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مستقبل الدين في تصور
فالسفة ما بعد الحداثة

٧

أحالم المنذرية

�إن تالحق الع�صور وال�شخو�ص يف �أي عهد لي�ست جمرد �أيام وتواريخ متر� ،إمنا ما يخلفه ذلك العهد من ثقافة وتفكري تنعك�س �آثارها على النواحي
الدينية والدنيوية يف تلك احلقبة ،نتطرق يف هذا املقال لأهم ما ذكره الكاتب حممد ال�شيخ يف «الفال�سفة املعا�صرون ودور الدين يف زمن ما بعد
احلداثة» يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم.
�أ ّول ��ت ال�ن��زع��ة م��ا ب�ع��د احل��داث��ة فيما يخ�ص �صلتها بالدين
وم�ن��زل�ت��ه فيها ب�ت��أوي�ل�ين م�ت���ض��ادي��ن� ،أم ��ا ال�ت��أوي��ل املتعار�ض
فهو ما ذك��ره الفيل�سوف لوتار من �أن نزعة ما بعد احلداثة
تنم عن فقدان امل��روي��ات الكربى مل�صداقيتها ،وه��ذا يعني �أ َّن
الأديان هي مرويات كربى ،مبعنى �أن تكون ما بعد حداثي هو
�أن تكون راف�ضا للأديان ،لكن �سميث يرى �أ َّن ما بعد احلداثة
كانت راف�ضة لديانة واحدة ال للأديان كلها وهي ديانة الأنوار،
ف�إن هذا يعني �أن هناك تعار�ضا بني ما بعد احلداثة والديانة؛
ب�ح�ي��ث ي �ب��دو �أن م ��ا ب�ع��د احل��داث �ي�ين ال مي�ك�ن�ه��م �أن ي��ؤم�ن��وا
ب��امل��روي��ات الدينية ،و�أن املتدينني ال ميكنهم �أن ي�شاركوا يف
حركة ما بعد احل��داث��ة .وم��ن �أن�صار ه��ذا الت�أويل الفال�سفة
امل�سيحيون مثل ريت�شارد و�ستانلي وغ�يره��م ،وي��رى فال�سفة
م�سيحيون �آخرون �أن نزعة ما بعد احلداثة �إمنا ت�شكل فر�صة
للأديان لالنفالت من القب�ضة التي فر�ضتها عليها احلداثة،
ومن �أ�شهر �أن�صار هذا الت�أويل هو �سميث والذي �سوف نب�سط
موقفه يف هذا املقال.
جان فران�سوا ليوتار :الو�ضع ما بعد احلداثة
ويو�ضح الكاتب �أن��ه م��ن ب�ين الن�صو�ص الفل�سفية امل�ؤ�س�سة
ل�ت�ي��ار «م ��ا ب�ع��د احل ��داث ��ة» ه��و ن����ص الفيل�سوف ل�ي��وت��ار با�سم
«الو�ضع ما بعد احل��داث��ة» .ك��ان ه��ذا الن�ص عبارة عن تقرير
ح��ول املجتمعات فائقة التطور ،والتي كانت ما بعد احلداثة
دخيلة على الل�سان الفرن�سي ،ولكنها كانت رائجة يف القارة
الأمريكية وتعني «ح��ال الثقافة بعد ال�ت�ح��والت التي ط��ر�أت
على قواعد لعبة العلم والفنون ،بدءا من القرن التا�سع ع�شر»
وال��ذي ي��راه ليوتار �أن العلم احل��دي��ث ق��د دخ��ل يف ��ص��راع مع
املرويات؛ �أي �أن العلم بعد الفح�ص تبني �أنه جمرد خرافات.
واحل��ال �أن املرويات الكربى هذه التي كان يتم اللجوء �إليها
هي ما �أ�ضحت تبعث ال�شك يف زمن ما بعد احلداثة ،ولذلك
ينبغي تعريف عهد ما بعد احلداثة على �أنه عهد االرتياب يف
املرويات الكربى.
ما و�ضع الدين يف زمن االرتياب املرويات الكربى -زمن
ما بعد احلداثة؟
ل�ق��د ك ��ان و��ض�ع��ه م���ش�ك� ً
لا؛ ف�ف��ي ع�ه��د احل ��داث ��ة ع�ه��د هيمنة
اخلطاب العلمي امل�سوغ مبرويات كربى كان الدين بالنظر �إىل
�أ َّن الغالب عليه �أال ي�سوغ نف�سه بحجج يقع على الهام�ش.
اجلدل حول فال�سفة الدين املعا�صرين حول و�ضع الدين يف
زمن ما بعد احلداثة

يجمع الفيل�سوف الديني �سميث يف �شخ�صه بني كونه فيل�سوفا
وق�ساً ،وقد اهتم كثريا بطرح ق�ضية البحث عن «املعنى» عند
الباحثني عن «الروح» على عهد ما بعد احلداثة ،حيث ي�شري
�إىل �أن م�صطلح ما بعد احلداثة تيار داخل الكني�سة املعا�صرة،
�إذ ت�شكل بالن�سبة لبع�ضهم �آفة للدين امل�سيحي وللدين ،لكن
روح��ا منع�شة ،بل
البع�ض الآخ��ر يعد نزعة ما بعد احل��داث��ة ً
�إنها طورت حركة الكني�سة .وي�سعى �سميث �إىل نقد الت�صورات
امل�سيحية اخلاطئة عما بعد احلداثة ،ويقرتح �أنه ينبغي على
امل�سيحيني ال�ترح�ي��ب ب�ه��ا؛ ذل��ك �أ َّن ه�ن��اك ت��أوي�لا «دينونيا»
ل�ع�ب��ارة دري ��دا «ال ��ش��يء غ�ير ال�ن����ص ،وال ��ش��يء خ ��ارج الن�ص»
وال �ت��ي ت�ترج��م �إىل م �ب��د�أ الإ� �ص�ل�اح ال��دي �ن��ي ،وح��د���س دري ��دا
ميكن �أن يدفع �إىل مركزية الكتاب املقد�س يف تو�سيط �أفهامنا
بو�صفة «كال» ،ودور اجلماعة يف ت�أويل الكتاب املقد�س ،ولكن
هناك ثمة جهة ثانية يف الت�أويل لفكرة ليوتار حيث يعرف ما
بعد احلداثة على �أنها االرتياب اجتاه املرويات الكربى ،وهذا
يدفع �إىل الطابع املروي للإميان امل�سيحي ،والدور االعرتايف
ملروية الدين�.أما اجلهة الثالثة فعبارة فوكو املتعلقة ب�سلطة
املعرفة ،و�أن هذه ال�سلطة تتحول �إىل مرجعية .ويقر �سميت
ب�أنه ال �أحد من ه�ؤالء الثالثة كان فيل�سوفا م�سيحيا ،مبعنى
�ضرورة عدم التجاوز عن نقاط اخلالف بينهم وبني فال�سفة
الدينيني ،لكنه يقر ب�أنه ميكن اال�ستناد �إليهم من �أجل بناء
«كني�سة ما بعد احلداثة».
مرافقة دريدا �إىل الكني�سة �أو من �أجل ديانة تفكيكية
لقد �أوح ��ى دري ��دا ب ��أن ال�ع��امل �إمن��ا ه��و ن����ص ،ينبغي �أن يكون
مو�ضوع الت�أويل ،ومن �ش�أن هذا احلد�س �أن ينتج عنه �أمران:
�إذا كانت �إحدى اال�ستب�صارات الأ�سا�سية لنزعة ما بعد احلداثة
تتمثل يف كون كل �إن�سان عندما يقبل على جتربة العامل ف�إنه
ال يقبل فارغ الذهن و�إمنا يحمل جملة افرتا�ضات مقررة ،كما
يحملنا هذا الأمر على الت�سا�ؤل عما �إذا كان الن�ص التوراتي
يحكم حقا نظرتنا �إىل العامل.
وي�ضيف ال�ك��ات��ب �أن دري ��دا ال ميكن ل�ت��أوي��ل الن�ص م��ن غري
ق ��واع ��د ت ��أوي ��ل ج �م��اع��ي ،وت�ب�ع��ا ل�ل�ت���ص��ور احل ��داث ��ي ل�ل��دي��ان��ة
وللكني�سة ما يهم هو امل�سيحية بح�سبانها نظيمة من الأفكار،
ول�ي����س بو�صفها ج�م��اع��ة ح�ي��ة؛ ذل ��ك �أن امل�سيحية احلديثة
ن��زع��ت �إىل ع��د الكني�سة م�ك��ان��ا؛ ح�ي��ث ي�ت��واف��د الأف� ��راد لكي
يجدوا �أجوبة عن �أ�سئلتهم .والقول ب�أن ال �شيء خارج الن�ص

�إمنا يت�ضمن �أنه ال فهم خا�صا للن�ص خارج النف�س اجلماعي
ل�ل��دي��ان��ة ،وال� ��روح نف�سها ه��ي ��ص��اح�ب��ة ال�ن����ص ،وه ��ي م�ن��ورة
القراءة اجلماعية.
مرافقة ليوتار �إىل الكني�سة
وق��د �سبق الإ� �ش��ارة �إىل �أ َّن ل�ي��وت��ار ق��د ح��دد م��ا بعد احل��داث��ة
على �أنها «فقدان املرويات الكربى م�صداقيتها» وال��ذي ثبت
عند ل��وت��ار �أن ثمة ت��وت��را ب�ين العلم وامل��روي��ة يف م��روي��ات ما
بعد احلداثة؛ �إذ تلج أ� احلداثة �إىل العلم لت�سويغ ادعاءاتها،
وه��ي تعني بالعلم يف نهاية التحليل العقل الكوين امل�ستقل،
وم��ن هناك تتم املعار�ضة ب�ين العلم وامل��روي��ة التي ال ت�سعى
�إىل التدليل على دعواها بقدر ما ترنو �إىل ب�سط ادعاءاتها
يف �صورة مروية.
وي�ضيف الكاتب �أنه قد يت�سائل البع�ض ب�أنه ميكن للإميان
الديني �شرعنته باللجوء �إىل العقل ،فريى الكاتب �أنه وجب
التمييز ب�ين امل��داف�ع�ين ع��ن العقيدة باحلجج العقلية وبني
املفرت�ضني للإميان بالحجية ،والأوائل يرون �أن الدين قائم
على احلجة ،ومن ثم ي�شكل املروية على الطريقة احلديثة.
لقد �أثرى لوتار الإميان ب�إ�سهامات حيث ك�شفت نزعة ما بعد
احلداثة �أن العلم نف�سه قائم على عقائد ال تقبل الت�سويغ،
وطالبته بالت�صريح بعقيدته ،فا�ضحة بذلك منطلق الأنوار
الذي يدعي القيام على العقالنية املو�ضوعية .و�أي�ضاً ما كان
الدين جملة ادعاءات وحجج حول الرب بل للدين بعد تعبدي
(قائم على املروية).
م�صاحبة فوكو �إىل الكني�سة
الذي يراه �سميث �أن على كني�سة ما بعد احلداثة �أن تفيد من
ر�ؤى فوكو حول الدور الت�أديبي داخل الثقافة الغربية ،فعلى
املتدينني �أن ينتبهوا كيف يلج�أ جمتمع الر�أ�سمايل املت�أخر �إىل
الت�أديب عن طريق ثقافة معينة ،و�أن يك�شفوا عن التعار�ض يف
الفهم الثقايف ملطلب الإن�سان ،وهو الفهم املهيمن وبني الفهم
التوراتي لر�سالة الإن�سان يف هذه الدنيا.
دور الدين وم�ستقبله يف ت�صور فال�سفة ما بعد احلداثة
ويذكر الكاتب �أن��ه ميكن �أن ن�سجل املالحظات التالية حول
ذل ��ك �أن م��ن ��س�م��وا فال�سفة م��ا ب�ع��د احل��داث��ة ف��وك��و ول��وت��ار
ودري��دا مل تكن لهم مقالة م�ستقلة يف �ش�أن الدين،كما تلقى
فال�سفة ال��دي��ن و ال�لاه��وت الإع�ل�ان عما بعد احل��داث��ة على
ثالثة مناح:نزعة م�ؤيدة ،معار�ضة ،معتدلة.
ahlam.squoman@hotmail.com

