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 1فيُالغربُنُالمعرفةُ عُالقداسةُ ُنزعُ 

ُسّيدُحسينُنصر

ُترجمة:ُمحمودُيونس

ُ ُالمفتاحية: سيد حسني نصر، حممود يونس، نزع القداسة عن املعرفة يف الغرب،  املسيحية، الكلمات
 التوماوية، عصر النهضة.

عاٍد نرى معهم بروَز أّوِل جمتمٍع م  بدأت عملّية نزع القداسة عن املعرفة يف الغرب مع اليونانّيني القدماء الذين 
كان حمّل استنكار   ماللتقليد يف التاريخ البشرّي. تتحّدد معامل هذه املرحلة مع فقدان الروحّية الرمزيّة )

أفالطون(، وإفراِغ الكون من حمتواه املقّدس يف الديانة األوملبّية ما أّدى إىل بروز الفلسفة األيونّية الطبيعّية، 
عن االنصراف إىل تطوير  اوغريها من التحّوالت املفصلّية. لقد شّهد التقليد اليونايّن، عوض  النّية وصعود العق

ُتوجُّهات فكريّة متنوِّعة كما يف  ، 3، والبريونّية2اهلندوسّية، صعوَد السفسطائّية، واألبيقوريّةالدرساناس
أو كادت  –قد َكَسَفت و ت على العقالنّية أو التشكيكّية. نَ ، وغريها من املدارس اليت انب َ واألكادميّية اجلديدة

ذهنّية  وهبلوانّياتٍ  إىل استدالالتٍ  واختزلت املعرفةَ  ،األسراريّة للمعرفة بالكامل الوظيفةَ  هذه املدارس   –
فلسفة ال رّدة الفعل املسيحّية القاسية ضد   مَ ، وحت  4ابني املعرفة واحلكمة الزم   التمييزَ  لَ عَ بسيطة ما جَ 

                                                           
 .S. Hلسّيد حسني نصر ’ املعرفة واملقّدس‘( من كتاب 48-34هذه املقالة جزٌء من الفصل األّول )الصفحات  1

Nasr, Knowledge and the Sacred (New York: SUNY Press 1989). 
 ق.م( القائل باللّذة مصدر ا للسعادة. املرتجم. 270-341نسبة  إىل أبيقور ) 2
ق.م( الذي أنكر إمكانّية حتصيل اليقني. وي سّمى أيض ا مذهب الشّك.  275 – 365اإليليسّي )نسبّة إىل بريون  3

 املرتجم.
هو نفسه كما يف جنانا السنسكريتّية أو غنوسيس اليونانّية ويعين كالا من املعرفة واحلكمة.  knowledgeجذر املعرفة  4

وإبستيمي  gnosisر، وأيض ا مع آباء الكنيسة، بني غنوسيس التمييز الذي جاء الحق ا مع الفكر اليونايّن املتأخِّ 
episteme  يشري إىل فصل املعرفة عن مصدرها املقدِّس. وإاّل فإّن املعرفةknowledge  يف اإلنكليزيّة أو

Erkenntnis  كن‘يف األملانّية حتتويان على اجلذر kn ’ وجيدر هبا بالتايل أن تعكس املعىن الذي تعكسه جنانا
 ’.genesisتكوين ‘سيس، وهو جذٌر ينطوي على املعرفة، ويف نفس الوقت على الكينونة كما يف كلمة وغنو 
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، هلو، من وجهة النظر التقليديّة، ’املعجزة اليونانّية‘اليونانّية. إّن ما ُس ّي يف حقبة ما بعد عصر األنوار ب 
 .6بالعقِل العملّي واالستنارة الباطنّية باملعرفة احلّسّية 5ألّّنا استبدلت العقلَ  معكوسةٌ  معجزةٌ 

ستقاة من  املِتافيزيقايف اليونان يف املبادئ احلْكمّية و  الكّن معجزة  حقيقّية  قد ظهرت حقا 
 
املنهجّية امل

التعاليم األورفيوسّية والديونيسّية. لقد ارتبطت هذه الشخصّيات برموٍز من مثل فيثاغورس، أمبيدوكلس، 
طبيعة  وخاّصة  أفلوطني وأبرقلس، وحّّت أرسطو. تقّدم هؤالء مببادئ ذات ، اجلددنيأفالطون، األفالطونيّ 

رغم إخفاء أرسطو للتعقُّل يف أمناط  7املِتافيزيقاميتافيزيقّية حقيقّية وأّسسوا للعالقِة الوطيدِة بني الفلسفة و 
بعض املسلمني على أفالطون النبّوة وكذلك فعلوا بفيثاغورس وأفلوطني، ويف كّل  قياسّية. لقد أسبغَ 

مبادئهم على العقل  س  الدنيوّي بل هم حكماء تتأس  ال جيوز النظر إىل هؤالء كفالسفة باملعىن  ،األحوال
نوِّر ال على االستدالالت البسيطة. معهم، ظّلت املعرفة م لّقحة  بالقداسة وكانت وسيلة  للوصول إىل 

 
 الّتألُّهامل

theosis. يف  ايف حمضر حكماء عرفاء زّودونا بلغٍة مبدئّية من لدن العناية اإلهلّية كانت أساس  هنا  إنّنا

                                                           
هو من املصطلحات اإلشكالّية اليت واجهتنا يف ترمجة هذا النّص. فهو قد يْصد ق على ثالثة مصطلحات أخرى ’ العقل‘ 5

يف اهلامش  intellect. يقول السيِّد حسني نصر خبصوص mindو  intellect ،reasonيف اللغة اإلنكليزيّة وهي 
هنا، كما يف كلِّ الكتاب، هو املعىن األصلّي ل    Intellectاملقصود ب )الفصل األّول من كتاب املعرفة واملقّدس(، " 64

intellectus  أوnous يف مقابلreason  أوratio   الذي هو انعكاس له". فintellectus  أوnous  ي راد منها
في قصد منها العقل االستداليّل أو العقل العملّي. ولذلك عندما  ratioأو  reasonالعقل الفّياض أو العقل اخلالق أّما 

سنرتمجها  reasonوعندما يستعِمل ’ عقل‘يف النّص سنعمد إىل ترمجتها ك  Intellectأو  intellectترِد كلمة 
فيمكن ترمجتها  mindبني ) ( يف بعض األحيان لئاّل نسيء إىل سياق العبارة. أّما ’ العمليّ ‘وقد نضع ’ العقل العمليّ ‘ب 
 بنوٍع من االطمئنان. هبذه الطريقة نكون أوفياء قدر املستطاع للنصِّ وملراد الكاتب منه. املرتجم.’ ذهن‘ب 
6 “Le ‘miracle grec’, c’est en fait la substitution de la raison à l’Intellect, du fait 

au Principe, du phénomène à l’Idée, de l’accident à la Substance, de la forme 
à l’Essence, de l’homme à Dieu, et cela dans l’art aussi bien que dans la 

pensée’’. F. Schuon, Le Soufisme voile et quintessence, Paris, 1980, p. 106. 
7 et dans ce cas il serait apparanté  -“Le véritable miracle grec, si miracle it y a, 

au ‘miracle hindou’, - c’est la métaphysique doctrinale et la logique 
méthodique, providentiellement utilisée par les Sémites monothéistes’’. Ibid., 

p. 106. 
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إّن إعادة اكتشاف املقّدس اليوم، تعين قبل كّل ف لذا، العديد من املدارس يف اإلسالم واملسيحّية واليهوديّة.
شيئ إعادة اكتشاف احلكمة اليونانّية عند أفالطون وأفلوطني وغريهم من احلكماء يف املدرسة اليونانّية 

بالدرساناسُن ة بل هي عقيدة إهلّية َحق ة ت قارَ اإلسكندريّة كاهلرمسّيني. هذه ليست جمّرد فلسفة إنسانيّ 
اعتقاد الفالسفة املسلمني بأّن الفالسفة  أّمااهلندوسّية أكثر ممّا ت قاَرن باملدارس الفلسفّية كما نفهمها اليوم. 

فهو، ، 8اليونانّيني أخذوا تعاليمهم عن األنبياء وخباّصة سليمان، وبأّن "الفلسفة مستقاٌة من مشكاة الّنبّوة"
، حيتوي على حقيقٍة غايٍة يف العمق، َعنَ ْيت  هبا عالقَة احلكمِة باملقّدس اوإْن تعّذر الّتحّقق منه تارخييا 

َرها بالوحي، حّّت وإن مل ميكن   حمّدد كما يف املعىن اإلبراهيمّي. قْصر  الوحي على شخصّيٍة أو نبي وجتذُّ

ّية وطبيعانّيٍة خنقت الروح وقّست القلب مبا هو توّسعت املسيحّية يف عامل ي عاين من عقالنوقد 
م نفسها  رّ عن جذوره األنطولوجّية واضط مركز  الذكاء. هذا ما َفَصَل العقَل العمليّ  ها ]املسيحّية[ أن ت قدِّ

ها ك "ط ر ق معرفة" من دون التمييز، يف صياغاهتا الالهوتّية كّل ما يتجّلى أمامَ   اكطريق حمّبة فتجرف كّليا 
وك زم لوجيا لوجيا كاذبة على الهوٍت كاذب زم  ّمة، بني التعقُّل واالستنباط يف تفضيٍل لالهوٍت صادق وك  العا

الشائعِة يف حينه،  (Cosmolatryالتريّة زم  . ويف سعيها للّتغلُّب على خطر عبادة العامل )الك  9صادقة
طبيعّي، ما أّدى إىل تكوين رؤيٍة، الطبيعة  فيها مغبونٌة -ضّيقة بني الطبيعّي واملافوق ارُست املسيحّية حدود  

طبيعّية يف نفس الوقت( للعقل حمجوبة. لقد َعَرض كّل من املسيحّي واهليلييّن، -والوظيفة الطبيعّية  )واملافوق
 اُساويا  اياق لكون املسيحّية تدبري  من وجوه احلقيقة وكانت السيادة  للمسيحّي يف هذا الس ايف حوارمها، وجه  

يف املوضوع، أنّه مع َمَيالِن الدفّة لغري صاحل  سران اإلميان الدييّن. املؤسف  لتخليص كّل العامل من خ   اقد ر  م  
دٌد  قد رأى عو . 10اهليلييّن، مت  صْرف  التقليِد احلْكمّي اليونايّن بكلِّه ون ِقَض كما ن ِقضِت التشكيكّية والعقالنّية

                                                           
 الفصالن األّول والثاين.  ,Albany, N. Y., 1975, Three Muslim Sages,S. H. Nasrانظر،  8
 F. Schuon, “Dialogue between Hellenists andعن املسائل اليت عوجلت يف هذا احلوار، انظر،  9

Christians”,   يفLight on the Ancient Worlds, trans Lord Northbourne, 
London, 1965, pp. 58-71. 

بالطبع فإّن اهليلينّية انتصرت يف بعٍد آخر من خالل استمرارها كلغٍة عقيديٍّة وطريقة تفكرٍي ونَظٍَر إىل العامل يف قلب  10
 املسيحّية.
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كبري من الالهوتّيني املسيحّيني إىل املعرفة ك "غروِر الذكاء" وأّسسوا ملناٍخ معاٍد للمنظور احلْكمّي يف 
 ، و ِجَد منذ البداية واستمر  ا، كما قلنا سابق  Christian gnosisاملسيحّية. ومع أّن العرفان املسيحّي 

باحملوريّة ذاهتا كما يف اهلندوسّية واإلسالم. وبالنتيجة،  االعقل، مل يكونا يوم   ووظيفةَ  عرب العصور، فإّن دورَ 
ُكيُأفهم‘لم، ، وخاّصة يف القرون األوىل على قاعدة القّديس أنسِ ’الرُسيّ ‘أّكد الالهوت املسيحّي   أؤمن

credo ut intelligam’ وجعل من وظيفة التعقُّل، خادمة  َوِصيفة  لإلميان بدل أن تكون وسيلَة ،
العقل النشوان ‘َتطهٍُّر ال تستثين عنصر اإلميان. إّن ما استبعده الالهوت املسيحّي الق روسطّي هو 

rhapsodic intellect’11اينيا ؛ است بِعدت الغبطة والنشوة الصادرة عن التعقُّل كفرضّية، ومّت ازدراؤها د 
إىل جانب النشوة اجلنسّية اليت ظّلت قيمت ها الروحّية خارج الالهوت الرُسّي بل وجدت التعبرَي عنها يف  

 كتابات اهلرمسّية املسيحّية ويف القبااله.

 Acts عشرُفصوٌلُحولُالَحَجرُوالرسلُاإلثني‘فيما يتعّلق بالقرون األوىل، جيب أن نتذّكر أّن 
of the Stone and the Twelve Apostles ’  من جمموعة جنع محادي، وهي من أقدم ما

، الرسول واملالك ’Christos Angelosكريستوس آجنيلوس ‘، تِصف  املسيَح ب 12ك ِتب يف املسيحانّية
، النموذج  العْلويُّ لِنْفِس اإلنسان الذي، مثَل الفرافاريت يف -. إنّه كائٌن ع ْلوّي، اإلنسان  13يف آن املالك 

                                                                                                                                                                           

لينّية يف مقابل املسيحّية هو لدرجة كبرية غري تقليديّة، فإّن احلوار الذي كانت فيه اهلي-"كمعظم اجلداالت البني 
ا منتصر ا يف  –’ ب عٍد روحيي معنّي ‘أو يف  –حقيقّي. إّن واقع أّن كالا كان حمقاا يف مستوى  خاّص  نتج عنه أن بَ َرَز كالمه 

العقلّية املسيحّية تاركة  بصمة  ال النهاية: املسيحّية بفرِضها نفَسها على كلِّ العامل الغريّب، واهليلينّية  باستمرارها يف قلب 
 .58ُت حى". املصدر نفسه، الصفحة 

يونانّية، فإنّه من اجلدير القول إّن بعض احللقات ’ وثنّية‘ويف حني عارضت املسيحّية الغربّية بقّوٍة ما رأت فيه  
 م قدِّيسو ما قبل املسيحّية.املسيحّية يف غرب آسيا، يف القرون األوىل للمسيحّية، نظرت إىل أمثال سقراط على أّنّ 

 Where the Wasteland. انظر كتابه، Th. Roszakحنن مدينون هبذا املصطلح إىل ثيودور روزاك  11
Ends, New York, 1972. 

 قسم الالهوت العقائدّي الذي يبحث  يف شخص املسيح ورسالته. املرتجم. 12
 ,New York, 1977,  The Nag Hammadi Library, J. Robinson (ed.)انظر،  13

“Acts of Peter and the Twelve Apostles”, pp. 265ff.; also H. Corbin, 
“L’Orient des pélerins abrahamiques”, in Les Pelerins de l’orient et les 
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قّدسِة الن َسق. كما أّن مثَّة عالقة واضحة بني املسيحيانّية ّية، ي نوِّر  النفَس والعقَل وحيبومها مبعرفٍة م  الزرادشت
ُوالرمزيّة اخليميائّية واملعدنّية وبني اإلشارة املباشرة إىل اللؤلؤة اليت نراها يف "ترتيلة الروح" يف  توما فصول

Acts of Thomas هي الرمز  الكّليُّ 14بأتباعه أن يعرِضوها أماَم اخلنازير املسيح  . إّن الدُّرّة اليت نأى ،
لِّص.  املتابع  يف هذه النصوص القدمية، إشاراٍت دائمة إىل نوٍع من  جِيد  و للعرفان الذي ي طهِّر، وي قدِّس وخي 

من حيث  حمتواها املسيحانّية اليت تؤكِّد على الطابع العرفايّن للمسيح نفِسه كواهٍب للحْكمة، وعلى رسالته 
القيِِّم بطبيعته الباطنّية والعرفانّية. وقد ُّتت صياغة  مسيحانّيٍة رُسّيٍة لتفادي خطر االنشقاقات املرتبطة 

ما، هذا اجلانَب يف طبيعة املسيح، وبالتايل اخَتزلِت الب  ْعَد  اأْخَفْت، شيئ   بالغّنوصّية، بيد أّن هذه الصياغة
  بالكامل. هِ وظيفٍة ثانويّة وهامشّية، من دون طمسِ  احلْكمي  يف املسيحّية إىل

شّكل انتشار األرسطّية والر شديّة يف الغرب يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر واندماجهما هذا، و 
 امع بعِض أشكال الالهوت املسيحّي الذي سبق بروَز القدِّيس توما، ضربة  جديدة  للتقليد احلْكمّي ونزوع  

حنو العلمنة )علمنة املعرفة(. حّّت هذه اللحظة، حِفظت األوغسطينّية أّولّيَة االستنارة يف حركة  اإضافيا 
وأعاد كل   املعرفة، يف حني نفى القّديس توما، يف سعيه لتكريس أّولّية النّص، إمكانّيَة استنارة الذهن بالعقل

رفِضِه لفصل اإلميان عن العقل العملّي وسعيه ورغم  معرفٍة إىل أصٍل حسِّّي. ورغم اهليبِة اليت يفرضها الهوت ه،
يف الّتعبري عن العقائد املسيحّية وتشديده على أصالة احلّس ، فإّن تبّنيه للمقوالت األرسطّية 15إىل مواءمتهما

يف عملّية نزع القداسة عن املعرفة. فالتناغم  بني اإلميان والعقل شيء، والوظيفة   ابا دور  عِ لَ   يف املعرفة
 Meister الّتقديسّية للمعرفة شيٌء آخر. ولو أّن التوماويّة ظّلت ت فس ر  على طريقِة مايسرت إيكهارت

Eckhart  آخر! ولكن، يف الشكل الذي اّّتذته األحداث، أّدى احّتاد  ا، لكان املصري الفكرّي للغرب شيئ
                                                                                                                                                                           

vagabonds de l’occident, Cahiers de l'Université Saint-Jean de Jérusalem, no. 
4, Paris, 1978, p. 76; and Corbin, “La necessité de l’angélologie”, in Cahiers 

de l’hermétisme, Paris, 1978, chap. 4, II. 
َس للكالب. وال تطرحوا د َررَك م ق ّداَم اخلنازير. لئاّل تدوَسها بأرجِلها وتلتفَت يف إشارٍة إىل اآلية التالية: "ال تعطوا القدْ  14
 . املرتجم.6: 7زَِّقكم"، مّّت فتم
 ,Reason and Revelation in the E. Gilsonعن آرائه فيما يتعّلق هبذه النقطة املهّمة، انظر،  15

Middle Ages, New York, 1938. 
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( مع ضمور احلدس Kataphatic theologyإجيابّية )أو الالهوت اإلجيايّب -املقوالت الالهوتّية الفْرط
ت آخر مراحل الالهوت الق روسطّي، عَ ب َ طَ  nominalismُسّيٍة االعقلّي، الذي أّْنَسانا معىن الواقعّية، إىل 

 فيه. اطاغي   ودّمرت التناغم بني العقل واإلميان يف العامل الذي كان املقّدس  

 اها، وهي الالهوت املسيحّي يف أكثر أشكاله ن ضج  جّ ، هي الفلسفة الدينّية يف أو اتم  التوماويّة، ح
 ،املباشرة بالعقل الفّياض املنبنية على استنارة العقل العمليّ  sapientiaومشولّية . لكّنها ليست احلْكمة 

 دَ وساعَ . Dante مع الرؤية احلكمّية كما نرى عند دانيت نسجمةٍ رغم تقدمِيها لغة  مناسبة  لرؤيٍة كونّيٍة م  
فرِط على العقل العملّي على حساب العقل الفّياض يف املدرسّية، م ضاف  

 
إىل هالك وضمور فرسان  االرتكيز امل
مناٍخ  ستودعات التعاليم العرفانّية املسيحّية، على إجيادِ ، وغريهم من م  the fedeli d’amoreاهليكل 

  املنظور العقلّي احلقيقّي. أفضى إىل صعود العقالنّية واحتجابِ 

كاملسيحّية أو اإلسالم، أو حّّت التقليد اليهودّي، ثالث   دينّيةٍ  جِتد، يف احلياة العقلّية حلضارةٍ 
)احلْكمة( يف معناها الّتقليدّي. كان  املِتافيزيقامدارس فكريّة ال اثنتني: الفلسفة، الالهوت، والعرفان أو 

عندما وَضَع قَلمه   ا[ مسيحيا ا]ِعرفانيا  الو كان عارِف   . ولكن حّّت افذا  اوالهوتيا  اعظيم   االقّديس توما فيلسوف  
زّودت الغرب بفلسفٍة والهوٍت تقليديي أكثر ممّا أمّدته باملبادئ احلْكمّية  ه  واختار الصمت، فإّن أعمالَ 

م، مبعظمه توما اليوم، الذين ينتقدون القّديسَ ليس املستقاة من وظيفِة العقل األسراريّة. يف أّي األحوال، 
ه. ينتقدونَ  هِ م عن استيعابِ هِ العلمّية مبكاٍن، يستطيعون معه ّتّطي املقوالت التوماويّة بل هم لعجزِ  املنزلةمن 

لذان لا –وم اّل صدرا  احلقيقّي هو القادر على إدراك األمهّّية الفائقة للتوماويّة، كما فعل السهرورديّ  فالعارف  
عندما أشارا إىل األمهّّية القصوى  – التقديسّية للمعرفة واالستنارة بالعقللوجّيتهما على الوظيفة أّسسا إبستم  

يف  16منهم العامِل املالئكيّ  للمّشائني املسلمني القريبني، يف العديد من اجلوانب، من التوماويّة والذين اقتبسَ 
 الكثري من أعماله.

                                                           
 أي توما األكوييّن. املرتجم. 16
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أمهّّية تعاليم ابن سينا  الغرب، أن نعيَ عملّية نزع القداسة التدرجيّية عن املعرفة يف  لنفهمَ وال بّد، 
األساَس الذي استعان به  ،يف العامل اإلسالميّ  ،كانت الفلسفة السينويّةفقد  . 17شد يف الالتينّيةوابن ر  

لكّنها وصلت إىل الغرب مبتورة  ه من احلكماء، لتقدمي الوظيفة األسراريّة للمعرفة والتعقُّل السهروردّي، وغري  
. ولكن حّّت ما وصَل الغرَب وأّدى إىل ما ُس ّي بالسينويّة الالتينّية، مل يِصل إىل الرواج 18عقالنّيةوبزيي أكثر 

ونزعته أكثر  –ابن رشد العريّب  نّ إأو النفوذ الذي وصلته الرشدويّة الالتينّية األكثر عقالنّية. أضف إليه، 
بأشواط  وعقالنّية   اهو أقلُّ تعْلم ن   –نارة العقل على دور املالك يف است اتشديد   عقالنّية من ابن سينا وأقلّ 

 مآِل هذين احلكيمَ  دراسة   ر  من ابن رشد الالتييّن. وت ظهِ 
َ
ى  ني اإلسالمّي واملسيحّي، إىل أّي مد  ني يف العامل

 بَ يّتجه أكثر صو  يسري يف التأويل العقاليّن هلذه املدرسة الفلسفّية يف حني كان العامل اإلسالميّ  كان الغرب  

                                                           
17 pp. 185ff.An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, S. H. Nasr,  
ن املثري لالهتمام أّن التوماوّيني اجلدد من الباحثني األوربّيني املتخّصصني يف الفكر اإلسالمّي من أمثال غارديت م

Gardet   طرحوا سؤال كْوِن الفكر السينويِّ فلسفة  إسالمّية  أو جمر د فلسفة يونانّية ِِبّلة إسالمّية. يف حني أّن باحث ا
رسة احلْكمّية يف الغرب، ومنها متصوِّفة  النهضة الربوتستانتّيني، ي صرُّ على أمهّّية ابن سينا يف ككوربان، والذي كان وفياا للمد

اّل صدرا. ورغم 
 
الفلسفة اإلسالمّية كفيلسوٍف إسالميي أصيل وأيض ا على أمهّّية التعاليم احلْكمّية والعرفانّية للسهروردّي وامل

ن استطاعوا، بسبب توماويّتهم بالتحديد، أن يفهموا جوانب من اإلسالم أمهَلها احرتامنا للباحثني من أمثال غارديت الذي
الباحثون العلمانّيون والالأدريّون وجتاهلوها، فإنّنا، يف خصوص هذه املسألة، م نسجمون ُتام ا مع آراء كوربان. يف الواقع،  

ا ويفهم املنظور امليتا فيزيقّي الصايف، ال يستطيع إاّل أن يصل إىل نتائج مشاهبة، كلُّ من يعرف الفكر اإلسالمّي املتأخِّر جّيد 
إن مل يكن متطابقة، مع تلك اليت نراها عند توشيهيكو إيزوتسو الذي قّدم دراسات مهّمة للغاية يف جمايَل العرفان والفلسفة 

 H. Corbin, H. S. Nasr and O. Yahya, Histoire de la philosophieاإلسالمّية. انظر، 
islamique, vol. 1, Paris, 1964; the prolegomena of Corbin to Sadr al-Din 
Shirazi, Le livre des penetrations métaphysiques, Paris-Tehran, 1964; and T. 

Izutsu, The Concept and Reality of Existence, Tokyo, 1971. 
 ,trans. W. Trask, Avicenna and the Visionary Recital, H. Corbinانظر  18

Dallas, 1980. 
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على التوكيد  دَ فلسفته اإلشراقّية ليشهَ ب السهرورديّ على االستنباط. وهكذا، فقد ظهر تأكيد أّولّية التعقُّل 
 .19املتجدِّد على القيمة املقّدسة للمعرفة وعلى طابعها "التنويرّي" يف العامل العقلّي اإلسالميّ 

ُسّية اليت جاءت كرّد فعل الَسْبق، بل االأّما يف الغرب، فلم تك ن إشراقّية السهروردّي من أحرز 
يف  اُسّية كان ضروريا من وجوه اال اعلى الهوت القرن الثالث عشر اإلجيايّب. كما سبق وأسلفت، فإّن وجه  

عند نيكوال دي  apophatic and mystical theologyويف والص لبّ الّتهيئة لظهور الالهوت الس
العقل العملّي عن اليقني. إّّنا،  األخري يف عزلِ  بشكٍل عام، َوَُست الّطورَ ُسّية( سوزا، لكّن احلركة )اال

يف  ابالّتايل، أوجدت الأدريّة  فلسفّية استنزفت هذا العقل وأفَقَرته  يف ارتباطه باملقّدس، ما خلق خواء  رهيب  
ص بالأدريّة عقالنّيٍة شاملة  العامل املسيحّي. قد ال يكون اإلميان الدييّن قد َضع ف حيَنها إىل درجة الرّتخي

ُسّية، مع غريها من العوامل، ساعدت على طمس املعرفة املقّدسة كاليت ظهرت يف القرون الالحقة، لكّن اال
ني اليت حيتاجها كلُّ ديٍن يّدعي لنفسه الشمولّية والتماَم والقدرَة على تلبية احتياجات أتباعه على املستويَ 

يجة أْن سعى بعض املسيحّيني من ذوي الّنزعات العقلّية إىل البحث خارج الروحّي والعقلّي. كانت النت
 املِتافيزيقااملسيحّية عن أجوبٍة ت طفئ ظمأهم إىل التفسريات السببّية؛ و جدت هذه األجوبة باإلمجال يف 

                                                           
 R. de Vaux, “La première entrée d’Averroësعن الرشديّة الالتينّية والسينويّة الالتينّية، انظر،  19

chez les Latins,” Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques 22 
Notes et texts sur l’Avicennisme latin aux confins aux, 245; de V-(1933): 193

Avicenna nella storia Paris, 1934; M. T. d’Alverny, siècles,  eXIII-edes XII
della cultura medioevale, Rome, 1957; d’Alverny, “Les traductions latines 
d’Ibn Sina et leur diffusion au Moyen Âge,” Millénaire d’Avicenne, Congrés 
de Bagdad, Baghdad, 1952, pp. 59-79; d’Alverny, “Avicenna Latinus,” 
Archives d’Histoire, Doctrinale du Moyen-Âge 28 (1961): 281-316: 29 
(1962): 271-33; 30 (1963): 221-72, 31 (1964): 271-86; 32 (1965): 257-302; 
M. Bouyges, ‘Attention à Averroista’, Revue du Moyen Âge Latin 4 (1948) : 
173-76 ; E. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, 
New York, 1935; and F. Van Steenberghen, Siger de Brabant d’aprés ses 

oeuvres inédites, 2 vols., Louvain, 1931-42. 
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ت يف القرون غَ س الرؤية الكونّية املسيحّية اليت طَ وحدة وجتان   ه إىل تفكيكِ بدورِ  األصيلة. وأّدى هذا البحث  
الوسطى. بعدها راَم الّناس  اليقنَي واألساَس املتني للمعرفة يف أماكَن ومستوياٍت أخرى؛ وهكذا تأّسست 

 .20الفلسفة احلديثة، إن صّح القول، مع ديكارت

خالل عصر الّنهضة، كان مثّة سعي وراَء احلكمة الفطريّة، وراَء املعرفِة الضائعة، واألساِس اجلديد 
، صاحب الّتأثري الكبري يف النهضة اإليطالّية، عن أفالطون Plethon تكّلم جيميستوس بليثو لليقني.

 عَ إىل البنيان احلْكمّي األفالطويّن وشرَ  Ficcino وزرادشت كآباء للحكمة املقّدسة، فيما َعَمَد فيتشينو
بروز فيتشينو  ّية القدمية، ولكن رغمقائد الشرقبرتمجته إىل الالتينّية. جتّدد االهتمام  حينها باهلرمسّية وبالع

كان الالهوت   رٍ وسوزا، كان السعي احلقيقّي وراء املعرفة املقّدسة يتّم خارج إطار التقليد املسيحّي؛ يف أ ط  
السائد قد اعتربها "وثنّيّة". صحيح أّن موضوع الدراسة كان املعرفَة املقّدسة، لكن  الذهنّية اليت قاربته كانت، 

ما لبثت أن أّدت إىل العقالنّية الشاملة اليت ظهرت فيما  وإنسانويّةٍ  تأثّرة بفردانّيةٍ األحوال، م   يف كثري من
االنتشار خالل عصر  ، كانت واسعةَ 21بعد. ورغم وجود اهتمام كبري باألورفيسّية اليت، كما اهلرمسّية

. 22يف الكتابات الالتينّية الّسابقة ابارز   از  بعدما كان رم اأساس   االّنهضة، فإّن "املسيَح األورفيسّي" مل يعد حمور  
 ّن األورفيسّيني ذهبوا يف اجّتاه واملسيح يف اجّتاه آخر! قد نستطيع أن نقول إ

عن التقليد احلّي يف الغرب  ستقالا م   ر  ، يظهَ للحكمة، املنبين على طهارة العقلبدأ املفهوم القدمي 
وهو املسيحّية. فوحده تقليٌد حيٌّ يستطيع أن يوصل املعرفة املقّدسة بطريٍق عماليّن، وبالّتايل فإّن نفس 

                                                           
  ,Three Muslim Sages.Nasrانظر،  20
ُالفلسفّية‘عاجل إتيني جيلسون هذه العملّية برباعة يف كتابه  21 ُالتجربة ، رغم أنّه، ويف انسجاٍم مع املنظور ’وحدة

التوماوّي، ال ي شري  إىل داللة فقدان البعد احلْكمّي أو العرفايّن مع تدمري التوماويّة نفسها. فبغياب تواف ِر هذا النوع من 
 –املباشرة والتطهرييّة، حّّت الصرح التوماوّي املهيب ن ِقَد ول ِفَظ يف النهاية رغم أنّه ي وِصل  إىل ساحة احلضور اإلهلّي املعرفة 

ْبِهج نفسه. ولو مل خيبت احلدس العقلّي يف اإلنسان، ملا كان نقاش الواقعيّ 
 
االُسّي ليصري، -ولكن ليس إىل حملِّ االحّتاد امل

يتطو ر مبا يشبه ما حدث يف اهلند أو يف العامل اإلسالمّي حيث  ط رَِحْت نظريّات شبيهة باالُسّية ولكّنها ولرمبا كان األمر ل
 ظّلت على هامش النطاق التقليدّي الذي انشغل حمور ه ، على الدوام، بعقائد ذات طبيعة عرفانّية.

 ,Platonism  The Ancient Theology, Studies in ChristianD. P. Walkerانظر،  22
from the Fifteenth to the Eighteenth Century, London, 1972. 
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عملّية إنعاش احلكمة القدمية كان له أثٌر بالغ يف املزيد من إضعاف ما تبّقى من الروحانّية املسيحّية 
قّدسَة املنحى، من قبيل الصليب امتلكت معرفة  أصيلة  م   ،أو حلقاتٍ  ،الّتقليديّة. ورغم وجود جمموعاتٍ 

الوردّي والقابااله واهلرمسّية ومدرسة باراسيلسوس، فإّن إحياء احلكمة القدمية خالل النهضة وما تالها، 
ملنظور ومعارضَة معظم أتباع هذه احلكمة القدمية "املستحدثة" للمدرسّية، مل يؤدِّ إىل دمج املدرسّية يف ا

ما جلب معه العلمنة الكاملة لكّل ’ ِمن حتت‘، بل أّدى إىل تفكيكها 23احلْكمّي األعلى يف املسيحّية
نشر الّتعاليم الّصوفّية واحلْكمّية خالل النهضة  أّماالتّيارات الفلسفّية األساسّية يف أوروبا القرن السابع عشر. 

 –خالل العصور الوسطى  اوحمفوظ   اما كان معروف  وهي مبعظمها نسخة دنيويّة وخارجة عن الذات عن  –
بل إىل املزيد من الّتفسُّخ يف العامل  ،عد احلكمّي يف قلب التقليد املسيحيّ إىل إعادة تأسيٍس للب   لم يؤدِّ ف

                                                           
عن دمج الشخصيّات املختلفة للحْكمة اليونانّية من أمثال أبّولو وأورفيوس، والذي مّثل دجم ا للحكمة القدمية يف التقليد  23

 ,E. R. Curtius, European Literature and the Latin Middle Agesاملسيحّي وأدبه، انظر، 
trans. W. R. Trask, New York, 1953.  ورمّبا كان الكاتب املسرحّي األسبايّن كالديرون

Calderón آخر شخصّيٍة أدبّية أوروبّية مّثل هلا املسيح  األورفيوسّي واقع ا حياا فقال ’ أرفيوسُاإللهيُّ‘، صاحب كتاب
. رأى كالديرون احلْكمة Curtius, op. cit. , p. 244فيه "املسيح  هو أورفيوس اإلهلّي. قيثارت ه  خشب الصليب". 

 ’:Autos sacramentales مسرحّيةُأسراريّة‘اليونانّية كعهد قدمٍي ثاٍن فكتب يف 
 إّن كلمَة النصّ ‘

 إهلّيٌة يف األنبياء
 إنسانّيٌة يف الشعر

La voz de la Escritura 
Divina en los Profetas 

Y humana en los poetas’ 
 ولكّنه، نظرَي الفالسفة األسبان يف زمانه، مل يكن حمورياا يف الثقافة األوروبّية السائدة.

التقليد يف إنكلرتا اإلليزابيثّية. إّنك  الذي مّثل استمراريّةَ  Shakespeareوهذا ما ينطبق أيض ا على شكسبري  
عارض ا لالجّتاهات السائدة يف يومه. وقف م   ،بدوره ،وعي ا للعالقة العليا بني احلْكمة اليونانّية واملسيحّية، رغم أنّه ه  ترى عندَ 

 ,M. Lings". اهللالنور بقدر ما كان نور  ولو إلهَ ن أبّ "لشكسبري ولدانيت، كما لقدِّيسي وقدِّيسات معبد ِدلفي، مل يك
Shakespeare in the Light of Sacred Art, London, 1966, p. 17. ،أّما يف املقلب اآلخر .

استطاع الفالسفة املسلمون من أمثال السهروردّي وقطب الدين الشريازّي، وكذلك املاّل صدرا فيما بعد، أن يدجموا  فقد
 شائّية يف املنظور احلْكمّي األعلى يف اإلسالم.الفلسفة امل
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والتصوُّف بني الفلسفة والالهوت، العقل واإلميان،  اجذريا  ما حّتم فصال   العمليّ املسيحّي وإىل علمنة العقل 
 هضة. التاريخ الفكرّي للغرب منذ النللتّيار األساسّي يف . كان هذا الطابع العامّ والعرفان

ومبا أّن اإلنسان بطبيعته كائٌن يسعى إىل اليقني، فكان ال بّد من ّتّطي الالأدريّة الفلسفّية اليت 
فيما يتعّلق بالتاريخ األورويّب  –ن بالفعل، ولك قَ ُسّية على الفلسفة الق روسطّية. وهذا ما حتق  اال ت اهلجمةَ لَ ت َ 

ليس من خالل إحياء احلكمة القدمية يف عصر الّنهضة، رغم احتوائها على كلِّ الّتعاليم الضروريّة  –املتأخِّر 
لذلك إّن ع رَِفت حّق معرفتها، بل من خالل اللجوء إىل الفردانّية والعقالنّية اللتني طبعتا الفلسفة األوروبّية 

تز واليبنِ  Spinozaه سبينوزا ديثة ِبّق فهو، أكثر من معاِصَريالفلسفة احل قد ُس ّي ديكارت بأيباملعاصرة. ل
Leibniz جّسد روح الفلسفة احلديثة، بل والعلَم احلديث، أي اختزال املعرفة إىل وظيفّية العقل ،

 ِه اإلنسايّن والكويّن.يف ب عَدي املعزول عن العقل الفّياض )العملّي( الفردّي 

يف سعيه وراء أساٍس جديٍد للمعرفة اليقينّية، مل يلجأ ديكارت إىل العقل العامل يف قلب اإلنسان  
فكِّر  )العملّي(للعقل  كمصدرٍ 

 
.  thinking agentوال إىل الوحي، بل جلأ إىل الوعي الفردّي للفاعل امل

 theملعىن الذي يعتربه الفيدانتّيون كان بإمكان الكوجيتو الشهري أن ي شري إىل أّولّية الذات على املوضوع با
Vedantists أو األُتن  ،احلقيقَة األوىلAtman الذي تكون كلُّ األشياء باملقارنة معه خارجة  عن ،

، إذا ق رِئت من املنظور ’cogito ergo sumأنا موجود  اأنا أ فكِّر إذ  ‘(. إّن مقولة mayaالذات )مايا 
أنا  اأنا أ فكِّر إذ  ‘يف قوله لكّن ديكارت، ميتافيزيقّية عميقة من دون أدىن ريب.  عناصرَ  الفيدانيّت، ُتتلك  

، األنا ’أنا احلقّ ‘ حني يقول 24اإلهلّية املتقدِّسة اليت يرمي إليها منصور احلاّلج’ األنا‘، ال يقصد ’موجود
األنا ‘كاريّت، من املنظور العرفايّن، وبالّتايل، كان الفرد الدي’. أنا‘ قول)الذات( اإلهلّية الوحيدة القادرة على 

، َمْن َوَضع خربََته ووعيه التفكريّي كأساس لكّل أنطولوجيا وإبستمولوجيا ومصدِر يقني. حّّت الوجود ’الومهّية
حّّت لو مل يبدأ ’. ergo اإذ  ‘عنها؛ وهنا عّلة استعمال  اهلا وناجت   اأدىن منها درجة  بل ص ي َِّر تابع   ج ِعلَ 

فيكون  ،’sumأنا موجود ‘من  بدال  ’ estأكون ‘لتفكريّي، كان بإمكان ديكارت أن خيتم ب بالفعل ا
                                                           

متصوِّف القرن الرابع الشهري الذي القى حتفه يف بغداد إثر ترداده عباراٍت صوفّية )شطحاٍت كما ت سّمى بالعربّية( وي عدُّ  24
 La Passionشغف احلاّلج ‘يف كتابه  سهبة  ، معاجلة  م  ه لويس ماسينيون، حياة  وتعاليم امن أعظم عرفاء اإلسالم. عاجل

Hallaj-d’al ’ed., 4 vols., Paris, 1975 nd2.؛ وقد ترمجه مايسون إىل اإلنكليزيّة بالكامل 
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. لو فعل ذلك، َلَلِحق بالتّيار العريض 25، ال أنا كفرد، هو املوجوداهلل على أّن التفكري والوعي بذلك دليلني
 لوجيا مركزيّتها يف الفلسفة.نط  للفسلفة الّتقليديّة وحلََِفَظ لل  

 وِّال  ِبسب جمرى األمور، فقد جعل ديكارت من األنا الفرديّة حموَر الواقعّية ومعياَر كّل معرفة، حم  أّما 
وِّر االفلسفة إىل عقالنّية حمض  لوجيا. من اآلن م  ستِ لوجيا إىل اإلبِ نط  اجّتاه كّل الفلسفة األوروبّية عن األ   وحم 

إىل أبعد اجملرّات. لقد صارت الذات العارفة مشدودة  ، جتّذرت املعرفة يف الكوجيتو حّّت لو وصلت افصاعد  
ومنفصلة  عن العقل وعن الوحي، اللذين است بعدا كمصدرين ألّي معرفٍة موضوعّية.  إىل دنيا العقل العمليّ 

االنفصاِل عن املقّدس الذي  م مكنَُله واقعّية وهكذا است نزِفت املعرفة من حمتواها املقّدس حّّت صار كلُّ ما 
الواقع املطلق هو املقّدس بنفسه. أّما بعقلّية الذين وقعوا يف شباك  عن الواقع إذ ،يف النهايةال ينفصل، 

للمقّدس  أقررنا، صار العلم  واملعرفة  منفصلني عن املقّدس حّّت لو [!]العقالنّية، أذكى وسائل عَدِم الذكاء 
، بل وما زالت اذاتيا  اتناقض  ’ scientica sacraاملقّدس العلم ‘مَحَلت عبارة عند هذه العقلّية، بواقعّيٍة ما. 

ه، العقالنّية املالزمة لإلبستيمّية الديكارتّية، بل يِ عْ ، ليس فقط لكّل من يّتبع، بوعيه أو الوَ اوتناقض   اتبدو لغو  
 ملن ثاروا يف وجه هذه العقالنّية وواجهوها بأنواع الالعقالنّيات اليت طبعت معظم الفكر احلديث. اأيض  

 Humeanللوصول إىل الشّك اهليومّي  وحيدةٌ  بعد القرن السابع عشر، بقيت خطوةٌ و 
doubt الكانتّية ’ الالأدريّة‘وKantian ‘agnosticism’  َ ىل ت عن العقل إمكانّيَة الوصول إفَ اليت ن

 ، وبالتايل فالعقل  noumena 26جوهر األشياء عندما اعتربت امللكات العقلّية قاصرة  عن معرفة النومينا
غري متنوِّر بالعقل الفّياض فهو ممنوٌع من معرفة النومينا  عن هكذا معرفة، ومبا أّن العقل العمليّ  نفسه قاصرٌ 

 .intellectual intuitionعرب احلدس العقلّي 

                                                           
ُكوجيتو إرغو سوم )أفكِّر إذ ا أوجد(‘الديكارتّية،  animisticف النظر عن القضّية احلياتّية تصرِ  املِتافيزيقا" 25

Cogito ergo sum’ كوجيتو إرغو إست )أفكِّر إذ ا أكون( ‘، لتقولCogito ergo Est’ ،ماُهو‘، ولسؤاِل 
أخرى، بل ’ ما هوات‘بني ’  whatما هو‘جتيب بأنُّه سؤاٌل ال يصحُّ ألّن موضوعه ليس ’ ?Quid estُالذي يكون؟

 A. K. Coomaraswamy, The Bugbear ofهلا كّلها وِلكلِّ ما مل َتك ْنه ". ’ whatnessما هويّة ‘هو ال 
Literacy; London, 1947, p. 124; enlarged edition, London, 1980. 

 نا أو ظواهر األشياء. املرتجم.مِ و نأو األشياء يف ذاهتا. تعبرٌي كانيّت جعله يف مقابل الفِ  26
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 ديكارت وكانت، كانت وظيفة العقل العملّي كعقل مقبولة  واملعرفة اليت تنتج عنه هلا يف حاليَت 
ثبات املعرفِة العقلّيِة الن سق. ورغم عدم اعرتاف هذين الفيلسوفني بالطابع املقّدس للمقوالت املنطقّية اليت 

هلذه املقوالت اليت، ومع عدم وْعِيهم ُت كِّن اإلنسان من املعرفة العاديّة، فقد حافظا على رؤيٍة ثابتٍة وصلبة 
للمقّدس وهو أزيلٌّ وغري متحّول يف ذاته ويف  اانعكاس   املِتافيزيقاحلقيقة طبيعتها، تظلُّ من وجهة نظر 

يف فلسفات القرن  انعكاساته على عامل الفساد والَكْون. ومع تطّور عملّية العلمنة، اختفى هذا االنعكاس  
ة واملاركسّية اللتني أّسستا الواقَع على الّصريورة اجلدلّية والّتحّوِل نفسه واستبدلتا مثل اهليغليّ  رالتاسع عش

. بالطبع، لقد أ عِطَي هيغل تفسرياٍت  –ماّديٍّة كانت أو روحّية  –الرؤية الثابتة للشياء برؤية  دائمة الّتغريُّ
ت الالهوتّيني احملافظني يف أملانيا القرن شّّت، كما أّن أفكاره املعّقدة ُسحت بتأويالٍت متنّوعة، من تأويال

ّيز عملّية الفكر الديالكيّت ككّل، يف تطوّرها يف  التاسع عشر إىل تأويالت اليسارّيني الالأْدرّيني. لكّن ما مي 
القرن التاسع عشر، ويف مقابل فلسفات الّتحوُّل الّتقليديّة، ليس اهتمامها بالصريورة والّتحوُّل بل اختزاهَلا 

قيقة إىل عملّية زمنّية، واختزاهلا الكينونة إىل صريورة، واختزاهلا املقوالت املنطقّية الثابتة، حّّت ال نذكر احل
يف املدارس الفلسفّية الغربّية أْوَصَل، ’ الّدوام‘دائمة الّتحوُّل. إّن خسارة معىن  فكريّةٍ  ، إىل عملّياتٍ املِتافيزيقا

 ا، إىل املرحلة املتقدِّمة من علمنة املعرفة ولكن أيض  Auguste Comteمبعّيِة وضعّيِة أوغست كونت 
إىل خسارة معىن املقّدس وهذا ما طَبَع اإلنساَن احلديَث )واحلديث ال تعين بالضرورة املعاصر( بطابَعه. أّما 
 الفلسفات اليت تلت، من قبيل الالعقالنّيات اليت جاءت كرّد فعل على اهليغلّية أو الفلسفات الوضعّية

املختلفة أو الفلسفة الّتحليلّية، فقد استكملت املراحل األخرية من برنامج التدمري التاّم لكّل ما هو مقّدس 
وراء املقّدس من خالل العقالنّية واملنطق، وإّما باستنزاف اللغة  والسعيِ  عن الدينِ  ايف املعرفة إّما بفصله ُتام  

تافيزيقيٌّ ال تنفصل  املعرفة  فيه عن السعي والعملّيات الفكريّة، وهي بالطبع مرتبطة باللغة، من كلِّ ما هو مِ 
 القبح والفظاعة . إّن أقّل ما ي قال يف هذه الفلسفات، من وجهة النظر التقليديّة، إّّنا غاية يف27إىل املقّدس

                                                           
توضيح لغة اخلطاب الفلسفّي الذي يف واقع األمر أّن بعض أشكال الفلسفة التحليلّية قامت بدوٍر جيٍِّد، نسبياا، يف  27

صار بالفعل غامض ا يف الزمن احلديث. علم ا أنّه يف الفلسفات التقليديّة، حيث تكون اللغة الفلسفّية املتداوالة، على سبيل 
لوظيفة الوحيدة املثال، العربّية أو العربيّة أو الالتينّية، ما زال واضح ا ودقيق ا كما العلم احلديث. لكّن جتلية اللغة مل تكن ا

اليت قامت هبا الفلسفة التحليلّية أو الوضعّية، وهذه األخرية كان دورها هّدام ا أكثر البتذاله الفلسفة وغاياهتا، دافعة  عدد ا 
 سوفيا إىل فروع معرفّية أخرى ال تليق هبذا االسم يف احللقات األكادميّية املعاصرة.-من طاّلب الفيلو
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، أي، ب غض احلكمة كما وقد ’ميزوسوفيا‘عندما أُساها  H. Türckوقد أصاب الباحث األملايّن تورك 
  .28’فلسفة-ضد‘ه أُساها غري  

علمَن  ومبا أّن الشبيه ال ي عَرف إاّل بشبيهه
 
]الشيء  إىل جنِسِه أْمَيل[، فإّن العقل )العملّي( امل

secularized reason صار آلة املعرفة الوحيدة يف العصر احلديث، كان ال بّد له أن يرتك أثَ َره  ، الذي
علمنة جمّردة  من خاّصية املقّدس.   لذا كانتعلى كّل ما َدَرَسه . 

 
كّل املوضوعات اليت د رَِست بآلة املعرفة امل

وهبذا يكون هدف  اإلنسان فوجهة الّنظر املدّنسة ال ترى إاّل الَعامَل املدن س الذي ال حمّل للمقّدس فيه. 
علمنة.

 
 احلديث، بشكل منوذجّي، "قتَل اآلهلة" حيث ثِقَفه م ونَفَيهم من العامل املنسوج خبيوط العقلّية امل

وبرز أثر  املعرفِة املنزوعة القداسة، أّول ما بَ َرز، يف ميدان الفكر نفسه. وبعكس كلِّ األفالطونّيني 
النهضة من أمثال فيتشينو، الذين سعوا إىل إحياء العرفان اهلرمسّي،  واألرسطوّيني املسيحّيني، وهرامسة

، أو حّّت 29مسحة  من القبااله Pico della Mirandolaوالذي أضفى عليه بيكو ديال مرياندوال 
بعكس غريهم من احلكماء والعرفاء املتأخِّرين، فإّن معظم الذين درسوا هذه املوضوعات يف العامل احلديث، 

 التمييز بني حكمٍة مقّدسٍة مرتكزة على التعقُّل وبني فلسفة دنيويّة عقالنّية. لقد اخت زِلت العقائد أخفقوا يف
، كما ’ركْ فِ ‘ٍل وتافه، مع كون املقولة املفاهيمّية دنيويي مبتذَ ’ فكر‘امليتافيزيقّية بكلِّ مهابتها وجالهلا إىل 

يف اخلطاب املعاصر. لقد حتّولت أُسى أشكال احلْكمة إىل  اكَره  كٌر حديٌث يتداوله املرء م  ، مبتَ ’ثقافة‘
استعاراٍت تارخيّية بسيطة، إىل أفالطونّية حم َْدثة، كما ذ ِكر، تلعب دور عالمٍة تارخيّية مثالّية يستطيع هبا املرء 

َدثإفال‘. كان يكفي، وما يزال، أن ي سّمى شيٌء ما ب اأمهّّية أكثر العقائد احلْكمّية عمق   هتدميَ  ’ طويّن حم 
َر ذلك، ت ستدعى مصطلحاٌت من  لي ختَ َزَل، باملعىن الروحايّن، إىل ما هو تافٌه وعدمي الشأن. ويف حال تعذ 

لتبس(، قبيل حلويّل، وحيايّت ]من مذهب احلياتّية[، وطبيعايّن وواحدّي، وحّّت تصوُّيّف )مبعىن غامض وم  
يضها أو هتميشها. يف سياٍق كهذا، ي عَرض أمثال أفالطون وت وّظف لتوصيف العقائد اليت يرغب البعض بتقو 

                                                           
 .Fعادية للفلسفة ُتام ا". ساكسونّية، هي م  -كما هي اليوم، ومن ضمنها الفلسفة األنغلو"الفلسفة األكادميّية   28

Schaeffer, The God Who is There, Downers Grove, III., 1977, p. 28. 
 ,London and  The Occult Philosophy in Elizabethan Age,F. Yates ،انظر 29

Boston, 1979. 
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أولئك  ض  سطاء أو أساتذَة فلسفة يف جامعة ما باجلوار؛ و يعرَ فالسفة  ب   واوأفلوطني وأبرقلس كما لو كان
أثري وبالتايل وقعوا حتت ت ،’الصافية‘تافيزيقّية كأناٍس شّذوا عن املسيحّية املسيحّيون الذين تبّنوا صياغاهتم املِ 

وحّّت أرسطو، عند الفارايب أو يف  ل الذي يلقاه أفالطون وفيثاغورس،الفكر اليونايّن. كم هو خمتلٌف اإلجال
عن ما يراه  K. S. Guthrieأو كينيث سيلفان غوثري  Thomas Taylorأعمال توماس تايلور 

ه املقد س. املنفصل عن جذوره واملس أولئك الذي نظروا إىل الفلسفة كثمرة العقل العمليّ  ِِ تنَزِف يف حسِّ
ن نا من إعادة تقدير  إّن إعادة اكتشاف التقليد وإعادة التأكيد على القيمة املقّدسة للمعرفة سوف ُتكِّ

سوف ُتكِّن اإلنسان املعاصَر من فهم أمهّّية  ،اأيض   ها،الفلسفة كلِّها وإعادة قراءة احلْكمة اليونانّية، ولكنّ 
واليت انتشرت يف العامل املتوّسطّي وأوروبا  ،ةهذه الفلسفة يف األديان التوحيديّة الثالثالدور اإلهلّي الذي لعبته 

من أّمهات املهاّم. فإعادة قراءة اإلرث الفكرّي اليونايّن  رومانّية. وهذه مهّمةٌ -إثَر ضمور احلضارة اليونانو
على ضوء التقليد الزٌم حتمّي، وال بّد من التصّدي له كيما ي صار إىل تغيرٍي جذريي، ال يف دراسة الفلسفة 

 الالهوت وحّّت األديان املقاَرنة.يف  افحسب، بل أيض  

)العملّي(. ورغم تضافر األسباب الفكريّة والتارخيّية ِن بعلمنِة العقل هذا، وقد ارتبطت علمنة  الكو 
الديكاريّت( إىل  الكوجيتو، فإّن اختزال العقل العارف )وهو موضوع  30اليت أّدت إىل نزع القداسة عن الكون

أّن مْكنَ َنَة الكون وإفراَغ جوهِر العاملَِ من ماّدته  اعقاليني حمض كان أبرَز األسباب. وليس طارئ   ىWمستو
املقّدسة حصال يف الوقت عينه مع نزِع القداسِة عن املعرفة والفْصِل األخري بني العقل )العملّي( الذي 

( عن عامل اإلميان من جهة، وعن العقل الذي يعِرف باملعرفة scientifically)باملعرفة العلمّية ’ يعِرف‘
م إىل مكننة العامل يف ِعلة واجلوهريّة من جهة مقابلة. وقد عزا بعضهم فوضى الزمن احلديث الروحانّية األّوليّ 

  الذين عارضوا اختزالَ ني. ومن املثري أن نلفت إىل أّن معظم أولئك الفالسفة والالهوتيّ 31القرن السابع عشر

                                                           
؛ انظر أيض ا 1976، لندن، ’Man and Natureاإلنسان والطبيعة ‘لقد عاجلنا هذه املسألة بإسهاب يف كتابنا  30

Roszak, Where the Wasteland Ends  وكتابهUnfinished Animal, New York, 
1975. 

، وهو قد عاجل rhuisE. J. Dijksteيف معرض إشارته إىل ن  ّقاد العلم احلديث، يكتب إدوارد يان دييكسرتهويس  31
"هم ]النّقاد[ مييلون إىل اعتبار هيمنة املفهوم امليكانيكّي على الذهن كواحد من أهّم  بتمعُّن مسألة مكننة العامل، ما يلي:
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 ، وأّن أولئك، كأتباع بومي32يكانيكّي للعاملالتصوُّر امل اى عقاليّن قد عارضوا أيض  ّرد مستو  العقل إىل جم  
Boehme  َوا إىل إكمال تعاليمه املبنّية على تنوُّر العقل االستداليّل بالعقل كانوا من يف أملانيا، والذين سع
. 33اليت نافحت بضراوة وجهَة النظر امليكانيكّية Naturphilosophieالفلسفةُالطبيعّيةُأبرز أنصار 

 من شكي بأّن نزع القداسة عن املعرفة ارتبط مباشرة  بنزع القداسة عن الكون. يف أّي األحوال، ليس

قَتَطع عن جذوره  )العملّي(ومل يتفاَد التاريخ أو العملّية  الزمنّية املصرَي الذي القاه الكون. فالعقل 
 
امل

، والتاريَخ إىل عملّية من دون َل الواقَع إىل عملّية، والزمَن إىل حمِض كّمّيةيف األزل ال يستطيع إاّل أن خيتزِ 
تساميٍة. ويف الوقت عينه، يصري هذا العقل أم  ومصدَر كلِّ العقلّية احلديثة اليت ي نظر إليها كواقع. فعلّيٍة م  

، مصدَر كلِّ األشياء. وبدال   من أْن ت عترَب األفكار  صادقة  أو كاذبة  بذاهتا، ل ِفظت إىل  صار الزمن ، ال األزل 
ا أحداث  امقام التغريُّ التارخيّي ُتام   تارخيّية فحسب. هذه هي التارخيانّية اليت  ا، ون ِظَر إليها من حيث  كوّن 

لم. ورغم أّن العديد وعن العملّيِة الزمنّية نفسها اليت جيدها املرء يف الفلسفة والع عن التاريخ نزعت القداسةَ 

                                                                                                                                                                           

 Dijksterhuis, Theأسباب الفوضى الروحانّية اليت احندر إليها عاملَ  القرن العشرين رغم كلِّ تقدُّمه التقيّن". 
Mechanization of the World, trans. C. Dikshoorn, Oxford, 1961, pp. 1-2.  

وقد درس هذه املسألة عدٌد من مؤرِّخي علم حقبة النهضة والقرن السابع عشر من أمثال ألكسندر كويري، دي سانتييانا 
 وأي. يب. كوهني.

ي خدم كأساٍس للرؤية الكونّية امليكانيكّية ألمثلة عن رّدات فعل أمثال أوتينغر وسويدنرب غ ضّد علم الفلك اجلديد والذ 32
 E. Benz, ‘Der kopernikanische Schock und seine theologische]اآلليويّة[ انظر 

Auswirkung’ in Eranos Jahrbuch 44 (1975) : 15-60 ;   وأيض اCahierss de 
l’Université de St. Jean de Jérusalem, vol. 5, Paris, 1979. 

 املعرفة التكاملّية والفلسفة الطبيعّية من بني أولئك الذين ساندوا قضّييَت  Herderوهريدر  Goetheكان غوته   33
Naturphilosophie   كما عارضوا الفهم امليكانيكّي ]املتمكنن إن جاز يل القول )املرتجم([ للعامل يف حني أّكدوا

 ,Die Naturا ما ينسجم مع التعاليم التقليديّة. يكتب غوته، "على ترابط أجزاء الطبيعة مع بعضها ويف كلي حيي وهذ
so mannigfaltig sie erscheint, ist doch immer ein Eins, eine Einheit, und so 
muss, wenn sie teilweise manifestiert, alles übrige Grundlage dienen, dieses in 

dem übrigen Zusammenhang haben.”    من قتبس م R. D. Gray, Goethe, The 
Alchemist, Cambridge, 1952, p. 6.  انظر أيض اH. B. Nisbet, Goethe and the 

Scientific Tradition, London, 1972, p. 20. 
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وسعوا إىل ّتيُّل العملّية التارخيّية من زوايا نظٍر أخرى،  ،34من الن  ّقاد املعاصرين أدركوا واقَع إمالِق التارخيانّية
عند أغلب  –التفكري السائد يف عامٍل، العقل  االستداليلُّ فيه منفصٌل  فإّن التارخيانّية ظّلت مستمرّة  كنمطِ 

تَ َزل   ني؛ العقل والوحي. الثبات املتتوئمَ  يعن مصدرَ  –الناس   كلُّ ثباٍت إىل صريورة.ومن دوّنما، خي 

كلِّ الواقعّيات إىل انعكساهتا على جدول الصريورة نتيجَة   تدمري البعد النوعّي للزمن واختزال   وكان
ُالثابتُمن   إشاحِة اإلنسان وجَهه  عن ملكاته العقلّية إىل اهلامش  immutable Centerالمركز

عن القلب، وهو مقرُّ العقل الفّياض، ال يسع  العقَل )العملّي( إاّل أن يصري  ااملتذبذب لوجوده. منقطع  
. ويف اختزاِل املطلِق إىل النسّب الثابتعلى دور ووظيفة  ،هاعندَ  ،يف التصرُّم والتغريُّ الذي يسطو امستغرق  

َزَفت وجهة   ، استَ ن ْ النظر الدنيويِّة النسب  واملتغي َِّر من املقّدِس الذي ميتلكانه يف مستوامها والثابت إىل املتغريِّ
 اخلاّص.

صاغَة ال تنفصل عن اللغة، مل يكن من املمكن إاّل أن يؤثِّر نزع   املعرفةَ ومبا أّن 
 
القداسة عن املعرفة  امل

يف أحاديّة البعد، فاقدة  للجانب  ااق  على استعمال اللغة. ولئن أضحت اللغات األوروبّية أقّل رمزيّة  وأكثر إغر 
اجلّوايّن يف اللغات التقليديّة، فلّّنا ارتبطت بأمناط فكريّة أحاديّة البعد يف طابعها العاّم. ويتجّلى امليل  

 تافيزيقّي وهذه عملّيةٌ ى مِ تافيزيقّي، يف معظم الفلسفة احلديثة، يف حماولِة جتريد اللغة من كلِّ فحو  مِ -الضدّ 
ألّن اللغَة، كما الكون، ذات أصول إهلّية وال ميكن فصلها بالكلّية عن احملتوى  االتطبيق كليا  يلة  ستحم  

 العامل يف القرن السابع عشر بدآ امليتافيزيقّي املتجّذر فيها ويف ب ناها. ومع هذا، فإّن صعوَد العقالنّية ومكننةَ 
ما يزال يتقّبل الفكرة  Galileoها باجّتاه العلمنة. كان غاليليو بالتأثري مباشرة  على اللغات األوروبّية ودفعِ 

                                                           
’ The Poverty of Historicism التاريخانّيةُإمالق‘الشهري  Karl Popperكان كتاب كارل بوبر   34

Boston, 1957 .ا من أفضل ما ك ِتب من قبل فيلسوِف علٍم معاصر  واحد 
سائل بديلة لدراسة الدين والفلسفة والفّن... إخل، و املعاصرة تصّدت للتارخيانّية وأنتجت  الِفن ِمن لوجياكما أّن  

اسة العقيمة للبىن وكانت نتائجها متميِّزة إذا ما تزاوجت مع املنظور التقليدّي. يف املقابل، فقد أّدت إىل نوع من الدر 
 
 
نفصلة عن كّل من حسِّ املقّدس وتاريخ التقاليد املختلفة كتاريخ مقّدس. ومع هذا، فإنّه يظلُّ يف قلب احلْدس الذي أّدى امل

إذ هي  الظاهراتها املرء حّّت يف عامل وخِلَصِب البىن واألمناط الثابتة اليت يلحظ  ’ التارخيانّية إمالق‘، إدراٌك ل الِفن ِمن لوجياإىل 
 الثابت مبا هو كذلك. هِ أوج   انعكاٌس لبعضِ 
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، لكّن لغة هذا الكتاب، بالنسبة إليه، مل تعد اللغة 35غالقهالتقليديّة بأّن الطبيعة كتاٌب عظيٌم ينبغي فكُّ مَ 
، إمّنا هي 36األناغوجّيةاملقّدسة للقّديس بونافنتورا أو دانيت أو القبالّيني، اللغَة اليت ترتبط باملعاين الرمزيّة و 

يعترب أّن  Kepler. كما كان ِكبلر 37رياضّيات ت فهم ، ال باملعىن الفيثاغورّي، بل مبعناها الكّمّي البحت
، رغم أنّه، 38(Dico quantitatum Deo propositamيف الكون )’ اهللالكّم هو منط  تعبرِي ‘

للرياضّيات، املرتبطة بذاهتا بفلسفِة تناغِم ورمزيِّة  ةاألوجه الرمزيّة والنوعيّ  عن وبعكس غاليليو، مل يْسهَ 
 هلا بعمق. ااألعداِد واألشكال اهلندسّية كما يف فلسفة فيثاغورس اليت كان وفيا 

بعد ذلك، حاول العديد من الفالسفة األوروبّيني صياغَة لغٍة م نبنيٍة على الرياضّيات، ويف حالة 
على املوسيقى. وقد كانت هذه احلركة بالفعل هي اليت أّسست للمنطق الرمزّي  Mersenne 39مارسني

أّن الفكر واللغة ال ينفصالن يف املنظور التقليدّي.  اعند اليبنيتز الذي سعى إىل ربِط الفكِر باحلساب علم  
يشريان  ِبيث ragioneوالراجيون )التخاطب(  logosففي عدٍد من املصادر التقليديّة يرتبط اللوغوس 

 يف بعض السياقات إىل نفس املدلول. 
                                                           

 Dialogue Concerning the Twoيشري غاليليو إىل فكرة الطبيعة ككتاٍب عظيم يف مقدِّمة كتابه  35
Chief World Systems – Ptolemaic and Copernican. 

تقوم على أّن حقائق العهد القدمي الزمنّية هي  يف تفسري النّص املقّدس، allegoryصيغٌة من صيغ الرمز التمثيلّي  36
 صورة للحقائق األخرييّة األبديّة. املرتجم. 

ع ا أماَم ناظرنا. لكّن الكتاَب يتعّذر  فهمه ما مل نتعّلم شرَ "ت كتب  الفلسفة  يف هذا الكتاب العظيم، الكون، الذي يقف م   37
ف املثّلثات والدوائر وغريها من األشكال بأحر   يغَ ك ِتَب بلغة الرياضّيات وصِ اللغة ونعرف قراءة األحرف اليت صيَغ هبا. فلقد  

 Assayer in Discoveries and Opinions ofاهلندسّية ومن دوّنا يستحيل إنسانياا فهم  كلمٍة منه". ِمن 
Galileo, trans. Stillman Drake, New York, 1957, pp. 237-88.    قتبس من مM. De 

Journal of the Century,”  th“Secularization of Language in the 17Grazia, 
History of Ideas 41/2 (April-June 1980). 

 تند ر األدلّة حول إبراز غاليليو ألّي اهتمام بفيثاغورس رغم كون والده شديد االهتمام بالتعاليم الفيثاغوريّة. 
ُالكوزموغرافيُّ‘ومن ضمنها كتابه طّور ِكبلر فكرته هذه يف عدٍد من أعماله  38  Mysterium اللغز

Cosmographicum.’ 
(، فيلسوف ورياضّي، والهويّت ومنظِّر موسيقّي فرنسي ي عترب مؤسِّس علم 1648-1588األب مارين مارسني ) 39

 السمعّيات. املرتجم.
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انعكست علمنة  اللغة وحماولة  استبدال داللِتها الرمزيّة بالكّم احملض  فقد أّما ِبسب جمرى األمور،
 اومرتبط   اهلللدى قراءة النصِّ الكويّن، على لغة النّص املقّدس نفسه، والذي ما زال ي عترب إىل اآلن هبة  من 

ِبسب الهوتّيني كاثوليك وبروتستانت. واآلن، وقد صارت اللغة فاسدة  والرياضّيات   –بكتاب الطبيعة 
إلنساٍن جاهٍل من  ارثا  اأكثر منها اخرتاع  " ت عَترب اللغَة املناسبَة للطبيعة، فإّن لغة النّص املقّدس صارت تبدو

، تاركة  41لغة اإلهلّية بتلك اإلنسانّية. لقد انكسرت احللقة اليت تربط ال40"أن تكون هبة  من إله كّلّي الِعْلم
متتالية، يف مراحَل من العلمنِة أْوصلت إىل األشكال املختلفة من ن  غ ولِة اللغة ’ سقطاتٍ ‘األخرية لتتهاوى يف 

 االيت نراها اليوم، وإىل التضحية بالفنِّ الليتورجّي املرتبط بالالتينّية حلساب اللغات احملّلّية اليت قطعت َشْوط  
م عْلمن ممتلىء خبربات  لعاملٍ  يومّيةٍ  عن أ صوهلا املقّدسِة فصارت جدُّ عاديّة وشائعة كلغاتٍ  ابعيد   طويال  

تافهة. وكما ترى، فإّن التناظَر بني استنزاف املعرفة من حمتواها املقّدس ونزِع القداسِة عن اللغة املرتبطة هبا 
إىل مستواها الرمزّي واألناغوجّي ترتبط  الرفع اللغة جمّدد  هو تناظٌر تاّم. والعكس  صحيح؛ فكلُّ حماولٍة 

إىل التعبري  والتأكيِد عليها ألّّنا حتتاج   (scientia sacra  مبحاولة إحياء املعرفة املقّدسة )أو العلم املقّدس
 !42تتوافر هلا اعن نفسها بلغٍة تتناسب معها، ولكن أيض  

، فإّن عملّية نزع القداسة عن املعرفة وصلت إىل مْعِقِل املقّدِس نفسه، أي إىل الدين. فنتيجة  اوأخري  
للخطوة األخرية اليت أجنزها هيغل يف اختزال كّل عملّيِة املعرفة إىل جدٍل غرِي منفصٍل عن التغريُّ والصريورة، 

                                                           
40 De Grazia, op. cit., p 326 
كلغة كالمّية؛   اهلل"انكسرت الصلة التقليديّة بني اإلنسان واللغة اإلهلّية يف القرن السابع عشر. مل تع د النظرة إىل لغة  41

 .319صفحة الاإلهلّية جنس ا ونوع ا". مصدر سابق، ’ الكلمة‘وتوقّفت الكلمات اإلنسانّية عن االرتباط ب 
يف الغرب ألّن املسيحّية مل ُتتلك لغة  مقّدسة. فالالتينّية كانت،  بطبيعة احلال، كانت هذه العملّية أكثر سهولة   

 إن صّح القول، لغة  ليتورجّية ومل تكن لغة  مقّدسة  كما كانت العربّية والعربيّة يف اإلسالم واليهوديّة.
 سألة يف الفصول اليت ترتى.كان ال بّد لنفس العملّية أن تتحّقق يف إحياء العقائد التقليديّة اليوم. وسنشري إىل هذه امل  42

تستحقُّ مسألة العالقة بني عملّية نزع القداسة عن العلم واللغة يف العامل احلديث دراسة  مفّصلة  ومستقّلة، وال  
يف  ةٍ ميكننا، يف حملِّنا هذا، إاّل أن نشري إليها باقتضاب. وبني أيدينا مثاٌل حيٌّ عّما حصل يف الغرب يف غضون قروٍن مخس

 اه من نزع القداسة عن اللغات التقليديّة الشرقية مع علمنة الفكر هناك.ما نر 
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 43كان كريكيغارد’. املفكِّر‘قف عليها اإلنسان يفصله عن األرض اليت ي ابدأ َعاملَ  اإلميان يظهر وكأّن فالق  
Kierkegaard   ردَة الفعل على هيغل، ومنه انطلق الالهوت  الوجوديُّ والفلسفة  الوجوديّة، التوحيديّة

، مثّة  Heidegger 46وهايدغر Marcel 45ومارسيل Jaspers 44وامللحدة  سواء . ألمثال ياسربز
من وثبٍة يقوم هبا ليفهم معىن األشياء. ويف  الواقع، فال مفر   وإدراكِ  يأٌس من إمكان وصول اإلنسان إىل فهمِ 

ِجم 48"الرواية العليا لإلميان"يتطّلب وثبة  إىل  Karl Barth 47الالهوت كذلك، فإّن فكَر كارل بارت . حي 

                                                           
وعلى الالهوت ’ الوجوديّة‘(، فيلسوف والهويّت وناقد دامناركّي كان له أثٌر بالٌغ على 1855-1813سورن كريكيغارد ) 43

يل أُسى غايات ّّنا، يف رأيه، أساءت ُتثالربوتستانيّت يف القرن العشرين. هاجم املؤّسسات الكنسّية والفلسفّية واألدبّية أل
’. اخلوف واالرتعاش‘و’ مفهوم اللهفة‘، ’إّما/أو‘حتقيق الذات باملعىن األخالقّي والدييّن. من أعماله  الوجود اإلنسايّن؛

 املرتجم.
ة والالهوت أثٌر كبرٌي على الفلسف هِ ( فيلسوف أملايّن من مؤّسسي الوجوديّة. كان لعملِ 1969-1883كارل ياسربز )  44

اإلنسان ‘، ’الفلسفة‘، ’الفلسفة والوجوديّة‘صفحة  مكتوبة. من أعماله  30,000وكتاب ا   30وعلم النفس. ترك أكثر من 
 املرتجم.’. مسألة الذنب األملاينّ ‘و’ يف العصر احلديث

 املرتجم.’. تافيزيقّيةجمّلة مِ ‘(. ي عترب أّول الفالسفة الوجودّيني الفرنسّيني. من أعماله 1973-1883غابرييل مارسيل ) 45
لوجيا نط  الوجوديّة وقد تركت أعماله يف األ   الِفن ِمن لوجيا(. فيلسوف أملايّن ي عدُّ مؤسِّس 1976-1889غر )ن هايدِ مارتِ  46
األديّب، الالهوت  أثر ا ال نظري له على الفلسفة القاريّة وعلى كلِّ جوانب العلوم اإلنسانّية مثل اهلرمنوطيقا، النقد املِتافيزيقاو 

 املرتجم.’. ما هو الشيء؟‘و’ املِتافيزيقامقدِّمة يف ‘، ’والزمن الكينونة‘وعلم النفس. من أعماله 
( الهويّت بروتستانيّت سويسرّي لعّله أهّم املفكِّرين املسيحّيني يف القرن العشرين. عارض 1968-1886كارل بارت )  47

ا يف وتعاليه عن كّل املوجودات. ترَك أكثر من ’ اهلل غرييّة‘القرن التاسع عشر وأّكد على  الالهوت الليربايّل الذي كان سائد 
مقدِّمة يف الالهوت ‘و’ كريدو )املعتقد(‘، ’وكلمة اإلنسان اهللكلمة ‘نصي بني كتاب ومقال؛ من أهّم أعماله  600

 املرتجم.’. اإلجنيليّ 
واللجوء إىل اإلميان وحده كانا ألّن "العقالنّية  عن مضمار العقل العمليّ  قد مي كن القول، بال ريب، إّن البينونَة احلاّدة 48

 K. Stern, The Flight fromها ضّد اإلميان بعنٍف صامت، كما يفعل الغاز العدمي الرائحة". فعلَ  احلديثة تفعل  
Woman, New York, 1965, p. 300.   ولكّن السؤال يبقى ملاذا جيدر بالهويتي مسيحيي أن يرضى

باحلدود اليت تفرضها العقالنّية على العقل إن مل يكن خلسارته املنظور احلْكمي  الذي مل يرى يف العقل )العملّي( غاز ا ساماا 
واقع أّن هكذا أنواع ا من الالهوت قد  يقتل الدين بقدر ما رأى فيه م تمِّم ا لإلميان إذ يرتبط كالمها بالعقل اإلهلّي. إنّ 

املعرفة من ِقبل العلم والفلسفة الغربّية قد وصل إىل مرحلٍة صار فيها مقبوال  من  املقّدس يف ملكةِ  ظهرت ي نبئ نا بأّن استنزافَ 
ن العلماء املعاصرين ى أكثر راديكالّية من العديد مهبذه العملّية مبستو   ،بعد ذلك ،الالهوتّيني أنفسهم، ِبيث يقوم بعضهم

 الذين يسعون إىل إعادة اكتشاف املقّدس.
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تلك الرؤية ؛ ا، وتضيع الرؤية التوحيديّة ُتام  49الالهوت عن التواصل مع عامل الطبيعة أو مع تاريخ اإلنسان
ضاعت خملِّفة  وراءها  ،اليت ترِبط  املعرفَة باحلّب واإلميان، والديَن بالعلم، والالهوَت بكلِّ دوائر اهلمِّ الفكريّ 

 
 
ويف  ،اثانويا  صارت مهاا holinessالوحدة ألّن الق دسّية  فيه من التحاو ز ]االنقسام إىل أحياز[ ّتتفي اعامل

حمض. يف هكذا عامل يسعى أصحاب الذكاء الروحّي والعقلّي إىل إعادة  انفعالّيةٍ لت إىل زِ أفضل األحوال اخت  
ها اكتشاف اجلذور التقليديّة واالشتغال العاّم للذكاء الذي سوف ي سِبغ من جديد على املعرفة وظيفتَ 

ل عن ال ينفص التوحيدّي الذي إمع أساس هذا املبد اوميكِّن  اإلنساَن من أن يدمج حياته جمّدد   ،األسراريّة
ن، الذين يستعصي عليهم هذا النقد للعامل احلديث أو إعادة استكشاف احلّب واإلميان. أّما اآلخرو 

دِقع فكريا 
 
والذي  اوروحيا  ااملقّدس، والذين، يف الوقت عينه، مل تنفع معهم اهلَْدَهَدة ليهجعوا يف هذا العامل امل

يِّز بالفعل، معظم األدب احلديث  ق دِّم هلم كأنّه احلياة احلديثة، فال ميلكون إاّل العويل والقنوط وهذا ما مي 
يف قصيدٍة مرثاة  Dylan Thomas 50والذي أوجزه برباعة الشاعر الويلزّي املوهوب ديالن توماس

 ]يرثي أباه الضرير[:

ُليموت،ُمنكسرُ  ُرحلُاوضريرُ ُاجدُُّأبيٍّ
ُفيُدرٍبُدامٍس..ُوماُالتفت،

ُكبريائهُالمحدود ُرجٌلُفاتٌرُودود،ُشجاٌعُفي
ُز عُألنّهُمات،ُفجَُاكانُبريئُ 

ُكانُواضحُ ُام بغضُ  ُكانُاإَلَهه ، ُ.فيُما
ُك بريائهُالَوق ود 51ُرجٌلُفاتٌرُودود،ُشجاٌعُفي

                                                           
، بول Niebuhr، "ولقد تبعه الكثريون، رجاٌل من أمثال نييبور Schaefferبالكالم عن بارت، يكتب شيفر  49

، وكلُّ Alan Richardsonن ريتشاردسون ، ألَ John Robinson، جون روبنسون Paul Tillichتيليش 
إنّه صراع اإلنسان املعاصر الذي ّتّلى عن احلقل  –دد. قد خيتلفون يف التفاصيل، ولكّن الصراَع يظّل نفسه  اجل  نيالالهوتيّ 

 
 
وّحد للمعرفة. ففيما يتعّلق بالالهوتّيني، فقد فصلوا احلقيقة عن العلم من ناحية وعن التاريخ من أخرى. ليست منظومتهم امل

 .Schaeffer, op. cit., 54م به إميان ا فحسب". اجلديدة بقابلة للتحقيق؛ إّّنا ممّا ي سل  
للجمال الطبيعّي. مات خممور ا  هِ كان مبدع ا يف وصفِ   ،( شاعٌر ويلزّي وكاتب مسرحيّ 1953-1914ديالن توماس ) 50

 يف نيويورك. املرتجم.
51  Too Proud to die, broken and blind he died 
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وال ميكن هلذا القنوط أن  اُتام   تَ رحيٌم وعادل. وهلذا بالتحديد ال ميكن لنور العقل أن خيب   اهلللكن 
 يكون الرتنيمة األخرية لإلنسان املعاصر.

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 The darkest way, and did not turn away     
 A cold kind man brave in his narrow pride      
 Being innocent, he dreaded that he died 
 Hating his God, but what he was was plain. 
 An old kind man brave in his burning pride.  

  


