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مباحثات حول مفهوم التنوير

�أحمد املكتومي

يف منت�صف القرن الثامن ع�شر طرحت جملة �أملانية على كانط ال�س�ؤال ال�شهري :ما هو التنوير؟ وذلك بالتحديد قبل خم�س �سنوات من الثورة الفرن�سية.
فكان جوابه معيارا تاريخيا للتفكري يف مدارات التنوير التي �شهدت حتو ًال ملحوظاً باحلداثة والعقالنية .ك�شف لنا �صالح م�صباح يف مقاله مبجلة الت�سامح
(مفهوم التنوير يف الفكر الفل�سفي والنقدي احلديث واملعا�صر) مفهوم التنوير وهل انتهى مطلب التنوير ،وبالتايل ال بد من الت�أكيد على انتهائه �أم �أنه
م�ستدمي والزال ي�ضخ �أفكاره يف دماء العامة.
لقد ع ّرف كانط التنوير ب�أ ّنه خروج الإن�سان من ق�صوره الذي
اقرتفه يف حق نف�سه وهذا الق�صور هو عجزه عن ا�ستخدام عقله
�إال بتوجيه من �إن�سان �آخر ،ويجلب الإن�سان على نف�سه ذنب هذا
الق�صور عندما ال يكون ال�سبب فيه هو االفتقار �إىل العقل بل
�إىل ال�ع��زم وال�شجاعة ،اللذين يحفزانه على ا�ستخدام العقل
بغري توجيه من �إن�سان �آخ��ر .لتكن لديك ال�شجاعة ال�ستخدام
عقلك ،ذلك هو �شعار التنوير .وقد الحظ مي�شال فوكو �أن ما
عرفه كانط ال ميكن �أن ي�ساعد �أي م�ؤرخ على حتليل التحوالت
االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية التي ح�صلت يف منتهى القرن
الثامن .كانط الذي يقدم ر�ؤية �أب�ستمولوجية للتنوير يف مو�ضع
ت�شابك نظره النقدي ونظره التاريخي يغفل ل�سبب �أو لآخر
الإ��ش��ارة �إىل ال��ره��ان��ات الأخ ��رى للم�س�ألة ،بيد �أن دار���س تاريخ
الفل�سفة وتاريخ الأفكار ال بد �أن يلحظ ذلك.
كانط الذي �أعطى مفهوماً خمت�صراً بل وخمتز ًال مل يدرك
تقاليد البحث الفل�سفي والتاريخي التي عمدت �إىل مراجعة
التنوير وجغرافيته؛ ومن هنا ميكن �أن نق�سم التنوير �إىل� :أو ًال،
التنوير الراديكايل والذي يت�سم بثماين �سمات �أ�سا�سية وهي :
 .1اعتبار العقل الفل�سفي معيار احلقيقة والوحيد.
.2طرح كل القوى الغيبية وال�سحرية.
 .3الإميان بامل�ساواة (العرقية واجلن�سية) بني كل الب�شر.
 .4الدفاع عن ت�سامح �شامل وحرية تفكري عمادها التفكري
النقدي امل�ستقل.
 .5اعتبار اجلمهورية الدميقراطية �أك�ثر �أ��ش�ك��ال ال�سلطة
ال�سيا�سية �شرعية.
ثانياً ،التنوير املعتدل ،وهو الغالب تاريخياً والذي اغت�صب
مفكروه الت�سمية والقيم ولونوها ب�ألوانهم ،حتى اجلذرية ذاتها
�أ�صبحت تقا�س داخلهم.
ثالثاً ،التنوير امل�ضاد ،يحدد املفكر برلني �أن��واع��ه و�أ�صوله
القريبة والبعيدة والتاريخية ونتائجه بطرح مبادئ التنوير
الأ� �س��ا� �س �ي��ة وامل��و� �ض��وع �ي��ة وال�ع�ق�ل�ي��ة وال� �ق ��درة امل���س�ت��دمي��ة من
ا�ستنباط ح�ل��ول م�ستحدثة مل��ا ي�ستجد م��ن مع�ضالت احل�ي��اة
والفكر وقابلية �أي مفكر للمعرفة القليلة �إذا م��ا ك��ان ميتلك
القدرة على املالحظة العقلية واملنطق .ولكن برلني عندما يدرج
�ضمن التنوير امل�ضاد دعاة الثورة امل�ضادة من الفرن�سيني ف�إنه
ميار�س خروجا من دائ��رة التحليل املفهومي وابتعادا للتاريخ

من املنظور الليربايل �شبيه مبا عيب على املارك�سيني من قراءة
الثورة الفرن�سية والتنوير الفرن�سي من خالل منظور لقالب
الثورة الرو�سية.
ومع �أن هذه الأنواع الثالثة من التنوير لي�س لها �أي عالقة
بالهجوم على ال��دي��ن ،بح�سب م��ا ي ��راه �صالح م�صباح� ،إال �أن
بيرت غ��اي يقول� :إن �أق�سام التنوير الثالثة ما هي �إال دعوى
ملحاربة الدين ووالدة الوثنية ،و�إن التنوير الفرن�سي كان كله
هجوما على الدين ،و�إن التنوير الإنكليزي �أو الأملاين كان �أقرب
�إىل الإ�صالح الديني� .أما الكانطية فلي�ست �إال �صيغة معتدلة
من التنوير الأوروبي احلديث .وتبعا لذلك ميكن �أن نقول� :إن
احلركة التاريخية والنظرية قامت بالهجوم على جذور احلركة
ال�ث�ق��اف��ة الأوروب� �ي ��ة التقليدية ال�ق��د��س�ي��ة وال���س�ح��ري��ة وامللكية
والهرمية وتفكيكها ،وبعلمنة كل امل�ؤ�س�سات والأفكار ،وبتقوي�ض
��ش��رع�ي��ة امل�ل��وك�ي��ة والأر� �س �ت �ق��راط �ي��ة وخ �� �ض��وع ال�ن���س��اء ل�ل��رج��ال
وال�سلطة واال�ستعباد واال�ستبداد وتعوي�ض ذلك مببادئ امل�ساواة
والدميقراطية.
لقد ا��ش�ترك ه ��ؤالء التنويريون (الراديكاليون واملعتدلون
وامل �� �ض ��ادون) يف ق�ي��م بع�ضها �سلبية م�ث��ل م �ب��د�أ اال��س�ت�ق�لال�ي��ة
الذاتية كما ال�سيا�سية والأخ�لاق�ي��ة ل�ل�أف��راد وم�ب��د�أ العلمانية
والت�سامح .وبع�ضها الآخ��ر �إيجابية مثل مبد�أ تقدم الفل�سفة
التاريخية ومبد�أ الإن�سانية وال�سعادة والكونية .هذا عن تاريخ
ما عرفه كانط وحدوده يف ذلك املوقف؛ � ّأما الآن فما هو التنوير
يف الفكر املعا�صر؟ وهل انتهى ع�صر التنوير �أما �أننا نعي�شه؟
لقد طرح هذا ال�س�ؤال مراتٍ عدة ،ويف كل مرة تختلف الإجابة
باختالف الأح ��داث .ففي احل��رب العاملية الأوىل والثانية كان
ام�ت�ح��ان ف�ك��رة التنوير ��ش��دي��دا ج ��دا؛ �إذ ت��راوح��ت امل��واق��ف بني
موا�صلة الدفاع عن امل�شروع كما عند العقالنيني والدميقراطيني
التقليديني وح�ت��ى عند اال��ش�تراك�ي�ين وال�شيوعيني� ،أو الذين
يعتربون (على خطى نيت�شه) �أنّ التنوير قد �أنهى تاريخ ًيا حقبة
من التفكري الغربي �أو امليتافيزيقيا الغربية .وبدت ال�صورة لنا
�أنّ هذا القرن ي�سفه نهائيا جميع الآمال املعرب عنها يف املا�ضي
مما دفع الكثريين �إىل الكف عن االنت�ساب �إىل الأن��وار و�صارت
الأفكار التي تت�ضمنها فاقدة لكل اعتبار.
ومب ��ا �أن �ن��ا ورث ��ة الأن � ��وار ال�غ��رب�ي��ة �أو خ���ص��وم�ه��ا �أو جم��رد
ال�لاح �ق�ين ل�ه��ا ت��اري�خ�ي��ا ن�ع�ي��د ت �ك��رار �أ��س�ئ�ل��ة ال�ت�ن��وي��ر جملة

وتف�صي ً
ال على نحو م�ستحدث يجمع ب�ين النظر �إل�ي��ه �أو ًال
باعتباره جتربة تاريخية �أوروبية�-أمريكية و�إذا ك��ان كذلك
فهل يعني �أن جتربة الفكر يف �أثينا يف الع�صر الربيكال�سي
امل ��ادي وال�ع�ق�لاين ال�سف�سطائي �أو جت ��ار ال�ه�ن��د وال���ص�ين يف
ال�ع���ص��ور ال��ذه�ب�ي��ة �أو م��ا �أن �ت �ج��ه م���س�ل�م��و ب �غ��داد وال �ق�ي�روان
وقرطبة ،ال يعترب تنويرا؟ و�إذا نظرنا �إليه باعتباره منظومات
نظرية �أنتجتها الرقعة اجلغرافية نف�سها ،يف الزمان نف�سه،
وتقدم موقفاً �أو ر�ؤي��ة للكون والإن�سان وللمجتمع ،فهل حقاً
ن��ؤم��ن ب ��أنّ لأوروب ��ا ف�ض ً
ال يف �إع ��ادة �إن�ت��اج وا�ستحداث مفهوم
التنوير؟
�إذا كانت م�ستجدات البحث التاريخي والفل�سفي ت�شري �إىل
�أنّ التنوير امل�ستند �إىل قيم احل��داث��ة و�أ�س�سها هو عبارة عن
جمموعة برامج نظرية وعلمية كانت تطلب هدفاً م�شرتكاً
وه��و حترير الإن�سان من كل القيود ،فما هي �سمات التنوير
املن�شود؟ لقد ر�أى البع�ض �سواء من مقام (غربي حمافظ) �أو
ول ،فقد كان مطلباً
من مقام (ثوري عدمي) �أن التنوير قد ّ
يف احل�ضارة الغربية (�أوروب��ا و�أمريكا ورو�سيا) .وي��رى املقام
الأول �أنّ ذلك �إمنا مت باكتمال العلمنة التي طالت كل �أنحاء
احل�ي��اة وجعلت النا�س واملجتمعات يتملكون زم��ام �أم��ره��م يف
جم��ال النظر ب ��أن حققوا جت ��ر�أً على حرية التفكري يف ال��رب
وال �ك��ون وال �ع��امل وال�ط�ب�ي�ع��ة والإن �� �س��ان وامل�ج�ت�م��عّ � .أم ��ا امل�ق��ام
الثاين فريى �أنّ التنوير حتول �إىل بربرية كما يف كتاب وادرنو
ال�شهري ال��ذي كتب يف املنفى الأمريكي غ��داة احل��رب العاملية
الثانية.
�إنّ ال�صعوبة الكربى حال الت�صدي له هي �أنّ التنوير ال يزال
م�شروعا غري منجز .غري �أنّ لوازم هذا القول حتتمل موقفاً
�إيجابياً رائعاً هو ال�سعي �إىل جعل قيم الأن��وار (من عقالنية
ودميقراطية وحقوق الإن�سان وت�سامح وحرية وكرامة وتقدم)
تغمر بقايا �أنحاء القرية الكونية التي ما تزال معتمة نوعا ما،
وذل��ك بتعميم من��وذج التفكري التنويري عن طريق التوا�صل
العاملي معرفياً بالتعليم و�إن�ت��اج العلم وبال�سيا�سة بفتح باب
امل�شاركة العاملية للمجتمع يف تنظيم �أحوال الب�شرية على نحو
دميقراطي؛ وذلك عن طريق املنتديات العاملية ،وبتو�سل �أدوات
التوا�صل اجلديدة ،ومبرا�س احلوار بني الثقافات والأديان.
ahmed.rasid@hotmail.com

