الروحانية في عصر العلمانية
بحث يف مآالت احلداثة ال َبعدية
مجيل قاسم

[*]

إدغ[[[

يقصد هذا البحث االقرتاب من قضية شكلت عىل مدى قرن كامل محور مساجالت فكر ما
بعد الحداثة يف الغرب ،عنينا بها التح ّوالت الروحانية التي راحت تجتاح عرص العلامنية وتطرح
أسئلة عميقة حول املآالت املنتظرة للحداثة املعارصة.
يؤسس الباحث واألكادميي جميل قاسم فكرته هنا عىل نقد السلطة املعرفية للحداثة
خضم ثورتها املعارصة العلمية
التي فصلت اإلنسان عن بعده املتعايل وح ّولته إىل شيئية يف
ّ
واالقتصادية.
املحرر
قامت الحداثة الغربية الراديكالية ،يف قطيعتها مع العصور الوسطى ،والنظام القديم ،عىل العودة
إىل الطبيعة ،والتفكري النقدي باملوجودات خارج كل مرجعية ،ما خال سلطة النقد ذاته .ومذهبها
يف ذلك اعتبار اإلنسان معيار القيمة واملعنى ،وراعي الوجود والكينونة ،وكذلك عىل الفصل
ما بني الحقيقة األرضية والحقيقة العلوية ،باعتبار العقل والعقالنية مرجعية الحقيقة املطلقة.
وهكذا فصلت الحداثة اإلنسان عن بُعده (الفطري) بنوع من نزع الطبعنة عن وجوده ككائن
( ،)désnaturalisationكام عزلته عن بعده القديس (نزع القدسنة ( )déssacralisationناهيك
عن امتداده العائيل والجامعي ،والكوين .ونتيجة لعملية التفريد هذه سادت اإلناسة املركزية
(االنرتوبودسية) أي األنوسة املتمحورة عىل الذاتية اإلنسانية وحدها ،وحملت يف طياتها إنفصاماً
وجدانياً ح َّول العناية اإللهية إىل «عناية برشية» ،والحق اإللهي إىل حق برشي حرصي ،وأحل
* ـ باحث وأستاذ فلسفة الجامل يف الجامعة اللبنانية.
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األخالق الربوميتيسية محل األخالق الالهوتية يف العرصين الوسيط والقديم .ورغم إيجابيات
الحداثة لجهة إعادة االعتبار لألنسنة ،فقد حولت األنسان املنسلخ عن بعده الطبيعي ،والقديس،
والكوين ،إىل فرد بال فرادة .كام أدى ربط التحديث والعلمنة بالالَّقدسنة إىل إفقارالدين والعلامنية
عىل حد سواء ،فكانت باألحرى منطاً من العلاموية ،املناوئة للقيمة واملعنى؛ األمر الذي أدى
إىل إفقار البعد الروحاين للوجود ،وتحويل القانون إىل رشعة ايديولوجية تقوم عىل رصاعية السيد
والعبد ،والعقل والدين ،والفرد والجامعة .وهكذا تحول اإلنسان ـ املركزي ،إىل إنسان من دون
بُعد وال امتداد وال أفق وال ماهية (وذلك عىل املستوى النفساين ،والروحي واآلدايب عىل األقل).
لقد مهدت النهضة االوروبية للحداثة ،التي تتحدد بذاتية الحداثة ،دون اي معطى سابق أو
الحق عليها ،عىل كل أصعدة الوجود .وأدى عرص األنوار ،إىل بروز فلسفات وإيديولوجيات
ونزعات مادية ،وتاريخوية ،ووضعية ،وتطورية قامت عىل سيادة العقل ـ املركزي .وازدهرت يف
حينه كتابات مناوئة للدين ،وراحت تسقط معايري النقد الطبيعي عىل الظواهر ذات الطبيعة الوضعية
وامليتافيزيقية عىل حد سواء .وقد اعترب هذا الرتاث الدين يف اصل كل استالب ،باعتباره نوعاً من
األنسنة اإللهية  anthropomorphismeالحلولية ،التعويضية ،التي تسعى إىل تجسيد ما يعجز
اإلنسان عن تحقيقه فيحوله إىل اإلله ،بنوع من التشبيه اإللهي .هكذا تصورت هذه الفلسفات
واألفكار «الذاتية»  subjectivitéرؤيتها لالنعتاق من السلطة الالهوتية وذك انطالقاً من عدمية كل
منحنى ميتافيزيقي وما ورايئ .وما لبثت الفردية الذاتية ان تحولت إىل فردوية محورية ،وصار العامل
ـ رغم الفتوحات الهامة للحداثة ـ نوعاً من «العامل الباهت» بتعبري مارسيل غوشيه ،األمر الذي أعاد
طرح سؤال املعنى والقيمة والغاية.
العلمنة بوصفها الهوت ًا صارم ًا
يف كتابه «املقدس والدنيوي» يتساءل مارسيا إلياد[[[ إذا مل يكن الوجود العلامين الذي يخلو
من اآللهة هو ايضاً ينطوي عىل شكل من أشكال الدين؟ مثة فرق ،إذن ،بني الدين والدينوية

 ،religieusitéوإذا كان الدين يقترص عىل الالهوت ،والفقه ،والشعائر ،فإن الدينوية كامنة يف كل
رسي .وأشكال القديس والرمزي محايثة
وقديس
وعجيب ومتعا ٍل
سام وساح ٍر
ٍ
ما هو ٍ
ٍ
ٍ
ورمزي ،و ِّ
يف أكرث أشكال الحداثة واملعقوليِّة ،وكذلك يف آداب الحياة وقواعد املعاملة .فالسلوك الدهري،
كام تظهر علوم اإلنسان ،بارز يف السلوك الديني ،كام أن السلوك الديني ظاهر يف أشكال السلوك
 the sacred and the Profane/ edition Harcourt Brace Jovanovich 1987.ـ  Mircea Eliadeـ ][1
AL-ISTEGHRAB

شــتا ء 2 0 1 6

االستغراب

الروحان ّية يف عصر العلمان ّية

117

الدهري .فالدهري والحدايث ،يف الحياة العلامنية يتضمن أشكاالً قدسية وحرمية أيضاً .ومن نافل
القول إن موضوعات الحب ،والجنس ،والزي ،والغذاء ،والبيئة ،والحق يف الحياة لها قيمة مقدسة
يف حني أن الظاهرة الدينية ـ حسب إلياد ـ هي ظاهرة تاريخية وزمانية وإن كانت ميتافيزيقية ،كام أن
أشياء العامل الدهرية ذات قيمة أنطولوجية (وجودية) .فالكون ،من حيث أرساريته وجالله وجامله
وعظمته هو كون مقدس .والدنيوية تتجىل يف الوجود والطبيعة ،يف البرش والشجر والحجر وأشياء
العامل العادية.
والقديس والدهري ذات أبعاد تبادلية ،تقوم عىل جدلية املتعايل واملحايث ،الرمزي والفعيل،
املقدس واملدنس ،الكينونة والغيبوبة ،املتناهي والالمتناهي ،اإلميان واإللحاد ،أو الشك
واليقني!؟ باعتبار الشك هو «الكفر» السلب ،والنقيضة ،واإلميان هو اإلثبات ،والطريحة .والحقيقة
تقوم عىل جدلية النقش والطرح وصوال إىل الجمع املعريف .والحداثة ـ حتى يف عرص ما بعد ـ
الحداثة ،والعوملة ،وثورة االتصال ،هي حداثة مثقلة باألرسار الغيبية ،والالمعقولة ،واالحتاملية،
وامليافيزيقية .وإذا كان اإلنسان «البدايئ» ،األصيل ،الفطري ،يعترب املكان مكاناً أنطولوجياً ،وليس
مجرد مكان هنديس ،ويرى الزمان زماناً ميثولوجياً قابالً لالستمرار ،فإن اإلنسان الحديث ،بدوره،
يقدس املكان والزمان والطبيعة والعامل بطريقة محدثة .ويف اإلنسان الحديث رغبات بدئية(أصلية)
متعالية ،ذات بعد نفساين ـ ميقولوجي ،كالرغبة يف العود ،والخلود ،الالتناهي ،والتأله .يف معرض
انتقاله من طور الحيوانية إىل طور ما بعدـ االنسانية ،واملحافظة عىل البيئة ،ومناوأة سفك الدماء،
فتكون حقوق اإلنسان ،والبيئة ،ناهيك عن قتل الروح ،حقوقاً مقدسة.
وهذه النقطة األخرية تطرح سؤاالً مؤرقاً ،تعالجه هذه املحاوالت ،كام تتناوله الكتب الساموية:
هل العنف ،او الرش ،راديكايل ،جذري ،متأصل يف الطبيعة اإلنسانية ،أي باعتبار الخطيئة والعنف
والرش أصلية يف الذات اإلنسانية؟
تبي الدراسات الالهوتية ـ عن السقوط يف العامل ،والخطيئة
لقد ح ّدثنا الكتاب املق ّدس ـ كام ّ
االصلية ،والقتل األخوي ( Fratricideهابيل وقابيل) ،وعن التضحية .وها هي ذي انرتوبولوجيا
وفلسفة العصور الحديثة تتناول جدلية السيد والعبد الرصاعية ،يف النزاع من أجل تأكيد الذات،
والتفوق عىل اآلخر ،والغلبة ،يف جدل املحاكاة بني الذات واآلخر ،وذلك لالستحواذ عىل
املوضوعات ،وهو االصل الذي تنبع منه السلطة والسيطرة ،والتملك وهيمنة اإلنسان عىل اإلنسان،
باعتباره «موضوعاً» من موضوعات وأشياء العامل املوضوعية.
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وتبني الحروب األهلية (من البوسنة إىل رواندا ،وحتى الجزائر ،ولبنان وفلسطني وافغانستان) أن
العنف كان ،يف كثري من األحيان مجانياً واتفاقياً ،األمر الذي يؤكد عىل هذا البعد االصيل للرش يف
الذات االنسانية ،الذي تعمل األديان ،والعقائد ،والرشائع ،والفنون عىل كبحه واو تهذيبه اوتفريجه
باإلحاالت السامية واملتعالية واملقدسة.
دحض علمنة املنفعة
إن علامنية عرص األنوار املتأسسة عىل «الالق َّدسنة» و»الالَّطبعنة» ـ مبعنى الطبيعة الفرطية
لإلنسان ـ قد أحلت «املصلحة» و«املنفعة» محل الحاجة التي قامت عىل الفصل ما بني الديني
والدنيوي .هذه العملية قادت إىل فك عرى العالقة بني اإلنسان والجامعة ،والكائن والكينونة ،عىل
الصعد الثقافية والروحية .وقد متخضت عملية التدهري اآلنفة الذكر ،عن علاموية مرادفة للتدهري
القيرصي ،قامت عىل إبطال الطابع الحرمي ،واىل إفقار الدين والحداثة عىل حد سواء وذلك
بتحويل الدين إىل أيديولوجيا اجتامعية من جهة ،واإلنسان إىل أداة وسيلية ،ناهيك عن امتهان
القيمة واملعنى ،بإفراغ العامل من بعده القديس والروحي واملتعايل.
والوصل ما بني الدهري والقديس ،بني اإلنسان والطبيعة ،بني الكائن والكينونة ،بني السياسة
واألخالق ،صار يف عرص ما بعد الحداثة ،أمرا ً ال مندوحة عنه ،إلعادة اكتشاف معقولية العقل،
ومعنى املعنى ،وأصالة الطبيعة ،وقيمة القيمة ،إذ إن الوصل ما بني الديني والدنيوي ،ال يقل أهمية
عن الفصل ما بني الدين والدولة ،كام أن إناطة العلامنية والدميقراطية ببطالن القدسية ،وإبطال
البعد الحرمي للوجود والطبيعة وحقوق اإلنسان ،يتناىف مع الروحانية والعقالنية بكل أشكالها،
فبأي «معنى» عىل سبيل املثال ميكن اعتبار «إرسائيل» «دولة علامنية»!؟ أو«دولة دميقراطية»
بحسب التوظيف الغريب العلامين.
عود عىل بدء ..إذا كان سبينوزا يف العرص الوسيط قد مهد للحداثة العقلية ،بتجاوزه إلشكالية
العقل والنقل ،وتوطيده للعقل الفكري يف املعرفة ،من دون إلغاء القيمة ،كنمط معريف مصداقي،
فإن كلود ليفي سرتاوس يعترب القيمة ـ باملفهوم األثنولوجي ـ محددة للقيمة .من هنا أهمية املقاربة
لإلنسان يف بعده املعنوي ،انطالقاً من الكلية الثقافية ،وليس من معطيات سابقة أو الحقة ،يف
بُعاده الشخصاين الكيل ،األمر الذي يخفف من غلواء الثقافة «الشائعة» التي ترى إىل الثقافة الحية
واملعاشة كفولكلور أصويل ،بدايئ «وحيش» وما قبل ـ حداثوي؟
لقد تأسس اإلصالح الديني يف الغرب عىل مبادئ العقل الكونية (اللوغوس) فتولد عنه نظرة
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أنسية جديدة ترى الالمتناهي يف التناهي ،والغيب يف الحضور ،والتعايل يف املحايثة واملالزمة،
لكن الطابع الراديكايل «االنقاليب» للحداثة ما لبث أن أحل األنوسة ـ املركزية (األنرتوبوديسية)
محل األلوهة ـ املركزية (الثيوديسية) ،والناسوت بدل الالهوت ،وذلك من دون متييز ما بني األبعاد
الثيولوجية وامليثولوجية ،القديس والدهري ،الديني والدنيوي ،األمر الذي أفىض إىل تأليه اإلنسان،
فتحول الله ـ اإلنسان يف املسيحية إىل إنسان ـ إله ،يف حداثة أراد فيها اإلنسان التخلق باآللهة التي
خلقته فأعاد خلقها (كام يقول فولتري).
التدهري يف مواجهة القيم
إن نهاية الالهوتية ـ الدينية ،التدهري ،العلامين ،كل هذه الكلامت وغريها ،تؤرش ،بنظر الفيلسوف
الفرنيس لوك فريي[[[ ،إىل ذات الحقيقة الواحدة هي :ظهور العامل العلامين .وهكذا أصبح االعتقاد
بالله مع الحداثة العلامنية الغربية مسألة شخصية؛ إذ فقدت القيم األخالقية والحقوقية والجاملية
طابعها القديس ،واقترصت عىل الصعيد اإلنساين ،هذا ،عىل الرغم من أن األسئلة امليتافيزيقية،
والسؤال عن املعنى ال زالت تغذي الوعي الحديث.
ويف مايتعدى األصوليات الدينية ،فإن الغرب الحديث يطمح ويصبو إىل أشكال متجددة من
الروحانية ،األمر الذي يفرس العودة إىل الحكمة الرشقية ،وظهور ال ِف َرق واألديان ـ الجديدة .وهنا
نطر السؤال التايل :كيف نفرس العودة إىل الروحانية يف عامل العلامنية؟
لتفسري هذا االمر يعود الفيلسوف الفرنيس لوك فريي إىل أصول الثورة العلامنية ،إىل اللحظة
الديكارتية ،بوصفها اللحظة التي توطد الذاتية ،الكوجيطية ،وتضع عىل محك الشك ،واالختبار
النقدي ،العقائد الدوغامطية ،بوساطة العامل  Sujetسيد ـ ذاته؟ وهكذا فإن الوعي الحديث
املتأسس عىل الذاتية والوعي الفردي ،وليس عىل التقاليد يفرض نفسه ،كمقوم للحداثة الفكرية:
العامل  Sujetيف عالقته مع الذات .ويرفض أهل الحداثة ،والحال هذه ،كل رأي سلطوي ،ال يخضع
لهذه القاعدة( ،عالقة العامل مع الذات) ،باعتباره «منطق سلطة» ،بغض النظر عن طبيعة وشكل
هذه السلطة ،الخارجية ،إال إذا كانت سلطة وجيهة ،تفرض االعرتاف بها ،والقناعة فيها .وهي،
إذ ال تستبعد االمتثال لل ُدرجة (املوضة) أو االنبهار بالقادة والزعامء ،فإن هذا اإلذعان يقوم عىل

الضمري والوعي ،عىل الصعيد السيايس او الثقايف او العلمي ،وعىل األخالق اآلدابية املتأسسة
عىل اإلنسان .ولكن هل تعني هذه األنسية الحديثة نهاية كل شكل من أشكال الروحانية؟ يرى
 Dieu, au le sens de la vie/ edition Grasset, 1996.ـ  L’hommeـ  Luc Ferryـ ][1
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فريي أن الجواب السائد عىل هذا السؤال بالنسبة إىل األغلبية ،امللحدة والالأدرية ،يقوم عىل كفاية
أفكار عرص األنوار الكربى .إذ يرى أهل الحداثة أن القدماء كان لديهم الدين ولدى املعارصين
األخالق ،أخالقية الواجب ،وال يوجد مثة حاجة ،والحال هذه ،للدين ليكون املرء رشيفاً ،وليتحىل
باملعروف واالحسان ،وال لالعتقاد بالله كيام يؤدي واجبه ،غري أن كل هذا ،رغم كفايته يربز عدم
الكفاية بإزاء التعايل .من هنا تنطرح مسألة العالقة ما بني األخالقية  éthiqueوالدين .وهنا يالحظ
فريي أن املجتمعات العلامنية ال تستأصل البعد الدينوي ،وإمنا متوضعه يف أنحاء جديدة ،ليست
يف املتعايل وإمنا يف «سافلة» اإلهتامم األخالقي.
يف القرن السابع عرش ،كان يتم التفكري باإلنسان ،انطالقاً من الله ،او بحسبه ،باعتباره الخالق،
الكائن املطلق والالمتناهي ،فيام يكون اإلنسان ،بالنسبة اليه تناهياً ونقصاً ،باعتباره كائناً ضعيفاً،
جوهرياً ،وهذه النظرة تتوافق مع الالهوت ـ األخالقي ،حيث يأيت الله ـ حسب هذا الالهوت ـ،
منطقياً وميتافيزيقياً ،قبل اإلنسان ،يف التأسيس الديني لألخالق .غري أن العرص العلامين وطَّد
النظرة إىل الكائن اإلنساين يف كل املجاالت إىل درجة أصبحت فيها «فكرة الله» فكرة إنسانية.
فمن كانط إىل فيورباخ وحتى ماركس وفرويد ،مل تعد عالمة الروح تؤخذ مأخذ الجد ،يف حني
دقت األجراس قرعة الحزن  Glasيف تأبني الالهوت األخالقي ،وأصبحت األخالق تتأسس عىل
مبادئ الكرامة اإلنسانية ،وليس عىل األلوهية .وهكذا مل يعد املسيح نفسه سوى قديس إنساين
يف نظر الفالسفة ،أو بحسب كانط ـ الذي يربط مفهوم الدين و«املصري» باألخالقية .moralitat
فإذا كانت األخالق ،بذاتها ،تلتقي مع تعاليم املسيحية فال يوجد مثة حاجة إىل املسيحية إلقامتها.
رغم هذا املوقف ،ظلت الدينوية ،تشكل أفقاً لألخالق العلامنية ،من دون ان تأيت قبل األخالق
لتأسيسها ،وإمنا بعد األخالق إلعطائها املعنى .وهكذا مل يعد اإلنسان كغاية وليس كوسيلة ،ومتت
التسوية بني اإلميان واإللحاد .كام أن فكرة «الله الذي يأيت إىل الروح» بحسب الفيلسوف لفيناس
مل تتوا َر ،بل ظلت قامئة ،تضفي املعنى عىل القانون ،واألمل عىل الواجب ،والحب عىل االحرتام،
انطالقاً من إشكالية إنسانية بحتة .وعىل هذا النحو بدأ الذهاب من اإلنسان إىل الله وليس عىل
العكس .وإذا كانت املسيحية ،اليوم ،ترى يف ذلك عالمة من عالمات الغرور فإن العلامنيني،
واملسيحيني العلامنيني من ضمنهم ،يرون يف ذلك عالمة من عالمات األصالة واإلميان املتأسس
عىل أفول األخالق الالهوتية .مل يعد التعايل مرفوضاً ،وفق هذا التصور ،بل مشموالً ،كفكرة ،يف
العقل اإلنساين ،لكنه ينطوي يف املحايثة ،املالزمة للذات ،يف استقاللية العامل الذايت .Sujet
إن الثورة العلامنية التي دخلت إىل الكنيسة ذاتها ـ مل تعد تعرتف مبنطلق السلطة ،وصارت تدعو
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إىل «أخالقية حوار» تغري العالقة بني األخالق والدين ،وهذه األخالق تقرتح نوعاً آخر من التعايل
يقدمه هورسل يف منهجه الظواهري مندمجاً يف املحايثة .فالحقيقة العلمية تتجاوز الفرد والفردية،
مع كونها مالزمة للوعي .وليس مثة حاجة إىل الركون إىل «منطق السلطة» لفرضها او افرتاضها.
فاملتعايل محايثٌ  ،مال ِز ٌم ـ يف ـ الظاهرة .بحسب املعرفة الرتنسندنتالية الظواهرية .فتعايل الحب
يندرج يف دخيلة االنسان الصميمة ،وتعايل الله ينوجد يف الطبيعة والوجود والروح ،إن هذا املظهر
من مظاهر الطبيعة هو الذي يتفق ويتوافق مع العلامنية ،وهو الذي يعطي املعنى للروحانية الحديثة.
يف اي إطار تنطرح العودة إىل القديس واملتعايل يف الغرب املعارص؟ إنه املعنى والالَّمتناهي
الذي ينطرح بإزاء التناهي املطلق ،املوت ،والرباط املعقود بني نهاية الحياة ومعناها األقىص،

بالتجرد عن التملك ،يف مقابل الكينونة الحقة ،يف حني أن املعنى ،يف العامل العلامين الباهت
يقتيض طرح سؤاله (التناهي).
يفقد اإلنسان يف الحداثة املأساوية اكتامليته وأصالته ،وغاية وجوده ،ولقد اصطدم جهابذة
الحداثة ـ وعىل رأسهم ـ ماركس بالصعوبة التي توقعها جان جاك روسو ،الذي ذكَّر اإلنسان
باالنحطاط والعدمية ،فاقرتحوا فكرة خلود «النوع» اإلنساين يف مقابل االنحطاط الفردي .لكن
كريكجارد كشف عن هشاشة هذا املوقف .باعتبار ان الفرادة الوجودية ،هي حقيقة اإلنسان الفريدة.
لقد ألهم املقدس ـ عىل امتداد آالف السنني ـ كل قطاعات الثقافة اإلنسانية ،من الفن إىل السياسة،
ومن امليثولوجيا إىل األخالقية ..فهل تستطيع األخالق الحداثوية الخالية من التسامي ان تع ّوض
الحضارة الغربية عن إقصاء الدين من فضائها؟
طغيان األداتية
ال شك بأن إحدى السامت الفريدة للمجتمع العلامين هي وجوده يف إطار مرشوع يستمد
منه املرشوعية والقيمة واملعنى .مع ذلك ،ففي مجتمع األمتتة واالستهالك تطغى األداتية بحيث

ينطرح معنى املعنى ،وفائدة الفائدة للمرشوعات القامئة .أي ينطرح املعنى األقىص ،النهايئ،
للمعنى والقيمة .ومبا أن السؤال عن «معنى الوجود» يفوح مبيتافيزيقيته ،يظل قامئاً يف عهدة
اإلميان القديم ،وال يظهر السؤال إال يف ظروف استثنائية ،كالحداد ،واملرض العضال يف قوالب
من املؤاساة الشكلية.
ال يعني هذا األمر أن التعايل ليس كامناً يف الحداثة .فاألفكار الطوباوية الكربى ،كاملاركسية،

كانت عبارة عن «ديانة خالص أرضية» طوباوية بامتياز ،يستبدل الجنة يف الحياة االخرى بجنة
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موعودة فوق االرض ،يزول فيها رصاع الطبقات ،وتنتهي الدولة ،وتتعمم ملكية وسائل االنتاج،
وكانت هذه النظرية تنطوي عىل فكرة « :حياة أخرى» تتعدى الحياة الحارضة ،تجمع ما بني اإللحاد
والتعايل.
لكن السؤال عن معنى الحياة قد اختفى يف مجتمع األمتتة التكنوقراطية ،مجتمع االستالب
واالغرتاب ،الذي وصفه هيدغر بأنه املجتمع الذي يستدعي فيه الفعل فعالً آخر بال غاية .ويف كنف
أفول املعنى ال يقدم العلم أية حكمة ،لكونه يصف العامل ،كام هو ،وليس كام ينبغي أن يكون.
وتتحول الفلسفة إىل التفكري يف فروع املعرفة االخرى (دون أن تتحول هي ذاتها إىل معرفة فروعية،
متعددة ـ الفروع) ،واىل تعليم تاريخها الخاص من أفالطون إىل فرويد ،ويكون «التفكري» نوعاً من
التفكري يف الرتاث ،وهو ما يخالف مفهوم الفلسفة والتفكري باملوجود كموجود ،او الحكمة مبا
تعنيه معرفة الحق لذاته ،معرفة محكمة (إبستمية) والتفكري باألشياء عىل ما هي به ،كام هي ،بدون
وساطة.
وتسعى األديان ـ الجديدة ،كالبوذية ،إىل إحياء أشكال قدمية من الروحانية ،غري ان املعنى هنا،
ال يلبث يف منطق العلمنة الدميقراطية أن يكتيس شكالً من أشكال إنكار املعنى ،يف مقابل نسيانه،
فال تزيد عن سد فراغ أفول املعنى.
وكان كارل ياسربز قد افرتض املتعايل يف فلسفته الوجودية املنفتحة عىل الروحانية باعتباره
الحاوي  englobantالذي يشتمل عىل املحتوى  ،englobéيف جدلية الوجود الظواهري ،والوجود
السامي ،الكائن والكينونة الشاملة.
واألسئلة الوجودية التي كانت تجد أجوبة تلقائية عليها ،بنتيجة االنفصال ما بني الدين والدنيوي،
يف العامل الباهت ،كالزواج ،تربية األطفال ،الوفاء ،العالقة مع الجسد ،مل تعد خاضعة لقواعد
معروفة ،األمر الذي يستدعي غايات متعالية لها.
الصي ،الذي يُفرض من الخارج ،بل التعايل الذي يتعدى قيم الخري
وليس املقصود بالتعايل ُ
والرش ،باعتباره قيمة محددة لكل قيمة ،أي أنه التعايل الذي يختص باملعنى وليس بالقانون
والقاعدة والفريضة.
وبناء عىل ذلك يرى الفيلسوف فريي انه ينبغي استبعاد سوء الفهم الذي مبوجبه تختزل الحداثة
إىل «ميتافيزيقيا الذاتية» يف مقابل نهاية الروحانية والتعايل ،بغية االنخراط يف عامل التقنية ـ
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املركزي ،التكنوقراطي .واإلنسية ،عىل العكس ،من شأنها أن تدخلنا ألول مرة يف التاريخ الحديث،
يف روحانية أصيلة منعتقة من البهرجة الالهوتية ،متأصلة يف اإلنسان وليس يف تصور دوغامطي
لأللوهة.
فالسؤال عن املعنى يف العامل العلامين يرتسخ يف اليقني واالختبار الواقعي ،وكذلك يف
استقاللية الذات ،ومالزمة الذات للذات كام يؤكد التيار النقدي املابعد حديث.
وعند الفيلسوف فريي فإن التعايل يف مجال األخالق هو املعنى األقىص .الكيل والكيفي،
للخربة والتجربة املعاشة .وهذا التعايل يخص جميع قطاعات الذهن من الجامليات إىل العلم
وحتى األخالق والدين .وال تقوم الحداثة عىل إنكار التاريخية او العلية ،بل يف التفكري بها مبنأى
عن األوهام امليتافيزيقية ،بصيغة عقل يقود إىل إثبات الالمعقول ،خارج ذاته .من هنا تنطرح إعادة
النظر مبفهوم العلية ليس باعتبار أن الذات التي يقوم عليها مبدأ العلة تتحكم بالعامل بادماجه يف
الوعي ،وإمنا كام يرى كانط بأن ينقلب مبدأ السبب إىل نقيضه عرب إثبات امليزة غري املحدودة
لسلسلة النتائج واألسباب ،االمر الذي يبني أن طرف السلسلة يفلت منا أبدا ً ،وأنه ،بالتايل ،من
املعقول افرتاض الالمعقول .وال تعني الغائية هنا دورا ً منطقياً ،أو حلقة مفرغة .ما دامت تقوم عىل
تسلسل مالزم ،وليس عىل تسلسل ذهني رصف .وهذا هو الفرق بني االختزال الظواهر ،الذي يقوم
عليه املتعالني وبني التعايل الذهني ،الصوري املجرد (بذاته ـ ولذاته) من جهة أخرى .أن التعايل
يف الحالة االوىل يقوم عىل غائية عل ّية ،ظواهرية ،وتفرتض هذه العل ّية غاية قصوى ،نهائية ،هكذا
نجد أن مبدأ العقل ال يلغي الغاية.
يبي فريي ـ فإن التعايل الظواهري ،يكون
وإذا كان الدين يجعل التعايل يف خارج الذات ـ كام ِّ
يف الذات ،فيأخذ شكل املكبوت يف الالوعي ،والسامي يف الجامل ،والروحي يف األخالق،
واملعنى يف الصورة او الفكرة او الكلمة الخ.
للوعي ،وهو املفكر الديكاريت امللتزم مببدإ
ريي ،املنظّر األول ّ
وكان اليبنتز كام يالحظ ف ّ
العلة .ثم إن العلوم تصف جزئياً ما هو كائن ،ولكن كينونة األشياء ،سؤال الكينونة ال يخصها ،هنا
يتقاطع الفيزيايئ يف موضوع االنفجار الكبري (بيغ بانغ) ،مع امليتافيزيايئ ،باعتبار ان سؤال أصل
الكون ،هو سؤال أرساري ،يتعلق ،بالغاية ،والبعد الوجودي امليتافيزيقي للظاهرة الكونية .ولذا فإن
سؤال الغاية ،والقيمة واملعنى ،هو املتعايل ،يف موضوعات الوجود كافة.

االستغراب

AL-ISTEGHRAB

شــتا ء 2 0 1 6

124

امللف

ريي بأن املعنى
لعل الفرضية االوىل التي يدور حولها كتاب «اإلنسان ـ الله» ،للفيلسوف لوك ف ّ
واملقدس ليسا منفصلني .الفرضية الثانية أن املعنى واملقدس ينعقدان عىل أساس ما متخضت عنه
حركة أنسنة اإللهي (اإلنرتبودسية) التي طبعت بطابعها صعود العلامنية يف القرن التاسع عرش ،وما
أدت إليه ،بنتيجة قطيعتها الحاده ،من بهتان القيمة واملعنى ،وباملقابل ،تقوم العودة إىل البحث عن
املعنى والقديس عرب تأليه ـ اإلنساين ،فيبدو االنسان ،كإنسان ،مع والدة الحب الحديث (الحب
املتسامي .واملتجرد واملتعايل :حب ـ الصداقة (فيليا)  philiaوالحب املتجرد ( Agapeوليس
الحب الشهوي  )Irosيغدو االنسان إنساناً ـ إلهاً .فتنطرح األلوهية .كفكرة إميان عميل .إنطالقاً من
إشكالية إنسية .تذهب من اإلنسان إىل الله .وليس العكس( .باسم نبذ منطق السلطة حرية الضمري)..

فنبذ منطق السلطة .مجددا ً .يوجب بأن يظهر التعايل يف صميم املحايثة .لذلك تعترب االستقاللية
 Autonomieوليس االستلحاقية  Heteronomieمناط هذه العالقة .عىل الصعيد األخالقي .وهذه
الحركة العلامنية املحدثة .تجد لها تحققات وتجليات يف داخل الكنيسة ذاتها .فأكرث الكاثوليك
ـ حسب بعض اإلحصاءات ـ أصبحوا يف الغرب إلهيني  .Deisteوهو املذهب الذي يقوم عىل
اإلميان الشخيص بالكائن املطلق  .être supremeمذهب فولتري الفلسفي املعروف ،إىل درجة
أن «أدب الحوار» داخل الكنيسة بات يستقرئ رسالة املسيحية باعتبارها خطاباً رمزياً عىل صورة
األساطري او الروايات الشعرية ،بحيث يظهر تفكيك رموزها أنها تتوجه إىل األفراد من داخل ذواتهم،
وليس من الخارج .بل ان الكاهن األملاين دريورمان يلجأ إىل العلوم اإلنسانية ،والتحليل النفساين،
بروح فلسفة األنوار األنسية فيضع عىل املحك الطابو املسيحي ذاته ،ليستخرج املعنى الحقيقي،
غري الحديث ألسطورة امليالد من «الرواية التاريخية» وليس من التاريخ الحديث .ويضع موضع
املساءلة بتولية مريم باعتبارها «مسألة رمزية» فتعترب مختلف الحوادث يف حياة املسيح وقائع
رمزية منبثقة من أعامق النفس البرشية ومكتسبة بعدا ً ال زمنياً .وهكذا يؤسس املؤمنون إميانهم
عىل أساس املحتوى العلامين إلعالن حقوق اإلنسان .فتصبح األخالقية بالنسبة إليهم أخالقية
دينية أكرث مام هي أخالقية الهوتية.
الوحي كمنبع للحقيقة
غري أن السؤال الذي يطرحه املتمسكون بالتقاليد ينطوي عىل التشكيك نفسه بحرية الضمري
املطلقة ،الالمحدودة ،التي أطلقتها العلامنية الحادة ،والتي متثل تهديدا ً لفكرة األلوهية ذاته .إن
حرية التفكري مطلقة .ويرفض البابا يوحنا بولس الثاين اختزال األخالق املسيحية إىل فكرة حقوق
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اإلنسان ،واعتبار الضمري ـ بل الوحي ـ منبعاً للحقيقة .كام يرفض اإلقرار بأخالقية الصدقية والنفعية،
كمعيار يربط الفعل بنتائجه .ويجد البابا أن الضمري والحقيقة ال يتعارضان وفق مبادئ الالهوت ـ
املشرتك  Théonomie Participéeوأن الناموس األخالقي يظل أساساه ومناطه الترشيع اإللهي
ريي فيجد أخالقية اإلنسان ـ الله ،املتعالية يف العمل
 .Théonomieأما بالنسبة إىل الفيلسوف ف ّ
اإلنساين العام ،واملحبة ،واملحافظة عىل البيئة ،واألخالق الحيوية  Bioetiqueوالرفق بالحيوان
(باملعنى البوذي للكلمة) وهو يرى أن اإلنسان مع فتوحات العلم اليوجينية واألونانية (اإليالدات
االصطناعية والتناسخ) قد صار ميارس الفعل والخلق اإللهي.
وهذه األخالق ـ اإلنسية .رغم تطلبها للمعنى املتعايل ،يف السياسة واألخالق والعلم .إال أنها
تجد منبع املعنى والقيمة يف سافلة الوعي وليس يف عاليته.
رغم كل ذلك ،ومع التصور الذي يقدمه الكاتب لإلنسان ـ اإلله باعتباره إنساناً كامالً ،فإننا ال
نجده ،بعد ،إنساناً فاضالً بدليل إمارات الرش الجذري املتأصلة يف الطبيعة االنسانية ،كالعنف
املجاين املعاين يف الحروب األهلية.
وتلك املسألة ،كمسألة نظرية ،أثارتها ظواهرية األديان ،يف دراستها إلشكالية العنف واملقدس
(رينيه جريار) ،حيث تشكل «موضوعات» العنف قرابني رمزية للعنف املالزم للطبيعة البرشية.
والسؤال املطروح ،ههنا ،كيف نوفق بني اعتبار اإلنسان إنساناً متألهاً ،يسرتد فعل الخلق يف الخليقة،
إذا أدركنا بأنه رشي ٌر بالطبيعة؛ ال ريب يف أن األخالق الحيوية ،والدين ،والفن ،والقانون ،هي كوابح
لتهذيب النفس وإعالء الروح ،والتنفيس عن املكبوت .ولكن سؤال التعايل يعود فينطرح ،تارة
أخرى ،هنا يف إزاء الذات اإلنسانية .فإذا اعتربنا اإلنسان إنساناً متألهاً ،خالقاً ،فاعالً يف الطبيعة
واملجتمع ،يف النطاق العلامين ـ وهذا حق ـ فهل من الرضوري أن يخضع الدين التقليدي ـ
مبنظور تعددي ،إىل العلمنة الراديكالية مرة أخرى .وماذا تكون حصة املعنى ،والقيمة ،واملتعايل
إذا نزعنا عن الدين طابعه امليتافيزيقي ،التزامني ،وهل ميكننا الكالم عن ميتافيزيقا علامنية؟
إن سؤال الفصل ما بني الدين والدينونة يظل ـ وال ريب ـ مناط وأساس العلامنية ،مبا تعنيه من
متييز بني الحق اإللهي ،والحق البرشي ،الوجود ـ يف ـ العامل ،والطبيعة ،وتزمني شؤون الحياة،
واألخالق والحقوق .ما دامت هذه العلامنية ـ كام الحظ الفيلسوف املؤرخ هرني كوربان ،ال تحول
الدين إىل أيديولوجيا بني أيديولوجيات أخرى ،فتفقد الدينوية وليس الدين وحده طابعها الرمزي
واملقدس واملتعايل أيضاً .والحال هذه ،مم تستمد العلامنية اإلنسية املعنى والقيمة والقداسة إذا
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تحول الدين ،والشعر ،وامليثيولوجيا إىل موضوعات من مواضيع العامل الباهت ،عامل الحداثة ـ
الباهتة ،التي ينعيها الفيلسوف بالعودة إىل روسو ،الذي يرى فيه رائدا ً ألزمتنا املعارصة ،لكونه ذكرنا
بالتناهي ،واملوت كأوجه من وجوه الحياة املتناهية؟ ...وما الفرق إذن ،بني اإلنسية «املتعالية»
واإلنسية ـ املحورية ،إنسية عرص األنوار املحورية املركزية؟
ريي عىل «مادية العلامنية» أصابتها بالتناقض اإلدايئ ،فهي تنىس يف
يف خامتة كتابه ينعي ف ّ
التعبري عن قضاياها موقفها الخاص .ويجد أن نيتشه نفسه قد وقع يف هذا التناقض األدايئ .بإصداره
حكامً عىل الحياة يتصف بالخارجية ،يف هجومه عىل فكرة التعايل ،فيام تفرتض الحياة نطاقاً
حكم الصادرـ ضدها باملعنى والصدقية.
متعالياً ،مثالياً ،ماورائياً ،ليحظى ال ُ
ال ريب يف أن أحد أبرز مآالت النقاش حول العلمنة الذي ميأل فضاءات العامل اليوم هو النظر
إىل اعتبار اإلنسان الكامل ،املتكامل شخصاً كلياً ،جميعة للعقل والروح والجسد ،هو حيث يتعاىل
اإلنسان عىل طبيعته املتناهية ،باعتبار الطبيعة الصغرى امتدادا ً للطبيعة الكونية ،والكائن منوذجاً
للكينونة الكربى ،والعامل األصغر صورة للعامل األكرب ،وتكون األحدية والفرادة ،يف هذه العالقة
التي تقوم ،فيام يتعدى الرمز ،عىل عالقة الحرية وليس االستعباد ،عالقة الكائن بالكينونة ،التي
يقرتن فيها الخلق والحق ،الوجود والشهود ،فيتخىل اإلنسان عن صفات االستعباد ويتحىل بصفات
الربوبية ،يف جدلية الوجود واملوجود...
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