» بإجراء
أي منهام بشكل نها ٍّيئ .وبالطبع ليس
سلبي ،ورؤية رجحان امليزان إىل ٍّ
بعضها إيجا ّيب وبعضها ّ
أي ا ّدعاء بإقرار مثل هذا التمييز بشكل كامل ،فهذا سيكون مبك ًرا أل ّن األزمة مل تجد
لدينا ُّ
خاصة أنّه
بَع ُد طريقها إىل ّ
الحل وقد ال يكون ممك ًنا القول بشكل دقيق متى وكيف سيكونّ ،
من املفضّ ل االمتناع عن بعض التوقُّعات التي ال تعتمد عىل ُحجج ميكن تعقُّلها بشكل واضح
يجري تأويلُها بشكل غري مناسب وأن ت ُضاعف الغموض بدالً من
للجميع ،والتي يُخْىش أن
َ
الوسائل التي
ُ
كل ما نستطيع أن نفعله هو املساهمة إىل ح ٍّد ما ،وبقدر ما ت ُتيحه لنا
تبديدهُّ .
الوعي ببعض النتائج التي تبدو مكين ًة متاما منذ اآلن ،ويف تهيئة
بحوزتنا ،يف منح من له األهليَّ ُة َ
رص التي يجب استخدامها يف الـ«ال ُحكم»
وإ ْن يكن ذلك بطريقة جزئيّة وغري مبارشة -العنا ِيل الذي تنفتح انطالقًا منه مرحل ٌة جديد ٌة من تاريخ البرشيّة عىل األرض.
املستقب ّ
بعض التعابري التي نستخدمها تَستحرض ،بال ّ
شك ،يف أذهان البعض فكر َة ما نس ّميه «يوم
الحساب» ( ،)jugement dernierويف واقع األمر لن يكون من الخطإ أن نفهم ذلك حرف ّياً أو
رشح ذلك بذي أهم ّية هنا،
رمزيّاً أو كليهام يف آنٍ  ،أل ّن أح َدهام ال ينفي اآلخ َر يف الواقع ،وليس ُ
أي حال ،ميكن للموازنة بني أن نكون «مع» أو«ض ّد» ،وكذلك
فليس هذا مكانَه وال وقتَه .وعىل ّ
التمييز بني النتائج اإليجاب ّية والسلب ّية التي ت َح َّدث ْنا عنها للتّ ّو ،أن يجعالنا نفكّر بالتأكيد بتوزيع
«املنتَخَبني» و«الساقطني» عىل مجموعتني غري قابلتني للتغيري من اآلن فصاعدا ً ،حتى وإن مل
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األقل وذات مضمون،
تكن تلك سوى مج ّرد مامث َلة ،علينا االعرتاف بأنّها مامث َلة صالحة عىل ّ
تتناسب مع طبيعة األشياء ،وهذا يستدعي بعض التفسريات.
ليس مصادفةً ،بالتأكيد ،أ ْن تكو َن الكث ُري من العقول مسكون ًة اليو َم بفكرة «نهاية
نأسف لذلك من بعض النواحي ،أل ّن املبالغات التي ترتتب عىل هذه الفكرة
العامل»؛ ولنا أ ْن َ
وكل
«املسيحي» الذي هو نتيجة لها يف مختلف األوساطّ ،
املفهومة بشكلٍ س ِّيئٍ  ،والهذيان
ّ
يل يف عرصنا الراهن ،ال تساعد كلّها سوى عىل زيادة
هذه التجليات الناتجة عن االختالل العق ّ
خطر هذا االختالل بنسب غري بسيطة مطلقاً .فال ميكن تجاهل أ ّن هناك واقعاً ال ميكن عدم
أخذه باالعتبار .واملوقف األكرث مالءمة عندما نعاين مثل هذه األشياء هو بالتأكيد املوقف
الذي يعني استبعادها بصورة قطع ّية من دون اإلمعان بتفحصها ،ومعالجتها ك ّرتهات أو
مج ّرد أحالم ال قيمة لها .ومع ذلك نحن نعتقد أنّه وان كانت مج ّرد ت ّرهات ،ففي الوقت
الذي نستنكرها من األفضل البحث عن األسباب التي أوجدتها وعن نسبة الحقيقة فيها
التي تتفاوت نسب ُة تحريفها بالرغم من ذلك ،أل ّن الخطأ يف املجمل ليس سوى منط من
أي مكان ،وهو ليس
سلبي؛ فالخطأ املطلق ال ميكن أن يكون موجودا ً وال يف ّ
الوجود محض ّ
سوى كلمة فارغة من املعنى .وإذا عاي ّنا األشياء بهذه الطريقة ،ميكننا أن نالحظ من دون
عناء أ ّن هاجس «نهاية العامل» مرتبط بشكل وثيق بحالة الشعور بالضيق العا ّم التي نعيش
فيها راهناً :فنذير الظالم ليشء ما ،يوشك عىل النهاية ،والذي يؤث ّر من غري ضابط عىل بعض
التخ ُّيالت ،يُحدث فيها بطبيعة الحال متثالت غري منتظمة ،ويف أغلب األحيان تكون ذات
تعب بدورها عن نفسها خارج ّياً مببالغات ك ّنا قد أرشنا إليها .وهذا التفسري
طبيعة ماديّة ّ
األقل لو استطعنا إيجاد عذر للذين وقعوا ال إراديّاً يف هذا الخطإ ،أل ّن
ليس م ّربرا ً لها؛ أو عىل ّ
لديهم استعدادا ً عقل ّياً مسبقاً هم غري مسؤولني عنه ،فهذا ليس سبباً لتربير الخطإ نفسه.
يختص بنا ،أنّه ال ميكننا بالتأكيد أن نلقي باللوم املبالَغ فيه عىل أنفسنا إزاء
ويبقى يف ما ّ
«املسمة دين ّية» يف العامل املعارص ،وكذلك بخصوص كل ال ّرتهات الحديثة عموماً،
املظاهر
ّ
وربا ما قلناه هنا يجعلهم
فنحن نعلم أ ّن البعض م ّنا قد تغويهم املقاربة بطريقة مغايرةّ ،
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يفهمون بطريقة أفضل كيف نتعاطى مع األشياء ،ببذل الجهد لننظر دامئاً من الزاوية
الوحيدة التي ته ّمنا أال وهي الحقيقة املنصفة وامل ُرتفِّعة عن النفعيّة.
«السيكولوجي» لفكرة «نهاية العامل» ولتجلياتها
كل يشء :فمج ّرد التفسري
هذا ليس َّ
ّ
الراهنة إذا كانت فقط يف إطارها ال ميكن أن يعترب كافياً بنظرنا ،كام أ ّن الوقوف عند هذا
التفسري سوف يكون عرضة للوقوع تحت تأثري األوهام الحديثة التي نتص ّدى لها يف كل مناسبة.
فبعض الناس ،وكام ذكرنا ،يشعرون بشكل غامض بالنهاية الوشيكة ليشء ما ال يستطيعون
تحديد طبيعته وال مداه بدقة؛ وينبغي تق ّبل أ ّن لديهم هنا إدراكاً واقع ّياً ج ّدا ً برغم ضباب ّيته
واستناده إىل تفسريات خاطئة أو تشويهات مبدعة ،فمهام كانت هذه النهاية ،فإ ّن األزمة التي
ال ب ّد من وصولنا إليها هي جل ّية مبا فيه الكفاية ،وإ ّن العديد من اإلشارات التي ال لبس فيها
والتي من السهل مالحظتها تقود كلّها وبطريقة متناسقة إىل االستنتاج نفسه .هذه النهاية
ليست «نهاية العالَم» بال ّ
شك ،باملعنى العام الذي يريد فيه بعض الناس فهمه ،ولك ّنه عىل
األقل نهاية عالَمٍ ما .وإذا كان هذا الذي ينبغي أن ينتهي هو الحضارة الغرب ّية بشكلها الراهن،
يصبح مفهوماً أ ّن أولئك الذين اعتادوا عىل ألّ يروا شيئاً آخر خارجها ،وعىل اعتبارها «الحضارة»
كل يشء سينتهي بانتهائها ،وأنّها إذا زالت ستكون
من دون أي نعت ،يعتقدون بسهولة أ ّن ّ
فعال «نهاية العالَم».
سنقول ،إذًا ،لو أردنا وضع األشياء يف نصابها ،أنّنا ،وكام يبدو ،نقرتب فعالً من نهاية عالَمٍ ما،
رص ما أو دورة تاريخيّة ما ،ميكن أن تتناسب يف هذه الحالة مع دورة كونيّة بحسب
أي نهاية ع ٍ
كل العقائد التقليديّة .فقد حصلت يف املايض أحداث من هذا النوع ،وسيحصل
ماعلّمتنا إيّاه ُّ
مثلها ،من دون شك ،يف املستقبل؛ أحداث ذات أهميّة متفاوتة بحسب ما تنهيه من مراحل
تخص إ ّما البرشيّة جمعاء عىل األرض ،وإ ّما هذا الجزء أو ذاك الجزء اآلخر
متفاوتة االمتداد ّ
منها ،وإ ّما عرقاً أو شعباً معيّناً.
ومن املفرتض يف الحالة الراهنة للعامل ،أ ّن التغيري الذي سيحصل سيكون مداه شامالً ج ّدا ً،
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ومهام كان الشكل الذي سيتخذه ،والذي ال نحاول تحديده ،فإنّه سيصيب الكرة األرضيّة بر ّمتها
أي حال ،فإ ّن القوانني التي تحكم مثل هذه األحداث تطبّق
مع تفاوت يف مدى تأثرياته .وعىل ِّ
من خالل املامثلة عىل جميع املستويات مبا يف ذلك ما يُقال عن «نهاية العالَم» مبعناه األع ّم
األريض ،ومع االحتفاظ بكل النسب عندما
الذي يُستطاع فهمه ،والذي ال يتعلّق عادة إالّ بالعامل
ّ
يختص األمر فقط بنهاية عا ٍمل ما ،يبقى حرص املعنى صحيحاً أيضاً.
ّ
تساعد هذه املالحظات األول ّية عىل فهم أكرب لالعتبارات التي تيل؛ وقد أتيحت لنا الفرصة
أي حال أن
يف مؤلفات سابقة لإلشارة إىل «القوانني الدوريّة» :وقد يكون من الصعب عىل ّ
نعرض هذه القوانني عرضاً كامالً بشكل ميكِّن من إدراكها بسهولة من ِقبل العقول الغرب ّية،
األقل ،من الرضوري أن يكون لدينا بعض املعطيات حول هذا املوضوع يف ما لو أردنا
لكن عىل ّ
أن يكون لدينا فكرة حقيق ّية عام هو العرص الراهن وما ميثله بدقة قي مجمل تاريخ العامل.
لذلك سوف نبدأ بتبيان أ ّن ميزات هذا العرص هي يف حقيقة األمر امليزات التي أشارت فيها
العقائد التقليديّة عىل مدى األزمان إىل املرحلة الدوريّة التي تتوافق معها ،وكذلك تبيان أ ّن ما
أسايس لنظام أوسع ،ونتيجة
هو غري سليم وغري منتظم من وجهة نظ ٍر ما هو مع ذلك عنرص
ّ
حتم ّية للقوانني التي تحكم تط ّور أي ظاهرة .ويبقى أن نقول عىل الفور ،أنّه ليس من سبب
سلبي الفوىض والظالم الذي يبدو للحظات أنّه انترص ،ألنّه لو كان
لالكتفاء بأن نتلقّى بشكل ّ
كذلك ،لن يبقى لدينا سوى الصمت؛ هذه واحدة ،بعكس ذلك ،ليك نعمل بقدر ما نستطيع
للخروج من هذا «العرص املظلم» الذي يسمح من خالل العديد من العالمات برؤية نهاية له
يف أمد يطول أو يقرص ،إن مل نقل يف وقت وشيك .وهذا أيضاً من ضمن النظام ،أل ّن التوازن هو
أي منهام التوقف عن العمل،
نتيجة عمل اتجاهني متعارضني يف وقت واحد؛ فإذا كان بإمكان ّ
يصبح التوازن منعدماً إىل األبد ،والعامل نفسه ينهار؛ لك ّن هذه الفرضية غري قابلة للتحقق ،أل ّن
ح ّدي التعارض ال يتحقق معناهام إال بوجود كل واحد منهام .ومهام كانت التجليات ميكننا
الكل.
الوثوق بأ ّن االختالالت الجزئ ّية واملؤقتة تساهم بالنهاية يف تحقيق التوازن ّ
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تفيد العقيدة الهندوسيّة أ ّن م ّدة الدورة البرشيّة التي يُعطى لها اسم «املانفانتارا»
( )Manvantaraتنقسم أربعة عصور مت ّيز ما يعادلها من حقبات من التعتيم التدريجي
للروحان ّية األساس ّية وهي املراحل نفسها لتقاليد العصور الغرب ّية القدمية ،وتعني من جهتها:
الحديدي ،ونحن نعيش حال ّياً
الربونزي والعرص
الفض ،والعرص
العرص
ّ
ّ
الذهبي ،والعرص ّ ّ
ّ
العرص الرابع «الكايل يوغا» ( )Kali-Yugaأو «عرص الظلمة» ،وما نزال فيه منذ أكرث من
ستة آالف سنة ،أي منذ العرص السابق عىل كل العصور التي عرفها التاريخ «الكالسييك».
كل البرش،
ومنذ ذاك الحني ،أصبحت الحقائق ،التي كان الولوج إليها سهالً بالنسبة إىل ّ
خف ّية ويصعب إدراكها؛ ويتضاءل شيئاً فشيئاً عدد الذين ميتلكونها ،وإذا كان كنز الحكمة
«غري البرشيّة» السابق عىل كل العصور غري ممكن خسارته باملطلق ،فهو يتدث ّر بأنقبة
تزداد سامكة بحيث يصعب اخرتاقها ،مام يجعله غري منظور ويصعب اكتشافه .لذلك هو
موضوع تساؤل تحت أشكال من الرموز املختلفة ليشء ضاع يف الظاهر ،عىل األقل وبالنسبة
الخارجي ،والذي عليه أن يجد أولئك الذين يتطلّعون إىل املعرفة الحقيق ّية؛ ولكن
إىل العامل
ّ
يُقال أ ّن ما أصبح مخفيّاً سيعود ليصبح مرئيّاً يف نهاية هذه الدورة التي ستكون يف الوقت
كل األشياء.
نفسه بداية لدورة جديدة بفضل االستمراريّة التي تربط بني ّ
لكن ،نسأل من دون ّ
شك ،ملاذا ينبغي لتط ّور الدورة أن يت ّم بهذا الشكل ،أي مبنحى
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سلب فكرة «التط ّور» كام يفهمها
تناز ّيل من األعىل إىل األسفل ،وهو كام نلحظه ،بال عناءُ ،
تجل يقتيض بالرضورة ابتعادا ً تدريجيّاً وبشكل متصاعد
أي ٍّ
املعارصون؟ ذلك أ ّن تط ّور ّ
عن املبدإ الذي ينبثق عنه ابتدا ًء من النقطة األعىل ويتجه حتامً إىل األسفل مثل األجسام

الثقيلة ،فهو يتجه نزوالً برسعة متزايدة وبال توقف ليك يالقي بالنهاية نقطة يتوقف عندها.
تدريجي إىل املادة ،أل ّن التعبري عن املبدإ
وميكن لهذا السقوط أن يتميّز كام لو أنّه تح ّول
ّ
هو روحانيّة محضة .ونقول هذا عن التعبري ال عن املبدإ نفسه ،أل ّن املبدأ ال ميكن تعيينه
ٍ
كل التعارضات .عىل أ ّن
تعارض ما أبعد من ّ
بأي من املصطلحات التي يبدو أنّها تشري إىل
ّ
كلامت مثل «الروح» و«املا ّدة» التي نستعريها هنا من أجل السهولة يف اللغة الغرب ّية ليس
بأي حال أن تالئم حقيق ًة ما هو مقصود
لها مع ذلك سوى قيمة رمزيّة؛ وهي ال ميكنها ّ
الخاصة التي تعطيها الفلسفة الحديثة ،فـ «الروحانيّة»
إالّ برشط االبتعاد عن التأويالت
ّ
كل منهام وجو َد اآلخر وهام عىل
و«املاديّة» ليستا بنظرنا سوى شكلني متكاملني يقتيض ٌّ
القدر نفسه من التجاهل ملن يريد االرتفاع فوق وجهتي النظر هاتني املحتملتني .ولكن من
جهة أخرى ،لسنا يف معرض طرح ميتافيزيقيا محضة للمعالجة هنا ،ولذلك ،ومن دون أن
أي لبس،
نفقد أبدا ً رؤية املبادئ األساسيّة ،ميكننا ،مع أخذ االحتياطات الرضوريّة لتج ّنب ّ
أن نسمح ألنفسنا باستخدام مصطلحات ،برغم عدم مالءمتها ،تبدو قابلة ألن تجعل األشياء
أسهل عىل الفهم ،مبقدار ما ميكن فعله ،من دون تشويهها بالرغم من ذلك.
التجل يق ّدم رؤية هي مع
ويك نكون دقيقني يف املجمل ،فإ ّن ما قلناه للت ّو عن تط ّور ّ
مبسطة ،وتخطيط ّية ملا ميكن أن يجعلنا نعتقد أ ّن هذا التط ّور يحصل يف خ ّط
ذلك ج ُّد ّ
أي نوع؛ أ ّما الحقيقة فهي أكرث تعقيدا ً.
مستقيم وباتجاه وحيد من دون تذبذب من ّ
كل األمور باالعتبار ،كام سبق أن أرشنا إليه :هناك اتجاهان متعارضان،
وبالفعل ،ينبغي أخذ ّ
أحدهام نازل واآلخر صاعد ،أو إذا أردنا استخدام منط آخر من التمثيل ،أحدهام طارد
للتجل :األوىل هي
ّ
واآلخر جاذب ،وهيمنة أحدهام عىل اآلخر تسبق مرحلتني متكاملتني

الفصــل األول

العصــر المظلــم

االبتعاد عن املبدإ ،واألخرى هي العودة إىل املبدإ ،وغالبا ما يجري مقارنتهام رمزيّاً بحركتَي
القلب أو مبرحلتي التنفس .وبالرغم من أ ّن هاتني املرحلتني جرى وصفهام عادة كمتتاليتني،
يجب إدراك أنّه ،يف الواقع ،ويف الوقت الذي يعمل فيه دامئاً هذان االتجاهان اللذان
يتوافقان معهام بالتزامن بنسب مختلفة؛ يحصل أحياناً يف لحظات حرجة ،حيث يبدو
خاص
أ ّن االتجاه النازل عىل وشك الهيمنة نهائيّاً يف املسرية العا ّمة للعامل ،أن يتدخّل فعل ّ
نسبي بحيث تشمله
ليق ّوي االتجاه املعاكس بكيفيّة تؤ ّدي إىل إعادة التوازن ولو بشكل
ّ
مم يؤدي إىل تصحيح جز ّيئ يبدو معه السقوط وكأنّه قد توق ََّف أو ُح ِّي َد
رشوط اللحظة ّ
بشكل مؤقت.

ومن السهل فهم أ ّن هذه املعطيات التقليديّة التي يجب االكتفاء بها هنا لرسم معامل
ملحة عا ّمة ج ّدا ً ،تجعل هذه التصاميم املختلفة -التي يخضع لها امل ُ ْح َدثون بشكل واسع
وعميق -لكل محاوالت «فلسفة التاريخ» ممكنة .ولكن لن نذهب يف تفكرينا اآلن إىل
ينابيع الدورة الحارضة ،وال ببساطة إىل بدايات الكايل-يوغا ،فمقاصدنا ال تتعلّق بشكل
األقل ،سوى مبجال ِج ِّد محدو ٍد ،أي باملراحل األخرية لهذا الكايل-يوغا .وميكننا
مبارش عىل ّ
كل من املراحل الكربى التي تحدثنا عنها ،التمييز بني مختلف املراحل
بالفعل ،يف داخل ٍّ
للكل .هذه التف ّرعات
وكل جزء هو بطريقة ما مشابه ّ
الثانويّة التي تشكّل تف ّرعات منها؛ ّ
تعيد إنتاج ،يف ما لو استطعنا القول ،وعىل صعيد أضيق ،املسرية العا ّمة للدورة الكربى التي
تندرج ضمنها؛ ولكن هنا أيضاً ،يقودنا البحث الكامل لكيف ّيات تطبيق هذا القانون عىل
الخاصة إىل أبعد من اإلطار الذي رسمناه لهذه الدراسة.
مختلف الحاالت
ّ
ليك ننهي هذه االعتبارات األول ّية ،نشري فقط إىل بعضها يف العصور األخرية ال س ّيام
الحرجة منها التي اجتازتها البرشيّة ،وهي التي تدخل يف مرحلة ما تع ّودنا تسميتها بـ
«الدنيوي»؛
العادي أو
«التاريخيّة» ألنّها عمليّاً الوحيدة التي ميكن الولوج إليها يف التاريخ
ّ
ّ
وهذا يقودنا بصورة طبيعيّة إىل ما يجب أن يشكّل املوضوع الخاص بدراستنا ،أل ّن العرص
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األخري من هذه العصور الحرجة ليس سوى العرص الذي يشكّل ما نس ّميه األزمنة الحديثة.
يستحق أن يكون :وهو أ ّن املرحلة «التاريخ ّية»
إنه ألمر غريب ،وكأنّنا مل نلحظ أبدا ً كم
ّ
املسيحي ،كام لو كان عرب
ح ّقاً باملعنى الذي أرشنا إليه تعود إىل القرن السادس قبل التأريخ
ّ
الزمان عائق مل يكن من املمكن تجاوزه باستخدام وسائل البحث التي يستعملها الباحثون
العاديّون .وابتدا ًء من هذا العرص أصبحنا منلك أينام ك ّنا تسلسالً زمن ّياً دقيقاً ج ّدا ً وقامئاً.
فكل ما سبق ال يفيدنا سوى بتقديرات غامضة ،والتواريخ املقرتحة
وعىل العكس من ذلكّ ،
لألحداث نفسها فيها مغالطات مبا يعادل قروناً؛ حتى البلدان التي مل يعد لدينا فيها سوى
آثار بسيطة ومتناثرة كام هي الحال يف مرص عىل سبيل املثال؛ إنّه ألمر صادم ،وما هو
صادم أكرث كام يف حالة استثنائ ّية ومم ّيزة كالصني مثالً التي متلك حول ّيات مؤرخة عن
طريق املالحظة الفلك ّية تذهب إىل عصور غابرة وال ترتك مجاالً ّ
للشك ،مام حدا بامل ُ ْح َدثني
إىل وصف هذه العصور «باألسطورية» كام لو أ ّن هناك منطقة ال يستطيعون االعرتاف لها
بأي يقني وحيث ميتنعون هم عن الحصول عليه.
بالحق ّ
نسبي وهو
إ ّن العرص القديم املس ّمى بـ «الكالسييكّ» ليس هو بالحقيقة سوى عرص
ّ
أقرب إىل األزمنة الحديثة منه إىل العصور الغابرة ألنّه ال يعود ّإل إىل منتصف الكايل-يوغا
الذي ليست مدته بحسب العقيدة الهندوس ّية إال الجزء العارش من عرص املانفاتارا ،وميكن
أي درجة يحق لل ُم ْح َدثني بأن يكونوا فخورين بسعة
أن يكون لدينا ما يكفي للحكم إىل ّ
كل هذا بال ّ
شك أيضاً أل ّن ي ّربروا ألنفسهم ،باإلجابة بأنّها
معارفهم التاريخيّة! قد يؤ ّدي ّ
ليست سوى مراحل «أسطوريّة» ،ولذلك يعتربون أنّها ال تستحق بأن يُحسب حسابها،
يفس
لك ّن هذه اإلجابة ليست بالتحديد سوى اعرتاف بجهلهم وبعدم فهمهم الذي َو ْحده ّ
سنبي ذلك الحقاً -سوى
ازدراءهم للتقليد؛ فالفكر الحديث بالخصوص ليس بالنتيجة -وكام ّ
فك ٍر ُم َعا ٍد للتقليد.
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املسيحي ما شكّل سبباً لتغيريات ضخمة لدى
لقد حصل يف القرن السادس قبل التقويم
ّ
غالبيّة الشعوب ،هذه التغيريات أعلنت عن سامت مختلفة بحسب البلدان .ففي بعض

الحاالت حصل تكييف للتقليد مع رشوط غري تلك التي كانت موجودة سابقاً ،تكييف
أورتودوكيس متش ّدد؛ وهو ما حصل يف الصني حيث العقيدة املتشكّلة
يكتمل مبعنى
ّ
بدائيّاً يف مجموعة وحيدة كانت قد انقسمت مجموعتني متاميزتني بشكل واضح :الطاويّة
يل؛
ّ
املخصصة للنخبة وتشتمل عىل امليتافيزيقا املحض والعلوم التقليديّة ذات النسق التأم ّ
والكونفوشيوس ّية املشرتكة بني الجميع من دون متييز ومجالها املامرسات العمل ّية االجتامع ّية
بشكل رئيس .وعند الفرس ،يبدو أ ّن هناك تكييفاً للامزديّة ،إذ أ ّن هذا العرص كان عرص
يل ،كان
زرادشت األخري .ففي الهند شهدنا وقتها والدة البوذيّة التي مهام كان طابعها األص ّ
التقليدي وصوالً
عليها الوصول ،باملقابل ،عىل األقل يف بعض فروعها ،إىل ثورة ض ّد الفكر
ّ
أي سلطة ،وصوالً إىل فوىض حقيق ّية باملعنى االشتقاقي لـ «غياب املبدإ» يف النسق
إىل نفي ّ
أي ن ُُص ٍب يعود إىل أبعد
الفكري ويف النسق
االجتامعي .والغريب ح ّقاً أننا ال نجد يف الهند َّ
ّ
ّ
أي يشء عن بدء البوذيّة التي يبالغون
من هذا العرص ،وأ ّن املسترشقني الذين يريدون فعل ّ
يف أهميتها عىل نحو ممتاز ،يحاولون االستفادة من هذه النتيجة لصالح أطروحتهم؛ وتفس ُري
كل املباين السابقة كانت من الخشب بحيث أنّها اختفت من
هذا اليش ِء بسيطٌ :هو أ ّن ّ
أي أثر ؛ لك ّن الصحيح هو أ ّن مثل هذا التغيري يف منط البناء يتناسب بالرضورة
دون أن ترتك ّ
مع التعديل العميق للرشوط العا ّمة لوجود الشعب الذي حصل عنده هذا التعديل.
وربا يكون
وباالقرتاب من الغرب ،نرى أ ّن العرص نفسه عند اليهود كان عرص البابليني؛ ّ
أحد الوقائع األكرث إثارة يف معاينتها هو أ ّن مرحلة قصرية من سبعني سنة كانت كافية ليك
يخرسوا حتى كتاباتهم ألنه كان عليهم يف ما بعد إعادة تكوين كتبهم املق ّدسة بأحرف
عم كانت عليه حتى ذلك الحني .وميكننا أيضاً ذكر أحداث أخرى تعود تقريباً إىل
مختلفة ّ
الخاصة بالنسبة إىل روما ،التي
التاريخ نفسه :نشري فقط إىل بداية املرحلة «التاريخ ّية»
ّ
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«األسطوري» للملوك؛ ونحن نعلم ،وإن بصورة غامضة ،بوجود أحداث
أعقبت العرص
ّ
يخص اليونان،
السلتيّة؛ لكن من دون التأكيد أكرث ،نصل إىل ما ّ
مه ّمة لدى الشعوب ّ

املسمة
هناك أيضاً ،كان القرن السادس (قبل ميالد املسيح) نقطة االنطالق للحضارة
ّ
وكل ما سبق
«التاريخي» ّ
«كالسيك ّية» وهي الوحيدة التي يعرتف لها امل ُح َدثون بطابعها
ّ
كـ«أسطوري» بالرغم من أ ّن االكتشافات األثرية
غري معروف متاماً ليك تجري معالجته
ّ
ّ
األقل بوجود حضارة حقيقيّة؛ ولدينا
بالشك عىل ّ
(األركيولوجيّة) الحديثة مل تعد تسمح
بعض األسباب التي تجعلنا نعتقد بأ ّن هذه الحضارة الهيلين ّية األوىل كانت أكرث أهم ّية
فكريّاً من تلك التي أعقبتها ،وأ ّن عالقاتها تسمح بتقديم مامثل ٍة ما مع تلك املوجودة بني
أوروبا العرص الوسيط وأوروبا الحديثة.
ومع ذلك ،فمن املالئم أن نالحظ أ ّن االنقسام مل يكن بهذا التجذّر إال يف الحالة األخرية،
التقليدي ،وبصورة أساسيّة يف
األقل جزئيّاً -تكييف حاصل يف النسق
بسبب وجود -عىل ّ
ّ
مجال «األرسار»؛ وينبغي ربطها (بالفيثاغوريّة) التي غالباً ما كانت بصورتها الجديدة
تصحيحاً (لألورف ّية) السابقة ذات العالئق الواضحة مع العبادة (الدلف ّية) ألبولون املتعلّقة
باألصقاع الشامل ّية ما يسمح لنا برؤية عالقة نسب مستم ّرة ومنتظمة بأحد التقاليد األكرث
قدماً للبرشيّة .ولكن من جهة أخرى ،سوف يظهر قريباً يشء ليس له مثيل والذي سيكون
الخاص من
له يف ما بعد تأثري سيّئ عىل العامل الغريب بأرسه :ونقصد بالقول هنا هذا النمط
ّ
الفكر الذي يتخذ لنفسه اسامً يحتفظ به وهو «الفلسفة»؛ وهذه النقطة مه ّمة ج ّدا ً فيجدر
أن نتوقف عندها للحظات.
رشعي ج ّدا ً ،وهو بال
إ ّن كلمة «فلسفة» بح ّد ذاتها ميكن أن نأخذها بالتأكيد مبعنى
ّ
ّ
شك معناها األ ّو ّيل ،ال س ّيام إذا ما كان صحيحاً ،كام نفرتض ،أ ّن فيثاغورس هو أول من
استخدمه :وال يعني االسم اشتقاقيّاً سوى «محبّة الحكمة» ،وهو يعني بداي ًة استعدادا ً
طبيعي ،البحث املتولّد
مسبقاً مطلوباً للوصول إىل الحكمة ،وميكن أن يعني أيضاً ،كامتداد
ّ
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عن هذا االستعداد املؤ ّدي إىل املعرفة .وذلك ليس سوى مرحلة أوليّة وتحضرييّة للتو ّجه
نحو الحكمة ،ودرجة مقابلة لحالة أسفل منها ،واالنحراف الذي حصل يف ما بعد كان لجعل
هذه الدرجة االنتقال ّية هدفاً بذاته ،وا ّدعا ًء بإبدال الحكمة «بالفلسفة» ما يؤ ّدي إىل نسيان

أو تجاهل الطبيعة الحقيق ّية لهذه الحكمة .وهكذا ولدت ما ميكن أن نسميه الفلسفة
«الدنيويّة» ( ،)profaneأي حكمة م ّدعاة محض إنسانيّة ،إذًا ذات نسق عقال ّين فحسب،
آخذة مكان الحكمة الحقيقيّة التقليديّة ،املا فوق عقالنيّة والـ «ال إنسانيّة».
كل العصور القدمية؛ وما يربهن عىل ذلك
ومع ذلك ،يبقى يش ٌء ما من هذه خالل ّ
جوهري،
هو أوالً دميومة «األرسار» التي مل يكن طابعها االستهال ّيل خاضعاً للنقاش بشكل
ّ
باطني
ظاهري وجانب
وكذلك واقع أ ّن تعليم الفالسفة أنفسهم كان له يف الغالب جانب
ّ
ّ
يتجل عالوة عىل ذلك
يف آن ،وهذا األخري الذي بإمكانه السامح باالرتباط بوجهة نظر عليا ّ
بطريقة واضحة ج ّدا ً ،مهام كان غري كامل بنظر البعض لع ّدة قرون الحقة عند االسكندريني.
ليك تتشكّل الفلسفة الدنيويّة بصورة نهائيّة كفلسفة ،كان يجب أن تستمر «الظاهريّة»
ألي «باطن ّية»؛ وهذا ما كان ينبغي أن تؤ ّدي إليه،
وحدها وأن يذهب القوم إىل إنكا ٍر مطلَقٍ ّ
لدى امل ُ ْح َدثني ،الحرك ُة التي بدأها اليونانيون.
إ ّن االتجاهات التي كانت تتأكّد لدى هؤالء كان يجب أن تُدفع نحو نتائجها األكرث
تط ّرفاً ،واألهم ّية القصوى التي أولوها للتفكري العقالين كانت تتصاعد باستمرار وصوالً إىل
خاص الذي يتض ّمن ليس فقط تجاهل أي نسق
«العقالنيّة» ،وهو املوقف الحديث بشكل ّ
ما فوق عقال ّين بل إنكاره بشكل واضح؛ ولكن علينا أالّ نستبق األمور أكرث ،ذلك أنّه سيكون
علينا العودة إىل هذه التداعيات ومالحظة تط ّورها يف جزء آخر من عرضنا.
وبخصوص ما أتينا عىل ذكره للت ّو ،علينا أن نتذكّر بشكل خاص وجهة النظر التي
ته ّمنا :وهي أنّه من املناسب البحث يف العرص «الكالسييكّ» القديم عن بعض منابع العامل
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الحديث؛ إذًا ،هذا األخري ليس مخطئاً متاماً عندما يستشهد بالحضارة اإلغريقية الالتينيّة
وي ّدعي أنه امتدا ٌد لها .ومع ذلك يجب القول أ ّن األمر ليس سوى متابعة من بعيد وغري
أمينة بعض اليشء ،ألن ّه ،بالرغم من ذلك ،هناك يف ذلك العرص القديم أشياء كثرية يف
والروحي ،ولن يكون باإلمكان العثور عىل ما يعادلها لدى امل ُ ْح َدثني؛ إنهام،
الفكري
املستوى
ّ
ّ
مختلفتي.
أي حال ،وبفعل التعمية املتد ّرجة عىل املعرفة الحقيقيّة ،درجتان ج ُّد
عىل ّ
ْ
وميكننا فضال عن ذلك ،إدراك أ ّن تراجع الحضارة القدمية جلب ،بشكل متصاعد ومن دون
حل لالستمراريّة ،حالة مشابهة بشكل متفاوت لتلك التي نراها اليوم؛ ولكن يف الواقع ،مل
ّ
رص َحر ٌِج هو يف الوقت
يكن األمر كذلك ،فبني الحالتني كان هناك ،بالنسبة إىل الغرب ،ع ٌ
نفسه واحد من عصور التصحيح ك ّنا قد أرشنا إليه أعاله.
هذا العرص هو عرص بداية انتشار املسيح ّية املتوافق من جه ٍة مع تشتُّت الشعب
اليهودي ،ومن جهة أخرى مع املرحلة األخرية من الحضارة اإلغريقيّة الالتينيّة؛ وميكننا
ّ
املرور رسيعاً عىل هذه األحداث ،بالرغم من أهميتها ،ألنّها معروفة أكرث من تلك التي ك ّنا
مم الحظه املؤرخون حتى السطح ّيون منهم .وغالباً ما
نتح ّدث عنها حتى اآلن ،وتزامنها كان ّ
تفسخ العرص القديم والعرص الحايل؛ ومن دون أن
ك ّنا نشري إىل بعض العالمات املشرتكة بني ّ
نذهب بعيدا ً يف إبراز التوازي بني األمرين ،علينا االعرتاف بوجود بعض أوجه الشبه البارزة.
فالفلسفة املحض «دنيويّة» عظُم دورها :فظهور الشّ ّكيّة من جهة ،ونجاح «األخالقيّة»
الرواق ّية واألبيقوريّة من جهة أخرى ،ب ّينا مبا يكفي مدى انحطاط النزعة الفكريّة .ويف
الوقت نفسه ،انتكست العقائد املق ّدسة القدمية التي مل يعد أحد يفهمها ،بفعل عدم
الفهم ذاك ،انتكست إىل «الوثنيّة» باملعنى الحقيقي للكلمة ،أي أنّها مل تعد سوى خرافات
وأشياء ،فقدت داللتها العميقة ،واستمرت يف البقاء من خالل تجليات خارجيّة .وكانت
هناك محاوالت لر ّدات فعل ض ّد ذاك االنحطاط :فقد حاولت الهيلين ّية نفسها أن تنهض من
متاس
جديد بفعل عنارص مستفادة من العقائد الرشق ّية التي كان من املمكن أن تكون عىل ّ
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معها .لك ّن هذا مل يعد كافياً ،فالحضارة اإلغريقيّة الالتينيّة كان ال ب ّد من أن تنتهي ،وكان
التصحيحي أن يأيت من الخارج ويجري بشكل آخر مختلف.
عىل النهوض
ّ
ش بشكل عابر إىل املقارنة التي ميكن
وكانت املسيحيّة هي من قام بهذا التح ّول؛ ولِ ُن ِ ْ
أن نقيمها عىل مستوى العالقات بني ذلك الزمان وزماننا نحن ،وهي مقارنة ميكن أن
الفوضوي الذي نشهده حال ّياً .بعد مرحلة
تكون واحدا ً من العنارص الحاسمة «للخالص»
ّ
االضطرابات املرافقة لالجتياحات الرببريّة ،وهي مرحلة كان ال ب ّد منها إلنهاء الحالة القدمية
طبيعي استم ّر عدة قرون وهو العرص الوسيط الذي يجهله امل ُ ْح َدثون
لألشياء ،نشأ نظام
ّ
بشكل كبري ،فهم غري قادرين عىل فهم نزعته العقليّة ،إذ أنّه يبدو بالنسبة إليهم وبكل
يك القديم.
تأكيد أكرث غرابة وأبعد ما يكون عن العرص الكالسي ّ
الحقيقي ،بالنسبة إلينا ،من عهد شارملان إىل بداية القرن الرابع
ميت ّد العرص الوسيط
ّ
عرش؛ ففي هذا التاريخ املذكور بدأ أفول جديد امت ّد عرب مراحل مختلفة وبشكل متزايد
الح ّدة إىل زمننا الراهن .ويف زماننا هذا ،كانت نقطة البداية لألزمة الحديثة :إنّها بداية
انحالل «املسيحيّة» ،التي متاهت معها الحضارة الغربيّة يف العرص الوسيط؛ وفيه أيضاً كانت
اإلقطاعي الذي كان متضامناً مع هذه «املسيحيّة» نفسها ،وهو أصل تكوين
نهاية النظام
ّ
«القوم ّيات» .علينا تجاوز العرص الحديث بقرنني إىل الوراء أي أكرث مام نفعله عادة ،لنجد
أ ّن حقبتي النهضة واإلصالح هام نتيجتان مل يكن من املمكن أن تحصال إالّ من خالل انحالل
رشيْن عىل سقوط
العرص السابق؛ إنّهام ،بعيدا ً عن أن تكونا عمليتي تصحيح ،قد مثلتا ُمؤ َ
التقليدي ،األوىل يف مجال العلوم
أكرث عمقاً ،ألنّهام قد أنجزتا القطيعة النهائيّة مع الفكر
ّ
الديني نفسه وهي التي كانت كام يبدو األصعب عىل الفهم.
والفنون ،والثانية يف املجال
ّ
وما يطلق عليه عرص النهضة هو ،يف الواقع وكام ذكرنا يف مناسبات سابقة ،موت
ع ّدة أشياء؛ وبحجة العودة إىل الحضارة اإلغريق ّية الالتين ّية مل يُؤخذ منها إالّ ما كان يف
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ظاهرها أل ّن هذا وحده ما أمكن التعبري عن نفسه يف النصوص املكتوبة؛ وهذه االستعادة
املنقوصة ،عالوة عىل ذلك ،مل يكن لها إالّ سمة اصطناعيّة ج ّدا ً ،أل ّن األمر يتعلّق بالشكل

الذي توقف منذ قرون عن االستمرار يف حياتهم الحقيق ّية .أ ّما بالنسبة إىل العلوم التقليديّة
يف العرص الوسيط التي استم ّرت بعض مظاهرها املتأخرة يف هذا العرص ،فلم تلبث أن
اختفت متاماً كام مظاهر الحضارات البعيدة التي قضت الكوارث عليها؛ وهذه امل ّرة مل ِ
يأت
ليحل محلّها .ومن هنا فصاعدا ً مل يعد موجودا ً غري الفلسفة والعلم «الدنيويّ ْي» ،أي
يشء ّ
إنكار الفكر الحقيقي ،وحرص املعرفة يف املستوى األسفل ،والدراسة التجريبية والتحليل ّية
بأي مبدإ ،والتشتّيت يف تفاصيل غري ذات داللة ال ع ّد لها وال حرص،
للوقائع التي مل ترتبط ّ
ومراكمة الفرضيّات غري املستندة إىل أساس ،والتي تنهار بال توقف الواحدة تلو األخرى،
ومراكمة رؤى مبعرثة ال تقود إىل يشء ،سوى إىل هذه التطبيقات العمليّة التي متثّل التف ّوق
املؤدي إىل خنق
يل الوحيد للحضارة الحديثة؛ تف ّوق ال ت ُحسد عليه ،والذي ،يف تط ّوره
ّ
الفع ّ
املادي املحض الذي جعل منها فظاعة
أي انشغال آخر ،قد أعطى لهذه الحضارة الطابع
ّ
حقيقيّة.
الكل لحضارة العرص الوسيط يف عامل النسيان؛ ورجال
والغريب هو رسعة السقوط ّ
القرن السابع عرش ليس لديهم أدىن فكرة عنها ،وال ُّن ُصب التي بقيت مل تعد تعني شيئاً يف
الفكري وال حتى عىل املستوى الجام ّيل؛ فيمكننا الحكم انطالقاً
أعينهم ،ال عىل املستوى
ّ
تغيت يف هذه األثناء .ونحن ال نسعى إىل البحث
من هذا األمر كم أ ّن العقل ّية قد ّ
الجذري الذي
هنا عن العوامل املعقَّدة ج ّدا ً بكل تأكيد والتي ساهمت يف هذا التغيري
ّ
يصعب القبول بحصوله بطريقة تلقائيّة ومن دون تدخّل إرادة مو ِّجهة تبقى طبيعتها
لغزا ً شديد الغموض؛ وهناك ،بهذا الخصوص ،ظروف غريبة ج ّدا ً مثل التعميم يف لحظة
حاسمة ،حيث يجري تقديم هذه الظروف كاكتشافات جديدة ،وهي أشياء معروفة
يف الواقع منذ زمن طويل ،ولكن معرفتها ،بسبب وجود بعض املساوئ التي قد تفوق
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الفوائد ،مل تنترش حتى اآلن يف املجال العام .
من املستبعد ج ّدا ً كذلك أن تكون األسطورة التي جعلت من العرص الوسيط عهد
«الظلامت» والجهل والرببريّة قد ُولدت واعتُمدت من ذاتها ،وأ ّن التزوير الحقيقي للتاريخ
أي فكرة مسبقة؛ لك ّننا لن نذهب أبع َد من
الذي استسلم له امل ُ ْح َدثون قد حدث من دون ّ
ذلك يف دراسة هذه املسألة ،أل ّن ما يه ّمنا ،باملجمل يف هذه اللحظة ،من هذا العمل مهام
كانت طريقة إنجازه ،هو التث ّبت من النتيجة.
هناك كلمة وضعت تكرمياً لعرص النهضة وتُلخِّص مسبقاً كل برنامج الحضارة الحديثة:
كل يشء
هذه الكلمة هي «اإلنسانويّة» ( .)humanismeويتعلّق األمر يف الواقع باختزال ّ
إىل أبعاد محض إنسانيّة ،وتجريد كل مبدإٍ ذي مستوى عا ٍل ،مبا ُيكِّننا من القول بطريقة
رمزيّة :االستدارة عن السامء بح ّجة ربح األرض؛ فاليونانيّون الذين ن ّدعي الحذو حذوهم
األقل
الفكري األكرب ،عىل ّ
مل يكونوا أبدا ً بعيدين عن هذا املعنى ،حتى يف زمن انحاللهم
ّ
انشغاالتهم املصلح ّية مل تكن أبدا ً عندهم يف املقام األول ،وهذا أيضاً ما كان يجب أن
يحصل عند امل ُ ْح َدثني .لقد كانت «اإلنسانويّة» صورة أوىل ملا أصبح الحقاً النزعة الالئكية
( )laicismeاملعارصة؛ وألنّنا نريد جعل كل يشء عىل مقياس اإلنسان الذي يؤخذ كغاية
بذاته انتهى األمر بالهبوط من درجة إىل أخرى وصوالً إىل املستوى األسفل الذي هو عليه
اآلن ،وبعدم االستمرار بالبحث إالّ عن إرضاء حاجاته املطلوبة يف الجانب املا ّدي من
طبيعته ،بحثَ ،مشُ وب باألوهام ،عن الراحة ألنّه يخرتع دامئاً حاجات أخرى اصطناعيّة ال
يستطيع إشباعها.
فهل يذهب العامل الحديث إىل أسفل هذا املنحدر القاتل ،أو كام حصل مع حالة
الالتيني ستحدث نهضة جديدة هذه امل ّرة قبل الوصول إىل قعر
اإلغريقي
انحالل العامل
ّ
ّ
كل
الهاوية التي نتجه إليها؟ يبدو أ ّن التوقف يف منتصف الطريق مل يعد ممكناً ،وبناء عىل ّ
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املؤرشات التي ق ّدمتها العقائد التقليديّة ،فنحن قد دخلنا فعالً يف املرحلة األخرية للكايل-
يوغا ،يف املرحلة األكرث ظلم ًة لهذا «العرص املظلم» ،يف هذه املرحلة من االنحالل التي مل
املطلوب نهض ًة بسيطةً ،بل تجديدا ً كلّ ّياً.
يعد الخروج منها ممكناً إالّ بكارثة ،ألنه مل يعد
ُ

كل ما رأيناه
الفوىض والغموض يهيمنان يف املجاالت كافّة ،وقد وصال إىل نقطة تتع ّدى بكثري ّ
سابقاً؛ وأصبحا يه ّددان اآلن ،انطالقاً من الغرب ،العامل بأرسه؛ ونحن نعلم أ ّن انتصارهام ال
ميكن أن يكون إالّ ظاهريّاً ومؤقَّتاً ،لك ْن عند هكذا درجة ،ميكن أ ْن يشكِّل عالمة عىل أكرب
األزمات التي عرفتها البرشيّة يف القرن الحا ّيل.
أمل نصل إىل هذا العرص املخيف الذي أعلنت عنه الكتب املق ّدسة يف الهند «حيث
الطوائف ستختلط ،وحيث لن يكون للعائلة وجود»؟ يكفي أن ننظر حولنا يك نقتنع بأ ّن
سمه اإلنجيل
هذه الحالة هي حالة العامل الراهن ،ليك نتأكّد من السقوط العميق الذي ّ
«رجس الخراب» .وال يجب أن نخفي عىل أنفسنا خطورة الوضع؛ فمن املناسب مواجهته
كام هو من دون أي «تفاؤل» ،ولكن أيضاً من دون أي «تشاؤم» أل ّن نهاية العامل القديم كام
ذكرنا ستكون بداية عامل جديد.
هناك سؤال يُطرح اآلن :ما هو سبب وجود مرحلة كتلك التي نعيشها اليوم؟ بالفعل،
مهام كانت الرشوط الحال ّية غري عاديّة بذاتها ،عليها أن تدخل يف النسق العام لألشياء،
هذا النسق الذي ،بحسب معادل ٍة يف الرشق األقىص ،يتك ّون من مجموع هذه االضطرابات
لكل العصور،
الفوضويّة؛ هذا العرص املتعب ج ّدا ً واملضطرب ج ّدا ً يجب أن يكون له ،كام ّ
البرشي ،عالوة عىل ذلك ،فإ ّن واقع كونه متوقّعاً يف
مكانته املتميّزة يف مجمل التط ّور
ّ
مؤش ٍ
التجل،
ّ
كاف .وما سبق أن قلناه عن املسرية العا ّمة لدورة
العقائد التقليديّة هو ّ
ويبي أ ّن
ذهاباً باتجاه التح ّول
التدريجي إىل املا ّدة ،يعطينا مبارشة تفسريا ً ملثل هذه الحالةّ ،
ّ
خاصة ،ليس سوى نتيجة لقانون يرتبط بوجهة
ما هو غري طبيعي
وفوضوي من وجهة نظر ّ
ّ
كل تغيري يطرأ عىل حالة ما ،فإ ّن
نظر عليا أو أكرث اتساعاً .ونضيف من دون إلحاح ،أنّه كام ّ
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االنتقال من دورة إىل أخرى ال ميكن أن يكتمل إالّ يف الظلمة؛ وهنا أيضاً يوجد قانون ها ّم
املفصل بعض اليشء يأخذنا بعيدا ً ج ّدا ً.
ج ّدا ً وله تطبيقات متع ّددة ،وعرضه ّ
وهذا ليس كل يشء :فمن الرضوري أن يتناسب العرص الحديث مع تط ّور بعض
اإلمكانيّات التي منذ البداية كانت ضمن الوجود بالق ّوة للدورة الحاليّة؛ ومهام كانت هذه
أقل من
املرتبة التي تشغلها تلك اإلمكان ّيات متدنّية يف سلّم املجمل العام ال يجب أن تكون ّ
للتجل بحسب النسق الذي أوكل إليها.
غريها من حيث دعوتُها ّ
بعد هذه الحصيلة ،ميكن القول أ ّن ما مي ّيز املرحلة القصوى للدورة ،تبعاً للتقليد ،هو
كل ما أُه ِمل أو ُرفض خالل املراحل السابقة؛ وفعل ّياً هذا هو ما ميكن معاينته
استغالل ّ
مم جرى رفضه من قبل الحضارات
يف الحضارة الحديثة بحيث إنّه ال يعيش تقريباً إالّ ّ
السابقة .ويكفي إلدراك ذلك أن نرى كيف أ ّن ممثيل مراحل تلك الحضارات التي ما زالت
مستم ّرة يف العامل الرشقي يق ّدرون العلوم الغرب ّية وتطبيقاتها الصناع ّية .هذه املعارف الدنيا
غري ذات الفائدة بنظر الذي ميلك معرفة من مستوى آخر كان يجب أن «تتحقق» بالرغم
من ذلك ،لك ّن هذا التحقق غري ممكن إالّ يف فرتة تكون فيه العقالنيّة الحقيقيّة قد اختفت.
يل حرصيّاً ،باملعني الض ّيق للكلمة ،كان يجب أن
إ ّن هذه األبحاث ذات ال ُبعد العم ّ
تستكمل ،وذلك غري ممكن إالّ يف قطبيّة قصوى مع الروحانيّة األساسيّة من قبل أشخاص
منغمسني يف املا ّدة إىل درجة أنّهم مل يعودوا يدركون ما هو أبعد ،وأصبحوا بالقدر نفسه
عبيدا ً لهذه املا ّدة التي يريدون استخدامها أكرث فأكرث ،وهذا ما يقودهم إىل اضطراب متزايد
مبني عىل قاعدة ومن دون هدف ،وإىل تشتت داخل كرثة محضة وصوالً إىل
باستمرار غري ّ
االنحالل النها ّيئ.
حقيقي للعامل الحديث ،واملختزلة يف ما هو
هكذا ترتسم معامل الخطوط الكربى لتفسري
ّ
بأي حال
جوهري؛ لكن ،ولنعلن ذلك برصاحة تا ّمة :إ ّن هذا التفسري ال ميكن اعتباره تربيرا ً ّ
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رش فهذا ال ينفي
رشا ً؛ وإن صدر خ ٌري ما عن ال ّ
رش ما محتمل ال يُقلل من كونه ّ
من األحوال ،ف ٌّ
رش»
رش طابعه؛ وفضالً عن ذلك ،نحن ال نستخدم هنا بالطبع مصطل َحي «الخري» و «ال ّ
عن ال ّ

«أخالقي» بالخصوص .واالضطرابات الجزئ ّية
إالّ ليك نفهم بصورة أفضل وخارج أي مقصد
ّ
ال ميكن ّإل أن توجد ألنّها عنارص رضوريّة للنظام العام؛ لكن وبالرغم من ذلك ،فإ ّن عرصا ً
من الفوىض هو نفسه يشء ميكن تشبيهه بفظاعة ما ،وهي مع كونها نتيجة لبعض القوانني
الطبيعيّة ،فهذا ال يخفف من اعتبارها انحرافاً ونوعاً من الخطإ ،أو كارثة ،وإن كانت ناتجة
عن املجرى الطبيعي لألشياء ،إالّ أنّها ،إذا نظرنا إليها منعزلةً ،بلبل ٌة وشذوذٌ .فالحضارة
كل األشياء لها ما ي ّربر وجودها ،وإذا كانت هي فعالً ،الحضار َة التي تنهي دورة
الحديثة كام ّ
ما ،ميكننا القول أنّها هي ما يجب أن تكونه ،وأنّها قد أتت يف زمانها ومكانها؛ لك ّن ذلك ال
يخفف من كونها عرض ًة للمحاكمة بحسب كالم اإلنجيل الذي غالباً ما يُساء فهمه« :يجب
أن تحدث فضيحة ،لك ْن ،تعساً ملن كان مس ِّبباً لها!».

 2الفصل الثاين

التعارض بين
الشرق والغرب
L' OPPOSITION
ENTRE L' ORIENT ET
L' OCCIDENT
أزمــة العالم الحديث
رينيه غينون

التعارض بين الشرق والغرب
L' OPPOSITION ENTRE
L' ORIENT ET L' OCCIDENT
الخاصة بالعامل الحديث هي االنقسام بني الرشق والغرب؛
إ ّن إحدى السامت
ّ
خاصة ،فمن الرضوري العودة إليها
وبرغم أننا سبق أن عالجنا هذه املسألة بطريقة ّ
هنا لتوضيح جوانب مع ّينة وتبديد بعض املفاهيم الخاطئة .الحقيقة هي أ ّن هناك
الخاصة وباتجاه يتالءم مع
كل منها بطريقتها
دامئاً حضارات مختلفة ومتع ّددة تط ّورت ّ
ّ
استعدادات هذا الشعب أو ذلك العرق؛ لكن التمييز ال يعني تعارضاً ،فيمكن أن يكون
هناك نوع من التكافؤ بني حضارات مختلفة األشكال ،إذ أنّها كلّها ترتكز عىل املبادئ
األساس ّية نفسها التي متثّلها فقط تطبيقات مرشوطة بظروف مختلفة .تلك هي حالة
أي تعارض
ّ
كل الحضارات التي ميكن أن نس ّميها عاديّة أو أيضاً تقليديّة ،إذ ليس بينها ُّ
جوهري؛ واالختالفات إذا وجدت ليست سوى ظاهريّة أو سطح ّية.
ّ
مؤسسة يف الواقع سوى عىل
باملقابل ،إ ّن حضارة ال تعرتف بأي مبدإٍ أسمى ،وليست ّ
أي وسيلة للتفاهم مع اآلخرين ،أل ّن هذا التفاهم ليك
إنكار املبادئ ،هي منزوعة من ّ
مم ينقص هذه الحضارة
يكون ف ّعاالً وعميقاً ال ميكن أن يأيت إالّ من أعىل ،أي ،وبالتحديد ّ
كل الحضارات التي
املنحرفة وغري الطبيعيّة .ويف الحالة الراهنة للعامل لدينا ،من جهةّ ،
التقليدي ،وهي الحضارات الرشق ّية ،ومن جهة أخرى ،حضارة معادية
بقيت أمينة للفكر
ّ

34

رينيــه غينــون

أزمــة العالــم الحديث

يل ،هي الحضارة الغربيّة
للتقليد (ض ّد تقليديّة ( / antitraditinonnelleبشكل ج ّ
الحديثة.
نفسه قسمني،
مع ذلك ،فإ ّن البعض ذهب إىل حد رفض أن يكون تقسي َم اإلنسان ّية َ

األقل بالنسبة للعرص الحا ّيل ،ال يبدو أنّه
رشقًا وغربًا ،مطابقاً للواقع؛ لك ّن هذا األمر ،عىل ّ
ميكن أن يكون موضع ّ
شك بشكل ج ّد ّي .أ ّوالً ،إ ّن وجود حضارة غرب ّية مشرتكة بني أوروبّا
وأمريكا ،هو واقع يجب أن يكون العامل كلّه متّ ِفقاً حوله ،مهام كان الحكم الذي ميكن أن
نطلقه عىل قيمة هذه الحضارة.
بالنسبة إىل الرشق ،األمور أكرث تعقيدا ً ،بسبب عدم وجود حضارة واحدة عمل ّياً بل

ع ّدة حضارات رشقيّة؛ لكن يكفي أن متتلك بعض السامت املشرتكة وهي تلك التي متيّز
ما أطلقنا عليها حضارة تقليديّة ،وأ ّن هذه السامت ال توجد يف الحضارة الغرب ّية ليك
يكون التمييز وحتى التعارض بني الرشق والغرب م ّربرا ً بشكل كامل .ومع ذلك هذه هي
كل الحضارات الرشق ّية ،ومن
الحال يف الواقع ،والطابع التقليدي هو بالفعل مشرتك بني ّ

ربا يكون
أجل تثبيت الفكرة ،نذكّر بأ ّن التقسيم العام الذي تب ّنيناه قبل قليل ،والذي ّ
مبسطاً بشكل ال بأس به ،لو أردنا الدخول بالتفاصيل ،هذا التقسيم مع ذلك هو صحيح
ّ
أسايس بالحضارة الصينيّة؛
متسكنا بالخطوط الكربى :الرشق األقىص ممثّل بشكل
إذا ّ
ّ
والرشق األوسط ،بالحضارة الهندوس ّية ،والرشق األدىن ،بالحضارة اإلسالم ّية.
وتجدر اإلضافة بأ ّن هذه األخرية ،ومبراعاة أمور عديدة ،يجب أن يُنظر إليها باألحرى
مم كانت عليه الحضارة الغربيّة
كوسيط بني الرشق والغرب ،وأ ّن كثريا ً من سامتها تق ّربها ّ
يف العرص الوسيط :لكن لو نظرنا إليها يف عالقتها بالغرب الحديث ،فعلينا االعرتاف بأنّها عىل

تناقض معه مثلها مثل الحضارات الرشقيّة التي يجب أن تكون مشرتكة معها يف هذه النظرة.
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هذا ما يجب الرتكيز عليه هنا :إ ّن التعارض بني الرشق والغرب مل يكن له من م ّربر مل ّا

كان ال تزال توجد يف الغرب أيضاً حضارات تقليديّة؛ فالتعارض ليس له معنى إالّ عندما
يل أكرث من كونه تعارضاً
التعارض هو
يتعلّق األمر بالغرب الحديث ،أل ّن هذا
ٌ
َ
تعارض عق ٌّ
متفاوت التحديد.
بني كيانني جغراف َّي ْي
َِ

يف بعض العصور ،واألقرب منها إلينا هو العرص الوسيط ،كان العقل الغريب يشبه
كثريا ً ،بجوانبه األكرث أهمية ،ما ال يزال عليه اليوم العقل الرشقي أكرث مام يشبه ما أصبح
عليه هو نفسه يف األزمنة الحديثة .وبالتايل فإ ّن الحضارة الغرب ّية كانت قابلة للمقارنة

بالحضارات الرشقيّة بالقدر نفسه من القابلية املوجودة يف ما بينها.

تغي ها ّم أخطر من التح ّوالت التي استطاعت أن
لقد حصل يف القرون األخرية ُّ ٌ
حقيقي باالتجاه املعطى للنشاط
تتجل سابقاً يف عصور انحطاط ألنّها تذهب إىل انقالب
ّ
ّ

التغي قد ُولد ،حرصيّاً ،يف العامل الغر ّيب .وبناء عليه ،عندما نتح ّدث
اإلنساين؛ إ ّن هذا ّ
عن العقل الغر ّيب ،باالستناد إىل ما هو موجود حال ّياً ،ما يجب علينا أن نفهمه من ذلك

ليس شيئاً آخر سوى العقل الحديث .ومبا أ ّن العقل اآلخر غري مستم ّر إال يف الرشق
الرشقي .هذان املصطلحان،
ميكننا وباالستناد دامئاً إىل الظروف الحال ّية تسميته بالعقل
ّ
يل ،وإذا ما ظهر واضحاً أ ّن أحد هذين
باملجمل ،ال ّ
يعبان عن يشء آخر غري واقع فع ّ

العقلني املوجودين هو غر ّيب بالفعل ،أل ّن ظهوره ينتمي للتاريخ الحديث ،ال ميكننا
الحكم بيشء مسبقاً بخصوص مجيء اآلخر الذي كان ،سابقاً ،مشرتَكاً بني الرشق والغرب،

والذي يختلط أصله يف الحقيقة بأصل اإلنسان ّية نفسها ،أل ّن ما ميكن تسميته طبيع ّياً
كل الحضارات التي نعرفها وإن بتفاوت ،باستثناء واحدة
يعود إىل العقل ألنه قد ألهم ّ

هي الحضارة الغربية الحديثة.
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إ ّن البعض ،الذين هم ،بال ّ
شك ،مل يُ َع ُّنوا أنفسهم بقراءة كتبنا ،اعتقدوا أ ّن من
رشقي ،وأ ّن
واجبهم أن ينسبوا إلينا القول بأ ّن كل العقائد التقليديّة كانت ذات أصل
ّ

العصور الغربيّة القدمية نفسها يف كل العهود قد تلقّت تقاليدها من الرشق؛ ونحن مل
نكتب شيئاً من هذا القبيل ،وال يشء يوحي مبثل هذا الرأي ،لسبب بسيط وهو أنّنا نعلم

جيّدا ً أ ّن هذا خطأ .وبالفعل ،إنّها املعطيات التقليديّة التي تتعارض بوضوح مع تأكيد
الرسمي بأ ّن التقليد األ ّو ّيل للدورة الحال ّية
كل مكان التأكيد
من هذا النوع :فنحن نجد يف ّ
ّ
قد أىت من األقاليم الشامليّة ،تال ذلك تيّارات ثانويّة كثرية تزامنت مع مراحل مختلفة

األقل عىل امتداد تلك التي ال زالت آثارها ظاهرة -ذهب من الغرب إىل
وأه ّمها -عىل ّ
الرشق.
كل ذلك ينتسب إىل عهود بعيدة ج ّدا ً أبعد من تلك التي تس ّمى عادة عصور
لكن ّ
«ما قبل التاريخ» وليست تلك هي التي أمام أعيننا؛ فام ك ّنا نقوله ،هو أوالً ،إنّه منذ
وقت طويل ج ّدا ً ،تح ّول مخزن التقليد األو ّيل إىل الرشق ،فهناك توجد اآلن األشكال
املذهب ّية التي انطلقت منها مبارشة؛ ييل ذلك أنّه يف الحالة الراهنة لألشياء ،مل يعد للعقل
التقليدي ،مع كل ما يلزم عنه ،من ممثلني حقيقيّني إالّ يف الرشق.
الحقيقي
ّ
ّ

األقل،
نعب عن رأينا ،ولو بشكل مخترص عىل ّ
وليك نكمل توضيح هذا األمر ،علينا أن ّ
حول بعض األفكار عن استعادة «التقليد الغر ّيب» ،التي برزت إىل العلن يف بعض األوساط
املعارصة؛ والفائدة الوحيدة التي تق ّدمها هذه األفكار هي يف الجوهر تبيان أ ّن بعض
العقول مل تعد راضية عن السلب الحديث ،وأنّها تبدي الحاجة ليشء جديد غري ذلك
الذي يق ّدمه لها عرصنا هذا ،وأنّها تسترشف إمكانيّة العودة إىل التقليد بشكل أو بآخر
باعتباره الوسيلة الوحيدة للخروج من األزمة الراهنة.
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التقليدي
العقل
نفسها َ
َّ
لألسف ،ليست «التقليديّة» ( ،)traditionalismeالبتّة ،هي ُ
الحقيقي؛ ال ميكنها أن تكون ،وغالباً ما ال تكون يف الواقع ،سوى مجرد نزعة ،تطلُّع
َّ
أي معرفة حقيقيّة؛ ويف خض ّم التش ّوش العقيل الذي
متفاوت يف ات ّساعه ،ال يفرتض وجود ّ

خاصة -وهذا ما يجب قوله -مفاهيم غريبة
يشهده عرصنا ،يثري هذا التطلّع ،وبصورة ّ
حقيقي ميكننا
ألي أساس ج ّد ّي .ومع عدم وجداننا ألي تقليد
األطوار وخياليّة فاقدة ّ
ّ
االرتكاز عليه سنذهب إىل ح ّد تص ّور تقاليد زائفة ،نستبدلها بالقدمية ،هي غري موجودة
وكل الفوىض
أصالً وتفتقر إىل املبادئ بالقدر نفسه من افتقار املبادئ املستب َدل بها؛ ّ
الحديثة تنعكس يف هذه البناءات ،ومهام كانت نوايا أصحابها ،فالنتيجة الوحيدة التي
يحصلون عليها هي مساهمة جديدة يف الخلل العام.
للتذكري ،سنشري يف هذا الصدد إىل «التقليد الغر ّيب» املزعوم الذي صنعه بعض
رشقي» ،ال
«اإلخفائ ّيني».واسطة العنارص األشد تبايناً ،وخاصة املو ّجهة ملزاحمة «تقليد
ّ
يقل يف خياليّته ،وهو تقليد الصوفيني الالهوتيني ()theosophistes؛ وكناّ قد تح ّدثنا
ّ

بشكل ٍ
كاف عن هذه األشياء يف مكان آخر ،ونفضّ ل الذهاب اآلن لدراسة نظريّات أخرى
ميكن أن تبد َو أك َرث أهليّة لالهتامم بها ألنّنا نجد فيها عىل األقل الرغبة يف استحضار
يل.
التقاليد التي كان لها وجود فع ّ
التقليدي القادم من املناطق الغرب ّية؛ وقصص
ك ّنا قد أرشنا قبل قليل إىل الت ّيار
ّ
األقدمني املتعلّقة باألتلنتيس تؤرش إىل مصدرها؛ فبعد اختفاء هذه القا ّرة الذي كان أكرب
الكوارث التي حصلت يف املايض ،ليس من املستبعد أ ّن بقايا من تقاليدها انتقلت إىل
أسايس بفرو ٍع
مناطق مختلفة حيث اختلطت بتقاليد أخرى موجودة سابقاً ،وبشكل
ّ
للتقليد األكرب لسكّان األصقاع الشامل ّية؛ ومن املمكن ج ّدا ً أ ّن عقائد «السلت» عىل
الخصوص ،كانت واحدة من نتائج هذا االنصهار .نحن أبعد ما نكون عن إنكار هذه
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األشياء ،ولك ّننا نفكّر مبا ييل :لقد اختفى الشكل األتلنتييس الخاص منذ آالف السنني،
مع الحضارة التي كان ينتمي إليها والتي مل تتع ّرض للدمار إالّ بعد انحراف كان يشبه

بنظر البعض اإلنهيار الذي نشهده اليوم مع فارق ها ّم يتعلّق بكون البرشيّة مل تكن قد
دخلت بعد يف الكايل-يوغا ()Kali-Yuga؛ وهذا التقليد أيضاً مل يكن ليتوافق إالّ مع
األسايس الذي منه تنبثق
مرحلة ثانويّة لدورتنا ،وإنّه لخطأ كبري ا ّدعاء تشبيهه بالتقليد
ّ
كل التقاليد األخرى والذي يبقى وحده من البداية إىل النهاية.
ّ

كل املعطيات التي ت ّربر هذه التأكيدات؛ وسوف
يبقى خارجاً عن هذا النطاق عرض ّ

لن نحتفظ إالّ باالستنتاج الذي هو استحالة أن نبعث من جديد حاليّاً تقليدا ً «أتلنتيسيّاً»،

أو أن نربطه به مبارشة بطريقة أو بأخرى؛ عالوة عىل ذلك هناك يشء من الطرافة
( )Fantaisieيف هذا النوع من املحاوالت .وليس بعيدا ً عن الصحة أنّه من امله ّم البحث
عن أصل العنارص التي تتالقى يف التقاليد الالحقة رشط أن نقوم بذلك مع أخذ الحذر
الالزم لتج ّنب بعض األوهام؛ لك ّن هذه األبحاث ال ميكنها بأي حال من األحوال أن تصل
أي من الظروف الراهنة لعاملنا.
إىل بعث تقليد ال ميكنه التك ّيف مع ّ
أقل بعدا ً
هناك آخرون يريدون االرتباط بـ «السلت ّية» ،وألنهم يستدعون شيئاً ما ّ
ع ّنا ،قد يبدو أ ّن ما يطرحونه هو أقل قابلية لعدم التحقّق؛ ومع ذلك ،أين سيجدون
اليوم «السلت ّية» بحالتها الصافية املز ّودة كذلك بحيويّة كافية ليك يكون ممكناً اتخاذها

نقطة ارتكازٍ؟ نحن ال نتكلّم ،يف الواقع ،عن عمليات إعادة تكوين أركيولوجيّة أو مجرد
«أدب ّية» كام رأينا البعض منها؛ فاألمر يتعلّق بيشء آخر مغاير متاماً.

أن تكون هناك عنارص سلت ّية ،معروفة ج ّيدا ً ،وال زالت صالحة لالستعامل ،قد وصلت

إلينا بوسائط متع ّددة ،فهذا صحيح؛ لك ّن هذه العنارص هي أبعد من أن متثّل تقليدا ً
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ما بتاممه؛ ومن املدهش أن السليتّة ،حتى يف البلدان التي سبق أن عاشت فيها ،هي
اآلن مجهولة متاماً أكرث من مجهولية العديد من التقاليد التي عرفتها حضارات عديدة
األقل
ما زالت غريبة يف هذه البلدان نفسها؛ أليس يف األمر ما يبعث عىل التفكري ،عىل ّ
بالنسبة إىل تلك البلدان التي مل تكن تحت هيمنة فكرة متص َّورة مسبقاً؟ ونقول أكرث من
هذا :إ ّن كل الحاالت املشابهة التي يجري فيها التعاطي مع آثار تركتها حضارات درست،
ال ميكننا فهمها بصورة صحيحة إالّ عندما نقارنها مبثيالت لها من الحضارات التقليديّة
التي ما زالت حيّة؛ وميكننا قول اليشء نفسه بالنسبة إىل العرص الوسيط حيث تلتقي
أشياء عديدة فقدت داللتها عند الغربيني امل ُ ْح َدثني.

إن هذا التعاطي مع التقاليد ،التي ما زالت روحها ح ّية ،هو بالذّات الوسيلة الوحيدة

إلعادة إحياء ما ميلك االستعداد لذلك؛ وهذه بالذات ،كام سبق أن أرشنا غالباً ،أكرب
سلتي» ميكن
خدمة ميكن للرشق أن يُسديَها للغرب .ونحن ال ننفي صالح ّية بقاء «عقل ّ
يتجل بأشكال مختلفة ،كام حصل يف عهود مختلفة؛ ولكن ،عندما نأيت لنتأكّد من
أن ّ
الدرويدي ((،druidique
كل بالتقليد
ّ
استمراريّة وجود مراكز روح ّية تحتفظ بشكل ّ ّ
ننتظر أن يأتيَنا الربهان ،ولك ْن حتى إشعار آخر يبدو لنا األمر مشكوكاً به إن مل نقل أنّه

مستب َع ٌد .

الحقيقة هي أ ّن هذه العنارص السلت ّية املتبقية كانت غالباً ما ا ُستُو ِعبت يف العرص
كل ما
الوسيط من ِقبل املسيحيّة؛ وما أسطورة «الكأس املقدسة» ( )Saint Grallمع ّ

يتعلّق بها بهذا الخصوص إالّ َمثالً مقنعاً وذا داللة .ونعتقد من جهة أخرى بأ ّن تقليدا ً

غربيّاً إذا ما متكّن من إعادة تكوين نفسه سيأخذ بالرضورة شكالً دينيّاً خارجيّاً ،باملعنى

الدقيق للكلمة ،وأ ّن هذا الشكل ال ميكن إالّ أ ْن يكون مسيح ّياً؛ فمن جهة ،أل ّن باقي
األشكال املمكنة هي ومنذ زمن طويل غريبة عن العقليّة الغربيّة ،ومن جهة أخرى،
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أل ّن يف املسيحيّة وحدها ،وبالتحديد يف الكاثوليكيّة ،توجد يف الغرب بقايا من العقل

التقليدي ما زالت ح ّية بَ ْع ُد.

كل محاولة «تقليديّوية» ( )traditionalisteال تأخذ هذا الواقع بالحسبان آيلة
إ ّن ّ
بال ّ
شك إىل اإلخفاق ،ألنّها تفتقد إىل األساس .ومن الواضح ج ّدا ً أنّه ال ميكننا االرتكاز
إال عىل ما هو موجود بصورة فعل ّية ،وأنّه كلام فُقدت االستمرارية ،ال ميكن أن توجد

ُعت َِض بأ ّن
إال عمليات إعادة تكوين مصطنعة وبالتايل ال تكون قابلة للحياة .وإذا ما ا ُ

األقل
نفسها يف عرصنا مل تعد تُف َهم بشكل صحيح يف العمق ،نجيب بأنّها عىل ّ
املسيح ّي َة َ
األساس املقصو َد.
رضوري لتُق ِّدم
احتفظت ،شكالً ،بكل ما هو
ّ
َ

األقل وهميّة ،بل الوحيدة التي ال تصطدم باستحاالت مبارشة ،ستكون،
إن املحاولة ّ
إذً ،تلك التي تهدف إىل إنعاش يش ٍء ما مشابه ملا كان يوجد يف العرص الوسيط مع
كل الذي فُ ِقد يف الغرب بشكل
الفروقات التي يحتّمها اختالف الظروف؛ وبالنسبة إىل ّ
كامل ،فمن املناسب استحضار التقاليد التي جرى االحتفاظ بها بتاممها كام ذكرنا قبل
تكييفي ال ميكن أ ْن تح ّققَه إالّ نخب ٌة فكرية مك َّونة بشكل
قليل ،و يف ما بعد ،إنجاز عمل
ّ
كل هذا سبق أ ْن أرشنا إليه؛ لك ْن من املفيد التّأكيد عليه أل ّن كثريا ً من األوهام
قويّ .
ّ
الهشّ ة ت ُطلِق لنفسها العنان حاليّاً ،وكذلك ألنه يجب أن نفهم أنّه ،إذا كانت التقاليد

الخاصة ،ميكن أن تكون بالتأكيد متمثّلة يف نخب ٍة ما هي ،بحسب
الرشقية ،يف أشكالها
ّ
تعريفها تقريباً ،يجب أن تتجاوز كل األشكال ،فإن تلك التقاليد ،وبدون شك ،ال ميكنها
أن تكون كذلك أبدا ً ،إال إذا حدثت تح ُّوالت غري متوقَّعة عند عموم الغربيني الذين مل
توضَ ع ألجلهم تلك التقاليد.
توصلت نخبة غربيّة إىل أن تتك ّون ،فإ ّن املعرفة الحقيقيّة بالعقائد الرشقيّة،
إذا ما ّ
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وللسبب الذي أرشنا إليه للت ّو ،تصبح رضوريّة بالنسبة إليها لتقوم بوظيفتها؛ لك ّن أولئك
الذين ال دور لهم سوى جني مثار عملها (النخبة) ،وهم األكرثيّة الساحقة ،ميكن أالّ يكون
عندهم أي وعي بهذه األشياء .إن التأثري الذي يتلقّونه منها بوسائل تتجاوزهم ،من دون
أقل واقع ّية وأقل ف ّعال ّية .نحن مل نقل
أي حال ،لن يكون بالنسبة إىل هؤالء ّ
شك وعىل ّ

أبدا ً شيئاً غري هذا؛ ولكن ك ّنا نعتقد بوجوب التذكري به هنا بأكرث ما يكون من الوضوح،
األقل
نتمسك عىل ّ
ألنّه ،إذا كان علينا توقُّع عدم فهم الجميع لنا دامئاً بشكل كامل ،فإنّنا ّ
تخصنا البتّة.
نسب إلينا نوايا ال ّ
بأالّ يُ َ
خاصة هو
ولْن َد ِع اآلن جانباً َّ
كل التوقعات ،مبا أ ّن ما يجب علينا االهتامم به بصورة ّ
الحالة الراهنة لألشياء ،ولْنع ْد لِلَحظ ٍة إىل األفكار املتعلّقة باستعادة «تقليد غريب» ،كام
ميكن أن نالحظها (األفكار) حولنا .مالحظة واحدة تكفي للتدليل عىل أ ّن هذه األفكار
مل تعد «ضمن الرتتيب» ( ،)dans l ordreإذا ُس ِمح بالتعبري هكذا :هو أنّها تُصاغ تقريباً
ودامئاً يف رو ٍح عدائية ويتفاوت االعرتاف فيها تجاه الرشق .أولئك أنفسهم الذين يرغبون
يف االرتكاز عىل املسيح ّية تح ّركهم أحياناً هذه العقل ّية ،ويجب التأكيد جيدا ً عىل هذا
كل يشء إىل اكتشاف تناقضات هي يف واقع األمر غري
األمر؛ يبدو أنّهم يسعون قبل ّ
موجودة؛ وهكذا فهمنا إبداء هذا الرأي املغلوط الذي يفيد بأنّه لو كانت األشياء نفسها
عب عنها من جهة أو أخرى بشكل
موجودة يف املسيحيّة ويف العقائد الرشقيّة بحيث يُ َّ
متامثل تقريباً ،فليس لها مع ذلك الداللة نفسها يف كلتا الحالتني ،بل إ ّن لها داللة
متناقضة! إن أولئك الذين يعطون مثل هذه التأكيدات يربهنون بذلك عىل أنّهم ،مهام
كانت ا ّدعاءاتهم ،فهم مل يذهبوا بعيدا ً يف فهمهم للعقائد التقليديّة ألنّهم مل يستشفّوا
كل االختالفات واألشكال الخارجيّة ،وأنهم ،حتى ملا
الهويّة األساسيّة التي تختفي تحت ّ
رصون عىل تجاهلها .كذلك فإن هؤالء ال ينظرون
تصبح هذه الهويّة ظاهرة بالكامل ،ي ّ
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إىل املسيحيّة نفسها إال بشكل خارجي ،ال ينسجم مع فكرة حقيقة العقيدة التقليديّة،
كل املستويات توليفة كاملة؛ إن املبدأ هو الذي يُ ْعوزهم ،إنهم متأثرون ،أكرث
مق ّدمني ،يف ّ
مام يظنون ،بهذا العقل الحديث ،الذي يريدون ،رغم ذلك ،العمل ض ّده؛ وعندما يحصل
أن يستخدموا كلمة «تقليد» فهم ال يأخذونها ،بالتأكيد ،باملعنى الذي نقصده نحن.
يف خض ِّم هذا الخبل (االختالط الذهني ( confusion mentaleالذي مي ّيز عرصنا،

كل األشياء بأنواعها ،وغالباً
وصلنا إىل ح ِّد تطبيق هذه الكلمة «تقليد» ،بدون متييز ،عىل ّ
أي داللة ،كمج ّرد عادات من دون أي بُعد وأحياناً مبنشإ حديث ج ّدا ً؛ وك ّنا قد
من دون ّ

يخص كلمة «دين» .فيجب التحذّر من هذه
تعسف من النوع نفسه يف ما ّ
أرشنا آنفاً إىل ّ
تعب عن نوع من االنحطاط يف هذه األفكار املرتبطة بها؛ وليس
التحريفات اللغويّة التي ّ
أل ّن شخصاً ما يس ّمي نفسه «تقليديّاً» يعني أنّه يدرك ،وال حتى بصورة ناقصة ،ما يعنيه
التقليد باملعنى الصحيح .بالنسبة إلينا ،نحن نرفض بشكل قاطع إطالق هذه التسمية
كل ما هو ذو طابع إنسا ّين محض؛ وليس من غري املناسب إعالن ذلك عندما نصادف
عىل ّ

كل لحظة عىل سبيل املثال تعبريا ً مثل «فلسفة تقليديّة».
يف ّ

أي حق بهذه
أي فلسفة ،وإن كانت يف الحقيقة ّ
كل ما ميكن أن تكونه ،ليس لها ّ
إ ّن َّ

يل ،وإن مل ِ
تنف ما يتجاوزه ،وألنّها ليست سوى
التسمية ،ألنّها تقع كليّاً ضمن النسق العق ّ
بناء ش َّيده أفراد من البرش من دون وحي وال إلهام من أي نوع ،أو إذا أردنا أن نوجز كل
كل
«دنيوي» يف جوهره .ومن جهة أخرى ،بالرغم من ّ
ذلك بكلمة واحدة ،ألنّها يشء ما
ّ
األوهام التي تعجب البعض ،فليس هناك ،بالتأكيد ،من علم «كتا ّيب» ( )livresqueيكفي
فلسفي
رص ما؛ بل يلزم لذلك يشء آخر غري عمليّة تأ ّمل
لتصحيح عقليّة عرقٍ ما أو ع ٍ
ّ
تبقى حتى يف الحالة األكرث مالءمة ،محكومةً ،بسبب طبيعتها ،بالبقاء خارج ّية ،ونظريّة
أكرث منها فعليّة .الستعادة التقليد املفقود ،وإلحيائه حقيقةً ،يلزم التواصل مع العقل
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الحي ،وسبق أن قلنا هذا ،يف الرشق فقط ما زال هذا العقل حيّاً؛ فمن الصحيح
ّ
التقليدي ّ
التقليدي ،ولك ّنه
أي يشء ،تطلّعاً للعودة إىل هذا العقل
ّ
أن هذا يفرتض يف الغرب ،وقبل ّ

مع ذلك لن يكون سوى مج ّرد تطلّع.
بعض ر ّدات الفعل «املضادة للحداثة» التي حصلت حتى
عالوة عىل ذلك ،مل تستطع ُ
اآلن ،والتي هي غري كاملة بنظرنا ،سوى تأكيد قناعتنا ،أل ّن كل ذلك ،برغم كونه ممتازا ً
السلبي والنقدي ،هو بعيد ج ّدا ً عن استعادة عقالنيّة حقيقيّة ،ومل
بال شك ،يف جانبه
ّ
يتط ّور إالّ يف حدود أفق عقيل ض ّيق ج ّدا ً .وعىل الرغم من ذلك ،هو يشء ما ،مبعنى أنّه

مؤش عىل عقليّة كان يصعب الحصول عىل أثر لها قبل ع ّدة سنوات؛ وإذا مل يعد جميع
ّ
فلربا تكون
الغربيني مجمعني عىل االكتفاء حرصيّاً بالتط ّور
ّ
املادي للحضارة الحديثةّ ،
هذه إشارة إىل أ ّن األمل بالخالص ،لديهم ،ليس بع ُد مفقودا ً متاماً.
ومهام يكن ،فلو افرتضنا أ ّن الغرب عاد ،وبطريقة ما ،إىل تقاليده ،فإن تناقضه مع
الرشق سوف يجد طريقه إىل الحل ولن يكون له وجود بعد اآلن ،أل ّن هذا التناقض ما
كان ليو َجد إالّ بسبب االنحراف الغر ّيب ،إذ أنّه ليس يف واقع األمر سوى تناقض بني العقل
التقليدي والعقل املعادي له .كذلك ،وبعكس ما يفرتضه أولئك الذين أرشنا إليهم قبل
قليل ،فإ ّن العودة إىل التقليد سيكون من بني نتائجها األوليّة إعادة التفاهم مع الرشق
كل الحضارات التي متلك عنارص متشابهة أو متساوية،
بصورة مبارشة ،كام هو حاصل بني ّ
وفقط بني هذه الحضارات ،أل ّن هذه العنارص هي التي تشكّل األرضيّة الوحيدة التي
يجري فوقها وحدها هذا التفاهم بشكل صحيح.

بأي شكل يتمظهر ،هو نفسه يف جوهره دامئاً وحيثام
التقليدي
إ ّن العقل
الحقيقيّ ،
ّ
ّ

خاصة مع هذه الرشوط العقليّة أو تلك،
كان؛ واألشكال املختلفة التي تكيّفت بصورة ّ
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ومع هذه الظروف أو تلك من حيث الزمان واملكان ،ليست سوى تعبريات عن حقيقة
واحدة وبعنيها؛ إنّ ا يجب أن يكون باإلمكان التموضع يف مستوى العقالن ّية املحض يك

يجري اكتشاف هذه الوحدة الجوهريّة خلف مظهر التع ّدديّة .من جهة أخرى ،ففي
طبيعي
كل الباقي بشكل
داخل هذا املستوى العقالين تقوم املبادئ التي يرتبط بها ّ
ّ
تحت عنوان نتائج أو تطبيقات تتفاوت يف قربها وبعدها؛ فح ْول هذه املبادئ ،إذًا ،يجب
كل جوهر
بحق ،ألنّه هنا يكمن ّ
التوافق قبل كل يشء ،إذا كان املطلوب وفاقاً جذريّاً ّ
األمر؛ ومنذ أن يحصل الفهم الحقيقي (للمبادئ) ،يتحقق الوفاق من تلقاء نفسه.
بالنتيجة ،ينبغي مالحظة أ ّن معرفة املبادئ ،التي هي املعرفة بامتياز ،املعرفة

امليتافيزيق ّية باملعنى الحقيقي للكلمة ،هي معرفة كون ّية كام هي املبادئ نفسها،
وبالتايل ،فهي متحررة من كل العوارض الفردية التي ،بالعكس ،تتدخل بالرضورة عىل
مستوى التطبيقات ،وهذا املجال العقالين املحض ،هو الوحيد الذي ال يستلزم جهدا ً
للمواءمة بني عقليّات مختلفة .وفضالً عن ذلك ،عندما يُن َجز عمل من هذا القبيل ،لن
كل املجاالت األخرى ،ألنّه ،وكام ذكرنا،
يبقى سوى نرش النتائج يك يتحقق التوافق يف ّ

هنا يكون مربط الفرس ،فكل يشء يتوقف عىل هذا بصورة مبارشة أو غري مبارشة؛
خاص ،خارج املبادئ ،سوف يكون دامئاً هشّ اً
أي اتفاق يحصل يف مجال ّ
وباملقابل ،فإ ّن َّ
دبلومايس من اتفاقٍ
حقيقي .لذلك،
وغري قابل لالستمراريّة بشكل كبري ،وأشب َه بتدبري
ّ
ٍّ
حقيقي إالّ من فوق ال من تحت ،وهذا
نؤكّد أيضاً ،أن هذا ال ميكن أن يحصل بشكل
ّ
ما يجب فهمه ملعنيني :يجب االنطالق مام هو موجود يف األعىل ،أي املبادئ ،ث ّم التد ّرج

نزوالً نحو مختلف املستويات من التطبيقات مع مراعاة دامئة وصارمة للرتاتب ّية الهرم ّية
املوجودة بينهام؛ وهذا العمل بطبيعته ال ميكن أن تقوم به سوى نخب ٍة ،مع إعطاء
الحقيقي والكامل :نحن نريد أن نتح ّدث حرصيّاً عن نخبة عقالن ّية،
الكلمة مضمونها
ّ

الفصــل الثانــي

التعارض بين الشــرق والغرب

الخارجي
االجتامعي
فكل أنواع التمييز
وبنظرنا ،ال ميكن أن يكون هناك بديل عنهاّ ،
ّ
ّ
الظاهري هي غري ذات أهم ّية من وجهة النظر التي نرتكز عليها.
إ ّن هذه االعتبارات البسيطة ميكنها أن تُفهمنا كل ما ينقص الحضارة الغرب ّية

يل مع الحضارات الرشقيّة ،ولكن أيضاً
الحديثة ،ليس فقط يف ما ّ
يخص إمكانيّة تقارب فع ّ

يف ذاتها ،لتكون حضارة طبيع ّية وكاملة؛ من جهة أخرى ،ويف حقيقة األمر ،فإ ّن املسألتني

مرتبطتان معاً بشكل وثيق إىل درجة أنّهام يشكالن مسألة واحدة ،وقد ق ّدمنا بدقة
الدالئل عىل صحة ما قلناه.
نبي اآلن ماذا يعني العقل املعادي للتقليد (ضد تقليديantitraditionnel
سوف ّ
 ) /الذي هو العقل الحديث ،وما.ي النتائج التي يحملها يف ذاته ،وهي نتائج نرى أنّها
تحدث مبنطق ٍ
قاس يف األحداث الراهنة؛ ولكن قبل أن نصل إىل هنا ،هناك فكرة أخرية
تفرض نفسها أيضاً.
إ ّن وهم اإلنسان بكونه «معادياً للغرب» (ض ّد غريب )anti-occidental /إذا جاز
استخدام هذه الكلمة ،صار يعني قطعاً ،أنّه معا ٍد للحداثة (ض ّد حديث،)antimoderne /
أل ّن ذلك ،باملقابل ،يصنع الجهد الوحيد الذي يصلح ملحاولة إنقاذ الغرب من الخلل
الخاص ميكنه النظر
رشقي و ّيف لتقليده
الذي يعاين منه؛ وألنّه من جهة أخرى ،ما من
ّ
ّ
أقل للغرب
إىل األشياء بطريقة مغايرة ملا نفعله نحن أنفسنا؛ فهناك بالتأكيد خصوم ّ

كغرب ،إ ّن هذه الخصومة ال ميكن أن يكون لها ،البتّة ،من معنى إال بالنظر للغرب مبا
هو متام ٍه مع الحضارة الحديثة .ويتح ّدث البعض اليوم عن «الدفاع عن الغرب» وهذا
أمر فريد ح ّقاً ،بينام ،وكام سرنى الحقاً ،هذا هو الذي سيه ّدد باكتساح كل يشء ليأخذ
الفوضوي؛ ونقول أنّه أم ٌر فريد ،وغري م ّربر
البرشيّة جمعاء إىل د ّوامة نشاطه (الغرب)
ّ
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عىل اإلطالق ،إذا ما كانوا يقصدون ،كام يبدو بالرغم من وجود يشء من االحرتاز ،أ ّن هذا
أي
الدفاع يجب أن يكون مو ّجها ض ّد الرشق ،أل ّن الرشق الحقيقي ال يطمح إىل مهاجمة ّ
كان وال بالهيمنة عليه ،فهو ال يطلب شيئاً سوى استقالله واطمئنانه ،وهذا ،كام سنتفق
الحقاً مرشو ٌع ج ّدا ً.
إ ّن الحقيقة ،مع ذلك ،هي أ ّن الغرب لديه مصلحة كربى يف الدفاع عن نفسه ،إنّ ا
الخاصة التي إن اندفع بها إىل الحد األقىص ،ستأخذه بالتأكيد إىل الخراب
فقط ض ّد ميوله
ّ
والدمار؛ فام يجب طرحه هو»إصالح الغرب» ،وهذا اإلصالح إذا حصل كام يجب أن
أي استعاد ًة تقليديّ ًة حقيقيّةً ،ستكون نتيجته الطبيعيّة تقارباً مع الرشق.
يكونْ ،
بالنسبة إلينا ،نحن ال نطالب إالّ باملساهمة ،وبقدر استطاعتنا ،يف هذا اإلصالح وهذا
التقارب يف آنٍ معاً ،إذا ما كان الوقت يسمح بذلك ،وإذا ما كان ميكن الحصول عىل مثل
هذه النتيجة قبل الكارثة النهائيّة التي تسري نحوها الحضارة الغربيّة بخطوات كبرية؛

لكن حتى لو كان الوقت متأخرا ً لتج ّنب هذه الكارثة ،فإ ّن العمل املن َجز بهذا القصد لن
أي حال ،تهيئة هذا «التمييز» الذي
يكون بال فائدة ،ألنّه سيخدم ،وإن من بعيد عىل ّ
تكلّمنا عنه يف البداية ،وكذلك تأمني حفظ العنارص التي ستنجو من غرق العامل الراهن
ليك تتح ّول إىل بذرات للعامل القادم.

 3الفصل الثالث

المعرفة والفعل
CONNAISSANCE
ET ACTION
أزمــة العالم الحديث
رينيه غينون

المعرفة والفعل
CONNAISSANCE
ET ACTION
أخص ،إىل واحد من أهم وجوه التعارض املوجودة حاليّاً بني
سننظر اآلن ،بطريقة ّ
التقليدي والعقل
الرشقي والعقل الغر ّيب ،الذي هو ،بشكل أع ّم ،تعارض بني العقل
العقل
ّ
ّ
املعادي للتقليد ( ،)antitraditionnelكام سبق أن أوضحنا .ومن وجهة نظر مع ّينة،
هي ،عالوة عىل ذلك ،واحدة من وجهات النظر األكرث أساس ّية ،يبدو هذا التعارض
كتعارض بني التأ ّمل والفعل ،أو إذا أردنا الكالم بشكل ّ
أدق ،فهو يتناول الوضعيتني
كل من هذين املصطلحني .هذان ميكن أن
الخاصتني اللّتني من املناسب نسبتهام إىل ٍّ
ّ
ينظر إليهام ،من خالل العالقة بينهام بطرق مختلفة :هل هام ض ّدان كام يبدو أنّه يُعتقد
يف أغلب األحيان ،أو أال ميكن أن يكونا باألحرى متكاملني ،أو ،أال ميكن أن يوجد يف الواقع
بينهام عالقة ال تنسيقية بل تبعيّة؟ تلك هي الجوانب املختلفة للمسألة ،وهذه الجوانب
كل منها
تتعلّق بوجهات نظر ،هي ،بالرغم من أهم ّيتها ،غري متساوية بشكل كبري ،ولك ْن ٌّ
ميكن أن يجد تربيره باعتبارات معينة ،ويتناسب مع مرتبة ما من الحقيقة.
الكل ،هي تلك
وبادئ ذي بدء ،إ ّن وجهة النظر األكرث سطح ّية واألكرث خارج ّية من ِّ
التي تشتمل عىل مج ّرد معارضة بني الواحدة واألخرى ،أي التأمل والفعل ،كض ّدين
الخاص للكلمة .إن التعارض موجود يف الظواهر ،ال اعرتاض عىل ذلك ،ورغم ذلك
باملعنى
ّ
إذا تعذّر تخفيض ُه فسيوجد تعارض كامل بني التأمل والفعل ،فال ميكن لهام أن يوجدا
مجتمعني .والحالة هذه ،فإ ّن األمر ليس هكذا يف واقع األمر ،فال يوجد ،عىل األقل يف
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حرصي.
حرصي أو عامالً بشكل
شعب ورمبا فر ٌد يكون تأملّياً بشكل
ّ
ّ
الحاالت الطبيعيّةٌ ،
توسع
الصحيح هو أنّه يوجد اتجاهان يهيمن أحدهام بالرضورة ،بحيث يكون ّ
البرشي ،مبفهومه العام ،ال ميكن
أحدهام قامئاً عىل حساب اآلخر ،ملج ّرد أ ّن النشاط
ّ
ٍ
تعارض؛
وبكل االتجاهات يف آنٍ  .إ ّن هذا ما يُعطي مظ َهر
كل املجاالت ّ
أن ُيا َرس يف ّ

لكن ال ب ّد من وجود تصالح ممكن بني هذين الض ّدين أو ما يشبه ذلك؛ وما ميكن أن
كل األضداد التي تتوقف عن كونها
نقوله كذلك عن هذا األمر هو نفسه بالنسبة إىل ّ
معي ،هو املستوى الذي يكون
كذلك مبج ّرد أن نرتفع ،عند النظر إليها ،فوق مستوى ّ
فيه التعارض بينها مستح ِكامً .إ ّن القول بالتعارض أو بالتباين يعني أيضاً القول بعدم
االنسجام أو الخلل ،أي بيشء ،كام أرشنا إىل ذلك مبا فيه الكفاية ،ال ميكن أن يوجد إال
وخاصة ومحدودة.
من وجهة نظر نسب ّية
ّ
إنّنا ،مل ّا نعترب ،التأمل والفعل متكاملني ،نكون قد تب ّنينا ،إذًا ،وجهة نظر أعمق
والحل ،بتوازن
ّ
وأصح ،أل ّن التعارض املوجود يكون قد سلك إىل التصالح
من السابقة
ّ
طرفَيْه بشكلٍ ما أحدهام باآلخر .فيبدو األمر متعلّقاً بعنرصين ،رضوريني باملقدار نفسه،
والخارجي
يل
يتكامالن بحيث يعتمد أحدهام عىل اآلخر ،فيشكّالن النشاط املزدوج الداخ ّ
ّ
لكائن واحد ،سوا ًء أكان إنساناً ،منظورا ً إليه بشخصه ،أم البرشية ،منظورا ً إليه كمجموعة.
إ ّن هذا التص ّور هو بالتأكيد أكرث انسجاماً وأكرث إرضا ًء من األ ّول؛ ومع ذلك ،فلو تشبثنا به
حرصي ،فسوف نكون ،بفعل االرتباط الذي أقمناه ،قد وضعنا التأمل والفعل عىل
بشكل
ّ
قدم املساواة ،بحيث ال يبقى علينا سوى أن نَجهد يف الحفاظ ،قدر اإلمكان ،عىل التوازن
يبي أ ّن وجهة نظر مثل هذه
بينهام ،من دون طرح مسألة تف ّوق أحدهام عىل اآلخر؛ ما ّ
يل ،وكانت دامئاً
غري كافية ،ذلك أ ّن مسألة التف ّوق هذه تطرح نفسها ،بالعكس ،بشكل فع ّ
حل هذه املسألة من خالله.
محل طرح ،مهام كان االتجاه الذي يُرا ُد ّ
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إ ّن املسألة التي ت َه ّمنا أكرث من غريها بهذا الخصوص ،ليست هيمنة الواقع الحاصل،
والتي باملجمل لها عالقة باملزاج أو العرق ،بل هي مسأل ُة ما ميكن أن نس ّميه هيمنة
الحق؛ واألمران ليسا مرتبطني إالّ إىل ح ٍّد ما .من دون ٍّ
شك ،فإ ّن االعرتاف بتف ّوق أحد
ّ

توسعه بأعظم قدر ممكن بوجه اآلخر؛ لكن يف التطبيق ،ليس
االتجاهني يشجع عىل ّ
بعيدا ً عن الصحة أن املكانة التي يحتلّها التأمل والفعل ،يف جميع مراحل حياة إنسانٍ
شعب ما ،تنتج دامئاً وبقسمها األكرب عن طبيعته ،أل ّن من الواجب ،يف هذا .،أخذ
ما أو
ٍ
لكل منهام بعني االعتبار .ومن الواضح أ ّن االستعداد للتأمل هو أكرث
اإلمكان ّيات الخاصة ٍّ
وربا ،ليس هناك من بلد يعادل الهند يف ذلك،
انتشارا ً وأكرب بشكل عا ّم لدى الرشقيني؛ ّ
الرشقي.
ولهذا ميكن اعتبار التأمل كممثل بامتياز ملا أسميناه العقل
ّ
فمم ال جدال فيه ،بشكل عا ّم ،هو أ ّن االستعداد للفعل أو االتجاه الناتج
باملقابلّ ،
عن هذا االستعداد هو الذي يهيمن لدى الشعوب الغربيّة عند الغالبيّة العظمى من
ٍ
منحرف كام هو حاليّاً ،يبقى
األفراد ،وحتى لو كان هذا االستعداد غري مبالغ فيه ،وغري
بالرغم من ذلك كام لو أ ّن التأمل ال ميكنه أن يكون موجودا ً إالّ لدى النخبة يف إطارها
األضيق؛ لذلك يُقال يف الهند بطيب خاطر ،أ ّن الغرب لو كان قد عاد إىل حالة طبيع ّية
وكان ميتلك تنظيامً اجتامعيّاً عاديّاً فسنجد فيه بال ّ
شك كثريا ً من الكشاترياس ،لكن قليالً
من الرباهمة .ومع ذلك ،فهذا يكفي ،إذا كانت النخبة الفكريّة قد تك ّونت فعليّاً ،وإذا
الكل يف النسق ،أل ّن الق ّوة الروح ّية ليست قامئة
كانت هيمنتها معرتفاً بها ليك يدخل ّ
عىل العدد الذي قانونه هو قانون املا ّدة؛ ومن جهة أخرى ،فام نالحظه ج ّيدا ً يف العرص
الطبيعي للفعل املوجود عند
القديم وخصوصاً يف العرص الوسيط ،هو أ ّن االستعداد
ّ
الغربيني مل مينعهم من االعرتاف بهيمنة التأمل ،أي بهيمنة الذكاء املحض؛ فلامذا ال يكون
األمر هو نفسه يف العرص الحديث؟ هل أل ّن الغربيني بتطويرهم حدود قدراتهم عىل
الفعل وصلوا إىل فقدان عقالن ّيتهم ،وأنهم ،من أجل أن يواسوا أنفسهم ،ابتدعوا نظريّات

51

52

رينيــه غينــون

أزمــة العالــم الحديث

كل يشء ،وذهبوا ،كام يف الرباغامتيّة ،إىل ح ّد نفي وجود أي يشء
تضع «الفعل» فوق ّ
له قيمة خارجه ،أو عىل العكس من ذلك ،أ ّن هذه الكيفيّة يف النظر ،التي سادت أوالً،
هي َمن س ّبب الضمور الفكري الذي نالحظه اليوم؟ ويف ِكال الفرضيتني ،وكذلك يف الحالة
األكرث احتامالً حيث ميكن أن توجد الحقيقة يف تركيب بني األمرين ،تكون النتائج هي
نفسها بشكل دقيق؛ يف الدرجة التي وصلت إليها األمور آن األوان للعمل ،وهنا نعود
لنقولها م ّرة أخرى ،ميكن للرشق أن يأيت ملساعدة الغرب إذا ما كان الغرب راغباً يف ذلك،
ال ليفرض عليه مفاهيم غريبة عنه كام يخىش البعض ،بل ملساعدته يف استعادة تقليده
الخاص الذي فقد معناه.

ميكننا القول أ ّن التناقض بني الرشق والغرب يف الحالة الراهنة لألشياء ،يتمثّل يف
كون الرشق يُعيل شأن التأ ّمل عىل الفعل ،بينام يؤكّد الغرب باملقابل عىل تف ّوق الفعل
عىل التأ ّمل .هنا ،مل يعد األمر يعني كام لو ك ّنا نتكلّم فقط عن تعارض أو عن تكامل،
وبالتايل عن عالقة تنسيق بني الطرفني املذكورين ،ومل يعد يعني أيضاً وجهتي نظر ميكن
لكل واحدة منهام أن تجد تربيرها وقبولها كام هي الحال بالنسبة إىل حقيق ٍة ما نسب ّية؛
ّ
فعالقة التبع ّية ال رجعة عنها يف طبيعتها ،فالتّص ّوران متضا ّدان يف الواقع ،يستبعد الواحد
سيتبي أ ّن أَح َدهام
منهام اآلخر ،ما يعني حتامً أنه ،مبج ّرد قبولنا بوجود تبعيّة فعليّة
ّ
صحيح واآلخر خاطئ.
ظل
قبل الذهاب إىل جوهر املسألة ،لنالحظ أيضاً ما ييل :يف حني أن العقل الذي ّ
كل األزمان ،كام ذكرنا أعاله ،نجد أ ّن العقل اآلخر قد ظهر يف
قامئاً يف الرشق هو عقل ّ
كل االعتبارات األخرى ،بأنّه
مرحلة متأخرة ،وهذا ما يبعث عىل التفكري ،وبعيدا ً عن ّ
يش ٌء ما غري طبيعي .إ ّن ما يؤكّد هذا االنطباع ،وبحسب االتجاه الخاص الذي تأخذه ،هو
املبالغة التي يقع فيها هذا العقل الغر ّيب الحديث الذي ال يكتفي فقط بتأكيد هيمنة
أي قيمة للتأمل الذي يجهل هذا
الفعل ،بل وصل إىل جعله شغله الشاغل وإىل نزع ّ
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العقل أو يتجاهل طبيعته الحقيقيّة .باملقابل ،فإ ّن العقائد الرشقيّة التي ،مع تأكيدها
الواضح عىل هيمنة التأمل بل وتساميه عىل الفعل ،فهي ال تنفي عن األخري مكانته
الرشع ّية ،بل وتعرتف ،بطيب خاطر ،بأهم ّيته يف نسق األحداث اإلنسان ّية .
ت ُجمع العقائد الرشقيّة وكذلك العقائد الغربيّة القدمية عىل التأكيد أ ّن التأمل أعىل
الفعل ،الذي هو ليس سوى تعديل
ُتغي  .إن َ
شأناً من الفعل ،كام أ ّن الثابت أسمى من امل ِّ
عابر ومؤقت للكائن ،ال ميكن أن يكون له ،يف ذاته ،مبدأه وسببه الكايف؛ والفعل ،إذا مل
يتّصل مببدأٍ أبع َد من مجاله الطارئ (الحادث) ،هو ليس سوى وهم محض؛ وهذا املبدأ
كل واقعه امل ُحتَمل ،ووجوده وإمكانيّته نفسها ،ال ميكن أن
الذي يستم ّد منه الفعل ّ
يوجد إالّ يف التأمل ،أو إذا آثرنا القول ،يف املعرفة ،أل ّن هذين املصطلحني ،يف العمق ،هام
األقل يتطابقان ،فاملعرفة نفسها والعمل ّية التي من خاللها نصل إليها ال
مرتادفان ،أو عىل ّ
ميكن بأي حال من األحوال ،أن تكونا منفصلتني.ذلك ،يكون التغيري يف معناه األع ّم عصيّا
عىل الفهم و ُمتناقضاً ،أي مستحيالً ،من دون مبدأٍ ينبثق منه ويكون ،بحكم كونه مبدأ
لهذا التغيري ،غري خاضعٍ له ،ويكون ،إذا ً ،بالرضورة ثابتاً.،لذلك ،يف العرص القديم للغرب
لكل األشياء.
كان أرسطو قد أكّد رضورة وجود «املح ِّرك الذي ال يتح ّرك» ّ
هذا الدور لـ «املحرك الذي ال يتح ّرك» تلعبه املعرفة بالدقّة تجاه الفعل؛ ومن
التغي و«التّح ّول» ()devenir؛ إن املعرفة وحدها
الواضح أ ّن الفعل ينتمي إىل عامل ّ
تسمح بالخروج من هذا العامل ومن التحديدات التي هي مالزمة له ،وعندما تصل إىل
الثابت ،وهي حالة املعرفة املبدئيّة (نسبة إىل املبدأ  )principielle /أو امليتافيزيقيّة
أي معرفة حقيق ّية هي يف
نفسها الثبات ،أل ّن ّ
التي هي املعرفة بامتياز ،متتلك املعرف ُة ُ
الجوهر متا ٍه مع موضوعها .هذا بدقة ما ال يفهمه الغرب ّيون املح َدثون ،الذين أصبحوا ،يف
ساحة املعرفة ،ال يَنظرون إال يف معرفة عقالنيّة واستداللية ،أي غري مبارشة وغري كاملة،
وهي ما ميكن أن ندعوها معرفة من خالل االنعكاس ،ودرجوا أكرثَ فأكرثَ عىل عدم تقدير
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ٍ
غايات عمليّةً؛ وإنهم بانخراطهم يف الفعل
هذه املعرفة الدنيا إال ما دامت تخدم مبارشة
إىل درجة نفي كل ما عداه ،ال يدركون أ ّن هذا الفعل نفسه يتسافل ،ج ّراء هذا السلوك،
بسبب غياب املبدأ ،إىل فوىض عبثية بل عقيمة.

تلك هي ،بالنتيجة ،امليزة األكرث وضوحاً للعرص الحديث :الحاجة إىل اضطراب
( )agitationال يتوقّف ،وإىل تغيري مستم ّر ،وإىل رسعة يف تصاعد متواصل كتلك التي
تجري فيها األحداث نفسها .إنّه التشتّت داخل الكرثة ،وداخل كرثة مل تعد مو ّحدة
بأي مبدأ أسمى؛ يف الحياة اليومية كام يف املفاهيم العلميّة ،نجد التحليل
بالوعي ّ
املدفوع إىل ح ّده األقىص ،والتقسيم غري املتناهي ،وانحالال حقيقيّا للنشاط اإلنسا ّين عىل
الص ُعد التي ما زال ممكناً أن ُيا َرس فيها؛ ومن هنا يأيت عدم القدرة عىل االستنتاج،
جميع ُّ
مم يصدم كثريا ً الرشق ّيني.
واستحالة أي تركيزّ ،
تلك هي النتائج الطبيع ّية واملحتومة لجعل كل يشء ماديّاً بصورة متصاعدة ،أل ّن
كل ما ينبثق عنها ال
املا ّدة هي بح ّد ذاتها كرثة وانقسام ،ولهذا نقول بشكل عابر ،أ ّن ّ
كل األنواع بني الشعوب كام بني األفراد .كلام
ميكن أن يولّد إالّ النزاعات والرصاعات من ّ
انغمسنا يف املادة أكرث ،تراكمت ،أكرث ،عوامل االنقسام والتضا ّد وتعاظمت؛ وبالعكس،
كلّام ارتفعنا نحو الروحان ّية ( )spiritualiteالصافية ،كلّام اقرتبنا من الوحدة التي ال
ميكن أن تتحقّق إالّ بالوعي باملبادئ العا ّمة.
والتغي يجري البحث عنهام ،ح ّقاً ،لذاتهام ال
إن األمر األكرث غرابة هو أ ّن الحركة
ّ
كل االستعدادات
معي ميكن أن يقود إليه ،وهذا ينتج مبارشة عن امتصاص ّ
ألجل هدف ّ
الخارجي الذي أرشنا آنفاً إىل طابعه املؤقَّت .إنّه أيضاً التشتت
اإلنسانيّة من ِقبَل الفعل
ّ
منظورا ً إليه من جانب آخر ،ويف مرحلة أكرث بروزا ً :ميكننا القول أنّه اتجاه نحو الفوريّة
التي يكون ح ّدها حالة من عدم التوازن املحض الذي ،إذا ما ت ّم الوصول إليه ،يتطابق

الفصــل الثالــث

المعرفــة والعقــل

مع االنحالل النهايئ لهذا العامل؛ وتلك هي العالمة األوضح للمرحلة األخرية من الكايل-
يوغا.)Kali-Yuga( .
العلمي :فيكون البحث
من هذه الجهة أيضاً ،يحدث اليشء نفسه عىل املستوى
ّ
مم هو من أجل النتائج الجزئيّة واملج ّزأة التي يؤ ّدي إليها؛ إنه
من أجل البحث أكرث ّ
التعاقب ،املتسارع أكرث فأكرث ،للنظريات والفرضيات ،الفاقدة لألساس ،التي ،مبج ّرد أن
تستوي عىل ُسوقها ،تنهار ،لتُستبدل بها أخرى أقرص ُع ْمرا ً ،إنّها فوىض ( )chaosحقيق ّية،
يكون من العبث البحث يف خض ّمها عن عنارص مكتسبة بشكل نها ّيئ ،إن مل يكن تراكامً
فظيعاً لوقائع وتفاصيل ال تعني شيئاً وال تثبت شيئاً.
يخص وجهة النظر التأمليّة بالقدر الذي ما زالت قامئة
عم ّ
نحن نتح ّدث هنا بالطبع ّ
فيه؛ أ ّما بخصوص التطبيقات العمليّة ،فتوجد بخالف ذلك ،باملقابل ،نتائج أكيدة ،وهذا
املادي ،وهو املجال الوحيد،
يُد َرك بال عناء أل ّن هذه التطبيقات تتعلق مبارشة باملجال
ّ
بحق ،الذي ميكن لإلنسان املح َدث أن يفتخر فيه بتف ّوق حقيقي .يجب إذا ً أن نتوقّع
ّ
أن تستم ّر االكتشافات أو باألحرى االخرتاعات امليكانيكيّة والصناعيّة بأن تتطور وتتسع
بوترية متسارعة حتى نهاية العرص الحا ّيل؛ ومن يعلم أنها لن تكون ،مع أخطار الدمار
التي تحملها يف ذاتها ،واحدة من العوامل األساس ّية التي ستؤ ّدي إىل الكارثة األعظم ،إذا
ما وصلت األمور إىل درجة ال ميكن تالفيها؟
أي حال ،نحن نبدي ،بشكل عام ،انطباعاً بعدم إمكان ّية وجود أي استقرار
عىل ّ
يف الوضع الحايل؛ لكن ،بينام يشعر البعض بالخطر ويسعى لفعل يشء ،فإ ّن غالب ّية
معارصينا ترتاح وسط هذه الفوىض التي يرون فيها صورة خارجيّة لعقليتهم .يوجد
كل يشء فيه يف حالة «تح ّول» ( )devenirحيث ال
تناسب كامل بني عامل يبدو ّ
بالفعل
ٌ
كل واقع
أي مكان للثابت والدائم ،وبني عقل ّية أولئك الناس الذين يُدرِجون ّ
يوجد فيه ّ
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أي موضوع لهذه
أي معرفة حقيقيّة ،وكذلك إنكار ّ
داخل هذا «التّح ّول» ما يعني إنكار ّ
املعرفة ،نعني إنكار املبادئ املتعالية والكونية.
أي مستوى كان،
ألي معرفة حقيقيّة يف ّ
ميكننا الذهاب أبعد من ذلك :إنّه اإلنكار ّ
النسبي ،كام ذكرنا أعاله ،هو غري قابل للتعقّل ومستحيل من دون
النسبي ،أل ّن
حتى يف
ّ
ّ
والتغي من دون الثبات ،والكرثة من
املطلق ،كام أ ّن املمكن مستحيل من دون الواجب،
ّ
دون الوحدة؛ إن ال ِّنسبويّة (النزعة النسب ّية  )relativisme /تحمل تناقضها يف داخلها،
التغي نفسه؛
وإذا أردنا اختزال ّ
التغي ،سنصل منطقيّاً بالرضورة إىل نفي ّ
كل يشء يف ّ
ويف جوهر األمر ،فإ ّن الحجج املشهورة التي ق ّدمها زينون اإلييل ()Zenon d Elee
ليس لها من معنى آخر .وعليه يجب القول بأ ّن النظريّات من النوع الذي ذكرنا ليست
خاصة ،حرصا ً ،باألزمة الحديثة ،ألنّه يجب عدم املبالغة؛ وميكننا الحصول عىل أمثلة يف
ّ
الفلسفة اليونانيّة ،وحال هرياقليطس ( )Heracliteيف نظريّته عن «الجريان العا ّم»
( )ecoulement universelهو األشهر بهذا الخصوص؛ هذا بالضبط ما دفع باإليليني
( )Eleatesإىل محاربة هذه التص ّورات ،وكذلك محاربة تص ّورات الذ ّريني ()atomistes
بنوع من اإلنزال إىل مستوى العبث .يف الهند نفسها ،نجد شيئاً مامثالً ،إنّ ا بالطبع ،من
وجهة نظر أخرى غري تلك املتعلّقة بالفلسفة؛ بعض املدارس البوذيّة ق ّدمت بالفعل
كل األشياء»  .إنّ ا
السمة نفسها ،أل ّن واحدة من أطروحاتهم األساسيّة كانت «انحالل ّ
ّ
هذه النظريّات مل تكن إذا ً سوى استثناءات ،ومثل هذه الحركات من التم ّرد عىل العقل
التقليدي التي حدثت أثناء مسرية الكايل-يوغا ،مل يكن لها سوى تأثري محدود؛ ما هو
ّ
جديد ،هو تعميم مثل هذه التص ّورات كام نالحظه يف الغرب املعارص.
تجب اإلشارة ،أيضاً إىل أ ّن «فلسفات التّح ّول» وتحت تأثري الفكرة الجديدة ج ّدا ً
خاصة ،مل تكن النظريّات التي هي من النوع
لـ «التق ّدم» أخذت لدى املحدثني صورة ّ
نفسه قد أخذتها البتّة لدى القدماء :هذه الصورة ،عالوة عىل أنّها قابلة لتشكّالت

عديدة ،هي ما ميكن أن نُطلق عليه ،بشكل عا ّم ،اسم «التط ّورية» (.)evolutionnisme
أي تص ّور ال يتب ّنى
لن نعود إىل ما سبق أن قلناه عن هذا املوضوع؛ إنّ ا نذكّر فقط بأ ّن ّ
سوى «التّح ّول» هو ،بالرضورة ،بناء عىل ذلك ،تص ّور «طبيعا ّين» يستلزم إنكارا قطعيّا ملا
هو ما وراء الطبيعة ،أي املجال امليتافيزيقي الذي هو مجال املبادئ الثابتة والخالدة.
كام نُشري أيضاً بخصوص هذه النظريّات املعادية للميتافيزيقيا (،)antimetaphysiques
إىل أ ّن الفكرة الربغسون ّية عن «امل ّدة املحض» تتناسب متاماً مع هذا التشتّت يف اآلن ّية
الذي ك ّنا قد تح ّدثنا عنه أعاله؛ إ ّن الح ْدس املزعوم ،الذي يتشكّل عىل هذا امل ّد الدائم
لألشياء الحسيّة ،بعيدا ً عن أن يكون وسيلة ملعرفة حقيقيّةُ ،يثّل ،يف الواقع ،االنحالل
ألي معرفة ُممكنة.
ّ
.ما أنّه توجد هنا نقطة جوهريّة ينبغي أالّ نرتك حولها أي لبس ،يقودنا ذلك إىل
يل ( ،)intuition intellectuelleالذي يت ّم
إعادة القول م ّرة أخرى ،بأ ّن الحدس العق ّ
من خالله حرصا ً ،الحصول عىل املعرفة امليتافيزيق ّية الحقيق ّية ،هذا الحدس ليس بينه
بعض الفالسفة املعارصين أي تقاطع :فهذا األخري
وبني الحدس اآلخر الذي يتكلّم عنه ُ
حس وتحت عقيل ( ،)infra-rationnelبينام اآلخر ،الذي هو العقل
هو بدقّة من منط ّ ّ
يل ( .)supra-rationnelلك ّن
املحض ( ،)intelligence pureهو ،بالعكس ،فوق عق ّ
بأي يشء فوق العقل يف مجال التعقّل ،ال يدركون حتى ما
امل ُ ْح َدثني الذين ال يعرتفون ّ
رصين القديم والوسيط ،حتى
ميكن أن يكونه الحدس العقيل ،بينام نجد أ ّن عقائد الع َ
فلسفي ،وبالنتيجة مل تكن تستطيع أن تستحرض
عندما مل يكن لها سوى طابع مج ّرد
ّ
كل
فعل ّياً هذا الحدس ،مل تكن أبعد من أن تعرتف بشكل واضح بوجوده وتف ّوقه عىل ّ
امللكات األخرى.
لذلك مل نشهد أي «عقالن ّية» ( )rationalismeقبل ديكارت؛ إن هذا أيضاً يشء

خاص ،وهو من جهة أخرىُ ،متضامن مع «الفردانية» ()individualisme
حديث بشكل ّ
بشكل وثيق ،مبا أنها ليست شيئاً آخر سوى النفي ألي ملكة من النوع فوق-الفردي
( .)supra-individuelوطاملا أ ّن الغربيني مستم ّرون بالتصلّب يف تجاهل الحدس العقيل
أو إنكاره ،لن يكون باستطاعتهم الحصول عىل أي تقليد باملعنى الحقيقي لهذه للكلمة،
ولن يكون أيضاً مبقدورهم التوافق مع األصيلني املمثلني الحقيقيّني للحضارات الرشقيّة
كل يشء معلّقاً عىل هذا الح ْدس الثابت واملعصوم بذاته والذي هو نقطة
التي يبدو فيها ّ
االنطالق الوحيدة ألي تط ّور يتناسب مع املعايري التقليديّة.
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الدنيوي
المقدس والعلم
العلم
ّ
ّ
SCIENCE SACREE ET
SCIENCE PROFANE
كل
يل ،يف الحضارات التي لديها الطابع التقليدي ،هو مبدأ ّ
لقد قلنا أ ّن الحدس العق ّ
جوهري ،وكل
امليتافيزيقي الخالص هو الذي يُشكّل ما هو
يشء ،وبكالم آخر ،إ ّن املذهب
ّ
ّ
ما عداه يرتبط به تحت عنوان النتائج أو التطبيقات ملختلف مستويات الوقائع الحادثة.
املؤسسات االجتامع ّية؛ ومن جهة أخرى ،فإ ّن اليشء
إن هذا األمر ينطبق بشكل ّ
خاص ،عىل ّ
النسبي والتي مل يكن
يخص العلوم ،أي املعارف املتعلّقة مبجال
نفسه صحيح أيضاً يف ما ّ
ّ
ممكناً مالحظتها يف مثل هذه الحضارات إالّ كمج ّرد متعلّقات ،وبنو ٍع ما كامتدادات أو
كانعكاسات للمعرفة املطلقة واملبدئ ّية (نسبة إىل مبدأ  .)principielle /كذلك فإ ّن الهرم ّية
النسبي ال يُع ُّد البتّة غري موجود ،فذلك عبثٌ  ،إنّه
كل مكان :إن
الحقيق ّية ملحوظة دامئاً ويف ّ
ّ
يستحق ذلك ،لكن يوضع يف مكانه الصحيح الذي هو
يؤخذ بعني االعتبار يف الحالة التي
ّ
النسبي نفسه ،توجد درجات مختلفة ج ّدا ً ،بحسب
ليس سوى مكان ثانوي وتابع؛ ويف هذا
ّ
ما تتفاوت األمور يف بُعدها أو قربها من مجال املبادئ.
يخص العلوم ،يُوجد تص ّوران مختلفان جذريّاً بل وغري منسجمني يف ما بينهام،
إذًا ،يف ما ّ
التقليدي والتص ّور الحديث؛ وكانت لنا غالباً فرصة لإلشارة
وميكننا أن نس ّميهام التص ّور
ّ
إىل هذه «العلوم التقليديّة» التي ُوجدت يف العصور القدمية ويف العرص الوسيط ،والتي
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ما زالت موجودة يف الرشق ،لك ّن الفكرة نفسها غريبة كليّاً بالنسبة للغربيّني املعارصين.
خاص ،تنتسب إليها حرصا ً ،ألننا
ونضيف بأ ّن ّ
كل حضارة كانت لها «علوم تقليديّة» من نوع ّ

هنا مل نعد البتّة يف دائرة املبادئ الكونية التي ترتبط بها امليتافيزيقيا الخالصة ،بل يف نظام
دائرة عمليات التك ّيف ،حيث ،وإ ْن تعلّق األمر مبجا ٍل حادث ،يجب أن تؤخذ بالحسبان
املعني ،ونقول اليشء نفسه
مجمل الرشوط ،العقليّة وغريها ،التي هي رشوط لهذا الشعب
ّ
عن هذه الحقبة من وجود ذلك الشعب ألنّنا الحظنا أعاله وجود عصور أصبحت فيها
«عمليات إعادة التك ّيف» رضوريّة.
ِ
التقليد
متس جوه َر
إ ّن «عمليّات إعادة التكيّف» هذه ليست سوى تغيريات شكليّة ال ّ
امليتافيزيقي ،فإ ّن التعبري وحده ميكن تعديله بكيف ّية
نفسه يف يشء؛ بالنسبة للمذهب
ّ
تعب عن
مشابهة ج ّدا ً لرتجمة لغة إىل أخرى؛ مهام كانت األشكال التي تتغلّف بها ليك ّ
نفسها بقدر ما يكون ذلك ممكناً ،فليس هناك قطعاً ،سوى ميتافيزيقا واحدة ،كام أنّه
ال توجد سوى حقيقة واحدة .لكن عندما ننتقل إىل التطبيقات ،نجد أن الحالة بطبيعتها
املؤسسات االجتامع ّية ،نحن يف عامل الشكل والتع ّدد؛ لذلك
مختلفة .فمع العلوم ،وكذلك مع ّ
ميكننا القول أ ّن أشكاالً أخرى ت ُك ِّون ،ح ّقاً ،علوماً أخرى ،حتى وإن كانت تتناول املوضوع
نفسه ولو جزئيّاً.
أي علم باعتباره مع َّرفاً ،كل ّياً ،مبوضوعه ،ما هو غري
لقد اعتاد املناطقة عىل النظر إىل ّ
صحيح ملبالغته يف التبسيط ،إن وجهة النظر التي تت ّم من خاللها مالحظة املوضوع يجب
أن تدخل أيضاً يف تعريف العلم .فهناك كرثة غري مح ّددة من العلوم املمكنة؛ وقد يحصل
أ ّن علوما عديدة تدرس األشياء نفسها ،إنّ ا من جوانب مختلفة ،وبالتايل مبناهج وغايات
مختلفة أيضاً ،بدرجة توجب اعتبارها علوماً متاميزة فعالً .هذه الحالة ،ميكن أن تعرض
بالخصوص «للعلوم التقليديّة» ملختلف الحضارات التي هي ،مع قابليتها للمقارنة يف ما
بينها إالّ أنّها ليست متامثلة دامئاً ،وغالباً ما يُشا ُر إليها ،تعسفيَّاً ،باألسامء نفسها.
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«مم ذكرناه» ،وهذا أمر مفروغ منه ،لو أنّنا ،بدالً من إقامة
إ ّن الفارق بينها هو أكرب ّ
السمة األساسيّة نفسها ،نريد أن نقارن بشكل
مقارنة بني «علوم تقليديّة» لديها عىل ّ
األقل ّ
عام بني هذه العلوم وبني العلوم كام يفهمها امل ُح َدثون؛ من النظرة األوىل ،يبدو أحياناً أ ّن
املوضوع هو نفسه من هذا الجانب أو ذاك ،ومع ذلك فإ ّن املعرفة التي يعطيها ِكال ال ّن ْو َع ْي
من العلوم عىل التوايل حول ذلك املوضوع هي ِج ُّد مختلفة بحيث نرت ّدد ،بعد تدقيقٍ
أعمق ،يف تأكيد تطابقها حتى من زاوية واحدة فقط من زوايا العالقة بينهام.
َ

لن يكون من غري املفيد ذكر بعض األمثلة من أجل تفهيم أفضل لهذا األمر :وبادئ ذي
بدء ،سنأخذ مثاالً ذا تأثري واسع ج ّدا ً ،إنه مثال «الفيزياء» كام فهمه األقدمون وامل ُ ْح َدثون؛
ولن نكون بحاجة للخروج يف هذه الحالة من العامل الغر ّيب ليك نالحظ الفرق العميق الذي
يفصل التصورين .إن كلمة «فيزياء» يف داللتها األوىل واالشتقاق ّية ال تعني شيئاً آخر غري
يختص بالقوانني األع ّم لـ «الصريورة»
«علم الطبيعة» من دون أي تقييد؛ إنّه إذًا العلم الذي ّ
( ،)devenirأل ّن «طبيعة» و«صريورة» هام يف العمق مرتادفان يف علم الفيزياء ،وهذا هو ما
أخص تتعلّق باملجال نفسه ،فهي
فهمه اليونان ّيون ،وخصوصاً أرسطو؛ وإذا ما وجدت علوم ّ
ليست سوى «عمليات تخصيص» ( )specificationsللفيزياء لهذا املجال أو ذاك ،املح ّدد
بشكل ّ
يخص االنحراف الذي ألحقه امل ُح َدثون
أدق .إذن ،هناك يش ٌء ما ذو داللة أكيدة يف ما ّ
معي من بني علوم أخرى هي
بهذه الكلمة «فيزياء» باستخدامها لتشري ،حرصيّا ،إىل علم ّ
كلّها أيضاً علو ٌم للطبيعة؛ إ ّن هذا األمر يتعلّق بالتجزيء الذي أرشنا إليه كواحد من ميزات
«التخصص» ( )specialisationالذي ينتجه التحليل ،والذي ُد ِفع إىل
العلم الحديث ،ولهذا
ّ
ح ٍّد أفقد أولئك الذين خضعوا لتأثريه أي قابليته إلدراك العلم الذي يتناول الطبيعة ككل.
«التخصص» وال س ّيام ضيق الرؤى
لقد الحظنا يف ،أحيان كثرية ،بعض السيئات لهذا
ّ
الذي هو نتيجة حتميّة له؛ لكن يبدو أ ّن الذين التفتوا إليه وبأوضح ما يكون ،هم أنفسهم
رضوري ،بذريعة أ ّن ذلك ُيكِّن من مراكمة
رش
ّ
قد سلّموا ،مع ذلك ،باألمر عرب النظر إليه ك ّ
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معارف تفصيلية ال يقدر أي فرد من البرش عىل استيعابها بنظرة واحدة؛ فهم ،من جهة،
ُخصص لها معرفة
مل يفهموا أ ّن املعارف التفصيلية هي تافهة يف ذاتها وال تستحق أن ت َّ
نسبي ،ومن جهة أخرى،
تركيبية ،هي ذات مستوى أرفع بكثري ،حتى وإن اكتفينا مبا هو
ّ
هم مل يفهموا أ ّن استحالة توحيد الكرثة ،التي نواجهها ،هي نابعة من حالة املنع من ربط
تلك املعارف التفصيلية مببدأ أسمى ،أي من اإلرصار عىل العمل انطالقاً مام هو يف األسفل،
ومن الخارج .بينام كان من الواجب فعل العكس متاماً ليك نحصل عىل علم يحمل قيمة
تأمل ّية حقيق ّية.

إذا أردنا أن نقارن الفيزياء القدمية ،ال مبا يعنيه امل ُح َدثون بهذا بالكلمة نفسها ،بل
مبجمل علوم الطبيعة كام هي ُمشكّلة حال ّياً ،أل ّن هذا هو الذي ينبغي أن يتالءم معها يف
الواقع ،ألمكننا ،إذا ً ،أن نالحظ ،كفارقٍ أ َّول ،تج ّزؤها إىل العديد من «االختصاصات» التي
الخارجي للمسألة،
هي ،تقريباً ،غريبة بعضها عن بعض .ومع ذلك ،فهذا ليس سوى الجانب
ّ
الخاصة إىل بعضها البعض نحصل عىل ما
وينبغي عدم التفكري أنّه بض ّم جميع هذه العلوم
ّ
يعادل الفيزياء القدمية.
الحقيقة هي أ ّن وجهة النظر الصحيحة هي يشء آخ ُر مختلف كليّاً عن هذا ،وهنا نرى
الجوهري بني التص ّورين اللذين تح ّدثنا عنهام قبل قليل :إذ سبق أ ْن قلنا أ ّن
ظهور الفَرق
ّ
الخاصة ،وهذا الربط هو
كل هذه العلوم باملبادئ كام بالتطبيقات
التقليدي يربط ّ
التص ّور
ّ
ّ
الذي ال يقبل به التصور الحديث.
إ ّن الفيزياء بالنسبة إىل أرسطو ،مل تكن سوى «ثانية» ( )secondeباملقارنة مع
امليتافيزيقا ،أي أنّها كانت تابعة لها ،وهي ،يف العمق ،مل تكن سوى تطبيق يف مجال الطبيعة
للمبادئ العليا املطبّقة عىل الطبيعة والتي تنعكس يف قوانينها؛ وميكننا قول اليشء نفسه
عن «علم الكونيات» ( )cosmologieيف العرص الوسيط .وبالعكس من ذلك ،فإ ّن التص ّور
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األقل ،اعتباره
كل ما يتجاوزها أو ،عىل ّ
الحديث يزعم جعله العلوم مستقلّة ،عرب إنكاره ّ
«غري قابل للمعرفة» ( )inconnaissableورفضه أخذها بعني االعتبار ،وهذا ما يفيض إىل
إنكارها عمل ّياً؛ إن هذا اإلنكار سبق أن ْ ُوجد ،يف الواقع ،قبل التفكري بصياغته يف نظريّة
منظّمة تحت أسامء مثل «الوضع ّية» ( )positivismeو«الغنوص ّية» ()agnosticisme
بزمن طويل ،أل ّن هذا اإلنكار ميكن اعتباره نقطة البدء للعلم الحديث كلِّه .لكن ،مل يحصل
رصح أنه «غ ّنويص».
إال يف القرن التاسع عرش أن رأينا رجاالً يفتخرون بجهلهم ،أل ّن من يُ ِّ
)agnostiqueهو ليس سوى جاهل ،كام رأيناهم يطالبون مبنع الجميع من الوصول إىل
املعرفة التي يجهلونها هم أنفسهم ،إ ّن هذا ما أث ّر بشكل أكرب يف االنحطاط العقيل للغرب.
أي مبدأٍ أعىل
إن التص ّور الحديث ،ومن خالل رغبته يف الفصل
الجذري للعلوم عن ّ
ّ
وكل فائدة حقيق ّية من منظور
أي داللة عميقة ،بل ّ
بذريعة تأمني استقالل ّيتها ،ينزع عنها ّ
املعرفة ،إنها ال ميكن أن تؤدي إال إىل مأزق ألنّها تحرص تلك العلوم نهائياً يف مجال محدود .
إن التط ّور الذي يحصل يف داخل هذا املجال ليس هو ،مع ذلك ،تب ّحرا ً يف املعرفة كام يُص ِّور
البعض لنفسه ،بل يبقى ،عىل العكس من ذلك ،سطح ّياً ،وال يتض ّمن سوى هذا التشتت يف
التفصيل الذي سبق أن أرشنا إليه ،يف تحليل عقيم وشاق وميكن أن يستم ّر إىل ما ال نهاية
من دون التق ّدم خطوة واحدة يف طريق املعرفة الحقيقيّة.
أيضاً ،إن ما يجب قوله هو أنه نتج عن هذا األمر أ ّن الغربيني ،بصورة عا ّمة ،ال يُعلِّمون
العلم إال مبفهومه هذا :إ ّن ما ينظرون إليه ليس معرف ًة البتّة ،وال حتى معرفة دنيا ،بل
تطبيقات عمليّة ،ومن يُرِد االقتناع بذلك ،ليس عليه سوى النظر إىل السهولة التي يخلط بها
املهندس
غالب ّية املعارصين بني العلم والصناعة ،وكم هم عديدون أولئك الذين ميثّل لهم
ُ
منوذج العالِمِ نفسه؛ لك ّن ذلك يتصل مبسألة أخرى سوف نعالجها بشكل كامل الحقاً.
َ
تأسس عليها ،مل يخرس فقط يف العمق ،بل وأيضاً،
إ ّن العلم ،وبالطريقة الحديثة التي ّ
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ميكننا القول ،أنه قد خرس يف ُرسوخه ألن ارتباطه باملبادئ كان قد جعله ينهل من ثباتها
التغي،
بالقدر الكامل الذي كان يسمح به موضوعه نفسه ،بينام ،بانغالقه ،حرصيّاً يف عامل ّ
مل يعد هذا العلم يجد شيئاً من الثبات ،وال أي نقطة ثابتة يستطيع االرتكاز عليها؛ كام
أنّه بعدم انطالقه من أي يقني مطلق ،ا ُختُزل يف احتامالت وتخمينات ،أو يف بناءات محض
افرتاضيّة ليست سوى عمل مخيّلة فرديّة.
توصل العلم الحديث بطريق ملتوية ج ّدا ً ،إىل نتائج
كذلك ،حتى وإن حصل عرض ّياً أن ّ
معيّنة تبدو متوافقة مع بعض معطيات «العلوم التقليديّة» القدمية ،فسوف يكون من
الخطأِ الجسيم أن نرى فيها تأكيدا ً ال تحتاجه تلك املعطيات البتّة؛ وسيكون تضييعاً للوقت
أي إرادة ملصالحة وجهات نظر متضاربة بشكل تا ّم ،أو إقامة توافق مع نظريّات افرتاض ّية
ُّ
ّربا تجد نفسها وقد ثبت خطأُها بعد سنوات قليلة  .إ ّن هذه األمور ال ميكنها ،بالنتيجة،
يخص العلم الراهن ،إال أن تتعلق مبجال الفرضيّات ،بينام هي ،يف تعلقها بـ «العلوم
ويف ما ّ
التقليديّة» كانت ،فعالً ،شيئاً آخر ،وكانت تبدو كام لو أنّها نتائج ال ّ
شك فيها لحقائق معروفة
امليتافيزيقي .
بشكل بديهي ،ومن دون أدىن خطأٍ ضمن النظام
ّ
عالوة عىل ذلك ،يوجد وهم فريد ،خاص بـ «بالنزعة التجريبيّة» الحديثة ،وهو االعتقاد
بأ ّن نظريّ ًة ما ميكن الربهنة عليها من خالل الوقائع ،بينام يف الحقيقة ،الوقائع نفسها ميكن
التجريبي
تفسريها أيضاً من خالل نظريّات عديدة مختلفة ،وإ ّن بعض املر ّوجني للمنهج
ّ
مثل كلود برنار اعرتفوا هم أنفسهم بأنّهم ما كان بإمكانهم أن يفرسوها إالّ باالعتامد عىل
«أفكار مسبقة» بدونها تبقى هذه الوقائع «وقائع خام» مجردة من أي داللة ومن أي
قيمة علم ّية.
ومبا أنّنا تح ّدثنا عن «النزعة التجريبيّة» فعلينا االستفادة من هذا ليك نجيب عن سؤال
ميكن أن يُطرح بخصوص هذا املوضوع وهو اآليت :ملاذا تط ّورت العلوم التجريب ّية املحض يف
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الحضارة الحديثة تط ّورا ً مل تعرفه يف باقي الحضارات؟ ذلك أل ّن هذه العلوم هي علوم العامل
الحس ،علوم املا ّدة ،وألنّها أيضاً هي التي تفسح املجال للتطبيقات العمليّة األكرث مبارشة؛
ّّ

فتط ّورها املرتافق مع ما نس ّميه ،بطيب خاطر« ،خرافة الواقع» يتناسب مع االتجاهات
الحديثة بنوع خاص؛ بينام ،ويف املقابل ،مل تجد فيها العصور السابقة دوافع مصلح ّي ًة كافية
لالرتباط بها إىل درجة إهامل املعارف األعىل درجةً .يجب أن يفهم الجميع جيّدا ً بأ ّن األمر
ال يتعلّق أبدا ً ،يف فكرنا ،بإعالن أ ّن معرف ًة ما ،وإن كانت من درجة أدىن ،هي غري مرشوعة
التعسف الذي ينتج عن كون أمور من هذا النوع
يف ذاتها؛ إ ّن ما هو غري مرشوع ،هو فقط ّ
كل النشاط البرشي ،كام نالحظ حال ّياً.
تبتلع ّ
تصور أن تكون العلوم التي تك ّونت بفضل املنهج التجريبي
يف أي حضارة طبيع ّية ،ميكننا ّ
كام غريها من العلوم مرتبطة باملبادئ ومز ّودة بقيمة تأمل ّية حقيق ّية؛ يف الواقع ،إذا مل يَ ْب ُد
أ ّن هذه الحالة قد برزت َجليّاً ،فمعنى ذلك أ ّن االنتباه كان مو ّجهاً أكرث إىل جانب آخر؛ كام
الحس بالقدر الذي كانت معه هذه الدراسة تبدو
أنّه ،بينام كان األمر يتعلّق بدراسة العامل ّ ّ
مه ّمة ،كانت املعطيات التقليديّة تسمح بالقيام بهذه الدراسة مبناهج أخرى ومن وجهة
نظر أخرى.
كل ما جرى
ك ّنا قد ذكرنا أعاله أ ّن إحدى ميزات عرصنا الراهن ،هي االستفادة من ّ
يستحق أن يك ّرس البرش نشاطهم من أجله،
إهامله إىل اليوم باعتباره ذي أهم ّية ثانويّة ال
ّ
وأنّه مع ذلك كان يجب أن يتط ّور أيضاً قبل نهاية هذه الدورة ،أل ّن هذه األمور كانت لها
مكانتها بني اإلمكانيّات التي كانت مدع ّوة للظهور؛ وهذه الحالة هي بالتحديد ،وبصورة
خاصة ،حالة العلوم التجريب ّية التي برزت يف القرون املتأخرة .حتى أنّه توجد بعض العلوم
ّ
الحديثة التي متثّل حقاً ،باملعنى األكرث َح ْرف ّيةً« ،بقايا» لعلوم قدمية ،غري مفهومة اليوم :وهو
ٍ
انحطاط،
ذلك الجزء األسفل من هذه العلوم الذي ،بانعزاله وانفصاله عن الباقي يف مرحلة
انغمس يف املاديّة بشكل كبري ،ما جعله يصبح نقطة انطالق لتط ّور مختلف ج ّدا ً باتجاه
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متوافق مع ال ّنزعات الحديثة ،بحيث أ ّدى إىل تكوين علوم ال متلك ،حقيقةً ،أي قاسم مشرتك
مع العلوم التي سبقتها.
هكذا ،عىل سبيل املثال ،فإنّه من الخطإ القول ،كام نفعل عادة ،أ ّن علم التنجيم
والخيمياء ( )Al Chimieقد تح ّوال تباعاً إىل ِعلْم الفلك والكيمياء ( )Chimieالحديثني،
بالرغم من وجود جزء من الحقيقة يف هذا الرأي من وجهة نظر تاريخ ّية فقط ،إنّه جزء
من الحقيقة متاماً بالشكل الذي أوضحناه سابقاً :لو كانت هذه العلوم املتأخرة قد نجمت
بالفعل عن األوىل مبعنى ما ،فهذا ليس بسبب «تط ّور» أو «تق ّدم» كام يُ َّدعى ،بل بالعكس،
بسبب االنحالل ،وهذا يستدعي أيضاً بعض التفسريات.
يجب أن نالحظ أ ّوالً ،بأ ّن إسناد داللتني مختلفتني ملصطلحي «علم التنجيم»
( )Astrologieو«علم الفلك» ( )Astronomieهو جديد نسبيّاً؛ فعند اليونانيني كانت
هاتان الكلمتان تستعمالن ،من دون متييز ،للداللة عىل مجمل ما يت ّم تطبيقه اليوم يف
املجالني..بدو إذا ً ،من النظرة األوىل ،أ ّن األمر يرجع يف هذه الحالة أيضاً إىل تلك التقسيامت
«التخصيصيّة» التي ميزت بني فروع مل تكن ،يف ما مىض ،سوى أجزاء من علم واحد؛ لكن،
ما مييّز هذه الحالة ،هو أنّه يف الوقت الذي تط ّور فيه ،بشكل مستقل ،أحد هذين الجزأين،
وهو الذي ميثّل الجانب األكرث ما ّديّة من العلم املذكور ،نرى باملقابل أ ّن الفرع اآلخر قد
اختفى كلّ ّياً.
إ ّن ذلك األمر صحيح ،بدرجة أنّنا مل نعد نعرف اليوم ما كان ميكن أن يكون عليه
علم التنجيم القديم ،وأ ّن أولئك الذين حاولوا إعادة تكوينه من جديد ،مل يصلوا سوى
إىل تزويرات حقيقيّة ،سواء مبحاولتهم جعله معادالً لعلم تجريبي حديث ،مع تدخّل
بأي حال من
اإلحصائيّات وحساب االحتامالت ،وهذا ما ينتج عن.جهة نظر ،ال ميكنها ّ
األحوال أن تكون وجهة نظر.لعرصين القديم أو الوسيط ،أو انكبابهم حرصيّاً عىل إنعاش
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«ف ّن عرافة» ( )Art divinatoireهو ليس سوى انحراف عن علم التنجيم املوشك عىل
الزوال ،وحيث ميكننا أن نرى عىل أقىص.قدير تطبيقات ُدنيا وقليلة الجدارة باالهتامم ،بينام
الزال ممكناً مالحظة ذلك.ألمر يف الحضارات الرشق ّية.
حق
وربا تكون حالة الكيمياء أيضاً أكرث وضوحاً ومتيّزا ً؛ وبخصوص تجاهل امل ُ ْح َدثني لِ ّ
ّ
الـخيمياء ،فإنّه ،عىل األقل ،باملقدار نفسه لتجاهلهم لعلم التنجيم .إ ّن الخيمياء الحقيق ّية
كانت يف جوهرها علامً ذا طابع كوزمولوجي (متعلق بعلم الكونيات) ،ويف الوقت نفسه
البرشي بفعل الشبه بني «الكون األكرب» و «الكون األصغر»؛
كان ميكن تطبيقه عىل املستوى
ّ
تأسس بشكل رصيح بهدف السامح بتح ّول
عالوة عىل ذلك ،فإ ّن علم الخيمياء كان قد ّ
الصف ،الذي كان مينح لتعاليمه قيمة رمزيّة وداللة عليا ،والذي
داخل املجال
الروحي ّ ْ
ّ
جعل منه واحدا ً من النامذج األكرث كامالً لـ «العلوم التقليديّة».
إ ّن ما أ ّدى إىل والدة الكيمياء الحديثة ليس هو ،البتّة ،الخيمياء التي ليست للكيمياء،
أي عالقة بها؛ فاألخرية ليست سوى تشويه ،إنّها انحراف باملعنى األكرث دقّة للكلمة،
إجامالًُّ ،
وهو انحراف أوجدهّ ،ربا منذ العرص الوسيط ،عد ُم الفهم من البعض الذين ،مل ّا مل يستطيعوا
كل يشء بحرفيّته ،والذين مع اعتقادهم أ ّن األمر
الحقيقي للرموز ،أخذوا ّ
النفاذ إىل املعنى
ّ
يف كل هذا ال يتعلّق إالّ بالعمل ّيات املاديّة ،انطلقوا يف عمل ّية تخريب مضطربة تقريباً .إنّهم
هم أولئك الذين وصفهم الخيميائ ّيون ،بشكل ساخر ،بـ«النافخني» و«حارقي الفحم» الذين
يتأسس العلم الحديث باالعتامد عىل
كانوا امللهمني الحقيقيني للكيميائيني املعارصين؛ وهكذا ّ
فتِكت للجاهلني ولـ «الدنيويّني» (.)profanes
بقايا العلوم القدمية ،مبوا ّد أهملتها تلك العلوم ُ
نضيف أيضاً أ ّن من يُس َّمون باملج ّددين للخيمياء مبا أ ّن بعضهم ما زال موجودا ً بني معارصينا،
ال يفعلون من جانبهم سوى إدامة االنحراف نفسه ،كام أ ّن أبحاثهم بعيدة عن الخيمياء
التقليديّة بقدر بُعد املن ّجمني الذين أرشنا إليهم قبل قليل عن علم التنجيم القديم؛ لذلك لدينا
الحق بتأكيد أ ّن «العلوم التقليديّة» الغربية قد أضاعها ،حقيقة ،امل ُح َدثون.
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سنكتفي ببعض األمثلة؛ من السهل مع ذلك تقديم أمثلة أيضاً مأخوذة من أنظمة
تبي كلّها االنحالل نفسه .ميكننا إظهار أ ّن علم النفس كام نفهمه اليوم،
أخرى مختلفة قليالًّ ،

طبيعي للنزعة التجريبية األنكلوسكسون ّية
أي دراسة الظواهر العقل ّية كام هي ،هو نتاج
ّ
ولعقل القرن الثامن عرش ،وأ ّن وجهة النظر التي توافقها كانت عدمية األهم ّية بالنسبة
لألقدمني إىل درجة أنّهم ،إذا حصل أحياناً أن نظروا فيها َع َرضاً ،فهم مل يخطر ببالهم أبدا ً
كل ما ميكن أن يكون له قيمة ،عىل هذا الصعيد،
خاصاً؛ بالنسبة لهمُّ ،
أن يجعلوا منها علامً ّ
كان قد نُ ِقل وا ْستُ ْو ِعب يف وجهات نظر أعىل.
نبي أ ّن الرياضيّات الحديثة ال متثّل سوى قرشة
ويف مجال مغاير متاماً ،ميكننا أيضاً أن ّ
«الظاهري»املحض؛ بل إ ّن الفكرة القدمية عن األعداد
بالنسبة لرياض ّيات فيثاغورس وجان َبها
َّ
قد أصبحت مبهمة متاماً عند املح َدثني ،ذلك أيضاً بسبب أ ّن الجزء العلوي من العلم الذي
التقليدي ،قيمة عقليّة بحتة قد اختفى كليّاً؛ وهذه الحالة تشبه
أعطاها ،إىل جانب الطابع
ّ
كثريا ً حالة علم التنجيم.
لكن ال ميكننا أن نستعرض جميع العلوم الواحد تلو اآلخر ،أل ّن ذلك سوف يكون ُم ِمالًّ
التغي الذي كان يف أساس نشأه العلوم
جدا ً؛ نعتقد أنّنا قد قلنا ما فيه الكفاية لتبيني طبيعة ّ
الحديثة ،والذي هو الض ّد التام لحقيقة «التط ّور» ،إنّها إرتداد حقيقي عن العقالن ّية؛ وسوف
كل من «العلوم التقليديّة» والعلوم
يكون لنا عودة اآلن إىل اعتبارات ذات طابع عا ّم لدور ٍّ
الحديثة ،حول الفارق العميق املوجود بني املصريين الحقيقيّني لكلَيهام.
مم هو كامتداد أو كفرع
التقليدي ،له قيمة ّ
إ ّن علامً ما ،بحسب التص ّور
أقل قي ذاته ّ
ّ
األسايس ،كام ذكرنا ،من خالل امليتافيزيقا الخالصة
ثانوي للعقيدة التي يتك ّون منها جزؤه
ّ
يحتل إالّ املكانة التي تناسبه حقيق ًة
كل علم هو ح ّقاً مرشوع ،نظرا ً ألنّه ال ّ
 .فعالً ،إذا كان ّ
ألي
بسبب طبيعته
ّ
الخاصة ،فمع ذلك ،يكون من السهل فهم أ ّن املعارف الدنيا ،بالنسبة ّ
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إنسان ميلك معرفة ذات طابع أعىل ،تفقد بالرضورة كثريا ً من فائدتها ،بل وال تحتفظ بها،
إذا أمكن القول ،إالّ بقدر إرتباطها باملعرفة املبدئيّة ،أي ،من جهة ،بقدر ما تعكسها يف هذا

املجال الحادث أو ذاك ،أو ،من جهة أخرى ،متى تكون قابلة ألن تؤ ّدي إىل هذه املعرفة
املبدئ ّية نفسها التي ،كام يف الحالة التي نواجهها ،ال ميكن أن تغيب عن النظر وال أن يُض َّحى
بها العتبارات عرضيّة تقريبا.
خاصة بـ «العلوم التقليديّة»:
إ ّن هذين هام ال ّدوران املتكامالن اللذان يتعلّقان بصورة ّ
من جهة ،وكتطبيق للعقيدة ،فهي متكّن من ربط كل مراتب الواقع ،ومن دمجها يف وحدة
األقل ،وبالتالؤم مع استعدادات
الكل؛ ومن جهة أخرى ،فهي بالنسبة للبعض عىل ّ
الرتكيب ّ ّ
الهرمي
هؤالء ،تهيئة ملعرفة أعىل ،أي نوع من التوجيه نحو هذه األخرية ،ويف إطار توزيعها
ّ
بحسب درجات الوجود التي تنتمي إليها ،فإنّها تشكِّل ،إذا ً ،ما يعادلها من درجات ميكن
بواسطتها أن يرتفع اإلنسان إىل مستوى العقالنيّة الخالصة ..نّه من الواضح ج ّدا ً أ ّن العلوم
الحديثة ال ميكنها ،يف أي مرتبة كانت ،أن متأل ال هذا الدور وال ذاك؛ ولهذا ،فهي ليست وال
ميكنها أن تكون إال من فئة «العلم الدنيوي» ،بينام «العلوم التقليديّة» الرتباطها باملبادئ
يل ،يف «العلم املق ّدس».
امليتافيزيق ّية ،هي مدموجة ،بشكل فع ٍّ
إ ّن تعايش الدورين اللذين أرشنا إليهام ال يعني ال تناقضاً وال حلقة مفرغة ،بعكس ما
ميكن أن يظ ّنه أولئك الذين ال ينظرون إىل األمور إالّ بطريقة سطح ّية؛ وهذه أيضاً نقطة
من الواجب الرتكيز عليها بعض اليشء .ميكننا القول أ ّن هناك وجهتَ ْي نظر ،إحداهام نزولية
واألخرى صعوديّة ،تتوافق األوىل مع تط ّور املعرفة انطالقاً من املبادئ وصوالً إىل التطبيقات
تدريجي لهذه املعرفة نفسها
التي تبتعد عنها شيئاً فشيئاً ،وتتوافق الثانية مع اكتساب
ّ
مببارشة العمل من األسفل إىل األعىل ،أو إن شئتم القول ،من الخارج إىل الداخل.
إ ّن املشكلة إذا ً ،ليس حول معرف ِة ما إذا كان يتو ّجب أن تكون العلوم مك ّونة من

71

72

رينيــه غينــون

أزمــة العالــم الحديث

األسفل إىل األعىل أو من األعىل إىل األسفل ،أو حول معرف ِة ما إذا كان األمر يستوجب،
يك تكون هذه العلوم ممكنة ،االنطالق من معرفة املبادئ ،أو عىل العكس ،اإلنطالق من
معرفة العامل املحسوس؛ إ ّن هذه املشكلة التي ميكن أن تُطرح من وجهة نظر الفلسفة
«الدنيويّة» والتي يبدو أنّها قد طُرحت يف هذا املجال ،بشكل متفاوت الوضوح ،يف العرص
اليونا ّين القديم ،هذه املشكلة غري موجودة ،كام قلنا ،بالنسبة إىل «العلم املق ّدس» الذي ال
ميكنه االنطالق إالّ من مبادئ عا ّمة؛ وما ينزع عن املشكلة هنا أي م ّربر للوجود ،هو الدور
كل املعارف ،والتي هي كذلك العليا
األو ّيل للبديهة العقل ّية التي هي األكرث مبارشة بني ّ
يل.
واملستقلّة بشكل مطلق عن تعليم ِّ
حس أو حتى عق ّ
أي قوة ذات طابع ّ ّ
إ ّن العلوم ال ميكن أن تتأسس بصورة صحيحة ،كـ «علوم مق ّدسة» إالّ من ِق َبل أولئك
أي يشء ،املعرفة املبدئ ّية (،)connaissance principielle
الذين ميلكون بشكل كامل ،وقبل ّ
كل عمليات التكييف التي تتطلّبها ظروف
والذين هم بذلك الوحيدون املؤ َّهلون لتحقيق ّ
الزمان واملكان ،وذلك مبا يتناسب مع األصوليّة ( )orthodoxieالتقليديّة األكرث تش ّددا ً.
فقط ،عندما تتكون العلوم بهذا الشكل ،ميكن لِتعلي ِمها أن يتّبع مسارا ً معاكساً ملا هو سائد
حال ّياً :إنّها ،نوعاً ما« ،تجلّياتٌ » للعقيدة الخالصة ،قادر ٌة عىل جعلها قابل ًة للفهم بسهولة
تخص عامل الكرثة ،فإ ّن التعدد غري
أكرب من ِقبَل بعض األذهان؛ وبالذات لكون هذه العلوم ّ
املحدود لوجهات نظرهم ميكن أن يتالءم مع التعدد الذي ال يقل حجامً للقابليات الفردية
لهذه العقول التي ال زال أفقها محدودا ً بعامل الكرثة نفسه؛ إ ّن الطرق املمكنة للوصول إىل
املعرفة ميكن أن تكون مختلفة ج ّدا ً يف املرتبة السفىل ،ث ّم تنحو يف ما بعد نحو التو ّحد أكرث
كلم أدركنا مستويات أعىل فأعىل.
فأكرثّ ،
أي من هذه املراتب التحضرييّة رضورة مطلقة ،ألنّها ليست سوى وسائل
ال ميلك ٌّ
ممكنة ال وجه للشبه بينها وبني الهدف املقصود؛ وقد يحدث أ ّن البعض من أولئك الذين
يل دفعة واحدة ومن دون
يل يرتفع إىل مستوى الحدس العق ّ
يهيمن عندهم االتجاه التأ ّم ّ

الفصــل الرابــع

ـدس والعلم الدنيوي
العلــم المقـ ّ

االستعانة بهذه الوسائل ؛ لكن هذه ليست سوى حالة استثنائيّة ،والحالة الغالبة هي وجود
الصعودي.
ما ميكن أن نس ّميه رضورة التوافق للسلوك يف االتجاه ّ
نبي هذا األمر لفهمه ،ميكننا أيضاً االستعانة يالصورة التقليديّة لـ «الدوالب الكو ّين»:
ليك ّ
فالدائرة ال توجد يف الواقع إالّ من خالل املركز؛ لكن عىل الكائنات التي هي عىل الدائرة
االنطالق منها ُحكامً ،أو بصورة ّ
أدق ،من النقطة التي هي موجودة عليها يف الدائرة ،ثم
كل مراتب
اتباع الشعاع ليك تصل إىل املركز .عدا عن ذلك ،فإنّه بفعل التناسب املوجود بني ّ
الواقع ،فإ ّن حقائق مرتبة سفليّة ميكن اعتبارها كرمز لحقائق املراتب العليا ،ومن ث َ َّم ،فهي
تصلح الستخدامها كـ «ركيزة» للوصول ،قياسيّاً ،ملعرفة هذه األخرية ؛ إن هذا ما يضفي عىل
«باطني» أعمق من ذلك الذي ميلكه بنفسه ،وهو ما ميكن أن
أي علم معنى أسمى أو
ّ
ّ
حقيقي.
مينحه ِس َم َة «علم مق ّدس»
ّ
كل علم ميكنه أن يأخذ هذا الطابع مهام كان موضوعه ،برشط وحيد وهو
لنقل ،أ ّن ّ
أن يكون مبن ّياً ومنظورا ً إليه حسب ال ّروح التقليديّة؛ بهذا الصدد من الرضوري فقط أخذ
الهرمي للوقائع املختلفة التي
درجات أهميّة هذه العلوم باالعتبار ،وذلك بحسب الرتتيب
ّ
أي منها ،فإ ّن طابع هذه العلوم ووظيفتها تبقى هي نفسها،
ترتبط بها ،لكن أيّا تكن درجة ٍّ
التقليدي.
من حيث الجوهر ،يف التص ّور
ّ
أي ف ٍّن لِك ْون هذا األخري ميكن أن
أي علم ،هو أيضاً صحيح عن ِّ
يصح هنا عن ِّ
إن ما ّ
يكون له قيمة رمزيّة مالمئة تجعله مه َّيأً ألن يق ّدم «ركائز» للتأمل ،وكذلك لكون قواعده
ٍ
انعكاساً
وتطبيقات للمبادئ األساسية متاماً كام هي حال القوانني التي متثل معرفتها
أقل مجهولية
موضوعاً للعلوم؛ وهكذا نجد يف كل حضارة طبيعيّة «فنوناً تقليديّة» ليست ّ
مم هي عليه «العلوم التقليديّة» .
من ِقبل الغربيّني امل ُ ْح َدثني ّ
دنيوي» يتعارض بكيفيّة ما مع «مجال
إ ّن الحقيقة هي أنّه ال يوجد يف الواقع «مجال
ّ
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مق ّدس»؛ توجد هناك فقط «وجهة نظر دنيويّة» هي ليست سوى وجهة نظر الجهل.ذلك،
وكام سبق أن ذكرنا ،ميكن أن يُنظر إىل «العلم الدنيوي» الذي هو علم امل ُ ْح َدثني كـ «معرفة

يل تقف بكل ّيتها عىل مستوى الحقيقة الدنيا ،إنّها معرفة
جاهلة» :معرفة من مستوى سف ّ
بكل مبدأٍ ميكنه أن يؤ ّمن لها
بكل غاية أسمى منها كام ِّ
كل ما يتجاوزها ،إنّها جاهلة ّ
تجهل ّ
مكانة رشعية ،ولو متواضعة ،من بني مختلف مراتب املعرفة الكاملة؛ إن العلم ال ّدنيوي،
بانغالقه نهائياً يف املجال النسبي واملحدود ،حيث أراد إظهار نفسه مستقالً ،حارماً نفسه
بذلك من أي تواصل مع الحقيقة املتعالية ومع املعرفة العليا ،إ ّن العلم الدنيوي ،بواقعه
ووهمي ،ال يأيت ،يف الحقيقة ،من يشء وال يُؤ ّدي إىل يشء.
عبثي
ّ
هذا مل يعد سوى علم ّ
كل ما ينقص العامل الحديث من جهة العلم ،وكيف أن
سوف يتيح لنا هذا العرض فهم ّ
هذا العلم الفخور به الغرب ال ُيثل سوى مج ّرد انحرافِ ،
الحقيقي الذي،
وش ْب َه حثال ٍة للعلم
ّ
التقليدي» .إ ّن العلم
بالنسبة إلينا ،يتامهى كليّاً مع ما أسميناه «العلم املق ّدس» أو «العلم
ّ
خاصة ،والتي هي أسفل من
في للمعرفة يف مرتبة معيّنة ّ
الحديث املنبثق من تحديد ّ
تعس ّ
الحيس ،إن هذا العلم ق ْد فق َد ،بفعل التحديد
كل املراتب ،أال وهي مرتبة الواقع املا ّد ّي أو
ّ
ّ
األقل يف ما لو أعطينا للعقالن ّية
واآلثار التي خلّفها بشكل مبارش ،أي قيمة عقلية ،عىل ّ
الحقيقي ،إذا ما رفضنا املشاركة يف الخطأِ «العقال ّين»
( )intellectualiteكامل معناها
ّ
( ،)rationalisteأي تشبيه العقل املحض ( )intelligence pureبالعقل ( ،)raisonأو بكالم
يل.
آخر ،نفي الحدس العق ّ
إ ّن ما هو يف جوهر هذا الخطأِ ،كام يف جزء كبري من األخطاء األخرى الحديثة ،وما هو يف أصل
كل انحراف عن العلم كام سبق أن ب ّيناه ،هو ما ميكن أن نس ّميه «الفردان ّية» ()individualisme
ّ
التقليدي  )anti-traditionnel /نفسه،
التي متثّل شيئاً واحدا ً مع العقل امل ُعادي للتقليد (ض ّد
ّ
والتي تشكّل تجلّياتها املتع ّددة ،يف جميع املجاالت ،أحد العوامل األكرث أهميّة يف فوىض عرصنا
الراهن؛ وهذه «الفردانيّة» هي ما يجب علينا ،اآلن أن نتف ّحصه عن قرب.
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L' INDIVIDUALISME
إن ما نعينه بكلمة «فردانيّة» ( )individualismeهو اإلنكار ألي مبدأٍ أعىل من الفرديّة
( ،)individualiteما يؤ ِّدي بالتايل إىل اختزال الحضارة ،يف مجاالتها كلّها ،بالعنارص اإلنسانيّة
املحض؛ إنها تعني ،إذا ً ،يف جوهرها اليشء نفسه الذي كانت تعنيه ،يف عرص النهضة كلمة
«إنسانويّة» ( )humanismeكام أسلفنا ذكره ،وهذا أيضاً ما مييّز ،بالضبط ،ما ك ّنا قد أسميناه
وكل هذا ،إجامالً ،ليس سوى يشء واحد هو نفسه بتسميات
سابقاً «وجهة النظر الدنيويّة»ّ .
متعددة؛ وقد سبق أن قلنا أ ّن هذه العقليّة «الدنيويّة» ( )esprit profaneتختلط مع العقليّة
املعادية للحداثة ( )esprit anti moderneالتي تتلخّص فيها كل االتجاهات الحديثة بنوع
خاص .ومن دون ّ
شك ،هذا ال يعني أ ّن هذه العقليّة جديدة بالكامل؛ فقد ُوجدت ،يف عصور
سابقة ،تجلياتٌ لها تتفاوت يف بروزها ،لك ّنها محدودة وشاذّة ومل تنترش أبدا ً عىل املساحة
الكاملة لحضارة معيّنة كام انترشت يف الغرب خالل القرون السابقة.
سلبي خالص ،أو
إ ّن ما مل نشهده ،البتّة حتى اآلن ،هو حضارة َّ
مؤسسة بكاملها عىل يشء ّ
عىل ما ميكن أن نس ّميه غياباً للمبدإ؛ إن هذه بالتحديد ما يعطي للعامل الحديث طابعه الشاذّ،
مم يجعل منه نوعاً من التش ّوه الذي ال ميكن تفسريه إالّ إذا ما نظرنا إليه باعتباره متوافقاً مع
ّ
نهاية مرحلة دوريّة بحسب ما رشحناه آنفاً.
إذن ،إ ّن الفردانيّة ،كام ع ّرفناها للت ّو ،هي السبب الحاسم لالنحطاط الراهن للغرب ،من
الحرصي لإلمكانيّات السفىل لإلنسانيّة ،تلك التي ال يتطلّب
جهة كونها ،نوعاً ما ،املح ّرك للتط ّور
ّ
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برشي ،والتي ال ميكنها حتى أن تنترش بصورة كاملة إالّ بغياب مثل
أي عنرص فوق ّ
توسعها تدخّل ّ
ّ
وأي عقالن ّية حقيق ّية.
ألي روحان ّية ّ
هذا العنرص ألنّها عىل الطرف النقيض ّ
يل ،لكون هذا األخري ،أساساً ،ملكة فوق-فردية.
إن الفردان ّية تعني ،أ ّوالً ،إنكار الحدس العق ّ
( ،)supra-individuelleوكذلك إنكار مرتبة املعرفة التي هي املجال الخاص بهذا الحدس،
كل ما يقصده الفالسفة امل ُح َدثون بهذه
نعني بذلك امليتافيزيقا مبعناها الحقيقي .لذلك ،فإ ّن ّ
التسمية نفسها «للميتافيزيقا» ،عندما يَقبلون شيئاً يطلقون عليه هذه التسمية ،ليس بينه وبني
أي قاسم مشرتك :إنّها ليست سوى بناءات عقل ّية أو فرض ّيات خيال ّية،
امليتافيزيقا الحقيق ّية ُّ
وبالتايل ،فإنها تصورات فرديّة محض ،ويتعلق أغلبها ،عالوة عىل ذلك ،بكل بساطة ،باملجال
الفيزيايئ أي بالطبيعة.
امليتافيزيقي ،فإ ّن الكيف ّية
حتى وإن صادفنا ،هناك ،سؤاالً ميكن أن يتعلّق فعالً بالنظام
ّ
التي يُنظر بها إليه وتجري معالجته بها تختزله كذلك يف عدم كونه سوى «ميتافيزيقا كاذبة»
حل حقيقي وصحيح ،مستحيالً؛ بل يبدو أ ّن
( )pseudo-metaphysiqueوتجعل ،مع ذلك ،أي ّ
األمر بالنسبة للفالسفة يتعلّق بطرح «مشكالت» مصطنعة ووهم ّية أكرث من البحث عن حلّها،
ما يشكّل أحد املظاهر للحاجة املش ّوشة للبحث من أجل البحث ،أي لإلثارة األشد عبث ّية عىل
مستوى العقل كام عىل مستوى الجسد.
إن األمر يعني ،أيضاً بالنسبة لهؤالء الفالسفة ،ربط اسمهم بـ «منظومة» ( )systemeأي
مبجموعة من النظريّات محدودة ومحصورة برصامة ،هي لهم وال تكون إال من عملهم الخاص؛
من هنا الرغبة يف أن يكون املر ُء أصيالً ( )originalبأي مثن ،حتى وإن وجب التضحية بالحقيقة
ٍ
لفيلسوف ما ،ألجل سمعته ،أن يُلفِّق خطأً جديدا ً من
من أجل هذه األصالة :األفضل بالنسبة
عب عنها اآلخَرون.
أن يك ّرر حقيقة سبق أ ْن ّ
إ ّن هذا الشكل من الفردان ّية الذي يَدين له امل ُح َدثون بك ّم من «املنظومات» املتناقضة يف
ما بينها ،مل ّا ال تكون متناقضة يف ذواتها ،إ ّن هذا الشّ كل يُ َ
عث عليه أيضاً عند العلامء والف ّنانني
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املح َدثني؛ ولكنّ ،ربا ،عند الفالسفة نستطيع أن نرى ،بأجىل صورة ،الفوىض العقل ّية والفكريّة
التي هي نتاج هذه الفردان ّية.
من غري املعقول ،تقريباً ،يف حضارة تقليديّة ،أن يعلن إنسان املطالبة مبلك ّية فكرة ما ،ويف
وكل سلطة ،ألنّه سوف يختزل
كل مصداق ّية ّ
كل األحوال إذا ما فعل ذلك فسوف ينزع عن نفسه ّ
ّ
فكرته تلك يف مج ّرد ابتكار (ٍ )fantaisie
ألي أهمية واقعية :إذا كانت فكر ٌة ما صحيحةً،
فاقد ّ
لكل أولئك الذين يستطيعون فهمها؛ وإذا كانت خاطئة ،فإ ّن ابتكارها ال
فإنها ملك بالتساوي ّ
مينح مجدا ً ملن يعلن ذلك.
أي فكرة صحيحة ال ميكنها أن تكون «جديدة» أل ّن الحقيقة ليست نتاجاً للفكر اإلنسا ّين،
ّ
مستقل ع ّنا ،وال منلك إال أن نعرفها؛ وخارج هذه املعرفة ال يوجد إالّ الخطأ؛
ّ
إنّها موجودة بشكل
لكن يف الجوهر ،هل يهت ّم امل ُح َدثون بالحقيقة أيضاً ،هل يعلمون حتى ما هي؟ هنا أيضاً فقدت
الكلامت معناها ،أل ّن البعض ،مثل «الرباغامتيني» املعارصين ،يذهبون إىل ح ّد التّ ّعسف باعطاء
اسم «الحقيقة» إىل ما هو ،ببساطة ،الفائدة العمل ّية ،أي إىل يش ٍء ما غريب كل ّياً عن املستوى
يل للحقيقة ،وكذلك للذكاء
يل؛ إن هذا ك ََم ٍل
منطقي لالنحراف الحديث ،هو اإلنكار الفع ّ
العق ّ
ّ
الخاص.
الذي تشكّل الحقيق ُة موضو َعه ّ
لنكف عن الح ْدس أكرث ،ولْ َنك ِ
ْتف حول هذه النقطة بأن نشري أيضاً إىل أ ّن نوع الفردان ّية
َّ
الخاصة بدور «الرجال العظام» ،أو كام يُ ّدعى أنهم كذلك؛
الذي نحن بصدده هو مصدر األوهام ّ
أي حال من
إ ّن «العبقريّة» باملعنى
«الدنيوي» هي يف الواقع يشء غري ذي أهم ّية ،وال ميكنها يف ّ
ّ
محل معرفة حقيق ّية.
تحل ّ
األحوال أن ّ
كل التفاصيل بعضاً من
وكوننا تحدثنا عن الفلسفة سوف نس ّجل أيضاً ومن دون الدخول يف ّ
يل (،)intuition intellectuelle
نتائج الفردان ّية يف هذا املجال :أوالها هي إنكار الحدس العق ّ
ووضع العقل ( )raisonفوق كل يشء ،وجعل هذه امللكة اإلنسان ّية املحض والنسب ّية الجز َء
األعىل للذكاء ،أو اختزاله فيها؛ وهذا ما يشكّل «العقالن ّية» ( )rationalismeالتي ّأسسها
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ديكارت .إن هذا التحديد للذكاء مل يكن إال خطوة أوىل؛ ومل يتأخّر العقل ( )raisonنفسه عن أن
يجري تخفيضه أكرث فأكرث ليلعب دورا ً عمل ّياً بالخصوص ،كلام كانت التطبيقاتُ تتجاوز العلو َم
يل؛ وكان ديكارت نفسه ،يف األساس ،منشغالً
التي كان ميكنها بع ُد أيضاً أن تحتفظ بِطابعٍ تأ ّم ٍّ
بهذه التطبيقات العمل ّية أكرث من انشغاله بالعلم املج ّرد.
كل يشء :الفردان ّية أنتجت ،رضورة« ،الطبيعان ّية» ( ،)naturalismeأل ّن
لكن ،ليس هذا ّ
كل ما هو فوق الطبيعة هو ،لهذا السبب ،خارج متناول اإلنسان كام هو؛ إ ّن «الطبيعان ّية»
ّ
أو إنكار امليتافيزيقا ليسا سوى يشء واحد ،ومن اللحظة التي يصبح فيها الحدس العقيل غري
مق َّدر ،ينتفي وجود أي ميتافيزيقا ممكنة؛ لكن ،وبينام يتش ّبث البعض بالرغم من ذلك ببناء
«ميتافيزيقا كاذبة» ( ،)pseudo-metaphysiqueيعرتف البعض اآلخر بشكل أكرث رصاحة بهذه
بكل أشكالها ،سواء كانت «نقديّة» ()criticisme
االستحالة؛ من هنا «النسب ّية» (ّ )relativisme
كانط أو «وضع ّية» ( )positivismeأوغست كونت؛ إ ّن العقل ( ،)raisonلكونه يف ذاته نسب ّياً
نسبي أيضاً ،يكون صحيحاً ج ّدا ً القول
متاماً ،ولكونه غري قابل للتطبيق الصحيح إال عىل مجال ّ
بأن «النسب ّية» هي املآل املنطقي الوحيد للعقالن ّية.
إ ّن هذه العقالن ّية ،كان يجب ،من هناك أن تصل إىل تدمري نفسها :فـ «الطبيعة»
و«الصريورة» كام سبق أن ذكرنا أعاله ،هام يف الواقع مرتادفان؛ إ ّن طبيعان ّي ًة منسجم ًة مع منطقها
ال ميكنها إذا ً إالّ أن تكون واحدة من «فلسفات الصريورة» ( )philosophies du devenirالتي
خاصة هو «التط ّوريّة» ()evolutionnisme؛ ولكن
تح ّدثنا عنها ،ومنوذجها الحديث بصورة ّ
هذه بالتحديد التي كان يجب أن تنقلب يف النهاية ض ّد «العقالن ّية»،عندما نسبت للعقل عدم
تغي وكرثة خالصة ،وكذلك عدم قدرته عىل
قدرته عىل مامرسة فعله بشكل مالئم إالّ عىل ما هو ّ
املوقف الذي يأخذه هذا الشكل
استيعاب التعقيد غري املحدود لألشياء الحس ّية .إ ّن هذا هو
ُ
أقل
من «التط ّوريّة» الذي هو«الحدس ّية» ( )intuitionnismeالربغسون ّية ،التي هي ليست َّ
وأقل عدا ًء للميتافيزيقا من «العقالن ّية» ،والتي ،وإن كانت تنتقد هذه العقالن ّية فعالً،
فردان ّية َّ
فإنها تهوي بَ ْع ُد إىل أسفل باستحضار ملكة تحت-عقالن ّية ( ،)infra-rationnelleبل تهوي،
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يسء التحديد ج ّدا ً ،وممزوج ،بنسبة ما ،بيش ٍء من الخيال ومن
حس ّ
عالوة عىل ذلك ،إىل حدس ّ ّ
الغريزة ومن العاطفة.
إ ّن اليشء ذا الداللة الكربى ،هو أنه مل تعد الحقيقة هي التي ته ّم هنا ،بل فقط «الواقع»
وص ِّم َم كيشء هو يف جوهره متح ّرك وغري ثابت؛ إ ّن الذكاء
الحسُ ،
الذي ا ُختُزِل حرصيّاً بالنظام ّ ّ
نفسه مل يَ ُع ْد
ُ
بالنسبة إىل هذه النظريّات قد ا ُختُزِل حقيقة يف جزئه األسفل،
والعقل (ُ )raison
مقبوالً إال مبقدار تطبيقه لتكييف املا ّدة لصالح استخدامات صناع ّية.
كل ما سبق ،مل يعد هناك إالّ خطوة واحدة :إنّها اإلنكار التا ّم للذكاء واملعرفة ،استبدال
بعد ّ
«املنفعة» بـ«الحقيقة»؛ إ ّن تلك هي «الرباغامت ّية» التي أرشنا إليها قبل قليل؛ وهنا ،مل نعد يف
املجال اإلنسا ّين املحض كام هي الحال مع «العقالن ّية» ،بل نحن يف الحقيقة يف املجال دون
يؤش إىل انقالب كامل لكل تراتبية
اإلنسا ّين ( ،)infra-humainمع استحضار ال ُّدو َو ْعي.لذي ّ
عاديّة.
تلك هي ،يف خطوطها الكربى ،املسرية التي كان يجب أن تتّبعها والتي اتبعتها فعل ّياً الفلسفة
الخاص .طاملا كانت هناك معرف ٌة
الدنيويّة املطلقة العنان ،راغب ًة يف حرص كل معرف ٍة يف أفقها
ّ
األقل ملزم ًة باحرتام ما
ألي أم ٍر مشاب ٍه أن يحدث ،أل ّن الفلسفة كانت عىل ّ
عل َيا مل يكن ممك ًنا ِّ
كانت تجهله وتعجز عن إنكاره؛ لكن عندما اختفت تلك املعرفة العليا ،متّت صياغة إنكارها،
كل الفلسفة الحديثة.
الذي كان متوافقاً مع واقع الحال ،يف نظريّة ،ومن هنا نشأت ّ
لكن هذا يكفي حول الفلسفة التي ال يجدر أن ننسب إليها أهم ّية مفرطة ،مهام كانت
وخاصة
املكانة التي يظهر أنّها تحتلّها يف العامل الحديث؛ فهي ،من الزاوية التي ننظر منها مه ّمةّ ،
تعب بشكل تقريري واضح ج ّدا ً عن االتجاهات السائدة يف هذه الفرتة أو تلك،
من حيث هي ّ
أكرث من كونها هي التي تبدعها بالحقيقة؛ وإذا أمكن القول أنّها تقودها إىل نقطة ما ،فليس ذلك
إال بصورة ثانويّة وبعد انتهاء األمر.
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كل الفلسفة الحديثة تجد أصلها عند ديكارت؛ لك ّن التأثري الذي
وهكذا ،فإ ّن األكيد أ ّن ّ
أحدثه يف عرصه أ ّوالً ،ث ّم يف العصور الالحقة ،والذي مل يقترص عىل الفالسفة فقط ،ما كان ميكنه
أن يكون مؤثرا ً لو مل تكن تصوراته تتناسب مع اتجاهات سابقة الوجود ،والتي كانت باملجمل
تصورات عموم املعارصين له؛ إن العرص الحديث قد وجد نفسه يف الديكارت ّية ،ومن خاللها
مم حصل عليه حتى ذاك الوقت.
تك ّون له من نفسه وعي أوضح ّ
أي مجا ٍل كان ،نؤكد عىل أن حرك ًة ما ،واضحة بالقدر الذي كانت عليه
زد عىل ذلك ،يف ّ
الديكارتية من الناحية الفلسف ّية ،هذه الحركة هي دامئاً نتيج ٌة بدالً من أن تكون نقطة انطالق
حقيق ّية .إنها ليست شيئاً تلقائ ِّياً ،بل هي نتاج عمل ضخم كامن ومنترش؛ إذا كان ر ُج ٌل مثل
يجسدها نوعاً ما بحسب وجهة
ديكارت م ِمثّالً ،بإمتياز لالنحراف الحديث ،وإذا أمكن القول أنّه ّ
نظر مع ّينة ،فهو مع ذلك ليس الوحيد وال املسؤول األ ّول ،وينبغي الرجوع كثريا ً ج ّدا ً يف الزمن
لنعرث عىل جذور هذا االنحراف.
كذلك ،إ ّن النهضة واإلصالح ،اللذين يُنظر إليهام غالباً عىل أنهام الظاهرتني الك ُْبيَ ْي األُول َي ْي
للعقل الحديث ،كانتا قد أمتَّتا القطيعة مع التقليد أكرث من كونهام قد أحدثتاه؛ بالنسبة إلينا،
كانت بداية هذه القطيعة يف القرن الرابع عرش ،وهناك ،ال بعد قرن أو قرنني ،يجب واقعاً
التأريخ لبداية األزمنة الحديثة.
نلح عليها أكرث ،مبا أنها هي التي أنجبت
إ ّن هذه القطيعة مع التقليد هي التي يجب أن ّ
التقليدي
الخاصة به بواحدة هي معارضة الفكر
العامل الحديث ،الذي ميكن تلخيص ّ
كل امليزات ّ
ّ
وإنكار التقليد ،إنّها ،بَ ْع ُد ،الفردان ّية .وهذا ،فضالً عن ذلك ،يتوافق متاماً مع ما سبق ،أل ّن الحدس
كل حضارة تقليديّة؛
امليتافيزيقي الخالص هام ،كام سبق أن رشحناه ،مبدأ ّ
يل واملذهب
العق ّ
ّ
وما دام يو َج ُد إنكا ٌر للمبدأِ ،يوجد إنكار لكل نتائجه ،ولو بشكل ضمني ،وهكذا فإ ّن مجمل ما
يستحق صدقاً اسم التقليد يصبح مق ّوضاً بذاك السبب ِ
نفسه.
ّ
وقد رأينا سابقاً ما حصل بهذا الخصوص يف ما يتعلق بالعلوم؛ فلن نرجع إليه إذًا ،وسوف
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التقليدي
نعرض جانباً آخر من املسألة ،حيث ميكن أن تكون تجليات العقل املعادي للتقليد (ض ّد
ّ
بتغيات أصابت مبارشة الجمهور
 ) antitraditionnel/أكرث وضوحاً ،أل ّن األمر يتعلّق هنا ّ
الغر ّيب نفسه .يف الواقع ،كانت «العلوم التقليديّة» يف العرص الوسيط محصورة بنخبة ض ّيقة
ملدارس منغلقة ج ّدا ً ،مشكِّلة بذلك «مذهباً
بعض اليشء ،وكان بعض هذه العلوم ميزة حرصيّة
َ
باطن ّياً» باملعنى األش ّد دقّة للكلمة؛ لكن ،من جهة أخرى ،وعىل املستوى الثا ّين فإ ّن الجانب
الثانوي للدين ،أعني األخالق ،هو الذي أخذ املكانة األوىل :من هنا كان انحالل «األخالق ّية»
( )moralismeالواضح ج ّدا ً يف الربوتستنتانية الحالية.
العقيدي،
لقد حصلت هنا ظاهرة موازية لتلك التي أرشنا إليها بخصوص الفلسفة؛ إ ّن االنحالل
ّ
وغياب العنارص العقل ّية لل ّدين ،قد س ّببا هذه النتيجة املحتومة :إن من انطلق من «العقالن ّية»
( )rationalismeكان يجب أن يَ ْس ُقطَ ،حتامً ،يف «العواطفية» ( ،)sentimentalismeوإمنا هي
البلدان االنكلوساكسونية التي نجد فيها األمثلة األوضح.
مل يعد الكالم حول دين ،ولو ٍ
ناقص ومش َّو ٍه ،بل بكل بساطة ،حول «تديّن» ،أي تطلعات
بأي معرفة حقيقية ،ومع هذه املرحلة األخرية تتوافق نظريات كتلك
ُمب َهمة ال ميكن تربيرها ّ
املعروفة بـ «التجربة الدين ّية» لوليام جميس ،الذي يذهب إىل ح ّد القول بأ ّن «ال ُّدو َو ْعي»
اإللهي ( .)divinهنا تتّحد
( )subconscientهو وسيلة االنسان للدخول يف تواصل مع
ّ
الديني واالنحطاط الفلسفي :وهكذا تلحق «التجربة الدينية» بـ
النتاجات األخرية لالنحطاط
ّ
«الرباغامتية» ،التي باسمها يتّم الرتويج لفكرة إله محدود كفكرة «أجدى» من فكرة إله ال متناه،
ألنّنا نستطيع أن نتوجه نحوه مبشاعر مشابهة لتلك التي نتو ّجه بها نحو إنسان عايل املقام؛ ويف
الوقت نفسه ،ت ّم الوصول ،عرب استحضار «ال ُّدو َو ْعي» ،إىل األرواح ّية ( )spiritismeوكل «األديان
الكاذبة» ( )pseudo-religionsاملم ِّيزة لعرصنا ،والتي درسناها يف مؤلفات أخرى.
تنصلت أكرث فأكرث من كل قاعدة عقائدية،
من جهة أخرى ،فإ ّن األخالق الربوتستانيتة ،التي ّ
قد انتهت ،يف تدنّيها ،إىل حد التحول إىل ما يس ّمى بـ «األخالق الالئك َّية» التي يُ َع ُّد من أنصارها
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كل أنواع «الربوتستانت ّية الليربال ّية» ،متاماً مثل الخصوم السا ِفرين لكل فكرة دين ّية؛ يف
م ِمثّلُو ّ
العمق ،تهمني االتجاهات نفسها عند الفريقني ،والفارق الوحيد بينهم يكمن يف كونهم يختلفون
يف درجة التظهري (التخريج) املنطقي ( )développement logiqueلكل ما ينطوي عليه كل
ذلك.
خاص من التقليد ،فإن العقل املعادي للتقليد
يف الواقع ،باعتبار أن الدين هو ،بدقّة ،شكل ّ
ال ميكنه أن يكون إال معادياً للدين؛ يبدأ بتشويه ال ّدين ،وعن َدما يتمكّن ،ينتهي بإلغائه كل ّياً.
إ ّن الربوتستانتية غري منطق ّية ألنّها ،رغم اجتهادها لـ «أنسنة» ال ّدين ،تُواصل الحفاظ ،نظريّاً
عىل األقل ،عىل عنرص فوق برشي هو الوحي؛ إنّها ال تجرؤ عىل اإليغال يف اإلنكار إىل منتهاه،
صفة ،هي تنزل
لك ْن ،بدفعها بالوحي يف أتون ّ
كل النقاشات التي متثّل نتيجة لتأويالت إنسان ّية ِ ْ
به ،فعل ّياً ،إىل ح ّد أن يصري ،قريباً ،شيئاً فاقدا ً لكل معنى؛ وعندما نرى أناساً ،مع إرصارهم عىل
تسمية أنفسهم «مسيحيني» ،مل يعودوا حتّى يُق ّرون بألوهية املسيح ،فإنه من املسموح أ ّن
نعتقد أن هؤالء ،وبال ّ
شك ّربا ،هم أقرب كثريا ً إىل اإلنكار التّا ّم (للمسيح ّية) ،منهم إىل إنكار
املسيح ّية الصحيحة.
ٍ
تناقضات كهذه يجب أالّ تثري دهشتنا بإفراط ألنّها ،يف كل املجاالت،
من جهة أخرى ،إن
هي أحد أعراض عرصنا ،عرص الفوىض والحرية ،متاماً مثلام أن االنقسام املست ّمر للربوتستانت ّية
ليس سوى أحد املظاهر العديدة لهذا التشتت يف خضم التع ّدد ،الذي ،كام ذكرنا سابقاً ،يوجد
يف كل مناحي الحياة ويف العلم الحديث .من ناحية أخرى ،من الطبيعي أن تكون الربوتستانت ّية،
مع عقل ّية اإلنكار التي تح ّركها ،قد ولّدت هذا «النقد» اله ّدام الذي تح ّول ،بوجوده يف أيدي
كل دين ،وهكذا فإن الربوتستانت ّية ،مع ادعائها
«مؤرخي األديان املزعومني» إىل سالح معرك ٍة ض َّد ِّ
عدم االعرتاف بأي سلطة سوى سلطة الكتب املق ّدسة ،قد ساهمت بقسط كبري يف تدمري هذه
السلطة نفسها ،أي بالح ّد األدىن من التقليد الذي ال زالت تحتفظ به؛ إ ّن التم ّرد عىل الر ّوح
التقليديّة ،إذا بدأ ال ميكنه أن يتوقّف يف منتصف الطّريق.
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ميكننا أن نق ّدم ،هنا اعرتاضاً :أمل يكن ممكناً للربوتستانت ّية ،وهي تنفصل عن املنظومة
خاصة ،تقبل الكتب املق ّدسة ،أمل يكن ممكناً لها أن ت ْحتفظ بالعقيدة
الكاثوليكية ،ولكونهاّ ،
التقليديّة املوجودة فيها؟ إ ّن هيمنة «التفكري الح ّر» ( )libre examenهي التي تُناقض ،كل ّياً،
بكل االبتكارات الفرديّة؛ من جهة أخرى ،إن حفظ العقيدة
مثل هذه الفرض ّية ،مبا أنّها تسمح ِّ
يفرتض وجود تعليم تقليدي ُم َنظَّم ،يضمن حفظ التأويل األصويل ( ،)orthodoxeويف الواقع،
يتامهى ،هذا التعليم يف الغرب ،مع الكاثوليك ّية.
بال شك ،ميكن أ ْن تو َجد ،يف حضارات أخرى ،أطُ ٌر تنظيمي ٌة مختلف ٌة ج ّدا ً عن هذه املنظومة
التعليم ّية ،قادر ًة عىل إنجاز الوظيفة املطلوبة تلك؛ لك ّن كال َمنا كان حول الحضارة الغرب ّية،
مؤسسة مامثلة
الخاصة .ال ّ
بظروفها ّ
يحق لنا ،إذا ً ،الرتويج لفكرة أنّه ،مثالً ،ال توجد يف الهند ّ
أي ّ
ديني باملعنى الغريب
للبابويّة :إن الحالة مختلفة كل ّياً ،أ ّوالً أل ّن األمر ال يتعلق بتقليد ذي شكل ّ
لهذه الكلمة ،مبا يعني أن الوسائل التي تؤ ِّمن حفظ التقليد ونقله ال ميكن أن تكون هي نفسها
يف الفضاءين :الهندي والغريب ،وأيضاً ،ألن العقل الهندي ،لكونه عقالً مغايرا ً كل ّياً للعقل األورويب،
فإ ّن التقليد ،يف الحالة الهنديّة ميكن أن تكون له ،ومن ذاته ،قدرة قد ال تكون متوفرة له ،يف
الخارجي.
الحالة األوروب ّية ،دون دعم من منظّمة مح ّددة بشكل صارم ج ّدا ً يف تكوينها
ّ
لقد سبق م ّنا القول أ ّن التقليد الغريب ،منذ ظهور املسيح ّية ،كان من الواجب أن يُل َب َس شكالً
دين ّياً؛ ال يسمح ضيق املجال ،هنا ،برشح كل األسباب ،التي ال ميكن فهمها ،متاماً ،دون اللجوء إىل
أمور معقدة ج ّدا ً؛ لكن يوجد ،هنا واقع ال ميكننا تجاهله ،ومن هنا فصاعدا ً يجب القبول أيضاً
يخص التنظيم املناسب لشكل تقليدي مامثل.
ّ
بكل النتائج املرتتبة يف ما ّ
ظل ما
من جهة أخرى ،من املؤكد ج ّدا ً ،كام ذكرنا أيضاً أعاله ،أنّه يف الكاثوليكيةَ ،و ْح َدهاّ ،
تبقى من روح تقليديّة ،ورغم كل يشء ،قامئاً يف الغرب؛ هل هذا يعني أنه ،هنا عىل األقل ،ميكن
ّ
كل إرضار من العقل الحديث؟ لألسف ،ال يبدو
الكالم عن انحفاظ كامل للتقليد ،يف من ًجى من ِّ
األمر كذلك؛ أو ليك نكون أكرث دقة يف كالمنا ،إذا كانت وديعة التقليد ال تزال َمصونة بع ُد ،وهذا

85

86

رينيــه غينــون

أزمــة العالــم الحديث

أمر عظيم ،فإنّه من املشكوك به ج ّدا ً أن املعنى العميق لهذا التفكري ما زال مفهوماً ح ّقاً ،حتى
ىل وجودها يف فعل أو ،باألحرى ،يف تأثري ال نلحظه
ِمن نخبة قليلة الع َدد ،لو كانت موجودة لتج ّ
يف أي مكان .إذًا ،من املحتمل ج ّدا ً أ ّن األمر يتعلق مبا كنا قد أسميناه ،ط َواع ّية ،انحفاضاً يف حالة
الكمون ،يسمح دامئاً ،ألولئك الذين سيكونون مؤ َّهلني ،أن يستعيدوا معنى التقليد ،حتى ولو أن
وعي من ٍ
أحد؛ ومن جهة أخرى أيضاً ،توجد يف العامل الغريب ،خارج
هذا املعنى ليسَ ،حال ّياًّ ،
محل ٍ
الديني ،الكثري من العالمات والرموز ،املتناثرة هنا وهناك ،التي تأيت من العقائد التقليديّة
املجال
ّ
القدمية ،والتي يستمر حفظها دون فهم لها.
تواصل مع العقل التقليدي املف َعم بالحياة،
ٌ
يف حاالت مامثلة ،من الرضوري أن يكون هناك
السبات ،الستعادة الفهم املفقود؛ ولْنك ّرر أيضاً م ّرة
من أجل إيقاظ ما هو غارق يف نو ٍع من ُّ
أخرى ،إ ّن هذا األمر ،بالذات ،هو الذي سيحتاج فيه الغرب إىل معونة الرشق إذا كان يروم
الخاص.
العودة إىل الوعي بتقليده ّ
إ ّن ما ك ّنا نقوله يتعلق ،بدقّة ،باإلمكانيات التي تحملها الكاثوليكية يف ذاتها ،طبقاً لجوهرها،
بصورة دامئة وثابتة؛ هنا ،وبالنتيجة ،ينحرص تأثري العقل ( )espritالحديث ،بالرضورة ،مبنع أن
يل ،وذلك خالل فرتة طويلة بعض اليشء .باملقابل إذا
تكون بعض األشياء مفهوم ًة بشكل فع ّ
ك ّنا نريد بكالمنا السابق عن الحالة الراهنة للكاثوليكية ،أن نفهم الكيف ّية التي ينظر بها إليها
معتنقوها أنفسهم ،سنكون ملزمني بأن نلحظ فعالً أكرث إيجابية من قبل العقل الحديث ،إذا
جوهري.
سلبي بشكل
ّ
كانت هذه العبارة قابلة ألن نصف بها شيئاً هو ،يف الواقعّ ،
إن ما نقصده ،بهذ الخصوص ،ليس فقط حركات مح ّددة ،كفايةً ،كتلك التي أطلقنا عليها،
تحديدا ً ،اسم «حداثة» ( ،)modernismeوالتي مل ت َ ْع ُد أن كانت محا َولةً ،أُحبِطت ِ
لحسن الحظّ،
خاص ،عقل ّي ٌة
لتسلّل العقل الربوتستانتي إىل داخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها؛ بل إنّها ،بشكل ّ
أع ُّم من ذلك بكثري وأوس ُع انتشارا ً
وأصعب إدراكاً ،وبالتايل هي أش ُّد خطورةً ،ال س ّيام وأ ّن
ُ
ضحاياها يفتقدون ،غالباً ،الو ْعي بتأثريهاُ :يكن للمرء أن يعتقد ،بصدق ،أنّه متديّن مع كونه،
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حقيقةً ،غري متديّنٍ  ،كام ميكنه أن يقول عن نفسه أنّه «تقلي َدوي» ( )tradionalisteمع أنّه فاقد
ألدىن معرفة بالعقل التقليدي الحقيقي ،وهذا ،بَ ْع ُد ،أح ُد أعراض الفوىض العقلية (désordre
 )mentalلعرصنا.
إ ّن العقل ّية ( )état d espritالتي أرشنا إليها هي ،قبل كل يشء ،ذلك األمر الذي يقوم ،إن
أمكن القول ،عىل «تصغري» ال ّدين ،عىل جعله شيئاً يوضع جانباً ،يُكتفى مبنحه مكانة محدودة
وض ّيقة قدر اإلمكان ،شيئاً فاقدا ً ألي تأثري حقيقي عىل باقي جوانب الحياة ،املعزولة بنوع من
الفصل املطلق؛ هل يوجد اليوم كثري من الكاثوليك لديهم ،يف حياتهم اليومية ،طُ ُر ُق تفكري وفعل
مختلفة ،بشكل ملموس ،عن طُرق معارصيهم «الالمتدينني» امل ْفرِطني يف ذلك؟ إنه ،أيضاً ،الجهل
الكامل تقريباً ،عىل مستوى العقيدة ،بل عدم االكرتاث تجاه كل ما يتعلق بها؛ إن ال ّدين بالنسبة
لكثري من املتديّنني ،هو مج ّرد مسألة «مامرسة» ،مسألة عادة يك ال نقول مسألة تقليد (روتني-
أي يشء ،حتى تصل حالهم إىل االعتقاد
 ،)routineوهم ميتنعون ،بعناية ،عن البحث لفهم ّ
بأ ّن الفهم غري مفيد لهم ،أوّ ،ربا ،ال يوجد يشء يتو ّجب عليهم فهمه؛ ومع ذلك ،لو كان هناك
فهم حقيقي لل ّدين ،هل كان الناس¬¬ س َيخ ُُّصون ال ّدي َن مبكانة ،بهذا املستوى من السوء ،ضمن
همومهم الحيات ّية؟
إن العقيدة قد أصبحت إذا ً ،يف الواقع ،منس ّية أو مصغَّرة إىل أفق العدم ،ما يُق ِّربها ،بشكل
الربوتستانتي ،ألن هذا هو نتيج ٌة لالتجاهات الحديثة نفسها املعارضة لكل
فريد ،من التص ّور
ّ
عقالن ّية ( ،)intellectualitéوإ ّن امل ُ ْحز َن أك َرث هو أن التعليم الذي يُعطى ،عموماً ،بدل أن يُقاوِم
هذه العقل ّية ( ،)état d espritهو بالعكس ،يدعمها.بر التك ّيف معها بشكل كبري ج ّدا ً :ينحرص
الكالم عن األخالق مع إغفال ،شبه كامل ،للعقيدة ،بذريعة الخشية من عدم الفهم؛ إ ّن ال ّدين
ا ُ ْختُزِل ،حال ّياً ،يف «األخالق ّية» ( )moralismeأو عىل األقل ،يبدو أ ْن ال أح َد يريد ،بَ ْع ُد ،أن يبحث
عم هو الدين حقيقةً ،والذي هو يشء آخر ُمغاي ٌر كل ّياً.
ّ
إذا حصل ،مع ذلك ،أن جرى الكالم ،أحياناً ،حول العقيدة ،فال يكون ذلك ،غالباً ج ّدا ً ،إال من
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الخاص ،ما
أجل الح ّط من شأنها ،عند مناقشتها مع خصوم عىل ميدانهم
«الدنيوي» (ّ )profane
ّ
يؤدي ،حتامً إىل التو ّرط معهم يف تنازالت غري قابلة للتربير؛ هكذا ،بالخصوص ،يظ ّن املرء نفسه
ُم ْج َبا ً عىل أن يراعي ،بقدر ال بأس به ،النتائج املزع ُومة «للنقد» الحديث ،بينام ال يشء ميكن أن
غي املرء زاوية نظره ،من إثبات بطالنه؛ يف هذه الظروف ،ماذا ميكن أن يبقى،
يكون أسهل ،إذا ّ
فعل ّياً ،من الروح التقليديّة الحقيقة؟
الديني ،ال يبدو
إ ّن هذا االستطراد ،الذي قادنا فيه تف ُّح ُص تجليات الفردان ّية إىل املجال
ّ
لنا غ َري ُم ٍ
الص َدد ،هو ،بَ ْع ُد أخط ُر وأوس ُع مام ميكن أن نظ ّنه
رش ،يف هذا ّ
جد ،ألنّه ثبت أن ال ّ
للوهلة األوىل؛ ومن جهة أخرى ،هو ال يبعدنا ،البتّة عن املسألة التي ننظر فيها ،والتي ترتبط
روح الجدل يف كل مجال .إنّه
بها مالحظتنا األخرية مبارشة ،أل ّن الفردان ّية ،بَ ْع ُد ،هي التي تُ ْد ِخ ُل َ
من العسري ج َّدا أن نُ ْف ِه َم ُم َع ِاصينا أ ّن هناك أشياء هي ،بطبيعتها ،ال تقبل الجدال؛ إ ّن اإلنسان
امل ُح َدثَ  ،بدل أن يسعى إىل االرتقاء إىل الحقيقة ،يطمح إىل إنزالها إىل مستواه؛ ولهذا ،بال شك،
يوجد كثريون ،مل ّا نحدثهم عن «العلوم التقليديّة» أو حتّى عن امليتافيزيقا الخالصة ،يتصورون
أ ّن األمر يتعلّق بـ « العلم ال ّدنيوي» وبـ «الفلسفة».
يف مجال اآلراء الفرديّة ميكننا ،دوماً ،أن نُ َناقش ،ألننا ال نتجاوز املستوى العقيل ،وألنّنا ،بعدم
س يف ِو ْج َدان حجج تتفاوت يف صحتها لِدعم الـ «مع» أو
ألي مبدأٍ أعىل ،ننجح ب ُي ْ ٍ
استدعائنا ّ
التوصل إىل
الـ «ض ّد»؛ حتّى إنّنا نستطيع ،يف حاالت عديدة دفع النقاش إىل ما ال نهاية ،دون ّ
حل ،وبهذا فإ ّن كل الفلسفة الحديثة ،تقريباً ال تقوم سوى عىل اشتباهات وأسئلة ِ
مطروحة
أي ٍّ
ّ
يفرتض عادة ،هو ،يف أكرث
بشكل خاطئ .إن النقاش ،لكونه بعيدا ً عن توضيح املسائل كام
ُ
األحيان ،ال يفعل شيئاً سوى تغيري و ْجهِتها ،هذا إذا مل يؤ ِّد إىل جعلها أش َّد غموضاً؛ والنتيجة
املألوفة ج ّدا ً هو أن كل ٍ
طرف يف الجدال ،وهو ي ْجهد إلقناع خصمه ،يتش ّبت ،أكرث من أي وقت
الخاص وينغلق عليه بشكل أَبْع َد يف الت َح ُّي ِز من ق ْب ُل.
مىض ،برأيه ّ
يف كل هذا ،إ ّن األمر يف جوهره ال يتعلّق برغبة املجادل يف الوصول إىل معرفة الحقيقة،
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كل يشء ،أو عىل األقل يف إقناع نفسه بأنّه كذلك ،إذا عجز عن إقناع
بل يف ظهوره ُمح ّقاً رغم ّ
َ اآلخرين بذلك ،ما سيؤدي إىل الندم والحرسة ،س ّيام ،وأنه متتزج بذلك ،دامئاً ،تلك الحاجة
«للتبشري» (.)prosélytismeلذي هو ،بع ُد ،أح ُد العنارص األكرث مت ّيزا ً للروح الغرب ّية.
ىل بشكل أش ّد وضوحاً،
أحياناًّ ،
تتجل الفردان ّية ،باملعنى املألوف أكرث واألبسط للكلمة ،تتج ّ
بَ ْع ُد :وهكذا ،أال ترون ،يف كل حني ،أناساً يريدون الحكم عىل عملِ ( )oeuvreإنسانٍ ما من
خالل ما يعرفونه عن حياته الشخص ّية ،كام لو أن بني األمرين عالق ًة ما؟ ينشأ أيضاً عن االتجاه
اف إىل َه َو ِس التفصيلِ ،
نفسه املُضَ ِ
لنالح ْظ ذلك يف طريقنا ،ينشأ أمران :األول هو املصلحة التي
الصغرى يف حياة «ال ّرجال ال ِعظام» ،والثاين هو الوهم الذي نوثِق به
نربطها بالخصوص ّيات ُّ
كل ما قاموا به بنوع من التحليل «ال ّنفيس البدين» ()psycho-physiologique؛
أنفسنا بتفسرينا َّ
كل ذلك ذو مغزى واضح ملن يُريد إدراك العقل ّية املعارصة كام هي حقيقة.
ّ
لك ْن لِ َن ُع ْد لحظةً ،إىل مسألة إدخال عادات الجدال يف املجاالت التي ال يكون أثرها فيها،
ولْ َنق ُْل بوضوح ،إالّ كام ييل :إن املوقف «الديني الدفاعي» (.)apologétiqueو ،يف ذاته ،موقف
«دفاعي» محض ،باملعنى القانوين لهذه الكلمة .ليس عبثاً أن يُشار إليه
ضعيف للغاية ،ألنّه
ّ
ٍ
الخاصة هي دفاع املحامي ،والذي ،يف لغة
بلفظ مشّ ٍّ
تق من «تربير» ( ،)apologieالذي داللته ّ

مثل األنكليزية ،وصل إىل ح ّد أن يشيع استعامله يف معنى «اعتذار» ()excuse؛ إن األهمية
الغالبة املعقودة لـ «الدفاع عن ال ّدين» (.)apologétiqueي ،إذا ً ،العالمة الرصيحة عىل ترا ُجعٍ
الديني (.)esprit religieux
للعقل
ّ
يتدن «الدفاع عن ال ّدين» ،كام ك ّنا نقول قبل قليل ،إىل جداالت
يزداد هذا الضعف ،بَ ْع ُد ،مل َّا ّ
دنيويّة كل ّياً ،يف املنهج وال ّرؤية ،حيث يوضَ ع ال ّدين عىل ح ّد سواء مع النظريات الفلسف ّية
والعلم ّية ،والعلم ّية الكاذبة ( ،)pseudo scietifiquesاألش ّد احتامل ّي ًة وافرتاض ّية ،حيث يصل
املرء ،من أجل الظهور كـ «متسامح» ( )conciliantإىل ح ّد اإلقرار ،بقد ٍر َما ،بتص ّورات مل تكن قد
رصفون بهذا الشكل يقيمون هم أنفسهم
ا ُختُلِقَت إال بهدف تدمري ّ
كل ّدين؛ إ ّن أولئك الذين يت ّ
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ال ّدليل عىل أنّهم فاقدون ،كل ّياً ،للوعي بالطابع الحقيقي للعقيدة التي يظنون أنهم ممثلوها
املأذون لهم بدرج ٍة أو بأخرى.
إن املؤ َّهلني للكالم باسم عقيدة تقليديّة مع ّينة ليس عليهم أن يتناقشوا مع «الدنيويّني»
( )profanesوال أن يشاركوا يف «الحرب الكالم ّية» ()polémique؛ عليهم فقط أن أن يَ ْعرضوا
العقيدة كام هي ،عىل أولئك القادرين عىل فهمها ،ويف الوقت نفسه ،أن يفضحوا الخطأ أينام
ُوجد ،وأن يعملوا عىل إبرازه كام هو بأن يسلطوا عليه نور املعرفة الحقيقية؛ إ ّن دورهم ليس
إثارة رصاع وتعريض العقيدة للشبهات ،بل هو إبداء ال ّرأي املسموح لهم إبْداؤه إذا كانوا
ميتلكون ،فعل ّياً ،املبادئ التي تقتيض إلهامهم بال خطأٍ.
الصاع فميدان ُه العمل ،أي املجال الفردي وال ّزمني؛ «املح ِّر ُك الثابت» دو ُره أن يُ َولِ ّد
أ ّما ّ
الحركة وأن يو ّجهها دون أن تَحرِفه؛ املعرفة تهدي الفعل دون أن تشارك يف تَقَل ّباته؛ إ ّن دور
ال ّروحا ّين هو إرشاد الزمني دون االنغامس فيه؛ وهكذا يبقى كل يشء يف مستواه ،عند مرتبته
اتب
الخاصة يف الرتاتب ( )hiérarchieالك ْوين ،لكن أين ُيكننا أن نعرث ،بَ ْع ُد ،عىل مفهوم تر ٍ
ّ
يبق يش ٌء أو إنسا ٌن يف املكان الذي ينبغي أن يكون فيه طبيع ّياً،
حقيقي يف العامل الحديث؟ إ ْذ مل َ
ٍّ
بأي سلطة رشع ّية عل
بأي سلطة فعل ّية عىل املستوى ال ّروحي ،وال ّ
فلم يَ ُع ِد ال َّناس يعرتفون ّ
املستوى الزمني؛ يجي ُز «الدنيويّون» ألنفسهم مناقشة أمور ٍمق ّدسة وينكرون طابعها وصوالً إىل
إنكار وجودها ِ
نفسه.
والجهل هو الذي يفرض حدودا ً عىل الحكمة ،والخَطأَ
َ
إ ّن األدىن هو الذي يَحكُم عىل األعىل،

واألرض هي التي تتغلّب
اإللهي،
يحل محل
هو الذي يتق ّدم عىل الحقيقة ،واإلنسا َّين هو الذي ّ
َ
ّ
يل عىل الكون قوان َني
عىل ّ
السامء ،والفر َد هو الذي يصطنع مقياساً لجميع األشياء ويريد أن ُي َ
العمي».كذا ورد
«ويل لكم أيها املرشدون
النسبي ال َخطَّا ِءٌ .
الخاص
مستمد ًة بشكل تَا ّم من عقله ّ
ُ
ّ
يف اإلنجيل؛ اليوم نحن ال نرى ،بالفعل ،ويف كل مكان ،إال ُع ْمياً يقودون ُع ْمياً آخرين ،والذين إن

مل يُوقَفوا ،يف الوقت املناسب ،س ُيودون بهم ،حتامً إىل الهاوية حيث سيهلكون معهم.
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الفوضى االجتماعية
LE CHAOS SOCIAL
أزمــة العالم الحديث
رينيه غينون

الفوضى االجتماعية
LE CHAOS SOCIAL
التمسك ،عىل الخصوص ،بوجهة النظر االجتامع ّية التي
نحن ال نقصد يف هذه الدراسة ّ
ال تهمنا إال بصورة غري مبارشة ج ّدا ً ،ألنها ال متثّل سوى تطبيق بعيد ،إىل ح ٍّد ما ،للمبادئ
االساسيّة ،وألنّه ،بالنتيجة ،ال ميكننا البتّة يف هذا املجال ،عىل كل حال ،أن نبارش يف تصحيح
للعامل الحديث .إ ّن هذا التصحيح ،إذا ً ،إ ْن كان قد ِ
بوش بِه باملقلوب ،أي باإلنطالق من
النتائج بدل االنطالق من املبادئ ،سيكون حتامً فاقدا ً ألساس ج ِّد ّي وسيكون وهم ّياً متاماً؛
وكل ما يُعمل سيتطلب االستئناف عىل الدوام ،ألن
ال يشء ثابتاً ميكن أبدا ً أن ينتج عنهُّ ،
العاملني يكونون قد أهملوا التفاهم ،قبل كل يشء ،عىل الحقائق الجوهريّة.
لذلك لن يكون ممكناً لنا أن نُعطي لألحداث السيّاسيّة ()contingences politiques
رص َما ،حتّى مع أخذ الكلمة (األحداث)
قيم ًة غري قيمة عالمات خارجيّة بسيطة لعقليّة ع ٍ
مبعناها األوسع؛ لكن ،من هذه الجهة ،ال ميكننا أيضاً أن نلتزم الصمت ،بالكامل ،إزاء مظاهر
الفوىض الحديثة يف املجال االجتامعي بحرص املعنى.
كام أرشنا قبل قليل ،فإ ّن األمر ،يف الحالة الراهنة للعامل الغريب ،قد آل إىل أ ْن ال أح َد من
نعب عنه بالقول
الناس عاد يجد املكانة التي تناسب ُه عاد ًة بسبب طبيعته
ّ
الخاصة؛ هذا ما ّ
أن الطبقات قد انقرضت ،ألن الطبقة ،مبعناها الصحيح التقليدي ،ليست شيئاً آخر سوى
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الطبيعة الفرديّة ِ
الخاصة التي تختزنها والتي تهيّئ كل
نفسها ،مع مجمل االستعدادات
ّ
إنسان إلنجاز وظيف ٍة مح َّدد ٍة أو أخرى .منذ أن يصبح الوصول إىل تلك الوظائف ،أيّاً تكن،
ألي قاعدة رشع ّية ،ينتج عن هذا حتامً أن يجد كل إنسان نفسه محموالً
غري خاضعٍ ،بع ُدّ ،
األقل مهارةً؛ إ ّن ال َّدور الذي سيؤديه يف
أي يش ٍء ،وغالباً بسبب هذا يكون هو ُّ
عىل فعل ّ
أي
الصدفة ،التي ال ت ُوجد يف الواقع[[[ ،بل سيح ّدده ما يوهم ُّ
املجتمع لن تح ّدده ّ
بالصدفةْ ،
األقل تد ُّخالً سيكون ،تحديدا ً،
ُركَام جميع أنواع الظُّروف ال َع َرضيّة املتشابكة؛ إ ّن العامل َّ
العامل الوحيد الجدي َر باالعتبار يف مثل هذه الحال ،نعني به الفوارق الطبيع ّية املوجودة
ب َني البرش.

إ ّن سبب هذه الفوىض كُلِّها هو إنكار تلك الفوارق نفسها ،الذي ج ّر إىل إنكار مجمل
الرتاتب االجتامعي ()hiérarchie sociale؛ إ ّن ذلك اإلنكار ،يكون يف البداية بالكاد ملحوظاً،
االلتباس يف الطبقات قد سبق إلغا َءها التّا َّم ،أو ،بتعبري
ويكون عمليّاً أكرث منه نظريّاً ،أل ّن
َ
آخر ،قد احتُقرت طبيعة األفراد قبل بلوغ ح ِّد عدم اعتبارهم نهائيّاً ،إ ّن ذلك اإلنكار ،قد ُرفع
قبل امل ُ ْح َدثني يف صيغة مبدأٍ كاذب ( )pseudo-principeتحت اسم «مساواة»
الحقاً ،من َ
(.)égalité
أي مكان ،والس ّبب
السهل ج ّدا ً إثبات أن املساواة ال ميكن أن توجد يف ّ
سيكون من ّ
بسيط وهو أنّه يتعذّر وجود كائنني هام يف الوقت ِ
نفسه متاميزان ،ح ّقاً ،ومتشابهان ،متاماً،
أقل ُسهول ًة عند إبراز كل النتائج العبثية التي تنتج عن
كل الجهات؛ ولن يكون األمر َّ
من ّ
فرض متاثل تا ّم يف كل مكان ،مثالً ،عرب نرش تعليم
هذه الفكرة الوهميّة ،التي باسمها يُرا ُد ُ
ُم َو َّح ٍد كام لو أ ّن الجميع متساوون يف القابل ّية لفهم األشياء ِ
نفسها ،وكام لو أنّ ،حتّى
نفسها تالئم الجميع بال متييز.
نُفه َمهم،
املناهج (التعليم ّية) َ
َ
[[[  -إنّ ما يسميه الناس “صدفة” هو ،بكل بساطة ،جهلهم بالعلل .وإذا أردنا ،بقولنا أنّ شيئاً ما يحصل صدفةَ ،
القول أنْ ال
َعلَّ َة له ،سيكون ذلك افرتاضاً متنا ِقضاً يف ذاتِه (املؤلف).
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عم إذا مل يكن األَ ْم ُر يتعلق بـ «أن نحفظ» بدالً
فضالً عن ذلك ،ميكننا أن نتساءل ّ
عم إذا مل تكن الذاكرة قد حلت محل الذكاء يف التص ّور الشفهي
من «أن نفهم» ح ّقاً ،أي ّ
و»الكتبي» ( )livresqueكلّ ّياً ،للتعليم الحايل ،حيثُ ال يُ ْه َدف إلَّ إىل مراكمة مفاهيم
ّ

متخلّفة ( )rudimentairesوملفّقة ( ،)hétéroclitesوحيثُ يُض َّحى بالنوع ّية ،بالكامل،
لحساب الكميّة ،كام يحصل يف كل مكان يف العامل الحديث ألسباب سنرشحها بشكل أت َّم
الحقاً :إنّه دامئاً التشتّت يف خض ّم التع ّدد.
توج ُد ،بامل َناسبة ،أشياء كثرية ميكن قولها عن مضا ّر «التعليم اإللزامي» (instruction
محل اإللحاح عىل ذلك ،وليك ال نخرج عن اإلطار الذي
)obligatoire؛ لكن ليس هذا هو َّ
الخاصة للنظريات
رسمناه ألنفسنا ،يجب علينا االكتفاء بأن نشري إشارة عابر ًة إىل النتيجة
ّ
«املساوات ّية» ( ،)théories égalitairesكواحدة من عنارص الفوىض تلك ،التي هي اليوم
أي منها.
أكرث عددا ً مام يسعنا معه أن نطمح إىل إحصائها بدون إهامل ٍّ
الطبيعي أنّنا ،عندما نجد أنفسنا أمام فكرة مثل فكرة «عدالة» ،أو مثل فكرة
من
ِّ
«تق ّدم» ( ،)progrèsأو مثل بقيّة «العقائد الالئكيّة الجامدة» ( ،)dogmes laïquesالتي
تبص ،والتي بدأ أغلبها بالتشكل ب ُوضوح خالل القرن الثامن
يقبلها ،تقريباً ،كل معارصينا بال ّ
الطبيعي أمام ذلك أنَّه ميكننا أن نُسلِّم بكون أفكار مثل تلك قد وِلدت َعفَويّاً.
عرش ،من
ّ
إنّها إجامالً «إيحاءات» ( )suggestionsحقيقية باملعنى ّ
األدق للكلمة ،ال ميكنها ،عدا عن
ذلك ،أن ترتك أثرها إال يف بيئة مهيّأة لقبولها؛ إنّها مل تبتدع العقليّة ( )état d’espritالتي متيّز
العرص الحديث ،إنّ ا ساهمت ،بقسط وافر ،يف رعايتها وتنميتها إىل در ّج ٍة مل يكن بإمكانها
أن تبلغها بدونها .ولو كان حصل أن تالشت تلك اإليحاءات فإن العقلية العا ّمة كان بإمكانها
كل أولئك الذين
أن تكون أقرب إىل تغيري وجهتها؛ ألجل ذلك يجري حفظها ،بعناية ،من ِقبل ِّ
لهم يشء من املصلحة يف إبقاء الفوىض إن مل يكن يف مفاقمتها بع ُد ،وألجل ذلك أيضاً تبقى
هي األشياء الوحيدة املحظور مناقشتها ،يف زمن يُ َّدعى فيه إخضا ُع كل يشء للنقاش.
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الصعب علينا أن نح ّدد ،بدقة ،درجة صدقِ ُمر ِّوجي مثل تلك
عالوة عىل ذلك ،فإنّه من ّ
أي ح ٍّد يصل بعض ال ّناس يف االنخداع باألكاذيب التي يسوقونها ويف
األفكار ،وأن نعرف إىل ّ

عب تضليل اآلخرين؛ حتّى أنّه ،يف دعاية من هذا النوع ،أولئك
تضليل أنفسهم بأنفسهم َ
الذين يلعبون دو َر الحمقى هم ،غالباً ،األ َدوات الفُضىل ،ألنّهم يحدثون قناعة بتلك األفكار،
الصعوبة ،قناع ًة سهل َة االنتشار؛ لكن خلف كل ذلك،
ال ميكن لآلخرين تص ّن َعها إال بيشء من ّ
األقل يف الب ْدء ،ال ب َّد من وجود فعلٍ واعٍ ،بشكل أعمق ،أي إدار ٍة ال ُيْكن أن يضطل َع
وعىل ّ
بها إال أناس يعرفون ،عىل أكمل وجه ،ألي سبب يحرصون عملهم فقط يف األفكار التي
يطلقونها للتداول بتلك الكيف ّية.
ٍ
لقد تكل ّمنا عن «أفكار» ،لك ّن استعامل هذه الكلمة ال ميكن أن يت ّم إال بشكلٍ
مخالف
ج ّدا ً لألصول ،ألنه من الواضح ج ّدا ً أن األمر ال يتعلق ،البتّةَ ،بأفكا ٍر م ْح ٍض ،وال حتّى بيش ٍء
َما ينتمي ،من قريب أو من بعيد ،إىل املستوى العقيل ()ordre intellectuel؛ إنّها ،إ ْن
شئتم ،أفكار خاطئة ،لكن من األوىل تسميتها بـ «أفكار زائفة» ( )pseudo-idéesيُرا ُد منها،
أساساً ،إحداث ر ّدات فعل عاطف ّية ،ما ميثّل ،يف الواقع ،الوسيلة األسهل واألش ّد ف ّعال ّية للتأثري
يف الجامهري.
بهذا الخصوص ،إن لكلمة «أفكار» ،عالوة عىل ما سلف ،أهم ّية أكرب من املفهوم الذي
من املفرتض أن تعكسه ،وأغلب «األوثان» الحديثة ليست ،يف الحقيقة ،سوى كلامت ،ألنّه
تحصل هنا تلك الظاهرة الفريدة املعروفة باسم «اللفظيّة» ( ،[[[)verbalismeحيث تكفي
َج ْرسيّة ( )sonoritéالكلامت لتعطي الوهم بو ُجود الفكر؛ إ ّن التّأثري الذي ميارس ُه الخطباء
خاص ،من هذه الجهة ،وال ت ُو َجد حاجة لدراسته من قريب
عىل عا ّمة ال ّناس مم ّيز ،بشكل ّ
حتّى نتأكّد بأنفسنا أن األمر ،هناك ،ال يعدو كونه عمل ّية إيحاء ( )suggestionمامثلة متاماً
[[[  = erbalisme.-اللفظ ّية :نزعة تغليب اللفظ عىل املعنى أي منح األلفاظ من األهمية فوق ما للمعاين( ،املرتجم).
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إليحاءات املن ِّومني املغناطيسيني.
لكن ،وبدون أن نسرتسل يف الكالم عن هذه االعتبارات ،ل َن ُع ْد إىل النتائج املرتتبة عن
إنكار كل تراتب حقيقي ( ،)vraie hiérarchieولْ ُنس ّجل أنّه ،يف الحالة الراهنة لألشياء ،ال
إنسا َن يقوم بوظيفته املناسبة له إال بشكل استثنايئ مبا يشبه املصادفة ،يف حني أ ّن العكس
عي يف وظائف
َفسه ق ْد يُ َّ ُ
هو الذي ينبغي أن يكون االستثناء ،بل يحصل ،بَ ْع ُد ،أن اإلنسان ن َ
مختلفة كلّ ّياً ليؤديَها بالتعاقب ،كام لو كان باستطاعته تغيري استعداداته بحسب ال ّرغب ِة.
ربا يبدو ذلك األمر غريباً يف ِ
«التخصص» املفرط ،ورغم ذلك فإ ّن األمر
عص ميزت ُه
ّ
ّ
«االختصاصي» يف الغالب وهم ّية
السيايس؛ إذا كانت مهارة
هكذاّ ،
خاصة عىل املستوى ّ
ّ
للغايَة ،ومحدودة عىل أي حال يف مجا ٍل ضيّقٍ ج ّدا ً ،فإن االعتقاد يف تلك املهارة ،مع ذلك،
أي دو ٍر عندما
هو واق ٌع ،وميكننا أن نتساءل لِ َم يحصل أ ّن هذا االعتقاد ال يلعب ،بَ ْع ُدَّ ،
األكمل نادرا ً ما يكون عائقاً.
ُ
يتعلق األمر مبهنة رجال السياسة ،حيث عد ُم الكفاء ِة
ومع ذلك لو تأ ّملنا يف ذلك ،ألدركنا بسهولة أن ال يش َء يف ذلك يستوجب االندهاش،
وأن األمر ليس ،إجامالً ،سوى نتيجة طبيع ّية للمفهوم «الدميوقراطي» ،الذي تأيت السلطة،
أسفل وترتكز ،أساساً ،عىل األغلب ّية ،ما يستلزم بالرضورة إقصاء كل كفاءة
مبقتضاه ،من َ
حقيقيّة ،أل ّن الكفاءة هي دامئاً تف ّو ٌق ،ولو نسبيّاً ،وال ميكن أن تكون إال ِحكرا ً عىل أقليّة.
إن بعض التوضيحات ،هنا ،لن تخلو من الفائدة لتسليط الضوء ،من جهة عىل املغالطات
الصالت
( )sophismesالتي تختبئ تحت الفكرة «الدميوقراطية» ،ومن جهة أخرى ،عىل ِّ
التي تربط هذه الفكرة نفسها مبجمل العقليّة الحديثة؛ مع ذلك ،وبناء عىل وجهة النظر
التي نتب ّناها ،يبدو من نافل الكالم لفت االنتباه إىل أن هذه املالحظات سوف يت ّم إبداؤها
خارج جميع قضايا األحزاب وبعيدا ً عن كل ال ّنزاعات السياسية التي ال ننوي أن نتدخّل
فيها ال من قريب وال من بعيد .إنّنا ننظر يف هذه األمور بطريقة نزيهة متاماً ،كام ميكن
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أن نفعله تجاه أي موضوع دراسة آخر ،وهدفنا الوحيد هو أن ندرك بأنفسنا ،وبأوضح ما
ميكن ،الحقيقة وراء كل ذلك ،ما ميثل ،فوق ذلك ،الرشط الرضوري والكايف ليك تتب ّدد جميع
رصونا حول هذا املوضوع.
األوهام التي ألِفها معا ُ
هنا أيضاً ،يتعلّق األمر حقيقة بـ «إيحاء» ،كام سلف منا القول ،قبل قليل ،حول األفكار
يتبي أنها مج ّرد «إيحاء» وحاملا
املختلفة يف ما بينها بعض اليشء ،املرتابطة رغم ذلك؛ وحاملا ّ
تنكشف آلية عملها ،يبطل مفعولها :يف مقابل أشياء من هذا القبيل ،فإ ّن دراسة مع ّمقة،
الخاصة املستعارة من الفالسفة األملان،
نوعاً ما ،و»موضوعيّة» محض ،كام يُقال اليوم باللغة ّ
هي بالتأكيد ف ّعالة بخالف كل الخطابات العاطفيّة الفخمة وكل الجداالت الحزبيّة ،التي ال
تربهن عىل يشء والتي هي ليست سوى تفضيالت فردية.
إن الح ّجة األقطع ض ّد «الدميوقراطيّة» تتلخّص ببضع كلامت :ال ميكن أن يصدر األعىل
«األقل»؛ وهذا يتم ّيز بدقّة رياض ّية (rigueur
عن األدىن ،أل ّن «األكرث» ال ميكن أن يخرج من ّ
 )mathématiqueمطلقة ،ال ميكن أن يفوقها يش ٌء قيمةً .تجدر املالحظة أن هذه الح ّجة
بالذات ،عند تطبيقها يف سياق آخر ،تصلح أيضاً ض ّد «املاديّة» ()matérialisme؛ ال يش َء
مفاجئاً يف هذا التالزم ( ،)concordanceواألمران هام أش ّد ترابطاً بكثري مام ميكن أن يرتاءى
من أ ّول وهلة.
من الواضح ج ّدا ً أن الشعب ال ميكنه أن مينح سلط ًة ال ميلكها هو نفسه؛ إ ّن السلطة
الحقيقية ال ميكن أن تأيت إال من فوق ،لذلك نقول ،بشكل عابر ،أنّها ال ميكن أن تكتسب
الرشع ّية إال عرب تصديقٍ من قبل يش ٍء ما أعىل من املستوى االجتامعي ،أي ِم ْن ِق َبل سلطة
روحانيّة؛ أما إذا كان األمر مغايرا ً لذلك ،فلن يكون ،بَ ْع ُد ،إال تزويرا ً للسلطة ،أم ًرا واق ًعا غ َري
م ّربر لفقدان املبدأِ ،وحيث ال ميكن أن يُو َج َد غ ُري فوىض وحرية.
السلطة
ّ
إ ّن هذا اله ْدم لكل تراتب يبدأ حاملا تريد السلطة الزمنيّة أن
تستقل عن ّ
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الروحيّة ،ثم ت ِ
ُخض َعها لسلطتها من خالل سعيها لتوظيفها ألهداف سياسية؛ كانت تلك
نبي مثالً أ ّن ال َملَكيّة
عملي ُة
ٍ
غصب أوىل فتحت الطريق لكل مثيالتها ،وميكننا هكذا أن ّ
الفرنس ّية قد عملت هي نفسها ،منذ القرن الرابع عرش ،وبشكل غري وا ٍع عىل التّمهيد للثورة
التي كان يجب أن تطيح بها؛ ُر ّبا تسنح لنا الفرصة ،يوماً ما ،لتفصيل وجهة النظر هذه
بالقدر الذي تستحقّه ،اآلن ال ميكننا إال اإلشارة بشكل مجمل.

نفسه بنفسه ،ت ُو َجد هنا استحالة حقيق ّية،
إذا ع ّرفنا «الدميوقراط ّية» بأنها حكم الشعب َ
رص آخ َر؛ يجب
أي ع ٍ
يشء ال ميكن حتّى أن يكون له مج ّرد وجود ملموس ،ال يف عرصنا وال يف ّ
ِ
التناقض تقبُّل فكرة أ ّن أناساً بعينهم يستطيعون أن يكونوا،
أالّ نُخ َدع بالكلامت ،وإنّه من
يف الوقت ِ
نفسه ،حاكمني ومحكومني ،ألنّه ،وبِلغة أرسطو ،ال ميكن لكائن بعينه أن يكون
موجودا ً «بالفعل «و «بالق ّوة» يف اآلن ِ
نفسه ومن الجهة نفسها.
توجد هنا عالقة تفرتض بالرضورة وجود طرفني :ال ميكن أن يو َجد محكومون إن مل
السلطة سوى ذلك
يُو َج ْد أيضاً حاكمون ،حتّى ول ْو كانوا غري رش َع ّيني وال ميلكون أي ّ
حق يف ّ
الذي منحوه هم ألنفسهم؛ لك ّن املهار َة الكربى لل ُحكّام ،يف العامل الحديث ،تكمن يف إقناع
نفسه بنفسه؛ ويستسلم الشعب للقناعة برسور يزداد كلّام ُم ِدح ،وأيضاً
الشعب بأنه يحكم َ
كلّام كان أكرثَ عجزا ً عن التفكري مبا يكفي ليكتشف أن هناك استحالة يف هذا األمر.
اختِع «االقرتاع العام» ( :)suffrage universelيُفرتض أن
ليك يت ّم خلق هذا الوهمُ ،
رأي األغلب ّية هو اآل ِم ُر والناهي؛ لكن ما يتعذّر تب ُّي ُنه هو أ ّن الرأي يشء ميكن بسهولة
توجهيه وتعديله؛ ميكن دامئاً ملن يريد ذلك ،بواسطة إيحاءات مناسبة ،أن يُ ِ
حدث تيارات
رأي يو ِّج ُهها الوجهة التي يُريدها؛ مل نعد نعرف من تكلّم عن «صناعة الرأي» ،وهذه العبارة
صحيحة متاماً ،رغم أنّه يجب القول ،إضافة إىل ذلك ،أنّه ليس دامئاً أن القادة الظاهرين هم
من تتوفّر لديهم الوسائل الرضورية ليك يحصلوا عىل تلك النتيجة.
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إ ّن املالحظة األخرية توضّ ح ،بال ّ
السبب يف كون عدم كفاءة «املإل»[[[ (les plus en
شكّ ،
 )vueيبدو ذا أهميّة نسبيّة ج ّدا ً؛ لكن ،مبا أنّنا لسنا معنيني هنا بتفكيك مك ِّو ِ
نات ما ميكن
أن نسم ّيه «آلة الحكم» ( ،)machine à gouvernerسنكتفي باإلشارة إىل أ ّن عدم الكفاء ِة

نفسه يُق ّدم امليزة يف رعاية الوهم الذي كنا نتحدث عنه :بالفعل ،يف هذه الظروف
هذا َ
حرصا ً ،ميكن للسياسيّني الذين نتكلم عنهم أن يبدوا وكأنّهم إفراز لألكرثيّة ،كونهم ،إذا ً ،عىل
أي موضوع ت ُدعى إلبداء رأيها فيه ،هي دامئة مك ّونة من عدميي
صورتها ،ألن األكرثية ،يف ّ
الكفاءة الذين عددهم أكرب مبا ال يُقاس من عدد الناس القادرين عىل التعبري عن آرائهم
عن معرفة تامة بالوقائع.
إن هذا يقودنا ،مبارشة إىل الترصيح بوجه الخطأِ
الجوهري يف فكرة أن األكرثيّة يجب
ّ
أن تكون هي صاحبة األمر والنهي ( ،)doit faire la loiألنّه حتّى لو كانت هذه الفكرة،
يل،
بالرضورة ،نظريّة ( )théoriqueعىل وجه الخصوص وال ميكن أن تتطابق مع واقع فع ٍّ
تتأصل يف العقل الحديث ،وما هي ميول
بقي ،رغم ذلك ،وجوب تفسري كيف استطاعت أن ّ
هذا العقل التي تطابقت معها الفكرة وأشبعتها عىل األقل يف الظاهر .إن ال َع ْيب األظهر،
هو هذا الذي كنا قد أرشنا إليه للت ّو :أ ّن رأي األكرثيّة ال ميكنه أن يكون إال تعبريا ً عن عدم
الكفاءة ،وأن هذه األخرية ت َنتج ،زد عىل ذلك ،عن نقص الذكاء أو عن مجرد الجهل؛ ميكننا،
باملناسبة ،أن ن ِ
ُقحم بعض مالحظات «علم النفس الجامعي» (،)psychologie collective
وأن نُذكّ َر ،خصوصاً ،بذلك األمر النفيس ( )fait psychologiqueاملعروف ج ّدا ً ،وهو أنّه يف
أي حشد من الناس يُؤ ّدي مجموع االنعكاسات العقلية الالإراديّة ()réactions mentales
ّ
التي تحصل بني األفراد املكِّونني له ،يؤ ّدي إىل تشكيل نوع من الناتج ( )résultanteهو،
ليس حتّى يف مستوى املعدل ،بل يف مستوى العنارص األدىن.
[[[  -املأل كلمة قرآنية تعني أولئك الوجهاء يف القوم الذين ميألون عيون الناس مبكانتهم يف املجتمع .خيّت استعاملها يف
ترجمة ( ،)Les plus en vueوالتي تعني حرفياً أولئك الذين هم أكرث من غريهم يف متناول نظر الناس( ،املرتجم).
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من جهة أخرى يجدر بنا أن نلفت األنظار كيف أن الفالسفة امل ُ ْح َدثون أرادوا أن ينقلوا
إىل املستوى العقيل النظريّة «الدميوقراطيّة» التي تُر ّجح رأي األكرثيّة بِجعلهم «التوافق
العام» (« )consentement universelمعيارا ً مفرتضاً للحقيقة» (prétendu critérium
كل الناس ،فإ ّن هذا
 :)de la véritéحتّى مع افرتاض أن هناك ،فعالً ،مسأل ًة قد اتفق عليها ّ
االتفاق ال يثبت شيئاً ِ
بنفسه؛ بل ،فضالً عن ذلك ،إذا كان هذا اإلجامع موجودا ً حقيقةً،
ٌ
أي
وهو أمر
رأي حول ٍّ
مشكوك فيه ،ال سيّام وأنّه يُو َج ُد دامئاً كثري من الناس ال ميلكون أي ّ
أي حال ،من املستحيل
من املسائل بل حتى أنّهم مل يطرحوها عىل أنفسهم البتّةَ ،فإنّه ،يف ّ
معاينة هذا اإلجامع يف الواقع ،بحيث إ ّن ما يُطرح كسند لفكر ٍة ما وكمؤرش عىل حقّان ّيتها
يُختزل يف ّأل يكون سوى توافق العدد األكرب ،مع االقتصار ،بع ُد ،عىل بيئة محدودة بالرضورة
مكاناً وزماناً.
يف هذا املجال يظهر ،بع ُد ،وبشكل أوضح ،أن النظريّة تفتقر إىل األساس ،ألنه من
حتم عندما
السهل التملّص منها تحت تأثري العاطفة ،التي ،بالعكس ،تدخل يف اللِّ ْعبَة ً
ّ
يتعلّق األمر باملجال السيايس؛ وهذا التأثري بالذات ،هو أحد العوائق األساس ّية أمام فهم
بعض األمور ،حتى لدى أولئك الذين ميتلكون ،فضالً عن ذلك ،قدرة عقل ّية كافية ج ّدا ً مبا
ميكّنهم من بلوغ ذلك الفهم بال عناء؛ إ ّن الدوافع العاطفيّة متنع التفكري ،وإ ّن من أكرث
مهارات السياسة شيوعاً هي تلك التي تقوم عىل استغالل عدم التوافق هذا.
أعمق يف جوهر املسألة ،نسأل :ما هو ،بالتحديد ،قانون العدد األكرب هذا
لكن ،لِ َنغ ُْص َ
تتمسك به الحكومات الحديثة والذي تريد استمداد رشعيتها منه؟ إنّه بكل بساطة
الذي ّ
قانون املا ّدة والق ّوة الوحش ّية ،القانون نفسه الذي مبوجبه يَ ْس َح ُق جمهو ٌر مدفوع بق ّوته
كل ما يعرتضه يف مسلكه؛ وهنا توجد ،بالتحديد ،نقطة الوصل بني التص ّور «الدميوقراطي»
َّ
و»املاديّة» ( ،)matérialismeوهذا ،أيضاً ،ما يجعل أ ّن هذا التص ّور نفسه مرتب ٌط بش ّدة
بالعقليّة الحاليّة.
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السوي ،مبا أن الذي يحصل هو إعالن هيمنة الكرثة مبا هي
يل للنظام
ّ
إنّه االنقالب الك ّ
كرثةٌ ،كرث ٌة هي ،يف الواقع ،ال ت ُوجد إال يف العامل املا ّدي[[[؛ وبالعكس ،ففي العامل الروحاين،
وببساطة أكرب ،بع ُد ،يف النظام الكوين ،ترتبّع الوحدة عىل قمة الرتاتب ( ،)hiérarchieألنّها
هي املبدأ الذي تصدر عنه كل كرثة ( ،[[[)multiplicitéلكن عندما يُن َك ُر املبدأُ أو يَ ْف ِقد
االهتام َم ،لن تبقى ،بع ُد ،إالّ الكرثة الخالصة ،التي تتامهى مع املادة نفسها.

من جهة أخرى ،فإن إشارتنا قبل قليل بخصوص الجاذب ّية تتض ّمن أكرث من مجر ّد مقاربة،
ألن الجاذبيّة متثّل ،فعليّاً ،يف مجال القوى املاديّة ،باملعنى األكرث مألوفيّة للكلمة ،متثل النزعة
النزولية والضّ غطيّة ،التي من أجل أن تكون كذلك ،ت ُ ْع ِق ُب تحديدا ً أضيق فأضيق ،والتي
تسري ،يف الوقت نفسه ،باتجاه الكرثة ،امل ُص َّورة هنا عرب كثافة أكرب فأكرب[[[؛ وهذه النزعة هي
البرشي منذ بداية ال َعرص الحديث.
نفسها التي ت َِس ُم الوجهة التي ت َط ّور ،وِفقها ،النشاط
ّ
تلك ُ
باإلضافة إىل ذلك ،تجدر املالحظة إىل أ ّن املا ّدة ،بقابليتها لالنقسام والتحديد يف آنٍ ،
هي ما س ّمته العقيدة املدرسية (« )doctrine scolastiqueمبدأ التَّ َف ُّر ِديَّة» (principe
 ،)d’individuationوهذا يربط املالحظات التي نَ ْعرِضها هنا مبا سبق أن قلناه حول
نفسها ،موضو َع كالمنا ،هي أيضاً ،ميكننا القول ،النزعة
موضوع الفردانيّة :إن هذه النزع َة َ
«التفريديّة» ( )tendance individualisanteالتي يحصل مبوجبها ،ما يعتربه التقليد
«اليهودي-املسيحي» ( )tradition judéo-chrétienneكـ «سقوط» للكائنات التي
[[[  -يكفي أن نقرأ القديس توما األكويني لرنى أن العدد هو الذي ميثل القاعدة األساسية لهذا العالَمumerous stat ex.
( ،parte) (materiaeاملؤلف).
[[[  -من درجة إىل أخرى ،تنطبق املقايسة هنا ويف كل الحاالت املشابهة باالتجاه املعاكس( ،املؤلف).

ُطلق عليه العقيدة الهندوس ّية اسم “طامس” (( tamasوالذي تش ّبهه بالجهل والظالم؛
[[[  -هذا االتجاه هو الذي ت ُ
َ
ني هنا هو عىل النقيض من الرتكيز
ع
مل
ا
ف
ي
التك
أو
غط
الضّ
أن
َايسة،
ق
امل
تطبيق
عن
قليل
وس ُيال َح ُظ ،بحسب ما ذكرنا قبل
ْ
َ
ّ
ّ
امللحوظ يف املستوى ال ّروحي أو العقيل ،بحيث إنّه يف الواقع ،وإن بدا هذا غريباً قبل كل يشء ،مالزِم لالنقسام والتشتّت يف
الكرثة .وهذا ينطبق ،من جهة أخرى كذلك ،عىل االنتظام ( )uniformiteاملتحقق من األسفل ،عىل املستوى األدىن بحسب
مفهوم “املساواة” والذي هو عىل النقيض متاماً من الوحدة العليا واملبدئية (( ،)principielleاملؤلف).
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انفصلت عن الوحدة البَ ْدئيّة[[[.
إ ّن الكرثة املنظور إليها من خارج مبدئها ،والتي ال ميكن ،إذا ً ،ر ّدها أبدا ً إىل الوحدة ،هي،
عىل املستوى االجتامعي ،الجامع ُة املفهومة عىل أنّها مجر ُد املجموع الحسايب (somme
 )arithmétiqueلألفراد املك ِّونني لها ،والتي هي ليست ،واقعاً ،غري ذلك ،ما دامت غري
بأي مبدأٍ أعىل من األفراد؛ وقانون الجامعة ،بهذا املنظور ،هو ب َع ْينه قانون العدد
مرتبطة ّ
األكرب ذاك ،الذي تقوم عليه فكرة «الدميوقراط ّية».
ِ
لتبديد غموض محت َمل :عند كالمنا عن الفردان ّية
هنا ،يجب علينا أن نتوقّف لحظة
صنَا نظرنا ،تقريباً ،بتجلياتها يف املستوى العقيل ()ordre intellectuel؛ ميكننا
املعارصةَ ،ح َ ْ
يخص املستوى االجتامعي ( .)ordre socialيف الواقع،
االعتقاد أن الحال مختلفة كليّاً يف ما ّ
لو أخذنا هذه الكلمة «الفردانيّة» يف مفهومها األضيق ،ميكن أن يغرينا األمر بأ ّن نعارض
الجامعة بالفرد ،وأن نفكّر بأن الوقائع ،مثل ال ّدور التدخّيل املتعاظم أكرث فأكرث للدولة
املؤش عىل نزع ٍة مضا َّدة للفردانية .يف
والتعقيد املتزايد للمؤسسات االجتامعية ،هي ّ
الحقيقة ،إن األمر ليس كذلك ،ألن الجامعة ،التي هي ليست شيئاً آخر غري مجموع األفراد،
ال ميكنها أن تكون متعارضة مع هؤالء ،وال أيْضاً الدولة نفسها يف صيغتها الحديثة ،أي مبا
أي مبدأٍ أعىل؛ والحالة هذه ،فإن الفردان ّية،
هي مجرد متثيل للجمهور ،حيث ال ينعكس ّ
كام ع ّرفناها ،تقوم يف الحقيقة ،بالتحديد ،عىل إنكار أي مبدأٍ أعىل من الفرد (supra-
.)individual
إذًا ،إ ْن ُوجدت يف املجال االجتامعي رصاعات بني مختلف النزعات ،التي تنتمي جميعها
الصاعات ليست بني الفردانيّة ويشء آخر ،بل ،ببساطة،
إىل العقل الحديث ،فإن تلك ّ
[[[  -لهذا وضع دانتي اإلقامة الرمزيّة للشيطان يف مركز األرض ،أي يف النقطة التي تلتقي عندها قوى الجاذب ّية من جميع
“الساموي” ،الذي يُ ْر َمز إليه بالشمس يف أغلب العقائد
الجهات؛ إنّها من وجهة النظر هذه الضدُّ مل ْركز الجذب ال ّروحي أو ّ
التقليدية( ،املؤلف).
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السهل أن
بني أنواع من الفردانيّة متعددة بحسب قابليّة الفردانيّة نفسها لذلك؛ ومن ّ
يتبي املر ُء أنّه ،يف غياب أي مبدأٍ قادر عىل أن يو ّحد حقيقة الكرثة ،يجب أن تكون مثل
ّ
رص خال،
أي ع ٍ
تلك ّ
الصاعات أكرث عددا ً وأشد خطور ًة يف عرصنا هذا كام مل تكن عليه يف ّ

من يق ُْل «فردان ّية» يق ُْل بالرضورة «انقسام»؛ وهذا االنقسام ،مع الحالة الفوضويّة (état
 )chaotiqueالتي ت ُسبِّبُها ،هو النتيجة الحتميّة لحضارة ماديّة بالكامل ،مبا أ ّن املا ّدة نفسها
هي ،بال ّدقة ،منشأ االنقسام والكرثة.
وبالرغم من كل هذا ،يجب علينا تأكيد نتيج ٍة مبارشة للفكرة «الدميوقراطية» ،التي هي
إنكار النخب ِة مفهوم ًة يف معناها الرشعي الوحيد؛ ليس ِجزافاً أن تتعارض «الدميوقراطية»
مع «األرستقراط ّية» ،إ ّن هذه الكلمة األخرية تشري بالتحديد ،عىل األقل مل ّا تُستعمل يف
معناها االشتقاقي ،إىل سلطة النخبة .إ ّن النخبة ،كام ت ُع َّرف تقريباً ،ال ميكن أن تكون إال
العدد الصغري ،وإ ّن قدرتها ،بل إ ّن سلطتها باألحرى ،التي ال تصدر إالّ عن تف ّوقها العقيل،
أي يشء مشرتَك مع القوة العدديّة التي تركّز عليها «الدميوقراطية» ،التي تتميّز
ال متلك َّ
جوهريّاً بكونها تجعل األقلية ضح ّية لألكرثية ،وأيضاً ،ومن هنا بالذات ،وكام قلنا سابقاً
تجعل الكيف ّية ضح ّية الكمية ،وبالنتيجة تجعل النخبة ضح ّية لعامة الناس .وهكذا فإ ّن
ال ّدو َر امل ُو ّجه لنخبة حقيقيّة ووجو َدها نفسه -ألنّها تؤدي ،طبيعيّاً ،هذا ال َّدور منذ أن
ت ُو َجد -هام متعارضان جذريّاً مع «الدميوقراطيّة» ،املرتبطة بق ّوة بالتص ّور «املساوايتّ» ،أي
أي فرد يساوي فردا ً
نفسه هو أ ّن ّ
باإلنكار لكل تراتب :إن جوهر الفكرة «الدميوقراط ّية» َ
آخر ألنّهام متساويان عدديّاً ،ومع أنّهام ال ميكنهام أن يكونا متسا ِويَ ْي إال عدديّاً.
تحل
إن نخبة حقيقية ،كام أسلفنا القول ،ال ميكن إال أن تكون عقالنية؛ ألَجل ذلك ال ّ
«الدميوقراطية» إال حيث تنعدم العقالن ّية ،كام هي حالة العامل الحديث .غري أنه ،مبا أن
املساواة مستحيلة يف الواقع ،ونظرا ً لعدم القدرة عىل إزالة كل اختالف بني الناس عمليّاً،
كل جهود التسوية ( ،)nivellementت ّم التوصل ،بواسطة نزعة ال منطقيّة
بالرغم من ّ

الفصــل الخامــس

الفوضــى االجتماعيــة

محل
( ،)illogismeطريقه إىل تصنيع نُخب مزيَّفة ،هي أيضاً متعددة ،تهدف إىل الحلول ّ
شتى،
النخبة الحقيقيّة الوحيدة؛ وهذه النخب املزيّفة قامئة عىل اعتبار مقاييس مفاضلة ّ
نسب ّية وعرض ّية للغاية ،ودامئاً بطابع ما ّدي محض.
س مل ّا نرى أن التاميز االجتامعي الذي له االعتبار األكرب ،يف
نتبي ذلك بيُ ْ ٍ
ميكننا أن ّ
خارجي متاماً وذي طابع
املؤسس عىل الرثوة ،أي عىل تف ّوق
الظروف الراهنة ،هو ذاك َّ
ّ
القابل للتوافق مع «الدميوقراطية» ،ألنّه يصدر عن وجهة
ك ّم ّي حرصا ً ،هو الوحي ُد ،إجامالًُ ،
خصوماً
النظر نفسها .نضيف ،فوق ذلك ،أن أولئك بالذات الذي َن ي ْن ِصبُون أنفسهم ،حاليّاًَ ،
أي مبدأٍ من مرتبة أعىل ،هم عاجزون عن أن يعالجوا،
لهذا الواقع امل َعيش ،دون أن يُ ْد ِخلُوا ّ
بف ّعال َّية ،مثل هذه الفوىض ،بل هم يجازفون مبفاقمتها ،بع ُد ،بالذّهاب أبع َد يف االتجاه
ِ
الصاع هو ،حرصا ً ،بني أنواع من «الدميوقراط ّية» تعمل بتفاوت عىل زيادة التو ّجه
نفسه؛ إ ّن ّ
«املساوايتّ» ( ،)tendance égalitaireكام أنّه أيضاً ،وبالشكل الذي ذكرناه يف كالمنا ،رصاع
بني أنواع من الفردانيّة ،واألمران سيّان بكل دقّة.

إ ّن األفكار القليلة السابقة تبدو لنا كافية لتمييز الحالة االجتامعيّة للعامل املعارص،
ويف الوقت نفسه إلثبات أنه ال توجد سوى وسيلة وحيدة للخروج م ْن الفوىض العارمة
( :)chaosإحياء العقالن ّية ،ومن ث ّم ،إعادة تشكيل نخبة يجب ،حال ّياً ،أن تعترب غري موجودة
يف الغرب ،ألنه ال ميكننا منح هذا االسم لبضعة عنارص منعزلة وفاقدة للتامسك ،ال متثّل،
عىل هذا النحو ،سوى إمكانيّات غري ُمف ّعلة ( .)possibilités non développéesيف الواقع،
إ ّن هؤالء العنارص ليس لهم عموماً سوى تو ّجهات أو تطلّعات ،تحملهم بال ّ
شك عىل
يل.
االنتفاض عىل العقل الحديث ،لكن من دون أن يتمكن تأثريهم من أ ْن يت ّم بشكل ِف ْع ّ
إ ّن ما ينقصهم هو املعرف ِة الحقيق ّي ِة ،إنها امل ُعطيات التقليديّة التي يستحيل ارتجالها ،والتي
ٍ
ظروف معاكسة ج ّدا ً من جميع النواحي ،أن يقوم
ال ميكن لذكاء موكول إىل نفسه ،خاصة يف
مقامها إالّ بشكل ناقص ج ّدا ً وإىل ح ٍّد ضعيف ج ّدا ً.
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تضل طريقها ،لغياب املبادئ واإلدارة
ليس هناك ،إذا ً سوى جهود مشتَّتة غالباً ما ّ
يتوصل
العقائديّة؛ ميكننا القول أ ّن العالَم الحديث يقاوم بواسطة تشتته
الخاص به ،الذي ال ّ
ّ

التنصل منه .سيبقى األمر عىل حاله ما دام هؤالء ماكثني عىل
أنفسهم إىل ّ
حتّى خصومه ُ
الخاص
العقل الحديث تف ّوقاً واضحاً ،مبا أ ّن ذاك هو ميدانه
األرض ّية الدنيويّة ،حيث ميتلك ُ
ّ
والحرصي؛ وفوق ذلك ،إذا كانوا ال يزالون ماكثني عىل تلك األرضيّة فهذا يثبت أن هذا
ّ
العقل ،ورغم كل يشء ،ما زال ُمهيمناً عليهم بَ ْع ُد بق ّوة .ولهذا السبب فإن عددا ً كبريا ً من
الناس الذين ت ُِح ّركهم إراد ٌة طيبة ال َ
جدال فيها ،هم عاجزون عن فهم أنه يجب بالرضورة
رصون بعنا ٍد عىل هدر قواهم يف هذا املجال النسبي أو ذاك ،اجتامعياً
أن يبدأوا باملبادئ ،وي ّ
يش َء واقعيّاً أو مستدمياً ميكن أن يُ ْن َجز يف هذه الظروف.
كان أو غريه ،حيث ال ْ
إ ّن النخبة الحقيق ّية ،عكس ذلك ،ينبغي ّأل تتدخّل مبارشة يف هذه املجاالت ،وأالّ ت ِ
ُقحم
خفي عن العوا ّم ،وبدرجة من
نفسها يف الفعل الخارجي؛ ينبغي عليها أن تقود الواقع بتأثري ّ
أقل وضوحاً .إذا تأملنا يف قدرة اإليحاءات التي تكلمنا عنها أعاله ،والتي
العمق تكون معها َّ
أي عقالن ّية حقيق َّية ،ميكننا أن نحدس ما ميكن أن تكونه ،باألَ ْوىل ،قدر ُة
مع ذلك ،ال تستلزم ّ
تأثريٍ كهذاُ ،يا َرس بشكل ،أخفى بكثري بسبب طبيعته ِ
نفسها ،وت َْص ُدر عن العقالن ّية املحض،
قُ ْدر ٌة هي ،مع ذلك ،بدل أن تكون ُمقلَّل ًة بفعل االنقسام املالزم للكرثة وبِفعل الضعف الذي
يتض ّمنه كل ما هو كذب أو وهم ،قد تكون ،بالعكس ،مكثَّفة من خالل الرتكّز يف الوحدة
املبدئية ( )principielleوقد تتامهى مع قوة الحقيقة نفسها.
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حضارة ماد ّية
UNE CIVILISATION MATERIELLE
الشقيني ُم ِحقُّون بشكل كامل مل ّا
من كل ما سبق ،ميكننا أن نستنتج بكل وضوح ،أ ّن ّ
يأخذون عىل الحضارة الغربيّة بأنّها ليست سوى حضارة ماديّة متاماً :فعالً ،إنّها قد تطورت،
حرصيّاً ،يف هذا االتجاه ،ومن أي زاوية نظرنا إىل األمر ،نجد أنفسنا دامئاً أمام النتائج املبارشة
بشكل متفاوت لهذه التَّمدية[[[ ( .)matérialisationمع ذلك ،يجب علينا أن نُت ّم ما قلناه
بهذا الخصوص ،وقبل كل يشء أن نوضّ ح رأينا حول مختلف املعاين التي ميكن أن ت ُح َمل
فيها كلمة مثل «املا ّدية» ( ،)matérialismeألنّنا ،إذا استعملناها لتمييز العامل املعارص،
فإ ّن البعض ،م ّمن ال يعتق ُدون ،البتّة ،أنّهم ما ّديّون ( )matérialistesمع اد ّعائهم أنهم
«حديثون» ج ّدا ً لن يطول بهم الزمن حتّى يحت ّجوا ويقتنعوا أن األمر هنا ليس سوى افرتاء
كل لبس ميكن أن ينشأ بهذا الشأن.
حقيقي؛ إذًا يجب هنا توضيح األمور ليك نزيحُ ،م ْسبقاًّ ،
ّ
إنّه ألمر بالغ ال ّداللة أن كلمة «املا ّدية» نفسها مل يبدأ استعاملها إالّ يف القرن الثامن
عرش؛ إنّها من اخرتاع الفيلسوف باركيل ،الذي وظّفها لإلشارة إىل كل نظرية تسلّم بالوجود
الحقيقي للام ّدة؛ نكاد ال نحتاج إىل القول بأن األمر ال يتعلق بهذا املعنى هنا ،حيث إ ّن هذا
أضيق،
معنى َ
الوجود ليس ،البتّة ،موضو َع خالف .بعد ذلك بقليل ،أخذت الكلمة ُ
نفسها ً
رصح أن ال وجو َد ليش ٍء غريِ
وهو الذي احتفظت به منذ ذلك الوقت :لقد م ّيز مفهوما ي ّ
نتاج
املادة وما يصدر عنها؛ ويجدر هنا تسجيل ح ّدة مثل هذا املفهوم ،مبا أنّه ،جوهريًاًٌ ،
[[[  :materialisation -التمدية من َمدَّ ى أي جعل اليشء ما ّديّاً( ،املرتجم).
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الخاصة بهذا العقل[[[.
األقل مع جزء من النزعات
للعقل الحديث ،ومبا أنه يتوافق عىل ّ
ّ
معنى أوس َع بكثري،
معنى آخ َر بالخصوصً ،
لك ّننا ننوي ،هنا ،أن نتكلّم عن «املاديّة» يف ً
وواض ٍح ج ّدا ً مع ذلك؛ إ ّن ما متثله كلمة «املاديّة» ،بهذا املعنى ،هو عقليّة ()état d esprit
جسد املفهوم الذي ع ّرفناه قبل قليل تجلّياً لها من بني تجليات أخرى كثرية،
بح ّد ذاتها ،يُ ّ
مستقل عن كل نظرية فلسف ّية .إ ّن هذه العقل ّية هي تلك التي تقوم ،بوعي
ّ
وهو يف ذاته،
متفاوت ،عىل منح التف ّوق لألشياء التابعة للمستوى املادي ( )ordre matérielولالهتاممات
تأمل ،أم عمليّة بشكل
التي ترتبط بها ،سواء أكانت تلك االهتاممات تحتفظ ،ب ْع ُد ،مبظهر ّ ّ
ألي إنسان أن ينكرِ ،ج ِّديًّا ،أ ّن هذه هي فعال عقلية الغالبية العظمى من
محض .وال ميكن ٍّ
معارصينا.
«الدنيوي» كلَّه ،الذي تط ّور خالل القرون األخرية ،ليس سوى دراسة العالَم
إن العل َم
َّ
حرصي ،ومناه ُجه غ ُري قابلة للتطبيق سوى يف هذا
املحسوس ،لقد وقع يف أرسه بشكل
ّ
أي مناهج أخرى ،ما
املجال الوحيد؛ والحال أ ّن هذه املناهج قد أُ ْعلِن أنّها «علم ّية» دون ّ
يرجع إىل إنكار كل علم ال يتعلق باملا ّديّات .من بني أولئك الذين يفكّرون عىل هذا املنوال،
وحتى من بني أولئك الذين سخّروا أنفسهم ،بالخصوص ،للعلوم التي نتكلم عنها ،يوجد ،مع
ذلك ،الكثريون الذين ميكن أن يرفضوا أن يُعلِنوا أنفسهم «ما ّديني» وأن ينض ّموا إىل نظريات
فلسف ّية تحمل هذا االسم؛ كام يوجد آخرون ،يجاهرون ،طواع ّية ،بعقائدهم الدين ّية؛ وال
«العلمي» ال يختلف بشكل ملموس عن موقف املا ّديّني
يُشَ ُّك يف هدفهم؛ لك ّن موقفَهم
َّ
األقحاح (.)avérés
غالباً ما نوقشت ،من وجهة نظر دينيّة ،مسألة معرفة ما إذا كان العلم الحديث يجب
[[[ -كانت توجد قبل القرن الثامن نظريات إوال ّية ( )mecanisteمن ال ّذرية ( )atomismeاليونانية إىل الفيزياء
الديكارت ّية؛ لكن يجب عدم الخلط بني “اإلوال ّية” و “املادية” عىل الرغم من بعض أوجه الشبه التي تس ّببت يف إيجاد نوع من
الرتابط الواقعي بينهام وذلك منذ ظهور “املاديّة” باملعنى االصطالحي املعروف للكلمة( ،املؤلف).
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أن يُش َهر كملحد ( )athéeأو كام ّد ّي ( ،)matérialisteويف األغلب ،طُرِحت املسألة بشكل
سيّئ ج ّدا ً؛ من املؤكَّد ج ّدا ً أن هذا العلم ال يجاهر ،رصيحاً ،باإللحاد أو باملاديّة ،كام أنّه من
املؤكد ج ّدا ً أن هذا العلم يكتفي ،عرب أفكار مسبقة ،بتجاهل بعض األمور بدون أن يعلن
يخص العلم
تجاهها إنكارا ً قطع ّياً كام يفعل هذا الفيلسوف أو ذاك؛ إذًا ،ال ميكننا ،يف ما ّ

عم سنس ّميه ،ط ْوعاً ،ما ّديّة
أي ّ
الحديث ،أن نتكلّم سوى عن ماديّة ملموسة يف الواقعْ ،
أفدح ،ألنّه أعمق وأوسع نطاقاً.
ربا ،إلّ
عمليّة؛ لك ّن الرضر يف ذلك ليسّ ،
َ
فلسفي ما أن يكون أمرا ً سطحيّاً ج ّدا ً حتى عند الفالسفة «املحرتفني»؛
ميكن ملوقف
ٍّ
زيادة عىل ذلك ،هناك عقول ميكن أن ترتاجع أمام اإلنكار ،لك ّنها تتكيّف يف ال ُمباالة تا ّمة؛
وهذا هو األخطر من بني كل األمور ألنّه من أجل إنكار يشء ما يجب ،بَ ْع ُد ،التفكري فيه ،ولو
حصا ً،
بأي شكل كان .عندما نرى أ ّن علامً ماديّاًْ ،
قليالً ،بينام هنا نصل إىل ح ِّد عدم التفكري ّ
يَط َرح نفسه عىل أنّه العلم الوحيد املمكن ،عندما يعتاد الناس عىل أن يتقبّلوا ،كحقيقة
غري قابلة للنقاش ،فكر َة أنّه ال تُوجد معرفة صحيحة خارج هذا العلم ،عندما تنزع الرتبي ُة
كلُّها ،التي يُلَ َّق ْونها ،إىل ترسيخ املكانة الخراف ّية لهذا العلم ،هذه هي بالضبط «ال ِعلمويّة»
( ،)scientismeكيف ميكن لهؤالء الناس ّأل يكونوا ،بالفعل ،ما ّديّني ،أي ّأل تكون جميع
انشغاالتهم تدور حول املا ّدة؟!.
ونلمسه ،أو عىل
بالنسبة لل ُم ْح َدثني ،ال يش َء يبدو موجودا ً خارج نطاق ما ميكن أن نراه
َ
األقل ،حتى لو يَقبلون ،نظريّاً ،أنّه ميكن أن يوجد يشء آخر ،يسارعون إىل إعالن ،ال فقط أنّه
مجهول ،بل أنّه «غري قابل للمعرفة» ( )inconnaissableأيضاً ،ما يعفيهم من االهتامم به.
يتوسلون
وإذا ُوجد ،مع ذلك أناس يسعون إىل تكوين فكر ٍة ما حول «عالَم آخر» ،مبا أنّهم ال ّ
يف ذلك إال بالخيال ،فإنّهم يتمثلونه عىل مثال العامل األريض ويُسقطون عليه جميع رشوط
الخاصة به ،ومنها املكان والزمان ،بل وحتى نوع من «الجسامنيّة» ()corporéité؛
الوجود
ّ
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خاص،
لقد ق ّدمنا ،يف موقع سابق ،يف التص ّورات األرواحيّة[[[ ( )Spiritesأمثلة دامغة بشكل ّ
لهذا النوع من التص ّورات امل ُم ّداة[[[ ( )matérialiséesبفظاظة؛ لكن إذا كان هذا ميثل حالة
ُمغالية ،وصل فيها هذا الطابع (املا ّدي) إىل ح ّد التشويه األقىص ( )caricatureفيسكون
من الخطأِ االعتقاد أن األرواح ّية ( )Spiritismeوالطوائف التي تَ ُّت إليها بصلة بدرجات
متفاوتة ،تحتكر هذا النوع من األمور.

فوق ذلك ،وبشكل أع ّم ،إ ّن تدخُّل الخيال يف املجاالت التي ال ميكنه أن يعطي فيها
يل ج ّدا ً َع ْج َز
شيئاً ،والتي من املفروض أن تكون محظورة عليه ،هو أمر يُثبت بشكل ج ّ
الغربيني عن االرتفاع عن مستوى املحسوس؛ كثريون ال يحسنون القيام بأدىن متييز بني
«تص َّور» ( )concevoirو «تخ َّيل» ( ،)Imaginerوبعض الفالسفة أمثال كانط ()KANT
كل ما هو غري قابل للتمثيل ( )représentationهو «غري
يذهبون إىل ح ّد الترصيح بأ ّن َّ
قابل للتص ّور» ( )inconcevableو»غري قابل لإلدراك» (.)impensable
سمى «روحان ّية» ( [[[)spiritualismeأو مثالية ( )idéalismeليس
كذلك فإن كل ما يُ ّ
هو ،يف األغلب ،سوى نوع من املاديّة املنقولة ()matérialisme transposé؛ إ ّن هذا ليس
صحيحاً فقط بالنسبة ملا عيناه باسم «الروحانية الجديدة» ( ،)néo-spiritualismeبل
نفسها ،رغم ذلك ،الطرف
هو صحيح أيضاً بالنسبة لل ّروحانية الفلسفية ذاتها ،التي تَعترب َ
املقابل للامدية.
والحق يُقال ،فإن ال ّروحانية واملادية ،منظورا ً إليهام باملعنى الفلسفي ،ال ميكن
ّ
فهمهام الواحدة منهام دون األخرى :إنّهام ،ببساطة ،نِ ْصفَا الثنائية الديكارتية (dualisme
[[[  -استعملنا لرتجمة ( )spiriteكلمة أرواحي كصفة من األرواحية ( )spiritismeالتي لها معنيان )1 :استحضار األرواح،
 )2نظرية تقول بأن األرواح حارضة مع أنّها غري منظورة وأن باستطاعتها االتصال باألحياء بفضل الوسطاء.
[[[  -اسم مفعول من مدّ ى (اليشء) متدية :جعله ما ّديّاً.
[[[  :Spiritualisme -الروحان ّية :االعتقاد بوجود ال ّروح.
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 ،)cartésienاللذان ُح ِّول الفصل الجذري بينهام إىل نوع من التضا ّد ()antagonisme؛
و ُمذَّاك ،ظلّت الفلسفة تتأرجح بني هذين املصطلحني من دون أن تتمكن من تجاوزهام.
أي قاسم مشرتك مع
إن الروحانية ( ،)spiritualismeبالرغم من اسمها ،ليس لها ّ
أصحاب وجهة النظر
الروحيّة ([[[)spiritualité؛ وجدالُها مع املادية ال ميكنه ّإال أن يَ َد َع
َ
العليا ،غري مبالني متاماً ،وهم الذين يرون أ ّن هذين الض ّدين هام ،يف الجوهر ،قريبان ج ّدا ً
من أن يكونا مج ّرد متعادلني ،ميكن إرجاع التعارض املز ُعوم بينهام إىل خصومة كالمية
ُسوقيّة.
إن امل ُ ْح َدثني ،عا ّمة ،ال يتصورون أي علم آخر سوى العلم باألشياء التي تقاس والتي
ت ُ َع ُّد والتي ت ُوزن ،يعني بَ ْع ُد ،إجامالً ،أشياء ماديّة ،ألنّها الوحيدة التي ميكن أن ت ُطبَّق عليها
وجهة النظر الك ّميّة؛ واملطالبة بإرجاع الكيف إىل الك ّم هي من املميِّزات الق ّوية للعلم
الحديث .لقد وصل األمر ،يف هذا الجانب ،إىل ح ّد االعتقاد أنّه ال يوجد علم ،بحرص املعنى،
حيثُ
قوانني علم ّي ٌة غري تلك التي تع ّب
ُ
يستحيل إقحام الق ْيس ( [[[)mesureوأنه ال توجد ُ
عن عالقات ك ّميّة؛ إن إواليّة ( [[[)mécanismeديكارت قد رسمت بداية هذه النزعة التي
تكف عن التع ّمق ُمذّاك ،رغم سقوط الفيزياء الديكارتيّة ،ألن ّها ليست مرتبطة بنظرية
مل َّ
مح ّددة ،بل بتص ّو ٍر عا ٍّم للمعرفة العلم ّية.

عص عىل ذلك
يُراد اليوم تطبيق ال َقيْس حتى يف مجال علم النفس ،يف حني أنّه مجال ّ ٌّ
بسبب طبيعته ِ
نفسها؛ حتّى انتهى األمر إىل العجز ،كلّ ّياً ،عن فهم أ ّن قدرة الق ْيس ال ت ْرتكز
إال عىل خاص ّية ذات ّية ( )inhérenteللام ّدة ،والتي هي قابل ّيتها غري املحدودة لالنقسام
[[[  : Spiritualité -ال ّروحية :التعلق بالقيم الروح ّية ،أخالق ّياً.

[[[  :Mesure -ق ْيس وقياس ،ح ّبذت استعامل ق ْيس يف الرتجمة ملنع اللَّبس مع القياس املنطقي والفقهي( ،املرتجم).
[[[  :Mécanisme -اإلوال ّية ،مذهب قائل بأن جميع حركات الكون ناشئة من القوة اآلل ّية( ،املرتجم).
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كل
( ،)divisibilité indéfinieإالّ إذا وصل القوم إىل ح ّد االعتقاد أن هذه الخاصيّة تشمل َّ
ما هو موجود ،ما يعني متدية جميع األشياء.
إ ّن املادة ،كام قلنا سابقاً ،هي العلة الجوهرية لالنقسام والتع ّدد؛ والتف ُّو ُق املنسوب
إىل وجهة نظر الك ّم الذي ،كام بيّ ّنا سابقاً ،توجد حتى يف املجال االجتامعي هو ،إذا ً ،تف ُّوق
املاديّة بامتياز ،باملعنى الذي أرشنا إليه أعاله ،مع أنّه ليس بالرضورة مرتبطاً باملاديّة
أسبق منها يف تأسيس نزعات العقل الحديث.
الفلسف ّية ،وألنّه من جهة أخرى ،كان َ
رشعي يف إرادة إرجاع الكيف إىل الك ّم ،وال يف ما هو غري ٍ
كاف
لن نغوص أكرث يف ما هو غري ّ
يف كل محاوالت التقسيم التي ترتبط ،بدرجات متفاوتة ،بالنموذج اإلوا ّيل ()mécaniste؛
ونسجل فقط ،بهذا الخصوص ،أنّه حتى يف املستوى
ّ
ليس هذا ما ح ّددناه ألنفسنا كغاية،
املحسوس ( ،)ordre sensibleال ميلك عل ٌم من هذا النوع سوى ارتباط ضعيف ج ّدا ً بالواقع
الذي يَ ْخفَى عنه ِقس ُمه األكرب بالرضورة.
بخصوص «الواقع» ( ،)réalitéنحن ملزمون بأن نذكر أمرا ً آخرِ ،
يوشك الكثريون ّأل
يَتفطّنوا إليه ،لكنه جدير ج ّدا ً باملالحظة كعالمة عىل العقلية ( )état d espritالتي نتكلم
مخصص ،حرصا ً ،للواقع املحسوس.
عنها :وهو أ ّن هذا االسم ،يف االستعامل الشائع ،هو ّ
رص ما ،يجب االستنتاج
مبا أن اللغة هي التعبري عن عقل ّية (ٍ )mentalité
شعب ما وع ٍ
الحواس هو غري
من ذلك بأنه ،بالنسبة ألولئك الذين يتكلّمون هكذا ،كل ما ال يقع تحت
ّ
وهمي أو غري موجود بامل ّرة؛ ميكن أالّ يكونوا واعني بذلك بوضوح،
واقعي ( )irréelأي أنّه
ّ
ّ
متأصلة يف أعامقهم ،وحتّى إن كانوا يؤكِّدون العكس في ُمكننا أن
السلبيّة ّ
لكن هذه القناعة ّ
نكون عىل ثقة ،رغم كونهم غري ملتفتني إىل ذلك ،أ ّن هذا التأكيد ال يستجيب ،عندهم ،إالّ
ظاهري بدرجة أكرب بكثري من ذلك ،هذا إن مل يكن لفظياً محضاً.
ليش ٍء هو
ّ

الفصــل الخامــس

حاضــرة ماد ّية

لتبي ،مثالً ،كيف
إذا ُو ْسوِس للبعض باالعتقاد بأنّنا نبالغ ،فليس أمامه سوى السعي ّ
ا ُ ْختُزلت القناعات الدينيّة املفرتضة لكثري من الناس :بعض األفكار املحفوظة غيباً بَطريقة

مدرسية محض وآلية ( )machinaleوالتي مل يستوعبوها البتّة ،ومل يفكّروا فيها إطالقاً،
لك ْن هم يحفظونها يف ذاكراتهم ،ويُر ّددونها عند الحاجة ألنها تُ ثّل جزءا ً من الشكل ّية
تقليدي ( )conventionnelهو كل ما ميكنهم فهمه من
( [[[)formalismeومن موقف
ّ
الدين.
لقد سبق أن تح ّدثنا أعاله عن هذا التقليل من شأن ( ،)minimisationالذي متثل
يفس أ ّن
«اللفظية» ( ،)verbalismeالتي أرشنا إليها ،إحدى درجاته القصوى؛ إنّها هي ما ّ
من يقال عنهم أنّهم «مؤمنون» ( )croyantsهم ،يف ما يتعلق باملاديّة العملية ،ال يختلفون
يف يشء عن «غري املؤمنني» ()incroyants؛ سوف نعود ،من جديد ،إىل هذا األمر ،لكن ،قبل
املادي للعلم الحديث،
تخص الطابع
ذلك ،يجب علينا أن نحسم األمر مع االعتبارات التي ّ
ّ
ألنّه توجد هنا مسألة تتطلب الدراسة من جوانب مختلفة.
يجب علينا أن نُذك ّر ،م ّرة أخرى ،رغم أنّنا قد بيّنا ذلك سابقاً ،أ ّن العلوم الحديثة ال
متلك طابع معرفة غري نفعيّة ( ،)désintéresséeوأنها حتى بالنسبة ألولئك الذين يُص ّدقون
بقيمتها التأ ّمل ّية ،فإن هذه القيمة ليست سوى قنا ٍع تتخفّى تحته اهتاممات عمل ّية بالكامل،
لكنها قيمة تسمح باملحافظة عىل عقالنية باطلة ( .)fausse intellectualitéإ ّن ديكارت
طب
نفسه بتأسيسه لعلمه الفيزيايئ ،كان ينوي ّ
خاصة أن ينتزع منه علم ميكانيك وعلم ّ
وعلم أخالق؛ ومع انتشار التجريبيّة ( )empirismeاالنكلوسكسونيّة ،كان ذلك ،بَ ْع ُد ،أمرا ً
إضاف ًّيا يف املسار نفسه؛ فوق ذلك ،إ ّن ما مينح العل َم الحديثَ االعتبا َر ( )prestigeيف أعني
الجمهور العريض ،هي وح َدها تقريباً
النتائج العمل ّي ُة التي يتيح (العل ُم) تحقيقَها ،ألنه هنا
ُ
التمسك الشديد باألشكال أو الشكليات (يف الدين أو الفن الخ( ،)...املرتجم).
[[[  :Formalisme -الشكلية:
ّ
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يتعلق األمر بأشياء قابلة للرؤية وللّمس.
أيضاً،
ُ
لقد سبق أن قلنا أ ّن «الرباغامت ّية» متثل املآل ( )aboutissmentلكل الفلسفة الحديثة
ودرجتها النهائية يف السقوط ()abaissement؛ لكن يوجد أيضاً ،ومنذ زمن أقدم ،خارج
الفلسفة« ،براغامتيّة» متفشيّة وغري ُمنظّمة ،والتي متثل للرباغامتيّة األخرى ما متثله املادية
العملية بالنسبة للامديّة النظريّة ،وهي براغامت َّية تختلط مع ما يسميه العا ِّم ُّي «العقل
السليم»[[[ (.)bon sens
ّ
إن هذه املنفع ّية[[[ ال َغ َرزيّة[[[ ( )utilitarisme instinctifتقريباً هي ،ز ْد عىل ذلك ،غري
السليم» يرتكز عىل مبدأِ عدم تجاوز األفق
قابلة لالنفصال عن النزعة املاديّة :إن «العقل ّ
األريض ،متاماً كام يرتكز عىل مبدأِ عدم االهتامم بكل ما ليس له منفعة عمليّة مبارشة؛ ووفق
خاصة ،ينحرص العامل املحسوس بـ»الواقعي» ( ،)réelوال وجو َد ملعرفة ال تأيت من
رؤيته هو ّ
الحواس؛ بالنسبة له أيضاً ،هذه املعرفة املحصورة ال متلك قيمة إال يف الحدود التي تسمح
ّ
[[[
فيها بإشباع حاجات مادية ،وأحياناً بإشباع يشء من العاطف ّية ( ، )sentimentalismeأل ّن
األمر هو ،ويجب قول ذلك بوضوح ،مع املخاطرة بص ْدم «النزعة األخالقيّة» ()moralisme
املعارصة ،أ ّن العاطفة ( )sentimentهي يف الواقع قريبة ج ّدا ً من املا ّدة.
أي مكان للذكاء ( ،)intelligenceإالّ مل ّا يقبل بتسخري نفسه
يف ِّ
كل هذا ال يبقي ّ
لتحقيق غايات ماديّة ،وبأن يكتفي بكونه مج ّرد أداة خاضعة ملتطلبات الجزء األسفل
والجسدي للكائن البرشي ،أو ،بحسب تعبريٍ ٍ
فريد لربغسون (« :)Bergsonأداة لصنع
األدوات» ()un outil à faire des outils؛ إ ّن ما ميثل جوهر «الرباغامتية» بكل أشكالها،
[[[  :verbalisme -نزعة منح األلفاظ من األهمية فوق ما للمعاين.
السليم ،الرشاد ،الرشد.
[[[  :bon sens -العقل ّ

[[[  :instinctif -غرزي (متولد عن الغريزة) ،فطري.
[[[  :Sentimentalisme -العاطف ّية :ال ّنزعة إىل التأثّر بالعاطفة دون العقل.
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هو الالمباالة التا ّمة تجاه الحقيقة.
الصناعة فقط تطبيقاً للعلم ،تطبيقًا ينبغي للعلم ،يف ذاته،
يف هذه الظروف ،مل تعد ّ
أن يكون مستقالًّ عنه كلّيّاً؛ لقد أصبح التطبيق علّة وجود العلم وم ّرب َر ُه ،بحيث ،هنا أيضاً،
أصحبت العالقات العاديّة مقلوبة .عىل هذا أ ْع َمل العالَ ُم الحديث ك َُّل قواه ،حتى مل ّا
نوى أن ميارس العل َم عىل طريقته ،مل يكن ذلك يف الواقع شيئاً آخر سوى تطوير الصناعة
والنزعة «اآلل ّية» ()machinisme؛ وإ ّن البرش ،بسعيهم للسيطرة عىل املا ّدة وإخضاعها
الستخداماتهم ،مل ينجحوا ،إالّ يف جعل أنفسهم عبيدا ً لها ،كام ك ّنا قد قلنا يف البداية :مل
ُ
يقترص األمر عىل أنّهم قد حرصوا طموحاتِهم العقليّةَ ،إذا كان ال يز ُال مسموحاً
استعامل
هذه الكلمة يف حالة كهذه ،يف اخرتاع اآلالت وصناعتها ،لكن آل أمرهم إىل أ ْن أصبحوا هم
أنفسهم ،حقيقةًٍ ،
آالت.
ُ
«التخصص» ( )spécialisationالذي طاملا مدحه بعض علامء االجتامع تحت اسم
إ ّن
ّ
«تقسيم العمل» مل يَفرض نفسه عىل العلامء فقط ،بل أيضاً عىل التقن ّيني وحتى عىل
العمل ،وبالنسبة لهؤالء األخريين ،فإن كل عمل ذيكّ أصبح بذلك مستحيالً؛ ويف اختالف كبري
ّ
مع ِح َر ِفيِّي العصور املاضية ،مل ِ
يعد العامل سوى ُخ َّد ٍام لآلالت ،بل هم ،تقريباً ،قد التصقوا
بها ،فعليهم أن يُك ِّرروا ،بال توق ٍُّف ،وبطريقة آل ّية متاماً ،بعض الحركات املح ّددة ،هي نفسها
دامئاً ،وت ُن َج ُز دامئاً عىل ال ّنمط نفسه ،تحاشياً ألدىن خسارة للوقت؛ هكذا تريد ،عىل األقل،
األساليب األمريكيّة التي يُنظ ُر إليها كممثل ألعىل درجة من «التقّدم».
فعالً ،إن األمر يتعلق باإلنتاج قدر املستطاع؛ ال ته ّم النوع ّية إالّ قليالً ،فالكم ّية وحدها
هي الشّ غل الشاغل؛ نعود مرة أخرى إىل املالحظ ِة ِ
نفسها التي س ّجلناها يف مجاالت أخرى:
إ ّن الحضارة الغربيّة هي ما ميكن أن نس ّميه حضارة كميّة ،وما ذلك إال طريقة أخرى للقول
بأنّها حضارة ماديّة.

117

118

رينيــه غينــون

أزمــة العالــم الحديث

إذا أردنا االقتناع أكرث بهذه الحقيقة ،ليس علينا سوى أن ننظر يف الدور العظيم الذي
تلعبه العنارص ذات الطابع االقتصادي يف حياة الشعوب كام يف حياة األفراد :صناعة ،تجارة،
مال ّية ( ،)financesيبدو أن ال يش َء يَ ُه ّم سوى هذا ،ما يتوافق مع األمر الذي أرشنا إليه
سابقاً من أن التمييز االجتامعي الوحيد الذي تبقّى هو الذي يقوم عىل الرثوة املاديّة.
كل سياسة ،وأ ّن املنافسة التجارية متارس تأثريا ً بالغاً
يبدو أن السلطة املاليّة تهيمن عىل ّ
عىل العالقات بني الشعوب ،رمبا األمر هنا ليس سوى ظاهر ( ،)apparenceوهذه األمور
هي مج ّرد وسائل للعمل أكرث من كونها أسباباً حقيق ّية؛ لك َّن اختيار وسائل مثل هذه يشري
بوضوح إىل طابع العرص الذي تتناسب معه.
عدا عن ذلك ،فإ ّن معارصينا مقتنعون بأ ّن الظروف االقتصادية هي تقريباً العوامل
الوحيدة املح ّركة لألحداث التاريخ ّية ،وحتّى أنّهم يتو ّهمون أ ّن األمر كان دامئاً هكذا؛ ولقد
ت ّم اإليغال يف هذا امل َ ْن َحى إىل ح ّد ابتداع نظرية تريد تفسري كل يشء بتلك العوامل حرصا ً،
وهي التي حازت عىل تلك التس ّميّة ذات الداللة «املادية التاريخيّة» .ميكننا أن نرى هنا،
بَ ْع ُد ،نتيجة إحدى تلك اإليحاءات ( )suggestionsالتي أرشنا إليها أعاله ،إيحاءات تزداد
فعال ّي ُة عملها مبقدار ما تتوافق أكرث مع نزعات العقل ّية العا ّمة؛ ونتيج ُة هذا اإليحاء هي أن
لكل ما يحصل يف
الحقيقي تقريباً ِّ
تصبح املصد َر
الوسائل االقتصادية ينتهي بها األمر إىل أن ْ
َّ
االجتامعي.
املجال
ّ
بال ّ
شك ،فإ ّن الجمهور كان دامئاً َمقُودا ً بشكل أو بآخر ،وميكننا القول أ ّن دوره التاريخي
سلبي ،أي «ما ّدة» باملعنى
يقوم ّ
خاصة عىل االستسالم ملن يقوده ،ألنّه ال ُيثِّل سوى عنرص ّ
ُ
وسائل ماديّ ٍة خالص ٍة ،هذه امل ّرة باملعنى
َ
امتالك
األرسطي؛ لكن اليوم ،يكفي ،لقيادته،
يبي ج ّيدا ً درجة االنحطاط التي وصل إليها عرصنا؛ ويف الوقت ِ
نفسه،
املألوف للكلمة ،ما ّ
رصف عفَويّاً وأنّه يقود نفسه بنفسه ،وكونه
يت ّم إيهام الجمهور بأنّه غري َمقُو ٍد ،وأنّه يت ّ
يعتقد بذلك يسمح لنا أن نتنبّأ إىل أي ح ّد ميكن أن تصل حامقته.
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خالل كالمنا هذا عن العوامل االقتصادية ،ننتهز الفرصة ليك نشري إىل َو ْهم واسع
االنتشار بهذا الشأن ،وهو الذي يكمن يف تص ّور أن العالقات القامئة يف ميدان املبادالت

التجاريّة ميكنها أن ت َصلح يف تحقيق تقارب وتفاهم بني الشعوب ،بينام ،يف الواقع ،لها
املفعول املعاكس بالضبط .إن املا ّدة ،كام قُلنا ذلك ع ّدة مرات ،هي ،جوهريّاً ،كرثة وانقسام،
وبالتايل فإنّها مصد ٌر للرصاعات وللخصومات؛ وكذلك ،سواء بالنسبة للشعوب أو بالنسبة
َ
االقتصادي ليس إالّ ميدا ُن الرصاعات عىل املصالح وال ميكنه إال أن يكون
املجال
لألفراد ،فإ ّن
َّ
كذلك.
إنذ الغرب ،بالخصوص ،يجب عليه ّأل يعتمد عىل الصناعة ،وال عىل العلم الحديث
للشق ّيني أن تق ّبلوا هذه
الذي ال ينفصل عنها ،ليك يجد أرض ّية تفاهم مع الرشق؛ إذا حدث ّ
الصنا ِعة بِرضورة ِمزعجة ،مع كونها وقتية ،فألنّها ،بالنسبة لهم ،ال ميكن لها أن تكون أكرث
من ذلك ،ولن تكون أبدا ً إالّ سالحاً ُيَك ّنهم من مقاومة االجتياح الغريب ومن املحافظة عىل
الخاص .ي ُه ُّم أن يعرف الجميع جيّدا ً أ ّن األمر ال ميكن أن يكون بخالف ذلك :إ ّن
وجودهم
ّ
الرشقيني الذين يستسلمون لتص ّور منافسة اقتصادية إزاء الغرب ،بالرغم من النفور الذي
يُبدونه من هذا النوع من النشاط ،ال ميكنهم أن يفعلوا ذلك إال بن ّية وحيدة ،وهي التخلّص
من الهيمنة األجنبيّة التي ال ترتكز إالّ عىل القوة الوحشيّة ،وعىل الق ّوة املاديّة التي تضعها
العنف ،لكن ينبغي أن نعرتف بأن
العنف يستتب ُع َ
رصفها؛ ُ
ّ
الصناعة ،بشكل دقيق ،تحت ت ّ
الرشقيني ليسوا هم ،بالتأكيد من سعى إىل الرصاع عىل هذا.
فضالً عن ذلك ،فإنه ،خارج مسألة العالقات بني الرشق والغرب ،من السهل تسجيل
الصناعي والتحسني املتواصل ألدوات الحرب وزيادة
واحدة من أه ّم نتائج التطور ّ
قدرتها التدمرييّة بنسب عالية ج ّدا ً .هذا يكفي وحده للقضاء عىل األحالم «السلم ّية»
لب َعض املفتونني بـ «التق ّدم» الحديث؛ لك ّن الحاملني و «املثاليني» غري القابلني لإلصالح
( ،)incorrigiblesيبدو أن سذاجتهم ال حدود لها.
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تستحق ،يقيناً،
إ ّن «االنسانويّة» ( )humanitarismeاملطابقة ج ّدا ً لذوق العرص ال
ّ
أن تؤخَذ عىل محمل الج ّد؛ لك ْن من الغريب أن يكون الكالم كثريا ً حول نهاية الحروب
مم قد أحدثته من قبل ،ليس فقط بسبب
رص ت ُحدث فيه
يف ع ٍ
الحروب من الخراب أكرث ّ
ُ
تضاعف وسائل التدمري ،بل أيضاً ألنّها ،بدل أن تقع بني جيوش قليلة العدد ومؤلفة فقط
من جنود محرتفني ،فإنّها ترمي بجميع الناس ،بال متييز ،يف مواجهة بعضهم البعض ،مبن
فيهم أولئك األقل أهليّة للقيام مبثل هذه الوظيفة .إ ّن هذا أيضاً مثال صارخ عن االضطراب
الحديث ،ومن املدهش ح ّقاً ،ملن يريد التفكري بهذا الشأن ،أ ْن تصل األمور إىل ح ّد اعتبار
«استنفارا ً جامهرييّاً عا ّماً» ( ،)levée en masseو «تعبئة عا ّمة» هام من األمور العادية
ج ّدا ً ،وأ ّن فكرة «أ ّمة مسلّحة» استطاعت فرض نفسها عىل كل العقول ،مع استثناءات
نادرة ج ّدا ً .ميكننا هنا أيضاً أن نرى أثرا ً لإلميان ،حرصياً ،بالقوة العددية؛ إ ّن تحريك حشود
الكمي للحضارة الحديثة؛ ويف الوقت نفسه تنتفع
ضخمة من املقاتلني يتوافق مع الطابع
ّ
«املساوات ّية» ( )égalitarismeمن ذلك ،كام تفعل عرب مؤسسات مثل مؤسسة «التعليم
اإللزامي» ومؤسسة «االقرتاع العام».
تصبح ممك َنة إال بواسطة
ل ُنضف إىل ذلك أيضاً أ ّن هذه الحروب التي جرى تعميمها مل ْ
خاص ،وهي إنشاء «الجنسيّات» ( )nationalitésكنتيجة لتدمري النظام
ظاهرة حديثة بنوع ّ
اإلقطاعي ،من جهة ،وللتص ّدع املتزامن للوحدة العليا لـ «مسيحيّه» العرص الوسيط ،من
أنفسنا باعتبارات ميكن أن تأخذنا بعيدا ً ،لِ ُنرش ،كذلك إىل
جهة أخرى؛ ومن دون أن نُعيق َ
ظرف فَاقَم األمو َر وهو عدم االعرتاف بسلطة روح ّية تستطيع وحدها مامرسة تحكيم مؤث ِّر
بشكل عادي ،ألنّها ،بطبيعتها ذاتها ،فوق كل الرصاعات ذات الطابع السيايس.
أنفسهم ،الذين يزعمون
السلطة الروح ّية هو ،أيضاً ،ماديّ ٌة عمل ّيةٌ؛ وأولئك ُ
إ ّن إنكار ّ
حقيقي
أي تأثري
أنهم يعرتفون مبثل هذه السلطة من حيثُ املبدأُ ،يُن ِكرون عليها ،واقعاًَّ ،
ّ
وأي سلطة للتدخل يف املجال االجتامعي ،متاماً بالكيفيّة نفسها التي يقيمون بها عازالً
َّ
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ُمح َكامً بني ال ّدين واالنشغاالت العاديّة لحياتهم ،سوا ًء أتعلّق األمر بالحياة العا ّمة أم بالحياة
الخاصة ،إنها العقليّة نفسها التي تتأكّ ُد يف كال الحالتني.
ّ
بعض الحسنات ،وهذا بحسب وجهة نظر نسبيّة ج ّدا ً ،ميكننا،
بقبولنا أ ّن للتط ّور
املادي َ
ّ
عندما نتأمل يف النتائج مثل تلك التي ك ّنا نشري إليها ،ميكننا أن نتساءل ما إذا كانت تلك
السيئات كثريا ً .نحن ال نتكلّم ،حتّى ،عن كل ما ضُ ِّح َي به من أجل
الحسنات مل تتجا َوزْها ّ
هذا التطور الحرصي ،والذي يفوقه قيمة بشكل غري قابل للمقارنة؛ نحن ال نتكلّم عن
املعارف العالية املنسيّة ،وال عن العقالنية امل ُد َّمرة ،وال عن الروحانيّة اآل ِفلة؛ نحن نأخذ،
ببساطة ،الحضارة الغربية يف ذاتها ،ونقول أنّه ،لو وضعنا اإليجابيات مبوازاة السلبيّات التي
أنتجتها هذه الحضارة ،فإن النتيجة توشك ،باحتامل كبري ،أن تكون سلب ّية.
إ ّن االخرتاعات التي تتكاثر اليوم برسعة دامئة التصاعد هي خطرية السيّام مل ّا ت ُستخدم
ق ًوى طبيعتُها الحقيقية مجهولة من ِقبل مستخدميها أنفسهم؛ وهذا الجهل هو أحسن
برهان عىل عدم ص َّحة العلم الحديث من جهة القيمة التفسرييّة (،)valeur explicative
أي من جهة كونه معرفة ،ولو كانت محدودة باملجال الفيزيايئ وحده؛ يف الوقت نفسه ،إ ّن
ْ
حقيقة كون التطبيقات العمليّة ليست ممنوع ًة البتّة من هذا الجانب يُثبت أ ّن هذا العل َم
ُ
لكل أبحاثه.
الحقيقي الوحي ُد ِّ
الهدف
الصناع َة هي
هو فعالً مو َّج ٌه حرصيّاً وجه ًة نفع ّية ،وأ ّن ّ
ُّ
مبا أ ّن خطر االخرتاعات ،حتى خطر تلك التي هي غري مو ّجهة ،قصدا ً ،لتلعب دورا ً
أقل تس ّبباً بالكثري من الكوارث ،هذا إذا تحاشينا
رضا ً باإلنسان ّية ،والتي هي ليست ّ
ُم ّ
األريض ،نقول ،مبا أ ّن
الكالم غري االضطرابات عند املشكوك فيها التي ت ُ ْح ِدثها يف املناخ
ّ
ِنسب يصعب تحديدها ،فمن الجائ ِز
هذا الخطر لن َّ
يكف ،بال شك ،عن التصاعد ،بَ ْع ُد ،ب ٍ
التفكري ،بدون استبعادية كبرية ،كام سبق أن ذكرنا ،أنّه ،ميكن أن يحصل بسبب ذلك أ ّن
العامل املعارص سينتهي بتدمري ِ
نفسه بنفسه ،إذا كان عاجزا ً عن التوقف عن متابعة هذه
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الطريق طاملا الزال هناك متّسع من الوقت.
يف ما يتعلّق باالخرتاعات الحديثة ،ال يكفي إبداء التحفظات التي تعرض نفسها بسبب
اصطُلِح عىل
جانبها الخطري ،بل يجب الذهاب أبعد من ذلك :هذه «املنافع» املزعومة لِام ْ
تسميته بـ «التق ّدم» ،والذي ميكننا ،بالفعل ،املوافقة عىل تسميته كذلك يف ما لو ت ُ ُع ِّهد
بالتأكيد عىل أ ّن األمر ال يتعلّق سوى بتقدم مادي كلّ ّياً ،نقول ،هذه «املنافع» التي لطاملا
أُشيد بها أليست يف أغلبها وهمية؟ إ ّن الناس يف عرصنا يرغبون من خالل ذلك يف زيادة
رفاهيتهم ()bien-être؛ نحن نعترب ،من جهتنا ،أن الهدف الذي يتب ّنونه بهذا النحو ،حتى لو
بلغوه فعالً ،ليس جديرا ً بأن يُه َدر من أجلِ ِه هذا القدر من املجهودات؛ بل ،أكرث من ذلك،
يبدو أن بلوغَه أم ٌر مشكوك فيه ج ّدا ً.
قبْل كل يشء ،ينبغي أن نأخذ بالحسبان حقيقة كون كل الناس ليس لهم األذواق
نفسها والحاجات نفسها ،وأ ّن هناك ،رغم كل يشء ،أناساً يرغبون يف الهروب من االضطراب
السعة ،ولكنهم مل يعودوا يستطيعون ذلك؛ فهل نجرؤ عىل التأكيد
الحديث ومن جنون ّ
بأ ّن فرض ما هو مناقض متاماً للفطرة ( )natureهو «منفعة» بالنسبة لهؤالء؟ سيقول
الناس هم اليوم قلّةٌ ،ويحسب نفسه بالتايل ُم َخ ّوالً بأ ْن يعتربهم كميّة
البعض أ ّن هؤالء َ
الحق يف سحق
ال أهم ّية لها؛ هنا ،كام يف املجال الس ّيايس ،ت ّدعي األغلبي ُة لنفسها ،زورا ًَّ ،
نفسه
األقليات ،التي يرون أنها قد أخطأت ،بالتأكيد ،يف أن توجد أصالًَ ،مبا أ ّن وجو َدها َ
يناقض ال َه َوس «املساوايت» ( )manie égalitaireللتامثل.
لك ْن ،إذا نظرنا مل ّياً إىل البرشية جمعاء ،بدل االكتفاء بالعامل الغريب ،فإن مظهر املسألة
سيتغي :أال تصبح األغلبيّةُ ،التي تكلّمنا عنها ،أقليّةً؟ كذلك ال ت ُستعمل الحجة نفسها يف
ّ
هذه الحالة ،ويف تناقض غريب ،فإنّه باسم «التف ّوق» ،يريد «املساواتيون» أ ْن يفرضوا
حضارتهم عىل باقي العامل ،وأ ْن ينقلوا االضطرابات إىل أناس مل يطلبوا منهم شيئاً؛ ومبا أ ّن
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هذا «التف ّوق» ال يوجد إالّ من وجهة النظر املاديّة ،فمن الطبيعي أن يُف َرض بالوسائل األكرث
وحشيّة.
علينا ،من جهة أخرى ،أالّ نُيسء الفهم :إذا كان الجمهور العا ّم يقبل بحسن نيّة حجج
«الحضارة» هذه ،فإ ّن هذا عند بعض الناس ليس سوى نفاقٍ
«أخالقي» ،قنا ٍع لروح الغزو
ّ
أي عرص فريد هذا الذي يستسلم فيه كثري من الناس فيقتنعوا
واملصالح االقتصادية؛ لكن ّ
أي من
بِفكرة أ ّن إسعاد شعب يتحقق من خالل استعباده ،بتجريده من أغىل ما ميلكْ ،
تبني ضوابط وأنظمة عا ّمة قد ُو ِضعت لعرق آخر ،وبإلزامه
حضارته
ّ
الخاصة ،وبإجباره عىل ّ
باألعامل األشد مشقّة لجعله يقتني أشياء درج ُة منفعتها له هي يف أفق العدم! ذلك أل ّن
أقل
العمل َّ
َ
الناس
حقيقة األمر هي كام ييل :إ ّن الغرب الحديث ال ميكنه تق ّبل أن يُفضِّ ل ُ
كل ما ال يقع
واالكتفا َء بالقليل ليك يعيشوا؛ مبا أن الكم ّية وحدها هي املعتربة ،ومبا أ ّن َّ
الحواس هو ،للتذكري ،بحكم املعدوم ،فقد أصبح مسلَّامً أن من ال يتح ّرك ومن ال
تحت
ّ
ينتج ما ّديّاً ،ال ميكن أن يكون إالّ «كسوال»؛ برصف النظر ،يف هذا الصدد ،حتى عن األحكام
رسع عن الشعوب الرشق ّية ،ليس علينا سوى أن ننظر كيف يُ ْح َك ُم عىل املستويات
املتبناة بت ّ
التأمل َّية ( ،)ordres contemplalftsوهذا حتى يف األوساط املسامة دين ّية.
يل
أي مكان للذكاء ،وال ِّ
يف مثل هذا العالَم (الغر ّيب الحديث) ،مل يَ ْب َق ُّ
لكل ما هو داخ ّ
محض ،أل ّن األمر هنا يتعلق بأشياء ال ت ُرى وال ت ُلمس ،ال ت ُ ْح َس ُب وال ت ُوزن؛ ال مكان ،بَ ْع ُد،
كل داللة .كذلك ،أالَ
إالّ للحركة الخارجية بجميع مظاهرها ،مبا فيها تلك األش ُّد تج ُّر ًدا من ِّ
حق لنا أن نستغرب من كون ال َه َوس األنكلوسكسوين بـ «الرياضة» يكسب كل يوم مساحة
يَ ّ
املثل األعىل لهذا العالَم هو «ال َحيوان البرشي» الذي منّى إىل الح ّد األقىص ق ّوتَه
جديدة :إ ّن َ
العضل ّية؛ إن أبطاله هم ال ّرياضيون ( ،)athlètesوإن كانوا وحوشاً ()brutes؛ إ ّن هؤالء هم
الذين يثريون الحامسة الشعبيّة ،وإ ّن انجازاتِهم الباهر َة يف امليادين والحلبات هي التي
تستهوي الجامهري؛ إ ّن عال ًَم ،نرى فيه مثل هذه األشياء ،قد سقط فعالً إىل أسفل ال ّدرجات
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ويبدو قريباً ج ًّدا من نهايته.
ومع ذلك ،لنضع أنفسنا ،للحظة ،مكان أولئك الذين يتخذون «الرفاه» املادي مثاالً
لهم ،والذين ،بهذا العنوان ،يتنعمون يف رسو ٍر بكل التحسينات التي أصابت الحياة البرشية
بفضل «التقدم» الحديث؛ هل هم عىل يقني بأنهم ليسوا مخدوعني؟ هل صحيح أن الناس
اليوم هم أكرث سعادة مام كانوا عليه من قبل ،لك ْونهم تتوفّر لهم ،اآلن ،وسائل نقل أرسع
أو أشياء أخرى من هذا القبيل ،ولِك ْون حياتهم أك ُرث حرك ًة وأش ُّد تعقي ًدا؟
يبدو لنا أ ّن األمر عىل النقيض من ذلك متاماً :إ ّن عدم التوازن من املستحيل أن يكون
ظرفًا لسعادة حقيقية؛ لنتذك ّر أنه كلام ازدادت حاجات اإلنسان فإنّه يجازف باإلحساس
يش ٍء ما وبأ ْن يكون ،بالتايل ،تعيساً؛ تهدف الحضارة الحديثة إىل مضاعفة الحاجات
بفقدان ْ
االصطناعيّة ( ،)artificielsوكام سبق أن قلنا أعاله ،فإنّها سوف تواصل يف خلق حاجات لن
تستطيع إرضاءها ،ألنّه مبج ّرد االندفاع يف هذا االت ّجاه ،فمن الصعب ج ًّدا التوقُّف ،بل حتّى
أي حاجة للتوقف عند نقطة مح ّددة.
أنّه ال توجد ُّ
مل يكن مبقدور الناس أ ْن يُ ِح ُّسوا مبعاناة لكونهم قد ُحرموا من أشياء مل تكن موجودة
أصالً ومل يكونوا يحلمون بها البتّة؛ اآلن ،وبعكس ذلك ،إنّهم يعانون بش ّدة إذا افتقدوا
تلك األشياء ،ألنّهم قد تع ّودوا عىل اعتبارها أشيا َء رضوريّةً ،وألنّها يف الواقع ،قد أصبحت
بال ّنسبة لهم رضورية حقًّا .إنّهم ،أيضاً ،يَ ْجهدون ،بكل الوسائل للحصول عىل ما يُشبع جميع
رغباتهم املاديّة ،الوحيدة التي يستطيعون تقديرها :ال يه ّمهم إالّ «كسب املال» ألنّه هو
وكلم زاد مالهم ،ازدادوا طلباً للامل ،ألنّهم يكتشفون،
الذي ُيكِّنهم من اقتناء تلك األشياءّ ،
ٍ
حاجات جديدةً؛ فتصبح هذه الشهو ُة هدفَهم الوحي َد طول الحياة.
باستمرار،
رس املنافسة الضارية التي دفعها بعض «التط ُّوريني» ()évolutionnistes
من هنا نعرف َّ
ري :مؤمن مبذهب التطور والنشوء واالرتقاء لداروين( ،املرتجم).
[[[  :évolutionniste -تط ُّو ّ

[[[
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العلمي تحت اسم «تنازع البقاء» ( ،)lutte pour la vieوالتي ينتج عنها
إىل رتبة القانون
ّ
املادي األضيق ،ميلكون وحدهم الحق يف الحياة.
منطقيّاً أ ّن الذين هم أكرثُ قوة ،باملعنى
ّ
من هنا أيضاً الحس ُد بل حتى الحقد اللذان يسكنان نفوس املحرومني من الرثوة تجاه من
ميلكونها؛ إ ْذ كيف ميكن ألناس قد بُ ّشوا بالنظريات «املساوت ّية» أالّ يثوروا عندما يرون

حولهم عدم املساواة بالشكل األكرث محسوسيّة ،ألنّه يف املرتبة األشد فظاظة؟

إذا قُ ِّدر للحضارة الحديثة أن تنهار يوماً ما تحت ضغط الشهوات الفوضويّة التي
ول ّدتها عند الجمهور ،فينبغي أن يكون اإلنسان أعمى إذا مل ي َر يف ذلك الجزا َء العادل عىل
األسايس ،أ ْو إذا أردنا الكالم بدون تش ّدق كالمي أخالقي ،لِنق ُْل «ر ّدة الفعل» (choc
عيْبها
ّ
يرضب
الخاصة يف ميدان فعلها نفسه .لقد قيل يف اإلنجيل «من
 )en retourعىل حركتها
ّ
ْ
بالسيف سوف يَ ُ
هلك بالسيف»؛ إ ّن الذي يُطْلِق القوى الوحش ّية للام ّدة من قيودها ،سوف
يهلك مسحوقاً بهذه القوى نفسها ،التي فقد السيطرة عليها عندما ح َّركها بال حذر ،والتي
ال ميكنه أن يتباهى بأنه سيتحكّم ،بال نهاية ،يف مسريتها القاتلة ( ،)marche fataleسوا ًء
أكانت قوى الطبيعة أ ْم قوى الجامهري البرشيّة ،أو كِالهام معاً ،ال ف ْر َق ،إنّها دامئاً.وانني املادة
التي ترسي يف الواقع ،والتي ت ُحطِّم ،بال رحمة ،م ْن اعتقد أنه يستطيع أن يُ ِ
خضعها بدون أن
يرتفع ،هو نفسه ،إىل ما فوق املادة.
بيت ُم ِ
ويقول اإلنجيل أيضا« :ك ُُّل ٍ
نقسم عىل نفسه سينهار»؛ هذا الكالم أيضاً ينطبق
متاماً عىل العامل الحديث ،بحضارته املاديّة ،التي ال تستطيع ،بسبب طبيعتها نفسها ،إال أن
السهل ج ّدا ً أن نستنتج ،وال حاجة إىل االعتامد
تثري الرصاع واالنقسام يف كل مكان .ومن ّ
عىل أسباب أخرى حتى نتمكّن ،بال خشية من الخطأِِ ،م ْن توقّع نهاية مأساويّة لهذا العامل،
جذري يصل إىل ح ِّد عود ٍة حقيق ّي ٍة.
تغي
ّ
إالّ إذا حصل ،يف أقرب وقتّ ،
عيب علينا أنّنا ،عند كالمنا عن ماديّة الحضارة الحديثة
نحن نعلم ج ّيدا ً أن البعض س َي ُ
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األقل ،تلطيفاً لهذه
كام فعلنا للت َّو ،قد أهملنا بعض العنارص التي قد يبدو أنها ت ُشكِّل ،عىل ِّ
املا ّديّة؛ وبالفعل ،لو مل تكن مثل تلك العنارص موجودة ،فمن املحتمل ج ّدا ً أن تكون هذه

الحضارة قد انهارت بشكل محزن.

إذً ،نحن ال نُنكر ،البتّة ،وجود مثل هذه العنارص ،لكن أيضاً ،يجب عدم التو ّهم
يحق لنا أن ن ِ
كل ما يتمثل ،يف املجال الفلسفي
ُدخل فيها َّ
بهذا الخصوص :فمن جهة ،ال ّ
تحت عناوين مثل «الروحانية» ( )spiritualismeومثل «املثالية» ،وال أن نُدخل فيها
أيضاً كل ما هو يف النزعات الحديثة ،ليس سوى «أخالقية» ( ،)moralismeو»عواطفيّة»
()sentimentalisme؛ لقد سبق أن رشحنا مقصودنا من ذلك بشكل ٍ
كاف ،ونكتفي هنا
بالتذكري بأ ّن هذه ،بالنسبة إلينا ،هي وجهات نظر «دنيويّة» محض ،بالقدر الذي عليه وجهة
أقل بكثري
النظر املادية النظرية منها والعمل ّية ،وبأ ّن كل ما ذكرنا يتنافر معها يف الواقعَّ ،
مم يف الظاهر؛ ومن جهة أخرى ،إذا كان َ
هناك ،بَ ْع ُد ،بقايا ،من الروحيّة ()spiritualité
ّ
الحقيقيّة ،فإنها قد استمرت إىل اآلن رغامً عن العقلية الحديثة وض َّدها.
إ ّن هذه البقايا من ال ّروحيّة ،ال ميكن أن نجدها ،بالنسبة لكل ما هو غر ّيب خالص ،إالّ
أي ح ٍّد قد وقع تصغري ال ِّدين يف عرصنا ،وإىل
عىل املستوى الديني؛ لك ْن سبق أ ْن ذكرنا إىل ِّ
أي درج ٍة ق ْد ت ّم تجريده من
أنفسهم ،مفهو َمه ضعيفاً ورديئاً ،وإىل ِّ
ِّ
أي ح ٍّد قد جعل أتبا ُعه ُ
العقالن ّية ،التي ليست مع الروح ّية سوى يشء ٍ
واحد؛ يف هذه الظروف ،إذا كانت بعض
اإلمكانيّات ال تزال موجودةً ،فإنّ ا فقط يف حال الكمون ،ويف الوقت الحارض ،ينحرص دورها
الفعيل يف عد ٍد قليل ج ّدا ً من األشياء.
يجب أالّ نقلّل من إعجابنا بحيويّة ٍ
ديني هو ،حتى وإ ْن توارى خلف نوع من
تقليد ّ
الكمون ،يحافظ عىل وجوده بالرغم من كل الجهود التي بُذلت منذ قرون عديدة لخنقه
أو تدمريه؛ ولو ك ّنا قد أحس ّنا التفكري ألمكننا أ ْن نرى يف هذه املقاومة شيئاً ما ينطوي عىل
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قدرة «غري برشيّة» ()non-humaine؛ لكن ،لِ ُن ِذكّ ْر مرة أخرى ،بأ ّن هذا التقليد ال ينتمي
إىل العالَم الحديث ،وبأنّه ليس واحدا من عنارصه املك ِّونة ،بل هو النقيض نفس ُه ل َن َزعاته
الديني
وتطلّعاته .يجب قول هذا رصاح ًة ودون البحث عن مصالحات عبث ّية :بني العقل
ّ

وكل
باملعنى الحقيقي للكلمة ،وبني العقل الحديث ال ميكن أن يوجد سوى خصومةّ ،
تساهل ( )compromissionال ميكن إالّ أن يُض ِّعف األ ّول ويُفي َد الثاين ،الذي لن يكون
ُع ْدوانُه غ َري ُم َسلَّ ٍح ،ألنّه ال ميكنه أن يُريد سوى التدمري الكامل لكل ما هو ،يف اإلنسانية،
يعكس حقيقة أرفع من اإلنسانية.
مسيحي ،لكن يوجد هنا خطأ :إ ّن العقل الحديث ُمعا ٍد
يُقال أن الغرب الحديث
ّ
للمسيح ّية ( )antichrétienألنّه ،جوهريّاً ،معا ٍد لل ِّدين ()antireligieux؛ وهو ُمعا ٍد للدين
ألنّه ،وبشكل أكرث عموماً أيضاُ ،معا ٍد للتقليد ()antitraditionnel؛ إ ّن هذا بالذات ما ُيثِّل
طابَعه املميِّ َز ،وما يجعل منه ما هو عليه فعالً .بالتأكيد ،إ ّن شيئاً من املسيحيّة قد نفذ إىل
عمق الحضارة املعادية للمسيحيّة لعرصنا هذا ،الذي ال يستطيع ممثلو ُه األكرث «طليعيّة»
الخاصة ،أن يقولوا بأنهم مل يت ّعرضوا وأنهم ليسوا بع ُد
عبون بلغتهم
ّ
( ،)avancésكام يُ ِّ
املسيحي ،عىل األقل بصورة غري
يتع ّرضون ،ال إراديّاً ورمبا ال شعورياً ،ليشء من التأثري
ّ
مبارشة؛ إ ّن األمر عىل هذه الشاكلة أل ّن القطيعة مع املايض ،مهام كانت جذرية ،ال ميكنها
كل استمرارية.
البتّة أن تكون كاملة بشكل مطلق بحيث ت ُلغي َّ
بل سنذهب أبع َد من ذلك فنقول بأ ّن كل ما ميكن أن يوجد من أشياء صالحة يف العامل
الحديث (الغر ّيب) قد جاءه من املسيحيّة ،أو عىل األقل عرب املسيحيّة ،التي جلبت معها إرث
التقاليد السابقة كلِّه ،والتي حفظته ح ّياً بقدر ما سمح بذلك وضع الغرب ،والتي ال زالت
يل
تحمل منه ،يف جوهرها ،إمكان ّياته الكامنة؛ لكن َم ْن ،إذا ً ،ال زال ميلك اليوم
الوعي الفع َّ
َ
بهذه اإلمكانيّات ،حتى من بني أولئك الذين يُ ِق ّرون بأنّهم مسيحيون؟ ّأن نظفر ،حتى داخل
الكاثولوكية ،بأناس يعرفون املعنى العميق للعقيدة التي يُبَ ّشون بها خارجاً ،والذين ال
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مم بالعقل ،لكنِ الذين»
يكتفون بأن «يعتقدوا» بها بشكل
سطحي تقريبا ،وبالعاطفة أكرث ّ
ٍّ
يعرفون» فعالً حقيقة التقليد ال ِّديني الذي يعتربونه ِملْكاً لهم؟
نحن نرغب يف الحصول عىل برهان عىل وجود بعض األفراد منهم عىل األقل؛ ألن ذلك
األمل األك َرب ورمبا الوحيد بالخالص؛ لكن علينا االعرتاف بأنّنا ،حتى
سيكون ،بالنسبة للغربَ ،
اآلن ،مل نعرث عىل ٍ
أحد البتّة بع ُد؛ هل علينا االفرتاض أنّهم ،وكام يفعل بعض حكامء الرشق،
ميكثون متخفّني يف نوع من ال ُعزلة امل ُحكَمة تقريباً؟ لقد كان الغرب مسيح ًّيا يف العرص
الوسط ،لكنه مل يَ ُع ْد كذلك؛ ولو قلنا أنّه ال زال بإمكانه أن يعود كام كان ،فال أح َد يرغب
مم ينبغي أن يدفع إىل االعتقاد
أكرثَ م ّنا يف أن يكون األمر كذلك ،وأ ْن يحصل يف ٍ
أقرب ّ
يوم َ
كل ما نراه حولَنا؛ لك ْن ال نُخط َّنئ حول هذا األمر :يف ذلك اليوم ،سيكون العالَ ُم الحديثُ
به ُّ
ال يز ُال قامئًا.

 8الفصل الثامن

الغربي
االجتياح
ُ
ُّ

L' ENVAHISSEMENT
OCCIDENTAL
أزمــة العالم الحديث
رينيه غينون

الغربي
االجتياح
ُ
ُّ
L' ENVAHISSEMENT
OCCIDENTAL

إن الفوىض الحديثة ،كام قلنا ،قد ُولدت يف الغرب ،وإىل ح ّد السنوات األخرية ،ظلت
دامئاً محصورة كل ّياً يف ِحامه؛ لكن يحدثُ اآلن يشء يجب عدم إغفال خطورته :وهو أ ّن
َ
الرشق أيضاً .إن االجتياح
هذه الفوىض متت ّد إىل كل مكان ،ويبدو أنها قد بلغت حتى
الغريب هو ،بالتأكيد ،ليس أمرا ً جديدا ً كليّاً ،لكن ،إىل اآلن ،كان محدودا ً بهيمنة متفاوتة
مسلّطة عىل الشعوب األخرى ،هيمنة كانت آثارها محصورة يف املجالني السيايس
الوحشيّة َ
واالقتصادي؛ وبالرغم من كل جهود الدعاية التي كانت ترتدي أشكاالً متعددة ،كان العقل
الرشقي عص ّياً عىل االخرتاق من جانب االنحرافات ،وظلّت الحضارات التقليدية القدمية
ُّ
سليمة .أ ّما اليوم وعىل العكس من ذلك ،فإنّنا نجد رشقيّني قد «تغ ّربوا» ()occidentalisés
كلّيّاً ،وهجروا ،بالتايل ،تقاليدهم ليتب ّنوا كل ضالالت العقل الحديث ،وأصبحت هذه العنارص
الضّ الة ،بفضل التعليم يف الجامعات األوروبية واألمريكية ،سبباً لالضطراب والتحريض يف
بلدانهم األصل ّية.
ال يليق ،من جهة أخرى ،املبالغة يف أهمية ذلك ،عىل األقل يف الوقت الراهن :يف
الغرب ،يحسب الناس ،طوعاً ،أن تلك الفرديّ ِ
الصخّاب َة (،)individualités bruyantes
ات َّ
لك ْن قليل َة العدد ،متثّل الرشق الحا ّيل ،بينام ،يف الواقع ،ليس عملها منترشا ً ج ّدا ً وال عميقاً
ج ّدا ً؛ ميكن تفسري هذا الوهم بسهولة ،ألن الناس يف الغرب ال يعرفون الرشقيني الحقيقني،
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الذين هم ،فضالً عن ذلك ،ال يسعون البتّة إىل التعريف بأنفسهم ،بينام «الحداثيون»
( ،)modernistesإن أمكن تسميتُهم هكذا ،هم الوحيدون الذين يظهرون للخارج

ويتكلمون ويكتبون ويتحركون مبختلف الطرق.

أقل ص ّحة َ
القول أ ّن هذه الحركة املعادية للتقاليد تستطيع أن تتق ّدم أكرث عىل
ليس َّ
األرض ،ويجب النظر يف كل االحتامالت ،مبا فيها األسوأ مالءمةً؛ مع العلم أ ّن العقل التقليدي
كل ،قد
ينطوي ،بصورة ما ،عىل نفسه ،كام أ ّن املراك َز ،التي يحافظ فيها عىل ذاته بشكل ّ ّ
أصبحت أكرث فأكرث مغلق ًة وصعبة الولوج ،وهذا التعميم للفوىض يتوافق متاماً مع ما يجب
أن يحصل يف املرحلة النهائيّة من الكايل-يوغا ( .)Kali-Yuga
رص ْح باألمر بشكل واضح ج ّدا ً :إ ّن العقل الغر ّيب ،كونَ ُه شيئاً غربيّاً َم ْحضاً ،فإ ّن
ل ُن ِّ
املتأثرين به ،حتى وإ ْن كانوا رشقيني بالوالدة ،يجب أن يُعتَربوا غربيّني من جهة العقليّة،
كل فكرة رشق ّية هي أجنب ّية عنهم بالكامل ،ويبقى جهلهم بالعقائد التقليديّة عذ َرهم
أل ّن َّ
أنفسهم
الناس َ
الوحي َد لعدائهم لها .إ ّن ما يبدو فريدا ً ،بل وحتّى متناقضاً ،هو أ ّن هؤالء َ
نصبوا أنفسهم أنصارا ً للنزعة الغربية ( )occidentalismeمن وجهة النظر الفكريّة،
الذين ّ
لكل عقالنيّة حقيقيّة ،يظهرون أحياناً كخصوم لها يف املجال السيايس؛ ومع
باألصح أعداء ِّ
أو
ّ
ذلك ،فليس هناك يف الحقيقة ما يوجب الدهشة.
إ ّن هؤالء هم الذين يَ ْجهدون لتأسيس»قوميّات» ( )nationalismesمختلفة يف الرشق،
وكل «قوم ّية» هي ،بالرضورة ،مناقضة للفكر التقليدي؛ إذا أرادوا محاربة الهيمنة الخارجية،
أي بالطريقة نفسها التي تتصارع بها
فينبغي أن يت ّم ذلك حرصا ً باألساليب الغرب ّية نفسهاْ ،
الشعوب الغربية يف ما بينها؛ ورمبا كان هذا األمر ُم َ ِّب َر وجودهم .فعالً ،إذا كانت األمور
قد وصلت إىل ح ّد أن أصبح استعامل مثل هذه األساليب محتوماً ،فإن تنفيذ ذلك ال ميكن
أن يت ّم إال عىل أيدي عنارص قد قطعت كل صلة لها بالتقليد؛ وميكن ،إذًا ،أن تُستعمل هذا
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العنارص يف ذلك بشكل عابر ،ثم يتم التخلّص منها كام حصل مع الغربيّني أنفسهم .فضالً
عن ذلك ،سيكون منطقيّاً ج ّدا ً أن ترت ّد عليهم األفكار التي َر َّوجها هؤالء (الغربيون) ،ألنها

ال ميكن إال أن تكون عوامل انقسام وخراب؛ ومن هنا بالذات ستبيد الحضارة الغربية
بشكل أو بآخر؛ وال يهم أن نعرف إذا ما كان ذلك سيت ّم بفعل الشِّ قاق بني الغربيني ،أو
بفعل الشِّ قاق بني األمم أو بني الطبقات االجتامعية ،أو كام يفرتض البعض بفعل هجامت
الرشقيّني «املتغ ّربني» ،أو أيضاً إثر كارثة يسبّبها «التقدم العلمي»؛ يف جميع الحاالت ،فإ ّن
العالَ َم الغر َّيب ال يتعرض للخطر إال بسبب خط ِئه وبفعل ما يصدر عنه هو ِ
نفسه.
نفسه هو التايل :ألن يشهد الرشق ،بـتأثري العقل
إ ّن السؤال الوحيد الذي يطرح َ
الحديث ،سوى أزمة عابرة وسطحية ،أم أن الغرب س َيج ّر معه ،يف سقوطه ،البرشي َة جمعا َء؟
الصعب أن نعطي يف الوقت الراهن لهذا السؤال جواباً مستندا ً إىل إثباتات راسخة؛
من ّ
إ ّن العقل َْي املتعا ِرضَ ْي كِليْهام موجودان يف الرشق ،والق ّو ُة الروحيّةُ ،الذاتيّ ُة ()inhérente
خصومها ،ميكنها أن تهزم الق ّوة املاديّة ،مل ّا تلعب هذه
للتقليد ،واملستخ َُّف بها من ِقبَل ُ
دورها ،وأن تب ّددها كام يُب ّدد ال ّنو ُر الظ ِ
ّلامت؛ بل نقول بثقة ،أنها ستهزمها ،حتامً ،عاجالً أو
آجالً؛ لكن ميكن ،قبل إدراك ذلك اليوم ،أن مي ّر العامل بفرتة تع ّم فيها الظّلامت.
غي؛
إ ّن العقل التّ
ّ
قليدي يستحيل أن ميوت ألنّه ،يف جوهره ،متعا ٍل عن املوت وعن التّ ّ
الخارجي ،وعندها ستكون فعالً «نهاية العامل».
لكن ميكن أن ينسحب كلّ ّياً من العالَم
ّ
بناء عىل كل ما قلناه ،فإ ّن تحقّق ذلك االحتامل ،يف مستقبل غري بعيد نسبيّاً ،هو أمر غري
مستب َعد البتّة .ويف خض ّم هذه الحرية املنطلقة من الغرب التي تجتاح الرشق ،ميكننا أن
ُحص
نلمح «بداية النهاية» ،عالمة البرشى بالساعة التي ،بحسب التقليد الهندي ،يجب أن ت َ
فيها العقيد ُة املق ّدس ُة كلُّها يف َص َدف ٍة ،يك تخرج منها ساملة فج َر العالَم الجديد.
لنرتك م ّرة أخرى التّوقّعات ،ول ِ
لكن ْ
ْنكتف بالنظر إىل األحداث ال ّراهنة :ما ال ميكن الشك
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املادي ،الذي كان مبارشة
كل يشء؛ هو ميارس فعلَه أ ّوالً يف املجال
فيه ،هو أ ّن الغرب يجتاح ّ
ّ
يف متناول يديه ،سواء من خالل الغزو العنيف ،أو من خالل التجارة واالستيالء عىل موارد
تذهب ،بَ ْع ُد ،إىل أبع َد من ذلك .إ ّن الغربيني ،املدفوعني
جميع الشعوب؛ لك ّن األمور اآلن
ُ
دوماً بتلك الحاجة إىل التبشري (مبعنى تغريب اآلخرين) التي مت ّيزهم ،قد نجحوا ،إىل ح ٍّد
ما ،يف إنفاذ عقلهم املادي واملعادي للتقليد ،إىل اآلخرين؛ وبينام مل يكن الشكل األول من
االجتياح يصيب ،يف الجملة ،سوى األجساد ،فإ ّن هذا الشكل يُس ِّمم العقول ويقتل ال ّروحيّة
( .)spiritualitéتجدر اإلشارة إىل أ ّن أح َد الشّ كلني قد م ّهد لآلخر ،بحيث حصل يف النهايّة
أن متكنت الق ّوة الوحش ّية للغرب وحدها من فرض نفسها يف كل مكان ،وما كان ميكن لألمر
أن يكون عىل خالف ذلك ،أل ّن يف ذلك يكمن التف ّوق الحقيقي الوحيد لحضارته التي هي
أي وجه ِة نظر أخرى.
أدىن بكثري من ّ
إ ّن االجتياح الغريب هو اجتياح املاديّة بجميع أشكالها ،وال ُيكن غري ذلك؛ وكل عمليَّات
التدليس املخا ِدعة ،وكل التّربيرات «األخالقويّة» ( ،)moralistesوكل الخطب «اإلنسانيّة»
( )humanitairesال ّرنّانة ،وكل املهارات لِ ِد َعاي ٍة تستطيع ،عند الحاجة ،ج ْع َل نفسها ُمق ِنعة
لبلوغ هدفها التدمريي بف ّعال ّية أكرب ،كل هذه األمور التي ذكرناها ال ميكنها أن تطمس تلك
السذَّج من الناس أو أولئك الذين لهم مصلح ٌة ما وراء
الحقيقة ،التي ال ميكن أن ينكرها إال ُّ
هذا العمل «الشيطا ّين» حقيقةً ،باملعنى األدق لكلمة «الشيطا ّين»[[[.
كل العامل ،هو الزمن الذي يختاره
الغرب َّ
إنّه ليشء غريب ،فهذا الزمن ،الذي يجتاح فيه
ُ
البعض ليك يُدين نَفَاذا ً مزعوماً لألفكار الرشقية إىل هذا الغرب ِ
نفسه ،بوصفه خطرا ً ميألُهم
رعباً .ما هذا الشُ ذود الجدي ُد ،بع ُد؟ بالرغم من رغبتنا يف االقتصار عىل االعتبارات ذات
[[[  -الشيطان ،يف العربية ،هو “الخصم” ،أي ذلك الذي يقلب كل األشياء ،ويقلب األمور ،نوعاً ما ،عىل عقبها ،إنّها عقل ّية
اإلنكار والهدْ م ،التي تتامهى مع النزعة النزول ّية ،أو التسفيل ّية (“ ،)infériorisanteالجهنم ّية” ،باملعنى االشتقاقي ،وهي
النزعة التي يتبعها الناس يف مسار ال َّت ْمدية ( )materialisationهذا ،الذي يقوم عىل أساسه كل هذا التط ّور للحضارة
الغربية.
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األقل حول
أنفسنا من أن نقول هنا بعض الكلامت عىل ِّ
ُعفي َ
الطابع العا ّم ،ال ميكننا أن ن َ
(كتاب) «الدفاع عن الغرب» ( )Défence de l’Occidentاملنشور حديثاً من قبَل السيّد
ماس ( ،)M. Henri MASSISوالذي هو أحد التجل ّيات األكرث مت ّيزا ً لهذه العقلية .إ ّن
هرني ّ
الكتاب ميل ٌء بااللتباسات بل حتى بالتناقضات ،وهذا يثبت م ّرة أخرى كم أ ّن الغالبية
هذا
َ
من أولئك الذين يرغبون يف القيام بر ّد فعل ض ّد الفوىض الحديثة هم عاجزون ج ّدا ً عن
فعل ذلك بشكل ف ّعال حقيقةً ،ألنّهم حتّى ال يعرفون بقد ٍر ٍ
كاف من يجب عليهم مقارعته.
يدافع الكاتب عن نفسه أحياناً عرب التأكيد بأنه أراد مهاجمة الرشق الحقيقي؛ ولو
كان قد التزم فعليّاً [يف كتابه] بنقد االبتكارات (« )fantaisiesالرشقية-الكاذبة» pseudo-
 ،))orientalesأي بنقد تلك النظريات الغرب ّية املحض ،التي يجري نرشها تحت عناوين
خادعة ،والتي هي ليست سوى واحدة من اإلفرازات العديدة لالختالل الحا ّيل ،لو كان قد
التزم بذلك ملا كان بوسعنا سوى تأييدها بشكل كامل ،ال سيّام وأنّنا ك ّنا ،نحن أنفسنا ،قد
الحقيقي ملثل هذه األشياء ،كام إىل خوائها من وجهة النظر
أرشنا ،قبلَه بكثري ،إىل الخطر
ّ
العقلية.
لك ْن ،لألسف ،نراه بعد ذلك يُظهِر الحاجة أل ْن ينسب للرشق تص ّورات ال تفوق تلك،
البتّة ،يف قيمتها؛ ولفعل ذلك يستند إىل أقوال مستعارة من بعض املسترشقني «ال ّرسم ّيني»
بدرجات متفاوتة ،والتي تبدو النظرياتُ الرشقيةُ ،من خاللها ،كام يحصل عادة ،مح ّرف ًة إىل
نفسه
ح ّد التشويه الكامل (الكاريكاتور)؛ ماذا سيقول لو كان أح ُدهم قد استعمل
األسلوب َ
َ
تجاه املسيحيّة ،ورغب يف أ ْن يُحاكِ َمها بنا ًء عىل أعامل «ال ُنقّاد الالّذعني» ()hypercritiques
والصني ،بل األمر أسوأ من ذلك
الجامعيني؟ وهذا متاماً ما يفعله بالنسبة إىل عقائد الهند ّ
وسل بشهادتهم ،ال ميلكون أدىن معرفة مبارشة بتلك العقائد ،بينام
إ ْذ إ ّن الغربيني ،الذين يُتَ َّ
شهادات زمالئهم ،الذين يهت ّمون باملسيحيّة ،تستند إىل معرفة بها إىل ح ٍّد ما عىل األقل،
ديني مينعهم من فهمها فهامً حقيقيًّا.
حتّى وإ ْن كان ِعداؤهم ِّ
لكل ما هو ٌّ
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فضالً عن ذلك ،علينا أن نقول بهذه املناسبة أنّنا نعاين ،أحياناً ،إلقناع أناس رشقيني بأ ّن
يل
البيانات التي يَعرِضها هذا املسترشق أو ذاك تصدر عن عدم فهم مطلق ،ال عن ٍ
رأي قبْ ّ

ادي ،لشدة ما نشعر بأ ّن فيها القدر نفسه من العداوة املالزمة للعقل املعادي
وا ٍع وإر ّ
ماس ،بطيب خاطر ،إ ْن كان يعتقد أنّه من الحذاقة أن يهاجِم املر ُء
للتقليد؛ ونسأل الس َّيد ّ
نفسه را ِغبا يف إنعاشه يف بلده.
التقليد عند اآلخرين ،عندما يكون هو ُ
ماس) ق ْد نقل النقاش بأكمله
نتكلّم عن الحذاقة ألن األمر ،يف الواقع ،هو أنه (الس َّيد ّ
إىل الساحة السياسيّة؛ بالنسبة إلينا ،نحن الذين ننطلق من وجهة نظر أخرى ،أال وهي
العقالنيّة املحض ( ،)intellectualité pureفإ ّن املسألة الوحيدة املطروحة هي مسألة
الحقيقة؛ لك ّن وجهة النظر هذه هي متعالية ج ّدا ً وصافية ج ّدا ً مبا ال يسمح للمجادلني أن
يجدوا فيها ضالّتهم املنشودة ،بل نحن ُّ
نشك ،كونَهم مجا ِدلني ،يف أ ّن ه َّم الحقيقة يشغل
حيّزا ً كبريا ً ضمن اهتامماتهم[[[.
ماس من يس ّميهم «رجال دعاية رشقيني» (propagandistes
يهاجم الس َّيد ّ
 ،)orientauxوهو تعبري يشتمل يف نفسه عىل تناقض ،ألن عقليّة الدعاية ،كام سبق أن
قلنا مرارا ً ،هي يشء غر ّيب ،وهذا وحده يشري بوضوح إىل أ ّن يف األمر التباساً (.)méprise
يف الواقع ،من بني رجال ال ّدعاية املشار إليهم ،ميكننا متييز فئتني ،تتك ّون األوىل من غرب ّيني
للسخريّة ،حقًّا ،إ ْن مل يكن ذلك عالم ًة عىل أعىل درج ٍة يُ َ
رث لها
أقحاح؛ سيكون أم ًرا يدعو ّ
من الجهل بشؤون الرشق ،أ ْن نرى أملاناً ( )Allemandsوروساً ( )Russesموجودين ضمن
ٍ
مالحظات بعضُ ها صحيح ج ّدا ً،
الرشقي؛ إ ّن الكاتب قد ساق ،حولهم،
قامئة امل ُ َمثِّلني للعقل
ّ
ماس ( )M.Massisال يجهل مؤلفاتنا ،لكنه يتج ّنب بعناية أن يشري إليها أدىن إشارة ،ألنها تعارض
[[[  -نحن نعلم أن الس َّيد ّ
أي حال ،يفتقر إىل االستقامة ( .)franchiseمع ذلك ،يجب أن نبتهج بصمته هذا الذي يعفينا من
أطروحته؛ إنّ سلوكه ،عىل ّ
كل نقاش؛ يوجد ،دامئاً ،يش ٌء ما ُمضْ نٍ يف مشهد
حرش أنفسنا يف جداالت مق ِّززة حول أمور ،هي بطبيعتها ،يجب أن تبقى فوق ِّ
السهام.
عدم الفهم “الدنيوي” ،رغم أن حقيقة “العقيدة املقدّ سة” هي ،قطعاً ،يف نفسها أسمى من أن تصيبها ّ
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لكن أليس ذلك من أجل أالّ يكشفهم بوضوح كام هم حقيقةً؟
ميكننا أن ن ِ
ُلحق بهذه الفئة األوىل «التيوصوفيني» ( [[[)Théosophistesاألنكلوسكسون،
الص ْنف نفسه ،الذين ال متثّل لهم املصطلحات
ّ
وكل مخرتعي البدع ( )sectesاألخرى من ّ
السذّج وعىل ال ّناس
الرشقية التي يستعملونها سوى قنا ٍع لفرضها (البدع املخرتعة) عىل ُّ
عدميي االطالع ،كام أنّها ال تحتوي سوى عىل أفكار هي غريبة عن الرشق بقدر ما هي مثينة
يف الغرب الحديث؛ من جهة أخرى ،فإ ّن هؤالء هم أش ّد خطورة من مجرد فالسفة ،وذلك
بسبب طموحاتهم نحو «باطنيّة» ال ميلكونها كفاية ،لكن ّهم يُحاكونهاِ ،خ َداعاً ،ليك يستميلوا
نحوهم العقول التي تبحث عن يشء آخر غري التأمالت «ال ّدنيويّة» (spéculations
 ،)profanesوالذين هم ،يف ِخض ّم هذه البلبلة ( ،)chaosال يعرفون أين يتوجهون؛ ونحن
ماس يكاد ال يقول شيئاً عن ذلك.
َم ْذ ُهولون بعض اليشء لك ْون السيد ّ
أ ّما بالنسبة إىل الفئة الثانية ،فإنّنا نجد من بينهم البعض من أولئك الرشقيني املتغ ّربني
الذين تكلّمنا عنهم منذ قليل ،والذين ،لكونهم جاهلني باألفكار الرشق ّية بقدر جهل السابقني
بها ،فهم غري ُم َؤ َّهلني لنرشها يف الغرب ،هذا مع افرتاض أن لديهم النيّة لفعل ذلك؛ وفضالً
عن ذلك فإ ّن الهدف الذي ح ّددوه ألنفسهم حقيقة هو ُمعاكس لذلك متاماً ،مبا أ ّن هدفَهم
نفسها يف الرشق ،وأن يُق ِّدموا ،يف الوقت نفسه،
الحقيقي هو أن يُد ِّمروا هذه األفكا َر َ
َّ
للغرب ّيني رشقَهم امل ُ َح َّدث ( ،)moderniséاملك َّيف ال ّنظريّات التي لُقِّنوها يف أوروبا وأمريكا؛
أي لتلك التي ت ُهاجم مبارشة
ولك ْونهم عمالء حقيقيّني لألسوأِ من بني ِّ
كل الدعايات الغربيةْ ،
العقل ،فإنهم ُيثِّلون خطرا ً عىل الرشق ،ال عىل الغرب الذي هم ليسوا سوى َص َداه.
َ
الصويف أو التأمل الفلسفي أو كليهام ،والتيوصويف بهذ
[[[  .Theosophie -لها معنيان )1 :معرفة الله من طريق الكشف ّ
املعنى يُس ّمى )Theosophe). 2( :معتقدات حركة حديثة نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية سنة 1875م وبُنيت يف
أساس من التعاليم البوذيّة والرباهم ّية ،والتيوصويف بهذا املعنى يس ّمى ،)Theosophiste( :وهذا املعنى
املقام األول عىل ٍ
هو املقصود هنا.
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ماس ال يذكر منهم أحدا ً ،وكان سيجد
أما بالنسبة للرشقيّني الحقيقيّني ،فإ ّن السيد ّ
صعوبة يف فعل ذلك ،ألنّه ال يعرف أيّاً ِمنهم بالتأكيد؛ إ ّن ما كان يعيش يف ِخض ّمه من عجز
رشقي ٍ
واحد لَ ْم يُ َغ َّرب ،كان يجب أن مينحه فرصة ليف ّك َر وأن يسمح له بأن
عن ذكر اسم ّ
يفهم بأ ّن «رجال الدعاية الرشق ّيني» غري موجودين البتّة.

من جهة أخرى ،رغم أن ذلك يحتّم علينا أن نتكلّم عن أنفسنا ،وهو نادر يف سلوكنا،
علينا أن نعلن ،رصاحة ،ما ييل :ال يوجد ،حسب علمنا ،إنسا ٌن َع َرض يف الغرب أفكارا ً رشق ّية
رشقي كان ميكن أن
أصيلة ،سوى نحن أنفسنا؛ وقد فعلنا ذلك دامئاً كام كان سيفعلُه ُّ
أي ّ
أي أنّنا قد عرضْ نا تلك األفكا َر بال أدىن نيّة يف «دعاية»
تدفع به الظروف إىل ما دفعتنا إليهْ ،
أو تعميم ( ،)vulgarisationوو ّجهنا ع ْرضنا ،حرصا ً ،ألولئك املؤ َّهلني لفهم العقائد كام
أي مجا ٍل لتحريفها ب ُح ّجة جعلها يف متناولهم؛ ونضيف بأنّه،
هي ،من دون أ ْن يكون هناك ُ
برغم انحطاط العقل الغر ّيب ،فإ ّن من يفهم (من الغربيّني) هم ،بَ ْع ُد ،ليسوا بالندرة التي ك ّنا
نفرتضها ،مع ك ْونهم ،بالتّأكيد ،ال ميثّلون سوى أقلّيّة صغرية.
ماس ،ال نجرؤ
إ ّن مهمة كهذه ليست ،قطعاً ،من نوع ّ
املهمت التي يتخيّلها السيد ّ
السيايس لكتابه ميكن أن يسمح
فنقول بأن ذلك بسبب رضورات قضيّته ،مع أ ّن الطابع
ّ
بتعبري كهذا؛ لنقل ،حتّى نكون متسامحني قدر اإلمكان ،أنه يتخ ّيلها أل ّن عقله مضطرب
بسبب الخوف الذي ولّده فيه استشعاره للخراب القريب للحضارة الغرب ّية ،ونحن نأسف
لكونه مل يستطع أن يدرك بوضوح أين تكمن األسباب الحقيقيّة القادرة عىل جلب هذا
ماس] أظهر رصام ًة ِ
مح ّق ًة
الخراب ،بالرغم من أنّه قد حدث يف بعض الحاالت أنّه [السيد ّ
ذبذب املست ِم ِّر يف
تجاه بعض مظاهر العامل الحديث .إ ّن هذا بالذات هو
السبب يف التّ ِ
ُ
أطروحته :فمن جهة ،هو ال يعرف ،بدقّة ،هويّة الخصوم الذين يتو ّجب عليه محاربتهم،
ومن جهة أخرى فإ ّن منط «تقليديّته» يُبقيه جاهالً ج ّدا ً بكل ما هو جوهر التقليد نفسه؛
إنّه يخلط ،عياناً ،بني التقليد وبني نو ٍع من «نزعة املحافظة» ( )conservatismeالسياسية-
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الدينيّة من ال ّدرجة األشد خارجية.
ماس مضطرب بسبب الخوف؛ أفضل برهان عىل ذلك رمبا يكون
قلنا أ ّن عقل السيد ّ
هو املوقف الغريب ،بل وغري املفهوم البتّة ،الذي يَنسب ُه إىل من زعم وجودهم من «رجال
عنيف تجاه الغرب ،وإنّ ا ألجل
الدعاية الرشقيّني»ُ :ص ِّور هؤالء عىل أنهم يحركهم حق ٌد ٌ
أي إلهدائه أغىل ما
إلحاق الرضر بالغرب كانوا يجهدون لنقل عقائدهم الخاصة إليهْ ،
كل ما يف هذه الفرض ّية
أنفسهم ،ما ميثّل ،بوج ٍه ما ،ماه ّية عقلهم نفسها! أمام ِّ
ميلكون هم ُ
من متناقضات ،ال يسعنا أن نُحجم عن التعبري عن ذهولنا :إ ّن األطروحة التي شُ يِّدت
بعناء تنهار فورا ً بأكملها ،ويبدو أ ّن الكاتب مل يلحظ ذلك حتّى ،ألننا ال نريد أن نفرتض أنّه
كان واع ًيا ملثل هذه االستبعاديّة ( ،)invraisemblanceوأنّه ،بكل بساطة ،قد اعتمد عىل
البصرية املتدن ّية لقرائه ليك يجعلهم يتق ّبلونها.
ال حاجة لإلمعان يف التفكري ،طوالً و ُعمقاً ،لندرك أنّه ،لو كان هنا أناس يكرهون الغرب
بق ّوة إىل هذا الح ّد ،فإن أ ّول ما يجب أن يفعلوه هو أن يحتفظوا ،بعناية قصوى ،بعقائدهم
ألنفسهم وأ ّن كل جهودهم يجب أن تَن َزع إىل منع وصول الغربيّني إليها؛ مع العلم أ ّن هذا
هو أحد املؤاخذات التي ت ُو َّج ُه إىل الرشقيّني ،بتعليل أكرث وضوحاً .إ ّن الحقيقة ،رغم ذلك،
أي ضغينة ألحد وليس
مختلفة متاماً :فاملمثّلون الحقيق ّيون للعقائد التقليديّة ال يحملون َّ
هناك إال سبب واحد لتحفُّظهم :وهو أنّهم يرون أنّه من غري املفيد ،البتّة ،عرض بعض
الحقائق ألولئك العاجزين عن فهمها؛ لكنهم مل يرفضوا أبدا ً أ ْن يُبلِّغوها إىل الذين ميلكون
ِ
«املواصفات» املطلوبةَ ،مهام كان أصلهم؛ هل هذا خطأهم إذا كان ،بني هؤالء (املؤ َّهلني)،
قلّ ٌة ضئيلة من الغربيني؟

الرشقي أن يصبح معادياً ح ّقاً
ومن جهة أخرى ،إذا كان األمر قد انتهى بالجمهور
ّ

للغرب ّيني ،بعد أ ْن كان ،لزمن طويل ،ينظر إليهم بال اكرتاث ،فمن املسؤول عن ذلك؟ هل
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يل ،تبقى بعيدا ً عن االضطراب الخارجي،
هي تلك النخبة التي ،بانغامسها كليّاً يف التأ ّمل العق ّ
كل ما يلزم لجعل حضورهم بغيضاً
أنفسهم هم الذين فعلوا َّ
أ ْو باألحرى ،أَليْس الغربيون ُ
وال يُطاق؟ يكفي أن يُطرح السؤال بهذا الشكل ،كام يجب أن يُطرح ،حتْى يكون بإمكان
أي إنسان أن يجيب عنه فورا ً؛ وعىل افرتاض أ ّن الرشقيني ،الذين أبدوا حتى اآلن صربا ً نادر
ِّ
الوجود ،يريدون أخريا ً أن يكونوا هم األسيا َد يف بلدانهم ،فمن ميكنه أن يخطر بباله ،صادقاً،
أن يؤنّبهم؟

نفسها ميكن ،وبحسب
صحيح أنه مل ّا تتدخّل بعض األهواء ( ،)passionsفإ ّن األمو َر َ
الظروف ،أ ْن ت ُق َّد َر بطرق مختلفة ج ّدا ً ،بل حتّى متضا ّدة كليّاً ،وهكذا فإ ّن مقاوم َة غز ٍو
ُسمى «وطن ّية» ( )patriotismeوبالتايل تكون
أجنبي مل ّا تكون من فعل شعب غر ّيب ،ت ّ
ٍّ
«تعصباً» أو
جديرة بكل أشكال الثناء؛ لكنها مل ّا تكون من فعل ٍ
ُسمى ُّ
رشقي ،فإنها ت ّ
شعب ٍّ
تستحق بالتايل سوى الكراهية واالحتقار.
«كرهاً لألجانب» ( )xénophobieوال
ّ
من جهة أخرى ،أَليس باسم «القانون» و»الحرية» و»العدالة» و»الحضارة» يَ ْنشُ د
األوروبيون فرض هيمنتهم يف كل مكان ،ومنع كل إنسان من أن يعيش وأ ْن يفكّر بخالف ما
يعيشون هم أنفسهم ويفكّرون؟ سوف نتّفق عىل أن «األخالقيّة» ( )moralismeهي ح ّقاً
يشء رائع ،إال إذا فضّ ل البعض أ ْن يستنتج بكل بساطة ،كام فعلنا نحن أنفسنا ،أنّه ،باستثناء
حاالت هي مرسفة ج ّدا ً بقدر ما هي نادرة ج ّدا ً ،مل يَعد يوجد ،البتّة ،يف الغرب سوى صنفني
من الناس ،وكالهام عديم األهمية تقريباً:
السذَّج الذين يُخ َدعون بتلك الكلامت الضّ خمة والذين يؤمنون
 [أ ّما األ ّول فيضُ ّم] ُّبأنهم أصحاب «رسالة تحضرييّة» ( ،)mission civilisatriceغ َري واعني بأنهم أدوات ملاديّة
همجيّة قد انغمسوا كليّاً يف مستنقعها.
السذَّج] إلشباع غرائز
 -و[أ ّما الثاين فيضُ ّم] الحاذقني الذين يستغلّون تلك العقلية [عند ُّ
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ـي
االجتيــاح الغربـ ّ

العنف والجشع لديهم.
ويف كل األحوال ،إ ّن ما هو مؤكَّد هو أ ّن الرشق ّيني ال يُه ّددون أحدا ً وال يطمحون ،البتّة،
إىل اجتياح الغرب بشكل أو بآخر؛ إنّهم مشغولون ج ّدا ً ،حالياً ،بالقيام مبا يلزم للدفاع عن
أنفسهم ضد االضطهاد األورو ّيب ،الذي يوشك أن يصيبَهم حتّى يف عقلهم ،وبالح ّد األدىن،
يبدو األمر غريباً أ ْن نرى املعتدين يُق ِّدمون أنفسهم كضحايا.
إ ّن هذا اإليضاح كان رضوريّاً ،أل ّن هناك بعض األشياء يجب أن ت ُذكَر؛ لك ْن ينبغي أن
نؤاخذ أنفسنا عىل اإلطناب يف الرتكيز عىل ذلك ،مبا أن أطروحة «املدافعني عن الغرب»
هشّ ة ج ّدا ً ،وغ ُري متامسكة .زد عىل ذلك ،إ ْن ك ّنا قد تنازلنا ،للحظة ،عن التحفّظ ،الذي
ماس (،)M.Henri Massis
نُراعيه عادة ،يف ما يتعلّق بالتع ّرض لألفراد ،فذكرنا السيّد هرني ّ
فذلك خصوصاً أل ّن هذا األخري ُيِّثل ،يف الظرف ال ّراهنُ ،ج ْزءا ً من العقليّة املعارصة ،وهو
جزء يجب أن نأخذه بعني االعتبار يف هذه الدراسة حول حالة العامل الحديث.
السفلية يف مستواها ،والبالغة
كيف ميكن لهذه «التقليديّة» (ّ )traditionalisme
املحدوديّة ،وغري املفهومة ،ورمبا حتى االصطناع ّية ج ّدا ً ،كيف ميكنها أن تتعارض ،حقيقة
وبف ّعال ّية ،مع عقل ّية تشاطرها قَ ْدرا ً من األحكام املسبقة؟ فمن كِال الجانبني ،يوجد ،تقريباً،
كل ما يتجاوز أفقاً
نفسه بإنكار ّ
ُ
نفسه باملبادئ الحقيقيّة؛ إنّه ُ
يل) ُ
الجهل ُ
الرأي املُبْتَ َس (القبْ ّ
نفسه عىل استساغة وجود حضارات مختلفة ،إنّها نفسها خرافة
ُمعيَّناً .إنّه عد ُم القدرة ُ
االت ّباع ّية االغريق ّية-الالتين ّية .إ ّن ردة الفعل هذه ،غري الكافية ،ال تفيدنا نحن سوى يف أنها
تس ّجل شيئاً من االستياء من الحالة الراهنة لبعض معارصينا؛ توجد ،لعدم االستياء هذا،
مظاه ُر أخرى ميكنها أن تكون قابلة للذهاب أبع َد لو كانت مو َّجهة بشكل جيد؛ لكن ،يف
فوضوي ( )chaotiqueج ّدا ً ،وال زالت هناك ،بَ ْع ُد ،صعوبة
الوقت الحارض ،كل هذا (الواقع)
ّ
للترصيح مبا سينتج عن ذلك.
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ربا ،عدمية الفائدة كلّيّاً؛ ومبا
مع ذلك فإ ّن َ
بعض التوقُّعات بهذا الخصوص لن تكونّ ،
أنّها ترتبط بق ّو ٍة مبصري العالَم ال ّراهن ،فيُمكنها ،يف الوقت نفسه ،أن ت َْصلُح كاستنتاجات

مسموح باستخالص استنتاجات من دون منح الفرصة للجهل
للدراسة الحال ّية ،بقدر ما هو
ٌ
«الدنيوي» للقيام بهجامت سهلة ج ًّدا ،لو عرضنا ،بال حذرٍ ،أسباباً سيكون من املستحيل أن
ّ
نربهن عىل صحتها بالوسائل العاديّة.
السواء
نحن لسنا من أولئك الذين يعتقدون أ ّن َّ
كل األشياء ميكن أن تُقال عىل ّ
األقل عندما نخرج من العقيدة املحض لنأيت إىل التطبيقات؛
( ،)indifferemmentعىل ّ
ٍ
حينئذ ،بعض التحفّظات التي تفرض نفسها ،وأسئلة من وحي املناسبة ال مجا ٍل
توجد،
للتّ ّهرب من طرحها؛ لك ّن هذه التحفّظات املرشوعة ،بل الرضوريّة ،ال ِ
قاس َم مشرتكاً بينها
وبني بعض املخاوف الصبيان ّية (السخيفة) ( ،)puérilesالتي هي ليست سوى نتيجة لجهل
إنسان «يحسب الحبل ثعباناً» ( ،)prend une corde pour un serpentحسب تعبري
الهندي.
املثل
ّ
سوا ًء أكان ذلك مقبوالً أم مل لكن ،فإن ما يجب أن يُقال سيُقال بقدر ما ستتطّلبه
الظّروف؛ فال الجهود ال ّنفعيّة ( )interessésللبعض ،وال العداوة الالواعية لغريهم ُيكنهام
أن ي ُحوال دون أن يكون األمر كذلك ،بل أيضاً ،من جهة أخرى ،لن يستطيع نفاد صرب أولئك
الذين ،لكونهم قد انساقوا مع الرسعة املحمومة للعامل الحديث ،يرغبون يف معرفة كل
يشء دفعة واحدة ،لن يستطيع نفاد صربهم أن يجعل بعض األمور معروفة يف الخارج قبل
األقل أن يت َع َّز ْوا باالعتقاد بأ ّن
األوان املناسب؛ لك ّن هؤالء األخريين سيكون باستطاعتهم عىل ّ
املسرية املتسارعة لألحداث سوف تعطيهم ،بال شك ،إشباعاً رسيعاً ج ّدا ً لرغبتهم؛ أميكنهم أالّ
يتحسوا ،إذا ً ،لكونهم مل يته ّيأوا كفاية لِتَلِّقي معرفة هم يبحثون عنها ،غالباً ج ّدا ً ،بحامس
ّ
بتبص حقيقي!
مم يبحثون عنها ّ
أكرث ّ
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بحل املسائل
نبي هنا كيف أ ّن تطبيق املعطيات التقليديّة يسمح ّ
لقد أردناّ ،
خاصة ،أن ّ
التي ت ُط َرح َحاليّاً بالشكل املبارش ج ّدا ً ،وبتفسري الوضع ال ّراهن للبرشية عىل األرض ،ويف
الوقت نفسه بالحكم وفق الحقيقة عىل كل ما ميثّل ،بدقّة ،الحضار َة الحديثةَ ،ال وفق
القواعد املتّفق عليها ،وال وِفق التفضيالت العاطف ّية.
نحن ،من األساس ،مل نكن نطمح إىل استنفاد البحث يف املوضوع ومعالجته يف كل
أي منها؛ إ ّن املبادئ التي
تفاصيله ،وال إىل بسط جميع جوانبه بشكل كامل دون تجاهل ٍّ
نستلهم منها أفكارنا دامئاً تفرض علينا ،مع ذلك ،طرح رؤى تركيب ّية ،ال رؤى تحليل ّية كتلك
املتعلقة باملعرفة «الدنيوية» ،لكن ،تلك الرؤى ،وتحديدا ً ألنها تركيبيّة ،فإنها تذهب أبع َد
عادي ،ال ميلك البتّة ،يف الحقيقة ،سوى
بكثري تجاه تفسري
حقيقي من ذهابها تجاه تحليل ّ
ّ
م َج ّرد قيمة وصف ّية.
أي َحال ،نحن نعتقد أنّنا قلنا عن ذلك ما فيه الكفاية مبا يسمح ملن لديهم القدرة
عىل ّ
عىل الفهم أن يستخلصوا بأنفسهم ،من خالل ما عرضناه ،جزءا ً من النتائج التي يتض ّمنها؛
أي
ويجب أن يكونوا عىل يقني بأ ّن هذا العمل سيكون مفيدا ً لهم أكرث من قراء ٍة ال ترتك َّ
مجال للتفكري وللتأ ّمل اللذين ،بعكس ذلك ،أردنا فقط أن نوفّر لهام نقطة انطالق مناسبة،
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دعامً كافياً لالرتفاع إىل ما فوق الكرثة العبثيّة لآلراء الفرديّة.
عم ميكننا أن نس ّم َيه املدى العميل لدراسة كهذه؛
يبقى لنا أن نقول بضع كلامت ّ
متمسكني باملذهب امليتافيزيقي
هذا املدى ،كان ميكننا أن نتجاهله أ ْو ّأل نبا َيل به لو ك ّنا
ّ
أي تطبيق ،بالنسبة إليه ،سوى ُمحت َمل وطارئ؛ بينام يتعلق األمر،
املحض الذي ال يكون ُّ
كل وجهة نظر عمل ّية،
خارج ِّ
هنا ،بالتطبيقات تحديدا ً .فضالً عن ذلك فإ ّن لهذه التطبيقاتَ ،
ّبيعي لعقيد ٍة يجب عليها،
تائج ّ
م ِّرب َريْن للوجود :إنّها ال ّن ُ
الشع ّي ُة للمبادئ ،واالمتدا ُد الط ُّ
بسبب كونها واحد ًة وعامليّةً ،أن تحتضن الواقع بجميع مراتبه بال استثناء؛ ويف الوقت
األقل ،وسيلة إعداديّة لالرتفاع إىل معرفة أعىل ،كام
نفسه ،هي أيضاً ،بالنسبة للبعض عىل ّ
سبق أن رشحناه بخصوص «العلم املق ّدس» .لكن ،إضافة إىل ذلك ،ليس ممنوعاً ،عندما
الخاصة ،لكون هذا النظر
نكون يف مجال التطبيقات ،أن ننظر إليها أيضاً بذاتها ويف قيمتها
ّ
واقعي ج ًّدا ،ألنّه هو مصد ُر
لن يج ّرنا أبدا ً إىل نسيان ارتباطها باملبادئ؛ إ ّن هذا الخط َر
ٌّ
كل
الدنيوي» ،لك ّنه ال يُو َجد بال ّنسبة ألولئك الذين يعرفون أ ّن َّ
االنحطاط الذي ولّد «العلم
ّ
يشء ينشأ ،بشكل كامل ،من العقالن ّية املحض ويرتبط بها ،وأ ّن ما ال يَنتج عنها بشكل وا ٍع
ال ميكن أن يكون إال وهم ّياً.
يش ٍء يجب أن ينطلق من املعرفة؛ وإ ّن ما يبدو
كام سبق أن ر ّددنا يف م ّرات عديدةُّ ،
كل ْ
يل هو ،رغم ذلك ،األك ُرث ف ّعال ّية يف هذا املستوى ِ
نفسه ،ألنّه هو
أنّه األبع ُد عن املستوى العم ّ
أي يشء يكون صالحاً
الذي من دونه ،هنا كام يف جميع املستويات األخرى ،يستحيل إنجا ُز ِّ
وسطحي.
عبثي
ٍّ
حقًّا ،ويكون شيئاً آخر غ َري اهتيا ٍج ٍّ
أخص إىل املسألة التي تشغلنا حاليّاً ،ميكننا أن نقول
بصورة ّ
ألجل هذا ،وليك نعود ُ
كل ال ّناس كانوا يفهمون ما هو العالَ ُم الحديثُ حقيقةً ،فإ ّن هذا األخ َري سينتهي
أنّه ،لو أ ّن َّ
محض :إنّه
مثل وجود الجهل ووجو ِد ِّ
وجو ُده فورا ً ،أل ّن وجو َده هوَ ،
سلبي ٌ
كل يش ٍء محدو ٍدٌّ ،
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ليس إالّ اإلنكا َر للحقيقة التقليديّة واملتعالية (فوق البرشية .) supra-humaine/
بأي
أي كارثة ،ما يبدو مستحيالً تقريباً ّ
إ ّن هذا التغيري سيتحقّق هكذا بدون حدوث ِّ
وسيلة أخرى؛ فهل نحن ُم ِ
نتائج عمليّ ٍة
خطئون مل ّا نؤك ّد أ ّن معرف ًة كهذه ميكن أن تؤ ّدي إىل َ
الكل
الصعب ج ّدا ً التّسلي ُم بأ ّن َّ
عظيم ٍة ح ّقاً؟ لك ْن ،من جهة أخرى ،يبدو ،لألسف ،من ّ
أي زمن مىض؛
أغلب ال ّناس هم قطعاً أبع ُد عنها ّ
مم كانوا يف ّ
يَ ِصلون إىل هذه املعرفة ،الّتي ُ
صحيح أ ّن هذا ليس رضوريًّا البتّة ،ألنّه يكفي وجو ُد نخب ٍة قليل ِة العدد لك ْن ُم َك ّون ٍة بشكل
جيّد ليك تقود الجامه َري ،التي ينبغي أن تستجيب إليحاءاتها ( )suggestionsمن دون أن
تكون لها أدىن فكرة عن وجودها [النخبة] وال عن آليات عملها؛ هل ما زال ،بع ُد ممكناً
تكوين هذه النخبة يف الغرب؟
كل ما قد سمحت لنا الفرصة بعرضه ،يف مكان آخر ،يف ما
ليس لدينا النيّ ُة للعودة إىل ِّ
يخص دو َر ال ّنخبة الفكريّة يف مختلف الظّروف التي ُيكننا أن نراها ُمحتَ َملة الحصول يف
ّ
ٍ
كل الذي يتّخذه التغي ُري الذي
وشيك نسب ّياً .سنكتفي ،إذا ً ،بِق ْول اآليت :أيّاً يَكُنِ الشّ ُ
مستقبل
كل عالَم منها أم
ُيثّل ما ميكن أن نس ِّميَه العبو َر من عالَمٍ إىل آخ َر ،سوا ًء أطالت دور ُة ِّ
قصت ،فإ ّن هذا التّغي َري ،حتّى وإن ات ّخذ مظه َر قطيع ٍة ُمبا ِغتة ،ال يستلزم أبدا ً انقطاعاً تا ًّما،
ُ
أل ّن هناك ترابُطاً سبب ًّيا يصل جمي َع ال ّدورات ببعضها.
توص ِ
لت ال ّنخبةُ ،التي نتح ّدث عنها ،إىل التّشكُّل ،يف ما هو ُمتاح من الوقت بَ ْع ُد،
إذا ّ
فسيكون بإمكانها اإلعدا ُد للتّغيري حتّى يت َّم يف الظّروف الفُضىل ،وحتى ت ُقلَّل االضطراباتُ
الحتم ّية التي سرتافقه إىل الحدو ِد ال ُّدنيا؛ لك ْن ،حتّى وإ ْن مل يكنِ األمر كذلك ،فسيكون لها
دامئاً مه ّم ٌة أخرى ،أه ُّم بع ُد ،وهي مهم ُة املساهمة يف حفظ ما يجب أن يبقى موجودا ً يف
العالَم الحا ّيل ليُستع َمل يف بناء عالَم الغد.
للصعود،
من
البديهي أنّه يجب عىل املرء عد ُم انتظار اكتامل الهبوط حتى يستع َّد ّ
ِّ
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الصعود سوف يحصل بالرضورة ،حتى وإ ْن مل يكن باإلمكان
وذلك مبج ّرد أن يعلم أن هذا ّ
تفادي الهبوط ،قبل ذلك ،إىل كارثة ما؛ وهكذا ،يف جميعِ الحاالت ،لن يذهب العمل املن َج ُز
املكاسب التي ستجنيها النخبة لنفسها ،لك ْن لن
يخص
سدى :لن يكون ذلك ممكناً إالّ يف ما ّ
ً
َ
يكون األم ُر كذلك بال ّنسبة للنتائج اآلجلة لإلنسان ّية جمعاء.

اآلن ،إليكم كيف ت َ ْج ُدر رؤي ُة األمور :ما زالت النخبة موجودة يف الحضارات الرشق ّية،
ومع التّسليم بحقيقة أنّها تتضاءل فيها أك َرث فأك َرث أمام االجتياح الحديث ،فإنّها رغم ذلك
وري أن يكون األمر هكذا لحامية وديعة التّقليد (dépot
ستبقى حتّى ال ّنهاية ،ألنّه من ّ
الض ّ
كل ما يجب ِحفظُه.
 )de la traditionالذي يجب ألّ ينقرض ،ولضامنِ نقْل ِّ
يف الغرب ،وعىل العكس من ذلك ،مل ت َ ُع ِد ال ّنخب ُة موجود ًة حاليّاً؛ ميكننا ،إذا ً ،أن نتساءل
عم إذا ما ستكون
أي ّ
ّ
عم إذا كانت سوف تتشكّل فيه من جديد قبل نهاية عرصنا هذاْ ،
للعامل الغر ّيب ،رغم انحرافه ،مساهم ٌة يف هذا الحفظ ويف هذا ال ّنقل؛ إذا مل يكن األمر
أي عنرص صالح
كذلك فإ ّن النتيجة هي أ ّن الحضارة ستنقرض بأكملها ،ألنّه لن يبقَى فيها ُّ
التقليدي.
كل أثر للعقل
لالستفادة منه للمستقبل ،مبا أنّه سوف يكون قد اختفى ُّ
ّ
إ ّن السؤال ،بالشكل الذي طرحناه به ،ميكن ّأل تكون له ّإل أهمي ٌة ثانوي ٌة ج ًّدا بال ّنسبة
لل ّنتيجة النهائية ،لك ْن ،رغم ذلك ،فإ ّن له ،من وجهة نظر نسبيّة ،فائد ًة ما يجب علينا
وض ُعها يف االعتبار حالَام نَقبل بأ ْن نأخذ بالحسبان الظروف الخاصة للمرحلة التي نعيشها.
كل يشء ،جزء من
ميكننا ،باملبدأِ ،أن نكتفي بلفت النظر إىل أ ّن هذا العالَ َم الغر َّيب هو ،رغم ِّ
املجموع الذي يبدو أنّه قد انفصل عنه منذ بداية األزمنة الحديثة ،وإىل أنّه ،يف أوج تكامل
الدورة ،يجب أن تتالقى جميع األجزاء من جديد بكيفيّ ٍة ما؛ لك ّن هذا األم َر ال يستوجب،
بالرضورة ،إحيا ًء مسبقاً للتقليد الغر ِّيب ،أل ّن هذا األخ َري ميكن حفظُه ،فقط ،يف حالة وجود
إمكانية مستم ّرة يف مصدره ِ
خارج الصورة الخاصة التي اكتساها يف زمن مح َّددِ .ز ْد
نفسهَ ،
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عىل ذلك ،نحن ال نُق ِّدم هذا املعطى إال من باب اإلشارة ،ألنّه ،من أجل أن يُف َهم متاماً،
يجب أن ن ِ
األسايس والتقاليد التابعة ،وهذا ما ال نسعى
ُقحم ُمعطى العالقات بني التقليد
ِّ
إىل فعله هنا .إ ّن هذه ستكون الحالة األش ّد من حيثُ عد ُم املالءمة للعالَم الغر ِّيب ،مأخوذا ً
بذاته ،ووض ُعه الراه ُن ميكن أن يثري الخشي َة من كون هذه الحالة هي املتحقِّق َة فعل ّياً اآلن؛

أفضل
حل َ
األمل يف ٍّ
ومع هذا ،فقد ذكرنا بأ ّن هناك بعض العالمات التي تسمح بالرجاء بأ ّن َ
مل يَ ِض ْع بَ ْع ُد نهائيّاً.

مم يُعتقد ،بدأوا يدركون ما يَنقص
يوجد ،اآلن ،يف الغرب عد ٌد من الناس ،أك ُرب ّ
حضارت َهم ،وإذا ما كانوا قد ا ُختُزلوا بطموحات ُمبْ َهمة وبأبحاث عقيمة يف أغلب األحيان،
ٍ
معطيات حقيق ّي ًة ال ميكن أن يُع ِّوضَ ها
بل وإن حصل أنّهم تاهوا متاماً ،فذلك ألنهم يفتقدون
الرضوري .طبعاً،
العقائدي
أي ُمنظَّمة ميكنها أن ت ُؤ ِّمن لهم اإلرشا َد
ّ
ّ
يش ٌء ،وألنّه ال توجد ُّ
ْ
[[[
نحن ال نتكلّم هنا عن أولئك الذين متكنوا من وجدان هذا اإلرشاد يف التقاليد الرشقيّة،
خارج العالَم الغر ِّيب؛ إ ّن هؤالء ،الذين ال
والذين هم بالتايل ،عقليّاًَ )intellectuellement( ،
ُيثِّلون ،مع العلم ،سوى حالة استثنائية ،ال ميكنهم البتّة أن يكونوا جزءا ً مت ِّمامً من نخبة
وصل
غرب ّية؛ إنّهم ،يف الواقع ،امتدا ٌد لل ُّنخَب الرشق ّية ،امتدا ٌد ميكنه أن يتح ّول إىل عنرص ْ
بني هذه األخرية وبني النخب الغربيّة ،يوم تصل هذه األخرية إىل التشكُّل؛ لك ّنها ،وبحسب
صح القول ،ال ميكنها أن تتشكّل إال مببادرة غربية بالكامل ،وهنا بالذات تكمن
تعريفها ،إذا ّ
املشكل ُة كلُّها.
إ ّن هذه املبادر َة غ ُري قابلة للتحقُّق إال بإحدى طريقتني :إما أ ّن الغرب سيجد لها
الوسائل يف ذاته ،من خالل عودة مبارشة إىل تقليده الخاص ،عودة ينبغي أن تكون مبثابة
يقظة تلقائية لإلمكانيات الكامنة؛ أو أ ّن بعض العنارص الغرب ّية ستُنجز مه ّمة اإلحياء تلك
باالستعانة مبعرف ٍة ما بالعقائد الرشقية ،معرفة ال ميكنها ،مع ذلك ،أن تكون البتّة مبارشة
[[[ـ وجدان :مصدر وجد ،وجبت اإلشارة ألن السائد استعامل املصدر (إيجاد) يف مثل هذه الحالة ،والخطأ واضح( ،املرتجم).
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( )immédiateبالنسبة إليهم ،أل ّن عليهم أن يظلّوا غربيّني ،لك ّنها معرفة ميكن تحصيلها
برضب من التأثري من الدرجة الثانيةُ ،يا َرس ع َرب وسطاء مثل أولئك الذين ك ّنا قد أرشنا إليهم
منذ قليل .إن الفرض ّية األوىل من هاتني ُمستَ ْب َعدة ج ّدا ً ألنّها تستوجب أن يوجد يف الغرب،

التقليدي كل ًّيا ،وقد قلنا سابقًا أ ّن هذا الوجو َد،
األقل ،قد ت ّم فيه حفظ العقل
رص عىل ِّ
ِّ
عن ٌ
وبالرغم من بعض التأكيدات ،يبدو لنا مشكوكًا فيه ج ًّدا.
يف هذه الحالة ،سيكون من املفيد ،رغم أ ّن هذا ال ميثّل رضورة قصوى ،أن تتمكّن
ال ُّنخبةُ ،يف طور التشكُّل ،من أن تتّخ َذ لها ُم ْرت َكزا ً يف ُمنظَّمة غربيّة لها يف األصل وجو ٌد
يبق ،يف الغرب ،إال ُمنظَّمة واحدة متلك طابَعاً تقليديًّا
يل ،والحال أنّه يبدو جليًّا أنّه مل َ
فع ٌّ
املعني بقاعدة مناسبة :إنّها الكنيسة الكاثوليكية.
العمل
َ
وتحفظ عقيد ًة قابل ًة ألن ت ُز ِّود
َّ
الديني الذي تظهر به
أي تغيري يف الشّ كل
يكفي أن يُعا َد إىل عقيدة هذه (الكنيسة) ،بال ِّ
ِّ
العميق الذي متتلكه حقيق ًة يف ذاتها ،لك ّن الذي يبدو أن
خارجاً ،أن يُعاد إليها املعنى
ُ
ممثليها [الكنيسة] الحاليّني مل يعودوا يُدركون هذا املعنى ،كام أنّهم ال يدركون أيضاً ات ّحاده
الجوهري مع غريه من األشكال التقليدية؛ فضالً عن ذلك ،فإ ّن األمرين غري قابل َْي لالنفصال.
َّ
ُعب ،اشتقاق ًّيا،
سيكون ذلك هو تحق َُّق الكاثوليكية ،باملعنى
الحقيقي للكلمة ،التي ت ّ
ّ
عن فكرة «العالَمية» ( ،)universalitéاليشء الذي ينساه كثريا ً أولئك الذين يرغبون يف أالّ
خاص وغر ٍّيب ٍ
يل
يجعلوا منها سوى التّسمية الحرصية لشكلٍ ٍّ
محض ليس له ُّ
أي رابط فع ٍّ
بالتقاليد األخرى؛ وميكننا القول أ ّن الكاثوليكية ليس لها ،يف الحالة الراهنة لألمور ،إال وجو ٌد
ايض» مبا أننا ال نجد فيها ،بالفعل ،وعيًا بالعالَميّة؛ لك ْن ،من الصحيح أيضاً ُ
القول أ ّن
«افرت ٌّ
وجو َد منظَّمة تحمل مثل هذا االسم هو اإلشارة إىل وجود أساس ممكن إلحيا ٍء للعقل
ّلت يف العرص الوسيط دعامة لهذا العقل
التقليدي يف معناه التّا ّم ،وال س ّيام أنّها كانت قد مث ْ
ّ
يف العالَم الغر ِّيب.
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كل ما كان موجودا ً قبل االنحراف
إ ّن األمر إذا ً ال يتعلّق ،بامل ُج َمل ،سوى بإعادة بناء ِّ
رص آخ َر؛ وإذا اندهش البعض من
الحديث ،مع القيام بأعامل التّكييف الرضوريّة لظروف ع ٍ
مثل هذه الفكرة ،أو احت ّجوا عليها فذلك ألنّهم هم أنفسهم ،بال علم منهم ،أ ْو رغامً عنهم،
شبون بالعقل ّية الحديثة إىل درجة أنّهم أضاعوا كلّ ًّيا معنى ٍ
تقليد مل يعودوا يحتفظون منه
ُم ْ َ
سوى بالقرشة .من امله ّم معرفة ما إذا كانت شكليّ ُة «املعنى الحر ِّيف» (formalisme de la

 ،)lettreالتي هي ،ب ْع ُد ،إحدى فروع «املاديّة» كام فهمناها أعاله ،قد خنقت «الروحيّة»
ويكنها أن تنبعث
( )spiritualitéنهائ ًّيا ،أو أ ّن هذه األخري َة مل يُح َجب عنها ال ّنور إلّ ُمؤقّتًا ُ
بَ ْع ُد يف حضن املنظّمة املوجودة؛ لك ْن تتايل األحداث ،وح َده ،سيسمح بالتّأكُّد من ذلك.
نفسها ،عاجالً أو آجالً ،عىل قادة الكنيسة
من جهة أخرى ،ميكن أن ت َفرِض هذه األحداثُ ُ
الكاثوليك ّية ،كرضورة حتم ّية ،أم ًرا لن يفهموا مبارشة أهم ّيته من وجهة نظر العقالن ّية
ُ
حصول ظروف طارئة
املحض؛ إنّه ألم ٌر مؤسف بالتأكيد أن يتو ّجب ،ليك يُع ِملُوا تفك َريهم،
لوي؛ لك ْن يجب التسليم
خارج ِّ
كل مبدأٍ ُع ٍّ
شبيهة بتلك املتعلّقة باملجا ِل ّ
يايس ،املص َّن ِف َ
الس ِّ
لكل إنسان بالوسائل املتوفّرة مبارش ًة يف
بأ ّن الفرصة لتنمية إمكان ّيات كامنة يجب أن تُ َنح ّ
متناول فهمه الحا ِّيل.
ألجل ذلك سنقول ما ييل :أمام تفاقم الفوىض التي تَ ُع ُّم أكرثَ فَأكرثَ ،فإ ّن هناك ما يدعو
الخارجي ،يف الغرب
الستحضار القوى الروح ّية التي ظلّت متارِس ،بَ ْع ُد ،فعالً يف العالَمِ
ِّ
متاماً كام يف الرشق؛ ونحن ال نرى من ذلك ،من ناحية الغرب ،إال الكنيس َة الكاثوليكيّةَ.
إذا استطاعت هذه األخري ُة أ ْن تتواصل ،عرب هذا امل َ ْدخَل ،مع ممثّيل التقاليد الرشقيّة ،فلن
يكون بوسعنا سوى تهنئة أنفسنا عىل هذه النتيجة األوىل ،التي ميكنها أن تكون ،تحديدا ً،
نقطة االنطالق إىل ما نصبو إليه ،أل ّن ال ّزمن لن يتأخر بنا ،بال ّ
شك ،لندرك أن مج َّرد ات ّفاقٍ
تائج الَ ْمر ُج ّوةُ ،بحيث ينبغي
خارجي
و»ديبلومايس» سيكون وهميّاً ولن ترتت ّب عنه ال ّن ُ
ٍّ
ٍّ
الوصول إىل األمور التي كان من املفروض طبيعيًّا االنطالق منها ،أي السعي إىل االتفاق حول
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يصبح ُم َمثِّلو الغرب مدركني حقًّا
املبادئ ،اتفاق ينبغي أن يكون رشطَه
َّ
الرضوري والكا َيف أن َ
لهذه املبادئ ،كام هم دامئاً ممثِّلو الرشق.
الحقيقي ال ميكن أن يت ّم إالّ ِمن األعىل و ِمن الداخل،
ونك ِّرر م ّرة أخرى أيضاً بأ ّن االت ّفاق
َّ
داخل املجال الذي ميكننا تسميته ،عىل السواء ،عقالنيًّا ( )intellectuelأو
وبالنتيجة أ ْن يَت َّم َ
نفسها مبنتهى
روح ًّيا ( ،)spirituelأل ّن هاتني الكلمتني بالنسبة إلينا لهام ،يف العمق ،الدالل ُة ُ
ال ِّدقّة؛ ومن ث َ َّم وانطالقاً من هذا فإ ّن االت َ
ّفاق س َيت ُّم ،بالرضورة ،يف جميع املجاالت األخرى،
متاماً كام يحصل عندما يُ ْر َس مبدأٌ َما ،لن يبقى سوى استنباط ،أو باأل ْحرى «توضيح»
( )expliciterكل اللوازم املرتتّبة عنه.
ال ميكن أن يبقى أمام هذا األمر سوى عائق واحد :إنّه التبشري ()prosélytisme
الغر ُّيب[[[ ،الذي ال يَ َسعه أن يعزم عىل القبول بأنّه يجب أحياناً أن يكون لنا «حلفاء»
( )alliesال ميكن أ ْن يكونوا ،البتّة« ،رعايا» ()sujets؛ أو ،ليك نكون َّ
الخلل
أدق يف كالمنا ،إنّه ُ
يف الفهم ،وليس التبشري سوى إحدى نتائجه؛ فهل ميكن تخطّي هذا العائق؟ إذا مل يكن
األمر كذلك فام عىل النخبة ،ليك تتشكّلّ ،إل أ ْن ت ُع ِّول عىل جهود أولئك املؤ َّهلني ملا ميلكون
الشق؛ وهكذا
خارج كل وسط مح َّدد ،وتع ِّول كذلك ،بالطبع ،عىل دعم ّ
من قدرة عقليّةَ ،
أصعب ،وال ميكن لفعلها أن يؤث ِّر إال يف ٍ
أمد َ
أطول ،مبا أنه يتو ّجب عليها
فإّن عملَها سيصبح
َ
كل الوسائل الرضورية لذلكَ ،
بدل أن تجدها مه ّيأة متاماً كام يف الحالة
أن توجِد بنفسها َّ
الصعوبات ،مهام كانت كثرية ،هي ذات طبيعة متنع
األخرى؛ لك ّننا ال نعتقد ،البتّة ،أ ّن هذه ّ
إنجاز ما يجب إنجازه بطريقة أو بأخرى.
نحن نق ّدر ،إذا ً ،أنّه من املناسب أن نُعلِن ،بَ ْع ُد ،ما ييل :تو َجد ،منذ اآلن ،يف العالَم
الغر ِّيب ،إشاراتٌ مؤكّد ٌة عىل وجود حركة ال تزال ،بَ ْع ُد ،غامضة إنّ ا باستطاعتها بل يجب
[[[  -املقصود بالتبشري الغريب هو التغريب ،ال التبشري املسيحي.
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عليها أن تؤ ِّد َي طبيعيًّا إىل إعادة تكوين نخبة عقالنيّة ،إال إذا حصلت كارث ٌة بشكل رسيع
ج ًّدا متنعها من أن تنم َو حتّى النهاية .تكاد الحجة تنتفي للقول بأ ّن للكنيسة مصلح ًة كاملةً،

صح القول ،مثل هذه الحركة،
يل ،يف أن تتق ّدم ( ،)devancerإذا ّ
يف ما يتعلق بدورِها املستقب ِّ
بدل أن ترتكَها تت ّم من دونها ،فتكون ُمرغَم ًة عىل اللّحاق بها ،متأخِّرةً ،ليك تحافظ لنفسها
الرضوري أن يتموضع املرء عند وجهة نظر
عىل تأثري يكاد يفلت من قبضتها؛ ليس من
ّ
صيب األوف َر من
رفيعة وال ت ُ ْد َر ُك إال بصعوبة ،ليك يَفهم أنّ ،بامل ُج َمل ،للكنيسة بالذات ال ّن َ
ٍ
موقف ،مع كونه بعي ًدا ج ًّدا عن أ ْن يتطلّب تنا ُزالً عىل
الفوائد التي بإمكانها أن تجن َيها من
مستوى العقيدة ،ميكنه عىل العكس أن يؤ ِّد َي إىل التخلُّص من كل اندساس للعقل الحديث،
يش ٍء خارجاً.
يتغي ُّ
كام أنّه ،إضاف ًة إىل ذلك.،ن ّ َ
أي ْ
سيبدو األمر مفارقاً ( ،)paradoxalنوعاً ما ،أن تُرى املس ّيح ّي ُة الكامل ُة تتحقّق بدون
نفسها يف أتون الحاجة النادرة (obligation
مساهمة الكنيسة الكاثوليكيّة ،التي ّ
ربا ستجد َ
 )singuliereبأ ْن ت َقبل أن يُدافَ َع عنها ض ّد هجامت أفظع من كل ما تع ّرضت له سابقاً،
األقل أولئك الذين يسمحون
أن يُدافَ َع عنها من ِقبل أشخاص ،كان قاد ُة الكنيسة ،أو عىل ِّ
لهم بأن يتكلموا باسمهم ،قد َس َع ْوا ،يف بادئ األمر ،إىل تشويه سمعتهم (إفقادهم االعتبار)
( )deconsidererبقذفهم بأ ْوهن الشبهات؛ ومن جانبنا ،نحن نأسف أ ّن األمر كان عىل
هذا ال ّنحو ،لك ْن إذا أردنا ّأل تصل األمور إىل هذا الح ّد ،فام زال هناك ُمتَّسع من الوقت
رصفوا مبا ميلكون من معرفة كاملة
ألولئك ،الذين متنحهم مواقفُهم أجس َم املسؤوليات ،أن يت ّ
خش أن يجري ُ
إيقاف محاوالت
بالوقائعّ ،
وأل يسمحوا بع َد اآلن بأن تصل األمور بحيث يُ َ
ميكن أن تكون لها نتائج يف أعىل درجة من األهمية ،وذلك بسبب عدم الفهم أو سوء النيّة
ٍ
بدرجات متفاوتة ،وهذا ما ُرص َد فعالً من قَبْ ُل ،وهذا ما يُثبِت م ّرة
لبعض األفراد التابعني
كل مكان يف زماننا هذا.
أي ح ٍّد تسود الفوىض يف ِّ
أخرى بَ ْع ُد إىل ِّ
أي امتنانٍ مقابل هذه التحذيرات ،التي نق ّدمها بكل استقاللية
نتوقّع ِفعالً ّأل نَلْقى َّ
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وبالعزم ِ
نفسه أو
وبشكل مج َّرد متاماً من املنفعة الشخصيّة؛ نحن ال نبايل بذلك ،سنواصل،
ِ
لكل ظرف ،سنواصل يف قول
األنسب ّ
الواجب ،وبالشّ كل الذي َس َنى أنّه
أكرثَ ،كلّام دعانا
ُ
ُ

بعض
ما يجب أن يُقال .إ ّن ما نقوله حال ًّيا ليس إال ملخ ََّص االستنتاجات التي أوصلتنا إليها ُ
طبيعي ،عىل مجا ٍل عقال ٍّين ٍ
محض؛ ليس لنا،
«التجارب» األخرية التي أجريناها ،وهذا أم ٌر
ٌّ
تفاصيل هي مع ذلك قليل ُة الفائدة يف ذاتها؛
َ
األقل ،أن نَ ْدخل بهذا الخصوص يف
اآلن عىل ِّ
لك ْن مي ِك ُننا التأكيد أنّ ُه ال يو َجد ،يف ما سبق من كالم ،كلم ٌة واحد ٌة كتبناها دون أن نكون
قد تأ ّملنا فيها.
السعي ملعارضة ذلك مبامحكات ()arguties
ليُعلَ ْم جي ّدا ً أنّه من غري املفيد،البتّةّ ،
وقت ن ِ
ُهد ُره يف
فلسف ّية نريد تجاهلها؛ نحن نتكلم ب ِج ِّديّة عن أمور ِج ِّديّة ،وليس لنا ٌ
كل
أي فائدة ،ونحن عازمون عىل اإلعراض كلّ ًّيا عن ِّ
مجا َدالت كالم ّية ليس لها بالنسبة إلينا ُّ
كل شجار َمدرسيّ ْي كانا أو حزبيّ ْي (علميّني كانا أو سياسيّني) (d’école ou de
جدال وعن ّ
َ
يش َء من
 ،)partiكام أننا نرفض ،بشكل قاطع،
القبول بإلصاق ِّ
أي ِس َم ٍة غربيّ ٍة بنا ،ألنّه ال ْ
ِ
البعض أم أغَاظَهم ،فإ ّن هذا هو موقفنا،
الس ّمت الغرب ّية يُناسبنا؛ وسواء أَأَ ْع َج َب هذا األم ُر َ

غيه يف هذا الص ّدد.
يش َء يستطيع أن يُ ّ
وال ْ

يتو ّجب علينا ،اآلن أن نُسمع أيضاً إنذا ًرا ألولئك الذين ،مبا ميلكون من قابل ّية لفهمٍ
رص التكوين
رفيعٍ ،إ ْن مل يكن بدرجة املعرفة التي أدركوها فعل ّياً ،هم َم ْنذُورون ل ُيصبحوا عنا َ
للنخبة املأمولة .ما من ٍّ
بكل ما للكلمة من
العقل الحديثَ «الشيطا َّين» ،حقيقةًّ ،
شك يف أ ّن َ
رص ،املعزول َة وامل ُشتَّت َة حاليًّا ،من الوصول إىل
معانٍ  ،يَ ْجهد بكل الوسائل ليك مينع هذه العنا َ
يتعي ،إذًا ،عىل الذين قد
التّامسك
ّ
الرضوري ليك تُ ار َِس تأث ًريا حقيق ّياً عىل العقل ّية العا ّمة؛ ّ
َ
يتعي عليهم أالّ ت َ ْح ِرفَهم عن
َو َع ْوا ،كلّ ًّيا تقري ًبا،
الهدف الذي يجب أ ْن تتو ّجه إليه جهو ُدهمّ ،
العوائق التي ستعرتضهم أيًّا كانت طبيعتُها.
ذلك
ُ
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بال ّنسبة للذين مل يصلوا يف هذا بَ ْع ُد إىل النقطة التي ت ُصبح وجهتُهم ،انطالقاً منها،
معصوم ًة ( )infaillbleمبا مينع من الخروج عن السبيل القومية ،بالنسبة لهؤالء فإ ّن
االنحر ِ
رضوري ،بل سنقول،
محل خشية؛ لذا فإ ّن االحتيا َط األقىص
افات األخط َر تبقى دامئًا َّ
ٌّ

«الخص َم» الذي مل يُه َز ْم نهائ ًّيا،
بطيب خاطر ،أنّه يجب أن يُ ْدفَع به إىل درجة الحذر ،أل ّن
ْ
إىل ح ّد اآلن ،يُت ِقن التلبُّ َس باألشكال األش ِّد تن ُّو ًعا ،وأحيانًا األش ِّد ُمفا َجأة .ويحصل أ ّن أولئك
أنفسهم قد أفلتوا من «املا ّديّة» الحديثة ،يُ ْؤخَذون ثانية بأمور ،وإن بدت
الذين يظُ ُّنون َ
نفسه؛ وبال ّنظر إىل منط تفكري األوروب ّيني
ظاهرا ً أنّها ت ُناقضهاّ ،إل أ ّن لها يف الحقيقة الطابَ َع َ
( )tournure d’esprit les Occidentauxفإنّه يجدر بنا ،يف هذا الصدد ،أ ْن نُح ِّذ َرهم،
ارسه عليهم «الظواه ُر» الخارق ُة للعادة بدرج ٍة ما؛
بوج ٍه َّ
أخص ،من اإلغراء الذي ُيكن أن تُ َ
فمن هنا بالذات يأيت ال َق ْد ُر األك ُرب ِمن أخطا ِء «ال ّروحانيني ال ُج ُد ِد» (،)néo-spirilualistes
وعلينا أن نتوقّ َع أ ّن هذا الخط َر سيتعاظم بَ ْع ُد ،أل ّن القوى امل ُظلِم َة ()forces obscures
التي ت َر َعى الفوىض ال ّراهن َة تجد يف ذلك واح ًدا من وسائل تأثريها األش ّد ف ّعال ّية.
بل من امل ُحتمل أنّنا مل نَ ُع ْد بعيدين عن العرص الذي تتعلّق به ال ّنبوءة االنجيل ّية
( )prédiction évangeliqueالتي ذكّرنا بها سابقاً« :سيقو ُم ُم َس َحا ُء كَذَب ٌة وأنبيا ُء كذَب ٌة
ويُ ْعطُون ٍ
وعجائب حتى يُضلّوا ،لو أمكن ،امل ُختارين أيضاً» .إ ّن «املُخْتارين»
آيات عظيم ًة
َ

( )élusهم ،كام ت ُّ
الحقيقي،
َدل الكلمة ،جزء من «النخبة» ،كام ت ُف َهم يف متام معناها
ِّ
وباإلضافة إىل ذلك ،لِ َنق ُْل ذلك بهذه املناسبة ،لهذا السبب نحن نت َم ّسك مبصطلح الـ «نخبة»
«الدنيوي» ()profane؛ إ ّن
الس ِّيئِ الذي تع ّرض له يف العالَم
ّ
هذا بالرغم من االستخدام ّ
هؤالء ،بفضل «التحقّق» الداخيل ( )réalisation interieureالذي بلغوه ،ال ميكن أن
يكونوا ،البتّة ،ضحايا للغواية ،لك ْن لن يكون األم ُر مامثِالً بالنسبة ألولئك الذين ،لِك ْونهم ال
ميلكون بَ ْع ُد يف أنفسهم سوى إمكانيات للمعرفة ،هم ،بكل دقّة ،ليسوا سوى « َم ْد ُع ِّوين»
( ،)appelésولهذا يقول االنجيل« :إ ّن امل َ ْد ُع ِّوين كثريون ،وأما امل ُختارون فقليلون».
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نحن نَ ْدخل يف زمان سيصبح فيه ،صعباً ج ًّدا عىل اإلنسان «أ ْن ُييِّز بني ال ُّزؤان والحبوب
الصالحة» ،وأن يُ ْن َج َز حقيق ًة ما يسميّه الالهوتيّون «بصرية العقول» (discernement des
 ،)espritsوذلك بسبب املظاهر امل ُش َّوشة التي لن تزيد إال اشتدادا ً وتكاث ُ ًرا ،وكذلك بسبب
فتض أ ْن تكون وظيفُتهم الطبيع ّي ُة إرشا َد
عدم وجود معرفة حقيق ّية لدى أولئك الذين يُ َ
اآلخرين ،بينام هم اليوم ليسوا ،يف غالب األحيان ،سوى « ُم ِ
رشدين ُع ْم ٍي».
سرنى ،إذا ً ،ما إذا كان للقدرات الذهن ّية الجدال ّية ( ،)subtilités dialectiquesيف مثل
هذه الظروف ،نف ٌع ما ،وما إذا كانت «فلسفةٌ» ما ،وإن كانت يف أرقى مستوى ممكن،
وهم يجب عىل البعض
هي ما سيكفي لكبح جِامح «القوى الجه ّنميّة»؛ إ ّن هنا ،ب َع ُدً ،
ِ
املحض،
الحقيقي للعقالن ّي ِة
أن يستربِئوا منه ،أل ّن هناك كث ًريا من الناس ،لجهلهم باملعنى
ِّ
يظ ّنون أن مج ّرد معرفة فلسف ّية هي ،حتّى يف أحسن الحاالت تكاد ال ترقى إىل مستوى
كل يشء ،وعىل القيام بتصحي ِح
ظل للمعرفة الحقيقيّة ،يظ ُّنون أنّها قادرة عىل معالجة ِّ
ٍّ
العقليّة املعارصة؛ كام أ ّن هناك أيضاً من يعتقد أنّه قد َوجد يف العلم الحديث ِ
نفسه ِمرقا ًة
ؤس ًسا ،بالتحديد ،سوى عىل إنكار تلك
نحو الحقائق العليا ،يف حني أ ّن هذا العل َم ليس ُم َّ
أسباب للضّ الل؛ ل َق ْد أُ ِ
الحقائق .إ ّن هذه األوها َم هي ،بالق ْدر ِ
هدرت جهو ٌد كثري ٌة
نفسه،
ٌ
وكان الحصاد خرساناً مبيناً ،وهكذا فإ ّن الكثري من الذين يُريدون ،صادقني ،مقاوم َة العقل
كل
الحديث قد خارت قُواهم ،ألنّهم مل ّا ملْ يَظفَروا باملبادئِ الجوهريّ ِة التي يجعل فقدانُها َّ
عملٍ هبا ًء منثورا ً ،تاهوا يف املآزق التي يستحيل عليهم الخروج منها أب ًدا.
إ ّن أولئك الذين سيَنجحون يف تذليل جميع العقبات ،ويف التغلّب عىل عداوة بيئة
ِ
لكل روح ّية ( ،)spiritualitéسيكونون ،بال شك قلييل العدد؛ ولك ْن ،نقول م ّر ًة
معارضة ِّ
أخرى ،ليس العدد هو ما يَه ُّم ،ألنّنا هنا يف ميدانٍ قواني ُنه مغاير ٌة كلِّ ًّيا لقوانني املا ّدة.
فال َ
قبل أن يغ َر َق
أي أملٍ بالوصول إىل نتيجة ملموسة َ
مجال إذا ً لليأس؛ كام أنّه ال يوجد ُّ
العالَ ُم الحديثُ يف خض ِّم كارث ٍة ما ،ولن يكون هذا األمر أيضاً سبباً وجيهاً لعدم القيام
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رص الحا َّيل.
بعمل يتجاوز تأث ُريه
الحقيقي الع َ
ُّ
مم
يش َء ّ
إ ّن أولئك الذين يستهويهم االستسال ُم لإلحباط عليهم أن يكونوا واثقني بأ ْن ال ْ
قد أُنجِز يف هذا اإلطار ميكن أن يَضيع أبدا ً ،وبأ ّن الفوىض والضّ َ
الل والظّال َم ال ميكنها أن
تنترص إالّ يف الظّاهر وبشكلٍ مؤقَّت متاماً ،وبأ ّن كل االختالالت الجزئيّة والعابرة يجب أن
يش َء قادرا ً عىل التغلّب يف النهاية
تساعد ،بالرضورة ،يف إرساء التوازن العام الكبري ،وبأ ْن ال ْ
عىل ق ّوة الحقيقة؛ يجب أن يكون شعا ُرهم ( )deviseهو ذاك الذي تب ّنته ،سابقاً ،بعض
املنظامت اإلرشاديّة ( )organisations initiatiquesالغربيّة:

ش ٍء
ال َ
ح ِق َيق ُة تَغ ُ
ْلب ك َُّل َ ْ
()Vinicit Omnia Veritas

()La verite triomphe de tout
()Truth conquers all things
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