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هل التنوير والتحديث ُمرتادفان؟
ُممد ال�ساملي

ْ
كمرتادفيَ .ب ْيد �أن امليل نحو احلد الأول قد يكون مدفوعا بتوخي ق�سط من املو�ضوعية ،ويجد �صاحبه نف�سه واقعا يف �سرد
التنوي ُر �أو التحديث كالهما ُي�ستعمل غالبا
نف�سه م�شدودًا �إليه؛ فهو :االنغما�س يف التوجه املذهبي،
دار�س الأنوا ِر َ
ال ينتهي من املت�شابه واملختلف من الأخبار والن�صو�ص� .أما احلد الثاين الذي ميكن �أن يجد ُ
فيعتنق م�سلمات قد تكون من الأحكام امل�سبقة الرائجة خالل ع�صر التنوير �أَو هي الآن ب�صدد الرتويج عنه.
وي�أتي الكاتب حم�سن اخلوين يف مقالته مبجلة الت�سامح بعنوان «التنوير والعقل والدين» مبحاولة الوعي بهذا الإ�شكال؛ وذلك بطرح عدة �أ�سئلة وموا�ضيع انطالقا
من الفل�سفة الكانطية حول العقل والنقد دون التقوقع داخلها� ..أبرزها :هل نحن جمربون على �أن نكون مع التنوير �أَو �ضده؟ ويتعلق ال�س�ؤال الثاين -الذي يفرت�ضه
البحث يف مفهوم التنوير -ب�إمكان ف�صل الغايات العملية عن ال�ضرورات النظرية «املتعلقة بالبحث عن احلقيقة» ،وهل العقل كما ت�صوره التنويريون واح ٌد �أم متعدد؟
وهل النقد عالمة على قوة العقل �أم على �ضعفه؟ .ومن ثم يتطرق ملو�ضوع التدين كونه يعد مو�ضوعا جوهريا لفل�سفة التنوير.
ن�شر كانط يف جملة ()Berlinische Monatsschrift
�سنة  1784حول التنوير .ون�ستخل�ص من املقال ما يلي:
 يعرف التنوير ب�أنه حركة ،يتم فيها التنقل من مرحلة �إىل�أخرى� ،أي من الق�صور �إىل الر�شد� .أما على �صعيد فل�سفة
الأخالق فيعني ن�ش�أة الذات املكتفية بذاتها وامل�شرعة ملبادئها
الأخالقية.
 �إن التنوير هو اال�ستعمال ال�شخ�صي للعقل دون تبعية للغري�أو و�صاية منه.
 يتم تعريف التنوير من منظور فل�سفي ال يلغي امل�سافة التيتف�صله عن هذا احلدث وال يتما�شى معه.
ي�أتي الكاتب حتت عنوان «العقل والنقد» ليعرب عن ر�أي كانط
حول الوظيفة التي �أ�سندها � َإل العقل �أو التوجه العقالين
لع�صر التنوير ،والذي �أكد الثقة يف قدرة العقل على تطوير
املجتمع والتقدم به نحو الأف�ضل.
فالتنوير فعل يقوم به العقل الذي حترر من قيود اخلوف
والو�صاية ويت�سلح ب�شجاعة البحث الذاتي عن احلقيقة.
وهكذا يعد اعتماد منهج النقد عالمة على ن�ضوج العقل
وانخراط معتنقه يف الع�صر امل�ستنري؛ لذلك ال يكون امتالك
املعارك دليال على اخلروج من الق�صور لأن ذلك قد ال يعرب
�إال على رزوح حتت عبء التبعية ،فكرثة املعارك قد ت�ؤدي �إىل
ك�سل �صاحبها وخوفه من ا�ستعمال عقله بنف�سه .وهذا ما
ق�صده كانط عندما نفى �إمكان تعلم الفل�سفة يف الوقت الذي
�أقر فيه �إمكان تعلم التفل�سف .فعقل التنوير طاقة وحركة
وفعل ووظيفة ،ويعرب كانط عن ذلك ب�صورة جلية يف ت�صوره
للفل�سفة .والتفل�سف هو جوهر الفل�سفة فهو فعل عقلي يظهر
يف النقد الذي ال يحيل � َإل كائن بقدر ما يحيل � َإل وظيفة� .أما
مهمة النقد ،فهي امتحان قدرة العقل وحدوده.
وحتت عنوان «للعقل ا�ستعماالن» ،ي�أتي حم�سن اخلوين ليعرب
عن مفهومني �أ�سا�سيني لدى كانط حول ا�ستعمالني خمتلفني
للعقل؛ هما :اال�ستعمال اخل�صو�صي واال�ستعمال العمومي
للعقل ،واال�ستعماالن يجيبان عن ال�س�ؤال اخلا�ص بعالقة
النظرية باملمار�سة يف ف�ضاء الدولة واملجتمع.
يتعلق اال�ستعمال اخل�صو�صي للعقل ببع�ض الوظائف التي
يتوقف عليها حتقيق م�صلحة املجموعة؛ �إذ هي تتطلب
بع�ض الآلية ،وتقت�ضي �أن يكون �سلوك الأفراد املعنيني بهذا
اال�ستعمال خالل قيامهم بوظائفهم جمرد انفعال حتى تتمكن

احلكومة بوا�سطة نوع من الإجماع اال�صطناعي من توجيههم
نحو الغايات العمومية �أَو من منعهم -على الأقل -من الإ�ضرار
بها .ومينع كانط يف جمال اال�ستعمال اخل�صو�صي للعقل عن
الفرد التفكري احلر؛ لأن الطاعة هي رد الفعل الوحيد �إزاء
الأوامر حتى لو كانت ال تتما�شى مع الفكر احلر؛ ذلك هو �ش�أن
رجل الدين الذي ين�شر تعاليم كني�سته� ،أَو �أي�ضا �ش�أن املواطن
الذي ت�أمره حكومته بدفع ال�ضرائب .كل ه�ؤالء يعدهم كانط
قطعا تتكون منها الآلة الكربى� ،أي �آلة املجتمع املدين .لأن
�سري �ش�ؤون الدولة ي�شرتط �أن يت�صرف كل موظف يف حدود
ما ي�ؤمر به .وهذا هو واجب العقل يف الدولة� .إنه حبل يوثق
الأفراد حتى يتي�سر �سري �ش�ؤونها.
ولكن ذلك ال مينع املرء بو�صفه كائنا عاقال يتمتع بحق
التفكري احلر �أو التف�سلف �أن يت�صرف كعامل من خالل ر�سالته
با�ستعمال عقله العمومي .يتبني لنا �إذن حمافظة كانط ،من
خالل ا�ستعمال العقل ،على م�سافة وا�ضحة بني التفكري احلر
وطاعة ال�سلطة؛ �إذ على الفيل�سوف؛ بو�صفه مواطنا �أعلى
�سلطة عقله على كل ال�سلطات� ،أن يوجد املعادلة ال�صعبة
بني اخل�ضوع «للقانون» وحرية النقد .وهذا ما يجعل العقل
العمومي مهددا دوما بالتهمي�ش من قبل من بيدهم النفوذ
ال�سيا�سي ،وحبي�س الف�ضاء ال�ضيق الذي يتحرى داخله،
ونق�صد به ف�ضاء اجلمهور القارئ والنري.
وحتت عنوان «نقد الدين»ُ ،يحذِّر حم�سن اخلوين القارئ من
الوقوع يف التعميم املت�سرع؛ فاملوقف التنويري من الدين غري
متجان�س بني التقاليد التاريخية الأوروبية .لكن الأكيد �أن
الدين �أ�صبح �أحد �أهم املوا�ضيع التي ُي ْط َر ُح التنوي ُر من خاللها.
وعندما نربط التنوير بنقد الدين والذي اتخذ يف �أوروبا �شكل
العلمنة والالم�سيحية ،ف�إن معار�ضة التنوير قد اتخذت على
�شكل دح�ض النقد املوجه � َإل الدين ومتجيد امل�سيحية .وقد
�شهد ع�صر التنوير انت�شار حركات �أ�صولية معادية للتنوير.
فقد انت�شر اجلان�سيون مثال يف فرن�سا ،وكما منا يف بداية
الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر َعدَا ُء الفال�سفة
التنويريني لرجال الدين امل�سيحني ثم ت�أ�صل ليتوجه بالذات
�ضد الدين امل�سيحي .كما �شهدت �إجنلرتا حركات دينية وحروبا
دينية نتجت عنها الثورة الإجنليزية والتي �أفرزت نظاما ملكيا
د�ستوريا يقوم على مبد�أ الت�سامح الديني للمواطنني ،جند
�صداها يف ر�سالة جون لوك يف الت�سامح.

لقد رف�ض كانط �أن تكون املوا�ضيع الدينية اجلوهرية
مثل :اهلل ،وخلود النف�س ،وحرية الإن�سان -قابلة للمعرفةالنظرية؛ لأنها بب�ساطة �أ�شياء يف ذاتها غري خا�ضع ِة لأُ ُطرِ
املعرفة احل�سية من زمان ومكان ،وجعلها يف م�ستوى م�سلمات
العقل العملي الذي يبني علي َها الواجب اخللقي .موقف
كانط هذا َك َّون له �أتباعا ،كما �أثار �ضده خ�صوما لعل �أهمهم
هيجل ،الذي اعترب �أن «كانط» قد � َأحط من قيمة العقل
ملا �أنكر قدرته على تكوين معرفة عن اهلل الذي هو الرمز
الديني للمطلق .واملطلق هو -يف نظر هيجل -مو�ضوع العقل
وقمة الفل�سفة بامتياز .لقد جعل كانط -يف نظرهيجل-
العقل مت�سوال �أمام املطلق .وهكذا ك�سر هيجل احلدود التي
بناها كانط بني العقيدة والعقل ،وظن �أنه قد �أوجد بذلك
ال�سلم النهائي بني ملكات الوعي.
ويف عنوان «م�س�ألة الفل�سفة والدين راهنا» ي�أتي الكاتب لذكر
منوذجني من الفكر الراهن حول التنوير؛ �أولهما :يوا�صل
النقد اجلذري للتنوير «ليو �شرتاو�س» ،والثاين والذي ميثل
امتدادا للفكر التنويري «هابرما�س وراتزجنر».
 -1لقد انطلق ليو �شرتاو�س يف م�شروعه الفل�سفي من
الت�س�أول عن احلداثة والأنوار :هل هي واحدة �أم متعددة؟ وقد
ا�ستند �إىل التقليد الفل�سفي اليهودي والفل�سفة الإغريقية
وا�ستهدف �سيبنوزا بنقده .ويعترب �شرتوا�س �أن احلداثة قد
قامت على �أحكام م�سبقة عديدة؛ �أهمها :حتويل اهلل �إىل
متثل �أو جمرد فكرة واعتقاد ا�ستحالة العودة �إىل فل�سفة (ما
قبل حديثة) .وعلى عك�س املحدثني ي�ؤكد �شرتاو�س �أن املخرج
الوحيد من الأزمة التي �آلت �إليها احلداثة ،يتمثل يف العودة
�إىل فل�سفة ما قبل احلداثة.
 -2ال�صنف الثاين ميثل التيار احلداثوي ،والذي ميثله
الفيل�سوف يورجن هابرما�س ،ورجل الدين راتزجنر .حيث
�إنَّ الأول يدافع عن فكرة �أن احلداثة م�شروع مل يكتمل بعد
ومل يتبني ف�شله بعد على خالف �شرتوا�س .ويرى هابرما�س
�أنه ال يحق للمواطنني املعلمنني عندما يح�سنون القيام
بوظيفتهم ال�سيا�سية �إنكار احلقيقة الكامنة يف ال�صور
الدينية للعامل .ومن جهة �أخرى ،يتفق راتزجنر على �أنَّ
الكني�سة الكاثلوكية �أ�صبحت تتعلم من النقد م�شددا على دور
العقل يف ت�صحيح للباتولوجيا الدينية.
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