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« وال بد لليل �أن ينجلي»
فاطمة نا�صر
ُث عرب الزمن؛ حيث يتناول يف مقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم»« -القيم الدينية والقيم العقالنية يف ع�صر الأنوار الأوروبي» ،مو�ضوعاً
ي�أخذنا الكاتب حممد ال�شيخ يف جتوال م ْ ٍ
غاية يف الأهمية ،خا�ص ًة �إذا ما قاربناه بواقعنا العربي اليوم.
فبالعودة لنهاية القرن ال�سابع ع�شر ،الذي �شهد انت�صا َر الأنواريني �أو املحدثني على القدماء املحافظني ،جند �أن هذا االنت�صار قد �أتى بعد مواجهات كبرية بني �أن�صار التيارين.
فالقدماء املحافظني الذين ميثلون ال�سلطة الكن�سية حاربوا الأنواريني ،وانتقدوهم نقداً الذعاً ،وواجهوهم ب�شتى الو�سائل ،وكذلك الأنواريون نقدوا و�سخروا من القدماء
املحافظني وكل من يعادي الأنوار.
قيم الأنوار و«اخلروج من ظلمة الليل الطويل»
دع��ون��ا ق�ب��ل ال �� �ش��روع يف ا��س�ت�ع��را���ض ق�ي��م امل �ع��ادي��ن ل�ل�أن��وار،
ن���س�ت�ع��ر���ض �أه� ��م ق�ي�م�ه��م وم �ب��ادئ �ه��م ال �ت��ي مت ��ت م�ع��ادات�ه��م
ب�سببها� .إن ع�صر �سيطرة الكني�سة على ال�شعوب الأوروبية
ك��ان مب�ث��اب��ة ع�صر ��س��اد ف�ي��ه ال �ظ�لام؛ ح�ي��ث ك��ان��ت ال�شعوب
تتبع �ضوء قنديل الكن�سية الوحيد الذي احتكرته لت�ستطيع
ال�سيطرة على اجلموع .وجند �أن من ثاروا �ضد هذا الع�صر
كانوا ميجدون قيما رئي�سية ثالثا :الكونية ،والعقالنية،
والفردانية.
قيم معاداة الأنوار
كما �أن للأنواريني مدار�س متعددة ،فللمعادين لها مذاهب
خمتلفة �أي�ضاً ..و�أب��رز معار�ضي الأن��واري�ين هم املتدينون،
وينق�سمون يف معار�ضتهم معهم �إىل ق�سمني:
 -1الفرن�سيون من �أتباع الطائفة اجلن�سينيني ،والي�سوعيون
الكاثوليك (عدا�ؤهم �شبه مطلق للأنواريني).
ق��ام ه ��ؤالء مبحاربة الفكر التنويري بالقول والفعل .فقد
كانوا ي�صفونهم ب�أقذع ال�صفات ،وي�صفون كتابات الأنواريني
ب�أنها كتابات «مارقة»  .فحاربوهم من على منابرهم وعلى
ل�سان �أكرب ر�ؤو�سهم ،فالبابا بنف�سه قام ب�إدانه كتبهم .و�أبرز
هذه الكتب املغ�ضوب عليها :كتاب املفكر الفرن�سي مونت�سكيو
«روح ال �� �ش ��رائ ��ع» ،وك �ت ��اب ال �ع ��امل ال �ف��رن �� �س��ي ب ��وف ��ون «روح
ال�شرائع» ،وكتاب الفيل�سوف املادي الفرن�سي هلف�سيو�س «يف
الروح»...وغريها الكثري .الت�شكيك وتكفري املفكرين ونعتهم
ب�أنهم يتبعون دين الطبيعة ولي�س الدين امل�سيحي هي من
�سمات خطاب هذه الفئة ،وهذا النوع من القذف جعل املفكر
مونت�سكيو �صاحب ك�ت��اب «روح ال���ش��رائ��ع» يكتب ك�ت��اب�اً �آخ��ر
ينفي فيه ات�ه��ام��ات الكن�سية ،ويعلن فيه اح�ترام��ه للدين
وقيمه ،و�أنه لي�س �ضدها.
 -2الأمل��ان �ي��ون م��ن �أت �ب��اع ال�ط��ائ�ف��ة ال�لاه��وت�ي��ة الربت�ستانت
(ع ��دا�ؤه ��م غ�ي�ر م�ط�ل��ق ،وي ��دع ��ون �إىل ت�ط�ب�ي��ق ال�ت�ن��وي��ر يف
ال�لاه��وت� ،أو ما ي�سمونه بالالهوت املتنور) .ه��ذه الفئة مل
ترف�ض مبادئ التنويريني ،بل ر�أوا فيها �ضرورة و�سعوا يف
التوفيق بينها وبني الدين الذي هو ب�أم�س احلاجه للتطوير
وعدم الوقوف يف حقب املا�ضي.

القيم املتعار�ضة يف مواجهة بع�ضها
 �أو ًال :الكونية املطلقة يف مواجهة الن�سبية امل�سورة
تقول �أب ��رز امل�ق��والت يف معار�ضة كونية القيم وه��ي للمفكر
هردر« :ال توجد حلظتان يف العامل متماثلتني» ،و»ال �إن�سان
الخ��ر .وباملثل :ال بلد وال �شعب وال تاريخ وطني وال
ي�شبه آ
دولة ي�شبهون غريهم»؛ وبالتايل ف�إن القيم ملناه�ضي التنوير
ال مي�ك��ن �أن ت�ك��ون ك��ون�ي��ة؛ ف��ال�ع�ق��ل ال ��ذي ��ص��اغ�ه��ا ه��و عقل
�أوروب��ي خمتلف من حيث الن�ش�أة عن العقول الأخ��رى التي
ت�سكن ال�ع��امل .كما �أن�ه��م يقفون �ضد كونية القيم ،ب�إ�شهار
��س�لاح �آخ��ر ه��و ال�تروي��ج لفكرة «ال�ق��وم�ي��ة» ووح ��دة »الأم ��ة»،
ال�ت��ي ت��رى يف ف�ك��رة الكونية وت��وح�ي��د قيم ال�شعوب تهديداً
ل��وح��دة الأم ��ة ،وم��دخ� ً
لا م��ن م��داخ��ل تفتيتها� .أم��ا الكونية،
فت�سعى خلري الإن�سانية جمعاء؛ حيث ال متييز ي�س ِّببه دين
�أو عرق.
 ثانيا :الفردانية كمهدد لرتابط املجتمعميجد �أعداء التنوير فكرة تبعية املجتمع ل�سلطة عليا؛ �سواء
كانت �سلطة الدولة �أو �سلطة دينية؛ فاملجتمع بنظرهم هو
نتاج جلهد جتتمع فيه كل القوى بقيادة ال�سلطة (ال�سيا�سية/
الدينية) ،وما الفرد �سوى �أحد م�سامري قيام هذه الآلة التي
ُت�صنع بها منجزات الدولة ونه�ضتها .فالفرد ي�أتي يف املرتبة
الثانية دوم �اً ،وال��دول��ة ه��ي امل��رك��ز ال�ك��وين ال��ذي ي�سخر فيه
الفرد ذاته من �أجل خدمته� .أما التنويريون ،فريون �أن الفرد
هو املركز ،وما الدولة �سوى �أداة م�سخرة خلدمة هذا الفرد.
وال�ف��رد م�ستقل ومتفرد ب��ذات��ه ،وال يجب �أن نخ�ضعه عنو ًة
لل�سلطة اجلمعية.
 ثالثا :العقل ُ�سلطان يقود وال يقادُي ْعلِي التنويريون �ش�أن العقل ،ويرون �أهمية ت�سخريه للنقد
لكل جم ��االت احل �ي��اة .فالنقد لي�س ب��الأم��ر امل��ذم��وم ،ولكنه
املحمود الذي �سيح�سن كل مذموم ويكمل كل منقو�ص� .أما
�أع ��داء ال�ت�ن��وي��ر ،ف�ي�رون �أن �إع �م��ال العقل ه��و �أ��س��ا���س البالء
وال���ش��رور .فهو يف اعتقادهم املحر�ض الأول لك�سر املعهود،
وت�سخري امليل للتغيري يف النفو�س؛ وبالتايل هو املهدد الأول
ل�ن�ظ��ام ح�ك��م ال���ش�ع��وب .ك�م��ا �أن ال�ع�ق��ل يف وج�ه��ة ن�ظ��ره��م هو
الع�ضو ال��ذي يحيل ك��ل املقومات احلية احل�سية �إىل جليد

ب��ارد ،فتنقطع الأوا�صر التي تربط الفرد مبجتمعه ليعي�ش
يف فقاعته وحيداً .ومن �أبرز املعادين حلركة التنوير :بورك
ال ��ذي و��ص��ف احل��رك��ة «ب��امل ��ؤام��رة ال�ف�ك��ري��ة» ،هدفها حتطيم
احل �� �ض��ارة امل���س�ي�ح�ي��ة وال �ن �ظ��ام ال���س�ي��ا��س��ي ال �ق��ائ��م والن�سيج
املجتمعي الواحد .ويرون �أن هيمنة العقل البارد تطفي روح
اجلماعة املتوقدة فتتوانى عن خدمة �أمتها.
الو�سطيون �أو «الالهوتيون املتنورون»
َم� َّث��ل ه��ذه الفئة رج��ال ال��دي��ن م��ن الطائفة الربوت�ستانتية
م��ن خم�ت�ل��ف ال� ��دول الأوروب� �ي ��ة ال �ت��ي ن ��ادت ب��ال�ت�ن��وي��ر .وق��د
ق��ام ه ��ؤالء مبراجعات �شجاعة ملفاهيم م�سيحية كانت غري
قابلة للم�سا�س يف ال�سابق ،كمفاهيم »:اخلطيئة الأ�صلية»
و«اللطف الإل�ه��ي» و«الأع�م��ال ال�صاحلة»...وغريها .فمث ً
ال
مفهوم «اخلطيئة الأ��ص�ل�ي��ة» جعل اخلطيئة ق ��دراً حمتوماً
على الب�شر ،وه��ي ال��ر�ؤي��ة التي تبناها القدي�س �أوغ�سطني،
وفيها تتحمل الب�شرية هذه اخلطيئة ب�شكل متوارث و�أزيل.
فقام الالهوتيون املتنورون بتربئة النا�س من هذه اخلطيئة،
وبهذا حولوا مفهوم «اخلطيئة الأ�صلية» من عقيدة �إىل رمز
يدفع امل��رء للبذل والعطاء لي�صلح من �ش�أنه ،وليتحول من
�شخ�ص مغلوب الإرادة مو�سوم باخلطيئة وال�ضعف الأب��دي،
�إىل ف��رد ق ��ادر على التحكم ب �ن��وازع نف�سه الأ َّم� ��ارة بال�سوء،
وبها يتحول ال�ف��رد �إىل م���س��ؤول خم�ير ولي�س ف��ردا م�سري.
�أم ��ا ال�ت�غ�ي�ير اجل� ��ذري ،ف�ه��و ال�ن�ق�ل��ة ال�ن��وع�ي��ة ال �ت��ي �أج��راه��ا
«ال�لاه��وت �ي��ون امل �ت �ن ��ورون» يف ن�ق��ل ال��دي��ن م��ن امل �ج��رد ال�ع��ام
معني يف امل�ق��ام الأول بالفرد
العقائدي املجتمعي� ،إىل دي��نٍ
ٍّ
وتعاطيه ال�شخ�صي مع الدين ،ولي�س بهيمنة الدين وفر�ضه
على العام .كما �أن مكارم الأخالق والف�ضائل لي�ست مرهونة
بالدين كما كانوا يعتقدون ويروجون يف ال�سابق ،ولكن هناك
�إمكانية لقيام الف�ضيلة بدون الدين.
وب��إ��س�ق��اط م��ا م��رت ب��ه �أوروب ��ا على ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،جن��د �أن
ب � ��وادر ظ �ه��ور ال��و��س�ط�ي�ين م ��وج ��ودة ب�ت�ن��ام��ي ال ��دع ��وات �إىل
�إ� �ص�لاح اخل�ط��اب ال��دي�ن��ي .وال��ره��ان يبقى ع�ل��ى م��دى تقبل
النتائج؟ فهل �سنقبل ب��وج��ود كافة الأط�ي��اف الثالثة بيننا
(التنويريني� ،أعداء التنوير ،الدينيني املتنورين)� ،أم �ستقطع
الرقاب والأل�سنة املخالفة كعادتها؟
f_wahaibi@hotmail.com
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