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 مقدمة المركز

تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات 

االسرتاتيجيّة يف سياق منظومة معرفيّة يعكف املركز عىل تظهريها، 

وتهدف إىل بحث  وتأصيل ونقد مفاهيم شكَّلت وملّا تزل مرتكزاٍت 

أساسيًة يف فضاء التفكري املعارص. 

خارطًة  املرشفة  الهيئة  وضعت  الهدف  هذا  تحقيق  إىل  وسعيًا 

شاملًة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضورًا وتداواًل وتأثريًا 

يف العلوم اإلنسانيّة؛ وال سياّم يف حقول الفلسفة، وعلم االجتامع، 

والفكر السيايس، وفلسفة الدين، واالقتصاد، وتاريخ الحضارات. 

أّما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها باآليت:

وتنمية  تشكيل  يف  املركزيّة  وأهميّتها  باملفاهيم  الوعي  أّواًل: 

املعارف والعلوم اإلنسانيّة وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتايل التعامل 

النظريّات  معها كرضورٍة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرُّف عىل 

واملناهج التي تتشّكل منها األنظمة الفكريّة املختلفة. 

ثانًيا: إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي 

غالبًا ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد 

منها. ال سيّام وأّن كثريًا من اإلشكاليّات املعرفيّة ناتجة من اضطراب 

الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقيّة. 

ثالًثا: بيان حقيقة ما يؤّديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام 
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الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتّب عىل هذا التوظيف من آثاٍر 

سلبيٍة بفعل العوملة الثقافيّة والقيميّة التي تتعرَّض لها املجتمعات 

العربية واإلسالميّة، وخصوًصا يف الحقبة املعارصة. 

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعيّة  املعاهد  رفد  رابًعا: 

الفكريّة بعمٍل موسوعٍي جديٍد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضاًل  العلميّة،  استخداماته  ومجال  االصطالحيّة، 

وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى. 

وانطالقًا من البعد العلمي واملنهجي والتحكيمي لهذا املرشوع، 

فقد حرص املركز عىل أن يشارك يف إنجازه نخبٌة من كبار األكادمييني 

والباحثني واملفّكرين من العاملني العريب واإلسالمي. 

 * * *
استقراء  خالل  من  الهيومانّية  مبفهوم  التعريف  إىل  الدراسة  هذه  سعت 

أبرز مظاهرها وتياراتها التاريخية: اإلنسانوية التقليدية، واإلنسانوية املسيحية 

اإلصالحي  االتجاه  ذات  املسيحية  واإلنسانوية  التقليدي،  االتجاه  ذات 

الديني، واإلنسانوية املسيحية ذات االتجاه اإلصالحي الديني، واإلنسانوية 

املناوئة للدين )اإلنسانوية اإللحادية(، واإلنسانوية األدبية والثقافية والفنية، 

املاركسية،  واإلنسانوية  العلامنية،  واإلنسانوية  الفلسفية،  واإلنسانوية 

واإلنسانوية الرباغامتية، واإلنسانوية الوجودية. كام تعرّضت الدراسة إىل 

وإن هذه  الغرب.  لثقافة وحضارة  املختلفة  املراحل  اإلنسانوية يف  أنواع 

املراحل ـ طبقاً للتبويبات املعروفة ـ عبارة عن: املرحلة القدمية، ومرحلة 

واملسيحية  األوىل،  املسيحية  املرحلة  املشتملة عىل  الوسطى  العصور 

الكنسية، ومرحلة عرص النهضة، واملرحلة الحديثة املشتملة عىل املرحلة 

األوىل وعرص التنوير، واملرحلة املعارصة.

والحمد لله رب العاملني

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية



الفكر  تاريخ  يف  عليه  والتعرّف  اإلنسان  حول  للحديث  إن 

تاريخية قدمية وعريقة ومرموقة. وقلام نجد هناك  البرشي، جذوراً 

نحلة أو تياراً فكرياً مل يبحث بشأن اإلنسان، ومل يتطرّق إىل نوع من 

البحث األنرثوبولوجي. وبعبارة فلسفية وتقليدية، رمبا أمكن القول: 

إن اإلنسان منذ أن أدرك نفسه عىل املستوى »الذهني«، وأخذ ينظر 

الله  قبيل:  من  ومتعلقات  »العينية«،  األمور  إىل  بالقياس  نفسه  إىل 

والعامل واألشخاص اآلخرين، وجد نفسه مضطراً ـ يف التعاطي مع 

يتعرّف عىل منزلته  بنفسه أوالً، وأن  التعريف  ـ إىل  هذه املقوالت 

ليصل  للتعامل؛  مناسبة  طريقة  يسلك  ثم  ثانياً،  العامل  يف  وموقعه 

والتعبري  تفسريها  يتّم  التي  الحياة  من  الغاية  إىل  املطاف  نهاية  يف 

األشخاص  واختالف  لتنّوع  تبعاً  ومختلف  متنوع  بشكل  عنها 

والجامعات. وقد استدعى هذا النوع من األمور يف الدرجة األوىل 

رضورة الخوض يف علم األنرثوبولوجيا، ثم إذا تم البحث عن املبدأ 

واملعاد أيضاً، يكتسب معناه ومفهومه من الزاوية اإلنسانية. وليس 

من نافل القول أن يعترب اإلمام عيل ـ يف حديث بليغ، قال فيه: 

»رحم الله امرءاً علَم من أين، ويف أين، وإىل أين«  ـ سعادة اإلنسان 

رهن مبعرفة نسبة اإلنسان إىل العنارص الثالثة الهاّمة، وهي: املبدأ، 

والحال، واملنتهى.

قبيل:  من  األنرثوبولوجيات،  من  مختلفة  أنواعاً  نواجه  واليوم 

ف
ّ
مقّدمة المؤل
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واألنرثوبولوجيا  الفلسفية،  واألنرثوبولوجيا  الدينية،  األنرثوبولوجيا 

تنظر كل  العرفانية وما إىل ذلك، حيث  التجريبية، واألنرثوبولوجيا 

خاصة،  زاوية  من  اإلنسانية  واملقوالت  اإلنسان  إىل  منها  واحدة 

وتقّدم صورة خاصة عن اإلنسان. بيد أن أحد اآلراء املؤثرة والواسعة 

اتجاه  هو  الغربية،  الفلسفات  إىل  الغالب  يف  منشأها  يعود  والتي 

»اإلنسانوية«  مبصطلح  عنه  التعبري  يتم  والذي  اإلنسان«  »محورية 

وهو املوضوع الذي يتّم التعرّض إىل بحثه يف هذا الكتاب بوصفه 

معادالً ملا يعرف يف اللغة اإلنجليزية بـ »الهيومانية« . إن هذه الرؤية 

التي تعود يف سابقتها وجذورها إىل الثقافة والحضارة الغربية، بلغت 

ذروتها يف عرص النهضة، وتم تنظيمها يف املرحلة الحديثة، وتركت 

ويأيت  الغرب.  يف  الفكرية  التيارات  أكرث  عىل  اآلن  حتى  تأثريها 

التعبري بـ »الرؤية« عن اإلنسانوية من حيث صعوبة اعتبار الهيومانية 

من  الكثري  مثل  ـ  هنا عمدنا  مستقلة، ومن  فلسفية  مدرسة  بوصفها 

الباحثني واملحقني يف حقل اإلنسانوية ـ إىل اإلحجام عن إطالق 

عنوان املدرسة أو الفلسفة عىل مفهوم اإلنسانوية، واكتفينا بالتعبري 

وضع  إىل  أمكنها  ما  تسعى  التي  الرؤية  وهي  »الرؤية«؛  بـ  عنها 

اإلنسان يف مركز تفكريها، وتعمل قبل كل يشء عىل تأصيل تطوير 

طاقات اإلنسان وتفجريها. وبطبيعة الحال فإن هذه الرؤية مل ترس 

الثقافة والفلسفة الغربية، بل  عىل وترية واحدة ومتناغمة يف تاريخ 

شهدت منعطفات كثرية، وال سيّام بعد مرحلة عرص النهضة؛ األمر 

الذي يستدعي منتهى الدقة يف تقديم تعريف واضح عن اإلنسانوية، 

بحيث يكون جامعاً ومانعاً، واالبتعاد عن التعاريف السطحية وغري 

العلمية أحياناً. 
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لقد تم السعي يف هذه الدراسة ـ من خالل االستعانة باملصادر 

إىل  ـ  اإلنسانوية  الرؤية  ذوي  من  املفكرين  سيام  وال  الغربية، 

التعريف بأهم االتجاهات اإلنسانوية يف فلسفة الغرب، مبعزل عن 

أّي نوع من األحكام بشأن اإلنسانوية. وفيام ييل ال بّد من التذكري 

بعدد من النقاط حول هذه الدراسة، وهي كاآليت:

1ـ  لقد اكتفينا يف هذه الدراسة بالتعريف بأنواع اإلنسانوية، ومن 

هنا وجدنا من األجدر تسمية هذا الكتاب بعنوان »الهيومانية، دراسة 

تحليلية نقدية لألسس والجذور«. ومن الجدير ذكره أن كل واحدة 

من اإلنسانويات املذكورة يف هذا الكتاب يستحق أن يعقد له بحثاً 

تفصيلياً ودراسة مستقلة.

لـ »فريدريك  الدراسة عىل أساس مقال  تنظيم هذه  تّم  ـ لقد   2

إدواردز« بعنوان: »ما هي اإلنسانوية؟«. وعملنا يف هذه املقالة عىل 

تاريخي  إطار  ويف  باختصار  اإلنسانوية  أنواع  مبختلف  التعريف 

املقال،  هذا  املذكورة يف  اإلنسانويات  أهم  بني  من  إن  وتوجيهي. 

عبارة عن: اإلنسانوية التقليدية، واإلنسانوية املسيحية ذات االتجاه 

الديني،  اإلصالحي  االتجاه  ذات  املسيحية  واإلنسانوية  التقليدي، 

واإلنسانوية  اإللحادية(،  )اإلنسانوية  للدين  املناوئة  واإلنسانوية 

األدبية والثقافية والفنية، واإلنسانوية الفلسفية، واإلنسانوية العلامنية، 

واإلنسانوية املاركسية، واإلنسانوية الرباغامتية، واإلنسانوية الوجودية. 

ويُعّد هذا التبويب والتقسيم من وجهة نظر كاتب السطور أفضل بكثري 

من التقسيامت املوجودة يف املصادر الغربية األخرى. لقد تعرّضنا يف 

هذه الدراسةـ  بعد التعريف باإلنسانوية وأنواعها وأقسامها عىل أساس 
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تبويب فريدريك إدواردزـ  إىل الدراسة التاريخية ألنواع اإلنسانوية يف 

املراحل املختلفة لثقافة وحضارة الغرب. وإن هذه املراحل ـ طبقاً 

للتبويبات املعروفة ـ عبارة عن: املرحلة القدمية، ومرحلة العصور 

واملسيحية  األوىل،  املسيحية  املرحلة  عىل  املشتملة  الوسطى 

املشتملة عىل  الحديثة  واملرحلة  النهضة،  ومرحلة عرص  الكنسية، 

املرحلة األوىل وعرص التنوير، واملرحلة املعارصة.

إن كل واحد من هذه املراحل كان لها إنسانويات أو إنسانويات 

خاصة، من ذلك أننا يف عرص النهضة وحده ـ عىل سبيل املثال ـ ال 

نواجه نوعاً واحداً من اإلنسانوية، وإمنا نواجه أنواعاً من اإلنسانوية، 

مثل: اإلنسانوية األدبية، واإلنسانوية املسيحية، واإلنسانوية املناوئة 

بحث  الدراسة  هذه  من  والغرض  اإللحادية.  اإلنسانوية  أو  للدين 

أنواع اإلنسانوية ضمن املسار التاريخي. ومن الجدير ذكره حيث أن 

العلامنية، فقد  التي تحكم الغرب هي اإلنسانوية  الراهنة  اإلنسانوية 

سعى كاتب السطور إىل اإلشارة إىل هذا االتجاه اإلنسوي / العلامين 

يف مختلف العصور التاريخية، ولو عىل نحو االختصار، وعليه نرجو 

من القارئ الكريم أن ال يربم بنا إذا نحن أكرثنا من استعامل املصطلح 

الرتكيبي لإلنسانوية العلامنية خالل األبحاث القادمة.

* * *

الجزيل  بالشكر  أتقّدم  أن  عيّل  الواجب  من  أرى  الختام  ويف 

العون  يد  يل  وقدموا  واكبوين  الذين  الفضل  أصحاب  جميع  من 

واملساعدة منذ بداية هذه الدراسة وحتى نهايتها.



الكلّيات

الفصل األّول





مفهوم الهيومانية أو اإلنسانوية

من  »الهيومانية«]1]  بأن  القول  إىل  الباحثني  أكرث  يذهب 

لهذا  طبقاً  للميالد]2].  عرش  التاسع  القرن  يف  املبتكرة  املفردات 

الرأي كان املحققون األملان يف عام 1808 م هم أول من وضع 

املفردة األملانية »Humanismus« لإلشارة إىل نوع من املفهوم 

كام  والالتينية،  اليونانية  الكالسيكية  األدبيات  عىل  يؤكد  الذي 

للداللة  اإلنجليزية  اللغة  يف   »Humanism« مفردة  استعامل  تّم 

للميالد  عرش  التاسع  القرن  بعد  وأما  أيضاً]3].  املعنى  هذا  عىل 

طرح  وتم  املعاين،  من  الكثري  يف  الهيومانية  لفظ  استعمل  فقد 

بّد من االلتفات إىل أن الوضع األول  التفاسري له. وال  الكثري من 

أبداً  للهيومانية، وتطبيقاتها واستعامالتها الالحقة مل يكن منفصالً 

الفهم  أن  بحيث  املفردة؛  هذه  الستعامل  التاريخي  املايض  عن 

إال من خالل  ممكناً  يغدو  الهيومانية ال  والدقيق ملعنى  الصحيح 

البحث التاريخي لوضع هذه املفردة.

ومفردة  األملانية،  األدبيات  يف   »Humanismus« مفردة  إن 

»Humanism« يف اللغة اإلنجليزية، من مشتقات »Human« التي 

أو  الرتاب  »Humus« مبعنى  الالتيني  تعود بجذورها إىل املفهوم 

اإلنسان،  أو  األريض  الكائن  تعني   »Homo« كلمة  وإن  األرض. 

[1[- Humanism 

[2[ - Alister E. Mc Grath; Reformation Thought; p. 42.

]3]- وقد اشتهر هذا النوع من اإلنسوية الحقاً باسم اإلنسوية األدبية أو إنسوية عرص النهضة؛ وهي 

اإلنسوية التي تبلورت يف مرحلة عرص النهضة، وكانت تؤكد عىل مفاهيم األدبيات الكالسيكية 

اليونانية والرومانية القدمية.



الهيومانّية16

ملفردات:  األويل  الوضع  وإن  اإلنساين.  مبعنى   »Humanus«و

بوصفه  اإلنسان  يُحدد   »Humanus«و  ،»Homo«و  ،»Humus«

كائناً أسمى من بني سائر الكائنات واملوجودات األرضية األخرى، 

كام مُييّزه من سائر الكائنات الساموية األخرى، ونعني بها اآللهات 

.[1[»Divinus«

الغرب،  الناس يف  وبني سواد  الرومية   / اليونانية  املرحلة  ويف 

Philanthro-( شائعة يف حّب اإلنسان »Humanitas »كانت كلمة 

تجاه  اإلنساين  واإلحساس  الشعور  من  نوع  منها  يُراد  وكان   ،)pia

املفهوم  هذا  يف   »Humanitas« كلمة  وكانت  بأجمعهم.  الناس 

تعني نوعاً من البُعد األخالقي. كام كان الكتاب الروميون يف هذه 

بَيديا  كلمة  مفهوم  يف   »Humanitas« كلمة  يستعملون  املرحلة 

»Paideia« اليونانية؛ مبعنى »تعلم العلوم اإلنسانية«]2].

اإلنسان  مطمح  وغاية  أمل  هي   )Humanitas( الهيومانية  إن 

األشخاص  سائر  من  نفسه  متييز  بواسطتها  يروم  حيث  الرومي، 

اآلخرين، مبعنى أن يفصل نفسه عن غري الروميني من الناس، ممن 

كانوا يدعونهم بـ »الرببر«، ليثبتوا بذلك أفضليتهم عىل من سواهم. 

يقول هايدغر يف هذا الشأن:

اإلنسانية  تجلّت  حيث  الرومية  الجمهورية  عرص  »يف 

[1[- Tony Davies; Humanism; p. 126.

تعليم  يتم  اليوناين؛ حيث  باملجتمع  الخاص  والتعليم  الرتبية  تعني  اليونان  عند  البَيديا  إن   -[2[

وتربية األشخاص املثاليني والُنخب مبا يتناسب مع الثقافة اليونانية.

Paul Edwards; Encyclopedia of Philosophy; Vol. 3; p. 70.
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األوىل.  للمرّة  املُسّمى  هذا  تحت  استعاملها  وتّم  بوضوح 

حّل اإلنسان اإلنساين )humanus Homo( يف قبال اإلنسان 

الرببري )barbarus Homo(؛ بيد أن اإلنسان اإلنساين هنا 

هو ذات اإلنسان الرومي، الذي يعمل عىل تطوير الفضائل 

الرومية من خالل »تجسيد« ما يطلق عليه اليونانيون مفهوم 

 »Paideia« مفردة  ترجمة  وقد متّت   ...  »Paideia« التعليم 

الكينونة  إن   .)Humanitas( »اإلنسانية«  إىل  املعنى  بهذا 

الرومية بوصفها صفة تخّص اإلنسان الرومي، إمنا تكمن يف 

مثل هذه اإلنسانية«]1].

وعىل هذا األساس نجد يف املرحلة اليونانية / الرومية، تسلالً 

العلوم  )تعلّم  والرتبوي  اإلنسان(  بحّب  )الشعور  األخالقي  للبُعد 

اإلنسانية( إىل مفردة الهيومانية. كام نالحظ يف أعامل بعض الكتاب 

بيان  مع  املعنيني،  هذين  كال  إىل  إشارة  الحقبة  تلك  يف  الرومني 

االختالف بينهام أيضاً:

وهو  اإلنسان،  حّب  تعني   »Humanitas« كلمة  »إن 

مفهوم شائع يريده عاّمة الناس عند استعاملهم لهذه املفردة، 

فهي تدّل عىل نوع من املزاج والشعور املحّب لكل الناس 

دون أّي متييز واختالف، وأما الذين يتكلمون باللغة اليونانية 

استعامل  عند  يريدون  فإمنا  صحيح،  بشكل  ويستعملونها 

اليونانيون  يسّميه  الذي  اليشء  ذات   »Humanitas« كلمة 

]1]- مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول النزعة اإلنسانية(؛ الرنس كهون، از 

مدرنيسم تا پست مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 287.
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اإلنسانية«،  العلوم  واكتساب  »تعلّم  مبعنى  »Paideia«؛ 

والذين يعيشون شغف تعلّم هذه العلوم هم األشّد إنسانوية 

من سائر األفراد]1].

ويف العصور الوسطى أضحت كلمة »Humanitas« تستعمل 

يف قبال كلمة »Divinitas« مبعنى أن كلمة »Divinitas« أخذت 

ترتبط مبساحات من املعرفة والنشاط الضارب بجذوره يف الديانة 

فصارت   »Humanitas« كلمة  وأما  املقّدس؛  والكتاب  املسيحية 

تطلق عىل مساحات ترتبط ـ بشكل وآخر ـ بالحياة الدنيوية للناس. 

تأثري  من  مبنأى  يكن  مل  األخري  القسم  هذا  فإن  الحال  وبطبيعة 

الكتابات واألفكار الرومية واليونانية.

ويف أواخر العصور الوسطى ومع بداية عرص النهضة، تّم للمرة 

الثانية إحياء اآلمال اإلنسانية للعرص القديم عن الكتاب واملؤلفني 

الوسطى  العصور  ثقافة  من  خالصهم  طريق  ينشدون  كانوا  الذين 

يف العودة إىل ثقافة العرص القديم )األعم من اإلغريقية والرومية(، 

اإلنسان  طموح  تحّول  وبذلك  الكالسيكية]2].  النصوص  وإحياء 

الرومي  اإلنسان  وطموح   ،)Paideia( بالبَيديا  املتمثل  اليوناين 

عرص  إنسان  طموح  إىل   ،)Humanitas( بالهيومانية  املتمثل 

النهضة. لقد كان إنسان عرص النهضة يروم وضع طموحه ـ املتمثل 

الرببرية  اإلنسانية  قبال  ـ يف  األفضل  اإلنسانية  بوصفها  بالهيومانية 

للعصور الوسطى. 

[1[- Eliza Steelwater; “Humanism”; Encyclopedia Of Applied Ethics; Vol. 2, p. 642.

طوين دايفس، اومانيسم )اإلنسوية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عباس مخرب، ص 171.

]2]- كان مفكرو عرص النهضة، يعتربون كشف النصوص الكالسيكية والرجوع إىل ثقافة املرحلة 

القدمية، مبنزلة اكتشاف الواقعية من جديد.



19 الفصل األول: الكلّيات

قالت إليزا استيل يف هذا الشأن: 

»لقد كان املرتجمون وأساتذة آثار املرحلة الكالسيكية]1] 

ـ وجلّهم من اإليطاليني ـ يسّمون أنفسهم »Umanisti«. وإن 

االستعامل املتكرر  للكلمة اإليطالية »Umanisti« يف هذه 

املرحلة  يثبت أن املفكرين يف عرص النهضة ـ واإليطاليون 

منهم يف الدرجة األوىلـ  كانوا يسعون إىل »هيومانية« املرحلة 

 .»Humanitas« اليونانية / الرومية، التي يطلقون عليها اسم

والتعليمي  األخالقي  املعنيني  كال  أن  البني  يف  وامللفت 

 »Humanitatis« يف  موجود   ،)Humanitas( للهيومانية 

أيضاً؛ وعىل هذا األساس فإن كلمة »Humanitatis« بدورها 

 ،)Philanthropia( تستعمل يف معنيني، وهام محبة اإلنسان

وتعلم العلوم اإلنسانية )Paideia( أيضاً«]2].

املرحلة  النهضة عن  مرحلة عرص  اختالف  فإن  الحال  وبطبيعة 

القدمية يكمن يف أن البُعد التعليمي )Humanitatis( منها، يغلب عىل 

بُعدها األخالقي؛ مبعنى أن »Umanisti« عرص النهضة يف الدرجة 

األوىل أديب مطلع عىل األدبيات الكالسيكية والتقليدية، حيث يسعى 

من خالل تعلّم العلوم اإلنسانية إىل الحصول عىل أهدافه األخالقية 

املتمثّلة بالبسط الكامل والتام لجميع الفضائل اإلنسانية.

]1]- الكالسيكية: تشري الكالسيكية أو االتباعية يف الفنون إىل الفرتة القدمية يف التقليد الغريب، 

يف  ـ  الكالسيكية  وتعّد  محاكاته،  إىل  التقليديون  سعى  الذي  للذوق  املعياري  اإلطار  بصفتها 

شكلها األكرث نقاء ـ اتجاهاً جاملياً قامئاً عىل املبادئ املرتّسخة يف الثقافة والفن واألدب لدى 

اإلغريق والرومان القدامى. )املعرّب(.

[2[-  Ibid, p. 642.
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منذ أوائل القرن الخامس عرش للميالد يف إيطاليا، كانت »العلوم 

األدبيات  للتعرّف عىل  العلوم املالزمة  عادة عىل  تطلق  اإلنسانية« 

الكالسيكية والتقليدية؛ مبعنى قواعد اللغة، وفنون املعاين والبيان 

التي  األخالق،  وفلسفة  والتاريخ  والشعر،  والبالغة(،  )الفصاحة 

Studia Hu- اإلنسانية«  »العلوم  مصطلح  بأجمعها  عليها  )يطلق 

manitatis(]1]. ويف هذه املرحلة تقريباً )أي يف الفرتة الفاصلة ما 

عرش(،  السادس  القرن  أواخر  إىل  عرش  الخامس  القرن  أواخر  بني 

 »Umanisti« تعادل كلمة »Humanism« كانت الكلمة اإلنجليزية

اإليطالية؛ حيث وضعت للداللة عىل األديب الحاذق يف الدراسات 

السادس عرش،  القرن  الالتينية]2]. وعىل هذا األساس حتى حوايل 

مل تكن مفردة الهيومانية تستعمل مقرونة بـ )الحقة »ism«(. وعليه 

فإن هذه الكلمة ـ كام سبق أن ذكرنا ـ قد تّم وضعها يف أوائل القرن 

التاسع عرش يف أملانيا من قبل املحققني الذين كان لهم شغف أديب 

وضعها  وتم   ،»Humanismus« بصيغة  الكالسيكية(،  )باألدبيات 

بالتوازي يف اللغة اإلنجليزية عىل شكل »Humanism«. وبطبيعة 

تعرّب   »Humanismus«و  »Humanism« مفرديت  كلتا  فإن  الحال 

 »Humanist« يف اللغة اإليطالية أو الـ »Umanisti« عن مفهوم الـ

ذات  الهيومانية يف  استعامل  تم  فقد  وبذلك  اإلنجليزية،  اللغة  يف 

[1[- Encyclopedia of Brritanica; vol. 15; p. 665. Alister McGrath; Reformation 

Thought; p 42.

]2]- هناك اختالف يف اآلراء بشأن التاريخ الدقيق لوضع الكلمة اإلنجليزية »Humanist« للداللة 

عىل هذا املعنى، فهناك من قال إنها تعود إىل أواخر القرن الخامس عرش، وهناك من قال إنها تعود 

بالتحديد إىل عام 1589 م. انظر يف هذا الشأن:

Encyclopedia of Brritanica; vol. 15; p. 665. Alister McGrath; Reformation Thought; 

p. 42.
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املعنى الذي يُفهم من كلمة »Umanisti« أو »Humanist«؛ مبعنى 

منط من التعلق بالتعلم والرتويج للنصوص الكالسيكية واألدبيات 

اليونانية والالتينية، التي كانت تشري يف الغالب إىل الهيومانية األدبية 

يف مرحلة عرص النهضة.

الهيومانية  ابتعدت  فقد  للميالد  عرش  التاسع  القرن  بعد  وأما 

]ونحن نعرب عنها يف  هذا الكتاب مبصطلح  اإلنسانوية[ عن مفهومها 

يف  تعريفها  ويتم  تستعمل  وصارت  بالتدريج،  واألديب  التعليمي 

والذي  للكلمة  الخاص  باملعنى  اإلنسانوية  أي  وكيل،  عام  مفهوم 

يعرّب عن نوع من االنتامء الخاص إىل »اإلنسان«. وفيام ييل نشري 

إىل مناذج من هذه التعريفات:

1 ـ إن اإلنسانوية »عبارة عن كل نوع من اآلراء أو اآلفاق الفكرية 

وللتجارب  لإلنسان  رفيعة  استثنائية  قيمة  بوجود  القائلة  والفلسفية 

والرغبات والحقوق اإلنسانية«]1].

2 ـ إن اإلنسانوية »تطلق عىل مجموعة من العقائد، واألساليب، 

اإلنسان  عىل  ومحوري  أسايس  بشكل  تؤكد  التي  والفلسفات 

واألبعاد اإلنسانية«]2].

يف  اإلنسانوية  بتعريف  الفلسفية  راتلج  موسوعة  قامت  كام 

معناها العام، بالقول:

املرتبطة  املفاهيم  من  مجموعة  عىل  تحتوي  اإلنسانوية  »إن 

[1[- Eliza Steelwater; Encyclopedia of Applied Ethics; p. 641.

[2[- Encyclopedia of Brritanica; vol. 15; p. 665.
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ببعضها حول ماهية وطبيعة اإلنسان، والخصائص والطاقات والرتبية 

اإلنسانوية  تعريف  وميكن  لألشخاص.  اإلنسانية  والقيَم  والتعليم 

املدعيات  من  متناغم  فلسفي  نظام  أنها  عىل  املعاين  من  مبعنى 

والتعليمي،  واألبستمولوجي،  األنطولوجي،  الحقل  يف  األساسية 

اعتبارها  ميكن  آخر  ومبعنى  والسيايس.  واألخالقي  والجاميل، 

الطبيعة  حول  ببعضها   املرتبطة  املسائل  من  سلسلة  أو  منهجاً 

والخصائص اإلنسانية لألفراد«]1].

كام يتضح من التعاريف أعاله، فقد تم التعريف باإلنسانوية يف 

بعض املوارد بأنها عبارة عن اآلراء واألساليب ومجموعة املعتقدات 

أو النظام الفلسفي. ولكن الذي يبدو هو أن الوجه الجامع والنقطة 

املشرتكة بني جميع هذه التعاريف، هو القول بأن اإلنسانوية عبارة 

وإن  اإلنسان.  محورية  عىل  التأكيد  فيه  يتّم  خاص،  »اتجاه«  عن 

للتعبري بـ »االتجاه« نقطتني:

1 ـ عىل الرغم من أن اإلنسانوية هي نوع من االتجاه الفكري، 

أنها  إال  اإلنسانية،  واألبعاد  اإلنسان  نحو  االهتامم  توجيه  وتريد 

نجد  قد  هنا  ومن  بعينه؛  فلسفي  نظام  أو  فكرية  مبدرسة  تتعلق  ال 

االتجاهات اإلنسانوية يف صلب الكثري من األفكار، ومن هنا ميكن 

حرص  إىل  حاجة  هناك  تكون  أن  دون  إنسانوية،  مدارس  اعتبارها 

ستيل  إليزا  تعبري  حد  وعىل  خاص.  فكري  نظام  ضمن  اإلنسانوية 

ـ ميكن  اإلخالق  معارف  دائرة  »اإلنسانوية« يف  مقال  كاتبة  ـ  ويرت 

الفلسفات  من  مجموعة  ضمن  تندرج  أن  اإلنسانوية  للفلسفات 

[1[- Routledge Encyclopedia of Philosophy; Vol. 4; p. 528.
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قبيل:  من  الغربية،  غري  والفلسفات  الوجودية،  قبيل:  من  الغربية، 

الكونفوشيوسية، وكذلك الفلسفات الجديدة والقدمية]1].

وبطبيعة الحال فإن هذا التوّجه واالتجاه قد اشتّد عىل نحو خاص 

يف الثقافة الغربية يف مرحلة عرص النهضة واملرحلة الحديثة؛ بحيث 

أن مفهوم اإلنسانوية يف األعامل الغربية كان يستدعي ـ عىل الدوام 

ـ عرص النهضة والحداثة. كام رصّحت بعض املدارس واملذاهب 

يف  والشخصانية  والوجودية   والرباغامتية  املاركسية  قبيل:  من 

القرنني األخريين بإنسويتها بشكل وآخر.

الفكرية  املذاهب  من  الكثري  عىل  العثور  ميكن  ناحية  ومن 

املختلفة التي كانت تبدي اهتامماً إىل اإلنسان بشكل وآخر، ومن هنا 

ميكن اعتبارها ـ مع يشء من التسامح ـ من املذاهب ذات االتجاه 

اإلنسوي؛ ولكن من ناحية أخرى فإن نوع االهتامم واإلنسانوية يف 

هذه املذاهب الفلسفية والفكرية مختلف، بحيث أنه مبا يتناسب مع 

املباين الفلسفية والفكرية املختلفة بشأن اإلنسان، تتغري القيم واألبعاد 

اإلنسانية واملعاين واملفاهيم اإلنسانوية بدورها أيضاً. ومن هنا فقد 

بشأن  ومانع  جامع  واحد  تعريف  تقديم  عن  الباحثني  بعض  أحجم 

اإلنسانوية، واعتربها عىل الدوام اتجاهاً يتشخص بإضافة قيد ومضاف 

إليه بوصفه مذهباً؛ من ذلك مثالً أن اإلنسانوية املاركسية تعرّب عن نوع 

من االتجاه املاركيس إىل اإلنسان، ورؤية هذا املذهب إىل اإلنسان 

والقيم اإلنسانية، واإلنسانوية املسيحية، تعكس اإلنسانوية التي تعمل 

عىل تعريف اإلنسان يف إطار خاص من املسيحية.

[1[- Eliza Steelwater; Encyclopedia of Applied Ethics; Vol. 2, p. 641.
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اإلنسانويات  من  عدداً  نواجه  سوف  ذكره  تقدم  ما  إىل  بالنظر 

املختلفة، التي يصعب جمعها ضمن عنوان وتعريف واحد، بل رمبا 

كان ذلك رضباً من املحال؛ ومن هنا فإن اإلنسانوية يتم تعريفها تارة 

الفلسفات، وطوراً حتى  التاريخية، وتارة بحسب  بحسب املراحل 

عىل  تستحوذ  التي  املوضوعات  إىل  بالنظر  أو  الفالسفة  بحسب 

اهتامم املفكرين.

أنواع اإلنسانوية

لقد قام فريدريك إدواردز الباحث يف الشأن اإلنسوي يف مقالة 

يف  اإلنسانوية  التيارات  أهم  بتلخيص  عام،  تقسيم  ويف  له  جامعة 

الثقافة الغربية قدمياً وحديثاً، وذلك عىل النحو اآليت]1]:

اإلنسانوية القديمة )اإلنسانوية التقليدية(:

 وهذه اإلنسانوية تشري بشكل رئيس إىل املباين النظرية لفالسفة 

مبعنى  التجريبية،  االتجاهات  ذوي  من  سقراط،  عرص  قبل  ما 

القدمية  اليونان  يف  السفسطائيني  والفالسفة  الطبيعيني،  الفالسفة 

الذي أّدى إىل وضع اإلنسان بوصفه  وتشكيكاتهم املعرفية، األمر 

فاعالً معرفياً محط اهتامم املفكرين والفالسفة.

إنسانوية العصور الوسىط: 

الفالسفة  رؤية  يف  تبلور  قد  اإلنسانوية  من  النوع  هذا  إن 

املسيحيني يف القرون الوسطى؛ ولذلك فهي إنسانوية دينية مقتبسة 

[1[- Frederick Edwords; “What is Humanism”; in: The American Humanist 

Association.com.
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ـ  بشكل خاص  واملسيحية  ـ  الدينية  اإلنسانوية  إن  املسيحية.  من 

األصول  إطار  يف  اإلنسان  وازدهار  اإلنسان  شأن  عن  تدافع  رؤية 

والتعاليم املسيحية.

إنسانوية عرص النهضة: 

النهضة ـ يف أواخر  التي تبلورت يف مرحلة عرص  الرؤية  وهي 

القرن الرابع عرش وحتى القرن السادس عرش للميالدـ  بفعل االهتامم 

باإلنسان وقيمته وكرامته، وتّم بسطها يف البُعد الديني وغري الديني. 

العصور  يف  املسيحية  لإلنسانوية  استمرار  الدينية  اإلنسانوية  إن 

يف  املسيحية  اإلنسانوية  يف  لها  املتطّور  الشكل  وهي  الوسطى، 

ثقافة  إىل  تعود  الالدينية  اإلنسانوية  وإن  الديني،  اإلصالح  مرحلة 

املرحلة القدمية واستمرار لإلنسانوية التقليدية؛ وعىل هذا األساس 

يوجد هناك نوعان من اإلنسانوية يف ذيل إنسانوية عرص النهضة:

اإلنسانوية الدينية ملرحلة عرص النهضة واإلصالح الديني: 

إن هذا النوع من اإلنسانوية رؤية تنحاز إىل شأن اإلنسان وازدهار 

اإلنسان يف إطار األصول املسيحية.

ي مرحلة عرص النهضة: 
 اإلنسانوية غ�ي الدينية �ف

خالل  من  وكرامته  اإلنسان  شأن  عن  تدافع  التي  الرؤية  وهي 

تاّمة  ثقة  والتقليدية، وهي عىل  القدمية  ثقافة املرحلة  الرجوع إىل 

طريق  عىل  والعثور  األمور  حقائق  تشخيص  يف  اإلنسان  قدرة  من 

السعادة.
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إن اإلنسانوية األدبية تقع يف ذيل اإلنسانوية غري الدينية؛ حيث 

األدبية  الثقافة  منها  سياّم  وال  واألدبية،  اإلنسانية  بالعلوم  تتعلق 

والشفهية والتحريرية يف املرحلة القدمية، وتسعى يف الغالب إىل 

إحياء النصوص التقليدية والتعليمية لتلك الحقبة.

اإلنسانوية الحديثة: 

هي استمرار إلنسانوية عرص النهضة، غاية ما هنالك أنها تبدي 

القسم  فإن  الحقيقة  ويف  البرشية.  والتجارب  بالعقل  أكرب  اهتامماً 

يف  والثقافية  والحقوقية  واألخالقية  السياسية  النظريات  من  األكرب 

املرحلة  نظريات  إن  الجديدة.  املرحلة  بإنسانوية  متأثرة  الغرب 

الجديدةـ  القرن السابع عرش للميالد فام بعدـ  تؤكد يف الغالب عىل 

الغرب  االحتياجات والرغبات اإلنسانية، وإن أغلب املفكرين يف 

يسعون بشكل وآخر إىل تنظيم جميع أسسهم وقواعدهم يف الفلسفة 

واألخالق والعلم والسياسة واالقتصاد والثقافة عىل أساس اإلنسان 

وتوّجهاته واحتياجاته. وإن التهرّب عن املباين امليتافيزيقية والدينية 

والوحيانية وما بعد الطبيعية، وكل ما هو غري إنساين ـ بزعمهم ـ أخذ 

ينحو منحى تصاعدياً منذ القرن السابع عرش للميالد.

وكذلك فإن إنسانوية هذه املرحلة تسّمى باإلنسانوية الفلسفية 

والطبيعية والعلمية والدميقراطية والثقافية.

اإلنسانوية التنويرية: 

مصطلح  عليها  يُطلق  والتي  ـ  التنوير  مرحلة  إنسانوية  إن 

اإلنسانوية العلامنية )الدنيوية( أيضاً ـ هي نتاج التوّجهات العقالنية 
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للقرن  التحررية]2]  واآلراء  للميالد،  عرش  الثامن  للقرن  والوضعية]1] 

التاسع عرش للميالد. يتّم الدفاع عن هذا النوع من اإلنسانوية حتى 

تعّد  واليوم  الجامعية.  والعلمية  الفلسفية  املحافل  يف  بشّدة  اليوم 

واتحاد  الغرب  يف  العلامنية   / الدميقراطية  اإلنسانوية  املؤسسة 

العقالنيني يف الواليات املتحدة األمريكية من املدافعني األصليني 

عن هذا النوع من اإلنسانوية.

اإلنسانوية المعارصة: 

عىل  ـ  تزال  ال  حيث  التنويرية،  املرحلة  إلنسانوية  استمرار 

الرغم من وجود التنّوع واالختالفات الكثرية بني املدارس الفلسفية 

للمرحلة املعارصة ـ تحافظ عىل حياتها الفلسفية. ويف الحقيقة فإنه 

عىل الرغم من عدم الترصيح باسم اإلنسانوية يف املدارس الفلسفية 

يف املرحلة املعارصة للغرب، إال أن الكثري من األفكار والنظريات 

ال  أن  يجب  الحال  وبطبيعة  باإلنسان.  االهتامم  أساس  عىل  تقوم 

نغفل عن اآلراء املقابلة وحتى املناهضة للنزعة اإلنسانية يف هذه 

املرحلة. ومن الجدير ذكره أن من بني املدارس الفلسفية املعارصة، 

املاركسية،  وهي:  فلسفية،  مدارس  أربع  خاص  بشكل  هناك 

قد  الوجودية،  الفلسفة  جميعاً  وقبلها  والشخصانية،  والرباغامتية، 

أقامت قسامً من نظرياتها أو جميع آرائها عىل أساس اإلنسانوية]3].

[1[- Positivistic.

[2[- Liberalist.

]3[- Frederick Edwords; “What is Humanism”; in: The American Humanist 

Association.com.
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ويف الختام ال بّد من التذكري بنقطتني:

تحمل  كانت  وإن  آنفاً،  ذكرها  تقدم  التي  اإلنسانويات  إن  ـ   1

عنوان اإلنسانوية جميعها، بيد أن اهتاممها باإلنسان ليس عىل نسق 

ونعني  تفكري،  كل  يف  الثالثة  األصول  أخذنا  لو  أننا  يبدو  واحد. 

التفكري«،  و»غاية  التفكري«،  و»أسلوب  التفكري«،  »موضوع  بذلك: 

فإن من بني االتجاهات اإلنسانوية املذكورة أعاله هناك ما يجعل 

من »اإلنسان« مجرّد موضوع لتفكريه فقط، وأما يف أسلوبها وغايتها 

فهي تبدي اهتامماً أكرب بالنسبة إىل األبعاد األخرى، من قبيل: الطبيعة 

أو العلم أو الدين واألخالق مثالً. ففي املرحلة الحديثةـ  عىل سبيل 

املثال ـ يتم التعريف بـ )فرانسيس بيكون(]1] بوصفه إنسوياً؛ حيث 

تبدو أساليب تأمله الفلسفي طبيعية يف الغالب. وهناك آخرون تبدو 

إنسويتهم بلحاظ الغاية واملوضوع، وأما من حيث األسلوب فيبدون 

يف  املتدينني  لدى  اإلنسانوية  قبيل  من  مثالً؛  بالدين  أكرب  اهتامماً 

املبدأ  هو  اإلنسان  يكون  حيث  املثال؛  سبيل  عىل  النهضة  عرص 

يتطابق مع  به مبا  التعريف  فيتم  والغاية، وأما من حيث األسلوب، 

األساليب الدينية ويف إطار املسيحية.

أكرث من غريه من بني  إنسوياً  اعتباره  الذي ميكن  فإن  ومن هنا 

اإلنسانويات اآلنف ذكره، تلك اإلنسانوية التي تجعل من »اإلنسان« 

مالكاً ومعياراً يف جميع أبعاد التفكري الثالثة )املوضوع واألسلوب 

]1]- فرانسيس بيكون )1561 ـ 1626 م(: فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي. معروف بقيادته 

للثورة العلمية عن طريق فلسفته الجديدة القامئة عىل )املالحظة والتجريب(. من الرواد الذين 

انتبهوا إىل غياب جدوى املنطق األرسطي الذي يعتمد عىل القياس. )املعرّب(.
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كبري  حّد  إىل  مشاهدته  لنا  أمكن  رمبا  الذي  اليشء  وهو  والغاية(، 

اآلونة األخرية  فقد ظهر يف  الحال  وبطبيعة  الوجودي.  االتجاه  يف 

اتجاه باسم »اإلنسانوية العلامنية« حيث سعى إىل إقامة جميع أبعاد 

خالل  من  جلياً  األمر  هذا  ويبدو  »اإلنسان«.  أساس  عىل  تفكريه 

اإلعالنان الشهرية للإنسانوية العلامنية، والتي صدرت يف األعوام: 

1933 م، و1973 م، و2002 م، و2003 م. حيث يتّم السعي يف 

التي تستوعب جميع  الشاملة  هذه اإلعالنات إىل طرح اإلنسانوية 

أبعاد حياة البرش]1].

2 ـ لقد عمدنا إىل بيان األنواع املختلفة لإلنسانويات من وجهة 

متاهات  يف  الكريم  القارئ  يضيع  ال  يك  إدواردز،  فريدريك  نظر 

اإلنسانوية؛ حيث يواجه مختلف أنواعها يف األبحاث القادمة. كام 

فعل ذلك طوين دايفس يف كتاب له بعنوان »اإلنسانوية«؛ حيث ترك 

القارئ ضائعاً يف مثل هذه املتاهة. وأرى أن مقالة فريدريك إدواردز، 

قدمت تبويباً متناغامً لبحث اإلنسانوية؛ ومن هنا فإن دراستنا هذه قد 

تّم تنظيم أبحاثها باالستلهام من هذا التبويب، ويف الفصول القادمة 

الغرب،  لفلسفة  التاريخية  املراحل  حول  األبحاث  تتمحور  حيث 

سوف نحيل القارئ يف بعض األحيان إىل هذا التبويب من إدواردز.

[1[- J. Dunphy; “A Religion for a New Aeg”; p. 1 – 3.





ي فلسفات المرحلة القديمة
اإلنسانوّية �ف

الفصل الثاني





يف  اإلنسوي  الفكر  جذور  تتبّع  ميكن  التاريخية  الناحية  من 

الغرب، حتى نجدها يف نهاية املطاف يف آراء املفكرين يف املرحلة 

القدمية. ويف رؤية عاّمة نجد أن التفكري الحاكم عىل العقل اإلغريقي 

والرومي يف املرحلة القدمية قد طوى أربع مراحل، وهي: املرحلة 

واملرحلة  التشكيكية،  واملرحلة  الطبيعية،  واملرحلة  األسطورية، 

بجذور  مصحوبة  كانت  املراحل   هذه  من  واحدة  وكل  العقالنية. 

االتجاهات  أقوى  كانت  البني  هذا  ويف  اإلنسانوية.  األفكار  من 

اإلنسانوية هي تلك التي ترتبط بالسفسطائيني والشكاكني اإلغريق، 

ويف مرحلة انتقال الفكر اإلغريقي من الطبيعية إىل التشكيك.

ي مرحلة التفك�ي األسطوري
اإلنسانوية �ف

قبل  ما  املرحلة  يف  التجريبيني  الفالسفة  أوائل  ظهور  قبل 

اإلغريقية  اليونانية  الذهنية  عىل  املسيطر  التفكري  كان  السقراطية، 

ذروته  عىل  العثور  ميكن  حيث  األسطوري،  التفكري  هو  القدمية 

الشعرية الحامسية لهومريوس]1] وهسيودوس]2]. يرى  القصائد  يف 

يُعتقد أنه  الثامن قبل امليالد(: شاعر ملحمي إغريقي أسطوري.  القرن  ]1]- هومريوس )حوايل 

مؤلف امللحمتني اإلغريقيتني: )اإللياذة(، و)األوديسة(. وقد آمن اإلغريق القدامى بأن هومريوس 

موثوقة  ترجامت  تتوفر  ال  إذ  ذلك؛  يف  يشككون  املتأخرين  الباحثني  أن  إال  تاريخية،  شخصية 

لحياته باقية من الحقبة الكالسيكية. ويرى )مارتن وست( أن هومريوس ليس اسامً لشاعر تاريخي، 

وإمنا هو مجرّد اسم مختلق. املعرّب.

يُعّد  ]2]- هسيود أو هزيود أو هسيودوس )حوايل: 750 ـ 650 ق م(: شاعر إغريقي مشهور. 

مليثولوجيا  هاّماً  مصدراً  املتأخرون  الباحثون  يعّده  الغريب.  الرتاث  كتايب يف  شاعر  أول  عموماً 

اليونانيني. )املعرّب(.
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برتراند راسل]1] إن القصائد الحامسية لهومريوس تقوم عىل أساس 

األساطري بشأن اآللهات: 

آلهات  هي  هومريوس،  أعامل  يف  اآللهات  »إن 

وقوى  خالدة  أعامر  ذات  وهي  للبلدان،  وفتوح  إرشاف 

تفوق القدرات البرشية«]2].

 ويف الوقت نفسه ذهب كوبلستون]3] إىل االعتقاد بوجود نوع 

من »اإلله املتأنسن« بشأن اآللهات؛ مبعنى أن اآللهات تتصف أبداً 

بصفات برشية. والشاهد عىل وجود هذا الرأي هو الكالم املعروف 

لـ »زينوفون(]4] حيث يهاجم عقيدة اإلله املتأنسن يف عرصه، قائاًل: 

من  ذلك  إىل  وما  الثياب  وتلبس  تتناسل  اآللهات  أن  الناس  »يظن 

األمور التي تجعل اآللهات يبدون كأنهم مثل البرش متاماً .. لست 

أشك يف أن األبقار واألسود لو كان مبقدورها أن تفكر مثل اإلنسان، 

وأمكن لها أن ترسم صورة عن اآللهات، لصورتها عىل شاكلتها«]5].

]1]- بريتراند أرثور ويليام راسل )1872 ـ 1970 م(: فيلسوف وعامل منطق ورياضيات ومؤرخ 

وناقد اجتامعي بريطاين. قاد الثورة الربيطانية ضد املثالية. يعد أحد مؤسيس الفلسفة التحليلية 

إىل جانب سلفه )كوتلب فريج( وتلميذه )لودفيغ فتغنشتاين(. كام يعترب من أهم علامء املنطق 

يف القرن العرشين. )املعرّب(.

]2]- برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 1، ص 38.

يف  ومؤرخ  وفيلسوف  يسوعي  كاهن  م(:   1994 ـ   1907( كوبلستون  تشارلز  فريدريك   -[3[

الفلسفة. اكتسب شعبية واسعة يف وسائل اإلعالم من وراء مناقشته لوجود الله مع برتراند راسل. 

واشتهر بكتابه املؤثر تحت عنوان )تاريخ الفلسفة(. )املعرّب(.

تالمذة  من  ومؤّرخ  قديم  يوناين  فيلسوف  م(:  ق   580 )حوايل:  كسينوفون  أو   زينوفون   -[4[

سقراط. ُعرف بتأريخه لزمانه املعارص يف أواخر القرن الخامس وأوائل القرن الرابع قبل امليالد؛ 

حيث يروي يف كتابه )هيلينيكا( السنوات السبع األخرية للحرب البيلوبونيسية وآثارها. )املعرّب(.

]5]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 1، ص 60.
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كام يُشري كالك زينوفون إىل هذه النقطة، وهي أن اآللهات من 

صنع ذهن األفراد، وهي من الناحية امليثولوجية يتم توظيفها بنحو 

من األنحاء يف مقام تعليل األمور. وبعبارة أخرى: إن األساطري منط 

من العلوم األوىل التي كانت تتكّفل ببيان األصول العلية لألحداث 

الطبيعية أو غري الطبيعية )املصطنعة(.

ومن  امليثولوجي،  العالِم  مقام  يف  ـ  كاسرير]1]  أرنست  يذهب 

خالل رؤيته اإلنسانوية ـ إىل االعتقاد بـ: 

»أن اإلنسان يف تلك املرحلة وبهذا النوع من التفكري 

لنفسه  الحصول  يبحث من أجل  اإللهي املؤنسن، كان 

مستوى  إىل  اآللهة  مقام  تنزيل  عرب  الهوية  من  نوع  عن 

حياته اإلنسانية«]2]. 

بياناً  تعّد  امليثولوجية،  النظريات  لسائر  طبقاً  األسطورة  أن  كام 

الخاصة«.  وأفكاره  اإلنسان  »حياة  عن  متثييل  بأسلوب  للحقائق 

وقال غيلربت موراي]3] يف هذا الشأن:

التي  الخطوة  الواقع  يف  ميثل  هومريوس  دين  »إن 

]1]- إرنست كاسرير )1874 ـ 1945 م(: فيلسوف أملاين ومؤّرخ فلسفة ينتمي إىل ما يُسّمى 

الكانطية  النقدية  الكانطية الجديدة(. اشتهر كأبرز شارح للفلسفة  مبدرسة ماربورج يف )الفلسفة 

يف القرن العرشين. من أشهر أعامله: )فلسفة األشكال الرمزية(، و)األسطورة والدولة(، و)اللغة 

األسطورية(. )املعرّب(.

]2]- أرنست كاسرير، رساله اي درباره انسان )رسالة حول اإلنسان(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

بزرك نادر زاده، ص 131.

ـ 1957 م( عامل لغوي كالسييك وأستاذ جامعي وكاتب  ]3]- جورج غيلربت موراي )1866 

مرسحي أسرتايل. )املعرّب(.
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اتخذتها اليونان يف طريق شخصيتها ... إن جامعة من 

الحكامء  اآلباء  بحكم  الذين هم  املعقولني  األشخاص 

يُشبهون  الظاهر  وبحسب  الروح  حيث  ومن  والكرماء، 

الذين  هم  أفضليتهم،  بيان  ميكن  ال  ولكن  اإلنسان، 

يحكمون العامل«]1]. 

إن من بني األساطري املعروفة التي يعتربها اإلنسويون العلامنيون 

الهيمنة،  أنواع  من  نوع  أّي  عىل  للتمرّد  منوذجاً  الراهن  العرص  يف 

واتخذوا منها مرجعية لهم، أسطورة بروميثيوس]2]. إن برميثيوس عند 

اإلغريق مبنزلة الوثن الذي مترّد عىل زيوس]3]. فقد سبق له أن رسق 

النار من اآللهات ونزل بها األرض، وكان يجب أن يُعاقب عىل ذلك، 

نبذ  بيد أن بروميثيوس يف خضم معاقبته كان يرّص عىل مترّده. إن 

جميع أنواع املرجعية واملواجهة مع التقاليد والسنن )سواء أكانت 

 / أو سياسية( متثل واحدة من األفكار اإلنسانوية  أو أخالقية  دينية 

العلامنية يف املرحلة املعارصة، حيث ميكن مشاهدتها يف أسطورة 

بروميثيوس عند قدامى اإلغريق أيضاً]4].

ي لليونان القديمة ي العرص الذه�ب
 اإلنسانوية �ف

بعد مرحلة التفكري األسطوري يف اليونان القدمية، نواجه مرحلة 

[1[-  Gilbert Murray; Fsive stages if Greek Religion; p. 16.

]2]- بروميثيوس )Prometheus( يف امليثولوجيا اإلغريقية: سارق النار من السامء، ومعلّم البرش 

استعاملها. )املعرّب(.

]3]- زيوس: إله السامء والصاعقة يف امليثولوجيا اإلغريقية. تكمن قوته يف حكمه لقوى الطبيعة 

التي كان اإلغريق يخشونها، كالربق والرعد والسامء الواسعة. )املعرّب(.

]4[-  William Lynch S. J.; Christ and Prometheus; in: www.prometheus.com.
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الذهبية  املرحلة  باسم  تعرف  الغربية،  والثقافة  الفلسفة  تاريخ  يف 

لليونان. يف هذه املرحلة من التفكري اليوناين ومن خالل التشكيك 

نبتعد  اآللهات،  وأفكار  الرمزية،  واألديان  هومريوس،  فلسفات  يف 

عىل  والتأكيد  اإلرصار  ويتّم  األسطورية،  األفكار  عن  فشيئاً  شيئاً 

التبعية للعلوم البرشية والعقل اإلنساين ومعرفة قدرة العقل. إن أهم 

الخصائص اإلنسانوية لهذه املرحلة عبارة عن: االبتعاد عن العنارص 

عن  وكّمي  علمي  تفسري  وتقديم  بالطبيعة،  واالهتامم  األسطورية، 

ومواصلة  والتجربة  املشاهدة  أسلوب  إىل  استناداً  الطبيعة  عامل 

واالنحياز.  العصبية  عن  منزّه  حّر  علمي  مبزاج  العلمية  املناهج 

يف هذه املرحلة تنشأ األساليب الجديدة من التفكري وتنمو، وهذا 

املسار يبدأ بالتأّمل يف الطبيعة.

إن الفالسفة ـ وبعبارة أفضل: إن علامء الكونيات األيونيني ـ قد 

عملواـ  من أجل االبتعاد عن األساطري وكل ما ال ميكن إقامة التواصل 

الحيس معه ـ عىل اختيار الطبيعة بوصفها املوضوع األول للدراسة 

بشكل  واكتشافه  بهم  املحيط  العامل  رؤية  إىل  وسعوا  واملطالعة، 

التجريبية،  املشاهدة  طريق  من  الطبيعة  بشأن  التفكري  إن  صحيح. 

وتقديم تفسري علمي حول الظواهر الطبيعية مبا يتناسب مع العلوم 

للفالسفة وعلامء  الجهد األصيل  كان ميثل  املرحلة،  لتلك  الخام 

الطبيعة من األيونيني. وكان املجهود األول لهؤالء املفكرين يتمثل 

يف تحديد العنرص األول )مادة املواد( أو جبلة وطينة األشياء األوىل 

الطبيعة. ويف هذه املرحلة عمد كل مفكر إىل تأصيل عنرص،  يف 
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بتأصيل  امللطي]1]  طاليس  فقال  عنه.  ناشئة  األشياء  بقية  واعتبار 

الهواء،  عنرص  بتأصيل  امللطي]2]  أنكسيامنس  وقال  املاء،  عنرص 

باعتبار  أناكسيمندر]4]  النار، وقال  بتأصيل عنرص  وقال هرقليطس]3] 

الوجود الالمتعنّي )أبريون( بوصفه املبدأ األول. ويف هذا البني نجد 

باألديان  تعلقهم  تخليهم عن  الرغم من عدم  الفيثاغوريني عىل  أن 

الرمزية أو الالهوتية، كانوا يف الوقت نفسه يسعون إىل فهم العامل 

ـ  عقالنياً  فيلسوفاً  بوصفه  ـ  بارمينيدس]5]  وأما  الكمية.  الناحية  من 

فقد كان يذهب إىل االعتقاد بأن كل أمر واقعي هو أمر »عقالين«، 

وكان يقول:

العقل.  وسيطرة  ضابطة  تحت  يقع  أن  يجب  العامل  فهم  »إن   

من  إغريقي  فلك  وعامل  وريايض  فيلسوف  م(:  ق   624 عام:  )حوايل  امللطي  طاليس   -[1[

والعامل  الفيلسوف  بأنه  يعرف  امليالد.  قبل  السادس  للقرن  الثاين  النصف  يف  األيونية  املدرسة 

األول، ويعّده اإلغريق واحداً من الحكامء السبعة. )املعرّب(.

]2]- أنكسيامنس امللطي )نحو 588 ـ 525 ق م(: فيلسوف يوناين. يعترب من أواخر من ميثل 

مادة أصلية،  الكون إىل  التي ترجع  األيونية. عاد إىل فكرة طاليس امللطي  أو  املدرسة امللطية 

ولكنه قال إن هذه املادة األولية ليست هي املاء )كام قال طاليس(، بل هي الهواء. )املعرّب(.

سقراط.  لعرص  سابق  يوناين  فيلسوف  م(:  ق   480 ـ   540( هرياقليتوس  أو  هرقليطس   -[3[

بـ:  الحزن؛ فعرف  الغامض(. وغلب عىل كتاباته طابع  )الفيلسوف  بـ:  بالغموض؛ فعرف  اشتهر 

هي  النار  بأن  قال  وأرسطوطاليس.  وإفالطون  سقراط  من  كل  بأفكاره  تأثر  البايك(.  )الفيلسوف 

الجوهر األول ومنها نشأ الكون. )املعرّب(.

]4]- أناكسيمندر )610 ـ 546 ق. م(: من فالسفة ما قبل سقراط. ثاين فالسفة الطبيعة األيونيني، 

والتحليل  والتجربة  بالقياسات  يؤمن  كان  أناكسيمينيس.  أساتذة  وأحد  لطاليس،  تلميذاً  وكان 

املنطقي للظواهر، وكان يعتقد أن بداية كل يشء هي كينونة المتناهية وغري قابلة للزوال وتتجدد 

باستمرار. )املعرّب(.

من  امليالد.  قبل  الخامس  القرن  ولد يف  يوناين  فيلسوف  م(:  ـ 480 ق  بارمنيدس )540   -[5[

فالسفة عرص ما قبل سقراط. ترك قصيدة يف الطبيعة تحّدث فيها عاّم يعتقد أنه الحقيقة املطلقة 

عىل نحو يقيني. ) املعرّب(.



39 الفصل الثاني: اإلنسانوية في فلسفات المرحلة القديمة

فالعقل هو وحده القادر عىل إدراك الواقعية، بيد أنها الواقعية التي 

يعرث عليها العقل املادي«. إن نظريته تستدعي لدى الذهن بشكل 

وآخر نوعاً من مذهب أصالة املادة]1]. 

وقام دميوقريطس]2] بالتنظري للتكامل والفيزياء، وقام بنبذ الدين 

أسوة بسائر األمور الوهمية بزعمه. واعترب »املشاهدة واالستدالل« 

مصدراً ملعرفتنا بشأن العامل.

ال شك يف أن هؤالء املفكرين مل يدر يف خلد أّي واحد منهم 

عندما نظّر بشأن الطبيعة املحيطة به أن يؤسس بفلسفة إنسانوية،، 

وأما من وجهة نظر الباحثني، فإن اإلنسانوية يف املرحلة الحديث 

موضوع  حيث  من  القدمية  املرحلة  تفكري  تشبه  إمنا  واملعارصة 

الدراسة، أي »الطبيعة« وأسلوب التفكري التجريبي بصيغته األوىل، 

األمر الذي يستحرض نوعاً من اإلنسانوية الطبيعية]3] املطروحة يف 

املرحلة الحديثة واملعارصة. إن اإلنسانوية الطبيعية باملعنى الدقيق 

للكلمة ترتبط مبرحلة عرص النهضة يف الغرب، وبعد ذلك باملرحلة 

الجذور  عن  يبحثون  اإلنسانوية  أنصار  بعض  أن  بيد  الحديثة، 

[1[- Materialism.

]2]- دميوقريطس )460 ـ 370 ق م(: فيلسوف يوناين. اشتهر بالفيلسوف الضاحك. كان من 

الفالسفة املؤثرين يف عرص ما قبل سقراط. وكان تلميذاً للفيلسوف ليوكيبوس الذي صاغ النظرية 

الذرية للكون. )املعرّب(.

 Naturalistic( 3]- أرشنا يف األبحاث السابقة إىل نوع من اإلنسوية الحديثة، أي اإلنسوية الطبيعية[

Humanism(. عىل الرغم من أن موضوع دراسة هذا النوع من اإلنسوية هو الطبيعة، وأن أسلوب 

الطبيعة  اكتشاف  مبعنى:  »إنسانية«؛  لغاية  يكون  إمنا  الطبيعة  كشف  أن  بيد  تجريبي،  تفكريها 

والترصّف فيها بهدف السيطرة عليها، وتوظيفها يف نهاية املطاف يف خدمة اإلنسان.
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اليونان  مرحلة  الطبيعيني يف  الفالسفة  آراء  التاريخية ألفكارهم يف 

القدمية]1]. وهذا االدعاء ـ بطبيعة الحال ـ ليس اعتباطياً، فإن الكثري 

كانوا  الحديثة،  واملرحلة  النهضة  عرص  مرحلة  يف  املفكرين  من 

للمرحلة  الكالسيكية  والنصوص  بالفالسفة  خاصاً  اهتامماً  يبدون 

القدمية، وال سيّام الفالسفة الطبيعيني يف مرحلة ما قبل سقراط، من 

الطبيعية.  وآرائهم  وإبيقور]3]،  ودميوقريطس،  هرقليطس]2]،  أمثال: 

من ذلك أن جوردانو برونو]4] ـ عىل سبيل املثال ـ كان يف أفكاره 

التابع ملدرسة  الفيلسوف  ـ وهو  التأثر بأعامل لوكريتيوس]5]  شديد 

أبيقور ـ وال سيّام كتابه )يف طبيعة األشياء(]6]. 

[1[- Corliss Lamont; Thephilosophy of Humanism; p. 126.

سقراط.  لعرص  سابق  يوناين  فيلسوف  م(:  ق   480 ـ   540( هرياقليتوس  أو  هرقليطس   -[2[

بـ:  الغامض«. وغلب عىل كتاباته طابع الحزن؛ فعرف  بـ: »الفيلسوف  بالغموض؛ فعرف  اشتهر 

هي  النار  بأن  قال  وأرسطوطاليس.  وإفالطون  سقراط  من  كل  بأفكاره  تأثر  البايك«.  »الفيلسوف 

الجوهر األول ومنها نشأ الكون. )املعرّب(.

]3]- إبيقور )عاش ما بني 341ـ  270 ق.م(: فيلسوف يوناين قديم. أسس ملدرسة فلسفية ُسّميت 

باسمه )اإلبيقورية(. قام بالكثري من األعامل، ولكن مل يصلنا منها إال تلك النصوص التي حفظها 

)ديوجينس الالرييس(. )املعرّب(.

]4]- جوردانو برونو )1548 ـ 1600 م(: فيلسوف إيطايل ودارس ديني. حكمت عليه الكنيسة 

الكاثوليكية بالهرطقة، ونفذ فيه حكم اإلعدام حرقاً يف ساحة كامبو دي فيوري. اكتسب بعد وفاته 

شهرة كبرية، واعترب من قبل عدد من الباحثني ـ وال سيام يف القرن التاسع عرش والقرن العرشين 

للميالد ـ شهيداً للعلم. وتعبرياً من الكنيسة عن الندم أقامت له نصباً يف ساحة )كامبو دي فيوري( 

نفسها. )املعرّب(.

]5]- تيتوس لوكريتيوس كاروس )حوايل 99 ـ 55 ق. م(: فيلسوف وشاعر روماين. نظم قصيدة 

مطّولة أسامها )يف طبيعة األشياء(، وصف فيها خصائص املادة وطبيعة الذّرات التي يتألف منها 

الكون، وتحّدث فيها عن أصل اإلنسان واألحوال الجوية والزالزل واألمراض وغريها. )املعرّب(.

]6]- رشف الدين الخراساين، از برونو تا كانت )من برونو إىل كانط(، ص 12، 1376 هـ ش. 

)مصدر فاريس(.
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ف ي المرحلة القديمة والسفسطائي�ي
ف �ف ي آراء الشكاك�ي

اإلنسانوية �ف

إن أذهان املفكرين اليونانيني بعد العبور من الفكر األسطوري 

أكرث  اإلنسوي  االتجاه  أصبح  جديدة  مرحلة  دخلت  والطبيعي، 

التشكيكية  األفكار  الجديدة تشمل  إن هذه املرحلة  فيها.  تشّخصاً 

أن ذهن  ذكرنا  أن  أيضاً. سبق  السفسطائيني  وآراء  القدمية  للمرحلة 

الفالسفة الطبيعيني يف اليونان قد اتجه يف الوهلة األوىل إىل عامل 

الطبيعة  بشأن  النظرية  األبحاث  يف  خاضوا  فقد  هنا  ومن  الخارج، 

العامل واألصل األول لألشياء.  بشأن  متنّوعة  نظريات  وأبدوا  فقط، 

إن ظهور اآلراء املختلفة والنظريات التي كانت تتبّدل تباعاً وتعطي 

يف  املتشككة  الرؤية  ظاهرة  من  فاقمت  البديلة  للنظريات  مكانها 

إمكان الحصول عىل املعرفة اليقينية بشأن املاهية النهائية للعامل. 

بالنظريات  الثقة  عدم  من  حالة  ظهور  إىل  الوضع  هذا  أّدى  وقد 

التشكيك يف  الطبيعية، وحاكمية نوع من  الكونية  الفلسفية والرؤية 

نهاية املطاف.

املطلق،  التشكيك  وهام:  نحوين،  عىل  التشكيك  ظهر  وقد 

والتشكيك النسبي. فكان الشكاكون يذهبون إىل التشكيك املطلق، 

بينام كان السفسطائيون يذهبون إىل التشكيك النسبي. وعىل الرغم 

من النظرة املريبة إىل كال هذين النوعني من التشكيك طوال تاريخ 

أن  إال  االتجاهني،  نقد هذين  الفالسفة عىل  الفلسفة، وعمل سائر 

التشكيك أّدى يف تلك الفرتة الزمنية إىل حدوث استدارة يف ذهن 

املفكرين؛ حيث انتقلوا يف اهتاممهم من »الطبيعة« إىل »اإلنسان« 

شك  إن  )املوضوع(.  الذهن  إىل  واليشء(  )الخارج  العني  من  أو 
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الفكرية  واالستدارة  والسفسطائيني  القدمية  املرحلة  يف  الشكاكني 

هذه  يف  اإلنسانوية  األفكار  تبلور  إىل  أّدى  ذلك،  عن  الناجمة 

املرحلة.

يذهب بعض املنظرين إىل االعتقاد بأن مدارس الشكاكني يف 

تاريخ الفلسفة كانت مقرونة بنحو من األنحاء باملدارس اإلنسانوية. 

يقول إرنست كاسرير يف هذا الشأن: 

املدارس  قرينة  كانت  التشكيكية  املدارس  »إن 

الشكاك  إن  الفلسفة.  تاريخ  يف  اإلنسانوية  الجزمية 

العامل  إىل  بالنسبة  العيني  اليقني  وينكر  ينفي  الذي  هو 

اإلنسان  أفكار  جميع  توجيه  إىل  ويسعى  الخارجي، 

النفس  إن معرفة  ثانية، ويقول  نحو كينونة ذات اإلنسان 

يجب  ولذلك  الذات،  لتحقق  وأصلياً  أولياً  رشطاً  متثل 

علينا أن نعمل بجد عىل تحطيم السالسل وكرس القيود 

بالحرية  نحظى  يك  الخارجي،  العامل  إىل  تشّدنا  التي 

الحقيقية«]1].

ي المرحلة القديمة
ف �ف ي آراء الشكاك�ي

اإلنسانوية �ف

إن الشكية املطلقة هي الشكية التي تحجم عن إبداء أّي حكم 

التعليق.  جازم وقاطع بشأن األشياء، وتضع كل يشء يف حالة من 

اعتبار  والزمة هؤالء الشكاكني عبارة عن: »ال أدري«، و»ال ميكن 

]1]- أرنست كاسرير، رساله اي درباره انسان )رسالة حول اإلنسان(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

بزرك نادر زاده، ص 23.
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أّي يشء حقيقياً«. وأهم أدلتهم عىل ذلك كاآليت:»إن حواس الفرد 

يف التعرّف عىل األمور، إما عاجزة أو هي ُعرضة للخطأ. ويف بعض 

املوارد تختلف املدركات الحسية من شخص إىل آخر ورمبا بلغ 

االختالف حّد التناقض؛ األمر الذي يجعل من االعتامد عىل حّواس 

اإلنسان والتجربة الحسية أمراً متعّذراً؛ وذلك ألن النفس يف الكثري 

من مدركاتها تستند إىل التجربة الحسيّة، وهذه التجربة غري جديرة 

بالثقة، وتحول دون وصول اإلنسان إىل الحقيقة املطلقة، ومن هنا 

فإن أّي ادعاء يحتكر الحقيقة لنفسه، سوف يكون باطالً«.

إن اآلراء املتنّوعة التي يطرحها املفكرون حول موضوع أو أمر 

أو يشء واحد تبدو عىل أنحاء مختلفة، وقد تكون متعارضة يف بعض 

األحيان، األمر الذي يجعل من املتعّذر عىل اإلنسان أن يُصدر حكامً 

عىل أحدها بالحق وعىل اآلخر بالبطالن. وعىل حّد تعبري بورن: 

»بإزاء أّي رأي ميكن إبداء رأي مخالف يشتمل عىل 

الرأي األول؛  أدلة  أدلة مساوية ومتكافئة يف االعتبار مع 

والوثوق  االطمئنان  لنا  ميكن  ال  األساس  هذا  وعىل 

إبداء  عن  يحجم  النبيه  اإلنسان  فإن  هنا  ومن  بيشء، 

أو خاطئ  ... فال يشء مصيب  الثابتة  القطعية  األحكام 

االطمئنان  لنا  ميكن  ال  األدىن  الحد  يف  أو  نفسه،  يف 

بشأنه«]1].

يرى الشكاكون من أمثال بورن، أننا فيام يتعلق بكل يشء بدالً 

من القول: »إن هذا هو كذلك«، يجب القول: »إن هذا يبدو كذلك« 

]1]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 1، ص 474. 
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بيان ما  أو »من املحتمل أن يكون كذلك«. وال يسع اإلنسان غري 

تبدو عليه األشياء من وجهة نظره.

القدمية:  املرحلة  يف  الشكاكني  من  وهو  امربيكوس]1]،  وقال 

الشك  بيد أن  الوحيد هو عدم وجود يشء متيّقن«]2].  »إن املتيّقن 

ليس باملحطة الصالحة التي ميكن لإلنسان املفكر أن يقيم فيها، 

كان  هنا  ومن  أساسها،  األخرى عىل  أفكاره  يبني  أن  له  وال ميكن 

شكهم.  من  للخروج  طريق  عىل  العثور  بصدد  القدماء  الشكاكون 

وكانوا لذلك يقرتحون العيش إىل جوار اآلخرين من أبناء جلدتهم 

والتعايش مع القوانني التي تحكم املجتمع اإلنساين. ويف الحقيقة 

أجل  من  يسعى  واقع شخص  الذهن  لدى  الحالة تحرض  فإن هذه 

الخالص من الشك إىل التعايش مع نوع من الحياة اليومية الروتينية، 

والعمل عىل تزجية الحياة بشكل وآخر.

إمنا  الشكاكني  من  الصنف  هذا  آلراء  اإلنسوي  الجانب  إن 

الخروج  إىل  الوحيد  الطريق  أن  وهو  املوضوع،  هذا  يف  يتلّخص 

من الشك »يكمن يف املشاركة يف الحياة العملية مع اآلخرين«. إن 

إنطالقة  نقطة  يُعّد  الرأي وإن كان ضعيفاً،  اإلنسوي يف هذا  الوجه 

لألفكار اإلنسانوية يف تلك املرحلة. يقول بورن يف هذا الشأن:

]1]- سيكستوس إمبرييكوس )210 ـ 160 ق. م(: طبيب وفيلسوف إغريقي. تختلف املصادر 

يف نسبته إىل اإلسكندرية أو روما أو أثينا. تعّد أعامله الفلسفية هي األكمل من بني ما وصلنا عن 

مذهب الُشّكاك اإلغريقي والروماين. )املعرّب(.

]2]- بيرتبريغ، مونتني، ص 21.
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إمكان  عدم  إدراكه  خالل  من  العاقل  اإلنسان  »إن   

إال  مندوحة  يجد  فإنه  املطلقة،  الحقيقة  عىل  الحصول 

يف املشاركة يف الحياة العملية، وسوف يّتبع يف سلوكه 

العميل العقائد والعادات والقوانني املحتملة«]1].

كام أكد شيرشون]2] بدوره عىل أسلوب الحياة مع اآلخرين عىل 

أساس حّب اإلنسان ألخيه اإلنسان، وأضاف قائالً:

»إن عىل الفرد أن يكون أكرث مسؤولية من منطلق حّبه 

ألبناء وطنه وأقربائه، وأن يعمل قبل كل يشء عىل وقف 

بعد ذلك يف خدمة  نفسه يف خدمة املواطنني، ويكون 

جميع البرش يف املجتمع«]3]. 

الشكية  مسألة  مع  التعاطي  يف  النهج  هذا  فإن  الحال  وبطبيعة 

ديفد  مثل  فيلسوف  تفكري  يف  الحديثة  املرحلة  يف  الحقاً  يشاهد 

املرحلة  يف  العلامنيني  اإلنسانويني  عمد  وكذلك  أيضاً.  هيوم]4] 

املعارصة إىل الدفاع عن هذا النوع من التعاطف والحّب اإلنساين 

يف أبحاثهم األخالقية]5].

]1]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 1، ص 475.

مميّز.  روماين  وخطيب  كاتب  ق.م(:   43 ـ   106( )شيرشون(  شيرشو  توليوس  ماركوس   -[2[

أثارت شخصيته الكثري من الجدل وخاصة يف الجانب السيايس من حياته. وكان يعترب بحق أب 

الفلسفة السياسية يف روما. )املعرّب(

]3]- املصدر أعاله، ص 482.

]4]- ديفد هيوم )1711 ـ 1779 م(: فيلسوف واقتصادي ومؤرخ اسكتلندي. يعترب شخصية هامة 

يف الفلسفة الغربية وتاريخ التنوير اإلسكتلندي. املعرّب.

]5[- Nicolas Walter; Humanism: what’s in the word?; p. 43.
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ف ي فكر السفسطائي�ي
اإلنسانوية �ف

إن آراء السفسطائيني هي األخرى ممزوجة بالشك أيضاً. بيد أن 

هذا الشك السفسطايئ يختلف عن الشك املطلق لدى الشكاكني. 

ففي كال الشكني يتّم نفي املعرفة اليقينية والحصول عىل الحقيقة 

إىل  الوصول  إمكان  يرون  السفسطائيني  أن  بيد  والثابتة.  املطلقة 

الحقيقة النسبية، أي: »الحقيقة كام تبدو للفرد«. إن الحقيقة تختلف 

بأعيانهم  ألفراد  يحدث  ما  هو  هنالك  ما  فكل  آلخر.  شخص  من 

يف ظل ظروف وأوضاع معيّنة. ولرمبا كانت بعض األقوال واآلراء 

األشخاص  مختلف  إىل  بالنسبة  أو  مختلفة  مواضع  يف  املتناقضة 

املثال  سبيل  عىل  ـ  ذلك  من  الحقيقة.  من  املقدار  بنفس  تحظى 

له.  املجتمع  ذلك  أفراد  بتقبّل  رهن  مجتمع  كل  يف  القانون  إن  ـ 

هذا  كان  به،  ومتّسكوا  قانون  بصوابية  قالوا  املجتمع  أفراد  أن  فلو 

القانون متصفاً بالحقيقة، رغم  أننا قد نرى يف معرض حكمنا عىل 

هذا القانون الذي يرتضيه ذلك املجتمع ضعيفاً، ونقول إنه أضعف 

من القانون الذي يتم تطبيقه يف املجتمع اآلخر؛ وعليه فإن املالك 

األنفعية واألنسبية. ومن  ليس هو األصوبية، وإمنا هو  يف األحقية 

الناس يكون  نظر  األنفع واألنسب من وجهة  ما يكون هو  فإن  هنا 

هو الحقيقة التي يجب العمل بها. ولو أن املجتمع رأى الحقاً أن 

القانون  هذا  اكتسب  لإلنسان،  واألنسب  األنفع  هو  اآلخر  القانون 

الجديد صورة الحقيقة. إن هذا النوع من اإلنسانوية واملالك الذي 

يتم توصيفه للحقيقة، يعمل بحسب الظاهر عىل التمهيد لنوع من 

النسبية يف األحكام األخالقية؛ ولرمبا كان الحسن والقبح والصالح 

باختالف رؤية أفراد الناس أو املجتمع. ونستنتج  والطالح مختلفاً 
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من الرؤية املمتزجة بالشك لدى السفسطائيني، اتجاهني إنسويني 

هامني:

1 ـ اإلنسان بوصفه »مالكاً ومعياراً لكل يشء«.

2 ـ يجب االهتامم بحياة اإلنسان واألبعاد العملية للحياة.

وقال كوبلستون يف هذا الشأن: 

عند  البحث  موضوع  هو  اإلنسان  كان  »لقد 

ينظرون  كانوا  وقد  والعامل؛  الكون  وليس  السفسطائيني 

العملية، ومن حيث  والغايات  األهداف  الغالب إىل  يف 

األسلوب قد سلكوا األسلوب »التجريبي واالستقرايئ« 

... . يسعى السفسطائيون إىل املسارعة يف تجميع ثروة 

يف  لتوظيفها  الجزئية،  واألمور  املشاهدات  من  واسعة 

إطار األهداف العملية، وإىل حّد ما يف األهداف النظرية 

أيضاً«]1].

بروتاغوراس]2] )م: 481 ق.  باالتجاه األول، كان  يتعلق  وفيام 

م( ـ وهو من أهم الفالسفة السفسطائيني ـ يقول يف هذا الشأن: »إن 

اإلنسان معيار ومقياس لجميع األمور؛ فهو مقياس لوجود األشياء، 

كام هو مقياس لعدم األشياء األخرى أيضاً«. إن هذا االتجاه يعترب 

]1]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 1، ص 99.

]2]- بروتاغوراس )487 ـ 420 ق. م(: زعيم الفكر السفسطايئ يف القرن الخامس قبل امليالد. 

كان يعتقد أن اإلنسان هو املقياس لكل يشء؛ مبعنى أن الخري والرش والصح والخطأ، يجب أن 

تحدد بأجمعها بحسب حاجات الكائن البرشي. )املعرّب(.
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يهتم  حيث  القدمية،  املرحلة  يف  اإلنسانوية  الحركات  أهم  من 

باإلنسان وحجم إمكانياته يف إدراك الحقيقة بشّدة. وهناك اختالف 

هو  اإلنسان  من  مراده  كان  إذا  وما  بروتاغوراس  كالم  تفسري  يف 

الفرد،  فإن كان مراده هو اإلنسان  النوع؟  أم اإلنسان  الفرد  اإلنسان 

يهّب  فرد آخر؛ كأن  فرد إىل  الحقيقة قد تختلف من  أن  يعني  فهذا 

آخر.  فرد  إىل  بالنسبة  وحاراً  فرد،  إىل  بالنسبة  بارداً  فيكون  النسيم؛ 

وأما إذا كان مراده هو اإلنسان النوعي، فإن آراء املجتمع والجامعة 

أو النوع اإلنساين هو املالك يف تشخيص الحقيقة. وعىل كل حال 

ـ ليس  الفردي  أو اإلنسان  النوعي  أكان املراد هو اإلنسان  ـ سواء 

هناك من شك يف االهتامم باإلنسان بوصفه مصدراً موثوقاً للمعرفة، 

وهذه نقطة مل تكن موجودة يف الشك الجزمي لدى الشكاكني]1]. 

لقد مّهد رأي بروتاغوراس الطريق أمام جميع أنواع النظريات الشكيّة 

والنسبيّة يف دائرة املعرفة واألخالق. من املعروف أن سكان أثينا قد 

اتهموا بروتاغوراس بسبب عقائده الخارجة عىل التقاليد بالتجديف 

بالنفي.  عليه  وحكموا  أعامله  أحرقوا  فقد  ولذلك  اآللهات،  عىل 

ومن الجدير ذكره أن اإلنسانويني العلامنيني يف املرحلة املعارصة، 

يعتربون أفكار بروتاغوراس منشأ ألفكارهم الفلسفية]2].

يتمثل  السفسطائيني،  لدى  اآلخر  اإلنسوي  االتجاه  وكان 

باالهتامم بحياة اإلنسان واألبعاد العملية من حياته. إن السفسطائيني 

اليقينية، قد حددوا  الحصول عىل املعرفة  إمكان  نفيهم  من خالل 

]1]- بروتاغوراس )487 ـ 420 ق. م(: زعيم الفكر السفسطايئ يف القرن الخامس قبل امليالد. 

كان يعتقد أن اإلنسان هو املقياس لكل يشء؛ مبعنى أن الخري والرش والصح والخطأ، يجب أن 

تحدد بأجمعها بحسب حاجات الكائن البرشي. )املعرّب(..

[2[- www.ManifestofHumanism.com
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كانت  فقد  التعليم.  سيّام يف  وال  عملية،  وغايات  أهدافاً  ألنفسهم 

معرفة اإلنسان واحتياجاته، تعترب من لوازم الرتبية والتعليم من وجهة 

نظرهم.

يقول ياكوب بوركهارت]1] يف هذا الشأن: 

عىل  قادرون  بأنهم  العتقادهم  السفسطائيني  »إن 

تربية  دائرة  دخلوا  السياسية،  األمور  الشباب إلدارة  تربية 

اإلنسان عملياً، وذلك بهدف محدد يتمثل بالتعليم. لقد 

كانت مهمة تربية اإلنسان تستوجب دراسة ذات اإلنسان 

واإلمكانات  والرشائط  عام  بشكل  اإلنساين  والتفكري 

وحدود الفكر اإلنساين، والعمل حتى عىل نقد املعايري 

األخالقية والدينية أيضاً ...«]2].

ي تفك�ي سقراط
اإلنسانوية �ف

إن األفكار الشكية والنسبية للسفسطائيني، واجهت رّدة فعل من 

الشك  مواجهة  يف  سقراط  قام  سقراط.  الكبري  اليوناين  الفيلسوف 

ليعمال عىل  بعده أفالطون وأرسطو  بإرساء فلسفة جديدة، ثم جاء 

إكاملها، ولكن حتى يف املدرسة الفلسفية الجديدة لسقراط ميكن 

العثور يف عّدة موارد عىل توجهات إنسانوية باملعنى الحديث، ومن 

ذلك:

الفن  م(: مؤّرخ سويرسي يف مجال  ـ 1897  بوركهارت )1818  ياكوب كريستوف  كارل   -[1[

والثقافة، وشخصية مؤثرة يف علم التاريخ لكال املجالني. يُعد كتاب )حضارة عرص النهضة يف 

إيطاليا( أحد أكرث أعامل بوركهات شهرة. )املعرّب(.

]2]- ياكوب بوركهارت، فرهنگ رنسانس در ايتاليا )حضارة عرص النهضة يف إيطاليا(، ص 32.
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1 ـ التشكيك يف آراء املتقدمني.

2 ـ االهتامم بالذات اإلنسانية.

لنظام أخالقي مستقل عن املفاهيم امليتافيزيقية  التأسيس  ـ   3

والدينية.

إىل  عمد  فلسفته  تأسيس  عىل  العمل  سياق  يف  سقراط  إن 

التشكيك يف جميع اآلراء التي كانت مقبولة من قبل الجميع، وال 

سيّام منهم املفكرين السابقني. لقد ذهب سقراط إىل القول بأن كل 

عقيدة أو رأي تّم فرضه عىل ذهن وضمري اإلنسان ال إرادياً، يجب 

العمل عىل البحث فيه من جديد، ومن هنا ال بد من التشكيك يف 

يبدأ سقراط  األنحاء.  من  بنحو  ثبتت حجيّتها  التي  واآلراء  األفكار 

تفكريه الفلسفي بعبارة »ال أعلم«، ويقول: »إن اليشء الوحيد الذي 

أعلمه هو أين ال أعلم شيئاً«]1]. 

إن هذا املنهج الفكري يذكرنا يف الشك املنهجي لديكارت]2] يف 

املرحلة الجديدة، حيث عمد يف سياق التأسيس لفلسفته الجديدة 

املتقدمني.  معتقدات  الرتّدد يف جميع  إىل  عىل طريقة املشككني 

[1[- Peter C. Appleby; Humanistic Elements in classical Philosophy; p. 1 – 2.

)أيب  بـ  يُلقب  فرنيس.  وفيزيايئ  وريايض  فيلسوف  م(:   1650 ـ   1596( ديكارت  رينيه   -[2[

الفلسفة الحديثة(. كان له تإثري واضح يف علم الرياضيات، وقد اخرتع نظاماً رياضياً ُسّمي باسمه 

وهو )نظام اإلحداثيات الديكارتية( الذي شكل النواة األوىل لـ )الهندسة التحليلية(، فكان بذلك 

الرئيسة ملذهب  الشخصية  ديكارت  كان  العلمية. كام  الثورة  تاريخ  الرئيسة يف  الشخصيات  من 

العقالنية يف القرن السابع عرش للميالد. وهو صاحب املقولة الشهرية: )أنا أفكر؛ إذن أنا موجود(. 

)املعرّب(.
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إن الشك السقراطي بالعتبري املعارص كان نوعاً من الشك املنهجي 

واملعريف الذي يكون فيه الشك مرحلياً ومحطة للعبور والوصول إىل 

اليقني ومتييز الحق من الباطل. مضافاً إىل أن هذا النوع من الشك ال 

ينفي إمكانية الوصول إىل الحقيقة، ومن هنا فإنها تختلف عن الشك 

املطلق للشكاكني الذين يرون عجز اإلنسان عن بلوغ الحقيقة.

بعد اجتياز مرحلة الشك، يعمل سقراط عىل توجيه األنظار إىل 

القائل  يبنّي خطاب سقراط  »اإلنسان ومعرفته«. ويف هذه املرحلة 

»اعرف نفسك«]1] نوعاً من النزعة اإلنسانوية الخاصة. يرى سقراط 

أنه ما مل يلتفت ذهن وفكر اإلنسان إىل ذاته، وال يعمل عىل اختبار 

ذاته، لن يُكتب التحقق للفلسفة الواقعية، وإن عامل اإلنسان مجرّد 

ساحة يجب أن تتجه جميع التحقيقات والتأمالت الفلسفية نحوها. 

يقول أرنست كاسرير يف هذا الشأن:

مدركاته  عن  البحث  عليه  يتعنّي  كائن  اإلنسان  »إن   

عن  لحظة  كل  يف  يبحث  أن  وعليه  متواصل،  بشكل 

وإن  دقيق.  بشكل  الوجودية  ورشائطه  وأحواله  أوضاعه 

هو  الحياة،  تجاه  النقدي  واملنهج  الدقيق  البحث  هذا 

الذي مينح اإلنسان وحياته قيمة حقيقية. وعىل حد تعبري 

سقراط: إن الحياة التي تخلو من التأمل والبحث الدقيق، 

ال تستحق العناء«]2]. 

[1[- Gnothi sea ut on.

]2]- أرنست كاسرير، رساله اي درباره انسان )رسالة حول اإلنسان(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

بزرك نادر زاده، ص 28.
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اإلنسان  ذات  أو  الواقعية  الذات  إىل  الوصول  أن  سقراط  يرى 

عارض  هو  ما  كل  من  اإلنسان  وجود  تطهري  عىل  العمل  يستدعي 

وخارجي. إن ذات اإلنسان رهن باالعتبار والشأن الذي يراه اإلنسان 

لنفسه؛ مبعنى أن املنزلة واملكانة التي مينحها اإلنسان لنفسه، هي 

التي ترسم حدود وجود اإلنسان.

معرفة  وإن  أخالقية،  جهة  يكتسب  بنفسه  اإلنسان  اهتامم  إن 

الذات.  عىل  الرقابة  من  نوعاً  متثل  سقراط  نظر  وجهة  من  النفس 

تعايل  إىل  الناس وحثهم  تحفيز  إىل  يدعو  السقراطي  الخطاب  إن 

النفس من طريق الحكمة والفضيلة. كام عرّف أفالطون يف »خطاب 

الدفاع«  سقراط بوصفه شخصاً يسعى إىل: 

أن  وقبل  نفسه،  مراقبة  بوجوب  إنسان  كل  »إقناع 

يبحث عن مصالحه الشخصية، عليه البحث عن الفضيلة 

والحكمة«]1].

من  نوعاً  يستحرض  املواضع  بعض  يف  سقراط  كالم  إن 

للمفاهيم  املستقلة  والدراسة  املشاهدة  طريق  من  األنرثوبولوجيا 

امليتافيزيقية: »إن الَحَسن مل يكن حسناً، ألن اآللهات قد استحسنته، 

بل ألنه كان َحَسناً لذاته، استحسنته اآللهات«]2]. 

لقد كان سقراط يفصل مفهوم الُحسن عن الالهوت، وكان يرى 

الُحسن أرضياً ودنيوياً إىل الحد الذي يعتربه واملنفعة شيئاً واحداً. 

]1]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 1، ص 129.

]2]- أفالطون، مجموعه آثار، أوثيفرون )األعامل الكاملة، أوثيفرون(.
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خاصة  مقاصد  له  تؤخذ  بل  ومجرّداً،  كلياً  أمراً  ليس  »الُحسن«  إن 

»َحَسناً  يكون  الذي  هو  الَحَسن  أن  مبعنى  االعتبار،  بنظر  وعملية 

والفائدة  املنفعة  عن  صورتان  والجامل  الُحسن  إن  خاص«.  ألمر 

األخالق  يستحرض  املرحلة  هذه  يف  سقراط  رأي  إن  اإلنسانية]1]. 

اإلنسانوية العلامنية.

ي فكر الفالسفة بعد سقراط
 اإلنسانوية �ف

االتجاهات  بعض  مشاهدة  لنا  ميكن  أرسطو]2]  أفكار  بني  من 

إىل  السياق  هذا  يف  اإلشارة  وميكن  والعقلية.  الطبيعية  اإلنسانوية 

األبعاد الطبيعية لفلسفة أرسطو، والرتكيز عىل العقالنية وتعزيز الحياة 

العقالنية، وبيان القوانني املنطقية بشكل مدّون]3]. لقد ذهب بيرت إيبل 

يب ـ وهو من الباحثني املعارصين يف الحقل اإلنسوي ـ إىل اعتبار 

أرسطو هو املؤسس للعلم مبعنى مجموعة من الواقعيات املنظمة، 

يناسب  مبا  املعارف  سلسلة  ملجمل  ومفصالً  كاشفاً  يعتربه  كام 

إىل  بدوره  أرسطو  يذهب  األخالقية  الناحية  ويف  عرصه.  مقتضيات 

التأكيد عىل سعادة نوع البرش يف »الحارض وهذا املكان«، أي يف هذه 

الحياة الدنيوية، ويعترب ذهن اإلنسان قادراً عىل بلوغ الحقيقة األخالقية 

بغض النظر عن األمور امليتافيزيقية الطبيعية]4]؛ وهي املسائل التي 

تستحرض اإلنسانوية العلامنية باملعنى الجديد لها.

[1[- Peter C. Appleby; Humanistic Elements in classical Philosophy; p. 1 – 2.

أو  يبدون رغبة كبرية  العلامنيني يف املرحلة املعارصة ال  أن اإلنسانويني  الجدير ذكره  ]2]- من 

شغفاً ملحوظاً تجاه أفكار أرسطو؛ كام أنهم منذ عرص النهضة فصاعداً بدأوا ضدية هادفة ملواجهة 

أفكار أرسطو.

]3[- Peter C. Appleby; Humanistic Elements in classical Philosophy; p. 1 – 2.

]4[- Ibid.
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الفلسفة  يف  سياّم  وال  ـ  ألرسطو  الالحقة  الفلسفات  ويف 

الجدير  ومن  اإلنسانوية.  الفلسفة  من  عنارص  نشاهد  ـ  األبيقورية 

استقالل  ]املقدوين[ وزوال  الكبري  انتصار اإلسكندر  بعد  أنه  ذكره 

بنوع من  الشغف  »العوملة«]1]، ظهر  نظرية  اليونانية، وطرح  الدولة 

موضوع  أن  كام  العاملي.  املجتمع  يف  الفرد  وطرح  »الفردانية«]2] 

واالتجاه؛  التفكري  من  النوع  لهذا  تبعاً  الفرد،  ركّز عىل  قد  الفلسفة 

ليتمكن كل فرد من تحقيق رغباته يف ظل املجتمع العاملي. ومل 

يكن من االعتباط أن تنتهج كل من الفلسفة الرواقية واألبيقورية يف 

الغالب املنهج األخالقي والعميل، وذلك من نوع األخالق الفردية 

الفرد  إعداد  يف  تتلّخص  الفيلسوف  مهمة  أن  هؤالء  يرى  أيضاً. 

يف  طريقه  عىل  العثور  من  ليتمكن  السلوك،  من  قواعد  خالل  من 

عىل  اإلرصار  يؤّدي  والفردية،  اإلنسانوية  الرؤية  يف  بنفسه.  الحياة 

األخالق لوحده يف املذهب الرواقي واألبيقوري إىل استقالل الفرد 

واستغنائه الروحي.

كان أبيقور )341 ق. م( يرى الفلسفة نشاطاً يضمن سعادة الحياة 

و»اإلنسان« من خالل استخدام األلفاظ واالستدالل. وكان ينصح 

أتباعه باالهتامم باملوضوعات العملية، للتغلب عىل االضطرابات 

والهواجس الناشئة من موت وحضور اآللهات. لقد تعرّضت فلسفة 

التعريف  الفهم اإلنسوي، تم  أنه يف  بيد  أبيقور لتفسريات مختلفة؛ 

[1[- Cosmopolitan.

[2[- Individualism.
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بإنسويته عىل أنها إنسانوية طبيعية تدعو إىل اللذة وليست دينية]1]. 

يف فلسفة أبيقور ال ينبغي الخوف من اآللهات، حيث ال شأن للموت 

ال  املوت  يكون  وحيث  موت،  هناك  ليس  أنتم  »حيثام  باإلنسان: 

تكونون«]2]. كام كان أبيقور مدافعاً عن »اإلحساس« حتى يف حقل 

املعرفة واألخالق أيضاً، وكان يعمل بشكل وآخر عىل تعريف رغبة 

الحقيقة  »إن مالكات  لكل يشء:  ومعياراً  مقياساً  بوصفها  اإلنسان 

هي الحواس واملفاهيم القبلية واالنفعاالت«]3].

]1]- هناك من اعترب أبيقور بوصفه الجد األكرب للفلسفة التحّصلية الجديدة؛ العتبارهم »الطبيعة« 

مبنزلة »األمر الواقع«، وبهذا األسلوب قاموا بإيقاظ اإلنسان الذي كان أسري األساطري من سبياته 

حيث كان منهمكاً يف خوض التربيرات الخيالية والالمنطقية، وإنقاذه. )جون برين، فلسفه ابيكور 

)فلسفة أبيقور(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أبو القاسم بور حسيني، ص 130(.

]2]- املصدر أعاله، ص 126.

]3]- املصدر أعاله، ص 130.





اإلنسانوّية الدينّية )المسيحّية(

الفصل الثالث





ي فكر فالسفة العصور الوسىط
�ف

يذهب الفالسفة واملفكرون إىل القول بأن جميع املراحل الثالثة 

ـ وهي: املرحلة املتطّورة، واملرحلة التنويرية، واملرحلة املعارصة 

إطالق  وإن  اإلنسوي،  النظام  إىل  تفتقر  الوسطى،  العصور  من  ـ 

عنوان »اإلنسانوية املسيحية« أو »اإلنسانوية الدينية« عىل األنظمة 

الفكرية للعصور الوسطى مجانب للواقع. بيد أن التأمل املنصف، 

باإلضافة إىل آراء بعض الكتاب املعارصين حول اإلنسانوية الدينية، 

يف  ـ  كانت  الوسطى  للعصور  الفكرية  األنظمة  أن  ندرك  يجعلنا 

إطارها الفكري الخاص ـ تحمل الكثري من الهواجس واالتجاهات 

اإلنسانوية. وعىل الرغم من ذلك ال تزال هناك الكثري من األبحاث 

أو  املسيحية«  »اإلنسانوية  مصطلح  إطالق  صوابية  حول  الدائرة 

العصور  ملرحلة  الفكرية  التيارات  بعض  عىل  الدينية«  »اإلنسانوية 

الوسطى، وهذا األمر يستدعي املزيد من األبحاث الدقيقة.

وقد تم تنظيم هذا الفصل عىل أساس بعض النظريات الجديدة 

والخوض  التعرّض  تم  الناحية  هذه  ومن  الدينية،  اإلنسانوية  بشأن 

يف بحث ودراسة التفكري يف مرحلة العصور الوسطى واالتجاهات 

اإلنسانوية يف هذه الحقبة. وعىل هذا األساس فإن:

الشعائر  الدينية عبارة عن مجموعة من  »اإلنسانوية   

والرغبات  الحاجات  عىل  باستمرار  تؤكد  التي  الدينية، 

والطاقات اإلنسانية«]1]. 

[1[- Paolo Castellina & Alison Baison Bailey; “Christian Church or Religious 
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توضيح ذلك أن هناك مدخلني رئيسني إىل اإلنسانوية الدينية:

1ـ  املدخل الناشئ من التعاليم الدينية / التقليدية، والذي يعمل 

عىل تأييد منزلة اإلنسان ومكانته يف إطار األصول الدينية]1].

2 ـ املدخل الناشئ من التعاليم الفلسفية / اإلنسانوية، والذي 

مع  املتطابقة  الدينية  الشعائر  من  سلسلة  إىل  ذلك  بعد  يتعرّض 

الفلسفة اإلنسانوية]2].

بعبارة أخرى: ميكن القول يف بيان التاميز بني املدخلني اآلنفني: 

إن الدين والتعاليم الدينية هي التي متثل حجر الزاوية يف املدخل 

األول، ثم يتم التأكيد بعد ذلك عىل األبعاد اإلنسانية املوجودة يف 

الدين. وميكن تتبع جذور هذا املدخل يف األنظمة الفكرية للعصور 

الوسطى. وأما يف املدخل الثاين فيتّم العمل أوالً عىل تأصيل فلسفة 

إنسانوية تؤكد عىل الرغبات اإلنسانية، ثم يتّم الخوض بعد ذلك يف 

الشعائر الدينية املتناغمة مع الفلسفة اإلنسانوية املذكورة. وميكن 

العثور عىل هذا االتجاه يف التيارات الفكرية ملرحلة عرص النهضة 

واإلصالح الديني. ويف ضوء هذا التاميز بني املدخلني، رمبا أمكن 

لنا تسمية املدخل األول بـ »اإلنسانوية الدينية«]3]، وتسمية املدخل 

نتعرّض  سوف  الفصل  هذا  ويف  اإلنسوي«]4].  »الدين  بـ  الثاين 

Humanism”; p.1–3.

[1[- Fredrick Edwordz; “What is Humanism?”; p. 3.

[2[- Paolo Castellina & Alison Baison Bailey; “Christian Church or Religious 

Humanism”; p1–3.

]3[- Religious Humanism.

]4[- Humanistic Religion.
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للمدخل األول أو اإلنسانوية الدينية، واملراد من الدين هنا ـ بطبيعة 

الفصل  املسيحي، وسوف نخصص  الدين  ـ هو خصوص  الحال 

الالحق للمدخل الثاين أو الدين اإلنسوي إن شاء الله تعاىل.

الوسطى  العصور  مرحلة  يف  املسيحية  اإلنسانوية  يف  هناك 

أصول محددة، تعّد بوصفها بديهيات ثابتة ومسلّمة، وهي كاآليت:

1 ـ يتّم أخذ الدين الساموي بوصفه أصالً بديهياً ثابتاً.

2 ـ يتم اعتبار وجود الله ـ بوصفه الوجه األكرث تأّصالً يف متييز 

الدين الساموي ـ محوراً لألمور.

3 ـ إن اإلنسان مركّب من الجسم والروح، بيد أن األصالة إمنا 

تكون للروح أبداً، وأما الجسم فيتم توظيفه يف خدمة روح اإلنسان.

تعاليم  مع  يتطابق  مبا  اإلنساين  والشأن  القيمة  تعيني  يتّم  ـ   4

الكتاب املقدس، مرجعاً نهائياً.

الوقت  ويف  رئيسان  اتجاهان  الوسطى  العصور  يف  هناك  كان 

الذي  األمر  الذكر؛  آنفة  املوضوعات  إىل  بالنسبة  مختلفان  نفسه 

أدى إىل ظهور اتجاه مختلف إىل اإلنسان ومنزلته. ويتعلق االتجاه 

األول بالفيلسوف املسيحي املعروف يف أوائل العصور الوسطى، 

ونعني به القديس أوغسطني]1]، حيث كان يستلهم آراءه من تعاليم 

ولد  التيني.   / نوميدي  أصل  من  وفيلسوف  كاتب  م(:   430 ـ   354( أوغسطني  القديس   -[1[

يف طاغاست )سوق أهراس حالياً يف الجزائر(. يعّد أحد أهم الشخصيات املؤثرة يف املسيحية 

الغربية. تعتربه الكنيستان )الكاثوليكية واإلنجيليكانية( قديساً وأحد آباء الكنيسة البارزين، وشفيع 

املسلك الرهباين األوغسطيني. كام يعّده العديد من الربوتستانتيني ـ وال سيام الكالفانيون ـ أحد 

املصادر الالهوتية لتعاليم اإلصالح الربوتستانتي حول النعمة والخالص. )املعرّب(.
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بالفيلسوف  الثاين  االتجاه  يرتبط  كام  الُجُدد]1].  األفالطونيني 

املسيحي يف أواخر العصور الوسطى، وهو توما األكويني]2]؛ حيث 

هذين  لكال  كان  لقد  ألرسطو.  الفلسفي  النظام  عىل  يعتمد  كان 

االتجاهني رؤية خاصة إىل اإلنسان، ومن هنا ميكن أخذ نوعني من 

اإلنسانوية الرئيسة واملختلفة لتلك املرحلة بنظر االعتبار:

ف ي فكر أوغسط�ي
 االتجاهات اإلنسانوية الدينية �ف

العامل  الذين يصبّون جّل اهتاممهم عىل  عىل خالف الفالسفة 

خاصاً  اهتامماً  يبدي  أوغسطني  القديس  كان  والطبيعة،  الخارجي 

باإلنسان وحاالته. إن مدخل أوغسطني إىل اإلنسان، مدخل نفيس 

الدينية  التجارب  إىل  خاصة  أهمية  فيه  يعطي  حيث  وعاطفي؛ 

بشأن  جوهرية  األكرث  أوغسطني  أفكار  إن  لألفراد.  والشخصية 

الوجود  لعامل  الجوهرية  والحقيقة  بالدين  ترتبط  والتي  اإلنسان 

بشكل تام، ميكن بيانها ضمن األبحاث اآلتية:

وإدراك  الدينية  الحقائق  اكتشاف  البرشي عىل  العقل  قدرة  ـ   1

التعاليم واملفاهيم الدينية.

]1]- األفالطونيون الجدد أو األفالطونية امُلحَدثة: تسمية تّم إطالقها منذ القرن التاسع عرش للميالد 

عىل املدرسة الصوفية الفلسفية التي تكّونت يف القرن الثالث للميالد عىل أساس تعاليم أفالطون 

وتابعيه األوائل. وهي تركز عىل الجوانب الروحية والكونية يف الفكر األفالطوين. )املعرّب(.

الرهبانية  من  إيطايل  كاثولييك  وقديس  قسيس  م(:   1274 ـ   1225( األكويني  توما   -[2[

الدومينيكانية، وفيلسوف الهويت مؤثر ضمن تقليد الفلسفة املدرسية وأحد معلمي الكنيسة الثالثة 

الفلسفة  يف  التوماوية  املدرسة  أبو  وهو  املحيط.  والعامل  املالئيك  بالعامل  ويعرف  والثالثني، 

والالهوت. ترك تأثرياً كبرياً عىل الفلسفة الغربية؛ فكان الكثري من أفكار الفلسفة الغربية الحديثة إما 

ثورة عىل أفكاره أو انتصاراً لها، وال سيام يف مسائل األخالق والقانون الطبيعي ونظرية السياسة. 

من أعامله: )خالصة الالهوت( و)الخلق والخالق(. )املعرّب(.
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2 ـ محدودية العقل البرشي وتكامله باإلميان الديني.

3 ـ إيكال النفس البرشية للطف الله إلدراك الحقيقة والحصول 

عىل السعادة.

قبيل:  من  عنارص  إىل  لإلنسان  الوجودية  األبعاد  تحليل  ـ   4

اإلدراك، واإلرادة، والخري.

5 ـ عالقة الحب بني روح اإلنسان وبني الله.

6 ـ الحصول عىل معنى الحياة من خالل الوصول إىل الحقيقة 

والوحدة.

ي عىل كشف الحقائق وإدراك التعاليم الدينية
قدرة العقل اإلنسا�ف

إن االتجاه اإلنسوي الديني األول للقديس أوغسطني، يتمثل يف 

االهتامم الخاص بالعقل البرشي من أجل إدراك الحقائق والتعاليم 

الحقائق  اكتشاف  عىل  قادر  البرشي  العقل  أن  يرى  فهو  الدينية. 

الدينية، مبا يف ذلك وجود الله. إن هذا الرأي من أوغسطني ميثل 

نوعاً من االتجاه املقابل التجاه اآلباء األوائل للكنيسة، من الذين 

كانوا يرفضون أي تناغم بني اإلميان الديني وبني العقل الفلسفي. 

إذ كان اآلباء األوائل للكنيسة يرون أن التعاليم الدينية حيث تستند 

إىل دليل محكم وهو الوحي اإللهي، فإنها تحظى بنوع من الحجية 

الفلسفية  األنظمة  يف  البرشية  واالكتشافات  اآلراء  وأما  والوثاقة، 

حيث تكون ظنية، تكون عىل الدوام عرضة للتغيري والخطأ، ومن هنا 

ال ينبغي االعتامد أبداً عىل األمور الظنية املوجودة يف املعطيات 
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صلبها  يف  البرشية  الفلسفية  األنظمة  إن  البرشية.  واالكتشافات 

التحّديات؛  من  تعاين  األخرى  الفلسفية  األنظمة  مواجهة  يف  أو 

الفلسفة  طريق  من  الحقيقة  عىل  الحصول  من  يجعل  الذي  األمر 

الحاجة إىل  الديني وعدم  من املحال. إن االكتفاء باإلميان  رضباً 

األنظمة الفلسفية البرشية، حمل الكبار األوائل يف املسيحية عىل 

الحقبة. ومن هنا كان  تلك  الفلسفية يف  األنظمة  اتخاذ موقف من 

تروتليان]1] يعترب الفلسفة أصل الِبَدع، ويرى أن الفلسفة أو الحكمة 

الدنيوية ال ميكن أن توصل اإلنسان إىل معرفة السيد املسيح أبداً:

فكر  وبني  األثينيني]2]  فكر  بني  الصلة  هي  »ما 

توافق  أو  تناغم  أّي  مشاهدة  ميكن  وهل  أورشليم]3]، 

بني الفكر الفلسفي لإلغريق والكنيسة؟ إن تعليمنا ميتّد 

بجذوره يف حكمة سليامن، وكان سليامن يُعلّم تالميذه 

وجوب البحث عن الله بقلب بسيط. هيهات منا الجهود 

التي تسعى إىل إقامة مسيحية رواقية أو مسيحية تقوم عىل 

أساس الفكر األفالطوين أو الديالكتييك. إننا بعد اإلميان 

والنزاعات  باملناظرات  نطالب  نعود  ال  املسيح  بالسيد 

ال  اإلنجيل،  نعمة  عىل  الحصول  وبعد  االستعراضية، 

الذي  اإلميان  وبعد  الدقيق.  التفكري  وراء  نسعى  نعود 

حصلنا عليه ال نعود بحاجة إىل إميان آخر؛ وذلك ألن 

]1]- ترتليانوس أو ترتليان )حوايل 160ـ  220 م(: مؤلف أمازيغي مسيحي مبكر بونيقي. أول من 

كتب كتابات مسيحية باللغة الالتينية. كان مهامً يف الدفاع عن املسيحية ومعاداة الهرطقات. وقد 

أطلق عليه لقب »والد املسيحية الالتينية« و»مؤسس الالهوت الغريب«. )املعرّب(.

]2]- نسبة إىل أثينا عاصمة اليونان قدمياً بوصفها مهداً للفلسفة. )املعرّب(.

]3]- عاصمة فلسطني والنارصة بوصفها مهداً لظهور السيد املسيح والديانة املسيحية. )املعرّب(.
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إمياننا الرئيس هو أننا ال نحتاج إىل يشء آخر زيادة عىل 

ما آمنا به«]1].

حكمة  ميتلك  نفسه  املسيح  السيد  أن  إىل  يذهبون  أنهم  كام 

خاصة تفوق الحَكم الدنيوية والقامئة عىل العقل البرشية. وقد طعن 

بولس يف الحكمة اإلغريقية، وسخر من الفالسفة اليونانيني بقوله:

بالفلسفة  سائغة  طعمة  أحد  يجعلكم  أن  »حذاري   

الناس وبحسب األصول  تقليد  الباطل، بحسب  واملكر 

النقاذ  املسيح  جاء  لقد  املسيح.  بحسب  ال  الدنيوية، 

ونجاتنا  قداستنا  ليست  املسيحية  إن  الناس.  أرواح 

فحسب، بل هي حكمتنا أيضاً«]2].

غاية  هو  الذي  ـ  »النجاة«  مفهوم  القديس]3]  بطرس  عرّف  كام 

الشخص املسيحي ـ بوصفه مثرة اإلميان، بقوله: 

نفي  بحكم  هو  اإلميان،  يف  العقل  توظيف  »إن 

حيال  يشء  فعل  نستطيع  ال  وعليه  اإلميان.  وإبطال 

ذلك سوى اعتبار طلب العلوم العقلية خطراً عىل نجاة 

الفرد املسيحي، وأن نحظر عليه ذلك. وإن الذي قذف 

يف قلوب الناس حّب العلم ليس سوى الشيطان، وهذا 

]1]- ترتوليان، در باب بدعتكاران )يف شأن املبتدعني(، ص 7، نقاًل عن: طوين لني، تاريخ تفكر 

مسيحي )تاريخ التفكري املسيحي(، ص 27.

]2]- كورنثوس 1: 30.

]3]- بطرس أو شمعون بطرس: الرسول والبابا األول. أحد التالميذ االثني عرش. يحتل مكانة بارزة 

يف أناجيل العهد الجديد وسفر أعامل الرُسل. )املعرّب(.
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الحّب هو الذي وسوس املعصية األوىل آلدم، ثم صارت 

هذه املعصية مصدراً لرشورنا األخرى«]1].

يف التعاطي مع هذه الرؤية املتظرفة آلباء الكنيسة األوائل، تبلور 

االتجاه األول يف اإلنسانوية العقالنية نسبياً والدينية بطبيعة الحال، 

من خالل توظيف العقل اإلنساين يف املقوالت الدينية. وعىل هذا 

بالنسبة  للكشف  قابالً  الله  ووجود  اإللهي  الدين  يكون  األساس 

املعتقدات  وتقوية  تعزيز  عىل  العمل  وميكن  البرشي،  العقل  إىل 

بني  الوئام  إقامة  ميكن  كام  العقلية.  التأمالت  خالل  من  الدينية 

أول  إن  الديني.  اإلميان  وبني  الفلسفية  العقلية  واملفاهيم  التعاليم 

من صدع بهذه الرؤية هو يوستينوس الشهيد]2] )أوائل القرن الثاين 

اإلسكندري]3]  إكليمندس  من  كل  ذلك  بعد  ليواصلها  للميالد(، 

عىل  وعمل  خاص  بشكل  أوغسطني  عليها  سار  ثم  وأوريجن]4]، 

]1]- اتني جيلسون، روح فلسفه قرون وسطا )جوهر فلسفة العصور الوسطى(، ترجمه إىل اللغة 

الفارسية: عيل مراد داودي، ص 27، 1379 هـ ش.

]2]- القديس جاسنت مارتر أو يوستينوس الشهيد )100 ـ 165 م(: مدافع مسيحي مبكر. يعترب 

املرتجم األول لنظرية اللوغوس يف القرن الثاين. وقد استشهد مع تالميذه وتم اعتباره قديساً من 

قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والكنيسة األنجليكانية والكنيسة األورثودوكسية الرشقية. وهو 

صاحب فكرة أن بذور املسيحية سبقت تجّسد املسيح، األمر الذي أتاح له االدعاء بأن العديد من 

الفالسفة اليونانيني، من أمثال سقراط وأفالطون كانوا مسيحيني دون أن يعرفوا ذلك. )املعرّب(.

]3]- إكليمندس اإلسكندري )150 ـ 215 م(: من أبرز معلّمي مدرسة اإلسكندرية الالهوتية. أبرز 

ما ميّز تعاليمه هو ربطه بني الفلسفة اليونانية والالهوت املسيحي؛ فكانت كل كتاباته بشكل عام 

موجهة للعامل الهيليني والثقافة اليونانية. )املعرّب(.

]4]- أوريجن )حوايل عام 185 ـ 254 م(: فيلسوف وقس مسيحي. تم تنصيبه من قبل أساقفة 

أورشليم وقيصارية قساً عىل االسكندرية، ولكن األسقف السابق رفض ذلك ونفاه إىل قيصارية، 

وهناك تفّرغ للتأليف يف حقل التفسري ورّد الشبهات. قىض العقدين األخريين من حياته معذباً يف 

سجون اإلمرباطور )دكيوس(، وعىل الرغم من أنه مل يقتل، ولكنه عاش بقية حياته معتالً يعاين من 

الضعف واملرض، حتى وافته املنية حوايل سنة 254 م. )املعرّب(.
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تكميلها. كان الشهيد جوستني يعترب الحياة عىل أساس العقل دليالً 

عىل املسيحية؛ إذ يقول:

والذكاء  العقل  عىل  معتمدين  يحيون  الذين  »إن 

)أي: استناداً إىل الكلمة(، مسيحيون وإن متّت تسميتهم 

بامللحدين؛ من ذلك مثالً ميكن تسمية بعض األشخاص 

من بني اليونانيني من أمثال سقراط وهرقليطس، كام ميكن 

لنا تسمية إبراهيم من غري اليونانني ... )آبولوجي 1(«]1].

الفلسفية واإلميان  التعاليم  بني  التوفيق  إىل  لقد عمد جوستني 

املسيحي، بل وأسس حتى لإلميان املسيحي يف الرتاث الفكري 

لإلغريق. فهو يرى أن العالقة بني الفالسفة واملسيح كان من قبيل 

العالقة بني الناقص والكامل: 

أوتيت من قوة ألكون مسيحياً،  ما  »إين أسعى بكل 

بني  االختالف  من  الكثري  هناك  ليس  بذلك.  فخور  وأنا 

هذه  فإن  ذلك  ومع  املسيح،  وتعاليم  أفالطون  تعاليم 

التعاليم ليست واحدة )آبولوجي 2(«]2].

الدين  حقيقة  معترباً  النهج  هذا  ذات  عىل  أوغسطني  سار  وقد 

عبارة عن البحث املستمر من قبل الروح الضائعة والحائرة عن الله، 

والدين.  العقل  بني  والوثيق  العميق  للتعامل  رضورة  يرى  هنا  ومن 

االعتقاد؛  هي  العقيل  النشاط  أنواع  لجميع  الرضورية  النتيجة  إن 

]1]- طوين لني، تاريخ تفكر مسيحي )تاريخ التفكري املسيحي(، ص 17.

]2]- املصدر أعاله، ص 18.
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فإن  هنا  ومن  اإلميان،  من طريق  يحصل  إمنا  االعتقاد  هذا  أن  بيد 

االعتقاد واإلميان الديني والفهم يعمل كل واحد منهام عىل تكميل 

اآلخر: »تدبّر يف كالمي لتؤمن، ولكن ليكن لديك إميان بالله ليك 

تفهم«]1]. 

إن االعتقاد الديني الذي يتضح بواسطة نور الفهم، ينتج إمياناً 

فهم  تعزيز  يف  تؤثر  الفلسفية  األنظمة  دراسة  كانت  فإذا  معقوالً. 

اإلنسان وتقوية معتقداته الدينية، وجب اإلقبال عىل مثل هذا النظام 

الفلسفي، والتأّمل والتدبّر يف مساحة مؤلفة من الفلسفة والدين.

ي
ي وتكامله باإليمان الدي�ف قيود العقل الب�ش

يروى أوغسطني رضورة االلتفات إىل ومحدودية العقل البرشي 

أيضاً. فإن إدراك محدودية العقل البرشي والعمل عىل تدارك وجربان 

هذا الضعف بواسطة التعاليم واملفاهيم الدينية هو الطريق الوحيد 

إىل الفوز والنجاة بالنسبة إىل اإلنسان. إن العقل البرشي حيث مل 

يكن مؤمناً، فقد كان ُعرضة للخطأ، ولكنه حيث آمن فقد سار عىل 

طريق الهداية، وصار بإمكان اإلنسان حينها أن يكّون إدراكاً صحيحاً 

لحقيقة الدين. وقد أصبحت هذه النظرية منشأ لقاعدة فلسفية هاّمة 

يف العصور الوسطى، وهي القاعدة القائلة: »إن اإلميان يدعو العقل 

إليه«]2].

الوسطى(، ص 70 و233،  العصور  )الفلسفة يف  قرون وسطا  در  فلسفه  ]1]- كريم مجتهدي، 

1375 هـ ش.

[2[- Fides Quaerens Intellectum.
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إيكال نفس اإلنسان إىل اللطف اإللهي إلدراك الحقيقة وبلوغ 
السعادة

ألفلوطني]1]،  الفلسفي  بالنظام  أوغسطني  تأثّر  من  الرغم  عىل 

إال أنه قد خالفه يف الكثري من املسائل. يرى أفلوطني أن مبقدور 

بلوغ درجات من  السعي والجهد إىل  أن يصل من خالل  اإلنسان 

الحياة األفضل. وقد رفض أوغسطني هذا القول؛ وذلك ألنه يغفل 

كام  الظلامت،  يف  السقوط  وأسباب  اإلنسان،  ومحدودية  ضعف 

أنه تجاهل اللطف اإللهي الذي يأخذ بيد اإلنسان إىل حيث الخري 

تجاربه  من  بتأثري  أوغسطني  إن  والنجاة.  والفوز  الهداية  وجهات 

الخاصة واستعانته بتعاليم القديس بولس، قال بأن نجاة اإلنسان ال 

إفاضة  اللطف اإللهي. يقول بولس: »إن  تبدو ممكنة إال يف ضوء 

اللطف من قبل الله رضورية ليك تحّب الله«]2]. 

ويرى أوغسطني أن اإلنسان ال يستطيع بلوغ حقيقة السعادة إال 

إليه  وصل  الذي  األكرب  االكتشاف  وإن  اإللهية،  العناية  شملته  إذا 

اإلنسان يف حياته هو اكتشافه لعجزه عن بلوغ السعادة، وأن لطف 

الله يجب أن يكون من نصيبه يف تحقيق هذه السعادة:

باالعتامد  صادقة  حياة  ليبدأ  اإلنسان  يسعى  »عندما 

ومستغنياً  الله  عن  مستقالً  نفسه  ويرى  فقط،  قواه  عىل 

]1]- أفلوطني )نحو 205ـ  275 م(: فيلسوف يوناين. يعترب أحد أبرز ممثيل األفالطونية امُلحَدثة. 

يُعرف يف املصادر العربية بـ )الشيخ اليوناين(. كان لكتاباته تأثري كبري عىل العديد من الفلسفات 

األخرى. املعرّب.

[2[- Patrick J. Aspell; “on the Epistle of Paul to the Pomans”; p. 33.
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عىل  جامثاً  الذنب  بثقل  فجأة  يشعر  سوف  لطفه،  عن 

صدره، وهو الشعور الذي يحول بينه وبني الحصول عىل 

والقدرة  الحرية  نفسه ميتلك  الوقت  السعادة، ولكنه يف 

عىل أن يرتك قياده إىل الله يك يشمله اللطف اإللهي«]1].

ويف الحقيقة فإن اإلنسان هو الذي يتعنّي عليه أن يغرّي نظرته إىل 

الله سبحانه وتعاىل.

األبعاد الوجودية لإلنسان

الوجودية من اإلنسان، يسعى  إن أوغسطني يف تحليله لألبعاد 

إن  و»الضعف«.  »العظمة«  حّد  بني  أبداً  وضعه  إىل  الدوام  عىل 

عىل اإلنسان أن يلتفت إىل نفسه إذا أراد الوصول إىل الله، وعليه 

والالمتناهي.  املطلق  املوجود  أمام  وضعفه  محدوديته  يدرك  أن 

خالل  من  نفسه  عظمة  يدرك  سوف  اإلنسان  فإن  الحال  وبطبيعة 

ذلك أيضاً؛ وذلك ألنه بواسطة إدراكه لحقارته تجاه الخالق، سوف 

يبدأ مساره يف الوصول إىل الله. وإن اإلنسان ما مل يصل إىل هذا 

عندما  ولكنه  الله،  نحو  طريقه  يشق  لن  فإنه  واإلحساس،  الشعور 

يشعر بحاجته إليه فإنه سوف يقبل نحوه بحالة من الخشوع املقرون 

بالحّب الذي يشّده إليه.

كام أن أوغسطني يكتشف عنارص الثبات واالستقامة يف وجود 

اإلنسان. فهو يرى أن الله قد أودع يف وجود اإلنسان ثالثة عنارص، 

العنارص  بواسطة هذه  وأنه  الخري،  واإلرادة، وحّب  اإلدراك،  وهي: 

[1[- Patrick J. Aspell; “on the Epistle of Paul to the Pomans”;.
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»إن  السعادة:  نهاية املطاف إىل  الحقيقة، كام يصل يف  يصل إىل 

اإلدراك  الوصول إىل  الحكمة من أجل  تعشق  اإلنسانية  الفلسفات 

وتحصيل السعادة«]1].

إن عنرص اإلدراك يف وجود اإلنسان يدفع بروحه املضطربة يف 

الفلسفة،  طريق  من  املعرفة  بتحصيل  الشغف  إىل  الحقيقة  بحث 

الوصول إىل  يكون من أجل  إمنا  الشغف  فإن هذا  الحال  وبطبيعة 

حقيقة أزلية أكرب، وهي الله. ويف هذا املسار لو اعتمد اإلنسان عىل 

نفسه فقط، واكتفى بإدراكه وفهمه لظاهر األمور، فسوف يواجه عىل 

الدوام أموراً متغرية وعابرة ورسيعة الزوال؛ ألنها ناشئة بأجمعها من 

األفضل  من  وعليه  الخطأ.  من  املعصومة  وغري  الظاهرية  حواسه 

لإلنسان أن يخوض يف تلك األبعاد من الحياة املعقولة، التي ميكنه 

)الحقائق  والرضورية  واألزلية  الثابتة  األمور  عىل  فيها  الحصول 

وسكينتها،  هدوئها  عىل  اإلنسان  روح  تحصل  وبذلك  األزلية(. 

يتغرّي،  ال  ثابت  بكائن  مرتبطاً  الدوام  عىل  نفسه  سريى  ألنه  وذلك 

ونعني به الله سبحانه وتعاىل. ومام قاله يف اعرتافاته ومناجاته يف 

هذا الشأن: »إلهي لقد خلقتني لذاتك، وقلبي وروحي مضطربان، 

إال إذا كنَت سنداً لهام«]2].

وبعد اإلدراك يجب أن يتحىّل الشخص بالعزم واإلرادة، ليتمكن 

بواسطتهام من البحث عن الحقيقة ومعرفتها للوصول إىل الحكمة 

إىل  يتعرّض  عام  بشكل  اإلنسان  أن  من  الرغم  وعىل  والسعادة. 

[1[- Patrick J. Aspell; “on the Epistle of Paul to the Pomans”; p. 9.

[2[- Confessions, 1, 1, 1.
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الضعف والخور، وينكص عىل أعقابه يف مسار البحث عن الخري 

األمور  مجرّد  عند  بالتوقف  ويكتفي  عليه،  يحصل  أن  يجب  الذي 

السطحية والعابرة، بل ورمبا غرق يف مستنقع الرذائل األخالقية، إال 

بإرادته وحريته إىل تحصيل  الذي يسعى  أن الشخص املتديّن هو 

إرادته  مبلئ  األخالقية  الفضائل  بهذه  ويعمل  األخالقية،  الفضائل 

من  األخالقية،  الحقائق  جميع  منشأ  فإن  الحال  وبطبيعة  واختياره. 

التعاليم  القامئة عىل  »الحياة  أو  بالفضيلة«  املقرونة  »الحياة  قبيل: 

اإللهية«، إمنا تعرّب عن حقيقة واحدة، أال وهي حّب الله تعاىل: »إن 

نحو  عىل  به  والشغف  الله  حّب  يف  املساهمة  عن  عبارة  السعادة 

ثابت وال يتغرّي«]1].

حّب اإلنسان هلل

يف  أوغسطني  لفكر  اإلنسانوية  األبعاد  من  اآلخر  البُعد  يتجىل 

بحث الشغف وحّب اإلنسان لله أو »أنا / أنت«]2]. يرى أوغسطني 

أن دين املسيح دين إنساين؛ ألن اإلنسان ـ بوصفه الكائن األكمل ـ 

هو الذي يفكر يف الله ويعشقه، وإن الله يف املقابل يحّب اإلنسان 

ويعشقه أيضاً.

املحبة  من  العالقة  هذه  يعترب  أوغسطني  فإن  الحال  وبطبيعة 

عقالنية بشكل كامل. إن العشق والعقل كالهام يوصل اإلنسان إىل 

الكامل املتمثل باالرتباط الكامل بالله سبحانه وتعاىل. إن أوغسطني 

قد تأثر يف هذه املسألة باآلراء األفالطونية التي ترى رضورة التزويج 

[1[- Patrick J. Aspell; “on the Epistle of Paul to the Pomans”; p. 9.

[2[- Thou / I 
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بني عنرصي »العشق«]1] و»الحكمة«]2] من أجل الوصول إىل الخري 

يتعلق  ال  أن  اإلنسان  بأن عىل  يحكم  البرشي  العقل  إن  والسعادة. 

باألمور العابرة ورسيعة الزوال، بل عليه أن يتعلق بحقيقة أزلية وأن 

يعبد تلك الحقيقة بشغف كبري. ويف هذه الحالة تتحقق عالقة الحّب 

والشغف بني »أنا / أنت« واملراد من »أنت« هو الله تعاىل. كام أن 

العشق والحّب يعمالن عىل تحفيز روح اإلنسان وتحريكها لتحصل 

عىل اإلدراك واليقني:

ويتطّفل  يتساءل  الذي  هو  والعشق  الحب  »إن   

ويبحث، ويفتح الِشيفرات املغلقة لإلنسان ويكشف له 

األرسار، وبالتايل فإن هذا العقل هو الذي يجعل اإلنسان 

واثقاً ومطمئناً«]3].

هومیة الحياة من طريق الوصول إىل الحقيقة والوحدة

يرى أوغسطني أن الروح املضطربة لإلنسان، حيث تدرك مزية 

بالتدريج إىل  فإنها سوف تصل  بعد ذلك،  الله  تعشق  ثم  اإلميان، 

الحقيقة  إىل  بذلك  تصل  وسوف  والجيّدة،  الصالحة  الحياة  مثار 

التی  الحقيقة  الحصول عىل  وبعد  والطأمنينة.  السكينة  إىل  وتركن 

هی الله، تكتسب حياة اإلنسان مفهومها ومعناها، وإن اكتساب حياة 

اإلنسان ملعناها رهن بصلته وارتباطه بالله وكيفية هذا االرتباط. إن 

الشخص املتديّن هو الشخص الذي يفكر عىل الدوام يف التواصل 

مع الله والوصول إليه؛ وذلك ألن

[1[- Eros 

[2[- Phronesis 

]3[- Ibid, p. 9.
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»الله إمنا يُظهر نفسه ألولئك الذين يبحثون عنه بجّد 

وإخالص، ويسلكون حياة الزهد والتقّشف«]1]. 

الحقيقة مسلك  الذي يسلكه أوغسطني يف مسألة  إن املسلك 

باطني متاماً. فهو يرى أن الحقيقة ليست بعيدة عن متناول اإلنسان، 

الروح  وترصّفات  أعامل  ويف  اإلنسان  باطن  يف  مستقرة  هي  بل 

اإلنسانية. إن عىل اإلنسان أن ينطلق يف رحلة السلوك الروحي من 

هذا  يف  الحركة  عن  يتوقف  ال  وأن  تعاىل،  الله  إىل  الوصول  أجل 

املسار أبداً.

إن أوغسطني قد تأثر يف مسألة السري والسلوك بآراء أفلوطني، 

وهذه  اإلنسانية،  الروح  ارتقاء  يف  معرفية  مراحل  ثالث  يرى  الذي 

املراحل الثالث عبارة عن:

1 ـ الحس.

2 ـ الشهود.

3 ـ الوجد.

كام يذهب أوغسطني بدوره ـ يف بيان السري والسلوك الروحي 

لإلنسان ـ إىل بيان هذه األمور الثالثة، وهي أوالً: الرباهني الدنيا، 

الرباهني  إن  اإللهي.  الجامل  رؤية  وأخرياً:  العليا،  الرباهني  وثانياً: 

السطحية،  األفكار  تنتج  التي  الحسية  املعرفة  ذات  هي  الدنيا 

العليا هي  الوقت نفسه واضحة وجلية. والرباهني  والتي تكون يف 

[1[- Boethius; On the Magnitude of the Soul; pp. 14 – 24.
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العميق،  العقيل  التفكري  هي  نتيجتها  تكون  التي  العقلية  املعرفة 

الله وجالله، وهي  نهاية املطاف إىل رؤية جامل  والتي تؤدي يف 

املرحلة املتمثلة بالشوق والشغف القلبي. وبطبيعة الحال فإن رؤية 

أوغسطني تختلف من ناحية عن رؤية أفلوطني. فإن أفلوطني يرى 

أن املرحلة الثالثة ـ والتي نعني بها الوجد ـ هي نتيجة طبيعية لهذا 

النوع من السري والسلوك الروحي؛ وأما من وجهة نظر أوغسطني فإن 

املرحلة الثالثة ـ املتمثلة يف رؤية جامل الله ـ فهي مثرة لطف الله 

باإلنسان الضائع واملتحرّي.

إىل  الوصول  وبعد  املراحل،  هذه  اجتياز  بعد  أوغسطني  إن 

الوصول  مرحلة  االعتبار، وهي  بنظر  أسمى  مرحلة  يأخذ  الحقيقة، 

مرحلة  متثل  واالتحاد  الوحدة  إىل  الوصول  إن  التام.  الوحدة  إىل 

أخرى يحصل اإلنسان عليها من خالل اجتياز الفكر والوصول إىل 

التفكري والشغف  الله. وبعبارة أخرى: إن اإلنسان من خالل  محبة 

بالله، باإلضافة إىل تسكني روحه الضائعة، فإنه سوف يُدرك أن من 

األفضل لهـ  بدالً من تجزئة وتحليل املفاهيم والتنظري بشأن الكائنات 

الدنيوية ـ أن يهتم بتوحيد الحقائق املوجودة يف عامل خاضع ألمر 

الحقائق،  لجميع  محوراً  ميثل  الذي  وهو  الله؛  اسمه  واحد  وجود 

وأن عىل الجميع أن يهتم بهذه الحقيقة. يجب عىل اإلنسان أن يدرك 

حقيقته بحسب قربه وبُعده من الله، وأن يسعى ويجّد يف البحث عن 

ومعناها  مفهومها  الحياة  تكتسب  وبذلك سوف  وجوده،  بكل  الله 

الخاص]1].

]1]- إن رؤية أوغسطني يف هذا الشأن متثل موقفاً يف مواجهة بعض الفلسفات اإلغريقية؛ فإنه من 
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أوغسطني،  رأي  بشأن  املطاف  نهاية  قوله يف  الذي ميكن  إن   

هو إنه لو أمكن لنا أن نأخذ بنظر االعتبار إنسانوية لهذا الرأي، فإنها 

سوف تكون من دون شك إنسانوية مسيحية ذات اتجاه أفالطوين 

لعرص  الدينية  اإلنسانوية  االتجاهات  بعض  يف  ويستمر  حديث، 

النهضة. وسوف نعود إىل بحث هذا املوضوع يف الفصول القادمة 

إن شاء الله.

ي
ي رؤية توما األكوي�ف

االتجاهات اإلنسانوية الدينية �ف

للعقل  أكرب  أهمية  تبدي  أوغسطني  رؤية  أن  من  الرغم  عىل 

ـ وتعّد لذلك  للكنيسة  اآلباء األوائل  بالقياس إىل رؤية  ـ  اإلنساين 

املعارصين،  اإلنسانويني  نظر  وجهة  من  إنسانوية  أكرث  اتجاهاً 

عىل  تعمل  أنها  وهي  الهام،  الضعف  هذا  من  تعاين  تبقى  ولكنها 

أقل  العقل  أن  وتؤكد عىل  العقل،  اإلميان عىل  تقديم  الدوام عىل 

مرتبة من اإلميان، وكأنه بدوره ينظر إىل العقل البرشي بشكل تبعي 

وغري مستقل.

ومنذ أواخر العصور الوسطى بدأت تظهر آراء أخرى ناشئة عن 

املزيد من االهتامم بالعقل البرشي، ومن هنا ميكن القول إنها أكرث 

إنسانوية من اآلراء السابقة. إن آراء توما األكويني يف الدرجة األوىل، 

ويليه أنسلم كانرتبريي]1]، تطرح نوعاً آخر من اإلنسانوية املسيحية، 

خالل مخالفته الشديدة تجاه الفلسفات األبيقورية والتشكيكية، أبدى من نفسه ميالً ورغبة نحو 

بعض املفاهيم والتعاليم الرواقية.

]1]- أنسلم كانرتبري )1033 ـ 1109 م(: الهويت وفيلسوف من أوائل السيكوالئيني املدرسيني. 
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حيث يتّم فيها االهتامم بالعقل البرشي بدرجة أكرب. يف هذا النوع 

الدين،  حدود  ضمن  باإلنسان  التعريف  يتّم  أوالً:  اإلنسانوية،  من 

وثانياً:  بالكامل.  مسيحية  أو  دينية  اإلنسانوية  هذه  تكون  وبذلك 

البرشي. وهنا ال يوجد  العقل  الديني عىل أساس  بناء اإلميان  يتّم 

عىل  الالهوت  تقّدم  أو  العقل،  عىل  اإلميان  تقّدم  عن  حديث  أّي 

الفلسفة، بل يتّم توظيف كال األمرين من أجل الكشف عن الحقيقة؛ 

ومن هنا ال ينبغي نفي نصيب أي واحد منهام ملصلحة اآلخر. وإمنا 

املهم يف البني هو تطبيق املعطيات البرشية عىل التعاليم الوحيانية.

لقد كان أنسلمـ  وتوما األكويني عىل نحو أكرث جديّةـ  يسعى أبداً 

عىل العمل من أجل إيجاد التوافق واالنسجام بني اإلميان املسيحي 

والعقل البرشي. إن إثبات التعاليم الدينية ـ من قبيل: إثبات وجود 

البرشي.  العقل  أساس  عىل  يقوم  أن  يجب  ـ  صفاته  وإدراك  الله، 

يُعّد  الفكري،  املنهج  هذا  الذي هو مثرة  التوماوي]1]  الالهوت  إن 

الهامة يف الالهوت الكاثولييك. يرى  اليوم واحداً من األفكار  إىل 

توما األكويني أن العقل والرباهني العقلية هي األساس واألصل يف 

جميع األمور، ومن هنا يجب أخذ هذا العقل وهذه الرباهني العقلية 

هذا  وعىل  األمور؛  وبيان  إلثبات  ومتيناً  محكامً  أساساً  بوصفها 

األساس فإن توما األكويني ـ خالفاً لآلراء التي تقول بفصل العقل 

عن اإلميان أو تلك التي تقول بتقّدم اإلميان عىل العقل ـ يذهب 

إىل القول بأن العقل هو الذي يكون سبباً يف إميان الفرد، ومن هنا 

كان له تأثري بالغ عىل الالهوت الغريب. كان يعتقد أن اإلميان يجب أن يسبق املعرفة؛ فيجب أن 

تؤمن لتعرف، ومع ذلك ميكن لإلميان أن يُبنى عىل املعرفة. املعرّب.

]1]- نسبة إىل القديس توما األكويني. )املعرّب(.
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الحال  العقل. وبطبيعة  فإن اإلميان إمنا ميكن تفسريه عىل أساس 

فإنه بعد اإلميان تنكشف إىل عقل اإلنسان أمور أخرى؛ وعليه فإن 

العقل واإلميان مقرتنان، وإن أحدهام يعمل عىل تكميل اآلخر.

االتجاهات  من  الكثري  يخالف  كان  األكويني  توما  فإن  وبذلك 

التي تلعن الفلسفة من منطلق انحيازها إىل الدين، كام كان يخالف 

العقالنية ـ بصيغتها الرشدية]1] الالتينية ـ التي كانت تفصل الفلسفة 

عن املقوالت الدينية والوحيانية: 

إىل  الحاجة  دون  الوحي  رضورة  إثبات  تّم  »لو 

مشاركة  نتيجة  تكون  لن  عندها  العقالين،  االستدالل 

االنسجام  حالة  يف  حتى  ـ  الفلسفي  العلم  أو  العقل 

والتامهي مع الدين ـ شيئاً سوى تحصيل الحاصل، ويف 

حالة عدم االنسجام، سوف يؤدي ذلك إىل تضييع سهم 

العقل والفلسفة يف البني. والنتيجة هي أن العقل يبحث 

اإلميان  خالل  من  العقل  وأن  بالرضورة،  اإلميان  عن 

يكتشف سلسلة من األمور التي كانت خافية عليه«]2].

يرى بعض الباحثني اإلنسانويني أن هناك يف أراء توما األكويني 

العناية  مسألة  يف  وكذلك  واإلميان،  العقل  مبسألة  يتعلق  فيام  ـ 

)الفيض( اإللهي وإرادة اإلنسان ـ جذوراً وأرضيات ملحوظة لتحرر 

السلطة  ألن  اإلميان؛  عن  العقل  تحرر  أو  الوحي،  عن  الفلسفة 

]1]- نسبة إىل ابن رشد. )املعرّب(.

]2]- اتني جيلسون، روح فلسفه قرون وسطا )جوهر فلسفة العصور الوسطى(، ص 234.
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الكنسية وحتى النصوص املقدسة مل تكن تتحمل أو تطيق مثل هذه 

الحريات. قال فرانسيس شيفر]1] يف كتابه )الهروب من العقل(]2] يف 

رؤية إنسانوية عن آراء توما األكويني:

»إن توما األكويني من خالل رسمه خطاً أفقياً، أسس 

الطابق  يف  العقل  يقيم  حيث  طابقني،  من  نظرية  لبناء 

األعىل.  الطابق  يف  اإللهي  اللطف  يُقيم  بينام  األسفل، 

الفصل،  من  نوعاً  يُعّد  الذي  الخط  من خالل رسم هذا 

ال  الذي  االستقالل  من  نوع  إىل  بالتدريج  العقل  يصل 

الكنيسة  لدى أصحاب  العثور عىل جذوره حتى  ميكن 

أو حتى يف النصوص املقدسة؛ وذلك أن األفراد ـ طبقاً 

للتعاليم الدينية املقدسة ـ يف مقام املخلوق، قد خلقوا 

يف التصّور والعلم اإللهي، وبالنظر إىل تبعيتهم الخاّصة 

وسلطة  هيمنة  تحت  يخضع  الجميع  فإن  الخالق،  إىل 

عقل كيل؛ وكأن العقل الكيّل هو املدبّر لجميع العقول 

البرشية«]3].

توما  تقسيم  يُعد  شيفر،  لفرانسيس  اإلنسانوية  للرؤية  طبقاً 

األكويني خطوة يف اتجاه تحرير العقل؛ وإنه كلام تم تعزيز الطابق 

األسفل أصبح العقل أكرث قدرة، وميكن له بنفس النسبة أن يخفض 

]1]- فرانسيس شيفر )1912 ـ 1984 م(: عامل الهويت إنجييل أمرييك وفيلسوف. كام كان راعياً 

يف الكنتيسة املشيخية. عمل عىل تأييد نوع تقليدي من اإلميان الربوتستانتي الذي كان يرى أنه 

يجيب عن أسئلة العرص. )املعرّب(.

[2[- Escape from Reason.

]3[- Francis Schaeffer, Escape from Reason; pp. 9 – 13, 29.
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الكنسية،  والتعاليم  واملفاهيم  الدينية  والنصوص  الوحي  قدرة  من 

بحيث يفرغه من محتواه، أو حتى أن يجعله غري عقالين أيضاً. لو 

أن العقل عجز عن منحنا تلك الثقة والطأمنينة التي هي من لوازم 

اإلميان بالتعاليم الوحيانية أو النصوص املقدسة، فإن الثقة بالعقل 

العقل.  من  واليأس  اإلحباط  من  حالة  محلها  وتحل  تزول،  سوف 

وهنا يكون الفرد حّر يف أن يختار اإلميان ويحافظ عليه، وإن كان 

من الناحية العقلية ال ميتلك تفسرياً له، أو أن يتخىل عن إميانه]1]. 

إن هذا الفهم ـ بطبيعة الحال ـ قد يبدو متطرّفاً إىل حّد ما، بيد أنه ال 

ينفي االهتامم التام والكامل من قبل توما األكويني بالعقل البرشي 

ووجوب إقامة التناغم بني التعاليم الدينية والعقل اإلنساين. وقد بدأ 

توما األكويني هذا األمر من خالل الرجوع إىل الفلسفة. إن العودة 

أرسطو  آراء  طرح  إلعادة  املناسبة  األرضية  وفّرت  قد  الفلسفة  إىل 

الالهوت  بسط  تّم  ثم  مجدداً.  املسيحي  الالهويت  الفضاء  ضمن 

»الفلسفة  أو  املدرسية«  »الحكمة  عنوان  تحت  الحقاً  التومايئ 

السيكوالستية« ضمن الفرتة املمتدة ما بني عام 1200 إىل 1500 

للميالد. وقد ترتّبت عىل ذلك نتيجتان، وهام:

1 ـ إثبات العقالنية الذاتية لإلميان املسيحي.

2 ـ تنظيم الالهوت املسيحي وتوسيع دائرته.

وكانت هذه النتيجة تستوجب رضورة العودة إىل الفلسفة. وقد 

الذاتية لالهوت املسيحي من خالل االستفادة  العقالنية  إثبات  تّم 

[1[- Ibid.



81 الفصل الثالث: اإلنسانوّية الدينّية )المسيحّية(

من الفلسفة، وإثبات التنظيم واالنسجام الكامل لالهوت من خالل 

حّد  وعىل  عنارصه.  مختلف  بني  للربط  الدقيق  بالبحث  االستعانة 

تعبري جيلسون: 

»يف كل واحد من األنظمة املدرسية يتّم السعي إىل 

فهم الحقيقة يف كلّيتها من خالل االستعانة باملنطق وما 

بعد الطبيعة والالهوت، ويتم العمل عىل إظهار أن لكل 

يف  هي  التي  العقالنية  األنظمة  يف  منطقية  مكانة  يشء 

املجموع عامة وشاملة«]1]. 

إمنا  األكويني  توما  أن  إىل  االلتفات  من  بّد  ال  الحال  وبطبيعة 

يقول بهذا النوع من اإلدراك العقيل لعدد قليل من األفراد؛ وعليه ال 

الكايف  الوقت  الذين ميتلكون  األشخاص  من  القليل  يوجد سوى 

فإمنا  اآلخرون  أما  اإللهية.  الرباهني  متابعة  عىل  والقدرة  والرغبة 

يقبلون بهذه الحقيقة عىل أساس اإلميان، وعىل الرغم من أن وجود 

الله قابل لإلثبات، وأننا نستطيع التعرّف عليه، فإن الناس يأخذونه 

بنظر االعتبار متعلقاً لإلميان عىل نحو مناسب؛ وعىل هذا األساس 

وهذا  اإلميان،  أساس  عىل  بالله  يؤمنون  إمنا  املؤمنني  أغلب  فإن 

االعتقد ليس ال عقالنياً وال هو بالساذج: 

أن  والحال  ـ  الحقيقة  بهذه  يؤمنون  الذين  أن  »إال 

ال  ـ  تجريبي(  دليل  أّي  لها  يقّدم  مل  البرشي  )العقل 

لقصص  )أنصاراً  كانوا  لو  كام  ـ  غبياً  اعتقاداً  ميتلكون 

]1]- اتني جيلسون، روح فلسفه قرون وسطا )جوهر فلسفة العصور الوسطى(، ترجمه إىل اللغة 

الفارسية: ع. داودي، ص 5 ـ 25.
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يرى  الذي  املقدس  العقل  ذات  ألن  وذلك  ـ  مختلقة( 

الحكمة  أرسار  يظهر  إمنا  الكامل،  زاوية  من  يشء  كل 

املقّدسة للناس من باب اللطف. إنه من خالل الرباهني 

ويكشف  بل  فحسب،  يكشف عن حضوره  ال  املناسبة 

حتى عن أحقية تعاليم وحيه أيضاً. إنه يف إطار تأييد تلك 

يضفي  الطبيعية،  املعرفة  حدود  عن  الخارجة  الحقائق 

تجلياً ملحوظاً ومشهوداً عىل األمور الخارجة عن قدرة 

كل إنسان جاهيل«]1].

العقل  جوهرية  عن  األكويني  توما  يرسمها  التي  الصورة  إن 

البرشي، ورضورته للحصول عىل اإلميان والحقيقة، قد تّم التشكيك 

القرن  منذ  أنه  بيد  بشّدة؛  النهضة  عرص  مرحلة  يف  ونبذها  بل  بها 

تّم  العقالنية،  الحديثة وشيوع  للميالد وبداية املرحلة  السابع عرش 

تقديم صياغة جديدة لهذا التصوير التومايئ، حيث أضحت أساساً 

للعديد من الرباهني حول املفاهيم الدينية.

]1]- ألفني بالنتينغا، عقل و إميان )العقل واإلميان(، ص 111.
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يف  الشهري  اإلنسوي  ـ  إيراسموس]1]  دسيدريوس  تحّدث  لقد 

عرص النهضة ـ يف نقد الرتبية والتعليم يف مرحلة العصور الوسطى 

بل واالستخفاف بها، قائالً: 

سّيام  وال  القدم،  منذ  الفنون  جميع  فإن  نعلم  »كام 

عمد  ثم  ازدهارها.  ذروة  يف  كانت  الخطابة،  فن  منها 

له  يعد  للربابرة عىل تحطيمه بحيث مل  الغرور املتفاقم 

أثر تقريباً. وقد شهدت تلك الفرتة الزمنية ظهور مختلف 

أنواع الناس املفتقرين إىل الرتبية والذين مل يحصلوا عىل 

يشء من العلم واملعرفة، ومع ذلك  صاروا بصدد تعليم 

اآلخرين ما مل ميتلكوا أدىن معرفة عنه. فكانوا يأخذون 

من الناس النقود ويعطونهم الجهل، ويتخّرج تالميذهم 

من  جهالً  أكرث  وهم  مدارسهم  من  املطاف  نهاية  يف 

ذي قبل ... ركنوا تعاليم املتقّدمني ناحية، وأقبلوا عىل 

واملفاهيم،  التعاريف،  قبيل:  من  اختبارها؛  يتّم  مل  آراء 

والكالم املتهافت، والقواعد املضحكة يف النحو واللغة 

التي ال يُحىص عددها ...  وما إىل ذلك من الحامقات 

ولو قّدر لهؤالء الهمج أن ميضوا عىل هذه الوترية، ملا 

كنا نعرف ما هو الشكل الذي كانوا سيخرجونه لنا وبأّي 

]1]- دسيدريوس إيراسموس )1466 ـ 1536 م(: فيلسوف هولندي من رّواد الحركة اإلنسانية 

يف أوروبا. متتّع بشخصية مستقلة، كام ُعرف عنه طبعه الساخر يف كتابه )يف مديح الحامقة(. قام 

بالتعليق عىل نصوص العهد الجديد، وحاول أن يضع مبادئ الحركة اإلنسانية حسب التوّجهات 

املسيحية، كام أراد أن يقرّب بني أتباع املذهب الكاثولييك وأتباع الحركة اإلصالحية الجديدة. 

ويعّد إيراسموس بأفكاره ممهداً ملارتن لوثر وحركة اإلصالح الديني الربوتستانتي )املعرّب(.
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متكنا  قد  وفيلفوس  الورنتيوس  أن  بيد  مستحدثة،  لغة 

بواسطة فن تربيتهام املذهل من إنقاذ ما كان يوشك عىل  

السقوط واالنهيار«]1].

التي هي مجرّد منوذج بسيط من االنتقادات  الكلامت  إن هذه 

تعكس  إمنا  النهضة،  عرص  علامء  عن  الصادرة  والشتائم  الالذعة 

أي  السابقة عليه،  النهضة إىل املرحلة  العاّمة إلنسان عرص  الرؤية 

»العرص  بـ  عرصهم  تسمية  إىل  يسعون  حيث  الوسطى،  العصور 

الذهبي«]2]، و»عرص الوالدة املتجددة وعرص تجديد الحياة«، وعىل 

الظلامت«]3]،  »عرص  بـ  املايض  العرص  يسّمون  اآلخر  املقلب 

وقد  الربابرة«.  و»حكم  و»التخلّف«،  و»التوّحش«،  و»االنحطاط«، 

تحّدث باولو جيوفيو )م: 1546 م(]4] عن القرن الرابع عرش للميالد 

قائالً: »قرن السعادة والهناء الذي اقتنع فيه كتّاب الالتينية برضورة أن 

يولدوا من جديد«]5].

الغربيون  ماكغراث]6]: مييل املحققون  أليسرت  تعبري  وعىل حّد 

[1[- Alister E. Mc Grath; Reformation Thouht; p. 42.

[2[- Golden Ages.

]3[- Dark Ages.

]4]- باولو جيوفيو )1483 ـ 1852 م(: مؤّرخ وطبيب وكاتب سرَي ذاتية إيطايل. تخصص يف 

كتابة املقاالت التاريخية، وال سيّام الشخصيات العسكرية. كام كتب أطروحات يف علم الصيدلة 

والفلسفة أيضاً. )املعرّب(.

]5[- Alister E. Mc Grath; Reformation Thouht; p. 42.

]6]- أليسرت إدغار ماكغراث )1953 ـ ؟ م(: الهويت وكاهن ومؤّرخ من أيرلندا الشاملية. يعرف 

بعمله يف الالهوت التاريخي والعالقة بني العلم والدين، كام يعرف مبعارضته لإللحاد والالدينية 

و)إله  العلمي(،  و)الالهوت  دوكينز(،  )وهم  أعامله:  من  النقدية.  الالهوتية  الواقعية  عن  ودفاعه 

دوكينز(. املعرّب.
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بعد القرن الثامن عرش للميالد إىل التعبري عن مرحلة عرص النهضة 

و»اليقظة«،  الجديد«،  و»الوالدة  »النهضة«،  قبيل:  من  بأسامء 

من  حالة  يف  كان  يشء  كل  وكأن  ذلك.  إىل  وما  و»االزدهار« 

االنقالب والتغرّي، وأن اإلنسان والعامل وحتى الدين ـ الذي هو أمر 

ميتافيزيقي ـ يسعى إىل التولّد من جديد، ولكن الذي يجب أن يولد 

أو يحيى من جديد من بني هذه املفاهيم للمرّة األوىل هو »اإلنسان« 

النهضة،  من عرص  الجوهري  البُعد  تشكل  التي  الفردية«،  و»أبعاده 

وهو ما يُسمى بـ »إنسانوية عرص النهضة«. 

يقول بارد تامبسون يف هذا الشأن: 

إفهام  إىل  تسعى  النهضة  عرص  يف  اإلنسانوية  »إن 

هويتهم  تسليم  من  بدالً  الناس  أن  العامة  األذهان 

الكنيسة  قبيل:  الرسمية، من  الشخصية إىل املؤسسات 

والدولة واملجتمع اإلقطاعي، واالتحادات والنقابات أو 

أي نظام أو فكر يروم التقليل من الشأن اإلنساين، عليهم 

االهتامم والتوّجه إىل »أنفسهم« يف مقام اعتبار الشخص 

الواحد منهم هو »الفرد« األوحد واملختار والقادر عىل 

اتخاذ القرار بالنسبة إىل كل يشء«]1].

وقد ذهب ياكوب بوركهارت بدوره إىل اعتبار البُعد الفردي ـ أو 

النهضة،  أبعاد حركة عرص  بعبارة أخرى ـ من أهم  البُعد اإلنسوي، 

وقال يف هذا الشأن:

[1[- Bard Thompson; Humanists and Reformers; p. 3.
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األوىل  للمرّة  يفكر  اإلنسان  بدأ  املرحلة  هذه  »يف 

بشأن ذاته بوصفه »فرداً«. حيث أخذت الذهنية الجامعية 

واالشرتاكية الجديدة للعصور الوسطى تشهد كساداً يف 

وتحّولت  النهضة،  عرص  ملرحلة  الفردية  الذهنية  قبال 

أنها أضحت  أثينا جديدة، مبعنى  فلورنسا اإليطالية إىل 

هي مركز العقالنية العاملية الجديدة«]1].

إن الوصول إىل الهوية الفردية وتعزيز األبعاد اإلنسانوية، يتواصل 

يف مرحلة عرص النهضة عرب طريقني رئيسني، وهام: 

1 ـ االستفادة من جميع األدوات الرضورية لبيان قيمة وعظمة 

وقدرة الفرد وعقالنية اإلنسان.

وجيّد  مؤثر  بشكل  ـ  يعمل  أن  ميكنه  منوذج  عىل  العثور  ـ   2

للغاية ـ عىل تجسيد وإظهار األبعاد الفردية لإلنسان، وميكن العمل 

من خالل ذلك عىل إصالح املجتمع الغريب من جديد.

تتمثّل األدوات والوسائل األهم يف  يتعلق باملورد األول،  فيام 

والنحت،  الرسم،  قبيل:  من  الفنون،  وأنواع  باألدبيات  العرص  ذلك 

[1[- Alister McGrath; Reformation Thought; p. 42.

إن من بني التعابري السائدة حول اإلنسان يف هذه املرحلة، عىل النحو اآليت:

ـ إن الناس أحرار، ولسنا أرسى للمعصية أو املوانع األخرى، ونستطيع أن نعمل عىل تنظيم حياتنا، 

أو أن تحديد مصرينا بأنفسنا.

ـ إن الناس هم املمثلون عىل خشبة املرسح اإلنساين. نحن مخلوقون، ولكن لله وحده. ونحن 

الحاكمون املختارون من قبل الله يف العامل.

ـ إن الناس ميتلكون أرواحاً خالدة، وهذا هو أسلوب الله من أجل إثبات قيمة اإلنسان.

ـ ميكن لألشخاص أن يصبحوا من املشاهري، وهذا يعني العظمة الفردية ....

See: Bard Thompson; Humanists and Reformers; p. 4.
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النهضة  عرص  لثقافة  املؤسسون  كان  كام  املعامرية،  والهندسة 

واإلنسويون األوائل هم يف الغالب من األدباء والشعراء أو الفنانون 

املحرتفون، دون الفالسفة أو املتكلمون وعلامء الدين]1].

عرث  الذي  األفضل  النموذج  فإن  الثاين  باملورد  يتعلق  وفيام 

عليه علامء عرص النهضة، هو التوّجه إىل املايض السحيق والعبور 

وروما  اإلغريق  وحضارة  ثقافة  إىل  والعودة  الوسطى  العصور  من 

»الحركة  بـ  النهضة  عرص  حركة  من  الناحية  هذه  وتسّمى  القدمية. 

الثقافية  والنامذج  باألهداف  التعلق  هو  منها  واملراد  الكالسيكية«، 

النهضة  عرص  فإن  الواقع  ويف  القدمية.  والعصور  العهود  وأعامل 

ذلك  يف  مبا  يشء،  لكل  املمكنة  النامذج  أفضل  عن  يبحث  كان 

فن الرسم أو الهندسة املعامرية، والفلسفة أو األخالق، والحقوق 

أو األدبيات، والتعليم أو الرتبية، وعن كل نوع من التخطيط املدين 

يف أعامل اإلغريقيني والرومان األقدمني. وقد تحّدث بارد تامبسون 

ـ وهو من املؤرخني واملحققني يف الشأن اإلنسوي ـ بشأن الحركة 

الكالسيكية وارتباطها باإلنسانوية، قائالً: 

عرص  يف  الحركة  إن  املجموع:  يف  القول  »ميكن 

النهضة كانت تحتوي عىل ناحيتني هامتني، وهام أوالً: 

حيث  الكالسيكية.  الناحية  وثانياً:  اإلنسانوية.  الناحية 

بوصفه  الُبعدين  هذين  من  اإلنسوي  الُبعد  توظيف  يتّم 

الكالسييك بوصفه  الُبعد  توظيف  يتّم  غاية أصلية، كام 

[1[- Bard Thompson; Humanists and Reformers; p. 7.
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وسيلة وأداة ال بوصفه غاية أساسية يف إطار إحياء الشأن 

واملنزلة اإلنسانية«]1].

ي حركة عرص النهضة
الكالسيكية �ف

كل  والدة  إعادة  يشمل  عام  بشكل  كان  وإن  النهضة  عرص  إن 

يشء، إال أنه يُطلق بشكل خاص عىل إعادة والدة العلم واألبحاث 

بأن حضارة  االعتقاد  النهضة إىل  يذهب سكان عرص  الكالسيكية. 

اإلغريق والرومان من الحضارات املثالية، وأن عىل جميع الثقافات 

والحضارات الالحقة أن تحذو حذوها وتتأّس بها. كام أن كتابات 

املرحلة القدمية بدورها تعّد »معياراً« ومقياساً أدبياً عظيامً، ويجب 

هذا  أخذ  ثم  أساسها.  عىل  والفنية  األدبية  الكتابات  جميع  تقييم 

االعتقاد بالتدريج ال يقترص يف شموله عىل األدب والفن فقط، بل 

أخذ يشمل كل موضوع، مبا يف ذلك الفلسفة واألخالق والقانون 

وعلم الجامل والهندسة املعامرية وما إىل ذلك من املوضوعات 

األخرى، ومن هنا أصبح من الواجب الرجوع إىل الثقافة املكتوبة 

القول  وميكن  املجاالت.  هذه  مختلف  يف  القدمية  للعصور 

إنسان املرحلة  النهضة إمنا يرى مجرّد  إنسان عرص  إن  باختصار: 

فإنه  هنا  لإلنسانوية، ومن  والقيّم  األعىل  املثل  القدمية وحده هو 

بزعمه  ـ  ضاعت  التي  واالجتامعية  الفردية  هويته  عن  يبحث  كان 

العرص  ويف  األبعد،  املايض  يف  ـ  الوسطى  العصور  زحمة  يف  ـ 

الذهبي للمرحلة اإلغريقية والرومانية القدمية]2].

إن العودة إىل الثقافة القدمية، كانت تستوجب رضورة التعرّف 

[1[- Bard Thompson; Humanists and Reformers.

[2[-Bard Thompson; Humanists and Reformers.
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واالحتكاك املبارش مع النصوص األصلية واملصادر القدمية؛ ومن 

هنا أخذ الربنامج األديب والثقايف لعرص النهضة يتلخص يف شعار 

»Ad Fontes« مبعنى »العودة إىل املصادر األصلية«]1]. وكان الرّواد 

الناحية  ومن  اإلنسيون،  هم  والثقايف  األديب  الربنامج  لهذا  األوائل 

الجغرافية كانت إيطاليا هي املوطن األكرث استعداداً لالضطالع بهذه 

املهمة]2]. وكانت جديّة اإلنسانويني يف اكتشاف اآلثار الكالسيكية، 

تعود إىل األسباب اآلتية:

1 ـ إن اكتشاف اآلثار الكالسيكية كان مبثابة اكتشاف الحقيقة 

من جديد؛ وعليه ميكن اكتشاف الحقيقة يف املرحلة القدمية وليس 

يف العصور الوسطى.

[1[- Alister McGrath; Reformation Thought; p. 12.

هذه  بني  ومن  التاريخية،  الحكركة  لهذه  مهداً  إيطالياً  تكون  ألن  أسباب  عّدة  ذكروا  لقد   -[2[

األسباب ما ييل:

أ ـ لقد كانت إيطاليا زاخرة باآلثار التاريخية امللحوظة، األمر الذي يجّسد للناظر عظمة املرحلة 

اكتشاف هذا  القدمية. وكانت هذه اآلثار تدعو اإليطاليني إىل االرتباط مباضيهم، والعمل عىل 

املايض وإحيائه من جديد.

ب ـ مل يكن هناك تأثري كبري لالهوت والفلسفة املدرسية يف إيطاليا. وبطبيعة الحال فإن الهوتيني 

كباراً من أمثال توما األكويني وغريغوري رمييني )Rimini( كانوا إيطاليني، بيد أن النشاط الرئيس 

لهؤالء األشخاص كان يتّم يف جامعات أوروبا الشاملية، ومن هنا فقد كان هناك نوع من الخأل 

الخأل هي االتجاهات  الذي مأل هذا  للميالد، وإن  الرابع عرش  القرن  إيطاليا يف  الفكري يحكم 

اإلنسوية لعرص النهضة.

وقد أدى الرتسيخ السيايس لفلورنسا عىل أساس حفظ الحكومة الجمهوري، بالناس واملثقفني 

ملدينة  قدوة  لتكون  الرومانية  الثقافة  وكذلك  الرومية  الحكومات  برامج  ودراسة  قراءة  إىل  فيها 

الناس عىل  مناسبة إلقبال  فلورنسا إىل خلق أرضية  االقتصادي ملدينة  الرفاه  أدى  فلورنسا. وقد 

الكتابات األدبية واألعامل الفنية.

البيزنطية )سقوط اسطنبول سنة 1453 م(، وهجرة املثقفني واملفكرين  كام أدى سقوط الدولة 

اليونانيني نحو الغرب، وارتباط إيطاليا بإسطنبول، إىل إحياء اللغة اليونانية وتعرّف اإليطاليني عىل 

النصوص التقليدية والكالسيكية اليونانية.

)Alister McGrath; Reformation Thought; p. 33(.
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2 ـ كان يجب التخيل عن جميع الرشوح التي تّم تدوينها حول 

وانتقلت  القدمية  باملرحلة  الخاصة  واملؤلفات  األعامل  مختلف 

بطريقة وأخرى عرب غربال العصور الوسطى. وكان هذا األمر يصدق 

حتى بالنسبة إىل الكتاب املقدس أيضاً؛ ومن هنا لو تّم توظيف شعار 

السيد  أو  املقدس  الكتاب  بشأن  األصلية«  املصادر  إىل  »الرجوع 

املسيحية  الكتابات  إىل  املبارش  الرجوع  يعني  هذا  كان  املسيح، 

وليس  املقّدس،  الكتاب  إىل  ـ  كل يشء  قبل  ـ  والرجوع  األوىل، 

كان  الوسطى. كام  العصور  العلامء يف  قبل  من  وتفاسريه  رشوحه 

هذا األمر يعني الرجوع إىل سلوك وأفعال السيد املسيح أيضاً]1].

3 ـ من خالل اكتشاف اآلثار الكالسيكية، ميكن الحصول عىل 

مناذج للفصاحة والبالغة املكتوبة واملنطوقة. لقد كان لهذا األمر 

إحدى  كانت  فقد  هنا  ومن  اإلنسانويني؛  إىل  بالنسبة  بالغة  أهمية 

املهام واملشاريع الهامة لإلنسانوية تكمن يف تعليم ونرش فصاحة 

مفردات  معرفة  يف  القدرة  واكتساب  الكالسيكية  النصوص  وبالغة 

هذه النصوص.

وقد عرّف بول اسكار كريستيلر]2] ـ وهو من املنظرين املعارصين 

بشأن اإلنسانوية ـ باألمر األخري بوصفه من أهم أبعاد اإلنسانوية يف 

مرحلة عرص النهضة، وقال يف ذلك:

»يجب علينا أن ننظر إىل اإلنسانوية بوصفها حركة ثقافية وتعليمية 

[1[- Alister McGrath; Reformation Thought; p. 43.

]2]- بول أوسكار كريستيلر )1905 ـ 1999 م(: أستاذ يف علم الفلسفة يف جامعة كولومبيا يف 

نيويورك، وباحث هام يف إنسوية عرص النهضة. )املعرّب(.



93 الفصل الرابع: اإلنسانوّية في عصر النهضة

تهتم يف الدرجة األوىل برتويج علم الفصاحة والبالغة، وتهتم يف 

والفلسفة.  والسياسة  األخالق  قبيل:  من  مبسائل،  الثانية  الدرجة 

يهتم  أن  يشء  كل  وقبل  أوالً  عليه  إنسوياً  الشخص  يكون  فليك 

أو  الكالسيكية  النصوص  ثانياً  يختار  وأن  والبالغة،  الفصاحة  بعلم 

الشخصيات القدمية  بوصفها مناذجه األثرية يف الفصاحة والبالغة؛ 

كام كان فرانشيسكو برتاركا]1] يعترب شيرشو أباً له ويعترب فريجيل]2] 

اإلنسوي سواء  الشخص  فإن  األساس  هذا  ... وعىل  أخاه  بوصفه 

أكان أفالطونياً أو أرسطياً من الناحية الفلسفية، أو شاكاً أو ملحداً أو 

متديّناً من الناحية الدينية، ولكنه عىل كل حال يجب أن يتأّس يف 

تفكريه بالعهود القدمية، وأن يدافع عن تلك العهود عىل الدوام«]3].

إشاعتها  عىل  والعمل  القدمية  العهود  بآراء  االهتامم  إن  ـ   4

مناذج  عىل  العثور  وهو  آخر،  رئيس  هدف  له  كان  لها،  والرتويج 

جديدة للحياة بغض النظر عن اآلراء الدينية القروسطية]4]؛ ومن هنا 

فقد كان بعض اإلنسانويني ملحدين والدينيني. وكانت هذه الظاهرة 

]1]- فرانشيسكو برتاركا )1304 ـ 1374 م(: باحث وشاعر إيطايل. من أوائل اإلنسانويني يف 

عرص النهضة. يسمى غالباً »أب اإلنسوية« يف القرن السادس عرش. وقد أسس بيرتو مببو منوذجاً 

أليجريي.  دانتي  بوكاتشو وال سيام  الحديثة عىل أساس أعامل برتاركا وجيوفاين  اإليطالية  للغة 

)املعرّب(.

]2]- بوبليوس فرغيلوس أو فريجيل أو فرقيلش )70 ـ 19 ق. م(: شاعر روماين ملحمي. اعترب 

قصة  القصيدة  هذه  وتحيك  قصائده.  من  واحدة  بسنتني  وفاته  بعد  نرشت  التي  اإلنياذة  الرومان 

أينياس الذي هرب ـ وفقاً للميثولوجيا اإلغريقية ـ من طروادة بعد الحرب، ويف النهاية وصل إىل 

إيطاليا حيث أسس أحفاده روما. وقد تويف فرجيل قبل إكامله القصيدة. تقارن اإلنياذة كثرياً بإلياذة 

هومريوس وأوديسته. )املعرّب(.

]3[- Paul O. Kristeller; “Meaning of Humanism”; p. 113. Alister E. Mc Grath; 

Reformation Thought; p. 45.

]4]- نسبة إىل القرون الوسطى. )املعرّب(.



الهيومانّية94

أكرث بروزاً يف إيطاليا. وأما يف سائر املناطق األوروبية فقد اكتسب 

اإلصالح  حركة  شكل  عىل  تبلورت  وقد  دينية،  صبغة  اإلنسانوية 

الديني.

برتاركا من  فرانشيسكو  الشهري  اإليطايل  الشاعر واألديب  ويُعد 

أنشطة  أعاملهم الحقاً عىل رأس  الذين أصبحت  اإلنسانويني  أبرز 

الناحية  الكثري من اإلنسانويني الذين جاؤوا بعده، وأّدى إىل تقوية 

الكالسيكية من مرحلة عرص النهضة، وهناك من يصفه بـ »أب عرص 

النهضة«. ويرى بوركهارت أن تأثري أعامل برتاركا عميق جداً ومتعدد 

األبعاد]1]. يربز برتاركا من أجل الرجوع إىل الثقافة اإلغريقية القدمية 

القديس  باستثناء  تقريباً  الوسطى  العصور  كتاب  جميع  من  أكرث 

نفسه  يعترب  كأنه  بحيث  الالتينية.  باألدبيات  لريتبط  أوغسطني، 

مخاطباً ملؤلفات كبار املرحلة اإلغريقية القدمية من أمثال شيرشو، 

وليوي]2]، وفريجيل، وهوراس]3].

الشيرشوين]4]  للتيار  أسس  قد  بشيرشو،  الخاص  اهتاممه  إن 

وترك إرثاً لألجيال الالحقة]5]. لقد سعى برتاركا يف املسائل الكالمية 

]1]- ياكوب بوركهارت، فرهنگ رنسانس در ايتاليا )حضارة عرص النهضة يف إيطاليا(، ص 197.

]2]- مل نعرث عىل ترجمة له. )املعرّب(.

]3]- كوينتس هوراتيوس فالكس أو هوراس )65 ـ 8 ق. م(: شاعر غنايئ وناقد أديب التيني من 

رومانيا القدمية يف عرص أوغسطس قيرص. كان له تأثري عىل الشعر اإلنجليزي. أرّص عىل أن الشعر 

يجب أن يُقّدم السعادة واإلرشاد. ُعرف بقصائده الغنائية ومقطوعاته الهجائية. )املعرّب(.

]4[- Ciceronian.

]5]- إن اهتامم اإلنسانويني يف عرص النهضة بشيرشو، يعود يف الغالب إىل كتابيه بعنوان »بشأن 

الخري الحقيقي« )On the Chief Good(، و»بشأن التكليف« )On Duty(. إن الرؤية األساسية 

لشيرشو يف هذين الكتابني اللذين حظيا باهتامم وإعجاب اإلنسانويني، كاآليت: إن قوانني الطبيعة 
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وبني  الكالسيكية  النصوص  تعليم  بني  التوفيق  إىل  الالهوت  ويف 

أجل  من  املرشكني  وأعامل  بآثار  احتج  وقد  املسيحية.  املعنوية 

مور]1]،  توماس  السري  آراء  إىل  رجع  وقد  املسيحية.  أحقية  إثبات 

وتعلّق  الكنيسة،  آباء  وآراء  املقدس  والكتاب  سكوطس]2]،  ودانز 

النوع  من  للروح  املنعشة  واملسيحية  األوغسطينية]3]  بالتقوى 

الرواقي. وهو عىل الرغم من عدم إبداء الرأي يف املسائل الفلسفية، 

إال أنه يحارب الفلسفة املدرسية واالعتقاد بعدم خطأ أرسطو. ويف 

الروماين.  النوع  الجمهورية من  يُعّد مدافعاً عن  السياسية  املسائل 

وفيام يتعلق بالشعر تعد األشعار الحامسية )Africa( باللغة الالتينية، 

ونرش األشعار الدنيوية والغنائية، من أعامله األخرى أيضاً]4].

لقد كان فرانشسكو برتاركا يف أعامله ينشد أهدافاً وغايات من 

متيّز اإلنسان من سائر الكائنات األخرى. وذلك ـ بطبيعة الحال ـ من خالل خصيصتني، وهام: 

نتيجتني  للمعرفة. ويستخلص شيرشو  اإلنسان محّب  إن  ـ  اإلنسان حيوان اجتامعي. 2  إن  ـ   1

أخالقيتني من هذه املسألة، وهام: أ ـ إن الشيرشوين الحقيقي يعيش ضمن املجتمع؛ فهو يتزّوج 

ويكّون أرسة ويغدو مواطناً ويشارك يف النشاطات السياسية. ب ـ إن الخصيصة الجوهرية لإلنسان 

الكاملة  اإلنسانية  الدرجة  إىل  أن يصل  إنسان  العقالين: ال ميكن ألّي  إبداعه وذكائه  تكمن يف 

والتعليم الصحيح، إال يف الفنون الحرة.

فيلسوف ومؤرخ وعامل دين وشاعر ورجل دولة  ـ 1535 م(:  توماس مور )1478  السري   -[1[

وروايئ ورجل قانون وقايض ودبلومايس إنجليزي. يُعرف مبفهوم اليوطوبيا أو املدينة الفاضلة يف 

كتابه »اليوطوبيا«. تعتربه الكنيسة الرومانية الكاثوليكية قديساً. عارض طالق هرني الثامن لكاثرين 

آراغون، ورفض االعرتاف به كرئيس للكنيسة الرومانية الكاثوليكية يف إنجلرتا؛ فُحبس وقطع رأسه 

يف برج لندن. )املعرّب(.

اسكتلندي.  فرنسيسكاين  والهويت  فيلسوف  م(:   1308 ـ   1266( سكوطس  دانز  جون   -[2[

تُعرف فلسفته بـ »السكوطية«. تأثر بالنزعة األوغسطينية، وأفاد كثرياً من أرسطو. انتقد الهوت توما 

األكويني. وأكد أن اإلميان ليس شأناً تأملياً، بل هو عمل من أعامل اإلرادة. )املعرّب(.

]3]- نسبة إىل القديس أوغسطني. )املعرّب(.

]4]- ديورانت، ويل آرويل، تاريخ متدن )قصة الحضارة(، ج 5، ص 9، وص 25، وص 52.
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قبيل: التأكيد عىل مقام اإلنسان، والعامل األريض، وحق اإلنسان يف 

اإلنسان  الحسيّة، وحق  وامللذات  واملُتع  الدنيوية،  بالحياة  التعلق 

يف االستمتاع بأنواع الجامل؛ وكأنه يرى رجحان الحياة الفانية عىل 

برتاركا  آراء  تركت  لقد  الروح.  الحياة األخروية والصفح عن  خلود 

تأثرياً مبارشاً عىل أعامل جيوفاين بوكاتشيو]1]، بعنوان »ديكامريون«، 

كولوتشيو  أعامل  عىل  تأثريها  تركت  كام  اآللهات«،  و»ساللة 

سالوتايت]2]، وهام من أشهر اإلنسانويني يف فلورنسا]3].

ي حركة عرص النهضة
اإلنسانوية �ف

أهم  من  وهي  ـ  النهضة  عرص  مرحلة  من  األخرى  الناحية  إن 

أنحائها ـ تخّص االتجاهات والتيارات اإلنسانوية يف هذه املرحلة. 

الوقت  اإلنسانوية يف  تناول موضوع  يتم  عندما  فإنه  األساس  ويف 

الراهن، ال يتبادر إىل الذهن غري إنسانوية عرص النهضة. وكام سبق 

النهضة  مرحلة عرص  اإلنسانوية يف  أن  األول  الفصل  ذكرنا يف  أن 

قد اهتّمت باإلنسان وبالقيَم اإلنسانية وكرامة اإلنسان. وقد اتسعت 

الديني، والبُعد غري  البُعد  بُعدين، وهام:  الرؤية بدورها ضمن  هذه 

البُعد الديني تبلور نوع آخر من اإلنسانوية املسيحية  الديني، ويف 

]1]- جيوفاين بوكاتشيو )1313 ـ 1375 م(: مؤلف وشاعر إيطايل. كان صديقاً وتلميذاً للكاتب 

فرانشيسكو برتاركا. يعّد شخصية هامة يف إنسوية عرص النهضة. من أعامله: »ديكامريون«. ويربز 

بصفة خاصة يف حواراته التي تحايك الواقع، األمر الذي ميّزه من جميع معارصيه، ألنهم كانوا 

يُعّدون من كتاب العصور الوسطى. )املعرّب(.

النهضة،  إنسوية عرص  إيطايل وناشط يف  ]2]- كولوتشيو سالوتايت )1331 ـ 1406 م(: مفكر 

وأحد أهم القادة السياسيني واملثقفني يف عرص النهضة يف فلورنسا. )املعرّب(.

]3]- ياكوب بوركهارت، فرهنگ رنسانس در ايتاليا )حضارة عرص النهضة يف إيطاليا(، ص 197.
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التي كانت سائدة يف  يختلف يف طبيعته عن اإلنسانوية املسيحية 

هو  املسيحية  الجديد يف  اإلنسوي  البُعد  وكان  الوسطى،  العصور 

الذي أّدى إىل ظهور حركة اإلصالح الديني يف العامل املسيحي.

يف  الدينية  غري  اإلنسانوية  ظهرت  فقد  الجغرافية  الناحية  ومن 

]الدينية[ يف  اإلنسانوية املسيحية  أكرب، كام ظهرت  بشكل  إيطاليا 

لإلنسويني  األصيل  االهتامم  اتجه  لقد  األخرى.  الغربية  البلدان 

ثقافة  إىل  والعودة  الكالسيكية  النصوص  إحياء  نحو  إيطاليا  يف 

العلوم  إىل  كبرياً  ميالً  يبدون  كانوا  فقد  هنا  القدمية؛ ومن  املرحلة 

اإلنسانية واألدبية، وال سياّم منها العلوم الثقافية / األدبية )املنطوقة 

اإلنسانويني  فإن  الحقيقة  ويف  القدمية.  املرحلة  يف  واملكتوبة( 

اإليطاليني قد اهتموا يف الغالب بالناحية الكالسيكية لعرص النهضة. 

وأما يف البلدان األوربية األخرى فقد كان الوضع مختلفاً. لقد كان 

إنجلرتا  منها  سيّام  وال  األخرى،  األوروبية  البلدان  يف  اإلنسويون 

والتخطيط  الدينية  املسائل  نحو  ميالً  يبدون  وسويرسا،  وفرنسا 

املسيحي  واملجتمع  املسيحية  الكنيسة  إحياء  أجل  من  والربمجة 

عىل  العمل  يجب  املسيحي  املجتمع  أن  يرون  وهم  عام.  بشكل 

ومرادهم  واألخالقية]1].  العقالنية  والوسائل  باألدوات  إصالحه 

و»أسلوب  »اإلنجيل«،  هي:  واألخالقية،  العقالنية  األدوات  من 

يتمكنوا  ليك  الكالسيكية«،  و»النصوص  األوائل«،  الكنيسة  آباء 

التي  واملفاسد  االنحرافات  من  املسيحية  إنقاذ  من  بواسطتها 

ابتلت بها يف أواخر العصور الوسطى. كام كان اإلنسويون يف هذه 

[1[- Encyclopedia of Brritanica; vol. 15; p. 671 - 673.
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املناطق يبحثون عن منوذج جديد لحياة اإلنسان من خالل اإلنجيل 

والنصوص الكالسيكية. وبطبيعة الحال فإن االتجاهات اإلنسانوية 

البلدان مل تكن عىل وترية واحدة، وإمنا كان لكل  يف جميع هذه 

واحد من هذه االتجاهات شّدة وضعف وله صعوده وأفوله الخاص. 

الحقل  يف  اإلنسانوية  االتجاهات  أهم  بيان  ميكن  املجموع  ويف 

الديني وغري الديني يف مرحلة عرص النهضة وما بعدها يف مرحلة 

اإلصالح الديني، عىل النحو اآليت:

نزع القدسية عن الدين

قبال  يف  اإلنسويون  اتخذها  التي  واملواقف  اآلراء  بني  من  إن 

اإلنسويون  يرى  الدين.  عن  القداسة  نزع  هي  القروسطية،  اآلراء 

الدينية،  يتعرّض لألمور املقدسة واملعنوية وغري  الدين قبل أن  أن 

العملية  الناحية  من  ويسعى  لإلنسان،  الدنيوية  بالحياة  يهتم  إمنا 

إىل ضامن السعادة الدنيوية من حياة اإلنسان. لقد كان اإلنسويون 

دينية وإلهية عىل دور اإلنسان يف حياته  يسعون إىل إضفاء صبغة 

األعامل  الديني من هذه  بالجانب  االهتامم  الدنيوية، وإىل  اليومية 

الروتينية واليومية، وتوجيه أنظار الناس إىل هذه الناحية، فعىل سبيل 

املثال عندما طلب مارتن لوثر]1] من جميع املسيحيني أن يُصبحوا 

]1]- مارتن لوثر )1483 ـ 1546(: راهب وقسيس وأستاذ الهوت أملاين. أطلق عرص اإلصالح 

يف أوروبا بعد اعرتاضه عىل صكوك الغفران. نرش يف عام 1517 م رسالته الشهرية املؤلفة من 

الزمني  العقاب  من  الحل  البابا يف  التحرير وسلطة  بالهوت  أغلبها  تتعلق  نقطة  وتسعني  خمس 

فلجأ  دمه؛  وأهدر  والزندقة،  الهرطقة  بتهمة  وأدين  الكنيس  والحجر  بالطرد  عليه  ُحكم  للخطيئة. 

إىل قلعة فارتبورغ تحت حامية األمري فريدريك الثالث. كام قدم لوثر ترجمة خاصة به للكتاب 

قبل  بها من  الوحيدة املسموح  اللغة  التي كانت  الالتينية  اللغة  بدالً من  بلغته املحلية  املقدس 

ويف  عموماً.  األملانية  الثقافة  وعىل  الكنيسة  عىل  كبرياً  أثراً  ترك  الذي  األمر  الرومانية،  الكنيسة 
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تفاصيل  الطلب  بهذا  يشمل  أن  ذلك  وراء  من  يروم  كان  قساوسة، 

باختصار  املسألة  هذه  لوثر  مارتن  ذكر  وقد  أيضاً.  اليومية  حياتهم 

عىل النحو اآليت: 

»إن األعامل التي تبدو للوهلة األوىل غري دينية، إمنا 

هي يف الواقع ليست سوى ثناء عىل الله وتسبيح بحمده، 

وتعرب عن الخضوع والعبودية لله، وهذا األمر يستجلب 

مرضاة الله سبحانه وتعاىل«]1].

وعىل هذا األساس فإن الدين املسيحي كان يطلب من الناس أن 

يُطّهروا حياتهم اليومية من داخل أنفسهم. لقد كان مارتن لوثر يرى 

حتى القيام بأعامل البيت العادية مشتمالً عىل قيمة دينية تستحق الثناء. 

القدسية،  التجليات  أن هذه األمور وإن كانت مجرّدة من  يرى  وهو 

ولكنها أكرب قيمة من جميع الطقوس الدينية التي يقوم بها الرهبان. 

يُضاف إىل ذلك أن الله ال ينظر إىل بساطة العمل املنجز، وإمنا ينظر 

إىل القلوب التي تعمل عىل خدمته يف هذه الدنيا بإخالص.

يقع  إمنا  الشخص  بأن  االعتقاد  إىل  كالفن]2]  جون  ذهب  كام 

السنوات األخرية من حياته كتب لوثر ضد اليهود وطالب بالتضييق عليهم وحرق كنسهم تخليصاً 

ألملانيا من جائحة الربا وآفة االفرتاء، األمر الذي دفع إىل وصمه بكليشة معاداة السامية. املعرّب.

]1]- أليسرت ماك كراث، نهضت اصالح ديني )حركة اإلصالح الديني(، ص 218.

]2]- جون كالفن )1509 ـ 1564 م(: عامل الهوت وقس مصلح فرنيس يف جنيف خالل حركة 

املسيحية  الالهوتية  املنظومة  تطوير  الرئيسني يف  املساهمني  الربوتستانتي. وكان من  اإلصالح 

بـ »الكالفينية«. وقد تأثر كالفن يف تعاليمه بالتقاليد األوغسطينية واملسيحية  التي ُسّميت الحقاً 

األخرى. وقد انترشت العديد من الكنائس األبرشانية واإلصالحية واملشيخية التي تنظر إىل كالفن 

بوصفه املفرّس الرئيس ملعتقداتها، يف مختلف أنحاء العامل. )املعرّب(.
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بني  فرق  أّي  هناك  وليس  وسعيه.  عمله  مبقدار  الله  لعناية  مورداً 

العمل  إن  املقّدس.  وغري  واملقّدس  والجسدي،  املعنوي  العمل 

الذي يقوم به اإلنسان مهام كان بسيطاً، ميكن أن ينطوي عىل شكر 

الله والثناء عليه. لقد كان هؤالء يرون يف العمل نوعاً من الثناء عىل 

الله؛ وهو ثناء ميكن أن يكون زاخراً بالقيَم. وكان كافن يقول: »أليس 

العمل وبذل الجهد والزراعة البسيطة، أحّب إىل الله من الطقوس 

الرهبانية؟«. 

عليه  اعتمد  الذي  املصدر  هو  ما  تقول:  هنا،  الكامنة  والنقطة 

مصدرهم  إن  االتجاه؟  بهذا  القول  يف  واإلصالحيون  اإلنسويون 

األصيل يف ذلك هو ذات الكتاب املقدس، الذي بقي مصاناً من 

رشوح املفرسين القروسطيني، وقد تّم تنظيم هذا الكتاب مبا يتطابق 

ووضع حياة الناس يف مرحلة اإلصالح.

ي تحّول الناس من الداخل
التأكيد عىل دور الدين �ف

الهتامم  مورداً  كانت  التي  األساسية  املسائل  بني  من  إن 

النهضة وبعدها يف مرحلة اإلصالح،  اإلنسانويني يف مرحلة عرص 

الداخيل  التحّول  إيجاد  يف  الدين  دور  عىل  التأكيد  مسألة  هي 

هذا  هؤالء  أذهان  يف  يجول  كان  لقد  األشخاص.  يف  والروحي 

ـ  األساس  ـ يف  الدين  اعتبار  القائل: هل يجب  الجوهري  السؤال 

يف  يجب  أم  الدينية،  والطقوس  والشعائر  التعاليم  من  مجموعة 

بدوره  االهتامم  وتعاليمه،  وأفكاره  بقواعده  والتمسك  الدين  اختيار 

وأدائه يف حياة اإلنسان؟
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واملصلحني  اإلنسانويني  نظر  وجهة  من  ـ  الدين  اعتبار  يجب 

والروحية  املعنوية  بالحاالت  يهتم  داخلياً،  موضوعاً  بوصفه  ـ 

والروحي،  املعنوي  املستوى  رفع  وغايته  للمتدينني،  والسلوكية 

عىل  عام  بشكل  والعمل  واإلنسانية،  املتعالية  بالقيَم  والتمّسك 

إيجاد التغيري والتحّول يف حياة اإلنسان. ومن بني اإلنسانويني كان 

الدينيني، وهولدريخ  إيراسموس من بني املصلحني  لدسيدريوس 

الدور األهم يف إشاعة هذه  زوينغيل]1] وجان كالفن ومارتن لوثر، 

النظرية. طبقاً لهذه الرؤية »يجب أن يُنظر إىل الدين بوصفه موضوعاً 

معنوياً وداخلياً، ال تكون للمسائل الخارجية إىل جانبه أهمية كبرية. 

إن الغاية األساسية التي ينشدها الدين عبارة عن: 

من  الداخلية،  واآلراء  األفعال  من  سلسلة  »إلقاء 

قبل  من  لله  واإلرادية  املطلوبة  والطاعة  التواضع  قبيل 

املؤمنني«]2].

الترشيفاتية  األمور  هي  الخارجية،  املسائل  من  مرادهم  وكان 

وعىل  الكنيسة.  إدارة  وأسلوب  العبادة  ماهية  قبيل:  من  والظاهرية 

والروحي  األخالقي  اإلصالح  مفهوم  اكتسب  الرؤية  هذه  أساس 

بدوره أهمية كبرية أيضاً؛ كام كانت حركة اإلصالح الديني يف بعض 

البلدان األوروبية يف القرن الخامس عرش للميالد تعني يف األساس 

تجديد  رضورة  عىل  تؤكد  وكانت  األخالقية،  األمور  إصالح  حركة 

]1]- هولدريخ زوينغيل )1484 ـ 1531 م(: قس وزعيم لإلصالح الديني يف سويرسا. ُولد يف 

عرص تصاعد انتقاد نظام املرتزقة السويرسيني. إلتحق بجامعة فيينا وجامعة بازل التي كانت مركزاً 

دراسياً للنزعة اإلنسانية. تأثر بكتابات إيراسموس. )املعرّب(.

]2]- أليسرت ماك كراث، نهضت اصالح ديني )حركة اإلصالح الديني(، ص 145.
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املسيح  السيد  صلة  كانت  وقد  أيضاً.  املجتمع  وحياة  الفرد  حياة 

باملسيحية أنه كان ميثل منوذج األخالق. وكان إيراسموس يعرّف 

املسيح«]1].  بالسيد  »االقتداء  عن:  عبارة  بأنه  املسيحي  اإلميان 

اإلصالح  عىل  والتأكيد  األخالقية  باملسائل  والتمّسك  االلتزام  إن 

األخالقي للمجتمع املسيحي والكنيسة، قد مّهد األرضية لتجاهل 

التعاليم الكنسية، وال سيّام يف بُعد األعامل والطقوس الدينية.

تلفيق التعاليم اإلنسانوية بتعاليم الالهوت المسيحي

اإلنسويون  منهم  سيّام  وال  ـ  اإلنسانويني  خطط  بني  من  إن 

اإلنجليز ـ التوفيق بني التعاليم املسيحية والتعاليم اإلنسانوية. لقد 

كانت التعاليم اإلنسانوية مستلَهمة يف الغالب من قدامى الفالسفة 

اإلغريقيني، وأما التعاليم املسيحية فقد تأثرت بالالهوت املسيحي 

األويل الذي كان مبنأى من تأثري اآلراء األفالطونية واألرسطية.

وكان ثالثة من مشاهري اإلنسانوية يف إنجلرتا، وهم كل من: جان 

كولت]2]، والسري توماس مور، ودسيدريوس أيراسموس الروتردامي 

هذه  عن  يدافعون  ـ  أكسفورد«  »مصلحو  صفة  يحملون  الذين  ـ 

النظرية. كان جميع هؤالء الثالثة من لإلنسويني املسيحيني الذين 

تأثروا باإلنسانويني اإليطاليني، ومن خالل اتباع املنهج األكادميي 

أوالً:  لهم  أضحت  اإليطالية،  فلورنسا  يف  الحديثة  لألفالطونية 

الرئيس  كان جهدهم  وثانياً:  الكالسيكية.  الثقافة  بإحياء  كبرية  رغبة 

[1[- Imitaio Christi.

]2]- جان كولت )1467 ـ 1519 م(: من اإلنسانويني اإلنجليز. تأثر باملصلح اإليطايل سافونا 

التقاليد  قبال  يف  املقدس  الكتاب  عىل  تفسريه  يف  وقف  أراسموس.  الهولندي  واملفكر  روال، 

املدرسية، وأسس بذلك لعلم التفسري الجديد. )املعرّب(.
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يركّز عىل املواءمة بني الثقافة الكالسيكية ـ بوصفها ثقافة برشية ـ 

والتعاليم الدينية.

اإلنسانوية  الشخصيات  أبرز  من  روتردام  إيراسموس  كان 

الجامعية، وهناك من خلع عليه لقب »ملِك اإلنسانويني«. وكان يف 

إطار رفع التعارض بني املسيحية والثقافة القدمية، يقول بنوعني من 

»الحقيقة«، وهام:

1 ـ الحقيقة التي تحصل بواسطة دين املسيح.

2 ـ الحقيقة التي تحقق لنا الحضارة الكالسيكية.

ويف ذلك يقول: 

إىل   بالنسبة  فهي  نوعني:  عىل  الحقيقة  »إن 

املسيحية، حقيقة الوحي، والتجيّل الخاص لله ... وأما 

الحقيقة تحصل  فإن  الكالسيكية،  الحضارة  إىل  بالنسبة 

العلمي. إن  التأمل والدراسة والرؤية والسعي  من خالل 

كال هذين املصدرين للحقيقة مفيد للمجتمع املسيحي 

وكالهام  للفضيلة،  واإلسناد  الدعم  يقّدم  وكالهام   ...

يستعرض »فلسفة املسيح«]1] ...«]2].

[1[- Philosophia Christi 

[2[- Bard Thompson; Humanists and Reformers; p. 336.



الهيومانّية104

 العودة إىل الكتاب املقدس؛ خفض مستوى مرجعية الكنيسة

منذ أن رفع إيراسموس شعار »Ad Fontes« مبعنى »العودة إىل 

املصادر األصلية«، مل يؤسس ملجرّد برنامج أديب وثقايف من طريق 

بل  والالتينية فحسب،  اإلغريقية  الكالسيكية  النصوص  العودة إىل 

وطالب بالعودة إىل املصادر املسيحية األصيلة. ويف الحقيقة فإن 

اتجاه إيراسموس يُختزل يف مجالني، وهام:

1 ـ توظيف الكتابات واألعامل الكالسيكية.

تثبيت  لغرض  القدميية  املسيحية  املصادر  من  االستفادة  ـ   2

الثقافة املسيحية مجّدداً.

الذي كان  ـ  الذهبي للمسيحية  العرص  النظر إىل  إنه من خالل 

كل يشء،  احرتام  بصدد  كان  ـ  البابوي  الكنيس  النظام  قبل  سائداً 

مبا يف ذلك: اإلميان، واألخالق، والفن، والكتابات األدبية، بحيث 

يتمكن الجميع من استعادة شأنهم األصيل، ومن هنا فإنه مل يكن 

إىل  عام  بشكل  يذهب  وكان  أبداً،  القروسطية  للحضارة  ليستسلم 

املرحلة  )إنسانية  واألصيلة  الحقيقية  الثقافة  عن  الكشف  إعادة 

القدمية(، وكذلك االقتدار الحقيقي للمسيحية. يرى إيراسموس أن 

عرص النهضة كان له تأثري أديب من طريق إحياء التعليم الكالسييك، 

حركة  يف  املسيحية  إحياء  طريق  من  ديني  تأثري  له  كان  وكذلك 

لوثر  مارتن  بينهم  ومن  الربوتستانت  اإلصالحيني  إن  اإلصالح]1]. 

رصاحة.  اإلنسانويني  من  األفكار  يستلهمون  كانوا  كالفني،  وجان 

[1[- Bard Thompson; Humanists and Reformers; pp. 30 – 31.



105 الفصل الرابع: اإلنسانوّية في عصر النهضة

املاهية  أهملوا  قد  املدرسيني  والالهوتيني  البابا  أن  يرون  فهم 

العصور  بـ )Gospel( ـ طوال فرتة  التي كانوا يدعونها  ـ  املسيحية 

الوسطى عىل نحو متزايد؛ وعليه يجب العمل عىل إحياء املسيحية 

اإلنسانويني  أن  كام  يرون  إنهم  جديد.  من  عليها  والتعرّف  األوىل 

كانوا بصدد كشف النصوص الكالسيكية القدمية، وكان فنانو عرص 

فإن  القدمية،  والعامرة  الفن  أصول  كشف  إعادة  بصدد  النهضة 

املصلحني الربوتستانتيني بدورهم يجب أن يؤكدوا عىل اإلخالص 

التام لنّص الكتاب املقّدس. ويف الحقيقة فإن عرص النهضة كان من 

وجهة نظرهم طريق الله لالنتقال الرسيع إىل مرحلة حركة اإلصالح 

الديني]1].

بأن  االعتقاد  إىل  اإلصالحيون  يذهب  األساس،  هذا  وعىل 

من  املقدس،  والكتاب  الكنيسة  آباء  كتابات  إىل  املبارش  الرجوع 

شأنه أن يساعد عىل شحذ الهمم من أجل إحياء املسيحية األصيلة، 

يرى  أيضاً.  الكنيسة  إصالح  ومقدمات  لعنارص  اإلعداد  كام ميكن 

أن  املسيحي«]2]  الجندي  »دليل  املعروف  كتابه  يف  إيراسموس 

املفتاح  مبثابة  املقدس  للكتاب  واملتواصلة  املستمرة  القراءة 

العاديني  الكتاب دليل ومرشد لألشخاص  إن هذا  الجديد.  للتدين 

رشح  نفسه  الوقت  ويف  مبسط،  ورشح  املقّدس  الكتاب  فهم  يف 

علمي لـ »فلسفة املسيحية«. وبطبيعة الحال فإن املراد من الفلسفة 

باملعنى املصطلح.  الفلسفة  العملية، وليس  نوع من األخالق  هو 

إن املسيحية ليست مجرّد اهتامم خارجي بنوع من األخالق فقط، 

[1[- Ibid; p. 31.

[2[- Enchridion of a Ghristian Solider.
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وإمنا تستدعي كذلك اهتامماً داخلياً]1] أيضاً. إن هذا االهتامم يؤدي 

بقرّاء الكتاب املقدس من خالل قراءته إىل التحّول، حيث يحدث 

لديهم حافز جديد لحّب الله سبحانه وتعاىل واملؤمنني؛ وعىل هذا 

األساس فإن الدين موضوع يرتبط بقلب اإلنسان ووجدانه، وبذلك 

تكون له مكانة داخلية.

إن اإلرصار عىل الدين الداخيل يؤدي إىل أن ال يبدي شخص 

أّي قيمة أو أهمية للكنيسة سواء فيام يتعلق مبراسمها وشعائرها أو 

الكنيسة،  وسلطة  مرجعية  من  التقليل  يجب  ومؤسساتها.  لرجالها 

متناول  لتكون يف  واسع  نطاق  املقدس عىل  الكتاب  نَُسخ  وتوفري 

العني  من  يرشبوا  وأن  »املنابع«،  إىل  الجميع  ليعود  الجميع]2]، 

واملستنقعات  الراكدة  الربَك  من  وليس  املسيحي،  لإلميان  الزالل 

واآلسنة للدين املوجود يف أواخر العصور الوسطى.

إن العودة إىل الكتاب املقدس وفّرت أرضية مناسبة لتوسيع رقعة 

اإلنسان  تأصيل  األفكار:  هذه  بني  ومن  اإلنسانوية.  األفكار  بعض 

الفرد، وإضفاء الحجية والرشعية عىل العقل البرشي، والتأكيد عىل 

أعّدها  التي  األرضية  النعم  من  واالستفادة  الدنيوية،  الحياة  أهمية 

االتجاهات  خالل  من  الديني  اإلصالح  حركة  يف  لإلنسان.  الله 

]1]- إن االهتامم الداخيل إليراسموس ينشأ من خصائصه اإلنسوية.

]2]- يرى إيراسموس أن األداة والوسيلة الالزمة للقيام مبثل هذا األمر تكمن يف توفري إمكانية قراءة 

الكتاب املقدس بلغته األصلية، وعدم االكتفاء برتجامته املشحونة باألخطاء، وهذا األمر بدوره 

يحتاج إىل أداتني أخريني، وهام: 

1 ـ صالحية معرفة املفردات الرضورية عند الرجوع إىل النص اليوناين للعهد الجديد. 

2 ـ إمكان الرجوع املبارش إىل ذات الكتاب املقدس.
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اإلنسانوية، فإن كل فرد ـ من غري رجال الدين ـ يتمتع بنعمة العقل 

صحيح،  بشكل  املقدس  الكتاب  عىل  التعرّف  من  ميّكنه  الذي 

اللحظة  أيضاً. ومنذ هذه  الكنيسة  لتجديد حياة  فإنه ميتلك مفتاحاً 

فصاعداً مل يعد حق تفسري النصوص الدينية منحرصاً بالكنيسة كام 

كانت تقول نظريات العصور الوسطى. وبذلك تّم عزل رجال الدين 

التي  اآلراء  إىل  بالتدريج  التشكيك  وتسلل  وتهميشهم،  والكنائس 

كانت الكنيسة تراها أصيلة ومعتربة.

كانت  املقّدس،  الكتاب  إىل  العودة  فإن  أخرى  ناحية  ومن 

هذه  إن  وتعقيداته.  وتفسرياته  رشوحه  عن  اإلحجام  تستوجب 

وصول  دون  تحول  كانت  وتعقيداتها،  صعوباتها  بسبب  الرشوح 

الكتاب  الرجوع املبارش إىل  إن  اإلنسان إىل حقيقة دين املسيح. 

املقّدس وفهمه عىل أساس اإلدراك الشخيص، يساعد اإلنسان يف 

القرن  بعد  ما  كنيسة  ويف  املسيح]1].  وسلطة  حضور  تجربة  إدراك 

األرضية  املقّدس  الكتاب  إىل  العودة  مّهدت  للميالد،  الرابع عرش 

لتوسيع رقعية نظريتني مخالفتني ومنافستني بشأن املرجعية، وهام:

1 ـ النظرية التقليدية: إن هذه النظرية كانت تعترب شخص البابا 

هو السلطة العليا واملرجعية الدينية. إن هذه النظرية مل تكن تتحّمل 

الرجوع إىل اآلراء العاّمة إلبداء الرأي حول املسائل الدينية )نظرية 

حاشية البابا(.

]1]- أليسرت ماك كراث، مقدمه اي بر نهضت اصالح ديني )مقدمة عىل حركة اإلصالح الديني(، 

ص 299.
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التعريف  يتم  النظرية  هذه  واإلنسانية: يف  الجديدة  النظرية  ـ   2

بالشورى العمومية بوصفها مرجعاً أعىل يف املسائل االعتقادية. إن 

أزمة  البابا، قد وضعت  الشورى عىل  تقدّم  تعني  التي  النظرية  هذه 

جادة أمام الكنيسة بشأن املرجعية؛ من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ 

مسألة »الغفران بواسطة اإلميان« التي قال بها مارتن لوثر، وعليه لن 

تعود هناك ـ يف مسار مفهوم النجاة والخالص ـ من حاجة إىل البابا 

أن  شخص  كل  مبقدور  وأصبح  الرسمية،  الكنيسة  أو  والقساوسة 

يسلك طريق التصالح مع الله بنفسه، دون توسيطه لرجال الكنيسة. 

يرى مارتن لوثر »إن كل مؤمن هو قس«]1].

كام كان إيراسموس بدوره يرى أن حياة وازدهار املسيحية يف 

املستقبل سوف يكون بيد آحاد أفراد املجتمع البرشي، وليس بيد 

ـ  مربياً  بوصفه  ـ  الدين  رجل  مهمة  وإن  املسيحيني.  الدين  رجال 

تتلّخص يف توفري املقدمات من أجل إيصال األفراد من غري رجال 

الدين إىل مرتبتهم؛ ومن هنا يجب التخيل عن املعتقدات الخرافية 

برجال الدين.

تبسيط نّص الكتاب المقّدس

لقد كان إيراسموس يرى أن الدين املمتزج باملسائل الفلسفية 

دلياًل  الفهم  سهولة  يعترب  املقابل  ويف  سيئاً«]2]،  »ديناً  املعقدة 

الجندي  »دليل  كتابه  يف  نفسه  وضع  وقد  والدين.  الوحي  عىل 

]1]- أليسرت ماك كراث، مقدمه اي بر نهضت اصالح ديني )مقدمة عىل حركة اإلصالح

الديني(، ص 235.

[2[- Bad Religion.
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املسيحي«]1] يف طليعة حركة إصالح الحرية الفكرية الكاثوليكية، 

تكمن  اإلصالح  وحركة  املسيحية  اإلنسانوية  خصيصة  أن  واعترب 

يف »العقالنية واألخالقية«. وكان يرى أن العقالنية تكمن يف عودة 

الكتاب املقدس وإىل االهتامم  الحقيقي يف  الكنيسة إىل أساسها 

الكنيسة. كام كان يرى أن أخالقية حركة اإلصالح تكمن  آباء  بآراء 

يف إرادة املسيح للحياة العملية والحياة الصالحة لكل من الرجل 

واملرأة. عىل جميع الناس أن يتمكنوا من الحصول عىل النصوص 

كان  لقد  الصحيح]2].  الطريق  عىل  العثور  من  ليتمكنوا  املقدسة؛ 

األخالقية  التكاليف  إبطال  إىل  الغالب  يف  يهدف  إيراسموس 

القاسية، واملعتقدات الجازمة، ورّد سطحية الدين القرَوسطي. كام 

كان كل من جان كولت والسري توماس مورـ  اللذين كان إيراسموس 

عىل تواصل معهام ـ ينشدان تتحقيق ذات هذه األهداف. وقد تعّهد 

جان كولت بتحطيم قرشة »الحتميّة« القروسطية التي تراكمت عىل 

النصوص املقّدسة، ليصل إىل لباب الدين.

ي المجاالت غ�ي الدينية
تأث�ي اإلنسانوية �ف

يف بداية القرن السادس عرش للميالد ظهرت اإلنسانوية يف فرنسا 

عىل شكل حراك عام من أجل املطالبة بدارسة القانون وإعادة النظر 

الفرنيس. إن املصلحني واملفكرين يف  القانون  بشكل أسايس يف 

هذا العرص من الذين وجدوا رضورة لإلصالحات الحقوقية إلحداث 

اإلصالحات  برنامج  ترسيع  أجل  من  عمدوا  فرنسا،  يف  التجديد 

[1[- Enchridion of a Ghristian Solider.

]2]- جيمس كونيكا، اراسموس، ص 44 وص 147.
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عىل  القامئة  العامة  للقوانني  النظرية  األبعاد  دراسة  إىل  الحقوقية 

األصول الكلية. وقد أّدى هذا األمر يف نهاية املطاف إىل تبلور نظام 

حقوقي معترب يف جميع أنحاء فرنسا. وكان غيوم بودي]1] ـ وهو من 

طالئع هذا املرشوع ـ يرى يف العودة إىل القانون الرومي ـ الذي هو 

من وجهة نظره قانوناً يتمتع بالسهولة والقّوة ويشتمل يف الوقت نفسه 

الحقوقية  االحتياجات  لتلبية  رضورية  وسيلة  ـ  اقتصادية  أبعاد  عىل 

الجديدة يف فرنسا. لقد عمد اإلنسويون الفرنسيونـ  خالفاً لإلنسويني 

الحقوقية  النصوص  ومطالعة  دراسة  عىل  اعتادوا  الذين  اإليطاليني 

إىل  املبارش  الرجوع  يضعون  ـ  القرَوسطية  برشوحها  الكالسيكية 

النصوص الحقوقية األساسية بلغتها األصلية عىل ُسلّم أعاملهم]2].

ويف سويرسا اتخذت خطط اإلنسانويني مساراً أخالقياً. إذ يرون 

آخر،  يشء  أّي  قبل  املسيحيني  أخالق  بإصالح  االهتامم  رضورة 

أن  يرون  وهم  للمتدينيني.  الشخصية  األخالق  إحياء  عىل  والعمل 

للسلوكيات  مجّسداً  الغالب  يف  اعتباره  يجب  املقّدس  الكتاب 

والوعيد  الوعد  مجرّد  عىل  مشتمالً  وليس  الصحيحة،  األخالقية 

اإللهي؛ ومن هنا فإن املسيحية هي طريقة حياة بالدرجة األوىل]3].

]1]- غيوم بودي )1467 ـ 1540 م(: مرّشع قانوين فرنيس. درس فقه اللغة والتاريخ. )املعرّب(.

[2[- Mc. Grath; Reformation Thouht; p. 50.

]3[- Ibid.



ي العرص الحديث
اإلنسانوّية �ف

الفصل الخامس





إن إنسان عرص النهضة عىل الرغم من كل العظمة والهالة التي 

أحيطت به من قبل هذه املرحلة، كان ال يزال يعاين من هذا الضعف 

الفكرية  واألطر  املايض،  مرآة  إليه يف  النظر  يتّم  الجوهري، حيث 

القدمية. يذهب الكثري من املحققني يف عرص النهضة، عىل الرغم 

مرحلة  يف  والكتاب  املفكرين  قبل  من  املبذولة  الجهود  كل  من 

عرص النهضة لالبتعاد عن األفكار القرَوسطية، والتنّصل عن الفلسفة 

السيكوالستية يف القرون الوسطى، مل يتّم التمكن يف نهاية املطاف 

من إبداء رؤية أو نظام فكري مستقل وجديد يف هذه املرحلة، بحيث 

هوية  كانت  هذا  وعىل  شامالً.  تعريفاً  »اإلنسان«  تعريف  يستطيع 

اإلنسان وقيمته ال تزال يتّم تعريفها عىل أساس تلك األنظمة الفكرية 

األفالطونية  أو  األرجح  عىل  األفالطونية  أو  األرسطية،  والفلسفية 

الحديثة املمزوجة باملشارب امللغزة والهرمسية أو املشككة، وإن 

كانت تبدو يف ظاهرها معارضة للفلسفات السيكوالستية]1]، أخذنا 

بالتدريج من خالل تقّدم العلوم البرشية، وظهور التحّوالت  نشهد 

وتبلور  اإلنسانية،  الحياة  أساليب  يف  والتغيري  والفنية،  الصناعية 

عام  وبشكل  واالقتصادية،  والسياسية  والثقافية  االجتامعية  األبنية 

بااللتفات إىل الحداثة أو مسار التجّدد، تبدو القوالب القدمية ناشزة 

متاماً وغري مناسبة بالنسبة إىل مقاس اإلنسان الجديد.

إن املرحلة الحديثة كانت تختلف عن املراحل السابقة يف أنها 

باإلضافة إىل الحفاظ عىل أفكار عرص النهضةـ  والتي هي من قبيل: 

]1]- أليسرت ماك كراث، مقدمهاي بر نهضت اصالح ديني )مقدمة عىل حركة اإلصالح الديني(، 

ص 120.
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مناهضة الفلسفات السيكوالستية، واالهتامم بعامل الطبيعة، واألهم 

القيمة عىل اإلنسان ـ  من ذلك كله فكرة مركزية اإلنسان، وإضفاء 

بوصفها تراثاً خالداً لحياة اإلنسانوية الخالدة، قد متكنت من تعريف 

اإلنسانوية عىل مستوى أعىل يف إطار األنظمة الفلسفة األكرث تناغامً 

واملتناسبة مع املرحلة الحديثة. ويف الحقيقة فإن إنسانوية املرحلة 

الحديثة ما هي إال استمرار إلنسانوية عرص النهضة، غاية ما هنالك 

أنها تبدي اهتامماً أكرب بالعقل والتجربة اإلنسانية. إن الجزء األكرب 

من النظريات السياسية واالجتامعية والحقوقية والثقافية يف الغرب 

متأثرة بإنسانوية هذه املرحلة. إن هذه الحركة التي بدأت يف املرحلة 

الحديثة مع التأّمالت الطبيعية لفرانسيس بيكون، قد واصلت مسارها 

للفكر  الهاّمة  واالستدارة  ديكارت،  لرينيه  الدستوري  التشكيك  يف 

الفلسفي من اليشء إىل املوضوع يف األبحاث املعرفية، والتحرر 

عن  واملستقل  املتأصل  العقل  إىل  واالستناد  املتقدمني،  آراء  من 

املفاهيم امليتافيزيقية وما بعد الطبيعية، حتى تبلغ الذروة يف األفكار 

التجريبية لجون لوك]1] وأتباعه. ثم يتّم تبويبه يف املنظومة املعرفية 

إلميانوئيل كانط]2]، وخفض األمور إىل العامل الظاهري، كام يظهر 

العقل  دائرة  من  امليتافيزيقية  املفاهيم  وإخراج  »أنا«،  إىل  بالنسبة 

الفالسفة رؤية مشرتكة. ومع ذلك  لقد كان لجميع هؤالء  النظرية. 

]1]- جون لوك )1632 ـ 1704 م(: فيلسوف وطبيب تجريبي ومفكر سيايس إنجليزي. توىل 

العديد من املناصب الحكومية. )املعرّب(. 

املؤثرين يف  الفالسفة  آخر  يعترب  أملاين.  فيلسوف  م(:  ـ 1804   1724( كانط  إميانوئيل   -[2[

الكالسيكية، وهو  املعرفة  نظرية  كتبوا يف  الذين  الفالسفة  أهم  الحديثة، وأحد  األوروبية  الثقافة 

آخر فالسفة عرص التنوير يف أوروبا والذي بدأ بجون لوك وجورج بريكيل وديفد هيوم. من أشهر 

أعامله: )نقد العقل املجرد(، و)نقد العقل العميل(. )املعرّب(.
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كله كان لهم اتجاهات مختلفة فيام يتعلق باإلنسان، ويف الحقيقة 

والواقع كان كل واحد من هؤالء يتعرّض إىل بحث موضوع اإلنسان 

فيام  الخاصة، ومن هنا يجب  الفلسفية  اإلنسانية من زاويته  والقيَم 

بشكل  اإلنسانوية  االتجاهات  من  واحد  كل  ومناقشة  دراسة  ييل 

منفصل.

األفكار اإلنسانوية لبيكون

لقد كان فرانسيس بيكون هو أول فيلسوف يف املرحلة الجديدة، 

يعمدـ  من خالل الحفاظ عىل جميع الخصائص واألمزجة الرضورية 

لكل إنسان ينتمي إىل عرص النهضة ـ إىل اتخاذ خطوة إىل اإلمام، 

الذين  من  القدماء  الفالسفة  آراء  املتقدمني وال سيام  آراء  وخالف 

كانوا يف الغالب مورداً القتباس املفكرين يف مرحلة عرص النهضة. 

وقد حصل عىل شهادة الدكتوراه يف دفاعه عن أطروحته بعنوان »كل 

ما تعلمه أرسطو كان خاطئاً«]1]. وسعى إىل بسط أفق جديد ـ وهو 

»الطبيعة« ـ أمام أفكاره. وميكن تلخيص أهم الخصائص اإلنسانوية 

ألفكار بيكون عىل النحو اآليت:

الفلسفة  منها  سيام  وال  املتقدمني،  آراء  ومحاربة  مناهضة  ـ   1

بيان  بيكون عىل  فرانسيس  عمل  لقد  األرسطية:  والنزعة  املدرسية 

التي  األربعة«  »األصنام  مفهوم  طرح  خالل  من  املعارضة  هذه 

فقد  فهمه.  عىل  تأثريها  وتركت  اإلنسان،  ضمري  عىل  استحوذت 

]1]- طوين دايفس، اومانيسم )اإلنسوية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عباس مخرب، ص 143.
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األصنام  من  أنواع  بأربعة  التعريف  إىل  الكبري«]1]  »اإلبداع  عمد يف 

أو املفاهيم الخاطئة، حيث تحول دون فهم وإدراك العامل بشكل 

ترضب  التي  القبلية«  »األصنام  هي  األصنام  هذه  وأوىل  صحيح، 

بجذورها يف طبيعة ذات اإلنسان، وقبيلته أو عرقه. والثانية »أصنام 

الكهف« وهي التي تسيطر عىل املسالك واألمزجة الفردية، ومتّكن 

كل واحد منا من أن تكون له أمثلة خاصة من املعاين واملفاهيم يف 

الوقائع واألحداث. والثالثة »أصنام السوق«، وهي التي تسيطر عىل 

بشكل  الناس  مع  معامالتنا  يف  نستعملها  التي  واملفاهيم  األلفاظ 

التحاور  بينهم من خالل  فيام  يتواصلون  الناس إمنا  إذ »أن  يومي؛ 

والتخاطب، ويتم حمل األلفاظ واملفردات عىل أساس فهم قواعد 

اللعبة«. 

األنظمة  هو  منها  واملراد  املرسحية«  »األصنام  هي  والرابعة 

الفلسفية  األحكام  عرب  أذهاننا  إىل  تتسلل  التي  والبيانية  النظرية 

املتنّوعة]2].

هذه  سيطرة  من  الذهن  تحرير  رضورة  بيكون  فرانسيس  يرى 

األصنام، ليك نتمكن من الوصول إىل تفكري صحيح بشأن الوجود 

واإلنسان. وإمنا كان يتّم التعريف بفرانسيس بيكون بوصفه إنسوياً، 

ألنه كان يشجب ويدين النزعة التقليدية يف الجامعات القدمية. وكان 

يرى أن معيار املعرفة يجب أن يستند إىل الفائدة العملية والجديرة 

[1[- Great Instauration.

]2]- طوين دايفس، اومانيسم )اإلنسوية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عباس مخرب، ص 143.
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مع  النظري  تناغمها  أو  انسجامها  »وليس  الوثوق،  عىل  بقابليتها 

بعض آراء الشخصيات البارزة يف العصور القدمية«]1]. 

ـ من بني جموع األصنام  نفتح  أن  وقال يف ذلك: يجب علينا 

الخاطئة وأوثان العادة والعصبيةـ  طريقاً إىل »معرفة العلل والحركات 

اإلمرباطورية  حدود  توسيع  خالل  من  والوصول  لألشياء،  الرمزية 

اإلنسانية إىل إمكان جميع األشياء«. 

اإليطايل  اإلنسوي  بطموح  يذكرنا  الذي  املرشوع  هو  وهذا 

الشهري بيكو ديال مرياندوال]2]. فقد كانت أمنيته تتلّخص يف النفوذ 

إىل »علة األشياء، وطرق الطبيعة، وخطط الكائنات، ومقاصد الله، 

وأرسار السامء واألرض«]3].

عىل  والعمل  للتفكري،  موضوعاً  بوصفها  »الطبيعة«  بيان  ـ   2

مهمة  أن  يرى  بيكون  فرانسيس  كان  واستخدامها:  الطبيعة  توظيف 

بيد أن هذا الكشف للطبيعة  الطبيعة«،  فلسفته تتلّخص يف »تفسري 

واستخدامها  الطبيعة  عىل  السيطرة  بهدف  يكون  إمنا  ودراستها 

ملصلحة اإلنسان. ويف الحقيقة فإن الطبيعة متثل موضوعاً للتفكري، 

أجل  من  وآماله  وتطلّعاته  رغباته  وتلبية  »اإلنسان«  فهي  الغاية  وأما 

]1]- طوين دايفس، اومانيسم )اإلنسوية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عباس مخرب، ص 143.

]2]- جيوفاين بيكو ديال مرياندوال )1463 ـ 1494 م(: فيلسوف الهويت ومفكر إيطايل من أرسة 

يف  املعروفة  الفلسفية  املدارس  أهم  أفكار  وتلخيص  بدراسة  قام  النبالء.  طبقة  من  إرستقراطية 

زمانه، وال سيّام األفالطونية الحديثة، ومدرسة املشائني، والفلسفة املدرسية، والكابال املسيحية. 

األمر  العقيدة املسيحية،  مع  أفالطون وأرسطو متامشياً  لفلسفة  متناسقة  إعطاء صورة  سعى إىل 

الذي أدى إىل قذفه بالهرطقة من قبل البابا إنوسنتوس الثامن. )املعرّب(.

]3]- طوين دايفس، اومانيسم )اإلنسوية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عباس مخرب، ص 143.
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السيطرة عىل الطبيعة]1]. وعىل هذا األساس ميكن تعريف فرانسيس 

بيكون عىل أنه إنسوي ذو نزعة طبيعية. 

لقد  األرسطية:  والتجريدية  االنتزاعية  األفكار  عن  االبتعاد  ـ   3

شبّه فرانسيس بيكون ما قام به من الجهود يف هذا املجال برحالت 

إىل  به  أدت  والتي  األطليس،  املحيط  عرب  كوملبس  كريستوفر 

اكتشاف العامل الجديد. كانت طبيعة األفكار االنتزاعية والتجريدية 

األرسطية بشأن الطبيعة ال تزال عىل حالها مل مُتس، وقد حان الوقت 

اآلن لالستيالء عليها، والوصول بواسطتها إىل نتائج العلم ومثاره. 

وكان يف هذا املجال يستند عىل الدوام إىل مبنى تجربية املعرفة، 

وكذلك إىل االستقراء يف قبال االستنتاج الربهاين]2].

األفكار اإلنسانوية لديكارت

يرى الباحث واملحقق اإلنسوي توم روكمور]3]، لرينيه ديكارت 

فرنسا،  يف  اإلنسانوية  األفكار  ونرش  إشاعة  يف  كبرياً  ودوراً  سهامً 

وذلك بصبغة فلسفية بطبيعة الحال. وهو يرى أن اإلنسانوية الفرنسية 

تشتمل عىل بعدين، وهام: البُعد األديب، والبُعد الفلسفي. ويرى أن 

البعد األديب ما هو إال امتداد إلحياء النصوص الكالسيكية يف مرحلة 

عرص النهضة، وأما البُعد الفلسفي فهو مدين يف وجوده لجهود رينيه 

الفارسية: عباس مخرب، ص 143.  اللغة  )اإلنسوية(، ترجمه إىل  اومانيسم  دايفس،  ]1]- طوين 

ص 144.

]2]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 4، ص 39.

وتاريخ  الفلسفة  بني  املعتاد  الفارق  أنكر  أمرييك.  فيلسوف  م(:  ؟  ـ  توم روکمور )1942   -[3[

وهيجل  وفيشت  كانط  من  كل  درس  وقد  املعرفة.  لنظرية  بنائية  نظر  وجهة  عن  دافع  الفلسفة. 

اإلنسانية  العلوم  كريس  أستاذ  يشغل  واسع.  نطاق  عىل  وديكارت  وهايدغر  ولوكاشو  وماركس 

املتميّز يف جامعة بكني. )املعرّب(.
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ديكارت يف التأسيس للنظام الفلسفي العقالين]1]. وفيام ييل نشري 

إىل أهم األبعاد اإلنسانوية لفلسفة ديكارت.

أ ـ لو اعتربنا كالً من »مناهضة الحجية«، و»التشكيك« بوصفهام 

من الخصائص الهاّمة لإلنسانوية العلامنية، فال شك يف أن فلسفة 

إىل  أرشنا  أن  سبق  وقد  األمرين.  هذين  كال  عىل  تحتوي  ديكارت 

أن اإلنسانوية العلامنية تنفي كل عقيدة أو مسلك، وال سيّام تعاليم 

املتقّدمني، وترفض كل أصل أو اعتقاد أو قيمة تروم أن تتخذ قراراً 

لإلنسان من خارج الدائرة اإلنسانية أو »اإلنسان الفرد«. وعىل حّد 

تعبري أوسنت كالين: 

»إن اإلنسانويني العلامنيني املعارصين يدافعون عن 

خاصة  جامعة  قبلت  لو  أنه  مبعنى  الناقدة،  الدراسات 

لو  اإلنسانويني،  لقبول  مورداً  تقع  إمنا  فإنها  ما،  بقضية 

واعتربوها  بأنفسهم،  النتيجة  تلك  إىل  توصلوا  أنهم 

صحيحة؛ مهام كان العلامء واملنظرون هم الذين أبدوا 

تلك القضايا«]2].

وبشكل عام فإن ديكارت يف سياق القضاء عىل األفكار السائدة 

آراء املتقدمني، ويقول  حتى ذلك الحني، كان يعمل عىل مخالفة 

يف هذا الشأن: 

الشكاكني؛ فيجب  العمل بطريقة  »يجب لهذا األمر 

[1[- Tom Rockmore; On Humanism; p. 1 – 2.

[2[- Austin Cline; Affirming Humanism; p. 1.
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أن نشك بكل ما سمعناه وقرأناه وتعلمناه أو فكرنا فيه«]1].

أواخر  يف  املسيحية  اإلنسانوية  لألفكار  الوارث  ديكارت  إن 

النهضة  عرص  فالسفة  وكذلك  النهضة،  وعرص  الوسطى،  العصور 

وشكية مونتني]2] يف أواخر عرص النهضة، قد أوصل نفسه إىل حدود 

معطيات  ويعترب  يقينياً«]4]  يشء  أّي  يرى  »فال  املونتيني]3]  الشك 

الحواس واإلدراكات الحسية مخادعة، ويقول يف ذلك: 

»لقد جّربت أحياناً أن هذه الحواس مخادعة، واألمر 

قد  نعتمد بشكل كامل عىل يشء  أن ال  األكرث عقالنية 

خدعنا ذات مرّة«]5].

إىل  يعود  ديكارت  رينيه  نظر  وجهة  من  الحواس  خداع  إن   

وجود األخطاء الحسية التي يواجهها اإلنسان أحياناً. وكان موضوع 

األخطاء الحسية مسألة شغلت أذهان الشكاكني يف العصور القدمية 

أيضاً.

الذي ميكن  باملنزل  ليس  الشك  فإن  أن ذكرنا  ولكن كام سبق 

]1]- ديكارت، رينيه، تأمالت در فلسفه أوىل )تأمالت يف الفلسفة األوىل(، التأّمل الثامن، ترجمه 

إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي، ص 367، 1387 هـ ش.

]2]- ميشيل دي مونتني )1533 ـ 1592 م(: فيلسوف فرنيس. أحد أكرث الكتاب الفرنسيني تأثرياً 

الِحَكم  رصف  يف  عاداتهم  يف  والكالسيكيني  اليونانيني  يقلد  كان  الفرنسية.  النهضة  عرص  يف 

واألمثال يف ثوب مسجوع، وتأثر كثرياً بكتابات أرسطو. )املعرّب(.

]3]- نسبة إىل ميشيل دي مونتني. )املعرّب(.

]4[- Nihi Esse Certi.

]5]- السيد حسني نرص، انسان و طبيعت: بحران معنوي انسان متجدد )اإلنسان والطبيعة: األزمة 

املعنوية لإلنسان املتجدد(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عبد الرحيم گواهي، ص 84، دفرت نرش 

فرهنك اسالمي، طهران، 1379 هـ ش.
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للمفكر أن يتوقف فيه، بل يجب عليه البحث عن طريق للخالص 

قال  وكام  ومؤقت،  مرحيل  شك  بدوره  ديكارت  شك  وإن  منه. 

مفرسو فلفسة ديكارت: إنه شك منهجي وليس شكاً غائياً، بل هو 

شك معريف]1]؛ وعليه فإن الشك هنا ال موضوعية له، بل هو مرحلة 

للعبور إىل اليقني ومتييز الحق من الباطل. يف هذا النوع من الشك 

يجب متييز األمور اليقينية من األمور الظنية، واألمور غري املشكوكة 

من األمور املشكوكة. إن هذا النوع من الشك ال يتناىف مع الحصول 

عىل الحقيقة، وبذلك فإنه يختلف عن الشكية املطلقة التي نراها يف 

آراء الشكاكني يف العصور القدمية، والتي ترى أن اإلنسان عاجز عن 

بلوغ الحقيقة.

الشك عىل جميع  تعميم  يتّم  أن  بعد  ديكارت  فلسفة  ـ يف  ب 

أّدى  الذي  »ما  نفسه:  التساؤل  هذا  يطرح  املقبولة،  املعتقدات 

التفكري  صورة  ومنحها  ذهني،  يف  املعتقدات  هذه  رسوخ  إىل 

واالستدالل؟«. 

إن هذا السؤال يدفعنا إىل االلتفات إىل اإلنسان وإدراكاته، وأن 

نبحث عن مسار رسوخ الفكرة يف الذهن. يسعى رينيه ديكارت إىل 

تجزئة وتحليل اإلنسان يف مقام الفاعل املعريف:

اليقينية  عىل الرغم من وجود جميع الشكوك بشأن املعتقدات 

السابقة، ال ميكن الوقوف واإلقامة عىل الشك، كام هو األمر بالنسبة 

إىل الشكاكني يف املرحلة القدمية ويف مرحلة العصور الوسطى، 

]1]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 4، ص 110.
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أشك«.  »أنا  القائل:  املفهوم  هذا  والرتديد يف  الشك  بل ال ميكن 

الشك  أن  النتيجة، وهي  هذه  إىل  الوصول  الشك ميكن  هذا  فمن 

أّي طريق؟ من طريق  ممكناً، ولكن من  أمراً  ذاته  قد صار يف حّد 

»التفكري«، ولكن يجب أن يكون هناك يشء ليك يفكر، وأن يحصل 

الشك من خالل التفكري. إن ذلك الشخص الذي يكون قوام التفكري 

رهن به هو »أنا« اإلنسان الذي يفكر. وعليه فإن الذي يفكر ويشك 

هو »أنا«. إذن فـ »أنا« قد »فكر يف يشء« ويجب أن يكون له وجود 

حتامً. والنتيجة املرتتبة عىل ذلك هي: »أنا أفكر، إذن أنا موجود«]1].

لقد كان لعبارة ديكارت التي يقول فيها: »أنا أفكر، إذن أنا موجود« 

تأثري هام عىل األبحاث الفلسفية. ففي الخطوة األوىل لفتت األنظار إىل 

اإلنسان، وتحليل الفهم واملعرفة اإلنسانية، وليس هناك من شك يف 

أن اهتامم فلسفات املرحلة الجديدة باألبحاث املعرفية والتحقيقات 

املستمرة حول فهم اإلنسان، يُشري إىل تحّول يف األبحاث املعرفية 

واالهتامم الكامل باإلنسان يف مقام املعرفة والفاعل املعريف.

وثانياً: أحدثت استدارة هامة يف التفكري الفلسفي؛ إذ عملت عىل 

والوجود  الواقعية  من  الحركة  مبعنى  العام،  املعريف  املسار  تغيري 

املتأثرة  واألفكار  فلسفته  بحيث متّت يف  ومحتوياته؛  الذهن  نحو 

املوجود.  نحو  املفكر  من  الحركة  الحديثة،  املرحلة  تلك  يف  به 

وهذا االنتقال من الذهن إىل اليشء ميثل تأكيداً آخر عىل الـ »األنا 

املفّكر«]2].

]1]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 4،  ص 117.

]2]- طوين دايفس، اومانيسم )اإلنسوية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عباس مخرب، ص 161.
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الـ  وجود  من  يستنتج  »تأّمالت«  كتاب  يف  ديكارت  إن  وثالثاً: 

العامل  الله، ووجود  قبيل: وجود  أفكر«، وجودات أخرى، من  »أنا 

املادي، ووجود النفس والبدن. إن هذا النوع من التفكري إمنا يكون 

مطلوباً من قبل اإلنسانويني العلامنيني من جهة أنه عىل حّد تعبري 

السيد حسني نرص: 

»حيثام تّم توجيه دائرة املعرفة، سوف تبقى جذورها 

محدوداً  املعريف  الفاعل  ويصبح  أفكر(،  )أنا  بـ  متصلة 

ومقّيداً بدائرة العقل االستداليل«]1].

جـ  من خالل إثبات الـ »أنا« ذات الخصوصية املفّكرة، يكتسب 

بشكل  يعمل  العقل  هذا  إن  ومحورية.  مركزية  اإلنسان  وفكر  عقل 

السؤال  هذا  هنا  يرد  ولرمبا  وبرشية.  إنسانية  صبغة  وله  مستقل، 

ديكارت،  سبقوا  الذين  الفالسفة  من  الكثري  هناك  كان  لقد  القائل: 

وكانوا بدورهم يعتربون معطياتهم الفكرية ما هي إال نتاج تأّمالتهم 

توما  أمثال  من  الوسطى  العصور  فالسفة  بعض  عمد  كام  العقلية. 

اختالف  وجه  هو  فام  عقلية؛  بطريقة  مدعياته  إثبات  إىل  األكويني 

هذا العقل عن سائر العقول األخرى؟

يجب القول يف الجواب: إن العقل املنشود لرينيه ديكارت عقل 

مجرّد  إنسايّن  عقل  واحد  بقول  وهو  شهودي،  وغري  وآيل  مستدل 

من الخصائص امليتافيزيقية وما بعد الطبيعية أو الوحيانية. إن هذا 

العقل يف حّد ذاته يعمل بشكل مستقل، أي أنه يقوم بعملية اإلدراك 

]1]- السيد حسني نرص، معرفت و معنويّت )املعرفة واملعنوية(، ص 84.
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والفهم، ويصل إىل النتائج، من دون أن يستند إىل العقل الفعال أو 

العقل الشهودي، أو أن يُعّد جزءاً من العقل الكيل.

الطبيعي  بعد  وما  امليتافيزيقي  املصدر  عن  العقل  انفصال  إن 

الخصائص  من  يعّد  والقديس،  والوحياين  الشهودي  املصدر  أو 

العرص  ويف  ديكارت.  بعد  العقالنيني  الفالسفة  لتفكري  اإلنسانوية 

الجديد 

أن  بحيث  املقّدس،  املحتوى  من  املعرفة  »تخلو 

كل يشء ميتلك حظاً من الواقعية، ميكنه االنفصال عن 

الواقعية  من  املطاف  نهاية  الذي هو يف  املقّدس  األمر 

هي  التي  الحقائق  حقيقة  أي  االنفصال،  تقبل  ال  التي 

إن املعرفة   ... للكلمة  الدقيق  باملعنى  الذات املقّدسة 

املقدس  األمر  عن  فصاعداً  اآلن  من  ينفصل  والعلم 

بشكل كامل، وحتى لو أخذ األمر املقّدس بوصفه شيئاً 

له واقعية، يظهر مفهوم )العلم املقّدس( يف هذه الرؤية 

يبدو  يزال  الواقع ال  متناقض، ويف  عىل شكل مصطلح 

متناقضاً أو عديم املعنى«]1].

وباإلضافة إىل انقطاع العقل عن املصدر امليتافيزيقي وما بعد 

 »Intellect« الطبيعي، يتجىل تغيري يف معنى العقل يف مصطلحي

Intellec-« مأخوذ من كلمة »Intellect« أيضاً. إن لفظ »Reason »و

إن  الحقيقة.  الحقيقة والرسوخ يف كنه  الالتينية مبعنى شهود   »tus

]1]- السيد حسني نرص، معرفت و معنويّت )املعرفة واملعنوية(، ص 86.
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الـ »Intellectus« يقتبس نوره من حقيقة أسمى، ويحظى بنوع من 

التقّدم واألولوية عىل العقل الجزيئ املستدل لـ »Reason«؛ إن الـ 

ناقصاً. يف  انعكاس عن »Intellect«، ومن دونه يكون   »Reason«

التفكري الجديد ينفصل العقل من الحالة الشهودية، ويتقيد بالعقل 

»Reason« عىل  الـ  معنى  يتغلّب   .»Reason« االستداليل  الجزيئ 

فإن  الواقع  ويف  والفحص؛  والبحث  واالستدالل  التحقيق  معنى 

العقل يكتسب يف جميع مراحله محمالً »دنيوياً« وبرشياً محضاً]1].

د ـ إن من بني الخصائص اإلنسانوية األخرى لفلسفة ديكارت، 

والتي حظيت باهتامم الفلسفة اإلنسانوية املعارصة، استنتاج وجود 

األمور األخرى من وجود الـ »أنا أفكر«]2]. إن وجود الله، ووجود 

تستنتج  والبدن،  للنفس  املتناهية  الجواهر  وثنائية  املادي،  العامل 

أفكر«.  »أنا  الـ  من  ـ  ذكرنا  أن  تقّدم  ما  عىل  ـ  ديكارت  فلسفة  يف 

به  واملتأثرين  ديكارت  أسالف  يد  عىل  النهج  هذا  تواصل  وقد 

أيضاً. ويف فلسفة غوتفريد اليبنتس]3] من خالل مالحظة الـ »األنا 

واألخالقية،  املنطقية،  املفاهيم  عىل  الحصول  يتّم  اإلنساين«، 

وامليتافيزيقية، وما بعد الطبيعية، من قبيل: العلة واملعلول]4]. وقال 

إدموند هورسل]5] يف وصف هذا األسلوب يف فلسفة ديكارت: 

]1]- السيد حسني نرص، معرفت و معنويّت )املعرفة واملعنوية(، ص 32.

الفارسية: عباس مخرب، ص 179؛  اللغة  )اإلنسوية(، ترجمه إىل  اومانيسم  دايفس،  ]2]- طوين 

السيد حسني نرص، معرفت و معنويّت )املعرفة واملعنوية(، ص 84.

فيلسوف وعامل طبيعة وعامل رياضيات ودبلومايس  ]3]- غوتفريد اليبنتس )1646 ـ 1716(: 

ومحام أملاين الجنسية. يشغل موقعاً مرموقاً يف تاريخ الرياضيات والفلسفة. املعرّب.

]4]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 4، ص 375.

]5]- إدموند هورسل )1859 ـ 1938 م(: فيلسوف أملاين ومؤسس الظاهريات. أثّر عىل فالسفة 
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»يبحث ديكارت عن طريق يقيني، ليتمكن بواسطته 

من العثور عىل الكينونة الخارجية العينية ضمن كينونته 

كام  تتم  االستنتاجات  هذه  إن   ... املحضة  الداخلية 

 ،]ego[ اإليغو  يف  حالّة  أصول  اتباع  خالل  من  ينبغي 

وتكون فطرية له«]1].

وقال يف موضع آخر: 

»نعلم أن ديكارت يحّدد جميع ذلك تحت عنوان )أنا 

أفكر(. وبشكل عام فإن العامل بالنسبة يل ليس سوى ما 

كان يف الـ )أنا أفكر( ويكون له وجود واعتبار يف ذهني 

اعتباره  وجميع  معناه  كل  يكتسب  العامل  إن  وإدرايك. 

وفيها  فقط.  الوجدانيات  من  النوع  هذا  من  الوجودي 

وتطّورات  أبحايث  فإن  وعليه  العامل،  يف  حيايت  جميع 

حيايت العلمية تجري ضمن هذا اإلطار أيضاً. وليس يف 

مقدوري أن أعيش أو أن تكون يل تجربة أو تفكري أو 

قيمة أو نشاط يف أّي عامل آخر، سوى ذلك العامل الذي 

يكتسب معناه الوجودي يف ذايت ...«]2].

النفساين يف  باالتجاه  متأثراً  بدايته  كان يف  شيللر.  وماكس  بول سارتر،  بينهم: جان  ومن  كبار، 

الفلسفة، ولكنه رسعان ما اتجه إىل االهتامم باملعاين واملاهيات الخالصة، وهو ما تجىل يف كتابه 

)البحوث املنطقية(، وهي فكرة محورية يف فلسفته الظاهراتية. )املعرّب(.

]1]- إدموند هورسل، تأمالت دكاريت مقدمه اي بر پديده شنايس )تأمالت ديكارتية: مقدمة عىل 

الظاهراتية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عبد الكريم رشيديان، ص 34.

]2]- املصدر أعاله، ص 57.
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التصّورات الفطرية وإثبات وجود هللا

إن رينيه ديكارت يف شّكه املنهجي يضع فكره أبداً يف معرض 

»أنا  قضية  إىل  ليصل  املخادع،  الشيطان  وتدّخل  والخداع  الخطأ 

إمكان حدوث  فيها تصّور  أنا موجود«، حيث ال ميكن  إذن  أفّكر، 

إذا  إنه يقول: »ال ميكن يل أن أتعرّض إىل الخداع إال  خداع آخر. 

كنت موجوداً«]1]؛ 

وأما يف مورد القضايا األخرى، فال بد ليك نحصل عىل اليقني 

التعرّض  بصدقها ـ أي مبعنى إدراكها بشكل واضح وممتاز وعدم 

للخداع ـ من إثبات وجود إله غري مخادع. إن إثبات وجود الله يف 

تفكري ديكارت يتحقق من دون الرجوع إىل العامل الخارجي، وإمنا 

من داخله. هناك يف ذهني املفكر تصّورات بعضها فطري، وبعضها 

عاريض، وبعضها من اخرتاعي:

»عىل الرغم من أن جميع التصورات ذهنية بالنسبة يل، 

إال أنها تختلف فيام بينها من حيث املحتوى الذايت لها؛ 

ألن بعضها يحتوي عىل املزيد من الواقعية الذهنية، أي أن 

لها نصيباً أكرب يف الحكاية عن مراتب الوجود أو الكامل 

باملقارنة إىل املفاهيم التي تكتفي بالحكاية عن الحاالت 

واألعراض. وكذلك املفهوم الذي يحيك عن الله تعاىل 

... فهي تشتمل قطعاً علم واقعية ذهنية أكرب بالقياس إىل 

املفاهيم التي تحيك عن الجواهر املتناهية«]2].

]1]- ديكارت، رينيه، تأمالت در فلسفه أوىل )تأمالت يف الفلسفة األوىل(، ص 39.

]2]- املصدر أعاله، ص 44.
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إن هذه التصّورات بأجمعها معلولة، و

»من الواضح ـ بواسطة هذا النور الفطري ـ أن العلة 

األدىن  الحّد  يف  تكون  أن  يجب  التاّمة  والعلة  الفاعلية 

فاليشء   ... معلولها  مبقدار  الواقعية  عىل  مشتملة 

األكمل، يعني املشتمل عىل واقعية أكرب، فال ميكن أن 

يكون معلوالً ليشء أقل كامالً«]1]. 

عىل  املشتمل  الجوهر  أو  املوجود  هذا  عن  تصوري  أن  بيد 

الصفات الكاملة، ال ميكن أن يكون منبثقاً من داخله، وال ميكن أن 

يكون من صنع ذهني؛ لعلمي وإدرايك بأين كائن ناقص ومحدود 

ذايت.  يف  كامل  موجود  تصّور  إيجاد  ميكنني  ال  وبذلك  ومتناه، 

عىل  املشتمل  املوجود  هذا  مثل  تصّور  أن  ديكارت  استنتج  وقد 

الكامل املطلق يجب أن يكون مودعاً يف صقع وجودي من قبله]2]. 

و»أصول  األوىل«  الفلسفة  »تأمالت يف  كتاب  ديكارت يف  يذهب 

من  ومراده  »فطري«]3]،  أمر  الله  تصور  بأن  القول  إىل  الفلسفة« 

التي  التصّورات  قبال  يف  يقع  الذي  التصّور  هو  الفطري،  التصّور 

تنشأ من إدراكنا الحيس أو تصّوراتنا الذهنية. إن هذا التصّور فطري 

مثل تصّوري لذايت، وإن الله قد دمغه وطبعه يف وجودي مثل ختم 

وميسم الصانع]4].

]1]- ديكارت، رينيه، تأمالت در فلسفه أوىل )تأمالت يف الفلسفة األوىل(، ص 44.

]2]- رشف الدين الخراساين، از برونو تا كانت )من برونو إىل كانط(، ص 77، 1376 هـ ش. 

)مصدر فاريس(.

الثالث؛  التأمل  األوىل(،  الفلسفة  يف  )تأمالت  أوىل  فلسفه  در  تأمالت  رينيه،  ديكارت،   -[3[

ديكارت، رينيه، أصول فلسفه، القسم الثاين، األصل الثاين والعرشون.

]4]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 4، ص 133.
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وهنا يطرح هذا السؤال نفسه، وهو أن هذا اإلله املفهومي الذي 

عملية  أن  يبدو  الخارج؟  يف  يطابقه  ما  له  هل  ديكارت،  رينيه  يراه 

التفكري وحدها ال ميكنها إثبات أن األشياء التي نفكر فيها، موجودة 

أن  اعتربنا  إذا  تصّح  إمنا  الفكرة  هذه  إن  واليقني.  القطع  نحو  عىل 

مبنى صّحة القضية يكمن يف تطابقها مع العني الخارجية، يف حني 

أن ديكارت يرى أن اإلدراك الفردي والرصاحة والتميّز هو املالك يف 

صدق وحقيقة القضايا؛ ومن هنا فإن جميع الحقائق، مبا يف ذلك 

يتّم تصّورها يف دائرة ذهن املفكر، ويصدق  املفاهيم اإللهية إمنا 

املالك. وعىل حّد تعبري جيلسون 

أوغسطني  للقديس  اإللهية  املفاهيم  كانت  »لقد 

تسطع يف قّمة الذهن، يف حني أن ديكارت يراها كامنة 

يف ذهن املوجود«]1].

»إذا وجب عيّل الوصول إىل اليقني بأين مل أتعرّض 

أدركها  التي  القضايا  صدق  بقبول  يتعلق  فيام  للخداع 

بشكل واضح ومتمّيز جداً، وجب أن أثبت وجود إله غري 

الله  أثبت وجود  أن  يجب  ذلك  إىل  وباإلضافة  مخادع. 

دون الرجوع إىل العامل الخارجي«]2].

الله  إثبات  عىل  يعمل  ال  الثاين  الربهان  يف  ديكارت  رينيه  إن 

بوصفه علة لتصور الكامل فحسب، بل وبوصفه علّة يل أنا ـ أي: 

الكائن الواجد لهذا التصّور ـ أيضاً: 

اللغة  إىل  ترجمه  للغرب(،  الفلسفي  التفكري  )نقد  غرب  فلسفي  تفكر  نقد  جيلسون،  اتني   -[1[

الفارسية: أحمد أحمدي، ص 54، 1387 هـ ش.

]2]- ديكارت، رينيه، تأمالت در فلسفه أوىل )تأمالت يف الفلسفة األوىل(، التأمل الثالث.
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الذي  املوجود  بشأن  وتصّوراً  فكرة  أمتلك  »إين 

قامئاً  يكون  أن  ميكن  ال  األكمل  ألن  مني؛  أكمل  هو 

أن  ميكن  ال  الفكرة  هذه  إن  كامالً.  األقل  إىل  ومستنداً 

تكون ناشئة من عندي. إذن يجب أن يكون هناك موجود 

كامل )الله( وأن تكون هذه الفكرة قد وصلتني من عنده. 

والدليل اآلخر هو: إن لدي تصّور ورؤية ملوجود كامل. 

وجود  هناك  إذن  الوجود،  عدم  من  أكمل  الوجود  إن 

تكون  الذي  للتوحيد  مورد  الله  إن  األكمل.  للموجود 

الذات واملاهية فيه مستلزمة للوجود«]1].

يسعى رينيه ديكارت يف رؤيته إىل تأسيس الهوت عقالين تابع 

التبعية  دون  مقامه  يف  يثبت  أن  يستطيع  الذي  الفرد  وإدراك  لوعي 

إىل الوحي واألحكام الكنسية. وهذا األمر ميثل واحداً من النتائج 

وذلك ألنها  كثرياً؛  العلامنية  اإلنسانوية  الفلسفات  بها  ترّحب  التي 

تؤّدي إىل التفكيك بني مسألتني، وهام: الديانة واأللوهية )عبادة الله 

املعتربة يف األديان(؛ ومن هنا فإن ديكارت يف الوقت الذي يذكر 

الرباهني الوجودية عىل إثبات وجود الله، يعمل عىل إخراج أحكام 

الكنيسة عن حقل املعرفة العقلية]2].

بشأن  ـ  الفطرية  املفاهيم  آرائه حول  بيان  ـ يف  يسعى اليبنتس 

]1]- ديكارت، رينيه، تأمالت در فلسفه أوىل )تأمالت يف الفلسفة األوىل(، التأمل الثالث.

اللغة  إىل  ترجمه  املسيحي(،  واإلميان  )الفلسفة  مسيحي  اميان  و  فلسفه  براون،  كالني   -[2[

الفارسية: طاطه وس ميكائيليان، ص 46، انتشارات علمي و فرهنيك، طهران، 1375 هـ ش.
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تصور الله ـ عىل غرار رينيه ديكارت ـ إىل استنتاج تصور الله من 

أن  يستطيع  للمعرفة  الذايت  املدرك  الفاعل  أن  مبعنى  ذاته؛  داخل 

يصنع يف داخله تصوراً عن الله واملفاهيم امليتافيزيقية األخرى دون 

الرجوع إىل عامل الخارج:

إعداد  عىل  تعمل  التي  هي  »أنا«  مالحظتي  »إن 

وتوفري مفاهيم ما بعد الطبيعة األخرى، من قبيل: العلة، 

واملعلول، والتشابه وما إىل ذلك، وحتى مفاهيم املنطق 

والحقائق  الواقعة،  األولية  الحقائق  إن  أيضاً.  واألخالق 

قضية  موجود«  »أنا  قضية  وإن  موجودة،  للعقل  األولية 

أولية واقعة وحقيقة بال واسطة ...«]1].

له يف  أسس  الذي  الطبيعي  وكذلك الهوته  اليبنتس  فلسفة  إن 

لإلتجاه  أخرى  أرضية  األحسن«، خلق  »النظام  بـ  املعروفة  نظريته 

اإلنسوي. إن العامل ـ طبقاً للنظام األحسن الذي أسس له اليبنتس 

ويعمل يف ضوء  الساعة،  بنظم  شبيه  دقيق متاماً  بنظم  تعمل  آلة  ـ 

القوانني امليكانيكية )بتأثري من فيزياء ديكارت( والطبيعية، وتستمّر 

ما  أفضل عامل ممكن، وكل  املنظم هو  العامل  هذا  إن  موجوديته. 

فيه هو »األفضل«. إذن يجب أن يوفر أنسب موقعية للحياة الجيّدة؛ 

وذلك ألن أصول الحياة الجيّدة متوفرة يف هذا العامل؛ ولكن عىل 

رفع  إىل  يسعى  وأن  عاتقه،  الحياة عىل  يأخذ مسؤولية  أن  اإلنسان 

بنفسه،  النواقص يف حياته. إن اإلنسان يحدد منافع وأرضار حياته 

ويسعى إىل تحسني حياته.

]1]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 4، ص 375.
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إثبات الجواهر المادية )األجسام(

بعد إثبات األنا املفكرة، وإثبات التصّورات الفطرية ووجود الله، 

ميكن التوّصل إىل وجود األجسام أيضاً؛ إذ يف القضية القائلة: »أنا 

أفكر، إذن أنا موجود«، إمنا يتّم إثبات الـ »أنا« بوصفه موجوداً مفكراً 

فقط، ولكن إىل جانب ذلك يكون لـ »أنا« تصور واضح ومتميّز عن 

الجسم وهو اليشء الذي له امتداد ويكون عارياً عن التفكري. وعليه 

فإن هذه الـ »أنا« ـ أي: نفيس التي أكون بها »ما أنا عليه« ـ متميّزة 

ومنفصلة بالكامل عن جسمي، وميكنها أن تكون موجودة من دون 

تّم  الذي  األول  الجسم  فإن  األساس  هذا  وعىل  الجسم]1]؛  وجود 

الجسامين.  بالجوهر  ديكارت  رينيه  يُسّميه  الذي  الجسم  إثباته هو 

والخصوصية األصلية لهذا الجوهر، هي االمتداد.

األسايس،  الجوهر  من  نوعني  إثبات  يتّم  األساس  هذا  وعىل 

خصوصية  له  واآلخر  للجسم(،  )تابع  مادية  خصوصية  له  أحدهام 

للجوهر  التقدم  يكون  الحال  وبطبيعة  للذهن(.  )تابع  روحانية 

الـ  يبدأ من  الديكاريت  التفكري  الروحاين؛ وذلك ألن كل يشء يف 

»أنا أفكر«.

يف الفلسفات العقلية الالحقة لديكارت عىل الرغم من مواصلة 

إىل  والرجوع  الشك  منهج  اتخاذ  يف   ديكارت  طريقة  عىل  السري 

هي.  كام  واإلنسانوية  العقلية  الخصائص  تستمر  أفكر«،  »أنا  الـ 

الوحيد  املصدر   بوصفه  اإلنساين  العقل  عنرص  عىل  التأكيد  إن 

السادس،  التأمل  الفلسفة األوىل(،  )تأمالت يف  فلسفه أوىل  تأمالت در  رينيه،  ]1]- ديكارت، 

ص 89.
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البديهية من  للمعرفة، والتوصل إىل سلسلة من املبادئ واألصول 

األخرى  األمور  استنتاج  ذلك  بعد  ومن  الديكاريت،  »أنا«  الـ  قبيل: 

بأسلوب ريايض من األصول البديهية، ميثل صفة مشرتكة بني جميع 

الفلسفات العقلية. من ذلك عىل سبيل املثال أن خصائص الـ »أنا 

 .)Monad( أفكر« يف فلسفة اليبنتس تتجىل يف قالب الجوهر الفرد

النفس  اليبنتس  إىل  بالنسبة   )Monad( لـ  األصيل  النموذج  إن 

عليه مصطلح  يطلق  ديكارت  كان  الذي  اليشء  ذلك  أي:  الفردية؛ 

»الجوهر املفكر«.

«؛ معيار الصدق والحقيقة ي
 الـ »أنا اإلنسا�ف

من خالل إثبات أن الـ »أنا أفكر« حقيقة ال ميكن الشك فيها، 

ميكن التوصل إىل معيار الصدق والحقيقة. يقول رينيه ديكارت يف 

هذا الشأن: 

»حيث عرثت اآلن عىل قضية اتضح يل صدقها عىل نحو القطع 

واليقني، فقد رأيت أن تنكشف يل ماهية هذا اليقني أيضاً«]1].

اليقني  هذا  خصوصية  بأن  االعتقاد  إىل  ديكارت  رينيه  يذهب   

نتيجة  عىل  ذلك  من  يحصل  ثم  و»التميّز«.  »الوضوح«  يف  تكمن 

كلية، وهي أن  »مبقدوري من اآلن أن أعترب هذه قاعدة كلية، وهي 

]1]- املصدر أعاله، ص 38؛ ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت: قواعد هدايه ذهن )فلسفة ديكارت: 

بندي،  درّه  صانعي  منوتشهر  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمه  الثالثة،  القاعدة  الذهن(،  توجيه  قواعد 

1376 هـ ش.
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أن كل ما أدركه بوضوح ومتيّز كامل، يكون حقيقة بشكل كامل«]1].

والتميّز  الوضوح  من  النوع  هذا  إىل  الوصول  أن  ديكارت  يرى 

إمنا هو مثرة عملني ونشاطني أساسيني لذهن اإلنسان، ونعني بهام: 

»الشهود«]2]، و»االستنتاج«]3]؛ حيث يكون الشهود يف البني هو األهم: 

يتعلق  مشكوك،  غري  مفهوم  عن  عبارة  الشهود  »إن 

نور  من  إال  ينبثق  ال  والذي  والنافذ،  الواضح  بالذهن 

العقل«]]]. 

من  يقينية  أكرث  تكون  بسيطة  تكون  حيث  املعرفة  هذه  إن 

إعامل  يف  أحياناً  الذهن  يخطئ  حيث  ولكن  االستنتاج،  ذات 

توجيه هذين  يعمل عىل  أسلوب  نحتاج إىل  الشهود واالستنتاج، 

املوسوم  األسلوب  هذا  إن  صحيح.  بشكل  الذهنيني  النشاطني 

باألسلوب الديكاريت عبارة عن قواعد لتطبيق الشهود واالستنتاج 

القاعدة  الذهنيني يف  النشاطني  هذين  عرّف  وقد  بشكل صحيح، 

األشياء،  وترتيب  نظم  بأسلوب  الذهن  قواعد هداية  الخامسة من 

أجل  من  إليها  يلتفت  أن  ذهننا  عىل  يتعنّي  التي  األشياء  وهي 

األسلوب  هذا  عىل  ديكارت  أطلق  كام  الحقيقة.  عن  الكشف 

]1]-  املصدر أعاله، ص 38؛ ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت: قواعد هدايه ذهن )فلسفة ديكارت: 

بندي،  درّه  صانعي  منوتشهر  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمه  الثالثة،  القاعدة  الذهن(،  توجيه  قواعد 

1376 هـ ش..

[2[- Intuition.

]3[- Deduction.

]4]- ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت: قواعد هدايه ذهن )فلسفة ديكارت: قواعد توجيه الذهن(، 

القاعدة الثالثة، 1376 هـ ش.
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أيضاً]1]. )التأليف(  والرتكيب  )التحليل(  التجزئة  أسلوب  عنوان 

ف )جان لوك وديفد هيوم( األفكار اإلنسانوية للفالسفة التجريبي�ي

التجريبيني  الفالسفة  أفكار  نشاهد بعض عنارص اإلنسانوية يف 

أقرب  التجريبية  الفلسفات  عن  املنبثقة  اإلنسانوية  إن  الغرب.  يف 

إىل  بالقياس  املعارصة  العلامنية  اإلنسانوية  اآلراء  إىل  بكثري 

املدارس الفلسفية عليها. ويف الواقع فإن اإلنسانويني العلامنيني قد 

تأثروا بآراء اإلنسانويني التجريبيني بشكل أكرب. ومن بني الفالسفة 

التجريبيني، تربز آراء جون لوك )1632 ـ 1704 م، وجورج باركيل 

)1685 ـ 1753 م(]2]، وديفد هيوم )1711 ـ 1779 م(. ومن بني 

أهم خصائص اإلنسانوية التجريبية ميكن اإلشارة إىل املوارد اآلتية:

يتّم  املقبولة:  اآلراء  حجية  ونفي  التقليدية  النزعة  مناهضة  ـ  أ 

الشكية  اإلنسانوية  قبيل:  اإلنسانوية، من  النوع من  السعي يف هذا 

بوصفها  مقبولة  كانت  التي  املتقدمني  آراء  جميع  رّد  مع  والعقلية 

اإلنسويون  يرى  حجيتها.  وإبطال  نفي  إىل  املسلّمة،  األصول  من 

اآلخرين،  ومدارك  وثائق  شهادة  أو  اآلخرين  شهادة  أن  التجريبيون 

إمنا  االستقراء،  بأسلوب  واالستناد  املبّوبة  والفرضيات  والقوانني 

عىل  تعمل  أو  تضمنها  التي  التجارب  من  حجيتها  عىل  تحصل 

]1]- ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت: قواعد هدايه ذهن )فلسفة ديكارت: قواعد توجيه الذهن(، 

القاعدة الخامسة.

]2]- جورج باركيل )1685ـ  1753 م(: فيلسوف أيرلندي يُعرف بـ )األسقف باركيل(. كان إنجازه 

الرئيس يكمن يف تطوير نظرية أطلق عليها اسم الالمادية ـ أو املثالية الذاتية ـ تنكر هذه النظرية 

الطاوالت  مثل  ـ  املألوفة  املوجودات  أن  عىل  ذلك  من  بدالً  تؤكد  إذ  املادي؛  الجوهر  وجود 

والكرايس ـ ما هي إال أفكار يف عقول من يدركونها حسياً، وبالتايل فليس بإمكانها أن توجد دون 

أن تدرك. )املعرّب(.
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تستخرج  إمنا  التجارب  هذه  جميع  فإن  الواقع  ويف  توجيهها]1]. 

الـ »أنا اإلنسانية«. ويف إطار رفض اآلراء املقبولة، فإن  من تجربة 

حّد  إىل  العقلية  اإلنسانوية  آراء  عن  تختلف  التجريبية  اإلنسانوية 

كبري؛ وذلك إذ يف تفكري العقليني ـ من وجهة نظر التجريبيني ـ ال 

يتّم االلتفات إىل األبعاد التجريبية لألمور وتجارب األنا اإلنسانية. 

ومن هنا يتم نبذ ونفي آراء من قبيل القول بالتصّورات الفطرية عند 

ديكارت، والحقائق األوىل للعقل عند اليبنيتس، والنزعة الذاتية]2] 

املقبولة من قبل العقالنيني، من وجهة نظر اإلنسانويني التجريبيني 

بشّدة]3].

اإلنسانويني  نظر  ـ من وجهة  العامل  إن  املركزي:  اإلنسان  ـ  ب 

التجريبيني ـ يجب أن يكون متطابقاً مع مطالب وأهداف وتطلعات 

العامل  ولتغيري  العامل.  تغيري  يجب  الرضورة  اقتضت  وإذا  اإلنسان، 

يتعرّف عىل  أن  التعرّف عليه أوالً، ولكن هل ميكن لإلنسان  يجب 

العامل، وإذا كان ميكنه التعرّف عىل العامل، فام هي وسيلته إىل ذلك؟

يذهب ديفد هيوم برصاحة وتأكيد كبريين إىل االعتقاد برضورة 

التأسيس العلمي بشأن اإلنسان وتنميته، ويقول يف هذا الشأن:

املنطق،  من  األعم  العلوم،  جميع  أن  »حيث   

فإن  اإلنسان،  بطبيعة  صلة  لها   .. والسياسة  واألخالق، 

]1]- جون لوك، جستاري در فهم برش )بحث يف فهم اإلنسان(، تلخيص: برينغل بتسون، ترجمه 

إىل اللغة الفارسية: رضا زاده شفق، ص 29، 1381 هـ ش.

[2[- Essentialism.

]3]- جون لوك، جستاري در فهم برش )بحث يف فهم اإلنسان(، تلخيص: برينغل بتسون، ص 29.
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واإلنسان  اإلنسان،  معارف  من  هي  العلوم  هذه  جميع 

هذه  يف  والخطأ  الصواب  يكمن  أين  يحكم  الذي  هو 

املعارف«]1]. 

وبذلك تصبح طبيعة اإلنسان ـ عىل حّد تعبري ديفد هيوم ـ معقل 

أو مركز العلوم.

كام يذهب جون لوك يف مستهل كتابه )بحث يف فهم اإلنسان(، 

الكائنات  عىل  ومسلط  أسمى  كائن  بأنه  اإلنسان  تعريف  إىل 

األخرى، ومن هنا فإنه يرى أن البحث والتحقيق بشأن اإلنسان وال 

سيّام فهم اإلنسان ـ الذي هو من أهم عنارص تفّوقه ـ أمر جوهري. 

وقد بنّي جون لوك أن هدفه العام يكمن يف التدقيق يف أصل ومنشأ 

املعرفة اإلنسانية وحدود العلم اإلنساين مقروناً بالبحث حول مباين 

ودرجات االعتقاد والظن والتصديق]2].

ً
التجربة بوصفها أسلوبا

إن األسلوب واملنهج املناسب للتأسيس العلمي حول اإلنسان، 

املشاهد]3]  أسلويب  يشمل  بدوره  وهو  املخربي،  األسلوب  هو 

التجربة  بأن  القول  إىل  التجريبية  اإلنسانوية  تذهب  والتجربة]4]. 

هي أهم عنرص يف معرفة اإلنسان، إذا مل تكن هي العنرص الوحيد 

]1]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 5، ص 278.

]2]- جون لوك، جستاري در فهم برش )بحث يف فهم اإلنسان(، تلخيص: برينغل بتسون، ص 

.23

]3[- Observation 

]4[- Experience
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أن  يف  شك  ال  التاريخية  الناحية  ومن  الشأن.  هذا  يف  والحرصي 

اتخاذ التجربة واملشاهدة بوصفها أساساً، كان بتأثري تقّدم العلوم، 

النهضة؛ كام كان  بعد مرحلة عرص  الطبيعية  العلوم  منها  وال سيّام 

الرجوع إىل العقل واألساليب االستنتاجية بني العقالنيني بتأثري من 

التأمالت شبه الرياضية يف مرحلة عرص النهضة. إن إشاعة األسلوب 

جميع  أن  وهي  النظرية،  هذه  تقوية  إىل  أدى  العلوم  يف  التجريبي 

املعارف اإلنسانية إمنا يقوم عىل أساس اإلدراك والتعاطي املبارش 

مع األحداث والوقائع الخارجية، وهذا ال يتحقق إال بواسطة التجربة 

واإلدراك الحيّس]1] لإلنسان.

Expe- مفردة  معنى  يف  التجربة  دور  عىل  التأكيد  يتضح  )كام 

تعني  اللغة اإلنجليزية  إن كلمة )Experience( يف  أيضاً.   )rience

يف األصل: الرسم والعادة والتقليد، ولكنها منذ املرحلة الجديدة، 

أي منذ أن بدأ العلامء يخوضون التجارب واالختبارات يف دراسة 

واألحداث  العينية  املشاهدة  إىل  املفردة  هذه  معنى  تغرّي  األمور، 

والوقائع الخارجية. وقد تحدث جان وال]2] بشأن هذا التغيري الذي 

حصل ملعنى هذه الكلمة:

من  نوعاً  املصطلح،  هذا  معنى  تغرّي  يف  »نشاهد 

املسار الجديل، مبعنى أن ما كان يف بداية األمر مبعنى 

من  لإلنسان  محرراً  ليغدو  الحقاً  تحول  والعادة،  الرسم 

[1[- Sensation.

]2]- جان وال )1888 ـ 1974 م(: فيلسوف فرنيس. )املعرّب(.
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قيود العادات والرسوم والتقاليد البالية«]1]. 

يذهب جان وال إىل االعتقاد قائالً: 

تّم   )Experience( مفردة  يف  املعنى  تغرّي  من  النوع  هذا  يف 

لحاظ اإلنسان بنحو من األنحاء أيضاً؛ مبعنى 

ينظر   واالختبار  املشاهدة  سياق  يف  اإلنسان  »أن 

يريد  ما  إثارة  عىل  إبداعه  خالل  من  ويعمل  ويالحظ، 

النظر إليه ومالحظته«]2].

حذف العنارص غ�ي التجريبية من مقولة المعرفة

يف  التجربة  دور  عىل  تأكيدها  ضمن  التجريبية  اإلنسانوية  إن 

أن  إذ  اإلنسان؛  تجربة  وراء  تكمن  معرفة  كل  تنفي  اإلنسان،  معرفة 

يقع  فإنه  التجربة،  دائرة  خارج  يقع  يشء  كل  أن  يرون  اإلنسانويني 

وراء فهم اإلنسان أيضاً، وأن السعي إىل فهم هذا النوع من األمور 

الغيبية واملاورائية ال يكون منتجاً. وعىل هذا األساس يتّم التشكيك 

يف الكثري من املدعيات املقبولة من قبل أصحاب النزعة العقلية. 

ومن بني أهم هذه املدعيات، ميكن لنا اإلشارة إىل املوارد اآلتية:

أ ـ رفض نظرية التصّورات الفطرية: يلجأ العقالنيون يف إيضاح 

ـ إىل   الحواس اإلنسانية  ـ دون تدخل عنرص  وبيان مسألة املعرفة 

]1]- جان وال، بحث در ما بعد الطبيعة )بحث حول ما بعد الطبيعة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

يحيى مهدوي وآخرون، ص 531، 1380 هـ ش.

]2]- املصدر أعاله.
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للعقل  األوىل  والحقائق  ديكارت(،  )عند  الفطري  التصّور  نظرية 

روح  يف  الفطرية  التصّورات  هذه  الله  أودع  لقد  اليبنيتس(.  )عند 

عقالنية  حقائق  التصّورات  من  النوع  هذا  إن  والدته.  منذ  اإلنسان 

رينيه  يرى  برشية.  تجربة  كل  عىل  متقّدمة  تكون  حيث  وسابقة 

ديكارت أن كل تصّور واضح ومتميّز هو تصّور فطري. إن هذا النوع 

الحسية إمنا  فالتجربة  الحسية،  بالتجربة  التصّورات مل يحصل  من 

إن  الفطرية.  التصّورات  وبروز  لظهور  معّدة  علة  تكون  أن  تستطيع 

املراد من العلّة املعّدة أنه يف املوارد التي يحكم فيها اإلنسان بيشء، 

تصبح التجربة أرضية يعمل الذهن من خاللها بواسطة قواه الفطرية 

عىل بلورة التصّورات يف الذهن؛ من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن 

يدّل عىل  أن  يجب  ذهننا،  حالياً يف  الحارض  »التصّور  بأن  الحكم 

الخارجية  األشياء  هذه  أن  جهة  من  ال  الخارج«،  يف  خاص  يشء 

تنقل ذات التصّورات إىل الذهن من طريق األعضاء الحسيّة، بل من 

جهة، أنها نقلت شيئاً وفّر للذهن فرصة مناسبة ليتمكن بواسطة قوته 

الفطرية أن يبلور هذه التصورات يف ذهنه يف وقت خاص]1].

وجهة  من  له  وجود  ال  الفطرية  التصّورات  من  النوع  هذا  إن 

يقوم  املعريف  املسار  يف  اإلنسان  وإن  التجريبية،  اإلنسانوية  نظر 

فقط،  الطبيعية  قواه  توظيف  من خالل  واملعرفة  االكتشاف  بعملية 

التصّورات.  من  النوع  هذا  إىل  حاجة  دون  اليقني  إىل  والوصول 

إنهم يرون أن الذي أّدى بالعقالنيني إىل القول بنظرية »التصّورات 

الفطرية«، هو اتفاق أو تصديق جميع الناس باعتبار بعض األصول 

]1]- جان وال، بحث در ما بعد الطبيعة )بحث حول ما بعد الطبيعة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

يحيى مهدوي وآخرون، ص 531، 1380 هـ ش.
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واملبادئ النظرية والعملية. وقد فُهم من هذا االتفاق أن هذا النوع 

من املفاهيم فطري، أو أنه طبع يف الروح اإلنسانية. يُشري جون لوك 

صدقها  يُعّد  التي  العقل  حقائق  من  إنها  اليبنيتس  قال  قضايا،  إىل 

ما  هو  يشء  كل  »إن  قبيل:  من  قضايا  أن  مثالً  ذلك  من  رضورياً؛ 

هو« أو »إن ألف هو ألف«، تُعّد من وجهة نظر اليبنيتس رضورية، 

إنكار صدقها دون  ونقيضها ممتنع أيضاً. وبعبارة أخرى: ال ميكن 

تناقض]1]. يرى جون لوك أن اإلجامع عىل الفطرية ال يُثبت شيئاً؛ إذ 

ميكن بيان اإلجامع عىل أساس أمر آخر )وهو التجربة(. كام ميكن 

أّي مبدأ وأصل.  بأنه ال ميكن الحصول عىل إجامع بصدق  القول 

املتوّحشة ال  والقبائل  والبدويني  األطفال، واملجانني واألميني  إن 

ميتلكون أي معرفة عن مبدأ من قبيل: »ما هو موجود موجود« أو 

»ال ميكن ليشء أن يكون موجوداً ومعدوماً يف وقت واحد«]2]. إن 

هذا النوع من املبادئ ال يوجد حتى يف مجال األخالق: »أين هي 

تلك القاعدة العقالنية التي يصّدق بها الجميع؟«. لو كانت املبادئ 

االختالف  هذا  كل  عىل  نعرث  ال  أن  لوجب  حقاً،  فطرية  األخالقية 

حولها يف املجتمعات املختلفة ويف العصور املتفاوتة، يف حني 

أن هذا االختالف موجود]3].

ووضوحها  بداهتها  بسبب  القضايا  بعض  أن  لوك  جون  يرى 

]1]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 5، ص 88، وج 4، ص 

.372

]2]- جون لوك، جستاري در فهم برش )بحث يف فهم اإلنسان(، تلخيص: برينغل بتسون، ص 

.39

]3]- املصدر أعاله، ص 41.
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تحرض يف الذهن دون أدىن تأّمل، إال أن هذا أيضاً ال يعود سببه إىل 

البداية عىل الكثري من الحقائق  فطريتها؛ ألن الناس قد تعرّفوا منذ 

البديهية، ولكنهم لو دققوا النظر لوجدوا أن هذه املعرفة بدورها كانت 

الحال  يعرفونها من أول األمر، وبطبيعة  اكتسابية، وأنهم مل يكونوا 

فإنهم لن يشكوا بها من اآلن فصاعداً، ولكن ال بسبب فطريتها، بل 

بسبب »مالحظة طبيعة األشياء، وقابلية األمور للتجربة«]1].

يف  تكمن  التجريبية،  لإلنسانوية  األخرى  الخصوصية  ـ  ب 

استخراج جميع محتويات الذهن من التجربة اإلنسانية. يرى جون 

لوك أن التجربة تربز وتظهر عىل شكلني، وهام: اإلحساس )اإلدراك 

عليه  يُطلق  الثاين  واملورد  التفكري(]3].  )إعادة  والتأّمل  الحيّس(]2]، 

يدعوه  إنه  يقول  ولكنه  أيضاً؛  الداخيل«  »الحّس  تسمية  لوك  جون 

فكراً من أجل متييزه من املورد األول]4]؛ وذلك ألن التصّورات التي 

التفكري  بواسطة  الذهن  يكتسبها  بحيث  التأّمل،  طريق  من  تحصل 

موضوع  هي  املادية،  الخارجية  األشياء  إن  الباطنية.  عملياته  يف 

]1]- جون لوك، جستاري در فهم برش )بحث يف فهم اإلنسان(، تلخيص: برينغل بتسون،  ص 37.

يتعلق  فيام  العقلية  أو  الذهنية  القوى  نشاط  ينكر  ال  لوك  أن جون  إىل  االلتفات  من  بّد  ال   -[2[

باملعطيات الحسيّة؛ إال أن جميع هذه املسارات تعود بجذورها إىل التجربة؛ ومن هنا ال يوجد 

هي  التجربة  اعتبار  يجب  األساس  هذا  وعىل  الحس؛  يف  كان  أن  له  يسبق  مل  العقل  يف  يشء 

املبدأ، وربط جميع مسارات الذهن بها. ومن هذه الناحية تكون املعرفة مقولة تجريبية. وإن تعبري 

 .)Common Sense( جون لوك بشأن العقل يتغرّي أيضاً، ويكتسب عنواناً من قبيل العقل: السليم

واملراد من هذا العقل هو نوع من املراقبة والدقة العقلية يف تجربة املعارف؛ مبعنى ذات العقل 

الذي يعمل اإلنسان عىل توظيفه يف حياته اليومية وتجربته الذاتية، وال يُلحظ فيه أّي بُعد فطري 

أو شهودي أبداً.

]3[- Reflection.

]4]- جون لوك، جستاري در فهم برش )بحث يف فهم اإلنسان(، تلخيص: برينغل بتسون، ص 

.65



143 الفصل الخامس: اإلنسانوّية في العصر الحديث

موضوع  هو  اإلنسان  داخل  يف  النفسانية  والعمليات  اإلحساس، 

التفكري. إن األشياء الخارجية املادية والعمليات النفسانية إمنا هي 

التصورات  تبلور هذه  تنشأ منها تصوراتنا. إن طريقة  مجرّد مصادر 

تكون عىل هذه الشاكلة، وهي أن الذهن مبرور الزمن يطالع ويدرس 

اكتسابها من طريق اإلحساس، وتختزن  يتّم  التي  التصّورات  بعض 

يف ذاتها تصّورات جديدة، تسّمى بـ »الفكر«. إن جميع املعلومات 

التي يحصل عليها اإلنسان يف هذا العامل بشكل طبيعي، إمنا تقوم 

يف  اإلنسان  بأن  االعتقاد  إىل  لوك  جون  يذهب  الركيزة.  هذه  عىل 

حصل  التي  التصّورات  من  أبعد  إىل  الذهاب  يستطيع  ال  تنظرياته 

عليها من طريق األحساس أو الفكر]1].

إن التأمالت الالحقة لجون لوك تختص بتحليل هذه التصّورات 

وتركيبها. إن التصورات تنقسم إىل قسمني، وهام: تصورات بسيطة 

وجواهر  حاالت  إىل  بدورها  تنقسم  املركبة  والتصّورات  ومركّبة، 

ونسب.

إن هذه الرؤية التجريبية تكتسبـ  من وجهة نظر ديفد هيومـ  شّدة 

أكرب. وعىل غرار جون لوك يذهب ديفد هيوم إىل حرص املصادر 

شوائب  من  نوع  أّي  لتجّنب  أنه  بيد  بالتجربة؛  لإلنسان  املعرفية 

تقسيم  إىل  يعمد  ـ  لوك  جون  آراء  بعض  من  يبدو  كام  ـ  العقالنية 

االنطباعات  إن  وتصّورات]3].  انطباعات]2]  إىل  الذهنية  املدركات 

بتسون،   برينغل  تلخيص:  اإلنسان(،  فهم  يف  )بحث  برش  فهم  در  جستاري  لوك،  جون   -[1[

ص 72.

[2[- Impressions.

]3[- Ideas.
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بنظر  يأخذ  لوك  جون  كان  اإلنسان.  إدراك  وركائز  أسس  تؤلف 

إىل  ويعمد  والفكر،  اإلحساس  وهام  التجربة،  من  نوعني  االعتبار 

توضيح تبلور اإلدراك لدى اإلنسان عىل أساسها، وأما ديفد هيوم 

فريى أن اإلدراك هو مثرة ونتيجة االنطباعات، وهي االنطباعات التي 

تعترب من املعطيات املبارشة للتجربة. إن التصّورات إمنا هي مجرد 

نسخة أو صورة ذهنية ضعيفة لالنطباعات أثناء التفكري. وبالتايل فإن 

جميع معارف اإلنسان تقوم عىل أساس االنطباعات الحسية]1].

هيوم  وديفد  لوك  جون  من  كل  رؤية  تتفق  املرحلة  هذه  حتى 

الرؤية  أن  بيد  تقريباً؛  بالتجربة  املعرفة  مصدر  بانحصار  القول  يف 

بحيث  مدياتها  أقىص  إىل  تذهب  هيوم  ديفد  رؤية  يف  التجريبية 

يخفض جميع معرفة اإلنسان عن العامل إىل املعرفة من وجهة نظر 

التجريبية تتخذ صورة  النزعة  الـ »أنا اإلنسانية«. وبعبارة أخرى: إن 

محتوى  بيان  يجب  حيث  أنه  ذلك  توضيح  كبري.  حّد  إىل  فردانية 

عىل  تعمل  التي  التجارب  بحسب  النهايئ  التحليل  يف  فكر  كل 

إحالته  من خالل  إال  معتقد صادقاً  أي  اعتبار  تفسريها، وال ميكن 

إىل »االنطباعات الحسية«، ميكن أن نستنتج عدم وجود أّي تفسري 

ليس  وجودنا  خارج  األشياء  إن  نقول  يك  االعتقاد،  لهذا  عقالين 

لها وجود مستمر ومستقل. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن القول: إن 

االنطباعات حاالت ذهنية داخلنا، ولذلك فإنها ال تشّكل أّي ركيزة 

أو دليل عىل وجود الواقعية الخارجية. وبعبارة أخرى:

]1]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 5، ص 281.
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عدم  إىل  باإلضافة  مدركاتنا  جميع  ذهنية  »إن   

هناك  يكون  ال  حيث  املجهولة  التصّورات  معقولية 

املثال:  سبيل  )عىل  معها  املتناظرة  لالنطباعات  وجود 

املادة، والعلة، والنفس(، تؤّدي بنا إىل الشك يف العامل 

الخارجي«]1].

إن ديفد هيوم من خالل إقامته جميع املدركات عىل هذا النوع 

من »النزعة الذهنية«، يصل بالتدريج إىل الشك يف جميع األمور، 

أن  عيّل  يتعنّي  وبالتايل  إمكانها]2].  إىل  تفاؤالً  الحاالت  أكرث  ويف 

أتحدث عن جميع تجارب األشياء املحيطة يب عىل النحو اآليت: 

»إنه يكون حيث يبدو، ويبدو حيث يكون«. 

ويف الحقيقة فإن »الرتاءي« ميثل كل ما هو موجود. يرى روجر 

سكروتن]3] أن ديفد هيوم من خالل طرح هذه الرؤية، مل يعد مهتاًم 

بكيفية التعرّف عىل األشياء؛ ألن جميع املدعيات املرتبطة بالعينية 

تتحّول إىل أمور جزافية ووهمية. عندما أّدعي معرفة األشياء املستقلة 

عن إدرايك، أعني بذلك أن املدركات املشار إليها تعرّب عن نوع من 

الثبات والتامهي الذي يُظهر تصوراً وهمياً لالستقالل عن الذهن]4].

ج ـ نقض قانون العلية: يذهب ديفد هيوم يف نظريته اإلنسانوية 

[1[- Manuel Velsquez; Philosophy; p. 388.

[2[- Possibility.

الجمعية  عضو  إنجليزي.  وكاتب  فيلسوف  م(:   2020 ـ   1944( سكروتن  فرينون  روجر   -[3[

اآلراء  تعزيز  يف  سيام  ال  السياسية،  والفلسفة  الجامل  فلسفة  يف  متخصص  لألدب.  امللَكية 

املحافظة والتقليدية. )املعرّب(.

]4]- روجر سكروتن، كانت )كانط(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عيل بايا، ص 60.
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التجريبية إىل االعتقاد بأن قانون العلية بدوره يتعرّض للنقض أيضاً. 

جون  نظر  وجهة  من  ـ  تصويره  يتّم  العلية  قانون  أن  ذلك  توضيح 

لوك ـ عىل شكل نسبة بني التصّورات البسيطة أو املركّبة. إن هذه 

نسيجاً  متتلك  ولكنها  الذهن،  صنع  من  هي  جهة  من  التصّورات 

واقعياً، وهو القدرة والقّوة املوجودة يف الجواهر، وبواسطتها تؤثر 

عىل الجواهر األخرى، وتحدث التصّورات يف ذهن اإلنسان. وعىل 

العلية،  تجريبي ألصل  بيان  تقديم  إىل  لوك  من سعي جون  الرغم 

يُنكر اعتبار أصل  العلية. وأما ديفد هيوم فإنه  أنه ال ينكر أصل  إال 

الذهنية. يرى  العادات  العلية إىل حدود  العلية، ويخفض الرضورة 

ديفد هيوم أننا عندما نشري إىل الرضورة العليّة، إمنا يتاح لنا مجرّد 

باإلحساس  املقرونة  التجارب  بني  املنظم  التوايل  عن  الحديث 

بيد  العلية؛  ينتج الرضورة  التوايل، حيث  الحاصل من هذا  الذهني 

هو  إمنا  واملعلول،  العلة  قانون  باسم  الطبيعة  يف  نعرفه  الذي  أن 

ندرك حدثني  الدوام حيث  نتصّور عىل  الذهنية. نحن  وليد عاداتنا 

عىل نحو متوال، وندرك أحدهام بعد اآلخر مبارشة، فإن هذا يدعونا 

إىل االعتقاد بأن الحدث األول يجب أن يكون علة للحدث الثاين، 

يف حني أن األمر ليس كذلك. إن مفهوم الرضورة بدوره هو ذات 

التداعي يف مدركاتنا، حيث ننتقل من أمر )العلة( إىل أمر مقرتن به 

)املعلول( أو بالعكس، وهو بدوره قد ترّسخ يف النفس بفعل العادة 

بوجود  لالعتقاد  مبنى  أّي  يوجد  ال  الشكل  هذا  وعىل  والتجربة. 

الرضورات يف الطبيعة. إن الرضورة إمنا تتعلق بالفكر، وتعمل عىل 

مجرّد بيان »الروابط والعالقات بني التصّورات واألفكار«. وعىل حد 
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تعبري ديفد هيوم: »إن رضورة األمور الطبيعية، ليست سوى رضورة 

أفكارنا حيث تنعكس عىل األشياء«]1].

ديفد  نهاية املطاف إىل شكيّة  يؤّدي يف  العلية  قانون  إنكار  إن 

األمور  واقعية  يف  حتى  األنحاء  من  بنحو  يشكك  بحيث  هيوم، 

املادية يف خارج تفكرينا؛ وذلك ألن كل ما يقوله املفكرون بشأن 

يكن  فإذا مل  العلة واملعلول؛  يقوم عىل أصل  إمنا  الواقع]2]،  أمور 

الطبيعية  العلوم  جميع  تكون  سوف  متينة،  ركيزة  من  األصل  لهذا 

غري قابلة للتفسري. إن القوانني التي تحكم الطبيعة أو تلك املعارف 

ترتبط  حيث  تجربتنا،  وعىل  الفرضية  هذه  أساس  عىل  تقوم  العلية 

الواقعية  باألحداث  وثابت«]3]  »وثيق  بشكل  املاضية  األحداث 

أخرى:  وبعبارة  املستقبل.  تحدث يف  والتي سوف  النوع  هذا  من 

لنا  كيف ميكن  ولكن  باملايض،  شبيهاً  يكون  املستقبل سوف  إن 

إثبات هذا األمر؟ فبالنظر إىل وجود التغرّي املستمر يف الطبيعة، ما 

شبيهاً  يكون  املستقبل سوف  بأن  والقول  الكالم  لهذا  الضامن  هو 

الشأن  هذا  يف  هيوم  ديفد  إليها  يصل  التي  النتيجة  إن  باملايض؟ 

كارثية؛ إذ ال يوجد فيها أّي طريق إلثبات أن القضايا العلية موّجهة 

والتجارب  الوقائع  من  ذهننا  ينتقل  ملاذا  ولكن  للتفسري.  وقابلة 

املاضية إىل الوقائع الالحقة، ويتم الحكم بشأن املستقبل عىل هذا 

األساس؟ يذهب ديفد هيوم إىل االعتقاد بأننا كائنات متتلك عادات 

]1]- رشف الدين الخراساين، از برونو تا كانت )من برونو إىل كانط(، ص 68، 1376 هـ ش. 

)مصدر فاريس(.

[2[- Matters of Fact.

]3[- Constantly Canjoined.
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غري عقالنية]1]، ونعمل يف ضوء الُعرف]2] أو العادة]3] عىل االنتقال 

من التجربة املاضية إىل الالحقة يف املستقبل. إن جميع القوانني 

العلية يف العلوم واملعارف العلية التي نعمل عىل توظيفها وتطبيقها 

لنا]4].  الذهنية  »العادات«  إمنا هي حصيلة هذه  اليومية،  يف حياتنا 

القول بوجود عامل الخارج  الذهنية ال ميكن  العادات  وخارج هذه 

بشكل قاطع. ليس هناك أّي تفسري معقول للقوانني العلية املوجودة 

يف العلوم التجريبية، وبراهني العلة واملعلول، والحياة اليومية أبداً. 

إن شك ديفد هيوم يرسي حتى إىل وجود النفس ووجود الله أيضاً؛ 

ألن إثبات جميع هذه األمور إمنا يقوم عىل أساس قانون العلية.

د ـ بعد حرص املصدر املعريف لإلنسان يف التجربة، أو بعبارة 

اإلنسانية«،  األنا  »تجربة  يف  املعريف  الفاعل  دور  خفض  أخرى: 

أن  لو  التجريبية«.  »األنا  هذه  مع  يتناسب  املعرفة مبا  متعلق  يتغرّي 

اإلحساس يؤّدي إىل اإلدراك الحيس )عند جون لوك( أو االنطباع 

الخارجية  العني  فإن  املعريف،  الفاعل  ذهن  يف  هيوم(  ديفد  )عند 

اللمس  أو  بالذوق  ـ  محسوس  يشء  شكل  عىل  تتبلور  بدورها 

بني  العالقة  يبنّي  الذي  العلم  وإن  ـ  الشم  أو  السمع  أو  البرص  أو 

بالكامل.  وحسية  تجربية  مقولة  يصبح  واملحسوس،  الحساس 

لإلنسان،  الوحيد  املصدر  هي  التجربة  كانت  إذا  أخرى:  وبعبارة 

األشياء  مع  والتواصل  االرتباط  يستطيع  ال  املعريف  الفاعل  وكان 

[1[- Nonrational Habit.

[2[- Custom.

]3[- Habit.

]4[- MC Grage; Philosophy; Vol. 4.
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إال من طريق اإلدراك الحيس، فإن اليشء الخارجي ال يُظهر نفسه 

للفاعل املعريف إال من طريق تجلياته وظهوراته املحسوسة.

وهي  الجوهر؛  نظرية  إلنكار  أرضية  تشكل  الرؤية  هذه  إن 

اإلنسانويني  بني  املؤيّدين  من  بالكثري  اليوم  تحظى  التي  املسألة 

عن  التخيل  وجوب  التجريبيون  يرى  والعلامنيني]1].  امللحدين 

التصّور االنتزاعي للجوهر؛ وذلك ألن الجوهر ليس أمراً محسوساً، 

هو  الكالم  هذا  ظاهر  عنه.  انتزاعي  تصّور  سوى  الفرد  لدى  وليس 

أن الجوهر يجب اعتباره بوصفه أمراً ال ميكن التعرّف عليه من قبل 

الذهن، وليس لدى الذهن سوى تصّور عنه. إن إنكار نظرية الجوهر 

يف تفكري باركيل إىل حّد ما، وبشكل رصيح يف تفكري ديفد هيوم. 

ال يرى جورج باركيل حاجة إىل تصّور الجوهر املادي؛ ولكنه يف 

ديفد  يُنكر  بينام  )النفس(.  الروحي  الجوهر  يُنكر  ال  نفسه  الوقت 

هيوم تصّور كل جوهر؛ ألن تصّور الجوهر ال ينشأ من أّي انطباع: 

من  مجموعة  سوى  شيئاً  ليس  الجوهر  تصّور  »إن 

التصّورات البسيطة التي عمدت قّوة الخيال إىل التوحيد 

نستطيع  حيث  خاصاً،  اسامً  عليها  وخلعت  بينها، 

مبساعدتها إعداد مجموعة ألنفسنا أو لآلخرين«]2].

[1[- Corliss Lamont; The Philosophy of Humanism; p. 42.

]2]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 5، ص 288.





ي عرص التنوير
اإلنسانوّية �ف

الفصل السادس





األورويب  التاريخ  يف  ُعرف  قد  للميالد،  عرش  الثامن  القرن  إن 

األول  املعقل  هي  فرنسا  كانت  وقد  العقل.  وعرص  التنوير  بقرن 

التيار منها إىل سائر األقطار األوروبية،  انتقل هذا  التنوير، ثم  لتيار 

لقد  العامل]1].  أنحاء  كافة  يف  األوروبية  املستعمرات  وحتى  بل 

العلم  كبار ومشاهري مجاالت  رئيس هم  بشكل  التنوير  كان علامء 

ومونتسكيو]3]،  فولتري]2]،  أمثال:  من  والفلسفة،  والثقافة  واألدب 

هيوم،  وديفد  لوك،  وجون  داملبري]5]،  ولورن  ديدرو]4]،  ودينيس 

وكوندورسيه]6]، من الذين كانوا بأجمعهم يعتربون عرصهم هو عرص 

األهداف  إن  البرشية.  وقدراته  غاياته  أسمى  إىل  اإلنسان  وصول 

منصورة  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمته  التنوير(،  )فلسفة  روشنگري  فلسفه  غولدمن،  لوسني   -[1[

كاوياين، ص 29، 1375 هـ ش.

]2]- فرانسوا ماري فولتري )1694 ـ 1778 م(: كاتب وفيلسوف فرنيس عاش خالل عرص التنوير. 

ُعرف بنقده الساخر، وذاع صيته بسبب سخريته الفلسفية الطريفة، ودفاعه عن الحّريات املدنية وال 

سيّام منها حرية العقيدة واملساواة وكرامة اإلنسان. )املعرّب(.

وأديب  قاض  م(:   1755 ـ   1689( مونتيسكيو  باسم  املعروف  سيكوندا  دي  لوي  شارل   -[3[

وفيلسوف وسيايس فرنيس. صاحب نظرية فصل السلطات املعتمدة حالياً يف العديد من الدساتري 

عرب العامل. )املعرّب(.

]4]- دينيس ديدرو )1713ـ  1713 م(: فيلسوف وكاتب وموسوعي فرنيس. برز من خالل إرشافه 

عىل إصدار )موسوعة العلوم والفنون والِحرَف( وتحرير العديد من فصولها. وهو من قادة حركة 

التنوير. رئيس تحرير أول دائرة معارف حديثة. )املعرّب(.

]5]- لورن داملبري )1717 ـ 1783 م(: ريايض وفيلسوف وموسوعي فرنيس. برز بإرشافه عىل 

إصدار )موسوعة العلوم والفنون والِحرَف( رفقه دنيس ديدرو، كام اشتهر بأبحاثه يف الرياضيات 

حول املعادالت التفاضلية واالشتقاق الجزيئ. )املعرّب(.

رياضيات  م(: عامل  ـ 1794  كاريتا )1743  نيقوال  أنطوان  ماري جان  دو كوندورسيه هو   -[6[

وفيلسوف واقتصادي فرنيس. يعترب أحد أشهر دعاة اإلصالح الرتبوي يف عرصه. لعب دوراً كبرياً 

يف الثورة الفرنسية. الحقه اليعاقبة، ثم اعتقلوه بعد فرتة من التواري، وحكم عليه باإلعدام، فآثر 

االنتحار بتناول السم عىل قطع رأسه باملقصلة. )املعرّب(.
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والتطلعات التي كانوا ينشدونها هي األهداف التي بدأت منذ عرص 

النهضة، وأخذت بالتفتح واالزدهار يف املرحلة الحديثة، وظهرت 

من  املزيد  إىل  تحتاج  التنوير؛ وهي مثار  مثارها يف مرحلة عرص 

الحفظ والنامء والرعاية.

ويف عرص التنوير الفكري، تواصل السعي وراء أهداف وتطلعات 

العرص الحديث ضمن األهداف الثالثة اآلتية: »التقدم«، و»العقل«، 

و»الطبيعة«]1]. وإن الوجه املشرتك لهذه األهداف والتطلّعات يكمن 

هو  والتطور  التقدم  من  يُراد  الذي  أن  مبعنى  اإلنساين،  بُعدها  يف 

العقل اإلنساين، واملراد من  العقل هو  تطور اإلنسان، واملراد من 

الطبيعة هي الطبيعة اإلنسانية]2]. إن »اإلنسانوية التنويرية« املقصودة 

البحث، تعني تعّقب األهداف والتطلعات املذكورة، عىل  يف هذا 

أساس االتجاهات اإلنسانية.

ي عرص التنوير
خصائص اإلنسانوية �ف

اإلنسان؛ املوضوع األصيل للبحث والتحقيق: 

لقد اهتم فالسفة عرص التنوير باإلنسان عىل نحو أكرث من اهتامم 

منزلة  إضفاء  إىل  يسعون  وكانوا  السابقة،  املراحل  يف  به  أسالفهم 

من  وهو  ديدرو،  دينيس  وقال  البرشي.  التقّدم  مع  تتناسب  عليه 

طالئع التنوير الفرنيس ومن املؤسسني ملوسوعة العلوم: »ملاذا ال 

منصور  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمه  التنوير(،  )فلسفة  روشنگري  فلسفه  غولدمن،  لوسني   -[1[

كاوياين، ص 29، 1375 هـ ش.

]2]- املصدر أعاله، ص 29.
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نُدخل اإلنسان إىل أعاملنا كام أدخل يف الكائنات؟ وملاذا ال نجعل 

اإلنسان يف مركز اهتاممنا؟«]1].

وبذلك كانت الدراسات العلمية بشأن اإلنسان يف هذه املرحلة 

»إن  بوب]2]:  ألكساندر  نقالً عن  كاسرير،  أرنست  قال  أكرث جدية. 

عرّف  وقد  اإلنسان«]3].  هو  البرشية  لتحقيق  الحقيقي  املوضوع 

فريدريك كوبلستون روح عرص التنوير بأنه عبارة عن دراسة اإلنسان 

يكمن يف  التنوير  اإليجايب من عرص  الجانب  أن  يرى  فهو  علمياً. 

سعي اإلنسان لفهم العامل وال سيام ذات اإلنسان يف حياته الروحية 

واألخالقية واالجتامعية. وقال يف هذا الشأن:

»إن فكرة دراسة اإلنسان تعكس بوضوح روح التنوير 

يف القرن الثامن عرش للميالد .. إن فالسفة من أمثال دي 

واملعرفية  النفسية  اآلراء  تنمية  إىل  يسعون  كوندياك]]] 

ظهور  عن  مذهبية  تجربة  يقدموا  وأن  لوك،  لجون 

املؤلفون  عمد  وقد  لإلنسان،  الذهنية  الحياة  وازدهار 

]1]- أرنست كاسرير، رساله اي درباره انسان )رسالة حول اإلنسان(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

بزرك نادر زاده، ص 38.

]2]- ألكسندر بوب )1688 ـ 1744 م(: شاعر ومؤّرخ أديب ومرتجم إنجليزي. اشتهر مبقاطع 

شعرية ساخرة، وبرتجمته ألعامل هومريوس. ثالث كاتب يتّم االقتباس منه يف قاموس أكسفورد 

لالقتباسات بعد شكسبري وألفريد تنيسون. )املعرّب(.

]3]- أرنست كاسرير، رسالهاي درباره انسان )رسالة حول اإلنسان(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

بزرك نادر زاده، ص 38.

]4]- إيتني بونوت دي كوندياك )1715 ـ 1780 م(: فيلسوف فرنيس مشهور من فالسفة عرص 

التنوير، وعامل معريف. بحث يف ميادين علم النفس وفلسفة العقل. )املعرّب(.
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بالحياة  املرتبطة  اآلراء  تنمية  أمثال هلفتيوس]1] إىل  من 

بنية وازدهار  األخالقية لإلنسان، وقام مونتسكيو بدراسة 

بعرض  وغريه  روسو]2]  جاك  جان  وبادر  املجتمعات، 

االقتصاد،  بدراسة  الطبيعيون  وقام  السياسية،  آرائهم 

وعمد املفكرون اآلخرون من أمثال: فولتري، وتورغو]3]، 

التاريخي  التكامل  آلراء  التأسيس  إىل  وكوندورسيه، 

العقل. ميكن إدراج جميع هذه  يف ضوء أهداف عرص 

واالجتامعية  واألخالقية  النفسية  من  األعم  ـ  الدراسات 

والسياسية والتاريخية واالقتصادية ـ ضمن العنوان العام 

املتمثل بدراسة علم اإلنسان«]]].

التقّدم، العقل والطبيعة؛ الغاية من دراسة اإلنسان: 

إن بحث ودراسة املفكرين يف هذا العرص بشأن اإلنسان، تأيت 

من أجل الوصول إىل ذات أهداف وغايات التقّدم والعقل والطبيعة. 

أدريان هلفتيوس )1715 ـ 1771 م(: فيلسوف وأديب وموسوعي فرنيس. يرى أن  ]1]- كلود 

الناس يولدون بقدرات متساوية لكن ظروف الرتبية والتعليم هي التي تجعلهم مختلفني. ويعتقد 

ـ  ـ رغم نجاحه  الروح(  له كتابه )عن  الناس. سبّب  الدافع وراء ترصّفات  الذايت هو  الصالح  أن 

مشاكل مع القساوسة املسيحني الذين رأوه هرطقة، وأحرق الكتاب يف باريس. )املعرّب(.

]2]- جان جاك روسو )1712 ـ 1778 م(: كاتب وأديب وفيلسوف وعامل نبات جنيفي / فرنيس. 

يُعّد من أهم كتاب عرص التنوير. ساعدت فلسفته عىل تشكيل األحداث السياسية التي أّدت إىل 

الثورة الفرنسية، حيث أثرت أعامله يف التعليم واألدب والسياسة. )املعرّب(.

]3]- آن روبري جاك تريجو )1727 ـ 1781 م(: عامل اقتصاد وسيايس فرنيس. كان لفكره تأثري 

كبري عىل آدم سميث صاحب كتاب )ثروة األمم(. يُعرف اليوم بكونه من أوائل املنارصين للحرية 

االقتصادية. )املعرّب(.

]4]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 6، ص 419.
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إن »التقّدم« من الفرضيات السابقة واألصلية لتيار التنوير. ال شك 

يف أن »التقّدم« مفهوم عام، ولرمبا تّم التعبري عنه وتفسريه يف كل 

مرحلة مبا يتناسب مع العرص وعىل أساس بعض األراء والفرضيات 

يف  يكمن  العرص  هذا  يف  املستنريين  عند  التقّدم  إن  السابقة. 

اعتقادهم الراسخ بالتنمية العلمية، ابتداء من الفيزياء إىل علم النفس 

التقّدم  من  النوع  هذا  إن  لإلنسان.  االجتامعية  والحياة  واألخالق 

أخرى:  وبعبارة  األمور.  جميع  يف  البرشي  العقل  توظيف  يتضمن 

إزاحة كل عقبة تقف  إنسانية. يجب  عقلنة جميع األمور من زاوية 

التقدم ـ  أمام  اللتني تقفان  الهامتني  العقبتني  البرش. وإن  تقّدم  أمام 

السياسية؛ وذلك  الدين واألنظمة  التنويريني ـ هام:  من وجهة نظر 

ألن الدين ـ سواء أكان ساموياً أو غريه ـ يحول دون التقّدم الفكري 

والتوظيف الحّر والواضح للعقل. وكان فولتري يف كتاباته يلهج بهذا 

الشعار دامئاً، ويقول: »حطموا هذا الكائن املشؤوم ]يقصد بذلك 

حرية  أمام  كبرياً  مانعاً  تخلق  السياسية  األنظمة  أن  كام  الدين[«]1]. 

هنا  ومن  والقيود.  بالسالسل  اإلنسان  وحرية  عقل  وتقيّد  الناس، 

فإن هذه الرؤية قد أضفت عىل الفكر التنويري صبغة مناوئة للدين 

ومعادية للسياسة]2].

إن »الطبيعة« متثل املقولة الثانية املنشودة لإلنسانوية التنويرية. 

اكتشافها  يجب  التي  اإلنسانية  الطبيعة  ذات  هي  الطبيعة  هذه  إن 

بواسطة العقل. ال بد من التعرّف عىل أن التنويريني يف القرن الثامن 

]1]- أرنست كاسرير، فلسفه روشن اندييش )فلسفة التفكري التنويري(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

نجف دريابندري، ص 186، انتشارات خوارزمي، طهران، 1372 هـ ش.

]2]- املصدر أعاله، ص 187 ـ 188.
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والقوانني  للطبيعة  نيوتن]1]  بتفسريات  كثرياً  تأثروا  قد  للميالد  عرش 

الثابتة التي ذكرها ملعرفة الطبيعة]2]. يرى هؤالء أنه كام قام إسحاق 

واملعقول  الحر  للبحث  أطروحة  وأعد  الطبيعة،  بتفسري  نيوتن 

واملجرّد من التعصب بشأن عامل الطبيعة، يجب عىل سائر املفكرين 

حر  بحث  يف  اإلنسانية  الطبيعة  عىل  عقولهم  مبساعدة  يتعرّفوا  أن 

ومعقول ومجرّد من العصبية، ومن ثم التأسيس للنظريات السياسية 

أن  الحقيقة كام  واالجتامعية والدينية واألخالقية اإلنسانية]3]. ويف 

قوانينها،  ويتعرّف عىل  الطبيعة  اكتشاف  يعمل عىل  الطبيعي  العلم 

ثم يعمل عىل إخضاعها لسيطرتها، يتعنّي عىل العلم اإلنساين بدوره 

أساس  عىل  »اإلنسان«  عىل  الحاكمة  العامة  القوانني  يكتشف  أن 

القوانني.  هذه  من  االستنتاج  عىل  والعمل  والتجارب  املشاهدات 

ويف هذه الحالة سوف يتامهى العلم اإلنساين مع العلم الطبيعي. 

والعلم  الخارجية،  الطبيعة  اكتشاف  عىل  يعمل  الطبيعي  العلم  إن 

اإلنساين يعمل عىل التعريف بالطبيعة اإلنسانية. إن هذا النوع من 

اآلراء كان له تأثري مبارش عىل إيجاد االتجاهات الوضعية.]4]

أما عنرص »العقل« فهو العنرص الثالث واألهم الذي تؤكد عليه 

وثيقاً.  ارتباطاً  املتقدمان  العنرصان  به  ويرتبط  التنويرية،  اإلنسانوية 

]1]- السري إسحاق نيوتن )1642 ـ 1727 م(: عامل إنجليزي. يُعد من أبرز العلامء مساهمة يف 

الفيزياء والرياضيات عرب العصور، وأحد رموز الثورة العلمية. )املعرّب(.

]2]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 4، ص 49.

]3]- املصدر أعاله.

منصور  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمه  التنوير(،  )فلسفة  روشنگري  فلسفه  غولدمن،  لوسني   -[4[

كاوياين، ص 32، 1375 هـ ش.
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اإلنسان  شخصية  خلق  إعادة  أن  املرحلة  هذه  يف  اإلنسانوية  ترى 

دون  اإلنساين  العقل  بتوظيف  اإلنسان رهن  قدرات  وظهور جميع 

االستناد إىل أّي يشء آخر. لقد استهل إميانوئيل كانط مقالته الشهرية 

األوىل تحت عنوان »ما هو التنوير؟« بالقول: 

الطفولة  يعني خروج اإلنسان من مرحلة  التنوير  »إن 

وما قبل البلوغ، والعجز عن توظيف فهمه دون توجيه من 

اآلخر. إن عدم البلوغ هذا ال تكون علته قلة الفهم، بل 

قلة اإلرادة والعزم والشجاعة يف توظيفها دون توجيه من 

اآلخر، وعليه يجب أن تكون شجاعاً يف توظيف فهمك! 

هذا هو شعار التنوير«]1].

إن الحرية هي الرشط الرضوري للحصول عىل هذا التنوير، ونعني 

وكامل.  تام  بشكل  العامة  األمور  يف  عقولنا  استعامل  حرية  بذلك 

يجب يف ضوء هذا التفكري العمل عىل نفي جميع أنواع األطر والقيود 

الخارجة عن الحدود اإلنسانية التي يراد فرضها عىل عقل اإلنسان؛ 

وعىل هذا األساس يتم طرد املعتقدات التقليدية والدينية التي تعمل 

عىل تعريف ماهية اإلنسان وهويته الشخصية ضمن األطر الالهوتية 

اختياره من  يستعيد  دائرة عقله،  اإلنسان يف  إن  الخاصة.  واملتعالية 

أجل إثبات ذاته وتحقيق هويته. إن قيمة اإلنسان ليست تابعة للمنشأ 

اإللهي كام يُدعى، وإمنا هي تابعة إىل النظم واإلمكانات العقالنية 

]1]- إميانوئيل كانط، »در پاسخ به پرسش روشن گري چيست؟« )يف اإلجابة عن سؤال: ما هو 

التنوير؟(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: سريوس آرين بور؛ يف: الرنسن كهون؛ من الحداثة إىل ما 

بعد الحداثة، ص 51. وانظر أيضاً: طوين ديفيس، اومانيسم )اإلنسوية(، ص 160.
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لهذا الكائن األريض. إن الغاية تكمن يف حياة اإلنسان، وليست يف 

عبادة الله، أو الوصول إىل الجنة املوعودة، بل الهدف والغاية تكمن 

يف تحقيق التطلعات والخطط املتناسبة مع هذه الحياة الدنيوية، وهي 

الغاية التي يعمل العقل اإلنساين عىل تعيينها«]1]. 

يبدو أن هناك يف مرحلة التنوير ـ باملقارنة إىل املراحل السابقة، 

بعدها  وما  النهضة  عرص  مرحلة  يف  العقل  إىل  بالنسبة  سيام  وال 

النهضة  عرص  مرحلة  يف  العقل  إن  وقابلياته.  بالعقل  مفرطة  ثقة  ـ 

فهناك  التنويرية  الرؤية  يف  وأما  املسيحية،  التعاليم  مع  ينسجم 

املسيحية  اإلنسانوية  مثل  مقولة  الحديث عن  تناقض جوهري يف 

يف  اإلنساين  والعقل  اإلنسانوية  أن  مبعنى  الدينية،  العقالنية  أو 

عرص النهضة يقعان ضمن إطار خاص، ويف ذلك اإلطار يأخذ الله 

بالنسبة إىل حياة اإلنسان واملجتمعات البرشية؛  أموراً ُمعّدة مسبقاً 

العقلية  االتجاهات  من  يتهرّب  فإنه  التنوير،  عرص  يف  العقل  وأما 

تأخذ  والتي  للميالد،  عرش  السابع  القرن  يف  العقالنيني  للفالسفة 

ـ بنحو ما ـ مفاهيم فطرية سابقة للذهن البرشي، أو  بنظر االعتبار 

أنها يف الحد األدىن ال تبدي ميالً كبرياً نحوها. إن العقل التنويري 

ميثل يف الغالب الفكر التجريبي من نوع تجريبية جون لوك]2]؛ ومن 

التنويريني أداة لحل مشاكل اإلنسان  هنا فإن العقل من وجهة نظر 

واملجتمع، وال يحتوي عىل ثقل ميتافيزيقي. يذهب التنويريون إىل 

االعتقاد والقول:

[1[- Edward Craig )ed.( Routledge; Encyclopedia of Philosophy; Vol. 4; p. 666.

]2]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 4، ص 51.
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واقعية  دراسة  امليتافيزيقية[  من  املراد  كان  »]إذا   

وإن   ... املجهوالت  مساحة  تعني  فإنها  الظاهر،  تفوق 

الطريق الوحيد للوصول إىل امليتافيزيقية وما بعد الطبيعة 

العقالنية، يكمن يف تركيب النتائج الحاصلة من العلوم 

بالجواهر،  التجريبية  العلوم  يف  لنا  شأن  وال  التجريبية، 

وإمنا ينصّب اهتاممنا عىل الظواهر فقط«]1]. 

الفرنيس  التنوير  عرص  فلسفة  فإن  كوبلستون،  تعبري  حّد  وعىل 

»العلم  بـ  هيوم  ديفد  يسّميه  كان  مبا  للتقّدم  سعياً  متثل  كانت 

العقالنية  الرؤية  من  النوع  هذا  نتيجة  كانت  لقد  اإلنساين«]2]. 

اإلنسانية يف دائرة األخالق والسياسة واالقتصاد والثقافة واملجتمع، 

امليتافيزيقية  املفاهيم  عن  املقوالت  هذه  جميع  فصل  عن  عبارة 

والدينية؛ مبعنى وجوب الحفاظ عىل استقالية هذه األمور، والعمل 

عىل تعيينها وتعريفها عىل أساس العقل اإلنساين.

اإلنسانوية  نظر  وجهة  من  ـ  يحتاج  اإلنساين  العقل  نشاط  إن 

االنتقادي واالتجاه  االتجاه  اتجاهني، وهام:  اتخاذ  إىل  ـ  التنويرية 

الشيّك يف األمور. وعىل هذا األساس، فإن

 »جميع املدعيات تكون قابلة لإلبطال، وليس ألحد 

ـ باعتبار قدرته وحجّيته ـ مكانة خاّصة لتعيني الحقيقة. 

إن جميع القضايا املعرفية، تخضع لالختبار جهاراً، وال 

]1]- املصدر أعاله، ج 6، ص 420.

]2]- املصدر أعاله.
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من  نفسها  تربّئ  أن  مؤسسة  أو  منظومة  أو  ألحد  ميكن 

إمكانية الخطأ«]1].

ج ـ مكافحة الدين؛ غاية تحّرر اإلنسان: إن من بني الخصائص 

للدين، حيث  اتجاهها املناوئ  التنوير، هو  الهامة إلنسانوية عرص 

تقرتب يف ذلك من آراء اإلنسانوية اإللحادية املعارصة لها إىل حّد 

كبري. إن إنسانوية هذه املرحلة ترى أن تحرر اإلنسان رهن بالتخيل 

اإلنسان.  عىل  الكنيسة  تفرضها  التي  والقيود  الدينية  التكاليف  عن 

ويقول ديدرو يف هذا الشأن لإلنسان عىل لسان الطبيعة:

»يا عبد الخرافات، ال تبحث عبثاً عن سعادتك يف ما 

وراء حدود هذا العامل الذي وضعتك فيه. تحّل بالشجاعة 

وحّرر نفسك ... من أغالل الدين. وانبذ اآللهات الغاصبة 

لسلطاين، وُعد إىل قوانيني. ُعد إىل الطبيعة التي هربت 

الطبيعة  يف  والسلوى  املواساة  كل  ستجد  عندها  منها، 

... استسلم مرّة أخرى إىل الطبيعة، وإىل اإلنسانية، وإىل 

ذاتك، ليك ترى طريق حياتك من أقصاه إىل أقصاه وقد 

أصبح مفروشاً باألزهار والرياحني«]2].

العون  أنواع  جميع  يرفض  أن  اإلنسان  عىل  أن  التنويريون  يرى 

واملساعدة من العامل األعىل، ويجب عليه أن يعبّد طريقه من أجل 

إال  إليها  الوصول  فالحقيقة ال ميكن  بنفسه،  الحقيقة  الوصول إىل 

[1[- Corliss Lamont; the Philosophy of Humanism; p. 253.

]2]- أرنست كاسرير، فلسفه روشن اندييش )فلسفة التفكري التنويري(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

نجف دريابندري، ص 187، 1372 هـ ش.
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إذا بلغها مبجهوده وسعيه الخاص]1]. وكأن الدين قيد يكبّل أرجل 

اإلنسان ومينعه من الوصول إىل الحقيقة، وإن اإلنسان العاقل يف 

من  إال  قُُدماً يف طريق حياته  للميّض  مناصاً  يجد  التنوير ال  عرص 

وأحكامه  الدين  من  الخروج  وعليه  القيد،  هذا  من  التحرر  خالل 

املاورائية، ويُقبل عىل القوانني الوضعية يف هذه الدنيا.

األفكار اإلنسانوية إليمانوئيل كانط

الفكري  التنوير  عرص  ميثل  الذي  ـ  كانط  إميانوئيل  عمد  لقد 

الفكرية ـ إىل وضع »اإلنسان« و»الطبيعة« ـ كام صنع  الناحية  من 

اإلنسويون التنويريون ـ يف مركز تأمالته ومحور أبحاثه. إن اإلنسان 

كائن يف الطبيعة، وهو يتعاطى مع الطبيعة عىل الدوام، وهو الكائن 

الوحيد الذي يستطيع إخضاع الطبيعة لتفكريه. كام تختص الفلسفة 

النقدية إلميانوئيل كانط مبعرفة فكر اإلنسان وتعيني حدوده وأبعاده. 

كان إميانوئيل كانط يف نقد قّوة الحكم بصدد البحث عن إمكانية 

العثور عىل ضابطة عاّمة، ليتمكن بواسطتها من تعريف أسس املعرفة 

املمكنة.  املعرفة  أساليب  جميع  من  ومتييزها  اإلنساين،  والفهم 

يبحث كانط عن هذه الضابطة يف مجرّد الخصائص الخاصة ملعرفة 

اإلنسان]2]. ولهذه الغاية يعمد كانط إىل تخصيص مساحة الفلسفة 

بثالثة انتقادات، ويخفضها إىل مستوى ثالثة أسئلة أساسية، وهي:

]1]- أرنست كاسرير، فلسفه روشن اندييش )فلسفة التفكري التنويري(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

نجف دريابندري، ص 187، 1372 هـ ش، ص 188.

]2]- أرنست كاسرير، رسالهاي درباره انسان )رسالة حول اإلنسان(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

بزرك نادر زاده، ص 87. نقالً عن: كانط، نقد قوة الحكم.
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1 ـ ما الذي ميكنني معرفته؟

2 ـ ما الذي كان يتعنّي عيّل فعله؟

3 ـ ما هو اليشء الذي ميكنني أن أعقد األمل عليه؟

وهو  كانط،  مؤلفات  بعض  يف  رابع  سؤال  إضافة  متّت  كام 

السؤال القائل: »ما اإلنسان؟«.

يف هذه األسئلة األربعة نجد تركيزاً من قبل إميانوئيل كانط عىل 

اإلنسان بوصفه كائناً واعياً ومدركاً لذاته. ويف السؤال األول والثاين 

والعميل،  النظري  البُعد  يف  لذاته  املدرك  الكائن  هذا  تحليل  يتّم 

التحقيق بهذا الشأن ضمن أبحاث ما بعد  حيث يتعرّض كانط إىل 

الطبيعة واألخالق.

مطلق«  »دستور  هناك  يكون  أن  وجوب  كانط   إميانوئيل  يرى 

يحكم مجمل أفعال اإلنسان:

البرشية  كانت  لو  كام  وتسلك  تعمل  أن  »عليك 

أبداً،  غاية  بوصفها  ـ  اآلخر  أو  نظرك  وجهة  من  سواء  ـ 

وليست مجرّد وسيلة«]1]. 

ميكن مشاهدة األفكار اإلنسانوية لكانط ضمن أبحاثه املعرفية 

واألخالق والدين.

الفارسية: عباس مخرب، ص 162؛  اللغة  )اإلنسوية(، ترجمه إىل  اومانيسم  دايفس،  ]1]- طوين 

بروس أوين، نظريه اخالقي كانت )النظرية األخالقية لكانط(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عيل رضا 

آل بويه، ص 108، نرش بوستان كتاب، قم، 1381 هـ ش.
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الـ  أبداً عن  أبحاثه املعريف واألبستمولوجية  يتحّدث كانط يف 

»أنا اإلنسانية«، وقد اكتسبت هذه األنا اإلنسانية صورة استعالئية ـ 

ـ ويرتبط مع  يريده كانط من االستعالئية]1]  الذي  الخاص  باملعنى 

العامل الخارجي يف حدود الظاهر. وقد سعى يف املباحث األخالقية 

إىل التأسيس ألخالق مستقلة وغري مفتقرة إىل الدين، من أجل تنظيم 

تأسيس  إىل  يسعى  بالدين  املرتبطة  األبحاث  ويف  اإلنسان.  حياة 

دين يف »العقل املجرّد« مبعزل عن جميع األمور امليتافيزيقية وما 

الدخول يف بحث اآلراء اإلنسانوية  الطبيعية والوحيانية. وقبل  بعد 

إلميانوئيل كانط يف املجاالت املعرفية واألخالق والدين، سوف 

تكون لنا إشارة عابرة إىل انتقاداته للفلسفات التي سبقته.

ي تفك�ي كانط
نقد الفلسفات السابقة �ف

إن فلسفة كانط يف املرحلة االنتقادية تكمن يف تحديد مصدر 

متثل  الواقع  يف  هي  والتي  اإلنسان،  معرفة  حدود  وتعيني  املعرفة 

وقبل  معرفته؟«.  ميكنني  الذي  »ما  القائل:  السؤال  عن  إجابة 

معارف  جميع  تحرص  العقالنية  الفلسفة  كانت  كانط،  إميانوئيل 

اإلنسان مبصدر العقل، وأن جميع املعارف إمنا يتم الحصول عليها 

من خالل توظيف القوى العقلية ومن دون حاجة إىل التجربة. وقد 

التفكري،  كان غوتفريد اليبنتس واحداً من املمثلني لهذا النوع من 

حيث كان إميانوئيل كانط ـ يف مرحلته ما قبل االنتقادية ـ قد تعرّف 

املنهجي  التفكري  يف  األملانية  الفلسفية  املدرسة  بواسطة  عليها 

)لوولف وتالميذه(، وكان متأثراً بها يف األساس.

[1[- Transcendental 
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إن هذا النوع من التجريبية التي كان ميثلها كل من جون لوك وديفد 

هيوم، إمنا يرى إمكان الحصول عىل املعرفة يف إطار التجربة فقط. 

وبطبيعة الحال فإنه يف النزعة التجريبية لديفد هيوم يتّم نفي إمكان 

فصل املعرفة عن الرشائط الذهنية للفاعل املعريف باملرّة، ويؤدي 

ـ من خالل  الشك. وقد عمد إميانوئيل كانط  نوع من  بالتايل إىل 

تقديم  ـ إىل  الفلسفيني، وتجّنب أخطائهام  النظامني  تقويضه لكال 

منهج وأسلوب يعمل عىل إيصال حقائق النظامني املذكورين إىل 

الكامل. يُدخل كانط عنرصي التجربة والعقل يف املعرفة، ويعمل 

تعيني حدود  يعمل عىل  أنه  نقدهام، مبعنى  نفسه عىل  الوقت  يف 

العقل والتجربة. وهنا يستفيد كانط من األسلوب واملنهج  قدرات 

املنهج  هذا  يف  التأكيد  يأيت  االستعالئية]1].  باملثالية  املوسوم 

واألسلوب عىل الـ »أنا اإلنسانية« مرّة أخرى. إن الـ »أنا اإلنسانية« 

يف هذا األسلوب، تقع تحت تأثري عنرصي التجربة والفاهمة، وتصل 

فإن قوى  الحال  العنرصين. وبطبيعة  اإلدراك من خالل هذين  إىل 

الفاهمة، هي التي تفرض رشائطها عىل العني الخارجية املوجودة 

يف حدود معرفة الـ »أنا اإلنسانية«]2]. يطلق كانت عىل هذه الشمولية 

مصطلح الـ »املثالية االستعالئية«. كام يضطر كانط هنا إىل القول 

التغيري  وهو  اإلنسان،  تفكري  منظومة  والتحّول يف  التغيري  من  بنوع 

والتحّول الذي يُعرف بـ »الثورة الكوبرنيقية لكانط«.

[1[- Transcendental Idealism.

]2]- روجر سكروتن، كانت )كانط(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عيل بايا، ص 70 ـ 72.
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ي األبحاث المعرفية
الفهم اإلنسوي لتفك�ي كانط �ف

من  قسمني  يف  عام  بشكل  تظهر  لكانط  اإلنسانوية  األفكار  إن 

األبحاث األبستمولوجية واملعرفية. القسم األول: يف بحث تطابق 

الكوبرنيقية لكانط.  بالثورة  القسم املعروف  الذهن والخارج، وهو 

سوف  ما  وهو  لكانط،  الظاهرات  عامل  بحث  يف  الثاين:  والقسم 

نعمل عىل توضيحه تباعاً:

 الثورة الكوبرنيقية لكانط]1]

يف  الهامة  املسائل  من  والخارج  الذهن  تطابق  مسألة  إن 

األبستمولوجيا. والسؤال املطروح هنا يقول: كيف ميكن االطمئنان 

ميكن  وهل  هو؟  كام  أذهاننا  يف  يحرض  الخارجي  العامل  أن  إىل 

الحصول عىل معرفة عن العامل الخارجي كام يبدو لنا؟

يرى إميانوئيل كانط أن الرؤية يف التفكري التقليدي ويف مدارس 

أصالة العقل وأصالة التجربة كانت تقوم دامئاً عىل السعي ـ بشكل 

الذهن  أن  الخارجية، مبعنى  العني  الذهن عىل  ـ إىل مطابقة  وآخر 

التي  والقوانني  الخارجية  األشياء  نفسه مع  تطبيق  دامئاً عىل  يعمل 

ذلك؛  من  العكس  يحدث  لكانط  الكوبرنيقية  الثورة  ويف  تحكمه. 

مبعنى أن العني الخارجية هي التي يجب أن تتطابق مع الذهن. يرى 

ديفد  أمثال  من  التجريبيون  يرتكبه  الذي  الخطأ  أن  كانط  إميانوئيل 

هيوم، يكمن يف أنهم من خالل تأكيدهم عىل التأثري الهام ملواجهتنا 

]1]- كام قام كوبرنيق بثورته يف علم الفلك حيث أعطى املركزية للشمس بعد أن كانت املركزية 

فلسفته  يف  املركزية  نقل  إىل  إميانوئيل  عمد  فقد  لألرض،  تعطى  والبطليمية  القدمية  الهيئة  يف 

للعقل دون العني والخارج، ومن هنا يطلق عىل ما قام به كانط بالثورة الكوبرنيقية لكانط، تشبيهاً 

لها بثورة كوبرنيق يف علم الفلك. )املعرّب(.
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مع العامل الخارجي عىل حواسنا بواسطة اإلحساس والشعور، قد 

تصوروا أننا نشاهد مجرد تجسيد بحت لإلحساسات يف دواخلنا. هذا 

يف حني أن كل حس يفتح علينا مجموعة ال تُحىص من األحاسيس 

املتغرية؛ إال أن هذه املنظومة اإلدراكية هي التي تخضع إحساساتنا 

عىل شكل إحساسات مرتبطة باألعيان واملتعلقات الثابتة خارجها 

هذه  تنظيم  عىل  وآخر  بشكل  يعمل  الذي  هو  ذهننا  إن  للتجربة. 

املحسوسات املنفصلة عن بعضها عىل شكل أشياء وأعيان تبدو 

نحن  ونقوم  وجودنا،  مكان خارج  موجودة يف  وآخر  بشكل  للنظر 

دائم،  إن ذهن اإلنسان يف نشاط  الذهني.  بإدراكها يف هذا اإلطار 

ويعمل عىل تنظيم اإلحساسات الالمتناهية واملنفصلة عن بعضها. 

إن الذهن يف مثل هذه الحالة يعمل كيشء واحد ومنسجم ومنظم، 

ويعمل عىل منح هذا النظم واالنسجام إىل متعلقه املعريف. وعىل 

هذه الشاكلة لو تعنّي عىل الذهن معرفة يشء )عامل الخارج(، وجب 

عليه معرفته عىل شكل مجموعة منظمة وثابتة:

»إن األحاسيس ليست شيئاً، بل ال ربط لها بنا، لو مل 

يحصل عليها ذهننا ... وإن املدركات ال ميكن أن تكون 

شيئاً، إال إذا كان هناك يف الحد األدىن ارتباط بينها من 

قبل الذهن ]ذهني[ ... ميكن تسمية هذا األصل بـ »أصل 

مدركاتنا  جميع  بني  يوحد  حيث  االستعالئية«  الوحدة 

وإحساساتنا املتكرثة«]1].

وعىل حّد تعبري البعض:

إن الذهن يعمل هنا عىل شكل مقّوم للتجربة. وعىل 

[1[- Kant; Critique of Pure Reason, In: Manuel Velasquez, Philosophy; p. 396.
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يكون  الظواهر،  تنظيم  عىل  نعمل  حيث  األساس  هذا 

هناك نوع من التوافق بينها وبني ذهننا حيث يعمل عىل 

فرض نظمه من خالل تنظيمها]1]. 

وبطبيعة الحال فإن كانط ليس بصدد الذهاب إىل نوع من املثالية 

البحتة وإنكار دور التجربة والعامل الخارجي بالكامل. فهو يقول يف 

بالتجربة،  تبدأ  معارفنا  جميع  إن  البحت«:  العقل  »نقد  كتابه  بداية 

إن  مستقل.  بشكل  االتجاه  هذا  يف  تعمل  أنها  يعني  ال  هذا  ولكن 

بوصفها  وأذهاننا  اإلدراكية  الدائرة  يف  عليها  التعرّف  يتم  الأشياء 

متعلقاً لحواسنا وتجاربنا. لقد اختار كانط عنوان »االستعاليئ« لهذا 

النوع من املثالية؛ وذلك العتقاده أن معرفتنا تبدأ من التجربة، بيد 

)املثالية(. ويف  التجربة  ما وراء  التجربة وتتخذ شكل  تتجاوز  أنها 

عامل  بني  واالنسجام  التوافق  إيجاد  إىل  يسعى  كانط  فإن  الحقيقة 

ما بعد الطبيعة ـ واملراد منه وعاء الذهن والقوى اإلدراكية للفاعل 

املعريفـ  والطبيعة )التجربة املمكنة( بنحو من األنحاء، عىل الرغم 

من أن سعيه الرئيس يكمن يف اإلجابة عن السؤال بشأن »إمكان ما 

الطبيعة«]2]. إن إقامة مثل هذا االرتباط ليس باألمر السهل؛ إذ  بعد 

هو يبدو مواءمة بني أمرين متناقضني بحسب الظاهر. إذ أن املعارف 

الطبيعية  بعد  ما  املعارف  أن  حني  يف  الحقة،  معارف  التجريبية 

التجربة،  خالل  من  تحصل  الالحقة  املعارف  إن  سابقة.  معارف 

]1]- جان وال، بحث در ما بعد الطبيعة )بحث حول ما بعد الطبيعة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

يحيى مهدوي وآخرون، ص 531، 1380 هـ ش.

]2]- كام قال الكثري: ال شك يف أن كانط قد استلهم منهجه يف هذا املسار من أساليب علامء 

الفيزياء والرياضيات.
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الحسية.  التجارب  جميع  عن  مستقلة  فهي  السابقة  املعارف  وأما 

باإلضافة إىل أن املعارف الالحقة هي تركيبية إىل حّد ما، يف حني 

كشف  بصدد  كانط  صار  هنا  ومن  تحليلية.  السابقة  املعارف  أن 

الطبيعية،  والعلوم  الرياضيات،  علم  يف  السابقة  الرتكيبية  القضايا 

مثل  عىل  العثور  إن  املطاف.  نهاية  يف  الطبيعية  بعد  ما  والعلوم 

هذه القضايا تلبي مراد إميانوئيل كانط؛ وذلك ألن الحيثية الرتكيبية 

عن  تحيك  للقضية  السابقة  والحيثية  التجربة،  عن  تحيك  للقضية 

الناحية املاورائية للتجربة. يرى إميانوئيل كانط أن إمكان األحكام 

امليتافيزيقية واملاورائية ومن بينها الرضورة العلية ـ التي وقعت يف 

معرض التشكيك من قبل ديفد هيوم ـ إمنا يُصبح ممكناً من خالل 

مفهومية هذا النوع من القضايا الرتكيبية السابقة]1].

العالم الظاهري لكانط

لو تّم التعريف بالعامل املحيط بنا ضمن مقوالت الفاهمة، فإن 

يسعى  ذهننا.  إمنا هو من صنع واجرتاح  ونعرفه،  نراه  الذي  العامل 

إميانوئيل كانط إىل إدراج الظواهر املوجودة يف الطبيعة التي هي 

متعلق لتجربتنا، ضمن واحدة من مقوالت الفاهمة، ليتحقق بذلك 

اليشء  ذلك  أن  تثبت  ال  أنها  إال  يشء؛  كل  كيفية  تعلمنا  التجربة  أن  كانط  إميانوئيل  يرى   -[1[

هو بالرضورة كذلك، وال ميكن أن يكون بشكل آخر. فإذا كانت هناك رضورة يف قضية، وجب 

اعتبارها دليالً للحكم أو الحكم السابق. ومن ناحية أخرى فإن حكم التجربة ال ينطوي عىل صفة 

التعميم، بل إن عمومية التجربة أمر مفروض ونسبي، وحاصل من طريق االستقراء. وأما إذا كانت 

القضية من  تلك  اعتبار  كليتها بشكل مطلق، فال ميكن  أو تصّور  تعميمها  القضية بحيث ميكن 

... دالئل  والتعميم  »إن الرضورة  يقول كانط:  التجربة، بل هي مجرّد قضية سابقة.  نتائج ومثار 

محددة وموثوقة ملعرفة سابقة. إن هذين األمرين يتعلقان ببعضهام عىل نحو ال يقبل االنفصال«. 

انظر: رشف الدين الخراساين، از برونو تا كانت )من برونو إىل كانط(، ص 2، 1376 هـ ش. 

)مصدر فاريس(.
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تطابق بني الذهن والخارج، وأن تكون قوانني الطبيعة يف تطابق مع 

األصول السابقة للفاهمة. وعىل هذا األساس فإن العامل الخارجي 

إىل  بنا  يؤّدي  الكالم  هذا  إن  أيضاً«.  »كذلك  هو  لنا«  »يظهر  كام 

الخروج من دائرة الشك.

يف  جادة  مشاكل  ويظهر  آخر،  بشكل  يستنتج  كانط  أن  بيد 

املنظومة املعرفية التي عمل هو بنفسه عىل صنعها وإنتاجها بجهود 

كبرية. لو تم تنظيم العامل الخارجي عىل أساس مقوالت الفاهمة، 

العامل الخارجي عىل نحو ما يبدو ويظهر  فإننا سوف نتعرّف عىل 

لنا، ويقع ضمن واحد من املقوالت. ويف الحقيقة فإن املقوالت 

تُفرض عىل الظاهر، وأن معارفنا السابقة تتعلق بظواهر األشياء؛ بيد 

أن احتامل أن ال نستطيع معرفة العامل كام هو يف الواقع ليس منتفياً. 

فرمبا ال يكون العامل كام ندركه، بل هو مختلف إىل حّد كبري عن 

ذلك اليشء الذي يظهره الذهن لنا.

يطلق كانت عىل العامل الذي نعرفه ـ والذي يقوم ذهننا بصنعه 

ـ عنوان »العامل الظاهري«]1]، كام يطلق عىل ذلك العامل املستقل 

نفسه(.  )املعقول، يف  الظاهري«]2]  »العامل غري  عنوان  أذهاننا  عن 

نحن ال نستطيع أبداً أن ندرك ما هو العامل غري الظاهري حقاً. غاية ما 

هنالك أن مبقدورنا االطمئنان إىل أن ذات هذا العامل الذي جربناه 

معرفتنا،  معرض  يف  يقع  وتشكيله،  ببلورته  ذهننا  وقام  بحواسنا 

العامل  إدراك  نستطيع  إمنا  إننا  أخرى:  وبعبارة  به.  علم  لنا  ويصبح 

[1[- Phenomenal World.

[2[- Noumenal World.
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عىل نحو سابقفيام لو كتب له الظهور يف أفق رؤيتنا. ومن العبث 

العامل كام هو  التعرّف عىل  الرؤية وأن نسعى إىل  نتجاوز هذه  أن 

الظاهر  إن  املمكن.  اإلدراك  أنواع  جميع  عن  ومستقالً  نفسه  يف 

متعلق  عن  عبارة  الظاهر  وغري  املمكنة،  التجربة  متعلق  عن  عبارة 

العقل املحض واملستقل عن جميع أنواع التجارب]1]. ال شك يف 

لها  التي رّوج  النوع من املعرفة  أن إميانوئيل كانط ال يرتيض هذا 

تجريبي،  منشأ  لها  معرفة  كل  أن  يرى  بل  العقلية؛  النزعة  أصحاب 

املعقول  العامل  أو  الظاهرة  غري  األمور  هذه  وضع  يجب  هنا  ومن 

من هذا الصنف ضمن األمور التي ال نعلمها )املجهول(. وبطبيعة 

الحال فإن كانط ال ينكر أن العقل املحض مييل بشكل طبيعي إىل 

معرفة هذا العامل والحكم بشأنه، وله عىل الدوام أحكام بشأنه، من 

قبيل األحكام التي يصدرها بشأن الكون والنفس واإلله؛ إال أن هذه 

ال  دائرة  يف  وهي  للعقل،  االعتباطي  التوظيف  مثرة  هي  األحكام 

ميتلك العقل صالحية الدخول فيها.

ي بحث األخالق
 األفكار اإلنسانوية لكانط �ف

يرى إميانوئيل كانط كفاية األخالق املستقلة وغري املفتقرة إىل 

األول  اإلنسوي  االتجاه  هو  وهذا  اإلنسان،  حياة  تنظيم  الدين، يف 

منه يف بحث األخالق. إن مقدمة الطبعة األوىل من كتاب الدين يف 

حدود العقل البحت، إمنا تبدأ بهذه العبارة:

]1]- روجر سكروتن، كانت )كانط(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عيل بايا، ص 92 ـ 96.
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اإلنسان  مفهوم  عىل  تقوم  دامت  ما  األخالق  »إن 

العقل  مبوجب  فهو  السبب  ولهذا  ـ  حراً  كائناً  بوصفه 

ال  ـ  املرشوطة  غري  للقوانني  تابع  كائن  الحال  وبطبيعة 

تحتاج إىل يشء آخر يحكمها، أو أن تأخذ تكليفها منه، 

وال تحتاج إىل دافع آخر غري ذات القانون ]العقل[ لتعمل 

يف  الحاجة  هذه  مبثل  اإلنسان  شعر  ولو  مراعاته.  عىل 

نفسه، فإنه يف الحّد األدىن يكون هو املقرّص، وعىل كل 

حال فإن معالجة وإصالح ذلك ال يكون ممكناً من قبل 

أّي كائن آخر ... وعليه فإن اإلنسان من أجل تنظيم أمره 

... ال يحتاج إىل الدين بأّي وجه من الوجوه، بل تكفيه 

القّوة العملية للعقل البحت«]1].

كام أنه يف كتاب )األسس ما بعد الطبيعية لألخالق( قد اعترب أن 

اإلنسانية غاية يف نفسها، وقال يف هذا الشأن: 

يف  سواء  ـ  اإلنسانية  تعتربون  وكأنكم  »اعملوا 

شخوصكم، أو يف أّي شخص آخر ـ ال بوصفها وسيلة 

بحتة أبداً، بل بوصفها غاية إىل األبد«]2].

كونه  حيث  من  اإلنسان  أن  تعني  ولذاتها  نفسها  يف  الغاية  إن   

عاقالً، ال تكون قيمته بالنظر إىل يشء آخر، بل إن لإلنسان يف موقع 

]1]- إميانوئيل كانط، دين در محدوده عقل تنها )الدين يف حدود العقل املحض(، ترجمه إىل 

اللغة الفارسية: منوجهر صانعي درّه بيدي، ص 40، 1381 هـ ش.

الفارسية:  اللغة  لكانط(، ترجمه إىل  )النظرية األخالقية  نظريه اخالقي كانت  ]2]- بروس أوين، 

عيل رضا آل بويه، ص 108، 1381 هـ ش.
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إمنا  األخرى  الغايات  قيمة ووجود جميع  متعالية؛ ألن  قيمة  الغاية 

هي من أجل اإلنسان. 

»إن اإلنسان هو الغاية القصوى من الخلق. فمن دون 

اإلنسان ال تكون لسلسلة الغاياتـ  التابعة لبعضها بشكل 

متقابل ـ نقطة قصوى من التبعية«]1]. 

املعرفة  أن  إال  لإلنسان؛  محرّية  رؤية  الرؤية  هذه  كانت  ولرمبا 

الغائية من وجهة نظر إميانوئيل كانط بشأن الطبيعة يجب أن تكون 

رؤية إنسانية.

يرى إميانوئيل كانط أن األشياء والكائنات الحية املوجودة يف 

فليست  العاقلة  الكائنات  وأما  اإلنسان،  لخدمة  هي  إمنا  العامل، 

موجودة ألّي يشء آخر]2]. إن وجود الكائنات العاقلة ال تلبي غاية 

أو هدفاً أعىل، وإن مقدار قيمتها ال يكمن يف تلبية الغايات األخرى. 

ويبدو من ظاهر كالم كانط أن الطبيعة العقالنية ال تكون يف خدمة 

غاية أخرى نراها قيّمة.

كانط  يرى  اإلرادة«]3]  استقالل  »أصل  بعنوان  آخر  بحث  ويف 

أرادة الكائنات العاقلة إرادة عامة يجب أن تكون هي الحاكمة عىل 

تكون  أن  إمنا ميكن  اإلرادة  فإن  القوانني األخالقية. ويف األساس 

لذاتها مقبولة بالنسبة إىل الكائنات العاقلة، فيام لو قامت الكائنات 

الفارسية:  اللغة  لكانط(، ترجمه إىل  )النظرية األخالقية  نظريه اخالقي كانت  ]1]- بروس أوين، 

عيل رضا آل بويه،  ص 112.

]2]- املصدر أعاله، ص 122.

]3[- Autonomy.
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يرى  األصول]1].  من  بوصفها  بحرية  »ترشيعها«  أو  بقبولها  العاقلة 

الرؤية  هي  اإلرادة،  استقالل  أصل  وراء  الكامنة  الفكرة  أن  كانط 

القائلة: »إن إرادة كل كائن عاقل، هي إرادة الترشيع العام«]2].

 وإن

 »أصل استقالل اإلرادة« من وجهة نظر كانط كاآليت: 

»ال تخرت ]عمالً[ إال عىل تلك اإلرادة ]التي تعلق العمل 

بوصفه  العمل[  ]ذلك  اختيار  قواعد  عىل  وتشتمل  بها[ 

ـ وهو من مفرسي نظرية  بيتون  عاماً«. وقد رشح  قانوناً 

بحيث  »اعمل  اآليت:  النحو  عىل  أعاله،  العبارة  ـ  كانط 

ميكن إلرادتك أن تنظر إىل نفسها يف ذات األمر بوصفها 

واضعة للقانون العام من خالل قاعدتها«]3]. 

ويف املجموع فإن األمر املسموح به من وجهة نظر كانط هو 

الذي ينسجم مع استقالل اإلرادة.

األفكار اإلنسانوية لكانط بشأن الدين

تقّدم أن ذكرنا أن كانط إمنا يذكر عمدة أبحاثه بشأن الدين يف 

إثبات  أن  كانط  إميانوئيل  يرى  واألخالقي.  العميل  العقل  بحث 

القضايا الدينية إمنا يكون ممكناً يف دائرة العقل العميل واألخالق. 

لقد ذكر كانط يف األبحاث الخاصة بالعقل النظري، مقدمات بشأن 

الفارسية:  اللغة  لكانط(، ترجمه إىل  )النظرية األخالقية  نظريه اخالقي كانت  ]1]- بروس أوين، 

عيل رضا آل بويه، ص 124.

]2]- املصدر أعاله.

]3]- املصدر أعاله، ص 125.
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الله، وما بعد الطبيعة، وأخطاء العقل النظري، مام له ارتباط مبارش 

إصدار  بأن  االعتقاد  إىل  كانط  يذهب  العميل.  العقل  يف  بنتائجه 

األحكام القطعية بشأن جميع األمور امليتافيزيقية وما بعد الطبيعية 

هي  الطبيعية  بعد  ما  القضايا  ألن  وذلك  األساس؛  من  خاطئ  أمر 

بأجمعها جدلية الطرفني، ومن هنا يجب عىل اإلنسان أن ال يذهب 

به الظن إىل أن مبقدوره أن يُصدر حكامً قطعياً وجازماً بشأن الله. 

وبطبيعة الحال فإن هذا األمرـ  بسبب عجز العقل النظري فيام يتعلق 

مبا وراء حدود األمور الطبيعية ـ يعترب عاجزاً عن إصدار أّي حكم 

خارجاً عن قدرة العقل النظري، وسوف يؤدي به ذلك إىل أصدار 

الطبيعية.  بعد  ما  األمور  بشأن  الطرفني  املتناقضة وجدلية  األحكام 

وبطبيعة الحال فإن هذا الكالم ال يعني نفي وجود الله؛ بل إن إثبات 

يسعى  واألخالق.  العميل  العقل  دائرة  ضمن  يتحقق  الله  وجود 

كانط يف مرشوعه إىل نقل األبحاث الدينية إىل دائرة العقل العميل 

حدود  ويف  املطاف  نهاية  يف  يعمل  أن  إىل  وبالتايل  واألخالق، 

إىل  الطبيعة  فوق  ما  األمور  من  الدين  منشأ  خفض  عىل  املمكن 

الطبيعة، وال سيام إىل حدود العقل اإلنساين، وهذه الرؤية تتجىل 

يف آراء أكرث الفالسفة يف عرص التنوير.

وقد عمد إميانوئيل كانط إىل تقسيم الدين ـ بشكل عام ـ إىل 

خصائص  ومن  الطبيعي.  والدين  الوحياين،  الدين  وهام:  قسمني، 

الدين الوحياين أنه يفرض عىل اإلنسان األمور التي تتخطى وجوده، 

وال ميكن لإلنسان أن يتوّصل إىل الحكمة منها بعقله:

معرفة  عن:  عبارة  الذهنية(  الناحية  )من  الدين  »إن 
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الذي  الدين  إن  إلهية.  أحكاماً  بوصفها  تكاليفنا  جميع 

اسمه  أنه يحتوي عىل يشء  أعلم مسبقاً  أن  يتعنّي عيّل 

الدين  هو  تكاليفي،  من  بوصفها  تعترب  اإللهية  األحكام 

الوحياين. وأما يف املقابل فإن الدين الذي يتعنّي عيّل أن 

أعلم بأن محتواه هو تكليفي حتى قبل أن أعرف محتواه 

بوصفه أحكاماً إلهية، هو الدين الطبيعي«]1].

أربعة  عىل  يشتمل  الطبيعي  الدين  أن  كانط  إميانوئيل  يرى 

اتجاهات، وأن كل واحد من هذه االتجاهات األربعة يبنّي نوعاً من 

الدين  األربعة، عبارة عن:  االتجاهات  الوحياين. وهذه  الدين  فهم 

فوق  ما  والدين  البحت،  العقيل  والدين  الطبيعي،  والدين  العقيل، 

الطبيعي ]البحت[:

»إن الذي يُفرّس الدين الطبيعي بوصفه مجرّد رضورة 

ميكن  ـ  للتكليف  أداء  بوصفه  تفسريه  مبعنى  ـ  أخالقية 

باملذهب  القائلني  من  االعتقادية(  األمور  )يف  اعتباره 

الوحي  مجمل  واقعية  الشخص  هذا  أنكر  وإن  العقيل. 

باملذهب  القائلني  من  يُعترب  فإنه  الطبيعي،  فوق  اإللهي 

الطبيعي. فإن تعرّف عىل أصل الوحي، ثم ادعى أن معرفته 

وقبوله ليس رضورياً بالنسبة إىل الدين، أمكن لنا تصنيفه 

البحت، وإن قبل  العقيل  القائلني باملذهب  بوصفه من 

العام،  الدين  إىل  بالنسبة  رضوري  بالوحي  االعتقاد  بأن 

]1]- إميانوئيل كانط، دين در محدوده عقل تنها )الدين يف حدود العقل املحض(، ترجمه إىل 

اللغة الفارسية: منوجهر صانعي درّه بيدي، ص 205، 1381 هـ ش.
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أمكن اعتباره ـ يف األمور االعتقادية آنفة الذكر ـ بوصفه 

من القائلني باملذهب ما فوق الطبيعي البحت«]1].

»أصحاب  إىل  انتامئه  إىل  يشري  هنا  كانط  إميانوئيل  كالم  إن 

املذهب العقيل« أو »أصحاب املذهب العقيل البحت«. وبطبيعة 

للدين  اإليجابية  بالخصائص  يذكّر  املوارد  بعض  يف  فإنه  الحال 

للدين  اإليجابية  بالخصائص  يُذكّر  املوارد  بعض  ويف  الطبيعي، 

بالبقاء  ملزمون  العقيل  أن أصحاب املذهب  كانط  يرى  الوحياين. 

ضمن دائرة اإلدراك والتشخيص اإلنسانية، ولكنهم ـ بطبيعة الحال 

إىل أصحاب  بالنسبة  الحال  هو  الوحي كام  إنكار  يستطيعون  ـ ال 

املذهب الطبيعي؛ إذ 

أن  ميكن  معنّي  ومكان  زمان  يف  الوحي  نزول  »أن 

الدين  هذا  أن  بحيث  اإلنسان؛  لنوع  ومفيداً  نافعاً  يكون 

إذا تم التعريف به مرّة وكتب له التحقق، وأضحى مورداً 

مبعرفة وإدراك عموم الناس، أمكن لكل فرد بعد ذلك أن 

يدرك حقيقته بواسطة عقله الفردي«]2].

يذهب إميانوئيل ـ كانط يف ضوء هذه الرؤية ـ إىل االعتقاد بأن 

للدين حيثيتني، حيثية ذهنية )داخلية(، وحيثية عينية )خارجية(؛ وإن 

الذهني  وباللحاظ  طبيعي،  دين  والخارجي  العيني  باللحاظ  الدين 

والداخيل دين وحياين.

]1]- إميانوئيل كانط، دين در محدوده عقل تنها )الدين يف حدود العقل املحض(، ترجمه إىل 

اللغة الفارسية: منوجهر صانعي درّه بيدي،  ص 206.

]2]- املصدر أعاله، ص 207.
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إن طبيعية الدين تعني أن الدين الوحياين يف املراحل الالحقة 

بالتدريج  أن ينىس  الطبيعية؛ مبعنى  ما فوق  يفقد صبغته  لنزوله قد 

الطبيعي، دون أن يؤّدي  الوحي ما فوق  أن يكون قد نزل مثل هذا 

أو  اليقني  درجة  أو  املعرفة  قابلية  يف  رضر  أدىن  إلحاق  إىل  ذلك 

النفوذ والتأثري يف القلوب؛ وعىل هذا األساس، فإن كل دين بواسطة 

خصلته الداخلية قد يالحظ عىل الدوام بوصفه ديناً وحيانياً.

ويف موضع آخر من كتاب الدين يف حدود العقل البحت، عمد 

إميانوئيل كانط إىل التعريف بعقالنيته خصوصية الدين الطبيعي، يف 

العبودية، وبذلك  الدين الوحياين حيث تالحظ فيه خصوصية  قبال 

يكون منافياً ملحورية اإلنسان وحريته من هذه الناحية. إن دين العبودية 

واملناجيات،  واألدعية  والطقوس  العبادات  من  عبارة عن مجموعة 

ويقع يف قبال الدين العقالين الذي هو عبارة عن مجموعة من القواعد 

الحياة. ويف املسار  تنظيم  أجل  العقل من  إىل  األخالقية املستندة 

التاريخي سوف يحّل الدين العقالين بالتدريج محل الدين العبودي: 

الدين  وبني  الله  عبادة  بني  ]النزاع  النزاع  هذا  يف   ...«

األخالقي[ كان اإلنسان مييل أبداً إىل طرح االعتقاد الكنيس 

بوصفه اعتقاداً تاريخياً؛ يف حني أن الدين العقالين، مل يقم 

أبداً ببيان مدعاه يف أفضليته التي هي مجرّد وسيلة لتطهري 

الروح وإصالح النفس؛ وهو اليشء الذي سيكون يف نهاية 

املطاف ادعاء حقيقي ويقيني«]1].

]1]- إميانوئيل كانط، دين در محدوده عقل تنها )الدين يف حدود العقل املحض(، ترجمه إىل 

اللغة الفارسية: منوجهر صانعي درّه بيدي، ص 174.
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يرى إميانوئيل كانط أن هذا النزاع قد بدأ أوالً بالدين اليهودي. 

التوحيدي، وبسبب  اليهودي ميثل الصورة األوىل للدين  الدين  إن 

يتناغم كثرياً  يكن  العصبية والعنرصية، مل  البُعد األرسي، وخصلته 

قابلية  عىل  يحتوي  يكن  مل  هنا  ومن  العام،  البرشي  الوجدان  مع 

يكون  أن  مبقدوره  كان  الذي  الدين  إن  عاملي.  دين  إىل  التحّول 

إميانوئيل  عليه  أطلق  والذي  املسيحي،  الدين  هو  عاملي  شأن  له 

اليهودي يتكامل يف إطار  الدين  الدين الكنيس. إن  كانط مصطلح 

األخالقي  التبلور  ذات  هو  املسيحية  تشّكل  أن  املسيحية؛ مبعنى 

تاريخ  فإن  الحال  وبطبيعة  األرسية.  مفاهيمه  وإلغاء  اليهود  لدين 

املسيحية قد شابته بعض الرذائل األخالقية، ومن بينها: الدعوة إىل 

الزهد والرهبانية والتصّوف وترك الدنيا وما إىل ذلك]1].

يرى إميانوئيل كانط أن اآلفة الهاّمة التي تعاين منها األديان القامئة 

عىل الوحي واألديان العبودية، تكمن يف امتزاجها بالعصبية والتشّدد 

والتملق. إن التعبّد واألعامل العبادية تعارض محورية اإلنسان وحريته 

واختياره. إن التعبّد باألديان الوحيانية إمنا يصلح لعامة الناس والذين 

مل يتوصلوا بعد إىل األحكام األخالقية البحتة للعقل العميل. إن الدين 

الحقيقي ال يعدو أن يكون شيئاً واحداً، وهو ذات الدين األخالقي 

البحت أو الدين املعقول. إن رشط الكامل األخالقي لإلنسان يكمن 

يف التوصل إىل رؤية دين واحد خال من التضاد والتناقض؛ بحيث 

ميكن لجميع الناسـ  بوصفهم من العقالءـ  أن يتقبلوا أصوله ومبانيه. 

واملهم هو أن تتحّول األديان التاريخية والوحيانية إىل دين عقالين 

]1]- إميانوئيل كانط، دين در محدوده عقل تنها )الدين يف حدود العقل املحض(، ص 175 ـ 

180، وانظر أيضاً: املصدر أعاله، مقدمة املرتجم، ص 35.
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بحت؛ وذلك ألن الدين العقالين البحت ميتلك القابلية عىل االنتشار 

جميع  يشمل  وأن  ويبقى،  يستمر  أن  له  وميكن  الناس،  جميع  بني 

ـ تحت مظلته  أعراقهم وجنسياتهم وقومياتهم  ـ مهام كانت  الناس 

الثالث من كتاب  الروحانية. قال كانط يف القسم األول من الفصل 

الدين يف حدود العقل البحت:

جامعيتها،  يف  تكمن  الحقيقية،  الكنيسة  عالمة  »إن 

التي تشري إىل هذه الجامعية تكمن بدورها  وإن العالمة 

ميكن  إمنا  وتشخصها  تعّينها  أن  مبعنى  رضورتها؛  يف 

)أي:  التاريخي  اإلميان  فإن  هنا  فقط؛ ومن  واحد  بنحو 

اعتبار  عىل  يحتوي  إمنا  الوحي(  إىل  املستند  اإلميان 

جزيئ؛ مبعنى أنه معترب بالنسبة إىل أولئك الذين حصلوا 

عليه ضمن مسار تاريخي، وإن هذا اإلميان إمنا يستند 

الواقع  يف  يكفي  التاريخي  اإلميان  فإن  وعليه   ... إليه 

لإلميان الكنيس؛ إال أن اإلميان الديني البحت املستند 

يُعرف  أن  ميكن  الذي  وحده  هو  العقل  إىل  بالكامل 

بوصفه إمياناً رضورياً وعىل هذا األساس بوصفه إمياناً 

أوحداً، يعّد عالمة عىل الكنيسة الحقيقية«]1].

للخدمة،  العبودية هي وسيلة  األعامل  أن  كانط  إميانوئيل  يرى 

وأن هناك مؤسس ديني قد أضافها إىل أصل الدين، وبطبيعة الحال 

]1]- إميانوئيل كانط، دين در محدوده عقل تنها )الدين يف حدود العقل املحض(،ص 163، 

وانظر أيضاً: املصدر أعاله، مقدمة املرتجم، ص 34.
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الدين  هو  الدين  أصل  إن  احرتامه.  من  نقلل  أو  ننكره  أن ال  يجب 

العقالين البحت الذي هو رشط غري قابل للنقض لكل نوع من أنواع 

اإلميان الديني، وأن 

للخدمة  وسيلة  بوصفها  ـ  والطقوس  »القرارات 

والعبادة ـ قد متّت إضافتها إىل الدين ]من قبل املؤسس 

يقيم  أن  يريد  وأنه  العنوان  بهذا  منها  ليستفيد  الديني[، 

النظام الكنيس عىل أساسها«]1].

وبعبارة  األصيلة،  الكنسية  واألحكام  للدين  األولية  الحقيقة  إن 

أخرى: الكنيسة الحقيقة األوىل، متجّذرة يف قلب كل إنسان ـ بغّض 

النظر عن إرادة اآلخرين ـ وأن تعاليم األنبياء ناظرة إىل مفاهيم العقل 

البحت املوجودة يف دواخل الناس، ويجب الكشف عنها:

»... وبطبيعة الحال فإن هذه التعاليم ]تعاليم رسول 

الله[ ال ميكن أن تكون قطعاً شيئاً آخر غري تعاليم العقل 

البحت؛ وذلك ألن تعاليم العقل البحت هي التي تحمل 

التعاليم  ]أي  األخرى  الدينية  التعاليم  وإن  معها،  دليلها 

غري املستندة إىل العقل البحت[ يجب أن تقوم عىل هذه 

األدلة ... إن هذه الخصلة القلبية والباطنية لألخالق كامنة 

أو  الوضعية  التكاليف  مراعاة  وليس  اإلنسان،  يف وجود 

املدنية الكنسية التي تجعله محبوباً لله«]2].

]1]- إميانوئيل كانط، دين در محدوده عقل تنها )الدين يف حدود العقل املحض(، ص 163، 

وانظر أيضاً: املصدر أعاله، مقدمة املرتجم، ص 34.

]2]- نقاًل عن: إنجيل متى، الباب الخامس، الفقرات من 20 إىل 48.
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يف موارد التعارض بني العقل البحت وأحكامه وتعاليمه مع الدين 

العقل  اكتسب  ولو  البحت،  العقل  أحكام  تقديم  يجب  الوحياين، 

تكتسب  العقائد سوف  فإن  التابع،  حالة  األحيان  بعض  البحت يف 

صورة عبودية؛ ومن هنا يذهب إميانوئيل كانط إىل االعتقاد قائالً: 

البدء  ميكن  ال  املسيحية  الوحيانية  التعاليم  »يف 

واالنطالق أبداً من االعتقاد الالمرشوط بالقضايا الوحيانية 

)البعيدة عن متناول العقل يف حّد ذاتها(«]1]؛ 

إذ يف مثل هذه الحالة لن يكون االعتقاد املسيحي إمياناً مأموراً 

تعليم  ينبغي  »إذن  عبودي؛  اعتقاد  مجرّد  ولكان  الله،  قبل  من  به 

بوصفها عقيدة  ـ  األدىن  الحّد  ـ يف  الدوام  العقيدة املسيحية عىل 

تاريخية حرّة«]2]. يُضاف إىل ذلك أنه للحيلولة دون النزعة العامية 

واالعتقاد العبودي يف تعليم العقيدة املسيحية، يجب التعرّف عىل 

العقل العام لإلنسان يف دين طبيعي بوصفه أصالً عالياً للحاكمية، 

الذي  الوحي  تعليم  فإن  الحال  وبطبيعة  لالحرتام؛  مورداً  يقع  وأن 

الثمينة  الوسيلة  هو  بوصفه  به  االهتامم  يجب  الكنيسة،  إليه  تستند 

عىل  والعمل  ومقاوماً،  لإلدراك  قابالً  العام  العقل  لجعل  الوحيدة 

توسيع دائرة انتشارة.

التصور  ذهب  ولرمبا  العقل،  تقّدم  حق  مراعاة  تتّم  مل  لو  فيام 

]1]- نقاًل عن: إنجيل متى، الباب الخامس، الفقرات، ص 217 ـ 218.

]2]- املصدر أعاله.
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الخدمة سوف  فإن  العقل،  الوحي عىل  بتقّدم  االعتقاد  إىل  والظن 

تكتسب حالة كاذبة، ويف األساس فإن

»الصالح األخالقي ينقلب عىل عقبيه متاماً، وما كان 

يعترب بوصفه مجرّد وسيلة، سوف يُنظر إليه بوصفه غاية 

أخالقية«]1]. 

وكذلك فإن الكنيسة التي تقام عىل أساس هذه التصّورات، لن 

يكون لها خادم حقيقي؛ بل سوف تكون مجرّد منظومة تصدر األوامر 

ال أكرث. ويف مثل هذه املوارد تحل الوسيلة دامئاً محّل الغاية. إن 

فيها  األخالقي  لحاظ اإلصالح  دون  ـ من  العبادة  قبيل  من  وسائل 

ـ سوف تعرّض اإلنسان إىل اإلغواء الديني، أو الدين الكاذب. إن 

الغائية  القيمة  يعترب  مام  الله«،  مرضاة  »تحصيل  قبيل:  من  كلامت 

العقل  بالغاية األخالقية ومعطيات  تهتم  الله، وال  التسليم ألمر  يف 

البحت، هي بأجمعها شبه خدمة، بل هي من اإلغواء الديني. يرى 

إميانوئيل كانط أن هناك مجرّد أصل واحد، وهو مستغن عن الدليل 

أيضاً: 

»إن كل ما يراه اإلنسانـ  إذا ما استثنينا السلوك الحسن 

هو  الله،  مرضاة  عىل  للحصول  به  يقوم  عمالً  بوصفه  ـ 

مجرّد غواية دينية وشبه خدمة لله«]2]. 

البحت،  بعقله  األخالقي  باإلصالح  يقوم  أن  لإلنسان  أمكن  لو 

]1]- نقاًل عن: إنجيل متى، الباب الخامس، الفقرات، ص 218.

]2]- املصدر أعاله، ص 225.
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يكون قد توّصل إىل الحقيقة الدينية، وأما إذا اعتقد بأن آثار رحمة 

]الله[ ميكن لها دون أن يكون هناك سعي منا، إىل إحداث التغيري 

يف حياتنا، سوف يكون هذا األمر واحداً من موارد اإلغواء الديني 

بواسطته  نربر  الذي  اإلغواء  هذا  إن  الدينية.  املعتقدات  وخداع 

ليس  الله،  حرضة  يف  العبادية  باألعامل  قيامنا  خالل  من  ألنفسنا 

سوى خرافة دينية. كام أن إغواء جلب اهتامم الله من طريق السعي 

إىل األنس مع الله يف عامل الخيال، إمنا هو من العصبية الدينية. إن 

الحصول  إذ ال ميكن  للعقل؛  الدينية موت أخالقي  العصبية  إغواء 

عىل تديّن من دون العقل؛ إذ يجب أن يستند إىل  األصول العقالنية، 

مثل جميع أنواع التحيل األخالقي]1].

]1]- نقاًل عن: إنجيل متى، الباب الخامس، الفقرات، ص 230.





ي المرحلة المعارصة
اإلنسانوّية �ف

الفصل السابع





إن اإلنسانوية يف املرحلة املعارصة، إمنا هي امتداد إلنسانوية 

عرص التنوير، بيد أن هذا االمتداد يحدث بشّدة أكرب، وضمن مختلف 

املدارس الفلسفية الجديدة. إن املاركسية والرباغامتية والوجودية 

اإلنسانوية  األفكار  تشكل  التي  املعروفة  الفلسفية  املدارس  من 

حركات  األخرية  الثالثة  العقود  يف  ظهرت  كام  األصلية.  مادتها 

و»اإلنسانوية  اإللحادية«،  »اإلنسانوية  قبيل:  من  مستقلة،  بأسامء 

العلامنية« وقد قامت بنشاطات واسعة أيضاً.

ومن بني هذه املدارس تشتمل الفلسفة الرباغامتية عىل الكثري 

إمنا  الرباغامتية  إن  التنويرية.  اإلنسانوية  من  املقتبسة  املواد  من 

من:  كل  وتفصيلها  ببسطها  قام  أمريكية،  فلسفة  األصل  يف  هي 

تشارلز ساندرز بريس]1]، ووليم جيمس]2]، وجون ديوي]3]، وماكس 

اإلنسانوية.  شديدة  للرباغامتية  الفكرية  الغايات  إن  شيللر]4]. 

]1]- تشارلز ساندرز بريس )1839 ـ 1914 م(: فيلسوف وعامل منطق وعامل رياضيات أمرييك. 

يطلق عليه لقب )أب الرباغامتية أو العمالنية(. )املعرّب(.

]2]- وليم جيمس )1842 ـ 1910 م(: فيلسوف أمرييك. من رّواد علم النفس الحديث وأحد 

أعضاء جمعية األبحاث النفسية. ألف كتباً مؤثرة يف علم النفس الحديث، وعلم النفس الرتبوي، 

علم  و)مبادئ  و)االعتقاد(،  )اإلرادة(،  مؤلفاته:  من  الرباغامتية.  والفلسفة  الديني،  النفس  وعلم 

النفس(، و)الرباغامتية(. )املعرّب(.

]3]- جون ديوي )1859 ـ 1952 م(: فيلسوف وعامل نفس أمرييك وزعيم من زعامء الفلسفة 

الربغامتية. )املعرّب(.

]4]- ماكس شيللر )1874ـ  1928 م(: فيلسوف أملاين. ولد ألب لوثري وأّم يهودية أورثودوكسية. 

درس الطب يف ميونخ، ودرس الفلسفة وعلم االجتامع تحت إرشاف دلتاي. أبدى اهتامماً قوياً 

بالفلسفة الرباغامتية األمريكية. )املعرّب(.
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»اإلنسانوية  الشهرية  مقالته  يف  جيمس  وليم  يؤكد  الشأن  هذا  ويف 

والرباغامتية« عىل  األفكار اإلنسانوية؛ وتعّد موضوعات من قبيل: 

البيئية  الرشائط  وأخذ  العلمي،  املنهج  واعتبار  اإلنسان،  أفضلية 

واإليكولجية يف اإلبداع الشخيص بنظر االعتبار، من املوضوعات 

التي تحظى باهتامم الرباغامتيني.

ويف الفلسفة الوجودية ميكن العثور عىل الكثري من االتجاهات 

الوجود]1]  يعتربون  الوجوديني  الفالسفة  من  الكثري  إن  اإلنسانوية. 

منطلقاً لفلسفاتهم، ومراد بعضهم من الوجود هو الوجود اإلنساين. 

فلسفة  بوصفها  الوجودية  الفلسفة  كواري]2]  ماك  جون  عرّف  وقد 

آراء  أن  يخفى  ال  معرفياً]3].  موضوعاً  وليست  املعريف  الفاعل 

الفالسفة الوجوديني مختلفة فيام بينهم للغاية، ولذلك فإن اتجاهاتهم 

اإلنسانوية ـ بطبيعة الحال ـ سوف تختلف هي األخرى تبعاً لذلك. 

وسوف نهتم يف األبحاث القادمة عىل نحو خاص بأفكار الفالسفة 

[1[- Existent 

]2]- جون ماك كواري )1919 ـ 2007 م(: عامل وفيلسوف ومتأله بريطاين. أستاذ الالهوت يف 

جامعة غالسكو وأوكسفورد. ترجم كتاب )الكينونة والزمان( لهايدغر من األملانية إىل اإلنجليزية 

تحت إرشافه. سعى طوال نشاطه العلمي إىل مزج الفلسفات الوجودية بالتفكري املسيحي. من 

أعامله: )أسس الالهوت املسيحي(، و)الفكر الديني يف القرن العرشين(، و)الفلسفة الوجودية(. 

)املعرّب(.

]3]- ماك كواري، جون، فلسفه وجودي )الفلسفة الوجودية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد 

سعيد حنايئ كاشاين، ص 7، انتشارات هرمس، طهران، 1377 هـ ش.
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الوجوديني من أمثال: جان بول سارتر]1]، ومارتن هايدغر]2]، حيث 

لهم مقاالت مستقلة حول اإلنسانوية. وبطبيعة الحال فقد تّم التعريف 

فيلسوف  أول  بوصفه  يُعرف  الذي  ـ  كركيغارد]3]  سورين  بإنسانوية 

وجوديـ  عىل نحو اإلجامل. ويف القسم األخري من هذه املجموعة 

سوف نشري إىل أفكار »اإلنسانوية اإللحادية« املقتبسة بشكل وآخر 

من أفكار كارل ماركس]4]، وفريدريش نيتشه]5]، وأوجست كونت]6]، 

وناشط  أديب  وناقد  وروايئ  فيلسوف  م(:   1980 ـ   1905( سارتر  إميارد  شارل  بول  جان   -[1[

املسامة  وفلسفته  األدبية  وألعامله  اإلنتاج  غزير  كاتباً  بكونه  سارتر  اشتهر  فرنيس.  سيايس 

و)الوجودية  والعدم(،  )الوجود  أعامله:  من  املتطرّف.  اليسار  إىل  السيايس  وانتامئه  بالوجودية، 

الدكتور،  بلقب  مكتفياً  التكريم  يرفض  سارتر  كان  الجديل(.  العقل  و)نقد  إنساين(،  مذهب 

وإخالصاً لهذا املبدأ رفض استالم جائزة نوبل لآلداب. )املعرّب(.

مؤسس  هورسل  إدموند  تلميذ  أملاين.  فيلسوف  م(:   1976 ـ   1889( هايدغر  مارتن   -[2[

الظاهريات. متيّز هايدغر بتأثريه الكبري عىل املدارس الفلسفية يف القرن العرشين للميالد، ومن 

أهمها الوجودية وما بعد الحداثة. )املعرّب(.

]3]- سورين كريكيغارد )1813 ـ 1855 م(: فيلسوف والهويت دمناريك. كان لفلسفته تأثري كبري 

اإللحادية(.  بالوجودية  )مقارنة  اإلميانية  بالوجودية  يعرف  فيام  الالحقة ال سيام  الفلسفات  عىل 

)املعرّب(.

ومؤّرخ  اجتامع  وعامل  واقتصادي  فيلسوف  م(:   1883 ـ   1818( ماركس  هانريك  كارل   -[4[

ويف  االجتامع  علم  تأسيس  يف  هاماً  دوراً  أفكاره  لعبت  أملاين.  ثوري  واشرتايك  وصحفي 

الحزب  )بيان  الكتب خالل حياته، ومن بني أهمها:  العديد من  تطويرالحركات االشرتاكية. نرش 

الشيوعي(، و)رأس املال(. )املعرّب(.

]5]- فريدريك فيلهيلم نيتشه )1844 ـ 1900 م(: فيلسوف أملاين وناقد ثقايف وشاعر وملحن 

ولغوي. كان ألعامله تأثري عميق عىل الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث. أكمل العقد التايل 

قواه  لكامل  وفقدان  انهيار  من  واألربعني عاىن  الرابع  السن  كتبه. ويف  أهم  تأليف  من عمره يف 

العقلية. )املعرّب(.

]6]- أوجست كونت )1798 ـ 1857 م(: عامل اجتامع وفيلسوف اجتامعي فرنيس. أكد عىل 

واملؤسس  الرشعي  األب  نفسه  يعترب  املالحظة.  عىل  القامئة  العلمية  النظريات  بناء  رضورة 

للفلسفة الوضعية. )املعرّب(.
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نبنّي  وسوف  العلامنية«.  »اإلنسانوية  وكذلك  فويرباخ]1]،  ولودفيغ 

اإلنسانوية املاركسية عند الحديث عن أفكار كارل ماركس.

اغماتية األبعاد اإلنسانوية للفلسفة ال�ب

إن األفكار اإلنسانوية يف املرحلة املعارصة قد تأثرت  بالفلسفات 

الرباغامتية إىل حّد كبري؛ بحيث أن اإلنسانوية الرباغامتية تعّد اليوم 

واحدة من األقسام الهامة لإلنسانوية]2]. إن الرباغامتية تيار فلسفي ـ 

أو بعبارة أفضل: منهج فلسفي ـ ظهر يف أواخر القرن التاسع عرش 

وبعد ذلك يف القرن العرشين للميالد يف البلدان األمريكية، وشاع 

بعدها يف البلدان األوروبية. وكان الفالسفة الثالثة املؤثرون يف هذا 

التيار الفلسفي، هم كل من: تشارلز ساندرز بريس )1839 ـ 1914 

ـ   1859( ديوي  وجون  م(،   1910 ـ   1842( جيمس  ووليم  م(، 

1952 م(.

مقتبسة  األوىل  للمرّة  استعاملها  تم  قد  »الرباغامتية«  مفردة  إن 

لتشارلز  مقالة  يف  العمل]3]،  مبعنى  »براغام«،  اليوناين  اللفظ  من 

وكام  )تصوراتنا(«]4].  أفكارنا  نوضح  »كيف  بعنوان  بريس  ساندرز 

منهج  هي  الرباغامتية  فإن  بريس  ساندرز  مقالة  عنوان  من  يبدو 

فلسفي أكرث منها فلسفة. يقول وليم جيمس: »إن االتجاه الرباغاميت 

الليربالية  إىل  دعا  أملاين.  أنرثوبولوجي  فيلسوف  م(:   1872 ـ   1804( فويرباخ  لودفيغ   -[1[

واإللحادية واملادية. وكان فكره مؤثراً يف تطّور املادية التاريخية بوصفه حلقة وصل بني هيجل 

وماركس. )املعرّب(.

[2[- Eliza Steelwater; “Humanism”; Encyclopedia Of Applied Ethics; Vol. 2, p. 642.

]3[- Action 

]4[- How to make our Ideas Clear?
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ال يتوقع أي نتيجة خاصة، بل هو مجرّد أسلوب ومنهج«]1].

الفلسفات  أساليب  من  استفاد  قد  الرباغاميت  املنهج  إن 

التجريبية، ولكنه يؤكد بشكل جاد عىل العمل واألسلوب العمالين، 

ويرى أن فائدة النظرية وتأثريها يكمن يف جدوائيتها وأثرها العميل 

تأثري ملحوظ  العمالنية  الرؤية  لهذه  لقد كان  عىل األمور األخرى. 

الرباغامتيني.  الفالسفة  بني  اإلنسانوية  األفكار  وتبلور  ظهور  عىل 

إن الغاية النهائية للرباغامتية هي تطبيق كل فكرة تعمل عىل خدمة 

األهداف اإلنسانية. إن الفلسفة ليست مجرّد حقل علمي يبحث يف 

مجموعة من املسائل النظرية الخاصة، ويغفل عن األمور اإلنسانية، 

بل هي وسيلة يلجأ إليها الناس من أجل حل معضالتهم الشخصية 

واالجتامعية، ويعملون بواسطتها عىل توضيح توجهاتهم وأهداف 

حياتهم. إن األخطاء واألوهام الفلسفية إمنا تنشأ حيث تغفل الفلسفة 

عن االهتامم باملسائل واملوضوعات التي يحتاج إليها اإلنسان يف 

صلب املجتمع. وعىل حد تعبري وليم جيمس: 

الفلسفة،  مثل  موضوع  يف  الحقيقي  اإلخفاق  »إن 

للطبيعة  املفتوح  بالفضاء  ارتباطه  فقدان  يكمن يف  إمنا 

التقليدي  الفضاء  ضمن  بالتفكري  واالكتفاء  اإلنسانية، 

املغلق«]2]. 

كام ذهب جون ديوي إىل القول بأن الفلسفة هي حصيلة ونتاج 

]1]- وليم جيمز، پراگامتيسم )الرباغامتية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عبد الكريم رشيديان، ص 

44، 1375 هـ ش.

]2[- Cuoted in: Manual Velasquez; Philosophy; A Text with Readings; p. 201.
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الخاصة]1].  واألخالقية  االجتامعية  معضالته  مع  اإلنسان  رصاع 

الفلسفة  فهم  أن  األول:  األمر  أمران؛  ديوي  من كالم جون  يتضح 

التي  االجتامعية  العوامل  وإدراك  الوعي  طريق  من  إال  ميكن  ال 

قيمة  إن  الثاين:  واألمر  مشكلة.  أو  معضلة  حدوث  يف  تتسبب 

يف  وجدوائيتها  نفعها  مبقدار  رهن  هي  إمنا  نظرية  أو  فلسفة  كل 

الفلسفة  اعتبار  ميكن  املجموع  ويف  البرش]2].  معضالت  حل 

الرباغامتية من حيث األسلوب واملنهج تجريبية، ومن حيث الغاية 

للتفكري  اإلنسانوية  األبعاد  أهم  تبويب  وميكن  إنسانوية.  والهدف 

الرباغاميت عىل النحو اآليت:

ي وأصل المنفعة لإلنسان
اغما�ت  األسلوب التجريبـي ال�ب

األسلوب  استفادوا من  قد  الرباغامتيني  فإن  ذكرنا  أن  كام سبق 

التجربة  التجريبي للميّض قُدماً يف مدعياتهم. وبطبيعة الحال فإن 

وتكمن  الناس،  حياة  يف  الفعلية  التجربة  هي  لهم  املنشودة 

الناس. يرى  بالنسبة إىل  الفوائد  تنطوي عليه من  ما  قيمتها مبقدار 

الرباغامتيون أن التجربة هي مصدر قوي للمعرفة، ويعتقدون بوجوب 

ومشاهدة  اإلنسانية،  التجربة  بحسب  األشياء  طبيعة  عىل  اإلقبال 

األمور الواقعة يف حالتها االنضاممية. يجب حذف العنارص ما بعد 

الطبيعية سواء أكان موضعها يف الذهن أو يف العني والخارج. إن 

أموراً من قبيل: األصول األولية، واملقوالت، والرضوريات املتعيّنة 

الطبيعية، ويجب  بعد  انتزاعية وما  أمور  مسبقاً، والحقيقة املطلقة، 

[1[- John Dewey; Reconstruction in Philosophy; pp. 406 – 407.

[2[- Ibid.
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فصل الذهن عنها]1]. ويف املقابل يجب اإلقبال عىل طبيعة األشياء 

استنتاج  أّي  عىل  الحصول  ميكن  ال  وواقعياتها.  نتائجها  بحسب 

تكون  أن  سوى  الطبيعية،  بعد  ما  األبحاث  طريق  من  العامل  بشأن 

لها إشارة إىل الواقعية يف العامل بحسب تجربتنا لتلك الواقعية. إن 

تصوراتنا وآرائنا إمنا تحصل من طريق دراسة ومطالعة نتائجها مبا 

يتطابق مع التجربة الفعلية لإلنسان. ال ينبغي بنا أن منيض بأحكامنا 

قُُدماً عىل أساس بعض الواقعيات االستعالئية أو األصول املتعيّنة 

مسبقاً. إن أحكامنا يجب أن تتعلق بأمور قابلة للتجربة بحيث تكون 

مفهومة بالنسبة لنا]2].

 المفهومية:

إنسانوية  صبغة  عىل  تشتمل  الرباغامتيني  عند  املفهومية  إن   

بالكامل؛ ألن املراد من املفهومية هو مقدار ما ينطوي عليه اليشء 

من فائدة لإلنسان أو مقدار جدوائيته يف حل املشاكل يف حياته. إن 

قيمة كل نظرية مرتبطة بشكل مبارش بحجم قدرتها عىل مشاكل حياة 

اإلنسان. إن القدرة عىل حل مشاكل اإلنسان تربط اآلراء الرباغامتية 

بالعوامل البيئية واالجتامعية املؤثرة يف حياة الناس؛ وبعبارة أخرى: 

إن العوامل البيئية واملعرفية واالجتامعية لها تأثري كبري عىل مفهومية 

األمور بالنسبة إىل األفراد. إن للعوامل الفسيولوجية والنفسية تأثري 

والتصورات  املفاهيم  تبلور  عىل  ـ  جيمس  نظر  وجهة  من  ـ  كبري 

]1]- وليم جيمز، پراگامتيسم )الرباغامتية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عبد الكريم رشيديان، ص 

43، 1375 هـ ش.

[2[- Manual Velasquez; Philosophy; A Text with Readings; p. 202. 
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والنظريات لدى اإلنسان]1]. وقد كان يأخذ هذه العوامل عىل شكل 

للناس، وكذلك عىل شكل  الشخصية  التجربة  وقائع وأحداث يف 

أدوات إلرادة اإلنسان وتطلعاته. كام كان جون ديوي يُبدي اهتامماً 

كبرياً بتأثري العوامل االجتامعية عىل حياة اإلنسان]2].

مسألة الحقيقة: 

للحقيقة.  صانعة  الرباغامتيني  نظر  وجهة  من  املفهومية  إن 

توضيح ذلك أن الحقيقة من املسائل التي يخوض فيها الرباغامتيون 

كثرياً. وقد ذكروا نظريتني مختلفتني لبيان الحقيقة، وهام:

1 ـ النظرية التوافقية]3].

2 ـ النظرية الوسائلية]4].

وافق عليها  إذا  القضية صادقة  تكون  إمنا  التوافق،  لنظرية  طبقاً 

وجهة  من  تأييدها  عىل  كافية  قرائن  وجدوا  الذين  األفراد  جميع 

تكون صادقة  إمنا  »القضية  فإن  الوسائلية  النظرية  وأما يف  نظرهم. 

نتائج مفيدة  ينطوي عىل  ـ  بها  العمل ـ عىل طبق االعتقاد  إذا كان 

لبناء  أساس  األصيلة  الفائدة  إن  االعتقاد«]5].  بذلك  للمعتقدين 

انتزاع  أنها  انتزاعي، مبعنى  »الحقيقة« املطلقة مفهوم  إن  الحقائق. 

[1[- Manual Velasquez; Philosophy; A Text with Readings; p. 201. .

[2[- Ibid.

]3[- Agrement.

]4[- Instrumentalism.

]5]- وليم جيمز، پراگامتيسم )الرباغامتية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عبد الكريم رشيديان، ص 

155، 1375 هـ ش.



197 الفصل السابع: اإلنسانوّية في المرحلة المعاصرة

من الحقائق، وهذه الحقائق هي الواقعيات. يف النظرية الرباغامتية 

يتم رفع الحدود بني الحقيقة والواقعية، وينظر إليهام بوصفهام شيئاً 

واحداً. قال جيمس يف مقالة )الرباغامتية(: »إن الواقعية هي بشكل 

عام يشء ال مندوحة للحقائق من أخذها بالحسبان«]1]. إن الحقيقة 

أو  البرش  يختلقها  التي  واللغات  القوانني  حال  هو  كام  مختلقة، 

يبدعونها. إن مختلقات البرش بالتواكب مع تقدمنا »تصنع نفسها«. 

فهي ليست أصوالً متحققة عىل نحو سابق أو  مفرتضة لتعمل عىل 

تحريك مسار ما، بل هي مجرد أسامء انتزاعية للنتائج الحاصلة من 

هذا املسار]2]. إن أقوى أشكال اإلنسانوية الرباغامتية يبدأ من هنا، 

حيث يكون أول من اقرتحه هو شيللر، والذي دافع عنه وقام بجرحه 

وتعديله هو وليم جيمس.

الحقيقة  تكن  ومل  واحداً،  شيئاً  والواقعية  الحقيقة  أضحت  لو 

متعيّنة مسبقاً، وكانت الواقعية والحقيقة يف األساس ما نصنعه نحن، 

وكانا عىل حّد تعبري شيللر: إنهام يتشكالن مثل الشمع بأيدينا: 

كان  ما  تعريفه مبساعدة  نعمل عىل  أن  العبث  »من 

موجوداً يف األصل أو ما هو منفصل عنا. هو ذات ما يتم 

صنعه؛ ومن هنا .. فإن العامل قابل للتشكل«]3]. 

اإلنسوي  املوقف  ويبنّي  شيللر،  رأي  جيمس  وليم  يستعرض 

الكريم رشيديان،   عبد  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمه  )الرباغامتية(،  پراگامتيسم  وليم جيمز،    -[1[

ص 157.

]2]- املصدر أعاله.

]3]- املصدر أعاله، ص 157.
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بشكل أفضل. إن أول جزء من الواقعية ـ التي تم اعتبارها والحقيقة 

مصدرها.  نعلم  وال  علينا  تُفرض  التي  مشاعرنا  هي  ـ  واحداً  شيئاً 

ونحن ال منتلك أّي سلطة أو سيطرة عىل ماهيتها أو نوعها وكميتها. 

إن مشاعرنا وأحاسيسنا ال هي »صادقة« وال هي »كاذبة« وإمنا هي 

»موجودة« فقط]1]. هذا هو البعد التجريبي البحت للرباغامتية.

نأخذه بجدية، هو  أن  الذي يجب  الواقعية  الثاين من  الجزء  إن 

العالقات والروابط املوجودة بني مشاعرنا وأحاسيسنا أو بني آثارها 

آخرين،  فرعيني  جزئني  إىل  ينقسم  بدوره  الجزء  وهذا  أذهاننا.  يف 

وهام:

الزمانية  الروابط  قبيل:  من  والعرضية،  املتغرّية  الروابط  ـ   1

واملكانية.

2 ـ الروابط الثابتة والذاتية]2].

القسمني، موضوع لإلدراك من دون واسطة، إال  إن كال هذين 

أن القسم الثاين من األمور الواقعية، ميثل القسم األهم الذي يعمل 

عىل بلورة وتشكيل نظرياتنا املعرفية]3].

الجزء الثالث من الواقعية عبارة عن »الحقائق القبلية«، والتي يتم 

التعامل معها يف كل بحث بجدية. وبطبيعة الحال فإن هذه الحقائق 

تستند إىل جزئني سابقني، ونعني بهام: الحقائق القبلية، التي هي ليست 

الكريم رشيديان،  عبد  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمه  )الرباغامتية(،  پراگامتيسم  وليم جيمز،    -[1[

ص 158.

]2]- املصدر أعاله، ص 157.

]3]- املصدر أعاله، ص 158.
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ثابتة وذاتية، وال هي غري قابلة للتغيري، بل ميكن تغيريها باختيارنا]1].

يرى وليم جيمس أن هذه العنارص الواقعية مهام كانت ثابتة، فإننا 

نتمتع يف التعاطي معها بنوع من االختيار:

»إذن ما نقوله بشأن الواقعية، رهن باألفق الذي نضعها 

»نوع«  بـ  رهن  »ماهيته«  أن  إال  لذاته،  وجوده  إن  فيه. 

وجوده، ونوع وجوده رهن بنا »نحن«. إن األجزاء الحسية 

شيئاً  تقول  ال  إنها  صامتة.  واقعيات  الربطية،  واألجزاء 

علينا  يتعنّي  الذي  نحن  إننا  اإلطالق.  عىل  نفسها  حول 

الواقعية  عن  نتحّدث  عندما   ... عنها  بالنيابة  نتكلم  أن 

بعيد  أنها يشء  يبدو  اإلنساين،  التفكري  عن  »املستقلة« 

املنال إىل حّد كبري. ويتحول إىل مفهوم دخل لتوه يك 

يخضع للتجربة، ويجب اآلن تسميته«]2].

إن هذه األمور الصامتة تعّد من وجهة نظر وليم جيمس متهّربة، 

وتشكل الحّد املثايل ألذهاننا؛ وعىل هذا األساس فإن كل ما يُعرف 

باسم الواقعية، يُضاف إليه عنرص إنساين عىل الدوام، حيث يكتسب 

وإمنا  الواقعية،  »ذات«  ليس  إنه  أخرى:  وبعبارة  الواقعية.  عنوان 

تصوراتنا »بشأن« الواقعية.

يف  يشء  أّي  ترى  ال  الرباغامتية  أن  إىل  التصّور  ذهب  ولرمبا 

الكريم رشيديان،  عبد  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمه  )الرباغامتية(،  پراگامتيسم  وليم جيمز،    -[1[

ص 158 ـ 159.

]2]- املصدر أعاله، ص 159 ـ 161.
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العامل مشتمالً عىل واقعية مستقلة، أو أنها تنكر يف الواقع كل يشء 

يف العامل؛ ولكن يجب القول: إن الرباغامتية ال تريد أن تنكر وجود 

الكائنات  وتكون  إنسان،  هناك  يكون  ال  قد  إذ  العامل؛  يف  األشياء 

األخرى موجودة؛ ولكنها تعتقد أن ذلك اليشء الذي يريد أن يرتدي 

من  يعمل  أن  يجب  الحقيقة«،  »امتالك  أو  الواقعية«  »امتالك  ثوب 

اليشء  يكتسب  ليك  اإلنساين،  العامل  تدخل  أو  اإلنسان  خالل 

عنوان »الواقع« أو »الحقيقة«.

اغماتية ي ال�ب
 اإلنسان وصنع الموضوعات والمحموالت �ف

بالنظر إىل ما تقّدم فإن الرباغامتية تعمل عىل صنع املوضوعات 

واملحموالت يف العامل، وتخلع عليها األسامء، وتقيم الروابط فيام 

بينها، وبالنظر إىل طريقة االرتباط تصفها بالصادقة أو الكاذبة أيضاً. 

هو  والجدوائية  املنفعة  أصل  يكون  املسارات  هذه  جميع  ويف 

املنشود بالنسبة إىل الفرد عىل الدوام. إن صنع املوضوعات رهن 

بجدوائيتها بالنسبة إىل اإلنسان. وإن لتطبيق املوضوعات وتأثريها 

يف  أساسياً  دوراً  عام،  بشكل  اإلنسان  مع  وتعاطيها  اإلنسان،  عىل 

يف  جيمس  وليم  يقول  العامل.  يف  وجدوائيتها  املوضوعات  صنع 

هذا الشأن:

مسار  تجزئة  عىل  نعمل  فإننا  األساس  هذا  »وعىل 

من  فنحن  لرغبتنا.  طبقاً  أشياء  إىل  املحسوسة  الواقعية 

يصنع موضوعات القضايا الصادقة، وموضوعات القضايا 

الكاذبة أيضاً. كام أننا نحن من يصنع املحموالت أيضاً. 
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عالقات  تبنّي  إمنا  األشياء  محمواللت  من  الكثري  إن 

وهذه  وأحاسيسنا.  ومبشاعرنا  بنا  األشياء  وارتباطات 

املحموالت هي ملحقات إنسانية بطبيعة الحال«]1].

ي
اغما�ت ي الفكر ال�ب

النسبية المعرفية �ف

واملحمول،  املوضوع  صنع  يف  لإلنسان  اإلبداعي  الدور  إن 

املنفعة  »أصل  أساس  والقضايا عىل  األمور  وكذب  وتعيني صدق 

بالنسبة إىل اإلنسان«، يُعرّض الرباغامتية إىل مأزق النسبية املعرفية. 

ومن هنا ال ينبغي االعتامد أبداً عىل األمر الثابت واملطلق والخالد 

واألزيل، كام هو موجود يف االتجاهات العقالنية أو الدينية؛ إذ ال 

ميكن بلوغ ذلك أبداً. إن املستقبل يحّدد كل يشء، وإن كل يشء 

يف حالة من التبلور والتكّون]2]. إن العقائد األكرث نفعاً وجدوائية تحّل 

السابقة  التجارب  إن  األقل جدوائية.  العقائد  ـ محل  الدوام  ـ عىل 

تشكل دعامة للتجارب الالحقة. إنها تدخلنا يف ميادين جديدة من 

التجارب، وترشد اإلنسان إىل ما ينبغي االلتفات إليه وما هو السلوك 

من  مؤلف  األجزاء  مرتابط  مساراً  هناك  وكأن  به.  القيام  عليه  الذي 

وخالقيتنا  بإبداعنا  النهاية  إىل  البداية  منذ  حقيقتها  تتعلق  تجارب 

نحن البرش. وقد بلغ براديل]3] ـ وهو من الرباغامتيني اإلنسانويني 

]1]- وليم جيمز، پراگامتيسم )الرباغامتية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عبد الكريم رشيديان، ص 

165، 1375 هـ ش.

]2]- املصدر أعاله، ص 167.

]3]- فرانسيس هربرت براديل )1846 ـ 1924 م(: فيلسوف مثايل بريطاين. أعطى مؤلفه الرئيس 

)املظهر والواقع( الخطوط األوىل للواقع عىل أنه كائن فوقي أو مطلق. وقال بأن أحسن ما يوصف 

به الواقع هو أنه وحدة متناسقة؛ حيث تتالىش التناقضات يف التجربة الشخصية. )املعرّب(.
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معنى  أدرك  اإلنسوي  أن  لو  معه:  قال  الذي  الحد  إىل  بالنسبية  ـ 

معلومته، وجب عليه االعتقاد بعقالنية أّي نتيجة أو نهاية مهام كانت 

منحرفة، لو أرصرت عليها شخصياً، وأن يعّد كل تصور ـ مهام كان 

جنونياً ـ حقيقة لو أرّص شخص عىل امتالكها بهذا الشكل فقط]1]. 

وقد تّم تعديل هذه النظرية من قبل بعض من الرباغامتيني اآلخرين 

من أمثال جون ديوي، مبعنى أنه يتجنب اآلراء الفردية اإلنسانية يف 

التجارب  أو  اإلنسانية  الجامعية  اآلراء  نحو  ويتجه  الحقيقة،  تعيني 

يعني  الكالم ال  بيد أن هذا  »النفعية«؛  الحقيقة هي  إن  اإلنسانية]2]. 

أو  البحتة  الشخصية  والغايات  الحقيقة مع »بعض األهداف  اعتبار 

النفع  وتفسري  مفهوم  تعريف  يجب  واحداً.  شيئاً  الفردية«  املنافع 

والفائدة يف مسار تحول موقعية معقدة إىل موقعية أخرى، واملوقعية 

املعقدة يشء عام وعيني]3].

ي الفلسفة الوجودية
اإلبعاد اإلنسانوية �ف

إن الوجودية من أهم االتجاهات الفلسفية املعارصة، والتي كان 

الرتداداتها الفكرية يف أواسط القرن العرشين للميالد تأثري واسع عىل 

األفكار الغربية. وبطبيعة الحال فإن بداية هذا التفكري الفلسفي تعود 

إىل أواخر القرن التاسع عرش للميالد، وإىل آراء الفيلسوف الدمناريك 

]1]-فرانسيس هربرت براديل )1846 ـ 1924 م(: فيلسوف مثايل بريطاين. أعطى مؤلفه الرئيس 

)املظهر والواقع( الخطوط األوىل للواقع عىل أنه كائن فوقي أو مطلق. وقال بأن أحسن ما يوصف به 

الواقع هو أنه وحدة متناسقة؛ حيث تتالىش التناقضات يف التجربة الشخصية. )املعرّب(. ص 167.

]2]- وبطبيعة الحال فإن جون ديوي يؤكد عىل العنارص البيئية واإليكولوجية عىل نطاق واسع؛ 

بحيث أن الرؤية تتمخض عىل شكل متطّور للعالقة بني الدافع والتلبية عىل املستوى األحيايئ 

البحت.

]3]- فريدريك كوبلستون، تاريخ فلسفه غرب )تاريخ فلسفة الغرب(، ج 8، ص 399.



203 الفصل السابع: اإلنسانوّية في المرحلة المعاصرة

سورين كركيغارد. بيد أن ازدهارها يعود إىل أوائل القرن العرشين، وال 

كركيغارد  سورين  إىل  وباإلضافة  الثانية.  العاملية  الحرب  بعد  سيام 

من:  كل  إىل  البارزين،  الوجوديني  الفالسفة  بني  من  اإلشارة  ميكن 

ومارتن  سارتر،  بول  وجان  ياسربس]2]،  وكارل  مارسيل]1]،  غابريل 

هايدغر. إن هؤالء الفالسفة عىل الرغم من اشرتاكهم يف الكثري من 

اآلراء، ولكنهم يختفلون يف آرائهم األخرى بشكل جوهري. ومن هنا 

فإن إدراج الفالسفة الوجوديني ضمن قسم خاص ـ كام هو الحال 

بالنسبة إىل املذاهب الفلسفية األخرى ـ يف غاية التعقيد. من ذلك 

بأجمعهم  الوجوديني  الفالسفة  أن  املعروف  من  املثال  سبيل  عىل 

مختلفة  وأنواع  معاين  يقدمون  أنهم  بيد  الوجود،  مبفهوم  يبدأون 

كركيغارد  يرى  إليه.  الوصول  وأساليب  ظهوره  وكيفية  املفهوم  لهذا 

واملتشّخص،  املتفرّد  لإلنسان  ومحسوس  ملموس  أمر  الوجود  أن 

ويذهب يف قبال النظام الفلسفي لهيجل]3] إىل االعتقاد بأن 

الوجود  خالل  من  متاماً  وجوده  يحقق  »اإلنسان 

والظهور بوصفه فرداً فريداً ميثل ذاته، وهو يبدي مقاومة 

شديدة تجاه االنحالل والذوبان يف نظام معنّي«]]]. 

]1]- غابريل مارسيل )1889 ـ 1973 م(: فيلسوف وكاتب مرسحي وناقد موسيقي فرنيس. زعيم 

الوجودية املسيحية. ركز يف أعامله عىل نضال الفرد يف املجتمع من الناحية اإلنسانية. من أعامله 

)رّس الكينونة(. )املعرّب(.

]2]- كارل تيودور ياسربس )1883ـ  1969 م(: فيلسوف وطبيب نفساين أملاين. ينتمي إىل التيار 

املؤمن يف الفلسفة الوجودية. من أعامله )الباثولوجيا النفسية العامة(. )املعرّب(.

]3]- جورج فيلهلم فريدريتش هيجل )1770ـ  1831(: فيلسوف أملاين. يعترب أحد أهم الفالسفة 

األملان؛ إذ يعترب مؤسس املثالية األملانية يف الفلسفة يف أواخر القرن الثامن عرش للميالد. طّور 

املنهج الجديل الذي أثبت من خالله أن مسار التاريخ واألفكار يتم من خالل الطريحة والنقيضة 

ثم التوليف بينهام. وكان لفلسفته أثر عميق يف معظم الفلسفات املعارصة. )املعرّب(.

]4]- ماك كواري، جون، فلسفه وجودي )الفلسفة الوجودية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد 

سعيد حنايئ كاشاين، ص 60، 1377 هـ ش.
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 ،)Existence( كام أن مارتن هايدغر تجنباً للخلط املفهومي لـ

Existen- وهي:  اآلتية،  الثالثة  املصطلحات  استعامل  إىل  )لجأ 

الدازاين هو الوجود املتمثل  tia(، و)Existenz(، و)Dasein(. إن 

باإلنسان، والـ )Existentia( مبعنى الحارض. وقد أعلن هايدغر أن 

الـ )Existenz( يف كتاباته مبنزل تسمية الوجود، سوف يتم تخصيصه 

بالدازاين فقط. أما جان بول سارتر فرييد بالـ )Existence( مفهومه 

املكان  هذا  يف  امللموس  الفردي  »الوجود  مبعنى:  املتعارف؛ 

الخاص والزمان املحّدد«. وأما ياسربس فإمنا يستعمل مصطلح الـ 

نعرث عىل  أننا  الحقيقة وهي  )Existence( ملجرّد اإلشارة إىل هذه 

أنفسنا يف هذا العامل. ومن خالل هذا البيان اإلجاميل رمبا أمكن 

الفالسفة الوجوديني حول مفهوم  آراء  الوقوف عىل االختالف بني 

الـ )Existence(؛ بيد أن اختالف اآلراء حول توضيح وتفسري هذه 

الكلامت جاد للغاية.

وعىل الرغم من ذلك كله، يبدو أن الفالسفة الوجوديني، قد ربطوا 

الواضح  ومن  وآخر.  بشكل  اإلنسان  بوجود   )Existence( الـ  كلمة 

بطبيعة الحال أن االختالف املفهومي ملصطلح الـ )Existence( ـ 

كلام أردنا تحديده بوجود اإلنسان ـ يظهر يف البحث الإنسوي من 

الفلسفة الوجودية أيضاً؛ وعىل هذا األساس نحصل عىل إنسانويات 

مختلفة من صلب األفكار واآلراء الوجودية؛ حيث يجب البحث عن 

كل واحد منها بشكل مستقل. وفيام ييل نشري إىل خصيصتني إنسويتني 

اإلنسانوية  إىل  نتعرّض  سوف  وبعدها  الوجودية،  الفلسفات  يف 

الخاصة بكل واحد من الفالسفة الوجوديني بشكل منفصل.
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الخصائص اإلنسانوية للفلسفات الوجودية

إن أهم الخصائص اإلنسانوية يف الفلسفات الوجودية، تتلخص 

يف قسمني، وهام أوالً: يف أسلوبهم الفلسفي؛ مبعنى أنهم بأجمعهم 

وإبطال  نفي  يف  وثانياً:  »اإلنسان«.  موضوع  من  أبحاثهم  يبدأون 

الفلسفات السابقة املشهودة يف جميع الفلسفات اإلنسانوية.

اإلنسانويني  الفالسفة  بني  املشرتك  التفلسف  أسلوب  ـ  أ 

الوجوديني

اإلنسانويني  بني  واملشرتكة  الهامة  الخصائص  إحدى  إن 

الوجوديني، تكمن يف أسلوب فلسفاتهم]1]. إنهم بأجمعهم يبدأون 

فلسفاتهم باإلنسان. قال جان ماك كواري بهذا الشأن: 

»إن الخصوصية األبرز لهذا األسلوب ]الفلسفي للفالسفة 

الوجوديني[ أنه يبدأ فلسفته من اإلنسان، وليس من الطبيعة. 

التعرف عىل  الفاعل املعريف، وليست فلسفة  إنها فلسفة 

املوضوع ... إن املراد من الفاعل املعريف هو املوجود]2] 

فاعل  ليس مجرّد  اإلنسان  إن  لوجوده.  الكامل  الطيف  يف 

معريف، بل هو مبدأ الفعل ومركز اإلحساس أيضاً«]3].

عن  الوجوديني  الفالسفة  بشأن  البحث  إمكان  بعدم  االعتقاد  إىل  كواري  ماك  يذهب جان   -[1[

سلسلة من املفاهيم املشرتكة تحت عنوان الفلسفة الوجودية؛ إذ ليس هناك مفهوم واحد يتبناه 

الفالسفة الوجوديون بحيث ميكن له أن يجمع بينهم؛ ومن هنا يجب البحث بشأن هؤالء الفالسفة 

عن أسلوب تفلسفهم املشرتك. )انظر: ماك كواري، جون، فلسفه وجودي )الفلسفة الوجودية(، 

ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص 6، 1377 هـ ش(.

[2[- Existent 

]3]- املصدر أعاله، ص 7.
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الفالسفة  لدى  اإلنسانية  والقيَم  باإلنسان  االهتامم  مستوى  إن 

كركيغارد  سورين  تفكري  ففي  واحد.  مقدار  عىل  ليس  الوجوديني 

وغابريل مارسيل نالحظ القليل من اإلنسانوية. بل هناك من الكتاب 

املعارصين من أنكر وجود أّي تناغم وانسجام يف فلسفة كركيغارد 

مع االتجاهات اإلنسانوية]1]. ويف املقابل لدى جان بول سارتر من 

الوجودية هي  يعترب  أنه  اإلنسانوية يف وجوديته بحيث  االتجاهات 

اإلنسانوية. وأما مارتن هايدغر وكارل ياسربس فلديهام الحد الوسط 

من االتجاهات اإلنسانوية.

بشأن اإلنسانوية يف الفلسفات  نافعاً  بياناً  ونجد عند روجرشني 

نوعني من  الوجودية  الفلسفات  نواجه يف  أننا  يرى  فهو  الوجودية؛ 

اإلنسانوية، وهام: »اإلنسانوية املفتوحة« و»اإلنسانوية املغلقة«:

اكتساب  إىل  مشرية  مجرد  املفتوحة  اإلنسانوية  »إن 

القَيم اإلنسانية يف العامل، وكنموذج بحت سوف تطلق 

عىل إنسانوية بريديائيف]2]. والنوع الثاين من اإلنسانوية 

أن  مبعنى  الضمنية؛  الداللة  من  املزيد  عىل  يحتوي 

الخالق  هو  يُعّد  اإلنسانوية  من  النوع  هذا  يف  اإلنسان 

األوحد للمعنى والقيمة يف العامل. من الواضح أن هذا 

النوع من اإلنسانوية، مُيثل ذلك النوع من عدم اإلميان 

]1]- جان وال، فلسفه هاي هست بودن )فلسفات الكينونة(، ص 77.

]2]- نيقوال ألكسندروفيتش بريديائيف )1874 ـ 1948 م(: فيلسوف ديني وسيايس رويس. ولد 

الحرّة  األكادميية  أنشأ  املسيحية.  الوجودية  الفلسفة  رواد  أهم  أحد  يعترب  أرستقراطية.  أرسة  يف 

أيديولوجيا للشيوعية، وأقام بقية حياته يف فرنسا.  للثقافة الروحية. طُرد من روسيا باعتباره عدواً 

)املعرّب(.
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فإنه يّدعي أن  به جان بول سارتر؛ ومن هنا  الذي يعتقد 

أن  ]إذ[   ... اإلميان  عدم  من  رضب  الوجودية  الفلسفة 

االعتقاد يف هذا النوع من الفلسفة يقوم عىل أن اإلنسان 

قد تُرك لنفسه يك يعمل عىل ما ميكنه من خلق وتحقيق 

إىل  روجرشني  يذهب  البني  هذا  ويف  عامله.  يف  القَيم 

اتباع  إىل  الغالب  يف  مييل  هايدغر  مارتن  بأن  االعتقاد 

إنسانوية مفتوحة أكرث منه ميالً إىل اتباع إنسانوية مغلقة؛ 

وذلك العتقاد هايدغر بأن حياة اإلنسان تقع يف مساحة 

بل  الوجود،  يخلق  ال  اإلنسان  إن  الوجود.  من  أوسع 

وبعبارة أدق: إنه يأخذ وجوده من الوجود أيضاً، ويصبح 

أن  قبل  وهو  الوجود.  قبال  ويف  الوجود  تجاه  مسؤوالً 

يتكلم يجب أن يعترب نفسه مخاطباً للوجود؛ وعىل هذا 

من  نوعاً  كانت  وإن  الوجودية  الفلسفة  فإن  األساس 

اإلنسانوية باملعنى الواسع للكلمة، إال أنها ليست دامئاً 

أو رضورة إنسانوية مغلقة«]1].

الوجودية وإبطال الفلسفات السابقة

إن من بني الخصائص الهامة لإلنسانوية، هي إبطال اآلراء التي 

كانت تروم بشكل وآخر أن تفرض حجيتها عىل اآلراء األخرى. إن 

قبل  املفروضة من  اآلراء  التخلص من  ترى حريتها يف  اإلنسانوية 

الفلسفات السابقة. وهذا األسلوب ملحوظ يف الفلسفات الوجودية 

]1]- ماك كواري، جون، فلسفه وجودي )الفلسفة الوجودية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد 

سعيد حنايئ كاشاين، ص 21 ـ 22، 1377 هـ ش.
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بشكل كامل. إن الكثري من الفلسفات املثالية والتجريبية والعقالنية 

هذه  يف  ينظر  ال  إذ  الوجودية؛  قبل  من  مقبولة  تعّد  ال  الرباغامتية 

الفلسفات إىل وجود اإلنسان وأبعاده الوجودية.

التفسريات  نحو  الدوام  عىل  تتجه  املثالية  الفلسفات  إن 

االستعالئية، ويتم فيها تجاهل وجود اإلنسان؛ من ذلك عىل سبيل 

املثال أن الوجود املتعايل لله يجب إبطاله يف الفلسفة الوجودية؛ 

أن تكون  نفسه »مرتوكاً« و»ضائعاً« و»حرياناً«، دون  اإلنسان  ليجد 

هناك جهة محددة مسبقاً أو أمر يضفي املرشوعية عليه. هناك من 

املفاهيم ما يرتك تأثريه عىل أهداف حياتنا عىل الدوام؛ ولكن علينا 

مواجهة هذه الحقيقة وهي أنه ال توجد أّي وظيفة محددة لإلنسان. 

إن اإلنسان »ليس مخططاً يف ذهن الله« حتى يجب عليه أن يُنجزه، 

لجميع  صحيحاً  أسلوباً  »بوصفه  لنا  يقدم  ما  كل  فإن  عام  وبشكل 

الناس هو هذا دون غريه« يجب التخيل عنه ونبذه]1]. إن الفيلسوف 

الوجودي ـ خالفاً للفالسفة التجريبيني الذين يهتمون بالطبيعة كثرياً 

املوضوع  مقام  يف  اإلنسان  به  ونعني  باإلنسان،  اهتامماً  يبدي  ـ 

بطبيعة  ـ  املعريف  بالفاعل  ونعني  املعريف]3].  والعامل  البحت]2] 

الحال ـ ذلك الذي يتعاطى بوجوده مع جميع أبعاد الوجود، مبعنى 

يف  اإلنسان  أفضل:  بعبارة  أو  الوجود.  مقام  يف  املعريف  الفاعل 

مقام املوجود. اإلنسان الذي يتعاطى بجميع أبعاده مع الوجودات 

األخرى، ويفكر بجميع الوجود]4].

]1]- ماك كواري، جون، فلسفه وجودي )الفلسفة الوجودية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد 

سعيد حنايئ كاشاين، ص 21 ـ 22، 1377 هـ ش.

[2[- Subjectivity.

]3[- Agent.

]4]- املصدر أعاله، ص 19.
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كام يؤكد الفالسفة الوجوديون عىل »العمل يف دائرة الوجود«؛ 

بيد أن هذه العمالنية يجب أن ال يتداعى إىل الذهن منها العمالنية 

الرباغامتية  الفلسفة  العمل يف  التأكيد عىل  الرباغامتية؛ وذلك ألن 

والحصول  واملنفعة،  الحقيقة،  عىل  الحصول  أجل  من  هو  إمنا 

النوعي عىل الفائدة؛ بيد أن التأكيد عىل العمل يف الفلسفة الوجودية 

ليس من أجل الوصول إىل الحقيقة؛ إذ رمبا ال يكون هناك من وجود 

للحقيقة أصالً. وعىل حد تعبري نيقوال بريدائيف: 

»... إن حالة حيوية ونشاط األمور، ونجاح، ومنفعة 

عىل  عالمة  الغالب  يف  هي  األمور  هذه  جميع  وفائدة 

الكذب أكرث منها عالمة إىل الحقيقة. ال يوجد يف هذا 

العامل يشء مفيد ونافع عىل نحو اليقني. ال ينتج يشء 

تدمري  إىل  حتى  الحقيقة  تؤدي  رمبا  بل  الحقيقة.  عن 

الحقيقة  إن  العامل،  هذا  يف  األمور  نظم  واضمحالل 

تحتاج إىل فداء، ورمبا تؤدي حتى إىل الشهادة«]1]. 

الوجودية  الفلسفة  يف  العمل  عىل  التأكيد  فإن  الحقيقة  ويف 

يحتوي عىل حالة مرتابة. كام أن الحضور يف ساحة الوجود الناشئ 

من العمل يف دائرة الوجود، يصبح منشأ لنوع من الفقدان والعدمية 

التي تؤدي بدورها إىل الخوف واليأس واالضطراب. والنتيجة هي 

أن الفلسفة الوجودية تسعى ـ من خالل قولها إن الفلسفات السابقة 

عليها أو الفلسفات السائدة يف عرصها تتجاهل مسألة الوجود كام 

]1]- ماك كواري، جون، فلسفه وجودي )الفلسفة الوجودية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد 

سعيد حنايئ كاشاين، ص 20.
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تتجاهل وجود اإلنسان ـ إىل لفت االنتباه بشكل رئيس إىل مسألة 

فريداً من  الوجود، وبشكل خاص إىل وجود اإلنسان بوصفه كائناً 

نوعه.

األمر  أو  الوجود  مسألة  يف  تكمن  الوجودية  األفكار  بداية  إن 

بأن تعيني  الوجودي]1]، حيث يذهب أغلب املؤلفني إىل االعتقاد 

الحدود املفهومية للوجود يف غاية الصعوبة والتعقيد. وعىل الرغم 

من ذلك كله فإن كلامت الفالسفة الوجوديني بشأن الوجود تحتوي 

عىل التناسب األكرب مع الوجود املتعلق باإلنسان. يتحّدث الفالسفة 

الوجوديون حول اإلنسان بتعبريات من قبيل: »الوجود« و»املوجود 

لنفسه« و»أنا« و»دازاين« )كان هناك(، ويرون له خصائص فّذة، من 

قبيل: الكائن الفعال، و»الذي هو يف صريورة دامئة«، والكائن الذي 

سائر  مع  يتعامل  الذي  والكائن  الحرية،  فضاء  ضمن  نفسه  يصنع 

إىل  وما  اآلخرين  وكينونة  وجود  مع  الدوام  عىل  ويتعاطى  البرش، 

ذلك من الخصائص األخرى.

وفيام ييل سوف نتعرّض إىل آراء ثالثة من الفالسفة الوجوديني، 

ونعني بهم: سورين كركيغارد، وجان بول سارتر، ومارتن هايدغر، 

تناول  أردنا  لو  الحال  وبطبيعة  اإلنسانوية.  االتجاهات  ضوء  يف 

اإلنسانوية من الزاوية الدينية؛ أمكن لنا القول: إن إنسانوية كركيغارد 

دينية، وإنسانوية جان بول سارتر ال دينية وإلحادية، وإنسانوية مارتن 

هايدغر وسط بني الدينية وعدمها، وإن البحث واختالف اآلراء بشأن 

مفرسي هايدغر من الناحية الدينية كثري.

[1[- Existential 
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ي الفلسفة الوجودية لكركيغارد
األفكار اإلنسانوية �ف

من زاوية الفلسفة الوجودية يُعزى أحد أسباب تجاهل اإلنسان 

واالنتزاعية  املنظمة  األفكار  إىل  الوجودية،  بأبعاده  االهتامم  وعدم 

املنطقية  األنظمة  إطار  يف  اإلنسان  تعريف  إىل  تسعى  التي 

الكثري من مسائل  إن  اإلنسان؛  »كينونة«  والفلسفية، وتنايس مسألة 

الحياة ال تندرج ضمن إطار األنظمة، بل هي تابعة ملوقعية الفرد يف 

الحياة. يقول كركيغارد يف مقام معارضته للنظام الفلسفي لهيجل: 

»إن التعاسة يف عرصنا تكمن يف أنه يتم تعلم الكثري 

من األمور فيه، يف حني يتم تجاهل الكينونة والوجود«]1]. 

يرى كركيغارد أنه ال ميكن العثور عىل منظومة للكينونة والوجود.

إن أهم بعد لإلنسانوية يف تفكري كركيغارد ـ والذي قبله الفالسفة 

واالهتامم  الفلسفية  األنظمة  من  الخروج  هو  ـ  الحقاً  الوجوديون 

التفكري  يف  الهامة  الخصائص  إن  املوجود.  مقام  يف  باإلنسان 

املنظم ـ الذي قام كركيغارد مبواجهته ومخالفته، واهتم من خالل 

ذلك باإلنسان وأبعاده الوجودية ـ هي عىل النحو اآليت:

حالة  الوجود  يتخذ  واملنظم  املنهجي  التفكري  »يف 

ـ  الهيجيل  الفلسفي  النظام  يبدأ  والتوقف.  السكون  من 

املبارش]2].  باألمر  ـ  كركيغارد  نظر  وجهة  من  املقصود 

إن الوصول إىل األمر املبارش يحتاج إىل توقف التفكري، 

]1]- جان وال، فلسفه هاي هست بودن )فلسفات الكينونة(، ص 115.

[2[- Immediate.
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إال أن التفكري ال يتوقف، وإمنا للتفكري حالة حيوية. إن 

التفكري لو ترك لحاله، فإنه سوف يستمر عىل هذه الحالة. 

إن التفكري يتصف بهذه الخصوصية، وهي أنه ال يتوقف 

من تلقائه، وعليه فإنه إذا توقف يف قبال األمر املبارش، 

إمنا يكون ذلك طبقاً لقرار متخذ من قبل الفالسفة«.

من  بُعد  وهو  اإلنسان  قرار  مسألة  هو  هنا  املطروح  فإن  وعليه 

أبعاد وجود اإلنسان ويتم تجاهله يف املنظومة. إن الفكر الهيجيل 

البحت يالحظ جميع األمور من الزاوية ما فوق الزمنية، ومن هنا ال 

وجود ألّي حالة تناوبية أو انتخاب بني هذا أو ذاك]1]؛ وأما اإلنسان 

الطبيعي الذي هو يف حالة صريورة مستمرة، ويضع األبدية بوصفها 

مستقبالً نصب عينه، يواجه عىل الدوام مفرتق طريقني، وال مندوحة 

له من االنتخاب بني »هذا وذاك«]2].

1ـ  يف التفكري املنظم يتم أخذ جميع األمور بنظر االعتبار، إال أن 

الكينونة ال تظهر عىل شكل منظم؛ وذلك ألن »الكينونة« تعمل عىل 

إنسان تختلف  التفكيك والفصل بني األمور. إن وجود وفردية كل 

عن كينونة وفردية اإلنسان اآلخر، ومن هنا ال ميكن إدراجهام تحت 

املسار  يقوم  حيث  لهيجل،  الفلسفي  النظام  يف  موحدة.  منظومة 

الديالكتييك والجديل عىل أساس وضع الكينونات والوجودات إىل 

جوار بعضها، ال يوجد هناك موضع لنظام »الكينونة« والوجود]3].

[1[- Aut … Aut 

]2]- جان وال، فلسفه هاي هست بودن )فلسفات الكينونة(، ص 115.

]3]- املصدر أعاله. 
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2 ـ باإلضافة إىل التفكري املنهجي واملنظم، يجب التخيل عن 

يتم  الخاصة،  االنتزاعات  جميع  ففي  أيضاً.  االنتزاعية  التنظريات 

التخيل عن الكينونة اإلنسانية، أو األمور االنضاممية بعبارة أخرى.

3 ـ إن املنظومة الهيجلية، وكذلك املنظومات االنتزاعية، تهتم 

عىل الدوام مبفهوم الكليات، دون الفرديات االنضاممية اإلنسانية. 

إن اإلنسان يف هذه املنظومات مكره أبداً عىل »التفكري«]1]، ال عىل 

أن يكون  مطلقاً]3]، ال  تفكرياً  التفكري  أن »يكون«]2]. وأن يكون يف 

قادراً عىل اتخاذ القرار أو يكون مختاراً وملتزماً]4].

حالة  من  يخرج  أن  اإلنسان  عىل  يجب  األساس  هذا  وعىل 

اإلرشاف والرقابة]5]، وأن يتقّمص دور الفاعل]6]؛ وأن يكون له نشاط 

الفرد،  يف دائرة الوجود. إن الوجود يجب أن يُشري إىل كيفية لدى 

الوجود  إن  العمل.  يف  الواعية  املشاركة  كيفية  هي  الكيفية  وتلك 

إمنا هو من نصيب ذلك الفرد املنشغل بنشاط واع مقرون باإلرادة 

واالنتخاب]7].

يفصل سورين كركيغارد بني الوضع الراهن لإلنسان، أي: ما هو 

كائن )أو ما هو موجود ماهية( وبني ما يجب أن يكون. إن الزم حركة 

[1[- to Think 

[2[- to Be 

]3[- Absolute Thought 

]4[- Stumf; Philosophy: History and Problems; p. 477.

]5[- Spectator 

]6[- Actor 

]7[- Stumf; Philosophy: History and Problems, p. 480 – 483.
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اإلنسان يف الحياة من الوضع املاهوي إىل الوضع الوجودي، هو 

ذاتاً  ميتلك  إنساين  فرد  كل  إن  الوجود.  إىل  املاهية]1]  من  الحركة 

ماهوية يجب عليه تحقيقها. يرى سورين كركيغارد أن تحقيق الذات 

املاهوية إمنا يتم من طريق االرتباط الخاص من قبل الفرد مع الله. 

وبطبيعة الحال يجب عىل اإلنسان يف الخطوة األوىل أن يفكر يف 

كينونته. يرى كركيغارد أن تفكري اإلنسان حول »كينونته« تفكري ذايت 

وداخيل.

العلوم يف  تقّدم  أن  األصلية هي  كانت فكريت  »لقد 

عرصنا قد أدى بنا إىل نسيان الكينونة؛ ولذلك فقد قّررت 

الرجوع إىل الوراء يف حدود اإلمكان والتفكري باملايض. 

فرأيت أن الشخص الذي ينىس ما هو املراد من الكينونة 

اإلنسانية  الكينونة  معنى  قد نيس  يكون  الدينية،  والحياة 

من  عليه  العثور  ينبغي  الذي  فإن  وعليه  النسبة.  بنفس 

جديد هو هذا املعنى«]2].

والنتيجة هي أن اإلنسان إذا أراد أن يدرك كينونته، وجب عليه يف 

الدرجة األوىل أن يفكر يف ذاته. إن هذا التفكري سوف يحتوي أوالً: 

عىل حالة انضاممية؛ مبعنى أن عليه أن يتعرف عىل األفراد الجزئيني 

واالنتزاعي.  الكيل  الفرد  اإلنسان  وليس  بالوجود،  يتصفون  الذين 

إنه يدخل معرتك  التفكري ليس له حالة تقريرية فقط، بل  وثانياً: إن 

الوجود بنفسه، وتكون له حالة من »املواساة تجاه الوجود«. وثالثاً: 

[1[- Essence 

]2]- جان وال، فلسفه هاي هست بودن )فلسفات الكينونة(، ص 117.
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املسار  هذا  إن  خاص.  وجديل  ديالكتييك  مسار  التفكري  لهذا  إن 

الجديل ـ بخالف جدلية هيجل ـ يرتبط بوجود الفرد، وميثل حالة 

داخلية يف الفرد اإلنسان. وقد رصد سورين كركيغارد ثالث مراحل 

لهذا املسار الديالكتييك والجديل:

1 ـ املرحلة الجاملية أو الحّسية]1].

2 ـ املرحلة األخالقية]2].

3 ـ املرحلة الدينية]3].

إىل  املراحل  هذه  من  مرحلة  كل  من  االنتقال  أن  يرى  وهو 

املرحلة الالحقة إمنا يكون بفعل اإلرادة، وإنه يتم مبعنى آخر عىل 

شكل قفزة، وليس من خالل مجرّد التفكري الرصف.

وطأة  تحت  الفرد  يرزح  الحسية  املرحلة  يف  األوىل:  املرحلة 

هذه  يف  وعواطفه.  انتامءاته  إيقاع  عىل  ويسلك  الحواس،  وسلطة 

املرحلة ال يعلم الفرد شيئاً عن املعايري الكلية األخالقية، كام هو 

األكرب  الدوافع  وإن  أيضاً.  الدينية  املعتقدات  عن  وأجنبي  غريب 

لديه تتشكل عرب نزوعه إىل الحصول عىل ما ال يُحىص من املتع 

واللذات الحسية املتنّوعة.

اإلنسان  أن  هي  املرحلة  هذه  يف  اإلنسانوية  الخصيصة  إن 

[1[- Aesthetic Stage.

[2[- Ethical Stage.

]3[- Religious Stage.
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إن  أو سلب حريته واختياره.  تقييد  يتذّمر من كل يشء يسعى إىل 

البُعد الوجودي لإلنسان يف هذه املرحلة، يتجىل عىل شكل سعي 

اإلنسان نحو الصريورة الحسية من خالل حرية االنتخاب واالختيار.

من  لإلنسان  األصيلة]1]  الذات  عىل  الحصول  ميكن  ال  ولكن 

خالل العيش عىل املستوى الحيّس؛ ومن هنا يتعني عىل الفرد أن 

يختار إما البقاء يف املرحلة الحسية ـ ورمبا ندم عىل هذا الخيار ـ 

أو يقفز نحو املرحلة التالية. وإن االنتقال من املرحلة الحسية إىل 

بعمل  أو  ذاك]2]،  أو  واختيار هذا  انتخاب  يتم عرب  التالية،  املرحلة 

اإلرادة، أو بالتزام وتعّهد.

املرحلة الثانية: يف املرحلة األخالقية ـ خالفاً للمرحلة السابقة 

فيها مجرّد  معيار عام، ويكون  أّي  اإلنسان  لدى  فيها  يكن  التي مل 

خاضع لسلطان حواسه ـ ينتبه اإلنسان إىل أصول وقواعد أخالقية 

األصول  هذه  إن  وتأييدها.  تحديدها  عىل  العقل  يعمل  عامة 

النظم  ومتنحها  الفرد  حياة  وبلورة  تشكيل  عىل  تعمل  األخالقية 

يقبل  األخالقي  اإلنسان  أن  ذلك  إىل  يضاف  والتامسك.  والرتابط 

الحال  الحياة. وبطبيعة  الناشئة من املسؤولية األخالقية يف  القيود 

فإن اإلنسان يكون يف هذه املرحلة مدركاً لضعفه، ولكنه يظن أن 

مبقدوره التغلب عىل نقاط ضعفه بواسطة ما ميتلكه من قّوة اإلرادة. 

االكتفاء األخالقي؛  يكمن يف  املرحلة  اإلنسوي يف هذه  البُعد  إن 

بيد أن مبقدور اإلنسان أن يدرك عجزه يف الحصول عىل الفضيلة 

[1[- Aesthetic Self.

[2[- Either - or 
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املناسب  التطبيق  عن  عجزه  وكذلك  كامل،  بشكل  األخالقية 

ذنبه ومعصيته. ويف هذه  يطلع عىل  أيضاً، وأن  للقوانني األخالقية 

االنتقال إىل  أو  الندم  إىل مفرتق االختيار بني  أيضاً  املرحلة نصل 

املرحلة الدينية واالرتباط بالله؛ ولكن ال من خالل التفكري، بل من 

خالل توظيف اإلرادة أو االلتزام، أو الوثبة اإلميانية )عىل حّد تعبري 

سورين كركيغارد(.

من  خاصة  بأهمية  تحظى  الدينية  املرحلة  إن  الثالثة:  املرحلة 

وجهة نظر سورين كركيغارد، وإن الوصول إليها يختلف بشكل جاد 

عن املراحل املتقدمة. إن املراحل السابقة قد ميكن الوصول إليها 

باألسلوب العقالين أو الفلسفي، وأما بالنسبة إىل املرحلة الدينية، 

أو  الفلسفي  باألسلوب  ميكن  ال  الله  أمام  واملثول  الحضور  فإن 

العقيل وبعناوين من قبيل األمر املطلق أو الحقيقة القابلة للتعريف. 

ال  واملوجود  الكائن  الفرد  أن  هو  الديني،  والوعي  اإلدراك  رّس  إن 

األساس  يف  ألنه  وذلك  العيني]1]؛  باألسلوب  الله  يدرك  أن  ميكن 

موجود ذهني، ومن هنا فإنه إمنا يكون له وجود بالنسبة إىل الذهنية 

العينية.  باألساليب  الله  إثبات  فقط. ال ميكن  الباطنية  أو  الداخلية 

اإلنسان  أن  مبعنى  اإلنساين،  الوجدان  إىل  نفسه  يظهر  الله  إن 

يدرك الله من خالل ذنبه وانفصاله عن الله وشعوره بالحاجة إليه. 

الخاص  االرتباط  يتلخص يف  اإلنسوي يف هذه املرحلة  البُعد  إن 

من قبل اإلنسان مع الله، مبعنى أن ارتباط اإلنسان بالله فردي وفذ 

وتجربة ذهنية. إن إميان الفرد هو إميان بالوجود الخارج عن متناول 

[1[- Objective way.
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الفلسفات النظرية، ويعود إىل نوع من االرتباط الشخيص مع الله 

فقط.

يرى سورين كركيغارد أن اإلميان باملسيحية إمنا يتحقق ضمن 

ويرى  اإلنسان.  بالفرد  االهتامم  يستلزم  األمر  وهذا  داخيل،  مسار 

كركيغارد أن املسيحية قد اهتمت باإلنسان الفرد كثرياً، وأضفت عىل 

اإلنسان مكانة سامية: 

»إن املسيحية ترى لذايت الحقرية، وكل ذات أخرى ـ 

مهام كانت قليلة األهمية ـ أهمية عظيمة؛ ومن هنا فإنها 

متنح السعادة األبدية إىل كل ذات، برشط أن يقوم ارتباط 

صحيح بني املسيحية وذلك الفرد«]1].

سورين  قبل  من  األنفسية  باألدلة  االهتامم  من  النوع  هذا  إن 

يتّم طرحها يف  التي  اآلفاقية  األدلة  قبال  موقفاً يف  كركيغارد، ميثل 

األبحاث النظرية، ويتم إىل جوارها تجاهل وجود اإلنسان وعالقة 

الباطني  السري  يف  باألهمية  يحظى  الذي  إن  باملسيحية.  الفرد 

»علينا  يقول:  إنه  وتحّوله.  اإلنسان  صريورة  هو  األنفيس  والتفكري 

نتعاطى  أننا  النقطة وهي  التفكري األنفيس أن ال نغفل عن هذه  يف 

ميتلك  والوجود  وجود،  له  شخص  وهو  املعريف  الفاعل  مع 

الفرد من أجل  مسار الصريورة«]2]؛ وعىل هذا األساس يجب عىل 

الحصول عىل اإلميان أن يتخذ قراراً أنفسياً، وأن يقبل بذلك خوض 

]1]- سورين، كركيغارد، انفيس بودن حقيقت است )األنفسية حقيقة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

مصطفى ملكيان، ص 33.

]2]- املصدر أعاله.
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انعدام  عىل  القائم  القرار  من  ناشئة  خطورة  وهي  خطرية،  مغامرة 

اليقني اآلفاقي. يف هذه الرؤية  يكون وجود الله بالنسبة إىل املتديّن 

»أصالً موضوعياً« ال يحتاج إىل استدالل. إن هذا األصل املوضوع 

كام يقول أرباب الكنيسة ويتضح من األدلة القروسطية، ليس مجرّد 

قضية بحتة، بل هو حقيقة. إن متعلق اإلميان ليس قضية، وإمنا هو 

أصل الحقيقة؛ ألن الفرد يقف يف عالقة مع الحقيقة.

إن التأكيد عىل الفرد اإلنساين واالرتباط الوجودي لإلنسان مع 

الحقيقة، يتجىل يف هذه العبارة لسورين كركيغارد بشكل أفضل:  

»لو أن الشخص الذي يعيش ضمن الثقافة املسيحية، 

توّجه إىل بيت حقيقي من بيوت الله، وكان لديه تصور 

صحيح عن الله، وكان عارفاً بالله، وأخذ ميارس العبادة 

النية ـ والذي يقطن يف بالد  هناك ـ ولكن دون إخالص 

الرشك وعبادة األوثان، كان يعبد بحامس وشوق ليس له 

حّد أو حرص، رغم أنه ينظر إىل وثن. فأين سيكون مكمن 

الحقيقة؟ أحدهام يعبد الله بإخالص وإن كان يف ظاهره 

يسجد إىل الصنم، واآلخر يعبد الله الحقيقي ولكن رياًء 

ونفاقاً، وبذلك يكون يف الحقيقة والواقع عابداً لصنم«]1].

إن هذا الكالم من كركيغارد يشري إىل أن األهم من كل يشء بالنسبة 

له هو االرتباط الحقيقي للفرد مع الحقيقة؛ وهو ارتباط ال يستند إىل 

]1]- سورين، كركيغارد، انفيس بودن حقيقت است )األنفسية حقيقة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

مصطفى ملكيان، ص 33 ـ 35.
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األدلة اآلفاقية وال عىل أساس الظواهر، بل هو ارتباط وجودي]1].

إن موقف كركيغارد يف مواجهة األدلة اآلفاقية متشّدد جداً؛ بحيث 

أنه يراها حتى يف تقابل مع األدلة األنفسية. إنه يرى أن املسيحية يف 

نفسها تعرتض عىل جميع أقسام اآلفاقية، وتؤكد عىل الرتكيز عىل 

النفس )األنفسية(. لو كانت هناك يف األصل حقيقة مسيحية، فإن 

آفاقي  شكل  عىل  تظهر  وال  األنفسية،  يف  أوالً  تظهر  الحقيقة  هذه 

الصريورة  هو  الحقيقة  إىل  الوصول  فلسفة طريق  أن  يرى  إنه  أبداً. 

الحقيقة  إىل  الوصول  طريق  أن  تعلمنا  املسيحية  أن  بيد  اآلفاقية؛ 

يكمن يف الصريورة األنفسية؛ مبعنى أن يغدو اإلنسان يف الحقيقة 

الفكر  يرتسخ  أن  يجب  األنفيس  التفكري  يف  املعريف.  الفاعل  هو 

ننىس  أن  ميكن  وال  وأنفسيته.  املعريف  الفاعل  ذات  يف  أمكن  ما 

ولو للحظة واحدة أن الفاعل املعريف فرد ذو وجود]2]، وأن الوجود 

له مسار صريورة]3]. تتجىل كيفية عودة التفكري األنفيس إىل السري 

الباطني، يف بحث الحامسة:

هي  الوجود  ذي  للفرد  الباطني  السري  غاية  »إن 

شيئاً  بوصفها  الحقيقة  ترادف  الحامسة  ألن  الحامسة؛ 

متناقضاً]]]، وإن منشأ تجيل الحقيقة بشكل متناقض يعود 

]1]- رضا أكربي، إميانگروي )النزعة اإلميانية(، ص 49. نقاًل عن سورين كركيغارد؛ »األنفسية 

حقيقة«، ترجمه إىل اللغة الفارسية: مصطفى ملكيان، ص 37.

[2[- Existing.

]3]- سورين، كركيغارد، انفيس بودن حقيقت است )األنفسية حقيقة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

مصطفى ملكيان، ص 33 ـ 35.

]4[- paradox 
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إىل نسبة الحقيقة إىل الفرد ذي الوجود ... وأما الفاعل 

املعريف صاحب املعرفة، فإن إنسانيته تفقد الوجود شيئاً 

تصبح  بدورها  الحقيقة  وإن  واقعية،  غري  وتغدو  فشيئاً 

متعلقاً]1] لغري واقعية هذا النوع من املعرفة«]2].

أنفيس،  بأسلوب  طرحها  يتّم  عندما  الحقيقة  أن  كركيغارد  يرى 

كيفية  كانت  إذا  الفرد.  بذات  مرتبطاً  األنفيس  االتجاه  تفكري  يكون 

هذا  وعىل  بالحقيقة.  محاط  الفرد  فإن  بالحقيقة،  محاطة  النسبة 

هو  الوجود  ذي  املعريف  للفاعل  الباطني  السري  يكون  الرتتيب 

شكل  عىل  تتجىل  ـ  اآلفاقية  الناحية  من  ـ  الحقيقة  إن  الحقيقة. 

متناقض، وإن تناقض الحقيقة يتضح من خالل إدراك أن األنفسية 

حقيقة؛ ألنها تدفع اآلفاقية، وأن شّدة وسعة السري الباطني يبنّي الدفع 

اآلفاقي]3].

اإلنسانوية  بيان  إىل  أكرب  بشكل  وآراءه متيل  كركيغارد  كالم  إن 

الدينية، وذلك بطبيعة الحال يف إطار الفلسفة الوجودية. نشاهد هذه 

النظرية يف االتجاهات الدينية الوجودية بأشكال مختلفة.

ي الفلسفة الوجودية لسارتر
األفكار اإلنسانوية �ف

اتجاهات  لديهم  الوجوديني  الفالسفة  أن جميع  الرغم من  عىل 

إنسانوية بشكل وآخر، بيد أن االتجاه اإلنسوي غري الديني األشد تجده 

بأنها مذهب  الوجودية رصاحة  يعرّف  إن سارتر  يف وجودية سارتر. 

[1[- Object 

]2]- املصدر أعاله.

]3]- املصدر أعاله، ص 42.
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اإلنسانوية، ويرى هايدغر ضمن حلقته الفكرية. لقد ألقى سارتر يف 

شهر أكتوبر من عام 1945 م ـ بعد بضعة أشهر من تحرير باريس 

من االحتالل األملاين لفرنساـ  خطبة عىل الجامهري الفرنسية، وكانت 

غايته من هذه الخطبة حّث الناس عىل اإلقبال نحو الفلسفة الجديدة. 

املطلقة  واملسؤولية  الحرية  يدافع عن  الخطبة  هذه  كان سارتر يف 

للفرد يف صنع ذاته دون هداية وإرشاد من الله أو الطبيعة. إنه يُسّمي 

األصل األول للوجودية بالنزعة الذاتانية]1]، ويعمد إىل تعريفها عىل 

النحو اآليت: »ليس اإلنسان سوى ما يصنعه بنفسه«]2].

للتفكري  أساس  حجر  أقوى  وضع  الكلمة  هذه  خالل  من  إنه 

بناء  يف  تكمن  سارتر  نظر  وجهة  من  الباطنية  النزعة  إن  اإلنسوي. 

اإلنسان من قبل اإلنسان نفسه. إن اإلنسان يبني نفسه بنفسه؛ مبعنى 

العامل  يف  وليس  ذاته.  يف  موجودة  والخلق  البناء  هذا  جذور  أن 

املستقبل  حدود  فتح  خالل  من  للذات  البناء  هذا  إن  الخارجي. 

اإلنسان  بها  يختّص  موهبة  وهذه  مستمر،  وتجّدد  تجديد  حالة  يف 

فقط]3]. ولتحقق بناء النفس أو صنع ذات اإلنسان عىل يد اإلنسان، 

يطوي سارتر مراحل تظهر عليها أفكاره اإلنسانوية.

االنقطاع عّما بعد الطبيعة

إن اإلنسان  من وجهة نظر سارتر هو مرشوع]4] قبل كل يشء. 

[1[- Subjectivism 

]2]- سارتر، جان بول، اگزستانسياليسم و اصالت برش )الوجودية وأصالة اإلنسان(، ص 24.

]3]- املصدر أعاله.

]4[- Project.
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وإن مفردة )Project( تشري إىل هذا املعنى: »إن اإلنسان ـ قبل أي 

يشء آخر ـ كائن يقفز نحو املستقبل«]1]. إن سارتر يحاول رّد أّي 

املثال  سبيل  عىل  ـ  أنه  ذلك  من  »املرشوع«؛  هذا  قبل  آخر  يشء 

األخالقية«؛  املفاهيم  يف  ساموي  »لوح  لإلنسان  ليس  يقول:  ـ 

رشخ  إحداث  إىل  »املرشوع«  مفردة  خالل  من  يسعى  هنا  ومن 

بني اإلنسان وما بعد الطبيعة. إن عبارة »اإلنسان مرشوع« تعني أن 

وذلك  نفسه.  عىل  متقدماً  ليكون  الدوام  عىل  يسعى  كان  اإلنسان 

بتوضيح أن البرش مثل املوجة؛ فهو متأهب دوماً نحو امليّض قدماً، 

التوقف والسكون. إن  وأهل للذهاب إىل ما هو أبعد، وال يليق به 

هذه الوثبة والتقدم إمنا يكون عن وعي وإدراك، وليس أمراً تلقائياً، 

نتاج الجرب، وليست هناك حالة سابقة  بل هو وليد الشعور، وليس 

تعمل عىل تحريك وتحقيق هذه القفزة والتقّدم.

إن البُعد اإلنسوي لهذه املرحلة يكمن يف أن اإلنسان من خالل 

تأسيسه لـ »مرشوع« ذاته يف العامل الخارج عن نفسه، ومن خالل 

اإلنسان  إيجاد  عىل  يعمل  العامل  هذا  مثل  يف  والذوبان  االنصهار 

بعد  عاّم  االنقطاع  هو  »املرشوع«  هذا  تأسيس  الزم  إن  والبرشية. 

الطبيعة وال سيّام وجود واجب الوجود. يرى سارتر 

»أن املسألة ال تكمن يف وجود واجب الوجود؛ بل املهم هو أن 

عىل اإلنسان أن يستعيد العثور عىل ذاته بنفسه، وأن يكون عىل يقني 

من أنه ال ميكن ألّي يشء أن يعمل عىل تحريره من ذاته، وحتى لو 

عرث عىل دليل يثبت له وجود واجب الوجود«]2].

]1]- سارتر، جان بول، اگزستانسياليسم و اصالت برش )الوجودية وأصالة اإلنسان(، ص 24.

]2]- املصدر أعاله، ص 78.
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مسؤولية اإلنسان

التفكري يف  إىل  اإلنسان  يدعو  الوجود  االنقطاع عن واجب  إن 

هذا األمر، وهو أنه لن يساعده يشء من خارج وجوده ليعمل عىل 

بناء ذاته، وإن عىل اإلنسان أن يتكفل بجميع املسؤوليات امللقاة 

»تقّدم  وهو  آخر،  بأصل  هنا  سارتر  ويستعني  بنفسه.  عاتقه  عىل 

الوجود عىل املاهية«. فإذا كان الوجود متقدماً عىل املاهية حقاً، 

إذن سيكون اإلنسان مسؤوالً عن وجوده. إن املراد من تقّدم الوجود 

عىل املاهية، هو أن اإلنسان يوجد أوالً، ثم ينتبه إىل وجوده، وبعد 

يريد  إن سارتر  نفسه.  عن  تعريفاً  يقّدم  ثم  نفسه،  يتعرّف عىل  ذلك 

من خالل هذا التعبري أن يعمل عىل طرد أي نوع من أنواع املاهية 

املتعيّنة لإلنسان مسبقاً. 

بالله  واملؤمنة  الطبيعية  املذاهب  مختلف  »تريد 

اإلنسان  تعريف  خالل  من  باملاهية.  اإلنسان  تعرّف  أن 

باملاهية، عىل نحو ما يريدون من بناء اإلنسان، ويسلبون 

اختياره، وبذلك ال ميكن لإلنسان أن يتعاىل. إن اإلنسان 

أنه ال ميتلك  اآلله، مبعنى  تصنعه  قبيل يشء  من  ليس 

ماهية متعّينة مسبقاً. من األفضل أن نقول إن اإلنسان يف 

البداية ليس شيئاً أبداً، ثم يصبح شيئاً؛ مبعنى أنه يصبح 

ما يعمل عىل صنعه بنفسه«]1].

]1]- سارتر، جان بول، اگزستانسياليسم و اصالت برش )الوجودية وأصالة اإلنسان(، ص 23.
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االنتخاب والحرية

يكمن  لسارتر  الوجودية  الفلسفة  يف  اآلخر  اإلنسوي  البُعد  إن 

يف أصل االختيار وحرية اإلنسان. يرى جان بول سارتر أن اإلنسان 

حّر يف اختياره. كام أن اإلنسان يختار ذاته من خالل حريته. وإن 

الحاالت  من  واحدة  كل  بشأن  القرار  اتخاذ  يعني  الذات  انتخاب 

واألعامل التي تشكل يف مجموعها حياة اإلنسان وماهيته. كام أن 

اختيار الذات يعني اختيار طريقة ومنهج الذات، واختيار شخصية 

وماهية الذات، ويتجىل ذلك كله من خالل السلوك والعمل. يُضاف 

إىل ذلك أن اإلنسان بواسطة اختياره لذاته يختار جميع أفراد البرش؛ 

مبعنى »أن كل واحد من أعاملنا نحن البرش يتجىل مع خلق إنسان 

صورة  يصنع  نفسه  الوقت  ويف  الشاكلة،  هذه  عىل  يكون  أن  يريد 

لإلنسان، حيث نعتقد أن اإلنسان يجب أن يكون كذلك بشكل عام 

... ]كأن[ ما صنعناه بأنفسنا معترب بالنسبة إىل جميع الناس ولكافة 

تعرض  أن  املثال  سبيل  ذلك عىل  من   . لعرصنا«  الزمنية  املراحل 

هذا  إن  فائقة.  شجاعة  معها  التعاطي  يف  ويبدي  حادثة،  لإلنسان 

األمر يعني أنني أعتقد يف األساس بأن كل شخص يجب أن يعيش 

يتحىّل  بأن  اإلنسان  أنصح  إنني  أخرى:  وبعبارة  حياته.  شجاعاً يف 

هذه  أظهرت يف  فلو  أخالق.  أعمل عىل صنع  وبذلك  بالشجاعة، 

الحادثة فزعاً، أكون قد دعوت اآلخرين من أفراد البرش إىل الخوف 

وفردياً  ظاهره جزئياً  يكون يف  كل عمل  فإن  وبذلك  أيضاً،  والفزع 

صنعه  عىل  اإلنسان  يعمل  ما  إن  واجتامعياً.  كلياً  باطنه  يف  يكون 

وخلقه يف ذاته ميثل منوذجاً وأسوة لجميع العاملني. يسعى جان 

الوجودية من  الفلسفة  النهج إىل إخراج  بول سارتر من خالل هذا 
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االجتامعية، وإضفاء  الحياة  تفعيلها يف  والعمل عىل  الُعزلة،  حالة 

بعد إيجايب وفعال عليها. إن عىل اإلنسان أن يعمل بشكل مستمر 

ومتواصل؛ ألن »اإلنسان ليس سوى عمل«]1].

الحقيقة المطلقة

رينيه  بنظرية  االستبطانية  نزعته  ربط  إىل  سارتر  بول  يعمد جان 

الحقيقة موجودة يف داخل  ديكارت، ليصل إىل حقيقة مطلقة. إن 

اإلنسان، وميكن العثور عليها من خالل الكوجيتو القائل: »أنا أفكر 

إذن أنا موجود«.

»يف بداية األمر ال ميكن االعتقاد بحقيقة غري الحقيقة 

القائلة )أنا أفكر إذن أنا موجود(، إنها حقيقة مطلقة ميكن 

لإلنسان أن يشعر بذاته من خاللها. إن كل نظرية تأخذ 

كل  قبل  تعمل  نظرية  هي  اللحظة،  هذه  خارج  اإلنسان 

يشء عىل طرد الحقيقة، ألن كل يشء خارج الكوجيتو 

الفلسفة  دائرة االحتامل، وإن  يندرج يف  إمنا  الديكاريت 

حقيقة،  عىل  تقوم  ال  التي  االحتامالت  إىل  املستندة 

محكومة بالفناء. و]حتى[ بالنسبة إىل تعريف املحتمل 

يجب أن تكون بأيدينا حقيقة تساعدنا عىل ذلك«]2]. 

ويف الحقيقة والواقع فإن الحقيقة املطلقة موجودة يف متناول 

للذات  املبارش  اإلدراك  عن  عبارة  وهي  اإلنسان،  أفراد  جميع 

املوجودة يف الكوجيتو )أنا أفكر(.

]1]- سارتر، جان بول، اگزستانسياليسم و اصالت برش )الوجودية وأصالة اإلنسان(،  ص 23.

]2]- املصدر أعاله، ص 53.
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وجود الذات ووجود اآلخرين

إن جان بول سارتر من خالل الكوجيتو الديكاريت »أنا أفكر«، 

اآلخرين  وجود  من  يتحقق  ذاته،  وجود  من  التحقق  إىل  باإلضافة 

سائر  تفكري  يف  عليه  العثور  ميكن  الذي  السياق  هو  وهذا  أيضاً، 

الكتاب الوجوديني أيضاً: 

وجود  نسبة  بنفس  عندنا  ثابت  اآلخر  وجود  »إن 

بشأن  الكذائية  الحقيقة  إىل  أصل  ليك  »إنني  ذواتنا«؛ 

ذايت، يتعنّي عيّل العبور من اآلخرين أيضاً«؛ إن اآلخر هو 

أنه ال بد من وجود اآلخر  من مستلزمات وجودي، كام 

لتحقق املعرفة التي أحملها لذايت؛ وعىل هذه الشاكلة 

اكتشافاً  نفسه  الوقت  يف  يكون  لذايت،  اكتشايف  فإن 

لوجود »اآلخر« أيضاً]1]؛ ميكن لهذا الوجود أن يتفق أو 

يختلف معي؛ ولكننا عىل كل حال »نعمل بشكل مبارش 

عىل اكتشاف عامل نطلق عليه عنوان النزعة االستبطانية 

املتبادلة]2] )عامل ما بني األذهان(. يف هذا العامل يتخذ 

اإلنسان قراره لتحديد ما تكون عليه ذاته، وما يكون عليه 

اآلخرون«]3].

إن وجود اآلخرين يؤّدي بنا إىل العمل عىل التأسيس ملرشوع 

]1]- ماك كواري، جون، فلسفه وجودي )الفلسفة الوجودية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد 

سعيد حنايئ كاشاين، ص 99، 1377 هـ ش.

[2[- Inter – Subjectivity.

]3]- املصدر أعاله، ص 55.
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إىل  تتعرّض  ال  املشاريع  هذه  إن  البرشي.  والوضع  للحالة  عام 

للطبيعة  وكلية  عامة  ماهية  ميثل  ال  ألنه  لإلنسان؛  الفردية  الطبيعة 

أي  بالوضع؛  العامة  أفكارنا  خفض  علينا  يجب  هنا  ومن  البرشية. 

الرشائط التي تفرض عىل اإلنسان دون إرادته شئنا أو أبينا، وتحدد 

موقعية اإلنسان يف العامل، بيد أن الذي يبدو عصياً عىل التفسري هو 

»رضورة الكينونة يف العامل، والعمل يف العامل والعيش يف العامل 

وبني اآلخرين، والفناء فيه«. 

ورمبا أمكن بهذه الطريقة التأسيس ملشاريع عاّمة للبرش. وعىل 

ذلك  كان  مهام  وعامة،  كلية  قيمة  مرشوع  كل  يف  هناك  حال  كل 

املرشوع فردياً وشخصياً. إن هذه الكليات ال تعرّف اإلنسان بوصفه 

كائناً خالداً؛ ألن هذا ال يتناسب مع النزعة النسبية لجان بول سارتر، 

بل يجب القول 

»هناك كلّية يف البرش، بيد أن هذه الكلية ليست أزلية 

إيجاد مستمّر ومتواصل.  وإعطائية، وإمنا هي يف حالة 

كلّية،  وصنع  بناء  عىل  أعمل  وانتخايب  باختياري  إنني 

ـ  اآلخرين  األشخاص  مشاريع  فهم  خالل  من  أين  كام 

املنتمني إىل كل عرص ـ أصنع كلية أيضاً«]1].

]1]- ماك كواري، جون، فلسفه وجودي )الفلسفة الوجودية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد 

سعيد حنايئ كاشاين، ص 58.
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التخىلي عن اإلنسان

لتعزيز  سارتر  بول  جان  به  يستعني  الذي  اآلخر  املفهوم  إن 

وتقوية النزعة اإلنسانية املنشودة له، فهو مفهوم التخيل عن اإلنسان 

وإيكاله إىل نفسه. إن اإلنسان قد تم التخيل عنه باملرّة؛ ليك يتمكن 

من إثبات املعايري املنشودة له بنفسه، وذلك من خالل تعيني قيَمه 

وما يريده؛ وذلك ألنه لو أراد عامل آخر ـ مثل الله ـ أن يفرض عىل 

من  لإلنسان  يكون  لن  إذن سوف  اإلنسانية؛  وقيَمه  ماهيته  اإلنسان 

وجود يف الحقيقة والواقع؛ وذلك ألن اإلنسان يف مثل هذه الحالة 

سوف يتحّول إىل يشء، وسوف يعمد اآلخرون إىل اتخاذ القرارات 

بالوجودية  متيض  ـ  األخري  رأيه  سياّم  وال  ـ  سارتر  آراء  إن  عنه. 

اإلنسانوية لسارتر نحو اإللحاد.

إلغاء واجب الوجود

لتمرّد  بارزاً  بول سارتر متثل منوذجاً  اإللحادية لجان  اآلراء  إن 

خالل  من  ـ  سارتر  عمد  لقد  وتعاىل.  سبحانه  الله  عىل  اإلنسان 

االستناد إىل املفاهيم اإلنسانوية ـ إىل إنكار وجود الله رصاحة. لو 

أمكن توجيه شعار »موت اإلله« لنيتشه من خالل مختلف األفهام، 

الحّد  هذا  فإن  الغرب،  عامل  يف  املنشودة  غري  الواقعية  قبيل:  من 

األدىن من التوجيه لن يجد له موضعاً من اإلعراب يف فلسفة جان 

الباطنية«  »النزعة  ملفهومي  تتبّعه  خالل  من  سارتر  إن  سارتر.  بول 

من  املصنوعة  والقيم  لإلنسان  الكاملة  األصالة  مينح  و»التخيل« 

قبله. كام أنه باالستناد إىل املفاهيم اإلنسانوية، ومن خالل التأكيد 



الهيومانّية230

عىل البعد الفردي، يرى وجود الفرد أهم بكثري من وجود الجامعة. 

الكامل  الوصول إىل  أمام  مانعاً  بل وإنه يرى حتى وجود اآلخرين 

النزعة  فإن  ذكرنا  أن  سبق  وكام  اإلنسان(.  تأليه  نحو  الجنوح  )أو 

االستبطانية عند سارتر، عبارة عن: 

عدم  سبب  ويعود  اإلنسان،  تعريف  إمكان  »عدم 

إمكان تعريف اإلنسان إىل أن اإلنسان مل يكن يف بداية 

األمر شيئاً، ثم يصري شيئاً، فيكون عىل هذه الشاكلة أو 

تلك الشاكلة التي يريد أن يكون عليها، وبذلك ال يكون 

للطبيعة البرشية العامة وجود«]1].

إن الطبيعة البرشية العاّمة من وجهة نظر جان بول سارتر، متثل 

تعريفاً متعيّناً يف ذهن الله عن اإلنسان عىل نحو سابق؛ مبعنى أن 

الله عند قيامه بعملية الخلق، يخلق اإلنسان مبا يتطابق مع األسلوب 

تحقيق  عىل  اإلنسان  يعمل  ثم  عنه،  ذهنه  يف  املوجود  واملفهوم 

املفهوم املوجود عنه يف تفكري الله؛ وعىل هذا األساس يتم نفي 

لسارتر،  اإللحادية  الفلسفة  يف  املعنى  بهذا  للبرش  الكلية  الطبيعة 

ويتم إلغاء مفهوم الخالق يف الفلسفة.

يعتربه من  املاهية،  الوجود عىل  تقّدم  أن سارتر يف بحث  كام 

إبداعاته ويقول: 

»لو مل يكن واجب الوجود موجوداً، يجب أن يكون 

مقدماً  الوجود  فيه  يكون  موجود  األدىن  الحد  يف  هناك 

]1]- سارتر، جان بول، اگزستانسياليسم و اصالت برش )الوجودية وأصالة اإلنسان(، ص 23.
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أن  له وجود قبل  الذي يكون  الكائن  عىل املاهية. وهو 

يكون تعريفه من خالل املفهوم ممكناً، وهذا الكائن هو 

اإلنسان«]1]. 

إن املراد من تقّدم الوجود عىل املاهية، هو أن اإلنسان يُكتب له 

الوجود أوالً، ثم يلتفت إىل ذاته، ويرتعرع يف هذا العامل، ثم يعمل 

عىل التعريف بنفسه، أي يكّون تعريفاً لذاته. وعليه فإن اإلنسان هو 

التي يعمل عىل  بناء نفسه عىل أساس املشاريع  الذي يعمل عىل 

تأسيسها: »إن اإلنسان ليس سوى ما يصنعه يف نفسه«. إن هذا هو 

األصل الوجودي األول، والذي يتم التعبري عنه بالنزعة االستبطانية 

أيضاً.

البرشية  فإن  نفسه؛  من  يصنعه  ما  سوى  اإلنسان  يكن  مل  لو 

من  مجموعة  أفعال  سوى  مفهومها  يف  تكون  ال  سوف  بدورها 

الحّد. يسعى سارتر  أن يخرج عن هذا  الناس، وال ميكن لإلنسان 

العامل بوصفه أمراً مستحيالً  الذهاب إىل أبعد من هذا  إىل تصوير 

للبرش. واملفهوم اآلخر الذي يستنتجه سارتر من النزعة االستبطانية 

هو مفهوم االختيار. إن كل فرد من أفراد البرش يختار ذاته بواسطة 

الحرية التي يتمتع بها، ويحدد طريقته وأسلوبه. وإن كل فرد من أبناء 

البرش يعمل باختياره يف الواقع عىل اختيار جميع أفراد البرش أيضاً، 

مبعنى أنه يختار طريقة وأسلوب جميع الناس، وهو ما الذي يجب 

أن يكون عليه اإلنسان.

]1]- سارتر، جان بول، اگزستانسياليسم و اصالت برش )الوجودية وأصالة اإلنسان(، ص 23.
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لقيمة ذلك اليشء  تأييداً  اختيار يشء  يُعّد  القيَمية  الناحية  ومن 

املنتخب أيضاً. وإن تأييد قيمة يشء، تعني كذلك تأييدها بالنسبة 

إىل جميع أفراد البرش. وعليه فإن مسؤولية اإلنسان خطرية للغاية، 

أو ترك اإلنسان  التخيل  ينتقل هنا إىل مفهوم  وإن جان بول سارتر 

اختياره، وكان مسؤوالً عن جميع  اإلنسان حرّاً يف  كان  لو  وشأنه. 

أفعاله، فإنه يشعر بنوع من التخيل؛ إذ ليس هناك أّي قاعدة أخالقية 

عاّمة تشري عليه بفعل هذا اليشء؛ وال يشء يف هذا العامل يرّق له 

ويلطف بحاله. يرى مك كواري »أن مراد سارتر من مفهوم التخيل، 

هو عدم وجود أّي إله يعمل عىل تعيني القيَم، أو يجعل 

»إنسانية مثالية« يجب عىل كل فرد أن يسعى من أجل الوصول إليها؛ 

ويجب عىل كل شخص أن يُبدع قيَمه الخاصة به، وإنه ما دام موجوداً 

أصالة، فهو يجهد من أجل تحقيق قيَمه املنبثقة حقيقة من ذاته«]1].

العبارة  هذه  إىل  سارتر  بول  جان  يصل  املطاف  نهاية  ويف 

املشهورة عن ثيودور دستويفسيك التي يقول فيها: »لو مل يكن الله 

الحقيقة  يعني يف  مباحاً«، وهذا  يُصبح كل يشء  موجوداً، فسوف 

أنصار  فإن  الحال  وبطبيعة  املتعارفة.  لألخالق  وطرداً  نبذاً  والواقع 

سارتر يعمدون الحقاً ـ طبقاً ملفهوم املسؤولية ـ إىل بيان نوع من 

إرشاف اإلنسان عىل أعامله ومامرساته، ولكن علينا يف الوقت نفسه 

أن ال نغفل عن هذه النقطة وهي أن سارتر  يرى كل يشء ـ مبا يف 

الكامل.  إىل  اإلنسان  وصول  دون  يحول  مانعاً  ـ  الله  وجود  ذلك 

]1]- ماك كواري، جون، فلسفه وجودي )الفلسفة الوجودية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد 

سعيد حنايئ كاشاين، ص 212، 1377 هـ ش.
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للكامل  الطالب  ـ  اإلنسان  لهذا  ميكن  كيف  املعلوم  من  وليس 

الله  أن يرتبّع عىل عرش  يريد  القّوة والسلطة والذي  والباحث عن 

ـ أن يرشف ال عىل أعامله فحسب، بل ويرُشف حتى عىل أعامل 

جميع الناس أيضاً: 

رمبا  اسم  مجرّد  سارتر  نظر  وجهة  من  )الله(  »إن 

يُشري ببساطة إىل ذلك الكامل الذي يطالب به كل وجود 

أن  إال  الله،  إىل  مييل  املتناهي  املوجود  إن  إنساين. 

املوجودات،  من  كرثة  العامل  يف  هناك  أن  هي  الحقيقة 

وهذا األمر يحول دون تحقق هذا امليل. نحن ال نستطيع 

بأجمعنا أن نكون آلهة، وعليه فإن اآلخر )الوجود اآلخر( 

يبدو للوهلة األوىل مانعاً يف طريق تحقق الوجود«]1].

ي فلسفة هايدغر
األفكار اإلنسانوية �ف

املعارصة،  املرحلة  فلسفات  يف  اإلنسانوية  األبعاد  بحث  يف 

ال ميكن لنا أن نتجاهل اإلنسانوية يف فلسفة مارتن هايدغر. هناك 

بشأن موقف هايدغر يف البحث عن اإلنسانوية وما إذا كان موقفه 

األبحاث  من  الكثري  هناك  لها؟  معارضاً  أو  اإلنسانوية  مع  متفقاً 

يسعى  اإلنسانوية  بحث  يف  هايدغر  أن  يبدو  ولكن  املطروحة]2]، 

إىل تقديم مفهوم جديد عن اإلنسان وارتباطه بالوجود. إن هايدغر 

ال يرى اإلنسوايات يف عرصه إنسانويات حقيقية. إن اإلنسانويات 

]1]- ماك كواري، جون، فلسفه وجودي )الفلسفة الوجودية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد 

سعيد حنايئ كاشاين، ص 110.

]2]- طوين دايفس، اومانيسم )اإلنسوية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عباس مخرب، ص 65 ـ 95.
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املعارصة ال تزال ـ من وجهة نظره ـ منشغلة باألفكار التقليدية، وال 

متتلك رؤية صحيحة بشأن الحقيقة. إذا أردنا أن نقارن رأي مارتن 

وجب  اآلخرين،  اإلنسانويني  سائر  برؤية  اإلنسانوية  بشأن  هايدغر 

بحثنا  لو  وأما  لإلنسانوية؛  معارضاً  موقفاً  لهايدغر  إن  القول:  علينا 

اآلخرين،  اإلنسانويني  موقف  عن  النظر  بغض  هايدغر  إنسانوية 

وجب القول: إن موقفه اإلنسوي موقف خاص؛ حيث يشتمل عىل 

آرائه األنطولوجية الخاصة يف هذا املجال. وبطبيعة الحال فقد نشأ 

هذا الفهم املتناقض آلراء هايدغر من بيانه املعّقد يف كتابه )الوجود 

والزمان(؛ وهذا بدوره هو مكمن سوء فهم جان بول سارتر؛ حيث 

واجه رّدة فعل رصيحة من مارتن هايدغر. 

يعمد هايدغر يف كتابه )الوجود والزمان( من خالل مفاهيم من 

قبيل: الفعل، واالنفتاح أمام الوجود، واإلرصار ـ مام نشاهده عىل 

خاّصة،  إنسانوية  تصوير  إىل  ـ  الوجوديني  الفالسفة  أغلب  لسان 

الظن  به  يذهب  حيث  سارتر؛  بول  جان  وهم  يستحث  الذي  األمر 

إىل أن اإلنسانوية املنشودة ملارتن هايدغر هي ذات اإلنسانوية التي 

ذكرها يف خطبته املعروفة بعنوان »الوجودية ومذهب اإلنسانوية«. 

إن الوجود اإلنساين ـ من وجهة نظر سارتر ـ قبل أن يحتوي عىل 

ماهية، يخلق مبساعدة نشاطه اإلرادي وجوده امللموس والعيني. 

وإن  اإلنسان،  وجوهر  ماهية  ذات  هو  اإلنسان  نشاط  فإن  وعليه 

التخاذ القرار والعزم دوراً أصلياً يف نشاط اإلنسان، وإن اتخاذ القرار 

وعقد العزم يف حّد ذاته من تداعيات اختيار املوضوع. إن سارتر 

من خالل إلقاء عبارة »الوجود متقدم عىل املاهية« قد اعترب مارتن 

هايدغر موافقاً له يف هذا الشأن.
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يفصل  اإلنسانوية]1]،  باب  يف  رسالة  يف  هايدغر  مارتن  أن  بيد 

موقفه عن جان بول سارتر، ويرى أن ذهن سارتر ال يزال مستغرقاً يف 

التفكري التقليدي الخاص باليشء يف قبال املوضوع، يف حني أن 

كل جهد هايدغر يف الوجود والزمان يركز عىل تقديم رؤية متحررة 

عن الذاتانية]2]. 

نظر  وجهة  من  ـ  املاهية«  عىل  الوجود  »تقدم  »إن 

مارتن هايدغر ـ »هو ذات التفكري ما بعد الطبيعي الذي 

كان موجوداً يف فلسفة الوجود عىل مدى سنوات، وكان 

يتم طرحه عىل الدوام مع تقدم املاهية عىل الوجود. مل 

يقم جان بول سارتر بسوى قلب هذه املعادلة، مع بقاء 

االرتباط بني الوجود واملاهية. مبعنى أن مصري الوجود 

مل يتم تحديده، ومل يتم التفكري به«]3]. 

يرى هايدغر  أن »الوجود« مسألة منسية يف تفكري أكرث الفالسفة، 

كل  فإن  التفكري،  حيّز  يف  تدخل  مل  الوجود  حقيقة  دامت  و»ما 

أنطولوجيا ستبقى من دون أساس«]4]. إن املفكرين الكبار من أمثال 

رينيه ديكارت وإميانوئيل كانط من خالل االستفادة من األسلوب 

التقليدي يف التقابل بني اليشء والوضوع كانوا يفكرون عىل الدوام 

[1[- A letter on  Humanism.

[2[- Subjectivism.

]3[- Martin Heidegger, Letter on Humanism, p. 159, In: George F. Meleevn )ed.(; 

Readings in the Philosophy of Existence; Vol. 1, p. 159.

]4]- خامتي، محمود، جهان در انديشه هايدگر )العامل يف فكر هايدغر(، ص 41، 1387 هـ 

ش. )مصدر فاريس(.
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بشكل ذاتاين]1]. يذهب ديكارت إىل اعتبار جوهر املفكر أصاًل يف 

عامالً  املفكر  اعتبار جوهر  إىل  كانط  يذهب  املوضوع، يف حني 

موحداً ورشطاً رضورياً يف املعرفة. وسار جان بول سارتر عىل ذات 

بوابة لحرية اإلنسان.  أفكر«  »أنا  الـ  النهج، وعمد إىل تعريف  هذا 

هذه  تناسيه يف جميع  تم  قد  هايدغر  نظر  وجهة  من  »الوجود«  إن 

األفكار؛ وذلك ألن الجميع يعترب الوجود تابعاً للمعرفة بشكل وآخر، 

اعتبار  يجب  األمر  هذا  من  وللتحرر  الوجود.  إثبات  بصدد  وصار 

املعرفة تابعاً للوجود]2].

تعريف اإلنسانوية من وجهة نظر مارتن هايدغر

التأمل  بقوله: »هي  يعمد مارتن هايدغر إىل تعريف اإلنسانوية 

إن  إنسانياً«.  ال  وليس  إنسانياً]3]،  اإلنسان  يكون  ليك  واملراقبة 

الالإنساين كائن منفصل عن ماهيته الحقيقية؛ ولكن يجب البحث 

أو  لإلنسان؟  الحقيقية  املاهية  هي  ما  القائل:  للسؤال  جواب  عن 

عىل حّد تعبري مارتن هايدغر: ما هي إنسانية اإلنسان؟

ذلك  من  اإلنسان.  ماهية  تعريف  بشأن  اآلراء  من  العديد  هناك 

ضمن  تتحقق  اإلنسان  إنسانية  أن  يرى  ـ  مثالً  ـ  ماركس  كارل  أن 

ويف  اجتامعي.  كائن  هو  »الطبيعي«  اإلنسان  وإن  »املجتمع«. 

»املجتمع« يتم ضامن »طبيعة« اإلنسان؛ مبعنى مجموع »حاجاته 

[1[- Subjectivism.

]2]- خامتي، محمود، جهان در انديشه هايدگر )العامل يف فكر هايدغر(، ص 41، 1387 هـ 

ش. )مصدر فاريس(..

]3[- Homo humanus.
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الطبيعية« بشكل منظم. ومن وجهة نظر املسيحية يتّم تحديد إنسانية 

اإلنسان من خالل متييز اإلنسان من اإللوهية.

يرى مارتن هايدغر: 

الجمهورية  للمرّة األوىل يف  الحقيقية قد ظهرت  اإلنسانية  »أن 

اإلنساين  اإلنسان  بني  واملواجهة  التقابل  عرب  وذلك  الرومانية، 

اإلنسان  هو  اإلنساين  اإلنسان  من  املراد  إن  الرببري]1].  واإلنسان 

التعاليم  تجسيد  خالل  من  الرومية  الفضائل  يسلك  الذي  الرومي 

اكتساب  هو  اليونانية  التعاليم  من  املراد  إن  اليونانية.  البيديا]2]  أو 

التعبري  تّم  وقد  الحَسن]4].  السلوك  يف  واملهارة  والتبّحر  الفضل]3] 

عن هذا املفهوم بـ )اإلنسانية(]5]«]6]. 

إن هذه اإلنسانوية تتكرر يف مرحلة عرص النهضة يف القرنني الرابع 

يتم طرح مسألة  إيطاليا، ومن هنا  للميالد يف  عرش والخامس عرش 

»اإلنسانية« ومن ورائها التعليم]7].]8] والذي يُراد من الالإنسانية يف هذه 

املرحلة هو الرببرية والسيكوالستية يف العصور الوسطى. كام نشاهد 

يف القرن الثامن عرش للميالد اتجاها ينحو إىل ربط اإلنسانوية بإنسانية 

[1[- Homo Barbarus.

[2[- Paideia.

]3[- Eruditio.

]4[- Institutio in bonas artes.

]5[- Humanitas.

]6]- مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول النزعة اإلنسانية(؛ الرنس كهون، از 

مدرنيسم تا پست مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 287.

]7[- Paideia 

]8]- املصدر أعاله.
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املرحلة القدمية؛ من قبيل اإلنسانويات الذي تحّدث عنها كل من 

يوهان غوته]1] وماكس شيللر. وبطبيعة الحال فقد ظهرت إنسانويات 

أخرى أيضاً، ولكنها ال تعود إىل املرحلة القدمية. 

العهود  إىل  عودة  أّي  تستلزم  ال  ماركس  كارل  إنسانوية  »إن 

جان  إنسانوية  إىل  بالنسبة  األمر  وهكذا  القدمية.  والعصور 

الوجودية. كام أن اإلنسانوية  بعنوان  يُعرّب عنها  التي  بول سارتر 

الفالح  أجل  تعاليمها من  يكون كل يشء يف  التي  ـ  املسيحية 

والسعادة الروحية لإلنسان ـ ال تعود إىل املرحلة القدمية«]2].

يف النوع األخري من اإلنسانويات ـ أي: تلك التي ال تعود إىل 

عىل  اإلنسان  تشجيع  إىل  السعي  تّم  ـ  القدمية  املرحلة  إنسانوية 

إن  وفضائله.  قيَمه  اكتشاف  نحو  ودفعه  األصيلة  إنسانيته  اكتساب 

جميع هذه اإلنسانويات عىل الرغم من االختالف الكبري فيام بينها، 

الهدف  ـ تشرتك من حيث  ـ من وجهة نظر مارتن هايدغر  أنها  إال 

الخاصة يف  التعاليم واملفاهيم  أو من حيث  واألساس واألسلوب 

نقطة واحدة، وهي أن 

»إنسانية اإلنسان اإلنساين قد تّم تعيينها من ذي قبل 

التاريخ،  وعن  الطبيعة،  عن  الثابت  التعبري  أساس  عىل 

]1]- يوهان فولفغانغ فون غوته )1749 ـ 1832 م(: أحد أشهر أدباء أملانيا املتميزين. ترك إرثاً 

واألدبية  الشعرية  الحياة  األثر يف  بالغ  له  وكان  والعاملية،  األملانية  للمكتبة  وثقافياً ضخامً  أدبياً 

والفلسفية. وقد تنّوع أدبه ما بني الرواية والكتابة املرسحية والشعر. )املعرّب(.

]2]- مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول النزعة اإلنسانية(؛ الرنس كهون، از 

مدرنيسم تا پست مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 287.
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وعن العامل، وعن بنية العامل«]1].

 إن مشكلة جميع هذه اإلنسانويات تكمن ـ من وجهة نظر مارتن 

هايدغر ـ يف أنها تقوم عىل ما بعد الطبيعة أو تحّول نفسها إىل بناء 

ينتمي إىل ما بعد الطبيعة. إن املراد من ما بعد الطبيعة هو »تعيني 

تعمل  أن  إطار وعنوان، دون  فرضية ضمن  بوصفها  اإلنسان  ماهية 

أوالً عىل تحديد حقيقة الوجود«]2]؛ وعىل هذا األساس فإن جميع 

هذه اإلنسانويات تنتمي إىل ما بعد الطبيعة، وما دامت ال تتعرّض 

اإلنسان،  مباهية  الوجود  وارتباط  الوجود  حقيقة  عن  السؤال  إىل 

سوف تبقى عىل ما هي عليه من االنتامء إىل ما بعد الطبيعة. 

»إن ما بعد الطبيعة ال تطرح السؤال املرتبط بحقيقة 

تعلق  كيفية  عن  تسأل  ال  فإنها  هنا  ومن  الوجود.  ذات 

مل  السؤال  هذا  إن  أبداً.  الوجود  بحقيقة  اإلنسان  ماهية 

يتم طرحه من ِقبل ما بعد الطبيعة حتى اآلن ... وال يزال 

الوجود يتوقع من اإلنسان أن يعيد استذكاره بوصفه ]أمراً[ 

جديراً بالتفكري«]3].

كشف ماهية اإلنسان

إىل  اإلنسان  ماهية  عن  الكشف  أجل  من  هايدغر  مارتن  يلجأ 

]1]- مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول النزعة اإلنسانية(؛ الرنس كهون، از 

مدرنيسم تا پست مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 288.

]2]- املصدر أعاله.

]3]- املصدر أعاله، ص 289.
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استعامل مفردة »Ansprechen« مبعنى االستدعاء بواسطة الوجود. 

الخطاب إىل شخص،  توجيه  الكلمة هو  لهذه  املعنى األصيل  إن 

كام تستعمل يف معنى املطالبة بيشء وإرادته أيضاً. يبدو أن مارتن 

هايدغر يوّجه »الخطاب« إىل الوجود، كام أنه »يطالب« بذلك أيضاً. 

ورمبا أمكن الجمع بني مفهومي »املطالبة« و»توجيه الخطاب« يف 

اللغة الفارسية]1].

للكشف عن ماهية اإلنسان يجب أن يُستدعى من قبل الوجود. 

»إمنا عىل أساس مثل هذه الدعوة ميكن لإلنسان العثور عىل املوقع 

الوجود  أن يقرتب من  فيه ماهيته«]2]. إن عىل اإلنسان  الذي تقطن 

يك يتمكن بهذه الطريقة من إدراك ذاته. ويلجأ مارتن هايدغر إىل 

 »Ek« إن االستفادة من تركيب .»sistence«و »Ek« استعامل كلمتي

لجان   »Existence« مع  املقابلة  إطار  يف  يأيت  إمنا   »sistence«و

بول سارتر، ليُفهم من ذلك أن اإلنسان منفتح عىل حقيقة الوجود. 

يرى مارتن هايدغر أن إنسانوية سارتر »Existence« تؤخذ بوصفها 

لـ  الفذة  الوضعية  تؤخذ  وال  الوجوديات،  سائر  بني  من  وجودية 

 Lichtung des( اإلنسان يف قبال الوجود« مبعنى إيضاح الوجود«

Seins( من قبل اإلنسان بنظر االعتبار]3]. »إن الحفاظ عىل الذات يف 

ضوء الوجود، هو ذات اليشء الذي أدعوه بـ )Ek-sistence( وقوف 

]1]- مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول النزعة اإلنسانية(؛ الرنس كهون، از 

مدرنيسم تا پست مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 286.

]2]- املصدر أعاله.

]3]- بابك أحمدي، معامي مدرنيته )لغز الحداثة(، ص 124، 1377 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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اإلنسان يف الخارج«]1]. إن التفكري يف حقيقة الوجود هو تفكري بـ 

)Ek-sistence( وقوف اإلنسان يف الخارج أيضاً. إن الوقوف خارجاً 

ال ميكن نسبته إال ملاهية اإلنسان؛ ألن اإلنسان وحده هو املنشغل 

مبصري وعاقبة الوقوف خارجاً. 

»إن الوقوف خارجاً ال ميكن التفكري به بوصفه أسلوباً خاصاً من 

بني سائر أنحاء املوجودات األخرى«]2].

خارجاً  الوقوف  مفهوم  بني  الخلط  هايدغر  مارتن  يتحاىش 

الوجود  مفهومي  أن  يرى  فهو  للوجود]3].  التقليدي  املفهوم  وبني 

واملاهية]4]؛ حيث الوجود يعني الواقعية والفعلية]5] واملاهية تعني 

اإلمكان، يقعان يف قبال بعضهام، وكالهام مفهوم يفوق الطبيعة؛ إال 

أن الوقوف خارجاً ميتاز من مفهوم ما بعد الطبيعة. 

 )Standing-out( خارج  الوقوف  يعني  خارجاً  الوقوف  »إن 

أو  الفعلية  يعني  فهو   )Existence( الوجود  وأما  الوجود؛  حقيقة 

الواقعية يف قبال اإلمكان البحت مبعنى التصّور«]6]. 

إن اإلجابات التي يتم بيانها عن األسئلة ـ التي يتم طرحها عن 

]1]- مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول النزعة اإلنسانية(؛ الرنس كهون، از 

مدرنيسم تا پست مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 290.

]2]- املصدر أعاله.

]3[- Existentia 

]4[- Essentia 

]5[- Actualitas 

]6]- املصدر أعاله، ص 292.
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تصوير  عىل  تعمل  ـ  اليشء  وهوية  ماهية  أو  اليشء  وجود  أصل 

تظهر  اليشء واملوضوع، وال  إطار  للموجود يف  الحقيقية  املاهية 

حقيقة الوجود أبداً؛ ولكن عندما يقال مثالً: »إن اإلنسان هو الواقف 

خارجاً«، جواباً عن السؤال عن »ماهية«]1] اإلنسان؛ فإن السؤال ال 

يكون عاّم إذا كان اإلنسان موجوداً حقيقة، وما هي ماهيته إذا كان 

الخارجي  الوقوف  تحقق  طريقة  عن  هو  إمنا  السؤال  بل  موجوداً؛ 

لإلنسان.

اكتشاف ماهية اإلنسان من خالل تحليل الدازاين

يلجأ مارتن هايدغر إىل استعامل كلمة الدازاين لتوضيح مفهوم 

اإلنسان،  ووجود  الدازاين  بني  وثيق  ارتباط  هناك  خارجاً.  الوقوف 

ومن هنا فقد متّت ترجمة هذه الكلمة يف الرتجامت األوىل لنصوص 

هايدغر بـ »الواقعية اإلنسانية« وقد حظي هذا األمر باستحسان من 

قبل هايدغر]2].

إن مراد هايدغر من الدازاين هو »أن اإلنسان يفتح ماهيته حيث 

وحده  هناك  الوجود  هذا  إن  الوجود.  نور  أي   ،]Da[ هناك  يكون 

الوجود«]3].  حقيقة  يف  خارجاً  للوقوف  األساسية  الصفة  حامل 

]1]- يتعمد مارتن هايدغر وضع »املاهية« بني معقوفتني، ليؤكد عىل أن املاهية ال ينبغي تعيينها 

 Esse existintia( بواسطة الكيان الوجودي )Esse Essen Tiae( عىل أساس الوجود املاهوي لـ

…(؛ بل يجب تعيينها عىل أساس الوقوف الخارجي.

]2]- روجيه فورنو، فلسفه هاي هست بودن )فلسفات الكينونة والوجود(، ص 222.

]3]- مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول النزعة اإلنسانية(؛ الرنس كهون، از 

مدرنيسم تا پست مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 291.
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مفهوم  وإدراك  تحليل  إىل  العبارة  هذه  يف  يسعى  هايدغر  أن  يبدو 

الوجود ـ املشتمل عىل صفة الوقوف خارجاً ـ بشكل صحيح، من 

خالل تحليل موجود مثل اإلنسان، حيث يرتبط مع الوجود دامئاً؛ 

هو  والذي  منه  يريده  الذي  الخاص  باملعنى  الدازاين  تحليل  أي: 

عبارة عن التعيّنات والخصائص البارزة لوجود وكينونة اإلنسان من 

حيث كونه مبيّناً للوجود باملعنى العام؛ ومن هنا فإن الدازاين ـ يف 

تعبري هايدغر ـ عبارة عن مفتاح لفهم تفكريي، ولكن تم التعبري عن 

ذلك بالكثري من العبارات الخاطئة. يرى مارتن هايدغر أن الدازاين 

العامل ال  وإن  اإلنسان،  لفظ  املطاف  نهاية  عليه يف  يطلق  »وجود 

وبطبيعة  فقط«]1].  موجوداً  الدازاين  كان  إذا  إال  الوجود  له  يكتب 

 ،»Dasein« الحال فإن مارتن هايدغر يكتب الدازاين تارة عىل شكل

وتارة أخرى عىل شكل »Da-sein«، ويبدو أنه يهدف من وراء ذلك 

إىل بيان نوعني من الرؤية إىل الدازاين.

الـ »Istentiale« حيث يستفاد فيه من  الـ »Dasein« يرادف  إن 

يف  الوجود  لحاظ  فيه  ويتّم  الوجود،  إىل  للوصول  اإلنسان  دراسة 

الكتشاف  بداية  نقطة  اإلنسان  يكون  هنا  ومن  اإلنسان؛  إىل  نسبته 

مفهوم  يكمن  فهناك   »Da-sein« الـ  مصطلح  يف  وأما   الوجود، 

أجل  من  الوجود  دراسة  من  فيه  البدء  يتم  حيث  الطبيعة،  فوق  ما 

الوصول إىل اإلنسان، ويتم فيه لحاظ اإلنسان بالنسبة إىل الوجود. 

منفتح  اإلنسان من حيث هو  »Dasein« هو  الـ  إن  وبعبارة أخرى: 

]1]- خامتي، محمود، جهان در انديشه هايدگر )العامل يف فكر هايدغر(، ص 89، 1387 هـ 

ش. )مصدر فاريس(.
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Da-« الـ  أن  حني  يف  الوجود،  عىل   )»Aletheia« اليونانية:  )يف 

sein« هو اإلنسان من حيث كونه مظهر الوجود. إن الذي يتّم بيانه 

»Da-sein«، يف  الـ  هو  سارتر  بول  لجان  املنشودة  اإلنسانوية  يف 

حني أن املنشود بالنسبة إىل مارتن هايدغر هو الـ »Dasein«. »إن 

بوصفه  تجربته  العمل عىل  يجب  األمور  متقدم عىل جميع  هو  ما 

موضعاً ومكاناً؛ أي: بوصفه مساحة لحقيقة الوجود، وأن يتم العمل 

عىل إظهاره بلفظ )Dasein(«]1]. وبطبيعة الحال فإن هايدغر يعترب 

وجود اإلنسان رشطاً عىل كل حال، وكأننا حيثام أردنا االقرتاب من 

البدء من اإلنسان، وهذا هو اليشء  أمامنا سوى  الوجود، ال يكون 

الذي تستفاد منه اإلنسانوية؛ مبعنى أن اإلنسان هو نقطة االنطالق 

يف عملية التفكري بشأن الوجود.

كتاب  يف  عنها  تحّدث  التي  اإلنسانوية  أن  هايدغر  مارتن  يرى 

وجميع  سارتر  إنسانوية  مع  املقارنة  يف  ـ  هي  والزمان(  )الوجود 

اإلنسانويات السابقة عليها ـ ضّد اإلنسانوية. وقد أدى هذا األمر إىل 

سوء فهم البعض آلراء مارتن هايدغر، ومن هنا فقد اعتربوا »رسالة 

أن  يبدو  حني  يف  لإلنسانوية.  مناهضة  لهايدغر،  اإلنسانوية«  حول 

إنسانوية  نوع  من  هي  التي  اإلنسانويات  رفض  إىل  يعمد  هايدغر 

سارتر، ليطرح بدالً منها إنسانوية جديدة يف قبالها]2]. 

]1]- روجيه فورنو، فلسفه هاي هست بودن )فلسفات الكينونة والوجود(، ص 223.

]2]- غريغوري بروس سميث؛ نيتشه، هايدگر و گذار به پسامدرنيته )هايدغر والعبور إىل ما بعد 

الحداثة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عيل رضا سيد أحمديان، ص 285؛ خامتي، محمود، جهان 

معامي  أحمدي،  بابك  ش؛  هـ   1387  ،41 ص  هايدغر(،  فكر  يف  )العامل  هايدگر  انديشه  در 

مدرنيته )لغز الحداثة(، ص 124، 1377 هـ ش.
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التعّينات  وأسمى  أعىل  أن  هو  الوحيد  األمر  »إن 

عىل  بدورها  تعمل  ال  اإلنسان،  ماهية  عن  اإلنسانوية 

التي  الرؤية  أن  لإلنسان، مبعنى  الحقيقي  التقييم  تجربة 

بيانها يف كتاب الوجود والزمان تأيت إىل الضّد من  يتّم 

الرؤية  هذه  أن  تعني  ال  الضدية  هذه  أن  إال  اإلنسانوية، 

تتجه إىل مناهضة اإلنسانوية، وتدافع عن الالإنسانوية ... 

لو فكرنا عىل الضّد من اإلنسانوية، فإن السبب يف ذلك 

يعود إىل أن اإلنسانوية ال تضع إنسانية اإلنسان يف الذروة 

التي يستحقها«]1]. 

التي تعمل  الوصول إىل اإلنسانوية  إن مارتن هايدغر من أجل 

عىل تحقيق القيمة الحقيقية لإلنسان، يعمل عىل إزاحة اإلنسانويات 

وشخصاً،  ناطقاً،  حيواناً  بوصفه  اإلنسان  تصوير  عىل  تعمل  التي 

وكائناً ميتلك روحاً وجسداً.

» لة الوجود »المل�ت ف اإلنسان بم�ف

إن الوجه اآلخر من إنسانوية هايدغر، يكمن يف مفهوم اإللقاء]2]. 

وقد تعرض يف موردين من كتابه »رسالة حول اإلنسانوية« إىل مفهوم 

تقريب  عىل  يعمل  املوردين  هذين  من  واحد  ويف  »اإللقاء«]3]. 

مفهوم »اإللقاء« من مفهوم »االستدعاء« بواسطة الوجود. إن رشف 

]1]- مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول اإلنسوية(؛ الرنس كهون، از مدرنيسم 

تا پست مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 294.

[2[- Throwness 

]3]- مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول اإلنسوية(؛ الرنس كهون، از مدرنيسم 

تا پست مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 294 ـ 303.
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اإلنسان يكمن يف هذا اليشء وهو: االستدعاء بواسطة ذات الوجود 

لتوفري الحامية والدفاع عن حقيقة الوجود. إن هذه الدعوة تتم عىل 

شكل إلقاء يتجذر فيه إلقاء الكينونة هناك.

يعمل مارتن هايدغر عىل تصوير إنسويته عىل النحو اآليت، وهو 

أن اإلنسان قد تم »إلقاؤه« بواسطة ذات الوجود يف حقيقة الوجود، 

الحامية  عىل  ـ  خارجاً  الوقوف  من  النوع  هذا  خالل  من  ـ  ليعمل 

كام  للموجود  الوجود  نور  يف  ليظهر  الوجود؛  حقيقة  عن  والدفاع 

هو  هايدغر  عبارة  يف  والدفاع  الحامية  من  املراد  إن  موجود.  هو 

حمل الهاجس]1] والخشية عىل الوجود. إن مارتن هايدغر ال يبحث 

يف كيفية إلقاء اإلنسان يف الوجود، ويراه متطابقاً مع مصري وجود 

الوجود. ويف الحقيقة فإنه طبقاً لهذا املصري يجب عىل اإلنسان أن 

يدافع عن حقيقة الوجود، »إن اإلنسان هو راعي الوجود«]2]. ويف 

موضع آخر يعمد هايدغر إىل استعامل عبارة »الجار«؛ حيث يقول: 

»إن اإلنسان هو جار الوجود«]3]. إن مارتن هايدغر يسعى يف جميع 

هذه العبارات إىل التقرّب بشكل وآخر من الوجود األصيل )وجود 

الوجود(، وربطه مباهية اإلنسان )الوجود األصيل لإلنسان(؛ مبعنى 

املاهية اإلنسانية التي يتم بيانها بعناوين من قبيل: الوقوف خارجاً، 

الوجود،  وجار  الوجود،  وراعي  واالستدعاء،  واإللقاء،  والدازاين، 

ويسعى مارتن هايدغر يف كل واحد منها إىل االقرتاب من الوجود 

[1[- Care.

]2]- مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول النزعة اإلنسانية(؛ الرنس كهون، از 

مدرنيسم تا پست مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 33.

]3]- املصدر أعاله.
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يتم الكشف عن وجود  بشكل وآخر. ويف هذا االقرتاب يتجىل أو 

الوجود أو الواجد يف مقام الواجد. إن اإلنسان منفتح عىل الوجود، 

وهو يعمل يف هذا االنفتاح عىل إظهار وجوده أيضاً: »إن الدازاين 

يحتوي يف ذاته عىل االنفتاح عىل الوجود«]1]. وكأنه ـ مع يشء من 

التسامح ومن خالل التعبري التقليدي ـ يتم إقامة نوع من التالزم بني 

وجود الوجود، ووجود الدازاين أو اإلنسان؛ حيث يكون ظهور كل 

واحد من هذه األمور رهناً بظهور اآلخر.

حول  »رسالة  كتاب  من  عبارة  يف  ـ  هايدغر  مارتن  عمد  لقد 

إىل  أعاله  املذكورة  املفاهيم  هذه  جميع  ضّم  إىل  ـ  اإلنسانوية« 

بعضها؛ إذ يقول:

»إن ماهية اإلنسان تكمن يف أنها تستهلك يف يشء 

بوصفه  اإلنسان  تصوير  يتم  حيث  اإلنسان،  من  أكرب 

]1]- يتم توضيح مفهوم االنفتاح عىل الوجود ـ يف موضع من »رسالة حول اإلنسوية« ـ من خالل 

اإلحالة إىل مفهوم الكينونة يف العامل، عىل النحو اآليت: إن املراد من الكينونة يف العامل، هو فعلية 

الوجود، وامتالك الوجود. وتعاطي وجود اإلنسان مع امتالك العامل. فإذا كان للشخص وجود، فلديه 

العامل أيضاً؛ ومن هنا فإن معنى »يف« ليس مفهوماً مكانياً، بل يعني انشغال يشء بيشء آخر. كام 

أن املراد من »العامل« ليس الطبيعة. إن الطبيعة واحدة من األمور التي تنكشف يف العامل. إن العامل 

ساحة حضور الطبيعة وحضور اإلنسان. يرى هايدغر أن معرفة كل يشء إمنا تكون من خالل التدقيق 

ومقارنته بالوجود ومقدار انفتاحه أمام الوجود. »إن العامل يعني انفتاح الوجود. إن اإلنسان موجود، 

وإن اإلنسان ما دام موجوداً فهو واقف خارجاً. إن اإلنسان املاثل أمام الخارج يقف عىل انفتاح 

الوجود، وهو االنفتاح الذي ميثل ذات الوجود، والوجود الذي هو بصفة اإللقاء ... قد حصل عىل 

ماهية اإلنسان. إن اإلنسان من خالل اإللقاء يقف عىل هذه الشاكلة »يف« انفتاح الوجود. إن »العامل« 

هو نور الوجود الذي يتجىل فيه اإلنسان يف صلب ماهية إلقائه. إن »الكينونة يف العامل« تحدد ماهية 

الوقوف خارجاً؛ وذلك عىل هذا النحو وهو أن الوقوفـ  ]ek-[ خارجاـً  يصبح وقوفاً منفتحاً«. انظر: 

مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول اإلنسوية(؛ الرنس كهون، از مدرنيسم تا پست 

مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 308؛ خامتي، محمود، جهان در انديشه هايدگر 

Being and Time, p. 92 العامل يف فكر هايدغر(، ص 56؛(
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أكرث  تعني:  من«  »أكرب  إن   ... بالعقل  يتمتع  حياً  كائناً 

أصالة، وعليه فهو أكرث ماهوية من حيث املاهية؛ بيد أن 

ليس  اإلنسان  إن   ... اإللقاء  حالة  يف  واقع  اإلنسان   ...

 ... الوجود  إن اإلنسان هو راعي  سيد املوجودات، بل 

للراعي، حيث  املاهوي  الفقر  يحصل عىل  اإلنسان  إن 

يكمن رشفه يف أنه: يُدعى من قبل ذات الوجود من أجل 

الدفاع عن حقيقة الوجود. إن هذه الدعوة تتم عىل شكل 

إلقاء؛ حيث يتجذر فيه إلقاء الكينونة هناك. إن اإلنسان 

... هو ذلك املوجود الذي يكون وجوده مبثابة الوقوف 

خارجاً عبارة عن السكن بالقرب من الوجود. إن اإلنسان 

جار الوجود«]1].

تعترب  ـ  هايدغر  مارتن  نظر  وجهة  من  ـ  اإلنسانوية  هذه  إن 

إنسانية اإلنسان عىل أساس القرب من الوجود، ويضفي عىل مفردة 

اإلنسانوية مفهوماً جديداً. من أجل تعيني املفهوم الجديد ملفردة 

ثم  أصالة،  أكرث  نحو  عىل  اإلنسان  ماهية  تجربة  يجب  اإلنسانوية 

العمل بعد ذلك عىل إظهار مدى تطابق هذه املاهية مع مصريها. 

أن تحّدث عنه  ما سبق  األكرث أصالة هي  اإلنسان  ماهية  إن تجربة 

مارتن هايدغر بقوله: 

وهو  خارجاً.  وقوفه  يف  تكمن  اإلنسان  ماهية  »إن 

أساس  عىل  أي  املاهية؛  مستوى  عىل  املهم  الوقوف 

إىل  الوجود  معه  يعمل  الذي  الحّد  إىل  الوجود،  ذات 

]1]- مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول النزعة اإلنسانية(؛ الرنس كهون، از 

مدرنيسم تا پست مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 303.



249 الفصل السابع: اإلنسانوّية في المرحلة المعاصرة

الدفع باإلنسان بوصفه واقفاً يف الخارج من أجل الدفاع 

وعندها  الحقيقة.  هذه  ذات  يف  الوجود  حقيقة  عن 

أساسية  اإلنسان  ماهية  أن  مبعنى:  اإلنسانوية  ستكون 

لحقيقة الوجود«]1].

ي دائرة وجود الدازاين
وجود األشياء ووجود اآلخرين �ف

وجود  جلب  عن  عبارة  هايدغر  إنسانوية  من  اآلخر  الوجه  إن 

األشياء واآلخرين يف ساحة وجود الدازاين. إن وجود األشياء، يف 

رؤية هايدغر ـ ينظر تارة إىل اليشء الخارجي عىل شكل موضوع 

النظرة  إن  اليد«]2].  ـ  يف  ـ  »حارض  يشء  شكل  عىل  أخرى  وتارة 

مع  الفعال  والتعاطي  األنس  إمكان  اإلنسان  من  تسلب  األوىل 

األشياء، وهذا هو الحال يف التفكري التقليدي أيضاً، وأما يف النظرة 

الثانية، فيكون األمر كذلك يف حياتنا اليومية وتعاطينا مع األشياء، 

بحيث  الوجود،  حجاب  من  تظهر  األشياء  »إن  الشاكلة،  هذه  عىل 

تعمل عىل إظهار جوهر وجودها«]3].

إن دليل التفكري باليشء »الحارض ـ يف ـ اليد«، هو قرب ونسبة 

تقريب األشياء من  يعمل عىل  اإلنسان كائن  إن  إلينا.  ذلك اليشء 

الفواصل  التقليل من  بعضها، ويعمل بشوق مقرون بهواجسه عىل 

الضوء«،  بقعة  إىل  باألشياء  »يأيت  اإلنسان  إن  األشياء.  وبني  بينه 

]1]- مارتن هايدغر، »نامه درباره انسان گرايئ« )رسالة حول النزعة اإلنسانية(؛ الرنس كهون، از 

مدرنيسم تا پست مدرنيسم )من الحداثة إىل ما بعد الحداثة(، ص 305.

[2[- at Hand Presence

]3[- Heidegger; Being and Time; p. 98.
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خالل  ]1]من  توجيهها  عىل  ويعمل  لوجودها،  موضعاً  ويخصص 

تقليص الفاصلة بينه وبني األشياء.

وجود اآلخرين: إن هايدغر يعمل عىل جلب وجود اآلخرين إىل 

ساحة وجود الدازاين أيضاً. إن املجتمع جزء من وجود الدازاين. 

وهو يذهب إىل االعتقاد بأن 

»الدازاين موجود خارجي، ومرتبط باآلخرين، وفعال 

اجتامعيته  من  الرغم  عىل  الدازاين  أن  بيد  واجتامعي، 

بشكل ملحوظ، إال أنه مييل إىل العزلة والعمل األحادي 

الشوق  إىل  املفتقرة  الرؤية  إىل  مييل  أنه  أي  واملنفرد؛ 

ـ  أموراً حارضة  والحامس، والنظر إىل األشياء بوصفها 

يف ـ اليد«]2]. 

اآلخرين؛  قبل  من  الدازاين  وجود  تحديد  يتّم  الحالة  هذه  يف 

مبعنى أن الدازاين ال يُظهر نفسه كام ينبغي: 

عىل  يجب  األصيل،  الوجود  إىل  الوصول  أجل  »من 

الفرد أن يكون مساهامً بشكل فاعل، وأن يكون عىل تواصل 

مبارش مع الوجودات األخرى. إن األصالة بوجودها األصيل 

تحتاج إىل أسلوب جديد من االرتباط مع جميع الناس«]3].

اإلنسانوية اإللحادية

املخالفة  اآلراء  أكرث  تحمل  التي  ـ  اإللحادية  اإلنسانوية  إن 

[1[- Directionality.

[2[- Ibid, p. 163.

]3[- Ibid, p. 168.
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للدين عدائية، وال سيام بعد القرن التاسع عرش للميالد ـ تذهب إىل 

االعتقاد بإن »اإلنسانوية« يجب أن تكون ـ بهذا االعتقاد القائل بأن 

اإلنسان هو مركز ثقل الوجود ـ بديالً عن محورية الله يف األفكار 

الدينية. ويف الحقيقة فإن اإلنسانوية اإللحادية تذهب إىل االعتقاد 

بوجوب أن تظهر بعض املدارس واملذاهب بالتدريج لتمأل الفراغ 

الذي خلفه غياب الله، والخيار األفضل يف هذا الشأن هو »اإلنسان« 

واألفكار اإلنسانوية. إن اإلنسان يف هذه املدارس وجود أصيل، يف 

حني يُعّد وجود الله من االعتبارات الذهنية، وأنه من صنع واختالق 

التوّجه إىل  الذهنية، يجب  الوجودات  وللتخلّص من هذه  الذهن. 

األمور املحسوسة وامللموسة والقابلة للمشاهدة والقابلة لإلثبات. 

يتّم بيان هذا املطلب يف الفقرة األوىل من اإلعالن الثاين لإلنسانوية 

من  بوصفنا  »نحن  يقول:  حيث  وصارخ؛  رصيح  بشكل  اإللحادية 

األفراد غري املتدينني نبدأ يف أبحاثنا من اإلنسان ال من الله، ومن 

الطبيعة ال من الالهوت«]1]. ليس لإلنسويني اإللحاديني رؤية مستقلة 

أوجست  أمثال:  من  فالسفة  من  آراءهم  يقتبسون  وإمنا  العادة،  يف 

كونت، ولودفيغ فويرباخ، وكارل ماركس، وفريدريك نيتشه.

ي تفك�ي أوجست كونت
اإلنسانوية اإللحادية �ف

لقد تحّدث أوجست كونت يف تقسيمه املعروف بشأن املراحل 

الربانية  الحالة  كاآليت:  وهي  حاالت،  ثالث  عن  للبرش،  الفكرية 

العلمية  والحالة  )التجريدية(،  الطبيعية  بعد  ما  والحالة  )الخيالية(، 

الطبيعية  بعد  ما  الدين يف املرحلة  (، ويضع  الثبوتية  أو  )التحصلية 

[1[- www.ManiffestofHumanism.com )1973(.
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أو نهاية املرحلة الربانية؛ حيث ظهرت األديان التوحيدية. إن الدين 

الفكري  البلوغ  عدم  أو  الوعي  انعدام  مرحلة  إىل  ينتمي  الوحياين 

فقد كانت هذه املراحل مفيدة يف عرصها،  الحال  للبرش. وبطبيعة 

ولكن بعد تقّدم العلم والوصول إىل األفكار التحصلية وقابلية اإلثبات 

العلمي للظواهر مل تعد هناك من أرضية للتمسك بتعاليم ومفاهيم 

األديان اإللهية. إن املرحلة ما بعد الطبيعية والتجريدية متتاز وتتفّوق 

والتخيّل،  الوهم  ملرحلة  تجاوزها  جهة  من  الربانية  املرحلة  عىل 

وأصبح دور التفكري فيها هو األهم، ولكنها تعاين من هذا الضعف 

وهو أنها تسعى عىل الدوام إىل توضيح وبيان ظواهر العامل بحسب 

األمور املريبة. وبعبارة أخرى: إن توضيح الظواهر عىل أساس العلم، 

من قدرة وإرادة الله؛ ومن هنا يجب اجتناب هذا النوع من التفكري.

ويقال ـ بطبيعة الحال ـ إن 

ولكنه  جهاراً؛  الله  ينكر  يكن  مل  كونت  »أوجست 

كان يرى أن مرحلة عبادة اآللهات غري املرئية قد انتهت. 

وكان يف مسار طغياين يعترب اإلنسان األريض خليفة الله 

تعاىل، وكان يرى أن أّي نوع من أنواع اإلميان مبا وراء 

الطبيعة أمر غري علمي وغري مجد«]1]. 

إن الدين الذي ال يشعر بوجود حاجة إىل الله، ويرى أن واضع 

]1]- صانع پور، مريم، خدا و دين در رويكرد اومانيستي )الله والدين يف االتجاه اإلنسوي(، ص 

137، 1381 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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هذا  يف  اإلنسان  إن  اإلنسانية]1].  دين  يسّمى  اإلنسان،  هو  الدين 

يسعى  ـ  البرش  تفكري  من  الثالثة  املرحلة  إىل  ينتمي  الذي  ـ  الدين 

عىل الدوام إىل 

»دراسة القوانني العلمية للعامل. ويتم نبذ األمور ما وراء 

الطبيعية بوصفها أموراً خرافية وغري مرتبطة بالواقع«]2].

إن أوجست كونت الذي يُعّد فيلسوفاً اجتامعياً وعامل اجتامع، 

البرش؛  أساس محبة  يقوم عىل  أوروبا  اتحاد يف  تأسيس  يروم  كان 

أبعاده  مختلف  يف  اإلنسانية  دين  أسس  تثبيت  عىل  يعمل  حيث 

الفلسفية والسياسية واالجتامعية. واليوم ال يزال االتحاد األخالقي 

الربيطاين يواصل نشاطه اإلنسوي عىل أساس أفكار وآراء أوجست 

كونت]3].

ي رؤية فويرباخ وكارل ماركس
اإلنسانوية اإللحادية �ف

إن اإلنسانويني امللحدين يف املرحلة املعارصة، يسعون ـ من 

الوجود  خفض  إىل  ـ  فويرباخ  لودفيغ  أفكار  من  االستفادة  خالل 

اإللهي إىل املستوى الطبيعي أو الوجود اإلنساين، بدالً من تعايل 

اإلنسان وقرب اإلنسان من الله.

لقد عمد لودفيغ فويرباخ ـ الفيلسوف املادي يف القرن التاسع 

[1[- Religion of Humanity 

اللغة  إىل  ترجمه  املسيحي(،  واإلميان  )الفلسفة  مسيحي  اميان  و  فلسفه  براون،  كالني   -[2[

الفارسية: طاطه وس ميكائيليان، ص 46، 1375 هـ ش.

]3[- Paolo Castellina & Alison Bailey, Christian Church or Religious Humanism?; 

in: www.secularHumanism.com.
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واإلنسان  الطبيعة  اعتبار  إىل  ـ  م(   1872 ـ   1804( للميالد  عرش 

يروم  هيجل  آراء  من  بتأثري  فويرباخ  كان  للدين.  أصليني  جوهرين 

تعريف الناس بالدين كام يعتقده ويعرفه؛ وهو دين طبيعي وإنسوي 

الطبيعة،  هي  املطلقة«]1]  »الروح  أن  يرى  كان  وقد  كبري.  حّد  إىل 

والروح املطلقة التي كان هيجل يرى أنها املظهر الكامل للحقيقة، 

وكان يرى أنها تعمل بشكل وآخر عىل تحريك عجلة مسار التاريخ. 

إن الدين ـ طبقاً لرؤية فويرباخ ـ دليل الطبيعة ومطلب اإلنسان:

بلورتها  متّت  قد  الدينية  واألفكار  التصّورات  »إن 

الخاصة؛  انعكاساً الحتياجاتهم  الناس بوصفها  قبل  من 

إىل  تعرّضوا  قد  العملية  حياتهم  يف  األفراد  ألن  وذلك 

بّد لهم  األمل أو »االغرتاب عن الذات«؛ ولذلك كان ال 

من االعتقاد بأفكار وآراء من قبيل اآلراء التي شاعت يف 

فلسفة هيجل؛ وعليه فإن ما بعد الطبيعة ليس سوى »علم 

بيان  يعمل عىل  الطبيعة  بعد  ما  أن  ُملغز«؛ مبعنى  نفس 

املشاعر الخاصة لألفراد، وليس بياناً لحقائق بشأن عامل 

الوجود. ال سّيام وأن الدين مبنّي وُمظِهر لهذا االغرتاب 

الخالص  يستطيعون  إمنا  األشخاص  إن  الذات.  عن 

قَيمهم  إذا متكنوا من تحقيق  الدين،  من أوهامهم بشأن 

الخاصة يف عامل الوجود هذا«]2].

[1[- Absolute Spirit.

[2[- Manuel Velasquez; Philosophy; A text with readings; p. 663.
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التعريف  إىل  كتابه )جوهر املسيحية(]1]  فويرباخ يف  لقد عمد 

بالله بوصفه ظالً لإلنسان. إنه شبح خيايل يصنعه اإلنسان من جوهر 

ذاته ودخيلته: »إن الدين املسيحي عبارة عن صلة اإلنسان بنفسه، 

أو بجوهر ذاته بعبارة أدق. ولكن جوهر ذاته بوصفه موجوداً أخر. 

إن الكائن اإللهي ليس شيئاً آخر غري الجوهر اإلنساين، أو »الذات 

اإلنسانية« بتعبري أدق؛ حيث انفصل عن قيود اإلنسان املنفرد؛ أي أن 

ذات اإلنسان الواقعي والجسامين هو الذي تعنّي وأصبح مشخصاً؛ 

فيه، واكتسب حرمة بوصفه  التأمل  تّم  الذي  مبعنى جوهر اإلنسان 

موجوداً غري ذاته]2]؛ وعليه فإن جميع خصائص الكائن اإللهي هي 

ذات خصائص الجوهر اإلنساين.

بعد  ما  األمور  وحذف  اإللهية،  األديان  مخالفة  مسار  ويستمر 

الطبيعية، أو حذف املتعايل، وبالتايل اختالق دين الناس، ووضع 

اإلنسان يف مركز هذه األديان اإلنسانوية يف آراء كارل ماركس أيضاً، 

حالة  إن  كامل.  بشكل  اإللحادية  أو  الالدينية  خصائصه  وتتجىل 

»االغرتاب عن الذات«]3] التي تشاهد بشكل خاص يف آراء هيجل، 

وبعد ذلك يف آراء فويرباخ، تستمر عىل هذه الشاكلة يف آراء كارل 

ماركس؛ حيث األديان اإللهية، والتفكري حول الله والعبودية، توفر 

يتعنّي عىل  هنا  ومن  ذاته؛  عن  اإلنسان  األرضيات الغرتاب  بعض 

ـ  ذاته  واكتشاف  األمور،  هذه  يف  التفكري  عدم  خالل  من  اإلنسان 

[1[- Essence of Christianity.

]2]- حلبي، عيل أصغر، انسان در اسالم و مكاتب غريب )اإلنسان يف اإلسالم واملدارس الغربية(، 

ص 153، 1374 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]3[- Alienation.
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وال سيّام يف التعامالت االجتامعية مع اآلخرين ـ أن يستعيد هويته 

املفقودة. إذا أراد اإلنسان أن يتطّور]1]، تعنّي عليه التخيل عن األديان 

اإللهية التي تحول دون التطّور، وإذا أراد أن يختار لنفسه ديناً، وجب 

أن يكون واضع ذلك الدين هو اإلنسان:

ال  الدين  أن  بيد  الدين،  صانع  هو  اإلنسان  »إن 

مكانه  عىل  يحصل  مل  اإلنسان  دام  ما  اإلنسان.  يصنع 

وإدراكاً.  وعياً  اإلنسان  الدين  مينح  فإن  الكائنات،  بني 

إن  العامل.  عن  وخارجاً  مجرّداً  وجوداً  ليس  اإلنسان  إن 

اإلنسان عبارة عن مجموع الناس والدولة واملجتمع. إن 

هذه الدولة وهذا املجتمع هو الذي يوجد الدين ... إن 

األمل الديني عالمة عىل األمل الحقيقي واالعرتاض عىل 

]هذين العاملني املعكوسني[. إن الدين عبارة عن آهات 

اإلحساس،  عديم  عامل  ومشاعر  املظلومة،  الكائنات 

وروح يف جسد فاقد للروح. إن الدين أفيون املجتمع. 

حبور  عىل  عالمة  ميثل  الذي  ـ  الدين  عىل  القضاء  إن 

عىل  الحصول  أجل  من  رضوري  ـ  الكاذب  اإلنسان 

أن  ماركس  كارل  يرى  لإلنسان]2].  الحقيقي  االغتباط 

االتجاه االقتصادي عىل الرغم من الطاقات التي ينتجها، 

عىل  تعمل  أن  يجب  الثوري،  الذهن  طاقات  وكذلك 

عرص  فالسفة  عند  واألساسية  املشرتكة  املفاهيم  من   )Development( التطّور  مفهوم  إن   -[1[

التنوير.

اللغة  إىل  ترجمه  املسيحي(،  واإلميان  )الفلسفة  مسيحي  اميان  و  فلسفه  براون،  كالني   -[2[

الفارسية: طاطه وس ميكائيليان، ص 135، 1375 هـ ش.
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القيود وتحرير  وإلغاء  العقل  قانون  إىل  املجتمع  هداية 

اإلنسان من األرس يف قبال القوى الالعقالنية، ليك تثبت 

يف نهاية املطاف سيادة اإلنسان يف التاريخ. إن اإلنسان 

املطلق  والحاكم  السيد  هو  يصبح  سوف  االجتامعي 

عىل التاريخ والعامل«]1].

الجهة  عبادة  يتم  ماركس  لكارل  اإللحادية  اإلنسانوية  يف 

الجمعية من اإلنسان بدالً من الله، ويتم إلغاء األمور املتعالية، ويتّم 

التعريف حتى باألديان اإللهية بوصفها مجرّد مجموعة من املفاهيم 

هبة  وليست  اإلنسان،  قبل  من  واملختلقة  املصنوعة  واألساليب 

ساموية وإلهية لهداية الناس]2]. إن ماركس ال يسمح للفرد باالستفادة 

حتى من قّوة التخيل يف التفكري بالله، فإن التخيّل ـ من وجهة نظره ـ 

مجرّد وسيلة للحفاظ عىل الحياة املادية لإلنسان. إنه لبيان وتأسيس 

نظامه االجتامعي املنشود، جعل من عدم وجود الله فرضية وأصالً 

موضوعاً. إن اإلنسان إمنا ميكنه العودة إىل ذاته، إذا مل يكن لديه 

أّي ارتباط ذهني أو عيني مع الله. ويبدو أنه يف هذا النوع من التفكري 

يتم إنكار حتى اإلله املفهومي أيضاً. والخالصة هي أن اإلنسانوية 

املبنى  لها من حيث  دنيوية، حيث ال صلة  املاركسية ذات صبغة 

والغاية باألمور املتعالية. يرى كارل ماركس أن منشأ االغرتاب عن 

يف  والربوليتاريا(،  )الربجوازية  وبروليتاريا  پورژوازي  انجلس،  وفريدريك  ماركس  كارل   -[1[

ص  الحداثة(،  بعد  ما  إىل  الحداثة  )من  مدرنيسم  پست  تا  مدرنيسم  از  كهون؛  الرنس  سلسلة 

)الله والدين يف االتجاه  اومانيستي  أيضاً: صانع پور، مريم، خدا و دين در رويكرد  91. وانظر 

اإلنسوي(، ص 137، 1381 هـ ش.

]2]- املصدر أعاله، ص 143.



الهيومانّية258

الله، وأن تحقق االتجاه  الذات يكمن يف اإلميان واالعقاد بوجود 

يصبح  يك  الله  ومالكية  بحاكمية  رهن  هو  الذي  ـ  للبرش  الجمعي 

ـ أمر رضوري. ومن هنا  اإلنسان واملجتمع مالكاً وحاكامً حقيقياً 

بتحرير اإلنسان من األرس  فإن كارل ماركس كان يرى نفسه مكلفاً 

والقيود التي تفرضها عليه القوى ما فوق الطبيعية]1].

ي رؤية فريدريك نيتشه
اإلنسانوية اإللحادية �ف

إن النوع اآلخر من اإلنسانوية اإللحادية يتجّسد يف رؤية »اإلنسان 

إن  نيتشه.  فريدريك  عند  القّوة«]3]  إىل  الناظرة  و»اإلرادة  األمثل«]2] 

نيتشه بعد رفعه لشعاره املعروف بـ »موت اإلله«، صار بصدد استبداله 

باإلنسان األمثل أو السوبرمان الذي يعمل أبداً عىل خلق قيَمه بنفسه، 

ثم يعمل عىل تنظيم حياته طبقاً لهذه الرؤية. عىل الرغم من تعرّض 

شعار »موت اإلله« ملختلف التفاسري، فقد سعى البعض إىل القول 

بأن مراد نيتشه من اإلعالن عن هذا الشعار هو تصوير روح املرحلة 

املعارصة. إن »موت اإلله« استعارة وكناية عن حادثة تاريخية / ثقافية 

بإله  بيان استحالة اإلميان  نيتشه بصدد  الغرب. مل يكن  حدثت يف 

املسيح، كام مل يكن بصدد اإلشارة إىل غلبة اإللحاد عىل اإلميان يف 

املرحلة املعارصة، وإمنا أراد مجرّد اإلشارة إىل أن 

يف  والربوليتاريا(،  )الربجوازية  وبروليتاريا  پورژوازي  انجلس،  وفريدريك  ماركس  كارل   -[1[

ص  الحداثة(،  بعد  ما  إىل  الحداثة  )من  مدرنيسم  پست  تا  مدرنيسم  از  كهون؛  الرنس  سلسلة 

)الله والدين يف االتجاه  اومانيستي  أيضاً: صانع پور، مريم، خدا و دين در رويكرد  91. وانظر 

اإلنسوي(، ص 144 ـ 145.

[2[- Super Man.

]3[- Will to Power.
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»إمكان اإلميان بيشء أسمى من الذات الكونية لهذا 

ـ  القَيم  انهار رصح  فقد  وبذلك  ممكناً،  يعد  العامل، مل 

مرّة  وتهاوى  ـ  حاميته  كنف  يف  البرش  يأوي  كان  الذي 

واحد وإىل األبد«]1]. 

يقول نيتشه يف كتابه )إرادة القّوة(: 

إىل  سعى  أن  منذ  للعامل،  األخالقي  التفسري  »إن 

لديه  تعد  مل  وراء،  واملا  الغيب  من  نوع  إىل  الهروب 

نوع من  يؤدي إىل  فإن زواله  تنفيذية، وعليه  أّي ضامنة 

العدمية، ويغدو كل يشء فاقداً للمعنى«]2]. 

يقوم  عندما  بنفسه.  القيَم  رصح  يبني  أن  اإلنسان  عىل  يجب 

اإلنسان ببناء جميع القيَم بنفسه، فسوف تأول جميع األمور الغيبية 

وما وراء الطبيعية أو القيَم االستعالئية إىل الفناء والزول، ولن يعود 

القدمية  األخالقية  املعايري  وتتحّول  إصالحها،  إعادة  باإلمكان 

لإلنسان إىل أطالل كام هو شأنها يف الوقت الراهن. يرى نيتشه أن 

األخالق املتعارفة واملعهودة تطالب بالحفاظ عىل حياة اإلنسان، 

وأن هذه األخالق ترى أن الله هو الضامن لذلك، وأما اآلن فقد مات 

اإلله، ولذلك يتعنّي عىل اإلنسان أن يعمل عىل إرساء قواعد أخالقية 

عىل  الحفاظ  هي  األخالق  هذه  مهمة  تكون  ال  أن  عىل  جديدة. 

]1]- غريغوري بروس سميث؛ نيتشه، هايدگر و گذار به پسامدرنيته )هايدغر والعبور إىل ما بعد 

الحداثة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عيل رضا سيد أحمديان، ص 100.

]2]- نيتشه، فريدريك، اراده قدرت )إرادة القّوة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: مجيد رشيف، ص 

24، 1377 هـ ش.
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األمور كام هي، بل تكون ناظرة إىل اإلنسان األمثل يف املستقبل. 

إن هاجس فريدريك نيتشه يكمن يف اإلنسان األمثل الذي يستحوذ 

عىل اإلنسان كام هو يف الوقت الراهن:

»يتساءل أكرث الناس قلقاً يف الوقت الراهن، ويقول: 

بيد أن زرادشت  الحفاظ عىل اإلنسان؟(.  )كيف ميكن 

ميكن  )كيف  ويقول:  يسأل  الذي  والوحيد  األول  هو 

االستحواذ والسيطرة عىل اإلنسان؟(. إن اإلنسان األمثل 

وليس  والوحيد،  األول  حّبي  فهو  قلبي؛  يف  يسكن 

اإلنسان، وال أقرب األشخاص مني، وال أشّدهم ضعفاً 

الناس،  صغار  اليوم  تسّيد  لقد   ... مسكنة  وأكرثهم 

والذكاء  الدهاء  يعظ  ومستسلم،  وراض  خانع  والجميع 

ما  كل  إن  الصغرية.  الفضائل  صفات  وشتى  والتدقيق 

هو من جنس النساء أو من جنس العبيد ... يسعى اليوم 

ليكون سيداً عىل مصري اإلنسان ... أيها اإلخوة، تغلبوا 

عىل سادة اليوم، عىل هؤالء األشخاص الصغار؛ ألنهم 

من أخطر الناس عىل اإلنسان األمثل«]1].

اإلنسان  عىل  أن  إىل  األخالق  األنساب  علم  يف  نيتشه  يشري 

األمثل أن يتغلب عىل الغايات التي تدعو إىل الزهد والتقوى؛ ألن 

]1]- نيتشه، فريدريك، چنني گفت زرتشت )هكذا تحّدث زرادشت(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

داريوش آشوري، ص 443 )نقالً عن: ماك كواري، جون، فلسفه وجودي )الفلسفة الوجودية(، 

ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص 212، 1377 هـ ش(.
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هذه الغايات منذ مرحلة أفالطون فام بعد، هي التي أنتجت ماهية 

وجوهر اإلنسان. كام أن رؤيته املتمثلة بـ »اإلرادة الناظرة إىل القّوة« 

تعرّب عن سيادة اإلنسان عىل مصريه املحتوم، والتغلّب عىل القيَم 

من  القّوة،  إىل  الناظرة  اإلرادة  غريزة  إشباع  أن  يرى  فهو  التقليدية. 

الحقيقة  ويف  الوجود.  رقعة  يف  الحيوية  واملكتسبات  النتائج  أهم 

فإن إشباع هذه الغريزة يضفي مفهوماً عىل دميومة الحياة.

وعىل هذا األساس فإن فريدريك نيتشه يذهب إىل االدعاء بأن 

اإلرادة الناظرة إىل القّوة، والنزعة إىل السيادة واالستحواذ موجودة 

لدى جميع الكائنات الحيّة، ومن هنا فإنه يقول: 

نهر  فوق  وقَيمكم  إراداتكم  قارب  وضعتم  »لقد 

»الحسن  لقب  الناس  عليه  خلع  ما  وإن  )الصريورة(. 

قّوة  إرادة  لنا  يكشف  إمنا  واعتقدوه،  به  وآمنوا  والقبيح« 

قدمية«]1].

ثم قال نيتشه بعد ذلك: 

يدور  كالماً  سمعت  األحياء،  بعض  رأيت  »حيثام 

مطيعون  األحياء  إن  أيضاً.  واإلخضاع  االستحواذ  حول 

آمراً،  نفسه  من  يتخذ  ال  من  وكل  بأجمعهم.  وخانعون 

 ... أوامرهم  عليه  ومُيلون  اآلخرون  عليه  يتسلط  سوف 

عىل  مرتبعني  وجدتهم  فقد  البرش،  إىل  وصلت  وحيث 

يعتقدون  بأجمعهم  وكانوا  والكربياء؛  الغرور  ]عرش[ 

]1]- املصدر أعاله، القسم الثاين. )نقاًل عن: محمد ضيمران، نيچه پس از هيدگر ودريدا ودولوز، 

ص 26(.
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منذ القدم أنهم يعلمون ما الذي يصلح اإلنسان وما الذي 

يُفسده. كان كل كالمهم الذي يدور حول الفضيلة ـ يف 

كل  وكان  والسأم،  امللل  إىل  يدعو  بالياً  كالماً  ـ  ظنهم 

من يلتمس نوماً هانئاً، يتحّدث قبل النوم عن »الُحسن« 

و»القبح«. بيد أين قد انتفضت عىل هذا النوع من النوم 

قائالً: ال أحد يعلم ما هو الحسن والقبيح غري الخالق! 

والخالق هو الذي يخلق الغاية لإلنسان، ومينح األرض 

قبل كل يشء  هو  الشخص  هذا  إن  ومستقبلها.  معناها 

خالق هذا األمر؛ حيث يكون يشء حسناً أو قبيحاً«]1].

ي العرص الراهن
حقيقة اإلنسانوية �ف

يف  اإلجاميل  ومسارها  اإلنسانوية  أنواع  عىل  اآلن  حتى  تعرّفنا 

أوضاع  البحث سوف نشري إىل  الغربية. ويف ختام هذا  الفلسفات 

عىل  يرد  قد  الراهن.  العرص  يف  لها  الغالب  والوجه  اإلنسانوية 

من  األنواع  هذه  كل  وجود  مع  القائل:  السؤال  هذا  القارئ  ذهن 

اإلنسانويات يف فلسفة وثقافة وحضارة الغرب؛ فألي نوع من أنواع 

هذه اإلنسانويات كانت الغلبة؟ الحقيقة أن اإلجابة عن هذا السؤال 

ليست سهلة، وهي يف حّد ذاتها بحاجة إىل دراسة مستقلة؛ بيد أن 

هي  ال  املعارصة  اإلنسانوية  أن  هو  السطور  هذه  كاتب  يراه  الذي 

دينية كثرياً، وال هي إلحادية كثرياً، وإمنا هي مفرطة يف العلامنية. 

إثبات  إىل  جادين  يسعون  وامللحدين  املتدينني  اإلنسانويني  إن 

]1]- املصدر أعاله، القسم الثاين. )نقاًل عن: محمد ضيمران، نيچه پس از هيدگر ودريدا ودولوز، 

ص 26(.
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يحققوا  مل  ولكنهم  صفهم،  إىل  املخاطبني  واستقطاب  عقائدهم 

نجاحاً كبرياً يف ذلك حتى اآلن. إن اإلنسانوية العلامنية املنبثقة عن 

التنوير، آخذة يف االنتشار حالياً يف اعتقادات  أفكار فالسفة عرص 

حجم  زيادة  إىل  يسعون  العلامنيون  اإلنسويون  يزال  وال  الغرب، 

يف  الطبيعية  وراء  وما  الدينية  األنظمة  عن  بعيداً  اإلنسانية  األبعاد 

التفكري الغريب.

يف  والعلامنية  اإلنسانوية  بني  والتفكيك  الفصل  أن  يبدو 

التعقيد  غاية  فإنه يف  ومستحيالً،  ممكناً  يكن  إذا مل  الغربية  الثقافة 

الغربية  الثقافة  يف  والعلامنية  اإلنسانوية  إرساء  تّم  لقد  والصعوبة. 

بشكل متزامن تقريباً، وميكن القول: إن العلامنية بصيغتها الواقعية 

واملثالية تواصلت بعد مرحلة عرص النهضة عرب اجتيازها للكثري من 

املنعطفات، بيد أن العلامنية قد تّم توظيفها بوصفها أسلوباً ومنهجاً 

تعمالن  املقولتان  هاتان  تزال  وال  اإلنسانوية.  الغاية  هذه  لتحقيق 

جنباً إىل جنب عىل تحديد مسار وتقدم املجتمع الغريب أيضاً. 

األخرية  القرون  يف  مختلفة  آراء  طرح  تّم  فقد  الحال  وبطبيعة 

بشأن اإلنسانوية العلامنية؛ األمر الذي أّدى إىل عدم عرض مطالب 

العلامنية،  متناغمة ومنسجمة يف أعامل املؤيدين لهذه اإلنسانوية 

ورمبا كانت يف بعض األحيان مفتقرة إىل األدلة املنطقية. والشاهد 

التي نرشتها املجموعات  والبيانات  عىل ذلك مجموع اإلعالنات 

املنتمية إىل اإلنسانوية العلامنية ما بني األعوام: 1933 ـ 1973 م، 

و2002 ـ 2003 م، وأضيف إليها يف بعض األحيان بعض البنود، 

أو تّم حذفها أحياناً. وبطبيعة الحال فإن أنصار اإلنسانوية العلامنية 
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يقيّمون هذه التيار بشكل إيجايب، ويرونه مساراً تقدميّاً، ورمبا منحوه 

عنوان »اإلنسانوية التقدمية«]1] أيضاً]2].

مثاالً  أو  اليوم هدفاً  لنفسها  اتخذت  قد  العلامنية  اإلنسانوية  إن 

يتلخص يف »اإلنسان السعيد واملغتبط«. ومن الواضح من مقتىض 

السعادة  هي  والغبطة  السعادة  هذه  من  املراد  أن  العلامين  التفكري 

الدنيوية؛ ومن هنا فإن نقطة افرتاق العلامنية عن املذاهب اإللهية 

أو ما وراء الطبيعية تكمن يف أن السعادة يتّم تحديدها يف هذه الدنيا 

ويف اللحظة الراهنة، وليس يف العوامل األخرى. تذهب اإلنسانوية 

هذه  تخدم  عقيدة  أو  ومنهج  أسلوب  كل  بأن  القول  إىل  العلامنية 

الرؤية وتساعد عىل تحقيقها تكون مطلوبة ومنشودة، سواء أكانت 

األديان  العلامنية من  اإلنسانوية  استفادة  أن  يبدو  إلحادية.  أو  دينية 

أن  مبعنى  وعمالنية؛  براغامتية  أداة  متثل  اإللحادية  أو  اإللهية 

اإلنسانويني العلامنيني إمنا يؤيدون األسلوب إذا ساعد اإلنسان يف 

الوصول إىل أهداف اإلنسانوية العلامنية، سواء أكان هذا األسلوب 

الصادر  التأكيد يف اإلعالن والبيان  إلحادياً؛ ومن هنا يأيت  أو  دينياً 

عن اإلنسانوية العلامنية يف عام 2003 م عىل أن 

تعارض  وال  الدين  تعارض  ال  العلامنية  »اإلنسانوية 

مختلف  مع  والتناغم  التامهي  تستطيع  وإمنا  اإللحاد، 

العقائد واألفكار. والغاية األصلية املنشودة لها تتمثل يف 

الدنيوية لإلنسان من خالل االستفادة من  السعادة  توفري 

[1[- Progressive Humanism.

[2[- Carlton Coon; progressive humanism; in: www.secular Humanism.com.
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األساليب العلمية والعقالنية، وال سّيام بعيداً عن األنظمة 

األخالقية القامئة عىل أساس اإلميان واالعتقاد بالله«]1].

بيد أن هذه العبارة والفقرة األخرية التي يقولون فيها: »وال سيّام 

القامئة عىل أساس اإلميان واالعتقاد  بعيداً عن األنظمة األخالقية 

بالله« تثبت ـ بطبيعة الحال ـ أن اإلنسانوية العلامنية إمنا تنسجم مع 

اإللحاد بشكل أكرب منه إىل تناغمها مع األديان اإللهية، وكذلك لو 

أمكن لألديان اإللهية أن تخدم دنيا اإلنسان، عندها ميكن أن تكون 

مقبولة ومطلوبة من قبل اإلنسانوية العلامنية.

النهضة األخالقية لإلنسانوية العلمانية

العلامنيني  اإلنسانويني  أفكار  يف  الهامة  األبعاد  بني  من  إن 

واملشرتكة بينهم جميعاً تقريباً، وتم التأكيد عليها يف البيانات الثالثة 

أن  ويبدو  العلامنية.  لإلنسانوية  األخالقي  البُعد  هو  آنفاً،  املذكورة 

التأكيد عىل األمور األخالقية إمنا يعود سببه إىل العثور عىل بديل 

لألديان اإللهية؛ وذلك من أجل الحصول عىل أمر إنساين مشرتك 

أو  اإللهية  األديان  عن  التخيل  تّم  ما  إذا  اإلنسانية  باألخالق  يتمثل 

اإلنسان  منه  الذي سيعاين  املعنوي  الفراغ  تهميشها، من أجل سّد 

عىل  دامئاً  التأكيد  يتّم  هنا  ومن  الديني؛  العامل  غياب  بعد  حتامً 

بعد  وما  األخالقية  األنظمة  عن  النظر  بغض  اإلنسانية  األخالق 

الطبيعية األعم من األديان اإللهية أو األديان غري اإللهية. وعىل الرغم 

من أن اإلنسانويني العلامنيني ينقبون عن جذور مباحثهم األخالقية 

[1[- The Council for Secular Humanism; “The Affirmation of Humanism: A 

statement of principles”; in: www.secularhumanism.org; Retrieved, 2012.



الهيومانّية266

يف األزمنة والعصور القدمية )املرحلة الضاربة يف الِقَدم(، إال أنهم 

يرون النهضة األساسية لإلنسانوية العلامنية تعود إىل القرن التاسع 

واألفكار  اآلراء  من  بتأثري  أخالقية  بنهضة  مصحوبة  للميالد  عرش 

األخالقية ألوجست كونت]1]. 

سبق أن اعتربنا أفكار أوجست كونت بوصفها ممهدة لإلنسانوية 

اإللحادية، وهذا ـ بطبيعة الحال ـ ال يتناىف مع أن تكون اإلنسانوية 

أوجست  ألن  وذلك  األخالقية؛  أفكاره  من  استفادت  قد  العلامنية 

اإلنسانية«]2]،  »دين  عنوان  تحت  الديني  بفكره  يعرّف  كان  كونت 

لألصول  كان  لقد  كاملة.  أخالقية  صبغة  عىل  ينطوي  كان  حيث 

ألوجست  اإلنساين  الدين  يف  خاّصة  مكانة  اإلنسانية   / األخالقية 

النهضة أوالً يف فرنسا، ولكنها مل تحقق  انطلقت هذه  كونت. لقد 

ذهب  الحركة.  هذه  يف  الرائدة  هي  إنجلرتا  فصارت  يُذكر.  نجاحاً 

إىل  الفرنسية  الثورة  بعد  كونجريف]3]  ريتشارد  اإلنجليزي  املفكر 

باريس، وتعرّف هناك عىل أوجست كونت، وتأثر بأفكاره الوضعية 

 1867 عام  لندن  يف  الوضعية  الجمعية  أسس  وقد  كبري.  حّد  إىل 

قام  كام  الجمعية.  هذه  يف  املفكرين  من  الكثري  واستقطب  م 

كونجريف بتأسيس الكنيسة اإلنسانية يف عام 1878 م، وعمل عىل 

الرتويج لدين اإلنسانية والتعريف بالطقوس األخالقية / اإلنسانية يف 

إنجلرتا، مستلهامً من كتابات أوجست كونت.

[1[- Harp Gillis; Positivist Republic; p. 24.

[2[- Religion of Humanity.

]3]- ريتشارد كونجريف )Richard congreve( )1818ـ  1899 م(: فيلسوف إنجليزي. أحد أبرز 

الشخصيات يف التفسري الديني لصيغة الفلسفة الوضعية عند أوجست كونت. مؤسس الجمعية 

الوضعية يف لندن عام 1867 م، والكنيسة اإلنسانية يف عام 1878 م. )املعرّب(. 
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وقام املهاجر اإلنجليزي إىل الواليات املتحدة األمريكية هرني 

إدغار]1] بتأسيس الكنيسة اإلنسانية يف نيويورك. إن الكنيسة اإلنسانية 

فقد  إلحادية؛  نزعة  عىل  مشتملة  تكن  مل  أنها  حيث  من  األمريكية 

املواعظ  يف  اإلنجليزية  اإلنسانية  بالكنيسة  الشبه  شديدة  كانت 

والخطب والشعائر الدينية. ومن الجدير ذكره أن بعض املواعظ التي 

كانت تقرأ يف هذه الكنائس مقتبسة من ذات الكنائس التقليدية، من 

قبيل: قراءة سفر النبي إشعياء]2].

وباإلضافة إىل انتشار هذا النوع من الكنائس اإلنسانية، فقد عمد 

فيلكس أدلر]3] إىل تأسيس حركة أخالقية مستقلة يف الواليات املتحدة 

األمريكية. وقد قام يف عام 1886 م بتأسيس جمعية باسم »جمعية 

الثقافة األخالقية« يف نيويورك، ويف العام نفسه تم التأسيس لجمعيات 

مامثلة يف كل من فيالدلفيا وشيكاغو وسانت لويس. وكانت األصول 

واألهداف املشرتكة لهذه الجمعيات عىل النحو اآليت:

1 ـ االعتقاد بأن األخالق مستقلة عن اإللهيات.

مسائل  واملتقدمة  الصناعية  املجتمعات  يف  ظهرت  لقد  ـ   2

عنها  لإلجابة  العامل  يف  التقليدية  لألديان  قبَل  ال  جديدة،  أخالقية 

بشكل صحيح.

بشكل  االهتامم  من  املجتمع  يف  األخالق  لتطوير  بّد  ال  ـ   3

[1[- Henry Edger.

[2[- Harp Gillis; Positivist Republic; p. 24. 

]3]- فيلكس أدلر )1851 ـ 1933 م(: فيلسوف وكاتب سيناريو وأستاذ جامعي أمرييك. عضو 

يف الجمعية األمريكية للفلسفة. عمل يف مجال األخالقيات واألخالق التطبيقية. )املعرّب(. 
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خاص بحب الناس وأبناء النوع اإلنساين.

4 ـ هناك عالقة متبادلة بني إصالح الفرد وإصالح املجتمع.

الجمهورية  سيادة  أجل  من  أمكن  مهام  العمل  من  بد  ال  ـ   5

والدميقراطية، بدالً من الحكومات االستبدادية وامللكية.

6 ـ إن تعليم الشباب من أرقى الغايات وأسمى األهداف]1]. 

قد  الدينية  األزمات  عىل  األخالقية  الحركة  هذه  فعل  رّدة  إن 

تلخصت يف القول برضورة نبذ التعّصب لدين بعينه، والعمل عىل 

إشاعة ونرش األخالق غري املشوبة باإللهيات. لقد كان أدلر منتقداً 

بشدة لإلرصار عىل دين أو عقيدة بعينها، وكان يعترب أن هذا األمر 

واالنقسامات  الضيّقة  اآلفاق  وعن  األعمى  التعّصب  عن  ينشأ  إمنا 

األهداف  عىل  اإلقبال  زاد  الحني  ذلك  ومنذ  واملذهبية.  الطائفية 

حّد  إىل  القول  العلامنية، وميكن   / اإلنسانوية  األخالقية  والغايات 

األهداف  تحرير  يف  تكمن  األصلية  والغاية  الهدف  كان  لقد  ما: 

األخالقية من النظريات الدينية والتقليدية وحتى األنظمة والنظريات 

امليتافيزيقية واألخالقية.

وقد  م.   1933 عام  يف  لإلنسانوية  األول  اإلعالن  صدور  تم 

بالحقة  بأنفسهم  التعريف  عىل  اإلعالن  هذا  عىل  املوقعون  أرّص 

الدينية، أي أنهم كانوا يعرّفون عن أنفسهم مبصطلح الـ »اإلنسانوية 

الدينية«؛ إذ كانوا يرون أن األديان التقليدية ال تستطيع مواجهة وتلبية 

االحتياجات املعارصة، واآلن صار مبقدور الدين اإلنسويـ  بوصفه 

[1[- Colin Campbell; Towards a Sociology of Irreligion; p. 13 – 115.
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ديناً حيوياً ـ أن يستجيب الحتياجات اإلنسان الذي يعيش يف هذا 

املوقعني  قبل  من  بقبول  األمر  هذا  حظي  وقد  الجديد.  العرص 

األمريكيني؛ بيد أن اإلنجليز مل يكونوا سعداء بالحقة الدينية، ومن 

هنا فقد متّت اإلشارة يف هذا اإلعالن إىل أن الدين الجديد ال يعتقد 

بآلهات األديان]1].

من  وهو  ـ  كريتز]2]  بول  من  كل  قام  للميالد،   1973 عام  يف 

املدافعني العتيدين عن اإلنسانوية واملروجني لها ـ وإدوين. إتش 

عىل  معاً  وعمال  لإلنسانوية،  الثاين  اإلعالن  بكتابة  ويلسون]3]، 

نرشه. لقد سلك كتاب هذا اإلعالن طريقة أكرث مرونه بالقياس إىل 

اإلعالن السابق، وقالوا بوجود حاجة إىل رؤية تبعث األمل بالنسبة 

أن  التأكيد عىل  إىل املستقبل واإلميان واملعرفة، ولكنهم واصلوا 

األديان التقليدية كانت مرضّة بحال اإلنسان. كام تّم التأكيد يف هذا 

الجامعات  عن  فيه  التعريف  وتّم  الطبيعية،  الفلسفة  عن  اإلعالن 

املاركسية،  اإلنسانوية  سيّام  وال  والدميقراطية  واألخالقية  العلمية 

بوصفها متامهية ومتناغمة مع هذا اإلعالن. وبطبيعة الحال فإن هذا 

اإلعالن مل يغفل عن اإلشارة إىل الجامعات الدينية، ولكن بالنظر 

إىل ما ذُكر آنفاً من أن »األديان التقليدية كانت مرضّة«، يبدو أن املراد 

من األديان املُشار إليها يف هذا اإلعالن هي األديان غري التقليدية، 

أي األديان التي تنتهج سبيل التسامح والتساهل وعدم التشّدد.

[1[- British Humanist Assoction History; in: Humanism.org.uk.2011.

]2]- بول كريتز )1925 ـ 2012 م(: كاتب وفيلسوف أمرييك. )املعرّب(.

]3]- إدوين إتش. ويلسون )1898 ـ 1993 م(: ناشط وقيادي يف الحركة اإلنسوية، وقد ساهم 

يف صياغة البيان اإلنسوي. )املعرب(.
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األخالقية  لإلنسانوية  الدولية  االتحاد  بادر  م،  عام 2002  ويف 

ـ إىل إصدار إعالن آخر تحت   [1[)IHEU( ـ وعالمته االختصارية 

عنوان »إعالن أمسرتدام«]2]. تم السعي يف هذا اإلعالن إىل عرض 

ألزم  لقد  معيّنة ومحّددة.  العاملية ضمن قضايا  اإلنسانوية  من  نوع 

جميع أعضاء هذا االتحاد أنفسهم بالقبول بالعقائد املشرتكة والحّد 

األدىن من اإلنسانوية. يبدأ نص هذا اإلعالن بالعبارات اآلتية:

األخالقية  الحياة  من  نوعاً  متثل  اإلنسانوية  »إن 

يضفوا  بأن  الناس  لجميع  الحق  ومتنح  والدميقراطية، 

يشاؤون،  ما  نحو  عىل  حياتهم  عىل  واملفهوم  املعنى 

وأن يبلوروا حياتهم كام يريدون، وأن يتحملوا املسؤولية 

االجتامعية  الغاية  إن  الحال.  بطبيعة  بذلك  يتعلق  فيام 

األخالق  طريق  من  إنسوي  مجتمع  بناء  هي  اإلنسانوية 

من  باالستلهام  واملادية  الطبيعية  القَيم  وسائر  اإلنسانية 

العقل والبحث الحر، واالستفادة من الطاقات اإلنسانية 

بالرضورة،  الله  تعبد  ال  أنها  اإلنسانوية  تؤكد  الخاصة. 

وال تؤمن باآلراء ما وراء املادية وما فوق الطبيعية بشأن 

واقعية وحقيقة العامل«]3].

ولغرض توحيد املنهج بني مختلف اإلنسانويني، متّت املصادقة 

من قبل األعضاء األصليني يف الـ )IHEU( عىل البنود اآلتية:

[1[- International Humanism and Ethical Union.

[2[- Amesterdam declaration.

]3[-Amesterdam declaration; “International Humanism and Ethical Union”; 

Retrieved 2008. 
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وعرقهم  جنسيتهم  كانت  أياً  ـ  اإلنسانويني  جميع  يعمد  ـ   1

مفردة  استعامل  خالل  من  بأنفسهم  التعريف  إىل  ـ  وهويتهم 

»اإلنسانوية« املشرتكة، وعدم االستفادة من أي سابقة أو الحقة.

القومية  انتامءاتهم  بكافة  اإلنسانويني  جميع  عىل  يجب  ـ   2

بـ »سعادة ورفاه  يتمثل  يتبنوا شعاراً واضحاً ومفهوماً،  والعرقية، أن 

اإلنسان«.

القومية  انتامءاتهم  بكافة  اإلنسانويني  جميع  عىل  يجب  ـ   3

إفهام  عىل  يعملوا  وأن  هويتهم،  تثبيت  إىل  يسعوا  أن  والعرقية، 

الجميع أن اإلنسانوية »طريقة وحالة حياة« يف العامل الجديد]1].

نقطة  عىل  تحتوي  اإلعالنات  هذه  جميع  أن  ذكره  الجدير  من 

مشرتكة واحدة، وهي عبارة عن: »تحقيق األخالق اإلنسانية مبعزل 

اإلنسانويني  بني  هناك  ذلك  ومع  الطبيعية«،  بعد  ما  األنظمة  عن 

بحسب  تبدو  التي  النقطة  هذه  حول  كبرية  اختالفات  العلامنيني 

الظاهر مشرتكة بني جميع اإلنسانويني.

اإلعالن األخ�ي لإلنسانوية العلمانية وبنوده

عن  اإلحجام  تم  الذكر،  آنفة  باإلعالنات  التعريف  معرض  يف 

الكبري يف  االختالف  إىل  يعود  ذلك  والسبب يف  التفصييل،  بيانها 

وجهات نظر اإلنسانويني حول الفقرات املتنّوعة لهذه اإلعالنات. 

يبنّي  مام  اختصاراً  وأكرثها  اإلعالنات  آخر  نبني  سوف  ييل  وفيام 

[1[- Ibid.
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األصول املشرتكة لإلنسانوية العلامنية إىل حّد ما.

يف عام 2003 م قام املجّمع اإلنسانوية العلامين يف الواليات 

لإلنسانوية  االعتقادية  باألصول  بالتعريف  األمريكية  املتحدة 

العلامنية ـ مع الحفاظ عىل الحقة العلامين ـ عىل النحو اآليت:

الحاجة إىل اختبار العقائد: 

الجازمة  العقائد  أنواع  جميع  يُخضع  أن  فرد  كل  عىل  يجب 

واأليديولوجية والتقليدية ـ سواء أكانت دينية أم سياسية أم اجتامعية 

ـ إىل التقييم واالختبار الدقيق، وأن يتجّنب االعتقاد بها عىل أساس 

مجرّد اإلميان البحت.

 : العقل، الدليل والمستند، األسلوب العلمي

إن االلتزام والتمسك بتوظيف العقل النقدي، واملستندات واألدلة 

الواقعية، واألساليب العلمية / التجريبية يف األبحاث للحصول عىل 

واإلجابة  املعارصة،  املرحلة  يف  اإلنسان  ومشاكل  ألزمات  حلول 

عن تساؤالت اإلنسان املعارص، ميثل واجباً أساسياً.

الجدوائية والتنمية واإلبداع: 

يجب االهتامم بالجدوائية والتنمية واإلبداع الفردي واالجتامعي 

للبرشية بشكل كامل.

البحث عن الحقيقة: 



273 الفصل السابع: اإلنسانوّية في المرحلة المعاصرة

جاد  بشكل  وامللموسة  الواقعية  الحقيقة  عن  البحث  يجب 

وتجاربنا  الجديدة  معارفنا  أن  االعتبار  بنظر  األخذ  مع  ومتواصل؛ 

الحديثة، تعمل أبداً وبشكل متواصل عىل تغيري فهمنا للحقائق.

هذه الحياة )الحياة الدنيوية(: 

يجب االهتامم بهذه الحياة الدنيوية ـ )يف قبال الحياة يف العامل 

اآلخر( ـ بشكل كامل، وااللتزام التام بإضفاء املعنى واملفهوم إىل 

حياتنا من خالل الفهم واإلدراك األفضل ألنفسنا ولتاريخنا ومعطياتنا 

العقالنية والفنية، وأن نعمل يف الوقت نفسه عىل ترسيع هذا املسار، 

من خالل استيعابنا آلراء ومعتقدات املتقدمني واألسالف وأولئك 

الذين يفكرون بشكل مختلف عن تفكرينا.

األخالق: 

إن البحث والتحقيق من أجل الحصول عىل األصول األخالقية 

الفردية  الحقول  )يف  واملشرتكة  الدامئة  األخالقية  واملستلزمات 

عىل  بشأنها  املتواصل  والحكم  و...(،  والسياسية  واالجتامعية 

أساس قابلية وجدوائية تلك األصول واملستلزمات لبناء حياة أفضل 

للبرش مقرونة باملسؤولية، أمر واجب والزم.

العدالة واإلنصاف: 

العدالة واإلنصاف يف املجتمع من منطلق  إن الرغبة يف إقامة 

العدالة  وانعدام  والعنرصية  املحابات  ورفع  الحياد  موقف  اتخاذ 

والعنف، أمر رضوري.
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بناء عالم أفضل: 

لآلراء  الحّر  والتبادل  بالعقل  االستعانة  برضورة  االعتقاد  يجب 

وبطبيعة  وسيادتها.  الفضائل  لتحسني  العاّمة  واإلرادة  واألفكار، 

أفضل  عامل  بناء  إىل  ـ  والتسامح  بالصرب  ـ  الوصول  ميكن  الحال 

ألنفسنا وألجيالنا القادمة]1].

ومن الجدير ذكره أن الفقرات أعاله، موجودة ـ بشكل وآخر ـ يف 

اإلعالن السابق عىل هذا اإلعالن أيضاً.

[1[- The Council for Secular Humanism; “The Affirmation of Humanism A 

Statement of Principles”; in: www.secularhumanism.org.
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ة كلمة أخ�ي

ويف الختام ال بّد من اإلشارة إىل تيار إنسوي آخر إىل جوار التيار 

»اإلنسانوية  تيار  وهو  املعارصة،  املرحلة  يف  العلامين  اإلنسوي 

الواليات  يف  شاع  الذي  اإلنسانوية  من  النوع  هذا  إن  الدينية«]1]. 

املتحدة األمريكية ويف اململكة املتحدة بشكل أكرب، يحتوي عىل 

أفكار برزخية؛ مبعنى أنه يسعى إىل إحياء ما هو حسن من التقاليد 

الدينية القدمية، كام أنه يعمد يف الوقت نفسه إىل التناغم والتامهي 

تعترب  الدينية  اإلنسانوية  إن  أيضاً.  العلامنية  واألفكار  األساليب  مع 

اإلنسانوية  والتكتالت  للتشكالت  األول  للطريق  استمراراً  نفسها 

يف عرص النهضة وبداية املرحلة الحديثة ومرحلة اإلصالح الديني 

لوثر،  ومارتن  كالفن،  وجون  إيراسموس]2]،  دسيدريوس  )أفكار 

وغريهم(، وتسعى يف الغالب إىل بيان األدوار اإليجابية للدين يف 

الحياة االجتامعية لإلنسان]3].

بيد أن اإلنسانويني العلامنيني ال يبدون ترحيباً كبرياً باإلنسانوية 

الدينية، ويعود سبب تجّنب بعضهم تسمية أفكاره باسم دين معنّي ـ 

كام ورد الترصيح بذلك يف إعالن عام 1933 م ـ إىل اعتقادهم أن 

التيار العلامين يجب أن يفصل نفسه عن اإلنسانوية الدينية.

[1[- Religious Humanism.

الحركة  رّواد  فيلسوف هولندي من  م(:  ـ 1536  إيراسموس روتردام )1466  ]2]- دسيدريوس 

مديح  )يف  كتابه  يف  الساخر  طبعه  عنه  ُعرف  كام  مستقلة،  بشخصية  متتّع  أوروبا.  يف  اإلنسوية 

اإلنسانية  الحركة  مبادئ  يضع  أن  وحاول  الجديد،  العهد  نصوص  عىل  بالتعليق  قام  الحامقة(. 

الحركة  وأتباع  الكاثولييك  املذهب  أتباع  بني  يقرّب  أن  أراد  كام  املسيحية،  التوّجهات  حسب 

الديني  اإلصالح  وحركة  لوثر  ملارتن  ممهداً  بأفكاره  إيراسموس  ويعّد  الجديدة.  اإلصالحية 

الربوتستانتي )املعرّب(.

]3[- Wilson Edwin. H.; The Genesis of a Humanist Manifesto; preface.
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وامللفت أن اإلنسانوية الدينية اتخذت جانب املداراة واملجاملة 

يف تعاملها مع اإلنسانوية العلامنية، من أجل امليّض قُُدماً يف تحقيق 

برنامجها؛ بحيث صارت ال تقبل التسليم واإلذعان باملعتقدات ما 

الطبيعة  الطبيعية]1] بسهولة، وتسعى إىل رفع مستوى وازدهار  فوق 

املنهجية والعملية والعلوم التجريبية يف أبحاثها. ويف نهاية املطاف 

عىل  يعملون  فإنهم  الطبيعية،  وراء  ما  األمور  من  دعامً  أرادوا  إذا 

الطبيعية]2]، ويسعون يف هذه  الفلسفية امليتافيزيقية  الرتويج لآلراء 

األبحاث عىل الدوام إىل انتهاج أسلوب علامين]3].

بالدفاع  إعالناتهم  بعض  يف  العلامنيني  اإلنسانويني  بعض  قام 

عن هذا األسلوب من اإلنسانوية الدينية، بل هناك من اإلنسانويني 

العلامنيني من تأثر باإلنسانوية الدينية، بحيث أحدث هذا يف بعض 

املوارد رشخاً فكرياً بني اإلنسانويني العلامنيني، ومال بعضهم إىل 

األبحاث امليتافيزيقية.

وبطبيعة الحال فإن القول بأن اإلنسانوية العلامنية الدينية]4] تنبذ 

الطبيعية  املعتقدات  تتقبّل  ولكنها  الطبيعية،  وراء  ما  املعتقدات 

supernatu-« 5]، يبدو أن الجانب الذي يعربون عنه بـ[ ةامليتافيزيقي

ral«، معتقدات ما بعد الطبيعية تحصل من طريق اإلميان املحض، 

وال تحظى بدعامة علمية باملعنى التجريبي. ويف املقابل فإن ذلك 

الجانب الذي يتم التعبري عنه بـ »metaphysical«، عبارة عن قبول 

إجاميل لألمور امليتافيزيقية، وهي امليتافيزيقية التي يتّم إثباتها من 

[1[- Supernatural.

[2[- Philosophical Stance of Metaphysical Naturalism.

]3[- See; Eugenic C. Scott; National Entre for Science and Education, Science and 

Religion, Methodology and Humanism; p. 23.

]4[- Supernatural.

]5[- Metaphysical Naturalism.
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طريق العلم التجريبي؛ كام أن بعض الروحانيني الغربيني )الذين يتّم 

التعبري عنهم بـ »spiritualist«( يعملون عىل مواصلة ذلك. وبطبيعة 

الحال فإن البحث حول األسلوب والسنخية بني امليتافيزيقا والعلم 

عىل  الوقوف  يجب  وفني،  دقيق  بحث  ذلك،  وتبعات  التجريبي 

تفاصيله يف األبحاث األبستمولوجية واملنهجية للعلوم.

يُشار يف تأييد هذا الكالم ـ وما يتعلق بالشقاق والرشخ الفكري 

اإلنسانويني  آراء  بني  االختالف  من  منوذج  إىل  ـ  آنفاً  املذكور 

العلامنيني يف األبحاث األخالقية. يتخذ اإلنسويون العلامنيون يف 

األبحاث األخالقية أسلوبني أو اتجاهني، وهام كاآليت:

1 ـ النسبية]1]: تذهب اإلنسانوية العلامنية النسبية إىل االعتقاد 

بأن املعتقاد الجازمة واملطلقةـ  من قبيل النظام األخالقي املسيحي 

العامل  يف  عنها  التخيل  يجب  ـ  الكانطي]2]  وحتى  واإلسالمي 

األخالق.  حقل  يف  املتبعة  العلمية  املعارف  إىل  بالنظر  املعارص 

ودقيقة  عاّمة  معايري  إىل  التوّصل  إىل عدم  ذلك  السبب يف  ويعود 

العثور  الحال فإنهم ال ينكرون إمكانية  يف باب األخالق. وبطبيعة 

العامة والعقالنية  يف املستقبل عىل سلسلة من املعايري األخالقية 

وامللموسة والعينية  عىل املستوى العميل والنظري]3].

االعتقاد  إىل  االستبدادية  اإلنسانوية  تذهب  االستبدادية]4]:  ـ   2

رضوري  أمر  والكلية  العامة  األخالقية  املعايري  عىل  الحصول  بأن 

[1[- Relativism 

]2]- نسبة إىل إميانوئيل كانط. )املعرّب(.

]3[-  “A Secular Humanism declaration”; in: www.secularhumanism.org.

]4[- Absolutism 



ألداء وسلوك األفراد املناسب يف املجتمع، ولكننا نؤكد عىل أن هذا 

النوع من املعايري إمنا يتحقق من طريق العقل والتجربة والتحقيق 

من  الطبيعية  فوق  ما  باألقاليم  اإلميان  طريق  عن  وليس  العلمي، 

اإلنسانويني  كالم  بتأييد  املستبدون  يقوم  وهنا  واآلخرة.  الله  قبيل: 

أيضاً.  »األصوليني«  عنوان  ـ  الحال  بطبيعة  ـ  ويعطونهم  الدينيني، 

وفيام ييل نلفت انتباهكم إىل هذه العبارة:

بإمكان  يقولون  عندما  األصوليني  رؤية  نؤيد  »نحن 

الوصول إىل املعايري األخالقية العامة، وإن الوصول إىل هذه 

املعايري أمر رضوري للحياة الفردية واالجتامعية للناس؛ بيد 

أن هذه املعايري ال تحصل بواسطة اإلميان بالله فقط. ويف 

أمثال:  من  فالسفة  آراء  إىل  االلتفات  من  بّد  ال  الشأن  هذا 

أفالطون، وإميانوئيل كانط، وجون ستيوارت ميل]1]، وجورج 

إدوارد مور]2] وغريهم؛ وذلك ألن هؤالء الفالسفة كانوا بصدد 

العثور عىل املعايري األخالقية العامة دون اإلحالة إىل الله؛ 

ومن هنا فإننا نلفت انتباه األصوليني إىل هذه املسألة وهي 

أن الذي يحتاج إليه مجتمعنا يف اللحظة الراهنة هو تصوير 

زاخر بطبيعة وماهية األخالق عىل املستوى النظري والعميل، 

وليس األديان التقليدية القدمية«]3].

]1]- جون ستيوارت ميل )1806 ـ 1873 م(: فيلسوف واقتصادي بريطاين. أواله والده رعاية 

علمية خاصة. وقف مع بنثام ضد النزعة اليقينية وكل ما كان يقاوم مسرية العقل والتحليل والعلم 

التجريبي، وكان ميقت ضيق األفق وسحق األفراد من قبل وطأة السلطة أو العادة أو الرأي العام. 

)املعرّب(.

الفالسفة  من  الكثري  يف  أثر  بريطاين.  فيلسوف  م(:   1958 ـ   1873( مور  إدوارد  جورج   -[2[

الربيطانيني املعارصين. دافع عن نظريات الفطرة السليمة وشّجع عىل دراسة اللغة العادية بصفها 

أداة للفلسفة. )املعرّب(.

]3[- “A Secular Humanism Declaration”; in: www.secularhumanism.org.



مالحظات نقدّية عىل االتجاهات 

اإلنسانوية الغربية
ف من وجهة نظر اإلسالم والمفكرين الغربي�ي

الفصل الثامن





تعرّفنا حتى اآلن عىل مختلف أنواع االتجاهات اإلنسانوية منذ 

بيان  العاّمة من  الغاية  إن  القدمية إىل املرحلة املعارصة.  املرحلة 

اإلنسانوية،  اآلراء  عىل  اإلجاميل  التعرّف  هي  السابقة،  األبحاث 

األبحاث  عرض  خالل  االنتقادية  النكات  بحث  يتّم  مل  ولذلك 

املتقدمة. من الواضح بداهة أن بحث جميع هذه اآلراء باألسلوب 

النقدي يحتاج إىل رسالة أو رسائل مستقلة ال يتسع لها املجال يف 

للتأّمل والتفكري،  آفاقاً  القارئ  أمام  الدراسة. ولكن ليك نضع  هذه 

سوف تكون لنا إطاللة نقدية مخترصة عىل أهم العنارص اإلنسانوية 

من وجهة نظر اإلسالم ـ املستفادة بطبيعة الحال من آراء الفالسفة 

اإلسالميني أيضاً ـ وكذلك املفكرين الغربيني أيضاً.

ي نظرة عامة
أنواع اإلنسانوية �ف

يف نظرة عامة ميكن تقسيم أهم االتجاهات اإلنسانوية املختلفة 

ثالثة  ـ إىل  القدمية وصوالً إىل املرحلة املعارصة  منذ املرحلة  ـ 

أقسام، وهي: 

العصور  إىل  الغالب  يف  تعود  )وهي  املسيحية  اإلنسانوية  ـ  أ 

الوسطى، وعرص النهضة، وحركة اإلصالح الديني(.

ب ـ اإلنسانوية العلامنية )وهي تتمثل يف الغالب يف فلسفات 

املرحلة الحديثة(.

تيارات  بعض  )يف  للدين  واملعادية  اإللحادية  اإلنسانوية  ـ  ج 

عرص النهضة والحديثة واملعارصة(.

أنطولوجية  عنارص  عىل  اآلراء  هذه  من  واحد  كل  يحتوي 
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أخرى.  عنارص  عىل  ذاتها  يف  تشتمل  خاصة  وأبستمولوجية 

ـ عىل  االنتقادي  البحث  تسهيل  أجل  من  ـ  نركّز  وفيام ييل سوف 

الغربية،  الغالب لآلراء  االتجاه  إذ متثل حالياً  العلامنية؛  اإلنسانوية 

وتضع تحديات جاّدة أمام آراء املفكرين املسلمني. وأما اإلنسانوية 

الرغم من وجودهام  فإنهام عىل  املسيحية واإلنسانوية اإللحادية، 

فإننا  ولذلك  غالباً،  اتجاهاً  يُعدان  ال  ولكنهام  الغريب،  العامل  يف 

يف  أننا  إال  اإللحادية،  اإلنسانوية  بحث  عن  الطرف  نغض  سوف 

ورؤيتها  املسيحية  اإلنسانوية  إىل  نظرة  لنا  تكون  سوف  الختام 

االنتقادية تجاه اإلنسانوية العلامنية.

مفاصل  جميع  يف  حالياً  العلامنية  اإلنسانوية  تغلغلت  لقد 

والسياسية  الثقافية  املجاالت  جميع  وجابت  الغربية،  املجتمعات 

الديني  بالبُعد  يتعلق  وفيام  الغرب،  يف  واالجتامعية  واالقتصادية 

عملت عىل تهميش الدين. وبشكل عام فإن اإلنسانوية يف املرحلة 

األديان  مع  تنسجم  وال  )علامنية(،  دنيوية  صبغة  ذات  املعارصة 

قبيل:  من  عنارص  ذات  نفسها  تعترب  اإلنسانوية  هذه  إن  التوحيدية. 

والتحّمل،  والتساهل  الحقيقة،  عن  والبحث  واألمل،  التفاؤل، 

واملحبّة، والرحمة والعطف واإلخالص، وحّب الجامل، والعقالنية. 

أدياناً  بوصفها  التوحيدية  األديان  تعريف  عىل  تعمل  املقابل  ويف 

والحتمية،  واليأس،  الظن،  سوء  قبيل:  من  عنارص  عىل  تحتوي 

غري  واإلميان  األعمى،  والتقليد  والعصبية،  والكراهية،  والغضب، 

العقالين. إن اإلنسانوية العلامنية تسعى ـ من خالل الحفاظ عىل 

إبعاد  إىل  ـ  اإلنسان  حقوق  عن  والدفاع  للبرشية  املحّب  ظاهرها 
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والثقافية،  والدينية  التقليدية  معتقداتها  عن  املختلفة  املجتمعات 

الحديثة.  الغربية  والثقافة  الهوية  املطاف  نهاية  يف  عليها  لتفرض 

هناك يف املجتمعات الغربية إنسانوية بعنوان اإلنسانوية املسيحية 

األهداف  عىل  الحفاظ  أجل  من  واملساعي  الجهود  بعض  تبذل 

النوع  هذا  أن  إال  املسيحي،  الدين  دائرة  يف  اإلنسانوية  والغايات 

من اإلنسانوية ال يبدي ـ يف الحقيقة والواقع ـ مقاومة يف مواجهة 

اإلنسانوية  قبل  من  للدين  املناوئة  أو  للدين  املجانبة  الهجامت 

العلامنية  يف بعض األحيان، بل تبدي يف بعض املوارد ميالً إىل 

اإلنسانوية العلامنية، بل وتابعة لها يف بعض املوارد األخرى.

عنارص اإلنسانوية العلمانية

الراهنة  العلامنية  اإلنسانوية  أن  إىل  السابقة  األبحاث  يف  أرشنا 

قد وضعت لنفسها هدفاً أو منوذجاً ومثاالً تسعى إىل تحقيقه، وهذا 

النموذج عبارة عن: »اإلنسان السعيد«. ومن الواضح مبقتىض منط 

العلامين أن املراد من هذه السعادة ـ بطبيعة الحال ـ هي  التفكري 

األديان  عن  العلامنية  افرتاق  نقطة  فإن  هنا  ومن  الدنيوية.  السعادة 

اإللهية أو ما وراء الطبيعية ينشأ من هذا املفهوم؛ حيث يتّم حرص 

السعادة يف هذه الدنيا وتعيينها يف اللحظة الراهنة، وليس يف العوامل 

ال  املتدينني  بأن  القول  إىل  العلامنية  اإلنسانوية  تذهب  األخرى. 

الحقيقية تكمن يف عامل اآلخرة وما  السعادة  بأن  القول  بهم  ينبغي 

السعادة  تحقيق  تكمن يف  الحياة  الغاية األصلية من  بل  إىل ذلك؛ 

الدنيوية لإلنسان من خالل االستعانة باألساليب العلمية والعقالنية 

بالله.  اإلميان  عىل  القامئة  األخالقية  األنظمة  عن  بعيداً  سياّم  وال 
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من أجل الوصول إىل هذه الغاية تأخذ اإلنسانوية العلامنية عنارص 

لتسهيل  أرضية  لتشكل  االعتبار؛  بنظر  وأبستمولوجية  أنطولوجية 

الوصول إىل األهداف والغايات املنشودة.

وبنظرة عامة، ميكن القول بأن أهم عنارص وخصائص اإلنسانوية 

العلامنية ـ وال سيّام منها تلك التي تبلورت يف القرن السابع عرش 

للميالد ـ عبارة عن:

1 ـ وجود اإلنسان بوصفه من أهم عنارص اإلنسانوية.

2 ـ رفض الحجية ونبذ التقاليد والنزوع إىل التشكيك.

املصادر  أهم  من  بوصفهام  اإلنسانية  والتجربة  العقل  ـ   3

املعرفية وإلغاء العنارص ما بعد الطبيعية من مقولة املعرفة.

4 ـ الدنيوية )العلامنية املقرونة باالبتعاد عن الدين ومحاربته(.

5 ـ إقامة نظام أخالقي إنساين بعيداً عن األنظمة ما بعد الطبيعية 

واألديان التقليدية.

وفيام ييل سوف ندخل يف نقد ومناقشة هذه العنارص تباعاً:

 نقد ومناقشة »وجود اإلنسان بوصفه من أهم عنارص اإلنسانوية«

هي  اإلنسانوية  وخصائص  عنارص  أهم  من  أن  يف  شّك  ال 

االهتامم باإلنسان ومطالبه ورغباته وتطلعاته وآماله. وقد تعرّض هذا 

االهتامم يف مسريته عىل الدوام ـ منذ عرص النهضة فصاعداً ـ إىل 

العديد من املنعطفات، بيد أن االتجاه العام كان هو االهتامم بتعزيز 

هذه الناحية من اإلنسانوية.
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عرص  ملرحلة  املحققني  من  ـ  غراث]1]  ماك  أليسرت  يذهب   

النهضة ـ إىل اعتبار »اإلنسان« و»األبعاد الفردية« لإلنسان من أهم 

عنارص حراك عرص النهضة]2]. 

الحديثة ـ وال سيّام  التجريبيون يف املرحلة  يذهب اإلنسويون 

األسمى  الكائن  بوصفه  اإلنسان  تعريف  إىل  ـ  لوك]3]  جون  منهم 

البحث  يعتربون  فإنهم  ولذلك  الكائنات،  سائر  عىل  واملهيمن 

أهم  هو  الذي  ـ  اإلنسان  فهم  سيّام  وال  اإلنسان  بشأن  والتحقيق 

عنارص علّو اإلنسان ـ أمراً أصيالً وجوهرياً]4].

للميالد(  عرش  والتاسع  عرش  الثامن  )القرن  التنوير  عرص  ويف 

تواصلت الجهود من أجل تحقيق تطلعات العامل الحديث، ضمن 

األهداف الثالثة اآلتية: »التقّدم«، و»العقل«، و»الطبيعة«. إن الجانب 

املشرتك لهذه األهداف هو االتجاه اإلنساين. وبهذا املعنى يكون 

هو  العقل  من  املراد  ويكون  اإلنسان،  تقّدم  هو  التقّدم  من  املراد 

]1]- أليسرت إدغار ماك غراث )1953 ـ ؟ م(: الهويت وكاهن ومؤّرخ من أيرلندا الشاملية. يعرف 

بعمله يف الالهوت التاريخي والعالقة بني العلم والدين، كام يعرف مبعارضته لإللحاد والالدينية 

و)إله  العلمي(،  و)الالهوت  دوكينز(،  )وهم  أعامله:  من  النقدية.  الالهوتية  الواقعية  عن  ودفاعه 

دوكينز(. )املعرّب(.

]2]- أليسرت إدغار ماك غراث، مقدمه اي بر تفكر نهضت اصالح ديني )مقدمة عىل تفكري نهضة 

اإلصالح الديني(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: بهروز حدادي، ص 42، مركز مطالعات و تحقيقات 

اديان و مذاهب، 1382 هـ ش.

]3]- جون لوك )1632 ـ 1704 م(: فيلسوف وطبيب تجريبي ومفكر سيايس إنجليزي. توىل 

العديد من املناصب الحكومية. )املعرّب(.

]4]- لوك، جون، جستاري در فهم برش )بحث يف فهم اإلنسان(، ص 23، نرش شفيعي، طهران، 

1390 هـ ش.
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العقل اإلنساين، واملراد من الطبيعة هي الطبيعة اإلنسانية]1]. وهكذا 

الذي  بأن  القول  إىل  العلامنية  اإلنسانوية  تذهب  حيث  أيضاً  اليوم 

يحظى باألهمية يف عامل الوجود هو اإلنسان ومتطلباته ورغباته، وأن 

العامل يجب تنظيمه مبا يتطابق وتطلعات اإلنسان ورغباته وأهدافه 

إن  أيضاً.  العامل  شكل  تغيري  يجب  الحاجة  اقتضت  وإذا  وغاياته، 

يف  اقرتنت  قد  اإلنسانية«  و»اإلرادة  اإلنسان«  »وجود  عىل  التأكيد 

قبيل  من  الطبيعية  بعد  ما  الوجودات  إلغاء  أو  بحذف  الغرب  ثقافة 

الله ـ لألسف الشديد ـ ولذلك فهي تتخذ شكل االبتعاد عن الدين 

أو محاربته.

اإلنسانوية  يف  العنرص  هذا  إن  القول:  يجب  النقد  مقام  ويف 

القرآن  إنسانوية  إن  أبداً.  القرآنية  التعاليم  مع  ينسجم  ال  العلامنية 

التعاليم  الله(. إن وجود اإلنسان يف  إلهية )تتمحور حول  إنسانوية 

واملفاهيم اإلسالمية وإن كان يحظى مبكانة مرموقة ومنزلة سامية، 

إال أن وجود اإلنسان قد ارتبط بوجود سائر الكائنات واملوجودات 

)الله / اإلنسان / الكون( وعىل رأسها وجود الله سبحانه وتعاىل. إن 

اإلنسان يف القرآن الكريم يحظى مبقامات عالية، من قبيل: خالفة 

الله، ويتحىل بالكرامة اإللهية، ويعّد أمني الله، وتقوم بينه وبني الله 

واململوك،  واملالك  واملربوب،  والرّب  واالفتقار،  الحّب  عالقة 

والعابد واملعبود. إن اإلنسان ليس وجوداً فرداً وفذاً ومنحرصاً بحيث 

يصل إىل مرحلة الطغيان يف إنكار ونفي وجود الله ودوره يف عامل 

منصورة  الفارسية:  اللغة  إىل  ترجمته  التنوير(،  )فلسفة  روشنگري  فلسفه  غولدمن،  لوسني   -[1[

كاوياين، ص 29، نرش اخرتان، طهران، 1394 هـ ش.
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الغربيون  اإلنسويون  يحرتم  أن  العجب  إىل  يدعو  إنه ملاّم  الخلق. 

ولكن  ذلك،  إىل  وما  والبيئة  والنباتات  والحيوانات  اإلنسان  وجود 

وتتلبّسهم  الطغيان،  موقف  يتخذون  الله  وجود  إىل  يصلون  عندما 

الكنود، والعنيد، والهلوع،  الكريم ـ صفة:  القرآن  ـ عىل حّد تعبري 

واللجوج، والظلوم، والجهول، والكفور. إن هذا ملن أكرب مصاديق 

كفران النعمة وعدم شكر اإلنسان لله يف املرحلة املعارصة؛ إذ أنه ـ 

عىل الرغم من تنّعم اإلنسان بجميع النعم الدنيوية التي أنعم الله بها 

عليه ـ يسلك طريق التمرّد والعصيان؛ فيتجاهل أو ينكر وجود الله 

سبحانه وتعاىل. يف حني أن الله يف املنطق القرآين هو املحور وهو 

َفْوَق  الَْقاهُِر  َوُهَو  األصل املسيطر واملهيمن عىل جميع األمور: 

ِعَباِدهِ]1]. رغم أن غري الشاكرين من العباد ال يقّدرون هذا األصل 
 .[2[َِحقَّ قَْدرِه َ الجوهري، وقد عرّب الله عنهم بقوله: َوَما قََدُروا اللَّ

والحقيقة هي أن اإلنسان يف املرحلة املعارصة يروم تحرير نفسه 

من قيود الدين، ليحصل عىل الحرية بزعمه. ولكن أّي حرية؟ إنها 

نقالً عن دوستويفسيك]3]:  بول سارتر  يعرّب عنها جان  التي  الحرية 

»عندما يتم إنكار وجود الله، يصبح كل يشء مباحاً«]4].

]1]- األنعام )6(: 18 و61.

]2]- األنعام )6(: 91؛ الزمر )39(: 67.

قصرية  قصص  وكاتب  روايئ  م(:   1881 ـ   1821( دوستويفسيك  ميخايلوفيتش  فيودور   -[3[

للنفس البرشية، كام يقّدم تحليالً ثاقباً  وصحفي وفيلسوف رويس. يقّدم يف رواياته فهامً عميقاً 

الفلسفية  املواضيع  من  متنّوعة  مجموعة  مع  ويتعامل  والروحية،  واالجتامعية  السياسية  للحالة 

والدينية. )املعرّب(.

]4]- سارتر، جان بول، اگزيستانسياليسم و اصالت برش )الوجودية وأصالة اإلنسان(، ترجمه إىل 

اللغة الفارسية: الدكتور مصطفى رحيمي، ص 110، نرش مرواريد، 1361 هـ ش.
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حيث  أيضاً؛  الكريم  القرآن  آيات  يف  منعكس  التوقّع  هذا  إن 

الترصيح بأن اإلنسان يريد أن يكون حرّاً، وأن يرتكب كل ما يحلو له 

دون خوف أو وجل من محكمة القيامة طوال حياته، وذلك إذ يقول 

.[1[
 َماَمُه

َ
نَْساُن ِلَْفُجَر أ تعاىل: بَْل يُِريُد اْلِ

َل  حريته:  وكامل  باختياره  الدين  يعتنق  كان  وإن  اإلنسان  إن 

]2]، إال أنه بعد هذا االختيار الحّر للدين وقوانينه، 
 ِف ادّلِيِن إِْكَراهَ 

يكون ملزماً باتباع هذه القوانني الدينية وعدم االنحراف عنها. فهل 

مجتمعاته  عىل  يفرضها  التي  القوانني  عن  الغريب  اإلنسان  يتنّصل 

بنفسه؟ كال دون شك. كذلك اإلنسان املتديّن بدوره ال يتخىل عن 

القوانني التي توصل إىل أحقيتها بعقله والعقل الوحياين، ويتجه إىل 

الكامالت  أسمى  بالغة، ويحصل عىل  بشوق ورغبة  الدين  اعتناق 

التي رصدت له يف البعد الوجودي واألنطولوجي. إنه اإلنسان الذي 

يفخر يف ارتباطه بالله مبقام العبودية والفقر إىل الله؛ كام قال اإلمام 

عيل: »إلهي كفى يب عزّاً أن أكون لك عبداً، وكفى يب فخراً أن 

تكون يل رباً«]3]. 

كام  بالله،  ارتباطه  يف  والسعادة  اللذات  أسمى  عىل  ويحصل 

يؤثر عن اإلمام زين العابدين إذ يقول يف مناجاته: »إلهي من ذا 

الذي ذاق حالوة محبّتك، فراَم منك بدالً«]4].

]1]- القيامة )75(: 5.

]2]- البقرة )2(: 256.

]3]- الكراجيك، محمد بن عيل، كنز الفوائد، ج 1، ص 386، دار الذخائر، ط 1، قم، 1410 هـ.

]4]- الشيخ القمي، عباس، مفاتيح الجنان، مناجاة املحبّني.
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إىل  والنزوع  التقاليد  ونبذ  الحجية  رفض  »عنرص  ومناقشة  نقد 

التشكيك«

هي  العلامنية  للإنسانوية  األخرى  الهاّمة  العنارص  بني  من  إن 

تم  حيث  والتشكيك«،  التقاليد،  عن  والتنصل  الحجية،  »محاربة 

للغرب،  الفلسفي  التفكري  تاريخ  يف  طويلة  تجربة  عرب  استنتاجها 

عىل  يحتوي  تفكري  وجود  بعدم  تؤمن  الغربية  الذهنية  وجعلت 

الحقيقة املطلقة، وأن الحقيقة هي حالة نسبية عىل الدوام. ولذلك 

ال ينبغي يف التعاطي مع نظريات السابقني الرهبة من الشخصيات 

إليها  النظر  ويجب  السابقة،  والفلسفات  واألديان  والِفرَق  والِنَحل 

يف بداية األمر بنظرة من الشك والرتديد، ثم العمل بعد ذلك عىل 

بيكون  فرانسيس  ذهب  الجديدة  املرحلة  ويف  واختبارها.  تجربتها 

إىل االعتقاد برضورة تحرير الذهن من سيطرة األصنام املهيمنة عىل 

التفكري  ضياء  إىل  الوصول  من  اإلنسان  يتمكن  يك  البرش،  أذهان 

الصحيح عن الوجود واإلنسان]1]. وليك يعمل عىل تحطيم جميع 

ما بني حتى ذلك الحني من األبنية، عمد رينيه ديكارت إىل مخالفة 

أمثال  التجربيون من  جميع نظريات وآراء املتقدمني]2]. كام يعمل 

جان لوك وديفد هيوم عىل نبذ وإبطال الفلسفات العقلية لديكارت 

وأتباعه]3]. وبعد الفلسفات العقالنية والفلسفات التجريبية، جاءت 

]1]- ديويس، طوين، اومانيسم )اإلنسوية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عباس مخرب، ص 143، 

نرش مركز، طهران، 1378 هـ ش.

اللغة  إىل  ترجمه  األوىل(،  الفلسفة  يف  )تأمالت  أوىل  فلسفه  در  تأمالت  رينيه،  ديكارت،   -[2[

الفارسية: أحمد أحمدي، ص 367، نرش سازمان سمت، ط 7، طهران، 1394 هـ ش.

]3]- لوك، جون، جستاري در فهم برش )بحث يف فهم اإلنسان(، ص 29، 1390 هـ ش.
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العقالنية  الفلسفتني  كلتا  لتعارض  كانط  إميانوئيل  األملاين  فلسفة 

والتجريبية، وتعمل عىل إبراز نقاط ضعفهام، وضمن هدم كال هذين 

النظامني الفلسفيني، وتجّنب أخطائهام، يتخذ منهجاً وأسلوباً يبلغ 

به إىل إيصال الحقائق يف كال النظامني إىل الكامل. ويف نهاية القرن 

التاسع عرش للميالد ظهرت الفلسفات الوجودية عىل يد الدمناريك 

سورين كركيغارد؛ حيث كانت تختلف عن منط وسياق الفلسفات 

فيها  والحجية  السابقة  األفكار  مقارعة  خصيصة  أن  بيد  السابقة، 

العلامنية  لهذه األفكار تذهب اإلنسانوية  مشهودة وملحوظة. طبقاً 

تقاليد  اتباع  أو مسلك، وال سيّام  التبعية لكل معتقد  نبذ  إىل  حالياً 

عىل  فرضها  يُراد  قيمة  أو  عقيدة  أو  أصل  أّي  تتقبل  وال  األسالف، 

خارج  من  اإلنسان  عن  القرارات  اتخاذ  عىل  تعمل  وأن  اإلنسان، 

فلسفية  الدائرة اإلنسانية أو »شخص اإلنسان«؛ سواء أكانت أفكاراً 

متينة أو أفكاراً وحيانية تأيت بها األديان اإللهية]1].

أما يف نقد عنرص »مقارعة الحجية والتنصل عن التقاليد«، يجب 

القول: إن القول بعدم وجوب قبول كل عقيدة ملجرّد التقليد ومن دون 

تحقيق أو تدقيق، كالم مقبول ومتني، وقد تّم التأكيد عىل ذلك يف تعاليم 

.[2[ُقْل َهاتُوا بُرَْهانَُكْم إِْن ُكْنُتْم َصادِقنَِي :القرآن؛ إذ يقول تعاىل

دليل،  إىل  يستند  ال  الذي  البحت  التقليد  يقبل  ال  اإلسالم  إن 

إمكان  يعني  ال  هذا  أن  إال  والعقائد،  األصول  حقل  يف  سيّام  ال 

له منشأ وحياين وساموي؛  إذا كان  التشكيك يف »كل كالم« حتى 

]1[- Cline, Austin; »Affirming Humanism,« 1998; in: www.Atheististscholar.org.

]2]- البقرة )2(: 111؛ النمل )27(: 64.
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يحتوي  يشء  هناك  »ليس  يقول  إنسوي  مبنى  إىل  االستناد  ملجرّد 

اإلنسوي  املبنى  بني  املقارنة  مقام  ويف  املطلقة«.  الحقيقة  عىل 

كالم  أن  يرى  الكريم  القرآن  إن  القول:  يجب  القرآين،  واملبنى 

األنبياء له منشأ إلهي وساموي ال يعرتيه الخطأ، ويف ذلك يقول 

إِْن  الَْهَوى *  َعِن  َيْنِطُق  َوَما  الله تعاىل يف محكم كتابه الكريم: 

]1]. أجل، ورد يف بعض اآليات الحديث عن أن 
 ُهَو إِلَّ َوْحٌ يُوَح

من بني أمنيات الشيطان أن يتدخل ويترصّف يف وحي األنبياء، إال 

أن الله سبحانه وتعاىل يحول دون تدخل الشيطان أو يستطيع ذلك، 

ساملة  الناس  إىل  اإللهية  رسالتهم  إيصال  من  األنبياء  يتمكن  يك 

َتَمنَّ  إَِذا  إِلَّ  نَِبٍّ  َوَل  رَُسوٍل  ِمْن  َقْبلَِك  ِمْن  رَْسلَْنا 
َ
أ َوَما  وكاملة: 

ْيَطاُن ُثمَّ ُيِْكُم  ُ َما يُلِْق الشَّ ْمنِيَّتِِه َفَينَْسُخ اللَّ
ُ
ْيَطاُن ِف أ لَْق الشَّ

َ
أ

.[2[َعلِيٌم َحِكيٌم ُ ُ آَيَاتِِه َواللَّ اللَّ

وعىل هذا األساس قد يكون هذا الكالم املتمثل مبقارعة الحجة 

املتقدمني  آراء  إىل  بالنسبة  ناجعاً  الشك  إىل  والنزوع  التقليد  ونبذ 

وبالنسبة إىل آراء الفالسفة من البرش واملذاهب غري الساموية؛ كأن 

ـ مثالً ـ عىل  أمثال بيكون وديكارت وجان لوك  يعمل فالسفة من 

بيد أن  إبطال آراء أرسطو وأفالطون، ويؤسسون لفلسفات جديدة، 

اإلميان  أساس  القائم عىل  الكالم  قبول  بعدم  القائل  ـ  الكالم  هذا 

الحد  ـ ال يجري وال يرسي عىل اإلسالم يف  الوحي  إىل  املستند 

األدىن. إن القرآن الكريم يرى أن األنبياء معصومون من الخطأ يف 

]1]- النجم )53(: 3 ـ 4.

]2]- الحج )22(: 52.
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مرحلة نزول الوحي وإبالغه والعمل به، ويغلق جميع أبواب الشك 

يف أقوال األنبياء وأفعالهم.

إال  يُخطئ،  ال  املعصوم  إن  القول  ميكن  الحال  وبطبيعة 

معصومني  ليسوا  املعصوم،  كالم  يفرسون  الذين  املفرسين  أن 

يف  أوىص  قد  القرآن  أن  إال  صحيح،  الكالم  هذا  إن  الخطأ.  عن 

األمئة  وإن  العلم،  يف  الراسخني  كالم  إىل  بالرجوع  املوارد  هذه 

ومن  العلم]1].  يف  للراسخني  األتّم  املصداق  هم   املعصومني

النبي األكرم قد ترك لنا ثقلني مثينني أحدهام أكرب من  هنا فإن 

اآلخر؛ أي: القرآن الكريم، وأهل البيت معاً. وذلك يف إشارة إىل 

أن القرآن الكريم يجب تفسريه من قبل أهل البيت؛ كام قال أمري 

البيان عيل بن أيب طالب يف كالم له: »ذلك القرآن فاستنطقوه، 

ولن ينطق، ولكن أخربكم عنه«]2]. إن اإلمام املعصوم والراسخ يف 

العلم هو الذي يستنطق القرآن الصامت، ويعمل عىل بيانه وتفسريه. 

أبداً  تّم اإلرشاد يف اإلسالم وتوجيه األنظار  ومن ناحية أخرى فقد 

إىل حجتني )داخلية وخارجية( أي: العقل البرشي وتعاليم األنبياء 

املستلهمة من قبل الله العليم والحكيم، والنازلة عليهم من طريق 

لنا ويعرض علينا  يقّدم  الدين اإلسالمي إمنا  الوحي. ومن هنا فإن 

أمياناً معقوالً. وهو اإلميان املنبثق عن التحقيق والتعقل والتفكري، 

الوحياين  الشهودي  البرشي والعقل  العقل  الناحية يكون  ويف هذه 

ظهريين لبعضهام. ويف هذا املسار إذا كان هناك من شك وترديد، 

]1]- آل عمران )3(: 7.

]2]- نهج البالغة، الخطبة رقم: 158.
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لو  ورمبا  الحقيقة.  إىل  الوصول  أجل  من  بالعقل  االستعانة  يجب 

أردنا العثور عىل ما يُشبه هذا اإلميان املعقول يف األفكار الغربية، 

يجب الرجوع إىل أفكار توما األكويني يف أواخر العصور الوسطى؛ 

والعقل  اإلميان  يتحرّك  أن  برضورة  الدوام  عىل  ينصح  كان  حيث 

جنباً إىل جنب وكتفاً إىل كتف، يك يتمكنا من إيصال اإلنسان إىل 

النقطة  هذه  تجاهل  ينبغي  ال  ولكن  املنشودة.  واألهداف  الغايات 

وهي أن توما األكويني مدين يف أفكاره للفيلسوف اإلسالمي الشهري 

أبو عيل ابن سينا الذي أرس القواعد الفلسفية لإلميان املعقول]1].

 نقد ومناقشة عنرص »حرص املصادر املعرفية بالعقل والتجربة 

اإلنسانية وإلغاء العنارص ما بعد الطبيعية من مقولة املعرفة«.

يف  الصادر  العلامنية  اإلنسانوية  إعالن  من  الثانية  املادة  تنّص 

عام 3003 م عىل ما ييل: 

النقدي،  العقل  بتوظيف  والتمسك  »االلتزام 

العلمية  واألساليب  الواقعية،  واألدلة  واملستندات 

الحصول  أجل  من  والتحقيقات،  األبحاث  يف  التجريبية 

املرحلة  يف  اإلنسان  ومشاكل  ألزمات  حلول  عىل 

املعارصة، واإلجابة عن تساؤالت اإلنسان املعارص«.

إن هذه الفقرة من اإلعالن بدورها متثل مثرة ونتيجة للكثري من 

األفكار الفلسفية بعد مرحلة عرص النهضة، وال سياّم أفكار ديكارت 

ـ مؤسس الفلسفات العقلية يف املرحلة الحديثة ـ وأفكار جان لوك 

]1]- مجتهدي، كريم، فلسفه در قرون وسطا )الفلسفة يف العصور الوسطى(، مؤسسة انتشارات 

أمري كبري، طهران، 1375 هـ ش.
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ـ مؤسس الفلسفات التجريبية يف املرحلة الحديثة ـ وأفكار كانت 

مؤسس الفلسفة التلفيقية العقلية والتجريبية يف مرحلة التنوير.

بعد  ديكارت  فإن  املتقّدمة  األبحاث  يف  ذكرنا  أن  سبق  كام 

أجل  من  ـ  عمد  املقبولة،  املعتقدات  جميع  عىل  الشك  عّمم  أن 

الخروج من الشكـ  إىل تجزئة وتحليل اإلنسان بوصفه فاعالً معرفياً؛ 

فانطلق من مقولة: »أنا أشك«؛ ليصل إىل »أنا أفكر«؛ ليصل بعدها 

إىل »أنا موجود«؛ ليستنتج يف نهاية املطاف مقولة: »أنا أفكر؛ إذن 

أنا موجود«. إن ديكارت يستنتج من وجود األنا املفكرة، وجودات 

أخرى من قبيل: وجود الله، ووجود العامل املادي، ووجود النفس 

لدى  باألهمية  يحظى  إمنا  التفكري  من  النوع  هذا  إن  والجسد. 

اإلنسانويني العلامنيني، بحيث: 

بعض  تعبري  حّد  عىل  ـ  املعرفية  املساحة  »أن 

املفكرين ـ حيثام امتّدت، فإنها تعود بجذورها إىل »أنا 

أفكر«، وينحرص الفاعل املعريف يف حدود دائرة العقل 

االستداليل«]1]. 

إن العقل الذي يعنيه رينيه ديكارت هو العقل االستداليل واآليل 

وغري الشهودي، ويف كلمة واحدة هو العقل اإلنساين املجرّد من 

الخصائص ما بعد الطبيعية أو الوحيانية.

املصدر  أو  الطبيعي  بعد  ما  املصدر  عن  العقل  انقطاع  إن 

لتفكري  اإلنسانوية  الخصائص  من  يعّد  والوحياين،  الشهودي 

]1]- نرص، سيد حسني، معرفت و معنويت )املعرفة واملعنوية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: إن 

شاء الله رحمتي، دفرت پژوهش و نرش سهروردي، طهران، 1380 هـ ش. )مصدر فاريس(.



295 الغربية  اإلنسانوية االتجاهات على نقدّية مالحظات الثامن: الفصل

ديكارت  عرص  منذ  باالشتداد  أخذت  التي  العقالنيني،  الفالسفة 

عنرص  عىل  التنوير  عرص  مرحلة  يف  التأكيد  يتّم  بحيث  فصاعداً؛ 

وظهور  اإلنساين  الفرد  شخصية  بناء  إعادة  وتكون  كثرياً،  »العقل« 

جميع قابليات وقدرات الفرد اإلنساين رهناً بتوظيف العقل اإلنساين 

دون االستناد إىل أمور من قبيل العقائد التقليدية والدينية«]1].

التاسع  القرن  يف  والرباغامتيون  التجريبيون،  اإلنسويون  يرى 

بشأن  العلمي  الرصح  املناسب إلقامة  األسلوب  أن  للميالد،  عرش 

اإلنسان يتمثّل يف أسلوب املشاهدة والتجربة، ومن هنا فإن العنرص 

بالنسبة إىل اإلنسان يتمثل  ـ  املعريف األهم ـ بل والعنرص الوحيد 

بالتجربة واإلدراك الحيّس. يذهب الرباغامتيون إىل االعتقاد بوجوب 

اإلقبال عىل طبيعة األشياء بحسب التجربة اإلنسانية، ويجب  حذف 

إن  الخارج]2].  أو  الذهن  الطبيعية سواء يف  بعد  ما  العنارص  وإلغاء 

االنقطاع عن األفكار ما بعد الطبيعية مشهود وملحوظ يف الفلسفات 

الوجودية بشدة، وال سيّام منها فلسفة جان بول سارتر]3].

ويف نقد هذا العنرص اإلنسوي ـ الذي يحرص محور املعرفة يف 

العقل والتجربة اإلنسانية )املنقطعة عن العنارص الوحيانية وما بعد 

الطبيعية( ـ يجب القول: بشكل عام هناك يف التفكري الديني أدوات 

الحّس  قوى  تشمل  وهي  البرشية،  والتجربة  العقل  تفوق  معرفية 

[1[- Encyclopedia of Philosophy, Vol 4, P. 666.

]2]- وليم جيمس،  پراگامتيسم )الرباغامتية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عبد الكريم رشيديان، 

رشكت انتشارات علمي و فرهنگي، ط 2، طهران، ص 43، 1375 هـ ش.

]3]- سارتر، جان بول، اگزيستانسياليسم و اصالت برش )الوجودية وأصالة اإلنسان(، ترجمه إىل 

اللغة الفارسية: الدكتور مصطفى رحيمي، ص 24، 1361 هـ ش.
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والعقل والقلب. كام أن قوى العقل والقلب بدورها ليست منقطعة 

أو منفصلة عن العنارص ما بعد الطبيعية والشهودية.

قّوة الحس: إن القوى الحسيةـ  من وجهة نظر القرآن الكريمـ  واحدة 

من املصادر املعرفية، بل وإن بعض الرباهني التوحيدية تحتوي عىل 

َوِف  تعاىل:  قوله  ذلك يف  إىل  اإلشارة  وقد متّت  مقدمات حسية، 

وقوله   .[1[   وَن  ُتْبِصُ َفَل 
َ
أ ْنُفِسُكْم 

َ
أ َوِف  لِلُْموقِننَِي   آَيَاٌت  رِْض 

َ
اْل

نَُّه 
َ
َ لَُهْم أ ْنُفِسِهْم َحتَّ يَتََبنيَّ

َ
تعاىل: َسُنِيِهْم آَيَاتَِنا ِف اْلََفاِق َوِف أ

 .[2[ 
اْلَقُّ

عن  واالنقطاع  الحّس  يف  املعرفية  املصادر  حرص  أن  بيد 

القرآن  الطبيعية والشهودية مرفوض من وجهة نظر  بعد  ما  العنارص 

َيْعلَُموَن  بقوله:  الكريم. كام قال يف وصف املاديني والدنيويني 

وقوله   .[3[
 َغفُِلوَن ُهْم  اْلَِخَرةِ  َعِن  َوُهْم  ْنَيا  ادلُّ اْلََياةِ  ِمَن  َظاهًِرا 

ْنَيا  ْعرِْض َعْن َمْن تََولَّ َعْن ذِْكِرنَا َولَْم يُرِْد إِلَّ اْلََياةَ ادلُّ
َ
تعاىل: َفأ

ْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه 
َ
* َذلَِك َمْبلَُغُهْم ِمَن الِْعلِْم إِنَّ َربََّك ُهَو أ

 .[4[ ْعلَُم بَِمِن اْهَتَدى
َ
َوُهَو أ

املاديني  عن  العلمية  الحيثية  نفي  يتّم  مل  اآليات  هذه  يف 

األمور  يف  منحرص  علم  ولكنه  علامً  لديهم  أن  أي  والدنيويني، 

عن  غافلون  ذلك  وراء  فيام  ولكنهم  والدنيوية،  والحسية  املادية 

]1]- الذاريات )51(: 20 ـ 21.

]2]- فصلت )41(: 53.

]3]- الروم )30(: 7.

]4]- النجم )53(: 29 ـ 30.
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 األمور الشهودية والغيبية. ولذلك نجد أن الله يأمر النبي األكرم

باإلعراض عنهم؛ إذ حرموا أنفسهم من طريق الهداية والسعادة.

قّوة التعّقل: يحظى العقل يف الفلسفة اإلسالمية ـ التي تشتمل 

عىل نوع من الدعائم الدينية ـ مبكانة ممتازة؛ فهو أوالً غري منحرص 

الشهودية.  األمور  عن  منقطع  غري  وثانياً  البرشي،  اآليل  العقل  يف 

القّوة  أن  يرى  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  املتألهني  صدر  أن  ذلك  من 

مواكبتها  يف  الكامل  نحو  تتجه  مراتب  ذات  اإلنسان  لدى  العاقلة 

لحركة النفس الجوهرية. وهذه املراتب عبارة عن: العقل الهيويل، 

نهاية  ويف  املستفاد.  والعقل  بالفعل،  والعقل  بامللَكة،  والعقل 

إدراك  إىل  وتصل  املستفاد،  بالعقل  اإلنسان  نفس  تتحد  املطاف 

العقل  إن  أخرى:  وبعبارة  العقل]1].  إدراك  نحو  عىل  العامل  حقائق 

بواسطة عقله املستفاد يتحّول إىل مصدر  للحركة. إن هذه املرتبة 

هي ذات مرتبة االتحاد مع العقل الفّعال، حيث يعرّب صدر املتألهني 

العلوم]2].  لجميع  مبدأ  ويعتربها  القدسية،  بالقّوة  القّوة  هذه  عن 

الصعودي يذهب إىل ما  العقل يف مساره  فإن  وعىل هذا األساس 

هو أبعد من مرتبته اآللية، ويكتسب حيثية شهودية وتجريدية. كام 

أن كامل قّوة تعّقل اإلنسان ـ من وجهة نظر صدر املتألهني ـ يكمن 

وانها  املقّربني،  املالئكة  ومشاهدة  األعىل  باملبدأ  االتصال  يف 

ـ 523، مؤسسة  الغيب، ص 517  مفاتيح  إبراهيم،  بن  الشريازي، محمد  املتألهني  ]1]- صدر 

تحقيقات فرهنگي، طهران، 1363 هـ ش.

]2]- صدر املتألهني الشريازي، محمد بن إبراهيم، الحكمة املتعالية يف األسفار األربعة، ج 3، 

ص 420 ـ 421، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1987 م.
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والنموذج  به]1].  كامالً  شبَهاً  وتكتسب  األول  بالعقل  تتصل  بذلك 

القرآين عىل هذه الحقيقة والذي يكمن يف خارج العقل املصطلح، 

للنبي  العجيبة  الشم  بحاسة  يتمثل  الشهودي،  العقل  بدائرة  ويرتبط 

أن  مرص  من  كنعان  قافلة  حركة  مبجرّد  متكن  حيث  يعقوب؛ 

يشم رائحة قميص يوسف، عىل الرغم من أن املسافة التي كانت 

مع  فرسخاً،  بثامنني  حينها  يف  تقّدر  القافلة  تلك  وبني  بينه  تفصل 

أن حَملة ذلك القميص عىل الرغم من متتعهم بحاسة الشم كانوا 

عاجزين عن شّم هذه الرائحة امللكوتية، بل ورمبا نسبوا أبيهم إىل 

ِجُد رِيَح 
َ
ُبوُهْم إِّنِ َل

َ
ا َفَصلَِت الِْعرُي قَاَل أ الخرف وقلة العلم: َولَمَّ

.[2[ْن ُتَفّنُِدوِن
َ
يُوُسَف لَْوَل أ

بارصته  عني  هي   يعقوب للنبي  الشاّمة  الحاسة  هذه  إن 

بياض  إىل  الظاهري  عينيه  تحّول سواد  من  الرغم  وسامعته، وعىل 

حزناً عىل فراق يوسف، وإن هذه القّوة واملقدرة العجيبة إمنا تكون 

يف دائرة العقل الشهودي الخاص باألنبياء واألولياء الصالحني.

إن العقل املجرد بالقياس إىل مرحلة الحّس والوهم والخيال، 

والوهم  الحس  دائرة  أخلد يف  أكرب، وال ميكن ملن  بتجرّد  يحظى 

والخيال أن ينال مثل هذا املقام. وعىل هذا األساس يتم التعريف 

بعقل اإلنسان يف املدرسة املعرفية والرتبوية ألهل البيت بحيث 

يضمن عبودية اإلنسان ويضمن له الحصول عىل جنة الخلود أيضاً:  

]1]- صدر املتألهني الشريازي، محمد بن إبراهيم، الشواهد الربوبية، ص 341 ـ 342، املركز 

الجامعي للنرش، بريوت، 1420 هـ.

]2]- يوسف )12(: 94.
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»]العقل[ ما ُعبد به الرحمن، واكتسب به الجنان«]1].

التام  والوفاق  باالتحاد  وجودهم  يف  يتمتعون  العقالء  وهؤالء 

الداخلية  مطالبهم  ألن  وذلك  والعقالين؛  اإلنساين  املجتمع  مع 

قد بلغت مرحلة االعتدال التام تحت إرشاف العقل، ومل تعد لهم 

من رغبة خارج هذه الدائرة من االتحاد وعينية الحقائق، ليك يكون 

متعارضاً مع نفسه أو مع اآلخرين. ومن هنا فإن القرآن الكريم يعزو 

سبب التفرقة والتشتت بوضوح إىل عدم العقل، ويُشري يف ذلك إىل 

َشِديٌد  بَيَْنُهْم  ُسُهْم 
ْ
َبأ يقول:  إذ  اليهود؛  بني  الداخلية  االختالفات 

 .[2[  َيْعِقُلوَن َل  قَْوٌم  نَُّهْم 
َ
بِأ َذلَِك  َشتَّ  َوُقُلوُبُهْم  َجِيًعا  َتَْسُبُهْم 

»يعود هذا التشتت إىل أنهم مل يكونوا من ذوي العقول، وال يفكرون 

بشكل عقاليئ«]3].

قّوة القلب: يرد الحديث يف النصوص واملصادر اإلسالمية عن 

قّوة أخرى باسم »قّوة القلب«. إن قلب اإلنسان هو أسمى وأرشف 

موضع من الجسد الذي بناه الله وجعله محالً خاصاً لروحه وسطوع 

ثم  القلب،  عىل  أوالً  ينزل  إمنا  اإلنساين  الروح  فيض  ألن  أنواره؛ 

يجري منه إىل سائر أجزاء البدن. إن القلب هو بيت املعرفة اإللهية. 

إن القلب من وجهة نظر صدر املتألهني يُعترب كنزاً من الكنوز اإللهية 

بالذكر أن مراد صدر  الجدير  وخزانة من خزائن امللكوت]4]. ومن 

]1]- الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكايف، ج 1، ص 11، ح: 3.

]2]- الحرش )59(: 14.

)التفسري املوضوعي(، ج 15، ص 151، نرش  تفسري موضوعي  الله،  ]3]- جوادي آميل، عبد 

إرساء، قم، 1386 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]4]- خادمي، عني الله؛ وبور أكرب، علم انسان کامل از ديدگاه مال صدرا )علم اإلنسان التام من 
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املوجود  الشكل  الكمرثي  العضو  هو  ليس  القلب  من  املتألهني 

اإلنسانية.  الروح  منه هو  مراده  بل  الصدر،  من  األيرس  الجانب  يف 

العلم  إىل  للوصول  وسيلة  هو  القلب  بأن  االعتقاد  إىل  ويذهب 

معرفة  إىل  للوصول  واألذن وسيلة  العني  أن  للباطن، كام  الكشفي 

األمور املحسوسة والعلم الحصويل. وعىل هذا األساس فإن القلب 

النفسانية،  والخواطر  للحاالت  وموضوع  اإلدراكية  للظواهر  محل 

وهذه الخواطر تنقسم بدورها إىل خواطر رحامنية وخواطر شيطانية. 

ومن هنا روي عن النبي األكرم أنه قال ]ما معناه[: 

)اإللهام(  املالئكة  من  خاطر  خاطران؛  القلب  »يف 

يحمل بشائر الخري واإلحسان والشهادة بالحق، وخاطر 

الحاجة  من  الخوف  تحمل  )الوسوسة(  الشيطان  من 

والحكم بالرش وإنكار الحق، وردع النفس عن فعل الخري 

واإلحسان«]1]. 

ومن هنا فقد روي عن النبي األكرم أنه قال ]ما معناه[: 

»قلب املؤمن بني أصبعني من أصابع الرحمن، حتى 

يغلب عىل القلب ما هو أجدر به وأكرث تناسباً معه«]2].

يرى صدر املتألهني أن نفس اإلنسان عندما تتحرر من الُحجب، 

وجهة نظر صدر املتألهني(، ليىل، فصلنامه انديشه ديني، العدد: 53، ص 499 ـ 501، شتاء عام 

1393 هـ ش. )مصدر فاريس(.

العريب،  الرتاث  إحياء  دار   ،39 ص  ؟،  ج  األنوار،  بحار  باقر،  محمد  املجليس،  العالمة   -[1[

بريوت، 1403 هـ

]2]- املصدر أعاله، ص 40.
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ويزول عن قلبه الصدأ، تجلّت فيه صورة عامل املُلك، وعندها سوف 

يتمكن من مشاهدة هيئة الوجود بأكملها. وعندها سيجد نفسه من أهل 

الجنة التي عرضها كعرض الساموات واألرض. إن للمعرفة الشهودية 

مراتب تبدأ من معرفة أرسار عامل املُلك، ويف املراتب التالية يدرك 

جربوت  إىل  للنظر  مستعداً  ويغدو  امللكوت،  عامل  مراتب  اإلنسان 

وعرش الله، ويصل يف نهاية املطاف إىل مقام يرى الله فيه؛ إذ يجد نفسه 

يف حضريته، وهو املعنى الذي أشار إليه اإلمام عيل بقوله: »أفأعبد 

ما ال أراه«]1]. ويف املرتبة العليا من املعرفة الشهودية يصبح اإلنسان 

قادراً عىل مشاهدة تلك الحقائق العامة دون امتزاج بها أو االصطباغ 

بصبغتها، بل يشاهد يف أعىل مراتب الشهود ويف صلب جميع األمور 

املتكرثة حقيقة واحدة، قال أمري املؤمنني يف بيان وصف هذه الحقيقة: 

»مع كل يشء ال مبقارنة، وغري كل يشء ال مبزايلة«]2].

ومن هنا فإن القلب يتسع لكل يشء مبا يف ذلك الحق تعاىل، 

وإن القلب الذي هو عرش الرحمن هو من أوسع القلوب، وإن كل 

إنسان كامل هو صاحب عقل؛ ألن الغيب قد تجىل له، وانكشفت له 

الُحُجب، وظهرت له حقيقة األمر، ويتحقق باألنوار اإللهية ويتقلب 

قال يف  أنه   األكرم النبي  عن  روي  وقد  الربوبية]3]،  األطوار  يف 

]1]- نهج البالغة، الخطبة رقم: 78.

]2]- املصدر أعاله، الخطبة رقم: 1.

]3]- خادمي، عني الله؛ وبور أكرب، ليىل، علم انسان کامل از ديدگاه مال صدرا )علم اإلنسان التام 

من وجهة نظر صدر املتألهني(، فصلنامه انديشه ديني، العدد: 53، ص 109، شتاء عام 1393 

هـ ش. )مصدر فاريس(.
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وصف هذه املنزلة: »ريّب أرين األشياء كام هي«]1]. حيث املراد من 

هذه الرؤية هو العلم الشهودي. قال صدر املتألهني: 

جميع  إىل  الحق  بنور  يهتدي  الكامل  اإلنسان  »إن 

الحق يف  يشاهد  الله؛ ألنه  عبد  ُسّمى  التجليات، وإمنا 

جميع املظاهر األمرية والخلقية«]2].

كل  من  الرغم  عىل  املتألهني  صدر  فإن  األساس  هذا  وعىل 

إدراك  عن  عاجزاً  يراه  أنه  إال  للعقل،  يراه  الذي  واالعتبار  األهمية 

الحقيقة بشكل كامل ومن جميع الجهات، ولذلك فإنه يؤكد عىل 

أهمية الشهود الباطني. وذلك ألن العقل من وجهة نظر القرآن الكريم 

وإن كان مصباح الرشيعة وكاشفاً عن األحكام الواقعية للدين، إال أنه 

يقّر مبحدودياته الكثرية. من ذلك عىل سبيل املثال أن العقل يعلم 

أن إدراك ذات الحق تعاىل تدخل ضمن نطاق املنطقة املحظورة، 

إدراك  أن  كام  املنطقة،  تلك  إىل  يصل  أن  ُمدرِك  ألّي  ميكن  وال 

كُنه صفات الحق تعاىل بدورها منطقة محظورة أخرى بالنسبة إىل 

الجزئيات  بالنسبة إىل  قيود  العقل عىل  أيضاً]3]. كام يشتمل  العقل 

التدّخل يف  له  يحق  أنه ال  يعلم  ذاته  العقل  إن  الدينية.  والتفاصيل 

الجزئيات والتفاصيل، وإمنا يستطيع التدخل يف املجاالت الكلية 

]1]- ابن أيب جمهور األحسايئ، عوايل اآليل، ج 4، ص 132.

]2]- خادمي، عني الله؛ وبور أكرب، ليىل، علم انسان کامل از ديدگاه مال صدرا )علم اإلنسان التام 

من وجهة نظر صدر املتألهني(، فصلنامه انديشه ديني، العدد: 53، ص 110، شتاء عام 1393 

هـ ش. )مصدر فاريس(.

]3]- جوادي آميل، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني )منزلة العقل يف هندسة املعرفة الدينية(، 

ص 56، نرش إرساء، ط 5، قم، 1390 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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من الدين فقط، وميكنه مثل الرساج أن ييُضء املناطق العاّمة فقط. 

عدد  هو  ما  يعلم  أن  للعقل  كيف  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  ذلك  من 

ركعات صالة بعينها]1]. إن العقل يف هذه املوارد يحتاج إىل الوحي 

والنبّوة والدين اإللهي الذي هو مصدر شهودي وعقل كيل، وليس 

للعقل البرشي والتجربة البرشية ِقبالً بها.

والبُعد  العقل  مكانة  ورشح  بيان  يف  آميل  جوادي  الشيخ  قال 

املعريف للدين واالتجاهات املتأرجحة ما بني اإلفراط والتفريط: 

جوار  إىل  وهو  ورساجه،  الدين  مصباح  العقل  »إن 

الدين، وكاشفاً  فهم  للبرش يف  معرفياً  يُعّد مصدراً  النقل 

الفقهية  والقوانني  واألخالقي  االعتقادي  محتواه  عن 

وإن  الرشيعة،  مصباح  العقل  للدين….إن  والحقوقية 

سلكوا  قد  والرشيعة  للدين  معياراً  يتصّورونه  الذين 

ألن  وذلك  الدين،  دائرة  يف  العقل  بشأن  اإلفراط  طريق 

معيارية العقل يف حقل الدين تعني أن كل ما كان موافقاً 

ومتطابقاً مع العقل، وأمكن للعقل أن يقيم الربهان عىل 

ما مل  الدين، وكل  من  ويُعّد جزءاً  فهو صحيح  صحته، 

يوافق العقل، وال ميكن للعقل أن يؤيّده بواسطة الربهان 

واالستدالل، ليس صحيحاً وال يُعّد جزءاً من الدين. إن 

االعتدال،  حدود  من  للعقل  إخراجاً  ميثل  الكالم  هذا 

تبعات وتداعيات سيئة، وإن من بني  وترتتب عىل ذلك 

]1]- جوادي آميل، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني )منزلة العقل يف هندسة املعرفة الدينية(، 

ص 56، نرش إرساء، ط 5، قم،  ص 59.
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العقل  إىل  اإلفراطية  الرؤية  لهذه  واملرّة  الفّجة  الثامر 

تقديم تفسري خاطئ عن خامتية النبّوة للنبي األكرم؛ 

إذ بناء عىل الرؤية املفرطة لقيمة العقل، لن تكون هناك 

الرشد  العقل إىل مرحلة  الوحي عند وصول  حاجة إىل 

والبلوغ؛ ألن العقل الذي يكون هو املبنى واملعيار يف 

صحة وسقم محتوى الدين، ميكنه أن يتوىل هداية وقيادة 

اإلنسان يف الشؤون الفردية واالجتامعية مبارشة من غري 

حاجة إىل الدين.

نظرتهم  يف  لإلفراطيني  الباطلة  الرؤية  قبال  ويف 

الباطلة  الرؤية  تقع  الرشيعة،  ميزان  باعتباره  العقل  إىل 

مجرّد  إياه  باعتبارهم  العقل  إىل  نظرتهم  يف  للمفرطني 

إن  الدين.  حقل  إىل  اإلنسان  ودخول  للرشيعة  مفتاح 

مفتاحية العقل بالنسبة إىل الدين تعني أننا بعد فتح باب 

خزانة الدين، ال نعود بحاجة إىل ذلك املفتاح، وميكننا 

اإللقاء به بعيداً ويعود مبقدورنا النظر يف محتويات تلك 

)العقل(؛  املفتاح  بذلك  االستعانة  )الدين( دون  الخزانة 

فالعقل بدوره مفتاح للدخول إىل دائرة الدين. إن العقل 

األنبياء،  وإرسال  الوحي  ورضورة  الله  وجود  يثبت 

ذلك  وبعد  والسنة،  الكتاب  حجية  عىل  للبرش  ويربهن 

سيكون  وعندها  جانباً،  التنّحي  وعليه  مهّمته  تنتهي 

املجتمع البرشي وجهاً لوجه أمام محتوى الدين، حيث 

يتعنّي عليهم الوصول إليه من طريق الكتاب والسنة، دون 
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أن يكون للعقل سهم يف تنظيم محتوى األحكام الدينية 

ومناغمتها مع البنى واألسس األصلية]1].

إن الرأي املعتدل يف هذا البحث هو القول بأن العقل 

للدين  للدين، ميثل مصباحا  باإلضافة إىل كونه مفتاحاً 

بالنسبة إىل أصل الخزانة ومصدراً معرفياً للبرش للكشف 

عن  محتويات خزانة الدين أيضاً. وعىل هذا األساس إذا 

كانت اإلرادة والعلم اإللهي هام املبدأ الوجودي للدين، 

ندرك مبساعدة العقل والنقل ما الذي أراده الله، وما هي 

أن  مبعنى  الدين؛  مجموعة  ضمن  أدرجها  التي  األمور 

للعقل يف إثبات األصول األولية للدين ـ من قبيل: وجود 

املبدأ، ووحدة املبدأ، واألسامء الحسنى األوىل، وعينية 

إىل  وبالنسبة  بعضها  إىل  بالنسبة  والصفات  األسامء 

الذات املبدأ، ورضورة إرسال األنبياء وإنزال الكتب وما 

إىل ذلك ـ مبادئ ومبان بّينة ومبّينة، ويجب عدم تعرّض 

تلك املباين للرّضر. إن العقل مبختلف سطوحه ابتداء 

التجريدي  شبه  العقل  إىل  وصوالً  التجريبي  العقل  من 

مورثة  أو  يقينية  معرفة  حقق  إذا  املحض،  والتجريدي 

لالطمئنان، ميكنه أن يكون كاشفاً عن األحكام الدينية، 

جوار  إىل  الدين  لترشيعات  املعريف  الُبعد  يضمن  وأن 

النقل أيضاً]2].

]1]- جوادي آميل، منزلت عقل در هندسه معرفت ديني )منزلة العقل يف هندسة املعرفة الدينية(، 

ص 56، نرش إرساء، ط 5، قم، ص 50.

]2]- املصدر أعاله، ص 51 ـ 53.
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النظر  وجهة  من  ـ  البرشية  والتجربة  البرشي  العقل  فإن  وعليه 

عىل  تحتوي  ولكنها  املعرفية،  املصادر  من  ـ  والقرآنية  اإلسالمية 

الشهودي  العقل  من  نوع  هو  الذي  الوحي  إن  القيود.  من  الكثري 

حيث  البرشي؛  للعقل  ومتّممة  مكّملة  حالة  يعترب  األسمى  والعقل 

يحول دون التعارض ولزوم تعطيل وإخراج أحدهام ملصلحة اآلخر. 

إن اإلسالم مل يحث أتباعه عىل سوء الظن بالتعقل والتفكري اإلنساين 

بل  العقل واحتقاره،  بتعطيل  للوحي رهناً  الرتويج  أبداً، ومل يجعل 

أيضاً.  العقل بني املؤمنني  تقوية  العكس من ذلك سعى إىل  عىل 

الكريم ال تقترص عىل  القرآن  التعليمية لألنبياء يف  الوظيفة  أن  كام 

إنزال الكتب، بل وتشمل تعليم الحكمة أيضاً؛ إذ يقول الله تعاىل يف 

ّمِّينَِي رَُسوًل ِمْنُهْم َيْتُلو 
ُ
ِي َبَعَث ِف اْل محكم كتابه الكريم: ُهَو الَّ

ِمْن  َكنُوا  َواْلِْكَمَة ِإَوْن  الِْكَتاَب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهْم  آَيَاتِِه  َعلَْيِهْم 
.[1[ َقْبُل لَِف َضَلٍل ُمبنٍِي

أو  الدين  عن  بالتنصل  املقرونة  الدنيوية  )النزعة  العلامنية   

مقارعته(

النهضة  عرص  منذ  ـ  عام  بشكل  ـ  العلامنية  تيار  تجىل  لقد 

وفصل  الدنيوية،  األفكار  انتشار  إن  مختلفة.  جهات  عىل  فصاعداً 

الدين عن املجاالت الدنيوية، من قبيل: الثقافة والسياسة واالقتصاد 

واملجتمع، وإفراغ األديان من البُعد التعبّدي والقديس والوحياين، 

والتأكيد عىل دور الدين يف التحّول الباطني والروحي لألفراد، يُعّد 

من أهم تأثريات العلامنية يف العامل الجديد واملعارص.

]1]- الجمعة )62(: 2.
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إن انتشار األفكار الدنيوية ـ وال سيّام عىل أساس أهداف التقّدم 

ـ تتّم عىل يد التنويريني يف القرن الثامن عرش والتاسع عرش للميالد. 

فقد كان لديهم اعتقاد راسخ بتنمية وتطوير الرؤية العلمية، ابتداًء من 

الفيزياء إىل علم النفس واألخالق والحياة االجتامعية ألفراد البرش. 

التقّدم يتضّمن توظيف واستخدام العقل البرشي  إن هذا النوع من 

يف جميع األمور، وبعبارة أخرى: عقلنة جميع األمور من وجهة نظر 

اإلنسان.

وفيام يتعلق بتفريغ الدين من محتواه التعبّدي والقديس، يذهب 

املقّدسة  األمور  الخوض يف  قبل  الدين  بأن  القول  اإلنسويون إىل 

لألفراد،  الدنيوية  بالحياة  يهتم  أن  الدنيوية، يجب  والروحانية وغري 

وأن يضمن السعادة الدنيوية من حياة اإلنسان عىل املستوى العميل 

وعىل أرض الواقع. وقد كان مارتن لوثر يعترب حتى األعامل املنزلية 

ذات قيمة دينية وروحية ويثني عليها. وكان يذهب إىل االعتقاد بأن 

املقدسة،  املظاهر  من  مظهر  ألّي  فاقدة  كانت  وإن  األعامل  هذه 

ولكنها مع ذلك أفضل وأكرث قيمة من جميع األعامل التي يقوم بها 

أهمية  إىل  يلتفت  الله ال  أن  ذلك  يُضاف إىل  والقساوسة.  الرهبان 

العمل املنجز؛ بل ينظر إىل القلوب التي تخدمه يف هذه الدنيا]1].

وفيام يتعلق بدور الدين يف التحّول الباطني والروحي لإلنسان، 

وكالون،  أراسموس،  أمثال:  )من  واإلصالحيون  اإلنسويون  يرى 

موضوعاً  بوصفه  تصويره  يتّم  أن  يجب  الدين  أن  لوثر(،  ومارتن 

]1]- أليسرت إدغار ماك غراث، مقدمه اي بر تفكر نهضت اصالح ديني )مقدمة عىل تفكري نهضة 

اإلصالح الديني(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: بهروز حدادي، ص 42، 1382 هـ ش.
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والسلوكية  والروحية  املعنوية  بالحاالت  يهتم  حيث  بعمق،  باطنياً 

املتعالية  بالقيَم  وااللتزام  املعنوية  مستوى  رفع  وغايته  للمتدينني، 

يف  والتحّول  التغيري  إحداث  عىل  عام  بشكل  والعمل  واإلنسانية، 

حياة اإلنسان. وعىل أساس هذه الرؤية يجب اعتبار الدين موضوعاً 

معنوياً وباطنياً، ال أهمية معه للمسائل الخارجية]1]. وقد كان املراد 

وأسلوب  العبادة،  ماهية  قبيل:  من  أمور  الخارجية  املسائل  من 

إدارة الكنيسة. والنتيجة هي أن الدين أمر باطني وفردي، وال يجب 

االهتامم بالتعاليم الشعائرية والطقوسية للدين كثرياً.

بيد أنه من بني كبار فالسفة الغرب الذين كان لهم دور هام يف 

األملاين  الفيلسوف  هو  والعلامين  اإلنسوي  الدين  من  نوع  عرض 

إميانوئيل كانط. لقد كان كانط يعترب إصدار األحكام الحتمية بشأن 

كل أمر ميتافيزيقي أمراً خاطئاً من األصل. وعىل هذا األساس يجب 

بشأن  أن يصدر حكامً حتمياً  أن ال يظن أن مبقدوره  عىل اإلنسان 

الله، بل  الله. إن هذا الكالم ال يعني ـ بطبيعة الحال ـ نفي وجود 

إن  العميل واألخالق.  العقل  دائرة  يتم ضمن  الله  إثبات وجود  إن 

جهود كانط تقوم عىل نقل األبحاث الدينية إىل دائرة العقل العميل 

واألخالق، وأن يعمل ما أمكنه يف نهاية املطاف عىل خفض منشأ 

سيّام  وال  الطبيعة،  مستوى  إىل  الطبيعية  فوق  ما  األمور  إىل  الدين 

تّم  قد  الوحيانية  األديان  أن  كانط  يرى  البرشي.  العقل  حدود  إىل 

أخذها بنظر االعتبار بالنسبة إىل عامة الناس وأؤلئك الذين مل يصلوا 

]1]- أليسرت إدغار ماك غراث، مقدمه اي بر تفكر نهضت اصالح ديني )مقدمة عىل تفكري نهضة 

اإلصالح الديني(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: بهروز حدادي، ص 145.
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الدين  إن  العميل.  العقل  الخالصة من  بعد إىل األحكام األخالقية 

الحقيقي ليس سوى دين واحد، وهو الدين األخالقي الخالص أو 

الخالص  العقل  أحكام  بني  التعارض  موارد  ويف  املعقول.  الدين 

وأحكام الدين الوحياين، يجب تقديم أحكام العقل الخالص]1].

عىل  الباب  يفتح  األفكار  من  النوع  هذا  أن  الذكر  عن  غنّي 

ويخلق  والعلامنية،  اإلنسانوية  الرؤية  ذات  األديان  أمام  مرصاعيه 

من  األسوأ  أن  بيد  اإللهية.  التقليدية  األديان  عن  التنّصل  من  حالة 

ذلك هو ظهور أفكار محاربة للدين؛ حيث تؤّدي إىل ظهور إنسانوية 

املعادية  األفكار  أشد  إن  اإللحادية«.  »اإلنسانوية  باسم  جديدة 

وأوجست  سارتر،  بول  جان  أفكار  يف  تجدها  للدين  واملحاربة 

كونت، وكارل ماركس، وفريدريك نيتشه، عىل ما تقدم يف األبحاث 

السابقة. وعىل كل حال فإن اإلنسانوية اإللحادية واملحاربة للدين 

والتي ترّصح بأكرث النظريات عداًء للدين، تذهب حالياً إىل القول 

بأن »اإلنسانوية« يجب ـ يف ضوء االعتقاد بأن اإلنسان مركز الكون 

والوجود ـ أن تكون بديالً عن محورية الله يف األفكار الدينية، وأن 

تظهر بالتدريج مدارس حديثة متأل الفراغ الذي يخلفه غياب الله، 

والخيار األفضل يف هذا الشأن هو »اإلنسان« واألفكار اإلنسانوية]2].

من  املراد  كان  إذا  القول:  فيجب  العنرص،  هذا  نقد  يف  وأما 

فمن  للناس،  الدنيوية  الشؤون  يف  الدين  تدخل  عدم  العلامنية 

]1]- كانط، إميانوئيل، دين در محدوده عقل تنها )الدين يف دائرة العقل املحض(، ص 163 ـ 

218، نقش و نگار، طهران، 1390 هـ ش.

[2[- ManifestofHumanism.com. 1973.
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البديهي أن هذه األفكار اإلنسانوية والعلامنية ال تنسجم مع التعاليم 

النهج واألسلوب  القرآن ينكر هذا  الدينية والقرآنية، وإن  واملفاهيم 

الخاصة  والسرية  عموماً  لألنبياء  النبوية  السرية  ألن  وذلك  بشدة. 

عىل  تقوم   املعصومني واألمئة   األكرم النبي  ومنهم  لألمئة 

مل  حيث  للناس،  الدنيوية  والحياة  االجتامعية  األمور  يف  التدخل 

يكونوا يلتزمون جانب الحياد يف هذه الشؤون. يقول الله تعاىل يف 

ِيَن إِْن َمكَّنَّاُهْم ِف  بيان صفة املؤمنني يف محكم كتابه الكريم: الَّ

َعِن  َوَنَهْوا  بِالَْمْعُروِف  َمُروا 
َ
َوأ َكةَ  الزَّ َوآَتَُوا  َلةَ  الصَّ َقاُموا 

َ
أ ْرِض 

َ
اْل

ُمورِ]1]. إن هذه اآلية تدل بوضوح عىل أن 
ُ
ِ َعقَِبُة اْل الُْمْنَكِر َولِلَّ

املجتمع الديني يضطلع بتطبيق األحكام اإللهية، حيث يرتبط جزء 

هام منه بالحياة الدنيوية لألفراد. لقد قام اإلمام عيل يف الكثري 

من خطبة ـ املجموعة يف كتاب نهج البالغة ـ بدعوة الناس يف فرتة 

ومعرفته،  بالله  واإلميان  الله،  بتقوى  وتكراراً  مراراً  حكمه وخالفته 

واإلميان باليوم اآلخر، والخوف من املوت، والخشية من العذاب 

اإللهي، والحذر من الدنيا، وعدم التعلق بزخارفها، ومراعاة حقوق 

الخطب  بعض  يف  عمل  كام  الدينية،  باآلداب  والتمّسك  الناس، 

عىل التعريف بوظائف ومسؤوليات الحاكم تجاه الناس، وذكر منها 

والعلمي،  التعليمي  املستوى  رفع  والعمل عىل  لهم،  الخري  جلب 

بكتاب  والعمل  الناس،  وتربية  تأديب  عىل  والعمل  الوعي،  وبث 

.[2[الله، وسرية وسنة النبي األكرم

]1]- الحج )22(: 41.

]2]- نهج البالغة، الخطبة رقم: 24، و269، و216.
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 :قال الشهيد مرتىض املطهري يف رشح كالم اإلمام عيل

األصول  هذه  تحقيق  من  يتمكن  مصلح  كل  »إن 

نحو  األفكار  توجيه  عىل  يعمل  أن  مبعنى  األربعة؛ 

والخرافات  الِبَدع  إزالة  عىل  ويعمل  الحقيقي،  اإلسالم 

العامة  الحياة  تنظيم  عىل  ويعمل  والعقول،  األذهان  من 

من ناحية توفري الطعام والغذاء والسكن والدواء والرتبية 

والتعليم، وأن يقيم العالقات اإلنسانية للناس عىل أساس 

املساواة واإلخاء، وأن يجعل ساحة املجتمع من ناحية 

األنظمة والقوانني واملقررات عىل طبق النموذج اإللهي 

اإلسالمي، يكون قد حقق أعىل درجات النجاح«]1].

يف  ثورته  بفلسفة  التعريف  إىل   الحسني اإلمام  عمد  كام 

مختلف املواضع، بأنها من أجل إقامة الحق، وإماتة الباطل، واألمر 

 .األكرم النبي  بسرية  والعمل  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف، 

إلمام  الدينية  الدولة  مورد  يف  رمضان  شهر  أدعية  بعض  يف  وجاء 

:العرص

بها  تعّز  كرمية؛  دولة  يف  إليك  نرغب  إنا  »اللهم   

اإلسالم وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من 

الدعاة إىل طاعتك، والقادة إىل سبيلك«]2]. 

]1]- املطهري، مرتىض، نهضت هاي اسالمي در صد ساله اخري )الحركات اإلسالمية يف القرن 

األخري( ص 70، انتشارات صدرا، 1362 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2]- الشيخ عباس القمي، مفاتيح الجنان، دعاء االفتتاح.
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يُستفاد من هذا الدعاء واألدعية والروايات األخرى بوضوح أن 

الهدف األصيل واملحوري للدولة الدينية إلمام العرص يكمن يف 

الكامل ألحكام اإلسالم، والدفاع عن عزّة واقتدار اإلسالم  التطبيق 

يف مواجهة الرشك والكفر والنفاق.

القائل  العلامنية  اإلنسانوية  قبل  من  االدعاء  هذا  بشأن  وأما 

الباطني  التحّول  إيجاد  يعمل عىل  قلبياً  أمراً  الدين  اعتبار  بوجوب 

لدى اإلنسان، فهو وإن كان صحيحاً عىل نحو اإلجامل؛ إذ أن من 

بني األهداف والغايات الهامة للدين، هو العمل عىل إيجاد التحول 

الباطني للناس، كام ورد الحّث من الله عىل ذلك يف قوله سبحانه 

 .[1[... ِ
ْن َتَْشَع ُقُلوُبُهْم ِلِْكِر اللَّ

َ
يَن آَمُنوا أ ِ ِن لِلَّ

ْ
لَْم َيأ

َ
وتعاىل: أ

تحّول  عىل  بالعمل  وواقعه  حقيقته  يف  الدين  يُختزل  هل  ولكن 

بسائر  يهتم  ال  الدين  وهل  فقط؟  الباطني  املستوى  عىل  اإلنسان 

األمور الخاصة بحياة الناس )األعم من العبادات واملعامالت(؟

إن حقيقة األمر هي أن الدين املسيحي ـ بصيغته الراهنة ـ دين 

تضمحل فيه األحكام الدينية والرشيعة املحورية، وهي يف الغالب 

الراهنة  إذا كانت املسيحية  النظر عام  ذات طابع أخالقي. وبغض 

مسيحية أصيلة أم غري أصيلة، يجب القول بشأن الدين اإلسالمي: 

واألحكام  واألخالقيات  العقائد  من  الكثري  من  مزيج  اإلسالم  إن 

الداخيل  وانسجامها  تناغمها  بواسطة  )الفردية واالجتامعية(، وهي 

عىل  تحتوي  املعارص،  اإلنسان  حاجة  مع  وتطابقها  والخارجي، 

مشاريع نظرية وعملية يف مختلف مجاالت وأبعاد الحياة البرشية، 

]1]- الحديد )57(: 16.
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ومن هنا كان اإلسالم من وجهة نظر املسلمني من أكمل األديان.

هذه  تثبت  اإلسالمية،  والروايات  لآليات  اإلجاملية  القراءة  إن 

الكثري  عن  الدوام  يتحّدث عىل  اإلسالمي  الدين  أن  وهي  الحقيقة 

الناس«،  و»حق  الله«  »حق  عنوان  تحت  والحقوق  التكاليف  من 

وأن مراعاة هذه الحقوق رضورية والزمة لسعادة الفرد واملجتمع. 

ـ  اإللهية  التكاليف  إىل  باإلضافة  ـ  اإلسالم  يف  االعرتاف  تم  وقد 

بالكثري من الحقوق اإلنسانية املتنّوعة، من قبيل: حق الحياة، وحق 

الحياة  اإلنسان يف  االستقالل، وحّق  الحرية، وحق  الصحة، وحق 

بعزّة وكرامة، وحقه يف اختيار العمل والزوج، واختيار نوع الحياة، 

وحقوق  والتعليم،  الرتبية  وحق  الشفعة،  وحق  القصاص،  وحق 

الوالدين، وحقوق األوالد، وحقوق املعلم عىل املتعلم، وحقوق 

عىل  الدولة  وحق  الجار،  عىل  الجار  وحق  املعلم،  عىل  املتعلم 

الصديق،  الصديق عىل  الدولة، وحق  الشعب عىل  الشعب، وحق 

املؤمن،  عىل  الكافر  حق  وحتى  بل  املؤمن،  عىل  املؤمن  وحق 

بل وحقوق الحيوان والنبات عىل اإلنسان وما إىل ذلك. وقد ورد 

الحديث مراراً يف نهج البالغة عن حقوق الناس. وقد أشار اإلمام 

زين العابدين يف رسالة الحقوق إىل واحد وخمسني حقاً من هذه 

األكرم واألمئة  النبي  متعددة عن  روايات  وقد وردت  الحقوق. 

األطهار يف موضوع الحقوق. يعلم كل مسلم أن الدين اإلسالمي 

ـ باإلضافة إىل حق الله ـ قد تحّدث عن حق الناس باهتامم بالغ، 

الله  من حق  أهم  الناس  رعاية حق  اعتبار  معه  تم  الذي  الحد  إىل 

حقه،  عن  يعفو  قد  الله  ]فإن  واملؤاخذة  العقاب  من  يرتتب  فيام 
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ولكنه ال يعفو عن تضييع حقوق الناس[]1]. يضاف إىل ذلك أن كرثة 

التأكيد يف اإلسالم عىل رعاية العدالة ونفي الظلم والجور ومحاربة 

الظاملني واملستعمرين واملفسدين، تثبت أهمية الحقوق اإلنسانية 

يف اإلسالم]2].

 إقامة نظام أخالقي إنساين مبعزل عن األنظمة ما بعد الطبيعية 

واألديان التقليدية

بعد بروز ظاهرة العلامنية وما نجم عنها من تهميش الدين؛ مّست 

الحاجة بشّدة إىل إيجاد بديل مللء الفراغ املعنوي الذي أخذ يعاين 

منه الناس، األمر الذي دفع املفكرين اإلنسانويني والعلامنيني إىل 

البحث عن هذا البديل، ومل يكن هذا البديل عندهم سوى التأسيس 

لتيار أخالقي إنساين مبعزل عن األنظمة ما بعد الطبيعية والالهوتية 

إميانوئيل  أفكار  يف  صارخ  بشكل  الحركة  هذه  وتظهر  والدينية. 

كانط، وأوجست كونت واإلنسانويني املعارصين.

عن  واملستغنية  املستقلة  األخالق  كفاية  يرى  كانط  كان  لقد 

حياة  لتنظيم  للعقل املحض(  العملية  القّوة  إىل  )واملستندة  الدين 

كونت  أوجست  كان  للميالد  عرش  التاسع  القرن  ويف  اإلنسان]3]. 

كونت  وبعد  اإلنسانية«  »دين  عنوان  تحت  الدينية  بنظريته  يُعرف 

]1]- ما بني املعقوفتني إضافة توضيحية من عندنا. )املعرّب(.

]2]- نيكزاد، عباس، اسالم و سكوالريسم )اإلسالم والعلامنية(، مجلة: رواق انديشه، العدد: 17، 

ص 32، 1382 هـ ش. )مصدر فاريس(.

املحض(، ص 40،  العقل  دائرة  )الدين يف  تنها  عقل  محدوده  در  دين  إميانوئيل،  كانط،   -[3[

1390 هـ ش.
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من  مستلهمة  ـ  ونيويورك  إنجلرتا  يف  اإلنسانية  الكنائس  أخذت 

مؤلفات أوجست كونتـ  إىل نرش دين اإلنسانية والتعريف بالشعائر 

األخالقية اإلنسانية. وتم التأسيس يف الواليات املتحدة األمريكية 

لجمعيات باسم »الجمعية الثقافية األخالقية«، وهي تدعو إىل حّب 

اإلنسان لإلنسان يف إطار أخالق مستقلة عن الالهوت. حيث يرون 

أخالقية  مسائل  ظهور  شهد  قد  واملتطور  الصناعي  املجتمع  أن 

بها.  والوفاء  تلبيتها  عن  العامل  يف  التقليدية  األديان  تعجز  جديدة 

ويف القرن العرشين أخذت الغايات األخالقية اإلنسانوية باالزدياد، 

تخليص  يف  تكمن  األصلية  الغاية  إن  تقريباً:  القول  ميكن  حتى 

الغايات األخالقية من النظريات الدينية وحتى األنظمة والنظريات 

امليتافيزيقية األخالقية. وهذا ما يشهد له اإلعالن األول للإنسانوية 

يف عام 1933م، واإلعالن الثاين للإنسانوية يف عام 1973م. ويف 

الختام ورد الترصيح يف اإلعالن الثالث للإنسانوية يف عام 2002 

م بأن الغاية االجتامعية للإنسانوية إقامة مجتمع إنساين قائم عىل 

من  باالستلهام  واملادية  الطبيعية  القيَم  وسائر  اإلنسانية  األخالق 

والقدرات  بالكفاءات  واالستعانة  الحّر  والتحقيق  والبحث  العقل 

اإلنسانية الخاصة. تؤكد اإلنسانوية عىل أنها ال تؤمن بالله رضورة، 

حقائق  بشأن  الطبيعية  فوق  وما  املادية  وراء  ما  باآلراء  تقول  وال 

اإلعالنات  هذه  جميع  يف  نجده  الذي  املشرتك  والقاسم  العامل. 

عن  مبعزل  أخالقي  لنظام  »التأسيس  يف  يكمن  الثالثة  اإلنسانوية 

األنظمة ما بعد الطبيعية«.

أن  من  الرغم  عىل  القول:  فيجب  العنرص،  هذا  نقد  يف  وأما 
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أبحاثهم األخالقية أسلوبني  انتهجوا يف  العلامنيني قد  اإلنسانويني 

يف  ذكره  تقّدم  ما  عىل  ـ  واإلطالقية  بالنسبية  متمثلني  اتجاهني  أو 

األبحاث السابقة ـ إال أنهم يف املجموع يخالفون األخالق الدينية. 

من الواضح أن هذا النوع من األخالق القائم عىل العقل والتجربة 

البرشية، مبعزل عن األمور ما وراء الطبيعية من قبيل: الله واملعاد، 

يتناىف مع األخالق الدينية اإلسالمية. إن األخالق اإلسالمية أخالق 

املتخلّق  الفرد  فإن  هنا  ومن  واملعاد.  الله  وهام:  بأمرين  ممتزجة 

املستوى  عىل  األخالقية  وظائفه  بجميع  يقوم  اإللهية  باألخالق 

الفردي واالجتامعي يف سبيل الله )وجه الله(، ومن الواضح بداهة 

وأسمى  أفضل  األخالق  من  النوع  هذا  يف  األخالقية  الضامنة  أن 

بكثري إذا ما قورنت باألخالق املادية يف العامل الغريب التي يُبرش يف 

نهاية املطاف ببناء »مجتمع وفرد سامل«. إذ لو كانت هناك حقيقة 

باإلسالم  ممثلة  الساموية  األديان  تقول  كام  ـ  اآلخرة  عامل  باسم 

واملسيحية واليهودية ـ فإن العقل البرشي يحكم بأن عىل اإلنسان 

أن ينظم أعامله وسلوكه وأفعاله بحيث تشمل حياة الفرد واملجتمع 

يف الدنيا واآلخرة.

اضطّر  ملاذا  هو:  البني  يف  نفسه  يفرض  الذي  اآلخر  والسؤال 

العامل الغريبـ  بعد نبذ وحذف الدينـ  إىل البحث عن بديل ومنافس 

يعرّب  بحتة،  مادية  أخالق  ذلك  إىل  وهي  األخالق؛  باسم  للدين 

)التي تقترص عىل هذه  الدنيوية  أنفسهم باألخالق  عنها اإلنسويون 

املرحلة وهذا العامل فقط(؟ والحقيقة هي أن األخالق اإلنسانوية مل 

تستطع ملء الفراغ الروحي واملعنوي لإلنسان الحداثوي، ولذلك 
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نجدها تتخبّط يف كل يوم من خالل اللجوء إىل أنواع األخالقيات 

القامئة عىل املعنويات والعرفان الزائف، وترضب عبثاً يف جدران 

ما تدعوه باملعنوية؛ دون أن تصل إىل املبتغى. إن أمواج العرفان 

نحو  عىل  الفطر  نبات  مثل  الغريب  العامل  يف  تظهر  التي  الكاذب 

يومي، ثم تختفي وتذهب جفاًء كام الزبد عىل صفحة املاء الهادر، 

تشهد بأجمعها بصدق عىل هذه الحقيقة وهي أن األخالق مبعزل 

ميكنها  ال  وسامل،  صالح  عامل  بظهور  برّشت  إذا  حتى  الدين  عن 

إطفاء لهيب العطش املعنوي اإلنساين الذي ميور يف صقع فطرة 

اإلنسان الباحث عن الله سبحانه وتعاىل. إذ أن اإلنسان يف املنظور 

الديني اإلسالمي يبدأ يف األساس من الله ومرجعه إليه؛ ويف ذلك 

 .[1[
  ِيَُّها اْلِنَْساُن إِنََّك َكدٌِح إَِل َرّبَِك َكْدًحا َفُمَلقِيه

َ
يقول تعاىل: يَا أ

ومن هنا فإن كل أخالق دون التوجه إىل الله، لن تجدي نفعاً وسوف 

يكون مآله يف الكثري من املوارد إىل تنّكب الطريق.

ف لإلنسانوية العلمانية نقد المفكرين الغربي�ي

بنا يف الختام أن نلقي نظرة عىل االتجاهات االنتقادية  ويجدر 

لهذه  ذكرنا  إن  العلامنية.  للإنسانوية  الغربيني  املفكرين  زاوية  من 

االنتقادات إمنا يأيت بيانه ليك ندرك أن اإلنسانوية العلامنية ليست 

عام  وبشكل  للغرب.  الحضارية  الثقافة  يف  األوحد  املّدعي  هي 

فقد تبلورت ثالثة اتجاهات مخالفة للإنسانوية العلامنية يف الثقافة 

الغربية تجاه األمور الدينية، وهي كاآليت:

]1]- اإلنشقاق )84(: 6.
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 المسيحية التقليدية

اليهود  بعض  مع  بالتامهي  ـ  التقليديون  املسيحيون  يذهب 

إلحادياً.  فكراً  ويعتربونها  العلامنية  اإلنسانوية  وتخطئة  نبذ  إىل  ـ 

وهو  األوىل  الخطيئة  وارث  اإلنسان  أن  التقليدية  املسيحية  ترى 

مدنّس باآلثام. ولذلك يكون اعتبار اإلنسان محوراً، واالستناد إىل 

القيَم اإلنسانية أمراً مخالفاً للدين. إن هذا االتجاه ال يهاجم الفكر 

العلامين فحسب، بل وييُسء الظن حتى باملسيحيني الذين عملوا 

عىل متكني اإلنسانوية. قال تشارلز. أي. جنينغس: 

باإلنسانوية  ذابت  قد  املعارصة  املسيحية  »إن 

بوتقة  يف  القدمية  اإلنسانوية  صهر  تّم  حيث  القدمية؛ 

أو  املسيحية  اإلنسانوية  مفهوم  منها  وصيغ  املسيحية، 

الحديثة  املسيحية  فإن  هنا  ومن  اإلنسانوية.  املسيحية 

ليست مسيحية توحيدية ال يف اعتقادها وال يف طقوسها 

العبادية؛ ألنها بدأت تسجد لربها الجديد، وأضحت تعبد 

اإلنسان بدالً من الله«.

 إن هذا النوع من التعاطي رمبا كان هو األكرث سذاجة يف التعامل 

واألفكار  الردود  وإبداء  التعاطي  هذا  فإن  اإلنسانوية؛  األفكار  مع 

يف العامل الحديث الخاضع لسلطة العلوم والعقائد الجديدة، إمنا 

ينتهي لصالح األفكار العلامنية]1]. 

واإلنسوية  الدينية  )اإلنسوية  سکوالر  اومانيسم  و  دينی  اومانيسم  حسني،  غالم  توكيل،   -[1[

العلامنية(، پژوهشهاي فلسفي / كالمي، العددان: 17 ـ 18، ص57، 1382 هـ ش.
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 وإذا تجاوزنا رّدة الفعل هذه، فقد تّم إبداء رّدة فعلني آخرين من 

قبل املسيحية. كلتا الجامعتني تعرّف عن نفسها بوصفها مسيحية 

تسميتها  ميكن  األوىل  الجامعة  فإن  الحقيقة  يف  ولكن  إنسانوية، 

تسميتهم  فيمكن  الثانية  الجامعة  وأما  اإلنسانوية،  باملسيحية 

باملسيحيني اإلنسانويني. 

 اإلنسانوية المسيحية

إن هذا االتجاه ينحازـ  يف الدرجة األوىلـ  إىل القيَم اإلنسانوية، 

ثم يُعطي األهمية بعد ذلك وبالدرجة الثانية إىل التعاليم املسيحية. 

إنهم يرون أن التعاليم املسيحية تعاليم قيّمة، وأنه ال ينبغي التخيّل 

عليها  يُضفون  ولكنهم  التعاليم،  هذه  عىل  يحافظون  وهم  عنها. 

املفاهيم  الدين من  تفريغ  إىل  يسعون  أنهم  جديداً. مبعنى  تفسرياً 

الكتاب  مؤلفي  بأن  يقّرون  إنهم  كام  العلمية.  وغري  امليتافيزيقية 

يف  يذهبون  ولكنهم  امليتافيزيقية،  عقائدهم  لهم  كانت  املقّدس 

الوقت نفسه إىل إمكانية تغيري منهجيتهم. ويف الحقيقة فإن أنصار 

هذه الرؤية، يؤمنون بالدين املسيحي، ولكنهم حيث يجدون أنفسهم 

منزوعي السالح يف مواجهة اإلنسانوية العلامنية؛ مل يجدوا بُّداً من 

العلمي وأمثال ذلك، ورمبا ذهبوا يف  باعتبار وقيمة املنهج  القول 

ـ إىل  العلامنيني  اإلنسانويني  مع  انسياقاً  ـ  بعض األحيان واملوارد 

القول بأن الدين من صنع البرش.

الذي  املسيحية«  »اإلنسانوية  لـ  األلكرتوين  املوقع  يف  جاء 

يتوىل مهمة نرش وتوضيح آراء اإلنسانويني املسيحيني، يف توضيح 

نشاطاتهم وأهدافهم، ما ييل: »إن هدنا هي تشجيع ودعوة األشخاص 
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للعقل  اإلنسانوية  األصول  مع  التامهي  إىل  املشاركة  يف  الراغبني 

هي  غايتنا  وإن  الفردية.  باملسؤولية  املمزوجة  اإلنسانية  والحرية 

إقامة جرس بني التديّن واإلنسانوية، وال سيّام بعث األمل بالنسبة إىل 

املسيحيني الذين يعيشون هاجساً حقيقياً للتغيري الفردي والجامعي 

والحرية واإلحياء عىل طريقة تجربة السيد املسيح إىل حّد كبري.

وعىل الرغم من ذلك نعتقد أن املسيحية بعد اجتيازها ملرحلة 

الرشيعة والحتمية، يجب أن تفتح أحضانها للعلم والبحث والتحقيق 

الحر والرؤية الطبيعية واتساع دائرة التجارب البرشية. يجب أن نؤمن 

بأن الدين من صنع اإلنسان بالكامل. إن الدين إمنا تم اختالقه ليك 

منظومة  ويبدع  اإلنسان،  مفهوم  ويفرّس  »املجاهيل«،  يف  يخوض 

أخالقية ناجعة. ومع ذلك كله ال بد من االعرتاف واإلقرار بأن الدين 

حيث يكون من صنع اإلنسان يجب أن يخضع إلعادة النظر دامئاً]1].

ولألسف الشديد فقد كان أداء هذه الجامعةـ  يف مواجهة األفكار 

اإلنسانوية ـ منفعالً بالكامل، حيث اتخذت يف ردود أفعالها سبيل 

مرّوجة  وآخر  بشكل  أصبحت  لذلك  ونتيجة  والتامهي،  التاميش 

لألفكار اإلنسانوية العلامنية. 

وأما الجامعة الثالثة فهي التي نجحت إىل حّد ما يف أدائها يف 

مواجهة األفكار اإلنسانوية العلامنية عىل ما سنبحه يف العنوان أدناه:

 المسيحيون اإلنسويون

باملعتقدات  وامللتزمون  املتقيّدون  املسيحيون  يتمكن  مل 

[1[- ChristianHumanism.org.
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التفسريات  من  النوع  هذا  تحّمل  من  الطبيعية  بعد  وما  التقليدية 

املنكوسة للمسيحية؛ ومن هنا فقد قاموا برّدة فعل تجاه ما يطرحه 

اإلنسويون. ومع ذلك فقد كانوا من الحنكة والذكاء بحيث أدركوا أن 

التعاطي السلبي مع اإلنسانوية العلامنية وإلغاء جميع مدعياتها، وال 

سيام تأكيدها عىل اإلنسان، لن يكون مجدياً بل ورمبا زاد من رصيد 

العلامنية ونجاحها، وأدى إىل تهميش املسيحية نفسها. ولذلك فقد 

عمدت هذه الجامعة إىل بيان رؤية اإلنسانوية املسيحية املتمحورة 

حول الله، وأخذت تدافع عنها.

بوجود  االعتقاد  إىل  اإلنسويون  املسيحيون  هؤالء  يذهب 

تعارض بني االعتقاد مبحورية اإلنسان واالعتقاد مبحورية الله. إن 

التحّدي الجاد، وال ميكن لها حّل  العلامنية تواجه هذا  اإلنسانوية 

اإللحاد  نحو  والتوّجه  كامل  بشكل  الله  بحذف  إال  املشكلة  هذه 

التام. أما املسيحيون اإلنسويون فإنهم يلجأون لحل هذه املشكلة 

إىل مفهوم التجّسم. فهم يرون يف نظرية التجسيم ـ القائلة بأن السيد 

اإلنسان  مبعنى  املشكلة.  هذه  لحل  جواباً  ـ  وإنسان  إله  املسيح 

الذي ميكنه أن يتأله رغم احتفاظه بحيثيته اإلنسانية.

ميكن  اإلنسانوية  من  النوع  لهذا  الجادين  الداعمني  بني  ومن 

لنا تسمية جيلربت كيث تشيسرتتون]1]. يقول تشيسرتتون يف كتاب 

التي  الفضائل  »الفضائل األخالقية املسيحية«: »إن هذه  بعنوان  له 

]1]- جيلربت كيث تشيسرتتون )1874 ـ 1936 م(: كاتب وفيلسوف والهويت دفاعي إنجليزي. 

بوضعه  اشتهر  الالهوت.  عن  كتاباته  يف  براون  األب  شخصية  مبتكر  وهو  املُفارقة.  بأمري  لقب 

األيرلندي  املرسحي  الكاتب  وصفه  والتقدمية.  والليربالية  للامركسية  وانتقاده  التوزيعية  الفلسفة 

جورج برنارد شو بأنه صديقه اللدود، وقال إنه كان رجالً عبقرياً فذاً. )املعرّب(.
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متنح اإلنسان كفاءة عالية وسامية، حيّة وعميقة وحيوية يف الوقت 

بعض  إن   ... القيّم  الديني  الرتاث  يف  بجذورها  متتد  ألنها  نفسه؛ 

هذه الفضائل وإن كانت مطروحة يف املرحلة القدمية، ولكنها قد 

اكتسبت يف املسيحية عمقاً وغنًى ومفهوماً جديداً. إن الشأن الذي 

مينحه الدين لإلنسان ال ميكن مقارنته باملقام الذي يراه اإلنسيون 

أن  بيد  الرتاب،  من  مخلوقاً  كان  وإن  اإلنسان  إن  له.  العلامنيون 

قد  الله  إن  يقول:  املقدس  الكتاب  يف  واملذكور  الثابت  املفهوم 

خلق اإلنسان عىل شاكلته؛ وعليه فإن اإلنسان قد خلق عىل صورة 

الله. وكل ما هنالك هو أن الهبوط والتلّوث بالذنوب قد شّوه هذه 

الله املتجّسم يف املسيح بصدد العمل عىل  الصورة اإللهية، وإن 

إنقاذ اإلنسان من هذه الحالة، ورفعه إليه مجدداً«.

يضع تشيسرتتون حّب الخري واإلحسان يف املسيحية عىل ُسلّم 

الرئيسة  قيَمها  رسقت  قد  العلامنية  اإلنسانوية  »إن  وقال:  اهتاممه، 

انفصل  القيَمي قد  الرتاث  بيد أن هذا  القيّم،  الرتاث املسيحي  من 

يف أيديهم عن دعامته املحكمة والوثيقة، وأصبح معزوالً ومن دون 

مالذ وضائع يف متاهات اإلنسانوية، فآل إىل الضعف واألفول. من 

ذلك أن حب الخري واإلحسان فضيلة ـ عىل سبيل املثال ـ مسيحية 

عن  النظر  بغض  اإلنسان  يدعو  للغاية  لطيف  شعور  وهو  بامتياز، 

عن  والصفح  والعطاء  البذل  وإن  لآلخرين.  الخري  حّب  إىل  نفسه 

أخطاء اآلخرين وتجاوز الذات من العنارص األخرى لهذه الفضيلة، 

مضمونها  من  القيمة  هذه  بإفراغ  قامت  العلامنية  اإلنسانوية  أن  إال 

الصحيح والحيوي السابق. إن هذه الحقائق عبارة عن أزهار متفتحة 
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وزاهية ونارضة نبتت يف حقل الدين؛ ثم جاءت اإلنسانوية العلامنية 

وعملت عىل قطعها واجتثاثها من جذورها. ومن هنا فقد آلت هذه 

الحقائق إىل الذبول والضمور. إن لإلنسان يف املسيحية شأناً عالياً 

العميق جداً يف مفهوم )الصورة اإللهية(]1].  وسامياً، ويكمن معناه 

إن اإلنسانوية العلامنية ... استناداً إىل محورية اإلنسان، قد عمدت 

وشديد  سحيق  منحدر  إىل  باألخالق  وقذفت  اإلنسان  مسخ  إىل 

املخاطر]2].

[1[- Imageo Dei.

واإلنسوية  الدينية  )اإلنسوية  سکوالر  اومانيسم  و  دينی  اومانيسم  غالمحسني،  توكيل،   -[2[

العلامنية(، پژوهشهاي فلسفي / كالمي، العددان: 17 ـ 18، ص62، 1382 هـ ش.
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