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Abstract
It is very important to explain the terms science, religion and metaphysics,
and to explain the relation between them and also their origins. The
reason for this is because all branches of knowledge are somehow related
to them, or at least some of them, and they are the primary center of
thought. In this paper, the deductive analytical method is used to divulge
into and explain the effect these concepts have in human thought.
Religion is a set of laws that organize human life, and it depends on faith,
believe and inner acknowledging of religion, taking a clear ideology and
acting according to it. Knowledge and understanding are the two wings of
this faith and believe that are used to fly and land in the state of reality.
Metaphysics is what deals and interacts with reality with analysis, and
then acceptance or rejection.In this paper, we reached an important
conclusion, and that is the inter-connected relation between these
concepts, and there is no conflict between them, as has been claimed.
Rather, one complements the other.
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ادلين والعلم وامليتافزييقيا ..عرض ودراسة
ّ
ّ
اإلبراهيم
حممد حمسن
طالب دكتوراه يف جامعة آل ابليت العاملية ،العراق ،الربيد اإللكرتوينmn40mm1979@gmail.com :
حممدعيل حميطي أرداكن
أستاذ مساعد يف الفلسفة اإلسالمية ،وعضو اهليئة العلمية يف مؤسسة اإلمام اخلميين للتعليم واألحباث ،إيران.

اخلالصة

إن بيان مفردات العلم وادلين وامليتافزييقيا والعالقة بينهما ،ومالحظة مناشئ هذه املفاهيم هل أهمية
كبرية؛ إذ ال خيلو فرع من فروع املعرفة من بعضها ىلع أقل تقدير ،بل يه حمور أسايس يف ك أثر

فكري ،وقد سلكنا يف هذه املقالة املنهج االستقرايئ اتلحلييل ملعاجلة ما هلذه املفاهيم من أثر يف الفكر
البرشي ووضحنا ذلك .فادلين جمموعة قوانني تنظم حياة البرش ،وهذا يرتتب ىلع إيمان واعتقاد

واعرتاف قبيل بادلين ،واتاذ أيديولوجية واضحة ،والعمل ىلع طبقها ،والعلم واملعرفة جناحان هلذا
اإليمان واالعتقاد ،يطري بهما وحيط يف رحال الواقع .وامليتافزييقا يه اليت تتناول أو تتعاىط مع الواقع

باتلحليل ثم القبول أو الرد .وقد توصلنا إىل نتيجة مهمة ،ويه أن العالقة بني هذه املفاهيم مرتابطة،
ٌّ
وال يوجد تنافر بينها كما يدىع ،بل ك منها يكمل اآلخر.
اللكمات املفتاحية :العلم اتلجرييب ،املعرفة ،الفلسفة ،القانون ،اتلجربة.
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املقدمة

ً
ً
داعمة العلم يه املعرفة ىلع أن تكون واضحة جلية؛ ذللك جند العلم حياجج يف طبيعته نوايح

الفكر األخرى املرتكزة ىلع االعتقاد واإليمان.

من هنا جند أن أسلوب العلم ثابت خبالف فروع الفكر األخرى ،فيه تعتمد عليه ،فأدوات املعرفة

أدواته وديدنه اإلثبات وانليف؛ ذللك يتناول ك األشياء واملوضواعت اليت تطرأ ىلع األذهان ،مع األخذ
ً
بعني االعتبار أن مشاهدات العلم واستنتاجاته ً
دائما ما تكون خاضعة للتحقيق وابلحث ،ولكما اكنت
ً
ً
الفكرة كذلك اكنت أكرث ثبوتا وقبوال.
ً
إمجااع ىلع صحة االستنتاجات العلمية وثباتها يف أكرث األحيان من قبل غري
ومن هنا جند أن ثمة
ً
املحققني من انلاس؛ ذلك أنها بعد أن تضع لطاولة اتلحقيق أكرث من مرة تكون أكرث قبوال خبالف
ً
ً
أمورا وحقائق رضورية ال حتتمل اجلدل كما يف العلم،
استنتاجات بقية أحناء الفكر فال توخذ بوصفها
وهذا ما جيعل أحناء الفكر األخرى غري العلم تتسم بالفردية واذلاتية خبالف العلم ،فإنه يتصف

بالعموم واملوضوعية؛ ذللك نرى أن اتلحقق واإللزام صفة العلم ،وأن اإليمان واالعتقاد صفة ادلين،
ً
ً
ىلع أنا جند فاصلة بني طرف العلم وطرف أحناء الفكر األخرى تكون موردا للتغري واالختالف ،ويه
حمط نظر الفلسفة احلقييق؛ إذ إنها تتناول احلقائق فتثبتها وتطرد غريها ،فيه أصل املعرفة ومصدر

االعتقاد وايلقني ،فال ماكبرة إذا قلنا إن الفلسفة حلقة الوصل بني العلم وادلين.

مما تقدم نلا أن نتساءل هل لإلنسان أن يكون بال معرفة فيكون بال علم؟ وهل يكون بال وازع

فوق عقله يلكون بال دين؟ وهل يكون بال تأمل من انلاحيتني فيكون بال فلسفة؟
ً
هذا من ابلعيد إن لم يكن حماال ،فمن املحال أن يليغ اإلنسان عقله وما فوقه ،أو يليغ تأمله
ٌ
باألشياء ،فلو اكن هناك رصاع بني ادلين والعلم ملا قامت حياة اجتماعية ،فالرصاع بينهما موهوم ال
واقع هل ،وديلل ذلك بقاء بناء االجتماع اإلنساين وإال النهدم ولم تقم هل قائمة.
أما ما يروى من الفجائع يف اتلاريخ خالل القرون الوسطى ويف األزمنة القديمة املتمثلة يف احلروب

اليت قامت بني العلماء والفالسفة من جهة ،ورجال ادلين من جهة أخرى ،فيمكن إرجاعها إىل اتهام
الفالسفة والعلماء باهلرطقة اليت سببًا للحكم باملوت ىلع ك جتديد عليم ،وأوضح مثال ذللك يه

تعايلم الكنيسة اليت قضت باملوت ىلع ك إثارة علمية خمالفة ملا جاءت به األسفار املقدسة ،مع أن
احلق هو أن وظيفة ادلين يه اهلداية واإلرشاد وادلعوة إىل اهلل تعاىل ،ال أنها تعليمية كما توهم

الالهوتيون] .انظر :وايت ،بني ادلين والعلم ،ص [18
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من هنا نشأت اخلصومة بني ادلين والعلم ،وما يه يف الواقع إال خصومة بني الالهوت والعلم،
ً
خصومة ليست حقيقية؛ ألن من اعتقد بها تصور أن اإلنسان عبارة عن عقل رصف ،يف حني أن ما

كشف عنه علم االجتماع ووافقه علماء علم انلفس أن اإلنسان عبارة عن جمموعة مشاعر قوية

ونزعة غريزية] .انظر :غدنز ،علم االجتماع ،ص [161

فتعد دراسة مفهوم ادلين والعلم وامليتافزييقا من ادلراسات املهمة؛ دلخوهلا يف ك جماالت الفكر

البرشي ،فاكن تناوهلا بابلحث واتلحليل موضوع هذه املقالة ،حيث ذكرنا املبادئ اتلصورية هلذه

املفاهيم اثلالثة وبيان إمجايل للعالقة بينها وعرض بعض التساؤالت بطريقة االستفهام االستناكري،

الغاية منه إلزام من ال يقول بواقعية بعضها وينكر العالقة فيما بينها ،وإثبات خالف ذلك من خالل
ٌّ
ٌ
بيان االنسجام واتلناسق بينها ،بل ك منها مكمل لآلخر.
بشك تفصي ي
يل املراد منها
أما ما وقع من االختالف واتلنافر فيما بينها دعوى ال أساس هلا ،وبينا
ل
ي
وآثارها ىلع القضايا ادلينية ،ودور ك منها يف حياة اإلنسان وتأثري بعضها ىلع بعض ،وانعاكسات هذا
اتلأثري فتكونت هذه املقالة من مخسة حماور:
املحور ّ
األول :لكيات ومفاهيم
 -1ادلين
ً
ً
ً
أ -لغة :مصدر دان يدين دينا وديانة ،وهو جنس من االنقياد واذلل واخلضوع ،فادلين طاعة،

وربما يكون أصل ادلين بكرس ادلال هو ادلين بفتحها؛ إذ إن أصل مادة دان يفيد معىن القهر والغلبة
ً
واإلذالل واخلضوع ،إذ يقال لغة ادلين بالفتح مرجعه إىل االنقياد والطاعة ،وحيث تظل العبادة

واالنقياد والطاعة يف ذمة العبد للمعبود سبحانه ،فيه اكدلين يف عنقه حّت يف املستقبل ،وهو العنرص
الغائب اذلي يظهر من معىن لكمة ادلين بالفتح] .انظر :الفيويم ،املصباح املنري ،ج  ،1ص 205؛ ابن منظور،

لسان العرب ،ج  ،13ص 167؛ ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج  ،2ص [219

ً
اصطالحا :يصعب تعريف لكمة ادلين  -ىلع الرغم من كرثة استعماهل وتداوهل  -تلعدد املعاين
ب-

اليت تراد منها ،وعدم االنسجام فيما بينها يف بعض املوارد ،فمن سىع تلعريف ادلين من قبل كما يف

بعض األديان الراجئة ،نظر إيله من الزاوية اليت يؤمن بها وغض انلظر عن بايق األديان.

ويف ضوء ذلك يمكن تصنيف تعريفات ادلين بأشاكل خمتلفة حبسب ما نعتمده من املعايري ،فمرة

ً

يعرف ادلين بلحاظ فعايلته ودوره وأخرى حبسب ماهيته ،وثاثلة حبسب صلته باإلنسان وهكذا،
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ً
ويمكن أن نعرب عن بعض هذه اتلعريفات مرة باتلعريف انلفيس ،وأخرى االجتمايع وثاثلة الطبييع
كما ذكر] .انظر :هيك ،فلسفة ادلين ،ص [15

ً
وإذا الحظنا ادلين بانلظرة اإلسالمية فهو عبارة عن معارف تمثل العقائد ومعارف عملية تمثل

األخالق واألحاكم .أما بانلظرة الغربية فادلين عند بعضهم متقوم باخلرافات واألساطري ،وعند بعضهم
ً
ً
بالعمل ،وبعضهم نظر نظرة توافقية ،وبعضهم قال هو ما يبعث ىلع اخلري والسعادة] .انظر :يوسفيان،
دراسات يف علم الالكم اجلديد ،ص [24

وقريب منه ما ذكره الشيخ جوادي آميل بقوهل« :ادلين جمموعة عقائد وقوانني ومقررات بما يه

ناظرة إىل ابلىن اتلحتية لرؤى اإلنسان من جهة ،وإىل أصل ميوهل ونزوعه من جهة أخرى ،ومن ثاثلة

تستوعب األخالق والشؤون احلياتية فادلين جمموعة عقائد وأخالق وقوانني ومقررات وحيانية وعقلية

وضعت يف متناول اإلنسان إلدارة الفرد واملجتمع البرشي وتربيته» ]آميل ،حقيقة ادلين ،ص .[15

بتعريف ينطبق ىلع ك أديان العالم ،أو قل ىلع ك ما يراه علماء األديان
كما يمكن تعريف ادلين
ل

ً
دينا ،إذ يرى بعضهم أن ادلين هو« :جمموعة من اتلعايلم اليت تقدم اإلجابة عن أسئلة اإلنسان الكربى
حول بداية الوجود ونهايته ،واليت تقدم لإلنسان بعض اتلعايلم اليت تساعده ىلع تلمس طريقه حنو

اغيات اخللق» ]يوسفيان ،دراسات يف علم الالكم اجلديد ،ص .[31

 -2العلم
ً
ًّ
لغة :ضد اجلهل ،يقال علم فالن اليشء أي عرفه ،سواء اكن هذا اليشء املعلوم واملعروف حقا أم
ً
ً
ً
باطال ،صوابا أم خطأ] .ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،10ص [264
وقبل اتلعرض للتعاريف االصطالحية للعلم نقول إن الغاية من ك تعريف رفع اإلبهام عن

املعرف ،ويتحقق أما بوضع مفهوم آخر أوضح أو ببيان آثار اليشء املراد تعريفه وخواصه ،أو ببيان
أجزائه املؤلف منها ،أو ببيان ماهيته ،كقونلا :اإلنسان حيوان ناطق ،فإذا اكن اليشء املراد تعريفه
واضح ال إبهام فيه فهو ٌّ
غين عن اتلعريف ،لكفظ الوجود ،ومن هذه األلفاظ لفظ العلم] .سبحاين،

نظرية املعرفة ،ص [18

ًّ
ٌّ
ذللك قال الرازي إن العلم ٌ
كسبيا
مستغن عن اتلعريف ،واستدل ىلع ذلك بأنه لو اكن
رضوري
أمر
ل

لزم ادلور] .انظر :اجلرجاين ،رشح املواقف ،ج  ،1ص [66 - 62

واتلعريف املشهور للعلم هو ك ما هل موضوع يبحث فيه عن عوارضه اذلاتية ،فيشمل العلوم اليت
ًّ
ًّ
عتباريا .نعم ،للعلم استعماالت أهمها االعتقاد ايلقيين املطابق للواقع ،أو
تكوينيا أو ا
يكون موضوعها
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ُ
جمموعة من القضايا اليت أخذ بعني االعتبار لون من اتلناسب بينها وحمور خاص جيمعها ،وقد تكون

هذه القضايا أعم وتشمل االعتبارية ،وقد تتص باحلقيقية أو جمموعة من القضايا يمكن إثباتها عن

طريق اتلجربة كما هو استعمال الوضعيني ملفردة العلم ]الزيدي ،املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة ،ج  ،1ص

 ،[55واملقصود من العلم يف هذه املقالة هو العلم اتلجرييب.
 -3امليتافزييقيا

حسب ما ينقله مؤرخو الفلسفة فإن هذا اللفظ (امليتافزييقا) يف ابلدء قد جعل ا ً
سما ألحد كتب

أرسطو ومقاالته ،وهو من حيث الرتتيب يأيت بعد كتاب الطبيعة من قبل شخص أندرونيقوس

الروديس

تعليم الفلسفة ،ج  ،1ص [64

يف القرن األول قبل امليالد] .انظر :مصباح الزيدي ،املنهج اجلديد يف

واملعىن االصطاليح هلا إما العلم بموجودا لت ال تدرك بواسطة احلواس ،فيه يف اعلم ما فوق اتلجربة وما

وراء الطبيعة ،مثل اهلل وانلفس ،وهذا ما ذهب إيله رينيه ديكارت

إذ قال« :غرض علم

ما بعد الطبيعة أو الفلسفة األوىل هو معرفة اهلل وانلفس» ]صليبيا ،املعجم الفلسيف ،ص .[301
واعتربها توما األكويين

«بمزنلة علم ك ما يكشف ما فوق الطبيعة وهو يفهم

هذا الفارق ما فوق باملعىن املسييح ،حبيث إن صورته الكربى يه اإلليه ولك ما يتعلق به اكإلهل،
ً
واملحرك األول ،والغاية األخرية ،وانلفس بوصفها خادلة ] »...الالند ،املوسوعة الفلسفية ،ج  ،2ص .[790
وأما ابلحث عن الوجود من حيث الوجود توصل إىل إدراك اجلوهر اثلابت وراء األعراض املتغرية.
]احللو ،معجم املصطلحات الفلسفية ،ص [104

أو تكون ً
علما يبحث فيما جيب أن يكون ،أي يف الوجود املثايل ال ألن هذا انلمط من الوجود أىلع

من الوجود الواقيع فحسب ،بل ألنه يفرسه ويبني أسبابه] .صليبا ،املعجم الفلسيف ،ص [301

ً
ًّ
تساؤيلا حياول الكشف عن ماهية الوجود حبيث اكنت هذه
ذللك ظلت امليتافزييقا طوال تارخيها حبثا
ً
املسألة أول مسألة أثارت واجتذبت أنظار واهتمام الفالسفة ومثلت هلم أكرث األشياء دهشة.

واكن ابلحث يدور فيها عن األمور العامة للوجود ،ويه جمموعة مواضيع يطلق عليها يف العرص
ً
اإلساليم اسم "األمور العامة" ،كما ويرى بعض الفالسفة اإلسالميني أن اسم "ما قبل الطبيعة" أيضا
ٌ
مناسب هل ].مصباح الزيدي ،املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة ،ج  ،1ص  ،[64ومفردة الفلسفة تساوق مفردة
امليتافزييقيا.
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املحور اثلاين :نظرة تارخيية لدلين والعلم وامليتافزييقيا
االعتقاد السائد عند كثري من العلماء بأن تاريخ العالم لم يكن خيلو من ادلين يف فرت لة من الفرتات،
ً
وهذا بدوره داع عددا غري قليل من املفكرين إىل اتلأمل يف رس منشإ ادلين« ،والسؤال عن منشإ ادلين
ٌ
ً
ً
ً
هو سؤال عن علة ظهوره يف ظل هذا اتلصور يكون ادلين ظاهرة خارجية مستقلة عن اإلنسان،
ً
ً
ً
ً
ً
ومنفصلة ً
تماما عن اعتقاده هذه الظاهرة بوصفها واقعية خارجية من هنا قدمت أجوبة متنوعة عنه»
]اآلميل ،حقيقة ادلين ،ص .[23

ً
ونتج عن ذلك نظريات وآراء عدة ،فمثال آمن بعض أهل االجتاهات اإلحلادية بأن جذور ادلين
ً
تنشأ من اخلوف من أحداث الطبيعة ،وآخرون آمنوا بأن هناك عوامل اجتماعية تدعو بين اإلنسان إىل

امليل لدلين.

ويف املقابل يوجد عدد غري قليل آمن بأن منشأ ادلين هل عوامل وأسباب اكلعقل والفطرة وما شابه.
ً
ىلع الرغم من إذاعنه بأن الطبيعة مملؤة باآليات ادلالة ىلع وجود
فمثال ديفيد هيوم
اخلالق ،فهو «يؤمن بأن اإليمان ال يستند إىل العقل وعمق اتلفكري ،بل إىل القلق جتاه وقائع احلياة

وأحداثها وإىل املخاوف واآلمال اليت حترك ما ركد من الفكر البرشي» ]هيوم ،تاريخ طبيىع دين ،ص ،[28
وقريب من هذا االعتقاد يعتقده فرويد] .فرويد ،تمدن وماللت های آن ،ص [26

أما اذلين آمنوا بأن منشأ ادلين هو الويح والعقل والفطرة ،فأدركوا بأن إرادة اهلل  هداية

االنسان عن طريق إنزال الويح وجتليه لألنبياء ،بل امليل إىل ادلين من آثار اتلفكري واتلأمل العقالين،
ً
فعندما يتفكر اإلنسان يف رس الوجود يرى يف ك يشء آية تدل ىلع وجود اخلالق تعاىل ،فاالنسجام

وانلظام بني الظواهر وتدبري املخلوقات يشهد بذلك ،بل حّت بعض من ال يؤمن باهلل يؤمن بأن
اإلنسان متدي ٌن بالطبع] .ادواردز ،برهان های امجاع اعم خدا در فلسفه ،ص [157
نعم ،حاجة ادلين الفطرية غري الفطريات املودعة يف اإلنسان وباألخص الغريزية اكلطبيعية
احليوانية؛ إذ يُغفل عنها.
ومن هنا بعث األنبياء تلذكري اإلنسان بما نيس من فطرته« ،فبعث فيهم رسله ،وواتر إيلهم أنبياءه؛

ليستادوهم ميثاق فطرته ،ويذكروهم منيس نعمته ،وحيتجوا عليهم باتلبليغ ،ويثريوا هلم دفائن

العقول» ]نهج ابلالغة ،اخلطبة األوىل ،ص .[23

ً
عموما ،فلو نظرنا إىل تاريخ الفكر البرشي ،جند أنه بدا مع بداية
أما منشأ الفلسفة والعلم
ٌّ
مستمر معه حّت نهاية اتلاريخ .فأينما حل اإلنسان حل معه اتلفكري ،وليس دلينا
اإلنسان ،وهو
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معلومات دقيقة عن أفاكر اإلنسان غري املكتوبة إال ما حيدسه علماء اآلثار مما ظفروا به من
املتحجرات وابلقايا املطمورة ،أما األفاكر املكتوبة فقد ظهرت بعد اخرتاع اخلط .هذا ويعتقد مؤرخو

الفلسفة أن أقدم اآلثار الفلسفية تتعلق حبكماء ايلونان اذلين اعشوا قبل امليالد] .مصباح الزيدي ،املنهج
اجلديد يف تعليم الفلسفة ،ج  ،1ص [15

فيف القرن الرابع قبل امليالد أرجع أرسطو نشاة الفلسفة إىل ايلونان ،واحندر بها إىل طاليس يف

انلصف األول من القرن السادس قبل امليالد ،ويف القرن اثلالث قبل امليالد وضع (ديوجني الالبريت)
كتابًا أرجع فيه نشأة الفلسفة إىل تراث الرشق القديم.
ً

فمثال يف هذا الصدد يقول جيمس« :الفلسفة ايلونانية فلسفة مرصية مرسوقة» ]جيمس ،الرتاث

ًّ
شفاهيا ،ولم يدون
املرسوق ،ص  ،[25فاملرصيني القدماء استحدثوا مذهبًا شديد الرسية اكن يتداول
ً
للحفاظ عليه ،وهذا ظل فرتة مخسة آالف اعمل يعمل به إىل أن ُسمح لإلغريق باتلعلم مبارشة من
الكهنة املرصيني .ويضيف أن «الفلسفة املرصية غري املكتوبة واليت تمت ترمجتها إىل ايلونانية القديمة
يه وحدها فقط اليت وجدت هذا املصري ابلائس .تراث رسقه اإلغريق» [املصدر السابق] ،حيث يرى أن
قبل امليالد اغتصب مكتبة اإلسكندرية «ونهبها واصطنع

اإلسكندر األكرب اذلي غزا مرص اعم
ً
قبل امليالد) مكتبة نلفسه من الكتب املنهوبة» [املصدر السابق].
أرسطو (

 :إن «اتلضليل يف حركة الرتويج للفلسفة ايلونانية يبدو
ويقول جيمس
ً
ً
ً
ً
وفاضحا إىل أقىص مدى عند اإلشارة عمدا إىل أن نظرية املربع القائم ىلع وتر املثلث قائم الزاوية
سافرا
ً
يه نظرية فيثاغورث ،وهو ٌ
زعم أخىف احلقيقة قرونا عن أعني العالم  ...إن املرصيني هم اذلين علموا

فيثاغورث وايلونانيني الرياضيات اليت عرفوها» بعد أن أتيحت هلم فرصة اتلعلم من اثلقافة املرصية.
[املصدر السابق]

ي
فقال« :إن نور العلم قد انبثق يف الرشق ،وإنه ما من شك يف
وكذا رصح سارتون
ً
أن معارفنا العلمية حنن الغربيني مهما يكن أمرها فإنها ترد أصال إىل الرشق» ]احلايج ،نظرية املعرفة يف

اإلسالم ،ص .[12

ً
ً
مكتوبا وصل إيلنا
وما تقدم وإن أمكن اتلأمل فيه ،حيث إن احلضارة ايلونانية ثبت أن هلا تراثا

الكثري منها ،وترمجت لعدة لغات وأوضحها كتب املعقول من الفلسفة واملنطق ،خبالف احلضارة
يسري ال يعتد به ،ولكن يمكن
العربية فلم يصل إيلنا منها تراث مكتوب ،وإذا وجد فهو مقدار جد
ل

قبوهل يف اجلملة.

ثم إن الفلسفة والعلم انتقلت إىل أوربا يف الفرتة من القرن العارش إىل القرن اثلالث عرش ،مما
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ً
أحيا الفلسفة الطبيعية واليت حتولت الحقا بواسطة اثلورة العلمية اليت بدات يف القرن السادس عرش

تلجديد األفاكر واالكتشافات اليت بدورها أزاحت املفاهيم واتلقايلد ايلونانية السابقة ،واستبدتلها
ً
باملنهجية العلمية ،ورساعن ما لعبت الطريقة العلمية دورا أكرب يف تكوين املعرفة] .مصباح الزيدي،
املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة ،ج  ،1ص [29

ولم يبدأ ظهور العديد من السمات املؤسسية واملنهجية للعلوم حّت القرن اتلاسع عرش إىل جانب

تغيري الفلسفة الطبيعية إىل مفهوم العلوم الطبيعية] .املصدر السابق ،ص [39

املحور اثلالث :العالقة بني العلم اتلجرييب والقضايا ادلينية
إن أشد منافس لدلين حسب فهم الكنيسة وظهر يف القرن السابع عرش امليالدي هو العلم اتلجريب،

إذ اعرض ما جاءت به الكنيسة بقيادة الالهوتيني من خالل إثبات املناهج العلمية ،وادلفاع عنها ىلع

أيدي العلماء .وقد جتّل ذلك يف ثالثة حقول علم الكونيات ( )Cosmologyوعلم اإلنسان
( )Anthropologyوعلم انلفس ( ،)Psychologyواملالحظ أن احلقل األول اختص به اغيللو

واثلاين اختص به داروين ،واكنا متعارضني مع انلصوص ادلينية ،أما احلقل اثلالث وهومن اختصاص
ً
فرويد واكن أقل وطأة من األولني يف معارضة انلصوص ادلينية.
وأما إذا الحظنا فرتة ما قبل القرن السابع عرش ،كما لو نظرنا إىل القرن السادس عرش جند أن

اكنت يه حمط األنظار،
نظرية دوران األرض حول الشمس لكوبرنيكوس
ً
حيث حتدت بقو لة ما قررته الكنيسة ،وهو ما خيالف هذه انلظرية وازداد األمر تعقيدا بعد ما وضع
ً
 ،حيث
تلسكوبا مستوحيًا فكرته من كوبر إىل أن وصل األمر إىل عرص نيوتن
اغيللو

ًّ
رياضيا.
وجهت أقوى صفع لة للكنيسة وأتباعها باكتشافه قوانني احلركة وحساب املدارات الكونية

ً
اصطداما باحلقائق ادلينية نظرية االنتخاب الطبييع
وباملقارنة بني هذه احلقول جند أن أكرث انلظريات
ً
دلاروين ،حيث اعتمدت مبدأ الصدفة اذلي يرفضه العقل قبل ادلين ،فاكنت حاضنة نلمو احلركة

اإلحلادية وإنكار املبدإ األول ،ولكن يف نفس العلم احلديث ويف أوساط غربية نوقشت هذه انلظرية،
ً
رفضا ًّ
تاما ،حيث أثبتت ادلراسات العلمية احلديثة أن الرشيط الورايث وما حيتويه من تعقيدات
ورفضت

عجيبة يف اخللية يكذب مدعيات ادلاروينية ،وأن االعتماد ىلع الصدفة أمر باطل ،يضاف إىل ذلك ما

 ،وهو أقدم هيك عظيم يعود إىل ما قبل أكرث من أربعة ماليني
اكتشفته اتلنقيبات األثرية يف سنة
ً
سنة ،فهذا ٌ
أثر يطرد فكرة أن أصل اإلنسان قرد أو شبيه به تطور إىل أن صار إنسانا.
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ولكن مع ما قدمه العلم اتلجرييب من خدمات عظيمة للبرشية ،وسار بعجلة اتلطور إىل األمام،

وأجاب عن بعض األسئلة ظلت كثري من األسئلة لم يستطع اإلجابة عنها ،ويه أسئلة حمورية

ومفصلية يف حياة اإلنسان اكلسؤال عن أصل الوجود.

والغاية منه اتلميزي بني اخلري والرش وبني األخاليق والالخاليق ،من هنا استعان العلم بادلين

لإلجابة عن أسئلة كهذه .فالتسليم بادلين وجعله املرجع يف امليدان اكن هو احلل األمثل اذلي يكفل

َ
َ َ ُّ َ ذ َ َ ُ ْ َ ُ
َ ذ ُ
ول إِذا
جيبوا هلل ول ِلرس ِ
استمرار املسرية ،وهذا ما عرب عنه القرآن بقوهل تعاىل :يا أيها اَّلِين آمنوا است ِ
َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ذ َ َ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ذ ُ َْ ُْ َ ُ َ
َشون[ سورة األنفال.]24 :
دَعكم ل ِما ُييِيكم واعلموا أن اهلل ُيول بني المرءِ وقلبِ ِه وأنه إَِل ِه ُت

ً
بل أكرث من ذلك ،إذ جند أن االطمئنان واإليمان والعيش برغد بعيدا عن انلكبات واالضطراب

ْ
ََ
ِكر اهلل َت ْط َم ُّ
ِئ
اذلي يسىع اإلنسان لالبتعاد عنه ال حيققه إال ادلين واإليمان باهلل تعاىل :أَل بِذ ِ ِ
ِ
ُْ ُ ُ
وب] سورة الرعد.[28 :
القل

ٌ
ٌ
وذلك أن ك العلوم والفلسفات متغرية بطبيعتها قابلة للتاكمل من حني إىل آخر.

«وهكذا نرى أن ادلين ال يكتيف بتعبئة اإلنسان وحتضريه لالنطالق ،بل حياول صيانة اإلنتاج
ً
البرشي يف حقل العلم ونظائره يف إطار مقدس ،فيعطيه القداسة واالحرتام دون أن جيعل منه مطلقا
ً ُ
ً
جديدا ً
وإلها يُعبد واكمال حيمد .وهذا اإلطار املقدس حول اإلنتاج البرشي يبدو اكخلطوط العريضة يف
ً
ًّ
ً
نهائيا أمام اإلنسان
فضاء ال
حياة اإلنسان ،ويتجاوز تأثريه عن اتلنشيط واتلقديس ،بل يهيئ أيضا
يتناسب مع طموحه الالنهايئ ومع حركته ادلائمة» ]الصدر ،ادلين والعلم ،ص .[13

وهذه اتلهيئة جتمع بني االكتفاء اذلايت واالرتضاء انلفيس وبني احلركة والسيع ،وجتعل اتلاليق بني

اثلبات واتلغري ،بني اإلطالق والنسبية ،فيتم لإلنسان حقيقة إيمانية متاكملة.

املحور الرابع :ابلعد امليتافزيييق يف ادلين

َ
ىلع قدر حاجة البرش إىل ادلين يتخذ األخري شلكه املنتظر منه .واحلاجة بنت املعرفة .فإدراك احلاجة
َ
ِّ
يكون بمعرفة تلك احلاجة .وحتديد قيمة املرتقب من ادلين ومعرفة قدر احلاجة إيله ونوعها ،هما ما يوضح

حدود ومساحة ادلين ،فالقرآن إنما أنزل ىلع رسول اهلل  يلخرج انلاس من الظلمات إىل انلور.

َ
فال ينتظر من القرآن أن يكشف نلا عن أصول العلوم ومبادئها ،من فزيياء وكيمياء أو حيوان أو
ٌ
إشارات من ك ذلك ،لكنها يف حدود ما يؤكد ىلع
صحيح أن يف القرآن
نبات ،وأن يتحدث نلا عنها.
ل
ابلعد اإلليه هلذا الكتاب ،وبالقدر اذلي يثبت العمق الرباين هل ،واذلي هل القدرة ىلع ك انلاس يف
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خمتلف األعصار واألزمان.
فهو بتلك اإلشارات يكشف عن ك ذلك ،ويبني أنه يتقدم اتلجربة البرشية بمئات السنني ،لكن
ي
تربوي وللهداية ،وليس يلعلم الفزيياء والكيمياء وغريها من
غرض
ك تلك اإلشارات إنما يه ل ل
ً
العلوم ،إذن ال يمكن القول بأي حال :إن القرآن يطرح نفسه بديال عن إرث اتلجربة البرشية وعن
ً
جمهودها العليم ،وكذلك القرآن لم يطرح نفسه بديال عن قدرة اإلنسان اخلالقة ومواهبه وقابلياته يف
ً
ً
مقام الكدح يف ك ميادين احلياة ،بما يف ذلك ميدان املعرفة واتلجربة ،وإنما طرح نفسه طاقة روحية
ً
ً
ِّ ً
مفجرة لطاقاته ،حمركة هل يف املسار الصحيح وهذا واضح من خالل مراجعة آيات
موجهة لإلنسان،
القرآن الكريم ،إذ إن الغالب ىلع السياقات العامة لآليات الكريمة واألسايلب واخلطابات القرآنية يه
هلداية اإلنسان ،وإن اكن ال خيلو يف موارد يسرية من إثارات علمية.

ً
ً
هذا مضافا إىل أن القرآن الكريم يف جمال ابلحث واإلبداع والكشف ال يكون بديال عن قوى
ً
اتلفكري البرشي ،وال عوضا عنها ،وال جيب أن نتوقع منه أن يطرح أساسيات العلوم البرشية
ومبادئها ،وال أن يُبتىغ أن يديل برأيه فيها؛ ألن القرآن لو اكن يف مقام بيان هذه احلقائق ومبادئ
ي
خاص بفئ لة من العلماء
كتاب
مزنل للبرشية مجعاء إىل
كتاب
العلوم للزمه أن يتحول من
ل
ل
ل
واملتخصصني ،وجلعلوه ً
درسا هلم يعرضونه يف عدة دورات علمية.
ي
ومن غري شك فإن تعيني ماكنة القرآن ووظيفته يف ساحة احلياة حيدد ماكنة ادلين ووظيفته قبلها.

َّ
فباعتبار أن القرآن هو الكتاب املقدس يف اإلسالم ،ولك ما يف اإلسالم يوجد يف القرآن ،يتبني أن
ِّ
ِّ
ات من احلياة ،ويعطيه آيلاتها يف حدود ما هل
ادلين يبني ويكشف عن معارف لإلنسان ،ويفرس هل حمط ل
ارتباط عضوي باهلداية والكمال اإلنساين ،وال يوجد مرجع أو مصدر آخر يمكن لإلنسان أن يستسيق

منه تلك املعارف.

وال بد  -قبل معرفة املسائل الفلسفية اليت تضمنها ادلين  -من اإليمان بوجود واقعية ،وإال لو كنا

نتوهم أن الفلسفة والواقعية ويلدة ادلين لاكن ك من أنكر ادلين أنكر الواقعية ،واحلق خالف ذلك؛
إذ يوجد من ينكر ادلين ويؤمن بالواقعية.

َ
عدم وجود مالزمة بني اإليمان واالعتقاد بادلين وجهة نظر الفلسفة اإلسالمية؛ إذ تعد
ويؤيد
ً
ً
متعال عن احلواس فكرة راجعة للطبيعة اإلنسانية ،وال عالقة لوجودها بادلين.
بواقع
فكرة االعتقاد
ل
ل
ويمكن القول إن هذه الفكرة تعميم حقييق لقانون العلية ،فما من إنسان إال ويعرتف أن لك
حادثة سببًا معينًا هو املوجد هلا ،وهذه القاعدة ال نكابر إن قلنا إنها ٌّ
أس لك العلوم اتلجريبية
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والفلسفية ،فلو لم يكن اعتقاد مسبق بأن لك حادث لة سببًا ملا حبثنا عن األسباب ،وهذا األصل العليم
هو املالك يف وجود فكرة اخلالق يف أذهاننا.

ومن أهم املسائل اليت وقعت موقع ابلحث مسألة إماكن املعرفة غري احلسية بني املد واجلزر يف
الفلسفات األوربية ،خبالف موقف الفلسفة اإلسالمية ،حيث إنه بيق ثابتًا لم يتغري ،وتمثل بإماكن

رصح للمعرفة الغيبية عرب العقل ،تتصف بايلقني غري القابل للشك واإلنكار ،كما يف املنهج
ل
إقامة
األرسطي املعروف.

فمن أهم اإلجنازات اليت قدمتها الفلسفة اإلسالمية للبناء املعريف هو ابلحث عن حقيقة العلم

والكشف عن هويته وواقعيته ،فإذا استقرأنا بعض العلوم ادلينية كعلوم القرآن واتلفسري والفقه
واألصول والالكم وغريها من العلوم ،جند أن الكثري من مسائلها ،بل يف أغلب مسائلها ،ترجع إىل

اإليمان بكربيات القضايا امليتافزييقية واالعتماد عليها ،مثل استحالة اجتماع انلقيضني وارتفاعهما

أو استحالة اجتماع الضدين أو استحالة ادلور والتسلسل.

فالكثري من ابلدهيات األويلة وغريها يه األساس يف االنطالق إلثبات أمهات املسائل ادلينية ،فعّل
ً
ً
ً
سبيل املثال إذا الحظنا علم األصول مثال ،جند أن هناك حبوثا كربوية تبحث فيه ،كبحث مقدمة
ً
عموما وغريها ،ويه
الواجب أو حبث الضد أو حبث احلسن والقبح العقيل أو مباحث ادليلل العقيل
تتوقف بشك ي
تام ىلع إثبات كربيات عقلية.
ل

وكذا إذا الحظنا علم الالكم (اإلهليات باملعىن األخص) جند أمهات مسائله مثل مسألة إثبات

واجب الوجود وأدلة ذلك كديلل اإلماكن والوجوب ،وديلل احلركة واملحرك وديلل احلدوث وغريها من
األدلة مستندة إىل قضايا فلسفية حبتة ،وكذا األدلة العقلية ىلع العصمة وابلعث وغريها من املباحث

الالكمية تعتمد ىلع املباحث امليتافزييقية.

مما تقدم تبني أن ادلين بكل ما حيمل من علوم يتضمن الكثري من املباحث الفلسفية واألصول

امليتافزييقية ،بل يف بعض املوارد ال يمكن إثبات بعض مسائله إال من خالهلا.
املحور اخلامس :توظيف ادلين والعلم والفلسفة يف حياة اإلنسان

حاجة اإلنسان إىل ادلين حاجة فطرية تفوق حاجته إىل الطعام والرشاب ،فابلعد عن ادلين نتيجته

الشعور بالضيق واملعاناة ،وقد دل الرشع واحلس ىلع أن اتلدين رضورة فطرية ،أما ادلالئل الرشعية

ْ ُ ِّ ذ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ِّ ُ َ ُ َ َ
ُ ُ
َ ََ
َ ْ َ َ َ َ ُّ َ
ت ب ِ َربك ْم قالوا بل
ورهِم ذريتهم وأشهدهم َع أنف ِس ِهم ألس
ه
ظ
ِن
م
م
آد
ن
ب
ِن
م
ك
كقوهل تعاىل :وإِذ أخذ رب
ِ
ِ
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ََ
َ َ
َ ْ َ َ َُ ُ ََْ ْ َ َ
امة إنذا ُك ذنا َع ْن َه َذا ََغفل َ
كْ
ِني] سورة األعراف ،[172 :وقوهل  :فأق ِمْ ْ َوجه ْ
ِ
ش ِهدنا أن تقولوا يوم ال ِقي ِ ِ
َ
َ ِّ َ َ َ َ َ
َ ً
َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
اّلل ْ َذل َْ ِّ
لْ
اس ْ ْ
ث ْانلَ ِ ْ
ن ْأك َْ
كْ
ق ْ ِْ
ِيل ْ ِِلل ِْ
ل ْتبد ْ
اس ْعليها ْ ْ
ت ْفط ْر ْانل ْ
اّللِ ْال ِ ْ
تْ ْ
ين ْحنِيفا ْْف ِطر ْ
ل ِِّدل ِْ
ِك ْادلينْ ْالقيمْ ْول ِ
َ َ َ
ون] سورة الروم.[30 :
يعلمْ ْ

وأما ادلالئل احلسية فتتجسد يف حاجة اإلنسانية لوجود الضوابط والقوانني ،فابلاحثون يف تاريخ
ً
موداع يف فطرة
األديان أكدوا ىلع حاجة اإلنسان إىل اتلعبد يف فطرته .وإذا الحظنا معىن ادلين جنده

ٌّ
مدين بالطبع» ]ابن خدلون ،املقدمة ،ج  ،2ص .[241
اإلنسان« ،فاإلنسان

ووجه العالقة بني ادلين وطبيعة اإلنسان املدنية يه أن من أهم وظائف ادلين تنظيم حياة البرش،

عالقات تربطه مع بين نوعه ،فيحتاج ال حمالة إىل ما ينظم عالقته مع غريه ومع
وال يتم ذلك إال بإجياد
ل

الطبيعة ،وهذه يه صبغة املدنية اليت جبل عليها اإلنسان يف فطرته.
ً
ًّ
وألجل ذلك يعد اتلدين حقا من حقوق اإلنسان ال يقل أهمية عن حقوقه األخرى ،وجيب محايته

وصيانته وتوفري الضمانات اليت حتميه وتصونه؛ ألنه تعبري حقييق عن ضمري اإلنسان ووجدانه ،ومن

الصعب والعسري ىلع اإلنسان أن يهنأ حبياة ،أو أن ينعم بعيش يتناقض مع ضمريه ووجدانه ،فحق اتلدين
هو حق اإلنسان يف أن يعتقد ما يراه صوابًا ،وأن خيضع ملا تمليه عليه اعتقاداته وقنااعته ،وأن ال يقوم
ً
بعمل يتناقض مع ضمريه ،أو أن يمارس سلواك ال يتسق وال ينسجم مع ما يمليه عليه اعتقاده ووجدانه.
من هنا جند أن ادلين يليب ك حاجات الفرد العقلية كتنمية العقل من خالل رفده باألجوبة اليت
يتطلع إيلها ،بما حيمل من أسئلة واستفهامات يف غريزته عما وراء الغيب بشك ي
اعم ،فيأيت ادلين
ل
ً
ً
ليشبع حاجة العقل يف هذا املجال فاإليمان باهلل ليس غريزة فطرية فحسب ،بل هو رضورة عقلية
َْ ُ ُ
ً
ً
حائرا بغري جواب :أم خلِقوا
كذلك ،وبدون هذا اإليمان سيظل هذا السؤال اذلي أثاره القرآن قلقا
َ

َ

َْ ُ

َْ ُ َ

م ِْن غ ْي ْ
َشء أم ه ُم اخلال ِقون[ سورة الطور ،]35 :وتكريمه بإبعاده عن اخلرافات واألوهام واألساطري
ِ

كنسبة تنظيم الكون إىل الطبيعة الصماء العاجزة عن إجياد نفسها.

ودعوته إىل ابلحث واتلفكري واتلأمل يف الكون لكشف أرساره واآليات اليت ترصح بوجوب انلظر
ذ
ٌ ًّ
واتلفكري ،وتدعو إىل إعمال العقل ،وتنبه ذوي األبلاب ،كثرية جدا ذللك خيتم كثري منها بـ إِن ِيف
َ
ُ
ً
َذل َِك ََّل ِْك َرى ِألول ْاأل ْبلَ
اب وقد تكررت هذه اللفظة "األبلاب" مرة يف القرآن الكريم ،وتكررت
ِ
ِ
ً
ً
لفظة "العقل" ومشتقاتها مرة ،وتكررت لفظة "فكر" ومشتقاتها مرة ،مما يدل ىلع احرتام
العقل وحثه ىلع اتلفكري] .الزحييل ،وظيفة ادلين يف احلياة وحاجة انلاس إيله ،ص [59

وفريضة اتلفكري يف القرآن تشمل العقل اإلنساين بكل ما احتواه من هذه الوظائف جبميع

خصائصها ومدلوالتها ،فهو خياطب العقل الوازع والعقل املدرك والعقل احلكيم والعقل الرشيد ،وال
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ً
ً
ً
حنو ال نظري هل يف كتاب من كتب األديان.
ىلع
ال
يذكر العقل عرضا مقتضبًا ،بل يذكره مقصودا مفص
ل

]العقاد ،اتلفكري فريضة إسالمية ،ص [8

وكذا يليب ادلين حاجات اإلنسان انلفسية ومن هنا اكن حرص اإلسالم الشديد ىلع حترير البرش

من شهواتهم ،ال بفرض الرهبنة عليهم ،وال بتحريم االستمتاع بطيبات احلياة ،وإنما بتهذيب
استجاباتهم إيلها ،ومنح انلفس االطمئنان واالستقرار ،ساعيًا تلحقيق قوة اإلرادة بأىلع مستوياتها.

هذا ىلع املستوى الفردي ،أما ىلع املستوى االجتمايع فادلين من أهم وسائل تهذيب سلوك اإلنسان
َ

َ َ

َ

َ

ْوالعاف َ
وضبط انفعاالته واتلحكم يف غرائزئه ومتطلباته ،قال تعاىلَ  :والَك م َ
ني ْالغيظ َ
اس
ِني ْع ِن ْانلََّ ِ ْ
ظِ ِ
ً
]سورة آل عمران ،[134 :بل هو من أجل أدوات الضبط االجتمايع وأكرثها فاعلية ،يف وقاية املجتمع من
ذ

َّ

َ َْ َ

َ

َْ ْ َ

ُْْ َ

اجلريمة ومحاية الفرد من الشذوذ واالحنراف ،قال تعاىل :إِن الصالة تنَه ع ِن الفحشاءِ َوالمنك ِر] سورة

العنكبوت.[45 :

َ
كذب ورسق لة وغريها ،ويندب إىل ك سلوك قويم
فادلين حيرم وجيرم ويمنع ك
ل
سلوك م ل
قتل و ل
شني من ل

من صدق وعدل وتسامح؛ ليس مع املوافقني يف ادلين وحسب ،بل وحّت مع املخالفني ،قال تعاىل:
ُْ

َ

َ

ََ

ّ

ْ

ً

َ

َ

َ ً
َّ َ
ُ
ُ
يما َوأ ِس ً
يا] سورة اإلنسان ،[8 :ويقول ابن حزم« :ثق باملتدين وإن
َ ويط ِعمون الطعام َع حبِ ِه مِسكِينا ويتِ

اكن ىلع خالف دينك ،وال تثق باملستهرت وإن ىلع دينك» ]ابن حزم ،الرسائل ،ج  ،1ص .[350
ٌ
ٌ
فليس اكدلين وسيلة فعالة يف ضبط سلوك اإلنسان وخلق روح املراقبة اذلاتية دليه ،تلك املراقبة
اليت حتجز اإلنسان عن الوقوع يف الرش واإلفساد يف األرض.

وتمتد وظيفة ادلين لتشمل العالقات االجتماعية بني انلاس ،من خالل تمتني روابط اتلاكفل وتعميق
ٌ
عضو
وسائل اتلعاون واتلعاضد بني األفراد واجلمااعت ،فأصبح َمثلهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتىك منه
ً
تداىع هل سائر اجلسد بالسهر واحلم ،كما ورد يف احلديث الرشيف ،فمن حق اجلميع أن حييا حياة تليق

بآدمية اإلنسان وتتناسب مع تكريم اهلل هل» ] الزحيل ،وظيفة ادلين وحاجة انلاس إيله ،ص .[87 - 83
هذا ويمكن بمالحظة القرآن الكريم أن جند أن الوظائف اليت يقدمها ادلين لإلنسانية تتجّل بشك

َ
ُ َ ِّ ُ َ ُ ذ َ َ ُ ذ
الس ْب ُع َو ْاأل ْر ُض َو َمن فِيه ذن َوإن ِّمن َ ْ
َشء
واضح يف بعض اآليات القرآنية ،قال تعاىل :تسبح َل السماوات
ِ
ِ
َ
ذ ُ َ ِّ ُ َ ْ
ذ َْ َ ُ َ َْ َ ُْ ذُ َ َ َ ً
ِيما َغ ُف ً
ورا] سورة اإلرساء ،[44 :فيف اآلية إشارة إىل
كن َل تفقهون تسبِيحهم إِنه اكن حل
إَِل يسبح ِِبم ِده ِ َول ِ

ما توصل إيله العلم من أن ك يشء يف الكون يف حالة حركة وتغري ،ويسري بنسق منتظم منقاد للحق
تعاىل.

َْ
َ ُ َ ُ
ذ َ َُُْ َ ذ َ َْ َ ُ
َْ ُ ذ َ َ
ات َواأل ْر ِض َوإ ِ َْل ِه ي ْرجع
وقال تعاىل :إِياك نعبد وإِياك نست ِعني] سورة احلمد ،[5 :وهلل غيب السماو ِ
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َْْ

ُ ُّ ُ َ ْ ُ ْ

َ ذْ َ َْ

ُّ

َ

َ ذ َْ ُ َ

َ َ َ َ
ك بِغاف ِل عما تع َملون] سورة هود ،[123 :فهذه اآليات وغريها تدل
األم ُر لكه فاعبدهُ َوت َوّك علي ِه وما رب

ىلع أن االستعانة تنحرص باهلل تعاىل ،وأن الرجوع إيله وحده  ،فنجد أن القرآن الكريم يف هذه

اآليات أكد أعظم أصول اتلوحيد يف املجال العقدي ،ويه أن وظيفة اإلنسان اتلولك عليه وحده ،

وهو الاكيف لعباده ،ورشط هذا وربطه باإلطاعة واتلعبد بما أنزهل من الترشيعات يف خمتلف املجاالت،

وهنا نستعرض بعض اآليات ادلالة ىلع ذلك:

َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ذ َ َ َ ْ ُ ِّ ْ ُ ذ ذ ً
َ َ
ِين َعديتم منهم م َودة واهلل
 يف جمال السالم العسكري قال تعاىل :عس اهلل أن َيعل بينكم وبني اَّلَ
ِّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ِّ
َ ُ ْ َ َ َ ُّ ُ ْ
َ ذ َ َْ َُ ُ ُ ْ
َ ُ ذ
ذ ََْ ُ ُ
َبوهم
اركم أن ت
ين ولم خي ِرجوكم م َن دِي ِ
قدِير واهلل غفور رحِيم َ ل ينهاكم اهلل ع ِن اَّلِين لم يقات ِلوكم ِيف ادل ِ
َ ُ
َ ذ َ َ َُ ُ
ذَ ََْ ُ
ِّ َ ْ َ ُ ُ ِّ
وك ْ
َو ُت ْقس ُطوا إ َ َْله ْم إ ذن اهلل ُُي ُّب ال ْ ُم ْقسط َ
اك ُ
ارك ْم
ِي
د
ن
م
م
وك
ج
ر
خ
أ
و
ين
ادل
يف
م
ل
ات
ق
ِين
اَّل
ن
ع
اهلل
م
ه
ن
ي
ا
م
ن
إ

ني
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ذ
ذ
َ
ذ
ْ
َ
َ
َ َ
ُ
ََ ُ
ُ
َ
ُ
َوظاه ُروا َع إِخ َرا ِجك ْم أن ت َول ْوه ْم َو َمن يت َوله ْم فأوَل َِك ه ُم الظال ُِمون] سورة املمتحنة.[9 - 7 :
َ َ ُ ذَْ ذ َ َْ ُ َ ََ َْ
َ ً
َ َ َ َُ
ِين يمشون َع األ ْر ِض ه ْونا َوإِذا خاطبه ُم
 يف جمال اتلعايش املدين قال تعاىل :وعِباد الرْح ِن اَّلَ
َ
َ
ذ
َ
ُ
َ
ُ
َ َ ُ
ُ
ْ ْ ُ َُْ
ْ َ
َْ ُ َ َ ُ َ َ ً
اْلاهِلون قالوا سالما] سورة الفرقان ،[63 :وقالَ  :وإِذا س ِمعوا اللغ َو أع َرضوا عنه َوقالوا َلَا أعماَلَا َولك ْم
ْ
َ ْ َ ْ َُْ ُْ َ َ َ َ َ
َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ ََْ
اْلاهل َ
ِني] سورة القصص ،[55 :وقال :فاصفح عنه ْم َوقل سالم فس ْوف
أعمالكم سالم عليكم َل نبت ِغ َ ِ
ََْ َ
يعل ُمون] سورة الزخرف.[89 :

ََ ُ
َ ُ
ذ َ َُ ُ َ ُ َ ََُْ ذ
َ
ِين يقات ِلونك ْم َوَل تعتدوا إِن اهلل َل ُيِ ُّب
يل اهلل اَّل
 يف جمال القتال وادلفاع قال تعاىل :وقات ِلوا ِيف سبِ ِذ ْ ُ َْ َ ُ ذ ْ َْ َ ِ َ ُْ َ ُ َ
َ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ ُ
ال ْ ُم ْع َتد َ
اْل ُرمات ق ِصاص فم ِن اعتدى عليك ْم فاعتدوا
ِين] سورة ابلقرة [190 :الشهر اْلرام بِالشه ِر اْلرام و
ذُ
َ ْ
َ َْ
ْ َ ْ َ َ َ َْ ُ
اعلَ ُموا َأ ذن اهلل َم َع ال ْ ُم ذتق َ
ني[ سورة ابلقرة.[194 :
علي ِه ب ِ ِمث ِل ما اعتدى عليك ْم َواتقوا اهلل و
ِ
َ ْ َ ُّ َ
َ
وك َف ُق ْل َأ ْسلَ ْم ُ
ت َو ْج ِ َ
ه هلل َوم ِن
 يف جمال ادلعوة إىل االسالم وحرية العقيدة ،قال تعاىل :فإِن حاجذ َ َ َ ُ ِّ ذ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ِّ ِّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ذ ْ َ ذ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ
اتبع ِن وقل لَّلِين أوتوا الكِتاب واألميني أأسلمتم فإِن أسلموا فق ِد اهتدوا وإِن تولوا فإِنما عليك ابلالغ واهلل
ْ َ
َ
َ ُ
َ ُ
ذ ُ َ َ َ ذ ُ َ ذَ ََ ُ
وَلَا
الرسول فإِن ت َو َْلت ْم فإِنما َع َرس ِ
ب ِصي بِال ِعبا ِد] سورة آل عمران ،[20 :وقالَ  :وأطِيعوا اهلل َوأطِيعوا
ََْ ُ
غ ال ْ ُمب ُ
ني] سورة اتلغابن.[12 :
ابلال
ِ
َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
َ َْ َ
ذ
ات إِل أهلِها
 يف جمال احلقوق ،كحق احلياة وحق العدل ،قال تعاىل :إِن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمان َِ َ َ ً
ذ
ذ
َْْ
ذ َ ُ ُ
َ َْ ُ ُ
َوإ َذا َح َك ْم ُتم بَ ْ َ
يعا بَ ِص ً
يا] سورة النساء:
اس أن ُتكموا بِالعد ِل إِن اهلل ن ِ ِعما ي ِعظكم ب ِ ِه إِن اهلل اكن س ِم
ني اَلذ ِ
ِ
َََ ْ َذ َْ َ
ْ َ ِّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
َ َ َ َََْ ُ
ْ
اهم ِّمنَ
 ،[58وحق كرامة اإلنسان ،قال تعاىل :ولقد كرمنا ب ِن آدم وْحلناهم ِيف الَب وابلح ِر ورزقن
ِّ ذ َ َ ْ َ َ ْ ً
َ ذ َْ ُ ََ َ
ذ ِّ َ
ات َوفضلناه ْم َع كثِي مم ْن خلقنا تف ِضيال] سورة اإلرساء ،[70 :وحق حرية اتلعبري ،قال تعاىل:
الطيب ِ
َْ َ َ َ ْ ُ ذ
َْ َ
ذ ذ َ ُ َ ْ َ َ َ ذ َ
َ َ ْ َ
ْ ُ َ َ
ِّ َ ْ ْ َ
ه أحس ُن إِن َربك ه َو أعل ُم بِمن ضل عن
اْلسن ِة َوجادِلهم بِال ِت ِ
يل َربك بِاْل ِكم ِة َوالم ْوعِظ ِة
ادع إِل سبِ ِ
َسبيله َو ُه َو َأ ْعلَ ُم بال ْ ُم ْه َتد َ
ِين] سورة انلحل.[125 :
ِ ِِ
ِ
َ َْ ُ ْ
َ ً َ ََ ُ ْ ْ ُ ْ ََْ
َْ ُ ْ ْ
 -يف جمال االجتماع ،قال تعاىلَ  :واعت ِصموا ِِبَب ِل اهلل َجِيعا َوَل تف ذرقوا َواذك ُروا ن ِعمة اهلل ذِ عليك ْم إِذ
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ُ ُ ْ َ ْ َ ََذَ َْ َ ُ ُ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ
ْ َ ً َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِّ َ ذ َ َ َ َ ُ ِّ ْ َ َ َ َ
َْ
ار فأنقذكم منها كذل ِك
اَل
ن
م
ة
ر
ف
ح
ا
ف
ش
َع
م
نت
ك
و
ا
ان
و
خ
إ
ه
ت
م
ع
ن
ب
م
ت
كنتم أعداء فألف بني قلوبِكم فأصبح ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َْ َ ُ َ َ ْ
َْ َْ َ َ
َ ْ َ ُ ِّ ُ ْ ذ َ ْ ُ َ
َ ُ ْ َ ََذ ُ ْ ََُْ َ
ُي َب ِّ ُ
وف َوينهون ع ِن
اخل
ل
إ
ون
ع
د
ي
ة
م
أ
م
نك
م
ن
ك
تل
و

ون
ني اهلل لكم آيات ِ ِه لعلكم تهتد
ي َويأم ُرون بِالمع ُر ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ُ ْ َ ذ َ ََ ُ ْ ْ ََُ ْ
ُْ َ ُ َ َ ُ ُْْ ُ َ
َ ْ َ َ َ ُ ْ ِّ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ
اءه ُم ابلَينات َوأوَل ِك لهم
ِين تف ذرقوا َواختلفوا مِن بع ِد ما ج
المنك ِر َوأوَل ِك ه ُم المفلِحون  وَل تكونوا اكَّل
ذ ذ َ َ ُ
َ َ
َُْ َ ُ
َ
ًَ ذْ َ
ت م ِْن ُه ْم ِيف َ ْ
َشء
ِين ف ذرقوا دِينهم َوَكنوا ِشيعا لس
عذاب ع ِظيم] سورة آل عمران ،[105 - 103 :وقال :إِن اَّل
ذ َْ ُ َ
ُ ُ َ ِّ ُ ُ
َ ُ َْ َُ َ
إِن َما أم ُره ْم إِل اهلل ث ذم ينبئهم ب ِ َما اكنوا يفعلون] سورة األنعام.[159 :

فمن خالل انلظر يف اآليات املتقدمة وغريها ،جند أن ادلين اإلساليم  -وهو خاتمة األديان السماوية -
رشع منظومة متاكملة شاملة لك مرافق احلياة ،بني فيها أبسط اتلفاصيل اليت حيتاجها اإلنسان يف حياته،
ً
ً
وهذه الوظيفة العظيمة لدلين ال يكون هلا بديل ،سواء اكن ً
علما أو معرفة أو فلسفة أو غريها.
وإن قيل إن هذه الوظائف تقدمها القوانني الوضعية ،فما احلاجة نلا بادلين وانلبوة املداعة؟
ً
قلنا إمجاال :إن اإلنسان يتوقع من ادلين أن يأخذ بيده ويوصله إىل السعادة والكمال اتلامني ىلع

الصعيدين ادلنيوي واألخروي ،ال ادلنيوي فقط ،وهذا ال يتحقق إال من خالل ادلين ،بل ال يوجد أي

بديل حيل ماكن ادلين يف هذا املجال.
ً
وأما تفصيال فادلين حيقق نلا:

 -1أن اإلنسان باحث عن احلقيقة ،ويعيش حالة القلق من الوقوع يف اجلهل ،ويميل إىل اخللود

واحلياة األبدية ،بل يعشق ذلك؛ ذلا يميل للكمال املطلق وهذا ما جيعله يبتعد عن ك أنواع انلقص،
ً
ً
وادلين هو اذلي يبعث الشوق واألمل يف انلفوس ،ويضيف ىلع احلياة معىن جديدا ومبدأ مقد ًسا يبعده

عن ك أشاكل ايلأس.

 -2سلمنا هذا يف بعض هذه الوظائف ،ولكن ادلين يقدم نلا الوظائف األساسية اليت ال غىن

للقوانني الوضعية عنها.

 -3أهم وظيفة أساسية لدلين يه اهلداية وادلعوة إىل الرصاط املستقيم السالك باإلنسان إىل درجات

الكمال والريق الرويح اذلي تفتقر تلك القوانني هل.

 -4العقالء حيكمون بديلل دفع الرضر وشكر املنعم ىلع البدية اتباع ما حيكم به ادلين؛ سعيًا

للخالص من احتمال الرضر ،وهذا ما تفتقده القوانني الوضعية.

ٌ
 -5أن األسس اليت يقدمها ادلين  -وبعبار لة الرضورات ادلينية  -ثابتة ال تتغري ،وإن اكن هناك تغري

يف بعض اجلزئيات حبسب ظروف الزمان واملاكن ،فاحلقائق ادلينية ثابتة ،خبالف القوانني الوضعية
دائمة اتلغري ،وهذا ما يبعدنا عن احلقيقة والواقع.
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أما العلم فال بد قبل توضيح وظيفة العلم وما يقدمه لإلنسان من بيان أمر ،وهو عدم االغرتار
ً
بألفاظ العلم واتاذها طريقا للتشكيك يف وظائف ادلين يف احلياة وأهميته ،فاتلقدم العليم ال بد أال
ً
ً
ومانعا ومتقم ًصا دلور وماكنة ادلين ،والقول إنه يمكن أن نستغين عنه وحيل العلم حمله؛
حاجزا
يكون

وعليه ال بد من بيان وظيفة العلم وجماهل ،ويه أنه يقترص ىلع األمور اتلجريبية اخلاضعة للتجربة

وإدراك احلواس ،ويه أمور مادية فالعلم هل حدود يقف عندها ،وال يتجاوزها بل أكرث من ذلك،

فكثري من املسائل الكونية اليت تضع ملزيان العلم واتلجربة إىل اآلن لم يقطع العلم إال باليسري من

حقائقها ،ولم جيزم بنتاجئها ،فال تزال يف حزي االحتمال والفرضيات ،وما قطع بنتاجئه حمدود ويسري
ًّ
جدا ،فكيف باألمور الغيبية اليت ليس للعلم بها سبيل ،قال اعلم األحياء الكبري ألكسيس اكريل
« :فنحن ال ندرك غري جوانب من اإلنسان وأجزاء منه ،بل هذه األجزاء ليست سوى

نتائج طرائقنا يف ابلحث  ...فأكرث األسئلة اليت يطرحها من يدرس أفراد اإلنسان بقيت دون جواب ،وال
تزال مناطق شاسعة من اعملنا ادلاخيل غري معلومة ،ومن املؤكد ً
تماما أن اجلهد اذلي بذتله اكفة العلوم
ً

اليت تبحث يف اإلنسان قد ظل ناقصا ،وأن معرفتنا بأنفسنا ال زالت جد ناقص لة» [اكريل ،اإلنسان ذلك

املجهول ،ص  23و.[24
ً
إضافة إىل أن ادلين يدعو إىل العلم ،ويرشدنا وحيثنا ىلع أن نبحث يف أرسار الكون ،وأن نسىع
للكشف عنها؛ وعليه فما وصل إيله العلم من اكتشافات جز ٌء من دعوة ادلين ،فادلين ليس هو ما
فهمته الكنيسة من الكهانة وحماربة العلم والعلماء ىلع أساس أوهام وخرافات بائدة ال أساس هلا وال

مستند معقول ،هذا مع أن العلم سالح ذو حدين فقد يكون اتلقدم العليم يهدد البرشية باخلراب
ً
واضحا بعد اكتشاف أرسار اذلرة وما هلا من
وادلمار من خالل احلروب املتطورة إذا وقعت ،وهذا صار
ً
قدرات يف إفناء أجزا لء من العالم خالل حلظات ،ويف املقابل قد يكون تطور العلم طريقا إلسعاد

اإلنسان وديمومته ،وكذا الالكم يف اتلطور العليم يف جماالت الفضاء والكون؛ من هنا يشعر ك إنسان
بأن العلم حيتاج إىل ما يغذيه وهو ادلين.
وأما الفلسفة فإننا إذا الحظنا ك ما يتعلق بتاكمل اإلنسان ورقيه من علوم وغريها ،جند أن
ً
الفلسفة يه األساس اذلي تعتمد عليه ،فلو نظرنا ألي يشء وأردنا أن جنعل هل مزيانا ومقوما ،فال بد
ًّ
من أن نلحظه مستقال عن غريه؛ لرنى كيف يكون بما هو ،وبعبارة علمية :ماهية اليشء من حيث
وكمثال لو أخذنا اإلنسان باعتباره شيئًا من األشياء ،وأردنا أن نقيمه فنجد أن ما خيتص به وما
يه،
ل
ً
ً
يمزيه عن بقية احليوانات هو قوته العاقلة اليت صار بها خليفة وسيدا يف األرض ،فتحقق هذه القوة

وفعليتها يف اإلنسان يه مالك كماهل وفضيلته ،وهذا ما يقتضيه العقل والرشع ،والفلسفة لما اكنت
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ً
تبحث عن املوجود من حيث وجوده أي عن حقيقته وعلله األوىل ،وخاصة واجب الوجود وصفاته

وأفعاهل اليت منها بعث األنبياء ،وتنصيب األئمة هلداية انلاس؛ اكنت الفلسفة أرىق أنواع اتلفكري،
وكذا يه من حيث املوضوع.

إذن الفلسفة هلا األهمية الكربى يف حياة اإلنسان؛ ألنها متعلقة بتحديد عقيدته اليت حيملها وما

يرتتب عليها من أمور عملية ،فك يشء يواجه اإلنسان يف ك جماالت حياته وباخلصوص الفكرية
ً
والعقدية منها ،جند أن الفلسفة هلا الصدارة واألولوية يف تميزي الصحيح من الفاسد والسقيم ،فمثال
ً
خدمات كبريةل ومستمر لة ،جند أن نفس هذه العلوم
عموما وما تقدمه لإلنسان من
إذا الحظنا العلوم
ل
ً
تستعني بالفلسفة يف ابلىن واملقدمات األساسية فيها ،فمثال إثبات موضوع العلم احلقييق للعلوم مهمة
الفلسفة األوىل ،حيث تثبت موضواعتها األوىل بالرباهني العقلية ،بل بعضهم رصح بأن إثبات أي
ٌ
ٌ
ً
يشء منوط بعلم الفلسفة ،إضافة إىل أن إثبات األصول املوضوعة والقوانني اللكية مهمة موكولة إىل

علم الفلسفة ،فقانون العلية وما يتفرع عليه من قوانني تثبته الفلسفة ،فالعلماء يؤمنون بأن لك
ً
ظاهرة علة ،فلو اكتشف اعلم ىلع سبيل املثال جرثومة مرض معني ودواءه فهو يف احلقيقة يريد معرفة

علة ظهوره أو علة دوائه ،بل قالوا حّت نيوتن ظفر بقانون اجلاذبية بعد مالحظة سقوط اتلفاحة بفضل
إيمانه بقانون العلية ،ولو اكن يؤمن بالصدفة ملا توصل إىل هذا القانون.
وخالصة الالكم أن الفلسفة يه اليت جتيب ىلع األسئلة األساسية اثلالثة :أين املبدأ؟ وإىل أين

املنتىه؟ وما هو الطريق املستقيم إىل الغاية؟

املحور السادس :أثر القضايا ادلينية والفلسفية َع اَلظريات العلمية

ً
عموما وادلينية والفلسفية منها باخلصوص جند أن جانب االعتقاد فيها
بعد مالحظة القضايا
ًّ
عمليا ىلع نظره يف املجاالت األخرى ،وهذا ما يظهر بشك
ينعكس ىلع سلوك املعتقد ،وتظهر آثاره

ً
اعتقادات قبلية من نظريات دينية وفلسفية،
واضح ىلع من خيوض يف العلوم اتلجريبية وهو حيمل
ل

شخص إىل آخر ،فعند بعضهم يتجّل يف ك مراحل تكوين انلظريات العلمية
ولكن هذا خيتلف من
ل
اتلجريبية وتفسريها ،وهذا حد اإلفراط ،وعند آخرين إنكار تام هلذه اآلثار ،وهذا حد اتلفريط،

ويمكن ترجيح أحد الطرفني بعد مالحظة عدة أمور:

 -1مراجعة ادلوافع وتتبع اجلذور اليت دفعت بعض العلماء للكشف عن اعلم الطبيعة يف بعض املوارد،

ومعرفة ابلواعث األساسية اليت ساهمت يف اختيار هذه انلظرية العلمية دون غريها ،فهذا بدوره يكشف
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عن مدى تأثر ابلاحث باالعتقادات ادلينية واملباين الفلسفية املسبقة ىلع هذه انلظريات.

 -2تلعب املقدمات اليت اتذها العلماء يف مسريتهم العلمية وحترياتهم عن موارد الطبيعة ً
دورا
ً
فعاال ومؤث ًرا يف جماالت كثرية ،اكن أهمها إماكن فهم الطبيعة للباحث ،وهذا أمر اعتقادي ال يمكن

إثباته باتلجربة ،من هنا اعتقد بعضهم أن مثل فكرة إماكن فهم الطبيعة ال بد أن تؤخذ بوصفها ً
أمرا
ً
 ،مما أدى بهم إىل
مسل ًما معتقدا به يف مرحلة سابقة ،كما يذكر ذلك عن أينشتاين
القول إنها فكرة مقتبسة من ادلين ،وهذا شاهد ىلع تأثري القضايا القبلية اليت حيملها ابلاحث ىلع ما

يتبناه من نظريات ،ومثال آخر ذللك هايزنبريغ

 ،حيث خالف فكرة قبول

ً
األشياء اذلرية للتجزئة غري املحدودة؛ ذللك اكن معرتضا ىلع صناعة بعض املختربات اليت تثبت ذلك،

وهذا ما أدى إىل تأخري هذه ابلحوث إىل أعوام» ]انظر :جمموعة مؤلفني ،العلم يف إطار ادلين ،ص  94و.[95

ً
واضحا يف العصور املتأخرة ،فعّل سبيل
 -3أصبح تأثري العقائد ادلينية ىلع الفرضيات العلمية

املثال نرى العالم الفزييايئ هويل

 -اذلي يعد من مؤسيس نظرية العالم اخلادل  -يبتعد

عن الشواهد اتلجريبية اليت تثبت ببعض اتلجارب املؤيدة نلظرية االنفجار الكبري ،وحياول إجياد

وتفسريات أخرى حّت ال يسلم بنتيجة نظرية االنفجار؛ لعلمه بأن الزم التسليم بهذه انلظرية
بدائل
ل
وجود بداية زمانية للعالم ،وهذا يستلزم التسليم بوجود اخلالق.
وكذا أنكرها العالم اإلجنلزيي هوكينغ

للفرار من لوازمها وهو اإلقرار بوجود

اهلل ،فأخذ يعتقد بنظرية الزمان املوهوم؛ نليف وجود بداية زمانية للعالم ،ويؤيد هذا اتلأثري الواضح
للعقائد ىلع الفرضيات العلمية أن القبليات اليت حيملها أي اعلم ومنها االعتقادات ادلينية اليت هلا
ً
األثر الواضح ىلع انتخاب نظرية دون أخرى ،فرنى مثال أينشتاين اعرض أهم أدلة املياكنيكية

الغوانتومية وأتهمها باإلعراض عن الواقعية والعقل ،وذلك بإرجاعه إثبات الكثري من أصول احلقائق

وانلظريات الفزييائية إىل املقدمات العقلية والفلسفية ،وال يكيف جمرد االحتمال ،بل أضاف معايري

أخرى اكلشمويلة العاملية وغريها لقبول نظرية ما أو عدمه] .جمموعة مؤلفني ،العلم يف إطار ادلين ،ص [96

ً
 -4ادلورالواضح لألسس الفلسفية يف عرض انلظريات العلمية وإعالنها ،فمثال نظرية النسبية

العامة يرصح أينشتاين أنه بعدما توصل إىل معادالتها األساسية لم ينرشها ملدة اعمني؛ ألنه اكن يراها
تتعارض مع أصل قانون العلية العام ،ولم ينرشها إىل أن ثبت عنده أنها ال تعارض هذا القانون] .بول
ديفزي ،كيف تبىن آلة الزمن ،ص [122
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اخلاتمة
ًّ
أوَل :اَلتائج

ً
أوهاما
تنافر ليس إال
 -1ال تضاد وال خصومة بني ادلين والعلم والفلسفة ،ولك ما يتصور من
ل
ً
وخياالت وهرطقة حاكتها الكنيسة.
ل
ً
ً
 -2أن للعلم حدودا يقف عندها وال يتخطاها ،بينما ادلين أوسع دائرة ،حيث يشتمل ىلع اإليمان
ٌ
بالقضايا العقدية واإليمانية الغيبية ،وهذه من أهم أسس ادلين وبهذا ثبت أن ادلين مكمل للعلم،
وبلعض املوارد اليت ال تناهلا يد العلم.
 -3عمومية موضوع الفلسفة ،بل ك أو أغلب إثبات موضواعت العلوم يقع ىلع اعتق الفلسفة.
 -4أن ما يقدمه ادلين من وظائف دليمومة احلياة البرشية ينسجم ويتناغم مع ما يقدمه العلم

والفلسفة للحياة ،ويؤيد هذا ما يتضمنه ادلين من األصول واألسس الفلسفية والعلمية.

 -5االعتقاد واإليمان بمسائل دينية هلا أثرها الواضح يف احلياة العلمية ،واختيار نظرية دون

أخرى ،فانعاكسات االعتقادات ادلينية ىلع العلوم اتلجربية ثابت ال شك فيه.
ً
ثانيا :اتلوصيات

 -1عدم االغرتار باملباحث العلمية وانلظريات الرباقة إىل درجة إنكار املسلمات ادلينية.
َ
ادلين اإلليه ،ال اإلنسان والعلوم اتلجريبية.
 -2اتلأكيد ىلع جعل املحور

ً
 -3مالحظة ما يطرح من األفاكر احلديثة يف العلوم اتلجريبية وتمحيصها جيدا ،واتلأمل فيها ويف

لوازمها ونتاجئها؛ حّت ال يقع ابلاحث بنتائج وخيمة ال حتمد عقباها قد يغفل عنها ألول وهلة.

 -4التسلح بأدوات العلم واملعرفة ،واتباع االستقامة الفكرية يف املسرية العلمية ،واتاذ منهج

فكري واضح غري ملفق من مناهج يف حد ذاتها حمل تأمل.

 -5اعتماد املوضوعية يف مناهج ابلحث ،واالبتعاد عن اذلاتية واتلجرد عن القبليات يف مقام

ابلحث العليم؛ للوصول إىل نتائج أقرب للواقع ،وكما يقال" :حنن أبناء ادليلل أينما مال نميل".

 -6تشخيص جماالت ابلحث ،فابلحث العليم هل جماهل ،وكذا ادليين هل جماهل ،وكذا الفلسيف

وهكذا ،فهذا يساعد ىلع تشخيص مواطن اخلطإ ،وأوضح مصداق هل هو حترير حمل الزناع كما يعرب يف
ابلحوث العلمية.
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قائمة املصادر
ابن خدلون ،عبد الرمحن بن حممد ،بيت الفنون والعلوم واآلداب ،حتقيق عبد السالم الشدادي ،املغرب ،ط ،
م.
ابن فارس ،أمحد بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،دار الفكر ،بريوت،

م.

ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عيل ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت،

م.

ادواردز ،بل ،برهان های امجاع اعم ،خدا در فلسفه ،مؤسسه مطالعات و حتقيقات فرهنیگ ،ايران،
األندليس ،ابن حزم ،الرسائل ،املؤسسة العربية ،بريوت ،ط ،

ش.

م.

بيتس ،دانيل ،انسان شنایس فرهنیگ ،انتشارات علم ،ايران ،ط ،

م.
م.

جوادي آميل ،عبد اهلل ،حقيقة ادلين ،مؤسسة العرفان للثقافة اإلسالمية ،إيران ،ط ،

جيمس ،جورج يج ،الرتاث املرسوق ،ترمجة شويق جالل ،نرش املرشوع القويم للرتمجة ،مرص.
ه.

احلايج ،جعفر عباس ،نظرية املعرفة يف اإلسالم ،مكتبة األلفني ،الكويت،

احللو ،عبدو ،معجم املصطلحات الفلسفية ،املركز الرتبوي للبحوث واإلنماء ،ط ،

م.

ديفزي ،بول ،كيف تبىن آلة الزمن ،املركز القويم للرتمجة ،ترمجة منري رشيف ،مرص ،ط ،
راسل ،برتراند ،ادلين والعلم ،دار اهلالل ،مرص،

م.

م.

الزحييل ،حممد ،وظيفة ادلين يف احلياة وحاجة انلاس إيله ،مجعية ادلعوة اإلسالمية العاملية ،يلبيا،
السبحاين ،جعفر ،نظرية املعرفة ،مؤسسة اإلمام الصادق  ،إيران،

م.

م.

الرشيف اجلرجاين ،عيل بن حممد ،رشح املواقف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،

م.

الصدر ،مویس ،ادلين والعلم ،مقالة منشورة يف مركز اإلمام مویس الصدر لألحباث واملقاالت بتأريخ / /
صليبيا ،مجيل ،املعجم الفلسيف ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين،

م.

الطباطبايئ ،حممدحسني ،املزيان يف تفسري القرآن ،مؤسسة اتلاريخ العريب ،بريوت ،ط ،

م.

اعشور ،مصطىف ،ادلين والعلم اتلجرييب ،مقالة منشورة يف موقع إسالم أونالين بتأريخ / /
عبده ،حممد ،رشح نهج ابلالغة ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت ،ط ،
العقاد ،عباس حممود ،اتلفكري فريضة إسالمية ،دار انلهضة ،مرص ،ط ،

ه.
م.

غدنز ،أنتوين ،علم االجتماع ،ترمجة وتقديم ادلكتور فايز الصباغ ،مؤسسة ترمجان ،بريوت ،ط ،
فرويد ،سغموند ،تمدن و ماللت های آن ،نرش مایه ،ايران،

ش.

م.

م.

م.
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م.

الفيويم ،أمحد بن حممد بن عيل ،املصباح املنري ،دار املعارف ،مرص،

القرالة ،أمحد ياسني ،وظيفة ادلين يف احلياة ،مقالة منشورة يف موقع الغد بتأريخ / /
القرضاوي ،يوسف ،العبادة يف اإلسالم ،مكتبة وهبة ،مرص ،ط ،

م.

م.

اكرل ،الكسيس ،اإلنسان ذلك املجهول ،بريوت ،مكتبة املعارف.
م.

الالند ،أندريه ،املوسوعة الفلسفية ،منشورات عويدات ،بريوت،

م.

جمموعة مؤلفني ،العلم يف إطار ادلين ،نرش جامعة املصطىف العاملية ،قم،

مصباح الزيدي ،حممدتيق ،املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة ،دار اتلعارف ،بريوت،
هيک ،جون ،فلسفه دين ،انتشارات بني امللّل اهلدى ،ايران،

ش.

هيوم ،ديفيد ،تاريخ طبيىع دين ،انتشارات خوارزیم ،ايران ،ط ،
وايت ،اندرود يكسون ،مؤسسة هنداوي للتعليم واثلقافة ،مرص،

ه.

ش.
م.

يوسفيان ،حسن ،دراسات يف علم الالكم اجلديد ،مركز احلضارة تلنمية الفكر اإلساليم ،بريوت ،ط ،

م.
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Abstract
The topic of the sources of the Quran – which is strongly related to
contemporary theology – is something that orientalists frequently
research about in their Islamic and Quranic studies, due to its extreme
importance and sensitivity. In their studies they have come up with results
that are opposite to what the Muslims believe, as they claim that the holy
Quran has sources other than Divine revelation, although they have
different views in defining it. This paper aims at studying this topic
through reviewing their views and arguments, and then scientifically
critiquing them appropriately, proving the falsity of their claims in this
field. This study is important due to them proving the non-revelation
source of the Quran and its origin not being divine, ultimately meaning
that it has no validity and cannot be used to prove the prophecy of the
Prophet of Islam (s.a.w.), leading to dismissing Islam itself. The opposite
for this is also correct, in that proving its divinity proves Islam and
everything else.
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مصادر القرآن عند املستَشقني ..عرض ونقد

إبراهيم إنغوم
دكتوراه علوم القرآن واتلفسري املقارن ،جامعة املصطىف العاملية ،السنغال ،الربيد اإلكرتوينkhalil87414@gmail.com :

اخلالصة
تعد مسألة مصادر القرآن  -اليت هلا عالقة وثيقة بالالكم اجلديد  -من املوضواعت اليت تطرق هلا
ً
كثريا يف دراساتهم اإلسالمية والقرآنية؛ ملا هلا من أهمية وحساسية بالغتني ،وقد توصلوا
املسترشقون
يف دراساتهم إىل نتائج خمالفة ملا تعارف عليه املسلمون؛ إذ زعموا أن للقرآن الكريم مصادر أخرى غري

الويح اإلليه ،وإن اختلفوا يف حتديدها إىل آراء عدة .ويهدف هذا ابلحث إىل دراسة هذا املوضوع من
ًّ
علميا بما يتناسب وابلحث ،وإثبات بطالن
خالل عرض ما ذهبوا إيله من آراء وأدلة ونقدها

اداعءاتهم يف هذا املجال .تكمن أهمية ابلحث يف أن ثبوت عدم وحيانية القرآن الكريم وعدم إهلية

مصدره ،يعين عدم حجيته وعجزه عن إثبات نبوة نيب اإلسالم  ،وباتلايل ينتيف أصل اإلسالم،

والعكس كذلك صحيح.

اللكمات املفتاحية :القرآن ،مصادر القرآن ،املسترشقون ،وحيانية القرآن.
---------------------

جملة ادليلل ،2022 ،السنة اخلامسة ،العدد اثلاين ،ص46-24 .

استالم، 2022/6/5 :

القبول2022/7/4 :

انلارش :مؤسسة ادليلل لدلراست وابلحوث العقدية
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املقدمة
لقد اهتم املسترشقون منذ قديم الزمن بادلراسات اإلسالمية بشك اعم ،وبالقرآنية بشك
ً
خاص ،وبذلوا يف ذلك جهودا ال يمكن إنكارها حبال من األحوال.
فاكن بعضهم منصفني ً
نواع ما يف دراساتهم ،ملزتمني باملنهج العليم وموضوعيني وإن أخطؤوا يف

كثري من األحيان .وإىل جانب هؤالء املنصفني مجاعة  -وهم األكرث  -لم يكن همهم ابلحث العليم

والوصول إىل احلق واحلقيقة ،بل دفعتهم إىل دراسة الرشق مصالح ودوافع أخرى تبشريية واستعمارية
وعقدية غريها ،مما يُفقد ابلاحث ً
اغبلا املوضوعية واحليادية.
ً
وانطالقا من تلك ادلوافع ،قاموا بالطعن يف القرآن الكريم ىلع وجه اخلصوص وتشويهه؛ بغية

التشكيك يف الكتاب اذلي يعد املصدر األول واألسايس للمسلمني.

ً
وقد سلكوا يف سبيل إثبات مزاعمهم شّت الطرق ،فيدعون وجود اتلناقض يف القرآن تارة ،وأنه
ً
تارة أخرى ،وأنه ليس كتابًا ًّ
إهليا إنما هو جمموعة من آراء وأفاكر وتقايلد جاهلية ،أو
حيارب العلم
ً
ً
تعليمات اقتبست واستلت من هنا وهناك تارة ثاثلة ،وغري ذلك من آراء وشبهات ال تصمد أمام
ابلحث العليم.

من هنا قام ٌ
مجع من ابلاحثني اإلسالميني وغري اإلسالميني بالرد عليهم ،مستدلني ىلع بطالن
ً
داعويهم بالعقل وانلقل ،وأبلوا بذلك ً
بالء حسنا ،وما هذه السطور إال مساهمة متواضعة يف هذا
السياق ،وإن اكن الفضل للمتقدم.
ِبوث تمهيدية
قبل اخلوض يف ابلحث نرى رضورة استعراض بعض ابلحوث اليت هلا عالقة باملوضوع حيث يمثل
ً
ً
مدخال وتمهيدا هل ،ويه اكتلايل.
ًّ
أوَل :تعريفات
ً
ً
 -1املصادر لغة واصطالحا
أ -املصادر يف اللغة :مجع ملصدر ،وهو من الصدر :اذلي يأيت بمعىن أول اليشء أو أىلع مقدم ك

يشء حسب ما أضيف إيله ،واملصدر :أصل اللكمة اليت تصدر عنها[ .انظر :األزهري ،تهذيب اللغة ،ج

 ،12ص  94و]95

ً
اصطالحا :بعد مراجعة تعريفات عدة هلذا املصطلح ،يمكن تعريفه فيما حنن فيه
ب -املصادر
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بـاملنبع األصيل اذلي أخذ منه غريه واستفاد ،سواء اكن ذلك باقتباس انلصوص أو األفاكر أو غريها من

أحناء االستفادة.

ً
ً
 -2القرآن لغة واصطالحا

ً
ً
َ ْ ُ
ُ
وضممت بعضه إىل بعض ،ومنه
أ -القرآن لغة :قال يف الصحاح« :ق َرأت اليشء قرآنا :مجعتُه
ُ ً َ
َ ْ
ً
قراءة وقرآنًا ،ومنه ُس ِّ َ
يم القرآن» [اجلوهري،
قرأت هذه انلاقة َسّل قط  ...وقرأت الكتاب
قوهلم :ما
الصحاح ،ج  ،1ص .]65

ً
اصطالحا :عرفه أهل الفن بتعريفات خمتلفة ،منها« :القرآن الكريم هو الالكم املعجز
ب -القرآن
ً
املزنل وحيا ىلع انليب  املكتوب يف املصاحف ،املنقول عنه باتلواتر ،املتعبد بتالوته» [احلكيم ،علوم

القرآن ،ص .]17

ً
ً
 -3املستَشقون لغة واصطالحا

َّ ْ َ
أ -املسترشقون يف اللغة :يقالَّ َ :
الرشق أو أتوا الرشق .ولك ما طلع من املرشق
رشقوا ،أي ذهبوا إىل
فقد َ َّ
املسترشق ،فيه كما قيل :لفظة
رشق[ .انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،10ص  .]174وأما لفظة
ِ
مودلة من لفظة (استرشق) املأخوذة من مادة (رشق)  ...استعملها املحدثون ترمجة للكمة
[ .انظر :رضوان ،آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ..دراسة ونقد ،ج  ،1ص ]23

ً
اصطالحا :اختلف يف تعريفه ً
تبعا الختالفهم يف حتديد مفهوم االسترشاق ،فقد
ب -املسترشقون

قيل« :أما املسترشق فهو ذلك الغريب اذلي يدرس تراث الرشق ولك ما يتعلق به وبعلومه ،وادلارس

للغات الرشق وفنونه وحضارته» [قدور تاج ،االسترشاق ..ماهيته ،فلسفته ومناهجه ،ص  .]17وقيل غري ذلك.
ً
ونظرا إىل جمموعة من اتلعريفات يمكن القول بإجياز :إن املسترشق هو ذلك العالم الغريب اذلي يقوم
بدراسات وحبوث خمتلفة بغية الوقوف ىلع احلضارة الرشقية واإلسالمية وآدابها وديانتها بدوافع متنوعة.
ً
ثانيا :نشأة اَلستَشاق
من الصعب بماكن حتديد تاريخ نشأة االسترشاق؛ ملا يكتنف هذا املصطلح من غموض وتطورات

ودوافع؛ ذللك اختلفت لكمات ابلاحثني ،فمنهم من أرجعه إىل القرن العارش امليالدي ،قال أمحد حممد
مجال« :فاالسترشاق ظاهرة قديمة ،بدأت منذ القرن العارش امليالدي واكن من بواعثها العداء اذلي
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أحدثه الرصاع الصلييب بني الفرجنة واملسلمني ،وما سبق احلروب الصليبية من الفتوح اإلسالمية،

اليت اكن من آثارها دخول كثري من املمالك املسيحية يف ادلين اإلساليم كمرص وسوريا وشمال أفريقيا

واألندلس .كما اكن من بواعث العداء الصلييب لإلسالم :أنه ينكر عقيدة اتلثليث والصلب والفداء،

اليت يه أساس املسيحية وعمادها» [أمحد حممد مجال ،مفرتيات ىلع اإلسالم ،ص  .]10ومنهم من أرجعها إىل

القرن اثلاين عرش مستدلني ىلع ذلك بظهور أول نتاج استرشايق تمثل يف أول ترمجة ملعاين القرآن.

[انظر :الزيادي ،االسترشاق أهدافه ووسائله ،ص ]24

َ
بينما رجح رضوان كون بدايته يف القرن السادس عرش امليالدي بقوهل« :وإن اكن قول من أرجعه
ً
للقرن السادس عرش امليالدي أكرث وضوحا» [آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ..دراسة ونقد ،ج
ي
 ،1ص  ،]23إىل غري ذلك من آراء( .)1وىلع ك يرى بعضهم أن لكمة "مسترشق" ظهرت يف اللغة
اإلجنلزيية حوايل اعم  1779م ،ودخلت لكمة "االسترشاق" ىلع معجم األكاديمية الفرنسية يف 1838

م[ .انظر :سمايلوفتش ،فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص ،ص  ]24وهذا ال يعين بالرضورة
رجوع بدايات عملية االسترشاق إىل هذا اتلاريخ ً
طبعا.
ً
ثاثلا :سبب تركزي املستَشقني َع القرآن

هناك أسباب كثرية أدت إىل اهتمام املسترشقني بادلراسات القرآنية ،ويه خمتلفة ً
تبعا دلوافعهم

واخللفيات اليت انطلقوا منها ،إال أن أهم األسباب وراء اهتمامهم بادلراسات القرآنية  -من وجهة

نظري  -هو حماولة الطعن يف القرآن ،لترسيب الشك يف نفوس املؤمنني به من جهة ،وحلماية
ً
كثريا من مسلماتهم
معتقداتهم من خطر اإلسالم من جهة أخرى؛ ذلك أن اإلسالم والقرآن خالفا

ً
كثريا من املسترشقني اكن هلم ارتباط
وكشف عن تعاملهم السيئ مع الكتاب املقدس ،وال سيما أن

وعالقة وثيقة بالكنيسة ،وقد ذكر السبايع أن الراهب الفرنيس جربرت

()2

اذلي انتخب بابا

 -نقل سمايلوفيش عن ابلاحثني العرب والغرب أكرث من أحد عرش رأيًا يف هذا الصدد ،وللوقوف ىلع تفاصيل أكرث

راجع كتاب :فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص ،ص
 -هو ابلابا الفرنيس رقم

. -

 ،وأول بابا فرنيس خيلف أول بابا أملاين ،وابلابا الوحيد اذلي تعلم العربية وأتقن العلوم

عند العرب وىلع أيدي العرب يف إسبانيا .وانتخب بابا كنيسة روما الاكثويلكية يف نيسان سنة
رسالة ،وتمثل وثائق تارخيية مهم ًة ً
نظرا الرتباطها بأحداث عرصها
م .ومن آثاره رسائله ،وعددها
مايس
السياسية اخلطرية[ .انظر :عبد الرمحن بدري ،موسوعة املسترشقني ،ص

م ،وتويف يف

و

]
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يف روما سنة  999م ،وبطرس املحرتم

()1

 ،وجرياردي كريمون

()2

اكنوا من أوائل الرهبان الغربيني اذلين قصدوا األندلس يف إبان عظمتها وجمدها ،وتثقفوا

يف مدارسها ،وترمجوا القرآن والكتب العربية إىل لغاتهم ،وتتلمذوا ىلع علماء املسلمني يف خمتلف
العلوم وخباصة يف الفلسفة والطب والرياضيات ،ثم اعدوا إىل بالدهم ونرشوا ثقافة العرب ومؤلفات

أشهر علمائهم ،ثم أسست املعاهد لدلراسات العربية[ .انظر :السبايع ،االسترشاق واملسترشقون ..ما هلم وما
عليهم ،ص ]19

وباتلايل ليس من املستبعد أن تشوب هذه احلركة دوافع تبشريية وتريبية.
بينما يعتقد املسلمون ىلع اختالف مذاهبهم وتباين مشاربهم بوحيانية القرآن الكريم وإهلية
مصدره ،يذهب أغلب املسترشقني مذهبًا آخر ،حيث ادعوا تعدد مصادر القرآن وتنوعها ،وافرتضوا
يف املقام عدة مصادر يمكن إرجاعها إىل جمموعتني أساسيتني ،وهما :مصادر خارجية ومصادر داخلية.
 -1املصادر اخلارجية للقرآن

يرى مجلة من املسترشقني أن القرآن الكريم ليس وحيًا ًّ
إهليا كما يرى املسلمون ،وإنما هو جمموعة

من قصص وأساطري ومعلومات تعلمها حممد  من هنا وهناك .ورغم اتفاقهم ىلع تعدد مصادر
القرآن وعدم ارتباطها بالسماء ،فقد اختلفوا يف حتديد هذه املصادر إىل آراء عديدة منها:
أ -ابليئة اْلاهلية اْلاضنة
يديع أصحاب هذا الرأي بأن انليب  اكن يطمع يف الزاعمة والسيادة ادلنيوية ،وقد الحظ يف

استعدادات ذللك بعد ما اعشه يف جمتمعه من ظلم اجتمايع ،فاستغل هذه الفرصة يلديع
نفسه وذاته
ل
بعد ذلك االتصال بما وراء الطبيعة ً
علما بماكنة ادلين واملقدسات يف ذلك املجتمع.

 -راهب والهويت فرنيس ،ودل حوايل سنة

[انظر :املصدر السابق ،ص

و

]

م يف أوفرن (

) وسط فرنسا ،وتويف يف

اكنون األول

 -إيطايل من الرهبانية ابلندكتية ،تضلع يف العربية ،وعكف ىلع مصنفاتها ،فرتجم منها ما ال يقل عن

م.

ً
مصنفا يف

الفلسفة والطب والرياضيات والفلك ورضب الرمل فقدت معظم أصوهلا العربية ،وسلمت ترمجاتها الالتينية ،فمهدت
مع مثيالتها إىل انتشار العلوم يف أوربا وتوثيق صلتها بالرشق ،وقد تويف يف طيطلة .ومن آثاره "إحصاء العلوم للفارايب"
وغريها الكثري يف الطب والفلسفة واملنطق والفلك والرياضيات[ .انظر :العقييق ،املسترشقون ،ج  ،ص

و

]

مصادر القرآن عند املسترشقني ..عرض ونقد 29 ......................................................................................................
 :أن مكة اكنت فيها حياة زاخرة باتلجارة والسياسة

زعم املسترشق جب

()1

وادلين ،وأنه وجدت فيها زاعمة وزعماء ،وأنه وجد ظلم اجتمايع بني ساكنها وانطبعت ك هذه
اجلوانب يف نفس حممد  ،واكن ىلع ويع تام بها ،وترى آثارها يف حياته :يف القرآن ويف كفاحه إىل

أن مات!

كما يرى أن ثورة الرسول انلفسية لم تربز يف صورة إصالح اجتمايع ،ولم يقم بها ىلع أنه مصلح

للحياة املكية االجتماعية ،وإنما برزت يف صورة دينية ،ويف صورة أنه رسول؛ وذلك ألنه أراد أن يبدل
ً
قيم املقدسات ادلينية بمكة من الرشك إىل اتلوحيد ،ومعارضة املكيني إياه  -ذللك  -اكنت معارضة يف
ً
الزاعمة السياسية وخشية ىلع ازدهار االقتصاد من أن يضعف لو قبلوا دعوته ،ولم تكن معارضتهم إياه

بسبب العقيدة واإليمان! وإال فالقرآن نفسه يدل ىلع أن فكرة الوحدانية  -ويه الفكرة األساسية يف
ً
اإلسالم  -اكنت معروفة يف غرب اجلزيرة العربية[ .انظر :ابليه ،الفكر اإلساليم وصلته باالستعمار الغريب،

ص  179و]180

()2
يف هذا السياق« :أحد أهم مصادر تعايلم حممد اكنت
ويقول نودلكه
االعتقادات ادلينية اليت اعتنقها قومه .وما من مصلح يمكنه أن يتنصل ً
تماما من املعتقدات اليت ترّب

ٌ
عليها .وهكذا بيق دلى مؤسس اإلسالم بعض من األساطري القديمة (مثال حول اجلن) وبعض اآلراء
ً
ادلينية اليت اكنت سائدة يف زمن اجلاهلية» [نودلكه ،تاريخ القرآن ،ص .]18
وإلثبات االداعء صور رينان

()3

املجتمع املعارص للنيب  كأنه لم يعرف قط

 مسترشق إجنلزيي ،ودل يف مدينة اإلسكندرية بمرص يف اكنون اثلاينأكسفورد ،ويف اعم

م ،وتويف يف

ترشين األول

م يف

م دخل جامعة أدنربه ،حيث تصص يف اللغات السامية :العربية ،والعربية ،واآلرامية ،ويف

م واكن أول إنتاجه كتاب عن "فتوح العرب يف آسيا الوسطى"[ .انظر :موسوعة املسترشقني ،ص
اعم
ً
ثلالث من اللغات السامية ،ويه :العربية
شيخ املسترشقني األملان ،اكن هل اطالع واسع ىلع اآلداب ايلونانية ،واكن متقنا
ل
ً
والرسيانية والعربية .كما تعلم اللغة اآلرامية اخلاصة بالكتاب املقدس ،واللغتني الفارسية والرتكية أيضا .ودل يف اثلاين من آذار
اعم

م بمدينة هاربوج (

]

) ،وحصل ىلع ادلكتوراه يف اعم

خصه بدراسة عميقة بعد اعمني من اتلاريخ املذكور .تويف نودلكه يف

م برسالة عن "تاريخ القرآن" ،وهو املوضوع اذلي

اكنون األول اعم

[ .انظر :موسوعة املسترشقني،

ص ] -
ً
ً
خصوصا بتاريخ املسيحية وتاريخ شعب إرسائيل .اكن متقنًا للغة العربية وضعيفا يف
 مسترشق ومفكر فرنيس ،عيناللغة العربية ،ومع ذلك تكشف مقاالته املتعددة عن اطالعه الواسع ىلع الرتاث العريب[ .انظر :موسوعة املسترشقني،

ص

-

]
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ً
ً
جمتمعا موحدا يعبد اهلل الواحد ،ثم إنه اكن يصدر
اخلرافات كما عرفتها املجتمعات األخرى ،بل اكن

عن عقيدة اتلوحيد يف ك ترصفاته وأخالقه ،وعليه فلم يأت انليب جبديد ملجتمعه ،بل اكن ك ما جاء
ً
ً
به منزتاع منه ومنبثقا من قراراته[ .انظر :فضل حسن عباس ،قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية ،ص ]196
ً
وذهب إىل هذا الرأي أيضا تيسدل

حيث رفض أن يكون االعرتاف

ًّ
بوحدانية اهلل بني العرب وألول مرة عن طريق انليب  ،مستدال عليه بأن لكمة (اهلل) املتضمنة ألداة
ً
ً
اتلعريف اكنت معروفة ومستخدمة بني العرب ،مما يدل ىلع أن مستخدميها اكنوا ىلع يش لء من الويع

بوحدانية اهلل ،ووجود أسماء من قبيل "عبد اهلل" و"بيت اهلل" ،وبوجود التشابه بني كثري مما جاء يف
ً
القرآن وما اكن سائدا يف اجلزيرة العربية ،من قبيل تقديس احلجر األسود والكعبة وغريهما[ .انظر:
تسدل ،املصادر األصلية للقرآن ،ص ]40 - 29

اَلقد
إن حماولة الربط بني احلقائق القرآنية وبني املمارسات السائدة يف تلك ابليئة الوثنية اجلاهلية،
ً
ً
مصدرا من مصادر القرآن تبدو خطوة غري موفقة ،وذلك:
وباتلايل جعلها

 -1ال ديلل ىلع كون حممد  اكن راغبًا يف الزاعمة والرئاسة حّت يكون ذلك ً
دافعا هل إىل اداعء

انلبوة ،بل اتلاريخ يشهد خالف ذلك ،حيث عرضوا عليه املال وامللك بل ادلنيا وزينتها مقابل أن
ً
يرتك ادلعوة إىل اتلوحيد فأىب ذلك قائال« :يا عم واهلل لو وضعوا الشمس يف يميين والقمر يف يساري ىلع

أن أترك هذا األمر حّت يظهره اهلل ،أو أهلك فيه ما تركته» [ابن كثري ،ابلداية وانلهاية ،ج  ،3ص .]63

ثم إنه لو لم تكن معارضتهم إياه بسبب العقيدة واإليمان ،واكنت بسبب احلفاظ ىلع مصاحلهم

االقتصادية دون العقيدة واإليمان كما يديع الرجل ،لاكن األجدر بالرسول أن يقبل اقرتاحهم ويرتاح
ً
ً
منهم بدل االنشغال حبروب طاحنة ملا يقارب عرشين ً
اعما حتصيال للحاصل .وخاصة أنه لم تكن دليه
قدرة عسكرية قادرة ىلع جمابهة قريش آنذاك.

ً
 -2أن القول بأن فكرة الوحدانية  -كما طرحها القرآن  -اكنت معروفة يف اجلزيرة العربية ،يتناىف
ً
تماما مع ظاهرة شيوع األصنام فيها ،حيث بلغ عدد األصنام حول الكعبة فقط يوم فتح مكة ثالثمئة

ً
صنما ( ،)1فكيف تنسجم هذه الظاهرة مع فكرة الوحدانية؟! ولو اكن األمر كما يقول جب ومن
وستني
ً
مصدرا للقرآن ،فكيف يتعجب أهل مكة مما داع إيله انليب قائلني:
حذا حذوه من كون تلك ابليئة
 -للوقوف ىلع تفاصيل القصة انظر :الفايس امليك ،الزهور املقتطفة من تاريخ مكة املرشفة ،ص

.
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َ َ ََ
ًّ
َ َ ًَ َ ً ذ َ َ َ َ ْ ُ
َشء ع َجاب[ سورة ص]5 :؟! حقا إن قول املسترشقني ليشء عجاب!
أجعل اآلل ِهة إِلها واحِدا إِن هذا ل

َ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ
 -3أن العرب وإن اكنوا موحدين يف اخلالقية بالفطرة والوجدان بديلل قوهل تعاىلَ  :ول ِِئ سأتلَهم من
َ ََ ذ
َ ْ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ
َْْ َ َ ُ ُ َ ُ
ماوات َواألرض َلَقولن اهلل[ سورة لقمان ،]25 :وقوهلَ  :ول ِِئ سأتلَهم من خلقهم َلَقولن اهلل[ سورة
خلق الس
ِ

الزخرف .]87 :لكنهم اكنوا مرشكني يف اتلدبري والعبادة [انظر :السبحاين ،اإلهليات ىلع هدى الكتاب والسنة والعقل،

ج  ،2ص  ،]59وهذه احلالة تتناىف ً
تماما وفكرة اقتباس القرآن من ابليئة اجلاهلية والوثنية.

 -4أن االستدالل باستخدام العرب للكمة (اهلل) أو تضمن بعض أسمائهم هلا ،ىلع كون فكرة
الوحدانية معروفة بينهم استدالل غريب؛ إذ اغية ما يمكن إثباته هو جمرد وجود موحدين يف اجلزيرة
وقتئذ ،ال كونههم األكرثية والغابلية الساحقة فيها يك يدىع بعد ذلك صالحيتها للمصدرية
العربية
ل

وتأثر القرآن بها ،فادليلل هنا أخص من املدىع.

ً
 -5ثم إن التشابه املذكور ليس إال جمرد تشابه صوري ال غري ،فشتان ما بني الطواف بابليت عريانا
ً
كما اكن يف اجلاهلية وبني الطواف يف اإلسالم ،وأين السيع بني الصفا واملروة امتثاال ألمر اهلل الواحد،

من السيع بينهما إيمانا بإساف ونائلة()1؟!

 -6هناك اعدات وثقافات جاهلية قديمة قام القرآن الكريم باستئصاهلا ،ويه كثرية منها ىلع سبيل

املثال :معاملتهم للمرأة وإهانتهم لكرامتها .وقد أثبت القرآن للمرأة كرامتها اإلنسانية ،حيث وضعها

يف املستوى الرفيع املوازي ملستوى الرجل يف املجال اإلنساين الكريم ،بعد أن اكنت يف ك األوساط
ً
املتحرضة واجلاهلية مهانة وضيعة القدر ،ال شأن هلا يف احلياة سوى كونها لعبة الرجل وبلغته يف احلياة.

ذ ْ
ِّ َ َ
ِّ َ َ
َ َ ُّ َ
ذ َْ َ ُ
اكتَ َس ْ َ
ب[ سورة النساء ،]32 :وقال :يا أيها
ال ن ِصيب مِما اكتسبوا َول ِلنساءِ ن ِصيب مِما
وقال :ل ِلرج ِ
ُ
ذ ُ ذ َْ ُ
َ َ ْ
اس إِنا َخلق َناكـ ْم م ِْن ذكر َوأن َ ى
ث[ سورة احلجرات ]13 :وغريها من اآليات القرآنية( ،)2فهل يعقل بعد
اَل

ً
هذا لكه أن تكون تلك ابليئة اجلاهلية ابلائدة مصدرة للقرآن؟!

ً
ً
قبيحا يف الكعبة ُ
فمسخا حجرين كما يقال ،وضعا عند
 إساف ونائلة :اسمان إلنسانني  -رجل وامرأة  -عمال عمالالكعبة يلتعظ انلاس بهما .فلما طال مكثهماُ ،عبدا مع بقية األصنام ،فاكن إساف بالصفا ونائلة باملروة[ .انظر :جواد
عيل ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج  ،ص

و

]

 -للوقوف ىلع تفاصيل أكرث انظر :معرفة ،اتلمهيد يف علوم القرآن ،ج  ،ص

فما بعد.
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ب -اَلهودية واملسيحية

ً
زعم بعض املسترشقني أن ايلهودية واملسيحية هما املصدران األساسيان للقرآن ،وأن حممدا 
ُ
استل القرآن من اتلوراة واإلجنيل أو من معتقدات ايلهود واملسيحيني بشك اعم .وقد استند يف ذلك إىل
ً
التشابه امللحوظ بني هاتني ادليانتني وبني ما جاء به حممد  خاصة يف جمال القصص والترشيعات.
وهو يف صدد التشكيك يف وحيانية

يقول املسترشق ايلهودي جودلزيهر

)(1

القرآن« :اآلية  54من سورة ابلقرة :يدور احلديث حول غضب مویس حني علم بصنع بين إرسائيل
ً
َ َ ْ ذ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ِّ َ ُ ْ ْ َ َ ُ ُ َ
عجال من ذهب وعبادتهم إياه؛ فهو يقول :يا قو ِم إِنكم ظلمتم أنفسكم بِاِّتاذِك ُم ال ِعجل فتوبوا إِل

َ ُ ْ َ ُْ ُ َْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َ َْ ُ ْ ذُ ُ َ ذذ ُ
الرح ُ
اب ذ
ِيم .أي فليقتل
ارئ ِكم فتاب عليكم إِنه هو اتلو
ارئ ِكم فاقتلوا أنفسكم ذل ِكم خي لكم عِند ب ِ
ب ِ
ً
بعضكم بعضا ،أو باملعىن احلريف للنص :فاقتلوا أنفسكم بأنفسكم ،وهذا ينطبق يف الواقع ىلع ما جاء
يف سفر اخلروج اإلصحاح  32اآلية  ،27اذلي هو مصدر اللكمات القرآنية» [جودلتسيهر ،مذاهب اتلفسري

اإلساليم ،ص .]10

ً
منتخبا من معارف وآراء دينية ،عرفها
كما قال يف كتاب آخر هل« :فتبشري انليب العريب ليس إال مزجيًا
ً
ً
أو استقاها بسبب اتصاهل بالعنارص ايلهودية واملسيحية وغريها اليت تأثر بها تأث ًرا عميقا ،واليت رآها جديرة
ً
ً
ً
بأن توقظ اعطفة دينية حقيقية عند بين وطنه ،وهذه اتلعايلم اليت أخذها عن تلك العنارص األجنبية اكنت
ً
يف رأيه كذلك رضورية تلثبيت رضب من احلياة يف االجتاه اذلي تريده اإلرادة اإلهلية.
لقد تأثر بهذه األفاكر تأث ًرا وصل إىل أعماق نفسه ،وأدركها بإحياء قوتها اتلأثريات اخلارجية،
ً
عقيدة انطوى عليها قلبه ،كما صار يعترب هذه اتلعايلم وحيًا ًّ
إهليا ،فأصبح  -بإخالص  -ىلع
فصارت
يقني بأنه أداة هلذا الويح» [جودلتسيهر ،العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ص .]12

( )2حيث يقول« :ال يكيف أن نقدم ملخ ًصا

وقد سبقه يف ذلك أبراهام اغيغر
 اكن ميالده يفادلكتوراه اعم

من شهر حزيران سنة
م ،تويف اعم

م بمدينة أشتولويسنربج من بالد املجر ،من أرسة يهودية ،حصل ىلع

م[ .انظر :موسوعة املسترشقني:

-

]

هو حرب يهودي أملاين ،تناول بادلراسات التشابه بني القرآن وبني الكتب املقدسة عند ايلهود .ودل يف فرنكفورت سنة
ً
م يف
م .ورشع يف تعلم العلوم ادلينية ايلهودية ،ثم أخذ يف تعلم اللغة العربية وايلونانية أوال يف هيدلربج سنة
ً
مديرا هلا حّت تويف
م صار جيجر
) .وعندما أنشئت يف برلني املدرسة العليا لعلوم ايلهودية سنة
جامعة بون (
سنة

م .هل كتب أهمها كتاب "ماذا أخذ حممد من ايلهودية" واذلي ترجم إىل العربية حتت عنوان "ايلهودية

واإلسالم"[ .انظر :موسوعة املسترشقني:

]
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ً
ًّ
ًّ
ً
هزيال جافا عن املقاطع اليت تبدو ىلع صلة ما بايلهودية ،من أجل إظهار أن حممدا اكن حقا يملك
ً
معرفة بها ،وقد استخدمها يف تأسيس دينه اجلديد ،وأنه عالوة ىلع ما سبق فإن مقارنته مع املصادر
ً
ايلهودية جتعل العديد من املقاطع واضحة يف القرآن .إن مهمتنا باألحرى يه أن نثبت أنه كم اكنت
ً
مرتبطة روح حمم لد ونضاهل وأهدافه ،مع عقل زمانه ودستور حميطه ،ومن ثم إثبات حقيقة أنه حّت إذا
ُ
حنو ال يمكن إنكاره أن ايلهودية مصدر للقرآن ،فإن
كنا حرمنا من مجيع الرباهني اليت تظهر ىلع ل
ً
اتلخمني بأن استعارة من ايلهودية اكنت قد حدثت ال تزال تمتلك احتمايلة عظيمة» [اغيغر ،ايلهودية
واإلسالم ،ص  .]45ثم راح يلتمس األدلة ىلع ما ذهب إيله من رأي ،واكنت عمدة أدتله التشابه بني
ٌ
سواء يف املفردات املستخدمة أو يف األفاكر.
القرآن والكتب املقدسة عند ايلهود،
أما نودلكه ،فيديع أن أكرث قصص األنبياء يف القرآن ،بل الكثري من اتلعايلم والفروض ،يه ذات
ً
أصل يهودي ،ثم رضب مثاال ذللك وهو الشهادة املعروفة (ال هلإ إال اهلل) فإنها مستقاة من عبارة يهودية
حسب تعبريه .كما يرى أن تأثري اإلجنيل ىلع القرآن دون ذلك بكثري[ .نودلكه ،تاريخ القرآن ،ص ]7

ً
ً
نتاجا
مقتنعا بأن اتلأثري انلرصاين اكن طاغيًا ىلع حممد  ،وأنه اكن
بينما اكن بعضهم

للتأثريات اليت جتمعت عليه ،وقد خضع حممد للتأثري انلرصاين عليه منذ ابلداية ،وطوال الفرتة املكية
من الرسالة وما بعدها[ .انظر :الرشقاوي ،االسترشاق يف الفكر اإلساليم املعارص ،ص ]86

ُ
وهلذا الرأي  -مصدرية ايلهودية واملسيحية  -مؤيدون كرث بني املسترشقني الكمنس

()1

 ،وماسيه

وغريهما ممن ال يسع املجال ذلكرهم(.)3

()2

اَلقد

قارا ًّ
 مسترشق بلجييك ،وراهب يسويع شديد اتلعصب ضد اإلسالم ،يفتقر افت ًتاما إىل الزناهة يف ابلحث واألمانة
ًّ
ً
م.
نموذجا سيئًا جدا للباحثني يف اإلسالم من بني املسترشقني .ودل يف بلجياك سنة
يف نقل انلصوص وفهمها .ويعد
وسافر إىل بريوت يف صباه ،وتعلم يف اللكية اليسوعية ببريوت ،صار معل ًما يف اللكية اليسوعية ببريوت اعم

وتويف يف

نيسان سنة

م[ .انظر :موسوعة املسترشقني ،ص

 -فرنيس متخصص يف الفارسية .ودل يف

العربية والفارسية والرتكية ،ويف

تويف يف ترشين اثلاين اعم

]

م ،وتعلم يف املدرسة الوطنية للغات الرشقية حيث حصل ىلع دبلوم يف

م نرش رساتله الكربى للحصول ىلع ادلكتوراه بعنوان" :حبث يف سعدي الشاعر"،

م[ .انطر :موسوعة املسترشقني ،ص

]

 للمزيد من االطالع انظر :رضوان ،آراء املسترشقني حول القرآن الكريم وتفسريه ..دراسة ونقد ،ج  ،ص.

م،

-
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ً
 -1أن االستدالل بالتشابه ىلع كون القرآن الكريم مأخوذا من ايلهودية واملسيحية غري تام؛ ألن
ً
مصدرا لآلخر ،فكذلك
التشابه بني الشيئني  -أو بني األشياء  -كما يمكن أن يدل ىلع كون أحدهما

يمكن أن يدل ىلع احتاد املصدر وحدته وهو احلق تعاىل .فالقرآن الكريم لم خيالف الرساالت السماوية

ُ ُ
يد ُ
اهلل
من حيث األصول ،بل يصدقها بمقتىض وحدة املنبع ،وهذه احلقيقة ملموسة يف آي القرآن :ي ِر
ُ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ذ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
هلل علِيم َحكِيم[ سورة النساء .]26:وقال :
َِلبني لكم ويهدِيكم سن اَّلِين مِن قبلِكم ويتوب عليكم وا
َ
َ
ْ
ُ ً ذ َ ََْ َ َ َ ذ َْ
َ ذ
َ َ َ َ ُ
َْ َ ُ َ
ُ
َ
ك ْم م َِن ِّ
ِيم َوموس َوعِيس أن أقِيموا
ين ما َوّص ب ِ ِه نوحا َواَّلِي أ ْوحينا إ ِ َْلك َوما َوصينا ب ِ ِه إِبراه
ادل
َشع ل
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ني َما تدعوه ْم إ َْله ُ
َب َع ال ُمَشك َ
ادل َ
اء َويهدِي إ َْله َم ْن ين ُ
ِّ
ين َوَل تتف ذرقوا فِي ِه ك ُ َ
اهلل َيْتيب إ َْل ِه َم ْن يش ُ
يب
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ

[سورة الشورى ،]13 :هذا لكه إذا لم يتم حتريفه يف الكتاب املقدس(.)1
ً
 -2أن دعوى التشابه ليست صحيحة ىلع إطالقها ،فجملة من قصص األنبياء  الواردة يف
ًّ
جوهريا نظرياتها يف الكتاب املقدس ىلع فرض صحته كما يدعون ،فقد جاء يف سفر
القرآن تالف

ً
ً ُ
اتلكوين أن حام بن نوح رأى أباه  سكرانا وعريانا ترى عورته ،وأخرب إخويه حّت سرتاه بردا لء(.)2
وأن ً
لوطا  بعد هالك قومه بعذاب إليه صعد من صوعر وأقام يف اجلبل ثم ضاجع بنتيه بعد سكره
حبيل لة منهما! وغريها من أمور تقشعر منها اجللود( ،)3بينما يتحدث القرآن عنهم بأدب واحرتام.

 -3أّن يكون ايلهود واملسيحيون مصدرين للقرآن الكريم وهم يقولون :إن اهلل ثالث ثالثة ،وإن
ُ ذ َ ُ َْ َ ْ َ
ُْ ُ
ُ َ َ
ً
دل َول ْم
املسيح ابن اهلل ،وإن
عزيرا ابن اهلل( ،)4بينما يقول القرآن :قل ه َو اهلل أحد  اهلل الصمد  لم ي ِ
َ
َ
ودل َ ول َ ْم يَ ُك ْن َ َُل ُك ُف ًوا أ َحد[ سورة االخالص] ،أليس هذا اضطرابًا ًّ
يُ َ ْ
جليا؟!
وقتئذ ،بل اثلابت هو خالف
 -4لم يثبت وجود ترمجة لكتب ايلهود واملسيحيني إىل اللغة العربية
ل

ذلك ،حيث اكنت أول ترمجة عربية للكتاب املقدس يف زمن عمر بن سعد بن أيب وقاص ،حني طلب
من ابلطريرك ايلعقويب وضع ترمجة اإلجنيل يف اللغة العربية وذلك يف سنة  639م .وأما أول ترمجة عربية

اكملة للكتاب املقدس بعهديه القديم واجلديد مع الكتب املضافة يف اتلوراة السبعينية ،فقد اكن

 انظر :كتاب حتت عنوان "الصحيح من إجنيل املسيح يف أناجيل العهد اجلديد" ،لعيل الشيخ ،وهو كتاب جيد يفموضوعه.

 الكتاب املقدس ،سفر اتلكوين/ ، -املصدر السابق،

. -

. -

 -انظر :سورة املائدة :؛ سورة اتلوبة. :
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ظهورها يف سنة  1671م( .)1كما أنه لم تثبت معرفة انليب بلغة تلك الكتب ،ودون إثبات تلقيه تلك
ً ً
شفويا أيضا ،وباألخص يف القرآن امليك.
اتلعايلم

ُ
 -5أما ما ذهب إيله األسقف يوسف درة احلداد( )2من االستدالل ببعض اآليات القرآنية ىلع كون
ً
مصدرا هل فهو ديلل ىلع جهله بتفسري القرآن أو جتاهل منه .قال األسقف« :استفاد
الكتاب املقدس
َّ
القرآن من مصادر شّت ،أهمها :الكتاب املقدس ،وال سيما كتاب مویس ،وذلك بشهادة القرآن ذاته،

َْ َْ َُذْ
ُ َ
ذ َ َ َ
َْ َ ُ َ
ُ ُ
ُّ ُ
ِيم َوموس[ سورة األىلع 18 :و ،]19أم لم ينبأ
كما يف قوهل :إِن هذا ل ِِف الصح ِف األوَل  صح ِف إِبراه
َ َْ َ ذ
ذ
ْ ُ ْ
َ ْ َ َ
ذُ
ُ َ
َ
ُ ُ
ِيم اَّلِي َوَّف  أن َل ت ِز ُر َوازِ َرة وِز َر أخ َرى[ سورة انلجمَ  ،]38 - 36 :وإِنه
بِما ِيف صح ِف موس  وإِبراه
َ ُُ َذ َ َََْ َ ُ ْ َُ ْ ًَ َ ْ َ ْ ََ ُ ُ ََ ُ َ ْ َ َ
ْسائِيل[ سورة الشعراء 196 :و.]197
ل ِِف زب ِر األول ِني  أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء ب ِن إ ِ

ً
ثم اسرتسل قائال« :فآية حممد األوىل يه مطابقة قرآنه للكتب السابقة عليه .وآيته اثلانية استشهاده

بعلماء بين إرسائيل ،وشهادتهم هل بصحة هذه املطابقة .ولكن ما الصلة بني القرآن وكونه يف زبر
األولني؟! هذا هو رس حممد! فيكون من ثم أنه نزل يف زبر األولني بلغة أعجمية جيهلونها ،ثم وصل إىل

حممد بواسطة علماء بين إرسائيل ،فأنذر به حممد بلسان عريب مبني».

وقد رد هذه املزاعم الشيخ معرفة بأن آيات سورة األىلع إشارة إىل نصائح تقدمت السورة ويه يف
َْ ََْ

َ ذ

َ َ

ْ

ِّ

َ

ذ

َْ ُْ

َ

ْ َ َ

ْ

َْ

ُ َ

ََْ

اْلياة ُّ
قوهل تعاىل :قد أفل َح َم ْن ت َزَّك َ وذك َر اس َم َرب ِه ف َصل  بل تؤث ُِرون َ
ادلنيا َ واآلخ َِرة خ ْي َوأبق
[سورة األىلع .]17 - 14 :وذلك تأكيد ىلع أن ما جاء به حممد  لم يكن ً
بداع مما جاء به سائر الرسل:

ُْ
ُْ
ْ
ُ
ً
قل َما كن ُت بِد ًَع م ِْن ال ُّرس ِل[ سورة األحقاف .]9 :فليس اذلي جاء به نيب اإلسالم جديدا ال سابقة هل

َْ َْ َُذْ َ
يف رساالت اهلل … هذا ما تعنيه اآلية ،ال ما زعمه صاحبنا األسقف .وهكذا قوهل تعاىل :أم لم ينبأ بِما
َ َْ َ ذ
ذ
ُ َ
ُ ُ
ِيم اَّلِي َوَّف[ سورة انلجم 36 :و .]37فإن الضمري يعود إىل َم ْن وقف يف وجه
ِيف صح ِف موس  وإِبراه

ً
ادلعوة مستهزئا بأنه سوف يتحمل آثام اآلخرين إن لم يؤمنوا بهذا احلديث ،فريد عليهم القرآن
َ َ

ْ ُ ْ

ُ َ
َ
از َرة ِوز َر أخ َرى[ سورة األنعام:
الكريم :ألم يبلغهم أن ك إنسان سوف يكافأ حسب عمله :وَل ت ِزر و ِ

[ .]164انظر :معرفة ،اتلميد يف علوم القرآن ،ج  ،7ص  23وما بعدها]

وما بعدها.

 للوقوف ىلع تفاصيل أكرث يف هذا السياق ،انظر :جمموعة من املؤلفني ،املرشد إىل الكتاب املقدس ،صم ،ثم انقطع زهاء عرشين ً
اعما يبحث عن شؤون اإلسالم
 مارس رتبة الكهنوتية يف الكنيسة اللبنانية اعموالقرآن ىلع أسلوبه الكهنويت ،حاول اتلقارن واتلقارب بني القرآن وكتب العهدين يلجعل األخرية منابع للقرآن

ومصادره يف ك ما ينسبه إىل ويح السماء ،تويف سنة

م[ .معرفة ،اتلمهيد يف علوم القرآن ،ج  ،ص ]
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ّ
ج ـ اَلقتباس من قصائد أمية بن أيب الصلت
من االداعءات يف املقام زعم لكيمان هوار

باقتباس بعض اآليات القرآنية

()1

من أشعار الشاعر اثلقيف املشهور أمية بن أيب الصلت( !)2قال نودلكه« :ينسب م .لكيمان هوار
نلفسه فضل اكتشاف مصدر جديد من مصادر القرآن يف بعض قصائد أمية بن

أيب الصلت .لكن معظم املواضع اليت يسوقها دلعم فرضيته تضع للشك القوي بأنها مزورة حتت تأثري
القرآن .أما املتشابهات األخرى فيمكن تفسريها بأن أمية نهل مثل حممد من معني الروايات ايلهودية

واملسيحية» [نودلكه ،تاريخ القرآن ،ص .]18
وقال سايس« :وذهب املسترشق بور

مذهب هوار ،حيث ذكر أنه حيث يوجد تشابه بني

شعر أمية والقرآن ،فإن ذلك يدل ىلع أن الرسول أخذ من أمية؛ ألنه أقدم من الرسول» [سايس سالم

احلاج ،نقد اخلطاب االسترشايق ،ج  ،1ص .]270
اَلقد

هذه الفرضية كسابقها يف ابلطالن؛ وذلك ألمور ،منها:
 -1أن صحة أصل نسبة تلك األشعار إىل أمية ألمر مشكوك فيه حّت عند بعض املسترشقني ،بل

استبعدوا اقتباس القرآن منها الختالف واضح بينهما .فقد ورد يف "موجز دائرة املعارف اإلسالمية":

«ىلع أن صحة نسبة هذه القصائد إىل أمية أمر مشكوك فيه ،شأن أشعاره يف ذلك شأن الشعر العريب
ً
القديم بوجه اعم  ...أما القول بأن حممدا  قد اقتبس شيئًا من قصائد أمية فهو زعم بعيد االحتمال،

لسبب بسيط هو أن أمية اكن ىلع معرفة أوسع باألساطري اليت حنن بصددها ،كما اكنت أساطريه تتلف

يف تفصيالتها عما ورد يف القرآن» [موجز دائرة املعارف اإلسالمية ،ج  ،4ص  .]1203وقال برولكمان

()3

م ،وترج من مدرسة اللغات الرشقية ومدرسة ادلراسات العليا ،مثل وزارة اخلارجية يف
 ودل يف باريس سنةً
م ،آثر العلم ىلع الوظيفة فانرصف إىل اتلدريس واتلصنيف حّت أصبح أستاذا
مؤتمري املسترشقني باجلزائر سنة
للعربية والفارسية والرتكية يف مدرسة اللغات الرشقية ،هل آثار كثرية بني كتب ومقاالت[ .انظر :املسترشقون ،ج ،

ص

-

]

 اكن قد قرأ الكتب ،ورغب عن عبادة األوثان ،واكن خيرب بأن ًّنبيا يبعث قد أظل زمانه ،فلما سمع خبروج انليب 
ً
حسدا هل .ولما أنشد رسول اهلل  شعره ،قال« :آمن لسانه وكفر قلبه»[ .انظر :ابن قتيبة ،املعارف ،ص
وقصته ،كفر
]

 -ودل اكرل يف سنة

م يف مدينة روستوك (

) .اتلحق جبامعة روستوك يف ربيع

م ودرس إىل جانب
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« :أمية بن أيب الصلت ،شاعر ثقيف ،أكرث ما روى من شعره منحول عليه ،ما

عدا مرثيته لقتّل بدر اليت منع انليب  من إنشادها .وزعم لكيمنت هوار أن شعره اكن من مصادر

القرآن ،وهذا غري صحيح ،ولكن احلق م ذكره تور أندريه

وهو أن األشعار اليت نظر

إيلها هوار إنما يه نظم مجع القصاص فيه ما استخرجه املفرسون من مواد القصص القرآين .وال بد أن
تكون هذه األشعار قد حنلت ألمية يف عهد مبكر ال يتجاوز القرن األول اهلجري؛ ألن األصميع سماه

شاعر اآلخرة ،كما سم عنرتة شاعر احلرب ،وعمر بن أيب ربيعة شاعر العشق» [برولكمان ،تاريخ األدب

العريب ،ج  ،1ص  ،]113وقد مر تعليق نولكه بعد نقل الكم هوار.

 -2لقد ذكرت كتب اتلاريخ أن أمية اكن خيرب بأن ًّ
نبيا سيخرج ،واكن يأمل أن يكون هو ذلك
ً
انليب ،فلما سمع خبروج انليب  وقصته ،كفر حسدا هل( .)1فلو اكن األمر كما يديع هوار ومن حذا
حذوه ملا بيق أمية مكتوف األيدي ،بل الدىع انلبوة متسل ً
حا بأشعاره كمعجزة هل ،حيث اكن يطمع فيه

ً
وحاسدا ملحمد  ،أو لفضح أمر انليب والتهمه بالكذب والرسقة ىلع األقل ،ولو اكن بلان!
ً
 -3لو سلمنا جدال بصحة نسبة تلك القصائد ألمية ،وكونها قبل بعثة رسول اهلل  كما نسب إىل
ً
ً
بور ،فلن نسلم باقتباس انليب منها؛ إذ ال بد أن تكون أشعاره معروفة ومشهورة بني انلاس وقتئ لذ
كبقية األشعار اجلاهلية ،فلو اكن األمر كما يدىع الستعان بها املرشكون عند ما حتداهم القرآن بأن
ً
يأتوا بمثله بدال من سل السيوف.
 -4يتصف القرآن الكريم بصفيت اإلعجاز واتلحدي ،ولم جند يف تاريخ العرب األقحاح وغري
ً
مجيعا بالفشل اذلريع ،بينما ال نرى هاتني الصفتني يف
العرب من حاول جماراته إال رشذمة وقد باؤوا

أشعار أمية لو صحت النسبة؛ فيه كغريها من األشعار اجلاهلية .فلو حتدى بها انلاس ً
يوما أو ادىع
اتصافها باإلعجاز لوصلنا ذلك كما وصلتنا أخبار أقرانه من الشعراء.

 -2املصادر ادلاخلية للقرآن

ً
بينما يديع بعض املسترشقني كون القرآن الكريم مأخوذا من الكتاب املقدس ،أو من ايلهود

الرشقيات ايلونانية والالتينية واتلاريخ ،كما درس العربية والعربية واألرمنية ،هل آثار عدة لعل أهمها هو كتاب
"تاريخ األدب العريب" اذلي يقع يف عدة جمدلات[ .انظر :موسوعة املسترشقني ،ص -
 -انظر :ابن قتيبة ،املعارف ،ص .

]
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واملسيحيني املعارصين للنيب ،أو من ابليئة اجلاهلية الوثنية وغري ذلك كما تقدم ،ذهب بعضهم اآلخر
ً
إىل اجتاه آخر ،حيث رأوا أن مصدر القرآن الكريم أمر داخيل ،وأن حممدا  هو من ألفه ووضعه،
من هنا أطلقوا ىلع القرآن اسم "كتاب حممد" أو "قرآن حممد".

ًّ
ورغم اتفاق هؤالء ىلع كون مصدر القرآن ً
داخليا ،إال أنهم اختلفوا اكلعادة يف بيان طريقة ذلك
أمرا

املصدر ادلاخيل املزعوم ،ولك عباراتهم تريم إىل إثبات "برشية القرآن" ،وفيما ييل ذكر آراء بعضهم.
أ -القرآن تأَلف حممد!

ً
ادىع عدد من املسترشقني أن حممدا  قام بتأيلف القرآن ثم داع العرب إىل اتباعه ،وليس األمر

كما يقول املسلمون ،فال ويح وال ملك وال غريهما مما يدل ىلع وحيانية كتاب حممد.

يقول املسترشق اإلجنلزيي جورج سيل
ً
فيه اثنان أن حممدا هو يف احلقيقة مصنف القرآن وأول واضعيه ،وإن اكن ال يبعد أن غريه أاعنه عليه
()1

« :ومما ال شك فيه ،وال ينبيغ أن خيتلف

كما اتهمه العرب ،لكنهم لشدة اختالفهم ىلع تعيني األشخاص اذلين زعموا أنهم اكنوا يعينونه ،وهنت
ً
ً
ً
احتياطا من أن يرتك سبيال
حجتهم ،وعجزوا عن إثبات دعواهم ،ولعل ذلك ألن حممدا اكن أشد
لكشف األمر» [سيل ،مقالة يف اإلسالم ،ص .]131
أما هربرت جورج ويلز

فقد صور انليب  بأنه رجل دفعته طموحاته ووساوسه يف

سن الكهولة إىل تأسيس دين يلُعد يف زمرة القديسني ،فقام بتأيلف جمموعة من عقائد خرافية وآداب

سطحية ،ثم نرشها يف قومه ،فاتبعها رجال منهم[ .اتلهايم ،مناهج املسترشقني يف ادلراسات العربية اإلسالمية..
القرآن واملسترشقون ،ج  ،1ص ]31

اَلقد
 -1أنه ال ديلل ىلع أن القرآن من تأيلف انليب حممد  ،بل ادليلل قام ىلع خالفه .إذ لو اكن األمر
كما يقولون ،فلم يكن يلنتظر الويح حني احلاجة ،ول ِ َم لم يأت بيش لء حينما انقطع الويح لفرتة غري
يسرية؟! وملاذا لم جيب ىلع من سألوه عن قضية أصحاب الكهف يف الوقت نفسه؟!
ٌ
 -2يف احلقيقة ،ما هذه إال فرية قاتلها قريش قبل املسترشقني املتخبطني ،وقد ردها القرآن الكريم

مسترشق إجنلزيي اشتهر برتمجته للقرآن إىل اإلجنلزيية .ودل يف نلدن حوايل

ترمجته للقرآن يف

م ،أي قبل وفاته بعامني[ .انظر :موسوعة املسترشقني ،ص

م ،وتويف فيها سنة
و

]

م ،وقد نرش
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َ َ ذ

ً

َ ََ

ْ َ َ ذ

ْ

َْ ُ َ َ َُ َ َْ َْ

َ

َ ََ ْ َ

ُ ًْ

ُ

اءوا ظلما َوز ً
فورا بقوهلَ  :وقال اَّلِين كف ُروا إن هذا إَل إفك اف َ
َتاه َوأَعنه علي ِه قوم آخ ُرون فقد ج ُ
ورا[ سورة
ِ ِ
ِ

الفرقان .]4 :واإلنصاف أن انلظر يف آي القرآن الكريم ،والوقوف ىلع تاريخ انليب األكرم حممد ،

ومالبسات نزول القرآن يكذب هذه الفرية.

 -3هناك فرق وتمايز واضح وجيل بني أسلويب القرآن واحلديث انلبوي من ناحية ابليان والصياغة

وابلالغة ،وهذا ديلل آخر ىلع بطالن هذه ادلعوى .وإىل هذا يشري بعض ابلاحثني بقوهل« :إذا اكن
ً
ً
القرآن من تأيلف حممد ،فحديثه األضعف منه بالغة وفصاحة وبيانا يكذب ذلك .ولاكن األوىل أال
ً
ً
ينسب نلفسه حديثا ،وأن جيعل ك الكمه قرآنا» [عناية اغزي ،شبهات حول القرآن وتفنيدها ،ص .]21
ً
مجيعا اعجزين عن
 -4لو اكن القرآن من تأيلف حممد  ومن بنيات أفاكره ،ملا اكن العرب
ً
اإلتيان بمثل القرآن ،والوقوف أمام هذا اتلحدي الصارخ ،خاصة أنه  لم يكن قبل بعثته معروفا

يف عداد بلغاء العرب وفصحائهم.
بّ -
جمرد تأمالت شخصية

وحيا ًّ
لم يزل املسترشقون يشككون يف القرآن الكريم ،ويرصون ىلع أنه ليس ً
إهليا كما يديع
املسلمون ،وال مك ً
تسبا من فرد أو مجاعة أو بيئة معينة كما يديع بعض املسترشقني .اغية ما يف األمر أنه

فيض من خاطر حممد  أو انطباع إلهلامه ،أي أنه ناتج من تأمالته الشخصية ،وخواطره الفكرية.

وها هو هرني المنس يبني كيفية الويح ذاهبًا إىل أنه عندما بلغ  اثلالثني من عمره مر بأزمنة

دينية خانقة ،اتلجأ بسببها إىل الوحدة والعزلة واتلأمل ،تلتها مرحلة األحالم والرؤيا املضطربة،
ًّ
ومشمزئا من عبادتها لألوثان .فاعتنق الوحدانية وآمن بابلعث واحلساب.
متقز ًزا من مادية قريش

ً
ووجد نفسه متفقا يف املعتقدات مع ايلهود وانلصارى .واعتقد أنه ما دام ليس هناك إال هلإ واحد،
ٌّ
مدعو لنرش هذه
فليس هناك إال ويح إليه واحد ،ىلع العرب أال يبقوا خارج هذا اإلطار ،واعتقد أنه
ً

احلقائق بني أبناء جدلته ،وبلغتهم أيضا[ .سايس سالم احلاج ،نقد اخلطايب االسترشايق ،ج  ،1ص ]270

اَلقد
 -1ال خيىف ىلع من هل مقدار شعرة من العلم بالقرآن الكريم ولم يعميه اتلعصب ،أن عمق القرآن

وشمويلته وجزاتله ودقته الفائقة وهيمنته ،وكذلك االخالف الواضح بني القرآن وبني الروايات
الرشيفة الصادرة عن انليب ،ك ذلك يأىب أن يكون مصدر القرآن الكريم هو ما يسميه املسترشقون

بالويح انلفيس.

 -2القرآن الكريم نفسه يدل يف آيات كثرية ىلع وجود انفصال بني املويح واملوىح إيله ،ومن تلك
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َ َ ْ ََْ َْْ ُ
َْ َ َ َ ُ ْ َ ََ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َ
دلي ِهم إِذ يلقون
ب نوحِي ِه إَِلك وما كنت
اآليات ىلع سبيل املثال ال احلرص قوهل تعاىل :ذل ِك مِن أنباءِ الغي ِ
ُْ َ ْ
ْ ََْ
َ ْ َ ُ َ ُّ ُ َ ْ ُ ُ َ
َ
المه ْم أيه ْم يكفل َم ْري َم َو َما كن َت َدلي ِه ْم إِذ خيت ِص ُمون[ سورة األنعام.]44 :
أق
ْ َ ْ َْ َ ْ َ ْ ُ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ذ ْ َ َ َ
َب إِن العاق ِبة
ب نوحِيها إَِلك ما كنت تعلمها أنت وَل قومك مِن قب ِل هذا فاص ِ
ت ِلك مِن أنباءِ الغي ِ
ل ِلْ ُم ذتق َ
ني[ سورة هود.]49 :
ِ

 -3هناك آيات كثرية تاطب انليب  ظاهرها العتاب بل واإلنذار الشديد يف بعض األحيان،
َ َ

َ ْ

َْ

َََذ َ

َُ

ذ

ُ

ََْ

ْ َ

َ َ
َ
َ ْ َ ذ
ِين َص َدقوا َوتعل َم الَكذِب َ
ك اَّل َ
كقوهل تعاىل :عفا ُ
ني[ سورة اتلوبة.]43 :
اهلل عنك ل َِم أذِنت لهم حّت يتبني ل
ِ

َ ْ َ ُ ََ ْ ُ َ َ َ ذ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ً َ ذَ ُ َ َ ً
َْ َ َ ْ
يهُ َوإِذا َلِّتذوك خلِيال َ ولوَل أن
َتي علينا غ
وقوهل :وإِن اكدوا َلفتِنونك ع ِن اَّلِي أوحينا إَِلك ِتلف ِ
ْ
ْ
َ ًْ َ ً
َذَْ َ ََ ْ ْ َ َ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ ذ َ َ ُ َ َ َ ََْ
َ
ََ
ً َ َََْ َ
اْلياةِ َ
اك ِضعف َ
تد لك علينا
َل
م
ث
ات
م
م
ال
ف
ع
ض
و
ثبتناك لقد ك ِدت ت ْرك ُن إ ِ َْل ِه ْم شيئا قلِيال  إِذا ألذقن
ِ
ِ
ِ
َ
َ َْ َ َ ذ َ َ ََْ َ ْ َ َ
ُ
نَ ِص ً
ض ْاألقَاويل َ أل َخ ْذنَا م ِْن ُه ب ْاَلَ
ني  ث ذم
م
يا[ سورة اإلرساء ،]75 - 73 :وقوهل  :ولو تقول علينا بع
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ََ ْ ُ
ك ْم م ِْن َأ َحد َع ْن ُه َحاجز َ
لَ َق َط ْع َنا م ِْن ُه ال ْ َوت َ
ين[ سورة احلاقة .]47 - 44 :فهل يعقل أن يقسو
ِني  فما مِن
ِِ

ً
ً
شخص ىلع نفسه إىل هذا احلد؟! ثم َ
نموذجا واحدا؟!
ولم لم نر يف تاريخ البرشية مثل انليب ولو
 ـجـ اْلالة العصبية واملرضية اهليستيية

()1

ً
وقف بعض املسترشقني ىلع ما ذكرته بعض مصادر املسلمني من حاالت اكنت تعرتي انليب حممدا 
ً
ً
عند نزول بعض اآليات القرآنية( ،)2وقد اتذوا هذه األخبار فرصة ذهبية حيث صوروا انليب كرجل
ً
وانتقاصا من القرآن الكريم ،وهلذه الفرية
مصاب بأمراض نفسية وعقلية؛ طعنا يف شخصية الرسول

إشارات واضحة يف طيات لكماتهم.

ً
فها هو جودلزيهر يصور حالة انليب  يف ما يسميه من انلصف األول من حياته قائال« :ويف خالل
ً
أفاكرا أخذ جيرتها يف قرارة
انلصف األول من حياته اضطرته مشاغله إىل االتصال بأوساط استىق منها

اهلسرتيا (

) مرض من األمراض العصبية الشائعة ،ويشبه مرض الرصع ولكن خيتلف عن حاالت الرصع؛

ألن الرصع أساسه عضوي ،ولكن التشنجات اهلستريية ترجع ألسباب نفسية اكلغضب أو االنفعال الشديد [انظر:
العيسوي ،علم انلفس العام،

-

].

منها :ما روي «عن مالك ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن اعئشة زوج انليب  أن احلارث بن هشام سأل رسول

اهلل كيف يأتيك الويح؟ فقال رسول اهلل  :أحيانا يأتيين يف مثل صلصلة اجلرس ،وهو أشده عيل .فيفصم عين ،وقد
ً
ً
وعيت ما قال .وأحيانا يتمثل يل امللك رجال ،فيلكمين فأيع ما يقول .قالت اعئشة :ولقد رأيته يزنل عليه يف ايلوم
ً
الشديد الربد ،فيفصم عنه وإن جبينه يلتفصد عرقا» [ابن عبد الرب ،اتلمهيد ملا يف املوطإ من املعاين واألسانيد ،ج ،

ص

].
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منطو يف تأمالته أثناء عزتله .ومليل إدراكه وشعوره للتأمالت املجردة واليت يلمح فيها أثر
نفسه ،وهو
ل

حاتله املرضية ،نراه ينساق ضد العقلية ادلينية واألخالقية لقومه األقربني واألبعدين» [جودلتسيهر،

العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ص .]13

كما نرى نودلكه يتحدث عن هذه الظاهرة بشك مفرط ،فقيول بعد الكم طويل يصف فيها تلك
ً
ً
احلالة« :وبما أن الغيبوبة اكنت ىلع األرجح تعرتيه فجأة ،حني اكن اغرقا يف تفكري عميق ،فقد اعتقد
ً
ً
أن قوة إهلية اكنت حتل فيه .لكن سبق أن رأينا ،لم يكن الويح يتضح هل إال بعد أن يفارقه امللك ،أي
بعد عودته إىل وعيه الاكمل إثر اضطراب شديد  ...هذا الوضع اجلسدي وانلفيس املضطرب يفرس

األحالم والرؤى اليت رفعته فوق مستوى العالقات البرشية املعتادة .ولعل أشهر ما يذكر يف هذا الصدد
ً
عموما ىلع صحة األخبار
اإلرساء واملعراج ،اذلي اكن جمرد حلم ،كما سنربهن أدناه .وخري ما يشهد

حول هذا الوجد انلفيس يه املقاطع القرآنية الغريبة الساحرة اليت نطق بها حممد بشك خاص يف

السنوات األوىل من نبوته.

ً
ً
وال جيوز أن نغفل عن أن معظم الويح حدث يلال كما يبدو ،حني تكون انلفس أكرث قابلية

الستقبال اتلخيالت واالنطبااعت انلفسية عما هو عليه يف وضح انلهار» [نودلكه تاريخ القرآن ،ص .]25 - 20
وهكذا جند درمنغم

()1

يوهم بأن انليب  اكن يعاين من اضطراب نفيس منذ

صغره إال أن ذلك وصل ذروته عند بعثته ،حيث قال« :فلما اكنت سنة  610اكن االضطراب انلفيس
اذلي يعانيه حممد ىلع أشده» [درمنغم ،الشخصية املحمدية ..السرية واملسرية ،ص .]75
اَلقد
ال شك أن هذه املحاوالت ليس إال حمض تهم وافرتاء ،وال أساس هلا من الصحة؛ ذلك ألمور:
 -1لو سلمنا بصحة هذه األخبار ،فإنها ال تدل ىلع ما استنتجه املسترشقون وذلك بشهادة الواقع
القرآين واملسلمات اتلارخيية؛ إذ كيف يمكن أن يأيت شخص بهذه الصفات املرضية العقلية بكتاب

عجز أصح األصحاء وفطاحل العلماء عن اإلتيان بما يشبه ولو سورة قصرية؟! أضف إىل ذلك أن
القرآن يشتمل ىلع حقائق علمية ثابتة ليس باستطاعة أحد  -مهما بلغ من العلم  -أن يعلمه إال

بإخبار من العالم املطلق.

 -من آثاره" :حياة حممد" وهو خري ما صنفه مسترشق عن انليب ،ويرجع إيله علماء املسلمني ،وقد نقله إىل العربية

األستاذ اعدل زعيرت ،ومن آثاره "حممد والسنة اإلسالمية" (باريس

) ،وغريها[ .املسترشقون ،ج  ،ص

]
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 -2نفس القرآن الكريم يكذب هذا االداعء ،فهناك آيات كثرية تصف انليب  بأرىق الصفات
َ َ َْ
ً
َ
تناقض تماما ما قالوه من أنه اكن عصيب املزاج .ومن تلك اآليات قوهل تعاىل :فبما َرْحة م َِن اهللِ َِلْت

ِ
َ
ْ
َ
َ
َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
َ
ْ
ْ
َ
ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ْ َُ ْ َ َ ْ ُ ْ
اورهم ِيف األم ِر فإِذا ع َزمت
لهم ولو كنت فظا غلِيظ القل ِ
ب َلنفضوا مِن حول ِك فاعف عنهم واستغ ِفر لهم وش ِ
َ
ََ ذْ ََ
ََ ْ َ َُ ْ ُ
ْ ُْ ُ ْ
ذ َ
اهلل ُُي ُّب ال ْ ُم َت َو ِِّّك َ
اءكم َرسول مِن أنف ِسكم
ني[ سورة آل عمران ،]159 :وقوهل :لقد ج
فت َوّك َع اهللِ إِن
ِ
ِ
ذ َ ََ َ
َ
َ َْ ُ
َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ
ك ْم بال ْ ُم ْؤمن َ
ني َر ُءوف َرحِيم[ سورة اتلوبة ،]128 :وقوهل تعاىلَ  :وإِنك لعل
ع ِزيز علي ِه ما عنِتم ح ِريص علي
ِِ
ِ
ُ ُ َ
خلق ع ِظيم[ سورة القلم ،]4 :وغري ذلك.

 -3أن الوقوف ىلع تاريخ انليب  قبل ابلعثة وبعدها ،يكيف تلكذيب هذا االداعء ،فلم يعرف

منه غري اخللق احلسن حّت مع أدل اخلصام .وكما أفاد الزرقاين من أن هذه فرية تدل ىلع جهلهم الفاضح
ً
ً
ً
حليما ،بل اكن
صبورا
وديعا
بمحمد فاملعروف عنه بشهادة اتلاريخ الصحيح واألدلة القاطعة أنه اكن
ً

عظيم الصرب واسع احللم فسيح الصدر ،حّت أنه وسع انلاس مجيعا ببسطه وخلقه[ .انظر :الزرقاين ،مناهل
العرفان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص ]59

 -4ما هذا إال شعار ردده مرشكو قريش وكفار اجلزيرة العربية من قبل ،فقد قالوا ىلع وجه

َ َ ُّ َ ذ
ُ ِّ َ َ َ ْ ِّ ْ ُ ذ َ َ ْ ُ
ك ل َمجنون[ سورة احلجر ،]6 :وجاء رد القرآن ىلع هذا
االستهزاء :يا أيها اَّلِي نزل علي ِه اَّلكر إِن

َ َُْ
َ َ ِّ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ
َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ
الشعار ابلاطل :فذك ْر فما أنت بِنِعم ِة َربك بِكاهِن َوَل جمنون[ سورة الطور ،]29 :ما أنت بِنِعم ِة َربك
ً
ُْ
ً
صيااغت جديدة متنوعة والغاية واحدة.
ب ِ َمجنون[ سورة القلم ،]2 :وقد تلقفه املسترشقون وصاغوه
ل

 -5من الغريب أن حياول نودلكه االستدالل ىلع مذهبه بوجود مقاطع غريبة وساحرة يف القرآن،
ً
ً
وال أدري أين هذه الغرابة! أما اداعؤه بأن معظم الويح حدث يلال ،فال ديلل عليه أبدا.
ً
واحلاصل أن هذا االداعء ال يستحق الوقوف طويال ،وقد نقل رضوان عن بعض املسترشقني :أن
ً
حممدا  اكن ىلع أتم االعتدال يف مزاجه .وأنه ليس يف تاريخ حياته من أوهل إىل آخره يشء يدل ىلع
كونه مصابًا بمرض عصيب ،كما أن ما جاء به فيما بعد من أمور الترشيع واإلدارة يناقض هذا القول.
وإن اغية ما يقدرون أن جيزموا به هو تربئة حممد  من الكذب واملرض[ .انظر :آراء املسترشقني حول

القرآن وتفسريه ..دراسة ونقد ،ج  ،1ص  ،]403وهذا يكيف يف إبطال هذا االفرتاض.

هذه نماذج قليلة من الشبهات الكثرية اليت أثارها املسترشقون حول القرآن الكريم ومصدره ،ويه
ً
ً
كما ترى ليست إال جمرد افرتاضات ال ديلل عليها ال ثبوتا وال إثباتا .وقد اقترصنا ىلع هذه اآلراء دون
ً
غريها مرااعة حلجم ابلحث ،وألن تلك تلك اآلراء  -من وجهة نظري  -واضحة ابلطالن ملن هل احلد
األدّن من اإلنصاف.
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اخلاتمة
بعد جولة رسيعة يف كتابات املسترشقني وما نقل عنهم يف آرائهم حول مصدر القرآن الكريم،

توصلنا إىل أمور تبني يمكن تلخيصها يف ما ييل:

 -1أن مصطلح "االسترشاق" مصطلح جديد؛ ذلا قد ال جنده يف املعاجم اللغوية القديمة األصلية،
ً
ً
شديدا يف حتديد املراد منهً ،
وتبعا ذللك اختُلف يف معىن "املسترشق" ،وهكذا
كما أن هناك اختالفا
األمر يف حتديد تاريخ االسترشاق.

ً
 -2ركز املسترشقون ىلع القرآن الكريم ً
علما منهم بأن القضاء عليه  -فرضا  -يعين القضاء ىلع

شخصية انليب  بل ىلع اإلسالم برمته.

 -3تناقضت لكمات املسترشقني ،وتباينت آراؤهم وهم يف حماولة إثبات وجود مصادر أخرى غري

اهلل تعاىل ،وهذا حبد ذاته إشارة إىل تبطهم يف املقام.

 -4أن انلاظر يف منهج املسترشقني يدرك أن منطلق كثري من استدالالتهم هو احلسد واهلوى وردود

األفعال ،وأن أكرثهم لم يكونوا منصفني يف أحباثهم ودراساتهم القرآنية ،كما أن بعضهم لم يكونوا
متضلعني يف تفسري القرآن الكريم.

 -5لم يكونوا ً
بداع يف القول بعدم وحيانية القرآن ،بل قد سبقهم يف ذلك أسالفهم من مرشيك

قريش ،وبعض أهل الكتاب ،وقد رد القرآن ك تلك االداعءات بأدلة عقلية وبراهن واضحة.

ً
مصدرا للقرآن أمر باطل ،ال يدعمه
 -6أن دعوى كون الكتاب املقدس أو ايلهودية واملسيحية

ديلل معترب ،بل يكذبه الواقع.

 -7أن االداعء بمعاناة انليب  من أمراض نفسية وعقلية ألكرث سخافة من مجيع االداعءات،
وأبعدها عن العقل السليم.

ً
أخريا ،أتمىن من ابلاحثني واملهتمني بادلراسات القرآنية االهتمام بهذه املوضواعت وبيان احلقيقة
ً
فيها ،ملا هلا من آثار سلبية أثرت يف فكر بعض ابلاحثني اإلسالميني وخاصة احلداثيني.
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قائمة املصادر
القرآن الكريم.
ابن عبدالرب ،يوسف بن عبد اهلل ،اتلمهيد ملا يف املوطإ من املعاين واألسانيد ،حتقيق :مصطىف بن أمحد العلوي ،حممد
ه.

عبد الكبري ابلكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب،

ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسلم ،املعارف ،حتقيق :ثروت عاكشة ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،الطبعئ
اثلانية،

م.

ابن كثري ،إسماعيل بن عمر ،ابلداية وانلهاية ،حتقيق :عيل شريي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل،
م.

ه.

ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة،

األزهري ،حممد بن أمحد ،تهذيب اللغة ،دار إحياء الرتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل،

ه.

بدوي ،عبدالرمحن ،موسوعة املسترشقني ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة،

م.

برولكمان ،اكرل ،تاريخ األدب العريب ،ترمجة :عبد احلليم انلجار ،دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة الرابعة.
ابليه ،حممد ،الفكر اإلساليم وصلته باالستعمار الغريب ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة العارشة.
تسدل ،سان لكري ،املصادر األصلية للقرآن ،ترمجة :اعدل جاسم ،منشورات اجلمل ،بغداد ،الطبعة األوىل،
مجال ،أمحد حممد ،مفرتيات ىلع اإلسالم ،مؤسسة دار الشعب ،القاهرة ،الطبعة اثلاثلة،
جواد عيل ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،دار السايق ،بريوت ،الطبعة الرابعة،

م.

م.
م.

جودلتسيهر ،إجيناس ،العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ..تاريخ اتلطور العقدي والترشييع يف ادلين اإلساليم ،ترمجة:
حممد يوسف مویس ،عيل حسن عبد القادر ،عبد العزيز عبد احلق ،املركز القويم للرتمجة ،القاهرة،
جودلتسيهر ،إجيناس ،مذاهب اتلفسري االساليم ،ترمجة :عبد احلليم انلجار ،املركز القويم للرتمجة ،القاهرة،

م.
م.

اجلوهري ،إسماعيل بن محاد ،الصحاح ..تاج اللغة وصحاح العربية ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة األوىل،
ه.

احلكيم ،حممدباقر ،علوم القرآن ،جممع الفكر اإلساليم ،قم ،الطبعة الرابعة،

ه.

درمنغم ،أميل ،الشخصية املحمدية ..السرية واملسرية ،ترمجة :اعدل زعرت ،الشعاع للنرش واتلوزيع ،اجلزائر ،الطبعة
اثلاثلة،

م.

رضوان ،عمر ،آراء املسترشقني حول القرآن الكريم و تفسريه ..دراسة ونقد ،دار الطيبة ،الرياض ،الطبعة األوىل،
ه.

الزرقاين ،حممد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حتقيق :مكتب ابلحوث وادلراسات ،دار الفكر،
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بريوت ،الطبعة األوىل،

م.

الزيادي ،حممد فتح اهلل ،االسترشاق أهدافه ووسائله ..دراسة تطبيقية حول منهج الغربيني يف دراسة ابن خدلون ،دار
قتيبة ،الطبعة األوىل،

ه.

سال ،جورجس ،مقالة يف اإلسالم ،ترمجة :هاشم العريب ،املطبعة اإلنكلزيية األمرياكنية ،مرص ،الطبعة اثلاثلة.
سالم احلاج ،سايس ،نقد اخلطايب االسترشايق ..الظاهرة االسترشاقية وأثرها يف ادلراسات اإلسالمية ،دار املدار
االساليم ،بريوت ،الطبعة األوىل،

م.

السبايع ،مصطىف ،االسترشاق واملسترشقون ..ما هلم وما عليهم ،دار الوراق ،املكتب اإلساليم.
السبحاين ،جعفر ،اإلهليات ىلع هدى الكتاب والسنة والعقل ،املركز العاليم لدلراسات اإلسالمية ،قم ،الطبعة
اثلاثلة،

ه.
م.

سمايلوفتش ،أمحد ،فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص ،دار الفكر العريب ،القاهرة،

الرشقاوي ،حممد عبد اهلل ،االسترشاق يف الفكر اإلساليم املعارص ..دراسة حتليلية تقويمية ،دار الفكر العريب،
القاهرة.
الطييب ،احلسني بن عبد اهلل ،رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسم بـ "الاكشف عن حقائق السنن" ،حتقيق :عبد
احلميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،الرياض ،الطبعة األوىل،
العقييق ،جنيب ،املسترشقون ،دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة اخلامسة،

م.
م.

عناية ،اغزي ،شبهات حول القرآن وتفنيدها ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت ،الطبعة األوىل،
العيسوي ،عبد الرمحن ،علم انلفس العام ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية،

م.

م.

اغيغر ،أبراهام ،ايلهودية واإلسالم ،ترمجة :نبيل فياض ،دار الرافدين ،بريوت ،الطبعة األوىل،

م.

الفايس امليك ،حممد بن أمحد ،الزهور املقتطفة من تاريخ مكة املرشفة ،حتقيق :عيل عمر ،مكتبة اثلقافة ادلينية،
القاهرة ،الطبعة األوىل،

م.

فضل حسن عباس ،قضايا قرآنية يف املوسوعة الربيطانية ..نقد مطاعن ورد شبهات ،دار البشري للتوزيع والنرش،
عمان ،الطبعة اثلانية،

م.

قدور تاج ،حممد ،االسترشاق ..ماهيته ،فلسفته ومناهجه ،مكتبة املجمع العريب للنرش واتلوزيع ،عمان ،الطبعة
األوىل،

م.

الكتاب املقدس ،دار املرشق ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة.
جمموعة من املؤلفني ،موجز دائرة املعارف اإلسالمية ،مركز الشارقة لإلبداع الفكري ،الشارقة ،الطبعة األوىل،
م.
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جمموعة من الؤلفني ،املرشد إىل الكتاب املقدس ،مجعية الكتاب املقدس ،وجملس كنائس الرشق األوسط ،بريوت،
الطبعة اثلانية،

م.

م.

معرفة ،حممد هادي ،اتلمهيد يف علوم القرآن ،مؤسسة اتلمهيد ،إيران ،الطبعة األوىل،
مناهج املسترشقني يف ادلراسات العربية اإلسالمية ،مكتب الرتبية العريب دلول اخلليج.

نقرة ،اتلهايم ،مناهج املسترشقني يف ادلراسات العربية اإلسالمية ..القرآن واملسترشقون ،املنظمة العربية للرتبية
واثلقافة والعلوم ،مكتب الرتبية العريب دلول اخلليج ،تونس،

م.

نودلكه ،تيودور ،تاريخ القرآن ،تعديل :فريديريش شفايل ،دار نرش جورج أملز ،نيويورك،
حيىي مراد ،معجم أسماء املسترشقني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،

م.
م.
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Humanising Heritage and its effect on contemporary Islamic Thought
Fahad Abdul Qadir Abdullah al-Hatar
Professor, Ibb University, Yemen. E-mail: alhamedi@aldaleel-inst.com

Abstract
The issue of humanising heritage has been presented as a methodology,
aiming at embodying heritage as a humanitarian attribute, in that it is
human results and human effort. What is extracted from this is the
attribute of infallibility, in which the Islamic intellect was acquired in its
interaction with divine revelation. This paper aims at explaining the most
distinctive efforts of contemporary Islamic thought in humanising
heritage, and the most important methodologies it relies on. A surveying
of its positive and negative effects on contemporary Islamic thought is also
presented, relying on descriptive analytical methodology, with a critical
outlook as well. This research concludes with numerous results, the most
important of them is that the heritage of human effort is non-infallible,
and humanising it has gone through two stages of connecting to it and
disconnecting from it. Different theories have been presented, based on
the different methods of humanising, and it has left positive and negative
effects in contemporary Islamic thought.
Abstract: Humanising, Heritage, Thought, Islamic, Methodologies, Critical,
Reviewing, Effects
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أنسنة الَتاث وأثرها َع الفكر اإلساليم املعارص

د .فهد عبد القادر عبد اهلل اهلتار
أستاذ الفكر اإلساليم املشارك جبامعة إب ،ايلمن ،الربيد اإللكرتوينalhamedi@aldaleel-inst.com :

اخلالصة

ً
منهجا حياول أن جيسد يف الرتاث صفة "اإلنسانية"،
لقد طرحت قضية (أنسنة الرتاث) باعتبارها
ً
باعتباره ً
ً
برشيا وجهدا إنسانيًا ،يزنع عنه صفة "العصمة" اليت اكتسبها العقل اإلساليم بتفاعله
نتاجا

مع الويح الرباين ،وقد هدف هذا ابلحث إىل بيان أبرز اجلهود الفكرية اإلسالمية املعارصة يف أنسنة
الرتاث ،وأهم املناهج اليت اعتمدت عليها ،ورصد آثارها اإلجيابية والسلبية ىلع الفكر اإلساليم
ً
مشفواع باملنهج انلقدي ،وقد توصل
املعارص ،وقد اعتمد هذا ابلحث ىلع املنهج الوصيف اتلحلييل،

ابلحث إىل مجلة من انلتائج ،ومن أهمها :أن الرتاث جهد برشي غري معصوم ،وأنسنته مرت بمرحليت
ً
ً
وخمتلفة هل؛ الختالف مناهج األنسنة ،تركت ً
آثارا
قراءات متنوعة
اتصال به ،وانقطاع عنه ،أفرزتا
ل
ً
ً
إجيابية وأخرى سلبية ىلع الفكر اإلساليم املعارص.
اللكمات املفتاحية :أنسنة ،تراث ،فكر ،إساليم ،مناهج ،نقدية ،قراءة ،آثار.
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© املؤلف
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املقدمة
فقد حفل الفكر اإلساليم املعارص ،بمجموعة من املشاريع واألطروحات اجلادة يف جمال نقد العقل

العريب واإلساليم ،من خالل دراسة الرتاث وحماولة أنسنته ،وتوظيف مناهج حداثية جديدة؛ من

أجل إدخاهل يف أطر اتلفكري املنهيج ،وانلقد اإلبستيمولويج ،ولعل من أبرز هؤالء  :نرص حامد أبو

زيد وحممد أركون وحممد اعبد اجلابري وحسن حنيف وغريهم ،فقد حاولوا دراسة املوروث العريب
اإلساليم وجتديده من خالل إضفاء مناهج غربية جديدة ارتأوا أن من شأنها رفع مستوى الفكر

وحتريره من القيود اليت تكبله[ .إيمان ،األنسنة وسؤال املنهج يف فكر حممد أركون ،ص أ].
واكن من أبرز األسباب اليت محلت بعض املفكرين اإلسالميني ىلع أنسنة الرتاث ،هو اختالف

احلياة املعارصة عن حياة السلف يف القرون املاضية ،يقول اجلابري« :إن احلياة املعارصة :االقتصادية
ً
ًّ
جذريا عن نمط
واالجتماعية والسياسية واثلقافية وبكلمة واحدة (احلضارة الراهنة) ،تتلف اختالفا

حياة السلف» [اجلابري ،الرتاث واحلداثة ،ص  10و.]11

وقد اختلفت رؤى املفكرين اإلسالميني وتعددت مواقفهم يف دراستهم للرتاث إىل حد السجال
ً
الفكري ،واجلدال الفلسيف املشوب بلغة اإلساءات املتبادلة أحيانا ،واالزدراء واالحتقار ،واحلط من

قدر بعض املشاريع انلقدية للرتاث يف أحايني أخرى؛ ألن قضية الرتاث  -كما يذكر فهيم جداعن -
ً
ً
صحيحا ،قد تصبح
وضعا
ستظل أحد هواجسنا الرئيسة يف السنوات القابلة ،وإن لم توضع بعد ذلك

مصدر قلق وحرية دائمة لألجيال ،ويرد جداعن هذا الوضع للرتاث إىل أمرين :أوهلما :أن الرتاث مرشع
ماض مقدس ،وثانيهما :أن الرتاث ملتحم حبارض متخلف[ .جداعن ،نظرية الرتاث ،ص]13
األبواب ىلع ل

وهذا ابلحث فيه حماولة لرصد جهود أبرز املفكرين اإلسالميني ومناهجهم يف أنسنة الرتاث ،وأثرها

ىلع الفكر اإلساليم املعارص ،من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما مفهوم أنسنة الرتاث يف الفكر اإلساليم املعارص؟ وما املراحل اليت مرت بها أنسنة الرتاث؟ ما أهم املناهج احلديثة ،واآليلات املنهجية اليت اعتمدها املفكرون اإلسالميون يف أنسنة الرتاث؟ً
عموما؟
 -ما أبرز نتائج أنسنة الرتاث ىلع الفكر اإلساليم وآثارها

وقد اتبع ابلاحث  -لإلجابة عن هذه األسئلة  -ثالثة مناهج حبثية أساسية اقتضتها هذه ادلراسة،

ويه :املنهج الوصيف اتلحلييل ،واملنهج املقارن ،واملنهج انلقدي.
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ّ
اتلصورية للبحث
املفاهيم
ًّ
أوَل :مفهوم أنسنة الَتاث
أ -األنسنة :مصطلح لم يرد يف معاجم اللغة العربية؛ إذ إنه من املصطلحات احلديثةُ ،و ِدل من رحم

التسلط ادليين اذلي فرضته الكنيسة ورجال ادلين املسييح ىلع حياة اإلنسان الغريب.

وقد تعددت املفاهيم واتلعريفات ملصطلح األنسنة ،ويه يف جمملها تدل ىلع أن األنسنة يه عبارة

عن :تصور اعم للحياة السياسية واالقتصادية واألخالقية ،تقوم ىلع االعتقاد خبالص اإلنسان بواسطة
القوى البرشية وحدها[ .انظر :الشحماين ،األنسنة ..املاهية واملناشئ واملباين ،ص ]117

ويقول رشيعيت« :املشلكة أن املذاهب القديمة واألديان حطمت شخصية اإلنسان ،ومحلته ىلع أن
ً
يقدم نفسه قربانا لآلهلة ،واتلخيل عن إرادته ،مقابل إرادة اإلهل ،والظهور بمظهر العاجز» [رشيعيت،
اإلنسان واإلسالم ،ص .]10

ب -الَتاث :املفهوم العام للرتاث ،هو :ما خيلفه السابق لالحق ،يف ادلين ويف الفكر ،ويف الرشائع،
ويف اآلداب ويف الفن وغريها[ .انظر :العاديل ،حرب املصطلحات ،ص ]22

أي أن الرتاث هو عمل أو إجناز إنساين خالص ،اإلنسان فيه هو الصانع ،وهو السيد ،وهو املتمثل،
ً
وهو املؤرث لآليت من بعده« ،وهذا يعين أنه ال مدخل ذاتيا لألمور اإلهلية يف دائرة الرتاث» [جداعن،
ً
تماما،
نظرية الرتاث ،ص  .]17والعالقة بني الرتاث واملقدس  -بزعم جداعن  -يه عالقة مصطنعة

ودخول القرآن والسنة ضمن الرتاث ،هو من وراء تقديس الرتاث[ .انظر :املصدر السابق ،ص ]18

ٌ
أما عن املفهوم اخلاص لرتاثنا يف فكرنا العريب واإلساليم املعارص كما يقول فهيم جداعن« :واحد
ً
ً
ً
ً
استخداما واحدا وباملعىن
من أكرث املفاهيم جتريدا وإثارة للبس واإليهام ،فنحن ال نستخدم الرتاث
نفسه ً
دوما» [جداعن ،نظرية الرتاث ،ص .]15
ومفهوم الرتاث  -وفق توصيف جداعن السابق  -يتسم باجلديلة ،وال سيما يف مسألة الويح،

ودخوهل ضمن الرتاث من عدمه ،فبعضهم أدخل الويح ضمن الرتاث ،واألكرث أخرجه منه( ،)1وقد مزي

بعض ابلاحثني بني ادلين (الويح) ،وبني والرتاث ىلع صعيد ادلاللة ،أو اخلصائص ابلنيوية ،أو يف
 -للمزيد من االطالع انظر :احلسان ،حبث مفهوم الرتاث يف الفكر اإلساليم.
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ي

انلتائج واالستحقاقات املرتتبة ىلع تلكم ادلاللة وتلكم ابلنيوية لك منهما[ .انظر :العاديل ،حرب

املصطلحات ،ص .]64 - 34

ويرى ابلاحث أن تقديس الرتاث اذلي ذهب إيله جداعن ،إن قصد به العصمة املطلقة وعدم

احتمال وقوع اخلطإ يف مصاديق الرتاث ،فيمكن نيف القداسة عن الرتاث بهذا االعتبار ،وأما لو قصد

بتقديس الرتاث ،عدم انطباقه ىلع الواقع بصورة لكية ،فهذا غري مقبول؛ فثمة الكثري من القراءات

واتلفاسري ال شك يف انطباقها ىلع وجه اتلعيني ىلع الواقع لوجود انلص فيه ،كما أن الكثري من الرتاث
ً
وبناء ىلع ذلك هناك نوع من القداسة بهذا املعىن يف
يطابق الواقع يف بعض الظواهر واملشكواكت،
ٌ
الرتاث ،وثمة نوع آخر من القداسة يقتضيه املوضوع اذلي يعىن به الرتاث ،وهو ادلين اذلي يدور حول
اإلهل وما يريده من اإلنسان مما يقتيض السعادة والشقاوة يف ادلارين.

وأما عن املفهوم اخلاص للرتاث اإلساليم ،فهو :انلتاج اإلنساين الفكري والوجداين ،اذلي خلفته

نلا أجيال األمة اإلسالمية السابقة ،ويمكن بلورته وحتديده يف أقسام ثالثة رضورية اتلميزي والفصل
ويه :الرتاث ادليين ،والرتاث الفكري العام ،والرتاث الوجداين :األديب والفين بشعبه املتعددة[ .مجال
سلطان ،الغارة ىلع الرتاث اإلساليم ،ص ]20

ج -ويف ضوء املفاهيم السابقة وغريها لألنسنة والرتاث ،يدور مفهوم (أنسنة الرتاث) – باالعتبار

املركب  -حول :جهود املفكرين اإلسالميني يف دراسة الرتاث يف إطار ظروف إنسانه وزمانه وماكنه،

وحتويله من الصبغة اإلهلية أو اثليولوجية إىل الصبغة اإلنسانية ،أو اإلنرثبولوجية ،وبعبارة أخرى

خمترصة :نقل قدسية الرتاث إىل قدسية اإلنسان املبدع هلذا الرتاث.

ً
وهذا املفهوم املركب املستخلص يف ضوء مفاهيم األنسنة مفهوم غري دقيق؛ ملا ذكرناه سابقا عن

الوهم واإليهام يف لفظة (قداسة) اليت نفاها بعض املفكرين عن الرتاث من ناحية ،ولالنهزام
واالستسالم ملفاهيم األنسنة الغربية وإسقاطها ىلع الرتاث اإلساليم من ناحية أخرى؛ وذللك يرى
ً
ابلاحث بأن يتم «تأسيس علم أنسين وفق مبان عقدية مستوحاة من ادلين اإلساليم؛ لتشك منطلقا
ً
لالهتمام باإلنسان وتأمني سعادته ،وتقدم بديال ألطروحة األنسنة» [املوسوي ،اإلنسان بني املعتقد ادليين
ٌ
وبناء ىلع ذلك يعرف ابلاحث "أنسنة الرتاث" بأنها عبارة عن :حماولة إبراز اجلانب
واألنسنة ،ص .]61
اإلنساين يف الرتاث اإلساليم ،وغربلته وتمحيصه لإلفادة منه ،وفق منهجية علمية قائمة ىلع انلقل

الصحيح ،والعقل الرصيح.

ً
مشريا
وينبيغ اإلشارة إىل أن السيد فضل اهلل قد وسع من مفهوم األنسنة ليشمل تكامل اإلنسان،

إىل أن األنسنة مفهوم مشكك يكرب ويتسع بمقدار القرب من اإلهل املعبود ،وادلين هو اذلي بمقدوره
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أن يوصل اإلنسان إىل كمال إنسانيته ،حيث يقول« :قصة ادلين تكمن يف أن يؤنسنك ،أن يعيدك إىل

إنسانيتك ،وإنسانيتك تكرب لكما انفتحت ىلع ربك؛ ألنك عندما تنفتح ىلع رب العاملني الرمحن
ً
مجيعا ،لست وحدك؛ أنت ولك العاملني تقفون يف ادلنيا من
الرحيم ،فأنت تشعر بأنك جزء من العاملني

أجل أن جتسدوا عبوديتكم هل يف حركة إنسانيتكم جتاه أنفسكم ،وجتاه احلياة  ...ويلتاكمل اإلنسان مع
العاملني لكهم يف حركة املسؤويلة؛ ألن قصة احلياة يف ك مشاريعها وقضاياها ،يه أن تتاكمل الطاقات،
وتتوازن وتتعانق؛ تلكرب احلياة وتقوى» [فضل اهلل ،حوارات يف الفكر والسياسية واالجتماع ،ص .]35

ويف ضوء هذا املفهوم الواسع ذهب السيد فضل اهلل إىل القول بطهارة اإلنسان بعامة ،أي طهارة

اإلنسان الفطرية ،حيث يقول« :أنا حينما أقول :إن املرشك طاهر ،والكتايب طاهر ،فألنين لم أجد

هناك أي ديلل ىلع جناسة اإلنسان» [أنسنة ادلين يف فكر فضل اهلل  ،ص  ،]28وهكذا فإنه يوسع دائرة
اإلنسان الطاهر واملحب لآلخر ،لتشمل ادلائرة األوسع ،ويه دائرة اإلنسانية الشاملة ،حبيث يستطيع

أي إنسان أن يدخل يف عالقة إجيابية مع أي إنسان آخر ،وأن ينفتح عليه باسم إنسانيته ،بما أن أي
إنسان مفطور ىلع رؤية اآلخر من زاوية أنه قرين هل ،ال عدو ،وهذا ما يعد انقالبًا باملفهوم السائد أن
اإلنسان املتدين ،هو يف عالقة فوقية ،أو عدائية مع اإلنسان اآلخر املختلف هل[ .املصدر السابق ،ص ]29

ولكن يمكن املناقشة يف انلتيجة املرتتبة ىلع اتلوسع يف مفهوم األنسنة بأن نقول ذهاب بعض

العلماء إىل احلكم بنجاسة الاكفر ال يتعارض مع القول باألنسنة ،فهؤالء العلماء يفتون حبرمة اتلعدي

ىلع اإلنسان ووجوب احلفاظ ىلع كرامته ،ولزوم راعية حقوقه ،ولعل احلكمة يف جناسة املرشك حممولة
ىلع اتلنفري واالبتعاد عنهم؛ حّت ال حيصل اتلأثر بفكرهم وجناسة اعتقادهم ،فانلجاسة املعنوية
املتمثلة باألفاكر واملعتقدات أخطر من انلجاسة احلسية.
ً

ثانيا :مفهوم الفكر اإلساليم املعارص :هل مفاهيم متعددة ،وتعريفات متنوعة[ .انظر :الكتاين ،الفكر

اإلساليم احلديث ..املفاهيم واتلوجهات ،ص  ،]51 - 41فمنهم من عرفه بأنه «املنهج اذلي يفكر به

املسلمون ،أو اذلي ينبيغ أن يفكروا به» [انلجار ،دور حرية الرأي يف الوحدة الفكرية بني املسلمني ،ص .]29

وعرفه الزنيدي بأنه« :الصنعة العقلية وفق منهج اإلسالم ،ويقصد بالصنعة العقلية :اجتهادات
العلماء وانلتائج املوضوعية اليت توصلوا إيلها» [الزنيدي ،حقيقة الفكر اإلساليم ،ص .]14
ً
ً
ً
صفحا  -ال تشيف عليال ،وال تروي غليال؛
وهذان اتلعريفان  -وغريهما مما أرضبت اذلكر عنها
ً
ًّ
ألنها مفاهيم اعمة ال تضع حدا فاصال بني مصطلح "الفكر اإلساليم" وبني مصطلحات إسالمية

أخرى ،ومنها  -ىلع سبيل اتلمثيل  -مصطلح (الرتاث اإلساليم) ،اذلي سحبه بعضهم ىلع (الفكر
ً
اإلساليم) ،باعتباره شامال هل[ .انظر :العاديل ،حرب املصطلحات ،ص  ،]79وقد فرق خروبات بني الفكر
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اإلساليم ،وبني "الرتاث" و"احلضارة" بقوهل« :أما الفكر اإلساليم فهو مصطلح حديث يف االستعمال،

"تراث" مصطلح قديم" ،حضارة" مصطلح قديم ،وعالقته بهما أنه ينطلق منهما ،ويدافع عنهما ،وال
ينفصل عنهما» [خروبات ،الفكر اإلساليم املعارص ..دراسة يف اتلدافع احلضاري ،ص .]15

واملفهوم اذلي يميل إيله ابلاحث ملصطلح "الفكر اإلساليم" هو ما ذكره حممد خروبات بأنه« :ك ما

أبدعه املسلمون من فكر يف عرص انلهضة (عرص مواجهات املفكرين املسلمني لألفاكر الغربية)؛

ملعاجلة القضايا املحلية ،ومواجهة اتلحديات واألخطار اليت جتتاح األرض والرتاث واحلضارة واإلنسان

واإلسالم» [املصدر السابق].

مراحل أنسنة الَتاث يف الفكر اإلساليم املعارص
املتتبع ملشاريع قراءة الرتاث العريب اإلساليم ،ال سيما بعد الصدمة احلداثية ،يمزي بني مرحلتني من

مراحل نقد الرتاث وأنسنته ،ويمكن إمجاهلا اكآليت:

األوَل :املرحلة املوصولة بالَتاث :اليت أسسها ومحل لواءها حممد عبده ،اذلي استفاد من معارف
العلوم احلديثة ،وحاول اإلفادة منها يف تأويل انلص القرآين ،ونقد الرتاث اإلساليم ،إىل درجة تبجيله
ً
للعقل احلدايث ،حّت تأول املعجزات تأويال أخرجها عن دائرة اإلعجاز ،ومثال ذلك تفسريه لسورة

الفيل ،وكيف فرس احلجارة باجلدري [انظر :حممد عبده ،تفسري جزء عم ،ص  ،]158ومثله فعل طنطاوي
ً
جوهري اذلي مثل امتدادا هلذا املزنع اتلأوييل ،وهكذا فعل غريهم من تالمذة الشيخ حممد عبده،
ً
واملالحظ يف هذه املرحلة أن أصحابها املذكورين سابقا ،بالرغم من تأثرهم بالعلوم احلديثة ،إال أنهم لم
ً
يتنكبوا املناهج اتلقليدية ،ولم حيدثوا قطيعة مع الرتاث[ .انظر :املسقري ،الويح القرآين يف منظور القراءة
احلداثية ،ص ]49

املرحلة اثلانية :املرحلة املقطوعة عن الَتاث :وتتمزي هذه املرحلة بشيوع مصطلح "القراءة

احلداثية" املرادف ملصطلح "اتلأويل الرتايث" ،وبرزت أنسنة الرتاث يف هذه القراءة بقوة؛ إذ استخدمت
ً
ً
فيها انلظريات الغربية يف قراءة الرتاث اعمة ،وتأويل انلصوص ادلينية خاصة ،وجتلت يف هذه املرحلة
ً
قواعد القطيعة مع مناهج اتلأويل الرتاثية ،وفهوم السلف ،ممهدة بذلك لزنع القداسة عن انلص
ً
القرآين ،فضال عن الرتاث اإلساليم ،وقد أعلنت هذه القراءة حضورها الكبري منذ سبعينيات القرن

املايض[ .املصدر السابق ،ص 49و]50

وقد مزي جابر عصفور يف هذه املرحلة بني ثالث قراءة حداثية ألنسنة الرتاث :األوىل :القراءة
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االنتقائية :ويه القراءة اليت تنتيق من الرتاث ما يتناسب مع العرص ،وترتك ما ال يتناسب معه -
ً
ُ
حسب تصورها  -وحبسب تعبريه :تنيق العنارص السابلة اليت لم تعد صاحلة للعرص وتبيق العنارص
املوجبة ،وهذه القراءة عندهم ال يمكن األخذ بها إال من منظور يقوم ىلع التسليم بأن الرتاث عمل

إنساين خالص  ...بمعىن :أن ال نعتقد أن الرتاث مقدس ،مصدره ما وراء الطبيعة ،وهذه قراءة زيك
جنيب حمفوظ ،وفهيم جداعن[ .انظر :عصفور ،قراءة الرتاث انلقدي ،ص]45 – 43

القراءة اثلانية :القراءة اتلثويرية :اليت تهدف إىل تقديم "مرشوع رؤية جديد" تنتقل من "الرتاث
إىل اثلورة" ىلع حسب تعبري طيب تزيين أو "من العقيدة إىل اثلورة" حسب تعبري حسن حنيف ،أو من

"اثلابت إىل املتحول" حسب تعبري أدونيس ،أو من "الرضورة إىل احلرية" حسب تعبري حسني مروة،

وهذه اتلعابري وإن تعددت إال أن مقصدها واحد ،وهو القطيعة مع الرتاث وإقصاؤه ،من خالل أنسنته
بقراءته قراءة جديد مشتقة من اعتبارات احلارض ،ومن نتاجه ،ال من نتاج املايض القديم.

القراءة اثلاثلة :القراءة "اتلنويرية" :وتهدف هذه القراءة إىل "الكشف عن تكوين العقل العريب"

حبسب تعبري حممد اعبد اجلابري ،أو الكشف عن املستويات اخلطابية السائدة يف الفكر العريب حسب

تعبري حممد أركون[ .انظر :املسقري ،الويح القرآين يف منظور القراءة احلداثية ،ص 50و .]51واذلي يظهر
للباحث أن القراءتني :اثلانية واثلاثلة ال فرق بينهما إال من حيث املبىن ،وتشابهما من حيث املعىن!
والقراءات السابقة  -من حيث املجمل  -تهدف إىل أمرين :األول :نقد الرتاث ،واثلاين :إنتاج

ثقافة جديدة تتوافق مع املنتج اثلقايف لعرص القارئ (أي أنسنة الرتاث).

مناهج ونماذج من أنسنة الَتاث يف الفكر اإلساليم املعارص
شاع يف الفكر اإلساليم املعارص مصطلح (نقد الرتاث) أو (نقد املوروث) ،وانلقد ليس بالرضورة
أن يكون بمعىن اهلدم ،وإنما هو كما يقول بلقزيز« :فهم املوروث اثلقايف يف تارخييته ،وبيان حيويته
ادلاخلية ادلافعة ،وحدوده املعرفية يف الوقت عينه ،ومساجلة القراءة اتلارخيية الراجئة ،وادلافعة إىل

رفع الرتاث فوق رشوط الزمان واملاكن واتلاريخ وإاعدة إحيائه» [بلقزيز ،نقد الرتاث ،ص .]33

وهذه القراءة املعارصة للرتاث يه رضورة تلجديده ،كما عرب عنها حسن حنيف بقوهل« :الرتاث هو

نقطة ابلداية كمسؤويلة ثقافية وقومية ،واتلجديد واألصالة أساس املعارصة ،والوسيلة تؤدي إىل

الغاية ،الرتاث هو الوسيلة ،واتلجديد هو الغاية ،ويه املساهمة يف تطور الواقع» [حنيف ،الرتاث

واتلجديد ،ص .]13
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وباتلايل فإن اهلدف من إحياء الرتاث هو« :إقامة جرس بني القديم واجلديد ،وابلحث عن ما يصلح

منه يف تطور حارضنا ومستقبلنا ،وتتمثل هذه العملية الصعبة الشاقة يف حتديد معىن الرتاث يف
خطوات ثالث :أوهلا :اتلعرف عليه والويع به ،وثانيًا :تنقيته مما فيه من شوائب ،واستخالص أفضل
ما فيه ،وثاثلًا :تطوير معطياته ،والسيع إىل االنتفاع بها» [عبد القادر ،قضايا الفكر اإلساليم ،ص .]200
ً
ً
وقراءة الرتاث قراءة حداثية ذات بعد إنساين متجدد ،تقتيض مناهج خاصة بتلك القراءة؛ إذ «يعد

املنهج من الراكئز األساسية يف دراسة وترميم الفكر اإلنساين ،فاكن بمثابة تيار اعم فرضه العرص ىلع

صفوة كتابه املفكرين؛ ليك يستجيبوا ملطابله» [القاسيم ،سؤال املنهج يف اخلطاب انلقدي املعارص ،ص .]91
والسؤال املطروح هنا :ما أهم املناهج اليت اعتمدها املفكرون اإلسالميون يف أنسنة الرتاث؟
ً

اعتمد املفكرون اإلسالميون بعض املناهج الغربية ذات الزنعة اإلنسانية يف قراءة الرتاث قراءة
ً
حداثية ،وقد أمجلها بلقزيز يف ثمانية مناهج( :املنهج اتلارييخ ،املنهج اتلارييخ الفيلولويج ،املنهج
املادي اتلارييخ ،املنهج الفيمونولويج ،منهج اتلحليل اإلبستمولويج ،منهج اتلحليل انلقدي ،املنهج
اتلأوييل ،املنهج اتلارييخ انلقدي)[ .بلقزيز ،نقد الرتاث ،ص ]71 - 68

ً
وهذه املناهج جندها متداخلة يف انلص الواحد ،وىلع مستوى املفكر الواحد.
ً
والقراءات املتعددة للرتاث وفق تلك املناهج ،منطلقة من انفتاح انلص الرتايث للتأويالت املتعددة،

يقول فهيم جداعن« :إاعدة قراءة الرتاث هو موقف يرى اآلخذون به أن الرتاث محال للوجوه ،فاكنت
ً
أمرا ممكنًا ً
وفقا هلذا املنهج أو ذلك ،أو هذا املذهب أو ذلكً ،
تماما بتماسك تام ،وقد جنم عن
قراءته
هذه الرؤية قراءة علمية ،وأخرى لغوية ،وثاثله فيمونولوجية ،ورابعة ماركسية ،وخامسة بنيوية،

وسادسة تفكيكية ،وهذا رغم اتلباعد واتلباين بني هذه القراءات ،لكنها تيش بمبدإ ضمين هو غىن
الرتاث من وجه ،ونسبيته من وجه آخر» [جداعن ،الرتاث يف املشهد املعارص ،ص .]186

ولما اكن املقام هنا ال يتسع تلحليل مناهج أنسنة الرتاث؛ فسننتقل ًّ
توا إىل نماذج من أنسنة الرتاث

دلى ثلة من أبرز املفكرين اإلسالميني ،ىلع انلحو اآليت:

 -1أنسنة الَتاث يف فكر نرص حامد أبو زيد
لعله يعترب ادلكتور نرص حامد أبو زيد القطب األول واألهم اذلي طرح هذا املصطلح (األنسنة) ىلع
ً
ابتداء من "انلص ،السلطة ،احلقيقة"،
الساحة املعرفية العربية ،وذلك من خالل دراساته املعروفة،

ً
وانتهاء بـ "نقد اخلطاب ادليين"[ .انظر :العاديل ،حرب املصطلحات ،ص ]89
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وقد انطلقت فرضية نرص حامد أبو زيد يف األنسنة ،من أنسنة "انلص القرآين" نفسه ،واذلي حتول
– بزعمه  -حلظة نزوهل األوىل مع قراءة انليب هل من كونه ًّ
نصا " ًّ
إهليا" إىل نص "إنساين"؛ ألنه حتول من

اتلزنيل إىل اتلأويل ،يقول نرص حامد أبو زيد« :إن اثلبات من صفات املطلق واملقدس ،أما اإلنساين
ً
مفهوما بالنسيب واملتغري ،أي
فهو نسيب متغري ،والقرآن نص مقدس من ناحية منطوقه ،لكنه يصبح
من جهة اإلنسان ويتحول إىل نص إنساين (يتأنسن) ،ومن الرضوري هنا أن نؤكد أن حالة انلص اخلام
املقدس حالة ميتافزييقية ،ال ندري عنها شيئًا إال ما ذكره انلص عنها ،ونفهمه بالرضورة من زاوية
اإلنسان املتغري والنسيب .انلص منذ حلظة نزوهل األوىل  -أي مع قراءة انليب هل حلظة الويح  -حتول من
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ً
كونه "نصا إهليا" وصار فهما "نصا إنسانيا"؛ ألنه حتول من اتلزنيل إىل اتلأويل» [أبو زيد ،نقد اخلطاب
ادليين ،ص  125و.]126

وانلصوص ادلينية بهذه انلظرية تنفتح ىلع ك اتلأويالت الالمتناهية ،يقول نرص حامد أبو زيد:

«إن انلصوص ادلينية ليست يف اتلحليل سوى نصوص لغوية ،بمعىن أنها تنتيم إىل بنية ثقافية حمددة تم
ً
إنتاجها طبقا لقوانني تلك اثلقافة» [املصدر السابق ،ص  ،]203وقال يف موضع آخر« :إن القول بإهلية
انلصوص واإلرصار ىلع طبيعتها اإلهلية ،يستلزم أن البرش اعجزون بمناهجهم عن فهمها ما لم تتدخل

العناية اإلهلية بوهب البرش طاقات خاصة تمكنهم من الفهم» [املصدر السابق ،ص .]206
واملغالطة هنا غليظة؛ إذ إن أنسنة انلص القرآين بهذه انلظرية جمافية للحقيقة ،يقول موريس
ً
ً
ً
أخطاء علمية ضخمة ،ال نكتشف يف القرآن أي
« :وىلع حني جند يف اتلوراة
بواكي
ً
خطإ ،وقد دفعين ذلك ألن أتساءل :لو اكن اكتب القرآن إنسانا ،كيف استطاع يف القرن السابع من

العرص املسييح أن يكتب ما اتضح أنه يتفق مع املعارف احلديثة؟! ليس هناك أي جمال للشك ،فنص
ً
القرآن اذلي نملك ايلوم هو فعال نفس انلص األول» [بواكي ،القرآن الكريم واتلوراة واإلجنيل والعلم :دراسة
يف الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،ص .]152

«إن مثل هذا االستنتاج ينيف باملطلق دور انلبوة ،فيا ترى ما رضورة انليب والرسول إذا اكن انلص اإلليه
امللىق إيله واملأمور بتبليغه قد تأول إ ًّ
نسانيا ،بمعىن أنه نتاج أريض بعد حلظة تعقله اإلنساين؟!  ...إن مثل
هذه االستنتاجات ال يمكنها أن تستقيم مع أدّن قراءة للنص القرآين اذلي أوضح بشك قاطع ال يقبل

اللبس أن مهمة الرسول تبليغ انلص القرآين ،ثم الرشوع يف عمليه ابليان هل ،وأن اهلدف األساس حّت من

َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ذ ُ َ ِّ َ َ ُ ذ
ني له ُم اَّلِي
انلص إنما هو غرض ابليان الاكشف لسبل اهلدايه ىلع تنوعها ،وما أنزَلا عليك الكِتاب إَِل ِتلب
ْ ََُ
ُ
ْ ً ِّ َ ُ ْ ُ َ
اختلفوا فِي ِه َوه ًدى َو َرْحَة لق ْوم يؤمِنون[ سورة انلحل[ »]64 :العاديل ،حرب املصطلحات ،ص .]103

أنسنة الرتاث وأثرها ىلع الفكر اإلساليم املعارص 57 ..................................................................................................
 -2أنسنة الَتاث يف فكر حممد أركون
بدت الزنعة اإلنسانية يف فكر حممد أركون منذ وقت مبكر ،حيث تطرق هلا يف أطروحة ادلكتوراه

اليت كتبها بالفرنسية يف ستينيات القرن املايض ،واملوسومة بـ "نزعة األنسنة يف الفكر العريب" ،كشف

فيها عن وجود نزعة إنسانية يف الفكر العريب اإلساليم يف القرن الرابع اهلجري[ .إيمان ،األنسنة وسؤال
املنهج يف فكر حممد أركون ،ص ]69

ً
ويذكر أركون أن اثلقافة العربية اكنت سباقة إىل الزنعة اإلنسانية عن اثلقافة الغربية ،حيث اكنت
ً
األنسنة العربية حارضة يف القرن الرابع اهلجري  /العارش امليالدي ،ال سيما عند اتلوحيدي

ومسكويه ،ولم تصل إىل الغرب حّت مطلع القرن السادس عرش والسابع عرش امليالدي[ .انظر :أركون،
نزعة األنسنة ىف الفكر العريب ،ص ]14

وقد ظهرت هذه الزنعة اليت سماها أركون بـ "األنسية العربية" يف جيل مسكويه واتلوحيدي اذلي

جسد اهتمامه باإلنسان وليس اهلل فقط[ .انظر :أركون ،نزعة األنسنة يف الفكر العريب ،ص ]605

ثم تتابعت اهتمامات أركون يف األنسنة ،وسخر هلا جهده وقلمه ،فألف يف ذلك بعض الكتب،

ومنها بالفرنسية

 ،ترمجه إىل العربية حممود عزب

بعنوان" :األنسنة واإلسالم ..مدخل تارييخ نقدي" ،وقد انعكس هذا االهتمام يف مرشوعه انلقدي
(نقد العقل اإلساليم) ،واذلي داع فيه إىل رضورة تطي الفكر ادلوغمايئ عن طريق اتلفكيك،

وحماولة جتاوز الغيبيات واملاورائيات اليت حتكم تفكري اإلنسان[ .إيمان ،األنسنة وسؤال املنهج يف فكر

أركون ،ص ]50

ً
ومع أن أركون قد خصص ً
كبريا يف أطروحة ادلكتوراه "نزعة األنسنة يف الفكر العريب" دلراسة
جزءا

أعمال مسكويه ،إال أنه يبدي تأثره الكبري بفيلسوف األنسنة أيب حيان اتلوحيدي ،صاحب عبارة

"اإلنسان أشك عليه اإلنسان" ،فراح أركون يدافع بها عن األنسنة ،فيرشحها بقوهل« :اإلنسان يتحمل
ًّ
ً
ً
ً
مستقال ًّ
ذاتيا،
شخصا
ك مسؤويلاته بصفته اكئنا اعقال ،ويلزتم بكل مرونته وطاقته اذلهبية ،بصفته
يفكر بنفسه ،ويتكئ ىلع ذاته» [أركون ،نزعة األنسنة يف الفكر العريب ،ص .]609

دورا ًّ
وقد أفصح أركون عن إعجابه وتأثره الكبري باتلوحيدي بقوهل« :قد أدى يف حيايت الشخصية ً
هاما لم

يؤده غريه ،يمكن أن أقول :إنه أيخ ،إنه أيب ،إنه شقييق» [أركون ،الفكر اإلساليم ..نقد واجتهاد ،ص .]248

وقد تمزيت األنسنة يف فكر اتلوحيدي  -من وجهة نظر أركون  -بالزنعة العقلية املتمردة ىلع

الفكر ،فقال« :رحم اهلل أبا حيان اتلوحيدي اذلي علمين القيمة الفكرية للتمرد العقيل؛ إذ ضاق
املجال أمام املمارسات اهلادئة واملنهاجية للعقل» [أركون ،قضايا يف نقد العقل ادليين ،ص .]10
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وقد يُعرتض ىلع أركون بأن أنسنة اتلوحيدي ،اكنت ردة فعل لظروفه اخلاصة به ،فهو كما يقول عنه
زيك جنيب حممود« :فقد اكن أبو حيان اتلوحيدي ً
بائسا يف حياته وبعد مماته ،أما يف حياته فقد اعش
ً
ً
ً
فقريا ،وأما بعد موته فلم جيد من املؤرخني من يرتجم هل ترمجة وافية» [حممود ،املعقول والالمعقول يف تراثنا

الفكري ،ص .]207

وقد يُعرتض ىلع الكم زيك جنيب السابق بأنه ليس من شأن ابلاحث سرب نوايا الشخص أو اتلنقيب

ىلع بواعث اعتقاده ،بل عليه نقد الفكرة ال نقد قائلها ،وهذا االعرتاض جيعل من دراسة األفاكر
ً
ً
واملعتقدات دراسة سطحية ،حتول دون معرفة أسبابها وبواعثها ،واليت يه من صميم انلقد العليم
ليسهل مناقشتها وتفنيدها؛ فك فكرة أو عقيدة ال يمكن فصلها عن الظروف انلفسية والسياسية

واالجتماعية لصاحبها ،ويف ضوء ذلك نفهم املقارنة اليت فعلها أركون بينه وبني اتلوحيدي ،حيث يرى

أنه اعش حياة اتلهميش واملعاناة الفكرية اليت اعشها أبو حيان اتلوحيدي؛ ألنهما ثارا ىلع األوضاع

الفكرية اليت سادت عرصيهما ،يقول أركون« :اتلوحيدي اكن هل هذا احلظ لسوء حظه ،واكن يل معه
ً
لسوء حظي أيضا ،فقد اعنيت مثلما اعّن ،وتعرض الكنا لفنون من اذلم والسباب واهلجوم الشديد»
[أركون ،املصدر السابق ،ص .]260

وقد قام أركون بأنسنة الرتاث وفق مناهج غربية جديدة ،ومن أهم هذه املناهج( :املنهج اللغوي،
واملنهج اتلارييخ ،والسوسيولويج) ،كما قام بـ «تقييم فلسيف شامل هلذا الرتاث لطرح ما أصبح ميتًا
ً
فيه ،ومعرقال حلركة اتلطور ،واإلبقاء ىلع العنارص الصاحلة من أجل استخدامها يف ابلنيان اجلديد»

[أركون ،قضايا يف نقد العقل ادليين ،ص .]292

وقد أفصح أركون عن أنسنة الرتاث أيما إفصاح ،حينما وصف قراءته للرتاث بأنها قراءة متسكعة،

فيقول« :إن القراءة اليت أحلم بها يه قراءة حرة إىل درجة الترشد والتسكع يف شّت املجاالت  ...قراءة
جتد فيها ك ذات برشية نفسها» [أركون ،الفكر األصويل واستحاهل اتلأصيل ،ص .]76
ً
ً
ودالالت تمكننا من
ورموزا
كما أخضع أركون انلصوص للمقاربات السيمائية اليت تعتربها لغة
ل
ٌ
اتلأويل ،حيث إن« :انلص لغة ،واللغة حباجة إىل تأويل ،واللغة بها حقيقة وجماز ،ظاهر ومؤول،
حمكم ومتشابه ،جممل ومبني» [مرسيح ،احلداثة يف فكر حممد أركون ،ص .]111
ويمكن إمجال مظاهر األنسنة يف فكر أركون بانلقاط اآلتية:
 -1تطبيقه لدلراسات اإلنسانية واالجتماعية احلديثة ىلع الكتب السماوية ،فهو يرى أن القرآن

واألناجيل ما يه إال «منجزات اعيلة تتلكم عن الوضع البرشي ،إن هذه املنجزات ال يمكن أن تكون
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ً
ً
واضحا» [أركون ،اإلسالم ..األخالق والسياسة ،ص .]185
قانونا

ً
متجاوزا بها
 -2تبين ما أسماه بـ "اإلسالميات اتلطبيقية" ،اليت تبلورت يف فكره منذ اعم  1970م،

مرحلة "اإلسالميات الالكسيكية" ،من خالل تطبيق القراءات اإلبستيمولوجية العلمية واللسانية
السيمائية ىلع نصوص القرآن الكريم ،ومن خالل إخضاعه ملحك انلقد اتلارييخ؛ باعتبار انلص
ً
القرآين ًّ
حمكوما بتارخيه وزمان نزوهل؛ ألن القرآن  -بزعمه  -رغم قداسته وماكنته يف الفكر
نصا
اإلساليم ،لم حيظ بتلك القراءة اليت شهدها الفكر املسييح األورويب منذ وقت طويل ،يقول أركون:

«أريد من اآلن أن أربط بني مسألة القرآن ،وبني مسألة القطب اتلارييخ للحداثة من جهة ،وبني
ً
ً
القطب األكرث تعقيدا ،أو اخلاص بالظاهرة ادلينية من جهة أخرى ،قلت :أكرث تعقيدا؛ ألنه مستلحق
وحمتقر يف آن ً
معا» [أركون ،الفكر األصويل واستحاهل اتلأصيل ،ص .]23

ٌّ
وهذا املفهوم األنسين (اإلسالميات اتلطبيقية) مستمد من مفهوم "العقالنية املطبقة" اذلي بلوره

مؤرخ العلم الفرنيس اغستون باشالر
اإلنرثوبولوجيا جورج باستيد

أعالم الفكر العريب ،ص ]139

يف حقل اإلبستيمولوجيا ،واستخدمه اعلم

يف كتابه "اإلنرثوبولوجيا املطبقة"[ .انظر :السيد ودل أباه،

ً
اهتماما باحلديث عن عوائق األنسنة يف الفكر العريب واإلساليم ،واليت يمكن
كما أبدى أركون

إمجاهلا باآليت:

 -1األرثوذكسية :وهذا مصطلح (أركوين) يعرب عن االنغالق الفكري ،واجلمود العقيل ،واتلعصب

ادليين[ .انظر :أركون ،من االجتهاد إىل نقد العقل اإلساليم ،ص ]78

 -2العقلية ادلغمائية :املرتبطة بشدة ورصامة بمجموعة من املبادئ العقدية ،وترفض بنفس
ً
ً
الشدة والرصامة جمموعة أخرى ،وتعتربها الغية ،ال معىن هلا؛ وذللك تدخل يف دائرة الالمفكر فيه،
ً
واملستحيل اتلفكري فيه [انظر :أركون ،الفكر اإلساليم ..قراءة علمية ،ص ]5؛ وذللك يقف هذا العقل اعئقا
أمام األنسنة ،يقول أركون« :إن الصعوبة الكربى اليت تواجهنا هنا تكمن يف كيفية حترير العقل

انلقدي من القيود اإلبستيمية واإلبستيمولوجية اليت فرضها العقل ادلغمايئ ىلع مجيع املمارسات

الفكرية واثلقافية اليت قام بها الفكر البرشي» [أركون ،قضايا يف نقد العقل ادليين ،ص  .]6وهذه املقالة

ستضيق باتلعليق والرد العليم وانلقد هلذا املنهج األركوين يف قراءة الرتاث ،وقد كفانا مؤونة ذلك
العديد من ابلاحثني ،منهم ادلكتور اعمر عبد زيد يف حبثه املوسوم بـ "أنسنة الرتاث عند حممد أركون".
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 -3أنسنة الَتاث يف فكر حممد َعبد اْلابري
تبىن اجلابري مرشوع (نقد العقل العريب) واذلي يعين به "انلقد اإلبستيمولويج للرتاث العريب يف

مستويني :تكويين تارييخ ،ونسيق بنيوي ،ويف حقول ثالثة يه :املعرفة والسياسة واألخالق ،وال

خييف اجلابري أن اهلدف من املرشوع هو تأسيس عرص تدوين جديد ،ودفع املرشوع انلهضوي العريب»

[السيد ودل أباه ،أعالم الفكر العريب ،ص .]162

ً
أساسا ىلع مناهج العلم اجلديد املعارص ،وىلع رؤية اعملية وعقالنية»
وقراءة اجلابري للرتاث «ترتكز

[مهنانة ،الفلسفه العربية املعارصة ،ص .]335
وقد أضىف اجلابري ىلع الرتاث بما يمكن أن نسميه بـ "األنسنة اتلارخيية" للرتاث ،من خالل قراءيت
ً
ً
معارصا نلا :وصله
معارصا نلفسه ،معناه فصله عنا  ...وجعله
(الوصل والفصل) للرتاث ،أي «جعل املقروء

ً
بنا  ...قراءة تعتمد إذن الفصل والوصل ،وخطوتني منهجيتني رئيستني» [اجلابري ،حنن والرتاث ،ص .]12

وهذه األنسنة اتلارخيية (ببعديها :االتصايل واالنفصايل) يف قراءة الرتاث يف فكر اجلابري ،تمر

بثالث خطوات حتليلية منهجية أساسية :األوىل :اتلحليل ابلنيوي :أي دراسة انلص الرتايث كما هو
بألفاظه ،بعد جتريده من األفهام السابقة ،اثلانية :اتلحليل اتلارييخ :أي ربط فكر صاحب انلص

بمجاهل اتلارييخ؛ للوقوف ىلع املنطوق واملسكوت عنه ،واثلالث :اتلحليل اإليديولويج؛ للكشف عن
ً
معارصا نلفسه ،وإماكنية إاعدة تارخييته ،بعد حتريره من قيوده
الوظيفة الفكرية للرتاث ،واليت جعلته
اإليديولوجية[ .انظر :اجلابري ،الرتاث واحلداثة ،ص ]32

ً
وبما أن اليشء باليشء يُذكر ،فقد ذهب املفكر حسن حنيف مذهبًا خمتلفا عن اجلابري يف مفهوم

(الوصل والفصل) يف قراءة الرتاث وأنسنته ،حيث اشتق من قراءة (الفصل والوصل) نموذجني :األول:
نموذج خاص بانلهضة الغربية اليت قامت ىلع أنقاض الرتاث (الفصل) ،واثلاين :نموذج ٌّ
اعم للنهضة
لدلول غري األوروبية تقوم ىلع أكتاف الرتاث (الوصل) ،يقول حنيف« :إذا اكن الغرب قد أعطى نموذج

انلهضة ىلع أنقاض الرتاث ،فإن املجتمعات غري األوربية تعطي انلموذج اآلخر للنهضة ىلع أكتاف

الرتاث ،وتكون البرشية أمام نموذجني :االنقطاع أو اتلواصل ،وإذا اكن الغرب قد حقق إبداعه
ً
ابتداء من هدم الرتاث ،فإن الشعوب غري األوربية حتقق إبداعها الفكري اذلايت ابتداء
الفكري اذلايت

من جتديد الرتاث» [حنيف ،دراسات فلسفية ،ص .]51

وال يفوت ابلاحث هنا اعرتاض املفكر املغريب طه عبد الرمحن  -يف سياق قراءته انلقدية للرتاث -

ىلع قراءة الوصل والفصل للرتاث يف فكر اجلابري وحنيف ،وآثر عليها ما سماه "القراءة اتلاكملية" اليت
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تنظر إىل الرتاث العريب اإلساليم ىلع أنه ك متاكمل ال يقبل اتلفرقة بني أجزائه ،وأنه وحدة مستقلة ال

تقبل اتلبعية لغريه [انظر :السيد ودل أباه ،أعالم الفكر العريب ،ص  72و ،]73وقد جعل من هذه "القراءة
ً
ً
ً
منهجا جديدا لقراءة الرتاث بديال عن مشاريع قراءة الرتاث اليت تدعو إىل تطبيق املناهج
اتلاكملية"
الغربية يف األنسنة ،واليت طغت ىلع مرشوع اجلابري وحسن حنيف وغريهما يف قراءة الرتاث إىل حد
ي
فصله عن حمتوياته ومضامينه فيقول« :ينبيغ اخلروج عن الطريق اذلي اتبعه الغرب والعرب ىلع حد

سواء يف تقويم الرتاث اإلساليم العريب» [عبد الرمحن ،حوارات من أجل املستقبل ،ص .]144
ً
إذن قام منهج طه عبد الرمحن يف قراءته اتلاكملية للرتاث ىلع نقد اتلبعية أوال ،ثم إاعدة إحياء
ً
الرتاث وجتديده باتلأصيل واتلحديث ثانيا[ .انظر :جلول ،فلسفة اتلواصل يف الفكر العريب املعارص ،ص ]166
ويف ضوء نقده للمفكرين العرب الواقعني يف رشاك اتلبعية ،فقد حتفظ يف انلتائج اليت توصل إيلها

اجلابري يف قراءته للرتاث ،بل وشكك يف قيمتها اإلجرائية؛ ألن اجلابري  -بزعمه  -أخطأ يف اتاذ

اآليلات املناسبة دلراسة الرتاث ،فال بد إذن من عدم التسليم بانلتائج اليت يطرحها[ .انظر :عبد الرمحن،
جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ،ص ]41

وللباحث مجلة من املالحظات ىلع القراءات السابقة ،يمكن إمجاهلا يف انلقاط اآلتية:
ً
كثريا عن قراءة اجلابري من حيث اجلملة،
األوىل :قراءة "الوصل والفصل" عند حنيف ال تتلف
ًّ
ًّ
ًّ
وأيديولوجيا؛ لفرز الرتاث إىل :قسم ميت مرتبط
وتارخييا
بنيويا
فالك القراءتني تعتمدان حتليل الرتاث

بزمانه وظروفه ،وال حاجة نلا به ،وقسم صالح يمكن اإلفادة منه بعد إاعدة بنائه من جديد وفق

معطيات وظروف عرصنا.

اثلانية :ركز حنيف يف قراءة "الوصل والفصل" ىلع اإلفادة من الغرب كنموذج حديث يف االتصال

بهذه اتلجربة بلناء تراث جديد (منفصل) عن القديم غري الصالح ،وهذه اإلفادة  -من وجهة نظر
ً
ابلاحث  -تكون مفيدة برشط احلفاظ ىلع اهلوية اإلسالمية للرتاث ،وفق آيلات منهجية ضابطة هلذا
االقتباس انلافع ،وبهذا نتالىف اتلبعية اليت حتدث عنها طه عبد الرمحن يف قراءته اتلاكملية ونقده

للجابري وحنيف.

اثلاثلة :ال يسلم ابلاحث بانلتائج اليت لم يسلم بها طه عبد الرمحن  -يف معرض نقده لقراءة اجلابري
ٌ
غمط جلهد مفكر إساليم اكجلابري ،اذلي أثرى املكتبة اإلسالمية بالعديد من
للرتاث  -فهذا فيه
ً
خصوصا ،وتقديم مرشوع نقدي للعقل
املصنفات واملؤلفات اليت فيها حماوالت جادة يف قراءة الرتاث
ً
عموما ،وهو غين عن اتلعريف هنا ،وال يعين هذا التسليم  -يف املقابل  -بكل نتائج اجلابري يف
العريب

برش فيه الصواب واخلطأ ،ومن العدل عدم شطب
دراسته للرتاث ،فاملسألة  -يف األول واألخري  -جهد ل
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جهود اآلخرين جبرة قلم ،وانلقد ابلناء ظاهرة صحية يف اعلم األفاكر والعقائد.

 -4أنسنة الَتاث يف فكر حسن حنِف
يتمزي املفكر املرصي حسن حنيف بغزارة اتلأيلف ،ومن أهم مؤلفاته" :الرتاث واتلجديد"" ،من

العقيدة إىل اثلورة"" ،من انلقد إىل اإلبداع"" ،من الفناء إىل ابلقاء"" ،مقدمة يف علم االستغراب"،
ً
فضال عن ترمجته لـ "رسالة يف الالهوت والسياسة" ،لسبينوزا.
ً
وقد ركز مرشوعه الفكري ىلع ثالثة جوانب رئيسة (الرتاث والغرب والواقع) متخذا أربع أدوات

منهجية ،ويه :اتلحليل الشعوري إلاعدة بناء العلوم العقلية وانلقلية ،والهوت اتلحرير من أجل

إاعدة بناء الشعور ادليين ،وعلم االستغراب تلحجيم الغرب وحتويله ملوضوع القراءة واتلجاوز[ .انظر:
السيد ودل أباه ،أعالم الفكر العريب ،ص ]32

وقد حدد حنيف مستويني للرتاث :األول :مادي "يتجسد يف املخطوطات واملؤتمرات واخلطب"

[بلقزيز ،فقد الرتاث ص  ،]182واملستوى اثلاين :صوري يعرب عن "خمزون نفيس عند اجلماهري" [حنيف،

الرتاث واتلجديد ،ص  ]15وهذا املستوى جزء ال يتجزأ عن الواقع.
وقد شدد حنيف ىلع رضورة "اتلجديد اللغوي" كرشط تلجديد الرتاث ،وهذا اتلجديد اللغوي ما هو

إال مظهر من مظاهر األنسنة للرتاث؛ إذ إن اللغة اتلقليدية قارصة عن مواكبة العرصنة؛ ألنها كما
ً
ً
يقول حنيف :لغة إهلية ثابتة ،واللغة اليت يراها حنيف مناسبة للتعامل مع الرتاث جيب أن تكون لغة
ً
ً
ً
ً
ً
اعمة قابلة للتغيري واتلبديل تاطب مجيع األذهان ،وبهذا تكون لغة إنسانية عقلية تطابق الواقع.
[انظر :بلقزيز ،نقد الرتاث ،ص ]171

وألجل ذلك مدح حنيف علماء الفلسفة القدماء اذلين تلوا عن املصطلحات ادلينية إىل

مصطلحات أخرى ،فيقول« :إنهم  -أي الفالسفة  -استطاعوا اتلخيل عن لغة الالهوت اخلاصة من
ً
(هلإ ،ورسول ،وثواب ،وحساب ،وعقاب ،ومالك ،وشيطان) ،ويه اللغة املغلقة اليت ما زالت خاضعة
ً
ً
ً
ً
وانفتاحا وإنسانية ،يمكن ألي فرد أيًّا اكنت ثقافته أن
للرمز ادليين ،واستعمال لغة أكرث عقالنية،
ً
يعقلها ،مثل (اإلنسان ،والعقل ،وانلظر ،والعمل ،والفضيلة) ،وحنن اآلن قد رجعنا خطوة أخرى إىل

الوراء ،وألغينا اتلطور ،وآثرنا لغة الالهوت املغلق ىلع لغة الفكر املفتوح» [حنيف ،الرتاث واتلجديد ،ص

.]157

ٌ
ويبدو للباحث أن هذه اثلورة ىلع اللغة  -حتت ستار اتلجديد اللغوي  -واقعة حتت تأثري االنهزام
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انلفيس أمام بريق اتلقدم احلضاري الغريب ،واذلي محل حنيف ىلع اتلنكر للغة العربية ،وما يرتتب ىلع

ذلك من قطيعة مع نصوص القرآن املزنل بلسان عريب مبني ،وعزهلا عن معانيها اليت خاطب اهلل
ً
زولة ً
تماما عن مستجدات عرصنا ،فاللغة حية متجددة
العرب بها ،وهذا ال يعين أن تكون اللغة مع

باستيعاب املصطلحات اجلديدة من خالل اتلعريب والرتمجة واتلويلد  -املعروفة يف علوم اللغة  -يف

إطار احلفاظ ىلع أصوهلا وهويتها بدون تمييع أو ذوبان.

وقد برزت جهود حسن حنيف يف أنسنة الرتاث بقوة من خالل حتويله لعلم الالكم من العلم باهلل إىل
ً
العلم باإلنسان تطبيقا للمنهج الفيمونولويج (الظاهرايت) واذلي داع من خالهل كذلك إىل جتديد

الفلسفة اإلسالمية حتت مسم "فلسفة احلضارة"[ .انظر :السحمودي ،مناهج الفكر العريب املعارص يف دراسة
قضايا ادلين والعقيدة ،ص ]174

وقد رصح حنيف بذلك من خالل تساؤالته اجلريئة« :هل يمكن االنتقال من اإلهليات العقلية

القديمة إىل اإلهليات اإلنسانية واالجتماعية واتلارخيية اجلديدة ،كما حيدث ذلك يف الهوت اتلحرير

املعارص نلا يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية؟  ...هل يمكن إاعدة قراءتها حبيث تتحول هذه اإلهليات

العقلية إىل إهليات إنسانية اجتماعية وتارخيية ،حبيث يصبح اهلل هو العلة الغائية يف الفرد ،ويف
اجلماعة ويف اتلاريخ؟» [حنيف ،هموم الفكر والوطن ،ج  ،1ص .]104
وعلل حنيف هذا االنتقال بأن «اإلنسان مركز الكون ،سيد الطبيعة ،ولكيم اهلل وخليفته يف األرض،

اإلنسان هو العالم األصغر ،والكون هو العالم األكرب  ...ومهمة الفيلسوف اكتشاف اتلقابل بني هذين

العاملني» [املصدر السابق ،ص .]105

ً
مركزا للكون ،فنيس حنيف
وهنا يظهر تأثر حنيف باألنسنة باملفهوم الغريب واذلي جعل من اإلنسان
ً
ً
ً
أو تغافل قصور هذه املفهوم األنسين اذلي قدم صورة ناقصة عن الكون واإلنسان ،صورة تتجاهل أهم
ً
أبعاد اإلنسان وخصوصياته (الروح) ،نتيجة اقتصارها يف املعرفة ىلع املعرفة اتلجريبية فقط ،متجاهلة

العقل الربهاين ،والشهود والويح كمصادر أخرى للمعرفة ،فاكنت األنسنة الغربية باملفهوم السابق -

كما وصفها بعض املفكرين  -بأنها حركة مناهضة لإلنسانية ومفهوم خمادع[ .انظر :املوسوي ،اإلنسان بني
املعتقد ادليين واألنسنة ،ص  38و]39

كما اعتمد حنيف يف أنسنة الرتاث ىلع منهج اتلأويل (اهلرمينوطييق) اذلي زاوج بينه وبني املنهج

(الفيمونولويج) ومنهج (اتلحليل الشعوري)؛ أذ «يكاد حنيف أن حيرص هذا اتلجديد يف اتلحليل
املعتمد ىلع الشعور بما هو مستوى من مستويات الفعل اإلنساين وبما هو فاعلية يف تشكيل املوروث

اثلقايف ،وهو إذن يتوسل اتلحليل اهلرمينوطييق والظاهرايت» [بلقزيز ،نقد الرتاث ،ص .]172
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 -5أنسنة الَتاث يف فكر طيب تزيين
أفصح طيب تزييين عن منجهه يف أنسنة الرتاث من خالل دراسته املوسومة بـ "من الرتاث إىل

اثلورة ..حنو نظرية مقرتحة يف قضية الرتاث العريب" ،والقائمة ىلع املنهج املادي املاركيس (الفلسفة

املاد ية اجلديلة اتلارخيية) ،واذلي جعله هو الوريث الرشيع والوحيد للرتاث العريب واإلساليم [انظر:

ً
ً
ً
رشطا للعلم بالرتاث اعمة ،والعريب
تزييين ،من الرتاث إىل اثلورة ،ص  ،]347جاعال من املاركسية
ً
اإلساليم منه خاصة ،حيث زعم بأن «اجلهل باملاركسية العام ،يعين بالرضورة اجلهل باخلاص ،أي :

الرتاث العريب بأوجهه املتعددة» [املصدر السابق ،ص  ،]525ومن ثم فقد قرر بأن عملية إحياء الرتاث تعد
ً ً
ً
ً
مجاهرييا تستخدمه القوى السياسية واأليديولوجية اإلقطاعية والرجعية اعمة ،يدا بيد مع
سالحا
«
الغزاة اإلمربيايلني يف تكريس األوضاع القائمة ،وإضفاء هالة القداسة عليها» [تزييين ،من الرتاث إىل

اثلورة ،ص  ،]8كما هامجت ادلراسة السابقة "األصالة اإلسالمية" ووصفتها بأنها وهم غري موجود [انظر :املصدر

السابق ،ص  ،]709ثم انتهت تلك ادلراسة إىل "رفض املصادر ادلينية امليتافزييقية حول وجود مبادئ

وقيم تصلح لك زمان وماكن" [املصدر السابق ،ص  ،]703كما أكدت ىلع عدم حاجتنا كعرب وحنن
أبناء القرن العرشين إىل رسول اهلل  أو أصحابه ،وغريهم ممن سبقهم وخلفهم [انظر :املصدر السابق

ً
ص  ،]733ومن العجب العجاب يف أمر هذا املفكر أنه بعد هذا الالكم ،يتمسح بمن تنكر هلم سابقا يف

تناقض واضح ،حيث يقول« :حنن االشرتاكيني العرب ،فخورون بأال ننحدر  -بما حنن اشرتاكيون -
من ماركس وإجنلز ويلنني  ...وحسب ،وإنما كذلك من املسيحيني األوائل وحممد بن عبد اهلل ،وأيب ذر
الغفاري ،وعمر بن اخلطاب ،وعيل بن أيب طالب ،وغيالن ادلمشيق واخلوارج والقرامطة والزنج»

[املصدر السابق ،ص .]1014

وال خيىف ىلع القارئ خطأ املنهج املادي يف قراءة اتلاريخ والرتاث ،فيه قراءة قارصة ال تعطي نتائج
ً
ً
حقيقية واقعية عن اتلاريخ والرتاث؛ ألن هذا املنهج يتجاوز املصادر وانلظريات املعرفية املستوعبة

لعالم الغيب والشهادة ،وبما فصلته كثري من ادلراسات واألحباث ذات العالقة[ .انظر :العاين ،نظرية

املعرفة ومصادرها يف بناء الفكر اإلنساين].

واكن يود ابلاحث يف وقفته مع أنسنة الرتاث عند املفكرين اإلسالميني املعارصين أن تطول ،لوال

قيود ابلحث وحدوده ،ولكن قطرة من ابلحر قد تغين بطعمها عن ابلحر لكه ،ولعل القارئ قد الحظ

ىلع انلماذج السابقة يف قراءة الرتاث وأنسنته وفق املناهج الغربية احلديثة (فينوميولوجية ،ولسانية،
ً
ً
واضحا؛
توجيها قبليًا
وبنيوية ،وعقالنية ،ومادية ،وبرامجاتية  )...أن ك قراءة منها توجه الرتاث

بغرض توظيف الرتاث لقضايا العرص وهمومه وأغراضه ،فيه ليست جمرد قراءة وأنسنة للفهم
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ً
وحسب ،وإنما للعقل واتلأثري أيضا ،وبعضها ال ينشد اتلغيري بقدر ما ينشد اتلثوير ،من خالل أدجلة

الرتاث ،وتعريته من رشوطه املوضوعية ،ومن ظروفه األبستمولوجية واثلقافية اتلارخيية اخلاصة به.

[انظر :جداعن ،نظرية الرتاث ،ص ]28

آثار أنسنة الَتاث َع الفكر اإلساليم املعارص

ال شك أن ألنسنة الرتاث ً
وانعاكسات ىلع الفكر اإلساليم املعارص ،وهذه اآلثار منها ما هو
آثارا
ل

إجيايب ،ومنها ما هو سليب ،وجنمل ذلك بما يأيت:
ًّ
أوَل :اآلثار اإلَيابية

 -1إَيابية املفهوم :اكن ملفهوم األنسنة باملفهوم الواسع اذلي شمل ادلين نفسه انعاكسات إجيابية

ثالثة :االنعاكس األول :اتلأكيد ىلع القيم اإلنسانية املشرتكة اليت دعت إيلها ك األديان ،يقول أحد
ً
العلماء« :كن ابن نفسك ،وابن عشريتك ،وابن طائفتك ،ولكن ال جتعل هذهِ األمور سجنا تسجن فيه
ً
ذاتك ،بل عش يف دائرة ،واترك فيها بابا ينفتح ىلع انلاس» [أنسنة ادلين يف فكر السيد حممد حسني فضل
اهلل ،ص .]30
االنعاكس اثلاين :حتمية اتلحاور مع اآلخرين ،فإن أنت انفتحت ىلع انلاس ،فهناك اغية إنسانية

من ذلك ،والغاية يه أن حتاورهم وحياوروك ،وتتفاهم معهم ويتفاهموا معك؛ تلكتشف خطأك من
خالل ذلك ،أو يكتشف انلاس خطأهم[ .املصدر السابق]

االنعاكس اثلالث :هو ىلع اإلسالم نفسه ،بما خيص اإلنسان؛ إذ إن ىلع ادلين تربية املؤمن ىلع

"الويع والفهم والقدرة واحلرية"؛ ليستطيع حتقيق أهدافه األساسية اليت يه أهداف احلياة ،إىل جانب
حتريك "القيم الروحية اليت تبين لإلنسان إنسانيته ،فال تتجمد حياته عند حدود حاجاته" سواء اكنت
ً
ً
ً
مادية ،أو معنوية ،أو نفسية ،بل تتحرك إىل ابلعيد يف نطاق القضايا الكبرية من أهدافه ،اليت يه
أهداف اإلسالم نفسه[ .انظر :املصدر السابق ،ص ]31

 -2غربلة الَتاث :من خالل حماولة الكشف عن املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري بعد جتريده

من مشالكت األقدمني اخلاصة بهم؛ تلطاول الزمن بيننا وبينهم ،وهذا ما دفع بعض املفكرين
املعارصين لفعل ذلك ،كزيك جنيب حممود يف كتابه "املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري" ،وقد نص

ىلع هذا الغرض بقوهل« :وقد أردت بهذا الكتاب  ...أن أقف مع األسالف  -يف نظراتهم العقلية ويف
شطحاتهم الال عقلية لكيهما  -فأقف عند لقطات ألقطها من حياتهم اثلقافية؛ ألرى من أي نوع
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اكنت مشالكتهم الفكرية ،وكيف اتلمسوا هلا احللول ،لكنين إذ فعلت ذلك ،لم أحاول أن أاعرصهم،

وأتقمص أرواحهم ألرى بعيونهم وأحس بقلوبهم ،بل آثرت نلفيس أن أحتفظ بعرصي وثقافيت ،ثم
أستمع إيلهم كأنين الزائر جلس صامتًا يلنصت إىل ما يدور حوهل من نقاش ،ثم يديل فيه بعد ذلك -
نلفسه ومعارصيه  -برأي يقبل به هذا ،ويرفض ذاك» [حممود ،املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري ،ص .]8

وغربلة الرتاث أثر إجيايب ألنسنته؛ إذ تتكشف اجلوانب اإلنسانية يف تراثنا ،واليت أفادت منها

احلضارات واثلقافات األخرى ،اكلشك املنهيج يف ابلحث العليم ،اذلي ذهب إيله الغزايل يف القرن
السادس اهلجري ،قبل أن يكون منهج ديكارت

العرص احلديث[ .انظر :املصدر السابق ،ص ]328 - 321

وبيكون

يف

أما اجلانب الالعقيل ،فقد تمثل يف تراثنا بمعارف الصوفية وشطحاتهم الالعقلية من خالل الرؤى

واإلهلام ،ويه «ال فائدة نلا حنن بين اإلنسان من (معرفتهم) تلك ،إنها معرفة مفيدة  -ربما  -لصاحبها
املتصوف؛ ألنها تضعه يف حالة يرىض بها عن نفسه حينئذ ،وأما سائر انلاس يف ك جوانب حياتهم،

فال يتغريون قيد شعرة بمعرفته تلك» [انظر :املصدر السابق ،ص  .]417فهذا انلوع الالعقالين من الرتاث
ً
ال يفيد أمة وال يبين حضارة!
ً
ً
ً
ً
وحوارات فكرية رائعة ،ومن احلوارات
سجاالت عقلية نافعة،
 -3اإلثراء الفكري :أثمرت األنسنة
ل
ل
ًّ
ً
ً
قديما بني الغزايل يف كتابه
أساسيا لألنسنة ما حصل
مظهرا
الفكرية اليت جسدت "العقلنة" بوصفها
"تهافت الفالسفة" وبني ابن رشد يف كتابه "تهافت اتلهافت"« ،أال إنه نلموذج ممتاز للعقل العريب حياور
ً
بعضه بعضا ،فحسبنا مثل كهذا للطريقة اليت يتجاوب بها اثنان من رجال الفكر العريب  -الغزايل يف

املرشق ،وابن رشد يف املغرب  -نلقول :إننا نستطيع أن نرث عن اآلباء وقفاتهم العقلية إزاء املشالكت
َ ًَ
العارضة ،نلكون خلفا قد أخذ عن السلف ،وسار ىلع نهجه» [حممود ،املعقول والالمعقول يف تراثنا

الفكري ،ص  ،]345وقد شهد الفكر اإلساليم املعارص العديد من السجاالت الفكرية من خالل الردود
ً
واملناقشات ،واتلعقيبات ىلع بعض املؤلفات ،ومنها مثال كتاب "أضواء ىلع السنة انلبوية" ،ملحمد أيب
ً
ً
ً
ً
م) ،بتقديم طه حسني ،فهذا الكتاب أحدث ضجة فكرية كبرية؛ ملناقشته مسألة
رية (
ً
ً
ً
حمورية مهمة مرتبطة بقضية اإلسناد يف احلديث انلبوي ،فتصدى هلذا الكتاب الكثري من املفكرين
والعلماء بالردود واتلعقيبات واملناقشات ،بقرابة

كتاب ،أشهرها" :األنوار الاكشفة ملا يف كتاب

أضواء ىلع السنة من الزلل واتلضليل واملجازفة" لعبد الرمحن املعليم ايلماين ،وكتاب "ظلمات أيب رية

أمام أضواء السنة املحمدية" ملحمد عبد الرزاق محزة ،وكتاب "السنة وماكنتها يف الترشيع اإلساليم"
ملصطىف السبايع ،وكتاب "دفاع عن السنة" ملحمد أيب شهبة ،وكتاب "السنة يف ماكنتها ويف تارخيها"
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لعبد احلليم حممود وغريها ،وجممل القول :إن تعدد املناهج واملشارب يف أنسنة الرتاث تضع ابلاحث
والقارئ أمام ثراء فكريً ،
وغىن معريف ،يفيدنا للخروج من دائرة اتلكفري إىل دائرة اتلفكري ،ومن

دائرة املواجهة باحلرب والسنان ،إىل دائرة انلقاش باحلجة وادليلل والربهان!

ولكن تبىق هناك إشاكيلة يف معايري هذه املحاكمات العقلية اليت تتلف من مفكر آلخر؛

الختالف األفهام ،واملدراكت ،والظروف انلفسية واالجتماعية واثلقافية والسياسية  ...اليت حتيط

باملفكر ،وحل هذه اإلشاكيلة  -من وجهة نظر ابلاحث ،من خالل االنفتاح ىلع اآلخر املخالف،
واالتفاق ىلع مرجعية اعمة يف األسس واثلوابت ،وجتسيد قاعدة "نتعاون فيما اتفقنا عليه ،ويعذر
ً
بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه".
 -4تديد الفكر اإلساليم :يف ضوء مقاصد اإلسالم ،ولكيات القرآن ،للخروج به من املاضوية،

املشدودة إىل املايض باتلفسريات اتلقليدية للنص الرتايث ،ال سيما يف اجلانب السلويك احليايت وبما حيقق

صالحية هذه الرشيعة لك زمان وماكن ،فقد كشفت أنسنة الرتاث عن مظاهر عديدة للتدين
املغشوش املولود من رحم اجلمود الفكري ،بسبب اتلفسريات انلصية واحلرفية للنصوص ادلينية من

جهة ،وتقديس تراث السابقني وتقليدهم من غري فهم للواقع واملالبسات من جهة ثانية ،يقول نرص

حامد أبو زيد« :ويف تقديرنا أن العودة للسياق االجتمايع اخلاريج ،السياق املنتج لألحاكم والقوانني،
ً
وحتديد أحاكم انلص ىلع ضوئها ،يمكن أن يمثل ديلال هاديًا ،ال لفهم األحاكم فقط ،بل يفتح باب

االجتهاد تلطويرها ىلع أساس تأوييل منتج ،وإذا قرأنا نصوص األحاكم من خالل اتلحليل العميق بلنية

انلصوص  -ابلنية اليت تتضمن مستوى املسكوت عنه  -فربما قادتنا القراءة إىل إسقاط كثري من تلك
ً
ً
ً
ً
األحاكم بوصفها أحاكما تارخيية ،اكنت تصف واقعا أكرث مما تضع ترشيعا» [أبو زيد ،انلص ،السلطة،

احلقيقة ،ص .]139

ً
كثريا من
وقد اكن بلعض املفكرين اإلسالميني املعارصين اجتهادات عرصية جريئة ربطوا فيها
ً
ً
وعدما)( ،)1ومزيوا يف نصوص السنة انلبوية بني ما اكن ىلع سبيل
األحاكم الرشعية بعللها (وجودا

اإلخبار ،وبني ما اكن ىلع سبيل الترشيع كما فعل الشيخ حممود شلتوت ،ومثل هذه األنسنة اجلريئة يف

االجتهاد الفقيه ،حصلت حماوالت عديدة ألنسنة الفكر السيايس اإلساليم ،كما فعل ادلكتور حممد
عمارة يف كتابه "اإلسالم والسلطة ادلينية" ،واذلي داع فيه إىل اتلميزي  -ال الفصل  -بني ادليين

ً
نموذجا.
 -يمكن مالحظة القرضاوي يف كتابه "رشيعة اإلسالم"
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والسيايس[ .انظر :جداعن ،نظرية الرتاث ،ص]99 – 94

وال يفوت ابلاحث يف ختام احلديث عن هذا األثر القول بأن "جتديد الفكر" بوصفه ً
أثرا من آثار

"أنسنة الرتاث" الزم من لوازم "اجلمع بني اثلبات واملرونة" اليت اتسم بها دين اإلسالم احلنيف بما

يضمن صالحيته واستمراره يف مواكبة املتغريات ،واستيعاب املستجدات ،وحل املشالكت املتجددة
ً
بتجدد الزمان واملاكن واإلنسان ،واحلديث هنا عن اثلوابت واملتغريات يف ادلين ينبيغ أن يفهم بعيدا
ً
عن املفهوم األنسين الغريب اذلي ال يؤمن بأي أمر ثابت لدلين أصال ،حيث أضىح اإلنسان يف ظل
ً
هذا املفهوم ً
إلها معبودا من دون اهلل ،ولكن قصدنا من اثلابت واملتغري هنا يف إطار املفهوم اإلساليم

الصحيح (لألنسنة)  -اليت أرشنا إيلها يف سياق نقد هذا املفهوم يف املفاهيم واتلصورات – باعتبار
َ َْ َ َْ َ ذ َ ذً ذ
ً
ًّ
يا َونَذ ً
اس ب َ ِش ً
ِيرا[ سورة سبإل.]28 :
اإلسالم دينا اعمليا لإلنسانية مجعاء َ وما أرسلناك إَل اكفة ل ِلن ِ

 -5اإلبداع الفكري :انلاتج من قراءة الرتاث السابق ،وصنع تراث جديد الحق ،يقول فهيم
ً
ً
جداعن« :حنن ىلع ادلوام ،ويف ك العصور نصنع عنارص تراثية جديدة ،ونورثها ملن يأيت من بعدنا،
ً
ً
وموقفنا الطبييع هو أننا يف الوقت نفسه اذلي نتلىق تراثا ،فإننا نصنع آخر جديدا ،يغين الرتاث اذلي
ً
تلقيناه ،أو ورثناه ،حبيث يصح القول بأن مهمتنا ال تنحرص فقط يف تليق الرتاث ،وإنما أيضا وربما

بقدر أكرب يف إبداع الرتاث» [جداعن ،نظرية الرتاث ،ص  ،]32ويقرتح جداعن ثالثة مصادر ملا أسماه
ً
"إبداع الرتاث" ،ويه إمجاال :املعطيات املبارشة للواقع ،والرتاث اليح ،والويح [انظر :املصدر السابق ،ص
 ،]41 – 35ولعل السؤال اذلي يضع الفكر اإلساليم املعارص أمام إشاكيلة (اإلبداع الفكري) انلاجتة

من أنسنة الرتاث ،هو :إذا اكنت وظيفتنا إبداع الرتاث ،فما هو الرتاث اذلي ينبيغ أن نبدعه؟ وهذا

السؤال يميل ىلع املفكرين اإلسالميني حتليل عوائق بناء الرتاث املبدع ،واليت يمكن إمجاهلا باحلصار
املطبق ىلع حياتنا ،حيث إننا حمارصون بأنماط الفهم اتلقليدية ،وحمارصون بأوهامنا ورغباتنا وأهوائنا
األنانية والطائفية والعشائرية واألرسية والقطرية ،وحمارصون بسوء توزيع ثرواتنا» [انظر :املصدر

السابق ،ص .]40

ً
ثانيا :اآلثار السلبية

 -1فقدان اهلوية اإلسالمية :حيث « ُوجد من يتحدث عن الرتاث ليس بوصفه الفعل اإلنساين

املتعايط مع مرجعية اإلسالم ،وإنما بوصفه هو اإلسالم ذاته ،أو هو ابلديل عن اإلسالم ،وأصبح
ً
ًّ
إنسانيا" ،وباتلايل يكون
املسلم املعارص يواجه احلديث عن القرآن والسنة  -الويح  -بوصفهما "تراثا

"املنهج انلقدي" اذلي يرسي ىلع الرتاث اإلنساين يرسي عليهما ،ونتج عن ذلك حماوالت تناول انلص
القرآين كوثيقة تارخيية قد ال تثبت علميًا (طه حسني ىلع سبيل املثال) ،وحماوالت أخرى للتعامل مع
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ً
نموذجا) ،كما وجدت حماوالت للتعامل
انلص القرآين كنوع من فنون انلص ( ...حممد أمحد خلف اهلل
ً
"نصوصا أيديولوجية" تقبل انلقد من خالل سياقها اتلارييخ االجتمايع (حممد أركون
مع الويح بوصفه

ىلع سبيل املثال) وغين عن ابليان ما حتمله هذه املحاوالت من خماطر ىلع "هوية املسلم" من حيث إنها
تطعن يف صلب هويته وعمادها ،وقطبها املحوري أال ويه عقيدته اإلسالمية ،مع مالحظة أن هذه

املحاوالت "االجتهادية" توضع حتت وصف "ادلراسات الرتاثية" ،ومن ثم يطلق ىلع معظم أصحابها

وصف "املفكر اإلساليم" ،ولك ذلك من أوهل إىل آخره إرباك للعقل املسلم أو سحب هل إىل مسالك اتليه
والضالل إىل احلد اذلي يدفعه لليأس من ابلحث عن "هوية" [سلطان ،الغارة ىلع الرتاث اإلساليم  ،ص

 ،]37فاكن للربط بني اهلوية والرتاث  -باملفهوم السابق ً -
أثرا سيئًا ىلع هوية املسلم وانتمائه اتلارييخ
إىل احلد اذلي يقول فيه باحث أكادييم مرصي (سيد عويس) :أنا أرى نفيس ًّ
وثنيا يف بعض ترصفايت
وحنن املسلمني املرصيني يف الواقع وثنيون ومسيحيون ومسلمون يف وقت واحد! ويستدل ىلع ذلك
بقوهل« :أنا أعترب نفيس كمرصي يف ضوء أنماط سلوك وثين ،ويتمثل ذلك عمليًا يف قيام ربة ابليت
بنقش قرص الشمس ىلع الكعك» [انظر  :املصدر السابق ،ص 37و.]38

ً
حمورا
 -2سفسطة الفكر :وهذا أثر حتيم بلعض مناهج األنسنة اليت جعلت من اإلنسان

للحقائق ،فليس هناك معيار أو مزيان فوق اإلنسان اذلي هو املرجع يف املعرفة الصحيحة ،ويف نقد

الرتاث ،والسؤال اذلي يطرح نفسه بقوة ،هو :أي إنسان هو املرجع واملعيار يف تلك املعرفة ،ويف نقد

وقراءة الرتاث؟ جتيب األنسنة بأن أي إنسان بمفرده هو املعيار ،ويتمخض عن هذه الرؤية القول

باتلعددية املعرفية من جهة ،والفردية من جهة أخرى[ .انظر :املوسوي ،جديلة الرؤية األنسنية والرؤية
العقدية ،ص ]28

وهذا يفرس نلا بعض القراءات احلرة (املتسكعة)  -حبسب تعبري أركون  -يف أروقة الرتاث ،وهذا

يؤدي إىل فوىض فكرية بال زمام أو خطام!

 -3غربنة الفكر اإلساليم :حتت تأثري احلداثة ،فقد الفكر اإلساليم أصاتله ومثل يف بعض أحنائه
ً
 :ماذا
تبعية عمياء للغرب ،فهذا صحايف جزائري يسأل املسترشق الفرنيس شارل بال
تقرأ :األدب العريب القديم أم احلديث؟ فأجابه ىلع الفور :األدب العريب القديم ،فسأهل الصحايف ً
فزاع:

ولم ال تقرأ األدب العريب احلديث؟! فأجاب :ألنه أدب أورويب مكتوب باللغه العربية! [انظر :سلطان،
الغارة ىلع الرتاث اإلساليم ،ص  23و ،]24وهذا األثر السليب يعرب عن "جناح املسترشقني يف إاعدة
ترتيب العقل اإلساليم احلديث واملعارص ،وفق منهجية فكرية وإنسانية تراثية منتقاة بدقة ،ساعدهم

ىلع ذلك أنهم اكنوا يملكون اذلاكرة اتلارخيية لألمة ىلع احلقيقة ،من خالل سيطرتهم ىلع القسم
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األكرب من تراث اإلسالم اذلي نقلوه يف غفلة من األمة [انظر :املصدر السابق ،ص ،]55وحيرضنا هنا ما

فعله املسترشق الشيويع كراتشفوفسيك

يف دراساته حول اإلسالم ،واليت وضع فيها

للرفاق املحليني القواعد اتلقدمية للنظر يف الرتاث اإلساليم ،وفق رؤية ماركسية حادة ،أخذ بها رفيق
حميل يف كتابه "مرشوع رؤية جديدة للرتاث العريب يف العرص الوسيط" أسسه ىلع انلظرية املادية اجلديلة
ً
إسهاما جديًّا ىلع طريق
املاركسية ،ويقرر فيه بوضوح أن كتابات أغناطيوس كراتشفوفسيك «تشك

إاعدة االعتبار احلقييق ذلينك  -اتلاريخ والرتاث  -اإلسالميني» [تزيين ،من الرتاث إىل اثلورة ،ص .]573

 -4تزييف بعض اْلقائق :نتيجة افتقاد بعض مناهج األنسنة للحيادية يف ابلحث ،وللموضوعية

يف اتلحليل ،حيث تعامل بعض املفكرين مع الرتاث ىلع اعتبار ما جيب أن يكون هذا الرتاث برأيهم،
ً
ً
ال ىلع اعتبار ما اكن فعال ،فهذا  -مثال  -حممد أمحد خلف اهلل ،عندما حتدت عن مفهوم األمة
ً ً
بوصفها ظاهرة حية من مظاهر الوحدة اإلسالمية ،يقرر بأن« :العرب هم اذلين أقاموا هذه الوحدة..
أقاموها حلسابهم اخلاص أيام انليب  وأيب بكر» [انظر :خلف اهلل ،الوحدتان ،جملة الوحدة ،العدد األول].

واحلق أن مفهوم األمة ،مفهوم قرآين أصيل ،ولقد جسد انليب الكريم  هذا املفهوم القرآين يف

حياة املسلمني عربهم وعجمهم ،دون اعتبار جلنس أو لون أو عرق؛ ألن «املسلم للمسلم اكبلنيان»،
ٌ
«واملسلمون عدول ،تتاكفأ دماؤهم ،ويسىع بذمتهم أدناهم ،وهم يد ىلع من سواهم» [انظر :سلطان،
الغارة ىلع الرتاث اإلساليم ،ص  42و.]43

 -5قوبلة الفكر اإلساليم باملصطلحات الوافدة :اليت حتجب احلقائق ،كدراسة اتلاريخ اإلساليم

ضمن قالب (العصور الوسطى) اليت اشتهرت بها أوروبا يف اتلعبري عن حالة اتلخلف واالحنطاط اليت
اعشتها يف تلك املرحلة اتلارخيية املظلمة ،ويه ذاتها املرحلة اليت برزت فيها إشعااعت احلضارة

اإلسالمية املبدعة واخلالقة ،فلماذا هذا التشويش ىلع العقول باستخدام مصطلح (العصور الوسطى)
يف دراسة اتلاريخ اإلساليم؟! وقس ىلع ذلك استعمال مصطلحات غربية ضمن دراسة تراثنا الفكري

مثل :رجال ادلين ،والكهنوت ،واثليوقراطية ،بل تعدى إىل مراحل خطرية يف بعض دراسات الرتاث
ً
املعارصة اليت وضعت تراثنا يف قوالب املصطلحات العقدية انلرصانية ،كما فعل  -مثال  -حممد أركون

يف وصفه لعقائد السنة والشيعة بأنها تمثل "العقل األرثوذكيس يف اإلسالم" [انظر :سلطان ،الغارة ىلع

ً
الرتاث اإلساليم ،ص  .]48فضال عن مغالطات الفكر األنسين اليت يريد بها عزل اإلنسان عن ادلين من
خالل توجيه األنظار بلعض املمارسات والرصااعت ادلموية باسم ادلين ،بغية إظهار ادلين بأنه غري

إنساين[ .انظر :ادليوان ،ابلعد اإلنساين يف ادلين اإلساليم واألنسنة احلديثة ،ص ]189

ً
ً
أختم هذا ابلحث بالقول :إن دراسة الرتاث دراسة دقيقة حتتاج إىل حبوث عديدة ،ورسائل عميقة،
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تستوعب شتاته ،وجتمع أطرافه ،وابلاحث  -ىلع قلة بضاعته ،وتواضع معارفه  -ال يديع الكمال يف

حبثه ،واتلمام يف مقاتله ،لكنه جهد مقل ،عىس اهلل أن ينفع به.
اَلتائج واتلوصيات
ً
أوال :انلتائج
يمكن إمجال نتائج ابلحث ،يف انلقاط اآلتية:

ً
ََْ
َْ َ
ـ الرتاث ،هو نتاج إنساين وجهد برشي ،ويف قدن َس ِت ِه إجهاض لعملية نقده ،فضال عن أن َسن ِت ِه!
ـ مرت أنسنة الرتاث يف الفكر اإلساليم املعارص بمرحلتني :األوىل :مرحلة االتصال باملوروث مع

اإلفادة من العلوم احلديثة ،ومثلها فكر املدرسة اإلصالحية بزاعمة حممد عبده وتالميذه ،واثلانية:

مرحلة االنقطاع عن املوروث؛ بسبب تسليط املناهج الغربية احلديثة يف قراءته ،ومثلها الفكر احلدايث
والعلماين الليربايل يف اعملنا العريب واإلساليم.

ـ تنوعت نماذج أنسنة الرتاث يف الفكر اإلساليم املعارص بتنوع مناهج األنسنة ،واليت جيمعها

القراءة احلرة ،أو القراءة املتسكعة  -حبسب تعبري أركون  -للنص الرتايث واملنفتح تللك القراءات
املتعددة اليت تزعمها بعض رجاالت الفكر اإلساليم املعارص ،كنرص حامد أيب زيد وحممد أركون

وحسن حنيف وحممد اعبد اجلابري ،وغريهم ممن شملهم هذا ابلحث كنماذج ألنسنة الرتاث يف الفكر
اإلساليم املعارص.

ـ اكن ألنسنة الرتاث بعض اآلثار ىلع الفكر اإلساليم املعارص ،مزيها ابلاحث إىل آثار إجيابية وآثار

سلبية ،فمن أهم اآلثار اإلجيابية :إجيابية مفهوم األنسنة يف اتلأكيد ىلع القيم اإلنسانية املشرتكة

وعقلنة الفكر وإثرائه وحتديثه .ومن اآلثار السلبية :فقدان اهلوية ،والسفسطة الفكرية ،وتزييف
بعض احلقائق ،وقوبلة الفكر باملصطلحات الوافدة.
ً
ثانيا :اتلوصيات

ـ إشاعة ثقافة القيم اإلنسانية املشرتكة يف ويع انلاس من خالل املؤسسات الرتبوية واإلعالمية.

ً
ً
خصوصا؛
عموما ،والرتاث
ـ اإلفادة من نتائج ابلحوث وادلراسات واملؤلفات املعنية باألنسنة

تلجاوز عقبات اجلمود واجلحود يف قراءة الرتاث.

ـ عقد مؤتمرات ولقاءات وندوات فكرية بصفة دورية ،من قبل رجاالت الفكر اإلساليم املعارص؛
ملناقشة قضايا الفكر اإلساليم املستجدة ،وإبراز قيم اإلسالم احلضارية اإلنسانية يف العاملني.

..................................................................................................................................... 72جملة ادليلل العدد 17
قائمة املصادر
أبو زيد ،نرص حامد ،انلص ،السلطة ،احلقيقة ،املركز اثلقايف العريب ،ادلار ابليضاء ،ط ،
أبو زيد ،نرص حامد ،نقد اخلطاب ادليين ،سينا للنرش ،القاهرة ،ط ،

م.

م.
م.

أركون ،حممد ،اإلسالم األخالق والسياسة ،ترمجة :هشام صالح ،مركز االنتماء القويم ،بلنان،

أركون ،حممد ،الفكر اإلساليم ..قراءة علمية ،ترمجة وتعليق :هاشم صالح ،مركز اإلنماء القويم واملركز اثلقايف
العريب ،ط ،

م.

م.

أركون ،حممد ،الفكر اإلساليم ..نقد واجتهاد ،ترمجة وتعليق :هاشم صالح ،دار السايق ،بريوت ،ط ،

أركون ،حممد ،الفكر األصويل واستحاهل اتلأصيل ،ترمجة وتعليق :هاشم صالح ،دار السايق ،بلنان ،ط ،
أركون ،حممد ،قضايا يف نقد العقل ادليين ،ترمجة :هاشم صالح ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،بريوت،
أركون ،حممد ،نزعة األنسنة يف الفكر العريب ،دار السايق ،بريوت ،ط ،

م.

م.

م.

أنسنة ادلين يف فكر املرجع السيد حممد حسني فضل اهلل ،مؤتمر فكري ُعقد ملناسبة اذلكرى السنوية اخلامسة لرحيل
السيد حممد حسني فضل اهلل ،بتأريخ / /

م ،منشورات املركز اإلساليم اثلقايف ،بريوت ،ط ،

م.

إيمان ،نوال ،األنسنة وسؤال املنهج يف فكر حممد أركون ،مذكرة ترج نليل شهادة املاسرت ،لكية العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،جامعة ادلكتور موالي الطاهر سعيدة ،اجلزائر،

م.

-

بواكي ،موريس ،القرآن الكريم واتلوراة واإلجنيل والعلم :دراسة يف الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،مكتبة
مدبويل ،القاهرة ،مرص ،ط ،

م.
م.

تزييين ،طيب ،من الرتاث إىل اثلورة ،دمشق ،دار اجليل ،ط ،

م.

اجلابري ،حممد اعبد ،حنن والرتاث ،املركز اثلقايف العريب ،املغرب ،ط ،

جداعن ،الرتاث يف املشهد املعارص ،جملة قضايا إسالمية معارصة ،بلنان ،العدد اخلامس،
جداعن ،فهيم ،نظرية الرتاث ،دار الرشوق للنرش واتلوزيع ،ط ،

م.

م.

جلول ،ماقورة ،فلسفة اتلواصل يف الفكر العريب املعارص (طه عبد الرمحن وناصيف نصار بني القومية والكونية)،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بلنان،

م.

حنيف ،حسن ،الرتاث واتلجديد ،املؤسسة اجلامعية لدلراسات والنرش واتلوزيع ،بلنان ،ط ،
حنيف ،حسن ،دراسات فلسفية ،مكتبة األجنلو املرصية،

م.

حنيف ،حسن ،هموم الفكر والوطن ،دار قباء للطباعة ،مرص ،ط ،

م.

خروبات ،حممد ،الفكر اإلساليم املعارص ..دراسة يف اتلدافع احلضاري ،ط .

م.
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خلف اهلل ،حممد أمحد ،الوحدتان ،جملة الوحدة ،عربية تصدر يف باريس ،العدد األول ،السنة األوىل ،أكتوبر

م.

ادليوان ،عيل ،ابلعد اإلنساين يف ادلين اإلساليم واألنسنة احلديثة ،جملة ادليلل ،العدد اثلالث ،السنة الرابعة،

م.

الزنيدي ،عبد الرمحن ،حقيقة الفكر اإلساليم ،دار املسلم ،الرياض ،ط ،

ه.

السحمودي ،شاكري أمحد ،مناهج الفكر العريب املعارص يف دراسة قضايا ادلين والعقيدة مركز اتلأصيل لدلراسات
وابلحوث ،السعودية،

م.
م.

سلطان ،مجال ،الغارة ىلع الرتاث اإلساليم ،مكتبة السنة ،القاهرة ،ط ،

الشحماين ،فؤاد صالح ،األنسنة ..املاهية واملناشئ واملباين ،جملة ادليلل ،العدد اثلاين ،السنة الرابعة،
رشيعيت ،عيل حممد ،اإلنسان واإلسالم ،دار األمري للثقافة والعلوم ،بريوت ،ط ،

م.

م.

شهيد ،احلسان ،حبث مفهوم الرتاث يف الفكر اإلساليم ،جملة اتلفاهم ،وزارة األوقاف والشئون ادلينية ،سلطنة
م.

عمان ،املجدل  ،العدد  ،اكنون األول

العاديل ،حسني دوريش ،حرب املصطلحات ،دار اهلادي للطباعة والنرش واتلوزيع ،ط ،

م.

العاين ،نظرية املعرفة ومصادرها يف بناء الفكر اإلنساين ،جملة جامعة حرضموت ،املجدل  ،العدد  ،يونيو،
عبد الرمحن ،طه ،جتديد املنهج يف تقويم الرتاث املركز اثلقايف العريب ،بلنان،
عبد الرمحن ،طه ،حوارات من أجل املستقبل ،دار اهلادي ،بلنان،

م.

م.

م.

عبد القادر ،حممد أمحد ،قضايا الفكر اإلساليم ،دار املعرفة اجلامعية ،مرص.
فضل اهلل ،السيد حممد حسني ،حوارات يف الفكر والسياسية واالجتماع ،إعداد وتنسيق :جنيب نور ادلين ،دار
املالك ،بريوت ،ط ،

م.

القاسيم ،حممد ،سؤال املنهج يف اخلطاب انلقدي املعارص ،اعلم الكتب احلديث للنرش واتلوزيع ،األردن،
الكتاين ،حممد ،الفكر اإلساليم احلديث :املفاهيم واتلوجهات ،أكاديمية اململكة املغربية ،العدد ،
حممد عبده ،تفسري جزء عم ،مرص ،ط ،

م.
م.

ه.

حممود ،زيك جنيب ،املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري ،دار الرشوق.
مرسيح ،فارح ،احلداثة يف فكر حممد أركون ،منشورات االختالف،

م.

املسقري ،حيىي مصلح ،الويح القرآين يف منظور القراءة احلداثية ،رسالة ماجستري(غري مطبوعة) ،لكية الرشيعة
وادلارسات اإلسالمية ،جامعة قطر،

م.

مهنانة ،إسماعيل ،الفلسفه العربية املعارصة ،دار األمان ،املغرب،

م.

املوسوي ،سيد روح اهلل ،جديلة الرؤية األنسنية والرؤية العقدية ،جملة ادليلل ،العدد اثلاين ،السنة األوىل ،شتاء
م.
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م.

املوسوي ،روح اهلل ،اإلنسان بني املعتقد ادليين واألنسنة ،مؤسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقدية ،ط ،

انلجار ،عبد املجيد ،دور حرية الرأي يف الوحدة الفكرية بني املسلمني ،إصدار املعهد العاليم للفكر اإلساليم،
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ودل أباه ،السيد ،أعالم الفكر العريب ،الشبكة العربية لألحباث والنرش ،بلنان،

م.

م.
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Humanism Tendency in Muhammar Arkoun and Nasr Hamed Abu Zayd:
A Comparative Criticism
Dr. Ali Husain Hudhayli
Sumar University, Iraq. E-mail: abualqassimali67@gmail.com

Abstract
Humanism (al-ansanah) is a philosophical concept focusing on the human as the
center of the entire universe. As for the Creator of the human, according to humanism,
this has no relation with the universe or its interpretation. This is why humanism is
considered as radical secularism, viewing that humans are the center of creations.
There is another view that is completely different, and it says that God is the center of
the universe and its Creator and Organiser, and the human is God’s creature on this
earth and His vicegerent, to achieve justice on earth. This means that the human is not
marginal, but central, but within boundaries of what they have been appointed to.
These are two view common in thought and philosophy, but in literature, it has
another meaning, different to the other meaning, and it is giving human attributes to
creation that are non-intelligible, giving it what would come from a human. This is why
concern is given to the philosophical meaning, because it is a problematic concept that
is disagreed upon. We have concentrated on the Islamic or religious concept of this
meaning, which is viewing God-centricity and His appointing of humans as His
successor. We have discussed humanism through two thinkers, Muhammar Arkoun
and Nasr Hamed Abu Zayd, although they were strongly influenced by Western
secularism.
Keywords: Humanism, Arkoun, Abu Zayd, Worldview, Center, Marginalising.
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م .د .عيل حسن هذييل

لكية الرتبية األساسية جبامعة سومر ،العراق ،الربيد اإللكرتوينabualqassimali67@gmail.com :

اخلالصة

ً
حمورا تلفسري الكون بأرسه ،أما خالق اإلنسان ،من
األنسنة :مفهوم فلسيف يركز ىلع اإلنسان بوصفه
وجهة انلظر هذه ،فال عالقة هل بالكون وتفسريه .ومن ثم فاألنسنة نزعة علمانية متطرفة ترى أن
اإلنسان هو مركز الكون .وثمة رؤية أخرى مغايرة ً
تماما ترى أن اهلل هو مركز الكون وخالقه ومدبره،

أما اإلنسان فخليفته يف األرض ،خيلفه يف عمارتها ،وحتقيق العدالة فيها ،ومن ثم فاإلنسان ليس
ً
هامشا ،بل هو مركز ،ولكن حبدود ما استُخ ِلف فيه .هذان معنيان متداوالن يف الفكر والفلسفة،
أما يف األدب فلها ً
معىن آخر ،غري املعىن السابق ،هو إضفاء صفات إنسانية للاكئنات غري العاقلة ،أي

جعلها ممن يصدر منه فعل إنساين ما؛ ذلا سينصب اهتمامنا ىلع املعىن الفلسيف؛ ألنه ً
معىن إشاكيل
غري متفق عليه ،وركزنا ىلع املفهوم اإلساليم أو ادليين هلا ،اذلي يرى مركزية اهلل تعاىل وخليفته

اإلنسان ،ونناقش األنسنة من خالل رؤيتني ملحمد أركون ونلرص حامد أبو زيد ،وإن اكنت العلمانية

الغربية يه الغابلة عليهما.

اللكمات املفتاحية :األنسنة ،أركون ،أبو زيد ،رؤية العالم ،املركز ،اهلامش.
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املقدمة

ً
مقياسا للقيم ،ويه عند الوضعيني ديانة تزعم أن
اإلنسية :ك دعو لة موضوعها اإلنسان ،بوصفه

اإلنسانية  -وليس اهلل  -يه األوىل بالعبادة ،عرب تمثل اإلنسان نلفسه ،واتلفكري حبياته ،وتربية
روحه باألمثلة اليت تفجر طاقته ،وتغري اعمله ،لكنه يف إثرائه لروحه ال ينىس بدنه ،فابلدن ٌ
جزء من
الطبيعة .واالندماج يف الطبيعة يعين أن يعيش اإلنسان يف جمتمعه ،وأن يشارك فيه ،حبيث يصنع جنته

األرضية[ .انظر :بدوي ،املوسوعة الفلسفية ،ص ]71

وبتعبري إدوارد سعيد فإن «صميم األنسنية هو الفكرة العلمانية القائلة :إن العالم اتلارييخ من
صنع البرش ،ال من صنع رباين ،وإنه يمكن اكتناهه عقليًا وفق املبدإ اذلي صاغه فيكو ،إذ قال :إننا
ً
ندرك فقط ما قد أنتجناه ،وبعبارة أخرى :إننا نستطيع أن نعرف األشياء وفقا للطريقة اليت بها

صنعت» [سعيد ،األنسنية وانلقد ادليمقرايط ،ص .]27

ً
حمورا تلفسري الكون ،أما خالق اإلنسان،
إذن فاألنسنة مفهوم فلسيف ،يرتكز ىلع اإلنسان بوصفه
من وجهة انلظر هذه  -ىلع فرض وجوده ً
طبعا  -فال عالقة هل بتفسري الكون ،فقد ترك هذه املهمة

اخلطرية لإلنسان نفسه ،وترك هل كذلك إماكنية اخلطإ يف هذا اتلفسري ،ربما يلتعلم من أخطائه .وهنا
ً
ً
ً
ً
تكمن حقيقة هذا الاكئن ،فهو ليس مالاك حمضا ،وال شيطانا حمضا ،ولكنه يستطيع أن يكون أيًّا

ٌ
متعال يعود إيله ،فهو خالق القيم ومبدعها؛
مقياس
منهما ،بإرادته واختياره ،من دون أن يكون ثمة
ل
ً
ذلا فإن القيم نسبية يف اعملنا األريض هذا ،وما تراه أنت صوابًا ،ال بد أن يراه آخر خطأ ،وهذه الالبدية
ٌ
ً
مبداع ال ً
مقدلا.
متأتية من كون اإلنسان

وثمة وجهة نظر أخرى ،يه ىلع الضد من الرؤية السابقة ،ترى أن األنسنة مفهوم فلسيف يرتكز
ً
حمورا للكون ،غري أن هذه الرؤية املوضوعية ال تصادر حق اإلنسان يف اإلبداع،
ىلع اهلل  ،بوصفه
وقدرته ىلع اتلفكري واتلأويل واالجتهاد والعمل ،بل يه تهيئ هل األرضية عرب القواعد اللكية،

واألصول اليت تمنعه من أن ييسء اتلفكري واتلأويل؛ ذلا فعّل هذا الاكئن املجتهد أن حيرتم قدراته،
ً
ويدرك إماكناته ،ويعلم أن ثمة اعملني :غيبًا وشهادة؛ واذا اكن اثلاين هو ساحته اليت جيري فيها ،فإن
األول من خمتصات اهلل تعاىل.

يستخدم هذا املصطلح يف سياقات أخرىً ،
تبعا تلغري جمال ابلحث ،يف علم اآلثار ،وعلم أسالف
ل

البرش ،وعلم األحياء ،والفلسفة ،واإلهليات ،وكذلك األدب ،ويف هذا األخري فإن ملفهوم األنسنة
ً
ً
شخصا يصدر منه فعل إنساين
معىن آخر ،هو إضفاء صفات إنسانية للاكئنات غري العاقلة ،وجعلها
ما ،كقول الشاعر:
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ً
أتاك الربيع الطلق خيتال ضاحَك

ّ
ّ
من اْلسن حّت اكد أن يتلكما

[انظر :الصرييف ،ديوان ابلحرتي ،ج  ،4ص ]2090

ً
ً
صفات إنسانية ،جعلته اكئنا
فالربيع ال خيتال وال يضحك وال يتلكم ،ولكن الشاعر أضىف عليه
ل
ً
ًّ
ً
تعبريا هل عن امتنانه ألسباب ال نعرفها.
حيا اعقال مفك ًرا ،خيتال ويضحك ،ثم يكاد أن يتلكم ،ربما

ويف أحد انلصوص القرآنية تتحول السماوات واألرض واجلبال إىل اكئنات اعقلة حساسة خمتارة
ً
ومريدة ،وربما أكرث حساسية من اإلنسان نفسه ،فقد أبني محل األمانة ،وأشفقن منها ،عندما أدركن
َََََ ْ َْ ُ ذُ َ َ َ ُ ً َ ُ ً
اإلنسان إ ِنه اكن ظلوما جهوَل[ سورة األحزاب.]72 :
أن ال طاقة هلن بها ،وْحلها ِ
فلسفيا تتلف عنها ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
شعريا ،فاألوىل تتعلق باحتاكر تفسري
مجايلا أو
أدبيا أو
ذلا فإن األنسنة
الكون ،حبسب القائلني بذلك ،أما اثلانية ،فتتعلق بإضفاء صفات إنسانية ىلع الاكئنات غري العاقلة.

ك ذلك جيري ىلع يد مبدع ما ،حني يستثمر الطبيعة ،ويضيف صفاتها ىلع هذا الاكئن اإلشاكيل ،اذلي
أخذ من الطبيعة أمجل ما فيها ،وأعطاها أسوأ ما فيه.

بناء ىلع ما تقدم فإن دراستنا ستنصب ىلع املعىن األول ،وهو املعىن الفلسيف؛ ألنه ً
ً
معىن غري متفق

عليه بني العلمانيني وادلينيني ،وهنا حنن حباجة إىل ابلدء من اتلصور اإلساليم للموضوع قبل االنتقال

إىل اتلصور اآلخر اذلي جتّل ىلع يد حممد أركون ونرص حامد أبو زيد ،هذه الطريقة يف دراسة املوضوع
ستكون أجدى مما لو اكتفينا بأركون وأيب زيد ،بوصفهما ضدين لرؤية إسالمية تنطلق من القرآن
الكريم والسنة املطهرة.

يقول بعض ابلاحثني حول فهم االختالفات العميقة بني معطيات اإلسالم ،وبني انلظريات

الفلسفية يف العقائد وعلم انلفس واالجتماع واألخالق إنه ينبيغ اإلذاعن باحلقائق اتلايلة:

1ـ اإلسالم هو اذلي حرر العقل وانلفس البرشيني من الرشك والوثنية ،كما حرر الفكر واإلرادة
والعمل ،ولم يفصل بني اإليمان والعمل ،وبني اللكمة والسلوك.
2ـ اعرتف اإلسالم بميول اإلنسان وعواطفه ،ويه لكها يف نظرة غريزية طبيعية ،أودعها فطرته

تلكتمل يف الفرد وانلوع ،وأنكر طريقتني تلحرير اإلنسان :الزهد واإلباحية ،ووضع يف مقابل ذلك
ً
طرقا تلطهري انلفس وتهذيبها ،وحتريرها من رغباتها وأهوائها.
ً
3ـ يف العلم كشف املسلمون أرسار املادة ،وما بداخلها من تفاعل ،وذهبوا فيها إىل مدى بعيد،

ولكنهم اكنوا مؤمنني باهلل؛ ذلا فقد جتنبوا استعمال ألفاظ مثل جمابهة الغيب ،أو قهر الطبيعة والرصاع
معها؛ ألن املسلم مؤمن بتذيلل الطبيعة ال بتحديها.
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4ـ ال يقر اإلسالم نظرية تغري األخالق بتغري ابليئات والعصور ،كما يرفض نظرية اتلطور املطلق؛

إذ إن مفهوم األخالق يرتجم اختالفنا األساس مع الفلسفات املادية والرباغماتية ،ويكشف مفهوم
اتلوحيد تمزينا األصيل عن فلسفات الرشك.

5ـ ال يفصل اإلسالم بني ادلين واحلياة ،وبني ادلنيا واآلخرة ،وبني الروح واجلسد ،وبني الواقع

واملثال ،بل يؤكد ىلع بقاء ك العنارص يف اجتاه واحد ،قوامه "وحدة انلفس البرشية" ،وبذلك يقيض
ىلع الكثري من أمراض احلضارة.

6ـ ال بد من اتلفرقة بني العقيدة يف أصوهلا السمحة ،وبني عملية تطبيقها يف املجتمع اإلساليم ،إن
ً
املبادئ األساسية لإلسالم ستظل قابلة للتطبيق.
ً
حجرا اكن أم ً
ً
برشا ،وتقوم
7ـ احلرية يف املفهوم اإلساليم يه أال يبىق اإلنسان عبدا لغري اهلل تعاىل،

هذه احلرية ىلع اتلحرر من قيود اجلهل والوثنية واتلقليد.

8ـ أهم معطيات اإلسالم قدرته ىلع معايشة احلضارات واثلقافات املختلفة واستمراره يف خمتلف

األزمنة وابليئات ،فهو قادر ىلع إجراء حركة اتلصحيح من ادلاخل ،ورد الشبهات ومقاومتها،
واملحافظة ىلع طابعه اإلنساين ،وأصله الرباين[ .انظر :اجلندي ،اإلسالم وادلعوات اهلدامة ،ص 293 -271؛
أركون ،األنسنة واإلسالم]58 - 53 ،

هذه انلقاط اليت ذكرها ابلاحث اإلساليم أنور اجلندي تمثل األنسنة من وجهة انلظر اإلسالمية

املنطلقة من القرآن والسنة واتلجربة البرشية ،فبينما تعمل الرؤية العلمانية ىلع فصل ادلين عن

احلياة ،وادلنيا عن اآلخرة ،واإلنسان عن اهلل ،والروح عن اجلسد ،والواقع عن املثال  ...وهو ما ظهرت

أعراضه باتلوحد والقلق اذلي يعانيه اإلنسان املعارص ،فإن الرؤية ادلينية تعمل باالجتاه املعاكس اذلي
ً
يظهر اتصاال لن تستوعبه العقلية العلمانية اليت اعتادت االنفصال ،وإال ما معىن قوهل تعاىل يف احلديث
القديس« :يا ابن آدم أنا أقول لليشء كن فيكون ،أطعين فيما أمرتك أجعلك تقول لليشء كن فيكون»

[املجليس ،حبار األنوار ،ج  ،90ص  ]376وهذا ما حناول أن نبينه عرب دراسة علمني معارصين ،جاهدا يف
سبيل تليص اإلنسان من هذا االتصال.

فهما حياوالن إثبات أنسنة تعاش بغري حدود ،أو قل حبدود مفتوحة وال نهائية ،ويه ال تكون كذلك إال

عندما تستقبل ك ما هو أريض أبعد ادلين عن احلياة ،وحرصه يف حدود الكنيسة أو املسجد ،ومن ثم فعّل
املرء أن يتحول إىل اكئنني غري متشابهني ،وال يكرران بعضهما :أحدهما داخل املسجد ،واثلاين خارجه،
وال ضري يف ذلك ،طاملا أنهما حيققان هل تلك اثلنائية الضدية .بمعىن أنه بمقدوره أن يكون ازدوايج
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الشخصية ،وال مشلكة ما دام هذا الوضع هو اذلي حيل إشاكيلة الرصاع بني الروح واجلسد يف تلك ابلقاع
ً
حارضا فيها .بالعكس من ابلالد األوربية اليت حلت تلك اإلشاكيلة عندما احنازت إىل
اليت ما زال ادلين
ادلنيوي ىلع حساب ادليين ،ومن ثم فيه ال تعاين ذلك الرصاع واالزدواجية.

ذلا فهما يقصدان باحلدود املغلقة تلك انلقاط اليت أرشنا إيلها أو أية نقاط أخرى يقرتحها

إسالميون آخرون ،قد تسد انلقص احلاصل فيها ،وتكون أشبه بالقانون اذلي حيكم حركة املسلم

وسلوكه ،أو يوجهه بهذا االجتاه ،ويف الوقت نفسه ،يه نقاط تبني املنىح اإلنساين واألخاليق واثلقايف
ً
واحلضاري للعقيدة اإلسالمية اليت تريد هلذا الاكئن أن يكون عبدا هلل فحسب ،وأال خيضع لغري
سلطان اهلل  ،عرب االئتمار بأوامره ،واالنتهاء عما نىه عنه ،وال يكون ذلك إال باتلخلق بأخالق
اهلل ،وادلعوة الصامتة اليت تبدأ من انلفس ،ثم تفيض إىل اخلارج ،ذلك أن «معلم نفسه ومؤدبها أحق

باإلجالل من معلم انلاس ومؤدبهم» [الرشيف الريض ،نهج ابلالغة ،ج  ،4ص .]16

ً
ًّ
ًّ
وعدوانيا ،ينبيغ
ورجعيا
أما أركون وأبو زيد ،فينظران إىل هذا اخلطاب بوصفه خطابًا متخلفا
ٌ
خطاب ذو قطيعة إبستمولوجية مع احلداثة األوربية ،يقول
تفكيكه وهدم أساساته ،ال سيما أنه

ً
أركون« :ستكون رضورية للقيام بقراءة تفكيكية للخطاب اإلساليم ،عرب تفكيك األحاكم اتلعميمية،

واتلبسيطات السطحية ،واتلعبريات اهلاجئة ،واألوامر االعتباطية ،واهلواجس العصابية اليت تغذي
ً
الويع اخلاطئ اذلي صاغ تلك احلدود ،وعمل جاهدا ىلع رفع قوائمها» [انظر :أركون ،تارخيية الفكر العريب

اإلساليم ،ص  .]124وإذا اكن اتلفكيك يف صيغته اليت جاءت عن جاك دريدا ()Jacques Derrida

ال يهتم بالصواب واخلطإ ،فإن تفكيك أركون وأيب زيد سيعيد انلظر يف ذلك اتلفكيك ،عرب إاعدة
االعتبار لألحاكم القيمية اليت ترى خطأ ك ما هو إساليم ،وصواب ك ما هو علماين!
ًّ
أوَل :األنسنة عند حممد أركون

ً
بدءا ال بد من االعرتاف أن لغة أركون  -ىلع خالف لغة أيب زيد  -عصية ىلع الفهم ،فيه لغة

ملتبسة واغمضة ،ال تصل إىل ما تريد قوهل ،وال جتيد اختصاره؛ ذلا فإن حبل اتلواصل بني أركون
ً
والقارئ سيكون ضعيفا ،وربما انقطع لك ًّيا ،ويه ترتفع لكما اقرتب من أحد املفكرين اإلسالميني

املعتدين بعقيدتهم ،اذلين يتبنون األطروحة اإلسالمية اليت يعدها أركون "الضد انلويع" ألطروحته
ً
رضبا
العلمانية .وهنا يصبح احلديث عن األمانة واملوضوعية اليت جيب أن يتمتع بهما ابلاحث احلقييق
من اخليال ،وأركون من هذه اجلهة يشبه أبا زيد ،وأبو زيد يشبه أركون ،إال أنه يتمتع خبطاب بياين

واضح ،ولغة جذابة اعيلة املضامني ،تعرب عن مقاصدها بكثري من اتلماسك واألرحيية مع يشء من
اتلعمية ،حيتاجها أمثاهل ،عندما يكون ً
حماطا بـمفكرين "إسالميني" من طراز حممد عمارة وغريه.
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ً
ً
ما نريد تقريره هنا أن لغة ابلاحث  -أركون أو غريه  -إذا اكنت ملتبسة ومضطربة ،فهو ديلل ىلع

اضطراب املوضوع وعدم اكتماهل يف ذهن صاحبه ،وبتعبري أوضح ،فإن املعلومة انلاقصة واملشوشة يف

ذهن قائلها ال تستطيع أن تعرب عن نفسها إال بالكثري من االتلباس ،ومن ثم سيكون حانلا ،حنن
القراء ،مع لغة كهذه ،كحال ابلاحث عن إبرة يف كومة قش ،ونعين باإلبرة نصوص أركون الواضحة

وابلينة اليت سنجمعها من هنا وهناك ،ىلع طريقة من يتبع األثر ،لنشك منها موضواع أطلقنا عليه

"األنسنة عند حممد أركون" ،وهذا ما سيتكرر مع أي موضوع آخر .وإذا اكنت ابلحوث تبدأ باتلعريف

اللغوي ملفردات ابلحث ،ثم تنتقل إىل اتلعريف االصطاليح ،فإن أركون أبعد ما يكون عن هذا
ً
حوارا،
اتلقليد األكادييم العتيد ،ذلا فإن القارئ ،إذا ما أراد أن حيظى بموضوع ما ،ليك يفتح معه

فعليه أن يستنبطه من "كومة القش" آنفة اذلكر .وتلك مالحظة جديرة بادلراسة ،ألنها ال تتعلق

بمقدمات ابلحث فحسب ،بل يه تزحف إىل تفاصيله.
ً
تقنيات نقدية للنظريتني املتنافستني ،اللتني لم تنقطعا عن
يقول أركون« :يمكن أن أقرتح
ل

اتلعارض ،وهما :األنسنة املتمركزة حول اهلل ،أو اتلمركز الالهويت بوجوهه اثلالثة :اإلساليم واملسييح

وايلهودي ،واألنسنة الفلسفية املتمركزة حول اإلنسان العاقل ،سواء داخل املنظور اإلفالطوين
للمعقوالت ،أم داخل اإلطار املفهويم للتمركز املنطيق لألرسطية» [أركون ،األنسنة واإلسالم ،ص .]33
نعم ،هما نظريتان متعارضتان ،ال شك يف ذلك ،ولكن ليس بهذه احلدية اليت يظنها أركون ،فانلظرية

اليت يتبناها العلمانيون ،إذا اكنت تتمركز حول اإلنسان ،فإنها أما تنكر خالقه أو حتيده؛ ألنها تعتقد أن
ً
ثمة ً
نزااع بني اهلل واإلنسان ،حول من هو سيد الكون؟ ذلا فيه تنحاز إىل اإلنسان ،وتنصبه ملاك ىلع

الكون ،أما اهلل ،بالنسبة هلا ،فهو اكئن اعطل عن العملً ،
طبعا هذا ىلع فرض وجوده ،أما ىلع الفرض
اآلخر ،أي عدم وجوده ،فإن الزناع سينتيف ،وتنتيف معه اثلنائية القطبية اليت حتكم العالم ،يلحل حملها
القطب األوحد :اإلنسان .إذن فاألنسنة العلمانية ،بتعبري جيل فريي (« :)Jules Ferryتهدف إل بناء

جمتمع بدون هلإ» [انظر :املصدر السابق61 ،؛ أركون ،اإلسالم ،األخالق والسياسة ،ص  ،]79 - 72وهو ما حتقق
ً
فعال يف أغلب املجتمعات الغربية ،وبعض املجتمعات اإلسالمية اليت ال تعرف من اإلسالم إال اسمه ،ومن
القرآن إال رسمه.

أما انلظرية اإلسالمية ،فإنها وإن تمركزت حول اهلل تعاىل ،إال أنها ال تنيف اإلنسان وال حتيده ،بل

جتعله يف املركز ،ومن ثم فهما مركزان ،يدور اثلاين منهما حول األول ،ويدعوه فيعطيه؛ ذلك أنه أكرم
ً
خملوقات اهلل  ،خلقه بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وجعله خليفة يف أرضه ،وكرمه بالعقل اذلي به
يدرك ،والعلم اذلي به يرتىق ،واملنطق اذلي به يعرب ،وفضله ىلع كثري ممن خلق ،بإرسال الرسل؛
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هلدايته ،وإنزال الكتب ،إلخراجه من الظلمات إىل انلور ،وسخر هل ما يف األرض؛ ذلا فهو اكلرئيس
املتبوع ،وامللك املطاع ،ولك ما سواه ٌ
تبع هل ،وانلصوص رصحية يف أن اإلنسان هو العالم األكرب) ،(1وأن
قلبه أوسع من السماوات واألرض) ،(2ومن مظاهر اتلكريم أن جعل اهلل  املخلوقات تسجد

لإلنسان باعتباره خليفة اهلل ،واعقب من رفض السجود .إنه الفارق بني اإلنسان كما يقدمه انلص
ً
ً
املقدس ،قرآنا وحديثا ،وبني اإلنسان اذلي تتحدث عنه "حضارة اآللة واجلسد" .فارق كبري ناتج عن
الفارق األكرب بني مرجعيتهما واألساسات اليت ينطلقان منها.

إىل هنا حنن نتحدث عن "اتلمركز" من دون أن نعرف به ،والسبب هو أننا نراهن ىلع ويع القارئ
ً
أوال ،وبداهة بعض املصطلحات ثانيًا ،أي قدرة القارئ ىلع تصور مفاهيمها وإدراكها ،يه واملعاين
املحتملة هلا ،وإن لم تسعفه اللغة يف اتلعبري عن ذلك الفهم ،أو اتلعدد ادلاليل ،ولكننا إذا اقتحمنا هذه

ابلداهة ،ربما سنجد الكثري مما يمكن قوهل ،أو االختالف معه ،يقول ادلكتور عبد اهلل إبراهيم:
ٌ
بمعان ثقافي لة (دينية ،فكرية ،عرقية) تكونت حتت رشوط تارخيية
[اتلمركز] «نسق ثقايف حممل
ل

معينة ،إال أن ذلك النسق رساعن ما تعاىل ىلع بعده اتلارييخ ،فاخزتل أصوهل ومقوماته إىل جمموعة من
املفاهيم املجردة ،اليت تتجاوز ذلك ابلعد إىل نوع من الالهوت غري اتلارييخ ،وهو تكثف جمموعة من
الرؤى يف جمال شعوري حمدد ،يؤدي إىل تشكيل كتلة متجانسة من اتلصورات املتصلبة اليت تنتج
اذلات ،ومعطياتها اثلقافية ،ىلع أنها األفضل» [إبراهيم ،املطابقة واالختالف ،ص .]31

ال شك أن هذا اتلعريف يصلح لقراءة اتلاريخ اذلي تمر به األنساق اثلقافية اليت أنتجها البرش

لكها :يلربايلة ،رأسمايلة ،اشرتاكية ،مكيافيلية ،براغماتية ،ديمقراطية ،علمانية ،وجودية ،قومية،

إنسانوية ،بنيوية ،تفكيكية ،حداثة ،ما بعد حداثة  ...فيه أنساق تشلكت حتت رشوط تارخيية معينة،
ً
ورساعن ما تعالت إىل نوع من الالهوت غري اتلارييخ ،وتلك ،وإن اكنت مشلكة ،إال أنها اتلاريخ
ً
ً
كثريا ،وال تريد
الطبييع "لللكمات واألشياء" ،فيه تبدأ صغرية ،ثم تكرب وتشيخ ،وألنها معتدة بنفسها
أن تموت ،فيه تلخص جتربتها عرب حتويلها إىل (حكمة) ،يه ترى أنها مطلقة ،كما فعلت العلمانية
الغربية بالضبط .رغم أنها مألت ادلنيا صخبًا بأحاديث النسبية ،والرأي والرأي اآلخر.
أقول :إذا اكن هذا اتلعريف للتمركز يصح لقراءة األنساق اثلقافية البرشية وتأويلها ،فإنه ال يصح

ُ
ُ
األكرب» .انظر :األهل ،الشعر املنسوب إىل اإلمام عيل ،ص .
العالم
( ) «وحتسب أنك جرم صغري  //وفيك انطوى
( ) «ما وسعين أريض وال سمايئ ،ولكن وسعين قلب عبدي املؤمن» .انظر :اإلحسايئ ،عوايل الآليل ،ج  ،ص .
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لقراءة ادلين أو الويح أو الغيب؛ ألن هذا األخري لم يتشك حتت رشوط تارخيية حمددة ،بل انبثق من

السماء ،يلعيد كتابة اتلجربة البرشية ،بما ينسجم وكتاب اهلل  .نعم ،يمكن أن يصح لقراءة
ًّ
"الفكر ادليين" بوصفه ً
برشيا لدلين ،ومع ذلك يبىق هلذا الفكر ،أي ادليين ،امتيازه وخصوصيته،
فهما
ً
ً
ومستثمرا آياته ،ومشلكة هذا اتلعريف للتمركز أنه ال يفرق بني مفاهيم
مفتوحا ىلع كتاب اهلل،
ما دام

إهلية سماوية مقدسة ،وبني مفاهيم برشية أرضية ،وقابلة للصواب واخلطإ؛ ذلا فهو تعريف

إيديولويج ،ربما ألن املرء وهو يعرف األشياء ال يستطيع اخلروج من جدله.

والسؤال هو :ما موقف أركون من هاتني انلظريتني؟ وهل اقرتح تقنيات نقدية جديدة ،تصحح ما

ورد فيهما من أخطاء اكرثية ،ىلع فرض وجودها ،وتعيد بناءهما بما خيدم اإلنسان؟ ال سيما أنهما
نظريتان متعارضتان ومتنافستان ،واجلمع بينهما من باحث ما سيكون ً
نواع من انلفاق ،أو اتللفيق
اذلي يلجأ إيله أغلب ابلاحثني حّت ال يتهموا باتلحزي واتلحجر وادلوغمائية.

ً
لعل العودة إىل "سرية أركون" ،واألنا احلارضة اليت أقحمها يف كتبه لكها ،ستكون رضورية لإلجابة
عن هذه األسئلة ،وهو القائل« :أنا عضو اكمل يف اتلعليم العام الفرنيس ،منذ حوايل ثالثني ً
اعما،

وىلع هذا الصعيد ،فأنا مدرس علماين ،يمارس العلمنة يف تعليمه ودروسه .وهذا يشك يل ً
نواع من
االنتماء واملمارسة ايلومية ،يف آن ً
معا .أود أن أقول ذلك أمامكم منذ ابلداية  ...إن وجودي يف فرنسا
ل
ً
ً
ً
علمين أشياء كثرية إجيابية وسلبية عن جتربة العلمنة ،أو طريقة ممارستها وعيشها .وقد انتىه يب األمر
ً
ً
أخريا إىل تلك املمارسة ،وتلك القناعة الفكرية اليت تقول :إن العلمنة يه أوال وقبل ك يشء إحدى
مكتسبات الروح البرشية وفتوحاتها ...إنها بالنسبة يل موقف للروح ،ويه تناضل من أجل امتالك
احلقيقة ،أو حماولة الوصول إيلها» [أركون ،العلمنة وادلين ..اإلسالم ،املسيحية ،الغرب ،ص  9و.]10

إذن ،فاملوقف واضح ،وال حيتاج إىل مزيد بيان ،وألركون أن يتخذ املوقف اذلي يشاء ،فنحن ال
َ َْ َ
ِّ
ين[ سورة ابلقرة:
ندينه عليه ،ذلك أن العلمانية خيار ،كما أن اإلسالمية خيار ،وَل إ ِكراه ِيف ادل ِ
 .]256ولعل ثراء الواقع البرشي وغناه يف هذا احلراك اخلالق املتأيت من اختالف الرؤى واملناهج

والفلسفات واالجتاهات واملذاهب واأليديولوجيات واالنتماءات ،ولكننا ندين القراءة عندما تتضخم

مفرداتها ،وتتأدلج عباراتها ،وتتعسكر دالالتها ،وتنتفخ أوداج مؤلفيها ،فتتحول إىل وسيلة للنيل من
اآلخر ،وانتهاك حرمته ،وبالعودة إىل نص أركون اذلي بدأنا به ،ولكونه ًّ
ًّ
تأسيسيا لك حديث عن
نصا
األنسنة ،وباستداعء تقنيات القراءة احلفرية اليت تبحث عن الفراغ واملسكوت عنه ،نقول :إن الفارق

بني املركزيتني ،من وجهة نظر أركون ،هو العقل ،فمركزية أركون ،ومن ىلع شالكته عقالنية أما

مركزية (الالهوتيني) فنصية ال وجود للعقل فيها!
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وثمة قرينة تؤيد هذا املعىن ،جاءت من اإلضافة اليت أضافها أركون يف تقسيمه لألنسنة ،فاألوىل
ً
متمركزة حول اهلل ،أما اثلانية ،فمتمركزة حول اإلنسان العاقل يف املنظور األرسطي .إضافة قد تيف ما
تفيه؛ ألن االنسان اعقل بالرضورة ،وهل القدرة ىلع االختيار بني ابلدائل ،ولكن ماذا عن األعراض

اليت قد تعرتيه ،وتتغلب عليه اكهلوى واجلنون واألوهام واألحالم واألساطري ،وماذا عن اخليال
ً
ً
ً
بوصفه« :ملكة معرفية تمكننا من استكشاف وجودنا ىلع قدم املساواة مع العقل ،فضال عن كونه
ً
ً
وجوديةً ،
تماما اكلعقل ،هذا مع أن الفصل بني العقل واخليال ،أو اللوغوس وامليتوس ،ال خيلو
مرتبة
من حتكـم وتعسف» [حرب ،نقد انلص ،ص  .]110ذلك أنهما متاكمالن ،وأحدهما حباجة إىل اآلخر،
ً
ك ما هناك أن مقدارهما سيكون متفاوتا بني ادلين والفلسفة ،فروح الفلسفة يه روح ابلحث احلر،

"تضع ك حجة موضع اتلقييم ،ووظيفتها أن تتقىص فروض الفكر اإلنساين اليت لم يبلغ انلقد
أغوارها ،وقد ترج بعد ابلحث إىل اإلقرار بعجز اتلفكري العقيل عن اكتناهها ،أما جوهر ادلين ،فهو
ً
تماما ،واإليمان أشبه ما يكون بالطائر اذلي
اإليمان واتلصديق ،وذلك ىلع العكس من الفلسفة

يهتدي طريق العودة إىل عشه» [الالهوري ،جتديد الفكر ادليين يف اإلسالم ،ص  ]53إن اختلفت عليه

املسالك.

وهذا يعين أن أركون إنما يتحدث عن عقل حمض ،ويريد لألنسنة أن تتمركز حول هذا "العقل

خارج عن نطاقه،
ل
املحض" ،بمعىن أنه يريد أن يعمل يف جمال العقل اخلالص من ك إحالة إىل أي مبدإل

أو غريب عنه ،أو هكذا هو يظن ،مثل اهلل ،واألفاكر األفالطونية ،والقيم األخالقية ،هذا العقل

اخلالص اذلي جتّل يف احلداثة الغربية؛ ألن احلركة املتواصلة تلاريخ الغرب ،من وجهة نظر أركون
ً
ً
ً
كثريا حّت يواجه اعئقا جديدا ،وىلع عكس ذلك،
«تكمن يف قدرته ىلع اخلروج من األزمات ،يلتقدم
فإن العقل ادليين يبدو وكأنه يستغل حلظات تأزم القيم واأليديولوجيات من أجل إاعدة اتلأكيد ىلع

صحة مبادئه ،وعدم املساس بتعايلمه اليت تشمل ك ثوابت الوضعية اإلنسانية» [أركون ،األنسنة

واإلسالم ،ص  .]163وإن لم يبني نلا أركون كيف استطاع العقل الغريب ،أو احلركة املتواصلة تلارخيه،
اتلغلب ىلع االزمات ،أو اخلروج منها ،وهذا ما يدعونا إىل العودة إىل السيد حممدباقر الصدر ،اذلي

وجد أن الغرب يتغلب ىلع أزماته باالحتالالت ،احتالل الشعوب ورسقة خرياتها ،أما كون "العقل
ً
ادليين" مشغوال باستغالل حلظات اتلأزم ،فما اذلي ينتظره أركون من دين حمصور بني جدران الكنيسة
واملسجد؟!

ال شك أن اغية أركون من تلك اإلضافة سلب "العقل" من األنسنة املتمركزة حول اهلل ،فيه أنسنة
ً
نصية وحسب ،بمعىن أن العقل ادليين أو اإليماين ،ليس بمقدوره أن ينظم حياته بعيدا عن انلص،
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فهو يأخذ األمور كما جاءت من األىلع ،ال يغري وال يبدل؛ ذلك أن املطلوب منه الطاعة واالمتثال

ألمر من يظنهم أنبياء ومرسلني ،أما اتلغيري واتلبديل واتلفكري ،فليس من اختصاصه؛ وهلذا فإن هذا

اإلنسان اذلي يدور حول اهلل  ،ويتعلق بأستار بيته ،ويقوم يلله ،ويصوم نهاره ،ويبذل أمواهل،
ً
يلال أو ً
نهارا ،هذا اإلنسان من وجهة نظر أركون قد ألىغ عقله ،وأقال فكره ،وريض بأن
ويدعو ربه
ً
يكون دمية بيد القدر ،وهو بعد ذلك يأخذ عباداته ومعامالته وأخالقه من الفقهاء اذلين يتلكمون

باسم اهلل ،ويقفون ىلع باب رضوانه ،فيقدلهم ،ويتبع أثرهم ،وجيرت مقوالتهم؛ ذلا فقد وجد أركون
ً
نظاما مرجعيًا يمكن
نفسه يمارس مهمة املثقف احلدايث اتلنويري اذلي ينظر إىل اإلسالم بوصفه

ً
جتاوزه؛ ألنه أصبح اعئقا للحداثة وحراكت اتلحرر ،فأخذ يناضل من أجل فتح العقليات املغلقة،
وحتريرها من السياج ادلوغمايئ اإلساليم ،بكل عزم وتصميم ،أيا تكن العقبات ،واملخاطر،

والصعاب[ .انظر :احلاج إبراهيم ،من نزعة األنسنة إىل العقل االستطاليع ،ضمن كتاب أوراق فلسفية ،ص ]10

إن املسلم املتمركز حول اهلل ،وىلع العكس مما يعتقد أركون ،ينظر بنور اهلل ،ويعاين األشياء

بتعايلم اهلل ورسوهل ،ويزن بموازين الكتاب اذلي ال يأتيه ابلاطل من أمام ،وال من خلف ،فكيف

تسوغ هل نفسه أن يزنل عن موقعه العايل إىل احلفر الضيقة ،واملسالك املتداخلة ،والشعاب املسدودة؟

[خليل ،حوار يف املعمار الكوين ]56 ،تلك حفر ال تليق إال بأهلها ،وال شك أن (الالهوتيني) ليسوا من

أهلها ،ولكن أركون جيهل ذلك ،وهو املتخصص برتاثهم ،وتتبع خطواتهم ،واحلق أن الالهوتيني أقرب

إىل العقل من احلداثيني ،وابلاحث هنا يتساءل ،ويرجو أن حيمل تساؤهل ىلع حممل اجلد :هل ورد يف
ٌ
تراث احلداثيني قول كهذا" :أول ما خلق اهلل العقل ،قال هل أقبل ،فأقبل ،قال هل أدبر فأدبر ،قال:
ً
وعزيت وجاليل ،ما خلقت خلقا أكرم عيل منك ،بك آخذ وبك أعطي"» [اللكيين ،أصول الاكيف ،ص .]5

ٌ
ذلا فنحن نديع أن العقل خملوق رباين ،وهبه اهلل لإلنسان ،وأراد منه أن حيكمه يف أموره لكها،

وأن ال يتبع اهلوى ،وأبان هل طريق اهلداية ،وطريق الضالل ،وهل بعد ذلك أن يتبع أحد الطريقني .وألن

أركون هل طريقان آخران غري هذين ،تراه يتنقل بني طريقيه نقالت قد ال تشبه أي يشء مما قلناه
ً
سابقا ،وليس ذلك بغريب ،ملن أدمن قراءة أركون ،فهو معروف بنقالته الكربى اليت يقفز بها من
اليشء إىل نقيضه ،واملشلكة اليت ستواجه القارئ يه :بأي انلقيضني سيأخذ؟

اإلجابة عن هذا السؤال سهلة ،سواء تعلق األمر بأركون أم بغريه ،فثمة رؤية مركزية مهيمنة هلذا
ً
املفكر أو ذاك ،سيأخذ القارئ بها ،أما اآلراء اليت تأيت نقضا هلا ،فسيتعامل معها بوصفها هوامش ،أو

شطحات يمكن أن يتحاور معها ،ولكنها ال تمثل صاحبها حبال .يقول أركون« :سنتحدث عن أنسنة
ً
إسالمية ،لكما وجدنا تواصال بني ما يسم "العلم" و"العمل" يف سلوك املؤمنني .وهذا اتلواصل يعين
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املعرفة الالزمة لألحاكم املستنبطة من القرآن واحلديث ،بالنسبة إىل أهل السنة ،واملعرفة املمتدة إىل

املأثور عن األئمة االثين عرش أو السبعة ،بالنسبة إىل الشيعة اإلمامية أو اإلسماعيلية ،يلتم اتلطابق
الاكمل بني السلوك الفردي والسلوك اجلمايع .ويمكن أن نتحدث ،داخل املنظور ادليين نفسه ،عن

أنسنة مسيحية ،ويهودية ،وبوذية ،وهندوسية» [أركون ،األنسنة واإلسالم  ،ص  32و.]33
ً
ً
ً
وألن انلص السابق شطحة ،وليس رؤية مركزية مهيمنة ،فإن أركون لم يف بما وعد ،فلم

يتحدث عن أنسنة إسالمية متمركزة حول اهلل ،متأتية من اتلواصل بني العلم والعمل يف سلوك

املؤمنني ،ومسبوقة بمعرفة لألحاكم املستنبطة من القرآن والسنة ،لسببني :األول :ألن أركون ليس هل
معرفة باألحاكم املستنبطة من القرآن والسنة ،فهو مؤرخ فكر ،وليس ً
فقيها ،وثانيًا ألن األنسنة عنده
ً
ً
ليس هلا إال معىن واحد ،هو أنها ال تكون إال علمانية متمركزة حول اإلنسان ،وليك يثبت ذلك ،فقد
ً
مر ىلع أيب حيان اتلوحيدي ،ومسكويه ،وابن سينا حماوال إثبات أن الزنعة اإلنسية ،باملعىن العلماين
ً
ً
حكرا ىلع أوربا والغرب ،وأن املناخ الفكري اذلي ساد يف احلضارة اإلسالمية إبان
طبعا ،ليست
القرون اهلجرية اخلمسة األوىل تمزي باالنفتاح ىلع اآلخر ،دون قيد أو رشط ،وتمزي بادلفاع عن قيم

اإلنسان ،مما سمح بانبثاق نزعة إنسية دلى خنبة من املفكرين واألدباء[ .انظر :مرسيح ،املرجعية الفكرية
ملرشوع أركون احلدايث ،ص ]29

وبالعودة إىل انلص اذلي فرق به أركون بني األنسنتني ،نرى أنه يضيف إىل اثلانية املنظورين
اإلفالطوين واألرسطي ،مدعيًا أنهما ينافسان املنظور األول ،واحلال أن هذين املنظورين ال ينافسان

املنظور ادليين ،بقدر ما ينطلقان منه ،فعالم املثل األفالطوين ،إنما هو تعبري آخر عن رحلة اإلنسان

حنو الكمال ،وتفانيه يف الوصول إىل ذلك العالم اذلي حيتوي احلقائق املثايلة الكربى اليت أراد اهلل هلا أن
ً
ً
وسريا ىلع طريق األنبياء والصاحلني ،وذاك طريق
تكون يف احلياة ادلنيا ،ولكنها تتطلب جهادا للنفس،

ً
كثريا عن املنظور األفالطوين ،ك ما هناك
ال يسلكه إال األقلون .أما املنظور األرسطي ،فال خيتلف
أنه نزل به من السماء إىل األرض ،فليس ثمة واقع من جهة ،ومثال من جهة أخرى ،بل يه جهة
ً
واحدة يمكن حتقيقها ىلع األرض ،وتلك يه فلسفة املنتظر اذلي سيمأل األرض ً
قسطا وعدال ،كما
ملئت ً
ً
وجورا .بيق أن نبحث عن األنسنة اليت تنافس األنسنة ادلينية ،إنها أنسنة احلداثة ،وما
ظلما
بعد احلداثة ،وال عالقة ألفالطون وأرسطو بهذه األنسنة من قريب أو بعيد.

وبعد ،فإن أنسنة أركون ترتكز «ىلع تساؤل دائم عما يفعل اإلنسان باإلنسان وبالطبيعة ،وعما

يتعهد به جتاههما ،وعما حياول فرضه عليهما» [أركون ،األنسنة واإلسالم ،ص  .]81وألن أركون لم جيب
عن هذا التساؤل  -عالقة اإلنسان باإلنسان وبالطبيعة  -كعادته عندما يرتك أعماهل ومشاريعه
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ً
ً
وتساؤالته إىل اآلخرين ،نرانا مضطرين ملعاينة هذه العالقة اليت بدت ثالثية سائبة ،وغري منضبطة

بقانون؛ ذلا سيتسلط فيها القوي ىلع الضعيف ،فينقسم انلاس إىل فئتني :أقلية ظاملة ،وأكرثية
ْ َ َ
مظلومة؛ هلذا فإن السيد حممدباقر الصدر ،اكن قد طرح السؤال نفسه ،عرب قوهل تعاىلَ  :و ِإذ قال
َْ
َ ْ َ َ ِّ
ً
َ ًَ
ٌ
َر ُّبك لِل َمالئِك ِة ِإين َجا ِعل ِيف األ ْر ِض خ ِليفة[ سورة ابلقرة ،]30 :والحظ أن هناك عنارص أربعة يمكن
استخالصها من اآلية( :اإلنسان ،أخوه اإلنسان ،األرض ،اهلل) هذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر :أنه ال

سيد ،وال مالك ،وال هلإ إال اهلل ،وأن دور اإلنسان إنما هو دور االستخالف ،وأي عالقة تنشأ بني
اإلنسان والطبيعة يه ليست عالقة مالك بمملوك ،وإنما يه عالقة أمني ىلع أمانة ،وأي عالقة بني

اإلنسان وأخيه اإلنسان إنما يه عالقة استخالف وتفاعل[ .انظر :الصدر ،املدرسة القرآنية ،ص - 105

 ]110هذه "الصيغة الرباعية" يف قبال "الصيغة اثلالثية"؛ ذلا فهما صيغتان تعربان عن رؤيتني

خمتلفتني ،ربما ستتضحان أكرث ،إذا ما انتقلنا باحلديث من أركون إىل أيب زيد.
ً
ثانيا :األنسنة عند نرص حامد أبو زيد

ً
يعد ادلكتور نرص حامد أبو زيد من أكرث املفكرين العرب حديثا عن األنسنة ،ورغم أنه لم يفردها
ً
ببحث  -كما فعل حممد أركون مثال  -إال أن نصوصه وخطاباته وحواراته تشهد بأن األنسنة يه شغله

الشاغل ،وإنسانية اإلنسان عند أي زيد كما يرصح هو ال تقوم إال «ىلع أساس "حرية االختيار"،

فاملجال مفتوح أمام اإلنسان يلؤمن أو يلكفر ،وانلصوص ادلالة ىلع هذه احلرية حمفوظة ومعروفة،
ً
مطلوبا منه الطاعة القائمة ىلع حرية االختيار األصلية،
وحني خيتار اإلنسان عقيدة بعينها يكون
ً
فالفرع ال يليغ األصل أبدا» [أبو زيد ،اإلمام الشافيع وتأسيس اإليديولوجية الوسطية ،ص .]34

ولكن أبو زيد ال ينظر إىل هذه العالقة إال عرب هذه احلرية املفتوحة ،فهو غري مشغول باإلنسان

بقدر انشغاهل بإحالل اإلنسان حمل اهلل (تعاىل) ،هذا القلب للمراكز يبدأ من كتاب اهلل (تعاىل) ،فإذا
اكن "القرآن الكريم" هو "الكم اهلل" اذلي أنزهل إلخراج انلاس من الظلمات إىل انلور ،فإن أبا زيد يرى:

إن القرآن هو "الكم اإلنسان" ،كيف؟ ملاذا؟ ألن اإلنسان هو اذلي يفرسه ويؤوهل ويوجه مقاصده ،بل
ويميت مؤلفه ،ومن ثم فإن اإلنسان اكئن رباين ،ولكن ال بمعىن اتلخلق بأخالق اهلل ،أو القدرة ىلع
االجتهاد ،واالبتاكر واإلبداع ،كما يرد يف اخلطاب اإلساليم ،بل بمعىن القدرة ىلع القيام بدور اإلهل،

وهو يمتلك األداة اليت حيقق بها ذلك لكه ،ويه العقل؛ ذلا فهو يستطيع أن خيتار طريقه ،فيخلق
عوامله ،ويبدع لكماته.

ً
بناء ىلع ما تقدم فإن األنسنة عند أيب زيد  -وىلع سبيل االختصار اذلي يسبق اتلفاصيل  -يه أن
ًّ
ًّ
إنسانيا ،بمعىن أن اإلنسان هو
برشيا
كتاب اهلل القرآن الكريم بمجرد أن نزل ىلع األرض أصبح كتابًا
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اذلي حيدد مقاصده باتلأويل ،وبما أن العالقة قائمة ىلع هذا األصل" :حرية االختيار" ،فمقدور
ٌّ
حر يف هذا االختيار ،ألن «القرآن ٌّ
اإلنسان أن خيتار املعىن اذلي يريده من كتاب اهلل ،وهو ٌّ
لغوي»
نص
[انظر :أبو زيد ،مفهوم انلص ،دراسة يف علوم القرآن ،ص  ،]9ومن ثم فهو ال خيتلف عن أي نص برشي آخر

يكتبه بدر شاكر السياب ،أو جنيب حمفوظ ،ومن ثم فإن طريقته يف قراءة هذا انلص جيب أال تتلف

عن الطريقة اليت يقرأ بها انلص البرشي ،لسببني :األول ،الكهما نص لغوي ،واثلاين :ألن "املؤلف"
اكن قد مات يف اللحظة اليت قرر فيها أن يكتب نصه ويطلقه.

هذه انلظرية ترى أن مبدع انلص هو القارئ ،ال املؤلف ،فانلص بمجرد أن يكتب يصبح من

حصة القارئ؛ هلذا تتعدد دالالته بتعدد قرائه ،حّت يمكن القول أن ال داللة هل [انظر :دريدا ،الكتابة

واالختالف ،ص ]62؛ ألنها من الكرثة واالنتشار والتشظي ،حبيث ال يمكن اإلمساك ي
بأي منها ،وتلك
ً
ً
ٌ
مفرطا ،أي ال يضع حدودا
سواء اكن
قراءة يتفق فيها اتلأويل املفرط واتلفكيك ،والفرق أن اتلأويل -
ً
لدلاللة ،أم غري مفرط ،يضع حدودا هلا تستمد من انلص نفسه  -فلسفة وجودية تقول برثاء انلص
وانفتاحه ،ال سيما إذا اكن ًّ
نصا دينيًا ،أما اتلفكيك ،فهو "فلسفة" عدمية ،تراهن ىلع تناقض

القراءات وتضاربها ،وترى أنه ليس ثمة قراءة صحيحة ،بل القراءات لكها سيئة ،وليس ثمة تطابق
ً
بني املنطوق واملفهوم إطالقا ،وهو ما سيكرره أبو زيد ،ولكن بمنطق تأوييل ،ويرى هذا املنطق اتلأوييل
ً
«أن اللغة ليست بينة بذاتها ،إذ يتدخل أفق القارئ الفكري واثلقايف يف فهم انلص ،ومن ثم يف إنتاج

ادلاللة» [أبو زيد ،نقد اخلطاب ادليين ،ص  .]92وهذا يعين أن اتلأويل ال حدود هل يقف عندها ،وانلص
ً
الواحد يصبح ًّ
كما هائال من انلصوص ،ال تكاد تنتيه ،وال تبو نارها ،ما دام ثمة قارئ ،بمعىن أنها

ً
تمنحنا ً
معىن جديدا مع ك قراءة .نعم ،املنطوق واحد ،ولكن املفهوم يتجدد عرب الزمان؛ ذلا فإن
انلص  -أي ي
نص  -ال يموت ،بل املؤلفون هم اذلين يموتون.

هذه املفارقة اليت تنطبق ىلع انلصوص اإلهلية والبرشية  -ويه مفارقة مردود عليها ىلع ك حال -

لن تعجب أبا زيد؛ ذلا سيقوم بعملية اتلفاف ،عندما يديع أن القرآن نص تارييخ ارتبط بأسباب
الزنول ،وانتىه بانتهائها ،ومن ثم فهو لم يعد صاحل ًا لقيادة احلياة ،وأي دعوة تلطبيق الرشيعة ،إنما يه

وثب ىلع الواقع ،وجتاهل هل [انظر :أبو زيد ،مفهوم انلص ،ص  ،]14وخيلص أبو زيد إىل أن «العلمانية يف
جوهرها ليست سوى اتلأويل احلقييق والفهم العليم لدلين» [أبو زيد ،اتلفكري يف زمن اتلكفري ،ص 60

و .]83وليك نفهم هذه املقولة اليت تعد خالصة فلسفة أيب زيد ،ال بد من العودة إىل ابلدايات ،فثمة
ٌ
ٌ
تأسيس سابق ىلع اتلجربة ،انطلق منه أبو زيد ،وهو عبارة عن مصادرات ال بد منها ،لقبول تلك
واضح للمفاهيم ،ودالالتها:
قلب
ل
انلتيجة اليت آل فيها ادلين إىل علمانية ،يف ل
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ً
ٌ
يديع أبو زيد أن القرآن ٌّ
ٌّ
ثابت منطوقا ،وعندما يتعرض هل العقل اإلنساين يفقد ثباته،
ديين
نص

فيتحرك وتتعدد دالتله .اثلبات من صفات املطلق واملقدس ،أما اإلنساين ،فنسيب ومتغري ،والقرآن نص
ً
مفهوما بالنسيب واملتغري ،أي من جهة اإلنسان ،ويتحول إىل نص
مقدس من ناحية منطوقه ،لكنه يصبح
إنساين (يتأنسن) ،ومن الرضوري ،هنا ،أن نؤكد أن حالة انلص اخلام املقدس حالة ميتافزييقية ،ال ندري
عنها ً
شيئا إال ما ذكره انلص عنها .انلص منذ حلظة نزوهل األوىل  -مع قراءة انليب هل حلظة الويح  -حتول من
ًّ

ًّ

ً

ًّ

ًّ

كونه "نصا إهليا" وصار فهما (نصا إنسانيا)؛ ألنه حتول من اتلزنيل إىل اتلأويل[ .انظر :أبو زيد ،نقد اخلطاب

ادليين ،ص  99و]100

هذه املصادرات :منطوق  /مفهوم ،ثابت  /متغري ،مقدس  /مدنس ،مطلق  /نسيب ،خام  /غري

خام ،إليه  /إنساين ،تزنيل  /تأويل  ...اكنت "املنفيستو" اذلي أسس عليه أبو زيد نصه اإلنساين /

العلماين .وهنا جيب أال نفرق بني هذين املفهومني (اإلنساين والعلماين) ألنهما متماهيان عند أيب زيد،
ً
ً
ًّ
علمانيا؛ ألن العلمانية ،من
بعدئذ ليست سوى أن يكون املرء
مفهوما ،وإن اختلفا منطوقا ،واألنسنة
ل
وجهة نظره ،يه "اتلأويل احلقييق والفهم العليم لدلين".

ال شك أن هذا املعىن اذلي يعطيه أبو زيد للعلمانية هو ً
معىن جديد ومبتكر ،وألجل أن يثبت
ً
ويصبح متداوال ،فهو حباجة إىل إمضا لء من آخرين سيكون ىلع رأسهم عراب العلمانية األستاذ اعدل
ٌ
ضاهر ،وإال فإنه ىلع هذا الوضع عرضة للحك والشطب.
ي
ً
كبري انطالقة "أركون" اذلي يتحدث عن قرآنني:
عموما ،فإن انطالقة أيب زيد هذه تشبه إىل حد
ل

قرآن شفوي ،وقرآن مدون ،األول يمثل "احلالة امليتافزييقية" اليت لم نرها ،ولم نسمعها ،وقد انتهت
ٌّ
هذه "احلالة" يف اللحظة اليت انتقل فيها انليب حممد إىل جوار ربه ،أما اثلاينٌّ ،
ٌ
متغري،
برشي،
فنص
ٌّ
نسيب ،كتبته السلطة ،فصاغت عباراته ،وحرفت مضامينه ،ولم يكتمل إال يف القرن الرابع اهلجري

ىلع يد الفاعلني االجتماعيني! [انظر :أركون ،قضايا يف نقد العقل ادليين ،ص  53و ،]232أي املثقفني،
ً
وليس ًّ
مهما بعد ذلك من أخذ ممن؟ طاملا إنهما متفقان ىلع أن القرآن ٌّ
نص تارييخ ،فضال عن
ٌّ
اتفاقهما ىلع أن القرآن ٌّ
ٌّ
ٌّ
أريض؛ ألنه كتب بمعزل عن النسخة الشفوية.
برشي
إنساين
نص
وخصوصية أيب زيد يف هذا السباق العلماين احلثيث تلحريف انلص ،وإهدار ادلاللة ،ال تتمثل يف

القول بتارخيية انلص ،وانتهاء صالحيته ،فحسب [انظر :أبو زيد ،دوائر اخلوف ..قراءة يف خطاب املرأة68 ،

و ،]69بل يف أن انلص القرآين منتج ثقايف [انظر :أبو زيد ،صوت من املنىف ،ص  ،]24اثلقافة يه اليت
ً
أنتجته ،وليس العكس ،واثلقافة اليت تنتج ًّ
نصا ال بد أن تنتج داللة ،فادلاللة ال تزنل من السماء ،بل
يه منتج أريض برشي ،يبدأ من الواقع املتحرك ،ثم يرتفع إىل السماء ،يف "جدل صاعد" ،ال هابط،
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فقد اكنت األولوية تعطى هلل (تعاىل) ،ثم للنيب  ،ثم للواقع حتت عناوين :الويح ،وأسباب الزنول،

وامليك واملدين ،وانلاسخ واملنسوخ ،واملحكم واملتشابه ،واتلفسري واتلأويل  ...وما فعله أبو زيد،

حبسب اداعئه أنه قلب هذه املعادلة ،فبدأ باإلنسان والواقع ،ومر ىلع الرسول ،وانتىه باهلل [انظر :أبو

زيد ،مفهوم انلص ،ص  .]26واحلق أن أبا زيد لم يفعل ذلك إال ىلع مستوى االداعء( ،)1أما ً
واقعا ،فقد

بيق يف األرض ،ولم يرتفع إىل السماء ،بل إنه يف أواخر أيامه اتلصق باألرض أكرث ،حّت أنه أخذ يدعو
إىل املثلية ،وحقوق املثليني [انظر :أبو زيد ،صوت من املنىف ،ص  ]138ذلا فإن هذه العملية (ادليالكتيك

الصاعد) لم تتحقق؛ ألن العلمانيني  -والقضية ال تتعلق بأيب زيد وحده  -اكئنات أرضية ،ترى أن ال
ً
عالقة هلا بالسماء؛ ذلا فهم يعدون أنفسهم مركز الكون ،فيفرسونه انطالقا من تلك املركزية؛ ذلا فإن

تفسرياتهم ال تنظر إىل ابلعيد ،وال تدركه ،يف قبال الرؤية املؤمنة اليت تنظر إىل ابلعيد ،فرتى اهلل أمام

ك يشء وخلفه.

ً

وبتعبري أمري املؤمنني اإلمام عيل « :ما رأيت شيئا إال ورأيت اهلل قبله وبعده ومعه وفيه» [انظر:

سبحاين ،العقيدة اإلسالمية ىلع ضوء مدرسة أهل ابليت ،ص  .]137ولكن أبا زيد يقلب األمور ،فيديع أن
ً
مجيعا إىل املبدإ األول :اهلل (تعاىل) .إنه
اخلطاب ادليين يقوم بتفسري الظواهر الطبيعية واالجتماعية ،بردها

ًّ
تلقائيا نيف اإلنسان ،كما يتم إلغاء القوانني الطبيعة
يقوم بإحالل اهلل حمل اإلنسان ،ويف هذا اإلحالل يتم

واالجتماعية ،ومصادرة العلوم واملعارف [انظر :أبو زيد ،اتلفكري يف زمن اتلكفري ،ص  .]85واحلال أن اخلطاب

ادليين ال يفعل ذلك ،بل هو حياول أن جيمع بني السبب القريب ،والسبب ابلعيد (اهلل تعاىل) ،عندما يفرس

واحلق أن أبا زيد يف كتابه "مفهوم انلص" لم يعتمد اجلدل الصاعد ،بل اعتمد اجلدل اهلابط ،كما األسالف اذلين
انتقدهم بالضبط .فالفصل األول اكن عن مفهوم الويح ،واثلاين عن املتليق األول للنص ،أي الرسول ،أما بقية الفصول
فقد توزعت ىلع علوم القرآن ،فاكن اثلالث للميك واملدين ،والرابع ألسباب الزنول ،واخلامس للناسخ واملنسوخ ،ك
ذلك شك بابًا أو ًال لدلراسة ،أما ابلاب اثلاين ،فقد تضمن مخسة فصول ً
أيضا ،يه :آيلات انلص ،املناسبة بني السور

ً
كثريا ما يلجأ إىل هذا
واآليات ،الغموض والوضوح ،العام واخلاص ،اتلفسري واتلأويل .نقول ذلك نلؤكد أن أبا زيد
ُ ِّ
ُ ِّ َ
األسلوب ،تلمرير ما يرغب بتمريره ،والسبب معروف ،ولكن اإلاعدة رضورية :لقد كف َر أبو زيد ،وفرق بينه وبني
زوجته ،ألسباب يطول رشحها ،فاكنت "عقدة االضطهاد" يه السبب يف حتوهل من باحث إىل مقاتل ،ترتب ىلع ذلك
ًّ
ًّ
إبستمولوجيا يف كتبه األوىل :فلسفة اتلأويل ،إشاكيلات
معرفيا
انتقالة كربى يف فكر أيب زيد ،فبعد أن اكن نتاجه

ًّ
ًّ
شتائميا يف كتبه األخرية:
سجايلا
القراءة وآيلات اتلأويل ،االجتاه العقيل يف اتلفسري ،وهكذا تكلم ابن عريب ،أصبح
ً
ًّ
معرفيا ،بل سجاالت
نقد اخلطاب ادليين ،واإلمام الشافيع ،واتلفكري يف زمن اتلكفري  ...ذلا فيه كتب ال تقدم زادا

ينترص فيها أبو زيد نلفسه بطريقة فجة وغري مقنعة.
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ً
الظواهر الطبيعية ،أو االجتماعية ،أو اتلارخيية أو الكونية ،وهو يفعل ذلك انطالقا من كتاب
َ َ َ ََْ َ َ َ َ َ ً َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُْ َ َ ً
اهلل  القائل :أن اهلل أنزل ِمن السما ِء ماء فتصبح األرض خمرضة[ سورة احلج.]63 :
ٌ
قريب هو املاء انلازل من
فاخلطاب ادليين يرى أن اخرضار األرض ظاهرة طبيعية هلا سببان:
السماء ،وسلسلة العمليات اليت سبقت صعوده ،وبعيد هو اهلل  اذلي خلق القانون اذلي اكن سببًا

ً
يف نزول املاء ،وهو  ال يريد منا أن نهمل السبب القريب؛ ألن معرفته ستكون وسيلة للتحكـم

بالكون ،واكتشاف أرساره ،والطريقة اليت ترتابط بها مكوناته ،إنما هو يريد أن يذكر اإلنسان
بالسبب ابلعيد ،ألن عينه قصرية انلظر ال تراه ،ومن ثم فهذه السنن «يه تعبري عن قدرة اهلل ،فيه
ً
ً
لكماته وإرادته وحكمته يف الكون ،ليك يبىق اإلنسان مشدودا إىل اهلل ،وليك تبىق الصلة وثيقة بني

العلم واإليمان» [انظر :الصدر ،املدرسة القرآنية ،ص  .]74 - 71ما يريده اهلل  من اإلنسان أن يرى
ٌ
ٌ
مشرتك بينه وبني احليوان ،وهكذا يتمزي اإلنسان بإنسانيته وبصريته،
فقدر
بعني ابلصرية ،أما ابلرص،
وإدراكه لألسباب القريبة وابلعيدة .هذا اتلصور لـ "رؤية العالم" يمكن تعميمه ىلع خمتلف الظواهر
الكونية والطبيعية والبرشية ،وهو تصور يعكس رؤيتني متناقضتني ال ترى إحداهما إال السبب

القريب ،وتكتيف به ،وتعطل السبب ابلعيد الاكمن وراءه ،أما اثلانية فيه ترى أن السبب القريب إنما

هو تعبري عن حكمة اهلل ،وحسن تدبريه وراعيته.
إزاء ما تقدم ،حنن أمام جمموعة من املفارقات:
1ـ موت املؤلف ،واحلال أن (املؤلف) ال يموت ،ال سيما إذا ما تعلقت القضية بكتاب اهلل ؛
هلذا اكن "تفسري القرآن بالقرآن" من أصدق اتلفاسري وأدقها ،فقوهل تعاىل :يَ ُد اهلل فَ ْو َق أَيْ
يه ْم
د
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِّ َ ُ ْ
الر ْ َ
اجل َ َالل َو ْاإل ْك َرامِ [ سورة الرمحن ،]27 :وقوهلَّ  :
مح ُن
[سورة الفتح ،]10 :وقوهل :ويبىق وجه ربك ذو
ِ ِ
َ
َ
َ
ََ
ي
ْ
ىلع الْ َع ْرش ْ
استَ َوى[ سورة طه ]5 :هذه األقوال ليس هلا من حل إال قوهل  :لي ْ َس ك ِمث ِل ِه ْ
يش ٌء
ِ
[سورة الشورى]11 :؛ هلذا فأول الرشوط الواجب توفرها يف املفرس أن يكون مستوعبًا ملقاصد القرآن
اللكية ،وتفاصيله اجلزئية ،أي أنه يستيضء بمبدع انلص للكشف عن دالالته القريبة وابلعيدة .أما

أبو زيد ،فيميت "املؤلف" ليك يهدر انلص ،ويتالعب بمقاصده ،فعندما يموت املؤلف ال يستطيع
ً
مفتوحا للقارئ ،يلقول ما يشاء ،وهو ما فعله أبو زيد مع جل اآليات
ادلفاع عن نفسه ،ويصبح انلص
اليت أخضعها تللوينه(.)1

ً
اتللوين :القراءة املغرضة اليت تنحاز أليديولوجيا القارئ .ويفرق أبو زيد بني اتلأويل واتللوين قائال« :إذا كنا نتفق مع من
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ً
ً
ً
سواء ،فلغة حممد خضري مثال ال تشبه لغة عيل
2ـ انلصوص ،وإن اكنت لغوية ،إال أنها ليست

بدر ،فإذا اكنت اللفظة يف نصوص األول هلا موقع وبنية وقصد وداللة وأيديولوجيا ،ويه حباجة إىل

قراءة حفرية تكشف عما اختبأ فيها ،فإنها يف نصوص اثلاين ترد وكأنها غري معنية بنفسها ،وال

بأخواتها ،وإذا اكن حممد خضري ينحت يف صخر ويغرف من حبر ،حبسب احلالة اإلبداعية اليت يكون
عليها ،فإن عيل بدر يمتح من برئ نضب ماؤها ،ولم تبق سوى أمالحها .واملعروف أن امللح يرفع
الضغط ،وقد يسبب جلطة ،أاعذنا اهلل وإياكمً ،
طبعا هذا ىلع مستوى انلص البرشي ،فكيف احلال إذا

ً
ي
إليه ي
ما اكنت املوازنة بني ي
نص ي
برشي موازنة إذا اكن بعض ادلارسني قد فعلها ،فلبيان إعجاز
ونص
القرآن وامتيازه ،واالنتصار هل ،وليس العكس.

3ـ فرضية أبو زيد القائلة إن اثلقافة يه اليت تنتج انلص ،والواقع هو اذلي ينتج ادلاللة ،هذه
ً
الفرضية تستبطن نفيًا للمؤلف ولدلاللة ،بل واستحالة وجودها؛ ألن الواقع ال ينتج داللة ،بل األفراد
اذلين يعيشون هذا الواقع هم اذلين ينتجون ادلاللة ،وهؤالء ذوو أهواء واجتاهات ومرجعيات خمتلفة،

ومن ثم ال يمكن اإلمساك بداللة ىلع اإلطالق ،ويه رؤية تفكيكية للنص ،حيث اللكمات تقول
اليشء وال تقوهل يف آن؛ هلذا ذهب قايض ابلرصة عبد اهلل بن احلسن إىل التسوية بني ك اآلراء

واالجتهادات ،مهما تضاربت ،فقال« :ك ما جاء يف القرآن حق ،ويدل ىلع االختالف ،فالقول
بالقدر صحيح ،وهل أصل يف الكتاب ،والقول باإلجبار صحيح ،وهل أصل يف الكتاب ،ومن قال بهذا

فهو مصيب ،ومن قال بهذا فهو مصيب؛ ألن اآلية الواحدة ربما دلت ىلع وجهني خمتلفني ،واحتملت
معنيني متضادين» [أبو زيد ،مفهوم انلص ،دراسة يف علوم القرآن ،ص ً .]21
طبعا هذا ال يعين مصادرة جهود

ٌ
املفرسين واملجتهدين؛ ألن هؤالء مؤمنون بأن انلص القرآين هو ٌّ
نص مفارق؛ ذلا فهم حياولون الوصول

إىل االرتفاع اذلي يؤهلهم للوصول إيله.

4ـ يتحدث أبو زيد عن نص قرآين ثابت ومطلق يمثل احلالة امليتافزييقية ،ويديع أن اإلسالميني
يقولون" :ال اجتهاد يف مورد انلص" ،وهذا يعين أن اإلسالميني منعوا االجتهاد ،وقيدوا العقل

يذهبون إىل أنه ال توجد قراءة بريئة ،فمن الرضوري اتلفرقة بني القراءة غري الربيئة ،والقراءة املغرضة .إن انعدام الرباءة يف
النشاط املعريف أمر هل تأويله اإلبستمولويج ،ما دام فعل القراءة ال يبدأ من فراغ مطلق مطابق حلالة الرباءة األوىل ،ىلع فرض
وجودها .أما القراءة املغرضة ،فيه ىلع عكس ذاك ،ال تأويل هلا إال يف األيديولوجيا» [انظر :أبو زيد ،نقد اخلطاب ادليين،

ص

].
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بمقوالتهم املتحجرة ،واحلال أن أبا زيد ال يفرق بني انلص باملعىن العام ،وانلص باملعىن اخلاص(،)1

فاألول هو القرآن بقضه وقضيضه ،أما اثلاين ،فهو تصنيف آلياته ،فيه نص ،وظاهر ،وجممل،
ً
وضوحا
ومؤول ،وهذه األقسام األربعة تعتمد اتلدرج من الوضوح إىل الغموض ،فانلص هو الواضح
ًّ
تاما حبيث ال حيتمل سوى ً
معىن واحد ،ويقابله املجمل اذلي يتساوى فيه معنيان ،يصعب ترجيح

أحدهما ،ويكون الظاهر أقرب إىل انلص؛ ألن املعىن الراجح فيه هو املعىن القريب ،بينما املؤول أقرب

إىل املجمل ألن املعىن الراجح فيه هو املعىن ابلعيد[ .انظر :السيويط ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،2ص ]4

وعندما يقول الفقهاء واألصويلون إنه ال اجتهاد يف مورد انلص ،فهم يعنون انلص باملعىن األخص،
أي اآلية اليت هلا ً
معىن واحد ال غري .وأبو زيد يعرف هذا الفرق ،وقد بينه يف كتابه "مفهوم انلص"،

ولكنه هنا يف مقام االنتصار لرأيه ،وإن ىلع حساب كتاب اهلل.

ً
متغريا لكه ،بل فيه
5ـ أن القرآن منطوق ومفهوم ،وإذا اكن منطوقه ثابتًا ،فإن مفهومه ليس

اثلابت وفيه املتغري ،كما هو احلال يف انلص البرشي ،وقد أشار "القرآن الكريم" إىل هذا املعىن عندما
قسم اآليات إىل حمكمات هلا ً
معىن واحد ،ومتشابهات هلا أكرث من معىن ،واألوىل يه أم الكتاب

وأصله ،واألصل ال يكون إال ثابتًا .أما اثلانية ،فعرضة للتأويل واالختالف ،ولكنه اختالف يمكن
السيطرة عليه بإرجاع املتشابه إىل املحكم ،فاملحكم يمثل القاعدة اللكية اليت حتكم حركة املصاديق،

وهذه القاعدة حتتاج إىل استيعاب يتأت من استقراء املصاديق لكها ،وليك يتحقق ذلك ،فإن االستقراء
ً
ال بد أن يكون تا ًّما ،وألنه ليس ثمة استقراء تام اكنت املعرفة البرشية ناقصة ،ونتاجئها ليست

ً
دقيقة()2؛ ذلا فيه حباجة دائمة إىل مدد ،قد ال يأيت إال برياضة خاصة ال جييدها إال العارفون ،وقد
نهر ،واحلكمة ٌ
قال أمري املؤمنني « :العلم ٌ
حبر ،والعلماء حول انلهر يطوفون ،واحلكماء وسط
ابلحر يغوصون ،والعارفون يف سفن انلجاة يسريون» [املازندراين ،رشح أصول الاكيف ،ج  ،2ص .]61

وهكذا يتفاوت انلاس يف قدراتهم ،ويبىق االختبار احلقييق يف أن يضع املرء اليشء يف موضعه ،كما

يفعل العقالء ،وال شك أن املرىض واذلين يف قلوبهم زيغ سيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتة ،وابتغاء

تأويله ،أي حرفه عن مرجعياته وأصوهل ومقاصده اليت ال يعلمها إال اهلل والراسخون يف العلم ،وهذا

واألرجح أنه يعرف الفرق ،فذلك مبحث مهم من حبوث كتابه (مفهوم انلص ..دراسة يف علوم القرآن) ،ولكنه
َّ
يراهن ىلع جهل القارئ أو غبائه؛ ذلك أن أبا زيد من أوئلك املفكرين اذلين يعتقدون أن القارئ غيب؛ هلذا جتده
يتالعب باأللفاظ واملصطلحات واملفاهيم بطريقة تويح بأنه ليس ثمة قراء سيأتون من بعده.

هذا ما داع السيد حممدباقر الصدر إىل تصيص كتاب هلذه املسألة ،انظر :األسس املنطقية لالستقراء.
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ً
َ ُ
َْْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ
ت لك ْم ِدينك ْم
ما فعله أبو زيد ،عرب إرجاع اآليات إىل غري أصلها ،فمثال قوهل تعاىل :ايلوم أكمل
ََْ َ ْ ُ َ َْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ً
اإلسالم ِدينا[ سورة املائدة ]3 :يؤوهل أبو زيد بهذه الطريقة:
وأتممت عليكم نِعم ِيت ور ِضيت لكم ِ
«املجال اتلداويل لآلية يتمحور لكه حول ادلين ،وليس ادلنيا اليت كرر الرسول يف أكرث من مناسبة أننا

أدرى بشؤونها» [أبو زيد ،اإلمام الشافيع وتأسيس األيديولوجية الوسطية ،ص  .]32فأبو زيد يف هذا املثال لم
ً
يكتف بفصل ادلين عن ادلنيا ،انطالقا من مرجعيته العلمانية املتطرفة ،بل هو يؤكد ما ذهب إيله
حبديث موضوع ،لم يقله الرسول [ انليسابوري ،صحيح مسلم ،ج  ،7ص  ،]95ولكن أبا زيد وجد فيه
ً
خمرجا للمأزق اذلي أوقع نفسه فيه ،واهلل أعلم.

نزعة األنسنة عند حممد أركون ونرص حامد أبو زيد ..مقاربة نقدية 95 .......................................................................
اخلاتمة
1ـ األنسنة مفهوم فلسيف تتنازعه رؤيتان ،تذهب إحداهما إىل مركزية اهلل  ،وتذهب اثلانية

إىل مركزية اإلنسان ،والفرق أن اثلانية تنيف وجود اهلل  أو حتيده ،أما األوىل ،فال تنيف اإلنسان وال
ً
حتيده ،بل جتعله خليفة اهلل يف األرض ،وحامال ألمانته فيها ،ومن ثم فدلينا مركزيتان ،اثلانية منهما
تدور حول األوىل ،وتستمد حياتها وقوتها منها.

بمعان ثقافي لة (دينية ،فكرية ،عرقية) تكونت حتت رشوط تارخيية
2ـ اتلمركز :نسق ثقايف حممل
ل

معينة ،إال أن ذلك النسق رساعن ما تعاىل ىلع بعده اتلارييخ ،فاخزتل أصوهل ومقوماته إىل جمموعة من
املفاهيم املجردة ،اليت تتجاوز ذلك ابلعد إىل نوع من الالهوت غري اتلارييخ ،وهو تكثف جمموعة من
الرؤى يف جمال شعوري حمدد ،يؤدي إىل تشكيل كتلة متجانسة من اتلصورات املتصلبة اليت تنتج
اذلات ،ومعطياتها اثلقافية ىلع أنها األفضل.

ً
3ـ ابلحث يف جممله اكن حديثا عن االنفصال واالتصال ،فبينما تعمل الرؤية العلمانية ىلع فصل

ك يشء عن ك يشء :ادلين عن ادلولة ،ادلين عن احلياة ،ادلنيا عن اآلخرة ،اإلنسان عن اهلل،
ً
اإلنسان عن اإلنسان  ...فإن الرؤية ادلينية ستعمل باالجتاه املعاكس اذلي يظهر اتصاال لن تستوعبه
العقلية العلمانية اليت اعتادت االنفصال.

ًّ
رجعيا وعدوانيًّا؛ ذلا ينبيغ
4ـ يعد حممد أركون ونرص حامد أبو زيد اخلطاب االساليم خطابًا

تفكيكه وهدم أساساته ،ال سيما أنه خطاب ذو "قطيعة إبستمولوجية" مع "احلداثة الغربية" .وإذا اكن
اتلفكيك ،يف صيغته اليت جاءت عن جاك دريدا ( ،)Jacques Derridaال يهتم بالصواب واخلطإ،

فإن تفكيك أركون وأيب زيد سيعيد انلظر يف ذلك اتلفكيك ،عرب إاعدة االعتبار لألحاكم القيمية اليت

ترى خطأ ك ما هو إساليم ،وصواب ك ما هو علماين!

5ـ تقوم أنسنة أيب زيد ىلع أساس حرية االختيار ،فاملجال مفتوح أمام اإلنسان يلؤمن أو يلكفر،
ً
ً
مطلوبا منه الطاعة القائمة
وانلصوص دالة ىلع هذه احلرية ،وحني خيتار اإلنسان عقيدة بعينها يكون

ً
ىلع حرية االختيار األصلية ،فالفرع ال يليغ األصل أبدا.

6ـ تقوم أنسنة حممد أركون ىلع قناعة فكرية راسخة تقول :إن العلمنة أو األنسنة  -وهما عنده
ٌ
مرتادفان  -يه إحدى مكتسبات الروح البرشية وفتوحاتها .إنها بالنسبة هل موقف للروح ،ويه
تناضل من أجل امتالك احلقيقة ،أو حماولة الوصول إيلها.
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قائمة املصادر
القرآن الكريم
األحسايئ ،حممد بن عيل بن إبراهيم ،عوايل اللئايل العزيزية يف االحاديث ادلينية.
إدوارد سعيد ،األنسنية وانلقد ادليمقرايط ،ترمجة :فواز طرابليس ،دار اآلداب ،بريوت ،بلنان ،ط  2005 ،1م.
أركون ،حممد ،اإلسالم ،األخالق والسياسة ،ترمجة :هاشم صالح ،دار انلهضة العربية ودار اإلنماء القويم ،بريوت،
ط  2007 ،1م.
أركون ،حممد ،األنسنة واإلسالم ،ترمجة وتقديم :حممد عرب ،دار الطليعة ،بريوت ،بلنان ،ط  2010 ،1م.
أركون ،حممد ،العلمنة وادلين ..اإلسالم ،املسيحية ،الغرب ،ترمجة هاشم صالح ،دار السايق ،بريوت ،ط 1996 ،3
م.

أركون ،حممد ،تارخيية الفكر العريب اإلساليم ،ترمجة :هاشم صالح ،مركز االنماء القويم ،املركز اثلقايف العريب،
بريوت ،ط  1998 ،3م.

اجلندي ،أنور ،اإلسالم وادلعوات اهلدامة ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت 1974 ،م.
احلنيف ،عبد املنعم ،املوسوعة الفلسفية ،دار املعارف للطباعة والنرش ،سوسة ،تونس.
دريدا ،جاك ،الكتابة واالختالف ،ترمجة :جهاد اكظم ،دار توبقال ،ادلار ابليضاء ،ط  1988 ،1م.
ديوان ابلحرتي :حتقيق :حسن اكمل الصرييف ،طبعة دار املعارف 1963 ،م.
سبحاين ،جعفر ،العقيدة اإلسالمية ىلع ضوء مدرسة أهل ابليت ،ترمجة جعفر اهلادي.
السيويط ،جالل ادلين عبد الرمحن بن أيب بكر ،اإلتقان يف علوم القرآن ،حتقيق :فؤاد أمحد زمريل ،دار الكتاب
العريب ،بريوت 2011 ،م.

الصدر ،الشهيد حممدباقر ،األسس املنطقية لالستقراء ،دار العارف للمطبواعت ،بريوت ،ط  2012 ،1م.
الصدر ،حممدباقر ،املدرسة القرآنية ،العارف للمطبواعت ،بريوت ،ط  2012 ،1م.
عبد الرمحن احلاج إبراهيم ،من نزعة األنسنة إىل العقل االستطاليع ،ضمن كتاب أوراق فلسفية ،كتاب غري دوري،
العدد  2004 ،9م.
عبد اهلل إبراهيم ،املطابقة واالختالف ،مؤمنون بال حدود ،اململكة املغربية ،الرباط ،ط  2017 ،1م.
العسكري ،جنم ادلين ،أبو طالب حايم الرسول ونارصه ،مطبعة اآلداب ،انلجف األرشف ،ط  1380 ،1ه.
عماد ادلين خليل ،حوار يف املعمار الكوين ،دار اثلقافة ،ادلوحة ،قطر ،ط  1987 ،1م.
اللكيين ،حممد بن يعقوب ،أصول الاكيف ،منشورات الفجر ،بريوت ،ط .1
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املازندراين ،حممدصالح ،رشح أصول الاكيف ،املكتبة اإلسالمية ،طهران.
جملة إمضاء ،فصلية تعىن بفن القص ،العددان السابع واثلامن 2014 ،م.
حممد أركون ،قضايا يف نقد العقل ادليين ،ترمجة :هاشم صالح ،دار الطليعة ،بريوت ،ط  2018 ،5م.
مرسيح ،فارح ،املرجعية الفكرية ملرشوع أركون احلدايث ،أصوهلا وحدودها (أطروحة دكتوراه) ،جامعة احلاج خلرض
باتنة 2010 ،م.

من الشعر املنسوب إىل اإلمام عيل بن أيب طالب  ،مجع :عبد العزيز سيد األهل ،دار صادر ،بريوت ،ط ،2
 1980م.
نرص حامد أبو زيد ،اإلمام الشافيع وتأسيس اإليديولوجية الوسطية ،املركز اثلقايف العريب ،ادلار ابليضاء ،ط ،1
 2007م.
نرص حامد أبو زيد ،اتلفكري يف زمن اتلكفري ،املركز اثلقايف العريب ،ومؤمنون بال حدود ،ادلار ابليضاء ،ط ،10
 2014م.

نرص حامد أبو زيد ،دوائر اخلوف ..قراءة يف خطاب املرأة ،املركز اثلقايف العريب ،ادلار ابليضاء ،ط  2007 ،4م.
نرص حامد أبو زيد ،صوت من املنىف ..تأمالت يف اإلسالم ،خان الكتب للنرش واتلوزيع ،القاهرة ،ط  2015 ،1م.
نرص حامد أبو زيد ،مفهوم انلص ،دراسة يف علوم القرآن ،املركز اثلقايف العريب ،ادلار ابليضاء ،ط  2005 ،6م.
نرص حامد أبو زيد ،نقد اخلطاب ادليين ،املركز اثلقايف العريب ،ادلار ابليضاء ،ط  2007 ،3م.
انليسابوري ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،حتقيق :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،ط  2010 ،3م.
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Abstract
There is a dire need today for humanising education, as education must be
a freeing element that pushes people outside their substantial conflicts,
and fee people from the state of separating between the subject and the
essence, and between the human and the world. This is to gain unity and
build a new human being inside every individual, and establishing new
human relations that are universal for the world, to prepare a better
future by looking at a student as a human and not a robot who receives
affects. This paper, using descriptive analytical method aims at studying
the previous works of literature and education to understand the origin of
the term humanism and its historical roots and development. Also, it looks
at its dimensions, criticisms and the appearance of views on humanising
education, analysing the views of scholars in this regard.
Keywords: humanism, education, critical study, human tendency
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األنسنة والَتبية ..دراسة ُتليلية نقدية

د .خادل صالح حنِف حممود

أستاذ مساعد يف لكية الرتبية جبامعة اإلسكندرية ،مرص ،الربيد اإللكرتوينKhaledsalah78@yahoo.com :

اخلالصة
تشتد احلاجة ايلوم إىل أنسنة الرتبية ،فالرتبية جيب أن تكون اعمل حترير يدفع اإلنسان خارج

تناقضاته اجلوهرية ،وحترير اإلنسان من حالة االنفصال بني املوضوع واذلات ،وبني اإلنسان والعالم؛

وذلك من أجل حتقيق الوحدة ،وبناء اكئن إنساين جديد يف داخل ك فرد وإنسان ،وإىل تأسيس عالقات

إنسانية جديدة ذات طابع كوين مع العالم؛ من أجل اإلعداد ملستقبل أفضل من خالل انلظر إىل
الطالب كإنسان ،وليس كآلة تتلىق املثريات تلصدر االستجابات ،وحتويل املدارس إىل بيئة إنسانية
ً
ً
ً
نقية تتبىن ً
إنسانية؛ حّت ينمو الفرد ًّ
سليما،
نموا
قيما وأخالقا ومبادئ ،وتغيري الواقع وجعله أكرث
ً
ًّ
ورقيا .ذللك سىع هذا املقال من خالل استخدام املنهج الوصيف اتلحلييل
ويسهم يف بناء حياة أكرث مجاال

لدلراسات السابقة واألدب الرتبوي للتعرف ىلع نشأة مصطلح األنسنة ،وجذوره اتلارخيية وتطوره
وأبعاده ،واالنتقادات املوجهة إىل األنسنة ،وظهور االجتاه حنو أنسنة الرتبية ،وحتليل آراء العلماء

واملفكرين حوهلا ،وآثارها األخالقية والفكرية ىلع الرتبية حّت عرصنا احلايل ،وحاجة الرتبية

لألنسنة ،وأسس ومتطلبات تبين األنسنة يف انلظم اتلعليمية العربية املعارصة.
اللكمات املفتاحية :األنسنة ،الرتبية ،دراسة نقدية ،حتليل ،نزعة األنسنة.

--------------------جملة ادليلل ،2022 ،السنة اخلامسة ،العدد اثلاين ،صص128-99 .
استالم، 2022/7/9 :

القبول2022/8/3 :

انلارش :مؤسسة ادليلل لدلراست وابلحوث العقدية
© املؤلف
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ّ
املقدمة
يعد مصطلح "األنسنة" من املصطلحات الفلسفية املعارصة ،واليت تستخدم يف سياقات فكرية

خمتلفة ،وحيمل جمموعة مضامني ودالالت معرفية متنوعة ،أثرت بشك أو بآخر ىلع ميدان الرتبية؛
ذللك تسىع هذه املقالة إىل حتليل العالقة بني األنسنة والرتبية ،من خالل رصد نشأة مصطلح

"األنسنة" ،ومضامينه وأبعاده الفكرية ،وطبيعة عالقته بميدان الرتبية ،واالرتباط بينهما ،وانعاكساته
ً
وأخريا طرح رؤية
الرتبوية واألخالقية ،واحلاجة إىل أنسنة الرتبية يف ظل متغريات العرص وحتدياته،
لكيفية اإلفادة من األنسنة يف مدارسنا ايلوم.
ًّ
ّ
وتطورها
أوَل :نشأة األنسنة

ً
ً
اتلباسا وتعقيدا يف اثلقافة الغربية احلديثة
«يمثل مصطلح "األنسنة" واحد من أكرث املصطلحات

ذاتها ،فضال عن استخداماته يف بيئتنا العربية ،ويرى بعضهم أنه ليس هناك تعريف دقيق لألنسنة
ً
أساسا» [بري ،إنسانية اإلنسان ،ص « ]9ويزيد من إشاكيلة املصطلح وتشعب مضامينه ،وشدة اتلباسه أن

هل جمموعة مصطلحات مرادفة وشائعة كمصطلح "اإلنسانية" ،و"اإلنسانوية" ،و"الزنعة اإلنسانية"،

و"املذهب اإلنساين"» [خياط ،مصطلح "األنسنة وجتلياته يف الفكر املعارص ،ص  .]108ولعل ذلك مرجعه
اختالف الرؤى الفلسفية ،والسياقات اتلارخيية واثلقافية واالجتماعية اليت استخدم فيها هذا

املصطلح ،وتباين زوايا انلظر إيله ،وقد نشأت األنسنة وتطورت من خالل السياقات اآلتية:
1ـ األنسنة من املنظور الفلسِف الغريب

يقول بعض ابلاحثني حول مفهوم األنسنة من املنظور الفلسيف الغريب "ترجع مصطلحات "الزنعة

اإلنسانية" ،و"اإلنسانوية" ،و"األنسنة" كرتمجة للمصطلح اإلجنلزيي " "Humanismواذلي يعود إىل
األصل الالتيين "[ "Humanistasأركون ،معارك من أجل األنسنة ،ص « ،]30وهو مصطلح يصف القيم
املرتبطة بالرتبية الليربايلة اليت تعتمد ىلع تعليم الفرد نسق املعارف اإلنسانية املتمثلة يف الفنون

احلرة السبعة :القواعد اللغوية ،ابلالغة ،املنطق ،علم األعداد ،الفلك ،اتلجانس الصويت،
واتلأكيد ىلع فكرة أن الطبيعة الشخصية اإلنسانية يمكن اتلأثري يف نموها عن طريق اتلعليم،

وتعه د اإلنسان نلفسه بدراسة العلوم الليربايلة اليت بها يكون جالء حقيقته ،ىلع أنه إنسان ممزي عن
سائر احليوانات» [ديورانت ،قصة الفلسفة ،ص .]164

ويعد الفالسفة اإلغريق أول من حاولوا تفسري الكون يف ضوء املنطق اإلنساين والقانون
ً
الطبييع دون االعتماد ىلع األساطري واتلقايلد أو ادلين ،بعيدا عن القوى اخلارقة ،وما وراء الطبيعة.
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وقد ساهم بروتاجوراس ( )Protagorasيف اتلأسيس بلعض أفاكر فلسفة األنسنة ،ومنها مقوتله:

«عن اآلهلة ال أستطيع أن أعرف أنها موجودة وال أنها غري موجودة ،وال من أي نوع يه؛ ألن أشياء
ً
كثرية تمنعين من معرفة هذا ،ومنها غموضها وقرص حياة اإلنسان» .وتعكس هذه املقولة رغبة
بروتاجوراس يف الفصل بني ادلين والسياسة ،كما أنها تمثل املفهوم املحوري يف إنسانيته الراديكايلة.
إذن يؤكد بروتاجوراس أن «اإلنسان هو مقياس لك األشياء» [ديورانت ،قصة الفلسفة ،ص .]164
وحتمل أفاكر بروتاجوراس اإلرهاصات األوىل للتفكري يف اإلنسان كمحور وبؤرة لرتكزي واهتمام

املفكرين والفالسفة ،فقد صار اإلنسان هو املركز ،بينما انتقلت القضايا األخرى إىل اهلامش.

وجاء تأكيد سقراط «ىلع احلاجة إىل معرفة اإلنسان نلفسه ،ومقوتله الشهرية "اعرف نفسك

بنفسك" ،وقد أثرت دعوته ىلع الفلسفة املعارصة ،ونقلت تركزيها من الطبيعة إىل البرش وتكوينهم،

فقد انشغل سقراط بدراسة املنطق ونظام األخالق املتمركز ىلع الطبيعة اإلنسانية ،واليت توازي

اتلفكري اإلنساين» [الطرابييش ،معجم الفالسفة ،ص .]366

ويرى هاشم صالح أن عبارة سقراط هذه يه اليت أدت إىل نشأة العلوم اإلنسانية ،والرتكزي ىلع

دراسة اإلنسان[ .صالح ،خماضات احلداثة اتلنويرية القطيعة اإلبستمولوجية يف الفكر واحلياة ،ص ]161

ومع االعرتاف بفضل فالسفة اإلغريق يف توجيه الفكر اإلنساين إىل دراسة اإلنسان ،وطبيعته

وتفكريه ،ونشأة ابلذور األوىل لفكر األنسنة .إال أنه جيدر اإلشارة يف الوقت ذاته إىل تقليل بعض

الفالسفة من قيمة ادلين أو إنكار ك ما هو مرتبط بعالم امليتافزييقيا ،وتطور تلك األفاكر فيما بعد ىلع
يد اكنط وسارتر وغريهم وتوجههم حنو اإلحلاد بأشاكل وصور خمتلفة ،بل انلظر إىل األنسنة ىلع أنها دين

يف حد ذاته!

وقد ازدهرت أفاكر الفلسفة ايلونانية وانترشت بلايق أحناء العالم حيث ترمجت يف العرص العبايس،

وتناوهلا املفكرون املسلمون يف العصور الوسطى ،فقد انشغلوا بتحليل السياقات اإلنسانية ،والعقالنية

والعلمية يف سعيهم دلراسة املعرفة ،واملعىن ،والقيم ،وقد حرص املفكرون املسلمون ىلع ربط فكرة
األنسنة بمبادئ الرشيعة اإلسالمية ،وتوضيح العالقة الوثيقة بينهما ،مما أدى إىل تطور ما يطلق عليه

األنسنة ادلينية ،واليت ترى الرتابط بني األنسنة من ناحية ،وادلين من ناحية أخرى وأنه ال تعارض بينهما.

ً
عموما بعرص اإلصالح ادليين ،وعرص انلهضة ىف
«وقد ارتبط ظهور األنسنة أو املذهب اإلنساين

أوروبا يف القرنني اخلامس عرش والسادس عرش امليالديني ،حيث بدأ اتلحول يف تلك الفرتة من ادلين
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إىل العلم ،ومن اهلل إىل اإلنسان ،ومن املايض إىل احلارض واملستقبل .واالعرتاف بدور العقل وماكنته
ً
ً
ٌ
سواء أكانت سياسية أو دينية ،أي زعزعة
ىف ابلحث احلر واملستقل عن ك املؤسسات واهليئات،

السلطة العقائدية الّت اكنت تمارسها الكنيسة ،ورفض فكرة اتلوسط بني اهلل واإلنسان ،وجعل
ً
العالقة مبارشة دون وساطة الكنيسة» [صالح ،مدخل إىل اتلنوير األورويب ،ص .]75
كما تطورت الزنعة اإلنسانية كحركة فلسفية وأدبية يف إيطايلا خالل عرص انلهضة ،وانتقلت منها

إىل بدلان أوربا خالل عرص انلهضة يف القرن اخلامس عرش امليالدي يف شك مصطلح "،"umanista
ويعين املعلم أو ابلاحث العليم يف األدب ايلوناين والالتيين الالكسييك والفلسفة األخالقية والعلوم
اإلنسانية ،وانتقل إىل اللغة اإلجنلزيية يف القرن السادس عرش؛ فقد استخدمت لكمة "إنساين"
( )Humanistلوصف جمموعة من طلبة األدب الالكسييك .وقد ساهم يف ذلك أهمية إيطايلا اتلجارية،

وهجرة علماء أوروبا إىل إيطايلا أعقاب سقوط القسطنطينية يف قبضة ادلولة العثمانية اعم  1453م،

واخرتاع الطباعة احلديثة ىلع يد غوتنربغ ( ،)Gutenbergوانتشار الكتب الورقية.
وقد زادت االنتقادات املوجهة للنصوص ادلينية املسيحية خالل عرص انلهضة [لو ،اإلنسانوية ..مقالة
ً
ًّ
جدا ،ص « ،]21وىلع الرغم من ذلك اكنت الزنعة اإلنسانية يف هذه املرحلة حمافظة ىلع االلزتام
قصرية

ً
بالقوانني ادلينية وخاضعة للمسيحية مع ممارسة انلقد عليها ،فلم يعد دور اإلنسان عديم الشأن بالنسبة

إىل الرب أو الكنيسة أو الطبيعة كما اكن احلال يف العصور الوسطى» [تارناس ،آالم العقل الغريب ،ص .]268

«ومع بداية عرص اتلنوير حدثت ثورة ىلع املسلمات السابقة ،ونشأ اتلوجه حنو فصل ادلين عن
ً
مقياسا لك يشء» [هازار ،أزمة الويع األورويب ،ص .]191
ادلولة ،ويف هذا العرص صار اإلنسان وحده
ويعد اكنط ( )Immanuel Kantاملؤسس األول للفلسفة اإلنسانية وانلظر لإلنسان ىلع أنه مركز

االهتمام يف الفكر[ .ودل أباه ،الفكر األورويب احلديث واملعارص ،ص  128و]129

«وعليه نالحظ ارتباط مفهوم الزنعة اإلنسانية يف ظهوره األول بادلعوة إىل إاعدة بناء انلظم

اتلعليمية والرتبوية ،والعودة من ناحية أخرى إىل اآلداب القديمة اليت تقدم املثل األىلع يف

السلوك واملعرفة ،واتسعت دالالت الزنعة اإلنسانية تلحمل معاين أخرى فرضتها حركة اتلاريخ
ً
ومستجدات املعرفة .فقد صار اإلنسان اغية ىف حد ذاته ،وهو املثل األىلع يف ك املجاالت ،فصار

اإلنسان هو مركز أو حمور الكون ،وتعد هذه انلظرة ثمرة جهود كثري من الفالسفة من أمثال :مارتن
ً
لوثر ( ،)Martin Lutherوجون اكلفني ( ،)John Calvinوجون هوس ( ،)John Husوصوال إىل
أندري الالند ( ،)A. Lalandوجون بول سارتر ( ،)John Paul Sarterوبول ريكور ( Paul
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 )Ricœurولك أفاكر هؤالء الفالسفة تلتيق يف فكرة واحدة مركزية ويه "االعرتاف بأن اإلنسان
مصدر املعرفة"» [كيحل ،األنسنة واتلأويل يف فكر حممد أركون ،ص .]11

وتطور استخدام هذا املصطلح يف القرن العرشين ،واكتسب معناه املعارص الستخدام املدخل

الطبييع والرتكزي ىلع تكوين اإلنسان وحريته.

وىلع ذلك يمكن القول إن الزنعة اإلنسانية يف السياق الفلسيف الغريب تعتمد ىلع وجهة نظر حمددة

ورصحية من الكون ،ومن طبيعة البرش ومشالكت االنسان ،وتركز ىلع فكرة مفادها أن اإلنسان هو
القيمة املطلقة ،ومصدر املعرفة ،وهو الغاية األوىل واألخرية والسيع تلحقيق سعادة الفرد وخدمة

مصاحله .وقد حتولت الزنعة اإلنسانية املعارصة يف الغرب إىل مذهب فلسيف أديب مادي ال ديين ،يؤكد

فردية اإلنسان ضد ادلين ،ويغلب وجهة انلظر املادية ادلنيوية ،وهو من أسس فلسفة كونت الوضعية
وفلسفة بتنام انلفعية ،وهذا يعين فشل هذا املذهب ىلع الصعيد العقدي .أما فشله ىلع الصعيد العميل

بأمان اكذب لة لم تتحقق
الواقيع املؤثر بصورة ملموسة يف أسلوب سلوك الفرد ،فديلله أنه مىن اإلنسان
ل

ىلع اإلطالق ،وجتاهل أن طريق اخلالص ال يمكن أن يتم إال من خالل ادلين ،والزتام اإلنسان
ً
منهجا لإلنسان ليسري عليه ،ويضع هل الضوابط والقواعد
باتلعايلم والقيم ،فادلين وجد يلبين
العامة ،وحيدد حقوقه وما عليه من واجبات ،أما انلظر لإلنسان ىلع أنه اغية يف حد ذاته وإنكار وجود
أي ً
قوى ميتافزييقية ،فيه نظرة منقوصة قد تؤدي باإلنسان إىل االغرتاب عن تارخيه وحارضه
ومستقبله والغاية اليت وجد يف سبيلها ،ويؤدي بالزنعة اإلنسانية نفسها عن ابتعادها عن حتقيق اغياتها
ً
مستغربا أن تنشأ ادلعوات يف الغرب
األصلية ،ويه انلهوض باإلنسان واالرتقاء به؛ وهلذا لم يكن

نتيجة اتلطور اتلكنولويج احلديث ،واليت تنادي باستخدام اتلكنولوجيا للتغلب ىلع األلم واملرض
واملوت ،ونشوء مذهب ما بعد اإلنسانية.
2ـ األنسنة من املنظور اإلساليم
يرسخ اإلسالم قيمة اإلنسان ودوره واستخالفه يف األرض ،ونرش قيم التسامح والكرامة ،وحقوق
َ
ََ ْ َ َْ
اإلنسان ،ويبدو ذلك ًّ
جليا يف آيات القرآن الكريم والسنة انلبوية ،قال تعاىل :ولقد ك َّرمنا بَ ِين آد َم
ِّ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ ً
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ
َ ََ َْ ُ
رب َو ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َّ ِّ َ
اه ْم يف ال ْ َ ِّ
ات وفضلناهم ٰ
ضيال[ سورة
ومحلن
ري ممن خلقنا تف ِ
ابلح ِر ورزقناهم من الطيب ِ
ِ
ىلع ك ِث ل

اإلرساء.]70 :

ً
فقد كرم اخلالق اإلنسان من أجل كونه إنسانا ،وفضله ىلع خلقه ،وكفل هل احلقوق ،وفرض عليه

الواجبات .ويمكن القول إن الرؤية اإلسالمية تنطلق من نظرة توازنية لإلنسان وشخصيته من مجيع
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اجلوانب ،سواء اجلسدية أو العقلية أو اخللقية أو االجتماعية .وهذه انلظرة ترسخ اإليمان باخلالق من

ناحية ،وقيمة اإلنسان واحلفاظ ىلع كرامته وحقوقه ،وأهمية دوره من ناحية أخرى.

يقول الطرابييش« :وقد ظهرت الكثري من الكتابات اإلسالمية حول احلب والرش واتلاريخ

والفلسفة ادلينية ،ويعكس ذلك مدى تأثر احلضارة اإلسالمية باألفاكر اإلنسانية للفردانية والليربايلة

والعلمانية وفلسفة الشك ،واخلطاب احلر ،وتأسست عرشات املدارس يف بغداد وابلرصة وأصفهان»
[الطرابييش ،معجم الفالسفة ،ص .]366

ويرى حممد أركون أن األنسنة يف الفكر العريب اإلساليم يه «تمثيل ملحبة اإلنسان واحرتامه؛

لكونه أعظم اكئن ىلع وجه األرض ،واتلعبري عن نزعة إنسانية راقية من خالل اتلوفيق بني الرتاث

ادليين والفلسفة العقالنية» [بولقواس ،حممد أركون ..رؤية يف مسارات األنسنة ،جملة اتلغري االجتمايع ،العدد
الرابع ،ص .]392

ويرى بعضهم أن الفلسفة العربية اإلسالمية «عززت مع الكندي والفارايب وإخوان الصفا العقل

اإلنساين بوصفه األساس يف بناء منظومة مفاهيمية تليب حاجة اإلنسان إىل حتديد صلته بالكون والعالم

واحلياة ،وبناء منظومة القيم األخالقية واالجتماعية والسياسية اليت تنظم سلوكه ،وحتدد ادلور اذلي
يتعني عليه القيام به تلأسيس اجلماعة اإلنسانية احلقيقية اليت يتوق إىل حتقيقها .وقد ترسخ تيار العقل

اإلنساين مع أيب العالء وأيب حيان اتلوحيدي .فاكن القرن الرابع اهلجري (العارش امليالدي) ذروة اتليار

اإلنساين يف الفكر العريب اإلساليم» [خليل ،اإلنسانية ،موقع املوسوعة العربية ،ص .]1

ً
ًّ
فلسفيا داعيًا إىل الزنعة اإلنسانية؛
وأما ابن حزم فيقول بعض ابلاحثني« :تبىن ابن حزم موقفا

وذلك الستنباط رشوط حتققها وجممل قواعدها األخالقية من خالل كتابه "طوق احلمامة" ،واإلشارة

إىل أهم اآليلات اليت ينبيغ ىلع اإلنسان الوايع فعله يف سبيل إثبات حترره من خالل الوقوف ضد فكر
ً
القهر اإلنساين اذلي تمارسه املجتمعات ضد أفرادها ،خاصة فيما خيص املشاعر اإلنسانية .كما تضمن
الكتاب فكرة الال أنسنة اليت سادت ادلولة آنذاك ،ما أسهم يف تراجعها احلضاري ،وحرمان اإلنسان

من أن يعيش وجوده» [عمران ،ديالكتيك األنسنة ،والالأنسنة يف اخلطاب الفلسيف البن حزم ،ص .]87

ويف ستينيات القرن املايض سيطرت أجواء فكرية ونضايلة وأيديولوجية متداخلة ،اكنت تهدف

للبحث واتلغيري بشك رسيع ،والعودة للرتاث العريب لقراءته ونقده وحتليل مكوناته املختلفة بأهداف
متنوعة ،منها ابلحث عن دعم تلوجهات فكرية معارصة بعينها ،أو ادلفاع عن اتلعددية الفكرية

والساكنية وادلينية اليت اكنت تتمزي بها املجتمعات السابقة يف ظل اهلجمات اتلعصبية والشعبوية
املعارصة .ويف هذا السياق ظهرت األنسنة كحركة فكرية يف الفكر اإلساليم يف موقف دفايع ضد
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طرفني :الغرب اذلي يتهم اإلسالم بعدم االهتمام باإلنسان وحقوقه ،وبأنه نظام ديين الهويت ال يفكر

يف اجلانب البرشي من جهة ،والفكر املتطرف اذلي ال يعرتف بالقدرات البرشية العقالنية ،وال يضع

اجلانب البرشي يف صدارة اهتماماته من جهة أخرى[ .انظر :الروايح ،األنسنة يف اإلسالم ..ابلعد الفلسيف

الضائع ،ص ]1

ويعد حممد أركون من أوائل املفكرين املسلمني املعارصين اذلين دعوا إىل األنسنة ،حيث دارت

أطروحته جبامعة السوربون "نزعة األنسنة يف الفكر العريب ..جيل مسكويه واتلوحيدي" ،واملنشورة
باللغة الفرنسية اعم  1970واملرتمجة إىل العربية يف  ،1990حول ابلحث ىف نزعة األنسنة ،اليت

اختفت لفرتة طويلة من ساحة الفكر العريب واإلساليم ،وأثبت عربها وجود نزعة عربية إنسانية

سابقة للزنعة الغربية بقرون طويلة ،ویه تيار يهتم باإلنسان وهمومه ومشالكه ،ولم يقترص ىلع
ً
الفالسفة اكلرازي وابن سينا والكندي وابن رشد وغريهم ،بل شمل أيضا مفكرين مثل مسكويه .لكنه
ً
ً
ًّ
ًّ
وضعيا ،فقد اكن هذا اتليار متمساك بسياقه اثلقايف وظروفه املحيطة به،
عقالنيا
أيضا لم يكن

والرشوط السياسية واالقتصادية املعقدة اليت حتيط بكل الشخصيات واألنساق الفكرية يف حلظة زمنية

وتارخيية معينة ،مما يؤثر يف االستدالالت املعرفية والفلسفية[ .انظر :الروايح ،األنسنة يف اإلسالم ،ص ]1

وقد حاول أركون جتاوز األطر املذهبية السائدة يف العالم اإلساليم ،وابلحث عن إنسانوية جديدة

متفتحة ىلع الرشط البرشي بكل جتلياته وإكراهاته اتلارخيية ،وادلعوة إىل حداثة جديدة أساسها
انلقد ،حبيث تتجاوز احلداثة املعارصة واالنتقادات املوجهة هلا ،ويرى بعضهم يف العالم العريب املعارص

أن ادلكتور نرص أبو زيد وعبد اهلل أمحد انلعيم من أبرز أنصار األنسنة املعارصين[ .انظر :أركون ،األنسنة
ونقد العقل اإلساليم مقاربات فلسفية ،ج  ،3ع  ،1ص ]124

ويذهب بعض ابلاحثني إىل أن «العالقة بني اإلسالم والزنعة اإلنسانية تتسم بصفة األصالة واتلمزي

واثلبات ،بعكس عالقتها باثلقافة الغربية ،فيه هنالك تأخذ صفة اتلغري ادلائم املرتبط بالفلسفة

السائدة؛ وذللك فقد تنوعت أشاكهلا ،وتأيت عليها أحايني أخرى ترتاجع ،وتضمحل يف منطقة
ُ
جغرافية معينة ،مما يفقدها صفة األمصالة .أما يف اإلسالم فتؤطر الزنعة اإلنسانية بإطار اعم حيدد
ً
مداها األخري ،اذلي جيعلها منضوية حتت اإلرادة اإلهلية؛ ليك ال يتجاوز اإلنسان حدوده كمخلوق،
ُ
لكنه يف ذات الوقت سيد املخلوقات األرضية ،ولكها خلقت ألجله ،وتلحقيق الغاية من وجوده،

وتسهل عليه ممارسة حريته احلياتية جبميع ألوانها» [اللهيب ،أنسنة ادليلل القرآين ،ص .]301
ً
ً
إمجاال يمكن القول إن املنظور اإلساليم لألنسنة قد أضاف إىل فكر األنسنة مزيدا من العمق
ٌ
سواء القدایم اكبن سينا ومسكويه والفارايب واتلوحيدي
واإلثراء ،وذلك بواسطة املفكرين املسلمني،
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ً
وغريهم ،فضال عن املفكرين املحدثني أمثال حممد أركون وعبد الوهاب املسريي وعيل عزت
ً
وخصوصا يف تعميق أهمية القيم ادلينية ،وارتباط اإلنسان خبالقه ،وأهمية اجلانب الرويح
بيجوفيتش،

يف حياة اإلنسان.

ً
ثانيا :معىن األنسنة وأبعادها الفكرية

ً
«طبقا لقاموس مرييام ويبسرت ( )Merriam Websterفإن اإلنسانية يه اعتقاد أو اجتاه أو طريقة
ً
خصوصا ،ويه فلسفة ترفض ك ما هو خارق
يف احلياة تتمركز حول االهتمامات أو القيم اإلنسانية
للطبيعة ،وتركز ىلع كرامة الفرد وقدرته ىلع إدراك ذاته من خالل اتلفكري».
وقد جاء يف املعجم الفلسيف الشهري الالند أن األنسنة يه مركزية إنسانية مرتوية ،تنطلق من
ٌ
سواء
معرفة اإلنسان ،وموضوعها تقويم اإلنسان وتقييمه ،واستبعاد ك ما من شأنه تغريبه عن ذاته،
ً
استعماال ًّ
ً
دونيا ،دون
ولقوى خارقة للطبيعة البرشية ،أم تشويهه من خالل استعماهل
بإخضاعه حلقائق
الطبيعة البرشية» [الالنلد ،موسوعة الالنلد الفلسفية ،ج  ،1ص .]107

«ويرى الفيلسوف اإلنساين أندرو كوبسون ( )Andrew Copsonأن اإلنسانية يه حركة طبيعية

لفهم الكون والعلم ،واالستقصاء احلر ،والفهم األشمل ملا هو موجود حونلا .و[يرى] أن هذا املدخل
ً
العليم ال خيزتل اإلنسان ملا هو أقل من كونه إنسانا ،و[أن اإلنسانية يه] السيع حنو حياة سعيدة وهلا

معىن ،وأن األنسنة أخالقية ،فاألخالق يه طريقة البرش تلحسني حياته ،وأن هدف الفلسفة
اإلنسانية هو حتسني الظروف االجتماعية والشخصية».

وىلع اختالف تعريفات األنسنة ،إال أنها مجيعها جيمعها فكرة اإليمان باإلنسان وقدراته ،والسيع

لسعادة اإلنسان وصاحله العام .لكن ىلع اجلانب اآلخر فقد اختلفت اتلعريفات حول موقفها من اخلالق

وادلين ،فبعضها أنكر ك ما يؤثر ىلع حياة اإلنسان ،بما يف ذلك األديان ،كما يتضح من تعريف

الالند وتعريف قاموس مرييام وبيسرت لألنسنة ،يف حني أقر كوبسون بأهمية األخالق ،ووجود ضوابط

حلياة اإلنسان.

وتتضمن األنسنة املعاين اآلتية:
ً
معىن تارخييًا :يشري إىل احلركة الفكرية املتمثلة يف داعة األنسنة يف عرص انلهضة :برتارك
-1

( )Petrarchوأراسموس ( )Erasmusوغيوم بودي (.)Guillaume Budé
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ً
معىن براغماتيًا :يشري إىل حرية الفكر واإلبداع اإلنساين واألخاليق واجلمايل ،فك معرف لة يه
-2

مستمدة من اإلنسان ومن طبيعته وحاجاته اإلنسانية دون أن تكون خارجه عن هذا اإلطار.

ً
ً
معىن فلسفيًا :حياول هذا املعىن تضمني معىن الزنعة اإلنسانية بعدا أخالقيًا ،تستلهم من
-3
ً
فلسفة األخالق مقاصدها اإلنسانية املتمثلة يف معرفة اإلنسان وجعله أكرث إنسانية ،واالعتقاد يف
خالص اإلنسان بواسطة القوى اإلنسانية ال بواسطة ً
قوى أخرى كما اكن األمر مع املسيحية.
ً
معىن الهوتيًا :توظف لكمة اإلنسانية هنا لدلاللة ىلع العقيدة أو املذهب اذلي يؤكد ىلع أهمية
-4

طبيعة اإلنسان املركبة من الغايات اإلنسانية (الفن والعلوم واألخالق) ،والغايات الطبيعية ،أي طرق

اتلعارض يف اإلنسان بني اإلرادة العليا واإلرادة ادلنيا[ .انظر :مهدي ،الزنعة اإلنسانية يف الفكر السيايس

الغريب املعارص ،ص  545و]546

ويرى حممد أركون أن هناك أربعة أبعاد فلسفية لألنسنة ،يه «أنسنة انلص ،وأنسنة اتلاريخ،

وأنسنة السيايس ،وأنسنة العقل .فاألنسنة بهذه األبعاد الفلسفية يه جوهر احلداثة ،فأنسنة انلص يه
ي
كنص متجسد يف لغة برشية ،ويعكس اتلصورات واملفاهيم اليت
اتلعايط معه كنص تارييخ ،أي

تتضمنها تلك اللغة ،بينما أنسنة العقل یه إعطاء ادلور األسايس يف املعرفة للعقل ىلع حساب الويح،
وانلظر إيله بوصفه السلطة العليا ،أما أنسنة السيايس فيه تعين العلمانية بمعىن أن خري اإلنسان

يتحقق عندما يسري نفسه بنفسه عن طريق االقرتاع العام .أما أنسنة اتلاريخ فيه رفض أي تصور

مسبق لسري اتلاريخ؛ ألن اتلاريخ هو نتاج فعايلة اإلنسان احلرة واملستقلة ،وهكذا تتضمن األنسنة
القيم األساسية للحداثة ،وتؤكد أبعادها الفلسفية ىلع ذلك» [حليمة ،أنسنة الظاهرة ادلينية ىف الفكر

اإلساليم ،ج  ،56العدد  ،3ص .]119

وتتلخص األسس الفكرية لألنسنة يف انلقاط اآلتية:
 -1إعطاء صورة اجيابية لإلنسان بوصفه أرىق الاكئنات احلية.
 -2االهتمام بمختلف العلوم واآلداب والفنون.
 -3األخذ باألسايلب احلديثة يف الرتبية واتلعليم.
ً
وخصوصا الرتاث ايلوناين والروماين.
 -4إحياء الرتاث القديم
[مهدي ،الزنعة اإلنسانية يف الفكر السيايس الغريب املعارص ،ص ]545
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ً
ً
كبريا حوهلا ،فقد وصف الفيلسوف سيدين هووك ()Sidney Hook
وقد شهدت األنسنة جدال

األنسنة واإلنسانيني بشك سليب ،فهم ال ينتمون إىل الكنيسة ،وال دينيني.

ويؤكد فالور ( )Fowlerأن األنسنة تشمل رفض األلوهية ،واتلأكيد ىلع رفاهية اإلنسان وحريته.
وقد شك انلقاش حول مشلكة الزنعة اإلنسانية أهم مكون من مكونات احلقل الفلسيف
والفكري يف القرن العرشين؛ إذ دار اجلدل حول أزمة الزنعة اإلنسانية يف الفكر الغريب املعارص

ىلع خلفية قيام حربني اعمليتني األوىل واثلانية ،فأين ذهبت الزنعة اإلنسانية؟ وكيف اغبت

واختفت؟ وملاذا لم تستطع أن حتيم أوربا من هذه احلروب؟ «وبزغت يف فرنسا تيارات فكرية

وفلسفية يف الستينات من القرن املايض هامجت الزنعة اإلنسانية؛ واكن القاسم املشرتك بينها هو

هيمنة روح اتلفكيك ،أي تفكيك العقل والعقالنية واملبادئ والقيم واملعىن وادلالالت واألهداف

والغايات واتلاريخ ،بعبار لة أخرى تفكيك اإلنسان واعمله اثلقايف ،وادلعوة إىل اتلخيل عن الزنعة

اإلنسانية كأسطورة فلسفية لم تستطع الصمود أمام اكتشاف العلم ،وهذا ما أكدته مجيع األعمال
ي
الفكرية لك من هايدغر ( )Heideggerوأتلوسري ( )Althusserوشرتاوس ( ،)Straussوفوكو

( )Foucaultمن انتقاد فكرة اإليمان باإلنسان ووعيه وإرادته ،وكذات خالقة للمعىن ومبدعة

لدلالالت ،ورفض مجيع الغايات اليت يعطيها البرش حلياتهم؛ ألنها جمرد تأويالت ميتافزييقية

للوجود» [مهدي ،الزنعة اإلنسانية يف الفكر السيايس الغريب املعارص ،ص .]573

ً
وجيمع بني هذه اتليارات املختلفة رفضا لدلين؛ لكونه إحدى القوى امليتافزييقية يف حياة البرش،
ً
وما يرتبط به من تفسريات حلياة اإلنسان والغرض منها ،كما حتمل هذه الرؤية رفضا لألنسنة ،وما
حتمله من مضامني اكإليمان باإلنسان وإرادته ،ويف هذا مغالطة كبرية ،ورؤية مبسرتة لدلين،

واإلنسان وطبيعة العالقة بينهما.
ومع اتلقدم العليم املعارص ،واملخاوف االقتصادية العاملية ،وتدفق نظريات ما بعد احلداثة  ،وما

بعد االستعمار ،وما بعد الصناعة ،وما بعد الشيوعية ،ظهرت حركة ما بعد اإلنسانية (Post-

 )Humanismوظهور نقلة نوعية يف تفكرينا حول اإلنسان ،ووسط تعقيدات العلوم املعارصة
ًّ
"إنسانيا" (non-
والسياسة والعالقات ادلويلة تكاثرت انلقاشات واتلمثيالت حول ما هو ليس

 ،)humanوال إنساين ( ،)anti-humanوغري إنساين ( )inhumaneوما بعد اإلنسان[ .بريدويت ،ما
بعد اإلنسان ،ص ]14
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فجميع هذه الفلسفات واتليارات الفكرية حتمل يف مضمونها نشوء نوع إنساين جديد جيمع بني

مزايا اذلاكء البرشي وذاكء اآللة ،وذلك من خالل زرع رقاقات ذكية ىف أخماخ البرش ،واستخدام

تكنولوجيا إنرتنت األشياء وغريها يف خدمة اإلنسانية.
ويتضح نلا من العرض السابق انلقاط اآلتية:

 -1بدأت اإلرهاصات األوىل لألنسنة منذ ابلدايات األوىل لوجود البرش ىلع وجه األرض ،ويف
عصور احلضارات القديمة ،ويه حركة تهدف بصفة اعمة إىل الرتكزي ىلع اإلنسان وحريته وكرامته ،يف
مواجهة األفاكر والفلسفات اليت قللت من شأنه.
 -2جتمع األنسنة حتت مظلتها العديد من اتليارات الفكرية والفلسفية ،واليت تتبىن فكرة أن
اإلنسان هو القيمة املركزية هلا ،وينقسم موقف تلك اتليارات إىل شلكني:
-

«األنسنة ادلينية :تتبىن التسليم الواثق باهلل واالرتباط املستمر به ،فمصري اإلنسان يف األنسنة

ادلينية مرتبط باتلعايلم اإلهلية املزنلة؛ ألن اهلل تعاىل هو اذلي يرسم هل حدود فاعليته املعرفية واألخالقية،
وهذا انلوع من األنسنة يركز ىلع اإلنسان ،من حيث هو عقل مستقل ومسؤول ،ثم هو يف حالة تفاعل مع
عقول إنسانية أخرى ،ولكنها ليست تلك الّت تتخطى ادلين ،وإنما تقارب املسألة ادلينية بمنهجية مقارنة
األديان ،وتتجاوز اتلضاد بني املعرفة ادلينية املرتكزة ىلع اإليمان غري انلقدي ،وبني املعرفة العلمية
املنتجة عن طريق العقل املستقل ،وهذا هو الطريق إىل ما يسميه أركون باألنسنة الكونية» [حليمة ،أنسنة

الظاهرة ادلينية ىف الفكر اإلساليم احلديث واملعارص ،ج  ،56العدد  ،3ص .]125
-

«األنسنة الالدينية :هناك من ارتأى اإلنسانية كدين يف حد ذاته ،فيف اعم 1793

خالل اثلورة الفرنسية ،حتولت اكتدرائية نوتردام إىل "معبد للعقل واملنطق" ،كما أسس أوغست
كونت الوضعية يف اعم  1850م ،كـ"دين إنساين" .كما تشلكت اجلمعية اإلنسانية ادلينية كواحدة من
أوىل املنظمات اإلنسانية املعارصة املعرتف بها يف اعم  1853يف نلدن .كما أسس فيليكس أدلر حركة
اثلقافة األخالقية اعم  1876كدين جديد من شأنه اإلبقاء ىلع الرسالة األخالقية يف قلب مجيع
األديان» [.]Goodman, Islamic Humanism, p.155
 -3عرف اخلطاب الفلسيف العريب اإلساليم الزنعة اإلنسانية بأبعاد خمتلفة ووجود توجه إنساين
ي
وممتد ىلع فرتات طويلة من اتلاريخ اإلساليم ،وقد ظهر ذلك ًّ
جليا يف عرص ازدهار
واضح وقوي ومؤثر
احلضارة اإلسالمية ،واستمر حّت العرص احلديث ىلع يد حممد أركون ،اذلي تبىن نقد العقل العريب،
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ٌ
كثري من املفكرين[ .انظر :توفيق ،آفاق إبداعية يف الرتبية العربية..
وجتديد الفكر اإلساليم ،وتبعه يف ذلك
نزعة األنسنة ألنسنة الرتبية وتربية اإلنسان ،العدد  ،1ص ]219

لكننا ال يمكن أن ننكر فضل الزنعة اإلنسانية عرب عصور احلضارة اإلنسانية يف إاعدة الرتكزي ىلع

اإلنسان وكرامته وحريته ،وتقدير قيمة العقل اإلنساين ،وذلك يف مقابل فلسفات أخرى حاولت إلغاء
ً
مستغربا عودة املطابلات يف
دور اإلنسان ،وجعلته أشبه باآللة الصماء أو املاكنة؛ وذللك لم يكن
السنوات األخرية بتبين األنسنة ،وذلك مع ظهور وباء كورونا ،وانتشار تطبيقات اذلاكء االصطنايع،

وما يعانيه العالم ايلوم من مشالكت ورصااعت وحروب ،وتهديدات وجودية لإلنسانية مجعاء ،تتطلب
ً
مرشواع بلناء إنسان احلارض واملستقبل ملواجهة تلك اتلحديات ،وإكسابه اجلوانب اإلنسانية
يف جمملها
واملهارات الرضورية اليت يتطلبها وجوده وبقاؤه.
ً
ثاثلا :األنسنة والَتبية

أ-

طبيعة أنسنة الَتبية

ارتبط مفهوم الزنعة اإلنسانية يف ظهوره األول بشك وثيق بادلعوة إىل إاعدة بناء انلظم اتلعليمية

والرتبوية ،والعودة من ناحية أخرى إىل اآلداب القديمة اليت تقدم املثل األىلع يف السلوك واملعرفة؛ فقد

انطلقت الزنعة اإلنسانية يف بداياتها األوىل من الفكر ايلوناين اذلي أنتج مجلة فلسفات إنسانية تنطلق

من اإليمان جبمال احلياة ووجوب االستمتاع بها ،غري أن ذلك ال يعين إغفال تأثري الفكر الروماين إىل
جانب تأثري فلسفة كونفوشيوس اذلي آمن بوظيفة الرتبية يف إعداد الشباب الصالح لالضطالع

بمستقبلهم كرجال دولة ،فعىن بطريقة اتلعلم واتلعليم ،وما زالت تعايلم فلسفته اإلنسانية ترسي يف

كيان املعتقدات والرتبية الصينية طيلة قرون ،وىلع امتداد أجيال متعاقبة يلومنا هذا؛ ذلك أن شعائر

ومعتقدات مذهبه نابعة من صميم احرتامه للطبيعة اإلنسانية وإيمانه بقداستها.

ًّ
دورا ً
وقد أدت اإلنسانية ً
فكريا ىلع الكنيسة
بارزا يف عرص انلهضة من خالل حماوتلها للخروج
ً
وخلق طرق جديدة للتعامل مع األفراد ىلع وفق معايري أكرث تساحما ،وهذه املعايري اكنت معايري

إنسانية بادلرجة األوىل من خالل تعبريها عن ثورة اجتماعية حاولت تغيري طرق اتلفكري
ً
اتلقليدي اذلي اعشته أوربا لقرون .فاإلنسان وفقا هلذا اتلصور ال خيضع ألية حتمية اجتماعية أو
سياسية أو كنسية مهما اكن نوعها ،وإنما خيضع حلتمية احلرية وقدر اذلاكء اإلنساين اذلي يتفرد

به اإلنسان عن بقية الاكئنات احلية يف مملكة الطبيعة اإلنسانية.

ً
ً
ومع انطالق عرص اتلنوير تغريت مالمح الزنعة اإلنسانية إذ صارت واقعية وعقالنية وذات
ً
توجه ال ديين ،يرفض أوال قبول األشياء باالعتماد ىلع اإليمان؛ فاإلنسان يف عرف هذه الزنعة
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هو اذلي يضع قوانينه األخالقية والسلوكية ويفرض طاعتها ىلع نفسه وباتلايل ليس هناك قوة
خارجية تميل عليه مثل هذه القوانني ،وبهذا الطرح العقالين والواقيع أعطت هذه الزنعة للعلم

والعقل واملنطق احلجة يف رفض أي تربيرات ميتافزييقية ،فمهدت الطريق وألول مرة ملبدإ فصل

ادلين عن السياسة .وال شك أن هذا اتلوجه للزنعة اإلنسانية يبتعد عن ادلين ،وجيعل اإلنسان
ً
ً
ً
ً
منفصال عن خالقه ،فال اعرتاف بوجود قوة تفرض ىلع اإلنسان أخالقا أو سلواك حمددا ،وهذا يتعارض
مع بدايات نشأة الزنعة اإلنسانية ،وأدى بدوره إىل هجوم ونقد شديدين لفكرة األنسنة يف حد ذاتها.

ولم تقترص الزنعة اإلنسانية ىلع هذه ادلاللة ،بل صارت حتمل معاين آخري فرضتها حركة اتلاريخ
ً
وحتديدا من اعم  1877اكتسب املصطلح ً
معىن
ومستجدات املعرفة ،فيف أواخر القرن اتلاسع عرش
ً
ًّ
حتديدا؛ إذ صار ً
علما ذللك اتليار الفكري واثلقايف العام والشامل اذلي تضمن ميادين
تارخييا أكرث
ً
كثريا
الفنون واآلداب والفلسفة ،واذلي انطلق يف ابلداية من ايطايلا يف عرص انلهضة يلعم بعد ذلك

من ابلالد األوربية خالل القرنني اخلامس عرش والسادس عرش[ .انظر :ادلاوي ،موت اإلنسان يف اخلطاب
الفلسيف املعارص ،ص ]189

وقد صاحب عرص اثلورة الصناعية يف أوروبا تغريات جذرية يف حياة املجتمعات ،وحتول يف طرائق

اتلفكري ،وسقوط مسلمات املايض املوروثة وأساطريه الزائفة ،وقد شلكت هذه املرحلة بداية العرص
احلديث اذلي حنيا ايلوم حتت تأثريه ،ويف غمار هذا املشهد اتلارييخ برزت الفلسفة املادية انلفعية

( )Ultiliarianismىلع يد جرييم بنثام ( )Jeremy Benthamبوصفها األساس الفكري والفلسيف
ًّ
تربويا
للثورة الصناعية ،وعمل جون ستيوارت ميل ( )John Stuart Millىلع تأصيل هذه الفلسفة

وتوجيه احلياة الرتبوية بصورة نفعية وعملية .وأدت هذه الفلسفة إىل أن تفقد الرتبية مضامينها الروحية
واألخالقية لصالح العلوم اتلطبيقية واملهنية املرتبطة بسوق العمل ،وحتولت املدارس إىل مصانع

تلخريج الطلبة وتلقينهم ،واغب ابلعد اإلنساين للرتبية حلساب احلفظ واتللقني واالستظهار[ .انظر:
وطفة ،أنسنة الرتبية يف زمن احلداثة ،ص ]92

ذللك لم يكن غريبًا أن تزتايد االنتقادات املوجهة تللك الرتبية إلهماهلا اإلنسان وثقافته ،فقد انتقد

ماثيو أرنودل ( )Matthew Arnoldالرتبية انلفعية ،وطالب بأن تكون وظيفة اتلعليم ترسيخ العملية
اثلقافية األنسية يف املجتمع ،وأن تكون الرتبية تربية إنسانية مستنرية بعيدة عن أغراض الرتبية

الرباغماتية املبتذلة اليت تضع اإلنسان لقوانني العرض والطلب .وهذا نفس ما طالب به توماس

اكريلل ( )Thomas Carlyleبرضورة تدخل ادلولة ىف الرتبية وهاجم نظام اتلعليم الربيطاين اذلى
استعبدت فيه اتلكنولوجيا اإلنسان ،ونادى بأن يكون اإلنسان وحريته هو اغية الرتبية وليس أداتها.
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ويف نفس الوقت طالب جون راسكن ( )John Ruskinبالرتكزي ىلع ابلعد اجلمايل الطبييع يف أنسنة

الرتبية واملجتمع ،وداع إىل استلهام الطبيعة ،ومن هذا املنطلق اكن يدعو إىل الرتبية الطبيعية اليت
ً
استلهاما لطاقتها اجلمايلة يف تشكيل اإلنسان ىلع مقاييس
تمكـن األطفال من اتلوافق احلر مع الطبيعة
الروعة األخالقية واجلمايلة[ .انظر :املصدر السابق ،ص  92و]93

ً
وقد تزايدت ادلعوات تلبين األنسنة يف الرتبية استجابة للحاجات اإلنسانية املتنامية ،واحلاجة

امللحة إىل إحياء اجلوانب اذلاتية واألخالقية اليت دمرتها احلضارة املادية ،وعرب تسويق اإلنسان
واخزتاهل إىل أبعاده املادية املبتذلة ،وحرمانه من الطابع اإلنساين الغايئ لوجوده وكينونته.
ويؤكد باولو فريري ( )Paulo Freireاملفكر الربازييل الشهري أن قضية األنسنة يه القضية
ً
ً
ً
خطرا حمتمال أيضا؛ وذللك
املركزية بالنسبة لإلنسان ،ويف املقابل يشك جتريد اإلنسان من إنسانيته
يؤكد أن اخليار أمام اإلنسان هو حتقيق "األنسنة" بشك ي
اعم عرب انلضال من أجل حترير األجيال؛ ىلع
ل
اعتبار أن استالب اإلنسانية نتيجة نلظم تربوية تودل العنف دلى املضطهدين وجتردهم من إنسانيتهم.

وتمثل أنسنة اتلعليم املسار اذلي يستطيع البرش من خالهل إدراك وجودهم يف هذا العالم والويع

بدورهم ،وينتقد فريري حبدة تمحور اتلعليم ىلع املعلم واملقرر ادلرايس؛ مما يعزز الصمت والسلبية
دلى اتلالميذ ،ويشدد فريري ىلع رضورة توعية اتلالميذ بأنفسهم ومقدراتهم ونقلهم من املجال

ناقد .ويرى
السليب إىل املجال الفاعل حبيث يستطيع الفرد اتلعبري عن نفسه حبرية واتلفكري
بشك ل
ل
فريري أن املريب ذا الزنعة اإلنسانية ال ينتظر هذه اللحظة ،بل يعمل ىلع أن تتطابق جهوده مع جهود
طالبه يف االشرتاك باتلفكري انلقدي والسيع تلحقيق "أنسنة" متبادلة ،وجيب أن يكون دليه ثقة عميقة
ً
يف انلاس ويف قدرتهم ىلع اإلبداع ،وتلحقيق ذلك عليه أن يكون رشيكا للطالب يف عالقته بهم،

رغم أن املفهوم ابلنيك ال يقر مثل هذه الرشاكة؛ ألن العالقة بني الطالب واملعلم عالقة تناقض ال
اشرتاك ،وتغيري دون "املودع" إىل دور طالب سيقوض سلطة االضطهاد وخيدم قضية األنسنة واحلرية.
[انظر :ابللوي ،أنسنة الرتبية دلى باولو فريري ،ص ]1

فأنسنة الرتبية تعين صبغ الرتبية بالروح اإلنسانية ،واالرتقاء باإلنسان من مجيع جوانبه ،ويلكون
ً
ً
ً
عضوا يف املجتمع اإلنساين ،حبيث تصبح مجيع مكونات الرتبية تدم هدفا مقبوال ،وهو تآيخ اجلنس
جديد إىل الرتبية ،يهيئ اإلنسان لإليمان بأخوة اجلنس البرشي،
بعد
ل
البرشي وإسعاده ،وإضافة ل

وارتباط مصالح البرش ،وتهيئة اإلنسان للتعامل مع اعلم متعدد اثلقافات واألخالق والعادات« .إنها
بمعىن آخر إنشاء ثقافة وممارستها ،وتقيض حبسن الظن باآلخر ،وتهيئ الفرد للتعامل ابلناء مع
االنفتاح للتواصل العاليم» [معمر ،أنسنة الرتبية كموجه للعالقات ادلويلة يف اإلسالم ،ص .]589
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هكذا فإن هدف اتلعليم هو تسليح املتعلم بالقدرة ىلع اتلفكري املنطيق واتلفكري انلاقد والقدرة ىلع

استرشاف املستقبل ،أي اتلعليم اإلنساين احلق .فاملهم أن نتجه إىل اتلعليم اإلنساين اذلي يليب احتياجات
األطفال والشباب واهتماماتهم ،ويركز وينصب ىلع نمو الشخصية وتطورها .وبذلك نضمن استمرارية

اتلعلم واتلعليم طيلة دورة احلياة بتوجيه ذايت يف بيئة صحية دون تهديد من أي اجتاه ومن أي نوع.
ً
عموما يستخدم لوصف جمموعة متنوعة من انلظريات واملمارسات
فمصطلح اتلعليم اإلنساين
اتلعليمية امللزتمة بنظرة العالم والقواعد األخالقية اإلنسانية .أي املفرتض هو تعزيز اتلنمية البرشية

والرفاهية والكرامة كهدف نهايئ لعموم الفكر والعمل اإلنساين ،وتبين املبادئ األساسية اآلتية:
ًّ
أوَل :املبدأ الفلسِف :ويشمل منظومة من املفاهيم اجلوهرية مثل اإلنسان كمستقل وعقالين وحمرتم

جلميع البرش لكونهم يتمتعون حبرية اإلرادة واتلفكري الرشيد والضمري األخاليق والقوى اخلالقة املبدعة.
ً
ثانيا :املبدأ اَلجتمايع والسيايس :ويتألف من األخالقيات العاملية حلقوق املساواة واملعاملة باملثل
واتلضامن وانلظام السيايس اتلعددي ،باإلضافة إىل الضوابط والقواعد األخالقية اليت وضعتها األديان
حلماية اإلنسان وحقوقه وانتظام حياته.
ً
ثاثلا :املبدأ الَتبوي واتلعليم :اذلي يتمثل يف االلزتام بمساعدة مجيع األفراد ألن حيققوا قدراتهم

الاكملة "يلتمتعوا" ،ىلع حد قول مورتيمر أدلر (« )Mortimer Adlerبقدر اإلماكن ،جبميع الطيبات
ً
اليت جتعل حياة اإلنسان جيدة بالقدر الاكيف» [خليل ،مبادئ اتلعليم اإلنساين وأشاكهل ،ص .]1
ب -اآلثار الَتبوية واألخالقية ْلركة أنسنة الَتبية
ظهرت الزنعة اإلنسانية يف الرتبية يف الغرب كتوجه معاكس يف مواجهة الرتبية املسيحية السائدة يف
ً
ً
العصور الوسطى ،واليت اكنت معادية لفطرة اإلنسان وقواه الطبيعية ،ومتجاهلة للطبيعة اإلنسانية،

واحد وأفرغته من مضامينه اإلنسانية .فقد جتاهلت هذه الرتبية متطلبات
بعد
ل
فاخزتلت اإلنسان إىل ل
اجلسد والعقل والعاطفة يف تربية اإلنسان؛ وقد شلكت هذه الوضعية الرتبوية االغرتابية لإلنسان بما

تنطوي عليه من قهر وازدراء واخزتال ملتطلبات اإلنسان املقدمات األساسية تلطور تربوي يدعو إىل

احرتام اإلنسان وإاعدة االعتبار إىل جوهره اإلنساين ،وانطلق هذا اتلطور يف جتليات نزعة إنسانية تأخذ

يف جوهرها اجلوانب اخلالقة يف اإلنسان اليت تتمثل يف القلب واجلسد والعاطفة والوجدان ،وإحياء
اجلوانب اإلنسانية وتلبية متطلباتها يف اجتاه حتقيق الغاية اإلنسانية من وجود اإلنسان ،وظهر ما يطلق

عليه الزنعة اإلنسانية يف احلياة والرتبية ،وادلعوة إىل األفاكر الرتبوية اآلتية:

 -1العودة إىل كتب القدماء وحكمتهم ،فاألدب الالكسييك الالتيين واإلغرييق القديم يمثل مركز

اهتمام اإلنسانيني ،وحبهم للعلوم العقلية والفلسفية.
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ً
ً
ً
ً
 -2اتلأكيد ىلع شخصية الطفل وحمبته واحرتامه بوصفه كينونة إنسانية خرية وأصيلة ،فالطفل
ً
ً
ً
ًّ
سلبيا ،وليست الطفولة مرحلة انتقايلة ،بل يه كينونة إنسانية قائمة بذاتها ومؤثرة يف
ليس اكئنا
تكوين الشخصية وبعثها يف اجتاه اخللق واإلبداع.

 -3أهمية بناء اجلانب العقيل انلقدي يف الطفل ،وبناء ملكة احلكم واتلفكري عند الطفل عرب

منهج احلوار انلقدي املستمر بني املعلم واتللميذ.

 -4اتلأكيد ىلع روح املنافسة بني األطفال واملتعلمني للوصول إىل أىلع درجة من درجات انلضج

العقيل واإلبداع اذلهين عند انلاشئة واألطفال.

 -5اتلوازن بني اجلسد والعقل وانلفس ،وبني انلفس والعقل واجلسد ،وإاعدة االعتبار لإلنسان

كجوهر ال ينفصم عراه بني اجلسد والروح والعقل وانلفس.

 -6اتلأكيد ىلع إماكنية العقل يف االكتشاف وابلحث واإلبداع والكشف عن جماهل الطبيعة واإلنسان.
[انظر :وطفة ،الزنعة اإلنسانية يف الرتبية ،ص ]4

وحتولت الزنعة اإلنسانية مع الزمن إىل نزعة شلكية قوامها االهتمام بلغات القدایم وآدابهم ،وصار
ً
هدف الرتبية االهتمام بمظاهر اللغة واألدب عوضا عن احلياة ،واالهتمام بالشك ىلع حساب اجلوهر
واملضمون .وقد شاع هذا انلوع من الرتبية يف مدارس أوروبا من القرن السادس عرش حّت منتصف
القرن اتلاسع عرش .وسميت هذه الرتبية اإلنسانية الضيقة بالشيرشونية (نسبة إىل شيرشون رائد هذا

االجتاه يف العرص الروماين) ،وهدفت إىل تمكني الفرد من اإلنشاء بالالتينية ،واكنت مناهج املدرسة
ً
قائمة ىلع دراسة كتابات شيرشون ومقدليه وطريقته يف احلديث .وهكذا قامت الرتبية اإلنسانية ىلع
استعراض األدب الالكسييك ،وتعليم األطفال قواعد اللغة الالتينية ،وقواعد ايلونانية ،واحلساب .أما
ً
الطرائق املتبعة فاكنت شلكية ال تأخذ طبيعة الطفل بعني االعتبار ،وصار االستظهار واحلفظ واتللقني
األصم هو أساس الرتبية ومناهجها.

وقد اعتمدت هذه الرتبية العقاب ابلدين ،وبذلك تشابهت الزنعة اإلنسانية يف الرتبية مع الرتبية يف
ً
العصور الوسطى من حيث إهماهلا للجوانب اإلنسانية يف اإلنسان بعد أن اكنت ممثلة هلذا اتلوجه

اإلنساين[ .انظر :املصدر السابق ،ص ]3

وبعد بضعة قرون من زمن روما القديمة والوسطى وحّت القرن اثلامن عرش اكن اتلعليم اإلنساين

والليربايلة اإلنسانية مصطلحني مرتادفني يصنفان للتعليم املناسب لإلنسان احلر .واهلدف من مثل
هذا اتلعليم هو حتقيق اكمل للحياة البرشية السوية مع امتالك اثلقافة والروح .ولكن يف القرنني

املاضيني ،حتولت االجتاهات اثلقافية اتلنويرية إىل العلم واتلفكري انلقدي والليربايلة وادليموقراطية

واملساواة؛ مما انعكس ذلك ىلع تغريات يف انلظريات واملمارسات اإلنسانية يف اتلعليم .فقد أصبحت
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ً
ً
ً
ً
ً
أكرث ديموقراطية وتعددية ،ومنفتحة ومراعية للثقافة ،فضال عن الفروق الفردية ،وااللزتام بأنسنة
طالبهم يف ي
جو من احلرية الفكرية واألخالقية ،مع استقاليلة وتعددية وديموقراطية ،وتوفري نوع من
اتلعليم حيرر الطلبة من أغالل اجلهل ،واتلعصب ،واتلحزي ،واالغرتاب ،والويع الزائف ،وتمكينهم
من تفعيل اإلماكنات البرشية ،ما يؤدي إىل االستقالل اذلايت الاكمل ،وإجناز احلياة البرشية[ .خليل،

مبادئ اتلعليم اإلنساين وأشاكهل ،ص ]2

وقد تطور اجتاه أنسنة اتلعليم من خالل أربع مراحل تارخيية:

األوَل :اتلعليم اإلنساين الالكسييك اذلي يفرتض وجود مثال اإلنسان الاكمل ،وتعود أصول هذا
ً
خصوصا يف أفاكر بروتاغوراس وسقراط وأفالطون
الشك من اتلعليم اإلنساين إىل أثينا القديمة،
ً
وأرسطو .وبما أن العلوم اإلنسانية تعترب ً
معياريا واتلعليم اتلكويين للحرية الشخصية اليت تهدف
إطارا

إىل اتاذ القرار السليم والطباع انلبيلة .واكنت احلقبة األوىل يه احلقبة اليت سموا فيها أنفسهم
اإلنسانيني .هؤالء اإلنسانيون اكنوا مصممني ىلع حترير أنفسهم من اجلهل واتلعصب للرأي واحلرية

والكرامة اليت ال ينتجها اإلنسان إال إذا تم اكتسابها وتمت ممارستها .كما رأى هتشيزن ()Hitchens
وآدلر(« .)Adlerإن أفضل طريقة تلعليم يلربايل يف الغرب يكمن يف أعظم األعمال اليت أنتجها الغرب»
من عرصاتلنوير اىل نهاية القرن العرشين ،مع أفاكر اكنط وميل وأرنودل ونيومان ()Neumann

وباببيت وهتشيزن ويلفينغستون ( )Livingstoneوماريتان وآدلر وكريك وآخرون؛ ألن «هذه
ادلراسات جتعلنا حنقق ونمارس الفضيلة واحلكمة» [انظر :املصدر السابق ،ص .]3

ً
ً
متحزيا للثقافة الغربية ومنتجاتها
ويمكن القول إن هذا الشك ألنسنة اتلعليم يمثل اجتاها
ًّ
وجتزيئيا للمعرفة ألنه يركز ىلع فروع من العلوم دون غريها ،كما أن هذا الشك لألنسنة
املعرفية،
يتجاهل األديان ،ودورها يف تربية شخصية اإلنسان وتعليمه.

ومن هنا بزغت احلركة اإلنسانية الواقعية اجلديدة يف أعمال عدد من الرواد اإلنسانيني اذلين عرفوا

بإيمانهم املطلق باإلنسان كقيمة إنسانية .وأبرزهم إيراسموس ورابليه ()François Rabelais

ومونتني ( ،)Michel de Montaigneواذلين أعلنوا ثورتهم ضد الرتبية الشلكية الضيقة ورفضهم
املطلق ملختلف األشاكل الرتبوية االغرتابية السائدة يف عرصهم ،واتلبشري برتبية إنسانية جديدة تبحث

عن القيمة اجلوهرية لإلنسان ،وتعمل ىلع إاعدة االعتبار للجوهر اإلنساين .فاإلنسان ليس قيمة
ً
ً
شلكية؛ ولكنه إنسان يتدفق باملعاين اإلنسانية ،ويمتلك قلبًا وعواطف وميوال إنسانية ،إنسان يفيض

جبسد ينبض باحلس واحلركة ،ومن ثم فإن تلبية مطالب اجلسد
بقدرة ىلع اتلأمل واتلفكري ،وحييا
ل
والروح واحلياة والعقل تمثل اجلوهر احلقييق إلنسانية اإلنسان .وتلك يه الغاية اليت اكن يسىع إيلها ك

.................................................................................................................................. 116جملة ادليلل العدد 17
مفكر إنساين أصيل ،وابلحث عن اإلنسان وتأكيد قيمته اإلنسانية ،وحتديد السبل واملضامني
والغايات الرتبوية واألسايلب اليت تمكنه من الوصول إىل الغاية اليت تمكنه من حتقيق اتلوافق بني

اإلنسان ،وقيمته اإلنسانية من جه لة ،وبني اإلنسان والواقع اذلي يعيش فيه من جه لة ثانية[ .انظر:
وطفة ،الزنعة اإلنسانية يف الرتبية ،ص ]4

اثلانية :اتلعليم اإلنساين الرومانيس ،الطبييع أو العاليج :وظهر ألول مرة يف القرن اثلامن عرش

مع كتابات روسو ( ،)Rousseauوأفاكره حول إنشاء حياة طيبة ينسب اخلري فيها لطبيعة اإلنسان
ونزاعته ذاتية اتلنظيم ،ولعفوية القوى الطبيعية ،وللتوجيه اذلايت واألصالة الشخصية .واإلنسان اجليد

 -كما يديع روسو  -هو اذلي يظهر املشاعر اليت تندمج مع العقل واملصلحة الشخصية مع املصلحة

املشرتكة .وهذه األفاكر حول خري اإلنسان واتلعليم الطبييع ودلت يف القرنني اتلاسع عرش والعرشين،

وتبناها بستالوزي ( )Pestalozziوفروبل ( )Fröbelوديوي ( )Deweyوروجرز ()Rogers

وماسلو ( )Maslowوكمب ،وغريهم .وأضافوا إيلها مفاهيم مثل الراعية وانلمو ،وحتقيق اذلات،

واتلنظيم اذلايت واثلقة واخلربة واألصالة ،واملناخ ادليموقرايط الرتبوي؛ وذلك تلعزيز استمرار بناء

شخصية الشباب وتقرير ذواتهم الشخصية .وإن الرتبية احلقة يه "استخالص" ايلقظة وحتقيق اذلات
من الطبيعة ادلاخلية للفرد[ .انظر :خليل ،مبادئ اتلعليم اإلنساين ،ص ]6

ورغم اتلطور احلادث يف هذا الشك للتعليم اإلنساين ،وتركزيه ىلع حرية اإلنسان ،وتعزيز مفاهيم

الراعية وتنظيم اذلات واجلوانب ادليمقراطية للرتبية ،لكن منطلقات هذا الشك للتعليم تنطلق من

انلظر لإلنسان ىلع أنه اكئن خري بطبيعته ،والتسليم بقدرة الطبيعة ىلع بناء شخصية اإلنسان ،وما

يتضمنه ذلك اتلوجه من مغالطات من منظور ادليانات السماوية ،فيف الرؤية اإلسالمية يودل اإلنسان،
َْ
ً
َََْ َ َ ُ ُ َ َ
َ
وإما يكون ً
ً
ورها
رشيرا وفقا ألفعاهل ،ومعتقداتهَ  ،ونف لس َو َما َس َّواها  فألهمها فج
خريا أو يكون
َ َ
َََْ َ
اها  قَ ْد أَفْلَ َح َمن َز َّاك َها َ وقَ ْد َخ َ
اب َمن د َّساها[ سورة الشمس .]10 - 7 :كما إن هذه الصورة
وتقو
للتعليم اإلنساين جتاهلت دور األديان يف الرتبية ويف تنظيم حياة اإلنسان ،ومن ناحية أخرى فإن

الطبيعة ما يه إال أحد املخلوقات ،وباتلايل فالطبيعة رغم تأثريها ىلع حياة اإلنسان بصورة أو بأخرى

إال أن هناك من هو أقوى وأقدر ىلع تدبري حياة البرش واملخلوقات ،وهو اخلالق .

اثلاثلة :الوجودي اإلنساين :ويقوم هذا اتلعليم ىلع أفاكر نيتشه ( )Nietzscheوكريكيغارد

( )Kierkegaardوسارتر ( )Sartreواكمو ( )Camusوبريمو؛ ويرفض الرتبويون الوجوديون الفكرة
اتلقليدية للبرش ىلع أنهم "اكئنات اعقلة" ،والفرضية الرومانسية ىلع أنه يوجد يف ك واحد منا "طبيعة

داخلية" أو "ذات ثابتة" وأنها جيدة وممزية .بل يرى الوجوديون أن جوهر اإلنسان هو احلرية ،وأنه ال
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يمكن للبرش اللجوء إىل سلطة خارجية ،سواء طبيعية أو خارقة (واملقصود هنا األديان والغيبيات).

[انظر :خليل ،مبادئ اتلعليم اإلنساين]

وهذا الشك للتعليم ينكر باللكية وجود أي سلطة خارجية ىلع حرية اإلنسان ،وينكر دور األديان،

وهذا يتناغم مع الفكر الفلسيف الوجودي ،واذلي يعطي مطلق احلرية لإلنسان دلرجة وصل معها

أصحاب الفكر الوجودي املتطرف إىل ما يشبه "تأيله اإلنسان".

الرابعة :اتلعليم الراديكايل أو الرتبية انلقدية :وظهر مع نظريات فريري وأبل وجريو وسيمون

وكوزول ( )Kozolالرتبوية .وتبىن ادلعوة إىل دراسة القضايا الرتبوية يف إطار حتليل السياق اثلقايف
ٌ
ٌ
مبارش ىلع انلمو ابلدين والعاطيف والفكري
تأثري
واالجتمايع واالقتصادي ،وحقائق احلياة اليت هلا
واألخاليق للغابلية العظم من األطفال.

ً
ومن هنا داع املربون الراديكايلون إىل أن تصبح الرتبية أكرث سياسية ،وهذا يعين ثالثة تغيريات

مهمة يف نظامنا اتلعلييم[ :انظر :خليل ،مبادئ اتلعليم اإلنساين ،ص ]8

ً
أ -أن اتلعليم والسياسة واخلطاب واملمارسة تتعامل مبارشة مع مفاهيم القوة وانلضال والطبقة،

والعدالة االجتماعية واإلماكنية.

ب -أن يهدف املعلمون إىل حترير وتمكني طالبهم حنو الويع انلاقد واتلأكيد ىلع وجهة انلظر اليت

تسمح للناس من السيطرة ىلع حياتهم.

ج -أن املعلمني كما يقول جريو« ،نضال مجايع كمثقفني يف اتلحول  ...جلعل املدارس ديموقراطية

جلميع األطفال ،بغض انلظر عن العرق والطبقة واجلنس والعمر ألن يتعلموا أن يكونوا قادرين ىلع

املشاركة الاكملة يف انلضال املستمر ىلع جعل ادليمقراطية الوسيلة اليت تمدهم باإلماكنيات يلتمكنوا
من العيش الكريم يف جمتمع اعدل.

ويتضح من حتليل مجلة أفاكر اتلعليم الراديكايل تبين هذا االجتاه ألفاكر العدالة االجتماعية

واتلعليمية ،ورضورة ربط الرتبية بسياقاتها اثلقافية واالجتماعية والسياسية ،وأن يكون وظيفة اتلعليم

اجلوهرية يه توعية اإلنسان وتنويره ،ونرش الويع انلاقد ،وخلق املواطن النشط املتفاعل واإلجيايب،

وانلضال من أجل الوصول إىل جمتمع اعدل ،وهذه مجلة من املطالب اليت ركز عليها أنصار هذا الشك،

وعمقوا من اتلفكري فيها وادلراسة حوهلا.

ورغم االختالفات بني هذه األشاكل األربعة للتعليم اإلنساين ،إال أنها تتفق ىلع أن عمل اتلعليم

اإلنساين هو تمكني األفراد إىل ما يؤدي إىل حيوية احلياة السليمة اليت تتمزي بيقظة وتفكري مدروسني

وسلوك أخاليق ومشاركة سياسية ومشاركة حقيقية يف احلياة وتقدير اجلمال يف الطبيعة والفن ،وتطوير
ً
أشخاص متاكملني يف احلكمة واملسؤويلة ،وحتقيق اتلاكمل يف طالبهم ،فضال عن االرتباط بني حق
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ً
االلزتام واألصالة ،وحتمل املعلمون املسؤويلة الشخصية يف أن يكونوا مثاال يف فن احلياة ،وخلق جو

تربوي يف مدارسهم يتصف بالراعية وادلعم واثلقة واحلوار واالحرتام والتسامح واإلنصاف وحتقيق

احلرية وااللزتام واملسؤويلة واملعاملة باملثل[ .انظر :خليل ،مبادئ اتلعليم اإلنساين]

ً
ً
ويرى إدجار موران ( )Edgar Morinاملفكر الفرنيس الشهري أن «هناك حاجة ماسة ملراجعة
ً
انفتاحا وتفه ًما
جذرية لك األنظمة الرتبوية ،بغية إصالح فكري وتربوي ،جيعل اإلنسانية أكرث

ملشالكت األرض ،وتتأسس أهمية هذا املرشوع املوراين ىلع رؤية معرفية تقيض بأنه إذا أردنا أن
ً
ً
نمتلك مستقبال لإلنسانية  -وفقا هلذه الرتبية  -فيجب أن نتجاوز الفكر اتلجزييئ اذلي أسسته
ًّ
تارخييا  -الالويع الغريب ،للتأسيس لفكر بديل يقوم ىلع االعرتاف
العقالنية ادليكارتية اليت تشك -

بتعدد أبعاد الطبيعة اإلنسانية .إن هذه املقاربة تعمل ىلع أنسنة الرتبية من أجل الويع بمصري انلوع
ً
ًّ
أساسيا لرتبية املستقبل وللتنمية اإلنسانية ،فرتبط بني املعرفة
االنساين املتشتت ،تلجعل منها رهانا
والويع بالرشوط الوجودية املشرتكة لك البرش ،والويع بالرثاء الرضوري املتمثل يف تنوع األفراد

ً
منهجا للتنمية من دروس الفكر املركب إلداغر
والشعوب واثلقافات» [حممد ،مصطىف ،أنسنة الرتبية واتلعليم

موران ،ص .]726

ومن هنا انطلقت ادلعوات املطابلة بأنسنة اتلعليم؛ من أجل اإلعداد ملستقبل أفضل ،واالهتمام
ً
بالطالب كإنسان وليس آلة تتلىق املثريات تلصدر االستجابات ،فتضاؤل الروح اإلنسانية فيما يتعلم
ً
الطالب يشك خطورة جيب عدم اتلغافل عنها يف زمن تزايدت فيه األزمات واخلالفات ،بل هناك
حاجة إىل منح الطالب الفرصة يف اتلعبري عن نفسه ،وعن مشاعره وإشباع حاجاته انلفسية ،وحتويل
ً
ً
ً
املدارس إىل بيئة إنسانية نقية تتبىن ً
واحرتاما ،وتغيري الواقع وجعله أكرث
قيما ومبادئ ومودة ورفاهية

ً
إنسانية حّت ينمو الفرد ًّ
سليما ،يمتلك املعرفة واملهارات العرصية واتلفكري اإلبدايع ويواجه
نموا
ً
ًّ
اتلحديات بعقل ل
ورقيا.
واع ،ويؤمن باحلوار ويتفاءل باملستقبل ،ويسهم يف بناء حياة أكرث مجاال
ّ
ّ
ج -تزايد اْلاجة إل أنسنة الَتبية يف ظل اتلحديات املعارصة
تتمزي األوضاع السائدة يف اعلم ايلوم بعدد من املفارقات ،فيف حني أسفر تسارع العوملة االقتصادية
ًّ
ً
أنماطا من اإلنتاج تنخفض فيها أعداد العمال املستخدمة،
اعمليا ،نراه يُنتج
عن خفض نسبة الفقر

ً
مما يزيد نسب ابلطالة بني الشباب ،وتعمل العوملة االقتصادية أيضا ىلع تعميق أشاكل الالمساواة بني
ُ
ُ
بدلان العالم ،وداخل ك بدل .وتسهم األنظمة اتلعليمية يف ترسيخ هذه الفوارق؛ إذ تغفل احتياجات
الطالب اتلعليمية يف املناطق املحرومة وابلدلان الفقرية .وها يه أنماط انلمو االقتصادي الراهنة
ً
املقرتنة بانلمو ادليمغرايف واتلوسع العمراين تستنفد املوارد الطبيعية غري املتجددة وتلوث ابليئة ،مسببة
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ً
ً
ً
ً
ً
فادحا ،زيادة ىلع ذلك ،االنتشار اهلائل يف اتلعصب اثلقايف وادليين ،واتلعبئة
أرضارا بيئية ومناخية
السياسية ىلع أساس هوية االنتماء ،وتصاعد اإلرهاب ،وتفيش احلروب والزنااعت ادلاخلية وحّت
العنف ،داخل األرسة واملدرسة[ .انظر :تقرير منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم واثلقافة (ايلونسكو) ،ص

]16

وبدخول العالم يف عرصنا هذا مرحلة اثلورة الصناعية الرابعة بدأنا نشهد ظهور ابتاكرات حديثة قللت
من دور اإلنسان ىف صالح اآللة ،من خالل ما يُعرف ًّ
حايلا باذلاكء االصطنايع؛ األمر اذلي تسبب حبدوث
متغريات فرضت ىلع حكومات العالم عملية تطوير مناهج عملها ملواكبة جمريات املستقبل.
وينطوي ما حيصل من اتلغريات ىلع آثار تص الرتبية واتلعليم ،ويؤذن بظهور سياق اعليم جديد
ً
ً
ً
منظورات جديدة
ممارسات جديدة فحسب ،بل تقتيض أيضا
للتعليم ،وال تستلزم هذه اتلغريات
ل
ل
يُنطلق منها لفهم طبيعة اتلعلم ودور املعرفة والرتبية واتلعليم يف اتلنمية البرشية .ويتطلب السياق

اجلديد من اتلحول االجتمايع أن ننظر من جديد يف مقصد الرتبية واتلعليم ويف تنظيم اتلعلم.
ً
وقد تزايد استخدام مصطلح "األنسنة" يف آخر عرشين سنة يف ظل هيمنة اتلكنولوجيا ىلع العالقات
بني البرش ،حّت حتول اإلنسان إىل اكئن رقيم افرتايض حيرض يف الفضاء اإللكرتوين أكرث من حضوره يف
احلياة الواقعية وأصبحت اتلقنية يه املسيطرة ىلع عقله وطريقة تفكريه وسلوكياته أكرث من املشاعر

اإلنسانية ،وباتلأكيد إن تأثري جاحئة كورونا العاملية شمل مجيع املجاالت من حونلا بما فيها اتلعليم،

حيث أغلقت أغلبية دول العالم املدارس واجلامعات حول العالم ،وكخطة بديلة جلأت بعض
املؤسسات اتلعليمية للتعليم ابلديل عرب اإلنرتنت أو ما يسم اتلعليم عن بُعد ،اذلي يستند ىلع نقل

املقررات ادلراسية للبيئة اتلعليمية االفرتاضية ،ويف حالة عدم نقلها دون اتساق مع ابليئة اتلعليمية
اجلديدة فقد يؤدي إىل نتائج عكسية ىلع مستوى اتلحصيل ادلرايس وادلافعية واإلجناز.

وتشك أنسنة الرتبية أحد أهم املنطلقات يف مواجهة ما تشهده املجتمعات اإلنسانية ايلوم من
ٌ
كثري من املفكرين يف اتلنظري لزنوع
إكراهات ،ومظاهر تبعية ،واغرتاب ،واستالب اذلات ،فقد أسهم

الفرد حنو استقاليلته اذلاتية يف إطار مسؤويلاته االجتماعية حبيث تقوي حريته يف اختيار أنماط احلياة
ً
بمستوياتها املختلفة ،وقد تزايدت أهمية أنسنة الرتبية خاصة مع تنايم سيطرة أفاكر وقنااعت معطيات
الربح واملادة والرصاع واتلنافس واهليمنة والسيطرة ،وممارسات العنف انلاعم العنف (الرمزي)؛ حيث

حيمل هذا العنف ما يتعارض مع قيم احلق ،واخلري ،واجلمال اليت تشك بمجملها منطلق األبعاد
اإلنسانية يف الرتبية ،واليت تعىن بإيقاظ طاقة الروح الرضورية ،واتلوجه اإلنساين ملواجهة ثقافة

الصمت ،واستعادة ويع اإلنسانية املستلبة ،واتلمكني من رفض أشاكل الظلم ،والطغيان تلجاوز
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الواقع يف تناقضاته املختلفة[ .انظر :الرشيف ،األبعاد اإلنسانية للرتبية وأهدافها يف مواجهة الظاهرة االستالبية
للعنف الرمزي ،ص ]157

َّ
ً
إن خطورة تضاؤل الروح اإلنسانية فيما يُعلم للطلبة ال يمكن جتاهلها ،خاصة يف الزمن احلايل اذلي

تزايدت فيه اإلنكسارات واألزمات ،وانبثقت منه العصبيات والطائفيات ،وصار اإلنسان ال يعرف

من إنسانيته إال الرغبات املادية وابليولوجية اليت جيب أن يلبيها بأي وسيلة اكنت ،مما زاد من املنافسة
والرصاع اإلنساين ،ومعهما ضعفت القيم األخالقية ،وصارت املجتمعات تشعر أنها غري قادرة ىلع حل

إشاكيلاتها ،وغري قادرة ىلع استنهاض رأسماهلا البرشي كما تفعل املجتمعات األخرى ،مع أنها تعلم
وتنفق ىلع اتلعليم.

ولعل رس جناح املجتمعات وتقدمها يكمن يف بناء اتلعليم ىلع قاعدة إنسانية ،تركز ىلع ك األنشطة

واملواد اإلنسانية؛ ألنها الوسيلة األهم يف إصالح املجتمع من خالل مساعدته ىلع اتلخلص من الرشور
َّ
واآلثام واالحنرافات ،لكن كيف يمكن أن تسهم الرتبية يف عالج األمراض االجتماعية ويه تقدم بصورة
خمتلفة عن الواقع ،وال تتيح للطلبة ترشحيها من أجل بناء مواقف ملواجهتها ،وادلفاع عن قيم املسؤويلة
واملواطنة واالجتماع اإلنساين ،وفاعلية اإلنسان يف بناء نموذج حضاري يشابه انلماذج اليت وصلتها إيلها

اإلنسانية حيث السيادة لقيم القانون واملؤسسية واالنضباط واالبتاكر واإلبداع واتلعاون وانطالق الفرد
ً
مدنيا ،وامتالك اإلنسان ألدوات اتلعبري ،هل يمكننا أن نعد اإلنسان اذلي يقود إىل بناء هذا
الفاعل
ً
املجتمع العظيم ،بدال من أن نقود إىل بناء إنسان يكرس حالة الضعف واالنكسار واالغرتاب عن املجتمع؟
[انظر :املعمري ،أنسنة اتلعليم واسرتداد اإلنسانية املسلوبة ،ص ]11

اإلجابة ىلع ك التساؤالت يكمن يف الغاية من الرتبية ،وإىل أين تتجه الرتبية بكل مؤسساتها
ً
وآيلاتها ،إذ جيب أن تتجه إىل إعداد اإلنسان وفقا ملتغريات العرص وحتدياته وتلبية احتياجاته

إنسان متأمل ومفكر ومتفاعل وإجيايب مع املجتمع من حوهل ،بل مع قضايا
واحتياجات املجتمع،
ل
ي
اإلنسانية والبرشية كك؛ ألننا يف اعلم صغري يتأثر لكه ببعضه.

ومن هنا انطلقت الرصااعت حول الغاية من اتلعليم ،وبدأت املسايع احلثيثة حنو توفري نوعية

تعليم تكفل اتلقدم املنشود ،ويعترب هذا من ادلوافع األساسية للمناداة بأنسنة اتلعليم ،من أجل

اإلعداد ملستقبل أفضل باالهتمام بالطالب كإنسان وليس آلة تتلىق املثريات تلصدر االستجابات،
ً
فتضاؤل الروح اإلنسانية فيما يتعلم الطالب يشك خطورة جيب عدم إهماهلا يف زمن تزايدت فيه
األزمات واخلالفات ،فيجب منح الطالب الفرصة يف اتلعبري عن نفسه وعن مشاعره وإشباع حاجاته
ً
ً
انلفسية ،وحتويل املدارس إىل بيئة إنسانية نقية تتبىن ً
واحرتاما ،فنحن
قيما ومبادئ ومودة ورفاهية
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َ
ً
إنسانية حّت ينمو الفرد ًّ
سليما ،يمتلك املعرفة واملهارات
نموا
حباجة إىل تغيري الواقع وجعله أكرث

العرصية واتلفكري اإلبدايع ،ويواجه اتلحديات بعقل ل
واع ،ويؤمن باحلوار ،ويتفاءل باملستقبل،
ً
ً
ًّ
ورقيا .فالرتبية وفقا هلارمان جيب أن تكون يف خدمة الفرد ،وأن تسمح
ويسهم يف بناء حيا لة أكرث مجاال
هل يف إدراك عميق تلجربته ادلاخلية ،وأن تسمح هل بإطالق قدراته ومواهبه[ .انظر :وطفة ،أنسنة الرتبية يف

زمن احلداثة ،ص ]98

وال نقصد بأنسنة الرتبية اتلخيل عن الرؤية اإلسالمية لإلنسان ،وأهمية القيم اإلنسانية ،كما ارتأى

أصحاب الفكر اإلنساين ،بل ىلع العكس؛ فادلين هو املنهج اذلي جيب أن يقيم عليه اإلنسان حياته،

واإليمان باخلالق وتعايلمه ،وأن اإلنسان ما هو إال أحد املخلوقات مهما اكنت قدراته وإماكناته ،ويف الوقت
ً
ي
تراحم وتواد ،واحرتام اإلنسان لكونه إنسانا وىلع هذا ومن املفيد هنا
نفسه اإليمان بالقيم اإلنسانية من
ل
َ َ
أن نالحظ كرثة خطاب القرآن للناس بهذه األلفاظ اليت تشعرهم بوحدة أصلهم اإلنساين "يا أيها
َ َ
َّ
َ
ين َ
انل ُ
اذل َ
َّ
آمنُوا" دون أن يمزي باخلطاب
يها
اس" و"يَا بَ ِين آ َدم" كما خاطب أبناء ادلين الواحد بقوهل" :يا أ
ِ
ً
ً
ُ َّ
إن َّ
رب ْ
كم
أمة ىلع أمة أو فريقا ىلع فريق« .وجاء عن جابر بن عبد اهلل أن الرسول  قال« :يا أيُّها انلاس
َ
َ
ْ َ
ٌ
يم ،وال ل َ
عريب ىلع َ
ألسود ىلع َ
َ
ي
فضل ِل ي
عج ِ ي
عج ِ ي
أمحر إال
أسود ،وال
ألمحر ىلع
عريب ،وال
يم ىلع
واحد ،أال ال
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
ُ
قوى .إن َ ْ
باتل َ
َّ
هلل أتقاك ْم[ »األبلاين ،اغية املرام ،ص .]313
أكرمكم عند ا ِ

وىلع ذلك فإن اإلسالم اعتىن باإلنسان ،وأكد ىلع تكريم اإلنسان ،ورشح حقوقه وواجباته ،كما
ً
ساوى بني مجيع البرش ،فال فضل لعريب ىلع أعجيم إال ً
وتأسيسا ىلع
بناء ىلع معيار اتلقوى واإليمان،
ذلك يتوجب ىلع الرتبية أن تركز ىلع تربية شخصية الفرد من مجيع جوانبها ،سواء العقيل ،أو اخلليق أو
االجتمايع ،أو انلفيس ،أو اجلسدي ،ومن أبرز تلك اجلوانب اجلانب اإلنساين الرويح ،واذلي أغفلته

الكثري من الفلسفات الرتبوية الغربية احلديثة اليت ركزت ىلع املادة والعلم واتلكنولوجيا وتطبيقاتها.

د -الَتبية العربية ونزعة األنسنة
إن أهم مظاهر أزمة الرتبية العربية هو «غياب الفلسفة الرتبوية الواضحة اليت يقع ىلع اعتقها نقد
ً
وحتليل وتنسيق وتوجيه العمل الرتبوي من جوانبه اكفة ،وإن عدم وضوح هذه الفلسفة يف معظم
ابلدلان العربية أدى إىل اخنفاض كفاية األنظمة اتلعليمية العربية» [انظر :جيدوري ،ملاذا فشلت الرتبية يف

بناء اإلنسان العريب ،ص .]21

ًّ
حايلا ،فال يوجد فلسفة واضحة ،وال توجد رؤية
ولعل ذلك أبرز أسباب أزمة اتلعليم اليت نشهدها

مبنية ىلع أسس عملية وخمططة ،وهناك اختالالت بنيوية ووظيفية يف انلظم اتلعليمية املعارصة
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وبدرجات متفاوتة.
وتعاين اغبلية أنظمتنا اتلعليمية العربية ايلوم من حال لة من الرتدي واتلقهقر ،فأوضاع اتلعليم دلينا

ايلوم شديدة التشابه مع أوضاع اتلعليم والرتبية يف يف العصور الوسطى يف أوربا؛ نتيجة العديد من

األسباب ،وهناك عوامل مشرتكة بني املرحلتني تتمثل يف شلكية اتلعليم ونصيته وغياب ابلعد اإلنساين

يف خمتلف املظاهر الرتبوية يف الرتبية األرسية كما هو احلال يف الرتبية املؤسساتية .فاألجيال العربية
تعيش أكرث حاالت االغرتاب الرتبوي اليت تتمثل يف إسقاط مطالب الروح واجلوهر اإلنساين ،فال يه

تمسكت برتاثها العريب واإلساليم ،وال استطاعت يف الوقت نفسه جتسري الفجوة احلضارية بينها وبني

بدلن العالم املتقدم.

حنن أحوج ما نكون ألنسنة الرتبية؛ وذلك بغية إنشاء جيل شبايب يمتلك املعرفة واملهارات العرصية

واتلفكري اإلبدايع ومواجهة اتلحديات ويؤمن باحلوار وحيرتم اآلخر ويتفاءل باملستقبل ويمتلك
ً
ً
ً
شخصية ديناميكية جذابة ،ويف الوقت نفسه يرتكز ىلع منظومة قيمية منبعها تراثه وثقافته اإلسالمية

والعربية[ .انظر :عبيدات ،أنسنة اتلعليم ،ص ]31

ً
انطالقا من مواجهة مجيع اتلحديات الراهنة واملستقبلية اليت تفرضها ثورة العوملة ينبيغ أال يبىق

العرب واملسلمون خارج العرص وخارج اتلاريخ ،بل ال بد من اإلعداد ملواجهة هذه اتلحديات يف

مطلع القرن احلادي والعرشين؛ من أجل محاية احلضارة العربية اإلسالمية وضمان انفتاحها ىلع

احلضارات العاملية؛ ذللك فإن ادلور الكبري اذلي يمكن أن تقوم به الرتبية  -باتلعاون مع سائر
النشاطات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغريها ،وكونها الركزية األساسية يف إعداد انلاشئة

واألجيال للمستقبل  -هو االستجابة حلاجات اإلنسان اآلنية واملستقبلية ،وتيسري احلصول ىلع
ً
معتمدا ىلع نفسه ً
قادرا ىلع تكوين
املعرفة؛ ألن املعرفة يه أداة تلحرير اإلنسان من اجلهل ،وجعله

أحاكمه واختيار ما يناسبه من الوظائف ،باإلضافة إىل ما تسهم به الرتبية من اتلغيري وخلق روح القدرة

ىلع اتلغيري ،وما ذللك من نتائج تؤدي إىل توفري بيئة اجتماعية وثقافية صحية تضمن صون حقوق
اإلنسان يف العيش حبرية وأمن واستقرار[ .انظر توفيق ،آفاق إبداعية يف الرتبية العربية ..نزعة األنسنة ألنسنة

الرتبية وتربية اإلنسان ،جملة املعرفة الرتبوية ،العدد  ،1ص ]214

ومن ثم حنتاج إىل تبين الراكئز اآلتية يف أنظمة اتلعليم الراهنة:
1ـ أنسنة اتلعليم تعين اتلمسك بادلين وقيمه اليت داع إيلها القرآن الكريم والسنة انلبوية املطهرة،
ً
ً
وتطبيق مبادئه وأسسه يف احلياة ،وأن تكون الرتبية أداة أو وسيلة تلنمية شخصية اإلنسان من مجيع

جوانبها اجلسدية والعقلية والروحية واالجتماعية واخللقية.
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ي
وتكافل ،واحرتامل لكرامة اإلنسان،
وتراحم
2ـ فضل اإلسالم يف ادلعوة إىل قيم اإلنسانية من تواد
ل
ل
ً
ً
وصون حقوقه لكونه إنسانا بغض انلظر عن لونه أو عرقه أو جنسه أو دينه ،وانلظر إىل احلياة نظرة
توازنية جتمع بني ادلنيا واآلخرة ،وبني جسد اإلنسان وفكره وروحه ،وأن تعمل مؤسسات املجتمع
ٌ
سواء األرسة أو املدرسة أو املسجد ىلع غرس منظومة القيم واملبادئ يف انلاشئة.
ٌ
سواء يف ابليئة اتلعليمية ،أو املناهج
3ـ أنسنة اتلعليم تعين االهتمام حباجات الطالب بكل فئاتهم

واملقررات ،أو طرق اتلدريس املستخدمة.

4ـ أنسنة اتلعليم تقتيض إنشاء العالقات االجتماعية ىلع أساس من احلوار واملشاركة بني الطالب

واملعلم ،أو الطلبة مع بعضهم أو املعلمني مع بعضهم ،فأنسنة اتلعليم تقتيض اتلعامل بإنسانية بني
ٌ
سواء يف اتاذ القرار أو رسم السياسات أو اتلطوير أو بناء املهارات أو ثقافة
عنارص ابليئة اتلعليمية،
احلوار وغريها .وتعزيز ثقافة احلوار وتقبل اآلخر واحرتام اتلنوع اثلقايف واحلضاري وادليين ونبذ
ثقافات اإلقصاء ،والشللية واتلطرف واملحسوبية واألنانية.

5ـ أنسنة اتلعليم تقتيض إتاحة الفرص للفرد ألن يطور قدراته وينميها ،وأن يكون اتلعليم خلدمة
هذا اهلدف ،وباتلايل غرس مفاهيم االبتاكر واتلطوير والوسطية ونبذ اتلطرف والغلو.
6ـ أنسنة اتلعليم تقتيض أن حنول املعرفة إىل حكمة وثقة بانلفس ،وبناء الشخصية الشبابية ىلع

اتلفكري اإلبدايع واتلطوير واتلمزي ،ومهارات إنسانية جديدة اكلعمل اتلطويع واجلمايع.

7ـ أنسنة اتلعليم تقتيض غرس األمل واتلفاؤل وانلظرة اإلجيابية ال السلبية واتلطلع لألمام للميض
قُ ً
دما يف مسرية اتلطوير وانلماء.
8ـ أنسنة اتلعليم تعين دعم الفئات املهمشة أو الضعيفة كأصحاب اهلمم أو الفقراء.
9ـ أنسنة اتلعليم تقتيض دراسة األبعاد واآلثار اجلانبية اإلنسانية ألي قرار سيتخذ؛ ليساهم ذلك

يف منظومة العدل وإعطاء احلقوق ألصحابها وحماسبتهم ىلع واجباتهم.

10ـ أنسنة اتلعليم تقتيض نبذ التسلط والعنف واإلجبار واملساهمة يف القضاء ىلع الفقر وتشجيع

العمل اجلمايع ،واتلعاون ،ونبذ الفردية من خالل األنشطة واملناهج املدرسية.

11ـ أنسنة اتلعليم تقتيض الربط بني املقررات واإلسالم ،وأن يكون هناك نوع من اتلاكمل بني

املقررات ،واتلناغم من أجل بناء الشخصية اإلنسانية يف مجيع زواياها.

12ـ أنسنة اتلعليم تتطلب توعية الطالب بدورهم كبرش يف تنمية ذواتهم وأرسهم وجمتمعاتهم،
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وأهمية القيام بواجباتهم ،ورساتلهم يف احلياة ،وحتقيق الغاية من خلق اإلنسان ىلع وجه األرض.

اخلاتمة

ًّ
حايلا يف حياة البرش املعارصة ،واتلغريات املتسارعة يف منظومة القيم،
مع اتلطورات احلادثة

واتلحوالت يف األوضاع االقتصادية والسياسية واثلقافية واالجتماعية ،واتلقدم اهلائل يف اذلاكء
االصطنايع ،ومفرزات اثلورة اتلكنولوجية واملعرفية ،وتنايم اخلوف من نشوء الرصاع بني اذلاكء

اإلنساين واذلاكء اآليل ،وسيطرة اآللة ىلع حياة البرش ،وتزايد حدة الضغوط انلفسية نتيجة طبيعة

احلياة ،وتطور نظريات علم انلفس والرتبية ،ك ذلك يف جممله يزيد احلاجة إىل تربية إنسان متأمل

ومفكر ومبدع يستطيع مواجهة حتديات العرص ومتغرياته.

لقد رصنا ايلوم أحوج ما نكون إىل أنسنة اتلعليم يف ك مراحله ،وىلع ك مستويات القوى البرشية

ومنظومة اتلعليم؛ ألن االستثمار باإلنسان هو األساس ،وعلينا أن نسىع إىل تعليم حيافظ نلا ىلع هذا
اإلنسان اذلي هو أثمن ما نملك ،نعلمه إنسانيته ليك حيافظ ىلع إنسانية اآلخر ،نكرس فيها الشعور

بالكرامة ،ليك حيافظ ىلع كرامة اآلخر ،نعلمه كيف يدافع عن حقه ليك حيافظ ىلع حقوق اآلخرين .إننا
إنسان
حباجة إىل صناعة ثقافة تعليمية مغايرة للثقافة احلايلة ،ثقافة تستطيع من خالل أن نريب اإلنسان من
ل
إنسان نلفسه ولغريه ،نربيه ىلع احلرية وليس اخلوف منها ،وىلع املسؤويلة وليس اهلروب منها،
لغريه إىل
ل
ً
عظاما ،وال يمكن أن تتحرك هذه اثلقافة املضادة إال حني
علينا أن نزرع اثلقة يف طلبتنا ليك يكونوا

يكون انلقد إحدى أدواتها؛ ألن ذلك يساعد ىلع الفهم احلقييق ،ويساعد ىلع حتقيق االنطالقة ،إن لم
ً
ً
ومسلوبا من اآلخرين.
مسلوبا من نفسه
نقف ونفكر يف املمارسات احلايلة ،سيظل اإلنسان
وجيب أن نتمسك بثقافتنا العربية واإلسالمية ،وأن نعمل ىلع غرس القيم اإلسالمية يف نفوس

األطفال وانلاشئة من املراحل األوىل ،وأن نسىع إىل الرتكزي ىلع تنمية شخصية الطالب من مجيع

جوانبها دون الرتكزي ىلع اجلانب العقيل أو اجلسدي ىلع حساب اجلانب الرويح وادليين واألخاليق،
فليس معىن أنسنة الرتبية االبتعاد عن املبادئ والقيم اليت دعت إيلها الرشيعة اإلسالمية ،بل ىلع

العكس ،هناك احلاجة إىل تبين منظومة القيم اإلسالمية؛ ألنها يف جوهرها تهدف إىل االرتقاء

باإلنسان من جوانبه اكفة ،ومن مجيع الزوايا ،وهذا هو جوهر فكرة إنسانية الرتبية.
إننا يف الواقع حنتاج إىل أن نغري مفهوم "اتلعليم" وجنعله أكرث إنساني ًة ،بمعىن أن حنوهل إىل ً
معىن
ً
حمسوس وجنعله شيئًا يودل وينمو ،ويتعاىل ً
معىن يسهم يف ديناميكية احلياة وجعلها أكرث مجاال؛ ذلك

املفهوم اذلي تتحول من خالهل املدارس إىل بيئة إنسانية تبين يف داخل النشء القيم واملبادئ واأللفة

واتلعاطف والرفاهية والعيش املشرتك اآلمن اذلي يضمن للمتعلمني واملعلمني االحرتام واالستدامة
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اجلمايلة ،يف بيئة إنسانية حبتة جتعل من املعلم األب أو األم اذلي يطوع احلياة املستقبلية ألبنائه،
ً
تركزيا ىلع ما يف دواخلهم وأنماط أحالمهم املختلفة.
فيجعلهم أكرث
إن اإلعداد للمستقبل يتم بطريقة أفضل إذا ما خططنا اتلخطيط السليم تلعليم إنساين هادف اآلن
ً
دورا ًّ
غدا .إن تطوير العقل شك من أشاكل اإلجناز اثلقايف اذلي تلعب املدرسة وبراجمها ً
هاما فيه
وليس

باتلعاون مع املجتمع .ويف الوقت نفسه ال نغفل عن تعايلم الرشيعة اإلسالمية وقيمها ألنها منهاج
حياة ،وإذا آمنا وقمنا بإدخال هذه املقرتحات واألهداف سنكون قد حصلنا ىلع جزء كبري من
ً
ً
اإلصالح احلقييق واألصيل ملناهجنا وبراجمنا ومدارسنا ،اذلي يتطلب أيضا انتقاال من الطور انلظري
إىل املجال العميل إلتاحة الفرصة واملجال يلقوم أبناؤنا وبناتنا بتشكيل شخصياتهم املستقلة ،اليت

بدونها لن يكون هناك تقدم حقييق أو تنمية مستدامة ال اآلن وال يف الغد.
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Human Dignity According to the Monotheistic Worldview and Humanism
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Abstract
The issue of human dignity is considered as among the important issues
that holds importance in that it is one of the foundations of thought and
philosophy that different foundations, laws and rights depend on in
organising human life and society. This paper, using an analyticaldescriptive methodology, aims at explaining the concept of human
thought through a monotheistic worldview and a humanist worldview.
The meaning of dignity is what a human enjoys as a human and what they
have in nobility, honour and respect. Although this is an old concept in
Islamic and human thought, but applying it in positivist thought that
humanists adopt is something new. The humanist view that is wrong,
shallow and materialist looks at things in a very limited and shallow way.
As for the monotheistic worldview, in addition to it elevating the status of
human and his nobility and honour, it also explains the way human can be
dignified and how it can be achieve, and what the obstacles are.
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كرامة اإلنسان يف ضوء الرؤية الكونية اتلوحيدية واألنسنية
َعدل لغريب

دكتوراه يف الفلسفة االسالمية ،جامعة املصطىف العاملية ،اجلزائر ،الربيد اإللكرتوينa.laghrib@aldaleel-inst.com :

اخلالصة
تعد مسألة الكرامة اإلنسانية من املسائل املهمة اليت تكمن أهميتها يف كونها أحد األسس واملبادئ

الفكرية والفلسفية اليت شيدت فوقها خمتلف األسس والقوانني واحلقوق األخرى اليت تنظم حياة

اإلنسان واملجتمع يف العالم احلديث واملعارص .وىلع هذا األساس يسىع املقال وفق منهج حتلييل ووصيف
إىل تسليط الضوء ىلع مفهوم كرامة اإلنسان من خالل الرؤية الكونية اتلوحيدية والرؤية األنسنية.

واملراد من الكرامة هو أنها حيثية يتمتع بها اإلنسان بما هو إنسان ويمتلك من خالهلا اتلقدير والرشف

واالحرتام والزناهة عن انلقائص .وىلع الرغم من قدم هذا املفهوم وعراقته يف الفكر اإلساليم والبرشي
إال أن توظيفه يف الفكر الوضيع اذلي تتبناه الرؤية األنسنية اكن منذ عهد قريب .إن نظرة األنسنة

اخلاطئة والسطحية واملادية حول حقيقة اإلنسان ألقت بظالهلا ىلع منظومة املفاهيم املتعلقة باإلنسان
ًّ
وىلع رأسها كرامة اإلنسان ،فأصبغتها بالسطحية وحرصتها يف نطاق ضيق جدا .أما الرؤية الكونية
ً
اتلوحيدية فعالوة ىلع رفعها من شأن أصل اإلنسان ورشفه ومقامه وتكريمه هل ،فقد بينت هل طريق
الكرامة وكيفية اكتسابها وبلوغها وموانعها.

اللكمات املفتاحية :الكرامة ،اإلنسان ،األنسنة ،الرؤية الكونية اتلوحيدية ،الغرب.
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املقدمة

ً
ً ًّ
حيتل موضوع الكرامة باعتباره أحد أهم األبعاد واخلصائص االنسانية ماكنة هامة جدا يف العديد

من األديان واملذاهب الفكرية وخمتلف احلقول العلمية والفكرية اكألخالق والفلسفة والقانون
ٌ
واحلقوق وغريها .وهذا االصطالح يف معناه العام اكشف عن القيمة العليا واذلاتية لإلنسان وأفضليته
ىلع بقية املوجودات األخرى .وىلع الرغم من قدم مفهوم الكرامة وعراقته وعمقه يف الفكر البرشي

واإلساليم إال أن توظيفه يف القانون الوضيع اذلي تعتمده األنسنة هو اذلي تم يف عهد قريب[ .شيكرب،
الكرامة اإلنسانية يف املسيحية واإلسالم واملواثيق ادلويلة ،ص ]139

ً
ًّ
قانونيا
وىلع هذا األساس فإن هذا املوضوع قد برز إىل الواجهة يف القرون املتأخرة باعتباره مبدأ
ًّ
ً
ًّ
ً
وشعارا مدونا يف رأس دساتري ادلول
طبيعيا تنادي به خمتلف املنظمات اإلنسانية العاملية،
وحقا

ومواثيقها وعهودها ،وىلع رأسها اإلعالن العاليم حلقوق اإلنسان اذلي أقر يف العام [ .1948اللغماين،
حقوق األنسان ..مفاهيمها وأسسها ،ص ]46

ًّ
ً
فلسفيا ترتكز عليه سائر احلقوق األخرى وفق نظرة غربية
أساسا
وقد طرحت كرامة اإلنسان

وكنتاج غريب ونتيجة متمخضة عن منهج اتلفسري اإلنساين للعالم واإلنسان ضمن رؤية فكرية تريم إىل

إعطاء تفسري جديد لإلنسان والشؤون اإلنسانية ،ومن أصول هذه الرؤية أنها حترص دائرة وجود
اإلنسان يف احلياة ادلنيوية ،وحتد من ارتقائه إىل مستوى األفق املادي ادلنيوي فحسب .وقد اكنت هذه

الرؤية ويلدة عرص اتلنوير يف أوربا واالنقالب ىلع كنيسة القرون الوسطى ،وهو العرص اذلي اكنت فيه
الفرضية املسبقة ملفكريه تقوم ىلع أساس قدرة العقل البرشي ىلع حل املسائل اإلنسانية ومتطلباتها

من دون احلاجة للويح السماوي[ .املوسوي ،جديلة الرؤية األنسنية والرؤية العقدية ،جملة ادليلل ،العدد اثلاين،

ص ]40 - 15

وبتعبري آخر :إن اإلنسان قادر ىلع أن يمهد طريق السعادة والريق نلفسه وألفراد انلوع البرشي
ً
وحيدد إطار كرامته باعتباره أىلع قيمة يمتلكها ويضمن حقوقه اكفة باالستفادة من عقله اذلايت دون أن

يكون حباج لة هلداية السماء وتعايلم الويح يف هذا املجال؛ وذلك أن العقل البرشي بمفرده قادر ىلع أن
ً
ً
ً
يوفر لإلنسان حياة سعيدة باالستفادة من اتلجربة والعلوم االجتماعية ،ويبين هل حضارة وخيرتق أرسار
الكون واإلنسان وكنههما ويمهد هل سبيل اهلداية.
ٌ
يف قبال ذلك تعالج رؤية أخرى مسألة الكرامة اإلنسانية يف نطاق صورة تستمد أطرها من الرؤية

اإلسالمية الغنية اليت ترتكز ىلع العقل الربهاين واملعارف ادلينية اإلسالمية العايلة ،لرتسم لإلنسان
حدود الكرامة اإلنسانية وخمتلف خصوصياتها وموانعها .فالكرامة اإلنسانية قد طرحت بصورة رصحية
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يف اتلعايلم واملنظومة اإلسالمية ،حبيث إن اإلنسان ضمن هذه املنظومة حيظى بماكنة خاصة وموقع

مهم يف نظام الوجود ،برصف انلظر عن لونه وشلكه وموطنه وجنسه وما إىل ذلك ،فهذه املسألة ليست
ً
باألساس فكرة أبدعها الفكر الغريب أو املنظمات احلقوقية ادلويلة ،وإنما اكن القرآن الكريم قد أكد
ً
وبناء ىلع هذا يسىع املقال إىل معاجلة إشاكيلة كرامة اإلنسان من خالل
عليها منذ قرون خلت.
اإلجابة ىلع عدة أسئلة  -بما يتسع هل جمال ابلحث  -ويه هل لإلنسان من حيث هو إنسان ماكنة أم ال؟

فإن اكنت هل ماكنة فمن حيددها؟ وما يه حدودها وخصائصها؟ وهل هلل دور فيها أم ال؟ هل للعقل
اإلنساين املستقل قدرة ىلع حتديد موقع لإلنسان برصف انلظر عن الويح وتعايلم السماء؟ وذلك وفق

منهج حتلييل ووصيف مع عرض دراسة خمترصة حول مسألة الكرامة اإلنسانية يف ضوء العقالنية
ً
االسالمية ،مستعينا بالقرآن ونصوص املعصومني .كما ال يغفل جانب املقارنة مع ما هو مطروح ىلع
الضفة األخرى أي الفكر األنسين الغريب.

وقبل الورود إىل أصل ابلحث ،ينبيغ اتلطرق إىل معىن مفردة الكرامة يف اللغة واالصطالح والقرآن

الكريم وخمتلف اتلحليالت اليت يلزم أخذها بعني االعتبار عند اتلعايط مع هذه املفردة.

مفهوم الكرامة
َ ٌَ
ً
ٌ
رشف يف اليشء يف
الكرامة لغة من( :كرم) الاكف والراء وامليم أصل صحيح هل بابان :أحدهما
ُ ُ
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
َ
وأكر َم الرجل ،إذا
وفرس كريم ،ونبات كريم.
نفسه أو رشف يف خلق من األخالق .يقال رجل كريم،
ْ
ً َ
َّ ُ َ
َ
َّ َ َ ْ ً
َ
ٌ َ ُ ٌ َّ
كرمة للنبات ،إذا
حاب :أت بالغيث .وأرض م
كريما .وك ُرم الس
أت بأوال لد كرامل  .واستَك َرم :اتذ ِعلقا
َ
المذنب .قال ُ
والك َرم يف اخلُلْق يقال هو َّ
الصفح عن ذنب ُ
عبد اهلل ُ
بن مس ِلم بن
اكنت جيِّدة انلبات.
ِ
ُ
َّ
َّ
قتيبة :الكريم :الصفوح .واهلل تعاىل هو الكريم الصفوح عن ذنوب عبا ِده املؤمنني[ .ابن فارس ،معجم

مقاييس اللغة ،ج  ،5ص ]172

َ
ُّ ْ
َّ ُ ٌ
زنهَ
الن َع َّما يَشينُه ،إ َذا تَ َ َّ
والكرامة يه الزناهة عن اذللة وانلقص ،فالك َرم نقيض اللؤم .تكرم ف
ِ
ِ
ِّ َ
وأَ َ
كرم نَ َ
ات [الزبيدي ،تاج العروس ،مادة كرم] ،والكريم غري الكبري والعظيم ،فالروح
ن
ئ
ا
الش
عن
ه
فس
ِ
ِ
ً
العايلة املزنهة عن أي تذلل تسم كريمة.
والكرم  -كما ورد يف مفردات الراغب  -اكحلرية إال أن احلرية قد تقال يف املحاسن الصغرية

والكبرية ،والكرم ال يقال إال يف املحاسن الكبرية[ .الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص ]428

ومعادل هذه املفردة يف اإلجنلزيية لكمة

وتعين الرشافة والرشف والفخر واملقام
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واملزنلة وحق االحرتام [ .]Campbell, Black’s Law Dictionary, P 456وقد ظهرت عبارة "الكرامة

اإلنسانية" يف اللغات األوروبية حوايل العام  1155م ،حيث جاءت تتضمن معنيني أساسيان،
ً
ً
ً
مجيعا :مسؤويلة تبوئ صاحبها ماكنة بارزة ،واالحرتام واتلقدير اذلي يستحقهما
موجودان يف القانون
شخص أو يشء ما[ .انظر :شيكرب ،الكرامة اإلنسانية يف املسيحية واإلسالم واملواثيق ادلويلة ،ص ]138

ً
ً
وأما يف االصطالح فتعين حيثية يتمتع بها انلاس اكفة  -بال استنثناء  -من حيث كونهم إنسانا ،وال

دخل فيها للون واجلنس واللغة والعرق والوضع السيايس واالجتمايع و [ ...فرویغ ،نگریش به مفهوم

كرامت انساّن ،ص  ،]117وقد عرفها فيلسوف الكرامة اكنط

بأنها القيمة اليت تورث

الشخص اإلنساين احلق يف اتلمتع بمعاملة جتعل منه اغية بذاته ال جمرد وسيلة لغريه[ .عبد ابلاسط ،مفهوم
الكرامة اإلنسانية ،ص ]204

وجاء يف املعجم الفلسيف أنها« :مبدأ أخاليق يقرر أن اإلنسان ينبيغ أن يعامل ىلع أنه اغية يف ذاته

ال وسيلة ،وكرامته من حيث هو إنسان فوق ك اعتبار » [وهبة مراد ،املعجم الفلسيف ،ص ]611

ً
النسان بما هو إنسان للرشف والعزة واتلوقري ،فال جيوز انتهاك
وجاء يف تعريفها أيضا أنها امتالك ا ِ
ََ ْ َ َْ
حرمته وامتهان كرامته ،فاإلنسان خملوق ُم َّ
كرم ،قد فضله اهلل  ىلع كثري من خلقهَ  .ولقد ك ذرمنا
ِّ ذ ْ َ َ ْ َ َ ْ ً
ََ ذ َْ ُ ْ ََ َ
ْ َ ِّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ِّ َ ذ ِّ َ
َ
َ َ َََْ ُ
ات وفضلناهم ى
ضيال[ سورة
ب ِن آدم َوْحلناه ْم ِيف ال
َع كثِي ممن خلقنا تف ِ
َب وابلَح ِر ورزقناهم من الطيب ِ

النسان بها .وهناك كرامة إهلية تتص بمن
اإلرساء ،]70 :ويه كرامة طبيعية متع اهلل  ك أفراد ا ِ

َ َ ُّ َ ذ ُ ذ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َ َ ُ َ ى َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ ذ
ارفوا إِن
اتىق اهلل  حق تقاته :يا أيها اَلاس إِنا خلقناكم من ذكر وأنث وجعلناكم شعوبا وقبائ ِل ِتلع
َ
ََْ ُ ْ ذ َ َ
َ
َ ْ َ ُ ْ
أك َرمكم عِند اهللِ أتقاكم إِن اهلل علِيم خبِي[ سورة احلجرات[ .]13 :مركز الرسالة ،احلقوق االجتماعية يف
اإلسالم ،ص ]18

ً
بناء ىلع اتلعريفات املقدمة للكرامة وغريها مما لم يذكر وهو كثري ،يمكن مالحظة األمور اتلايلة:
ًّ
ًّ
أوَل :الكرامة مشَتك معنوي وليس لفظيا
ٌ
إن الكرامة يه عبارة عن حنو وجود خاص ،وأكمل دراجاتها ثابتة هلل  ،فهو وجود حمض ،غري أنها
ً
أيضاً .
بناء ىلع هذا فالكرامة يه من قبيل املشرتك املعنوي ،وليست من قبيل املشرتك
تطلق ىلع املمكن
ً
اللفظي ،من هنا فيه ليست من سنخ املاهيات وليست مندرجة حتت أي مقولة من املقوالت املاهوية.
إن مزية املشرتك املعنوي هو أنه مفهوم خاص ينزتع من الوجود بنحو خاص ثم حيمل عليه .وبهذا

فهو اكلوجود نفسه ،غري أنه يف بعض املراحل واملراتب املتوسطة وانلازلة قد يرتكب مع املاهية ،اكلعلم
ومفهوم العلم فهو يف ذاته حنو وجود خاص ال عالقة هل باملاهية ،لكنه يف بعض املراحل يكون مشوبًا

ً
ًّ
نفسانيا .وىلع هذا األساس ،أطلقت الكرامة ومشتقاتها بنحو املشرتك املعنوي وليس
باعتباره كيفا
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َ
اللفظي ىلع اهلل  يف القرآن الكريم وسنة املعصومني  ،فقد جاء يف سورة انلمل :فإِ ذن َر ِّيب َغ ِ ي
ن
َ َ ُّ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ ِّ َ ْ َ
َ
يم[ سورة االنفطار ،]6 :وجاء
اإلنسان ما غ ذرك ب ِ َربك الك ِر ِ
ك ِريم[ سورة انلمل ،]40 :وقال تعاىل :يا أيها ِ
ىلع لسان املعصومني  قوهلم« :يا من ال يفد الوافدون ىلع أكرم منه» [املجليس ،حبار األنوار ،ج ،91

ص .]149

ىلع هذا األساس يلحظ ربط الكرامة بمجموعها بالوجود الكريم املطلق ،فاخللق لكهم عيال ىلع
اهلل  ونسبته إيلهم واحدة ً
ً
تنافسا يف اتلقرب املعنوي إيله عرب ابلناء العقدي
تماما ،إال أن بينهم

الواقيع ،والعمل الصالح املؤثر يف حتقيق مقتىض اخللقة واخلالفة .وهذه املالحظة ال توجد يف الفكر
الغريب املادي واألنسين اذلي يفتقد هذا املستوى من الفهم ً
تماما.
ً
ثانيا :الكرامة وصف نفيس وإضايف

إن الكرامة يه وصف نفيس ال يستلزم اإلضافة إىل الغري ،ومن هنا فيه ىلع غرار الوالية والغىن

والشهادة و ،...ىلع عكس السخاء واجلود والعطاء واهلبة؛ إذ إنها وصف نسيب يلحظ فيه اإلضافة إىل

الغري .يقول السي د الطباطبايئ يف بيان الفرق بني اتلكريم واتلفضيل بعد بيان املراد من اتلكريم وأنه

تصيص اليشء بالعناية وترشيفه بما خيتص به وال يوجد يف غريه« :اتلكريم معىن نفيس ،وهو جعله
ً
رشيفا ذا كرامة يف نفسه ،واتلفضيل معىن إضايف وهو تصيصه بزيادة العطاء بالنسبة إىل غريه مع
اشرتاكهما يف أصل العطية ،واإلنسان خيتص من بني املوجودات الكونية بالعقل ،ويزيد ىلع غريه يف
مجيع الصفات واألحوال اليت توجد بينها ،واألعمال اليت يأيت بها  ...وحمصلة الفرق بني اتلكريم

واتلفضيل بأن األول هو يف األمور اذلاتية  ...واثلاين يف األمور االكتسابية» [الطباطبايئ ،املزيان يف تفسري

القرآن ،ج  ،13ص .]83

ً
نعم ،قد يكون اتلكريم واإلكرام يف بعض األقسام وادلرجات معادال للجود واهلبة ،اكلقول بأن
الكرامة ضد اللؤم ،واجلود ضد ابلخل .لكن مع ذلك قد يكون اإلنسان مع فقره كر ً
يما حّت ولو اكن

ً
غري جواد ووهاب ،فهو كريم بالفعل ولو أنه بالفعل ليس جوادا أو وهابًا.

ً
فاإلكرام واتلكريم  -كما يف قوهل تعاىلَ  :و َج َعلَن م َِن ال ْ ُم ْك َرم َ
ِني[ سورة يس - ]27 :ليس معادال
ِ
ذ َ
للجود والعطاء ،فيف هذا املورد أو يف غريه من انلصوص ىلع غرار ما ورد يف الصحيفة السجادية« :إنك
َْ َ َ
ً
ُ ُ ْ َ ََ ُْ
اْل ِسيمة» [الصحيفة السجادية ،ص  ،]151وليست الكرامة معادلة للجود
ت ِفيد الك ِريمة َوتع ِطي
ً
والعطاء ،حّت لو اكن اجلود بنحو اإلطالق شامال جلميع هذه املصاديق.
ً
ثاثلا :الكرامة بني العقل اَلظري والعميل
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مثلما أن الكرامة تعترب من شؤون العقل العميل اكجلود والسخاء واهلبة ،فيه كذلك من شؤون
ً
العقل انلظري ىلع غرار املعرفة وادلراية ،وحّت لو أن االشتباه واخللط قد يقع أحيانا بني هاتني القوتني

العقليتني من حيث املصداق ،إال أنه بعد اتلحليل انلهايئ سيصبح الفصل املمزي لك واحد منهما
ً
واضحا[ .جوادي آمّل ،كرامت در قرآن ،ص ]11 - 9
إن صفة انلبوة يه من املصاديق ابلارزة للكرامة ،فمن نال منصب انلبوة اكنت تلك الكرامة

اخلاصة من نصيبه كما قال سيد الشهداء « :امهلل إين أمحدك ىلع أن أكرمتنا بانلبوة ،وعلمتنا

القرآن ،وفقهتنا يف ادلين» [الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،ج  ،3ص  .]315فانلبوة تتضمن الكمال العميل
ً
ً
ً
سخاء أو ...
والكمال العليم أيضا ،فيه ىلع غرار اجلود ،ومع ذلك فإنها ال تعترب جودا أو
ً
بناء ىلع هذا فإن الكرامة شاملة لشؤون العقل انلظري اكلعلم واملعرفة اإلهلية؛ وهلذا فقد جاء يف

األدعية ىلع لسان املعصومني  قوهلم« :فأسأل اهلل اذلي أكرمين بمعرفتكم ومعرفة أويلائكم»

[املجليس ،حبار األنوار ،ج  ،98ص .]295

وهذه املسألة مطروحة عند فيلسوف الكرامة األملاين عمانوئيل اكنط

ً
أيضا غري

أنه حيرص حمور الكرامة وأساسه يف نطاق العقل العميل فحسب[ .انظر :حممدپور ،نسبت ميان عقالنيت و
كرامت انسان در فلسفه مال صدرا و اكنت ،ص ]21

وىلع الرغم من أن العقالنية يه معيار تعيني شأن اإلنسان ومقامه ،إال أن مقام اإلنسان وماكنته
تظهر عند اكنط يف نطاق العقل العميل ،أما وفق الرؤية اإلسالمية فتظهر يف انلطاقني ً
معا.
ً
رابعا :الفرق بني الكرامة واإلعجاز

الكرامة ىلع غرار اإلعجاز وصف نفساين لألويلاء الربانيني ،حبيث يتمتع اإلنسان السالك يف ضوئه

َ
َ
بوصف القدرة ىلع خرق العادة ،وذلك ىلع غرار ما ذكره  من قصة آصف بن برخيا :أنا آتِيك ب ِ ِه
ُذَ َ َ َ َ َْ َ َ َ ذ ْ ْ َ َ َ
ََْ َ ْ َ َذ َ َ َ ُ َ
قبل أن ي ْرتد إ ِ َْلك ط ْرفك[ سورة انلمل ،]40 :أو قصة مريم  :لكما دخل عليها زك ِريا ال ِمح َراب َوجد
ْ َ ًْ
عِن َدها ِرزقا[ سورة آل عمران ،]37 :فهذا انلوع من خرق العادة إذا اكن لغري انليب سيم كرامة ،والفرق

ً
ً
ومصحوبا باتلحدي .ولكن الكرامة
بينها وبني اإلعجاز هو أن هذا األخري يكون مرفوقا بدعوة انلبوة
ً
ليست مقرونة بذلك .وىلع الرغم من ذلك ال يطلق عنوان اجلود والسخاء و ...ىلع قدرة خرق العادة
بينما تطلق الكرامة ىلع ذلك ،ومن هنا فاالشرتاك هنا هو اشرتاك لفظي ال معنوي.
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ً
خامسا :الكرامة بني الشخصية الفردية والشخصية اْلقوقية

ً
مثلما يطلق وصف الكرامة ىلع الشخص املستحق هلا ،فإنه قد يطلق أيضا ىلع الشخصية احلقوقية
ً
اليت تكون مستحقة تللك الصفة .وذلك حينما تكون تعريفا للسرية العلمية والعملية اليت تتمتع بها.
ً
وذلك ىلع غرار وصف احلكومة حبيث يكون ذلك بيانا نلظامها اخلاص ،فإذا اكن نظام حكومة معينة
ً
ً
ً
مقيما حلدوده ،فتلك احلكومة تتصف بوصف الكرامة.
نارشا ملعارفه
قائما ىلع أساس مباين اإلسالم
ومن هنا جاء يف ادلاعء« :امهلل إنا نرغب إيلك يف دولة كريمة تعز بها اإلسالم وأهله ،وترزقنا بها
ً
كرامة ادلنيا واآلخرة» .وحّت لو اكن اجلود والعطاء صفة لشخصية حقوقية ،إال أنه لن يتعدى حدود

اجلانب العميل اإلجرايئ فحسب .ويف إشارة إىل هذه املسألة يذهب املفكر إقبال الالهوري  -حسب
ً
األستاذ مطهري  -إىل أن "الفرد" أحيانا يبتّل بداء "تزلزل الشخصية" أو "فقدان الشخصية"  ...وكذلك
ً
"املجتمع" اكلفرد يملك ً
روحا وشخصية ،فيفقد اإليمان باذلات واإلحساس بعدم احرتامها وفقدان

الكرامة اذلاتية وذلك يسبب سقوطه وهزيمته ً
رأسا .وأن اكن جمتمع يفقد اإليمان باذلات واالحرتام
بالكيان اذلايت والكرامة الشخصية فهو حمكوم باهلزيمة والسقوط[ .انظر :مطهري ،احلراكت اإلسالمية يف

القرن الرابع عرش اهلجري ،ص ]59

السادس :الكرامة َل تقترص َع اإلنسان

ي
موقع وحمل تظهر فيه فإنها تفيض ىلع
إن الكرامة كغريها من الفضائل اليت يه يف مستواها ،ويف أي
ل

ذلك املوطن ،حيث يمكن أن تظهر يف مورد امللكوت اذلي يمثل ما وراء الطبيعة لتشك املالئكة

والعرش اإلليه ومحلة العرش و ،...ويمكن أن تربز يف العالم الطبييع اذلي يرتبط باملوجودات الطبيعية
َ َْ َ ْ

َ

َْْ

َ ْ َ ََْ

َ

ُّ َ ْ

َ

َ
َ
ك زوج ك ِريم[ سورة الشعراء:
بمختلف أبعادها كقوهل تعاىل :أولم يروا إِل األر ِض كم أنبتنا فِيها مِن ِ

ً
ً
ًّ
خاصا لزنول الرمحة والكرامة اإلهلية ،وهذا ما يتجّل من
 ،]26أو كيوم عرفة مثال باعتباره ظرفا
ذُ ذ َ َ َُْ َ َََ َْ َ ذَُْ َ َُْ َ ذ َُْ
َشفته َوك ذرمته َوعظمته،
خالل ما ذكره اإلمام زين العابدين  من قوهل« :اللهم هذا يوم عرفة ،يوم
َ
َ
ََ ْ َ
َ َ
َ ََْ َ
َ ذَ َ َََ ذ ْ َ
َ ْ َ ََ ْ َ ْ َ
ََْ َ
طيتك ،وتفضلت ب ِ ِه َع عِبادِك» [الصحيفة
ن
َشت فِي ِه رْحتكَ ،ومننت فِي ِه بِعف ِوك وأجزلت فِي ِه ع ِ
َ ْ َ ذ َُْ ََ ذ َْْ َ َ ذَُْ ََ ذ َُْ ََ
السجادية ،ص  .]212أو شهر رمضان املباركَ « :وهذا شهر عظمته وكرمته ،وَشفته وفضلته َع
ُ َ ْ َ َ ذ
ذ ْ ذ
ُ
ُّ ُ
ُْ َ ُ ً
َْ ْ َ
َ
َ ْ َ
يام ُه َع َ ذ
يلَ ،وه َو شه ُر َرمضان ،اَّلي ان َزلت في ِه الق ْرآن ،هدى
ورَ ،وه َو الشه ُر اَّلي ف َرضت ِص
الشه ِ
ّ
ُْ
ُْ َ
َ ِّ
اس َوبينات م َِن الهدى َوالف ْرقان» [ابن طاووس ،اإلقبال ،ج  ،1ص .]79
ل ِلن ِ
ً
مظهرا هلل الكريم ،ولك اآليات اإلهلية كريمة ،ولكن اهلمة
وحّت لو أن مجيع اعلم اإلماكن يعترب
َ
َ
ْ
ُّذ ّ
َ
ّ
َ
ُ
ُّ
ُ
ُّ
َ
َ
َ
ْ َ ْ
العايلة تقتيض طلب األكرم ً
دوما« :الله ذم إ ِين أسالك مِن آيات ِك ب ِأك َر ِمها َوّك آيات ِك كريمة ،اللهم إ ِين
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َ ُ ِّ
َ ْ َُ َ
أسالك بِآيات ِك لكها» [املجليس ،حبار األنوار ج  95ص .]93

ً
ً
ومجعا بني
كما أن هنالك الكرامة املختصة باإلنسان ،وتمثل تلفيقا بني الطبيعة وما وراء الطبيعة،

كرامة امللكوت وكرامة الطبيعة.

ً
سابعا :الكرامة ذاتية واكتسابية
ىلع عكس الرؤية الغربية يفصل يف الرؤية اإلسالمية بني أصل الكرامة أو الكرامة اليت حيصل

عليها اإلنسان باعتبار انتمائه اإلنساين فقط ،والكرامة املكتسبة اليت يناهلا عرب سريه اتلاكميل املعنوي

وعمله الصالح يف خدمة اخللق .وهذه نقطة مهمة لم يدركها اإلعالن العاليم حلقوق اإلنسان اذلي

يعتمد ىلع الفكر األنسين يف صياغة مبادئه؛ فإن أي وجدان يدرك الفرق بني اعلم كبري اكبن سينا
ً
مثال ،وفرد اعدي يعيش نلفسه دون أن يرتك ً
أثرا يف احلياة .فمحمدتيق اجلعفري يقسم الكرامة
ٌ
ثابت لإلنسان يف الرؤية اإلسالمية.
اإلنسانية إىل كرامة ذاتية وأخرى اكتسابية ،ويرى أن لكيهما
ً
فهنالك كرامة ذاتية وحيثية طبيعية يتمتع بها انلاس اكفة ،ما لم تسلب عنهم باختيارهم خليانة أنفسهم
وغريهم وظلمها وظلمهم .وكرامة قيمية ناشئة عن استخدام االستعدادات والقوى املكنونة يف وجود

اإلنسان والسيع حنو الرشد والكمال .وهذه الكرامة االكتسابية واالختيارية يه القيمة انلهائية والغائية

لإلنسان[ .جعفري ،حقوق جهاّن برش از ديداگه اسالم و غرب ،ص ]279

إن الكرامة اذلاتية يف الرؤية الكونية اتلوحيدية يه موهبة إهلية قائمة ىلع أساس وجودي وأصيل،

منشؤها خلقة اإلنسان ذاتها ،أما يف الرؤية الغربية املادية والزنعة األنسنية فيه مسألة اعتبارية
جعلية .وىلع هذا األساس يأيت الرتكزي يف الرؤية االسالمية ىلع حرمة إفناء انلوع البرشي ،حيث إنه

إشارة إىل تلك اهلبة اإلهلية ولزوم استمرار هذا املدد اإلليه ،كما يضاف إىل ذلك مسألة محاية اجلنني،

وحرمة اجلنازة اإلنسانية ولزوم عدم انتهاكها .كما أن حرمة الكرامة اإلنسانية حمفوظة حّت بعد
املوت ،فاتلمثيل حرام حّت باللكب العقور.

الكرامة والروح اإلهلية

ً
وفقا للرؤية الكونية اتلوحيدية اليت يقيم عليها ادلين اإلساليم بناءه الفكري والعقدي وانلفيس
ً
والسلويك ،فإن خلقة اإلنسان وبناءه قائم ىلع تركيب بني اجلسم والروح ،وإن هناك عالقة بينهما ،وإن
ي
ً
لك منهما خصائص وأبعادا تتص به[ .مصباح يزدي ،معارف قرآن ،ج  ،3ص ]367
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ً
وعالوة ىلع الرباهني العقلية اليت أثبتت أن لإلنسان بعدا غري هذا اجلسم املادي يتمثل يف انلفس

املجردة اليت تشك هويته وحقيقته ،إذ إنها ال تفىن بفناء هذا ابلدن ،بل تبىق بعد موته وتواصل احلياة

إىل األبد[ .انظر :ابن سينا ،انلفس من كتاب الشفاء ،ص ]288

ً
وبناء ىلع هذا فإن لإلنسان ً
ً
روحا جمردة عن املادة وباتلايل ال ينتيه اإلنسان باحلياة املادية ادلنيوية
ً
ليك يبحث عن اغيته وكماهل يف ادلنيا ،وإنما تمثل هذه ادلنيا بالنسبة إيله مقدمة يبلغ من خالهلا إىل
مقصده املنشود .ومن غري املعقول أن يبحث أحدهم عن اغيته ومقصده يف املمر والطريق اليت من

شأنها أن توصله إىل الغاية واملقصد.

ً
ً
ً
وكريما ،ال
هذا وقد أوضح القرآن الكريم جوهر اإلنسان األصيل واألسايس باعتباره موجودا رشيفا
ََ ْ َ َْ َ

َ

أن اإلنسان يبلغ أصله عن طريق الطاعة والعبادة .فحني قال القرآن الكريمَ  :ولقد ك ذرمنا ب ِن آد َم

[سورة اإلرساء ]70 :فمعىن ذلك أنه قد تم استخدام اجلوهر واللب الكريم يف خلقته .فاإلنسان ليس

كسائر املوجودات األخرى حبيث أنه خلق من الرتاب فحسب ،وباتلايل ما اكنت الكرامة تلكون هل
ً
وصفا ًّ
ذاتيا وأو ًّيلا .ولكن بما أن اإلنسان دليه أصل وفرع وهذا اثلاين منسوب إىل الرتاب واألصل
ِّ َ
ْ ََ َ ْ ُ
َ َ َ ُُْ
ََ ً ْ َ ْ َ
َشا مِن صلصال مِن ْحإ مسنون  فإِذا س ذويته
منسوب إىل رب األرباب ،فقد قال تعاىل :إِين خال ِق ب
ْ
َو َن َف ْخ ُ
وِح َف َق ُعوا َ َُل َساجد َ
ت فِي ِه مِن ُر ِ
ِين[ سورة احلجر 28 :و ،]29فالروح قد نسبها إىل نفسه ،ولكن
ِ

اجلسم مرتبط بالطني ومن هنا فقد نسبه إىل الرتاب والطبيعة ،فلم يقل "إين خالق ً
برشا من طني ورح
ًّ
جمردة" ،وإنما طني ثم روح ،وبما أن الروح اإلنسانية ارتبطت باهلل هنا فإنها نالت حظا من الكرامة
ألن اهلل هو الغين الكريم كما مر .ويف موضع آخر تشري آيات أخرى من القرآن الكريم إىل هذه املسألة
َ َ َ ْ

ُ

ََ

َ ْ َْ

َ َْ

َ

َ ْ َ ْ

َ َْ ُْ

َْ

ُ َ َ
َ َ َ
َ
ُ
ت م َِن العال َ
ت بي َد ذي أستك َ ْ
ِني
َبت أم كن
حيث قال تعاىل :قال يا إِبلِيس ما منعك أن تسجد ل ِما خلق ِ

[سورة ص .]75 :ومفردة "بيدي" الواردة يف اآلية تبني أن اخللقة قد حتقق بيدين وهو داللة ىلع اتلعظيم،
ٌ
أو أنها ناظرة إىل مجال احلق  وجالهل والكهما يرجع إىل أصل واحد .فإذا ما اكن اهلل قد خلق
ً
ً
متمايزا عن بقية املوجودات
مظهرا للكيهما وسيكون باتلأكيد
اإلنسان بيدي اجلمال واجلالل فسيكون
اليت خلقت بيد واحدة .فاخلطاب قد توجه إلبليس" :خلقت بيدي" حبيث يويح معناها إىل أين خلقتك

من يد واحدة فحسب[ .جوادی آمّل ،كرامت در قرآن ،ص ]55

العالقة بني الكرامة واتلعاَلم اإلهلية

ً
ً
شخصا معاقا أو منقوص األعضاء يف
لقد خلق اهلل اإلنسان خبلقة مستوية ،فمن املمكن أن جند

بدنه ،إال أن هذا انلقص سيسقط عنه تكايلف معينة ،فال يكلفه اهلل ما ال طاقة هل به .أما بالنسبة
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للروح وانلفس فيه واحدة عند ك انلاس وال يوجد فيها أي نقص ألنها جمردة ،وهذه التسوية للنفس
يبني اهلل كيفيتها بقوهل" :فأهلمها فجورها وتقواها" ،فاستواء خلقة انلفس والروح يه باإلهلام ،فليس
ً
حمسوسا ،بل إن استواءها بما هو من
للروح شك وقيافة وجسم حّت يكون استواء اخللقة أو عدمه

ً
ً
سنخها ،بمعىن أن انلفس لما اكنت جمردة ،فاستواؤها يكون بأمر جمرد أيضا وهذا األخري يتمثل يف
ً
مجيعا وهو ناظر إىل
اإلهلام باتلقوى والفجور .وهذا األمر ال خيتص بإنسان دون آخر ،بل يشملهم
املسائل األخالقية وامليول والرغبات حنو األعمال الصاحلة ،وبهذا يتجّل بوضوح أن اهلل قد جهز
ْ َ

ذ

َ

َ

َ َْ َ

اإلنسان برؤية توحيدية :ف ِط َرة اهللِ ال ِت ف َط َر اَلذاس عليها[ سورة الروم ،]30 :وبميول أخالقية كذلك:
َََْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ
ورها َوتق َواها[ سورة الشمس .]8 :وبهذا يكون اإلنسان قد خلق خايلًا عن أي نوع من
 ف أ ل هم ه ا ف ج

دناءة حب ادلنيا ،وإنما خلق حبيث يطلب اهلل ويتحرك حنوه ،فهو يعرف طريق اتلقوى وطريق
ً
كريما ،وألن مدار
الفجور ،وأن عليه أن يتحرر من الفجور ويصل إىل اتلقوى ،فإذا بلغها صار

ْ
ََْ ُ
ذ َ ْ ُ
الكرامة وطريقها هو اتلقوى .فقد قال تعاىل :إِن أك َر َمك ْم عِن َد اهللِ أتقاك ْم[ سورة احلجرات،]13 :
ويقول أمري املؤمنني َ« :ل مال أعود من العقل ،وَل وحدة أوحش من العجب ،وَل عقل

اكتلدبي ،وَل كرم اكتلقوى» [نهج ابلالغة ،احلكمة .]110

ً
ً
كريما ،ومن يطوي طريق الكرامة فال يعترب أنه
بناء ىلع هذا فقد عرف اهلل جوهر اإلنسان باعتباره
ً
ً
ً
وأعباء خارجة عن نطاقه ،وإنما يكون قد محل عليها ما ال يليق بها إذا ما ترك
محل ىلع نفسه أثقاال

العنان نلفسه .وبعبارة أخرى فإن الكرامة كما مر نواعن كرامة ذاتية تكوينية خيتص بها اإلنسان بما

هو إنسان ،وتشمل اعمة البرش بال استثناء ،وهنالك كرامة اكتسابية قيمية حتصل نتيجة األفعال
االختيارية لإلنسان ،حبيث إن اإلنسان لو امتثل لألوامر اإلهلية ،واتبع طريق اتلقوى فإنه يصل إىل

الكمال احلقييق املختص به .فهذه الكرامة األخرية هلا عالقة باألعمال الصاحلة ومقدار اتلقوى عند
ذ َ ْ

ُ

ْ

ََْ ُ

اإلنسان حيث يقول اهلل تعاىل :إ ِن أك َر َمك ْم ِعن َد اهللِ أتقاك ْم[ سورة احلجرات.]13 :
ً
ً
ً
وىلع هذا األساس ستكون مجيع اتلعايلم اإلهلية اكفة منظمة بشك ال تكون معه منافية لكرامة

اإلنسان ليس هذا فحسب ،بل تكون يف صدد تكميل هذه الكرامة .وستكون األحاكم العبادية
واحلقوقية ،الفردية منها واالجتماعية قد ُجعلت ُ
ووضعت حبيث حتفظ كرامته .وما يليها من مواقف
ً
يقود إىل نهاية تكون نهاية كريمة ً
قطعا .فإذا اكن اهلل باعتباره املبدأ الفاعيل موصوفا بالكرامة ،واكن
ً
ً
ً
اإلنسان باعتباره املبدأ القابيل منعوتا بالكرامة ،واكنت القوانني واتلعايلم اكفة كريمة تتناسب مع

َ َ ُّ َ ْ ْ َ ُ ذ َ َ
اإلنسان إِنك اكدِح
اجلوهر الكريم لإلنسان ،فإن املآل سيكون كذلك ،ومن هنا فقد قال تعاىل :يا أيها ِ
َ َ
َ َ ِّ َ َ ْ
ك كد ًحا ف ُمالقِي ِه[ سورة االنشقاق ،]6 :أي أنك مسافر ونهاية السفر والسري هو لقاء اهلل .وهذا
إِل رب
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املسري هو مسري الكرامة .ومسري الكرامة ال يمكن طيه من دون زاد السري والطريق ،وزاد طريق
َ

ُ ْ َ ذ َ

ْ

ي ذ
الكرامة هو اتلقوىَ  :وت َز ذودوا فإن خ ْ َ
الزا ِد اتلذق َوى[ سورة ابلقرة .]197 :وىلع هذا األساس جند الرؤية
ِ
ََ ْ َ ُ ْ ذ ْ َ َ َ َ َ َ
اتلوحيدية اإلسالمية تؤكد ىلع هذه املسألة حيث جاء يف نهج ابلالغة« :وأوصاكم بِاتلقوى وجعلها
َ ََُ ْ َ ْ
ََُْ
َ ذُ
َْ َ
ُ َ
َ
َ َ ُّ ُ ُ
َ
هلل ا ذَّلِي َأ ْن ُت ْم ب َع ْينه َونَ َ
اصيك ْم بِي ِده َِ ،وتقلبك ْم ِيف قبضت ِ ِه،
و
منتَه ِرضاهَُ ،وحاجته مِن خل ِق ِه ،فاتقوا ا
ِ
ِ ِِ
ً َ ُ ْ ُ َ َ ًّ َ ُ ْ ُ َ َ ً
ْ َ ْ َُْ َََُ َْ ذَ َ َ َ َ َ ً
ْ َ ْ َ ُ َ َُ
ْس ْرت ْم علِمهَ ،وإِن أعلنت ْم كتبه ،قد َوّك بِذل ِك حفظة ك َِراما َل يس ِقطون حقا َوَل يثبِتون باطِال،
إِن أ
َ
ْ
َ
ُ ً َ ُّ
َ
َ ْ َُ ذُ َ ْ َذ
َ ْ ََ ْ َْ ُ ُ
لظلَمَ ،و ُخيَ ِّ ْ
َ ََْْ ُ ََْ ً َ
دلهُ فِيما اشتهت نفسه،
تَ ،ونورا مِن ا ِ
واعلموا أنه من يت ِق اهلل َيعل َل َمرجا مِن ال ِف ِ
ْ َ َََ ْ
َ
ُّ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ذ ُ َ َ َ َ ُ ُ
َ ُْ ُْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ارها مالئ ِكته،
نل الك َرام ِة عِندهُ ِيف دار ا ِصطنعها َِلَف ِس ِه ،ظِلها عرشه ،ونورها بهجته ،وزو
نَل م ِ
وي ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ َ
َُ
ََ َ َ ُ
ََ ُ َ ُ ُ َ
َ ََ ُ
ذ
َ ُ ُ ْ ََْ َ
َو ُرفقاؤها ُرسله ،فباد ُِروا المعاد َوسابِقوا اآل ْجال ،فإِن اَلذاس يو ِشك أن ينق ِطع ب ِ ِه ُم األملَ ،وي ْرهقه ُم
ََْ ُ
َُْ َُ
َ ََ ْ َ ْ َ ْ ُ
ْ َ َ ََ َْ ذ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
َُ ذ َُْ َ ُ
لرجعة من اكن قبلك ْمَ ،وأنت ْم بنو
األجلَ ،ويسد عنه ْم باب اتلذ ْوب ِة ،فقد أصبحت ْم ِيف مِث ِل ما سأل إَِل ِه ا
ََ َ َ
َُ ْ ُ ْ َ
َ
ْ َ َْ َ ْ
ت ب َدار ُك ْمَ ،وقَ ْد أُوذ ِْن ُت ْم م ِْن َها ب ِ ْ َ
ذ
ال ،وأمِرتم فِيها بِالزا ِد» [نهج ابلالغة،
س
ي
ل
ار
د
ِن
م
ر
ف
سبِيل َع س
اَلر ُِت ِ
ِ
ِ
ِ
اخلطبة .]183

موانع الكرامة

ً
ََ ْ
كما مر سابقا :أن اذلي يشك حقيقة اإلنسان هو روحه ،وهذه الروح يه نفسها كريمةَ  :ولقد
َ َْ َ َ
ك ذرمنا ب ِن آد َم[ سورة اإلرساء ،]70 :وليس لإلنسان حقيقتان روح وبدن ،بل هل روح يه األصل وهل

ً
درجات خمتلفة.
بدن هو الفرع ،وتلك الروح ىلع الرغم من أنها أصيلة إال أن هلا
ل

ً
ً
كريما حّت وإن اكنت هل ميول حنو اعلم املادة والشهوات،
بناء ىلع هذا يعد اإلنسان من حيث املبدأ

إال أن روحه وفطرته تتطلع إىل الكرامة وتطلبها .لكن هناك جمموعة من املوانع حتول دون بلوغ
االنسان هذا املقام ال يسع املجال ذلكرها باتلفصيل ،ولكن من أهمها:
َذ

ذ ْ َْ َ َ ْ َ

َ ْ

َْْ

اإلنسان ََلطَغ  أن َرآهُ استغ َىن[ سورة العلق 6 :و ،]7فأول مانع
 -1الطغيان :حيث قال تعاىلّ :لَك إِن ِ
ً
هو الطغيان واتلمرد ىلع اهلل  ،وأول رشط لالنضمام هو العبودية واالنقياد هلل  ،فمن يكن متمردا
ً
حمتاجا هلل وال جيد يف نفسه أنه عبد حمض .فهو مرفوض
ال يمكنه بلوغ الكرامة .ومن ال يرى نفسه
ومردود ،إن ىلع الشخص اذلي يريد من اهلل أن يكرمه أن ال تكون فيه راحئة الطغيان واألنانية.

فحقيقة اإلنسان وكماهل مرتبط ومتعلق باملبدإ الفاعيل هل واملكرم هل وهو اهلل ،واتلنكب عن هذا األمر

واتلمرد عليه جيعله يقابل ذلك بالطغيان ،ما جيعله يسقط إىل احلضيض .فعندما يرى اإلنسان نفسه
ًّ
ً
ً
مستقال ،ويرى نلفسه ً
مقاما ًّ
ذاتيا ،ويرى نلفسه عظمة ورشفا ،فإن هذه األنانية ورؤية انلفس تكون سببًا

كرامة اإلنسان يف ضوء الرؤية الكونية اتلوحيدية واألنسنية 141 ...............................................................................
للطغيان واالبتعاد عن طريق الكرامة وحتقيقها ،وهو اهلدف املنشود .فمن أجل حتقيق كرامة اإلنسان

وتعايله فوق ك القيم املادية اليت تريد قهره واستضعافه وسلب إنسانيته وحتويله إىل متاع يباع ويشرتى ،أو
ً
ً
آلة تستخدم حينا ويستغىن عنها أحيانا؛ من أجل ذلك جاهدت رساالت اهلل ك ألوان التسلط واالستكبار
من قبل طائفة ألخرى ،سواء باسم ادلين أو باسم العنرص واللون وادلم ،أو عن طريق الرثوة وإثارة

الشهوات ،أو عرب القوة وإثارة الرعب[ .املدريس ،الترشيع اإلساليم ،ج  ،3ص ]42

 -2طلب ادلنيا وزينتها :إن اتلعلق بادلنيا أو املاديات يف الرؤية اتلوحيدية اإلسالمية قاطع لطريق

الكرامة والوصل إيلها .فحب ادلنيا وزينتها حيول دون بلوغ اإلنسان كماهل احلقييق .ويف هذا املجال
ً
ً
ََ ْ
يوضح أمري املؤمنني  هذه املسألة بصورة جيدة وحيللها بما ال يدع فيها جماال للشك قائالَ « :ولقد
َ َ ُ ُّ َ َ َ َ َ
َ َ
ُ َ ْ َُْ
َ ُ
ُّ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ذ
اوىءِ
ادلنيا َوعيوبِها :إِذ جاع فِيها مع خاصتِ ِهَ ،وز ِويت عنه
ول اهللِ  ما يدلك َع مس
اكن ِيف رس ِ
ِ
َْ
ََْْ ُ َ
َُْ
َ َ َُ ََ َ
َ َْ َ َ َُ َ ْ َ َ َ َ َُ
َ ْ ََ ُ َُذ ً
اهلل حممدا  بِذل ِك أم أهانه! فإِن قال :أهانه،
يم زلفتِ ِه .فلينظ ْر ناظِر بِعقلِ ِه :أكرم
ارفها مع ع ِظ ِ
زخ ِ
َْ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ذ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُّ ْ َ َُ
ََ ْ َ َ َ
يم  -وإِن قال :أكرمه ،فليعلم أن اهلل قد أهان غيه حيث بسط ادلنيا َل،
فقد كذب َ -واهللِ الع ِظ ِ
َ َ َ ْ َْ
ُْ
اس مِنه» [نهج ابلالغة ،اخلطبة .]160
َوز َواها عن أق َر ِب اَلذ ِ
ً
هذا وال يوجد يف القرآن الكريم تشويق أو ترغيب يف حب ادلنيا بتاتا ،وليس يف اتلعليم اإلليه
ً
وجود ذللك ،فما دام اإلنسان اغرقا يف املاديات ويعيش يف ضيق االعتبارات ادلنيوية ،فليس يف إماكنه

أن يتحرك يف مدار الكرامة؛ ألن حمدودية ادلنيا يه حمدودية ادلناءة ،ومن غري املمكن ملن جيلس يف
حمل القاذورات أن يلتذ باستشمام عبق الورود!

وليس املقصود من ادلنيا السماء واألرض وابلحار واجلبال و ...فهذه موجودات تكوينية وخارجية،

ويه من آيات اهلل  ويه حق ،وإنما املراد من ادلنيا هو االعتبارات املوهومة من اتلاكثر واتلفاخر
االعتباري وادلنيوي ،فاألعيان اخلارجية ليست يه ادلنيا ،وإنما ادلنيا هو ما ذكره اهلل تعاىل يف تعريفه

ْ َ ُ َ ذ َ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ َ
َ َْ َ َ َ َ َ ُ ََْ ُ ْ ََ َ
كاثُر يف ْاألَ ْم َ
ال
و
ت
و
م
ك
ن
ي
ب
ر
اخ
ف
ت
و
ة
ين
ز
و
و
ه
ل
و
ب
ع
إياها يف سورة احلديد :اعلموا أنما اْلياة ادلنيا ل
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ
َواأل ْوَل ِد[ سورة احلديد ،]20 :وإن اهلل  لم يذم وجود األرض ألنها آية إهلية ،فاألرض موجود عيين

ًّ
ًّ
ًّ
ودنيويا ،وهذا األخري هو املذموم.
واعتباريا
جعليا
وليس

ً
طابلا للماديات
بناء ىلع هذا ،فإن من رشوط الكرامة أن ال يكون اإلنسان من أهل ادلنيا ،وال
ً
ذلاتها ،وال يكون ملوثا بادلناءة والوضاعة ،فهناك تباين بني ادلناءة والكرامة .ومن هنا ورد عن اإلمام

السجاد قوهل« :من كرمت عليه نفسه هانت عليه ادلنيا» [املجليس ،حتف العقول ،ص .]318
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الكرامة اإلنسانية يف النعة اإلنسانيةُ ..تليل وتقييم
تشك معرفة اإلنسان نلفسه ىلع مر اتلاريخ أحد األمور املهمة اليت شغلت أذهان البرش ،فال زال
ً
ابلحث والسيع حثيثا من قبل احلكماء وعلماء انلفس واالجتماع واإلنرثبولوجيا و ...من أجل معرفة

خمتلف أبعاد هذا املوجود وكشف خمتلف األرسار واملالبسات اليت تكتنفه.
ً
ً
ومثلما ذكر آنفا فقد قد أعطى اإلسالم اإلنسان ماكنة اعيلة حينما اعتربه خليفة اهلل يف أرضه،

وحني أكد كرامته ورأى أنها كرامة ذاتية تكوينية أصيلة ،ال دخل فيها جلنسه وال للونه وال لوطنه وال
ً
لعرض من أعراض ادلنيا الزائلة ،وإنما تنبع من كونه إنسانا
لقومه وقوميته وال لعشريته وال ملاهل وال
ل

فحسب ،وقد أفاض عليه ربه اتلكريم وسخر هل ما يف السماوات واألرض ورزقه من الطيبات وفضله
ىلع غريه من املخلوقات .ويف قبال ذلك تطرح الزنعة اإلنسانية اليت تشتق من اإلنسان نفسه ً
اسما هلا
رؤية أخرى للكرامة  -مثلما مر  -تديع أنها تمثل كرامة اإلنسان اليت ترشفه وهو ما يستديع الوقوف
ً
عندها قليال.
إن األنسنة أو الزنعة اإلنسانية اصطالح استخدم للتعبري عن

 ،ويراد منها يف معناها

ً
العام نسق فكري حتتل فيه القيم وانلفعية والكرامة اإلنسانية ماكنة بالغة اخلطورة بصورة خاصة .وقد
ظهرت هذه الزنعة  -كما مر يف املقدمة  -بصورة تدرجيية يف الغرب يف عرص انلهضة تلصبح الرؤية

العامة وانلظرة انلموذجية اذلي ظهرت يف أحضانه وترعرعت سائر املدارس الفكرية الغربية .أما
ً
اصطالحا فيه عقيدة أو موقف أو طريقة حياة تتمحور حول املنافع أو القيم اإلنسانية ،أو الفلسفة
ً
اليت ترفض اعدة ما وراء الطبيعة ،وتشدد ىلع كرامة الفرد وقيمته وقدرته ىلع حتقيق اذلات من خالل

العقل .وعليه فإن كرامة اإلنسان يه املسألة اذلي ترتكز عليها األنسنة يف وجودها  -كما تديع -
ًّ
ً
مركزيا تدور حوهل خمتلف مسائلها وأبعادها.
حمورا
باعتبارها
إن نظرة األنسنة اخلاطئة والسطحية حول حقيقة اإلنسان ألقت بظالهلا ىلع منظومة املفاهيم
ً ً
املتعلقة باإلنسان وىلع رأسها كرامة اإلنسان ،فأصبغتها بالسطحية وجعتلها خاطئة أيضا .ومن هنا

وصف بعض املفكرين األنسنة بأنها حركة مناهضة لإلنسانية ومفهوم خمادع .حيث يرصح إريك فروم

بأن اإلنسان الغريب يعاين من أزمة اهلوية؛ ألن حقيقة اإلنسان تبدلت إىل يشء يف

املجتمع الصنايع واليشء فاقد للهوية .وإن اإلنسان احلصيف ينبيغ هل أن يمزي بني الغايات والرسالة

اليت تنادي األنسنة بها واملباين الفكرية اليت تنطلق منها ،فإنه ال يمكن لألنسنة مع مبانيها املعرفية

والفلسفية أن يصل إىل اغياتها[ .انظر :موسوي ،اإلنسان بني العقيدة واألنسنة ،ص ]21

ًّ
معرفيا؟ وكيف هلا أن تأيت
فكيف هلا أن تتلكم عن كرامة اإلنسان ويه تعامله معاملة احليوانات
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بقانون ي
لك ويه تعتقد بالوضعية؟ يقول األستاذ مطهري« :وهنا باذلات يربز تناقض واضح بني أساس
ل
الحئة حقوق اإلنسان من جهة و بني قيمة اإلنسان يف فلسفة الغرب من جهة أخرى  ...يف الفلسفة

الغربية أهينت إىل أقىص حد ممكن الكرامة اذلاتية لإلنسان وتدنت ماكنته إىل احلضيض  ...يف مسألة

خلق اإلنسان وعوامل وجوده ،والغاية من خلقه ونسيج تركيبه ودوافعه وحوافزه ووجدانه وضمريه ...
ً
ً
ً
هذا من ناحية ،ويف الوقت ذاته يصدر من ناحية أخرى الحئة مطولة ومفصلة حول قيمة اإلنسان

وكرامته وماكنته ورشفه اذلايت وحقوقه املقدسة غري القابلة لالنتقال ،ويدعو مجيع أفراد البرش إىل
اإليمان بها» [مطهري ،نظام حقوق املرأة يف اإلسالم ،ص  .]162فهل املرأة يف ظل الرؤية اإلسالمية أكرث
ً
ًّ
كرامة واحفظ حقا وحرية ،أم يف ظل الفكر األنسين اذلي أخذ ايلوم جيتاح العالم؟!

ًّ
إن من املؤسف حقا أن كرامة املرأة حنرت ىلع مذبح الفلسفة الغربية املادية ىلع طريق حتقيق
َ
"املنفعة واللة" معبودي اإلنسان الغريب وهدفه ،وبذلك أمست املرأة يف احلضارة الغربية يف خدمة
ً
ً
ادلاعية واإلعالن وغري ذلك ،بينما حتتل يف الرؤية الكونية اتلوحيدية ماكنة مرموقة تضايه فيها مقام
األنبياء واألويلاء وجتري الكرامة ىلع يديها كما مر من قصة مريم  .وخالصة القول هو أن األنسنة

يف مفهومها الغريب عجزت عن تقديم رؤية وتعريف لإلنسان ناهيك عن كرامته ،وذلك أنها اعتربته
ً
ً
ً
ً
ً
ومتحريا وغريبًا لم يتحدد هل بداية وال نهاية،
وصغريا ومنفصال عن سلسلة املوجودات
موجودا حمدودا
ال مبدأ هل وال مقصد وال طريق وال مسري ،ىلع عكس الرؤية اتلوحيدية.

اخلاتمة
إن الكرامة يف الرؤية الكونية اتلوحيدية اإلسالمية القائمة ىلع العقالنية اإلسالمية واتلعايلم

ادلينية عبارة عن حيثية وكمال نفساين لإلنسان تقع يف قبال ادلناءة ،ويه وصف اتصف به اهلل

واملالئكة وبين آدم .وكمال اإلنسان متعلق بتحصيل وامتالك هذه الفضيلة العليا ،ويه قابلة للتحقق

يف ظل اتباع اتلعايلم ادلينية اليت ال تتعارض مع مبدإ الكرامة اإلنسانية .والطغيان املادي وحب ادلنيا
وطلبها واتلعلق بمظاهرها املادية الزائلة هو من موانع الكرامة؛ ألن ذلة الطبيعة ونقصها ال يتناسب
ٌ
مع علو الكرامة ورفعتها اليت يه وصف ملا وراء الطبيعة.
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Abstract
The topic of the relation between science and religion holds an important status in the
field of the philosophy of religion. It defines the theological framework and thought in
human life. Some contemporary theories have brought about certain doubts regarding
the value of religion and how it can be relied on in revealing reality. A real question has
been put forward regarding the nature of the relation between science and religion,
whether it is agreeable or in conflict. Based on this, different groups have explained
the nature of this relation and the epistemic foundation that governs it. It has a clear
effect on the method of life, in culture, politics and society. The Islamic world was not
far from these attractions, and gave a strong influence. The correct Islamic theory that
does not see opposition with scientific findings and is in conformity. The paper follows
a descriptive analytical method in explain the pillars of the relation between science
and religion, and the theories in the West and the Islamic world, and explains the
epistemic method in Islamic thought, that has stayed preserved in its position, being
the basis that guides humankind and reality of humanity.
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اَلموذج املعريف لعالقة العلم بادلين يف الفكر اإلساليم
عيل رضا قائم نيا
أستاذ مساعد يف معهد األحباث الفلسفية واحلكمية ،إيران
عيل صاحب عبيد
طالب دكتوراه تفسري تطبييق ،جامعة املصطىف العاملية ،إيران.
نرسين شاكر اْلكيم
طابلة دكتوراه تفسري تطبييق ،جامعة املصطىف العاملية ،إيران ،الربيد اإللكرتوينzahra599.569@gmail.com :

اخلالصة

ً
موقعا ًّ
مهما يف أحباث فلسفة ادلين ،واليت يتحدد من خالهلا اإلطار
حتتل مسألة عالقة العلم بادلين
ً
العقدي والفكري للحياة اإلنسانية .وقد أحدثت بعض انلظريات احلديثة حالة من التشكيك يف قيمة
ً
ًّ
حقيقيا يف طبيعة عالقة
املعطى ادليين ومدى إماكنية االعتماد عليه يف كشف الواقع ،وطرحت تساؤال
العلم بادلين هل يه اتلوافق أم اتلعارض ،وىلع إثر ذلك نشأت مذاهب خمتلفة يف بيان صورة تلك

العالقة واألسس املعرفية احلاكمة عليها ،واكن هلا تأثريها الواضح ىلع نوايح احلياة اثلقافية والسياسية
ً
واالجتماعية .ولم يكن العالم اإلساليم بعيدا عن تلك اتلجاذبات ،فقد ألقت معطيات العلم احلديث
ً
ً
ظاهريا اختلف يف جوابه املفكرون املسلمون؛ وانلظرية
صداما
بظالهلا ىلع االعتقاد ادليين وأحدثت
ً
اإلسالمية الصحيحة يه اليت ال جتد تعارضا مع املعطيات العلمية الواقعية واليت تنسجم معها يف أكرث

األحيان .اتبع املقال أسلوب ابلحث الوصيف اتلحلييل يف بيان أراكن عالقة العلم بادلين ،ونظرياته يف
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ّ
املقدمة

ٌ
ال يرتاب أحد يف عرصنا الراهن يف األهمية الكبرية اليت ينطوي عليها جناحا العلم وادلين يف ارتقاء
ً
تماس مبارش من خالل أكرث فعايلاتهم احليوية مع
ابلنية املعرفية للفكر اإلساليم ،األفراد عموما يف ل

هذين الركنني ،لكن هذه املسألة ولألسف أضحت من اإلشاكيلات الشائكة بني املذاهب الفكرية
ً
ً
املختلفة يف الغرب نشأة ويف الرشق امتدادا ،حيث باتت تمثل وتعكس اتلوجهات ادلينية ومدى

شموهلا جلوانب احلياة العامة ،أو نلقل إنها تعرب عن اإلماكنية اذلاتية لدلين يف تلبية حاجات البرش

واتلالؤم معها .تعد مسألة عالقة العلم بادلين من أهم مسائل فلسفة ادليين ،واليت تعرضت للبحث

واجلدال ىلع مر العصور ،لكنها صارت تبحث كمسألة مستقلة يف القرن العرشين ،بل يمكن عدها
ً
ًّ
درسيا ً
قائما بذاته.
جماال

ً
ً
عرض انلموذج الغريب رؤى خمتلفة هلذه املسألة اكنت يف صورة إشاكالت جدية وردود عليها ،ولم
ً
تكن الساحة اإلسالمية بعيدة عن تلك املطارحات ،فقد انربى الفالسفة واملتلكمون للرد ىلع تلك
اإلشاكالت وبيان املسألة بصورة منطقية مقبولة تنسجم وابلىن الفكرية اإلسالمية« ،لكن األمر

امللحوظ فيها هو خلو تلك األفاكر من اجلانب املبنايئ املعريف ،فقد أوضح هؤالء العلماء عدم تعارض

العلم احلقييق مع ادلين ،وهذا الكم صحيح ،لكنهم لم يبينوا ما هو مرادهم بالعلم احلقييق ،وهذا ال
ً
ً
نظريات صحيحة ظهرت يف اتلاريخ وظاهرها
فائدة منه يف مسألة اتلعارض ،إضافة اىل أن هناك
ل
اتلعارض مع انلصوص ادلينية ،فهل تفهم انلصوص ادلينية بنحو آخر أو نقوم برفض تلك انلظريات

العلمية الصحيحة ،فاملشلكة يه غياب اآليلة املعرفية واملباين الفكرية اليت يستند إيلها هؤالء يف بيان

تلك اآلراء» [انظر :قائم نيا ،رابطه علم و دين در جهان اسالم ،ص .]30

يهدف املقال إىل بيان انلموذج املعريف للعالقة بني العلم وادلين يف الفكر اإلساليم ،فموضوع
ابلحث يزخر بمجموعة من اخلصائص املتمزية واملعاين العميقة اليت ستظهر يف طياته ً
تبااع.
اتلعريفات
أـ تعريف العلم

فعلَ ْمتُ ُه أَ ْعلُ ُم ُه بالضم :غلبته بالعلْمَ .
ت اليش َء أَ ْعلَ ُم ُه علْ ًما :عرفتهَ .
ت الرجل َ
وعلَ ْم ُ
واعل َ ْم ُ
َعل ْم ُ
ت
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
ٌ
ٌ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ًّ
شفتَه أعل ُم ُه َعل ًما ،مثال ك َ ْ
رس ُه ك ً
رستُ ُه أك ِ ُ
رسا ،إذا شققتها .ورجل َعال َمة ،أي اعل ِ ٌم ِجدا .واهلاء
ِ
َ َُُْْ
ً ْ َََْ
للمبالغة ،كأنهم يريدون به داهية .واستعلم ِين اخلرب فأعلمته إياه[ .اجلوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية ،ج
 ،5ص ]1990
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(عل َم َ -ي ْعلَ ُم) إ َذا َتيَ َّق َنَ ،
ْ ُ َُ ُ َ
وج َ
اء
وجاء يف املصباح املنري إن لكمة "العلم" (ع ل م)« :هو ايلَ ِقني يقال ِ
ِ
ْ ُ ِّ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ِّ َ ُ ُّ
ْ
َ َْ ْ َ
َ ْ َ َْ ْ َ َْ ً
َ
َ
َ
َ
اح لد معىن اآلخ ِر؛ ِالش ِرتا ِك ِهما ِيف كو ِن ك وا ِح لد
بِمعىن المع ِرف ِة أيضا ،كما جاءت بِمعناه ضمن ك و ِ
َ
َ ْْ
َ ْ ُ ً
َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ٌ
َْ ْ
أل َّن الْعلْ َم َوإ ْن َح َص َل َع ْن َك ْ
ب فذلِك الكسب مسبوق بِاجله ِل» [الفيويم ،املصباح
س
؛
ل
ه
اجل
ب
ا
مسبوق
ِ
ِ
ل
ِ
ِ
ِ
املنري ،ج  ،2ص .]427
أما معناه االصطاليح:

ً
تميزيا ال حيتمل انلقيض ،أو هو حصول
فهو االعتقاد اجلزيم املطابق للواقع ،أو هو صفة توجب

صورة اليشء يف العقل[ .املناوي ،اتلوقيف ىلع مهمات اتلعاريف ،ص ]245

واملقصود من العلم يف املقال هو املعرفة احلاصلة عن طريق اتلجربة احلسية« ،فهو العلم اذلي يزودنا

بمعرفة عن الكون والواقع من خالل اتلجربة احلسية ،فيكون موضوعه دراسة الظواهر املادية واحلسية

» [مصباح يزدی ،رابطه علم و دين ،ص  .]61يعد العلم من انلاحية
واذلي يقابل مصطلح املعرفة
الفلسفية  -بمعىن " - "scienceيف األصل ً
.
نشاطا حلل مسألة ما
وال يمكن اعتبار أي نوع من النشاط يف حل املشاك ً
علما ،فال بد من إضافة قيد ي
مهم وهو أن هذا
ل

النشاط يأيت يف إطار الوصول إىل احلقيقة ،فالعالم يسىع للكشف عن احلقيقة.

كما جتدر اإلشارة إىل أن العلم هنا بمعىن العلوم احلصويلة اليت استطاع اإلنسان احلصول عليها من

خالل اتلجربة.

ب ـ تعريف ادلين

ُ َ
ْ
َ َ
ْ
َّ
ًَْ
َ
ُ
يل َّ
إن « ِّ
ادل ْي ُن ال ْ َم ْص َدرُ،
َ
اجل َ َز ُ
اء والماكفأة .و ِدنته بفع ِله دينا :جزيته ،و ِق
ادلين:
جاء يف لسان العرب
َ
َ
َ
َ َ
ً
َ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ
َ َ
ً
يضاُ .
ُ
القلب م ْن ُن ْعم  ...ب َسقامل ليْ َس ُّ
ِّ
ويوم
اكلسق ِم ،ودايَنه ُمداينة و ِديَانا كذلِك أ
ين هذا
وادلين ِاال ْس ُم ،قالِ :د
ِ
ل ِ
ُ ْ
ْ َ
ك َو َ
حب ْسب َما َعملْ َ
ازى أَي ُجت َ
ين تُدان أَي َك َما ُجتازي ُجت َ
ِّ
اجل َ َزاءَِ .ويف ال ْ َمثَلَ :ك َما تَ ِد ُ
ت،
ل
ع
ف
ب
ى
از
ين :يوم
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ادل ِ
َ َ
َ
يلَ :ك َما َت ْف َعل يُ َ
فعل بِك» [ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،13ص  .]169وعرفه الراغب األصفهاين:
و ِق
دلين يقال للطاعة واجلزاء ،واستُ َ
عري للرشيعة .وادلين اكمللة "اسم ملا رشع اهلل تعاىل لعباده ىلع لسان
«ا ِ
األنبياء ،يلتوصلوا به إىل جوار اهلل" ،ولكنه يقال للطاعة واجلزاء واستعري للرشيعة ،وادلين اكمللة لكنه
ً
اعتبارا بالطاعة واالنقياد للرشيعة» [الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص .]175
يقال

ٌ
ً
اصطالحا« :هو جمموعة من العقائد واألخالق والقوانني واألحاكم الفقهية والقانونية اليت
أما ادلين
ٌ
صدرت ونشأت من اهلل  -تعاىل  -هلداية البرش وسعادته ،فادلين جمعول من ِقبل اهلل تعاىل ،وهو اذلي رشع
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وقنن هذه املجموعة» [جوادی آمّل ،مزنلت عقل در هندسه معرفت ديىن ،ص  .]19فادلين عبارة عن املنظومة
االعتقادية اليت تتمركز حول منشئ ومبدع الكون واإلنسان ،وينبثق عنها أعمال وأحاسيس تناسبها.
العلم وادلين يف فلسفة الغرب

ً
عظيما ىلع اتلقايلد واملعتقدات السائدة آنذاك ،فقد
يمثل عرص انلهضة يف العالم الغريب انقالبًا

أعرض انلاس ورفضوا االنصياع األعم اذلي اكنوا يكنوه للكنيسة ،فنظريات من قبيل (مركزية

الشمس ودوران األرض ،وانلظرية ادلاروينية وحتول األنواع ،وانلظرية الفرويدية اليت ترى احلياة
ً
عبارة عن قمع الغرائز احلياتية دلى اإلنسان ،وانلظرية النسبية ألينشتاين واليت فرست مفاهيم

الفضاء والزمان والعلة بوجوه أخرى ،ومبادئ صنع احلاسوب واذلاكء االصطنايع ،واالكتشافات
ي
ً
موجودا ً
ممزيا حمل شك وترديد
اجلينية واإلماكنيات اهلائلة يف الـ  )DNAجعلت فكرة كون اإلنسان
ً
[انظر :امريی ،رويكردهای خمتلف نسبت به رابطه علم و دين ،ص  ،]156كما أوجدت حالة من الفزع
والتشكيك يف قيمة املعطى ادليين ومدى إماكنية االعتماد عليه يف كشف الواقع.
ٌّ
إن املهمة الكبرية اليت تتوالها ك من القضية ادلينية والقضية العلمية هو كشفها عن الواقع

وإصابتها إياه ،وهذا هو اذلي جيعلها حمل اطمئناننا ،فلو تودل دلينا إحساس بأن القضايا واملعطيات
مصدرا ًّ
ً
مهما تلويلد املعرفة،
ادلينية ال قابلية فيها إلدراك الواقع وكشفه ،فسنرتاجع عن اعتبارها
ونقترص يف معارفنا ىلع املعطى العليم اذلي يزودنا بهذا املقدار.

وكوبلر
فيف القرن السابع عرش ظهرت نظريات فزييائية لعلماء مثل كربينك
ً
خصوصا ،ومن جهة
يف علم الفزيياء وعلم انلجوم
ونيوتن
واغيللو
أخرى نظريات بيولوجية مثل نظرية دارون يف اتلطور ،أحدثت هذه انلظريات حتديًا جديًّا بالنسبة
ً
للكنيسة احلاكمة آنذاك ،ولم يقترص هذا اتلهديد عليهم ،بل امتد ليشمل الفالسفة أيضا ويليق

بظالهل عليهم ،وجعلهم يفكرون يف حلول موضوعية للخروج من مأزق اتلعارض هذا؛ ذلا جند
ديكارت

اذلي يعد مؤسس الفلسفة احلديثة ووادلها ال يعتقد بإحاكم الفلسفة كما

هو عليه يف علم الرياضيات ،وباعتقاده إذا تم بناء الفلسفة ىلع أسس رياضية فإنها ستتمتع بقوة

وإحاكم منقطع انلظري ،وبذلك يتم اتلعالق بني العلم واالعتقاد[ .انظر :حسایم فر ،مطهری و نسبت ميان

ً
ً
علم و دين ،ص  .]26فيف الواقع جند هوة عظيمة قد حصلت بني املجالني ،فاذلي يأخذ باملعطى ادليين

صار يتخوف من املعطى العليم والعكس صحيح ،حبيث جند أن «العوائل املسيحية ترج أبناءها من
املدارس وتتقدم بشكوى ضد املدرسة لكونها تمد األطفال بأمور تالف الفكر املسييح ،ويدرس
األطفال ضمن مدارس خاصة بهم» [مايكل برتسون وآخرون ،عقل و اعتقاد ديىن ،ص  .]70وهذا األمر بدأ
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يعكس مقدار ابلعد واملسافة احلاصلة بني اجلانب العليم وادليين يف الغرب ،وىلع إثر ذلك نشأت

مذاهب فكرية حتايك األصول واملعتقدات الفلسفية اليت بدأت بالظهور يف إطار تلك الزنااعت،

وسادت حالة من اإلفراط واتلفريط يف كيفية اتلعامل مع تلك املعطيات إىل عرصنا احلارض ،ومن أهم

انلظريات املوجودة يف الساحة الفلسفية( )1يه تلك اليت ترى وجود تعارض بني العلم وادلين ،فيه ال
ترى تالقيًا بينهما ،فادلين جيب أن يوضع جانبًا؛ فهو جمرد أداة نفسية روحية ال عالقة هلا بالعلم ،أو

إنه جمموعة من القضايا اخلايلة من املعىن وهذا هو اعتقاد املادية العلمية

وكذلك الوجودية املنطقية اليت ترى حتقق صدق القضايا ال يكون إال من خالل اتلجربة ،والقضايا
ادلينية لكونها ليست جتريبية فال معىن هلا[ .انظر :املایس و بهشّت ،رابطه علم و دين ،ص  ،]204لكن

الكنيسة لم تقف مكتوفة األيدي فأعلن االجتاه انلص املسييح عن رأيه يف أن القضايا ادلينية يه
ً
الواقعية رصفا ،وأما القضايا العلمية فيه أدوات جيدة نستفيد منها يف حياتنا العملية ،فالعلم وإن
ً
اعرض ادلين لكنه ليس سببًا إلقصاء ادلين وتقديم العلم؛ بل يبىق ادلين ىلع ظاهره والعلم وسيلة

ً
مفيدة إلدارة احلياة ،كما روج كهنة الكنيسة إىل اتلقليل من شأن اإلثباتات العلمية ،بل وعدم قيمتها

أمثال بيري دويم

وإرفني رشودنغر

.

يمكننا تقسيم االجتاهات يف موضوع عالقة العلم وادلين إىل ثالثة اجتاهات يه:
ًّ
أوَل :تعارض العلم وادلين
يستند هذا االجتاه ىلع جمموعة من األدلة اليت يمكن إمجاهلا يف ثالث فئات يه:

ّ
1ـ تقدم العلم َع ادلين

بعد اتساع نطاق القضايا العلمية وانتشارها ونفوذها يف الساحة الفلسفية ،بدأ العالم يشهد

نظريات تنادي بفصل العلم عن ادلين ،بل وبأفضلية العلم ،فالعلم هو الوحيد القادر ىلع كشف
ل
الواقع وإيصال اإلنسان إىل سعادته احلقيقية.

ويعتمد هذا االجتاه ىلع أن ادلين والعلم يف حالة رصاع وتضاد تام ،وديللها هو أمران أساسان:

(حماكمة اغيللو يف املحكمة املسيحية ،وانلظرية ادلاروينية) فالعلم يتعلق بالعالم الطبييع ،يف حني أن
ال يعتقد القارئ الكريم أن مسألة كون هذه انلظريات ذات طابع فلسيف يقتيض احنصارها يف جانب العقل وابلحث

العليم؛ بل إن هذه انلظريات يه القواعد الفكرية للنظام الغريب احلاكم ويه اليت حتدد سياساته وتفكريه.
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ادلين يهتم بكل ما وراء الطبيعة ،وال تهتم ادلراسات العلمية بالكيانات اخلارقة للطبيعة مثل اهلل أو
ً
املالئكة ،أو القوى غري طبيعية (مثل املعجزات) .فعّل سبيل املثال ،يرشح علماء األعصاب اعدة

أفاكرنا من منظور حاالت ادلماغ ،وليس باإلشارة إىل الروح غري املادية ،وهناك نظريتان مهمتان يف
واإلمربيايلة العلمية

هذا املجال هما :املادية العلمية

 ،األوىل استبدلت الطبيعة ماكن اإلهل (نظرية اإلحلاد وإنكار وجود اخلالق) ،والوجود

املقدس عندها هو الطبيعة ،فيه حترتمه وتقدسه وتقول بوجود الكون عن طريق الصدفة ،وهناك

فالسفة مثلوا هذا االجتاه أمثال :فرانسس كريك

وستيفن واينربغ

.

وجاك مونو

أما انلظرية اثلانية فيه لم تنكر وجود اخلالق وتقول باإلحلاد ،بل حرصت طريق معرفة اهلل عن

طريق احلس واتلجربة ،وأنكرت ما سوى ذلك ،فال يمكن إثبات وجود اهلل عن طريق الويح ادليين؛
يف كتابه "اهلل والفزيياء اجلديدة" إن

بل عن طريق اتلحقيق العليم .فيقول بول دافيس
ي
العلم قد تطور حلد يمكنه إجابة األسئلة اليت تتعلق بوجود اخلالق .ويقول الفزييايئ فرانك تيبلر

(Tipler

 )Frankأنه يستطيع من خالل نظرية الكم إثبات وجود املعاد وبصورة أفضل مما تطرحها

اتلعايلم املسيحية[ .انظر :بول دايفزي ،اهلل والفزيياء احلديثة ،ص ]124

هذه انلظريات حرصت جمال املعرفة باحلس واتلجربة سواء أنها آمنت بوجود خالق ودين أو أنها
ًّ
ًّ
موضوعيا .كما ال ينبيغ إغفال ما أحدثه املد الوجودي «اذلي رأى ما سوى
طريقيا أو
أنكرت ذلك
ًّ
ً
مستقال ً
قادرا بمفرده ىلع اتاذ القرار وحتديد املصري ،فال
الوجود اإلنساين فاقدا للهوية والعلم ،ويراه
توجد قوانني لكية انزتاعية يمكنها إدارة حياته ،بل علينا أن ال نسمح ملا هو خارج عن ذواتنا أن يقرر

نلا ما نفعل ،فنحن خملوقات واعية متفردة وخالقة» [انظر :بروبر ،علم و دين ،ص  148و  ،]149وبهذا
انفصل اإلنسان الوايع املقتدر عن خط الرسالة وويح السماء.
ّ
2ـ أولوية اَلص ادلين (الوِح)

ً
اتضح آنفا أن كهنة الكنيسة وابلاباوات لم يقفوا متفرجني إزاء استيالء املد العليم والفتوحات
ًّ
ً
ودفعا
ابلحثية ىلع احلياة البرشية ،فقد أظهروا ردود فعل وقاموا بتقديم إجابات ردا عن املوضوع

لإلشاكالت ،تمثلت يف اتلقليل من املعطى العليم والتشكيك يف إماكنية إصابته الواقع.

وهربا من اتلصادم ُ
ً
المر بني اإلثباتات العلمية املتالحقة ونصوص الكتاب املقدس ،قاموا يف خطوة
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متقدمة بالقول باستعارية انلصوص ادلينية ،فالكتاب املقدس ال صلة هل بقضية نشأة السماء واألرض،
وشك األرض ،فهو جاء إلصالح اإلنسان وتربيته ،فقالوا إن هذه األمور يه أمور ذكرت ىلع وجه
االستعارة تلبيني حقائق تص اإلنسان[ .انظر :راسل ،فزييک ،فلسفه و اهليات ،ص ]59

ً
كما أن جمموعة من املتخصصني بالفكر املسييح ذات االجتاه األخاليق انتهبوا للفراغ املعنوي اذلي

أحدثته املادية بصوالتها وانتصاراتها يف الساحة ،وقالوا إننا جيب أن نفرق بني املعطى واتلجربة
العلمية وبني احلاجة البرشية للمعنوية واالتصال باخلالق ،وهذا يعكس ابلعد القييم دلى اإلنسان،

واذلي ال يمكننا إغفاهل وإن أغفلناه فإننا سنواجه مصاعب ومصائب ال يمكننا حلها إال بالرجوع
لدلين واملعطى ادليين[ .انظر :بروبر ،علم و دين ،ص  34و ]35

ً
وتهديدا ًّ
قويا ألىق بظالهل ىلع الوجود
إن جتاوب رجاالت الكنيسة مع القضية اليت مثلت حتديًا
ًّ
اجتماعيا ،فاكن الرد يف أوهل يف التشكيك يف مدى صحة املعطى العليم
الكنيس وحد من تأثريه

ومصداقيته ،ثم الرجوع نلفس انلصوص ادلينية وحماولة اتلعامل معها بصورة استعارية جلعلها أقل
ً
ً
ً
وأخريا اتلنبه ملسألة الفراغ الرويح واملعنوي اذلي أحدثه اتلوجه
وتصادما مع العلم وقضاياه،
تعارضا
العليم الصارخ يف املجتمع.

ويمكننا اعتبار هذا العرض لألحداث حسب اتلطور اتلارييخ هلا بصورة اعمة ،أما اآلن فقد اختلف

عما اكن عليه ،فقد فشلت تلك األنظمة املادية اتلجريبية يف توفري ما تعهدت تقديمه لإلنسان من احلياة
اهلانئة اخلايلة من االضطراب واملليئة بالسلم واالطمئنان انلفيس ،فنجد يف دراسة قام بها ابلاحث جريي
ً
أن الشعب األمريكي يعترب من أكرث الشعوب إ ً
بداء للرفض ومقاومة
سنة
كوين

نلظرية اتلطور ادلاروينية كما أفاد استطالع حديث ملؤسسة اغلوب يف سنة
انلتائج:

 ،ىلع سبيل املثال هذه

من األمريكيني رأوا أن البرش قد خلقهم اهلل بشك مبارش يف شلكهم احلايل خالل آخر

رأوا أنها تطورت من أشاكل احلياة األقل تقد ًما
آالف اعم أو حنو ذلك (أي خلق اإلنسان يف األرض)،
ً
ىلع مدى ماليني السنني ،ولكن من خالل عملية يكون اهلل مسؤوال عنها (اتلطور اإلليه) ،بينما وافق

فقط ىلع أن البرش تطوروا من األنواع السابقة من خالل عملية غري موجهة باهلل (اتلطور اإلحلادي
ً
ادلارويين) ،ثم يعرض الاكتب وجهة نظره قائال :أرى أن ادلين والعلم غري متوافقني من عدة جوانب،
طريقة العلم يف اكتشاف احلقيقة اليت تعتمد ىلع العقل األدايت واتلحقيق اتلجرييب وانلقد والشك والقوة

اتلنبؤية وتكرار املالحظات من قبل حمققني خمتلفني ،ال تتوافق مع أسايلب ادلين لفهم الكون
ً
(األسايلب القائمة ىلع العقيدة والسلطة والويح) ،كما أن احلقيقة العلمية تتغري استجابة للنتائج اجلديدة
حول العالم ،يف حني أن "احلقيقة ادلينية" ً
نادرا ما تتغري.
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كذلك أتاح الفصل بني ادلين والعلم واتلوجه للمعطى العليم بوصفه هو سبيل انلجاة والكفيل

بتوفري احلياة انلاعمة لإلنسان إىل نشوب واشتداد االضطرابات انلفسية والقلق الرويح ،اذلي ال جيد هل

سوى االرتماء يف أحضان املعنوية وااللزتام ادليين ويعرب
ابلاحثون أمثال بريان والش
ً
ً ً
قائال« :وجدت دراسة تلو األخرى أن املتدينني يميلون إىل أن يكونوا أقل اكتئابا قلقا من غريهم،
ً
وأكرث قدرة ىلع اتلعامل مع تقلبات احلياة من غري املؤمنني .وجد استطالع أجراه باحثون يف لكية نلدن
لالقتصاد واملركز الطيب جبامعة إيراسموس يف هونلدا اعم

أن املشاركة يف منظمة دينية اكنت

النشاط االجتمايع الوحيد املرتبط بالسعادة املستمرة حّت أكرث من اتلطوع يف مؤسسة خريية أو تليق

دورات تعليمية أو املشاركة يف منظمة سياسية أو جمتمعية» [ Walsh, Does Spirituality Make You

 .]Happyإن قضية ارتباط العلم بادلين لم َ
تبق ىلع رواهلا السابق ،فظهور هذه األحداث جعلها تدخل
ً
حياة األفراد بصورة مبارشة ،ويقرروا ارتباطهم وحاجتهم إيلها وتصميمهم اجتاهها نفيًا أو إثباتا.

3ـ نظريات اتلحليل اللغوي
توجد نظريات يف باب اتلحليل اللغوي عند الفالسفة األمريكان واإلجنلزي تقوم ىلع الفصل بني املعطى

العليم وانلص ادليين ،تمتد هذه انلظريات يف أصلها لرتتبط بنظرية الوضعية املنطقية

 ،اليت أنكرت مفهوم العلية ورأت ما ندعوه بالعلية ليس سوى حالة من اتلدايع اذلهين بني

املعطيات احلسية الواردة للهن ،فنحن ألجل حالة االقتصاد الفكري واذلهين نعمل ىلع ترتيب تلك
ً
وواقعا ال يوجد يشء باسم العلية .كما تأثرت هذه انلظريات
املعلومات احلسية ضمن جممواعت مرتابطة،

بمباحث الفزيياء (انلظرية النسبية) والرتكيب املنطيق للغة واذلي ال يرى حتقق املعىن سوى يف القضايا
اتلجريبية ،أما القضايا العلمية فيه أمور فاقدة للمعىن وتستعمل يف بيان اجلانب اإلحسايس فقط .تقول
ً
هذه انلظريات باتلحليل البرشي للغة وفقا للواقع املعاش والفائدة املرتتبة ىلع ذلك ،فال يعود للقضايا
ادلينية وانلص ادليين من أثر يف حياة اإلنسان وإدارتها [انظر :بروبر ،علم و دين ،ص ]153 - 151

ً
ثانيا :توازي العلم وادلين
يقصد باتلوازي

جهة ابلنية واهليلكية

ً
تشابها ًّ
مهما من
أن يكون لالك املجالني يف عني استقالهلما املوضويع
ً
 ،أصحاب هذا انلظر خالفا لالجتاه اثلالث ليسوا بصدد االستفادة

من االكتشافات العلمية إلثبات القضايا العلمية االعتقادية ،لكنهم يعملون ىلع عرض التشابه بني
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حوزيت العلم وادلين من خالل طرقهما ابلحثية ،وبذلك يمكن للمتلكمني أن يكونوا رشاكء للعلماء يف
اكتشافاتهم اتلجريبية .أما أدلة أصحاب هذا االجتاه فيمكننا إمجاهلا يف أمرين اثنني :األول هو انلهج

املتشابه بني العلم وادلين ،يعتقد املتلكمون ذوو املنهج الليربايل( )1بوجود مناهج الكمية تشابه املناهج

ابلحثية العلمية ويه مفيدة ورضورية للبحث ادليين ،ويعتقدون بأن املباحث ادلينية جيب أن تكون
ً
ً
مبحوثة بشك جتريب عقاليئ ،وأن تكون دراساتنا مبحوثة بشك متاكمل وجامع ومتناسب مع اتلجربة
ً
البرشية؛ حّت تكون ذات أثر عميل يف حياتنا وقابلة لالستفادة .واثلاين هو فلسفة الصريورة
وايتهيد

 ،نشأت هذه الفلسفة نتيجة جهود اعلم الرياضيات والفيلسوف اإلجنلزيي ألفريد نورث
[انظر :املصدر السابق ،ص  ،]158 – 155وتتمزي فلسفة الصريورة

بمحاولة اتلوفيق بني ابلدهيات املتنوعة املوجودة يف اتلجربة اإلنسانية (مثل ادلينية والعلمية

واجلمايلة) يف خمطط لك متماسك .فيه تسىع إىل العودة إىل الواقعية الالكسيكية اجلديدة اليت تتجنب
ً
ًّ
ميتافزييقيا رصحيًا بأن العالم يف مستواه
اذلاتية مع االهتمام بانلتائج العلمية ،وهذا ينتج تمينا
ً
األسايس يتكون من أحداث مؤقتة للتجربة بدال من مواد مادية دائمة .تتكهن الفلسفة العملية بأن
هذه األحداث اللحظية ،اليت تسم "املناسبات الفعلية" أو "الكيانات الفعلية" ،يه يف األساس ذاتية
ًّ
داخليا ببعضها ،فهذا هو اتلواصل واالنسجام اذلي تنشده فلسفة
اتلحديد ،وجتريبية ،ومتصلة
الصريورة يلؤهلها لالستفادة من معطيات الفزيياء وقوانينها العامة يف فهم اتلجربة العلمية وادلينية.
ً
ثاثلا :استفادة ادلين من العلم.
االجتاه اثلالث يف عالقة العلم بادلين يرى أن االستدالالت الالكمية يمكن استنباطها واستخراجها

من العلم بصورة مبارشة وواضحة ،بل حّت وجود اهلل يمكن إثباته بواسطة اآلثار اجلانبية الطبيعية
مثل برهان انلظم واإلتقان ،أو نتيجة االكتشافات العلمية احلديثة مثل اتلاكمل وزيادة الطاقة

ادليناميكية ،أو صفات الفزيياء الرياضية يف القرن العرشين ،يعتمد هذا االجتاه ىلع معطيات العلم يف

إثبات وفهم القضايا ادلينية[ .انظر :بروبر ،علم و دين ،ص ]163

اجتاه ظهر يف القرن العرشين يدعو لالستفادة من املناهج العلمية ،ويديع مشابهتها للمناهج العقدية الالكمية.
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العلم وادلين يف الفكر اإلساليم
لم تكن اتلجاذبات واتلمزقات ببعيدة عن ساحة الفكر اإلساليم اذلي اكنت تصل إيله أخبار العالم

الغريب عن اتلطورات والقفزات العلمية للتجربة العلمية يف الغرب ،واكتساحها ساحة االعتقاد ادليين

الكنيس ،وحدها نلفوذه وتقويض الساحة اإليمانية ونرش أفاكر اإليمان بالطبيعة واتلجربة ،ونبذ ما
ً
ًّ
فكريا ال
هو ديين ألنه خرافة وأسطورة ال تنتيم إىل الواقع .وجد املفكرون والفالسفة املسلمون زادا
يمكن اجتنابه ،فهذه االكتشافات العلمية أخذت بلباب املفكرين وجذبتهم بسحرها من جهة ،ومن

جهة أخرى اكن عليهم بيان موقفهم الرصيح جتاه القضية وهو يمثل حبسب انتمائهم موقف اإلسالم،
ً
فمسألة العلم وادلين شهدت تعارضا وخصومة بني األطراف أدت إىل اختالفات جوهرية بينهم ،لم

تقترص ىلع العالم الغريب ،بل وصلت اتلحديات إىل ساحة القرآن الكريم ،واكنت ادلعوى بأن هناك
ً
تعارضا بني املعطى العليم وآيات القرآن الكريم ،مما أدى إىل أن يرفع مفكرو اإلسالم وفالسفته
ًّ
شعارهم اعيلًا بأن العلم احلقييق ال يمكن أن يعارض ادلين والقرآن ويكون ضدا هل.
لكنهم لم يبينوا ما هو العلم احلقييق وما يه املباين اليت يستندون إيلها يف شعارهم واعتقادهم،

فالكثري من املفكرين والفالسفة املسلمني قد بينوا أن العلم احلقييق ال يعارض ادلين ،وهذا الالكم ىلع
صحته ال يغري شيئًا يف املسألة ،وال ينفعنا يف حل اتلعارض املفروض بني العلم وادلين؛ ألننا نواجه
ٌ
السؤال املهم وهو ما هو العلم احلقييق؟ وهل يوجد قوانني حتكم العالم اعرية عن اخلطإ؟ يف الواقع هذه
األمور ليست حمل الكمنا؛ ألننا بصدد احلديث عن جمموعة من انلظريات العلمية انلاجحة اليت
ظهرت عرب اتلاريخ ويه بظاهرها تالف انلصوص ادلينية ،هذه انلظريات استطاعت حل الكثري من

املشاك العلمية كما أنها تستطيع اتلنبؤ ،وهلا القدرة ىلع احلل واتلعامل مع الكثري من اإلشاكالت ،فما

اذلي يمكننا قوهل عن تعارض هذه انلظريات مع نصوصنا ادلينية؟ فهل علينا فهم نصوصنا ادلينية بنحو
ً
آخر أم نليق بتلك انلظريات وال نقول بصحتها ،أم إن هناك طريقا آخر نلا أن نسلكه ونسري فيه؟

ًّ
فهذا العلم اذلي حصل عليه البرش واكن سببًا يف تطورهم وجناحاتهم أال يعترب ً
واقعيا (يكشف
علما
ًّ
ًّ
حقيقيا فكيف تعارض إذن مع انلصوص ادلينية اليت قلنا بأنه ال
واقعيا فسيكون
الواقع)؟ فإذا اكن
ًّ
واقعيا كيف اكن بإماكنه حصد ك هذه اثلمرات
يمكن للعلم احلقييق معارضتها؟ واذا لم يكن

وانلجاح واتلطور للبرش واستطاع حل مشالكه وأعطاه قدرة اتلنبؤ وأتاح هل ذلك؟ فانلتيجة أن اتلعويل
ىلع قضية العلم احلقييق يف حل ذلك اتلعارض ال جيدي شيئًا وال حيل املشلكة بنحو من األحناء ،بل
يعمل ىلع إلغاء املسألة وتقويضها دون أن يعمل ىلع إبرازها وبيان طريقة اتلعامل الصحيحة مع أراكنها.
ً
ذلا سنتعرف أوال ىلع آراء املفكرين والفالسفة املسلمني يف مسألة تعارض العلم وادلين ،ثم حناول
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بيان املباين اليت يمكن االستناد إيلها يف بيان املسألة وحتديدها ،ومن خالل ذلك يمكننا تصوير
ًّ
منطقيا واألسباب
انلموذج املعريف اذلي تتشك منه املسألة ،فنحصل ىلع أطراف القضية وارتباطها
اليت دفعتنا للقول والقبول بهذا انلموذج املعريف دون غريه.

يعرض رشيد رضا يف تفسري املنار تصوره للقضية بقوهل يف قضية تعارض وتضاد العلم مع ادلين

والقرآن« :إن الطاعنني يف اإلسالم من املالحدة وداعة انلرصانية يزعمون أن العلوم والفنون العرصية،

من طبيعية وفلكية وتارخيية ،قد نقضت بعض آيات القرآن يف موضوعها ،وأن الترشيع العرصي
أقرب إىل مصالح البرش من ترشيعه .قلت :إننا قد اطلعنا ىلع أقواهلم يف ذلك فألفينا أن بعضها جاء من

سوء فهمهم أو فهم بعض املفرسين ،ومن مجود الفقهاء املقدلين ،وبعضها من اتلحريف واتلضليل،
وقد رددنا حنن وغرينا ما وقفنا عليه منها .وإنما العربة بانلقض اذلي ال يمكن ألحد أن يماري فيه ً
مراء
ً
ً
ً
ً
ظاهرا مقبوال ،ولو وجد يشء من هذا يف القرآن الضطرب العالم هل اضطرابا عظيما» [رشيد رضا ،تفسري
املنار ،ج  ،1ص .]172

يرصح رشيد رضا بأن هذه األمور ناشئة من سوء الفهم أو اجلمود الفكري للمقدلين أو اتلحريف،

لكنه لم يبني اآليلة املعرفية والفكرية اليت يمكن االستفادة منها حلل هذا اتلعارض ،كما أنه اعترب
ً
املسألة حتتوي تأييدا لإلعجاز القرآين ،فالقرآن الكريم أشار ملجموعة من احلقائق العلمية قبل
َ َ َْ

َ

َ

ِّ َ
اح ل َواق َِح[ سورة احلجر ،]22 :حيث تصف
اكتشافها من قبل العلم من قبيل اآلية الرشيفة َ وأ ْرسلنا الري

الرياح باللواقح اليت تقوم بعملية اتللقيح ،وقد اكتشف العلماء هذه احلقيقة بعد عدة قرون.

اجته بعض العلماء للقول باشتمال القرآن الكريم ىلع ك العلوم البرشية ،وإننا نستطيع استخراج

ك العلوم اجلديدة من خالل اآليات القرآنية ،وعليه ستكون العلوم يف حالة اتفاق وانسجام تام واكمل
مع القرآن الكريم ،والقائلون بهذه انلظرية يسعون الستخراج ك املعلومات وانلظريات العلمية

اجلديدة من القرآن الكريم ،حّت وصل احلال ببعضهم إىل اتلرصيح بأن القرآن الكريم يشتمل ىلع 61
ً
ً
آية يف علم الرياضيات و 64آية يف علم الفزيياء و 5آيات يف الفزيياء انلووية و 63آية حول انلظرية
النسبية و 20آية عن علم اجليولوجيا وغريها[ .العظم ،نقد الفكر ادليين ،ص ]35

إن الالكم عن توافق بني بعض القضايا العلمية واآليات القرآنية ال يقتيض اتلطابق الاكمل واملدىع

عليه بنظرية إماكنية استخراج ك العلوم من القرآن الكريم؛ ألنه جيعلنا نواجه مشاك حقيقية ،منها

أننا البرش نلا أن حنكم باتلوافق بني املعطى العليم واآليات القرآنية أو عدمه من خالل ظاهرها ،لكن
ً
ليس نلا القدرة ىلع استخراج ك العلوم من انلصوص ادلينية ،وحّت لو قلنا بإماكن األمر فإنه أوال
غري مقدور نلا حنن البرش اخلطاؤون ،وثانيًا القضية اليت نتحدث عنها يه وجود تعارض بني انلظريات
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العلمية وظاهر انلصوص ادلينية ،فما اذلي بإماكننا عمله حلل هذا اتلعارض؟
أما العالج اذلي اقرتحه املتنورون فهو اتلفريق بني بعدين من أبعاد ادلين ،هما ابلعد الزماين لدلين

وابلعد الرويح األزيل ،وقالوا :إن القضايا واملسائل اليت حتدثت عن الطبيعة واتلاريخ تدخل ضمن
ابلعد الزماين لدلين ،واذلي نولكه للعلم والقضايا العلمية فيه حاكمة عليه؛ ألنها أمور متغرية بتغري

الزمان ،فيكون للزمان دخل فيها وحاكمية عليها ،أما ابلعد الرويح األزيل فال عالقة هل بالعلم ،بل
يتعلق باألمور الغيبية واإليمان واتلجارب العرفانية.

ومؤيدو هذه انلظرية يقولون إن العلم ال يتجاوز حدود الطبيعة ،فهو حمدود بها ،فال يمكننا حبثها

يف املسائل ادلينية اليت ترتبط بابلعد اإليماين ،فاملعرفة ادلينية تتلف من حيث انلوع عن املعرفة
ً
العلمية؛ ذللك فإننا نرتكب خطأ عندما نقايس ونقارن بني االثنني ،وهذا جيرنا للوقوع يف تعارضات

جدية ،فاملعرفة ادلينية تنشأ من اتلجربة العرفانية ،يف حني أن املعرفة العلمية تنشأ من احلس
واتلجربة فهما متفاوتان خمتلفان[ .املصدر السابق ،ص ]47

ًّ
ً
مقنعا ،فنحن نرى مواضيع عن الطبيعة واتلاريخ يف انلصوص
واحلق أن هذا احلل ليس حال

ادلينية ،فهل هذه مواضيع باطلة وغري صحيحة ،وإذا اكنت غري صحيحة كيف حتدث بها انليب
ً
مثال؟ إن هذا اتلفكيك من شأنه أن يشكك يف صحة انلصوص ادلينية ،ويدفعنا إىل إحالة األمر إىل
ً
نحرصا يف اتلجربة
املسائل العلمية للبت يف تلك املوضواعت ،فال يمكننا اعتبار جوهر ادلين م


العرفانية فقط ،فالظاهر أن أتباع هذه انلظرية عندهم معلومات جيدة عن انلظريات العلمية،

ولكنهم لم يتعرفوا ىلع واقع ادلين.

وقد حاول بعض املفكرين حل اتلعارض من خالل اعتبار املسـألة يف بعض أنواعها من قبيل

انلظرية ادلاروينية مع إجياد اخللق يه من تعارض الظين مع األمر القطيع؛ فاآليات اليت حتدثت عن

اخللق وأصل اخللقة يه آيات يقينية ال دايع فيها للسؤال وابلحث ،أما انلظرية ادلاروينية فيه ظنية
احتمايلة حتتمل الصدق والكذب ،وعند تعارض أمور كهذه يلزم تقديم القطيع ىلع الظين .الظاهر هنا

أن هذا االجتاه حل املسألة باالستفادة من انلموذج األصويل يف حل اتلعارض القائم بني الروايات أو

اآليات والروايات ،واحلال أن هذا األمر غري صحيح وغري قابل للتعميم ملسألة تعارض العلم مع ادلين،
ً
ً
ًّ
فكريا ،واستطاعت حل الكثري من
جناحا
فانلظريات العلمية ىلع الرغم من كونها ظنية إال أنها حققت

املعضالت الفكرية والعلمية القائمة وأعطتنا قدرة ىلع اتلنبؤ بكيفية حل املشاك واتلعامل معها ،فال

يمكننا إهماهلا حبجة كونها ظنية غري يقينية[ .انظر :قائم نيا ،رابطه علم و دين در جهان اسالم ،ص ]43

احلل اآلخر اذلي قدمه االجتاه اتلنويري ابلنايئ

يف العالم اإلساليم
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ويمكن تسميته بـ "القابلية اتلفسريية املطلقة للنصوص ادلينية" ،وحسب هؤالء املفكرين تكون
ً
انلصوص ادلينية ً
دائما قابلة للتفسري ،بمعىن أن انلصوص ادلينية مع ميجء العلوم احلديثة تتجدد

قابليتها ىلع اتلفسري ،ويكون هلا تفسري آخر ،فانلصوص ادلينية موجودات صامتة ،ويتحقق هلا انلطق
ً
حسب طرو املعارف اجلديدة عليها ،فتكون داعيًا الستنطاقها ،فمّت ما رأينا تعارضا بني آية ونظرية
علمية فعلينا تفسري اآلية بما ينسجم وانلظرية العلمية[ .املصدر السابق ،ص ]47

ً
قلنا سابقا إننا من أجل حل مسألة تعارض العلم مع ادلين علينا االنتباه لطبيعة انلظريات العلمية
ً
ومدى واقعيتها وكشفها عن الواقع من جه لة ،ومن جه لة أخرى علينا أن نفهم أن هلذه انلظريات عالقة

بادلين ،فيجب أن يكون دلينا فهم صحيح عن ادلين ،ومبانيه وتعايلمه؛ وىلع هذا األساس ال يكون
حل ًّ
تاما من دون مرااعة هاتني اجلهتني ،فنظرية االجتاه اتلنويري ابلنايئ تنظر لدلين من جهة غري

واقعية ،ومن جهة أخرى ليس دليه تصور واضح ودقيق عن انلظريات العلمية ،فقد قبل هذا االجتاه
انلظريات العلمية وكأنها أمر واقيع ،بل اكشف ومعرف حقييق للواقع ،ولكن أتباعه لم يبينوا نلا املراد

من الواقع املقصود ،اذلي ىلع أساسه أقاموا أراكن نظريتهم.

كما ينجم عن تبين هذا االجتاه إقصاء اآليات القرآنية ،وتكون بذلك اآليات القرآنية غري قابلة
ً
مقترصا ىلع
للتفسري ،وعند تعارضها مع انلظريات العلمية فإننا نضعها جانبًا ،وجنعل القبول
انلظريات العلمية؛ وىلع هذا تصبح انلظرية اليت تقول بقابلية تفسري انلصوص ادلينية غري صحيحة

وساقطة عن االعتبار ،وتبىق انلظريات العلمية يه اليت هلا قابلية الكشف عن الواقع بشك صحيح.
ً
ً
إن أصحاب هذه انلظرية يرون انلصوص ادلينية صامتة جامدة ال تتعارض مع انلظريات العلمية،

بل تفسريها السابق يتعارض معها ،ومع تفسريها اآلن بنحو يتسق مع انلظريات العلمية ال يبىق جمال
ً
للتعارض ،فالكتاب املقدس لم يكن معارضا نلظرية اغيللو ،بل تفسري الكهنة وفهمهم هل لم يكن
ً
صحيحا ،ومع عرض اتلفسري الصحيح ال يبىق جمال للتعارض بينهما .إن صمت انلصوص ادلينية ليس
بمعىن أننا ال يمكننا استنباط أي نظرية من هذه انلصوص ،كما ال يمكننا ابلت بالقول بأن هذه
انلظرية منسجمة مع انلصوص ادلينية أو ال ،لكننا نستطيع االستفادة من قابلية انلصوص للتفسري يف
استفادة املعىن املطلوب واملتالئم مع انلظريات العلمية.

وال تتوافق هذه انلظرية مع السري واتلطور اتلارييخ ،فبعض انلظريات العلمية اكنت سببًا يف
ً
انسجاما مع
حدوث مشاك ،ولم تتفق قط مع انلصوص ادلينية ،كما أن بعض انلظريات اكنت أكرث

انلصوص ادلينية من غريها ،فرتجيح إحدى انلظريات يف حمكمة انلصوص ادلينية ليس ألن انلصوص
ً
واقعية ً
دائما ،وفهم علماء ادلين وتفاسريهم اكن مبنيًا ىلع
ادلينية صامتة؛ بل ألن املعرفة ادلينية اكنت
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ي
حتقق وجود مستقل وواقيع للقضايا ادلينية ،وأما اتلفاسري واملعرفة احلاصلة دلى علماء ادلين فيه
وصف ذللك الواقع ،فالقياس واحلكم اذلي يصدره علماء ادلين ناشئ عن واقعية انلصوص ادلينية.

املباين املعرفية لعالقة العلم بادلين
إن حل مسألة اتلعارض بني العلم وادلين حيتاج إىل إدراك معريف وقدرة ىلع فهم املسائل وانلظريات
ً
العلمية وفهم تعايلم ادلين بشك صحيح ،فانلظريات اليت ذكرناها سابقا اعنت من عدم اإلحاطة
ٌ
سواء يف جمال املعرفة ادلينية أو انلظريات العلمية ،فاخلأل املعريف باملنظومة ادلينية أو
املعرفية ادلقيقة،

ً
ً
وواضحا؛ ذللك فإن نظرية "تعارض القطيع مع الظين" لم يكن
ظاهرا
معطيات العلم اتلجرييب اكن
ً
بمعىن غري صحيح،
أتباعها مدركني ملفهوم الظن يف انلظريات العلمية؛ وكأنها اعتربت وأخذت الظين
ً
فإذا اكن الظن باطال فكيف استطاعت هذه انلظريات العلمية تقديم هذا اتلطور اهلائل للبرشية ،وأن
ً
يكون هلا قدم راسخة يف بناء تارخيها ،فهل ينسجم هذا مع كونها اكذبة وغري صحيحة؟!
ً
كما أن نظرية "قابلية انلصوص للتفسري مطلقا" لم تكن ذات معرفة واضحة ومتقنة ال يف اجلانب

ادليين وال يف انلظريات العلمية ،فيه قامت ىلع أساس انلظرية ابلنائية ،وليس دليها دفاع واقيع متني
عن دعواها ،وباعتقادهم فإن انلظريات العلمية تامة الصحة ولك جزء من أجزاءها واقيع حقييق ،كما
ً
ً
ال يمكننا التشكيك بها وعلينا األخذ بها إمجاال وتفصيال ،ولك ما خالفها من انلصوص ادلينية علينا

تأويله وتفسريه بما ينسجم معها.

ذلا يمثل العلم وادلين بوابتني لكشف الواقع ومعرفته ،ويف كثري من احلاالت يشري الكهما إىل

حقيقة واحدة؛ إذ يمكن أن يشري ادلين إىل صور خمتلفة من الواقع ،وكذلك العلم يمكن أن يشري إىل

حقائق واقعية خمتلفة املستويات ،مع وجود اختالف هو أن العلم يتحدث عن مستويات خمتلفة للواقع
ً
ً
ٌ
سواء اكنت مشاهدة أو نظرية ،أما ادلين فال يقترص كشفه للواقع عما هو يف
يف جانب الطبيعة فقط،

ً
الطبيعة ،بل يتسع ليشمل جماالت ما وراء الطبيعة أيضا ،فالعلم بوابة حنو الطبيعة أما ادلين فهو بوابة
حنو الطبيعة وما وراءها( ،)1وهاتان ابلوابتان تتفقان يف بعض املوارد ،فاختالف العلم وادلين ليس يف

إن قونلا "ادلين بوابة للطبيعة وما وراءها" ليس بمعىن اشتمال انلص ادليين ىلع انلظريات العلمية اتلخصصية اليت
اكنت نتاج العقل اإلنساين وىلع مدى حقب من الزمان ،لكنه يعين أنه يشتمل ىلع إشارات وبيان حلقائق طبيعية وهذا

ما تكفلت بيانه بشك أكرث كتب اإلعجاز العليم القرآنية ،إضافة الحتوائه ىلع بيانات ما ورائية ويه ما جاء إلثباتها
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املجال املختص بكل واحد منهما؛ فهما قد يتفقان يف بعض املوارد ،وخيتلفان يف مواضع أخرى.
من ضمن موارد االختالف بينهما ،هو يف طريقة ابلحث واهلدف املنشود ،فللعلم هدف خاص
ً
ًّ
خاصا به ،هدف العلم معرفة قوانني الطبيعة وإجياد الطريق حنو أرسارها ،بينما
كما إن لدلين هدفا

هدف ادلين هو السعادة انلهائية لإلنسان؛ ذللك عندما يتعرض ادلين للطبيعة فإنه انظر إيلها من جهة
واسعة ،فيلحظ عالقة اهلل باإلنسان والطبيعة ،والعلم يبحث عالقة اإلنسان بالطبيعة ،العالم يريد

كشف أرسار الطبيعة والسيطرة ىلع طاقاتها الاكمنة وتسخريها ملصلحته.

ًّ
سالميا – من انلظريات اليت وازنت بني الفكر
ويمكن اعتبار نظرية الشيخ مطهري  -بوصفه مفك ًرا إ
ً
اإلساليم باعتباره ً
فكرا أصيال وبني اقتضاءات الزمان ومتطلبات العرص ،فهو يطرح املوضوع ىلع أساس
ً
ً
كونه مشلكة واقعية تواجه الفكر ادليين ،فما يه احللول اليت يقدمها للمشاك واتلطورات احلاصلة يف حياة
ً
ً
ً
ونظاما وقانونا للحياة من متطلبات العرص؟ هل يوجب
اإلنسان ،ويقول« :ما موقف اإلسالم بوصفه دينا
اإلسالم اتلصارع مع متطلبات العرص وحماربتها ،وحيول دون تفجر الطاقات البرشية املبدعة ،ويعطل

الزمن عن اتلطور واتلجديد؟ أو العكس هو الصحيح ،وهو :أن يستسلم تللك املتطلبات ويذعن هلا؟ أو أن
هناك رأيًا ثاثلًا هل تفصيالته اخلاصة به؟ [مطهري ،اإلسالم ومتطلبات العرص ،ص .]21
ويقول« :إننا لو سئلنا عن موقفنا من اتلطورات احلاصلة من الزمن هل نسايرها أو نعارضها؟

وجوابنا هو :ال نسايرها تمام املسايرة وال نعارضها كذلك؛ والسبب هو أن الزمن صنيع االنسان ،وبما

أن االنسان يستطيع أن يكيف زمانه حنو األحسن كما يستطيع تغيريه حنو األسوإ ،إذن ينبيغ مسايرة

اتلطورات احلاصلة يف اجلهة األفضل ،وعدم مسايرة األسوإ ،بل االفضل معارضة اتلطورات احلاصلة يف

اجلهة األسوإ» [املصدر السابق ،ص .]26

فهو يتحدث عن عدم املعارضة بني العلم وادلين ويراهما ركنني للحياة اإلنسانية ،وأن اتلعارض

احلاصل يف اعلم املسيحية نتيجة اتلحريف اذلي أصاب كتابهم املقدس .أما بالنسبة لعاملنا اإلساليم

فينبيغ أن يكون العلم وادلين متعاضدين ،فالعلم بدون دين وادلين بدون علم يمثالن مشاك
ً
حقيقية للحياة البرشية[ .انظر :حسایم فر ،مطهری و نسبت ميان علم و دين 32 ،و]33

واتلعريف بها.
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اخلاتمة
تعرض ابلحث بليان مسألة عالقة العلم بادلين ،اليت تعد أحد العناوين املهمة يف مباحث فلسفة

ادلين .نشأت هذه املسألة مع ظهور االكتشافات العلمية وتعارضها مع الكتاب املقدس يف ادليانة

املسيحية ،ومن ذلك احلني تكونت نظريات ىلع أساس قبوهلا أو رفضها ذلك اتلعارض واآليلة املعرفية

اليت طرحتها كعالج تللك املشاك .فنظريات من قبيل مركزية الشمس ودوران األرض ،وانلظرية
ً
الفرويدية اليت ترى احلياة عبارة عن قمع الغرائز احلياتية دلى اإلنسان ،وانلظرية النسبية ألينشتاين
ي
ً
موجودا ً
ممزيا حمل شك
اليت فرست مفاهيم الفضاء والزمان والعلة وغريها جعلت فكرة كون اإلنسان
ً
وترديد ،وأوجدت حالة من الفزع والتشكيك يف قيمة املعطى ادليين ومدى إماكنية االعتماد عليه يف
ً
كشف الواقع .فاكن اتلعامل متفاوتا بني مذاهب دعت تلقدم العلم ىلع ادلين ،وأن املعطى العليم هو
ً
اجلدير باالعتماد ،إذ هل قابلية الكشف عن الواقع وإصابته ،وأما االجتاه ادليين فقد بيق حمافظا ىلع
موقفه من االعرتاف بالقضية ادلينية ،وأنها يه من تكفل احلياة الواقعية للبرش ،وبني من قال باتلوازي
ي
بينهما مع حفظ مقام ك منهما ىلع حدة ،وهناك من وظف معطيات األول يف إثبات قضايا اثلاين.

ً
ولم يكن العالم اإلساليم بعيدا عن مطارحات العلم وادلين ،بل رست إىل ثنايا االعتقاد ادليين،
ً
ًّ
فكريا ومعرفيًا أوجب بيان حقيقة املسألة بشك عليم ،وقد اكنت انلظريات
وأوجدت اختالال
املطروحة تميل بني إفراط وتفريط ،والسبب يف ذلك أنها اكنت تفتقد األرضية املعرفية اليت تستند

إيلها ،فلزم بيان األسس املعرفية اليت يرتكز إيلها انلص ادليين يف رؤيته وتعامله مع احلقائق
واالكتشافات العلمية.
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قائمة املصادر
امريی ،ىلع نىق ،رويكردهای خمتلف نسبت به رابطه علم و دين ،پژوهش هاى ديىن ،سال دوم ،شماره  ،بهار
ش.
ش.

برتسون ،مايكل و هماكران ،عقل و اعتقاد ديىن ،طرح نو ،تهران،

ه.

بروبر ،ايان ،علم و دين ،ترمجه بهاءادلين خرمشایه ،مركز نرش دانشاگیه ،تهران،
بول دايفزي ،اهلل والفزيياء احلديثة ،ترمجة هالة العوري ،صفحات للنرش واتلوزيع ،دمشق،
جان هات ،علم و دين ..از تعارض تا گفتوگو ،كتـاب طـه ،قـم،

م.

ش.

جوادی آمّل ،عبداهلل ،مزنلت عقل در هندسه معرفت ديىن ،انتشارات ارساء ،قم،

ش.

حسایم فر ،عبدالرزاق ،مطهری و نسبت ميان علم و دين ،پژوهش هاى علم و دين ،پژوهشاگه علوم انساّن و
مطالعات فرهنیگ ،سال  ،شماره دوم،

ش.

راسل ،رابرت و ديگران ،فلسفه فزييک و اهليـات ،سازمان انتشارات پژوهشاگه فرهنگ و انديشه اساليم ،تهـران،
م.
الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،دفرت نرش الكتاب،
العظم ،صادق ،نقد الفكر ادليين ،دار الطبعة ،بريوت،

ه.

م.

الفيويم ،أمحد بن حممد بن عيل ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،املكتبة العلمية ،بريوت.
قائم نيا ،علريضا ،رابطه علم و دين در جهان اسالم ،نرشيه ذهن ،شماره

و ،

املایس ،ىلع و امحد بهشّت ،رابطه علم و دين ،قبسات ،سال  ،تابستان

ش.

ش.

حممد رشيد بن عيل رضا ،تفسري املنار تفسري القرآن احلكيم ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة،
مصباح يزدی ،حممدتىق ،رابطه علم و دين ،انتشارات مؤسسه آموزیش و پژوهیش امام مخيىن ،قم،
مطهري ،مرتىض ،اإلسالم ومتطلبات العرص ،دار اإلرشاد ،بريوت،

م.

ش.

م.

املناوي ،عبد الرؤوف ،اتلوقيف ىلع مهمات اتلعاريف ،اعلم الكتب ،بريوت،

ه.
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Abstract
This paper deals with the concept of freedom – which is something that
has recently been widely discussed in scientific and social circles – and
explaining its boundaries and the position of religion. We have concluded
that the human is principally free in different relations, whether personal,
social, or in nature. This natural conclusion comes from the principle of
divine honoring of human. This freedom is then limited by reason and
religion, because reason condemns harming oneself or others, and
whatever reason sees as bad, so does religion, seeing it as prohibited. In
addition to its opposition to the principle of human dignity, and the
conclusion is that reason and religion invite to apply freedom that does
not conflict with human dignity and lofty values.
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اْلرية واتلقنني ادلين
صادق دحام ظفي
دكتوراه يف الفقه اإلساليم ،تدرييس يف جامعة املصطىف العاملية ،إيران ،الربيد اإللكرتوينsadiqdahham1986@gmail.com :

اخلالصة

يدور ابلحث يف هذا املقال حول مفهوم احلرية  -اذلي يعد من املفاهيم اليت ُطرحت يف السنوات
األخرية بشك كبري يف األوساط العلمية والفكرية واالجتماعية  -وبيان حدها ثم موقف ادلين ،وقد
توصلنا فيه إىل كون اإلنسان من حيث األصل األويل ًّ
حرا يف عالقاته املختلفة ،سواء ىلع املستوى

الشخص أو ىلع املستوى االجتمايع أو من خالل عالقته بالطبيعة ،وهذه نتيجة طبيعية ملبدإ اتلكريم

اإلليه لإلنسان .ثم إن هذه احلرية تتحدد حبكم العقل والرشع ،فالعقل حيكم بقبح إيذاء انلفس أو

احلط من قيمتها وكذلك إحلاق األذى باآلخرين ،ولك ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع حبرمته،
ً
إضافة إىل منافاته ملبدإ الكرامة اإلنسانية ،وانلتيجة أن العقل وادلين يدعوان ملمارسة احلرية اليت ال
تنايف كرامة اإلنسان وقيمه السامية.

اللكمات املفتاحية :احلرية ،احلرية ادلينية ،احلرية وادلين ،اإلنسان واحلرية.
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املقدمة

ُ
عنرصا ًّ
ً
مهما يؤسس حلياة اإلنسان
احلرية من املفاهيم اليت تطرح يف األوساط الفكرية بوصفها

املعارصة؛ إذ يعيش اإلنسان يف ظلها احلياة السعيدة اهلنيئة بعد أن اعش لقرون من زمن العبودية
املطلقة يف ظل االستعمار واإلذالل ،ويعد هذا املفهوم من أبرز املفاهيم اليت نادت بها الشعوب
ً
واجلمااعت واملؤسسات احلقوقية دون غريه من املفاهيم اليت ال تقل أهمية يف نظر الكثري من العقالء
اكتلعليم والرتبية ،ولكن قد يعترب بعضهم احلرية األساس اذلي ينطلق منه اإلنسان بلناء جمده يف احلياة

من الرتبية واتلعليم واتلطور ،ثم إن هذه احلرية اليت يراد هلا أن تغري حياة اإلنسان املعارصة أيه مطلقة

العنان يف ك جماالت اإلنسان الفردية والعامة أو إنها مقيدة بقيود حتد من إطالقيتها يف بعض املجاالت
ُ
احلياتية؟ تطرح يف املقام عدة متبنيات تنتيم إىل تيارات فكرية ذات رؤيا خمتلفة ،أهم هذه اتليارات
تياران يف الواقع ،اتليار احلدايث اذلي يرفع شعار حرية اإلنسان املطلقة من دون قيد أو رشط إال حرية

اآلخرين ،واتليار ادليين اذلي يرى أن حرية اإلنسان مقيدة بقيود دينية عقلية تمنع من االنفالت غري

املنضبط لإلنسان ،فادلين يرفع شعار املحورية هلل يف هذا الوجود ،وىلع اإلنسان أن يرايع حدود اهلل

واآلخرين ،فابلحث يقنن احلرية املطلقة  -اليت يتبناها االجتاه املادي أو العلماين  -ويرسم احلدود
الرشعية والعقلية اليت يطرحها االجتاه ادليين ،ويعطي املساحة الواقعية هلا؛ ألن احلرية مفهوم حقويق

وينبيغ أن تمارس يف ظل املساحة احلقوقية ،اليت توافق العقل وادلين والفطرة اإلنسانية ،وخبالف
ذلك فإن فكرة احلرية بعرضها العريض ال يلزتم بها أي إنسان حّت مدعوها؛ ألنها تالف انلظام العام

للحياة .إذن حبثنا يعطي الرؤية املنسجمة بني احلرية والقوانني ادلينية .وقد عرضنا ابلحث بمنهج
حتلييل وصيف.

ً
أوَل :اتلعريفات
 -1اْلرية

ً
ّّ
اْلرية لغة :ذكر الفراهيدي يف كتاب العني«:واحلُر :نقيض العبد ... ،واحلرية من انلاس :خيارهم.
واحل ُ ُّر من ك يشء أعتقه» [الفراهيدي ،العني ،ج  ،3ص  ،]24ويف لسان العرب« :واحل ُ ُّر ،بالضم :نقيض
ٌّ
َ ْ
ار وح َر ٌ
ح َر ٌ
ار؛ األخرية عن ابن جين .واحل ُ َّرة :نقيض األمة ،واجلمع َحرائِ ُر ،شاذ؛
العبد ،واجلمع أ
ِ
ُ
َ
وح َّر َر ُه :أعتقه» [ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،4ص  ،]181وقال يف "جممع ابلحرين"« :يقال َح َر ْرت
َُ
ْ
ََْ ُ َ َ
ً
َ َ َ
خملصا لك
ك َما ِيف َبط ِن حم ذر ًرا[ سورة آل عمران ]35 :أي
اململوك فح َّر :أعتقته فعتق  ...قوهل :نذرت ل
ً
مفردا لعبادتك ومنه َحتْر ُ
ير الودل ،وهو أن تفرده لطاعة اهلل وخدمة املسجد» [الطرييح ،جممع ابلحرين ،ج
ِ
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ً
ً
 ،3ص  ،]263إذن احلرية لغة يف قبال العبودية وعليه تكون احلرية عبارة عن حترير اإلنسان من ك

وثق عبودي.

ّّ
ً
ّ
اْلرية اصطالحا :قبل بيان املعىن االصطاليح ملفهوم احلرية ال بد من مقدمة :اتلعبري عن
أما
احلرية أُخذ ُ
وطرح بشك مكرر ىلع األلسن خالل القرون املتأخرة ،سيما بعد عرص انلهضة ،وإن اكن

ً
موجودا يف اذلهن اإلنساين« ،ولعل السبب املبتدع هلا يه انلهضة األوربية قبل بضعة قرون ،ولكن
ً
معناها اكن جائال يف األذهان وأمنية من أماين القلوب منذ أعصار قديمة» [الطباطبايئ ،املزيان يف تفسري
القرآن ،ج  ،4ص  ،]116وعليه فاحلرية من املفاهيم اليت كرثت اتلعاريف فيها رغم بداهتها دلى اتلليق

األويل الساذج حّت عد من املفاهيم األويلة ابلدهية ،لكن اتلدقيق العميق يف املفهوم جتعل ابلاحث
ً
إبهاما يف بعض جوانبه ،ويرجع ذلك إما إىل اخللفيات الفكرية للواضعني للتعريف أو للخلط
يكتشف

ً
بني أنواعها؛ وذلا جند تعاريف خمتلفة هلا ،فقد عرفها العالم اإلنكلزيي جون لوك ( )John Lockeيف

الرسالة اثلانية للحكومة املدنية« :إن احلرية موجودة يف طبيعة اإلنسان  -إذا لم تكن قدرة ىلع وجه
األرض تسيطر عليه ،ولم يكن ً
تابعا لقانون وإرادة آخرين  -والقانون الوحيد اذلي حيكمه هو قانون

الطبيعة .فحرية الفرد يف املجتمع أن ال ينصاع حلكومة أي حاكم أو قانون ،إال إذا اكن عن توافق أو
ً
رضا ،وأن ال ينصاع أيضا ألي إرادة وال يتبع أي قانون ،إال إذا توافقت هذه اإلرادة أو القانون معه
عن طريق الواكلة» [اثلقيف ،نصوص معارصة ،ص  ،]378بينما عرفها جون ستيوارت مل

حيث يقول« :إن احلرية عبارة عن قدرة اإلنسان ىلع السيع وراء مصلحته اليت يراها ،حبسب
ً
منظوره ،رشيطة أن ال تكون مفضية إىل إرضار اآلخرين» [ظهريي ،املنهاج ،ج  ،12ص  ،]189ويقول
أشعيا برلني

« :القدرة ىلع اختيار ما ترغب يف اختياره؛ ألنك ترغب يف االختيار ىلع

هذا انلحو ،دون إكراه ودون ترهيب ،ودون أن يبتلعك نظام واسع انلطاق  ...واخلروج ىلع السائد

واملألوف ،وادلفاع عن معتقداتك ملجرد أنها معتقداتك أنت» [أشعيا برلني ،احلرية ،ص  ،]6بينما عرفها

آية اهلل الشيخ جوادي أميل يف كتابه "والية الفقيه"« :واحلرية من املنظور اإلساليم عبارة عن اتلحرر

من عبودية وإطاعة غري اهلل تعاىل» [جوادي آميل ،والية الفقيه ،ص  ،]30وهناك تعاريف كثري عد بعض

العلماء الغربيني [انظر :جمموعة من ابلاحثني ،املنهاج ،ج  ،12ص  ]189زهاء مئيت تعريف مما جيعل املهمة
ً
ًّ
صعبة ىلع ابلاحث اذلي يريد أن جيد حدا هلذا املفهوم .وكما ذكرنا هذه احلدود يرجع اختالفها إىل

القبليات واالعتقادات اليت حيملها اإلنسان عن هذا املفهوم ،فلا جند ابلاحث املسلم ذا الرؤية اإلهلية
ي
حيدها حبد غري احلد اذلي يعتقد بالرؤية املادية ،وهذا يشء طبييع؛ ألنها ترجع إىل الرؤية الكونية
ً
االعتقادية للباحث ،فمن تكون رؤيته مادية سوف يعرفها بما يستويف فيها اإلنسان منافعه من الطبيعة

بتمامها برشط عدم اتلعدي ىلع منافع اآلخرين ومصاحلهم كما عرفها جون استيورات ميل ،حيث
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قرص انلظر ىلع املصلحة املادية الطبيعية فقط وفقط ،بينما اإلنسان ذو االعتقاد اإلليه يؤمن حبياة
ً
مغايرا ملا
أخرى ،وإن الروح اإلنسانية سوف تنتقل إىل اعلم آخر؛ فللك سوف يكون تعريفه للحرية

عليه املادي ،فيمكن تعريف احلرية بانلظر لإلنسان ضمن حميطه اخلاريج ،إذن احلرية يه رفع
العقبات اليت تمنع اإلنسان من نيل رغباته وكماالته اليت تقررها انلظم ادلينية والعقلية.

هذا اتلعريف واف يف كون اإلنسان ينال حريته املادية واملعنوية ً
معا من دون املساس حبرية
ل

اآلخرين؛ ألنه يتحرك وفق نظام ديين عقيل.

 -2اتلقنني
 ،والعالقة بينهما عالقة املبدإ واملشتق ،فاتلقنني مشتق والقانون مبدأ

اتلقنني مأخوذ من القانون
ً
االشتقاق ،والقانون لغة :يقول الفريوزآبادي صاحب كتاب القاموس« :القانون :مقياس ك يشء»
َ ُ ُ
[الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،ج  ،4ص  ،]263ويقول الزبيدي يف "تاج العروس"« :والقانون :مقياس ك

يشء وطريقه ،ج قوانني؛ قيل :رومية ،وقيل :فارسية» [الزبيدي ،تاج العروس ،ج  ،18ص .]466

األصل يف لكمة القانون أنها لكمة يونانية تعين العصا املستقيمة أو اليشء املستقيم ،واستعمل

ايلونانيون هذا اتلعبري للتديلل ىلع انلظام والترشيع؛ ألن هذا اتلعبري كتعبري جمازي عن االستقامة

وعن القوة  ...وهذه اللكمة اشتقت للغة العربية كما يه.
أما املعىن االصطاليح للقانون

ً
كثريا عن املعىن اللغوي،
 :املعىن االصطاليح ال خيتلف

فاملقصود من اتلقنني يف املجال ادليين هو األحاكم الرشعية املستنبطة من انلصوص اإلهلية واثلوابت
ً
العقلية اليت تعطي حدودا للسلوك الفردي أو املجتميع ضمن إطار معني[ .انظر :مدخل للعلوم القانونية..

نظرية القانون]

 -3ادلين

ً
ادلين لغة :وهو الطاعة واجلزاء قال الراغب يف مفرداته« :وادلين يقال للطاعة واجلزاء وأستعري
ذ ِّ َ ْ َ
ً
ين عِند اهلل
اعتبارا بالطاعة واالنقياد للرشيعة ،قال تعاىل :إن ادل
للرشيعة وادلين اكمللة ،لكنه يقال

ِ
َ َُ ُْ
َ ْ َ ْ َ ُ ً ذ ْ َ ْ ََ ْ َُ
سن[ سورة
اإلسالم [ ...سورة آل عمران ،]19 :وقالَ  :ومن أحسن دِينا مِمن أسلم َوجهه ِهللِ وهو حم ِ

النساء ]125 :أي الطاعة» [األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص .]245

ادىع بعض املسترشقني أن لكمة "دين" العربية جاءت من أصل فاريس وهو (دينا)؛ بل نرى إن هذه
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اللكمة الفارسية ذات أصل أكدي حبكم السبق الزمين ابلعيد لألكديني ،وباتلايل يكون أصل اللكمة يف
ً
اللغتني منحدرا من اللغة األكدية ،واليت اكنت تعين القضاء واحلساب[ .املاجدي ،علم األديان ..تارخيه

مكوناته مناهجه ،ص .]26

ً
اصطالحا« :جمموعة املعتقدات ،وادلساتري األخالقية ،واألحاكم الفقهية اليت وصلتنا ىلع
أما ادلين

شك نصوص دينية عن طريق الويح وبواسطة املعصومني» [جعفري ،العقل وادلين ،ص .]21
ّّ
ً
اْلرية وادلين
ثانيا :اإلنسان بني

ّّ
اْلرية واتلأصيل ادلين
-1

ً
ال شك أن ادلين اإلساليم هو أكمل األديان السماوية شأنا ،فقد فاق األديان ايلهودية واملسيحية يف
ُ
حترير اإلنسان من قيوده االجتماعية والفكرية والسلوكية؛ ألن اإلسالم يُسري احلياة البرشية وفق نظمه
اخلاصة السماوية ،ثم إنه حيقق لإلنسان سعادته ادلنيوية واألخروية ،فال بد أن يضع األسس واألصول

للمفاهيم احلياتية اليت وجدت إما مع نشأة اإلنسان ىلع األرض أو نتيجة الظروف االجتماعية اليت
ً
اعشها اإلنسان ففرضت ً
نمطا معينا هل ،ومن هذه املفاهيم مفهوم احلرية ،فنجد متعلق احلرية يشمل
ك نوايح احلياة اإلنسانية اكتلفكري والرأي والعيش والسلوك واتلرصف.
ّّ
اْلرية الفكرية
أ-
وتعين «إن العقل  -اذلي هو حمل الفكر ونتاجه  -حمرر من أي قيود خارجية مفرتضة عليه ،سواء

اكنت اجتماعية أو سياسية أو نفسية وما إىل ذلك ،فاخللوص من تأثري ك تلك العوامل يمثل احلرية
الفكرية» [فضل اهلل ،احلرية الفكرية ،ص  ،]11فاإلسالم يعطي لإلنسان احلرية يف اتلفكري والرأي؛ وال

يفرض ىلع اإلنسان مسألة ما خالف الربهان العقيل ،فاألصول العقدية يف اإلسالم مبنية ىلع انلظر
العقيل ،وال يُقبل فيها االعتماد ىلع انلص انلقيل أو اتلقليد وفق رأي أغلب العلماء ،وإما العبادات

اليت تمثل السلوك العميل فيه قائمة ىلع مبدإ املصلحة واملفسدة اليت يرجع تشخيصها إىل العقل وانلقل
ً
معا ،وهذا ما اعتمده اتلفكري اإلساليم يف أسسه وعقائده وأصوهل .وقد وضع اإلسالم األسس الرصينة

َ َ َ َ
ذ
َ َْ ُ َ
للحرية الفكرية من خالل اتلأصيل هلا يف آيات قرآنية ،قال تعاىل :إِن ِيف ذل ِك آليات ل ِق ْوم يع ِقلون
َ
َْ
ََ ُ َ َُ ُُ
َْ ُ َ َ
[سورة الرعد ،]4 :وقال تعاىل :أفَلَ ْم ي َ ِس ُ
يوا ِيف األ ْر ِض فتكون له ْم قلوب يع ِقلون بِها[ سورة احلج،]46 :

حيث رغب اإلسالم يف اتلفكر واتلدبر يف الكون والوجود وخلق اإلنسان ليك يصل إىل احلقيقة ،ويُدرك
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ما وراء العالم املادي ،بل جعله عبادة هلل تعاىل كما يف الروايات الواردة عن أهل ابليت « :اتلفكر

ساعة خري من عبادة سنة» [املجليس ،حبار األنوار ،ج  ،68ص  ،]126ويف رواية أخرى جعلته أفضل من
ً
ستني أو سبعني سنة ،فاإلنسان أصبح مكر ًما عند اهلل تعاىل لعقله اذلي به نال الكرامة اإلهلية ،قال

َ ذ َْ ُ ْ ََ َ
ذ ْ َ ََْ
ْ َ ِّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ذ ِّ َ
َََ ْ َ ذ َْ َ َ َ َ َََْ ُ ْ
ات َوفضلناهم َع كثِي مِمن خلقنا
تعاىل :ولقد كرمنا ب ِن آدم وْحلناهم ِيف الَب وابلَح ِر ورزقناهم مِن الطيب ِ
َْ ً
تف ِضيال[ سورة اإلرساء ،]70 :يقول العالمة الطباطبايئ يف ذيل هذه اآلية« :وباجلملة بنو آدم مكرمون

بما خصهم اهلل به من بني سائر املوجودات الكونية ،وهو اذلي يمتازون به من غريهم وهو العقل اذلي
يعرفون به احلق من ابلاطل واخلري من الرش وانلافع من الضار ،وأما ما ذكره املفرسون أو وردت به

الرواية أن اذلي كرمهم اهلل به انلطق أو تعديل القامة وامتدادها  ...فإنما ذكر ىلع سبيل اتلمثيل»
[الطباطبايئ ،املزيان يف تفسري القرآن ،ج  ،13ص  ،]156فالكرامة واتلكريم اإلليه تفرض أن يكون
ً
اإلنسان ًّ
حرا يف ك جوانب حياته ومنها الفكرية ،فبعقله وبقواه الفكرية أصبح اإلنسان إنسانا؛
ً
تكريما هل ،ومع
وخصه اهلل تعاىل خبالفته يف أرضه ،وجعل أفضل خملوقاته وهم املالئكة يسجدون هل

فرض هذا لكه ال معىن ألن يكون ً
جمربا يف تفكريه ورأيه.

وذلا أسس اإلسالم يف ضمن قواعده حرية الفكر يف إطار الكرامة والفطرة اإلنسانية ،فال يسمح

لإلنسان أن يتجاوزهما؛ إلن الكرامة تفرضها الطبيعة اتلكوينية لإلنسان وكذلك الرشع املقدس،
ً
ً
كريما سيدا ،وهذا ما جنده من الروايات املادحة لفضيلة العقل يف
فوجود العقل يف اإلنسان جيعله
اإلنسان ،فعن أيب جعفر  قال« :لما خلق اهلل العقل استنطقه ثم قال هل :أقبل فأقبل ثم قال هل :أدبر
ً
فأدبر ثم قال :وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا هو أحب إيل منك وال أكملتك إال يف من أحب ،أما إين

إياك آمر ،وإياك أنىه وإياك أاعقب ،وإياك أثيب» [اللكيين ،الاكيف ،ج  ،1ص  ،]10فقد عززت ماكنة
ً
العقل يف اإلسالم تبادل األفاكر يف ادلين يف أبعاده اكفة من اتلوحيد إىل انلبوة واملعاد وتفاصيل العقيدة

األخرى« ،فاحلرية من وجهة نظر ادلين أساس وركزية من راكئز اتلكريم اإلليه لإلنسان ،ويه تعين

حرية إرادة اإلنسان يف تقرير نوع السلوك ،ويه حمدودة بالقوانني اتلكوينية اثلابتة ،فال تؤثر إال يف
املجاالت املفتوحة لإلرادة» [جمموعة من ابلاحثني ،املنهاج ،ج  ،12ص  ، ]272كما إن ادلين عندما يرسم

مبدأ اخلالفة لإلنسان فإنه يرشع هل احلرية يف إطار املسؤويلة اليت أعطاها هل ،فيبسط هل ايلد يف

اتلرصف يف ما حتويه دائرة املسؤويلة امللقاة يف واقع اخلالفة .فتأصيل احلرية الفكرية يف ادلين تلقويض

االستبداد الفكري اذلي يستند إىل القوة ،هذه القوة سواء أكانت قوة ادلولة أو احلاكم أو اجلماعة،
ََ ُ َ
فادلين يقف ً
كلِّ ُ
وين
م
مانعا من كبح احلريات الفكرية؛ وهلذا ورد عن املوىل أمري املؤمنني « :فال ت
ِ
َ
ْ
َ
ْ َ َ ْ َْ َ ََ َُ
َ ُ َ
ِّ َ ُ َ َ َّ ُ
ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ
تال ُ
كلَّ ُ
وين بِال ُم َصان َع ِةَ ،وال
ط
ال
و
،
ة
ر
د
ا
ابل
ل
ه
أ
د
ن
ع
ه
ب
ظ
ف
ح
ت
ي
ا
م
ب
ين
م
وا
ظ
ف
ح
ت
ت
ال
و
،
ة
ر
اب
ب
اجل
ه
ب
م
بِما ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َْ
ْ َْ ً
َ ْ ُ
ْ
َ ي َ
ََ ْ َ َ ْ َ
َ ُ ُّ
اس ِإعظامل ِنلَف ِيس ل ِ َما ال يَصل ُح ِيل ،ف ِإنه م ِن استثقل احلَق أن
اتلم
تظنوا ِيب اس ِتثقاال ِيف حق ِقيل ِيل ،وال ِ

.................................................................................................................................. 170جملة ادليلل العدد 17
ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُّ َ ِّ َ َ َ ً َ ي َ ْ َ ُ َ ً
يقال هل أ ِو العدل أن يعرض علي ِه اكن العمل بِ ِهما أثقل علي ِه ،فال تكفوا عين مقالة ِحبق ،أو مشورة
َْ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َّ َ ْ َ ْ
اهلل م ْن َن ْفيس ماَ
ب َع ْدل ،فَإ ِّين ل َ ْس ُ
ُ
َ
ت ِيف نف ِيس بِفو ِق ما أن أخ ِطئ ،وال آمن ذلِك ِمن فِع ِيل إِال أن يك ِيف
ِ
ِ
ِ ل ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ ُ
ُ ََْ ُ
َ
َّ َ
ُ َّ
ٌ
َ
ون ل ِ َر يب ال َر َّب غ ْ ُ
ري ُه ،ي ْم ِلك ِمنا َما ال ن ْم ِلك ِم ْن أنف ِسنا»
ه َو أملك بِ ِه ِم ِّين ،ف ِإن َما أنا َوأنتُ ْم َع ِبيد َم ْملوك
[اللكيين ،الاكيف ،ج  ،8ص  .]356يقول ابن أيب احلديد يف رشح نهج ابلالغة« :أحسن ما سمعته يف سلطان
ال تاف الرعية بادرته وال يتلجلج املتحاكمون عنده مع سطوته وقوته إليثاره العدل» [ابن أيب احلديد،

ً
رشح نهج ابلالغة ،ج  ،11ص  .]105فهل يا ترى جند حرية يؤسس هلا اإلسالم كهذه اليت يرسمها أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب ؟! ومن جانب آخر ذهبت الرشيعة اإلسالمية إىل رفض اخلضوع
والعبودية لألفاكر اليت تتلبس بلباس ادلين من قبل سالطني احلكم وجتار ادلين ،نظري األحاديث

ابلاطلة يف وجوب إطاعة ك إمام بر أو فاجر ،ووجوب طاعة من انعقدت هل ابليعة وأمثاهلا.
ّّ
اْلرية اَلجتماعية
ب-

أباح اهلل تعاىل لإلنسان ك ما ىلع األرض من ذلة وزينة؛ ليستفيد منها ويستثمرها فيما تؤدي إىل

ْ َ ِّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ذ ِّ َ
َََْ ُ
ات
رشده وكماهل ،كما يف آية اتلكريم املتقدمة ،قال تعاىلَ  :وْحلناه ْم ِيف ال
َب وابلَح ِر ورزقناهم مِن الطيب ِ

[ ...سورة اإلرساء ،]70 :فقد بينت اآلية سعة دائرة احلرية يف ك ما وقع حتت اختيار اإلنسان يف الرب
وابلحر ،واتلعبري السيايق بالطيبات مع عدم بيان املصداق منها فيه داللة ىلع العموم ،فرشع القرآن
الكريم الزواج وتكوين األرسة ،واملمارسات االجتماعية اليت تليق باحلياة الكريمة لإلنسان ،حيث إن

احلرية االجتماعية مكفولة يف ظل احلياة اإلسالمية ولكنها مرشوطة باملحافظة ىلع القوانني

االجتماعية اليت يؤمن بها االجتماع اإلساليم« ،فاإلسالم داع إىل ممارسة اإلنسان حلريته؛ ألن عدم
ً
ممارسة اإلنسان للحرية سوف ال ينال منها شيئًا ،اكحلرية السياسية مثال فال بد أن خيتار الشخص

ُ
املناسب يف اتلمثيل السيايس ،ولو فرض شخص عليه حبجة عدم إدراكه للواقع فسوف ال يعرف ممارسة
احلرية يف ما يأتيه ،نظري تعليم الطفل السباحة ،فاإلنسان هكذا ال بد أن يتعلم احلرية» [الزيدي ،احلرية

عند الشهيد مطهري ،ص  ،]135حيث ال حيصل انلضج الفكري وانلمو املجتميع من دون أن يرتك
اإلنسان ًّ
حرا يف تفكريه ،ولكن ال بأس يف توجيهه عند ممارسة احلرية يف جوانبها املختلفة.
ّّ
اْلرية السلوكية
ج-
إن اإلسالم حيرتم حرية السلوك الفردية لإلنسان يف ضمن املمارسة املرشوعة اليت يقررها انلظام
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ادليين املنسجم مع األسس الفطرية والعرفية ،فاإلنسان هل حرية يف نيل ك احلقوق اليت ترفع من قيمته
ًّ
اتلاكملية اليت ترتيق مع مبدإ اخلالفة اإلهلية من قبيل حرية اتلعليم باعتباره حقا ثابتًا لإلنسان بل
ذ َ َْ َ

َ

ْ

َ

ََُْ

ذ

َ َ

َ ُ

دعت الرشيعة هل بشك خاص ،قال تعاىل :إنما خيَش اهلل مِن عِبا ِده ِ العلم ُ
اء إِن اهلل ع ِزيز غفور[ سورة
ِ

فاطر ،]28 :حيث أعطاهم املاكنة واالحرتام ،كما لإلنسان احلق يف تكوين األرسة والعيش املحرتم،

وتداول األفاكر السليمة ،وتبين اآلراء اليت ترفع من إنسانيته حنو الكمال وغريها من احلقوق اليت
رشعها اإلسالم و داع إيلها ،وهذه احلقوق منسجمة مع الفطرة اإلنسانية ،فاألصل األويل يفرض أن

لإلنسان احلرية يف العالقات املرتبطة بنفسه وبالطبيعة ويف اتلعامل مع اآلخرين ،إال ما خرج بديلل
عقيل أو رشيع معترب؛ إذ إن مبدأ حرية اإلنسان ينسجم مع مبدإ اتلكريم اإلليه هل.
ُ
ّّ
اْلرية عندما تتجاوز ادلين تنتج اَلستعباد
-2

ُ
احلرية واحدة من املفاهيم اليت ال بد أن ترسم ضمن إطار ادلين؛ ألن ادلين لو أردنا احلديث عنه،

نقول إنه عبارة عن خارطة متاكملة ولك مفهوم فيه يوضع يف ماكنه اخلاص ،فاتلغيري املاكين ملفهوم ما

إىل ماكن آخر أو حتجيمه أو تغيري حدوده سوف تتغري اخلارطة ادلينية لكها ،ولم تعد تلك اخلارطة حتيك
هندسة املهندس اليت أرادها أن تعرب عن غرض وهدف معني ،فادلين اكخلارطة ال بد أن يعطى ك

مفهوم فيه حده الطبييع وماكنه املناسب يلفهم الغرض واهلدف ادليين بصورته انلاصعة اجلميلة،
ُ
واحلرية تفهم ضمن خارطة ادلين املقننة يك ال حيصل خلل أو نقص يف اهلدف ادليين ،والعقل يؤيد
ذلك ،حيث إن العقل سلطة فوقانية هل احلكومة ىلع املنظومة ادلينية لكها ،ولوال العقل ألصبح ادلين
ً
عبارة عن جمموعة من األساطري واخلرافات والالمعقويلة ،فك األديان اليت لم يكن للعقل دور ونصيب
فيها صارت مستزنفة باجلهل واخلرافة ،فالعقل يعطي ك مفهوم حده الطبييع يف خارطة ادلين؛ وذلا
ً
فإن جتاوز احلرية حلدود ادلين سبب نلا مشاك كبرية يف اعملنا املعارص ،منها جعل اإلنسان منفلتًا وغري
َ

منضبط ىلع مستوى اتلفكري واالعتقاد والعيش ولك جوانب احلياة البرشية ،حيث أضىح املعيار شهوة

اإلنسان وهواه دون قيمه ومعنويته وتكامله ،ونتيجة ذللك فإن من حقه أن يغري شلكه وجنسه وطبيعته
ًّ
اتلكوينية ً
تماما من دون أي رادع باعتباره حقا هل! وأصبح اإلنسان هو حمور احلياة بعد أن اغبت فكرة

املقدس الغييب عن احلياة اإلنسانية ،وليس اهلل هو املركز أو املحور وتالشت احلقوق اإلهلية يف دائرة
احلياة ،كما أدى ذلك إىل انقالب املوازيني من خالل إضفاء اتلقديس ىلع ما ال ينبيغ تقديسه أو توسيع

املقدس املادي عن حدود دائرته ،ثم صار األصل يف احلق لإلنسان ولك ما يليب رغباته وشهواته وميوهل
املادية ،وعليه ال وجود للقيم املعنوية وللمفاهيم السامية اليت تنادي بها السماء ،واليت ترفع من ماكنة
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اإلنسان إىل مصاف املالئكة وكونه خليفة هلل يف األرض ،بل اصبح هو املالك األوحد ،نعم االنفالت

الشهواين هذا اصبح هو احلرية اليت ينادي بها أصحابها وتتوقف عند حق اآلخرين فقط ،وال يوجد هلل

حق وال لكرامة اإلنسان ماكنة يف اتلفكري احلديث ملفهوم احلرية ،وسبب ذلك لكه االعتماد ىلع

اتلفكري املادي يف اسايلبه ومناهجه دون الرجوع إىل العقل يف تبين قوانني واقعية ترسم وسطية بني قيم
ً
اإلنسان املعنوية وميوهل املادية .فأدى تغيب العقل إىل أن يكون اإلنسان عبدا لشهواته وغرائزه ،ولو

رجعنا يف الواقع إىل اتلوصيف ادلقيق ادليين هلذه احلالة؛ جند أن القرآن يعرب عن هذا اتلفكري باتلفكري

َُ ْ ُُ
َ ََْ ُ َ َ
ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ َ َ ُ
احليواين الغرائزي ،قال تعاىل ... :لهم قلوب َل يفقهون بِها  ...أوَل ِك اكألنع ِام بل هم أضل أوَل ِك ه ُم
َْ ُ َ
الغاف ِلون[ سورة األعراف.]179 :

ّّ
ُ
اْلرية الكماَلة
 :3القانون ادلين ينتج

اتلفكري ادليين يف املنظومة اإلسالمية يعتمد ىلع سلطتني فوقانيتني أحدهما يُكمل اآلخر ،هما سلطتا

العقل وادلين ،وهما متالزمان يف اتلفكري ادليين يتقدم العقل يف إثبات الرؤية الكونية للمقوالت ادلينية يف

االعتقاد ويتالزمان يف اتلفكري العميل الترشييع ،والعقل عند إثباته لألصول االعتقادية لدلين يثبت بأن
ً
املحورية هلل يف هذا الكون ألنه مبدئه وواجده ،كما يثبت أن هناك حياة أخرى يرجع إيلها اإلنسان بعد

املوت ،وإثبات هذين األصلني حيتم وجود اغية للمبدإ اإلليه هلذا الوجود اإلنساين ويه ترجع يف الواقع إىل
ً
ُ
ذات اإلنسان فلزم  -عقال  -أن يُرشع قوانني هل ترشده إىل الطريق الصحيح ،فالزم الرشع العقل يف ترشيع
ًّ
القوانني؛ وذلا قالوا يف الفقه" :ك ما حكم به العقل حكم به الرشع" ،وقد حكم العقل بأن هلل حقا ىلع
ً
اإلنسان وجتب عليه مرااعة قوانينه وتعايلمه ،وخمالفة ذلك قبيح عقال ،وعليه ك ما قبحه العقل حرمه

الرشع[ .انظر :الصدر ،احللقة اثلانية يف األصول ،ص ]497

ومن هذه القوانني اليت جيب أن تراىع يف دائرة الترشيع حرية اإلنسان يف استيفاء حقوقه ،ومنها
ً
ً
حرية الفكر والعقيدة ،فادلين اإلساليم يعترب مسألة احلرية مسألة جوهرية يف حياة الفرد؛ وذللك
يدعو اإلنسان للتفكري يف ما يعتقد به ،بل جيب عليه أن يكون ًّ
حرا يف تفكريه؛ ألن العقيدة اليت تبىن
ً
ً
ىلع غري اتلفكري احلر سوف تكون عقيدة خاوية تنسفها رياح الشبهات واجلهل ،وادلين يعترب العقيدة
الصحيحة يه العقيدة اليت تبىن ىلع اتلفكري احلر ،حيث يرفع من قيمة اإلنسان ويعطيه حريته يف

اتلعقل واتلفكري ،نظري حرية اإلنسان يف اتلعليم واتلعلم ،هكذا حيرر اإلسالم اإلنسان يف تفكريه من
ً
قيود اجلمود واجلهل يف ك مسائل احلياة يلنال كماهل اإلنساين ،فاالرتقاء باإلنسان إىل كونه اكئنا
متفك ًرا ًّ
حرا هدف من أهداف اإلسالم حّت ىلع مستوى العبادة هلل تعاىل أن تكون عن حرية وإيمان
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ً
ً
ّ
ً
كما يقول أمري املؤمنني « :ما عبدتك خوفا من نارك وَل طمعا يف جنتك ولكن وجدتك أهال

للعبادة فعبدتك» [احليل ،كشف احلق ونهج الصدق ،ص  ،]248فادلين اإلساليم يرفع من قيمة اإلنسان
ويكرس القيود اليت ُقيد بها بسبب الرتاكمات القبلية أو االتباع غري العقاليئ والعاطفةُ ،
ويطلق العنان

ً
لإلنسان يف تفكريه يف ك ما يعتقد ويتبناه من أفاكر ورؤى ،وهذه احلرية تمثل أرىق وأكمل مراتب
احلرية؛ ألنها تعطي لإلنسان قيمته الواقعية.
ّّ
ً
اْلرية والضوابط ادلينية
ثاثلا:
ال بد يف نهاية ابلحث أن نتحدث عن الضوابط ادلينية اليت رسمها اإلسالم يف سبيل ريق اإلنسان

وكماهل ،والكمنا يف حرية اإلنسان بعد اتللكيف (مرحلة ما بعد ابللوغ)؛ ألنها يف الواقع يه مدار
ً
ً
قديما وحديثا.
ابلحث ،وهذه الضوابط يف واقعها حلول ملشاك اعّن منها اإلنسان يف حياته
ّّ
للحرية الفكرية
 -1الضوابط ادلينية

ذكرنا أن احلرية الفكرية واحدة من األمور اليت دىع إيلها ادلين اإلساليم ،بل أوجب أن تكون
ُ
العقيدة اإلنسانية خاضعة حلرية اتلفكري يك تنتج العقيدة السليمة اليت يستتبعها اإليمان الصحيح،
ً
ً
خطوطا اعمة تقف عندها احلرية الفكرية.
والقرآن الكريم يرسم
ً
حمورا للتكريم اإلليه هل ،قال
منهاَ :مالفة العقل؛ يُعترب العقل اذلي وهبه اهلل تعاىل لإلنسان
ََ ْ َ َْ َ

َ

تعاىلَ  :ولقد ك ذرمنا ب ِن آد َم[ ...سورة اإلرساء ،]70 :ذكر الفيض الاكشاين يف تفسريه هلذه اآلية« :بالعقل

وانلطق[ »...الاكشاين ،تفسري الصايف ،ج  ،3ص  .]205وال شك يف أن حمور تكريم اإلنسان اشتمال انلفس
اإلنسانية ىلع القوة العاقلة اليت فضل ومزي بها اإلنسان ىلع غريه من املخلوقات األخرى ،قال تعاىل:
َ ذ َْ ُ

ََ

َ

ذ

َ ََْ َْ

ً

َ وفضلناه ْم َع كثِي مِم ْن خلقنا تف ِضيال[ سورة اإلرساء« .]70 :ثم إن انلفس اإلنسانية خمتصة بقوة

أخرى ويه القوة العاقلة املدركة حلقائق األشياء كما يه .و يه اليت يتجّل فيها نور معرفة اهلل تعاىل
ويرشق فيها ضوء كربيائه ،و هو اذلي يطلع ىلع أرسار اعليم اخللق واألمر وحييط بأقسام خملوقات اهلل
من األرواح واألجسام كما يه ،وهذه القوة من تلقيح اجلواهر القدسية واألرواح املجردة اإلهلية ،فهذه

القوة ال نسبة هلا يف الرشف والفضل إىل تلك القوى انلباتية واحليوانية» [الفخر الرازي ،اتلفسري الكبري

(مفاتيح الغيب) ،ج  ،21ص .]372

ْ َُْ
ً
تكريما هل ،قال تعاىلَ  :وإِذ قلنا
وألجل جاللة قدر هذا املخلوق اإلليه سجد املالئكة آلدم 
ْ
َ َ َ
ْ َ َ
ل ِل َمالئ ِك ِة اس ُج ُدوا ِآلد َم فس َج ُدوا[ سورة ابلقرة ،]34 :وأصبح اإلنسان بهذا العقل وبما حيمل من
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ً
ْ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ِّ َ
مسؤويلة ملقاة عليه خليفة هلل ىلع هذه األرض ،قال تعاىلَ  :وإِذ قال َربك ل ِلمالئ ِك ِة إِين جاعِل ِيف
َْ
َ َ ً
األ ْر ِض خلِيفة[ سورة ابلقرة.]30 :

ً
ًّ
ًّ
شهويا ال يستحق ك ذلك اتلكريم،
غريزيا
فالعقل به تكتمل إنسانية اإلنسان ،وبدونه يعترب اكئنا
وعليه خمالفة العقل يف انلتائج اليت يتوصل إيلها تعترب انتق ً
اصا من وظيفته اليت ال يقبل الشارع تضيعها،
ُْ َ ُ ُ َ َ ُ

ْ ُُْ

قال تعاىل :قل هاتوا ب ْرهانك ْم إن كنت ْم َصادق َ
ِني[ سورة ابلقرة ،]111 :فالشارع املقدس حيرتم ادليلل القائم
ِ
ِ

ىلع الربهان واحلجة اذلي يقبله العقل السليم؛ وذللك يعلق اتلصديق به ىلع الربهان العقيل.

ومنها :اتلقليد األعىم؛ القرآن الكريم يذم االتباع األعم من دون حجة وال برهان ،ألن االتباع

القائم ىلع غري برهان ،ولو اكن لآلباء  -اذلين هم األقرب لإلنسان  -يسم بـ "اتلقليد األعىم"،
ً
ً
علما وال هداية ،واملطلوب العلم ال اتلقليد اذلي يكون نتيجة طبيعية إلعمال
وباتلايل ال ينتج

ذُ ََْ
اإلنسان لعقله وفكره؛ وذلا جند القرآن الكريم يستنكر اتباعهم من غري حجة ،قال تعاىل :إِنه ْم ألف ْوا
َ َ ُ ْ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ َ
َْ َ ُ ذ َ َ ْ َ َ ََ
ُْ ُ َ
اءنا
اره ِْم يه َرعون[ سورة الصافات 69 :و ،]70وقال تعاىل :بل قالوا إِنا وجدنا آب
آباءهم ضالني  فهم َع آث ِ
ََ ُ
ذ ََ َ
َْ َ
َع أ ذمة َوإِنا َع آثارِه ِْم ُمهت ُدون[ سورة الزخرف ،]22 :حيث يريد اإلسالم باإلنسان اهلداية وأتباع
َ ََ
ْ ْ َ َ َْ َ
ت إ ِّين قَ ْد َج َ
اء ِين م َِن ال ِعل ِم ما ل ْم يأت ِك
الطريق الصحيح اذلي يكون ىلع دراية وبرهان ،قال تعاىل:يا أب ِ ِ
َ ًّ
َ ذ ْ َْ َ
ِك ِ َ
رص ًاطا س ِويا[ سورة مريم ،]43 :فال اعتبار التاذ األسوة واالقتداء ملجرد القرابة أو
فاتبِع ِن أهد

اعتبارات خايلة من ادليلل املنطيق.

ّّ
للحرية اَلجتماعية
 -2الضوابط ادلينية
األصل اذلي ينسجم مع تكوين اإلنسان وفطرته أنه ٌّ
حر كما ذكرنا؛ وذللك جند اإلنسان يكافح

وجياهد من أجل احلصول ىلع احلرية إذا شعر بأن حريته مسلوبة ،أما حدود احلرية يف الوسط

االجتمايع فال شك يف أنها مقيدة ومنضبطة يف الرشيعة اإلسالمية ،وهذه احلدود يفرضها انلظام
ً
االجتمايع والعقل اإلنساين إضافة إىل ادلين ،فنجد األحاكم الرشعية اليت حتد من حرية اإلنسان يف
حال انتهكت حريته حريم اآلخرين وتضبط سلوكه وترصفاته.

ّ
منها :حرمة اتلعدي َع نفوس اآلخرين وأمواهلم وأعراضهم؛ وقد جعلت عقوبات شديدة ملن
َ ُ ْ

ْ َ

ََ

َ ُ

ْ َْ

ََذ ُ ْ َذُ َ

َ
اب لعلكم تتقون[ سورة ابلقرة:
يتجاوز هذا احلد ،قال تعاىلَ  :ولكم ِيف ال ِقص ِ
ول األبل ِ
اص حياة يا أ ِ

 ،]179بل تعترب هذه املسألة من األصول اإلسالمية اثلابتة واحلاكمة ملجمل الرشيعة؛ وسميت يف الفقه
اإلساليم بقاعدة "َل رضر وَل رضار يف اإلسالم".
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ّ
ومنها :حرمة اتلعدي َع آداب املجتمع وثقافته وخصوصياته؛ ألن احرتام خصوصيات اآلخرين

(املجتمع) وعدم هتكها من ثوابت الرشيعة اإلسالمية ،من قبيل حرمة بناء دور اللهو وبيع األمور

املحرمة يف املجتمع ،وغريها من الضوابط اليت حتفظ قوانني املجتمع اإلنساين وهويته ،فالضوابط

الرشعية تبدأ عندما تتعارض حرية الفرد مع حرية اآلخرين ،فإطالق حرية الفرد بشك مطلق يؤدي
إىل الظلم ،والظلم ال يقبله العقل وال الرشع ،فالعقل يُقبح الظلم ولك ما حكم العقل بقبحه حكم

الشارع حبرمته ،فالظلم حرام ،والظلم قبيح سواء اكن يف اتلعدي ىلع حرية اآلخرين ،أو يف اتلعدي
ً
ظالما نلفسه؛ فال حيق لإلنسان إحلاق األذى
ىلع احلق اإلنساين للفرد نفسه ،فقد يكون اإلنسان

بنفسه .نعم ،هل الوالية ىلع نفسه ولكن هذه الوالية مقيدة حبكم العقل والرشع بعدم الرضر بانلفس.
ّ
 -3الضوابط ادلينية واْل ّرية السلوكية

القانون اإلساليم قائم ىلع طبق معطيات العقل والرشع ،فما حكم به العقل حكم به الرشع؛ قال
ُ
ً
مجيعا
املظفر يف أصوهل« :فإن العقل إذا حكم حبُسن يشء أو قبحه  -أي أنه إذا تطابقت آراء العقالء

بما هم عقالء ىلع ُحسن يشء ملا فيه من حفظ انلظام وبقاء انلوع ،أو ىلع قبحه ملا فيه من االخالل
بذلك  -فإن احلكم هذا يكون بادئ رأي اجلميع ،فال بد أن حيكم الشارع حبكمهم؛ ألنه منهم بل
رئيسهم  ...فالبد أن حيكم بما حيكمون» [املظفر ،أصول الفقه ،ص  .]244نعم ،هنالك بعض اجلزئيات يف
الشؤون احلياتية ليس للعقل يد فيها؛ ألنها خارجة عن إدراكه ،وعليه حنتاج إىل الرشع املقدس يف

بيان تلك اجلزئيات ،وهنا حيث إن اإلنسان حبسب األصل الفطري يرى أنه حر ،وأنه يتمتع حبق

االختيار واحلرية وغريها ،مما اضطرت احلاجة إىل وجود قانون يمنع ويردع اإلنسان من االستغالل

والظلم حلقوق وحرية األخر اليت يراها تتعارض مع حريته ،وهذا القانون ال بد من استناد ترشيعاته إىل
ُ
العقل والرشع ،حبيث يراىع بناء اإلنسان ،وهذا ما ال نراه يف القوانني اليت ترشع يف األنظمة الوضعية
ً
مانعا
الغربية اليت ال تنظر إىل بناء اذلات اإلنسانية واحلالة املعنوية عند اإلنسان؛ وذلا ال جيدون

ً
وحمذورا يف ترشيعهم قانون الشذوذ اجلنيس

اآلخرين وحرياتهم ،دون مالحظة ابلناء السليم ذلاتية اإلنسان.

؛ ألنه ال يتعارض مع مبادئ

أما بالنسبة للقانون ادليين فإنه يرى أن اإلنسان ال يمكنه إدراك األهداف والغايات العايلة ،فإن

الطبيعة احليوانية والشهوية تهوي به اىل اللائذ والغرائز السافلة ،فال بد من املحددات والضوابط اليت
تقيد حركته ألجل سالمة سلوكه وضبطه وفق القانون اإلليه؛ وذلا جند انليه واألمر الرشعيني منصبًّا
ىلع الفرد اإلنساين يف سبيل تهذيب السلوك وهداية اذلات وكماهلا؛ إذ إن الترشيع السماوي مبين ىلع

املصالح واملفاسد ،وحبسب املصلحة يرشع األمر اإلليه اذلي يناسب كرامة اإلنسان وكماهل الواقيع،
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وهكذا انليه اإلليه يرشع وفق ما تقتضيه املفسدة املدركة من املرشع السماوي ،وبعبارة الكمية إن

خالق اإلنسان يشخص هل األهداف والغايات السلمية املناسبة لوجوده يف هذا العالم.

ً
ومن هذه الضوابط أيضا عدم خمالفة األسس العقالئية املنسجمة مع الرشع ،واليت جتعل السلوك
ً
منضبطا مع اهلوية اإلسالمية اليت ترىق بابلعد اإلنساين لإلنسان.
ومنها تغذية ادلوافع وابلواعث انلفسية املرتبطة باهلل تعاىل اكحلب واخلوف والرجاء ،قال تعاىل... :
َ ً ََ ذ َ َ ُ ْ َ َ
َ َْ ََ ذ َ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ ذ ُْ ذ َ
َ ذ َ َ ُ َ َ ُّ ُ ًّ
اب
واَّلِين آمنوا أشد حبا ِهللِ ولو يرى اَّلِين ظلموا إِذ يرون العذاب أن القوة ِهللِ َجِيعا وأن اهلل شدِيد العذ ِ

[سورة ابلقرة ،]165 :وارتباط االنسان باملصري األخروي وانلظر اىل ما وراء ابلعد املادي ،جيعل االنسان
ْ َ َ ُ ُّ ْ َ ذ َ ْ
َ َ
ً
ً
ادلنيا إَل لهو
مستقيما يف سلوكه ،وراداع هل يف أفعاهل الشهوية والغريزية ،قال تعاىلَ  :وما ه ِذه ِ اْلياة
َ

ذ

ْ

َ َ

ْ َ ُ َ َ ُ ََْ

َ

ِ

ادل َ
َولعب َوإن ذ
ه َ
ار اآلخ َِرة ل ِ َ
اْلي َوان ل ْو اكنوا يعل ُمون[ سورة العنكبوت .]64 :فانلظر إىل احلياة ادلنيا كونها
ِ
ِ
دار ممر حلياة أخرى ونافذة يُبرص بها اإلنسان ىلع العالم األخروي جيعله ساعيًا للوصول إىل ذلك اهلدف
ً
املنشود ،سالاك سبيل اهلداية والرشاد يف سلوكه.

ومنها الرتكزي ىلع ابلعد املعنوي يف حياة اإلنسان ،حيث يتكون اإلنسان من بدن مادي وروح ،وال

شك يف أن الروح تمثل ابلعد املجرد فيه ،والروح أرىق من ابلدن ،وحتتاج إىل الغذاء اذلي يرىق بها يف
تكاملها .وادلين يقدم اهلل تعاىل ىلع أنه هو املحور يف احلياة ال اإلنسان كما يعتقد أصحاب ابلعد

األنسين ،فحق اهلل مقدم ىلع حق اإلنسان وعند اتلعارض يقدم احلق اإلليه ،إذ إن اإلصالة هلل تعاىل،

فتتقدم مساحة العبودية هلل تعاىل ىلع هوى انلفس البرشية.

ك هذه الضوابط وسعت الرشيعة اإلسالمية منها يف سبيل ريق اإلنسان وكماهل يف حياته املادية

واملعنوية.
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اخلاتمة
1ـ احلرية يه رفع العقبات اليت تمنع اإلنسان من نيل رغباته وكماالته اليت تقررها انلظم ادلينية

والعقلية ،وليس نيل مطلق الرغبات من دون ضبط كما تقررها الرؤية املادية.

ً
2ـ أن األصل األويل املنسجم مع فطرة اإلنسان وتكوينه أنه حر ،فتكوينا هو خمتار يف فعله
ً
وترشيعا كذلك إال ما استثىن حبكم عقيل أو رشيع.

ً
ً
3ـ اإلسالم يعطي للحرية يف جمال الفكر نظرة قيمية عليا ،فيطلق للحرية الفكرية العنان يف ك ما هو

موجود دون قيد أو رشط؛ وذللك يقبل ادلين اإلساليم العقيدة اليت تكون عن فكر مستقيم وإرادة حرة.
4ـ احلرية ركزية من راكئز اتلكريم اإلنساين اذلي حيب به اإلنسان ،ومنسجم مع رؤية اإلهلية يف

خالفة اإلنسان لألرض.

5ـ ادلين اإلساليم ينطلق من اتلأصيل للحرية اإلنسانية من والية اإلنسان ىلع نفسه وعالقته

بالطبيعة واآلخرين.

6ـ احلرية اإلنسانية عندما تتجاوز انلظم ادلينية فإنها تتودل عنها عبودية لطرف آخر ،فانلظم
ادلينية تقنن وتضبط احلركة السلوكية حلرية اإلنسان.

ً
7ـ احلرية الكمايلة يه احلرية اليت تتودل عن أسس عقلية وحجة وبرهان إضافة إىل هدي الشارع

املقدس.

8ـ أهم املوانع والعقبات اليت تمنع اإلنسان من نيل حريته ترك اثلوابت العقلية واملقررات ادلينية

والعاطفة واتلقليد األعم ملايض اآلباء.
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قائمة املصادر
القرآن الكريم
ابن أيب احلديد ،عبد احلميد بن هبة اهلل ،رشح نهج ابلالغة ،مكتبة آية اهلل املرعيش انلجيف ،قم ،الطبعة األوىل،
ه.

ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة،
أشعيا برلني ،احلرية ،ترمجة معني اإلمام ،مشورات دار الكتاب ،مسقط،
اثلقيف ،حممد ،جملة نصوص معارصة العددان

ه.
م.
م.

و  ،مركز دتلا للطباعة والنرش ،بريوت،

جعفري ،حممد ،العقل وادلين يف تصورات املستنريين ادلينيني املعارصين ،مركز احلضارة تلنمية الفكر اإلساليم،
بريوت ،الطبعة األوىل،

م.

جوادی آمّل ،عبداهلل ،واليت فقيه ،مركز ارساء ،قم ،چاپ هفتم،

ش.

احلراين ،ابن شعبة ،حتف العقول ،حتقيق :عيل أكرب الغفاري ،مؤسسة النرش اإلساليم اتلابعة جلماعة املدرسني ،قم
املرشفة ،الطبعة اثلانية،

 ـه.

احليل ،احلسن بن يوسف بن املطهر ،نهج احلق وكشف الصدق ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،الطبعة األوىل،
الراغب األصفهاين ،احلسني بن حممد ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار القلم ،بريوت ،الطبعة األوىل،

 ـه.

الزبيدي ،حممد بن حممد مرتىض ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل،
الصدر ،حممدباقر ،دروس يف علم األصول (احللقة اثلانية) ،مؤسسة اتلاريخ اإلساليم ،بريوت،

 ـه.
 ـه.

الطباطبايئ ،حممدحسني ،املزيان يف تفسري القرآن ،مؤسسة األعليم للمطبواعت ،بريوت ،الطبعة األوىل،
الطرييح ،فخر ادلين بن حممد ،جممع ابلحرين ،دار مرتضوي ،طهران ،الطبعة اثلاثلة،

م.

 ـه.

ش.

الفخر الرازي ،حممد بن عمر ،اتلفسري الكبري (مفاتيح الغيب) ،دار إحياء اتلرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة،
 ـه.
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،كتاب العني ،دار نرش هجرت ،قم املقدسة ،الطبعة اثلانية،
فضل اهلل ،جعفر ،احلرية الفكرية ،املركز اإلساليم اثلقايف ،الطبعة األوىل،

ه.

 ـه.

الفريوزآبادي ،حممد بن يعقوب ،القاموس املحيط ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
الفيض الاكشاين ،حممد بن مرتىض ،تفسري الصايف ،مكتبة الصدر ،طهران ،الطبعة اثلانية،
اللكيين ،حممد بن يعقوب ،الاكيف ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،الطبعة الرابعة،

 ـه.
 ـه.

 ـه.

املاجدي ،خزعل ،علم األديان (تارخيه ،مكوناته ،مناهجه) ،مؤمنون بال حدود ،الرباط ،الطبعة األوىل،

م.
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املجليس ،حممدباقر ،حبار األنوار اجلامعة دلرر أخبار األئمة االطهار ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة
اثلانية،

ه.

املجليس ،حممدباقر ،مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،الطبعة اثلانية،

 ـه.

جمموعة من ابلاحثني ،كتاب املنهاج (حقوق اإلنسان يف اإلسالم) العدد ، :مركز الغدير ،بريوت ،الطبعة اثلانية،
 ـه.
مدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون)،

//

.

املظفر ،حممدرضا ،أصول الفقه ،أضواء احلوزة ،بريوت ،الطبعة األوىل،

ه.

يزدي ،حسني ،احلرية عند الشهيد مطهري ،دار اهلادي ،بريوت ،الطبعة األوىل،

 ـه.

