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حتيل على مفهوم «كرامة ال�شخ�ص» وتقود �إىل حرية للفرد
وا�ستقالل �أكربين و�أو�سع مدى.
ف����أي���ة رواب�����ط و�أ����ش���ك���ال اج��ت��م��اع��ي��ة و�أ���س��ال��ي��ب ع��ي�����ش ���س��وف
تتطور داخ��ل ديانات امل�ستقبل؟ وهل �سوف ُت�ضعف �أ�ساليب
العي�ش الأف��ق��ي��ة م��ن ���ش���أن الأ���ش��ك��ال التقليدية لالنتماءات
الدينية امل�ستندة �إىل �إع����ادة الإن��ت��اج «ال��ع��م��ودي��ة» للهويات
والعقائد واملمار�سات الدينية؟ وه��ل �ستنت�شر �أك�ثر ف�أكرث
�أ���ش��ك��ال االن��ت��م��اء امل��خ��ت��ارة م��ن ل��دن الأف����راد �أنف�سهم ال تلك
التي اختريت لهم وما كانت لهم اخل�يرة من �أمرهم؟ وهل
�ست�صري االنتماءات غري املختارة وال الطوعية �أ�شد ف�أ�شد
�ضعفا وا�شتكاال يف امل�ستقبل؟ �أم هل ،يا ت��رى� ،سوف ت�صدق
على «ال��دي��ن» نف�سه نبوءة ع��امل االجتماع الأمل���اين ال�شهري
ج��ورج زميل ( )1918-1858القائلة ب���أن املجتمع املبني على
�أ�سلوب واحد من العي�ش �سوف يتطور ،ب�أثر من احلداثة� ،إىل
جمتمع ينه�ض على تعدد �أ�ساليب العي�ش؟ هي ذي الإ�شكاالت
ال��ت��ي يطرحها االن��ت��ق��ال م��ن «امل��ج��ت��م��ع��ات ال�����ش��اق��ول��ي��ة» �إىل
«املجتمعات الأفقية».
الف�صل الثالث:
الدنونة الرابعة
هنا ن�أتي �إىل كبد امل�س�ألة يف الكتاب .وهي :ما املق�صود بهذه
الت�سمية العجيبة الغريبة« :الدنونة الرابعة»؟ الق�صد بها
م��ا ذك��رن��اه �سابقا ـ وه��و ا�ستقالل وت��ن��وع «�أ�ساليب العي�ش»
الديني يف املجتمعات الفائقة احل��داث��ة .لكنَ ِ ،
ل كانت هي
دنونة رابعة؟ يرى امل�ؤلف �أن «الدنونة الأوىل» حدثت يف عامل
الإغريق القدامى ،حني مت االنتقال من الأ�سطورة «امليتو�س»
�إىل العقل «اللوغو�س» .لكن هذا العقل الإغريقي بقي جمردا،
فاحتاج الأمر �إىل «الدنونة الثانية» ـ وهي تلك التي حدثت
باالنتقال من اللوغو�س املجرد ـ الكلمة ـ �إىل امل�سيحية من
حيث هي ديانة التج�سد والت�شخ�ص ،ومن حيث �أن اللوغو�س
فيها مي�سي �شخ�صا ويكت�سي حلما ودما وعظاما ،ومن حيث
�أن كل النا�س �أم�سوا بالعقيدة مت�ساوين يطمحون �إىل حتقيق
حياة طيبة و�إىل النجاة ب�أنف�سهم .ثم كانت «الدنونة الثالثة»
ـ وهي الدنونة التي حدثت يف فجر الع�صر احلديث؛ حيث مت
االنتقال من هيمنة الدين على �سائر مناحي احلياة �إىل جناح
العلم يف تعزيز طريقه وا�ستقالله .و�أما «الدنونة الرابعة» ـ
وهي القائمة حاليا ـ فتتعلق بدنونة �أ�ساليب العي�ش الفردية
باالنتقال من «املجتمع العمودي» �إىل «املجتمع الأفقي» .ذلك
�أن ا�ستقالل العلم ،الذي قال به ماك�س فيرب ،امتد لي�شمل
�أي�ضا ا�ستقالل ممار�سات الفرد «من املهد �إىل اللحد»؛ بحيث
باتت دائ��رة حاجات الفرد وانتظاراته تطالب بحقها يف �أن
ت�صري مقبولة ومعرتفا بها عموميا ،باعتبارها حقا �أ�سا�سيا
من حقوق الإن�سان :حقي يف �أن �أ�صنع بحياتي ما �أ�شاء مبا
�أ�شاء وف��ق ما �أ���ش��اء ،ب�صرف النظر عن ما�ضي �أ�سرتي وعن
ملتي وعن قبيلتي وعن و�ضعي االجتماعي ...

واحل����ال �أن ت��دن��ون �أ���س��ال��ي��ب العي�ش �إمن���ا يقت�ضي �أن ه��ذه
الأ�ساليب م��ا ع��ادت مرتهنة وم�����ش��دودة �إىل الديانة التي
ينتمي �إليها الفرد ،بل �صارت �أكرث ف�أكرث ارتباطا باختيار
هذا الفرد عن كل ارتباط �شاقويل مبن�أى ومبعد .ويف هذه
ال�سريورة ،ما يالحظه امل�ؤلف هو تنامي النزوع �إىل �إ�ضفاء
الأفراد طابعا �شخ�صيا خا�صا على �أ�ساليب عي�شهم ،وتنامي
وعيهم الذاتي بهذه الأ�ساليب يف العي�ش املتنوعة املتعددة،
واعتماد روحانيات وديانات فردية مبعزل عن �إطار تقليد
ديني معتمد ر�سميا.
على �أن هذه التحوالت ما كانت هي باملنبئة عن «موت الفرد
الديني» ،و�إمنا �أ�ضحت ت�شي بنزوع فردي �إىل �أن ي�شيد الفرد
م�شروع حياته الدينية اخلا�صة ب��ه .كما �أن «جمتمعات
اجلماهري» ه��ذه ،وعلى خالف ما يذهب �إليه العديد من
الباحثني االجتماعيني ،ما كانت فقط جمتمعات «التطابق
ال��رم��ادي» ،بحيث �إن الب�شر ت�شابه علينا ،و�إمن��ا هي �أي�ضا
جمتمعات «التمايز واالختالف».
وهكذا ،باتت اليوم ت�شكل يف احلقل الديني طرازات روحية.
وهي ط��رازات جذابة بفعل طبيعتها احلرة و�أفق ممار�ساتها
امل�شخ�صنة .وق��د �أدى ذل��ك �إىل ب���روز �أ�ساليب ح��ي��اة دينية
خمتلطة ممتزجة وانتقائية يختارها الفرد لنف�سه اخلرية،
كجمعه ،مثال ،بني البوذية وامل�سيحية  ...وقد لعبت و�سائل
االت�صال اجلماهريي وال�شبكة العنكبوتية دورا �أ�سا�سيا يف هذا
الأمر؛ بحيث �أ�ضعفت هي �أكرث ف�أكرث املمار�سات وال�سلوكات
الدينية املكت�سبة بالوالدة .وباجلملة ،متثل �أ�ساليب العي�ش
اجلديدة هذه ديانة �شكلها النا�س الذين اختاروها على �أ�سا�س
حاجاتهم واهتماماتهم وح�سا�سياتهم ال�شخ�صية ...
الف�صل الرابع:
معنى الدين يف الع�صر املدنون
يحلل هذا الف�صل الأ�شكال الدينية يف �سياق ع�صر الدنونة.

وهو الع�صر الذي يعتربه البع�ض ع�صر التخلي عن التبعية
الدينية ل�صالح اال�ستقاللية الروحية .ويعد هذا الف�صل
مبثابة حماولة للإجابة عن ت�سا�ؤل الفيل�سوف ال�سيا�سي
الفرن�سي ال�شهري مار�سيل غو�شيه  :ما الذي ،يا ترى� ،سوف
يحدث عندما تهجر الأرباب العامل ،عندما تتوقف عن �أن
تزوره لتعلن «غرييتها» عنه؟ �أفهل ،يا ترى ،العامل نف�سه
هو ال��ذي �سوف يتوقف عن �أن يتجلى لنا بو�سمه «غ�يرا»
غريبا ع��ن��ا ،و���س��وف ي��ب��دي لنا ع��ن عمق متخ َّيل �سيم�سي
جماال ال�ستق�صائنا وا�ستك�شافنا؟
هذا ع�صر الدنونة ،وه��ذه �أعماله .وهو ع�صر ي�شهد على
تدنون الثقافة وتبدي احلياة الروحية اجل��دي��دة؛ وذلك
ب�سبب م��ن ال��ت��ع��ال��ق ال����ذي ح���دث ب�ين «ال���دن���ون���ة» نف�سها
و»الدين» وقد اكت�سى حلة جديدة .ذلك �أن خمتلف �أ�شكال
الدنونة مل تفرغ الدين من التجارب الدينية ،و�إمنا غريت
طبيعة ترابطاته م��ع تعدد ال��ع��وامل امل��دن��ون��ة .وباجلملة،
حتول جزء من املقد�س التقليدي �إىل �أ�شكال جديدة مفردنة
وم�ستقلة عن كل م�ضمون َع َقدي حمدد ،كما �صارت احلياة
الروحية حتيا على تخوم الأديان التاريخية .وها هي ديانة
امل�ستقبل ت�سري نحو بلورة ال�سمات الأربع التالية:
�ضعف الهويات الدينية الإثنية واملوروثة؛
ا�ستقالل التجربة الدينية عن كل انتماء ديني تقليدي؛
العي�ش يف �إطار من التعددية الدينية؛ �إذ �أم�ست التعددية
�سمة الع�صر الدنيوي البارزة؛ وذلك بحيث �أ�ضحى بع�ض
علماء االجتماع يف�ضلون احلديث عن «الع�صر التعددي»
(بريجر) بدل احلديث عن «الع�صر الدنيوي» (تايلور).
فما عادت ثمة ديانة مطلقة باملرة.
االنتقال من «الأديان» �إىل «الروحانيات» .لقد بات «التدين»
ي��ت��خ��ذ ���ش��ك��ل «ت����روح����ن»؛ �أي ���ش��ك��ل ات���ب���اع ���س��ب��ي��ل احلكمة
الإ�شراقية القائمة على مفاهيم «النجاح املادي» و»التناغم
الأ�صلي» و»الثقة يف النف�س» و»طلب رغد العي�ش» و»ن�شدان
االك��ت��م��ال ل��ل��ن��ف�����س» ...وه���و م��ا ���ص��ار يطلبه ب�شر �أم�سينا
ن�سميهم اليوم با�سم «امل�ستهلِكني الروحيني» .هو ذا ال�شكل
الأخري لتحول املقد�س يف زمن احلداثة الفائقة.
--------------------------------------------الكتاب :الدنونة الرابعة :استقالل أساليب
العيش الفردية.
المؤلف:لويدجي بيرزانو.
دار النشر :راوليدج فوكيس.
سنة النشر.2019:
لغة النشر:اإلنجليزية.
* أكاديمي مغربي
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الدنونة الرابعة
لويدجي بيرزانو
محمد الشيخ *
الدنيا ،وذلك تلقاء اإلقبال بالعزم نفسه
يقوم مفهوم «الدنونة» في تقابل مع مفهوم «الدينونة» .ويقصد بالمفهوم األول داللة اإلقبال بالهمة وبالكلية على ُ
أن المجتمعات الغربية أمست أكثر فأكثر إقباالً
على الدين وعلى اآلخرة .وتُعد سمة «الدنونة» تلك إحدى أبرز سمات الحداثة ،وذلك من حيث صير إلى مالحظة َّ
على الدنيا ،وأكثر فأكثر إدبارا عن الدين .وفي العقود األخيرة ،أمسى موضوع «الدنونة» هذا يحظى باهتمام كبير ،سواء من لدن أهل العلوم االجتماعية
أو من طرف أصحاب العلوم اإلنسانية.

وقد دار نقا�ش عميق ،يف العقود القليلة الأخرية ،بني �أولئك
الذين يرون �أ َّن املجتمعات الفائقة احلداثة �أم�ست ت�شهد ـ يف
مترد �ضد الدنونة املتطرفة ـ على «عودة املُقد�س»؛ وبالتايل
على عودة «املجتمع الدينوين» ،و�أولئك الذين يرون ،بال�ضد،
�أن��ه��ا جم��ت��م��ع��ات ���س��ائ��رة �إىل م��زي��د م��ن ال��دن��ون��ة؛ �أي �أن��ه��ا
«جمتمعات مدنونة» �أو «دنيوية» .ترى ،ما حقيقة جمتمعات
احلداثة الفائقة هذه� :أهي جمتمعات الإقبال على الدين؟ �أم
هي جمتمعات الإقبال على الدنيا؟ هو ذا ال�س�ؤال اجلوهري
الذي يطرحه هذا الكتاب .وم�ؤلفه �أميل �إىل الطرح الثاين.
لكنه ال يرى �أ َّن الدين من الآفلني ،و�إمنا هو ال حمالة من
املتحولني .كما �أنه ال يرى �أن هذا هو �أول عهد للمجتمعات
الغربية بالدنونة ،و�إمنا هو عهدها الرابع بها.
املدخل:
ينطلق امل�ؤلف ـ وه��و ع��امل اجتماع وق�س كاثوليكي �إيطايل
( ) -1939ـ من مالحظة متتح من عامل العمران والبنيان:
ظل طراز بناء العوامل احل�ضرية والقروية الغربية امل�سيحية،
لردح طويل من الزمن ،دائرا على مركز و�سط هو الكني�سة؛
وذل��ك مبا كان ي�شي عن الهوية الدينية لهذا العامل .وهي
تلك الهوية القائمة على املمار�سة املنتظمة ل�شعائر اجلماعة
امل�ؤمنة .لكن ،ومنذ عقود من الزمن ،حدثت حت��والت كان
غيت هي هذا الطراز الأوربي التقليدي .وقد
من �ش�أنها �أن َّ
متثلت يف �أمرين اثنني� :أولهما؛ حركة الدنونة .وثانيهما؛
التعددية الدينية .ف�أما الأوىل ،فقد ميزت بني «املقد�س»
و»ال��دن��ي��وي» ،وب�ين «الديني» و»ال��روح��ي» ،و�أح��دث��ت و�سائل
جديدة ل�لاع�تراف بالفرد ولل�شرعنة خلياراته يف احلياة.
و�أم����ا ال��ث��ان��ي��ة ،ف��ق��د ه ّ��ج��ن��ت ال��دي��ان��ات التقليدية الأورب��ي��ة
بالتقاليد واحلركات الدينية ال�شرقية� ،أو ًال ،ثم بالإ�سالمية،
ثانياً .والأث��ر العام لهذا الأم��ر هو ما �أم�سى ي�سميه علماء
االجتماع ـ وقد ا�ستعاروا تعبريا م�ستال من علم االقت�صاد ـ
«ال�سوق الدينية».
على �أ َّن��ه اليوم ،ما ع��اد جم��ال من جم��االت احلياة احلديثة
ـ �أك��ان اقت�صاديا �أم اجتماعيا �أم ثقافيا �أم دينيا ـ ال يوجد يف
قلب تطور �شديد التعقيد؛ �أكان يهم ذلك الفرد �أم اجلماعة.
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و�إىل ه���ذا التعقيد يحيل �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي�سميهم امل���ؤل��ف
«م�ؤويل املجتمع احلا�ضر» من كبار علماء االجتماع يف زمننا
ـ ب��وم��ان ،بيك ،جيدنز ،داه��رن��دورف ـ الذين باتوا يَ�سِ ُمون
املجتمع احلايل مبيا�سم جوهرية� :أك��ان مي�سم «احلرية» �أم
«االختيار» �أم «انعدام اليقني» �أم «اخلطر» �أم «ال�سيالن».
غ�ير �أ َّن امل����ؤل���ف ي��ق��ف ع��ل��ى ���س��م��ة ���ص��ارت �أك��ث�ر ح�����ض��ورا يف
املجتمعات احلديثة :ما عادت مواقف الفرد و�سلوكاته ترتبط
بو�ضعه داخل البنيان االجتماعي ،و�إمن��ا �أم�سى الأم��ر دائرا
�أك�ثر ف���أك�ثر على ا�شتغال ال��ف��رد بنف�سه لنف�سه على نف�سه
لإقامة م�شروعه «ال��ف��ردي» يف احلياة مبعزل ع َّما ورث��ه عن
�أ�سالفه؛ مبا يف ذلك ما تعلق بحياته الدينية .ومن هنا ،كان
املفهوم اجلوهري يف الكتاب هو مفهوم «الأفقية التدينية»
ال�����ذي ي��ن��ه�����ض ���ض��د م��ف��ه��وم «ال���ع���م���ودي���ة» �أو ال�����ش��اق��ول��ي��ة«
التدينية»؛ مبعنى �أن احل��داث��ة الفائقة �شاهدة على �أف��ول
منط التدين بالوهب ،حيث �صار التدين بالك�سب ،وما عاد
هو تدينا خطيا يورث �أبا عن جد ،و�إمنا �صار التدين اختيارا
�أفقيا .وهو مفهوم ميتح من تقابل �أكرب يف الكتاب هو التقابل
بني «املجتمع العمودي»؛ �أي املجتمع التقليدي القائم على
ت���وارث القيم وال�سلوكات والأدي����ان وامل��ع��ت��ق��دات ،و»املجتمع
الأفقي» القائم ال على التوارث وال على الوهب ،و�إمن��ا على
اجتهاد املرء يف �إدارة �أ�سلوب عي�شه كما يريد؛ �أي مبا ك�سبت
يداه.
الف�صل الأول:
من �أ�سلوب عي�ش واحد �إىل �أ�ساليب عي�ش متعددة
مدار هذا الف�صل على مفهوم» �أ�ساليب العي�ش» .وقد فهم منها
�أنها �أمناط ينظم تبعا لها الأفراد وجودهم .و�أ�ساليب العي�ش
هذه مناذج عي�ش اختيارية ي�صطنعها الفرد لنف�سه يعرب من
خاللها لذاته ولغريه عمن يكون ،ويو�صل �إىل الغري من هو،
ومن ي�شبه �أو ال ي�شبه ،وعم يرغب �أن مييز ذاته؛ وذلك مبا
موحدا حلياته ول�سلوكه� .أ�ساليب العي�ش تلك
مينح معنى َّ
�أم��ر مرتبط مبجتمع ال��ي��وم ،حيث ما ب��ات �سلوكك الأف��راد
يف�سر با�ستخدام تعابري القيم والإيديولوجيات والعقائد،
بل وحتى الو�ضع االجتماعي ،بقدر ما �أ�ضحى يف�سر بالأذواق

ال�شخ�صية وباحل�سا�سيات الفردية وباالهتمامات الذاتية.
وهو ما ي�سميه امل�ؤلف�« :إ�ضفاء طابع �إ�ستتيقي «جمايل» على
العي�ش» :كل واحد يحاول �أن ي�صنع بعي�شه ما يحلو له ،عن
جماعته مبعزل ،وعن ديانته مبن�أى ،وعن هويته مبعزل.
واحل�����ال �أن ه����ذا الأم�����ر امل�����س��ت��ج��د ي��خ��ال��ف م���ا د�أب�����ت عليه
املجتمعات التقليدية؛ حيث كانت «اخليارات» املتاحة للأفراد
يف اتباع «�أ�ساليب عي�ش» معينة خيارات حمدودة جدا؛ وذلك
لأن احلياة كانت عوائد وم�ألوفات واتباعات.
هي ذي ال�سريورة التي يركز عليها الف�صل الأول .و�صاحبه
يختمه بالت�سا�ؤل ال��ت��ايل :م��ا ال��ذي �سوف يتطور ،ي��ا ت��رى،
عن هذه الروابط والأ�شكال االجتماعية ومناذج الفعل داخل
�سياقات هكذا �أم�سى حالها؟
الف�صل الثاين:
الثورة الروحية ..تنويع �أ�ساليب العي�ش
لئن كان الف�صل الأول دار على «�أ�ساليب العي�ش» يف املجتمعات
غري التقليدية ،فعمم ومل يخ�ص�ص ،ف�إن الف�صل الثاين ركز
على «الهويات الدينية» وما ينتج عنها من «�أ�ساليب عي�ش»
متعددة .ذلك �أن الأديان والكنائ�س و�أهل الديانات �أنف�سهم،
يف مم��ار���س��ات��ه��م واع��ت��ق��ادات��ه��م ،م���ا ع�����ادوا مب���ن����أى ع���ن ه��ذه
ال�����س�يرورة .وك��ل البحوث ال��دائ��رة على «ال��ظ��واه��ر الدينية
املعا�صرة» تتفق على �أن��ه على «عهد احلداثة املتقدمة» ،مل
ُت�� ْل�� َغ «الأن�ساق القيمية» املتنوعة �إل��غ��اء ،و�إمن��ا �صارت ُت��درك
على �أنها مو�ضع خيار .ذلك �أن ت�أثري التحوالت االقت�صادية
والتقاليد الدينية الكربى ال يزال م�ستمرا يف فر�ض �سطوته
ع��ل��ى ال��ف��رد� ،إال �أن �أث���ر ه���ذه ال��ت��ح��والت ���ص��ار ينكفئ �شيئا
ف�شيئا .وقد الحظ �أحد الباحثني االجتماعيني الكبار ،بعد
�أن تتبع حتول «ن�سق القيم» لعقود� ،أن ثمة «ثورة �صامتة» يف
جم��ال الأخ�ل�اق ،حيث ان ُتزعت من الأخ�لاق العامة الكثري
من املحاذير واملحرمات واملمنوعات ،واخ ُتزلت �إىل �صلبها
الأ���ص��ي��ل :اح��ت�رام الأغ���ي���ار .والأم����ر �أوىل �أن ينطبق على
«الدين» الذي ج ِّرد من كل مفاهيمه احلرفية التي ال ميكن
�أن تخ�ضع �إىل الت�أويل .وق�س على ذلك ال�سيا�سة التي ج ّردت
من كل ما ال يحرتم كرامة املواطن  ...وكل هذه �سريورات

