
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

watfaali@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. علي أسعد وطفة 
 

 

 كلية التربية 

 جامعة الكويت

 التربیة علی التنویر في الفلسفة الکانطیة:من التنویر إلی 

 أین نحن من سؤال التنویر؟ 
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 : مقدمة  -1

العبقري ملسألة  �  ،الفلسفي ذروتھ عند �انط  اإلبداعيبلغ   تناولھ  ب�  أ�عاد  التنو�ر،  ما انطوى عليھ من 

إ�� تحر�ر العقول من وطأة الظالم و�خراجها إ�� عالم النور. فالتنو�ر قد �ش�ل ا�حالة ال�ي   دعت إ�سانّية

انطلقت ف��ا فلسفة �انط من عقالها املثا�� لتأخذ م�ا��ا ودورها �� بوتقة التفاعل مع اإل�سان ضمن أك��  

را. و�نطلق �انط ع�� هذا الّنحو ليواجھ الظالم القروسطي و�دعَو إ�� تحر�ر  عوامل وجوده خطرا وظلما وقه

�جت لتدم�� العقول ووضع ال�ائنات اإل�سانية �� أغالل  
ُ
اإل�سان من ر�قة األوهام واألساط�� العمياء ال�ي �

 العبودية واإلكراه. 

ل التنو�ر ال�انطي   
ّ
قدمھ �انط لإل�سان واإل�سانية  بحيوّ�تھ الفكر�ة وومضاتھ الفلسفية أجمل ما  و�مث

للعبودية   العارمة ضد ا�جهل املؤسس  التنو�ر الذي �علن فيھ ثورتھ  ال��بية والبيداغوجيا، وهو  �� مجال 

اإل�سان   تحر�ر  إ��  داعيا  واإلكراه  والعبودية  وا�ُج�ن  وا�خوف  ا�جهل  ضد  ال�ونية  حر�ھ  و�بدأ  اإل�سانية 

ر�ة وتدم�� خرافات القصور وال�جز وهدم مشاعر الدونية. وع��  وتحطيم أوثانھ العقلية وأوهامھ األسطو 

هذا النحو تأخذ رسالة �انط التنو�ر�ة صورة نداء يدعو فيھ اإل�سان إ�� الّنضال من أجل حر�تھ وكرامتھ  

املسلو�ة، والعودة إ�� مرا�ع ا�حياة اإل�سانية بقوة العقل ووميض اإلحساس با�حر�ة والقدرة ع�� اكتناه  

 بالعقل والعقالنية.   العالم

أر�ان   ع��ها  و�دمر  األوهام،  جدران  اإل�سان  ف��ا  يدّك  ادة، 
ّ
وق حالة ذهنية  �انط،  يراه  كما  فالتنو�ر، 

إ��ا   اإل�سان.   �� اإل�سا�ي  ا�جوهر  بوصفھ  العقل  ملنظوره  -الوصاية ع��   
ً
ف��ا    -وفقا يخرج  ال�ي  الوضعية 

ل أش�ال العطالة الذهنية وا�جمود و�كسر أصفاد الوصاية  اإل�سان من دائرة ا�خرافات واألوهام، ليحطم � 

ذي ال سلطان فوق سلطانھ؛ ولذا، غالبا ما اق��ن مفهوم 
ّ
ع�� العقل. و�� هذا �لھ تأكيد لسيادة العقل ال

العقالنية �� فلسفة �انط بمفهوم النور أو التنو�ر حضورا وغيابا. وضمن توجهات هذه املعادلة التنو�ر�ة  

ھ ملن املعروف من الّناحية  ال�انطية، ي
ّ
 ل�جهل والظالم. و�ن

ً
 للتنو�ر وغيابھ حضورا

ً
�ون حضور العقل حضورا

الّتار�خّية أن حضور العقل والعقالنية �ان �� أصل �ل حضارة وتقّدم، إذ �ان العقل، وما ينتجھ من حكمة  
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ما يحقق الغايات اإل�سانية  وعلم و�رهان، هو أداة اإل�سان لفهم ال�ون واإلفادة الواعية من الطبيعة؛ ب

النبيلة. فالعقالنية التنو�ر�ة �� ال�ي منحت اإل�سان القدرة ع�� التحرر من غوائل الطبيعة واالنتصار ع��  

 . 1�ل أش�ال الضعف والقصور لبناء ا�حضارة اإل�سانّية

ھ العصر  لقد أطلق املؤرخون ع�� العصر الوسيط �� الغرب عصر الظالم وأحيانا عصر الظلمات ألن

جاهات.    من التيولوجّية  الذي هزم فيھ العقل وانتصرت ا�خرافات واألوهام  
ّ
ثم جاء عصر األنوار  مختلف االت

الكب�� ع�� األساط�� وا�خرافات واألوهام، فانتصر   انتصاره  الغر�ي  العقل  الثامن عشر لي�جل  القرن   ��

�عة اإل�سان الغر�ي ع�� الوهم  
ّ
دت الن

ّ
، وأصبح  ت ا�حضارة ع�� ر�ائز العلم واملعرفةفتش�ل ،اإل�سانيةوتأك

ممالكھ ا�حضار�ة  وشّيد  العقل والعلم،  ملقوالت  أخضع الطبيعة  إذ    ،السيد املطاع �� ال�ون   هو  اإل�سان

 علما ومعرفة وقوة وأ�سنة. 

  �عكف    وعندما
ً
التنو�ر تحديدا، يمكن أن والسيما عصر    القرن الثامن عشر،ع�� تأّمل األحداث ��  مليا

العالم الغر�ي ألعظم حضارة عرف��ا  العبودية، ولُيعّد  الكيفية ال�ي انطلق ��ا العقل ليحطم أصفاد  جلّيا  ى  نر 

ُيطلعنا  -اشتغالأحداث وفعاليات وآليات    من   بما ينطوي عليھ-اإل�سانية �� العصور ا�حديثة. هذا التار�خ  

ر�قة  
ّ
الط ��ا  ع��  تنتصر  ف��ا ال�ي  و�نبثق  قلب  النور    ا�حضارة  التقدم  من  أسباب  منا 

ّ
�عل كما  الظالم. 

منا  و واالزدهار،  
ّ
شامال ل�ّل ما  أن غياب العقل يرمز إ�� غياب ا�حر�ة، وأن غياب ا�حر�ة �ع�ي موتا  أيضا  يعل

 ا�حق والعدل وا�خ�� وا�جمال.يبعث ا�حياة �� قيم 

ل التنو�ر والعقالنية النقدية  ومن خضّم هذا العصر يطل علينا الفيلسوف األملا�ي �انط حامال مشع

مشفوعا بإيمانھ املطلق بقدرة العقل اإل�سا�ي ع�� تبديد الظالم وهزم األوهام وتحطيم األصنام الفكر�ة  

ا�حركة    �� للفضيلة  ترسيخا  الغائية  األخالقية  بالن�عة  وأخصبھ  التنو�ري  مشروعھ  توج  وقد  القائمة. 

ستطاع �انط أن �غدو بفضل جهوده الفكر�ة العبقر�ة �� هذا  ا�حضار�ة ملستقبل ا�جتمعات اإل�سانية. وا 

الكب�� أن يصوغ شعار اعصر   بتأث��ه  التنو�ر. واستطاع �انط  للتنو�ر �� عصر  للنقد ومنارة  امليدان رمزا 

اإل�سان أعمل عقلك   أ��ا  املشهور:  بقولھ  بنفسك! التنو�ر  أ��ا اإل�سان    "كن �جاعا واستخدم عقلك   ."

م بھ ُ�جف الظالم لتجعل ال�ون من حولك من��ا مستن��ا .... أ��ا اإل�سان أعمل عقلك  احمل معولك وحط

 واستخدمھ ��جاعة، فأنت بھ قادر ع�� تحطيم األوثان واألصنام.  
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 مفهوم التنویر:   -2

�عد التنو�ر مفهوما مركز�ا �� الفلسفة ال�انطية، وقد ال نبالغ �� القول إن فلسفة �انط تتم�� بوصفها  

فة تنو�ر�ة �� معظم تجليا��ا. ومن يتأمل مقّومات هذه الفلسفة يجْد بوضوح تاّم أن التنو�ر ال�انطي  فلس 

والثورة   الفطر�ة،  بطبيع��ا  وا�حر�ة  النقدية،  بن�عتھ  والنقد  والعقالنية،  العقل   :�� ر�ائز  أر�ع  إ��  �ستند 

نا لو نزعنا  املنفتحة ع�� مظاهر ا�حياة والوجود، وهذه �� مفردات التنو�ر �� ا
ّ
لفلسفة ال�انطية. ح�ى إن

من هذه املفاهيم األر�عة لسقطت وصارت ر�اما هامدا ال حياة فيھ. وهنا يمكننا القول، بناء   أيا من فلسفتھ  

ع�� مفاهيم التنو�ر األر�عة، إّن فلسفة �انط فلسفة تنو�ر�ة �� مبتد��ا ومن��اها، �� مجملها وتمامها. فال  

�� أي توجھ فكري ما لم �شتمل ع�� ر�ائزه املتمثلة �� العقل والنقد وا�حر�ة والثورة.    �ستقيم مفهوم التنو�ر

 إذ ال يمكن أن نتحدث عن تنو�ر ال ي�ون عقالنيا وثور�ا ونقديا وحرا �� آن معا. 

وقد أجمع النقاد ع�� أن فلسفة �انط إبحار عق�� مستمّر، وحركة نقدية هادرة با�حر�ة واإليمان بالنقد  

ة حّية للوجود اإل�سا�ي الفاعل تار�خيا. وال يمكننا أن ��مل ضمن هذه املرتكزات الغائية األخالقية  كصور 

 ال�ي وضعها �انط �� أع�� مرتبة من مراتب السمو األخال�� لإل�سان.  

ومن يتّمعن من�جّيا �� فلسفة �انط وأعمالھ املتعاقبة سيجدها ع�� صورة لوحة عقلية نقدية أخالقية  

بو�ج التنو�ر املستمر. وع�� هذه الصورة ت�للت أعمالھ بمفاهيم النقد والعقل واألخالق وا�حر�ة  مضاءة  

بدءا من نقد العقل ا�حض مرورا بنقد العقل العم�� ونقد ملكة ا�حكم وميتاف��يقيا األخالق والسالم الدائم  

فيضا   �انط  فلسفة  �ش�ل  و�اختصار  التنو�ر؟".  هو  "ما  الشه��ة  مقالتھ  و��ل  و��  املعا�ي  ب�ل  تنو�ر�ا 

ّقب بفيلسوف النقد العقل والعقالنية تارة، و�فيلسوف الواجب تارة أخرى، وقد حلق �� 
ُ
ھ ل

ّ
املقاييس ح�ى إن

فضاء الفكر التنو�ري، ح�ى ُسّ�ي برائد التنو�ر األول �� القرن الثامن عشر متقدما بذلك ع�� معاصر�ھ  

 . يفيد هيوم ومونتسكيو و�وفون ودنيس ديدرو ود وجان جاك روسو فولت��ونظرائھ أمثال 

إ�� تحقيقھ هو وضع "فلسفة جماه��ية  "و�ان   التنو�ر  الرئي�ىي الذي س�� عصر  ت�ون بديال  "الهدف 

لفلسفة الطبقة األرستقراطّية ا�حافظة، و��يئة األذهان لتغي�� األنظمة االجتماعية والسياسية والثقافية  

عصر، و�ان محورها األسا�ىي هو فكرة التقدم اإل�سا�ي الذي ينبثق من قدرة  ال�ي باتت ال تتالءم مع روح ال 

. و�ان "من نتائج  1العقل البشري ع�� السيطرة ع�� الطبيعة و��خ��ها لصا�ح اإل�سان وا�جتمع البشري"

املصدر   هو  البشري  العقل  أن  من  انطالقا  امليتاف��يقي،  التفك��  ومناهضة  العقل  اح��ام  التنو�ر  عصر 

 . 2لوحيد للمعرفة ال�حيحة"ا
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 ما التنویر؟   -3

يأخذنا البحث �� مفهوم التنو�ر إ�� القرن الثامن عشر، و�ضعنا ع�� مشارف الضوا�� الباريسية ال�ي  

) التنو�ر  لعصر  حيو�ا  معقال  ( Age of Enlightenmentش�لت   (lumièresÉpoque de la (1    وحركتھ

 الفطر�ة. فالزمن هو القرن الثامن عشر، وامل�ان هو باريس، وا�حركة �� حركة التنو�ر، ومن أبرز روادها  

وفولت��، ورسو ،وهيوم، وديدرو، وجون لوك، وهم  مونتسكيو،  و سبينوزا،  و   ،هو�زو �انط،    ودي�ارت،  

الفلسفة   الفلسفة، وتخضبت  التجر�بي�ش�لون تخاصبا فكر�ا توا�ج فيھ األدب مع  ، وت�املت  ةبالعلوم 

مختلف فروع الفكر والفلسفة واألدب �� إنتاج هذا العصر الذي سقطت فيھ سلطة الكنيسة البطر�اركية،  

وتقوضت أر�ان الثقافة الدينية القائمة ع�� األوهام واألساط��. ولم يكن ل�انط، فيلسوف العقل والنقد، 

واعت�� مجده وأضاءه بقبسھ، وذلك إ�� حّد ارتباط اسم  أن يتخلف عن ركب هذا العصر، بل �سنم ذروتھ  

ذي  
ّ
�انط بالتنو�ر، فأصبح رمزا من رموزه ورائدا من كبار رواده. وقد تجلت أعمالھ متلّونة بفكر الّتنو�ر ال

 يقوم ع�� أر�ان العقالنية والنقد واإليمان املطلق با�حر�ة. 

"ما   و�ر �� الفلسفة ال�انطية، ع�� مقالتھ املشهورةومع أن معظم الباحث�ن يركزون، �� تقفي مفهوم التن

) ��  Berlinische Monatsschrift، ال�ي �شرت �� مجلة برل�ن الشه��ة Was ist Aufklärung?(2)التنو�ر؟"(

، فإن ا�حقيقة أن هذه املقالة لم تكن إال قبسا من تو�جات إبداعاتھ التنو�ر�ة، وقد ال نبالغ،  1984عام  

كما أسلفنا، إذا وصفنا فلسفتھ بالفلسفة التنو�ر�ة، ألن �ل ما جاء بھ �انط يقع �� دائرة التنو�ر العق��  

 سفة تنو�ر�ة وأعظمها �� التار�خ ا�حديث. بأر�انھ األر�عة آنفة الذكر ال�ي تت�امل �� توليد أر�� فل

) التنو�ر؟"  "ما  �انط:  مقالة  يوهان  What is enlightenmentوتأ�ي  طرحھ  سؤال  عن  مقنعة  إجابة   (

، وقد جاء  1783�� مجلة برل�ن ذائعة الصيت �� عدد د�سم��     Johann Friedrich Zöllnerفر�در�ك �سولن�

املدافع�ن عن  ير�د إثارة حفيظة واج الدي�ي الكن�ىي. و�ان �سولن� سؤالھ �� سياق موضوع دافع فيھ عن الز 

التنو�ر ناعتا إياهم بأقبح العبارات واأللفاظ. وهذا هو السبب الذي جعل �انط ين��ي للرّد ع�� �سولن� ��  

 مقالھ هذا.  

ا ت�و�ناتھ  يتناول �انط �� مقالتھ هذه مفهوم التنو�ر، و�توّسع �� وصف معاملھ وتحديد سماتھ و�رسم لن

الهندسية بمقياس الواقع االجتما�� القائم �� عصره. و�خالف �انط فلسفتھ العميقة املتعالية وأسلو�ھ  

 
دبية وفلسفية وعلمية عقالنية دافعت  ) إلى Age of Enlightenment( يشير مصطلح عصر التنوير - 1

ٔ
حركة فكرية ا

مثال  العقالنية عن
ٔ
ومونتسكيو وبوفون ودنيس ديدرو   وديفيد هيوم وجان جاك روسو فولتيرومبادئها، وقد كرس رواد التنوير ا

جهودهم الفكرية في عقلنة الوعي ونقد الثقافات الظالمية، وسعت هذه الحركة إلى تحرير المجتمعات الغريبة من سلطة الكنيسة 
نذاك، ورجال الدين وتحطيم مختلف التقاليد الثقافية الظالمية القدي

ٓ
مة وتفكيك المعتقدات البطرياركية الكنسية التي كانت تسود ا

صحاب التنوير في االنتقال بالمجتمع ثقافيا وفكريا من عصر الظلمات إلى عصر النور والتنوير حيث يسود العقل  
ٔ
وتمثلت مهمة ا

نه ال سلطة
ٔ
حكام وا

ٔ
ن العقل هو سيد اال

ٔ
صحاب هذه الحركة ا

ٔ
على العقل إال العقل نفسه. وقد شكلت   وتنهض العقالنية، وكان شعار ا

ساسا وإطارا 
ٔ
مريكية ومن ثم للثورة الفرنسية هذه الحركة ا

ٔ
مريكا الالتينية.   وحركات التحرر في للثورة اال

ٔ
 ا

2- Immanuel Kant, Réponse à la question: Qu'est-ce que les Lumières? trad. Jean-François Poirier et 
Françoise Proust, GF, Flammarion, 1991. 

https://www.marefa.org/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85
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املعّقد، فيتبّسط �� أسلوب كتابتھ �ي ي�ون �� متناول عامة الناس و�سطا��م، داعيا إياهم إ�� التحرر من  

أش�ال الظلم والعبودية واإلكراه من منطلق    ر�قة األف�ار الكنسية الظالمية السائدة �� عصره ورفض �ل

 اإليمان بالعقل والقدرة ع�� صنع املص��.  

"إن بلوغ األنوار هو خروج اإل�سان من القصور الذي  يبدأ �انط رسالتھ بتعر�ف التنو�ر بقولھ الشه��:  

ول عن حالة  هو مسؤول عنھ، والذي �ع�ي �جزه عن استعمال عقلھ دون إرشاد الغ��. و�ن املرء نفسھ مسؤ 

القصور هذه عندما ي�ون السبب �� ذلك ليس نقصا �� العقل، بل نقصا �� ا�حزم وال�جاعة �� استعمالھ  

وقد وّجھ  .  1"أ ع�� أن �عرف! كن جر�ئا �� استعمال عقلك أنت! ذاك شعار األنوارتجرّ دون إرشاد الغ��.  

 إ�� كسر طوق الوصاية واالنطالق إ�� رحاب ا�حر�ة    - عامة الناس    –نداءه التنو�ري داعيا الناس  �انط  
ً
  قائال

الناس   أ��ا  العقل  استخدموا عقولكم! لتكن لكم ا�جرأة ع�� استخداملهم:  �ي  ها، لقد زودكم هللا بنعمة 

ال �سلسوا القياد ألوصيائكم    ، أ��ا الّناس ال �ستسلموا للكسل وا�ج�ن وا�خوف،�ستخدموه ال ل�ي تلغوه

لعمل العقل وقضاء التفك�� وقوة التأمل النقدي وملكة  وال تقبلوا شيئا قبل إخضاعھ  وسادتكم املوهوم�ن،  

  .2البحث والنظر

و�ّت�ح، �� هذا املقام، أّن �انط يفكك مع�ى التنو�ر و�قدمھ �� صورة شديدة الوضوح وضمن رؤ�ة ال   

فالتنو� الغموض.  وال�جز  يكتنفها  بالضعف  واإلحساس  والقصور  العبودية  مفهوم  مع  �ليا  يتضاد  ر 

 واالستسالم، و�� أر�ان الثقافة الظالمية املدمرة للعقل واإل�سان.  

و�م�ىي �انط �� تحديد مسارات هذا التنو�ر مستكشفا أغواره وتجاو�فھ ضمن تصور تفكي�ي يضعھ ��  

للس  رئيس�ن  سبب�ن  عن  �اشفا  فيقول  الضياء،  الظالم:  وسط   �� السببان  قوط  هما  وا�ج�ن  ا�خمول  "إن 

اللذان يفسران وجود عدد كب�� من الناس قد حرر��م الطبيعة منذ زمن �عيد من قيادة غر�بة [ع��م]، لك��م  

ن يبقى  أظلوا قّصرا طوال حيا��م عن ر�ىى م��م، ح�ى ليسهل ع�� غ��هم فرض الوصاية عل��م. وما أسهل  

. فإذا �ان 
ً
لدي كتاب يحتل عندي م�ان الفكر، وقائد �عوض الو�� �ّ�، وطبيب يقرر �� برنامج    املرء قاصرا

أفكر ما دمت قادرا ع��    أنل نف�ىي عناء [البحث]، وال حاجة �� ��  ن أحمّ أ�غذي�ي، ا�خ... فال حاجة �� ��  

 . 3دفع الثمن ل�ي يقبل اآلخرون ع�� هذه املشقة اململة

وال سّيما    -املنتمون إ�� الطبقة االجتماعية ال�ي ��يمن و�سود    -ياء  و�صف لنا �انط كيف يؤّدي األوص 

دورهم �� تدم�� الو�� و�شر ا�جهل و�ح�ام السيطرة    ،طبقة الكهان واملالك وا�ح�ام والسياسي�ن املتنفذين

 ع�� العقول �ي يبقى التا�عون لهم �� حظائر العبودية واإلكراه �األ�عام ال يحر�ون ساكنا، فيقول:  

 
نوار؟ ما التوجه في التفكير؟ تعريب محمود بن جماعة، دار محمد  ة إيمانويل كانط، ثالث -1

ٔ
مالت في التربية، ما هي اال

ٔ
نصوص : تا

 . 85، ص  2005 تونس،، 1علي للنشر / ط 
2- E. Kant, ,Traite de pédagogie, Hachette, paris,1981, Pp. 97-99.  

يق، مجلة الكرمل، العدد  إيمانويل كانط، ما هو عصر التنوير؟ ترجمة: -3 .  1984، 13يوسف الصّدِ
http://www.maaber.org/issue_january09/perenial_ethics1.htm 

http://www.maaber.org/issue_january09/perenial_ethics1.htm
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ٓ
 2202)  مارس  -ارا
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الرشد  نحو  ا�خطوة  تلك  �عت��  إجماال]  اللطيف  ا�جنس  ذلك   �� [بما  الناس  من  الكب��ة  األغلبية  "إن 

القبول بحالة القصور هذه، أولئك األوصياء   أ��ا أمر مرهق. ويساعدهم ع��  عظيمة ا�خطر، فضال عن 

فبعد   اإل�سانية.  ع��  تطال  ال  سلطة  ممارسة  أنفسهم  ع��  آلوا  [�جن]أالذين  أطبقوا  ع��    ن  البالهة 

قطعا��م وعملوا ع�� مراقبة هذه ا�خلوقات الهادئة مراقبة دقيقة، ح�ى ال �سمح لنفسها با�جاسرة ع��  

��ددها   الذي  ا�خطر  لها  أظهروا  فيھ،  حشرت  الذي  ا�حقل  خارج  خطوة  با�خروج    إن أد�ى  غامرت   ��

 . 1"وحدها 

أن   �انط  قاصر  و�قرر  الوصاية،  الشعب  ن��  تحت  الذين  وعقلھ  �عيش  األوصياء.  قبل  من  مستلب 

يمارسون �ل أش�ال القمع ضد العقل وا�حر�ات املدنية، و�فرضون نمطا من العبودية الذهنية والعقلية  

ع�� العكس من  ، ولك��م  الشعب وترقيتھ نحو األنوارع�� أتباعهم. وقد �ان َحرّ�ا ��ؤالء أن يقوموا بتنو�ر  

�عد أن يدفع األوصياء  و   .2""يخضعون الشعب و�قيدونھ، يخضعونھ لتقنية التدج�ن واالستعباد  ا تمام  ذلك

بقطيعهم إ�� هذه الدرجة من الغباء، يحتاطون �عناية �ي ال تجرؤ هذه ا�خلوقات الضعيفة ع�� أن تخطو 

طر ال�ي ي��ددها  خطوة واحدة ل�خروج من اإلسطبل الذي حجزوها داخلھ، وهكذا فإ��م يطلعو��ا ع�� ا�خ

إن �� حاولت املغامرة وحدها خارج اإلسطبل. لكن هذا ا�خطر �� ا�حقيقة ليس كب��ا إ�� هذا ا�حد، أل��ا 

 . 3ستتعلم امل�ىي �� ال��اية"

أ��م   والعبودية،  القهر  بأسوار  واملدجن�ن  الطاعة،  بداء  املصاب�ن  للمقهور�ن  ليؤكد  �انط  ين��ي  وهنا 

ودية وا�جمود إن هم أرادوا فعال أن ي�ونوا أحرارا، و�ن هم اتخذوا قرارهم ��  قادرون ع�� كسر طوق العب 

عن   �انط  ي��ّدد  وال  األخال��.  والوجود  اإل�سانّية  للكينونة  كمبدأ  با�حر�ة  وآمنوا  لعقولهم  االعتبار  إعادة 

م  تقر�ر  ع��  قدرة  من  ف��م  هللا  أودعھ  ما  ع��  واالعتماد  العقلية  ا�حر�ة  ملمارسة  ا�حّر  دعو��م  ص��هم 

أ��ا  وا�خروج إ�� عالم ا�حر�ة واإلحساس النبيل بحر���م و��ساني��م. لقد �ان يصرخ دائما بصوتھ املدوي:  

الناس استخدموا عقولكم، مارسوا حر�تكم، حطموا أغالل الوصاية، ��جعوا و�ادروا وانطلقوا إ��  

قد منحتكم  رحاب ا�حر�ة والعقالنية بيعة 
ّ
لذلك والط أهل  فأنتم  امتالك حر�تكم ،   �� األبدي  ا�حق  هذا 

و��سانيتكم.. وقد بّ�ن لهؤالء الناس جميعا أ��م قد يتع��ون �� البداية، ولك��م سيتعلمون كيف �سّددون  

خطاهم ا�حرة �� عالم ال ي�ون ف��ا اإل�سان إ�سانا ما لم يتحمل مسؤولية ا�حر�ة والتفك�� العقال�ي. ومع  

�انط صعو�ة االنطالق يؤكد  الذل   ذلك  اعتادوا ع�� تجرع �أس  األتباع قد  الناس  ا�حر�ة ألّن  ع�� دروب 

د��م وفقدوا إحساسهم الكر�م با�حر�ة واالستقالل، وذلك �لھ  
ّ
وغرقوا �� أوحال العبودية واستسلموا �جال

ذين نّصبوا أنفسهم عل��م �غ�� وجھ حّق.  
ّ
 تحت تأث�� الضر�ات املوجعة ألوصيا��م ال

ا�خ  أن  �انط  ثناياه  و�رى   �� يحمل  الشعب  ع��  املفروضة  االغ��اب  ووضعية  الوصاية  أسر  من  روج 

العس��  ملن  " تحديات كث��ة ومص��ية. وال ي�ون ا�حل إال شموليا يتحرك بقوة ا�جماه�� وتنظيمهم، إذ أنھ  

 
 مرجع سابق.  ؟إيمانويل كانط، ما هو عصر التنوير -1
جل رؤية فلسفية للفعل البيداغوجي، إفريقيا الشرق، مارس ، محمد بوبكري  -2

ٔ
 .  33، ص1997التربية والحرية: من ا

 .  33، صنفسهالمرجع  -3
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غ��  ن تصبح طبيعية فيھ، إذ صار يرتاح إل��ا،  أع�� أي �خص بمفرده اإلفالت من حالة القصور ال�ي �ادت  

والصيغ   فاملؤسسات  ا�حاولة.  فرصة  من  حرم  وقد  ا�خاص،  فكره  استخدام  ع��  الف��ة  هذه   �� قادر 

للمواهب الطبيعية    ئ[ا�جامدة]، أي تلك اآلالت ا�ختصة باستعمال العقل، أو بتعب�� أدق، باستعمال سي

ة. وح�ى إذا تخلص أحدهم  �� ا�جالجل ال�ي علقت ع�� أرجل القاصر�ن، �� حالة القصور ال�ي ما زالت قائم

هذه ا�جالجل فهو ال �ستطيع القيام إال بقفزة غ�� واثقة من فوق أصغر األخاديد، ألنھ لم يتعود �عد من  

إ��   ا�خاص  ذه��م  إعمال  خالل  من  توصلت  الناس  من  قلة  فإن  لذلك  بحر�ة.  ساقيھ  تحر�ك  ع�� 

 . 1"اال�عتاق من حالة القصور والقدرة ع�� الس�� بخطوة ثابتة

وهذه الصورة ال�ي يقدمها �انط حول طبيعة القصور العق�� كنتيجة للوصاية ما زالت حالة قائمة ��  

من   �سق  إ��  الناس  غالبية  ف��ا  �ستسلم  ال�ي  مجتمعاتنا   �� را�خة  حالة  و��  العبودية،  ا�جتمعات  �ل 

ستمرار �� قمع العقل ومنع  األف�ار والتصورات العبودية ال�ي تمنعهم من االنطالق ع�� دروب ا�حر�ة. فاال 

د �� اإل�سان سلو�ا عبوديا، و�رّ�خ فيھ سي�ولوجية الطاعة واإلذعان  
ّ
التفك�� وتكريس حالة القصور يول

ذين يمارسون دورهم القم�� بصورة شعور�ة  
ّ
واإلحساس بالقصور وفقدان القيمة الذاتية أمام األوصياء ال

سلسلة من األفاعيل واملمارسات الذهنية والدوغماتية ال�ي  والشعور�ة، رمز�ة مباشرة وغ�� مباشرة، ضمن  

تؤدي �� ال��اية إ�� إسقاط �ل مظاهر القدرة ع�� التأمل والتفك�� عند اإل�سان، فيتحول إ�� مجرد عبد  

قاصر �غمره اإلحساس بالضعف والقصور واملهانة. فالعادة، كما يقول أرسطو، طبيعة ثانية. ومن اعتاد  

�� فإن القصور العق�� سيصبح متالزمة �سم وجوده وتدفعھ إ�� تكثيف مستمر لشعور  العزوف عن التفك

بيعة  
ّ
الضعف والقصور وا�خمول والكسل العق�� إ�� الدرجة ال�ي يفقد ف��ا اإل�سان أنبل ما وهبتھ إياه الط

 أي كرامة العقل والتفك��، و�� مزايا وجوده اآلدمي.  

ع�� العقل و�حدد املن�جية ال�ي �عتمدها األوصياء �� �عطيلھ  ويستفيض �انط �� توصيف زمن الوصاية  

ومنعھ من االنطالق �ي ال �ش�ل قوة معرفية مضادة للعبودية واإلكراه، أو �ي ال �ش�ل خطرا ��دد سطوة  

�ي أسمع اآلن من �ل صوب هذا  إ"األوصياء و�قوض سلط��م املطلقة، فيقول واصفا واقع ا�حال �� زمنھ:  

تف بل  النداء: ال  تفكر  «ال  يقول:  املالية  باملناورات!» موظف  بل قم  تفكر،  يقول: ال  ».  ادفع!كر! فالضابط 

يقول: فكر قدر ما �شاء و�� �ل ما  ،  3واحد  سيد   (وال يوجد �� العالم إال.  2ن!»موال�اهن يقول: ال تفكر، بل آ 
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ٔ
نوار؟ هي ما التربية، في : تا

ٔ
 . 87مرجع سابق، ص  التفكير؟ في التوجه ما اال

كبر» وكان نموذج «المستبد المستنير» كما تصوره مفكرو  1786-1712المقصود هو «فريدريك الثاني» ( -3
ٔ
) الملقب بـ فريدريك اال

نوار، وقد شهدت  القرن الثامن عشر. وقد تحولت مدينة برلين في عهد فريديريك إلى عاصمة تنويرية تكاد توازي باريس ع
ٔ
اصمة اال

المدينة في زمنه حركة ثقافية تنويرية متوهجة وتحولت إلى موطن للحرية الفكرية فاستقطبت نخبا من كبار الفالسفة والمفكرين 
كبر 

ٔ
نحاء. وغالبا ما كان يشار إلى فريدريك اال

ٔ
الفيلسوف" لما عرف عنه من إيمانه العميق   كبوصفه “الملالذين قصدوها من كل اال

طلق الحريات العامة التي كان يراها ضرورية للشعب. ويعرف عنه تسامحه 
ٔ
 المناخ للحرية الفكرية وا

ٔ
نوار، وقد هيا

ٔ
بالتنوير وفكر اال

نه لم يكن متدينا وكان يقف ضد الدوغمائية المسيحية. وقد 
ٔ
خالفه من الحكام، ويعرف عنه ا

ٔ
سالفه من الملوك وا

ٔ
الديني على خالف ا

وكل إليه مراجعة كـتابه الموسوم ضد الكلفانية: “ضد الكلفانيةعرف عنه صداقته بفيل
ٔ
ن   .”سوف التنوير الفرنسي وقد ا

ٔ
ونحن نعتقد ا
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. وقد أدى فعل الطاعة العمياء وممارس��ا املستمرة من قبل الناس دوره �� تدم�� العقول  1!»)ع �شاء، إنما أط 

و�شاعة األوهام وترسيخ العبودية وتكريس ا�جهل الذي �ش�ل قوة األوصياء �� السيطرة ع�� عقول البشر  

 ومصدر هيمن��م ونفوذهم.  

ل، فإن ا�حر�ة �ش�ل املطلب األسا�ىي و�ذا �انت الطاعة املطلقة منبت ا�جهل، وف��ا يكمن مقتل العق

ل�ل فعل تنو�ري. ومن منطلق األهمية القصوى ال�ي �سبغها ع�� ل�حر�ة، ما انفك �انط ينادي ��ا و�دعو  

إل��ا �� الّسّر والعلن بوصفها النقطة ال�ي يتحرك ف��ا فعل التنو�ر. فالعقل اإل�سا�ي يحتاج إ�� مناخ ا�حر�ة  

دوره املعر�� والقيام بفعلھ التنو�ري. وقد أهاب بالناس أن ينطلقوا نحو ا�حر�ة،    �ي ي�ون قادرا ع�� ممارسة

وأصبحت صرختھ  ،  "أ��ا اإل�سان أعمل عقلك  فأطلق صرختھ املدو�ة ال�ي ما زالت ��در �� �ل زمن عبودي " 

 هذه شعارا لعصر التنو�ر ،وما زالت تدوي �� �ل واد مظلم شعارا ل�حر�ة ورمزا للتنو�ر. 

يجب أن يكون  "قول �انط �� هذا الّسياق حول مطلب ا�حر�ة محددا من�جيتھ وصيغ��ا املطلو�ة:  و� 

االستعمال  وقد ي�ون  ، وهو وحده قادر ع�� �شر األنوار ب�ن الناس،  دائما حراللعقل  االستعمال العمومي  

 أّن ذلك�ش�ل صارممحدودا  �� العديد من ا�حاالت  ا�خاّص  
ّ
وار. وأقصد باالستعمال  �عوق تقدم األن  ال  ، إال

، أنھ �ستعمل عقلھ بوصفھ عاملا أمام ا�جمهور بأكملھ الذي هو عالم  العمومي من قبل املرء لعقلھ هو

خا استعماال  وأس�ى  أو  صالقراء.  املسؤولية  ممارسة   �� للمرء  بھ  املسموح  للعقل،  االستعمال  ذلك  ا 

 . 2"الوظيفة ال�ي أسندت إليھ بوصفھ مواطنا

صورة ال�ي يقدمها �انط تأخذ ا�حر�ة مسارا وا�حا، و�س�� ع�� هدي ضوابط محددة، وهذا  وع�� هذه ال

�ع�ي أّن ا�حر�ة ال�ي ينادي ��ا �انط ليست حر�ة فجة عمياء منفلتة من عقالها بل �� حر�ة تتحرك ضمن  

ل �� حر�ة  ضوابط التنو�ر و�� مسار الغايات اإل�سانية للمجتمع. فا�حر�ة هنا ليست نوعا من الفو�ىى ب

الرأي والفكر ال�ي �س�� إ�� االرتقاء بالعقل وا�جتمع وترسيخ الطاقة التنو�ر�ة فيھ. و�ضرب �انط أمثلة  

حية للّتمي�� ما ب�ن ا�حر�ة الوظيفية وا�حر�ة املتعلقة بالشأن العام �ي ال تدّب الفو�ىى، و�نعدم األمن، 

نضبط هادئ وهادف وأخال��، وهذه ا�حر�ة ال و�سقط الضوابط االجتماعية ل�حياة، فا�حر�ة �� فعل م

 ت�ون إال بمدى قدر��ا ع�� تطو�ر الو�� وترسيخ التنو�ر بوصفھ غاية اجتماعية.  

"وهكذا ي�ون من ا�خطر الشديد أن �س�� ضابط  و�قول �انط �� شروط التمي�� ب�ن ا�حر�ة والفو�ىى: 

و�نما عليھ أن    فائدتھ؛�� شرعية هذا األمر أو  تلقى أمرا من رئيسھ إ�� املماحكة بصوت عال أثناء ا�خدمة  

ولكن ليس من املشروع أن يمنع، بصفتھ عاملا، من إبداء مالحظات حول األخطاء املرتكبة �� شن  .  3"  يطيع

 
ثر في تمكين عبقرية كانط من التدفق في مختلف مناحي  

ٔ
كبر اال

ٔ
كبر كان له ا

ٔ
تاحه فريديريك اال

ٔ
المناخ الحّر والتسامح الفكري الذي ا
عماله النقدية في ذلك الزمان. والدليل على ذلك  النقد والتنوير واإلبداع الفلسفي ولوال

ٔ
يا من ا

ٔ
ن ينشر ا

ٔ
هذا المناخ لما استطاع كانط ا

كبر وتولي خليفته الحكم من بعده.  
ٔ
ن كانط قد واجه تحدّيا صعبا بعد وفاة فريديريك اال

ٔ
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 علي ا
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ا�حرب، ومن عرضها ع�� جمهوره ليحكم �� شأ��ا. وليس بوسع املواطن االمتناع عن �سديد الضرائب ال�ي  

يمكن   يدفعها،  أن  عليھ  �ان  إن  الضرائب،  لهذه  الذعا  نقدا  إن  بل  ��ا،  مدين  بوصفھ    ح�ىهو  معاقبتھ 

ال�انطية ال �ع�ي رفض  . وهذا �ع�ي أن ا�حر�ة  1"فضيحة (من شأ��ا أن �سبب حاالت من العصيان املد�ي)

االمتثال إ�� الضوابط االجتماعية الضرور�ة ل�حياة مثل طاعة ضابط الشرطة، وخضوع املوظف لتعاليم  

املؤسسة وأوامر رؤسائھ، ألن ا�حر�ة �� هذا ا�جال �ع�ي الفو�ىى والعدمية االجتماعية. ولذلك فإّن ا�حر�ة  

ض ا�جتمع بل �س�� إ�� تطو�ره وتنميتھ ضمن ضوابط  �س�� إ�� تقو� فوضو�ةال�ي ينادي ��ا �انط ليست 

 ا�حر�ة اإل�سانية القائمة ع�� مبدأ التنو�ر والتحر�ر.  

و�تا�ع �انط تناولھ لشروط ا�حر�ة التنو�ر�ة ال�ي ال تتناقض مع ما يقتضيھ الواجب ومتطلبات املواطنة،  

ع��  فيقول:"   إن  كمواطن  واجبھ  ضد  يتصرف  ال  نفسھ  ال�خص  أف�اره  إن  عن  عاملا،  بوصفھ  علنا، 

املناهضة لقبح هذه الضرائب، وح�ى الفتقارها إ�� املشروعية. وال�اهن أيضا ملزم بالتوجھ إ�� تالميذه  

،  ولكّنھ  �� التعليم الدي�ي و��� رعيتھ وفق شعار الكنيسة ال�ي يخدمها، ألنھ قد ع�ن بموجب هذا الشرط.

- لك األهلية �� أن يبلغ ا�جمهور �ل أف�اره حول عيوب هذا الشعار  بصفتھ عاملا، لھ �امل ا�حر�ة، بل و�مت

وأن يبلغھ أيضا مق��حاتھ ��دف تنظيم أفضل للشؤون الدينية    ،�عد ال��وي ف��ا ومتا�ع��ا عن حسن نية

 . 2والكنسية

زمنھ    وتجدر اإلشارة �� هذا السياق إ�� أن مفهوم التنو�ر ال�انطي يختلف عن مفهوم التنو�ر السائد ��

فيما يتعلق بالدين، فا�حركة التنو�ر�ة بصورة عامة �انت حركة مضادة ل�ل أش�ال الفكر الدي�ي ومختلف  

هذه   خالف  وع��  التنو�ر.  ورواد  الكنيسة  ب�ن  وحاّدا  مستعرا  الصراع  و�ان  القائمة  الدينية  املؤسسات 

لإليمان  عند �انط مضادا  التنو�ر  هوم  الصورة �ان التنو�ر ال�انطي مساملا �� عالقتھ بالدين، إذ لم يكن مف

اإليمان واملتصا�ح مع العقائد اإليمانية، وقد عرف �عبارتھ  الدي�ي بل �ان نوعا من التنو�ر املتسامح مع  

املشهورة ال�ي يحدد ف��ا طبيعة العالقة ب�ن فلسفتھ واإليمان، إذ يقول �� كتابھ الدين �� حدود العقل: "يبدأ 

، و�قصد أن للعقل مجالھ الذي يقع تحت سلطتھ وما يفوق قدرتھ  حدود العقلراف  اإليمان عندنا ع�� أط 

ي�ون حقال لإليمان. فاإليمان ال ينبع من مطالب العقل بل من مطالب الروح ا�حدسية اإليمانية. وقد شهر  

ب�ن ا"عنھ قولھ املعروف:   أتيح ا�جال لإليمان". وهذه املصا�حة  لعقل  لقد أوقفت العقل عند حدوده �ي 

باملطلق   رفض  قد  �انط  ألن  دينية،  مؤسسات  بوصفها  الكنيسة  مع  املصا�حة  أبدا  �ع�ي  ال  واإليمان 

دعا   أنھ  كما  الدوغماتية.  لتعاليمها  ا�خضوع  أيضا  ورفض  ورجالها،  طقوسها  ورفض  الدينية  املؤسسات 

قل وملكة التفك��  الناس إ�� رفض وصاية رجال الدين ورفض �عاليمهم وأساط��هم ال�ي تقوم بتدم�� الع

عند اإل�سان و��دف إ�� وضع اإل�سان �� دائرة ا�جهل والظالم �ي يتم وضعھ �� قفص العبودية و�� دائرة  

 االغ��اب.  
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 هل نعیش عصر التنویر؟   -4

و�ذا ُسئلنا �عد �ل  يتساءل �انط، �عد أن يحدد تصوره للتنو�ر، عن وضعية التنو�ر �� زمنھ، فيقول:  

  هذا: "هل نحن �عيش ا
ً
 مستن��ا؟" فإن إجاب�ي ت�ون ع�� النحو التا��: "ال. ألننا �� الواقع [�عيش] قرنا

ً
آلن قرنا

�� مرحلة تفتقر إ�� عناصر كث��ة أخرى تحمل الناس إ�� حالة تمك��م  ال نزال  �س�� نحو االستنارة"، فنحن  

 . 1ن"من ممارسة تفك��هم ا�خاص �� األمور الدينية بإح�ام وقدرة ودون نجدة اآلخر�

اليوم مجاال مفتوحا ل�ي  (أي الناس)  "ومع ذلك، نملك دالئل أكيدة ع�� أن أمامهم  و�تا�ع �انط قولھ:  

ال�ي هم  القصور  ا�خروج من حالة  أو  األنوار  �عميم  ال�ي تحول دون  العوائق  االتجاه، وأن  �� هذا  �عملوا 

 . 2"ر هو عصر �س�� نحو األنوار مسؤولون ع��ا تتقلص شيئا فشيئا. ومن هذه الزاو�ة، فإن هذا العص

و�دّل هذا املوقف ع�� أن �انط �ان متفائال جدا بحركة التنو�ر ال�ي أنتجها عصره، وكيف ال ي�ون هذا   

التفاؤل حاضرا �� و�� الفيلسوف وهو يرى بأّم عينيھ كيف بدأ التفك�� العقال�ي يتغلغل �� و�� امل�حوق�ن  

ُدما ��  و�تحرك �� عقولهم و�ن�� ظلمات قلو 
ُ
��م؟ وقد شاهد كيف يم�ىي رجال الفكر والثقافة �� عصره ق

فر�در�ك  مجال �شر الفكر التنو�ري ومهاجمة األ�ساق الفكر�ة الظالمية؟ وقد �ان يقّدر عاليا جهود امللك 

ر أجواء ا�حر�ة �� أملانيا. وما �ان يحدث �� فر�سا �ان يبشر بتحطيم أر�ان الظالم الكن�ى
ّ
ي األك�� الذي وف

واإلقطا�� الذي �ان سائدا �� عصره. وهذا اإليمان بمستقبل التنو�ر ال ينفصل أبدا عن الروح املتفائلة  

لفلسفتھ ال�ي ترى بأن اإل�سانية تتحرك بقوة هائلة نحو تحقيق كمالها وسالمها، وما التنو�ر إال خطوة من  

 وا�حر�ة والكرامة اإل�سانية.   خطوات الس�� �� هذا االتجاه نحو الفضيلة القائمة ع�� العقالنية

وال يخفي �انط إ�جابھ الشديد بالسياسية التنو�ر�ة لفر�دير�ك الثا�ي، وال ي��ّدد �� املبالغة �� مدحھ. 

هذا القرن هو    ن إ" وهو �ستحق ذلك تماما، فيقول مؤكدا ع�� تفاؤلھ العظيم بالتنو�ر وحركتھ املستقبلية:

ن  أ الذي ال يتأفف عن التصر�ح بأن من واجبھ  (= فر�ديرك)  . فاألم��  "�ك قرن االستنارة وقرن [امللك] فر�در 

ال يأمر ��ىيء �� األمور الدينية، وأنھ ي��ك للناس �امل ا�حر�ة �� ذلك، والذي َ�عِرض عن لفظة التسامح  

إذن،   �ستحق،  فهو   :
ً
مستن��ا نفسھ  هو  يبقى  املقبلة  املتعالية،  األجيال  واع��اف  معاصر�ھ  إجالل 

دار�ة ع�� األقل، وترك  [بجميلھ]، ألنھ أول من أخرج ا�جنس البشري من حالة القصور، من وجهة نظر إ

 . 3ل�ل [�خص] ا�حر�ة �� استعمال عقلھ ا�خاص �� أمور العقيدة

ومما ال شك فيھ أن �انط يلمح بقوة إ�� دور ا�حاكم املستن�� �� دفع �جلة التنو�ر واالنتقال با�جتمع إ��  

و�ر�ة أمر مهم جدا �� أفضل مستو�ات كمالھ اإل�سا�ي، و�رى أن تفاعل الفكر التنو�ري مع الّسياسات التن

 حركة تطور ا�جتمعات اإل�سانية نحو غايات اكتمالها وازدهارها.  
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 التربیة علی التنویر:   -5

ال يمكن لل��بية أن تنفصل عن التنو�ر �� فلسفة �انط، كما ال يمكن لل��بية أن ت�ون إال تر�ية تنو�ر�ة   

تجسيد فلسفتھ ال يمكن أن يتحقق إال بالفعل    �� مشروعھ ال��بوي. وقد أخذ �انط �ع�ن االعتبار دائما أن

البيداغو�ّ� الذي يضفي ا�حياة ع�� األف�ار الفلسفية ا�جردة. وهنا أيضا يجب أن نأخذ �ع�ن االعتبار أن  

سبة إ�� �انط �سقا من القيم األخالقية ا�حيوّ�ة ال�ي ال تكتمل إال  
ّ
األخالقية ع��    بال��بيةالتنو�ر يمثل بالن

 نحو ك��.  

التنو�ر لن ي�ون تنو�را حقيقيا ما لم ي��ّ�خ �� األذهان و�صبح قوة فكر�ة تحرك الناس نحو غايا��م  ف

بال�جز   واإلحساس  الذه�ي  اال�غالق  دائرة  من  وتخرجهم  الوصاية  قيود  من  وتحررهم  ا�حرة  اإل�سانية 

 والقصور.  

املش   العاقل  ا�حّر  اإل�سان  إ�شاء  إ��  الّتنو�ر  ع��  �بية 
ّ
ال� الّنقد و��دف  بملكة  وتزو�ده  غاية،  إ��  دود 

استنادا إ�� مرتكزات الفضيلة األخالقية. وع�� هذا النحو �س�� ال��بية ع�� التنو�ر إ�� أن ت�ون تر�ية ع�� 

الغائية لإل�سان. وتحتاج مثل هذه   بالقيمة األخالقية  العقالنية وتر�ية ع�� ا�حر�ة وتر�ية ع�� اإلحساس 

اقة تر�و�ة هائلة يجب أن تبدأ من مرحلة الطفولة ح�ى مرحلة الكهولة. و�� تر�ية من  ال��بية التنو�ر�ة إ�� ط 

 أجل اإل�سان ضمن مسارات الغائية اإل�سانية.  

و�الفعل، فاألنوار  وقد أعلن �انط بصراحة وثقة عن وجود تالزم جوهري ب�ن ال��بية والتنو�ر ،إذ يقول:   

)Einsicht  ثم يؤكد الحقا أن ال��بية ع��  1��بية تتوقف بدورها ع�� األنوارال) تتوقف ع�� ال��بية، كما أن .

�� العصر برمتھ، يقول:   بالتنو�ر  إرساء األنوار لدى  "التنو�ر أمر دونھ صعو�ات جمة عندما يتعلق األمر 

�عض الذوات هو أمر سهل يكفي البدء بھ �� وقت مبكر بتعو�د األذهان الناشئة ع�� مثل هذا التفك��.  

جهة  ولكن   النمط من  تمنع هذا  كث��ة  توجد عوائق  إذ  جدا،  طو�ال  وقتا  تتطلب  العصور  إنارة عصر من 

 . 2"وتجعلھ أك�� صعو�ة من جهة أخرى 

فال��بية العقالنية ا�حرة، بدءا من مرحلة الطفولة، ضرورة تنو�ر�ة، و�� بدور��ا الزمنية تمهد للتنو�ر �� 

ھ. وهنا ت��ز منظومات من العو 
ّ
امل االجتماعية والسياسية ال�ي يفرضها األوصياء منعا لوضعية  العصر �ل

 التنو�ر ال�ي �ش�ل خطرا ع�� وجودهم �� مركز الهيمنة والسيطرة.  

ومن يتأمْل �� دروس �انط سيجد أنھ اعتمد �ليا ع�� منطق التنو�ر، فعمل ع�� تفعيل طاقات العقل 

التنو�ر�ة، إذ �ان يرفض التلق�ن رفضا قطعيا و�منع  تھ وهذا ما اتبعھ �� إلقاء محاضراب�ن طالبھ وأشياعھ: 

"فكر لنفسك وأبحث  و�ان يردد دائما بصيغة األمر والواجب قولھ لطالبھ: من تدو�ن محاضراتھ،   طالبھ

وهو  ".  لك�ي أر�د أن أعلمك كيف تتفلسف  ،فلسفة الفالسفة  إ�ي ال أعلمك  .بنفسك، قف ع�� قدميك

 ع�ن املن�ج التنو�ري الذي يتج�� �� بيداغوجيا �انط العقالنية.  
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أو���   رونيھ  ملس  معان��ا    René Hubert(1( وقد  وأدرك  �انط  فلسفة   �� التنو�ر�ة  ال��بو�ة  الروح  هذه 

إن ال��بية ارتبطت بالتنو�ر عند �انط، ألن بلوغ اإل�سان �حظة األنوار ال يتوقف ع��  وتوجها��ا، فقال: "

ل��بية ال�ي يدعو  او (...)    إرادتھ فحسب، بل إن هذه النتيجة تتوقف ع�� نوعية ال��بية ال�ي تلقاها اإل�سان

إل��ا �انط ال ��تم وال تتعلق بفرد واحد و�نما تتعلق ب��بية اإل�سانية جمعاء، ألنھ �ان يدعو دائما إ�� تأسيس  

ال��بية ال�ي يدعو إل��ا �انط أخالقية بالدرجة أن    ]وهذا �ع�ي[  قيمية إ�سانيةأ�عادا  نظر�ة �ونية تتضمن  

األو��، إنھ يؤكد ع�� أن هدف ال��بية ال�ي يجب أن نقدمها لإل�سان ينب�� أن تكون أصيلة للوصول إ��  

 . 2" مستوى ا�حياة الروحية و حفاظھ ع�� القيم اإل�سانية الك��ى 

أن بلوغ اإل�سان �حظة األنوار ا�حق أمر ال يتوقف ع�� إرادتھ ا�خاصة فحسب، بل  ويع�ي هذا أيضا " 

ھ  
ّ
مسار تر�وي طو�ل، وال��بية هنا ليست مجهوًدا فردًيا خاًصا، وال تتوجھ للفرد وحده، بل يتعلق األمر  إن

�ل أنواع القصور    "تتج�� �� ضرورة تحر�ر العقل من. وهذه ال��بية التنو�ر�ة  3ب��بية ��م اإل�سانية جمعاء

يتوجب   �عقيدة   �� وال  �عي��ا،  متجسدة  زمانية  �حظة  ليست  األنوار  أن  �انط  �عت��  لهذا  �عان��ا،  ال�ي 

 . 4"اعتناقها، إ��ا مسار تر�وي طو�ل ال حدود لھ، إنھ ال �عرف ال��اية

ل��ا محفوف باألخطار.  التنو�ر تحتاج إ�� جهود كب��ة جدا والطر�ق إعصر  يتطل��ا  ال�ي  التنو�ر�ة  ال��بية  ف

،  مجرد  ليست  و�� "
ً
خطوات �سيطة يكفل اتباعها بلوغ الغاية املرجوة سريًعا، ألن ما تنشده ليس شيًئا سهال

�ي يتحّرر ف��ا اإل�سان  إ��ا س��ورة طو�لة تبت�� الوصول إ�� �حظة "األخالقية"  
ّ
من �ل االنفعاالت والدوافع  ال

 
ً
،  بةسلطة عدا سلطة إرادتھ الطيّ   يخضع ألّي فال    ،حًرا و�صبح  رجية ثانًيا،  لط ا�خاومن �ل الّس   ،الذاتية أوال

. وهنا يمكننا استقراء هذا العمق  5�سهولة ويسر"  إ��ا س�� إ�� الكمال األخال�� الذي ال يمكن لألفراد تحقيقھ

التنو�ر�ة  ل��بية  مسار اقة  مسبّ األخال�ّ� لل��بية التنو�ر�ة عند �انط، فاألخالق عنده يجب أن توّجھ بصورة  

ر حرك��ا، ألن األخالق، بما تنطوي عليھ من قيم، �ش�ل الغاية ال�ونية ال�ي يتوّجب ع��  
ّ
  النوع اإل�سا�ي وتؤط

د �انط  
ّ

أن يحّققها بوصفھ نوعا ال بوصفھ تراكما ال ��ائيا من األفراد وا�جماعات. ومن هذا املنطلق، يؤك

أن   مسارها "ال��بية  مرارا  تأخذ  من    التنو�ر�ة  الزمن  ع��  األجيال  خالل  التقدمي  ب�ن  املتضاعف  التفاعل 

مكتسباتھ و�رثھ الفكري والف�ي والعل�ي وا�حضاري إ�� ا�جيل الذي يليھ،  "بنقل  �ل جيل  املتالحقة، إذ يقوم  

تر�ية   إرساء  ع��  قدرة  أك��  ت�ون  الالحقة  واألجيال  جديدة،  مكتسبات  إليھ  و�ضيف  يتلقاه  األخ��  وهذا 

وهذا هو املنطلق األخال�� والغائي .  6"  ترمي إ�� تقدم وتطور النوع اإل�سا�ي �لھ نحو نموذج الكمالإ�سانية  
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لل��يبة ال�ي ير�دها �انط أن ت�ون: تر�ية تنو�ر�ة غائية �س�� إ�� تحر�ر اإل�سان واإل�سانية من �ل الشوائب  

 ال�ي تقف �� مسار الكمال الغائي لإل�سان.  

��  "وال سّيما �� كتابھ الشه��    بال��بيةالتنو�ر�ة �� نصوصھ ا�خاصة    بال��بيةلقد أفاض �انط �� التعر�ف  

)، إذ يظهر هذا األمر �� حديثھ املشّوق عن العالقة ب�ن ال��بية وال��و�ض. فاإل�سان  ducationOn E(  " ال��بية

، ومع أن ال��و�ض ي�ون �� و�ما أن ينور تنو�را حقيقياإما أن يروض و�وجھ ويعلم آليا،  �� منحاه ال��بوي  

��بية ال تتم بال��و�ض:  ولكنھ �علن بأن الفإن اإل�سان يمكن أيضا أن يروض،  للكالب وا�خيول،  األصل  

، ولكن  ال��بيةفال��و�ض قد ي�ون �حظة أولية ��  .  1فاملهم قبل �ل ��يء أن يتعلم األطفال كيف يفكرون

�ع�ي هنا تمك�ن الفرد من التفك�� "ال�ي ال تقوم �� جوهرها إال ع�� التنو�ر هذا التنو�ر الذي    ال��بيةاملهم هو  

الوصا الفكر و��  العقال�ي واستخدام عقلھ ورفض  �� مجال  با�حر�ة  الفكر�ة، وتمكينھ من اإلحساس  ية 

يفرضها   ال�ي  والديماغوجيات  األوهام  ضد  الطفل  عقل  تحص�ن  ع��  العمل  ذلك  و�نطوي  العمل.  مجال 

 سدنة العقائد والدوغمائيات املتصلبة.  

مثال   ف��ى  التنو�ر�ة،  �بية 
ّ
لل� الغائي  املسار  تحديد   �� �انط  �ستفيض  ما  التطور  أ "وغالبا  مسلسل  ن 

التار��� الذي أطلقتھ الطبيعة ال �عرف ال��اية إال ببلوغ اإل�سانية إ�� مرحلة الكمال األخال��، وهذا لن يتأ�ى 

 .  2"إال بان��اع العقل ذاتھ من �ل أش�ال الوصاية ا�خارجية ال�ي ما زال يقبل البقاء ف��ا

تار�خ   الغر�زة،  لقد مارست الطبيعة وصاي��ا ع�� اإل�سان ع��  مديد، ففرضت عليھ ا�خضوع ملطالب 

والتأمل،   للتفك��  الفطري  باالستعداد  تزّوده  أن  الطبيعية. ولك��ا، استطاعت رغم ذلك،  النوازع  و�جموح 

"ومع ظهور العقل ارتفعت وصاية الطبيعة  وأدى ذلك إ�� والدة العقل اإل�سا�ي وتطوره مع تدرجات الزمن  

اإل�سان   مسؤ عن  يتحمل  اإلم�انيات  وليتھ  وتركتھ  تطو�ر   �� تار�خيا  فاعال  لل��بية  توظيفھ   �� تتج��  ال�ي 

العقلية وتمكينھ من السيطرة ع�� الضرورة الطبيعية، ومن ثم مكنتھ �� ال��اية من القدرة ع�� االندماج ��  

�عتق �انط  أن  تماما  الوا�ح  ومن  الغائية.  ا�حرة  واإلرادة  العقل  ضوء  يحكمها  مدنية  مجتمعات  د  �سق 

توجھ حركة ال�ون والتار�خ اإل�سا�ّي نحو الكمال الذي   -ر�ما �� القدرة اإللهية  –بوجود قّوة سامية خفية 

ال يتم إال بفعل اإل�سان و�رادتھ ع�� عملية تر�و�ة ترتفع باألجيال الّصاعدة إ�� مراتب الن�ج والكمال ��  

 دورة الزمان وحركة األيام.  

أن التنو�ر ما زال �� بداياتھ األو��. وفعال، فإّن الطر�ق مازال، إ��   -نھ  �� سياق عصره وزم  –يرى �ان   

نا  
ّ
إن التنو�ر الذي ال يتم �سهولة وعفو�ة، و�ان كث��ا ما يصّرح بقولھ:  اليوم، طو�ال من أجل ترسيخ هذا 

با�خلقية يتسم  عصًرا  �عيش  ال  لكننا  وا�حضارة،  والثقافة  باالنضباط  يتم��  عصًرا  واالستنارة،    �عيش 

إ��  �� زمنھ  الغاية أمر محفوف با�خاطر والصعب. ألن ا�جتمعات اإل�سانية لم تصل  إ�� هذه  والوصول 

غاية التنو�ر، وهذا �ع�ي أ��ا �عيش مرحلة حرجة يتطلب ف��ا الفعل التنو�ري إطالق العقل وتمكينھ من  

 
 .123، ص 1980ة العربية للدراسات والنشر، بيروت سعبد الرحمن بدوي: فلسفة الدين والتربية عند كنت، المؤس -1
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� العمومي. وقد بدا لھ أن هذا التنو�ر بدأ  كسر ا�حصار الذي يمارسھ األوصياء عليھ وامتالك حر�ة التفك�

التنو�ر�ة. و�تصدر هذه    ال��بيةيتحقق تدر�جيا. ولكن ما تزال تحديات ا�خوف والقلق وا�ج�ن �عيق مسارات  

 من ا�حر�ة وغياُب اإلحساس بالقدرة ع�� تحمل املسؤولية التار�خية للعقل وا�خشية من  
ُ

العوائَق ا�خوف

 . 1نتائج ا�حر�ة 

 حن العرب من سؤال التنویر:  أین ن  -6

نفسھ يطرح  الذي  الكب��  ال�انطي  ،والسؤال  التنو�ر  ضوء  سؤال  ��  من  اليوم  العرب  نحن  أين  هو:   ،

التنو�ر؟ وأين نحن من عصر األنوار؟ وما الدور الذي قام بھ املفكرون العرب إلخراج العقل العر�ي واإل�سان  

 وا�جمال؟    النور عالم من دائرة انحباساتھ ا�حضار�ة إ�� 

املوظفة    ،عندما تأخذنا املؤشرات اإلحصائية العامليةتنتابنا، �� حقيقة األمر، حالة من الشعور باأل�ىى   

استحضار   إ��  وتحضرها،  األمم  تقدم  مدى  لقياس  ف  عادة 
ّ
الّتخل ��  مقدار  العر�ية  أمتنا  �عيشھ  الذي 

 لهذه املؤشرات،  . فا�جتمعات العر�ياملاّدية والرمز�ة  مختلف مستو�ات ا�حياة
ً
ب�ن أك��  من  ة تصنف وفقا

 �� مستنقعات الظالم.  
ً
 وغرقا

ً
 واستبدادا

ً
 ودمو�ة

ً
 و�سلطا

ً
 وعسكرة

ً
 وجهال

ً
وتأ�ي  ا�جتمعات اإل�سانية تخلفا

دائما �� أد�ى سلم التحضر اإل�سا�ي من حيث التعليم واإلبداع والبحث العل�ي والتصنيع  الّدول العر�ّية  

 ق اإل�سان! والديمقراطية وحقو 

العقلية   عن  والعقالنية  والتنو�ر  والنقد  العقل  غياب  مدى   �� نتأمل  عندما   ،
ً
حقا صادمة  صورة  إ��ا 

انحسار العلم وتراجع املعرفة العلمية والنظرة العقالنية إ�� الوجود. وت�ون هذه الصورة  درجة  العر�ية، و��  

�� مستوى االنحدار األخ  �شاعة  أك�� نتأمل  انتشار الفساد  ومأساو�ة عندما  ال�� والقي�ي، و�� مستو�ات 

والرشوة والتسلط والظلم وا�خرافة واألوهام والتعصب والتسلط والطائفية وا�حروب الدمو�ة واالنقسام،  

 . 2بنيوي التخلف بامتياز ،وغياب حقوق اإل�سان، و�غييب حقوق املرأة والطفل، إنھ عالم متخلف

�� الكشف عن عوامل هذا التخلف األسطوري الذي �عيشھ    جهدا  املفكرون والباحثون العربوقد بذل   

وأك��ها   األمة،  هذه  تخلف  عوامل  أبرز  من  و�غييبھ  العقل  غياب  أن  ع��  غالبي��م  وأجمعت  اليوم،  األمة 

ف  أهمية وخطورة. وقد ب�ن كث�� م��م أن  
ّ
يتم تحت تأث�� استبداد سيا�ىي، يقوم ع�� محاصرة  هذا الّتخل

والعقالنية و�خضاع  العقل  والديمقراطية،  ا�حر�ة  أش�ال  �ل  بتغييب  االستبداد  املواطن�ن  ؛  من  �حالة 

 الوجودي الشامل.  

و�� مواجهة هذه الوضعية امل��دية حاول املفكرون واملص�حون العرب، منذ عصر ال��ضة ح�ى اليوم، 

ا يؤسف لھ أن املسا��  العتمة الوجودية ال�ي �حقت ��ا. ومم و�زالة  اخ��اق جدار الظالم ا�حضاري لألمة،  

من  جملة  أ�حا��ا. ويعود هذا اإلخفاق إ��  يأمل  التنو�ر�ة لهؤالء املفكر�ن التنو�ر��ن لم تؤت أ�لها، كما �ان  
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ا�حالة  تأسيس  العوامل املوضوعية والتار�خية ال�ي حالت دون ��وض هذه األمة وتحضرها، كما حالت دون  

إذ بقي    .التنو�ر�ة العامة �� ا�جتمعات العر�ية، ع�� غرار ا�حالة ال�ي شهد��ا أورو�ا �� القرن الثامن عشر

 تنو�ر�ة جماه��ية فاعلة �� العالم العر�ي.    ل إ�� حالةخب، ولم يتحوّ �ج�ن النّ   -لدى العرب    -  الفكر التنو�ري 

بقاُء    الوضعّية  هذه  نتائج  البدائية  ومن  وامليول  والعواطف  الغرائز  سيطرة  تحت  العر�ية  ا�جماه�� 

التنو�ر، ر�ائز املناوئة بطبيع��ا ل�ل أش�ال العقالنية والتنو�ر. و�انت القوى الظالمية أك�� قدرة ع�� تدم�� 

 رة مر�ديھ، وتجر�دهم من القدرة ع�� التأث�� حضار�ا �� ا�حياة وا�جتمع.  وحجب أضوائھ، ومحاص 

رّ�خت  الزمن، و�فعل هذه العزلة التنو�ر�ة، ت�اثفت �� ا�جتمع عقلية �حر�ة خرافية ظالمية  و�مرور   

ب�ّل اإل  عمياء    يمان  عقلية  إ��  لتتحول  واألساط��،  ا�خرافة  وا�  َ�ِسُمها أش�ال  باع  ِ
ّ
واالت خضوع االنصياع 

التقليدية ال�ي تفرضها نصوص و�عاليم مفرغة تماما من جدواها، ال �سندها   الّنوازعوالقبول الصاغر ل�ل 

خ ثقافة جماه��ية  و براه�ن مقبولة،   وأأدلة    ھ منطقي عقال�ي. �ل توّج �عادي  ، بنيو�ة التخلف،  استالبيھل��ّ�ِ

   الغر�بومن  
ّ
الت اعت أن تجد طر�قها إ�� فئات األ�اديمي�ن  ة استطسطيحيّ أن هذه املوجات االغ��ابية 

هل عندما تجد أن  وتكد�سها  �� حمل الشهادات العلمية العاليةالبارع�ن  
ْ

ُتذ
َ
ثقافة  ��  جوهر  ا�. ح�ى إنك ل

 عن ثقافة العامة،  ياأل�اديمي�ن قد ال  
ً
�� مدى قبولها �ختلف أش�ال وأنماط التفك��  وال سّيما  ختلف كث��ا

�ىي املنغلق ع�� األصول الذي فرض نفسھ �� عقولهم كمقدسات غ�� قابلة للنقد  ا�خرا�� األسطوري الن

 ع�� أن اإلنتاج الثقا�� ال��بوي ما زال �عمل بقوة ع�� إنتاج أجيال    �ظّل والنقض والتحليل. و 
ً
صّمم  هذا دليال

ُ
ت

و�ضفاء الطا�ع  لش�ليات النص، والتناغم مع مستو�ات عالية من االنصياع التلقائي امل��مج،  ا�خضوعع�� 

 . 1القد�ىي ع�� �ل ما �علموه من خرافات ونصوص و�عاليم وأوهام وأساط��

قوط، ما زالت  ب�ل دالالت التخلف ومؤشرات الّس املفعم    �� مواجهة هذا الواقع الفكري العر�ي املأزوم 

ال�ي خيمت ع��  الوجودية  العتمة  التنو�ر والضياء، و�� قلب هذه  املثقف�ن تحمل شعلة  فئة واسعة من 

�ل  من    -ان��ت طائفة كب��ة من املفكر�ن  إذ  صدر األمة بدأت الشموع الثقافية املضيئة تتألأل هنا وهناك،  

َدٍة من أجل �شكيل حزمة    للعمل بصمت وص��  -االختصاصات واملشارب العلمية والفكر�ة  
َ

ؤ
ُ
و�يمان وعمق وت

 . 2 هائلة من الضوء قادرة ع�� تبديد الظالم الذي �عيشھ األمة

من املفكر�ن التنو�ر��ن الراغب�ن �� عملية  عددا كب��ا  ومما ال شك فيھ أن الساحة الفكر�ة العر�ية تضّم 

يضعف مس����م التنو�ر�ة، و�قلل  �ان، وما زال،    ،تفرقهم و�شرذمهم �� األنحاء  البناء ا�حضاري لألمة، ولكّن 

قادرة ع�� ممارسة  طليعة ر�ادّية  ا�حاجة إ�� �شكيل  أمس  ، وهم اليوم ��  ة والّتار�خا�حضار فعلهم ��  من  

 املنشود �� مجا�� النقد والتنو�ر. الدور ا�حضاري 

بھ، �عم �عم، نحن بحاجة إ�� صواعق النور والّتنو�
ّ
ف وكسر جموده وتحطيم تصل

ّ
ر لتبديد ظالم التخل

ف وحمل  
ّ
نحن بحاجة إ�� "بروموثيوس" عر�ي جديد ع�� صورة نخبة فكر�ة قادرة ع�� تحطيم أصنام التخل
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، و�عيد لنا إ�سانيتنا املهدورة. �عم، نحن بحاجة إ�� نخبة فكر�ة شاّبة جديدة  جمال شعلة ا�حق وا�خ�� وا�

بنور   ا�جدد  ا�حبتأ�ي  ر�ن 
ّ

املفك من  عمالقة  إ��  نحتاج  كم  بل  املقهورة.  أوطاننا  إ��  والعقالنية  والسالم  ة 

أمثال ا�جاحظ واملتن�ّي واملعّري والّتوحيدي وابن عر�ي وجالل الدين  ا�حامل�ن إلرثنا الّنّ��، واملواصل�ن ملا بدأه  

ا�حقيقة  با�حّب والسالم والبحث عن  عامرة    وقلوب  نحتاج إ�� عقول كم  الرومي، وابن خلدون، وابن رشد...

أمثال غاليلو غالي�� وفولت�� وغرام�ىي ونيوتن و�ورديو وجاك ال�ان... نحتاج إ�� جيل من املفكر�ن ا�جدد 

زمة ع�� �غي�� املص��، واالنطالق قدما نحو عالم النور وا�حياة
ّ
 .الذين يمل�ون القدرة الال

ف وأعماها    يمكن ألّمة أ��كها  والسؤال الكب�� هو: كيف
ّ
الم أن تنجب من جديد  الّتخّبط  التخل

ّ
�� الظ

تار�خ    �� تكمن  السؤال  هذا  عن  واإلجابة  باألمة؟  ال��وض  ع��  القادر�ن  املتنّور�ن  العظماء  هؤالء  أمثال 

ھ يمكن لألمة ال�ي تم�ىي �� رحلة الّتحّضر وتنطلق �� مسار الّتنو�ر أن  
ّ
منا بأن

ّ
��تدي إ��  ا�حضارة الذي �عل

 �� قلب العتمة ودهال�� الظالم، يمكن للشعوب أن تحّول ا�جحيم إ�� ر�اض وجنان،  النور 
ً
 هائلة

ً
، وتفجره قوة

 إ�� قوة صّماء، والهزائَم إ�� انتصارات مؤّزرة. وتلك �� حالة األملان عندما  
َ

 إ�� ر�يع مزهر، والضعف
َ
والقحط

إننا   فيقولون:  وعظيم؟  جميل  بلدكم  ملاذا  الّسؤال:  عن  دفن  يجيبون  كيفية  م 
ّ
لنتعل ا�حرب  من  خرجنا 

منا 
ّ
 حدوده السماء.. �عل

ً
ارات، ونجعل من بالدنا وطنا

ّ
وأن نب�ي فوق  عصر الب�اء ع�� األطالل، أن نتجاوز الث

 . 1الثكنات بناطحات ال�حابوأن نبّدل ا�حروب، أنقاض 

رور والسلبيا 
ّ

�� عاملنا  �سكن ت ال�ي ومن أجل هذه الغاية علينا أن �عمل دون توقف ع�� استئصال الش

وأن نحزم هذه الشرور �لها و�عيدها من جديد من  ،  الثقا�ّ� من �عصب وحقد وكراهية و�غييب للعقل غ��ها

ذي �ان يحو��احيث أتت
ّ
. وع�� النقيض من هذا الصندوق املوحش علينا أن نصنع  ، فنغلق عل��ا القمقم ال

والعمل   ،يمان بالعقل واملستقبل وعشق العلم واملعرفةصندوقا شهرزاديا يمت�� باألمل وا�حب والسالم واإل 

ع�� أ�سنة الوجود واالرتقاء باإل�سان إ�� مرتبة اإل�سانية. علينا أن نطلق هذه ا�خ��ات العظيمة لتمأل الدنيا 

 .حبا وسالما ونورا وحضارة

ا�جديدة   باأل�سنة  الكب��  األمل  أفق هذا  اليوم   بأّن نرى  ��  �عملون  املثقف�ن واملفكر�ن  عددا كب��ا من 

لون األمل وا�حّب   واعد بصمت وعمق وهدوء �� فضاء جديد
ّ
والسالم،   من أجل بناء ثقافة جديدة، وهم يمث

�� يوم  �غلب  الوجودية الرائعة أن    ، والبّد أل�غامهاأرجاء الّدنياقيثارة حب حضار�ة تصدح ��  ويعزفون ع��  

  ال�ون حّبا وسالما و�يمانا بالعقل واإل�سان، ال بد أل�غامها أن تطارد شياط�ن الكراهية، و�ّل لتمأل  من األيام  

 .الشرور الثقافية ال�ي يبّ��ا الّراقصون ع�� إيقاعات الثقافة الّسوداء ال�ي تمأل ال�ون قبحا وشرورا

س السالم وا�حبة �� ر�وع أوطاننا، وقد �ستطيع هذه األجراس يوما أن توقظ  �عم. هناك من يقرع أجرا

العقل العر�ي من سباتھ، فيتفّجَر عطاًء، و���ض من جديد لينفض عن نفسھ غبار املوت و�تطّهر بالنور  

ر�ن واملؤموست�ون املهّمة بال شّك  من أدران الظالم.  
ّ

ة ع�� األجيال املتعاقبة من املفك
ّ
ن�ن بقدرة  صعبة وشاق

األمة ع�� ال��وض، ومع ذلك يحدونا أمل كب��، مستلهم�ن �� ذلك عبارة �انط املأثورة: "علينا أن �عمل و�أن  

 
سعد وطفة، شعلة التنوير في زمن عربي مظلم، -1

ٔ
 مرجع السابق.  علي ا
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ال�ىيء الذي ال يمكن أن ي�ون يجب أن ي�ون "، �عم يجب علينا أال �ستك�ن وأال ��دأ، وأن �عمل بصمت  

 .يمانا با�حّق وا�خ�� و��سانية اإل�سانوقوة من أجل الغاية ا�حضار�ة السامية: ال��وض والتحّضر إ

ر باألمل اليوم أن نخبا ثقافية م��ايدة قد رفعت مشاعلها املضيئة �� أعماق العتمة تر�د تبديد  
ّ

وما يبش

  �� الضياء  شموع  �شعل  النخب  وهذه  الثقافية.  والعدمية  والتخلف  ا�جهل  أسوار  وكسر  الظالم  دياج�� 

وار�سمت بؤسا وقهرا. وقد انتشرت كث�� من املواقع الفكر�ة والثقافية  ثقافة أثقلت ف��ا الظالل السوداء  

 ال�ي قررت خوض هذه املعركة الّنبيلة ضد ا�جهل والتخلف.

 مشعل التنویر:    : خاتمة  -7

االستنارة والتنو�ر �لمتان مضيئتان �� فكر �انط وازنتان �� فلسفتھ. لقد أراد �انط للتنو�ر أن يدك  

 ر عقل اإل�سان وروحھ سعيا إ�� استعادة إ�سانيتھ املستلبة املقهورة.  ر�ائز العبودية وأن يحر 

لقد حظيت أف�ار �انط التنو�ر�ة بتقدير العالم، ولطاملا ُوصف بأنھ فيلسوف التنو�ر بحق وامتياز. و�ذا  

الفلسفة  �� نظ��ه  التقدير قد وجد  التنو�ر�ة فإن هذا  �انط  بمملكة  أشادوا  الغر�ّيون قد  الفالسفة   �ان 

ذي  العر�ية
ّ
ال التنو�ري  الدور  �عظمة  أشادوا  الذين  العرب  املفكر�ن  كبار  من  بدوي  الرحمن  عبد  ويعد   .

نزعة التنو�ر،  قمة  فمن الوا�ح أنھ �ان  نط،  �اعن  "أما  اضطلع بھ �انط �� تار�خ الفكر اإل�سا�ي، إذ يقول:  

تقاللھ عن �ل سلطة خارجھ، وقرر  آمن بالعقل واس  قد. لو�داية انطالقة جديدة �� تار�خ الفكر الفلسفي

العقل ع�� ملقدرة  �� الوقت نفسھ وضع    ) ولكنھ .أن العقل اإل�سا�ي ال �ع��ف بقاض آخر غ�� العقل نفسھ

املعرفة حدودا يجب عليھ أال يتعداها. ومن هنا �ان اهتمامھ األك�� ببيان هذه ا�حدود، ح�ى يضمن للعقل  

�� ميدانھ، ينب�� عليھ أن �س��    الهيمنةصاحب هذا العقل املطلق  ،  إل�سانلداخل نطاقها السيادة املطلقة

عواطف  لتوطيد   من  �ستشعره  وما  أفعال،  من  عنھ  يصدر  ما  �ل   �� العقل  يحكم  وأن  العقل،  سلطان 

. وتأسيسا ع�� هذه الرؤ�ة ر�خ مفهوم  1: أع�ي �� األخالق، والسياسة، والدين، وتذوق ا�جمال"�حساسو 

الواجب، واألمر املطلق �� األخالق، و�انت ا�حر�ة واالستقالل والسالم الدائم والعدل املطلق �� السياسة،  

والتحرر العق�� ا�خالص من قيود الرسوم والطقوس �� الدين، واملعيار الصارم �� تحديد ا�جميل �� علم  

فصار ع�� �ل��ما: ،  ية مع تجاوز التوكيدية من ناحية، والشك من ناحية أخرى العقلية النقدنزعتھ    وا�جمال  

 
ّ

 د، أفإن أك
ّ

فيما يتجاوز هذا النطاق وأبقى    شّك   ،د �� حدود التجر�ة املمكنة وداخل نطاق العمل، و�ن شّك ك

ل العم��، وهما شيئا، اللهم إال أمر�ن اقتضاهما العق�ستث�ي  الصارم ال  العق�ّ�  ع�� ما هو �� داخلھ. ومن�جھ  

 . 2"خلود النفس ووجود هللا

"لقد  وليس لدينا ما هو أبلغ من ا�خاتمة ال�ي وضعها �انط �� ��اية مقالھ حول سؤال التنو�ر، إذ يقول:  

ركزُت اهتمامي �� بح�ي حول حلول عصر االستنارة، ع�� ذلك النوع [من االستنارة] الذي يحرر الناس من  

 
 . 167، ص 1980عبد الرحمن بدوي، فلسفة الدين والتربية عند كانط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  -1
 . 168 -167ص ص  ،نفسهالمرجع  -2
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ٓ
 2202)  مارس  -ارا
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م املسؤولون عل��ا، ووقفُت ع�� املسائل الدينية، ذلك ألنھ ال مص�حة �ح�امنا،  حالة القصور ال�ي يبقون ه 

حالة القصور هذه [الدينية] ال�ي تناولُ��ا،   أنيقوموا بدور األوصياء. ثم    أن�� ما يخص الفنون والعلوم، ��  

"
ً
 واألد�� خز�ا

ً
 . 1�� األك�� ضررا

ال الدين بوصفهم األوصياء، وهم بذلك �ش�لون جند  و�بدو لنا أن �� خاتمة �انط إشارة قو�ة إ�� رج 

باألوهام   الناس  عقول  وتكبيل  والعقالنية  العقل  تدم��  مسؤولية  يحملهم  وهو  والقهر.  والعبودية  الظالم 

وكسر جنوحهم الطبي�� نحو ا�حر�ة والكرامة. و�� خاتمتھ لوم شديد ل�ح�ام الذي يؤازرون رجال الدين �� 

الناس، و�رى أن هذه الوصاية ليست �� مص�حة البالد والعباد. وقد آمن بقوة  فرض الوصاية ع�� عقول  

لهم ح�ى يقدموا  و يسمح لرعاياه باستخدام عل�ي لعقو الذي ��جع االستنارة  أنھ ال خطر ع�� رئيس الدولة  

أنتجوه من أف�ار.   لم ما 
َ
بامللك فر�در�ك الذي أطلق عنان ا�حر�ةللعا تار�خية  ��    وهو بذلك يقدم إشادة 

. و�� هذا السياق يرى �انط أن حصول الشعب ع�� حر�اتھ املدنية سي�ون أمرا فاعال �� تار�خ التقدم  2زمنھ"

 اإل�سا�ي.  

   �� اإل�سا�ي وهيمنتھ  التنو�ر  بقدر  جدا  متفائال  �ان  �انط  إّن  القول  السياق، من  هذا   �� لنا،  بد  وال 

ق قد  األورو�ية  الدول  أن  فيھ  شّك  ال  ومما  ا�حياة  العالم،  وأن  التنو�ر،  مس��ة   �� واسعة  أشواطا  طعت 

الدستور�ة قد تحققت. وقد ترافق ذلك با�حضور الكب�� �حقوق اإل�سان �� مختلف صيغها اإل�سانية. ومع  

ت�ن تحت �ل   ال�ي ما زالت شعو��ا  العالم  �� معظم دول  املنال  التنو�ر املنتظر يظّل �عيد  ذلك، فإن هذا 

 االجتما�� والثقا��.  أش�ال القهر السيا�ىي و 

سارق النار    Δεσμώτης Προμηθεύς(3وما أشبھ �انط اليوم بالبطل اإلغر�قي "بروميثيوس" ( 

البشر، فإّن �انط لم   من اآللهة ومهد��ا إ�� البشر. و�ذا �ان برومبثوس قد سرق النار من اآللهة وأودعها 

ي��دد �� أن يخطف النور و�منحھ ألبناء اإل�سانية من أجل هداي��م وتحر�رهم من ر�قة العبودية والقهر.  

الو�ذا �ان األثينيون قد حملوا   ، فإن �انط �ستحق منا  دوام منقذهم بروميثيوسا�خواتم ليتذكروا ع�� 

 جميعا أن نضع رسمھ شعارا لتنو�ر العقول ورمزا ل�حر�ة �� العالم املعاصر.  

 
يق، إيمانويل كانط، ما هو عصر التنوير؟ ترجمة: -1  . مرجع سابق يوسف الصّدِ
  .نفسهمرجع ال -2
لهة الجبابرة في -سارق النار  -) Prometheus( -بروميثيوس -3

ٓ
حد اال

ٔ
سطوري إغريقي وا

ٔ
وكل  الميثولوجيا اإلغريقية بطل ا

ٔ
، و ا

رضية، زيوس إليه
ٔ
لهة مهمة خلق المخلوقات اال

ٓ
عطاها المميزات، حتى إذا جاء ليخلق اإلنسان لم    كبير اال

ٔ
فخلق الحيوانات كلها وا

لهة من  
ٓ
 بهم، و إذ حرمتهم اال

ً
 للبشر رؤوفا

ً
لهة عليه، و كان محبا

ٓ
ثار بذلك غضب اال

ٔ
لهة فخلقه على هيئتها فا

ٓ
يجد له صفة غير صفة اال

عطاها لهم. فعاقبه بسرقة النارالنار، قام برومثيوس 
ٔ
لهة وا

ٓ
و رخا اسمه  زيوس من اال

ٔ
طلق عليه ُعقابا ا

ٔ
ن ربطه إلى صخرة، ثم ا

ٔ
با

كل كبده 
ٔ
وليمبوس. ويرى اإلغريق  هيراكليس بتجديدها في الليل. في النهاية قام زيوس في النهار ويقوم "إثون"، يا

ٔ
بتحريره، وعاد إلى ا

ن قيام بروميثيوس بتقديم النار للبشر كدليل على كونه من المساهمين في الحضارة اإلنسانية
ٔ
سطورة ا

ٔ
التقليد  في .في هذه اال

صبح بروميثيوس الشخصية الممثلة للكـفاح البشري ضد الظلم والقهر والعبودية وغدا رمزا من الغربي الكالسيكي
ٔ
رموز الدعوة إلى  ، ا

 المعرفة والتنوير.  
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