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نبذة عن مؤسسة طابة :

هي م�ؤ�س�سة غري ربحية تُعنى بتقدمي �أبحاث ومبادرات وا�ست�شارات وتطوير كفاءات ،وت�سهم
يف جتديد اخلطاب الإ�سالمي املعا�رص لال�ستيعاب الإن�ساين ،وت�سعى �إىل تقدمي مقرتحات
وتو�صيات لقادة الر�أي التخاذ نهج حكيم نافع للمجتمع بالإ�ضافة �إىل �إعداد م�شاريع تطبيقية
تخدم املثل العليا لدين الإ�سالم وتربز �صورته احل�ضارية امل�رشقة م�ستندين يف ذلك على مرجعية
ا�صيلة وا�ستيعاب للتنوع الثقايف واحل�ضاري واالن�ساين.
نبذة عن مبادرة سؤال :

“�س�ؤال” مبادرة جمتمعية ترحب بالأ�سئلة الوجودية ال�شائعة بني ال�شباب وااللتزام بحوار
هادئ يحرتم عقل الإن�سان ،وميلأ قلبه ،وينا�سب وجدانه وتعمل على خلق م�ساحة لال�ستفادة
املتبادلة بني فريق املبادرة وال�شباب ،من خالل عدة فعاليات و�أن�شطة متنوعة ملناق�شة الأ�سئلة
التي ت�شغل الأذهان ،وتعتربها �رشائح خمتلفة من املجتمع �أ�سئلة حمرمة �أو ممنوعة ،مبادرة ”
�س�ؤال” ال �سقف لديها للأ�سئلة مهما كانت جر�أتها �أو ح�سا�سيتها ،وقدوتنا يف ذلك �سيدنا عبد
اهلل بن عبا�س حينما قال �أنه �أوتي العلم ب�سبب ل�سان �س�ؤول �-أي كثري الأ�سئلة -وقلب عقول.

نبذة عن الباحث

حسن سبايكر:

باحث متخ�ص�ص يف الفل�سفة الإ�سالمية واملنطق والت�صوف يف م�ؤ�س�سة طابة .يدر�س
الفل�سفة يف جامعة لندن كما �أنه در�س العلوم ال�رشعية على يد ال�شيخ ق�صي �أبو ال�سعد.
�أ�صوله من مدينة كمربيدج وله عدة كتابات وترجمات يف الفل�سفة.
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كثريا" .ت .س .إليوتBurnt Norton ،
"ليس بوسع اإلنسان أن
ّ
يتحمل الواقع ً

( برينت نورتُن ).

ٍ
حتليل لألزمة الروحية ضمن احلضارة
ال يشء قد يكون أوثق صلة بالواقع من إجراء
الغربية نفسها ،يف هذا الزمن املخيف الذي نعيش فيه ،حيث اختار مَ
العال الغريب يف عرص
ما بعد التنوير ،مر ًة أخرى بعد معاداة السام ّية يف ثالثينيات القرن املايض ،مَ
كبش فداء

مرص ًة
عامل ًّيا ّ
ليعرف نفسه تعري ًفا سلب ًّيا هو اإلسالم هذه املرة .فال تربح احلضارة الغربية ّ

مَ
والعال بأرسه هذه املعاناة الشديدة .وذلك ّ
أن هذه األزمة الروحية
عىل تكبيد نفسها

مَ
أكثر من أي
للحضارة الغربية ،يف هذا
يقر هبا مَ
العال الغريب من بعد أحداث ّ ،11/9

بأنم "غري مسلمني"
وقت مىض الغربيون أنفسهم؛ فهم بعد أن أعادوا تعريف أنفسهم ّ

بحثوا عن املحتوى اإلجيايب هلذا التعريف بإلقاء نظرة جديدة عىل أنفسهم يف املرآة،
كثريا ّأنم ل جيدوا شي ًئا.
فكانت الصدمة التي ساءهتم ً
األزمة الروحية للحضارة الغربية ،يف الواقع وعىل نحو متزايد ،هي أزمة مَ
العال التي
تطوقنا مجي ًعا يف زماننا .فقد أمضت القوى األوربية يف عهد االستعامر مئتي سنة وهي
ِّ

ِ
ٍ
مَ
العال ،ال سيام تلك التي تستاء منها إذ مت ّثل هلا
الثقافات الرتاثي مَة حول
بمنهجية
تفكك

تارخي ًّيا خصومة وهتديدً ا ،كاإلسالم .فقد قادت أمريكا مَ
عمل البناء فوق األنقاض يف
القرن العرشين بتصاعد مستمر وال تزال تقوده يف القرن الواحد والعرشين بتصديرها
الناجح واملذهل إىل أنحاء العال لثقافة الرتفيه التافه الرخيص للعنف والسلوك اجلنيس
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ّ
ّ
وامللذات،
وحب الذات واالنغامس بالشهوات
املنحل املنحرف وترويج الفردية األنانية
ّ
وذلك عرب الدعاية واإلعالن واألفالم والتلفاز وألعاب الفيديو ،واآلن عرب الوسيلة
األقوى :اإلنرتنت .ويف الوقت نفسه كانت القوة الصاعدة للمؤسسات املتعددة
اجلنسيات والتبني الواسع والشمويل للنامذج الغربية التعليمية واالجتامعية تزيل بانتظام
ملموسني بقوة يف عرص مىض
الربكة العظيمة للروحانية والوئام االجتامعي اللذين كانا
مَ

حيث كانت السمة املميزة للمجتمعات اإلسالمية .وعىل الرغم من ّ
أن الذين يمشون

عىل األرض يف البلدان املسلمة اليوم قد يكونون بالفعل من الناحية الثقافية يم ّثلون حالة
"ما بعد إسالمية" ،فال تزال ذاكرة تلك الربكة باقية ،والذين كانت تسكن فيهم فيام مىض
ما برحوا يرتددون عىل األرض نفسها التي شهدهتا.
وال بدّ للمرء من التفريق بطبيعة احلال بني أوربتمَني اثنتني؛ وسيكون االكتفا ُء بتقديم

صورة أحادية اجلانب عن أوربا ،التي حتتفظ بعنارص مجيلة كثرية جدًّ اً ،
فعال غري ًبا من
كراهية الذات ،حتى بالنسبة ألوريب مسلم ،إذ ال يكاد يتوافق مع حضارة ما بعد احلداثة
التي تسود اليوم يف وطن أجداده .وإحدى هاتني األوربتمَني ،بكلامت بديع الزمان سعيد
النوريس يف نقده للحضارة الغربية احلديثة يف "اللمعة السابعة عرشة":
[مكونات] النرصانية
"هي أوربا النافعة للبرشية ،بام استفاضت من
ّ
احل ّقة [التي بقيت ح ّية يف حضارهتا] ،وأ ّدت خدمات حلياة اإلنسان

توصلت إليه من صناعات وعلوم ختدم العدل واإلنصاف.
االجتامعية ،بام ّ
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فال أخاطب هذا القسم من أوربا ،إنّام أخاطب أوربا الثانية التي تع ّفنت

بظلامت الفلسفة الطبيعية وفسدت باملادية اجلاسية ،وحسبت سيئات
ٍ
ّ
وتوهت مساوئها فضائل ،فساقت البرشية إىل
حسنات هلا،
احلضارة

السفاهة وأردهتا الضاللة والتعاسة".

فامذا عن حضارة أوربا اليوم وعن فروعها يف أمريكا ،التي تنضح باألزمة الروحية
عىل نحو صارخ ،من منظور اإلسالم األصيل املوروث؟ بطبيعة احلال ،اإلدانات
الضحلة ملادية الغرب وانحالله كثرية جدًّ ا اليوم يف املجتمعات املسلمة داخل الغرب
كثريا من هذه اإلدانات منافقة مرائية ّ
واضحا ّ
ألن
وخارجه عىل حدٍّ سواء .وقد يبدو
ً
أن ً

كثريين من أولئك العائبني عىل الغرب يميلون إىل النظر والتفكري يف هذا العال بمفردات

علامنية واضحة شكَّلها يف أنفسهم التعليم الغريب الذي تلقونه بانتظام ،وتسوقهم
بيئة صعبة للغاية إىل االنغامس بوضوح يف مظاهر االنحالل ذاهتا للثقافة الغربية التي
يستنكرونا .وأولئك الالئمون عىل اختالفهم هم أناس مراجعهم الثقافية غال ًبا من ثقافة
الغرب العا ّم ّية الشعبية ،وينشأ سخطهم من هتميش هو يف الواقع ال خيتلف يف األساس

ألي أق ّل ّية مندجمة ولكنّها مرئية ظاهرة ،أي هو إحباط من وضع
عن التهميش املحتمل ّ

أقروا بمبادئه األساسيةً ،
بدال من
اجتامعي ُينظر إليه باعتبارات معينة داخل جمتم ٍع هم ّ

أي ٍ
حقيقي من منظور إسالمي صحيح .وقد يبلغ العنرص
وحضاري
أخالقي
نقد
ٍّ
ِّ
ٍّ
ٍّ

"اإلسالمي" يف اخلطاب املنبعث من حاالت قصوى هلذا النوع من املسلمني الغربيني
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بعمق إىل أكثر بقليل من سلسلة شعارات يرفعون أصواهتم هبا إذ تساعدهم يف متثيل
هو ّية تؤكّد الشعور باالضطهاد .وليس لدى أولئك األشخاص تعليم إسالمي أصيل
ّ
عام
ثم فال يكاد يكون لدهيم فكرة ّ
يتحدّ ثون عنه وال صورة واقعية لتاريخ إسالمي ،ومن ّ
بأنم ينافحون عنه.
قد يبدو عليه يف الواقع البديل اإلسالمي الذي يؤمنون ّ

ّ
وإن أية حماولة لتحديد طبيعة األزمة الروحية القائمة بال ريب يف الغرب املعارص

ٍ
ِ
حي ،ال أن تصدر عن ناقد ِ
غري
يتكون جوهرها من
ال بد أن ّ
منظور تراث روحي ّ

مدرك فيام يبدو ّ
أن ماه ّيته ذاهتا متو ِّلد ٌة من األزمة الروحية؛ فيلزم من ذلك أنّه ال بد أن

وبأنا خضعت ،ربام وحدها بني
تعرتف تلك املحاولة بالتعقيد الفريد للحضارة الغربية ّ

التحوالت املزلزلة يف نطاق كبري مفجع ح ًقا يف السنوات
احلضارات الكربى ،لعدد من
ّ
التحوالت زادت من تعقيد فهم طبيعة الظواهر الثقافية
اخلمسامئة املاضية ،وهذه
ّ

واالجتامعية "الغربية" ،التي يؤكّد وجو ُدها يف ّ
كل مكان عمومي مَة إدراكها وإن كان إدراكًا

ظاهر ًيا .وعىل الرغم من ذلك ،دعونا نحاول أن نجعل املسألة مفهومة قدر املأمول ،يف
مقال متهيدي ذي عمق كهذا ،وذلك بأن نرشع يف حتديد العوارض الرئيسة هلذه األزمة
الروحية الكارثية التي هي مأساوية للغاية ،إذ ّ
إن االستعامر والعوملة جعالها عاملية .ثم
بقدر ما هو ممكن يف السياق سنرسم خمطط تاريخ هذه األزمة ونتأ ّمل يف داللتها.
بتعريف جامع للمرض الروحي األسايس ّ
لالتاه السائد يف احلضارة الغربية اليوم،

ومن وجهة نظر إسالمية أصيلة معتربة ،قد يكون (واآلن صار مبد ًأ مؤ ِّث ًـرا) مَج ُ
عل املعنى
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والروحاين ذات َّيني فرد َّيني ،ويف الوقت نفسه جعل الوسائل املا ّدية والرغبات اجلسدية
أي موضوعية العالقات البسيطة للعلة واملعلول والنتائج املحسوسة ماد ًّيا،
موضوع ّيتمَني؛ ّ
ولكن ذاتية مضمونا الروحي أو األخالقي أو الفكري وما حتمله من داللة ومعنى ،ويف
ناية األمر إنكار هذا املضمون .ومثل هذا النظام "يعمل" ،وبالنتيجة "نجاحه" كبري،
أثرا عند
ألنّه آلة ماخضة ُخترج منتجها كام تفعل أي آلة أخرى ،غري ّأنا ترتك بعد ذلك ً
اإلنسان من تشويش وتشتيت وتدهور روحي ويف النهاية يأس واختالل عقيل؛ وهي

"حالة جهنّمية" يشري إليها اإلمام النوريس يف "اللمعة السابعة عرشة"؛ عىل ّ
أن هذه
تواجه مواجهة تا ّمة ،تنتمي ،وف ًقا ملبادئ هذه النظرة إىل الكون أو هذا
احلالة ،مع ّأنا ل مَ
النموذج املعريف ،إىل نطاق "الذايت" .وهكذا ّ
فإن الثقافة املعارصة ال تسعى ملعاجلة هذه

أساسا التي أحدثت
احلالة بالبحث عن بعض العيوب اجلوهرية يف الفرضيات املادية
ً
تسلم هبا هذه الثقافة ،ولكنّها بدل ذلك تسعى لرصف انتباه ،و"إهلاء"،
هذه احلالة ،والتي
ّ

هذا املريض أو املواطن.

وبكلامت بديع الزمان النوريس:
"فيا أوربا الثانية التي نأت عن النرصانية وانغمست يف السفاهة

ِ
أهديت ،بدهائك األعور كالدجال ،لروح البرش حال ًة
والضاللة! لقد

ِ
أدركت ّ
أن هذه احلالة داء عضال ال دواء له؛ إذ هيوي باإلنسان
ثم
جهنّم ّيةّ ،

من ذروة أعىل عليني إىل درك أسفل سافلني ،وإىل أدنى درجات احليوان
97

مدخل إلى دراسة األزمة الروحية الغربية

ِ
مالهيك اجلذابة
وحضيضها ،وال عالج لك أمام هذا الداء الوبيل إال
احلس وختدير الشعور مؤ ّقتًا".
املنومة التي تدفع إىل إبطال ّ
وأهواؤك ّ

إن ما ن ِ
ّ
ُك مَبت به هذه احلضارة الغربية املعارصة من هاجس التقدّ م املادي ،الذي
يف أحسن األحوال ال صلة له بالتقدّ م الروحاين ،مقرتن بإنكار واقع التقدّ م الروحاين
نفسه ،الذي هو يف جوهره دائم ال زمني ،فلذلك ليس باإلمكان قياسه بأي صورة من
صور السببية املبارشة بني ع ّلة ومعلول؛ ّ
فإن جوهر الواقع اإلنساين يتيه بطريقة ما يف
هذه العملية وهذه املحاولة إلظهاره إىل اخلارج؛ وصيحات هذا الواقع املتواصلة (واآلن
صارت صامتة غري ناطقة) يكتمها وابل من "امللهيات" والعالجات واجلرعات الدوائية
من أجل طمأنته ّ
بأن اعرتاضاته وحمنته ال تعدو أن تكون انفجارات لعدم التوافق الذايت
إزاء مَ
العال املا ّدي الذرائعي بكل معنى الكلمة ،الذي هو الواقع املوضوعي الوحيد.
ونتناول فيام يأيت ثالثة أعراض رئيسة هلذا االنتكاس اجلانح غري السوي للواقع
الذي له عنرصان :جعل املعنى ذات ًّيا وجعل فرع منه موضوع ًّيا ،أي "الفيزيائية" عىل

حساب ِّ
كل ما سواها .فال مَعرض األول هلذا االنتكاس "تزئة العلم واألخالق" ،والثاين
"الالتارخيية" ،والثالث "النفاق والغرور".
كانت احلضارة الواسعة ألوربا ،كام يطلق عليها اآلن ،تُشابِه احلضارة اإلسالمية

األصيلة مشاهبة عميقة يف ٍ
كثري من عنارصها األساسية .وإذا ل يكن بوسعنا سرب هذا

بأي عمق حقيقي هنا ،ف ْل مَنر إن كنّا نستطيع توضيح املالمح الرئيسة
املوضوع الكبري ِّ
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للحضارة األوربية قبل اإلصالح الديني بإجياز ،وذلك ّ
أن أي "أزمة" تفرتض حال ًة من
توازن نسبي سابق ،ال سيام ّ
ألي يشء له صلة بجهة جغرافية
أن املأمول أنّه ال وجود ِّ
تدهورا روح ًّيا رضور ًّيا.
"غربية" تقتيض
ً
موحدة،
وإن كانت أوربا يف أوج العصور الوسطى عىل يشء فقد كانت حضارة ّ
حظيت بلغة علمية وأدبية واحدة هي اللغة الالتينية ،هي منهجية علمية واحدة ولغة
واحدة يف أرجاء أوربا هي لغة الفلسفة املدرسية (السكوالستية) ،التي هي مزج ذكي
أيضا ذلك التأثري املركزي البالغ
بني أرسطو وأوغستني وابن سينا؛ وقد كان البن سينا ً
األهية الح ًقا يف مجيع مناحي احلياة الفكرية اإلسالمية تقري ًبا .واألهم من ذلك ك ّله ّ
أن
أوربا كان هلا حينها دين واحد ،املسيحية الكاثوليكية ،وذات ثقافة تع ّبدية قوية حمرقة،

ليست خمتلفة يف بعض جوانبها عن السمة التع ّبدية الشائعة للتصوف يف مَ
العال اإلسالمي
التقليدي ،ولدهيا تبجيل ّ
كيل لقائمة قدّ يسني .فكيف يمكن أن نق ّيد بجمل قليلة عا مًَملا

تائها اليوم؟ ّ
ثقاف ًّيا ً
لعل املقطع اآليت من الدراسة الشهرية للمؤرخ يوهان هويزنخا
هائال ً

عن أواخر مرحلة العصور الوسطى يف كتابهThe Autumn of the Middle :
إحساسا رسي ًعا بروح
( Agesخريف العصور الوسطى) يثبت قدرته عىل أن يعطينا
ً

نظرا إىل
العصور الوسطى يف أوربا إذ ال يستطيع كاتب هذه السطور أن يأمل بعرضها ً
يتعني طرحها يف هذه الصفحات القليلة.
املواضيع ّ
امللحة األخرى التي ّ

فرير للتبشري كان
يف مجيع املدن التي أتى إليها القديس الدومينيكي فنسنت مَ
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خيرج الناس والوالة ورجال الدين ...للرتحيب به وإنشاد أغاين املديح
والتمجيد له .كان يسافر مع عدد كبري من املؤ ّيدين الذين كانوا يسريون يف
مواكب يرضبون أنفسهم بالسياط ويغنّون .وكان ينضم إليه أتباع جدد يف
ّ
كل بلدة ...وعند وعظ الناس كان ال بد أن حياط بإطار خشبي لوقايته من
احلشود التي تصبو إىل تقبيل يده أو عباءته .والعمل متوقف ما دام يتك ّلم؛
وق ّلام كان ُخيفق يف إثارة مشاعر مجهوره فيذرفون الدموع ،وحينام كان يتك ّلم
عىل يوم القيامة وعذاب اجلحيم ...كان ينخرط ،متا ًما مثل مجهوره ،يف بكاء
شديد فيض ّطر إىل أن يظل صامتًا لربهة حتى يتوقف نحيبه ...وحني ألقى

الشهري أوليفيري ميالرد عظة قداس الصوم الكبري يف أورليانز عام ،1485
صعد عدد كبري من الناس إىل أسطح املنازل ،األمر الذي دعا الس ّقافون بعد
ذلك إىل التقدّ م بطلب تعويض عن أعامل استغرقت أربعة وستني يو ًما يف
إصالح أسقف املنازل(((.

وأي إنسان لديه أدنى خربة بروح املوسيقى والفن والكتابات الدينية املسيحية
يف أوربا العصور الوسطى يعلم ّأنا ل تكن حتمل أية صلة هبسترييا "الروحانية" ذات
النزعة العاطفية االنفعالية يف احلركات املسيحية الربوتستانتية اإلنجيلية احلديثة ،إنّام

(() يوهان هويزنخا( The Autumn of the Middle Ages ،خريف العصور الوسطى) ،مطبعة
جامعة شيكاغو ،(996 ،ص.6-5 .
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كانت روحانية القلب وإنكار األهواء وحماولة السمو عىل األنا الفردية .وليس هذا جلعل
التعاليم الباطلة لكاثوليكية العصور الوسطى أقل زي ًفا وبطالنًا بأي حال من األحوال،
إنّام للميض بطريقة ما يف اإلجابة عن هذا السؤال" :ملاذا علينا نحن املسلمني أن نعتقد
أن ذلك مَ
بأنّه أمر مأساوي ّ
العال ،ملا كان عليه من دين باطل ،كان ينبغي له أن يتالشى؟
أن ذلك مَ
واجلواب ّ
مكوناته الكثرية الزائفة التي قد يكون وجودها
العال عىل الرغم من ّ

ساهم ً
مكونات عديدة ،من املكابرة إنكارها ،جعلته
فعال يف سقوطه إال أنّه قد حوى ّ
من احلضارة اإلسالمية أقرب بكثري من أية حقبة الحقة من التاريخ األوريب .وقد فتح
والتحررية (الليربالية) واملا ّد ّية
انحطاطه عىل نحو م ّطرد الباب أمام النزعات الفردية
ّ
التي يف ناية املطاف وصلت إىل بلداننا مع تلك العواقب املد ّمرة واملفجعة.

وقد ربطت هذه الوحدة يف التجربة الفنّية واملدرسية (السكوالستية) والدينية
تصورها
يف العصور الوسطى اإلنكليزي والفرنيس واإليطايل مجي ًعا بطريقة ال يمكن ّ
اآلن .ومن الواضح أنّه ال يمكن فهم أوربا املعارصة بأي عمق دون فهم عميق لعا مَملها يف
العصور الوسطى ،فمن ناحية ذات أهية ،يعدّ تارخيها الالحق جمرد تاريخ من اخليوط
أشباحا النحالل ذلك العال مَ ولتعظيم سريورة
املتباينة واأللوان العديدة التي كانت
ً
االنحالل تلك أو حتقريها.

ومهام كان لإلصالح الديني من حسنات ،إذ كان يف البداية بال ريب حركة دينية
قوية كام كانت كاثوليكية القرون الوسطى ،إال أنّه بعثر تلك الوحدة بجميع أبعادها
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اللغوية والعلمية والدينية .وكان لتشديدها عىل قراءة الكتاب املقدّ س باللغات األوربية
العا ّمية أثر بال شك يف اإلرضار بمعنى قدسية الكتاب املقدّ س ،وكان أحد العوامل التي
أ ّدت إىل الرتاجع احلا ّد للسمة العاملية للغة الالتينية ،إذ ل تكن لغة الشعائر الدينية فحسب
أيضا لغة الثقافة والفكر .وكانت كراهية مارتِن لوثر الشديدة للفلسفة املدرسية
بل كانت ً

تعني ّ
ّ
التخيل الرسمي عن هذه املنهجية العلمية القديمة ،التي كانت هبا العلوم ،كام يف
أن
املتأصلة
املدرسية اإلسالمية ،يعتمد بعضها عىل اآلخر وذات تراتبية تعكس الرتاتبيات
ّ
يف خلق اهلل تعاىل ،سيؤول إىل أن يكون عالمة مم ّيزة لبلدان بروتستانتية يف أوربا التي
ما لبثت أن انقسمت انقسا ًما حا ًّدا بني خط كاثوليكي وآخر بروتستانتي .ويف الدين

رسعان ما أصبح مبد ُأ "الكتاب املقدّ س وحده" الربوتستانتي ،الذي رمز إىل الدين
أخريا من التقليد الكاثوليكي واالسرتقاق العقدي لسلطة
حيرر نفسه
املسيحي وهو ّ
ً

الرتب الكهنوتية ،مما يثري الغرابة ،ا ْمَملفسد مَة التي أصابت أوربا ك َّلها .وذلك أنّه مثلام اجتاح

يب مَ
العال مَ اإلسالمي بفتح السبيل أمام أي شخص "يعتقد" يف
مبد ُأ "الكتاب وحده" ّ
الوها ِّ
نفسه األهلية بأن خيبط خبط عشواء فيفسد أي يشء من حوله بتفسرياته للكتاب التي هو

وبأنا "التفسري الصحيح الوحيد" ،كذلك فعل
بأنا "ما يقوله الكتاب ذاته" ّ
عىل قناعة ّ

مبدأ "الكتاب املقدّ س وحده" يف شتى حركات اإلصالح الديني ،اللوثرية والكالفينية
ِ
بعضا متا ًما خالل السنوات اخلمسني
والتسفنغلية ،إذ كان هلا التأثري يف إقصاء بعضها ً

األوىل من بداية اإلصالح الديني .فكانت ٌّ
كل من هذه احلركات عىل قناعة بأن تفسرياهتا
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هي التفسري "احلق" ملا قاله الكتاب املقدّ س نفسه ،وكانت ٌّ
متعصبة
كل منها عىل حدٍّ سواء
ّ
املتنوع احلذر للفلسفة
غري متساحمة مع تفسريات غريها املخالفة .فبدل التقليد التفسريي ّ
كبريا عىل التوافق واإلمجاع ،كانت
املدرسية يف العصور الوسطى التي كانت تعتمد اعتام ًدا ً
شتى احلركات الربوتستانتية تشدّ د عىل "نبوغها" يف الكتاب املقدّ س ،سواء كانت حركة
لوثر أم ِ
كالفنٌّ ،
فكل منها قد متكّنت من مصادفة املعنى احلقيقي للكتاب املقدِّ س نفسه،

ٌ
وكل منها ،للغرابة ،بلغ بالفعل إىل تفسري ال يقبل ً
أصال التوافق مع تفسريات املصلحني
ِ
وقت طويل حتى أ ّدت كثرة االختالفات احلا ّدة التي ال تقبل
اآلخرين .ثم ل
يمض ٌ

التوافق وال اإلثبات حول العقيدة املسيحية والتي كانت مؤ َّيدة يف أوربا (وك ّلها تزعم

ّأنا "ما يقوله الكتاب املقدّ س نفسه") إىل أن زرعت البذر مَة ألولئك الذين بدؤوا بعد
مقررة أ ًّيا كانت .وكام ذكر براد غريغوري
ذلك بالتشكيك بصحة أي مفهوم لعقيدة دينية ّ

املتعمد):
يف كتابه ( The Unintended Reformationاإلصالح غري
َّ

ّ
إن حقيقة التعدّ دية املسيحية املستمرة يف أعقاب اإلصالح الديني بدت
مَ
ّأنا توحي ملراقبني مع ّينني ّ
وجمال
بأن الدين نفسه كان بالرضورة ذات ًّيا،

"آراء نظرية متا ًما"(((.

وكانت املشكلة ْ
أن بدأت هذه اآلراء النظرية تس ّبب تعاسة شديدة يف صورة حروب

دينية يف أرجاء أورباّ ،
وإن حرب الفالحني األملان ( ،)1525-1524وهي ثورة فالحني
املتعمد) ،ص.(66 .
(() براد غريغوري( The Unintended Reformation ،اإلصالح غري
َّ
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أهلمتها تعاليم لوثر ولكنّه تنكّر هلا ،وحروب الدين الفرنسية ( )1598-1562وحرب
املهمة الكثرية التي
الثالثني سنة ( )1648-1618هي ثالثة فقط من بني الرصاعات ّ

لتجزؤ أوربا الذي أ ّدى إليه اإلصالح الديني .وبات هذا الوضع
اندلعت نتيج ًة مبارشة ّ

ال يطاق ومفض ًيا إىل اخلالف والشقاق بشدّ ة ،فدعت احلاجة آنئذ إىل ٍ
عمل غري مسبوق،
زرع مرة أخرى بذرة املستقبل وهو الوجه العلامين ألوربا .وقد أورد ذلك براد غريغوري
املتعمد":
يف كتاب "اإلصالح غري
ّ
مستقرة وآمنة بني مسيحيني
فكيف كان ينبغي جعل احلياة اإلنسانية
ّ
وتكرارا؟ كان ّ
احلل الذي ّاختذ يف ناية األمر يف مجيع
مرارا
ً
يتناحرون ً
املتحررة احلديثة خصخصة الدين ومتييزه عن احلياة
البلدان الغربية
ّ

املؤسس ّية عرب حقوق احلرية الدينية
وأيضا
العا ّمة من الناحية ال مَع مَقد ّية
ً
ّ

الفردية املحمية محاية سياس ّية؛ ول يعد أساس احلياة العا ّمة دينًا ذات ًّيا بل

صار أساسها ً
عقال موضوع ًّيا .يف العلوم والفلسفة احلديثة(((.

فدعت احلاجة إىل معيار معريف جديد ،أقل إثارة للخالف وأقدر عىل التث ّبت؛
فصار الدين يف الدول الربوتستانتية دين اإليامن املحض ،دين جيايف العقل جمافاة جذرية؛
مَ
أصال ّ
وقد ناسب هذا بالفعل ثنائية املذهب الربوتستانتي عند لوثر التي ترى ً
العال
أن
متورط يف اخلطيئة ،ومنفصل عن اهلل وملعب الشيطان ،وليس كام يف كاثوليكية العصور
ّ
التجيل اإلهلي الذي ّ
ّ
يتجىل
الوسطى ،وبالطبع يف اإلسالم عىل نحو أظهر وأبلغ ،بأنّه مظهر

(() املرجع السابق ،ص.(( .
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اهلل فيه .وحينئذ أمكن للعلوم الفيزيائية اجلديدة التي ال ترى يف مَ
العال الطبيعي أي معنى
أن مثل هذا الفصل بني مَ
الكمية أن تستحوذ عىل الرتكيز ،وذلك ّ
عال
سوى الرياضيات ّ

مَ
حرض عليه هذا النموذج الكوين الربوتستانتي
املعاين اإليامين
والعال العلامين "الفيزيائي" ّ
اجلديد .ثم إنّه بعكس املامحكة اإلنجيلية لسيل ال ينتهي من مجاعات بروتستانتية جديدة

علام واقع ًّيا وثابتًا .ومرة أخرى:
برزت للظهور يف ذلك الوقت ،قدّ مت العلو ُم اجلديدة ً
ونتيجة غري متعمدة للجدل العقدي الذي بالفعل تفشى ول ِ
ينته ،حصل
ّ
ٌ
قوي بحكم األمر الواقع نحو إقصاء املزاعم الدينية اجلوهرية عن
ميل ّ

أية صلة بالبحث يف مَ
أيضا
العال الطبيعي ...وقد قامت مؤسسات جديدة ً
مثل ( Royal Society of Londonمجعية لندن امل مَلكية) لرتكيز

اهتاممها عىل البحث يف "أمور الواقع" ،عند فرانسيس بيكون ،حول مَ
العال
الطبيعي بطرق يمكنها أن تتجاوز العقم غري املتناهي للجدل الالهويت(((.

املتحركة للرعاية
وهكذا نصل إىل املبدأ الذي يف ناية رحلته عرب دروب من الرمال
ّ

والتوجهات العلامنية والصناعية أ ّدى إىل النزعة العلمية للعال احلديث التي
السياسية
ّ
ترفض َّ
كل املزاعم املعرفية غري القادرة عىل تقديم صورة مع ّينة من التعليل التجريبي ،ما

عدا بطبيعة احلال اال ّدعاء الذي يزعم ّ
أن" :النزعة العلمية هي السبيل األمثل للنظر يف
العال"! وهذه التشظية غري املنطقية للحياة اإلنسانية والعلم ،التي أ ّدت بالضبط إىل التشدّ د

يف جعل الروحانية واألخالق ذاتية ،أغفلت متا ًما حقيقة ّ
أن مبدأ معقولية "التجريبي" هو
( )4املرجع السابق ،ص.48-46 .
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حتام يف حدّ ذاته غري تريبي .عىل ّ
أن املبادئ األوىل املعقولة التي يعمل هبا العقل اإلنساين
ً

والتي حيصيها علم اإلهليات األصيل املوروث (يعرف يف الرتاث اإلسالمي بعلم ما
بعد الطبيعة والفلسفة األوىل واألمور العا ّمة) ال تقدّ م فحسب الضام مَن الوحيد للرتابط

املنطقي جلميع العلوم األخرى (بام فيها العلوم الطبيعية) إذ ك ُّلها متوقفة عليها ،بل تقدّ م
عالوة عىل ذلك أد ّلة عميقة ومبارشة عىل وجود الالما ّد ّي وعىل صلة اإلنسان باهلل ،كام

بني الشيخ األكرب حميي الدين بن عريب يف مطلع كتابه الشهري "فصوص ِ
احلكمَم".
َّ مَ

وقد أوجز أحد أعظم املسلمني الغربيني يف القرن العرشين ،املتصوف الفرنيس

ِ
املوقف من العلم واملعرفة:
إجيازا رائ ًعا ورط مَة هذا
رينيه غونون أو عبد الواحد حييىً ،
احلس ّية؛
العلم ،وفق ّ
تصور معارصينا ،ال يعدو أن يكون دراسة الظواهر ّ

ٍ
بطريقة نجزم أنّه ال يمكن أن يكون هلا ارتباط بأي
وتُن َّفذ هذه الدراسة
صح ،بإرصارها عىل تاهلها ألي يشء
مبدأ من مبادئ نظام أعىل .وإن َّ

يقع وراء جماهلاّ ،أنا تعل من نفسها مستقلة متا ًما بنطاقها اخلاص هباّ ،
فإن
املتبجح ال يكون ممكنًا إال بحدود العلم ذاته؛ وال تكتفي
هذا االستقالل
ّ

بذلك بل ّإنا تذهب إىل حدِّ إنكار ما تهله ،إذ ال تستطيع أن تتجنّب
االعرتاف هبذا اجلهل إال هبذه الطريقة(.(5

( )5رينيه غينون( East and West ،الرشق والغرب) (نيويورك،)Sophia Perennis، 2001 :
ص.((-30 .
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يرص عىل إغفال املبادئ الروحية واإلهلية (امليتافيزيقية) التي
فالعلم احلديث ّ

ال معقولية بدونا فيام يبحث فيه من موضوع وما يؤكّده من مزاعم ،وبلغة بديع الزمان
النوريس ،هيمل العلم احلديث املعنى احلريف للموجودات يف هذا العال (السبيل الذي به
تشري إىل احلقائق اإلهلية من ورائها وإليه يفتقر وجودها وصورهتا) فال يدرك إال املعنى
ويبني
االسمي؛ أي السبيل الذي حتدد املوجودات به نفسها بمحدوديتها املنفصلة(((.
ّ
ذلك رينيه غينون بقوله:
إذن السامت العا ّمة التي مت ّيز الفكر احلديث هي :الغياب التا ّم للعلم اإلهلي
(امليتافيزيقي) ،وإنكار مجيع املعارف غري العلمية ،واالقتصار االعتباطي

للمعرفة العلمية نفسها عىل نطاقات خاصة مع ّينة وإقصاء ما سواها .وإىل
هذا الدرك غرق الغرب بانحطاطه الفكري منذ أن فارق تلك الدروب

أمرا طبيع ًّيا بدهي ًّيا(((.
التي يسلكها غريهم من البرش باعتبارها ً
وهذا مسلم بريطاين آخر من القرن العرشين ،هو الكاتب املرسحي اإلسكتلندي
مَ
الفشل اإلنساين الذريع
املتصوف إيان داالس (عبد القادر الصويف) ،قد خلّص
واملفكّر
ّ
يف العلوم احلديثة بعبارات قوية حاسمة:
( )6يمكن اال ّطالع عىل ما ن ّبه إليه بديع الزمان النوريس حول املعنى احلريف واملعنى االسمي يف اللمعة السادسة
عرشة.

(() رينيه غينون( East and West ،الرشق والغرب) ،ص.(5-(4 .
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أي علم وصلوا إليه؟ وأي نفع من معلومات أحادية البعد عن ك ٍُّل ّ
معق ٍد
ّ

يتضمن املعنى فيه بحيث لو أزيل منه ّ
فإن الكائن احلي الذي أخذ مكانه
ّ
جمر ًدا من
يف وجود متسع النطاق يف تعقيده ونظامه يصري شي ًئا موسو ًما َّ

حبيسا يف قفص حديدي يف مكان بعيد
هويته ،إذ ُس ِلب من حميطه ،ليقع
ً

بالتوحد وهم
ومناخ غريب حيدّ ق فيه أطفال مرتوكون وحدهم مصابون
ّ
"املتنور"؟ ّ
وإن التد ّفق الذي ال
ينظرون من القفص املوحش لتعليمهم
ِّ

ً
خامال يف أرشيف املعابد
ينتهي للبيانات غري املرغوبة وغري املستوعبة يقبع

القاحلة للجامعة واملكتبة .فكم من ماليني الضفادع ُقدِّ مت قرابني عىل
مذبح هذا الصنم السخيف ،العلم احلديث؟ وكم من القرود ُع ِّذبت يف

تطو ًرا
التجاربُ ،
وز ِرعت يف أدمغتها أقطاب كهربائية إلجياد طرق أكثر ّ
ُطرح بداعي الشفقة
وتعقيدً ا لتعذيب اإلنسان نفسه؟ هذه األسئلة ال ت مَ
الطبيعية لدى ّ
كل كائن برشي ل تقنعه خدعة العلم الكبرية التي تثم عىل

مَ
العال احلديث ،ولكنها
هذه األسس املدنّسة يف حجرات التعليم املقيتة يف

أن الناس يثقون ً
تُطرح من إدراك رصني ّ
ثقة حقيقية بالعملية املعرفية التي

مَ
العال اليوم .عىل ّ
أن عا ّمة الرجال والنساء
تنتجها اجلامعات واملدارس يف
يف "املجتمع املتقدّ م" للثقافة السائدة هم أجهل الناس من بني البرش الذين

مَ
خرجت العمليات
مشوا عىل سطح هذا الكوكب .فمن املهد إىل اللحد ُأ
مَ
الطبيعية للحياة من أيدهيم ،أجل ،من الوالدة إىل الوفاة .فليس عندهم
2018
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معرفة بذاهتم وال بجسدهم ،فال يستطيع أحدهم أن يو ِّلد أطفاله أو يدف مَن

موتاه؛ وتتحك ُّم هبم بالقوة مجاع ٌة من النخبة ال سلطة هلم عليها؛ وحيارب
ضدهم ومن أجلهم جيش تقني ليس هلم عليه سلطة أو مكنة لقيادته؛

وحيكمهم إجراء زائف متا ًما يرتكهم عاجزين ومستسلمني وعميانًا عن
أي هدف اجتامعي وخالني من أي غاية خاصة .ومع ِّ
كل هذا ختربهم

بأنم هم الشعب وهم السادة ّ
وأن
دو ًما خطابات الثقافة السائدة ّ
القرارات منهم وهبم(((.

كان هذا االنحطاط االجتامعي املوازي هو الذي قدّ م السياق الشخيص لصعود
النزعة العلمية .وك ّلام تع ّلم اإلنسان املزيد عن بيئته املا ّد ّية الفيزيائية بدا أنّه ينسى أكثر فأكثر
املبادئ الروحية واحلقائق الدينية .وبعيدً ا عن شمولية الفلسفة املدرسية السكوالستية،
والتحول يف التعليم إىل تشديد النزعة اإلنسانية عىل األدب والعلوم،
بدأ اإلصالح
ّ
الذي مع ذلك ل يقدّ م أية وسيلة ربط بني االثنني ،بخلق مَ
عالٍ منقسم متش ّعب بقوة يف
الغالب؛ ثم رسعان ما أثبت إىل حدٍّ كبري أرضي ًة خصبة لصعود العلامنية الفعلية .وكذلك

من الواضح متا ًما ّ
أن الليربالية (صارت اآلن بحكم األمر الواقع الفلسف مَة الرسمية
للحكومات الغربية املعارصة ومؤسساهتا األساسية) قد انبثقت من املنهاج الذي وضعته
الربوتستانتية ،باعتبارها ،أي الليربالية ،اخلطوة املقبلة املنطقية ألوربا ،وذلك بتشديدها
( )8عبد القادر الصويف( Indications from Signs ،دالالت من عالمات) (نورويتش :مطبعة ديوان،

 ،)1980ص.((-(( .
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عىل التقدّ م العلمي وحرية الفرد واحلامية احلكومية هلذه احلرية الفردية وللحريات املدنية.
ِ
املؤرخ الربيطاين الكبري ِ
تشادوك يف كتابهSecularisation of :
أون
وقد ّبني ّ

( the European Mindعلمنة العقل األوريب) أنّه يف حني تبدو النزعة التحررية
والتحرر ،يف حدِّ ذاهتا بالتأكيد بريئة وجديرة
(الليربالية) ،بوصفها إيامنًا باحلرية
ّ

باإلعجاب بام فيه الكفايةّ ،
فإن الفهوم املفرطة يف السذاجة ملعنى هذه املفاهيم ونطاقها

تؤ ّدي إىل "نزوع عا ّم إىل التشكّكية يف الفلسفة والالأدرية يف الدين ثم يف النهاية إىل
الفوىض يف السياسة؛ وهذه التشكّكية يف الفلسفة والالأدرية يف الدين حاصلة بقطع
مهام
النظر عن التعليم الذي يمنحه الفالسفة أو رجال الدين .وليس احلق أو خالفه هنا ًّ

صحيحا ّ
فإن اإلنسان العا ّمي قد ُز َّج يف وضع
أو له صلة باملوضوع؛ فحتى لو كان اليشء
ً
ال يستطيع به القرار"(((.

ولكن هل جيب ح ًقا أن تعتني التشككية والالأدرية ،بالرضورة ،هبذه احلقوق
األساسية كحامية الدولة للحرية والتحرر ،باإلضافة إىل حرية الضمري ،وحرية اتّباع
الدليل حيثام يأخذ املرء ،وأن خيتار تب ًعا لذلك الدي مَن أو الالدين؟
التوجه أنّه قد ثبت أنّه غري واقعي يف العمق ،إن كان للمرء حتت
املشكلة يف هذا
ّ
هذه الظروف أية آمال يف احلفاظ عىل أي مظهر ملجتمع متد ّين .وقد أوضح تشادوك أنّه:
ِ
(ِ )9
تشادوكSecularisation of the European Mind in the 19th Century ،
أون

(علمنة العقل األوريب يف القرن التاسع عرش) (كمربدج :مطبعة جامعة كمربدج ،)(9(5 ،ص.(5 .
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"إن غلبت أحقية أن يكون املرء الدين ًيا فال بد من تفكيك املؤسسات واالمتيازات
والعادات للدول واملجتمعات ،تفكيك بالقدر الكايف عىل األقل ،ملنع الدولة أو املجتمع
من ممارسة ضغوط عىل األفراد حتى يكونوا متد ّينني إن أرادوا أال يكونوا متد ّينني.
فالدولة الليربالية ،املستمرة
استمرارا منطق ًّيا ،ال بدّ أن تكون دولة علامنية"(.(11
ً
وال يمكن حلياد الدولة حيال أمور احلقيقة الدينية إال أن تزيد من قوة االنطباع،
الذي تشكّل لدى عموم الرجال أو النساء من مزاعم النزعة العلمية يف تعليمهم ويف أي
مكان آخرّ ،
بأن الدين جمرد مسألة خيار شخيص ال يمكن أن يكون له صلة باملنطق ،فال
يمكن إثباته يف ذاته ،وهو ،مرة أخرى" ،ذايت" يف األصل .وبحسب تعبري براد غريغوري:
أن اخليار الفردي الذايت هو ُ
يبدو ّ
أي أساس لإلجابات عن أسئلة
نطاق ّ
احلياة وسط تعدديتنا املفرطة .فأساس هذه اإلجابات عندهم يف املجتمع

الغريب اليوم هو فعل ًّيا اعتباطي ( ،)arbitraryويف املعنى االشتقاقي:
 arbitriumأي إرادة اإلنسان الفردية .وهذه االعتباطية حتميها الدول
الليربالية احلديثة((((.

ً
فبدال من االعرتاف بأي مفهوم من مفاهيم احلق املوحى به أو الرشيعة اإلهليةُّ ،
كل
التحررية (الليربالية) احلديثة معدٌّ ومقصود لطمأنتنا ّ
بأن احلقيقة
يشء تقري ًبا يف بيئة الدول
ّ
( )10املرجع السابق ،ص.(( .
املتعمد) ،ص.((( .
((() براد غريغوري( The Unintended Reformation ،اإلصالح غري
َّ

23
21

مدخل إلى دراسة األزمة الروحية الغربية

األصلية أو الواقعية ح ًقا أو حتى احلقيقة املوضوعية الوحيدة إنّام هي ذات الفرد ،ال الذات
أن األديان وف ًقا هلذه النظرية املعرفية احلديثة ربام ليس بوسعها أن تقدِّ م ً
اإلهلية .وذلك ّ
دليال
جاز ًما أو ناف ًيا ،وأصبح نفعها املمكن الوحيد ّأنا ٌ
شكل من أشكال العالج سواء ملجرد

ختفيف القلق أو ملساعدتنا يف "خلق" معنى لغاية أعظم حلياتنا .وكام قال براد غريغوري:
عام خيتاره الفرد"(.(12
"القيمة العليا هي االختيار الفردي يف حدّ ذاته برصف النظر ّ

سمث ِ
كرستيان ِ
ثم ينتهي بنا األمر ،كام ذكر ِ
وم ِلندا ِدنتون يف كتاهبام Soul

( Searchingبحث الروح) ،إىل "نموذج مثايل" فيه أديان كثرية جدًّ ا بعدد األفراد:
األفكار األساسية اجلوهرية التي تشكّل الفردية الدينية األمريكية هي

لكل ٍ
أن ِّ
ّ
مالئام
فرد مت ُّي ًزا فريدً ا عن مجيع األفراد اآلخرين ويستحق دينًا
ً
وأن عىل ِّ
كل فرد أن خيتار بحرية دينه اخلاص؛ ّ
لذاته الفردية؛ ّ
وأن الفرد

هو احلاكم عىل الدين وليس العكس؛ ْ
امر مَس الدي ُن
وأن ال حاجة إىل أن ُي مَ

يف مجاعة مشرتكة أو هبا؛ وأنّه ال جيوز أن حيكم شخص عىل دين اآلخرين

يغريه؛ ّ
وأن املعتقدات الدينية هي يف النهاية قابلة للتبادل
أو حياول أن ّ

طاملا ّ
أن املهم هو ليس سالمة النظام االعتقادي بل الشعور بارتياح الفرد
املعتنق ملعتقدات دينية خاصة(.((1

((() املرجع السابق ،ص.((( .
سمث ِ
كرستيان ِ
((() ِ
وملِندا ِدنتونSoul Searching: The Religious and Spiritual Lives ،

( of American Teenagersبحث الروح :حياة املراهقني األمريكيني الدينية والروحية) ،ص.170 .
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وعالوة عىل ذلك ،صارت توجد منظومات أخالقية بعدد ما يوجد من أفراد!
حقائق أخالقية ثبوتًا الزمن ًّيا ومن
بت فيها
ٌ
ففي غياب أي اعرتاف بحقيقة معقولة مَت ْث ُ
ثم يكتشفها ،وال ي ِ
نش ُئها ،العرف االجتامعي ،كام هو حال ما تعتقده أغلب الفلسفات
ُ
ّ

فرض ِ
التقليدية والرشائع االجتامعية والدينية السابقةّ ،
أية قوانني غري تلك التي
فإن مَ
ّ
جمر ُد شكل من أشكال االستبداد الرصيح.
هتذب حرية الفرد وتكفل سالمته هو ّ
ّ
أيضا صعود الصحافة،
التحررية
وكان أحد أعراض الفردية
املرسع هلا ً
ّ
واملنشط ّ

حل ّجة بل يف شخصية الكاتب الفرد،
املجرد غري
ّ
املتأصل يف مرجعية ا ُ
بتشديدها عىل اجلزم ّ
نجا قو ًّيا يف إيصال مفاهيم النسبية األخالقية إىل التداول
وكان هذا الصعود يم ّثل ً
اجلامهريي.
فربام أضعف جميء الصحافة (أكثر من جميء العلم احلديث) االتفاقيات األخالقية
الراسخة التي كان يقوم عليها توافق املجتمع األوريبّ ...
ولعل جميء الصحافة دفع عموم
أي
القراء نحو الشعور بنسبية اآلراء ك ِّلها ،ال سيام نسبية املعايري األخالقية ...وكان هدم ّ
ّ
ٍ
أمرا أساس ًّيا يف عملية العلمنة(.(14
توافق راسخ يف املرجعية األخالقية ً

التطرق إىل أهم أعراض جعل املعنى ذات ًّيا ،ال سيام تزئة العلم واألخالق
بعد
ّ

وجعلهام نسب مَيني ،لننتقل يف مقالنا التمهيدي إىل ال مَع مَرض الثاين املتع ّلق بجعل املعنى
ِ
(ِ )(4
تشادوكSecularisation of the European Mind in the 19th Century ،
أون

(علمنة العقل األوريب يف القرن التاسع عرش) ص.40 .
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األول :الالتارخيية ،أي
متفرع عن ال مَع مَرض ّ
ذات ًّيا و"الفيزيائ ّية" موضوع ّية ،وهو مَع مَرض ّ

حالة الفصل عن منظور التاريخ وسياقهّ .
فإن شعوب إنكلرتا وفرنسا وأملانيا ،وهم عىل
التحررية
رأس املشكِّلني األوربيني الغربيني لعرص التنوير وما بعد التنوير واملجتمعات
ّ

(الليربالية) التي صارت اآلن جمتمعات ما بعد احلداثة ،ك ّلها تشارك يف إظهار انفصام

ٍ
متسارع أكثر من ذي قبل عن مايض ٍّ
ماض تعله هذه النسبية يف
كل من هذه الشعوب،
العلم أكثر بعدً ا والواقعية من أي وقت مىض.
مثال ما أشارت إليه إحدى الدراسات احلديثة ّ
ولنأخذ يف االعتبار ً
بأن  %05من
اسا
الشباب الذين أعامرهم ترتاوح بني  42-61يف بريطانيا ل حيرضوا يف حياهتم قط قدّ ً
املؤرخ املاركيس العلامين برصاحة معلنةِ ،إرك هوغسباوم،
واحدً ا يف كنيسة! وحتى ّ

يف كتابه الشهري عن تاريخ القرن العرشين( The Age of Extremes :عرص
يتحرس عىل ّ
أن "هدم املايض ،أو باألحرى اآلليات االجتامعية التي تربط
التطرفات)،
ّ
ّ
أهم ما يم ّيز الظواهر املخيفة
تربة املرء املعارصة بتجارب األجيال السابقة ،هو أحد ّ

للقرن العرشين املنرصم؛ فأغلب الشباب والشا ّبات يف ناية القرن ترعرعوا فيام يشبه
احلارض املستمر مفتقرين إىل أية عالقة طبيعية باملايض الشعبي لألزمنة التي يعيشون
التحوالت إىل احلياة الغربية للقرن
فيها" .ثم يميض هوغسباوم يف حتديد بعض أشدّ
ّ
تنغيصا هو تفكك النامذج القديمة
التحوالت
العرشين فيقول" :يف بعض النواحي أشدّ
ً
ّ

للعالقات االجتامعية اإلنسانية ،ويأيت مع هذا التفكك ،واليشء باليشء يذكر ،مَث ْل ُم
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متفج ًعا عىل
الروابط بني األجيال ،أي بني املايض واحلارض" .وقد كتب عىل نحو مؤ ّثر
ّ
هذه احلال:
يف ناية هذا القرن (يعني القرن العرشين) صار ممكنًا ألول مرة رؤية ما

قد يبدو عليه مَ
ـم فيه املايض ،بام يف ذلك املايض يف احلارض ،قد
العال ،عا مَل ٌ
ـم فيه اخلرائط واجلداول القديمة التي اهتدى هبا الناس،
فقد دوره؛ عا مَل ٌ

نتحرك به والبحر
فرادى ومجاعات ،عرب حياة ل تعد مت ّثل املشهد الذي ّ
ـم ال ندري أين ستأخذنا فيه رحلتنا ،أو حتى أين
الذي نبحر فيه؛ عا مَل ٌ

ينبغي أن تأخذنا(.(15

وقد أكّد هذا االنفصام الشديد ُمن ِّ
ظر العلمنة ،كالوم براون ،يف كتابهDeath The:
of Christian Britain: Understanding Secularisation 1800-2000

(موت بريطانيا املسيحية :فهم العلمنة  ،)1800-2000حني قال" :كان اجليل الذي نشأ
يف الستينيات أكثر تباينًا مع جيل آبائه من أي تباين بني جيلني فيام مىض من القرون" .وقد
التحول اجلذري؛ فبعضهم يعتقد أنّه
انقسم املؤرخون حول أهم أصل ضمني س َّبب هذا
ّ
تأثري التصنيع الذي أصابته العلمنة بال مراء بسبب "إزالته للروابط األبوية الوثيقة بني
الطبقات االجتامعية وإحلاحه عىل تدنيس يوم العطلة الديني (السبت/األحد) بالعمل
(ِ )(5
التطرفات ،)(99(-(9(4
إرك هوغسباوم( (99(-The Age of Extremes 1914 ،عرص
ّ
أباكوس  ،(995ص.(6 .
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أو بالرتفيه"( .(16ويلوم آخرون ،كام سبق أن ظهر لنا ،النزعة الفردية الشديدة لدى النامذج
املتنوعة للربوتستانتية ،ورفضها للرتاث لصالح التفسري الفردي للكتاب املقدّ سّ ،
ألن
متنوعة للتحررية (الليربالية) وبعد
هذه النزعة بذاهتا مسؤولة عن تكاثر مظاهر فردية ّ
ذلك تبنِّيها .وكام ذكر كالوم براون ،يف مرحلة مع ّينة من التاريخ الديني يف أوربا (ال
حتولت طبيعة التد ّين "من مفهومه يف العرص احلديث املبكر (وبالتأكيد يف
سيام بريطانيا) ّ
العصور الوسطى) باعتباره والء "امتثال" للدولة وخضوع للسلطة األخالقية واملدنية،
خيارا شخص ًّيا ،جمرد قرار أو سلسلة
إىل مفهوم "حديث" جوهر ًّيا للدين باعتباره
ً

مهمة ّ
ثم ّ
أن احلربني العامليتمَني األوىل والثانية ،وها فريدتان
إن مما له داللة ّ
قرارات"ّ .
الشعب إىل متط ّلبات
يف التاريخ البرشي من حيث حجم الدمار وسعة النطاق ،اض ّطرتا
مَ
واحتياجات ل ُي مَر مثلها قط يف أي وقت مىضً .
فمثال عمل املرأة للمساعدة يف جوانب

متعددة للجهد احلريب وكذلك ألخذ مكان الرجل الغائب يف عمله قد وضع سابق ًة

جديدة أفضت إىل تغيري اتاه أوربا جذر ًّيا ،بام يف ذلك االتاه الديني .وقد أشار إىل ذلك
كالوم براون بقوله:
والرادع األخالقي للرجل
ب تد ّي ِن العائلة
مَ
كانت املرأة فيام مىض ُل َّ
واألطفال ...ثم كان النمو الفارق يف اخلمسينيات لدور املرأة الثنائي يف

( )(6كالوم براون( The Death of Christian Britain ،موت بريطانيا املسيحية)َ ،رتلِدج ،2009
ص.20 .
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ً
مهام يف نشوء الالدينية ،مما أحدث ضغ ًطا
البيت والعمل
ها ًّ
عامال مسا ً
الربوز املهم
جديدً ا إزاء اختيار نموذج حيدّ د "واجبات" املرأة؛ وأزعج
مَ

للربوتوكوالت اإلنجيلية الربوتستانتية؛ وجعل املرأة كام الرجل جز ًءا من

"املشكلة" الدينية ذاهتا .عىل ّ
أن إعادة تشكيل هوية األنثى ضمن العمل

والعالقات اجلنسية واملناسبات الرتفيهية اجلديدة أواخر الستينيات
وضعت اهلوية النسائية ،وليس النسوية (املساواة بني اجلنسني) فحسب،
يف صدام مع التفسري املسيحي لألنوثة(.(11

وبعد أن استوعبت الكنيسة الربوتستانتية ،متأخر ًة جدًّ ا ،العواقب الكارثية املحتملة
للتد ّين العام هلذه الروح الوليدة للعرص ،حاولت مذعورة أن تستجيب و"حتدِّ ث"
وتصبح "مالئمة الصلة بالواقع" مرة أخرى .ول يكن اجلدل قط حول إعادة تأكيد القيم
الدينية التقليدية ّ
ألن الكنيسة نفسها يف مظهرها السائد العام ل تعد تؤمن هبذه القيم؛ ويف
ناية املطاف ،أ ّدت الكنيسة بنزعاهتا الفردية املتصاعدة باستمرار إىل الظروف نفسها التي
هتدّ د اآلن وجودها.
وذكر كالوم براون ّ
التجمعات الكنسية املسيحية يف بريطانيا حاولت
"كثريا من
أن
ّ
ً

ً
أشكاال جديدة لطقوس
التوافق مع العرص اجلديد للشباب يف أواخر الستينيات فأحدثت
العبادة الدينية باستخدام القيثارات واملزامري ،واللباس احلديث ،وأجواء البهجة
((() املرجع السابق ،ص.((9 .
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ُ
القول ّ
إن هذه
والتصفيق ،ساعية ملحاكاة أفانني ثقافة الشباب" .وليس تبسي ًطا لألمر
املحاوالت فشلت ً
فشال ذري ًعا .فلم تستطع األجيال اجلديدة االرتباط باملسيحية التي
أضحت يف احلقيقة شي ًئا لغته غريبة وغري مألوفة .ومنذ مدة ليست بعيدة ،أدركت جمموعة
من الباحثني الربيطانيني ،بمقابلة عائالت من أجيال متعددة لدراسة طبيعة العلمنةّ ،
أن
األجيال األخرية للشباب بخالف آبائهم وأجدادهم عانت من "غياب نسيج قصيص
أو جمموعة من التعابري التي كان بإمكان الذين قوبلوا أن جييبوا هبا .فهم من جيل ل
يأخذ تدري ًبا عىل كيفية التعبري عن تد ّينه"؛ وال عجب .يف آخر األمر "أرست بريطانيا هذا
بتحرر قوانني الفحش ( ،)1959واإلجهاض ( ،)1967والطالق (،)1969
التوجه
ّ
ّ
وإباحة أفعال الشذوذ اجلنيس قانون ًيا ( ،)1967وإلغاء الرقابة عىل املرسح (،)1968

وتقديم أدوية منع احلمل لغري املتزوجني عن طريق "خدمة الصحة الوطنية" (."(1967
فصارت ٍ
آنئذ أبسط املبادئ الدينية واألخالقية وأكثرها بداهة حمل نظر وجدل ،ول يعد
الوالدان حيدّ ثان هبا أطفاهلام ،وهبذا وصلت املسيحية يف آخر املطاف إىل ناية مؤ ّثرة يف
بريطانيا ،بعد أكثر من ألف وثالثامئة سنة .فامذا لو أخذ أي يشء مكانا اآلن؟
متفرع عن "تزئة العلم
وال مَع مَرض األخري لألزمة ،النفاق والغرور ،هو ً
أيضا ّ

واألخالق" ،وهذا ما ورد يف كتاب ( Discourse on Colonialismمقالة عن
االستعامر) ملناهض االستعامر الشهري إيميه سيزير:
أوربا عاجزة عن تربير نفسها أمام حمكمة "العقل" أو حمكمة "الضمري"؛

قبحا
وهي ...عىل نحو متزايد ،تلجأ إىل النفاق ،وك ّلام زاد النفاق ازداد ً
30
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تناقصا م ّطر ًدا((((.
فتتناقص إمكانية خمادعته
ً
خصوصا تاه
يميل املسلمون يف بداية القرن الواحد والعرشين إىل احلساسية
ً

النفاق الذي نقده إيميه سيزير نقدً ا ً
مجيال وهدّ ا ًما ،ال سيام حني يمتزج مع الالتارخيية

التي سبق ذكرها .فكم من املكر لدى كثريين جدًّ ا يف الغرب ،كام نشعر ،وهم يبغون

بأنم قلقون قل ًقا صاد ًقا من ّ
أن اإلسالم احلقيقي مت ّثله
بوضوح إقناع أنفسهم وإقناعنا ّ
ً
داعش ً
مشو ًها من معتوهني
متثيال
أصيال ،تلك العصابة الرسيالية املنحرفة انحرا ًفا غري ًبا ّ
صورا من فظائع احلرب
وهابيني قتلة مضطربني عقل ًّيا (ربام يبدو ّأنم كانوا يدرسون
ً
ٍ
ملاض غريب يضمن إثارة
العاملية الثانية يف أوربا ليصيغوا بعناية اختال ًقا مألو ًفا هو ظِ ٌل

مجهورهم الغريب)؟ وبعيدً ا عن اهلزل ،ل تكن ثمة آالت تصوير عالية الدقة موضوعة
تصورها ،بتفاصيل بشعة وببطء
يف غرف اجللوس العراقية لتوثيق املعاناة التي ال يمكن ّ
كام يف أفالم داعش القبيحة ،معاناة ابتليت هبا أمهات وآباء وأطفاهلم حينام كانت القنابل
األمريكية تنهمر عىل بيوهتم .ومع ذلك ال يزالون ،نساء وأطفال ورجال ،أمواتًا .ولكن
ال ،هم ل يتعرضوا إلبادة منهجية بسبب عنرصهم أو عرقهم كام اليهود (فهل يمكن
أن يتأكد لنا ح ًقا أنّه من املستحيل أن حيصل بحال من األحوال مثل هذا مرة أخرى؟)

قتال عشوائيا ألنم عاشوا يف ٍ
ولكنهم ُقتِلوا ً
بلد قررت القوى التحررية الليربالية أنّه ليس
ًّ ّ
( )(8إيميه سيزير( Discourse on Colonialism ،مقالة عن االستعامر)Monthly Review ،
 ،Press 2000ص.(( .
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"ح ًرا" ،وال "حترر ًّيا" ليربال ًّيا ،وال "ديمقراط ًّيا" .فكان ال بد من حتريره ،هكذا ببساطة.
ُ
حتريره من احلياة؟ فكام كان اليهود يف الثالثينيات واألربعينيات ،هم ضحايا تطبيق
جمنون إليديولوجية يشعر مؤ ِّيدوها أنّه ليس الدفاع عنها من الناحية األخالق ّية ممكن
أيضا ج ّيدة وحتى رضورية .وقد ذكر ذلك براد غريغوري:
فحسب بل ّإنا ً
يبدو أنّه ال يزال ماليني األمريكيني يؤمنون بفكرة الرئيس ويلسون ّ
أن للواليات
ومهمة ر ّبانية عليها أن تنجزها يف العال ،وهي "نرش احلرية
املتحدة مَقدمَ ًرا إهل ًّيا
ّ
والديمقراطية" .وللتك ّيف مع جان جاك روسو ،فاهلدف يف الظاهر إجبار ...اآلخرين

أحرارا ،وإن لزم األمر عن طريق تدخل عسكري استباقي ،حتى لو كان
عىل أن يكونوا
ً
ذلك يعني مَ
حتررهم وزعزع مَة استقرار حياة
قتل عرشات اآلالف ممن كان من املمكن ّ
املاليني غريهم(.(19

أيضا جون ستيوارت ِمل ،باعتباره أكرب الليرباليني ،عن الذين يرفضون
وقال ذلك ً
أحرارا" :االستبداد ٌ
أن يكونوا
شكل رشعي للحكومة يف تعاملها مع الرببريني"(.(21
ً
ما الذي جاء هبذا النفاق والغرور غري العاديني؟ ماذا عن أوربا واآلن أمريكا التي
التعصب وهذا العنف ،إذ َّ
َّ
إن مفهوم "التسامح" ذاته كان ال
غذت هذه العنرصية وهذا
ّ
بد من "اخرتاعه" يف القرن السابع عرش يف أوربا ألنه ل يكن قبل ذلك أي قدر من بنية
املتعمد) ،ص.((( .
( )(9براد غريغوري( The Unintended Reformation ،اإلصالح غري
َّ
تشادوك "علمنة العقل األوربي في القرن ((" ،ص.(( .
( )20مقتبسة من كتاب ِأون
ِ
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ٍ
خصوصا باعتبار أن
شكل من "اآلخر" عىل اإلطالق،
حتتية مفهومية للتعامل مع أي
ً

مَ
العال اإلسالمي طيلة
املسلمني واملسيحيني واليهود يف ذلك الوقت كانوا متعايشني يف

يفرس سبب عدم قدرة الغرب عىل مَقبول "اآلخر" إال بمقاربة نسبية؛
ألف عام؟ وما الذي ّ

ّ
ّ
بالتخيل عن احلق ذاته؟ وما اخلطأ يف حضارة
بالتخيل عن إقصائيته املعتادة ،متا ًما
أي
عظيام ذا
حترر ًّيا
تستمر يف جعل شخص مثل إرنِست ِرنان
ً
شهريا إىل حدّ كبري بوصفه ّ
ً

نزعة إنسانية؟ ذلك الذي قال:

العامل ،العرق الصيني ،لدهيم براعة يدوية رائعة ،وبال
صنعت الطبيعة عر ًقا من ّ

كرامة تقري ًبا ...وعر ًقا من فالحي األرض ،الزنوج ...وعر ًقا من السادة واجلنود ،العرق
األوريب(.(21

أن االعتقاد اإلقصائي بإنسان إله يعت مَقد أنّه ل ِ
فهل القضية ّ
يأت إىل األرض إال مرة
ُ

أي
يف حلظة من "التاريخ" ،مما جعل من املستحيل حتديد مكان ح ًقا "لآلخر" ،بمعنى ّ
إنسان خارج هذه النعمة اإلهلية الفريدة التي جاءت مرة يف التاريخ؟ وهل القضية ّ
أن

ذلك اإلنسان اإلله ل يستطع "ربام أن ُحيرض نفسه" ليصفح عن خلقه دون أن يعذب نفسه
بقسوة يف البداية ثم ينتحر ،مما جعلها حضارة بتلك اهليئة العنيفة واملتشائمة؟ أل تكن
بالفعل هذه االنحرافات للرسالة النقية لواحد من أعظم الرسل ،املسيح عليه السالم،
هي التي أفضت يف ناية املطاف إىل تلك االنتهاكات لإلنسانية احلقة؟ ربام لن نعرف عىل
((() ذكر ذلك إيميه سيزير يف كتابه "خطاب عن االستعامر" ،ص.(8 .
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وجه اليقني أبدً ا ،ولكن ما ال ريب فيه ّ
أن شعوب الغرب ،كام قال غينون:
يميلون ً
متأص ًال إىل احلكم عىل اآلخرين تب ًعا ألنفسهم ،وينسبون إليهم خماوفهم
ميال ّ

باإلضافة إىل أساليب تفكريهمّ ،
وإن ُأ ُف مَقهم الذهني ض ّيق للغاية حتى ّأنم ال يضعون يف

فبأي حق يطالب الغربيون بفرض ما حي ّبون وما ال
احلسبان إمكانية وجود غريهمّ ...

حي ّبون عىل ّ
"التحرر" الذي باسمه جيربون العال بأرسه عىل تقليدهم!
كل أحد؟  ...إنّه
ّ
يتصورون بالفعل ،من واقع افتتانمّ ،أنم حيظون بمكانة بني
واألدهش من هذا ك ّله،
ّ

وألنم ُخي مَشون كام ُخت مَشى أية قوة غاشمة ،يعتقدون بأنفسهم
مجيع الشعوب األخرىّ ،

معر ًضا خلطر أن حي ّطمه تيهور ثلجي ،فهل النتيجة
ّأنم حمط إعجاب؛ فحني يكون إنسان ّ
املنطقية من ذلك أن يكون مت ّي ًام هبذا التيهور احرتا ًما وإعجا ًبا((22؟

بيد ّ
أن االتاه السائد للمؤسسة السياسية األوربية الغربية ،وبالطبع أمريكا عىل
نجاحا
بأنم مصابيح اهلدى للعال .فهم كانوا ناجحني
نطاق أوسع،
ً
مستمر يف االعتقاد ّ
ٌ
ً
هائال ال ريب يف ذلك؛ ّ
ً
طويال
أي امرئ مكث يف الرشق األوسط احلديث مك ًثا
وإن ّ

وكان ينظر بعني ثاقبة سيدرك ّ
أن الدول التي تعدّ اآلن إىل حدٍّ كبري "مستقلة" وكانت

ٍ
مستعمرات أوربية ،يمكن القول ّإنا اآلن شعوب "خاضعة" ح ًقا أكثر مما كانت
من قبل

عليه حتى يف أيام االستعامر .وقد كان الغزو الثقايف األوريب الغريب جز ًءا من السلطة
واهليمنة الشاملة ،خم ّل ًفا يف أعقابه ما ال يقل عن إبادة ثقافية مجاعية.

((() رينيه غينون( East and West ،الرشق والغرب) ،ص.(5-(4 .
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تفوق احلضارة الغربية ،الذي يعتقد به ذلك اللفيف الواسع من
تكمن املعضلة يف ّ

غالبية الدول التي سبق هلا التس ّلط واهليمنة اعتقا ًدا قو ًّيا ،سواء اعرتفوا به عىل هذا النحو

يقروا ّ
بأن هذا يقتيض العبود ّية
أم ال .والقضية ليست سوى ّأنم ال يرون وال يبغون أن ّ

واإلخضاع الثقايف للغرب ،وذلك ّأنم ُخدعوا بوهم انترش بنجاح استثنائي أوحى هلم

بأن القيم الغربية قيم عاملية وحياد ّية من الناحية الثقافية .عىل ّ
ّ
أن التفكك املتزامن للنُ ُظم
التعليمية املوروثة التي نرشت املبادئ األوىل القديمة األصيلة أفىض إىل أن تكون فرتة
بحث يف هذا ك ّله يف ٍّ
حمل آخر.
احلضانة للعلامنية أرسع وانطالقتها أشدّ ؛ ولكن ال بدّ أن ُي مَ

غري ّ
أن املعضلة الكربى التي تواجهها األمة اليوم بال ريب هي ،بالضبط ،مَقبولنا للمبادئ
نتعمده أو نتو ّقعه أو نعيه ،وهذه املبادئ هي بعض
العديدة اخلاطئة يف أصلها ،مَقبول ل ّ
األعراض الرئيسة للداء الروحي العميق.

نحن الغربيني ليس لدى كثري منّا أدنى فكرة عن الطاقة الروحية التي عندنا بوصفنا
برشا .واألمر ذاته حيصل لنا نحن املسلمني؛ فالدين أصبح شكلية "افعل" و"ال تفعل"
ً
وصور عبادات ال تستمد رشعيتها إال من ذاهتا ،ح ّلت يف خلفية تربتنا اليومية النفسان ّية

وإحلاحا إىل
غموضا ،ونحن منشغلون بشأن "احلياة الواقعية" األكثر أهية
التي تزداد
ً
ً
حدٍّ كبري؛ أي انخراط كامل يف روح عرص العوملة يف بداية القرن الواحد والعرشين.
مستهجنني
حتولوا إىل أكباش فداء
مَ
واآلن ،أولئك املسلمون السائرون عىل نج الغرب قد ّ
كثريا ،يف عرص ميلء بأشياء تثري
ألزمة احلضارة الغربية .وهذا أمر مثري للغرابة والسخرية ً
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الغرابة والسخرية أقرب إىل السخافة ،يف مَ
ترصفه وشعوره يف الغالب كأنّه يعاين من
عال ّ
اضطراب الضغط النفيس بعد الصدمة ،ال سيام عىل نحو ظاهر يف مَ
العال اإلسالمي.

وأمام هذه التحدّ يات والضغوطات غري املسبوقة ،نحتاج بطريقة ما إىل أن نجد
كبريا من الرمحة ،وهذا ال يمكن أن يأيت إال بطول أناة وعناية يف البحث
يف أنفسنا ً
قدرا ً
والتبرص ،وذلك" :أن نفهم هو أن نصفح" ،كام تقول العبارة اجلميلة الفرنسية األصل.
ّ

ٍ
ٍ
وتقليدية عاطفية وجدانية،
حداثة ساذجة امتثالية
جيب أن نتع ّلم أن نوازن بني

تشع مرشقة باحلقائق الروحية للقرآن والدين احلق ،ولكنّها
فنتّخذ بدل ذلك أصال ًة ّ

مَ
العال احلديث .وجيب أن نثق
مستسلمة بالكامل للسياق الذي فرضه عليها حكم اهلل:
باهلل ح ًّبا بسيد األولني واآلخرين ﷺ.
هذا ّ
هاجسا من اإلسالم؛ فيها ذاكرة عميقة حت ّن إىل
وإن يف عمق النفسية األوربية
ً

املايض ،ربام إىل العبادة والنسيج االجتامعي الو ّدي ألوربا قبل عدّ ة قرون مضت .وإذا
تقويام حقيق ًيا،
تقوم موقفها
ما استطاعت أوربا يف العقود القادمة بشجاعة وتعاطف أن ّ
ً
وتسعى للتعامل مع ما أ ّدى يف تارخيها إىل هذه األزمة الروحية اخلطريةَّ ،
فإن يو ًما ما لعله

كل يشء ومع ِّ
قريب ،عىل الرغم من ّ
كل ما عانت منه وما سببته من معاناة لآلخرين،
بأنا حبىل باإلسالم ،عىل
نفسها ،بفضل ورمحة من اهلل؛ وهي ّ
تبرش أحباءها ّ
ستجد فيه مَ

حدِّ تعبري بديع الزمان سعيد النوريس .ولكن هذا سيتوقف عىل املسلمني.
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