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الفصل الثالث
حنن والغرب،
احلداثة ما هلا وما عليها

ما أن فتح ’’حمب‘‘ الباب حىت وجد ’’راجي‘‘ نفسه خيطو يف فضاء تنبعث فيه من كل اجلهات
موسيقى كالسيكية دانية املذاق مبهجة الوقع.
أغدقت املوسيقى على املكان جوا خمتلفا هذه املرة .من أين أييت كل هذا اجلمال؟
 كأن املوسيقى تنقلك فورا إىل فضاء آخر ... لعلها تناسب ما سنناقشه اليوم ،حنن والغرب! ذلك املوضوع األزيل! هيا نعد القهوة والشاي مث نتهيأ لرحلة  -بل مغامرة  -تصعد بنا إىل قمم شاهقة مث هتبط بناإىل وهاد سحيقة!
ذهبا إىل املطبخ يتبادالن األخبار مث عادا حاملني مشروبيهما وجلس كل منهما يف مقعده املعتاد.
 إين ألتساءل اي ’’حمب‘‘ من أين ميكن أن نبدأ مناقشة هذا املوضوع الواسع .فنحن نعاينعالقة ملتبسة مع احلاضر والعامل ،ونكاد ال ندري كيف حندد ابلضبط موقعنا من الغرب.
فنحن ننبهر مبا أنتجته احلضارة الغربية من منجزات مادية ،ومن منجزات سياسية يف أحيان
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كثرية ،ولكننا نراتب يف تراثها الفكري ويف خياراهتا الثقافية يف أحيان كثرية أخرى .ونشعر
ابحلرية عندما نتساءل عما إذا كانت هناك صلة بني هذه املنجزات اليت نعجب هبا وذلك
الرتاث الذي نراتب فيه .ونتوجس من أن نتبىن تلك املنجزات خشية أن تتسرب معها على
غري علم أو وعي منا أشياء أخرى نستهجنها .ولذا احنصرت عالقتنا ابحلضارة الغربية عموما
يف التساؤل عما أنخذ وعما نرتك ،واحنصرت إجاابتنا يف صيغ شىت يتفاوت فيها مقدار
التمسك ابلرتاث ومقدار التمسك ابحلداثة ،على خلفية من القلق أو احلذر الفكري.
 هذا ما كنت أفكر فيه ابلفعل قبل جميئك! ألننا قد نغرق يف تفاصيل جزئية هنا أو هناك ،وحنن نناقش موضوعا هبذا االتساع .مما جيعلينأتساءل هل نستطيع مناقشة هذا املوضوع بطريقة مبسطة مع اإلحاطة أبهم أبعاده يف الوقت
نفسه؟
أجاب ’’حمب‘‘ حبماسة متدفقة تشي أبنه يتحدث عن شيء مثري:
 دعنا حناول أن نتصدى لذلك التحدي! ولنبدأ أوال بتعريف ما الذي نقصده حتديدا عندمانقول ’’الغرب‘‘.
 أنت هنا أمام ظاهرة متتد ألكثر من ألفني وسمسمائة عام .لكن ملا كنا نعىن بعالقتنا ابلغرب يفاحلاضر ،فلنقلص إذن هذه الظاهرة إىل مرحلتها األخرية اليت بدأت مع االنتقال إىل العصر
احلديث.
 وهذه نقطة بداية موفقة يف تصوري .ألن دخول العصر احلديث دشن املرحلة اليت ابتت تعرفابسم احلداثة .وقد أصبحت هذه املرحلة مبثابة واسطة العقد اليت ينسب إليها ما قبلها ،فيقال
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ما قبل احلداثة ،وينسب إليها كذلك ما بعدها ،فيقال ما بعد احلداثة ،كأننا نتعرف على ما
قبلها وما بعدها ابلقياس إليها  -أي إىل احلداثة  -أبكثر مما نتعرف عليهما لسمات متيزمها مها
ذاهتما ...
 كأهنا مرحلة أتسيسية حلضارة كاملة ،بل نقطة حتول هام يف اتريخ البشرية أبسره! وحنن حنتاج ،بشكل ما ،أن نبدأ تناولنا للحداثة من حلظة أتسيسية ذات داللة ... حلظة أتسيسية؟ أال يعد ذلك نوعا من التعسف يف تصنيف التاريخ؟ قد يكون يف اختيار تلك اللحظة قدر من التعسف ابلطبع .ومع ذلك رمبا استطعنا أن نقففيها على حتول رمزي معرب ...
 هل تفكر إذن يف حماكمة جاليليو( )1اليت تنبئ ابحتدام ذلك الصراع الناشئ بني العلم وفه ٍم ماللدين؟
 حماكمة جاليليو حلظة رمزية فاصلة بال ريب ،فقد كانت إيذاان مبولد العلم احلديث .لكن ال،ليست حماكمة جاليليو هي ما أفكر فيه اي ’’راجي‘‘ ...
قاطع ’’راجي‘‘ صديقه قائال:
 أفال يعد إجناز جاليليو حلقة هامة يف الثورة العلمية اليت بدأت مع كوبرنيكس( )2وتواصلت معكبلر

()3

()4

فجاليليو ونيوتن

وأسفرت عن نظرة جديدة إىل مكانة األرض يف الكون؟ أفال

()1

جاليليو جاليلي ( )1642-1564عامل فلك وفيزايء إيطايل.

()2

نيكوالوس كوبرنيكس ( )1543-1473عامل فلك ورايضيات بولندي.
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تستحق إذن هذه النظرة اجلديدة أن تكون هي املـَْعلَم البارز الدال على االنتقال من العصور
الوسطى إىل العصر احلديث؟
 قبل أن أطرح عليك اي ’’راجي‘‘ اللحظة اليت اقرتح اعتبارها أتسيسية للحداثة ،دعين أقول لكإنين طاملا تساءلت ملاذا اكتسبت هذه النظرة اجلديدة إىل الكون ،املستندة يف هناية املطاف إىل
نظرية علمية ،كل هذه األمهية حبيث إهنا ابتت تشكل عالمة على اخلروج من عصر والدخول
يف عصر آخر؟ فما أكثر ما مر علينا من نظرايت وكشوفات بدلت رؤيتنا للعامل األكرب ،أي
للكون الفسيح ،وكذلك للعامل األصغر ،أي للجسيمات األولية ،دون أن يكون هلا مثل هذا
األثر التحويلي الفاصل.
 نعم ،يكفي أن تفكر يف نظرية دارون( )5مثال أو يف النظرية النسبية أو يف فيزايء الكم أو يفعلوم اجلينات  ...كل ذلك بدل رؤيتنا للعامل تبديال هائال لكنه مل يشكل تدشينا حلقبة
جديدة ...
 فلماذا كان للنظرة اجلديدة إىل الكون ،أي تبني أن األرض ليست مركز الكون الثابت الذيتدور حوله الشمس والكواكب ،بل هي جمرد كوكب يتحرك ،وأهنا هي اليت تدور حول
الشمس ال العكس ،أقول ملاذا كان هلذه النظرة اجلديدة كل هذا التأثري؟

()3

يوهانيز كبلر ( )1630-1571عامل فلك ورايضيات أملاين.

()4

إسحاق نيوتن ( )1727-1642عامل فيزايء ورايضيات إجنليزي.

()5

شارلز داروين ( )1882-1809عامل اتريخ طبيعي إجنليزي.
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 ابلفعل! ولطاملا تساءلت بدوري أمل يكن ابلوسع تفسري األمر ،حىت لو تعارض مع نصوصمقدسة ،تفسريا رمزاي أو جمازاي ،كما تفعل األداين عادة ،مبا يوفق بني الدين وتطور الفهم
العلمي؟ فلماذا مل حيدث هذا يف تلك احلالة حتديدا؟ وملاذا أدت هذه النظرة اجلديدة إىل ذلك
الرتق الذي أخذ يتسع بني الدين والعلم؟
 احلقيقة إن هذا التساؤل سيقتضي منا الرجوع كثريا يف الزمن ،حنن الذين اتفقنا توا على أن نبدأتناول الغرب من مرحلة احلداثة!
 وهل تعتقد أننا حنتاج إىل ذلك حقا؟ أال يكفي أن ننظر مثال يف أسباب موقف الكنيسة منجاليليو؟ وهذه ال تقتضي العودة كثريا إىل الوراء ...
 األسباب املباشرة تقول إن الكنيسة رأت يف تلك النظرة اجلديدة تقويضا لفكرهتا عن الكون.لكن كي نقدر وزن هذه األسباب املباشرة حق قدرها علينا أن نتعقب دوافعها ومنشأها ...
 كانت الفكرة الكنسية تستند إىل التصور األرسطي البطلمي ،أي إىل التصور النظري الذيصاغه أرسطو( )6يف القرن الرابع قبل امليالد عن الكون ،مث الذي زوده بطليموس( ،)7بعد حنو
ستة قرون ،أبساس رايضي وفلكي.
 نعم اي ’’راجي‘‘ .لكن ما أن نصل إىل هذه النقطة حىت نتساءل :وملاذا مت االستناد إىل تصورأرسطو ابلذات ال إىل تصور الفالسفة السابقني عليه ،كتصور أفالطون( )8مثال؟ وعندما تتناول
()6

أرسطو ( 384ق م  322 -ق م) فيلسوف يوانين ،تلميذ ألفالطون ،وعرف عند العرب ابسم املعلم األول.

()7

بطليموس ( )168-90عامل فلك ورايضيات ،ولد مبصر وعاش يف اإلسكندرية.

()8

أفالطون ( 428ق م  348 -ق م) فيلسوف يوانين ،تلميذ سقراط ،ومارست فلسفته أتثريا هاما على الفكر الغريب.
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تصور أفالطون ،يف القرن الرابع قبل امليالد ،سرتاه قائما على فكرة ’’املـُـثُـل‘‘ اليت ُخلق العامل

على نسقها ومنواهلا ،وعندئذ ستتساءل :ومن أين أتت له هذه الفكرة الغريبة وما الذي أوحى
له هبا؟ وعندما تتساءل عن أصل هذه الفكرة ستجد نفسك ترجع قرنني آخرين حىت تصادف

فيثاغورس ،يف القرن السادس قبل امليالد ،وتتعرف على فكرته عن األرقام اليت تنظم ظواهر
العامل وحتكمها وتفسرها .وستتبني أن العقل اليوانين قد حاول دوما أن يرى العامل كتعبري مرتب
ومنظم عن مبادئ جوهرية أولية ،وأنه سعى إىل اكتشاف تلك املبادئ األولية .فهي األرقام
عند فيثاغورس( ،)9وهي مادة أولية ما عند الفالسفة القدماء الذين عرفوا ابسم فالسفة
الطبيعة( ،)10مث هي ’’املـُـثُـل‘‘ عند أفالطون .وقد يلفت نظرك عندئذ مدى التشابه هنا بني
تلك الطريقة يف تعقل العامل وبني رؤية احلضارة املصرية القدمية .وهكذا جند أننا حنتاج للرجوع
إىل الوراء كثريا يف الزمن ،حنن الذين اتفقنا توا على أن نبدأ من فرتة احلداثة!
 وهل كانت طريقة احلضارة الفرعونية يف تعقل العامل قائمة بدورها على تلك املبادئ األولية؟سكت ’’حمب‘‘ برهة كأمنا يستعد لرواية قصة قدمية مث قال:
 التماثل يف هذا اجلانب يفرض نفسه يف تصوري .وكي نفهم حقا طريقة اليوانن يف تعقل العامل،أي كوهنا قائمة على مبادئ جوهرية أولية ،أو مبادئ أساسية انظمة ،أو طبائع أصلية،
أو بكلمة واحدة ’’مـُثـُل‘‘ ،أعتقد أن علينا أن نعود إىل مصر القدمية ...

()9

فيثاغورس ( 570ق م  495 -ق م) فيلسوف وعامل رايضيات يوانين.

()10

فالسفة الطبيعة هم فالسفة يواننيون سابقون على سقراط حاولوا أن يفهموا العامل برده إىل أصل واحد ،هو املاء عند طاليس،

والذرات عند دميقريطس ،وما إىل ذلك.
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 من املعروف أن فيثاغورس وأفالطون  -وفالسفة يواننيني آخرين  -قد زاروا مصر وتعلموافيها ،فهل تقصد أن هذا هو سبب ظهور هذه الطريقة يف اليوانن؟
 قد يكون هذا أحد العوامل ،لكين أتصور أن األمر يتعلق ابألحرى بتأثر احلضارات ببعضهابعضا .فأنت ،مع مصر القدمية ،إزاء رؤية لإلنسان والكون ،ما برحت تعرب عن نفسها ،على
امتداد حنو أربعة آالف عام ،بلغة األعداد والرموز ،وكان ال بد هلذه الرؤية أن تؤثر يف حميطها.
وكانت هذه الرؤية تتخلل كل جانب من جوانب الفكر واملمارسة يف مصر القدمية ،مما أنتج
جمتمعا تشري فيه كل إمياءة خاصة وعامة إىل انسجامات ُجسدت قصدا يف كل شيء ،بدءا
من حجم كأس الشراب حىت تصميم املعبد وشكل اهلرم .وكانت األداة املستخدمة يف ذلك
هي لغة األعداد والرموز ،كما يبني بعض من درسوا مصر القدمية( .)كانت الفكرة احملورية إذن
هي أن العامل تعبري عن مبادئ أساسية معينة ،أطلقت عليها احلضارة املصرية القدمية اسم
’’النيتري‘‘ ،هي اليت ََتَلَّق على أساسها العامل .وهي فكرة شديدة الشبه بفكرة ’’املـُثـُل‘‘ اليت
قامت عليها فلسفة أفالطون ،بل النظرة اليواننية لتعقل العامل بوجه عام ...

 لنأخذ األعداد والرموز واحدة واحدة .من املمكن أن يتفهم املرء االعتماد على األعداد ملراعاةنسب رايضية أو مجالية معينة ،كالنسبة الذهبية مثال اليت تراعى يف كثري من األعمال الفنية
أو اهلندسية .لكن كيف تكون األعداد وسيلة لتعقل العامل؟

(*)

انظر مثال

R.A. Schwaller de Lubicz, Le temple de l’homme, 3 vol., editions Caractère A, Paris,

(1957.شوالر دي لوبيتش ،معبد اإلنسان 3 ،أجزاء ،دار نشر كاراكتري ،1957 ،ابريس).
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 حنن نتصور عموما أن األعداد ال تزودان إال بقياسات كمية يف حني أهنا متدان ،من زاويةمدلوهلا الرمزي ،بفهم معني للعامل .ودعنا نتناول هذا املوضوع الواسع بشكل خمتصر ،يف حدود
عالقته مبا حنن بصدده اآلن ...
 اتفقنا! تبدأ األعداد إذن ابلواحد ( ،)1الذي يرمز إىل الوحدة التامة املكتفية بذاهتا اليت ال يوجدمعها شيء ،أي إىل املطلق .مث تقرر الوحدة أن تعي ذاهتا عن طريق خلق ’’آخر‘‘ يدركها
وعندئذ يظهر العدد ( .)2الواحد يصبح اثنني .وهذا االنقسام هو ’’االنشقاق األويل‘‘،
مصدر اخللق .لكن العدد ( )2ال ميكن أن يكون حاصل مجع  ،1 + 1إذ ال يوجد ،من
الناحية امليتافيزيقية ،إال واحد فقط ،ألن العدد ( )2خملوق ولذا فإنه غري موجود بذاته ...
 هي طريقة مبتكرة حقا يف النظر إىل األعداد! هذا هو املعىن الرمزي لألعداد! العدد ( )2يرمز إذن إىل الثنائية الظاهرية يف اخللق؟ نعم ،العدد ( )2ميثل حالة توتر بني قطبني ،املوجب والسالب ،الذكر واألنثى ،وهلم جرا.وعندئذ تنشأ عالقة بني هاتني القوتني املتعارضتني .والعالقة اليت تقوم بينهما هي ما يرمز إليه
العدد ( .)3فالذكر واألنثى ال تقوم بينهما عالقة إال عند وجود قوة اثلثة هي احلب أو الرغبة.
والنحات وقطعة الصخر ،مثال ،لن تقوم بينهما عالقة إال عند وجود قوة اثلثة هي اإلهلام.
وقس على ذلك .لكن الثالوث املؤلف من الرجل واألنثى والرغبة مل يشكل أسرة بعد .والثالوث
املؤلف من النحات وقطعة الصخر واإلهلام مل يبدع متثاال بعد.

9

 أيكون األسرة أو التمثال ،أي نتيجة هذا التفاعل بني األطراف الثالثة ،هو ما يرمز إليه العدد()4؟
 نعم ،يف هذا املثل يرمز العدد ( )4إىل األسرة أو التمثال ،أي إىل عنصر املادة الناجتة عنعالقة األعداد الثالثة.
 أنت ابلفعل إزاء عامل يتخلق! أكمل ... لكن األعداد األربعة ال تبني عملية اخللق ذاهتا ،أي عملية صنع التمثال مثال ،اليت يرمز هلاالعدد ( .)5ولذا فإن هذا العدد يرمز إىل حيوية الكون وطابعه اخلالق أو إىل ’’تفعيل
اإلمكان‘‘.
 وعليه ،تلزم سمسة أطراف لفكرة ’’اخللق‘‘. لكن األطراف اخلمسة ال تكفي لوصف اإلطار الذي يقع فيه احلدث ،أو جيري فيه تفعيلاإلمكان .وهذا اإلطار هو الزمان واملكان ،وهو ما يرمز له العدد ( .)6فاملكان يتطلب ستة
اجتاهات :أعلى وأسفل ،وأمام وخلف ،وميني ويسار ،مما يعطينا شكل املكعب ،أي الشكل
الكامل ذي األضالع الستة .ومن مث فإن العدد ( )6هو الذي يرمز إىل تفعيل املكان.
 لكنك قلت إنه يرمز أيضا إىل تفعيل الزمان ... نعم ،إذ تُتخذ مضاعفاته أداة لتقسيم الزمن :فاليوم يتألف من  24ساعة 12 ،للنهار و 12لليل؛ والسنة تتألف من  12شهرا يتألف كل منها من  30يوما ،يُضاف إليها سمسة أايم هي
األايم اليت ولدت فيها ’’النيتري‘‘ .فهذا هو الدور الوظيفي للعدد ( ،)6تفعيل املكان والزمان.

 -فلنكمل إذن ،فما عسى أن يرمز له العدد ()7؟
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 األطراف الستة ترمز إىل اإلطار الذي حيدث فيه اخللق ،أما عملية التخلق املطرد ذاهتا،أو الصريورة ،أو عملية النمو ،فريمز هلا العدد (.)7
 إن األمر مثري للفضول حقا ،فما عسى أن يرمز إليه إذن العدد ()8؟ األعداد حىت الرقم ( )7ال تبني النمط أو اخلطة املـ ِحدثة لظاهرة ما ،وهذه العملية يرمز هلا
ُ
العدد ( .)8أما تناغم عناصر هذه العملية فيشري إليه العدد (.)9
سكت ’’حمب‘‘ برهة ليمهد لنقطة جديدة مث قال:
 إن األعداد تشري إذن  -وفقا هلذا الفهم  -إىل وظائف أو مبادئ هلا مدلول شامل ،ولذا فإهناتتجلى يف الكون وفقا النسجام متأصل يظهر يف كل شيء .وسعى حكماء مصر القدمية إىل
حماكاة ذلك االنسجام يف فنوهنم وعمارهتم ابللجوء إىل ذات األداة اليت ََتلَّق على أساسها
الكون ،أي إىل األعداد ،وعلى تبني ما بينها من نسب تعرب عن االنسجام الكامن .فجاءت
فنوهنم وعمارهتم كأهنا جواب يرد على حقيقة متأصلة يف الكون .وكان الغرض من اجلهود
الفنية واملعمارية العجيبة ملصر ،املرتكزة على تَ َـمثُّل قوى االنسجام الواقعة خارج اإلدراك احلسي

املباشر ،هو أن ُحتقق يف نفس املشاهد أو املتفاعل أتثريا سحراي حييل إىل تلك الوحدة

األصلية .فهدف الفن هو حتويل وعي األفراد أبكثر مما يستطيعون حتقيقه مبفردهم أو أبدواهتم
اخلاصة .فالفن املصري القدمي مل يكن يستهدف متعة حسية بل كان يتوخى إانرة البصرية ...
 وهذا جيعلين أفكر يف املوسيقى أيضا .أفال يقوم التناغم املوسيقي على عالقات بني األعداد؟ ويقال إن تنبه فيثاغورس هلذه العالقة هو ما أوحى له بفلسفته كلها ... -هذا عن األعداد اي ’’حمب‘‘ ،فماذا عن الرموز؟
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 الوظائف اليت تُـ َع ِرفُها األعداد ال تعمل يف عزلة .فنحن ال خنترب القطبية الثنائية أو العالقة أو عمليةالنمو ،مثال ،يف عزلة إحداها عن األخرى .فالعامل الذي يتبدى لنا يف جتربتنا هو شبكة وظائف تعمل

كلها معا يف آن واحد .واللغة اليت تعرب عن تفاعل هذه الوظائف ،أي عن جتربتنا الفعلية ابلتايل ،هي
لغة الرمز ...
سكت ’’حمب‘‘ برهة مث أضاف:
 واختار املصريون القدماء كل رمز من الطبيعة احمليطة هبم اختيارا دقيقا ليكون أفضل ما جيسد وظيفةأو مبدأ ما على كل املستوايت ،بدءا من أوضح التجليات املادية حىت أكثرها جتريدا .فالرمز عندهم
وسيلة تصويرية تستدعي أو تستحضر مفهوما ما بكليته التامة ،مبا جيعله ينقل فهما توليفيا حيا،
ال معلومات جمزأة .وقد ُخيتار الرمز من الوقائع اليت تصور وظيفة معينة ،مثل النول أو القوس أو
السهم .وميثل الرمز ما يعرف ابسم ’’النيتري‘‘ ،أو املبدأ الناظم ،ال مفهوما جمردا .وال يعرف الدين
املصري القدمي سوى جتريد واحد هو ’’نيتري النيتري‘‘ أو مبدأ املبادئ ،أي الواحد .وكي نفهم معىن
الرموز اهلريوغليفية علينا أن نبحث عن صفات ووظائف الشيء املصور ،وإذا كان الشيء املصور
مركبا من أكثر من صورة علينا أن نـُ َولِف أجزاءه مبعناها احلي ...
 دعنا نضرب اي ’’حمب‘‘ مثال على أحد هذه الرموز ... خذ مثال الطائر الذي ميثل وظيفة الطريان ولذا فإنه يرمز للروح .وعليه ،ما أن ندرك الوظيفةحىت نتبني ما يشري إليه ’’النيتري‘‘ ،أي املبدأ الوظيفي .وعندما يُرسم رأس إنسان على جسم
طائر ،فإنه يشري إىل اجلانب الروحي يف املستوى البشري .ومن خالل اختيار اللون واملوقع
واحلجم واإلمياءة ينقل ’’النيتري‘‘ ثروة من البياانت املادية والنفسية .وتكون هذه البياانت دوما
يف حالة حركة .فالرمز ينقل فهما دقيقا ينري العملية احلية.

12

•••
سكت ’’حمب‘‘ مبا يوحي أبنه أهنى حديثه يف هذه النقطة ،فقال ’’راجي‘‘:
 أعتقد أننا استطعنا اآلن ،بعد هذا االستعراض ،أن نفهم أصل فكرة فيثاغورس عن األعدادوفكرة أفالطون عن املثل .وأعتقد أننا نستطيع اآلن أيضا أن نعرب البحر عائدين إىل اليوانن
لنرى كيف أسهم هذان العنصران األوليان يف تشكيل تصور الغرب للكون .فلنبدأ إذن بتصور
اليواننيني األوائل للكون ،ماذا كان؟
 كان يبدو هلم من مراقبة السماء أن الكون مؤلف من كرتني هلما مركز واحد :كرة صغرى هياألرض الثابتة ،مركز الكون أبسره ،وكرة خارجية كربى ،تضم النجوم ،تدور غراب حول األرض
كل يوم .وظل هذا التصور البسيط سائدا بوجه عام إىل أن وصلنا إىل أفالطون.
 والفكرة املركزية يف فلسفة أفالطون هي ،كما نعرف ،أن العامل املرئي تعبري عن مناذج أوليةموجودة يف عامل املثل .فاحلصان ،مثال ،الذي نراه ليس سوى صورة ابهتة وانقصة ومعيبة من
منوذج كامل ُخلق هذا احلصان األرضي على منواله .وهذه املثل توجد مجيعا يف عامل متسام.
لكن كيف أثرت فكرته عن املثل على تصوره للكون؟
 قادته فكرته األساسية عن ’’املـُثـُل‘‘ ،هو املتأثر بفيثاغورس وبفكرته عن األعداد ،إىل التفرقةالواضحة بني العاملني األرضي والسماوي .فالنظام الرايضي جيعل من السماء التعبري املرئي عن
العقل اإلهلي ...
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 نعم ،فالعامل األرضي يتسم ،يف رأي أفالطون ،ابلتغري املتصل وابحلياة واملوت ،أما العاملالسماوي فهو منوذج جلمال خالد منتظم يطرد قران وراء آخر بال تبدل أو حتول وفق نظام
يوحي ابخللود ...
 ابلضبط .فهو يبدو كعامل متسام منري يسوده جالل شامل على عكس العامل األرضي املكونمن مادة فجة خشنة .فالصانع ،يف رأي أفالطون ،خلق السماء كصورة متحركة للخلود ،تدور
وفق مـُثـُل رايضية حمكمة ودقيقة خلقت أمناط الزمن ...
 مث إن هذا النظام يؤثر على احلياة األرضية .فحركة الكواكب هي مصدر الليل والنهار والصيفوالشتاء ،بل إن بعض الظواهر السماوية تناظرها ظواهر أرضية معينة مثل املد واجلزر ...
 ولذا اعترب أفالطون أن السماء هي التعبري احلي عن العقل اإلهلي ،وهي املكان الذي يتجلىفيه هذا العقل أبمت أشكاله .وعلم الفلك هو الذي يكشف املثل اخلالدة اليت حتكم الكون ...
 لكن هناك سؤاال هاما يطرح نفسه هنا ،فهل كانت فكرته عن هذا االنسجام تتفق مع التصوراليوانين السائد آنذاك عن الكون؟
 يف احلقيقة أن هذا قد سبب ألفالطون مشكلة كربى! فمع تواصل مراقبة السماء تبني أنالتصور الشائع آنذاك لألرض والسماء ينطوي على مشكلة مزعجة لرؤية الكون على أنه نظام
رايضي منسجم .فقد لوحظ أن بعض األجرام السماوية ال تتحرك بنفس االنتظام اخلالد
كسائر األجرام ،بل ’’هتيم‘‘ يف الفضاء!
 -وهذا ’’السرحان‘‘ يف الفضاء ال ميكن أن يتسق مع فكرة االنسجام الرايضي!

14

 ابلضبط! فقد كان التصور السائد هو أن الكون يتألف  -كما أشران توا  -من كرتني هلمامركز واحد :كرة صغرى هي األرض الثابتة ،مركز الكون ،وكرة خارجية كربى ،تضم النجوم
املتحركة ،اليت تدور غراب حول األرض .ولكن اآلن لوحظ أمر غريب داخل الكرة الكربى اليت
يفرتض أهنا تدور ،مبا تضمه من جنوم وكواكب ،غراب حول األرض ...
 وما هو هذا األمر الغريب؟ لوحظ أن الشمس تتحرك ،خالل سنة ،وأن القمر يتحرك ،خالل شهر ،شرقا عرب كرة النجوماحمليطة ابألرض ...
 أي يف اجتاه يعاكس احلركة الغربية للكرة اخلارجية اليت يوجدان داخلها! أرى هنا بداية تصدعفكرة االنتظام التام!
 ومل يكن هذا هو كل شيء! فقد لوحظ أمران آخران كاان أكثر مدعاة للحرية ... وما مها؟ لوحظ ،أوال ،أن الكواكب اخلمسة املرئية األخرى  -أي عطارد والزهرة واملريخ واملشرتي وزحل تتحرك يف دورات غري متسقة ،فتارة يبدو أهنا تسرع من وتريهتا أو تبطئها ابلنسبة إىل النجومالثابتة ،واترة أخرى يبدو أهنا تقف متاما وتعكس اجتاهها .ولوحظ ،اثنيا ،أن هذه الكواكب
تسطع بدرجات متفاوتة من الربيق.
 عدم اتساق يف احلركة وتفاوت يف الربيق! -وهكذا بدا أن الكواكب تتحدى االنتظام التام حلركات السماء!
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 وال بد أن ذلك قد طرح على أفالطون إشكاال عويصا ،هو الذي يساوي بني الربوبيةواالنتظام الرايضي التام!
 ابلفعل ،ألن إثبات أتثري الربوبية يف الكون يتسم ،من وجهة نظره ،أبمهية قصوى .فالتيقن منهذا التأثري هو وحده الذي يعطي ،يف نظره ،للنشاط األخالقي والسياسي البشري أساسا
متينا .وعدم انتظام حركة الكواكب بل وشرودها يف الفضاء يتناقضان على حنو جلي مع
النظام الرابين التام ،مما يقوض اإلميان ابلطابع الرابين للكون .كان هذا هو اإلشكال.
 وكيف تعامل أفالطون مع هذا املأزق؟ تعامل معه ابالنتصار إلميانه ابنتظام احلركات السماوية على حساب الشواهد التجريبية .فأكدأن الكواكب تتحرك فعال يف مدارات ذات انتظام اتم ،حىت وإن مل يؤكد ذلك دليل جترييب.
ودفعه إميانه هذا إىل حث فالسفة املستقبل على أن ينظروا يف البياانت اليت تسجل حركة
الكواكب ويقفوا فيها على ’’احلركات املنتظمة واملرتبة اليت ميكن أن تفسر حركة الكواكب‘‘،
أي أن يعثروا على املثل الرايضية النموذجية الكفيلة حبل التناقض التجرييب وكشف احلركات
احلقيقية .وكان ذلك تعبريا عن إميان أفالطون أبمهية اكتشاف اخلالد وراء الزائل .ومل تكن
املشكلة هامة إال من زاوية افرتاضاته بشأن االرتباط األصيل بني الربوبية والنظام اهلندسي
للكون.
 وهذا االرتباط هو ما يضفي ،إذن ،على مسألة تصور الكون كل تلك األمهية من قدمي! إىل أن تصل أمهية هذه املسألة ،بعد ذلك بقرون متطاولة ،إىل إخراج ثقافة كاملة من عصر إىلعصر! لكن دعنا ال نستبق األمور ...
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 مل يرتك أفالطون ،إذن ،تصورا متسقا للكون يف هناية املطاف .فهل متكن تلميذه أرسطو الذيينسب له التصور الذي حتدى الزمن وظل سائدا حىت عصر النهضة ،أي حنو عشرين قران ،من
حل حركة مشكلة الكواكب هذه؟
 كان أرسطو ،كما تعرف ،ذا نزعة عملية فعمد إىل توليف تصورات أسالفه .وخلص إىل أناألرض هي املركز الثابت للكون الذي تدور حوله األجرام السماوية ،وإىل أن الكون متناه
حمدود حتيط به كرة اتمة االستدارة توجد هبا النجوم الثابتة ...
 ليس يف هذا شيء جديد حىت اآلن ... اجلديد الذي أتى به أرسطو هو أنه أسس فكرة االنتظام الرابين للسماء ال على املثلاألفالطونية ،بل على نظريته يف العناصر .فالعنصران األثقل وزان ،الرتاب واملاء ،يتحركان ،حبكم
طبيعتهما الذاتية ،حنو مركز الكون ،أي حنو األرض ،يف حني أن العنصرين األقل وزان ،اهلواء
والنار ،يتحركان إىل أعلى بعيدا عن املركز .أما أخف العناصر مجيعا ،وهو األثري  -املادة اليت
تتألف منها السماوات ،الشفافة واألنقى من النار والرابنية الطابع  -فإن حركته الطبيعية تعد،
خالفا للعناصر األرضية ،حركة دائرية ،اليت هي ابلطبع اتمة االنتظام.
 لكن ذلك مل حيل مشكلة الكواكب الشاردة واهلائمة اليت ال تتفق حركتها مع هذا االنتظام. فيما خيص هذه املشكلة ،أدرج أرسطو يف تصوره للكون حال طرحه رايضيان معاصران له ،مهاأودوكسوس وكاليبوس ،وهو حل حيافظ على فكرة احلركة الدائرية التامة االنتظام ويقدم يف
الوقت نفسه تفسريا للحركات الشاردة .فقد صمم هذان الرايضيان تصورا هندسيا معقدا أدرج
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كل كوكب يف كرة ضمن جمموعة كرات دوارة ومرتابطة تتمركز كلها حول األرض لكنها تدور
بسرعات متفاوتة وحول حماور متباينة .وبذلك تسىن طرح حل رايضي يفسر حركة الكواكب.
متهل ’’حمب‘‘ حلظة يف حديثه ،مث قال:
 لكن أرسطو أضاف فكرة هامة أخرى ،وهي أن احلركة املنتظمة للسماوات تنتج يف هناية املطاف عن’’احملرك الذي ال يتحرك‘‘ .كل العمليات والتغريات األرضية انجتة إذن عن احلركات السماوية ،اليت
تنتج يف هناية املطاف عن العلة النهائية ،هللا ...
 أي أنه خلص بدوره إىل أن الكمال الرايضي للسماء يؤكد أن السماء ذاهتا جتسيد مرئي للربوبية. ولكنه نسب اخلالد واملنتظم ال إىل املثل األفالطونية التجريدية ،بل نسبه إىل األثري ،أي إىل الواقعالطبيعي امللموس ...
 لكن كل ذلك مل حيل املشكلة الثانية املتعلقة بتفاوت بريق الكواكب ... نعم ،وهذا اإلشكال هو ما دعا الرايضيني والفلكيني الالحقني ،وقد استقروا على أن األرض هياملركز الثابت للكون ،إىل استكشاف وطرح مناذج هندسية بديلة حياولون هبا شرح مواقع الكواكب،
إىل أن توجت تلك احملاوالت ،يف القرن الثاين بعد امليالد ،ابلنظام الذي اقرتحه بطليموس ...
 دعين أشري هنا إىل أن هذا هو الذكر الثاين ملصر يف تلك امللحمة الطويلة ،فبطليموس كما هومعروف كان مصراي ،أو عاش يف مصر على األقل.
 نعم ويف اإلسكندرية حتديدا أايم جمدها ... -وهل هو الذي حل إذن مشكلة الربيق؟
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 كان التحدي األساسي الذي طرح عليه هو :كيف ميكن تفسري التفاواتت العديدة بني البنيةاألساسية لتصور أرسطو للكون ،الذي يقتضي أن تتحرك الكواكب يف دوائر اتمة االنتظام حول
أرض مركزية اثبتة ،من جهة ،وبني مالحظات الفلكيني الفعلية للكواكب اليت تتحرك بسرعات
خمتلفة ويف اجتاهات متباينة وبدرجات بريق متفاوتة ،من جهة أخرى .وطرح بطليموس النظام التايل:
نعم ،إن الكرة اخلارجية ذات النجوم الثابتة تتحرك كل يوم غراب ابلنسبة لألرض .لكن داخل تلك
كل يف
الكرة يدور كل جرم مساوي ،مبا يف ذلك الشمس والقمر ،بسرعات أبطأ بدرجات متفاوتةٌ ،
دائرة كبرية خاصة به .كان ذلك هو الشرح الذي قدمه ملا كان يبدو حركة تقهقرية للشمس

والقمر ...
 هذا عن الشمس والقمر ،فماذا عن حركة الكواكب؟ قال بطليموس إهنا تدور هي األخرى لكن يف دوائر أصغر حول الدوائر الكبرية لألجرام السماوية.وبذلك يزداد أحياان اقرتاب الكواكب من األرض مما جيعلها تبدو أكثر بريقا .وعن طريق تعديل
السرعات املختلفة لدوران الدوائر الكربى والصغرى أمكن الوصول إىل تصور تقرييب للحركات املتباينة
لكل كوكب .وأدت بساطة هذا النظام القائم على دائرتني كربى وصغرى ،ابإلضافة إىل تفسريه لتغري
الربيق ،إىل االعرتاف به كنموذج فلكي صاحل .ولكن عند تطبيق هذا النظام ظهرت أوجه عدم انتظام
طفيفة فسرها بطليموس أبدوات هندسية إضافية تقوم على إضافة دوائر متباينة األنواع .واستطاع
نظام بطليموس القائم على هذه الدوائر املركبة أن يعطي أول تفسري منهجي لكل احلركات السماوية.
كما أنه كان يسمح ،عندما تَُال َحظ مشاهدات جديدة متعارضة ،إبضافة تعديالت هندسية
جديدة ،مما أعطاه قوة كفلت سيادته حىت عصر النهضة .وهكذا أصبح نظامه هو التصور األساسي
الذي ترتكز عليه رؤية الغرب الفلسفية والدينية والعلمية للقرون اخلمسة عشر التالية ...

19

 وهذا هو إذن التصور األرسطي البطلمي الذي شكك فيه جاليليو .لكن ما عالقة كل ذلكابملسيحية؟
 حنن أنيت هنا ملربط الفرس! فقد استقر هذا التصور يف صميم الرؤية املسيحية للكون عندما()11

أسس عليه دانيت

ملحمته الشعرية ’’الكوميداي اإلهلية‘‘ ،اليت أصبحت نسقا فكراي انظما

ذا أبعاد دينية وكوزمولوجية ،أي تتعلق بتصور الكون .فقد أدرج دانيت نظام أرسطو وبطليموس
يف تصوير خيايل للكون املسيحي خالقا بذلك ميثولوجيا مسيحية تشمل اخلليقة أبسرها .وقد
مارس ذلك أتثريا هائال ومعقدا على اخليال املسيحي يف القرون الالحقة .ففي الكوميداي
اإلهلية ،تُـتَـ َّوج الكرات الكوكبية الصاعدة ،اليت تغلف األرض ،ابلسماء العليا اليت يوجد هبا
عرش هللا ،أما دوائر اجلحيم ،اليت تعكس الكرات السماوية لكن برتتيب مقلوب ،فتهبط حىت
القلب الفاسد لألرض ...
 أي أن دانيت قد ربط بذلك العناصر احملددة لالهوت املسيحي ابلعناصر احملددة للتصوراألرسطي البطلمي للكون .وهكذا أصبح ،إذن ،الكون األرسطي املرتكز على األرض ميثل بنية
رمزية تدور فيها الدراما املسيحية اليت يقف فيها اإلنسان بني السماء واألرض ،مشدودا بني
عامليه األثريي واألرضي ،أو بني طبيعتيه الروحية والبدنية ...
 وهكذا اكتسبت كل الكرات الكوكبية البطلمية دالالت مسيحية ،وأخذ املالئكة ،وفقا ملراتبهماحملددة ،يتولون املسؤولية عن كل حركات هذه الكرات حىت بدوائرها الكربى والصغرى.
فالكوميداي اإلهلية صورت الرتاتبية املسيحية الكاملة للوجود ،اليت ترتاوح بني الشيطان واجلحيم

()11

دانيت أليغيريي ( )1321-1265شاعر إيطايل مؤلف الكوميداي اإلهلية.
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يف األعماق املظلمة لألرض املادية ،خروجا منها إىل جبل املطهر ،مث صعودا عرب السماوات
بسدنتها من املالئكة ،وصوال إىل الرب األمسى يف أعلى كرة مساوية ...
 وهكذا أصبح اإلنسان يقف يف نقطة املنتصف من هذا الكون ...كل كان له إذن موقعه املرسوم بعناية وفقا للنظام األرسطي البطلمي .واستقر هذا التصور يف
 ٌاخليال اجلمعي املسيحي وأصبح التصور اليوانين للكون مشبعا اآلن بداللة دينية .وبذلك ارتبط

الالهوت ارتباطا ال ينفصم هبذا التصور للكون ...
 وكان هذا يعين ،بطبيعة احلال ،أن أي تغيري قد يدخل على فكرة الكون سيؤثر أتثريا كبريا علىالنظرة املسيحية للكون!
 ابلفعل .فاالنعكاسات الثقافية هلذا التوليف الذي قام به دانيت كانت عميقة :فأي تغري فيزايئيأساسي قد يدخله على النظام علماءُ الفلك املقبلون نتيجة ابتكار علمي صرف  -كتحرك
األرض مثال  -سيهدد سالمة الرؤية املسيحية للكون!
انتقل ’’راجي‘‘ إىل زاوية جديدة قائال:
 لكن هل نستطيع أن ننسب كل ذلك التأثري لعمل أديب واحد ،هو الكوميداي اإلهلية ،مهماكانت أمهيته؟
 كال ابلطبع .فذلك كان أحد مظاهر التبين املسيحي للفلسفة اليواننية. -ولكن ما الذي دفع املسيحية إىل تبين الفلسفة اليواننية أصال؟
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 حاجة الالهوت املسيحي إىل التوفيق بني العقل واإلميان .هذا ما أجلأه إىل االستعانة ابلفلسفة.وأهم من قام بذلك العمل الهوتيان وفيلسوفان كبريان مها القديس أوغسطني

()12

الذي طوع

فلسفة أفالطون الحتياجات الالهوت املسيحي ،يف القرنني الرابع واخلامس ،مث القديس توما
األوكويين

()13

الذي فعل الشيء نفسه مع أرسطو ،يف القرن الثالث عشر .وبذلك امتزج

الالهوت املسيحي امتزاجا ال ينفصم ابلفلسفة اليواننية ...
سكت ’’حمب‘‘ حلظة فقال صديقه:
 فلنكمل قصتنا .كان هذا إذن هو الفهم السائد حىت حل ما يعرف ابسم’’عصر النهضة‘‘ ...
 نعم .إذ بدأت عوامل عديدة تُـبَدل املناخ الفكري السائد يف أورواب .فأخذت االتصاالت تتواترآنذاك مع بيزنطة ،اليت صانت جزءا كبريا من الرتاث اليوانين ،فجرى التعرف على أفالطون

ال بشكل جمتزأ ومنقول كما كان احلال من قبل ،بل تسىن اآلن اكتشافه بشكل مباشر يف
مؤلفاته هو .وكان من أتثري ذلك أن جتدد االهتمام ابألفالطونية ،وال سيما األفالطونية احملدثة
اليت كان هلا أتثري هائل على تشكل النظرة اجلديدة للكون ...
 لكن أليس من الغريب أن تؤدي األفالطونية ،أو األفالطونية احملدثة ،هذا الدور وهي اليتواجهتها مشكلة الكواكب ومل تستطع أن حتلها؟

()12

القديس أوغسطني ( )430-354الهويت روماين من أهم أابء الكنيسة ومؤلف ’’مدينة هللا‘‘.

()13

القديس توما األوكويين ( )1274-1225راهب دومينيكاين وعامل الهوت إيطايل ومؤلف ’’خالصة الالهوت‘‘.
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 نعم ،حنن هنا إزاء مفارقة الفتة للنظر! مل تكن األفالطونية ،أو األفالطونية احملدثة ،هي اليتقدمت احلل ماداي ،ولكنها استحثت ذلك احلدس الذي قاد إىل العثور على احلل!
 هذا أمر حيتاج إىل شرح! أمل يكن أفالطون قد قال يف كتابه ’’اجلمهورية‘‘ إن الشمس تؤدي يف العامل املرئي نفس الدورالذي يؤديه َمثَل اخلري يف العامل املتعايل .ولو أتملنا نِ َعم النور واحلياة والدفء الالحمدودة اليت
تفيض هبا الشمس ،أسطع وأبدع كيان يف السماء ،ملا وجدان أي جسم آخر يعد مالئما بنفس
القدر كي يضطلع بدور مركز الكون .ولعلك تذكر أن أفالطون قد ضرب ،يف مؤلفه ذاكَ ،مثَل
’’الكهف‘‘( )14الشهري ،وفيه ترمز الشمس إىل نور احلقيقة ...
 تقصد أن األفالطونية وجهت االنتباه إىل دور الشمس يف الكون؟ ابلضبط! لكن توجيه االنتباه هذا تلقى أكرب دفعة من األفالطونية احملدثة. هذا هو إذن الذكر الثالث ملصر! فأفلوطني( )15الذي أحيا األفالطونية وعرفت فلسفته ابسماألفالطونية احملدثة كان مصراي صعيداي.
 نعم ،يف أرجح األقوال ...()14

هو مثل يصور جمموعة من الناس يعيشون يف كهف مظلم ال ميلكون سوى النظر إىل جدار قائم أمامهم يرون عليه ظالال تلقيها انر

وضعت خلف بعض األجسام .وعليه ،تعد هذه اخلياالت هي الواقع الوحيد ابلنسبة إليهم .فإذا َتلص أحدهم من قيوده وجنح يف الرجوع إىل
مصدر هذه الظالل ألد رك أهنا خياالت ابهتة ألجسام واضحة املعامل .لكنه إن جنح يف اخلروج من الكهف فسينبهر أوال بضوء الشمس قبل أن
يتكيف معه ويرى معه كل األشياء بوضوح كامل.
()15

أفلوطني ( ) 270-205فيلسوف ولد مبصر وعاش يف اإلسكندرية قبل أن يستقر يف روما .صنف تلميذه فرفريوس دروسه يف تسعة

أقسام أمساها ’’التاسوعيات‘‘.
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 من املؤكد ،على أي حال ،أنه ولد يف مصر يف القرن الثالث بعد امليالد وأنه درس يفاإلسكندرية كذلك .وأان ال أقصد بتسجيل اإلشارات إىل مصر سوى التنبيه إىل أننا كنا إزاء
واقع فعال يسهم يف تشكيل الرؤى العامة لعامله .لكن فلنكمل حكايتنا ...
 بعد وفاة أفالطون يف منتصف القرن الرابع قبل امليالد ،أخذ فالسفة متتابعون يطورون فكرهابلرتكيز على جانبيه امليتافيزيقي والديين .ويف غمار هذا التطوير ،بدأ يُطْلَق على أعلى مبدأ
متسام اسم ’’الواحد‘‘ .وتُوجت هذه السلسلة من الفالسفة أبفلوطني الذي كان يرى الكون
مثرة انبعاث رابين من الواحد األمسى ،الالمتناهي الوجود الذي جيل عن الوصف أو التصنيف.
ويـُْنتِج الواحد  -الذي يسمى أيضا اخلري  -من فيض كماله اخلالص’’ ،اآلخر‘‘ ،أي الكون
املخلوق بكل تنوعه ،يف سلسلة تراتبية من الدرجات اليت تتحرك بعيدا عن هذا املركز إىل
األطراف القصوى للوجود املمكن .وأول أعمال اخللق هي انبعاث الذهن الرابين من الواحد.
والذهن الرابين هو احلكمة املبثوثة يف الكون ،وهو ُمستَـ َقر املـُثـُل األوىل اليت تُسبب العامل
وتنظمه .ومن الذهن الرابين تنبثق روح العامل ،اليت تبعث احليوية يف العامل وتعد مصدرا ألرواح
مجيع الكائنات احلية ،واليت تشكل الواقع الوسيط بني الذهن الرابين من جهة وبني عامل املادة
 أي مستوى الواقع األبعد عن الوحدة الرابنية  -من جهة أخرى .وملا كانت طبيعة اإلنسانتتألف من روح يف جسد ،فإن مبقدوره أن يصل إىل أعلى العوامل الفكرية والروحية ،فيتأمل
خبياله املثل املتسامية ،ويتجه  -من خالل هذا التبصر ابلنظام النهائي لألشياء  -حنو التحرر
الروحي ...
سكت ’’حمب‘‘ برهة مث أضاف:
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 وهكذا أخذت تظهر نظرة جديدة لإلنسان والطبيعة وهللا ترى أن الطبيعة مشبعة ابلربوبيةومتثل تعبريا نبيال عن روح العامل .واعترب األفالطونيون احملدثون الالحقون أن ضوء الشمس هو
ضوء هللا ،مثلما أن املسيح هو ضوء العامل .وملا كانت الشمس هي مصدر الضوء واحلياة فإهنا
متتلك خصائص رابنية ...
 تقصد أن حدس كوبرنيكس  -الذي جعله يفكر يف أن الشمس هي مركز الكون  -يعزى إىلأتثره ابألفالطونية احملدثة؟
 من الواضح أن فرضية كوبرنيكس قد أتثرت بتمجيد الشمس وتقديسها ابعتبارها رمزا للذاتاإلهلية ،تدور حوهلا األرض وسائر الكواكب اليت وصفها كبلر  -فيما بعد  -أبهنا تتحرك ’’يف
عبادة للشمس‘‘ .كما أن التصور األفالطوين احملدث للذات اإلهلية العليا الالحمدودة ،اليت
تتجلى يف الحمدودية اخلليقة ،أوحى ابالتساع املناظر للكون ،خالفا للكون األرسطي احملدود
واملتناهي .وجتدد أيضا يف هذه الفرتة االهتمام ابلرؤية الفيثاغورسية القدمية إىل الكون بوصفه
منظما وفقا ملـُثـُل رايضية متسامية .وستلهم هذه الرؤية كوبرنيكس ،مث جاليليو ونيوتن من بعده،
يف حماولتهم لفهم الكون ...

 كان املناخ الفكري ،إذن ،هو الذي هيأ الساحة لنشأة الفهم اجلديد للعامل ... ابلفعل ،فعصر النهضة كان عصرا مفعما ابحليوية والتجدد .ففي غضون جيل واحد ،أنتجليوانردو دافنشي

()16

ومايكل أجنلو

()17

()18

ورفاييل

()16

ليوانردو دافنشي ( )1519-1452رسام ومثال إيطايل.

()17

مايكل أجنلو ( )1564-1475رسام ومثال إيطايل.

()18

رفاييل ( )1520-1483رسام ومعماري إيطايل.

أعماهلم الكربى ،واكتشف كريستوفر
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كولومبوس( )19العامل اجلديد ،ومترد لوثر( )20على الكنيسة الكاثوليكية ،وطرح كوبرنيكس فرضية
الكون املتمركز حول الشمس!
 وال تنس أن عصر النهضة شهد أيضا اخرتاعات هامة أثرت أتثريا عميقا على التطور الالحقللمجتمعات ،ومنها املطبعة ...
 وكان للمطبعة أتثري كبري على انتشار األفكار اجلديدة ،اليت كانت ثورية يف أحيان كثرية،انتشارا سريعا يف كل أحناء أورواب ...
 وكان من هذه االخرتاعات أيضا البوصلة املغنطيسية ... وقد ساعدت هذه البوصلة على حتقق اكتشافات صححت أخطاء اجلغرافيني القدماء .وكانمن هؤالء اجلغرافيني القدماء بطليموس ،مما شكك يف سالمة تصوراته الفلكية أيضا ...
سكت ’’حمب‘‘ حلظة مث قال متأمال:
 نعم كان عصرا ظهر فيه وعي جديد أثر يف كل جوانب الثقافة الغربية ،وعي متمرد ودينامي،وعي مبدع وطموح ،وعي فضويل وواثق بنفسه!
 ويف هذه الظروف ظهرت أيضا حركة اإلصالح الديين ،بقيادة لوثر وكالفن( ،)21اليت كانت ردفعل على املسار الذي مضت فيه الكنيسة الكاثوليكية .وكان السبب املباشر لظهور تلك
()19

كريستوفر كولومبوس ( )1506-1451مالح إيطايل ،مكتشف العامل اجلديد.

()20

مارتن لوثر ( )1546-1483راهب وعامل الهوت أملاين ،قاد حركة اإلصالح املعروفة ابسم ’’اإلصالح الربوتستانيت‘‘ (أي

االحتجاجي).
()21

حون كالفن ( )1564-1509عامل الهوت فرنسي من دعاة اإلصالح الديين.
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احلركة هو االحتجاج على منح الكنيسة صكوك الغفران ،تلك الفكرة الغريبة الشاذة اليت
ابتدعتها الكنيسة الكاثوليكية جلملة دوافع كان منها يف البداية متويل الروائع املعمارية والفنية
لعصر النهضة!
 نعم كان االحتجاج هو السبب املباشر حلركة اإلصالح الديين ،إىل حد أنه أعطاها امسها الذيعرفت به :الربوتستانت ،أي احملتجني .لكن هذا االحتجاج املوجه إىل أفعال الكنيسة
الكاثوليكية قد انطوى أيضا على روح معادية للثقافة اليواننية اليت تغلغلت يف الفكر املسيحي.
إذ كان لوثر يسعى إىل أن يطهر املسيحية ويعود هبا إىل أسسها النقية كما وردت يف الكتاب
املقدس .وكان االحتجاج موجها أيضا ضد التمايز بني الكهنوت وعموم املؤمنني .إذ بدا أن
التقوى والفقر ال يشيعان إال يف مجهور املؤمنني ،أما رجال الكهنوت فمتميزون اجتماعيا
واقتصاداي ومنغمسون يف صراعات ديبلوماسية وعسكرية ال تنتهي ...
 أي أن حركة اإلصالح كانت رد فعل دينيا حمافظا إزاء يواننية عصر النهضة ،ولكنها كانتأيضا رد فعل حترراي راديكاليا إزاء السلطة املعنوية للكنيسة الكاثوليكية ...
 نعم ،وإزاء سلطة البااب والرتاتبية الكنسية .إذ جاء لوثر ليعلن أن الكهنوت هو كهنوت كلاملؤمنني .فالفرد يفهم الدين وفقا لضمريه اخلاص وعالقته الشخصية ابهلل ...
 ميكننا أن نصف ،إذن ،حركة اإلصالح الربوتستانيت أبهنا كانت توليفة من الرجعية الدينيةوالتحرر الفردي ...
 لكن علماءان ،كوبرنيكس وجاليليو وكبلر ونيوتن ،الذين سيضعون تباعا لبنات الفهم اجلديدللكون ،مل يتأثروا ابجلانب الرجعي يف حركة اإلصالح ،بل لقد أتثروا مجيعا ،على العكس،
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ابلرتاث اليوانين وابلفيثاغورسية واألفالطونية احملدثة حتديدا .لكنهم أتثروا أيضا بال ريب ابملناخ
اليت شجعته حركة اإلصالح الربوتستانيت ،مناخ التحرر الفردي إزاء سلطة الكنيسة .واحلقيقة
أن املقاومة اليت قامت لتتصدى للفهم اجلديد للكون جاءت أول ما جاءت من اإلصالحيني
الربوتستانت ذوي النزعة احلرفية يف فهم الكتاب املقدس .ألن فرضية كوبرنيكس القائمة على
دورا ن األرض حول الشمس تتناقض مع عدة مقاطع يف الكتاب املقدس تشري إىل ثبات
األرض .والكتاب املقدس هو السلطة املطلقة لدى الربوتستانت .وقد شن لوثر هجوما الذعا
على كوبرنيكس واصفا إايه أبنه ليس إال ’’منجم مبتدئ‘‘ يريد قلب علم الفلك أبكمله
مناقضا بذلك الكتاب املقدس على حنو سافر .وأشار كالفن إىل عبارة وردت يف إصحاح
املزامري تقول ’’تَـثَـبَتت املسكونة فال تتزعزع‘‘ ،وتساءل مستنكرا’’ :من الذي جيرؤ على أن
يضع سلطة كوبرنيكس فوق سلطة الروح القدس؟‘‘
 فلنعد إذن إىل علمائنا ونرى كيف جنحوا متأثرين بذلك اجلانب من الرتاث اليوانين ،الذييعلي من مكانة الشمس ،يف حل معضالت النظام األرسطي البطلمي .وحنن نتذكر أن احللول
اليت اقرتحها بطليموس وخلفاؤه تطلبت استخدام العديد من األدوات الرايضية ،مثل الدوائر
الكربى والصغرى ،من أجل احلفاظ على القاعدة القدمية املتمثلة يف احلركة الدائرية املنتظمة ...
 نعم ،وحبلول عصر النهضة كان ذلك قد أنتج نظاما فشل برغم كل تعقيده يف شرح أو تفسريمواقع الكواكب بدقة يعول عليها .واجته حدس كوبرنيكس إىل أن علم الفلك التقليدي يستند
حتما إىل خطأ جوهري .فانغماس كوبرنيكس يف املناخ الفكري لألفالطونية احملدثة لعصر
النهضة وتبنيه االقتناع الفيثاغورسي أبن الطبيعة تُفهم بعبارات رايضية بسيطة ومنسجمة ذات
طابع متعال وخالد جعاله يرى أن اخلالق ال ميكن أن يكون قد فعل كل ذلك التخليط
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ابلسماء ذاهتا .ويف غمار ذلك ،اكتشف كوبرنيكس أيضا أن بعض الفالسفة اليواننيني
القدماء ،من ذوي اخللفية الفيثاغورسية واألفالطونية ،كانوا قد اقرتحوا تصورا جريئا يقوم على
حترك األرض ،لكنهم مل يطوروا هذه الفرضية إىل نتائجها الفلكية والرايضية الكاملة ،رمبا جلدة
هذه الفكرة آنذاك ...
 وال شك أنه ذلك أعطاه إحساسا بنوع من القرىب الفكرية مع تقليد قدمي ... ابلفعل ،وشجعه ذلك على أن يطرح الفرضية اليت تقول إن الكون يتمركز حول الشمس وإناألرض تدور حوهلا .مث حاول أن يرى النتائج املرتتبة رايضيا على ذلك ،فخلص إىل نظام
أفضل من نظام بطليموس .وتبني أن تصوران اخلادع حلركة الشمس سببه أن األرض ذاهتا تدور
حول حمورها .وأتضح له أننا ملا كنا غري واعني حبركة األرض فقد أسقطنا هذه احلركة على
السماء ونسبناها إليها .واكتشف كوبرنيكس أن حركة الكواكب إىل األمام واخللف ابلنسبة إىل
النجوم الثابتة ،وتباين درجات بريقها  -اليت استخدم الفلكيون أدوات رايضية ال حصر هلا
لشرحها  -ميكن أن تفهم اآلن بوصفها نتيجة رؤية هذه الكواكب من أرض تتحرك ...
 ولطاملا تساءلت اي ’’حمب‘‘ إذا كان كوبرنيكس هو أول من طرح هذا التصور اجلديد ،فلماذاكانت حماكم التفتيش من نصيب جاليليو؟ وملاذا حوكم جاليليو بعد أكثر من مائة سنة على
صياغة كوبرنيكس لنظريته؟
 مل أتت املعارضة أوال من الكنيسة الكاثوليكية ،بل من حركة اإلصالح الربوتستانيت كما أشرانتوا .بل كان من بني أصدقاء كوبرنيكس الذين شجعوه على نشر كتابه الذي أودعه رؤيته هذه
أسقف وكاردينال كاثوليكيان .ويقال إن كوبرنيكس قد عرض نظامه اجلديد على البااب نفسه
فأقره على أساس أنه جمرد افرتاض ،وإنه أهدى إىل البااب كتابه ذاك .وظلت اجلامعات
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الكاثوليكية تُ َد ِرس كتاب كوبرنيكس ضمن مقررات الفلك حىت بعد وفاة مؤلفه .كما أُعد
آنذاك تقومي جرجيوري جديد يستند إىل نظامه هذا .إذ كان إفساح جمال واسع للتفكري النظري
أمرا معتادا يف أواخر العصور الوسطى ومطلع عصر النهضة .غري أن هذا التسامح كان مصدر
انتقاد بروتستانيت كبري ضد الكنيسة الكاثوليكية ...
 فلماذا حدث إذن ذلك التحول الذي َعَّرض جاليليو حملنته الشهرية؟ -يف البداية ،مل يكن هناك ما يوحي أبن ثورة مل يسبق هلا مثيل قد بدأت .فقد ُرئي أن فرضية

كوبرنيكس تتناقض مع اخلربة اليومية واحلس الشائع ،واُعتربت من مث فرضية خاطئة ال تستحق
نقاشا جادا .لكن قلة من الفلكيني الضليعني بدأوا يفطنون إىل ما يف حجج كوبرنيكس من

وجاهة ،فأخذت فرضيته تروج واملعارضة هلا تتزايد .وبدأت االنعكاسات الدينية للتصور اجلديد
للكون تتضح للعيان شيئا فشيئا فتثري أشد اهلجمات .وعندما جاء جاليليو ليؤكد  -ببحوثه
ومشاهداته  -فرضية كوبرنيكس يف مطلع القرن السابع عشر ،كانت الكنيسة الكاثوليكية قد
حتولت وتبدلت .إذ ابتت تشعر عندئذ أبنه ابت لزاما عليها  -حبس جديد يدعوها إىل ضرورة
التمسك ابلتصلب املذهيب حتت وطأة اهلجوم الربوتستانيت  -أن تتخذ موقفا حمددا ضد
الفرضية اليت تعترب الشمس مركز الكون .ويف حني أن آابء الكنيسة األقدم عهدا رمبا كانوا قد
نظروا يف إعطاء تفسري جمازي للمقاطع املعنية من الكتاب املقدس مبا يزيل تناقضها الظاهري
مع العلم ،فإن حرفية لوثر وأتباعه املتشددة استحثت موقفا مماثال من جانب الكنيسة
الكاثوليكية ودفعتها دفعا إىل اَتاذ ذلك املوقف ...
 وماذا كانت االنعكاسات الدينية للنظرة اجلديدة اليت أثبتها جاليليو ،ألن هذا هو بيت القصيديف تلك املواجهة؟
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 ابلضبط! فإذا كانت األرض تدور حقا ،فمن الصعب بعد اآلن تصور أهنا املركز الثابت خلليقةهللا وخطته للخالص .وال يصبح اإلنسان ،من مث ،هو بؤرة الكون كله .فالتفرد املطلق واألمهية
القصوى لتدخل املسيح يف التاريخ البشري يفرتضان ضمنا تفردا وأمهية مناظريني لألرض.
وبذلك فإن معىن الفداء ذاته ،ذلك احلدث الذي يتسم  -وفقا للرؤية الكنسية  -أبمهية مركزية
ال للتاريخ البشري فحسب بل للتاريخ الكوين ،يبدو مهددا بدوره!
سكت الصديقان برهة يتأمالن هذه النتيجة ،مث تساءل ’’راجي‘‘:
 فلنعد إذن إىل قصتنا ،كيف تطورت األمور إذن من كوبرنيكس إىل جاليليو؟ ظل كوبرنيكس  -على ثورية تصوره  -حمتفظا مع ذلك ابفرتاض تقليدي عوق جناح تصورههذا .فقد ظل حمتفظا ابلفكرة األرسطية البطلمية القدمية املتمثلة يف دوران الكواكب يف حركة
دائرية منتظمة ،مما جعل نظامه يبدو يف هناية املطاف معقدا شأنه شأن نظام بطليموس .لكن
رغم ذلك فإن نظرية كوبرنيكس كانت متتلك قدرا من التناسق واالتساق جذاب إليها قلة من
علماء الفلك الالحقني .مث جاء كيبلر ليحاول حل املشاكل اليت طرحها افرتاض
كوبرنيكس ...
 إهنا ابلفعل قصة شيقة يف سعي عقل اإلنسان إىل حل املشاكل العلمية!ابتسم ’’حمب‘‘ وقال مؤكدا:
 ومل يكن دافع كيبلر اي ’’راجي‘‘ هو الدقة العلمية فحسب ،بل احلكم اجلمايل املتأثرابألفالطونية احملدثة! فكبلر كان متأثرا أبفالطون وبرؤيته للشمس كصورة رمزية للذات اإلهلية،
ومتأثرا بفيثاغورس وإبميانه ابلقوة املتعالية لألرقام واألشكال اهلندسية املعربة عن ’’انسجام
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السماء‘‘ .وقد عرب عن أتثره هذا هبما يف رسالة بعث هبا إىل جاليليو قال فيها إن ’’أفالطون
وفيثاغورس مها معلماان احلقيقيان‘‘ ...
 أي إن الفيثاغورسية واألفالطونية احملدثة قد شحذا مبعىن ما حدس كيبلر ،مثل كوبرنيكس منقبل ،مث جاليليو هو اآلخر!
 وقاد هذا احلدس كيبلر  -بعد عشر سنوات من احلساابت  -إىل استنتاج أن املدارات اليتتتحرك فيها الكواكب ال بد أن يكون هلا شكل رايضي آخر غري الدائرة .وكان ذلك الشكل
هو القطع الناقص ،أو الدائرة البيضاوية إن جاز التعبري .وهكذا اكتشف كيبلر شكال من
االنتظام أدق ،وحقق نبوءة أفالطون املتمثلة يف دوران الكواكب يف مدارات واحدة منتظمة
ومتناسقة رايضيا .وبذلك َتلص كبلر من كل احلساابت املعقدة املرتتبة على فرضية
كوبرنيكس .مث جاء جاليليو مبشاهداته التلسكوبية ليؤكد نظرية دوران األرض حول الشمس.
وبذلك مل تعد نظرية مركزية الشمس جمرد مالءَمة حسابية ،بل أصبحت أمرا تؤكده املشاهدات

الفلكية أيضا ...

 وكان ذلك هو إجنازه الذي حوكم بسببه ... وكان من املمكن أن يكون رد فعل الكنيسة خمتلفا وأن يفسر األمر تفسريا جمازاي ،كما أشارحىت جاليليو نفسه ...
 فما الذي أدى إىل حماكمته إذن؟ أن الكنيسة ابتت ،حتت وطأة اهلجوم الربوتستانيت كما أشران ،أكثر وعيا خبطورة أي موقفٍ
تغاض عن اهلرطقة .إذ بدا أن نظرية حترك األرض ودوراهنا حول الشمس
قد ينطوي على
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تشكل هتديدا أساسيا لإلطار املسيحي لتصور الكون بل ولالهوت الذي ستشكك فيه
أو تقوضه النظرية اجلديدة .وأدت هذه االنعكاسات الوخيمة ،إىل جانب التصلب املذهيب
الناشئ عن عقود من الصراع الديين واهلرطقة ،إىل قيام الكنيسة الكاثوليكية حبشد كل قواها
إلدانة فرضيات جاليليو.
 وكانت النتيجة هي أن الكنيسة ابتت تقف يف مواجهة العلم ،وكان ذلك يعين ضمنا أن الديننفسه ابت يقف يف مواجهة العلم ...
•••
اقرتح ’’حمب‘‘ على ضيفه أن يعدا مشروبيهما مث يعودا الستئناف نقاشهما .يف طريقهما إىل املطبخ قال
’’راجي‘‘:
 هل الحظت اي ’’حمب‘‘ أننا مل نناقش بعد مسألة احلداثة؟ كل ما قلناه كان أشبه جبملةاعرتاضية على هامش اختيار حلظة أتسيسية للحداثة! وأنت مل تقل يل حىت اآلن ما هي تلك
اللحظة التأسيسية اليت تفكر فيها!
 نعم فأان أفكر اي ’’راجي‘‘ يف حلظة أخرى وإن كانت  -من الناحية الزمنية  -شديدة القربمن حماكمة جاليليو ...
 -وما هي إذن تلك اللحظة؟
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 جرت حماكمة جاليليو يف عام  1633وبعدها أبربع سنوات ،أي يف عام  ،1637صدركتاب ’’مقال يف املنهج‘‘ لديكارت(... )22
 وهل تعتقد أن صدور هذا الكتاب كان إيذاان بدخول الغرب مرحلة احلداثة؟ إذا كان تبلور النظرة اجلديدة للكون قد حقق ما عرف ابسم ’’الثورة العلمية‘‘ ،فإن أعمالديكارت قد استهلت ما عرف ابسم ’’الثورة الفلسفية‘‘ .وصدور هذا الكتاب يعد ،خاصة
من املنظور الذي هنتم به يف نقاشنا هذا  -أي منظور تقصي جتربة الوجود والتعرف على طبيعة
احلضور الواعي -حلظة أتسيسية فاصلة ،وإن مل تكن نتيجة هذه الثورة الفلسفية إجيابية بنفس
قدر الثورة العلمية ...
 وملاذا تعترب أن صدور هذا الكتاب يعد حاسم األمهية مبا يربر اعتباره حلظة أتسيسية لثقافةكاملة؟
 يف ذلك الكتاب وردت عبارة ديكارت الشهرية ’’أان أفكر إذن أان موجود‘‘! وملاذا ترى يف هذه العبارة كل تلك الداللة التأسيسية؟ ذلك التطلع إىل اكتشاف أساس راسخ تنهض عليه املعرفة اليقينية! تقصد تلك الرغبة يف الوصول إىل معرفة عقلية يقينية ابالعتماد على الشك املنهجي؟ أيإمكان الشك يف كل شيء إال يف أنك تشك ،مما يثبت أنك موجود؟

()23

رينيه ديكارت ( )1650-1596فيلسوف وعامل رايضيات فرنسي.
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 هو ما تقول ،لكن ليس فقط .ألن املعرفة اليت جتسدها تلك املقولة ،املعروفة ابسم’’الكوجيتو‘‘( ،)23هي أتسيس من نوع ما .هي إعادة صياغة ،على أسس عقالنية خالصة،
لتشيىئ الوعي ،لتجاهل الذات احلقيقة واعتبار أن شيئا أو موضوعا عينيا ما  -أي األان هنا -
هو الذات احلقيقية .هو اخللط بني الذات واملوضوع ،مث تصور أن كال منهما يتمتع مبقومات
وجوده يف نفسه مما أوجد انفصاال وجوداي بني الذات واملوضوع يف حني أهنما ،كما رأينا،
جتل حلقيقة واحدة .وهي مسألة ستظل متثل التصور الرئيسي للحضارة الغربية عن اإلنسان
مصوغا يف صياغة حديثة .وهي تفعل ذلك زاعمة أهنا تبدأ من الصفر ،وأن معرفتها تقوم هنا
على الوضوح والتمايز والبداهة .يف حني أن هذه الرؤية اليت انتهت إليها قد سببت مشكالت
مزمنة ومآزق مستعصية ،كما سنرى مع تقدم حوران ...
أطرق ’’راجي‘‘ مفكرا مث قال:
 لكن احلضارة الغربية ال َتتلف عامة يف ذلك اخللط بني الذات واملوضوع عن احلضارة العربيةاإلسالمية مثال ...
 ابلتأكيد .لكن الفرق أننا هنا إزاء حماولة لتعقل احلقائق األوىل اليت ال تقبل الشك حبيث تصبحيف مقام البديهيات اليت ال يطاهلا الباطل .أنت ال تنطلق يف فهم اإلنسان هنا من نص مقدس
حيدد له طبيعته ومكانه ودوره .أنت هنا ،مبعىن ما ،إزاء حماولة فرد يريد أن يكون مستقال وأن
يتخذ من وجوده ذاته أساسا لبناء كل نظامه املعريف غري معتمد يف ذلك إال على العقل وعلى
حقائق راسخة ال ميكن الشك فيها.

()24

تعرف هذه املقولة ابسم ’’الكوجيتو‘‘ ،أول كلمة من نصها ابللغة الالتينية.Cogito ergo sum :
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 لكن هذا اإلميان املطلق ابلعقل قد جرى التشكيك فيه يف مرحلة ما بعد احلداثة ... بل وقبل ذلك بكثري .أمل يكن هذا هو ما فعله كانط عندما استهل فلسفته بنقد ’’العقلاخلالص‘‘؟ أي العقل النظري املنبت الصلة ابلتجربة .وتناول يف نقده ذاك حدود املعرفة اليت
ميكن الوصول إليها هبذا العقل ،وخلص إىل أن هذه املعرفة ال ميكن أن تشمل احلقائق
امليتافيزيقية .ولنالحظ هنا عابرين أن هذا التشكيك يف القدرة املطلقة للعقل مل يتم على أسس
ما قبل عقالنية ،كاألسس االعتقادية مثال ...
سكت ’’حمب‘‘ حلظة مث استدرك قائال:
 لكن لعلنا نقفز بذلك قفزة هائلة إىل األمام يف الزمن اي ’’راجي‘‘! فدعنا نتوقف برهة عندهذه املقولة ’’أان أفكر إذن أان موجود‘‘ ونرى كيف ميكن أن ننظر إليها من املنظور الذي
نتناوله يف حواران هذا ،منظور جتربة الوجود أو احلضور الواعي ...
 نعم ،ألنين أملح ،بشكل ما ،مسات مشرتكة بني الطريقتني .الطريقة اليت اتبعناها يف حوارانوطريقة ديكارت :البدء من الصفر ،إن جاز التعبري ،والرغبة يف الوصول إىل معرفة يقينية ...
 نعم ،لكن هل بدأ ديكارت من الصفر حقا؟ هل بدأ ديكارت حقا بتأمل طبيعة جتربةالوجود؟
استغرق ’’راجي‘‘ يف التفكري برهة مث قال:
 الذي أتذكره هو أنه بدأ ابلشك يف كل شيء ألنه أراد أال يستبقي إال احلقائق اليت يستطيع أنيدركها بوضوح وأن خيتربها بشكل مباشر كحقائق ال ميكن الشك فيها ...
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 نعم ،وال تنس أن ديكارت كان رايضيا كبريا ،والرايضيات تبدأ كما تعرف مببادئ أولية بسيطةوبديهية ميكن أن تُستنبط منها تباعا حقائق أكثر تعقيدا .وأراد ديكارت أن ُخيضع مجيع
املسائل الفلسفية لذلك املنهج الرايضي الدقيق وأال يقبل إال األفكار اليت تَعرض نفسها على
عقله بوصفها واضحة وبديهية وخالية من التناقض الداخلي .وهكذا انضم التشكك املنهجي
 الذي أنيطت به مهمة تصفية كل املفاهيم اخلاطئة  -إىل بداهة التفكري العقلي النقديالدقيق  -اليت أنيطت هبا مهمة عدم قبول إال املفاهيم الواضحة البديهية اليت ال يطاهلا الشك
 لينتجا الثورة الديكارتية يف عامل الفلسفة .وكانت النتيجة األم كما تعرف هي ذلك اليقنيالذي انتهى إليه ديكارت ابلوعي الذايت الفردي ...
 الذي جتسده مقولة’’ :أان أفكر إذن أان موجود‘‘ ... نعم ،إذ قال إن إدراكه للواقع الظاهري للعامل بل وجلسمه ذاته قد ال يكون إال حلما ،لكنيظل هناك أمر واحد ال ميكن الشك فيه ،وهو أنه يشك .على األقل هناك ’’أان‘‘ تدرك أهنا
تشك .على األقل هناك ’’الذات املفكرة‘‘ اليت ال ميكن الشك يف وجودها’’ .أان أفكر إذن
أان موجود‘‘ كل شيء آخر ميكن الشك فيه إال وعي الذات املفكرة بنفسها .وإبدراك هذه
احلقيقة اليقينية ،يدرك الذهن يف الوقت نفسه ما مييز املعرفة اليقينية ذاهتا :كل ما ميكن إدراكه
بوضوح ومتايز وبداهة .وهكذا أصبحت هذه املقولة هي املبدأ األول ،وكذلك النموذج األول،
لكل معرفة الحقة :مبدأ أول تستنبط منه استنتاجات الحقة ،ومنوذج أول لسائر التصورات
العقلية البديهية ...
سكت ’’حمب‘‘ حلظة مث قال:
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 وهذا هو ما دعاين اي ’’راجي‘‘ إىل اعتبار صدور الكتاب الذي احتوى على هذه العبارةاللحظة التأسيسية للحداثة ،إن جاز لنا أن نتحدث على هذا النحو ...
 قد ال أحتاج ألن أجادلك اي ’’حمب‘‘ ابلضرورة بشأن اختيارك هذا! فقد نرى ،من زاوية ما،أن الثورة العلمية هي اليت دشنت احلداثة؛ ونرى ،من زاوية أخرى ،أن ما دشنها هو الثورة
الفلسفية اليت أطلقها ديكارت .غري أنين أشتَم  -يف اختيارك هذا  -أمرا يتجاوز جمرد االنتقاء
الصدفوي للحظة ’’أتسيسية‘‘ ما ،حىت وإن اتفقنا على أن أي انتقاء من هذا النوع لن خيلو

من قدر من التعسف ...
 ابلضبط! حنن ال ننكر التعسف يف اختيار اللحظة ،ولكننا خنتارها ألهنا تنطوي كما قلنا علىداللة رمزية مهمة ...
 وهذا هو بيت القصيد ،ما هي هذه الداللة يف رأيك؟ سنأيت لذلك فدعنا ال نستبق األمور .أَخضع ديكارت إذن كل شيء للشك ،فخلص إىليقني بوجود ذات تشك ،أو ذات تفكر ...
 ابلضبط! ولكن هنا ابلتحديد تسلل اخلطأ اي ’’راجي‘‘ ... وأي خطأ تقصد؟ -إذا أَخضعت كل شيء للشك ،ومل تقبل إال مبا يَعرض نفسه على ذهنك بوضوح وبداهة ،فمن

أين أتيت بفكرة ’’األان‘‘ يف مقولة’’ :أان أفكر ‘‘...؟ فإن أنت أخضعت كل شيء للشك
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إىل آخر مدى حبق ،ملا جاز لك أن تقول ’’أان أفكر  ‘‘...وأن أتخذ هذه ’’األان‘‘ مأخذ
األمور املسلم هبا ...
رد ’’راجي‘‘ من فوره:
 ولكن من الذي يفكر؟ كل ما ميكن أن تقوله ،يف هذه النقطة من املسار ،هو أن هناك فكرا إذن هناك وجودا ،لكنال ميكنك بعد ذلك  -إن أردت اإلخالص حقا هلذا املنهج  -أن تقحم أي شيء إضايف .يف
حني أن تلك ’’األان‘‘ هي شيء إضايف مقحم ،أليس كذلك؟
 ولكن من الذي يفكر إذن؟متهل ’’حمب‘‘ يف حديثه ،مث قال:
 إن الذي يفكر هو احلضور الواعي ،هو احلضور الذي يعي ذاته بذاته ،الذي يفكرهو الوجود ...
 الذي يفكر هو الوجود؟ظل ’’حمب‘‘ صمامتا لربهة أخرى قبل أن جييب:
 وهذان مها اجلانبان اإلجيايب والسليب يف كوجيتو ديكارت .اإلجيايب هو احلدس أبن التفكري ،أوالوعي ،هو الوجه اآلخر للوجود .أما السليب فهو عدم فهم طبيعة احلقيقة املفكرة ،األان
املفكرة ،وأخذ ’’شيء‘‘ على أنه الذات .اجلانب السليب هو نسبة الوعي ،مث الوجود ابلتايل،
إىل ’’أان‘‘ مفهومة مبعناها الدارج كأان فردية زائلة ،يف حني أن هذه األان هي جمرد شيء،
أو موضوع عيين ،يظهر يف فضاء الذات احلقيقة ،أو األان احلقيقية الالشخصية أساسا ،يف
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فضاء هذا احلضور الواعي .اجلانب السليب هو جتاهل أن هذا احلضور الواعي هو األان
احلقيقية ،ونسبته إىل أان عينية .نعم هناك شعور ابهلوية ،أبن هناك مقرا ما للهوية ،أبن هناك
’’أان‘‘ إن شئت ،هي مصدر التفكري .لكن بدال من أن يؤخذ هذا الشعور ابهلوية على أنه
إشارة إىل احلضور الواعي ،إىل الذات احلقيقية ،أُخذ على أنه إحالة إىل األان النسبية اليت هي
جمرد مضمون للوعي  -جدائل من األفكار واألحاسيس البدنية واإلدراكات احلسية -
ال الوعي ذاته اليت تظهر يف فضائه كمجرد موضوع آخر .كان ميكن اي ’’راجي‘‘ أن تكون
مقولة ديكارت مقبولة لو كان يقصد ابألان هنا الوجود الواعي ،احلضور الذي حيمل صفة
املطلق .ولكنه كان يقصد ابألان ذلك الكيان النسيب الزائل .وهذه األان هي كما رأينا ليست
سوى شيء آخر يظهر يف فضاء الوعي ،ليست هي الذات بل هي جمرد موضوع آخر ...
 هل نستطيع أن نتمهل هنا قليال اي ’’حمب‘‘؟ ألنين أتصور أننا بصدد نقطة حامسة .فدعنانتعقب كيف تسلل مفهوم األان إىل الكوجيتو ...
 هل تذكر اي ’’راجي‘‘ قصة ذلك احلكيم الصيين اليت طاملا أاثرت خيالك ،قصة ’’شوانجتسو‘‘ والفراشة؟
 ذات يوم رأى ’’شوانج تسو‘‘ يف حلمه أنه فراشة تطري هنا وهناك فَ ِر َحة حبريتها ،مث أفاق منحلمه هذا ليجد أنه ’’شوانج تسو‘‘ الراقد اآلن يف سريره ،فقال’’ :أان اآلن ال أعرف إن كنت
آنذاك رجال حيلم أبنه فراشة ،أم أنين اآلن فراشة حتلم أبهنا رجل‘‘ ...
 ولو أرادت الفراشة أن تصل إىل معرفة يقينية أال تستطيع أن تشك يف كل شيء إال يف أهناتشك ،أي تفكر؟ أال تستطيع عندئذ أن تقول ،على غرار ديكارت’’ :أان أفكر إذن أان
موجودة‘‘؟
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 ويستطيع ’’شوانج تسو‘‘ بدوره أن يقول ’’شوانج تسو يفكر إذن شوانج تسو موجود‘‘ ... لكن ما الفارق عندئذ بني قول الفراشة وقول ’’شوانج تسو‘‘ أو أي شخص آخر؟ ال أفهم قصدك اي ’’حمب‘‘؟ من منظور التفكري الدارج ،ألن تستخلص الفراشة عندئذ ،ضمنا ،أهنا موجودة كفراشة ،وألنيستخلص أي شخص آخر ،ضمنا ،أنه موجود كشخص حمدد؟ لكن هل هذا استنتاج
صحيح؟
ران الصمت حلظات استغرقا فيها يف التفكري ،مث قال ’’راجي‘‘:
 هذا ابلتحديد هو ما تشكك فيه قصة ’’شوانج تسو‘‘! فقد يكون كل ذلك حلما! ابلضبط! كل ما يسوغه هذا الشك الديكاريت يف كل شيء هو استنتاج أن هناك وعيا إذنهناك وجودا .الوعي إذن الوجود ...
صمت ’’حمب‘‘ حلظة مث قال كأنه خياطب نفسه:
 ولعل هذا املعىن ’’الباطن‘‘ يف الكوجيتو هو الذي أعطى لتلك املقولة قدرهتا املتجددة هذهعلى إاثرة الفكر ...
مث واصل حديثه بقدر من احلماس قائال:
 لكن الكوجيتو يقفز من ’’الوعي إذن الوجود‘‘ إىل أن هناك ’’أان مفكرة إذن موجودة‘‘.وهذه نقلة غري مربرة .ومع ذلك ،كان ميكن أن تستقيم األمور لو أنه رأى أن الوجود الواعي
هذا الذي انتهى إليه هو ذاته األان احلقيقية ،ال أن األان شيء نسيب خمتلف عنه .كوجيتو
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ديكارت يقوم على املساواة ’’املضمرة ضمنا‘‘ بني الوعي ومضمون الوعي ،أو بني الوعي
والفكر .يف حني أن الفكر ما هو إال مظهر يتخذه الوعي يف حلظة ما .الفكر نشاط يدركه
الوعي .مقولة ’’أان أفكر‘‘ ،مثال ،فكرة يدركها الوعي ،ليست هي الوعي ذاته .ألهنا قد تكون
هنا اآلن وال تكون هنا بعد قليل .والوعي يعي وجود الفكرة مثلما يعي غياب الفكرة.
وهو موجود سواء غابت الفكرة أو حضرت ،سواء حضر الفكر أم غاب .هناك فرق بني أن
حييل الفكر إىل ’’وجود‘‘ ما وبني أن ينسب هذا الفكر ،وابلتايل هذا الوجود ،الوجود إىل
’’أان‘‘ عينية نسبية .فهكذا اكتسبت تلك األان الفردية مقومات وجودها املستقل عن الفضاء
الذي تظهر فيه ،عن احلضور الواعي ،األان احلقيقية ...
صمت ’’حمب‘‘ برهة طالت مث أردف يقول بنربة أهدأ:
 كل ما تستطيع الفراشة قوله هو :أان وعي يتجلى كفراشة .وكل ما يستطيع شوانج تسو قولههو :أان وعي يتجلى كشوانج تسو .هذه هي طبيعة األان .ماهيتها هي هذا الوعي .لكنها
درك ،وال بد أن
ليست سوى املظهر املؤقت الذي يتخذه الوعي .وذلك ببساطة ألن املظهر ُم َ

يقوم وراءه شيء يدركه .وهذا الشيء النهائي هو الوعي .و ’’حقيقة‘‘ ،أو ماهية ،األان هي

هذا الوعي ،ال املظهر العارض الذي يظهر فيه يف حلظة ما .فما يُد ِرك الفكر ليس مصوغا من

الفكر .الفكرة تروح لكنك تبقى .عندما َتتفي الفكرة ال َتتفي أنت .والكوجيتو قام على
اخللط بني الوعي والفكر ،على اخللط بني الوعي ومضمون الوعي ،على اخللط بني الطبيعة

اجلوهرية واملظهر العارض .أان أفكر إذن أان ’’رينيه ديكارت‘‘ ،أو أان ’’الفراشة‘‘ أو ’’شوانج
تشو‘‘ أو هذا ’’الشيء‘‘ أو ذاك  -ال أان ’’الوعي‘‘  -موجود .هذا هو سبب تسلل األان
إىل الكوجيتو وإىل فلسفة ديكارت.
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متهل ’’حمب‘‘ مرة أخرى يف حديثه ،مث واصل بنربة متئدة:
 لقد أخذ ديكارت  -بال مربر معريف  -األان بكل حمموالهتا الدالالية الضمنية ،كفكرة بديهيةفلم يستكشف طبيعتها احلقيقية :إىل ماذا يشري هذا الشعور ابهلوية .فلم يقده هذا إىل التعرف
على احلضور الواعي ،على الالمتناهي مقر اهلوية احلقيقية .بل ظل منحصرا يف التصور الشائع
عن األان ...
تدخل ’’راجي‘‘ مقاطعا:
 وكيف نستطيع أن نقطع على هذا النحو أبنه كان يقصد ابألان ،األان النسبية احملدودة مبعناهاالشائع؟
 تصوره الضمين لألان سيتجلى أبوضح األشكال يف ’’برهانه‘‘ عن وجود هللا. وكيف هذا؟ هو يستمد هذا الربهان من التفاوت بني هذه ’’األان احملدودة والزائلة‘‘ وبني تلك الفكرةالكاملة ،فكرة هللا ،اليت ال ميكن أن تكون هذه األان احملدودة هي مصدرها.
توقف ’’حمب‘‘ حلظة قصرية ،مث أضاف:
 هذا هو اخلطأ اجلوهري لديكارت الذي سيتسرب إىل معظم اإلنتاج الفكري الغريب .وسيشكلاإلخفاق الكبري للثورة الفلسفية .ال شك يف أن إحساسه ابهلوية مربر متاما .ولكنه نسب هذه
اهلوية ،بصورة الشعورية ،إىل األان ’’احملدودة الزائلة‘‘ ،وليس إىل احلضور الواعي .ومع غياب
احلضور الواعي عن رؤيته ،غاب أيضا املطلق العياين الوحيد ،فلم يتبق له إال املطلق
’’كفكرة‘‘ ،كفكرة تتصف ابلكمال ،كما يقول هو .مل يتبق له املطلق إال كمفهوم ذهين يف
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هناية املطاف  ...كان هذا هو اخلطأ اجلوهري لديكارت الذي سينتقل منه ،كمسألة بديهية
تنسجم مع احلس الشائع ،إىل معظم اإلنتاج الفكري الغريب ...
مث ما لبث أن قال مبتسما:
 الثورة العلمية بددت وهم احلس الشائع عن مركزية األرض ،لكن الثورة الفلسفية مل تنجحلألسف يف تبديد وهم احلس الشائع عن مركزية األان!
 أي أن خطأ ديكارت اجلوهري هو أنه أخذ اإلحساس ابهلوية على أنه حييل إىل األانالشخصية احملدودة ال إىل احلضور الواعي الالشخصي والالمتناه ،هذا هو معىن أن الذي يفكر
هو الوجود ال األان ...
 ابلضبط! فالوعي حقيقة شفافة ،كالفضاء ولذلك يسهل جتاهلها ،مثلما يسهل رؤية األشياءالقائمة يف الفضاء ولكن ال يسهل رؤية الفضاء نفسه الذي ال توجد األشياء إال به وإال فيه.
أمل يكن هذا هو ما بدأان به حواران قبل عدة أايم؟
أطرق ’’راجي‘‘ حلظة مث قال:
 أدرك اآلن ملاذا أردت أن َتتار صدور كتاب ديكارت ’’مقال يف املنهج‘‘ كلحظة أتسيسيةللحداثة!
 أال ترى معي اي ’’راجي‘‘ أنه يؤسس ملعرفة اإلنسان احلديث لنفسه اعتمادا على جهدهالعقلي اخلاص ،ال على أي نص مقدس!
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 على الرغم من أن خطوة ديكارت التالية حتديدا كانت هي التوصل إىل حتمية وجود هللا،فجهده العقلي مل يكن موجها ضد أي مسلمة مقدسة ،بل كان يسعى ألن يصل إليها
ابالعتماد على بصرية عقله وحدها ...
 فلننظر إذن كيف توصل إىل ذلك ... بنفس طريقته العقالنية  ...إذ قال ديكارت إن الذات الشاكة تعد بداهة وعيا ابحملدوديةوالنقص ولذا فإهنا ال ميكن أن تكون مصدر فكرة هللا ...
تدخل ’’حمب‘‘ مقاطعا وقد عاودته احلماسة:
 وهكذا نرى كيف أن طريقة فهم اإلنسان لطبيعته هي اليت حتدد طريقة فهمه للكون .وقد رأيناطوال حواران كيف أن اإلحساس ابحملدودية والنقصان كان وليد تشيئ الوعي ،وأن اإلنسان
عندما ال يبصر أن طبيعته احلقيقية هي املطلق نفسه ،أيخذ يف التماس هذا املطلق يف
املفاهيم ...
وصمت ’’حمب‘‘ جمددا مث أضاف:
 وهذا النوع من استخدام ’’العقل‘‘ للوصول إىل املعرفة سيتعرض ،بعد حنو مائة وسمسني عاما،للدحض على يد كانط يف كتابه ’’نقد العقل اخلالص‘‘ .لكن لعلنا نقفز بذلك قفزة هائلة إىل
األمام فدعنا نكمل اي ’’راجي‘‘ حديثنا عن ديكارت ...
 أضاف ديكارت ،إذن ،أن تلك الفكرة ،أي فكرة هللا ،تبلغ من الكمال قدرا جيعل منالبديهي أهنا جيب أن تشتق من واقع يتجاوز الذات املفكرة احملدودة والزائلة ،ومن هنا اليقني
بوجود إله موضوعي كلي القدرة ...
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 أي أنه استنتج من وجود ’’فكرة‘‘ هللا ،وجود ’’واقع‘‘ هللا! استنتج من جمرد وجود الفكرة يفذهنه أن الشيء الذي تشري إليه هذه الفكرة موجود ابلفعل يف الواقع املوضوعي!
 نعم ،وحيق للمرء أن يتساءل هنا هل هذا تطبيق للشك املنهجي؟ هل هذه هي احلقائقالواضحة بداهة؟ هل هذه هي املعرفة اليقينية املنشودة؟
 ويذكران هذا مبا ستطلق عليه ما بعد احلداثة ’’خرافة املـُْعطَى‘‘ ،حيث ال يكون تصوران للواقعمـُْعطَى بريئا بل تركيب وتفسري .لكن ما بعد احلداثة مل تر أن الرتكيب املطلوب تفكيكه هنا
يتضمن أيضا فكرتنا املضمرة عن األان ،اليت تسللت إىل احلجة بشكل خفي .لكن دعنا أيضا

ال نستبق األمور ...
 لنعد إذن إىل ما كنا فيه ... لقد أدرك ديكارت أن األان حمدودة وزائلة ،وكان حمقا يف ذلك .لكنه أخطأ عندما تصور أنهذه األان احملدودة هي حقيقته .وهذا اخلطأ األول ،هو سبب اخلطأ الثاين ،أي منهجه
يف استنتاج وجود هللا .أفلم نالحظ طوال حواران أن هذا الشعور ابلنقصان الوجودي شعور
مؤرق مؤمل ،شعور مؤمل ألنه ابلتحديد يناقض طبيعتنا احلقيقية املطلقة والتامة والكاملة
والالمتناهية .وهذا األمل هو ما يدفع إىل السعي من هذه اللحظة األوىل لتجاوزه .لكننا بدال
من جتاوز عدم االكتمال بتجاوز االنفصال  -االنفصال عن الوعي  -املقرتن ابلتوحد مبظهر
زائل ،أنخذ يف التماس االكتمال يف األشياء .وما هي هذه األشياء؟ قد تكون هذه األشياء
فكرة ،أو جتربة حسية ،أو جتربة شعورية ما نتوسل هبا إىل جتاوز متخيل لعدم االكتمال هذا .أمل
يكن هذا ابلضبط هو ما فعله ديكارت لتجاوز عدم االكتمال هذا؟ أمل يسع إىل جتاوز عدم
االكتمال عن طريق فكرة ما؟ أمل يقل ،يف هناية املطاف ،ما مفاده إن نقص األان هذه يفرتض
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وجود كائن كامل ،هو هللا ،وأن جمرد وجود هذه الفكرة  -أي فكرة وجود كائن كامل  -يف
ذهنه يعين وجود هللا يف الواقع؟
صمتا معا يتأمالن هذه النتيجة ،مث قال ’’راجي‘‘:
 وهذا هو بداية االصطناع واإلحباط ،ألنك لن تقيم عندئذ عالقة إال مع مفهوم ال مع حقيقةواقعة!
 ابلضبط ،لكن دعنا نكمل مسرية ديكارت ،ماذا كانت اخلطوة التالية اليت خطاها؟أجاب ’’راجي‘‘:
 قال ديكارت ،بعد أن أثبت وجود هللا على هذا النحو ،إن هللا حبكم التعريف كائن كاملووجود هذا اإلله الكامل هو وحده ما يتيح يل التعويل على العقل البشري ،وهو ما جيعلين أثق
ابلواقع املوضوعي للعامل اخلارجي .فاهلل ،ذلك الكائن الكامل ،ال ميكن أن خيدع اإلنسان،
وال أن يضلل العقل الذي ميَُ ِكن اإلنسان من استنباط احلقائق البديهية ...
سكت ’’راجي‘‘ برهة مث أضاف كأمنا يستذكر حقيقة هامة:
 كما انطوى الكوجيتو على رؤية تراتبية للعامل .فاإلنسان العاقل يعرف أن إدراكه  -الذي أمساهديكارت املادة املفكرة  -منفصل ومتمايز متاما عن العامل اخلارجي  -الذي أمساه املادة املمتدة.
وهذا التعارض التام بني الوعي الذايت والعامل املادي سيعرف فيما بعد ابسم الثنائية الديكارتية
اليت تتصور أن اإلدراك الباطين يتمايز كليا عن العامل اخلارجي والواقع املادي ...
وأضاف ’’حمب‘‘ كأمنا يلخص ما وصال إليه:
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 وبذلك توج ديكارت العقل اإلنساين سلطة عليا يف مسائل املعرفة ،بقدرته على متييز احلقائقامليتافيزيقية والتوصل إىل فهم للعامل الطبيعي .فكما أن إثبات وجود هللا ابت يعتمد اآلن على
قدرة العقل ،فإن معرفة العامل ابتت هي أيضا من مهام العقل .وبذلك يكون ديكارت قد حرر
أيضا العامل املادي من ارتباطه القدمي ابالعتقاد الديين ،ليتيح للعلم أن يطور فهمه لذلك العامل
غري مثقل ابلعقائد الدينية .وهكذا أصبح العقل البشري والعامل الطبيعي يقفان اآلن بشكل
مستقل منفصلني عن هللا وعن أحدمها اآلخر ...
 وها حنن نلمح هنا بشائر ميالد الفرد احلديث ككيان يـُ َعد وعيه بذاته حقيقة أولية بصفةمطلقة .يشك يف كل شيء ابستثناء ذاته هو ،ويضع نفسه ال إزاء السلطات التقليدية فحسب
بل أيضا إزاء العامل ،كذات إزاء موضوع ،ككائن يفكر ويالحظ ويقيس ويعاجل ،متمايز متاما
عن إله موضوعي وعن الطبيعة اخلارجية ...
 ولنالحظ هنا اي ’’راجي‘‘ أننا نتناول كل هذه األفكار الفلسفية من زاويتني :أوال ،من زاويةجتربة الوجود ،لنرى كيف تشكلت رؤية اإلنسان احلديث مبنأى عن هذه احلقيقة اجلوهرية؛
واثنيا ،من زاوية إسهام هذه األفكار يف صياغة وتطور فكرة ذلك اإلنسان احلديث عن العامل
وعن موقعه فيه ،ألن ذلك لن ينعكس على فهمه لذاته وهلل وللعامل فحسب ،بل سينعكس
أيضا على سلوكه يف العامل على الصعيدين الفردي واجلماعي ...
•••
كانت املوسيقى قد انتهت بدقات بيانو رقيقة متنائية فساد صمت استغرق فيه الصديقان .مث اعتدال
ليتهيآ لتأمل يبدو أنه أصبح طقسا مستجدا على لقاءاهتما .وسرعان ما بدأ صوت ’’حمب‘‘ خافتا كأمنا
ليلتقط اخليط من الصمت الذي تالشت فيه نغمات البيانو:
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اآلن هو احلقيقة الوحيدة .لكن ما هي هذه احلقيقة الوحيدة؟ ما هو هذا اآلن؟ ما طبيعة هذه
اللحظة؟ أن يعود الوعي إىل مصدره .أن يدرك الوعي ذاته .هذه هي متامية الوجود .لكنها متامية
فياضة .فياضة ألهنا الحمدودة .وفياضة ألهنا تعبري عن احلب ،ألهنا منفتحة على كل شيء ...
ما أطيب املكوث يف حضرة احملبوب .يف حضرة اآلن .هذه احلضرة دائمة وهذا املكوث دائم.
وهذا هو اآلن الوحيد .وهذه هي احلقيقة الوحيدة .الذات يف حضرة الذات .ولذا فإن احلب هو
جوهر كل ما يتجلى .حىت احلزن من هذا املنظور حب .حىت األمل .ميكنك أيضا أن تسميه
اجلمال أو الصمت أو احلكمة أو اآلن أو اهلذا أو اهلو أو الذات أو الكينونة أو السكينة .كل
ذلك يشري لكن ال حييط .يرمز لكن ال يستوعب .وكيف حتيط كلمة حبياة تنبض؟ وكيف
يستوعب رمز وجودا يتسامى ويتجلى؟
هل هناك ،يف هذا اجلالل ،داع للكالم؟ الصمت هنا ليس غياب الكالم .والكالم هنا ليس
قطعا للصمت .ألن الكالم هنا إحالة للصمت ،ال إحالة لكالم آخر .وألن الصمت هنا هو ما
قبل النطق والسكوت ،وما بعد النطق والسكوت .وألن هذا الصمت العميق حييط بكل شيء.
فكيف يكون هنا انفصال بني ذات وموضوع؟ والذات هي املوضوع واملوضوع هو الذات.
الذات هي مصدر املوضوع ،واملوضوع هو مظهر الذات ،دومنا انفصام أو تباعد .تلك هي متامية
الوجود.
وهذا هو السالم الذي ال يعتمد على أي شيء سواه .والشيء الوحيد الذي جيعلنا نتوهم أن هذا
السالم قد تناءى أو تبخر أو تالشى أو تبدد ،وأن متامية الوجود قد توارت ،هو انصراف انتباهنا
إىل شيء آخر ...
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وكيف تتوارى متامية الوجود؟ تتوارى عندما يتشيأ الوعي .عندما يتصور اإلنسان أنه كيان يتمتع
مبقومات وجود يف ذاته .واإلنسان هنا هو الذي يتغافل عن السالم .لكن السالم ذاته يظل قائما
دوما .وما تصور اإلنسان ذاك إال فكرة أتخذ نفسها على أهنا حقيقة هنائية يف ذاهتا .ال على
أهنا ،كما هي حقا ،موجة عابرة على سطح الوعي الذي ال يغيب ...
وكيف تتجلى الذات يف املوضوع؟
عن طريق أمناط املعرفة الثالثة :اإلدراك احلسي واالنفعال البدين الشعوري والتفكري.
لكن اإلدراك احلسي ليس إحساسا ينتقل من عامل هناك إىل ذات هنا .فليس هناك انفصال.
ففي جتربة الرؤية ليس هناك راء ومرئي ،بل هناك جتربة الرؤية اليت حتدث على مسافة صفر من
الوعي ،أي بدون انفصال.
وينطبق الشيء نفسه على االنفعال البدين وعلى الفكر .لكن جتلي الذات جيعل التجربة تبدو
كما لو أن هناك انفصاال .فقط ’’يبدو‘‘ أن هناك عاملا هناك وذاات هنا .الفكرة كلها يف أن هذا
العامل هناك ليس موجودا بذاته بل يعتمد يف وجوده على الوعي الذي ال يعتمد يف وجوده على
أي شيء سوى ذاته .هو احلقيقة احلالة واملتعالية معا يف آن واحد .هذا هو كل ما يف األمر.
الوجود يكف عن تصور أنه شيء آخر غري ذاته ...
ومهما أشتد االضطراب ابلتايل تظل أنت خارجه تراه بعني السالم ...
•••
كان ’’راجي‘‘ يطالع بريده اإللكرتوين ،عندما فوجئ برسالة من ’’حمب‘‘ تقول:
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عزيزي ’’راجي‘‘
إننا مل نتمكن ،يف لقائنا املاضي ،على طوله ،إال من تناول اللحظة التأسيسية يف احلداثة ،الذي
اقتضى منا الرجوع إىل ماض أبعد كثريا .ولذا فكرت يف أن أرفق برساليت هذه سردا لقصة احلداثة
وما بعدها ،كي نعكف يف لقاءاتنا املقبلة  -وقد انتهينا من اجلانب السردي

()

 -على تقييم

ذلك املسار ،وعلى مناقشة انعكاسات كل ذلك على واقعنا الذي نعىن به.
أنت تدرك طبعا أن من املستحيل اإلحاطة بتلك القصة امللحمية يف رسالة هلا حدودها من
حيث التفصيل والشمول ،مهما أردت هلا أن تسهب وتستفيض .لكين أعتمد يف سد نواقصها
على سعة معرفتك قبل سعة صدرك ،وعلى اعتبارها مدخال للمناقشة ال أكثر وال أقل .لكين
أرجو أن تسمح لنا ،على إجيازها هذا ،بتكوين فكرة مرتابطة ومتجانسة عما نقصده عندما
نقول :الغرب ...
فتح ’’راجي‘‘ النص املرفق برسالة صديقه ،وبدأ يقرأ:
•••

()

اعتمد اجلانب السردي لتطور الفكر الغريب ،ال اجلانب التقييمي ،اعتمادا أساسيا على كتاب ريتشارد اترانس ’’شغف العقل الغريب،

فهم األفكار اليت شكلت رؤيتنا للعامل‘‘ ( Richard Tarnas, The Passion of the Western Mind, Understanding the
) ،)Ideas That Have Shaped Our World View, Ballantine Books, New York, Reprint Edition, 1993ضمن مجلة
كتب ومراجع أخرى عديدة معروفة .وإين أوصيك بقراءة ذلك الكتاب الذي أنفق مؤلفه يف إعداده عشر سنوات ،إن مل تكن فعلت .فقرأته
مصدر متعة عقلية ال تنفد.
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اآلن وقد حتدثنا عن اللحظة التأسيسية اليت دشنت احلداثة ،كأهنا الدقات الثالث اليت تؤذن  -يف عامل
املسرح  -ببداية العرض الدرامي ،دعنا حناول أن نسوق تعريفا للحداثة يساعدان على فهم طبيعتها.
ولعلك تود أن تقاطعين هنا وتقول :أليس األجدر بنا أن نستعرض أوال مسار احلداثة الالحق مث خنلص
بعد ذلك إىل تعريف مالئم يصدق عليها؟ أال ميثل البدء بتعريف ما حماولة لرؤية الواقع بطريقة تُدرجه
عنوة يف إطار نظري حمدد سلفا؟ أال يشكل أي تعريف قَـْبلي احنيازا مسبقا لرؤية معينة؟ أال ُحيتمل أن
يؤدي ذلك إىل استبعاد تفاصيل أو أحداث هامة إن تبني أهنا هتدد متاسك الرؤية املبنية على التعريف
املنتقى؟
وهذا اعرتاض وجيه وال شك .لكنك ستتفق معي على أنه ينطبق على كل رواية للتاريخ .أليست كل
واحدة منها حماولة لتعقله وتفسريه؟ وأال ميثل ذلك ،يف هناية املطاف ،إعادة صياغة للتاريخ بشكل ما؟
لكننا نستطيع أن نطمئن ،مع ذلك ،إىل أن تلك الرواايت ليست ضرواب من السرد العشوائي ،وإىل أن
وزن أي منها سيقاس ،شأهنا شأن كل حماولة علمية ،بقدرهتا على اجتياز اختبارات التناول النقدي الذي
جيردها من التحيز الشعوري والالشعوري ،سواء كان ذا اساس فردي أو مجعي ،إن وجد ،أو يساعدها
على الوعي هبذا التحيز على األقل ،ويساعدها أيضا على أن تكون تكاملية أبقصى قدر مستطاع ،إن
هي قصرت يف ذلك .وهذا هو على أي حال منطق تطور املعرفة.
وعليه ،رأيت أن تكون رساليت هذه سردا تلخيصيا ينعش ذاكرتينا ابملعامل الرئيسية لذلك التاريخ امللحمي
حبق .وأقصد ابملعامل الرئيسية ال األحداث اهلامة بقدر ما أقصد األفكار اليت شكلت الرؤية الثقافية العامة
الحظت أنين رمبا أسهبت بقدر ما يف تقصي هذه الفكرة أو تلك فتأكد أنه مل يدفعين
يف الغرب .وإذا
َ
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إىل ذلك سوى احلرص على إبراز منطق التطور وهو ميضي صاعدا من مرحلة إىل أخرى ،كيال تبدو تلك
األفكار جمرد حتوالت متجاورة أو متالحقة بال رابط.
وهبذا تعد الرسالة ،نعم ،سردا أتويليا لكنه قد يكون مدخال مفيدا ملناقشاتنا الالحقة لكيفية انعكاس كل
ذلك على واقعنا ،املاضي واحلاضر ،ألن هذا هو املوضوع الذي يهمنا هنا.
فلندخل إذن رأسا إىل لب املوضوع.

ميكننا أن نقولُ ،مبَ ِسطني بعض ما طُرح للحداثة من تعاريف ،إن احلداثة هي حمصلة تطورات اترخيية
أفضت إىل ’’متايز العلم عن الدين عن الضمري الفردي (أي عن األخالق/اإلبداع/الفن)‘‘ .فما معىن
ذلك ابلضبط؟
معناه ببساطة أن تلك اجملاالت  -أي جماالت العلم والدين والضمري الفردي  -مل تكن متمايزة قبل
ذلك ،بل كانت مندجمة يف بعضها بعضا .أمل نر أن جاليليو مل يكن حرا يف أن يستخلص من مراقبته
فهم ديين سائد يرى أن الشمس هي اليت تدور حول األرض؟ لكن
للسماء نتائج تتعارض مع ما يقوله ٌ
مع متايز العلم عن الدين ،ابت من حق العلماء أن ينظروا بال خوف إىل السماء ،أو إىل أي ظاهرة

أخرى ،ويسجلوا ما تدل عليه مشاهداهتم دون أن خيشوا اهتامهم ابهلرطقة والتجديف .أي أن العلم
أصبح حرا يف تقصى حقائقه غري مهدد أو مثقل يف مهمته هبيمنة فهم ديين بعينه.
وابملثل ،أصبح بوسع الفنان أن يبدع ما شاءت له موهبته أن يبدع ،وأصبح بوسع اإلنسان أن يتقصى يف
حياته ما يرى أنه سبيل السلوك األفضل من وجهة نظره ،سواء اتفق ذلك مع الفهم الديين السائد أو مل
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يتفق .ولكن دعنا نرجئ تناول هذا اجلانب األخري من احلداثة مؤقتا ،أقصد متايز الضمري الفردي عن
الدين ،ودعنا نركز أوال على متايز العلم عن الدين.
أخذ هذا التمايز يتحقق إذن بشكل تدرجيي مع اكتشاف كل جمال للحدود اخلاصة به ،حىت وصلنا إىل
نقطة توازن شبه مثالية مع ظهور فلسفة كانط( .)1مث بدأ هذا التمايز يتحول  -يف الوعي الثقايف العام -
إىل تباعد فتفكك مث إىل هيمنة جمال آخر ،هو العلم هذه املرة ،على جمايل الدين والضمري الفردي.
إذ سيسعى العلم ،يف صورة النظرة العلمية املادية ،إىل إنكار أي وجود مستقل بذاته جملايل الدين
والضمري ،أو الوعي الفردي ،ابختزاله كل احلقائق ،آخر األمر ،إىل وقائع مادية.
ويف رد فعل قد يكون متوقعا إزاء مجود ذلك التفسري املادي ،سيحاول أخريا جمال الضمري الفردي أن
يقاوم اختزاله إىل جمرد عمليات مادية صرف .وسيلجأ يف ذلك إىل شطط مقابل فيسعى بدوره إىل بسط
هيمنته متخذا الصور املتطرفة ملا بعد احلداثة اليت تقول إن العلم ذاته ما هو ،يف هناية املطاف ،إال تفسري!
وكما حيدث عادة ،ينتهي األمر ابحلد من غلواء التطرف وحماولة استعادة التوازن من جديد ،وإن على
مستوى أرقى وأعمق.
أعرف أن ذلك املخطط عرض استباقي لتطور طويل .فلنتمهل إذن يف مسريتنا ونبدأ أوال بتقصي كيف
أخذ العلم يتمايز عن الدين.
لقد انتهى بنا حديثنا عند ديكارت .وتَذ ُكر أن ديكارت كان يـُ َع ِول ،يف الوصول إىل املعرفة اليقينية ،على

العقل وحده وكان بذلك يعرب عن االجتاه العقالين يف الفلسفة الغربية آنذاك .ولكن ظهر أيضا يف ذلك

()1

إميانويل كانط ( )1804-1724فيلسوف أملاين.
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الوقت اجتاه فلسفي آخر يرى أن التجربة وحدها ،ال التفكري العقالين اجملرد ،هو ما ميدان ابملعرفة اليقينية،
ولذا عُرف هذا االجتاه ابسم االجتاه التجرييب.
فبينما كان جاليليو يتابع حبوثه العلمية يف إيطاليا ،كان فرانسيس بيكون( )2يدعو يف اجنلرتا إىل تطبيق
منهج جديد الكتساب املعرفة .وكان هذا املنهج هو املنهج التجرييب الذي يقوم أساسا على املراقبة
الدقيقة للطبيعة وعلى إجراء جتارب متنوعة تتيح للذهن البشري أن يستجلي تدرجييا قوانني يتعقل هبا
ظواهر الطبيعة .واألساس الذي تُستمد منه هذه املعرفة هو العامل الطبيعي وما يزود به احلواس من
معلومات .فإذا أراد الباحث الوصول إىل معرفة صحيحه عليه أن ينطلق ال من تعاريف جمردة ،كالعلل
النهائية األرسطية( )3أو املثل األفالطونية ،مث يستخلص منها استنتاجات جترب الظاهرة على الدخول عنوة
يف نظام مرتب سلفا ،بل عليه أن ينطلق من وقائع العامل املادي القائم أمامنا .فالباحث ال يستطيع أن
يعول على املعرفة األرسطية واملدرسية اليت تعتمد اعتمادا مفرطا على مبدأ االستنتاج  -أي اليت تنطلق
من الكليات ال من اجلزئيات  -ألن املقدمات اليت يتم االستنتاج منها (املثل األفالطونية مثال) قد تكون
جمرد َترجيات ذهنية ال أساس هلا يف الطبيعة .وكل ما يستطيع العقل اخلالص (أي العقل النظري اجملرد)
أن يفعله ،يف هذه احلالة ،هو أن ينسج حول ذاته شبكة يصنعها بنفسه من تصورات جتريدية ال متلك يف
ذاهتا أي صالحية موضوعية.
وها حنن نالحظ كيف بدأ العلم يستقل بذاته عن الدين ويعني حدوده معتمدا على األداتني اخلاصتني به
 -العقل واملالحظة التجريبية  -متنائيا بنفسه عن أي منطلقات ميتافيزيقية.

()2

فرانسيس بيكون ( )1626-1561فيلسوف إجنليزي ،مؤلف ’’املنهج اجلديد‘‘.

()3

العلة النهائية لدى أرسطو هي الغاية أو املقصد من وجود شيء ما .فاملاء ،مثال ،قد وجد لكي يروي النبات واحليوان واإلنسان.
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ولكن دعنا نؤكد هنا أن العلم مل يكن مدفوعا برغبة متأصلة يف التمرد على الدين .فعلى الرغم من املوقف
الذي اَتذته الكنيسة من جاليليو وتصوره اجلديد عن الكون  -وقد رأينا مالبساته  -ال ينبغي أن يفوتنا
أن الكنيسة هي اليت وفرت القالب الذي تطور داخله هذا الذهن الغريب والذي انطلقت منه الثورة
العلمية .فخالل العصور الوسطى كانت األديرة هي امللجأ الوحيد الذي حافظ على الثقافة اإلغريقية.
وكانت الكنيسة ما برحت تشجع ،منذ األلفية األوىل ،املشروع املدرسي الواسع للبحث والتعليم الذي مل
يكن للذهن الغريب احلديث أن يبزغ بدونه .وكان دافع الكنيسة يف ذلك هو إقرارها أبن الفهم العلمي
يلعب دورا إجيابيا يف تقدير خلق هللا البديع .فالبحث العلمي كان له دافع ديين هام يقوم على فكرة أن
العامل واقع منظم يعرب عن حكمة خالق قدير.
ولنالحظ أيضا أن صناع الثورة العلمية أنفسهم ظلوا يعملون ويفكرون من هذا املنطلق ،وظلوا يتحدثون
عن أعماهلم بعبارات تشري صراحة إىل إمياهنم الديين هذا .وكانوا يرون أن كشفهم للنظام احلقيقي للكون
بلغ ما يصف ذلك عبارة
إسهام أتسيسي يف مهمة مقدسة هي استنارة البصرية ابملعمار الرابين للعامل .وأَ ُ

نيوتن املعربة اليت قال فيها’’ :اي إهلي! إنين أفكر أفكارك بعدما تفكر أنت فيها‘‘ .وأكد نيوتن أيضا أن
ذلك النظام الكوين يقتضي تدخال دوراي من هللا حيفظ له انتظامه .وعرب كوبرنيكس عن نفس املوقف
عندما قال إن علم الفلك ’’علم إهلي أكثر من كونه علما بشراي‘‘ ،ألن النظام الشمسي يكشف حقا
عن عظمة ودقة الكون الذي خلقة هللا .وحتدث كبلر عن حبوثه العلمية قائال’’ :إين أحرس ابكتشايف
ابب معبد هللا الذي يقوم كوبرنيكس ابخلدمة فيه أمام املذبح السامي‘‘ .كما أكد جاليليو بدوره أن
اكتشافاته مل تكن ممكنة إال ألن هللا قد أانر بصريته .فأخريا أصبح الذهن البشري قادرا على استعادة
املعرفة الرابنية اليت تتجلى يف اجلمال الرايضي والدقة املعقدة والنظام البديع الذي حيكم السماء واألرض.
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ومل يكن األمر خمتلفا على صعيد الفلسفة ،فقد كان ديكارت يعتقد أن هللا قد دله ،عن طريق حلم
فخلُص بنور عقله إىل ضرورة وجود هللا.
أو رؤاي ،على طريق املعرفة اليقينيةَ ،
غري أن التصور اجلديد للكون لئن ظل قائما على فكرة اخللق البديع كان يتعارض تعارضا واضحا مع
املفاهيم املسيحية عن الكون .وكان هذا التعارض ُحيَل آنذاك عن طريق اإلميان وحده ال عن طريق الدليل
العلمي .قد تكون األرض والبشرية املركز امليتافيزيقي خلليقة هللا ،لكن تلك املكانة ال يتسىن اآلن دعمها

بفهم علمي .فالفهم العلمي يدل على أن األرض والشمس جمرد جرمني بني عدد ال حيصى من األجرام
تتحرك يف فراغ حمايد ال حدود له .وهكذا ظهرت فكرة الكون املزدوج احلقيقة .فبدأ يُنظر إىل العقل
واإلميان على أهنما ينتميان إىل عاملني خمتلفني ،مع تعذر حتقيق التكامل احلقيقي بني الواقع الديين والواقع
العلمي.
ويف هذه املرحلة ،كانت الرؤية احلديثة للعامل تعد من الناحية األساسية إذن توليفا بني احلديث
املستكشف والقدمي املنتمي إىل العصور الوسطى ،أي توفيق بني إله خالق مسيحي وكون حديث
ميكانيكي ،بني العقل البشري كمبدأ روحي ذايت والعامل كواقع مادي موضوعي.
ومن العوامل اليت أسهمت يف إعالء مكانة العلم آنذاك أن احلاجة قد نشأت ،مع الصراعات الدينية اليت
أعقبت ظهور حركة اإلصالح الديين ،ومع انتهاء هذه املواجهات الدينية دون منتصر ،إىل نظام فكري
من نوع آخر يكون أقل عرضة للجدال على الصعيد الذايت وأكثر عقالنية على الصعيد املوضوعي .وكان
العلم يوفر إطارا نظراي يقبله اجلميع ويتخطى بشكل سلمي مجيع احلواجز السياسية والدينية .فهو يسمو
فوق الصراعات وال ينشد سوى احلقيقة املوضوعية.
وهكذا أخذ العلم يفرض هيمنته على احلضارة ويلقى جتاواب من احلس الشائع للناس حبكم أنه يتسم بواقع
ملموس ميكن أن يعاينه كل شخص وأن خيتربه بنفسه .وأخذت احلقائق اليت ميكن التحقق منها
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والنظرايت اخلاضعة للتجربة واليت يتم تدارسها بني أنداد متساويني حتل حمل التفسريات اجلامدة اليت
تفرضها مراتبية كنسية مصمتة هي اليت تقرر احلقيقة .وبذلك طرح العلم نفسه بوصفه منقذ العقل
احلديث .فلم تعد هناك أي سلطة تقليدية حتدد بشكل عقائدي جامد الرؤية الثقافية ،ومل تعد هناك
حاجة إىل مثل هذه السلطة ،ألن كل فرد أصبح ميلك هو نفسه وسائل الوصول إىل املعرفة اليقينية،
ابالعتماد على عقله وعلى مالحظته للعامل التجرييب.
ولكن لئن كان الدين قد ظل سائدا ،حىت يف أوساط الفالسفة ،فإنه قد بدأ يتحول فعال بتأثري طبيعة
الذهن العلمي الناشئ .فأخذ بعض الفالسفة يفضلون على املسيحية الكتابية التقليدية ما يعرف ابسم
’’الربوبية‘‘ أو التأليه الطبيعي أو الدين العقالين ،أي ذلك الدين الذي يقر أبن املعمار الكوين الذي
وصفه نيوتن يتطلب حقا معماراي كونيا .لكن صفات ذلك الرب ينبغي أن تستمد ال من شطحات
النصوص املقدسة ،بل من الدراسة التجريبية خلليقته .وهكذا بدأ يشيع هذا التصور عن رب الشخصي
يتحكم يف خليقة منظمة.
وال تنس هنا أن ديكارت كان قد أثبت وجود هللا ،ال استنادا إىل النصوص املقدسة ،ال استنادا إىل
اإلميان ،بل إىل العقل.
ومع استقرار التصور اجلديد عن العامل بدأت الثقة تتزايد بقدرة العلم التجرييب على معرفة الواقع الطبيعي.
ودفع ذلك الفالسفة إىل التساؤل ابلتايل عن دور العقل يف املعرفة .وكان ديكارت قد قال ،كما تذكر،
إن هناك حقائق فطرية نعرفها بذكائنا الذي نولد به ،ومنها احلقائق الرايضية مثال .لكن أهم هذه احلقائق
الفطرية كلها هي فكرة هللا.
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وملا كانت هذه نقطة جوهرية تتعلق مبدى صالحية التعويل على العقل وحده ،كان ال بد أن يظهر
فيلسوف آخر يواصل ،من اجلانب اآلخر ،تطوير املنهج التجرييب الذي يستمد معارفه ال من العقل بل
من احلواس اليت تنقل لنا واقع العامل املادي .وكان هذا الفيلسوف هو جون لوك(.)4
•••
أنكر جون لوك وجود أي أفكار فطرية يف العقل وطرح الفكرة األساسية للمنهج التجرييب اليت تقول:
’’ال يوجد شيء يف الذهن مل يوجد من قبل يف احلواس‘‘.
فالذهن يبدأ كصفحة بيضاء مل تدون عليها أي أفكار فطرية .وملا كانت احلواس هي املصدر النهائي
الذي يزودان مبعرفة العامل فال جمال هناك ألن يشتمل الذهن على أي أفكار فطرية غري مستمدة من
التجربة .غري أن التجريبني مل ينكروا دور العقل متاما .لقد قالوا فقط إنه يستقبل ما يتلقاه من انطباعات
حسية ،ومن هذه االنطباعات يُ َك ِون املفاهيم اليت يدرك هبا الواقع .فالذهن ميلك ال أفكارا فطرية بل قوى
فطرية .والذهن بغري دليل حسي ال ميكن أن يعرف العامل ،ميكنه فقط أن يتصور وأن جيري عمليات
رايضية أو منطقية .كما أن العلم ال يستطيع أن يعرف البنية احلقيقية لألشياء ،لكنه يستطيع ،على
أساس فرضيات تتعلق ابلظواهر ،اكتشاف حقائق حمتملة .فليس هناك ما يضمن أن تشبه أفكار
اإلنسان األشياء اخلارجية اليت يُفرتض أن متثلها .ففي كل معرفة إنسانية هناك ثالثة عوامل :الذهن،
والشيء املادي ،واإلدراك احلسي أو الفكرة اليت يتمثل الذهن بواسطتها هذا الشيء .واإلنسان ال يعرف
مباشرة إال الفكرة املوجودة يف ذهنه ،لكنه ال يعرف الشيء ذاته .هو يعرف الشيء بواسطة الفكرة.

()4

جون لوك ( )1704-1632فيلسوف إجنليزي.
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وحاول لوك أن حيل هذه املسألة  -أي معرفة إىل أي مدى تعرب الفكرة تعبريا حقيقيا عن الشيء الواقعي
 ابلتمييز ،على غرار جاليليو وديكارت من قبل ،بني الصفات األولية والصفات الثانوية ،أي بنيالصفات الكامنة يف كل األشياء املادية القابلة للقياس املوضوعي  -مثل الوزن والشكل واحلركة -
والصفات الكامنة فقط يف التجربة اإلنسانية الذاتية لتلك األشياء  -مثل اللون والرائحة واملذاق .ففي
حني تُنتج الصفات األولية أفكارا يف الذهن تشبه بشكل حقيقي األشياء اخلارجية ،فإن الصفات الثانوية

تُنتج أفكارا هي ببساطة انعكاسات للجهاز احلسي للفرد املـُد ِرك .وعن طريق الرتكيز على الصفات
األولية القابلة للقياس ،يستطيع العلم اكتساب معرفة حقيقية ابلعامل املادي.

لكن ما املوقف إذن من األفكار املركبة ،كفكرة املاهية مثال ،وهي أفكار ال ميكن اختزاهلا إىل انطباعات
حسية بسيطة؟
وكان ال بد أن يظهر ،كما تتوقع ،فيلسوف آخر ميضى بتلك الفكرة إىل منتهاها .وكان هذا فيلسوف
إجنليزي آخر هو جورج بركلي(.)5
قال بركلي إن كل الصفات  -أولية كانت أو اثنوية  -اليت يسجلها الذهن ليست يف هناية األمر سوى
أفكار يف الذهن ،وال ميكن االستدالل بشكل قاطع على ما إذا كانت تلك الصفات متثل ’’حبق‘‘ أشياء
خارجية .فكلها جتارب ذهنية يف هناية املطاف .بل ومضى بركلي إىل مدى أبعد فقال إنه ال ميكن حىت
اجلزم بوجود عامل مادي خارج الذهن الذي يُنتج تلك األفكار .فال توجد أي وسيلة للتمييز بني األشياء

واالنطباعات احلسية .ولذا ال توجد فكرة يف الذهن ميكن أن تشبه شيئا ماداي حبيث ميكن أن نقول إهنا

تصورها للذهن .وملا كان اإلنسان ال يستطيع أن خيرج خارج الذهن ليقارن الفكرة ابلشيء الفعلي ،فإن
فكرة ’’التصوير‘‘ ذاهتا تصبح بال أساس .وعليه ،يصبح وجود عامل مادي خارج الذهن فرضية ال مربر
()5

جورج بركلي ( )1753-1685أسقف وفيلسوف إجنليزي.
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هلا .فكل ما ميكن أن نعرفه بشكل يقيين هو الذهن وأفكاره ،مبا فيها األفكار اليت يبدو أهنا متثل عاملا
ماداي .فمن وجهة نظر فلسفية حمضة ،أن يوجد الشيء ال يعين أنه جوهر مادي ،بل يعين أنه مدرك يف
الذهن.
أما سبب وجود ما يبدو أنه واقع موضوعي يدركه أفراد شىت بصفة مستمرة فمرده أن العامل ونظامه
يعتمدان على ذهن يتجاوز هذه األذهان الفردية ،على ذهن كلي هو ذهن هللا مصدر األفكار احلسية
املبثوثة يف األذهان الفردية املختلفة .فاهلل هو الذي يضمن أن تظل األشياء موجودة حىت عندما
ال تدركها أذهان الناس .وهو ما يتيح لذهنني خمتلفني أن يدركا نفس الفكرة ،أي ما يتيح إدراك االنتظام
امللحوظ يف العامل الذي تعرب عنه قوانني الطبيعة ،أي ما يتيح إمكانية وجود العلم وتطوره.
ولعلك ستالحظ هنا أن بركلي ،وهو رجل دين ،مل يثبت أوال وجود هللا متهيدا لالنتقال بعد ذلك إىل
()6

بيان كيف يدرك ذهن هللا األشياء .وستالحظ أنه جلأ يف هناية املطاف إىل نفس احلجة األنطولوجية

اليت ساقها ديكارت واليت سيفندها كانط فيما بعد يف نقده للعقل اخلالص ،إبشارته إىل أن جمرد وجود
’’فكرة‘‘ هللا ال يعين وجود ’’واقع‘‘ هللا .لقد استخدم بركلي هللا هنا  -دون إثبات وجوده أوال -
كالزمة منطقية تسوغ استمرار وجود العامل اخلارجي غري املادي حىت لو مل يدركه الذهن الفردي .وعليه،
بدت حجته حجة دائرية ،كما يقولون يف علم املنطق ،أي أن مقدمتها حتيل إىل نتيجتها ونتيجتها حتيل
إىل مقدمتها ،هكذا يف حركة دائرية ،فال تستقيم إحدامها إال يف وجود األخرى .فوجود العامل غري املادي
يتطلب وجود ذهن كلي يدركه (هو ذهن هللا) .ووجود هذا الذهن الكلي (أي وجود هللا) مطلوب
إلثبات أن العامل غري مادي.
()6

احلجة األنطولوجية أو احلجة الوجودية هي احلجة األساسية على وجود هللا ،وهي تبدأ بتعريف ما هو هللا ،مث تنتهي بضرورة وجوده

انطالقا من هذا التعريف ذاته.
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وكان ال بد ابلطبع أن يظهر فيلسوف جترييب آخر ليتبين ،من جهة ،الفكرة اجلوهرية يف تصور بركلي وهي
أننا ال نعرف العامل الواقعي بل نعرف أفكاران عنه ،ولريفض من جهة أخرى  -انسجاما مع روح التشكك
التجريبية القائلة أبن ما يوجد يف الذهن ال بد أن يكون قد وجد أوال يف احلوس ،وهللا ال يوجد أوال يف
احلواس  -احلل املثايل الذي طرحه بركلي القائم على تطابق األشياء اخلارجية مع األفكار الداخلية،
تعويال على ذهن هللا يف هناية املطاف .وكان هذا الفيلسوف هو ديفيد هيوم( ،)7اثلث الثالثة التجريبيني
الربيطانيني.
كان على ديفيد هيوم أن يتصدى إذن حلل مشكلة العالقة بني األشياء اخلارجية واألفكار .وقد فعل
هيوم ذلك ابلتفرقة بني االنطباعات احلسية واألفكار .فقال إن اإلنسان خيترب من خالل حواسه انطباعا
ابللون األزرق مثال ،وعلى أساس هذا ’’االنطباع احلسي‘‘ تظهر يف ذهنه ’’فكرة‘‘ اللون األزرق .مث
يقوم الذهن بتجميع األفكار البسيطة معا لتكوين األفكار املركبة .ففكرة البحر األزرق مؤلفة من فكريت
البحر واللون األزرق ،وملا كان هلذه الفكرة املركبة ما يناظرها يف العامل اخلارجي عُدت فكرة صحيحة.
لكن فكرة احلصان األخضر لئن كانت جتميعا لفكرة احلصان وفكرة اللون األخضر فإهنا تعد فكرة غري
صحيحة إذا ال يناظرها شيء هبذه الصفة يف العامل اخلارجي.
لكن إذا كانت كل فكرة سليمة تنتج عن انطباع حسي مناظر ،فعن أي انطباع حسي تنتج فكرة السببية
أو العلية وليس هناك ما يناظرها يف الواقع اخلارجي؟ فالذهن يالحظ ،عند أتمل املسألة ،أن احلدث ألف
يتلوه بشكل متكرر احلدث ابء ،وعن طريق العادة يقيم الذهن عالقة بينهما .لكن هذه العالقة هي جمرد
عادة ذهنية ال تعزى إىل أي انطباع حسي لشيء  -هو العلة  -يوجد خارج الذهن اإلنساين .أي أن
الذهن يفرتض عالقة سببية ال أساس هلا يف أي انطباع حسي!
()7

ديفيد هيوم ( )1776-1711فيلسوف بريطاين.
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كما أن فكريت املكان والزمان ال يُعزاين بدورمها النطباع حسي وليس هلما واقع مستقل ،بل مها ببساطة

نتيجة جتاور األشياء وتتابعها .ومن خالل تكرر التجارب يشتق الذهن فكرة املكان والزمان ،فهما جمرد

وسيلتني لتجربة األشياء.
وكان هيوم ميهد بتلك املالحظات لتفنيد الدعاوى امليتافيزيقية للعقالنية الفلسفية ومنطقها االستداليل.
فقال إن األحكام نوعان ،واحد قائم على احلس اخلالص (السماء زرقاء مثال) وهذا حكم ظريف عرضي،
والثاين قائم على العقل اخلالص (جمموع زوااي املثلث  180درجة مثال) .وحقائق العقل اخلالص لئن
كانت صحيحة دوما ألن إنكارها يفضي إىل تناقض ذايت (فال تستطيع أن تقول مثال أن جمموع زوااي
املثلث هو  160درجة) ،فإهنا تكون صحيحة فقط ما دامت توجد داخل نظام مغلق ال حييل لزوما إىل
العامل اخلارجي .فهي صحيحة فقط حبكم االتساق املنطقي القائم داخل هذا النظام املغلق .غري أن هذه
املزاعم ليست هلا ابلضرورة صلة بطبيعة األشياء .ومن مث فإن كل احلجج امليتافيزيقية ،اليت تقوم على مبدأ
السببية ،الذي هو جمرد عادة ذهنية ،ليست هلا صلة ابلعامل الواقعي.
هبذا املوقف جنح هيوم يف تقويض امليتافيزيقا اليت تقوم على فكرة السببية .ولكن هيوم مل يقوض بذلك
امليتافيزيقا وحدها ،بل وقوض  -يف غمار ذلك  -العلم التجرييب ذاته! ألن االستدالل ،الذي يشكل
األساس املنطقي للعلم ،فقد بذلك صالحيته .فالعلم ينطلق من اجلزئيات إىل طرح قانون عام يعرب عن
يقني راسخ .لكنك مهما الحظت تتابعا معينا لألحداث فلن يكون مبقدورك أن تتيقن أبدا من أن
تسلسل األحداث هذا يعد تسلسال سببيا وأنه سيكرر نفسه يف املشاهدات الالحقة .فالضرورة السببية
الظاهرية  -وهي أساس أي قانون علمي  -هي جمرد عادة ذهنية ال تعزى إال إىل خيال ذهين ذايت مفتقر
إىل أي أساس موضوعي .ميكنك أن ترى انتظام األحداث ،لكن ال ميكنك أن ’’ترى‘‘ ضرورهتا ،اليت
هي جمرد شعور ذايت انجم عن جتربة االنتظام الظاهري .يف هذا السياق يصبح العلم ممكنا .لكنه علم
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ابلظواهر املسجلة يف الذهن فقط .إذ ال جيوز استخدام التفكري السبيب يف االنتقال من احملسوس إىل غري
احملسوس.
ولعلك تبتسم اآلن لتلك املفارقة! فها هو هيوم الذي بدأ بتطبيق املنهج التجرييب ليدرس مدى صالحية
املعرفة اليت حيصلها اإلنسان ويستند إىل ذلك يف تقويض مزاعم امليتافيزيقا ،ينتهى به األمر إىل التشكك
يف اليقني املوضوعي للعلم التجرييب ذاته! فإذا كانت كل املعرفة العلمية قائمة على املنهج التجرييب ،ولكن
ال ميكن منطقيا تربير عملية االستدالل ،فإن اإلنسان ال يصبح مبقدوره من مث أن ميتلك أي معرفة يقينية!
وهكذا أخذت سحب التشكك واالرتياب تتكاثف يف مساء الدين والعلم سواء بسواء .مث اقرتن بكل
مأزق أخر يتعلق مبدى حرية اإلنسان .فلو كان اإلنسان كائنا طبيعيا ،والطبيعة َتضع لقوانني
ذلك ٌ
حتمية كما يقول العلم ،فكيف يكون اإلنسان كائنا حرا؟ وإن مل يكن كائنا حرا فما مدى مسؤوليته عن
أفعاله؟ وهو سؤال يتعلق ،كما ترى ،جبوهر معتقدات املؤمنني وغري املؤمنني على حد سواء ...
•••
عند هذه النقطة وصلنا إىل ما ميكن أن نطلق عليه اسم ’’مأزق حركة التنوير‘‘.
فكل تلك احملاوالت الفلسفية كانت جزءا مما يعرف ابسم ’’حركة التنوير‘‘ .وهي حركة فكرية بدأت يف
القرن السابع عشر يف اجنلرتا مع لوك واملؤمنني ابلربوبية أو التأليه الطبيعي .وسرعان ما انتشرت يف كل
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()8

أحناء أورواب لتصبح فرنسا مركزا رئيسيا هلا بفضل جهود فالسفة مثل فولتري

()9

وديدرو

وغريمها من

’’املوسوعيني‘‘(.)10
ومل يكن عصر التنوير  -أو عصر العقل كما يُدعى أحياان  -حركة منسجمة ،بل كان أشبه برابطة
فضفاضة جتمع بني مفكرين رأوا أن الثورة العلمية قد حققت خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر
إجنازات مبهرة بفضل إعمال العقل يف فهم الطبيعة ،فلجأوا إىل استخدام هذا العقل ذاته يف النظر إىل
كل شيء .فكل شيء جيب أن يُعرض اآلن على حمكمة العقل ،الذي يُعد احلَ َكم واملدعي واحملامي
الوحيد .وعليه ،انهضت حركة التنوير التفكري امليتافيزيقي والدين الكتايب ألهنما خارج نطاق العقل .كما
حاولت إصالح املؤسسات السياسية االجتماعية كي تنسجم مع مبادئ العقل ،ودافعت عن التسامح
مع العقائد وطرق العيش املختلفة.
وأدى إميان حركة التنوير ابلعقل  -أي اعتقادها أبن العقل ميكنه ،على األقل من حيث املبدأ ،تفسري كل
شيء يف الطبيعة  -إىل شيوع ما يعرف ابسم ’’النزعة الطبيعية‘‘ ،أي النظر إىل الطبيعة بوصفها نظاما
مكتفيا بذاته ومفسرا لذاته .فكل شيء يف الطبيعة ميكن أن يفسر بقوانني رايضية تُكتشف عن طريق قوة
العقل .وقد عززت االكتشافات العديدة اليت حدثت آنذاك تلك النزعة الطبيعية لدى حركة التنوير.

()8

فرانسوا-ماري آروييه ( ،)1778-1694املعروف ابمسه األديب فولتري ،كاتب وفيلسوف فرنسي.

()9

ديدرو ( )1784-1713فيلسوف وكاتب وانقد فرنسي.

()10

املوسوعيون هم جمموعة من الكتاب الفرنسيني عرفوا ابسم ’’الفالسفة‘‘ اشرتكوا بني عامي  1751و  ،1772حتت توجيه ديدرو

وداملبري ،يف وضع مصنف عرف ابسم ’’املوسوعة أو قاموس منهجي للعلوم والفنون واملهن‘‘ ،وذلك من أجل النهوض ابلعلوم والعقالنية
والتسامح .وتعد املوسوعة من مثار حركة التنوير الفرنسية.
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ومع أن احلركة كانت معادية للتأليه الديين ،فإن كثريا من أعضائها ،مثل فولتري وديدرو ،كانوا يؤمنون
ابلربوبية أو التأليه الطبيعي ويرون أن الدين الكتايب ما هو إال حمض خياالت.
وعلى عكس حركة التنوير يف فرنسا اليت كانت أكثر معادة للدين حبكم معادهتا للكهنوت املتحالف مع
اإلقطاع واملتميز اجتماعيا واقتصاداي وسياسيا ،كان التنوير األملاين ذا دافع ديين عميق .إذ كانت أملانيا
منقسمة آنذاك إىل عدد من اإلمارات الصغرية اليت حتكمها ملكيات بروتستانتية مطلقة ذات بىن سياسية
إقطاعية ال تشجع التغيري وترى أن النظام القائم جيسد الوضع الديين والسياسي األمثل.
ولذا مل يكن التنوير األملاين الذي استهدف ،بدوره ،إصالح املؤسسات االجتماعية السياسية والنهوض
ابلبشرية والعالقات اإلنسانية وفقا ملبادئ العقل ،معاداي للدين .وعليه ،مل يكن معاداي للميتافيزيقا متاما
ألنه مل يكن مراتاب كلية يف التأليه الديين والتأليه الطبيعي.
لكن ذلك مل يغري من وطأة مأزق حركة التنوير الناشئ ،كما تتذكر ،عن االرتياب يف األحكام امليتافيزيقية
والدينية ،من جهة ،وعن التشكك يف اليقني العلمي القائم على فكرة السببية من جهة أخرى .وكان
ذلك التوتر تعبريا عن سعي كل من العقل واإلميان ،أو العلم والدين ،إىل اكتشاف أدوارمها وإىل متايز
أحدمها عن اآلخر.
وتصدى لذلك املأزق أمران’’ :حالة ثقافية‘‘ مث إجناز فلسفي ضخم .وأقصد ابحلالة الثقافية احلركةَ
الرومانسية ألهنا كانت حالة مزاجية معادية حلركة التنوير أقرب منها إىل احلركة الفلسفية املنظمة .وقد
جتلت تلك احلالة املزاجية يف األدب والفن والسلوك.
فأهم ما مييز الرومانسية هو متجيدها للعاطفة والشعور على حساب العقل .فهي ترى أن اإلعالء من
شأن العقل ،على يد التنوير ،أدى إىل إمهال طبيعة اإلنسان احلقيقية ،أي مشاعره ،وإىل تعميق جوعه
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الروحي الذي يتجاوز الصيغ اجملردة .فالرومانسية تفضل امللموس على اجملرد ،واملتنوع على النمطي،
والالمتناهي على املتناهي ،والطبيعة على الثقافة والتقاليد واالصطناع ،واحلرية على القواعد والقيود،
والشخص املتفرد أو العبقري أو البطل على اإلنسان العادي .كما رأى الرومانسيون أن احلضارة قد
أبعدت اإلنسان عن حالته الطبيعية القائمة على البساطة واإلخالص واملساواة والطيبة والفهم احلقيقي.
وإىل جانب انتقاد الرومانسيني للجدب العقالين ،أخذوا ينتقدون أيضا اجلمود الكنسي .ومالوا إىل تصور
أن الدين حقيقة متأصلة يف وضع اإلنسان .ومل يقروا أن تكون العقيدة املسيحية هي شكل التدين
الصحيح واحلقيقي الوحيد .ورأوا أن اإلنسان يعبد هللا بشكل أفضل ابلرجوع إىل الطبيعة ألن هبا مسوا
يستطيع اجلميع أن يفهموه ويعيشوه .واإلله الذي يُستدل عليه عقليا غري مرض ،ألن حب هللا والوعي

األخالقي أمران يتعلقان أساسا ابملشاعر ال ابلعقل .وإله الرومانسيني ليس علة أوىل أو إهلا الشخصيا

كإله أصحاب التأليه الطبيعي ،بل هو إله حب ومجال تعرفه روح اإلنسان من الداخل .فربوبية القلب
هذه هي طبيعة الدين احلقيقي .وأسهم كل ذلك بطبيعة احلال يف االبتعاد عن الكنيسة املنظمة وعن
العقيدة املسيحية التقليدية.
غري أن الرومانسية إبعالئها للعاطفة على حساب العقل انتهى هبا األمر ،يف كثري من األحيان ،إىل
متجيد كل ما هو غري عقالين .ولذا مل تنجح يف تقدمي حل ألزمة حركة التنوير ،ألنك لن تستطيع أن حتل
مآزق العقل إبنكار العقل.
()12

وكان أبرز ممثلي الرومانسية يف فرنسا جون جاك روسو( ،)11ويف أملانيا جوته

()13

ونوفاليس

وشليجل( .)14وكان للحركة الرومانسية األملانية ،شأهنا شأن التنوير األملاين ،دافع ديين قوي مستلهم من
مذهب التقوى الذي ظهر يف هناية القرن السابع عشر كرد فعل على اجلمود الربوتستانيت.
()11

جون جاك روسو ( )1778-1712كاتب وفيلسوف سويسري.
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كانت الرومانسية إذن هي تلك احلالة الثقافية العامة اليت حاولت التصدي ألزمة التنوير على صعيدي
العقل واإلميان ،أو العلم والدين .أما اإلجناز الفلسفي الذي حاول أن حيل مأزق التنوير فقد جاء من
أملانيا على يد إميانويل كانط ،على خلفية تلك احلالة املزاجية الرومانسية.
•••
()15

إذ كان ال بد ،يف هذا اجلهد الربوميثيوثي

املتتابع احللقات ،أن يظهر فيلسوف آخر يتصدى ٍ
لتحد

هو أقرب إىل املهمة املستحيلة .إذ كان عليه أن يوفق ،أوال ،بني زعم العلم أبنه وسيلة اكتساب املعرفة
اليقينية واحلقيقية وزعم الفلسفة أبن التجربة الفعلية ال تستطيع أن تنتج أبدا هذا النوع من املعرفة اليقينية؛
حر أخالقيا وزعم العلم أبن الطبيعة ،ومن مث اإلنسان
وأن يوفق ،اثنيا ،بني زعم الدين أبن اإلنسان ٌ
ابعتباره كائنا طبيعياَ ،تضع متاما لقوانني حتمية تنتفي معها حرية اإلرادة .مث أن يثبت ما يرتتب على
حرية اإلرادة (اليت تفرض ضرورة السلوك األخالقي) من خلود الروح (الذي يعد شرطا ضروراي للثواب
والعقاب على ذلك السلوك) ومن وجود هللا (احلقيقة اخلالقة لذلك النظام).
وسينجز إميانويل كانط ،وهو يتصدى هلذا التحدي ،ما ميكن اعتباره ،على حنو ما سيأيت تفصيله يف
موضعه ،املوقف الفلسفي املركزي للحداثة ،أو نقطة التوازن  -املؤقتة  -اليت حتدثنا عنها بني جماالت

()12

يوهان وولفجانج جوته ( )1832-1749كاتب وفنان أملاين.

()13

نوفاليس هو االسم املستعار جلورج فريدريك فون هاردنربج ( )1801-1772شاعر وفيلسوف أملاين.

()14

أوجست فيلهلم شليجل ( )1845-1726شاعر وانقد أملاين.

()15

نسب ة إىل بروميثيوس وهو بطل من أبطال األساطري اليواننية اهتم بسرقة النار كي يستخدمها اإلنسان مما مسح ابلتقدم .وأصبح

بروميثيوس رمزا لسعي اإلنسان الدؤوب يف سبيل املعرفة العلمية.
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العلم والدين والضمري الفردي .ونقطة التوازن هذه جتعل من كانط آخر فالسفة احلداثة أو أول فالسفة
ما بعد احلداثة ،ولعله مجع الصفتني معا .فكيف قام كانط إذن بتلك املهمة؟
سلم كانط ،مع التجريبيني ،أبن اإلنسان ال يستطيع أن يعرف إال ما هو ظاهري ،وأن أي أحكام
ميتافيزيقية عن طبيعة الكون ال يستمدها اإلنسان من جتربته تُعد أحكاما ال أساس هلا .وأي حماولة
إلثبات وجود أشياء تتجاوز نطاق التجربة احلسية ،مثل وجود هللا أو خلود الروح أو حرية اإلرادة،
تتخبط يف التناقض أو تسدر يف الوهم .وهذا ما يفسر أن اتريخ امليتافيزيقا مل يكن إال اترخيا للتنازع
حكم
وااللتباس ومل يسفر عن أي تراكم معريف .فكل حكم ميتافيزيقي ميكن أن يُطرح يف مقابله ٌ
ميتافيزيقي مضاد يكون معقوال بنفس القدر .ومن مث فإن العقل مقضي عليه أبن جيادل ضد نفسه وأن
يناقض نفسه إذا ما جتاوز حدود التجربة املمكنة .معقولية أو بداهة األفكار ليستا إذن وسيلة يعول
عليها ،كما يقول ديكارت .فعندما نرتك ميدان التجربة ،تكون أحكامنا مفتقرة إىل الطابع العلمي ،ألن
كل حجة ميكن أن تطرح إزاءها حجة مضادة صاحلة بنفس القدر .وملا كانت أفكار مثل وجود هللا
وخلود الروح وحرية اإلرادة ال تندرج ضمن املعطيات التجريبية ،فإن مثل هذه األحكام امليتافيزيقية
تتجاوز نطاق ما ميكن للعقل اإلنساين أن يعرفه.
لكن حديث هيوم عن السببية يقوض مزاعم العلم الطبيعي ،هي األخرى ،يف التوصل إىل حقائق
صحيحة عن العامل .ذلك أن العلم النيوتين ،علم ذلك العصر ،يستند إىل الوجود املفرتض ملبدأ السببية،
وهو مبدأ فقد اآلن جدارته .فقد خلص هيوم إىل أن كل املعرفة اإلنسانية تُستمد ابلضرورة من
مشاهدات ألحداث حمددة ،ولكن ليس من املشروع تعميم ما تقوله هذه املشاهدات يف صورة قوانني،
ألننا ال ندرك حبواسنا إال أحدااث متمايزة عن بعضها ،ال االرتباط السبيب فيما بينها.
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لكن كانط كان مقتنعا بال أدىن شك أبن نيوتن قد توصل ،عن طريق التجربة ،إىل معرفة حقيقية تتسم
بيقني وعمومية مطلقني .فمن الذي كان إذن على صواب ،هيوم الداعي إىل التشكك أم نيوتن صاحب
القوانني املؤكدة؟ وكيف أمكن لنيوتن أن ينجح إذا كان هيوم قد أثبت استحالة هذه املعرفة اليقينية؟
وكيف تكون املعرفة اليقينية ممكنة يف عامل ال نتعامل فيه إال مع الظواهر؟ كانت هذه األسئلة من املسائل
اليت عاجلها كانط يف كتابه ’’نقد العقل اخلالص‘‘ ،الذي طرح فيه حال لذلك االنفصام املعريف األساسي
بني التجريبية والعقالنية.
يدلنا وضوح احلقائق الرايضية وبداهتها على أن الذهن البشري لديه على األقل أساس متني واحد (هو
الرايضيات) للوصول إىل املعرفة اليقينية .ولذا كان كانط مقتنعا أبن العلوم الطبيعية تكتسب طابعها
العلمي بقدر اقرتاهبا من منوذج احلقائق الرايضية ،وهي حقائق تستخلص بواسطة العقل اخلالص .لكن
إذا قلنا إن القوانني الرايضية واملنطقية تنتج من داخل الذهن البشري ،فكيف ميكننا أن نقول إهنا تناظر
بيقني وقائع العامل اخلارجي؟ لقد افرتض العقالنيون ،ومنهم ديكارت مثال ،وجود تناظر بني الذهن
والعامل ،لكن هيوم أخضع هذا االفرتاض إىل نقد داحض .ومع ذلك ،فإن إجناز نيوتن يفرتض بشكل
واضح وجود هذا التناظر بني الذهن والعامل!
واحلل العبقري الذي اقرتحه كانط لتلك املسألة هو أن العلوم الطبيعية تؤكد فعال وجود هذا التناظر بني
الذهن والعامل ،لكن ليس ابملعىن الساذج املفرتض سابقا ،بل ابملعىن النقدي املتمثل يف أن العامل الذي
يشرحه العلم هو عامل منظم ابلفعل عن طريق اجلهاز املعريف للذهن البشري .فطبيعة الذهن البشري جتعله
ال يتلقى سلبيا البياانت احلسية ،بل يقوم بتنظيمها .وابلتايل فإن اإلنسان يعرف الواقع املوضوعي بقدر
تطابق تلك املعرفة مع البىن األساسية للذهن .فالعامل منظم ابلفعل وفقا للعمليات اخلاصة ابلذهن .وكل
املعرفة اإلنسانية متر من خالل مقوالت الذهن البشري .فاملشاهدات التجريبية وحدها ال تعطي اإلنسان
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قوانني معينة بل إن تلك القوانني تعكس قوانني تنظيم الذهن البشري .ففي واقعة املعرفة اإلنسانية،
ال تتطابق األفكار الذهنية مع األشياء بل إن األشياء هي اليت تتطابق مع مقوالت موجودة مسبقا
يف الذهن.
كيف وصل كانط إىل هذه النتيجة؟ لقد الحظ أوال أننا إذا استبعدان األحكام الرايضية من كل املضمون
املعريف الذي ميكن أن يشتق من التجربة ،ستتبقى مع ذلك فكرات الزمان واملكان .واستنتج من هذا أن
أي حدث خيترب عن طريق احلواس يقع تلقائيا يف إطار من العالقات املكانية الزمانية .فاملكان والزمان
ِ
درك من خالل احلواس .واملبادئ الرايضية تصف
شكالن قَـْبليان لإلدراك البشري يُ َكيفان أي شيء يُ َ
بدقة العامل التجرييب ألهنا تفرتض ابلضرورة سياقا مكانيا زمانيا هو أساس كل جتربة حسية وكل مشاهدة
شاهدان يف حد
جتريبية .فاملكان والزمان ليسا مستمدين من التجربة بل مفرتضني يف التجربة .مها ال يُ َ
ذاهتما ،ولكنهما يشكالن السياق الذي تشاهد فيه كل األحداث .مها ال يوجدان يف الطبيعة بصورة

مستقلة عن الذهن ،لكن العامل ال ميكن أن يعرف عن طريق الذهن بدوهنما .ولذا فإهنما ليسا صفتني
للعامل يف حد ذاته ،بل يسهم هبما فعل املشاهدة البشرية .فأساسهما املعريف كامن يف ذهن اإلنسان ال يف
طبيعة األشياء .وملا كانت االفرتاضات العلمية تستند إىل حدس مباشر ابلعالقات املكانية الزمانية ،فإهنا
تعد ’’قَـْبلية‘‘ ،أي موجودة يف الذهن بشكل سابق ،ال مستمدة من التجربة.
درك حسيا يف الزمان واملكان َتضع ملبادئ قَـْبلية أخرى ،مثل مبدأ
كما يبني التحليل أن األحداث اليت تُ َ

السببية .ولئن كان من املتعذر التأكد من أن مجيع األحداث مرتابطة سببيا يف العامل اخلارجي املستقل عن

الذهن فبالوسع القول بكل يقني  -ألن العامل الذي خيتربه اإلنسان حمدد ابستعداداته الذهنية  -إن
األحداث يف عامل الظواهر مرتابطة سببيا .وبذلك ميكن أن يتقدم العلم .إن الذهن ال يشتق السبب
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والنتيجة من املشاهدات ،بل خيترب مشاهداته ابلفعل يف سياق يعد فيه السبب والنتيجة واقعني مفرتضني:
فالسببية يف اإلدراك اإلنساين ال تُشتق من التجربة بل ُجتلب إىل التجربة.
وكما هو احلال مع السببية ،هناك أيضا مقوالت أخرى ضرورية للفهم ،مثل املاهية والكمية والعالقة ،تعد
هي األخرى مبادئ أتويلية قَـْبلية ال ميكن للذهن البشري بدوهنا أن يفهم العامل .فالتجربة تركيب ذهين
مفروض على اإلدراك احلسي.
ولكن تلك املقوالت ال َقْبلية ،صاحلة على الصعيد التجرييب فقط ال على الصعيد امليتافيزيقي .فالعامل
الوحيد الذي يعرفه اإلنسان هو عامل الظواهر التجرييب ،وهذا العامل موجود بقدر ما يسهم اإلنسان يف
تركيبه .وعليه ،يظل العامل شيئا ميكنك التفكري فيه لكن ال ميكنك أن تعرفه يف ذاته أبدا.
وهكذا انتقد كانط العقالنيني الذين اعتقدوا أنه ميكن فهم الكون ابلعقل وحده دون إسهام التجربة
احلسية ،ألنه كان يرى أن املعرفة تتطلب اإلملام ابجلزئيات املستمدة من التجربة .وانتقد أيضا التجريبني
الذين اعتقدوا أن االنطباعات احلسية وحدها ،بدون مفاهيم ذهنية قَـْبلية ،ميكن أن تؤدي إىل معرفة ،ألن
اجلزئيات ال معىن هلا بدون مفاهيم عامة تفسرها.

لقد كان لوك مصيبا إذن يف إنكار األفكار الفطرية يف الذهن لكنه كان خمطئا يف إنكار القوى الفطرية
للذهن .نعم ،إن الفكر دون انطباعات حسية يكون فارغا ،لكن االنطباعات احلسية دون فكر تكون
عمياء .وبدوهنما معا تصبح املعرفة مستحيلة.
املعرفة اليقينية ممكنة إذن يف الكون الظاهري ألن الذهن البشري خيلع عليه نظامه املطلق .وعليه ،جرى
تشبيه هذا احلل الذي توصل إليه كانط ابلثورة اليت أحدثها كوبرنيكس يف علم الفلك :فإذا كان
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كوبرنيكس قد فسر ’’حركة‘‘ السماء من خالل ’’حركة‘‘ املراقب (حبكم وجوده على أرض تتحرك)،
فإن كانط قد فسر ’’النظام‘‘ املدرك حسيا يف العامل من خالل ’’النظام‘‘ الفعلي القائم يف ذهن املراقب.
وعليه ،فإن اإلنسان ال يعرف العامل يف ذاته  -ال يعرف ’’الشيء يف ذاته‘‘  -بل يعرف العامل كما يظهر
له .ولئن كانت ثورة كوبرنيكس قد أزاحت اإلنسان من مركز الكون فإن ثورة كانط قد أزاحت اإلنسان
من املعرفة احلقيقية ابلكون يف ذاته ،مما أضاف إىل االغرتاب الكوين اغرتااب معرفيا .قد يقال ،من زاوية
ما ،إن كانط قد وضع اإلنسان ،على العكس ،يف مركز كونه حبكم الدور املركزي الذي يؤديه ذهنه يف
ضع اإلنسان ال يف مركز الكون بل يف مركز كونه هو ،دون
صياغة نظام العامل .نعم هذا صحيح ،لكنه َو َ

أن يستطيع أن يقرر ما إذا كانت هلذه املعرفة عالقة أساسية بواقع كلي أو ما إذا كان هذا الواقع هو جمرد
واقع إنساين.
أثبت كانط إذن أن العقل اخلالص ينظم مبقوالته ال َقْبلية التجربة احلسية ،مبا يفسر إمكانية ممارسة العلم.

لكن العقل اخلالص ليست له أي صالحية معرفية يف غياب التجربة احلسية .وعليه ،فإن العقل اخلالص
ال يستطيع أن يتناول ،دعك من أن يثبت ،أي حقائق ميتافيزيقية من قبيل وجود هللا أو خلود الروح

أو حرية اإلرادة .وما ساقه الفالسفة والالهوتيون من براهني على تلك احلقائق استنادا إىل العقل اخلالص
يفتقر متاما ألي صالحية معرفية .ذلك أهنم حاولوا استخدام العقل اخلالص يف جمال ال خيتص به ،فلم
تسفر جهودهم عن معرفة فعلية تراكمية بل عن لبس وسفسطة وتشكك.
ويقول كانط يف ذلك’’ :ال ريب يف أن هناك الكثريين الذين مل يتمكنوا ،مثلي ،من تبني تقدم هذا العلم
[امليتافيزيقا] ولو قيد أمنلة ،على الرغم من أن أشياء مجيلة قد نشرت عن هذا املوضوع من وقت طويل.
ال جدال يف أننا قد نقع على حماولة لصقل تعريف ما ،أو لتزويد ٍ
برهان أعرج بعكازين جديدين ،أو لرتق
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ِحلَاف امليتافيزيقا املرقع أو إكسابه هيئة جديدة؛ لكن ذلك ليس ما حيتاج إليه العا َمل .لقد سئمنا
التأكيدات امليتافيزيقية .إننا نريد معايري حمددة ميكن أن منيز هبا نزوات اجلدل  ...من احلقيقة‘‘.
كل ما يستطيع العقل اخلالص أن يعرفه هو املواضيع التجريبية وهللا ليس موضوعا جتريبيا ،إذن العقل
اخلالص ال يستطيع معرفة هللا .كان ذلك هو االستنتاج احلاسم الذي خلص إليه ’’نقد العقل اخلالص‘‘.
مبادئ اإلميان ال ميكن أن تُـ َؤ َسس إذن على العقل اخلالص .وكان يف ذلك هناية امليتافيزيقا التقليدية.
وقد يتساءل البعض هنا هل أراد كانط بنقده هذا للعقل اخلالص أن ينكر وجود هللا ،وهو الذي نشأ يف
كنف ’’مذهب التقوى‘‘ الذي يشجع العالقة الداخلية العاطفية ابهلل ال جمرد العالقة اخلارجية الشكلية
والطقسية معه .كال ابلطبع .مل ينكر كانط وجود هللا ،لقد أنكر صالحية العقل اخلالص يف أن يفصل
يف املسائل امليتافيزيقية.
ولكن  -وحنن هنا إزاء نقطة مفصلية  -لئن كان العقل اخلالص ال يستطيع إثبات وجود هللا أو خلود
الروح أو حرية اإلرادة ،فإنه ال يستطيع أيضا أن ينفي وجودها .وبذلك يكون كانط قد حرر مسائل مثل
وجود هللا وخلود الروح وحرية اإلرادة من اخلضوع للعقل اخلالص!
لكن إذا كان العقل اخلالص ال يستطيع الفصل يف هذه القضااي ،فكيف ميكن لنا تناوهلا؟ أراد كانط أن
يقول إن العقل اخلالص عندما يقف عند حدود صالحيته ،ميكن ألداة أخرى من أدوات املعرفة أن تتقدم
عندئذ وتتصدى لتلك القضااي .فما هي هذه األداة؟
هذه األداة هي العقل العملي ،ويقصد به العقل األخالقي أو السلوكي .فمسائل وجود هللا وخلود الروح
وحرية اإلرادة ضرورية إلمكان السلوك األخالقي .وضرورهتا العملية هذه هي اليت تفرض ضرورة اإلميان
هبا كحقيقة .وعليه ،تصبح التجربة الشخصية الداخلية ،ال الربهان املوضوعي أو اإلميان العقائدي،
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هي األساس احلقيقي للمعىن الديين .فاإلنسان لئن كان ال يستطيع أن يعرف أن هللا موجود ،فإن عليه
مع ذلك أن ’’يؤمن‘‘ أبنه موجود كي يتصرف على حنو أخالقي .وعليه ،يكون اإلميان ابهلل مربرا
من الناحيتني األخالقية والعملية ،حىت وإن مل يتسن إثباته .فوجود هللا أمر يتعلق ابإلميان ال ابملعرفة.
فلئن كان العقل اخلالص ال يستطيع أن يثبت وجود هللا ،فإن العقل العملي ال ميكن أن يعمل إال
ابفرتاض وجوده .وبذلك أصبح اإلميان مؤسسا ال على العقل اخلالص بل على العقل العملي .وكان هذا
هو موضوع كتاب كانط الكبري الثاين ’’نقد العقل العملي‘‘.
وأدى حصر سلطة العقل يف العامل الظاهري إىل حترير الدين ابلتايل من تدخل العقل ،ألن احلقائق
امليتافيزيقية َترج عن نطاق صالحيته .وأدى إثبات وجود هللا عن طريق اإلميان ال املعرفة إىل محاية العلم
من تدخل الدين لتطويع تصوراته عن الكون مع الفهم الديين .وبذلك تسىن القضاء على الصراع بني
العلم الدين .ويف غمار ذلك تسىن أيضا إنقاذ العلم من التشكك يف قيمة ما يكتسبه من معرفة.
وعليه ،يكون كانط قد حقق التمايز بني العلم والدين ،بل وحل فوق ذلك مسألة حرية اإلرادة .وبذلك
نكون قد وصلنا يف مسريتنا إىل نقطة التوازن يف التمايز بني العلم والدين والضمري.
ولكن مثلما أدى إثبات ديكارت لوجود هللا ابالستناد على العقل اخلالص إىل التقليل من وزن النص
املقدس يف تقرير هذه املسألة ،أو قل إنه جعل هلذا اإلثبات أساسا فلسفيا ال أساسا دينيا؛ فإن إثبات
كانط لوجود هللا ،ابالستناد إىل العقل العملي ،قد أدى إىل التقليل من وزن النص املقدس يف تقرير
السلوك األخالقي ،أو قل إنه جعل هلذا السلوك أساسا فلسفيا ال أساسا دينيا .وكان هذا مظهر لتمايز
جمال الضمري عن جمال الدين.
•••
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عند نقطة التوازن هذه أخذ العقل احلديث يواصل االنفكاك من قالبه القدمي ويصوغ رؤيته احلديثة للعامل.
وأخذ يتضح يف هذه املرحلة االرتباط القوي بني الرؤية املسيحية الكتابية للعامل اليت جتسدها الكنيسة
والبىن االجتماعية والسياسية القائمة يف أورواب اإلقطاعية .وكان ذلك يصدق بوجه خاص على فرنسا.
وكلما تزايدت املظامل اليت يرتكبها اإلقطاع تزايد عدم تصديق ما تقوله الكنيسة .وهكذا عمدت حركة
التنوير يف فرنسا إىل الكفاح ضد مجود الكنيسة الفكري وضد البنية السياسية االستبدادية يف آن واحد.
وأخذ التدين يبدو معاداي للنزعة اإلنسانية ،مما دفع إىل التمايز التدرجيي بني الدولة والكنيسة.
وأسفرت حمصلة تلك التحوالت كلها عن بزوغ اجلوانب اإلجيابية للحداثة مثل الدميقراطية التمثيلية ،وقيم
احلرية واملساواة واإلخاء والعدالة ،واحلقوق السياسية واملدنية ،وإلغاء الرق .ومتايز يف هذا السياق أيضا
الضمري الفردي عن هيمنة الدين .وميكن أن نعرب عن ذلك بطريقة أخرى فنقول إن الفرد أخذ يتمايز عن
اجملموع.
ودعنا نشري إشارة عابرة هنا إىل أن الثنائية اليت أسسها ديكارت بني الذات واملوضوع ،بني اإلنسان
والعامل اخلارجي ،ظلت قائمة مع كانط .لكن العامل اخلارجي أصبح اآلن واقعا ينظمه ذهن اإلنسان كما
يظهر له ،دون أن يطمح إىل معرفته هو يف ذاته .وأصبح هذا االنفصام بني الذات واملوضوع يُعرف
اعتبارا من اآلن ابلثنائية ال الديكارتية فحسب ،بل ابلثنائية الديكارتية الكانطية .واملشكلة مع أي تصور
ثنائي للعامل هو أنه يضعك إزاء مبدئني خمتلفني متاما من حيث اجلوهر دون أن يبني لك كيف ميكن أن
يرتبط أحدمها ابآلخر ،دعك من أن يؤثر فيه.
•••
وكانت هذه هي ابلتحديد النقطة اليت سيتواصل من عندها خيط احلكاية.
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ساعد املناخ الرومانسي السائد يف أملانيا على أن تتطور الفلسفة األملانية يف اجتاه مثايل( .)وجند أنفسنا
()16

هنا إزاء ثالث حمطات رئيسية ،تقود كل منها إىل اليت تليها ،هي :يوهان فيخته

وفريدريك

شلينج( ،)17مث األكثر اكتماال وتركيبا جورج هيجل(.)18
ولكين أرجو قبل أن نتناول هذه الفلسفة املثالية احلافلة مبصطلحات قد تشي بقدر من الغموض مثل
’’األان املطلقة‘‘ ،و ’’الروح املطلق‘‘ ،و ’’الذات املطلقة‘‘ و ’’روح العامل‘‘ ،و ’’الفكرة املطلقة‘‘،
و ’’املعرفة املطلقة‘‘ ،وما إىل ذلك ،أن نتذكر أن اجلدال الذي أاثرته هذه الفلسفة مل يكن مقتصرا على
حلقات ضيقة من املشغولني ابلقضااي التجريدية ،بل كان يصوغ الواقع الثقايف يف أملانيا بشكل ملموس
للملَكية
ومؤثر .أمل يُتهم هيجل مثال  -على صعوبة كتاابته  -أبنه وفر تربيرا فكراي للحكم املطلق َ
الربوسية؟ وأمل يُستدع شلينج ،بعد وفاة هيجل بعشر سنوات ،ليشغل مقعده يف جامعة برلني وليُعهد إليه
مبحاولة احتواء نفوذ سلفه املتزايد يف صفوف جيل جديد من الطالب والشباب الذين أخذ عدد منهم

يفسرون فلسفة هيجل تفسريا ماداي وابتوا يُعرفون ابسم اهليجليني الشباب أو اهليجليني اليساريني؟
وليس أدل على األمهية الفكرية العامة للجدال الفلسفي الدائر آنذاك من نص مجيل كتبه فريدريك
إجنلز

()19

 -الذي كان أحد هؤالء الشباب يف ذلك احلني  -عن احملاضرة األوىل اليت ألقاها شلينج

()

الفلسفة املثالية هي اليت ترى ،بوجه عام ،أن الواقع املادي يصدر عن واقع ذي طابع فكري أو ذهين؛ أو أن الفكر هو الذي يقرر

أو حيدد طريقة فهمنا للواقع املادي.
()16

يوهان فيخته ( )1814-1762فيلسوف أملاين.

()17

فريدريك شلينج ( )1854-1775فيلسوف أملاين.

()18

جورج هيجل ( )1831-1770فيلسوف أملاين.

()19

فريدريك إجنلز ( )1895-1820من مؤسسي املاركسية مع كارل ماركس .فيلسوف ومنظر سياسي أملاين.
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سألت أي شخص يف برلني اليوم عن امليدان الذي َُتاض فيه املعركة
يف جامعة برلني .يقول إجنلز’’ :لو
َ
الدائرة لالستحواذ على الرأي العام يف جمايل السياسة والدين ،أي على أملانيا ذاهتا ،وعما إذا كانت لديه
أية فكرة عن النفوذ الذي ميارسه الذهن على العامل ،ألجابك إن ساحة هذه املعركة هي اجلامعة ،وعلى
وجه اخلصوص قاعة احملاضرات رقم  6اليت يلقي شلينج فيها حماضراته .‘‘...
أي أن هذه الفلسفة املثالية ،املوغلة يف التجريد ،كانت مع ذلك شديد التأثري يف حميطها املباشر ،ومن
ورائه يف اتريخ الفلسفة بل  -ومن خالل املاركسية اليت ورثتها وصاغتها يف قالب مادي  -يف اتريخ العامل
أبسره.
ولكن لنواصل حكايتنا ...

كانت ثنائية كانط ،ثنائية الذهن والعامل ،هي املشكلة اليت تصدت املثالية األملانية لتجاوزها .فهذه الثنائية
تطرح ضمنا السؤال التايل :كيف ميكن لإلنسان أن يكون حر اإلرادة وهو جزء من الطبيعة اليت َتضع
لقوانني حتمية؟
ويالحظ هنا أن العقل العملي ،مصدر األفعال األخالقية ،يستوجب أن يكون اإلنسان حر اإلرادة.
وهكذا أصبحت اإلجابة عن هذا السؤال بطريقة تثبت أن اإلنسان حر اإلرادة أمرا جوهراي إلنقاذ العقل
العملي ،األداة اليت ابت يستند إليها اآلن يف إثبات وجود هللا ،بعد إزاحة العقل اخلالص.
وستحاول املثالية األملانية حل هذه الثنائية بطرح فكرة ’’مطلق‘‘ يوحد يف ذاته ،بشكل ما ،بني الذهن
والعامل.
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فكرة ’’املطلق‘‘ هذه ستشكل ،إذن ،عنصرا أساسيا يف فلسفة كل من فيخته وشلينج وهيجل .وإذا شئنا
ومنحنا قدرا من سعة الصدر ،لقلنا إن الفوارق الرئيسية بني فلسفاهتم ستتعلق برؤية كل منهم
التبسيطُ ،

هلذا املطلق .ففكرة أن الوعي ال يرتكز على أي شيء خارجه ستصبح هي السمة املميزة للمثالية
األملانية.
وستستعني املثالية األملانية يف عبور تلك الفجوة الفاصلة بني الذات واملوضوع ٍ
مبفهوم للمطلق مستمد من
فلسفة سبينوزا( ،)20على الرغم من أن فلسفة سبينوزا هذه كانت قد صيغت قبل أكثر من مائة عام من
اللحظة اليت نتناوهلا هنا.
يقول سبينوزا إن جمموع الوجود أبسره ،اجملموع الذي يضم كل الوجود فال يوجد أي شيء خارجه،
يصبح هبذه الصفة المتناهيا .وهذا الالمتناهي يسميه سبينوزا اجلوهر أو هللا .لكن سبينوزا ال يرى هللا كإله
متعال ،أي كإله موجود مبعزل عن العامل ،ألن التناهي هللا يفرتض أال يوجد أي شيء خارجه ،ألن أي
شيء يوجد خارجه سيشكل حدا له ،مما جيعل هللا ابلتايل حمدودا متناهيا وليس المتناهيا .وعليه ،فإن
كل ما يوجد إمنا يوجد داخل هللا ابلضرورة .وكثريا ما أشري إىل أن فلسفة سبينوزا ضرب من مذهب
’’وحدة الوجود‘‘ ،اليت ترى أن هللا كامن يف الطبيعة.
لكن فالسفة املثالية األملانية الثالثة  -فيخته وشلينج وهيجل  -مع استعانتهم بفلسفة سبينوزا ،كانوا
يرون أهنا غري مقنعة متاما .فهي تفضي إىل تصور حتمي للكون ،وإىل تصور جربي حلياة اإلنسان ،وهم
كانوا حياولون إثبات أن اإلنسان حر اإلرادة.
فكيف سعوا إذن إىل جتاوز ثنائية كانط؟
()20

ابروخ سبينوزا ( )1677-1632فيلسوف هولندي.
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يرى فيخته أن مثة ’’أان مطلقة‘‘ هي اليت خلقت الواقع أبسره ،الذي أَطلق عليه اسم ’’الالأان‘‘ .وتضم
هذه ’’الالأان‘‘ ،ابلتايل ،الطبيعة و ’’األانوات‘‘ الفردية املختلفة .غري أن ’’األان املطلقة‘‘ ال َتلق الواقع
فحسب ،بل هي تضم كل الواقع داخلها أيضا.
كل جتربتنا عن العامل نستمدها إذن من نشاط ’’األان املطلقة‘‘ .فالعامل الذي يراه الذكاء العادي واقعا
خارجيا هو يف احلقيقة عامل داخلي من إنتاج األان.
ولو تساءلنا ملاذا َتلق األان املطلقة لدينا انطباعا بوجود عامل موضوعي ،ألجابنا فيخته أبن العامل يوجد
ابلنسبة إلينا كمجال للفعل .فمن خالل الفعل ،ميكن للذات أن َتترب املوضوع وتكتسب املعرفة .غري أن
غاية الفعل هو الفعل األخالقي .فالعامل موجود لنصوغه وفق مثل أخالقية .وما احلياة سوى سعي دؤوب
إلسقاط التمييز بني الذات واملوضوع مبا جيعل العامل املوضوعي تعبريا عن ُمثُل الذات .فنحن نغري الواقعي
ليصبح متفقا مع الفكري.

لكين لو تصورت أنين فقط جزء من الطبيعة اخلارجية ،أي أنين أخضع لتأثريها علي ،النتهى يب األمر إىل
اجلربية .الفلسفة والعلم قد يقوالن يل إنين مسري .والفلسفة تقول يل أيضا إن العامل من خلق أان مطلقة،
أي أنه غري موضوعي بل قائم فقط يف ذهن كلي .وعلى املرء أن يتعامل مع هاتني احلقيقتني املتعارضتني
 أي وعيه أبن العامل موجود يف ذهن كلي ،من جهة ،وإحساسه أبن العامل موجود كواقع موضوعي ،منجهة أخرى  -ابإلنصات لدوافعه ومشاعره العميقة األقوى من كل احلجج الفلسفية .وتلك املشاعر
تقول يل إنين أتصرف كما لو كان العامل واقعا موضوعيا وإنين حر ال مسري.
أي أن فيخته عندما واجه املأزق املتمثل يف التعارض بني ما تقوله له الفلسفة ،من جهة ،أي أن العامل
املوضوعي غري قائم إال يف ذهن كلي وأن اإلنسان مسري جمرب ،وبني ما يضطر ألن يتصرف مبقتضاه على
الصعيد العملي ،من جهة أخرى ،وهو افرتاضه وجود عامل واقعي خارج الذهن وإميانه حبريته التامة ،طرح
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ما قالته الفلسفة واستبقى ما تقوله له دوافعه ومشاعره .ولكنه مل يبني كيف تنجو هذه الدوافع واملشاعر
من أسر احلتمية .وبذلك ال نكون قد مضينا بعيدا يف حل ثنائية كانط!
فماذا فعل شلينج؟
جاء شلينج ليتساءل :ملاذا ينبغي لنا أن نطلق على شيء يتجاوز كال من الذات واملوضوع اسم ’’األان‘‘
وهو لفظ ال حيمل سوى داللة ذاتية .أفال يعزى ذلك إىل اقتصار فيخته على تناول املطلق من زاوية
واحدة ،هي زاوية الذات ،يف حني أننا ميكننا أن نتناوله من زاوية اثنية أيضا هي زاوية املوضوع ،مبا أنه
يشمل االثنني معا؟
ورأى شلينج ،يف املقابل ،أن الطبيعة كائن عضوي حي وسلسلة وجود كربى تتوج بوعي اإلنسان بذاته.
الطبيعة ليست مادة ميتة ،بل عملية دينامية ال تكف فيها األشياء عن الصريورة وصوال إىل الوعي
البشري حيث تتمكن الطبيعة أخريا من أن تتأمل نفسها وأن حتقق وحدهتا يف التفكري .أي أن غاية
الطبيعة (أو املوضوع) هي الذاتية نفسها ،فمن خالهلا نتمكن من معرفة أنفسنا .وعليه ،فإن الذات اليت
تبدو مقابلة لعامل املوضوعات تُعد هي أعلى تعبري عن الطبيعة (أو عن املوضوعية) نفسها.
وعليه ،فسواء انطلقنا من زاوية الذات  -كما فعل فيخته  -أو من زاوية املوضوع ،وصلنا إىل ’’نقطة
الالاختالف‘‘ بني الذات واملوضوع .وبذلك نكون قد جتاوزان ثنائية كانط .فالطبيعة هي الروح املرئية
والروح هي الطبيعة غري املرئية .يف الطبيعة تتأمل الروح ذاهتا وتصل إىل الوعي الذايت يف الروح .وأطلق
شلينج على ذلك اسم ’’فلسفة التماثل‘‘ ،حيث تتقاسم الذات واملوضوع هوية واحدة .فال ميكن
التغلب على ثنائية الذايت واملوضوعي ،والفكري والواقعي ،والبشر والطبيعة ،إال إذا تقامسا هوية مشرتكة،
هي املطلق.
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ولك أن تتساءل هنا كيف ميكن للوعي البشري وهو نسيب بطبيعته ،حىت يف أرقى صوره :يف الفلسفة ،أن
ميثل إدراك ’’املطلق‘‘ لذاته؟
تلك ،على أي حال ،هي حدود فكرة املطلق عند شلينج .وفكرة إدراك املطلق لذاته يف الوعي البشري
فكرة سينقلها عنه هيجل بعد تطعيمها بفكرة اجلدل .لكن دعنا ال نستبق األمور ...
ويرى شلينج أن أوضح جتربة يتجلى فيها جتاوز كل متييز بني الذات واملوضوع هي جتربة اإلبداع الفين.
فالفنان أيخذ املادة املوجودة يف الطبيعة  -اليت متثل ما هو موضوعي  -ويعيد تشكيلها وفقا ملـُثُله الفنية.
وبذلك يعيد العمل الفين تشكيل املوضوع ليكون تعبريا عن الذات ،وبذلك ’’ُمتـ ِ
وضع‘‘ الذات نفسها أو
َ
مـُثُلها الفنية (أي حتول نفسها  -أو مـُثُـلَها  -إىل موضوع) .والحظ كيف حيدث ،عندما ننتقل من فضاء

املفاهيم التجريدية عن الذات واملوضوع ،إىل جمال ملموس مثل اإلبداع الفين انزالق من الذات اليت هي

تعبري عن املطلق بشكل ما إىل ذات الفنان النسبية متاما!
فما طبيعة ’’اإلدراك‘‘ الذي جيسده هذا النوع من اخللق الفين؟ ألن يظل أيضا إدراكا نسبيا؟ إن الثنائية
ما زالت تطل علينا هنا أيضا ،مثلما فعلت مع فيخته.
لقد طرح فيخته وشلينج مفاهيم جمردة عن املطلق ،مفاهيم اضطرا إىل جتاهلها أو إزاحتها جانبا ،عندما
انتقال من فضاء احلدس الفلسفي إىل حيز التعامل مع قضااي عملية مثل قضية احلرية والضرورة ،اليت تعرب
عن ثنائية كانط املستعصية على احلل.
مث جاء هيجل فأخذ من فيخته فكرة املطلق احملتوي على كل الواقع ،وأخذ من شلينج فكرة أن الطبيعة
تعي ذاهتا يف الوعي اإلنساين .لكن هيجل جاء مبفهوم جديد سينعكس على جوانب فلسفته كلها.
وهذا املفهوم هو اجلدل (أو الدايلكتيك).
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واملقصود ابجلدل  -بشكل مبسط  -هو أن أي شيء يستدعي نقيضه .ويؤدي تناقضهما إىل نشؤ
تركيب جديد .مث يستدعي هذا الرتكيب نقيضه وهلم جرا .ورأي هيجل أن اجلدل هو اآللية اليت ميكن أن
يـُ َف َّسر هبا التطور.
ويرى هيجل أن املطلق ليس فكرة مبهمة تشمل الذات واملوضوع الذي هو جمرد جمال للفعل ،كما قال
فيخته ،وليس كذلك ،كما قال شلينج ،نقطة الالاختالف اليت يغيب عندها التمييز بني الذات
واملوضوع ،واليت شبهها هيجل أبهنا مثل ’’الليل الذي تصري فيه كل األبقار سوداء‘‘ ،أي اليت يتعذر
فيها التمييز بني أي شيء وأي شيء آخر.
املطلق ابلنسبة هليجل ليس شيئا يتجاوز الوجود ،بل هو ’’الكل‘‘ ،أي الالمتناهي الذي يشمل كل
شيء .املطلق هو كل الوجود ،على أن نفهم الوجود كنظام يتخلق ابستمرار يرتبط فيه كل جزء ارتباطا
عضواي ال ينفصم بكل جزء آخر .وهذا الكل هو أيضا أساس أو مصدر الوجود ،ألن أي شيء متناه
يستمد وجوده من مكانه يف هذا النظام الكامل .فالوجود ابلنسبة هليجل هو وجود الكل أو املطلق ،أما
األشياء املتناهية فتستمد وجودها من مكاهنا يف هذا الكل ،الذي ال يفتأ يتطور.
أما ملاذا ُوجد الوجود؟ هنا استوحى هيجل فكرة شلينج القائلة أبن الطبيعة تعي ذاهتا من خالل الوعي
اإلنساين ،وابلتحديد من خالل الفلسفة اليت متثل الفكر املطلق ،أي الفكر الذي يفكر يف نفسهُ .وجد
الوجود ،إذن ،كي يعي ذاته .فالعامل هو سلسلة وجود كربى تتوج بتحقق الوعي الذايت يف البشر .وهذا
هو املعىن احلقيقي لتجاوز ثنائية الذات واملوضوع .ففي وعينا الذايت ،تصبح الذات موضوعا لنفسها،
ويصبح املوضوع أيضا هو الذات .وبذلك تكون الطبيعة ،أو املوضوعية ،قد حققت ذاتيتها من خاللنا.
ويتحقق هذا الوعي الذايت أبرفع معانيه يف الفن والدين والفلسفة.
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لكن ما هو هذا الوجود؟ يقول هيجل إننا كلما فكران يف مفهوم الوجود ،ظهر لنا  -بطريقة جدلية
وجود خاو .وهذا
عدم خاو .وكلما فكران يف العدم ظهر لنا أنه ٌ
يستدعي الشيء فيها نقيضه  -أنه ٌ
التذبذب بني الوجود والعدم هو ما يسميه هيجل الصريورة .وبتلك الصريورة تظهر املوجودات املتناهية
وتبدأ املسرية ليتحقق وعي الطبيعة بذاهتا يف البشر.
وما أكثر ما استخدم هيجل كلمة ’’املطلق‘‘ ،فهناك الفكرة املطلقة والروح املطلقة واحلقيقة املطلقة ،غري
أنه مل يدرك املطلق إال على أنه جمموع التجليات .لكن جمموع التجليات ال يصنع مطلقا .جمموع
التجليات يصنع مفهوما ،ولكنه ال يصنع واقعا .يف حني أننا نفهم املطلق عادة على أنه ’’واقع‘‘ ال حيده
حد وليس جمرد فكرة أو مفهوم .فاجملموع ذاته ما هو إال مفهوم آخر وال يعد واقعا .يف حني أن جمموع
التجليات ،مهما اتسع ،فهو مفهوم حيده الوعي الذي يظهر فيه .هذا اجملموع ليس سوى فكرة ال واقع
هلا ،شأهنا شأن جمموع أي أشياء .وحىت لو افرتضنا أن الفكرة املطلقة هي مثال قانون عام يتجسد تباعا
من خالله جتليات هذه الفكرة وتطوراهتا ،فإن ذلك القانون يظل أيضا مفهوما غري موجود على حدة يف
الواقع .فالقانون ليس واقعا .وهيجل يقصر املطلق على جمموع التجليات ،وال يرى أنه موجود يف كل
حلظة كجوهر و ٍ
كتجل يف آن واحد .عند هيجل تقتصر عالقة النسيب ابملطلق على مكانه يف جمموع
التجليات .تلك هي عالقته الوحيدة ابملطلق .وليس أن جوهره هو ذلك املطلق املتعايل نفسه .أما ذلك
الوعي نفسه الذي ال حيده حد ،أما نصف الصورة األهم إن جاز استخدام هذا الوصف ،فال يظهر يف
فلسفة هيجل اليت تقدم النصف الظاهر من الصورة على أنه هو كل الصورة.
وتبدأ الرواية كلها لدى هيجل جبدل الوجود ونقيضه الالوجود (أو العدم) مث الصريورة .ولدى هيجل يعد
الوجود خواء ولذلك يتحول إىل نقيضه الالوجود .ولك أن تتساءل ابلطبع كيف يكون الوجود خواء يف
حني أنه فيض على األقل من حيث اإلمكان؟ وكيف يتحول الوجود إىل نقيضه ،إىل الالوجود؟ وهل
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الالوجود شيء آخر سوى أنه فكرة أو مفهوم؟ وكيف يسهم الالوجود أو العدم يف تر ٍ
كيب مؤلف من
العنصرين السالفني هو الصريورة؟ فبأي وسيلة ميكن أن يسهم شيء غري موجود  -أي العدم  -يف
تركيب شيء أرقى منه؟ أال تُ َذكِر تلك التخرجيات بذلك النوع من امليتافيزيقا الذي حذر منه كانط؟ .أال
يعد ذلك حماولة للتفسري الرجوعي لشيء واقعي قائم ابخرتاع ثنائيات متخيلة يكون هو حمصلتها:
فاحلصان مثال  -وهو حيوان سريع  -ال بد أن يكون إذن ،وفقا هلذا النوع من اجلدل ،تركيبا من حصان
بطيء مث من حصان طائر مبا ينتج حصاننا السريع .ومن الواضح ابلطبع يف هذا املثل أن احلصان البطيء
واحلصان الطائر مها جمرد مفهومني ذهنيني لكنهما يستخدمان هنا لتربير وجود موضوع واقعي حمدد،
جلأت إليه ألنك تريد تطبيق تصور ما ،هو أن التطور حيدث انطالقا من التناقض ،فتأخذ تنقب عن
املتعارضات بقدر غري قليل من التعسف .نقطة البدء ذاهتا ،يف جدل هيجل ،غري مربرة .إذ كيف ميكن
القول أبن شيئا غري موجود حبكم التعريف  -هو العدم  -يسهم يف تركيب شيء أرقى منه هو الصريورة؟
أو كيف يتحول الوجود إىل عدم مث ينتج عن ذلك الصريورة؟
ويشرح هيجل كيف تتجلى الفكرة املطلقة ،أو الروح املطلقة ،أو هللا ،متجسدة يف الطبيعة والتاريخ ويف
كل صور تطورمها وحتوهلما اعتمادا على قوانني اجلدل .لكنه يتحدث كما لو أن هذه هي كل الصورة.
فحىت املطلق يبدو ال كحقيقة متسامية متعالية مفارقة توجد يف كل حلظة ،بل كمجرد جمموع كل
التجليات .الشيء ،أي شيء ،من وجهة نظر هيجل ،ال تكون ماهيته هي املطلق كجوهر متسام ،من
انحية ،مث املظهر ٍ
كتجل من انحية أخرى؛ كال ،الشيء تتمثل ماهيته يف أنه غري ذاته ،حبكم أن ما حيدد
ماهيته تلك هو موقعه من الكل املتجلي .أي إن هيجل أخذ مثال يشرح بناء الفيلم ومنطق تطور
أحداثه ،لكنه تغافل عن الشاشة اليت يعرض عليها اليت هي شرط ظهوره ،كما لو كان الفيلم هو كل
احلقيقة ،كما لو كان يظهر بذاته .أو أنه أخذ يتتبع مسار الزمن من ماض وحاضر ومستقبل دون أن
يدرك أن كل ذلك يدور على خلفية احلاضر السرمدي الذي ال يدخل تيار الزمن املتتايل أصال.
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كل حلظة تُدرك لديه يف عالقتها مبسار الزمين املتتايل فقط .وهذا جزء هام من الصورة ،جزء من احلكاية.
ولكنه ليس اجلزء األهم .فتلك اللحظة تنبثق ،إن جاز التعبري ،من احلاضر السرمدي غري املنتمي لتيار
الزمن .ولذلك فإن اإلنسان الفعلي ليس له مكان يف نظامه إال كجزء منسوب للكل .إال ككائن
اجتماعي واترخيي .وهذا ابلطبع جزء هام من حكاية اإلنسان ،ولكنه ليس اجلزء األهم مبا ال يقاس.
اجلزء املتعلق جبوهره كمطلق يف ذاته ال يف جتليه وحده .وجتاهل هذا اجلانب له أثر مدمر على فلسفته
كلها.
وهكذا يتخذ هيجل مما حيدث يف الظاهر أساسا الستنتاج حقائق عن نوااي الباطن ،أي عن نوااي املطلق
الذي هو جمرد قانون عام أو مفهوم .وحيث إننا ال نعىن  -يف هذا املقام  -برؤية هيجل للتاريخ إال من
حيث تعبريها عن رؤيته للمطلق وعن جتليه يف التاريخ ،فإننا لن نتناول رؤيته هذه إال بشكل عابر متاما
انطالقا من مثل وحيد لكنه ابلغ الداللة على ما نريد أن نقوله هنا.
يرى هيجل أن التاريخ يعرب عن التحقق التدرجيي للحرية .وتبدأ مسرية هذا التاريخ مع اكتشاف اإلنسان،
بقدر وعيه بنفسه ،أنه حر وأنه هو الذي يقرر مصريه بنفسه .وعليه ،تكون مسرية التاريخ هي اتريخ
الوعي ابحلرية ،أو اتريخ تقدم احلرية .لكن هل جنح هذا التصور يف حل إشكالية الضرورة واحلرية اليت
خلفتها فلسفة كانط؟
دعنا نرى كيف رأى هيجل مسار تقدم احلرية هذا يف التاريخ من الناحية العملية .يقول هيجل:
’’يف عامل الشرق القدمي ،مل يكن الناس يعرفون بعد أن الروح  -أي اإلنسان بصفته إنساان  -حرة .وألهنم
مل يكونوا يعرفون ذلك فإهنم مل يكونوا أحرارا .لقد كانوا يعرفون أن شخصا واحدا فقط هو احلر ،ولكن
هلذا السبب ذاته ،مل تكن هذه احلرية سوى تعسف ووحشية وعاطفة مشوشة .ومن مث كان هذا الشخص
الوحيد جمرد طاغية ،ال رجال حرا .وقد ظهر الوعي ابحلرية ألول مرة بني اإلغريق ،وبفضل هذا الوعي
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أصبح اإلغريق أحرارا .لكنهم ،شأهنم شأن الرومان ،كانوا يعرفون أن بعض األشخاص فقط هم األحرار،
ال اإلنسان بصفته إنساان .وكانت الشعوب اجلرمانية هي اليت وصلت أوال ،من خالل املسيحية ،إىل
الوعي أبن كل إنسان حر حبكم أنه كائن إنساين [ ...وهكذا كان] اتريخ العامل هو اتريخ تقدم الوعي
ابحلرية‘‘.
الفقرة السابقة توضح أننا نتعامل مثال مع قضية احلرية من زاوية مظهر األمور الذي أنخذه على أنه كل
شيء فنستنتج منه كل احلقيقة ولذا يغيب عنا الشيء األساسي ،احلرية الوجودية .فحىت لو بدا أن احلرية
اليت يكتسبها الفرد حبكم كونه كائنا إنسانيا أصال تتخطى اجملال السياسي الضيق لتنبثق عن اعتبار روحي
ما ،فإن املردود الفعلي هلا هو احلرية االجتماعية أو السياسية اليت تتحقق يف حلظة اترخيية معينة .أال
تقاس احلرية هنا منسوبة إىل أوضاع اترخيية كانت احلرية فيها مقتصرة على فئات بعينها؟ احلرية ليست
كما يقول هيجل هي فهم الضرورة ،أي ضرورة األشياء ،فتلك قد تكون حرية نسبية لشيء يف مواجهة
أشياء أخرى .لكن احلرية احلقيقية هي فهم طبيعة من يعي األشياء ،هذا احلضور الواعي.
ولذا تغيب احلرية احلقيقية ،أي احلرية الوجودية ،اليت هي إمكان قائم يف كل حلظة ،بصرف النظر عن
األوضاع التارخيية القائمة .فأنت ال تستطيع أن تتحدث عن روح العامل دون احلديث عن املطلق املتجاوز
للزمن واحلال يف كل حلظة من الزمن ،وليس فقط املطلق ابعتباره اجملموع .ملاذا مل ير هيجل هذه احلرية
الوجودية احلقيقية؟ مل يرها ألن مفهومه عن املطلق ال يتسع هلا .ومفهومه عن املطلق هذا هو نقطة البداية
وحجر الزاوية يف فلسفته كلها.
ولعلك تتساءل اآلن وهل حلت الفلسفة املثالية األملانية ،بكل جهودها اخلارقة هذه ،مأزق حركة التنوير؟
وإىل أين وصلنا اآلن بعد أن بلغنا  -مع كانط  -نقطة التوازن بني جماالت العلم والدين وقضااي الضمري
الفردي ،يف متايز يعرب عن جوهر احلداثة؟ وهو تساؤل يف حمله متاما وال شك.
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ولكن هل أتذن يل يف أن نرجئ هذه املسألة قليال وأن نتناول أوال فلسفتني أخريني أثرات أتثريا مجا يف
تشكيل العقل الغريب ،وأعين هبما املاركسية والوجودية .ولعلك تذكر أننا قلنا إن كانط قد صاغ املوقف
الفلسفي املركزي احلديث يف أورواب ،ورمبا تصبح هذه الفكرة أكثر وضوحا بعد أن نستعرض هاتني
الفلسفتني .ورمبا أتيحت لنا آنذاك الفرصة أيضا لعرض موقف جتربة الوجود أو الالثنائية من تلك
القضااي ،قبل أن نغلق ابب احلداثة ،ونفتح ابب ما بعد احلداثة.
•••
بعد هيجل ،جاء إذن ’’اهليجليون الشباب‘‘ الذين جنح القطاع األوسع منهم إىل تفسري فلسفة هيجل
تفسريا ماداي ونقد ما هبا من عناصر ميتافيزيقية .فبعد أن كان هيجل يتصور أن الفكرة املطلقة
’’تغرتب‘‘ يف الطبيعة ،أي حتول نفسها إىل الطبيعة مث تعود إىل نفسها الحقا يف الذهن ،أي يف الفكر
والتاريخ ،جاء لودفيج فويرابخ

()21

ليقول إن الطبيعة توجد بصورة مستقلة عن كل فكر وفلسفة .وإهنا

هي األساس فال يوجد أي شيء خارج الطبيعة واإلنسان .وما الكائنات األعلى اليت خلقتها أوهامنا
الدينية إال انعكاس ملاهيتنا حنن .ولو كان هيجل قد فهم حقا ما تعنيه فلسفته لتبني أنه حول اإلنسان يف
الواقع إىل هللا .فاهلل مفهوم ذهين أُسقطت عليه تصورات اإلنسان عن الطبيعة وعن الصفات البشرية.
وبذلك وضعت فلسفة فويرابخ ’’املادية على العرش مرة أخرى‘‘ كما يقول إجنلز .وصاحب ذلك شعور
ابلتحرر من أفكار هيجل التجريدية الغامضة ،وبدأ يتضح أن فلسفة هيجل تتألف من عنصرين متمايزين
مها النظام املثايل واملنهج اجلديل .واملنهج اجلديل يقول إن كل شيء يتطور وإنه ال يصبح واقعا إال بقدر
ضرورته اليت ما أن يفقدها حىت يتطور إىل شيء أرقى تكيفا .لكن هذا املنهج القائم إذن على التغري
املتصل اصطدم مع ضرورات النظام الفلسفي الذي اقتضت التقاليد الفلسفية أن يصل إىل غايته يف
()21

لودفيج فويرابخ ( )1872-1804فيلسوف أملاين.
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نقطة ما .فقيل إن إدراك الفكرة املطلقة وصل إىل غايته يف فلسفة هيجل اليت أصبحت متثل احلقيقة
املطلقة ،يف تناقض مع املنهج اجلديل ذاته .وهكذا انسحق ،كما يقول إجنلز’’ ،اجلانب الثوري [أي
اجلدل] حتت وطأة النمو املفرط للجانب احملافظ [أي النظام املثايل]‘‘.
وملا كان ما ينطبق على الفهم الفلسفي  -لدى هيجل  -يصدق أيضا على املمارسة التارخيية ،كان من
الطبيعي تصور أن تكون البشرية اليت وصلت ،يف فلسفة هيجل ،إىل نقطة إدراك الفكرة املطلقة ،قد
وصلت أيضا إىل جتسيد تلك الفكرة يف الواقع التارخيي .وهكذا خيلص ’’نظام‘‘ هيجل إىل أن الفكرة
املطلقة تتحقق يف امللكية الربوسية .أي أن ضرورات النظام الفلسفي هي اليت فرضت كبح اجلانب الثوري
الذي ميثله املنهج اجلديل.
واآلن بعد أن نقد فويرابخ يف ’’جوهر املسيحية‘‘ نظام هيجل املثايل ،أصبح الطريق ممهدا أمام
ماركس

()22

ليبلور الفلسفة اخلاصة به :املادية كنظام واجلدل كمنهج ،مما يعطينا املادية اجلدلية .وهبذه

الفلسفة قدم ماركس رؤية شاملة للطبيعة والتاريخ واجملتمع واالقتصاد والسياسة مجيعا.
ترى املاركسية إذن أن النزول على ضرورات النظام كان من العوامل اليت أضعفت فلسفة هيجل .لكن من
املفارقات أن األمر قد انتهى مباركس نفسه إىل وضع نظام آخر .وكان ال بد هلذا النظام ،حىت وإن صيغ
يف قالب مادي ،أن ينتهي  -ككل نظام  -يف نقطة معينة ،وأن يستوجب بدوره هناية للفلسفة وهناية
للتاريخ .كل ما يف األمر أن هناية التاريخ بعد أن كانت هي اإلدراك النظري للفكرة املطلقة الذي جتسده
فلسفة هيجل أو التَ َح ُقق التارخيي هلذه الفكرة الذي جتسده امللكية الربوسية ،أصبحت هي صياغة
الفلسفة املاركسية اليت ستجسد التعبري النظري عن احلركة العمالية ،وأصبحت كذلك هي التَ َح ُقق التارخيي
للنظرية الذي سيجسده اجملتمع الشيوعي.
()22

كارل ماركس ( )1883-1818فيلسوف واقتصادي ومؤرخ وسياسي أملاين ،مؤسس املاركسية مع فريدريك إجنلز.
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لكن تلك اخلطوة  -أي حتديد هناية للتاريخ  -انطوت ،لدى ماركس ،على انزالق خطري .إذ ملا كانت
هناية التاريخ ال تتحقق عنده يف احلاضر  -كما كان احلال مع هيجل  -بل يف مستقبل منشود ،كان
ال بد للنظام الفلسفي أن يفرض على املنهج ،أي على اجلدل ،مهمة جديدة ،هي أن جيعل االنتقال إىل
تلك النهاية املرتقبة أمرا حتميا ،وإال فقد هذا النظام خامتته املنطقية.
وهكذا ابت مطلواب من املنهج ،من اجلدل ،أن يؤدي مهمة هو غري مهيأ هلا وفقا للفهم التقليدي.
فاملنهج اجلديل  -ولن نتناوله هو ذاته ابلنقاش هنا  -يقول إن أي قضية تقوم إزاءها قضية مناقضة
ويؤدي التناقض بينهما إىل الوصول إىل تركيب جديد يستدعي بدوره نقيضه وهلم جرا .لكن ملا كانت
هناك دوما أكثر من طريقة واحدة حلل التناقض ،وملا كان الرتكيب اجلديد ميكن أن يتخذ ،إذن ،أشكاال
متعددة ال شكال بعينه معروفا سلفا ،كان هيجل يُ َشبِه مهمة الفلسفة مبهمة ’’بومة مينرفا اليت تفرد
جناحيها وتطري بعد هبوط الغسق‘‘ .فمبومة مينرفا ،رمز احلكمة لدى الرومان ورمز الفلسفة يف هذا
املثال ،تطلق صيحاهتا معلقة على وقائع النهار بعد أن أيفل طاواي صحائفه .أما الدور الذي أسندته
هناية التاريخ املاركسية  -املاثلة يف املستقبل  -إىل اجلدل فكان يتشبه بدور ’’زرقاء اليمامة‘‘ اليت تنبئ
ابآليت من رحم أفق بعيد هي وحدها اليت تراه .الفارق أن زرقاء اليمامة كانت ترى ابلفعل ،بفضل حدة
بصرها ،ما ال يراه اآلخرون .أما ما كان يقوله اجلدل ،يف مهمته املاركسية ذات الطابع احلتمي ،فكان
أقرب إىل األمنية.
دعنا نضرب هنا مثال على أن القضية والقضية املضادة هلا ميكن أن تُطرح هلما طائفة من الرتكيبات
احملتملة .وامسح يل أن استبق قليال هنا نقاشنا عن الرؤية املاركسية لالقتصاد الرأمسايل وأن نتناول طريف
التناقض يف ذلك االقتصاد اللذين حيتدم التوتر بينهما إىل درجة تستدعي تركيبا جديدا :تزايد الثروة
واإلنتاجية من انحية ،وتزايد البؤس واألزمات من انحية أخرى ،مما يعرب عن تناقض بني قوى إنتاج يُكبح
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منوها وعالقات إنتاج قائمة على املكية اخلاصة تدمي هذا الوضع املتأزم .حنن إذن إزاء تناقض ’’فين‘‘ إن
جاز التعبري ،ال إزاء تناقض يتعلق ،مثال ،ابالستغالل الكامن يف بنية منط اإلنتاج الرأمسايل ،وهي نقطة
سنعود إليها حاال.
يقول ماركس يف ختام اجلزء األول من كتابه األشهر ’’رأس املال‘‘’’ :يصبح احتكار رأس املال قيدا على
منط اإلنتاج الذي ازدهر إىل جانبه ويف إطاره .وتصل َمركزة وسائل اإلنتاج والطابع االجتماعي لقوة
العمل إىل نقطة يصبحان عندها غري متوافقني مع قشرهتما الرأمسالية‘‘.
ويكون حل هذا التناقض ،أو الرتكيب ،هو امللكية االجتماعية لوسائل اإلنتاج اليت ستمسح ابلقضاء
على البؤس عن طريق عدالة توزيع العائد وابلقضاء على األزمات عن طريق التخطيط املركزي .هذا هو
التصور املاركسي الذي يقدم ابعتباره الرتكيب احلتمي الوحيد.
يكمل ماركس[’’ :عند هذه النقطة] تتحطم هذه القشرة حتطيما .وتدق األجراس اجلنائزية ُمشيعة املِلكية

الرأمسالية اخلاصة‘‘.

لكن الرتكيب الذي قد حيل هذا التناقض  -األشبه ابلتناقض ’’الفين‘‘ الذي تصحبه آاثر اجتماعية
جانبية هي بؤس العمال  -ميكن أن يكون أيضا تكيف الرأمسالية مبا يكفل تقليل البؤس واحلد من
األزمات واألخذ بقدر من التخطيط يتسق مع متطلبات الفعالية االقتصادية لنظام السوق .وهو ما
حدث يف الواقع .وميكن أن يكون الرتكيب أيضا شكال من الفاشية أو النازية مبيلهما إىل فرض أشكال
شىت من تدخل الدولة يف االقتصاد .وهو ما حدث يف الواقع أيضا.
حصر الرتكيب يف نتيجة حتمية واحدة ال يقوم ،إذن ،إال على التفضيل الذايت للفيلسوف .وهكذا
اقتضت هناية التاريخ ،املاثلة يف املستقبل ،مسارا منشودا يقود إليها حتما .واقتضى ذلك بدوره القول أبن
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التاريخ يتقدم ،إذن ،وفق قوانني ال فكاك منها .وترتب على ذلك النظر إىل اعتقاد ذايت على أنه قانون
حتمي لتطور الواقع املادي.
وقد وضع هذا االنزالق األويل املاركسيةَ  -النظرية ذاهتا مث املمارسات املستلهمة منها  -أمام مآزق لن
تتجلى كل أبعادها إال تدرجييا ،مع تَ َكشُّف التداعيات الفكرية هلذه االنزالق ،مث مع انتقال الفكرة من
عامل التأمل النظري إىل عامل املمارسة الفعلية .فتلك اخلطوة الفلسفية األولية هي اليت ستفسر ،كما سنرى،
مسار املاركسية ومآهلا.
عند هذه النقطة األوىل ،أُدخل يف النظام ،إذن ،عنصر ’’مثايل‘‘ يناظر الفكرة اليت رأى الفيلسوف
املاركسي أهنا ’’جيب‘‘ أن حتل التناقض التارخيي القائم أمامه ابلطريقة اليت يرتضيها هو .لكن هذا العنصر
املثايل دخل املشهد مرتداي ابلطبع قناعا ماداي ،يتمثل يف التصور الذي يقول إن ما حتقق يف ماض حمدد
ال بد أن يَطَّرد حتققه بنفس النسق يف كل املستقبل ،وإنه ميثل تتمة منطقية ال اختيارا حتيزاي من
الفيلسوف املاركسي ،حىت إن تفهمنا دوافعه يف هذا التحيز.
وهكذا نستطيع ،منذ هذه النقطة األوىل ،أن نتبني يف املاركسية جانبني متمايزين :اجلانب التحليلي
الواقعي ،واجلانب النبوئي املثايل .غري أن هذين اجلانبني ،الواقعي واملثايل ،لن يتجاورا أو يتعايشا يف
سالم ،بل ستتداخل أدوارمها ليشكال توليفة غري متجانسة ستصاحب املاركسية يف كل رحلتها وستشكل
مصدرا ملآزق متجددة.
فما دام احلديث يتناول قضااي املاضي الذي انتقى منه الفيلسوف قوانينه أو احلاضر املاثل للعيان ،طغى
التحليل الواقعي وأصبحنا إزاء حديث قد ينتمي عامة إىل علم االقتصاد أو علم االجتماع حىت وإن شابه
أحياان طابع اختزايل متفاوت الوضوح يف تفسري كل شيء برده إىل أسبابه املادية أساسا .لكن يظل هذا
احلديث دائرا ،على كل حال ،يف نطاق العلم ،وميكنه من مث أن يقدم إسهاما قيما يف الرتاكم املعريف.
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وما قد ينطوي عليه من قصور ،شأنه يف ذلك شأن كل حماولة علمية ،ميكن جتاوزه مبنطق البحث العلمي
وتقدم املعرفة ذاته ،أي ابلتناول النقدي.
لكن ما أن يتخطى احلديث حيز احلاضر ليستطلع املاضي ابمتداده الواسع أو ليستشرف املستقبل مبداه
غري املنظور ،حىت يتقدم اجلانب املثايل املتواري ليتصدر املشهد متنكرا  -بطبيعة احلال  -يف هيئة مادية.
وما وسيلة هذا التنكر؟ وسيلته هي ادعاء أن التفسري املادي الذي انطبق يف ماض بعينه ينطبق على كل
املاضي بشكل تعميمي ،ويسري على كل املستقبل بشكل حتمي .وعندئذ يتحول احلديث املاركسي من
التحليل العلمي إىل التبشري بنبوءة ذاتية .غري أن هذا التنكر ال ينجح بطبيعة احلال يف إخفاء الطابع
املثايل للنبوءة اليت تُوكِل إىل التاريخ مهمة أن حيقق ’’الفكرة املطلقة‘‘ املعربة عن ’’احلقيقة املطلقة‘‘ اليت
يراها الفيلسوف.
دعنا أنخذ مثال على ذلك .يقول إجنلز ،يف مؤلفه ’’فويرابخ  -جذور الفلسفة االشرتاكية‘‘:
’’منذ إقامة الصناعات الواسعة النطاق  ...مل يعد سرا على أحد يف إجنلرتا أن الصراع السياسي يدور
هناك حول  ...سيادة تتنازعها طبقتان :أرستقراطية أصحاب األراضي ،والبورجوازية (الطبقة الوسطى).
ويف فرنسا  ...لوحظت احلقيقة نفسها  ...ويتحدث املؤرخون  ...عن ذلك يف كل مكان بوصفه املفتاح
الذي يتيح فهم التاريخ الفرنسي اعتبارا من العصور الوسطى .ومنذ عام  ،1830أصبح يُعرتف يف كال

البلدين ابلطبقة العاملة ،الربوليتاراي ،كمنافس اثلث على السلطة  ...لقد بلغت الظروف درجة من

البساطة [والوضوح] حبيث جيب على املرء أن يغلق عينيه عمدا كيال يرى يف  ...صراع مصاحل [هذه
الطبقات الثالث الكربى] القوة احملركة للتاريخ احلديث .‘‘....
ويشرح إجنلز كيف وصلنا إىل هذه النقطة فيتساءل ،يف كتابه ’’لودفيج فويرابخ وهناية الفلسفة األملانية
الكالسيكية‘‘’’ :لكن كيف ظهرت هذه الطبقات إىل الوجود؟‘‘ .وجييب’’ :إذا كان ممكنا من الوهلة

93

األوىل أن نعزو [حيازة] املمتلكات العقارية الكربى ،اإلقطاعية سابقا[ ،وابلتايل نشوء طبقة أصحاب
األراضي]  ...إىل أسباب سياسية وإىل االستمالك ابلقوة ،فإننا ال نستطيع أن نفعل ذلك فيما خيص
[نشوء] البورجوازية والربوليتاراي .فهنا نرى كيف يُعزى نشوء وتطور طبقتني كبريتني ،بشكل واضح
وملموس ،إىل أسباب اقتصادية خالصة .وكان من الواضح بنفس القدر يف الصراع بني أصحاب األراضي
والبورجوازية ،كما يف الصراع بني البورجوازية والربوليتاراي ،أن املسألة تتعلق ،أوال وقبل كل شيء ،ابملصاحل
االقتصادية ،اليت مل تكن السلطة السياسية إال أداة لتحقيقها .فالبورجوازية والربوليتاراي نشأات كلتامها نتيجة
حتول الظروف االقتصادية ،وبصورة أدق ،نتيجة حتول منط اإلنتاج .فقد أدى االنتقال ،من طوائف
احلرفيني إىل الصناعة [األولية] أوال ،مث  ...إىل الصناعة الواسعة النطاق بعد ذلك ،بفضل [االعتماد
على] طاقة البخار والطاقة امليكانيكية ،إىل تطور هاتني الطبقتني .ويف مرحلة معينة ،أصبحت القوى
اإلنتاجية اجلديدة اليت أطلقتها البورجوازية  -ويف املقام األول تقسيم العمل وجتميع  ...العمال املتفرقني
يف مصنع عام واحد  -و [كذلك] ظروف ومقتضيات التبادل ،اليت منت من خالل هذه القوى
اإلنتاجية ،غري متوافقة مع نظام اإلنتاج القائم  ...أي مع امتيازات الطوائف احلرفية ومع العديد من
االمتيازات الشخصية واحمللية األخرى [ ...السائدة يف] النظام اإلقطاعي للمجتمع .فتمردت القوى
اإلنتاجية اليت متثلها البورجوازية ضد نظام اإلنتاج الذي ميثله أصحاب األراضي اإلقطاعيون ورؤساء
الطوائف احلرفية .والنتيجة معروفة ،لقد ُحطمت األغالل اإلقطاعية ،ابلتدريج يف إجنلرتا ،وبضربة واحدة

يف فرنسا [خالل الثورة الفرنسية] .ويف أملانيا ،مل تنته العملية بعد .لكن مثلما دخلت الصناعة [األولية]،
عند مرحلة معينة من تطورها ،يف صراع مع نظام اإلنتاج اإلقطاعي ،تدخل الصناعة الواسعة النطاق اآلن
ابلفعل يف صراع مع نظام اإلنتاج البورجوازي الذي نشأ مكانه .فالصناعة اليت يقيدها هذا النظام،
ابحلدود الضيقة لنمط اإلنتاج الرأمسايلُ ،حتَ ِول بصورة متزايدة ،من انحية ،مجاهري غفرية من الناس إىل
بروليتاراي ،وتُنتج ،من انحية أخرى ،كمية متزايدة ابطراد من املنتجات اليت ال يتسىن بيعها .اإلنتاج املفرط
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والبؤس اجلماهريي ،كل منهما سبب لآلخر  -هذ هو التناقض العبثي الذي يدعو ابلضرورة إىل حترير
القوى اإلنتاجية عن طريق تغيري منط اإلنتاج‘‘.
لنالحظ أوال هنا أن التناقض العبثي الذي يواجه منط اإلنتاج الرأمسايل ال يتعلق ،كما الحظنا من قبل،
بكونه قائما على استغالل متأصل ،وهو أمر سنعود إليه حاال ،لكنه أشبه ابلتناقض ’’الفين‘‘ إن جاز
التعبري .فقوى اإلنتاج تعجز عن التطور واالنطالق حبكم القيود اليت تفرضها عالقات اإلنتاج القائمة على
امللكية اخلاصة.
نعم ،كانت أحداث التاريخ األورويب تسوغ هذه القراءة ،حىت ذلك احلني .لكن هناك فرقا بني أن ترصد
الفلسفة هنا سبب التحوالت التارخيية ومنطق تطورها حىت نقطة معينة ،وتصور أن ذات السبب واملنطق
 اللذين انطبقا نعم يف املاضي  -سيتجليان حتما يف املستقبل .تصور أن التاريخ ال ميكن أن يسلكمسارات مستجدة تشكل انقطاعا يف منطق تطور سابق ألن التاريخ يتعلق أساسا ابختيارات البشر،
كإمكانية أن ُحيل التناقض بشكل إصالحي مثال ،أو أن تتطور الرأمسالية ،كما حدث ابلفعل ورمبا حتت
أتثري املاركسية ذاهتا ،يف اجتاهات تنجيها من التناقض املطروح آنذاك ،أو أن ميضي االقتصاد يف اجتاه
جديد غري معروف قد يبتكره الناس يف تفاعلهم مع واقعهم املادي.
ورمبا تكون البيئة الفكرية اليت نشأت فيها املاركسية قد شجعت  -إضافة إىل فكرة هناية التاريخ اليت
فرضتها ضرورات النظام الفلسفي  -على مضيها يف اجتاه احلتمية هذا .إذ كان العلم يتصور آنذاك -
قبل اكتشاف مبدأ الاليقينية  -أنه يكشف قوانني عن ظواهر طبيعية ’’حتمية‘‘ احلدوث دوما .وهكذا
ارتبط التصور السائد عن العلم بفكرة أنه يكتشف ما هو حتمي ،وأصبح الكشف عن سبب تطور معني
حدث يف املاضي قانوان ’’ال فكاك منه‘‘ ينبئ ابطراد حتمي ال بد أن يتكرر يف املستقبل.
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وهكذا ميكن القول إن املاركسية تظل مادية اترخيية ،نعم ،بقدر ما تتناول التاريخ األورويب حتديدا من
العصور الوسطى إىل أواخر القرن التاسع عشر ،كاشفة عن أسباب حتوله .لكن ما أن نتجاوز هذا
النطاق ،ما أن ننتقل من احلديث عن تطور اترخيي حدث فعال إىل احلديث عن مستقبل غري منظور،
ما أن نتحدث عن شكل بعينه حلل التناقض ،حىت يتحول احلديث إىل تكهنات مثالية أو نبوءات
طوابوية خالصة ،وحىت تتحول املاركسية إىل مثالية جدلية ،وذلك وفقا ملفهوم خاص للجدل ،مفهوم
نبوئي.
ودعنا أنخذ مثال على ذلك من كتاب إجنلز الذي حيمل عنواان داال ’’االشرتاكية الطوابوية واالشرتاكية
العلمية‘‘:
’’تستوىل الربوليتاراي على السلطة العامة ،ومبوجب هذه السلطة ُحتَ ِول وسائل اإلنتاج االجتماعية  ...إىل
ملكية عامة .وبذلك ُحتَ ِرر وسائل اإلنتاج من صفتها الرأمسالية السابقة وتُعطي لطابعها االجتماعي حرية

كاملة كي يفرض نفسه .واعتبارا من اآلن يصبح اإلنتاج االجتماعي ،وفقا خلطة موضوعة سلفا ،أمرا
ممكنا .وتنمية اإلنتاج [على هذا النحو] جتعل من الوجود السابق للطبقات االجتماعية املختلفة أمرا عفا
عليه الزمن .وبقدر اختفاء فوضى اإلنتاج االجتماعي ،تغفو السلطة السياسية للدولة .ويصبح الناس ...
سادة الطبيعة وسادة أنفسهم ،يصبحون أحرارا  ...هذا هو ارتقاء اإلنسان من مملكة الضرورة إىل مملكة

احلرية‘‘.
فبمجرد استيالء الربوليتاراي على السلطة العامة تتحرر ،كما يقول إجنلز ،وسائل اإلنتاج من صفتها
الرأمسالية ،حبكم القضاء على امللكية اخلاصة .ويعين ذلك إطالق قوى اإلنتاج من عقاهلا لتنمو متحررة
من أغالل عالقات اإلنتاج الرأمسالية .ورمبا كان يف ذلك هناية لدور البورجوازية كطبقة .ورمبا كان اختفاء
البورجوازية كطبقة يعين أيضا اختفاء الربوليتاراي كطبقة ،فهي اآلن كل اجملتمع.
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غري أن هذا التحليل  -حىت لو تغافلنا عن إفراطه يف التبسيط وافرتضنا صحته  -ينطوي على فكرتني
ضمنيتني تشكالن هنا جوهر املثالية والطوابوية .الفكرة األوىل هي طبيعة االستغالل ،والثانية هي قضية
احلرية.
ابلنسبة لقضية االستغالل ،أفضى حتليل ماركس لنمط اإلنتاج الرأمسايل إىل اكتشاف ما أمساه ’’فائض
القيمة‘‘ .فعملية اإلنتاج تنطوي على عنصر موضوعي متاما يعرب عن استغالل الرأمسايل للعامل .إذ يبيع
العامل قوة عمله للرأمسايل وحيصل مقابلها  -من عائد بيع السلعة اليت أنتجها  -على جزء يقيم أوده،
أي على جزء يسمح له إبعادة إنتاج قوة عمله .أما اجلزء اآلخر فيستويل عليه الرأمسايل .هذا هو جوهر
االستغالل الذي جيعل من القضاء على منط اإلنتاج الرأمسايل ال ضرورة اقتصادية فحسب ،بل ضرورة
أخالقية أيضا.
لكن ملا كانت أي عملية إنتاجية ،فردية كانت أو مجاعية ،رأمسالية كانت أو غري رأمسالية ،ال بد أن
تنطوي على إنتاج فائض قيمة ،وإال فقدت العملية أحد مقومات استمرارها على األقل ،فإن السؤال
اهلام ال يصبح إذن :ما هو شكل امللكية يف هذه العملية اإلنتاجية ،بل يصبح من الذي يتحكم يف
فائض القيمة .جوهر االستغالل ال يتمثل ،إذن ،يف إنتاج فائض القيمة يف حد ذاته ،بل يف اقتطاع
فائض القيمة والتحكم فيه.
يف حالة امللكية العامة ،يتحكم يف فائض القيمة من ميلك السلطة السياسية .وعليه ،فإن استيالء الطبقة
العاملة على وسائل اإلنتاج يقضي ،نعم ،على االستغالل الرأمسايل ،أي على حتكم الرأمسايل يف فائض
القيمة .لكن االستغالل قد يتخذ شكال جديدا هو حتكم احلكام اجلدد يف فائض القيمة .أي أن
االستغالل الرأمسايل قد يتحول إىل استغالل اقتصادي من نوع جديد.
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لكن الفيلسوف املاركسي ينظر إىل اجملتمع اخلايل من امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج فيستنتج من غياب
االستغالل الرأمسايل غياب أي استغالل اقتصادي .مث يرتب على ذلك استنتاجا آخر وهو أن الطبقات مل
يعد هلا دور تؤديه كطبقات وابلتايل ستختفي .وملا مل يعد هناك وجود جملتمع طبقي فإن الدولة ذاهتا ،اليت
ينَظر إليها هذا الفيلسوف على أهنا جهاز لسيطرة طبقة على أخرى ،ستفقد وظيفتها وتغفو سلطتها
السياسية.
ذلك هو العنصر املثايل ألنه ال يقوم إال يف ذهن الفيلسوف املاركسي .ألنه ال يستطيع أن يرى أن من
يتحكم يف فائض القيمة ،يف جمتمع اشرتاكي ،ميكن أن يستغل الطبقة العاملة .فهو يرى أن احلزب الثوري
هو املمثل الطبيعي للطبقة العاملة وال ميكنه أن يتصور أي انفصال بينهما .غري أن هذه الطبقة اليت
يتحدث عنها الفيلسوف املاركسي ليست هي العمال الفعليني ،بل هي طبقة تتخيلها النخبة على مقاس
رؤاها .هي الواقعة املثالية اليت أسند إليها احلزب مهمة اترخيية.
وهكذا تصان حرية احلزب يف التحكم يف فائض القيمة دون أن يفكر أحد يف التساؤل عن مقدار احلرية
السياسية املتاحة للعمال الفعليني ملراقبة حكامهم .وبذلك يقرتن إخفاء االستغالل وإنكاره مبصادرة احلرية
ذاهتا من خالل مفهوم ’’التعبري عن املصلحة‘‘ .وسنعود لقضية احلرية حاال ،لكن دعنا نتعقب أوال
منشأ مفهوم تعبري احلزب الثوري عن الطبقة العاملة.
فعندما نصل إىل هذه النقطة ،يطل علينا مرة أخرى نفس العنصر املثايل النبوئي ليطرح على املفكر
أو املمارس املاركسي مأزقا يتعلق بتعيني احلدود بني احلتمية التارخيية وتدخل اإلرادة يف صنع التاريخ .فإذا
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كان تطور اجملتمع سيحدث إذن حتما حبكم قوانني التاريخ اجلدلية ،فما هو الدور املسند إىل اإلرادة يف
حتقيق التحول املنتظر؟

()

يقول ماركس يف ’’رأس املال‘‘’’ :عندما يكتشف جمتمع قانون حركته الطبيعي [ ...يتبني أنه]
ال يستطيع ال َتطي املراحل الطبيعية لتطوره ،أو إلغاءها من العامل جبرة قلم .لكن هناك أمرا هاما يستطيع
أن يفعله؛ فهو يستطيع اختصار آالم املخاض أو َتفيفها‘‘.
وعلى الرغم من أن املخاض يفرتض أن يكون اجلنني قد أمت اكتماله ،أي أن تكون قوى اإلنتاج قد بلغت
نقطة تطورها احلرجة اليت ال بد من َتطيها ابلضرورة ،فإن مهمة تسهيل ميالد التحول اجلديد هذه
كانت ،يف الواقع العملي ،غامضة مبهمة .وإذا كانت النظرية مل ترسم حدود تلك املهمة بشكل واضح
فقد تولت رمسها ،يف هناية املطاف ،التجربة الفعلية للحركات السياسية اليت استلهمت املاركسية.
وهكذا أخذت فكرة التحول احلتمي هتبط  -يف واقع املمارسة العلمية  -من مكانة احلقيقة العلمية اليت
ستتحقق بذاهتا تقريبا إىل مكانة النبوءة ذات الداللة شبه الدينية اليت تُعزي وتواسي ،تصرب وتشجع ،تشد
األزر وحتفز اهلمم ،وتعطي إحساسا حبمل رسالة خالص كفيلة بتحسني أحوال العامل .وهكذا أخذ ما
عومل على أنه ’’حقيقة علمية‘‘ يعين ،يف الواقع العملي ،ميزان عالقات القوة بني الربوليتاراي
والبورجوازية ،بصرف النظر عن مدى تطور قوى اإلنتاج أو أتزم التناقض بينها وبني عالقات اإلنتاج .فما
أن تتيح عالقات القوة هذه اإلطاحة بنظام قدمي لن يرتدد أحد يف اإلقدام على تلك اخلطوة .أما تطور
قوى اإلنتاج فيمكن أن يتحقق فيما بعد.

(*)

يناقش كارل بوبر هذه املسألة بتوسع يف كتابه ’’اجملتمع املفتوح وأعداؤه‘‘ (

Karl Popper, The Open Society and Its

) ،)Enemies, Princeton University Press, Princeton, 2013وقد استعنت بعرضه هلا يف رساليت هذه.
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ولكن كي يتحقق هذ التحول احلتمي يتعني أن تكتسب الطبقة العاملة وعيا بوضعها الطبقي وابلرسالة
التارخيية املنوطة هبا ،أي أن تكتسب  -بكلمة واحدة  -وعيا ماركسيا .وملا كانت الطبقة العاملة َتضع
يف اجملتمع الرأمسايل ،كما ترى املاركسية ،أليديولوجية بورجوازية تزيف وعيها ،فعلى طليعتها الثورية املنظمة
يف حزب ثوري أن تُـب ِ
صَرها مبصاحلها وأن حتدد هلا مهامها العاجلة واآلجلة .هذا هو أصل دور احلزب.
َ
الطبقة العاملة لن تعرف ،إذن ،مصاحلها مبفردها إن هي تركت لذاهتا .لن تدرك حريتها إال إن هي
أنصتت لصوت احلزب الذي سيدهلا على سبيل حتقيق إرادة التاريخ .أي أن الطبقة العاملة ال تكتسب
 من هذا املنظور  -أي أمهية إال بقدر تبنيها لرؤية احلزب املثالية اليت حتدثنا عنها توا .وأي رؤى أخرىقد يعن ألفرادها أن يتبنوها تعد خاطئة ابلضرورة.
واقرتن تزايد األمهية املسندة لدور احلزب بتضاؤل األمهية املسندة للحرية .ملاذا؟
ملا كان االستغالل يعد عنصرا أصيال يف منط اإلنتاج الرأمسايل ،وكان القضاء عليه يتطلب ابلتايل جتريد
البورجوازية من ملكيتها ،فإن األمر سيحتاج على األرجح إىل القيام بثورة ،بل ورمبا بثورة عنيفة .فالطبقة
العاملة لن تتصدى هنا للرأمساليني وحدهم ،لن تواجه قوة اقتصادية أو دعائية فحسب ،بل ستواجه أيضا
قوة عسكرية منظمة .أي أن هذه الثورة تتطلب ،فيما تتطلبه ،االستيالء على جهاز الدولة ،أي ابختصار
االستعداد على األقل ملمارسة قدر من العنف أكرب مما تستطيع هذه القوة املسلحة إظهاره يف صراع
الوجود هذا .ويستتبع هذا متجيد العنف الثوري املرتقب وإذكاء الصراع الطبقي ،الوسيلة املثلى الكتساب
وعي طبقي حقيقي.
لكنك لن تستطيع أن حتتفظ هبذا التصور وأن تعلي يف الوقت نفسه من شأن احلرية السياسية .ألن ذلك
سيعين أتكيدها واحرتامها لكل املواطنني ال للطبقة العاملة وحدها .ولكن ما حاجتك أنت هلذا النوع من
احلرية؟ أنت ال تسعى إىل إصالح الرأمسالية بل إىل القضاء عليها ليزول معها االستغالل املتأصل فيها.
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ولذا فأنت ال تستخدم احلرايت اليت يتيحها اجملتمع الرأمسايل إال من أجل االنقضاض عليه وعليها ،ال من
أجل القضاء على االستغالل بل ملمارسته يف شكل جديد ،بعد مصادرة احلرية ،الوسيلة الوحيدة للتحكم
يف احلكام ،أي الوسيلة الوحيدة ملقاومة االستغالل أو لتقييده أو للنظر يف شروط القضاء عليه .ودعك
هنا من قصور الفكرة الكامنة يف هذه النظرة اليت َتتزل اإلنسان إىل جمرد كائن اقتصادي اجتماعي عليه
أن يكتفي إبيكال أمر تدبري مأكله ومشربه إىل أوصياء يعرفون مصلحته خريا منه ،وحيددون رؤيته
وسلوكه بشأن كل قضااي احلياة والوجود.
فاملاركسية ترى أن حقوق اإلنسان وحرايته تستند إىل مفهوم جمرد عن إنسان قائم هكذا يف املطلق .يف
حني أن احلرية القائمة فعال يف اجملتمع الرأمسايل ليست إال حرية شكلية .ألهنا ال تعين يف الواقع إال حرية
الرأمسايل يف أن يقتطع من العامل أقصى قدر من فائض القيمة ،وإال حرية العامل يف أن يبيع قوة عمله
أبعلى سعر .أما احلرية احلقيقية فتعين فهم الضرورة ،أي فهم الطبقة العاملة لوضعها الطبقي ووعيها
برسالتها اخلالصية.
وهكذا تراجع االهتمام ابحلرية السياسية ،أداة احملكومني للتحكم يف احلكام .وانعكس ذلك على احلياة
الداخلية لتلك األحزاب .وستكون هذه احلرية غائبة متاما يف اجملتمع االشرتاكي .وما الداعي إىل مراقبة
استخدام احلكام لفائض القيمة وهم يعرفون مصلحيت خريا مين .ال استغالل إذن يف جمتمع من هذا
النوع.
وأدى مفهوم احلرية السابق ،القائم على تعبريي عن مصلحتك كما أراها أان ،وعلى جتريدك من حريتك
ألنين أعرفها خريا منك ،وعلى حتديدي أان لطرق سعيك يف سبيل حتقيق مصلحتك كما أراها ،إىل
استئصال كل وجود حقيقي للحرية داخل هذا النوع من األحزاب وداخل اجملتمعات اليت أقامتها على
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نسقها .فما الداعي هلذه احلرية أصال ،واحلزب يعرب عن مصلحيت خريا مين .مما يُ َذكِر بطريقة التفكري
السحري ،حيث يكفي أن تفكر يف فكرة حىت تتحقق آاثرها يف الواقع.
ومن خالل هذه الوصاية املعرفية حتولت النبوءة املاركسية إىل نوع من االعتقاد شبه الديين واقرتنت ،مثلها
مثل سائر أنواع االعتقاد ،بلوازمها التكفريية ،فأصبح كل من خيرج عليها متهما ابلردة أو التحريفية
أو االنتهازية أو اخليانة الطبقية.
وكيف ميكن تصور اخلروج على ما يقوله احلزب وهو املسؤول عن توعية الطبقة العاملة بوضعها ومهامها،
أي بقول احلقيقة عن التاريخ يف هناية املطاف؟ وكان ال بد أن تكتسب هذه احلقيقة طابعا شبه مقدس
حبكم املهمة املنوطة هبا ،وهي هتيئة اجلماهري ملعركة مصريية .ولذا تعني أن يعرب عن هذه احلقيقة املطلقة
مركز واحد فقط .فليس هناك ،حبكم التعريف ،أكثر من حقيقة مطلقة واحدة .وهكذا عمد هذا النوع
من األحزاب إىل التعامل مع ظهور أي مراكز جديدة حتاول أن تقدم رؤية خمتلفة للحقيقة وفقا للقانون
التايل :إن كان احلزب املعين يف السلطة فمصري هذه املراكز هو التصفية املادية أو املعنوية ،وإن كان خارج
السلطة فمصريها هو الفصل أو االنشقاق.
وهكذا أصبحت فكرة امللكية العامة ستارا إلخفاء االستغالل بل وإلنكار وجوده .وأصبحت فكرة
’’التعبري عن املصلحة‘‘ وسيلة ملصادرة احلرية.
وهكذا بدا أن كل متطلبات احلكم الشمويل قد استكملت مبحاولة اكتساب رضا احملكومني أنفسهم،
بطيب خاطر ،عن االستغالل واالستبداد ،يف استنساخ عجيب لنفس وسائل اهليمنة األيديولوجية
البورجوازية :إقناع احملكومني أبن النظام القائم هو النموذج األمثل للعدالة واحلرية.
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ورمبا تقع يف مؤلفات ماركس وإجنلز على ما يشري إىل أن إحساسهما ابلظلم كان مرهفا ،وأن تطلعهما
إىل القضاء على االستغالل كان أصيال ،وأن نفورمها من اجلمود العقائدي كان شديدا .لكن ذلك كان
هو ،على أي حال ،مآل املاركسية الناشئ عن تفاعل العناصر املكونة هلا مع الواقع الفعلي .مما يبني أن
خطأ فلسفيا رمبا بدا بريئا على املستوى النظري  -مثل حتديد هناية للتاريخ ماثلة يف املستقبل  -قد يكون
له ،عرب سلسلة التداعيات املرتتبة عليه ،آاثر مأساوية يف الواقع العملي.
فما الذي تبقى اآلن من املاركسية؟
املاركسية خليط من علم واعتقاد .ففيها جانب يتعلق جبهد علمي يسعى لرصد الواقع التارخيي وحتليل
الوضع االقتصادي ،وهذا جانب ميكن أن يشكل جزءا من اتريخ العلم بقدر حترره من اجلمود العقائدي
وامليل التعميمي واالختزايل ليشكل أداة مفيدة تسهم يف فهم واقع اجملتمع من كل جوانبه .ولعلك تتذكر
يف هذا الصدد مدى العنت الذي واجهه املاركسيون العرب وهم حياولون أن يطبقوا تلك املقولة اليت
جاءت يف ’’البيان الشيوعي‘‘’’ :إن اتريخ كل اجملتمعات  ...هو اتريخ للصراعات الطبقية‘‘ ،وهم
يستعرضون قروان وراء قرون من اترخيهم املديد فال يرون للصراع الطبقي دورا مؤثرا يف التاريخ دعك من أن
يكون حمركا له.
وفيها جانب آخر يتعلق بنبوءة مثالية .وكان هذا العنصر هو الذي حول املاركسية إىل نظرية سياسية
مشولية تتخفى حتت رداء احلقيقة العلمية .كان هذا العنصر املثايل ،الناتج كما رأينا عن ضرورة بناء نظام
فلسفي له هناية يف اتريخ غري منظور ،هو الذي حول املاركسية من نظرية تتوخى القضاء على االستغالل
وحتقيق العدالة واملساواة ،واالنتقال من مملكة الضرورة إىل مملكة احلرية ،إىل أتسيس شكل جديد من
االستبداد واالستغالل والظلم.
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لكن هل يعين ذلك التسليم أبن االستبداد واالستغالل والظلم أمور ال منجاة منها؟ كال ابلطبع ألن
املاركسية يتبقى منها أيضا أهنا أحيت آماال عريضة يف إقامة عامل أفضل ،وأهنا عززت  -يف بداايهتا على
األخص  -النزعة اإلنسانية املعادية للظلم ،وأهنا كانت وعاء لتضافر جهود قطاعات واسعة من الناس
يف سبيل بناء شكل من اجملتمع أكثر عدال.
يتبقى من املاركسية إذن ذلك التساؤل الذي ينتظر اإلجابة :هل ابلوسع القضاء على االستغالل وحتقيق
احلرية واملساواة واألخوة بني البشر مجيعا بال متييز؟ هل من سبيل لتحقيق هذا اهلدف؟
ويتبقى منها أهنا أثرت أتثريا طاغيا يف تشكيل العقل الغريب واتريخ العامل ،من منتصف القرن التاسع عشر
حىت قسم كبري من القرن العشرين .فقد جاء حني من الدهر فرضت فيه املاركسية حضورا فكراي مؤثرا
حبيث كادت أن تشكل األفق النظري الذي ال تستطيع أن تستطلع ما وراءه .وبدا لفرتة من الزمن أنه مل
يعد ابلوسع التفكري يف جماالت الفلسفة واالقتصاد والسياسة وعلم االجتماع والفن والقيم األخالقية إال
انطالقا من املفاهيم املاركسية ،أو انطالقا من نقد تلك املفاهيم .فكان هلا بذلك أثر ثقايف هائل يتعذر
اإلحاطة بنطاقه.
ويتبقى من دروسها دعوةٌ إىل ضرورة حترير اإلرادة من فكرة احلتمية .لقد تنبأت املاركسية أبن االشرتاكية
ستتحقق أوال يف البلدان الصناعية األكثر تقدما ،ويف إجنلرتا حتديدا حيث يصل التناقض إىل أقصى
مستوايت توتره .لكن ذلك مل حيدث ،بل حدث العكس .فقد حتقق االنتقال يف واحد من أكثر البلدان
الصناعية أتخرا ،بل يف بلد زراعي أساسا ،هو روسيا .غري أن املسألة اهلامة ليست حتقق النبوءة أم ال،
بل طبيعة تلك النبوءة .فنبوءة من هذا النوع ،تتعلق ابنعقاد إرادة قطاع مؤثر من الناس على أتسيس
شكل جديد من االجتماع ،لئن استحال أن تكون ابلطبع منبتة الصلة ابلظروف املادية القائمة يف
الواقع ،فمن املستحيل أيضا تصور أهنا نتيجة تلقائية لتلك الظروف .نبوءة من هذا النوع ليست إذن
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نبوءة علمية بل نبوءة اعتقادية .فقد تنعقد إرادة قطاع مؤثر من الناس ،يف حلظة اترخيية مواتية ،على
حتقيق تغيري اجتماعي معني .فيحدث هذا بصرف النظر عن مدى ارتباطه بضرورة اترخيية متخيلة .ولن
مياري أحد يف أن النازية مثال كانت منوذجا لذلك .املشكلة ال تتعلق بتحقق أو عدم حتقق النبوءة ،بل يف
تصور أن التاريخ ميكن أن يسري يف مسارات حمددة سلفا بصورة حتمية.
وعليه ،فإن النبوءة حىت لو كانت قد حتققت ملا كان ذلك ليعين أن نبوءة علمية قد حتققت ،بل أن نبوءة
ما  -حىت لو اعتقادية  -قد جنحت يف استجماع إرادة قطاع مؤثر هبا وأن ظروفا اترخيية بعينها
قد مسحت بتحقيقها .ومن مث ،فإن الثورة االشرتاكية الروسية جنحت يف أن تقيم دولتها ال بسبب احلتمية
املاركسية بل رغما عنها .لقد جنحت ال بسبب ما فيها من عنصر علمي بل بسبب ما فيها من عنصر
طوابوي .إن حترير التحول االجتماعي من احلتمية يعين ،إذن ،حترير إرادة الناس يف أتسيس أشكال
جديدة من االجتماع.
أعرف أنين قد أطلت عليك يف تناول املاركسية ،ولكن ذلك ليس ألمهيتها التارخيية فحسب ،بل ألهنا
ترتبط بكيفية تناول قضااي االستغالل واحلرية والعدالة واملساواة والتضامن واألخوة ،وهو أمر يطرح نفسه
إبحلاح خاص يف جمتمعاتنا اليت حتاول أن تؤسس يف هذه الفرتة شكال الجتماع قائم على اختيارها احلر.
وتلك أمور سنعاجلها ابلتأكيد يف حواراتنا املقبلة.
•••
ولننتقل اآلن إىل الوجودية.
لكن دعنا نبدأ أوال ابستكشاف املناخ الفكري الذي نشأت فيه.
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تتذكر أننا قلنا إن احلداثة اقرتنت ابلتمايز بني الدين والعلم وجمال الضمري الفردي (أو األخالق
واإلبداع) .وقد تُرجم هذا التمايز  -على صعيد اجملتمع  -إىل تطور ابلغ األمهية ،هو متايز الفرد عن
اجملموع ،أو متايز ’’األان‘‘ عن ’’النحن‘‘.
وقد جتلى هذا التمايز ،ضمن ما جتلى فيه ،يف احلركة الرومانسية اليت أَعلت ،كما رأينا ،من شأن كل ما
هو فردي وخاص وحملي ابلقياس إىل كل ما هو مجاعي وعام وعاملي شامل.
وسيظل هذا التمايز بني الفرد واجملموع خيطا مستمرا يف تطور الفكر الغريب يعرب عن توتر مستمر
يف عالقة الفرد ابلتفسريات اليت تُعطى ،يف اللحظات املتعاقبة ،لرؤى اجملالني اآلخرين ،جمايل الدين والعلم
(أو جمايل امليتافيزيقا والعقل ،إن شئنا التوسع).
وسيتجلى هذا التمايز بصورة واضحة يف الوجودية اليت كان أول ممثليها هو الفيلسوف الدامناركي سورين
كريكجارد( .)23كان كريكجارد معاصرا ملاركس وإجنلز لكنه وجه انتقاده هليجل يف اجتاه آخر متاما .فهو
يرى  -وسيتبعه يف هذا الفالسفة الوجوديون  -أن الفلسفة جيب أن تبدأ من واقع اإلنسان الفرد .ولذا
يفرق كريكجارد بني التفكري الذايت والتفكري املوضوعي فيقول’’ :طريقة التفكري املوضوعية جتعل الذات
أمرا عرضيا ،وبذلك ُحتَ ِول الوجود إىل شيء ال أمهية له ،إىل شيء زائل .فبعيدا عن الذات ،تؤدي طريقة
التفكري املوضوعية إىل معرفة موضوعية  ...تصبح [معها] الذات  ...أمرا ال أمهية له[ ،وبذلك] تصبح
احلقيقة بدورها أمرا ال أمهية له  ...إن طريقة التفكري املوضوعية تؤدي إىل التفكري اجملرد  ...وتقود دوما
بعيدا عن الذات ،اليت يكون وجودها أو عدم وجودها  ...أمرا ال أمهية له‘‘.

()23

سورين كريكجارد ( )1855-1813فيلسوف دامناركي.
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وغياب الذات هذا عن املعرفة املوضوعية ،أو عن احلقيقة املوضوعية ،جيعله يقول’’ :ما اجلدوى ،ابلنسبة
يل ،أن أكتشف ما يسمى ابحلقيقة املوضوعية ،أن أتعمق يف حبث النظم الفلسفية حبيث أمتكن ،إن
ئلت ،من طرح أحكام نقدية بشأهنا ،ومن اإلشارة إىل املغالطات يف كل نظام منها؛ وما اجلدوى،
ُس ُ
ابلنسبة يل ،أن أكون قادرا على صياغة نظرية عن الدولة ... ،وعلى بناء عامل ال أعيش فيه بل ...
أحتفظ به كي يراه اآلخرون‘‘ .فاألمر احلاسم ابلنسبة للفيلسوف الوجودي هو ،كما يقول كريكجارد:
’’العثور على حقيقة تكون صحيحة ابلنسبة يل ،العثور على الفكرة اليت أكون مستعدا ألن أعيش
وأموت من أجلها‘‘.
إن الفيلسوف الوجودي ال ينكر صالحية التفكري العقالين ،بل يشكك يف قدرة هذ التفكري على
إيصالنا إىل الرؤية اليت ’’نعيش ومنوت من أجلها‘‘ .ولذا قال كريكجارد عن عقالنية هيجل اجلدلية:
’’حماولة أن تعيش حياتك عن طريق هذه الفلسفة اجملردة تشبه حماولة أن تعثر على طريقك يف الدامنارك
عن طريق خريطة يظهر عليها هذا البلد يف حجم رأس دبوس‘‘.
ومن نفس املنطلق وجه كريكجارد نقدا ساخرا مريرا لطريقة هيجل يف تفسري التاريخ اعتمادا على اجلدل
التارخيي فقال’’ :كان هناك فالسفة حاولوا ،قبل هيجل ،تفسري  ...التاريخ .ومل تكن السماء متلك،
وهي تراقب هذه احملاوالت ،إال أن تبتسم .مل تكن السماء تضحك ضحكا صرحيا ألن هذه احملاوالت
كان هبا صدق إنساين نزيه .أما هيجل  -فإين أحتاج هنا إىل [استعارة] لغة هومريوس( !)24إذ كيف
أخذت السماء تضج ابلضحك! فها هو ذاك األستاذ الصغري البغيض ،الذي أبصر ببساطة ضرورة كل

()24
واألوديسا.

هومريوس ش اعر ملحمي يوانين قدمي عاش يف هناية القرن الثامن قبل امليالد ،وينسب إليه أول مؤلفان يف األدب الغريب :اإللياذة
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ما هو موجود ،يروي اآلن القصة أبكملها على صندوقه املوسيقي :فلتصيخي السمع اي آهلة
األوليمب(.‘‘!)25
وسيشكل االنطالق من واقع التجربة الذاتية الفردية السمة األساسية املشرتكة بني كل الفالسفة
الوجوديني.
وسيحدث يف غضون هذه الفرتة  -أي يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر  -تطور علمي خطري،
هو اكتشاف داروين لنظرية التطور .وستكون هلذا التطور تداعيات هامة على تشكيل البيئة الفكرية اليت
ستكون الوجودية رد فعل عليها.
فقد أدت نظرية التطور إىل اكتشاف أصل األنواع احلية واإلنسان من منظور العلم التجرييب وإىل تفسريه
حصرا أبسباب طبيعية .وانقض االكتشاف العلمي لتغري األنواع رواية الكتاب املقدس عن اخلليقة الثابتة
اليت يشغل اإلنسان قمتها ومركزها يف آن واحد .فقد جاءت نظرية التطور لتقول إن اإلنسان مل أيت من
هللا بل من أشكال أدىن من الثدييات ،وإن عقل اإلنسان ليس هبة من هللا بل مثرة تطور طبيعي طويل،
وإن الكائنات الطبيعة ال ُجتسد مقصدا إهليا مقدورا ،بل صراعا عشوائيا من أجل البقاء.
وهكذا أخذت الثقة تضعف بقصة اخللق املروية يف سفر التكوين ،وأصبح النص املقدس ذاته حمل شك
مؤرق .وأخذ هذا الشك يلقي بظالله على ما رواه الكتاب املقدس من معجزات.
وكانت آخر حماولة للتوفيق بني العلم والدين قد اَتذت ،كما تتذكر ،شكل التأليه الطبيعي بدال من
التأليه الديين ،أي اإلميان أبن الكون قد خلقه ال إله الكتاب املقدس الذي يتدخل يف التاريخ ،بل إله
الشخصي خلق الكون مث تركه يسري بعد ذلك وفق نظام أبدي خالد .وقد أخذت هذه احملاولة التوفيقية
()25

جبل األوليمب هو أعلى جبال اليوانن ومقر آهلة األساطري اليواننية.
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األخرية ترتاجع اآلن يف وجه نظرية التطور .فقد ابت الشك حيدق ابالعتقاد حىت يف أن الكون قد خلقه
ذكاء رابين ،وحيدق كذلك ابلتدخل الرابين يف التاريخ اإلنساين .فقد أصبح ابإلمكان تفسري كل شيء
ضمن نطاق الواقع التجرييب دون اللجوء إىل أي واقع متعال .وأصبح الكون يف رأي الذهن احلديث
ظاهرة الدينية متاما.
ومع تقوض دعائم احلل التوفيقي بني العلم احلديث والتصور املسيحي التقليدي على يد نظرية التطور،
تزايد شعور اإلنسان ابستقالله الفكري والنفسي والطبيعي ،وتضاءل وزن أي اعتقاد ديين ميكنه أن يثبط
احلق الطبيعي لإلنسان يف التعبري عن نفسه وعن استقالله الوجودي.
وهكذا أخذ العلم حيل حمل الدين بوصفه السلطة الفكرية اليت حتدد الرؤية الثقافية للعامل .وأخذ العقل
ينفصل متاما عن اإلميان .بل إن الالهوت احلديث ذاته طفق أيخذ بشكل متزايد موقفا ذاتيا يتعلق فقط
ابلعالقة الشخصية بني هللا واإلنسان .وأصبح اإلميان يستند ال إىل دليل بديهي مستمد من خلق العامل
وال إىل سلطة النص الديين ،بل أصبح يُلتمس من ’’قفزة اإلميان‘‘ الذاتية .لقد ظلت املسيحية ُحترتم
وتُتبع ،نعم ،ولكن ذلك ملبادئها األخالقية ،أما مزاعمها امليتافيزيقية والدينية فقد ابتت موضع شك
متزايد.
وسعى البعض ،يف حماولة توفيقية أخرية ،إىل القول أبن العلم نفسه ميكن أن حيتوي على معىن ديين
أو ميكن أن يتيح فهما دينيا للكون .فالنمط الرايضي للكون ،ومجال الطبيعة وتنوعها ودقتها ،والتطور
الطويل لتَ َخلُّق جناح الطائر أو عني اإلنسان مثال ،أمور تتطلب كلها ذكاء رابنيا غائيا .لكن آخرين -
ابتوا ينطقون اآلن ابسم الثقافة السائدة  -أجابوهم أبن سيناريو التطور أبكمله ميكن تفسريه بوصفه
نتيجة مباشرة للصدفة والضرورة ولفعل قوانني الطبيعة .أما القراءة الدينية للتطور فقد تكون تصويرا شعراي
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شائقا ،لكن ما بني أيدينا من أدلة ال جيعلنا يف حاجة إليه .فاهلل أصبح ،من وجهة النظر العلمية احلديثة
تلك’’ ،فرضية غري ضرورية‘‘(.)26
غري أن نظرية داروين قد أفضت إىل تزايد اغرتاب اإلنسان احلديث .فلئن كانت نظرية نيوتن قد عدلت
من تصور البعد املكاين للكون وأزالت األرض من مركز اخلليقة لتصبح جمرد كوكب آخر يدور يف فضاء
ال آخر له ،فإن نظرية داروين جاءت لتعدل من تصور البعد الزماين للحياة هو اآلخر ،ولتزيل اإلنسان
بدوره من مركز اخلليقة ليصبح جمرد كائن عضوي آخر.
وهكذا أخذت العالقة الفلسفية بني العقيدة املسيحية والتصور احلديث للواقع  -اليت كانت قد بدأت
تضعف على يد ديكارت وكانط  -تتزايد ضعفا مع تنامي وزن العلم يف تفسري العامل .وبدأ اجملال الذي
أفسحه كانط لإلميان الديين يشبه فراغا ال قرار له مع فقدانه ألي سند خارجي من العقل اخلالص أو من
التصور الذي يرمسه العلم التجرييب للكون .وهكذا أخذ جمال اإلميان ،مع اإلقرار  -يف أعقاب كانط -
أبن هللا ال ميكن اإلميان به إال ألسباب أخالقية ،يبدو على حنو متزايد مفتقرا إىل صدق داخلي وإىل
التالؤم مع ذهن اإلنسان احلديث.
ويف هذا املناخ الفكري الذي ساده االغرتاب وافتقاد املعىن اَتذ الفالسفة الوجوديون أحد موقفني .األول
هو ما ابت يعرف ابسم ’’قفزة اإلميان‘‘ اليت تلتمس اليقني ال يف برهان عقلي ،بل يف منظور أخالقي
أو حدس ذايت أو حس مجايل .وكان من الفالسفة الوجوديني الذين اَتذوا هذا املوقف جابرييل
()26

عبارة وردت على لسان عامل الفلك والرايضيات الفرنسي البالس ( - )1827 - 1749الذي يُعرف ابسم نيوتن فرنسا  -عندما

سأله انبليون عن سبب غياب هللا من نظريته عن النظام الشمسي اليت صقل هبا نظرية نيوتن .إذ كان نيوتن يعتقد أن النظام الشمسي ينطوي على قدر من
عدم االنتظام يتطلب تدخال من هللا من حني آلخر لضمان استقراره .أما نظرية البالس فقد أثبتت أن عدم االنتظام هذا يعزى إىل تغريات دورية وأن النظام
الشمسي مستقر بذاته دون حاجة إىل تدخل إهلي ،وعليه ،أصبح ’’هللا فرضية غري ضرورية‘‘ يف نظريته.
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مارسيل

()27

 -وهو الذي سك مصطلح ’’الوجودية‘‘  -وكارل جاسربز( ،)28عالوة ابلطبع على

كريكجارد الذي يقول يف هذا املعىن’’ :قد تغيم عل َّي الرؤية كأين قابع يف قاع البحر حيث يصل عمق
املاء إىل سبعني ألف مرت وأظل مع ذلك حمتفظا إبمياين‘‘ ،فاحلل ابلنسبة له هو’’القفز بني يدي اإلله
املفتوحتني‘‘ .ويركز الفيلسوف الوجودي هنا ال على تصور نظري جمرد لعقيدته بل على عالقته احلية
امللموسة مبا مينحه له هذا التصور من معىن.
وأما املوقف الثاين فهو حماولة إجياد معىن للحياة يف مواجهة العبثية والعدمية الناشئتني ،كما يقول
فريدريك نيتشه( ،)29عن موت اإلله ،أي عن مواجهة كون ال حيتاج تفسريه إىل هللا .وكان من أبرز ممثلي
هذا االجتاه ،عالوة على نيتشه ،جون بول سارتر وسيمون دي بوفوار وألبري كامو وموريس مريلو بونيت
ومارتن هيدجر(.)30
فاإلنسان اآلن يواجه تساؤال عن سبب وجوده ،وعن مدى ضرورته .أفلم يكن من احملتمل أال يكون
موجودا أصال؟ وما جدوى وجوده أساسا إذا كان سينتهي مبوت ال يعقبه سوى العدم؟
ومع فقدان التفسريات التقليدية لقدرهتا على بث السلوى ،قُضي على اإلنسان أبن يكابد القلق واليأس.
ل كن ليس أمام اإلنسان إال حتمل تبعات هذا املوقف .كان كامو يرى أننا نتوق ملعىن ينقله لنا كون رؤوم،
()27

جابرييل مارسيل ( )1973-1889فيلسوف وكاتب وانقد فرنسي.

()28

كارل جاسربز ( )1969-1883طبيب نفسي وفيلسوف أملاين.

()29

فريدريك نيتشه ( )1900-1844فيلسوف وشاعر أملاين.

()30

جون بول سارتر ( )1980-1905فيلسوف وكاتب مسرحي وروائي فرنسي ،وسيمون دي بوفوار ( )1986-1908فيلسوفة

وروائية فرنسية ،وألبري كامو ( )1962-1913كاتب مسرحي وروائي وفيلسوف فرنسي ،وموريس مريلو بونيت ( )1961-1908فيلسوف
فرنسي ،ومارتن هيدجر ( )1976-1889فيلسوف أملاين.
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لكننا ال نكتشف إال مساء خاوية .فما الذي على اإلنسان أن يفعله إزاء ’’عبث‘‘ هذا الوضع؟ كان
هذا هو السؤال اجلوهري للوجودية.
جييب كامو ،مثال ،عن هذا السؤال مستلهما أسطورة سيزيف ،اليت ميكن أن ننظر إليها على أهنا جتسيد
منوذجي للوضع العبثي .فسيزيف هو تلك الشخصية اإلغريقية األسطورية اليت ُحكم عليها أبن ترفع
صخرة من أسفل اجلبل إىل أعاله ،ولكن ما أن تقرتب الصخرة من القمة حىت أتخذ يف التدحرج من
جديد .ويتكرر ذلك بال هناية .ويرى كامو أن سيزيف ،أو اإلنسان ،عليه أن ينصرف بدأب ومثابرة إىل
أداء واجبه ،بل عليه أن يكون سعيدا ألنه يرتقي بذلك فوق مصريه ،ال عن استسالم بليد بل عن اختيار
عمدي.
إزاء هذا الوضع العبثي ينبغي أن يتحلى اإلنسان ابلصدق والشجاعة وأال يركن إىل التفسريات الساذجة
القائمة على اإلنكار واالدعاء .ينبغي أن ينبذ قيم القطيع والعامة وأن يستخلص االستنتاجات اليت
تفرض نفسها .وال بد من قبول اليأس والقلق بصدق وحتمل تبعات ذلك املوقف .فاإلنسان ،كما يقول
سارتر’’ ،حكم عليه أبن يكون حرا‘‘ ،وهو املسؤول األول عن مصريه.
ولذا حياول الفيلسوف الوجودي أن يضفي على احلياة معىن من عنده ،أن يكون فردا خيلق حريته
من خالل ممارسة مسؤوليته عن حياته .فإذا كان الكون ال معىن له ،فإنك أنت الذي َتلق له املعىن،
وأنت مسؤول عن ذلك مسؤولية اتمة .فاإلنسان يصنع القيم اخلاصة به ألن الكون خيلو من نظام
أخالقي ميكن لإلنسان أن يسرتشد به’’ .ويف كل اختيار أُ َك ِون صورة عن نوع الشخص الذي أريد أن
أَ ُكونه ،وأن يكونه كل شخص ذي حس أخالقي‘‘ ،كما يقول سارتر.
ولذلك كان من املقوالت األساسية للوجودية عبارة سارتر الشهرية’’ :الوجود يسبق املاهية‘‘ .أي أنك
ال أتيت إىل احلياة حامال معك طبيعتك ،أو ماهيتك ،بل هي شيء تصنعه أنت بعد أن أتيت إىل الوجود.
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وذلك خالفا للموقف الفلسفي التقليدي الذي يقول إن ماهية اإلنسان ،أي الطبيعة البشرية ،تسبق
وجود اإلنسان ،فينظر إىل اإلنسان على أنه أييت إىل الوجود حامال معه طبيعته ككائن عقالين أو ككائن
أانين مثال .أما الفيلسوف الوجودي فريى على العكس أن طبيعة اإلنسان أو ماهيته هي أمر يصنعه
هو بنفسه .فاإلنسان يوجد أوال مث يصنع نفسه بعد ذلك ،فهو فاعل مسؤول عن أفعاله واختياراته.
وهكذا أخذ جمال ’’الضمري الفردي‘‘ يواصل متايزه واستقالله عن كل من الدين والعلم .فليس ما يقوالنه
كافيا بل جيب أن جتد املعىن يف وجودك كفرد .وستشكل الوجودية  -اليت تعد حركة فكرية ،أي أدبية
وفنية ،بقدر ما هي حركة فلسفية  -يف ظل هذا املناخ الفكري ،خطوة صوب تزايد وزن جمال الضمري
الذي ستتنامى أمهيته بدرجة أكرب عند الوصول إىل مرحلة ما بعد احلداثة.
•••
عند هذه النقطة ،دعنا نتوقف قليال لتقييم هذا الشوط األخري من الرحلة.
قلنا إن فلسفة كانط كانت قد حددت املوقف الفلسفي املركزي يف الفكر األورويب احلديث حبكم أهنا
قدمت حال ألزمة التنوير.
وكانت أزمة التنوير ،كما تتذكر ،أزمة تتعلق ابلعلم والدين .فكان هناك إعجاب مبا كشفه العلم ،من
جهة ،وتشكك فيما قام عليه وقلق من انعكاساته على الدين ،من جهة أخرى .فكانت هناك أوال
مشكلة بني العقالنيني ،ابملعىن الضيق للكملة( ،)31والتجريبيني .فالعقليون كانوا يقولون أبن العقل
يستطيع الوصول إىل احلقيقة دون االعتماد على التجربة احلسية اليت قد تكون خادعة بل ابالعتماد على
ما يتضمنه العقل من أفكار فطرية .ولعلك تذكر هنا أن ديكارت قد أثبت وجود ’’واقع‘‘ هللا من وجود
()31

توضع العقالنية ،ابملعىن الضيق أو الفين ،يف مواجهة التجريبية .وتوضع ،ابملعىن الواسع العام ،يف مواجهة الالعقالنية.
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’’فكرة‘‘ هللا يف ذهنه .أما التجريبيون فكانوا يقولون ال يوجد يف الذهن إال ما وجد أوال يف احلواس ،وهللا
ال يوجد يف احلواس .لكنهم ما لبثوا أن اكتشفوا أن السببية بدورها ،وهي أساس كل قانون علمي،
ال تنقلها احلواس بل هي جمرد إسقاط ذهين على التجربة .وأدى ذلك إىل التشكيك من مث يف اليقني
العلمي .وطرح ذلك مشكلة تتعلق ابألخالق هي األخرى .فلو كان العلم صحيحا ،أي لو كان قائما
على مبدأ السببية ،لكان الكون حتميا .وملا كان اإلنسان جزءا من الطبيعة فإن أفعاله تكون حتمية
بدورها .فكيف ميكن اعتباره عندئذ مسؤوال عن تصرفاته وهو ليس حر اإلرادة؟ وما املوقف من ضرورة
السلوك األخالقي؟ وما املوقف من الرؤية الدينية اليت تقوم على حرية إرادة اإلنسان وخلود روحه كي
حياسب يف اآلخرة وعلى وجود إله يضمن هذا الرتتيب .وأَثَّر العلم على الدين من زاوية اثنية أيضا.
فالرواية اليت قدمها للعامل ،ومتكن من إثباهتا ،تتعارض مع الرواية الدينية .أي أن أزمة التنوير انطوت إذن
على مشكلة تتعلق ابلعلم ومشكلة تتعلق ابألخالق (أو الضمري) ومشكلة تتعلق ابلدين .كانت مشكلة
تتعلق بتمايز تلك اجملاالت الثالثة.
وكانت هذه األزمة تعرب عن التشكك يف العقل ،ابملعىن الواسع للكملة ،الذي أفضى إىل ذلك الوضع.
وجاءت الرومانسية كحالة مزاجية معادية للعقل ومعادية لفهمه لألخالق والدين .لكنها مل تنجح يف طرح
حل فكري لألزمة .الرد الفكري جاء على يد كانط الذي حدد جمال العقل اخلالص وجمال العقل العملي
فحل مشكلة العالقة بني العلم والدين واألخالق ،وحقق التمايز بني اجملاالت الثالثة.
فقد قال كانط إننا’’ :ندرك األشياء [اليت جنرهبا] بفضل ما أسبغناه قبليا عليها [من بىن عقلية ،أو من
مقوالت ذهنية مسبقة]‘‘ .أما األشياء اليت ال تدخل نطاق التجربة ،أي ’’األشياء يف ذاهتا‘‘ ،فإننا
ال نستطيع أن منلك أي معرفة قبلية عنها .فملكتنا اإلدراكية القبلية ال تستطيع أن تتخطى أبدا حدود
التجربة املمكنة ألهنا ال تصل إال إىل الظواهر وحدها ،اتركة األشياء يف ذاهتا خارج حدود إدراكنا.

114

وبذلك يكون العلم مقتصرا على عامل الظواهر .وبذلك تكون السببية ،مثال ،أو الزمان واملكان ،وغريها
من مقوالت قَـْبلية أمورا مقبولة.
غري أن ذلك كان يعين ضمنا أن املعرفة ال َقْبلية ابألشياء يف ذاهتا ،اليت تتجاوز نطاق التجربة اإلنسانية
املمكنة ،أمر مستحيل .وكان رفض املعرفة ابألشياء يف ذاهتا هذا أمرا ضروراي للتوفيق بني العلم والدين.
فلو أننا متسكنا ابالعتقاد يف هللا واحلرية واخللود ألسباب أخالقية خالصة فقط ،مع علمنا مثال أبهنا
’’قد‘‘ تكون وقائع زائفة ،فإن موقفنا ذلك لن يكون مربرا أو مقبوال .ولذا يقول كانط كان’’ :ال بد يل
من أن أنكر املعرفة [ابألشياء اليت ال تدخل يف نطاق جتربتنا] حىت أفسح جماال لإلميان [هبا]‘‘ .ذلك أن
قصر املعرفة على الظواهر وإسناد هللا والروح إىل عامل ممتنع على املعرفة ،عامل األشياء يف ذاهتا ،لئن كان
يعين استحالة أتكيد الدعاوى القائلة بوجود هللا وحرية اإلرادة وخلود الروح ،فإنه يضمن استحالة نفيها
أيضا .عندئذ ،وعندئذ فقط ،يكون اإلميان هبا ألسباب أخالقية مربرا ومقبوال .كما أن حتمية العلم
احلديث مل تعد هتدد بذلك احلرية اليت تستوجبها األخالق ،ألن العلم وحتميته ال ينطبقان إال على
الظواهر .ولذا ميكننا أن نفرتض وجود حرية اإلرادة يف عامل الذات والروح ،عامل األشياء يف ذاهتا .إننا
ال ميكن أن نعرف  -ابالعتماد على العقل اخلالص أو النظري  -أننا أحرار ،ألننا ال نستطيع أن نعرف
األشياء يف ذاهتا .لكننا نستطيع أن نعرف ذلك ابالعتماد على العقل العملي .وبذلك متايزت اجملاالت
الثالثة العلم والدين وجمال الضمري الفردي (األخالق أو اإلبداع).
غري أننا لو نظران إىل هذا التمايز من وجهة نظر جتربة الوجود ،أو الرؤية الالثنائية ،ملا وجدانه مرضيا من
عدة نواح .ولنبدأ مبسألة ’’الشيء يف ذاته‘‘ ،ألهنا كانت يف آن واحد العنصر احلاسم يف فلسفة كانط،
وألهنا كانت أيضا املسألة الرئيسية اليت رفضتها املثالية األملانية وتصدت لتقدمي تصورات بديلة هلا.
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اخلطأ اجلوهري الذي يُرتكب عند حبث مسألة الشيء يف ذاته هو االنطالق مما نتصور أنه وعينا (أي
ذهننا أبفكاره وجسمنا إبدراكاته احلسية وأحاسيسه البدنية) بوصفه شيئا مستقال مث التساؤل عن عالقته
ابألشياء اخلارجية ،سواء ارتضينا أن أنخذها بظاهرها فقط أو تصوران أهنا جمرد ظاهر ’’ألشياء يف ذاهتا‘‘
مستعصية على املعرفة .ولكننا نغفل هنا أهم شيء على اإلطالق وهو أن ما أنخذه عادة على أنه وعينا،
ما هو إال شيء آخر يظهر لوعينا احلقيقي النهائي .اخلطأ اجلوهري هو أننا أنخذ ذهننا وجسمنا على
أهنما ذاتنا اليت يقوم إزاءها واقع موضوعي خارجي ،يف حني أهنما ليسا إال شيئا آخر يظهر لوعينا
احلقيقي .وذاتنا الوحيدة هي الوعي الذي يظهر فيه جسمنا وذهننا كأشياء ،كموضوعات.
نعم ،ليس هذا هو تصوران املألوف عن أنفسنا .فنحن أنخذ ذهننا وجسمنا على أهنما ذاتنا احلقيقية يف
حني أهنما جمرد شيء آخر يظهر للوعي ،الذي يشكل  -هو  -ذاتنا احلقيقية.
ونعم ،هذا تغيري جذري يف املنظور .ولعلك تتذكر أن كانط نفسه قد شبه ما قام به يف جمال الفلسفة
ابلثورة اليت أحدثها كوبرنيكس يف علم الفلك .وقال كانط يف ذلك’’ :حىت اآلن كان يفرتض أن على
إدراكنا أن يتفق مع األشياء؛ لكن  ...دعنا جنرب  ...ما إذا كنا [نستطيع أن] منضي مبشكالت
امليتافيزيقا إىل مدى أبعد إن افرتضنا أن األشياء هي اليت جيب أن تتفق مع إدراكنا‘‘.
وابملثل ،دعنا جنرب ما إذا كنا نستطيع أن منضي مبشكالت امليتافيزيقا ،وابلثورة الكوبرنيكية هذه ،إىل
مدى أبعد وأبعد إن افرتضنا أن من نتصور أنه يدرك األشياء (ذهننا من خالل األفكار وجسمنا من
خالل اإلدراكات احلسية واألحاسيس البدنية) يعد هو ذاته موضوعا إلدراك الوعي النهائي ،وأن مقوالته
أو (األفكار واإلدراكات احلسية واألحاسيس البدنية) ما هي إال أمناط معرفة الوعي لذاته .هذا هو تغيري
املنظور احلقيقي املطلوب .وهو تغيري ميكن أن خنترب صحته كل حلظة يف جتربتنا املباشرة لوجودان ذاته.
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وال تنس أن كل تطور هام يف اتريخ العلم خاصة والفكر عامة قد اقرتن بتغيري جذري يف طريقة رؤيتنا
للواقع .وهو تغيري قد يتعارض مع ما يقوله احلس الشائع .أال خيربك احلس الشائع أن األرض منبسطة
وأن األرض هي اليت تدور حول الشمس؟ وأال يتعارض مع احلس الشائع قول أينشتاين( )32إن اجلاذبية
انشئة عن ’’احنناء املكان‘‘ من جراء ثقل األجسام؟ وأال يتعارض مع احلس الشائع نسبية أينشتاين اليت
تقول إن الزمن ليس واقعا حمايدا بل هو يسرع ويبطئ؟
احلس الشائع كان يتعارض ،يف كل هذه األمثلة ،مع حقيقة الواقع ،مبا جيعلنا حنكم عليه ،بعد أن تتضح
لنا الصورة ،أبنه كان سادرا يف األوهام .فأنت لن ترفض احلقيقة أو تعاندها جملرد أهنا تتعارض مع احلس
الشائع.
والواقع أننا حنتاج ،كي نستكمل ثورة كانط ،أن جنري تغيريا آخر يف املنظور ،أن ندرج ما يشبه املقولة
ال َقْبلية اإلضافية .فنحن خنترب الواقع من خالل املقوالت القبلية اليت يسقطها ذهننا على الواقع مثل الزمان
واملكان والسببية .لكن مثة مقولة أخرى أساسية يسقطها ذهننا على الواقع عادة وتشكل جتربتنا للواقع

بطريقة مميزة متاما .وهذه املقولة هي ’’األان الفردية‘‘ .وتظل هذه املقولة القبلية األساسية متارس دورها إىل
أن يتم التخلص من أتثريها.
نعم ،ميكننا أن نعترب أن ’’األان الفردية‘‘ تكاد تعد ،حبكم أهنا أعمق صور التشكل’’ ،مقولة قَـْبلية‘‘ من
نوع ما تنظم جتربتنا للواقع ،شأهنا شأن الزمان واملكان .وتغيري املنظور املطلوب هو أال نرى العامل من

منظور ’’املقوالت ال َقْبلية‘‘ أو أال أنخذ ما تنقله لنا املقوالت القبلية على أهنا احلقيقة النهائية أو الكلمة

األخرية .وأنت ال تستطيع أن تفعل ذلك إال نظرت إىل األان الفردية ذاهتا على أهنا موضوع للوعي

ال مصدر للوعي .وإال إذا نظرت للزمان على أنه ال يتصف حبقيقة يف ذاته ،بل هو جمرد سلسلة مشاهد
()32

ألربت أينشتاين ( )1955-1879عامل فيزايء نظرية ،حاصل على جائزة نوبل يف الفيزايء عام .1921
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ترتى على خلفية احلاضر السرمدي ،أو املطلق ،الذي ال يدخل أبدا يف نطاق الزمن املعروف لنا (الزمن
املتتايل) .اخلروج من حيز النسيب يتعلق مبهمة عملية متاما وجتريبية متاما هي وضع املقوالت النسبية
يف نطاقها الصحيح والرؤية عربها ومن خالهلا ،ال اعتبارها حقائق هنائية ال مهرب منها .هذا هو املنفذ
للخروج من النسيب إىل املطلق .هذا هو ما يسمح لك أبن تعيش يف املطلق والنسيب يف آو واحد .هذا
هو منفذ اخلروج من املأزق اإلنساين .هذا هو ابب النسيب ملعرفة املطلق .هذا هو معىن الوحدة مع هللا.
هذا هو معىن أن طبيعتك هي املطلق عندما متنح تلك احلقيقة كل إخالصك.
وهذا التغري يف املنظور له انعكاساته ابلطبع على كل شيء بدءا من العالقة ابهلل كما رأينا ،مرورا بطبيعة
التجربة الدينية أو الروحية ،ومفهوم احلرية ،ومعىن األخالق ،وانتهاء بنوع اجملتمع الذي يقيمه الناس .أي
أنك ،إن أردت ،بصدد انطولوجيا وابستمولوجيا( )33تطبيقيتني ،أي ليست هلما أي قيمة خارج تطبيقهما
الفعلي يف كل حلظة .ومها بذلك ال ميكن حصرمها يف صيغ جامدة .مها فقط تعبري عن حتقق آين
متجدد .ألنه لو جتمد يف حلظة ما لكان معىن ذلك أن وقوعا قد حدث يف أسر املقوالت ال َقْبلية املعتادة.
وككل انطولوجيا وابستمولوجيا فإن هلما أيضا انعكاساهتما  -الضمنية أو الصرحية  -على األخالق

والسياسة.
نعم ،أنت إزاء ثورة .وهي إن شئت الثورة الوحيدة احلقيقية :رؤية العامل والتصرف فيه ال من منطلق
املقوالت الذهنية القبلية لألان الفردية ،بل من منطلق يتجاوز هذه املقوالت ،من منطلق املطلق .فالوعي
يستطيع أن يبصر عرب املقوالت القبلية ،يبصر نسبيتها وقيمتها الظاهرية وخلوها من أي ماهية حقيقية.
وهلذا السبب فإن هذه امليتافيزيقا ’’جتريبية‘‘ وتُعرف آاثرها التطبيقية يف الواقع .كما أهنا ’’آنية‘‘ متاما
ال ميكن حبسها يف مفاهيم ألهنا َحتَ ُّقق متجدد لنوع معني من الرؤية ال جمرد تراكم معلومايت .وهي ليست
()33

األنطولوجيا هي فرع الفلسفة املعين بدراسة الوجود ،واالبستمولوجيا هي فرع الفلسفة املعين بطبيعة ونطاق املعرفة.
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أفكارا تعتنق أو تعلن أو تردد أو تعنعن ،ليست حلظة تُـثَـبَّت مث ُجترت ذهنيا ،بل هي قول متجدد منبثق
عن مصدر ُحييِد آاثر النسيب.
ملاذا هي الثورة الوحيدة احلقيقية؟ ألن كل الثورات (أو التحوالت) األخرى تظل أتخذ ما هو ومهي على
أنه حقيقي .تظل أتخذ األان الفردية ال على أهنا موضوع آخر بل على أهنا الذات ،مع إدراك أن النسيب
ما هو إال جتل للمطلق يف زمان ومكان ظاهريني.
وهي الثورة الوحيدة احلقيقية ألن كل التحوالت األخرى تظل أتخذ الزمان على أنه حقيقة واقعة ال جمرد
مشاهد ترتى على شاشة احلاضر السرمدي ،الزمن الوحيد املنتمي للمطلق .وأنت بذلك ترى النسيب من
منظور املطلق.
ويعين كل ذلك ،بعد أن تتحقق منه يف عيانية التجربة ،أنك ما كنت مبستطيع أن ترى النسيب بعني
املطلق ما مل يكن هذا املطلق يشكل جوهرك وهويتك احلقيقة وإال كيف كنت ستستطيع الوصول إليه،
أو التعرف عليه؟
وهذا التغيري يف املنظور مصدر للدهشة املتجددة إزاء معجزة الوجود ،وملعايشة املطلق والنسيب يف آن
واحد عن وعي ،فتستشعر مجال الكون الكامن واملفارق يف كل حني ،وتعاين وحدتك اجلوهرية مع كل
املوجودات.
هذا التغيري يف املنظور هو ما نتحدث عنه منذ بداية حواران.
وعندما تتحدث عندئذ عن احلرية أو السعادة فأنت ال تتحدث عن حرية أو سعادة تنتميان للنسيب
بل تنتميان للمطلق .وستعرف أن ’’النقصان الوجودي‘‘ هو ابلتحديد نقصان ألنه انتزع منك بعدك
املطلق الذي ما برحت تلتمسه يف كل الظواهر الزائلة عساها أن متنحك حملة منه ،والذي ما برحت

119

تتوسل إليه بكثري مما صغته من أساطري أو من نظم فلسفية أو من مساع أانوية تفهم هبا الدين .وستعرف
أن هذا النقصان الوجودي كان هو وسيلة املطلق ليقودك إىل ’’االكتمال الوجودي‘‘ بتعرفك على بعدك
املطلق الذي ما كان ابلطبع ليغادرك إال يف الظاهر فقط .ولذا فإن معىن احلرية والسعادة هنا هلما مذاق
العودة للمستقر الدائم .مذاق عدم االحتياج ألي شيء إضايف ،وذلك لغياب أي نقص يصبو إىل
اكتمال .فاالكتمال قد حتقق ابلفعل.
وال شك أن هذا أمر ستكون له انعكاساته على الدين والفلسفة واالجتماع واالقتصاد والسياسية والفن
واألخالق.
وعليه ،إذا عدان إىل ثورة كانط استطعنا أن نقول :ليس املرئي (أي الشمس) هو املتحرك بل الرائي (كما
أوضح كوبرنيكس) ،وليس املرئي (أي العامل) هو الذي ينعكس يف ذهن الرائي بل ذهن الرائي هو الذي
ينظم جتربة املرئي (كما أوضح كانط) ،وليس الرائي (األان الفردية املتخذة مقرا للهوية) سوى مرئي آخر
للرائي النهائي (كما يدلنا تغيري املنظور الذي تشري إليه جتربة الوجود).
أي أن ’’عدم التنبه‘‘ حلركة األرض هو الذي جعلنا نسقط هذه احلركة على السماء .و ’’عدم التنبه‘‘
للبىن الذهنية القبلية هو الذي جعلنا نسقط هذه املقوالت على الواقع .و ’’عدم التنبه‘‘ للمقولة القبلية
األساسية هو الذي جعلنا نسقط مقر اهلوية على األان.
الثورة هنا تعين االنتباه ملا كان موجودا ولكنه غري مدرك ،أو غري مدرك على حقيقته.
حركة الرائي هي اليت تسمح إذن بفهم حركة املرئي (كما أوضح كوبرنيكس) ،وذهن الرائي هو الذي
يسمح بفهم جتربة املرئي (كما أوضح كانط) ،ومصدر الرؤية ليس الرائي نفسه بل الوعي الذي يظهر فيه
الرائي ،فالرائي الظاهري ما هو إال مرئي آخر (كما يدلنا تغيري املنظور الذي تشري إليه جتربة الوجود).
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أي أن تغيري املنظور املقرتح يعين بكلمة واحدة :أن الرائي ذاته ما هو إال مرئي آخر.
ومن حقك أن تتساءل ملاذا مل ير كانط ،أو ملاذا ال نرى عادة ،هذه املقولة ال َقْبلية ،اليت نزعم أهنا تظل

مقولة قبلية أساسية إىل أن يكتشف دورها؟ الواقع أننا ال نفعل سوى أن نراها يف كل شيء وأنخذها

مأخذ األمر املسلم به الذي ال حيتاج إىل ذكر أو نقاش .أمل تتسلل تلك املقولة القبلية األساسية ،مثال،
إىل فكرة ديكارت ’’أان أفكر إذن أان موجود‘‘؟ ولذا فإن السؤال األجدر أبن يُسأل هو ،ابألحرى ،ملاذا

مل ير كانط ،وال نرى حنن ،عربها ،عرب هذا الوهم املتخايل املراوغ .ملاذا نعتقد يف وجود األان بقدر من
القوة جعلها تؤخذ مأخذ األمر املسلم به .واجلواب هو أن هذه هي وظيفتها احملددة :أال تُرى .هي هذا
احلجاب الشفيف الذي يكشف ويسرت يف آن واحد .هذا احلجاب هو توهم وجود ’’أان فردية‘‘ تعد
مقرا للهوية .هناك ابلطبع هذا الذهن واجلسم الفردي الذي نراه .وابلتحديد ألننا نراه وندركه فهو من مث
جمرد موضوع آخر من املوضوعات اليت يدركها الوعي ،مقر اهلوية احلقيقي .كل املشكلة تتمثل ،كما رأينا
يف حواران ،يف أننا أنخذ هذا املوضوع اآلخر للوعي ،هذا الشيء ،هذا املوضوع ،على أنه ذات ،على أنه
ذاتنا احلقيقية .وليس املطلوب سوى تعديل املنظور .ونعم هذا التعديل قد ال جياري احلس الشائع .لكن
مىت كان احلس الشائع أداة يعول عليها يف الوصول للمعرفة؟
وحنن ال نستخدم هنا تعبري ’’املقولة ال َقْبلية‘‘ إال على سبيل التبسط يف الوصف .وهي يف هذا تشبه ،من
املنظور الذي نقرتحه هنا ،سائر أخواهتا من املقوالت القبلية .فهي غري موجودة إال ضمن صالحية

وظيفية يف الظاهر ال أكثر ،دون االتصاف حبقيقة جوهرية يف ذاهتا .فمثلما خنلع مثال ،يف طريقة تفكريان
املعتادة ،على الزمن العادي صفة مادية جوهرية ليست فيه ،خنلع على الذهن واجلسم صفة مادية ليست
فيهما ،هي ’’األان الفردية‘‘ كمقر للهوية .وتغيري املنظور هو ما جيعلنا نرى عرب هذا الوهم .وعليه ،تكون
نقطة البدء األساسية يف أي معرفة هي الرؤية من خالل املقوالت ال َقْبلية اليت تشكل جتربتنا للواقع.
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ودعنا نسوق هنا مالحظة أخرية ابلغة األمهية عن املقولة ال َقْبلية األساسية .وهي أننا  -إن مل ندرك وجود
تلك املقولة وندرك كيف تصوغ رؤيتنا لتجربة العامل  -فإهنا ستظل تشكل ’’منط أدائنا‘‘ يف احلياة ،منط

األداء الذي أطلقناه عليه من قبل اسم ’’منط أتكيد األان‘‘ .فاحلياة ،الفردية واجلماعية ،ال تكون عندئذ
إال حماولة دؤوبة لتحقيق مشروع األان هذه ،أي أتكيدها لنفسها.
وينطلق معظم الناس يف تناول كل القضااي متغافلني عن ذلك التغيري اجلوهري املطلوب يف املنظور ،مما
يسبب كل ما يزخر به اتريخ الفكر من معضالت فكرية انشئة عن خطأ املنظور.
إذ ما أن نُقرر هذه احلقيقة  -أي أن هويتنا احلقيقة هي الوعي ال األان الفردية  -حىت يصبح الباقي
سهال .فنحن سندرك عندئذ أن طبيعتنا احلقيقية هي الوعي الذي ال ميكن أن نعرفه كموضوع ولكن
الذي نعرفه كأعمق نقطة يف وجودان .وهذا هو ’’الشيء يف ذاته‘‘ الوحيد .وهو أمر عرفناه ال بتكهن
نظري بل على أساس جترييب مباشر يف وجودان نفسه .وملا كان هو أعمق نقطة يف وجودان فإنه يصبح
الشيء الذي يثبت ذاته بذاته .ليس هناك أي حاجة إلثباته ألنه أساس كل شيء وألن كل شيء أييت
بعده .وعندئذ يصبح التساؤل ليس ما هو الشيء يف ذاته ،بل على العكس :ما هي طبيعة األشياء اليت
تظهر لنا؟ ما هي حقيقتها؟ وعندئذ ننطلق مما خيربان به جسمنا وذهننا فنتبني أهنما ال ينفصالن عن
الوعي على أي حنو كان ،وأننا ال نستطيع أن نقول هنا انتهى الوعي وهنا بدأت الفكرة أو الشعور
أو اإلدراك احلسي ،فنرى أن كل ذلك ليس سوى جتليات للوعي .ونرى أن اإلدراك احلسي واألحاسيس
البدنية واألفكار ما هي إال أمناط يتعرف هبا الوعي يف الفرد الظاهري على الوعي يف العامل الظاهري .هي
أمناط ملعرفة الوعي لذاته .هي أمناط يتجلى هبا الشيء يف ذاته  -أو الوعي  -على هيئة كل األشياء اليت
تظهر لنا .وعندئذ نرى أن جوهر وجودان هو جوهر وجود كل شيء آخر .وعندئذ نرى أننا جوهر واحد
بشكل حقيقي مع كل الكون.
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وهذا التغري يف املنظور يشرح أمورا كان ال ميكن تفسريها من قبل .أفال يقاس مدى جدارة أي فكرة
جديدة تتعارض مع احلس الشائع بقدرهتا ،يف هناية املطاف ،على حل املشكالت املعرفية اليت تتصدى
هلا؟ وحنن ال نطلب أكثر من ذلك لدى التعامل مع التغيري اجلذري يف املنظور الذي نقرتحه يف حواران،
والذي أطلقنا عليه اسم جتربة الوجود والذي يعرف أيضا ابسم الالثنائية .أي أن خنترب هذا املنظور املقرتح
يف الواقع ونتبني ما إذا كان بوسعه حقا أن حيل لنا مشكالتنا املعرفية ،بل الوجودية ،املزمنة.
وأول هذه املشكالت هي مسالة وجود هللا ،أو املطلق .استبعد كانط ،كما تذكر ،قدرة العقل اخلالص،
أو العقل النظري ،على إبداء الرأي يف أمور تتجاوز جتربتنا ومنها ابلطبع مسألة هللا ،وأثبت وجود هللا
معتمدا على العقل العملي الذي ال يستطيع أن ميارس دوره إال ابفرتاض حرية اإلرادة وخلود الروح ووجود
هللا.
وهذا احلل يطرح مشكلتني .أوال ،أننا ما زلنا إزاء إميان أو اعتقاد ،ال إزاء معرفة .أي أن العالقة املركزية
لإلنسان  -عالقته ابهلل  -تقوم ال على حقيقة معرفية بل على جمرد صلة مبفهوم ذهين يطرح كضرورة
أخالقية منطقية ،وعلى استحالة معرفية (الستحالة معرفة ما يتجاوز نطاق التجربة) ،وعلى تسليم
سلمت لكانط بتلك النتيجة،
ابستنتاج مستمد من جمال آخر متاما هو جمال األخالق .واثنيا ،حىت لو
َ

فسيُطرح ذلك على الفور تساؤال عن اإلميان مباذا حتديدا؟ حىت لو آمنت حبرية اإلرادة وخلود الروح
ووجود هللا ،فبأي دين أؤمن؟ ويُظهر هذا السؤال البديهي أن مثل هذه القضااي ال حتل ابستنتاجات غري

مباشرة مستمدة من جمال آخر متاما هو جمال األخالق .وهكذا نقفز دفعة واحدة خارج نطاق املنطق

متاما لنسقط يف دائرة الدوافع واالحتياجات النفسية والنظم االعتقادية املختلفة .فهل هذا وسيلة لليقني؟
وهكذا نصبح إزاء اعتقاد ال سبيل إىل التيقن منه على أساس جدارته هو ذاته .إذن عدان إىل ’’قفزة
اإلميان‘‘ مرة أخرى.
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أما من وجهة نظر جتربة الوجود فإن العالقة ابملطلق ،أو هللا ،أمر يتعلق ابملعرفة املباشرة ال ابالعتقاد.
وأقصد ابملعرفة املباشرة املعرفة بواقع ملموس ال بفكرة ذهنية .نعم إن هللا ،كما يقول كانط عن حق ،ليس
موضوعا للتجربة احلسية .نعم إن هللا ،كما يقول كانط عن حق ،ميكننا أن نفكر فيه لكن ال ميكننا أن
نعرفه كموضوع حسي .ولكن هللا هو موضوع جتربتنا الوجودية ،وهي جتربة ال نعرف فيها هللا كموضوع
خارجي بل كأعمق نقطة يف وجودان .نعرفه ابعتباره ’’الشيء يف ذاته الوحيد‘‘ الذي يشكل جوهران
وجوهر كل ما نراه .وعليه ،فربغم أنه ليس شيئا ظاهراي لتجربة حسية فإننا نعرفه يف جتربتنا املباشرة
للوجود.
أما ابلنسبة ملسألة أبي دين نؤمن؟ فاجلواب هو أن من يعرف ال حيتاج لالعتقاد .أن من يعرف سريى يف
كل شيء إشارة إىل املطلق الواحد .وأن من يعرف سيميز داخل كل دين بني ما يشري إىل املطلق الواحد
وبني ما تراكم من رؤى ثنائية وليدة احتياجات إىل االعتقاد .وأن من يعرف سريى يف كل تلك اإلشارات
اليت تنطق أبلسنة متعددة مظهرا للتنوع الذي يتجلى به الواحد .وأن من يعرف سيميز بني الوصف
واملوصوف .سيميز ،كما يقولون ،بني القمر والسبابة اليت تشري إىل القمر.
وبعض من يعرفون قد يرون أن بعض اإلشارات ترتك يف أعماقهم صدى أكثر وقعا فريتبطون هبا ارتباطا
أوثق .وبعض من يعرفون قد خيتارون ،إن شاءوا ،أن يرتبطوا ببعض الدعاوى االعتقادية .لكن ذلك لن
مينعهم من رؤية الوحدة الواحدة املتجلية يف تنوع ثري.
املشكلة الثانية مع كانط تتعلق ابلركيزة اليت أرسى عليها إميانه ابهلل ،وهي العقل العملي .فالعقل العملي
ال ميكن تصور أن ميارس دوره إال مفرتضا وجود هللا وحرية اإلرادة وخلود الروح .لكن هذه املقومات
الضمنية للسلوك األخالقي ،أي اليت ال يقوم أي سلوك أخالقي إال ابفرتاضها ،اليت حىت وإن مل يكن
بوسعنا إثباهتا إال إنه ’’جيب‘‘ علينا أن ’’نؤمن‘‘ هبا  -كما يقول كانط  -وإال مل يكن هناك سبيل ألي
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سلوك أخالقي ،هذه املقومات الضمنية تعين إذن أن هذا السلوك األخالقي املوصى به ،حىت لو كان
شيئا جليال وهاما يف انتظار ما هو أفضل ،يقوم على فكرة أن السلوك له مردود مصلحي أو نفعي ما.
فالفكرة الضمنية هي :لو مل تكن هناك حرية إرادة فكيف أكون مسؤوال عن أعمايل؟ وإن مل يكن هللا
موجودا فمن الذي سيحاسبين على أعمايل؟ ولو مل يكن هناك خلود للروح فكيف سيتم اجلزاء؟ فاألمر
قائم على الثواب والعقاب يف هناية املطاف .وهذا األساس النفعي للسلوك ’’األخالقي‘‘ ،حىت وإن مل
يكن يقوم على منفعة مباشرة ،يقوض كل معىن حقيقي لألخالق اليت هي تصرف تلقائي بدافع من
تصور وحدة املاهية مع اآلخرين بل مع الوجود كله.
إن أخالق العقل العملي ليست أخالقا حقيقية .فهي تقوم على قانون أخالقي يقول مثال’’ :اسلك يف
احلياة ابلطريقة اليت تود هلا أن تصري قانوان عاما‘‘ أو ’’اِفعل ما حتب أن يفعله اآلخرون لك أو للعامل
بشكل عام‘‘ .ولن ندخل هنا يف نقاش ’’فين‘‘ عن طبيعة ’’ما حتب‘‘ أن يفعله اآلخرون وعما إذا كان
ما حتبه يعد معيارا موضوعيا للخري .لكننا نوجه االنتباه فحسب إىل أن هذا القانون األخالقي يفرتض
دوما مردودا نفعيا للسلوك ،وذلك ليس ابلتأكيد هو منطق التصرف الوحيد .فالسلوك األخالقي حقا
هو سالسة سلوكية تلقائية تنبع من إدراكك لوحدة جوهرك مع الوجود .فاألخالق احلقة ال تنبع من
أتكيد األان بل تبدأ من نسيان األان.
والنتيجة اليت ميكن أن ننتهي إليها يف هذه النقطة هي أنك ال تستطيع أن تعرف هللا بعني احلس ،كما
قال التجريبيون .وال تستطيع أن تعرفه بعني العقل اخلالص ،كما بني كانط .بل وال تستطيع حىت أن تعرفه
بعني العقل العملي ،كما تفند ذلك جتربة الوجود .فالوسيلة الوحيدة اليت ميكن أن تعرف هبا هللا هي عني
الوجود الواعي ،أو عني احلضور.
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واثلث املشكالت مع كانط تتعلق بفكرة عالقة الفرد ابلكون .فلو كانت هذه العالقة ال تقوم إال مع
األشياء كما تظهر لنا مع امتناع الشيء يف ذاته على املعرفة ،ألصبحنا حنيا يف عامل غريب عنا غربة
وجودية ال سبيل إىل َتطيها .وأدى هذا االغرتاب ،كما رأينا ،إىل ردي فعل مصطنعني :الرومانسية مث
الوجودية.
كانت الرومانسية رد فعل على هيمنة العقل .دعنا نقول إهنا كانت رد فعل على رؤية طرحها عن الواقع
عقل مغرتب عن املطلق .رؤية حتمية ميكانيكية ال ترتك جماال للحرية وال للمعىن أو الشعور .وكانت رد
فعل على شكلية دين مل يعد بوسعه منح اليقني .لكن عداءها لرؤية العقل هذه انتهى هبا ال إىل جتاوز
هذا العقل املادي ،بل إىل االرتداد يف أحيان كثرية إىل رؤى ما قبل عقالنية.
وجتربة الوجود  -أي الفرضية اليت نقول إهنا أفضل قدرة على حل املشكالت املعرفية لإلنسان  -حتل
املشكلة اليت طرحتها الرومانسية .فتجربة الوجود تقول لك إنك الكون كله مهما ترامت أطرافه يف املكان
أو الزمان .نعم ،إن النظام الشمسي جزء شديد الضآلة يف جمرة عمالقة حتتوي على مليارات أخرى من
النجوم كل منها مماثل للشمس .ونعم ،إن الكون الذي ميكن مراقبته حيتوي على مئات املليارات من
اجملرات األخرى كل منها متاثل درب التبانة .ونعم ،إن املسافات تقاس بسنوات ضوئية واملسافات بني
جمموعات اجملرات حتسب مبئات املاليني من السنوات الضوئية .ونعم ،إن الكون نفسه نشأ من انفجار
عظيم حدث منذ حنو سمسة عشر مليار سنة .لكنك  -مع كل هذا  -يف وحدة مع الكون ألن كل
الكون ما هو ،مبعىن ما ،إال جسد الوعي .وأنت ،من حيث جوهرك ،هو املطلق كما تعرفه يف أعمق
نقطة يف وجودك فال حتتاج ألن تعتقد فيه ،ألنك أنت هو .وليس هناك داع من مث ألي انتقاص من
شأن العقل ألنه هو الذي يقود الرومانسي إىل التحقق من وحدته احلقيقية مع الوجود ،ال إىل التماس
تلك الوحدة من خالل مفهوم العقالين مصطنع عن التوحد بروح العامل .وليس هناك داع من مث إىل
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متجيد الشعور ،وسيلة الرومانسي لتحقيق تلك الوحدة ،ألن الرومانسي سيدرك أنه احلقيقة الباطنة لكل
ما يظهر لوعيه من أشياء .ولن يكون هناك داع من مث إىل وضع العقل يف مواجهة الشعور ،بل سيتحقق
تكامل تلقائي بينهما فيعزز كل منهما اآلخر.
وحبل مشكلة االغرتاب ،حتل أيضا املشكلة اجلوهرية للفلسفة الوجودية ،بكل ما اقرتن هبا من تصورات
عن افتقاد املعىن والعبث والقلق وامللل والشك يف كون الشخصي يواجهه اإلنسان وحيدا .فبعد إخفاق
النصوص الكتابية يف توفري يقني يُطمئن إليه ،وغياب أي حجج فلسفية مقنعة على وجود هللا ،أصبح
أمام املفكر الوجودي إما أن يلجأ إىل ’’قفزة اإلميان‘‘ دون أي سند معريف أو أن يعطي هو املعىن حلياته
ابلتحايل على اليأس.
ومفهوم احلرية احلقيقية ال يتحقق إال ابلتحرر من وهم األان املنفصلة القائمة إزاء العامل .سارتر قال :حكم
على اإلنسان أبن يكون حرا .نعم .لكنه لن يكون حرا ما دام يفهم أن احلرية هي أن يفعل ما يشاء ،هي
جمرد حرية االختيار .إنه لن يكون حرا إال بقدر حترره من وهم أن أانه الفردية هي ذاته احلقيقية القائمة
إزاء العامل .فذاته احلقيقية هي الوعي الذي تظهر فيه أانه الفردية هذه .هذه األان الفردية ليست طبيعته
احلقيقية بل هي جمرد جتل هلا .األان الفردية هي جزء من العامل املوضوعي القائم إزاء الوعي النهائي .لكن
أنت هنا لست إزاء واقعني ،الوعي من جهة واملادة من جهة أخرى .بل إزاء واقع واحد هو الوعي
يتجلى على هيئة ظاهر يعرب عن أمناط معرفته لنفسه .هل يقضي هذا على حرية اإلرادة؟ نعم .إذا كنت
تقصد األان الفردية ألهنا ليست سوى كيان موهوم .أما أنت من حيث إن املطلق هو طبيعتك احلقيقية
فأنت حر حرية مطلقة .يف هذه احلرية ال يوجد نقصان يسعى إىل تعويض أانوي يف رغبة أو وهم.
وال يوجد نقصان يتجلى كاغرتاب يسعى إىل اكتمال بتوحد رمزي مع الطبيعة ،أو كاغرتاب يفتقد املعىن
يف كون غريب فيسعى إىل إجياد معىن له إبسقاط معىن ذايت عليه .ما معىن فعلك عندئذ؟ هو تعبري عن
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احلكمة واحلب .وكما أشار أحد احلكماء ،فإن احلكمة تقول لك أنك الشيء ،واحلب يقول لك أنك
كل شيء.
وال جمال للجوء إىل االصطناع  -كما فعلت الوجودية  -يف إسقاط معىن ذايت على كون ال معىن له،
اصطناع ألن املسألة ستكون اختيارا ذاتيا صدفواي شبه عشوائي .هل ذلك هو ما دعا الوجوديني إىل
الرتكيز على الصدق واإلصالة؟ فهل كان ذلك إلخفاء االصطناع (حىت وإن كان وليد أيس ال متلك
إال أن تتعاطف معه) املتمثل يف إسقاط معىن ذايت على عامل ال معىن له؟ هل كان هذا تسليما أبن من
األفضل لك أن تعيش احلياة كتجربة إجيابية مبا تسقطه عليها أنت من دالالت إجيابية ،بدال من أن
تعيشها كتجربة سلبية إن اكتفيت مبا هلا من معىن أو من الالمعىن .هل هذا هو املعىن األعمق لكلمة
سارتر ’’حكم على اإلنسان أبن يكون حرا‘‘ ،حيث يكون للحرية هنا طعم مر ألنه غري أصيل ألنه
طعم االصطناع .وهل هذا هو ما جعل كامو يقول’’ :إن املشكلة الفلسفية الوحيدة احلقيقية هي
االنتحار‘‘ ،برغم أن االنتحار كان موقفا ال يؤيده ،لكنه يظل يطل ،برأسه ،على األرجح ،تعبريا عن
اليأس من احلياة يف كون عبثي.
ونصل اآلن إىل مشكلة كانط األخرية ،تلك املتعلقة ابلعلم .وأقصد هبا أن مقوالت الذهن هي اليت تنظم
جتربتنا للواقع ،ومن أمثلة هذه املقوالت الزمان واملكان والسببية .وفلسفة كانط تنطوي ،كما تذكر ،على
ثنائية صرحية بني الذهن والعامل .ثنائية يـُ َع ِمق منها امتناع األشياء يف ذاهتا على املعرفة .هذه الثنائية يغيب
عنها أن الذهن هو األداة اليت أراد هبا الوعي أن يدرك جتليه يف الظاهر ،وأن احلواس هي األداة اليت أراد
هبا أن خيترب الظاهر حسيا ،وأن االنفعاالت البدنية هي األداة اليت أراد أن خيترب هبا العامل شعوراي .أنت
هنا إزاء أمناط معرفة الوعي لذاته .ومن مث فإن كانط قد أصاب جزئيا عندما قال إن الذهن يضفي
مقوالته على التجربة  -مما يسمح إبمكانية العلم  -لكنه أخطأ من زاويتني أوال عندما أغفل أن جوهر
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الذهن هو جوهر الواقع الذي يدركه .مث عندما أغفل اثنيا أن تلك املقوالت الذهنية نسبية ال مطلقة(،)34
ألهنا َتضع هي ذاهتا لتطور املعرفة مث ألهنا َتضع لبىن شعورية والشعورية شىت ،فردية ومجاعية ،فاجلهاز
اإلدراكي ينتمي هو ذاته إىل الواقع الظاهري.

وينقلنا هذا إىل حماوالت املثالية األملانية لتجاوز ثنائية كانط ،وما اقتضه من التوفيق بني الضرورة واحلرية.
دعنا نشري هنا إىل أن مسألة التوفيق بني الضرورة وحلرية ال تصبح مسألة مؤرقة إال من منظور أي فلسفة
ثنائية .مما يبني أن فلسفيت فيخته وشلينج كانتا ،بصرف النظر عن أي مفاهيم جمردة عن مطلق يوحد بني
الذات والعامل ،فلسفتني ثنائيتني عندما انتقلتا إىل التعامل امللموس مع قضااي احلرية .وقضية احلرية

()34

مقولتا كانط القبليتان املتعلقتان ابلزمان واملكان ترتبطان ابهلندسة اإلقليدية وفيزايء نيوتن ،وتُطرحان على أهنما شرطان ضروراين

واثبتان لكل التجارب وعلى أهنما صاحلتان على الدوام .لكن عند تطبيق اهلندسة الالإقليدية أو فيزايء أينشتاين تفقد هااتن املقولتان طابعهما
شبه املطلق هذا .وقد ظهرت عدة حبوث تستبقي مقوالت كانط ألمهيتها املعرفية مع إضفاء طابع نسيب عليها (انظر مثال،

Michael

Friedman, Einstein, Kant and the Relativized a priori, The Western Ontario Series in Philosophy of Science, Vol. 74,

 .).2009, pp 253-267.أما من وجهة نظر جتربة الوجود ،وهو األمر الذي يعنينا هنا يف املقام األول ،فإن الزمان واملكان ليست هلما صفة
مطلقة يف ذاهتما .بل مها من شروط جتربة النسيب ،وعليه فإن جتربة الوجود تدعو إىل عدم أخذمها كحقيقتني مطلقتني يف ذاهتما ،بل كمجرد
مظهرين نسبيني  -حىت وإن كاان قبليني  -لتجربة الواقع ،بل تدعو على العكس إىل ضرورة الرؤية عربمها ،كي نلمح الزمان السرمدي ،وهو الزمان
احلقيقي الوحيد ،الذي ال يدخل تيار الزمن املتتايل أصال .وعليه ،فإن اجلانب النسيب ملفهومنا عن الزمان واملكان خيضع للرتاكم املعريف الناشئ عن
العلم شأنه يف ذلك شأن كل مظهر نسيب .أما جوهر الزمان واملكان وجوهر كل شيء ظاهري آخر ،أي الشيء يف ذاته  -أو الوعي  -فهو
وحده املطلق املستعصي على املعرفة ،ألنه ليس موضوعا للتجربة احلسية .ويصدق الشيء نفسه على ’’السببية‘‘ .فمن وجهة نظر جتربة الوجود،
ملا كان الزمان السرمدي هو الزمن احلقيقي الوحيد ،فإن الوعي ينتج الواقع بشكل متجدد يف كل حلظة .وابلتايل ،فإن ما يبدو لنا كسبب ليس
موجودا يف الواقع الظاهري ،بل هو انتج عن الربط الذهين بني وقائع ظاهرية .السببية ليست خاصية مطلقة يتصف هبا الواقع ،بل هي جمرد
وصف للعالقات بني األشياء كما تظهر لنا.
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تصورت إن هناك ،يف هناية املطاف ،مبدأين للوجود وللمشيئة :هللا
والضرورة ال تصبح مشكلة إال إذا
َ
واإلنسان.
لكن املثالية األملانية قد عادت ،على يدي فيخته وشلينج ،إىل ميتافيزيقا ما قبل كانط ،أي إىل تقرير
حقائق ميتافيزيقية ال تستطيع أن تنسبها إىل أي جتربة فعلية .فأنت هنا إزاء َترجيات ذهنية قد يكون
فيها ملمح المع هنا أو حقيقة جزئية هناك ،لكنها ال تزودك ،يف ضوء الشروط اليت ابتت مطلوبة
لتأسيس كل معرفة صحيحة ،أبي وسيلة تتيح لك التأكد من صحة تلك التخرجيات أو لتقييمها أو حىت
لتأصيلها إزاء معيار جترييب أو موضوعي ما .ومن مث فإن احللول اليت طرحاها كانت أقرب إىل احللول
الذهنية لإلشكال الذي أاثرته ثنائية كانط ،ولكنها ظلت قاصرة عن حل ذلك اإلشكال.
ومل ينجح كل ما استحدثته من مفاهيم موغلة يف التجريد عن املطلق يف جتاوز هذه الثنائية اليت ظلت
تشري بشكل مؤرق إىل وجود واقعني منفصلني وإىل وجود مشيئتني منفصلتني .يف حني أن جتربة الوجود
تدلنا على أن هناك واقعا واحدا وجوهرا واحدا .هو ’’يتبدى‘‘ فقط كشيء آخر غري ذاته .وهناك ابلتايل
مصدر واحد للمشيئة.
فأي حل يُطرح هلذه الثنائية ال يرى بشكل واضح ملموس أن ’’أان‘‘ اإلنسان الفردي الواقعي ليست هي
اليت تواجه الواقع املوضوعي ،بل هي جزء من هذا الواقع الذي تعد ذاته النهائية هي الوعي املد ِرك لتلك
األان ،ال يعد حال عمليا .إذ جيب التأكيد هنا على أنك لست هنا إزاء واقعني خمتلفني اختالفا جوهراي.
املدرك.
بل إزاء جوهر واحد يُعرف بوصفه احلقيقة النهائية املد ِركة ويتجلى بوصفه الواقع الظاهري َ
واحلقيقة ،أن هذا هو االختبار الذي مل تنجح املثالية األملانية يف َتطيه .فاملسألة اجلوهرية هي العالقة بني
املطلق ،أو الروح أو الفكرة أو هللا ،وبني ’’األان‘‘ أو الذات الفردية .هذا هو بني القصيد.
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وإذا جئنا إىل هيجل وجدان أن الطبيعة هنا تدرك ذاهتا يف الوعي البشري ،النسيب متاما -الدولة ،الفلسفة،
إخل  -ال أن الوعي البشري يدرك طبيعته كمطلق ال حيده أي حد نسيب .ووجدان أن اإلنسان ال يـُ َعَّرف

لديه وجوداي أساسا مث اجتماعيا يف املقام الثاين  -وذلك حبكم طبائع األمور ال حبكم أي اختيار تعسفي
 بل هو يعرف نفسه اجتماعيا فقط .وهذا هو املأخذ احلقيقي واجلوهري على فلسفة هيجل من زاويةاملنظور الذي نعىن به هنا :أهنا افتقدت الشيء األساسي .فاحلرية ال تتجلى فقط يف غاية التاريخ ،بل
هي متاحة يف كل نقطة شريطة الوعي هبا ،والوعي هبا إمكانية قائمة يف كل حلظة على صعيد جتربة
الوجود ،ال رهنا بتطور اترخيي .احلرية ال تتجلى يف غاية التاريخ .غاية يستنتجها الفيلسوف بفكره مث
حياول أن يسقطها على تفسريه للحاضر (هيجل) أو رؤيته للمستقبل (ماركس) .وهذه النظرة التارخيية
فقط لفكرة احلرية تنزع عنها صفتها الوجودية األصيلة .فاحلرية ليست جمرد مفهوم اترخيي بل هي أساسا
مفهوم وجودي.
لقد طرح هيجل فلسفته كأمر مفروغ منه أتخذه أو ترفضه كأنه تقريبا مسألة اعتقادية ال سبيل إىل
إثباهتا .ولذا كان التحول من اهليجلية إىل املاركسية سهال بدرجة ال تصدق .فما أن جاء فويرابخ وطرح
تصورا ماداي بديال لفكرة هيجل املطلقة املوغلة يف التجريد حىت بدا تصوره أكثر منطقية ومعقولية.
وما أن نصل إىل ماركس حىت جند أنفسنا إزاء نفس التصور اهليجلي لإلنسان من حيث اجلوهر.
فاإلنسان هنا هو أيضا كائن اجتماعي اترخيي أساسا.
غري أن األمر مل يتوقف ،مع املاركسية ،على جمرد التوصيف النظري ملاهية اإلنسان .وال شك أنك تتذكر
عبارة ماركس الشهرية اليت تقول’’ :لقد اكتفى الفالسفة حىت اآلن بتفسري العامل ،يف حني أن األمر اهلام
هو تغيريه‘‘ .وهكذا انطلق الفالسفة يغريون العامل ،دون االلتفات إىل أهنم حيملون يف وعيهم ذات
القالب القدمي الذي يشكل كل ما يصب فيه على صورته ،مما جعل ما حققوه من تغيري جمرد مظهر
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جديد جتلى به منط األداء القدمي ذاته .فالعامل اجلديد الذي أقاموه مل يكن إال صورة أخرى من العامل
القدمي .صورة جديدة رمبا ،ولكن عينك ستتبني فيها ،مبجرد نظرة عابرة ،جوهر العامل القدمي ذاته.
إذ كيف ستغري العامل بدون أن تغري نفسك؟
وما احلاجة إىل أن تغري نفسك وماركس يقول’’ :ليس وعي اإلنسان هو ما حيدد وجوده ،بل إن وجوده
االجتماعي هو ما حيدد وعيه‘‘ .وهكذا يكفي أن تدرك كيف ينعكس وجودك ’’االجتماعي‘‘
يف فهمك للعامل .أما وجودك ذاته كإنسان يف مواجهة الكون ،أما وجودك ذاته الذي تدرك من خالله
كل شيء آخر ،فال حمل له يف هذا التصور .فأنت جمرد ’’أان‘‘ اجتماعية كل ما تستطيع أن تفعله هي
أن تعي رسالتها االجتماعية.
إن كل الدعاوى اليت تتوخى حتقيق حتول جذري عميق وحقيقي ستظل طوابوية إن هي مل تزود اإلنسان
أبساس حتويلي راسخ وجمرب لتغيري منط تشغيله أو منط أدائه ،منط أتكيد األان ،إن مل جتعله يرى عرب
الوهم الذي َتلقه ’’املقولة ال َقْبلية األساسية‘‘ ،األان ،ذلك الشيء املعترب ذاات .فلو بقيت رسالة هذه
الدعاوى تعتمد على ُمثُل فكرية أو قيم أخالقية أو أفكار دينية ،دون تغيري منط األداء القاعدي هذا،
ستظل تكرر ما حدث دوما أبشكال جديدة .ولن يكون كل ذلك سوى وعد إبحباط قادم.

إن مملكة احلرية ليست قائمة ،كما قال ماركس ،يف مستقبل بعيد ستحل فيه حمل مملكة الضرورة ،ويصبح
عندها اإلنسان ’’سيد بيئته االجتماعية‘‘ .إن مملكة احلرية احلقيقية هي القائمة يف وعي اإلنسان ال يف
واقعه االجتماعي (دون أن يعين هذا على اإلطالق عدم االهتمام بواقعه االجتماعي) .أال يذكران ذلك
مبا قاله املسيح؟ أقول املسيح ال الكنيسة .ألن الكنيسة ترى أن مملكة احلرية ،أو مملكة هللا ،ال تقوم
إال يف السماء .إن مملكة احلرية هي القائمة يف وعي اإلنسان بعد َتلصه من وهم األان الفردية كمصدر
للهوية (املقولة القبلية األساسية) ،فتكون عندئذ ذاته احلقيقية الوحيدة  -الوعي املطلق  -هي مملكة هللا،
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ابملعىن احلريف للكلمة .ومملكة احلرية هي اآلن ال يف املستقبل ،قريبا كان أو بعيدا .فمملكة احلرية
ال تعيش يف الزمن .وعندما حييا اإلنسان يف مملكة احلرية يصنع حرية حقيقية من اللحظة األوىل .فال فرق
نوعيا هنا بني اخلطوة األوىل واخلطوة األخرية .وتلك احلرية هي التغيري احلقيقي الوحيد .وإدراك ذلك هو
الثورة احلقيقية الوحيدة.
•••
لقد قلنا ،كما تذكر ،إن احلداثة كانت تعين متايز العلم عن الدين عن الضمري الفردي ،أي كانت تعين
سعي كل جمال من اجملاالت الثالثة إىل االستقالل بنفسه عن تدخل اجملالني اآلخرين.
لقد متايز العلم عن الدين ،أي عن االعتقاد ،وكان هذا أمرا إجيابيا .واقرتنت بذلك إجنازات كربى تنتسب
إىل احلداثة ،مثل حرية التفكري واالعتقاد والتعبري.
لكن لئن كان الفكر قد متايز عن املطلق االعتقادي فإنه ،يف خضم هذا ،متايز أيضا عن املطلق العياين
الذي يستدل عليه بتجربة الوجود ذاهتا ،وكان هذا أمرا سلبيا .وهكذا انتهى العلم والفلسفة ،أو الفكر
بوجه عام ،إىل نظرة مادية خالصة للواقع .واقرتنت بذلك آفات كربى تنتسب إىل احلداثة ،مثل سيادة
التفسريات املادية االختزالية اليت أفضت إىل تسطح العامل وفقدانه لسحره ،مث إىل هيمنة جمال العلم ،يف
هناية املطاف ،على كل جمال داخلي ،وذلك بتجريده من أي وجود واقعي على اإلطالق .فمن وجهة
النظر املادية هذه ال يوجد واقع إال ما يكشفه العلم ،وال حقيقة إال ما ينتجها العلم .وهكذا مت اختزال
األان ،الفردية واجلماعية ،إىل عمليات موضوعية خارجية جتريبية .أما ما ال ميكن رؤيته ابحلواس وزوائدها
من ميكروسكوابت وتليسكوابت ،فقد وصف أبنه ظواهر اثنوية مشتقة من وقائع مادية ،أو أبنه ظواهر
ومهية متاما.
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ومثلما متايز العلم عن االعتقاد ،متايز الضمري بدوره عن االعتقاد .وكان ذلك أمرا إجيابيا له انعكاساته
على كل من املستوى الفردي واجلماعي .فعلى املستوى الفردي اكتسبت األان الفردية حريتها يف جمايل
األخالق واإلبداع ،وانتزعت أيضا حرية الفكر واالعتقاد والتعبري .أما على املستوى اجلماعي فقد اقرتنت
بذلك إجنازات كربى تنتسب إىل احلداثة مثل متجيد قيم احلرية واملساواة والعدالة ،وأتسيس الدميقراطيات
التمثيلية؛ وسيادة القانون؛ وحقوق اإلنسان؛ وإلغاء الرق؛ وحترير املرأة؛ وانتزاع احلرايت السياسية واملدنية.
ولكن لئن كان الضمري قد متايز عن املطلق االعتقادي وانعكاساته على اهلوية واألخالق واإلبداع فإنه،
يف خضم هذا ،متايز أيضا عن املطلق العياين وانعكاساته على هذه اجلوانب ،وكان ذلك أمرا سلبيا.
وهكذا انتهى جمال الضمري الفردي إىل استبقاء األان ،الفردية واجلماعية ،كمصدر للهوية .واقرتنت بذلك
آفات كربى تنتسب إىل احلداثة ،كان منها على املستوى الفردي االغرتاب والنفعية والعدمية والتمجيد
التعويضي للمتعة واللذة واالستهالك ،وكان منها على املستوى اجلماعي كل مظاهر األانوية اجلماعية من
عنصرية واستعمار واستغالل واستبداد ومشولية.
ميكننا أن نقول إذن أن هذا التمايز مل يستكمل ،أو أنه ضل وجهته بعد أن قطع شوطا من الطريق،
أو أن مقوالته األساسية مل يكن مبقدورها أن متضي به إىل أبعد من ذلك ،ولعل ذلك هو التقييم
األصوب.
كان للحداثة إذن إجنازاهتا وإخفاقاهتا .إجنازاهتا املرتبطة ابجلانب اإلجيايب يف التمايز؛ وإخفاقاهتا املرتبطة
ابجلانب املنقوص من التمايز.
أدى ،إذن ،هذا التمايز املنقوص  -الذي يناظر غياب املطلق العياين وتفشي املادية  -إىل انتشار النفعية
والعدمية واالغرتاب والتمجيد التعويضي للمتعة ،وهي ظواهر تتجلى على الصعيد الفردي يف املقام
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األول .كما أدى على الصعيد اجلماعي إىل أن تنقلب أحياان الدميقراطية إىل عنصرية واملساواة إىل
استغالل واألخوة إىل استعمار.
وهلذه الظواهر كلها أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية شىت جيب أخذها يف االعتبار ابلصورة الواجبة
يف أي رؤية تكاملية .لكن الزاوية اليت نريد أن نركز عليها هنا هي ارتباط كل هذه االنقالابت ارتباطا
متأصال بنمط أتكيد األان عندما ميارس أتثريه على الصعيد اجلماعي.
األان الفردية تكاد تكون ،كما قلنا ،مقولة أساسية قَـْبلية تصوغ جتربة معظم الناس للواقع .وقد رأينا أن
وظيفتها هي حجب هوية اإلنسان احلقيقية  -أي الوعي  -وَتيل أهنا ،ذلك الكيان املوهوم ،هي مقر
اهلوية .يعين هذا من اللحظة األوىل إذن ،من وجهة نظر جتربة الوجود ،أن موضوعا يـنَ ِ
صب نفسه
ُ
’’ذاات‘‘ .لكن هذا التنصيب الذايت لن يغري من األمر شيئا .إذ سنظل إزاء ’’موضوع‘‘ ،أو شيء،
’’يتخيل‘‘ أنه هو ’’الذات‘‘ .يصاحب هذا الوهم األويل عدة نتائج تلقائية :فأنت هنا إزاء شيء قائم
إزاء الكون أبسره ،شيء زائل وضئيل ،يعيش يف الزمن اخلطي املتتايل ولذا يصاحبه من اللحظة األوىل
شعور متأصل ابلنقصان الوجودي وافتقاد األمان .وملا كان هذا الشعور مؤملا مؤرقا فقد انطلق معه ،من
ذات اللحظة األوىل ،سعي تعويضي حمموم لتسكني األمل والتماس األمان ،بتكرار كل ما له ابلنسبة إىل
األان الفردية من دالالت إجيابية وجتنب كل ما له ابلنسبة إليها من دالالت سلبية .وملا كان هذا السعي
حيدث يف مواجهة الكون أبسره فإنه يكون سعيا صراعيا بني ما هو قائم وما هو منشود يف كل حلظة.
والزمن املتتايل هو ابلنسبة لألان الزمن الوحيد .وملا كان الزمن احلقيقي ،الزمن السرمدي الذي ال يدخل
تيار الزمن أصال ،غائبا عنها متاما ،فإن األان إذ تتخيل أهنا تعيش يف املاضي أو املستقبل إمنا تعيش يف
احلقيقة يف عامل من األفكار والدالالت .هذا هو منط أتكيد األان ،منط أداء معظم الناس.
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وجهة نظر هذه األان للعامل هي إذن متحيزة الختياراهتا الصدفوية واالنتقائية من اللحظة األوىل .فماذا
سيكون شكل االجتماع البشري ألانوات من هذا النوع؟ سيكون ببساطة هو االرتباط بدوائر متباينة
االتساع تكفل حتقيق األان لتحيزاهتا اليت أضفت عليها ،بدافع من مصلحتها ،دالالت إجيابية ،والنفور
من كل ما أضفت عليه دالالت سلبية .وهكذا تتشكل دوائر ارتباطاهتا الرمزية االنتقائية من أسرية
وعنصرية وجنسانية وطبقية وقومية .ويصبح ارتباطها هبا محيما وحيواي .وأتخذ األان حتيا يف عامل من
الدالالت الرمزية اليت تدور حول أتكيدها لنفسها .هذا هو سبب حتول الدميقراطية أحياان إىل عنصرية
جتاه ’’اآلخر‘‘ .فالدميقراطية تُـ َع ِرفك ،نعم ،على إرادات الناس ،لكنها لن متضي إىل ما هو أبعد

مما تنشده هذه اإلرادات .فإن كانت األان الفردية تنظر دوما إىل العامل من منظورها الذايت املصلحي الذي

ميجد رؤيتها اخلاصة على ما عداها ،فإهنا لن تفعل على املستوى اجلماعي إال ذلك نفسه.
•••
هذه التذكِرة بنمط أتكيد األان ،اليت أرجو أال تكون قد طالت ،هي يف تصوري مدخل مناسب ميكن أن
يسهل تناولنا ملا بعد احلداثة( .)ألن فكر ما بعد احلداثة قام أساسا على حماولة تعقب وتفكيك هذه
األشكال املتعددة ،الفردية واجلماعية ،لتحيزات األان الصدفوية واالنتقائية .لكن ما بعد احلداثة مل تر إال
أن هذا السعي للهيمنة هو وليد أوضاع طبقية أو عنصرية أو جنسانية أو اقتصادية ،دون أن تلمح أن
وراء كل ذلك ’’منط أتكيد األان‘‘ متجليا على كل هذه األصعدة.

(*)

ميكنك أن تطالع عرضا ممتعا ملا بعد احلداثة  -استعنت به يف رساليت هذه  -يف كتايب املفكر األمريكي كن ويلرب

Ken Wilber, A

)( Brief History of Everything, Shambala Publications, Massachusettes, Second Edition, 2001اتريخ موجز لكل
شيء) ،و

The Marriage of Sense and Soul: Integrating Science and Religion, Random House, New York,

)( 1999زواج احلس والروح :حتقيق التكامل بني العلم والدين)
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وهكذا أخذ مفكر ما بعد احلداثة ينظر يف رؤى هذه األانوات عن العامل أو التاريخ أو ’’اآلخر‘‘ ،أاي
كان هذا اآلخر :شعبا أو حضارة أو جنسا أو دينا ،ويكتشف أهنا تنطوي على حتيزات َتفي سعيها
للهيمنة ،فأصبحت مهمته هي ’’تفكيك‘‘ تلك التحيزات.
ولنسق هنا مثال توضيحيا شهريا ،هو نقد إدوارد سعيد

()35

لالستشراق الذي بني من خالله كيف

شوهت ’’الرواية الكربى‘‘ الغربية اجملتمعات الشرقية .وأوضح فيه كيف رأي اإلمرباييل نفسه ممثال لرؤية
عقالنية منظمة ومساملة حترتم القانون ،وكيف نظر إىل الشرقي على أنه ميثل كل ما هو عكس ذلك،
وكيف كان اإلمرباييل على ثقة من أن تصوره عن هذا ’’اآلخر‘‘ ،وأن ’’روايته الكربى‘‘ عن
االستشراق ،مها األجدر ابلسيادة.
ومع توايل هذا النوع من البحوث الكاشفة للتحيزات الكامنة يف الرؤى الفكرية ،التحيز مثال للرجل على
حساب املرأة أو للمنظور األورويب على حساب املنظورات العاملية األخرى ،بدا أن مثة استنتاجا يفرض
نفسه يقول :من املستحيل التوصل إىل حقيقة شاملة أو مطلقة ،فاحلقيقة هي دوما نسبية ومبنية على
حتيزات تبطن نزوعا تسلطيا.
هكذا رأت ما بعد احلداثة طبائع األمور .وهي كانت حمقة هنا بقدر ما .بقدر وصفها لتأثري منط أتكيد
األان على الرؤى املعرفية .لكن األمر األهم الذي تغافلت عنه هو بطبيعة احلال أن منط أتكيد األان ذاته،
على تفشيه الكامل هذا ،ليس إال مقولة قبلية موهومة يرى الناس من خالهلا الواقع .التحيزات الصدفوية
االنتقائية النسبية ال تتعلق حبدود املعرفة أو بطبيعة احلقيقة ،بل ترتبط بنمط أتكيد األان عندما ميارس
أتثريه يف اجملال املعريف.

()35

إدوارد سعيد ( ) 2003-1935كاتب ومفكر فلسطيين ،كان أستاذا جامعيا للغة اإلجنليزية واألدب املقارن جبامعة كولومبيا.
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ونستطيع أن منيز هنا بني اجتاهني يف ما بعد احلداثة .األول ،كان يرى يف كشف تلك التحيزات ،عن
طريق التفسري ومراعاة املنظورات والسياقات املختلفة أو ’’التفكيك‘‘ ،إسهاما معرفيا هاما .والثاين،
وصل أبمهية ’’التفكيك‘‘ إىل نتيجة متطرفة تقول إن احلقيقة دوما نسبية وأن احلقيقة العامة مستحيلة
وأن املعرفة ما هي إال تفسري يف هناية املطاف .وهكذا بدال من حتديد موقع املكون املوضوعي يف كل
معرفة وصلنا مع هذا التطرف إىل إنكار وجود أي مكون موضوعي على اإلطالق!
تنطوي ما بعد احلداثة إذن بدورها ،شأهنا يف ذلك شأن احلداثة ،على جانب إجيايب يتعلق أبمهية مراعاة
السياقات واملنظورات يف كل معرفة ،وعلى جانب سليب تطرف يف هذه النتيجة فلم ير يف املعرفة إال جمرد
’’تركيب‘‘ خيفي نزعة للهيمنة ،دون أي مكون موضوعي .فدعنا اآلن نرى ،عن كثب ،كيف َتلق هذا
التطور الفكري اهلام.
بعد أن متايزت جماالت العلم والدين والضمري وخرج جماال العلم والضمري من سيطرة الدين ،أخذت سطوة
العلم ،مع تقدم احلداثة ،تتزايد شيئا فشيئا .إذ بدا أن كل شيء ميكن تفسريه ،يف هناية املطاف ،بقوانني
طبيعية :فالبيولوجيا تفسر ابلكيمياء والكيمياء تفسر ابلفيزايء .وهكذا أصبح اإلدراك نفسه جمرد ظاهرة
فوقية من إنتاج املادة .وصار العلم مادية علمية وأصبحت هذه املادية العلمية هي وجهة النظر الرمسية
للحداثة ،فأعلنت أن الوجود هو مادة فقط .فاملادة ،أو املادة/الطاقة ،سواء يف املخ املادي أو يف نظم
العمليات املادية ،هي اليت تفسر كل الواقع املادي ،دون أن يتبقى منه شيء.
وأصبح ما يعترب ،يف رأي العلم ،واقعيا أو حقيقيا هو أي شيء ميكن وصفه بلغة جتريبية حسية .وكل هذه
األشياء ميكننا أن نراها حبواسنا أو ابمتداداهتا من ميكروسكوابت وتليسكوابت .اجلزيئيات واقعية،
واألجسام العضوية واقعية ،واملخ واقعي ،والكواكب واقعية ،واجملرات واقعية ،والنظم اإليكولوجية واقعية.
ألهنا كلها كياانت موضوعية جتريبية حسية خارجية .وأي شيء ينتمي إىل العامل الداخلي تفسره ،يف آخر
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األمر ،تلك الوقائع اخلارجية .ولكن ملا كنت ال تستطيع أن ترى احلب والعدالة واألخالق ،فضال عن
هللا ،بعني احلس ،أصبح كل ذلك من وجهة نظر املادية العلمية غري واقعي.
وأدى هذا االختزال العلمي إىل حمو كل املعاين القيمية من الوجود ذاته .ألن العامل اخلارجي ليس سوى
عامل الكم يف حني أن العامل الداخلي هو عامل القيمة .اخلارجي هو االمتداد والداخلي هو الغرض واملعىن.
وعليه أصبح الواقع بال طعم وال لون وال رائحة وال قيمة وال معىن ،وأصبح اإلنسان ذا بعد واحد ،وأصبح
العامل مسطحا.
وهكذا رأي جمال الضمري ،الذي يناظر بوجه عام األبعاد اجلوانية لإلنسان ،أنه ليس له أي مكان يف هذه
الرؤية املادية اخلالصة .وكان ال بد أن ينشأ رد فعل إزاء انزالق احلداثة املؤسف هذا إىل ’’تسطيح
العامل‘‘ ،وإزاء هتميش العلم ألشكال املعرفة األخرى .فأخذت األصوات اليت أغفلتها احلداثة تعلو داعية
إىل جتنب هيمنة العقالنية الصورية هذه.
ويف خضم هذا التحول حدث تطوران ابلغا األمهية ،أحدمها يف جمال العلوم الطبيعية واآلخر يف جمال
العلوم اإلنسانية.
فكان هناك أوال التحول الدرامي الذي أحدثته فيزايء القرن العشرين يف تصوران للعامل .فقد تبني أن
الذرات مكونة إىل حد كبري من فضاء فارغ ،وأن املادة والطاقة حتل إحدامها حمل األخرى ،وأن املكان
الثالثي األبعاد والزمان األحادي البعد قد أصبحا جانبني نسبيني من تتابع مكاين-زماين رابعي األبعاد،
وأن الزمان يتدفق بسرعات خمتلفة ابلنسبة ملراقبني يتحركون بسرعات خمتلفة ،وأن الزمان يتباطأ ابلقرب
من األشياء الثقيلة ،وأنه يتوقف متاما يف ظل ظروف معينة ،وأن الكواكب تتحرك يف مدارهتا ال بسبب
اجلاذبية بل ألن املكان ذاته الذي تتحرك فيه منحن ،وأن الظواهر دون الذرية تظهر كجسيمات وكأمواج
على حد سواء ،وأن موقع وعزم اجلسيمات ال ميكن قياسهما بدقة يف وقت واحد.
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وهكذا قوض مبدأ ’’الاليقينية‘‘ النزعة احلتمية النيوتنية الصارمة .فاملعرفة العلمية ال ميكن أن حتدث دون
أن تؤثر على طبيعة الشيء املراقب ذاته.
واتضح للعيان مدى ارتباط املعرفة العلمية ابلبىن التفسريية واتضح للعيان أيضا أن هذه البىن التفسريية
نسبية :نسبية ابلنسبة للمراقب ،والفرتاضاته النظرية ،ولسياقه املادي ،ولنموذجه املعريف السائد ،ولنظام
معتقداته الثقايف املهيمن ،ولسياقه االجتماعي ،والستعدادته النفسية ،بل ولعملية املراقبة ذاهتا.
أما التطور الثاين فقد حدث يف جمال علم النفس .إذ بَـ َّني علم النفس أن سلوك اإلنسان وإدراكه تؤثر
فيهما قوى الشعورية ال يتسىن النفاذ إليها إال بتحليل نفسي متعمق ،وأن جتارب مرحلة الطفولة تسهم
يف تشكيل حياة الشخص الراشد .وأوضح األمهية النفسية لألساطري والرموز ،وتقصى تفسري األحالم،
وكشف آليات املقاومة والكبت واإلسقاط .وهكذا تبني أن هناك ،فيما وراء الذهن ،مستودعا هائل
الفعالية لقوى الشعورية خفية.
كما أظهرت البحوث يف جمال العلوم اإلنسانية األخرى أن كل جتربة بشرية توجهها إىل حد كبري مبادئ
الشعورية تتباين مع تباين الثقافات والعصور والطبقات واللغات واألشخاص .وهكذا بدا أنه ال مفر من
اإلقرار أبن الفكر البشري حتدده وتنظمه وتوجهه طائفة من العوامل املتداخلة مثل العادات ،والتاريخ،
والثقافة ،والطبقة االجتماعية ،والبيولوجيا ،واللغة ،واخليال ،والعاطفة ،والالشعور الشخصي ،والالشعور
اجلمعي.
لقد اختزلت احلداثة كل املعرفة االستبطانية والتفسريية إىل عامل مسطح براين وجترييب ابملعىن احلسي.
وحاولت أن متحو غىن التفسري من رؤيتنا للعامل .فجاءت ما بعد احلداثة إلدراج التفسري يف بنية املعرفة
لتجنب تسطيح العامل .فأخذت ما بعد احلداثة تركز ،بدءا من نيتشه حىت هيدجر ودريدا( ،)36على إبراز
()36

جاك دريدا ( )2004-1930فيلسوف فرنسي.
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أمهية التفسري .ولعل هذا يوضح قول دريدا الشهري ’’ال يوجد شيء خارج النص‘‘ ،أي ال يوجد شيء
خارج التفسري!
كانت ما بعد احلداثة إذن رد فعل على السحق املادي للداخل ،على سحق الضمري الفردي واألان حتت
وطأة التفسري املادي .فانتفضت األان لتقول :كل شيء ما هو إال تفسري .وكانت ما بعد احلداثة تعرب
أساسا عن مترد جمال الضمري ،أو األان ،على الرؤية االختزالية للعلم.
وتتشاطر معظم مناهج ما بعد احلداثة ثالثة افرتاضات أساسية هامة هي :أوال ،أن الواقع ليس
’’ ُم ْعطَى‘‘ ،لكنه من بعض اجلوانب اهلامة تركيب وبناء وتفسري .وأطلقت ما بعد احلداثة على االعتقاد
أبن الواقع معطى ،أي على االعتقاد أبن فكرتنا عنه هي انعكاس حقيقي بسيط وبديهي لطبيعته ،اسم

’’خرافة املعطى‘‘ ،فالواقع هو إذن تركيب وبناء .واثنيا ،أن املعىن يعتمد على السياق ،والسياقات
ال هناية هلا ،فالواقع إذن سياقي .واثلثا ،أن املعرفة جيب ابلتايل أال تُ ِ
فضل أو حتبذ بال موجب أي منظور
بعينه ،فالواقع إذن المنظوري ،أي جيب أال تسجنه داخل منظور بعينه بل جيب أن تراعي يف تفسريه
أكرب قدر من املنظورات.
كانت هذه اكتشافات هامة لكن اجلناح املتطرف يف حركة ما بعد احلداثة ،نفخ فيها بشكل مغاىل فيه.
فلم يكتف ابلتأكيد على أمهية التفسري وعلى أنه جانب هام من الواقع بل زعم أن الواقع ما هو إال
تفسري .وعلى غرار مادية احلداثة اليت اختزلت الواقع إىل جوانبه املوضوعية الربانية ،اختزلت ما بعد
احلداثة املتطرفة الواقع كله إىل جوانبه الذاتية اجلوانية .فجعلت اجلانب التفسريي ،الذي ال تُنكر أمهيته،
هو اجلانب الوحيد .أي أن االجتاه املتطرف يف ما بعد احلداثة انتهى بنا إىل عامل مسطح من شكل آخر،
وإىل إنكار العمق بشكل عام َفرفض إجراء أي ترتيب ذي طابع مجايل أو قيمي .وانتقلنا من ضرورة
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مراعاة مجيع املنظورات إىل فكرة أنه ال يوجد أي منظور أفضل من غريه .وهذه ابلطبع مغالطة منطقية
ألهنم يعتقدون ضمنا أن منظورهم هذا أفضل من غريه.
وبذلك ضاعت احلقيقة املوضوعية يف تفسريات تعسفية للواقع والتاريخ ،وهي تفسريات تدعي ما بعد
احلداثة أهنا فُرضت فرضا عن طريق السلطة أو هيمنة أحد اجلنسني أو السيطرة العرقية أو ما إىل ذلك من
عوامل .وغاب عن تلك االجتاهات ما بعد احلداثية أن كل حقيقة متلك ،ابإلضافة إىل املكون
املوضوعي ،مكوان تفسرياي ،وهذا ال يلغي املكون املوضوعي بل حيدد موقعه فقط .أي أن اآلفة الرئيسية
ملا بعد احلداثة كانت هي االنزالق إىل إنكار أي نوع كان من الفروق الكيفية.
ولئن كانت ما بعد احلداثة قد سامهت يف إفساح اجملال ملن ال صوت هلم ليقولوا كلمتهم إبعطاء
املشروعية ملنظورهم ،فإن عدم رؤية أي فروق كيفية ،واإلحجام عن ذلك قصدا ،ألنه سيعرب عن هيمنة
كل حرا
من نوع ما ،جعل كل األصوات تعلن عن منظوراهتا اخلاصة دون أن تُراعي قيم اآلخرين ،وأصبح ٌ
كل يف اجتاه خمتلف .ومل يؤد هذا إىل حترير األصوات املتعددة،
يف االجتاه الذي ميضي فيه ،فمضى ٌ
بل أدى إىل انعزاهلا يف عامل مفتت.
مل يكن مفكر ما بعد احلداثة وهو يكشف عن كل تلك التحيزات اخلفية يفعل سوى إابنة جتليات لنمط
أتكيد األان على املستوى الفردي أو اجلماعي ،غري منطلق يف ذلك إال من وجهة نظر أانوية أخرى ،دون
أن يلتفت إىل املقولة القبلية األساسية ،مقولة األان الفردية املنتحلة للهوية الذاتية.
فكل هذا االنتقاء والتحيز والرغبة يف اهليمنة والتسلط ليس سوى مظاهر لتجلي منط أتكيد األان عندما
ميارس أتثريه على املستويني الفردي واجلماعي .وهكذا نرى هنا جانبا إجيابيا يف التمايز :متايز رواية األان
اجلوانية عن رواية العلم أو الدين الربانية ،أي متايز رواية األان عن الرواايت اجلمعية الكربى؛ وكذلك جانبا
منقوصا يف التمايز :فقد متايزت األان عن املقوالت القبلية النفسية والتارخيية واجلنسانية والطبقية والقومية
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ولكنها مل تتمايز عن املقولة القبلية األساسية  -مصدر هذا التحيز النسيب  -املتخذة مقرا للهوية
احلقيقية.
وهكذا نرى كيف ولدت احلداثة ،والدة مضنية ،من رحم ما قبل احلداثة ،مث كيف تكرر األمر نفسه مع
ما بعد احلداثة.
•••
كانت للحداثة ،إذن ،إجيابياهتا اليت ارتبطت بتمايز العلم والضمري عن االعتقاد .وكانت هلا سلبياهتا اليت
ارتبطت بكون هذا التمايز عن املطلق االعتقادي قد انطوى أيضا على التمايز عن املطلق العياين الذي
تدل عليه جتربة الوجود.
كما كان ملا بعد احلداثة إجيابياهتا اليت ارتبطت بتمايز اجملال الباطين عن سطوة التسطيح املادي للعامل،
وكان هلا أيضا سلبياهتا اليت ارتبطت بعدم التمايز عن املقولة ال َقْبلية األساسية القائمة على وجود أان فردية

متخذة مقرا للهوية بدال من املطلق العياين ،الوعي النهائي.

أي أن متايز العلم عن االعتقاد أدى ال إىل متايز العقل عن املطلق االعتقادي فحسب  -وهو تطور
إجيايب  -بل اقرتن أيضا ابنعزال العقل (أو تغافله) عن املطلق العياين  -وهو تطور سليب .وأدى ذلك إىل
سيادة النزعة املادية النفعية ،إىل حتول العامل إىل مادة استعمالية .ويعكس ذلك غياب الرؤية العرفانية (أي
معرفة املطلق يف التجربة الفردية املباشرة).
كما أن متايز الضمري عن االعتقاد أدى ال إىل متايز الفرد عن اجملموع فحسب  -وهو تطور إجيايب  -بل
اقرتن أيضا ابنعزال الفرد (أو تغافله) عن وحدة اهلوية اجلوهرية اليت تربطه ابجملموع  -وهو تطور سليب.
وأدى ذلك إىل سيادة النزعة الفردية وتغليب املنفعة األانوية ،إىل حتول اآلخر  -الذي تتقلص حدوده
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وتتسع حسب حاجة األان  -إىل مادة انتفاعية .ويعكس ذلك غياب الرؤية الكالنية (أي وحدة هوية
الكل).
مشكلة احلداثة وما بعد احلداثة  -أي مشكلة الوعي الغريب السائد  -تكمن إذن يف غياب الرؤية
العرفانية الكالنية.
وكان ال بد أن ينعكس ذلك على أتسيس اجملتمع ،وعلى حدود حتقق الفكرة الدميقراطية ذاهتا .ومن مث مل
يكن َجتَ ُّسد قيم العدالة أو املساواة أو اإلخاء أو احلرية يعرب عن مقدار اإلميان ابلطابع الكالين (أي الذي
ينطبق على الكل كافة) هلذه القيم بقدر ما كان يعرب عن حمصلة صراعات فئوية حمتدمة (طبقية وعرقية

وجنسانية وطائفية وقومية).
وهكذا أصبحت قيم كاحلرية أو املساواة أو اإلخاء ،مثال ،ال قيما كالنية تنطبق على مجيع البشر حبكم
الوحدة اجلوهرية هلوية الوجود ،بل قيم تنطبق حصرا داخل دوائر ترمسها االنتماءات األانوية املختلفة
وعالقات القوة بينها .ويتجلى ذلك مثال يف تبين الدميقراطية داخليا وتبين اهليمنة خارجيا ،بتأييد من
معظم مواطين تلك الدميقراطيات .بل إن الدميقراطية الداخلية نفسها تقوم ليس فقط على عالقات القوة
بني أصحاب النفوذ االقتصادي والسياسي واإلعالمي واخلاضعني له ،وإمنا تقوم أساسا على تراضي
اجلميع الضمين على أن تلك هي قواعد اللعبة الطبيعية اليت حيرص الكل على الفوز فيها إن أتيحت
الفرصة.
ويف جمتمع يؤسس نفسه على أساس أانوي (ذي مسحة عقالنية يف حالة الغرب) ال تصبح هناك حاجة
حىت لتربير حتول العامل واآلخر إىل مادة انتفاعية( .)37وال يكون من الغريب عندئذ أن يؤخذ اخلضوع
ملنطق املنفعة األانوية مأخذ األمر املسلم به ابعتباره من طبائع األمور .وال يكون من الغريب عندئذ أن
()37

اجملتمع الذي يؤسس نفسه على أساس أانوي ذي طابع اعتقادي حيول االعتقاد ،هو اآلخر بدوره ،إىل مادة انتفاعية.
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تكون عالقات القوة هي ما حيكم ظهور أو تواري االستغالل أو االستعمار أو االستبداد ،يف بيئة
صراعية ال رمحة فيها.
وهناك مسألة أخرى ال تقل أمهية وهي :أتسيس اجملتمع من أجل أي هدف؟ ما الغاية من أتسيس
اجملتمع؟ ما هي العوامل العميقة اليت يسعى هذا اجملتمع إىل حتقيقها من خالل ما يتبناه من قيم؟
املضطهد واملضط ِهد .فمن يقف يف موقف املقاوم لالستغالل
وتستوقف النظر هنا وحدة القيم بني
َ
أو االستعمار أو االستبداد ،ال يكون استظهاره ،عادة ،بقيم العدالة واملساواة واحلرية رفضا لوقائع
االستغالل أو االستعمار أو االستبداد يف حد ذاهتا مبعناها املطلق ،بل رفضا هلا بقدر تعارضها مع
املضطهد يشارك املضط ِهد نفس رؤيته
أهدافه إن مل تكن عالقات القوة يف مصلحته .أال نرى أن
َ
األساسية للعامل ،لكنه ينظر إليها فقط من زاوية خمتلفة تعكس عجزه عن حتقيق تلك الرؤية نفسها؟ وأال
املضطهد يضط ِهد بدوره ،عادة ،من هو أضعف منه؟ وأال نرى أن حدود جتلي بنيته األانوية
نرى أن
َ
ال يـُ َعيِنها سوى اجملال املتاح أمامها؟ وأال نرى أن حتول العامل واآلخر ملادة انتفاعية ال يقف عند حدود
طبقية أو قومية أو جنسانية أو طائفية أو حزبية إال بقدر مواجهة مقاومة مضادة قائمة على نفس

املضطهد خيتلف جوهراي عمن يضطهده؟ أال يشرتكان كالمها
األسس؟ فهل نستطيع عندئذ أن نقول إن
َ
يف تبين نفس القيمة النهائية املوجهة هلذا النوع من االجتماع ،وهي أن العامل واآلخر مادة انتفاعية ،يف

هناية املطاف.
لسنا حباجة ،فيما أرجو ،ألن نؤكد أننا ال نتغافل عما ينطوي عليه العامل الواقعي من مظاهر االختالل
املتعددة بني الناس .لقد خطوان فقط خطوة إضافية لنرى كيف يؤدي إغفال الكالنية ،ال بوصفها شعارا
يرفع أو قيمة تعتنق بل بوصفها النتيجة التلقائية للتصرف يف ضوء جتربة الوجود ،إىل الوقوع يف شراك منط
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أتكيد األان .وال مناص عندئذ من أن يتجلى هذا النمط على كل األصعدة حسب املعطيات املتاحة
أمامه يف الواقع.
كان حترر العقل من االعتقاد وحترر الفرد من اهليمنة االعتقادية للمجموع مها ،إذن ،املذاق احللو يف مثرة
احلداثة وما بعد احلداثة .أما املذاق املر يف هذه الثمرة فكان انعزال العقل عن املطلق العياين التجرييب
وانعزال الفرد عن وحدة هويته اجلوهرية مع اجملموع .املذاق املر يف هذه الثمرة هو غياب الرؤية العرفانية
الكالنية.
إذا كنا قد بدأان مناقشتنا للحداثة ابلتساؤل عما تكون اللحظة التأسيسية هلا ،أهي حماكمة جاليليو اليت
ترمز للثورة العلمية أم صدور كتاب ديكارت مقال يف املنهج الذي يرمز للثورة الفلسفية ،فإننا نستطيع أن
نتبني اآلن أن كلتيهما كانت ،مبعىن ما ،حلظة شكلت ركيزة أتسيسية جوهرية حلداثة الغرب .فالثورة
العلمية قد حققت متايز العقل عن االعتقاد ،أي حققت للغرب متايزه عن املطلق االعتقادي .أما الثورة
الفلسفية فلم تنجح يف أن تكشف له املطلق العياين التجرييب ،أن تكشف له طبيعة احلضور الواعي،
فانتهى األمر إىل سيادة الرؤية املادية للعامل .أي أهنا قد استبدلت ،يف هناية املطاف ،ابملطلق االعتقادي
مطلقا ماداي .التمايز عن املطلق االعتقادي وعدم اكتشاف املطلق العياين ،هذه هي حصيلة الثورتني
العلمية والفلسفية للغرب ،احلصيلة اليت ما زالت حتكم مسريته بوجه عام.
هذه هي ابختصار قصة الغرب خالل األعوام الثالمثائة األخرية ،من وجهة نظر اتريخ الفكر ومن وجهة
نظر جتربة الوجود.
•••
فأين هو الغرب اآلن؟ وكيف ينظر إىل مشكالته ويستشرف حلوهلا؟
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ليس هناك ،كما رأينا من العرض السابق ،كتلة مصمتة امسها الغرب هكذا تعميما .فداخل كل جمتمع
تتعايش ،أو تتجاور أو تتصارع ،نظم قيمية خمتلفة ،وهذه يتباين وزهنا من جمتمع آلخر .وإذا أخذان،
مثال ،اجملتمع األمريكي منوذجا لوجدان ،كما تشري بعض التقديرات( ،)38أن عدد من يؤمنون ابلقيم
التقليدية ملا قبل احلداثة يبلغ حنو  25يف املائة من السكان ،وأن عدد من يؤمنون بقيم احلداثة يبلغ حنو
 40يف املائة من السكان ،وأن عدد من يؤمنون بقيم ما بعد احلداثة يبلغ حنو  20يف املائة من السكان.
وينبغي مالحظة أن نسبة من يؤمنون بنظم قيمية معينة ال يتناسب ابلضرورة مع مقدار ما ميارسونه من
نفوذ( ،)39فذلك أمر يتباين حسب مقدار احليوية الذي تتمتع به كل واحدة من الفئات .ولن خيفى
عليك ابلطبع أن هذه التصنيفات تقريبية وإرشادية وأهنا ليست جامدة أو اثبتة ،بل قد تتغري حبسب
ما قد متر به اجملتمعات املختلفة من حتوالت فيميل مركز الثقل داخلها من فئة مؤثرة لصاحل فئة أخرى.
ويعين انتماء الفرد لفئة معينة أن قيمها هي اليت تغلب على رؤيته للعامل دون أن ينفي ذلك ابلضرورة
إمكان استعارته بعض القيم ،يف بعض اجملاالت ،من الفئات األخرى.
لكن هل يوجد يف الغرب ،إىل جانب هذه الفئات اليت وقفنا على قيمها الثقافية ،أي اجتاهات فعالة
أخرى حتاول أن تعاجل مثالب احلداثة وما بعد احلداثة؟ أو حتاول  -من وجهة نظر جتربة الوجود  -أن
تعاجل الصدوع الناشئة عن هذين األمرين احلامسني :غياب املطلق املخترب على الصعيد الوجودي ،وفهم
()38

انظر مثال كتاب املفكر األمريكي املعاصر كِن ويلرب ()...-1949

Ken Wilber, A Theory of Everything: An Integral Vision for

( Business, Politics and Spirituality, Shambhala Publications, Boston, USA, 2002نظرية لكل شيء :رؤية تكاملية جملال األعمال التجارية
والسياسة والروحانية ،دار نشر شامباال ،بوسطن ،الوالايت املتحدة.)2002 ،
()39

تشري التقديرات ،فيما خيص سكان العامل ككل ،إىل أن عدد من يؤمنون ابلقيم التقليدية ملا قبل احلداثة يبلغ حنو  40يف املائة وأهنم

ميارسون حنو  30يف املائة من النفوذ؛ وأن عدد من يؤمنون بقيم احلداثة يبلغ حنو  30يف املائة وأهنم ميارسون حنو  50يف املائة من النفوذ؛ وأن
عدد من يؤمنون بقيم ما بعد احلداثة يبلغ حنو  10يف املائة وأهنم ميارسون حنو  15يف املائة من النفوذ؛ وأن عدد من يؤمنون ابلنهج الفكرية التالية
ملا بعد احلداثة يبلغ حنو  1يف املائة وأهنم ميارسون حنو  5يف املائة من النفوذ (املصدر السابق).
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العامل انطالقا من املقولة األساسية املتومهة ،أي من منط أتكيد األان ،ومها يف احلقيقة مظهران حلقيقة
واحدة هي عدم معرفتنا بطبيعتنا احلقيقية .حقيقة تتجلى مظاهرها يف تفشي الرؤية املادية للعامل وفقدان
املعىن والضياع واالكتئاب والوحدة والنفعية والتعلق ابملتع الزائلة تعويضا للنقصان الوجودي ،وكذلك يف
هيمنة قيم االستهالك واالستغالل والسعي احملموم وراء أقصى ربح والسيطرة واحلروب وتشكيل الرأي
العام واختالق االحتياجات الومهية وجتزؤ نظم املعرفة وحتيزها واإلغراق يف النسبية وتسطح العامل وفقدانه
للعمق.
تضيف التقديرات اليت أوردانها عن اجملتمع األمريكي ،الذي سقناه مثال ،أن عدد من يؤمنون ابلنُـ ُهج

الفكرية التالية ملا بعد احلداثة( - )40وهي هنج تصبو إىل حتقيق التكامل والشمول أساسا -يبلغ حنو  2يف
املائة من السكان .وتوحي بعض التقديرات أبن هذه الفئة متارس نفوذا يفوق نسبتها العددية .وينطبق
األمر نفسه ،بدرجات متفاوتة ،على اجملتمعات األوروبية.
ومن الواضح أن النسبة العددية لتلك الفئة ما زالت ابلغة الضآلة وأن مقدار ما متارسه من نفوذ  -يف
تفاعل مع النظم القيمية األخرى  -ال يسهمان حىت اآلن يف تغيري الصورة العامة للغرب .عالوة على أن
هذه االجتاهات تشكل خليطا متنوعا ميس معظم جوانب اجملتمع دون أن جتمعها ابلضرورة رؤية شاملة.
فمنها ما هو أكادميي ومنها ما هو فين ،ومنها ما هو علمي ومنها ما هو روحي ،ومنها ما يعىن بقضااي
االقتصاد والبيئة ومنها ما يعىن بقضااي اإلنسان النفسية واالجتماعية .ولكل منها إسهاماته اليت تتفاوت
أصالة وعمقا.

()40

استخدمنا هنا تعبري ’’النهج الفكرية ملا بعد احلداثة‘‘ ألن األمر يتعلق مبرحلة يف إطار التشكل .وهناك ابلطبع تسميات يطلقها كل

اجتاه على نفسه ،لكننا مل نلجأ إليها ألن الوزن العام لكل اجتاه منها مل يتضح بعد.
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فهناك مثال املدرسة التكاملية( )41اليت تسعى إىل اجلمع بني العناصر اإلجيابية يف كل من ما قبل احلداثة
واحلداثة وما بعد احلداثة ،إىل جانب مراعاة األركان األربعة اليت تتألف منها كل ظاهرة ،أي :الداخلي
الفردي (النفسي) والداخلي اجلماعي (الثقايف) ،مث اخلارجي الفردي (املادي/البيولوجي) واخلارجي
اجلماعي (االجتماعي) ،وهي جوانب تتبادل كلها التأثري يف بعضها بعضا .وذلك فضال ،عن االهتمام
مبسارات ومستوايت التطور يف كل ركن ،مبا يعطي تصورات وتطبيقات تكاملية أبقصى قدر مستطاع.
وهناك مثال االجتاهات اليت تطرح معاجلة األزمات االقتصادية والبيئية بشكل يركز على البعد اإلنساين
واألخالقي أساسا .فتستجيب لتطلع الناس ألن يكون عملهم ال وسيلة لكسب الرزق فحسب ،بل
أيضا وسيلة لتحقيق غرض جمد له نفع عام ،أو حتاول أال تتخذ من الربح معيارا وحيدا هلدف النشاط
االقتصادي .فتؤكد مثال أن الناس ميكنها أن حتقق مصلحتها الذاتية بشكل أفضل عندما تدرجها يف رؤية
تراعي مصاحل اجملموع أو مقتضيات محاية الكوكب أو فوائد األجيال املقبلة.
وهناك مثال اجلماعات اليت حتاول أن تلتمس معىن لوجودها يف اخلربات الروحية التصوفية أو حتاول أن
تقرأ الدين قراءة أكثر ارتباطا جبوهر التجربة اإلنسانية.
وهناك ،مثال ،االجتاهات اليت تدرس يف جمال علوم النفس حاالت الوعي غري املعتادة أو املألوفة،
أو حتاول االقرتاب من فهم املوت ،أو تبحث العالقات بني النفس واجلسم.
وهناك مثال أصوات تدعو ،يف جمال العلم ،إىل التفرقة بني العلم كمنهج للبحث والتجريب وتقصي
احلقيقة ،من جهة ،وبني العلم كرؤية مادية للعامل تقوم على افرتاضات ميتافيزيقية تؤخذ مأخذ املسلمات.
وتقول إن من هذه املسلمات مثال اعتبار أن الواقع ليس سوى مادة وأن الذهن ليس سوى نشاط املخ.
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وتقول إنه ال ميكن تناول فيزايء الكم بدون أخذ أذهان املراقبني يف احلسبان .غري أن أذهاهنم هذه
ال ميكن اختزاهلا إىل الفيزايء ،ألن الفيزايء تفرتض مسبقا أذهان الفيزايئيني .وتريد هذه األصوات اجلديدة
إخضاع مثل تلك املسلمات إىل أسئلة تُبحث ابملنهج العلمي ذاته.
وهناك مثال االجتاهات اليت تشكك يف وجود الدميقراطية ذاهتا وتتساءل عما إذا كان الشعب هو الذي
حيكم فعال يف وجود ما يسمى ’’الطبقة السياسية‘‘ وعمالقة االقتصاد الذين يشكلون الرأي العام.
وتتساءل عما إذا كان ابلوسع حترير الدميقراطية من أتثري دوائر املصاحل ابستكشاف سبل جديدة
ملمارستها وتعميقها.
فهل تنجح مثل هذه االجتاهات اآلتية من شىت مناحي احلياة ،كما حيدث مع كل حتول ثقايف هام ،يف
بلورة وجهة جديدة؟
دعنا نرتقب ...
أو  -وهذا هو األجدر -
دعنا نشارك ...
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