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ملف العدد

د. فوزي العلوي

تشغل ظاهرة التدّين عموم الّشعوب، نظًرا إىل تعّقد هذه الظاهرة 
والرتاث  والعقل،  والنقل  والدنيوي،  الُمقّدس  بثن�ائي�ات:  وارتب�اطها 
تضّخم  من  اليوم،  العالم  يف  نشهده  ما  فإّن  ذلك،  وّرغم  واحلداثة. 
َمريضٍّ للمصلحّية والّرحبّية / النفعية على حساب القيم اإلنسانّي�ة 
واالستهالك،  والسلوك  الفهم  منظومات  يف  الُمتحّكمة  احلقيقّية 
الذات  يف  أصيلٍة  ملطالب  وُمصطنعٍة  ُمشّوهٍة  خلفيٍة  ضمن 
اإلنساني�ة، وراسخٍة يف التجارب املجتمعّية واحلضارات والثقافات. 
غياب  يف  يتمظهر  كبري،  خلل  عن  املسألة  لهذه  التحليل  ويكشف 
مرجعيٍة  قيمّيٍة وأخالقيٍة وروحّية، متوازنٍة وسوّية، يمكنها أن تمّثل 

اإلطار النظرّي لضبط حركية الوجود اإلنسانـي اليوم..!

أّوًل: من الّدين إىل التدّين: 

احلاجة  أّن  من  النفس،  علماء  بعض  إليه  خُلص  مّما  ا 
ً

وانطالق
إىل الدين مرتبطٌة أساًسا بالقدرة على االستجابة الهتمام اإلنسان 
املعضلة  وهي  اإلنساني�ة،  احلياة  من  والهدف  املصري  بمسألة 
األيديولوجيات  يف  لها،  الشايف«  »اجلواب  اليوم  إىل  جتد  لم  اليت 
لتقديم  املؤهل  الوحيد  هو  الّدين  أّن  األكيد  من  فإنَّ  المادية. 
اجلواب عن هذا السؤال املصريي.. وهذا ما يؤكده أحد املفكرين 
َعزو  فكرة  أّن  إىل  خلصنا  لو  طئ 

ُ
ن »لن  يقول:  عندما  الغربيني 

الّديين«]]]. هدف إىل احلياة، ال ُتوجد إال تبًعا للمذهب 

1-  - Freud (S.), Malaise dans la civilisation, P.U.F, Paris, 1971, pp 19- 20.

 الدين سعادة
ال بؤس

»املوضوع  بهذا  الوعي  حالة  عن  األديان  يف  اإلنساني�ة  عرّبت  لذلك،   
الوصول  يف  ورغبة  احلّق،  يف  حبٌث  هو،  حيث  من  التدّين  فكان  األسىم«]]]. 
إىل احلقائق املطلقة، وسعٌي لتحقيق االنسجام بني مطالب اإلنسان الماّدّية 

قة. واملعنوّية املجّردة، والّروحّية الُمتخلِّ

ثانًي�ا: حرية العلم وفشل الستهالك يف حتقيق السعادة

تصّور  على  سطوتها  تفرض  اليوم  وحداثتها  الغربّي�ة  احلضارة  كانت  إذا 
فإّن هذا يتطلب حتديًدا دقيًقا  والقيم األخالقية،  واملعرفة  للوجود  اإلنسانّي�ة 
استجابت�ه  مدى  يف  والنظر  الغربّي�ة،  مرجعياته  يف  احلدايث  الفكري  للمشروع 

بأمانة للشعارات اليت رفعها. 

فقد جاءت النهضة واحلداثة الغربّي�ة كلحظٍة قطعت فيها أوروبا مع أوضاٍع 
اقتصادّيٍة واجتماعّيٍة وسياسّيٍة سّيئ�ٍة عاشتها الثقافة الغربّي�ة، وحبّجة إحياء 
اإلنسان، عرب جعل العقل سّيًدا وموّجًها له، يف بن�اء تصّوراته عن نفسه وعن 
الوسطى،  القرون  يف  للكنيسة  السّي  الدور  عن  فعل  رّدة  وبسبب  الوجود. 
خاللها  من  عمل  حيث  كبديل،  نفسها  لتقدم  المادية   – العلمانّي�ة  جاءت 
اإلنسان الغريب على إنت�اج أنظمته الفكرية والقانوني�ة واالجتماعية بعيًدا عن 
لينتهي به املطاف إىل الوصول إىل حداثٍة مادية، حيث تمَّ اإلعالن  الكنيسة، 
هذا  ثانًي�ا!!  اإلنسان«  »موت  إعالن  تالها  ثم  أّواًل،  اإلله«  »موت  عن  فيها 
من  حيًن�ا   - توّهم  بعدما  واالستهالك،  لإلنت�اج  آلة  إىل  حتول  الذي  اإلنسان 

الّدهر - أّنه صاحب األمر والنهي يف مملكة الوجود..!!

الفراغ  ملء  عن  عجزها  مستوى  على  والعلماني�ة  احلداثة  إفالس  كان  وإذا 
ن من حياة الشعوب واألفراد  الّروحـي، قد بدا واضًحا، فإّن إبعاُد الّدين والتديُّ

للدراسات  اجلامعية  املؤسسة  خليل،  أحمد  خليل  ترجمة  الفلسفة،  تاريخ  يف  محاضرات  فريدريش(،  فيلهلم  )جورج  هيغل   -  [

والنشر، بريوت، ط ]، ]00]، ص -6]] 8]].
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د. فوزي العلوي
رئيس مركز مسارات للّدراسات الفلسفية و اإلنساني�ات- تونس

ملف العدد بقعة

إنساًنا  املعاصر  الغريب  اإلنسان  من  جعل  قد 
بني  التوازن  إقامة  يف  فشل  بعدما  مشّوًها، 
الّروحّية  والنوازع  للحداثة،  المادّية  املطالب 

اإليمانّي�ة الغيبّي�ة.

اإلنسانّي�ة  إليه  استن�دت  الذي  البديل  أما 
واملنهج  العلم  اعتماد  يف  واملتمّثل  الغربّي�ة، 
فقد  تصّور،  لكّل  ومنطلًقا  أساًسا  التجرييب 
العجز عن تقديم أجوبة  إىل  املطاف  به  انتهى 
األسئلة  من  العديد  على  ونهائّي�ة  دقيقة 

معرفة  عن  الُمحرّي  السؤال  وظّل  املصريية. 
األسئلة،  ُسؤال  باعتب�اره  لذاته،  اإلنسان 
عن  العلوم  سائر  عجزت  بعدما  محرًيا!! 
اإلجابة عنه. األمر الذي دفع العقل الغريب إىل 
العلوم  جدارة  مدى  يف  النظر  إعادة  يف  التفكري 
لم  نوعّية  إنساني�ٍة  ملطالب  االستجابة  على 

تقدر على بلورتها إىل اآلن.

ثالًثا: احلاجة اىل اإليمان

 إّن اإلنسان ليس كائًن�ا ذا ُبعٍد واحد، هو الُبعد 
هو  بل  فحسب،  المادّية  واملطالب  اجلسدي 
أيًضا.  امللكات والقوى غري احلسّية  جملة من 
كائًن�ا  بكونه  املخلوقات  سائر  عن  يتلف  وهو 
والعملـي،  النظري  العقل  بقيمة  يتفّرد  ا  نوعيًّ
العقل  مفهوم  جعل  التصور  هذا  وغياب 
والعقالنّي�ة يتشّوه يف احلداثة الغربّي�ة المادية، 
لدور  جترييب  مادي  تصّوٍر  إىل  احنازت  ألنها 
العقل، يف مقابل التغافل عن أبعاٍد أخرى للعقل 

والتعّقل، ليست بالضرورة مادّيًة وحسّية.

إّن احلضارة الغربّي�ة احلديث�ة عندما رفعت 
وجعلت  والصناعي،  العليم  التقّدم  شأن  من 
ا 

ً
هدف البضائع  واستهالك  االقتصادي  الرفاه 

نهائًي�ا لها، لم تستطع سوى تلبّي�ة جوانب ماّدية 
محسوسة لإلنسان، بينما عجزت عن حتقيق 
السعادة احلقيقية وراحة النفس وطمأنينتها، 
ألّنها اعتربت اإلنسان مجرد كائٍن مادي يكفي 
أن ُيليبِّ مطالب جسده وغرائزه، ليحقق غايت�ه 

يف السعادة والشعور باألمان الرويح..

نفسها  الغربي�ة  احلضارة  وجدت  وهكذا، 
تعيسٍة  َعدمّية،   – عبثي�ٍة  إنسانّي�ة  أمام  أنها 
واألمن  للمعىن  وفاقدٍة  معّذبٍة  وحائرة، 
ِسلعٍة  إىل  معها  اإلنسان  حتّول  وقد  واألمان، 
من  ُينتج  لما  مستهلٍك  وحيواٍن  وبضاعة، 
مجّرد  الناس  وأضىح  لها،  نهاية  ال  بضائع 

أرقام صّماء.. 

كلُّ ذلك بسبب اْستبعاد احلضارة الغربّي�ة، 
ودينها اجلديد )احلداثة العلماني�ة(، املطالَب 
لقد  اإليمان..  نداء  عن  والغفلة  الّروحّية 
الوجود:  من  والغاية  احلياة  مقاصد  نسيت 

ِلَيْعُبُدوِن{  ِإالَّ  نَس  َواإْلِ نَّ  اجْلِ َخَلْقُت  }َوَما 
النتيجة:  فكانت   .[67 اآلية  ]الذاريات: 
ِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا 

َ
ْعَرَض َعن ِذْكِري ف

َ
}َوَمْن أ

{ ]طه: اآلية ]]]]. ْعىَمٰ
َ
ُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أ ْ َ

َوحن

اليت  املجتمعات  يف  اليوم  نشهده  ما  إّن 
ختّلت عن اإليمان وااللزتام الديين، من تفشٍّ 
واالغتصاب  والعنف،  االنتحار  لظواهر 
خرُي  لهو  إلخ،  القاتلة..  واألمراض  واإلدمان، 
دليٍل على ما بلغته احلضارة الغربّي�ة من أزمٍة 

اإلنسان  وحرية  ضياع  على  تدّل  وجودّية، 
ودور  الّدين  لقيمة  ره  تصوُّ وضبابي�ة  اليوم، 
املفقود  التوازن  حتقيق  على  القادر  اإليمان 
}َواَل  والوسطّية:  االعتدال  قاعدة  ضمن 
َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىَلٰ ُعُنِقَك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ  ْ َ

جت
]الفرقان:  ْحُسوًرا{  مَّ َمُلوًما  َتْقُعَد 

َ
ف اْلَبْسِط 

إجياد  شأنها  من  القاعدة  فهذه   .[[9 اآلية 
كما  واجلسد،  الروح  مطالب  بني  التوازن 
رسالة  لتحقيق  التدّين،  عقالني�ة  تضمن 
من  املتدّينني  وحماية  اإلنسانّي�ة،  الّدين 
والغرائزّية  والتعّصب،  التطّرف  حنو  االنزالق 

األعىم.. والتقليد 

 الدين
 ال خوف

ٌ
أمن


