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يقال على معانٍ ثالثة:
ُ
ً
يف املعنى الأولُ :يظهر العقل ق��درة على املعرفة؛ وذلك متى
تعلق الأمر بعالقتنا بالطبيعة بو�صفها جملة من الظواهر.
املعنى الثاين :ي�صري العقل �إىل ميل طبيعي ،وهو له مبثابة
القدر على التفكري يف الأ�شياء ذاتها من جن�س خلود النف�س
وم�س�ألة العامل ووجود اهلل� .أما املعنى النقدي الثالث للعقل؛
ف��ه��و :ال��ت��ف��ك��ر ب��ق��درة ال��ع��ق��ل نف�سه ع��ل��ى امل�����ص��احل��ة ف��ي��ه بني
ملكاته وع��ل��ى امل�صاحلة يف الطبيعة نف�سها م��ا ب�ين منطق
ال�ضرورة ومبد�أ الغائية (�ص.)110:
َ
وتلفت �إىل �أ َّن الأم��ر كله يدعو �إذن العتبار كتاب «نقد َملكة
احلكم» خامت ًة للفل�سفة النقدية مثلما ارت�ضاه كانط بنف�سه.
وت��ل��ف��ت ال��ك��ات��ب��ة �إىل �أن���ه���ا يف ه����ذا ال��ف�����ص��ل ���س��ت��ت��ط��رق �إىل
«ثيودي�سا» كانط بو�صفها ت�أوي ً
ال للحكمة الإلهية يف اجتاه
�إمكانية امل�صاحلة فيها ب�ين واق��ع��ة ال�شر التاريخية و�صفة
العدل الإلهي «املتعالية».
وال��ث��ي��ودي�����س��ا ل��ف��ظ ي��ت��ك��ون م��ن ك��ل��م��ت�ين م��ن �أ���ص��ل �إغ��ري��ق��ي
( )theo- dikeومعناه العدل الإلهي .وهو مفهوم من
نحت الفيل�سوف الأملاين ليبنتز.
وتنتمي الثيودي�سا �إىل جن�س الأق���وال الدفاعية� :إنها قول
ال يف�سر وال يف ّكر� ،إمن��ا ه��و ي����ؤول� ،أي يجهد نف�سه لت�أويل
ال�شر يف العامل كي ي�صالح بينه وبني احلكمة الإلهية نف�سها.
وهنا تبدو الثيودي�سا ت�أوي ً
ال يف املعنى التقليدي للعبارة� :أي
الرجوع �إىل الأول وهو اهلل هاهنا بو�صفه ع ّلة مطلقة للعامل
ولكل ما يحدث للب�شر مبا فيه �ضروب ال�شرور املمكنة كلها.
لكن :هل يبدو اهلل يف حاجة �إىل دف��اع الب�شر عن قدا�سته؟
ليبنتز كان يقول :نعم؛ لأن يف الأمر منفع ًة للب�شر �أنف�سهم،
ذل��ك �أن «ر�سالة الدفاع عن ق�ضية اهلل ال ته ّم املجد الإلهي
مت�س �أي�ضاً منفعة النا�س� .»...أما كانط فال
فح�سب ،لكنها ّ
يرى �أي دور تربوي موجب للثيودي�سا ،فهذا الدفاع املزعوم
عن ق�ضية اهلل� ،أي هذه املمار�سة الباطلة لتقنية الت�أويل ،ال
تعب �إال عن جهل للعقل بحدوده اخلا�صة.
ّ
وي���رد ك��ان��ط ال�ت�راث امليتافيزيقي ك��ل��ه �إىل �أرب���ع �أط��روح��ات
م��ت��ن��اق�����ض��ة ت��ت��ه��اف��ت ال����واح����دة ب��ع��د الأخ������رى �أم�����ام حمكمة
العقل ،متحدثاً عن «تهافت كل املحاوالت الفل�سفية يف �ش�أن
الثيودي�سا».
يف امل��ق��اب��ل ،ي��ق�ترح علينا ثيودي�سا �أ�صيلة يف مقابل ثيودي�سا
مذهبية ،لأن��ه متى م��ا حتولت الت�أويلية �إىل مذهب �سقطت
يف التاريخ ما قبل النقدي للعقل ،و�أ�صبحت حتماً �أر�شيفاً من
�أر�شيفات فل�سفة م�ضى زمانها َّ
وول.
فالت�أويل لي�س دفاعاً عن العدل الإلهي وال هو بالتف�سري العامل
للق�ص�ص والن�صو�ص املقد�سة� ،إنها ت�أويلية �أ�صيلة لأنها على
ال��رغ��م م��ن كونها ال ت�ستند �إىل التقليد الفل�سفي للت�أويل؛
فالإله من منظور احلكمة الب�شرية هو م�س ّلمة من م�س ّلمات
العقل العملي ،بل �إن العقل العملي نف�سه هو ،بح�سب كانط،
الوحيد القادر على �إعطاء الداللة كلها ل�صنعة اهلل ومقا�صده.
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وال��ت���أوي��ل��ي��ة ال��ك��ان��ط��ي��ة ل���ن ت��ك��ون �أ���ص��ي��ل��ة �إال ���ض��م��ن الأف���ق
الأخ�ل�اق���ي مل��ف��ه��وم الإن�����س��ان ن��ف�����س��ه .وت���أوي��ل��ي��ة ك��ان��ط ترجع
�إىل الأ�صول الأوىل للتاريخ الروحي باحثاً يف �أ�سفار العهد
القدمي عن عبارة �أ�صيلة للت�صور الذي هو ب�صدد بنائه عن
ال��ت���أوي��ل .ويتعلق الأم��ر بالعودة �إىل �سفر �أي��وب م��ن الكتاب
املقد�س .فهو يف هذه امللحمة الرتاجيدية يجد كانط مغزاها
الأ�صيل يف هذا الفرق بني �أيوب ،جماز الإن�سان الأ�صيل الذي
ال يطلب من الإله �شيئاً غري براءته ،و�أولئك الذين يتاجرون
يف اهلل ويتملقونه متوهمني �أن���ه �إل���ه ع��ل��ى م��ق��ا���س �ضعفهم
وج�شعهم ال��ف��ظ��ي��ع .م��ت�����س��ائ ً
�لا�« :أجم���ان���اً يتقي �أي���وب اهلل؟»
ويجيب �ضد �أولئك املنافقني الذين يجادلون يف اهلل من غري
علم ،ينتهي �أيوب �إىل «�أن خمافة الرب هي احلكمة واجتناب
ال�شر هي الفطنة».
وت�ستنت ُج يف خ��ت��ام ه��ذا الف�صل �أ َّن ك��ان��ط ي��ع��ود �إىل الكتاب
املقد�س لي�س من �أجل تف�سريه وال من �أجل الدفاع عن حكمة
اهلل فيه� ،إمنا هي عودة �إىل الأ�صول من �أجل البحث عن جماز
حي هو مبثابة املثال عن ت�أ�صل الأخ�لاق يف املاهية الأ�صلية
اخلال�صة للإن�سان .ذلك �أن العن�صر الأخالقي الأ�صيل هو
�أداة الب�شر الوحيدة يف مقاومة ال�شر واجتنابه (�ص.)134:
الف�صل الرابع :هان�س جونا�س �ضد كانط
تتحدَّث الكاتبة يف مُ�ستهل مبحثها عن فراغ �إتيقي يف ع�صر
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ي���وم ،وك���ل الإج���اب���ات مل تتمكن م��ن فر�ض
براديغم ،م�ضيف ًة ب�أنه �إذا ك��ان كانط قد ب�شر بع�صر نهاية
امليتافيزيقا وهيجل �أعلن نهاية التاريخ ،ف�إننا مع هيدغر
ن�شهد نهاية الإتيقا-الأخالق -نف�سها.
وتت�ساءل الكاتبة �أهي «نهاية الإتيقا» �أم حلظة «فراغ �إتيقي»
ينبغي الوعي بخطورته يف اجتاه الت�شريع لإتيقا �أ�صيلة توفر
للإن�سانية احلالية ما و ّفرته �إتيقا �أر�سطو للقدامى �أو �إتيقا
كانط للمحدثني؟ ذلك املقام الإ�شكايل هو ما ان�شغل به �أحد
طالب هيدجر الأ�ستاذ جونا�س.
ج��ون��ا���س �أ���س�����س �إت��ي��ق��اه ���ض��د ن��ظ��ري��ة الأم���ر القطعي لكانط،
وجينيالوجيا الأخ�ل�اق لني�شته ،ويوطوبيا الأم���ل لإرن�ست
بلوخ.
فنحن يف ع�صر مل ت��ع��د التقنية ف��ي��ه جم���رد �أدوات يتحكم
الإن�سان يف غاياتها و�آثارها على الإن�سان والطبيعة معاً ،بل
�صارت التكنولوجيا احلالية �إىل قدر حمتوم للإن�سانية ،قدر
لي�س يف قدرتها ال �أن تتمل�ص منه فيرتاجع بنا التاريخ �إىل
ما قبل ع�صر التقنية ،وال �أن تتملكه فتعود بنا الذكرى �إىل
الإن�سان احلديث الذي �أعلنه ديكارت �سيداً ومالكاً للطبيعة،
ور�أى فيه ك��ان��ط �س ِّيد �أ�سئلة الفل�سفة وجامعها يف �آن� :إن
التكنولوجيا هي منط الوجود اخلا�ص بالإن�سان يف العامل.
لقد ���ص��ار الإن�����س��ان ال�صانع فينا �أرق���ى م��ن الإن�����س��ان العاقل
(�ص.)144:
� ...إ َّن جونا�س ي�شدد على «مبد�أ امل�س�ؤولية» ال��ذي ا�ستلهمه

م��ن الفيل�سوف ماك�س فيرب ،وال��ذي ميز ب�ين �إتيقا الإق��ن��اع
العال
و�إتيقا امل�س�ؤولية؛ حيث نقر�أ يف اجلزء الثاين من كتابه ِ
وال�سيا�سي� :إن جمال الفعل الب�شري �إمنا ير ّد �إىل قاعدتني
على طريف نقي�ض:
 �إم��ا �أن نفعل وف��ق اقتناع مببادئ الفعل من دون احت�سابل��ن��ت��ائ��ج��ه؛ وذل���ك ك��م��ث��ل رج���ل ال��دي��ن �أو ال��ن��ق��اب��ي امل��ح��ت��ج �أو
ال�سيا�سي املعار�ض� ،أو �أن نفعل �إثر حت�سب دقيق لنتائج �أفعالنا
وتنب�ؤ بت�أثرياتها البعيدة على الإن�سان بعامة .وبني هذين
النموذجني من التوجه الإتيقي يف الفعل الب�شري تقوم �إذن
ه��وة �سحيقة ،وه��ي تلك التي تقابل م��ا ب�ين املتع�صب لدين
�أو املتحزب ملذهب �أو املعت�صم ب�أمة و�آخر يريده ماك�س فيرب
م�س�ؤو ًال عن �أفعاله حمت�سباً لنتائجها وملخاطرها البعيدة.
ويف املقابل ،ف�إ َّن جونا�س ي�صنف كل تاريخ الإتيقا �إىل �صنفني
متناق�ضني:
 ال�صنف الأول ،وي�سميه �إت��ي��ق��ا :موجهة نحو امل��و���ض��وع �أو�إتيقا حمبة اخلري الأ�سمى.
 ال�صنف ال��ث��اين� ،أو الإت��ي��ق��ا النقي�ض :وي�صفها جونا�سبالإتيقا الذاتانية� ،أو �إتيقا الفعل من �أجل الفعل ،وهي �إتيقا
ت��ت��وج��ه ن��ح��و ال����ذات ،وال ت�شتغل مب��و���ض��وع ال��ف��ع��ل ب��ل بكيف
الفعل.
لذلك؛ ف�إن مبد�أ امل�س�ؤولية يريده جونا�س �إتيقا �أ�صلية بريئة
من �سقم ما ي�سميه �إتيقا املا�ضي التي ف�شلت يف مقاربة �سوية
للفعل الب�شري باعتباره مبادئ ونتائج يف �آن.
لقد تعلم جونا�س من كانط �أنه ُيكن التعويل على الأخالق
جتاه توجيه الفعل الب�شري يف عالقته مع العامل .و�ضرورة
ت���أ���س��ي�����س �أخ��ل��اق ع��ل��ى م���ب���د�أ م���ل���زم ك����وين؛ ف��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
املعا�صرة تفر�ض علينا �إتيقا متوا�ضعة للم�ستقبل قائمة على
مبد�أ كفيل باملحافظة على الإن�سانية يف وجودها نف�سه ،وهو
ب��ذل��ك ينتقد ك��ان��ط العتماد �أخ�ل�اق امل��ب��ادئ ال��ت��ي ال ترتبط
بالتجربة وبالتاريخ الب�شري ،ولأن��ه مل ي�ضع يف ح�سبانه �أن
�سعادة الأجيال احلا�ضرة قد تكون على ح�ساب تعا�سة الأجيال
القادمة (�ص.)153:
�إ�ضافة �إىل هذه اجلوانب للأتيقا الكانطية ،هناك اجلوانب
الأخالقية يف م�شروع كانط لل�سالم الدائم .وه��ذا الرتابط
يحتاج �إىل درا�سة م�ستفي�ضة.
-----------------
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�أو َريبياً يرجع �إىل �ضرب من التاريخ الطبيعي مثل هيوم
�أو ملحداً ينكر كل �أ�شكال الوحي ويف�ضح تهافت الدين
القائم عليها مثل فيخته� ،أما كانط فقرر �أن ينتهج م�سلكاً
خمالفاً :التعامل مع الدين يف ح��دود جم��رد العقل ،وقد
�أحدث ذلك ا�ستيا ًء لدى القائمني على العقل وعلى تدبري
املدينة معاً (�ص.)69:
وت��رى الكاتبة �أن كانط مار�س ما ي�شبه التقية الفل�سفية
لتجنب ما وقع به بروتاغورا�س مع �أهل �أثينا ،والذي كان
يقول« :ال �أ�ستطيع �أن �أق�� ُّر �إن ك��ان الإل��ه م��وج��وداً �أم غري
موجود ،فامل�س�ألة معقدة والعمر ق�صري».
وكانط كان يقول يف عبارات مماثلة �إنَّ العقل الب�شري من
جهة ماهيته نف�سها بو�صفه عق ً
ال متناهياً ال ي�ستطيع �أن
يح�سم �أبداً �إن كان هناك الإله �أم ال ..تلك الق�ضية ال تهمه
�أ�ص ً
ال.
والعقل لدى كانط يج ِّرد الدين من كل م�ضمون تاريخي،
ويجعل منه ديناً بال وحي وال عبادة وال طقو�س� ،إنه الدين
بو�صفه ف��ق��ط «ج��م��ل��ة واج��ب��ات الإن�����س��ان م��ن ج��ه��ة م��ا هي
�أوامر �إلهية».
ُ
الباحث يرمياهو يوفال �أ َّن ا�شتغال كانط على الدين
و َي َرى
ي��ه��دف �إىل «ت��غ��ي�ير عقلية ب��رم��ت��ه��ا» .ف��ا���ش��ت��غ��ال ك��ان��ط على
الدين هو �ضرب من تهذيب الأخالق واالرتقاء بها .وي�ضيف
�أن «الدين العقلي لدى كانط يعني �أن ن�سلك وك���أن واجبات
العقل هي واجبات مقد�سة وك�أنها واجبات �إلهية».
وت��ع��ود �إىل ك��ان��ط ال���ذي يح�صي �أرب��ع��ة ت��خ��وم ل��ل��دي��ن ،وه��ي:
احلما�سة واخل��راف��ة والنزعة الإ�شراقية والقول باخلوارق.
وكلها عند كانط �أ���ش��ك��ال م��ن ال��وه��م الديني التي يلقي بها
خارج حدود الن�ص وخارج حدود العقل (�ص.)75:
وتخل�ص ال��ك��ات��ب��ة ���ش��ع��ارات احل��داث��ة ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ان��خ��رط
فيها كانط بعد �سبينوزا( ،العقل �ضد اخلرافة ،والنقد �ضد
احل��م��ا���س��ة ،واحل���ري���ة ���ض��د اال���س��ت��ب��داد ال���روح���اين .ول��ك��ن ما
مييز كانط عن �سبينوزا �أن الأخ�ير قبل بالأناجيل بو�صفها
مو�ضوع علم وتف�سري).
وتعترب الكاتبة �أن موقف كانط يت�ض َّمن بع�ض التوتر بني
ال�شر اجلذري و«مملكة الرب-جمهورية الف�ضيلة» ،ويفتتح
ك��ان��ط ك��ت��اب ال��دي��ن ع��ل��ى ق���ول يف ال�����ش�� ّر اجل����ذري بو�صفه
حم��رك��اً للدين وداف��ع��اً للتفكري فيه يف �آن� .إذ ل��و ك��ان ما
يف طبع الب�شر خ�يراً خال�صاً ملا احتاج الإن�سان �إىل واجب
يلزمه وال �إىل �س ّيد يحكمه وال ميكن �إىل دي��ن ُيخ�ضعه.
فال�ش ّر والعقل والدين ظواهر تتحرك يف جمال واحد هو
الأخالق.
ويف مقابل ال�ش ّر املتج ِّذر يف الطبيعة الب�شرية يق ّدم اخلري
الأ���ص��ل��ي ب����ذر ًة ميتافيزيقي ًة حم��اي��ث�� ًة ل��ل��وج��ود ال��ب�����ش��ري،
وال��ط��ري��ف عند ك��ان��ط �أنَّ البحث يف اخل�ير يف ك��ت��اب حول
ال��دي��ن ال ي��ج��د م��رج��ع��ه يف ال��ك��ت��ب امل��ق��د���س��ة و�إمن���ا يف كتب
الفال�سفة القدماء.
ويف ختام هذا الف�صل ،تت�ساءل :هل نحن �أمام حداثة دينية �أم
م�سيحية فل�سفية؟ منطلق ًة من بع�ض الفجوات التي �أبرزها
م��وق��ف دري����دا ،وال���ذي �أب���دى ا���س��ت��ي��ا ًء فل�سفياً م��ن �أط��روح��ة
ال��ك��ت��اب ت��ق��ول �إنّ «امل�سيحية ه��ي ال��دي��ن الأخ�لاق��ي املح�ض

الوحيد من بني جميع الديانات الأخرى ( )...بل قد ال تكون
الديانات الأخرى ديانات عند كانط .فاليهودية عنده مث ً
ال
لي�ست ديناً ( ،)...و�إمنا (هي عبادة �أو عقيدة ..)...ومت�سائلة
حول كيف ميكن �أن ت�صمد �أطروحة كانط �أمام �أ�سئلة دريدا؟
وم��ن ث�� َّم تنبه �إىل �أن ك��ان��ط ه��و ال���ذي �أر���ش��دن��ا �إىل اخليط
الرابط بني العقل والدين ،وهو الذي يعلمنا �أننا لن نفهم
�شيئاً من الدين ما دمنا ال نزال نعار�ض بحق ما بني العقل
والدين� ،أي ما بني احلداثة التقنية العلمية والدين نف�سه.
الف�صل الثاين :ريكور قارئاً كانط
ويف م�ستهل ه��ذا الف�صل ،ت�شري الكاتبة �إىل ث�لاث وجهات
نظر متنازعة لناحية عالقة كانط بالت�أويلية:
 موقف �أول ي�سمح ب�إمكانية احلديث عن ت�أويلية فل�سفيةعند كانط ،جنده بخا�صة عند بول ريكور.
 موقف ثانٍ يرد على �أطروحة ريكور ،ويعترب �أن النقد لدىكانط �إمنا قام بدي ً
ال عن الت�أويلية.
 م��وق��ف ث��ال��ث يت�سم ب��ال��غ��م��و���ض واالل��ت��ب��ا���س ،وه���و موقفغادامر الذي انتهى �إىل اعتبار كانط «ذكرى» طيبة يحتفظ
بها كل فال�سفة الت�أويلية والفينومينولوجيا من هو�سرل
�إىل هيدغر.
ومن ثم ،تنتقل لت�ستعر�ض املواقف واالنطالق من �أطروحة
ري��ك��ور ال��ت��ي تلفت �إىل «ت���أوي��ل��ي��ة فل�سفية» ع�ثر ري��ك��ور على
دالل��ت��ه��ا م���ن خ��ل�ال ج��م��ل��ة م���ن �أه����م امل��ف��اه��ي��م ال��ت��ي تن�سج
ال��ف��ل�����س��ف��ة ال��ك��ان��ط��ي��ة م���ن ج��ن�����س م��ف��ه��وم امل��ت��ع��ايل والأف���ك���ار
الناظمة ومقولة التفكر.
ويب�سط ريكور على ت�أويله لكتاب كانط يف الدين ثالث حجج:
تتعلق الأوىل مبو�ضوع الكتاب ،من حيث �أن��ه يخ�ص واقعة
الدين ،احلجة الثانية مو�ضوعة «ال�شر اجل��ذري» ،والثالثة
والأخ��ي��رة تتعلق بالبنية ال��داخ��ل��ي��ة للكتاب ال��ق��ائ��م��ة على
�ضرب من التمف�صل بني واقعة ال�شر اجل��ذري وم��ا ي�سميه
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ريكور «الن�صية» الثالثية للدين� ،أي «التمثيل» و«االعتقاد»
و«امل���ؤ���س�����س��ة» ،م��ن حيث ه��ي بنية جتعل م��ن «ال��رج��اء» �أفقها
الأ�سا�سي.
وي�شري علينا ريكور ب�ضرورة ت�أ ّول مفهوم التاريخية العالقة
بواقعة الدين ت����أو ًال ي�سمح للديني التاريخي بالتناغم مع
العقلي املتعايل ،م�ؤكداً �أن التاريخية العالقة بواقعة الدين
�إمنا هي «تاريخية وجودية» ،ويعني هذا �أنْ ال جمال للحديث
ع��ن �أي���ة جت��رب��ة دي��ن��ي��ة م��ن دون ت��و� ّ��س��ط الق�ص�ص وال��رم��وز
والأ����س���اط�ي�ر؛ ف��ال��دي��ن �إذن واق���ع���ة ت��اري��خ��ي��ة ل��ي�����س��ت جم��رد
تاريخية ثقافية بل هي تت�سع لأكرث من ذلك� ،إنها تاريخية
وج��ودي��ة ،مبعنى �أن �شروط �إمكانها متجذرة داخ��ل الوجود
الب�شري ب��ع��ام��ة� ،أي داخ���ل م��ا ي�سميه ك��ان��ط ب��واق��ع��ة «ال�شر
اجلذري» (�ص.)93:
ويذهب ريكور �إىل ت�أويل امل�ضمون الفعلي لكتاب كانط على
ُ
�أن��ه دالل��ة �صريحة على مثل الت�أويلية الكانطية يف الدين.
وع��ل��ي��ه؛ ف���إ َّن��ه ال ينبغي علينا -ب��ح�����س��ب ري��ك��ور� -أن نختزل
موقف كانط يف جمرد رف�ض لل ُبعد امل�ؤ�س�ساتي للدين ،ذلك
�أن ك��ان��ط نف�سه �إمن���ا يعترب �أن ���س��ي��ادة «امل��ب��د�أ احل�����س��ن» �ضد
«امل���ب���د�أ ال�����س��ي��ئ»� ،أي ���س��ي��ادة «مم��ل��ك��ة ال��غ��اي��ات»؛ �إمن���ا يقرتن
مب�س�ألة العبادة احلقة ،فما مملكة الغايات التي يب�شر بها
كانط منذ � ،1785إال �ضرب من «الكهنوت الكانطي».
املوقف ال��ث��اين :ديني�س ت��وارد ال��ذي يعار�ض ري��ك��ور ،ويعترب
�أن فل�سفة ك��ان��ط القائمة يف جوهرها على النقد تتعار�ض
يف �صميمها مع كل فل�سفة ت�أويلية .وموقف كانط لي�س �إال
قراءة عقلية� ،أي �أخالقية للدين ،وح�سب توارد ف�إن مق�صد
كانط لي�س ت�أويل الن�صو�ص الدينية �إمنا هو فح�سب بيان ما
ميكن للعقل ،الذي هو يف �صميمه عقل عملي.
وتختزل الكاتبة االعرتا�ضات التاريخية على ق��راءة ريكور
لكانط فيما يلي:
 ال���دي���ن يف ح����دود جم���رد ال��ع��ق��ل ،ه���و ك��ت��اب ورد يف ظ��رفتاريخي دقيق اقرتن بظاهرة الرقابة التي فر�ضتها ال�سلطة
الأملانية على كل ما يكتب يف الدين.
 ك��ان��ط ب��ق��ي غ�ي�ر م��ه��ت��م ب��ال��ت���أوي��ل��ي��ة ال��ت��ي �أ���س�����س��ه��ا ج���ورجفريدريت�ش ميار.
 كتاب كانط القى اعرتا�ض ع��د ٍد من امل�شتغلني على ت�أويلالإجنيل و«ت�أويلية الكتاب املقد�س».
وت��خ��ت��م ه���ذا ال��ف�����ص��ل ب��الإ���ش��ارة �إىل و���ص��ول��ه��ا لنقي�ضة بني
موقفي النقد �أو الت�أويلية ،ولكنها تلفت �إىل �ضرورة التمييز
ب�ين �أن يكون ل��دى كانط وع��ي ت���أوي��ل��ي لكن دون �أن يتحول
ال��ت���أوي��ل �إىل �صناعة لها مقامها اخل��ا���ص يف فل�سفة النقد
الكانطية ،وب�ين �أن يكون كانط �صاحب «ت�أويلية فل�سفية»
متكاملة املعامل ،فبني الت�أويل و«الهرمينوطيقا» من حيث
هي �صناعة م�ستقرة لدى �أهلها ،هناك فا�صل ال ُي�ستهان به؛
لأ َّن �أ�صحاب «الت�أويلية الدينية» هم عند كانط �إما دغمائيون
�أو ح��امل��ون� ،أم���ا «ال��ت���أوي��ل الأ���ص��ي��ل» ف����إن عليه �أن مي��� ّر عرب
«حمكمة النقد» (�ص.)107:
 الف�صل الثالث :يف ت�أويلية ال�شر اجلذريُّ
ت�ستهل الف�صل ب��الإ���ش��ارة �إىل �أ َّن ال��ق��ارئ للم�ؤلف النقدي،
يعرث ل��دى ك��ان��ط على ت���أوي��ل جلملة ن�شاط العقل بو�صفه
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الدينية ..هل ميكن االنخراط يف مواطنة كونية؟
كانط واحلداثة
َّ

ر�ضوان ال�س ِّيد *

يت�أ َّلف كتاب «كانط واحلداثة الدينية» -وهو من ت�أليف �أم الزين بن�شيخة امل�سكيني وهي باحثة تون�سية مرموقة ومتخ�ص�صة بالفل�سفة -من مقدمة غنية ومو�سعة و�سبعة
ف�صول ،حتاول من خاللها تقدمي �صورة جمملة عن فل�سفة �إميانويل كانط (1804-1724م) النقدية ،والتي ُيكن اعتبارها معلم ًا �أ�سا�سي ًا من معامل احلداثة التي دعت للأخذ
بالعقل وجتاوز مقوالت امليتافيزيقا الدوغمائية.
ً
الف�صل الأول حمل عنوان« :كانط واحلداثة الدينية»� ،أما الثاين فـ«بول ريكور قارئا كانط» ،والثالث «ت�أويلية ال�شر اجلذري» �أو «كانط يف حمراب �أيوب» ،والرابع «هان�س
جونا�س �ضد كانط» ،والف�صل اخلام�س« :حتليلية اجلميل» �أو «ذاتية كانط» ،ويف ال�ساد�س «قراءة التفكيكي جاك دريدا لكانط» ،و�أخري ًا يف ال�سابع «احلرب وال�سلم يف �أفق
املواطنة الكونية» �أو «كانط يف ف�ضاء هابرما�س».
ويت�ض َّمن الكتاب توطئة عن املكانة التي ي�شغلها كانط يف الفل�سفة احلديثة ،فهناك جيل كامل من العقول والنخب ال�صغرية ترعرعت يف �أح�ضان التنوير مثلما �صاغتها مقالة
�صغرية لهذا الفيل�سوف الأملاين «ما هو التنوير؟» ،ودعوته النا�س «جتر�ؤوا على ا�ستعمال عقولكم»!
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وتنتقل امل�ؤلفة يف مقدمتها للرهان على قدرة كانط على �أن
يكون راهناً ورهاناً و�أمراً نراهن به على �إمكانية االنخراط يف
مواطنة كونية يف العامل ،تخفيفاً من وط�أة االنتماء ومن ثقل
الذاكرة التاريخية لدينا .وتت�ساءل :ما الذي يف فل�سفة كانط
كفيل بتوجيهنا �ضمن الراهن ال��ذي يحدد منط �إقامتنا يف
العامل احلايل؟
وت�شري الكاتبة �إىل الو�ضع ال��راه��ن ع��رب�� ًّي��ا« ،فنحن مل ن���أت
بعد �إىل انت�صار الكوجيتو (العقل) يف ديارنا ،و�إن�سان ديكارت
ال ي��زال ي�تردد يف زي��ارة �أوط��ان��ن��ا» ،وتلفت �إىل �أن «ك��ان��ط هو
امل��رجت��ى لأن��ه ات��ق��اء ل�شر ال�ترف امليتافيزيقي ال��ث��اوي ال��ذي
تخلى عنه العقل الفل�سفي منذ زمن» ،مورد ًة �أ�سئلته النقدية
ال�شهرية الثالثة التي وردت يف «نقد العقل املح�ض» .يقول
كانط« :كل غر�ض لعقلي (اعتبار ًّيا كان �أم عمل ًّيا) يتوحد يف
الأ�سئلة الثالثة التالية:
 ماذا ميكنني �أن �أعرف؟ ماذا يجب علي �أن �أعمل؟ ماذا ميكنني �أن �أعمل؟�أ َّم��ا عن الإمكان ،فالذات احلديثة ت�ستقي بنيتها و�شروطها
من نظرية املعرفة التي ارت�سمت معاملها يف العلم احلديث
من خ�لال علم الفلك لـكوبرنيك وفيزياء نيوتن .و�أم��ا عن
اال�ستعمال ،وه��ي بكل الثقل الأدات���ي ال��ذي حتمله يف ع�صر
التقنية.
وحتدِّد الكاتبة مالمح «الراهنية الكانطية»� ،أو ًال :بالراهنية
الزمانية يف معنى ا�ستمرار ودوام اللحظة احلديثة التي فكر
فيها كانط ،واقرتح لها ت�شخي�صاً منهجياً منوذجياً للإن�سان
بو�صفه ذاتاً متناهية ،وللإله بو�صفه حاج ًة عملي ًة �أخالقية،
وللعامل بو�صفه �أفقاً كو�سمو�-سيا�سياً �أر�ضياً ،وللعقل بو�صفه
م�صدراً وحيداً ونهائياً لكل قيم الب�شر (�ص.)32:
وت�����ش��ت��غ��ل ث��ان��ي��اً ع��ل��ى ال��راه��ن��ي��ة اال���ش��ك��ال��ي��ة ل��ظ��اه��رة ال��دي��ن
بو�صفه يجد ت��اري��خ��ه يف مفهوم ال�شر اجل���ذري الأ���ص��ي��ل يف
الب�شر من جهة طبيعتهم التي لهم.
ومت����� ُّر يف حل��ظ��ة ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ك��ي��ف راه�����ن ك���ان���ط ع��ل��ى دور
الفيل�سوف وم�س�ؤوليته �أمام الف�ضاء العمومي وتدبري املدينة
و�سيا�ستها� ،أما يف اللحظة الرابعة والأخرية فتمتحن اللفظ

العربي للراهن �أمام امل�ستقبل نف�سه ،والراهن الذي �آل �إليه
العقل والإن�سان والإله والعامل واملدينة املعا�صرة.
ُ
وت�ستعر�ض امل�ؤلفة ُجملة من مواقف الفال�سفة الغربيني من
كانط ،فتذكر �أن يورغن هابرما�س ال��ذي ك��ان م�تردداً �أم��ام
االع�ت�راف مبنزلة ف��ري��دة لـكانط داخ��ل اخل��ط��اب الفل�سفي
للحداثة ،فهو من جهة يعترب مبد�أ العمومية الكانطي هو
ال�صياغة الأوىل الفل�سفية لفكرة الف�ضاء العمومي ،ومن
جهة �أخرى يعترب هابرما�س �أن احلداثة بد�أت مع هيجل.
�أما مي�شال فوكو ،فريفع م�ساءلة كانط حول «ما هو التنوير؟»
�إىل م�ستوى راق م��ن اجل��دة وال�سبق الفل�سفي ال ميكن �أن
تكون لأي ن�ص فل�سفي �آخر يف احلداثة .فكانط ،يف ر�أي فوكو،
هو �أول من واجه �س�ؤال «ما هي الفل�سفة احلديثة؟» ب�ضرب
من التفكري فيما ي�سميه فوكو بـ «الراهنية املح�ضة».
وح�سب ف��وك��و ،ي��ع�� ّرف كانط ع�صر التنوير على نحو �سالب
بو�صفه «خمرجاً من و�ضع الق�صور الذي ي�صيب املرء حينما
ال يتجر�أ على ا�ستعمال عقله يف جماالت ثالث« :عندما يقوم
فينا ك��ت��اب م��ك��ان ال��ع��ق��ل ،وع��ن��دم��ا يحتل مر�شد روح���ي فينا
مقام الوعي ،وعندما يقرر طبيب مكاننا يف نظام تغذيتنا
اخلا�ص» ،م�شرياً �إىل �أن كانط يعترب ا�ستعمال العقل �شعاراً
للتنوير.
وتنتقل �إىل م��وق��ف دري���دا م��ن ك��ت��اب ك��ان��ط «ال��دي��ن يف ح��دود
جم��رد ال��ع��ق��ل» ،ال���ذي على ح��د تعبريه «�أن��ن��ا ���س��وف ل��ن نفهم
�شيئاً من الدين ما دمنا نعار�ض بحمق بني العقل والدين ،ما
بني النقد �أو العلم والدين ،ما بني احلداثة التقنية والدين».
ويك�شف دري���دا ع��ن حت��ال��ف خطري م��ا ب�ين احل��داث��ة القائمة
على العقالنية وع��ودة الديني ب�أ�شكاله املختلفة� .إن��ه حتالف
عجيب ذاك الذي ا�ستبقه كانط ما بني العقل احلديث والدين
(�ص.)45:
وتذكر �أن الت�أريخ الديني عند كانط �إمنا هو بالأ�سا�س ت�أريخ
لل�شر اجل���ذري يف وج��وه��ه املختلفة .حيث �ضحى ك��ان��ط م��ر ًة
واحد ًة بالتاريخ والأ�سطورة والق�ص�ص والذاكرة ال�شعبية من
�أجل �إر�ساء �سلطة العقل �أو العقل املجرد .العقل بال ذاكرة وبال
انتماء ،ذلك لأن الدين الذي يتحدث عنه كانط هو دين العقل
ب�صرف النظر عن كل م�ضمون تاريخي �أو جيو�-سيا�سي.

وت�ؤكد الكاتبة �أ َّن م�سيحية كانط �إمن��ا هي م�سيحية مدنية
ملواطنة ممكنة يف العامل وخارج حدود امللل والنحل والأديان
التاريخية؛ فامل�سيح نف�سه �أو مو�سى �أو �أيوب ما هم �إال رموز
�أخالقية حم�ضة لإمكانية اكتمال �أخالقي للب�شر باحلرية
التي هي �أ�صيلة فيهم (�ص.)47:
�أ َّم��ا حنة �أرن��دت ،فتعترب �أن ن�صو�ص كانط حول التاريخ مل
تكن ذات ب��ال ،و�أن �شوبنهاور ح�سب �أرن���دت ،على ���ش��يء من
احل��ق ،حينما ق��ال عن الن�صو�ص« :ك��ل �شيء يحدث وك�أمنا
هذا الكتاب مل يكن لهذا الرجل العظيم �إمن��ا هو �صادر عن
فكر �أحمق لرجل من العوام».
وتعتق ُد امل�ؤلفة �أنه مع كانط تبد�أ عالقة طريفة غري م�سبوقة
للفيل�سوف م��ع ال�����س��ي��ا���س��ة .ي��ق��ول ك��ان��ط يف م�����ش��روع ال�سلم
ال��دائ��م�« :أن ي�صري امل��ل��وك فال�سفة و�أن ي�صري الفال�سفة
ملوكاً� ،أم��ر ال ينبغي علينا البتة انتظار وقوعه ،وال ينبغي
�أي�ضاً �أن نتمناه ،ذلك �أن متعة امللك تف�سد �ضرورة حكم العقل
وت�شوِّه حريته».
الف�صل الأول :كانط واحلداثة الدينية
َّ
تفتتح ال��ك��ات��ب��ة ال��ف�����ص��ل مب��ق��ول��ة ل��ك��ان��ط؛ ا���س��ت��ه��ل ب��ه��ا كتاب
«ال���دي���ن يف ح���دود جم���رد ال��ع��ق��ل» ..وف��ي��ه��ا�« :إ َّن دي��ن��اً يعلن
احل��رب على العقل �سوف ي�صبح مع م��رور الزمن غري قادر
على ال�صمود �أمامه».
ومن ثم تنطلق لل�س�ؤال :ملاذا احلداثة الدينية؟ وملاذا العودة
�إىل كانط يف زمن العودة �إىل الدين؟ (�ص.)59:
�ير �إح��ي��ا ٍء ل��ذك��رى كانط بعد
وتفرت�ض الكاتبة �أنّ عملها خ ُ
مائتي ع��ام على رحيله ج�سدياً ،وت��رى �أن ك��ان��ط ر���س��م على
ط��ري��ق��ت��ه وب��ف��ن��ه ال��ف��ل�����س��ف��ي اخل��ا���ص ال��ط��ري��ق �إىل احل��داث��ة
الدينية يف كتاب « الدين يف حدود جمرد العقل».
وتقف بداي ًة على �ضرورة �إح�صاء �شروط �إمكان هذه احلداثة،
ومن ثم ت�شري �إىل �أن كانط حينما كان ب�صدد ر�سم �شروط
احلداثة حيث كان يتوافر على براديغم ،قرر �أن يحذو حذوه
وهو ما �أجنزه كوبرنيك يف علم الفلك ،ونيوتن وجاليلي يف
عامل الفيزياء .الفت ًة �إىل �أن من فكر بالدين يف ع�صره كان
�إما دوغمائياً متهافتاً على تربير وجود الإله كحال ليبنتز

