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من انترص أخريا ...العقل أم اإلميان؟
وليد العربي

�إ َّن ال�صراع بني الإميان والعقل خلق �صراعاً كبرياً بني الفال�سفة واملُتدينني ،وال َّتحول الذي �شهدته فرتة ما بعد احلداثة قلب املوازين� ،إذ كان الإميان هو
خا�صا ،مرتبطاً بالأفراد وا�ستبعد عن الطريق ،وهذا ما �سوف
امل�سيطر ،و�أ�صبح العقل هو املتحكم يف املمار�سات الإن�سانية ،يف حني �أن الإميان �أ�صبح �شي ًئا ً
نناق�شه يف مقال املفكر والفيل�سوف الأمريكي جون دي كابوتو املن�شور يف جملة الت�سامح « قيم الإميان والعقل يف �أزمنة ما بعد احلداثة».
�إ َّن ال��ت��ح��ول الأ���س��ا���س��ي ال���ذي �شهدته ف�ترة احل��داث��ة ه��و التوجه
ال��ع��ل��م��اين ،ال���ذي ان��ت�����ش��رت �أف��ك��اره ب�شكل وا���س��ع� ،إذ مل ي��ك��ن علم
ال�لاه��وت ق��د وج��د م��ن ف���راغ ،وال يف ع��ل��م الفل�سفة ال��ت��ي تعترب
امل��ج��ال املنا�سب لأول��ئ��ك الالهوتيني ال��ذي��ن يلحون على اجلمع
بينه وب�ين الثقافة املحيطة� ،إذ ظهر يف وق��ت م��ع��روف ،وعلما�ؤه
�صدقوا الوحي ،وبف�ضل ذلك كانت لهم حرية الكالم.
وم���ن �أج���ل ال��ت��و���ض��ي��ح وال��ب�����س��اط��ة��� ،س���أ���ش�ير �إىل ث�لاث��ة ت�����ص��ورات
�أ�سا�سية م��ي��زت مرحلة م��ا بعد احل��داث��ة؛ ففي ك��ت��اب (الكينونة
وال��زم��ان) ال��ذي كتبه هيدغر ع��ام 1927م ،وال���ذي ي��رى فيه �أ ّن��ه
ُي��ك��ن م�لام�����س��ة ت���أث�ير ع��ل��م ال�ل�اه���وت ،و�أن����ه مب��ج��رد �إح�سا�سنا
ب��ال��وج��ود ف���إن��ن��ا م��وج��ودون �أ� ً
��ص�لا ،و�أن���ه ال ميكن �أن نن�سلخ عن
جلدنا وننظر �إىل ذوات��ن��ا م��ن ف���وق( ،ف��ال�����ش��يء ال��دائ��م ال��ق��ائ��م)،
فيجب �أن نعرف ب�أننا م�سريون باالفرتا�ضات التي نرثها ،وهذه
االفرتا�ضات ال تغلق الأفق �أمامنا ،ولكنها متكننا من الفهم قبل
كل �شيء ،وت�ؤطر بروز العامل بالن�سبة لنا هنا وهناك ،فالآراء ال
تهدم وحتطم ،ولكنها تفتح لنا الطريق ،وذلك ت�شبيه مبثال طلبة
قدموا ملناق�شة مو�ضوع للبحث مع �أ�ستاذهم ،وينظر �إىل وجوههم
وي�س�ألهم :هل قر�أوا �شي ًئا عن املو�ضوع ،ولكنهم يفتقدون ل�شيء
�ضروري هو :الوجهة/الطريقة لن�سمي ذلك بالتحول الت�أويلي.
ثانياً :كان ديكارت وهو يكتب كتاب الت�أمالت منهمكاً يف الكتابة،
مل ينتبه لالفرتا�ضات الأول��ي��ة عندما ق��رر ال�شك يف ك��ل �شيء،
وعندما حاول ن�سيان كل ما يعرف ويبد�أ من ال�صفر ،فهل هذه
الكتابات التي تعك�س نوعًا من ال�شك من خالل اللغة امل�ستعملة؟
وبا�ستعماله لكلمة �سمعها من �أ�ساتذته الذين ت���أث��روا بامل�سيح،
وه���ي ك��ل��م��ة ال��ت���أم�لات ،وه���ذه ال��ك��ل��م��ة ورث��ه��ا م��ن �أت���ب���اع امل�سيح،
والفال�سفة قبلهم ،ومن والديه.
لهذا عندما انتقده هيدغر ،ق��ال �إ ّن���ه م��ن ال�����ض��روري �أن يعتمد
على نف�سه ،لكون الكلمات اال�صطالحية مثل الوعي واملو�ضوعية
وال�����ش��ك ت��وج��د ك��ل��ه��ا يف ال���ذه���ن ،ف��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات �إن ا�ستعملتها
�سرت�سم لك طريقًا مثل طريق ال��زورق يف حالة التيار ال�سريع،
وامل�����ص��ط��ل��ح��ات �شبيهة ب��امل��ف��ات��ي��ح لفتح بع�ض الأق���ف���ال ،وال��ق��ي��ام
ببع�ض الوظائف.
وك��م��ا ق��ال فيتغن�شتاين لي�س ه��ن��اك م��ا ي�سمى باللغة اخلا�صة،
وعندما نتعمق يف التفكري ملحاولة �إيجاد طريق م�سايرة وتطوير
ج��دي��د ،ولي�س بالطريقة ال��ت��ي يفتخر بها الآب���اء بف�ضل اللغة
املقنعة ال��ت��ي ي�ستعملها �أط��ف��ال��ه��م ك��دل��ي��ل ع��ل��ى �أن��ه��م �أذك���ي���اء� ،أو
ال��رج��وع �إىل املقارنة ال�سابقة التي قمت بها :ما يفتقده ه���ؤالء
الطلبة الذين يبحثون عن م�ساعدة للقيام ببحثهم هو (�شيء
يقولونه) لن�سمي هذا بالتحول الل�ساين.

�أم��ا الت�صور الأخ�ير ه��و :ق��ام م���ؤرخ العلوم توما�س بن�شر كتاب:
بنية الثورات العلمية 1962م ،والذي ك�شف عن �شيء جديد ولكنه
مربك ،فالعلماء لي�سوا مالحظني يقومون بقبول �أي��ة معلومة
واالح��ت��ف��اظ ب��ه��ا ،فهم �أن��ا���س م��ن دم وحل��م عندهم ح�س باطني
و�إلهامات ،و�أحا�سي�س قوية؛ ف�إنهم ال يقومون بحفظ الأ�شياء دون
تفح�صها ،وعندما يظهر �شيء جديد يف العلوم ،فذلك لي�س لأننا
نقوم ب�إ�ضافة معلومة جديدة �إىل الالئحة القدمية؛ ولكنه يتم
النظر يف املعلومات ب�أكملها قدمية كانت �أو جديدة ،وقد قال هذا
من خالل درا�سته للثورة الكوبرنيكية ،فالثورة ال تقدم �إ�ضافات
جديدة ،ولكنها ترتب من جديد نف�س املعلومات ،وميكن �أن تدعي
ب����أنّ الأر�����ض منب�سطة وك��ل امل��خ��ل��وق��ات ال�����س��م��اوي��ة ت���دور حولنا،
ولكن بالن�سبة للريا�ضيات فهذا يتطلب عمليات ح�سابية معقدة.
ونيكو�س كان راهباً ،وب�سبب بع�ض ال�ضغوطات من الكني�سة مل
ي�صدق هو نف�سه نظريته ،وقد اقرتحها كطريقة ب�سيطة لتوقع
حت��رك النجوم بالن�سبة للبحار ،وق��د اق�ترح ك��ون عمل العلماء
تنظيم التجارب التي يقومون بها ،وعندما يكت�شفون خط�أ ف�إنهم
ال ي�ستطيعون حتليله �أو تف�سريه با�ستعمال ال�صيغة القدمية،
ويعيدون النظر يف ال�صيغة التي ا�ستعملوها ،وبذلك ميرون �إىل
�صيغة �أخرى ،وهذا ينطبق على االكت�شافات اجلديدة؛ فال�صيغة
اجل��دي��دة تعترب عر�ضة للنقد قبل تطبيقها ،والطلبة ال�شباب
املتخرجون والأ�ساتذة امل�ساعدون ي�ؤيدونها ،ولكن القدامى من
الأ�ساتذة املدر�سني يكرهونها ،وال مير وقت طويل حتى يحالوا
على التقاعد� ،أو ميوتوا� ،أو يقتنعوا �أو يقبلوا بها.
ظهر تيار يوجب االهتمام بالدين وعلم الالهوت اللذين ي�سعيان
�إىل ك�شف مبادئهما يف زم��ن م��ا بعد احل��داث��ة .وارت��ب��اط��ا بفكرة
اللعبة اللغوية وه��و م�صطلح اق�ترح��ه لأول م��رة فيتغن�شتاين،
يقرتح جمموعة من اللعب اللغوية كل واحدة بحقوقها ،وهكذا
ف���إن��ه ال وج���ود مل��ا ي�سمى (باللغة املف�ضلة) ومل يعن مب�صطلح
اللعبة �شك ً
ال من �أ�شكال الرتفيه ،ولكنه نوع من العمل اجلاد؛ �أي
ن�شاط مقنن بقواعد ميكن �أن تتعلمها فقط باملمار�سة ،وب�إحلاحه
على تعددية اللغة .وهو �ضد فكرة كون كل اللعب ميكن �أن ترتجم
�إىل لغة مف�ضلة �شائعة ميكن �أن تعرفها فقط بتعلمك للغة ،ومل
يعنِ باللغات الطبيعية كالعربية ،و�إمن���ا لغة العلوم والأخ�ل�اق
والدين ،وكل �شيء يحدث فيها ميكن ترجمته �إىل لغة واحدة من
بني هذه اللغات.
وبالطبع فال�سيطرة التي فر�ضتها العلوم تتما�شى مع ال�سيطرة
التي مار�سها علم الالهوت �سابقاً ،والتي �شكلت تهديدا يف فرتة
م��ا ق��ب��ل احل��داث��ة (ال��ق��وي ي��ق��ف �أم���ام ال��ق��وي) ،وم��ن الفال�سفة
الذين �أت��وا بعد احلداثة �أ�صبحوا علمانيني ،وهدفهم هو احلد

من قيمة العلوم الطبيعية واالهتمام ب�أ�شكال التوا�صل الأخرى،
بهدف االهتمام بالفن والأدب ،ولي�س بالدين ،ولكن نتيجة ما
ق��ام ب��ه ه����ؤالء املفكرين العلمانيني ،وم��غ��زى ال�����ش��يء ال��ذي �أرى
من وجهة نظري �أنهم جنحوا يف حتقيقه ،هو االهتمام بالدين
وعلم ال�لاه��وت ،وعندما ي�سعى الفال�سفة �إىل حتقيق �أهدافهم
ال�شخ�صية ،يجعلهم ال مييزون بني احلداثي ونقي�ضه ،وعندما
يتعلق الأمر بالالهوت ،فبع�ض الفال�سفة ال يكرتثون.
يت�ضح الآن �أن الفرق بني التحول ال��ذي �شاهدته ف�ترة ما بعد
احل���داث���ة والإمي�����ان وال��ع��ق��ل ي��ج��ب ك�����ش��ف��ه ،ف��ف��ي ع�����ص��ر الإمي����ان،
ح�سب النظرة ال�سائدة يف فرتة ما قبل احلداثة ،كان الإميان هو
امل�سيطر ومت فهمه بو�ضوح ،وحديثاً مت قلب كل �شيء ،و�أ�صبح
العقل ه��و املتحكم يف املمار�سات الإن�سانية ،يف ح�ين �أن الإمي��ان
خا�صا ،مرتبطا بالأفراد (وا�ستبعد عن الطريق).
�أ�صبح �شيئاً ً
ال يعترب ت�صور االع��ت��ق��ادات املت�صارعة جم��رد جم��از �أو مقارنة
م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ح��ول ال���ت����أوي���ل���ي ،ن��ح��ن ن�����س��ت��ق��ب��ل م��ع��ط��ي��ات ،لكن
كلما ن�ستقبله بطريقة تنا�سب امل�ستقبل ال��ذي يجب �أن ي�ستعد
لال�ستقبال ،فالعامل املت�صور هو جمموعة من التوقعات املهمة
واملتما�سكة ،ل��ذل��ك توقعاتنا يتم ت���أك��ي��ده��ا �أو ال ،وال�سبب وراء
ا�ضطرابنا عندما جن��د �أنف�سنا و���س��ط �أ���ش��ي��اء غ�ير م��ع��ت��ادة ،ك���أن
ن��زور ثقافة �أجنبية� ،أو �أن��ه ال نعرف ما �سي�أتي من بعد ،ونحن
نتجول يف العامل املتخيل ،وذل��ك بف�ضل الفهم القبلي� ،أو �إط��ار
عمل يتم ت�صوره� ،أو جمموعة من الت�صورات التي متيز العامل،
�إىل جانب جتارب العلماء يف خمترباتهم �أو امل�ؤرخني بعودتهم �إىل
�أر�شيفات قدمية ،حتتم وجود بنيات للتوقع يف ال�شيء الذي نثق
فيه ونحن جمربون على مراجعته ،و�إ�صالحه� ،أو رف�ضه .مبعنى
�آخر ،يف التمييز الكال�سيكي بني العقل والإميان الذي كان دائما
�أ�صل اجلدال بني الفل�سفة وعلم الالهوت ،على اعتبار كل منهما
ي�ساوي من جهته مقدار منزله وقوته ،وهو افرتا�ض �أن العقل
ن��وع من ال��ر�ؤي��ة الوا�ضحة ،و�أن الإمي��ان لي�س كذلك ،ب�أنه فقط
ر�ؤية جزئية غري وا�ضحة.
وخ��ت��ام��ا �أن ت��ك��ون عقالنيا م��ع��ن��اه �أن ت��ع��ر���ض الأ���ش��ي��اء بطريقة
حمكمة� ،أي عر�ضها بطريقة مثبتة جتعل الأ�شياء حتت جمهر
(القراءة) و�إن دور العقل يعني� :أن تعر�ض الأ�شياء ب�شكل وا�ضح،
يجعلنا على ا�ستعداد ال�سرتجاعه عندما ي�ستمر رفعه ،ويخلق
لدينا �ش ّكا يف اعتقاداتنا ،ويف ال�سياق ذات��ه ،ف���إنّ الإمي��ان ببع�ض
الأ���ش��ي��اء ال يعني ال��ظ�لام��ي��ة �أو ال�ل�ار�ؤي���ة ب�شكل م��ط��ل��ق؛ فعلى
العك�س �سوف لن ن�ستطيع الر�ؤية بالكامل دومن��ا �إمي��ان حقيقي
�إذا مل يكن لدينا �أخذ (مماثل) ،ميكننا االعتقاد به �أو الثقة به� ،إذ
الفكرة هي فهم ما نعتقد �إذا ما �أردنا �أن نرى.
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