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 األوروبيّ تافيزيقا في الفكر إشكالّية الم  

 جوزيف معلوفد. 

 
 امليتافيزيقا، الفكر الغريب، العلمانية، أوروبا، الدين جوزف معلوف،: الكلمات المفتاحية

التقليديّة يف اجملتمع الغريّب منذ عصر األنوار باتت خارج  تافيزيقااملم مسألة  أنّ  ،بةاملقار  ههذيف  ،سأحاول أن أبّي 
مّر  تولوجّية تغلغلت علىة ودينّية ومم فكريّ  متعال  ليس سوى نتيجةم تراكمات   وأّن إحلاق العاَلم بكائن   ،الدائرة الفلسفّية

منذ القرن السابع عشر استناًدا  األجيال يف ذاكرة اجملتمعات اإلنسانّية، وأّن العلوم الوضعّية ب مّينت هشاشة هذه املسألة
ّا ال مم . الفلسفة التمجريبّية إىل طابم رية فيه، وِمم ، ي متوازيمي يف اجملتمع الغريّب: خطاب عمْلمايّن وخطاب دينّ أّن هناك خم

، بعكس ما نعيشه يف العاَلم العريّب، إذ يطغى اخلطاب الغييّب واملاورائّي على اآلخر طريقه متجاهًل  يمشّق كّل واحد
تمعاتنا تافيزيقاعودة الم  كثريًا عن جدوى عنوان هذا العدمد،   مرافق احلياة يف أدّق تفاصيلها. وقد تساءلت   ، يف ُم 

عن الصراعات الفكريّة الغربّية يف هذا احلقل الفلسفّي الشائك، وهذا ما اّتضح يل  "منأى"املشرقّية، إذ هي تعيش يف 
مود يونس، ،السابعة يف الصفحة ،خلل قراءيت افتتاحّية العدد ويف نّص  ،إنّنا نرى يف القرآن الكرمي" عندما يقول َمم

  ،"عرفّية اتّفق تداولهيف أّي امليادين امل املعصومي، اللغة الكاملة والناظمة لكّل إطار لغويّ 
م
يف الفلسفة  ْحكمم  فهو "امل

املوروث الفلسفّي اإلسلمّي مهّذبًا إيّاه من كّل دخيل ذي سلطة، "من خلله "يتفّحص" املفّكر املسلم  ؛اإلسلمّية"
  .(1)"ولو كان من قامة أفلطون

 الوحي...ّن التفاعل مع اآلخر مشروط ضْمن خلفّية معّينة هي طريق بأ نهي قولهوي  

من  ، ولو بشيء  ومن َثمّ سأحاول تافيزيقّية؛عد تفكيك املقولة املم يف أوروبّا ب ويف املرحلة الثانية، سأعرض واقع الدين
لوجود تقوم على ي طّور رؤية جديدة ل humanisme نساينّ أن أبّي أّن التوّجه السائد يف الفكر الفلسفّي اإل الرتّدد،

 من دون اهلل. روحانّية إنسانّية

 

  تافيزيقا في الفكر الغربيّ أفول الم   .1
. فالريبّيون رفضوا كّل يف التفّكر الفلسفيّ  ييّب الذي استمّد جذوره من بلد اليونان العريقةتوّقف عند الفكر الر  ألن 

لهم على االمتناع عن إصدار أّي ح ْكم  يف هذا الشأن وعلى تعليق  ّا َحم حقيقة ماورائّية لتعّدد املواقف واختلفها، ِمم
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، ، الذي يرفع يف صفحاته شعار الريبّيةُمحاوالت، Montagnier البحث. كما لن أسرتسل يف عرض كتاب مونتنيه
 عشر من اجلزء الثاين منه، إذ ي عِّبر فيه عن خيبته إزاء ما كان ي سّمى بالعلوم املاورائّية. وخصوًصا يف الفصل الثاين

خنجر  ، كما أشار إىل ذلكقد جاءنا من املدرسة الِّبيطانّيةيف تارخيها تافيزيقا لمم احلصار األكثر ع نًفا ل أنّ  إاّل 
ّية اوزمها ، يف مقالته "إشكالّية املم َحم  ،بدأ النقد مع فرنسيس بيكون يف فلسفة العْلم املعاصرة".تافيزيقا وأزمة َتم

من هذا القبيل، األّول عمْجز تافيزيقّي شامل يكشف عن إخفاقمي عظيمي الزما كّل انشغال كّل اّدعاء مم   أنّ  إذ اعتمِّب
ائيًا لكلر  املمتافيزيقا عن أن ت قدرم حًل  مشكلة من املشاكل اليت انشغلت هبا؛ والثاين هو التضارب الذي يبلغ  واحًدا ِنم

وينطوي على الوسائل   عن احلقيقة وُ سك بشروطمها،حّد التناقض، بي مذاهب يّدعي كّل واحد منها أنّه يعِّبر 
  .(2)الكفيلة بتعبيد الطريق لبلوغها

ث   ّلت عن كلر من على مرافق املدرسة التجريبّية، إذ تم هذا التفكري سي هيّ  يف األمور املاورائّية، لغياب الفائدة  َبم
، إىل جانب النصوص اليت وردت يف العلمّية. وهذا ما يتجّلى بطريقة واضحة يف فكر ديفيد هيوم. وقد استوقفن نصّ 

 يقول هيوم،زل فيه ع صارة فكره يف مسألة املمتافيزيقا. ت، خيم مبحث في الفاهمة البشريّةمن كتابه  ،َحّيةمقالة 
ّلًدا ما،  ،على سبيل املثال ،إذا أمسكنا بيدنا نتساءل:  ،تافيزيقا السكوالستيكّيةمن املم  كان من اللهوت أمأسواء ُم 

ّردة عن الكمّ  توي على براهي ُم  توي على براهي اختباريّة عن مسائل الواقع كّل اجلواب،  ّية أو العدد؟ هل َيم . هل َيم
توي إاّل ا إذن،بالطبع ال. والوجود؟    .على أوهام رموه يف النار، إذ ال َيم

 .هيوم يف فكر إُانويل كانط وإّن أهل االختصاص يف الفلسفة يعرفون جّيًدا تأثري

ق من س باته بعد قراءة كتابات ديفيد يستف َلم  أسري تربيته الدينّية واملاورائّية لوال أن يقع كاد  ،هذا الفيلسوف الكبري
ا مثل سائر تافيزيقا علًما، فلممم َلْم تصادف استحسانًا دائممً إذا كانت املم ": التساؤل التايلّ إىل هيوم. وهذا ما حداه 

ّقق ،َلم تكن كذلك وإنْ العلوم؟  ر بذلك، وتعّزي العقل اإلنسايّن باآلمال اليت يتعّطش إليها وال َي  ها أبًدا؟ فملممم ت فاخم
اولته إنقاذها من خلل أّن  . لقد ش غف كانط باملمتافيزيقا، إاّل ..."ب التأّكد من هذا العلميم  ّية األخلقاملسّلمات َم 

 ى لدى الكثريين من املفّكرين...صدً تبقى فرضّية، وَلمْ تلقم 

وغريهم. فاعتِّبوا أّن العاَلم  وماكس سترينر ،وماركس ،ونيتشه ،كفويرباخ  ،وجاء القرن التاسع عشر مع فلسفة
ض عّي يف وجه املاورائّيات االجتماأو ضْرب من القمع  ،أو تغريب اإلنسان عن ذاته ،املاورائّي هو إسقاط إنسايّن َمم

ف طابعه الومهّي يف اجملتمع. ،الدين... من هنا العملّي، إّن إصرار  نفمهم صرخة نيتشه الشهرية مات اهلل، إذ اكت شم
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أّن اإلُان باهلل قد انتهى، بل أّن فكرة العاَل املاورائّي قد اْْنسمرمْت يف اجملتمع  ،فحسبعن، موت اهلل ال يم نيتشه على 
 األورويّبّ احلديث.

ُطُرق يف كتابه  تمخّطى اإلطار الديّن واملسيحّي قد أعلن عنه مارتن هايدغرالذي ي "موت اهللالتفسري لعبارة "هذا 
اية املم Holzwege (3)ال تَقود إلى أّي مكان الغريّب، كما فمهمها أفلطون من تافيزيقا يف العاَل . وتمصف هذه العبارة ِنم

 ّي و سر احلعاَل خلل ثنائّية ال
 
 د  ، إذ َي مدر  احلقيقّي بالنسبة إليه؛ وما العاَل األخري سوى العاَلل(ث  العاَل املاورائّي )عاَل امل

انتقد نيتشه الفكر الفلسفّي والفكر الديّن على السواء، على حدر تمفسري مارتن  ،ّي وأفقه. وهكذاممسار العاَل احلسر 
 هايدغر.

يّة اليت ما برحت ت صّر على وصف لتضع حًدا للثرثرة الفكر وجاءت الفلسفة التحليلّية، وخصوًصا مع كارناب، 
هناك قضايا ختصاص أيًضا مقاربة كارناب يف هذه املسألة. االأهل تافيزيقا من دون أّي حّس نقدّي. يعرف عاَلم املم 

مل معىن رج من خالية من أّي معىن. ومبا أّن املمتوقضايا  ،َتم افيزيقا تقع خارج دائرة االختبار والتحّقق، يب أن تم
ي المنطق مقالة فيف ِناية كتابه عن ذلك  التداول العلمّي والفكرّي، إذ ال فائدة منها. وقد عِّّب فيتغنشتاين

 ننطق به". ب أاّل "ما يصعب التعبري عنه، يم  ،هبقول ،والفلسفة

 

 حركة علمانّية ال تُقاوم في أوروبّا .2

وبي  والعقل، تافيزيقاقد عّمقوا اهلّوة بي املم  ،عصر األنوار حّّت أيّامنا ذمن ،أّن مفّكري احلداثة ،اإذً  ،من الواضح
ارسة  إطار اللمعرفة واللعقلنّية. وقد قاربت احلداثة هذه العلقة  للهوت يفوا تافيزيقاملم االلهوت والعلم، فحصروا ِم 

وهذه هي املرحلة الثانية من هذه هذه املسألة،  . سأحاول أن أوجزالتدرييّ  الدينّ االختبار سار من خلل اْناملتوتّرة 
ين ما برح مفّكرم  مستنًدا إىل من خلل الدين، ،ولكن، تافيزيقام  مسألة اإلقصاء المتبادل بين الحداثة والاملقاربة، 

ما ا قويًا يف األوساط األوروبّ ّية، عنيت  تأثريمه  فّكران يقّدمان حلواًل امل نهذا. )5(ومارسيل غوشيه (4)ن هابرماسرغو ي هبم
 يف احلداثة. تافيزيقيّ والبعد املم  متعارضة عن مسألة استمراريّة االختبار الدينّ 

 
                                                           

)(3  

M. Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, trad. W. Brokmeir, " Le mot de Nietzsche, Dieu est mort” (Paris: Gallimard), 

pp. 253-322.                                                                                                                                                                                                                        

 

 (4)                                                                       
 J. Habermas, Théorie de l’agir communicationnel (Paris: Fayard, 1987).                 

 (5)                                                                         
 M. Gauchet, Le désenchantement du monde (Paris: Gallimard, 1985).       



4 
 

 ة على حياة المجتمعبعد استحواذ العلمن هابرماس تافيزيقا في فكرالدين والم  موقع . 1. 2

ا اليد الطوىل يف عملّية تغيريتستند حركة العلمنة إىل ثلثة توّجهات كان   :اجملتمع هلم

( امعرفًيا )إبستمولوجيً  نه الدين املسيحّي قد أحدث تآكًل انبثق ع الذي تولوجيّ إّن عقلنة صور العاَلم املم . 1. 1. 2
على مفهوم  ،من اآلن فصاعًدا ،بىنوم واألخلق والفّن ال ت  لتافيزيقّي يف العاَلم. فالعيف أس س املفهوم الديّن واملم 

خارج كّل شرعّية دينّية. فإذا باالختبار  سسها اإلبستمولوجّيةأ  تافيزيقّي ديّن، بل على ميادين معرفّية مستقّلة ت طّور مم 
 لديّن يتحّول إىل دائرة فرديّة ي عِّب  عنه ضمن اختبار ذايّت.ا

العلوم الوضعّية قد وضع حًدا لكّل من يزعم وجود حقيقة تقوم  يفإّن ضياع شرعّية الدين اإلبستمولوجّية . 2. 1. 2
إّن  ،العلمّية. مرّة جديدةناقض االكتشافات د عن حقيقة يف العاَلم ت  على النظام الديّن: الدين بات عاجزًا عن الذوْ 

ّكنت حركة العلمنة من حرمان الدين قدرم  ،األسس الوحيدة لشرعّية احلقيقة تندرج يف إطار الدائرة الذاتّية. وبالتايل ه تم َتم
 .على دمْمج الشعب ضمن رؤية واحدة

ر الديّن وتفريغه من مضمونه. باسار االختى يف اْنفتتجلّ  ،أّما النتيجة احلتمّية واملنطقّية حلركة العلمنة. 3. 1. 2
كنه أن يقاوم هل وظيفة الدين االجتماعّية، يتلشى مضموناو ز فحينما ت ، ذلك أّن مضمون نظام امليثوس املتقادم ال ُ 
ا أن تبقى ضمن حركة العقلنةوم عقلنة ص    بعد أن ي فكّ  ،ولكن ،ر العاَلم املتدّرجة. هناك أوجه إيابّية للدين من شأِنم

 الوهم عن امليثوس.     

التقليديّة إىل  ، فتتحّول رؤية العاَلم جديدة معلمنةويعتِّب هابرماس أّن مضمون الدين يستمّر ضمن رؤية أخلقّية 
 خلقّية.مفاهيم أ

كن فهمه أيًضا يف ضوء املنعطف اللغوّي الذي أحدثته العلوم االجتماعّية  ،هذا التطّور الذي حصل يف أوروبّا  ُ
ّولت إىل عممل  بعد دوركامي. ففي ع ْرف هابرماس، "إّن وظائف االندماج االجتماعّي اليت حّققتها املمارسة الدينّية، َتم

التوّجه،  . يف هذا(6)"ّل السلطة املقّدسةحّلت سلطة التوافق تدريًيا َمم  وبالتايل،؛ lagir communicationne تواصليّ 
 يقوماندماج آخر مكانه حّل  االجتماعّي القائم على اإلُان قد االندماجويف سياق فكر دوركامي، يعتِّب هابرماس أّن 

 على التفاهم املتبادل والتعاون القائم على التواصل. 
إىل دائرة املمارسة التبادلّية، ت بّدل وظائف الدمج  – الغريبّ اليت طغت على اجملتمع  –إّن العبور من دائرة املقّدس 

كًنا: نعِّب من مجبنية التفاعلمن خلل االجتماعّي  عل التعاون االجتماعّي ِم  – اعة قائمة على اإلُان الديّن الذي يم
اعةم  – أي بطريقة عرضّية ضع  تواصل   إىل مجم  التعاون. ملتطّلباتتم

                                                           
 (6)                                                                                                                        

 J. Habermas, Tome 2, op.cit, p. 317.        
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 الواقع النظرّي يف عملّية اختفاء الدين؟ ما مكانة ة هابرماس:مقاربيف  ةم بهم ا برحتأّن هناك مسألة م إاّل 
كننا أن و عاَلم قد وىّل  يتعّرض الدين يف فكر هابرماس للمصري الذي خّصصه عصر األنوار له، أي رؤية   بالكاد ُ 

افظ على إرثه األخلقيّ  أعتقد بأنّنا قادرون يف أوروبّا أن نعي ال يقول هابرماس، " .فكرة األخّوة(من خلل ) ،ْن 
ل من الفكر الناجم عن والتحّرر من دون أن ننهم  ،واحلريّة ،والفرادة ،والشخص ،والقيم ،جبّديّة مفاهيم كاألخلق

 ، أي أّن هابرماس يتعامل مع التقليد املسيحّي بطريقة تتخّطى املاورائّيات. إاّل (7)"القائم على تاريخ اخللصاملسيحّية 
 هذه الفكرة اليت يف مسرية هابرماس الفلسفّية. فهو ال ي عري غري مؤمنة. هذه الفكرة ما بمرمحت غامضة بطريقة عقلّية

دين كعامل الأّن  ، إاّل الوظيفة الرتكيبّية للمجتمع. ما يبقى من الدين هو اهتمامأّي  ،همعّلمم  ،استعارها من هوركهاُر
 النهاية.فّعال يف اجملتمع قد شارف على 

 

 من وظيفة الدين االجتماعّية إلى االختبار الدينّي الذاتّي: مارسيل غوشيه. 2 .2
الدين أّن  إاّل ه. . إنّه بنية اجملتمع وثقافت  ةواالجتماعيّ  ةاإلنسانيّ  غوشيه من فكرة الدين كمنّظم للهيكلّيةينطلق مارسيل 

فشيًئا، لتفسح اجملال ، َّث تنحسر شيًئا من اإلنسانّية ةمعّين بةقْ ، ت عِّّب عن حم ظاهرة تارخيّية هلا بدايتها وهلا ِنايتها
يعيشه العاَلم هذا ما عاشته أوروبّا املسيحّية حّّت القرن التاسع عشر، وهذا ما  .(8)خرى يف التاريخالختبارات أ

  حّّت اآلن. يومّية كّلهااإلسلمّي اليوم، الذي يعتِّب أّن الدين هو املرجع واملشررع واملوّجه يف مرافق احلياة ال

يّة وِناية دوره يف تنظيم احلياة املادّ  ،ِناية وظيفته االجتماعّية ،يف الواقع ،اية الدين يف أوروبّا هيِنم أّن غوشيه ويعتِّب 
على ة للحصول سات الدينيّ ر اجملتمع من املؤسّ رّ ت تأثري َتم تدريًيا َتم  . هذه الوظيفة تتداعى(9)واالجتماعّية والفكريّة

 .استقللّيته )مقاربة عصر األنوار(

مسك قد أأّن اجملتمع  لنا األسباب اليت أّدت إىل ِنايته كعامل اجتماعّي. ذلكخروج الدين من اجملتمع يشرح إّن 
ظيفة الدين االجتماعّية اليت كانت و  أنّ  ،هذا يعن .ة يف حّل قضاياهالدينيّ  ر من التغّرب واملرجعّيةحرّ تم بزمام أمره ف

رج الدين خيم  أّن مقاربته هي التالية: مارسيل غوشيه شيًئا جديًدا. إاّل  ال يضيف ،اآلنحّّت باتت قدُة.  َت سك باجملتمع
 .فحسب يف االختبار الفرديّ  أنّه يسرتجع حضوره ية االجتماعّية إاّل من البن

                                                           
 (7)                                     

 J. Habermas, Nachmetaphysiches Denken, Philosophische Aufsätze (Frankfurt: 1988), p. 23. 

 (8)                                                                                                                                  

 Cf. M. Gauchet, op.cit., p.10.     

 (9)                                                                                                                                                                    
 Ibid, p.133. 
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ويعتِّب أّن العمل التواصلّي  ،املعلمنة ّيةخلقاألنظمة األهابرماس من الدين  ي بقي وغوشيه؟ هابرماسما الفرق بي 
اًما، إاّل أّن وظيفة الدين االا غوشيه فريى . أمّ هو احللّ  الضوء على وظيفة أخرى هي  يسّلط هأنّ  جتماعّية قد انتهت َتم

صّ استمراريّة االذلك أّن اجملتمعات.  دديّن عند األفراد وليس عنالختبار اال  دفر ال إاّل  ختبار الديّن ظاهرة ال تم
هذا اجلّو، دون  . هاتان النظريّتان قد خضعتا لنقاش فلسفّي ودين مسهب من قبل األخّصائّيي يف أوروبّا.وحدها

شّك، هو يف أصل املنحى الفكرّي اجلديد الذي يرتسم يف أوروبّا اليوم الذي يهدف إىل تطوير روحانّية إنسانّية من 
 دون اهلل.  

 

 اهلل َنحو روحانّية إنسانّية من دون .3

هو  ،((12)الن هوزيو، آ(11)كونت سبونفيل  ، أندريه(10))ليك فّري ،اليوم التوّجه الفكرّي لدى العديد من املفّكرين
ايّن دون سواه. إّن طرح املقاربة بعد اإلنسالتخّلي التاّم عن البعد املاوروائّي والعمل على إحياء تفكري روحّي ينبع من ال

ّرر من الفكر املم  اجلديدة هبذه الطريقة أوروبّا القرن التاسع عشر.  ًنا علىميّ والديّن الذي كان مه تافيزيقيّ ليس سوى َتم
ّية بي السبب ي مع د هناك أيّة علقة تلقائ فلمم ،املسيحّي. أّما اليوم يرتبط بالرتاثالتحّدث عن الروحانّية يف الغرب 

 . تقع خارج دائرة الدين التقليديّة لروحانّيةرؤية جديدة ل أن يكون لكبي و  ،أي بي أن تؤمن باهلل ،والنتيجة

د امللحدين واللأدرّيي واملادّ لصورة املشّوهة اليت أنّه حان الوقت أن نضع حًدا ل ،يعتِّب البعض اليت  ،ييّ ت ساق ضم
، ليست وقًفا على الدين، إِّنا موقف أْْشمل من . الروحانّيةأسرار احلياة والكون اللمتناهيّ  لىتزعم أِّنم منغلقي ع

كنه أن يعيش من دون روحانّية.  قد يعيش املرء من دون ديانة إاّل الدين.  من دون العودة اجلديدة  الروحانّيةأنّه ال ُ 
دينّية. ث عن معىن الوجود خارج الدائرة الوالبح ،ملقاة اآلخرعلى ثلث حركات: العودة إىل الذات، تقوم إىل اهلل 

ّا َحلهم على إدراج على أّن البعض يعتِّب جاكلي كوستا السكو وتشّدد الكاتبة  ون أن ال وجود لديانة خارج اهلل، ِمم
، ألنّه ال يلجأ إىل (13)ذا الفكرسرر اهتمام الغربّيي املتصاعد هبفا ي  عليم الفلسفّي وليس الديّن، ِمم البوذيّة يف إطار الت

  مسألة ال حّل هلا. هومعرفتم  يعتِّب أّن مسألة أصل العاَللكونه و  ،خلق العاَلهي يف أصل  ،ماقدرة 

                                                           
 (10)                                                          

L. Ferry, La révolution de l’amour. Pour une spiritualité laïque (Paris: Plon, 2010).    

 (11)   

A. Comte-Sponville, L’Esprit de l’athéism. Introduction à une spiritualité sans Dieu (Paris: Albin Michel, 2006).                                                                                                                                                  

           
(12)                                      

A. Houziaux (dir), Existe-t-il une spiritualité sans Dieu? (France: Les éditions de l’Atelier, 2006). 
 (13)                                                                                                                                                                

Ibid, p.72. 



7 
 

 

  العودة إلى الذات. 1. 3

يااإلنسان وعقله.  دره من حواسّ مص الروحانّية عمل فكرّي يستمدّ  االختبار الروحّي من خلل  فبوسع اإلنسان أن َيم
، للحصول على السلم البعض إىل الصلة أو إىل املمارسات الدينّيةيلجأ تِّب استقللّية الفكر. خيم  العودة إىل ذاته وأن

م العودة إىل الذاتإىل  ،والبعض اآلخر  هذا هو الفرق بي اإلثني. :للحصول على السلم الداخلّي مع ذاِتم

ّا يعنباملعرفة وال مستنريةفرتض إيقاظ الوعي وبناء شخصّية واعية الروحانّية اجلديدة ت كنه  أّن اللأدريّ  ،تفكري. ِمم  ُ
ّاداخله واحلصول على سلم داخليّ أن يغرّي ذاته والعاَلم من خلل العودة إىل    ينعكس إيابًا على اخلارج. ، ِمم

 كونيالذي ال يؤمن َبقيقة مطلقة أو موحاة، يقوم على الشّك. املفّكر احلّر يف هذا السياق  نشاط روحيّ  كلّ 
 الشّك 

ً
تاج إىل يقي نفسه من النشوات الفرديّة واهلسترييّات اجلماعّية اليت َتم  ر احلرّ فكر . املولكن غزيرًاا عنده قويًا ومؤمل

ت عن حلظات اليت عِّبّ  ،أو ابن العريّب( ،جيسة ترييزيا األفيلّية، )أو احلّل كاريسمايّت. القدّ   شخص وجه أيّ التماهي ب
تار نسبيً ي ضحي فيها  كّل شيء  فالروحانّية من دون اهلل ا . أمّ ال للشكّ ترتك أّي ُمم  َلم  ،االخنطاف الصوفّية ا، ألّن من خيم

. كّل شيء على بساط البحث. هناك روحانّية يف الفنّ   ه يطرحلكون هذا الدرب يعرف أنّه يعيش يف تفتيش دائم
معزوفة. هناك أشخاص ال  ونفًسا جديًدا من خلل لوحة أو فكرة أو عطي معىًن ت   مقاربة الروحانّية من خلل الفنّ 

عًدا ب   . وال عجب أن يأخذ الفنّ من خلل الفنّ  ة عميقةروحيّ عيشون اختبارات ومع ذلك ي ،يؤمنون بوجود اهلل
السؤال التقليدّي يف اللهوت كان ي صاغ على الشكل التايل:   ليس يف املعىن الكلسيكّي للكلمة. ،تافيزيقًيا، ولكنمم 

كنن أن أخلص؟ سؤا اًما: أيل اليوم م  كيف ُ   هلل؟أنت يا أ نتلف َتم

 

أّما النشاط الروحّي اإلنسايّن فغايته اهلل. ما يكون لقاء اآلخر، وغالًبا غايته  روحيّ : كّل نشاط لقاء اآلخر. 2. 3
هذا اللقاء يقوم على تطوير أخلق مشرتكة للعيش مًعا، ت لزم اجلميع ضمن مسلكّية مسؤولة . فحسب اآلخر ءلقا

  واعية.

 
واملكايّن مها يف قلب تساؤالت املسرية الروحّية. اجلواب  : الوضع اإلنسايّن والواقع الزمنّ التفتيش عن المعنى. 3. 3
تُبّين حدود على اإلرادة اليت  شدرداحلّل. الروحانّية من دون اهلل تلنجد  ،شيء كلّ   إلسائد هو العودة إىل املطلق، مبدا



8 
 

، أي قدرة شجاعة الوجوديف كتابه  كما عِّّب عنها بول تيليخدون اهلل هي شجاعة الوجود،ّية من روحان. المعرفة
ّطي واقعه اليائس من خلل قد   .رته الذاتّيةاإلنسان على تم

ضرين يف هذا السياق  نت تريد أن تسرتيح فآمن، وإذا كنت تبغي احلقيقة فاَبث.إذا ك: تقول فكرة لنيتشه ،وَتم

امي عن أخلق تكون فيها املسؤولّية وَي   ،الستكشاف العاَلم  احدً إنسايّن ال يضع  له توّجه  إمن دون الروحانّية  
 الروحانّية من دون العودة إىل اهلل هي صوفّية إنسانّية فحسب. من دون فداء يف عاَل بعيد.

 

 خات مة
على حاجة  ،، تشهدفخامتها الفنّية وعظمتهاتشهد املعابد والكنائس والباغودات واملساجد يف البلدان كاّفة وعِّب األجيال يف 

  تافيزيقّية. هذه احلاجة املقتدرة واليت ال َت حى، تأيت مباشرة بعد احلاجة الطبيعّية.اإلنسان املّ 

 هذا القول لشوبنهاور.
ا يف العاَلم اإلسلمّي؟ هل املسألة مسألة  ؟لمماذا تراجعت هذه احلاجة يف الغرب وملاذا هي يف أعلى فورِتم

إبستمولوجّية أم مسألة اجتماعّية؟ هل سيشهد العاَلم العريّب عصر أنوار كعصر األنوار األورويّبّ؟ وهل سي قمع من قبل 
رجال ين؟ هل سنشهد هذا التصادم بي أن فرض نفسه على رجال الدّ  إىلين، كما كانت احلال يف أوروبّا، رجال الدّ 

فّ ين واملفّكرين األحرار يف العاَلم العريّب الدّ   التشّنج الثقايّف والسياسّي بي الغرب والشرق؟ بعد أن خيم

 


