12

ذو الحجة  1439هـ  -أغسطس 2018م

واقع التحوالت الفكرية
عاطفة امل�سكرية
واختالف الفرتات الزمنية بينها .ووجدت هذه احلركات �صدًى لها عندما بد�أت باالنت�شار بني بع�ض
تعدَّدت احلركات الفكرية يف اجلانب ال�سيا�سي والثقايف والديني بتعدُّ د ال ُع ُ�صور
ِ
الفئات ،بينما رف�ضتها فئات �أخرى كحال �أي فكرة �أو حدث دخيل على املجتمع يف بدايته ،والذي غال ًبا ما يتم ُمابهته بالرف�ض خوفا من املجهول �أو التغيري .واليوم ،جند �أ َّن احلال ال
تختلف كثريا �إذا ما جِ ئنا نقارنها بال�سابق ؛ فال تزال معظم احلركات الفكرية الدخيلة على املجتمعات -يف �أي جانب -تواجه �شي ًئا من ِّ
ال�شك والرف�ض ،ويتم �إل�صاق ال ُّتهم مبن يحملها
مب َعاداة الفكرة التي بُني عليها الو�ضع احلايل .وحقيقة ،ينقلنا هذا الأمر � ً
أي�ضا �إىل �شيء من الواقع املتج ِّلي عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،التي �أظهرت �أفكا ًرا مل يكن البع�ض يعتقد
ُ
َّ
ينم عن
�أ َّن �أ�شخا�صا يعي�شون بينهم يحملونها .ف�أ�صبحتْ بع�ض احلركات الفكرية �أكرث ظهورا -كالن�سوية ،والعلمانية� ،أو الإحلاد مثال� -إذ يتلقى بع�ض حاملي هذه الأفكار هجو ًما ُّ
رف�ضهم لها .ومن اجلدير بالذكر يف هذا ال�سياق عدة �أمثلة -بغ�ض النظر ع َّما �إذا كنا نتفق معها �أم نرف�ضها� -أب�سطها هو ظهور بع�ض «الن�سويات الالتي يظهرن اتفاقهن مع بع�ض
الأفكار املتفق عليها يف احلركة الن�سوية �أو جميعها» .إ� َّن ظهور هذه ال�شريحة يف جمتمعاتنا واقع ال ُيكن �إنكاره ،وتقره مناذج عديدة يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ومع ذلك تتم
مُهاجمتهن ،واعتبارهن فئة �ضالة من قبل بع�ض الفئات يف املجتمع ،ومن اجلن�سني معا.

�إذا ما جِ ئنا ُنحاول َفهْم �أ�سباب رف�ض هذه الفكرة �أو هذه
احلركات الفكرية ب�شكل عام ،جند �أ َّن اعتناقها مبا َو َرد فيها
من �أفكار �سي َت َعار�ض مع بع�ض املبادئ الدينية .ول�ستُ هنا
يف موقع تقييم َمدَى �صحة هذه الفكرة من عدمها� ،إال �أ َّنه
يجدر بنا تو ُّقع ُظ��هُ��ور حركات فكرية كثرية ،ويف خمتلف
اجلوانب ،يف ظل الزخم املعلوماتي الهائل ،بجانب التغيري
ال�����س��ري��ع ،وب���روز العنا�صر املثبتة للعوملة ،وال��ت��ي ب�� َد ْو ِره��ا
ت���ؤدي ل�سهولة تبادل الأف��ك��ار ون�شرها دون متحي�صها من
ق��ب��ل ال��ف��رد �أو خ�صها بثقافة �أو �شعب �أو دي��ان��ة حم��ددة؛
حيث ي�ستوعب بع�ض الأفراد هذه الأفكار ويعتنقونها دون
م��راع��اة ا�صطدامها بالأ�س�س التي ن�ش�أوا عليها؛ فتحدُث
ا�صطدامات داخلية بني فئات املجتمع نف�سه ما بني م�ؤيد
ُ
ينطبق على كافة التغريات؛ من �ضمنها:
ومعار�ض .وهذا
احلركات الفكرية.
فلن�أخذ التنوير كنموذج حلركة فل�سفية اجتماعية ،قبل
�إق���ن���اع الأ���ش��خ��ا���ص ب��ه��ذه ال��ف��ك��رة ،ال ب��د م��ن الإق�����رار ب���أن��ه
ال ي�����ش�ترط �أن ي��ك��ون خ�����ص��م��ا ل��ل��دي��ن ،وامل���رون���ة ال��ف��ك��ري��ة
م��ط��ل ٌ��ب مُ��ه��م يف �سبيل ت��ق��ب��ل ه���ذه ال��ف��ك��رة ،وه���ذا م��ا �أراد
ال�سو�سيولوجي املغربي عثمان �أ�شقر برهنته ،يف مقال له
جاء بعنوان «التنوير والدين»؛ املن�شور يف جملة التفاهم،
ف��ب��ع�����ض مم��ا ج���يء ب��ال��ف��ك��ر ال��ت��ن��وي��ري ال ُي��ع��د ت��ع��دي��ا على
الذات الإلهية� ،أو معاداة للأديان بذاتها ،و�إمنا هي م�س�ألة
�إعادة النظر حول وجود رجال الدين ،خا�صة �إذا ما تلب�سوا
بطريقة �أو ب�أخرى دور الو�سيط بني العبد وربه! وال ُيكننا
َن ْفي تطبيق هذا الأمر حرف ًّيا يف بع�ض الديانات ال�سماوية،
يف �أمور تتعلق بالتوبة مثال.

�إ َّن طرح هذه الفكرة ،وما �شابهها من �أفكار مُتعلقة بالدين،
ي��ج��ي��ز -ب��غ�ير ح���ق -للبع�ض �أن ي��ك��ي��ل االت��ه��ام��ات بالكفر
والإحل���اد �أحيانا دون �أدن��ى حماولة لفهم الفكرة!! مع �أ َّن
هناك فارقا بني ال�شكاك والربوبي وامللحد .ب�شكل خمت�صر،
فالأول يطرح ت�سا�ؤالت قد تكون بينه وبني نف�سه مع �إدراكه
�أن��ه ال ي��زال يف مُنت�صف الطريق �أ ًّي��ا كان هذا الطريق� .أما
ال��ث��اين ،فهو ُي���ؤم��ن ب��وج��ود خ��ال��ق ل��ه��ذا ال��ك��ون ،ع��دا �أن��ه ال
يُح ِّبذ االنتماء لأي دي��ن؛ كونه ال يتقبل فكرة الأدي��ان من
الأ�سا�س .و�أخريا امللحد هو الذي ال ُي�ؤمن بوجود خالق لهذا
ال��ك��ون لأ���س��ب��اب ك��ث�يرة؛ منها :نق�صان الأدل���ة التجريبية.
وعلى الرغم من ذلك ،ال يوجد َم ْرجِ ع �أو مدر�سة فل�سفية يف
الإحلاد يتفق عليها كل امللحدين� .إ َّن التنوير وما يرتبط به
من حركات فكرية ومفاهيم كلها َت َتطلب درا�سة كيفية ت�شكل
كل منها ابتدا ًء من الظروف التي �أ�سهمت يف ت�شكيلها ،ويف
�أي ع�صر من الع�صور حتديدا .ففي �إبان الثورة الفرن�سية
م��ث�لا ،وحت���دي���دا ب��ع��د ال����دور ال��رئ��ي�����س ال����ذي ك��ان��ت تلعبه
الكني�سة قبل تلك الفرتة� ،أ�صبحت فئات كثرية متي ُل نحو
�ألوهية العقل واملنطق ،وامل�ستخلَ�ص من ذل��ك -بعيدا عن
التعقيدات� -أ َّن التطرف �أ ًّيا كان �شكله يُو ِّلد االنفجار؛ حيث
�إ َّن الثورة الفرن�سية مل يكن ُم َّططا لها بتلك الدقة ،بل
حدثت وعك�ست التناق�ضات التي كانت يف املجتمع الفرن�سي
�آنذاك .بجانب هذه الأحداث �أي�ضا ،تلك ال�شخ�صيات التي
حتدَّثت عن التنوير ،وم��ا ارتبط به من مفاهيم �-أمثال:
فولتري ونيوتن -حيث �إ َّن الأخ�ير مل يكن فيزيائ ًّيا فقط،
بل كانت لديه اهتمامات الهوتية � ً
أي�ضا .فقد كانت هناك
تن�ص وت� ُ
ؤمن ب�ضرورة عدم فر�ض
توجهات من قبل ه�ؤالء ُّ

الدين لكونه م�س�ألة قلبية بحتة ومرتبطة ب�ضمري الفرد
وع�لاق��ت��ه ب���اهلل دون و���ص��اي��ا وت��وج��ي��ه��ات م��ن ط���رف ث��ال��ث.
وعِ و ًَ�ضا عن االن�شغال بامل�سائل الدينية املرتبطة بالأفراد،
من الأجدر االن�شغال مب�س�ألة ف�صل ال�سيا�سي واملدين ع َّما
هو ديني .ويف مرحلة من املراحل ،هاجم فولتري الإ�سالم
ون��ب��ي الإ���س�لام م�� ًع��ا ،ع��ل��ى �أن��ه��م��ا من���اذج ل��ل��ت��ط��رف ،وب�سبب
تداخل الأدي���ان ال�سماوية ،ووج��ود عنا�صر م�شرتكة فيما
م�ست هذه الإ�ساءة امل�سيحية ب�شكل ما .ولكن الح ًقا
بينهمَّ ،
وبعدما قر�أ فولتري عن الإ�سالم ب�شكل مُع َّمق� -أ�شار �إليهاعلى �أ َّنها الديانة الأقرب للفطرة الب�شرية ،ومن جانب �آخر
للتع�صب
زادتْ �إ���س��اءات��ه للم�سيحية على �أن��ه��ا دي��ان��ة تدعو
ُّ
والتطرف �أك�ثر من �أي �شيء �آخ��ر ،ورمب��ا ت��ط�� َّورتْ قراءاته
بعد ذل���ك� ،إم���ا لتتغري ه��ذه ال��ف��ك��رة �أو لتظل كما ه��ي� ،إال
�أ َّنه ظل يُعرف عن فولتري �أنه كان ُم�ؤم ًنا ب�أ َّن اهلل الرحيم
العادل؛ مما يعني �إنكاره لفكرة �أنْ متتلك جمموعة مُعينة
احلقيقة دون الفئات الأخ��رى التي �سوف يُ�صبح م�صريها
العذاب الأبدي ..فهي ال تتنا�سب مع ال�صفات الألوهية.
هذه بع�ض الدالالت املرتبطة مبفهوم التنوير من اجلانب
الديني؛ حيث �إ َّن بع�ضها ي َُحادث العقل واملنطق؛ فعندما
يجد ا�ستجابة م��ن قبل �أف���راد ُل�� ِّق��ن��وا ال��دي��ن ومل يفهموه
فه ًما جيدًا ،فمن العدل بدال من �إحالة التهم لهم ،البحث
ع��ن ردود تخاطب املنطق وال��ع��ق��ل ملجابهة م��ا «يعتقدون»
�أ َّنه �أفكار ُت َعارِ�ض املبادئ الدينية .وال بد �أن ُي�ؤخذ يف عني
االعتبار �أ َّن االعتقادات قد ُت�صيب وتخطئ يف كل الأحوال؛
لذلك يُعدُّ االجتهاد مطلبا يف هذا الأمر.
Attifa.nasser@gmail.com
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