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Summary 

This study deals with humanism in the Western and Arab contexts, and the 
ambiguities and problems that the concept of (humanism) has. The study 
highlights the difference, in perception, between the two by showing the 
authoritative and conceptual bases on which it was built, whether in the 
Western or Arab deliberation. The study also discusses this topic, using 
examples from both contexts; examples that we have chosen just as samples 
but not the whole, to give a general perception about this issue. In the study, 
we have relied on a complex approach that combines history, description, 
comparison, and analysis, aiming, as much as possible, at covering the 
subject in its various aspects . We have concluded that the advent of 
humanism dates back to the very advent of the awareness of man’s 
uniqueness. In fact, the role of religions in this awareness cannot be denied 
at all. The study of the value of humanism in the Western thought cannot be 
true except by evoking the philosophical dimensions, whose features had 
become clear during the eighteenth and nineteenth centuries.  Surely, the 
Arab-Islamic civilization abounds with examples of philosophers and others 
scholars in various fields of knowledge, who had authored works of no less 
importance and profundity than what the Western civilization had offered to 
the human heritage, and according to the Islamic authority that is 
compatible with the texts of Divine Revelation. 
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 اتلداول الغريب واإلساليمالزنعة اإلنسانية بني 
 

 عبد اهلل إدالكوس

 دكتوراه يف الفكر االساليم املعارص، جامعة السلطان موالي سليمان، املغرب. 

 Idlkousse@gmail.comالربيد اإللكرتوين: 

 اخلالصة

تتناول هذه ادلراسة مسألة الزنعة اإلنسانية يف السياقني الغريب والعريب، وما يعرتي مفهوم )الزنعة 
اإلنسانية( من اتلباسات وإشاكالت، وتربز ادلراسة الفارق يف اتلصّور بينهما ببيان األسس املرجعية 

كما تقف بليان هذه املسألة واتلصّورية اليت بنيت عليها سواء يف املجال اتلداويل الغريب أو العريب، 
عند نماذج من السياقني، ويه نماذج اخرتناها من باب اتلمثيل ال احلرص تسمح ببناء تصّور اعم حول 
هذه القضّية، كما أنّنا اعتمدنا يف حبثنا ىلع منهج مرّكب يزاوج بني اتلاريخ والوصف واملقارنة 

أن والدة الزنعة  وتوصلنا إىلما أمكن ذلك.  واتلحليل، بغرض اإلحاطة باملوضوع جبوانبه املتعّددة
اإلنسانية ترجع إىل حلظة والدة الويع بفرادة الاكئن البرشي، ودور األديان يف هذا الويع ال يمكن 

يمة الزنعة االنسانية يف الفكر الغريب ال يمكن أن يستقيم إال باستحضار قأن ابلحث يف و إنكاره ابلتة، 
، كما إن احلضارة واتلاسع عرش حت معاملها خالل القرنني اثلامن عرشاالبعاد الفلسفية اليت اتض

العربية اإلسالمية تزخر بنماذج من الفالسفة وغريهم يف حقول معرفية خمتلفة ممن أنتج نصوًصا، ال 
تقل أهمية وعمقا مما أنتجته احلضارة الغربية يف اتلقليد اإلنيس، ووفق املرجعية اإلسالمية املتوافقة مع 
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 املقّدمة

ترتهن األفاكر واملعارف بسياقات اتلأسيس وخبصوصيات املجال اتلداويل األصيل، فيه ابنة      
ا  أساسي  ذللك يعد الويع بهذه املسألة واستحضارها مدخاًل  ؛بيئتها حتمل خصائصها احلضارية واملعرفية

، ومفصولةً  تبيئتها، واإلفادة منها. وهذه املعارف ليست منعزلةً اتها، وباتلايل لفهم أبعادها وكشف حتّي 
 منسجمةً  ا معرفيةً  بذلك أنساقً ف الالحق منها ىلع السابق، وتشّك ما يه مندجمة ومتداخلة، يتوقّ إنّ 

ّ ، وإن تعدّ ا أو قلياًل كثريً   سعت شبكتها العالئقية.دت أبعادها وات

دراك األبعاد املتعّددة للزنعة اإلنسانية يف الغرب، ال تأسيًسا ىلع ما سبق فإّن املدخل األساس إل
وحتليل السياقات اليت نشأ " »Humanismيتحّقق إاّل من خالل القراءة اتلارخيية ملفهوم األنسنة "

فيها، واتلجلّيات اليت عرّب من خالهلا عن نفسه يف خمتلف جماالت الفكر والفّن والنشاط اإلنساين، 
حتليل مفهويم تارييخ .. ه اإلنسايناتلوجّ  ]اعطف أمحد،« خالل جممل تلك العمليات اليت شهدهاواتلطّورات 

 .[9ص  ،ضمن "الزنعة اإلنسانية يف الفكر العريب: دراسات يف الزنعة اإلنسانية يف الفكر العريب الوسيط

 همكتاباتا من ابلاحثني قد تناولوا يف عددً  ا يف سياقنا العريب واإلساليم فتجدر اإلشارة إىل أنّ أمّ 
من داخله، ومن املنتسبني إيله، أو املشتغلني عليه، ، احلديث عن الزنعة اإلنسانية دراساتهمو
فاقنا انلظر عن تقييمنا هلا، واختالفنا أو اتّ  بغّض  ةً فائق ةً يّ تكتسب هذه الكتابات وادلراسات أهمّ و

وعطاًء يساهم  امت نلا نتاجً ولفتت االنتباه إيلها، وقدّ  ة،وذلك لكونها اعتنت بهذه القضيّ  ؛معها
 ة.وييضء بصورة من الصور يف تكوين املعرفة بهذه القضيّ 

يذهب  "جيل مسكويه واتلوحيدي ..نزعة األنسنة يف الفكر العريب"حممد أركون يف كتابه  غري أنّ 
انلقص يف دراسة الزنعة اإلنسانية هذا  ، ويرى أنّ الفكر اإلساليم لم يتناول املوضوع بشك اكف   إىل أنّ 

 وصفه. فعىل الرغم من أنّ   الكتب العلمية واالسترشاقيه ىلع حدّ يف الفكر العريب واإلساليم يشمل حّت 
ا من االهتمام، غري ا وافرً سترشايق قد أعطى تلاريخ الفكر واثلقافة يف املجال اإلساليم حّيً ابلحث اال

 ا، ولم جيد أركون إاّل ألة الزنعة اإلنسانية يف اثلقافة العربية حمدودة جد  ادلراسات اليت تناولت مس أنّ 
 فاته.فات يف هذا الشأن، باإلضافة إىل أربعة من مؤلّ مخسة مؤلّ 

 الزنعة اإلنسانية حتمل  دالالت    إذا اعتربنا أنّ م بما ذهب إيله حممد أركون إاّل ا ال نسلّ نأنّ غري 
من  ةً هامّ  ادلارس للرتاث العريب واإلساليم يصادف نسبةً  ذلك أنّ  ؛صيغت يف السياق الغريب ،دةً حمدّ 

الكتب يف مباحث علمية خمتلفة، أفردها أصحابها للنظر يف "اإلنسان"، منها ما يدخل يف اتلقليد 
زتيل أيب م املعالالكيم، ويه الكتب اليت تناولت اإلنسان يف صفاته وأفعاهل، ذلك شأن كتاب املتكّ 

"كتاب الالكم يف ـ "كتاب اإلنسان"، والكتاب املعنون بـ املوسوم ب (ه 321 - 275هاشم اجلبايئ )



 18جملة ادليلل العدد  ................................................................................ 4

(، وكتاب "ابليان عن حقيقة اإلنسان" ه 311 – 237م الشييع ابن سهيل انلوخبيت )لمتكّ لاإلنسان" 
مائية )أو ماهية( اإلنسان" اذلي "م عبيد اهلل األنباري. ومنها الكتب الفلسفية ككتاب لصاحبه املتكّ 

ب (، وكتاب تلميذه أمحد ابن الطيّ ه 256 - 185) سحاق الكنديإنسب إىل الفيلسوف يعقوب بن 
"سرية اإلنسان"، ومنها كتب الصوفية اليت وضعت يف ـ املوسوم ب ،ه 286 سنة الرسخيس املتوّف 

( وحده واذلي ناف السبعة ه 638 - 558) يكيف اإلشارة إىل ما كتبه ميح ادلين ابن عريبواإلنسان، 
نللمح ماكنة اإلنسان يف اخلطاب الصويف منها : "كتاب اإلنسان" و"كتاب ابليان يف حقيقة  ،كتب

اإلنسان"، وكتاب "نسخة األكوان يف معرفة اإلنسان"، وكتاب "مضاهات األكوان فيما يقابلها من 
م العلوي والسفيل"، وكتاب "امليان يف حقيقة اإلنسان"، وكتاب "اإلنسان اليلك يف معرفة العال

" اإلنسان الاكمل يف معرفة ـ اإلنسان"، كما نستحرض هنا كتاب الصويف عبد الكريم اجلييل املوسوم ب
 األوائل واألواخر".

مسرتشدين يف  ،بناء ىلع ما سبق تأيت هذه ادلراسة للوقوف عند مفهوم الزنعة اإلنسانية ودالالتها
س عليها رية اليت تتأسّ ذلك باملنهج اتلارييخ املقارن، بغرض الوقوف عند الفوارق املرجعية واتلصوّ 

 .يف السياق األورويب الغريب، أو السياق العريب اإلساليم سواء   ،هذه الزنعة

 

 ل: مفهوم الزنعة اإلنسانية يف اتلداول الغريب وتشالكتهاملبحث األوّ 

 يف السياق األورويب نسانيةلزنعة اإلمفهوم ال: املطلب األوّ 

لم تظهر يف اثلقافة » (Humanism)أن عبارة الزنعة اإلنسانية  (Don Evans)فانز ييرى دون إ 
 يف أوائل القرن اتلاسع ة إاّل الغربية للمرة األوىل، حسب ما تذكره املوسواعت والقواميس املختّص 

بعض ابلاحثني الغربيني يذهبون إىل أن استخدام مصطلح "الزنعة اإلنسانية" بطريقة  عرش، بل إنّ 
 ه قد حدث يف السنوات األوىل من القرن العرشين.أنّ  يبدو قريبة من معناها احلايل

[Don Evans, Humanism Historical and Contemporary Perspectives, p 2] 

ادلاللة ىلع نظام تعلييم وتربوي جديد يتأسس عن طريق اثلقافة واكن يقصد بالعبارة يف ابلداية 
 أىلع يف وذلك لغاية تلقينها مثاًل  ؛وباألخص منها اآلداب الالتينية واإلغريقية ،واآلداب القديمة

]ادلواي عبد الرزاق، موت اإلنسان يف  .أن يعيل من قيمة اإلنسان وماكنتهالسلوك ويف املعرفة من شأنه 
 [6و 5 يليف سرتوس، ميشيل فوكو، ص سيف املعارص: هيدجر،اخلطاب الفل

ه هاشم صالح يف معرض دراسته ملفهوم الزنعة اإلنسانية ىلع رضورة اتلميي بني الصفة واالسم، وينبّ 
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ت يف اللغات األوربية منذ القرن السادس عرش، اشتقّ  (Humanist)فصفة اإلنساين أو اإلنيس »
 فلم تشتّق  (Humanism)ا لكمة الزنعة اإلنسانية ىلع هيئة االسم أو املصدر . أمّ 1539وباتلحديد اعم 

فقد يوجد اليشء  ،ا منذ وقت طويلمدلوهلا اكن موجودً   يف القرن اتلاسع عرش، هذا مع العلم أنّ إاّل 
ة املتبحرين يف العلم وخباّص  نيحثاقبل أن يوجد اسمه، واكنت لكمة اإلنيس أو اإلنساين تطلق ىلع ابل

ة أحناء أن يظهروا يف بقيّ  ، وذلك قبلاًل لوم األقدمني: ايلونان والرومان. وقد ظهروا يف إيطايلا أوّ ع
 .[72، مدخل إىل اتلنوير األوريب، ص صالح ]هاشم «أوروبا

" هيومانيم"خبصوص حداثة تعبري  (Alan Bullak) األمر نفسه يؤكده آالن بواّلك
(Humanismإذ يقول إن ،) « ما صاغها يف تكن معروفة ال للقدماء وال لعرص انلهضة، وإنّ الكمة لم

أثناء جمادلة حول ماكنة ادلراسات  (F. J. Niethammer)ملاين نيثامر ر الرتبوي األم املفكّ  1808سنة 
خان بروكهارت قها ىلع عرص انلهضة فقد اكن املؤرّ ا من طبّ الالكسيكية يف اتلعليم اثلانوي، أمّ 

(Bruhhardt)  وفوجيت(G. Vaigt)  ّل يف كتاب إحياء الالكسيكيات القديمة أو القرن األو
 .[11]اعطف أمحد، الزنعة اإلنسانية يف الفكر العريب، ص  «م 1859للهيومانزم سنة 

بعضها إىل عصور سابقة ىلع هذه املرحلة ما  نا أمام شبكة مفاهيمية مرتابطة، يمتدّ ل هنا أنّ نسجّ 
ح من املرجّ »ـ ر يف بنية املفهوم، ف وترجم عرب هذا اتلطوّ فكري تراكيم تشّك نا أمام بناء ر أنّ جيعلنا نقرّ 

من قبل،  ا أن تكون هلذه الكمة عالقة بكلمات أخرى من نفس اجلدر الالتيين اكنت متداولةً جد  
م لكمة  1120نا جند يف اللغة الالتينية ابتداء من سنة ما يف سياقات أخرى خمتلفة، وبالفعل إنّ ربّ 
(Humanitas)  ىلع اخلصائص والصفات اإلنسانية، وبصفة أساسية ىلع تلك اليت  اليت اكنت تدّل

تلك الصفات   بها اإلنسان وحده من دون سائر املخلوقات األخرى. وقد اعتربت اثلقافة من أهمّ يتمّي 
 .[189]ادلواي عبد الرزاق، موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسيف املعارص، ص « ىلع اإلطالق

 ( الالتينية تماثل من حيث املعىن أو تطابق لكمة أدبhumanitasد أركون أن لكمة )حممّ  ويرى
وجود ثقافة اكملة أو متاكملة »)باملعىن الالكسييك للكمة وليس باملعىن املحدث(، فهذه الكمة تعين: 

أنواع  توي ىلع ّك ها ثقافة حتيشء، إنّ  ها ثقافة حتتوي ىلع ّك يشء، إنّ  بكّل  أي تلمّ  ،ال يعرتيها انلقص
احلسن، واللياقة   باألناقة األخالقية املرهفة، والزّي ات تتمّي د يف شخصيّ املعارف والعلوم. وتتجسّ 

 بمراسيم صارمة ودقيقة يف بة، والفهم العايل للعالقات االجتماعية، وباختصار فيه تتمّي املهذّ 
اجلماعة عن طريق تنمية اإلماكنيات  العادات والسلوك، ويه مراسيم تهدف إىل توفري اخلري لّك 

]أركون حممد، نزعة األنسنة يف الفكر « ومساعدتها ىلع اتلفتح واالزدهار اجلسدية واملعنوية واثلقافية للفرد
 .[29 ص العريب،
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اغتها يف العودة إىل األصل هذه املعاين اليت ذكرها أركون يف دالالت تعبري اهليومانيم جتد مسوّ 
 ة عبارةً ثمّ  حيث جند أنّ »ايلوناين، ويتوافق هذا الرأي مع من يرى رضورة العودة إىل ايلونان القديمة، 

، وفكرة اتلعليم دلى ايلونان تشري إىل نسق "اتلعليم املتوازن"تشري إىل  (Enkika paedia)يه  نةً معيّ 
ة السبعة: القواعد اللغوية، ابلالغة، املنطق أو احلرّ ل يف الفنون املعارف اإلنسانية املتمثّ 

للتعليم  م تقنيةً ادليايلكتيكية، علم األعداد، الفلك، اتلجانس الصويت. ويه املعارف اليت اكنت تقدّ 
]اعطف « ة يف اتلفكري واملهارات اجلدايلةن من اللغة، وادلقّ ـوانلقاش يف اعلم بال كتب يعتمد ىلع اتلمكّ 

 .[11، ص اإلنسانية يف الفكر العريبأمحد، الزنعة 

خت عن طريق علم الرتبية احلديث، اذلي ارتبطت الزنعة اإلنسانية باملجال الرتبوي، وترسّ إذن 
1724-) (Immanuel Kantر مع عرص اتلنوير مع مقالة اكنط ) يف عرص انلهضة، وتطوّ بدأ يتشّك 

 بالرتبية. فهو ا إاّل يستطيع أن يصري إنسانً ال »فاإلنسان حسب اكنط  "،تأمالت يف الرتبية"م( 1804
يه األنوار، ما اتلوجه يف  ]اكنط إمانويل، ثالثة نصوص: تأمالت يف الرتبية، ما«  ما تصنع به الرتبيةليس إاّل 

اإلنسان هو املخلوق الوحيد اذلي جيب تربيته، ويقصد بالرتبية  ذللك يرى اكنط أنّ  ؛[14اتلفكري، ص 
 الراعية واالنضباط واتلعليم.

ا بالنسبة للفالسفة اإلنسانيني يف القرنني اخلامس والسادس عرش، ا جد  لقد اكن هذا العلم مهم  »
ب الطفل منذ هم رأوا رضورة تدريهم اكنوا حيلمون بتشكيل نموذج إنساين رفيع ورائع، فإنّ فبما أنّ 

نعومة أظافره وتربيته بشك متواصل وتدرييج ىلع هذا املثال انلموذيج األىلع لإلنسان، وهكذا يمكن 
ش. وهذا هو ا من حالة الطبيعة اليت يه حالة الطفل أو اإلنسان املتوحّ ا فشيئً ص شيئً للبرشية أن تتخلّ 

)صدر  الرتبية الليربايلة لألطفالوردت يف كتابه عن ( Erasmus)ص عبارة شهرية إليراسموس ملخّ 
 .[80 ، مدخل إىل اتلنوير األورويب، صصالح ]هاشم «(1529اعم 

ا يف بنية  جوهري  اًل ت حتوّ من املؤكد أن الزنعة اإلنسانية ارتبطت بفكر عرص انلهضة، كما شّك 
القرنني اخلامس عرش  يف تلك الفرتة إىل جانب األحداث اليت عرفتها املنطقة خالل اتلفكري األوريّب 

ت إىل قلب احلياة األوربية يف العمق، اكن أبرزها االكتشافات ابلحرية والسادس عرش، واليت أدّ 
واليت أدت إىل ازدهار احلياة االقتصادية يف  ،سبان والربتغايلونواجلغرافية الكربى اليت قام بها اإل

 اخرتاع الطباعة وانتشار الكتاب، ثمّ  ا، واالنفتاح ىلع عوالم جديدة يف الفكر واألدب بفضلأوربّ 
 ا اإلصالح ادليين.أخريً 

د املعاين وملتبس ويكتنفه عموم جيعله مفهوم "الزنعة اإلنسانية" يف حقيقة األمر مفهوم متعدّ  إنّ 
رات خمتلفة حبسب املرجعيات والسياقات اتلارخيية، فعىل املستوى املرجيع ختتلف الكتناز تصوّ  قاباًل 
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والسبب فيما نرى يرجع إىل  ،حبسب منطلقه م بني الفيلسوف والعالم ورجل ادلين، كل دالالت املفهو
ة، بقدر ما حنن موسوم بالوضوح وادلقّ  ،نا لسنا أمام مذهب مكتمل السمات ومتجانس األطرافأنّ 

 ته حسب اإلطار املرجيع.ختتلف تعبرياته وتشالّك  ااعم   اارً أمام تعبري يصف تيّ 

ية اليت غزاها الفكر ها لم تتماثل يف مجيع ابلالد األوربّ قد تشابهت صورها، ولكنّ »فاحلركة اإلنسية 
 «ة، وأصبحت هلا بمثابة الطابع اإلنيس اذلي وسمت بهمنها بصورة خاّص  ما انفردت كل احلديث، وإنّ 

 .[23]سارتون جورج، تاريخ العلم واإلنسية اجلديدة، ص 
نا أمام نزاعت إنسانية وليس أنّ ب هذا االختالف يف دالالت املفهوم من قرن إىل قرن، جيعلنا نقرّ  إنّ 

نا أمام أو باألحرى إنّ  ،[44، ص ]أركون حممد، معارك من أجل األنسنة يف السياقات اإلسالمية )1 (نزعة واحدة
صائص العلمية اخلحلظة تارخيية، ف ر يتناسب والسقف العليم والفلسيف لّك مفهوم خاضع تلطوّ 

 مضامني اتلفكري اإلنساين.بعض الهلا ىلع ظتليق بلّك عرص والفلسفية 

 صبغة املرونة هذه اليت تسم مفهوم الزنعة اإل إنّ 

عنرص أسايس يلبىق املفهوم ذا ( Ralph Barton Perryبريي ) بارتون رالفنسانية، يه حسب 
ليس هناك من تعريف »ه ذللك يرى بارتون أنّ  ؛الطبيعة البرشيةداللة معنوية يعكس بها غموض 

املعاين املختلفة اليت ارتبطت بهذا اتلعبري ما يه  ا للمذهب اإلنساين، فإنّ ا اكن أم رياضي  دقيق، منطقي  
« ة متنوعةة واجتماعيّ ملضامني شخصيّ  انعاكسات تلفكري حقب خمتلفة من تاريخ اإلنسانية، وإاّل 
 [9إنسانية اإلنسان، ص ، بريي]

ة يّ فإذا اكنت سمة مرحلة انلهضة يه اكتشاف نصوص اإلغريق وايلونان، واالنفتاح ىلع اللغات املحلّ 
اكتشاف »يه  (18)القرن  السمة األساسية إلنسانية عرص اتلنوير اإليطايلة والفرنسية واإلسبانية، فإنّ 

ة تأثري ما اكن أعظم اكتشافات عرص اتلنوير يه قوّ .. وربّ . العقل انلقدي والفهم اتلارييخ للظواهر اإلنسانية
أكان ذلك يف جمال ادلين أم القانون أم  ق ىلع السلطة واتلقايلد واألعراف، سواء  العقل انلقدي حينما يطبّ 

 .[15]اعطف أمحد، الزنعة اإلنسانية يف الفكر العريب، ص  «احلكومة أم العادات االجتماعية

د بعض انلظر عن ادلاللة اتلارخيية ملفهوم الزنعة اإلنسانية، يمكن أن حندّ نا وبرصف غري أنّ 
 :جنملها يف انلقاط اتلايلة ،اراملرتكزات انلظرية هلذا اتليّ 

                                                           

ا،  واحدً ة أنواع من الزناعت اإلنسانية وليس نواًع هناك عدّ  مه أركون يف إشارته إىل أنّ نشري يف هذا الصدد إىل ما قدّ  -1
األنسنة، يه األنسنة  أركون بني ثالثة أنواع من ويه أنواع ذات تلوينات دينية أو علمانية، روحانية أو فلسفية، ويمّي 

 ادلينية واألنسنة األدبية واألنسنة الفلسفية.
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 القيم. إاعدة االعتبار لإلنسان الفرد من حيث هو القيمة املطلقة اليت تنتيه عندها ّك  -1

 الهوتية والكنسية.رات الايلة العقل ونقد اتلصوّ اإليمان بفعّ  -2

 إاعدة االعتبار لآلداب والعلوم ايلونانية واالعتناء باجلمايلات يف انلظم الرتبوية. -3

 املطلب اثلاين: اإلنسانيون األوائل وإرهاصات التشّك 
 د أفق اثلقافة بادلراما اليت تمّ حيث حتدّ » ىلع الفكر األورويبهوت لالغلبة ابالعرص الوسيط  عرف

م به، وىلع فكره وسلوكه  أن يسلّ تأيلفها وتوزيع أدوارها من قبل قضاء إليه ال يملك اإلنسان إزاءه إاّل 
اكنت عودة اآلداب الالكسيكية بزنعتها اإلنسانية والوثنية، ويه الطابع  فقا مع ما أراده اهلل. ثمّ أن يتّ 

كته ىلع األرض بما دليه من مواهب السائد لعرص انلهضة، وأصبح ىلع اإلنسان أن يرسع إىل تشييد ممل
]قنصوة صالح، املوضوعية « من املعرفة والعمل ا جديدةً  دروبً ال يزعجه يف ذلك وقر الشعور باذلنب، سالاًك 

 .[14عرض نقدي ملناهج ابلحث، ص  ..يف العلوم اإلنسانية

س خلطاب مبين سّ ل العقيل فاعليته، وانطلقت إبدااعتهم تؤفقد أاعد رجال احلضارة اجلديدة للتأمّ 
ىلع احلجاج والربهنة، كما اكن يفعل أسالفهم من اإلغريق اذلين اكنت تدفعهم الرغبة يف ابلحث 

جة اليت رسم معاملها رجال ادلين ا عن ادلائرة املسيّ ل واإلقناع، بعيدً الشخيص  حتث سقف اتلأمّ 
 فاق أوسع.آىل إبأطروحتهم الكنسية اليت وقفت دون انطالق العقل 

ارتكزت جهود اإلنسانيني األوائل وإنسانيي عرص انلهضة باخلصوص ىلع اكتشاف احلضارات و
ى هذا االكتشاف أدّ »رات واالهتمامات، وقد  من اتلصوّ ا مستقال   نظامً فيه يف نظرهم تشّك  ،القديمة

 ز اخليال الكتشاف حقائق جديدة وابتاكر صيغ جديدة يف اتلفكريوحفّ  ،إىل إطالق طاقات جديدة
ت بمركزية تشويهها، واليت تمّي   عن استعادة كثري من قيم احلضارة القديمة اليت تمّ فضاًل  ،واتلعبري

 من اهلل. وقد أصبحت مركزية اإلنسان هذه يه السمة األساسية الهتمامات اإلنسانيني يف اإلنسان بداًل 
وعن  ،عن رؤية خمتلفة ويه اليت جعلت موضواعت كتاباتهم تدور يف فضاء جديد يعرّب  ،ةعرص انلهض

 .[12 ص ،]اعطف أمحد، الزنعة اإلنسانية يف الفكر العريب «خمتلف باحلياة حس  
معريف  نموذج يب، حتيل إىل بناءووراتلفكري اإلنيس األ جوهر وفكرة املركزية اإلنسانية اليت تشّك 

(Paradigm ) ّختدم اإلنسان  ا إنتاج برشي، وعليه وجب أناملعرفة يه أساسً  جديد ينطلق من أن
 عن األساطري والقصص ادلينية، فاإلنسان هو مركز الكون وليس اهلل، ويعيش هنا واآلن، مستقال  

املعرفة الالهوتية الكنسية من ووجب بذلك أن يستمتع ويسعد، وباتلايل وجب القطع مع انلمط السائد 
 ا هلل.اليت جتعل اإلنسان خادمً 
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انلمط الفكري القديم إىل إبراز نظرة  السجال القائم ضدّ  سىع إنسانيو عرص انلهضة يف خضمّ وقد 
ة لإلنسان، قوامها االعتداد بانلفس واثلقة بقدراته وحتريرها من القيود الكنسية مع جديدة ومستحبّ 

لوه أو وضع هؤالء صورة جديدة لإلنسان كما ختيّ »ـ ته ودوره الكبري يف العالم والوجود، فيّ اإليمان بأهمّ 
ا للفنون واآلداب قً ا، متذوّ ا، شاعرً ا، أديبً انً ا من نفسه، فنّ ا بذاته واثقً ا مؤمنً فجاء قوي   ،همكما أرادوه 

 بمبادئ األخالق واخلري، فهم يف حبثهم اًك ا للجمال أينما وجد يف الروح كما يف اجلسد، متمسّ اعشقً 
ا يتوافق مع نظرتهم ممّ ودراستهم للرتاث القديم اجتهدوا يف إظهار ما فيه من تأكيد لقيمة اإلنسان 

 [32زمنة احلديثة واملعارصة، ص ]نعنيع عبد املجيد، أوروبا يف بعض األ «اإلنسانية اجلديدة

ا هلا عن ادلراسات الالهوتية اليت اكنت تمييً  ،سميت بادلراسات اإلنسانية» وأبدعوا دراسات  
يدرسون ابلالغة وانلحو واجلدل يف  هم لم يكونوا ىلع العصور الوسطى، هذا ال يعين أنّ تهيمن بشك لّك 

 سة وليس كغاية حبدّ هم اكنوا يدرسونها من أجل فهم انلصوص املقدّ ما يعين أنّ العصور الوسطى، وإنّ 
ذاتها، أو ليس من أجل فهم انلصوص األدبية ايلونانية أو الرومانية. هنا يكمن اتلميي األسايس بني 

]اعطف أمحد،  «أو بني العصور الوسطى والعصور احلديثة ادلراسات الالهوتية وادلراسات اإلنسانية،
 .[85و 84 ص ،الزنعة اإلنسانية يف الفكر العريب
فكر القرون  هم رأوا أنّ ذلك أنّ  ؛للتقليد السكواليئ )1(ى اإلنسانيون األوائلمن هذا املنطلق تصدّ 

ا وإخراجه من أطر دً وسعوا إىل بعث اإلنسان جمدّ  ،سفسطات الهوتية وراء ر يتسرّت الوسطى فكر متحجّ 
اإلحاطة » هذه األخرية تسىع إىل الفكر الالهويت العتيق إىل رحابة ادلراسات اإلنسانية، ىلع أساس أنّ 

جيب  باعتباره درجةً  ؛كما جتىل يف نموذج اإلنسان العاليم ،يةالشاملة بشؤون الرتبية اذلهنية والفنّ 
من العهد ايلوناين إىل العهد  ..]زيعور حممد، فرضية اإلنسان يف الفلسفة وعلم انلفس« بلوغها يف الرتبية والعلم

 .[91املعارص، ص 

لم يكن شغف اإلنسانيني األوائل باملعارف اإلغريقية الوثنية ورفضهم للمنطق الالهويت الكنيس 
ا ا مدافعً ، بل اكن منهم من اكن مؤمنً ةً كار ادلين اعمّ الكنيسة ونظمها يلدفع بهم إىل إن وثورتهم ضدّ 

فإىل جانب  عن اإليمان، وسىع إىل توظيف هذه املعارف اجلديدة ضمن رؤية الهوتية ال تليغ اإلنسان.
يف الفلسفة ايلونانية إىل جانب  )2(ي األبيقوريه املادّ ر رجاهل باتلوجّ ار اإلنساين )الوثين( اذلي تأثّ اتليّ 

                                                           

 1538) وجيوردانو برونو (،1374 - 1304) : اإليطايّلني فرنسسكو برتاررك نذكر منهم ىلع سبيل املثال ال احلرص -1
 واهلونلدي إراسموس فون روتردام، ويف بريطانيا توماس مور، ويف فرنسا ميشال مونتيين. (1600 -

الفلسفة يه احلكمة  يرى أبيقور أنّ ، (.م ق. 270 - 341) تأسس هذا املذهب ىلع يد الفيلسوف ايلوناين أبيقور -2
ية قصوى ما دمنا نستطيع عن طريقها أن نقوم ر السعادة لإلنسان، وبذلك تكون احلكمة ذات اهمّ العملية اليت توفّ 
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ن اكنوا شديدي االرتباط باملسيحية، اد األنسنة املسيحية ممّ اكنت فئة أخرى من روّ األرسطية، 
]راجع: األدهيم، دراسات يف  .هم يف الوقت نفسه اكنوا معجبني بالرتاث وما فيه من آداب وفنونولكنّ 

 ف([)بترصّ  24، ص وريب احلديثاتلاريخ األ

تها احلركة اإلنسانية، ويه إفراز خمتلفة ضمّ  اهات فكريةا ىلع ما سبق يمكن احلديث عن اجّت تأسيسً 
طبييع لألثر اذلي تركته دراسة الفلسفة ايلونانية واإلغريقية من جهة، واتلفاعل مع الواقع الفكري 

 اهات نذكر ىلع اخلصوص:برز هذه االجّت أمن ووالعقدي للجغرافية األوربية من جهة ثانية، 

 املعادي للتقليد الكنيسار اإلنساين اتليّ االّّتاه األّول: 

ال يعين ار اذلي حلق بعض رجال هذا اتليّ  وصف معاداة اتلقليد الكنيس من الرضوري اتلنبيه إىل أنّ 
فانكبابهم ىلع دراسة القضايا اللغوية واألدبية وانرصافهم عن  هم وثنّيون وملحدون،بالرضورة أنّ 

من  ةً بعضهم اشتغل يف السلك الكنيس مدّ  إنّ بل يه السمة األساسية اليت جتمعهم،  القضايا الالهوتية
شغف هؤالء بادلراسات اإلنسانية دفع بهم للبحث فيها ذلاتها وليس لغرض  الزمن غري يسرية، لكنّ 

 الهويت.

(، اذلي وصف بأنه أب انلهضة 1304-1374) (Petrarch) ومن هؤالء اإليطايل برتارك
ل يف معظم كتاباته فقد جتاوز إشعاعه األديب إيطايلا إىل املدن األوروبية األخرى، واكن يمثّ  ،األوروبية

اهات اإلنسانية اليت حفلت ق االجّت ل تمكنه من اللغة الالتينية أن يتذوّ واستطاع بفّض »روح العرص، 
كر خيتلف عن أقرانه ا من رجال الفا جديدً ل طرازً ا يمثّ ا عمالقً فجعلت منه اعلمً  ،بها كتابات الرومان

سني فني متحمّ ن من مثقّ وجنح يف تكوين مدرسة فكرية تنتيم إيله، وتتكوّ  ... ري العصور الوسطىمفكّ 
 .[34]الشناوي، أوروبا يف مطلع العصور احلديثة، ص  «لدلراسات اإلنسانية

وعن أبدع برتارك نصوصا شعرية صور من خالهلا جوانب من احلياة اإلنسانية فكتب عن احلب 
الصداقة واكن مدافعا عن السلم اكرها للحرب، كما اكن متعصبا لوحدة إيطايلا اليت مزقتها 

ا للبحث عن االنقسامات واكنت أشعاره ملهمة للوطنيني، كما اكن عشقه لآلداب اإلغريقية دافعً 
 وداع إىل ترمجتها. ،املخطوطات

بني القيم العلمانية واالعتقاد ادليين،  ىل اتلوفيقإلم يمنعه نقده الشديد لرجال ادلين من ادلعوة 
بدااعته بها سوى انقالب ىلع سلطة رجال ادلين وىلع لغة إوليس دفاعه عن اللغة اإليطايلة وتدوين 

                                                                                                                                                                          

دروس يف األسس انلظرية وآفاق اتلطبيق، ص  ..فلسفة العلوم عيل حسن، ،راجع: اجلابري] بأفضل اختيار بني الذلات.
 [72و 71
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 الالتينية الفصىح. يهالكنيسة اليت 

فر ظمحممد ( اذلي وصفه 1462 - 1525) (Pomponazzi) بومبوناتزيار ومن رواد هذا اتليّ 
ك آمن بأفاكر أرسطو وتمسّ  فقد ،أقربهم إىل تفكري فالسفة املدرسة العقالنية احلديثةه نّ أاألدهيم ب

ما أضافه إىل الفكر األرسطي  ا ّك رافًض  ،عرب انلصوص ايلونانية القديمة ف عليها مبارشةً باتلعرّ 
 [24 ص ،احلديثوريب ]األدهيم، دراسات يف اتلاريخ األ م ابن رشد والقّديس توما األكويين.الفيلسوف املسل

ا يف الوسط ادليين الكنيس بطرحه املناقض نلظرية خلود انلفس، هذا  واسعً جداًل  بومبوناتزيأثار 
تعليل طبييع  يمكن تقديم أّي  ه الانتىه فيه إىل أنّ »، "يف خلود انلفس"املوقف صدر يف كتاب هل بعنوان 

ا للفضيلة دون طمع يف العيش وفقً  نستنتج منه بالرضورة خلود انلفس . وىلع هذا االعتبار يرى أنّ 
 ]مجال ادلين سعيد، فلسفة عرص انلهضة، ص «ا من اآلخرةاخللود أنبل وأرشف من ممارسة الفضيلة خوفً 

 ، كما أنكر املعجزات واعتربها من اخلوارق اليت أنتجها اخليال.[35

(، 1407 - 1457)( Lorenzo Valla) جند اللغوي اإليطايل لورنزو فاال بومبوناتزيإىل جانب 
وا املنهج الفيلولويج يف دراسة الوثائق اتلارخيية، فأثبت من خالهل زيف اذلي اكن من األوائل اذلين تبنّ 

ا ا اكفيً ، واكن هذا الكشف سببً )1(س عليها سلطة ابلابا ويه وثيقة هبة قسطنطنيوثيقة تتأسّ  أهمّ 
لك احنيازه الواضح للفلسفة األبيقورية ملالحقته من طرف الكنيسة بتهمة الزندقة، وقد أظهر بعد ذ

 ."اخلري املحض"من خالل كتابه 

 ار اإلنساين املسييح اتليّ االّّتاه اثلاين: 

(، اذلي 1469-1532) Erasmus)) ومن أبرز هؤالء اإلنسانيني املسيحيني اهلونلدي إيراسموس
انلهضة والزنعة دت مثل عرص الشخصية اليت جسّ » -كما يقول هاشم صالح  -يمكن اعتباره 

ا لدلين. ىلع العكس، ه اكن مضاد  نّ أياتها، ولكن ال يفهمّن أحد من هذا الالكم اإلنسانية يف أرىق جتلّ 
مع رجال ادلين يف عرصه:  ا، فإنه وقع يف صدام  ه اكن مستنريً ا راسخ اإليمان وألنّ ا مستنريً لقد اكن مؤمنً 

ا هو ا يف ذلك الزمان، وأكرب بكثري ممّ ا غفريً ون عددً أي مع مجهور الكهنة والرهبان اذلين اكنوا يشّك 
 .[99 ورويب، ص، مدخل إىل اتلنوير األهاشم صالح]« ا احلديثة احلايلةعليه احلال يف أوروبّ 

                                                           

اإلمرباطور  ، ومضمونها أنّ سة ال يرىق إيلها الشّك ها مقدّ ة اكنت الكنيسة تعتمدها وكأنّ يه وثيقة تارخيية مهمّ  -1
وليس السلطة  يةنامتالك السلطة الزم يطايلا، وعموما حّق إامتالك روما و قسطنطني وهب ابلابا سيلفيسرت حّق 

 خلع امللوك واألباطرة وإخضاعهم هلا، وممارسة السلطة السياسية بكّل  الروحية فقط، وقد وصل بها األمر إىل حدّ 
 [95ص  ،راجع: هاشم صالح، مدخل إىل اتلنوير األورويب ] جربوت واقتدار.
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كما قام بنرش النسخة اإلغريقية مع رشحها  ،درس إيراسموس اإلجنيل وترمجه إىل اللغة الالتينية
ويرى »واتلعليق عليها، واكن هدفه من وراء ذلك هو العودة إىل املسيحية األوىل يف نقائها وبساطتها، 

لغاية، ويه إصالح املجتمع األورويب وختليصه من الرشور واآلثام  ادلراسات اإلنسانية وسيلة   أنّ 
ا، وكذلك من اجلهالة املتفشية فيه، وبعبارة أخرى اكن جهارً  والفضائح اخللقية اليت اكنت ترتكب

يشء إىل عالج األمراض االجتماعية   وقبل ّك اًل يرى أن ادلراسات اإلنسانية جيب أن تهدف أوّ 
 .[47 ، أوروبا يف مطلع العصور احلديثة، صالشناوي] «واملساوئ اخللقية

 Martin) ن لوثرتاإلصالح ادليين اليت قادها مارة األب الرويح حلركة زنللقد اكن إيراسموس بم

Luther) ّخ الرجلني خيتلفان يف أسلوب اتلعايط مع الكنيسة، هذا االختالف يوجزه املؤرّ  ، رغم أن
يف الوقت اذلي جاوزت فيه ثورة لوثر نقد بيع صكوك » :بقوهل (William Durant) ويل ديورانت

م د إيراسموس، فقد اكن يأمل أن تتقدّ جالس ادلينية، تردّ الغفران إىل رفض االعرتاف بابلابوية وامل
 عجلة إصالح الكنيسة باالتلجاء إىل اإلرادة الواعية للبابا ذي الزنعة اإلنسانية، اكن ال يزال جيّل 

 ،]ديورانت قصة احلضارة «للنظام االجتمايع واألخالق الفردية ال بديل عنها الكنيسة باعتبارها مؤسسةً 
 .[154، ص 6ج 

الرغبة يف احلفاظ ىلع العقيدة ادلينية وتطهريها من الشوائب اليت حلقت بها، مع االنفتاح ىلع القيم 
ذللك  ؛ر اإلنسانيني املسيحيني أمثال إيراسموس وتوماس موراجلديدة اكنت يه احلاكمة ىلع تصوّ 

انلهضة وبني القيم لت روح ـزوا جهودهم العلمية ىلع اتلوفيق بني األفاكر اجلديدة اليت شكّ ركّ 
 املسيحية، ورفع اتلناقض بني اآلداب اجلميلة ايلونانية واإلغريقية والعقائد ادلينية املسيحية.

من طرف  املعارف اجلديدة والقيم ادلينية قوبلتوغري أن حماوالت اإلنسانيني اتلوفيق بني اآلداب 
ار ين بزاعمة الكنيسة الاكثويلكية، واتليّ ار رجال ادلارين: تيّ الرصاع بني اتليّ  الكنيسة بالرفض، فاشتدّ 

اتهام الكنيسة لإلنسانيني باهلرطقة وما يستتبع ذلك من احلكم باإلعدام  وصل إىل حدّ و ،اإلنساين
أهمها وأشهرها  ،الرهبان يف كتبه  هلجة نقدية عنيفة ضدّ ا، األمر اذلي دفع إيراسموس إىل تبيّن حرقً 

ه الكتب اليت أنتجها عرص انلهضة. إنّ  كتب إيراسموس وأحد أهمّ هو رائعة " ثناء ىلع اجلنون"كتاب 
 م وحّت  1511كتاب لم يشخ ىلع الرغم من تعاقب القرون واألزمان عليه، أي منذ حلظة تأيلفه اعم 

ة مع الرهبان وكبار رجال ادلين جل تصفية حساباته مع أناس عرصه، وخباّص أايلوم، كتبه من 
وا يالحقونه بتهمة اتلجديف والكفر بسبب وهلذا السبب فلم يغفروا هل فعلته تلك. وظلّ  ؛املسيحيني

 [108 ص ،مدخل إىل اتلنوير األورويب ،صالح هاشم] .هذا الكتاب الصغري احلجم
يف السياق الغريب، رها وتطوّ  الزنعة اإلنسانية حول إرهاصات تشّك  ةً اعمّ  ما سبق ذكره ملحةً   ّك يشّك 
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 تني هما:نقديّ  يف هذا اإلطار إىل مالحظتنياإلشارة  لت هذه الزنعة، ونودّ انلماذج اليت مثّ وأبرز 

 ؛ة األنسنة ىلع وجه اخلصوصيف ارتباطه بقضيّ ة اتلحقيب اتلارييخ ويه قضيّ : وىلاملالحظة األ
ا بعني العلمية، أخذً ق الكفاية بشك حيقّ  وبيانه ر األنسنةمساال يسعفنا يف حتليل ريخ ااتلهذا  ذلك أنّ 

جوهرها هو  ع إىل شعب خمتلفة رغم أنّ مسار هذه األنسنة قد تفرّ  ت اإلشارة إيله أنّ االعتبار ما تمّ 
د احلداد هذا انلمط وقد وصف ابلاحث اتلونيس حممّ إاعدة االعتبار لإلنسان يف بناء املعرفة والقيم، 

اتلاريخ اثلقايف لإلصالح وانلهضة، اذلي  إنّ » :يقول ،رسدية "الرايع انلائم"بالكتابة اتلارخيية من 
ندعوها رسدية الرايع  أساسيةً  ر مصادرةً حناول جتديده وإخراجه من الرسدية إىل اتلحليل اتلأوييل، يكرّ 

األشياء من حوهل لم  يستيقظ فيتدارك ما فات، وكأنّ  ا ثمّ انلائم، الرايع اذلي يغلبه انلعاس عقودً 
دها العديد من صنا من مجلة من االستنتاجات املغلوطة، اليت يردّ الرسدية، ختلّ كنا هذه ، فإذا فكّ تتغرّي 

زوات العنف ن ..، اإلسالماحلداد]« ادلارسني ويقتبسها منهم الزعماء اإليديولوجيون لغايات أخرى
 .[20 ، صواسرتاتيجيات اإلصالح

مرحلة نسقها  كربى، لّك يرتكز هذا انلمط من الكتابة اتلارخيية ىلع تقسيم للتاريخ إىل مراحل 
وخصائصها املنفصلة عن املرحلة السابقة، فقد استاكن هذا انلمط من الرسدية اتلارخيية إىل حتقيب 

 إلخ. ... عرص اتلنوير -عرص انلهضة  - العرص الوسيط - اتلاريخ األوريب إىل املراحل اتلايلة: العرص القديم

ة يّ فال يملك حرّ  ،ا لسلطة خارجة عنهالعقل اإلنساين اكن مستعبدً  نّ إ» :يقول عبد الرمحن بدويو
ا ذللك جيب أن تكون يف الفلسفة تبعً  ده انلقل أعين اإليمان، وأنّ  داخل انلطاق اذلي حدّ اتلفكري إاّل 

ا هو سبيل انلجاة اليت يه الغاية العليا ا واحدً املعرفة جيب أن تستهدف هدفً  خدمة الالهوت، وأنّ 
ه، فال تطلب املعرفة ذلاتها وال يبحث يف العلم ملعرفة أرسار الطبيعة وتمكني اإلنساين لكّ للسلوك 

 يف وجناتها ليست إاّل  ،ما تطلب تلحقيق جناة الروح اإلنسانيةوإنّ  ،اإلنسان من اإلفادة أكرب اإلفادة منها
 ]بدوي عبد الرمحن، فلسفة العصور الوسطى، ص )ز( اتلصدير العام[ «اإليمان

ر احلاصل يف الكتابة واتلحقيق اتلارييخ قصور هذه الرؤية، فاالنفراج احلاصل يف كشف اتلطوّ د وق
الفكر األوريب إبان القرنني اخلامس والسادس عرش أي يف مرحلة انلهضة، هو نتيجة تراكم للنقاش 

 إىل القرن اتلاسع امليالدي. اليت تمتدّ  والسجال الفلسيف والالهويت للمراحل السابقة

اتلان: الزنعة األفالطونية من جهة، والزنعة األرسطية من جهة تان فعّ ر تسوده قوّ منىح هذا اتلطوّ  نّ إ
 (Anselm)والقديس أنسلم ( Johannes Eriugena)أخرى. وإىل األوىل ينتسب يوحنا األرجييين 

 (Thomas Aquinas) كويينوتوما األ( Albertus Magnus)...، وإىل اثلانية ينتيم ألربت الكبري و
 ( اتلصدير العام[ي، فلسفة العصور الوسطى، ص )بدوي]والرشدية الالتينية. 
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يف الفلسفة  ها خطاب ينصّب أنّ  -حسب ادلواي  -يؤخذ ىلع الزنعة اإلنسانية  املالحظة اثلانية:
بكيفية رصحية أو ضمنية إىل نموذج مثايل  سواءاملثايلة وامليتافييقا، فمدلوهلا حييل يف أغلب األحيان، 

ر لإلنسان، ال تتأثّ  ثابتةً  اتلأكيد ىلع وجود خصائص تشك ماهيةً  عن اإلنسان وعن مصريه، ويتمّ 
ا ىلع ما سبق يطرح ابلاحث املغريب تأسيسً  رات الوسط االجتمايع أو الطبييع.ر، وال بمؤثّ بعوامل اتلطوّ 

 الزنعة اإلنسانية، من قبيل: حول ماهية نقديةً  ادلواي إشاكالت  

ا، يتمحوران حول اإلنسان، فمن ا عملي  إذا اكنت الزنعة اإلنسانية تعين وجهة نظر فلسفية وموقفً »
ا لألجوبة اليت قد تعطى للسؤال )من هو اإلنسان؟(، أي حسب ر عدة أشاكل هلا، تبعً املمكن أن نتصوّ 

ها م فيها أنّ واقفه وممارساته، تلك القيم اليت يتوسّ منظومة القيم املختارة تلعريف اإلنسان وإلرشاد م
]ادلواي عبد الرزاق،  «قمينة بأن تقوده إىل حتقيق الوجود األصيل وترسم هل معالم الطريق اذلي يضمن ذلك

 .[22موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسيف املعارص، ص 

د الرفض املتعدد الصيغ جمرّ  تستنفد مضامينها ودالالتها، يف»الزنعة اإلنسانية  واخلالصة يه أنّ 
ه يتناىف مع املاهية احلقيقية لإلنسان. ويه بهذه الصفة عبارة عن جمموعة ما يعتقد أنّ  واألشاكل، لّك 

نا نصل هنا إىل قلب واقع موضويع وملموس، ولعلّ  رات الغامضة، ال تسمح باإلمساك بأّي من اتلصوّ 
ف معه، باعتباره ا عن مسايرة العلم واتلكيّ تمامً  جزةً الزنعة اإلنسانية أصبحت اع املشك املطروح: إنّ 

 «نات اخلطاب الفلسيف عن اإلنسان، تطرح ايلوم رضورة إاعدة انلظر يف مكوّ متعاظمةً  فكريةً  ةً قوّ 
 .[22ص  سابق،ال املصدر]

فالعلم بهذا املعىن خبلق حركة فكرية تعيد صياغة الزنعة اإلنسانية ىلع أسس مرجعية جديدة، 
نا بتعبري جورج نّ أتغرف من االكتشافات العلمية للعرص احلديث، تلكون يف خدمة اإلنسان، أي 

 و يرى أنّ ، فه[15و 14]سارتون جورج، تاريخ العلم واإلنسية اجلديدة، ص  أمام حركة إنسية جديدة سارتون
 - 1564) أهداف العلوم تتطابق مع أهداف املذهب اإلنساين يف طلبها للمعرفة، وماكنة جايلليو»

هم يشملونه يف احلركة خون لكّ م( يف تاريخ الفكر األوريب اكفية تلربهن ىلع هذه انلقطة. فاملؤرّ  1642
ا ال جيعل منه معارًض  عوبةً للعلم احلديث يف أكرث صيغه احلسابية ص اوإن كونه رائدً  ... اإلنسية

 .[16]املصدر السابق، ص  «للمذهب اإلنساين، ولكن ىلع العكس يضعه بني قادة هذا املذهب ورسله

ا لألنسنة يتجاوز ا جديدً رً م تصوّ أن يقدّ فعاًل هل استطاع العلم  ا:لكن يبىق اإلشاكل مطروحً 
 مسار العلوم وفلسفتها انتىه إىل نقيض ذلك؟ ر اتلقليدي؟ أم أنّ اتلصوّ 

من  نقض من طرف جزء مهمّ  السمات اليت محلها خطاب األنسنة يف عرص انلهضة، جعلته حمّط  إنّ 
هذه  ذلك أنّ  ؛ة العلم أو الفلسفةفالسفة وعلماء القرنني اتلاسع عرش والعرشيني، سواء حتت مظلّ 
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يعيد تفكيك األسس الفكرية والفلسفية ملرحلة الفرتة شهدت بروز مالمح خطاب نقدي جديد 
 لخ(.إ ... )العقل، العقالنية، اذلات، املعىن، اتلاريخ انلهضة، وتقويض املفاهيم املنتجة خلطاب اتلنوير

اثلقايف، كما ستجري حماكمات  ية إىل حدود تفكيك اإلنسان واعملهستصل هذه املقاربة انلقد
ف، بأن أعلنت رضورة إلغاء ذلك املفهوم، وإسقاط أسطورة طرّ اتل حدّ  املفهوم اإلنسان تصل أحيانً 

 من االرتداد اثلقايف عن األنسنة.  ذلك حالةً اإلنسان ومركزيته، وسيشّك 

 املبحث اثلاين: الزنعة اإلنسانية يف الرتاث العريب اإلساليم
 خمتلفة   رات  ى وتصوّ رؤً بته ذا من ابلحث، وجاا هام  مفهوم اإلنسان يف الفكر اإلساليم حّيً  احتّل     
مشتغل ومذهبه العقدي، ويرى ادلكتور حسني  رية لّك ا، حبسب الرؤية اتلصوّ اتلعارض أحيانً  حدّ 

، فقد ظهرت يف احلركة خمتلفةً  دة وأخذت مسارات  ة اإلنسان قد برزت يف أشاكل متعدّ قضيّ  مروة أنّ 
الوقت نفسه بصورة متصاعدة يف مقاالت ة اإلرادة، وظهرت يف يّ املعزتيلة ىلع شك حرّ  القدرية ثمّ 

واليت بالغت يف ماكنة اإلنسان فوضعته يف مرتبة األلوهية، أو  ،الفرق اإلسالمية املوصوفة بالغلوّ 
 ا ىلع رأسه.وضعت األلوهية تاجً 

ر والفلسفة، من أجل صياغة تصوّ  صوّفوقد اخرتنا أن نالمس هذه املسألة يف دائرتني هما اتل  
تفاصيله يف الرتاث العريب اإلساليم، وليك  جمال ابلحث ال يسمح بتناول املوضوع بكّل  ذلك أنّ  ؛اعمّ 

قد اخرتنا يف جمال العرفان ميح ادلين ابن عريب ومفهوم اإلنسان الاكمل ف ةً يكون ابلحث أكرث دقّ 
 فنا عند الفلسفة السياسية أليب نرص الفارايب، واختيارنا هلذينعنده، ويف جمال الفلسفة توقّ 

مر ق األسواء تعلّ  ،را بشك ملموس فيمن جاء بعدهماانلموذجني يرجع اىل كونهما أستاذين أثّ 
 و الفلسفة.أف باتلصوّ 

 فةل: اإلنسان الاكمل عند املتصوّ املطلب األوّ 
ة اإلنسان بمسألة املعرفة احلدسية، خارقني جدار اتلزنيه اإلطاليق بربط قضيّ الصوفية ت تمّي 

جتاوزوا الصلة املعرفية  الالهوتية بعقدهم الصلة املعرفية املبارشة بني اهلل واإلنسان، ثمّ لفكرة اتلوحيد 
ية يف الفلسفة مروة حسني، الزناعت املادّ [. إىل الصلة الوجودية، فقالوا بالشهود احلضوري، أي اللقاء املبارش

 ] 289، ص 2 العربية، ج
ر اتلوحيدي نزياحها عن اتلصوّ لك الوذ ؛القبول فة لم تلق  شّك يف أّن بعض اجتهادات املتصوّ  الو

الفكر  ذلك أنّ  ؛م باتلعميم يف هذا السياقنا ال نسلّ ر اإلساليم للوجود، غري أنّ اذلي بين عليه اتلصوّ 
اتلناقض، وحنن  ارات تصل حدّ رات وتيّ تصوّ  -كما هو حال بايق املدارس الفكرية  -الصويف تتنازعه 
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انلصوص اليت  هملال نوبصدد دراسة مسألة الزنعة اإلنسانية أو ماكنة اإلنسان يف الفكر الصويف، 
 حتتيف باإلنسان وترفع ماكنته.

 هذا املطمح اإلنساين، واذلي يرتجم ماكنة اإلنسان يف اخلطاب الصويف من خالل اجلهاز يتجىّل 
 (1)املفاهيم املركزية يف هذا السياق مفهوم "اتلأنيس"نة الصوفية؛ فمن املفاهييم اذلي تزخر به املدوّ 

وهو ، ]17 ص إشارات فلسفية يف لكمات صوفية، ..ف الفلسيفياسني إبراهيم حممد، دالالت املصطلح يف اتلصوّ [
ف، وهو مفهوم يشري يف أصله ادلاليل إىل اإلنسان حييل إىل مرتبة رفيعة من مراتب اتلصوّ  مفهوم 

 كما جاء يف القرآن الكريم. أمشاج   ن، أو من نطفة  مسنو   إ  من طني، أو من محاملخلوق من ساللة 

 أكرث اهات تشّك ة اجّت ه يشري إىل عدّ ف الفلسيف، فإنّ ا معىن املصطلح، عندما يستخدم يف اتلصوّ وأمّ 
 من حقل داليل نذكر منها:

 ر.ية واتلطهّ ة بهدف مفارقة صورة الكرثة بالزتكيّ  يف املظاهر احلسّ بمعىن اتلجيّل ـ 1

أخرى اكإلنسان  بمعىن الكمال، واملؤنس هو اإلنسان الاكمل، وهذا املعىن يستديع معان  ـ 2
اه فعدهل، وكذلك اإلنسان احليوان الفاضل، واإلنسان األخاليق، واإلنسان اخلليفة اذلي خلقه اهلل فسوّ 

اه اإلنسان من مستواه احليواين إىل عند مستوى احليوانية، وهذه املعاين تشري يف جمملها إىل اجّت  اذلي يظّل 
 ] 15، ص املصدر السابق [.مستواه اإلنساين

بني إطالق  نةً ا بيّ هناك فروقً  ا عند حديثنا عن مرتبة اتلأنيس يف اخلطاب الصويف أنّ يبدو واضحً 
ة اذلين وصلوا إىل مرتبة البرش دون استثناء، وإطالق هذا االسم ىلع اخلاّص  اسم إنسان ىلع ّك 

 صف بصفات احليوانية، بينما اإلنسان اخلاّص هو اإلنسان املتّ  تهم، فاإلنسان عند املستوى العامّ إنسانيّ 
 17] ، صاملصدر السابق [هو اإلنسان عند وصوهل مرتبة إنسانيته.

بليس لإلنسان، إيشري الشيخ عبد الكريم اجلييل هلذا املعىن يف معرض حديثه عن مظاهر غواية 
 ،هلا طائفة املرشكني اليت تزنل عنده مرتبة ما دون احليوانيةمظهر بفئة من انلاس؛ أوّ  حيث ربط ّك 

م ىلع أرسار يدهلّ   يذهب بعقوهلم ويعىم ىلع قلوبهم، ثمّ  بزينة ادلنيا وزخارفها حّت اًل فيغويهم أوّ »
األفالك ملا فيعبدون  ،الون يف الوجودالكواكب وأصول العنارص وأمثال ذلك، فيقول هلم هؤالء الفعّ 

 .]201واخر، ص اجلييل، اإلنسان الاكمل يف معرفة األوائل واأل[ «حاكم الكواكبأة يرونه من صحّ 

                                                           

أخرى اكإلنسان الفاضل واإلنسان  ان  اتلأنيس بمعىن الكمال، واملؤنس هو اإلنسان الاكمل، وهذا املعىن يستديع مع -1
ا املصطلح عندما يستخدم يف حقله امليتافيييق فهو بمعىن اإلنسان الكبري أو حقيقة ...، وأمّ  األخاليق واإلنسان اخلليفة

 نيسه.أىل مرتبة تإىل املرتبة الوجودية لإلنسان الواصل إ احلقائق، إشارةً 
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ات ة األمور الشهوانية والرغبة يف الذلّ بمحبّ »املسلمني، إذ يغويهم  عوامّ  ا املظهر اثلاين فيخّص أمّ 
هذه األمور املطلوبة ال حتصل  وخيربهم بأنّ  يعميهم ... ا اقتضته الطبيعة الظلمانية حّت ممّ  ،احليوانية
 .]املصدر السابق[« ها بادلنيا فينهمكون يف حبّ هلم إاّل 

اذلين يدخلهم العجب بنفوسهم وأعماهلم فيلحقهم »طائفة الصاحلني ب ا املظهر اثلالث فهو خاّص وأمّ 
فإذا صاروا عنده بهذه املثابة قال هلم: يكيف لو عمل غريكم  ،الغرور، فال يقبلون انلصيحة من اعلم

 .]املصدر السابق[« عرش معشار ما تعملونه نلجا

ّ  ا سبق أنّ يستخلص ممّ  وهو عند ميح ادلين  ،س، هو الواصل إىل مرتبة "األكملية"اإلنسان اذلي تأن
إنسان  اخلليفة، وعنده ليس ّك ( غري اإلنسان احليوان، بل هو اإلنسان ه 638 - 558بن عريب )

 ..ف الفلسيفياسني إبراهيم حممد، دالالت املصطلح يف اتلصوّ [  لإلنسان الاكملإاّل  اخلالفة ال تصحّ و ،خليفة
 د فيه الكماالت اإلنسانية.وهو اإلنسان اذلي تتجسّ ، ]14إشارات فلسفية يف لكمات صوفية ص 

ره مرتىض مطهري لم يكن هل وجود يف ما قرّ  وجدير باذلكر أن مفهوم "اإلنسان الاكمل" حسب
ل من استعمل وأوّ  ، يف أورباه ايلوم مستعمل حّت ولكنّ  ، القرن السابع اهلجرياآلداب اإلسالمية حّت 

ادلين   باسم اإلنسان الاكمل، هو الشيخ حمييهذا اتلعبري يف اعلم اإلسالم بشأن اإلنسان وطرح موضواًع 
 ] 11مطهري، اإلنسان الاكمل، ص [ .بن عريب األندليس الطايئ

، فقد صاغ نظرية حول منظومة فكريةيبلور املمارسة العرفانية عرب  فقد استطاع ميح ادلين أن
 اإلنسان فة، يشّك فق مع رؤية رشحية كبرية من املتصوّ اإلنسان عرب أطروحته "اإلنسان الاكمل" اليت تتّ 

ا ىلع املستوى الوجودي، وذلك من خالل انعاكس خصوًص  ،"اتلجيّل األكمل" واألشمل لإلبداع اإلليه
األمر اذلي جيعل من البرش العنرص  ،أو ظهور األسماء اإلهلية واحلقائق الكونية يف صورة اإلنسان

 مهمل  الوحيد القادر ىلع اتلوّصل إىل "العرفان" املعرفة الاكملة الشاملة، فاإلنسان عند ابن عريب حمور  
ق باملعارف اإلهلية يف الفكر اإلساليم الصويف ذلك اإلنسان "العارف" املتحقّ حبكم تمّي طبيعته، وهو 

وحبكم كينونته ونشأته ، ه هو "الكمال"ألنّ  ؛اتلاّمة الاكملة، وهذا اإلنسان هو معيار احلقائق وميانها
 .يف املوجودات احلقائقتلك  ظهرت ،اليت يه أكمل نشأة

ة ىلع ذلك ما جاء يف "اتلدبريات اإلهلية" حول ماكنة اإلنسان، فقد أىلع اهلل ومن انلصوص ادلالّ    
ره وجعله يف أرض األجسام إذ أمده باألسماء ونوّ  ؛مناره للمالئكة وأوضح قدره فبايعته بالسجود»تعاىل 
اتلدبريات ابن عريب، [« اخلطاب ا فاستوزره ووهبه رسّ أبدع هل العقل وزيرً  ثمّ  ،فأيده ونرصه ،خليفةً 

 .]104اإلهلية، ص 
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ا، فال ا ونفسً ا وجسمً هذه النشأة اإلنسانية بكماهلا روحً  ن اعلم أنّ أوهل يف الفتوحات قول مفاده 
ى ها بغري أمر اهلل فقد ظلم نفسه وتعدّ ا بيده أو بأمره، ومن تواّل  من خلقها، إمّ نظامها إاّل   حّل يتوىّل 

بالراعية من  الشفقة ىلع عباد اهلل أحّق  عمارته، واعلم أنّ اهلل فيها، وسىع يف خراب من أمره اهلل ب
 ]49ابن عريب، زبدة فصوص احلكم، ص [ .الغرية يف اهلل
ر فيها، حياته طريقة سلوك وليست حد ابلاحثني يعيش املعرفة، وال يفكّ أف كما يقول واملتصوّ 

عن احلقيقة بإرادة جامدة، طريقة تفكري، وإذا ما هام الفيلسوف يف ميدان العقل، يلصل إىل فكرة 
الصويف يتجاوز ميدان العقل إىل ميدان الوجدان واإلرادة، إىل حياة روحية  تكاد ال تالمس نفسه، فإنّ 

صاهل بها اء معرفته للحقيقة فحسب، بل من أجل اتّ خصبة، يشعر فيها بالسعادة القصوى، ال من جرّ 
 ] 7 عفييف، اتلصوف ثورة روحية يف اإلسالم، ص [.قهاوتذوّ 

ل هدف املسرية ألنه يمثّ  ؛اهلل تعاىل اإلليه واذلوبان يف حّب  ف هو السري ىلع اخلّط فهدف املتصوّ 
ا وتكوين سليمً  ، وبناؤه بناءً جليلةً  فة هو صناعة اإلنسان صناعةً ما يطمح إيله املتصوّ  نّ إاإلنسانية، و

، هذه املرتبة اليت ال يناهلا )1(يك يصل إىل مرتبة اإلنسان الاكمل ؛اإلليه شخصيته وملء وجدانه باحلّب 
 ]65ا، ص حممدباقر الصدر نموذجً  ..اكظم رائد جبار، اإلنسان يف الفكر العريب واإلساليم[ . ذو حظ عظيمإاّل 

، وحمور هذه الفكرة عنده يدور حول تفاوت ةً خاّص  ملفهوم اإلنسان الاكمل عند ابن عريب داللةً  إنّ 
القرب من اعيلة   تبلغ مزنلةً أشخاص انلوع اإلنساين يف مراتب الكمال، ومراتب اتلفاوت ترىق حّت 

 ]255الل القرآن، ص ظحمرز عبد اللطيف، اإلنسان يف [ .، واإلنسان الاكمل هو من يصل إىل هذه املزنلة)2(اإلليه

                                                           

( ه 638 موعة من ابلاحثني ىلع يد الشيخ األكرب ميح ادلين بن عريب )تظهر مصطلح اإلنسان الاكمل كما يرى جم - 1
وساد بعد ذلك  ،( يف كتابه "اإلنسان الاكمل يف معرفة األواخر واألوائل"ه 705ت وبعده استعمله عبد الكريم اجلييل )

ه نّ أكما  ،ئل إخوان الصفا"مر سبق ابن عريب، فقد ظهر يف "رسااملصطلح يف حقيقة األ ا، غري أنّ الفكر الصويف عمومً 
راجع: اكظم رائد  . ]( يف كتابه " تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني"ه 502ت ا عند الراغب األصفهاين )اكن حارضً 

 [66ا، ص حممدباقر الصدر نموذجً  ..جبار، اإلنسان يف الفكر العريب واإلساليم

"وحدة الوجود"، وهو مذهب رويح يف مجلته وتفصيله، ا مع مذهبه يف يصدر هذا املوقف من ابن عريب منسجمً  - 2
 ما يف الوجود من موجودات ليست إاّل  س ىلع اعتبار اهلل هو احلقيقة األزيلة، وّك وجوهر نظرية وحدة الوجود يتأسّ 

 هو انلور ويه إشعااعته. ،هو الشاخص ويه ظالهل ،اهلل هو املعىن واملخلوقات لكماتهو ،ات هلذه احلقيقةجتليّ 

الواحد العددي هو جوهر االثنني واثلالثة وسائر األعداد. وكما  تعبري آخر هو الواحد، ويه األعداد املتاكثرة، فكما أنّ وب
، والكرثة كذلك احلال يف الواحد احلّق  ،اللواحد املندرج فيها مجيعً  ا معقولةً  صورً األعداد ليست يف احلقيقة إاّل  أنّ 

السنة  529حمرز عبد اللطيف، اإلنسان يف رحاب اتلصوف، جملة املعرفة، العدد  :جعرا] يها العالم.الوجودية اذلي نسمّ 
وثمة نقودات كثرية أوردها مجلة  [19ص  ،تمهيد القواعد الصوفية ،األصفهاين؛ 152 ، ص2007ول ، ترشين األ46

 من العلماء ىلع مذهب وحدة الوجود.



 19  .............................................................................. الزنعة اإلنسانية بني اتلداول الغريب واإلساليم

 جلميع اإلنسانية، اليت جعلها جمىًل ل يف الصورة  اإلليه تتمثّ أكمل صورة للتجيّل  ويرى ابن عريب أنّ 
 اإلنسان اخلالفة يف األرض، واكن أحّب  أسمائه وصفاته، وبهذا اتلكوين للصورة اإلنسانية استحّق 

ا ىلع بقائه، ومن هنا اكن من يهدم النشأة أكرث عناية به وحرًص  املخلوقات عند اهلل، واكن اهلل 
 ]229ف ثورة روحية يف اإلسالم، ص ، اتلصوّ عفييف[ اهلل نفسه.ى اإلنسانية يهدم أكمل الصور اإلهلية ويتحدّ 

 ألنّ  ؛فاإلنسان يف نظر ابن عريب هو الغاية القصوى من اخللق، أو هو الوسيلة تلحقيق هذه الغاية
 .(املعرفة الاكملة)اهلل خلق العالم ليك يعرف، واإلنسان وحده هو اذلي يعرفه املعرفة الالئقة به 

بل هو احلافظ  ،ة من خلق هذا الكون اإلنسان الغاية والعلّ الصويف، يشّك ر وفق هذا اتلصوّ  
ه إن زال اإلنسان من العالم وهو املقصود باذلات من خلق هذا العالم للوجود، والسبب يف استمراره أنّ 

 ]245 ، صاملصدر السابق[ التسخري، لزم أن يزول العالم، أي لزم أن تزول الصورة الكونية. إوفق مبد

إنسان،  ق يف ّك كما يراه ابن عريب، يمكن أن يتحقّ   ومعرفةً صااًل ا واتّ اإلنسان الاكمل وجودً  إنّ 
 يف األنبياء، وأقطاب الصوفية، وهكذا ال فرق من  اآلن إاّل ق حّت ه ىلع أرض الواقع لم يتحقّ ولكنّ 

 الكمال، فّك  حيث الكيفية بني اإلنسان العادي واإلنسان الاكمل، بل هناك تفاوت فقط يف مراتب
 ] 279 ص ،مروة حسني، الزناعت املادية يف الفلسفة العربية[ ة.إنسان هو إنسان اكمل بالقوّ 

، وللاكئن البرشي ىلع اخلصوص عرب ةً فالصوفية تسىع إىل االضطالع بابلعد اإلنساين للوجود اعمّ 
ا يً ، وليس هذا ختلّ فحسبلية العقلية الرياضة الروحية والزتكية األخالقية، وليس عرب املسلكية اتلأمّ 

ه سيع آخر من أجل إدراك ابلعد اجلمايل للوجود الستخراج ما فيه من طعم ا عن العقل، ولكنّ تام  
 من خالل ق ذاته وال يبلغ الكمال إاّل اإلنسان ال حيقّ  فة أنّ ذللك يرى املتصوّ  ؛واتلعبري عنه، اسيةوحسّ 

من حقيقة إىل أخرى، وترفعه من طور من أطوار الوجود إىل طور آخر  مرحلةً  جتربة فريدة تنقله مرحلةً 
 اجلوهر األصيل اذلي ال ينال سوى بالسمو األخاليق اذلي يشّك   يف مستوى اجلاللة واحدةً  بوضعه دفعةً 
 ]94بوحديبة، اإلنسان يف اإلسالم، ص انظر: [ يف اإلنسان.

ه ال وأنّ  ،ق يلتخلّ اإلنسان ما خلق إاّل  أنّ »ق كما يقول طه عبد الرمحن يدرك أكرث من غريه فاملتخلّ 
حبيث إذا قام برشطه ىلع تمامه  ،ق اذلي من أجله خلق ىلع قدر ما هل من اتلخلّ يكون من اإلنسانية إاّل 

بة اتلأييد بهذه الصفة، ق يف رتا اكن اتلخلّ ق اإلنسانية فيه، وإذا تركه سقط إىل رتبة ابلهيمة؛ ولمّ حقّ 
ق يف هذه ق يف استجماع أقىص الكماالت اإلنسانية؛ ذللك جتد املتخلّ ه يكون أبلغ أنواع اتلخلّ فإنّ 

رين وأفق املالئكة ا يف وصل اإلنسان بآفاق فوق اإلنسان العادي كأفق األنبياء املطهّ الرتبة يطمع دائمً 
 ؛ ومن يعمل ىلع دائم االرتقاء باألفق اإلنساين، فال بدّ إن لم يكن أفق احلرضة اإلهلية نفسها ،بنياملقرّ 

 تسع أكرث اخلريات هلذا اإلنسان وتسمو بقيمه إىل أكمل ادلرجات. أن تكون نظرته إىل اإلنسان نظرةً 
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يكاد يصله بآفاق الوجود وق إىل اإلنسان، ق يف رتبة اتلأييد يوسع نظرة املتخلّ اتلخلّ  وباختصار، إنّ 
 .]88و 87مساهمة يف انلقد األخاليق للحداثة الغربية، ص  ..سؤال األخالق ،طه عبد الرمحن[ «اذلي تعلوه درجات

 فلسفة الفارايبطلب اثلاين: األفق اإلنساين يف امل

د هذا احلضور منذ انلصوص جتسّ  ،يف الفلسفة العربية واإلسالمية ابارزً  ااكن لإلنسان حضورً 
ل فالسفة اإلسالم، نلمس يف عمله األسايس "رسالة ( أوّ ه 256 - 185الفلسفية األوىل، فالكندي )

، فقد اكن يهدف من خالل هذه الرسالة إىل بيان السبل العملية اعميقً ا ا إنساني  يف دفع األحزان" بعدً 
حتقيق انسجامه مع الوجود »اليت تساعد اإلنسان يف جتاوز كربه وأحزانه، ويه تهدف يف جانب آخر إىل 

 حياة اإلنسان ادلنيوية وال تلجأ دلفع وتقريبه من السعادة، وال ترايع الرسالة إاّل و"رفع معنوياته" 
ا من القلق ىلع اإلنسان واثلقة به يف األحزان إىل اتللويح باجلزاء احلسن يف اآلخرة، كما نلمح فيها مزجيً 

مغيث [ «اإلنسانية  الزنعةهذه سمات تمّي  ، واتلعويل عليه هو نفسه يف جتاوز أحزانه، وّك نفسه الوقت
 .]159، ص اإلنسانية عند الفالسفة املسلمنيأنور، الزنعة 

إذ سريتفع من مستوى  ؛(ه 339 - 260) سيظهر هذا ابلعد بشك أعمق عند أيب نرص الفارايب 
 األساس احلكمة العملية إىل احلكمة انلظرية؛ أي إىل مستوى الرؤية الفلسفية للكون، واليت ستشّك 

أعمال أيب نرص الفارايب  ال يكيف القول بأنّ »ـ أبدعه الفارايب يف جماالت املعرفة املختلفة، ف انلظري ملا
س احلقييق للزنعة اإلنسانية من ه هو املؤسّ ا ينطلق من الزنعة اإلنسانية، بل يمكن القول بأنّ حتتوي فكرً 

وأن  ،ياتها املختلفةبتجلّ  ه أراد أن حييط قدر اإلماكنوذلك ألنّ  ؛الوجهة الفلسفية يف الفكر العريب
يضع هلا الرؤية انلظرية واألساس املنهيج الالزمني هلا، ولقد ظهرت دليه يف حماور خمتلفة اكللغة 

 .]160، ص صدر السابقامل[ «وامليتافييقا والسياسة والفنّ 

أقرانه يظهر هذا املزنع اإلنساين يف شخصية الفارايب كما يف فكره وفلسفته فقد عرف الفارايب بني 
 د اذلهن، حادّ اتلفكري، يتقن العديد من اللغات، واكن متوقّ  ه اكن قوّي من علماء وفالسفة عرصه بأنّ 

عشق  ،فف ويصنّ نفراد، يؤلّ اخللوة واال ا بعيد الغور، كريم انلفس، حيّب ا شاعرً اذلاكء، رياضي  
ة منها، ولكنه لم يّ وعلم باألمور الكّ  يف صناعة الطّب  واكنت للفارايب معرفة  ...  املوسيىق فربع فيها

 ]17 الفارايب، ص ..اغلب مصطىف، يف سبيل موسوعة فلسفية[ .وال حاول جزئياتها ،يبارش أعماهلا

ل الفالسفة العظام اذلين فللفارايب حظوة كبرية بني فالسفة اإلسالم، وهو يف نظر مصطىف اغلب أوّ 
ا إىل العرب، وسعة أفق مً ا ومنّظ محل املنطق ايلوناين تام  ل من ه أوّ فلسفوا ادلين اإلساليم، كما أنّ 

فاته الكثرية اليت اعلج فيها خمتلف العلوم اليت اكنت يف الفارايب العقالنية تظهر بوضوح يف مصنّ 
اتها إىل عرصه، من الطبيعيات إىل اإلهليات، وعلوم ادلين اكلفقه والالكم، إىل الرياضيات ومشتقّ 
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 ]18 ، صاملصدر السابق[ملوسيىق. تماع واالفلك واملنطق واالج

 ق إاّل ة أساسية يه من صميم الزنعة اإلنسانية، اليت ال تتحقّ حول قضيّ  أعمال أيب نرص   دور جّل ت
بها، ويه: كيف السبيل إىل بلوغ السعادة اليت يه الكمال اإلنساين اذلي يطلب ذلاته؟ وحنن ال نبالغ 

 ،ما أبدعه فيلسوفنا، مع اختالف جماالت ابلحث عنده هذه املسألة يه قطب الرىح يف ّك  إذا قلنا إنّ 
 .)1( يف تصنيف العلومف فيه، بل األمر ظاهر حّت وأبواب العلم اذلي صنّ 

مه الفارايب لإلنسان، وهل تصلح تلكوين رؤية متاكملة عن نزعة ر اذلي يقدّ مالمح اتلصوّ  فما
 إنسانية؟

م اثلاين )الفارايب(، ملفهوم اإلنسان ىلع بيان مزنتله ومرتبته بني مه املعلّ اذلي يقدّ ر يقوم اتلصوّ 
ه ىلع أساس بأمور عديدة، منها أنّ  ه خيتّص نّ أ، كما فريدةً  املوجودات، فاإلنسان عنده يشغل ماكنةً 

هو باإلرادة،  وماهو بالطبع  الغائية يف وجود املوجودات ويه بلوغ كماالتها، وىلع أساس اتلميي بني ما
هلا من كماالت إرادية، واإلنسان يدرك  وباتلايل اتلميي بني ما للموجودات من كماالت طبيعية وبني ما

 باالختيار اذلي من شأنه أن يفعل به األفعال اليت ينال بها سعادته. كماهل انلهايئ باإلرادة، فهو خمتصل 
 ]24 وم اإلسالم، صفلسفة ادلين وعل ..منسية مقداد عرفة، الفارايب[

ل هو ابلعد اإلليه واثلاين هو ابلعد الكوين، ونكاد ر ىلع بعدين رئيسني: األوّ يرتكز هذا اتلصوّ  
ر اإلنساين الشامل أليب نرص، جزء من أجزاء اتلصوّ  ا يف ّك ا وعميقً نسمع إيقاع هذين ابلعدين واضحً 

ويف تسايم اإلنسان الفاضل إىل مرتبة العقل ضح يف نظرية انلفس واملعرفة وانلبوة، فابلعد اإلليه يتّ 
ضح يف ا ابلعد الكوين فيتّ ال، أي يف ذلك الشوق ادلائم إىل املطلق، أمّ صاهل بالعقل الفعّ املستفاد واتّ 

 .ل لرئاسة املدينة الفاضلةر اإلنسان واملجتمع، ويف الشخص املؤهّ اتلأثري اهلائل نلظرية الفيض يف تصوّ 
 ]56نموذج الفارايب، ص  ..ن يف الفلسفة اإلسالميةاعيت إبراهيم، اإلنسا[

فقد  ،ة واحلكمةذللك ينطلق الفارايب يف تصوره املعريف اإلنساين من مبدإ أسايس هو الوصل بني امللّ 
لغة العقل ولغة  : بذلك اجلمع بني اإلخالص للفلسفة واإليمان بادلين، وحماولة اتلوفيق بني لغتنيتمّي 

وراء  ى نفسها ساعيةً القلب، فهما عنده لغتان مفهومتان رضوريتان لإلنسانية اليت تريد أن تتخّط 
الفلسفة وادلين هما املعني  خالصتها أنّ  جليلةً  ي رسالةً الفارايب قد جاء إىل العالم يلؤدّ  الكمال، وكأنّ 

                                                           

تقسيمها وترتيبها »أو هو  «ختالف بينهاتفاق واالحبسب أوجه اال ترتيبها يف جممواعت متمية»تصنيف العلوم معناه:  -1
يف نظام خاص ىلع أساس معني حبيث تبدو صلة بعضها ببعض واتلصنيف احلقييق هو ما قام ىلع أساس من املميات 

 .«اذلاتية واثلابتة

 .40انظر: املعجم الفلسيف، ص  -  
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أمني عثمان،  [. وبدونها يكون ضاال  اإلنساين فاضاًل الصايف للحياة الروحية اليت بها يكون املجتمع 
 ]21شخصيات ومذاهب فلسفية، ص 

إذ  ؛واملوضوع وراجع عنده إىل وحدة املصدر ،فاق بني الفلسفة وادلين حاصل عند الفارايبفاالتّ 
 الرشيعة إىل الويح، والويح من اهلل، ومرد الفلسفة إىل الطبيعة، والطبيعة من اهلل، فانلبّ  مردّ 

 ]60نموذج الفارايب، ص  ..اعيت إبراهيم، اإلنسان يف الفلسفة اإلسالمية[ .ان العلم من اهللوالفيلسوف يستمدّ 

ال إىل عقله ط العقل الفعّ يويح إيله بتوسّ  فيكون اهلل »ا هذه الفكرة: حً يقول أبو نرص موّض 
ا يفيض منه عقله املنفعل حكيمً  لة، فيكون بماته املتخيّ إىل قوّ  ط العقل املستفاد، ثمّ املنفعل بتوسّ 

ا بما هو ا بما سيكون وخمربً ا منذرً لة نبي  ته املتخيّ  ىلع اتلمام، وبما يفيض منه إىل قوّ اًل ا ومتعقّ فيلسوفً 
 .]103 ص ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،الفارايب[« اآلن من اجلزئيات

 ذلك الفلسفة وادلين يشرتاكن وإن اختلفا ىلع مستوى املنهج، وقد بنّي  ا خبصوص املوضوع، فإنّ أمّ 
ة حماكية للفلسفة عندهم، وهما تشتمالن ىلع موضواعت بأعيانها، والكهما تعطي فامللّ » :يف قوهل

ل للموجودات وتعطيان ل والسبب األوّ هما تعطيان علم املبدإ األوّ املبادئ القصوى للموجودات، فإنّ 
 .]40ص  ،الفارايب، حتصيل السعادة[ «وى اليت ألجلها كون اإلنسانالغاية القص

ع إىل الوصل بني السياسة واألخالق، ومعلوم هذا الوصل بني الفلسفة وادلين عند الفارايب يتفرّ  
 بالسياسة من حيث اتلأصيل انلظري الفلسيف، وهل يف الفارايب من أكرث فالسفة اإلسالم اشتغااًل  أنّ 

تشتمل ىلع معرفة األمور »ذلك تآيلف كثرية، اجلامع بينها هو هذه املقاربة األخالقية، فالسياسة عنده 
الفارايب، اتلنبيه [« والقدرة ىلع حتصيلها هلم وحفظها عليهم ،اليت بها حتصل األشياء اجلميلة ألهل املدن

 .]21و  20 ادة، صإىل سبيل السع

ية اليت إحصاء األفعال والسري واألخالق والشيم وامللاكت اإلرادية الكّ »ـ ب والعلم املدين هو اذلي يهتمّ 
 .]59ة، ص الفارايب، كتاب امللّ ] « الفاضل منها من غري الفاضلشأنها أن تكون يف املدن واألمم، ويمّي 

يف فلسفته األخالقية، وىلع نتائج فحصه للجهات د أبو نرص فلسفته السياسية ىلع حاصل نظره شيّ 
"بيت   أنّ ا لفلسفته األخالقية، إاّل اليت حرض بها موضوع اإلنسان يف العلم انلظري اذلي اعتمده أساسً 

اكن  سواء   ،م فيه الفارايب من مسؤويلة اإلنسانالقصيد" يف هذه الفلسفة السياسية هو ذاك اذلي ضخّ 
ة، بالرفع من مزنتله إىل أسىم ادلرجات، وبتحميله مسؤويلة ة اخلاّص أو خاّص ة ة أو من اخلاّص من العامّ 

اإلنسان قد يكون هو أسىم املخلوقات  حاهل ومآهل، باعتماد معيار طبيعة معرفته وسريته؛ أي أنّ 
ة سريته، وبهذه قد يكون مبدأ السياسة الفاضلة أو املمكنة الوجود بطبيعة معرفته وآرائه، وبنوعيّ 

 ]273ص  ، نظرية اإلنسان يف فلسفة الفارايب،قشيقش حممد[ .ةاجلاهلية والضالّ  السياسة
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ه املسؤول عن إنتاجها فاإلنسان إذن يف فلسفة الفارايب السياسية هو املبدأ والغاية؛ هو املبدأ ألنّ 
اغية السياسة يه من أجل بلوغ اإلنسان الغاية من وجوده اليت يه  باعتبارها نظريات، وهو الغاية ألنّ 

 اخليط انلاظم يف ا يف فلسفته السياسية، وشّك ذللك اكن مفهوم السعادة مركزي   ؛السعادة القصوى
]املصدر . نات ابلنية املفاهيمية السياسية واألخالقيةعنارص النسق يف هذه الفلسفة، ونقطة تقاطع مكوّ 

 السابق[

 ذلك يف س عليها جمتمع السعادة، وبنّي ة اليت يتأسّ يّ د سىع الفارايب إىل بيان األسس والقواعد الكّ لق
"حتصيل السعادة" و"آراء أهل املدينة الفاضلة" و"اتلنبيه إىل سبيل السعادة"  :فات عديدة منهامؤلّ 

 و"السياسة املدنية".

اليت يقصد باالجتماع فيها اتلعاون ىلع األشياء اليت املدينة » ها:ويعرف أيب نرص املدينة الفاضلة بأنّ 
واحلاجة إىل املدينة  ،]161الزنعة اإلنسانية يف العرص الوسيط، ص  ،اعطف أمحد[ «تنال بها السعادة يف احلقيقة

هلا الرضوري من  من األنواع اليت ال يمكن أن يتمّ »اإلنسان  ألنّ  ؛منها بدّ  عنده أمر فطري، ورضورة ال
الفارايب، السياسة [ « باجتماع مجااعت كثرية يف مسكن واحدأمورها وال تنال األفضل من أحواهلا إاّل 

 نشأة املجتمعات اإلنسانية حباجة اإلنسان إىل اتلعاون، وبالفطرة فالفارايب يفرّس  .]69املدنية، ص 
 وهذا هو عني رأي أرسطو وأفالطون إىل حدّ ه اكئن مدين أو اجتمايع بالطبع، املوجودة فيه، وهو أنّ 

ادلولة تنشأ عن عجز الفرد عن االكتفاء بذاته وحاجته إىل أشياء ال حرص  كبري، فهذا األخري يرى أنّ 
 ]249ص  ،إبراهيم، اإلنسان يف الفلسفة اإلسالمية اعيت[. هلا

ع يعمل بصورة خمتلفة عن ا ملجتما خيايل  رً ليست املدينة الفاضلة عند الفارايب يوتوبيا أو تصوّ 
استمداده من نفسه نا ال ننيف يف الوقت املجتمع الواقيع، كما هو احلال يف مجهورية أفالطون، غري أنّ 

تقوم ىلع وضع معايري للسياسة املثايلة  - املدينة الفاضلةأي  - هار األفالطوين، ولكنّ اتلصوّ 
املجتمعات البرشية املوجودة إىل أن تصبح جمتمعات ن إماكنية ترقية للمجتمعات، وهذا املنىح يتضمّ 

ون بالفضيلة، باتلايل ال حتتاج أعضائها يتحلّ  ر إماكنية أن تكون هناك مدينة ّك فاضلة، كما يتصوّ 
ا اكن هذا ا للفضيلة من تلقاء نفسه، ولكن لمّ يعمل وفقً  الّك  هذه املدينة إىل قوانني ضابطة ألنّ 

 اكنت هناك رضورة للبحث عن وسائل أخرى تلحقيق املدينة الفاضلة. ا عسري املنالر أمرً اتلصوّ 

ال عن طريق احلدس أو حاكم فيلسوف ذلك عنده عرب وجود حاكم نب يتصل بالعقل الفعّ  يتمّ 
وهذا كفيل بوضع  ا. بالفضيلة حتكم املدينة معً يتصل به عن طريق الربهان العقيل، أو جمموعة تتحىّل 

 ] 161مغيث أنور، الزنعة اإلنسانية عند الفالسفة املسلمني، ص [ الئمة.القوانني وانلواميس امل
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 ةاتماخل

نسانية يف اتلداول االساليم يبىق من املجاالت ابلحثية اليت تقتيض أكرث من يمة الزنعة اإلقع تتبّ  إنّ 
غياب  ظّل ا باملدخل اللغوي اليت تفرضه الرشوط العلمية األكاديمية يف مقاربة لضبط سياقاتها؛ بدءً 

 إىل املقاربة الفلسفية والالهوتية واتلارخيية وفق اإلمجاع حول ادلالالت االصطالحية لإلنسية، وصواًل 
سواء يف  ،ضبط السياقات املوضوعية اليت ساهمت يف بروز هذه الزنعة د  ص  منهجية املقارنة العلمية ق  

 اتلداول اإلساليم أو الغريب. 
 بأيب نرص اًل  بابن عريب، واخلطاب الفلسيف ممثّ اًل عند اخلطاب الصويف ممثّ فنا يف هذه ادلراسة وقد توقّ 

نا نلمس يف منتجهما نّ أغري  ،واحد منها ّك املعرفية لنطلقات املالفارايب، والرجالن رغم اختالف 
ا كما يف الفلسفة أو العليم تلك الصبغة اليت ترفع شأن اإلنسان وجتعله مركز اتلفكري، سواء نظري  

نمسك من خالهلا باخليوط  معرفيةً   أرضيةً ماه يمكن أن يشّك ، وما قدّ فصوّ ا كما يف اتلوجداني  
 العريضة للبعد اإلنساين املبدع يف الرتاث العريب واإلساليم.

 ويه: ،اخلالصات اليت انتهت إيلها هذه ادلراسة من الوقوف عند أهمّ  ا ال بدّ وختامً 

والدة الزنعة اإلنسانية ال  يمكن اخلروج بها يف هذا السياق يه أنّ ل اخلالصات األساسية اليت أوّ ـ 
يف املجتمعات الغربية أو اإلسالمية، بل ترجع إىل حلظة والدة الويع  سواء   ،ترتبط باللحظة احلديثة

 .ةبفرادة الاكئن البرشي، ودور األديان يف هذا الويع ال يمكن إنكاره ابلتّ 

 نسانية يف الفكر الغريب ال يمكن أن يستقيم إاّل يمة الزنعة اإلقث يف ابلح اخلالصة اثلانية يه أنّ ـ 
رغم  ،واتلاسع عرش ضحت معاملها خالل القرنني اثلامن عرشبعاد الفلسفية اليت اتّ باستحضار األ

قالع م( اليت تعترب مرحلة اإل 15)القرن  إىل حقبة ما قبل عرص انلهضة اهناك من يرجعه أنّ بإقرارنا 
 نيس. األياتها املختلفة ومنها اتلجيّل للحضارة الغربية يف جتلّ احلقييق 

ف وغريهم يف احلضارة العربية اإلسالمية تزخر بنماذج من الفالسفة وأهل العرفان واتلصوّ  نّ أـ 
ا أنتجته احلضارة الغربية يف اتلقليد مّ عا وعمقً  يةً ا ال تقل أهمّ ن أنتج نصوًص ممّ  ،حقول معرفية خمتلفة

 .ووفق املرجعية اإلسالمية املتوافقة مع نصوص الويحاإلنيس، 
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Summary 

"Humanism" is an intellectual tendency and a philosophical trend that has 
been imposed on the Western philosophical sphere since the Renaissance in 
Europe, as an intellectual revolution against religious doctrines that had 
made God the axis of all concerns, ignoring the human concern. Humanists 
thought they could take people away from the power of God and make them 
think they would not be in need of Him. They said that science and cognitive 
development would suffice, and people could build their worldview away 
from the light of divine revelation. This movement continued to exist in the 
West until our present time, when it collapsed into nihilism, absurdity, and 
the domination of relativity over everything. This trend also appeared 
remarkably in the Arab and Islamic culture, where it focused on the 
“humanizing” of religion with all its components. Its ultimate goal was to 
give a new understanding of religion, violating the constants by following 
humanistic approaches in the reading of religious texts, completely relying 
on human reason as a substitute for revelation. Therefore, this study gives 
two examples of the intellectual effects of humanism, one in the Western 
philosophical sphere, that is the German philosopher Ludwig Feuerbach, and 
the other in the Arab philosophical sphere, that is the thinker Muhammad 
Arkoun.The study has followed the analytical, critical and comparative 
approaches. 
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 اآلثار الفكرية لألنسنة يف الفضاء الفلسيف الغريب والعريب
 

 غيضان السيد عيل

 . مجهورية مرص العربية ،لكية اآلداب جامعة بين سويفاملساعد يف الفلسفة،  أستاذ
 ghedan_elsayed@yahoo.com الربيد اإللكرتوين:

 

 اخلالصة
اه فلسيف فرض نفسه ىلع الفضاء الفلسيف الغريب منذ عرص انلهضة "األنسنة" نزعة فكرية واجّت 

األوروبّية بوصفه ثورة فكرية ىلع املذاهب ادلينية اليت جعلت من اإلهل حمور اهتمامها، وأهملت شأن 
واالحتياج إيله واالكتفاء  اإلنسان. وُخيّل ألنصارها أنهم يستطيعون ختليص اإلنسان من سطوة اإلهل

ت هذه الزنعة يف ا عن نور الويح اإلليه. واستمرّ الكونية بعيدً  مم املعريف، وأن يبنوا رؤيتهبالعلم واتلقدّ 
 إىل العدمية والعبثية وسيطرة النسبية ىلع ّك   آل بها احلال عرصنا الراهن حّت الوجود يف الغرب حّت 

اهتمامها ىلع  ظ يف اثلقافة العربية واإلسالمية وانصّب يشء. كما ظهرت هذه الزنعة بشك ملحو
ماته، فاكن هدفها األسىم تقديم فهم جديد لدلين خيرج ىلع اثلوابت من خالل مقوّ  "أنسنة" ادلين بكّل 

 ىلع العقل اإلنساين بوصفه بدياًل  توظيف املناهج اإلنسانوية يف قراءة انلصوص ادلينية، واالعتماد اتلامّ 
أحدهما يف  ،ن هنا اكن اهتمام هذه ادلراسة بتقديم نموذجني لآلثار الفكرية لألنسنةعن الويح. وم

، واآلخر يف الفضاء الفلسيف العريب  الفضاء الفلسيف الغريب وهو الفيلسوف األملاين لودفيغ فويرباخ
 املقارن.ت هذه املقاربة عرب املنهج اتلحلييل واملنهج انلقدي واملنهج وتمّ  ،وهو املفكر حممد أركون

 حممد أركون.  ،فويرباخ ،األنسنة العربية ،األنسنة الغربية ،األنسنة اللكمات املفتاحية:
--------------------- 

 57-29، ص. الث، السنة اخلامسة، العدد اثل2022جملة ادليلل، 
 2022/8/9القبول:     ، 2022/7/3استالم: 

 انلارش: مؤسسة ادليلل لدلراست وابلحوث العقديّة
 املؤلف ©
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 مةقدّ امل

اه فكري وفلسيف اغىل يف تقديس اإلنسان بوصفه اكئنًا فاعاًل وصانًعا اجّت ( Humanism)األنسنة 
ه ا ألحوال وجوده، مؤمنًا بمركزية اإلنسان يف الكون وأنّ ًرا ألفعاهل، ومغرّيً ًدا ذلاته، ومقرّ لألشياء، وسيّ 

وتبلورت بوادره األوىل يف إيطايلا مع بدايات عرص انلهضة أىلع قيمة يف الوجود. وقد  ظهرت معامله 
 ية بهدف تثقيف اإلنسان وتنويره وحتريره من سلطة الكنيسة ورجاهلا. وأخذ يف التشّك األوروبّ 
 أصبح ايلوم املسألة املركزية يف الفلسفة املعارصة. حّت  ، بسط سيطرته ىلع الفكر العاليمر حّت واتلطوّ 

 الطبييع وحتمية الصريورة اتلارخيية. سنة ىلع نظريات فلسفية خالصة كنظرية احلّق ويرتكز مفهوم األن

ل وقد ألىق مفهوم األنسنة بظالهل ىلع الفضاء الفلسيف الراهن ىلع مستوى الفكر الغريب اذلي يمثّ  
خارج  أثمر أفاكًرا وجدت طريقها إىل الرتبة األصلية اليت نبت فيها وترعرع، وقوى ساقه وأينع، حّت 

ل حضوًرا ال يمكن إنكاره يف الفضاء الفلسيف العريب واإلساليم. وقد حيث سجّ  ،ابليئة اليت نشأ بها
يف الفضاء  اى كبريً ست ىلع مفهوم "األنسنة"، ووجدت هلا صدً دت كثرًيا من األفاكر اليت تأسّ يّ شُ 

ألوساط االجتماعية بل يف اوحسب، الفلسيف الغريب والعريب ليس يف األوساط الفكرية والفلسفية 
وهو  ،اإلنسان جزء من الطبيعة الكون موجود بذاته وليس خملوقًا، وأنّ  من قبيل: أنّ  أيًضا، والسياسية

ه ال ثنائية بني العقل ة فيها، واملغاالة يف تقديس اإلنسان، وأنّ رية وحتسينية مستمرّ نتيجة عمليات تطوّ 
ملعريف واالكتشافات احلديثة، وحتريف مفهوم ادلين م اوابلدن، واالستغناء عن اإلهل بالعلم واتلقدّ 

س، وفصل األخالق عن ادلين والقول بنسبيتها، وعلمنة األنظمة املقدّ  وتغيريه، وأنسنة انلّص 
يه اتلفسري املقبول لنشأة  (Darwin) ر دلاروينسات وتنحية ادلين، واعتبار نظرية اتلطوّ واملؤسّ 

ومساواة األديان مجيًعا يف اتلعبري عن جزء من احلقيقة اإلهلية. وال دية ادلينية اإلنسان، والقول باتلعدّ 
 رين بارزين.ى هلا يف اثلقافة العربية واإلسالمية ىلع أيدي مفكّ تلك األفاكر وجدت صدً  أنّ يف  شّك 

الفضاء الفلسيف ية هذه الورقة يف اتلعرف ىلع اآلثار الفكرية ملفهوم "األنسنة" يف تكمن أهمّ  ومن ثمّ 
ر  يف املفكّ  يف الفيلسوف األملاين لودفيغ فويرباخ، ويف الفضاء الفلسيف العريب ممثاًل اًل ممثّ  ،الغريب

ه يبدو خضاع هذا املفهوم للمراجعة وانلقد العليم؛ حيث إنّ إاجلزائري حممد أركون، مع مرااعة 
عندما يتضافر مع مفاهيم ومنتجات فلسفات  ةً وخاّص  ،ا قلًقا ىلع وجه العمومللباحث مفهوًما إشاكيل  

من أجل ( Friedrich Nietzsche)"ما بعد احلداثة" اليت انطلقت من فكرة "موت اإلهل" مع نيتشه 
 Michel)وخصوًصا عند ميشيل فوكو  ،إحياء اإلنسان، اذلي رساعن ما مات يف الفلسفة ابلنيوية

Foucault ) ّوت انلاقد" من أجل إحياء املعىن، ذلك املعىن ف" و"موعند أصحاب نظريات "موت املؤل
ة ىلع أنها يّ اتلفسريات انلّص  إعالن موته مع نظريات "اهلريمنيوطيقا" اليت باتت تقبل ّك  اذلي تمّ 
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ي إىل سيادة أزمة غياب املعىن، أي غياب معىن الوجود واحلياة، وذيوع الزنعة ا يؤدّ صحيحة، ممّ 
 العدمية والعبثية. اإلحلادية، األمر اذلي ينتيه إىل

ىلع  تركزها حيث إنّ من  هادراستنا هذه  ختتلف عن  أنّ تناولت هذا املوضوع إاّل  عّدة دراسات وهناك
ة دراستنا "اآلثار الفكرية لألنسنة يف الفضاء الفلسيف الغريب يّ جاءت أهمّ  هنا ومن اآلثار الفكرية

ا عرب ا وعربي  اآلثار الفكرية للفكر األنسين غربي  ف ىلع فويرباخ وأركون نموذًجا" اليت تتوقّ  - والعريب
 ا.عربي  وا غربي   غفال انلظر عن رصد آثار تلك الزنعة يف الفضاء الفلسيف العامّ إدين دون نموذجني حمدّ 

ة، اكن من ت اإلجابة عليها خطوطها العامّ ة شّك مهمّ  ة تساؤالتعدّ وقد انطلقت هذه ادلراسة من 
تأثريها  ت هذه الزنعة يف الفضاء الفلسيف الغريب؟ وكيف استمرّ نسنة؟ وكيف جتلّ ها: ما مفهوم األأهمّ 

ليها يف الغرب؟ وما فويرباخ أبرز ممثّ   عرص ما بعد احلداثة؟ وملاذا يعدّ الفكري منذ عرص انلهضة وحّت 
 مالمح نزعته اإلنسانوية؟ وكيف آل بها احلال يف بالد الغرب؟ وكيف ظهرت "األنسنة" يف يه أهمّ 

أركون أبرز من نادى بها يف بالد العرب؟ وكيف تبلورت عنده؟  الفضاء الفلسيف العريب؟ وملاذا يعدّ 
وملاذا لم جتد تلك الزنعة الرتبة اخلصبة يف بالد الرشق اإلساليم تلضع فيها جذورها فتنمو وتثمر رغم 

داول الغريب إىل حقل اتلداول نقلها من حقل اتل حماوالت تأصيلها يف الرتاث العريب القديم؟ وملاذا يعدّ 
أوجه انلقد اليت يمكن توجيهها إيلها يف صورتها الغربية  كربى؟ وما أهمّ  منهجيةً  اإلساليم مغالطةً 

 والعربية؟

 مفهوم األنسنة يف اللغة واالصطالح :اًل أوّ 

من  شتق  امل (Humanismاألنسنة يف اللغة هو تعريب ملصطلح استعمل يف العالم الغريب، وهو )
عن  ممّي  خملوق  ه أنّ و، أن اإلنسان هو املركز هلذا العالماليت تعين  (Humanistas)الكمة الالتينية 
بإماكنه أن ييع حقيقة نفسه وحقيقة العالم من حوهل استناًدا إىل وعيه العقيل فقط ف ،سائر احليوانات

تينية الال كمةال ( قديًماCicero)ذللك اختار شيرشون  ؛دون مساعدة أو عون خاريج
(Humanitas)  ّل إىل ليك تشري إىل فكرة اتلعليم املتوازن، ذلك اتلعليم اذلي اكن يهدف يف املقام األو

ة. ن من فنون اخلطابة هو السبيل إىل امتالك انلفوذ والقوّ ـن من فنون اخلطابة، وقد اكن اتلمكّ ـاتلمكّ 
بل اكن يعين امتالك القدرة العقلية وحسب، ن من فنون اخلطابة يعين إجادة الالكم ـولم يكن اتلمكّ 

ب تعليًما متوازنًا يف الفنون ىلع الفهم وىلع عرض االستدالالت العقلية ونقدها، وهو األمر اذلي يتطلّ 
 ]11 ، صحتليل مفهويم تارييخ ..اعطف أمحد، اتلوجه اإلنساين[ ة.احلرّ 

املدروسة يف جمال اللغات واآلداب الالكسيكية هو  باملوادّ  هضة  اخلاّص وأصبح مصطلح عرص انل
(Studia-Humanitatis)  ّس تلك اإلنسانيات اكن يسىم اليت ترتجم اإلنسانيات، ومدر
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(Umonista)  أي(Humanist)  أي إنساين، واكنت ادلراسات اإلنسانية يف القرن اخلامس عرش
ن من تشري إىل دراسة القواعد اللغوية وابلالغة واتلاريخ واألدب والفلسفة األخالقية، واكنت تتكوّ 

ة بالعرص الالكسييك ما قبل املسييح، وتشتمل أيًضا ىلع الرتمجات قراءة انلصوص الالتينية اخلاّص 
 (Humanism)أقل، قراءة انلصوص ايلونانية القديمة نفسها. أّما لكمة  نانية، وبقدر  الالتينية من ايلو

 .F. J) ما صاغها  الرتبوي األملاين نيثامر عرص انلهضة، وإنّ للقدماء حّت  فلم تكن معروفةً 
Nithammer)  ّقها ىلعا من طبّ أثناء جمادلة حول ماكنة ادلراسات الالكسيكية يف اتلعليم اثلانوي، أم 

يف إحياء  (G.Voigt)وج. فوجيت  (Bruch Hardt)خان بروك هاردت عرص انلهضة فقد اكن املؤرّ 
 م. 1859اعم  نسنةل لألالالكسيكيات القديمة أو القرن األوّ 

[The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy, p.395] 

للرتاث، اذلي يستلهمه يف مقاربة اقة هو اذلوّ  (Humanist)ر اإلنسين اكن املفكّ  ومن ثمّ  
 املوضواعت الراهنة.

راجت يف  ا"األنسنة" يه إيديولوجي ومن هنا رأى صاحب املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة أنّ 
ت من إيطايلا يف انلصف اثلاين من القرن الرابع عرش، واكن ادلايع إيلها شاعر إيطايلا برتارك، وامتدّ 

 لت يف ادلعوة  إىل العودة إىل اثلقافة القديمة باعتبارها ثقافةً با الغربية، وتمثّ يطايلا إىل بقية بدلان أوروإ
احلفين، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، ] مركزها اإلنسان، واغيتها اتلأكيد ىلع كرامته وحريته وقيمته.

 [124 ص
رش، وبالضبط مصطلح "األنسنة" قد اكتسب يف أواخر القرن اتلاسع ع نّ إوذللك يمكننا القول 

ار الفكري والفلسيف ىلع ذلك اتليّ  ا أكرث حتديًدا. حبيث صار يدّل تارخيي   م معىًن  1877من سنة  ابتداءً 
يطايلا إىل إوالشامل، اذلي شمل ميادين الفنون واآلداب والفلسفة؛ واذلي انطلق يف ابلداية من  العامّ 

ية خالل القرنني اخلامس عرش والسادس عرش، بعد ذلك كثرًيا من ابلالد األوروبّ  عرص انلهضة، يلعمّ 
د ىلع ثقافة العصور الوسطى، ويضع ل نسق إيديولويج حموره اإلنسان اذلي يعلن اتلمرّ  أوّ ليشّك 

ما يثبت ذاته، ويعيد إيله اثلقة يف قدراته،  اإلنسان الفرد يف املركز من بؤرة االهتمام، واالهتمام بكّل 
 [190 دلواي، موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسيف املعارص، صا]ويغين حياته وشخصيته وفكره. 

ومن ثّم، بدأ يتبلور املعىن االصطاليح ملصطلح األنسنة اذلي يشري إىل حترير اإلنسان من أرس اعلم 
أشاكل االغرتاب واالضطهاد اإلنساين،  العصور الوسطى وقيوده وخرافاته وسلطاته الزائفة، ورفض ّك 

الوائيل، ]يف ذاتها.  األشخاص يف أن يُعاملوا بوصفهم اغيات   كرامة اإلنسانية وحّق واملطابلة باحرتام ال
 [143 أركيولوجيا األنسنية الغربية، ص
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تلك الزنعة اليت تضع اإلنسان يف مركز االهتمام مع االحرتام واتلقدير لقدراته العقلية  أنّهاأي 
ة يف ذلك الف تلك الزناعت اليت تعطي األولويّ ىلع خ ،وإماكنياته االستداليلة يف الوصول إىل احلقيقة

 نات الالهوتية.لإليمان ادليين واتلفكري الغيب واتلكهّ 
[Andrew Copson, What Is Humanism? p.2] 

األنسنة  وهو املعىن نفسه اذلي يشري إيله بعض داعة األنسنة يف اعملنا العريب واإلساليم؛ إذ يروا أنّ 
ى ذلك إىل حترير الروح يه ثمرة عرص اتلنوير واالنقالب ىلع الرؤية الالهوتية للعالم واإلنسان؛ إذ أدّ 

واستقاليلة اذلات البرشية، بعد انزتاعهما من براثن العقل الالهويت اذلي اكن سائًدا يف العصور 
إمربيايلة اذلات اإلهلية وهيمنتها  سيادة اإلنسان وسيطرته ىلع الطبيعة حمّل  الوسطى. حيث راحت حتّل 

 [214 حنو منطق حتوييل، ص ..عيل حرب، املاهية والعالقة] ىلع الكون.
انصب اهتمام أصحاب نزعة األنسنة يف عرص انلهضة ىلع موضواعت مخسة يه: القواعد  ومن ثمّ 

 اللغوية، وابلالغة، والشعر، واتلاريخ، والفلسفة األخالقية.

 يه»األنسنة بقوهل: ( Andree Lalande)طاليح يُعّرف أندريه الالند وإىل هذا املعىن االص
ما  مركزية إنسانية فردية، تنطلق من معرفة اإلنسان، وموضوعها تقويم اإلنسان وتقييمه، واستبعاد ّك 

للطبيعة البرشية أم تشويهه من خالل  ةى خارقبإخضاعه حلقائق ولقوً  من شأنه تغريبه عن ذاته، سواء  
 .[569 الالند، موسوعة الالند الفلسفية، ص]« ا، أي دون الطبيعة البرشية استعماال دوني  استعماهل

خذ من نظرية أو فلسفة، تتّ  ّك » الزنعة اإلنسانية يه: فق مجيع املعاجم واملوسواعت ىلع أنّ وتكاد تتّ 
 .[191 اخلطاب الفلسيف املعارص، صادلواي، موت اإلنسان يف ] «اإلنسان حموًرا تلفكريها، واغيتها وقيمها العليا

اإلنسان بماكنة ممتازة يف هذا العالم، وتعزو إيله القدرة ىلع  فلسفة ختّص  وبعبارة أخرى، يه ّك 
ادلواي، ] ره.عن أفعاهل وحترّ  واًل ؤيًا بالويع واإلرادة؛ وباتلايل مسة واإلبداع، وتعتربه متحلّ املبادرة احلرّ 

 [191 الفلسيف املعارص، صموت اإلنسان يف اخلطاب 
ب ادليين ويقصد حممد أركون بمصطلح "األنسنة" ازدهار العقالنية وتراجع الظالمية واتلعّص 

 ا حول "اهلل" فقط، وما اكن جيوز االهتمام باإلنسان إاّل االهتمام يف القرون الوسطى اكن منصب   مرتئيًا أنّ 
العالم يف العصور الوسطى اكن يعيش  يرى أركون أنّ من خالل عالقته باهلل أو عبادته هل. باختصار اكن 

انتقل بعد عرص انلهضة األوروبية إىل الرتكي ىلع اإلنسان واالهتمام به كقيمة  يف املركزية الالهوتية. ثمّ 
 اجلديد اذلي يطرحه أركون أنّ  يه بالزنعة اإلنسانية أو املركزية اإلنسانية. لكنّ ذاتها. وهو ما يسمّ  يف حدّ 
يف أوج احلضارة العربية  ية اكنت موجودةً ا يف عرص انلهضة األوروبّ زنعة اليت عرفتها أوروبّ هذه ال
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النتشار األصويلة اليت  ية؛ نتيجةً يف احلضارة األوروبّ  ه أجهض يف حضارتنا واستمرّ اإلسالمية، ولكنّ 
يعين انتشارها اضمحالل املوقف األصويل، وتهميش الفلسفة اليت تتمحور حول اإلنسان وتعتربه قيمة 

 [20 - 14 حممد أركون، نزعة األنسنة يف الفكر العريب، ص]القيم. 

 مرشوع لت الزنعة اإلنسانية من ادلاللة ىلع برنامج تربوي وتعلييم إىل ادلاللة ىلعأي هكذا حتوّ 
س يف ابلداية حول إشاكيلة إحياء الرتاث اإلنساين ايلوناين والروماين القديم إىل ثقايف تارييخ، تأسّ 

 عن املجهود ادلائم اذلي تبذهل البرشية بصرب وتفاؤل من أجل الرفع من قيمة اإلنسان،  فلسفة تعرّب 
 ر ويف تطوير قدراته ومواهبه.ه يف اتلحرّ وادلفاع عن حقّ 

 اآلثار الفكرية لألنسنة يف الفكر الغريب :ثانًيا

 ا أنتجته اثلقافة الغربية ذات األبعاد الفلسفية والفكرية اليت تمّ يعد مفهوم "األنسنة" مفهوًما غربيً 
ها وفق خصوصياتها الزماكنية؛ حيث جند إرهاصات حقيقية للمفهوم منذ بدايات احلضارة تشّك 

 أنّ »( .م ق. 485-411) (Protagoras) السفسطايئ ايلونانية القديمة؛ حيث رأى بروتاجوراس
األهواين، [« ا، فهو مقياس ما يوجد منها، ومقياس ال وجود ما ال يوجداإلنسان هو مقياس األشياء مجيعً 

وذللك  ؛ا للمعرفة. أي هكذا يصبح اإلنسان مصدًرا موثوقً [264 فجر الفلسفة ايلونانية قبل سقراط، ص
من مصادر "األنسنة" املعارصة. كما  أفاكر بروتاجوراس مصدر مهمّ  ين أنّ يعتقد الكثريون من املعارص

( من خالل عبارته الشهرية اليت .م ق. 470 - 399)( Socrates)تبدو نزعة "األنسنة" عند سقراط 
نا ال يمكننا نّ إمعرفة و فاذلات اإلنسانية يه مصدر ّك  ،عرف نفسك بنفسك"انُقشت ىلع باب املعبد "

ة يف تاريخ البرشية يصبح اإلنسان موضواًع ل مرّ  بعد معرفة أنفسنا. فألوّ األشياء من حونلا إاّل معرفة 
الفالسفة والعلماء  عبارة سقراط هذه اكنت مرشوع ّك   يمكن القول إنّ ص من قِبل اإلنسان، حّت للتفحّ 

 [161 وجيا يف الفكر واحلياة، صالقطيعة اإلبستمول ..هاشم صالح، خماضات احلداثة اتلنويرية]اذلي أتوا بعده. 
بينما توارت فكرة األنسنة يف العصور الوسطى عندما سلب رجال اإللكريوس من العقل قدرته ىلع 

 كشف احلقائق وإدراك احلقائق ادلينية.

وقد جنحت أوروبا فيما بعد عرص انلهضة يف انزتاع السلطة السياسية من أيدي الكنيسة ورجال 
 ذلك يف مهامجة فرانسوا رابليه ا طويلة. وجتىّل سيطرت عليها الكنيسة قرونً اإللكريوس بعد أن 

(Francois Rabelais) (1493 - 1553 لألديرة الشهرية وللرهبنة بوجه اعم )طلب أن إذ  ،م
يع رين املرائني مدّ يسني املزوّ أوئلك الراعع ذوي العقول الزائفة، املاكرين، والقدّ »يهرب اإلنسان من 

... اهرب من هؤالء الرجال، وعليك بكراهيتهم واحتقارهم قدر ما  يلخدعوا العالم الرهبان ...اإليمان و
جون هرمان راندال، تكوين ]« ك إن فعلت فستجد نفسك أفضل حااًل ين ألقسم لك إنّ أكرههم أنا، وإنّ 
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 - 1483)( Martin Luther) وإىل قريب من هذا ذهب مارتن لوثر. [200 ، ص1 العقل احلديث، ج
 طاملا وأنّ »قائاًل:  م( اذلي مّثل االنشقاق ادليين يف ادليانة املسيحية عندما أعلنها رصاحةً  1566

ما قد  ص من ّك الواجب يقتضينا بأن نتخلّ  ، فإنّ بني اإلنسان والرّب  القسيس الاكثويليك أصبح عقبةً 
 الوقاحة حني نزعم أنّ  تبلغ حدّ ها جلرأة وإنّ  ،يس نفسهإنسان قسّ  ىلع هذا انلحو. يلكن ّك   عقبةً يشّك 

 ل جهاز تافه مثل الكنيسة يف عالقته مع عباده. عالوةً اهلل العيل القدير العليم اخلبري يرىض بأن يتدخّ 
إنسان أن يقرأه  يف الكتاب املقدس، ويستطيع ّك  اهلل بسط نواياه ومقاصده واضحةً  ىلع ذلك فإنّ 

 .]90 تشكيل العقل احلديث، صبرينتون، ] «يسبنفسه ونلفسه دون وساطة قسّ 
قت فاكنت انلتيجة املبارشة لزنعة "األنسنة" يه نزع القداسة عن ادلين واألمور ادلينية، ولفّ 

ة ت اثلورة ىلع األخالق املسيحية؛ فبداًل من املحبّ اتلعايلم اإلنسانوية بتعايلم الالهوت املسييح، وتمّ 
 ويلة بتوجيه العقل حمّل ؤة واملسيّ اها، وحلّت احلرّ الفرح باستعمال اإلنسان للقوى اليت وهبه اهلل إيّ  حّل 

باتلدريج ماكن اإليمان، وأصبحت إرادة  اخلضوع إلرادة اهلل، وأخذ ابلحث الفكري اجلريء حيتّل 
م(  1463 - 1494) (Giovanni Pico)ذللك هاجم جيوفاين بيكو  ؛ههة يه اليت توجّ اإلنسان احلرّ 

يف  اليت اكنت سائدةً  (Scholasticismاملدرسية )ويه الفكرة  ،دة واثلابتةطبيعة اإلنسان املحدّ 
وذللك لم يكن  [20 الفتاح إمام، مدخل إىل الفلسفة، ص إمام عبد] العصور الوسطى عن طبيعة اإلنسان.

أشاكل اجلمال  ّل ع بكة إىل اتلمتّ ويعلنوا ادلعو ،غريبًا أن يثور اإليطايلون ىلع األخالق املسيحية
 . اجلسدي والفيّن 

اثلوابت والعادات،  تهاجم ّك  دةً ا متمرّ احلركة اإلنسانية اكنت دائمً  نا ال يمكن أن نقول إنّ ولكنّ 
 وديعةً  مع رابليه، رقيقةً  ةً فّظ  دةً قد تكون متمرّ »: (Crane Brinton) ها كما يقول كرين برينتونلكنّ 

ومتساحمة مع مونتيين، بل  شاككةً  مع تشلليين، مرتابةً  مع مور، أكاديمية مع إرازموس، مهتاجةً 
دات فاتنات يف فلورنسا ذات نزعة أفالطونية جديدة مع سيّ  ويمكن أن تكون يف بالط لورنزو العظيم

 .[52 برينتون، تشكيل العقل احلديث، ص]« وسادة أرستقراطيني

ري وفالسفة عرص اتلنوير يف القرنني فات مفكّ األنسنة" أوًجا عظيًما يف مؤلّ وقد أدركت أفاكر نزعة "
البرش يف  ة واإلخاء واملساواة، وأعلنوا حّق يّ السابع عرش واثلامن عرش، أوئلك اذلين رفعوا شعار احلرّ 

ماكنياتهم، واالهتمام بسعادتهم ورفاهيتهم. فقد اكن عرص العقليني وذوي احلجج إتطوير قدراتهم و
ة ال تعرف ة قاسية، ونفوس جافّ أفذاذه اكنوا أرباب عقول حادّ  املقنعة والفالسفة اتلجريبيني؛ أي أنّ 

هم أورثوهم هم اكنوا يأخذون ىلع أسالفهم أنّ سوى املاكفحات واملناضالت وانلقد احلازم احلاسم، وأنّ 
ممكنة االقتناص. وقد زعموا ئًا رديئًا اضطهد الطبيعة واستهان بالعقل، وجعل السعادة غري جمتمًعا سيّ 



 18جملة ادليلل العدد  .............................................................................. 36

هم سيالحقون السعادة هذه األدواء اخلطرية، وأنّ  هم هم اذلين سيجدون العالج انلاجع املربئ من ّك أنّ 
قت الزنعة اإلنسانية تلك اآلمال أم  يستولوا عليها بمعونة العقل والعلم وحدهما. ولكن هل حقّ حّت 

 ؟وخمادعةً  قةً ضيّ  إنسانيةً  ها اكنت نزعةً أنّ 
ما زعمته  ا نهاية القرن السابع عرش مروًرا بالقرن اثلامن عرش سيعرف أنّ ل حلال أوروبّ املتأمّ  إنّ 

د وهم؛ فإذا وقفنا مع الواقع الفرنيس كنموذج يح للواقع األورويب يف هذه األثناء نزعة األنسنة اكن جمرّ 
ت بها يف ذلك العرص؛ حيث مرّ ر ادليين واإلحلاد كتلك اليت بفرتة من اتلحرّ  فرنسا لم تمرّ  جند أنّ 

يف األوساط الراقية، ومن بيق حمافًظا ىلع اتلقايلد الكنسية  ةً اعمّ  أصبح إهمال الشعائر ادلينية ظاهرةً 
ة الفكر يّ لت حرّ بينما خبا اإليمان احلقييق، وحتوّ  ،د املظهرما فعل ذلك ملجرّ إنّ  ،من أفراد هذه الطبقة

يف مدينة باريس   قيل إنّ ية الفكرية، حّت ار املادّ الروحية يف تيّ إىل إباحية وإحلاد، وضاعت القيم 
 وحدها اكن يوجد أكرث من مخسني ألف ملحد، وكتب أحد كبار رجال ادلين يف ذلك العهد يقول: إنّ 

 [78، ص 2ج إيليا نعمان حكيم، اخلواطر لبساكل، ]ما اإلحلاد. آفة املجتمع لم تكن اللوثرية أو الاكلفينية وإنّ 

إذا أردتم أن »م(  1713 - 1784) (Dines Diderot)ار قول دينس ديدرو دنيس ديدرو وص
 «أؤمن باهلل فيجب عليكم أن جتعلوين أملسه

[Diderot, Letter on The Blind for The Use of Those Who see, p.109].  

عرص اتلنوير هو اذلي أفسد ويع   يمكننا القول إنّ حّت  ،د ىلع األلسنة بشك غري مسبوقيرتدّ 
 رادته وروحه أوصاب العرص الكربى.إا زرع يف أسئلة الوجود واحلياة، ممّ  اإلنسان الغريب املعارص بأهمّ 

حت اآلثار الفكرية لألنسنة يف الفكر الغريب يف منتجات فالسفة عرص اتلنوير وأبرزهم كما وّض 
اتلنوير هو » ( اذلي رأى أنّ 1724 - 1804) (Immanuel Kant)الفيلسوف األملاين إيمانويل اكنط 

 نفسه. وهذا القصور هو عجزه عن استخدام عقله إاّل  خروج اإلنسان من قصوره اذلي اقرتفه يف حّق 
 «بتوجيه من إنسان آخر ... تلكن دليك الشجاعة الستخدام عقلك! ذلك هو شعار اتلنوير

 [Kant, An Answer to the Question: What is Enlightenment?, p. 41]. 
عودها  وما أن بزغ القرن اتلاسع عرش حت ازدادت هذه الزنعة رسوًخا يف الفكر الغريب، واشتدّ 

( اذلي 1798-1857)( Auguste Comte)ست كونت غ بلغت ذروتها مع أووسلطانها حّت 
فاستبدل اإلنسانية  ،ه باملسيح"وأخذ يطالع كتاب "التشبّ  ،جديد يف العلم واألدب والفنّ  انقطع عن ّك 
نا حباجة إىل ديانة عقلية موضع، وداع إىل االستغناء عن الالهوت وامليتافييقا. وزعم أنّ  باهلل يف ّك 

ونظرت إىل  ،تلك ادليانة اليت جعلت اإلنسان اعبًدا ومعبوًدا ،جديدة أطلق عليها ديانة اإلنسانية
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املوجودات املاضية واحلارضة واملستقبلة املساهمة اإلنسانية بوصفها "املوجود األعظم" اذلي تشارك فيه 
م بين اإلنسان وسعادتهم. وقد نّصب كونت نفسه اكهن هذه ادليانة األكرب، ووضع هلا شعاًرا: يف تقدّ 
 املحبّ 

ً
 [328و 327 يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص]. م اغيةً ، واتلقدّ ا، وانلظام أساسً ة مبدأ

( اذلي اشتط بالزنعة 1872-1804للفيلسوف األملاين لودفيغ فويرباخ )ا اكن هذا تمهيدً  ومن ثمّ 
 اإلنسان، فليس اإلهل سوى إنسان اكتملت فيه رغبات اإلنسان أهّل  إذ ،اإلنسانية إىل ذروتها القصوى

س نتاج وهيم خيايل املقدّ  أنّ  يلربهن ىلع ؛إزالة هلإ املسيحية وتدمري مطلق هيجل وعمل ىلع مجيًعا.
ر ا تللك الزنعة يف العالم الغريب واذلي أثّ وذللك جعلنا من فويرباخ نموذجً  ؛للحقييق اإلنساينبالنسبة 

 اه يف القرنني اتلاسع عرش والعرشين.أبلغ األثر يف هذا االجّت 

 
 نزعة األنسنة عند فويرباخ نموذج للفكر الغريب :ثاثلًا

ة اعمني ىلع درس الفلسفة ملدّ  إذ ؛لروا بهيجلودفيغ فويرباخ من أشهر الفالسفة اذلين تأثّ  يعدّ 
يعد أبرز رموز اليسار اهليجيل اذلي ُعرف بعدائه الشديد لألديان، وبوصفه هيجل يف برلني، ويصنف 
 لم ير يف صاحبها إاّل  إذ ؛رغم نقده العنيف لفلسفة هيجل املثايلة املطلقة ،انأحد أهم اهليجليني الشبّ 

ين عن تلك املوجة اإلحلادية اليت ويعد فويرباخ من أشهر املعرّب ًرا بمسوح الفيلسوف. ا متدثّ الهوتي  
ار ار اإلنسانية امللحدة، ذلك اتليّ لت يف تيّ اجتاحت أوروبا الغربية يف القرن اتلاسع عرش، واليت تمثّ 

ب. أي ا يف مقابل اإلهل املتعايل السماوي الغيا شهودي  اذلي ذهب إىل "أنسنة" اإلهل وجعله إلًها واقعيًا أرضي  
اكئن فوق  ها جعلت من اإلنسان اكئنًا مطلًقا، وبالغت يف تمجيد القيم اإلنسانية، ولم تعرتف بأّي أنّ 

 .احلقييق للوجود املمّثلة اذلات وحده هو - عندهم -فاإلنسان  ،اإلنسان
 وأنّ  ،ًعاع ىلع عرش املوجودات مجياإلنسان هو الغاية املبتغاة من هذا العالم وهو املرتبّ  وقد أعلن أنّ 

راح يبحث عن جوهر اإلنسان اذلي  ل، ومن ثمّ  صورة للكمال اإلنساين املتخيّ اإلهل املزعوم ما هو إاّل 
ليستغين  يلتم بذلك انتفاء ادلين من حياة اإلنسان مجلةً  ؛اإلليه ىلع حياته اه هيمنة السموّ سلبته إيّ 

اتلأيله  ة. فقد رأى فويرباخ أنّ ة واخلاّص شؤون حياته العامّ  ويعيش بال دين يف ّك  ،يشء بنفسه عن ّك 
ه العقل اذلي يعطي اإلنسان السيطرة ىلع العالم يُمىح أمام الوهم ادليين. كما أنّ  مرّض باإلنسان؛ ألنّ 

ُيب طل سيع اإلنسان تلحقيق السعادة والرفاهية؛ فلماذا يسىع اإلنسان إىل السعادة ىلع األرض، ما 
ي ما م املادّ ك اليت وُِعد بها اإلنسان يف اآلخرة؟! وفيم  السيع للتقدّ يه تل ،دامت السعادة احلقيقية

 [213 ، ص2ج الرمحن بدوي، موسوعة الفلسفة،  عبد]. يشء دامت العناية اإلهلية يه الكفيلة بكّل 
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 وقد تبلورت نزعة "األنسنة" عند فويرباخ من خالل ما ييل:

الاكئن اإلليه ليس سوى الاكئن اإلنساين، أو باألحرى هو  ذهب فويرباخ إىل أنّ أنسنة اإلهل: ـ 1
  تمّ ا منفصاًل قيود اإلنسان الفرد، بوصفها وجودً  رة من ّك ويه خالصة ومتحرّ  ،الطبيعة اإلنسانية

 .يكون اإلهل هو الطبيعة اإلنسانية لها وتقديسها بطريقة ما، ومن ثمّ تأمّ 
[Feuerbach, The Essence of Christianity, p. 14]  

 د صفات برشية قد صاغها اإلنسان صياغةً ومن هنا تبىق الصفات اإلهلية عند فويرباخ يه جمرّ ـ 2
ل إىل صفات ال تناه  يمكن أن يلتصق بالاكئن البرشي املحدود تلتحوّ  ، تنفض عن اكهلها ّك مطلقةً 

يصبح اإلهل عند فويرباخ  له. ومن ثمّ ره اإلنسان وختيّ  عن املوجود الالمتنايه اذلي تصوّ متناهية تعرّب 
يف  ما عليه اإلنسان؛ فهو الالمتنايه ره اإلنسان ىلع نقيضه، فاإلهل هو ليس ّك ا خالًصا تصوّ خلًقا برشي  

، هو الاكمل يف مقابل انلاقص، هو اخلادل يف مقابل الفاين، هو اكمل القدرة يف مقابل مقابل املتنايه
ّ س يف مضعيف القدرة وحمدودها، هو املقدّ  س، هو جامع الصفات الاكملة يف مقابل جامع قابل املدن

د يف آخر الصفات انلاقصة. وذللك فاإلهل عند فويرباخ هو ختيل برشي خالص ال وجود هل يف الواقع. ويؤكّ 
اإلهل  ا للمصادر القديمة الالكسيكية والعربانية واملسيحية" أنّ ة وهو كتاب "نسب اآلهلة تبعً كتبه املهمّ 
األوصاف  اه اإلنسان نلفسه ولم يستطع حتقيقه. وّك ما هو عبارة عن جتسيد ما يتمنّ ديان إنّ اذلي يف األ

دت من الطبيعة ونسبت إىل اهلل،  أوصاف جرّ اليت أطلقت ىلع اهلل يف األديان يف نظره، ما يه إاّل 
لعمريي، ظاهرة انظر، ا[. قة ىلع اإلنسانفحقيقة اإلهل راجعة إىل تقديس الطبيعة وإبلاسها بصفات متفوّ 

 [189نقد ادلين يف الفكر الغريب احلديث، ص 
ه ومن أنسنة اإلهل إىل أنسنة ادلين؛ فقد نظر فويرباخ إىل ادلين اتلقليدي ىلع أنّ  أنسنة ادلين:ـ 3

، 2ج الرمحن بدوي، موسوعة الفلسفة،  عبد] «نقل اإلنسان آماهل وأمانيه إىل اكئن ذي درجة عليا سماه اهلل»
 .[214و 213 ص

 قلبيةً  يمكن اتلعبري عنه بوصفه عالقةً  وهو األمر اذلي رفضه فويرباخ، وق ِبل ادلين بمعىن خاّص 
 اآلن تبحث عن حقيقتها يف االنعاكس اكنت حّت  عالقةً  .ا ىلع العاطفة.بني اإلنسان واإلنسان قائمً 

أجنلس، لودفيغ فورباخ ونهاية ] .بني "أنا" و"أنت" وسيط يف احلّب  اخليايل للواقع، وجتدها اآلن وبدون أّي 
 [25 الفلسفة الالكسيكية األملانية، ص

 (Religare)ادلين( تنحدر من فعل =  Rdligion)لكمة  صلة بني شخصني يه دين؛ ألنّ  فّك 
زمان  احلب يصنع املعجزات يف ّك  نفهم مقولة فويرباخ: إنّ  واليت اكنت تعين يف ابلدء الصلة. ومن ثمّ 

 ، بمقدار ما يرايع فيه مصلحة اآلخر املشارك هل يف اإلنسانيةنًا إاّل اإلنسان ال يكون متديّ  نّ إو ،وماكن
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وإيمانويل ( Martin Buber)من مارتن بوبر  ة عند ّك د بقوّ تلك الفكرة اليت جند صداها يرتدّ 
 .(Emmanuel Levinas) يلفيناس

مع فويرباخ يعود اإلنسان "الفرد" أو "الشخص"، وليس اإلنسان من حيث هو  أنسنة األخالق:ـ 4
الرضا وة واأللم، ما هو أخاليق وما هو غري أخاليق من خالل اخلربة الشخصية، والذلّ  إنسان، مقياس ّك 

خرين ل عند فويرباخ، واغية األخالق حتقيق سعادة اآلوعدم الرضا. فسعادة الفرد يه املبتىغ األخاليق األوّ 
ذلا جيب أن يكون أساس مجيع األخالقيات.  ؛من خالل سعادة الفرد. وادلافع للسعادة اكمن يف اإلنسان

ا لطبيعة ف وفقً بات اذلات، واتلرصّ ق السعادة الفردية بسعادة اآلخرين عند حتقيق متطلّ ومن ثم تتحقّ 
م اآلخرين. وهكذا تصبح األحاكم ب األلم وتتعاطف مع آالة وتتجنّ اإلنسان البرشية، اليت تبحث عن الذلّ 

 يف رغبة عن يعرّب  -املثال  سبيل ىلع -منع الرسقة  ؛ أي أنّ (wishes)د رغبات األخالقية مع فويرباخ جمرّ 
مرغوب   وجود يشء  اقب السارق، وكون هذه الرغبة أمًرا ال يعين إاّل يع قانون بسنّ  وذلك املجتمع، من حموها

شباعها هو إشباع هذه االحتياجات هو السعادة وعدم إ اإلنسان هل بعض االحتياجات، وأنّ  فيه. أي أنّ 
يه فقط خطط الفضيلة املنحرفة، يه فقط وخزات الضمري  تصبح أخطاء اإلنسان ، ومن ثمّ ابلؤس والرشّ 
 [387ري الفلسيف، ص فويرباخ، شذرات من تطوّ ] حنو الفضيلة.

حيزن ىلع أخطائه، فاألخطاء فضائل غري سعيدة، يه فقط تعوزها  ه يناشد اإلنسان أاّل وذللك فإنّ 
ا ىلع فويرباخ أن يعرب عن مذهبه األخاليق وذلا لم يكن غريبً  ؛الفرصة ليك تظهر نفسها ىلع أنها فضائل

الواجب يطلب انلبذ؟ يا لك من غب! الواجب يقود للمتعة، وعلينا أن نهب  هل قلت إنّ »بقوهل: 
بع عن د استثناء حمزن للقاعدة، حيدث فقط عندما تمليه الرضورة ... اتّ انلبذ هو جمرّ ة. أنفسنا الذلّ 

فويرباخ، شذرات من ] «منها لن تسقط ضحية ألّي  جراءة غرائزك وميولك ورس معها مجيًعا! حينئذ  
 .[389و 388تطوري الفلسيف، ص 

القيم األخالقية اليت تعارفت  ر من ّك إىل االحنالل واتلحرّ  دعوة فويرباخ هذه دعوة   أنّ  وال شّك 
 نلا موقفه من السؤال األخاليق املحوري: ماذا لو ه لم يبنّي عليها األمم واملجتمعات. هذا فضاًل عن أنّ 

 !رةً متنكّ  عةً مقنّ  ض هلذه انلقطة بلدت غرييته أنانيةً ه لو تعرّ ات اآلخرين؟ ألنّ يت مع ذلّ تعارضت ذلّ 

اخلوف هو مصدر ادلين، واخلوف هو الفكرة  يرى فويرباخ أنّ  اخلوف هو منبع ادلين:ـ 5
 إاخلوف يف مبد السيكولوجية اليت تفرتض وجوًدا لاكئن علوي مفارق؛ وذللك يشري فويرباخ إىل أنّ 

األمر هو اذلي خلق اآلهلة يف العالم القديم، وعند الرومان اكنت لكمة اخلوف حتمل معىن ادلين، وما 
د معىن "يوم ادلين" بيوم اخلوف والرهبة. وأن قبائل اهلوتينتوت الكتابية يرتدّ زال يف بعض األديان 

(Hattentates) ما يعبدون الروح وإنّ  ،هم ال يعبدونهلكنّ  ،تعتقد يف املخلوق ذي القدرة اخلالقة
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رشور حتيط باإلنسان يف العالم. وبعض القبائل األمريكية تعبد  يرة اليت يعتربونها مصدر ّك الرشّ 
نا جند يف إيلها الرشور واملتاعب واأللم وذلك بدافع اخلوف. كما أنّ  ىيرة فقط اليت يعزرواح الرشّ األ

زادت عبادتها.  اوجربوتً  ةً هذه الروح أكرث قوّ  أنّ  دقِ ما اعتُ ا بها، وكّ روح رشيرة اسًما خاص   اهلند لّك 
وال  ،أساس أو دافع سوى اخلوفليس هلا  - كما يقول فويرباخ - مثل هذه العبادات ومن الواضح أنّ 

فقد اكن للخوف معبد عند الرومان  ،يذائهاإغرض هلا سوى جتريد اآلهلة املعادية من أسلحتها ووقف 
 [216و 215عطية، فلسفة فيورباخ، ص ] سربطة.إومعبد يف 

 مصدر اتلأيله عند البرش يعود بشك أسايس إىل اخلوف من املوت، وأنّ  كذلك يرى فويرباخ أنّ 
ر العالم ر يف اخللود يف اعلم آخر، ولم يكن تصوّ وف اإلنسان اعجًزا أمام املوت هو من جعله يفكّ وق

ل ل نهاية الفرد تمثّ إّن املقربة اليت تمثّ » يقول: هذا العالم، ومن ثمّ  ر وجود هلإ هو رّب  بتصوّ اآلخر إاّل 
ل نهاية اإلنسان إّن املقربة اليت تمثّ ... فلوال املوت ملا اكن هناك وجود لفكرة اهلل،  موضع ميالد اآلهلة

عطية، فلسفة ]« ر يف املوت ما اكن هناك تفكري يف اإلهلا ال يفكّ ل ميالد اخلالق، فلو اكن اإلنسان أبدي  تمثّ 
 .[217 فيورباخ، ص

املعجزة تعين خرق القانون الطبييع الرضوري أو  اإليمان بالعلم ورفض املعجزات: يرى فويرباخ أنّ  ـ 6
قدرة اهلل وعنايته تظهران بأوضح صورة ممكنة  ون أنّ ة يظنّ العامّ  نّ إيه حوادث الطبيعة اخلارقة للعادات. و

 وهم يتصّوروه، أن انلاس اعتاد ملا مناقض للعادة، خارق يشء -يبدو  ما ىلع -إذا حدث يف الطبيعة 
بت قدرة تث معجزة تلظهر املعتاد الطبييع القانون خرق يتمّ  أن اهلل وجود ىلع انبره أوضح أنّ  يعتقدون

ا ة الطبيعة الغاشمة. ويرفض فويرباخ هذا الزعم وينكر القول باملعجزات قلبً اخلالق القادرة اليت تقهر قوّ 
املعجزات اليت  أنّ  وال حيدث يشء خمالف هل. ويرى فويرباخ نظام الطبيعة ثابت ال يتغرّي  ا، ويرى أنّ وقابلً 
ها ليست معجزات كما لكنّ  ،ما قد تكون قد وقعت بالفعلزمان وماكن ربّ  ث عنها انلاس يف ّك يتحدّ 

م العلم اهتدى اإلنسان إىل أرسار ما تقدّ ه لكّ ه يرجعها إىل اجلهل بقوانني الطبيعة وأنّ ولكنّ  ،ةيراها العامّ 
 ادليين بالفهم املعجزات فويرباخ يرفض وهكذا. معجزة أنّه -جهاًل  -ه الطبيعة وإىل أرسار ما اكن يظنّ 

 للتأويل العليم أو السبب للظواهر. املجال إفساح أجل اتلقليدي؛ من

االحنالل الاكمل والشامل لكينونتك »ه يعرف فويرباخ املوت بأنّ  يشء: املوت هو نهاية ّك ـ 7
ا من اإلنسان وال املوت ال يقضم شيئً ، ة غري موت واحد فحسب، واذلي هو لّك بمجملها؛ ليس ثمّ 

فويرباخ، أفاكر حول املوت واألزيلة، ص ]« ما فيك ميت ا؛ ّك ي  ... وحني تموت فأنت تموت لكّ  ةيرتك بقيّ 
واملوت عند فويرباخ اكمن داخل انلفس البرشية وال يأتيها من اخلارج، يكمن يف دمنا ويف . [75

املوت ليس ف خلية من خاليا اجلسد اإلنساين. ومن ثمّ  أعضاء جسمنا، يف ّك  نا ويف ّك أعصابنا وخمّ 
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 ما هو معانق هلا، متداخل معها ممزتج بها. كما يرى فويرباخ أنّ ا عن احلياة، وإنّ ا تمامً ا خارجي  شيئً 
ربتنا ع وجودنا إىل ما وراء مقفنحن ال نريد أن نموت، نريد أن نوسّ  ،املوت مرتبط باخللود يف تفكرينا

يف اخللود اتلعويض عن مثل هذه انلهاية  ها إىل الالنهايئ. فإذا اكن املوت هو انلهاية فإنّ األرضية، نمدّ 
اليت ينفر منها اإلنسان؛ وذللك اكن اخلوف من اتلاليش بعد املوت هو أحد مصادر اتلأيله عند 

ل ل نهاية الفرد تمثّ ربة اليت تمثّ إّن املق»ية:  فويرباخ عن ذلك بعبارة بالغة األهمّ فويرباخ، وقد عرّب 
وذللك يرفض فويرباخ احلياة  ؛[117 فويرباخ، أفاكر حول املوت واألزيلة، ص]« موضع ميالد اآلهلة
 دة هنا يف الزمان واملاكن؛ ألنّ أخرى غري هذه احلياة املتجسّ  ةه ليس هناك حياألنّ  ؛األخروية رصاحةً 

 يف هذه احلياة املشهودة فحياة املا وراء ليس هلا وجود إاّل  ومن ثمّ  ،انلفس ال يمكنها أن توجد بال جسد
 اليت ال توجد حياة غريها.

 عن هذه الزنعة يف الفكر الغريب، وقد وهكذا مّثلت نزعة األنسنة عند فويرباخ  انلموذج املعرّب 
رًما وصار اكن احلماس اع»أجنلز يقول:  نّ أرين والفالسفة الغربيني، حت ر به الكثري من املفكّ تأثّ 

 David) ، كما كتب دافيد شرتاوس[17 إلنسان يف فلسفة فويرباخ، صاعطية، [ «اجلميع فويرباخيني
Strauss)  ّة يّ أن ليس هناك طريق للحرّ بنظرية فويرباخ يه حقيقة هذا العرص. وأشار ماركس  أن

 ! ر عرصنافويرباخ مطهّ  واحلقيقة سوى نهر انلار، وأنّ 

أحد الفالسفة بوصفه  - (Friedrich Nietzsche) لم يكن غريبًا أن يصل نيتشه ومن ثمّ 
اإليمان  والشطط بإعالنه "موت اإلهل"؛ ألنّ  بزنعة األنسنة إىل أىلع درجة من الغلوّ  - الفويرباخيني

، قهذلك عقبة يف طريق سيادة اإلنسان وتفوّ  بوجود اإلهل حيول بني اإلنسان وبني إحساسه بنفسه، وأنّ 
فؤاد ] سع هل جهوده.ما تتّ  ق ّك نه أن حيقّ  يمكّ فموت اإلهل سيعمل ىلع إفساح الطريق أمام اإلنسان، حّت 

 [46 زكريا، نيتشه، ص
اإلهل قد مات"  اكن تفسري الفيلسوف الفرنيس الشهري جان بول سارتر لعبارة نيتشه "إنّ  ومن ثمّ 

البرش أن يواجهوا وحدتهم وغربتهم يف هذا الكون ىلع  نّ إاهلل غري موجود، و ه يريد أن يقول إنّ بأنّ 
د ىلع اإلهل من أجل بشجاعة. حيث داع سارتر ومعظم رفاقه من أنصار الوجودية امللحدة إىل اتلمرّ 

من إبداعه وفعايلته يف  أسبقية دينية أو ميتافييقية من املمكن أن حتدّ  العناية باإلنسان، ورفض ّك 
 اتلاريخ.

رون يف عالئها ملاكنة اإلنسان، واليت تزعمها فالسفة كبار ومؤثّ أفت كثرًيا يف تطرّ  وبهذه األفاكر اليت
ى إىل ا أدّ نزعة "األنسنة" القت ذيواًع وانتشاًرا كبرًيا، ممّ  أنّ  ةً الفكر الغريب فيما بعد فويرباخ. خاّص 

اتلاسع عرش  لت خمتلف اجلمعيات األخالقية اليت ظهرت يف القرنحتوّ  إذتشكيل منظمات إنسانوية؛ 
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اد األخاليق أصبح االحّت  1952إىل إحدى الراكئز األساسية للحركة اإلنسانوية احلديثة، ويف اعم 
ا يف سً ا مؤسّ األمريكي، وهو منظمة جامعة ملختلف اجلمعيات األخالقية بالواليات املتحدة، عضوً 

ستيفن لو، ] كة اإلنسانوية العاملية.ل اآلن احلراد اإلنسانوي واألخاليق ادلويل، وهو اجلهة اليت تمثّ االحّت 
 ا لزنعة األنسنة حت تبىّن وذللك شهد القرن العرشون ازدهارً   [30و 29 ا، صاإلنسانوية مقدمة قصرية جد  

% من الربيطانيني معتقدات اإلنسانوية وقيم الرابطة اإلنسانوية العاملية. وأصبحت هلم 36حوايل 
اجلمعية  - وقيمهم من بينها: جملس اإلنسانوية العاملانيةمؤسسات ومنظمات تدافع عن أفاكرهم 

اد االحّت  - اجلمعية اإلنسانوية يف إيرنلدا - اجلمعية اإلنسانوية الربيطانية - اإلنسانوية األمريكية
ل اآلن احلركة اد اإلنسانوي األخاليق ادلويل، ويه املنظمة اليت تمثّ االحّت  - األورويب اإلنسانوي

وبرز كثري من  ،ادات إنسانوية منترشة يف شت أحناء العالماملية وغريها من مجعيات واحّت اإلنسانوية الع
 Peter) وبيرت سنجر (Bertrand Russell) فالسفة اإلنسانوية لعل أبرزهم: برتراند رسل

Singer) ّاإلنسانويني  وسائر -وكيون؛ فهم ا ملحدون أو ال أدريون أو شكّ إمّ  . وهم يف الغالب األعم-  
موجودة يف الكون، وتريد أن  إهليةً  هناك عنايةً  اعء بأنّ دّ تكيف  من أجل إثبات اال ال األدلّة أن يعتقدون

 من العناية اإلهلية  من هداية اإلهل. فهو يؤمنون بالعلم والعقل بداًل اإليمان بذاكء اإلنسان بداًل  حتّل 
 نّ يرون أوال يؤمنون بوجود حياة أخروية، و ،كون يف اإليمان بكل ما هو غيبواملعجزات، يشكّ 

عن طريق دراسة الطبيعة الفعلية للبرش وما يساعدهم ىلع االزدهار يف  ة جيب أن تستمدّ األخالق احلقّ 
 ا عن اإلهل واألديان.وذللك رأوا تأسيس األخالق بعيدً  ؛هذه احلياة، ال احلياة اآلخرة

امللحدين،  : السيع للقضاء ىلع اتلميي ضدّ (ادغري الرتويج لإلحل) ومن أنشطة هذه اجلمعيات
ين عن اإلسالم، وإقامة املؤتمرات السنوية ومعارضة اتلعليم ادليين يف املدارس، وادلفاع عن املرتدّ 

واللقاءات الشهرية، وتنظيم املناسبات االجتماعية واالحتفاالت للمجتمع الالديين، كحفالت 
إلخ. ومن األعياد اإلنسانوية: ايلوم اإلنسانوي العاليم يف  ... ائزالزواج، وتغيري األسماء، وترتيب اجلن

، ويوم الضوء اكنون األول 10، ويوم حقوق اإلنسان يف شباط 12يف  ويوم داروينحزيران  21
إشاكالت تأيله اإلنسان وتفنيدها يف الفكر املعارص،  - الرماح، اإلنسانوية املستحيلة]اكنون األول  23اإلنساين يف 

  هدفها األعظم يف إحداث قطيعة حاسمة مع ّك هذا، وجتىّل  وقد رامت اإلنسنة من وراء ّك  .[39ص 
نظرة الهوتية صادرت كيان اإلنسان باسم اإليمان، والعمل ىلع تأسيس فلسفة جديدة تضع اإلنسان 

 يف مركز الوجود بعد أن اكن ىلع هامشه.

سقاط املرجعية إ حيث تمّ  ،الغريب إىل آثار اكرثيةى هذا الفكر يف الفضاء الفلسيف أدّ  ومن ثمّ 
ادلينية اإلهلية تلأسيس مركزية اإلنسان، تلك املركزية املستندة إىل العقل اإلنساين بوصفه مرجًعا 
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"أماتت تلك انلظرة اليت   أنّ ا للحقيقة الفلسفية ومنبع اتلنظري للنظم السياسية واالجتماعية. إاّل أحادي  
نفسه يف  "أماتت اإلنسان"هيمنة عن اعتق اإلنسان وجتعله يف أىلع مزنلة،  ترفع ّك  من أجل أن اإلهل"

 بها عرص "ما والفوىض واالغرتاب اليت تمّي  من الشّك  ة"الفلسفة ابلنيوية" وأسقطته يف قاع برئ سحيق
ّ  اذلي "أمات املعىن املطلق"بعد احلداثة"  ق وانعدام يشء وغياب املعىن املطل سم بالنسبية يف ّك وات

 حقائق مطلقة أو معايري للحقائق أو للسعادة أو أّي  مركزية وأّي  الغاية والقيمة، حيث تالشت فيه أّي 
ر من خالهلا اإلنسانية يف واقع يذكرنا بالسفسطة القديمة ايلونانية واليت استرشت ىلع منطلقات تتطوّ 

. وهو األمر اذلي سيخلص إىل العدمية كك  املجتميع   وانلموّ معيار للرتّق  قيم" وغياب أّي  أثرها "الال
أزمة املعىن تلحق نفسية  والعبثية. فأزمة املعىن يف تقديري أخطر أزمة يمكن أن تلحق اجلسد، لكنّ 

 مه إىل الشقاء ولو اكن اغرقًا يف نعيم اجلسد ووفرة الغذاء.اإلنسان وروحه، فتسلّ 

 اآلثار الفكرية لألنسنة يف الفكر العريب :رابًعا

ر الواضح اء اتلأثّ عرف الفكر العريب والفلسفة العربية اإلسالمية املعارصة نزعة "األنسنة" جرّ 
دين أسسها ىلع لون هلا يف اتلاريخ مشيّ بالفلسفة الغربية، وراح أنصار تلك الزنعة من العرب يؤّص 

السفة املسلمني خذ من اإلنسان حموًرا هلا، فريجعون بها إىل كثري من فالفلسفة العقالنية اليت تتّ 
وأدبائهم من أمثال: اجلاحظ واتلوحيدي ومسكويه وابن باجة وابن رشد. وهم أوئلك األدباء والفالسفة 
اذلين أرادوا االنتقال من انلظرة ادلينية الالهوتية الغيبية اليت اعتمدت يف تسيري احلياة االجتماعية ىلع 

تطبيقه تطبيًقا جديًدا يناسب واقعه املعيش. حماولني و القرآين إىل دور اإلنسان يف فهم هذا انلّص  انلّص 
فراحوا  ،دية ادلينية والفلسفية واللغويةنسف مساحات اتلقديس يف الرتاث ادليين، واالعرتاف باتلعدّ 

 القرآين والعقل والفعل السيايس واتلارييخ. يؤنسنون انلّص 

 اتلونسيني مثل عبد ّكرينبعض املفومن أبرز داعة األنسنة يف الفكر العريب املعارص حممد أركون و
 ،زيد وحسن حنيف وعيل مربوك نرص حامد أبوك وبعض املرصيني ،املجيد الرشيف ويوسف صديق

 عيل حرب وطيب تييين وغريهم. ك الشامينيو

وقد راجت نزعة "األنسنة" يف اثلقافة العربية بواسطة هؤالء اذلين عملوا ىلع فكرة نزع القداسة 
 أنّ بل هذا العائق يف اعتقاد أمام فكرة األنسنة، ويتمثّ  احموري   الكون القداسة اعئقً  ؛ادليين عن انلّص 

ة األنسنة يف إزالة هذا العائق االعتقادي يه ل بها خّط القرآن الكم مقدس! واآليلة اتلنسيقية اليت تتوسّ 
ة، منها: خاّص نقل اآليات القرآنية من الوضع اإلليه إىل الوضع البرشي بواسطة عمليات منهجية 

رة، واملماثلة س، واستبدال مصطلحات جديدة بأخرى مقرّ املقدّ  حذف عبارات اتلعظيم عن انلّص 
، والتسوية بني الالكم اإلليه والالكم اإلنساين، واتلفريق بني مستويات واألناجيل املتداولةبني القرآن 
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ث له ما لغوي  خمتلفة يف الالكم اإلليه. أي جعل القرآن نص   الرمحن، روح  طه عبد] برشي. نص   ثل أّي ا م 
 [179و 178املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية، ص  ..احلداثة

مبتكر مصطلح األنسنة  -ومن أبرز أنصار الزنعة اإلنسانوية يف اثلقافة العربية بعد أركون 
اذلي راهن  املجيد الرشيف عبداتلونسيني أنصاره أشهر  -( humanism)كتعريب للمصطلح الغريب 

تستجيب حلاجات  جديدةً  تأويليةً  املستقبل لفهم اإلسالم فهًما أفضل سيكون عرب قراءته قراءةً  ىلع أنّ 
مسلم قادر ىلع أن يستخلص نلفسه املعتقد والسلوك اذلي يراه  ّك  انلاس يف الزمن املعارص؛ ألنّ 

 [160الرشيف، اثلورة واحلداثة واإلسالم، ص ]. منسجًما مع القرآن
االجتماعية  وابلىن ،ائه من جهةفقراءة انلصوص ادلينية يف الواقع يه ثمرة عملية جديلة بني انلص وقرّ 

 [107 الرشيف، بلنات يف قراءة انلصوص، ص]. وذلك يف مجيع األديان ،اء من جهة ثانيةوانلفسية للقرّ 

 ادليين، حيث يرى أنّ  سريه ىلع هذا املنوال يف رفع القداسة عن انلّص  زيد نرص حامد أبوويواصل 
 إنّ »تقديس انلصوص يلزم عنه اتلقليل من قيمة اإلنسان ومن قدراته ىلع الفهم واتلفسري، فيقول: 

البرش اعجزون بمناهجهم عن  القول بإهلية انلصوص واإلرصار ىلع طبيعتها اإلهلية تلك يستلزم أنّ 
زيد، نقد اخلطاب  أبو]« نهم من الفهمة تمكّ خاّص  ل العناية اإلهلية بوهب البرش طاقات  فهمها ما لم تتدخّ 

ها انلصوص ادلينية ليست يف اتلحليل األخري سوى نصوص لغوية، بمعىن أنّ  ر أنّ يلقرّ . [206 ادليين، ص
. اللغة نظامها ادلاليل املركزي ا لقوانني تلك اثلقافة اليت تعدّ نتاجها طبقً إنة تّم تنتيم إىل بنية ثقافية معيّ 

 [206و 203خلطاب ادليين، صزيد، نقد ا أبو]
ها: ب جمموعة من انلتائج اخلطرية أهمّ البرشي ترتتّ  اإلليه وانلّص  هلذه املماثلة بني انلّص  ونتيجةً 

إنتاجه وفًقا ملقتضيات اثلقافة اليت تنتيم إيلها  تمّ  د نّص القرآين جمرّ  انلّص  أي أنّ  القول بتارخيية انلّص 
. حبيث يزنل من رتبة  بالرجوع إىل هذا املجال الفلسيف اخلاّص إاّل  لغته، وال يمكن أن يُفهم أو يفرّس 

القرآين؛  ب ىلع ذلك القول باتلأويل الالمتنايه للنّص ق بالنسب. كما يرتتّ ق باملطلق إىل رتبة اتلعلّ اتلعلّ 
تلأويل ال نهائية، وال مية  دةً متعدّ  دة ويقبل تفسريات  القرآين ينفتح ىلع احتماالت متعدّ  انلّص  أي أنّ 

ا بالقارئ ي  بذلك فصل القرآن عن مصدره املتعايل وربطه لكّ  اتلأويالت مقبولة. ويتمّ  ىلع غريه، فّك 
م املتعايل النقطاع صلته بنا وغيابه ه ال سبيل إىل إدراك املقاصد احلقيقية للمتكّ اإلنساين، بدعوى أنّ 

املعرفية. كما يعتقدون يف عدم  خيتلف استنباط املعىن من شخص آلخر حسب خلفيته عنا، ومن ثمّ 
عند اتلدوين أو  إىل اهلل  منسوب   إذ ال يستبعدون احتمايلة حذف الكم   ؛القرآين اكتمال انلّص 

ل يف إضافة الكم منسوب إىل مصدر غري عند وضع املصاحف. كما ال يستبعدون وجود زيادة فيه تتمثّ 
طه عبد الرمحن، روح ]اًع سلطتها ا مركزها أو مرشّ إليه، الكم قد خيدم مصلحة هذه الفئة أو تلك، مقوي  
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 ين.هم بذلك خيرجون من حظرية ادلين وفًقا لفهم الفقهاء واملقدّل أنّ يف  وال شّك  ،[181و 180 احلداثة، ص

"األنسنة"  ذهب إىل أنّ  إذمن أبرز داعة "األنسنة" يف الفكر العريب املعارص؛  حسن حنيف كما يُعدّ 
مفهوم ليس هل جذور راسخة يف تراثنا القديم، بعكس ما ذهب إيله أركون، وتلأصيلها يف ثقافتنا 

إنسان  اسرتداد اإلنسان املغرتب لوعيه من اخلارج إىل ادلاخل، وبتحويل ّك  أن يتمّ  اًل أوّ  املعارصة جيب
 تداول السلطة بني انلاس السالطني، ويتمّ د  تتعدّ إىل سلطان، وتكرار نموذج السلطان يف املواطن حّت 

السلطان يف الرتاث القديم من ماكنة ذلك عن طريق تأويل  دون أن تكون حكًرا ىلع فئة بعينها. ويتمّ 
يمكن خلق تراث إنساين جديد عن طريق الواقع اذلي يفرض نفسه.  ثانيًاأجل قراءة اإلنسان فيه. 

الرتاث. ويمكن للرتاث أن يستأنف من جديد،  س ّك فالرتاث القديم حلقة أوىل من الرتاث ولي
موطن اخلطر يف الرتاث القديم هو  ًرا أنّ مقرّ  ،ويفرض واقعه اجلديد أزمة حقوق اإلنسان واملواطن

ما يملكونه من قيمة لإلنسان.  وأعطوه ّك  ،اتلوحيد اذلي انربى علماء الالكم القدماء لدلفاع عنه
منه ما سلبناه  ما نملك من قيم وُمثل، ونردّ   إىل اإلنسان، فلنعطه ّك  موطن اخلطر من اهللوايلوم تغرّي 

هما أفضل: أن يكون اإلنسان جاهاًل يعبد اعلًما أم أن يكون اعلًما إيلنا. وأيّ  عنه، تلك بضاعتنا تُردّ 
ا أم أن يكون حي  ا م حي  تًا يُعّظ  قادًرا أم أن يكون قادًرا بالفعل؟ أن يكون ميّ بالفعل؟ أن يكون اعجًزا يؤهّل 

م م ويريد أم أن يسمع ويبرص ويتكّ من يسمع ويتكّ  م وال يريد وجيّل  وال يتكّ  يسمع وال يعرّب بالفعل؟ أاّل 
ل يف معادلة الطبيعة والعلم واتلكنولوجيا اإلنسان هو الطرف األوّ  ر حنيف أنّ يقرّ  بالفعل؟ ومن ثمّ 

املحاور الفلسفية: الكون، واملجتمع، واحلضارة واتلاريخ.  ل يف ّك ه الطرف األوّ وابليئة. بل يرى أنّ 
 .د عالقاته كأبعاد لوجودهتتحدّ  ثمّ  ،يف الفكر والفنّ  إبداعيةً  قدرةً بوصفه اًل فاألوىل أن يوجد اإلنسان أوّ 

 [454و 453 الرتاث والعرص واحلداثة، ص ..حنيف، هموم الفكر والوطن]
ه نظرية يف اإلنسان وقصد حنوه، أو هو بناء إنساين  ىلع أنّ ومن املنظور نفسه ينظر حنيف إىل الويح

 [87 ، ص1 ج حنيف، من العقيدة إىل اثلورة،] .اووصف لوضع اإلنسان يف العالم، وليس الهوتًا وعلًما إهلي  

زمان وماكن، تصف  ر يف ّك فليس الويح يف نظر حنيف سوى جمموعة مواقف إنسانية نموذجية تتكرّ 
 [87و 86 ، ص1 ج حنيف، من العقيدة إىل اثلورة،[ .اإلنسان يف العالم، فالعالم هو الوطن األوحد لإلنسان

يين وغريهم من هؤالء اذلين أعلوا من شأن اإلنسان يوإىل املعاين نفسها ذهب ىلع حرب وطيب ت 
حساب احلياة واحلقيقة واتلغافل عن املعاين قة ىلع وبالغوا يف تمجيده واتلهويل من شأن قدراته اخلاّل 

مزنل  س هو نّص املقدّ  انلّص  املوضوعية املوجودة يف انلصوص الرشعية، وعن املحكم واملتشابه، وأنّ 
نتاج ثقافتهم وال من تفاعلهم مع قراءة إوليس من  ،عن واقع البرش من األىلع لألسفل فهو متعال  

 فانلّص  ،[118دراسة حتليلية نقدية، ص .. لياته يف الفكر املعارصندى خياط، مصطلح األنسنة وجت] انلصوص
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د اهلل أو سهو، أو زيادة أو نقصان، فقد تعهّ إ خط إليه مزنل من السماء، مزّنه عن ّك  القرآين هو نّص 
 :حافُِظونح ﴿ حبفظه بقوهل تعاىل ُ َلح إِنَّا َلح ْكرح وح ْْلحا اذلِّ ُْن نحزَّ  يُزاد أن أي حفظه من ،[9 احلجر:]سورة ﴾ إِنَّا َنح
 مؤثّرات بأية يتأثّر ولم وفرائضه، وحدوده أحاكمه من منه هو ما منه ينقص أو منه، ليس مّما باطل فيه

 .األنسنة نزعة أنصار يّديع كما سياسيةً  أو اجتماعيةً  أكانت سواء

 للفكر العريب انموذجً بوصفها نزعة األنسنة عند حممد أركون  :خامًسا

( أحد أكرب أنصار نزعة األنسنة يف الفكر 2010 - 1928) اجلزائري حممد أركونر يُعد املفكّ 
( إىل "األنسنة" ونقله إىل العربية وقصد Humanismل من عّرب مصطلح )أوّ  يعدّ  إذالعريب املعارص؛ 

القيم. وقد انطلق  ذاته وذلاته بوصفه مركز الكون وحمور به ذلك املوقف اذلي حيرتم اإلنسان حبدّ 
هذه اثلقافة  ن يف تناوهل ملفهوم األنسنة ىلع أنه مفهوم أصيل يف اثلقافة العربية واإلسالمية وأنّ أركو

عرفته يف القرن الرابع اهلجري العارش امليالدي قبل أن تعرفه أوروبا يف القرنني السادس عرش والسابع 
 - 800 الفرتة ما بني عرش. مرتئيًا أن تلك الزنعة اإلنسانوية قد ازدهرت يف العرص الالكسييك يف

د ر أنسنة تتجسّ  يف تصوّ  ناشًطا وفاعاًل م؛ حيث جيل مسكويه واتلوحيدي اذلي اكن جياًل  1100
مضامينها ومفاهيمها يف األدب واتلاريخ واجلغرافيا، يف املنطق والفلسفة، وقبل هذا وذاك يف ثقافة 

ليص األخالق من قيدها ادليين سم باالنفتاح. فقد عمل مسكويه يف نظر أركون ىلع ختدينية تتّ 
 اعليا واعتربه مفكرً  أنزهل أركون مزنلةً  ياذل -اتلوحيدي  وامليتافيييق يللحقها باإلنسان. كما أنّ 

د قد ُعرف بزنعة اتلمرّ  - من طراز فريد يف ثقافتنا العربية، ثار باسم اإلنسان من أجل اإلنسان اإنسانوي  
 [64 كيحل مصطىف، األنسنة واتلأويل يف فكر حممد أركون، ص[ .لعقلإكراه يمارس ىلع ا الفكري ورفض ّك 

تعرتف »وإىل جانب مسكويه واتلوحيدي اكن ابن سينا اذلي اكن صاحب نزعة إنسانية بارزة 
ل إىل استقاليلته اذلاتية. ويه تعرتف بالرمزانية بانلضال املرشوع اذلي يقوم به العقل من أجل اتلوّص 

اإلنسان يف مواصلة  ا من أجل ابلحث عن املعىن، ويه تعرتف أخرًيا حبّق روحي   ادلينية بصفتها بعًدا
جيل مسكويه  ..أركون، نزعة األنسنة يف الفكر العريب] «ابلحث العليم القائم ىلع اتلجريب والعيان

 .[20 واتلوحيدي، ص
ت تمّي  قيقيةً ح إنسانويةً  هذا العرص اذلهب من عصور اإلسالم شهد نزعةً  وهكذا يرى أركون أنّ 

بالعقالنية انلقدية، واحرتام اإلنسان وتقديره، واالنفتاح ىلع اثلقافات واحلضارات األخرى، ورفض 
 معرفيةً  اقرتح أركون اسرتاتيجيات   ، إذسما هو غري مقدّ  اتلقوقع حول اذلات، ونزع القداسة عن ّك 

تقوم ىلع فلسفة حمايثة تعارض فلسفة  تلفكيك آيلات اتلقديس واتلعايل، فأنسنة انلّص  وتارخييةً 
فلسفة دينية حتيل احلياة البرشية إىل اعلم آخر غري هذا العالم اذلي  طع مع ّك اتقتاتلعايل واملفارقة، و
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  [159 كيحل مصطىف، األنسنة واتلأويل يف فكر حممد أركون، ص] .يعيش فيه اإلنسان
 أنّها لو -أركون  منظور من -لعربية واإلسالمية واكن يمكن بلذور هذه الزنعة أن تثمر يف اثلقافة ا

 ا مالئًما.أو جو   خصبةً  أرًضا لقيت

هذه الزنعة قد انقرضت بعد ذلك من ساحة املجتمعات العربية واإلسالمية اليت  يرى أركون أنّ  ثمّ 
وذلك يف انلصف اثلاين من القرن  ، وصلت إىل عرص االحنطاطأخذت يف الرتاجع احلضاري حّت 

انتشار األصويلة يعين اضمحالل  فيه أنّ  شّك  ا الفممّ  ،ازدهرت احلراكت األصويلة ادلينية إذ ؛العرشين
أركون، نزعة ] .املوقف العقالين، واضمحالل الفلسفة اليت تتمحور حول اإلنسان وتعتربه قيمة القيم

 [12 األنسنة يف الفكر العريب، ص
املناخ املناسب الزدهار "األنسنة" اليت تعين االنتقال من "املركزية الالهوتية" إىل "املركزية  حيث إنّ 

 ب ادليين. ل يف ازدهار العقالنية وتراجع الظالمية واتلعّص اإلنسانية" يتمثّ 

فاته ا لعدد من أطروحاته ومؤلّ ا أن جيعل أركون من مصطلح "األنسنة" عنوانً وذللك لم يكن غريبً 
جيل مسكويه واتلوحيدي"، و"معارك من أجل األنسنة يف  .."نزعة األنسنة يف الفكر العريب ل:من قبي

السياقات اإلسالمية"، و"األنسنة واإلسالم"، و"األنسنة العربية". عىس أن يساعد ذلك ىلع إاعدة طرح  
 ة األنسنة يف السياقات اإلسالمية املعارصة والعمل ىلع تنشيطها.قضيّ 

يرتبط  األنسنة ادلينيةمن األنسنة: دينية، وأدبية، وفلسفية. يف  ثالثة أنواعوقد مّي أركون بني 
اهلل هو اذلي يرسم هل حدود فاعليته املعرفية واألخالقية،  مصري اإلنسان باتلعايلم اإلهلية املزنلة؛ ألنّ 

قرآين اذلي ينتقل مع أركون من نص به عرب اخلطاب ال فتقوم ىلع التسليم الواثق هلل واالرتباط املستمرّ 
م هل بمعىن أن اإلنسان ينصت للنص ويسلّ  -د هل ما يفعله وما ال يفعله وحيدّ  ،يصنع ماهية اإلنسان

هو حمور  اًل وأخرًيا، وانلّص أوّ  له وال يستطيع فعل ذلك. فانلّص ئإرادته، ويتبع أوامره ونواهيه وال يسا
من جهة تمفصالت  االختيارات مفتوحةً  ىل إطار أنسين يرتك ّك إ - الكون وهو نقطة ابلداية وانلهاية

حبكم بنيته  ة، فاخلطاب القرآين يرتك اختياراته مفتوحةً بالفعل أم بالقوّ  سواء أكانت موجودةً  ،املعىن
ويه يف رأينا أنسنة  ،[35 حممد أركون، األنسنة واإلسالم، ص] سةالقصصية شأنه شأن سائر اخلطابات املؤس  

 .رصفةً  وليست أنسنةً  دة بانلّص مقيّ 
فرتتبط بأرستقراطية الروح واملال والسلطة، وتزدهر يف فرتات االزدهار  األنسنة األدبية"ا "أمّ 

الفلسيف حيث الصالونات األدبية، ويصفها أركون باألنسنة الشكية املنفصلة عن احلياة ايلومية 
 [9 ألنسنة يف السياقات اإلسالمية، صأركون، معارك من أجل ا] .شةللطبقات الاكدحة واملهمّ 
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باإلنسان من حيث هو عقل مستقل ومسؤول ويف حالة  " فيه تلك اليت تهتمّ األنسنة الفلسفيةا "أمّ 
ما تقارب املسألة ادلينية بمنهجية وإنّ  ،ى ادلينها ال تتخّط تفاعل مع عقول إنسانية أخرى، ولكنّ 

كيحل مصطىف، األنسنة واتلأويل يف ] .بني املعرفة ادلينية واملعرفة العقلية وتتجاوز اتلضادّ ، مقارنة األديان
 [76فكر حممد أركون، ص 

يعتربها أركون تمهيًدا لألنسنة الكونية اليت تتجاوز حدود األديان والطوائف والقوميات  ومن ثمّ 
بيات واملدن واألعراق، وتعتمد ىلع التسامح وحقوق اإلنسان. وهو بذلك يدخل يف نطاق ايلوتو

فيشبه دعوة الفارايب يف املدينة الفاضلة، وإيمانويل اكنط  ،ا عن الواقع وحيثياتهالفاضلة ويبتعد تمامً 
 يف "مرشوع للسالم ادلائم". 

جوهر "األنسنة  ا أنّ يً مرتئ ،ل أركون "األنسنة الكونية" ىلع سائر أنواع األنسنة األخرىوهكذا يفّض 
العقلية لألشياء اليت تتجاوز ارتهان احلقيقة لألنظمة ادلينية. فـ"األنسنة  الكونية" هو الرؤية الفلسفية

ى الويح وتطمح إىل أن جتد يف اإلنسان وحده الكونية" يف دالتلها القصوى يه الفلسفة اليت تتخّط 
 يشء.  مقياس ّك 

وأنسنة لألنسنة حرصها يف أربعة، يه: أنسنة انلص،  وذهب أركون إىل أن هناك أبعاًدا فلسفيةً 
 األنسنة عن جوهر احلداثة. وهو املوضوع اذلي اتلاريخ، وأنسنة السيايس، وأنسنة العقل. وبذلك تعرّب 

 سنتناوهل بإجياز فيما ييل:

 ،ا من خالل معطيات العرصادليين وفهمه فهًما عقلي   وتعين تفسري انلّص : أنسنة انلّص  ـ 1
حسب  - صورته املوجودة ايلوم. وهو األمر اذلي يقتيضه ومجعه وتدوينه يف والوقوف ىلع مراحل تشّك 

، الكتاب، الويح، اخلطاب القرآين، انلّص  ة فحص الكثري من املفاهيم، مثل: أمّ دإاع» - أركون
كيحل مصطىف، األنسنة واتلأويل يف فكر حممد أركون، ص ] «إلخ ...القرآن، املصحف، اخلطاب انلبوي

بني الكم اهلل املطلق والالنهايئ وبني الالكم املصاغ يف اللغة  حيث يقوم أركون بتميي غريب، [159
حيث ال يملك اإلنسان األدوات املعرفية أو  ،ل يكون إدراكه فوق طاقة البرشاألوّ  نًا أنّ العربية، مبيّ 

ق ، واثلاين متحقّ ل متعال  اإلجرائية إلخضاعه لدلرس، بينما اثلاين فبمقدور البرش فهمه وتفسريه، األوّ 
أنسنة  أحداث اتلاريخ مرتبط باألحداث الزمانية واملاكنية اتلارخيية واالجتماعية. وهذا يعين أنّ يف 

آخر يكون يف متناول  اإلنسان. ومن  س املتعايل إىل واقع  ب االنتقال من صفة املقدّ القرآين تتطلّ  انلّص 
 رآين، منها:الق ات ألنسنة انلّص عمد أنصار نزعة "األنسنة" إىل جمموعة من اآليلّ  ثمّ 

حذف عبارات اتلعظيم: ويه العبارات اليت يستخدمها مجهور املؤمنني يف تعظيمهم لكتاب أ ـ 
مثل: "القرآن الكريم" أو "القرآن املبني" أو "القرآن احلكيم" أو "حمكم اتلزنيل" أو "اآلية  ، اهلل
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 الكريمة" أو "قول اهلل تعاىل".

ة"، أو "العبارة اللغوية"، يّ نة انلّص مثل "املدوّ استخدام مصطلحات جديدة يف وصف القرآن: ب ـ 
ة حتييد الشحنات الالهوتية واهليبة اليت تستحوذ ىلع الويع وتمنعنا من إدراك معناه كما هو، أي حبجّ 

اتلفسري  أركون، القرآن من[ .ف من لكمات وحروف وتركيبات لغوية وحنوية وبالغيةكنص لغوي مؤلّ 
 [119 املوروث إىل حتليل اخلطاب ادليين، ص

ىلع وجهه   للبرش فهم انلّص  يتسىّن وذلك حّت رفع القداسة عن القرآن الكريم وإلغاء ذاتيته:  ـج ـ 
يلزم عن  - كما يقول نرص أبو زيد - القول بإهلية انلصوص واإلرصار ىلع طبيعتها اإلهلية احلقييق؛ ألنّ 

 ةً خاّص  ل العناية اإلهلية بوهب البرش طاقات  البرش اعجزون بمناهجهم عن فهمها ما لم تتدخّ  ذلك أنّ 
 [206 زيد، نقد اخلطاب ادليين، ص أبو[. نهم من الفهمتمكّ 

س ادليين يؤسّ  للنّص   واحد  وجود معىًن  يزعم أنصار األنسنة أنّ ال متناهية:  ملعان   انفتاح انلّص د ـ 
؛ ويه تلك القراءة اليت ةً حيّ  قراءةً  أن يقرأ انلّص  بدّ  وذللك ال؛ املعىن واحنطاطهجلمود الفكر أو ركود 

دوًما بالكشف عن املجهول  كها الكشف واالستقصاء ويكون هاجسها اخللق واتلجديد، تهتمّ حيرّ 
وقت.   عن حاجات الشعوب يف ّك وما يعرّب   .[204 ، صعيل حرب، نقد انلّص ] .ب واملسكوت عنهواملتغيّ 

فق ويتّ  زمان وماكن. يتناىف مع دعوى القائلني بصالحية القرآن الكريم لّك  للنّص   واحد  القول بمعىًن ف
اء يف إنتاج القرآين منتج ثقايف ساهم مجيع القرّ  انلّص  هذا الزعم مع السياق األركوين اذلي يرى أنّ 

خياط، مصطلح األنسنة ]ندى  حبسب اختصاصه وخلفيته الفلسفية كل  ،معانيه وتكوين ترشيعاته
ا من اتلفسريات القرآنية اليت ا معاديً وذللك يقف أركون موقفً  ؛[120وجتلياته يف الفكر املعارص، ص 

 اهم باالنغالق وعدم اإلملام بالعلوم احلديثة.ا إيّ همً ون الالكسيكيون متّ مها املفرّس قدّ 

 التشكيك يف انلّص  اآليلة يتمّ ومن خالل هذه املكتوب:  الشفيه وانلّص  اتلفرقة بني انلّص  ـهـ 
االنتقال من الشفيه إىل الكتايب إىل  إنّ » ه قد يكون به زيادة أو نقصان؛ حيث يقول أركون:القرآين وأنّ 

صل حت بعد حصول الكثري من عمليات احلذف واالنتحال واتلالعبات اللغوية اليت إاّل  املصحف لم يتمّ 
ما هناك أشياء تفقد أثناء الطريق، ن، وإنّ اخلطاب الشفيه يُدوّ  دائًما يف مثل هذه احلاالت. فليس ّك 

تلفت كمصحف ابن مسعود مثاًل  نقول ذلك وحنن نعلم أنّ 
ُ
عملية  وذلك ألنّ  ؛بعض املخطوطات قد أ

أركون، قضايا يف نقد العقل ] «اجلمع تمت يف ظروف حامية من الرصاع السيايس ىلع السلطة واملرشوعية
، وهو ليس يكون القرآن احلقييق هو الرسالة الشفهية اليت بلّغها انلب  ن ثمّ . وم[188 ادليين، ص

ن يف ظروف اجتماعية وسياسية اغمضة.  وهكذا ن املوجود بني أيدينا ايلوم اذلي مُجع وُدوّ القرآن املدوّ 
 رشي!ب نص   أنسنته واتلعامل معه كأّي  ادليين يلتمّ  نزع القداسة عن انلّص  عرب هذه اآليلات يتمّ 
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ة إدراكية فطرية ال يقصد أركون بأنسنة العقل وتارخييته العقل كقوّ أنسنة العقل اإلساليم:  ـ 2
ذلك  ؛)اإلساليم( ة بدهية ثابتة ومطلقة، بل يقصد العقل اخلاّص يلّ للتحليل والرتكيب أو كمبادئ أوّ 

يقصد أركون  ومن ثمّ  وغريها.ر باثلقافة واألعراف وامليول انلفسية واملصالح الشخصية العقل املتأثّ 
ث عن تارخيية العقل، ذللك يتحدّ  ؛سةً مقدّ  ، وليس مرجعيةً متعايلةً  ه ليس حقيقةً بأنسنة العقل أنّ 

ل هل العقل اإلساليم يف مرحلة  العقل، فما توّص األحداث اتلارخيية والواقعية يه اليت تشّك  ورضورة أنّ 
ها للفحص وانلقد. ب ىلع ذلك وضع األدبيات القديمة لكّ العصور. ويرتتّ  ما ال يُلزم املسلمني يف ّك 

أركون، ] .وباتلايل تصبح أنسنة العقل "عدم فرض أي حدود ىلع حرية اتلفحص الفكري وانلظر العقيل"
 [237 الفكر اإلساليم نقد واجتهاد، ص

كما يعين "أنسنة العقل" عند العديد من أنصار نزعة األنسنة مثل حسن حنيف واجلابري وعيل 
 نّ إحرب وغريهم الوقوف ىلع ما هو ملموس واالبتعاد عن ما هو غيب أو ميتافيييق، فيقول عيل حرب 

عيل [« ملطلقةاخلروج املزدوج من فلك العقل  املاورايئ بماهيته اثلابتة وحقائقه ا» أنسنة العقل تعين
 .]185واحلقيقة(، ص  )انلّص  حرب، نقد انلص

س األنسنة عودة اإلنسان إىل اتلاريخ؛ فاإلنسان هو الفاعل والصانع تكرّ أنسنة اتلاريخ: ـ 3
ز أركون ىلع جديلة ك للتاريخ، فما حيدث يف الوجود هو نتيجة املمارسة اتلارخيية للبرش. وهنا يركّ واملحرّ 

ر ه يتأثّ ر يف تاريخ املجتمعات فإنّ ادلين اإلساليم بقدر ما يؤثّ  واإلسالم بمعىن أنّ  العالقة بني اتلاريخ
 بني مستوى ة تصنيفات لإلسالم. وهذا ما جعله يمّي  بني عدّ باتلارييخ واالجتمايع؛ وذللك جنده يمّي 

املستوى اثلاين اتلعايل الروحاين يف ادلين، وبني مستوى جتسيد ادلين ىلع األرض ويف اتلاريخ، ويف هذا 
ا يف ا وجوهري  ل بُعًدا فلسفي  اتلارخيية أو أنسنة اتلاريخ تمثّ  ق منهجيات العلوم احلديثة، وبهذا فإنّ يطبّ 

ابلاحث يف نظرته للتاريخ عن الرؤى ادلينية املتعايلة اليت  يكّف  إذمرشوع األنسنة عند أركون؛ 
كيحل ] .ما اتلاريخ هو نتاج فعايلة اإلنسانوإنّ  هه،ر مسبق حيكمه ويوجّ اتلاريخ خاضع تلصوّ  تفرتض أنّ 

 [240و 239مصطىف، األنسنة واتلأويل يف فكر حممد أركون، ص 

للظاهرة للسياسية معقويلة،  أنّ »أنسنة الفعل السيايس تعين عند أركون  إنّ  أنسنة الفعل السيايس:ـ 4
كيحل ]« ياتهايمكن فهمها بشك عليم وموضويع، من حيث يه ظاهرة اجتماعية هلا حمدداتها وجتلّ 

االشتباك بني  وأنسنة الفعل السيايس تدخل ضمن فّك  .[207مصطىف، األنسنة واتلأويل يف فكر حممد أركون، ص 
 الفاعلية فيها إىل اإلنسان، فاإلنسان هو احلاكم واملحكوم، أي هو اذلي حيكم ويسرّي  وردّ  سالبرشي واملقدّ 

ف عن اتلفكري يف شؤون ادلولة من منطلقات ميتافييقية، واتلعامل م وال يوجد طرف آخر، أي اتلوقّ وينّظ 
لفعل السيايس، ة اليت حتكم امع الظاهرة السياسية كظاهرة واقعية بهدف فهمها واستخراج القواعد العامّ 
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 السلطة تقوم ىلع اإلكراه والقرس يف حني أنّ  ألنّ  ؛ أركون بني السلطة والسيادة العلياوتلحقيق ذلك يمّي 
 [156كيحل مصطىف، األنسنة واتلأويل يف فكر حممد أركون، ص ] .السيادة العليا تقوم ىلع الرضا

م يف السلطة، ـالعليا يه اليت تتحكّ اإلسالمية اكنت السيادة  ه يف بداية ادلعوةويرى أركون أنّ 
م يف السيادة العليا، بل وتستخدمها ـولكن رساعن ما انقلبت األمور وأصبحت السلطة يه اليت تتحكّ 

 ى إىل نزع القداسة عن املجال السيايس واعتربه جمااًل من أجل إضفاء املرشوعية ىلع ممارستها، وهذا أدّ 
كيحل مصطىف، األنسنة [ .مرشوعية متعايلة تعد  تستند إىل أّي السلطة السياسية لم  ا، أي أنّ دنيوي  

تعود  مائزةً  علميةً  وهكذا اكنت األنسنة عند حممد أركون قيمةً  [157واتلأويل يف فكر حممد أركون، ص 
جبذورها إىل مهد الفكر اإلساليم يف عرصه اذلهب، وتنتيه بالفكر اتلنويري اذلي بعثه طه حسني 

اإلصالح واإلبداع، ىلع حنو ما اكنت عليه نزعة األنسنة اإلسالمية منذ القرن ومن تبعه بقدر من 
يف رؤيته، ومبالغ يف  يف منهجه، وشائبةً  شائنةً  ةً اخلامس اهلجري. مهما بدت يف نظر منتقديه زلّ 

 جتسيمها بهذا الطرح، بانلظر إىل ارتباطها باملنهجية اتلارخيية اليت شاعت يف ادلراسات االسترشاقية.

هذه  د أنّ نا نؤكّ فإنّ  ،بة ىلع تبين "األنسنة" يف العالم العريباآلثار املرتتّ أّما إذا أردنا احلديث عن 
ها سوى بعض األصوات ابلاهتة هنا أو هناك، رغم أنّ  ، ورواًجا يف الفضاء العريبالزنعة لم جتد قبواًل 

 ها:انلاس، اكن أهمّ اقة قد تنطيل ىلع الكثريين من مت نفسها حتت داعوى ومزاعم برّ قدّ 

ها دعوة إىل اإلعالء من شأن اإلنسان املواطن يف مواجهة االستبداد اذلي يسود جمتمعاتنا نّ أ :اًل أوّ 
لشعبه هذا هو  وجود حاكم اعدل وحمب   ة للحكم وأنّ واذلي يمكن اعتباره القاعدة العامّ  ،العربية

ل سوى ادلعوة إىل عزل شؤون ادلين عن شؤون االستثناء. يف حني لم يقدم "داعة األنسنة" يف هذا السبي
كما ذهب ابن  - ا من مدارك اإلنسان العقلية، فيهمدارك الرشائع ادلينية أوسع نطاقً  ادلنيا، رغم أنّ 
ا املدارك واألفهام فوقها وحميطة بها الستمدادها من األنوار اإلهلية، أمّ  - امته قديمً خدلون يف مقدّ 

 تناهية تصل إىل ما يتناسب مع حدود كينونتها يف الزمان واملاكن. البرشية فيه خملوقة حمدثة م
ر" املجاالت العلمية اليت كتبوا فيها يه "نظرية اتلطوّ  ها دعوة نلرصة للعلم، واكن من أهمّ نّ أ :ثانيًا

األحياء قد  نّ إده العقائد ادلينية اليت تقول خمالفني بذلك ما تؤكّ  ،لفهم العالم اليت اعتربوها طريقةً 
يف خلقه عن اآلخر. وال أعلم كيف رأى أنصار هذه انلظرية من داعة "األنسنة"  مستقلل  يح   ُخلقت ّك 

ا ته! أمّ يّ اإلنسان حينما يكون سليل القردة يكون يف ذلك تأكيًدا ىلع كرامة اإلنسان وحرّ  القول بأنّ  أنّ 
 يته! يه مساس بكرامته وحرّ ففمنذ خلقه  حينما يكون ابنًا آلدم اذلي كّرمه اهلل 

أو إراغم الشعوب  ،دينلها يف إرهاب العلماء واملجدّ سات ادلينية وتدخّ تسلط املؤسّ  ها ضدّ نّ أ :ثاثلًا
تاريخ األمم اإلسالمية لم  ئة. رغم أنّ ىلع قبول الظلم واالستبداد والفقر واألوضاع االجتماعية السيّ 
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بعض  ما يف هذا األمر أنّ  الغريب يف العصور الوسطى، وّك يعرف سطوة رجال ادلين كما عرفه اتلاريخ 
 وليس أكرث. توظيفهم تلربير بعض األفاكر السياسية لصالح احلاكم املستبدّ  علماء ادلين قد يتمّ 

وقد اقترص اهتمام أنصار هذه الزنعة ىلع رضورة السفور؛  ،ية املرأةد ىلع حرّ ها تؤكّ نّ أ :رابًعا 
تها الفطرية، ويمنعها من استكمال تربيتها، ويعوقها عن كسب معاشها يّ ن حرّ فاحلجاب يمنع املرأة م»

هات قادرات ىلع ة احلياة العقلية واألدبية، وال يأيت معه وجود أمّ عند الرضورة، وحيرم الزوجني من ذلّ 
 اجلديدة، صقاسم أمني، املرأة ] «يهة كإنسان أصيب بالشلل يف أحد شقّ ، وبه تكون األمّ تربية أوالدهنّ 

قن جوائز نوبل يف العلوم نا يف الواقع لم نر  السافرات يف بدلاننا العربية واإلسالمية قد حقّ ولكنّ   .[39
 ! واآلداب! أو أنهن مجيًعا أسعدن أزواجهن فلم تُطلق واحدة منهنّ 

خذ الساسة ما دعت إيله هو فصل ادلين عن السياسة، فأ وّك  ،ة اإلنسانيةيّ ها دعوة للحرّ نّ أ خامًسا:
 ال أرى مانًعا يف من ضجيج املدافع والقنابل والصواريخ. رغم أيّن  العالم حلظةً  إجنون العظمة، فلم يهد

منهما صدره لآلخر تاركني نلور  أن يتبادل رجل ادلين ورجل السياسة وجهات انلظر، وأن يفتح كل 
منهما يف استكمال صورة احلقيقة حبيث ال يقف رجل ادلين  املعرفة أن ييضء لصاحبه، وأن يساعد كل 

  الشطط واجلحود واالستبداد.وال يزنع السيايس إاّل  ،عند اجلمود
اقة خادعة، رفضها الفضاء مت حتت شعارات برّ ونتيجة تلهافت مزاعم نزعة "األنسنة" اليت قُدّ  

لغريب إىل حقل اتلداول اإلساليم قد الفكري اإلساليم واعترب نقل نظرية األنسنة من حقل اتلداول ا
نلقل رصاع تارييخ مسييح إىل ساحة انلصوص   حماولةً بمغالطة منهجية كربى، فهو ليس إاّل  ىجر

للخصوصية الفكرية اليت أنتجته، وتكمن املغالطة يف جتاهل هذه اخلصوصية  بدون مرااعة   ،الرشعية
حماولة معاجلة  ويح وافرتاض وجود مشالكت فيه، ثمّ وتعميم انلظريات واملناهج الغربية وتزنيلها ىلع ال

 ،[122ياته يف الفكر املعارص، ص خياط، مصطلح األنسنة وجتلّ ]مة باألداة الغربية ذاتها هذه املشالكت املتوهّ 
زان واعتدال داع بوضوح إىل حتقيق إنسانية اإلنسان باتّ  - ا وسّنةً قرآنً  -ادليين اإلساليم  فانلّص 

، أو ةبني مطالب الروح واجلسد. فإذا اكن داعة "األنسنة" يهملون الرويح لصالح املادّ  اتلوازنو
ا، فيدعو إىل أن باملدينتني معً  ادلين اإلساليم يهتمّ  يتجاهلون مدينة السماء لصالح مدينة األرض، فإنّ 

 ه يموت غًدا.ه يعيش أبًدا ويعمل آلخرته كأنّ يعمل املرء دلنياه كأنّ 
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 اتمةاخل

وهكذا ينتيه بنا حبث هذا املوضوع حول اآلثار الفكرية لألنسنة يف الفضاء الفلسيف الغريب 
 والعريب إىل عدد من انلتائج املهمة نذكرها اكتلايل:

مع معطيات احلداثة الغربية؛ حيث  واضحةً  فكريةً  ت نزعة األنسنة يف الغرب مفارقةً شّك  :أواًل 
يت سادت يف العصور الوسطى واليت اكنت جتعل من اإلنسان بطل ثارت احلداثة الغربية ىلع الرؤية ال

دامت األرض مركز الكون عند  ما يف العالم ُخلق ألجله، وهو مركز الكون ما الرواية الكونية، وّك 
اثلورة العلمية مع نيكوالس كوبرنيكوس وهانس  يبطليموس، وىلع ذلك واجهت هذه الصورة حتدّ 

 الشمس يه حمور الكون، وأنّ  لو جايليل اذلين تعاضدوا يف اتلأكيد ىلع أنّ كبلر وجيوردانو برونو وجايل
من  قاضيةً  ار يدور حوهلا. كما واجهت نظرية مركزية اإلنسان رضبات  د كوكب صغري سيّ األرض جمرّ 

ك األسايس للسلوك قبل نظرية "الالشعور" عند سيجموند فرويد اليت جعلت الغريزة اجلنسية املحرّ 
 ر عند المارك واليل وداروين اليت ترى أنّ د الرئييس ملدارات سريه، ونظرية اتلطوّ ملحدّ اإلنساين وا

الفارق بينهما يف ادلرجة وليس يف انلوع. وتكمن  وأنّ  ،د حيواناإلنسان جمرّ  وأنّ  ،ابلقاء لألصلح
نزعة   أنّ ، إاّل هذه انلظريات من تسايم اإلنسان فتقصيه عن املركز ه اكن املفرتض أن حتدّ املفارقة يف أنّ 

 عن "اإلهل" اذلي أزاحته إىل جعلت منه املركز بدياًل  - يف مفارقة غريبة مع معطيات احلداثة -األنسنة 
إذ تعاملت مع اللحظة حال كونها  ؛ا يكشف عن تناقض اكمن أهمل الفكر الغريب تربيرهممّ  ،اهلامش
 ا يف الطبيعة.انغماسً  من أن تتعامل معها بوصفها ا من األلوهية بداًل انعتاقً 

رغم ما قد روّجه ويروّجه أنصار نزعة "األنسنة" دفااًع عن داعتها؛ فيعمون أن فويرباخ قد  :ثانيًا
دته يف القرن اتلاسع عرش، قرن اثلورة لته وقيّ حاول استنقاذ اإلنسان من تلك اهليمنة اليت كبّ 

ة وال يّ ا ال إرادة هل وال حرّ فيها جمربً  ل إىل ترس صغري يف آلة كبرية، يبدوالصناعية، من أن يتحوّ 
أركون قد حاول استنقاذ اإلنسان من سيطرة  نّ زعموا أاختيار، فتضيع إنسانيته اليت يه اغية يف ذاتها. و

ه ا، وأنّ الريح ال يملك من أمر نفسه شيئً  الفكر األصويل اذلي عبث بأفاكره وصّوره كريشة يف مهّب 
سوى تربيرات  ذلك ال يبدو نلا ت أخرى أسىم من اإلنسان نفسه. فإنّ د وسيلة لغاياليس أكرث من جمرّ 

بل انتهت باملجتمع الغريب إىل اإلحلاد  ،ة لم تؤت ثمارها يف أوروباصات فارغة لزنعة هشّ واهية وخترّ 
واالحنالل، حيث بات أهل املجتمعات الغربية نتيجة استجابتهم ألفاكرها ومبادئها يشكون القلق 

غ الرويح واالضطراب الفكري، والشعور ادلائم باتلفاهة واالكتئاب والضياع، وآلت انلفيس والفرا
؛ حيث أماتت تها إىل العبثية والعدمية واملوات العامّ اثلقافة الغربية اليت ُطبعت بطابع األنسنة برمّ 

ما بلثت أن أماتت اإلنسان يف ابلنيوية ويف نظريات "موت  اإلهل مع نيتشه من أجل أن حييا اإلنسان، ثمّ 
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ف" و"موت انلاقد" و"موت اإلنسان" يلبىق املعىن، اذلي ما بلث أن مات هو اآلخر مع نظريات املؤلّ 
الواحد ورفضت املعىن الواحد املطلق. كما  "اهلريمنيوطيقا" اليت قالت باتلفسريات الالمتناهية للنّص 

فني من داعة ة سحيقة بني املثقّ " يف اثلقافة العربية اإلسالمية إىل إحداث هوّ عملت نزعة "األنسنة
طرف منهم يف  ّك  ة من جهة وبني اجلماهري العريضة من جهة أخرى، فبدوا وكأنّ األنسنة بصفة اعمّ 
 عن اآلخر.  واد  بعيد  ومنعزل  

يف جانب واحد هو اجلانب  مضادة لإلنسان اذلي اخزتلت حقيقته بدت نزعة األنسنة نزعةً  :ثاثلًا
املادي، وأغفلت عدة جوانب روحية ومادية وأخالقية، كما أغفلت طبيعة اإلنسان وثنائيته اليت 
خلقها اهلل عليها واملكونة من روح وجسد، إذ يعد هذا انتهاك لإلنسانية ذاتها ألنه إلغاء ملكون من 

 مكونات اإلنسان األصلية، وهتك جلميع القيم الروحية. 

مزاعم  نزعة األنسنة اليت تؤكد ىلع مركزية اإلنسان يف الكون وجتعله حموًرا وأصال ثابتا،  -بًعارا
 وضعها عند–وتعتمد يف منهجها ىلع العقل اتلجريب وترفض مجيع األدوات املعرفية األخرى تبدو 

 عن يشء بكل ابتعدت حني فيه بعيد، حد إىل نلفسها مناقضة واهية -واتلمحيص والفحص للتأمل
يلكرمه ويرفع من قدره ويفضله ىلع اكفة خملوقاته ألقت به يف  اإلنسان إىل به أوىح اذلي دينه وعن اهلل

غياهب احلضيض من القلق واحلرية واالغرتاب واالكتئاب؛ فادلين وحده هو اذلي يمنح اإلنسان 
ياته قيمة واعتبارا، كما أهدافًا عليا للحياة، واغيات كربى للوجود، وجيعل هل فيه مهمة ورسالة، وحل

يمنحه القيم اخللقية واملثل العليا اليت حتبسه عن الرش، وحتفزه ىلع اخلري لغري منفعة مادية اعجلة. 
كما أن العلم اتلجريب وحده دون إيمان بإهل واحد  يثيب املحسن ويعاقب املعتدي امليسء تستحيل 

وألغام تنسف وتدمر. فماكنة اإلنسان السامية أدواته إىل خمالب وأنياب تقتل وترهب، وإىل معاول 
تتحدد من خالل اإليمان باهلل وكتبه ورسله وقضائه وقدره وايلوم اآلخر واخللود يف انلعيم للمحسنني 

 أو يف اجلحيم لألرشار املسيئني.

بدت نلا حركة "األنسنة" ىلع أنها نبت غريب أصيل ليس هل أصول يف اثلقافة العربية مهما  -خامًسا
حاول أركون نفسه أن يقنعنا خبالف هذا، فشتان ما بني "العقالنية"عند فالسفة اإلسالم ونزعة 
"األنسنة" بمفهومها الغريب اليت يه يف األصل منهجية تم استخدامها ملعاجلة املشالكت احلقيقية 

العلم  املوجودة يف الكتاب املقدس املحرف من قبيل: تناقضات الكتاب املقدس وتعارضه مع معطيات
احلديث، وخمالفته لقوانني العقل وتفسريات رجال ادلين هل. كما بدا نلا أركون متمحوًرا يف مدار 
اتلغريب، منبهًرا بإجناز اآلخر ومأخوذا بأفاكره، ولم حيقق رؤية إبستمولوجية تعرب عن رأي عريب أو 

وىل به أن حياول خلق فكرا عربيا أكرث استقالال
 
 انطالقا من تراثنا وتقايلدنا. إساليم أصيل. واكن األ
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Summary 

Secularism is defined as a principle based on denying the authority of 
religion or its authority in managing some or all of people’s affairs. This 
is based on the authority of man to realize the truth and benefit 
inherent in this world. Secularism had appeared in the era of the 
European Renaissance and Enlightenment. One of the most important 
reasons that had led to the appearance of secularism was the church’s 
struggle with science, the second was the French Revolution, and the 
third was the theory of evolution. Secularism underwent two stages; 
the first was the moderate secularism and the second was the 
excessive secularism. Secularism is divided into two kinds: the first is 
the comprehensive Secularism and the second is the partial 
Secularism. The reasons for its appearance were of two kinds: one was 
social reasons, the first of which was the conflict between the Church 
and science, and the second was the French revolution. The other kind 
of reasons was an epistemological reason, and it was not but the theory 
of evolution. We have criticized the epistemological reason, and 
criticized the premises on which secularism had relied. The first of 
those premises was the empirical sensitive approach, the second was 
humanism, and the third was the epistemological ethical relativism. 
These premises are incomplete and can be rationally criticized. 
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 وأسباب نشأتها يف عرص اْلهضة واتلنوير األورويب.. عرض ونقدالعلمانية 
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 اخلالصة
يقوم ىلع إنكار مرجعية ادلين أو سلطانه يف تنظيم شؤون انلاس، بعضها تعرف العلمانية، بأنّها مبدأ 

أو لكّها، انطالقًا من مرجعيته اإلنسان إلدراك احلقيقية واملنفعة الاكمنتني يف هذا العالم، وظهرت يف 
عرص انلهضة واتلنوير األورويب، ومن أهم األسباب اليت أدت اىل ظهور العلمانية منها رصاع الكنيسة 

العلم، واثلاين اثلورة الفرنسية، واثلالث نظرية اتلطور. ومّرت بمرحلتني، األوىل: العلمانية  مع
املعتدلة، واثلانية: العلمانية املفرطة، وتقسم إىل قسمني: األّول: الشاملة، واثلاين: اجلزئية، وأسباب 

اع بني الكنيسة ظهورها، ويه ىلع قسمني: القسم األّول: أسباب اجتماعية، ويه: األّول: الرص
والعلم، واثلاين: اثلورة الفرنسية، والقسم اثلاين: سبب معريف، وهو نظرية اتلطور، وقمنا بنقد السبب 
املعريف، اذلي هو عبارة عن عالقة نظرية اتلطور والفكر العلماين، وأيًضا قمنا بنقد املباين اليت 

، واثلاين: االنسنة، واثلالث: النسبية اعتمدت عليها العلمانية:األّول: املنهج احليّس اتلجريب
 املعرفية واألخالقية. ويه مباين غري تاّمة ويمكن نقدها عقلي ا.
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 املقّدمة

الفكر العلماين من األفاكر املهمة واخلطرية وذات اجلدل الواسع، وأصبحت يف املنظومة الفكرية 
ه نّ أم الغرب هذا الفكر ىلع حيث ىلع مدى قرنني اكملني قدّ الغربية نهاية تاريخ الفكر السيايس، 

التشكيك فيه تشكيك يف اخلطوط احلمر  نّ أغريه، و ىل حل  إل اذلي ال حيتاج احله نّ أنهاية الفكر، و
س القارة األوروبية وحسب، بل يل حبظلإلنسان، من القيم واملبادئ واالعتقادات، وهذا الفكر لم ي

 حد املواقع إحصائيةً أوباخلصوص العالم اإلساليم وادلول العربية، حيث عمل  ىل مجيع العالم،إوصل 
 ايف العالقة بني ادلين وادلولة والفصل بينهما، وهذه اإلحصائية جرت يف أربعة عرش بدلً  2014 يف اعم
% يعتقدون بأفضلية فصل ادلين 51، وظهرت من هذه اإلحصائية نتائج كبرية وخطرية، فنسبة اعربي  
الرشيعة اإلسالمية مالئمة للحكم  نّ أ% يعتقدون 30%، و41ادلولة، ولم يعارض ذلك غري عن 

 الرشيعة مالئمة حلد   نّ أل اذلي بلغ انلصف قائل بىل قسمني: القسم األوّ إوالسلطة، وهؤالء انقسموا 
الرشيعة  نّ أ% قائل ب61ا، والرشيعة مالئمة للحكم والسلطة جد   نّ أما لدلولة، والقسم اثلاين قائل ب

هم خيافون من احلراكت اإلسالمية السياسية، نّ أ% 43ىل السلطة واحلكم، وذكر إا غري مالئمة تمامً 
هم خيافون من احلراكت العلمانية، نّ فإ% 37ا مّ أهم ال خيافون من احلراكت اإلسالمية، ونّ إ% قائل 40و

]اعمري، العلمانية % 4املؤمنني غري %، و87ن منها وتدينامل والرشائح اليت جرى عليها االختبار شّك 

 رجاءأ مدى خطورة هذا الفكر اذلي حياولون تطبيقه يف ّك ، ومن هذا نستكشف [16طاعون العرص، ص 
 .املعمورة

ومن خالل املنهج اتلحلييل انلقدي حناول بيان ماهية العلمانية وأسباب ظهورها واملباين اليت تعتمد 
 عليها ونقدها، ىلع الشك اتلايل:

 ل: ابلحوث اتلمهيديةاملحور األوّ 

 اًل: معىن العلمانيةوّ أ

 هذا ن نغرّي أرين، من األفضل  قال بعض املفكّ العلمانية اصالح كرث الالكم واجلدل فيه، حّت 
، لكن لشيوع هذا االصطالح وتعارفه بني انلاس "يةالواحدية املادّ "و أ "نزع القداسة"ىل إ اإلصطالح

؛ ذللك حناول أن نقترص ىلع [48، ص 1]املسريي، العلمانية اجلزئية والشاملة، ج عليه، بىق 
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لكتب احلديثة، اتلعاريف املهّمة منه، فمفردة العلمانية لم ترد يف الكتب اللغوية القديمة، وأّما يف ا
 اإلصطالحستعمل هذا وا( يف اللغة اإلجنليية، Secularismفالعلمانية: اصطالح مرتجم من لكمة )

طّور هذا االصطالح واستخدم بمعىن "ما ليس كنسي ا الكنيسة بمعىن العالم الزمين، ثّم تبلسان آباء 
 ، أو العايّم [624، ص 2]جمموعة مؤلفني، املعجم الوسيط، ج الكهنويت  أو ادليين خالف وال ديني ا"، وهو

 الكنيسة املسيحية خلدمة ومكّرسون مفرزون مجاعة: اإللكري س أو ، والكريُسإلكرييكيب ليس اذلي
 يف اكنوا قُرعة؛ ألنّهم ومعناه لكريس: يونانيتها العلمانيون، ويقابلهم واألساقفة والقساوسة اكلشمامسة

 للغة مطول قاموس املحيط ]البستاين، حميطلكرييكيون  مجعه إلكرييكي الواحد بالُقرعة، ينتخبون القديم

م، عند نهاية حرب اثلالثني  1648، وقد أطلق هذه املصطلح ألّول مّرة يف اعم [628العربية، ص 
 [11]املسريي، العلمانية حتت املجهر، ص اعًما، وهو بداية تاريخ نشوء ادلولة احلديثة وتكّونها. 

 Georgeاستعمل هذا املصطلح بمعناه املتعارف ايلوم الاكتب اإلجنليي جورج هويلوك )ل من وأوّ 

Holyoake( يف اعم )وأراد منه فصل انلظام االجتمايع عن السلطان ادليين 1851 ،)[Holyoake, 

The Origin and Nature of Secularism, p. 51] :واملعتقدات  ادلين فصل، وعّرفت أيًضا بأنّها
ا: ، وأيًض [206]انظر: انلايه، املصطلحات اخلاصة باملنظمة العربية، ص  واحلياة العامة السياسة ادلينية عن

مجيعها مستقلًّة وبعيدةً يه العقيدة اليت ترى إبعاد ادلين عن ادلولة واتلعليم واألخالق، وأن تكون 
عن تأثري الكنيسة واملؤّسسات ادلينية، وأن يرى اإلنسان أّن العقل هو املصدر ال ادلين، وباتلايل رفض 

وكذلك ُعّرفت: بأنّها إقصاء ، [11أصوهلا، ص ]ابلاز، العلمانية جذورها وّك الغيبيات وما وراء الطبيعة 
املعرفة ادلينية عن جمال احلياة والسياسة، فاحلكومة العلمانية يه: احلكومة اليت ال منافاة بينها وبني 

]رسوش، مدارا و مديريت، ص ادلين، ولكّنها ال جتعل ادلين أصاًل ملرشوعيتها وال أساًسا لربنامج عملها 

 عن انلاس رصف إىل تهدف اجتماعية بأنها حركة  : العلمانية» الربيطانية املعارف دائرة ، وتعّرف[423
 ، وقد[445معارصة، ص  فكرية ]حممد قطب، مذاهب« وحدها ادلنيا باحلياة االهتمام إىل باآلخرة االهتمام
 اإلحلاد ضمن العلمانية وجعلت عميل، وإحلاد نظري، إحلاد: قسمني إىل اإلحلاد املعارف دائرة قّسمت
  .العميل
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ّسس أخاليق نظام: يه ادلنيوية العلمانية»: األمريكية أنّ  املعارف وورد يف دائرة
ُ
 األخالق مبادئ ىلع أ

 الفكرية ]عيل جريشة، االجّتاهات« للطبيعة اخلارقة القوى أو السماوية، ادليانات عن ومستقلل  الطبيعية،

 .[85املعارصة، ص 

 باذلات السيايس جانبها يف ادلين، وتعىن غري ىلع احلياة إقامة إىل دعوة   يه: االصطالح يف فالعلمانية
 يف امليرسة ]اجلهين، املوسوعةالعليم.  واملذهب العلم بكلمة هل صلة ال اصطالح احلكم، ويه يف الال دينية

 [36 ص املعارصة، واملذاهب األديان

مبدأ يقوم ىلع »املختار والشامل ألقسام العلمانية اليت سوف تأيت، يكون ىلع انلحو اتلايل: واتلعريف 
إنكار مرجعية ادلين أو سلطانه يف تنظيم شؤون انلاس، بعضها أو لكّها، انطالقًا من مرجعية اإلنسان 

 .[99رص، ص ]اعمري، العلمانية طاعون الع« إلدراك احلقيقية واملنفعة الاكمنتني يف هذا العالم

 العلمانية" كتابه يف اعمري، سايم لدلكتور حتقيق فيوجد اللغوي، اجلذر ناحية من العلمانية ا مفردةمّ أو
 "،"العاملاين األلف بزيادة الصحيح وأن خاطئ لفظ "علماين" لفظ نّ أ فيه يذكر حيث ،"العرص طاعون
 حيث (،Bernard Lewisلويس ) برنارد املسترشق ذكره ما ومنها ذلك، ىلع األدلّة من الكثري ويذكر

 اذلين- بالعربية انلاطقني املسيحيني جعل رـعش اتلاسع القرن من اعتباًرا الغريب اتلأثري انتشار»: قال
 - الغربية األفاكر ىلع انفتاًحا أكرث اكنوا واذلين الغربية، املدارس يف تعليمهم ونيتلقّ  ما كثرًيا اكنوا

 اجلديدة املفردات من امهم   اجانبً  املسييح املعجم مقدّ  أن فاكن. األفاكر نقل يف رئيس   بدور   يضطلعون
 مصطلح استعماهلا شاع اليت املسيحية املصطلحات من واكن. املعارصة العربية تشكيل يف أسهمت اليت

 وأصبحت. دنيوي: أي بالعالم؛ عالقة هل ما: احرفي   عينيو ،"علماين" إىل بعد فيما لحتوّ  ياذل "اعملاين"
 لكمة   الحق وقًت  يف وابتدعت. مجيًعا الكنيس وغري ادليين، وغري الزمين،: ملصطلح مرادفة الكمة
 انلاس نيس قريب، عهد ومن. املضادّ  املعىن ىلع لدلاللة "روح" من ةاملشتقّ  "روحاين" يه مرتمجة   دخيلة  
 وأيسء. "الِعلم" من املشتّقة "علماين" إىل انلطق يف وحّرفوها ،املسييح واشتقاقها" اعملاين" لكمة أصل

 «اإلليه واتلزنيل البرشي العلم بني تعارض   وجود يزعمون من مذهب إىل تشري أصبحت إذ فهمها؛
 .[60و 59 ص العرص، طاعون العلمانية اعمري،]
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 (Renaissanceثانًيا: عرص اْلهضة )

ت هذه الفرتة يف والظالم واجلهل، وسمّ من اتلخلّ  طويلةً  ا اعشت فرتةً أوروبّ  خون ىلع أنّ اتّفق املؤرّ 
 أواسط القرن اخلامس عرش، ويف رأي حّت  و العرص الوسيط، واذلي امتدّ أبعرص القرون الوسطى 

ة الزمنية، فيف أواخر هذا انلظر عن اتلحديد للمدّ  ىل أواسط القرن السابع عرش، وبغّض إخرين آ
م، من ىل عرص جديد وحافل باتلقدّ إية ة األوروبّ انتقال القارّ ىل إى العرص شهد تغيري شديد األهمية أدّ 

رات العلمية حداث اتلارخيية واالجتماعية والفكرية واإلصالح ادليين واثلورات واتلطوّ حيث األ
 واتلجديد لم يكن اتلغرّي  نّ إىل زماننا احلايل، وإثرها أوالصناعية واإلنتاج احلريف والزرايع، اليت تركت 

ة ا يف املدّ ىل هذا الشك اجلديد اذلي لم يكون موجودً إت به رات أدّ بل اكن هل أسباب ومؤثّ  ا،اعتباطي  
ىل اإلنتاج إت ىل القرن اخلامس عرش، فاخلربة الرتاكمية اليت أدّ إت من القرن احلادي عرش اليت امتدّ 

عرص  خرى ظهرابلدلان األوروبية، ولعّدة عوامل وأسباب أترسيع عملية تراكم املال يف وي املادّ 
انلهضة اذلي هو عبارة عن حركة ثقافية انترش فيها اتلجديد واالزدهار يف اتلعليم واإلصالح 

ويف الفلسفة، ويف اتلقنيات الصناعية،  ،يةدب باللغات املحلّ ر يف السياسة، ويف األاتلعلييم، واتلطوّ 
احلديث، وهلذا العرص رواد  وهذا العرص هو الواسطة يف انتقال أوروبا من العرص الوسيط اىل العرص

 ، اذلي اكن يلقب بأيب(Francesco Petrarca) برتارك أو برتاراك ومؤسسون كثريون، كفرانشيسكو
 ا باهلندسة والفنّ ، اذلي اكن مشهورً (Leonardo da Vinci) يلوناردو دافينتيش، واإلنسانية

وانلحت واملوسيىق ويف الفلك والرياضيات والفيياء واجليولوجيا وكثري من الفنون والعلوم، و 
ا بالشعر والرسم وانلحت ، اذلي اكن معروفً (Michelangelo Buonarroti)بونارويت  ميكيالجنيلو

لرتاث إجنازات عرص انلهضة هو جلب ا همّ أواهلندسة، وكثري من رجال الفن والعلم واثلقافة، ومن 
 ايلونانية بتدريس (Manuel Chrysoloras) كرايسالريس مانويلىل الغرب، وقام إاإلغرييق بتمامه 

، وربطها باملناهج ادلراسية األوروبية، حيث دجمت انلصوص اإلغريقية األدبية مدارس فلورنسا يف
؛ كمال مظهر أمحد، 402ورد، ص امل أعالم ]انظر: ابلعلبيك، معجموالالهوتية واتلارخيية يف املناهج األوروبية. 

 [11 - 5انلهضة، ص 
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 (Age of Enlightenment)ا: عرص اتلنوير األورويب ثاثلً 

 األوروبية القارة يف األفاكر اعلم ىلع هو حركة فكرية وثقافية وسياسية واجتماعية وفلسفية، هيمنت
ولكن ادلور الكبري اكن يف فرنسا،  ،عرش يف أوروبا، وبدايته من إجنلرتا السابع واثلامن القرنني خالل

نسان، ومنهجهم يف قبول احلقائق العقل، واهلدف من هذه احلركة واكن شعار رجال اتلنوير حقوق اإل
ية واملساواة ع باحلرّ ىل سلطة العقل، وخلق جمتمع يتمتّ إط واذلهاب قمع الفكر الكنييس املتسلّ 

، "الوصية"م( يف كتابه  1725) األب مسييلل من عرف اتلنوير ر مصريه بنفسه، وأوّ والعدالة، ويقرّ 
« العقيلىل احلكمة والكمال إنور العقل الطبييع هو وحده الكفيل بأن يقود انلاس  إنّ »حيث قال: 

، وعّرف كثري من الفالسفة اتلنوير، حيث عّرفه موىس مندلسون [95]السين، اثلورة وبريق احلّرّية، ص 
(Moses Mendelssohn« :)تعديل للحياة االجتماعيةاملعرفة واثلقافة واتلنوير  إّن الك  من  ...

اتلنوير  ... بينما يهتمّ  من اثلقافة واتلنوير. وتهتم اثلقافة باجلانب العميل ويندرج حتت املعرفة ّك 
ء املوجودة واملوضوعية وقدرة اذلات ىلع اتلفكري يف األشياباملعرفة العقالنية  باجلانب انلظري، أي يهتمّ 

ا الفيلسوف وأيًض ، [املصدر السابق]« يف احلياة اإلنسانية تبًعا ألهّميتها وتأثريها يف حتقيق حياة اإلنسان
مقال نرش هل يف جملّة ماهية اتلنوير يف  (، إذ أجاب عنImmanuel Kantاألملاين عمانوئيل اكنط )

 القصور مرحلة عن اإلنسان خروج هإنّ »وقال فيه:  ؟"ما هو اتلنوير"، حتت عنوان م 1784برلني سنة 
 لآلخرين اتلبعية»ه: نّ أ، وعرف القصور العقيل ب]املصدر السابق[« الرشد سنّ  أو انلضج سنّ  وبلوغه العقيل
 الشخص استشارة بدون قرار أّي  اخّتاذ أو احلياة يف السلوك أو الشخيص اتلفكري ىلع القدرة وعدم
 عقولكم اعملوا»، وقام برصخة مدوية قال فيها: [436 ص اثلورة، عرص هوبزباوم، إريك]« علينا الويص
 للكسل تستسلموا وال ايلوم بعد تتوالكوا فال! عقولكم استخدام ىلع اجلرأة لكم تلكن! البرش أيّها

متبرص، فاهلل زوّدكم بعقول وينبيغ  إجيايب بشك احلياة يف واخنرطوا وانشطوا حتّركوا. واملكتوب واملقدور
 «كن شجااًع واستخدم عقلك»، واملبدأ األسايس يف اتلنوير عند اكنط: ]املصدر السابق[ «تستخدموهاأن 
ورة الفرنسية، ثلر ظهور اثلورات، اكـات هذا العصممّي  همّ أومن ، [95ص  احلرية، وبريق السين، اثلورة]

 René) ديكارتارات فلسفية كبرية، كفلسفة ا ظهور حراكت فكرية كثرية، وتيّ وأيًض 

Descartes) ّيبدأ  ، ومن خالل الشّك الفلسفة احلديثة، وفلسفته قائمة ىلع الشّك  ابأ ، اذلي يعد
، «نا موجودأذن إفكر أنا أ» عليها هرم الوجود )الكوجيتو(املراتب اليت يبين  ببناء الرؤية الكونية، وأوىل
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فات، اكلفلسفة اتلجريبية بعده فلسذللك ظهرت  ؛ل من فصل بني اذلات والواقعوّ أويعترب ديكارت 
( وديفيد هيوم George Berkeley( وبارلك )John Lockeاحلّسّية، وأبرز فالسفتها جون لوك )

(David Hume( والفلسفة العقلية، وأبرز فالسفتها سبينوزا ،)Baruch Spinoza واليبنزت )
(Gottfried Leibniz وصار الرصاع بينهما، وهؤالء الفالسفة أول من ،) قاموا بفصل ادلين عن

( اذلي يمّثل أبرز 1677-1632سبينوزا  ) ادلولة، فيف لكمات الفيلسوف العقالين اهلونلدي باروخ
الفالسفة اذلين اعتقدوا بالفصل بني السلطة واحلكومة وادلين، حيث يقول يف كتابه "رسالة يف 

ا معزواًل يريد أن يعيش دون عالقات إاّل شعبً  )1(ال يالئم نظام احلكم اثليوقرايط»الالهوت والسياسة": 
مع اخلارج. مغلًقا ىلع نفسه داخل حدوده، ومنفصاًل تماًما عن بايق العالم، ال شعبًا يدخل بالرضورة 

، ويقول يف نص  آخر هل: [411سبينوزا، رسالة يف الالهوت والسياسة، ص ]« يف عالقات مع الشعوب األخرى
لة ىلع السواء إعطاء من يقومون بشؤون ادلين احلّق يف إصدار ومن اخلطورة ىلع ادلين وىلع ادلو»

القرارات أي ا اكنت، أو اتلدّخل يف شؤون ادلولة وىلع العكس يكون االستقرار أعظم إذا اقترصوا ىلع 
اإلجابة ىلع األسئلة املقّدمة إيلهم والزتموا يف أثناء ذلك بالرتاث القديم األكرث يقينًا واألوسع قبواًل بني 

ويقول الفيلسوف جون لوك يف رساتله الشهرية عن  "التسامح" سنة  [426 ص ]املصدر السابق،« انلاس
أقول من أجل هذا لكّه ينبيغ اتلميي بدّقة ووضوح بني مهام احلكم املدين وادلين، وتأسيس »م:  1689

فات اليت ستنشأ ىلع احلدود الفاصلة والعادلة بينهما، وإذا لم نفعل هذا فلن تكون هناك نهاية للخال
ادلوام بني ما يملكون االهتمام بصالح نفوس البرش من جهة، ومن يهتمون بصالح ادلولة من جهة 

من أجل الوصول إىل دين صحيح، »، ويقول يف نص آخر: [23]جون لوك، رسالة يف التسامح، ص « أخرى
 يفا، وجيب أن تنشغل ا أو اجتماعي  فكري  أو ا ىلع ادلولة أن تتسامح مع مجيع أشاكل االعتقاد ديني   ينبيغ

ف، فرض هذا االعتقاد ومنع ذلك اتلرصّ  يفاإلدارة العملية وحكم املجتمع فقط، ال أن تنهك نفسها 
شؤون اآلخر، هكذا يكون  يفمنهما  يل ل أجيب أن تكون ادلولة منفصلة عن الكنيسة، وأاّل يتدخّ 

ىلع قادرين  وباتلايليخ البرشى سيكون انلاس أحراًرا، اتلار يفة ل مرّ العرص هو عرص العقل، وألوّ 

                                                           

ثيو وتعين ادلين، واثلانية:  وهو مركب من مفردتني، األوىل: همامصطلح )ثيقراطية( مأخوذ من اللغة ايلونانية،  1-
 ، واملراد من هذا االصطالح حكم رجال ادلين، أو حكم ادلولة املستند إىل اإلهل.قراط وتعين احلكم
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هذه الرسالة يه اليت شيدت العلمانية يف واعترب ابلعض ان  ،[26]املصدر السابق، ص « إدراك احلقيقة
 القرن السابع عرش، وقام بفصل بني احلكومة والسلطة وادلين.

 املحور اثلاين: مراحل العلمانية

 مرت العلمانية بمرحلتني:

 املرحلة األوىل: العلمانية املعتدلة

ا، ولكن لم تسلب ا فردي  ا شخصي  مرً أن اكن فيها ادلين إظهرت يف القرن السابع عرش واثلامن عرش، و
ة بادلين املسييح، بل قام بقبول بعض مبادئها، وقام بإخضاع ادلين املسييح القيم اخلاّص  العلمانية ّك 

هلا من محاية الكنيسة ومحاية رضائبها،  ادلولة ال بدّ  نّ أ اّل إبطة به، عالقة ورا للعقل، وليس لدلولة أّي 
هناك قانون طبييع »: م( يف فرنسا، حيث يقول Voltaire( )1694 - 1713ومن أبرز روادها فوتلري )

ا مشرتاًك لسّن معظم انلاس قد أخذوا من  يبدو يل أنّ  ... فاقات اإلنسانيةمستقل ىلع االتّ  الطبيعة حس 
 .[207، ص 8]فوتلري، قاموس فوتلري، سلسلة تراث اإلنسانية، ج « القوانني

إّن دين أهل الفكر دين رائع خال  من اخلرافات واألساطري املتناقضة وخال  من »ويقول يف نص آخر:  
املواطنني من ارتكاب اجلرائم ...  العقائد املهينة للعقل والطبيعة ... لقد منع ادلين الطبييع آالف املّرات

أّما ادلين املصطنع فإنّه يشجع ىلع مجيع مظاهر القسوة ... كما يشّجع ىلع املؤامرات والفنت وىلع أعمال 
 ]املصدر السابق[.« القرصنة وقطع الطريق ... ويسري ّك فرد حنو اجلريمة مرسوًرا حتت محاية قّديسه

صاحب كتاب "العقد االجتمايع" اذلي أطلق ( Jean-Jacques Rousseau)روسو  جاك وجان
 [ 16]املسريي، العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة، ص عليه إجنيل اثلورة الفرنسية. 

 املرحلة اثلانية: العلمانية املفرطة

أبرز  ويف القرن اتلاسع عرش وما بعده، وي احليّس  باثلورة العلمانية، ويه ظهرت يف العهد املادّ تسىّم 
 شدّ أ ( ويهLudwig Feuerbach(، وفيورباخ )Karl Marx) بها الفيلسوف اكرل ماركسمن قال 

الفردية لغاء اىل ظهور السلطة إى هذا ة، وأدّ يّ من املرحلة األوىل حيث قامت بإلغاء وفصل ادلين بالكّ 
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يناصبون األديان عداوةً »اليت يه سلطة مجاعة العمل أو املجتمع أو ادلولة أو احلزب، يقول ويلز: 
، ويقصد [165 ص املعارصة، اإلسالمية احلياة يف وآثارها وتطورها نشأتها العلمانية.. احلوايل، ]انظر: سفر« عمياء

 (.Denis Diderotمن ذلك الكّتاب اذلين كتبوا دائرة املعارف بزاعمة ديدرو )

 قسام العلمانية أاملحور اثلالث: 

 ىل قسمني: إقسمت العلمانية 

 ل: العلمانية الشاملة القسم األوّ 

، فتجعل من العالم واخلاّص  يه فصل القيم اإلنسانية واألخالقية وادلينية عن احلياة يف جانبيها العامّ 
ع منها نتائج خطرية، ة وانلهائية، ويتفرّ يّ من دون قداسة وال قيم، فيه تتعامل مع الرؤى الكّ  ةً مادّ 

ا املصدر األخاليق عندها املعرفة ة، وأيًض واملادّ  فتكون أداتها املعرفية واملنهجية ومصدر معرفتها احلّس 
]انظر: املسريي، جمرد وروحاين. بعد  ة خايلة من ّك ية، واإلنسان عندها عبارة عن جسد ومادّ املادّ 

 [69اعمري، العلمانية طاعون العرص، ص  ؛16ية الشاملة، ص العلمانية اجلزئية والعلمان

 القسم اثلاين: العلمانية اجلزئية

 ؛يت باجلزئيةذللك سمّ  ؛تعين فصل ادلين عن ادلولة، وال تتعامل مع الرؤى الكية والشاملة وانلهائية
من املنظومة املعرفية وتقيدها، وظهرت يف املراحل  اد جزءً ها ال تنكر الكربيات الكية، بل حتدّ ألنّ 
ر رة تلطوّ شت وتالشت يف املراحل املتأخّ ها همّ وىل من مراحل العلمانية اليت ظهرت يف الغرب، ولكنّ األ

السياسية أو االقتصادية اكنت  سواء   ،من جماالت احلياة ارت وشملت كثريً العلمانية تطوّ  نّ أل ؛العلمانية
]انظر: املسريي، خلت يف ّك يشء، وصارت القانون الرسيم لكثري من بدلان العالم. واالجتماعية، ود

 [69؛ اعمري، العلمانية طاعون العرص، ص 16العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة، ص 
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 املحور الرابع: أسباب نشأة العلمانية

 األسباب االجتماعية -1

 : رصاع الكنيسة والعلماألّول

 شدّ أ، حيث طىغ رجال الكنيسة وقاسيةً  اكنت أوروبا يف فرتة حكم الكنيسة، تعيش ظروف قاهرةً  
هذا حتت  ، وّك و اجتماعيةً أ نيةً يو دأ و علميةً أ شمل مجيع انلوايح سواء اكنت اقتصاديةً إذ الطغيان، 

فة ىلع يشء، وتفرض رشيعتها املحرّ  ل يف ّك غطاء القداسة والرهبنة والعبادة، فاكنت الكنيسة تتدخّ 
، كتحريف وحدانية اهلل الواحد والقول باألقانيم اثلالثة )األب واالبن وروح القدس(، انلاس ّك 

وفرضت هذه العقيدة باإلجبار وجعلت اللعن ىلع خمالفها، وسفكت ادلماء ىلع هذه العقيدة املحرفة، 
 احلياة يف وآثارها وتطورها نشأتها العلمانية.. ]انظر: احلوايل،ت. وعّذبوا خمالفيها بأشّد أنواع اتلعذيب والويال

 [256 ص أمحد شبيل، املسيحية، ؛36 املعارصة، ص اإلسالمية

اين واخلمر اذلي ا كثري من العقائد اليت جعلت انلاس يف مقابل الكنيسة اكتلعميد والعشاء الربّ وأيًض 
ا عقيدة اخلطيئة محله، وتقديس انلاس هل، وأيًض ىل دم املسيح اذلي سفك، وعقيدة الصليب وإيرمز 

؛من أوضح العقائد بشاعًة وخط املوروثة، اليت تعدّ 
ً
 آدم انلبّ  إالبرشية بسبب خط  ب اهلليعذّ  إذ أ

  اذلي يمثل األب بالنسبة إىل البرشية مجعاء، ثّم جاء املسيح عيىس  يلضيّح ويصلب ويكّفر
 ص حممد أبو زهرة، انلرصانية، ؛169 ص ]أمحد شلب، املسيحية،والبرشية اكّفًة.  عن ذنب انلب آدم 

129] 

ا ال يتصور، يقول  والكنيسة أيًضا وافقت ىلع  انلظام اإلقطايع، حيث وصلت األمالك اإلقطاعية حد 
 مالك أكرب الكنيسة أصبحت»: يف كتابه "قّصة احلضارة" (William Durantاملؤرخ الشهري ديورانت )

 صغري، قرص  15000  يمتلك مثاًل " فدلا" دير فقد اكن أوروبا، يف اإلقطاعيني السادة وأكرب األرايض
 سّيًدا ادلين رجال أحد فيتور الكوين اكن األرض، من رقيق 2000  يملك" جول سانت" دير واكن

 يمني يقسمون واكنوا...  واألديرة األساقفة رؤساء يعنّي  اذلي امللك هو واكن األرض، أرّقاء من ألًفا لعرشين
...  اإلقطاعية األلقاب من وغريها والكونت بادلوق اإلقطاعيني، ويلقبون املاّلك من لغريهم الوالء

 وحقوقها املاّدية، أي: الزمنية أمالكها واكنت .اإلقطايع من انلظام جزًءا الكنيسة أصبحت وهكذا
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 ىلع اخلارجني ألسنة تلوكها وسخرية بدينه، مسييح متمّسك ّك  بالعار جيلّل مّما اإلقطاعية والزتاماتها
 [.425، ص 14ج  احلضارة ]ديورانت، قصة« األباطرة وابلاباوات بني والعنف للجدل ومصدًرا ادلين،

 برز مصداق ذللك نيكوالسأ، والحقة محلة األفاكر املخالفة هلمنشأت الكنيسة حماكم للتفتيش ومأو
 من سائد اكن ما خبالف الشمس، بمركزية قال اذلي (Nicolaus Copernicus) كوبرنيكوس

برونو  ه خمالف ألفاكر الكنيسة، وأيضا جوردانواألرض، فحكم عليه باإلعدام ألنّ  مركزية
(Giordano Bruno)،  الكون ن أتغطي مجيع الكون، و ووه ،انلظام الشميس واحد نّ بأاذلي اعتقد

 Galileoاغيليل ) باهلرطقة بتهمة إنكار العقائد الاكثويلكية، واغيلليوال نهايئ، وأيًضا حكم عليه 

Galilei) كوبرنيكوس، ونتيجة ما تقّدم أّدى بانلاس  نظرية من فكرته استوىح اذلي صنع تلسكوًبا
 جذور فرج، أمحد انظر: سيد] إىل انلفور من ادلين والكنيسة، وإىل وقوف أوروبا ضّد الكنيسة وطغيانها.

 [103ص  املعارصة، واملذاهب األديان يف ؛ القفاري، املوجز12 ص العلمانية،

 م 1789: اثلورة الفرنسية اعم اثلاين

واكن لفالسفة عرص اتلنوير األثر الكبري يف  اتلاريخ، ودامت عرش سنوات، يف يلربايلة ثورة أّول تعدّ 
روسو، وشعار هذه اثلورة: احلّرية  جاك ( وجانMontesquieuهذه اثلورة كفوتلري ومونتيسكيو )

: ة أسبابعدّ واإلخاء، و"اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قّسيس"! وظهور هذه اثلورة يرجع إىل  واملساواة
 [172 ص املعارصة، اإلسالمية احلياة يف وآثارها وتطورها نشأتها العلمانية.. احلوايل،]

  .انلظام املليك الفرنيس الظالم -أ

انلظام االقتصادي نظام  نّ إذ إ ؛أسباب قيام اثلورة همّ أمن  انلظام االقتصادي املجحف، ويعدّ  -ب
رسة األ -1قطاعيني، ومن هذا وجدت يف تلك الفرتة طبقتان: ك اإلاقطايع، والكنيسة أكرب املاّل 

 اف ضدّ رشد ابلاباوات واألطبقة رجال ادلولة وابلاباوات، فاحّت  -2رشاف. املالكة واحلاكمة واأل
  !حنيالفقراء الفاّل 

برز واتم مصداق لالحتاكك احلروب أقيام اثلورة األوروبية واحتاكك الشعب األورويب باملسلمني، و -ج
 .الصليبية



 18جملة ادليلل العدد  .............................................................................. 70

هم األسباب لقيام اثلورة يف فرنسا قربها اجلغرايف من العالم اإلساليم )األندلس(، وابلعد عن أومن  -د
م فرضت ادلولة رضائب جديدة جمحفة ىلع الفقراء، فصار  1787سنة مركز ابلابوية يف روما، فيف 

ونقص املؤن، ونتيجة ذلك اتّفق العمال والطبقات الفقرية واملتوسطة ابلورجوازية ىلع اجلوع والعطش 
ابلورجوازية من خالل اتلحالف مع نابليون.  بسيطرة السيطرة ىلع ادلولة وأخذ احلق منها، وانتهت

 [439عرص اثلورة، ص  هوبزباوم،: ]انظر

دولة  املسيحية أوروبا تاريخ يف ةمرّ  لألوّ  ودلت فقد اخلطورة، بالغة نتائج عن اثلورة ضتوتمخّ 
بدل احلكم  انسان، وجعل احلكم مجهوري  ال دينية، ذات قانون يلربايل، وتطالب حبقوق اإل مجهورية،

نسان هو املحور بدل اهلل تعاىل، ن اإلأرث من احلاكم ورجال الكنسية، واملليك، وانزتاع امللك واإل
الشخصية وادلينية بداًل من دين الكنيسة، وأّن معيار األخالق هو اإلنسان ة يّ ز ىلع احلرّ وتركّ 

 ص األديان، يف ]انظر: القفاري، املوجزواالجتماع وليس ادلين، وأّن ادلين وضيع بداًل من دين ابلاباوات. 
76 ] 

رات اليت بعدها، حيث شهدت أوروبا الكثري من اثلورات بعد هذه مفتاح للثووهذه اثلورة صارت 
يؤّدي إىل خلل يف  -اذلي حصل يف ّك يشء نتيجة اثلورة  -اثلورة، ومن الطبييع أّن مثل هذا اتلغيري 

منظومة االخالق والقيم واملبادئ، وشهدت أوروبا يف هذه الفرتة العديد من االجّتاهات الفكرية غري 
تيجة هذا صار ينظر إىل ادلين كأنّه تراث قديم ال بّد أن يوضع يف املتحف احلجري املنضبطة، ون

، وامتّد تأثري هذا القرن ىلع [176]احلوايل، العلمانية.. نشأتها وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعارصة، ص 
 ر اليت ظهرت يف القرن اتلاسع عرش.اتلطوّ ما بعده، حيث أثّر يف ظهور نظرية 

 رنظرية اتلطوّ : السبب املعريف -2

" نواعاأل ( كتاب "أصلCharles Darwinف تشارلز داروين )لسنوات ألّ بعد رحلة طويلة دامت 
ا ا فكري  أحدثت انقالبً اليت وبسب اتلفسريات ابلاطلة اليت فرست هذه انلظرية،  م، 1859سنة 
لم يعهد هلا نظري يف الفكر  علميةً  ةً وضجّ  حدثت ثورةً أا يف الكثري من املعارف والعلوم، ووعملي  

  .ىل عرصنا احلارضإاألورويب، وأصيب االيمان األورويب بنقص وفقدان حقييق، وما يزال تأثريها 
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بروتوبالزم، واألصل واألساس جلميع  شك ىلع ظهرت ، وترى أّن احلياةصل انلظرية بيولوجيةأ نّ إ
 اخلاليا من املالين ذات الاكئنات مجيع بأنّ  داروين تشارلز يعتقد الاكئنات اكئن أحادي اخللية؛ ذللك

انية، ادل واملرتبة واحدةال ليةاخل يذ البسيط هذا الاكئن من جاءت العايلة والرتبة ادلّقة وذات املعّقدة
 ة، وهذا يتمّ ىل اتلعقيد وادلقّ إر احلياة يف الاكئنات العضوية من البساطة والسهولة وتطوّ  وءوبان نش

رفعها، أىلع املراتب وأىل إها حّط أر الرتب، فالاكئن العضوي ينتقل من أدىن املراتب وباتلدريج واتلطوّ 
ا، ومن خالل قانون االنتقاء واالنتخاب الطبييع ىل قسمني عشوائي  إفهذا الاكئن بسيط اخللية ينشطر 

قابلية للحياة، وتريم بغري  صلح اذلي هلوبقاء األنسب، تقوم الطبيعة بانتخاب األ لطفرات املوروثة
ىل رتبة أخرى، ومن مرتبة إج من رتبة واتلدرّ  األنسب وال تنتخبه، ونتيجة هذا قامت األنواع بانلموّ 

اخللية الواحدة ظهرت اكئنات  ية، فبعد الاكئن ذىل تركيب وتعقيد ودقّ إىل مرتبة أخرى، ومن بساطة إ
ار واحللزون، ار واملحّ الهلا نشأت الرخويات مثل احلبّ من خاليت ىل ادليدان إرت تطوّ  ذوات خاليا وثمّ 

القرشيات  ات كقناديل ابلحر،  وجنم ابلحر، ثمّ ىلع، ونشأ منها الشوكيّ أىل درجة إرت وتطوّ 
فايع، منها الزواحف اكتلماسيح واأل أاألسماك والضفادع، ونش اكلرساطني، ومنها الفقريات، ثمّ 

ىل إ كياس، ثمّ ا ويه الكناغر ذوات األرً تطوّ  شدّ أيات، وبعدها مرحلة يّ اثلد ومنها نشأت الطيور، ثمّ 
 رةمتطوّ  مرحلة ، ومن هذه نشأ اإلنسان، والقرد(Lemurs) الليامري أو القرود اليت سماها الصعابري

 اتلكيّف من جاءت نمت اليت األنواع وهذه للقرد، األخري رواتلطوّ  النسخة واإلنسان بسيط، لاكئن
]انظر: القرطاس، نظرية داروين بني مؤّيديها الصعبة.  والظروف الكوارث ومصارعة الطبيعة مع واملالءمة

 [46و 45؛ داروين، أصل األنواع، ص 44ومعارضيها، ص 

صل اإلنسان هو أ نّ بأداروين ال يعتقد  نّ إن يقال أووقع يف هذه انلظرية اختالف كثري، حيث يمكن 
ا لعزل هذه انلظرية صارت سببً  نّ إصل مشرتك، وىلع أي حال، فأن اإلنسان والقرد هلما إالقرد، بل 

 وظهور ادلينية العقيدة انهيار انلظرية هذه آثار ادلين عن ادلولة وتشكيل احلكومات العلمانية، ومن
الطبيعة عمياء  نّ أل ؛عىم، والصدفةحلاد، والسبب يف ذلك االنشطار العشوايئ وقانون االنتخاب األاإل

 ؛ذللك ختتار بالصدفة، ومن دون سبب، ومن هذا ال توجد حاجة لإلهل ؛وليس فيها تدبري وال علم
( اذلي يعّد زعيم Richard Dawkinsريتشارد دوكزن )الطبيعة يه من خلقت الكون، يذكر  نّ أل

االنتخاب الطبييع »عىم": امللحدين يف العرص احلايل يف كتابه "ادلاروينية اجلديدة.. صانع السااعت األ
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]دوكزن، « هو صانع سااعت أعىم، أعىم ألنّه ال يرى أماًما، وال خيّطط انلتائج، وليس هل هدف يراه

. ومن هذا عّد هذا السبب من أهّم األسباب لظهور [45ادلاروينية اجلديدة صانع السااعت األعىم، ص 
ادلارويين املسألة العلمية الوحيدة اليت تلطور ويعترب مذهب ا»العلمانية، يقول ادلكتور سايم اعمري: 

هّزت إيمان مجاهري انلاس بادلين يف الغرب، وهو املذهب اذلي عال صداه نهاية القرن اتلاسع عرش؛ 
. [66]اعمري، العلمانية طاعون العرص، ص « أي: بعد رسوخ اتلأصيل الفلسيف للعلمانية يف املكتبة الغربية

 انلفوس بعض من واستغالل عظىم ىقوً  وراءها بل فقط، علميةً  شهرةً  ليست انلظرية وشهرة
 عند معروف غري (انلظرية اكتشاف يف داروين )رشيك األحياء واالساعلم  ترى وذللك ؛املغرضة
موقف اإلسالم من نظرية ماركس للتفسري ، العوايشة] «رةً مدبّ  ةً قوّ  راتلطوّ  عملية وراء نّ إ»: يقول وهو انلاس،
 [.608 ، صللتاريخاملادي 

 املحور اخلامس: نقد األسباب للفكر العلمانية

سايس يف ظهور هذا نا منها السبب املهم واألالفكر العلمانية، وما يهمّ  وءة أسباب لنشا عدّ م منّ تقدّ 
 ر ليس هلا أّي نظرية اتلطوّ  نّ إر وعالقتها بالفكر العلمانية، ومن هنا نقول ال وهو نظرية اتلطوّ أالفكر، 

إلنكار  هجهد ّك  داروين صّب  نّ أوال بقصاء ادلين واحلكم ادليين لدلولة، وذلك  ،عالقة باإلحلاد
من خالل االنشطار  ثمّ  ،ة من نوع واحد بسيطالاكئنات احليّ  ّك  وءنش نّ إد األنواع، وقال نظرية تعدّ 

جدر بابلقاء، وهذا األنواع، ومن خالل االنتخاب الطبييع ختتار الطبيعة األ ت ّك العشوايئ تكرّث 
و ألربهان اتلصميم العظيم  ان يكون نقيًض أالكون ووجود الاكئن البسيط، ويمكن  ةالالكم يقع بعد نشأ

بل توجد براهني  ،ثبات الصانعإهذا الربهان ليس هو ادليلل الوحيد ىلع  برهان صانع السااعت، لكنّ 
 نّ أماكن، وصياغته بشك خمترص اكتلايل، بىلع وجود اإلهل واخلالق، كربهان احلدوث واإل كثرية، تدّل 

ثبات إفضل برهان ىلع أرشف وأا ة، وأيًض ىل علّ إة، فالعالم حيتاج ىل علّ إممكن حيتاج  العالم ممكن وّك 
ه وجود رابط ليس ألنّ  ؛تهموجود عني الفقر والربط بعلّ  ّك  نّ أيقني، ومفاده واجب الوجود برهان الصدّ 

ا وبقاًء، ومع هذا هل وجودً  مة  مقوّ  ة  ىل علّ إالعالم املوجود حيتاج  نّ أته، فثبت استقال من دون علّ  هل أّي 
جدر بابلقاء انتخبته الطبيعة األ نّ ألة، باحم الصدفة اليت يذكرونها يف ادلاروينية نّ إن يقال أيمكن 
 طفل ثاًل ة واحدة، ممر ملرّ ن يرد احتمال الصدفة لو اكن األأاء العمياء بالصدفة، وذلك يمكن الصمّ 

 نّ إن نقول أال يمكن  وكثريةً  عديدةً  ات  مر مرّ ر هذا األلو تكرّ  ة واحدة ىلع الورقة حصان، لكنّ رسم ملرّ 
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ألنّها ماّدة  ؛ن ختلق هذا انلظم ادلقيق بالصدفةأالطفل ليس بعالم وقادر، ومن هذا ال يمكن للطبيعة 
املتكّرر، فثبت للعالم منظم وصانع اعلم صّماء وعمياء، فال ينتج منها هذا انلظم واتلصميم ابلديع 

وقدير وحكيم، ومن هذا حنصل ىلع نتيجة مفادها أّن ادلاروينية ليس هلا عالقة بادلين ال من قريب 
 [245 ص ،1ج  احلكمة، نهاية ؛67 ص احلكمة، بداية الطباطبايئ، :انظر] وال من بعيد.

 دهااملحور السادس: املباين املعرفية للفكر العلماين ونق

 : املنهج اَليّس اًل أوّ 

ي، وأصحاب هذا املنهج يرفضون املادّ  املنهج واألداة املعرفية األساسية يف الفكر العلماين املنهج احليّس 
ة، واإلنسان هو واملادّ  للحّس  واملنهج واتلجريب، فالوجود عندهم مساو   يشء غري مدرك باحلّس  ّك 

د واعلم العقول ا اإلهل واملالئكة واتلجرّ أشياء خرافية، وأيًض ا روحه وعقله فيه مّ أي، وهذا اجلسم املادّ 
ول اعلم ابليولوجيا ريتشارد  اتلجريب، يقها خارج نطاق وحدود املنهج احليّس ألنّ  ؛دراكهاإال يمكن 

 إنّ » :"يةزمة العلمية املادّ األ"حتت عنوان  1997 اعم مقال نرش هل ( يفRichard Lewontin )لوننت
علمية تصادم ابلداهة يه املفتاح لفهم الرصاع احلقييق بني العلم وما هو فوق  رغبتنا يف قبول داعو  

طبييع. لقد احنزنا جلانب العلم رغم السخافة الظاهرة بلعض بنيانه، وىلع الرغم من إخفاقه يف حتقيق 
عليم يف قبوهل أموًرا غري ة واحلياة، ورغم تسامح املجتمع الالعديد من وعوده املرسفة بالنسبة للصحّ 

؛ ألنّ  ساته يه اليت ية، ليست مناهج العلم وال مؤسّ ا باخلضوع للمادّ ا، الزتامً ا مبدئي  نا حنمل الزتامً مثبتة 
ما ىلع العكس من ذلك، حنن ملزمون ي هلذا العالم املذهل، وإنّ تلزمنا بصورة ما بقبول تفسري مادّ 

ماديًة،  امش للبحث وجمموعة  من املفاهيم اليت تنتج تفسريات  ية خللق هسباب املادّ سلًفا بوالئنا لأل
 «.مهما خالف ذلك ابلداهة

 [Richard c. Lewontin, Billions and Billions, in The New York Review of Books, p.28] 

إنّه سواء  أكانت هناك »(، حيث قال: Geroge Holyoakeوبني األمر بوضوح ورصاحة هويلوك )
خارج هذا العالم أم ال؛ فإّن اإلنسان ملزم بتحصيل املنفعة املوجودة يف العالم ادلنيوي؛ فاجلهد منفعة 

 Geroge Jacob Holyoake, English] «اإلنساين جيب أاّل يتوّجه إىل ابلحث عن اغيات وراء العالم

secularism,p.30] :من الواضح وىّل زمن الصالة من أجل اخلالص ادلينوي ..»، ويقول يف نص آخر .
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]املصدر « أّن العون الوحيد املتاح لإلنسان والسند الوحيد اذلي من املمكن االعتماد عليه هو العلم
 السابق[.

احلس ال يدرك من الوجود والعالم  نّ أبستمولوجيا ه ثبت يف علم اإلوذلك ألنّ  ؛م ال يمكن قبوهلوما تقدّ 
 ألنّ  ؛واملعاد وال السعادة واألمور املعنوية إى عن املبدنسان الكرب الظواهر، وال جييب ىلع أسئلة اإلاّل إ

عنه، وهو يدرك األمور املفردة دون احلكم  امامها، وال تدرك خارجً أق فيما يقع ية تتعلّ املعرفة احلسّ 
ال يوصف بالصواب  دراك احلّس إوهلذا  ؛اتلصديق حكم واحلكم للعقل وليس للحّس  نّ أل ؛عليها
يدرك األعراض والكيفيات الظاهرية لألجسام اكأللوان والروائح  هخالل حسّ ، واإلنسان من إواخلط
ة أو رضورة وجود املعلول يّ شاكل والليونة واخلشونة، وما سوى ذلك فهو غري مدرك هل، كقانون العلّ واأل

 قة،ة حمدودة وضيّ يّ ا املعرفة احلسّ ، وأيًض ها معان  عقلية خارجة عن أفق احلّس ألنّ  ؛تهعند وجود علّ 
ية جزئية، فتدرك املعرفة احلسّ  نّ إة، ومن هذا ف األشياء يف ماكن وزمان وجهة خاّص اّل إفيه ال تدرك 

خصوصية يف  همّ أا، وقً و متذوّ أا و ملموسً أا و مشمومً أ و مسمواًع أا اكن مبرصً  ا، سواء   خاص  موضواًع 
حدة عن اخلارج يتالىش تباطها املبارش باخلارج، فلو انقطع احلّس للحظة واية، اراملعرفة احلسّ 

؛ 126]انظر: جوادي آميل، نظرية املعرفة يف القرآن الكريم، ص اإلدراك احليّس، ويتحّول إىل صور خيايلة. 
 [165سبحاين، نظرية املعرفة، ص 

 من خالل قياس عقيل، يقول اّل إا، وال تفيد ايلقني  ما اكن مشاهدً اّل إا اتلجربة فيه ال تدرك وأيًض 
العلم يف اتلجربة منوط بأمرين: أحدهما: املشاهدة، واآلخر القياس اخليّف، وهو »احلكيم السزبواري: 

]السزبواري، رشح « لو اكن اتّفاقيا ملا اكن دائمي ا وال أكرثي ا، ثّم يستثىن نقيض اتلايل نلقيض املقّدم

املحسوسات، وحدودها حمدودة حبدود احلّس، وال يمكن أن إذن اتلجربة ختتّص ب[. 90املنظومة، ص 
 الطبيعة، بل عملها هو كشف الظواهر والكيفيات املحسوسة.تتعّدى حدودها إىل كشف ما وراء 

 (Humanism)نسنة ا: األثانيً 

، حيث (Humanism)نسنة قصاء اإلهل من خالل ما اعتمد عليه من فكرة األإقام الفكر العلماين ب
ثمرة لعرص اتلنوير واالنقالب ىلع الرؤية الالهوتية للعالم واإلنسان، أي ثمرة رؤية »ها: نّ أفت بعرّ 

األنسنة يه الوجه اآلخر للعلمنة، فما أجنزته  ، بهذا املعىن فإنّ ةلة فلسفة علمانية ودهريدنيوية وحمّص 
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ت اإلهلية وهيمنتها ىلع اذلا ت سيادة اإلنسان وسيطرته ىلع الطبيعة حمّل ها أحلّ نّ أاحلداثة الغربية هو 
العالم، وذلك ىلع عكس ما اكن سائًدا يف القرون الوسطى، من خالل استقاليلة اذلات البرشية 

نسنة ما وراء وتنكر األ [.214ص  ،(حنو منطق حتوييل) املاهية والعالقة ،حرب عيل]« عقلها أو روحهاوحترير 
]انظر: احلّرّية ادلينية د ىلع احلرية الفردية يف قبال الطبيعة، وال توجد حياة أخرى غري ادلنيا، وتوكّ 

الفكر العلماين اذلي هو قائم ىلع ، وأيًضا من خالل [48و 36املسريي، العلمانية اجلزئية والشاملة، ص 
ه خلق فصل ادلين عن احلياة ظهر ادلين الطبييع الربويب اذلي يعتقد بوجود اخلالق هلذا الكون، لكنّ 

ها حتتوي ىلع نظام مياكنييك داخيل، وهو بدوره ره؛ ألنّ الطبيعية اليت يه بدورها تدبّ ىل إاخللق وتركه 
ة ثبات نبوّ إ نّ أل ،؛ل اإلليه، واخلالق لم يرسل الرسل ولم يبعث األنبياءعن العناية واتلدخّ  مستغن  
ذللك  ؛بتةها ختالف قوانني الطبيعة اثلاألنّ  ؛واملعاجز غري مقبولة ،يكون من خالل املعاجز انلبّ 

انظر: اعمري، براهني انلبّوة، ص ]. األديان من صنع البرش نّ بأا يعتقدون وأيًض  !اإلهل فعلها يستحيل ىلع
 [46دراسة نقدية يف الفكر الربويب، ص  ..لم دون أنبياءاخلشن، اع؛ 31

وامليان،  نسان هو املعيار، ويكون اإلايشء مباحً  م غري سليم، فإذا مات اإلهل، قد يصبح ّك ما تقدّ 
م يف انلاس هو السوق، وقانونه الطلب للسلع ـويصبح ادلين املتحكّ احلقيقة تصنع وال توجد،  نّ إو

 .ة والغلبة لألقوى، واملنطق فيه منطق القوّ دة وترك السلع الرديئة، ونتيجة ذلك صريورة العالم اغبةً اجليّ 
 نلظام هو املسيطر ىلع املجتمعات الغربية، وأنّ ا نّ أيشهد بالظاهر  الواقع املشهود يف اعملنا املعارص ،نعم

ينبيغ أن يثنينا عن  هذا ال العالم اإلساليم لألسف هو اذلي يعيش الرصااعت ادلينية والطائفية، ولكنّ 
نقدهم وكشف سلبياتهم الكثرية وسيطرة الرأسمايلة عليهم بسبب ابتعادهم عن العقل اإلنساين 

نسين اعجز عن ابلحث يف بع يف الفكر العلماين األاملنهج املتّ  نّ أ، باحليّسّ م يف نقد املنهج احلقييق، وتقدّ 
ه نّ إخروية وال اإلهل وال األمور الوجدانية، ون ينيف احلياة األأفلهذا ال يمكن هل  ؛خارج حدوده وقيوده

يعتقد به  ا العقل اتلجريب كمايلها، وأيًض إدراك احلقائق والوصول إمن دون اتلعايلم اإلهلية اعجز عن 
اتلجربة  حدّ  نّ أل ؛ه ليس من شأنهألنّ  ؛ل اإلهل يف العالمن ينيف عدم تدخّ أن، ال يمكن هل والربوبي

ل اإلهل من املعرفة امليتافييقية اخلارجة عن حدود ة واملشاهدات، فيكون عدم تدخّ يّ الظواهر احلسّ 
السفة، وهو ثابت عندهم وديللهم له من أحباث الفلسفة والفل اإلهل وعدم تدخّ ثبات تدخّ إاتلجربة، و

ا وبقاًء، ونتيجة ماكن الزم للماهية حدوثً ة اإلماكن، واإلىل العلّ إحاجة املعلول  نّ أعليه باختصار، 
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 ؛67 ص احلكمة، بداية الطباطبايئ، :انظر]اللحظات. من  ته للحظة  ذلك يستحيل انفاكك املعلول عن علّ 
 [245 ص ،1ج  احلكمة، نهاية

قوانني اإلهل اذلي يعلم ماذا حيتاج اإلنسان وما ال حيتاج عبث، ونتيجتها ة من دون يّ احلرّ  كذاو
]انظر: الطباطبايئ، تفسري  الفساد؛ ألّن اإلنسان هو املعيار، فتكون مجيع أحاكمه فرديًة وجزئيًة شخصيًة.

 [368، ص 1امليان، ج 

 ؛ةني الطبيعة اثلابتة، فيه معلولة لعلّ املعاجز كما ثبت يف علم الالكم والفلسفة غري خارقة لقوان نّ إ
ة، ولكن توجد علل معروفة ومعتادة للبرش، اكحلرارة إلحراق ن يوجد بال علّ أمعلول يستحيل  ّك  نّ أل

هذه الورقة، وتوجد علل غري معروفة ومعتادة كعلل املعاجز، ومن هذا فجميع معاجز األنبياء داخلة 
، وأيًضا ثبت بأّن اإلهل [254 ص اإلهليات، يف حمارضات السبحاين،: انظر]العلّّية واملعلويلة. حتت قانون 

نسان مدين اإل نّ وهو أباختصار، أرسل الرسل وبعث األنبياء، وذكروا ىلع ذلك عّدة أدلّة، نذكر أحدها 
ن أذللك يريد  ؛ذاته ونفسه نسان مفطور ىلع حّب إ ن يعيش يف داخل املجتمع، وّك أبد  بالطبع، أي ال

من قانون  خرين، فال بدّ ىل اتلجاوز وامليل ىلع حقوق اآلإي به، وهذا يؤدّ  وخيتّص  يشء ملكةً  جيعل ّك 
جلميع البرش ويف مجيع الظروف  واعداًل  ان يكون هذا القانون دقيقً أم هذه العالقات، وحيكم وينّظ 

البرش؛ ألّن مجيع البرش خيطئون، وهم ن يكون القانون من صنع أحوال، ونتيجة ذلك ال يمكن واأل
بالفطرة حيّبون ذواتهم، فوجب أن يكون القانون من جهة ختتلف نواًع عن البرش، وهو اهلل تعاىل، 

]انظر: احليل، كشف املراد يف رشح جتريد املؤّيدون باملعجزة منه.  وأنزل هذا القانون ىلع أنبيائه 
؛ مصباح اليدي، دروس يف العقيدة 44، ص 2 تفسري امليان، ج ؛ العبادي، أصول ادلين يف468االعتقاد، ص 
 [211اإلسالمية، ص 

 ا: النسبيةثاثلً 

عرف ادلكتور العلماين مراد وهبة ا من نتائج القول بالعلمانية النسبية املعرفية، ومن هذا وأيًض 
الظواهر اإلنسانية اليت  تناول»أي: « اتلفكري النسب بما هو نسب وليس بما هو مطلق»العلمانية بأنّها: 

، فمن [85]مراد وهبة، األصويلة والعلمانية، ص  «يه نسبية بالرضورة بمنظور نسب وليس بمنظور مطلق
خالل موت اإلهل وفصل ادلين عن ادلولة وصريورة اإلنسان إلًها، أصبحت النسبية املنهج اذلي يعتمد 
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 Pope Benedict)عليه أتباع العلمانية واألنسنة، يقول بابا الكنيسة السابق بندكت السادس عرش 

XVI« :) يف زمانناإّن النسبية غدت الفلسفة الغابلة، واإلشاكل األكرب لإليمان .» 

[Benedict XVI, Truth and Tolerance: Christian Belief and World Religions, San Francisco, p.117] 

نسان إذا صار املعيار وامليان للمعرفة، فتكون القوانني اإل نّ أل ؛هذا الالكم ال يمكن قبوهل ولكنّ 
ا حيمله املفّكر من أيديولوجيا ثقافية وفكرية، مللآلراء الشخصية واذلوقية، و وتابعةً  وجزئيةً  فرديةً 

باملعرفة؛ ألنّه ال يمكن أن نكّذب ونتيجة هذا فقدان اثلبات واإلطالق باملعرفة، وفقدان الصدق 
من  انً معيّ  ار وحبسب استعداده يرى جانبً مفكّ  ّك  نّ أل ؛اآلخر إن خالفنا يف تفكريه ونيله للواقع

 دةً احلقيقة، ويصبح الواقع حقائق متعدّ  دخر، ومن هذا تتعدّ آا خر كذلك يرى جانبً احلقيقة، واآل
ه ينظر من وذلك ألنّ  ؛خريننسان ال يثق يف معارف اآلإ ّي أ نّ أل ؛ا الشّك فيما بينها، وأيًض  ومتباينةً 
خر ينظر من جهة أخرى، ووصل احلال بأصحاب هذا القول بتهمة من يعتقد باحلقيقة املطلقة جهة واآل

نشاء رؤية كونية إل معرفيةً  ن تكون منظومةً ألا النسبية ال تصلح ب واجلهل، وأيًض واثلابتة باتلعّص 
، اذلي فيه نيف احتمال الطرف  من خالل ايلقني باملعىن األخّص اّل إق  يتحقّ االعتقاد ال نّ أل ؛عقدية

قائمة  ىلع املعرفة فيها  نّ أل ؛ل اتلحقق يف النسبيةايف العقيدة، وهذا حم شك    ال يبىق أّي املقابل، حّت 
]انظر:  االعتقادية.ذات املفّكر اجلزئية، ونتيجة ذلك الظّن، اذلي ال يغين وال يسمن يف الرؤى الكونية 

 [18، ص 1؛ املظفر، منطق املظفر، ج 51؛ ابن سينا، برهان الشفاء، ص 267، ص 1الفارايب، املنطقيات، ج 

ىل االخالق، وجعلت املبدأ إت ووصلت وحسب، بل تعدّ اإلبستمولوجيا ولم تقف النسبية ىلع 
حد أة واملتعة، يقول حث عن الذلّ خالق عبارة عن ابلزمة، وأصبحت األأاألخاليق يف العالم الغريب يف 

عندما تضيق ىلع األخالق تلحرص يف األذواق الشخصية، يتبادل انلاس السؤال األخاليق: ما »الكتاب: 
وملسألة املتعة: ما اليشء املمتع؟ إنّهم يثبتون رغباتهم، ثّم حياولون عقلنة اختياراتهم ؟ األمر احليّسّ 

يكون اذليل هو اذلي يهّز الكب. وبدل أن تقّيد األخالق املتع  بلغة أخالقية. وعليه فيف هذه احلال،
)أرغب يف أن أقوم بذلك اليشء، ولكن عيّل أاّل أفعله(، تُعّرف املتع األمور األخالقية )أرغب يف أن 

  إخفاءً صنع القرار األخاليق ليس إاّل  أقوم بذلك اليشء، وسأجد وسيلًة جلعله صوابًا(. هذا اجلهد يف
 «.. املتعة يه املنطق األخاليقاذلاتية بغاللة  رقيقة  للمصلحة 

[Francis J. Beckwith and Gregory Koukl, Relativism: Feet Firmly Planted in Mid-Air, Grand Rapids, pp.20-21] 
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 اْلتائجاخلاتمة و

1-  
 
ها، يقوم ىلع إنكار مرجعية ادلين أو سلطانه يف تنظيم شؤون انلاس، بعضها أو لكّ  العلمانية مبدأ

 اإلنسان إلدراك احلقيقية واملنفعة الاكمنتني يف هذا العالم. ةانطالقًا من مرجعي

 ت العلمانية بمرحلتني، األوىل املعتدلة واثلانية املفرطة.مرّ  -2

اع الكنيسة مع العلم، واثلاين اثلورة الفرنسية، ىل ظهور العلمانية منها رصإت األسباب اليت أدّ  -3
 ر.واثلالث نظرية اتلطوّ 

 عن الواقع واحلياة. ئهقصاإي إىل فصل ادلين وعالقة باإلحلاد وال تؤدّ  ر ليس هلا أّي نظرية اتلطوّ  -4

نسنة، واثلالث ، واثلاين األل املنهج احليّس املباين اليت اعتمدت عليها العلمانية ونقدها، األوّ  -5
 النسبية املعرفية واألخالقية، ويه مباين غري تاّمة ويمكن نقدها عقلي ا.
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Summary 

First, the term “humanist” was given to the educated elite that had been greatly 
interested in the Greek and Roman culture; the elite that expressed itself 
through literature, art, and daily behaviors more than through philosophical 
discourse. This atmosphere was considered as a coup against the Church and all 
Christian heritage inherited from the Middle Ages. However, all this was done 
without giving any other proposal or alternative except the liberation from any 
authority, and the call for individualism, starting with thought and ending with 
behavior. Humanism believes in the instrumental reason to the extent of 
sanctification. The ideas of t humanists had dominated over most of the 
horizons of thought. In fact, they have subconsciously dominated over our 
thoughts as learned people. So, the reading of books was no longer related to 
the date or circumstances of their origins, which led to a closure of 
consciousness among the Islamists in particular; as a result of their strong 
abidance by inherited beliefs, that often led to extreme actions. In this article, 
we follow the deductive approach through observing the process of founding 
the thought of humanism by studying its foundations, and then analyzing them. 
We have concluded that the best way in dealing with humanism, as a modern 
intellectual theory, is to be with no excessiveness nor negligence, but through 
studying it deliberately and criticizing it objectively. 

Keywords: divine mind, modernity, humanization of the text, humanization of 

reason, humanization of awareness. 
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 دراسة يف مباين األنسنة وأسسها

 

 حممود حمروس حممود الشهاوى

 .مجهورية مرص العربية -يف فلسفة القانون وتارخيه، لكية احلقوق جامعة بنها دكتوراه 

 Mahmoudshahawy66@gmail.comالربيد اإللكرتوين:  
 

 اخلالصة
 وقد ،ذات الولع الشديد باثلقافة ايلونانية والرومانية ،فةىلع الرشحية املثقّ  اًل نسانيني أوّ أطلق اسم اإل

واألنماط السلوكية ايلومية أكرث من تعبريها عن طريق  ت عن نفسها عن طريق األدب والفنّ عرّب 
الرتاث املسييح املوروث من العصور  ه انقالب ىلع الكنيسة وّك  بأنّ يتمّي  وهذا اجلوّ . الطرح الفلسيف

ا من ىل الفردية بدءً إسلطان، وادلعوة  ر من أّي قديم طرح آخر سوى اتلحرّ الوسطى، ولكن من دون ت
، وقد سيطرت أفاكر اتلقديس إىل حدّ  األدايت تؤمن الزنعة اإلنسانية بالعقلو. بالسلوك وانتهاءً  ،الفكر

اإلنسيني ىلع معظم آفاق الفكر، بل سيطرت بطريقة غري شعورية ىلع أفاكرنا كمثّقفني، فقراءة 
لم تعد مرتبطًة بتاريخ وال ظروف نشأتها، مّما أّدى إىل حدوث انغالق للويع عند  انلصوص

اإلسالميني باألخّص؛ نتيجة صلتهم الشديدة باملوروث، فنتج عن ذلك أفعال متطرفة يف كثري من 
وسنتبع يف هذه املقالة املنهج االستنبايط من خالل رصد لعملية بناء فكر األنسنة من خالل  األحيان.

راسة مبانيها، ثّم ننتقل إىل حتليل أسسها؛ ووصلنا إىل أّن الطريقة املثىل للتعامل مع األنسنة بوصفها د
 نظريًة فكريًة حديثًة، بال إفراط وال تفريط، بل ينبيغ دراستها ونقدها بموضوعية.

  .: العقل اإلليه، احلداثة، أنسنة انلص، أنسنة العقل، أنسنة الويعاللكمات املفتاحية
---------------------  

 104-83، ص. الث، السنة اخلامسة، العدد اثل2022جملة ادليلل، 
 2022/8/25القبول:     ، 2022/8/10استالم: 

 انلارش: مؤسسة ادليلل لدلراست وابلحوث العقديّة
 املؤلف ©
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 املقّدمة
اذلي ال حدود هل، واذلي هو قها الفكر كون متعلّ  ،جتديد الفكر ادليين دعوة اعبرة للزمان واملاكن

ترتاكم ، وحيث حدود فاعليته هو العقل البرشي اذلي ال يهدأ وال يقف ،عرضة للتطوير واتلجديد
 السؤال اذلي يطرح نفسه ملاذا الفكر حباجة مستديمة للتجديد؟ لكنّ م. معارفه باتلقاد

ة ة القلوب، والقلوب أئمّ أئمّ ة األفاكر، واألفاكر العقول أئمّ » :يروى يف األثر عن اإلمام عيل 
  . [206، ص 11الكراكيج، مستدرك الوسائل، ج ]« ءة األعضاأئمّ  ، واحلواّس احلواّس 
ا، وباتلايل تشكيل املجتمع ا وسلوكي  األفاكر املنطلق األساس حنو تشكيل شخصية الفرد عقدي   دّ تع

ا وتلعب دورً  ،ه اعطفته وانفعاالتهجّ  بعده انلظري والعميل وتوهاته وسلوكه. فيه تشّك اإلنساين وتوجّ 
 ه.ا يف كتابة تارخيه وحضارتحموري  

وف حبثنا سنتناول نشأة األنسنة ومبانيها واألسس اليت بنيت عليها، فابلناء هو اهليك أو اتلنظيم، 
 ما يبتىن عليه اليشء باجلملة، ومنه قوهل تعاىل : س لغةً ااألس يقال: "بناًء عليه" أي نتيجًة هل. أّما

 ح ح اتلَّْقوحىل سح لَعح سِّ
ُ
ْسِجٌد أ ح تحْقوحى ِمنح اهللِ وقوهل تعاىل:  [108اتلوبة: سورة ] مح سح بُنْيحانحُه لَعح سَّ

ح
ْن أ فحمح

ح
أ

اٍر  ا ُجُرٍف هح فح ح شح سح بُنْيحانحُه لَعح سَّ
ح
ْن أ ْم مح

ح
ْْيٌ أ رِْضوحاٍن خح نَّمح وح هح ارح بِِه يِف نحارِ جح ويف هاتني   [109اتلوبة : سورة ] فحاْنهح

 ؛ا ورتبةً م عليه زمنً وهو متقدّ  ،ساس يكون ابلناءعىل قدر األف ،يعتمد عليه ابلناء األساس :اآليتني
عليها حركة  رضية املعرفية اليت تبتينهو األ". فاألساس املعريف ابلناء ثمّ  اًل وّ أساس األ" :يقال وذلا

 وال شّك  .هما عبارة عن بناءنّ إذ ؛ إةيّ مور املعنوية واحلسّ ساس رضورة سواء يف األىل األإواحلاجة . الفكر
ساس رصني تهاوت أىلع  تُب  لم  منظومة فكرية ما وكذا ّك . ساسابلنيان ىلع قدر توثيق األ علوّ  أنّ يف 
اليت ال غىن  وقبوهلا العامّ  ،ربة العلمية والعمليةساسها اخلأيشء فكرة  فأساس ّك  أن تتهاوى. و اكدتأ

 ؛32، ص 1ج  ،نآاملفردات يف غريب القراألصفهاين،  الراغب؛ 22، ص 1ج  ،قواعد اتلفسري، السبت] عنها.
وآخرون،  الزيات؛ 156، ص 1ج  ،الفوائد ،اجلوزية؛ 103، ص 1ج  ،ات اتلعريفاتلوقيف ىلع مهمّ ، املناوي

  [17، ص 1ج  ،املعجم الوسيط
وقد بنيت األنسنة ىلع أربعة أسس رئيسية، أثّرت يف اإلنسان وحتّكمت يف اعمله، وهذه األسس 

 بُني ت عليها أفاكر أصبحت عماد املجتمع الغريب.

 أّواًل: نشأة األنسنة
" اإلنيس"أو  "اإلنساين"هذا املصطلح. فصفة  سم فيما خيّص  اتلفرقة بني الصفة واالاًل ينبيغ أوّ 

(Humaniste) ام. أمّ  1539ية منذ القرن السادس عرش، باتلحديد اعم بّ وت يف اللغات األورشتقّ ا 
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 يف القرن اتلاسع إاّل  فلم تشتّق  (Humanisme) سم أو املصدرلكمة الزنعة اإلنسية ىلع هيئة اال
تطلق ىلع  "اإلنيس"أو  "اإلنساين"ا منذ وقت طويل. واكنت مدلوهلا اكن موجودً  عرش، مع العلم أنّ 

علوم ايلونان والرومان القديمة، واكن ظهورهم بني القرنني يف  ة  لم، وخباّص رين يف العابلاحثني املتبحّ 
اإلنسان يف اللغة الالتينية، وهدفها حتقيق  تعينف (Humano) لكمةوأّما الرابع عرش والسادس عرش. 

املجاالت. واحلركة اإلنسية حركة متفائلة باإلنسان وبقدراته ىلع  املثل العليا للكمال اإلنساين يف ّك 
 [75 ىل اتلنوير األورويب، صإصالح، مدخل ] .ىل أقىص حدود الكمالإل العطاء واإلبداع، واتلوّص 

خون ها يه فكرة إحياء الرتاث القديم، أو كما أسماها املؤرّ ولقد اكنت إحدى مظاهر انلهضة وأهمّ 
ون هم اكنوا يهتمّ ألنّ "؛ اإلنسانيني"رف املشتغلون بهذه ادلراسات باسم . وقد عُ "العلومإحياء "حركة 

 "اإلنسانيني"ذت عبارة خّت ا. ولقد يا يف اتلاريخ البرشا جديدً شيئً  دّ بدراسة اإلنسان نفسه، وهو ما يع
نون القديمة. داب والف املثل األىلع للنهضة وشغف باآلمن تبىّن   واسع، يقصد به ّك معنيني: معىًن 

اء، كنسيون، أساتذة جامعات، أطبّ )فون منبثقون عن الربجوازية ق، يقصد به أناس مثقّ  ضيّ معىًن و
زونه بأدواته الفكرية، ويدخلون يف محاية األمراء يعربون عن نزعة املجتمع وجيهّ  (فونوموّظ 

بيرتارك  -كثريون ذهب كما  -رين اإلنسيني ل املفكّ ويتقاضون رواتبهم ويقومون بادلاعية هلم. وأوّ 
(Francesco Petrarca )(1304 - 1374 )أيلغيريي  دانيتىل إ رجعه، وبعضهم يم(Dante 

Alighieri) (1265 - 1321  .)واكن من أشهرهم يف القرن اخلامس عرش بيك املرياندويلم (Pic de la 

Mirandole). [ ،102 صالربعم، اثلورة الصناعية وأثارها االجتماعية والقانونية] 
ا باجلمال. وبعد أن حبثوا ا بالغً هتمامً اون هذا العرص، يهتمّ املفّكرون يف فاكن  ،ا يف عرص انلهضةأمّ 

اذلات واالستمتاع  قوا يف أنفسهم املثل األىلع لإلنسان، فاكنوا يؤمنون حبّب قوه، أرادوا أن حيقّ عنه وتذوّ 
أنواع احلياة اليت  أن يعيش ّك  يف الرغبة يرغب ّك  يمتداد الفرد، اذلاىلع األرض، وإثبات األنا و

ة، ومن ال ة لإلنسان إرادة القوّ صبحت الصفة املمّي ون، فأرها. اكن يريد نفسه ملك الكيمكن تصوّ 
 [82 ]حاطوم، تاريخ انلهضة األوروبية، ص.  باخلري، اكن يبحث عن الشهرة بالرشّ يستطيع أن يتمّي 

يف إحلاد الفالسفة. فالطبيعة اإلنسانية عندهم يه مفهوم  ويف القرن اثلامن عرش ألىغ مفهوم اهلل
اإلنسان، موجودة عند مجيع انلاس. فإنسان الغابة وإنسان الطبيعة مثلهما كمثل الربجوازي، خاضعان 
للتعريف نفسه، ويمتلاكن اخلصائص األساسية نفسها. ومن هنا ظهرت فكرة الوجودية، اليت تعرّب عن 

، ويلتيق بالعالم وينبثق منه، ثّم يعرف بعد ذلك ماهيته وإماكنياته ووظيفته يف أّن اإلنسان يوجد أّواًل 
]سارتر، الوجودية العالم. فال وجود لطبيعة إنسانية، ولن يكون اإلنسان شيئًا سوى ما سيصنعه بنفسه. 

 [31 – 29مزنع إنساين، ص 
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ال تعىن األنسنة سوى بأن حيقق اإلنسان أكرب قدر ممكن من اتلطابق بني أقواهل وأفعاهل، رشيطة 
انطواء تلك األفعال واألقوال ىلع تثمني اإلنسان كأىلع قيمة يف الوجود. وكذا رشيطة وقوعها يف 

 اخلصائص العاّمة لألنسنة، واليت تتمّثل يف األيت: 
 معيار اتلقويم هو اإلنسان. -1

 اإلشادة بالعقل، ورّد اتلطّور إىل ثورته ادلائمة. -2
 تثمني الطبيعة واتلعايط املتحرّض معها. -3

 القول بأّن اتلقّدم إنّما يتّم باإلنسان نفسه. -4
 [62،  ص مقاالت يف الفكر األنسين ..آالم من نسيج خاص]خريي، تأكيد احلّسّية اجلمايلة.  -5

الفكر اتلنويري، ويف الفكر العريب قام املفّكر حممد أركون برتمجة فاألنسنة يف الفكر الغريب ويلدة 
الكمة الالتينية بما يماثلها باملعىن الالكسييك للكمة، وليس باملعىن الضّيق املحدث. فأركـون قام 
 بنحت هذا املفهوم للتفرقة بني الزنعة اإلنسانية واألنسنة؛ وذلك ألّن األوىل ترّكز انلظر يف االجتهادات
الفكرية تلعقل الوضع البرشي وفق آفاق جديدة. فقد اقرتح أركون مصطلح األنسنة يلقوم بلفت 
االنتباه إىل رضورة إاعدة اتلفكري يف الزنعة ادلينية اإلنسانية، بأنّه ال سبيل إىل االعتماد بمصري اإلنسان 

بن ]احها العقل ويدافع عنها. اعتناًء شاماًل نقدي ا، بدون التساؤل الفلسيف عن آفاق املعىن اليت يقرت
بستمولوجية ملفهوم األنسنة يف املرشوع إمقاربة  ..حليمة، أنسنة الظاهرة ادلينية يف الفكر اإلساليم احلديث املعارص

 [125و 124 دلى حممد أركون، ص يالفكر
ضع من خالل ما سبق يمكن تعريف األنسنة الغربية بأنّها حترير لذلات اإلنسانية يف وعيها، بو

اإلنسان يف موقع املركز يف الوجود، من خالل جعل العقل اإلنساين املرجع واحلاكم األّول يف فهمه 
للنصوص، تلكون أفعاهل نابعًة عن مرجعية وعيه اذلايت؛ باعتباره صاحب السلطة يف ّك ما يتعلّق 

 بمعارفه.
 ثانًيا: مباين األنسنة

 ةاملاد/  اإلنسان والطبيعة -1
لفظ الطبيعة عندما نقرأه يف السياق الفلسيف املاّدي قد يتبادر لذلهن األشجار وابلحار، ولكن هذا 
لفظ خادع. فصفات الطبيعة يه ذاتها صفات املاّدة باملعىن الفلسيف. وقد فّك هتلر شفرة اخلطاب 

« أو الشفقةجيب أن نكون مثل الطبيعة، والطبيعة ال تعرف الرمحة »الفلسيف الغريب حينما قال: 
؛ وذللك نرى أّن لكمة املاّدة جيب أن حتّل حمّل لكمة الطبيعة. [241]املسريي، اإلنسان واحلضارة، ص 
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 فالطبيعة تساوي املادة، واإلنسان الطبييع هو اإلنسان املاّدي. 
 مغلق مكتف   يك بال هدف أو اغية، نظام واحديه نظام يتحرّ  -ني يّ ر املادّ تصوّ  يف -الطبيعة 

 من ثنائية ، وبداًل ي املادّ ويبتلعه احلّي   اإلنساين خيتيفأ منها. فاحلّي ه، واإلنسان جزء ال يتجزّ بذات
 [273 ، دفاع عن اإلنسان، صياملسري] املادة. / اإلنسان والطبيعة، تظهر الواحدية الطبيعة

الطبيعة  حييط بنا لم خيلقه أحد، وأنّ  يالعالم اذل ة، ويرى أنّ بأولوية املادّ  ياملادّ  هاجّت يعرتف اال
 ..اكمل، دحض املثايلة]ا، واإلنسان جزء منها. ا موضوعي  وجودً  دالعالم موجو ة أنّ يّ د املادّ ا. وتؤكّ موجودة أزيل  

 [170 ية، صمن املثايلة والواقعية واملادّ  دراسة حتليلية ونقدية لّك 
ن هما: املصدر اإلغرييق واملصدر املسييح. يدرفاحلضارة الغربية منذ عرص انلهضة تعتمد ىلع مص

 ىل فصل احلياة ايلومية عن املساحة األخالقية، وباتلايل تمّ إى بني هذين املصدرين أدّ  وهذا اتلاليق
مزتج مبحث اإلهل يف اخر، وا لآللزتام واإليمان وادلين، فلم يعد أحدهم رشًط تفكيك العالقة بني اال

ىل )وحدة الوجود إلت تسميته )وحدة الوجود الروحية( اليت حتوّ  اإلنسان والطبيعة. وهذا ما تمّ  مبحيث
. ووحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود املاّدية قد خيتلفان يف بعض األوجه الفرعية، إاّل أنّهما ية(املادّ 

يف العالم )أي يف الطبيعة يّتفقان يف األساسيات وابلنية. فجوهر األوىل يسىّم اإلهل، فاإلهل حّل 
واإلنسان(. فاإلهل هو األصل، والعالم ما هو إاّل وهم. أّما جوهر اثلانية يسىّم قوانني الطبيعة )الطبيعة / 

تفسري ّك الظواهر. فأّي منظومة حلويلة  -من خالهل  -املادة( أو القانون الطبييع. فهو قانون شامل يمكن 
ماّديًة يف فرتتني متتايلتني، أو تصبح روحيًة اسًما ماّديًّة فعاًل يف الوقت  كمونية يمكن أن تصبح روحيًة ثمّ 

نيس هيلر غوهو ما وصفته الفيلسوفة املجرية إ نفسه. وهذا هو املعىن احلقييق الحّتاد املقّدس والزمين.
(Ágnes Heller ) ّالطبيعة، ىل ظهور اإلنسان يفإى ر أدّ ه أنسنة الفلسفة، أي أنسنة الكون، وهو تصوّ بأن 

  [257 ، ص، تهافت مفهومات العلمنة يف العالم العريبي]املسري. أي اإلنسان الطبييع
( أن اإلنسان هو مستقبل اإلنسان. وقد Francis Pongeيرى الشاعر الفرنيس فرانسيس بونج )

وهذا »( عن تلك املقولة قائاًل: Jean-Paul Sartreعرب الفيلسوف الفرنيس جان بول سارتر )
صحيح تماًما. لكّننا نقع يف اخلطإ إذا فهمنا من هذا القول أن هذا املستقبل مكتوب يف السماء، وأّن اهلل 
يعلمه، فهذا لن يكون ابلتّة مستقباًل. أّما إذا عنينا من هذا القول أّن أي إنسان يظهر، يكون ثّمة 

]سارتر، الوجودية مزنع « ينتظره، فعندئذ  يكون اللفظ صحيًحا مستقبل عليه أن يصنعه، مستقبل بكر
 .[44و 43إنساين، ص 

 لالعقتقديس  -2
ا ىلع الكون. فالغرب هيمنً إلًها ماتلقديس، فيه أصبح اإلنسان  تؤمن الزنعة اإلنسانية بالعقل إىل حدّ 
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د فالعقل بمجرّ . األشياء بال رشعحقائق  ىلإه القدرة ىلع الوصول ام العقل وأعطان عرص انلهضة قدّ إبّ 
 املعارص، ص يف الفكر العريب عبده، أنسنة الويح]خر. آ نلفسه، وليس ألحد ه إاّل ؤأن خلق، ال يكون وال

 .[185و 184
 اكنط يبتىن هلا عقلها العقدا ل كوجيتو ديكارت، ثمّ ناقوسها األوّ  واكنت رحلة هذا اتلغيري قد دّق 

(Immanuel Kant) هيجل منطقها اجلديل، وابتكر (Hegel ) يف حماولة تفسري لشمويلة اتلاريخ
 حلقوق العقل . حيثما ال سيادة إاّل ل ىلع اثلاينا لألوّ وفهم سرية اتلعارض بني العقل والواقع، منترصً 

 [12 ، أنسنة اذلات، صيصفد]ال ".نسانحاكمية حقوق اإل" ـ عنه بلقيادة العالم، وهو ما يعرّب 
 وحدة العلوم -3

ة. حيث بدأ ه شامل ويمثل مجيع العلوم اخلاّص هيجل أشهر نظام ميتافيييق يفرتض أنّ  نظام يعدّ 
ىل إل ، تتحوّ اكفيةً  ة إذا زادت زيادةً يّ كمّ  نظريته اليت تساعد ىلع إجناز توحيد العلوم من فكرة "ّك 

مجيع  أنّ  بتلك الفكرة، حيث أوضح هتمّ ااكن أكرث من ( Rudolf Carnap)ا اكرناب مّ أكيف". 
 -بالعلوم الطبيعية أو بعلم انلفس أو بالعلوم االجتماعية  ةً تعلقم عن كونهاانلظر  بغّض  -املفاهيم 

 [294 السالم، وحدة العلوم عند فيليب فرانك، ص عبد]ىل أسس مشرتكة. إ ما ترتدّ إنّ 

 د أنّ فهو يؤكّ ة ىلع فكرة الوحدة، وبشدّ ( Karl Raimund Popper) ريموند بوبراكرل  ولقد دافع
ىل جانب إما املحاولة واخلطأ، العلوم االجتماعية تكشف عن مسار العلوم الطبيعية نفسه، وال سيّ 

. اتلخمني واتلفنيد. فالعلوم االجتماعية والطبيعية ال يمكن الفصل بينهما من وجهة نظر منهجية
 [37 بيعية، ص، اكرل ديموند ووحدة املنهج بني العلوم االجتماعية والعلوم الطوايف]

ولقد نتج عن استمرار تلك األفاكر، قيام ثورات علمية متتايلة، وبسطت العلمانية سيطرتها ىلع 
 ،ن مصدًرا للمعرفةوكيلة، بداًل من أن ءادلراسة واملسا احلقول املعرفية، وأصبح ادلين حتت حمّك 

حقول علم  ، ويفجتماعيةً ا يف حقول علم االجتماع كونه ظاهرةً  تداوهل يف الفكر الغريب فأصبح يتمّ 
ة جمموعة من العلوم، مثل: العلوم املبنيّ  ت. واستبعدي انفس ما حتلياًل ، وربّ فرديةً  انلفس كونه جتربةً 

القوانني  ية داخل هذه العلوم توازيّ نه ال يمكن إجياد قوانني حسّ ؛ إذ إعلوم السحرو، ىلع الويح
 - 3275 دراسة نقدية إسالمية، ص ..دراسة ادلين يف الفكر الغريبالسيف، أنسنة مناهج ] الطبيعية دلراستها.

 [3286 صو 3277
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وعمدت وحدة العلوم إىل تصنيف ّك أنواع العلوم يف جدول، بما فيها العلوم الطبيعية. فيه تهدف 
إىل حماولة إخضاع ك يشء للسببية الصلبة اليت تدعو إىل اتلحّكـم الاكمل يف األسباب، والقدرة 

ّمة ىلع معرفة أسباب ك يشء، والسيطرة اتلامة عليه. فمثاًل: )أ( يؤّدي إىل )ب( يف اعلم األشياء، اتلا
إذن )أ( يؤّدي إىل )ب( يف اعلم اإلنسان، وما ال يندرج حتت هذا ال يستحّق ادلراسة. وباتلايل تّم 

عادها حتت شعار أنّه ال تفكيك العلوم اإلنسانية. فأجزاء كبرية من السلوك والويع اإلنساين تّم استب
 يمكن دراستها علمي ا، أي أنّه ال يمكن دراستها ماّدي ا، أي ال يمكن دراستها من منظور وحدة العلوم.

 وما بعدها احلداثة -4
أيدولوجيا القرون  ت حمّل غربية ودلت مع بداية عنرص انلهضة، وحلّ  ااحلداثة يه أيدولوجي
 تقود الفكر والفعل جيب أاّل  -مع عقائدها اخلاطئة  -الكنيسة الاكثويلكية  الوسطى. ومقتضاها: أنّ 

 يفالغرب  ..احلداثة كنينج، حداثة ضدّ ] .اإلنسانيني، بل باألحرى العقل باعتباره املية اجلوهرية لإلنسان
 [108 مربيايلته، صإحداثته وما بعد حداثته و

بأن احلداثة ليست ( Jean Baudrillard)دريار يقول الفيلسوف الفرنيس واعلم االجتماع جان بو
يه العقلنة وال اإلستقالل اذلايت للوىع، إنما يه إاعدة تدريب هذه اذلاتية املفقودة يف منظومة من 

ها اتلفكيك القيم، بل إنّ  متساخ ّك اه. احلداثة ليست ع املوجّ صات يف مفاعيل املوضة واتلطلّ التشخّ 
بودريار، ]. ختالط العامّ تلباسها حتت شعار نوع من االاالقيم القديمة دون جتاوزها، مع  لّك  العامّ 

 [194 احلداثة، ص

، تلحرير البرشية من اجلهل. ولكن ما يه انلتيجة: ميةً تقدّ  ةً قوّ بوصفها دخلت احلداثة اتلاريخ 
ّ اروب ادلموية، ن، صعود انلازية، معسكرات االعتقال واإلبادة اجلماعية، احلان اعمليتاحرب ساع ت

، وفقدت احلداثة م مشكواكً الفجوة بني األغنياء والفقراء. وهذا ما جعل اإليمان بفكرة اتلقدّ 
. هذه الرؤية "ما بعد احلداثة"تسميته  ا جعل الغرب يبحث عن رؤية كونية، وهو ما تمّ مصداقيتها، ممّ 

 يفالغرب  ..احلداثة كنينج، حداثة ضدّ ] .للحداثةاجلديدة، تندرج يف سياق اإلدانة والرفض لألسس املعرفية 
  [112و 111 مربيايلته، صإحداثته وما بعد حداثته و

هلإ. فهذا العرص  ا يف عرص احلداثة، فيف عرص ما بعد احلداثة ال يوجد أّي إلهً  يفإذا اكن العقل البرش
املغرور  يل البرشعرتاضات ىلع العقوجهت فيه اال يهو عرص عدم وجود املحور، وهو العرص اذل
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 [125 ، احلداثة وما بعد احلداثة، صالرايج] .واملتكرّب 

حتّدد  -يف القرن اثلامن عرش  -عندما سيطر الرأسمايلون ىلع رقابة اآللة واتلكنولوجيا والعلم 
مصري البرشية. فّك فرد  ىلع األرض سريغم ىلع أن يصبح مستهلاًك للبضائع املنتجة، ورساعن ما 

واق األوروّبّية متخمًة؛ ونتيجة ذللك وجب أن يتوجه فائض اإلنتاج إىل آسيا وأفريقيا. أصبحت األس
فاستمّرت املصانع األوروّبّية يف زيادة الكّمّية اإلنتاجية للسلع الفاخرة، واستمّر حبثهم عن أسواق هلا يف 

أفريقية أو آسيوية أن  ابلالد اإلفريقية واآلسيوية. ولكن اكن من املستحيل أن تنتظر من رجل أو امرأة
يستعمل هذه املنتجات يف القرن اثلامن عرش أو اتلاسع عرش، حّت لو أعطيت هل دون مقابل. فدليهم 
وسائل أخرى للبهجة والرسور، دليهم منتجاتهم الوطنية اخلاّصة بهم. يف هذا اخلصوص، لم يكن دلى 

تطيعون عمله، اكن هذا باألحرى عمل الرأسمايلني األوروّبيّني أو املهندسني أو املنتجني ما يس
املفّكرين. وقد تمّثل مرشوع املفّكرين بأنّه ىلع مجيع شعوب العالم أن يصبحوا ىلع شالكة واحدة، جيب 
عليهم أن حييوا نفس احلياة، ويفّكروا نفس اتلفكري. وما دام اتلاريخ وادليانة واثلقافة مجلًة، والفكر 

]رشيعيت، املدنية واحلضارة، ة املجتمع؛ هلذا اكن جيب تدمريها أّواًل. والفّن واألدب يه اليت تكون شخصيّ 
 [43 - 40ص 

قّدمت أوروبا ثقافة جديدة اسمها "احلضارة"، وعرضتها ىلع العالم بأكمله، وبتعبري أدّق: فكمة 
اتلحرّض، معناها اتلحرّض يف االستهالك، فاإلنسان املتحرّض هو اذلي أصبح ذوقه يتطلّب أصناًفا 

، تّم تعريف احلضارة حضاريًة مستوردةً من أوروبا، وأشاكاًل جديدةً يف املعيشة. وليك يتّم إقناعهم بذلك
ىلع أنّها املدنية. وبذلك تعاون انلاس مع األوروّبّيني يف رسم خطوط اتلحرّض بصورة أكرث فاعلية. فهم 
ُد خملوق  ال مايض هل  جعلونا نعتقد أّن اتلمّدن واثلقافة صناعة أوروبية يمكن استريادها. وهذا و ج 

]رشيعيت، املصدر السابق،  عن خصائصه اإلنسانية. حمروم  من تارخيه وديانته، غريب  عن جنسه ، غريب  
 [45 - 41ص 

 ثاثلًا: أسس األنسنة

 أنسنة انلّص  -1

يكون انلص "؛ إذ انلقد اجلديد"، فقد تشك مصطلح مبىن ومعىن انلّص  ةتتابع اجلدل حول كينون
 بانلّص  ىل ما سيّم إوال بالزمان وال املاكن. وتالحقت ادلعوة  ،، ال صله هل بالسرية اذلاتيةكيانًا مستقال  
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 املقولة كما تعرّب  ه،ه ال يعكس سوى نفسه، وال صلة هل بمنشئنّ أ، وخت ذاتية انلّص املغلق، وبها ترسّ 
املرجعية،  ةاالحتمال هو الركي بتارخيه. ومن هنا يظّل  تماس للنّص  ّي أ تنيف ، واليت"فموت املؤلّ "اذلائعة 

 [16 ، صعيد، لغة انلّص ] دة.االحتماالت الواردة واملتجدّ  يه -ال املعىن الواحد  - املعاين ظّل وت

أنواع املعارف، حبيث يكون من  ذللك، فقد نادى أصحاب الزنعة اإلنسانية إىل تعميم ّك  ونتيجةً 
أن اكن الكتاب مات عقدية، بعد د بمسلّ وا الكمة اإلهلية وانلصوص دون اتلقيّ اجلميع أن يفرّس  حّق 
صبحت مجيع املعارف أ ومن ثمّ  وحدها القادرة ىلع فهم معانيه. يه نة  س حكًرا ىلع جمموعة معيّ املقدّ 

 [175 املعارص، ص الفكر العريب يف الويح ةنسنأعبده، ] .للجميع متاحة -فيها الكتاب املقدس  بما -القديمة 
نسان، معرفة خارجة عند اإل ا رفض ّك مضمونه من فكرة   أنسنة انلّص  انطلقت إيديولوجياوقد 

وتطبيًقا  ،ادليين رفع اعئق القداسة عن انلّص  ةرجعيرض هذه املو ادلين. وغأ ولو اكنت من قبيل الويح
استبداهلا جرى ىلع اتلقديس واتلعظيم، و تدّل  حذف مجيع املصطلحات اليت تمّ  ايدولوجيهلذه األ

 [18و 17 القرآين، ص اثر خطاب اهلامش املعارص ىلع انلّص  ،مقراين]ية. ىلع املادّ  بمصطلحات جديدة تدّل 
 من خالل إخضاعه نلظام اللغة إاّل  القرآين ال يمكن أن يتمّ  فهم انلّص  نّ أتأكيد احلداثيني ىلع  نّ إ

اكن انلظام سائًدا فيها  ىل ثقافة ابليئة اليتإ يإخضاع انلظام اللغو ها، ومن ثمّ بد جتسّ  العربية اليت
عجز عن حتقيق ما  يساس املنهج ابلنيوي، اذلأ. فهذا الفهم هو ليهبمصدره اإل قطع انلّص  ىلإ ييؤدّ 

 ألنّ  ؛عجاز القرآينتطمع إيله انلصوص بعيًدا عن منشئها. واحلاجة أصبحت ملحة للرتكي ىلع اإل
. جازعاإل ، وهذه االعتيادية بعيدة عن حدّ "اعتيادية انلص القرآين"ملقولة  عدم القول به انتصار  

 [17و 16انموذًجا، ص  "عربية انلص" يانلظام اللغو ..القرآين عند احلداثيني ، أنسنة انلّص يالعريط]
ومّما زاد من حّدة أنسنة انلّص بشك  اعم  "غري انلّص القرآين" أن ظهرت وانترشت وسادت انلماذج 
االخزتايلة يف الصحافة واإلعالم. فهم ال خيتلقون احلقائق )يف أغلب األحيان( وإنّما جيزتئونها؛ وذلك 

 الوقائع اليت يكتب يرجع إىل أّن املشتغل باإلعالم، ليس عنده فسحة من الوقت للنظر العميق يف
عنها؛ وذللك ارتبط اإلعالم بما يسّمونه باألحداث الساخنة، اليت يضطّر اإلعاليم إىل عزهلا عن أّي 
سياق أو خلفية تارخيية أو اجتماعية وأي دوافع إنسانية مرّكبة، وأي إشاكيلات سابقة. وإن حدث 

ها يف حّي صغري من الوقت. وقد أّدى ذلك وأدرك اإلعاليم بعض األبعاد املرّكبة، فرئيس اتلحرير يريد
إىل سيطرة اإلعالم ىلع العقول، وبدأت انلماذج االخزتايلة تهيمن ىلع السواد األعظم من البرش. وال 
شّك أّن إيقاع احلياة احلديثة اآلخذ يف التسارع ال يسمح بأّي تأّمل أو تفّكر؛ وذلا جيد اإلنسان نفسه 

ا الستخدام الصيغ اللف  [326و 325]املسريي، دفاع عن اإلنسان، ص ظية اجلاهزة والصور انلمطية. مضطر 
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ومن املحال يف جتّنب أنسنة انلّص )غري القرآين( أن يدرك املتليّق أنّه ال يأيت للنّص أو الظاهرة بعقل 
يّة يشبه الصفحة ابليضاء، وإنّما بعقل مثقل باإلشاكيلات واألنماط والتساؤالت، عقل هل مسلّماته الكّ 

( "ما قبل الفهم". وهذا ال يعين السقوط يف David Carolوانلهائية، وهذا ما سماه ديفيد اكرول )
اذلاتية، من خالل إبراز األنا شّفافًة مستقلًّة عن ّك هيمنة، بل إنّه يأيت للنّص أو الظاهرة متسلًّحا 

االحتفاظ بمسافة بينه وبني هذا  باألفاكر والتساؤالت واتلحّيات واملسلّمات، بما جيعله قادًرا ىلع
   [ 307]املصدر السابق، صاألفاكر مع إخضاعها للتساؤل، وجتاوزها إن ظهر عجزها اتلفسريي. 

 أنسنة العقل -2
باعتبار العقل يف مرحلة تايلة للماّدة. فماّدية العالم رشط  -يف مراحلها األوىل  -بدأت أنسنة العقل 

حيتاج اإلنسان إىل استعارة وسائل داخلية من خارج اعلم الطبيعة / ملعرفته، ولفهم هذا العالم ال 
املادة، فهناك حواّس اإلنسان اخلمس اليت ترصد املحسوسات، وهناك عقله اذلي يرّكب تلك 
املحسوسات. فاملعرفة يه انعاكس للواقع اخلاريج يف دماغنا غرب إحساساتنا، والعقل ما هو إاّل صفحة 

م فيها. ثّم انتقلت أنسنة العقل إىل أنّه ال توجد حدود للمعرفة، فّك ما هو موجود بيضاء واملعرفة ترتاك
قابل ألن يعرف، والتساؤالت امليتافييفية ليست موجودًة وليست موضواًع للمعرفة. واملاّدة ال تسبق 

خالق العقل فحسب، وإنّما تسبق األخالق. فمنطق احلاجة الطبيعية املبارشة هو اذلي يتحّكم يف األ
 [18و 17]املسريي، الفلسفة املاّدية وتفكيك اإلنسان، ص اإلنسانية. 
: مشكة ،اعلج ثالث مشالكت رئيسية، يهنقده للعقل العميل اكنط يف فق عليه أنّ من املتّ 

 يوجود إصلة عن طريق العقل، كمبدمجيًعا متّ  خالق، مشكة ادلين، مشكة احلرب والسالم. ويهاأل
من ادلاخل وليس من  هذا اإللزام يأيت خالق الاكنطية ترتبط بفكرة اإللزام، لكنّ . فاألومعيار معريف

ا ادلين عند اكنط فال يمكن االستغناء اخلارج، فهو إلزام يعطيه اإلنسان نلفسه، بوصفه اكئنًا اعقاًل. أمّ 
للنقض  قابلةً  وتأويالت   عنه، ولكن برشط ترويضه عن طريق العقل. فتعايلم الكنيسة تبىق اجتهادات  

هائل، اكنط واحلداثة من ]ه. يشء غري يواتلبديل، والعقل هو الضامن الوحيد لسالمة االعتقاد، وليس أ
 [246اتلداعيات السلبية اىل احلاجة العربية لدلرس، ص 

( René Descartes)قام به ديكارت  وهذا ما سابق ليس أمًرا سهاًل، ياإلطاحة بإرث فكر نّ إ
ىل داخله إالعودة  -حبسب ديكارت  - معتمًدا ىلع العقل. فعىل االنسان عقالينس ملسار حني أسّ 

س ألن يصبح يؤسّ  ، وإلزام اإلهل املهيمن. ومن ثمّ ًدا من إلزام انلظام الكوينن ويعرف، متجرّ يلتيقّ 
 بعد -تب هل كُ  ي، اذلينسانواملذهب اإل ا يعترب احلجر األساس يفمّ إد نفسه، وهذا اإلنسان هو سيّ 

املراوحة  ..ا]مرتىض، ديكارت أسريً أغلب اتلفاصيل.  كاء عليه يفاالتّ و الغرب يف أكرث اتلوّسع - ديكارت
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 [220 بني العقالنية وامليتافييقيا املدرسية، ص
ىل عقلنة العالم وحترير اإلنسان من إست هلا فلسفة األنوار، اكنت تهدف حتمّ  العقالنية اليت نّ إ

ر سياق اتلطوّ  ها أخذت طابع ال عقالنيًا يفلت إرادته، غري أنّ استعادته وكبّ األوهام واخلرافات الت 
عملية اخزتال  األزمة احلقيقية للعقل تكمن يف . إنّ "أفول العقل" بـ ، ونتج عن ذلك ما يسىّم اتلارييخ
 - مالقد منذ - حرص الفكر الفلسيف ياذل استبعاد العقل املوضويع ، ويفهذا الطابع األدايت العقل يف

 االخزتايلة انلظرة هذه. واحلّرية والتسامح اكلعدالة اإلنسانية والقيم الكّّية املعاين إدراك ىف أهّميته ىلع
سات االقتصادية استخدامه من قبل املؤسّ  ، وتمّ "تشّيؤ" بالـ اإلنسان أصيب أن عنها نتبع للعقل،

ا أو مقاربة بوصفه رش   يتمنري، العقل األدابو ]كريس املصلحة واهليمنة بصورها املختلفة. تلوالسياسية 
 [101و  98و 97، ص انلظرية انلقدية ملسألة الرشّ 

باملقارنة مع املايض يتبنّي الفرق الشاسع بني القداىم من جهة، وبني املعارصين املحدثني، فالقداىم 
ازاتها، وعملوا ىلع من العرب واملسلمني انفتحوا ىلع اثلقافات واستوعبوا معطياتها، وأفادوا من إجن

صهرها وتوظيفها بصورة خالقة ومثمرة. غري أّن العقل املعارص ينشغل بعقلية انلموذج ومنطق اتلطابق 
مع األصل. هذا العقل يعاين من تناقض بني ما يريده ويطمح إيله، وبني ما يفّكر فيه ويقدر عليه. غري 

كوم بموقفه األيديولويج، األمر اذلي جيعله أّن هذا العقل ال يصدر عن هوى املعرفة، بقدر ما هو حم
]حرب، حديث انلهايات.. فتوحات العوملة ومآزق يتعاىط مع األحداث والقضايا باأليلات العقيمة ذاتها. 

 [69اهلوّية، ص 
داع  لوا العقل عن وظيفته الكونية، اليتسالمهم يوم أن عّط إخرية خذل املسلمون القرون األ يف

ابلحث  منهج يف القرآن إىل مبارشتها وانلهوض بها. حيث لم يزنل كتاب سماوي أمر العقل بتبيّن 
 القرآن مثاًل: يف فليس. القرآن مثل -الحظة الظواهر الكونية وم العقيل االعتماد ىلع يقوم - الكوين

تدعو العقل إىل  موراأل هبهذ قةاآليات املتعلّ  ّك  . ومن الالفت للنظر أنّ بعينتّ ا رساج عقلك، ثمّ  ئطفأ
، واملرشوع اتلغريب ساليمبني املرشوع اإل ..اجللينيد، فلسفة اتلنوير]مالحظة وارتباط الظواهر بعضها ببعض. 

 [36و 35ص 
، جيب تركي اتلفكري من خالل الربط بني املنظور ساليمنسنة العقل اإلجنّب أوكمحاولة تل

ف من خالل بناء عقل مثقّ  ذلك يتمّ يف. ووانلقد الفلس نساينوالرؤية االجتماعية والتساؤل اإل اتلارييخ
 أساسيتني:ع بوظيفتني يتمتّ 

ىلع املحتويات،  معياريةً  ف يمارس سياديةً املثقّ  أنّ  االهتمام بمسألة املعىن. وهذا ال يعين :األوىل
ظ املعىن. واتلميي بني املعىن ة حول رشوط تلفّ املعىن. ولكن يضاعف األسئل يف فهو ليس خببري خمتّص 
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 . يوتأثريه، وبني املعىن احلريف واملعىن املجاز
ع األمثل بهذا احلقوق، ملناهضة ادلفاع عن حقوق العقل، من خالل وضع رشوط للتمتّ  :اثلانية

ة للفكر تسبق دات متجدّ ق بممّي ف هذا تتعلّ مهام املثقّ  فإنّ  الفوىض ادلاليلة واملفاهيمية. ومن ثمّ 
 [148و147 أركون، األنسنة واالسالم، ص]. يلتني األخالقية والسياسيةواملسؤ

 أنسنة الويع -3

تبلور ويع اإلنسان باملسار احلضاري مع نشأة الزنعة اإلنسانية كحركة فلسفية واجتماعية، امتّدت 
من القرن الرابع عرش وحّت القرن السادس عرش، وتعرف بإنسانية انلهضة، واليت صاحبت حركة 

احلضارية اإلصالح ادليين. وهذه احلركة، قد ارتقت إىل حركة تنوير يف القرن اثلامن عرش. والقيمة 
أبوسنة، ]هلاتني احلركتني تأّسستا ىلع إجالل اإلنسان، وىلع إعمال العقل من حيث إنّه عقل مبدع. 

 [282 أنسنة جمتمع املعرفة، ص
ومّما يزيد من معّدل االنغالق للويع عند اإلسالمينّي أّن ثقافتهم شديدة الصلة باملوروث، وعالقتهم 

ة، وال يملكون أجوبة واضحة عن قضايا العرص الواقعية، فيتم بالفكر احلديث سطحية، بل تكون معدوم
]بلقزيز، ىف نقد بأن الرتاث دليه أجوبة عن معضالت ايلوم.  –من باب اإلحياء  –االستعاضة باتلقرير انليص 

وهو ما دفع اخلطاب احلدايث إىل انلظر للويع اإلساليم ىلع أنه ما يزال حتت  [83 ة، صيّ ادلوغمائية والزنعة انلّص 
سيطرة الطابع األسطوري. ولم يقف األمر عند هذا احلد، بل تعدى األمر اىل وصف انلص القرآىن بانه ذو 

 [63و 62 املفهوم وتوظيفاته احلداثية، ص ..، اتلارخييةالعمروين] بنيه أسطورية.
نة معّينة بتكرار امتداح هذه العقيدة، عرب مواضيع متماثلة، ستكون خسائره إّن استمرار ديا

كبرية، وقد تؤدي إىل ظهور دين جديد. وهو ما حدث بالفعل ىف فرنسا أعقاب اثلورة الفرنسية من 
 [33 ، صيالنقد يالفلسفة والوع ..، الثقافةيغرامش ] ظهور دين جديد ممزوج بالاكثويلكية القديمة.

تظهر اخلشية من أن يقود اتلعامل العقالين مع وىع الفرد إّما إىل تدنيس املقّدس واتلالعب 
باحلقائق الكونية واألنوار الرّبانية، واتلعامل مع انلموذج انلبوي وفق تأويل دنيوي. وإّما إىل إلغاء ابلعد 

، ي]اخلويدلحه الصفات اإلهلية. البرشي تماًما واتلوّغل يف املثايلة، وإضفاء القدسية املطلقة، ويتّم من
 [86و 85 ، صأنسنة اخلطاب ادليين

يرى جان بول سارتر أنّه إذا أتينا جبماعة من األفريقيني أو شباب من األسيويني إىل أمسرتدام أو باريس 
 أو نلدن ... وأبقيناهم لعّدة شهور قليلة، وجتّونلا بهم وغرّينا مالبسهم وما يتحلّون به، وعلّمناهم طرق
اتلرّصف يف املجتمع وبعض مقاطع اللغة. فباختصار سنفرغ ما دليهم من قيمهم اثلقافية، ثّم نعيدهم مّرًة 
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أخرى إىل بالدهم. ولن يكونوا أبًدا هذا انلوع من انلاس اذلي يرّصح بما يف نفسه، وسيكونون مرجًعا 
صدى ندائنا يف أفريقيا وآسيا لصدى ما نقوهل حنن. سننادي بشعارات اإلنسانية واملساواة، وسريّددون 

، فهو  "إنسانية.. مساواة". وقد أطلق سارتر ىلع هؤالء لقب "املستوعب"، فهو نصف مفّكر  ونصف مثّقف 
 [45انظر: رشيعيت، املدنية واحلضارة، ص ]ليس بمفّكر اكمل وال بمثّقف اكمل. 

يستطيع مواجهة اتلجربة األوروبية وهو ما حدث مع رفاعة الطهطاوي، فهو لم يكن أزهري ا متنوًرا 
ىلع قاعدة املاكنة اتلارخيية لألزهر، بل اكن نتاج انهيار ادلور اتلارييخ هلذه املؤسسة. فلم يكن 
للطهطاوي أي دور مؤّسس، بل اكن استجابًة سلبيًة لسياسات اكنت قد أقّرتها انلخب السياسية 

الضيقة، ] ااًع عن جتربة املواجهة الشعبية مع املستعمر.احلاكمة يف ادلولة العثمانية. واكن ثمن ذلك: انقط
 [136 – 134 ص وعقيدة اتلحديث، يالطهطاو

يف املقابل قّدم الفارايب يف كتابه "إحصاء العلوم" ثمانية علوم أساسية، هم: علم اللسان، وعلم 
قه، وعلم الالكم. املنطق، وعلم اتلعايلم، وعلم الطبيعة، والعلم اإلليه، والعلم املدين، وعلم الف

 [67 علم ادلين، ص قراءة يف ..خرباآل درويش، الويع]
( إّن لك إنسان وجودين: أحدهما، Martin Heideggerيقول الفيلسوف األملاين مارتن هايدجر )

الـ "أنا" بوصفه موجوًدا حي ا يف املجتمع، فهو وجود جمازي يُكتشف من عمر اإلنسان املكتوب يف بطاقة 
اثلاين، الوجود األصيل احلقييق، فهو ال يوجد عند بعضهم، وهو ىلع درجات فيمن يوجد هوّيته. و

عندهم. هذا الوجود اثلاين وجود تصنعه اثلقافة، فهو وجود حقييق واقيع إنساين عند اإلنسان، تبلور يف 
 طول اتلاريخ وتكوين اثلقافة وإبداع الفن وصناعة احلضارة. فهو ذلك اليشء اذلي يوضع أمام
اثلقافات األخرى، فتظهر هوية ثقافية. فالوجود احلقييق من صنع يد اإلنسان نفسه، وعن طريق 
العوامل اثلقافية، ومن صنع العوامل اثلقافية واتلارخيية ذلاته اليت يريّب نفسه ىلع أساسها. يقول عيل 

يمه، وفنونه، املجتمع املنتج هو املجتمع اذلي يفّكر بنفسه، وخيلق بنفسه مثله، وق»رشيعيت: 
ومعتقداته، وإيمانه، ووعيه ادليين، وآراءه اتلارخيية واالجتماعية، ونظامة الطبيق، واجّتاهاته 

 .[76و 75م، ص  2010، اكنون األول 8]رشيعيت، العودة إىل اذلات، جملّة أّمة اإلسالم العلمية، العدد « اجلماعية

هناك جمموعة مثّقفني عرب وصلوا إىل درجة اعيلة من الويع، فهم يشعرون برضورة اتلغذية من 
جذور جمتمعهم الرشق، وأيًضا رضورة االختيار من جناحات الغرب. لقد استلهموا روح العالم، ووضعوا 

هذه املرحلة من طريًقا آخر أمام شعوبهم، وهو أن نقود الرشق ونرشده إىل الطريق اذلي أوصل الغرب إىل 
، إذ  السلطة والقّوة والسيادة. إّن هذا ليس بتقليد وال هو رفض مطلق للتقليد، بل هو تقليد خمتار راق 
ا دائًما. ويرى عيل رشيعيت أن هذا الطريق يتمثّل يف مجلة  إّن ّك إنسان يقدّل اتلقّدم. ولكن ال يبىق مقدّلً
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 -ا اثلقافية، ولكنّنا خنتار أمام الغرب بويع واستقاليلة واحدة، يه: أن نبىق بأنفسنا واعني يف قواعدن
 باعتبارنا شخًصا اعرفًا متفّهًما الحتياجاته، وهو خيتار ىلع ضوئها.  -وليس بصورة قرسية 

حنن إذا أقبلنا عليه بعفوية )الغرب( فسوف نقع يف رشاكه، وإذا حنن ابتعدنا عنه، »ويقول أيًضا: 
]رشيعيت، اإلنسان واإلسالم، ص  «حسب، بل سنصبح فريسًة للغرب دون أن نيعفإنّنا لن نبتىل بالرجعية ف

 .[217و 216
ومن هنا: أصبح الرتاث ساحًة للرصاع وليس موضواًع لفعل معريف أخاليق. يف واقع األمر لم يتغرّي 

ت هذا بمرور الوقت، فقد ظّل التسييس يتحّكم يف خطابات عرصنا، حّت املطابلات باتلجديد تتّم حت
لواء حتديث مشّوه. وما زال هذا اتلصّور من اإلعجاب باآلخر مع اإلرصار ىلع رفضه يتشّبث بواقعنا 
العريب بكّل قّوة. فهذا الغرب اكفر، ولكّننا نستخدم ما أنتجه من وسائل تقنية توّفر الكثري من الرفاهية. 

هم العليم والطب. فأصبحنا نستخدم إنّه غرب منحلل أخالقي ا، ولكن نلا احلّق يف االستفادة من تقدم
اهليك املاّدي اخلاريج للحداثة، بينما اتلجديد احلقييق ال يودل إاّل من رحم تفكيك ثقافة الويع اليت 

 [42 والسلطة، ص ]إرادة، الويعحتكم العقل. 
ملاّدية بدأت أنسنة الويع تتحّقق بصورة كبرية بعد ظهور وسائل الرتشيد ىلع هدي القوانني العلمية ا

الصارمة الاكمنة يف املاّدة واملتجاوزة لإلنسان. هذا الرتشيد ال بّد أن يتّم من خالل فكر يتغلغل ىف 
وجدان اإلنسان فيستنبطه، ثّم يعيد صياغة رؤيته نلفسه وللكون. وبعد إجناز ذلك: سيسلك ّك فرد 

، دون أن يكون يف ذل ك أي قرس خاريج. وقد بدأت طريقًة تتّفق مع انلموذج بشك تلقايئ غري واع 
عملية الرتشيد برضب الكنيسة واألرسة. وتّم تهميش ادلين والقضاء ىلع اجلمااعت واملؤّسسات 
الوسيطة، وأصبح للمواطن أن يمارس عقيدته يف مزنهل أو يف فراشه. نتج عن ذلك أّن العلم احلديث 

 األمور نسبية، تؤّدي إىل املساواة بني حيرص ىلع املوضوعية واحلياد واتلجّرد من العواطف. كما أّن ّك 
ّك األمور يف مجيع األوجه. وظهر قطاع الذّلة، هدفه الرتفيه عن اإلنسان بطريقة تضمن ترشيد أحالمه. 

]املسريي، الفلسفة املاّدية وتفكيك واكن من املفرتض أن يؤّدي الرتشيد إىل السعادة واحلّرّية والعدالة. 
 [143 - 140اإلنسان، ص 

 من خالل ثالثة مراحل:  ، جيب الربط بني اتلطوير والويعساليماإل نسنة الويعجّنب أوكمحاولة تل

 .جمال ىلع حدة ّك  ر منفرًدا، يفل فكرة اتلطوير، وليس اتلطوّ املجتمع تلقبّ  عداد انلاس يفإ :األوىل
 يق أغراضها.حتق عمليات اتلطوير، ويشاركون يف املجتمع ينخرطون يف جعل انلاس يف :يةاثلان

استثمارها ىلع املستويات الفردية  املشاركة يف إىل إضافةً  ل نتائج اتلطوير،عداد انلاس تلقبّ إ :اثلاثلة
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مرحلة، وإاعدة صياغة خطط بفاعليه  واجلماعية. مع مرااعة رضورة إدخال أشخاص جدد مع بداية ّك 
مغريات  ًرا لسقوط بعض هؤالء يفنظ ؛سني للخربة السابقةرتهان األشخاص املؤسّ اجديدة بعيدة عن 

 19، ص مواتلقدّ  االجتمايع رشف، الويع] يصبح قديًما بعد فرتة من الزمن. يلوف، اذلأرتكان إىل املاال
 [20و

 أنسنة الفعل -4

فلسفة الفعل هو ذلك النشاط العقيل اإلرادي اذلي حييل اخلطابات انلظرية إىل مرشواعت عملية 
 تطبيقية، ىلع أن يكون الفعل انلاتج عن ذلك اإلجراء يسىع إىل حتقيق أمرين: 

 األّول: إثبات وجود األمل احلّر.

 اثلاين: أن يؤثر فعله يف األخرين، أي الوجود اإلنساين.
ال تعرب عن االنفعاالت املؤقتة أو املشاعر أو األحاسيس انلاجتة عنها، أو األفعال ففلسفة الفعل 

غري اإلرادية انلاجتة عن احتياجات جسدية أو غريزية، وال تعرّب عن االنفعاالت املكتسبة بالعادة، أو 
ون بقدرة األنا املوّجهة بقّوة األعراف واتلقايلد. فيه ثورة يقودها العلم والعقل والويع، وحتّققها مره

 ىلع اتلطبيق، بغّض انلظر عن املقاصد واملآالت.
 [77و 76]نصار، فلسفة الفعل وحّرية األنا املوجود، ص 

أّما الفعل اإلنساين ال ينطوي ىلع جمّرد حادث، إنّما ينطوي ىلع قدر من العقالنية والقصدية 
واإلرادة، وهو بال شّك حركة جسمية ورمزية وبيئية ذات معىًن. فالفاعل وهو بصدد تقويم فعله، ال 

إيلها بالقياس إىل ما  بّد من تقويم الظروف األّويلّة اليت ينطلق منها الفعل، وتقويم انلتائج اليت يوصلنا
حيرك الفاعل من إرادات ومقاصد واعتقادات. وهذا الفعل اإلنساين يتمّي عن احلوادث الطبيعية، 

]عقيب، دالالت والفعل الغريزى احليواين، والعادات واملنعكسات الرشطية، وعن جمّرد كونه سلواًك. 
  [426 – 425فلسفة الفعل يف الفلسفة العربية املعارصة، ص 

فعظمة ّك فعل ال يكمن إاّل يف الفعل، ويستحيل أن يكون يف فاعله، أو يف نتيجته. فالقصد األّول 
]العيادي، يه إبداء صورته اخلاّصة.  -سواء  قام بالفعل إرادي ا أو برضورة طبيعية  -للفاعل يف ّك فعل 

 [25 - 23فلسفة الفعل، ص 
ففعل اإلنسان مرتبط بقدرته ىلع اإلدراك والفهم.  ربط الفارايب بني الفعل اإلنساين واألخالق،

والفعل اإلنساين خيتّص باإلنسان فقط؛ ألنّه يتمّي باذلهن، وهو القدرة ىلع اختيار األفعال واآلراء. 
فالفضيلة »واإلنسان عندما يكون ذا رأي، فال بّد أن خيتار من األفعال اخلرّية الفاضلة. فهو يقول: 
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 [76و 75]الفرايب، حتصيل السعادة، ص « فضائل األخالقيةالفكرية إذن سابقة لل
( يتّخذ ثالث مراحل أساسية: Paul Ricœurأّما الفعل عند الفيلسوف الفرنيس بول ريكور )

( Sigmund Freudالفعل كتحفي، والفعل كرضا، والفعل كمرشوع. وقد اتّفق ريكور مع فرويد )
  [33و 32سفة الفعل.. مفهومها وتطويرها، ص ]لصفر، فلبرد الفعل إىل دوافع ال شعورية. 

فاتلميي بني الفعل كتحفي )املعرفة( والفعل كرضا )اإلرادة( والفعل كمرشوع )القدرة( ال يعين 
أنّها مراحل أو أطوار مفصولة. فاإلرادة ليست الحقًة للمعرفة، والقدرة ليست الحقًة لإلرادة. وباتلايل 

للمخّططات والربامج، بل هو اختيار مستمرل تللك الربامج واملخّططات  ال يشّك الفعل تنفيًذا الحًقا
والعمل ىلع إنضاج أصاتلها يف عالقتها بقسوة الواقع وخشونته. فالقدرة املستجمعة يف اجلسد، وحضور 
القدرة يف صلب اإلرادة، توّجه املرشوع جهة الفعل. وحّت لو اكنت اإلرادة ال تقبل ىلع الفعل إاّل بعد 

سبان احتماالت جناحه وفشله، فإّن ذلك احلسبان وذلك اتلفكري ليسا سابقني ىلع اإلرادة، بل هما ح
 [101]العيادي، فلسفة الفعل، ص فيها من حيث إنّها ليست إرادة عمياء وال اعتباطية. 

حّد خيانتها  فاإلرادة تغرتب وتتأثّر بعّدة عوامل، منها: مفاعيل عملها، واإلغراءات اليت توصل اإلرادة إىل
ذلاتها. وكذا اتلقايلد واألعراف، واإلخضاع واملراقبة، إىل حد يصل فيه األشخاص إىل اإلقرار بعجزهم يف 
صلب نظام اجتمايع حيّدد أدوارهم ووظائفهم ودالالت وجودهم. ومن أخطر املؤثّرات ىلع اإلرادة، واتلغايض 

لعقل، وكذلك اتلاريخ، نوّد جتنّب فعل اإلرادة. إّن عنها، فباسم نفوذ الويع أو انلفوذ الشخيص أو نفوذ ا
وقد كنّا  -إن حنن دعوناها للمقاومة  -اتلغاىض عن اإلرادة هو عدمية مرادفة للوهن. فأىّن لإلرادة أن تواجه 

تغاضينا عنها. فاإلرادة اليت تغرتب وتستسلم يه ذات اإلرادة اليت تكدح وتثابر وتقاوم ّك رضوب 
 [126و 125]العيادي، فلسفة الفعل، صلك أّن اإلرادة يه القّوة الفاعلة. االغتصاب تلك، ذ

عند انلظر واتلأّمل يف أصول اإلسالم وطبيعة الرتابط بني نصوصه، نرى بوضوح أّن الفعل يف 
 اإلسالم يتمّي بالشمويلة. ويقصد بتلك الشمويلة أمران: 

 .األّول: الفعل اذلي يدعو إيله اإلسالم من حيث اتلنظري

 اثلاين، فعل املسلم من حيث اتلزنيل.
فاألّول يتمّي بفلسفة خاّصة ألنّه خمتلف يف بنيته وقضاياه، فهو ليس دينًا فردي ا، روحي ا غيبيًا 
فقط، بل هو دين فردي مجايع، رويح ماّدي، فهو شامل حلياة اإلنسان يف اعمليه الغيب والشهودي. فيف 

فقد جاء اإلسالم يلخرج اإلنسان من  -من قيم وأخالق وترشيعات بكّل ما فيه  -العالم الشهودي 
وضع اكن يعبد فيه املاّدة من برش وحجر ووسائل ماّدية، إىل عبادة اهلل الواحد. وكذلك جاء إلزالة 
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]الفاضل، معالم الفعل االقتصادي(.  -االجتمايع(، والطغيان اليلّك )السيايس  -الطغيان اجلزيئ )األرسي 
 [73و 72. مدخل تأصييل اعم، ص اإلساليم.
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 اخلاتمة
  حاولت األنسنة أن تضع اإلنسان يف مركز الكون، ولكن عندما يفشل تؤّدي به إىل اهلالك. وعندما

ال يستمّر يف اإلنتاج املاّدي يصبح عدمي ا ويلجأ إىل االنتحار، أو يرتكب اجلرائم بدون سبب مادي 
فقضيّة املعىن تزداد حّدًة مع تزايد إشباع اجلانب املاّدي لإلنسان، وابلحث عن املعىن تّم واضح. 

 اتلعبري عنه من خالل فنون أو عقائد.

  ا حبثيًا يتّبع يف العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية، مستهدفة من ذلك استنتاج وضعت األنسنة خط 
أّن الظواهر االجتماعية ختتلف عن الظواهر الطبيعية  احلقائق إذا تم استقراؤها. وقد فات عليهم

اليت ال عقل هلا. فاإلنسان ظاهرة مرّكبة ال يمكن اإلحاطة بها من خالل جمموعة من القوانني، 
ولكن يمكن فهم بعض جوانبها. فاإلرصار ىلع حتليل الظاهرة اإلنسانية من اخلارج سيؤّدي إىل 

 اهل بمصريه وإحساسه باالغرتاب وجتربته مع الكون. استبعاد قضاياه ادلاخلية، مثل: انشغ

  .يّديع اإلنسيون أّن الفكر من صور املاّدة، أو أثًرا من آثارها. هذه املقولة ختلق مشاك أكرث مّما حتّل
فلماذا ختتلف أفاكر شخص عن آخر يعيش يف الظروف نفسها؟ وهل األفاكر عصارات أو إنزيمات 

العقل يدرك الواقع ال كوقائع متناثرة، وإنّما كجزيئات تنضوي حتت ّك  تتحّرك أم أنّها يشء آخر؟
متاكمل، وال يمكن اإلدراك إاّل بهذه الطريقة. واملاّديون والطبيعيون يهامجون فكرة الّك، حّت يعود 
 اإلنسان إىل الطبيعة ويستوعب فيها. ففكرة الّك ختلق ثنائيًة راديكايلًة وتستديع مرجعيًة متجاوزةً 

 للنظام الطبييع، ويه مرجعية وجود اإلهل كمقولة تفسريية معقولة.

   تدور الفلسفات اإلنسية حول صورة واحدية لإلنسان: إّما باعتباره شخصيًة رصاعيًة دمويًة، أو
باعتباره شخصيًة قادرًة ىلع اتلكيّف. فالصورة األوىل تفشل يف رصد اجلوانب انلبيلة لإلنسان اكملقدرة 

ضحية بنفسه من أجل وطنه. والصورة اثلانية تؤّكد أّن اإلنسان غري قادر ىلع اثلورة واتلجاوز. ىلع اتل
وذلك نتج عنه أّن هناك نظًما سياسيًة يف العرص احلديث تسيطر عليها رًؤى تكنوقراطية  حمافظة ، 

، قلًقا إن لم يعرّب عن قلقه عن نفسه من خالل اثلورة انل  اضجة. فاإلنسان ال يزال غري راض 

  عمليات الرتشيد املّتبعة يف الفكر الغريب اكنت تهدف إىل حتقيق سعادة اإلنسان، وأن يتحّكـم يف
واقعه ويف نفسه. ولكّن ما حدث هو العكس فتحّول املجتمع بأرسه إىل حالة املصنع، واإلنسان ما 
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شخصية هّشة من  هو سوى منتج أو مستهلك، وّك فرد يقوم بأدوار مرسومة. فتحّول الفرد إىل
ادلاخل ال تشعر باألمان وال باملقدرة ىلع اتلجاوز. ومع تصاعد معّدالت الرتشيد اختىف الفرد وقيمه 
اثلقافية والروحية، والعقل انلقدي القادر ىلع اتلجاوز حّت أصبح املجتمع ذا بعد واحد، يرتبط 

 وجوده باالستهالك والسلع، فهو إنسان متسلّع متشيّئ.

 اإلساليم، فهو أّول  -رآن هو نقطة االنطالق املحتومة يف ّك رجوع انتقادي إىل املايض العريب إّن الق
جتل  واضح  إلبداعية ادلين اإلساليم. ويف الوقت ذاته ال يمكن اتلطّرق إىل أّي قضيّة أساسية أو 

القرآن(، اليت ثانوية، أو إىل أّي جمال معريف أو فكري من دون اإلحالة إىل الكمة األساس )أي 
 أصبحت مصدر القانون والضامنة للقيم واملبادئ األخالقية. 

  ال يكيف أن نعلن عن قدسية القيم اإلسالمية، بل علينا أن نزوّدها بما جيعلها قادرًة ىلع مواجهة
، ولكن علينا أن حنّرر تلك القدسية من بعض  روح العرص. وليس معىن ذلك أن نقّدم تنازالت 

 تفايئ اذلي قد يقيض عليها؛ ذلا ينبيغ العودة إىل روح اإلسالم نفسها. الغرور االك
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Summary 

The subject of (humanism) is still a theoretical thought creeping like a swarm of 
ants in its actions, but it is like the sound of thunder in its effects and results. 
However, the problem lies in the variegation and ambiguity that surrounds the 
thought of humanism. By variegation, the truth is falsified due to its change 
from time to time, and by obscurity, an observer and researcher would not be 
able know the reality of humanism. In the Age of Enlightenment, humanism 
meant the rationalization of scientific religion and spreading it among people. 
Humanism, in terms of science, is related to humanities that take man as its 
subject, and in terms of history, humanism studies the religious texts, while 
having nothing to do with the sacred. In this study, I have followed the analytical 
descriptive approach, taking into mind the chain of historical events; in order to 
refer to the statements of early humanists, and the different quiddities that the 
theorists of humanism pursued throughout history, passing by the age of 
enlightenment and later on until today. I have got to some conclusions, the 
most important of which is that humanism as an idea free of materialism, 
atheism and excessiveness is not opposite to Islam. Yet, with its depth in 
Western philosophies, it may change; and therefore, the Islamic judgment on it 
may change too. Moreover, we should ponder on what have come about man in 
the Islamic Mission. In the Holy Qur’an, it is highly focused on the dignity of man 
in particular. It is necessary to stand against the thought of humanism if it would 
mislead man and make him submit to fancies, materialism, empirical 
knowledge, pleasures, whims, and lusts. 
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 األنسنة يف مزيان الفكر اإلساليم
 

 األمْي حمفوظ حممد د.

 أستاذ مشارك بقسم اإلعالم بـجامعة مينسوتا العالـمية الفرع اإلقلييم األّول، مرص.

 dr.alamermahfoz1974@gmail.comالربيد اإللكرتوين:  

 اخلالصة
لكنه كوقع الرعد يف آثاره  ،ا يرسي كدبيب انلمل يف أفعاهلنظري  ال يزال موضوع )األنسنة( فكًرا 
ن تزتيف حقيقته فباتللوّ  ،ن والغموض اذلي يكتنف فكر األنسنةونتاجئه، فتكمن املشكة يف اتللوّ 

تلغرّيها بني حني  وآخر، وبالغموض ال يعرف ابلاحث الراصد مدى صدق حقيقة ماهية األنسنة. 
بني انلاس، واألنسنة من ناحية العلم ونرشه دلين العليم اتلنوير تعين عقلنة واكنت األنسنة يف عرص ا

ذت اإلنسان موضواًع هلا، ومن ناحية اتلاريخ، فاألنسنة بالعلوم اإلنسانية اليت اخّت  هلا عالقةً  فإنّ 
مع  ،ولقد سلكت يف هذا ابلحث املنهج الوصيف اتلحلييل س.ادليين، وال دخل هلا باملقدّ  تدرس انلّص 

رو األنسنة، وألوان املاهيات اليت ارتادها منّظ من سبق يف أخذ باسرتداد اتلارييخ للرجوع إىل مقوالت 
 لت إىل نتائج من أهمها أنّ وتوّص  األنسنة عرب اتلاريخ حت عرص اتلنوير، وما تبع ذلك، وإىل ايلوم.

ها بما هلا من عمق يف سالم، لكنّ ف ال يصادمها اإلية واإلحلاد واتلكّ األنسنة كفكرة بريئة من املادّ 
كذلك رضورة الوقوف ىلع تصور اإلنسان  ، حكم اإلسالم عليهال فيتغرّي الفلسفات الغربية فقد تتحوّ 

ة. يف الرسالة اخلاتمة؛ فيف القرآن حتقيق إسناد كرامة اإلنسان يف نص كتاب دين اإلسالم بصفة خاّص 
اإلنسان وعّبدته للحس أو للمادية، أو للعلم  ي لفكر األنسنة إذا ضّيعتوأيًضا رضورة اتلصدّ 

 ات.ة والزنوة وشهوات املذلّ اتلجريب، أو لذّلّ 

 اإلسالم. ،األسئلة الوجودية ،احلركة اإلنسانية ،األنسنةفتاحية: امللكمات ال
---------------------  
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 مةقدّ امل

 األنسنة بني إشاكيلة والالإشاكيلة 

ه يقف ىلع فطرته انلقية اليت فطره اهلل اإلنسان إذا رجع إىل إنسانيته األوىل فإنّ  أنّ يف ليس من شك 
طرح فكرة )األنسنة( بصورتها املعروضة لم ترجع أن إنسان، غري  ويه قاسم مشرتك بني ّك  ،عليها

فكرة ل صارة ثاثلة، حّت  رةً ا، والوجدان أخرى والشهوات تلفطرة اإلنسان، وإنّما رجعت إىل العقل تارةً 
ة األنسنة اليت عليه ندرك إشاكيل األنسنة من سمات اإلحلاد حّظ وافر، فلم ترجع إىل الفطرة، وبناءً 

 يمكن توجيهها حنو الكشف عن الفطرة.

  ّّية ابلحثأهم 

 ها ما ييل:تبدو أهمية موضوع األنسنة ألسباب من أهمّ 
ف هذه يتخّط  هما جعل بعضكرثة نوايح احلديث الفلسيف، والطرح الفكري عن األنسنة، ممّ ـ 

رؤيته الفلسفية، بغية أن خيرج دة؛ ليستشهد بها ىلع وجهته الفكرية، أو الفكرة ويه قديمة متجدّ 
 اإلنسان من فطرته األوىل إىل أطوار أخرى.

مع و ،عترب من تراثه وأدبياتهتل فكرةً بوصفه كرث تناول الفكر العوليم احلدايث لفكرة األنسنة ـ 
 يف طرح الويح ادليين ملسألة اإلنسان. اوواضحً  اقوي   ألنسنة معاداًل ل فإنّ قدم هذه الفكرة 

 عرض فكرة األنسنة ىلع الويح الرشيف، وما حيمل من ضوابط إنسانية اإلنسان، فضاًل رضورة ـ 
 عن قياس أفاكرها وفق معايري الفكر اإلساليم بالعقل واملنطق والعرف السائد.

 ادلراسات السابقة 

ة دراسة موضوع األنسنة، فمن ادلراسات يّ هت العقلية الفلسفية واإلسالمية إىل أهمّ بالفعل تنبّ 
، وما هل من رؤية فلسفية لوضع "اإلنسان ذلك املجهول( "Carlyle)املرجعية لألنسنة دراسة اكراليل 

الويح "ط، ودراسة حممد السيد اجلليند اته العلمية، وما جرى هل من ارتباك وختبّ زاإلنسان بعد إجنا
أرجع عالقة العقل و "الويح حاجة إنسانية"بمقالة حتت عنوان  ا، اذلي ختمه"قراءة معرفية ..واإلنسان

إنها ترضب جبذورها يف أعماق اتلاريخ من يوم أن »وادلين إىل أعمق عمق يف اتلاريخ البرشي، فقال: 
 .[10قراءة معرفية، ص  ..]اجلليند، الويح واإلنسان «دّب اإلنسان ىلع ظهر األرض

ا أبدع ويف دراسيت سوف أتناول دور احلركة األنسنية يف العصور الوسطى كمفرز فكري نتج عمّ 
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 ة الرؤية للحياة. يّ مادّ  عن اإلنسان من العصور السالفة من املذهب الربويب، فضاًل 
م ت يف تاريخ  وليس من شك   يف أن لعرص اتلنوير من إفراز ثلورة علمية هلا أسباب وآثار ناجتة ب ص 
متها ا جعل األنسنة ذات طابع منعزل عن أت اإلنسان ألن يتقوقع حول ذاته، ممّ ها هيّ لكنّ  ،البرشية بص 

حيث قام الفكر األنسين بصّم اآلذان  ،بأخرىهدي الويح بصورة أو عن  ادلين بصفة اعمة، فضاًل 
ذلك، وهذا أخطر ما لألنسنة من آثار نتجت يف عرص اتلنوير وكشف عن ذلك العديد من  عن ّك 
وادلراسة احلايلة تسىع إىل الكشف عن ذلك بصورة واضحة، وىلع ألسنة علماء هم يف الواقع  ،العلماء

 نتاج للثورة العلمية.
 اتلعريفات

 بعض املصطلحات اليت أشري إيلها، ومنها ما ييل: يف ادلراسة

 األنسنة يف اللغة
به  ذَّ ه  (: ارتىق بعقله ف  ن، ونقول: )أنسن  اإلنسان  نِسن، واملفعول ُمؤنس  نًة فهو ُمؤ  ن س 

 
ن ِسن أ أنسن  يُؤ 

ه ب (: شبَّه  فه، أو اعمله كإنسان  هل عقل يمّيه عن بقّية املخلوقات، و)أنسن احليوان  أمحد ]. اإلنسانوث قَّ
 [129، ص 1 احلميد، معجم اللغة العربية املعارصة، ج خمتار عبد

، ويقال: إنها لفظ  اشتُقَّ من اإلنسان. نسن 
 
 فاألنسنة مصدر أ

وسيم  اإلنسان »إما من النسيان، كما ذهب اخلليل بن أمحد، فقال:  "إنسان"وإن أصل اشتقاق لكمة 
، أو من اإليناس واإلبصار، كما ذهب األزهري، فقال: [304 ، ص7 ]اخلليل، العني، ج «من الن سيان

ته» ب رص  
 
ي: أ

 
تُه: أ نِس 

 
تُُه وأ ن س 

 
ال: أ ان: من اإليناس و ُهو  اإلبصار، ُيق  ن س  ِ

ن س و اإل 
 
ن س واأل ِ

]انظر:  «وأصُل اإل 
 سمات اذلاتية لّك . والك املعنيني خليقان باإلنسان، ومن ال[61و 60، ص 13 األزهري، تهذيب اللغة، ج

 إنسان. 
ه قد نيس ا دلرجة أنّ والنسيان طبعه وشأنه أحيانً  ،ه ينىسا اشتقاق اإلنسان من النسيان فألنّ فأمّ 

ها عمارة ول عن أشياء أقلّ ؤه مسه خملوق من خملوقات هذا الكون، كما نيس اإلنسان أنّ أصله يف أنّ 
اإلنسان يأنس إىل من يشالكه من  من اإليناس فألنّ ا اشتقاق اإلنسان الكون ما دام يف هذه احلياة. وأمّ 

 زوج يسكن إيلها، أو يأنس إىل أهل وأقرباء يتواصلون فيما بينهم، أو يأنس إىل صديق يرافقه الطريق.
عن النسيان، لقوهل تعاىل:  ه  فاهلل مزنّ  ، هان عن اهللوالك املعنيني املناسبني لإلنسان فهما مزنّ 

ا ﴿ م  ن  و  بُّك  اك  ل م  ﴿ه عن اإليناس بزوج وغريها لقوهل تعاىل: ومزنّ [ 64مريم: سورة ] ﴾ان ِسي   ر  ُ ت ُكن  و  هل 
اِحب ة    [.101األنعام: سورة ] ﴾ص 
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 األنسنة يف االصطالح

ىلع ألسنة أهل اثلقافة، وهو مصدر صنايع مشتق من لكمة إنسان، وقد  األنسنة مصطلح جار  
ثمرة حترير الروح واستقاليلة اذلات »فهمت األنسنة يف ضوء مسرية احلداثة الغربية حيث اكنت 
ا يف القرون الوسطى، واستاليلة اذلات البرشية" بعد انزتاعهما من العقل الالهويت اذلي اكن سائدً 

سان مع نفسه كذات واعية مريدة وفاعلة، وهو )مبدأ اذلاتية(، أما حترير العقل تعين: تعامل اإلن
]عيل حرب، املاهية والعالقية حنو منطق حتوييل، ص « والروح فيعين: أن حيل العقل اإلنساين ماكنة جديدة

 .وبعدها[ 135عرض وحتليل، ص  ..نظر: العوادي، العالقة بني األنسنة ومذهب الربوبينيا؛ 214

صفة اعمة فاألنسنة فكرة فلسفية منظورة ختزتل اإلنسان يف قالب عقيل أو وجداين أو طبييع، وب
لم تستخدم العقالنية احلديثة بصورة خاّلقة منتجة حيث »ها نقدها؛ ألنّ  جرىالعقالنية  فال شك أنّ 

 .[246]عيل حرب، املاهية والعالقية حنو منطق حتوييل، ص  «ننفعل أكرث مما نفعل

 ةً عدّ  هلا دالالت   ر، كما أنّ يف تاريخ الفكر اإلنساين املتطوّ  الألنسنة عمقً  ناحية أخرى فإنّ ومن 
تورث يف اإلنسان العمق فتثري دليه أسئلة الوجود اليت حريت عقول الفالسفة ىلع مدى تاريخ اإلنسان 

 ية أجوبة الويح.ولن يهتدي إيلها دون أحقّ  ،وإىل يوم البرشية هذا
فكرة األنسنة ىلع اإلنسان نفسه يف طرحه يف تيه الفكر دون  دة؛ ألنّ من اخلطورة املتعدّ  واألنسنة هلا

ورابعة  ،وثاثلة للعلم ،وأخرى يف جنوحه للعقل ،فتارة يف جنوحه للحّس  ،الوقوف ىلع حقيقة ثابتة
نَُّهم  ﴿نا يف قوهل: ر منها ربّ تصل إىل ساحة حذّ  ُمر  آل  نَّ و  ُ ري  ل ق  ف ل يُغ  إذ  ،[119النساء: سورة ]﴾ اآلية اهللِ خ 

 اإلنسان ما خلقه اهلل عليه أو به، كما خيتار نلفسه ما لم خيتاره اهلل هل، فتسىع األنسنة إىل تفريغ يغرّي 
 ة اإلنسان احلقيقية، واستبداهلا بما هو أجنب عنها.هويّ 

من حيث  حيث يرضّ  ،ان نفسها ىلع اإلنسان من اإلنستأثريً  ولألنسنة من اآلثار اليت ال أرى أشدّ 
 . ه من أفعال اخلري يلكون من األخرسين أعمااًل م رشا بما يزعم أنّ ينفع، ويقدّ  هأنّ  يظنّ 

 ألنسنةمدخل لل: املبحث األوّ 

مالمح تلك الرؤية الفلسفية  ف ىلع أهمّ بانلظر يف تاريخ مصطلح األنسنة ندرك املدخل للتعرّ 
 لألنسنة. 

 وعالقتها باإلنسان يف ألف اعم ..األنسنة 
اهلل خلق  سة لإلنسان ىلع سبيل اإلخبار عن خلقه، فقد جاء يف اتلوراة أنّ تعّرضت الكتب املقدّ 
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، وجاء فيها أيًضا: أمر اهلل بمحو اإلنسان عن [27 -26: 1صحاح اإل]سفر اتلكوين،  اإلنسان ىلع صورته
ل ق  أن  - تعاىل اهلل عن ذلك -وجه األرض! وحزنه   ، بغّض [7و 6: 6صحاح اإل]سفر اتلكوين، اإلنسان  خ 

انلظِر عن قبول ذلك أو تأويله، بينما ورد يف القرآن الكريم إخبار خبلق اإلنسان، وبيان أوصافه 
ة ىلع خلق اهلل ومظاهره ومسؤويلاته بصورة واضحة معتربة، فجملة الكتب السماوية املزّنلة دالّ 

 بعة أمره.ر واضح مع متالإلنسان بتصوّ 
نسين، حيث جاء طبيعة اإلنسان لم تتغري بعد مرور قرابة األلف اعم ىلع ظهور الفكر األ ويبدو أنّ 

يؤلف للبرشية كتابه ، فإذا به (1)(1881 -1795)الفيلسوف األسكتلندي الطبييع توماس اكراليل 
وحاجة اإلنسان إىل معرفة  ، اذلي يعرّب فيه عن رؤيته لإلنسان مبيّنًا الرضورة"اإلنسان ذلك املجهول"

مت أفضل، فلقد تقدّ  احلاجة إىل معرفة اإلنسان معرفةً  إنّ »وفيه يقول:  نفسه، إلزالة جهله وجهاتله،
مت علوم اجلماد، جهلنا بأنفسنا، هذا اجلهل راجع إىل طريقة وجود ا تقدّ أكرث ممّ  علوم احلياة ببطء  

رت العلوم املياكنيكية والطبيعية ، كيف حوّ د اإلنسان، وإىل تركيب عقلناأسالفنا، وإىل تعقّ 
احلاجة  ه أجري دون تقدير لطبيعتنا، وإنّ ألنّ  ة؛والكيميائية يف بيئتنا، وإن نتائج مثل هذا اتلغيري ضار

وهذا يعترب من أوائل عمليات ، [13]اكراليل، اإلنسان ذلك املجهول، ص  « بأنفسناإىل معرفة أكرث اكتمااًل 
ما اكن اكراليل قد تاه وسط تلك مة إبان اثلورة العلمية، فربّ بالعلوم املتقدّ رصد عالقة اإلنسان 

الفلسفات اليت نزعت اإلنسان عن فطرته، فأراد أن يقوم برتميم اإلنسان اذلي يراه جمهول احلقيقة 
  الوقوف ىلع حقيقة اإلنسان. ويتبنّي من خالهلا ما ييل:حماواًل  ؛واهلوية

؛ ا إىل طلب املعرفة بمفهومها العامّ الرجل اكن مشدودً  كن ملحًدا، ولكنّ اكراليل لم ي نّ أ: اًل أوّ 
ة بغية أن يصل إىل معرفة نفسه، فتلك نظرة ف ىلع حقيقة اإلنسان بصفة اعمّ ذللك أراد أن يتعرّ 

 فلسفية يقع فيها الفالسفة يف فرتة ما من مراحل الفكر الفلسيف العام.
العمل ىلع استعادة اإلنسان من اتليه واذلوبان بني الكون وبني فقدان اذلات،  اكراليل حاول :ثانًيا

فهل أكرب شاهد ىلع االعرتاف بالضعف اإلنساين؛ وهذا أخرى،  ةً بإاعدته العتقاد ديين إىل ماكنته مرّ 
 ،ذلك املجهول املسىم )اإلنسان(عن  ويعب بأنفسنا ادلافعة للبحث تلك احلاجة ملعرفة أكرث اكتمااًل 

 ؟ةملدرسة فكرية اعمّ  منهجيةً بوصفها فكرة )األنسنة( اليت ظهرت ىلع الساحة بين تل افكري   ادافعً تعد 

 
                                                           

(، فيلسوف ومؤرخ وناقد اسكتلندي، ودل لعائلة اكلفنية بروتستانتية 1881 -1795أيلكس توماس اكراليل: ) (1)
، ظّل مؤمنًا بمبادئه ادلينية، واكنت أعماهل مؤثرة يف عرصه. درس جبامعة أدنربه فدرس اللغة والفلسفة األملانية. متدينة

 [7]انظر: اكراليل، األبطال، للمعّرب: حممد السبايع، ص 
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 األنسنة واَلركة اإلنسانية يف العصور الوسطى 
 باحلركة اإلنسانية، واكن أصحابها يطلق عليهم مصطلح وقع يف العصور الوسطى ما يسىّم 

ويه: أبرز حركة فكرية يف عرص اتلنوير [ 135، ص 18 احلضارة، جة ]ديور انت، قّص  "اإلنسانيون"
مزجت هذه احلركة االهتمام بتاريخ البرش وأفعاهلم باالهتمامات ادلينية، واكن اإلنسانيون  ،(1)وانلهضة

ها تساعدهم يف فهم قضايا اإلنسان بشك ن اذلين درسوا موضواعت اعتقدوا أنّ وانهم العلماء والفنّ 
اشتملت ىلع موضواعت واآلداب والفلسفة، وشارك اإلنسانيون يف حضاريت ايلونان أفضل، وقد 

 قتني يف موضواعت تصلح ألن تكونا نموذجني حيتذى بهما، كما اعتقدوا أنّ والرومان القديمتني املتفوّ 
 هونموا كيف يوجّ قدرها يك يتعلّ  روها حّق موا العصور الالكسيكية القديمة ويقدّ ىلع انلاس أن يتفهّ 
 [ 278، ص 16 ]جمموعة علماء متخصصني، املوسوعة العربية العاملية، جحياتهم من خالهلا. 

من ابلاحثني املولني اهتمامهم بإحياء اآلثار املتبّقية من  (2)(Francesco Petrarca) اكن برتارك
 Giovanni) ايلونانّيني القداىم وتفسريها من أوائل إنسانيي عرص انلهضة كشف برتارك، وبواكتشيو

Boccaccio)(3) - انلقاب عن عدد كبري من  -امليالدي  14ـ وهما صديقان يف أواسط القرن ال
 ذلمنذ زمن بعيد، وأوضح أدلة  ة اليت اكنت مهملةً اخلطوط القديمة املهمّ 

ّ
اكن »ن برتارك مع أنّه لك أ

كر املسييّح أصبحت موضع انلقاش رجًل مسيحي ا اكثويلكي ا متدّينًا، إاّل أنّه جاء بآراء  جديدة  يف الف
بني املفّكرين، ومرجًعا لألنسنيّني يف القرون الالحقة، وقد اكن يقول: "إّن اإلهل قد أعطى البرش 
، وهذا مّما يدعو إىل تسليط الضوء  قدراتهم الفكرّية واإلبداعيّة الواسعة الستخدامها ىلع أكمل وجه 

]املوسوي، جديلة الرؤية األنسنية والرؤية العقدية، ص: مصريه"(.  ىلع دور اإلنسان وإرادته وقدراته يف تعيني
 باختصار يسري[ 21 -20

                                                           

تارخيية دعيت نشوء حركة ثقافية و يشري إىل عرص العقالنية اعممصطلح عرص انلهضة ويطلق عليه عرص اتلنوير:  (1)
 باتلنوير واليت قامت بادلفاع عن العقالنية ومبادئها كوسائل تلأسيس انلظام الرشيع لألخالق واملعرفة بدال من ادلين.

 فوتلري) 18القرن الأهم فالسفة ، والقرن اثلامن عرشيف فلسفة أوروبية عرص اتلنوير كمصطلح خاص بيشري كما 
بمهامجة وا مجيًعا قامحيث  (،1776 -1711: )وديفيد هيوم (1778 -1712) وجان جاك روسو( 1778 –1694)

 وادلولة. الكنيسة
وأحد أوائل اإلنسانيني يف عرص  ،باحث إيطايل وشاعر، فرانشيسكو برتاركهو: ( م1374 -1304برتارك ) (2)

ا للغة اإليطايلة نموذجً مبو بيف القرن السادس عرش، أسس بيرتو  (اإلنسانية وأب)أحيانا كثرية طلق عليه ي، انلهضة
 ودانيت أيلغيريي. ،جيوفاين بواكتشوو (برتاركثالثة شعراء اكن أحدهم )احلديثة ىلع أساس أعمال 

للاكتب برتارك، واكن شخصية هامة يف  اا، صديقً ا إيطايل  ا وشاعرً ( اكن مؤلفً م1375 –1313جوفاين بواكتشو ) (3)
 .ومؤلف عدد من األعمال ابلارزة بما فيها ديكامريون، عن نساء شهريات، وشعره بالعامية اإليطايلة (إنسانية انلهضة)
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، ويه جمموعة من (1)ا، أال ويه رسائل إىل آتيكوسفقد اكتشف برتارك أعظم هذه األعمال تأثريً 
 الرسائل حول احلياة السياسية الرومانية كتبها السيايس واخلطيب ماركوس تويلوس شيرشون

(oCicer)(2) ،ولكون برتارك، وبواكتشيو درسا الكتابات الالكسيكية القديمة اليت أاعدا اكتشافها ،
ة، ويه خصائص ا انلاس ىلع اتلعبري عن أنفسهم بدقّ فني القدماء، وحثّ فقد حاوال تقليد أسايلب املؤلّ 

]جمموعة علماء متخصصني، املوسوعة العربية  ملسها ك جانب يف األسلوب، وبراعة األديب الالكسييك.
 [279، ص 16 العاملية، ج

وقد أرص ك من برتارك وبواكتشيو ىلع أن واجب املفكرين الرتكي ىلع املشاك اإلنسانية اليت 
اعتقدوا أنها أكرث أهمية من فهم أرسار الطبيعة أو فهم أرسار اإلرادة اإلهلية، كما اعتقدا أن انلاس 

عرفة كيفية اتلعامل مع مشالكهم بدراسة شخصيات من املايض، فقد حاول ك من يستطيعون م
برتارك املعروف بشعره وهو القائل األسلوب هو اإلنسان، وجيوفاين بواكتشيو بتأيلفه جمموعة من 

فقد حاوال يف أعماهلما وصف املشاعر واملواقف اإلنسانية اليت يمكن  ،القصص وتدىع ادليكامريون
 ]املصدر السابق[انلاس بسهولة. أن يدركها 

ر ، وكأنه قرأ األدب العريب، وتأثّ «األسلوب هو اإلنسان»برتارك اكن يرى أن:  ومن اجلدير باذلكر أنّ 
، بعدما استمع [452، ص 1 ]ادلينوري، عيون األخبار، ج« لسانهحتت الرجل خمبوء »املثل العريب القائل: ب

عنه أسلوب الكمه وحديثه، فاتلعبري الطائش يعكس فكًرا طائًشا  اإلنسان يعرّب  ا يعىن أنّ ممّ  ،إيله
 فاإلنسان أسلوب. ،يلعرب عن إنسان طائش

ة أحناء انترشت منها إىل بقيّ  وقد نشأت هذه الزنعة اثلقافية يف إيطايلا أوال يف القرن الرابع عرش، ثمّ 
اإلنسان أفضل  دّ ية(، ويه تع بلغت ذروتها يف القرن السادس عرش )عرص انلهضة األوربأوروبا، حّت 

يون إىل انلصوص رون األوروبّ اعد املفكّ  عندئذ   ،اثلقة الاكئنات وأرقاها وتثق به، وبمستقبله ّك 
الرومانية اليت اكنوا قد نسوها، أو أهملوها طيلة العصور الوسطى املظلمة املعادية للفلسفة  -ايلونانية 

لقد اعدوا فيما وراء املسيحية أو ما قبلها الكتشاف  واثلقافة واملفعمة باجلهل املقدس املسييح،
نصوص فالسفة ايلونان؛ ذللك راحوا يرتمجون كبار كتاب ايلونان إىل اللغة الالتينية أو اللغات القومية 

                                                           

 ومعلم ولغوي نارش غنية هو أرستقراطية لعائلة ق.م( 110) سنة ودل بومبونيانوس اكيشيليوس آتيكوس: كوينتوس (1)
 أثينا. يف سوي ا تعليمهم تلّقيا حيث شيرشون مع الوثيقة بصداقته روماين، عرف رسائل واكتب

 مرجعيًا نموذًجا يعترب ضخم إنتاج صاحب م،.ق 106 سنة ودل القديمة، روما يف وخطيب روماين شيرشون: اكتب (2)
 من السيايس اجلانب يف وخاّصةً  املتضاربة واتلقويمات اجلدل من الكثري شخصيته أثارت الالكسييك، الالتيين للتعبري
 متقلب. انتهازي وثاثلة روما، يف صاعد إيطايل ثري أخرى وتارةً  سيئ، وسط يف مضيع مثقف تارةً  فهو حياته،
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األوروبية اليت اكنت يف طور االنبثاق: اكإليطايلة، والفرنسية، واإلجنليية، واألملانية، إلخ، حيث 
 فرة.اكنت احلرية متوا

أن خيتار بني  - أي العصور الوسطى -كأّن ىلع اإلنسان »وأشار ادلكتور املوسوي ألثر ذلك فقال: 
ادلين وادلنيا، وبني املعنوّيات واملاّديّات وال جمال للجمع بينهما، هذا باإلضافة إىل مواجهة الكنيسة 

والالكمّية املسيحيّة أو ضعفها، مع نقصان املفاهيم ادلينّية  - أي الطبيعيني -القاسية للعلماء 
]املوسوي، جديلة الرؤية  «واالعتقاد بتساوي انلظرّيات الفلسفّية والعلمّية القديمة مع معطيات الويح

هؤالء ذراًع برجال ادلين، ومواعظهم وأفاكرهم   ضاق ّك ، حّت [19األنسنية والرؤية العقدية، ص 
املغلق يف العصور الوسطى حيث  ا باختناق يف ذلك اجلوّ ة منذ مئات السنني، وشعروهاتلقليدية املكرو

 توجد اتلعايلم الالهوتية املفروضة فرًضا عن طريق اإلكراه والقرس، ويه فوق يقينيات العلم القطعية.

 األنسنة ومسْية املصطلح يف عرص اتلنوير 

م الكنيسة األوربية بالعلماء اا اكن اصطدلمّ  -كمصطلح يف عرص اتلنوير  -امتداد مسرية األنسنة 
اكن من سوء »د الصطدامها بفلسفة عرص اتلنوير يف القرن اثلامن عرش، فقد قبل مهّ من الطبيعيني 

انلظريات الكونية سبقت انلظريات اإلنسانية يف الظهور، وانلظريات الكونية  طالع الكنيسة أنّ 
ر للكنيسة أن سانية األخرى، وبذلك قدّ خبالف انلظريات اإلن تها مجلةً ام صحّ نظريات أثبتت األيّ 

]احلوايل،  «لت هزيمتها أمام اآلخرا خرست معركتها معه سهّ تصطدم بالصحيح قبل الزائف، فلمّ 
ا يف احلياة اإلسالمّية املعارصة، ص   .[150و 149العلمانية نشأتها وتطّورها وآثارُه 

فمن  ، عرص اتلنوير وانلهضةاألنسنة نظرية فلسفية ظهرت ضمن انلظريات اإلنسانية يف فإنّ 
س لألنسنة مذهب فالسفة عرص اتلنوير يف دراساتهم اإلنسانية حت تلبّ  ه قد امتدّ اجلدير باذلكر أنّ 

تعتمد يف منهجها ىلع العقل اتلجريب،  ،ثمرة دراسات كثرية وفلسفات عرص اتلنويربوصفه فكري، 
راء الطبيعة، فقام داعة األنسنة ىلع فكر وترفض مجيع األدوات املعرفية األخرى؛ ذللك ترفض ما و

]العوادي، العالقة بني  «إنّه يمكن أن يصل إىل اإلهل من خالل تأّمله يف هذا العالم»باحث عن اإلنسان: 
د ىلع أصالة اإلنسان، وحموريته، وليس اهلل تعاىل، ا أكّ ممّ  [.134و 133الربوبيني، ص  ومذهباألنسنة 

 اإلنسان الشخصية.ية كما تؤّكد ىلع حرّ 
غلب عليها  "األنسنة اتلنويريةـ" بأواسط القرن اثلامن عرش، تسىّم  جديدةً  بدأت األنسنة دورةً 

الطابع الفلسيف والفكري أكرث من الطابع الفيّن واثلقايف، وتبّدلت إىل نظام فلسيف أو مدرسة فكرية 
ساين بالعقل اإلنساين املاّدي، وهذا اتلّيار تنحرص العناية فيها ىلع تنظيم احلياة ادلنيوية واملجتمع اإلن



 18جملة ادليلل العدد  ............................................................................ 114

الفلسيف اكن يتعامل مع املسيحية كأنّها أسطورة تنسجم مع أوهام انلاس العادينّي وحواجئهم 
]املوسوي، جديلة . ىلع حممل اجلدّ  - أي املسيحية -األخالقية، إذ ال ينبيغ ألصحاب الفكر أن يأخذوها 

 [21ص الرؤية األنسنية والرؤية العقدية، 

  ّساكرين آرمسرتونج وأنسنة املقد 
كما فعلت  - "سأنسنة املقدّ " د بني اجلمع وأنّ ادلين العليم قاسم مشرتك موحّ  ترى اكرين أنّ 

ا سبق من صور يستعاض به عمّ  - دحممّ  الربهمية يف مألوهها، واملسيحية باملسيح، واإلسالم بانلبّ 
 .رات الفالسفةاتلأيله يف األديان، ويف تصوّ 

تالىش أيًضا اإلهل وتالشت آهلة السماء القديمة »: (Karen Armstrong) ل اكرن أرمسرتونغوقت
اذلي تصّوره الفالسفة، ثم جاء اإلهل املسيطر اذلي صنعه )ادلين العليم( احلديث فبالغ يف إكساب 

ر ابلعيدة كما صوّ وات وابلحار اوأبعده عن البرش، ودفع به إىل السم اارجي  ا خالصفات اإلهلية وجودً 
د ادلين يف الفرتة السابقة للعرص احلديث تعمّ  ، يف قصيدته، لكنّ (1)(William Blake) ويليام بليك
، وهذا خطأ كبري فليس يف [498و 497اهلل ملاذا؟ ص  ..أرمسرتونج، مسىع البرشية األزيل] «سأنسنة املقدّ 

ما ة تقديس وإنّ ه للبرش، وليس ثمّ بلالغ رسالة ربّ  العصمة تكون للنبّ  اإلسالم تقديس للبرش؛ ألنّ 
 توقري وإجالل واجب.

  لسيف عند رالف األمريكيفاألنسنة مصطلح 

األنسنة »ل: وقهلا معىن خاص، إذ ي (2)األنسنة عند الفيلسوف األمريكي رالف بارتون بري إنّ 
 ناتللوّ من أن حتتفظ بهذه املرونة يف  بدّ  فال ،عبارة عن املذهب اإلنساين، ويه ذات داللة معنوية

ه الك إنّ  ،ة عميقة يف اإلنسانيّ ها خلاّص فإنّ  ،اإلنسانية الطبيعة غموضيعكس اه، أو تلأكيد كمدلول الجّت 
حقيقة  أهمّ  ه األصيل؛ ألنّ ئحتّرره من قيود منش ية، ووارث لطاقات  فهو ابن الطبيعة املادّ  ،ااألمرين معً 

ها تنتيم إىل مرتبة أرىق من ه حيمل اثلمار واألزهار اليت تبدو وكأنّ جوهرية مألوفة عن اإلنسان يه أنّ 
 ويبدو يف هذا أمران، هما:[. 9، ص إنسانية اإلنسان]بري،  «أصوهلا

                                                           

إجنلرتا  يف رومانطييق شاعر أول صحف، يعد ورسام ورسام إجنليي شاعر( م 1827 - 1757)ويليام بليك:  (1)
ر اكنت وأحيانًا أهمية، ذات غري تُعترب أعماهل اكنت وفاته، بعد قرن   ونلصف حياته خالل  جمنون، أعمال بوصفها حتُتق 
 .الرومانتييك للعرص ابلرصية والفنون الشعر يف فارقة عالمات   تعد ايلوم لكنها

اكن عضًوا يف األكاديمية  ،م( مؤلف وفيلسوف وأستاذ جاميع أمريكي 1957 – 1876رالف بارتون بريي: ) (2)
 بأمريكا. األمريكية للفنون والعلوم، تويف يف بوسطن
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ليس  ناتللوّ  ومعلوم أنّ  ،شأن اإلنسان يف هذه الرؤية اإلنسانية اجلديدة "نمرونة اتللوّ " أنّ  :لاألوّ 
أي: تلون حسب ، نهف من تلوّ ه من الرضورة أن خيفّ ذكر اإلنسان، وأنّ  عمن األخالق القيمية اليت ترف

ن الشخص تغيري سلوكه وفًقا ملصاحله، فلم يثبت ىلع تلوّ » ة، واألحوال املختلفة؛ ألنّ الظروف املتغرّي 
. [2050، ص 3 العربية املعارصة، جأمحد خمتار عبد احلميد، معجم اللغة ينظر: ] «خلق، ولم يثبت ىلع حال

ىلع الرؤية انلفعية الربامجاتية اليت  ن دلى الشخص، وهذا يدّل ن أي سهولة ذلك اتللوّ ومرونة اتللوّ 
ي يسىع إلشباع رغباته وتكوين  ما هل من وجود مادّ اء ال يرى وال يعترب إاّل صمّ  جتعل من اإلنسان آلةً 

من قيمة اإلنسان، فهذه فلسفة رالف ورؤيته ألنسنة اإلنسان  ّط وهذا حي ،نزواته يف نزق احلياة ادلنيا
 من وجهة نظره.

 هىلع عدم وضوح رؤيته وهدفه واغيته يف احلياة، مع أنّ  يدّل  ،: غموض الطبيعة اإلنسانيةاثلاين
ل أن يتقبّ  فن   ه جيدر بكّل ة للفيلسوف؛ ألنّ هو العالمة املمّي الغموض أن يكون  ليس من الرضورّي »

 [.34ة احلضارة، ص ديورانت، قّص ينظر: ] «االلزتام األديب واألخاليق واضًحا أو خامًدا

 األنسنة وعالقتها بالعلوم اإلنسانية عند رالف 

أو  مالءمة هذه اثلقافة ألحوال اإلنسان احلرّ  نّ إ، و"ةاثلقافة احلرّ "العلوم اإلنسانية تعترب ضمن  إنّ 
 John) بعد ذلك عمدت ألقوال جون هرني نيومان العلمية، ثمّ  ب تتناقض مع اثلقافةد املهذّ السيّ 

Henry Newman)(1)  ّة اثلقافة احلرّ  ها كثرًيا ما تروى، ووجدت أنّ حول هذا املوضوع العليم بأن
 من أن تقوبله، أو تضيح اليت تمّرن العقل من أجل نفسه بداًل  "اثلقافة الفكرية"ما يه بالنسبة إيله إنّ 
 ص.نة، أو مهنة أو دراسة أو علم خمّص أو عرضية، أو حلرفة معيّ  ة،به لغاية خاّص 

ا العلماين خبالف ادليين، أو العلوم اإلنسانية تعين: إمّ  واكتشفت بأنّ  وبعد أن وصلت إىل هذا احلدّ 
حسب رغبة اإلنسان، االجتمايع واألخاليق خبالف الفكري، أو الفكري خبالف العميل، وذلك 

إىل أن أضع  ين مضطرل فإنّ  ا إىل هذا احلدّ : عندما يكون الغموض شديدً مفاچهالت إىل نتيجة توّص 
 ا للعلوم اإلنسانية.بنفيس تعريفً 

ها ة، وأنّ يّ تقود إىل احلرّ  رات  ة مؤثّ أيّ  تضمّ »ها: بأنّ  كما عّرفها بارتون ين أعّرف العلوم اإلنسانية إذنإنّ 
نة من املعرفة أو أجزاء من برنامج تعلييم معيّ  ىلع أقسام د اسم نويع يدّل جيب أن ال تستعمل كمجرّ 

ىلع حالة  ما تستعمل تلدّل ة، وإنّ سات ورضوب نشاط وعالقات إنسانية خاّص مدريس، أو ىلع مؤسّ 
                                                           

م( شاعر والهويّت وفيلسوف واكهن أجنلياكين حتّول فيما بعد يلُصبح اكردينااًل 1890 -1801هرني نيومان: )جون  (1)
 اكثويلكي ا، واكن شخصّيًة مهّمًة ومثريًة للجدل يف تاريخ إجنلرتا ادلييّن يف القرن اتلاسع عرش.
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ق بمعىن هذه معىن العلوم اإلنسانية يتعلّ  األمور املذكورة يف بعثها، إنّ ية قد تسهم هذه نة من احلرّ معيّ 
ة حسب املعىن اذلي حيمله تعرييف لإلنسانيات ليست يّ احلرّ  ها تعين: أنّ فإنّ ا لكمة "مؤثرات" احلالة، أمّ 

ق ر اإلنساين قد حيقّ ما يه إماكن من إماكنات اتلطوّ وإنّ  ،يف اإلنسان مفطورةً  أو ميتافييقيةً  ةً طبيعيّ  صفةً 
 .[36، ص إنسانية اإلنسانرالف بارتون، ] «قواتلعامل مع املحيط، وقد ال حيقّ  عن طريق انلموّ 

قة باإلنسان من: علم يعين: جمموع العلوم املتعلّ  "العلوم اإلنسانية"قنا انلظر يف مصطلح إذا دقّ 
الوحدة نظر: التسخريي، ا] .اإلنسان وانلفس والسلوك والرتبية، ومنها: علم األدب واتلاريخ والفلسفة

ج ة احلضارة، ديورانت، قّص ؛ 2044 ، ص4ج ع، ة جممع الفقه اإلساليم، العدد الراباإلسالمية واتلعامل ادلويل، جملّ 
 ، ص2ج ؛ األسمري، انلظريات العلمية احلديثة مسريتها الفكرية وأسلوب الفكر اتلغريب العريب، 228 ، ص33

 اهني دينيني: ، يُفّرق بني اجّت (1)اعلم انلفس ايلهودي إريك فروم ومن ناحية أخرى فإنّ ([، 864
د اإلنسان ذاته، حيث يؤكّ  اه اإلنساين:االجّت واه الشمويل: حيث يفقد اإلنسان إرادته تماًما. االجّت 

اذلين تتّسم عقائدهم باإليمان  -كتب األنبياء  ويلة، ويرى فروم أنّ ؤويمارس إحساسه باملس
ايلهود وايلهودية املسريي، موسوعة ] «اهخري مثل ىلع هذا االجّت  -ية اإلنسانية باإلنسانية، وبتأكيد احلرّ 

 ، نالحظ عالقته باألنسنة من قريب أو بعيد. [393، ص 8 والصهيونية، ج

  ذلك من خالل ما ييل:ويتبنّي 
ىلع فروع  ( اتلعريفية تلدّل ـلابصيغة اجلمع مع ) يستعمل اعدةً  "العلوم اإلنسانية"مصطلح  : أنّ اًل أوّ 

موضوعها اإلنسان من قريب أو بعيد، فقد صار دة معرفية عديدة وخمتلفة، ويه حزمة من علوم متعدّ 
 . هااإلنسان موضواًع يف حبوث تلك العلوم ودراسات

حيث تدرس قضايا اإلنسان  ،علوم علمانية خمالفة للثقافة ادلينية "العلوم اإلنسانية" : أنّ ثانًيا
 معرفيةً  بيئةً  تنشأة هذه العلوم يف الغرب ناسب نّ أل ؛ةبصورة بعيدة عن ويح ادلين بصفة اعمّ 

 مع ادلين )الكنيسة الاكثويلكية(.  مصطدمةً 
نة من املعرفة تميل حنو أنسنة اإلنسان بعكس حتتوي ىلع فروع معيّ  "العلوم اإلنسانية": أن ثاثلًا

 .ةً  القوى الفكرية خاّص العلوم الطبيعية، اليت تنيّم 
ا يف ا كبريً مركزً  احتّل ىلع أن اإلنسان كموضوع قد  الكشف عن مفهوم األنسنة يدّل  وبعد، فإنّ 

                                                           

 مدينة يف ودل أمريكي أملاين إنساين يهودي، وفيلسوف نفس فروم، اعلم هو إريك( م1980 -1900)فروم:  (1)
 م، واتلحق1934سنة:  األمريكية املتحدة للواليات هاجر أرثوذكسيني، يهوديني لوادلين وحيد ابن وهو فرانكفورت،

 .والفلسفية وانلفسية االجتماعية العلوم فيها درس حيث وهايدبلريغ فرانكفورت جبامعة
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 ،وعالج مات ويح ادلين يه حلل ل اإلنسان من مسلّ وا أن تنّص هم ظنّ نّ إخني، ودراسة الفالسفة واملؤرّ 
ا دلى خذً  متّ فصار خطاب العلمنة املعارصة واتلأويل احلدايث يف قراءة نصوص الرشع، سبياًل 

ية قد باملنهج اتلجريب والعقيل ىلع أرضية مادّ ل اإلحلاد ىلع اخلط فسلك ، وتدخّ ني احلداثينيالعلماني
مة بموقفهم السلب من ادلين والويح واملعجزة ومن رون برؤية متحكّ انطلق منها الفالسفة واملفكّ 

 منطلق أسايس يف انتهاج األنسنة وتوظيفها يف قراءة انلصوص ادلينية. 
 مزيات مشرتكة لألنسنة بمجاالتها

 سم بميات مشرتكة يه:ر يف مجيع املجاالت تتّ اكنت األنسنة يف عرص اتلنوي
 وليس اإلهل ىلع عكس ما تعتقد به األديان.  ،اإلنسان هو املحور يف األنسنة : أنّ اًل أوّ 

احلياة ادلنيوّية يه حياتنا الوحيدة، وفرصتنا األوىل واألخرية، فيجب أن يكون هدف  : أنّ ثانًيا
 اإلنسان األسايس تنظيم حياته الفردية واالجتماعية يف هذه ادلنيا. 

وذلا يستغين اإلنسان  ؛هو ابلعد األسايّس يف الوجود اإلنساين العقل القائم باذلات يعدّ  : أنّ ثاثلًا
 ه والوجود والسعادة وطريق الوصول إيلها. بعقله يف معرفة نفس

، وفق جتربة استقرائية مستخدمة يف املنهج (1): أّن املقصود بالعقل يف األنسنة هو العقل األدايترابًعا
العليم؛ وذللك يعّد االعتماد ىلع املنهج العليم دون الرجوع إىل ادلين والويح اعتماًدا عقالني ا، ويف 

 أّن األمر اذلي ال ينكشف بالعقل اتلجريب غري قابل  للكشف مطلًقا. الواقع، تعتقد األنسنة
: يملك اإلنسان وجوده ومصريه، وهو موجود  اعلِم  مريد  وخمتار ، وليس خاضًعا للطبيعة خامًسا

م يف مصريه ويف الطبيعة يقع يف ـومن ثّم اتلحكّ  ،واتلاريخ، واالعتقاد اتلاّم بقدرة اإلنسان ىلع املعرفة
 [25 - 23]املوسوي، جديلة الرؤية األنسنية والرؤية العقدية، ص اهتمام ّك مدارس األنسنة. صلب 

  ما ييل:ومن خالل تلك املشرتاكت ملجاالت األنسنة يتبنّي 
: تغليف األنسنة بغالف من اإلحلاد العقدي، حيث بلغ اإلنسان حني حبث عن لاألمر األوّ 

ها نزعت عالقة اإلنسان بإهل لكنّ  - ما وإن لم تّدع ألوهيةً  -األنسنة  ؛ ألنّ "تأيله ذاته"حقيقة نفسه إىل 
يفعل ما يشاء، وهذا غري  خالق، كما منحت اإلنسان نفسه ما هو هلل، فاإلنسان حرل فكًرا وممارسةً 

من طرف خاريج  بدّ  فال ،اهلبة واملنح وإثبات يشء ليشء ال يكون من ذات اليشء فمعلوم أنّ  ،معقول
                                                           

هل يه منسجمة  أو "، والعالقة بني العقل وادلينبادلين يراجع كتاب: "وملزيد توضيح وتفصيل عالقة العقل  -1
؟ أو ال توجد أّي عالقة  بينهما أصاًل؟  ، وهو املوضوعهذا تعلّقة باملفرعّية السئلة األجييب عن العديد من حيث متقاطعة 

 م. 2021إعداد ادلكتور مصطىف عزيزي، انلارش: مؤسسة ادليلل يف شباط سنة 
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 يًاعر أنسنة عرص اتلنوير، اذلي أنكر اإلهل فأحلد مدّ ر تلصوّ ف آخر ذلك، وهذا ما لم يتوفّ يمنح لطر
 عن أن يؤمن بويح إليه أو انعدام احلاجة ألنبياء يهدوه إىل أقوم سبيل، وال لكتاب مقدس، فضاًل 

 يف اغية الغلو يف اإلحلاد. يقع احيةانلهذه ومن  ،معجزات ممكنة واقعة
قيام األنسنة جبعل اإلنسان حمور احلياة والكون، مع تنحية ابلحث الالهويت عن اهلل : األمر اثلاين

ة وجوده، واعتماد املنهج اتلجريب القائم ىلع اتلجربة واخلربة املحسوسة، واملنهج العقيل تعاىل وأدلّ 
، بعدما ا أفرزه عرص اتلنوير، فصارت تبحث اإلنسان وعالقته بالكونوهذا ممّ  ،االستقرايئ الريايض

ا ممّ  ، عرص اتلنوير مناهج اتلجريب والعقلاكنت الفلسفة تبحث األلوهية وعالقتها بالكون، فتبىّن 
ة بني اإلنسان وبني اهلل كأمر عّقد مشكة اإلنسان يف عالقته بالكون من حوهل، كما وسع من اهلوّ 

مسريتها الفكرية وأسلوب الفكر اتلغريب  ..األسمري، انلظريات العلمية احلديثة]منطيق تلنحية اهلل من املعادلة. 
 [117و 116 دراسة نقدية، ص ..العريب يف اتلعامل معها

 املبحث اثلاين: األنسنة وخطورة آثارها لَع الفكر االعتقادي. 
 األنسنة واْلظرية اتلارخيية:

اإلليه، ونزع القداسة  ر فتح انلّص للنصوص ادلينية تقرّ  (1)انلظرية اتلارخيية أو )اتلارخيانية( إنّ 
]السالوي، األصول األوىل لألديان اتلوحيدية، أي: الكشف عن تارخييتها(.  (2)أرخنةعنه؛ بهدف )

 [42العلمانيون العرب وموقفهم من اإلسالم، ص 

س يف العصور الوسطى من فالسفة عقالنيني، لقد توجهت ادلراسات انلقدية إىل الكتاب املقدّ 
 - ل اتلقليد الكتايب اذلي ينتيم إيله يف عصوره الوسطى، أي: اتلقليد ايلهوديداخ حيث يعالج انلّص 

دعوة  عليها ترتكز اليت ،إىل مناهج انلقد واتلأويل ا يعين العمل ىلع إخضاع هذا انلّص املسييح، ممّ 
 س.ادليين املقدّ  األنسنة كنظرية يف جمال تارخيية انلّص 

مع  ،ةوهو القرآن والسنّ  ،س عندنا حنن املسلمنياملقدّ  وايلوم توجه دراسات نقدية حول انلّص 
ًدا ال د اتلأويالت تعدّ بغية االنتهاء إىل تساوي انلصوص وتعدّ  ةً اإلساليم قرآنًا وسنّ  رضورة معاجلة انلّص 

                                                           

يه مذهب فكري يستهدف إبراز أهمية ابلعد ، والقديم يف الزمان الغابر (اتلاريخ)نسبة إىل : اتلارخيانيةاتلارخيية /  (1)
بماكنة تماثل علوم الطبيعة اليت اعتربت يف القرنني  -كعلم-اتلارييخ يف دراسة الظواهر املختلفة، وأن حيظى اتلاريخ 

، بكر بن عبد اهلل أبو زيد، معجم املنايه اللفظية وفوائد يف األلفاظ. ينظر: املاضيني اجلديرة وحدها بلقب علم
 (.103، )ص: م١٩٩٦: ، سنة3، ط/ الرياض ،انلارش: دار العاصمة للنرش واتلوزيع

األرخنة: مصطلح منحوت من لكمة )اتلاريخ( ومأخوذ من اتلارخيية، وهو يعين: دراسة انلص القرآين باعتباره نّصا  (2)
 ريخ.من نصوص اتلا
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بوصفها ترتكز دعوة األنسنة  ليكة،  حقييق من معاين القرآن والسنّ بصورة ال تبيق ىلع معىًن  ،نهائي ا
تلقوم بدراسات مماثلة دلراسات العصور الوسطى داخل  ؛سادليين املقدّ  يف جمال تارخيية انلّص  نظريةً 

يل يواملسييح اإلجن يت"اتلقليد الكتايب" اذلي ينتيم إيله يف عصوره الوسطى، أي: اتلقليد ايلهودي اتلورا
)تابو( غري قابلة  سةً مقدّ  ونه مرجعيةً دّ ويع ،املستحدث يف إطار فكر غريب يصري إيله احلداثيون

  تنتيه ادلراسات إىل أمور يف اغية اخلطورة منها:حّت  ،للنقاش
 ًدا ال نهائي ا.تعدّ  د اتلأويالت للنّص : تعدّ هلاأوّ 

 ة.ة األمّ ادليين تقع أشياء معتربة من هويّ  : مع تأويل انلّص ثانيها
كتاب سماوي، أو  ة أو نّص من شعر أو قّص ، : تساوي انلصوص أمام انلقد والقراءة اتلأويليةثاثلها

 س وغريه.، فال مقدّ انلصوص سواء   ّك  غريه؛ ألنّ 
وجتاوز املفاهيم  ،اتلأكيد ىلع تارخيية القرآن»ة إىل حيث تهدف انلظرة اتلارخيية للقرآن والسنّ 

 عليها القرآن من جهة، ومن جهة أخرى نزع القداسة عنه حّت  والترشيعات واألحاكم اليت يدّل 
، ونزع صفة األلوهية عنه،  انلصوص نقًدا أو نقًضا، بقصد تمزيق احلجاب، وهتك الرسّ يعامل كبايق

 منيعين و .[157]السالوي، العلمانيون العرب وموقفهم من اإلسالم، ص  «وإحالل صفة البرشية عليه
الظروف اختلفت،  ألنّ  ؛ضمن سياقه اتلارييخ؛ يلبطل مفعوهل بالنسبة لعرصنا وضعه "أرخنة القرآن"

بمعىن  "،أنسنة القرآن"انلقد اتلارييخ املقارن بغية الوصول إىل  حيث يقوم ىلع إخضاع القرآن ملحّك 
 عنها اليت عرّب  "تارخيية القرآن"ىلع نظرية  "أنسنة القرآن"س فكرة نزع سمة الويح عنه، فتتأسّ 

ها تلتيق هذه مع تلك، إذ نها؛ ألنّ ، وتفرعت ع"األنسنة"إذ نتجت عنها  "؛األرخنة"بمصطلح جديد هو 
 أرخنُة القرآن األنسنة  مدخاًل للنظرية اتلارخيية. دّ تع

، مع العمل ىلع "نزع الغرض األسايس من )أرخنة القرآن( هو "اتلحرر" من سلطة انلّص  إنّ 
فوىض ال" القطيعة املعرفية بني اإلنسان وبني القراءات الرتاثية، كما أنّ  ؛ ألنّ القداسة" عن انلّص 

مشالكت يرزح فيها اإلنسان بسبب رفع القداسة  "ضياع للمعىن"و "تفكيك للهوية"اليت يه  "اتلأويلية
أنسنة "تارييخ، حيث يصل إىل  ة كنص   خطورة دراسة القرآن أو السنّ س احلقييق، وهذا يبنّي عن املقدّ 
ه ال لني بانتفاء مسألة الويح؛ ألنّ ا، ويه ذات مقولة أهل اإلحلاد القائا إنساني  اعتباره نص   أي "القرآن

ه قد الواقع يشهد بأنّ  يمكن قياسه بمعيار ثابت، وال يمكن االستدالل عليه بتجربة أو عقل مع أنّ 
 داته.القرآين ثوابت العقل اإلساليم وحمدّ  انلّص  نت يف ظّل تكوّ 

ه لم يرد يف الويح اإلساليم ىلع أنّ  تدّل  -  عن القرآنفضاًل  -ة مع أن الرؤية اتلحليلية انلاقدة للسنّ 
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يف خطبته يوم عرفة  اخلاتم   ما ينفع اإلنسان ويصلح أحواهل، فعىل سبيل املثال يف حديث انلبّ إاّل 
 ف إِنَّ »األكرب قال:  يوم احلجّ 

 
ُكم  و أ اء  ِ ِدم  ا، يِف ب دل  ذ  ِمُكم  ه  ِة ي و  م  ُحر  ام ، ك  ر  ل ي ُكم  ح  ُكم  ع  اض  ر  ع 

 
و ال ُكم  و أ ُكم  م 

ال  ف ال  ت ر ِجُعوا ب ع ِدي ُضالَّ 
 
، أ اِلُكم  م  ع 

 
ن  أ لُُكم  ع 

 
أ بَُّكم  ف ي س  ن  ر  و  ت ل ق  ا، و س  ذ  ِرُكم  ه  ه  ا، يِف ش  ذ  ُِب ه  اًل ي رض 

ائِب   اِهُد ال غ  ال  يِلُب ل ِغ الشَّ
 
، أ ص وهذا ن .[133 ، ص9ج  ابلخاري، صحيح ،]ابلخاري «ب ع ُضُكم  ِرق اب  ب ع ض 

بع أو عن دنيا مؤثرة، أو عن ى متّ ه اإلنسان الاكمل اذلي ال ينطق عن هوً لكنّ  ،إنساين مثبت للنبّ 
ا أو قرآنً  -ما عن رؤية موضوعية اعقلة منصفة اعدلة، فلم يأت الويح يف اإلسالم إعجاب برأيه، وإنّ 

  بانلافع الصالح ادلاّل لإلنسان ىلع أكمل أحوال اإلنسان.إاّل  - ةسنّ 

 

 األنسنة وخربة اإلنسان العقلية
يبين اإلنسان معارفه مستعينًا بالعقل، فيخترب به جتاربه يف احلياة، ويكتسب ثقافته ومعارفه 

من خالل صداقاته وأسفاره ومعامالته وعالقاته بمن حوهل  -املختلفة، فما حصل لإلنسان من خربات 
ّ  -واحلقيقة  يف بيئته األرسية واالجتماعية والعملية يه يف الواقع سعت وترامت، فليس حمدودة مهما ات

للحياة أو الطبيعة دخل يف اكتساب اإلنساِن عقل ه؛ ذلا فإن مكمن خطورة العقل يف التسليم للعقل يف 
هو: هبة من اهلل اخلالق، وهو  مبدع   ق  خاّل  جاد   فكر   ن الوايع املستوعب لّك العقل املزّت  يشء؛ ألنّ  ّك 

 .أعلم بما هو نافع هل
اإلشاكالت اليت تواجه العقل   اإلنسان ىلع سائر اخللق، فإنّ العقل أمي ما يمّي  ومع التسليم بأنّ 

 ه: األدايت أنّ 
: حمدود القوى، فال يُمّي العقل بني صالح ادلوافع وفاسدها، وقد يمّي بني نافع املصالح اًل أوّ 

 وفاسدها.

  بمقايسة.إاّل  فال يدرك ما ليس حتت احلّس  ،: معرفة العقل األدايت مرتبطة باحلواّس ثانًيا
 ردة دائًما.د عالقات  سويًة يف احلياة بصورة مّط : العقل األدايت ال حيدّ ثاثلًا

  خرًصا باجتهاد.: العقل األدايت ال يعرف أجوبة سؤاالت الوجود إاّل رابًعا
 : العقل األدايت ال يدرك قيمه والزتاماته اخللقية.خامًسا

 ف ىلع أمور الغيب العقدية، وال يدرك أبعاد الغيب املختلفة.األدايت ال يتعرّ : العقل سادًسا
، وإهلام دال   ، عن طريق ويح  عن اهلل  ذلك وغريه من بالغ رسول   للعقل األدايت يف ّك  بدّ  إذن ال
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إىل من  ه رشيد، ويكون من اهلل األىلع إىل إنسان اكمل اصطفاه اهلل نبي ا أو رسواًل يلبلغ رسالة ربّ 
 يشاء من خلقه.

 تساؤالت مرشوعة ..األنسنة واإلَلاد 
يشء؛  األنسنة طالت ّك  ل: ملاذا هذه العالقة احلميمية بني األنسنة واإلحلاد؟ اجلواب: ألنّ ءأتسا

 اكنت وال تزال آيلةً اليت  "،العقلنة" االهتمام بالعقل خارًجا يف استدالالته عن إطار الويح يسىّم  فإنّ 
اكنت وال تزال و "العلمنة" مرااعة ادلنيا مع االبتعاد عن ادلين وإنكار اآلخرة يسىّم  كما أنّ لألنسنة. 

 من الرتاث يسىّم  نص   ا يف اتلاريخ كأّي س نص  ادليين املقدّ  اعتبار انلّص  لألنسنة. كما أنّ  سمةً 
 تأيله اإلنسان يسىّم  ة منها. كما أنّ اكنت وال تزال األنسنة ثمرتها ونتيجتها املرجوّ اليت ، "األرخنة"
ًسا يسىع اجلميع يف خدمته بللوغ الرفاه. فبلغ األمر إىل تقديس ا مقدّ ، باعتبار اإلنسان اكئنً "األنسنة"

ها داعوى إحلادية تصدر عن ألسنة مالحدة، وخترج من أفواه ملحدة ، فهذه لكّ ااإلنسان واعتباره إلهً 
 ا عن اهلل. دً يإلنسان بعباها اشتغال دين سماوي؛ ألنّ  بكّل 
بل  ،معطياته، ومنجزاته  اإلنسان بكّل س وال حقيقة مطلقة إاّل املرجعية اإلحلادية حيث ال مقدّ  إنّ 

اتلأيله  ا يف الفكر املعارص، دلرجة أنّ كثريً  مفهوم اإلهل قد احنّط  بلغ األمر بتأيله اإلنسان، ويبدو أنّ 
 اإلنسان من داعة من قبورهم ألزروا بمن أهّل  اخيرجوأن ر لعتاة اإلحلاد ا باإلسفاف، فلو قدّ سمً بات متّ 

 ىلع أمرين:  هذا يدّل  ىلع رضورة اإليمان باهلل تعاىل، ويف احلقيقة فإنّ  هذا يدّل  األنسنة؛ ألنّ 
اإليمان باإلهل  ىلع رؤية اإلسالم بأنّ  ا يدّل عها وحاجتها لإلهل، ممّ األنسنة أعلنت تطلّ  : أنّ هلماأوّ 

 إلنسان. فطرة اهلل يف خلق ا

 ر اكراليل.: ضياع حقيقة اإلنسان كما تصوّ امثانيه
اإلحلاد  ل كذلك: ملاذا أقبل انلاس ىلع األنسنة مع أنها دعوى إحلادية؟ يكمن اجلواب يف أنّ ءأتسا

ب ا األنسنة فيه دعوة ظاهرها إنساين طيّ س بصورة مبارشة بال أدىن مواربة، وأمّ عقيدة هدم املقدّ 
وإن لم -ا باطنها فخبيث دنيوي حمض، فيه صمة إجيابية يف حياة البرش، وأمّ ، وحتاول ترك باعطيف

ها ملحدة؛ ذلا يدعون إىل نرش األنسنة؛ ألنّ  - تعلن عن إحلادها وإنكارها هلل والويح والكتاب واملعجزة
 ا بطعم األمل يف نعيم ادلنيا.ل إحلادً تمثّ 

اهلل تعاىل خلقه،  باعتبار أنّ  ؛ة لإلنساناعمّ ها خوت عن رؤية وإن الكتب ادلينية السماوية ال أظنّ 
فه بأمور عديدة، فقد تركها البرش؛ لوجود حوافز مستدامة، ودوافع دائمة داعمة لرتك الكتب وكّ 

 سة.املقدّ 
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 ر(اكراليل وتوصيف اإلنسان جبهل نفسه )وهم اتلحرّ 

راليل جبهل اإلنسان بنفسه، اك يقرّ  ،جماالت احلياة ل العلم يف ّك يف ريعان اثلورة العلمية، وتوغّ 
لم ينشأ من صعوبة احلصول ىلع معلومات  ه ذو طبيعة عجيبةجهل اإلنسان بنفسه، وأنّ »فيقول: 

ستها ه راجع إىل وفرة هذه املعلومات وتشوّشها بعد أن كدّ بل إنّ  ،تها أو ندرتهارضورية، أو عدم دقّ 
هذا إىل ما عمد إيله العلماء اذلين حاولوا دراسة جسم  ،اإلنسانية عن نفسها خالل القرون الطويلة

ة والصحّ  للطّب  خذ قاعدةً من تقسيمه إىل عدد ال يكاد حيىص، ويف اخلطط اليت تتّ  ،اإلنسان ووجدانه
ة مدفونة يف كومة اتلعاريف ة غنيّ واثلقافة واالجتماع واالقتصاد السيايس، ومع ذلك فهناك حقيقة حيّ 

]اكراليل،  «اجلهود اليت يبذهلا اإلنسان ملعرفة نفسهل املذاهب والرغبات اليت تمثّ اهلائلة واملالحظات و
 .[45اإلنسان ذلك املجهول، ص 

ا تلضاربها، أو خبطئها، وهذا التشويش صف بالتشويش إمّ ها تتّ فمع وفرة املعارف واملعلومات فإنّ 
باعتماد داعة األنسنة ىلع العلم ومناهجه ونظرياته،  ا يرضّ ي إىل جهل اإلنسان بنفسه، ممّ املعريف يؤدّ 

  مالزمة األنسنة جلهل اإلنسان بنفسه. وبذلك تتبنّي 
ه سلك املنهج ىلع أنّ  دالل  م العليم مؤرّش  وصف اكراليل اإلنسان باجلهل بنفسه وهو يف ذروة اتلقدّ 

فليس ، واضطراب كما قال شك   ل إيلها من قبل حمّل نتاجئه اليت توّص  ، وأنّ اخلطأ، والسبيل املعوجّ 
اليل رأوضح اكمن املراجعة الفكرية، حيث  بدّ  ما عن تشويشها؛ ذلا الاجلهل عن نقص املعلومات وإنّ 

ة ن من مادّ ه اكئن مكوّ إذا عرف اإلنسان بأنّ »ه أنّ  ة ووجدان، فبنّي اإلنسان مادّ  اكتشاف أنّ  ه تمّ أنّ 
ة اجلسمية لم توضع بعد يف العالقات بني الشعور واملادّ  مثل هذا الرأي ال معىن هل؛ ألنّ  ووجدان فإنّ 

 .[46اكراليل، اإلنسان ذلك املجهول، ص ] «احلقل اتلجريب

هذا قبل اكتشاف اإلنسانية  "،العلوم اإلنسانيةـ"وكأن اكراليل يدعو إىل إنشاء ما سبق تسميته ب
هول أو اجلنون إن اكتشف ذلك يف اليل قد يصاب باذلرما اك، فربّ (1)علم اجلينات الوراثية لإلنسان

فايلوم  ،ه بصمة وراثية من أبويه وأجدادهه علم أنّ اإلنسان يف جهالة بنفسه؛ ألنّ  ومع ذلك ظّل  ،حياته
انلظر عن  يسىع اإلنسان يف ميالد طفل باملواصفات اليت يريدها، بفضل علم اجلينات الوراثية، وبغّض 

ىلع نوعية الرفاه اليت وصل إيلها اإلنسان يف األلفية اثلاثلة، ومع  ذللك فهو يدّل  ؛أو اتلحريم مدى احلّل 
ما ، لكن ربّ اخللق واإلجياد بيد مالك القوى والقدر  ه خلق وإجياد من عدم؛ ألنّ ين ال أقول أنّ أنّ 

                                                           

 املمّية الصفات تعزى وإيلها اخللية، صبغيات يف توجد دقيقة ماّدية جينة، ويه جزيئات مجع اجلينات: اجلينات (1)
احليوانات.  دلى الوراثية اجلينات بعض يف اتلحّكم العلماء وقد استطاع الوراثية، مندل قوانني تفرّس  وبها اليّح، للاكئن

 [428 ، ص1ج  املعارصة، العربية اللغةمعجم ، دكتور، أمحد خمتار]انظر: عمر، 
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 سة وتماس مع فعل اخللق.ره حيمل نوع ممافكرة أنّ  هميراود بعض
ا ف ىلع بصمته الوراثية؟ هل صار اكئنً ان بعدما تعرّ ويعنينا اآلن بيان جواب السؤال: أين اإلنس

 ه ال يزال يرزح يف جهل وجهالة بنفسه وذاته. راضيًا عن نفسه بذلك؟ هل أزيل جهله بذلك؟ أم أنّ 
اليل أجاب ىلع تلك التساؤالت من قبل اكتشاف ابلصمة الوراثية لإلنسان فقال: راك العجيب أنّ 

صل باإلنسان توجد آراء قارصة عليه فقط، بينما تنطبق آراء يت تتّ من بني اآلراء ال نا نعرف أنّ إنّ »
ق بالكيمياء الطبيعية واملياكنياك ة، وهناك آراء غري هذه وتلك تتعلّ أخرى ىلع مجيع الاكئنات احليّ 

 «وكذلك األشجاروكذلك هناك نظم عديدة لآلراء مثل الطبقات اليت توجد يف تركيب الاكئن اليح، 
سم بالصمم وابلكم حينما املكتشفات العلمية تتّ  أي أنّ . [47اإلنسان ذلك املجهول، ص نظر: اكراليل، ]

ه، وتبعد به عن فكر األنسنة الرازح يف تيه به من معرفة ربّ ة، ويه يف احلقيقة تقرّ تبحث عن أمور اعمّ 
 اجلهالة.

 اكراليل وتوصيف اإلنسانية باالرتباك

معرفتنا بأنفسنا يعود أساًسا إىل وجود بقايا من انلظم العلمية االرتباك ابلادي يف »: اليل أنّ ريبني اك
ا نظام اكئنً  ث بأّي وإذا اكن عقلنا ال يزال يتشبّ  ،والفلسفية وادلينية بني احلقائق املقطوع بها )اإلجيابية(

ألزمان ة بمعىن الظاهرة اإلجيابية، فيف مجيع اي إىل تغيري انلوايح املختلفة اخلاّص ذلك يؤدّ  ما اكن، فإنّ 
ن باملبادئ واملعتقدات واألوهام، فيجب أن تهمل هذه ل نفسها من خالل منظر ملوّ اكنت اإلنسانية تتأمّ 

ص من انلظم الفلسفية إىل رضورة اتلخلّ (1)أشار لكود برنار بعيد   األفاكر الزائفة غري الصحيحة، فمنذ أمد  
ة لم يّ بلوغ مثل هذه احلرّ  عقلية، ولكنّ م سالسل العبودية الحينما حيّط  ،والعلمية كما يفعل اإلنسان

واملعلمني واالقتصاديني وعلماء االجتماع اكنوا إذا ما واجهتهم مشاك علماء األحياء  ألنّ  ؛ق بعديتحقّ 
ات ثم يقلبونها بعد ذلك ا ما يستجيبون لإلغراء اذلي يستحوذ عليهم ليك يبنوا نظريّ شديدة اتلعقيد، اغبلً 

 .بني لدلياناتد تبلورت علومهم ىلع شك تراكيب شأنهم يف ذلك شأن املتعّص فق إىل معتقدات، ومن ثمّ 
                                                           

اعلم فرنيس شهري يعترب مؤسس املدرسة اتلجريبية العلمية وصاحب عدة حبوث هامة أدت (  -1813لكود برنار: ) (1)
نىه دراسته يف أ ودل يف مدينة سان جويلان الفرنسية، درس الصيدلة ثمّ ، إىل اكتشاف وفهم الوسط ادلاخيل واالستتباب

فهم دور عصارة  ة من أبرزها:ة اكتشافات علمية هامّ ص يف علم األحياء. دليه عدّ يف مدينة يلون قبل أن يتخّص  الطّب 
زالة مناطق من إمرض السكري عرب  إماكنية حّث ، وفراز الغلوكوزإفهم دور الكبد يف ، وابلنكرياس يف هضم ادلهون

دور ، ودور أحادي أكسيد الكربون يف اختناق اخلالياو ،اكتشاف الغليكوجني، وفهم انلظام احلراري للجسم، وادلماغ
وساهمت أعماهل  اعتربت إجنازات لكود برنارد ثوريةً ، اكتشاف االستتباب، وانلهايات العصبية يف انقباض اخلاليا

 هما.روتطوّ  واكتشافاته يف نهضة علم األحياء والطّب 
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 ومن داللة هذا انلقل ما ييل: [49و 48اكراليل، اإلنسان ذلك املجهول، ص انظر: ]
 ألنّ  ؛وهو أخطر وأشدّ  "،االرتباك"وهو انعدام املعرفة إىل حالة من  "اجلهل": االنتقال من حالة اًل أوّ 

فال يعرف  "املرتبك"ا م والسيع يف سبيله، وأمّ القيام بعملية اتلعلّ إىل جبهله حيتاج فقط  املقرّ  "اجلاهل"
 يعرف أسباب ارتباكه، ا حّت له سنني عددً ا تعرقله وتعّط ب أمورً فقد جيرّ  ،اما هو املطلوب منه حتديدً 

وإنكاره وإحلاده باهلل  فأحلد وأوغل يف كفره ،ه قطع صلته باهلل تعاىلارتباك اإلنسان؛ ألنّ  واحلقيقة أنّ 
 .ا معاىًف ا مرزوقً فال يزال اإلنسان خملوقً  ،اهلل لم ينقطع عطاؤه وجوده تعاىل، لكنّ 

هم يرونه لكنّ  ،اخلالق املذهب الربويب اذلي يؤمن بالرّب  موقف الفلسفات الغربية سواء   نّ أ: ثانًيا
ة واخلربة املحسوسة أو يّ إىل اتلجربة احلسّ ا مزنوع الصالحية، أو املذهب اتلجريب اذلي يركن ا خالقً رب  

خذ من خطابات ادلين السماوي بالعبادات والطقوس والشعائر ا، فال تتّ ا سلبي  املذهب العقيل موقفً 
 ا، يعمل به اإلنسان أو يمتثله.ا رشيدً د  ا جاالواردة يف رشيعة ايلهودية أو يف املسيحية أو يف اإلسالم خطابً 

ص من انلظم الفلسفية والعلمية كما يفعل رضورة اتلخلّ "دعوة لكود برنار، ويه اليل ر: نقل اكثاثلًا
أن يسىع  بدّ  ه البمعىن أنّ  ،ا، ويه دعوة صحيحة جزئي  "م سالسل العبودية العقليةاإلنسان حينما حيّط 

مألوًها كما فعل خذ العلم معبوًدا ه ال يتّ ه يصل إىل معرفة اهلل تعاىل به، لكنّ يف سبيل طلب العلم؛ ألنّ 
ذ يع ذلك، فقد اخّت يف القرون الوسيطة، وال تزال العلمانية وامتداداتها احلداثية وما بعد احلداثة تدّ 

ل إيله من انلظم العلمية بما توّص  ،الفكر الغريب مفهوًما جديًدا للعبادة يف حمراب املعمل واتلجربة
 ا أنها حقائق مقطوع بها.والفلسفية معتربً 

تظهر يف إحدى الصور اإلجرائية واملحاوالت  فلسفيةً  ال تعدو أن تكون رؤيةً  ، فيهألنسنةا بعد اأمّ 
 الواقعية اتلايلة: 

قالب فلسفة علمية، ببعض إجراءات املنهج اتلجريب واملنهج  إظهار األنسنة يف همحاول بعض
 ، وأعتقد أنّ (1)"العقليةسالسل العبودية "العقيل للفكر العلماين احلدايث، دلرجة أن أطلق مصطلح: 

 تلك املحاولة أثبتت فشلها. 
فلسفة اعملية لإلنسان، ببعض اإلجراءات العاملية  حاول آخرون بعد ذلك إظهار األنسنة يف قالب ثمّ 

يه  ة  أمميّ  ا ىلع البرش يف صورة قرارات  ة اليت تفرض فرًض كفلسفة حقوق اإلنسان، والفلسفات العامّ 
  .من األنسنة

                                                           

 كما نقل اكراليل، عن لكود برنار فيما سبق.-1
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قالب فلسفة إنسانية، ببعض إجراءات فلسفة اجلندرية،  ايلوم إظهار األنسنة يف همضوحياول بع
 بالفكر والفلسفة النسوية. اية اإلنسان يف اختيار نوعه مستعينً اليت تدعم حرّ 

حيث صار يستخدم الفكر النسوي كأداة تلحليل العالقات االجتماعية بني املرأة والرجل، وما 
د يف اتلفاوت احلاصل بينهما للوصول متباينة وماكنات خمتلفة بني اجلنسني تتجسّ ينجم عنها من أدوار 

ق به من جهاز مفاهييم ة والرثوة والسلطة، فنقد هذا املفهوم وما تعلّ إىل خمتلف املوارد املرتبطة بالقوّ 
لطريقة اليت ا يكشف االعالقات اجلندرية واألدوار اجلندرية وغريها، ممّ و (1)كمفهوم املساواة اجلندرية

خ لفئة اجتماعية ما، الت االجتماعية لإلدراك املرتسّ حتديد ابلىن الفكرية واتلمثّ  من خالهلا يتمّ 
لكيفية تفسري  ؛ر اتلعارض املوجود بني األنثوي واذلكوري خالل حقبة تارخيية معينةلكيفية تصوّ 

د بها العالم اليت ينبين، ويتوحّ ا الكيفية واتلقسيم اجلنيس للعمل، كما يكشف أيًض  اذلكوريةاهليمنة 
، [39ص ، 4العدد  ،2قريدي، مفهوم اجلندر وإشاكيلة الرتمجة، بمجلة اتلمكني االجتمايع، ج ] .العليم واثلقايف

األنسنة بهذه املفاهيم املحدثة  ا رضورة االنتباه إىل فكر األنسنة اجلديد هذا؛ ألنّ ين ألعتقد جازمً وإنّ 
الفطرة اإلنسانية الضامنة الستمرارها  يضّيعه ألنّ  ؛تقوم هلا قائمة بعدها ترضب نفسها رضبة قاضية ال

د هلا بعض املجتمعات الغربية تعاين الشيخوخة لعملها بذلك الفكر، فتحتاج ملن جيدّ  يف احلياة، وإنّ 
 شبابها.

 املبحث اثلالث: األنسنة يف مزيان الفكر اإلساليم
ا باهلل تعاىل، معرتفً  ا طويلةً س اإلنسان اإلهل قرونً فبعدما قدّ أقول: إن اإلنسان ايلوم يعيد نفسه، 

قّدس اإلنسان العلم   ا، ثمّ ىلع ذلك قرونً  ، وظّل للويحا أنكره معاديً  ا، ثمّ ا ورازقً ا وخالقً معبودً به ا ومقر  
ريكا ر يف فرنسا وأمىلع ذلك قرون عرص اتلنوير، فأقام ثورات اتلحرّ  وظّل  ،ّية والعقلواتلجربة احلسّ 

ىلع  قّدس اإلنسان نفسه، وظّل  ذلك، ثمّ  أنكر ّك فة والعقل واملادّ   بلغ ذروة تقديس العلم واحلّس حّت 
 قتل فيها يف احلربني العامليتني ماليني من البرش. ،ذلك قرابة قرنني من الزمان

ة من ما يعين بلوغ اإلنسان مرحلوإنّ  ،ا بمعناه احلريف ادليينوهو من وجهة نظري ليس تقديسً 
 هل فيبحث فيه خذ اإلنسان موضواًع علم يتّ  ق باإلنسان يف ّك ما يتعلّ  الرفاهة والكشوف العلمية لّك 

 ا من جوانب اإلنسان، ومع هذا اتلقديس فال يزال اإلنسان جيهل ذاته يف جهله بأسئلة الوجود.جانبً 

                                                           

شري أدبيات الفلسفة النسوية أّن مفهوم اجلندر يبنّي األدوار االجتماعية للنساء املماثلة أو املتباينة مع ت اجلندرية:-1
انلوع االجتمايع وىلع مقوالت فلسفية يّتخذها أكرث )اجلندر( ىلع ثقافة األدوار االجتماعية للرجال، كما تقوم فلسفة 

 الفكر اجلندري اجلديد. من كتب يف "انلوع االجتمايع" ذريعة إلقرار هذا
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 اًل: اإلسالم واألجوبة لَع أسئلة الوجودأوّ 

أسئلة عن  اكشفةً  واضحةً  ويح ادلين حيمل إجابةً  ىلع أسئلة الوجود؛ ألنّ  اإلسالم يضع أجوبةً  إنّ 
هذه الرؤية  ية والكيفية واملآل بعد املوت، واملزنلة يف احلياة(، وإنّ لوجود اإلنسان يف بيان: )املاهية والعلّ 

من دين ن ال يزال دليهم مسحة اإلسالمية توصل إيلها إريك فروم، من علماء انلفس املعارصين ممّ 
إنسان عنده احتياج عميق لدلين؛ فادلين هو اإلجابة املستفيضة عن  ّك  يرى فروم أنّ »سماوي حيث 

يستند إىل ك  من اتلفكري العقيل  - حسب رأي فروم -الوجود اإلنساين، والوجود اإلنساين أسئلة 
 «اإلنسان إنسانيته الاكملة ق فيهمن اتلأيلف بينهما يلظهر جمتمع حيقّ  بدّ  واإليمان ادليين؛ ذلا فال

ىلع أسئلة  واضحةً  اإلسالم يضع أجوبةً  فإنّ  .[393، ص 8 املسريي، موسوعة ايلهود وايلهودية والصهيونية، ج]
ة وجوده وكيفية ذلك، كما أجابه عن مآهل ومصريه بعد انتهاء هذه بليان حقيقة اإلنسان وعلّ  ،الوجود

 دات حياته، ومنها: حمدّ واإلنسان وبالكون من حوهل،  عن بيان عالقة اإلنسان باًل ضاحلياة، ف

ل  ﴿اإلنسان؟ وجوابه يف قوهل تعاىل:  حقيقة ما -1 ىت ه 
 
ن ساِن ىلع   أ ِ

ِر ل م  ي كاإل  ه  ي ئًا ـُ ِحني  ِمن  ادلَّ ن  ش 
ُكوًرا ذ  ه لم بأنّ ، والسؤال بصيغة خطاب اإلنسان نلفسه )من أنا؟( فيجيب القرآن [1 اإلنسان:سورة ] ﴾م 
ال يتناقض مع آيات قرآنية  ا مذكوًرا كرًسا حلاجز كرب اإلنسان وغطرسته، وهذا بال أدىن شّك يكن شيئً 

ل ىلع سائر اخللق، فاإلنسان واملفّض  ،م بالعقله املخلوق املكرّ  خالفة اإلنسان يف األرض، وأنّ تبنّي 
وأكرم اخللق بعقله برشط صالح العمل، وحسن القصد، فإن خال  ، خليفة اهلل يف األرضفعاًل 

 اإلنسان عن ذلك فال يغين عقله وفضله. 

ا ﴿ملاذا ُخِلق  اإلنسان؟ وجوابه يف قوهل تعاىل:  -2 م  ُت و  ل ق  ِنَّ خ 
ن س  اجل  ِ

اذلاريات: سورة ] ﴾يِل ع بُُدونِ إاِلَّ و اإل 
 .يلعبد خالقه، واجلواب أنّه ُخلق نلفسه )ملاذا ُخِلقت؟(والسؤال بصيغة خطاب اإلنسان [ 56

د  ﴿كيف ُخِلق اإلنساُن؟ وجوابه يف قوهل تعاىل:  -3 ل ق  ن ا و  ل ق  ن سان  خ  ِ
ُثمَّ  ِمن  ُسالل ة  ِمن  ِطني  اإل 

ِكني   رار  م 
ًة يِف ق  ف  ل ناُه ُنط  ع  ة  ِعظامً  ج  غ  ن ا ال ُمض  ل ق  ًة ف خ  غ  ة  ُمض  ل ق  ن ا ال ع  ل ق  ًة ف خ  ل ق  ة  ع  ف  ن ا انلُّط  ل ق   اُثمَّ خ 

ن ا ال ِعظام  حل  مً  و  س  ل قً  اف ك  ناُه خ 
 
أ ن ش 

 
اِلِقني   اُثمَّ أ ُن اخل  س  ح 

 
ت بار ك  اهلُل أ ر  ف  والسؤال [ 14 -12]املؤمنون: ﴾ آخ 

 ه )كيف ُخِلقُت؟(.بصيغة خطاب اإلنسان نلفس

اُن ﴿ :إىل أين مصري اإلنسان؟ وجوابه: مفارقة احلياة ادلنيا بعد كدح  فيها -4 ن س  ِ
ا اإل  ه  يُّ

 
إِنَّك  ي ا أ

ِدح   ُمال  إِىل  اك  ًحا ف  د  ب ك  ك  د  إِنَُّكم  ُثمَّ ﴿، وبعد: [6االنشقاق: سورة ] ﴾ِقيهِ ر  ي تُون  ذلِك  ب ع  م   ل م  ُثمَّ إِنَُّكم  ي و 
ثُون   ِة ُتب ع   .، والسؤال بصيغة خطاب اإلنسان نلفسه )إىل أين مصريي؟([16و 15املؤمنون: سورة ] ﴾ال ِقيام 

د  ﴿ما مزنلة اإلنسان من الكون؟ وجوابه يف قوهل تعاىل:  -5 ل ق  نا و  م  رَّ م  و مح  ل ناُهم  يِف ال رب   ب يِن ك  آد 
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ِر  ِضياًل و ابل  ح  نا ت ف  ل ق  ن  خ  ِثري  ِممَّ
ل ناُهم  ىلع  ك  ف ضَّ ي باِت و  ق ناُهم  ِمن  الطَّ ر ز  والسؤال  ،[70اإلرساء: سورة ] ﴾و 

 ما موقيف من الكون؟ :بصيغة خطاب اإلنسان نلفسه

 ثانًيا: اإلسالم وبيان عالقات اإلنسان باإلنسان والكون

 سان، والكون، واألحياء من حوهل، ومنها: كما أجاب اإلسالم عن عالقة اإلنسان باإلن

ن  ﴿ما عالقة اإلنسان باإلنسان؟ وجوابه يف قوهل تعاىل:  -أ م  ل  ف  م  ع  ُه ِمث قال  ي  ًا ي ر  ري  ة  خ  ن   ذ رَّ م  ل  و  م  ع  ي 
ا ي ر هُ ِمث قال   ًّ ة  رش  إنسان ما يكون عليه، والسؤال بصيغة خطاب  فليخرت ّك  .[8و 7الزلزلة: سورة ] ﴾ذ رَّ

ة تني: مرّ مرّ  ا معهأخ يف اإلنسانية جمتمعً   معيه عالقة  واجلواب  ما عالقيت باإلنسان؟ :اإلنسان نلفسه
 ا.البرشية، وهذه وحدة خلق انلاس مجيعً  صلب أيب البرشية )آدم(، ومرة ثانية يف رحم حواء أمّ 

ر ِض ﴿ما عالقة اإلنسان بالكون؟ وجوابه يف قوهل تعاىل:  -ب
ُكم  ِمن  األ  

 
أ ن ش 

 
ُكم  ُهو  أ ر  م  ت ع  ِفيها و اس 

ِفُروهُ  ت غ  ب ِلِهم  ﴿وقال: [، 61هود: سورة ] ﴾ف اس  ين  ِمن  ق  ِ ل ف  اذلَّ ت خ  ا اس  م  ر ِض ك 
نَُّهم  يِف األ   ِلف  ت خ  سورة ] ﴾ل ي س 

والسؤال بصيغة خطاب اإلنسان نلفسه )ما عالقيت بالكون؟( جوابه: عالقة تعمري وإصالح  [55انلور: 
 . وانتفاع؛ فال خيّرب، أو يفسد، أو يرضّ 

ِر ﴿ملاذا خلق اهلل الكون مع اإلنسان؟ جوابه يف قوهل تعاىل:  ِِ-ج ِري  يِف ابل  ح  ر  ل ُكُم ال ُفل ك  تِل ج  خَّ و س 
ر  ل كُ  خَّ ِرهِ و س  م 

 
ن هار  ـبِأ

ِ  ُم األ   ر  دائِب ني  م  م س  و ال ق  ر  ل ُكُم الشَّ خَّ ر  و س  خَّ آتاُكم  ِمن   و انلَّهار  اللَّي ل  ل ُكُم و س  و 
ُُموهُ  تل 

 
أ اإلنسان  فاإلنسان سّخر اهلل تعاىل هل الكون لعمارته؛ وألنّ [ 34 - 32إبراهيم: سورة ] ﴾ُك  ما س 
، وهو أفضل خلق هلل يف الكون، وهو خليفة اهلل.  انلجدين من خري أو رشّ  هداه اهلل إىلاعقل ممّي 

جوابه خلقه تسخرًيا هل يلنتفع وملاذا خلق الكون ميع؟  :والسؤال بصيغة خطاب اإلنسان نلفسه
 غ اهلل أمره.ويصلح، وبليلّ 

يَّت ُهم  يِف ال ُفل ِك ﴿ما مزنلة الكون من اإلنسان؟ جوابه يف قوهل تعاىل:  -د نَّا مح  ل نا ُذر 
 
آي ة  ل ُهم  أ و 

ُحوِن  بُون   ال م ش  ك  ا ي ر  نا ل ُهم  ِمن  ِمث ِلِه م  ل ق  والسؤال بصيغة خطاب اإلنسان  ،[42و 41يس: سورة ] ﴾و خ 
 .نلفسه )ما موقف الكون مين؟( وجوابه: أن ينفعل مع جتاوب اإلنسان

ِ ﴿دات وضوابط لعالقة البرش بعضهم ببعض؟ وجوابه يف قوهل تعاىل: هل من حمدّ  -ه إِنَّ   و الع رص 
ن سان   ِ

ِ   ُخرس   ل يِف اإل  رب  و ا بِالصَّ ت واص  و ا بِاحل  ق  و  ت واص  احِلاِت و  ِملُوا الصَّ نُوا و ع  ين  آم  ِ  1العرص: سورة ] ﴾إاِلَّ اذلَّ
- 3.] 
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 اإلسالم واألنسنّياتثاثلًا: بني األنسنة بني 

أي ، فعموم اإلنسانية مقرتن باخللق ،إنسان خملوق ّك  أنّ  ل:األوّ األنسنة اإلسالمية تبدو يف أمور: 
ا دون تفرقة. مساواة انلاس مجيعً  اهلل خالقها دون أدىن تميي، وخلق البرش بأسلوب واحد هو رسّ  أنّ 

، فاملسؤإنسان )اعقل( مس فّك  ،ويلةؤاألنسنة اإلسالمية تبدو يف املس : أنّ اثلاين ويلة من لوازمها ؤول 
: أن األنسنة اإلسالمية تبدو يف وحدة اهلدف طاعة اهلل تعاىل وعبادته، وضبط اثلالثالعقل واتلميي. 

عالقات اإلنسان باإلنسان صالًحا ال فساًدا، ثم عالقاته بالكون من حوهل تعمرًيا ال تدمرًيا، والوجود يف 
  بالعمل الصالح وحسن املقصد.دون تفرقة إاّل  ةً املصري بني البرش اكفّ احلياة ووحدة و

رها لإلنسان، أو ها أيديولوجية فلسفية يف تصوّ ا األنسنيات األخرى فيبدو من خالل ما سبق أنّ أمّ 
نزعة عقدية يف )اتلأيله والربوبية( أو نل ُقل: جحد لأللوهية أحيانًا يف إحلاد خالص يقوم ىلع أوهام 

 [29]ينظر: العقاد، مذاهب ذوي العاهات، ص ية، أو أخالط عقلية، أو غري ذلك. املادّ 
ما يه: فلسفة حترير  "ليس أصل األنسنة دعوة لكفر أو إحلاد، إنّ  وقد يقول بعض فالسفة األنسنة:

حلادية أحيانًا، لكن: اإلية وادّ املقد تّم احنرافه واستغالهل من بعض اجلهات  ،لإلنسان وعقله. نعم
ن يؤمن باألنسنة كمذهب  بالرضورة ملحد". "  ليس ك م 

من يؤمن باألنسنة كمذهب  بالرضورة ملحد"، إذا اكنت الزنعة اإلنسانية  "ليس ّك  ،: نعمواجلواب
م حضاري، وإذا نزعة تثق باإلنسان أي إنسان، فتتفاءل بإماكنياته، ومهاراته وقدراته ىلع صنع تقدّ 

اعتبار، لكن برشط  تضع اإلنسان وقيمه اإلنسانية املشرتكة حمّل  اكنت الزنعة اإلنسانية فلسفةً 
ية، منايح األنسنة العقلية أو املادّ  ة ويح القرآن، غري أنّ رات الويح لإلنسان، وخباّص اتلصديق بتصوّ 

 رات.ا عن تلك اتلصوّ ترشد كثريً  - بمفهومها احلدايث الليربايل -ة يّ  دعوى احلرّ أو حّت 
هم ىلع اد داعة األنسنة لكّ د يصح ذلك العموم يف حالة واحدة يه: أن يثبت احّت ومن ناحية أخرى فق

عها سنّة اختالف اإلنسانية وتنوّ  ردة، ودون ذلك خرط القتاد؛ ألنّ هدف، أو اغية واحدة بصفة مّط 
اهلل ة أخرى من سنن ًها؛ ذلا اكنت سنّ ف لونًا أو فكًرا أو توجّ من سنن اهلل تعاىل يف خلقه اليت ال تتخلّ 

ل و ال  ﴿ها وبني انلاس قال تعاىل: يف اإلنسانية لكّ  ةً درة اتلدافع( مّط يه )سنّ  ُع و  ف  ُهم  اهلِل د  انلَّاس  ب ع ض 
ر ُض 

ِت األ   د  س   [. 251ابلقرة: سورة ] ﴾بِب ع ض  ل ف 
وتعيل شأنه من ها تقّدس اإلنسان، اإلنسانية يه مايض األنسنة وهلا أثر يف مستقبلها ألنّ احلركة إن 
أصبح اإلنسان مع نزع هالة »ي حبت، أي: )حيواين حمض(، تقول هذه احلداثية: ه كيان مادّ جهة أنّ 

ره، أصبح يقع يف مركز الكون ويشك مبدأ القيم والغايات، اتلقديس واأللوهة عن الكون ومدبّ 
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ت قدس، وحلّ توقف اإلنسان عن ادلوران حول املوأخذت خت احلركة اإلنسانوية وعندئذ  ترسّ 
املرشوعية ادلينية السابقة، ونتج عن ذلك أخالق جديدة وقوانني جديدة  مرشعية إنسانية جديدة حمّل 

 دراسة نقدية رشعية، ج ..]الغامدي، االحنراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرها «تنطبق ىلع البرش دون استثناء
لدلين وقواعده الالهوتية، ومبادئه اخللقية،  ةً فاكنت األنسنة فكًرا حمافًظا ىلع العقل تارك .[166، ص 3

األنسنة حبث  ىلع أنّ  ا يدّل عن اإلنسان يف الكون من حونلا، ممّ  وأعراف املجتمع، وتقايلده باحثةً 
 اإلنسان عن ذاته. 

س بعضها ىلع بعض ا حول أمور مؤسّ قً ورشًحا مدقّ  بدائيةً  ويف الفكر املعارص حيث يعطي تعريفات  
ى معطً  منهج قبيل وّك  : كيفية رفض الفكر الغريب منذ بداية العرص احلديث ّك هلاأوّ بصورة منطقية: 

: جعل طريق معرفته الوحيد مبني ا ىلع ثاثلهامات السابقة. : اكتشاف زيف كثري من املسلّ ثانيهاسابق. 
ومؤمنًا باملعرفة اإلنسانية وحدها تلحصيل  معرفة ما ورائية، اتلجربة اإلنسانية، وبذلك يستبعد ّك 

 جودة احلياة.
اإلنسان إذا اكتسب شيئًا من املعارف عن أرسار الوجود ذهبت به النشوة  إنّ »: قال أحد العلماء
ل ذاته إلًها من دون اهلل، فإذا تنامت معرفته، وازدادت عمًقا تراجعت به النشوة؛ مذهبًا جعلته يتخيّ 

، فإذا واصل السيع، وحصل ىلع مزيد  من ادلراية والعلم اقتنع عند نفسه د نب  رّ ه جمتلهمس إيله بأنّ 
م ممتاز  بأنّ 

يف مالحقة احلقائق العلمية، وسرب أغوارها انتىه إىل  إذا ازداد رغبةً  ، ثمّ ه ليس أكرث من اعل 
، وهذا [86املجتمعات اإلنسانية، ص  ]ابلويط، اإلسالم مالذ ّك  «ه )جاهل( ال يعلم شيئًايقني  جازم بأنّ 

ُكم  و اهلُل ﴿قه ىلع قوهل تعاىل: يصدّ  ر ج  خ 
 
م ع  ُبُطوِن ِمن  أ ل  ل ُكُم السَّ ع  ي ئًا و ج  ل ُمون  ش  هاتُِكم  ال ت ع  مَّ

ُ
أ

ُكُرون   لَُّكم  ت ش  ة  ل ع  ف ئِد 
ب صار  و األ  

 .[78انلحل: سورة ] ﴾و األ  
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 اخلاتمة

 لت إيلها من هذه املقالة ابلحثية، ومنها ما ييل:نتائج توّص  ثّمة
  ّفكر أو  ّك  ده أينما اكن؛ ذلا فإنّ ما يعلن عن الصواب فهو يؤيّ اإلسالم ال يعادي األنسنة ذلاتها، إن

 ئها اإلسالم.رات الويح خيّط ختالف تصوّ  اأيديولوجي

  ّتلحقيق كرامة إنسانية لإلنسان يف نّص ر اإلنسان يف رسالة القرآن؛ رضورة الوقوف ىلع تصو 
ر كرامة اإلنسان مرتبطة بإنسانيته دون انلظر إىل دينه، هذا تصوّ  ، مع اإلشارة إىل أنّ الكريمالقرآن 

 القرآن ألنسنة اإلنسان وهو ما لم يكن يف كتاب سماوي آخر.

 يه فال باملجتمع وينمّ لريىق  ؛واألنسنة كزنعة فلسفية أخالقية ترّكز ىلع قيمة اإلنسان وكفاءته
 من تثقيف اإلنسان كمواطن وأنسنته. بدّ  خيالف اإلسالم ذلك، بل ال

  وطريقة حياة حول قيم إنسانية  ،ارً  موقفها متصوّ اعتقادية نتبنّي  اأيديولوجيبوصفها واألنسنة
مشرتكة، أو منافع متبادلة لتشّدد ىلع كرامة الفرد وقيمته وقدرته ىلع حتقيق ذاته من خالل العلم 

 ة الصائبة.رات ويح ادلين احلقّ ختالف تصوّ   بذلكيهو ،والعقل مع رفضها ملا وراء الطبيعة

  ّالعصور الوسيط وما تاله من عرص ق يف حركة إنسانية يفكذلك األنسنة وما هلا من عمق حتق 
 ن اإلنسان الغريب بعلمه، ولعلمه. تديّ ، وما تاله حّت 18ـ اتلنوير يف القرن ال

 فق، وال خيتلف ة للفكر اإلنساين حول اإلنسان يتّ وجود نقاط جامعة، أو مشرتاكت قيمية اعمّ  نّ أ
وبينهما  ،اكراليل كفيلسوفو ،بعضه عن بعض ظهر ذلك يف مقوالت األحيمر السعدّي كشاعر عريب

بني انلاس  ة مشرتاكت  ه ثمّ ىلع أنّ  ا يدّل ممّ  كبري   الرؤية حول اإلنسان إىل حد  يف وتوافقا  ،قرابة ألف سنة
 هاتهم.عت ألوانهم وتوجّ وإن اختلفوا يف ادلين أو تباعدت أزمنتهم أو تناءت بيئاتهم، وتنوّ 

  ّإن  مات  اعملنا العريب واإلساليم لقيامها ىلع مسلّ ي لفكر األنسنة الوارد إىل رضورة اتلصد
عليها وفق منهجية رشيدة مستلهمة من طريقة أهل العلم الرشيد  خالفت مفاهيم اإلسالم مع الردّ 

 اتهم يف اتلعامل مع املخالفني.وأدواتهم وآيلّ 

  رضورة توصية ابلاحثني بإجراء مزيد من ادلراسات ابلحثية تلفكيك ونقد املصطلحات
واملفاهيم اجلديدة يف اعلم ما بعد احلداثة منها: العوملة واألنسنة، تلحقيق اهلوية الوطنية اليت من أصل 

 نسيجها ويح ادلين اذلي هو أثر اهلل تعاىل بني انلاس.
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Summary 

Modern philosophy suffers from the infiltration of atheistic trends into its 
contemplative fields (inductive and inferential). This has led to a state of 
hijacking of contemporary philosophical lectures, and restricting them into 
arguments opposed to reason itself, under claims of reason and 
superstition at some times, humanity and humans at some times, and 
science and causation at other times. And this had led to the spread of a 
philosophical impression hostile to all religions, especially Islam. All that is 
done through artificial dichotomies used by logicians in defining some 
terms that do not meet together nor do they refute each other (God and 
man), (religion and humanity), (religion and science) (religion and reason). 
This article tries to reveal the features of Islam's humanitarianism, based 
on a contemplative reading of the Islamic doctrine of monotheism, and 
the comprehensive liberation it entails for man to be free from the 
constraints of the material world, in comparison with the atheistic and 
secular philosophies that imprison man in the transient material world 
and throw him into the trap of nihilism under the cover of relativity. 
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 أنسنة توحيدية يف سياق اعلم الفلسفة اَلديثةَنو بناء نزعة 
 

 رجب السيد عزادلين

 باحث دكتوراه يف العلوم السياسية، جامعة القاهرة، مرص

 اخلالصة 
تعاين الفلسفة احلديثة من ترسب الزناعت اإلحلادية إيل جماالتها اتلأملية )االستقرائية واالستداليلة(، 

الفلسيف املعارص وأرسه يف مقوالت مضادة للعقل نفسه، حتت ما أدى إىل حالة اختطاف لدلرس 
داعوي العقل واخلرافة تارة ، واإلنسانية والبرش تارة ، والعلم والسببية تارة أخرى، ما أدى إىل شيوع 
إنطباع فلسيف معادي لألديان برمتها، ويف القلب منها اإلسالم، عرب ثنائيات مصطعنة جيري تداوهلا 

يني يف تعريف بعض املسميات، ال جيتمعان مًعا وال يرتفعان )اهلل واإلنسان(، ) ادلين ىلع طريق املنطق
واإلنسانية(، )ادلين والعلم( )ادلين والعقل(. تركز هذه املقالة ىلع كشف معالم نزعة اإلسالم 

حتررية  اإلنسانية، استناًدا إىل قراءة تأملية يف عقيدة اتلوحيد اإلسالمية، وما تنطوي عليه من معالم
شاملة لإلنسان من قيود اعلم البرش واملادة مًعا، باملقارنة مع الفلسفات احللويلة اإلحلادية والعلمانية 

 اليت تأرس اإلنسان يف اعلم  املادة وتسقطه يف فخ العدمية باسم النسبية.
اإلحلادية يف : الزنعة اإلنسانية، األنسنة، مأزق الفلسفة احلديثة، الزناعت اللكمات املفتاحية

 الفلسفة، عقيدة اتلوحيد، عبد الوهاب املسريي.
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 مةاملقدّ 

ولم تأت  ةً يتني مركزيتني هما: العاملية واإلنسانية، فقد جاءت للناس اكفّ  رسالة اإلسالم خباّص تتمّي 
اهم ا ، بل وتتخّط ختاطب بين اإلنسان مجيعً  اعمليةً  للمسلمني أو العرب فقط، فاكنت بذلك رسالةً 

ِ و   نَّ اجل ِ  ُت ق  ل  ا خ  م  و  تلخاطب عوالم أخرى من غري اعلم اإلنسان   إِ  س  ن  اإل 
]سورة اذلاريات:  ونِ دُ بُ ع   يِل  الَّ

 م  و   ،[2]سورة الفاحتة:  ني  مِ ال  ع  ال   ب  ر   هللِ  دُ م  احل   ، وتستخدم يف ذلك مفردة العاملني، [56
 
 اك  ن  ل  س  ر  ا أ

 إِ 
ِ  ةً مح    ر  الَّ يتني يف اخلطاب القرآين وتعايلم . ورغم وضوح هاتني اخلاّص [107]سورة األنبياء:  ني  مِ ال  ع  ل  ل

اإلسالم وعلومه مثل: علم مقاصد الرشيعة، اذلي يتمركز حول اإلنسان من خالل مخاسية املقاصد 
فات يف الكتابات واملؤلّ  هناك ندرةً   أنّ النسل(، إاّل  - املال - العقل - انلفس -الشهرية )حفظ ادلين 

لقرآن الكريم أو اإلسالم، وهو ما أنشأ وهًما دلى بعض اليت تناولت احلديث عن الزنعة اإلنسانية يف ا
شه، وساعدهم يف ذلك ضعف اإلسالم أهمل اإلنسان وهمّ  ادلوائر ابلحثية )الغربية واملتغربة( بأنّ 

اعلم مفتوح  ة يف ظّل اخلطاب ادليين يف ابلالد العربية واإلسالمية وعجزه عن صياغة رؤية إنسانية اعمّ 
إىل توجيه  همبوترية رسيعة للغاية، وهو ما دفع بعض يوميةً  وتساؤالت   يات  وقرية صغرية تطرح حتدّ 

أسئلة هجومية ىلع اإلسالم من مدخل إنساين، ومنها سؤال: هل توجد نزعة إنسانية يف القرآن أو 
 اإلسالم؟

 همر بعضومنشأ هذا السؤال بهذه الطريقة اليت يغلب عليها الطابع اإلشاكيل واالحتجايج، هو تأثّ 
تباعد  ما هو ديين، ومن ثمّ  بالزنعة اهليومانية الغربية اليت وضعت ما هو إنساين يف رصاع مع ّك 

ما هو  ّك  اجلانب اإلليه عن اجلانب اإلنساين، بصورة ال يمكن اجلمع بينهما، وذلك ىلع أساس أنّ 
 من طرف بعيد. إلليه، إاّل ما هو إنساين ال عالقة هل باجلانب ا إليه ال عالقة هل باجلانب اإلنساين، وّك 

ا )كما اإلجنيل واتلوراة ا إهلي  كتابً  - هؤالء عند -ف القرآن ا إىل هذا املوقف أو هذه الرؤية يصنّ استنادً 
ه ال يمكن احلديث ب عليه القول بأنّ سة( ال صلة هل باجلانب اإلنساين، األمر اذلي يرتتّ كتب مقدّ  وأّي 

 توجد مثل هذه الزنعة يف كتاب إليه، وبناًء ىلع ذلك يرى ه الألنّ  ؛عن نزعة إنسانية يف القرآن
ه إنساين من داخل السياقات ادلينية، بل نزعة أو توجّ  اهليومانيون الغربيون استحالة اتلأسيس ألّي 

ا ىلع إنسانية اإلنسان، ومن وقيودً   عقبات  سة تشّك هذه املعتقدات ادلينية وهذه الكتب املقدّ  يرون أنّ 
 اآلخر(. هم عنها واستبعادها )عند بعضهم(، واهلجوم عليها ونسفها )عند بعضيّل وجب اتلخ ثمّ 

رين ا ويف القلب منها اإلسالم، حاول بعض املفكّ يم ىلع األديان عمومً وإزاء هذه التشويش املفه
 رهذه اهلجمة العلمانية )الالدينية( امللتحفة باإلنسانية. من أبرز هؤالء املفكّ  والفالسفة العرب ردّ 
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، صاحب اإلسهامات املشهورة حول الظاهرة العلمانية املعارصة  (1)عبد الوهاب املسريي املرصي د.
من خالل أطروحته حول تقسيم العلمانية إىل جزئية وشاملة.  ياتها يف العاملني الغريب واإلساليم،وجتلّ 
الفلسيف من القواعد، وأىت ىلع بناينهم  ك مقوالتهم،ي املسريي للهيومانيني الغربيني، وفكّ تصدّ 
انلماذج  ا من أهمّ لعقيدة اتلوحيد اإلساليم، حبيث يمكن اعتباره واحدً  عميقةً  فلسفيةً  م قراءةً وقدّ 

الفكرية العربية اليت ساهمت يف إاعدة اتلأسيس لزنعة اإلسالم اإلنسانية من مدخل فلسفة اتلوحيد، 
اتلوحيد اإلساليم هو أرىق  الفلسفية( إىل أنّ  ل من خالل دراسة مقارنة )مع األديان واملذاهبفقد توّص 

ا مع املقوالت األساسية ي  ا إلنسانية اإلنسان، وهو ما يتناقض لكّ ا وحتقيقً ا وتساميً انلظم الفلسفية جتاوزً 
تعتمد ثنائية اإلنساين مقابل ادليين، وتضع اإلنسان يف مركز الكون  للهيومانية العلمانية الغربية اليت

ما هو مفارق للواقع املحسوس. ىلع العكس من ذلك ذهب   بشك رصيح، وترفض ّك بداًل من اإلهل
ىلع إنقاذ اإلنسان من أزماته املعارصة.  املسريي إىل الغوص يف فلسفة اتلوحيد باعتبارها األكرث قدرةً 

طروحة لعدد من اإلشاكيلات الفلسفية اإلنسانية امل  عميقةً كما وجد املسريي يف فلسفة اتلوحيد حلواًل 
 س والنسببة.إشاكيلات الاكمن واملتجاوز والسببية واملقدّ  الفلسفات املعارصة، وباألخّص  يف ّك 

رين عرب آخرين من هذا املنطق تتقاطع قراءة املسريي الفلسفية حول اتلوحيد مع قراءات مفكّ 
ر حمضة، أبرزهم املفكّ د عقيدة دينية ة للكون واحلياة وليس جمرّ بانلظر للتوحيد كمرجعية اعمّ  اواهتمّ 

أبرزها كتاب "اتلوحيد  العرايق الراحل د. طه جابر العلواين اذلي أسهم يف هذا املجال بكتابات عديدة،
اتلوحيد والزتكية  العلواين،] حماوالت للكشف عن القيم واملقاصد القرآنية احلاكمة ..والزتكية والعمران

 ..إسماعيل رايج الفاروق يف كتابه "اتلوحيد راحل د.ر الفلسطيين ال، وكذلك املفكّ [32ص  والعمران،
 [41، ص مضامينه يف الفكر واحلياةاتلوحيد الفاروق، ]. مضامينه يف الفكر واحلياة

 : اتلوحيد والرشك رؤيتان للعالم وليس حالة اعتقادية حمضةاًل أوّ 
 اإلسالم عن غريه يمّي  ر اإلسالم بدون اتلوحيد، فاتلوحيد هو املفهوم املركزي اذليال يمكن تصوّ 

ا ملركزية اتلوحيد يف الرؤية اإلسالمية فقد جعل اإلقرار به يف من العقائد والفلسفات األخرى، ونظرً 
  هلإ إاّل اّل أأشهد " يف لفظ الشهادة يشء آخر، وهو ما يتجىّل  مة أراكن اإلسالم األساسية قبل أّي مقدّ 
ابتداًء. ورغم التسليم بهذه املركزية اليت اكتسبها مفهوم  ل بوابة ادلخول إىل اإلسالم، واليت تمثّ "اهلل

                                                           

ا لكرثة إسهاماته يف هذا ر مرصي يشيع ذكره يف جمال ادلراسات الصهيونية والرصاع العريب اإلرسائييل، نظرً مفكّ  - 1
مدخل تفسريي جديد"، كما يشيع ذكره يف سياق  ..موسوعته الشهرية "ايلهود وايلهودية والصهيونية ةً املجال وخاّص 

علمانية جزئية  :سهامه يف تقسيم العلمانية إىل قسمنيا إلنظرً  ؛لعلمانية يف العالم العريباجلداالت الفلسفية حول ا
 وعلمانية شاملة.
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ا ىلع سم بالطابع السجايل جريً تناوهل يف ادلوائر العلمية اإلسالمية املعارصة ال يزال يتّ   أنّ اتلوحيد، إاّل 
الشبهات اليت  لصدّ  ؛ضوا للتوحيد من الزاوية العقديةعندما تعرّ وذلك  ؛مني القداىم وغريهماعدة املتكّ 

ا باتلوحيد أطلقوا عليه "علم سوا يف ذلك علًما خاص  انترشت مع دخول غري العرب لإلسالم، وأسّ 
علم يقتدر معه ىلع إثبات العقائد »حتديد موضواعتها ووظيفته من نفس املدخل السجايل  الالكم"، وتمّ 

 من حبيث حيصل الرتّق ادلينية بإيراد احلجج ودفع الشبه، ومعىن إثبات العقائد حتصيلها واكتسابها، 
ن من إلزام املعاندين، أو إتقانها وإحاكمها، ـاتلقليد إىل اتلحقيق، أو إثباتها ىلع اآلخر، حبيث يتمكّ 

 .[29انظر: اتلفتازاين، رشح املقاصد، ص ] «حبيث ال تزلزهلا شبه املبطلني
ني، وبيان بطالن عقائد ىلع املخالف وىلع هذا جرى تناول اتلوحيد واخزتاهل يف مساحات الردّ       

دت وظائف  "علم مقارنة العقائد واألديان"، وىلع هذا حتدّ ا يسىّم اآلخرين، وهو ما يقرتب اآلن ممّ 
ما اكن هذا علم الالكم يف وظيفتني رئيستني، األوىل: إقناعية بنائية، واثلانية: دفاعية تفكيكية، وربّ 

ق بمقارنة ا يف عرصنا احلايل فيما يتعلّ ا أيًض يكون مفيدً ما مني األوائل، وربّ ا لعرص املتكّ املسلك مالئمً 
األديان وغريها من املذاهب والفلسفات الوجودية، لكن ما يغيب عن املدارس اإلسالمية انلظر 

 للتوحيد كمبحث يف رؤية العالم وليس فقط كمبحث يف العقيدة واإليمان.
جابر العلواين، وإسماعيل رايج الفاروق  جتاوز املسريي وغريه من الفالسفة اتلوحيديني أمثال: طه

 يات احلضارية للرؤية اتلوحيدية، وكيف يتجىّل مني، وراحوا يبحثون يف اتلجلّ املعىن املتوارث عن املتكّ 
مية وموضوع بتفريعات نظرية ومفه يف الوجود واملعرفة والقيم، وتفاصيل ّك  اتلوحيد بوصفه قيمةً 

ة عدد كبري من انلاس ة للعالم. ثمّ ذات رؤية متمّي  ةً مستقلّ  سفةً  يف األخري فلة، جعلته يشّك خاّص 
 بالنسبة أّما. واحد من أكرث وليس واحد، اهلل أنّ  فقط تعين دينية -يؤمنون باتلوحيد كنظرية فلسفية 

 كونه ىلع عالوةً  -الرشك  أنّ  كما للعالم، متاكملةً  رؤيةً  يشّك  - ذلك ىلع عالوةً  -ي، فاتلوحيد للمسري
د ي إىل مفهوم اتلوحيد من مدخل الفيلسوف املجرّ املسري دخل.  للعالم رؤيةً  أيًضا يشّك  - باهلل كفًرا

ابلاحث عن مركز العالم، فأخذ يتساءل كيف نرى العالم؟ هل هناك نقطة مرجعية تتجاوز هذا العالم؟ 
اوزه. هل مرجعية العالم أين هذه انلقطة املرجعية؟ أين مركز الكون؟ هل يكمن هذا املركز فيه أم يتج

 ،تهيّ ق لإلنسان حرّ هما حيقّ اتلجاوز أم الكمون؟ وأيّ  ،هما يمنح العالم املعىن، وأيّ )1( متجاوزة اكمنة أم
                                                           

، والركية انلهائية اثلابتة األفاكر يف نموذج معنّي   أساس ّك الفكرة اجلوهرية اليت تشّك »املرجعية عند املسريي يه  - 1
 «.األشياء وال يرد هو أو ينسب إيلها إيله ّك  دونها، واملبدأ الواحد اذلي تردّ هل، اليت ال يمكن أن تقوم رؤية العالم 

األفراد واألشياء والظواهر، وهو اذلي يمنح العالم  يه املطلق املكتيف بذاته واذلي يتجاوز ّك »فها أيًضا بقوهل: ويعرّ 
ها أىلع مستويات عية انلهائية باعتبار أنّ ث عن املرجما نتحدّ  د حالهل وحرامه، واعدةً تماسكه ونظامه ومعناه، وحيدّ 

 وتنقسم املرجعية إىل نوعني: «.يشء وال يتجاوزها يشء اتلجريد، تتجاوز ّك 
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 املرجعية املتجاوزة أم الاكمنة؟
ساقت هذه األسئلة وغريها املسريي إىل ابلحث املقارن يف مذاهب احللول ووحدة الوجود واتلوحيد من 

ا بني اتلوحيد ا واضحً ة تضـاد  ثمّ  ا(، وانتىه إىل أنّ ا أو اكمنً ملركز الكون )متجاوزً  مدخل رؤيتها
س ىلع فلسفة اتلجاوز من خالل اإليمان بإهل واحد متجاوز، قائم بذاته، مزنَّه واحللويلة، فاتلوحيد يتأسّ 

املفارق هل اذلي عن الطبيعة واتلاريخ واإلنسان، بائن عن خلقه، مغاير للحوادث، فهو مركز الكون 
ا، األمر اذلي يمنح اإلنسان ا طبيعي  ا وحّيً ا إنساني  ه مفارق للكون خيلق حّيً يمنحه اتلماسك. وهو ألنّ 

ية. ي وذاته الطبيعية املادّ االسـتقالل عن سـائر املوجودات واملقـدرة ىلع االختيار وىلع جتاوز اعمله املادّ 
مركز الكون اكمن فيه،  اكمن يف الطبيعة واإلنسان واتلاريخ، أي أنّ  ل  ، فيه اإليمان بإهل حا1ا احللويلةأمّ 

الرؤية  ا. وىلع هذا فقد انتىه املسريي إىل أنّ ا اكن أم طبيعي  ، إنساني  حّي  وهو حبلوهل هذا يليغ أّي 
نتظم الكون ضمن ياتلوحيدية يه اليت تمنح الكون والعالم معىن اتلماسك من خالل اتلجاوز؛ إذ 

د تفاعلها وتكاملها وجود جانب متجاوز فيها، رغم كونه عة من السنن اليت تضبط حركته، ويؤكّ جممو
ي )الطبيعة(، الذلين يه علماء العقيدة ديلل انلظام وديلل احلركة يف الكون املادّ خفي ا، وهو ما يسمّ 

ابلائن  "الكبري املتعال"وهو  هو املتعايل والعايل والعيلّ  يشريان إىل املرجعية اإلهلية هلذا الكون. فاهلل 
ه مركز الكون واملدلول انلهايئ املتجاوز  فيها(، ما يعين أنّ ه عن املخلوقات ليس حاال  عن خلقه )أي مزنّ 

هل  ة، فإنّ واعلم املادّ  ه عنهما، ورغم وجود مسافة تفصل بني الاكئن املتجاوز العيلّ للطبيعة واتلاريخ املزنّ 
املادي، فاملتجاوز واملتعايل هو الالحمدود الالمتنايه اذلي يعرب  عن وجوده داخل املحدود ياته يف العالم جتلّ 

ها تزوّده كذلك  انقطااًع يف انلظام الطبييع، ولكنّ يات تشّك واملتنايه دون أن يُرد إيلهما، وهذه اتلجلّ 
                                                                                                                                                                          

هلا ويه ما  خارج اعلم الطبيعة متجاوزةً  املرجعية انلهائية يمكن أن تكون نقطةً ويه  املرجعية انلهائية املتجاوزة: -أ
عة واتلاريخ واإلنسان(. هذه انلقطة املرجعية املتجاوزة يف انلظم اتلوحيدية يه اإلهل )للطبي "املرجعية املتجاوزة"يها نسمّ 

 فيهما وال يمكن أن يرّد إيلهما.  كهما وال حيّل الواحد املزنَّه عن الطبيعية واتلاريخ، اذلي حيرّ 
طبيعة أو اإلنسان(، ومن هنا يف العالم )ال يمكن أن تكون املرجعية انلهائية اكمنةً و املرجعية انلهائية الاكمنة: -ب

ه حيوي داخله ما يكيف تلفسريه دون تسميتنا هلا باملرجعية الاكمنة. ويف إطار املرجعية الاكمنة، ُين ظر للعالم باعتبار أنّ 
ة(. وإن ظهرت ثنائيات فيه يّ أن تسيطر الواحدية )املادّ  بدّ  وذلا ال ؛يشء خارج انلظام الطبييع حاجة إىل اللجوء إىل أّي 

حموها يف نهاية األمر ويف اتلحليل األخري، فيف إطار املرجعية الاكمنة ال يوجد سوى جوهر واحد يف الكون،  تة يتمّ مؤقّ 
املرجعية انلهائية "ومن هنا إشارتنا أحيانًا إىل ، يشء، وضمن ذلك املركز الاكمن نفسه ن منها ّك ة واحدة يتكوّ مادّ 

املسريي، موسوعة ايلهود وايلهودية  :راجع". ]يةاملرجعية الواحدية املادّ "أو  "يةاملادّ  املرجعية الاكمنة"باعتبارها  "الاكمنة
 [58 - 55، ص 1ج والصهيونية، 

ليس الواحد اذلي خيلق الوجود من  اهلل  مباين هل منفصل عنه، وأنّ  ه ليس هلذا العالم رّب احللويلة تعين أنّ  - 1
 .ا حبتًاا إحلادي  مذهب  غريبل حيمل مضمونً ما هو الوجود نفسه، وهو وإنّ   خارج،
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انظر: املسريي، ] .ي حمضاه متصاعد ال يمكن فهمهما أو تفسريهما يف إطار مادّ من اتلماسك وباجّت  بقدر  
 [62 - 60 األول، ص ونية، املجدّل يموسوعة ايلهود وايلهودية والصه

 ة والطبيعةر اكملة لإلنسان من اعلم املادّ فلسفة حترّ بوصفه ثانًيا: اتلوحيد 
 جييب املسريي بأنّ  ؟لكن ما عالقة اتلجاوز والكمون باإلنسان، وما عالقة ذلك باتلوحيد      

إذ  ؛م فيه تماًما، وال يمكن تسويته بالاكئنات الطبيعيةـاإلنسان القادر ىلع اتلجاوز ال يمكن اتلحكّ 
ة وال يمكن فهو غري خاضع لقوانني املادّ  ية، ومن ثمّ ى القوانني الطبيعية املادّ داخله ما يتحدّ  يظّل 

  يف ظّل ق إاّل اتلجاوز ال تتحقّ حوسلته )أي حتويله إىل وسيلة أو يشء مثل األشياء(، وهذه القدرة ىلع 
األنساق أو ادليانات اتلوحيدية، فيه حتاول الصعود باإلنسان إىل اإلهل يلدخل يف نطاق مرجعية 

 [20 انظر: الشقريي، مركزية اتلوحيد أو ادلفاع عن اإلنسان من خالل االنتصار لفلسفة اتلجاوز، ص] .متجاوزة

ة وعن الطبيعة. ومن ثم فاإلنسان، بما فيه من رغبة يف اتلجاوز، هل قانون خاص ووجود مستقل عن املادّ  
انية إن شئت(، وأن يتجاوز ا بداخله من طاقات غري مادية )ربّ تُطرح أمام اإلنسان إماكنية أن يعرب  عمّ 

 ي الطبييع.( املختلف عن القانون املادّ ق القانون اإلليه )أو اجلوهر اإلنساينة وحيقّ قوانني الطبيعة واملادّ 
داخل انلظام الطبييع،  ةً مستقلّ  اإلنسان اكئن طبييع وليس مقولةً  ا يف إطار فلسفة الكمون فإنّ أمّ 

وباتلايل فهو ُمستوع ب تماًما فيه، ويسقط تماًما يف قبضة الصريورة، فتسقط املرجعية اإلنسانية وتصبح 
رغبة اإلنسان يف  ة الوحيدة انلهائية. ويذهب داعة املرجعية الاكمنة إىل أنّ ة يه املرجعيالطبيعة أو املادّ 

 الطبييع واإلنساين مرتادفان(، وإىل أنّ  غري إنسانية )باعتبار أنّ  اتلجاوز رغبة غري طبيعية، ومن ثمّ 
رجعية امل  حبيث يظهر اإلنسان الطبييع. وبهذا املعىن فإنّ األجدر باإلنسان أن يذوب يف الوجود احليّس 

 .(1)عن الطبيعة وىلع مركزيته يف الكون مستقل    هجوًما ىلع اإلنسان ككيان حر  ية تشّك الكمونية املادّ 

                                                           

ها حماولة إنزال اآلهلة من السماء إىل األرض )وإدخاهلا يف نطاق املرجعية ومن هنا يصف املسريي الوثنية بأنّ  - 1
كنه خيضع اإلنسان هو اآلخر هلذه القوانني، إذ كيف يم ية، ومن ثمّ حبيث ختضع لقوانني األرض الطبيعية املادّ  ،الاكمنة(

بةً  جتاوزها إذا اكنت اآلهلة نفسها خاضعةً  ية الكونية؟ والزنعة الوثنية ال ختتلف يف تماًما يف الواحدية املادّ  هلا؛ مستوع 
ة وتنكر أي إماكنية للتجاوز اإلنساين. يشء إىل الطبيعة أو املادّ  ية الطبيعية اليت ترجع ّك هذا عن الزناعت العلمانية املادّ 

ما يلزم لفهمه )مرجعية  بذاته، حيوي داخله ّك  املادي مكتف   ر إماكنية اتلجاوز، فالعالم الطبييع/فالعلمنة يه إنكا
ة وال جتاوز ذاته املادّ  / مادي ال يمكنه جتاوز الطبيعة اكمنة(. واإلنسان جزء من هذا العالم، فهو إنسان طبييع/

تاريخ الفلسفة الغربية احلديثة هو تاريخ تصاُعد معدالت  اتلجاوز. ويالحظ املسريي أنّ  م ضدّ ـ)الطبيعية( أو اتلحكّ 
 / ية وتصفية ثلنائية املتجاوزفهو تصاعد للواحدية املادّ  احللول )الكمون( واإلنكار املتصاعد ألي جتاوز، ومن ثمّ 

بل ينكر  ،يشء ة مركزية ألّي جتاوز وأيّ  الاكمن إىل أن نصل إىل الفكر اتلفكييك وفكر ما بعد احلداثة اذلي ينكر أّي 
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ه جتاوز متجاوًزا لعالم الطبيعة واإلنسان وحركة اتلاريخ، لكنّ  واإلهل يف املنظومة اتلوحيدية يظّل 
 ةً بينيّ  ما هو جتاوز استعالء يضع مسافةً وإنّ ، يةً اهلل غري منفصل عن الكون لكّ  تكاميل تفاعيل؛ بمعىن أنّ 

 وخملوقاته، هذه املسافة يه اليت حتفظ لإلنسان قيمته وماكنته يف الكون، كما أنّ  بني اإلهل اخلالق 
املسافة  هذا اتلجاوز ال يكمن يف املسافة الفاصلة بني اهلل املتعايل والكون فحسب، بل هو ضمان أنّ 

يعة لن ختزتل ولن تلىغ، فاإلنسان قد خلقه اهلل ونفخ فيه من روحه اليت تفصل اإلنسان عن الطب
اإلنسان أصبح مركز الكون بعد أن محل عبء  مه واستأمنه ىلع العالم واستخلفه فيه؛ أي أنّ وكرّ 

اإلنسان حيوي داخله بشك مطلق الرغبة يف اتلجاوز ورفض  هذا يعين أنّ  األمانة واالستخالف. ّك 
إنسانية  ه يعين أنّ داخل انلظام الطبييع، كما أنّ  ةً مستقلّ  مقولةً  ذلا فهو يظّل  ؛اذلوبان يف الطبيعة

إىل جتاوز اهلل تعاىل الكون  اإلنسان وجوهره اإلنساين مرتبط تمام االرتباط بالعنرص الرباين فيه، إضافةً 
جتاوزه يشمل اتلاريخ أيًضا، اذلي هو حركية اإلنسان يف الزمان واملاكن، وهو جتل  آخر  بثنائيته، فإنّ 

ك الكون: خلًقا وتدبرًيا ومصرًيا، من غري حلول هو حمرّ  اهلل  ملركزية اإلنسان وجماوزة اهلل هل؛ إذ إنّ 
ا ا وحّيً ا إنساني  حّيً وخيلق  ،يف أحد عنارص احلركة. اتلوحيد يف انلهاية هو اذلي يمنح الكون اتلماسك

ا، األمر اذلي يمنح اإلنسان االسـتقالل عن سـائر املوجودات واملقـدرة ىلع االختيار وىلع جتاوز طبيعي  
وهو أرىق  ،تهيّ فاتلوحيد هو أساس استقالل اإلنسان وحرّ  ية، ومن ثمّ ي وذاته الطبيعية املادّ اعمله املادّ 

انظر: ] .ية اإلنسان، بل هو الضامن احلقييق إلنسانية اإلنساناملنظومات الفلسفية حتقيًقا إلنسان
 [134 - 132املسريي، اللغة واملجاز بني اتلوحيد ووحدة املجاز، ص 

 ها بانطالقها من كمون اإلهل أو املركز يف الطبيعة واإلنسان واتلاريخ، فيه تليغ أّي ا احللويلة فإنّ أمّ 
 هذا . ويتجىّل ال توجد مسافات وحينما تغيب املسافة يغيب احلّي  هألنّ  ؛اا اكن أم طبيعي  ، إنساني  حّي 

ها عن طريق ض الرؤية احللويلة إلشاكيلة اتلواصل بني اخلالق واملخلوق، فتقوم حبلّ بشك واضح يف تعرّ 
اإلهل )حسب هذه املنظومة( يك يتواصل مع املخلوق، يفقد جتاوزه ويتجسد  إذ إنّ  ؛اتلجسد والكمون

حد بالكون، وبذا يستطيع اإلنسان ها، فيتّ ( يف أحد خملوقاته أو يف بعضها أو فيها لكّ ويكمن )وحيّل 
من خالل  ه اخلمس أو من خالل عملية عرفان إرشاقية تتمّ ا من خالل حواسّ إدراكه بشك مبارش، إمّ 

 ،الّك يصبح هو اجلزء ويصبح اجلزء هو  الّك  وذلا فإنّ  ؛الصلة املبارشة بني اإلنسان ومصدر العرفان
ويصبح مركز الكون اكمنًا فيه. ويقف هذا ىلع طرف انلقيض من املنظومة اتلوحيدية، حيث يتواصل 

املتجاوز للكـون،كما  مركز الكون هو اإلهل العيلّ  اخلالق مع املخلوق من خالل العقل والويح، ويظّل 
 ..يشء ية كتفسري لّك تنتيه الرؤية احللويلة بتأيله الكون وتهميش اإلنسان، حيث تسود رؤية مادّ 

                                                                                                                                                                          

تاريخ الفلسفة الغربية حتول من  يمكننا القول بأنّ  ومن ثمّ  ،متجاوز لألجزاء الّك  نفسها باعتبار أنّ  فكرة الّك 
 .ي مستمر  نطالق من اإلنسان إىل معاده بشك خّط اال
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ويمارس وجوده وفق رؤية  يةً مادّ  ية، فيصبح مقولةً للطبيعة واإلنسان، ويسقط اإلنسان يف متتايلة مادّ 
 ها بشك آيلّ ردة اكمنة فيها، تسرّي ية مّط م فيه قوانني مادّ ـي تتحكّ الطبيعة اعلم مادّ  ية، ومنه فإنّ مادّ 

يربطه بها وه يعيش حتت سقف الطبيعة ية؛ إذ إنّ ذه املادّ ه حتيم ثابت وتلقايئ، وال خيرج اإلنسان ىلع
ي؛ فبهوائها يتنفس، ومن خرياتها يعيش، ولسلطة قوانينها يرضخ، فال يمكنه أن يتجاوزها حبل رسّ 

منطق  وذلا فإنّ  ؛[11ية، ص نقد عليم للحضارة املادّ  ..انظر: رينيه، إنسانية اإلنسان]حال من األحوال  بأّي 
م اجلاذبية يف ـم يف األخالق اإلنسانية تماًما مثلما تتحكّ ـاحلاجة الطبيعية املبارشة هو اذلي يتحكّ 

اليشء الوحيد اذلي جيدر باإلنسان أن يسىع  ية بأنّ وذلا تنادي املذاهب األخالقية املادّ  ؛سقوط اتلفاحة
ينطبق ىلع املعايري اجلمايلة، فالشعور  ية اليت جتود بها احلياة، واليشء نفسهإيله هو اخلريات املادّ 

د ي الواحد، فيه جمرّ املادّ  إها إىل املبداألحاسيس اإلنسانية يمكن فهمها بردّ  واإلحساس باجلمال وّك 
-18انظر: املسريي : الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان، ص ص ] .يي يوجد يف الواقع املادّ تعبري عن يشء مادّ 

20] 

 حيدية لإلشاكيلات الفلسفيةثاثلًا: اَللول اتلو
 اتلوحيدي إلشاكيلة النسبية اَلّل  -أ

 ؛املداخل اإلحلادية املعادية لإلنسان يف اعلم الفلسفة احلديثة من أهمّ  ل إشاكيلة النسبية واحدةً تمثّ 
يع فة أو السائلة"، واليت تدّ يه "النسبية املتطرّ إذ جيري يف الغالب استخدامها بشك مفرط وفق ما نسمّ 

بني البرش، ما يعين  ات، وال فطرة مشرتكةً يمات، وال بدهاألمور نسبية، فال حقائق، وال مسلّ  ّك  أنّ 
ها مطلقات تناقض العقل وتقف ثابت ديين أو أخاليق أو فطري، بدعوى أنّ  يف نهاية املطاف إسقاط ّك 

كيك إنسانية اإلنسان عرب ر اإلنساين. بهذه الطريقة تنتيه النسبية السائلة إىل تفحجر عرثة أمام اتلحرّ 
مفهوم مشرتك بني البرش ىلع اختالف ألوانهم وأعراقهم ولغاتهم ومناخهم وتارخيهم  إسقاط أهمّ 

بعده إسقاط مفاهيم أخرى مثل احلالل واحلرام واحلسن والقبيح،  يتأىّت  وحارضهم ،أال وهو الفطرة، ثمّ 
اتليه أو ادلخول يف معادالت قانون الغاب اليت ا إىل الوقوع يف يلنتيه حال اإلنسان النسب السائل إمّ 

 يشء. من هذا املنطلق تعدّ  ة يه املعيار يف اعلم ال معيار هل، تسوده النسبية يف ّك القوّ  س ىلع أنّ تتأسّ 
يع رها بغطاء فلسيف يدّ املقوالت املعادية إلنسانية اإلنسان رغم تدثّ  من أهمّ  مقولة النسبية واحدةً 

 والرغبة يف حترير اإلنسان من القيود واألغالل.االحتاكم للعقل 
استندت مقولة النسبية ىلع جدل املطلق والنسب املشهور يف الفلسفة القديمة واحلديثة بصيغ 

فة من بل وحرفته عن مساره إىل حالة متطرّ  ،ها بالغت يف نطاقهومفرادات ومصطلحات خمتلفة، لكنّ 
وهو ما لفت انتباه املسريي ودفعه إىل الرتكي ىلع تفكيك ل إىل مطلق يف ذاته، النسبية تكاد تتحوّ 
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ل يف فلسفة اتلوحيد اإلسالمية اليت ه إىل اجلدل القديم من خالل رحلة تأمّ نموذج النسبية السائلة وردّ 
الفلسفات ىلع  لعدد من اإلشاكيلات الفلسفية اإلنسانية املطروحة يف ّك  وجدها حتوي حلواًل عميقةً 

اعئها النسبية حتمل يف منظومة فكرية مهما بلغت يف ادّ  األخص إشاكيلة النسبية، فأّي العصور، وب مرّ 
، فيما يطلق عليه يشء نسب متغرّي  ّك  رها بأنّ اتها مطلًقا ما، وقد يكون هذا املطلق هو تصوّ طيّ 

ملقولة  يشء نسب هو نوع من اإلطالق املضادّ  اعتبار ّك  املسريي "املطلق النسب" يف إشارة إىل أنّ 
 املطلق.

منظومة فكرية أو فلسفية أو دينية بدون مطلق تدور حوهل  ر إماكنية قيام أّي ال يتصوّ  بهذا املعىن
إذ ال يمكن  ؛متساويةً  الظواهر نسبيةً  وتنتيه إيله بشك رصيح أو اكمن، ويف غياب املطلق تصبح ّك 

 ؛هو من لغو الالكم« خالقية نسبيةأ»وذلا احلديث عن منظومات  ؛القول بشأنها "هذا أفضل من ذلك"
األمور  ّك  ألنّ  ؛استخدام هذه املنظومات يف اتلميي بني اخلري والرش وبني العدل والظلم غري ممكن ألنّ 

اتلميي بني اإلنسان والطبيعة )أي بني اإلنسان واحليوان( يصبح  متساوية، بل إنّ  نسبية وذاتية ومن ثمّ 
ي بالطبيعة البرشية ككيان مستقل عن حركة الطبيعة، والنسبية دّ ؤي اًل، وهو مااهو اآلخر أمًرا حم

تمّي أو اختالف، أو مقدرة ىلع إصدار األحاكم  ها تنكر وجود أّي ألنّ  ؛ي إىل العدميةالاكملة تؤدّ 
 اجلمايلة، أو ىلع تغيري العالم أو ىلع إصالح اذلات أو ىلع جتاوز املعطيات األخالقية أو املعرفية أو حّت 

ات واإلنسان. يّ يشء: األخالق وامليتافييقا والكّ  وذلا فيه تنتيه بإنكار ّك  (؛ةاملادّ  / الطبيعة) لواقعيةا
ساته )ومطلقاته( وال يوجد جمتمع ىلع وجه األرض )مهما اكنت درجة علمانيته جمتمع مقدّ  ولّك 

 سات. وإحلاده( بغري مقدّ 
احلياة اإلنسانية  قتل اإلنسان للتسلية؛ ألنّ  اآلن يسمح بفال يوجد جمتمع إنساين واحد حّت 

للقضاء  مقّدسة، كما ال يوجد جمتمع يسـمح إلنسان أن يذهب إىل دار القضاء أو اجلامعة اعرًيا؛ ألنّ 
 .، وهكذا"احلرم اجلاميع"ث عن حرمته وللجامعة حرمتها وذلا نتحدّ 

ب لية وعة من القيم األوّ وال يوجد جمتمع ال يستند إىل عقد اجتمايع يستند بدوره إىل جمم يلة الق 
ق عليها أحيانًا مصطلح وذلا يطل   ؛التساؤل بشأنها املقّدسة اليت تسبق عملية اتلفكري ذاتها وال يتمّ 

 ."القيم ما قبل املعرفية"

اه النسبية اإلسالمية اليت تستند إىل  إلشاكيلة املطلق والنسب فيما سمّ كما وجد املسريي حال  
اهلل وحده اثلابت  واملسافة بني اخلالق واملخلوق، والنسبية اإلسالمية يه اإليمان بأنّ مفهوم اتلوحيد 
 ا حنن البرش فال نعرف إاّل يشء، أمّ  ، وهو وحده اذلي حييط بكّل ل وما عدا ذلك فمتغرّي اذلي ال يتحوّ 

ية ة النسبية املادّ ي إىل العدمية )كعدميد الرؤى، وهذه النسبية ال تؤدّ ما يسمح بتعدّ  ،جزًءا من احلقيقة
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دية مفرطة يف املعاين ي إىل تعدّ ال تؤدّ  ومن ثمّ  ،إىل املرجعية انلهائية املطلقة( فيه نسبية ال تمتدّ 
س يف األنساق  ملشكة املقدّ  وبال مركز. كما وجد حال  حبيث يصبح العالم بال معىًن  ،واملرجعيات

 قداسته مرتبطةً  ن مقّدًسا بمعىن جمازي، وتظّل اتلوحيدية، فاليشء املقّدس يف العقائد اتلوحيدية يكو
 .ورمًزا عليه، ليس إاّل  إىل اإلهل العيلّ  بكونه إشارةً 

ة ي )اكنتقال املادّ اليشء املقّدس تنتقل إيله القداسة بشك شبه مادّ  ا يف املنظومات احللويلة، فإنّ أمّ 
داسة من األب إىل االبن. وقد ترتكز يف وذلا تورّث الق ؛السائلة أو الشحنة الكهربائية( من اإلهل الاكمن
ل من القيم األخالقية،  العنرص موضع القداسة فيتحلّ عنرص واحد )الشعب املختار(، واعدًة ما يتأهّل 

ـًا مباًحا. وقد يتّ  اإلهل  سع نطاق القداسة ليشمل الكون بأسـره، فيحّل ويصبح اآلخر بالنسـبة هل مدنّس
بالقداسة بادلرجة نفسها )وحدة الوجود واحللويلة الكمونية(، ويصبح  املخلوقات فتصبح ممتلئةً  يف ّك 

يتساوى املطلق  يشء مقّدًسا وتصىّف اثلنائيات واخلصوصيات وختتيف احلدود واهلويات، ومن ثمّ  ّك 
س والنسب، والرويح واملادّ  ي، واإلليه والزمين، واإلنساين والطبييع، وادليين والعلماين، واملقدَّ

 ّ ة الزنعة ال قداسة هلا، ونزع القداسة عن العالم يه قمّ  مباحةً  األمور تصبح نسبيةً  ّك  أي أنّ  س،واملدن
  [63 - 61 ، ص1ج  انظر: املسريي، موسوعة ايلهود وايلهودية والصهيونية،] .العلمانية الشاملة

 ما يراه العلواينك -يتقاطع املسريي مع العلواين يف مسألة االعتصام من العبثية باتلوحيد، فاتلوحيد 
  إِ :  - ما هو واجب الوجوده ، إنّ مرجع الوجود لكّ  دين أن يوقنوا بأنّ يلزم املوحّ  -

  هِ يل 
 
  إِ و و  عُ د  أ

 هِ يل 
  إِ ، [36 سورة الرعد:] آبم  

ِ  م  كُ عُ جِ ر  م   هِ يل   إِ و   ا هللِ نَّ إِ ، [4 سوة يونس:] ايعً مج 
سورة ] ون  عُ اجِ ر   هِ يل   ا إِ نَّ

ما عداه، فهو  عن ّك  املتعايل ما سواه، باعتباره املوجد لّك  ه يتآلف منه . فالوجود لكّ [156ابلقرة: 
ا، أو ا عبثً وذللك لم يكن يشء يف هذا الوجود خملوقً  ؛ما عداه بإجياده هل موجود وّك  واجب الوجود،

ك فيه حمكوم بسنن، ومتحرّ  يشء    حنو ال هدف، بل ّك اكً ى، أو متحرّ  سدً أو مرتواكً  ا إىل غري اغية،سائرً 
ويضع هلا  ا،، ويمنحه روحً يشء يف احلياة معىًن  ذللك اتلوحيد يضيف ىلع ّك  ؛ودائر حول مركز بقوانني،

ا حول مركز، فال جمال للعبث والعبثية، وال سبيل لربوز أفاكر العدم والعدمية بني ا، وجيعله دائرً هدفً 
 [119 - 111انظر: العلواين، اتلوحيد والزتكية والعمران، ص ] .ماتلوحيد موقعه املناسب يف قلوبه قوم حيتّل 

 اتلوحيدي إلشاكيلة السببية اَلّل  -ب

اه "السببية  ملشكة السبيبة أيًضا داخل النسق اتلوحيدي، فيما سمّ كما وجد املسريي حال  
 إذ ؛العقائد اتلوحيدية يف . والسبيبة الفضفاضة ال توجد إاّل (1) الفضفاضة" مقابل "السبيبة الصلبة"

                                                           

وبأن  ،ا واضًحا وجمرًدابسيطة أم مركبة( سببً  -ظاهرة )طبيعية أم إنسانية  لّك  السببية الصلبة، يه اإليمان بأنّ  -1
ها سببية مطلقة وحتًما إىل )ب(. كما أنّ نفسها الطريقة بي دائًما و)أ( تؤدّ  عالقة السبب بانلتيجة عالقة حتمية بمعىن أنّ 
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ل إىل قدر بإماكن اإلنسان أن يتوّص  تفرتض وجود املركز خارج العالم وذلا فالعالم مرتابط، ومن ثمّ 
 له احلّي إذ يتخلّ  ؛ا مصمتًاترابط العالم ليس صلبًا وال مطلًقا وال عضوي   معقول من املعرفة، ولكنّ 

اثلنائيات واالنقطاع، فهو نظام يعرتف بوجود قدر اإلنساين، وهو ما يسمح بوجود األرسار والرتكيب و
مات إىل انلتائج، ولكن ليس بشك ي فيها املقدّ ها سببية فضفاضة تؤدّ ولكنّ  ،من االستمرار بالسببية

يع السبيبة الصلبة اليت تفيض إىل القول باجلربية بشك أو بآخر. وفق حتيم معروف مسبًقا ، كما تدّ 
وانلهايئ  ها املسريي ال يستطيع اإلنسان أن يصل إىل القانون العامّ  صكّ مقولة السببية الفضفاضة اليت

م يف الكون ـاذلي جيعله قادًرا ىلع معرفة الكون معرفة اكملة، وىلع اإلنسان أن يقنع بقدر من اتلحكّ 
 واتلوازن معه. 

 السبب تقرتب مقولة السببية الفضفاضة مع ما يطرحه الفقهاء املسلمون يف مسألة العالقة بنيو
سورة ] ر  د  ق  بِ  اهُ ن  ق  ل  خ   ء  يش    ا ُكَّ نَّ إِ : خلقها اهلل  "سنن"ه حمكوم بأسباب الكون لكّ إّن إذ  ؛بواملسبّ 
فانلار يه سبب اإلحراق، واثللج هو  ، وهذه األسباب أو السنن ترسي ىلع املؤمن والاكفر،[49القمر: 

ب العالقة بني السبب واملسبّ  سبب اإلشباع، غري أنّ ، والطعام هو سبب اتلربيد، واملاء هو سبب الرّي 
ستقالل كما يقول بعض الفالسفة الطبائعيون، يه عالقة تأثري منتج لألثر، وليس ذلك ىلع جهة اال

ة من السبب فينعدم قادر ىلع سلب هذه القوّ  ة تأثري، واهلل رة بما خلق اهلل فيها من قوّ ها مؤثّ لكنّ 
ادات بالنسبة لألنبياء واملرسلني وأويلائه الصاحلني، فيليق بإبراهيم يف انلار تأثريها، كما يف خوارق الع

فيشىف  صفال حيرتق، ويقطع موىس ابلحر ببين إرسائيل فال يغرق، ويضع عيىس يديه ىلع األبر
بإذن اهلل تعاىل. يعاب ىلع املسريي يف هذا املقام اإلفراط يف اللغة  ات فيحيواألعىم فيبرص، وامليّ 

سفية دون إسناد رشيع قوي رغم تركيه ىلع عقيدة اتلوحيد، ما جيعل إسهاماته يف هذا املجال الفل
ح املسريي نفسه يف أكرث من لقاء ا يه عليه اآلن، وقد رصّ حتتاج إىل وصلها بالرشيعة بشك أمنت ممّ 

ا يطرحه يف تطوير ، داعيًا علماء الرشع إىل االستفادة ممّ ةً حصيلته يف العلوم الرشعية ليست قويّ  بأنّ 
 .ال وليس اعلم رشع أو فقيهً أحباثهم العقدية والفقهية، باعتباره رجل فلسفة وفكر يف املقام األوّ 

 املسافة واملجاز ..اَلل اتلوحيدي إلشاكيلة إدراك اإلَل -ج
د عالقة االنفصال د املسريي جوهر النسق اتلوحيدي اإلساليم يف مفهوم املسافة، اذلي يؤكّ حيدّ 
ليس كمثله  اهلل  ا مشرًيا إىل أنّ صال بني اخلالق واملخلوق. ويزيد املسريي هذه انلقطة بيانً واالتّ 

                                                                                                                                                                          

تشابكها وتداخلها وتفاعلها. وحلظة نهاية اتلاريح يه حلظة  املعطيات والظواهر بشك مطلق يف ّك  ي ّك ها تغّط بمعىن أنّ 
يشء وضمن  إنارة ّك  يشء يف شبكة السببية الصلبة املطلقة، ويه أيًضا حلظة االستنارة الاكملة، حني تتمّ  إدخال ّك 

 ذلك اإلنسان فيُستوع ب يف شبكة السبب.
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ه يف الوقت نفسه أقرب إيلنا من حبل الوريد، دون أن ، ولكنّ يشء، وال يمكن أن يدرك باحلواّس 
ليه ال يأخذ شك م بنا وجيري يف دمائنا، ويصبح بذلك جزًءا من اعلم الصريورة. فاحلضور اإلـيتحكّ 
ا، فهو يستند ا تمامً ي، وإيمان اإلنسان به هو عنرص ذايت، فهو يف القلب، ولكنه ليس ذاتي  د مادّ جتسّ 

ر يف تصوّ  - . واملسافة[134 انظر: املسريي، اللغة واملجاز، ص]إىل العالمات والقرائن مثل سنن الطبيعة 
وحتويلها إىل جمال للتفاعل عن طريق املجاز. هذه ال يمكن عبورها، ولكن يمكن تقريبها  - املسريي

من خالل ما يقوم به من توسيع من نطاق اللغة اإلنسانية، وجعلها  الوظيفة اليت يقوم بها املجاز تتمّ 
ىلع اتلعبري عن اإلنساين املركب والال حمدود. فاملجاز اللغوي أداة اإلنسان للتعبري عن أفاكر  أكرث مقدرةً 
وإذا أرادت اللغة اتلعبري عن فكرة "اهلل" » بهذه الطريقة يمكن اتلعبري عنها إاّل بة ال ورؤى مركّ 

. هذه األدوار املوكة إىل املجاز [14 انظر: املسريي، اللغة واملجاز، ص] «سعسع وتتّ املسافة تتّ  و"الغيب"، فإنّ 
الطبييع، واملعنوي عن طريق ربط املجهول باملعلوم، واإلنساين ب - كما يقول املسريي - اعدةً  تتمّ 

ما حتويل الواحد منهما ي، والال حمدود باملحدود، وهو ربط ال ينجم عنه مزج عضوي بينهما، وإنّ باملادّ 
رغم عملية الربط بينهما. ويالحظ املسريي  املسافة بينهما قائمةً  إذ تظّل  ؛إىل طريقة الستكشاف اآلخر

صال ملدلول يف اإلطار اتلوحيدي، فيه عالقة اتّ با ى من خالل عالقة ادلاّل مفهوم املسافة يتبدّ  أنّ 
متشابكة فضفاضة، واللغة  - كما يقول - باملدلول، فاملدلوالت وانفصال، حبيث ال يلتحم ادلاّل 

 تصلح للتواصل بني البرش رغم عدم كماهلا. فضفاضةً  تصبح متشابكةً 
يقف ىلع انلقيض من  - اتلوحيدير يف اتلصوّ  - مفهوم املسافة وال يفوت املسريي أن يشري إىل أنّ 

هما مستحيل. ومن املوقف "ما بعد احلدايث" اذلي يطرح حلظة حضور اكمل وغياب اكمل، والك
اه "ما بعد ق باالجّت ، باعتبارها اليشء الوحيد املمكن. وما يتعلّ استحالة الوصول تطرح الصريورة كحّل 

ا إذا ما اج الرؤية املناقضة للرؤية اتلوحيدية. طبعً اهات األخرى اليت يه نتاالجّت  احلدايث" ينطبق ىلع ّك 
بني "احلداثة" و"ما بعد احلداثة" ىلع  - قد تبدو جوهريةً  - اهناك فروقً  قنا باتلفاصيل فسنجد أنّ تعلّ 

 نا سنالحظ أنّ منهما، فإنّ  سبيل املثال، لكن عندما ننظر إيلها من منطلق األسس الفلسفية لك  
 .هااهني يف األسس الفلسفية امليتافييقية نفسباشرتاك االجّت  مقارنةً  هامشيةً  الفروق اتلفصيلية تبدو

 قبل واملدلول اكمنة يف احلضارة الغربية حّت  إشاكيلة ادلاّل  ر أنّ يذهب املسريي بعيًدا عندما يقرّ 
ف جوهري ية والنسبية املعرفية. وديلله إىل هذا اتلقرير العميق ما الحظه من اختالظهور الفلسفة املادّ 

بني نقطة ابلدء اإلسالمية، ونقطة ابلدء املسيحية. تنطلق حلظة ابلدء يف املسيحية من الكمة نفسها 
حلظة ابلدء يه  ا يف اإلسالم، فإنّ وس(، فالكمة يه األساس األنطولويج هلذا العالم. أمّ غ)جتسد اللو

حلظة إبستمولوجية معرفية، وتفرتض  ها، فلحظة بدء العالماللحظة اليت يعلّم فيها اإلهل األسماء لكّ 
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ا، أي ة، هلإ اعلم عليم، ومن خالل املعرفة اليت يتلقاها آدم منه يصبح إنسانً وجود هلإ يسبق خلق املادّ 
لَّم  آد م   وانفصااًل يف آية صااًل ة اتّ ثمّ  د، أي أنّ ه يتم اتلواصل بني اإلهل واإلنسان بدون جتسّ أنّ  و ع 

ا اء لُكَّه  م  س 
 
 [134انظر: املسريي، اللغة واملجاز، ص ]. [21سورة ابلقرة: ] األ

م ـاملعيار األسايس اذلي حتكّ  دّ يُع - ومفهوم املسافة وفلسفة اتلجاوز - اتلوحيد ويرى املسريي أنّ 
يف مسار احلضارة اإلسالمية، وبدون استحضار هذا ابلعد اتلوحيدي ال يمكن فهم مجلة من القضايا 

ت مسار هذه احلضارة عن غريها من املسارات احلضارية األخرى. لقد ليت مّي وعدد من اإلشاكالت ا
اكن املعيار اتلوحيدي األساس ملقاربة أعقد املسائل الفكرية واألسئلة الفلسفية اليت فرضت نفسها 

مشكة "املسافة واتلجاوز وعالقة  بقوة ىلع حضاراتنا وجمتمعاتنا، ويف هذا السياق يذكرنا املسريي بأنّ 
ت يف الرتاث اإلساليم فيما عرف بفتنة خلق القرآن، هل الكم اهلل حمدث وخملوق ادلال باملدلول" تبدّ 

القرآن )الكم اهلل( حمدث وخملوق اكن دافعهم إىل  املعزتلة عندما قالوا إنّ  أم قديم؟ ويذكر املسريي أنّ 
كهم باتلوحيد وفكرة اإلهل املتجاوز للطبيعة د القدماء، وتمسّ شبهة تويح بتعدّ  ذلك رفضهم ألّي 

يف هذه  قاد املعزتلة ىلع االجتهاد واجلدّ  اذلي -املسريي  رأي يف -واملفارق للعالم. والسبب املركزي 
ة ابلاب اذلي دخل منه "اتلثليث" فأفسد توحيد زنلة بماملسألة اكن راجًعا باألساس إىل كون هذه القضيّ 

رية ذات داللة ح هذا "ادلافع املعزتيل" قام املسريي بتويلد معان  فلسفية تصوّ املسيحية األوىل. وتلوضي
ِسيُح إِذ  ق ال ِت ال م العميقة، انطالقًا من قوهل تعاىل:  ُمُه ال م  ن ُه اس  ة  م  ِلم  ِك بِك  ُ ي ُم إِنَّ اهلل  يُب رش  ر  ُة ي ا م  ئِك 

ن ي ا و   ي م  و ِجيًها يِف ادلُّ ر  بنِي  ِعيىس  اب ُن م  رَّ ِمن  ال ُمق  ِة و  ، يقول املسريي يف هذا [45سورة آل عمران: ] اآلِخر 
"لكمة اهلل"، وباتلايل  يضيف: فلو أنّ  لكمة اهلل"، ثمّ "هو  عيىس  أنّ  القرآن يقرّ  إنّ »الصدد: 
]املصدر  «ت عقيدة اتلثليث املسيحيةد القدماء ولصحّ وصف بالقدم تلعدّ  - ومنه القرآن - "الكمه"

 [.135السابق، ص

اه املعزتلة يف مذهبهم القائل بـ"خلق القرآن" يالحظ يف هذا السياق مدى الفرق الكبري بني اجّت 
ف نفس املسألة  وتوّظ ارات الفكرية يف اعملنا العريب اليت حتاول ما أمكن أن تتبىّن اه بعض اتليّ وبني اجّت 

رين بعض املفكّ  ! وتفصيل ذلك أنّ ألجل مآرب أخرى تقف ىلع طرف انلقيض من املآرب املعزتيلة
 ملعادلة اجلمع بني املرشوعية اتلارخيية أرادوا أن جيدوا حال   - بعض املاركسيني منهم ةً خاّص  - العرب

تنا العربية واإلسالمية( وبني القناعة األيديولوجية، واكن )أي مرشوعية االنتماء لرتاث وتاريخ أمّ 
به تارخينا اإلساليم وترضب  ار فكري يعزتّ واملعزتلة تيّ  - مذهب املعزتلة هو تبيّن  عند هؤالء املخرج

رهم إىل ها ادليلل يف تصوّ ألنّ  ؛"خلق القرآن" القائل بـ -جذوره يف عمق تربتنا احلضارية واثلقافية 
ديين ، يه ادليلل إىل إجياد مرجع ةً ، أو بعبارات أخرى أكرث دقّ تهالقرآين وزمني القول بتارخيية انلّص 

انظر: ] .ابلناء اتلحيت )الواقع( يفرز ابلناء الفوق )الفكر( الكيم للقاعدة املاركسية اليت تقول: إنّ 
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 [152اإلساليم، ص  -ضافات املسريية انلوعية للمرشوع العريب يف اإل الشقريي،

وم املسافة ا لفكرة اتلوحيد ومزنع اتلزنيه ومفها املعزتلة فاكن مذهبهم ىلع هذا انتصاًرا قوي  أمّ 
الفرق الالكمية العقدية يف تراثنا  وفلسفة اتلجاوز. وتلعميق هذه األمور أكرث، وتبيان مدى حرص ّك 

لقضايا اتلوحيد، يتناول املسريي مذهب بعض الفرق خبصوص  ةً اإلساليم ىلع إعطاء مركزية خاّص 
 .هذه املسألة

 إدراك اإلَل من خالل املجاز القرآين -د
ا تستطيع أن تعرب عنه )أو أن تدركه( من خالل اللغة الرياضية البسيطة والصارمة، أمّ ما هو بسيط 

ا اكن عن فعيل اتلعبري واإلدراك، ولمّ  تلك اللغة تقف اعجزةً  بة، فإنّ ق األمر بقضايا مركّ عندما يتعلّ 
يف  ها اهلل القبس اإلليه اليت أودع / سم بالرتكيب، حبكم تلك انلفخة من الروحالوجود اإلنساين يتّ 

 دّ أفضل وأجنع وسيلة ملمارسة فعيل اتلعبري واإلدراك. ويف نظر املسريي يع دّ املجاز يع اإلنسان، فإنّ 
املجاز يربط بني بعض صفات اإلهل املتجاوزة  املجاز كذلك وسيلة بين البرش إلدراك اإلهل؛ إذ إنّ 

األسماع واألبصار من جهة أخرى،  ية اليت تدركهالألسماع واألبصار من جهة، وبعض الشواهد املادّ 
لكن من منطلق اآلية  - كما يقول املسريي - فهو ربط بني املحدود اإلنساين والال حمدود اإلليه

ء   الكريمة: ِمث ِلِه يش    ، فيف اإلطار اتلوحيدي لن يُدر ك اإلهل يف ّك [11 سورة الشورى:] ل ي س  ك 
هذا العجز  ح أكرث مردّ جوانبه، رغم حماولة اإلنسان إدراكه من خالل املجاز. وحياول املسريي أن يوّض 

 يف اإلنسان أو الطبيعة أو اإلهل ليس اكمنًا أو حاال   ا إىل أنّ اإلنساين عن اإلدراك الاكمل لإلهل، مشريً 
 ه يعيش يف اعلم الطبيعةمام املعرفة أنّ ه يعرف تا اإلنسان، فرغم مقدرته ىلع اتلجاوز، لكنّ اتلاريخ، أمّ 

ه ال إذ إنّ  ؛واسعةً  املسافة تظّل  ة، وبناًء عليه فمهما بلغ املجاز من تركيب وعمق ومجال، فإنّ املادّ  /
فيها، وهو ال يتواصل مع البرش من  د يف األشياء أو يكمن أو حيّل بيشء، وهو ال يتجسّ  يمكنه تشبيهه 
 د والكمون واحللول واخزتال املسافات واملساحات واثلغرات. خالل اتلجسّ 

ه مع هذا يرسل ة، ولكنّ بعبارة أخرى فاإلهل هو املركز، أو املدلول املتجاوز، املوجود خارج املادّ 
ا ا ممّ مضمونها أكرث تركيبً  اإلهل املطلق هو صاحبها، فإنّ  للغاية، وألنّ  مركبةً  مكتوبةً  لإلنسان رسالةً 

ويف هذا السياق قد يقول قائل: . [159و 158انظر: املسريي، اللغة واملجاز، ص ]سان أن حييط به يمكن لإلن
 بالصفات السابقة، املفارقة لإلنسان والطبيعة، أن يتواصل مع اإلنسان! جييبنا املسريي أىّن إلهل يتمّي 

رساتله  - أي اهلل  -رسل اإلهل يريد اتلواصل مع اإلنسان، فقد أ ما سبق ذكره، وألنّ  : مع ّك قائاًل 
ِبني  ب :بلغة برشية مفهومة يِب  مُّ ر  ان  ع  ومن االتلفاتات القرآنية اجلميلة  .[103سورة انلحل: ] ِلس 

والعميقة يف آن واحد، واليت يتحفنا بها املسريي أثناء تأصيله وتأسيسه لفلسفة اتلجاوز وملفهوم 
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املسافة يف اإلطار اتلوحيدي اإلساليم، استخراجه ملجموعة من املعاين واإلشارات من اآلية القرآنية 
ل و  ِجئ ن ا الكريمة:  اُت ر يب  و  ِم  د  لك  ن ت نف 

 
ب ل  أ ُر ق  اِت ر يب  نل  ِفد  ابل  ح  ِم  اًدا ل ك  ُر ِمد   ح 

ن  ابل  َّو  اك  بِِمث ِلِه قُل ل
ًدا د  ي النسب، هذا السائل املادّ  -نا استخدمنا ابلحر فلو أنّ »يقول املسريي:  [.109 :كهفال]سورة  م 

املدلول  ألنّ  ؛لإلشارة إىل املدلول الرباين، لعجزت ك ادلوال - اذلي ستكتب به لكمات إنسانية نسبية
 «معضلة اتلواصل ي. وقد استخدمت اآلية املجاز )لو اكن "ابلحر"( حلّل اين متجاوز لك ما هو مادّ الربّ 

 [.159املسريي، اللغة واملجاز، ص ]

ف املجاز من أجل اتلعبري ويميض املسريي قدما يف الوقوف عند عدد من اآليات الكريمة اليت توّظ 
اهلُل صال واالنفصال واتلواصل واتلجاوز. من بني هذه اآليات قوهل تعاىل: بة: االتّ عن العالقة املركّ 
او اِت و ا م  ك ب  ُدر يل نُوُر السَّ و  ا ك  نَّه 

 
أ ُة ك  اج  ة  الزُّج  اج  ب اُح يِف زُج  ب اح  ال ِمص  ا ِمص  ة  ِفيه  اك  ِمش  ث ُل نُورِهِ ك  ر ِض م 

 
أل

هُ  س  ل و  ل م  ت م س  ا ييُِضُء و  ي تُه  اُد ز  بِيَّة  ي ك  ر  ِقيَّة  و ال غ  ي تُونِة  ال رش   ة  ز  ك  ب ار  ة  مُّ ر  ج   نُور   ن ار  نُّ يُوق ُد ِمن ش 
ور  ىلع  

اءُ  ن ي ش  ِدي اهلُل نِلُورِهِ م  ه  ة للمجاز هنا يه تقريب ابلنية العامّ  . يقول املسريي: إنّ [35 :انلور ]سورة ي 
الربط بينها وبني اهلل  اهلل من اإلنسان، من خالل استخدام عنارص من اعلم اإلنسان املحسوس يتمّ 

ب للغاية، تظهر يد اتلجاوز وعدم الكمون( ىلع نطاق مركّ عملية الفصل )وتأك )اهلل مثل انلور(، وتتمّ 
بني اهلل وانلور، إىل أن نصل إىل  دةً حمدّ  ا، وال نرى عالقةً ا واضحً  ال نرى مركزً يف تكثيف املجاز حّت 

د، كمون أو حلول أو جتسّ  ا من أّي الصورة املجازية "نور ىلع نور"، ويه صورة بال مركز خايلة تمامً 
نا ندرك اإلهل من خالل املركز املتجاوز. ويضيف املسريي: وحني نفقد اإلحساس باملركز، فإنّ  عن تعرّب 

ا من خالل تشبيهه بعنارص أرضية، إذ ت اإلحاطة به تمامً ه تمّ نا ال نسقط يف اإلحساس بأنّ املجاز، ولكنّ 
ه ليس بنور. ولكنّ ا عميًقا، فهو مثل انلور، للطبيعة واتلاريخ إحساسً  إحساسنا بتجاوز اهلل  يظّل 

 [159انظر: املسريي، اللغة واملجاز، ص ] .فليس كمثله يشء
ة اتلوحيد، م املسريي فهمه لدلور اذلي يلعبه املجاز يف تعميق قضيّ له لآلية السابقة، يقدّ وبعد تأمّ 

وذلك من خالل إشارته إىل الوظائف املتداخلة واملختلفة للمجاز اللغوي عموًما واملجاز القرآين 
 وًصا، من بينها:خص
ا وسيلتنا تلجاوز املسافة ه هو أيًض اًل: املجاز يصدر عن إدراك اإلنسان حلدوده األرضية، ولكنّ أوّ 

سواء أكان اإلهل: املدلول املتجاوز، أم اإلنسان: املدلول  -واملدلول بشك جزيئ  اليت تفصل بني ادلاّل 
فاملجاز واتلجاوز  -املادة  / واحدية الطبيعة ا، واذلي يتجاوزا إهلي  ب اذلي حيوي داخله قبسً املركّ 

 صنوان. 
د وجود ه يف تأكيده الصلة يؤكد املسافة بينها، ويؤكّ د الصلة بني األشياء، ولكنّ ثانيًا: املجاز يؤكّ 
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ني متشابهني غري ملتحمني عضوي ا، ال يفقد الواحد نفسه يف اآلخر عنرصين )ال عنرص واحد( مستقلّ 
 . يلظهر ك  عضوي جديد

 عن اخلالق، ثاثلًا: املجاز يصدر عن اإليمان بثنائية العالم، ثنائية اخلالق واملخلوق. فاملخلوق متمّي 
 - أي املجاز - ، وهوه ال يفقد األمل يف اتلواصل معه ه يؤمن باإلهل الواحد املتجاوز، فإنّ ولكن ألنّ 

انظر: املسريي، ] .أعباء وأفراح وأحزان ما حيملون من أيًضا تعبري عن إماكنية اتلواصل بني البرش، بكّل 
  [160اللغة واملجاز، ص 

انطلق العلواين والفاروق يف رؤيتهما للتوحيد من نفس مفهوم ثنائية اخلالق واملخلوق مع اختالف 
انظر: ]طفيف يف الصيااغت وبعض املفرادات، فالعلواين ىلع سبيل املثال يستخدم مفردة الزوجية 

للتعبري عن مضمون مفردة اثلنائية بسبب  ةً مرادفون كتل [82 - 80والزتكية والعمران، ص العلواين، اتلوحيد 
انظر: ] .كرثة استخدامها يف القرآن الكريم،بينما يستخدم الفاروق مفردة اثلنائية مثل املسريي وغريه

 [53و 52الفاروق، اتلوحيد مضامينه يف الفكر واحلياة، ص 

 اَلل اتلوحيدي ملشلكة املركزية اإلنسانية )االستخالف( -ه

ا م إطاًرا تفسريي  يرتبط بمفهوم اتلوحيد مفهوم جوهري آخر هو االستخالف، وهو مفهوم يقدّ    
قة ية املتعلّ ، وجييب عن أسئلة املعىن الكّ (اهلل تعاىل والعالم واإلنسان)للعالقة بني حماور الوجود اثلالثة 

ا ملشكة املركزية اإلنسانية واملركزية اإلهلية، ا واضحً رً م تصوّ ن ووظيفته يف الكون. كما يقدّ بوجود اإلنسا
هذا  ر الغريب الرصايع اإلحاليل )اهلل مقابل اإلنسان(، فاالستخالف يعين أنّ ا عن اتلصوّ ي  خيتلف لكّ 

د الكون ومركزه بل ليس سيّ  فاإلنسان وفق هذا املفهوم ما استُخلفنا فيه، ومن ثمّ العالم ليس ملكنا وإنّ 
ا، وهو مركز الكون ومعياره، بينما اإلنسان هو مركز املخلوقات اإلهل. فاهلل هو خالق الكون واإلنسان معً 

  .خليفة هلل يف األرض، بعبارة أخرى اهلل سيد )فوق( الكون، واإلنسان سيد )يف( الكونو
منذ ابلداية، ولم يقع يف حالة اتلأرجح اليت  اإلنسان /اإلهل ومن هنا فقد حسم اإلسالم ثنائية      

 غري حمسوم وقاباًل للنقاش واجلدل وقع فيها الفكر الغريب، حيث أضىح سؤال املركزية دليهم سؤااًل 
 - اإلنسان مركزية -دة )مركزية اإلهل بني مركزيات متعدّ  - ومازالوا - ا، فتأرجحوا تارخيي  املستمرّ 
 نموذج جديد وصفناه بمركزية الال مركز )مرحلة ما يف املركزية فكرة سفن إىل انتهت( املاّدة مركزية

 بعد احلداثة(.
ف ف )اهلل تعاىل(، واملستخل  تقوم فلسفة االستخالف ىلع حماولة حتديد العالقة بني املستخلِ 

ية )اتلوحيد ا إىل املفاهيم القرآنية الكّ ف فيه )الكون(، وذلك استنادً )اإلنسان(، واملستخل  
ًفا ًدا للكون، مستخل  ال سيّ  -ًدا يف الكون ستخالف والتسخري(، حيث ينظر لإلنسان باعتباره سيّ واال
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ده بإرسافنا  نبدّ جيب أاّل  من اهلل ىلع الكون بكائناته وخملوقاته، والعالم ليس ملكه، ومن ثمّ 
وتستمتع خبرياته، وقد أمر ره  يمكن لألجيال القادمة أن تعمّ ره حّت ما جيب أن نعمّ واستهالاكتنا، وإنّ 

 يف العبادة من صالة وصيام، بدًءا من اتلوجيه انلبوي اإلسالم املسلم باالقتصاد ومرااعة االعتدال حّت 
ة ونقيضها قد بعدم اإلرساف يف املاء ولو للوضوء، مروًرا بالرمحة الواجبة باحليوانات اليت قد تدخل اجلنّ 

 باتلواصل مع ّك  - وليس آخر -، وأخرًيا (ل واالنتفاعمع تسخريها لإلنسان لألك) يدخل انلار
 م اإلنسان يف ّك ـح هلل. وحيكّ ها تسبّ بل واجلمادات اليت يؤمن اإلنسان بأنّ  ،نات الكون انلباتيةمكوّ 

 نقطة انطالق للوقوف موقف ميان الرضر وانلفع، يف احلال واملآل. املنظومة اإلسالمية يمكن أن تشّك 
 ها ليست مركزيةً لكنّ  ،ها ستودي بالعالم، فيه تمنح اإلنسان مركزيةً اليت ثبت أنّ  االستهالكية ضدّ 

ة واإلنسان يستزنف فيها اإلنسان الطبيعة، وال يه مركزية للطبيعة تساوي بني اإلنسان واملادّ  مطلقةً 
 ولة يف ادلنيا وايلوم اآلخر. ؤواحليوان، وتتجاهل خالق الكون ورسالة البرش وأمانتهم املس

وإذا نظرنا إىل توظيف املسريي ملصطلح االستخالف ومركزية اإلنسان يف الكون، وما حييط بهما 
ما باستخالف من اهلل ، وإنّ مركز الكون أصالةً  اإلنسان ال حيتّل   نلا أنّ من مصطلحات أخرى، تبنّي 

اإلنسان  قوهل إنّ  عن ذلك بذلا جند املسريي يعرّب  ؛تعاىل؛ بغرض تعمري األرض والعبادة وحتقيق اخلالفة
 اإلنسان احتّل  "يوجد يف مركز الكون" و"أصبح يف مركز الكون"، وليس هو مركز الكون؛ أي أنّ 

ه انية اليت تمّي ل األمانة، "وقد منح اهلل اإلنسان بعض الصفات الربّ املركزية بموجب االستخالف وحتمّ 
استخلفه يف األرض، وهو لم يضعه يف األرض يلكون يف عالقة رصاع مع الطبيعة، أو  ثمّ  ،عن الطبيعة

رها، وهو يكتسب مركزيته من عملية ما استخلفه فيها واستأمنه عليها ليستخدمها ويعمّ فها، وإنّ يلوّظ 
 [312و 311انظر: املسريي، دفاع عن اإلنسان، ص ] .االستخالف هذه

فمركزية اإلنسان يف الكون ال تعين اتلمركز حول اذلات؛ إذ يصبح اإلنسان هو مركز الكون  
ما املركزية املطلقة هلل تعاىل املتجاوز لإلنسان والطبيعة واتلاريخ. ومركزية ومرجعية ذاته والكون، وإنّ 

ما ا عضوي ا، وإنّ ها ليست امتدادً ة من مركزية اهلل اذلي استخلفه يف الكون، ولكنّ اإلنسان مستمدّ 
بموجب االستخالف، وفق املسافة الفاصلة بينه وبني اهلل، ويه مسافة مقّدرة بقدرها، ال جيوز 

ق ا أن حيقّ ويلة، فإمّ ؤة ومسيّ ك فيه اإلنسان حبرّ  اذلي يتحرّ إلغاؤها وال تضييقها وال توسيعها، فيه احلّي 
اين، ويبىق جسًدا قائًما بعامله احليواين، ه الربّ ة من جوهرته املستمدّ ا جيهض هويّ اإلنسان وظيفته، وإمّ 
سبياًل. ومركزية اإلنسان ال تعين سيادته ىلع الطبيعة لبسط سلطته عليها، بل  فهو اكحليوان أو أضّل 

رة هل يف حدود ضوابط االستخالف، يقصد بها توظيف الطبيعة يف حتقيق خالفته باألرض؛ فيه مسخّ 
متاكمل )ومن املنظور اتلوحيدي،  يشء يف الطبيعة هل ماكنته ووظيفته وقيمته يف ذاته، فالعالم كل  وّك »
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ه من خلق اهلل وبديع صنعه(، وهذا يعين أن اإلنسان يشء يف الكون قد ناهل نصيب من اتلكريم ألنّ  ّك 
يُمن ح هذه األرض يلهزمها ليس موجوًدا يف الكون بمفرده، فالاكئنات األخرى هلا ماكنها، واإلنسان لم 

حسب الرؤية  -ه رها نلفعه وحده دون حدود، فال بّد هل من احلفاظ عليها؛ ألنّ فها ويسخّ ويوّظ 
انظر: املسريي، موسوعة ]« قد استخلفه فيها من هو أعظم منه، فكّرمه ووضع حدوًدا عليه - اتلوحيدية

 .[136، ص 1ايلهود وايلهودية، ج 

اتلجريدية إىل املستوى املعريف ورؤية الكون، باستخدام بعض املفاهيم  يرتفع املسريي بالعملية
األساسية احلاكمة يف اإلسالم )مثل: االستخالف، األمانة، وضع اإلنسان يف الكون( للوصول إىل ابُلعد 
ن املعريف وحتديد العالقة بني اإلنسان )الفاعل( واحليوان )املفعول به(، ومنه حتديد العالقة بني اإلنسا

عالقة اإلنسان بالطبيعة يه  هذا إىل نتيجة أساسية مفادها أنّ  ل بعد ّك والطبيعة بشك اعم، يلتوّص 
. وقد اهلل كرمه وحباه عقاًل وحكمةً  عالقة استخالف واستئمان، فاإلنسان يوجد يف مركز الكون؛ ألنّ 

قبل هو أن حيمل ه ليس صاحبها فقد استخلفه اهلل فيها وحسب، وقد أعطاه اهلل الطبيعة ولكنّ 
ويلته، ؤ اإلنسان وتفرده ومساألمانة، وهو ما يشري إىل اتلوازن بني اإلنسان والطبيعة املبين ىلع تمّي 

 فالعالقة بني اإلنسان والطبيعة عالقة تسخري بموجب األمانة اليت محلها اإلنسان. 
إذ جنده يقرن  ،مريكما حييط املسريي مفهوم االستخالف بمصطلحات: اتلكريم، واألمانة، واتلع

  مه اهللمفهوم االستخالف ومركزية اإلنسان بهذه العنارص اثلالثة وجيعلها رشًطا هل؛ فاإلنسان قد كرّ 
ن  له ىلع كثري من خلقه، يقول تعاىل: وفّض  ن اُهم م  ق  ر ز  ِر و  م  و مح  ل ن اُهم  يِف ال رب   و ابل  ح  ن ا ب يِن آد  م  رَّ د  ك  ل ق  و 

ِضياًل  ن ا ت ف  ل ق  ن  خ  مَّ ثرِي  م 
ل ن اُهم  ىلع   ك  ف ضَّ ي ب اِت و  م اإلنسان يف قد كرّ  ، فاهلل [70سورة اإلرساء: ] الطَّ

ا ا، متمّيً ا خمصوًص يف مسرية حياته بعد ذلك إىل األبد، فخلُقه اكن من اهلل خلقً  أصل خلقته، ثمّ 
ة ما لم يستجمعه اكئن واملعنوية استجمعت من معاين العزّ  يةبالرشف ىلع سائر املخلوقات، وذاته املادّ 

 اختّص  شأنه ورفعة مقامه، ثمّ  يف اتلكيف يرتجم علوّ  لةً جاء ترشيحه حلمل األمانة متمثّ  آخر، ثمّ 
ذلك  ج ّك ق الرفعة، وتوّ ة وحتقّ ها؛ ضمانًا دلوام العزّ د من قبل اهلل وحده خالل مسرية احلياة لكّ باتلعبّ 

م من حياة دنيوية زائلة إىل حياة باقية، وكرّ  جعل اهلل املوت مرحلة انتقال   إذاحلياة األخرى،  باخللود يف
انظر: ميلود، اإلنسان يف املرجعية ] .به من الفناء املطلق اذلي هو عالمة الضعة واهلواناإلنسان بما جنّ 

 [123و 122املتجاوزة عن املسريي، ص 

 حفاظ اإلنسان ىلع هذا اتلكريم حبفاظه ىلع اجلوهر وحتقيق االستخالف يف األرض موقوف ىلع
اين فيه، وعدم إهدار كرامته بإلغاء املسافة بينه وبني الطبيعة وتساويه مع احليوان، يقول اهلل الربّ 

ِويم  تعاىل:  ِن ت ق  س  ح 
 
نسان يِف أ ن ا اإل  ل ق  د  خ  افِِلني   ل ق  ل  س  ف  س 

 
ِملُوا  ُثمَّ ر د د ن اُه أ نُوا و ع  ين  آم  ِ إاِلَّ اذلَّ

نُون   م  ُ م  ري  ر  غ  ج 
 
احِل اِت ف ل ُهم  أ يِن  الصَّ ُد بِادل  بُك  ب ع  ذ  ا يُك  م  ِم احل  اِكِمني   ف  ك  ح 

 
ل ي س  اهلُل بِأ

 
]سورة  أ
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نسان؛ ، فاحلفاظ ىلع اتلكريم يكون بالعمل الصالح، وهو عني األمانة اليت محلها اإل[6 - 4اتلني: 
ا اتلعمري فهو فالقيام باألمانة هو حفظ لكرامة اإلنسان ومركزيته يف الكون، واألمانة يه اتلكيف، أمّ 
د أفق احلياة يف إقامة احلياة ادلنيا وإشادة احلضارة والعمران وفق الرؤية اتلوحيدية املتجاوزة اليت حتدّ 

وظيفته  -من حيث هو مركز الكون  -ن  املنايح احلضارية؛ فاإلنسااألرض بإقامة اتلوحيد يف شّت 
الكربى حتقيق اخلالفة بالعبادة والعمل الصالح من جهة، وتعمري األرض وإقامة احلضارة من جهة 

 ة وروح.ره هل تركيبته اثلنائية من مادّ أخرى، وهو ما توفّ 
حنو األفق اإلليه األىلع، يلقبس من  والعلوّ  نه من السموّ فهذا الرتكيب يشتمل ىلع جزء رويح يمكّ 

ل، كما يشتمل ىلع جزء هذا األفق مضمون اخلالفة أمًرا ونهيًا ىلع سبيل اإلدراك واالستيعاب واتلحمّ 
نه من مبارشة األرض بالسيع فيها لإلنشاء واتلعمري. فاإلنسان من حيث تركيبه وضع يف قمة ي يمكّ مادّ 

 من أحد يلكون قادًرا ىلع أن تكون هل حركة فعالة يف جمال يتلىّق مه اهلل بانلفخة الروحية الكون، وكرّ 
ة ذ يف الطرف اآلخر ذلك األمر ىلع مرسح األرض، وذلك هو جوهر مهمّ طرفيه األمر اإلليه، وينفّ 

 [136و 135انظر: ميلود، اإلنسان يف املرجعية املتجاوزة عن املسريي، ص ] .اخلالفة أو االستخالف
الته ا ذهب إيله العلواين يف تأمّ ممّ   قريب  ستخالف، وهو معىًن ني اتلوحيد واالهكذا ربط املسريي ب

ا ليس علمً  - كما يقول العلواين - حول مآالت اتلوحيد بالنسبة ملفهويم الزتكية والعمران، فاتلوحيد
تسمية  ا أو عقائد أو علم الكم أو أصول ادلين أو ثيولويج أو فلسفة أو أّي يناه توحيدً سمّ  ندرسه سواء  

كت حامله تلغيري أخرى إن وجدت، بل هو )عقيدة وإيمان( اكمل مت خالطت بشاشته القلب حرّ 
من  بدون اتلوحيد، كما أنّ  ةً تامّ   اإلنسان تزكيةً واقع البرشية وإاعدة صياغته، ومن املحال أن يزتّك 

خذ البرش ابلديل عن اتلوحيد هو الرشك بأن يتّ  ألنّ  ؛املحال أن تعمر األرض بدون اتلوحيد كذلك
من الصور ليس بالرضورة أن تكون من بينها الصالة هلم، وقد يرشكون باهلل  رشاكء هلل منهم يف صورة  

ق يف ضمري اتلوحيد مقصد أىلع ال يتحقّ  من دون اهلل. إنّ  خذونها آلةً أهواءهم وشهواتهم ،وقد يتّ 
جانب من جوانب  وىلع ّك  جزئية من جزئيات املعرفة، نعكس ىلع ّك اإلنسان ووجدانه بيقني إذا لم ي

ر والفكر واحلركة ، وىلع مفردات الواقع يف االقتصاد واثلقافة واالجتماع والسياسة واخللق اتلصوّ 
 وسائر جوانب احلياة األخرى. والسلوك واآلداب والفنون،

 ية العامليةمعالم اإلنسان ..ا: رؤية البرشية من منظور توحيديرابعً 
 اعمليةً  م رؤيةً يلقدّ  ا(، بل امتدّ للعالم فقط )كما ذكرنا آنفً  متجاوزةً  فلسفيةً   اتلوحيد رؤيةً لم يشّك 
ها وليس لإلنسان املسلم فقط، وذلك بتقريره مبدأ وحدة اجلنس والنسب للبرش مجيًعا، لإلنسانية لكّ 
انظر: العسقالين، فتح ] « باتلقوىوال أسود ىلع أمحر إاّل  ىلع عجيم   وال فضل لعريب  »، فانلاس آلدم 
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ما يه وحكمة اتلقسيم إىل شعوب وقبائل إنّ  .[608كتاب املناقب، ص  ابلاري يف رشح صحيح ابلخاري،
اتلعارف ال اتلخالف، واتلعاون ال اتلخاذل، واتلفاضل باتلقوى واألعمال الصاحلة اليت تعود باخلري 

ة ويراعها، هو يطالب عباده مجيًعا اجلميع يرقب هذه األخوّ  رّب  ، واهلل ىلع املجموع واألفراد
بتقريرها وراعيتها، والشعور حبقوقها والسري يف حدودها. ويعلن القرآن الكريم هذه احلقيقة بمعانيها 

يُّ 
 
ا انلَّ مجيًعا يف وضوح فيقول: ﴿ي ا أ بَّ اُس اتَّ ه  ُكم  ِمن  ُقوا ر  ل ق  ي خ  ِ ا ُكُم اذلَّ ل ق  ِمن ه  ة  و خ  ن ف س  و اِحد 

ام  إِنَّ اهلل   ر ح 
 
لُون  بِِه و األ اء  ي ت س  ِ ُقوا اهلل  اذلَّ اًء و اتَّ نِس  ثِرًيا و  ااًل ك  ا رِج  ب ثَّ ِمن ُهم  ا و  ه  ل ي ُكم  ز و ج  ن  ع  اك 

ِقيبًا﴾ ن اُكم  مِ [1 النساء:]سورة  ر  ل ق  ا انلَّاُس إِنَّا خ  ه  يُّ
 
ل ن اُكم  ُشُعوبًا ، ويقول: ﴿ي ا أ ع  ن َث  و ج 

ُ
ر  و أ

ن  ذ ك 
﴾ بِري  ِليم  خ  اُكم  إِنَّ اهلل  ع  ت ق 

 
ُكم  ِعن د  اهلِل أ م  ر  ك 

 
فُوا إِنَّ أ ار  ب ائِل  تِل ع  ق  ويقول انلب  ،[13 احلجرات:]سورة  و 

تعظمها اهلل قد أذهب عنكم عيبة اجلاهلية و إنّ »ة الوداع: يف أشهر خطبة هل يف حجّ  األكرم 
كتاب املناقب، باب يف فضل الشام  انظر: سنن الرتمذي،] «باآلباء واألجداد، انلاس آلدم وآدم من تراب

ا من داع إىل عصبية، وليس منا من قاتل ىلع ليس منّ »:  ، ويقول[3270وايلمن، رقم احلديث: 
داود للعباد، باب يف العصمة، رقم احلديث:  انظر: سنن أيب] «عصبية، وليس منا من مات ىلع عصبية

ب لألجناس أو األلوان أو األعراق، داعوي اتلعّص  رشعية لّك  وبهذا اتلقرير نىف اإلسالم أّي  .[5121
وحدة اجلنس البرشي يف  - بوضوح وقطعية - ر ىلع هذا انلحووعقيدة اإلسالم وحدها يه اليت تقرّ 

 إطار اتلنوع ابلنّاء.
هو أن  - اليت تقوم كما أسلفنا ىلع أساس وحدة البرشية -ية اإلسالمية للعالم مقتىض الرؤ إنّ 

﴾تكون رسالة اإلسالم اعمليةً  ال ِمني  ل ن اك  إاِلَّ ر مح  ًة لِل ع  ر س 
 
ا أ م  أو  ، وليست قطريةً [107 األنبياء:]سورة  : ﴿و 

 املفاهيم املركزية يف الرؤية اتلوحيدية، وأحد أهمّ   مفهوم العاملية أحد أهمّ . ويشّك أو عرقيةً  إقليميةً 
إن مفهوم اهلل الرحيم العادل من »تعبريه:  املفاهيم اليت نفذ املسريي من خالهلا إىل اإلسالم ىلع حدّ 

املفاهيم املركزية يف تصوري، وهو ليس هلإ العرب أو املسلمني أو قوم أو غريهم دون األقوام واألعراق 
العاملني أمجعني، يشملهم مجيًعا بعدهل ورمحته وبذلك يصبح اإلسالم من أكرث  ّب األخرى، بل هو ر

انظر: املسريي، دفاع عن اإلنسان، ]« د احلدود ويضع الفواصله حيدّ العقائد تساحمًا وقبواًل لآلخر، برغم أنّ 
مها حول الت قدّ من خالل تأمّ  "اعملية اإلسالم"يتقاطع الفاروق مع املسريي يف مسألة و. [311ص 

فاألصل يف انلظام االجتمايع  ة يف القرآن الكريم يف مواجهة الزناعت املتمركزة حول العرق،مفهوم األمّ 
 .ه دون استثناءه اعليم حيتضن اجلنس البرشي لكّ لإلسالم أنّ 
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 اخلاتمة
 اْلتائج -أ

ضح الفاروق(، تتّ  - العلواين -رين اثلالثة )املسريي الت املفكّ من خالل ما سبق عرضه من تأمّ 
اه وصل ما انقطع وحترير ما اختطف عرب ية جتديد ادلرسني الالكيم والفلسيف املعارصين باجّت أهمّ 

 مستويني:
فة إىل اعلم مني والفالسفة واملتصوّ اعتاق مفهوم اتلوحيد من حمبسه القديم املتداول يف تراث املتكّ ـ 

 منايح احلياة، كما فعل العلواين ه وشّت اعلم الوجود لكّ سع فيه دالالت اتلوحيد لتشمل أوسع وأرحب تتّ 
 والفاروق ىلع وجه اخلصوص.

كما  رات العلمانية واإلحلادية امللتحفة باإلنسانية،حترير انلظر الفلسيف املعارص من أرس اتلصوّ ـ 
املعادية لألديان اين الغريب وتفكيك مقوالت الفلسفات العدمية نسار اإلهجمة اتليّ  فعل املسريي يف ردّ 

 ا ويف القلب منها اإلسالم.عمومً 

 اتلوصيات -ب

االعتبار ملفاهيم اعملية رسالة اإلسالم وإنسانيتها عرب االهتمام بدراسة مقاصد الرشيعة اخلمسة  ردّ ـ 
 أحناء العالم املعارص. مني والبرش يف شّت لة للمسوتفعيلها يف فقه انلوازل العامّ 

وحيد اإلسالمية، كمرجعية حترير شاملة لإلنسان املعارص من أرس اعلم جتديد دراسة عقيدة اتلـ 
 ًرا اعلم االجتماع األملاين ماكس فيرب.ر منها مبكّ ة وأقفاصه احلديدية اليت حذّ املادّ 

إشاكيلات الفلسفة  بذل اجلهد العميل يف استخراج القدرات اتلفسريية لعقيدة اتلوحيد يف حّل ـ 
 احلديثة واملعارصة )اكلسببية والنسبية وإدرك اإلهل ومركزية اإلنسان يف الكون(.

بن رشد امة االستفادة من جهود املسريي يف جتديد الوصل بني اعليم احلكمة والرشيعة بلغة العاّل ـ 
 صال".تّ ا"فصل املقال فيما بني احلكمة والرشيعة من  صاحب

الته الفلسفية رغم تركيه تلأمّ  سريي يف اللغة الفلسفية دون إسناد رشيع قوّي مالحظة إفراط املـ 
ىلع عقيدة اتلوحيد، ما جيعل إسهاماته يف هذا املجال شبه فلسفية حمضة، حتتاج إىل وصلها بأبوابها 

 د هذه املالحظة ترصيح املسريي نفسه بأنّ ا يه عليه اآلن. يؤيّ الفقهية والالكمية بشك أمنت ممّ 
 ل تنبيًها لقارئه الرشيع ىلع وجه اخلصوص.ما يمثّ  ةً حصيلته يف العلوم الرشعية ليست قويّ 
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Summary 

This article discusses the concept of a religious miracle according to both 
theologians and philosophers; besides the intellectual foundations and premises of 
the fundamentals and principles they have relied on to explain or justify the 
possibility of its rationally occurrence. The article also analyzes and criticizes the 
philosophers’ position towards the concept of causation in their interpretation or 
justification of the possibility of the miracle occurring, and comparing it with 
modern and contemporary causation. Hence, the nature of the study required the 
descriptive approach in reviewing the philosophers’ different opinions and 
orientations, the analytical approach in analyzing the nature of their position 
towards causation in their interpretation or justification of the possibility of a 
miracle occurring, and the comparative critical method in their criticism of the 
interpretive view of religious miracle, and comparing the opinions on it; so that to 
help reveal the common points and the differences between them. The study also 
tries to compare that in the light of modern and contemporary causation and in the 
light of modern and contemporary experimental sciences. Due to this article, it has 
become clear that a miracle, in its religious sense, does not contradict the rational 
principles and definitive scientific facts. Rather, miracles – that have been proven 
to exist - must be included among the mental potentials. So, if what is meant by a 
miracle is that it is not based on a cause, then the occurrence of miracles is 
impossible; because it is impossible for an effect to occur without a rational cause.  
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 اتلفسْيية للمعجزة اَلسية ومقاربتها بالسببية املعارصةالرؤية 

  

 السيد عبدالعزيز الصوايف 

 . طالب دكتوراه يف اتلفسري و علوم القرآن، جامعة آل ابليت العاملية، العراق 

 a.alsawafi@aldaleel-inst.comالربيد اإلكرتوين: 
 

 اخلالصة
ادلينية عند ك  من املتكّمني والفالسفة، واألسس تناولت هذه املقالة عرًضا ملفهوم املعجزة 

واملنطلقات الفكرية من املبادئ واألصول اليت اعتمدوا عليها تلفسري أو تربير إماكنية وقوعها عقاًل، 
وحتليل موقفهم من مفهوم السببية يف تفسريهم أو تربيرهم إلماكنية وقوع املعجزة ونقده، ومقارنته 

ومن هنا اقتضت طبيعة ابلحث اعتماد املنهج الوصيف يف  حلديثة واملعارصة.ومقاربته مع السببية ا
استعراض اآلراء واالجّتاهات املختلفة دليهم، واملنهج اتلحلييل يف حتليل طبيعة موقفهم من السببية يف 
تفسريهم أو تربيرهم إلماكنية وقوع املعجزة، واألسلوب انلقدي املقارن يف نقدهم للرؤية اتلفسريية 
للمعجزة ادلينية، ومقارنة اآلراء فيها؛ يلعني ىلع كشف ما بينها من نقاط اتلقاء ووجوه افرتاق. 
 وحماولة مقاربته يف ضوء السببية احلديثة واملعارصة ويف ضوء العلوم اتلجريبية احلديثة واملعارصة.

قائق العلمية القطعية، بل واتّضح من املقال أّن املعجزة بمفهومها ادليين ال ختالف املبادئ العقلية واحل
فإن اكن املراد يف مجلة املمكنات العقلية،  -اليت صّح وثبت وجودها  -جيب أن تندرج املعجزات 

 عقاًل. ةق املعلول بال علّ ؛ الستحالة حتقّ اًل اق املعجزة حمها ال تستند إىل سبب، اكن حتقّ أنّ باملعجزة 
 ، السببية املعارصة، العلّة واملعلول.: املعجزة، املعجزة احلّسّيةاللكمات املفتاحية

---------------------  
 191-159، ص. اين، السنة اخلامسة، العدد اثل2022جملة ادليلل، 

 2022/11/10القبول:     ، 2022/10/18استالم: 
 انلارش: مؤسسة ادليلل لدلراست وابلحوث العقديّة

 املؤلف ©
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 املقّدمة

رين عن مني وعلماء أصول العقائد املتأخّ مصطلح الكيم شائع بني املتكّ  بمفهومها ادليين املعجزة
بدأ استعمال مصطلح وإنّما  .ال جند هل وجوًدا يف ألفاظ القرآن الكريم إذ ،القرآين عرص صدور انلّص 

وقد استخدمها املتكّمون واملفرّسون واألدباء ألّول مّرة يف املعجزة يف منتصف القرن اثلاين اهلجري، 
يف القرآن  عن هذا املصطلح ما عرّب وإنّ  ،حول دالئل اإلعجاز يف القرآن الكريملكماتهم فيما ألّفوه 

، ويه العالمة اليت تكون ديلاًل ىلع صدق دعوى انلبّ القرآن  يف "اآلية"لكمة  تاستعمل إذ ،بتعبري آية
اتعاىل: ﴿قال ، ] 172مطهري، انلبوة، ص [ مح نح  وح ِِتح بِآيحٍة إاِلَّ بِإِْذِن اهللِ  لِرحُسولٍ  اكح

ْ
ن يحأ

ح
اءح  فحإِذحاأ ْمرُ  جح

ح
حقِّ  أ اهللِ ُقِِضح بِاَلْ

ِِسح ُهنحالِكح الُْمْبِطلُونح  كما استعمل املصطلح بألفاظ أخرى من قبيل: ابليّنة والربهان  [78]سورة اغفر:  ﴾وحخح
 ]10اهيم: برسورة إ ؛32القصص: ؛ سورة 73األعراف: انظر: سورة [والسلطان. 

كما أّن املعجزة كمصطلح الكيم هلا عالقة بكل  من ابلعدين الفلسيف والعليم مًعا، حيث يالحظ 
امتداد هذا اتلقابل يف تفسري املعجزة من خالل املوقف واتلصّور الفكري لقضّية السببية إىل عرصنا 

ني الفالسفة اتلجريبني انلافني احلارض بني العلماء اتلجريبني والفالسفة العقليني، ولكن هذه املّرة ب
، وبني الفالسفة املّشائيني العقليني املثبتني للسببية الطبيعية، (1) لرضورة السببية اثلانوية أو الطبيعية

 بل والقائلني برضورتها العقلية.

 وما حدا يب إىل اختيار هذا املوضوع عّدة أمور، من أهّمها:

ادلينية( بمفهومها ادليين، من خالل إثبات كون  حماولة عقلنة موضوعة ابلحث )املعجزة -1
املعجزات خبرقها ملا اعتاده انلاس ال خترق أحاكم العقل ابلدهية؛ وذلا فيه تندرج ضمن مجلة 

 املمكنات العقلية.

حماولة فهم أكرب للمعجزة بمفهومها ادليين يف ضوء السببية املعارصة واملنطق العليم احلديث  -2
ن خالل مقارنتها ومقاربتها مع معطيات العلوم اتلجريبية يف السببية احلديثة )منطق االستقراء( م

                                                           

انلار السببية الطبيعية: يه تلك العالقة احلّسية اليت تربط شيئًا بآخر فيكون األّول سببًا واثلاين ُمسب ب ا، كقونلا إّن  -1
يه سبب احرتاق القطن. وسّميت األسباب باثلانوية بذلك؛ ألّن املقصود منها األسباب اليت ال فعل هلا إاّل بتأثري العلّة 

 األوىل، ويه األسباب يف ذاتها ال مبدأ السببية العاّم )لّك معلول علّة( كمفهوم يف اذلهن.
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 واملعارصة.

العاّمة  ج عن قانون السببيةال خترّ ادلينية املعجزة  ه بعد اتّضاح أنّ أنّ يف  ابلحثهذا شاكيلة وتتمّثل إ
طيات املاّدية للسببية يمكن تفسريه ضمن املععجاز هل اإليف الكون، وأنّها ال بّد هلا من سبب معنّي، ف

 املعارصة، أم أنّه أمر تكويين غيب خارج عن نطاق املاّدة؟

، اثلانوية من السببيةالفكري بوضوح مع املوقف وكيفية تفسريها تتداخل إشاكيلة املعجزة وبذلك 
 أو الطبيعية . 

 : مفهوم املعجزةاملطلب األول

 أّواًل: مفهوم املعجزة لغةً 

اإلعجاز، معناه: إما الفوت والسبق، ". وعجزمادة "  صلها مأخوذ منأبضّم امليم مفردة )ُمعجزة( 
ْْيُ ُمْعِجزِي اهللِ يقال: أعجزين فالن أي فاتين. قال تعاىل:  نَُّكْم غح

ح
ْشُهٍر وحاْعلحُموا أ

ح
ةح أ ْربحعح

ح
ْرِض أ

ح
فحِسيُحوا يِف اأْل

فِِرينح  نَّ اهللح ُُمْزِي الْاكح
ح
 ، ص3 ، جنالطرييح، جممع ابلحري[. أي ال يفوتونه وإن أمهلهم ] 3سورة اتلوبة:  [ وحأ

124[ 

وإّما: وجدان العجز، وإحداثه اكتلعجي، يقال: أعجزت زيًدا، أي وجدته اعجًزا، أو جعلته 
اتلهانوي، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،  [.املعجزة هو العمل اذلي جيعل اآلخرين اعجزين. فاعجًزا

 ] 1575، ص 2ج 

ُة انلَِّبّ والتسمية باملعجزة يرجع أصلها يف اللغة إىل املعِجز: وهو اسم فاعل من اإلعجاز.  :  وُمع ِجز 
ِجز ات  ) ع ُمع  ة، واجل م  اُء للُمب ال غ  ي، واله  د  م  ِعن د  اتلَّح  ز  به اخل ص  ع ج 

 
تاج العروس من جواهر ، الزبيدي[ .(ما أ

 ]96، ص 8ج القاموس، 

معىن تسميتنا ما جاءت به  واعلم أنّ » :بقوهلالقايض عياض سببًا لتسمية املعجزة، عن نقل 
 ،1، ج لشفا بتعريف حقوق املصطىف، االقايض عياض[ «تيان بمثلهااخللق عجزوا عن اإل هو أنّ  األنبياء معجزةً 

 ]. 252 ص

 ثانًيا: مفهوم املعجزة اصطالًحا

 مشهورتني هما: الرؤية الالكمية والرؤية الفلسفية.  عرف اإلعجاز اصطالًحا استناًدا إىل رؤيتني
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للمعجزة، فريجع يف جذوره إىل إحدى الرؤيتني الالكمية أو  والعرفاء وأّما تعريف املفرّسين
حقيقته  ..اإلعجاز اللوين يف القرآن احلسن،[ .الفلسفية، أي أنّه يمثل رؤية تفسريية جذورها الكمية أو فلسفية

، وأّما تعريف العرفاء للمعجزة فهو يمّثل رؤيًة مستقلًّة خارجًة عن موضوع هذا ]28 ه وآثاره، صوأدتّل 
، وبمقتىض وحدة الوجود الصوفية دليهم فإّن املؤثّر احلقييق ابلحث؛ فمدار حبثهم اهلل واإلنسان الاكمل
ابن عريب، [« هاإّن اهلل أوجد األسباب وأوجدكم عندها ال ب»يف الوجود هو اهلل تعاىل، يقول ابن عريب: 

 .] 399، ص 1الفتوحات املكية، ج 

أغلب العرفاء فضاًل عن اعتقادهم بنيف السببية وعدم مؤثّرية األشياء فإنّهم يعتقدون بعدم ف
 ]60انظر: الغزايل، مشاكة األنوار، ص [وجودها يف نفسها. 

الرؤيتني السابقتني  إحدى إىل وبذلك نتوصل إىل أّن ك تفسري أو تربير للمعجزة مرجعه يف األغلب
 املتقابلتني الالكمية أو الفلسفية.

 ومناقشتهاادلينية ة للمعجزة مياتلعريفات الالك -أ

 ُعّرفت املعجزة من انلاحية الالكمية بعّدة تعريفات بعضها متقاربة، نأخذ نماذج منها:

ابق لدلعوى، املقرون األمر اخلارق للعادة املط»ه( بقوهل:   413ما عّرفها به الشيخ املفيد )ت  -1
 .]35 انلكت االعتقادية، ص ،املفيد[« باتلحّدي، املتعّذر ىلع اخللق اإلتيان بمثله

وهنا حيسب تلعريف الشيخ املفيد أنّه قد أشار إىل عّدة قيود مهّمة من قبيل كون املعجزة "خارقًة 
اجتماع انلقيضني أو ما يرجع للعادة"، وال يعين ذلك أّن املعجزة خارقة ألحاكم العقل الرضورية، مثل 

إيله؛ ألنّه إذا افرتضنا أّن املعجزات ممتنعة باذلات وحمالة عقاًل، فهذا معناه أنّها سوف ال يقبلها اعقل، 
 ولن يستدّل بها ىلع يشء أبًدا.

وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعىن يف بعض آياته حينما ذكر الكثري مّما طالب به املرشكون 
ء من معاجز، ولم يستجب اهلل هلا؛ ألنّها حمالة عقاًل، وغري ممكنة بذاتها، من قبيل جلب اهلل األنبيا

ْرِض يحنُبواًع : قوهل تعاىلكما يف واملالئكة قبياًل وغريها، 
ح
حا ِمنح اأْل ٰ تحْفُجرح ْلح َّتَّ ْو  وحقحالُوا لحن نُّْؤِمنح لحكح حح

ح
أ

ا تحْفِجْيًا  حهح ل ارح ِخالح ْنهح
ح
رح اأْل جِّ ُتفح ِيٍل وحِعنحٍب فح نٌَّة مِّن َّنَّ ْو  تحُكونح لحكح جح

ح
ًفا أ لحْينحا كِسح ْمتح عح ا زحعح مح اءح كح مح ْو تُْسِقطح السَّ

ح
أ

ِة قحبِياًل  ئِكح الح ِِتح بِاهللِ وحالْمح
ْ
قي ا وإن خالفت ما ، فمعجزات األنبياء ممكنة منط[92 - 90سورة اإلرساء: ] تحأ
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 اعتدناه.

وأما كون املعجز من "املتعّذر ىلع اخللق اإلتيان بمثله"؛ فإلخراج أمور خارقة للعادة مثل انلبوغ، 
والسحر والكهانة والشعوذة، وما ينشأ من قدرات روحية خارقة عند بعضهم نتيجة بعض الرياضات 

علم انلفس س يف اخلارقة اليت تدر الروحية، أو حت من دونها اكلقدرات
(؛ ألن مثل هذه املوارد وإن اكنت غري مألوفًة إاّل أنّها غري خارقة للعادة Parapsychology)  املوازي

عند انلاس بشك اعم؛ وغري خارجة عن حّد القدرة البرشية عموًما، فيه ممكنة بلعض انلاس باتلعليم 
 واتلعلّم ومن دونهما.

ه( يف كتابه "جتريد االعتقاد" بقوهل:  672عرفها املحّقق اخلواجة نصري ادلين الطويس )ت  -2
كشف العالمة احليل، نظر:ا[« ثبوت ما ليس بمعتاد، أو نيف ما هو معتاد مع خرق العادة، ومطابقة ادلعوى»

 .]275 ، صداملراد يف رشح جتريد االعتقا

بمعتاد، أو نيف ما هو  ما ليس"، لالستغناء عنه بقوهل: "العادةخرق "زيادة قوهل مع وجود وأورد عليه 
 .تعريف املعجزة . أضف إىل ذلك أنّه ترك بعض القيود الالزمة يف"معتاد

هو األمر اخلارق للعادة، املقرون باتلحّدي »يف كتابه "رشح  جتريد االعتقاد":  تعريف القوشيج -3
 .]465 رشح اتلجريد، ص ،القوشيج[« مع عدم املعارضة

ا، »عرفها القرطب يف تفسريه، بقوهل:  -4 ت ي اِن بِِمث ِله  ِ
ِن اإل  ع ِجُزون  ع  نَّ ال ب رش   ي 

 
ةً أِل ِجز  ي ت  ُمع  و ُسم 

ة  ف إِن  اختل منها رشط ال تكون معجزة ا مخ  س  ائُِطه  ا ال الرشط األول من رشوطها أن تكون ممّ  ... و رش  
بها  يستشهد والرشط اثلالث هو أن.. . والرشط اثلاين هو أن خترق العادة...   اهلل سبحانهيقدر عليها إاّل 

والرشط اخلامس ...  ي بهاالرشط الرابع هو أن تقع ىلع وفق دعوى املتحدّ  ... الرسالة ىلع اهلل  يعمدّ 
 لقرطب، اجلامع ألحاكم القرآن،ا[ «ي ىلع وجه املعارضة يأيت أحد بمثل ما أىت به املتحدّ من رشوط املعجزة أاّل 

 .]72 - 69 ، ص1 ج

املعجز هو اذلي يأيت به مّديع انلبّوة بعناية خاّصة خارق »وعّرفها العاّلمة الشيخ ابلاليغ بقوهل:  -5
للعادة وخارًجا عن حدود القدرة البرشية وقوانني العلم واتلعلّم؛ يلكون بذلك ديلاًل ىلع صدق انلّب 

 .]3 ، ص1 قرآن، جابلاليغ: آالء الرمحن يف تفسري ال[« وحّجته يف دعوى انلبّوة ودعوته
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أن يأيت املّديع ملنصب من املناصب اإلهلية بما خيرق نواميس »وعّرفها السّيد اخلويئ بقوهل:  -6
الطبيعة، ويعجز عنه غريه، شاهًدا ىلع صدق دعواه، وإنّما يكون املعجز شاهًدا ىلع صدق ذلك املّديع 

قل اثلابت عن نب، أو إمام معلوم ... وأّما إذا امتنع صدقه يف دعواه حبكم العقل، أو حبكم انل
العصمة، فال يكون ذلك شاهًدا ىلع الصدق، وال يسىّم معجًزا يف االصطالح وإن عجز البرش عن 

 .]43 ص ،ابليان يف تفسري القرآناخلويئ، [« أمثاهل

حيث أضاف السّيد اخلويئ قيد "شاهًدا ىلع صدق دعواه"، وأعطى مثااًل لّك حالة، أّما األوىل 
ون من خالل إداعء اإللوهية. فإن هذه ادلعوى يستحيل أن تكون صادقًة حبكم العقل. وأّما اثلانية فتك

فمن خالل اّداعء انلبّوة بعد نّب اإلسالم. وهنا ال جيب ىلع اهلل إبطال ذلك بعد شهادة انلقل القطعية 
 ببطالنها.

ابلاليغ وغريهما من أّن الرشط يورد ىلع تعريفه ما ال يرد ىلع تعريف اخلواجة الطويس والشيخ و
الفعيل لإلعجاز هو إعجاز الغري دون أن يشرتط فيه أن يكون خارقًا نلواميس الطبيعة، فضاًل عن 
عدم إماكنية املعرفة ادلقيقة واتلفصيلية حلقيقة نواميس الطبيعة، يلقال بأّن هذا املعجز خارق 

تها ال تشّك مناًطا حقيقي ا يف معرفة ادلاخل واخلارج للقوانني الطبيعية أم ال؛ فالظواهر الطبيعية حبّد ذا
نح من انلواميس الطبيعية، قال تعاىل:  ِهرًا مِّ

حيحٰوةِ ايحْعلحُمونح ظحٰ ْنيحاا َلْ نِ  وحُهمْ  دلُّ ةِ ا عح اِخرح ِفلُونح  ُهمْ  ْلءح
سورة [ غحٰ

 .]7الروم: 

املعجزة تطلق ىلع ّك أمر خارق للعادة، إذا قرن باتلحّدي، وسلم من »وعرفها الشيخ معرفة:  -7
 اتلمهيد يف علوم القرآن، ج، معرفة[« املعارضة، يظهره اهلل ىلع يد أنبيائه؛ يلكون ديلاًل ىلع صدق رساتلهم

 .[16 ، ص4

بينما إثبات املنصب اإلليه  وأورد ىلع تعريفه أنّه من اتلعاريف اليت حترص املعجزة باألنبياء 
 واذلي هو الغرض األسايس للمعجزة ال خيتّص بإثبات انلبّوة فقط. فمثال تعريف السّيد اخلويئ 

 شامل ملطلق املنصب اإلليه، فال خيتّص بانلبّوة.

له تعريف القوشيج بوجود قيد مهم، وهو أن تسلم املعجزة عن ويتمّي تعريف الشيخ معرفة ومن قب
قاهر ىلع مدى األزمان للقدرة البرشية؛ وذلا ال يمكن املعارضة، وفائدة وجود هذا القيد أّن املعجزة سبب 
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ممارسة أو للملناهج تعليمية  ةخاضعفإنّها  ،السحر وحنوه اإلتيان بها نتيجة تطّور العلوم أو اتلعلّم خبالف
 .قابل للمعارضة دون املعجزة فهو ؛وألن السحر خاضع للتعلّم واتلعليم ،خبالف االعجاز ،ؤوبةادل

يتحّدى به القوانني  -صغرًيا أو كبرًيا  -أن حيدث تغيري يف الكون »وعرفها السيّد الصدر:  -8
 .]127 علوم القرآن، ص ،حلكيما[« الطبيعية اليت تثبت عن طريق احلس واتلجربة

خبالف تعريف ك  من الشيخ الطويس والشيخ ه أنّه خيتّص باملعاجز احلّسّية، كما أنّه وأورد علي
 ابلاليغ والسّيد اخلويئ والشيخ معرفة اذلين اتّفقوا ىلع أّن املعجزة تكون ديلاًل ىلع صدق ادلعوى،

 إاّل مثاًل إتيانه بمعجزة  ةىع صاحب انلبوّ ة؛ فإذا ادّ يع انلبوّ لقول مدّ  أن تكون املعجزة موافقةً  فيجب
بصق يف  مسيلمة الكّذاب روي أن فمثاًل فهذا ديلل ىلع كذب ادلعوى . ، ت معاكسةً ءأّن انلتيجة جا

يت برجل أصابه وجع يف عينيه 
ُ
يت بغالم يلرّبك عليه، فمسح ىلع رأسه فقرع رأسه، وأ

ُ
برئ فجّف ماؤه، وأ

 ] 327، ص 6وانلهاية، ج  بن كثري، ابلدايةانظر: ا[. فمسح ىلع عينيه فُعيم

، بينما ال جند هذه اإلشارة يف اتلعريف اذلي قّدمه الصدر وبعض ال يُطلق ىلع هذا األمر معجزةو
 من سبقه.

دا تعريف اخلواجة نصري ادلين الطويس والشيخ فيما ع كما يالحظ ىلع أغلب اتلعاريف الالكمية 
اتلحّدي للكفار جزًءا من ماهية اإلعجاز بديلل أنّها عدت  ابلاليغ والسّيد اخلويئ والسّيد الصدر

، مع أّن اتلحّدي بالقرآن مثاًل تابع للتكذيب به، فإن وقع تكذيبه تقييد املعجزة يف اتلعريف به
 حتّداهم باملعجز . 

وبذلك يّتضح أن عدم اقرتان املعجزة باتلحّدي ال يوجب انتفاء املعجزة بالرضورة، فاملعجز هدفها قد 
من جمّرد إبراز اتلحّدي أو إثبات املنصب اإلليه؛ ألّن هنالك أغراًضا أخرى غري اتلحّدي يكون أكرب 

 ،ألجل تقوية إيمان املؤمنني وتسديد خطاهم وتأييدهم ودعمهم من قبيل: إظهار قدرة اهلل وعظيم منّه
أو قد  ، لقوم عيىس إنزال املائدة من السماءو ،كفلق ابلحر ونزول املّن والسلوى لقوم موىس 

ذت صوًرا وأشاكاًل ،واليت اخّت يف ادلنيا ىلع أقوام األنبياء  ةاإلهلي تكون من قبيل إنزال االبتالءات
تعذيب املعاندين  منها  دفواهل . شعيبو صالحنوح و الزلزلة والصيحة لقومو طوفاناكل خمتلفة

ألغراض واألهداف الاكمنة فهناك ألوان خمتلفة من املعجزات حبسب ا، واملكّذبني بآيات اهلل تعاىل
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 ها.ءورا

إذن يمكن حتّقق األمر املعجز بدون اتلحّدي، وال يتوقّف عليه اإلعجاز، واتلحّدي إنّما  يطلب 
  عند تكذيب صاحب ادلعوى.

كما أّن اتلقييد باتلحّدي ينسجم اعدًة مع املعاجز احلّسّية اآلنية املحدودة، وال يشمل القرآن 
عجاز اللوين يف القرآن اإل ،سناحل انظر:[حتداهم به.  الكريم؛ ألنّه ظهر قبل اتلحّدي، وعندما كّذب انلب 

 ] 30ص ه وآثاره، حقيقته وأدتّل  ..الكريم

ن ما تقّدم يف حدود الرؤية الالكمية هو تعرييف اخلواجة الطويس واخلالصة أّن أفضل تعريف ضم
 والشيخ ابلاليغ؛ لكونهما أفضل من عّرف املعجزة حبسب االصطالح الالكيم.

ولعل تعريفهما يمّثل الصورة املكتملة للتعريف الالكيم للمعجزة، ألنّه تعريف جامع إىل حد  ما، 
م الالكم، وشامل للمعجزة احلّسّية واملعنوية مًعا، وال ويتناسب مع تعريف املعجزة يف اصطالح عل

حيرص املعجزة خبرق انلواميس الطبيعية، بل ثبوت ما ليس بمعتاد، أو نيف ما هو معتاد مع خرق 
 العادة.

 ة للمعجزة ادلينية ومناقشتهاالفلسفياتلعريفات  -2

 أهّمها:كملت توجد عّدة تعريفات للمعجزة تعرّب عن املنىح الفلسيف، من 

 (Scholasticismتعريفها عند أتباع الفلسفة املدرسية )  -أ

تُطلق املعجزة بشك »: ( حيث عّرفها قائاًل Thomas Aquinas)القديس توما األكويين ورائدهم 
 Antony]. اعم ىلع األحداث والوقائع اليت تتحّقق وراء انلظام الطبييع امللموس وبسبب فاعل ربويب

Flew, Miracles, p. 346] 

 وهنا يف تعريفه للمعجزة يذكر عنرصين أساسيني: 

األّول: أّن املعجزة يه يف حقيقتها أحداث وظواهر خارقة للعادة ال تتحّقق يف إطار انلظام الطبييع 
 وقوانينه السائدة عليه، بل يه أمر  وراء انلظام الطبييع. 

يييق وفاعل ربويب يتدّخل يف نظام اعلم اثلاين: السبب يف وقوعها يف الواقع اخلاريج هو اعمل ميتاف



 167  .............................................................ملعارصةالرؤية اتلفسريية للمعجزة احلسية ومقاربتها بالسببية ا

 الطبيعة ويغرّيه وفق ما يريده ويشاء.

 الفالسفة احلكماء من املسلمنياملعجزة عند  -ب

خمالفة فعل الطبيعة، بل يه ويه غري يه من سنخ العلل الواقعية ال الظاهرية، ويه ممكنة عقاًل، و
ة ويف ر وفق روابط خاّص ية املشهودة تؤثّ األسباب املادّ والسبب يف ذلك أّن ، أو معتادة مألوفةغري أمور 

أو أسباب فوق  اة، بينما جتري املعجزات بأسباب طبيعية أخرى مستورة عنّ أماكن وأزمان خاّص 
 .ا أحاط به البرش، فكأنما هناك قانون أىلع وأشمل ممّ طبيعية

ابن ، و]435 ، صإهليات الشفاء، سيناابن [ابن سينا ومنهم  ،اهفالسفة اإلسالم هذا االجّت أغلب د وقد أيّ 
 وغريهم.] 341 ، ص1، ج ملال صدرا، الشواهد الربوبيةا[ نيصدر املتأهل، و]351 ص، تهافت اتلهافت بن رشد،[ رشد

 املعجزة من املنظور الغريب احلديث  -ج

كما يقول ويه عبارة عن نوع تدّخل هلل يف اعلم الطبيعة وقوانينها ونقضه وخرقه تللك القوانني؛ 
خرق  ونقض   لقانون من قوانني الطبيعة بسبب إرادة  املعجزة يه(: »David Humeديفيد هيوم )

 David Hume, Enquiries Concerning Human]« إهلّية خاصة أو بسبب تدّخل اعمل غري مريئ

Understanding and Concerning the Principles of Morals, p. 115] ،لسائد والرائج وهذا هو اتلعريف ا
 .يف الوسط الغريب

فاق يف العال م، الصدفة واالتّ  ذلك وجودّية والسببّية الستلزم املعجزة خرقًا ألصل العلّ  تاكنولكن لو 
أّن  بل احلّق  بشك مبارش، الصدفة يف العال م النسّد طريق إقامة الربهان ىلع وجود اهلل تعاىل  وجدتولو 

ضمن قوانني الكون وسننه من  عدّ تُ بل  والسببّية، قًضا ألصل العلّيةخارقًا ونا ت أمًرااملعجزة ليس
 .وأسبابه

األمر اخلارق للعادة ادلاّل ىلع ترصف ما وراء الطبيعة يف اعلم »تعريف العالمة الطباطبايئ:  -د 
 .]33 ، ص1 القرآن، جامليان يف تفسري ، طبايئاالطب[« الطبيعة ونشأة املادة ال بمعىن األمر املبطل لرضورة العقل

والعاّلمة الطباطبايئ يقصد باألمر اخلارق للعادة هنا غري املعىن الالكيم أو األشعري خلرق العادة، 
اذلي يعين خرق القانون الطبييع أو العادة اإلهلية عندهم؛ بل املقصود هو خرق القوانني اليت تعارف 

، فإبراء األكمه أصل السببية العاّمة يف الكونخرق  عليها انلاس يف اعلم املادة، وهذا ال يعين بالرضورة
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واألبرص ال يعين خرق قانون العلية العام، بل ّك ما يف األمر أّن املعجز قد صدر من علّة ما، لكّنها 
 ]75 ، ص1 ن، جآامليان يف تفسري القر، طبايئاظر: الطبان[ليست العلّة املتعارفة عند انلاس. 

يه فعل وأثر يأيت به انلب للتحّدي؛ أي إلثبات مّداعه، »تعريف الشيخ مطهري للمعجزة:  -ه
مطهري، [« يلكون عالمًة ىلع وجود قدرة ما وراء برشية يف إجياده تفوق حدود الطاقة اإلنسانية بشك اعم

 .]194ص انلبوة، 

 مناقشة اتلعاريف الفلسفية للمعجزة

لمعجزة ادلينية أنّها يف األغلب ال تتطّرق لقضيّة االداعء واتلحّدي، وحيسب للتعريفات الفلسفية ل
وإنّما اكتفت بكون األمر املعجز خارق للعادة، وخرق العادة هنا ال بمعىن خرق القانون الطبييع؛ بل 

 بمعىن خرق املألوف واملتعارف من ترتب املسبّبات ىلع أسبابها فقط. 

زة ادلينية: فيالحظ عليها أنّها يف الغالب تعريفات تنسجم مع وأّما نقد اتلعاريف الفلسفية للمعج
 املعاجز اتلكوينية احلّسّية، فال تشمل القرآن بوجوده اللفظي وإعجازه املعنوي.

ولعّل منشأ ذلك يعود إىل أن اتلعريف الفلسيف بطبيعته يتعاىط مع املعجزة بواقعية، فهو ينظر 
اكن املعجز ينتيم إىل اعلم األلفاظ واتلدوين واالعتبار فاألمر  للمعجزة يف بعدها اتلكويين، وأّما إذا

  خيتلف.

ويالحظ هنا أّن اتلعريف اذلي ذكره مطهري يتمّي ىلع تعريف العاّلمة الطباطبايئ ببيانه لوجود 
 مدخلية دلور انلّب يف حتّقق اإلعجاز .  

 : بيان منشإ رضورة املعجزة ادلينية وأنواعهااملطلب اثلاين

 أّواًل: بيان منشإ رضورة املعجزة ادلينية

، فما ذكرته (1)ال شّك وال ريب من أن اإليمان باملعجزة يُعّد من رضوريات ادلين اإلساليم العقدية
تمّثل آيات  رصحيًة يف إعجازها؛ ألنّها مّما ال يمكن  اآليات القرآنية يف موضوع معجزات األنبياء 

                                                           

الرشعية الواضحة وابلدهية، واليت ثبتت قطعيتها دلى مجيع املسلمني ىلع يه جمموعة العقائد واألحاكم الرضورة ادلينية:  -1
 .ورساتله فلو نفيته فكأنك كذبت انلب  ،أنها جزء من اإلسالم، أو يه ما ال يمكن تصور انتفائه يف ادلين اإلساليم
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اتلذرع بكونها كنايًة عن أمر اعدي، من قبيل: رضوب اهلالك اذلي تأويله بأّي وجه من الوجوه، أو 
يف املتمّثلة يف اآليات التسع  أصاب األمم املخالفة ألنبيائها، أو قّصة ناقة صالح ومعجزات موىس 

اءهُ قوهل تعاىل:  ائِيلح إِْذ جح ْل بحِِن إِْْسح
ح
ْد آتحيْنحا ُموَسح تِْسعح آيحاٍت بحيِّنحاٍت فحاْسأ لحقح ُظنُّكح يحا وح

ح وُن إيِنِّ ألح ُ فِْرعح الح َلح قح ْم فح
ْسُحوًرا من اآليات  اذلي أويت موىس إّن »يقول العاّلمة الطباطبايئ: ، ]101سورة اإلرساء: [ ُموَسح مح
 اآليات اليت أىت بها دلعوة فرعون فيما يذكره القرآن تسع   غري أنّ  ،ه القرآن أكرث من تسع  ىلع ما يقّص 

فالظاهر  ،من اثلمرات ل والضفدع وادلم والسنون ونقص  ويه: العصا وايلد والطوفان واجلراد والقمّ 
 .]218، ص 13ج  يف تفسري القرآن، امليان، الطباطبايئ[« ها يه املرادة باآليات التسع املذكورة يف اآليةأنّ 

ْلُُق احلّسّية يف إحياء املوىت وإبراء األكمه واألبرص، قال تعاىل:  ومعاجز السّيد املسيح  إِْذ َتح
بْرح 

ح
هح وحاأْل ْكمح

ح
ترُْبُِئ اأْل ْْيًا بِإِْذيِن وح تحُكوُن طح ا فح تحْنُفُخ فِيهح ْْيِ بِإِْذيِن فح ْيئحِة الطَّ هح نِي كح سورة املائدة: [ صح بِإِْذيِن ِمنح الطِّ

 ين بذاته هو معجزة معنوية عقلية خادلة.، كما أّن اإلعجاز القرآ]110

ودعوى أّن املعجزة حصلت بأسباب اعتيادية من خالل اتلأويل غري املسّوغ هلا يمّثل إنكاًرا ملعاين 
تلك اآليات الرصحية، وإن أقّروا بألفاظها، فاإليمان بأصل املعجزة وأنها أمر غري اعدي وفوق مستوى 

 البرش مّما ال ينبيغ الشّك فيه.

 نًيا: أنواع املعجزةثا

 املعجزة إىل نوعني: ومتكموهم قّسم مفرسو املسلمني

 املعجزة القرآنية )املعنوية(  -1

، وميتها اخللود وابلقاء العقلاخلارجية، بل يه ختاطب  ويه املعاجز اليت ال يُمكن دركها باحلواّس 
املتمّثلة بالقرآن  معجزة انلّب ويه وهذه املعجزة تمثل إعجاًزا للفكر والعقل البرشي،  ،والعموم
بما يتضمنه من أنواع األعجاز القرآين من قبيل األخبار بالغيب، واإلعجاز العليم وابلاليغ  الكريم

 وغريهما. فال ترتبط باتلأثري بعالم اتلكوين واخلارج بشك مبارش.

إىل يوم القيامة يف إثبات  ومثل هذه املعاجز اعّمة  لك زمان وماكن؛ ألنها معنوية، وحّجّيتها خادلة
 ]3ص ، 4 السيويط، اإلتقان يف علوم القرآن، جانظر:  [. صدق نبّوة نبّينا حممد 
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 املعجزة احلّسّية -2

ارتباط مبارش بعالم اتلكوين واملتمّثل يف  يه معاجز هلاو ،يه املعاجز اليت يُمكن رؤيتها بالعني
اخلارج بمعجزات متشّخصة وحمسوسة، أي تدركها احلواّس، وخمتّصة بأهل عرصها مّمن يدركونها 

ِن ﴿ حبواّسهم، فيه مقيدة بالزمان واملاكن وحوادث مؤّقتة، وكفلق ابلحر بالعصا:
ح
ٰ أ ٰ ُموَسح ْينحا إَِلح وْحح

ح
فحأ

اكح ابْلححْ  ِظيمِ ارْضِْب بِعحصح ْوِد الْعح لطَّ نح ُُكُّ فِْرٍق اكح لحقح فحاكح  ، ومعجزة إبراهيم ] 63  سورة الشعراء:[ ﴾رح  فحاْنفح
ح إِبْرحاِهيمح : اذلي لم حترقه انلار ًما لَعح الح ، واثلابت باتلواتر ]69سورة األنبياء: [ قُلْنحا يحا نحاُر ُكوِِن بحْرًدا وحسح

 .اإلمجايل ثبوت املعاجز احلّسيّة نلبّينا حمّمد 

ثابتة بطريق أوىل؛  فإذا صّح تواتر معجزات األنبياء السابقني من طرقهم، فمعجزة نب اإلسالم 
ألنّها تمّيت عن بقية معاجز األنبياء السابقني احلّسّية بقرب الزمان، وهذا يورث اجلزم بوقوعها بشك 

 إذا بعد زمانهـا، ولكرثة الرواة هلا، فأصحاب انلّب اذلين شاهدوا معجزاته احلّسّية أكرث بمئات أيرس
. وهذا انلوع من املعاجز هو املقصود تناوهل املرات من بين إرسائيل ومن انلاقلني ملعجزات عيىس 

 يف هذا ابلحث. 

 : الرؤية اتلفسْيية للمعجزة ادلينية وأسسها اْلظرية املطلب اثلالث

ال ريب يف ثبوت املعجزة ادلينية دلى األديان السماوية بشك اعم، وإنّما الالكم يف اتلعريف ادلقيق 
 ملاهية املعجزة ادلينية وانلظريات اليت ذكرت تلفسريها وتربيرها.

 ْلظرية عند املتلكّمنيأّواًل: الرؤية اتلفسْيية للمعجزة ادلينية وأسسها ا

 حقيقة املعجزة عند املتكّمني -أ

يرى أغلب املتكّمني من األشاعرة أّن املعجزة استثناء جلريان العادة اإلهلية، وأّن املعجزة تتحّقق 
عندما يأيت املسّبب منفاك  عن سببه العادي اذلي يقرتن به، أي أنّهم يرون أّن املعجزة خبالف ما 

ظواهر واألسباب املألوفة دليهم، مثل تسخني قدر من املاء، فاملعهود هو أن يغيل اعتاده انلاس من ال
املاء، أّما االنفاكك عن السبب فيكون من حتّول املاء إىل ثلج مثاًل؛ أي أن املعجزة ترادف عندهم أّما 

 تربير خرق القانون الطبييع، أو يه خلق اعدة جديدة كما يذهب ذللك األشاعرة يف قوهلم بالظرفية يف
فهم ديين وتفسري الكيم ملسألة عالقة انلفس بابلدن، ونيف اتلأثري املتبادل بينهما، الظرفية املعجزة، و
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واملؤثّر احلقييق فيهما هو اهلل تعاىل، وقد يشمل هذا املذهب الظريف أيًضا السببية يف دائرة الطبيعيات، 
بني انظر: اكاكيئ، اهلل ومسألة األسباب [عها إىل االقرتان. واغبًلا ما يرتادف مع نيف السببية الطبيعية فيها وإرجا

 ]140، ص الفكر اإلساليم وفلسفة مالربانش

وإرادته دون  ويرّبورن حصول ذلك بإرجاع املعجزة إىل قدرة اهلل املطلقة، وباتلايل يه فعل اهلل 
 وذللك فاملعجزة ال حتتاج إىل تفسري أو تعليل.  توّسط علل وأسباب؛

يه حدث  ؛ بل املعجزة ال تعارض أصل العلّيةون أّن يعتقدوخيالفهم مشهور متكيّم الشيعة؛ إذ 
يف فا طبيعية أو خارقة للطبيعة أو مزيج من االثنني. غري اعدي ولكن ليس بدون علّة؛ والعلّة إمّ 

م عليه، كما هو ، بل يتم انتهاك ما تعارف عند انلاس وجرت اعدتهأصل العلّّيةاملعجزة ال يتم انتهاك 
ة بشك ، فقد انتهك ما تعارف عند انلاس يف والدة احليّ ةً اليت أصبحت حيّ  عصا موىس احلال يف 

؛ 173در قلمرو عقل و قرآن، ص  ه، معجزیکقدردان قرامل انظر:[. تدرييج من خالل عملية الزتاوج ووضع ابليض

  ]226مصباح اليدي، دروس يف العقيدة اإلسالمية، ص 

، بل ينشأ عن سبب معلوم اإلعجاز ال ينشأ عن سبب ماديأّن  الشيعة واملعروف بني علماء الالكم
 قاهر. غيب

 األسس الالكمية يف تربير املعجزة دلى املتكّمني  -ب 

أو نظرية العادة اإلهلية عند متكيّم األشاعرة ىلع اخلصوص يرجع إىل  إّن منشأ الظرفية اإلسالمية
 ما ييل:

 : ادلوافع الالكمية.أّواًل 

وتشك املساحة األكرب، إذ يرجع منشأ نظرية العادة األهلية ونيف السببية اخلاّصة دليهم إىل حماولة 
 تقديم نظام حمورية اهلل تعاىل، واملتمّثل بفكرة "أنه ال موثّر يف الوجود سوى اهلل تعاىل": أي أّن اهلل 

 ا وأفعال الطبيعة ىلع السواء. هو الفاعل واملؤثّر واخلالق الوحيد ألفعانل

فاملتكّمون األشاعرة ىلع وجه اخلصوص يرون أّن االلزتام بنظام العلّّية هو رضب من اتلحديد هلل 
تعاىل؛ ألّن اهلل قدير حمض؛ وذللك ال يعرف الواسطة، وغين حمض؛ ذللك ال تتبع أفعاهل غرًضا أو 

العجز، واتلبعية للقانون تنبئ عن اجلرب، والكهما ال قانونًا معينًا. وألّن احلاجة إىل الوسائط ديلل 
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 ] 248 ، اهلل ومسألة األسباب بني الفكر اإلساليم وفلسفة مالربانش، صيئاكاك: رانظ[يصدق ىلع اهلل تعاىل. 

 وذللك ال يقيم املتكّمون وزنًا نلظام العلّّية، بل يذهبون إىل وجوب نسبة ّك يشء إىل اهلل 
 [8 ة، صانلبوّ مطهري، نظر: ]ا مبارشًة وبال واسطة.

كما أّن أحد ادلوافع الالكمية لرفض العلّية وقانونية نظام الوجود هو تربير وقوع املعجزة، فضاًل عن 
 ادلفاع عن القدرة اإلهلية املطلقة.

طبيعيات وتلأييد هذا املنىح الالكيم نفوا مجلًة من املسلّمات والقواعد اليت قامت عليها ال
األرسطية بوصفها اعجزًة أن تقّدم نظرية العلّية املطلقة هلل تعاىل اليت يؤمن بها األشاعرة، وهذا جنده 

 من خالل ما ييل:

رفضهم فكرة "الرضورة العلّية"، أو فكرة أّن )اليشء ما لم جيب لم يوجد(. فهذا يلزم منه أن  -1
 يوجد أّي جرب يف اخللق؛ ألّن اهلل تعاىل فاعل خمتار.يكون اهلل تعاىل "موجبًا" و"جمرًبا"، بينما ال 

إّن فكرة إنكار الرضورة املنطقية يف ارتباط العلّة باملعلول يه فكرة أشعرية باألساس. فابلاقالين 
أنكر اتلالزم الرضوري بني العلّة واملعلول عقاًل؛ ليك يثبت قدرة اهلل الشاملة لّك يشء، وإرادته 

 ]158ظر: النّشار، مناهج ابلحث العليم عند املسلمني، ص ان[خالقة لّك يشء. 

وهلذا قالوا بفكرة "اتلجويز"، أي القول بأّن العالقات بني األسباب واملسبّبات غري رضورّية 
 وممكنة، أي نيف الرضورة فلسفيًة اكنت أم منطقيًة.

نفسها )السببية الطبيعية( قوهلم بكون األجسام فاقدًة للتأثري؛ ألّن القول بأّن الطبيعة تعمل ب -2
وىلع وفق نظام ثابت فيه تتناىف بزعمهم مع القول بأّن اهلل قادر ىلع ّك يشء، وأّن ّك أثر حادث هو من 

 خلقه، وفعله تعاىل.

الفاعل إذا  ى هذه انلظرية أنّ مؤدّ رفضهم ما يسىّم بنظرية "الواحد ال يصدر عنه إاّل الواحد" ) -3
  (؛ إذ طبًقا هلذه انلظرية فإن اهلل معلول واحداكن واحًدا ال يمكن أن يصدر عنه من جهة واحدة إاّل 

أشبه بالعلّة الطبيعية  ال يستطيع أن يظهر ك هذه الظواهر من دون واسطة، كما أنّها جتعل من اهلل 
 اليت ال تتخلّف، وليس بالفاعل املريد.
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، فإنهم يؤمنون بنظرية الشيعة وانطالقًا من تمّسكهم بنصوص أهل ابليت أّما مشهور متكيم 
انظر: اكاكيئ، اهلل [ "ال جرب وال تفويض بل أمر بني أمرين" املستوحاة من لكمات أئّمة أهل ابليت 

ة ، وهلذه انلظرية أثر كبري يف تصّورهم ملفهوم السببي]12ومسألة األسباب بني الفكر اإلساليم وفلسفة، ص 
إذ يذهب مشهور متكيم الشيعة إىل أّن املعجزة ال تعين خرق  ؛وتفسريهم حلقيقة املعجزة ادلينية

، بل إّن املعجزة خاضعة تشّك نقًضا للسببية العاّمة أو حّت السببية الطبيعيةانلواميس الطبيعية أو 
وبإرادته،  فال  للعلّّية، ولكن ليس باالستقالل، فيه تفويضية وليست مستقلّة، تفويض منه 

 توجد سببية مطلقة، بل باإلذن االليه اذلي يشّك السبب اذلايت هلا.

 ثانًيا: الرؤية اتلفسْيية للمعجزة ادلينية وأسسها اْلظرية عند مجهور الفالسفة

 حقيقة املعجزة ادلينية عند مجهور الفالسفة -أ

دينيًة وواقعيًة، إاّل أنّهم يرون أّن يذهب مجهور الفالسفة وهم املّشاؤون إىل كون املعجزة حقيقًة 
ا ال يتناقض مع  املعجزة ال تشّك نقًضا للسببية العاّمة أو حّت خرقًا للسببية الطبيعية، بل إّن هلا رس 

 القوانني الواقعية، وال يتعارض مع حتمية القوانني الطبيعية وجزميتها.

ية ىلع املستوى املنطيق والواقيع؛ وذلا ال وخالصة ما يذهب إيله الفالسفة يف السببية: أنّها رضور
 يصّح نفيها مطلًقا.

فالفالسفة يعرتفون بنوع من السببية اثلانوية بني املوجودات تتمّثل بانلفوس والقوى الطبيعية، إىل 
 جانب السببية احلقيقية املاورائية اليت تنسب إىل املبدإ األّول.

تفسري املعجزة أمثال ابن سينا وابن رشد وصدر املتأهّلني  هذا اتلوجيه يوافق اجّتاه حكماء اإلسالم يف
يتخلّف عنه. وأّن املعجزة دليهم يه خرق للقدرة البرشية وغريهما، فلّك يشء طبيعة وقانون ال 

 بصورة اعّمة وليست خرقًا للقانون الطبييع أو الواقيع.

 ، ص1، ج الشواهد الربوبية ملال صدرا،؛ ا351 صتهافت اتلهافت، ، رشد؛ ابن 435 ،إهليات الشفاء بن سينا،نظر: اا[
341[ 

 وهذا الرأي خيالف رأي املتكّمني من األشاعرة والعرفاء. 

وتوضيح ذلك: أّن هنالك فرقًا بني العلّة اليت نألفها عن طريق اتلجربة أو العادة اكنلار املسببة 
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كتشفة من قبلنا ليس من الرضوري أن للحرارة وبني العلّة احلقيقية املسبّبة للمعجزة؛ إذ العلّة امل
تكون يه العلّة احلقيقية؛ ألنّها قد تكون علًّة بسبب استنباطنا وفهمنا؛ ذللك ليس اكتشاف خالفها 

 تغيري يف القانون الطبييع؛ ألنّه ثابت من ابلداية.

تطيع إثبات وبعبارة أدّق: إّن معرفة العلل اخلاّصة لألشياء تتّم اعدًة بوساطة اتلجربة، ويه ال تس
 العلّة املنحرصة )احلقيقية( لظاهرة  ما يف مجيع األزمنة واألمكنة؛ ألّن اتلجربة البرشية حمدودة.

وإن اكتشاف القانون الواقيع ال الظاهري اغبًلا ما يقرتن بنوع من القدرة الغيبية املرتبطة بعالم ما 
 وراء الطبيعة.

إلنسان أنّها ال تصدر إاّل من انلار، أّما ايلوم فيمكن ومن األمثلة ىلع ذلك احلرارة اليت قد يعتقد ا
 (.Reaction heat) أن تصدر من بعض اتلفاعالت الكيميائية

ومثال كون ادلواء املخصوص لعلّة معّينة ال يعّد علًّة منحرصًة، أو قضيّة االستنساخ الورايث يف 
خالل إجراء االنقسام االخزتايل خللية احليوانات، حيث أمكن االستغناء عن احليوان املنوي لذلكر من 

بتلك اخللية  ك األنَثثنائية املجموعة الكروموسومية من جدل أنَث مثاًل، ويتّم تلقيح بويضة تل
وبذلك تّم االستغناء عن وجود اذلكر يف استمرار النسل ، األحادية وتزرع يف الرحم. كما يف انلعجة دويل

ث ل  م بال أب ، وخلق أدم بال أب وال أم، قال تعاىل: من أ خلق اهلل عيىس  للحيوانات، وقد إِنَّ م 
ث ِل آد م   م  ٰ ِعند  اهلِل ك  هُ ِعيىس  ل ق  اب   ِمن خ  ُ  ق ال   ُثمَّ  تُر  ي ُكونُ  ُكن هل   .]59سورة آل عمران: [ ف 

تشّذ  وملّخص رأي الفالسفة يف تفسري وقوع املعجزة احلّسّية أنّها ال بّد أن حتدث بسبب؛ ألنّها ال
عن قانون السببية العاّم يف الكون وال تنقضه؛ بل املعجزة خاضعة لعلّة  أيًضا، فما نعتقده خرقًا 

 للقانون الطبييع ظاهًرا هو يف احلقيقة يمكن تفسريه عند الفالسفة من خالل أمرين:

حاكمية أو هيمنة قانون ىلع قانون آخر، من خالل افرتاض وجود مسار للعلّة  -1
 خالف املسار العادي، أو اختصار الوسائط.   واملعلول ىلع

وهيمنة قانون ىلع قانون آخر يه غري مسألة نقض القانون األّول، كما أنّه ليس املقصود باهليمنة 
هنا هو ما حيصل بني القوانني االعتبارية عند حصول اتلعارض فيما بينها، حيث يقّدم القانون 

 األسايس.



 175  .............................................................ملعارصةالرؤية اتلفسريية للمعجزة احلسية ومقاربتها بالسببية ا

رق ما واملثال الواقيع ىلع ذلك: حاكم ية قوى الروح وهيمنتها ىلع قوى ابلدن، اليت تصل حّد خ 
اعتاده انلاس للقانون الطبييع، من قبيل ما يفعله املرتاضون اهلنود من ترك الطعام والرشاب لفرتات 
ا، أو ظاهرة العالج الرويح وتأثريها ىلع شفاء انلاس، فالعامل الرويح هل رضب  من اهليمنة  طويلة جد 

  ]262 ص، ةانلبوّ انظر: مطهري، [حنو  من التسلّط ىلع القوى ابلدنية. واحلكومة و

وهل أهّمّية كبرية يف شفاء انلاس من بعض األمراض اخلطرية، وما يمّثله اإليمان ادليين واألمل 
 بالشفاء من تأثري عجيب يف زيادة قابلية الشفاء عند اإلنسان.

يع منذ ابلداية، ال يعين أّن القانون الطبييع غري كوننا لم نُشّخص القانون الطبييع أو الواق -2
ثابت، بل القانون الواقيع ثابت منذ ابلداية، وأن استنباطنا وفهمنا وطريقة بياننا هل هو اذلي يتغرّي 

 نتيجة تكامل اإلدراك البرشي. 

ن تغرّي القوانني إّن القوانني الطبيعية ال تتغرّي أبًدا، إنّما ما نالحظه أحيانًا م»يقول الشيخ مطهري: 
« فهو نتيجة فهم البرش هلذه القوانني وطريقة بيانهم هلا، فإدراكنا هو اذلي يتغرّي نتيجة اتلاكمل العليم

 .]233 ص، ةانلبوّ انظر: مطهري، [

وكمثال مشابه ىلع ذلك اعتقاد أن وجود اذلكر رضوري يف عملية اإلجناب للحيوانات، يف حني 
 نتيجة عملية االستنساخ الورايث.أمكن االستغناء عن ذلك 

كما أّن اعتقاد احلكماء من الفالسفة أّن كون املعجزة خارجًة عن حدود القدرة البرشية أو عن 
 إدراك العقول اإلنسانية ال يعين بالرضورة أنّها غري ممكنة عقاًل.

 عند الفالسفةادلينية تلفسري املعجزة  الفلسفيةاألسس  -ب

 يتشّك يف ضوئها مفهوم السببية العاّمة واخلاّصة، ويه اكتلايل:ويه ذاتها األسس اليت 

 اإليمان بقيمة العقل -1

إّن نتيجة إيمان الفالسفة بقيمة العقل هو االعتقاد بمبدإ السببية؛ ألّن جوهر العقالنية يف 
تهافت ، رشدابن  [«فمن رفع األسباب فقد رفع العقل»يقول ابن رشد: . الفلسفة هو مبدأ السببية 

 .]351 اتلهافت، ص
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وتعليل ذلك أّن العقل بطبيعته ال يستطيع االكتفاء واتلوّقف ىلع مالحظة تعاقب الظواهر يف 
الطبيعة واألفعال اإلنسانية، وإنّما هو خمّول باتلفتيش يف العلل بغية تفسري العالقات والروابط بني 

 ؟!األشياء، فأّي وظيفة يشغلها العقل إذا ما نفينا السببية

 «العقل ليس هو يشء أكرث من إدراكه املوجودات بأسبابها»وذلا يعرف ابن رشد العقل بقوهل: 
 .]351 ص املصدر السابق،[

ومنشأ ذلك أن موضوع الفلسفة األساس هو الوجود؛ وذلا فهم ينظرون إىل الوجود حبيثياته 
 وخصوصياته وال ينظرون إىل الوجود مطلًقا.

أن الفالسفة يؤمنون بفكرة القانونية، سواء أكانت قانونيًة طبيعيًة أم قانونيًة إهليًة؛ وذلا قال  -2 
، وهذه املقولة واردة يف حديث منسوب إىل «أىب اهلل أن جيري األمور إاّل بأسبابها»بعض احلكماء: 
 املعجزات.وهذه األمور تشمل حت ، ]183، ص 1الكيين، الاكيف، ج [ اإلمام الصادق 

 ، ومن أهّمها:مات العقليةاالستفادة من مجلة من ابلدهيات واملسلّ  -3

: فالفالسفة يرون أّن بني العلّة واملعلول رضورًة عقليًة؛ وذلا ال يصّح يةاعتماد فكرة الرضورة العلّ 
 إبطاهلا.

نا غري اعرفني ومعىن اتلرّصف يف الطبيعة عندهم ال يعين خرق نظام السببية واقًعا؛ بل بمعىن أنّ 
                                                                                                                                   بالعلّة احلقيقية منذ ابلداية، فاتلغرّي ليس يف اعلم اتلكوين وإنّما اتلغري فيما اعتدنا عليه.                                   

  الفالسفة احلكماء ابلواعث وادلوافع الالكمية عند -4

 ويه أقل أهّميًة مّما يه عليه عند املتكّمني، وتتلّخص بابلواعث اتلايلة:

 األّول: وجوب تزنيه اهلل تعاىل

فمثاًل الفالسفة املّشاءون يرجعون عدم وضع قانون خاّص للمعجزة بدياًل عن القانون الطبييع أو 
حكيم، واحلكمة تقتيض أن تكون السببية بني املحسوسات ال  لواقيع إىل مانع، وهو أّن املوىل ا

حتصل إاّل بعالقة حقيقية وواقعية بينهما؛ ذلا إيمانهم بالعلّّية يستلزم القول بالسنخية بني العلّة 
 واملعلول؛ أي ال يوجد معلول إاّل بعلّته اخلاّصة.
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اثلاين: االعتقاد أن نظام الكون ال بّد أن يكون هو انلظام األحسن واألكمل ملا يمكن أن يكون 
هُ قال تعاىل: . عليه هذا الوجود  لحقح نح ُُكَّ يشٍء خح حسح

ح
ِي أ  .]7: السجدةسورة [ اذلَّ

الكمال وانلقص ّن فعل أّي فاعل يتناسب من حيث ، وذلك ألهذا اتلوّجه بزعمهم وادليلل العقيّل يدعم
فمثل هذا انلظام مرتبط بالكمال اإلليه؛ ألّن كمال  .مع ما عليه الفاعل من حيث الصفات والكماالت

 ]26، ص العقيدة اإلسالمية ىلع ضوء مدرسة أهل ابليت انظر:  سبحاين، [املصنوع يدّل ىلع كمال الصانع. 

إاّل إذا اكن نظام الكون حمكًما، وّك أجزائه مرتابطة ترابًطا سببي ا ورضوري ا بنظرهم وهذا ال يتحّقق 
 ووفق قوانني أزيلة ال يمكن أن تتغرّي، وباتلايل فهو ثابت وال يتغرّي. 

وخالصة رأي الفالسفة احلكماء يف املعجزة ادلينية: أنّها من سنخ العلل الواقعية ال الظاهرية، وأنّها 
  أّن اإلتيان بها يرتبط بنوع من القدرة الغيبية والعلم الغيب. ممكنة عقاًل إاّل 

ورأيهم هذا جاء منسجًما مع كونهم فالسفًة يؤمنون بالرضورة السببية من جهة، ومن جهة أخرى 
 يؤمنون بالرشيعة وظاهرها اليت بينت حصول الكثري من املعاجز.

 ينية عند املتلكّمني والفالسفة ونقدها: مناقشة الرؤية اتلفسْيية للمعجزة ادلاملطلب اثلالث

 أّواًل: مناقشة اتلربير الالكيم للمعجزة ونقده 

 املستفاد من اتلفسري أو بمعىن أدّق اتلربير الالكيم للمعجزة عند متكيّم األشاعرة عّدة أمور:

القول بالسببية ينقص  ألنّ ؛ (1)زعمهم أن نيف السببية الطبيعية هو أكرث عمًقا يف اتلوحيد األفعايل -أ
 . قدرة اهلل وعظمتهلثبات ويف نفيها إ من القدرة اإلهلية

وهلذا ادلافع الالكيم ادلور األكرب يف قوهلم باتلجويز، ونيف الرضورة السببية الفلسفية بني 
 املوجودات واألفعال اإلنسانية.

ويرّد عليهم: أّن هذا ادلافع الالكيم )اتلوحيد األفعايل( ال يتعارض مع القول باألسباب الطبيعية، 
وال يشرتط تلحّققه اعتبار مجيع موجودات العالم فاقدةً للقّوة واتلأثري؛ ألنّه ليس يف القول بالعلل 

                                                           

اج ألّي أحد وألّي يشء، وال اتلوحيد األفعايل: هو مصطلح الكيم وفلسيف ويعين أّن اهلل تعاىل يف أفعاهل غري حمت .1
 ]163اليدي، دروس يف العقيدة اإلسالمية، ص [يمكن ألّي موجود أن يعينه وأن يقّدم هل املساعدة يف فعله. 
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اص إلرادة اهلل املطلقة وقدرته الاكملة انتق - ة األوىل بتأثري العلّ اليت ال فعل هلا إاّل  لويه العل -اثلانية 
 وتقديس جالهل.

بل األمر ىلع العكس تماًما يف نظر الفالسفة املّشائني؛ ألّن اعلًما فّعااًل ألشّد إظهاًرا للقدرة اإلهلية 
 وأعظم تمجيًدا هلل من اعلم ساكن مّيت، أليس يقدر الصانع بقدر صنعه؟

فيه أدىن رشك أو خمالفة للتوحيد األفعايل كما يزعمون، ما كما أّن القول بتأثري األشياء ال يوجد 
دامت تلك األسباب الطبيعية خاضعًة هلل مسبّبها ومفيضها، فاملقدور بالواسطة غري املستقلّة مقدور 

 أيًضا هلل تعاىل.

وكما أّن االعتقاد بوجود املخلوقات لم يكن مساوًيا للرشك اذلايت، بل هو متّمم ومكّمل لالعتقاد 
انلظرة اتلوحيدية ، نظر: مطهريا[وجود اهلل الواحد األحد، فكذلك االعتقاد بتأثري املخلوقات وسببيتها. ب

 ]51 للعالم، ص

 أّن وجود الرسول ال يلعب دوًرا يف إجياد املعجزة عندهم؛ ألّن املؤثر الوحيد هو اهلل تعاىل. -ب

هو اذلي جيعل  ادلاعء، فاهلل  عندهم هو من قبيل مناسبات فظهور املعجزة ىلع يد الرسول 
املعجزة مقارنًة دلاعء الرسول. أّما الرسول يف املعجزة فهو ال يلعب أّي دور، وهذا ما يتناسب مع قول 

 «.إنّه ال مؤثّر يف الوجود إاّل اهلل»األشاعرة: 

إىل  -مهما اكن الفعل، وأي ا اكن ذلك اإلنسان  -إسناد الفعل الصادر من اإلنسان  نّ وأورد عليهم: أ
نفس ذلك اإلنسان، من دون األخذ بنظر االعتبار فاعلية اهلل وإرادته يف صدور الفعل، يتناىف ومبدأ 

إىل  - مثل انلبّ  -ا إذا أسندنا الفعل اخلارق للعادة الصادر من اإلنسان الاكمل اتلوحيد األفعايل. وأمّ 
مع األخذ بنظر االعتبار كون الفعل يف طول إرادة اهلل وفاعليته، فإن ذلك يعّد  ذلك اإلنسان الاكمل،

حقيقة  ،قدردان قرامليك[. حال من األحوال ، وال يعترب من اتلفويض بأّي "أمر بني أمرين"من مصاديق 

  ]141، جملّة نصوص معارصة، ص اإلعجاز وفاعله

، حيث يتّم حّل مشكة املعجزة يف تناقضها زعمهم أّن املعجزة عندهم ال حتتاج إىل تفسري -ج
 وتنافيها مع قانون السببية بإرجاع املعجزة إىل قدرة اهلل املطلقة.

قانون العلّة  -يف إطار منهجهم املعروف باملنهج الالكيم  -إذ يرفض أكرث املتكّمني وهم األشاعرة 
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اس، ويذهبون إىل أّن ما حيفل به الوجود واملعلول )العلّّية( ونظام السببية الرضوري يف العالم من األس
 هو تقريبًا أمر شيلك ترشييف.

وأورد عليهم: أّن هذا اتلفسري الالكيم للمعجزة هو بمثابة تربير لوقوع املعجزة وليس تفسرًيا هلا؛ 
 ألّن اليشء إذا تّم تفسريه فمعىن ذلك أنّنا عرفنا سببه.

العجيبة اخلارقة للعادة اليت ال نستطيع تفسريها؛ واملعجزة حبسب هذا املنطق ادليين يه الظاهرة 
أّن ّك ما يقع يف الكون هو »بل إنّها ال ختتلف عن غريها من بدائع خلق اهلل تعاىل؛ ذلا فإنهم يرون: 

 .]181 ة، صانلبوّ ، مطهري[ «معجزة، أي فعل اهلل

ة، وكونه اعئًدا إىل قدرة فكما أنّه ال يمكن تفسري خلق العالم من العدم عموًما يف الرؤية الالكمي
اهلل تعاىل املطلقة، فكذلك ال نستطيع تفسري خلق اهلل املعجزة إاّل باعتماد اتلفسري الالكيم هلا، ويتّم 

 من خالل ربطها بقدرة اهلل املطلقة.

واألمر اتلعاقدي ال حيتاج إىل الرّس كما هو معلوم، فهذا معناه أنّه ليس هناك رسل للمعجزة أصاًل؛ 
 إرادة اهلل تعاىل اليت ال راّد هلا والراجعة إىل قدراته الالمتناهية وغري املقّيدة بعاداته، وما حدوث بل يه

 املعجزات سوى نتائج خلرق تلك العادات. 

اتلعامل مع القوانني الطبيعية بمزنلة قوانني اعتبارية أو تعاقدية )وضعية( بني البرش، فيمكن  -د
 عت احلاجة ذللك عند وضع تلك القوانني، والواضع هلا هنا اهلل تعاىل.استبداهلا أو نقضها مت ما د

إلثبات قدرته وحكمته، فكذلك يضع قوانني  -إن صّح اتلعبري  -فكما أّن اهلل يضع قوانني للوجود 
 خاّصة للمعجزات إلثبات صدق دعوى األنبياء، ألنّه هو اذلي يضع القانون كيف يشاء.

تلوصيف باعتبار القوانني الطبيعية اتلكوينية بمزنلة القوانني االعتبارية وجُياب ىلع ذلك: أّن هذا ا
( ابلديه، وخيالف دعوى خلق اهلل  الوضعية خيالف مبدأ أو قانون السببية العاّم )لّك علّة  معلول 

 للعالم بأفضل ما يمكن، وخيالف حكمة اهلل.  

وجود اهلل؛ ألّن رفض السببية معناه القول يف  أّن نيف السببية يف نظام الطبيعة يفتح الطريق لرفض -ه
مقابل ذلك القول باالتّفاق واملصادفة العمياء يف وجود العالم، وتأييد حجج ادلهريني )املاّديني(؛ وألّن 
 .الكثري من براهني إثبات وجود اهلل تعاىل إّن لم نقل لكّها تقوم ىلع مبدإ السببية بشك مبارش أو غري مبارش



 18جملة ادليلل العدد  ............................................................................ 180

فاق يف العال م، الصدفة واالتّ  وجودّية والسببيّة الستلزم ذلك اكنت املعجزة خارقة ألصل العلّ  وذلا لو
أّن املعجزة  ولو ترّسب الصدفة يف العال م النسّد طريق إقامة الربهان ىلع وجود اهلل تعاىل رأًسا. بل احلّق 

 انظر:[انني الكون وسننه وأسبابه.بل هو يعّد يف ضمن قو ،ّية والسببّيةليس خارقًا وناقًضا ألصل العلّ 

 ]260، تبيني براهني اثبات خدا، ص آمىل یجواد
فاألسباب الطبيعية وقوانينها يه بانلهاية مظهر من مظاهر قدرة اهلل، ونفيها يؤّدي إىل قطع الطريق 

 ىلع تأكيد الوجود اإلليه )ادليلل اآليّن(.

العلّّية اخلاّصة، وأنّه يقود إىل إنكار األلوهية والعلّة وقد نّبه ابن رشد من قبل إىل خطورة إنكار 
الفاعلية ىلع العموم، وأّن رفض السببية الطبيعية هو يف حقيقته رضب ألقوى الرباهني ىلع وجود اهلل 

وباجلملة مت ما رفعنا األسباب واملسبّبات لم يكن هاهنا يشء يرد ىلع »تعاىل.  يقول فيلسوف قرطبة: 
ويرى الفالسفة اكبن رشد أّن األسباب  ،]167 ة، صمناهج األدلّ ، نظر: ابن رشدا[ «تّفاقالقائلني باال

الطبيعية وقوانينها يه يف انلهاية مظهر من مظاهر قدرة اهلل تعاىل، وقد حتّقق توّقع ابن رشد ىلع يد 
 هيوم بعد مرور حوايل أكرث من مخسة قرون  ونصف.

عة مصنوعة، وأنّه ال يشء أدّل ىلع الصانع من وجود موجود بهذه ولو عِلموا أّن الطبي»يقول ابن رشد: 
الصفة يف اإلحاكم، لعلموا أّن القائل بنيف الطبيعة قد أسقط جزًءا عظيًما من موجودات االستدالل ىلع 

 .]170ص ة، مناهج األدلّ ، ابن رشد[« وجود الصانع العالم، جبحده جزًءا عظيًما من موجودات اهلل

فكما أّن االعتقاد بوجود املخلوقات لم يكن مساوًيا للرشك اذلايت، بل هو متّمم ومكّمل لالعتقاد 
 ]انظر: املصدر السابق[بوجود اهلل األحد، فكذلك االعتقاد بتأثري املخلوقات وسببيتها. 

املعلول  أّن الزم القول بكون املعجزة جاءت نتيجة استبدال علّة بعلّة  أخرى، كأنّما نقول: إن -و
يوجد بغري علّته. ومثل هذا الفرض باطل فلسفي ا؛ ألّن اليشء الواحد ال يكون معلواًل لعلّتني 
بالعرض، فبني العلّة واملعلول رابط واقيع وحقييق، وقانون العلّية ليس قانونًا اعتباري ا أو وضعي ا وإنّما 

 هو حقيقة واقعية ال ختلّف فيها.

فهو قانون عقيل  -وقد فّرقت الفلسفة اإلسالمية بني مبدإ السببية العاّم )لّك ظاهرة سبب ما( 
وبني األسباب ذاتها يف فرديتها املشّخصة مثل  -رضوري أّويل، بل إنّه مواز  ملبدإ اهلوية وعدم اتلناقض 
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 واخلربة. سببية احلرارة للتمّدد وحنو ذلك، واليت ال يدركها اإلنسان إاّل باتلجربة

إّن وضوح اتلفريق بني العلّتني يه سمة اعّمة للفلسفة اإلسالمية، أي ليس هنالك من قال جبواز 
 وجود املعلول من غري علّة  مطلًقا.

وبذلك فاقت الفلسفة اإلسالمية يف تصّورها ملفهوم السببية ما فشل فيه الكثري من الفالسفة 
(، نتيجة رفضهم االنتهاء إىل علّة Russell( ورسل )Hegelوهيغل ) ((Kantاملحدثني أمثال اكنط 
تكون اتلفسري األخري للعلّية، ومثل هذا اتلصّور عند املحدثني Prime causa) أوىل غري معلولة  )

. واملعىن ادلقيق  ]75مطهري، ادلوافع حنو املادية، ص [ هو يف احلقيقة مناف  لفرض وجود علّة  لّك علّة 
 أّن لّك معلول علّة ال أّن لّك علّة  علًّة أخرى.للسببية العاّمة هو 

 ثانًيا: مناقشة ونقد اتلفسْي الفلسيف للمعجزة ادلينية

يمكن مناقشة تفسريهم الفلسيف للمعجزة ادلينية باعتبار أنّها خاضعة لعلّة وسبب، وكونها ال  -أ
ل هذا اتلفسري للمعجزة خيالف تشّذ عن قانون السببية العاّمة، وال تناقض السببية الطبيعية بكون مث

مفهوم املعجزة من كونها األمر اخلارق لقدرة عموم البرش، أّما أّن املعجزة كمفهوم ديين ال تعين خرق 
السببية اثلانوية أو الطبيعية أو خرقها، فهذا أمر  ال عالقة هل بمفهومها وحصول املعجزة دلى انلاس 

 غري متوّقف عليه.

السفة عن إبداء موقف رصيح يف املعجزات احلّسّية من خالل اعتبار تلك ونتيجًة ذللك حتّفظ الف
املعجزات تفوق الطاقة املعرفية للعقل البرشي، وموقفهم هذا ال ينسجم مع منهجهم الفلسيف والعقيل 

 يف السيع احلثيث ملعرفة علل األشياء وأسبابها؛ ألّن العلم هو معرفة األسباب.

ألّن املعجزات برأيهم تفوق قدرة العقول اإلنسانية، فال بّد أن »م هذا: يقول ابن رشد معلاًّل موقفه
يعرتف بها، مع جهل أسبابها؛ وذللك ال جند أحًدا من القدماء تكلّم يف املعجزات، مع انتشارها 

 .]355 ص، تهافت اتلهافتابن رشد، [ «وظهورها يف العالم

أموًرا يعجز العقل عن معرفتها بنفسه، فال بّد وهذا اتلوجيه من بعض الفالسفة بأّن يف الرشيعة 
من االعرتاف بها مع جهل أسبابها، ومنها املعجزات احلّسيّة، يمّثل أيًضا تربيًرا للمعجزة ال تفسرًيا هلا، 

 وهو يف حقيقته خيالف منهجهم العقيل ابلاحث عن رّس ّك ظاهرة  وسببها.
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الطبيعية واجهوا صعوبًة يف تفسري املعجزات  الفالسفة ونتيجة رفضهم تعطيل مفهوم السببية -ب
اليت ال يستقيم حاهلا مع ترتيب األسباب الطبيعية، وال مع املاّدة املشرتكة بني السبب واملسّبب، من 
قبيل قلب العىص أفىع وانشقاق القمر وغريها من املعجزات احلّسّية. وهذا ما داع بعض الفالسفة ألّن 

ا يعجز العقل البرشي عن معرفتها، فال بّد من من اإلقرار بوجودها مثل يرّصح أّن يف الرشيعة أمورً 
 ]انظر: املصدر السابق[املعجزات. 

يؤمنون بالرضورة السببّية من جهة، ومن  ءوموقفهم هذا جاء منسجًما مع كونهم فالسفًة حكما
 جهة أخرى يؤمنون بالرشيعة وظاهرها.

 املعارصةضوء السببية اتلقليدية والسببية  دليِن يف: مقاربة املعجزة بمفهومها ااملطلب الرابع

واليت يه حقيقة املعجزة ادلينية،  حبث ضمن الفلسفيةويه من املباحث  السببيةمبحث إّن تناول 
بني وها لوجود عالقة وثيقة بني تفسري املعجزة أو تربيريمكن إرجاعه  الالكميةمن أهم املباحث 

املوقف الفكري من مفهوم السببية، وهذا هو منشأ العالقة بني مبحث املعجزة اكصطالح الكيم 
 .حبث السببية الفلسيفو

 أّواًل: السببية اتلقليدية )اَلديثة( واجلديدة )املعارصة(. 

عندما بزغ عرص العلم احلديث يف القرن السادس عرش والسابع عرش امليالديني حصلت مجلة  من 
 ت ىلع مفهوم السببية القديم، ومن أهمها:اتلغرّيا

تّم استبعاد املفهوم املعّقد لفكرة السبب والسببية عند ايلونانيني، حيث استبعدت العلّتان  -أ
الصورية والغائية بعد األخذ باتلجريب، فالعلّة الصورية يه فكرة يف اذلهن ال تنتج شيئًا يف العالم 

فيه ال يأيت دورها إاّل بعد أن يتّم إجياد اليشء، أو الظاهرة املحسوس بصورة مبارشة، أّما الغاية 
 بالفعل، ومن غري املعقول أن تكون هذه الغاية سببًا.  

أّما السبب املاّدي، فاملاّدة اليت يصنع منها اليشء ليست إاّل أداًة ال سببًا، كما أنّها اكنت مفرتضًة 
رغم من أّن معناها لم يعد أرسطي ا، وإنّما املاّدة أصبحت  أصاًل الرتباطها باحلوادث الطبيعية لكّها ىلع ال

 حمال  للتغرّي، وليست "شيئًا ثابتًا".  -من وجهة نظر العلم احلديث  -

وبناًء ىلع ّك ما تقّدم لم يتبّق من علل أرسطو األربع سوى العلّة الفاعلية اليت لوحظ قيمتها يف 
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العلل األربع اليت يمكن إدراكها بوضوح ومن ثّم يمكن  ابلحث العليم؛ ألنّها العلّة الوحيدة من
 ]36 الفادي، السببية يف العلم، صانظر: [ .اتلعبري عنها رياضي ا

لقد اكن تلقّدم العلوم الرياضية واستخدام قوانينها يف اتلعبري عن قوانني العالم الطبييع دور  -ب
إذ أصبح االعتقاد سائًدا بأّن حوادث الطبيعة كبري يف دعم فكرة السببية يف أّول عهد العلم احلديث؛ 

املاّدية ترتابط فيما بينها برابطة ال تقّل رضورًة عن تلك اليت جتمع بني طريف املعادلة الرياضية مثل 
(، فإذا اكن هناك نار )فمن الرضورّي( أن تكون هناك حرارة، مثلما إذا اكن هناك مثلّث 4=2+2)

 زواياه قائمتني.)فمن الرضورّي( أن يكون جمموع 

فابلحث عن علّة ظاهرة هو حبث يف قانونها، والقوانني الطبيعية مهّمتها الوصف والقياس، ال 
 اتلفسري ، وال بيان حقيقة العلّة.

وذلا تّم اعتماد الرموز الرياضية للتعبري عن القوانني واخلواّص الكيفية للماّدة، وأصبح العلم 
ت والعلل؛ بل يبحث يف العالقات اثلابتة بني الظواهر أو احلديث ال يبحث عن حقائق املوجودا

   .  "القانون الطبييع"، واذلي يتمّي يف أيّامنا احلارضة بأنّه يصاغ يف كم  عددي 

 ثانًيا: مقاربة املعجزة ادلينية يف ضوء السببية اَلديثة واملعارصة

ف باملعجزة ادلينية أكرث فأكرث، يمكن القول إّن السببية بمفهومها املعارص أخذت تتّجه لالعرتا
 ويعود ذلك لعّدة أسباب من أهّمها: 

أّن العلم احلديث أصبح أكرث تقّباًل ملفهوم املعجزة ادلينية؛ إذ أخذ يتّجه لالعرتاف حبقيقة وجود  -أ
(، مثل ظواهر تناقل Para-Psychologyطاقات خفّية لإلنسان يعىن بدراستها علم ما وراء انلفس )

ت واألفاكر بني األفراد عن بعد  دون استخدام احلواّس العادية، وتسىّم هذه الظاهرة باتلخاطر املعلوما
Telepathy)) وظاهرة إدراك معلومات موجودة ىلع مسافة بعيدة خارج نطاق احلواّس اخلمس ،

(، وظاهرة اتلأثري ىلع األشياء بقّوة Clairvoyancyالعادية. وتسىّم هذه الظاهرة "الرؤية عن بعد" )
، واتلنّبؤ أو (Psychokinesis)العقل من قبيل حتريك األشياء عن بعد دون استخدام وسائل ماّدية 

(، مّما ال يمكن استنتاجها عرب Precognition)استرشاف حوادث مستقبلية يف ايلقظة أو يف املنام 
 .الوسائل العادية وغريها من الظواهر اخلارقة



 18جملة ادليلل العدد  ............................................................................ 184

وال شك يف وقوع الظواهر اخلارقة اليت ترجع ألسباب روحية ال يمكن تفسريها ماّدي ا عند الكثري 
 ]147اكريل، اإلنسان ذلك املجهول، ص :نظرا[من العلماء، بل وقد قاموا بتسجيل وتوثيق بعضها علمي ا. 

 فقط.وهذا يدحض فكرة املاديني اذلين حيرصون الظاهر املختلفة باألسباب املادية 

وهذا ما فتح ابلاب أمام الكثري من التساؤالت من قبيل: هل إن نظام العالم نظام مغلق ىلع السببية 
 املادية؟

كما أن بعض ابلحوث العلمية أثبتت أن هنالك أسبابًا ال مادية اكن هلا دور يف حدوث الكثري من 
 ظواهر العالم املختلفة؟

إىل عدم قبول انلظرية املاّدية ووضعها جانبًا، واليت اكنت  إّن تطّور علم الطّب وجراحة ادلماغ أّديا
ترى العقل واألفاكر نتيجة اتلفاعالت املاّديّة يف ادلماغ؛ بل وفتح ابلاب أمام القول بوجود أمور جمّردة 

  .عن املاّدة مثل انلفس اإلنسانية اليت هلا تأثرياتها املاّدية والسببية الواضحة يف أجسامنا

 وبهذا أصبحت "السببية املعارصة" أكرث انسجاًما ومالئمًة يف تفسري املعجزة. 

أّن املعجزة بمفهومها ادليين أصبحت يف ضوء السببية املعارصة واملنطق العليم احلديث )منطق  -ب
ية االستقراء( مفهومًة بدرجة أكرب مّما اكنت عليه يف نظر السببية اتلقليدية )الالكسيكية(؛ ألّن السبب

اتلقليدية اكنت ترى أّن نظام الكون حتكمه احلتمية املطلقة من خالل السببية املاّدية، وإّن ّك ما 
حيدث يف الكون إنّما حيدث الكتمال األسباب املوجبة حلدوثة، والعالقة بني األسباب واملسبّبات عالقة 

 ى.رضورية ثابتة، وأنّه من املستحيل أن تنفصل إحدى الظاهرتني عن األخر

(، واليت سيطرت ىلع الفكر العليم Newtonهذا ما تراه انلظرية املاّدية املياكنيكية عند نيوتن )
البرشي حت نهاية القرن اتلاسع عرش امليالدي، وما تراه تبًعا هلا أيًضا انلظرية العلمية احلتمية عند 

ارج  عن املاّدة، وأّن املاّدة واليت تشري إىل أنه ليس يف الكون أمر  خ( Laplace) البالس سيمون بيري
 حمكومًة للنظرية املياكنيكية.

مثل هذه انلظرية املاّدية للسببية عند نيوتن والبالس جتعل من الكون نظاًما ماّدي ا مغلًقا، فال 
جمال للسببية امليتافييقية أو للتدخل اإلليه املبارش فيه؛ بل إنّه حّت اإليمان واتلرّضع يه أمور ال أثر 

 ويني ا هلا، أو أثرها ال يتجاوز األثر انلفيس عند املؤمنني.تك
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إّن افرتاض مثل هذه السببية العلمية أو "احلتمانية العلمية" معناه إنكار حصول املعجزات اخلارقة، 
أو ال أقل حماولة تأويل نصوص املعجزة من خالل حماولة تفسري املعجزات ماّدي ا، أو إرجاعها إىل 

ري مكتشفة يف عرص وقوعها، بهدف إثبات مسايرة املعجزات لّك ما جيد من أسباب علمية غ
مكتشفات وخمرتاعت، وبما يناسب علوم العرص. وباتلايل اعتبار املعجزات أمًرا اعدي ا ونسبي ا يعود إىل 
 اجلهل بابلحوث العلمية واتلجريبية يف عرص املعجزة، رغم رصاحة القرآن الكريم يف ذكر وقوع الكثري

انلاس بلغة اتلعجي   من املعجزات املتعّذر ىلع اخللق اإلتيان بها، من خالل خماطبة األنبياء 
 واتلحّدي املطلق بأن يأتوا بمثل ما يأتون به.

وذلا جند بروز عدد من مفرّسي املسلمني حاولوا تأويل نصوص املعجزة وتفسريها ضمن حدود 
دي ا رغم رصاحة القرآن يف ذكر وقوع املعجزات اخلارقة احلّس واتلجربة، واعتبار املعجزات أمًرا اع

؛ نتيجة إيمان هؤالء املفرّسين املطلق بالعالقة احلتمية يف السببية اتلقليدية بني لألنبياء 
هالك أصحاب الفيل اكن بداء اجلدري الظاهرتني. ومن األمثلة ىلع ذلك: ذهاب بعضهم إىل أّن 

 [531 ص ،2 ]حممد عبده، األعمال الاكملة لإلمام، ج. ابيل(املنقول عرب ابلعوض )الطري األب

بينما ياُلحظ حتّول تلك احلتمية يف السببية اتلقليدية بني الظاهرتني يف منطق العلم احلديث 
واملعارص )منطق االستقراء اتلجريب( إىل قانون االقرتان واتلتابع بني الظاهرتني دون افرتاض تلك 

الظاهرتني الطبيعيتني. وأن نفيها ال يستلزم استحالًة أو مناقضًة للعلم اذلي العالقة اثلابتة بني 
 اكتشف ذلك القانون الطبييع.

أّما ىلع ضوء األسس املنطقية لالستقراء، فنحن نّتفق مع وجهة انلظر العلمية »يقول السّيد الصدر: 
، ولكّنا نرى أنّه يدّل ىلع وجود احلديثة يف أّن االستقراء ال يربهن ىلع عالقة الرضورة بني الظاهرتني

تفسري الّطراد اتلقارن أو اتلعاقب بني الظاهرتني باستمرار، هذا اتلفسري املشرتك كما أنّه يمكن 
صياغته ىلع أساس افرتاض الرضورة اذلاتية، كذلك يمكن صياغته ىلع أساس افرتاض حكمة دعت 

ار، وهذه احلكمة نفسها تدعو أحيانًا إىل منّظم الكون إىل ربط ظواهر معينة بظواهر أخرى باستمر
 .]66 حبث حول املهدي، ص ،الصدر[« االستثناء فتحدث املعجزة

وبهذا أصبحت املعجزة ال تتناىف مع العلم املعارص، بل وال تتناىف مع العقالنية املعارصة، وإنّما يه 
يف القرن العرشين وبروز انلظرية  تثبيت للعقالنية الواقعية العايلة، خصوًصا بعد اتلطّور العليم اهلائل
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 هايزنبريغ( ونظرية الكوانتم املعارصة ومبدإ الال حتّدد عند Einsteinالنسبية عند أينشتاين )
(Heisenberg) ،فقدت ّك من نظرية نيوتن ونظرية البالس الكثري من صدقيتهما يف رسم  وباتلايل

تلك السببية املغلقة واملطلقة يف العالم أو احلتمية املاّدية الصارمة، وبهذا أصبحت السببية املعارصة 
 أكرًثا انسجاًما ومالئمة يف تفسري املعجزة.

من حيث أدواته أو آيلاته مع  املنطق العليم لقد اكن منطق اتلفكري ادليين عموًما منطًقا ال يتالءم 
السائد )منطق االستقراء(؛ ألن املنطق ادليين اعتمد عرب تارخيه الطويل املنطق األرسطي، وهذا املنطق 
األرسطي ألنّه طريق نظري يف الوصول إىل املعرفة فإنّه خيتلف عن روح أحباثهم اتلجريبية املعتمدة ىلع 

 ّية  فقط.اتلجربة واملشاهدة احلسّ 

فجاءت حماولة السيّد الصدر لعقلنة املعجزة من خالل منطق االستقراء؛ تلمّثل نقلًة منهجيًة يف 
إرساء أسس جديدة لعلم الكيم جديد، وحماولة رائدة إلثبات العديد من القضايا ادلينية اعتماًدا ىلع 

ذهان انلاس؛ ألنّهم عهدوه يف جتاربهم قريب إىل أ»العقل املعريف املعارص للعلوم اتلجريبية؛ باعتبار أنّه 
احلّسّية ايلومية وعهدته احلضارة الغربية وشادت عليه بنيانها ورصحها العليم واحلضاري؛ وذللك فإنّه 

 .]88 ص الصدر، الشهيداتلجديد الالكيم عند انظر: قيدارة، [ «قريب إىل روح احلضارة

ر عن اختصاصه أو توجهاته؛ ظإنسان بغّض انلكما أّن منطق االستقراء يمثل منهج معريف اعم لك 
وذلا اكنت مثل تلك املحاوالت اتلطبيقية املعارصة ويف العديد من من مسائل علم الالكم مثل إثبات 

، وغريها حال  تللك املشكة، الصانع واتلعرف ىلع صفاته وإثبات نبّوة الرسول األكرم حمّمد 
يف األساس املنطيق، الكتشاف الواقع من خالل بناء أطروحة وتأكيًدا ىلع ىلع اتّفاق العلم وادلين 

 نلظرية معرفية جديدة أسماها السّيد الصدر "املذهب اذلايت يف املعرفة".
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 اخلاتمة

 من خالل ما تم أستعراضه من مطالب سابقة، تتضح مجلة من انلتائج أهمها:

حبث السببية اليت يه من أهّم  أّن تناول املعجزة ادلينية ويه من املباحث الالكمية ضمن -1
املباحث الفلسفية، يمكن إرجاعه لوجود عالقة وثيقة بني تفسري املعجزة أو تربيرها وبني املوقف 
الفكري من مفهوم السببية، وهذا هو منشأ العالقة بني مبحث السببية الفلسيف ومبحث املعجزة 

 ادلينية اكصطالح الكيم.

ومشهورين يف تفسري املعجزة أو تربيرها وإماكنها هما تّيار املتكّمني أن هنالك اجّتاهني متقابلني  -2
 األشاعرة وتّيار الفالسفة املّشائني.

املتكمون يف تفسريهم املعجزة بّرروا يف األغلب حصوهلا خبرق العادة اإلهلية، أو تعطيل قانون  -3
 عن سببه العادي اذلي يقرتن به، السببية اخلاّصة الطبيعية للقائلني به عندما يأيت املسبّب، منفاك  

.  وجعل املعجزة يه فعل اهلل املبارش معناه أّن املعجزة حتدث بعلّة  بديلة 

أّما مشهور متكيّم الشيعة ومجهور الفالسفة وهم املّشاءون فاجّتهوا للبحث عن كنه املعجزة 
ألّن هذا الفرض باطل فلسفي ا  وحقيقتها، وتوّصلوا إىل أّن املعجزة ليست بمعىن استبدال علّة بأخرى؛

 بنظرهم؛ لوجود العالقة الواقعية بني السبب واملسّبب )عالقة ليست تعاقديًة أو اعتباريًة(. 

وإّن ما نعتقده خرقًا للقانون الطبييع أو الواقيع حبسب الظاهر هو ليس كذلك، وإنّما يعود ألحد 
 أمرين:

 لم يكن القانون الطبييع أو الواقيع منذ ابلداية.أّن القانون اذلي تّم خرقه حبسب الظاهر،  -أ

حاكمية قانون ىلع قانون؛ أي القول بالعلّّية الطويلة، فالقوانني الطبيعية مثاًل يف طول  -ب
 القوانني الروحية امليتافييقية.

أخرى  هذه اثلنائية واملقابلة بني الفالسفة واملتكّمني يف املوقف الفكري من السببية جتّدد مّرةً  -4
( وإسبينوزا René Descartesيف العرص احلديث بني من أخذوا بالرضورة العقلية أمثال ديكارت )

(Baruch Spinoza( واليبتزن )Gottfried Leibniz وغريهم من الفالسفة العقليني، وبني اذلين )
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 Bertrand) بريتراند راسل( وDavid Humeأنكروا مثل تلك الرضورة مثل ديفيد هيوم )

ssellRu ) ومن هو ىلع شالكتهم، من الفالسفة اتلجريبني واحلّسّيني، واذلين يرون أّن العالقة بني
 السبب وانلتيجة يه عالقة عرضية وذات رضورة جتريبية أو نفسية ال أكرث.

اتلوصل إىل أّن املتكّمني والفالسفة وإن اعتربوا املعجزة خارقة للعادة املألوفة أو القدرات  -5
بشك اعّم، إاّل أنّها غري خارقة ألحاكم العقل )عقلنة املعجزات(، أي أّن املعجزة ممكنة عقاًل البرشية 

دليهما، وال تشّذ عن قانون السببية العاّم؛ وذلا يه ال ترادف املصادفة املطلقة اليت تعين وقوع أمر 
وف يزتلزل حّت بغري سبب؛ ألّن الزم ذلك عدم إماكنية إثبات أّي قانون عليم أو طبييع، بل س

 إماكنية إثبات وجود اهلل تعاىل.

اتلوصل إىل أّن املعجزة بمفهومها ادليين أصبحت يف ضوء السببية املعارصة واملنطق العليم  -6
احلديث )منطق االستقراء( مفهومًة بدرجة أكرب مّما اكنت عليه يف نظر السببية الالكسيكية 

ت ترى نظام العالم حتكمه احلتمية املطلقة من خالل السببية ؛ ألّن السببية اتلقليدية اكن)اتلقليدية(
املياكنيكية، ولكّنها يف السببية املعارصة أصبحت ممكنًة عقاًل وواقًعا؛ نتيجة حتّول العالقة احلتمية بني 
الظاهرتني يف السببية اتلقليدية إىل قانون االقرتان بني الظاهرتني دون افرتاض تلك الرضورة الغيبية 

لقة؛ باعتبار أّن السببية املعارصة وحبسب منطق العلم احلديث )منطق االستقراء( ال تفرتض وجود املط
 تلك الرضورة احلتمية. 

اتلوصل إىل أّن مفهوم السببية عند اإلسالميني جتاوز مفهوم السببية عند الغربيني يف بعض  -7
 معلولة تكون اتلفسري األخري للعلّّية.االنتهاء إىل علّة  أوىل غري يف جمال  تصّوراته وخصائصه
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Summary 

The study of perfection and perfect man is one of the significant topics that 
Islamic philosophy has paid much attention to, as it is one of the internal 
religious issues. In fact, Islamic philosophy has given it a new nature 
consistent with its goals. Among the Muslim philosophers, who have paid 
much attention to this subject, were al-Sheikh al-Ra’ees and Sadruddeen al-
Shirazi. Here, we will try, through the rational analytical approach, to study 
their opinion about the matter. Al-Sheikh al-Ra’ees sees that perfect man is 
one who has perfect theoretical power by obtaining acquired intellect, and 
has perfect practical power by obtaining justice. In addition to this, one, who 
had the prophetic feature, he would be the most perfect man ever. As for 
Sadrul-Muta’allihin, perfect man is one who has reached actuality in all 
levels of the self, that are sense, imagination and reason. Only prophets and 
infallible peoples have all these three actualities altogether. He also sees that 
perfect man is the cause for the creation of the upper and lower world, and 
by knowing him, perfection is attained by human beings, and their 
existential rank is highly confirmed. Al-Sheikh al-Ra’ees and Sadrul-
Muta’allihin both believe that the human community’s attainment of 
perfection and getting to the ultimate purpose is only possible through the 
presence of a perfect man, whether a prophet or an infallible one. 
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 اإلنسان الاكمل من منظور الفلسفة اإلسالمية
 حسني محودة

 hocine.hamouda7@gmail.com. الربيد اإللكرتوين: دكتوراه الفلسفة االسالمية، جامعة املصطىف العاملية، اجلزائر

 حممد مهدي گرجيان

 بروفيسور يف الفلسفة االسالمية، جامعة املصطىف العاملية، ايران

 اخلالصة
اليت اهتّمت بها الفلسفة اإلسالمية، ولم تبق  إّن حبث الكمال واإلنسان الاكمل يعّد من املباحث املهّمة

الفلسفة اإلسالمية بعيدًة عن هذا املوضوع؛ باعتباره من املواضيع ادلينية ادلاخلية، بل أعطته طابًعا 
جديًدا وخمتلًفا ينسجم مع أهدافها وأسسها. ومن بني الفالسفة املسلمني اذلين اهتّموا بهذا املوضوع 

ر ادلين الشريازي، وسنحاول عن طريق املنهج اتلحلييل العقيل أن نعالج الشيخ الرئيس وأيًضا صد
ويذهب الشيخ الرئيس إىل أّن الاكمل هو من كملت فيه قّوته انلظرية بأن  رأي ك من هذين العلمني.

حيصل هلا العقل املستفاد وقّوته العملّية بأن حتصل هلا العدالة، ومن حتّقق إضافة إىل هذا باخلاّصية 
بوية فهو يكون أكمل إنسان ىلع اإلطالق. ويرى أّن اإلنسان الاكمل ذو مراتب، أوىل مراتبه هو أن انل

تكتمل فيه القّوة العملية وانلظرية. ولكن هذا ليس آخر املطاف، بل من حتّقق باخلاّصية انلبوية 
فاإلنسان الاكمل هو يكون أرشف وأكمل، وهو األحّق بقيادة املدينة الفاضلة. أّما عند صدر املتأهّلني 

من وصل إىل الفعلية يف مجيع مراتب انلفس، ويه احلّس واخليال والعقل، وهذا اجلمع بني الفعلّيات 
. ويرى أّن اإلنسان الاكمل هو السبب يف إجياد اثلالث ال يتحّقق إاّل عند األنبياء واملعصومني 

بارئه وخالقه، أي بمعرفته يتحّقق الكمال بلين العالم علوّيه وسفلّيه، وبه أيًضا يرجع ّك إنسان إىل 
آدم وتشتّد مرتبتهم الوجودية. وعليه سواء عند الشيخ الرئيس أو عند صدر املتأهلني بلوغ املدينة إىل 

 مبتغاها وهدفها ال يكون إاّل حبضور اإلنسان الاكمل نب أو معصوم.
 هّلني، الكمال، اإلنسان.اإلنسان الاكمل، ابن سينا، صدر املتأ اللكمات املفتاحية:

---------------------  
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 املقّدمة
ا اعتادت مدينة أثينا ىلع رؤية رجل حايف القدمني قرنً  25منذ أنّه يف تاريخ الفلسفة ايلونانية ينقل 

ين أحبث إنّ "اكن يقول: ف ويف يده مصباح يف وضح انلهار.. واكن انلاس يسألونه عن مراده،  قلياًل إاّل  اعر  
( الفيلسوف ايلوناين Diogenes of Sinopeالكب ) ديوجانسهذا الرجل  ناإلنسان"! اكعن 

وهذه القّصة حتيك أهّمّية حبث اإلنسان حّت يف العصور ، [198املورد، ص ابلعلبيك، معجم أعالم ]
القديمة، فاإلنسان وحقيقته من اإلشاكيلات اليت بيق عليها استفهام كبري، وسىع اجلميع إىل إبداء 
وجهة نظر فيها، واكن السؤال دائًما هل يمكن معرفة اإلنسان معرفة حقيقّية أم ال؟ ورّبما من أهّم 

ك اليت تعيشها اإلنسانّية يف احلال احلارض، واألزمة األخالقّية اليت تواكبها وخاّصًة يف العالم املشا
الغريب، راجع إىل عدم معرفة اإلنسان والقيمة اليت حيتويها هذا املوجود اذلي حارت فيه العقول. كما 

 أنّه قال يف رشح حال اإلنسان:  ينسب ألمري املؤمنني 
 وفيك انطوى العالم األكرب   أحتسب أنّك جرم  صغري 

بل نرى أّن معرفة اإلنسان ال يمكن أن تتحّقق إاّل عن طريق  ،[51 ، صإيقاظ انلائمني، يشريازال]
معرفة اإلنسان الاكمل فهو السبيل ملعرفة اإلنسان وحقيقته؛ هلذا ارتأينا أن نعالج حقيقة كمال 

نظور الفلسفة اإلسالمية باخلصوص مع اتلأكيد ىلع رأي الفيلسوفني اإلنسان واإلنسان الاكمل من م
واحلكيمني الكبريين ابن سينا وصدر املتأهّلني. من خالل اإلحابة ىلع األسئلة اتلايلة: ما اإلنسان؟ 
وماذا نعين بالكمال؟ ما هو الكمال الغايئ وانلهايئ لإلنسان؟ ويف األخري حناول األجابة ىلع السؤال 

 ما اإلنسان الاكمل عند الشيخ الرئيس وصدر املتأهّلني؟األصيل 
يعّد حبث اإلنسان الاكمل من املباحث األساسّية يف الفلسفة، وهذه األهمّية اليت يتمّتع بها راجعة 
للماكنة وادلور اذلي يلعبه يف نظام الوجود، بل ورضورة وجوده يف تسيري نظام الوجود تكوينًا وترشيًعا، 

يد كما سوف نشري إيله من خالل هذا املقال. وإن اكن إطالق لفظ اإلنسان الاكمل لم وهو اليشء اجلد
يتّم اإلشارة إيله بهذا اللفظ دقيًقا؛ ولكن ذكر بعناوين أخرى كرئيس املدينة الفاضلة يف لكمات ابن 

كميل القّوة سينا، أّما صدر املتأهّلني ذكره بهذا االسم وحبثه حبثًا فلسفي ا، ويرى ابن سينا رضورة ت
انلظرّية والعملّية حّت يكون بإماكن اإلنسان الوصول إىل اتلاكمل املطلوب، وتبعه ىلع ذلك صدر 
املتأهّلني إذ يرى أّن اإلنسان الاكمل وصل إىل الفعلّية يف مجيع مراتب انلفس ويه احلّس واخليال 

 والعقل.
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 أّواًل: تعريف اإلنسان

يبدو ويف الوهلة األوىل أّن هذا اللفظ غين عن اتلعريف، ولكن إذا ما دّققنا يف املسألة جّيًدا وجدنا 
أّن األمر ىلع عكس ذلك تماًما، فلو اكن هذا اللفظ غني ا عن اتلعريف ملا وقع االختالف بني املناهج 

مادي، ومنهم من قال إّن هل  واملذاهب املختلفة، يف تعريفها لإلنسان، فمنهم من عّرفه بأنّه موجود
بعدين ماّدي ا وروحي ا، وال يمكن لإلنسان السري قدًما بدون هذين ابلعدين، ومنهم من عّرفه بأنّه 

لكسيس اكرل، أراجع: ]حيوان ناطق، وهناك من قال إّن اإلنسان اكئن جمهول أو باألحرى يصعب معرفته 
ونتيجًة هلذا االختالف يلزم علينا تبيني املعىن اللغوي . [18و 17، ص اإلنسان ذلك الاكئن املجهول

 واالصطاليح هلذا املفهوم؛ حّت يّتضح نلا الطريق اذلي نريد السري فيه.

 اإلنسان لغةً  -1

انظر: حسن ]يعرف أهل اللغة اإلنسان بأنّه اسم جنس يقع ىلع اذلكر واألنَث واملفرد واجلمع. 
 [48 ، ص4 الطرييح، جممع ابلحرين، ج؛ 161 ، ص2 الكريم، ج املصطفوي، اتلحقيق يف لكمات القرآن

بالنسبة إىل لفظ اإلنسان فهناك مذهبان مشهوران ويف الوقت نفسه خمتلفان يف تعريف لفظ 
اإلنسان، ويرجع هذا االختالف إىل ماّدة اشتقاق اللفظ. حيث يعتقد بعضهم أّن اإلنسان مشتقل من 

ألّن اإلنسان يتعّرض دائًما إىل النسيان، كما جاء يف  النسيان؛ وتعين أفعالن وزن ىلع (أنسيان) ماّدة
 ، علل الرشائع، صالصدوق]« سّّم اإلنسان إنسانًا ألنّه ينىس» أنّه قال: احلديث عن أيب عبد اهلل 

 نيس دمآومتعلّق النسيان يف هذا الشأن خمتلف فيه، وهل أوجه متعّددة، من بني هذه األوجه أّن  .[64
مح ِمْن يقول اهلل تعاىل يف حمكم تزنيله:  بذلك سيّم  وعليه اهلل، قبل من إيله عهد ما ِهْدنحا إَِل آدح د عح لحقح وح

ْبُل فحنحيِسح  واألهّم من هذه األوجه هو نسيان اإلنسان للعهد اذلي قطعه مع اهلل  ،[115]سورة طه:  قح
 : حْس ل

ح
بُِّكْم قحالُواْ بحلح أ  . [173 األعراف:]سورة  ُت بِرح

بديلل أّن فطرة اإلنسان تتمّتع بغريزة )أنس(؛ وذهب بعضهم إىل أن هذا اللفظ مشتقل من ماّدة 
نس بمعىن األلفة، وعليه فإّن اإلنسان حيتاج دائًما إىل املؤنس والرفيق، وبناًء ىلع هذا األصل تُبىن 

ُ
األ

العالقات العائلية بني أفراد األرسة والعالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع. حّت يكون باسطاعة 
عنده. مع أّن أهّم اعمل إلشباع اإلنسان غريزة األنس بداخله هو اإلنسان إشباع غريزة األنس 

يف القرآن الكريم:  االرتباط باألنيس واملؤنس احلقييق، وهو اذلات املقّدسة اإلهلية. يقول اهلل 
 ِِئُّ الُْقلُوُب الح بِِذْكِر اهللِ تحْطمح

ح
يا أنيس من ال » كما نقرأ يف داعء اجلوشن الكبري:، [28 سورة الرعد:] أ

 .«أنت املؤنس هلم حيث أوحشتهم العوالم» أو كما جاء يف داعء عرفة: ،«أنيس َل
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 اإلنسان اصطالًحا -2
اختلفت العلوم يف تعريفها لإلنسان، فّك علم عّرفه ىلع حسب املجال اذلي تدور حوهل مباحثه 
وحتقيقاته. فأكيد أّن تعريف علم االجتماع لإلنسان خيتلف عن تعريف علم املنطق هل، وعلم 

رفان الفلسفة هو اآلخر هل تعريفه اخلاّص به لإلنسان خيتلف عن األّولني، وكذلك لو راجعنا أهل الع
 شناىس انسان ،ريبك]واتلصوّف أللفيناهم يعرفون اإلنسان تعريًفا خيتلف عّما عّرفته العلوم األخرى. 

 [54 ، صتطبيىق
وبما أّن حبثنا يدور حول النسق الفلسيف نكتيف هنا بما أورده الفالسفة يف تعريفهم لإلنسان 

 وحتديد ماهّيته.

 اإلنسان يف الفلسفة -3

اليت تقوم عليها املدارس الفلسفية تأثريها اخلاّص يف تعريف اإلنسان، فّك مدرسة لقد اكن للمباين 
جاءت ىلع تعريف اإلنسان وفق ما تقتضيه املباين اليت تتبّناها. فمثاًل جند بعضهم يف املدرسة الغربية 

هو يذهب إىل صعوبة الوصول إىل تعريف يلّم بكّل جوانب اإلنسان وما عندنا من تعريف اإلنسان 
جمموعة من اتلعريفات لعلوم خمتلفة، فكل عّرف اإلنسان حسب ما تقتضيه حاجته العلمّية، يقول 

اإلنسان ُكٌّ ال يتجّزأ كما أنّه يف اغية اتلعقيد، »( يف هذا الشأن: Alexis Carrelألكسيس اكريل )
، أو يف أجزائه ومن غْي امليسور اَلصول لَع عرض بسيط َل. وليست هناك طريقة لفهمه يف جمموعه

يف وقت واحد، كما ال توجد طريقة لفهم عالقاته بالعالم اخلاريج ... وليك َنلّل أنفسنا، فإنّنا 
مضطّرون إَل االستعانة بفنون ُمتلفة، وإَل استخدام علوم كثْية، ومن الطبييع أن تصل ُّك هذه 

ان ما تمّكنها وسائلها اخلاّصة من العلوم إَل رأي ُمتلف يف اغيتها املشرتكة، فإنّها تستخلص من اإلنس
 .[12 لكسيس، اإلنسان ذلك املجهول، صأ] «بلوغه فقط

ومنهم من ذهب إىل تعريف اإلنسان بأنّه جمموع هذا ابلدن وحرصه يف بعده اجلسماين نافيًا أو 
 متغافاًل عن ابلعد الرويح هل.

 اعم والفلسفة املّشائية واحلكمة وما يهّمنا هنا هو اتلعريف اذلي تناوتله الفلسفة اإلسالمية بشك
املتعايلة بشك خاص، فيما خيّص اإلنسان؛ ألّن اخلوض يف اتلعاريف اليت تعرضت هلا املدارس 
الفلسفية الغربية يكاد ال حيىص، وعليه نكتيف يف هذا املجال بما تعّرضت هل املدارس الفلسفية 

 اإلسالمية وحسب.

ر الوجود وأحواهل من جهة املاهية واهلوّية فقد نظرت إىل بما أّن الفلسفة اإلسالمية تدور مدا
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اإلنسان من هذه اجلهة، ولكن حّت يف الفلسفة اإلسالمية ال توجد رؤية واحدة حول اإلنسان، 
فاالختالفات األساسية يف املباين جعلت نظرتهم لإلنسان ختتلف من املدرسة املّشائية إىل املدرسة 

 احلكمة املتعايلة.اإلرشاقية، وختاًما بمدرسة 
اْلفس والروح، وأّما بدنه فعبارة عن أداة »من هنا جند أّن الفلسفات السابقة عّرفت اإلنسان بأنه 

 .[54 ، صتطبيىق شناىس انسان، ريبك] «فحسب

شخص بالطينة، ذات بالروح، جوهر باْلفس، هلإ بالعقل، »يقول اتلوحيدي يف تعريفه لإلنسان: 
ُك بالوحدة، واحد بالكرثة، فاٍن باَلّس، باٍق باْلفس، ميت باالنتقال، يح باالستكمال، ناقص 

ء، وَل بكّل ء يشباَلاجة، تام بالطلب، حقْي يف املنظر، خطْي يف املخرب، لب العالم، فيه من ُّك يش
لّك اغئب، وبيان لك شاهد، هّيوب عجيب الشأن، رشيف الربهان، غريب ء تعلّق ... فهو مثال يش

 فنلحظ هنا بشك جيل إعطاء األصالة للروح وانلفس. .[374 ]اتلوحيدي، املقابسات، ص« اخلرب و العيان

إّن اإلنسان لّما اكن هو مجلًة جمموعًة من جسد جسمايّن و نفس »وجاء يف رسائل إخوان الصفا: 
ما جوهران متباينان يف الصفات، متضاّدان يف األحوال، ومشرتاكن يف األفعال العارضة روحانية، وه

والصفات الزائلة، صار اإلنسان من أجل جسده اجلسمايّن مريًدا للبقاء يف ادلنيا، متمّنًيا للخلود فيها، 
خوان إالصفا، رسائل خوان إ]« ومن أجل نفسه الروحانية صار طابلًا لدلار اآلخرة، متمّنًيا للبلوغ إيلها

  .[259 ،  ص1 ، جالصفا

اإلنسان، من حيث هو واحد اَلقيقة، بل من »: أّما ابن سينا فنجده تارًة يعّرفه حبقيقته فيقول
حيث حقيقته األصلية اليت ال َتتلف فيها الكرثة، غْي حمسوس، بل معقول رصف، وكذلك اَلال يف 

إّن اإلنسان َل »:وتارةً أخرى يعّرفه بأفعاهل، حيث يقول .[95 ص ،بن سينا، اإلشارات واتلنبيهاتا]« ُك لّك 
خواّص أفعاٍل تصدر عن نفسه ليست موجودةً لسائر اَليوان. وأّول ذلك أنّه ملا اكن اإلنسان يف وجوده 
املقصود فيه جيب أن يكون غْي مستغٍن يف بقائه عن املشاركة و لم يكن كسائر اَليوانات اليت يقترص 

، تالطبيعيا - الشفاء ]إبن سينا،« منها يف نظام معيشته لَع نفسه ولَع املوجودات يف الطبيعة َل ُّك واحد
 وبعبارة أخرى يريد الشيخ الرئيس هنا اإلشارة إىل أّن اإلنسان مدينل بالطبع. .[181 ، ص2 ج

حيوان ناطق َل قّوة »بأنّه وأّما احلكمة املتعايلة فقد نظرت لإلنسان نظرةً خمتلفًة عن سابقاتها فعّرفته 
 ، األسفار، جيشريازال]« ويلاقة وقابلّية إذا ما أوصلها إَل الفعلّية فسيكون حينئٍذ إنسانًا حقيقيًّا واقعيًّا

 .[347 ، ص8
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 ثانًيا: تعريف الكمال

 الكمال لغةً  -1
ل   م  ُمُل اليش ك  اُل  ُء ي ك  م  ااًل، والك  م  اهُلُ  : اتلمام اذلي جيزأ منه أجزاؤه،ك  م  . تقول: لك نصفه وبعضه وك 
ل ُت  م  ك 

 
: أمجلته وأتممتهاليش وأ ت تمّ  إذاويقال كمل اليشء  [378 ص، 5ج ، كتاب العني، يديفراهال] ء 
 .ه وكملت حماسنهؤجزاأ

صطالح يف اللغة الاّن هذا أل ؛ معىن اتلمامن نبنّي أضح نلا معىن الكمال بصورة جلية علينا  يتّ وحّت 
وهذا  ،مقابل الك املعنيني أّن لكمة )ناقص( تقع يف ىل حدّ إ قريب من معىن الكمال، هل معىًن العربية 

 ديلل ىلع القرابة املعنوية بينهما.

هل اللغة يف باب العالقة بني مصطلح )تمام( و)كمال( ولم يصلوا اىل نتيجة واحدة أاختلف فقد 
 وهناك رأيني يف هذا ابلاب:

]ابن منظور،  وابن منظور، [1813ص  ،5 وهري، الصحاح، جاجل] وهريجلهل اللغة اكأذهب بعض  -
ني اتاىل أّن ه، [1054 ص فريوزآبادي، القاموس املحيط،ال] والفريوزآبادي، [436 ، ص5 لسان العرب، ج

 طلقان ىلع معىن واحد.ت الكمتنيويعتقدون أّن الك  ،نامرتادف الكمتني

 ،[378 ص، 5ج فراهيدي، كتاب العني، ال] ليلاخلل من اللغويني أمثا اآلخر هموذهب بعض -
مرتبة الكمال  نّ أبني اتلمام والكمال، ويعتقدون ب ااىل أّن هناك فرقً األصفهاين والزبيدي والراغب 

 ق بعد تمامه.كمال يشء يتحقّ  نّ إيه فوق مرتبة تمام ذلك اليشء ومن هنا ف ليشء  

ق بها الغرض ىل مرحلة يتحقّ إيشء عبارة عن وصول ذلك اليشء  كمال ّك  نّ إىلع هذا الرأي ف وبناءً 
يشء عبارة عن وصول  تمام ّك  أّما ،[726 صفهاين، املفردات يف غريب القرآن، صاألراغب ال] من وجوده

وعليه فإّن  ،[168 ، صالسابق ]املصدر ىل يشء خارج عن وجودهإىل مرحلة ال حيتاج معها إذلك اليشء 
فتكتمل بذلك  الكمال يرد ىلع اتلامّ  ولكنّ  ،مهانلاقص ويتمّ  ىلعيرد  ألّن اتلامّ  ؛اتلمام دالكمال بع

 ، وهذا هو الرأي املختار.وصافهأ

اتلمام وبعدها الكمال. واتلمام يقال  ء هل ثالث مراتب من انلقصان ثمّ يشال بناًء ىلع ما سبق فإنّ 
لم توجد بعض  إذاه بنحو ئجزاأن جتتمع ك أىن عبم ،ما حيتاجه يف أصل وجوده عندما توجد لليشء ّك 

بناء مسجد وهذا املسجد حيتوي  أردناا يف ماهيته، ىلع سبيل املثال لو هذه األجزاء يكون اليشء ناقًص 
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بواب ونوافذ وغريها من األمور أوسقف و حيطانىل إىلع قاعة للمحارضات فهذه األخرية حتتاج 
ة، ومن هذا ابلاب هذه ابلناية تامّ  نّ إهذا األجزاء يقولون  ذا اجتمعت ّك إصل وجودها، فالالزمة أل

 ه.ئجزاأ اليشء لم تكتمل ّك  نّ أمعىن انلقص يف مقابل اتلمام  نّ إف

وذللك فلو  ؛وأّما "الكمال" فرُياد به اتلعبري عن ادلرجات اليّت يمكن أن يصل إيلها اليشء بعد تمامه
قد كُمل عقله فال  اّن فالنً إتاّم، بل هو تاّم. وعندما يُقال  لم يعِن ذلك أنّه غري لم يكن اليشء اكماًل 

]عبد . ، بل يعين أّن عقله تاّم إاّل أنّه قد ارتىق يف سلّم الكمالاواآلن أصبح تام   ايعين أّن عقله اكن ناقًص 
 [33 انسان، ص ییلليه، كمال نهاا

 الكمال اصطالًحا -2

إّن كمال ّك اكئن يرجع إىل بلوغه مرحلة تناسبه وتتالءم معه، بمعىن أّن ّك اكئن يزتوّد بقابليات 
وقدرات للوصول إىل فعليات تنسجم مع طبيعته وقدراته اذلاتية؛ وعليه ال بّد من فهم كمال أّي اكئن 

كمال اكئن ما من دون أن  عرب اغياته اليت يتطلّبها واألهداف اليت يتطلّع إيلها وال يمكن احلديث عن
 [180 ، صاإلسالم]واعظي، اإلنسان من منظور نأخذ ذلك بعني االعتبار. 

ولكن هنا ال بّد من اإلشارة إىل نقطة مهّمة، ويه يف حتديد كمال ّك اكئن؛ إذ ختتلف العلوم يف 
ة فهم ذلك حتديد املعىن االصطاليح للكمال؛ ألّن تعريف حتديد كمال ّك اكئن يتوّقف ىلع كيفي

الاكئن، أو بعبارة أخرى يتوّقف ىلع الصورة اليت يصّور بها ّك علم ذلك الاكئن، فمثاًل لو راجعنا 
تعريف علم االجتماع لإلنسان لوجدناه خيتلف ىلع اتلعريف اذلي قّدمته الفلسفة، وباتلايل سيكون 

يًضا سيكون خمتلًفا الكمال حتديد كمال اإلنسان يف علم االجتماع غري الكمال يف علم الفلسفة، وأ
 املتناول يف علم العرفان. 

بما أّن املوضوع اذلي حنن بصدد حبثه يدور مدار الفلسفة املّشائية والصدرائية، فهنا نكتيف و
 بتبيني املعىن االصطاليح للكمال يف هاتني املدرستني.

 الكمال يف االصطالح الفلسيف -3
اللغة يعين االشتداد الوجودي لليشء، وبعبارة أخرى، بعد  لقد تبنّي فيما سبق أّن لفظ الكمال يف

أن يصل اليشء إىل مرحلة اتلمام، يكون بإماكنه أن يستمّر يف االشتداد يف وجوده بأن يكتمل أكرث 
 فأكرث.

(. وبعبارة أخرى  ولكّن الفالسفة املسلمني قاموا بتقسيم الكمال إىل )كمال أّول( و)كمال ثان 
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الكمال يف الفلسفة يطلق ىلع معنيني، وحّت يتبنّي املعىن من الكمال علينا أن  يمكن القول إّن لفظ
 نبنّي بشك جيل  املقصود من الكمال األّول واثلاين.

يأيت الكمال ىلع معنيني إّما أن يكون مثل »يقول أرسطو مبيّنًا املعىن من الكمال األّول واثلاين قائاًل: 
ويكتيف أرسطو عند هذا احلّد يف  ،[82 ، كتاب انلفس، صأرسطو]« مالعلم أو أن يكون اكستخدام العل

تبيينه للكمال األّول واثلاين. وملا وصل ادلور إىل الفالسفة املسلمني قاموا بتبيني هذين املعنيني بشك 
. »أفضل وأوسع مّما بيّنه أرسطو. فذهب ابن سينا إىل أّن  الكمال ىلع وجهني: كمال أّول، وكمال ثان 

مال األّول هو اذلي يصري به انلوع نواًع بالفعل اكلشك للسيف. والكمال اثلاين هو أمر من األمور فالك
ء من أفعاهل و انفعاالته، اكلقطع للسيف، واكتلميي و الروّية و اإلحساس اليت تتبع وجود نوع اليش

ه ليس حيتاج انلوع ىف أن واحلركة لإلنسان. فإّن هذه كماالت ال حمالة للنوع، لكن ليست أّويّلة، فإنّ 
 .[22 ]ابن سينا، انلفس من كتاب الشفاء، ص «يصري هو ما هو بالفعل إىل حصول هذه األشياء هل بالفعل

إذا الكمال األّول هو ما يتوقّف عليه وجود اليشء اكلشك للسيف، فاحلديد ال يكون سيًفا إاّل إذا 
اليشء فيكون شك السيف هو الكمال االّول دخلت عليه الصورة انلوعية، وبذلك يتشّخص وجود 

 هلذا السيف، أّما الكمال اثلاين فهو ما يضاف إىل السيف بعد تشخصه، اكلقاطعية للسيف.
ل هو الكمال األوّ »أّما املاّل صدرا فيقول يف هذا الشأن ومتماشيًا مع الشيخ الرئيس، حيث يقول: 

ه الطبييع كماهل، كما يقولون يشء وحدّ  صورة ّك  ا من خالهل، يضاف إىل أنّ اذلي يصبح اليشء شيئً 
ل هو ما ، الكمال األوّ اعم   ل للنبات. وبشك  انلفس انلباتية أو صورة انلبات يه الكمال األوّ  : إنّ مثاًل 
األشياء األخرى اليت تأيت يف مرتبة أخرى يه الكماالت اثلانوية،  إنّ  ق بأصل وجود األشياء، ثمّ يتعلّ 

 والوصول إىل مرتبة العقل املستفاد؛ حيث تكتمل قوى كمال اإلنساين يه الرتّق وآخر مرتبة يف ال
 .[134 ، ص6 ]الشريازي، األسفار، ج« اإلنسان العلمية والعملية

بناًء ىلع ما تقدم فاّن الكمال األّول يف مصطلح الفالسفة هو اتلمام عند اللغويني، وأّما الكمال 
 اثلاين هو الكمال عند اللغويني. 

 الكمال اَلقييق واْلهايئ لإلنسان -4

إنّه ليس من الصعب احلديث وإبداء الرأي عن كمال أو نقصان اكئن ال يتمّتع بأبعاد وجوانب 
خمتلفة ومتنوعة، ويرنو إىل اغية ال تتعّدى اجلانب املادي، كما هو احلال بالنسبة إىل انلباتات 

ن احلديث يدور مدار موجود هل أبعاد خمتلفة، واألشجار إن أردنا احلديث عن كماهلا. ولكن إذا اك
ويرنو إىل اغية تتعّدى اجلانب املاّدي اكحلديث عن كمال اإلنسان ونقصانه، فاألمر ليس باهلنّي، فّك 
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 بعد يف اإلنسان هل اغية وكمال يسمو إيله.
كمال اذلي خيّص بناًء ىلع هذا وبعد أن بيّّنا معىن الكمال يف االصطالح بشك اعم ال بّد من بيان ال

 اإلنسان، واذلي نشري إيله يف قونلا اإلنسان الاكمل.
يف هذا الشأن يمكن القول إّن العرفاء جممعني يف معىن الكمال اذلي خيّص اإلنسان، وبعبارة أخرى 
هم مّتفقون ىلع أّن الكمال احلقييق لإلنسان هو جامعية اإلنسان لّك يشء من األشياء اإلهلية 

ىن أن يصل اإلنسان إىل مرتبة تتجىّل فيه مجيع األسماء والصفات اإلهلية، ما عدى والكونية، بمع
الربوبّية، فيكون الكون اجلامع، ويصري بذلك خالصة هذا الكون؛ ذلا سيّم العالم الصغري؛ ألّن ّك ما 

انلظري مبادئه العرفان ، انظر: يزدان بناه]يف الكون فهو موجود يف اإلنسان الاكمل بنحو أكمل وأرشف. 
  [576و 575 ، صوأصوهل

أّما عند الفالسفة فهناك اختالف يف حتديد الكمال انلهايئ لإلنسان، فما تذهب إيله مدرسة املّشاء 
غري ما تذهب إيله مدرسة احلكمة املتعايلة، وهنا نسىع إىل تبيني رأي املدرستني يف الكمال انلهايئ 

 لإلنسان.
أّما عند الفلسفة املشائية، فالكمال احلقييق وانلهايئ للنفس اإلنسانية، هو عروج ابلعد انلظري 

وعند العقل املستفاد يتّم اجلنس »للنفس إىل مرتبة العقل املستفاد، يقول ابن سينا يف هذا الشأن: 
« دئ األّويّلة للوجود لك هاحليواين وانلوع اإلنساين منه، وهناك تكون القّوة اإلنسانية قد تشّبهت باملبا

 .[336؛ انلجاة، ص 68 ]ابن سينا، انلفس من كتاب الشفاء، ص
أّما كمال العقل العميل فيكتسب أهّمّيته من جهة أنّه وسيلة وأداة لوصول العقل انلظري إىل مرتبة 

نية ومع أنّها العقل املستفاد فقط، وإاّل فهو ال يعّد من الكمال انلهايئ لإلنسان؛ ألّن انلفس اإلنسا
وسريها حنو الكمال انلهايئ إىل هذا ابلدن حّت يسهل هلا نيل الكمال جمّردة، فيه حتتاج يف عروجها 

القّوة العملّية يه اليت يطلب فيها أّواًل استكمال »انلهايئ. يشري إىل هذا املطلب الشيخ الرئيس بقوهل: 
ر يه يه بأنّها أعمانلا، يلحصل منها ثانيًا القّوة انلظرية حبصول العلم اتلصّوري واتلصدييق بأمو

 .[11، ص من كتاب الشفاء اإلهليات]ابن سينا، « استكمال القّوة العملّية باألخالق
وهنا جتدر اإلشارة إىل أّن تأكيد الفلسفة املّشائية ىلع اجلانب انلظري وإعطائه األهّميّة الكربى ال 

ال بّد ىلع اإلنسان أن يصل يف اجلنبة العملية إىل االعتدال؛ يعين إهمال اجلنبة العملية يف اإلنسان، بل 
 حّت يكون بإماكنه االرتقاء باجلنبة انلظرية إىل حّد الكمال احلقييق.

ويشري الشيخ الرئيس يف موضع آخر إىل الكمال اخلاّص بانلفس اإلنسانية اذلي امتاز به اإلنسان عن 
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إّن » احلقييق اذلي تسىع دوما للوصول إيله حيث يقول:ويكون هلا بمزنلة الكمال مجيع املوجودات، 
انلفس انلاطقة كماهلا اخلاّص بها أن تصري اعلًما عقلي ا مرتسًما فيها صورة الّك، وانلظام املعقول يف 
الّك، واخلري الفائض يف الّك، مبتدئًة من مبدإ الّك، سالكًة إىل اجلواهر الرشيفة الروحانية املطلقة، 

يف  وحانية املتعلّقة نواًع ما باألبدان، ثّم األجسام العلوية بهيئاتها وقواها، ثّم كذلك حّت تستويفثّم الر
نفسها هيئة الوجود لكّه، فتنقلب اعلًما معقواًل موازًيا للعالم املوجود لكّه، مشاهدةً ملا هو احلسن املطلق 

بمثاهل وهيئته، ومنخرطًة يف سلكه وصائرة واخلري املطلق واجلمال احلّق املطلق، ومتحدة به ومنتقشًة 
 .[466املصدر السابق، ص]« من جوهره

فيها اعلًما عقلي ا مضاهيًة للعالم  فانلفس اإلنسانية ال تكمل إاّل إذا وصلت إىل مرحلة تصري
 املوجود، فتكون باتلايل مرشفًة ىلع مجيع املوجودات وحاكمًة عليها.

ائية بليان الكمال انلهايئ لإلنسان، أّما يف احلكمة اإلرشاقية فال هذا بعض ما جاء يف الفلسفة املشّ 
تكاد ختتلف عّما جاء يف الفلسفة املّشائّية، فشيخ اإلرشاق هو اآلخر يذهب إىل أّن الكمال انلهايئ 
يكمن يف ابلعد انلظري فيه، واإلنسان الاكمل عنده هو اذلي طوى مراحل العقل اهليوالين، وبامللكة 

 [94 انسان، ص ، كمال نهایییمهد ]انظر: عبداللىه ووصل إىل مرحلة العقل املستفاد.وبالفعل 
إذن وبناًء ىلع ما مّر ذكره فاّن اغية الكمال للنفس اإلنسانية يف مدرسة املّشاء هو احّتادها مع العقل 

 [466، ص من كتاب الشفاء اإلهلياتابن سينا، انظر: ]املستفاد، وصريورتها اعلًما عقلي ا مضاهيًا للعالم املوجود. 
أّما يف مدرسة احلكمة املتعايلة فاألمر خيتلف عّما جاء ذكره عند املّشائني واإلرشاقيني، وإن اكن املتتّبع 
آلثار صدر املتأهّلني جيد وللوهلة األوىل وكأنّه يذهب اىل نفس ما ذهب إيله أقرانه من قبل، أي أنّه يرى 

ا دة أمّ كمال انلفس املجرّ » العقل املستفاد واحّتادها معه، حيث يقول:انلفس إىل الكمال انلهايئ يف وصول 
 )العقل العميل( العميل وأّماا فيها صور مجيع املوجودات  مستفادً فبصريورتها عقاًل  )العقل انلظري( العليم

مرآتها عن  وصفاءاألعمال  ومساويعن رذائل األخالق  وختليتهاقات فبانقطاعها عن هذه اتلعلّ 
أّما سالمة انلفس عن الرذائل فيه وسيلة بللوغ الكمال ال  .[7 ، ص9ج ]الشريازي، األسفار، « الكدورات

 [389ص  ،4ج  ،رشاقحكمة اإل ،يسهروردال]انظر: نفسه، ألنّها عدميّة وال كمال يف األعدام. 
ولكّن صدر املتأهّلني ال يتوقّف عند هذا احلّد، بل خيطو خطوًة إىل األمام ويذهب إىل أّن كمال 

كمال انلفس وتمام وجودها وصورتها واغيتها هو وجود » الفّعال حيث يقول:انلفس يف احّتادها بالعقل 
 [.140 ، ص9ج ]الشريازي، األسفار، « ادها معهصاهلا به واحّت ال هلا واتّ العقل الفعّ 

أّما عند مراجعة كتاب الشواهد الربوبية جند أّن صدر املتأهّلني يبنّي برصاحة معىن الكمال احلقييق 
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اإلنسان ابلالغ حّد الكمال ملتئم »حّد الكمال، حيث يقول: ومت يمكن أن نطلق ىلع إنسان ما أنّه وصل 
وقّوة اتلخيّل وقّوة اتلعّقل. وثبت أّن ّك من عوالم ثالثة من جهة مبادئ إدرااكته اثلالثة قّوة اإلحساس 

« ء بالفعلصورة إدراكية هو رضب من الوجود، ولك  منها قّوة واستعداد وكمال والكمال هو صريورة اليش
وبيت القصيد يف هذه العبارة هو املقطع األخري أي حني  .[342و 341 ، ص1 ]الشريازي، الشواهد الربوبية، ج

صريورة اليشء بالفعل، فمت ما بيق يف اإلنسان ولو قيد أنملة من القّوة ال يمكن أن قال إّن الكمال هو 
نطلق عليه أنّه إنسان اكمل. يعين أنّه ال يمكن أن يصل اإلنسان إىل مرتبة اإلنسان الاكمل بالكمال احلقييق 

 ل.والعق إاّل إذا حتّقق بالفعليّة يف مجيع املراتب اإلدراكية، يعين احلّس واخليال

إىل هنا وبعد بيان معىن اإلنسان والكمال نصل إىل بيت القصيد اذلي يدور حوهل حبثنا هذا وهو 
اإلنسان الاكمل، وكما أرشنا سابًقا أّن الفلسفة يه األخرى اكن هلا انلصيب األوفر يف بيان حقيقة 

ا ديني ا حبتًا، ولكن اإلنسان الاكمل ولم ترتك هذا املجال خايلًا، وإن اكن حبث اإلنسان الاكمل حبثً 
وباعتبار أّن الفلسفة يه أّم العلوم، فال بّد من أن تمّر مواضيع مجيع العلوم ىلع احلقل الفلسيف حّت 
ترى هل ملوضواعتها قيمة معرفية ووجود حّت يمكن ابلحث عنها أم ال. ولكن باعتبار تنّوع املدارس 

مية بالعموم وانلظر املدرسة املّشائية والصدرائية الفلسفية سنكتيف هنا باإلشارة نظر الفلسفة اإلسال
 ىلع وجه اخلصوص ملوضوع اإلنسان الاكمل.

 ثاثلًا: اإلنسان الاكمل السينوي

سبق وأن ذكرنا أّن ابن سينا لم يأِت ىلع ذكر اإلنسان الاكمل بهذا اللفظ، بل ذكره بما يتناسب معه 
 ومع شأنه، اكحلكيم الاكمل، واخلليفة وغريها من اتلعابري األخرى. 

يرى ابن سينا أّن أحّق إنسان باإلنسانّية هم اذلين بلغوا يف اآلخرة السعادة احلقيقّية، ونفس هؤالء 
ىلع مراتب، يكون أرشفهم وأكملهم من اختّص بالقّوة انلبوّية. فعند الشيخ الرئيس أكمل إنسان  أيًضا

، وحّت بني األنبياء يوجد اختالف يف املراتب، وذلك راجع إىل أّن اخلاّصّية انلبوية هم األنبياء 
، ومن اجتمعت يف إنسان واحد وقد ال جتتمع بل تتفّرقتمتاز بثالث خصال وهذه اخلصال قد جتتمع 

القوة »فيه يكون هو أرشف األنبياء، وهذه اخلصال اثلالث يه: اخلاصّية األوىل تابعة للقّوة العقلّية: 
وذلك أن يكون هذا اإلنسان حبدسه القوّي انلبوية هلا خواص ثالث، الواحدة تابعة للقوة العقلية، 

ا، من غري تعلّم خماطب  من انلاس هل، يتوّصل من املعقوال ت األوىل إىل اثلانية يف أقرص األزمنة؛ جد 
هو » . ومن حتّققت فيه هذه اخلاّصّية يكون[116 ]ابن سينا، املبدأ واملعاد، ص «لشّدة اتّصاهل بالعقل الفّعال

 اإلنسانا إذا انضّم إىل خاّصته هذه ساير اخلواّص اليت أذكرها. وهذا أرشف األنبياء وأجلّهم، وخصوًص 
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وحييلها إىل جوهره، وكأنّه انلفس  فيشتعل فيها دفعةً  ،والعقل الفّعال نار   كربيت   كأّن قّوته العقليّة
 .[السابق املصدر] «ور   نُ ىلع    ور  نُ  ار  ن   هُ س  س  م  ت   م  ل   و  ل  و   ييُِضءُ ا ه  تُ ي  ز   ادُ ك  ي  اليت قيل هلا: 

املزاج، ودورها اإلنذار بالاكئنات أّما اخلاّصّية اثلانية فيه املتعلّقة باخليال اذلي لإلنسان الاكمل 
واإلخبار باملغّيبات يف ايلقظة وانلوم؛ ألنّه يمكن أن تكون بلعض يف انلوم، لكن األنبياء خمصوصون 

 [120املصدر السابق، ص ] بامتالك هذه اخلاّصّية يف حال انلوم وايلقظة.

أّن انلفس هلا تأثري ىلع ابلدن اذلي  ، فكماوأّما اخلاّصة اثلاثلة اليت نلفس انلب فهو تغيريها الطبيعة
ا دلفع كثري من أبدانها حرارة قوّية بالفرح، تكون سببً  يفمن شأن األنفس أن حتدث منها ف حتمله،

وإذا اكنت انلفس قوّيًة خيرج  للهالك. ا لألمراض، بلاآلالم؛ وبرودة قوّية بالغم واخلوف، تكون سببً 
هذا اتلأثّر إىل خارج ابلدن فتصبح هذه انلفس تأثّر ىلع الطبيعة، فقد يمكن أن تكون بعض األنفس 

 [121-120املصدر السابق، ص ]سببًا لرياح حتدث وما شابه ذلك. 

هل معهما القّوة  الاكمل من كمل يف قّوته انلظريّة والعملّية مًعا ومن أضيفتويرى ابن سينا أيضا أّن 
ة الشهوانية مثل ذلّ  يفط الفضائل ثالثة: هيئة اتلوسّ »انلبوّية سيكون يف املرتبة األكمل. حيث يقول: 

الغضبيات  يفط ة والوهميّة، وهيئة اتلوسّ يّ املنكوح واملطعوم وامللبوس والراحة وغري ذلك من الذلات احلسّ 
ط ىف اتلدبريية. ورؤوس واألنفة واحلقد واحلسد وغري ذلك، وهيئة اتلوسّ  ها مثل اخلوف والغضب والغمّ لكّ 

عن الفضيلة انلظرية؛ ومن  خارجة ويهة وحكمة وشجاعة، وجمموعها العدالة، هذه الفضائل عفّ 
 .[508 ، صاإلهليات من كتاب الشفاء]ابن سينا،  «اجتمعت هل معها احلكمة انلظرية فقد سعد

ال يتسىّن إاّل لإلنسان الاكمل، يعين قيادة املدينة الفاضلة أّن يرى  نّهس أوالعجيب عند الشيخ الرئي
يعنّي من خيلفه بعده. ومن  انلّب ومن يكون يف مرتبته، أي انلّب هو املتكّفل بتعيينه، أي ىلع انلّب أن

من  مجلة الصفات اليت يذكرها هلذا اخلليفة يه أصالة العقل، أي أاّل يكون عقله كسبي ا، ويه
اخلصائص اليت ذكرناها سابًقا فيمن توّفرت فيه اخلاّصة انلبوية. ويف هذا أيًضا يرّجح الشيخ الرئيس أن 
يكون اتلعيني بانلّص أوىل من اتلعيني عن طريق اإلمجاع وأهل السابقة، ألّن هذا األخري يؤّدي إىل 

 [503و 502املصدر السابق، ص ]التشّعب والتشاغب واالختالف. 

تأكيد الشيخ ىلع أن يكون اتلعيني بانلّص راجع إىل رضورة أن يكون القائد للمدينة يف مرتبة ورّبما 
اإلنسان الاكمل، وباتلايل ال يعرف اإلنسان الاكمل إاّل إنسانًا اكماًل مثله، وهذا ليس يف مقدور العاّمة 

 مرتبة اإلنسان الاكمل أن يشّخصوه ويعرفوه. امن انلاس، من لم يبلغو
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نسان الاكمل عند الشيخ الرئيس هو من كملت فيه قّوته انلظرّية بأن حيصل هلا العقل املستفاد إذن اإل
وقّوته العمليّة بأن حيصل هلا العدالة، إضافًة إىل اتلحّقق باخلاّصيّة انلبويّة. أو بعبارة أخرى يمكن أن نقول 

تبه هو أن تكتمل فيه القّوة العمليّة إنّه يف نظر الشيخ الرئيس أّن اإلنسان الاكمل ذو مراتب، أوىل مرا
 وانلظريّة. ولكّن هذا ليس آخر املطاف، بل من حتّقق باخلاّصيّة انلبويّة يكون أرشف وأكمل.

 رابًعا: اإلنسان الاكمل الصدرايئ

أّما صدر املتأهّلني فقد توّسع كثرًيا يف حديثه عن اإلنسان الاكمل، وذكره يف جّل كتبه وفّصل فيه 
نظرته إىل اإلنسان الاكمل نظرة جديدة مستوحاة من عرفان ابن عريب، ولكن لم تتوقّف كثرًيا. و

عنده، بل حاول أن خيرج عن احلقل الفلسيف يف عرضه ملثل هذه املباحث؛ وهلذا جنده قد أدخل هذا 
 ابلحث يف دراساته مع إعطائه الصبغة الفلسفّية اليت تتمّتع بها مدرسته.

معريف. وبيان  وجودي وُبعد   ن من بعدين، بُعد  حقيقة اإلنسان الاكمل تتكوّ  نّ يرى صدر املتأهّلني أ
. فيف الرؤية الصدرائيّة كما أّن اإلنسان ةذلك يكون من خالل اتلطّرق لالك ابلعدين ّك واحد ىلع حد

ا اعمل أسايس يف درك العالم األىلع وخالق ه، فهو أيًض يّ ه وسفلالاكمل يمّثل مبدأ اعلم اخللق، علويّ 
ل الك القوسني. منه بدأ قوس الزنول وإيله ينتيه قوس الصعود. فهو يمثّ مجيع العوالم. فاإلنسان الاكمل 

هلا، إحدى قوسيه ه كدائرة انعطف آخرها إىل أوّ ن العالم لكّ أوك»وإىل هذا يشري صدر املتأهّلني بقوهل: 
هلا نقطتان إحداهما نهاية أوالهما وبداية أخراهما ويه اهليوىل، واثلانية نزويلة واألخرى صعودية، و

ىلع اهلل  قيل: ليسبالعكس وهو اإلنسان الاكمل، روح العالم، مظهر اسم اهلل وخليفة الرمحن، كما 
 .[108 ص ات،ي]الشريازي، أرسار اآل« أن جيمع العالم يف واحدبمستنكر 

هو فاإلنسان الاكمل  «الواحد ال يصدر عنه إاّل الواحد» :ىلع القاعدة الفلسفية اليت تقول بناءً و
األتّم.  إوبواسطته يكون العود إىل املبد. «لوالك ملا خلقت األفالك»الواسطة يف رسيان الوجود، أي: 

فنا اهلل معالم بكم عرّ » :كما ورد يف الزيارة اجلامعة ،نكشاف حجب ال غرياوالعود هنا عود معريف و
 .«ديننا

العقل األول »ويف موضع آخر يشري صدر املتأهّلني إىل هذين ابلعدين يف اإلنسان الاكمل بقوهل: 
ذات واحدة ظهرت مرتني، مّرة يف اإلدبار إىل اخللق تلكميل  - ديّةوهو احلقيقة املحمّ  - والروح األخري

. [398 ، ص4 ]الشريازي، تفسري القرآن الكريم، ج« متعاىل، لشفاعته اخلالئق ومّرة يف اإلقبال إىل احلّق 
واإلقبال هو اعلم الرجوع  ،فاملقصود من اإلدبار إىل اخللق هو اعلم ابلدو أو قوس الزنول بعبارة أخرى

 أو قوس الصعود. إىل احلّق 
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يمّثل قوس الزنول، تكمن حقيقة اإلنسان الاكمل يف أنّه هو مبدأ وهو ما  الوجودي، يف ابلعدأّما 
مجع. أنبسط ورسى يف العالم ااخللقة وتكّون العالم. وبعبارة أخرى الوجود بواسطة اإلنسان الاكمل 

ا اقتىض حكم اإلهلية اجلامعة جلميع الكماالت املشتملة ىلع األسماء احلسىن والصفات ه لمّ اعلم أنّ »
مملكة اإلجياد والرمحة ونرش لواء القدرة واحلكمة، بإظهار املمكنات وإجياد املكونات وخلق  العليا بسط

هذا األمر من اذلات األحدية القديمة بغري واسطة  اخلالئق وتسخري األمور وتدبريها، واكن مبارشةً 
نائب ينوب عنه  ة احلدوث، فقىض اهلل سبحانه بتخليفة القدم وذلّ ا، بلعد املناسبة بني عزّ بعيدة جد  
الاكمل يف قوس  فاإلنسان، [108 ، صاملصدر السابق]« والراعية ف والوالية واإلجياد واحلفظيف اتلرصّ 

  .الزنول هو بمثابة العلّة الصورّية

من اتلدوين  ويكمن هذا األمر فيما يتمّتع به اإلنسان الاكمل من جامعّية، وهذه اجلامعّية تشمل الك  
اإلمام جامع »واتلكوين الكهما، يقول الشيخ جوادي آميل يف هذا الشأن ويف وصف اإلمام املعصوم: 
عتبارّية، وهذه الكم اتلكوين واتلدوين، وعنده كتاب احلقيقة والرشيعة، وحميط بالنشأة احلقيقّية واال

 ل واعلم املثال واعلم والطبيعة؛ ألّن الك  اجلامعّية ليست من شأن نظام الوجود بعوامله اثلالثة )اعلم العق
يها سوى الوجود والعدم، وكما أنّها ليست فمن املراحل اثلالث نلظام الوجود تكوين حمض. وال يوجد 

 ... ... يه مفاهيم للعلم احلصويل وحاكية عنه مضامينه يف رتبة نظام اتلدوين للقرآن الكريم، ألّن ّك 
إىل  هم املثل األىلع هل )للقرآن الكريم( إضافةً  يت العصمة والطهارة لكّن اإلنسان الاكمل، وأهل ب

... ومن هنا ليس بمقدور أي موجود ا عتبار الرحبة أيًض جمال اتلكوين الوسيع، متسلّط ىلع منطقة اال
]جوادي  «ا"ا جامعً كونً "بمقدوره أن يصبح  من أن يكون بمستوى جامعّية اإلنسان الاكمل، فهو ال غري

 .[40 ، ص1 أدب فناء املقّربني، ج آميل،

ما هو موجود يف العالم الكبري، هو  ألّن ّك  ؛ اإلنسان الاكمل بالعالم الصغريىلع هذا سيّم  وبناءً     
 [183، ص 7؛ ج 296 ، ص6 ج ،األسفار]الشريازي،  .موجود يف اإلنسان الاكمل بنحو أكمل وأرشف

الاكمل كتاب جامع جلميع الكتب  اإلنسانالاكمل يف هذا ابلعد أّن  اإلنسانا حقيقة وتكمن أيًض 
الاكمل جامع جلميع هذه  اإلنسانة، حيث يقول صدر املتأهّلني ويف وصفه لعوالم الوجود وأّن ياإلهل

إلحاطتها بكلمات اهلل  ؛ها كتب إهلية ودفاتر سبحانيةتها وجزئيتها لكّ يّ هذه العوالم لكّ »ّن إالعوالم، 
"أم  لوقد يقال للعقل األوّ  ة الكهما كتابان إهليان.يّ سة وانلفوس الكّ فعالم العقول املقدّ  اتلامات.

 ."الكتاب املبني" لظهورها فيها تفصياًل  ية الفلكيةوللنفس الكّ  .الكتاب" إلحاطته باألشياء إمجااًل 
اإلنسان الاكمل كتاب  حنا إيلك أنّ وقد لوّ  واإلثبات"."كتاب املحو  وانلفس املنطبعة يف اجلسم اليلك

 .[127 ، صاملبدأ واملعاد]الشريازي، « الكبري ألنه نسخة العالم ؛جامع هلذه الكتب املذكورة
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ل قوس من خالل هذا ابلعد وهو ما يمثّ ته تكمن حقيقأّما يف ابلعد املعريف لإلنسان الاكمل ف
موجود إىل كماهل  ف عليه، فبلوغ ّك موجود يتوقّ  أّن وجود ّك  الصعود، يف أّن اإلنسان الاكمل كما

واملعرفة هنا يه  ،ف ىلع معرفة اإلنسان الاكمل، فبمعرفته يكون بلوغ الكمالبه، يتوقّ  اخلاّص 
يف دراجاتهم ىلع حسب معرفتهم لإلنسان الاكمل.  متفاوتوناألخرى ختضع نلظام التشكيك؛ فبنو آدم 

وباجلملة أبدع اإلنسان الاكمل مثااًل هل تعاىل ذاتًا ووصًفا وفعاًل، »ر املتأهّلني: ويف هذا الصدد يقول صد
ومعرفة هذه الفطرة ابلديعة وانلظم اللطيف والعلم بهذه احلكمة األنيقة واألرسار املكنونة فيها رّس 

هلل األعظم وهو باب ا ، بمعرفة اإلنسان الاكملعظيم من معرفة اهلل، بل ال يمكن معرفته تعاىل إاّل 
إىل العالم األىلع والرصاط املستقيم إىل اهلل العليم احلكيم  والعروة الوثىق واحلبل املتني اذلی به يرتيق

هذا الكتاب املكنون وفهم  والكتاب الكريم الوارد من الرمحن الرحيم، فيجب ىلع ّك أحد معرفة ما يف
 ]الشريازي، تفسري القرآن الكريم، ج« فة اإلمامومعر هذا الرّس املخزون، وهذا معىن وجوب معرفة انلبّ 

 .[401و 400 ، ص4

ه ئا عن اإلنسان الاكمل أمر غري ممكن، فبه يرجع العالم إىل مبدعند صدر املتأهّلني بعيدً  احلّق  فمعرفة
ِ و   نَّ اجل ِ  ُت ق  ل  ا خ  م  و   :ق الغاية من خلق العالم. واليت يه املعرفةوبه تتحقّ  أي  ونِ دُ بُ ع   يِل  الَّ إِ  س  ن  اإل 
وهذا معىن وجوب معرفة انلب، ومعرفة » ق ابلتّة بدون اإلنسان الاكمل.وهذه املعرفة ال تتحقّ  يلعرفون.
ما ة اإلنسان يف النشأة ادلائمة إنّ األّن حي "؛جاهليّةً  من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً ": اإلمام 

 .[401 ، صالسابق ]املصدر« ينطوي يف احلكمة لكّهايه بمعارف احلكمة اإلهلية، واإلنسان الاكمل 
.  [13مصباح الرشيعة، ص ]« من عرف نفسه فقد عرف رّبه» :ويف تفسري احلديث املعروف القائل    

و ىللقوهل تعاىل: »، اقً ّن املقصود بانلفس هنا نفس انلّب حتقّ إاملتأهّلني  يقول صدر
 
ِمِنني  ِمن   انلَِّبُّ أ بِال ُمؤ 

ن ُفِسِهم  
 
ل نفوس املؤمنني، ونّور عقول اآلدميني، احلقيقة انلبوّية، بنور هدايته كمّ  وذلك ألنّ  ؛أ

خروي، فيكون ذاته ة إىل الفعل، وأفاض عليهم العلم انلوري، وأفادهم الوجود األوأخرجهم من القوّ 
اثلبوت الرسمدي، والعلّة يمان فيهم، وحمّصل ذواتهم حبسب الوجود ابلقايئ وتلحّقق احلكمة واإل ةً علّ 

ء مع نفسه باإلماكن، ومع علّته ومكّمله بالوجوب، اليش ألنّ  ؛ء، أوىل به من نفسهالفاعلية لليش
 .[401 ، ص4 ]الشريازي، تفسري القرآن الكريم، ج« ء من اإلماكن وانلقصانوالوجوب والكمال أوىل باليش

حياة اإلنسان يف النشأة ادلائمة »هذا حسب ما يذهب إيله صدر املتأهّلني، يرجع إىل أّن  يف ّك  والرسّ 
من ": قوهل  ما يه بمعارف احلكمة اإلهلية، واإلنسان الاكمل ينطوي يف احلكمة لكّها، وهو مفادإنّ 

ات ولم يعرف من م»مر يشري احلديث املعروف: . وإىل هذا األ[املصدر السابق]« "أطاعين فقد أطاع اهلل
ّن احلرمان من معرفة إ. حيث [331 ، ص32 ، حبار األنوار، ججليسامل] «جاهلّيةً  إمام زمانه مات ميتةً 
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ة احلرمان من احلكمة اإلهلية اليت تكون بها سعادة ادلنيا زنلاإلمام املعصوم أو اإلنسان الاكمل هو بم
 من معادن احلكمة. خايلةً  جاهلّيةً  تكون ميتته ميتةً فواآلخرة. 

آدم  ا يف معرفة بينالاكمل ليس سببً  اإلنسانويمكن أن نشري إىل أبعد من هذا الشأن، وهو أّن 
لم تصل إىل توحيد نفسها أّن املالئكة  ما جاء يف الروايات الصحيحة السندبل وطبق  وحسب، خبالقهم

، عيون الصدوق]. عليه وعليهم أمجعني()صىل اهلل   بمعرفة حممد وآل حممدمعرفته إاّل  اهلل ومعرفته حّق 
 [262 ص ،1 ج، أخبار الرضا

إضافًة إىل هذا يرى صدر املتأهلني أّن اإلنسان الاكمل يتمّتع بمجموعة  من اخلصوصّيات تمّيه عن    
ا ذا أهمّية بالغة يف نظام الوجود. ومن تلك اخلصوصّيات  بقّية أفراد اإلنسان، وجتعل منه موجوًدا خاص 

وأهّمها يه خّصيصتان منهما تتفّرع مجيع اخلصوصّيات األخرى وهما خصوصّية أنّه مظهر السم بل 
 [72 ص ،املظاهر اإلهلية؛ 108 أرسار اآليات، ص ،الشريازي انظر:] واثلانية يه خاصّية االعتدال. اهلل،

اسم لذلات اإلهلية، باعتبار جامعّيته جلميع انلعوت  اهلل"»"أّما األوىل فـيقول يف شأنها أّن    
الشريازي، املظاهر ]"« الكم جوامع : "أوتيتالكمايّلة؛ وصورته "اإلنسان الاكمل". وإيله أشري بقوهل 

. فعظمة هذا االسم تكمن يف كونه مستجمًعا جلميع الصفات اجلمايلة واجلاليلة، [40اإلهلية، ص
كونه صورًة ومظهًرا هلذا االسم األعظم. وباتلايل اإلنسان الاكمل جامع جلميع وجامعية اإلنسان ترجع ل

يف اإلنسان الاكمل واملظهر اجلامع يوجد مجيع ما  كوكذل: »ّر قائاًل الصفات اجلمايلة واجلاليلة. ويستم
ندجمة يف فكما أّن األسماء لكّها، حبسب معانيها اتلفصيلّية م يوجد يف اعلم األسماء ومظاهر اآلفاقية.

معىن اسم "اهلل" جمملة، فكذلك حقائق مظاهرها اليت يه أجزاء العالم الكبري اآلفاقية جمتمعة يف مظهر 
وهو  -اسم اهلل اذلي هو "اإلنسان الاكمل" والعالم الصغري باعتبار، والكبري بل األكرب باعتبار آخر 

وجودات ومباديها وأسبابها وصورها اعتبار إحاطته العلمّية املنبعثة عن معدن علم اهلل جبميع امل
 .[391و 390 ، ص4 تفسري القرآن الكريم، جالشريازي، ]« واغياتها

اإلنسان الاكمل هو  أّما اخلاّصّية اثلانية اليت يه االعتدال، فيه نتيجة للخاّصّية األوىل، فألنّ  
ذه املظهرّية يه األخرى مظهر السم اهلل األعظم اجلامع جلميع األسماء والصفات ىلع حنو االعتدال، ه

تكون ىلع حنو االعتدال. وألنّه مظهر السم اهلل األعظم وهذا االسم يعد رب ا لألسماء، ألنّه يف قّمة 
االعتدال واالستقامة، وعلّة هذا االعتدال هو جامعّية هذا االسم وإحاطته جبميع األسماء الكّيّة 

ّمة االعتدال واالستقامة، وجامع مقام اجلمع واتلفصيل واجلزئّية. وباتلايل مظهره هو اآلخر سيكون يف ق
 ومظهر مقام مجيع األسماء وتفصيل الصفات.
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وهذه اخلّصيصة تعّد من أهم خصوصيات اإلنسان الاكمل؛ وذلك أّن تمايز اإلنسان الاكمل عن بقيّة 
مايلة يف أي موجود املوجودات راجع هلا؛ ألنّه وحسب املباين الوجودية لصدر املتأهلني فإّن ّك صفة ك

ترجع للوجود؛ وهلذا فإّن ّك موجود هو حامل جلميع الصفات اإلهلية، فقط التّصافه باملوجودية؛ ألّن 
الصفات الكمايلة ذاتية للوجود، ولكن ختتلف املوجودات يف كيفّية ظهور الصفات الوجودية فيها، 

ظهر فيه مجيع األسماء والصفات اإليلهة ىلع فتظهر فيها بغلبة اسم ىلع اسم، إاّل اإلنسان الاكمل اذلي ت
 حنو االعتدال.

من اعتدل و»ع به اإلنسان الاكمل، تّ ي يتما االعتدال أيًضا االعتدال املزايج اذلذع ىلع هرّ ويتف
قه فيه أشّد وأتّم وتدبري انلفس انلاطقة وعملها فيه أكمل وأقوم، وذاكؤه لّ مزاجه فترّصف الروح وتع

وكفاك شاهًدا يف ذلك خلق األنبياء والسفراء اإلهلية وخلفائهم املنصوبني من عند  وأسلم.وروّيته أكرث 
اهلل، حيث خلقوا ىلع أعدل األمزجة واخللقة، فاكنوا يف كمال العقل واذلاكء وقّوة الرأي والفطنة، 

عن األمور وباجلملة يف كمال االتّصاف بالصفات اإلهلية وماكرم األخالق وحماسن األفعال واتلزّنه 
 [56 ، ص15 ، منهاج الرباعة يف رشح نهج ابلالغة، ج]حسن زاده «املنّفرة للطباع عنهم خلًقا وخلًقا

إضافًة إىل هاتني اخلاّصّيتني يذكر صدر املتأهلني خصوصّيات  أخرى يمتاز بها اإلنسان الاكمل عن 
 يه ما تسىّم باخلالفة اإلهلّية. غريه، كخاّصّية اخلالفة وأنّه خليفة اهلل ىلع خلقه، وهذه اخلالفة

فكمة اخلالفة ولفظ اخلليفة، يمكن أخذها باعتبارين، األّول أّن هذا اللفظ وهذه الكمة يف حّد 
نفسه غري حامل ألّي قيمة وفضيلة أو رذيلة. وهذا األمر ثابت فيما خيّص اخلالفة احلّسّية واملاكنيّة 

ض؛ إذ إّن قيمتها ترجع إىل األمور االعتبارية اكملناصب والزمانّية، واخلالفة هنا أمر اعتباري حم
القيمة اليت يعطيها املجتمع هلذه املناصب أو  ىاالجتماعّية والرئاسّية واحلكومّية، فيه تتوّقف ىلع مد

 ما يعطيها نفس املتصّدي هلا.
والكماالت وهناك نوع آخر من اخلالفة، ويه اخلالفة اليت تستلزم وجود بعض القابلّيات اخلاّصة 

والفضائل الفرديّة املتّعددة، وكون شخص  خليفًة بهذا انلوع من اخلالفة ال بّد وأن تتوّفر فيه هذه 
والقدرات اخلاّصة. وبهذا املعىن ال يصبح هذا انلوع من اخلالفة أمًرا اعتباري ا  تالقابليات والكماال

الت ينيف الرشط الواقيع للخالفة. إضافة وتوافقي ا؛ ألّن فقدان تلك القابليات واخلصوصّيات والكما
الواقعّية فيه. وبهذا لن تصبح  إىل هذا، كون الشخص خليفًة ديلل ىلع توّفر هذه الكماالت والقابلّيات

اخلالفة يف انلوع اعتباريًة وتوافقيًة، بل هلا يف هذه احلالة جذور يف الواقع، فتصبح بذلك سببًا يف تمّي 
ومزنتله الرفيعة؛ ألّن احلصول ىلع هذا املقام يعين احلصول ىلع ّك القابليات شخص اخلليفة وأفضلّيته 

 بها مقام اخلالفة، واليت تكون منعدمًة يف بقّية أفراد اإلنسان. لّ والكماالت اليت يتط
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وهذا انلوع اثلاين من اخلالفة هو ما يسىّم باخلالفة اإلهلية اليت خيتّص بها اإلنسان الاكمل دون غريه 
أفراد اإلنسان، بل وحّت دون غريه من مجيع املخلوقات. ويه كما يعرّب عنها صدر املتأهّلني أّن من 

غوامض العلوم اليت ال يمكن االّطالع عليها إاّل بتوفيق اهلل عباده عليها بالويح أو ما ينتيم رّسها من 
 [309 ، ص2 تفسري القرآن الكريم، جالشريازي، ]إيله. 

 إِ  كريم جند أنّه عّرف اإلنسان ىلع أنّه هو خليفة اهلل ىلع األرض حني قال:ولو نرجع للقرآن ال
 ين 

 يِف  ل  اعِ ج  
. وصدر املتأهّلني من خالل تفسريه هلذه اآلية يبنّي لزوم [30سورة ابلقرة: ] ةً يف  لِ خ   ِض ر   األ  

لذلات األزيلة و اعلم أنّه لّما اقتىض حكم السلطنة الواجبة »وجود اخلليفة عن اهلل، حيث يقول: 
الصفات العلّية بسط مملكة األلوهّية، ونرش لواء الربوبّية، بإظهار اخلالئق وحتقيق احلقائق، وتسخري 
األشياء وإمضاء األمور، وتدبري املمالك وإمداد ادلهور وحفظ مراتب الوجود ورفع مناصب الشهود، 

ا واكن مبارشًة هذا األمر من اذلات القديمة بغري واسطة بعيدً  بلعد املناسبة بني عّزة القدم وذلّة  -ا جد 
 «حكم احلكيم سبحانه بتخليف نائب ينوب عنه يف اتلرّصف والوالية، واحلفظ والراعية -احلدوث 

 .[302 ، ص2 تفسري القرآن الكريم، جالشريازي، ]
إاّل لإلنسان، ولكن ليس لّك إنسان، بل اإلنسان اذلي  يكون وهذا املقام عند صدر املتأهّلني ال

فإّما أن »وصل يف بلوغه إىل الكمال إىل الفعلّية اتلاّمة وهو ما يقصد به اإلنسان الاكمل، حيث يقول: 
نهاية الكمال( أو يمنعه مانع، األّول هو خليفة اهلل يف العالم، )يبلغ )اإلنسان( بالفعل إىل انلهاية 

أو من أهل  -إن لم يكن الغالب فيه صورة هذه النشأة حبسب كسبه  -من أهل السالمة  واثلاين إّما
. فاخلالفة خاّصة فقط بانلوع [311 ، ص2 ج املصدر السابق،]« الشقاوة إن اكن الغالب عليه صورتها

ط ىلع أحد وحّت ال خيتل األّول وهو اإلنسان اذلي وصل إىل انلهاية بالفعل. وصار إنسانًا اكماًل بالفعل.
 األمر، نقول هنا إّن املقصود من اخلالفة، اخلالفة احلقيقيّة أو اخلالفة بالفعل. 

وهنا جند اتلناغم بني صدر املتأهّلني والشيخ الرئيس يف هذه انلقطة؛ ألنّه وكما سبق وقلنا إنّه حّت 
ي يكون عقله أصياًل أي اإلنسان الاكمل اذل الشيخ الرئيس يقول إّن األحّق بقيادة املدينة الفاضلة هو

ليس كسبّيا، وهذا ال يتحّقق إاّل يف املعصوم. باتلايل حّت ابن سينا يرى أّن األحّق باخلالفة هو اإلنسان 
 الاكمل املتحّقق باخلصوصّية انلبوّية.
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 اْلتيجة

الشيخ من خالل هذا ابلحث رأينا أّن اإلنسان الاكمل يف الفلسفة اإلسالمية وباتلحديد عند  -1
الرئيس هو من كملت فيه قّوته انلظرّية بأن حيصل هلا العقل املستفاد وقّوته العملّية بأن حيصل هلا 

مراتبه هو  العدالة، إضافًة إىل اتلحّقق باخلاّصّية انلبوّية. وهو يرى أّن اإلنسان الاكمل ذو مراتب، وأوىل
خر املطاف بل من حتّقق باخلاّصّية انلبوّية أن تكتمل فيه القّوة العملّية وانلظرّية. ولكن هذا ليس آ

يكون أرشف وأكمل، وهو األحّق بقيادة املدينة الفاضلة، حّت ال تقع يف االختالف والشغب 
 واالحنراف.

أّما عند صدر املتأهّلني فهو يرى أّن اإلنسان الاكمل هو من وصل إىل الفعلّية يف مجيع مراتب  -2
ل، وهذا اجلمع بني الفعلّيات اثلالث ال يتحّقق به إاّل األنبياء انلفس، أي احلّس واخليال والعق

. ويرى أّن اإلنسان الاكمل هو السبب يف إجياد العالم علوّيه وسفلّيه وبه أيًضا يرجع واملعصومني 
ّك إنسان إىل بارئه وخالقه، أي بمعرفته يتحّقق الكمال بلين آدم وتشتّد مرتبتهم الوجوديّة يف قوس 

 الصعود.

ّك من الشيخ الرئيس وصدر املتأهّلني يذهبان إىل رضورة وجود اإلنسان الاكمل يف املدينة  -3
الفاضلة حّت يتحّقق الغرض من إجيادها، وهو تكامل اإلنسان وترّقيه يف سلّم الكمال، وبعيًدا عنه 

نسان الاكمل اذلي بلغ يكون هذا األمر شبه حمال  أو حمااًل تماًما، واخلالص وانلجاة ال يكون إاّل باإل
      وحتّقق جبميع صفات وأسماء اهلل تعاىل.   

بناًء ىلع الفلسفة اإلسالمية ال يمكن ألحد معرفة حقيقة اإلنسان بعيًدا عن اإلنسان الاكمل،   -4
، فال بّد من ابلحث عن اإلنسان واتلفّكر يف حقيقة اإلنسان أي بعيًدا عن األنبياء واملعصومني 

وكما رأينا سواء  عند ابن سينا أم عند صدر املمتأهّلني ال يمكن للمدينة أن تقوم وتستقيم الاكمل، 
بعيًدا عن اإلنسان الاكمل. وعندما نقول املدينة نقصد املدينة بشأنها وشؤونها، ومن أهّم شؤونها يه 

 حتصيل املعرفة، أن يتعّرف اإلنسان إىل نفسه.
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