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ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﴫ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ :ﻣﺎ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺗﻜﺄﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺫﺍﲥﺎ؟ ﻭﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﹼﺖ ﺣﻮﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﲔ :ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﲏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺍﳌﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻌﻪ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﳋﻠﻞ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﱰ ﻣﺪﺭﺳﺘﻲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺴﺎﺥ ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻁ؟ ﻭﻣﺎ ﲤﺜﻼﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺴﲈﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻔﻚ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﺑﲔ ﺗﺮﺍﻛﲈﺕ ﺍﻟﱰﺍﺙ ﻭﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﺍﳌﺘﻔﻮﻕ ﺑ ﹸﻌﺪﱠ ﺗﻪ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ؟
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ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﳏﺎﻭﻟ ﹲﺔ ﻧﺎﻗﺪ ﹲﺓ ﻭﻓﺎﺣﺼ ﹲﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺎﺕ
ﹼ
ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ؛ ﺇﺫ ﺑﺮﺯ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺧﻠﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ
ﺗﻔﺤﺺ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﳑﺎ ﺃﻓﻘﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ؛ ﺇﺫ ﺍﺧﺘﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ
ﻭﺗﺼﻮﺭﻱ ﰲ ﹼ
ﹼ
ﹰ
ﹰ
ﹰ
ﻌﺮﻑ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﻮﻻﺕ ﴏﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﹸﺑﻌﺪﻩ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻓﻐﺪﺍ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﹸﻳ ﹼ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ ،ﻭﺍﳌﺜﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺇﻟﺦ .ﻭﺟﺎﺀ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴﻨﺔ ﻟﻴﺜ ﹼﺒﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ )ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ( ،ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﲆ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ؛ ﻓﺄﺧﻼﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﻓﻜﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻟﻴﻘﴤ ﻋﲆ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ
ﻳﻔﴪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﳊﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﲡﺘﺎﺡ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
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املقدمة

يتزايد يف اآلونة األخرية ظهور صيغ جديدة لنسج معامل اإلنسان ضمن اإلحداث ّيات

الزمان ّية واملكان ّية التي تكتنفه يف سياقه التارخيي .ومثل هذه الصيغ تنطلق يف حتديد معامل

اإلنسان املنشود من خالل مجلة معايري وضوابط مرجع ّية ،حتمل يف كنفها هندس ًة عميق ًة

والتنوع ،وهو ما يفرتض مناهج
ملقومات التعامل مع اإلنسان بقدر ما ينحدر نحو التعدّ د
ّ
ّ
من التعامل مع ّ
كل أنموذج يف سياقاته املكانية والفكر ّية واحلضارية.

وما من شك يف أن ثمة مفارقة ب ّينة بني الفكر الغريب والفكر العريب اإلسالمي يف النظر

إىل اإلنسان وتأسيس النظريات العلمية والعملية املتعلقة به؛ إذ برز يف الفكر الغريب ٌ
خلل

املكرمة؛ إذ
منهجي وتصوري يف ّ
تفحص اإلنسان ،مما أفقد اإلنسان مكانته االستخالفية ّ
َ
عرف يف
اختزلت هذه النظريات
اإلنسان يف ُبعده املادي ،فغدا إنسان ًا طبيعي ًا مادي ًا ،وأصبح ُي ّ

إطار مقوالت رصاعية حول الوظائف البيولوجية ،والدوافع الغريزية ،واملثريات العصبية

إلخ .وجاء تيار األنسنة ليث ّبت مفهوم مركزية اإلنسان يف الكون (وخاصة اإلنسان األبيض)،

وأن اإلنسان هو مرجعية ذاته ،وهو الوحيد القادر عىل إنتاج القيم واألخالق؛ فأخالق

ُ
اإلنسان .ثم جاء فكر ما بعد احلداثة ليقيض عىل املرجعية واملركز
اإلنسان هي ما ُيقرره

من خالل التفكيك والعدمية؛ مما يفرس حالة اإلحلاد التي جتتاح املجتمعات الغربية خاصة.
وتنثال األسئلة والتساؤالت املتعلقة باملفارقة بني الفكرين :الغريب والعريب اإلسالمي ،من
مثل :ما املرجعية التي اتكأت عليها تيارات الفكر الغريب يف إنتاج صورة اإلنسان؟ وما
املقاربات املعرفية التي نشأت يف عاملنا العريب اإلسالمي يف إنتاج الصورة ذاهتا؟

ال للتصارع بني ّ
ولعلنا نلحظ أن جمتمعاتنا قد غدت حق ً
تسوق
كل األطروحات التي ّ

عززت من
وترشع لصورة اإلنسان؛ فهناك الصورة املتس ّللة من تراكامت الرتاث ،التي ّ
ّ
مكانة التقاليد ،واختزلت الوجود يف صيغه املنرصمة من دون إقدام عىل التوليف اإلجرائي
بني حلظات الزمن الثالث :املايض واحلارض والغد ،فباتت صورة اإلنسان تتناىف واملنهج
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ـمة نامذج اجلدل بني أنصار األنسنة املؤمنة
االستخاليف
املؤسس لإلنسان -اخلليفة .و َث َّ
ّ

املتحررة من مرجع ّية الوحي .ومنها نامذج انبثقت عن تعامل
وأنصار األنسنة "اهليومانية"
ّ

تآرخيي-نقدي مع متع ّلقات املوروث الثقايف والديني للذات أو اآلخر املختلف ،ونشأت
نامذج فكر ّية بشحنات إيديولوجية غريبة عن الفضاء القيمي القرآين .ومنها مراجعات فكرية
حتولت إىل حقل السجاالت السياسية جعلت صورة اإلنسان خاضعة للخيارات
متشنجةّ ،
التعسف عىل قراءة النصوص املرجع ّية من قرآن
السياس ّية واإلمالءات الوافدة ،إىل درجة
ّ

فتحول الترشيع من الوحي إىل العقل ،ومن
وسنّة وسرية ،وما تع ّلقت هبا من أحكام رشع ّية،
ّ
اإلهلي إىل اإلنساين ،إىل درجة الوصول إىل تأسيس للنموذج الدنيوي لإلنسان يثبت مفهوم
تارخيانية النص القرآين ،وتسللت إىل األفكار واملناهج والرؤى ثالثية التأنيس والتعقيل
والتأريخ ،وغدت األوساط الثقافية والفكرية والرتبوية تبحث يف قضايا مهمة حول تشكيل

العقل العريب تارة واملسلم تارة أخرى ضمن أسئلة حمورية أمهها :ما أهم املراجعات الفكرية

التي متت حول صورة اإلنسان يف الفضائني :الغريب والعريب اإلسالمي؟ وما اخللل املنهجي

مدرستي االستنساخ واإلسقاط؟ وما متثالته يف البيئة املجتمعية؟ وما السامت
الذي اعرتى
ْ

األساسية للمنهج القويم الذي نحتاج إىل ممارسته لفك االشتباك بني تراكامت الرتاث وقبضة
الطارئ املتفوق بعدته املدنية والثقافية ،واالحتفاء بخصوصية الزمان واملكان والفعل
واملخاطب؟ وما املتطلبات الالزمة لتحقيق التمكن واالستيعاب واملراجعة والتجاوز؟

لقد أظهر الفكر اإلسالمي يف أصوله التأسيسية (القرآن الكريم والسنة النبوية) والفعل

الرتاثي املتسق مع النص معامل مميزة لصورة اإلنسان مفارق ًة للرؤية الغربية ،ومكانته يف الرؤية
الكلية ،ومكانته يف منظومة القيم العليا احلاكمة (التوحيد ،والتزكية ،والعمران) ،ودوره

كرمه اهلل به ،وغائيته يف هذا العامل .فجاءت هذه الصورة عىل مسافة
االستخاليف الذي ّ

واضحة تفصله عن املتعايل املتجاوز عىل حد تعبري املسريي مما يمنحه احلرية املسؤولة ،ولكنّه
يشرتك مع الكائنات يف بعده املادي مما أسامه عبد املجيد النجار بوحدة التكوين ،فهو جتليات
مكونني :روحي/مادي .وبناء عليه ،ثمة حاجة كبرية إىل الكشف عن جتليات هذه الرؤية
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وتبي انعكاساهتا عىل بناء
اإلسالمية احلضارية يف فعل االستخالف البرشي يف األرضُّ ،
الشخصية اإلسالمية القادرة عىل الفعل احلضاري.

إن صورة اإلنسان كام يستهدفها الوحي اإلهلي ويامرسها اهلدي النبوي ال تفارق مكانة

التكريم والتزكية ،جلسمه وعقله وروحه ،يف املال والبنني واألرسة ،ويف الفرد واملجتمع

واألمة ،حتى إننا نرى التزكية قيم ًة حاكم ًة ُعليا ال تنفك عن قيمة التوحيد وقيمة العمران.
وبني هذه القيم الثالث :التوحيد والتزكية والعمران من وشائج التداخل والتكامل ما يقدم

لإلنسان صور ًة عن نفسه ،متتلئ بالثقة والقدرة عىل حتقيق مقاصد احلق من اخللق .واملقصد
األعظم من الترشيع الرباين حلياة اإلنسان يف هذا العامل –كام يقول الطاهر بن عاشور -هو جلب
الصالح ودرء الفساد ،وذلك حيصل بإصالح حال اإلنسان ودفع فساده؛ فهو املهيمن عىل هذا
العامل ،وصالح أحواله صالح أحوال العامل .ولذلك ربطت مقاصد الرسالة الربانية اخلامتة

بني تالوة الكتاب ،والتزكية ،وتعليم الكتاب واحلكمة .فعن التزكية التي يتحقق هبا اإلنسان
يف عقله ونفسه ،تنبثق سائر أفعاله وترصفاته وأساليب حياته ،ومن دون هذه التزكية خيتل

بناء العمران البرشي كام أراده اهلل ،وتتوجه حركة احلياة واحلضارة يف اجتاهات تُصادم فطر َة

اإلنسان ،وينترش الفساد ،ويسود الظلم ،وتنعدم العدالة .فكيف نفهم نصوص الوحي اإلهلي

واهلدي النبوي حول مفهوم التزكية ،وقيمة التزكية وتكاملها مع القيم األخرى ،وانعكاسات

هذه القيمة عىل صورة اإلنسان يف الفكر اإلسالمي والنهوض احلضاري املنشود؟

لقد أسهمت النظريات االجتامعية والفلسفية الغربية املادية يف مسخ الشخصية اإلنسانية

عب عنه بعض املفكرين الغربيني ،انطالق ًا من مركز ّية غرب ّية
عامة ،وحرصها يف ُبعد أحادي كام ّ

ترسخ صورة اإلنسان الغريب املتفوق واألسمى .ونحسب أن البدائل املنشودة هلذه
استعامرية ّ
َّص القرآين عند اسرتجاع مفهوم اآلدم ّية والتعارف واملشرتك اإلنساين.
النظريات كامنة يف الن ِّ

وقد قدّ م بعض املفكرين املحدثني واملعارصين املسلمني تصورات معرفية وثقافية لإلنسان

بشكل عام واإلنسان املسلم بشكل خاص ضمن مرشوع حضاري هيدف إىل التخلص من
قيود النظريات الغربية .ونذكر من هؤالء املفكرين عىل سبيل املثال ال احلرص :الغزايل،
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وإقبال ،ومالك بن نبي ،والفاروقي ،وعيل رشيعتي ،وبيجوفيتش ،وجارودي ،واملسريي،

وطه عبد الرمحن ،وعبد احلميد أبو سليامن إلخ .فهؤالء جتمعهم مدرس ٌة فكري ٌة توحيدي ٌة

تكاملي ٌة تستعيد صورة اإلنسان بطبيعته االستخالفية املزدوجة املادية/الروحية التي توظف

مناهج مركبة .وكان هلذه اجلهود موقعها يف مثاقفة النظريات احلديثة والعودة إىل الذات ،يف

وتفحص ماهيته ومكانته ومقصدية
سبيل تأسيس متن عريب إسالمي يف التعامل مع اإلنسان
ّ

وجوده ،مع توظيف نقدي رشيد للمنتج املعريف البرشي .وهذا يستدعي جهود ًا مجاعي ًة يف

تفحص معامل املشاريع والبدائل املعرفية النهضوية احلارضة يف الساحة الفكرية املعارصة،
ُّ
وتلمس سامت املناهج التي تقرتحها يف سبيل رسم
والكشف عن دورها يف البناء احلضاريُّ ،

صورة اإلنسان.

هذه إشكال ّيات بعضها حقيقي وبعضها اآلخر مصطنع ،حتتاج إىل النظر والدراسة

واملراجعة ،والتناول العلمي الرصني ،وتقديم رؤى حتليل ّية ونقد ّية ،بغية إنشاء صورة

حضارية لإلنسان-اخلليفة ووضعها يف مناطق الضوء ،لتكوين خطاب إصالحي مؤسس
عىل االنفتاح والتواصل واحلوار يكون بدي ً
ال عن ردود الفعل املتشنجة واملقاربات

التبسيط ّية-املختزلة للخروج من رشنقة األزمات احلافة بأنموذج اإلنسان .ويتط ّلب هذا
اخلطاب بناء اسرتاتيجية علمية بحثية (قصرية ومتوسطة وطويلة) قادرة عىل رسم أهداف

حمددة جتاه موضوع اإلنسان ،من مثل:

لتبي أسسها ومنطلقاهتا وغاياهتا
 تفكيك صورة اإلنسان يف املنظومة املعرفية الغربيةّ ،وانعكاساهتا عىل املجتمع الغريب خاصة واملجتمع اإلنساين .وإظهار اخللل الذي
اعرتى املناهج الغربية يف التعامل مع سؤال اإلنسان.

 التعرف إىل الربامج واملشاريع التي تبنّت سؤال اإلنسان ،وتقويمها يف خمتلفاملجاالت املجتمعية.

 الكشف عن مقصد القرآن الكريم يف تكريم اإلنسان وتزكيته ،وجتليات هذه املقصديف الرؤية احلضارية اإلسالمية لإلنسان وغاية وجوده ،ومهمته االستخالفية.
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 بيان اجلهود التي قدّ مها املفكرون املسلمون املعارصون يف التأسيس لدراساتحضارية تعيد لإلنسان مكانته وكرامته يف هذا العامل.

تصور حضاري جتاه اإلنسان،
 تأسيس برامج خمابر ومقاييس جامعية هتدف إىل بلورة ّمنبثق عن البنية املعرفية لألمة ،ومتسق مع اهلدي الر ّباين والفطرة البرشية.

هذا الكتاب حماولة لإلجابة والتفاعل مع هذه التساؤالت ،وكانت فصوله يف األصل

بحوث ًا نوقشت يف مؤمتر علمي دويل نظمه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بالتعاون مع املعهد
العايل للحضارة اإلسالمية ووحدة بحث دراسات قرآنية معارصة يف جامعة الزيتونة/

تونس ،يف الفرتة 24-22 :ذو احلجة 1439هـ املوافق  5-3أيلول (سبتمرب) 2018م يف
اجلمهورية التونسية.

وقد اجتهد املحرران كثري ًا يف جتويد األوراق بصورة تكشف عن اجلهود التي ُبذلت

يف انتخاب البحوث التي شاركت يف املؤمتر ،لكي تُقدم للقارئ واملتل ّقي العريب زاد ًا معرفي ًا

التعرف عىل ماهية اإلنسان ومقاصد خلقه ،ومكانته
قادر ًا عىل إتاحة الفرصة إلدراك قيمة ّ

يف الرؤية احلضارية ،ومكانته يف البناء احلضاري؛ إذ ُأحيلت أوراق املؤمتر كلها إىل الباحثني،

ليقوم كل منهم بإعداد نسخة هنائية من بحثه يف ضوء املداوالت واملناقشات التي متت يف

جلسات املؤمتر .وما هذه البحوث التي شكّلت مادة الكتاب إال استجابة للمعايري الفنية

والعلمية التي اشرتطتها اللجنة التحضريية والعلمية لقبول البحث ،ثم خضعت بحوث هذا

الكتاب إىل عمليات حترير لغوي ومعريف وتقني ،حتى استوت عىل عودها .ومل ُ
يأل املحرران

جهد ًا يف التواصل مع الباحثني إذا ُأشكل عليهام يشء ،حتى يكون النص وافي ًا ملقصود كاتبه.
واجهت عملية التحرير مصاعب شتى ،منها التفاوت الكبري يف طريقة تنظيم البحوث،

سواء أكان ذلك يف تقسيامت البحث ،أم اإلفراط يف التفريع ،أم اإلطالة واالمتداد يف الفقرة

حتى تغدو الصفحة فقرة واحدة دون تقسيم هلا ،أم ضبط عملية الرقن حسب النمطية الفنية

املعتمدة .وقد جيد القارئ املرشقي عنت ًا يف فهم عبارات أبناء املغرب العريب ،فام كان عىل
املحررين إال أن يضبطاها وحيررا املفهوم ْ
إن أشكل ذلك.
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ولعل أكرب الصعوبات التي واجهت عملية التحرير تلك املتصلة باستكامل النقص

يف البيانات الببلوغرافية ،التي تضمنتها اهلوامش يف كثري من احلاالت .وقد اقتىض ضبط
النصوص املقتبسة من بعض املراجع العودة إىل هذه املراجع ،التي أحال الباحث إليها،

وضبط النص املقتبس باإلضافة أو احلذف ،حتى يستقيم السياق .واقتىض األمر أحيان ًا نقل
مادة اهلامش إىل املتن أو العكس.

ونأمل أن تتواتر امللفات التي تناقش موضوع اإلنسان وعالقته املمتدة بالرؤية الكلية

(جتاه ذاته ،وجتاه الكون ،وجتاه خالقه) ،لكي يسهم الفكر اإلسالمي املعارص يف الكشف عن
مفهوم اإلنسان ومكانته يف النصوص التأسيسية والرتاث والفكر اإلسالمي املعارص ،وموقع

مقصد تزكية اإلنسان يف املقاصد القرآنية ،والقدرة عىل تفكيك الرؤى الغربية يف تعاملها

مع اإلنسان .وال بدّ للفكر اإلسالمي من أن يضع لبنة مهمة يف اإلسهام احلضاري من

خالل التطبيق؛ إذ يقوم بتأسيس برامج ومشاريع وخطط عملية لبلورة تصورات مستقبلية

لإلنسان املستخ َلف ضمن الرؤية احلضارية .وبناء الربامج القادرة عىل بناء الشخصية
اإلنسانية عىل خمتلف األصعدة واملستويات :عىل مستوى الربامج األكاديمية اجلامعية:

مناهج ،خمابر ،مقاييس ،مواد دراسية إلخ .وعىل املستوى التعليم العام :السياسة التعليمية،

كتب ومناهج مدرسية ،نشاطات مدرسية ،البيئة املدرسية ،إلخ .وعىل املستوى اإلعالمي:
الفلسفة اإلعالمية املتصلة باإلنسان ،الربامج الثقافية والرتفيهية ،الذات واآلخر املختلف يف
اإلعالم العريب .وعىل املستوى االجتامعي :الدراسات االجتامعية املهتمة باإلنسان ومعاجلة

قضاياه .وعىل املستويات األخرى يف خمتلف املجاالت :احلقوق واالقتصاد والعالقات

الدولية واألدب والعلوم الطبيعية والتطبيقية إلخ.

واهلل ويل التوفيق
املحرران
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الباب األول

مفهوم اإلنسان ومكانته يف النصوص التأسيسية
الفصل األول :اإلنسان بني رؤية القرآن الكريم ورؤية
املعاجم اإلسالمية

زياد الرواشدة

الفصل الثاين :اإلنسان والقيم يف النّصوص التأسيسية:
سورة لقامن أنموذج ًا

ُمنية الغريب

الفصل الثالث :االنتظام اإلنساين بني املرجعيتني اإلسالمية
والغربية

نور الدين اخلادمي

الفصل األول:

اإلنسان بني رؤية القرآن الكريم ورؤية
املعاجم اإلسالمية

زياد عبد الرمحن الرواشدة

(((

مقدمة:

جاء القرآن الكريم -بوصفه رسال ًة ساموي ًة -بمقاصد عليا وأهداف واضحة ،وقد َج َهدَ

العلامء يف البحث عن معاين هذه الرسالة اخلالدة ودالالهتا يف خمتلف مراحل تاريخ الفكر

اإلسالمي ،فعملوا عىل توضيح معاين ألفاظ القرآن الكريم ،وبيان غريبها ،وداللة أحكامها،
ُالحظ َّ
أن كثرة االختالف يف فهم بِنية
وتوضيح مشكلها ،واستنتاج سنن االجتامع منها .واملـ َ
اخلطاب ُت ْعزى إىل اختالف املنهجية التي يتَّبعها القارئ يف تأويل النصوص القرآنية.

وحيظى املنهج البِنيوي بأمهية علمية يف فهم اخلطاب اإلهلي يف القرآن الكريم ،فكام َّ
أن

للفقهاء واألصوليني واملتكلمني منهجية يف النظر والتحليل لنصوص القرآن الكريمَّ ،
فإن
لعلامء البيان والدراسات الداللية حق ًا بذلك ،ما دام اهلدف واحد ًا ،وهو الوصول إىل أقرب

مدى لسقف مقاصد القرآن الكريم ومعانيه ،باستخدام منهجية رصينة حتول دون ذيوع
ؤول.
الـم ِّ
فس أو ُ
الـم ِّ
الترسيبات األيديولوجية من ُ

ومقاصد القرآن الكريم -يف خطابه للبرشية واإلنسانية -هي مقاصد رحبة سامقة،

ال تستطيع العقول إدراكها عىل حقيقتها بصورة مطلقة .وهلذاَّ ،
فإن حماوالت املفرسين فهم

خطاب اهلل تعاىل يف القرآن الكريم تنحرص فقط يف دائرة االجتهاد؛ ما يعني َّأنا تظل نظريات

برشية لفهم آيات اهلل املكتوبة ،أو آيات اهلل يف كونه .وملـّا كانت هذه الرؤية البرشية للحق

هي رؤية نسبيةَّ ،
فإن النظر يف كتاب اهلل تعاىل يكون عىل حسب قوة أدوات املعرفة ،وصدق

تصور املنهجية التي يمتلكها الباحث يف قراءته للقرآن الكريم.

((( دكتوراه يف الدراسات القرآنية والتفسري من جامعة إسطنبول /تركيا سنة 2010م .يعمل أستاذ ًا جامعي ًا يف
جامعة إسطنبول كلية اإلهليات .الربيد اإللكرتوينziyad.alrawashdeh@istanbul.edu.tr :
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وك َّلام كان تد ُّبر القرآن الكريم قائ ًام عىل أساس أنَّه وحدة مرجعية ومعجم متفرد وحقل

مستقل ،كان البحث أقرب إىل الصدق يف توضيح رؤية اخلطاب اإلهلي لإلنسان ومكانته

يتجل وضوح ًا ْ
يف الكون؛ ذلك َّ
ّ
إن كان النظر إليه هو من نافذة القرآن
أن املصطلح القرآين
إىل القرآن ،فض ً
ال عن عدم االنتصار للمذهب الفقهي أو السيايس أو العقدي يف البحث،
والتزام املوضوعية للوصول إىل أصل معنى اخلطاب (الداللة اآلنية) من غري حتميله معاين

تعاقبية ال حتتمله.

تتم َّثل أهداف البحث يف فهم ماهية كلمة "اإلنسان" من زاوية التحليل الداليل.
وداللتها يف سياقها املعجمي اآلين زمن التنزيل؛ ُب ْغية إظهار بِنية اخلطاب للمصطلح القرآين،
(((

عرف باسم الداللة اآلنية /فرتة تنزيل الوحي .ويشتمل هذا الباب عىل أبواب فرعية
وهو ما ُي َ
حتمل االسم الدال عىل املصطلح نفسه ضمن سياقات ُأخرى يف القرآن الكريم.
ولتحديد هذه املعاين ،سنحاول ْ
أن نجمع الكلمة الواحدة يف سياقات خمتلفة عىل طول

ثم سنبحث يف القواميس
لتعرف رؤية القرآن الكريم للوجود اإلنساينَّ ،
القطاع القرآين؛ ُّ

واملعاجم التي تلت نزول القرآن الكريم ،وسنطلق عليها اسم دالالت ما بعد القرآنية؛

لتحديد معامل اخلطاب القرآين وبيان خصوصيته ،وصوالً إىل متييز الرؤية البرشية لداللة
اخلطاب من رؤية القرآن الكريم للكون واإلنسان واحلياة.

ولتجلية وضوح داللة الكلمة القرآنية وأمهيتها ،فإنَّنا سنبحث يف املصطلح الرئيس

(الكلمة املركزية) عىل أساس بؤري؛ ْ
ُكون شبكة معرفية للكلمة األساسية التي نبحث
بأن ن ِّ
فيها ،وذلك برصد الكلامت القريبة واملرادفة واملعاكسة هلا ،وصوالً إىل تصور قريب جد ًا من
رؤية القرآن الكريم بعد حتديد مفهوم مناسب هلذا املصطلح البِنيوي.

وتكمن أمهية البحث يف رصد الكلمة الرئيسة املركزية لبِنية كلمة "اإلنسان" يف السور
ثم حتديد بِنية املفهوم القرآين هلا؛
املكية واملدنية ،عن طريق الشبكة املعرفية التي أنشأناهاَّ ،

عرف باسم
((( ُأريد بذلك النظر إىل املفهوم القرآين ضمن علم التحليل الداليل ،أو علم داللة القرآن ،يف ما ُي َ
.semantic analysis
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تعرف رؤية القرآن الكريم لإلنسان بصورة جلية ،ومتييزها من رؤية املعاجم والقواميس
ُب ْغية ُّ

املتعددة عىل اختالف قطاعاهتا الفكرية ،فيظهر ما هو حق إهلي ،وما هو حق برشي ،وتنامز
بِنية املصطلح القرآين عن غريها من البِنى اللفظية لنفس الكلمة التي است ِ
ُخدمت يف قطاعات

تارخيية خمتلفة قبل زمن التنزيل احلكيم أو بعده .ويتَّضح من اإلنتاج املعريف للمذاهب َّأنا
قد تتباين يف مدى فهمها وتصورها لبِنية اخلطاب؛ نتيجة األدوات املعرفية التي يستخدمها
ٌّ
كل منها يف تعامله مع النص القرآين.

يعتمد البحث منهج التحليل الداليل القرآين ملفهوم "اإلنسان" بحسب اشتقاقاته
وضح ًا ال ُب ْعد املعريف لبِنية هذا املفهوم يف القرآن الكريم ،يف العهدين :املكي
البِنيويةُ ،م ِّ
واملدين ،فض ً
ال عن حتديد الرؤية الكونية له ما أمكن ،إىل جانب رؤية معجم الفكر اإلسالمي
بمذاهبه ومدارسه ،مع احلرص عىل حتديد ال ُب ْعد املعريف لكل معجم عىل ِحدَ ة.
يشتمل البحث عىل مقدمة ،وخامتة ،وأربعة حماور رئيسة ،هي :داللة مفهوم "اإلنسان"
يف القواميس واملعاجم ،وبِنية اخلطاب القرآين هلا (اإلنسان)؛ والنظرة إىل اإلنسان من خالل

احلقول الداللية يف القرآن الكريم؛ وموقع اإلنسان يف سورة "اإلنسان"؛ واإلنسان وموقعه

يف كتب الفكر اإلسالمي.

أوالً :داللة مفهوم "اإلنسان" يف القواميس واملعاجم ،وبِنية اخلطاب القرآين
هلا (اإلنسان)
 -1نظرة قواميس اللغة العربية ومعامجها إىل مفردة "اإلنسان":

حتمل كلمة "إنسان" معاين عدَّ ة يف قواميس العربية ومعامجها ،و ُي ْعزى ذلك التعدُّ د إىل

االشتقاق واالستعامل احلقيقي واملجازي والسياقي يف أدبيات اللغة ،وسنتتبع هذه املعاين فيها

َوفق ترتيبها التارخيي ،بدء ًا بأقدمها؛ إذ رأى اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت170ﻫ786/م)
ألن مجاعته :أنايس ،وتصغريهُ :أن ِ
(((
أن لفظ "اإلنسان" هو يف األصل :إنْسيان؛ َّ
َّ
َيسيان.
ُّ
((( الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد .العني ،حتقيق :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي ،بريوت :دار ومكتبة
اهلالل( ،د.ت) ،ج ،3ص.182
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وج َّل﴿ :ﮝﮞ﴾ [الفرقان .]49 :واإلنسان :صخرة يف رأس اجلبل،
وقال اهلل َع َّز َ
واإلنسان :األَنملة .ون ََس ْأ ُت اليشءَّ :
أخرته ،ون ََس ْأتُه :بعته بتأخري .واالسم :النسيئة.
والنيسء :ا َمل ْذق يف اللبن احلليب .ون ََس ْأ ُت ناقتي :دفعتها يف السري .واملِنسأة :العصا َتن ُ
ْسأ هبا.
جلربه .واالنتسا ُء :التبا ُعد .ون ََس َأ يف ال ِّظ ْمء :زاد فيه .والنسيئة:
واملـُنْت ََس ُأ من اإلبل :املباعَدُ َ

تأخري اليشء ودفعه عن وقته ،ومنه النيسء ،وهو شهر كانت العرب ت ِّ
ُؤخره يف اجلاهلية،

وج َّل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾
من األشهر احلُ ُرم .وكان عبيد بن عمرية يقول يف قوله َع َّز َ

ُؤخ ْرها ،و ُنن ِْسها؛ أي نرتكها .واملِن َْس َأةُ :العصا؛ َّ
[البقرة :]106 :أي ن ِّ
ألن صاحبها ينسأ من نفسه
ِ ِ
ِ
ْس ال َق ْوس :ما أقبل
وعن طريقه األذى ،وهبا ُس ِّميت عصا سليامن عليه السالم من َْس َأةً ...وإن ُّ
عليك ،والوحيش :ما أدبر عنك ...وقد َأنِ ْس ُت بفالن ،وقيل :إذا جاء الليل استأنس ُّ
كل
وحيش ،واستوحش ُّ
كل إنيس .واآلنِسة :اجلارية الطيبة النَّ ْفس التي حتب قرهبا وحديثها.
أحسست ذاك ووجدته يف نفسك .والبازي َيتأن َُّس :إذا َج َّل ونظر
َست فزع ًا وأنَّسته :إذا
َ
وآن ُ
ٍ
فالن ضعف ًا ،أو َح ْزم ًا
وآنست من
وآنست شخص ًا من مكان كذا ،أي :رأيت.
رافع ًا رأسه.
ُ
ُ
(((
وكلب َأنوس ،وهو نقيض ال َعقور.
[أي :علمته].
ُ

وقال سيبويه (ت180ﻫ796/م)" :وتقول يف اإلضافة إىل أناس :إنساين وأنايس؛ ألنَّه

مل يكرس له إنسان" ((("...وقالوا :أناسي ٌة جلمع إنسان".

(((

وكتب ابن سيده (ت458ﻫ1065/م) ضمن عنوان "كتاب َخلق اإلنسان" ما نصه:
المع واملذكر واملؤنث بِ ِصي َغة و ِ
"النْسان لفظ يقع عىل ا ْلو ِ
احد َو ْ
احدَ ةَ ،و ِمَّا يدلك عىل
َ
َ
َ
ِْ َ
ِ
َأنَّه يقع عىل ْ ِ
ثم َق َال:
َ
الميع م ْعن ّي ًا بِه الن َّْوع َق ْوله َت َع َال﴿ :ﭓﭔﭕﭖﭗ﴾ [العرصَّ ،]2 :
َ
ِ
﴿ﭘﭙﭚﭛﭜ﴾ [العرصَ .]3 :وك ََذل َك َق ْوله َت َع َ
ال﴿ :ﭻﭼﭽﭾﭿ﴾
[املعارج ،]19 :ثم َق َال﴿ :ﮊﮋﮌ﴾ [املعارجَ .]22 :ف ِفي ِ
االسم ا ُْل ْفرد
ال َم َعة من َه َذا ْ
استثنَاء ْ َ
ْ
َّ
((( املرجع السابق ،ج ،7ص.304-308
((( سيبويه ،أبو برش عمرو بن عثامن .الكتاب ،حتقيق :عبد السالم هارون ،القاهرة :مكتبة اخلانجي ،ط،3
1988م ،ج ،3ص.379
((( املرجع السابق ،ج ،3ص.621
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دل َلة بينَة عىل َأ َّن ا ُملراد ا ْلعموم وا ْل َك ْثرة ...وأنايس مجع إِنْسان؛ و َأصلها (أن ِ
ني)َ ،و َل ْي َس
َاس ُ
َ
َ
ُُ َ
َ َ ِّ
َ
َ
َ
(((
ِ
ْيس)".
(أنايس) مجع (إن ٍّ
َّ

وقال ال َف ّراء (ت207ﻫ822/م) يف رشح اآلية الكريمة﴿ :ﮝﮞ﴾ [الفرقان:]49 :
ِ
ْس ْ
أنايس فتكون الياء عوض ًا من النون.
جعته
ثم َ َ
وإن شئت جعلته إنسان ًا َّ
َّ
"واحدهم إن ٌّ
(((
واإلنسان ِف األصل إن ِْس َيان؛ َّ
ألن العرب تُص ِّغره أنيسيان".

وكتب أبو هالل العسكري (ت395ﻫ1004/م) يف باب "الفرق بني الناس واخللق":
ِ
" َأ َّن النَّاس هم ْ ِ
فظهاَ ،وقيل النَّاس ُل َغة ُم ْفر َدة
اصة ،وهم َ
النْس َخ َّ
مجا َعة َل َواحد َلَا من َل َ

حترك .واألناس ُل َغة ُأ ْخ َرىَ ،و َلو
ال َركَة؛ نَاس ينوس نوس ًا ،إِذا َّ
فاشتقاقه من النوسَ :و ُه َو ْ َ
ك َ
َان أصل النَّاس ُأنَاس ًا لقيل ِف التصغري :أنيسَ ،وإِن ََّم ُي َقال :نويس ".وأضاف يف باب "الفرق
النْس َو ِْ
الن ِْس َي ْقت َِض خمالفة الوحيشَ ...و ْ ِ
بني اإلنيس واإلنسان"َ " :أ َّن ْ ِ
أجرى ِف َه َذا
ال ّن ْ
(((
است ْعمل ِف مضادة ْالنس َو ْ ِ
الن َْسان".
جمْرى ا ْل َو ْحشَ ،ف ْ

ِ ِ
ِ
وقال أبو بكر الرازي (ت666ﻫ1267/م)ِ ْ :
ْس)،
شَ ،وا ْل َواحدُ (إن ٌّ
"(الن ُْس) ا ْل َب َ ُ
ِ
و( َأن َِس) بِ َفت َْحت ْ ِ
َاس)َ .ق َال ا َُّ
لل َت َع َال﴿ :ﮝﮞ﴾ [الفرقانَ .]49 :و ُي َق ُال
َيَ ،و ْ َ
ال ْم ُع ( َأن ُّ
ٌّ
ي :ا ْلِ َث ُال (اخليال) ا َّل ِذي يرى ِف السوادِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان)َ ،و َل ُي َق ُال :إن َْسا َن ٌةَ .وإن َْس ُ
لِ ْل َم ْر َأ ِة( :إن َْس ٌ
َّ َ
َُ
ان ا ْل َع ْ
ِ
ِ
الض ِّم ُل َغ ٌة ِف (الن ِ
َاس)َ ...و ْ
يس)؛
َاس) بِ َّ
َو َ ْ
َّاس) َو ُه َو ْالَ ْص ُلَ ،و َما بِالدَّ ِار ( َأن ٌ
(الُن ُ
ج ُع ُه ( َأن ُّ
ِ
ِ
الص ْو َتَ :س ِم َع ُهَ .و ْ ِ
َاس)
(الين ُ
ص ُهَ ،و(آن ََس) منْ ُه ُر ْشد ًاَ :عل َم ُهَ .وآن ََس َّ
َأ ْيَ :أ َحدٌ َ ،و(آن ََس ُه)َ :أ ْب َ َ
اش ،وكَان ِ
(((
ف ِْ
الَ ِم ِ
َت ا ْل َع َر ُب ت َُس ِّمي َي ْو َم ْ
يس ( ُم ْؤنِس ًا)".
ِخ َل ُ
حي ِ َ
ال َ
((( ابن سيده ،أبو احلسن عيل بن إسامعيل .املخصص ،حتقيق :خليل إبراهم جفال ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،ط1996 ،1م ،ج ،1ص.44
((( ال َف ّراء ،أبو زكريا حييى بن زياد .معاين القرآن ،حتقيق :أمحد يوسف النجايت وآخرون ،القاهرة :الدار
املرصية للتأليف والرتمجة ،ط( ،1د.ت) ،ج ،2ص.269
((( العسكري ،أبو هالل احلسن .الفروق اللغوية ،حتقيق :حممد إبراهيم ،القاهرة :دار العلم والثقافة للنرش
والتوزيع1997 ،م ،ص.247
((( الرازي ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر .خمتار الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،بريوت :املكتبة
العرصية ،ط1999 ،5م ،ص.23
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ِ
نسان َأصله (إِن ِْس ٌ
"واإل ُ
يان)؛ ألَ َّن ا ْل َع َر َب
وقال ابن منظور (ت711ﻫ1311/م):
َقاطِ َب ًة َقا ُلوا ِف ت َْص ِغ ِري ِهُ :أ َن ْي ِس ٌ
يانَ (((،و َق ْو ُل ُه تعاىل﴿ :ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟ﴾
[يونس]2 :؛ النَّاس هاهنَاَ :أهل م َّك َةَ " ((("...أما َقو ُلمَ :أ ِ
ناس َي ٌة َج َع ُلوا َال ْا َء ِع َوض ًا ِم ْن
ُ َ ُ
َ
ّ ْ ُْ
ِ
ِ
ب ُد
ناس َ ْ
ج ِع إِنسان ،ك ََم َق َال تعاىل﴿ :ﮝﮞ﴾ [الفرقان ،]49 :وقال ا ُْل َ ِّ
إحدى يا َءي َأ ّ
ناسي ٌة جع إِن ِْسي ٍة ،و ْالاء ِعوض ِمن ا ْلي ِ
ِ
َان َ ِ
اء ا َْل ْح ُذو َف ِة؛ ألَنَّه ك َ
ب
َّ َ َ ُ َ ٌ
(ت286ﻫ899/م)َ :أ َ َ ْ ُ
َ َ
ي ُ
ِ
ناس (((.و ِف ا َل ِد ِ
ِ
يثَ " :أنَّه َنَى َع ِن ُ
بَ (((".و َقدْ ُح ِك َي َأ َّن ِاإل ْيسان ُل َغ ٌة
َ
احل ُمر اإلنس َّية َي ْو َم َخ ْي َ
ْ
َأ ّ
ِ
ِ
ِف ِ
ي َم ُعو َن ُه َأياسنيَ ،ق َال ِف ِكت ِ
َاب اللَّ :
انْ َ :
اإلنسانَ ،طائ َّي ٌة (لغة طيء) ،وقال ال ِّل ْح َي ُّ
﴿ﭬﭭﭮﭯﭰ﴾ [يس]2-1 :؛ بلغة طيء ،وهو قول ال َف ّراء أيض ًاَ .و َر َوى َق ْي ُس ْب ُن
َس ْع ٍد َأ َّن ا ْب َن َع َّب ٍ
اس ،قر َأ﴿ :ﭬﭭﭮﭯﭰ﴾ [يسُ ،]2-1 :ي ِريدُ َيا إِنسانَ .ق َال ا ْب ُن
ِ
يكَى َأ َّن َط ِائ َف ًة ِم َن ِْ
ْ
ال ِّن وا َف ْوا َق ْوم ًا،
َّاسَ :م ْن َأنتم؟
فاستأذنوا َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َق َال َل ُ ُم الن ُ
جنِّيَ :و ُ ْ
(((
ناس ِم َن اجل ِّن".
َف َقا ُلواٌ :

و"األُنْس واألُلفة :كون اليشء يف وس ٍ
وإنيس
ط جمانس أو مشاكل له (يظهر منه)،
َ َ
ّ
ال َق ْوس والقدم :اجلانب الداخيل يليه جنسه أو أليفه ...واألَنَس -حمركة وبالكرس والضم:
الطمأنينة .وآنست منه ُر ْشد ًاَ :ع ِلمته﴿ :ﯫﯬﯭﯮ﴾ [النساء (((".]6 :و"األنس :ذهاب
الوحشة ،اإلنس :البرش ...األنيس :املؤانس :الديك .واألنيسة :النار .املؤنسات :السالح
كله؛ الرمح واملغفر والتجفاف والتسبغة والرتس".

(((

((( ابن منظور ،أبو الفضل حممد بن مكرم .لسان العرب ،بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3هـ ،ج ،6ص.10
((( ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،6ص.11
((( املرجع السابق ،ص.12
((( البخاري ،حممد بن إسامعيل .صحيح البخاري "اجلامع املسند الصحيح" ،حتقيق :مصطفى ديب البغا،
ب ،باب :ه ْل ُتكْس الدِّ ن ُ ِ ِ
ِ
َص ِ
يها اخلَ ْم ُرَ ،أ ْو ُت ََّر ُق
َ
َان ا َّلتي ف َ
بريوت :دار ابن كثري1987 ،م،كتاب :ا َمل َظالِ َوالغ ْ
َُ
الزِّ َق ُ ِ
َس َصنَ ًامَ ،أ ْو َص ِليب ًاَ ،أ ْو ُطنْ ُبور ًاَ ،أ ْو َما َل ُينْ َت َف ُع بِ َخ َشبِ ِه ،ج ،3حديث رقم ،2477ص.136
اقَ ،فإ ْن ك َ َ
((( ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،6ص.13
((( جبل ،حممد حسن .املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم ،القاهرة :مكتبة اآلداب ،ط،1
2010م ،ج ،4ص.2188
((( رضا ،أمحد .معجم متن اللغة ،بريوت :دار مكتبة احلياة1377 ،ﻫ1958 /م ،ج ،1ص.212
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 -2بِنية اخلطاب القرآين لكلمة "اإلنسان" ،وتشكيلها للمفهوم:
لو استعرضنا مفردة (اإلنسان) يف القرآن الكريم لوجدنا َّأنا نزلت يف عهدين خمتلفني،

مكان ًا وزمان ًا (مكة املكرمة ،واملدينة املنورة /السور املكية ،والسور املدنية) .وبالرغم من

وجود أغراض أساسية للسور املكية ،بدأت هبا يف خطاب الناسَّ ،
فإن هذه السور التي

اكتنزت طياهتا كلمة "اإلنسان" جاءت بخطاب يوائم حاجات املجتمع الدينية ،وطبيعة البيئة
اجليوسياسية والثقافية ،والظروف واملعارف املختلفة ،والتحديات الداخلية واخلارجية.
أ -كلمة "اإلنسان" يف اآليات املكية:

ذكر لكلمة "إنسان" ومشتقاهتا ،تبع ًا
يعرض اجلدول اآليت للسور التي ورد يف آياهتا ٌ

لرتتيب زمن نزوهلا يف مكة املكرمة:
الرقم

اآلية

السورة

رقم اآلية

1

﴿ﮁﮂﮃﮄﮅ﴾

العلق

2

2

﴿ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ﴾

العلق

5

3

﴿ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾

العلق

()7-6

4

﴿ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

الفجر

()16-15

الفجر

23

العرص

2

5
6

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ﴾

﴿ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹ﴾

﴿ﭓﭔﭕﭖﭗ﴾

23

7
8

﴿ﮦﮧﮨﮩﮪ﴾
﴿ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

العاديات

6

الناس

()6-1

9

﴿ﮐﮑﮒﮓ ﮔ﴾

عبس

17

10

﴿ﯓﯔﯕﯖﯗ﴾

عبس

24

11

﴿ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ﴾

التني

4

12

﴿ ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠ﴾

القيامة

()4-3

13

﴿ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ﴾

القيامة

5

14

﴿ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ﴾

القيامة

10

15

﴿ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷ﴾

القيامة

()15-13

16

﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾

القيامة

36

17

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠ﴾

ق

16

18

﴿ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾

البلد

4

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ﴾

24

الطارق

5

يس

77

21

﴿ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾

مريم

66

22

﴿ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ﴾

مريم

67

23

﴿ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾

اإلرساء

11

24

﴿ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

اإلرساء

13

25

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ﴾

اإلرساء

67

26

﴿ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ﴾

اإلرساء

83

اإلرساء

100

19
20

27

﴿ﭣﭤﭥﭦﭧ﴾

﴿ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓ﴾

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾

﴿ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾

﴿ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾

يونس

12

29

﴿ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

هود

9

30

﴿ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾

هود

10

28

ﮦﮧﮨ﴾

25

31
32
33
34
35

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ﴾

﴿ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ﴾

يوسف

5

لقامن

14

﴿ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ﴾

الزمر

8

﴿ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

الزمر

49

﴿ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

فصلت

49

فصلت

50

فصلت

51

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ﴾
ﮈﮉﮊ﴾

﴿ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

36

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾

37

﴿ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛ﴾

﴿ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

الشورى

48

39

﴿ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ﴾

الزخرف

15

40

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂ﴾

األحقاف

15

الكهف

54

38

41

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ﴾

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ﴾

26

النحل

4

إبراهيم

34

44

﴿ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ﴾

األنبياء

37

45

﴿ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾

املؤمنون

12

46

﴿ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ﴾

السجدة

7

املعارج

()21-19

48

﴿ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ﴾

النازعات

35

49

﴿ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ﴾

االنفطار

6

50

﴿ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ﴾

االنشقاق

6

42
43

47

51

﴿ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾

﴿ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉ﴾

﴿ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵ﴾

العنكبوت

8

ويتبي من اجلدول َّ
أن اآليات املكية تتحدث -يف جمملها -عن أهم األسئلة يف الوجود
َّ
ِ
ِ
وأنا ُتاطب
التي تتعلق بأصل اإلنسانَ :من اإلنسان؟ من أين جاء؟ إىل أين سيذهب؟ َّ

العقل والقلب بأدلة وبراهني جلية من دون ْ
أن تقرص ذلك عىل طبقة املفكرين والفالسفة
الذين احتكروا هذه املعارف يف طبقتهم ،وحرصوها يف ثقافات ُأخرى و ُأمم سالفة.

27

وهذه الطائفة من اآليات الكريمة تكتنز مسائل اإلنسان الكربى؛ سواء يف مكة عند نزوهلا،

أي بلد آخر عند تالوهتا .فبعض اآليات التي ورد فيها ذكر اإلنسان تناولت موضوع ًا واحد ًا
أو يف ِّ

يتعلق به ،مثل ذكر حالة اإلنسان النفسية الناكرة للحقيقة واملعروف .قال تعاىل﴿ :ﮭﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛ ﴾ [فصلت .]51 :وبعضها عرض

ملوضوعني مع ًا ،مثل :احلديث عن حتفيز اإلنسان إىل التفكُّر وصوالً إىل احلق ،وذكر حالته

اجلدلية يف مغالطاته القصدية لرد احلق يف النتيجة .قال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ﴾ [الكهف .]54 :وبعض آخر جاء حيمل ثالثة
حماور رئيسة ،وهكذا.

و ُيم ِّثل الشكل اآليت املحاور الرئيسة لكلمة "اإلنسان" يف معناها السياقي:

علم

ا لوجود،
اخلالق

التكلف
اإلهلي
التحليل
النفيس

الظلم

جمانبة احلق

اإلنسان

اإلحلاد
الكفر
الرشك

البعث
إنكار
املعروف

مصري
اإلنسان

28

الدعوة
للتفكر

ويتبي من هذا احلقل الداليل لإلنسان َّ
أن لكل كلمة مفتاحية فيه ارتباط ًا دقيق ًا ُمع َّقد ًا
َّ

جد ًا؛ فهي ترتبط هبذا احلقل تارة ،وقد ترتبط بحقل داليل آخر تارة ُأخرى ،وهلذا توجد شبكة

معرفية ُمكَمة الرتابط ،تدور حول فلك اإلنسان عىل طول سور القرآن الكريم .يضاف إىل

ذلك َّ
أن الكلمة املركزية (اإلنسان) يف هذا احلقل الداليل -عند حديثها عن موضوع ما ،مثل
إحلاد اإلنسان وكفره ورشكه -ترتبط بعنرص آخر من عنارص احلقل؛ لكي يسد مكان ًا إجيابي ًا يف

ألن اخلطاب اإلهلي تقويمي قبل ْ
اخلطاب؛ َّ
أن يكون تقييمي ًا ،ومثال ذلك اآلية الكريمة﴿ :ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾ [هود .]9 :فاآلية هنا تتحدث
عن يأس اإلنسان وقنوطه يف حال أصابته ِشدَّ ة بعد نعمة ،وأنَّه كثري الكفر واجلحود للنعمة
وضح هذا املشهد القايس لإلنسان قوله تعاىل ﴿ :ﮤﮥﮦﮧ
التي كان ينعم هبا .و ُي ِّ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ﴾ [الشورى.]48 :

الض َل َل ِة
قال ابن عاشور (ت1393ﻫ1973/م) يف ذلكَ " :ب َّين َْت َه ِذ ِه ْال َي ُة َأ َّن َأ ْه َل َّ
ر ِ
ون ِف َغ ِي ال َّل َّذ ِ
ات الدُّ ْن َي ِو َّي ِة َفت َْج ِري ان ِْف َع َال ُ ُت ْم َع َل َح ْس ِ
اس ُخ َ
ون ِف َذلِ َك ِلَ َّنُ ْم َل ُي َفك ُِّر َ
ب
َ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ِف َأ ْس َب ِ
اب النَّعي ِم َوا ْل ُب ْؤ ِ
الالَ ،و َل َي َت َفك َُّر َ
َذل َك ُد َ
َص َفات َخال ِق
ون َر َجاء ل َت َغ ُّ ِي ْ َ
س َوت َ ُّ
ون بِ َت َق ُّلب ِ
َّاس وم َقدِّ ِر َأحو ِ
ات َأ ْح َو ِ
ال ْمَ ،و َل َيت َِّع ُظ َ
الض َل َل ِة َأ َّنُ ْم إِ ْن
ال ْالُ َم ِمَ ،ف َش ْأ ُن َأ ْه ِل َّ
َ
ْ َ
الن ِ َ ُ
الضا ُء َب ْعدَ النِّ ْع َم ِة؛ َم َلك َُه ُم ا ْل َي ْأ ُس ِم َن َ
وهاَ ،و َك َف ُروا
الَ ْ ِيَ ،ون َُسوا النِّ ْع َم َة َف َج َحدُ َ
َح َّل ْت ِ ِب ُم َّ َّ
ِ ِ
اب ن َْزع لِتِ ْل َك الر ْ َ ِ
ُمن ِْع َم َهاَ ،فإِ َّن ت َْأ ِخ َري ا ْل َع َذ ِ
ح ٌةَ ،وإِ ْت َي ُ
ال ْم َل ُة ِف ُق َّو ِة
اب َر ْ َ
ان ا ْل َع َذ ِ ٌ
حةَ ،و َهذه ْ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
(النْس ِ
يف ِْ
الن ِ
الت َّْذ ِي ِ
ال ْم َل ُة
ان) َت ْع ِر ُ
يلَ .ف َت ْع ِر ُ
ْس ُم َرا ٌد بِه ال ْست ْغ َر ُاقَ ،وبِ َذل َك ا ْكت ََس َبت ْ ُ
يف ْ ِ َ
يلَ .ف ِمعيار ا ْلعمو ِم ِ
ُق َّو َة الت َّْذ ِي ِ
ال ْستِ ْثنَا ُء ِف َق ْولِ ِه َت َع َ
ال﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾
َْ ُ ُ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ُون ِ
النْس ِ
ِ
ال ْستِ ْغ َر ُاق ُع ْرفِ ًّيا َج ِ
[هودَ ،]11 :ف َيك ُ
ان َأ ِو
اري ًا َع َل ْ
اصط َل ِح ا ْل ُق ْرآن م ْن إِ ْط َلق َل ْفظ ْ ِ َ
الن ِ ِ
ِ
َاسب ِ
(((
ان ا ُْل ْ ِ
ني َف َيت َ
ص ا ْل َعا ُّم ِبِ ْم".
ش ِك َ
َخ َّص ُ
ور) ُين َ
َّاسَ ،ولَ َّن وصفي ( َل َي ُؤ ٌ
وس َك ُف ٌ

فحني يسيطر عنرص التفكري الغرائزي عىل اإلنسان ،فإنَّه يفقد ميزان العقل ،وي ِ
نكر
ُ
ٍ
قصد؛ ألنَّه ال ُيفكِّر إال يف غرائزه احليوانية ،فال يعرف عند حلول البالء إال
احلقيقة عن

((( ابن عاشور ،حممد الطاهر .التحرير والتنوير ،تونس :الدار التونسية للنرش1984 ،م ،ج ،12ص.12
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اجلزع واليأس والكفر بكل نعمة أنعم هبا اهلل تعاىل عليه من ُ
قبل .والقرآن الكريم يف رؤيته

لإلنسان -من خالل هذه اآلية -يريد ْ
قوم صف ًة وسلوك ًا لإلنسان أصالً؛ لذا جاء النقد
أن ُي ِّ

شديد ًا بعد ما ح َّللت اآلية ضعف هذه النفوس الغرائزية التي ال تؤمن إال بقدْ ر املصلحة
التي تنغمس فيها ،وذلك هو اإليامن النفعي  pragmatısmالكاذب.

ثم أخذت اآليات الكريمة ُت ِّلل هذه الشخصية "املذبذبة" التي ال تستقر عىل مبدأ
َّ
النعم بعد الرضاء لنسبها إىل طيبة قلبه الذي يستحقها ،وما
سليم ،ولو عادت إىل صاحبها
ُ
التفت إىل اجلانب احلقيقي من غاية العطاء واملنع .قال تعاىل﴿ :ﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾ [هود .]10 :وعىل هذاَّ ،
فإن "اإلنسان الكل"

لذة حواسه وغرائزه ،ويرفض ْ
يبحث عن واحة خرضاء يقيض فيها َّ
أن يعيش حلظ ًة يف حقل
السنن التي تصنع منه اإلنسان العدل؛ بارتباطه بسنن التاريخ واملجتمع وآيات القرآن الكريم،

مثلام يرفض االلتفات إىل أصل وجوده يف هذا الكون ،وهذا ما أكَّده قوله تعاىل﴿:ﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﴾

[الفجر.]16-15 :

ب -كلمة "اإلنسان" يف اآليات املدنية:
ذكر لكلمة "إنسان" ومشتقاهتا ،تبع ًا
يعرض اجلدول اآليت للسور التي ورد يف آياهتا ٌ

لرتتيب زمن نزوهلا يف املدينة املنورة:

اآلية

السورة

رقم اآلية

الرقم

﴿ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

األحزاب

72

2

﴿ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾

النساء

28

3

﴿ﭲﭳﭴﭵﭶ﴾

الزلزلة

3

1

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾

30

4

﴿ﭼﭽﭾ﴾

الرمحن

3

5

﴿ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ﴾

الرمحن

14

﴿ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ اإلنسان

1

اإلنسان

2

احلج

66

6
7
8

﴿ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲ﴾

﴿ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸﭹ﴾

ِ
َّ
كملة للسور
إن داللة اخلطاب يف اآليات املدنية التي ُذكرت فيها كلمة "اإلنسان" هي ُم ِّ
تممة لبِنية املعجم القرآين يف رؤيته الكونية؛ فجاءت
املكية يف تكوين بِنية اخلطاب ،و ُم ِّ
تضمنة مادة "اإلنسان" ،و ُمتحدِّ ثة عن
دالالت اآليات التي ُع ِرضت يف اجلدول السابق ُم ِّ
الداللة القرآنية اآلنية لإلنسان؛ ما أكسب املفهوم بِنية خمتلفة عن البِنى التي ورد ذكرها يف
املعاجم (ما القبلية /ما البعدية) ،فض ً
ال عن تأكيدها أمهية املفهوم يف اجلوانب اآلتية:

 بيان املحاور املكية من ذكر أصل اإلنسان؛ تقويمه وتقييمه ،واألسئلة اخلالدةَ :من؟ِمن؟ إىل أين؟.

 -ذكر َخلق اإلنسان ،ومراحل تكوينه ،وضعفه ،وقابلية كسبه .قال تعاىل﴿ :ﯨﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾ [اإلنسان.]2 :

ربهن هبا عىل التصورات،
ُدرك التصديقات ،و ُي َ
 -احلديث عن وسائل املعرفة التي هبا ت َ

وحيمل التكليف (األمانة) هبا .قال تعاىل﴿ :ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲ﴾ [اإلنسان ،]2 :وقال سبحانه﴿ :ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾

[األحزاب.]72 :
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 احلديث عن سنن الكون واملجتمع يف معرض ذكر اإلنسان ،وبيان اهلدف منوجوده ،وهو قراءة السنن يف الكون والتاريخ؛ لكي يتجنب الكبوات وعثرات
األُمم السابقة ،ويتبع سنن األنبياء وأقوامهم يف عامرة األرض .قال تعاىل:

﴿ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨ﴾

[النساء:

 .]28-26وقراءة سنن التاريخ

هي ثروة معرفية ،و َمن يفقدها فإنَّه يفقد معلم وجوده ومقصد حياته .قال تعاىل:
﴿ﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨ﴾

[النساء:

 .]28فاآليات مرشدة ال

جمربة ،واخليار هو لإلنسان يف هناية املطاف ،وبه حيسم قراره املصريي.

 ترصيح سورة الرمحن َّبأن املقصد األسمى لوجود اإلنسان وما أودع من وسائل
للمعرفة يف هذا الوجود؛ هو لزوم فهمه رسالة اهلل اخلالدة (القرآن الكريم) .قال

تعاىل﴿ :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ﴾ [الرمحن.]4-1 :

ثاني ًا :النظرة إىل اإلنسان من خالل احلقول الداللية يف القرآن الكريم

َّ
إن إنسان القرآن الكريم يف بِنيته األساسية هو إنسان املدنية واحلضارة ،وعمق الوجدان،

ورسوخ الفكر ،وثبات املبدأ .وقد تذكر آيات القرآن الكريم اإلنسان بصيغة حمتملة بني اخلري
والرش؛ إذ خيتار اإلنسان ما يشاء بطبيعة ما أودعه اهلل تعاىل فيه من استعدادات (قدرة ،إرادة،

علم) ،ليصل إ ّما إىل مراقي الكامل ،فتمدحه آيات الكتاب ،وإ ّما إىل مراتب النقص والتخيل
عن األمانة ،فتُذكِّره اآليات ،وتُن ِّبهه ،إضاف ًة إىل ذ ِّمه وذ ِّم مسريته يف هذه احلياة.

وعىل كل حال ،ال يمكن إدراك مفهوم "اإلنسان" خارج جماله التداويل ،ومتعلقاته

الثقافية واالجتامعية والدينية واللغوية ،وبيئته وظروفه احلياتية ،وما هيمنا يف هذا املقام هو
بيان هذه األُسس ،وجدلية عالقة اإلنسان هبا من خالل رؤية القرآن الكريم هلا.
و ُيم ِّثل اإلنسان يف الرؤية القرآنية حمور ًا أساسي ًا يف هذا الوجود ،بدء ًا بذكر حل

حيت املناطقة واملتكلمني عىل َم ِّر التاريخ اإلنساين؛ وهي مسألة اخلَلق
املسألة التي َّ
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والتكوين .قال تعاىل﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [املؤمنون .]14-12 :وبعد ذلك ،ح َّثت آيات
القرآن الكريم اإلنسان عىل استخدام كل أدوات املعرفة إلصابة احلق بالعقل ،فجاءت
ُأوىل اآليات صارخة يف فضاء البرشية بقوله تعاىل﴿ :ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ﴾ [العلق.]5-1 :

شك يف َّ
وال َّ
أن رفع اإلنسان إىل هذه املرتبة السامية يف خماطبة اآليات إ ّياه ﴿ﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡ﴾ [التني ]4 :جيعله يقف أمام القسطاس املستقيم ،حام ً
ال املسؤولية
الكاملة عن قضاياه املصريية التي سيختارها بنفسه ،ليكون هو املسؤول أوالً وآخر ًا عن

خياراته ونتائجها .قال تعاىل﴿ :ﭲﭳﭴﭵﭶ﴾ [الزلزلة ،]3 :وقال سبحانه﴿ :ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ﴾ [الزلزلة.]8-7 :

فهذا املخلوق املسؤول يوصف دون غريه من اخلالئق بالكفر ،والظلم ،والطغيان،

واخلرسان ،والفجور ،والكنود؛ ألنَّه الوحيد الذي ُي َعدُّ أه ً
ال لإليامن ،والعدل ،والرجحان،

وج َّل﴿ :ﮕ
والعفاف .قال تعاىل﴿ :ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [إبراهيم ،]34 :وقال َع َّز َ

ﮖﮗﮘ﴾ [العلق .]6 :وقد ُيذكَر بالضدين يف آية واحدة كام يف قوله تعاىل﴿ :ﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ﴾ [التني.]5-4 :

أن التقويم احلسن هو الصورة الظاهرة العتدال قوام اإلنسانَّ ،
لقد فهم الكثريون َّ
وأن

مجال اخللق ليس وحده مرتبط ًا باعتدال القوام ،وإنَّام ترتبط به القدرة عىل العمل واإلرادة...
واملعنى املوافق جلميع معاين اآليات هو َّ
أن اجلمع بني النقيضني يف اإلنسان ينرصف إىل
ال للرتقي إىل أحسن تقويم ،وأه ً
وصف واحد ،هو وصف االستعداد الذي جيعله أه ً
ال

لالنحدار إىل أسفل سافلني.

(((

َّ
إن رؤية القرآن الكونية لإلنسان واإلنسانية تقع خارج إطار التكوين اإلثني ،أو

وحدوية القومية كام هو حال باقي الديانات السابقة ،وهذا ما ُيم ِّيز هذه الرؤية؛ إذ َّإنا تبدأ
((( العقاد ،عباس حممود .اإلنسان يف القرآن ،القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2013 ،م ،ص.14

33

بخطاب البرشية مجعاء عىل أساس تقاسمها مرياث األنبياء يف العلم ،واحلكمة ،والرشيعة،

والكتاب .قال تعاىل﴿ :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ﴾ [الشورى.]13 :

وبينام تبنَّت الفلسفات ومدارس املنطق والتصوف تصور ًا خمتلف ًا لإلنسان يقوم عىل

وحتررهاَّ ،
فإن
أساس أنَّه روح فانية يف ظلامت اجلسد ،ولزوم جماهدة اجلسد لزكاة الروح ُّ
ِ
خمتلفني .ويف هذا الصدد ،يقول عباس
القرآن الكريم ينظر إىل اإلنسان بوصفه روح ًا وجسد ًا

حممود العقاد" :ليس السعي يف سبيل الدنيا ضالالً عن اآلخرة ،وليس يف القرآن فصام بني
روح وجسد ،أو انشقاق بني عقل ومادة ،أو انقطاع بني سامء وأرض ،أو شتات يف العقيدة

وزع "الذات اإلنسانية" بني ظاهر وباطن ،وبني غيب وشهادة ،بل هي العقيدة عىل هداية
ُي ِّ

واحدة حتسن بالروح كام حتسن باجلسد ،من غري إرساف وال جور عن السبيلَّ ...
إن القرآن

الكريم هبذا اإلهلام الصادق ينقذ العقل من نقائض التفكري ،وال ينجيه من نقائض التكليف
فحسب ،أو من نقائض احلرية بني العاملني يف حقائق الدِّ ين ،وال مزيد".

(((

ٍ
َّ
باختيار نابع من
إن احلكمة من تسخري املشيئة لإلنسان هي االنقياد ألوامر اهلل تعاىل

حرة؛ ما ُيتِّم عليه اقتحام عقبة هذا الرصاع ،واجتيازها إىل تنفيذ أوامر اهلل تعاىل
إرادة َّ

ومقاصد الرشيعة ،وهذا ما جعل اإلنسان امللتزم بأوامره تعاىل أعىل درجة من املالئكة ،كام

قرر يف مصادر العقيدة اإلسالمية.
هو ُم َّ

(((

لقد م َّثل الرسول ﷺ اجلانب العميل االسرتاتيجي لرؤية القرآن الكريم ،وذلك يف

وبي َّ
النهج الذي رسمه َملن بعده من املسلمني حني َّ
أن مكونات دولة احلق
خط وثيقة املدينةَّ ،
والقانون وعنارصها تتضافر مع ًا للبناء؛ فبدل ْ
أن يكون االختالف اإلثني والعرقي سبب

ضعف ،فإنَّه صار يف دستور املدينة سبب قوة ووحدة بفضل رؤية النبي ﷺ واسرتاتيجيته
الواضحة يف فهم رؤية القرآن الكريم وتطبيقها.

((( العقاد ،اإلنسان يف القرآن ،مرجع سابق ،ص.25-24
((( البوطي ،حممد سعيد رمضان .اإلنسان مسري أم خمري ،دمشق :دار الفكر1998 ،م ،ص.33
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َّ
َّ
"وأن املؤمنني املتقني أيدهيم عىل كل
ولعل من أبرز بنود دستور املدينة املنورة ما نصه:

َمن بغى وابتغى منهم دسيعة ظلم أو إثم ،أو عدوان أو فساد بني املؤمننيَّ ،
وأن أيدهيم عليه

مجيعه ،ولو كان ولد أحدهم .ال يقتل مؤمن مؤمن ًا يف كافر ،وال ينرص كافر ًا عىل مؤمن،
واملؤمنون بعضهم موايل بعض دون الناس".

(((

َّ
إن مقاصد اإلسالم العليا التي جاءت حلفظ اإلنسان يف بيئته وجمتمعه حتتاج هي

وقوة يصنعها فهم املجتمع ملصاحله املشرتكة عىل كل صعيد؛
األُخرى إىل دستور حيميهاَّ ،
(((
لذا جاء يف دستور املدينة املنورة بند ُيؤكِّد ذلكِ َ .
َّص َع َل َم ْن َد َه َم َي ْث ِر َب".
"وإ َّن َب ْين َُه ُم الن ْ َ
والقوة نابعة من حرية املسافة التي منحها الدستور املدين سكّان املدينةَّ .
"إن
وهذه احلقوق
َّ

هيود بني عوف ُأ َّمة مع املؤمنني ،لليهود دينهم وللمسلمني دينهم مواليهم وأنفسهم ،كذلك
لغري بني عوف من اليهود".

(((

و ُيم ِّثل خطاب الدستور -ببنوده التفصيلية التي تكفل للمجتمع املدين كل أسباب

حتول مهمة جعلت املدينة مصدر إشعاع وإهلام لإلنسانية،
الرفاه ومصادر التنمية -نقطة ُّ

بحيث احتذت هبا مؤسسات الفكر يف التاريخ اإلسالمي يف محل توجيهات نبينا حممد ﷺ يف

عهود املدِّ والتدافع احلضاري .وحتفل كتب السري واملغازي باألمثلة الدالة عىل حفظ اإلنسان
وحرمته يف املصادر اإلسالمية.

َّ
ولعل أكثر خطر ُم ِدق باإلنسانية هو النفعية (الرباغامتية /املادية) التي تفصل بني

والـم ُثل العليا لإلنسانية واحلضارة؛ لذا تسعى الفلسفة الغربية إىل فصل اإلنسان
األخالق
ُ

عن تاريخ املدنية ،فنجدها تتحدث بإسهاب عن "املدنيات" يف كتبها التي تعرض للتاريخ
وت ِمل احلديث عن احلقبة اإلسالمية بسطور مقتضبة ملطخة بالبهتان .واحلقيقة
اإلنساينْ ُ ،
((( الشامي ،حممد بن يوسف .سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ،حتقيق :عادل أمحد وعيل حممد،
بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1414 ،1ﻫ1993/م ،ج ،3ص.382
((( ابن هشام ،عبد امللك بن أيوب احلمريي .السرية النبوية ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،بريوت :دار
اجليل1985 ،م ،ج ،2ص.108
((( املباركفوري ،صفي الرمحن .الرحيق املختوم ،بريوت :دار إحياء الرتاث( ،د.ت) ،ص.173

35

أن عمر اإلنسانية ومدنيتها ال يرتبطان بعمر اإلنسان؛ َّ
َّ
ألن حركة التاريخ وسنن االجتامع
َّ
وألن اإلنسان بحياته وحركته يف هذه
تقاس بمسرية احلضارات وقيامها ودوامها وسقوطها،

املسرية ال يعطي التصور الشامل من خالل عمره القصري؛ لذا جتهد هذه السياسات اليوم

الرتق بني اإلنسان وحركة التاريخ.
لتوسيع َّ

ويف هذا الصدد ،يقول الشيخ حممد الغزايل (ت1416ﻫ1996/م)" :وهذه الفلسفة

املادية ْ
وإن نشطت يف استغالل قوى الوجود؛ إال َّأنا حتقر القيمة الذاتية لإلنسان .ومن هنا

وتفوق املاديني ال يعود عىل
فهي بقدْ ر ما تعمر تدمر ،وبقدْ ر ما تعيل البناء تسوق الفناءُّ ...
قدرهتم الذاتية ،وال يعود بداهة إىل صواب منهجهم الفكري ،بل يعود إىل الوهن النفيس
الذي أصاب أهل األديان ،وإىل فساد ما بأيدهيم من معنوياتَّ ،
إن التدين الفاسد ُي ِدث يف
خصائص اإلنسان العليا ما ُت ِدثه السموم يف األبدان".

(((

ثالث ًا :موقع اإلنسان يف سورة "اإلنسان"

ُي َعدُّ اإلنسان حمور ًا أساسي ًا أولي ًا يف القرآن عامة ،ويف سورة "اإلنسان" بوجه خاص؛
َّ
ألن حماور القرآن الكريم األساسية هي :اهلل تعاىل ،واإلنسان ،والعالقة بينهام من خالل
األنبياء والرسل الذين ُألقي عىل عاتقهم كتب التكليف الساموية .وهلذا نرى َّ
أن اإلنسان
الراشد يضع اإليامن باهلل تعاىل يف أساس ميزان أولوياته ،بحيث تكون حتركاته يف احلياة مبنية
عىل هذا األساس ،لتؤول إىل حتقيق محل التكليف اإلهلي بكل أمانة ،فترسي آيات اخلطاب

الساموي يف فعل اإلنسان وحركته؛ ٌّ
كل حسب فهمه ،وصدق حواسه ،وصفاء تصوره.
وقد أشار إىل ذلك نبينا حممد ﷺ حني قال" :إِنَّم َأنَا َق ِ
اس ٌم َواهلل ُي ْعطِي (((".فالنبي ﷺ قاسم
َ
وزع لوحي اهلل تعاىل للبرشية ،وكل إنسان يكسب من هذا الوحي بقدْ ر استعداده الذهني،
و ُم ِّ
وصدق َت َل ّقيه وحكمته يف فهم التكليف اإلهلي.

((( الغزايل ،حممد .نظرات يف القرآن ،القاهرة :هنضة مرص للطباعة والنرش ،ط2005 ،6م ،ص.50-49
((( البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل .صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري ،بريوت :دار طوق النجاة
(مصورة عن السلطانية ،ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي) ،ط1422 ،1هـ ،كتابِ :
العلم ،بابَ :من ُيرد اهلل
به خري ًا يفقهه يف الدين ،ج ،1حديث رقم ،71ص.25
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إن آيات اخلطاب اإلهلي مل ت ِ
َّ
ُلزم اإلنسان بحرفية احلركة يف التصورات امللقاة عليه فحسب،

بل أمرته ْ
أن َي ُعدَّ ها اللبنة األساسية التي سيتحرك من خالهلا فيام ال نص فيه وال وحي ،عىل
رشع ًا للحكامء؛ ٌّ
كل
منوال ما أنزل إليه ،وعىل غرار ما نزل به النص؛ لذا بقي باب االجتهاد ُم َ

حسب رسوخه يف الفهم .قال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ﴾ [اإلرساء.]39 :

 -1الزمن االعتباري وثبات اإلنسان:

َّ
إن انعدام حركة اإلنسان يف احلياة يعني انعدام زمانه ال حمالة ،واإلنسان الذي ال حيمل

الـمك َّلف هبا يف أصل وجوده هو إنسان عدمي قارص يف تصور القضايا املصريية بال
األمانة ُ
جدال .وهلذا ،كان زمن اإلنسان (القابل للتكليف) هو زمن ًا اعتباري ًا ،فهو يقرأ السنن يف تاريخ

البرشية؛ نظر ًا إىل الصلة التي تربطه بكل ما فيه من خري ونفع ،فتاريخ األنبياء واملصلحني
واملوحدين هو تارخيه يف هناية املطاف ،والدهر قيمته بام يتحرك به ،ولو سكن لسكن.

وت ِ
ُظهر داللة السياق يف اآلية األُوىل من سورة "اإلنسان" مركزية اإلنسان يف هذا
الكون؛ إذ افتُتِحت اآلية بأداة االستفهام "هل" التي تفيد التقرير .قال اهلل تعاىل﴿ :ﯜﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ [اإلنسان.]1 :

َّ
وفق فلسفة تراتبية التقدم والتأخر -بجوهرُدرك َ
إن مسألة "حقيقة اإلنسان" ال ت َ
ٍ
الزمن؛ َّ
حينئذ تقوم عىل تو ُّقف وجود أحدمها عىل اآلخر؛ إذ يوجد متقدم
ألن اجلدلية

فمن األول عىل
ومتأخر يف هذه املعادلة ،وهذا ما ال حيتمله سياق النص يف اآلية الكريمةَ ،
هذا التقدير :اإلنسان أم الدهر؟ َّ
إن املسألة هبذه البداية ُت ِرج سياق اخلطاب عن داللته
األساسية ،بسبب سلطة القارئ املامرسة عىل نصوص اآلية ،فهو يعطي اآلية منطوق ًا من

فلسفته ،ودالل ًة "تعاقبي ًة" ال حيتملها معنى اآلية األسايسْ ،
وإن تشابه اللفظ يف ذلك.

أن اآلية هنا مل ِ
والظاهر َّ
تأت فقط لتذكري اإلنسان بالفرتة العدمية قبل بدء حياته ،وإنَّام

جاءت لتأكيد الفرتة العدمية من حياته حني يضيع التكليف اإلهلي ،ويفقد بوصلة املسري،
ويرتك املسؤولية ،ويعطل ما أودعه اهلل تعاىل من مصادر املعرفة؛ فاآلية ُت َث ِّو ُر اإلنسان لريتبط

سلوكه بكل ما فيه خري وصالح لإلنسان واإلنسانية.
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 -2الدهر يف معاجم العربية:

قال الفراهيدي (ت170ﻫ786/م)" :الدَّ ْه َر :النّازلة .و َد َه َر ُه ْم َأ ْم ٌر؛ أي :ن ََزل ِ ِب ْم
قديم ،والدُّ ْه ِر ُّي ال يؤمن باآلخرة (((".ويف
مكرو ٌه ،الدَّ ْهر :األبد املمدود .ورجل ُد ْه ِر ٌّي:
ٌ
ِ
ب ِ َبا ك ََرا َم َة الدُّ ْن َيا
حديث النبي ﷺ أنَّه قال أليب طالب ّملا أدركه املوتُ " :ق ْل ال إِ َل َه إِال اللَُّ تُص ْ
و ِ
اآلخ َر ِة"َ .ق َالَ :يا ا ْب َن َأ ِخي َل ْوال َر ْه َب ُة َأ ْن َت ُق َ
ال َز ُع (((".ويقال :دهر فالن ًا
َ
ول ُق َر ْي ٌشَ :د َه َر ُه ْ َ
(((
َ
احلائط؛ أي :دفعه فسقط ،وتدهور الليل :أدبر .وقال
أمر :إذا أصابه مكروه ،ومنهَ :د ْه َو َر
ٌ
العسكري (ت395ﻫ1004/م)" :ونظر الدهر إليهم؛ أي :أهلكهم ،الدهر أوقات متوالية
خمتلفة غري متناهية ،واألبد عبارة عن مدَّ ة الزمان التي ليس هلا حد حمدود ،وهو يف املستقبل،

والعرص لكل خمتلفني معنامها واحد مثل الشتاء والصيف والليلة واليوم والغدة والسحر".
ات َأي َأ ٌ
الس ّبات ُهنا
وقال ابن منظور (ت711ﻫ1311/م):
"الدهر َس ّب ٌ
حوالَ ((("...
"و َّ
ُ
(((

"و َيك ُ
ُون
"والدَّ ْه ُرَ :األ َمدُ ا َمل ْمدو ُدَ ((("...
ب الدَّ ْه ُر ما َلهَ :أ ْه َلكَهَ ((("...
بِ َم ْعنى ا َمل َش َّقةَ ،و َع َّص َ
(((
الز َم ُ
و"دهر فاجع يفجع الناس باألحداث،
ان َش ْه َر ْي ِن إِىل ِست َِّة َأشهر َوالدَّ ْه ُر َل َينْ َقطِ ُع"...
َّ
ٌ
الشديد ُة من ص ِ
ِ
(((
والواقع ُة :النازل ُة َّ
وف الدّ ْهر" .
و َّق َع الدَّ ْه ُر بالنّاس،
ُ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد .العني ،حتقيق :مهدي املخزومي ،وإبراهيم السامرائي( ،د.م) :دار ومكتبة
اهلالل( ،د.ت) ،ج ،4ص.23
اخلطايب ،أبو سليامن محد بن حممد .غريب احلديث ،حتقيق :عبد الكريم الغرباوي ،دمشق :دار الفكر،
1982م ،ج ،1ص.489
عبابنة ،حييى .معجم املشرتك اللغوي العريب السامي ،أبو ظبي :هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة ،ط،1
2015م ،ص.384
العسكري ،أبو هالل احلسن .الفروق اللغوية ،حتقيق :حممد إبراهيم ،القاهرة :دار العلم والثقافة،
1997م ،ص.273 ،271 ،74
ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،1ص.457
املرجع السابق ،ص.604
انظر:
 الفراهيدي ،العني ،مرجع سابق ،ج ،4ص.23 ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،4ص.292ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،4ص.293
الفراهيدي ،العني ،مرجع سابق ،ج ،1ص ،235وج ،2ص.176
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وقال األنباري (ت328ﻫ939/م) يف أداة االستفهام "هل"" :حرف من األَضداد؛

بم ْعنَى (قد) يف حال
عم جيهله اإلنسان وال يع َلمه ،وتكون (هل) َ
تكون استفهام ًا ّ

ِّ
وج َّل﴿ :ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
العلم واليقني وذهاب
الشك ،وشاهده قول اهلل َع َّز َ

ﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ [اإلنسان ،]1 :قال مجاعة من َأهل العلم :معناه؛ قد َأتى عىل اإلنسان".

(((

وقال ابن جني (ت392ﻫ1001/م) يف سؤال اآلية﴿ :ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ﴾

إن معناه "قد أتى عليه ذلك ،ويمكن ْ
[اإلنسانَّ :]1 :
أن تكون ُمبقاة يف هذا املوضع عىل باهبا من

االستفهام".

(((

 -3الدهر لدى العرب قبل اإلسالم:

كان أهل اجلاهلية ينسبون املصائب والنوائب إىل الدهر ،وهم يف ذلك فرقتان:

أ .فرقة ال تؤمن باهلل ،وال تعرف إال الدهر الذي هو َم ُّر الزمان ،واختالف الليل
ِ
ُنسب املكاره إليه
والنهار،
اللذين مها َم ُّل احلوادث ،و َظ ْر ٌ
ف ملساقط األقدار ،فت َ

عىل َّأنا من فعله ،وال ترى َّ
رصف ًا .وهؤالء الدهرية هم الذي َن حكى
أن له ُمد ِّبر ًا و ُم ِّ
عنهم اهلل تعاىل يف كتابه احلكيم﴿ :ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾ [اجلاثية.]24 :

ب .فرقة تعرف اخلالق ،وت ُِّنزهه ْ
ُنسب إليه املكاره ،وتضيفها إىل الدهر والزمان.
أن ت َ

وعىل هذين الوجهني كان الناس يف اجلاهلية َيس ُّبون الدهر ،ويذ ُّمونه ،بحيث يقول
القائل منهم :يا خيبة الدهر ،ويا بؤس الدهر ،فقال النبي ﷺ ُمبطِ ً
ال ذلك من مذهبهم" :ال
(((
َي ُس َّب َّن َأ َحدُ ك ُُم الدَّ ْه َر؛ َفإِ َّن اللََّ ُه َو الدَّ ْه ُر".
((( األنباري ،أبو بكر حممد بن القاسم .األضداد ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،بريوت :املكتبة العرصية،
1407ﻫ1987/م ،ج ،1ص.92-91
((( ابن جني ،أبو الفتح عثامن .اخلصائص ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،ط( ،4د.ت) ،ج ،2ص.646
((( اخلطايب ،غريب احلديث ،مرجع سابق ،ج ،1ص.490-489
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والدهرانية((( هي هنج عرفته الُمم عىل َم ِّر التاريخ ،فكانت بعض األقوام ْ
إن خالفت

مصلحتها التوجيهات الدينية التي جاء هبا األنبياء ،ت ِ
وعم جاء به ،وتصد
ُعرض عن النبيّ ،
عنه ،وتتذرع هبذا اجلفاء أنا ال تؤمن إال باملادة ،وت ِ
ُنكر البعث ،وما إيامهنا بام بقي من فضيلة
َّ
َّ

إال سعي لعدم خسارة السلطة السياسية التي متارس يف ظلها املنهج األخالقي النفعي،
ِ
تذرع ًة أنَّه يمكن ممارسة األخالق بعيد ًا
ُمبتعد ًة بكل هذه الفعاليات عن الدِّ ين ومصدره ،و ُم ِّ

عن الدِّ ين .وما زالت هذه الدعوى تتشعب اليوم ،لتصل حدَّ فصل الدِّ ين عن العلم ،وفصل
الدِّ ين عن السياسة ،وال يريد أصحاهبا بذلك ْ
أن ُيضعوا أنفسهم لرقابة املقاصد اإلهلية

العليا التي حتفظ لإلنسان حق الدِّ ين ،والتفكري ،والتم ُّلك ،والنسل ،واحلياة ،وما ُي ِّقق له
اخلري ما دام أنَّه ال يرض.

أن "األدجلة" الفكرية للحركات العلامنية ِ
غري َّ
والعلامنية بتياراهتا احلداثية ،يف أحكامها
َ
ِ
بالعاملني :املادي واملعنوي /الدنيوي
وتصوراهتا عن اإلنسان وارتباطه العقيل والوجداين

والغيبي ،تظهر قارصة .ويف هذا الصدد ،يقول طه عبد الرمحن" :يبدو َّ
أن أشد هذه الفصول

خطر ًا وأبلغها أثر ًا هو فصل األخالق عن الدِّ ين؛ إذ انعكس بشدة عىل صلة األخالق

ألن يدَّ عي بعض املعارصين أحواالً
ال عن صلة الدِّ ين باإليامن ،كام فتح الطريق ْ
باإليامن ،فض ً

شعوري ًة وأنامط ًا سلوكي ًة غري مسبوقة ،تصادم الوجدان قدْ ر مصادمتها للعقل ،مثل :االتصاف
بأخالقية بال ألوهية ،والتمتع بروحانيات بال إله ،أو روحانيات بال ِدين ،أو روحانيات بال
إيامن ،ناهيك عن األخذ ِ
بدين بال ِدين ،أو الديني بال ِدين ،أو الكون أمام اإلله ومع اإلله

بغري اإلله؛ لذلك ارتأينا ْ
أن نخص هذه الصورة البارزة من الدنياوية باسم متميز ،ونقرتح
أن يكون هذا االسم هو الدهرانية ،إشعار ًا َّ
ْ
بأن فصل األخالق عن الدِّ ين ينزع عن األخالق

لباسها الروحي ،ويكسوها لباس ًا زمني ًا؛ وهبذا ،تكون الدهرانية أخت ًا لل َعلامنية كام هي أخت
ِ
(((
للعلامنية؛ إذ كلها بنات للدنيانية".
((( َوفق تسمية طه عبد الرمحن هلا يف كتابه «بؤس الدهرانية».
((( عبد الرمحن ،طه .بؤس الدهرانية ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،ط2014 ،1م ،ص.11-12
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واألُسس األخالقية عند الدهرانيني تقوم يف األصل عىل ما جاء به األنبياء ،بيد َّأنم
(الدهرانيني) يؤمنون بجوهر األخالق ،وي ِ
نكرون مصدرها ،مثل السامري متام ًا .قال
ُ
تعاىل﴿ :ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟ﴾ [طه .]96 :فهم يعرفون قيمة األخالق وأمهيتها لإلنسان يف كل حركة له يف احلياة،
ولك َّن املعضلة تكمن يف تصديقهم ملصدرها .وغالب الظن َّ
أن يف هذا االدعاء مغالطات منطقية
أن ُي ِ
للدهرانيني عىل َم ِّر التاريخ؛ ألنَّه ال يمكن لإلنسان ْ
درك الغيبيات من أدوات معرفة احلق
درك
(من احلواس الظاهرة) ،بالرغم من َّأنا وسيلة للحواس الداخلية فحسب؛ فكل عامل ُي َ

بوسائل وأدوات معرفية مكتنزة يف اإلنسان ،وهبا يعرف كنهه ومكانه ووظيفته يف حركة احلياة.
ُدرك بالتجربة والقياس واملشاهدة (احلواس الظاهرة)
أ ّما املاديات من العلوم التي ت َ

ُعرف باسم العلم الذي أطلقه عليها القرآن الكريم ،غري َّ
أن
فهي من املعارف املكتسبة التي ت َ

إنكار الغيبيات كان سبب ًا يف تعطيل وسائل معرفة اإلنسان؛ بعدم قبوله احلق ،وإنكاره حقيقة

"اإليامن" ،وهو إنكار يقوم عىل اهلوى والظن بحسب وصف القرآن الكريم﴿ :ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾ [اجلاثية.]24-23 :

فكفار قريش كان فيهم الدهرانيون الذين ي ِ
نكرون الغيب والوحي والدِّ ين ،وينسبون
ُ

سبب وجودهم وفنائهم يف هذه احلياة إىل الدهر ،فنزلت هاتان اآليتان من سورة اجلاثية

أن ما هلم بدعواهم هذه من علمَّ ،
لتأكيد َّ
وأن دعواهم قائمة فقط عىل املغالطة والظن والوهم.
وذكر الطربي (ت310ﻫ922/م) َّ
أن هذه اآلية نزلت يف وصف كفار قريش ،فقال:

أن هذه اآلية نزلت من أجل َّ
"و ُذ ِكر َّ
أن أهل الرشك كانوا يقولون :الذي هيلكنا ويفنينا الدهر
ثم أضاف" :يقول تعاىل ذكره خمرب ًا عن هؤالء
ثم َيس ُّبون ما يفنيهم وهيلكهمَّ "...
والزمانَّ ،

املرشكني َّأنم قالوا :وما هيلكنا فيفنينا إال َم ّر الليايل واأليام وطول العمر ،إنكار ًا منهم ْ
أن
(((
رب يفنيهم وهيلكهم ،وقد ُذ ِكر َّأنا يف قراءة عبد اهلل ﴿ﭳﭴﭵﭶﭷ ﴾".
يكون هلم ّ
((( الطربي ،حممد بن جرير .جامع البيان يف تأويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
ط2000 ،1م ،ج ،22ص.7٨-7٧
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َّ
إن االنقالب عىل املعبد ،واحتالل سلطة الدِّ ين بالتدين النفعي ،م َّثل ظاهرة طغت

عىل بعض األديان التوحيدية؛ فدعوى الدهرانية مل تكن جديدة لدى دهرانيي العرب يف
اجلاهلية ،بل سبقهم إىل ذلك دهرانيو أهل الكتاب (اليهود ،والنصارى) الذين انقلبوا

وجردوا اإلله من صفاته ،فجعلوه أضعف من اإلنسان ،أو جعلوا له ابن ًا ّ
يتول
عىل املعبدَّ ،

تذرعني برشعية ما قنَّنوه من
سلطاته ،ومارسوا بذريعة كل هذه الدعاوى رغباهتم النفعيةُ ،م ِّ

قوانني ،فأسكتوا الوحي ،وتكلموا نياب ًة عنه.

رابع ًا :اإلنسان وموقعه يف كتب الفكر اإلسالمي

 -1الكالم والفلسفة:

يبدو َّ
أن كتب الفكر اإلسالمي مل خترج يف تصورها لإلنسان عن ثنائية اجلسد والروح،

والعرض واجلوهر ،فوقعت القطيعة -فيام بعدُ  -بني فريقني عريضني :فريق يؤمن باحلس

فقط ويعطل الروح ،وفريق يعطل احلس لريتبط بالروح والغيبيات فقط .وإذا حتدثنا عن

اإلنسان ومدى حريته يف الفكر اإلسالمي؛ َّ
فإن أول ما يفتح الباب حلوار مدرستي الكالم:

املعتزلة ُم َّثلة يف رأهيا بخصوص مفهوم "اخلَلق" لألفعال يف حرية اإلرادة والترصف
واالختيار ،واألشعرية ُم َّثلة يف رأهيا حيال "الكسب" الذي قد يكون سبب ًا -فيام بعد -يف فتح
باب مفهوم "اجلربية".
أ .املعتزلة:

نادى املعتزلة بمسألة "استقاللية إرادة اإلنسان" التي تقوم أساس ًا عىل أصل العدل

اإلهلي ،الذي أعطى اإلنسان مشيئ ًة وإرادةً ،هبا حريته يف القول والفعل والسلوك ،فكان

َّ
ولعل هلذا األمر
بذلك ُمك َّلف ًا مسؤوالً ،وإال ما جاز عليه السؤال واملساءلة يف اآلخرة.

ُمس ِّببات وتبعات؛ أ ّما ا ُملس ِّببات فسياسية ُت ْعزى إىل مسألة "اجلرب ،واإلرادة اإلهلية ،والسلطان"

يف القرن اهلجري األول ومنتصف القرن اهلجري الثاين ،وأ ّما تبعاهتا فصناعة عقل مجعي
ل ُ
أل َّمة اإلسالمية صاغه العلامء الذين صنعتهم السلطة السياسية؛ ذلك َّ
أن السياسة صنعت
السلطة الدينية ،والسلطة الدينية ك ََّونت العقل اجلربي لدى املسلمني.
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فإنا أمجعت عىل َّ
أن اهلل تعاىل مل خيلق الكفر وال
وبالرغم من وجود مدارس عدَّ ة للمعتزلةَّ ،

أن اإلنسان يصنع فعله ،وحياسب عليهَّ ،
املعايص وال شيئ ًا من أفعال البرش (((،ودأهبم يف هذا َّ
وأن

أي إرادة وفعل؛ فلإلنسان مطلق احلرية واملشيئة واالختيار والفعل،
اهلل تعاىل ال جيرب أحد ًا عىل ِّ

وإن ترصفاته وسلوكاته كلها تنبع من قرارة نفسه وإرادته؛ َّ
َّ
ألن القول باجلرب ينقل الفعل
نسب إىل الفعل اإلهلي بصورة ما .وعىل هذاَّ ،
فإن مسألة "حرية اإلنسان"
البرشي من برشيته ،ل ُي َ

عند املعتزلة ُت ْعزى إىل العدل؛ فاهلل تعاىل ال يظلم أحد ًا ،وال جيربه عىل فعل معصية أو طاعة،

وقد استدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل﴿ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﴾ [البقرة،]79 :

وج َّل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ
وقوله سبحانه﴿ :ﭰﭱﭲﭳﭴ﴾ [النساء ،]123 :وقوله َع َّز َ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ﴾ [غافر ،]17 :وغري ذلك من اآليات.

(((

ب .األشاعرة:

تتم َّثل رؤية األشاعرة لإلنسان يف تع ُّلق إرادته وأفعاله بإرادة اخلالق .وعىل هذاَّ ،
فإن

حمور اخلالف بني األشاعرة واملعتزلة يدور حول مسألة "إرادة األفعال" ،وإسنادها إىل إرادة

اهلل تعاىل وأفعاله ،أو إىل إرادة اإلنسان وأفعاله .ونورد هنا شيئ ًا من آراء بعض أئمة األشاعرة

يف هذه املسألة:

فإنم قالواَّ :
إن احلادثات
قال اإلمام الغزايل (ت505ﻫ1111/م)" :وأ ّما أهل احلق َّ

حتدث بإرادة قديمة تعلقت هبا ،فم َّيزهتا عن أضدادها املامثلة هلا ...فكل حادث مراد ،والرش
والكفر واملعصية حوادث ،فهي إذ ًا ال حمالة مرادة .فام شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن (((".وقد

أخذ أئمة األشاعرة املتقدمون واملتأخرون هبذا الرأي الذي م َّثل قطاع ًا عريض ًا يف مذهبني؛

أحدمها كالمي ُيم ِّثله املذهب األشعري ،واآلخر فقهي ُيم ِّثله املذهب الشافعي .وهلذا ،فإنّا
أن كل الشافعية أشاعرةَّ ،
نرى َّ
وأن معظم األشاعرة شافعية.

((( رينز ،هلموت .مقاالت اإلسالميني لألشعري ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط( ،3د.ت) ،ص.227
((( العبده ،حممد ،وآخرون .املعتزلة بني القديم واحلديث ،برمنجهام :دار األرقم ،ط1987 ،1م ،ص.58
((( الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد .االقتصاد يف االعتقاد ،بريوت :دار الكتب العلمية2004 ،م ،ص.30
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وقال الرازي (ت606ﻫ1209/م)" :اإلرادة ماهية جيدها العاقل من نفسه ،ويدرك

التفرقة البدهيية بينها وبني علمه وقدرته وأمله ولذته ...وقال املتكلمونَّ :إنا صفة تقتضـي

رجحان أحد طريف اجلائز عىل اآلخر ،ال يف الوقوع بل يف اإليقاع".

(((

ومال ابن حزم (ت456ﻫ1063/م) إىل رأي األشاعرة يف مسألة "اإلرادة والكسب"،
فقالَّ :
"إن كل َما ِف ال َعامل من جسمَ ،أو عرض ِف جسمَ ،أو أثر من جسمَ ،ف ُه َو َخلق اهلل

ِ
ِ
َص ا ْل ُق ْرآن وبحكم
تعاىل؛ َفكل َذلك فعل اهلل تعاىل بِ َم ْعنى َأنَّه خلقه ،وكل َذلك ُم َضاف بِن ّ
ال ُّل َغة إِ َل َما َ
ظهرت ِمنْ ُه من َح ّي َأو مجاد ،قال تعاىل﴿ :ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

وج َّل االهتزاز واإلنبات والربو إِ َل
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾ [احلج ،]5 :فنسب َع َّز َ
ِ
شء غري َه َذا احلكمَ ،و َمن َخالف
األَ ْرض ...و َل ْي َس ِف ا ْل ُق ْرآن َو َل ِف ّ
السنَن َو َل ف ا ْل ُع ُقول َ ْ
ِ
ِ
(((
وهلم".
َه َذا فقد ا ْعرتض عىل اهلل تعاىل و َعىل َر ُسول اهلل ﷺ و َعىل َجيع ْالُ َمم و َعىل َجيع ُع ُق ْ

 -2الصوفية واإلنسان:

ّ
للتجل اإلهلي ،واإلنسان بطبيعة تكوينه
اإلنسان يف الفكر الصويف ُيم ِّثل الوجه اآلخر

ورحلته يف سلك الكامل ،يسافر من عامل األبدان والعامل املحسوس إىل غياهب الروح

والوجدان والتجليات والكامالت .وقد ظهرت طائفة من املتصوفة استند أتباعها يف

عرف
تصوفهم إىل النظرة اإلرشاقية؛ ُم ِّ
ُّ
تأولني اخلطاب القرآين بنظام فكري خمتلف ،فظهر ما ُي َ
بالقطب ،وقطب األقطاب ،وقطب الوجود ،والسالكني ،واملريدين ،واألوتادُ ،مؤكِّدين َّ
أن

رصف يف الوجود .واحلقيقة َّ
أن هذه الطائفة ال ُت ِّثل االجتاه
قطب الوجود هو ا ُمل ِّ
حرك وا ُمل ِّ
الصويف يف واقع احلال؛ َّ
للتصوف مدارس ومذاهب ومشارب شتّى كام يعلم اجلميع.
ألن
ُّ

لقد أنشأ اإلمام أبو حامد الغزايل نظرية من زاوية علم الكالم لإلنسان ،ولكنَّه امتلك

والتصوف؛ إذ اعتقد َّ
أن أمهية وجود اإلنسان تكمن يف رحلة
رؤية من زاوية الروح واألخالق
ُّ

((( الرازي ،حممد بن عمر .مفاتيح الغيب ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2000 ،1م ،ج ،1ص.412
((( ابن حزم ،أبو حممد عيل بن أمحد .الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،القاهرة :مكتبة اخلانجي( ،د.ت)،
ج ،5ص.38
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سلوكه املعنوية ملدارج اإلنسان الصويف الكامل ،فقال" :سفر يسري القلب عن أسفل السافلني،
إىل ملكوت الساموات ،وأرشف السفرين (سفر البدن /سفر القلب) السفر الباطن".

(((

أ ّما جالل الدين الرومي (ت672ﻫ1273/م) فرأى َّ
أن اإلنسان بمعناه األشمل

ثم بام اصطلح عىل تسميته باإلنسان الكامل ،هو القاسم املشرتك األعظم يف كل
األعمَّ ،

أعامل املتصوفة املسلمني؛ فهو يف تساميه وضعفه ،وعلوه وسقوطه ،وانرصافه إىل املأل
األعىل وانرصافه عنه ،وطهره ودنسهُ ،يم ِّثل امليدان الرحب الواسع الذي تدور حوله

التجربة الصوفيةَّ ،
وإن ّ
جتل العبادة ال يكون إال بوجود العابد ،لدرجة يصل هبا اإلنسان إىل

اإلحساس بأنَّه خملوق إهلي ،أو شبه إهلي.

(((

وأ ّما ابن عريب (ت683ﻫ1240/م) فأفاد َّ
بأن األنبياء قد بدأوا هذه الرحلة قبل

غريهم؛ ليكونوا أسوة يف توجيه البرشية نحو اهلل تعاىل ،والسري هبا عىل مدارج الكامل يف

هذه البسيطة؛ إذ قال" :ومن األسفار التي أحدثها احلق َج َّل يف عاله أنَّه أنزل القرآن الكريم،
وخص رسله وأنبياءه ُكلّ بسفر أو أسفار تتالءم وطبيعة البعثة والنبوة ،إذ أرسى بمحمد
َّ

ﷺ ،وأهبط آدم عليه السالم إىل األرض ...وأنزل الروح األمني عىل قلوب أنبيائه عليهم

السالم ،وأصعد الكلم الطيب إليه".

(((

 -3الفالسفة واإلنسان:
تُركِّز كثري من كتب التفسري عىل موضوع اآليات املتعلقة َ
بخلق اإلنسان؛ من النطفة

إىل نفخ الروح ،وبيان صفة اإلنسان يف قراراته املصريية ختام ًا؛ بجحوده وكفره وجدله ،من

دون االهتامم باإلنسان وحركته من ناحية التحليل النفيس واالجتامعي.

((( الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد .إحياء علوم الدين ،بريوت :دار املعرفة( ،د.ت) ،ج ،2ص.244
((( الرومي ،موالنا جالل الدين .مثنوي ،ترمجة :إبراهيم الدسوقي ،القاهرة :املجلس األعىل للثقافة،
2002م ،ص.3
((( ابن عريب ،حممد بن عيل بن حممد .رسالة اإلسفار عن نتائج األسفار ،حيدر آباد الدكن :مجعية دائرة
املعارف العثامنية1948 ،م ،ص.2
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وقد جاء تعريف الفالسفة لإلنسان مبني ًا عىل تصورات عدَّ ة؛ إذ ُو ِصف بأنَّه "حيوان

ديني" أو "متدين" ،وجتاوزت االجتهادات التي تبغي اقتناص ماهية اإلنسان جمال الدِّ ين

ختصه ،وال تزال حماوالت تعريفه تتجدَّ د تبع ًا
والسياسة إىل جماالت ُأخرى ُي َظن َّأنا أيض ًا ُّ

ووفق ًا لظروف احلياة ا ُملتق ِّلبة التي حتيط هباَّ .
ولعل
متر هبا اإلنسانيةَ ،
لألطوار احلضارية التي ُّ

ُأوىل هذه املحاوالت التعريفية املتتالية املشهورة هي حتديد اإلنسان بأنَّه "حيوان عاقل"،
وآخرها النظر إليه بوصفه "حيوان ًا معلوماتي ًا" .وبني هذين التعريفني تعريفات كثرية ،مثل

قول بعض الفالسفة :تنحرص ماهية اإلنسان يف الفكر ،منسوب ًا إىل ذات املتكلم؛ لكي يستنتج
منه وجود هذه الذات.

لقد جعل هؤالء الفالسفة اإلنسان كائن ًا أفقي ًا غري عمودي ،ال يمكنه ْ
أن حييا إال يف

عامل واحد (العامل املرئي /عامل الشهادة) ،وال يتعامل سياسي ًا إال يف العامل املرئي وحده ،وال

يعمل ديني ًا إال يف هذا العامل نفسه ،ولو س َّلموا َّ
بأن اإلنسان يستطيع بفضل تأ ُّمله العقيل ،أو

ال جتاوزي ًا يتعاىل به عىل واقعه أو وضعه ،فقد ظلوا يعتقدون َّ
َوجهه الديني ْ
أن يامرس فع ً
أن
ت ُّ
هذا التجاوز يبقى حمصور ًا يف نطاق العامل املرئي.

(((

خامتة:

ال يقترص ِذكر اإلنسان عىل مسألة وجود جوهره و َع َر ِضه فقط يف احلياة؛ فاملوجودات

يف هذا الكون -عىل تعدُّ دها واختالفها (مجادات ،أشجار ،حيوانات) ْ
وإن م َّثلت حيز ًا يف

أي دور البتة ،واإلنسان بطبيعة وجوده
الزمان واملكان -قد تؤدي دور ًا ثانوي ًا ،أو ال تؤدي َّ
هو اآلخر يشغل حيز ًا يف هذه البسيطة ،و ُأ ُّس املسألة يكمن يف الوجود الذايت (اجلوهري/

العريض) ،وهو هبذا الشكل يكون وجود ًا ثانوي ًا ناقص ًا ،بل قد ُيم ِّثل عبئ ًا عىل حركة التاريخ

والبرشية؛ ذلك َّ
أن اإلنسان يف هذا الكون هو الذي أنيطت به مهمة التكليف واخلطاب

القرآين من دون باقي املخلوقات.

((( عبد الرمحن ،طه .روح الدين من ضيق العلامنية إىل سعة االئتامنية ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب،
ط2012 ،2م ،ص.30-29
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َّ
إن رؤية القرآن العاملية لإلنسان تتم َّثل يف إظهار وجوده َوفق ميزان احلق والعدل القائم

عىل إحياء اإلنسان وعامرته للكون ،فهذه الرؤية هتتم بطبيعة اإلنسان (ترصفاته ،انطباعاته،
حركته ،قراراته املصريية ،وما يقع عىل عاتقه من واجبات)؛ لذا جاء التكليف اإلهلي لإلنسان
بوصفه خليفة اهلل عىل األرض .وهلذا ،فقد شغل اإلنسان حيز ًا خالل تاريخ حركة األنبياء

واملرسلني يف القرآن الكريم.

واإلنسان يف القرآن الكريم يعني حركة التاريخ نفسها؛ لذا لزم النظر يف كل حركاته
وتفاعالته بحسب مقصد الوحي اإلهلي (القرآن الكريم) ،وال سيام أنَّه ُمنِح حرية اإلرادة
واالختيار؛ فهو يقرتب من سقف معنى الكامل بقدْ ر تَع ُّقله روح اخلطاب القرآينَّ ،
وإن
مالزمته رؤية القرآن الكريم ستعكس حقيقة وجوده يف حركة احلياة.

ويف واقع احلالَّ ،
الـم َق ِّيم لإلنسان يف
فإن القرآن الكريم ُيم ِّثل امليزان والقسطاس ُ
حركتهَّ ،
وإن املحورين الرئيسني فيه ،مها :اهلل تعاىل ،واإلنسان الذي ُيع َقد عليه كل أمر خيتاره

احلرة .وقد رصد القرآن الكريم حركة اإلنسان تقوي ًام وتقيي ًام.
بمحض مشيئته وإرادته َّ

أ ّما املعاجم الفكرية ُم َّثل ًة يف مدارسها وتياراهتا -عىل تعدُّ دها واختالفها -عىل َم ِّر التاريخ

فلها تصور آخر لإلنسان ،وقد أكسبت هذه املدارس والتيارات معنى داللي ًا تعاقبي ًا؛ كل

مدرسة حسب ما أنتجته من تصورات تبع ًا ألدواهتا العلمية التي تزن هبا املعارف والعلوم.

ويف اخلتامَّ ،
فإن النظر يف حقيقة بِنية مفهوم "اإلنسان" ُيم ِّثل إعاد ًة لبناء املدنية واحلضارة

بكل جتلياهتاَّ ،
وإن عدل اإلنسان فيها يوازي حركة هذه احلضارة يف العامل باحلق والقسطاس

يف خمتلف احلقول واملجاالت.
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الفصل الثاين:

اإلنسان والقيم يف النصوص التأسيسية:
سورة لقامن أنموذج ًا

منية الغريب

(((

مقدمة:

م َّثل اإلنسان منذ ِ
القدم إشكاالً فلسفي ًا وموضوع ًا فكري ًا شائك ًا ،شغل العقل ،ودفعه

إىل التأ ُّمل يف ماهيته ،والبحث عن إجابات شافية ملا حيوم حوله من أسئلة وجودية ،تتع َّلق

َّ
وظل اإلنسان -وما زال -خالل حمطات ممتدة من الزمان
بكينونته وغائيته الوجودية.
تم البحث فيه اكتشف الفكر أنَّه ال مناص من خوض غامر البحث من
موضوع ًا جاذب ًا .فك َّلام ّ

جديد؛ ذلك َّ
الـمقدَّ مة ال تشفي الغليل ،وال
الـمتع ِّلقة به ال تنتهي ،واملقاربات ُ
أن القضايا ُ

تُنهي اإلشكال .وعىل هذاَّ ،
فإن إقرار العلامء بعجزهم عن فهم اإلنسان ،وعن اإلحاطة به

من خمتلف جوانبه ،وحرية ا ُملفكِّرين إزاء هذا الكائن؛ يدفعنا إىل البحث عن حقيقته وماهيته
داخل الفكر الديني عامة ،والنصوص التأسيسية بوجه خاص ،ع َّلنا هنتدي إىل سرب أغواره،

ِّ
وفك رموزه.

لقد كانت هذه -يف الواقع -هي األسباب الدافعة إىل خوض غامر البحث عن حقيقة

اإلنسان يف الوحي القرآين واهلدي النبوي ،ومقارنتها بام هو كائن ،وما ينبغي ْ
أن يكون،
من دون تعس ٍ
ف يف قراءة النصوص التأسيسية ،وبعيد ًا عن اإلسقاطات املسبقة واألحكام
ُّ
أن اجلهود العلمية كانت دائ ًام تنحو إىل البحث يف الطبيعة والكونَّ ،
الـمتعنِّتة ،ال سيام َّ
وأن
ُ

وجه نظره إىل نفسه ليكتشفها ،ويبحث عنها بني ط ّياته من الداخل ،وإنَّام قرص
اإلنسان مل ُي ِّ
ذلك عىل العوامل اخلارجية خاصته.

((( دكتوراه يف أصول الدين ،جامعة الزيتونة ،أستاذة مساعدة يف املعهد العايل ألصول الدين يف اجلامعة نفسها.
الربيد اإللكرتوين.naffati.monia@yahoo.fr :
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وضمن هذا األفق ،كان بحثنا الذي محل عنوان "اإلنسان والقيم يف النصوص

التأسيسية :سورة لقامن أنموذج ًا" ،وم َّثل حماولة أكاديمية علمية هتدف أساس ًا إىل تد ُّبر
النصوص التأسيسية لتجلية العالقة بني اإلنسان والقيم جتلي ًة رصين ًة ،وقراءهتا قراء ًة ُمت َِّزن ًة،
تعتمد املوضوعية ،ومنهجي االستقراء والتحليل ،فض ً
ال عن املنهج الوصفي ،واملقارنة بني
شك يف َّ
ما هو كائن وما جيب ْ
أن يكون .وال َّ
أن هذا يندرج ضمن سياق توضيح الرؤية

القرآنية لإلنسان والقيم بوجه عام؛ لكي يكون سند ًا متين ًا لألطروحات الفكرية التي تروم
معاجلة هذا املوضوع معاجل ًة ق ِّيم ًة ،ورسم مناهج تربوية وإصالحية ُم ِّ
رتشدة.

فام معامل اإلنسان يف املرجعية اإلسالمية؟ ما حقيقته؟ ما قيمته يف النصوص الدينية؟

ما عالقته بالقيم؟ ما مدى مت ُّثله إ ّياها؟ هل يمكن ْ
أن تتح َّقق إنسانيته يف غياهبا؟ ما املصادر

القيمية التي ينهل منها اإلنسان القيم التي يتبنّاها؟ هل يكتفي بام ورد يف الوحي ،أم يستعني

بام أنجز العقل من ترشيعات وقيم يف سياق بناء اإلنسان وتربيته الرتبية املثىل هبدف عامرة
ال إجيابي ًا م ِ
األرض والتواصل مع اآلخر تواص ً
ثمر ًا؟ ما منزلة القيم يف تأسيس العالقات
ُ
اإلنسانية عموم ًا؟ هل يمكن االستغناء عنها يف ِّ
تغيات الواقع املعيش؟ كيف يمكن
ظل ُّ

لإلنسان ْ
تغي؟
الـم ِّ
تحول وا ُمل ِّ
أن ُي ِّنزل معاين اآلداب والقيم التي يؤمن هبا عىل أرض الواقع ُ
هل أ ّدى اإلنسان األمانة االستخالفية املنوطة ب ُعهدته؟

أوالً :اإلنسان يف النصوص التأسيسية

َّ
الـمتت ِّبع ملضمون النصوص التأسيسية (القرآن الكريم والسنة النبوية) التي تتناول
إن ُ

تعرضت ملسألة "اخلَلق"َّ ،
وأن اإلنسان يف تكوينه األول خملوق
موضوع "اإلنسان" ل َيلحظ َّأنا َّ
رشفه اهلل تعاىل بالنفخة الروحية اإلهلية ،وأنَّه يف تكوينه الثاين ُخ ِلق من ماء دافق
من ترابَّ ،
الص ْلب والرتائب؛ أي من ماء مهني جعله اهلل يف قرار مكني إىل قدر معلوم.
خيرج من بني ُّ
كرم بالعقل ،وبسجود
الـم َّ
تعرضت حلقيقة تكريم اإلنسان ،وأنَّه س ِّيد الكون ُ
و َيلحظ أيض ًا َّأنا َّ

حتمل أمانة التكليف وعامرة األرض؛ وهي األمانة التي أبت
املالئكة له ،وأنَّه اخلليفة الذي َّ

الساموات واألرض واجلبال ْ
أن حيملنها .قال تعاىل﴿ :ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾ [األحزاب.]72 :
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َ -1خلق اإلنسان:

إذا تأ َّملنا النصوص التأسيسية ألفينا َّ
أن اإلنسان هو الكائن الذي ُخ ِلق من طني؛ ما يرمز

َكون منها .وهلذاَّ ،
فإن من الطبيعي
(أو يشري) إىل عالقة جدلية بينه وبني عنارص الطبيعة التي ت َّ
َ
ْ
تعامل استثامر ،وبخاصة حني ُيك َّلف بأداء مهمة عبادة اهلل وتوحيده،
أن يكون تعامله معها

وعامرة األرض؛ أي باملهمة االستخالفية املنوطة ب ُعهدته عامة .وقد قال تعاىل يف شأن
َخلق آدم وعيسى عليهام السالم﴿ :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖﯗ﴾ [آل عمران ،]59 :وقال سبحانه يف شأن اخلَلق األول﴿ :ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾ [املؤمنون ،]14-12 :وورد
يف احلديث الرشيف عن النبي ﷺ يف هذا السياق أيض ًاَ " :ع ْن َأ ِب ُه َر ْي َرةََ ،أ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ
ِ
ِ
َق َالَ :قدْ َأ ْذهب اللَُّ َعنْكُم ُعبي َة((( ا َ ِ ِ ِ
اء ،م ْؤ ِم ٌن ت َِقيَ ،و َف ِ
َّاس
اج ٌر َشق ٌّيَ ،والن ُ
ْ ِّ َّ
َ َ
ٌّ
لاهل َّية َو َف ْخ َر َها بِاآل َب ُ
ْ
ِ
ٍ (((
َبنُو آ َد َمَ ،وآ َد ُم م ْن ت َُراب".
لقد ضبط العيل القدير لإلنسان تركيب ًة مزدوج ًة مجعت بني اجلسد والروح؛ ما يشري إىل

َّ
أن اجلسد موصول بالروح ،وليس مفصوالً عنه .وهلذا ،ال ينبغي معاجلة اإلنسان بوصفه مجل ًة

يتعي
من الظواهر املادية املحسوسة ،وإخضاعه للتجارب العلمية والعقلية املحدودة ،وإنَّام َّ
معاجلته عىل أساس أنَّه ٌّ
ٌ
كرمه اهلل تعاىل بالنفخة الروحية .قال تعاىل﴿ :ﮛﮜ
كل متكامل،
وخملوق َّ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ﴾ [ص.]72-71 :

ومن اجلدير ذكره َّ
أن تركيبة اإلنسان الثنائية ،وقطبيته التكوينية اجلامعة للجسد والروح،

الـمفكِّرين والفالسفة إىل وصف اإلنسان بالعامل الصغري ،وبصفوة
هي التي حفزت بعض ُ
العامل ولبابه وخالصته وثمرته ،كام قال الراغب األصفهاين (ت502ﻫ) يف كتابه "تفصيل

النشأتني وحتصيل السعادتني"" :وقد مجع اهلل تعاىل يف اإلنسان قوى بسائط العامل و ُمركَّباته

ِ
ب والنخوة.
((( الك ْ
((( الرتمذي ،أبو عيسى .سنن الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي1998 ،م،
كتاب املناقب ،باب :يف فضل الشام واليمن ،ج ،6حديث رقم  ،3956ص.229
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كوناته .فاإلنسان من حيث إنَّه بوساطة العامل حصل،
وروحانياته وجسامنياته ومبدعاته و ُم ِّ

ومن أركانه وقواه أوجد ،هو العامل .ومن حيث إنَّه ص ُغر شكله ،ومجع فيه قواه كاملخترص من

العاملَّ ،
فإن املخترص من الكتاب هو الذي ُق ِّلل لفظه ،واستوىف معناه .واإلنسان هكذا هو إذا

كالز ْبد من
اعترب بالعامل .ومن حيث إنَّه جعل من صفوة العامل ولبابه وخالصته وثمرته ،فهو ُّ
املخيض ،والدُّ هن من السمسم ،فام من ٍ
(((
يشء إال واإلنسان ُيشبِهه من وجه".
ْ

إذن ،فام يمكن ْ
الـمتم ِّثلة يف َخلق آدم عليه السالم،
أن نستش َّفه من عملية اخلَلق األُوىلُ ،

هو َّ
أن معامل اإلنسان يف النصوص التأسيسية قد تشكَّلت يف سياق تكامل اجلسد مع النفخة
الروحية اإلهلية ،ليكون خلق ًا مكتمالً؛ دالل ًة عىل اكتامل وجوده ،وهتيئته للقيام بمهمته

االستخالفية .ومن هنا ،يتبدّ ى لنا َّ
أن الصياغة املفاهيمية املستمدة من النصوص التأسيسية

تُعيل من قيمة اإلنسان؛ قصد ترسيخ مركزيته الوجودية ،مقارن ًة ببعض الفلسفات الغربية

ِّ
احلط من قيمة اإلنسان ،ونفي تكريمه ومنزلته العليا يف هذا الوجود،
شك
التي سقطت يف َ َ

والتطورية
التصورات املادية والفلسفات الالأدرية ،والعبثية ،والوجودية،
ثم التامهي مع
ُّ
ُّ
َّ
الداروينية التي تقوم عىل فكرة ارتقاء النوع احليواين إىل كائن إنساين ،وهو ما فنَّده العقل

والعلم والواقع.

أ ّما النصوص التأسيسية اإلسالمية فهي تُقدِّ م لنا صورة ُم َّيزة لإلنسان -كام سبقت

اإلشارة إليه -تتَّسق مع مكانته يف الرؤية الكلية ،ووظيفته االستخالفية يف الكون ،وغائيته

الوجودية؛ فاهلل ال َيلق عبث ًا ،وال َيفعل كيف ًا .قال تعاىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗ﴾ [املؤمنون ،]115 :عل ًام َّ
أن هذا النمط من َخلق اإلنسان ،وهذه الثنائية

ُؤسس جلملة من العالقات العمودية بني اإلنسان وخالقه ،والعالقات
بني املادة والروح ،ت ِّ

األفقية بني اإلنسان وعامله الداخيل ،وبني اإلنسان والعامل اخلارجي .وستكون القيم أشبه

ؤسس من خالهلا اإلنسان وجوده العالئقي؛ ليثبت مركزيته الوجودية،
بالـمح ِّفزات التي س ُي ِّ
ُ
وأحقيته االستخالفية.

((( األصفهاين ،الراغب .تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني ،بريوت :دار مكتبة احلياة1983 ،م ،ج ،1ص.29
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 -2اإلنسان بني التكريم والتحقري:

من املالحظات املهمة التي تلفت انتباه املرء ،وهو يتت َّبع النصوص التأسيسية اإلسالمية،

كرم ًا من اهلل
َّأنا تتحدَّ ث عن اإلنسان أحيان ًا بوصفه س ِّيد ًا للعامل ،وحمور ًا للعامرة الكونية ،و ُم َّ

بالنفخة الروحية وامليزة العقلية .قال تعاىل﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

وج َّل﴿ :ﮛﮜﮝ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ [اإلرساء ،]70 :وقال َع َّز َ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾ [ص.]74-71 :
وأنا تُذكِّر اإلنسان أيض ًا يف أحايني ُأخرى بحقيقته ،وأنَّه خملوق من تراب وماء مهني
َّ
لـمِ ُ ،
ال ّ ً
(املرسالت ،)23-20 :بل وجهول عجول ظلوم كفور ،يأكل الرتاث أك ً
ب املال
وي ُّ
ج ًا ،وأنَّه أيض ًا ُّ
أضل سبي ً
ال من األنعام (الفرقان ،)44 :وبخاصة حني جيحد النقل،
ُح ّب ًا َ ّ
و ُيغ ِّيب العقل (لقامن.)32 :

شك يف َّ
وال َّ
أن تذكري آيات القرآن الكريم بخصيصتي اإلنسان؛ التكريم والتحقري،

كان لغاية أو حكمة عظيمة يعلمها العزيز القدير ،لع َّلها تتم َّثل يف َّ
أن التذكري بالضعف هو
التجب بغريه ،والتس ُّلط عليه ،والتعدّ ي عىل اآلخرين وظلمهم؛
جلعل اإلنسان ُي ِجم عن
ُّ
بقوته غرور ًا ينسيه ذكر اهلل ،فينساه ،و َمن ينساه
رت أحد َّ
فالظلم ظلامت يوم القيامة ،وال يغ ُّ
اهلل فال منجي له.

ّ
فيتجل يف أنَّه خليفة اهلل عىل األرض ،فتتَّزن أعامله ،وتستقيم
أ ّما تكريم اإلنسان
أفعاله ،ويميس شاعر ًا باملسؤوليةُ ،م ِ
درك ًا ذاتيته اإلنسانية اجلامعة ،ولع َّله من هذا الباب

تتنزل تلك اآليات التي تُذكِّر اإلنسان بمهمته الوجودية .قال العزيز القدير﴿ :ﭑﭒﭓ
َّ

ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [البقرة ،]30 :وقال تعاىل يف شأن داود عليه السالم﴿ :ﯷﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇ ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ

ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ﴾ [ص.]26 :
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ثاني ًا :أمهية القيم يف تأسيس العالقات اإلنسانية

الـمفكِّرين ،ولك َّن تناوله يف هذا
قد يبدو احلديث عن هذا املوضوع أمر ًا بدهي ًا لدى ُ

ِّ
احلث عىل تنزيل أفق القيم إىل
السياق هو ح ّق ًا من باب التذكري بتلك احلقيقة ،ومن باب

ويتأسس
عامل املامرسة والتم ُّثل والتطبيق؛ ألنَّه هبذا األمر فقط تتح َّقق إنسانية اإلنسان ،بل
َّ
املجتمع الرشيد ،وتتبلور مالمح املدينة الفاضلة.

 -1يف مفهوم "القيم":

ال مناص -بداي ًة -من حتديد الداللة املفهومية ملصطلح "القيم"؛ إذ ُي َعدُّ ذلك الزم ًا

منهجي ًا مه ًام يف سياق معاجلة مسألتي "اإلنسان" و"القيم" يف النصوص التأسيسية .ويمكن

القولَّ :
قوم (((،وهي جمموعة الصفات األخالقية التي
إن القيم هي ما يدخل حتت تقويم ُم ّ
يتَّسم هبا اإلنسان ،ويتعامل هبا أيض ًا مع اآلخر قوالً وفعالً؛ أي َّإنا مجلة األُسس واملعايري
التي يتَّفق عليها أفراد املجتمع ،ويتعاملون عىل أساسها ،فهي تستند غالب ًا يف مرجعيتها إىل

يتصوره العقل من بدهيات ومقوالت.
النصوص التأسيسية ،وتستند أحيان ًا إىل ما
َّ

ومن املعلوم أنَّه توجد أشكال ُمتعدِّ دة للقيم" :الشكل األول يثبت كام فعل نيتشه إرادة
نتسب إىل ديونيسوس والـم ِ
القدرة واحلياة واإلنسان الـمتفوق الـم ِ
نتص عىل عدمية القيم
ُ ِّ
ُ
ُ
اإلهلية واإلنسانية .والشكل الثاين يثبت احلرية كام فعل سارتر بقوله :حيث كنت الكائن

إن اإلنسان هو يف األساس رغبة يف ْ
ربر يل ،أو بقولهَّ :
أن يكون
الذي به كانت القيمّ ،إن ال ُم ِّ
اهللُ .يامثِل هذا املوقف موقف إنسانوية الفعل املجاين كام عند مالرو ،عل ًام َّ
أن هذه اإلنسانوية

وثمة املوقف الرابع واألخري ير ُّد القيم إ ّما إىل الرضورة الكلية كام عند
هي إنسانوية مجاليةَّ .
اسبينوزا ،وإ ّما إىل اجلدلية كام عند هيغل ،وإ ّما إىل إعالء الرغبة كام عند فرويد ،وإ ّما إىل اخلداع
وتقنُّع املصالح الطبقية كام عند ماركس ،وإ ّما إىل الوجدان اجلامعي كام عند دوركايم".

(((

((( التهانوي ،حممد عيلّ .
كشاف اصطالحات الفنون ،تقديم وإرشاف :رفيق العجم ،حتقيق :عيل دحروج،
ترمجة :عبد اهلل اخلالدي ،وجورج زيناين ،بريوت :مكتبة لبنان نارشون ،ط1996 ،1م ،ج ،2ص.1356
((( اخلوري ،بولس .يف الدين :مقاربة فلسفية أنثروبولوجية ،بريوت :دار الفارايب ،ط2017 ،1م ،ص.195
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وبنا ًء عىل ما سبق ،يمكن القولَّ :
إن القيم هي مجلة اخلصائص الكلية املطلقة املتعالية،

بالـمح ِّفزات لإلنسان الفاعل؛ حتى يقوم بالفعل كام جيب ْ
أن يكون ،قيام ًا
التي تبدو أشبه
ُ

ينم عن دالالت القيم واملبادئ واألخالق العالية ومعانيها .والقيمة ال تقوم بذاهتا ،وإنَّام
ُّ

يتعي وجود قائم هبا ينقلها من عامل التجريد إىل عامل التجسيد والرتتيب الذي يكون ترتيب ًا
َّ

الـمتع ِّلقة
تفاضلي ًا ُيم ِّيز من خالله بني القيم املادية املنتسبة إىل احلضارة ،والقيم االجتامعية ُ
باألنا واآلخر ،والقيم العقلية واجلاملية واألخالقية والدينية.

 -2عالقة اإلنسان بالقيم:

َّ
إن العالقة بني اإلنسان واملنظومة القيمية يف النصوص التأسيسية اإلسالمية ،هي عالقة

تفاعلية وطيدة؛ ذلك َّ
أن هذه النصوص تزخر بدعوة اإلنسان إىل مت ُّثل القيم اإلنسانية عىل
مستوى الفكر والسلوك ،مثل :قيم التسامح ،واملساواة ،واملحبة ،واإلخاء ،واحلرية؛ تأكيد ًا

ألخالقيات التكليف ،ورضورهتا الستحقاق اإلنسان املكانة االستخالفية واملركزية الكونية،

وهو ما ُي َعدُّ -يف احلقيقة -خالف ًا لفكرة اخلطيئة األُوىل ،ودونية اإلنسان يف النصوص الدينية
القديمة﴿ .ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊ﴾ [البقرة.]37 :

ولـم كان االستقرار يف األرض حيتاج إىل حني ُمقدَّ ر ،وتعامل وتفاعل مع بقية البرش
ّ

والكائنات؛ ُب ْغية االستثامر فيها ،وعامرهتا ،وتشييد احلضارة عليها ،فال َغ ْرو ْ
هيتم القرآن
أن َّ
الـم ِعني الذي ال ينضب للقيم النبيلة و ُأسس التعامل والتفاعل
الكريم بذلك ،ويكون َ
الرشيد ْي ِن ،والذي يمكن ْ
أن يستمدَّ منه اإلنسان ما يلزمه من قيم وتعاليم ذات أبعاد كونية؛

سعي ًا إىل االستقرار املكني حتى أجل معلوم.

ويمكن القولَّ :
إن منظومة القيم هي الرصح املتني الذي تبنى عليه العالقات اإلنسانية،

بوصفها آلية التواصل بني خمتلف األجناس واألديان والثقافات واحلضارات .وال جيدر بنا
أن ننسى -يف هذا املقامَّ -
ْ
أن الدِّ ين اإلسالمي قد أكَّد -بوصفه الدِّ ين اخلاتم؛ ِدين اإلنسانية

قاطب ًة -أمهية القيم يف التفاعل بني البرش ،ومع بقية الكائنات ،وأرسى حقوق اإلنسان،
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وعزز احلرية ،وألغى َّ
الرق والعبودية ،وأزال التمييز بني الذكر واألنثى قبل
ون َّظم العالقاتَّ ،

ْ
أن يتباهى الغرب بإنجازاته.

ُؤسس هلذه املنظومة
وإذا أنعمنا النظر يف القرآن الكريم ألفينا عديد اآليات التي ت ِّ

األخالقية واألصول القيميةَ ،وفق منهج قرآين حكيم خياطب العقل والوجدان مع ًا ،يف كنف

احلرية وعدم اإلكراه .قال تعاىل﴿ :ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

ﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ﴾ [البقرة ،]256 :وقال سبحانه
ُماطِب ًا نبيه الكريم﴿ :ﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ﴾ [يونس ،]99 :وما ذلك -يف الواقع -إال داللة عىل َّ
أن الدِّ ين اإلسالمي هو ِدين

احلرية واملسؤوليةَّ ،
وأن احللول التي ُيقدِّ مها إنَّام هي حلول مثالية كفيلة -وحدها -بإهناء

املحن اإلنسانية ،وحسم مشكلة "انحالل املنظومة القيمية" يف هذا العرص.

ِِ
رشفة عن هذا املنهج القويم؛ إذ ورد عن رسول اهلل ﷺ أنَّه قال:
السنة ُ
ومل َتد ُّ
الـم َّ
َح ْر َم ِة َي ْو ِمك ُْم َه َذاِ ،ف َب َل ِدك ُْم
" َفإِ َّن ِد َما َءك ُْم َو َأ ْم َوا َلك ُْمَ ...و َأ ْع َر َ
اضك ُْم َ -ح َرا ٌم َع َل ْيك ُْم ،ك ُ
َه َذاِ ،ف َش ْه ِرك ُْم َه َذاَ ،و َس َت ْل َق ْو َن َر َّبك ُْم َف َي ْس َأ ُلك ُْم َع ْن َأ ْع َملِك ُْمَ ،ف َل ت َْر ِج ُع َّن َب ْع ِدي ُك َّفار ًا َ -أ ْو
ِ
ضَ ،أ َل لِيب ِّل ِغ َّ ِ
ُض َّلالًَ -ي ْ ِ
اب َب ْع ٍ
بَ ،ف َل َع َّل َب ْع َض َم ْن ُي َب ِّل ُغ ُه
الشاهدُ ا ْل َغائ َ
َُ
ض ُب َب ْع ُضك ُْم ِر َق َ

ُون َأ ْو َعى َل ُه ِم ْن َب ْع ِ
شك فيه َّ
َيك ُ
ومما ال َّ
أن هذا القول النبوي الرشيف ُيم ِّثل
ض َم ْن َس ِم َع ُهّ (((".
رؤية استرشافية ثاقبة عاملية من الرسول ﷺ؛ إذ دعا فيه إىل مجلة من القواعد العامة ،تتع َّلق
باحلقوق ،واحلريات اإلنسانية ،وحفظ الكليات اخلمس :حفظ الدِّ ين ،والنفس ،والعقل،

والنسب ،واملال.

أن نُذكِّر -يف هذا املقامَّ -
وحسبنا ْ
بأن صحيفة املدينة ُت َعدُّ أنموذج ًا تطبيقي ًا مه ًام للقيم
ونمط التعامل بني خمتلف األجناس والثقافات؛ إذ َّإنا حسمت ُم ْش ِك ً
ال عويص ًا مت َّثل يف كيفية
((( النيسابوري ،مسلم بن احلجاج .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والديات ،باب :تغليظ حتريم الدماء واألعراض واألموال،
ج ،3حديث رقم  ،1679ص.1305
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اجلمع بني أعراق وديانات وطوائف عدَّ ة عىل دستور ،يعطي كل ذي حق حقه ،ويقوم عىل

أقرت
مبدأ السلم واألمن ،والنظر إىل احلرب بوصفها استثنا ًء تدعو إليه الرضورة .وقد َّ

الصحيفة أيض ًا حرية االعتقاد ،وحرمة املكان ،ومبدأ التكافل االجتامعي الشامل ،وحق
عرف اليوم بحق اللجوء واحلامية .ويمكن القولَّ :
إن الصحيفة قد نحتت
اجلوار ،وما ُي َ

نموذج ًا قيمي ًا إنساني ًا راقي ًا ،ينسجم مع املقاصد الدينية اإلسالمية ،ويتطابق مع حقوق
ِ
ِ
ون ْ ِ
ب ُد َ
ب َّإل
ب كَاس ٌ
ال ْث ِمَ ،ل َيكْس ُ
اإلنسان العاملية؛ إذ ورد يف الصحيفة قوله ﷺَ :
"وإِ َّن ا ْل ِ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ي ُ
َاب ُد َ
ون
ول َه َذا ا ْلكت ُ
َع َل َن ْفسهَ ،وإِ َّن اللََّ َع َل َأ ْصدَ ِق َما ِف َهذه َّ
الصحي َفة َو َأ َب ِّرهَ ،وإِ َّن ُه َل َ ُ
َظ ِ
الٍ َوآثِ ٍمَ ،وإِ َّن ُه َم ْن َخ َر َج ِآم ٌنَ ،و َم ْن َق َعدَ ِآم ٌن بِا َْل ِدين َِةَّ ،إل َم ْن َظ َل َم َأ ْو َأثِ َمَ ،وإِ َّن اللََّ َج ٌار َلِ ْن
(((
َب َّر َوا َّت َقىَ ،و ُم َ َّمدٌ َر ُس ُ
ول اللَِّ ﷺ".

ثالث ًا :اإلنسان ومصدرية القيم

َّ
إن اهلاجس األساس الذي يشغل اإلنسان ،وهو خيوض عامل القيم ،و ُأسس التعامل مع

اآلخر ،هو البحث عن املصدر املكني الذي يمكن ْ
أن يستند إليه يف عمليتي تأسيس القيم،

وتثبيت املعيار الذي نحتكم إليه يف التمييز بني اخلري والرش ،وبني الفضيلة والرذيلة ،فض ً
ال

عن الشعور بالثقة واالطمئنان بالقيمة املعتمدة ،وباملنهج القيمي املختار للتم ُّثل والتطبيق.

وضمن هذا األفق ،ينبجس منبعان أساسيان للقيم ،مها :منبع الوحي ،ومنبع العقل.

 -1الوحي:

ٍ
إن أهم ما ُيم ِّيز الوحي هو َّ
ّ
متعال عن الزمان
أن حقائقه مطلقة ،وتعاليمه من مصدر

واملكان؛ أي من لدن حكيم عليم ،يعلم خائنة األنفس وما ختفي الصدور ،ويعلم ما كان،

أن يكون .وهذا يعني بالرضورة ْ
وما يكون ،وما يمكن ْ
أن ال دخل للعقل يف عملية التقييم،

والتعقيب ،واحلكم عىل مضمون تعاليم الوحي ،وإنَّام دور العقل يقف عند مستوى التق ُّبل،
((( ابن هشام ،أبو حممد عبد امللك مجال الدين .السرية النبوية ،حتقيق :مصطفى السقا ورفيقيه ،القاهرة :رشكة
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده ،ج ،1ص.504
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والكشف ،واالستجالء (((.وهو يعني أيض ًا َّ
أن الوحي حيمل يف ط ّياته ضامنات الوثوق فيه؛

فكل ما جاء به ،وثبتت صحة نقله ،ال يمكن ر ُّده ،أو التشكيك فيه .وعىل هذاَّ ،
فإن القيم

القوة اإللزامية (((،ما دام املصدر
والـمثل واملعاين األخالقية العليا التي جاء هبا إنَّام تكتيس َّ
ُ
أن يكون لصالح اإلنسان .ويضاف إىل ذلك َّ
عالِ ًا بام ينبغي ْ
رجع إليه يف تقييم
أن املعيار الذي ُي َ
َّ
ولعل هذا
القيمة وبيان أمهيتها وجدواها هو الوحي نفسه؛ فال يصدر من اخلري إال اخلري.
ُيذكِّرنا بفلسفة أفالطون (428ق.م347-ق.م) تلميذ سقراط (469ق.م 399 -ق.م)،

الـمثل أنَّه َ
وبتصوره َ
عال خري حمض ،ال يمكن ْ
أن يصدر عنه دون ذلك ،أو يصدر
ُّ
لعال ُ

أي رش كان .يقول أفالطون يف حماورة فيدون ضمن سياق احلديث عن َ
عال التساوي
عنه ُّ
وش َب ِه ِه َ
عال التساوي املادي" :إذن ،فال ريب يف أنَّنا كنّا نعرف التساوي املطلق قبل ْ
املطلق َ
أن

مرة ،وفكَّرنا يف َّ
أن كل هذه املتساويات الظاهرة إنَّام تنشد ذلك
نرى املتساويات املادية ألول َّ

التساوي املطلق ،ولكنَّها تقرص من دونه ،هذا صحيح".

(((

ِ
إذنَ ،
الـمثل ،ومجاهلا ،ورشعية
فعال الوحي هو ُ
منبع ق َي ٍم َمكني ،حيمل يف ط ّياته حقيقة ُ

رشع((( للقيم اإلنسانية اخلالدة،
وجودها ،ومن َث َّم فاألمر كله راجع إليه؛ أي إىل اهلل احلاكم ُ
الـم ِّ

الذي ث َّبت خرييتها ورشعية وجودها .وعىل هذا األساس ،فإنَّه ال دخل للعقل يف التعقيب
والتقييم ،وإنَّام األمر يقترص -كام أسلفنا -عىل التسليم ،وال َقبول ،والكشف ،واالستجالء.

 -2العقل:

ِ
والـمعني الثاين للقيم؛ فإنَّه يرى نفسه ،أو
العقل هو م َلكة التفكري واإلبداع والتد ُّبر،

يعتقد أنَّه احلائز األمثل للمقوالت والقواعد العقلية واملنطقية القادرة عىل تأسيس القيم
(((
(((
(((
(((

النجار ،عبد املجيد .خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل :بحث يف جدلية النص والعقل والواقع ،فرجينيا:
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1421 ،3ﻫ2000/م ،ص.70
برجسون ،هنري .منبعا األخالق والدين ،ترمجة :سامي الدرويب ،وعبد اهلل عبد الدائم ،القاهرة :اهليئة
املرصية العامة للتأليف والنرش1971 ،م ،ص 13وما بعدها.
أفالطون .حماورات أفالطون ،حماورة فيدون ،ترمجة :زكي نجيب حممود ،القاهرة :مطبعة جلنة التأليف
والرتمجة والنرش1937 ،م ،ص.205
خليل ،عامد الدين .دراسة يف السرية ،بريوت :مؤسسة الرسالة1977 ،م ،ص.45

58

وتثبيت الفضائل واألخالق ،والقادر عىل التمييز بني اخلري والرش .وهلذاَّ ،
وسنَّه
فإن ترشيعه َ

ملا ينبغي ْ
أن يكون هو من فضائل وقيم وتعاليم ُخلقية ،ودفعه الرش والرذيلة هو ترشيع حيمل

والسداد ،والوجاهة ،واإللزامية.
يف ط ّياته أيض ًا الضامن وعوامل الرشدَّ ،

التصور االعتزايل للتحسني
وهذا ُيذكِّرنا بام قاله القايض عبد اجلبار حني حتدَّ ث عن
ُّ
ِْ
العقليي ،قائالً" :وكل عاقل يعلم بكامل عقله قبح كثري من اآلالم كالظلم الرصيح
والتقبيح

وضح
وحسن كثري منها كذم املستحق للذم وما جيري جمراه .إذا ثبت ذلك فالذي ُي ِّ
وغريهُ ،

أن احلسن منها إنَّام حيسن ملا ذكرناه من النفع ودفع الرضر واالستحقاق ،هو َّ
َّ
أن كل عاقل
حتمل السفر ومعاناة السهر طلب ًا لألرباح واآلداب ،وال يستحسن
يستحسن بكامل عقله ُّ

حلسنه إال
ذلك إال ملا يرجوه من النفع وهكذا ...ويستحسن منه ذم َمن أساء إليه ،وال وجه ُ

االستحقاق ،فحصل من ذلك َّ
أن األمل متى حصل عىل وجه من هذه الوجوه التي ذكرناها
حسن ال حمالة ،ومتى خرج عن هذه الوجوه مل حيسن ،بل يكون قبيح ًا".

(((

وقال الشهرستاين (ت548ﻫ) ُمتحدِّ ث ًا عن املعتزلة يف املوضوع نفسه ،ناق ً
ال رأي أيب

أن يعرف اهلل تعاىل بالدليل من غري خاطرْ ،
الـمك َّلف) ْ
وإن
اهلذيل العالف" :جيب عليه (أي ُ

قص يف املعرفة استوجب العقوبة أبد ًا ،ويعلم أيض ًا حسن احلسن وقبح القبيح ،فيجب عليه
َّ
اإلقدام عىل احلسن كالصدق والعدل ،واإلعراض عن القبيح كالكذب واجلور".

(((

وقد نادى أيض ًا بالعودة إىل العقل واالحتكام إليه يف تقرير األشياء وبلورة املفاهيم،

زعيم اجلهمية اجلهم بن صفوان (78ﻫ128-ﻫ) ،حني أكَّد َّ
أن "إجياب املعارف بالعقل
ُ
قبل ورود السمع (((".وكذلك الفالسفة العقليون ،مثل :أرسطو (384ق.م322-ق.م)،
وإيامنويل كانط (1724م1804-م)؛ فقد انتهجوا هذا املنهج الفلسفي ،وحتدَّ ثوا عن دور

العقل وأمهيته يف تأسيس القيم ومعايري األشياء ،وعن املقوالت التي هي أشبه بالقواعد
((( اهلمذاين ،القايض عبد اجلبار .شرح األصول الخمسة ،حتقيق :عبد الكريم عثامن ،القاهرة :مكتبة وهبة،
ط1416 ،3ﻫ1996/م ،ص.484
((( الشهرستاين .أبو الفتح .الملل والنحل( ،د.م) :مؤسسة احللبي ،ج  ،1ص.52
((( املرجع السابق ،ج ،1ص.88
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تصور
تصور عقيل .قال جون لويس يف هذا السياقُ ،متحدِّ ث ًا عن ُّ
ألي جهد ،أو حكم ،أو ُّ
ِّ

الفيلسوف األملاين إيامنويل كانط ألساس التفكري العقيل" :السبب الذي جيعلنا نُفكِّر يف َ
العال

َ
العال املادي عا َل ًا رياضي ًا ،بقدْ ر ما يكمن يف كون
تفكري ًا ُمن َّظ ًام وعلمي ًا ال يكمن يف كون
العقل الذي يقوم بعملية التفكري ُيفكِّر بطريقة رياضية .فالعقل آلة منطقية ،تطبع األفكار

العقلية متام ًا كام تطبع آلة الطبع الكلامت ،أو كام تطبع اآللة الكاتبة احلروف .فأ ّي ًا كان ذلك

الذي يدركه العقل ،وأ ّي ًا كان ذلك الذي ُيقدِّ مه العقل يف هناية األمر إىل نفسه ،فهو دائ ًام
منطقي وعلمي؛ نظر ًا لكون الصور أو البِنيات العقلية التي تُؤ ِّلف املعرفة مبنية عىل مبادئ
علمية".

(((

إن ما يمكن مالحظته يف هذا املستوى هو َّ
َّ
أن املقاربات يف تعيني مصدر القيم ومنطلقها

متنوعة خمتلفة باختالف املرجعيات واملناهج واألهدافَّ ،
وأن اهلاجس الذي يظل يراود

النفس هو مقدار مت ُّثل اإلنسان للقيم ،ومدى اعتبارها سبي ً
ال لإلصالح والنجاة ،وآلي ًة فاعل ًة

للتغيري وبناء اإلنسان بنا ًء حضاري ًا َمكين ًا.

رابع ًا :اإلنسان والقيم يف سورة لقامن

اشتملت سورة لقامن عىل مجلة من املسائل املهمة يف حياة اإلنسان ،تتع َّلق باملجال

العقدي ،وجمال الوجود العالئقي لإلنسان ،فض ً
ال عن حتديدها منظومة قيمية تتَّسق مع

متطلبات اإلنسان اجلسدية والروحية.

 -1اإلنسان والقيم اإليامنية:
م َّثلت مسألة "اإليامن" أحد املباحث األساسية يف الفكر اإلنساين عامة ،ويف الفكر

الكالمي اإلسالمي بوجه خاص؛ إذ بحث فيها ٌّ
كل من :كانط ،وهيجل ،وهايدجر،

وأفالطون ،وغريهم من الفالسفة الذين حاولوا البحث عن عالقة اإليامن باملعرفة .أ ّما

الفالسفة املسلمون فقد اعتربوا اإليامن "جتربة تستغرق النفس بر َّمتها ،إنَّه إحساس روحي
((( لويس ،جون .مدخل إلى الفلسفة ،ترمجة :أنور عبد امللك ،بريوت :دار احلقيقة1978 ،م ،ص.130
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ي ِ
نعم به اهلل عىل اإلنسان ،هبة من اهلل يتل ّقاها اإلنسان مقابل اجلهد الذي يبذله لكي يكون
ُ

جدير ًا بتل ّقي اإليامن (((".واحلقيقة َّ
تفرقت حوهلا الفهوم واملواقف
أن بوتقة القيم اإليامنية قد َّ
فِرق وطرائق ِقدد ًا؛ إذ ٌّ
ؤوهلا بحسب ما يوائم مواقفه ورؤاه.
كل ُي ِّ
غري أنَّه يمكننا القولَّ :
إن القيم اإليامنية يف النصوص التأسيسية تعتمد أساس ًا عىل تركيز

عرف الغزايل (ت505ﻫ)
مبدأ التوحيد بوصفه مطلب ًا دعت إليه كل الديانات الساموية .و ُي ِّ
التوحيد يف كتابه "إحياء علوم الدين" بقولهْ :
"أن يرى األمور كلها من اهلل تعاىل رؤية تقطع

التفاته عن الوسائطْ ،
وأن يعبده عبادة يفرده هبا ،فال يعبد غريه .وخيرج عن هذا التوحيد
اتِّباع اهلوى؛ فكل ُمتَّبِع هواه فقد َّاتذ هواه معبوده (((".إذن ،فالتوحيد ُي َعدُّ أساس الرابطة

اإليامنية ،وهو من أقوى الروابط اإلنسانية؛ إذ به يصل املرء إىل االعتقاد َّ
أن األشياء كلها من
وأنا مجيع ًا تعود إليه تعاىل بوصفه ِع َّلة العلل.
اهلل ُمس ِّبب األسبابَّ ،
وعىل هذاَّ ،
فإن أهم القيم ،و ُأوىل الوصايا التي وعظ هبا لقامن احلكيم ابنه ،هي دعوته

إىل اإليامن باهلل تعاىل ،وعدم اإلرشاك به .قال تعاىل﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

أن أهم ما جيب ْ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ﴾ [لقامن]13 :؛ وذلك إدراك ًا منه َّ
أن يتل ّقاه

الولد منذ البدء ،وينشأ عليه ،هو اإليامن برب الكون إهل ًا خالق ًا ُمد ِّبر ًا ،له أسامء وصفات ال

والتفرد والتنزيه .ولذلك دعا اهللُ َع َّز
يشاركه فيها غريه ،وأنَّه الوحيد الذي يستحق العبادة
ُّ
وج َّل يف السورة نفسها إىل التأ ُّمل يف آيات الكون ،والتد ُّبر يف مجال صنعها ،وعظيم إتقاهنا،
َ

أنا من لدن حكيم عليم﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
بام َّ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐ﴾ [لقامن.]31-29 :
((( قصبي ،حنان ،واهلاليل ،حممد .مفهوم اإليامن ،الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،ط2017 ،1م ،ص.6
((( الغزايل ،أبو حامد .إحياء علوم الدين ،بريوت :دار املعرفة( ،د.ت) ،ج ،1ص.33
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ويف املقابلَّ ،
فإن الرشك الذي كان ابن لقامن ُمتل ِّبس ًا به هو اعتداء عىل إنسانية اإلنسان،

وخمالفة للفطرة التي فطر اهلل الناس عليها ،وظلم للنفس عظيم ،ووضع للمعبودية يف غري

حملها ،ويف غري اجتاهها ،وظلم ألهل اإليامن ،وإفساد للخلق ،وتغيري حلقائق األشياء بام
جبِلت عليه .قال الرازي (ت606ﻫ) يف هذا الصددُ " :ثم إِ َّنه ِف ا ْلو ْع ِ
ظ َبدَ َأ بِ ْالَ َه ِّمَ ،و ُه َو
َ
َّ ُ
ُ
ال ْش ِ
ِ
ل َّن ُه َو ْض ٌع لِلنَّ ْف ِ
اكَ ،و َق َال﴿ :ﭱﭲﭳﭴﭵ﴾َ .أ َّما َأ َّن ُه ُظ ْل ٌم َف ِ َ
س
ا َْلن ُْع م َن ْ ِ َ

الش ِ
َّ ِ
الَ ِس ِ
ال﴿ :ﮏﮐﮑﮒ﴾ ْ ِ
[ال ْ َس ِاءِ ]70 :ف ِع َبا َد ِة ْ
يف ا ُْلك ََّرم بِ َق ْولِ ِه َت َع َ
يسَ ،أ ْو ِلَ َّن ُه
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يم َف ِ َ
ل َّن ُه ُو ِض َع ِف
َو ْض ُع ا ْلع َبا َدة ِف َغ ْ ِي َم ْوضع َهاَ ،وه َي َغ ْ ُي َو ْجه اللَِّ َو َسبِيلهَ ،و َأ َّما َأ َّن ُه َعظ ٌ
ِ
ِ
وز َأ ْن َيك َ
ُون َم ْو ِض َع ُهَ ،و َه َذا ِلَ َّن َم ْن َي ْأ ُخ ُذ َم َال َز ْي ٍدَ ،و ُي ْعطِي
ي ُ
َم ْوض ٍع َل ْي َس َم ْوض َع ُهَ ،و َل َ ُ
ُون ُظ ْل ًام ِم ْن َح ْي ُث إِ َّن ُه َو َض َع َم َال َز ْي ٍد ِف َي ِد َع ْم ٍروَ ،و َل ِك ْن َج ِائ ٌز َأ ْن َيك َ
َع ْمر ًاَ ،يك ُ
ُون َذلِ َك ِم ْل َك
اك َفو ْضع ا َْلعب ِ
َعم ٍروَ ،أو ي ِصري ِم ْل َكه بِبي ٍع سابِ ٍقَ ،أو بِتَم ِل ٍ
يك َل ِح ٍقَ ،و َأ َّما ْ ِ
ود َّي ِة ِف َغ ْ ِي
ش ُ َ ُ ُْ
ْ ْ
ُ َْ َ
ْ
ال ْ َ
ْ َ َ
وز َأ ْن َيك َ
ُون َغ ْ ُي ُه َم ْع ُبود ًا َأ ْصالً".
ا َِّ
ي ُ
لل َت َع َالَ ،و َل َ ُ

(((

ج َل ُة ﴿ﭱﭲﭳﭴ﴾ َت ْع ِل ٌيل لِلن َّْه ِي َعنْ ُه،
"و ُ ْ
وقال ابن عاشور يف السياق نفسهَ :
يض ا ْلعب ِ
ِ ِ ِ ِ
وق ْ ِ
ِ
َو َت ِو ٌيل ِلَم ِر ِه؛ َفإِ َّن ُه ُظ ْلم ِل ُق ِ
ود َّي ِة
الَال ِقَ ،و ُظ ْل ُم ا َْل ْرء لنَ ْفسه إِ ْذ َي َض ُع َن ْف َس ُه ِف َحض ِ ُ ُ
ْ
ٌ ُ
ْ
ِ
المد ِ
ِ
ات ،و ُظ ْلم ِلَ ْه ِل ْ ِ ِ
ال ِّق إِ ْذ يبع ُث َع َل ْ ِ ِ ِ
ل َق ِائ ِق
لَ َخ ِّس ْ َ َ َ
ََْ
َ ٌ
اضط َهاده ْم َو َأ َذ ُاه ْمَ ،و ُظ ْل ٌم َ
ال َيمن ْ َ
ْالَ ْشي ِ
اء بِ َق ْلبِها وإِ ْفس ِ
اد َت َع ُّل ِق َها".
َ
َ َ َ

(((

إذن ،فالرتكيز يف بداية نصح احلكيم البنه عىل اإليامن باهلل وعدم الرشك به ،ال يعود فقط

إىل تل ُّبس االبن بالرشك ،وأمهية تثبيت اإليامن يف قلبه ،وأمهية اإليامن باهلل بوصفه إيامن الفطرة

وأن اهلل تعاىل يغفر الذنوب مجيع ًا إال ْ
واالعتقاد السليمَّ ،
رشك به ،كام قال العزيز احلكيم﴿ :ﮢﮣ
أن ُي َ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﴾

[النساء:

،]48

((( الرازي ،فخر الدين .مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1420 ،3هـ،
ج ،25ص.120 -119
((( ابن عاشور .التحرير والتنوير" ،حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد"،
تونس :الدار التونسية للنرش1984 ،م ،ج ،21ص.155
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لتعرف اإلنسان إىل ذاته،
وإنَّام ُي َر ُّد إىل متثيله املنهج األفضل ُّ
فرغ أصحابه أوالً من الرواسب والثقافات واالعتقادات
وتقويم سلوكه؛ إذ كان النبي ﷺ ُي ِّ
(((

وتربيته الرتبية السليمة،

ثم يملؤهم باإليامن السليم وبالوصايا واحلكم والقيم الالزمة ،وكذلك
واألوهام السابقةَّ ،
فعل الرجل الصالح (لقامن احلكيم) سابق ًا مع ابنه ،فقد "ا ْبتَدَ َأ ُل ْق َم ُن َم ْو ِع َظ َة ا ْبنِ ِه بِ َط َل ِ
ب
ِ ِِ
الش ِك بِاللَِّ ،لَ َّن النَّ ْف َس ا ُْل َع َّر َض َة لِلت َّْز ِك َي ِة َوا ْلك ََم ِل َ ِ
ب َأ ْن ُي َقدَّ َم َلَا َق ْب َل َذلِ َك
ي ُ
إ ْق َلعه َع ِن ِّ ْ
ال ْعتِ َق ِ
الض َل ِل؛ َفإِ َّن إِص َلح ِ
اد ِئ ا ْل َفس ِ
ت ِّليتُها َعن مب ِ
اد َأ ْص ٌل ِ ِ
ل ْص َل ِح ا ْل َع َم ِلَ .وك َ
َان
اد َو َّ
ْ َ
ْ ََ
ََ َ َ
َ
ِ ِ ِ ِ
ها :الدَّ ْه ِر َّي ُة َو ْ ِ
ش ُ
اكَ ،فك َ
َان َق ْو ُل ُه ﴿ :ﭭﭮﭯﭰ﴾ ُي ِفيدُ
َأ ْص ُل َف َساد ال ْعت َقاد َأ َحدَ َأ ْم َر ْي ِنَ ُ ،
ال ْ َ
ات وج ِ
ِ ِ َ ِ ِ ِ (((
ُون َل ُه َ ِ
ود إِ َل ٍهَ ،وإِ ْب َط َال َأ ْن َيك َ
ش ٌ
يك ف إل َّيته".
إِ ْث َب َ ُ ُ
ومل تقترص هذه العالقة العمودية عىل تأكيد توحيد اهلل ،وإنَّام عملت عىل تنزهيه عن

التشبيه والتجسيد؛ تأكيد ًا لصفاته املتعالية﴿ ،ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ﴾

[الشورى ،]11 :بوصفه اإلله خالق اإلنسان والكون ،ا ُمل َّنزه عن احلوادث .قال تعاىل﴿ :ﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ﴾ [لقامن .]20 :ولتفعيل هذه العالقة ،وحتقيق التواصل بني َ
عال

َ
وعال التنزيل؛ فقد اصطفى اهلل رسله من خري البرش لتبليغ الرسالة اإلهلية ،وكانت
التأزيل

الرسالة املحمدية هي الرسالة اخلامتة التي جاءت لإلنسانية قاطب ًة .قال تعاىل﴿ :ﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ﴾ [األحزاب.]40 :

لقد أكَّدت هذه الرسالة اإلنسانية اخلامتة حقيقة التالزم الوثيق بني إصالح االعتقاد وإصالح
وأن اإليامن السليم هو الذي ي ِ
السلوكَّ ،
ثمر سلوك ًا رشيد ًا ،وعم ً
ال صاحل ًا .قال تعاىل﴿ :ﮖ
ُ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﴾

وج َّل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
[لقامن ،]9-8 :وقال َع َّز َ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ﴾ [لقامن.]12 :

((( البوطي ،حممد سعيد رمضان .منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن( ،د.م) :دار الفكر ،ط1402 ،1ﻫ1982/م،
ص.46 -45
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،21ص.155
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َّ
أقر باآلمرية اإلهلية ،فكان من املحسنني الذين يعبدون اهلل
إن املؤمن باهلل وحده هو الذي َّ

أن اهلل يراهم ْ
كأنم يرونه (((،والذين يدركون َّ
إن مل يكونوا يرونه .قال تعاىل﴿ :ﮈﮉﮊ
تعاىل َّ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ﴾ [لقامن.]25-22 :
وكان أيض ًا من العابدين .قال تعاىل﴿ :ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [لقامن ،]5-4 :وقال سبحانه﴿ :ﯤﯥﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ [لقامن.]17 :

ول ا ْلع ِقيدَ ِة إِ َل َتع ِل ِ
ِ ِِ
ِ
يم ِه ُأ ُص َ
ول
ْ
قال ابن عاشور يف تفسري هذه اآلية" :ا ْن َت َق َل م ْن َت ْعليمه ُأ ُص َ َ
ِ
ِ
ْالَ ْعم ِل الص ِ ِ
الص َل ُة الت ََّو ُّج ُه إِ َل اللَِّ بِ ْ
الُ ُضو ِع َوالت َّْسبِ ِ
يح
الص َلةَ .و َّ
الةَ ،فا ْبتَدَ َأ َها بِإِ َقا َمة َّ
َّ َ
َ
ِ
الشيع ِة ا َّلتِي ي ِدين ِبا ُل ْقم ُن ،والص َل ُة ِعمد ْالَ ْعم ِل ِل ْشتِملاِ
ٍ
ٍ
َ ُ
َ َّ
َوالدُّ َعاء ِف َأ ْو َقات ُم َع َّينَة ِف َّ ِ َ
َ
َ ُ َ َ
َ َ
ِ
ِ ِ ِ
َع َل اال ْع ِت ِ
اف بِ َطا َع ِة اللَِّ َو َط َل ِ
الص َل ِة إِ َدا َمت َُهاَ ،وا ُْل َحا َف َظ ُة
ب ْ
الصال ِحَ .وإِ َقا َم ُة َّ
االهتدَ اء ل ْل َع َم ِل َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان بِ ْالَ ْعملِ
ِ
ِ
ِ
ورة ا ْل َب َق َرةَ .و َشم َل ْالَ ْم ُر بِا َْل ْع ُروف ْ ِ
ال ْت َي َ
َ
اتاَ .و َت َقدَّ َم ف َأ َّول ُس َ
َع َل َأ َدائ َها ف َأ ْو َق َ
اع ِ
ال لِي َت َط َّلب بيا ُنه ِف ت ََض ِ
الص ِ
الَ ِة ُك ِّل َها َع َل َو ْج ِه ْ ِ
يف َو َصا َيا َأبِ ِيه ،ك ََم َش ِم َل الن َّْه ُي َع ِن
ال ْ َ
َ ََ ُ
ج ِ َ
َّ
ِ
ِ ِ
ا ُْلنْك َِر ِ
ِ
ـمنكر َي ْقت َِض
اجتن َ
ْ
الس ِّي َئة ك ََذل َكَ .و ْالَ ْم ُر بِ َأ ْن َي ْأ ُم َر بِا َْل ْع ُروف َو َين َْهى َع ِن ا ْل ُ
َاب ْالَ ْع َمل َّ
ِ
ان ْالَ ْم ِر َوانْتِ َها َء ُه ِف َن ْف ِس ِه؛ ألَ َّن ا َّل ِذي َي ْأ ُم ُر بِ ِف ْع ِل ْ ِ
إ ْت َي َ
الش َي ْع َل ُم َما ِف
الَ ْي َو َين َْهى َع ْن ف ْع ِل َّ ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
اها ِف َن ْف ِس ِه بِ ْالَ ْو َل ِو َّي ِة ِم ْن َأ ْم ِر ِه
شَ ،و َم َصال َح َو َم َفاسدَ َ ،ف َل َج َر َم َأ ْن َيت ََو َّق َ
ْالَ ْع َمل م ْن َخ ْي َو َ ٍّ
امع ٌة ِمن ِْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ج َع ال ْبنِ ِه ْ ِ
ال ْر َشا َد إِ َل فِ ْع ِل ِه
الك َْم ِة َوال َّت ْق َوى؛ إِ ْذ َ َ
َّاس َو َنْ ِيه إِ َّي ُ
اه ْمَ ،ف َهذه كَل َم ٌة َج َ َ
الن َ
ِ ِ
ِ
ِ
الَ ْ َيَ ،و َب ِّث ِه ِف الن ِ
ْ
ب َذلِ َك بِ َأ ْن َأ َم َر ُه
َّاس َع ِن ْارتكَابِهُ ،ث َّم َأ ْع َق َ
الشَ ،و َز ْج ِره الن َ
َّاسَ ،و َك ِّفه َع ِن َّ ِّ
ِ
ِ
ِ
ووج ُه َت ْع ِق ِ
الص ْ ِب َأ َّن
يب ْالَ ْم ِر بِا َْل ْع ُروف َوالن َّْه ِي َع ِن ا ُْلنْك َِر بِ ُم َل َز َمة َّ
الص ْ ِب َع َل َما ُيصي ُب ُهْ .
بِ َّ
ان؟ َق َالَ " :أ ْن َت ْع ُبدَ اللََّ ك ََأن ََّك ت ََرا ُهَ ،فإِ ْن ْل َ َت ُك ْن ت ََرا ُه َفإِ َّن ُه َي َر َ
((( جاء يف احلديث الرشيفَ " :ق َالَ :ما ِاإل ْح َس ُ
اك ".انظر:
 البخاري ،حممد بن إسامعيل .صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص( ،د.م) :دارطوق النجاة ،ط1422 ،1هـ ،كتاب :اإليامن ،باب :سؤال جربيل النبي ﷺ عن اإليامن ،واإلسالم،
واإلحسان ،وعلم الساعة ،ج ،1حديث رقم ،50ص.19

64

ْالَمر بِا َْلعر ِ
وف والنَّهي َع ِن ا ُْلنْك َِر َقدْ َير ِ
ان لِ ْل َق ِائ ِم ِبِ َم ُم َعا َدا ًة ِم ْن َب ْع ِ
ض الن ِ
أذى ِم ْن
َّاس َأ ْو ً
ُ َّ
َ ْ َ
َْ ُْ
ضَ ،فإِ َذا َل يص ِب َع َل ما ي ِصيبه ِمن جر ِاء ْالَم ِر بِا َْلعر ِ
َب ْع ٍ
وف َوالن َّْه ِي َعن ا ُْلنكر َأ ْو َش َك َأ ْن
ُْ
ْ
َ ُ ُ ُ ْ َ َّ
َْ ْ ْ
َت َف ِائدَ ُة الص ِب َع ِائدَ ًة َع َل الصابِ ِر بِ ْالَج ِر ا ْلعظِي ِم عُدَّ الصب هنَا ِف ِعدَ ِ
اد
تك َُه َمَ .و ََّلا كَان ْ
َّ ْ ُ ُ
َ
ْ
َّ
َّ ْ
َي ْ ُ
اص ِة َع َل ص ِ
ِ
ِ
احبِ َهاَ ،و َل َي ْلت َِف ْت إِ َل َما ِف َ َت ُّم ِل َأ َذى الن ِ
َّاس ِم ْن ُح ْس ِن ا ُْل َعا َم َل ِة َم َع ُه ْم
َ
ْالَ ْع َمل ا ْل َق َ
ْ
ب َم َع َق ْوله﴿ :ﯷﯸﯹﯺ﴾ [ ُل ْق َمن]18 :؛ ألَ َّن َذلِ َك َل ْي َس ُه َو ا َْل ْق ُصو ُد
َحتَّى َي ْذك َُر َّ
الص ْ َ
ِ
ِ (((
الص ْب".
ْالَ َّو ُل م َن ْالَ ْم ِر بِ َّ

وعىل هذا األساس ،وانطالق ًا من املعطيات القرآنية يف سورة لقامن ،وإثبات ًا لآلمرية

فإن بناء اإلنسان بنا ًء متين ًا ،وتزويده بالقيم الالزمة ،ال ُبدَّ ْ
اإلهليةَّ ،
يمر بمرحلة تنقية
أن َّ
االعتقاد ،وتطهريه من رواسب الوثنية ،والرشك ،واإلحلاد ،واألوهام التي ت ُِض ُّله ،وت ُِز ُّله
ِ
تزود ًا شافي ًا
ثم تكون مرحلة التسوية
والتزود من َمعني القيم ُّ
ُّ
عن جادة احلق وسواء السبيلَّ .
ؤهله إىل مرحلة العمران واإلنجاز؛ ليكون جدير ًا باملكانة الوجودية ،وأحقيته االستخالفية.
ُي ِّ

 -2اإلنسان وقيم التزكية:

يمكن القولَّ :
إن معامل تشكُّل صورة اإلنسان يف الوحي اإلهلي ،ويف ُسنَّة رسولهْ ُ ،تيل
مكانة التكريم والتزكية جلسده ،وروحه ،وعقله ،ومالهِ ،
وعرضه ،فض ً
ال عن مراعاة مكانته

يف األرسة واملجتمع واألُ َّمة .فقيمة التزكية هي قيمة حاكمة عليا ،ال ُّ
تنفك عن قيمة التوحيد،

وقيمة العمران؛ إذ حفلت النصوص التأسيسية بوجه عام ،وسورة لقامن خاصة بجملة من

الوصايا والقيم التي هتتم باجلانب الرتبوي والتزكوي للنفس اإلنسانية؛ ُب ْغية صناعة اإلنسان
الـمت َِّزنة .قال تعاىل﴿ :ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
السوي الكامل ،وتنشئته التنشئة القرآنية ُ

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕ﴾

وج َّل يف سياق التحذير من خطر التقليد األعمى وعداوة الشيطان،
[لقامن ،]19-18 :وقال َع َّز َ
ويف سياق الدعوة إىل رضورة التقوى ،وعدم اجلحود واالغرتار باحلياة الدنيا؛ لكيال تنخدع

النفس ،ومتيل إىل شهواهتا ،فيصعب كبح مجاحها ،واإلمساك بعنان هواها﴿ :ﭱﭲﭳﭴ

((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،21ص.65
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ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ﴾ [لقامن،]21 :

وقال سبحانه﴿ :ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ﴾ [لقامن.]33 :

وممّا يذكره ابن عاشور يف تفسري هذه اآليات﴿ :ﯢﯣﯤﯥ﴾؛ َأ ْي َل
الي ِ
ِ
َت ُغر َّنكُم حا َل ُة ْ ِ
اة
الض َن ْفع ًاَ ،فإِ ْسنَا ُد ال َّت ْغ ِر ِير إِ َل ْ َ َ
َّ ْ َ
الَ َياة الدُّ ْن َيا بِ َأ ْن َتت ََو َّ ُ
هوا ا ْل َباط َل َح ّق ًا َو ُّ َّ
اع ُل ال َّت ْغ ِرير ح ِقي َق ًة هم ِ
ور َأو ُشبه ُته ،و َف ِ
الذي َن
الدُّ ْن َيا َم َ ٌاز َع ْق ِ ٌّل؛ ألَ َّن الدُّ ْن َيا َظ ْر ُ
َ
ف ا ْل َغ ُر ِ ْ ْ َ ُ َ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ونُ ْم بِ ْالَ ْق ِي َس ِة ا ْل َباطِ َل ِةَ ،ف ُي َش ِّب ُه َ
استِ َحا َلتِ ِهَ ،ف ُذ ِك َر ْت ُهنَا َو ِسي َل ُة
الشء بِ ْ
ُيض ُّل َ
ون َع َل ْي ِه ْم إ ْب َطا َء َّ ْ
اع ُل ْ ِ ِ ِ
ال َّت ْغ ِر ِير و ُشبه ُتهُ ،ثم ُذ ِكر بعدَ ه ا ْل َف ِ
ور-بِ َفت ِْح
َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ ُ
ور .وا ْل َغ ُر ُ
الَقيق ُّي لل َّت ْغ ِر ِيرَ ،و ُه َو ا ْل َغ ُر ُ
الض َل َلةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل َغ ْ ِ
ان بِ َو ْس َو َسته َو َما َي ِليه ِف ُن ُف ِ
الش ْي َط ُ
يَ :-م ْن َي ْك ُث ُر ِمنْ ُه ال َّت ْغ ِر ُيرَ ،وا ُْل َرا ُد بِه َّ
وس ُد َعاة َّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اع ِهم ِم ْن َق ُب ِ
ور ٍةَ ،و َما ُي ْل ِق ِيه ِف ُن ُف ِ
ف:
ول َت ْغ ِر ِير ِه ْمَ .و ُعطِ َ
وس َأ ْت َب ْ
م ْن ُش َبه الت َّْم ِويه ل ْل َباط ِل ِف ُص َ
﴿ﯦﯧﯨﯩ﴾؛ ِلَ َّن ُه ُأ ْد ِخ َل ِف َ ْت ِذ ِير ِه ْم ِم َّ ْن ُي ْل ُق َ
ون إِ َل ْي ِه ُم ُّ
الش َب َهَ ،أ ْو ِم ْن َأ ْو َها ِم
ت ِّي ُل َل ُ ُم ا ْل َباطِ َل َح ّق ًا لِ َي ِه ُموا َآرا َء ُه ْمَ .وإِ َذا ُأ ِريدَ بِا ْل ُغ ُر ِ
الش ْي َط ُ
َأ ْن ُف ِس ِه ُم ا َّلتِي ُ َ
ور َّ
انَ ،أ ْو َما َي ْش َم ُل ُه،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشي َط ِ
ِ (((
ان لِ ْ ِ
لن َْسان".
َف َذل َك َأ َشدُّ ِف الت َّْحذ ِير؛ َلا َت َق َّر َر م ْن عَدَ َاوة َّ ْ
تعرف األنا بداخله ،واستكناه
تعرف ذاته؛ أي ُّ
وهلذا ،فقد كان لزام ًا عىل اإلنسان ُّ
كينونته ،وما جيول يف فكره ،ومعرفة خبايا نفسه ومت ُّيزه العقيل ،ال سيام أنَّه أمىض ُج َّل وقته

َ
يتضمنه من أرسار ،فسعى إىل معرفتها ،ونيس فهم حقيقة
العال اخلارجي ،بام
يف سرب أغوار
َّ

نفسه ،واستجالء ما بداخله؛ حتى يدرك ُكنْهه ،ويبحث عن ماهيته ،ويعي ذاتهَ ،ع َّله يكتشف
أرسار نفسه ،ويروي عطشه املعريف الداخيل ،فيقف عىل أسباب مركزيته يف الكون ،وسيادته

عىل بقية الكائنات ،ويستدل عىل مدى تكريم اهلل إ ّياه؛ ليجعله حمور الوجود ،ورمز ًا للحكمة.
ويستدل أيض ًا عىل ما أغدق عليه من نِ َعمَّ ،
لعل أفضلها ما مت َّيز به من عقل وروح ،تنا ُغ ًام مع
دوره االستخاليف الذي أعىل شأنه ،ورسخ سيادته ،وأعطى وجوده معنى ،يف ات ٍ
ِّساق مع
ً
َّ

غائيته الوجودية؛ لذا ما فتئت النصوص التأسيسية تنادي بالنظر إىل الذات والنفس؛ أي إىل

اجلوانب اخلف ّية داخل اإلنسان .قال تعاىل﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ﴾ [الذاريات.]21 :
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،21ص.195
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فحني يتح َّقق وعي اإلنسان بإنِّيته ،ويدرك كيف يتعامل مع ذاته ،وكيف يستجيب

حلاجات جسده وروحه ،ومتى يكبح مجاح املادة والغريزة الكامنة داخله ،وكيف يتحكَّم
ٍ
عندئذ سيدرك حت ًام
وجه رغباته ،وكيف ُي ِّقق املعادلة بينها؛
يف انفعاالته وأهوائه ،وكيف ُي ِّ
كيف يتعامل مع اآلخر؛ ألنَّه سيكون مرآة عاكسة لصورته ،ويعي مدى حاجته إىل االنفتاح،
والتواصل ،ونبذ االنغالق ،والتقوقع ،بل سيشعر برضورة االنسجام والتوافق والتصالح

مع ذاته ،ليحصل االنسجام بعد ذلك مع غريه .فإذا نجح اإلنسان يف حتقيق السالم الداخيل
ٍ
حينئذ حتقيق السالم اخلارجي مع الغريية.
مع اإلنِّية ،أمكن له
ويسأل عيل حسني اجلابري يف هذا الصدد ،قائالً" :فهل سيفلح العقل اإلنساين يف بلوغ

هذه الغاية يف القرن الواحد والعرشين أم ستبقى (الكايوسية) هي الوصفة التي تبصم الواقع

اإلنساين ومعه واقعنا العريب اإلسالمي؟ ما دمنا قد اكتشفنا َّ
ب املشكلة ال يكمن يف دور
أن ُل َّ
العلم وأصله ،وال يف حقيقة الفلسفة وأجوبتها ،وال يف جوهر الدِّ ين وأشكاله ،بقدْ ر ما ينجم

كوناهتا الثالث بعد ْ
أن غلب منطق
بم ِّ
عن اختالل العالقة بني اإلنسان وواقعه (حضارته) ُ

الغابة عىل منطق احلقيقة ،وبقيت معامالت القضايا يف حدودها املنفعلة السلبية".

(((

 -3اإلنسان وقيم التعامل مع اآلخر:

من املهم التذكري َّ
بأن العالقات بني اإلنسان األنا ،واإلنسان اآلخر املختلف ،ينبغي

ْ
أن تقوم عىل احلوار البنّاء ،واجلدل اإلجيايب املثمر .قال تعاىل﴿ :ﮦﮧﮨﮩﮪ

يتم القطع مع أشكال التمييز،
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ﴾ [النحل .]125 :فبذلك ُّ
وترسيخ ثقافة االستيعاب ال ثقافة االستبعاد ،والتأسيس لثقافة التكامل واإلثراء ال ثقافة
االستعباد واإلفراغ ،من دون ذوبان للشخصية ،أو طمس للهوية ،أو انبتات عن اجلذور ،أو

استغراق يف التبعية ،أو استالب للحرية؛ وذلك ال يكون إال بالتفاعل اجلديل اإلجيايب الذي

يسعى إىل حتقيق التواصل والتعايش السلمي ،بعيد ًا عن التجاذبات والرصاعات النامجة عن

شوهة التي حيملها ٌّ
كل من األنا واآلخر.
الـم َّ
الصور النمطية ُ

((( اجلابري ،عيل حسني .حمنة اإلنسان بني العلم والفلسفة والدين :دراسة لعالقة العلوم املعارصة باملعرفة
القلبية ،دمشق :دار نينوى للدراسات والنرش والتوزيع2009 ،م ،ص.133
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وقد نجح اإلسالم يف حتقيق هذه املعادلة بني األنا -بام حتمله من خصوصية ،وما متتاز

به من ذاتية -واآلخر املختلف بام يمتاز به من خصائص ،وذلك يف كنف احلرية ،والتسامح،

والعدالة ،وتق ُّبل االختالف؛ حتقيق ًا للتشاركية يف احلقوق والواجبات اإلنسانية .ونجح

اإلسالم أيض ًا يف كرس احلواجز ،وإقامة جسور التواصل والتثاقف بني خمتلف احلضارات
واألديان؛ ليسود الوئام والسالم بدل الكراهية واحلقد والصدام ،وذلك قصد دعم اجلوامع

املشرتكة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان .قال تعاىل﴿ :ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ

ﰔﰕﰖ﴾ [لقامن .]28 :ويف ذلك داللة عىل وحدة املصدر واملصريَّ ،
وأن معيار التفاضل

هو التقوى .قال تعاىل﴿ :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ﴾ [احلجرات.]13 :

واجلدير بالذكر َّ
جمرد دعوات نظرية،
أن هذه العالقات مل تكن -يف التاريخ اإلسالميَّ -

وإنَّام كانت ممارسات عملية ،وسلوكات ميدانية .ولنا يف رسول اهلل األسوة احلسنة؛ فقد
فرق بني ذكر وأنثى ،وأرسى
آخى بني خمتلف القبائل ،وساوى بني العبيد واألسياد ،ومل ُي ِّ

معامل التعامل َوفق منهج قويم ،عُدَّ ثورة قيمية يف املعامالت اإلنسانية ،تقطع مع التقليد
ِ
يقص هيودي ًا ،أو نرصاني ًا ،أو عبد ًا
واالتباع ،وتدعو إىل التآزر والتثاقف لتحقيق اإلبداع؛ فلم
ِ
ِ
ِ
ب َع َل
َّاسَ ،أ َل إِ َّن َر َّبك ُْم َواحدٌ َ ،وإِ َّن َأ َباك ُْم َواحدٌ َ ،أ َل َل َف ْض َل ل َع َر ِ ٍّ
حبشي ًا .قال ﷺَ " :يا َأ ُّ َيا الن ُ
ِ ِ
ِ
(((
ح َر ،إِ َّل بِال َّت ْق َوى".
ح َر َع َل َأ ْس َو َدَ ،و َل َأ ْس َو َد َع َل َأ ْ َ
بَ ،و َل َأ ْ َ
َع َجم ٍّيَ ،و َل ل َع َجم ٍّي َع َل َع َر ِ ٍّ
وهذه املعادلة الفريدة بني متطلبات األنا ومقتضيات اآلخر كانت سمة مت َّيز هبا الدِّ ين

اإلسالمي؛ نظر ًا إىل انفتاحه عىل بقية احلضارات ،وتفاعله معها .ومل يكن ذلك وليد املصادفة،
بل تم وفق منهج رباين قويم ،يؤسس ِ
لدين جامع متني ،مل يوجد له يف تاريخ اإلنسانية مثيل.
َّ َ
ُ ِّ
ونلمس هذا بجالء يف النصوص التأسيسية عامة ،ويف سورة لقامن بوجه خاص؛ إذ

عرضت ملنهج االعتقاد السليم ،و ُأسس التعامل مع الذات واآلخر .ومن ذلك -مثالًَّ -أنا
((( ابن حنبل ،أمحد .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،باب :حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ ،حديث
رقم ،23489ج ،38ص.474
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ِْ
مؤمني ،أم كافر ْي ِن .قال تعاىل:
حدَّ دت املنهج القيمي للتعامل مع الوالدين؛ سواء أكانا

﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [لقامن.]15-14 :

إذن ،فعالقة اإلنسان بوالديه جيب ْ
أن ُت ْبنى عىل أساس االحرتام واملودة واإلحسان

علو
والتقدير .وحسبنا ورود األمر برضورة شكرمها بعد شكر اهلل تعاىل مبارشة للداللة عىل ِّ
قدرمها ،ووجوب اإلحسان إليهام .وحسبنا أيض ًا عدم طاعتهام عند األمر بالكفر ،مع وجوب

مصاحبتهام -يف الوقت نفسه -يف الدنيا باملعروف .قال القرطبي (ت671ﻫ) يف سياق تفسري
هذه اآلية ،وبيان أمهية الشكر يف تعزيز العالقة بني الولد والوالدينَ ..." :وا َْل ْعنَىُ :ق ْلنَا َل ُه
ِ ِ
ل َع َل نِعم ِة ْ ِ ِ ِ ِ
َأ ِن ْاشك ُْر ِل َولِ َوالِدَ ْي َكِ .ق َيلُّ :
التبِ َي ِةَ .و َق َال
الشك ُْر َِّ
ال َيمنَ ،ول ْل َوالدَ ْي ِن َع َل ن ْع َمة َّ ْ
َْ
ان بن ُعيينَ َة :من ص َّل الص َلو ِ
الَ ْم َس َف َقدْ َشك ََر اللََّ َت َع َالَ ،و َم ْن َد َعا لِ َوالِدَ ْي ِه ِف َأ ْد َب ِ
ات ْ
ار
َّ َ
ُس ْف َي ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ
ِ
(((
ها".
َّ
الص َل َوات َف َقدْ َشك ََر ُ َ

ج َل ُة ﴿ﭹﭺﭻﭼﭽ﴾ ِف َم ْو ِض ِع
وقال صاحب كتاب "التحرير والتنوير"َ ..." :و ُ ْ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ال َّتع ِل ِ ِ
ِ
ال ْك ِم ُي ِفيدُ ُه ت َْأ ِكيد ًاَ ،وألَ َّن
ْ
يل ل ْل ِو َصا َية بِا ْل َوالدَ ْي ِن َق ْصد ًا لت َْأكيد ت ْل َك ا ْل ِو َصا َية؛ ألَ َّن َت ْعل َيل ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِف م ْضم ِ
الُ ْم َلة َما ُيث ُري ا ْل َباع َث ِف َن ْف ِ
ون َهذه ْ
ب بِ َأبِيه...
ب بِ ُأ ِّمهَ ،و َي ْس َتتْبِ َع ا ْل ِ َّ
س ا ْل َو َلد َع َل َأ ْن َي َ َّ
َ ُ
وج ِ ِ
يس َع َلي ِه ِف ُقو ِة ا ْلوص ِ
ِ
ل ْل ِ
ف ا ُْل ِ
ي ا َْل ِق ِ
َو َل َي ْقدَ ُح ِف ا ْل ِق َي ِ
اق.
او ُت َب ْ َ
َّ َ ْ
يس َوا َْلق ِ ْ
اس ال َّت َف ُ
بلْ ِ َ
ِ
اس ت ْ ِ
َو َقدْ َن َّب َه َع َل َه َذا ا ْل ِق َي ِ
ب َذلِ َك بِ َق ْولِ ِه﴿ :ﮁﮂﮃﮄ﴾،
َشيك ُُه َم ِف الت ََّح ُّك ِم َعق َ
ِ (((
َو َق ْولِ ِه﴿ :ﮖﮗﮘﮙﮚ﴾َ .و َح َص َل ِم ْن َه َذا النَّ ْظ ِم ا ْل َب ِدي ِع َق َضا ُء َح ِّق ْ ِ
جياز".
ال َ

وقد ن َّبهت سورة لقامن يف ثنايا آياهتا أيض ًا عىل َّ
أن التعامل مع الوالدين يف الدنيا
وأن يقول هلام قوالً
ف" ،وال ينهرمهاْ ،
جيب ْ
أن يكون بإحسان ،وأال يقول هلام الولدُ " :أ ٍّ

كري ًامْ ،
وأن خيفض هلام جناح الذل من الرمحة ،ويدعو هلام يف احلياة ،وبعد املامت ،كام أمر
((( القرطبي ،أبو عبد اهلل حممد .اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أمحد الربدوين ،وإبراهيم أطفيش ،القاهرة :دار
الكتب املرصية ،ط1384 ،2ﻫ1964 /م ،ج ،14ص.65
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،21ص.158
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خيص يوم القيامة ،فإنَّه ال تزر وازرة وزر ُأخرى .قال تعاىل﴿ :ﮩ
العزيز القدير .ويف ما ُّ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ﴾ [لقامن.]33 :
ّ
التحل بقيم التخ ُّلق الرشيد،
أ ّما التعامل مع اآلخر ،وكيفية التأ ُّدب معه ،ورضورة

فلم تغفل عنه السورة الكريمة أيض ًا؛ إذ َّإنا رسمت مالمح هذا التعامل الرصني ،واألدب

الـمت َِّزن .قال تعاىل﴿ :ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ُ

ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕ﴾ [لقامن .]19-18 :فقد حدَّ دت هاتان اآليتان

الصورة املثالية لإلنسان الصالح ،وما هو واجب ْ
أن يفعله يف سياق التعامل مع اآلخر؛ أي
تكب.
الـم ِّ
وجوب التواضع والتذ ُّلل ،فاهلل ال حيب كل خمتال فخور ،وهو الوحيد العزيز ُ

والواجب عىل اإلنسان أيض ًا ْ
يغض من صوته لكيال يؤذي غريه ،ويف ذلك يكمن احلياء،
أن َّ

"لـم
والتأ ُّدب،
ُّ
وسمو الرفعة واملكانة .قال الرازي (ت606ﻫ) يف كتابه "التفسري الكبري"ّ :
ُون ك ِ
َان َي َْشى بعدَ ُ ِ
َأ َم َر ُه َأ َم َر ُه بِ َأ ْن َيك َ
ال لِ َغ ْ ِي ِهَ ،وك َ
ال ِف َن ْف ِس ِه ُمك َِّم ً
َام ً
ها:
ها م ْن َأ ْم َر ْي ِنَ ،أ َحدُ ُ َ
َْ َ

ب كَونِ ِه ك ِ
َب َع َل ا ْل َغ ْ ِي بِ َس َب ِ
ت ِف النَّ ْف ِ
َام ً
ب ك َْونِ ِه ُمك َِّم ً
ال ِف
س بِ َس َب ِ ْ
ال َل ُهَ ،وال َّث ِان :ال َّت َب ْخ ُ ُ
ال َّتك ُّ ُ
ش ِف ْالَ ْر ِ
َّاس َتك َُّب ًاَ ،وال َت ْ ِ
َن ْف ِس ِهَ ،ف َق َالَ :وال ت َُص ِّع ْر َخدَّ َك لِلن ِ
ض َم َرح ًا َت َب ْخ ُت ًا ،إِ َّن اللََّ َل
ِ ِ
ِ
تال يعنِي من يك ُ ِ
ِ
َب،
ُون بِه ُخ َي َل ُءَ ،و ُه َو ا َّلذي َي َرى الن ُ
ب ك َُّل ُم ْ ٍ َ ْ َ ْ َ
ُي ُّ
َّاس َع َظ َم َة َن ْفسهَ ،و ُه َو ال َّتك ُّ ُ

ُون م ْفت ِ
َف ُخ ٍ ِ
َخر ًا بِنَ ْف ِس ِهَ ،و ُه َو ا َّل ِذي َي َرى َع َظ َم ًة لِنَ ْف ِس ِه ِف َع ْينِ ِهَ .و ِف ْال َي ِة
ور َي ْعني َم ْن َيك ُ ُ
َلطِي َف ٌةَ ،و ُه َو َأ َّن اللََّ َت َع َال َقدَّ َم ا ْلك ََم َل َع َل ال َّتك ِْم ِ
يلَ ،ح ْي ُث َق َال﴿ :ﯥﯦ﴾ُ ،ث َّم َق َال:
ور ُث ُه ال َّتك ِْم ُيل َع َل َما ُي ِ
﴿ﯧﯨ﴾َ .و ِف الن َّْه ِي َقدَّ َم َما ُي ِ
ور ُث ُه ا ْلك ََم ُلَ ،ح ْي ُث َق َال:
ِ
ُون ك ِ
ال ْثب ِ
ِ
ات َم ْن َل َيك ُ
َام ً
ال َل
﴿ﯷﯸﯹ﴾ُ ،ث َّم َق َال﴿ :ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾؛ لَ َّن ِف َط َرف ْ ِ َ
يم ِكن َأ ْن ي ِصري مكَمالًَ ،ف َقدَّ م ا ْلكَم َل ،و ِف َطر ِ
ف النَّ ْف ِي َم ْن َيك ُ
ُون ُم َتك َِّب ًا َع َل َغ ْ ِي ِه ُم َت َب ْخ ِت ًا؛
َ
َ
َ َ
ُ ْ ُ َ َ ُ ِّ
ِ
ِ ِِ
ِ
ْب ِمنْ ُه ِم ْن َو ْج ٍهَ ،و َأ َّما َم ْن َيك ُ
ُون ُم َت َب ْخ ِت ًا ِف
َب َع َل ا ْل َغ ْ ِي إِ َّل عنْدَ ا ْعت َقاده َأ َّن ُه َأك َ ُ
لَ َّن ُه َل َي َتك َّ ُ
ِ ِ
َّاس َف َقدَّ َم َن ْف َي ال َّتك ُّ ِ
اض ُع لِلن ِ
َب ُث َّم َن ْف َي ال َّت َب ْخ ُ ِت؛ ِلَ َّن ُه َل ْو َقدْ َن َفى
َبَ ،و َيت ََو َّه ُم َأ َّن ُه َيت ََو َ
َن ْفسه َل َي َتك َّ ُ
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ت َل َل ِز َم ِمنْ ُه َن ْف ُي ال َّتك ُّ ِ
َاج إِ َل الن َّْه ِي َعنْ ُه".
يت ُ
َب َف َل َ ْ
ال َّت َب ْخ ُ َ

(((

وقال ابن عاشور يف سياق توضيح املعنى من اآليتني الكريمتني" :ا ْن َت َق َل ُل ْق َم ُن بِا ْبنِ ِه إِ َل
احتِ َق ِ
ْال َد ِ
ار الن ِ
اب ِف ُم َعا َم َل ِة الن ِ
َّاسَ ،و َع ِن ال َّت َف ُّخ ِر َع َل ْي ِه ْمَ ،و َه َذا َي ْقت َِض َأ ْم َر ُه
َّاسَ ،فن ََها ُه َع ِن ْ

ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ
بِإِ ْظ َه ِ
اواتِ ِه َم َع الن ِ
َّاس َفالن َّْه ُي َع ِن
َّاسَ ،وعَدِّ َن ْفسه ك ََواحد من ُْه ْمَ ...وا َْل ْعنَىَ :ل َ ْتتَق ِر الن َ
ار ُم َس َ
ِْ
ال ْع َر ِ
احتِ َقار ًا َل ُ ْم َل َع ْن ُخ ُص ِ
وص ُم َصا َع َر ِة ْ
االحتِ َق َار بِا ْل َق ْو ِل َو َّ
الش ْت ِم
اض َعن ُْه ُم ْ
الَدِّ َ ،ف َي ْش َم ُل ْ
ال﴿ :ﮧﮨﮩﮪ﴾ ْ ِ
يب ِم ْن َق ْولِ ِه َت َع َ
[ال ْ َسا ُء .]23 :إِ َّل َأ َّن َه َذا َتْثِ ٌيل َكن َِائ ٌّي َو ْال َخ ُر
َ ...ف ُه َو َق ِر ٌ
ِكنَا َي ٌة َل َتْثِ َيل فِ َيهاَ .وك ََذلِ َك َق ْو ُل ُه﴿ :ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾ َتْثِ ٌيل َكن َِائ ٌّي َع ِن الن َّْه ِي َع ِن ال َّتك ُّ ِ
َب
ش ِف َح ِ
اخ ُر َل َع ْن ُخ ُص ِ
َوال َّت َف ُ
وص ا َْل ْ ِ
ال ا َْل َر ِحَ ،ف َي ْش َم ُل ا ْل َف ْخ َر َع َل ْي ِه ْم بِا ْلك ََل ِم َو َغ ْ ِي ِهَ ...ب ْعدَ

اها بِ ُح ْس ِن ْال َد ِ
اب ُح ْس ِن ا ُْل َعا َم َل ِة َم َع الن ِ
اب ِف َحا َلتِ ِه ْ
اص ِةَ ،وتِ ْل َك َحا َلتَا
َأ ْن َب َّ َ
َّاس َق َّف َ
الَ َّ
ي َل ُه آ َد َ
ِ ِ (((
وح َع َل ا َْل ْر ِء ِم ْن آ َدابه".
ا َْل ْ ِ
ها َأ ْظ َه ُر َما َي ُل ُ
ش َوال َّت َك ُّل ِمَ ،و َ َ
ويف سياق التعامل مع اآلخر أيض ًا ،دعت السورة اإلنسان عامة ،واملسلم عىل وجه

اخلصوص ،إىل إقامة الصالة؛ ملا هلا من آثار إجيابية عىل مستوى هتذيب السلوك ،وإشاعة اخلري

بني الناس .قال تعاىل﴿ :ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾ [العنكبوت .]45 :وقد دعت سورة لقامن أيض ًا إىل

األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ملا يف ذلك من صالح للعالقات االجتامعية واإلنسانية
عموم ًا ،وإصالح للسلوك البرشي ،وزرع ألُسس األلفة والتعارف والتعاون بني الناس،

ّ
ّ
التحل باحللم والتجاوز ،وكل
والتحل بأخالق األنبياء يف هذا املنهاج؛ أي
إضاف ًة إىل الصرب،

ذلك من ثامر الصرب .قال تعاىل﴿ :ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ [لقامن.]17 :

ّ
التحل بالقيم النبيلة ،وإحالل أدب التخ ُّلق
ومن وصايا سورة لقامن أيض ًا يف إطار الدعوة إىل

ّ
بالتحل بام يناقض
الكريم؛ والنهي عن لغو احلديث وهلْوه .ويف هذا النهي أمر ضمني أيض ًا
((( الرازي ،مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ،مرجع سابق ،ج ،25ص.122
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،21ص.167-166
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هلْو احلديث؛ أي بالكلمة الطيبة ،وبام ينفع الناس ،ويمكث يف األرض .قال تعاىل﴿ :ﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ [لقامن.]6 :
ِ
ي َأ َّن ا ْل ُقر َ ِ
يم َي ْشت َِم ُل َع َل
وقد قال الرازي يف تفسري هذه اآلية الكريمةََّ " :لا َب َّ َ
آن كت ٌ
َاب َحك ٌ
ْ
آي ٍ
ي ِم ْن َح ِ
ال ا ْل ُك َّف ِ
ُون َذلِ َك َو َي ْشت َِغ ُل َ
تك َ
ي ُسو َء
ون بِ َغ ْ ِي ِهُ ،ث َّم إِ َّن فِ ِيه َما ُي َب ِّ ُ
ات ُحك ِْم َّي ٍة َب َّ َ
َ
ار َأ َّنُ ْم َي ْ ُ
ال ْشتِ َغ َال بِح ِد ٍ
الكْم ِة و ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
يث َ
يح .ال َّث ِانُ :ه َو َأ َّن
آخ َر َقبِ ٌ
َ
َصنيع ِه ْم م ْن ُو ُجوه؛ ْالَ َّو ُلَ :أ َّن ت َْر َك ْ َ َ
َان َأ ْق َب َح .ال َّثالِ ُثُ :ه َو َأ َّن ال َّل ْه َو َقدْ ُي ْق َصدُ بِ ِه ْ ِ
يث إِ َذا ك َ
ال ِد َ
َان َلْو ًا َل َف ِائدَ َة فِ ِيه ك َ
اض ك ََم
ح ُ
ال ْ َ
َْ
ُينْ َق ُل َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َأ َّن ُه َق َالَ :أ َحِ ُضواَ (((.ون ُِق َل َع ِن النَّبِ ِّي َص ّل اهللُ َع َل ْي ِه َوآلِ ِه َو َس َّل َم َأ َّن ُه َق َال:
وب َسا َع ًة َف َسا َع ًة"َ .ر َوا ُه الدَّ ْي َل ِم ُّي َع ْن َأن ٍ
َس َم ْر ُفوع ًاَ ،و َي ْش َهدُ َل ُه َما ِف ُم ْس ِل ٍمَ " :يا
"ر ِّو ُحوا ا ْل ُق ُل َ
َ
حنْ َظ َل ُة سا َع ًة وسا َع ًة" .وا ْلعوام ي ْفهم َ ِ
وز ِم َن ا ُْل َطا َي َب ِةَ ،و ْ
اص َي ُقو ُل َ
ون
ي ُ
الَ َو ُّ
َ
ون منْ ُه ْالَ ْم َر بِ َم َ ُ
َ َ َ ُّ َ َ ُ
َ َ
َ
يح بِ ِه َل َغ ْ ُيَ .ف َل َّم َل َي ُك ْن َق ْصدُ ُه ْم إِ َّل ْ ِ
ُه َو َأ ْم ٌر بِالنَّ َظ ِر إِ َل َجانِ ِ
ال ْض َل َل
الت ِو َ
ال ِّق؛ َفإِ َّن َّ ْ
ب َْ
ْ
لِ َق ْولِ ِه﴿ :ﭶﭷﭸﭹ ﴾ ،ك َ
َان فِ ْع ُل ُه َأ ْد َخ َل ِف ا ْل ُق ْب ِح (((".وقال ابن عاشور يف تفسري اآلية
ِ
ِ
ِ
نفسهاِ :
الت ِم ِذ ُّي َع ْن َع ِ ِّل
َ
"وق َيل ا ُْل َرا ُد بِـ ﴿ﭴﭵ﴾َ :م ْن َي ْقتَني ا ْل َق ْينَات ا ُْل َغنِّ َياتَ ،ر َوى ِّ ْ
ول اللَِّ ﷺ َق َالَ :ل تَبِيعوا ا ْل َقين ِ
ب ِن ي ِزيدَ َع ِن ا ْل َق ِ
اس ِم بن عبد الرمحان َع ْن َأ ِب ُأمام َة َع ْن رس ِ
َات
ْ
ُ
ْ َ
َ ُ
َ َ
(((
وه َّنَ ،و َل َخ ْ َي ِف ِ َت َار ٍة فِ ِيه َّنَ ،و َث َمن ُُه َّن َح َرا ٌم".
ت ُ
َو َل ت َْش َ ُ

خامس ًا :اإلنسان وتنزيل القيم يف الواقع

والـمثل واآلداب
يتوارد إىل الذهن يف هذا املقام سؤاالن :هل َّنزل اإلنسان معاين القيم
ُ

بمجرد احلديث عنها و َقبوهلا
تغي ،أم اكتفى
الـم ِّ
َّ
الـم ِّ
تحول ُ
التي يؤمن هبا إىل أرض الواقع ُ
نظري ًا من دون االلتزام بتطبيقها عملي ًا؟ ما السبيل إىل دفع اإلنسان إىل حتقيق ذلك؟

ال مراء َّ
أن اإلنسان املعارص يعيش أزمة قيمية بالرغم من اإلنجازات احلضارية واملدنية

والثورة التقنية والتقدُّ م التكنولوجي الذي وصل إليه؛ إذ مل تستطع االكتشافات العلمية
ِ
ِ
ِ
كاياتَ .
واحل ْم َض ُةَّ :
الش ِء.
((( ِاإلح ُ
ْاضَ :األ ْخ ُذ ِف ُم َلح ا ْلكَال ِم َوالْ
الش ْهو ُة إىل ْ َّ
((( الرازي ،مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ،مرجع سابق ،ج ،25ص.115
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،21ص.142
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والعلوم السيميائية واحلداثة وما بعدها حلحلة املحن اإلنسانية ،فغدا اإلنسان عند بعضهم
ذئب ًا ألخيه اإلنسان ،يرتبص به يف كل ٍ
آن ،بل ويف أغلب األحيان ،وبات ُيم ِّثل خطر ًا حتى
َّ
عىل نفسه؛ بسوء استخدامه التقنيات احلديثة .فعوض ْ
أن يسيطر اإلنسان عىل هذه التقنية،

قوة
أصبحت الوسائل احلديثة تسيطر عليه ،وتتحكَّم فيه ،وتُؤ ِّثر يف فكره ،وتسلب منه َّ

القوة .وما انتشار احلروب واإلرهاب والرصاعات الواقعية وألوان
ؤسس ًة ملنطق َّ
املنطقُ ،م ِّ
اإلفساد يف عرصنا الراهن إال داللة عىل املحنة الكونية التي ُتدِّ د اإلنسان ،وترضب باملنظومة

القيمية األخالقية اإلنسانية ُع ْرض احلائط ،لتحل حملها قيم مادية نفعية ميكيافلية ،حيث
ربر الوسيلة؛ إذ ال يوجد تطابق بني ما يؤمن به اإلنسان وما ُيط ِّبقه عىل أرض الواقع.
الغاية ُت ِّ

ولـم كان سلوك اإلنسان ُيم ِّثل متظهر ًا ملا يعتقدهَّ ،
فإن الواقع املعيش أصبحت حتكمه
ّ

الرغبات اآلنية واملواقف اإليديولوجية ،يف ظل القطبية الواحدية للعصف العوملي والنمو

الرأساميل ،التي تصنع الفقر ،وتُصدِّ ر املوت؛ نتيج ًة للثورة االتصالية التي استغ َّلها بعض
الـم ِ
غرضني يف تزييف احلقائق ،وتكييفها خلدمة األغراض الشخصية واملصالح الضيقة
ُ
املؤدجلة ،التي أفضت إىل نتائج ال ختلو من آثار سلبية ،مثل :استنزاف العقول بالتخدير،
والتسخري ،والتهجري ،والتدمري ،وهتك للقيم االجتامعية والدينية ،بام يف ذلك االعتداء عىل

احلرمات باسم احلرية الشخصية ،واستبدال عبادة الشيطان بعبادة اهلل ،وكلمة السالح بسالح
الكلمة ،واعتامد ثقافة العنف بدل ثقافة السلم ،وثقافة التدمري بدل ثقافة البناء والتعمري؛

ما جعل بعض ا ُملفكِّرين يتحدَّ ثون عن هناية التاريخ ،مثل :فوكوياما الذي عرض يف كتابه
"التصدُّ ع العظيم" لكيان األرسة ونظامها (((،وتوفلر الذي أشار يف كتابه "صدمة املستقبل"

إىل املجتمع األمريكي الذي غ َّيب ألوف الشباب عن واقعهم بإدمان املخدرات ،وارتكاب

خمتلف أنواع الفسوق واملوبقات (((،وهنتغتون الذي أكَّد يف كتابه "صدام احلضارات" َّ
أن هذا
ٍ
الصدام ُيدِّ د اإلنسانية بالرصاع والتناحر والفناء؛ نتيجة ما َآل إليه َ
اختالل يف التوازن
العال من
((( فوكوياما ،فرنسيس .التصدع العظيم ،ترمجة :عزة حسني كبة ،بغداد :بيت احلكمة2004 ،م ،ص 7وما بعدها.
((( توفلر ،آلفن .صدمة املستقبل ،ترمجة :حممد عيل ناصيف ،القاهرة :هنضة مرص للطباعة والنرش1990 ،م،
ص 187وما بعدها.
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عال مصنِّع ُم ِ
تكر وآخر م ِ
ستهلك غري ُم ِ
در ٍك ارهتان مستقبل األجيال القادمة واستعبادها،
ُ
بني َ ُ

فتحول اإلنسان من األنسنة إىل التش ُّيؤَّ ،
ولعل الواقع املعيش خري دليل عىل ذلك.
َّ

وإزاء تفا ُقم األزمات والنكبات التي ح َّلت باإلنسان ،فقد كان لزام ًا عليه مواجهتها،
ٍ
والعمل بمختلف الوسائل عىل إجياد خمرج َمكنيٍّ ،
شاف ألزمة احلضارة املقيتة .وعىل
وحل
يتعي عىل العقل ْ
أن يضطلع بدوره يف النقد البنّاء حتى يتجاوز العقالنية
هذا األساسَّ ،

املزيفة التي ُس ِّخرت خلدمة أغراض مؤدجلة ،ويضع حدّ ًا إلخفاقات التطبيق التي أصبحت

َ
ُتدِّ د اإلنسانية ،وللفجوة بني َ
يتعي عىل اإلنسان فتح
عال القيم املثايل
وعال التطبيق .وباملثلَّ ،

تاريخ جديد ينبني عىل عالقات تعدُّ دية حوارية بنّاءة ،يسعى فيها إىل إقامة عالقات إنسانية

ُرسخ ثقافة االحتواء للغريية وتبادل املعارف
تواصلية كونية ،تتجاوز اإلنِّية النفعية ،وت ِّ
الكونية؛ ذلك َّ
أن التاريخ س ُيخ ِّلد لإلنسان فعله احلضاري سلب ًا كان أو إجياب ًا.
القوة احلقيقية التي يمكن ْ
ُؤسس
وال ننسى وجوب التس ُّلح باملعرفة الواعية التي ُت َعدُّ َّ
أن ت ِّ

ثم مع َ
العال أمجع،
ملناخ أخالقي قيمي كوين ،يعيد التوازن وتصالح اإلنسان مع ذاته وغريهَّ ،
فض ً
ال عن اضطالع اجلميع بمسؤولية تنشئة األجيال القادمة عىل الفضائل القيمية الكونية،

لتكون املخالقة هي اجلامعة لإلنسانية قاطب ًة؛ َّ
عي ،وال بدولة
ألن "املخالقة ال تتق َّيد بوطن ُم َّ
ُمدَّ دة؛ فقد يكون وطننا َ
العال بإدارة عاملية كام يكون وطننا قرية بإدارة حملية".

(((

خامتة:

َّ
إن ما يمكن اخللوص إليه من رصد القيم الواردة يف النصوص التأسيسية عامة ،ويف

سورة لقامن بوجه خاص ،هو وجود عالقة جدلية بني اإلنسان والقيم؛ إذ ال قيمة للقيم يف

ذاهتا ،وإنَّام هي تكتسب قيمتها بنسبتها إىل اإلنسان؛ قصد جتسيدها ،وإضفاء صبغة الواقعية
والتطبيق عليها .ويف املقابلَّ ،
فإن اإلنسان ال معنى له وال قيمة خارج املنظومة القيمية؛ فهي

((( عبد الرمحن ،طه .من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،بريوت :املؤسسة العربية للفكر واإلبداع ،ط،2
2016م ،ص.37
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التي ت ِ
ُكسبه القيمة ،وترسم مسار إنسانيته .ويف غياب القيمَّ ،
فإن اإلنسان يفتقد داللته ،بل

ومفهومه البرشي ،فيميس مساوي ًا لبقية الكائنات يف مجودها أحيان ًا ،ويف حيوانيتها أحايني

ُأخرى .وقد تتداخل هذه القيم وتتكامل لتحقيق املقصد األعظم من مقاصد الرشيعة
اإلسالمية ،وهو حتقيق صالح اإلنسان ،ودرء املفاسد عنه .لذا ينبغي لإلنسان ْ
أن يتم َّيز
بالعقالنية واحلكمة؛ تلك احلكمة التي أكَّدهتا سورة لقامن يف ثنايا آياهتا ،وذكرت َّ
أن لقامن
احلكيم قد أوتيها ،ومن أويت احلكمة فقد أويت خري ًا كثري ًا.

لقد انتهى البحث أيض ًا إىل َّ
أن القيم اإلنسانية هي رصح مرتابط البناء؛ فال يمكن

التطرق إىل قيم الرتبية والتزكية ،واحلديث عن قيم
احلديث عن قيم إيامنية -مثالً -من دون
ُّ
التعامل والتواصل مع اآلخر يف إطار التعدُّ دية ،وال يمكن بناء قواعد تشاركية من دون إلغاء

اخلصوصية ،وطمس اهلوية.

الـمستنتَجة أيض ًا َّ
أن القيم اإلسالمية هي السبيل
ومن املستخلصات أو البدهيات ُ

األمثل ،بل والوحيد لصناعة اإلنسان الكامل ،ورأب الصدع األخالقي الذي تشهده اإلنسانية
ّ
التحل هبا ،ومت ُّثلها عىل مستوى الذات والسلوك ،وبخاصة إذا علمنا
املعارصة؛ فال مناص من

َّ
أن الرشع والعقل مع ًا ُيؤكِّدان رضورهتا ،وأنَّه ال نجاة وال فالح يف الدار ْي ِن إال هبا .قال تعاىل:
﴿ﭑﭒﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [لقامن.]5-1 :

إذن ،فصالح البرشية وإصالح الواقع املعيش اليوم بكل إرهاصاته وإشكالياته ،هو

والـمثل األخالقية واحلضارية،
رهني إحياء اإلنسان فينا بانتهاج مسلك القيم اإلنسانية
ُ
ونقلها من املستوى النظري إىل مستوى التطبيق والتم ُّثل فكر ًا وسلوك ًا .وإذا جتاهلت
املنظومات الرتبوية واإلصالحية هذا املعطىَّ ،
فإن البناء لن يكون متين ًا ،وإنَّام مآله إىل االهنيار

تعرضه ألول عاصفة ُتدِّ د كيانه .قال تعاىل﴿ :ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
حلظة ُّ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾

[التوبة.]109 :
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وهذا ما أكَّده أيض ًا ألكسيس كاريل حني قالَّ :
"إن اإلنسان ينمو حينام ُي ِّفزه هدف

أسمى إىل العمل ،وحينام ُيفكِّر يف آفاق شاسعة .وتضحية الذات لن تكون شا َّقة جدّ ًا َملن

تضطرم بني جوانحه الرغبة يف اإلقدام عىل مغامرة عظيمة .ونحسب أنَّه ال توجد مغامرة
شك يف َّ
أمجل وأخطر من جتديد اإلنسان العرصي (((".وال َّ
أن جتديد اإلنسان يتح َّقق بتم ُّثله
للقيم الدينية واإلنسانية ،ونرش ثقافة تواصلية تقوم عىل احلوار اهلادف من دون وصاية،

وتطرف؛ لتحقيق اإلبداع واإلنامء والقطع مع االبتداع والتبعية
واستعالء ،وعنرصية،
ُّ
والتقوقع واالنغالق ،جتسيد ًا لألمانة االستخالفية ،وإعالن ًا لسيادة اإلنسان الوجودية ،وال
سبيل إىل ذلك إال بعودة السالم الداخيل إىل اإلنسان ،وحضور املوازنة بني الروح واجلسد.

فهل ُي ِّقق اإلنسان القيم التي ينشدها ،والسعادة التي يصبو إليها من ذلك ،فينرش

السالم والوئام املطلوبني عىل مستوى حميطه القريب والبعيد ،أم أنَّه سيخضع إلرهاصات

الواقع وإشكالياته التي ال تنتهي ،فيظل دائ ًام يعاين تقهقر املنظومة القيمية ،وتش ُّيؤ اإلنسان يف

أفق أو َ
عال أمسى يعصف بالثوابت القيمية واالجتامعية والرتبوية؟

((( كاريل ،ألكسيس .اإلنسان ذلك املجهول ،تعريب :شفيق أسعد فريد ،بريوت :مكتبة املعارف ،ط،3
1980م ،ص.323
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الفصل الثالث:

االنتظام اإلنساين بني املرجعيتني:
اإلسالمية والغربية

نور الدين اخلادمي

)(1

مقدمة:

يراد باالنتظام اإلنساين انخراط اإلنسان يف النظام بأنواعه ،مثل انخراطه يف نظام

األرسة واملجتمع ،أو نظام األعراف والقوانني .و ُي َعدُّ هذا االنتظام دلي ً
ال عىل إنسانية
اإلنسان ،وقابليته الفطرية والتكليفية ليكون منتظ ًام مع غريه؛ اإلنساين والطبيعي ،بام ُي ِّقق
العيش املشرتك ،والنفع العام .وهو أيض ًا ُيم ِّثل وعي ًا كبري ًا ،وفع ً
قرر
ال مرتتب ًا عىل ذلك؛ ما ُي ِّ

واجب تعزيز قدراته ،وتكثري ثمراته ،يف مسارات الرتبية ،والتقنني ،واإلعالم ،والسياسة،

ونحوها ،ويف مناهج التجديد ،واالبتكار ،والتفعيل للنُّظم ،والدساتري ،واألوعية التثقيفية

واخلدمية املدنية والرسمية.

وتتحدَّ د طبيعة االنتظام اإلنساين ومستوياته ومعادالته بحسب طبيعة املرجعية

اإلسالمية واملرجعية الغربية ،وبمقتىض النظر الفلسفي واالجتامعي والسياقي حلقيقة

اإلنسان ،ومكانته ،ورسالته يف الوجود.

وتربز أهم إشكالية يف املواءمة بني هاتني املرجعيتني يف االنتظام اإلنساين ،وجريانه يف

الواقع واحلياة ،يف نُظم خمتلفة وسياقات حتكمها اخللفيات الفلسفية واملناهج العملية التي قد
ال تُوافِق -بالرضورة -اإلنسان املسلم بمقتىض إيامنه واعتقاده ،وخلفيته الفكرية والسلوكية

واحلضارية ،فجاء هذا البحث لتأسيس الوعي باالنتظام اإلجيايب ،وحتقيق األقدار العالية من
املوافقات واملشرتكات يف هذا االنتظام.

((( أستاذ التعليم العايل ،متخصص يف أصول الفقه ومقاصد الرشيعة ،وزير الشؤون الدينية األسبق يف تونس.
الربيد اإللكرتوين.nourelkhadmi@yahoo.fr :
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وتربز إشكالية ُأخرى ،هي وعي اإلنسان املسلم باالنتظام االجتامعي والسيايس

واحلضاري ،عىل غرار انتظامه التع ُّبدي واملسجدي الذي حيظى بوعي أكرب وعمل أدوم،
بموجب املوروث الرتبوي واملدلول العلمي الفقهي الذي جرت به عادة االنتظام ،وارتاحت

إليه يف أدبيات التف ُّقه ورسديات اإلرشاد الدينيُّ .
وحل هذه اإلشكالية حمكوم بمدى قدرة
العلامء والفاعلني الرتبويني واإلصالحيني عىل تأسيس وعي شامل بحقيقة االنتظام الذي
جيري يف املجتمع ،والسوق ،واإلدارة ...كام جيري يف املسجد ،واملسعى ،واملطاف ،وعرفة،
ومنى؛ فهو يبدو جل ّي ًا يف العبادة ،واملعاملة ،والعامرة ،واحلضارة ،وهو مقصود الدِّ ين ،ومراد

أي قانون أو نظام هيدف إىل تنظيم املجتمع ،وإدارة
الشارع ،ومصلحة اإلنسان ،ومقتىض ِّ
احلياة ،ومنع الفوىض والعبث.

ومن اإلشكاليات أيض ًا ما يتع َّلق بانتظام األفكار واملناهج واملؤسسات واملسارات يف

نُظم املعرفة ،وهياكل اإلدارة ،ومسارات التنمية ،وجماالت الشأن العام؛ سياسي ًا ،وجمتمعي ًا،

وثقافي ًا .واجلواب عن ذلك يتحدَّ د بنا ًء عىل الوعي العميق بحقيقة االنتظام ،بوصفه أمر ًا

ورشد ،وموضع اتفاق إنساين
من الدِّ ين،
ومقتىض من االجتامع اإلنساين ،ومستلزم عقل ُ
ً

والتدرب املستمر
وتعارف اجتامعي .ويتحدَّ د أيض ًا بحسب الفعل الصالح ،واألداء املتقن،
ُّ
عىل النظام منذ دوائره الرتبوية والتعليمية األُوىل بمنتظم األرسة واملدرسة ،ونُظم التلقني
الـمبكِّرة والعادة احلسنة واملراكمة املوصولة.
والتدريب منذ التنشئة ُ

أوالً :االنتظام األُرسي بني املرجعيتني :اإلسالمية والغربية

ُت َعدُّ األرسة النواة اإلنسانية األساسية يف الوجود اإلنساين ،واخللية االجتامعية

الرضورية لقيام نظام البرش ،واستمرار عيشهم ،وحتقيق مصاحلهم و َأ ْمنهم .وتتحدَّ د ماهية

األرسة وخصائصها ووظائفها بنا ًء عىل مرجعية ذلك؛ فلسفي ًا ،وقانوني ًا ،وواقعي ًا ،وتتفاوت
مقارباهتا يف الكون ،واحلياة ،واألدوار االجتامعية ،واإلسهام احلضاري ،بمقتىض ذلك كله،
وبموجب تفاوت األنظار واملناهج واإلمكانيات والتحديات يف ذلك.
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 -1األُرسة يف املرجعية اإلسالمية:

ُت ِّثل املرجعية اإلسالمية لألرسة رؤيتها الكلية ،ووضعها يف أصول الدِّ ين والفطرة

والعقل ،ويف الوجود الكوين بموجب ذلك .و ُت َعدُّ األرسة أحد أنواع اجلمع اإلنساين يف إطار

جنس املخلوقات عىل خمتلف أنواعها؛ يف مقابل اخلالق الواحد سبحانه .واجلمع اإلنساين هو
األرسة املمتدة ،والقبيلة ،واجلمع الوطني واإلقليمي والقطاعي املهني والتخصيص ،وغري

ذلك .واألرسة هي اخللية األساسية هلذا اجلمع اإلنساين بمنظور الدِّ ين ،والفطرة ،والعقل،

إنا تقوم عىل مبدأ الزوجية .قال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ﴾
وال ُعرف ،والقانونَّ ...

[النجم ،]45 :وقال سبحانه﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢ ﴾ [النساء .]1 :وهي تقوم أيض ًا عىل األمومة ،واألبوة ،والبنوة .قال تعاىل﴿ :ﯳ

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ﴾ [النساء ،]11 :وقال ﴿ :ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ﴾ [النحل.]72 :

ِ
والعرض،
فاألرسة تقوم عىل رابطة الزواج الذي هيدف إىل حفظ النسل والنسب

وحتقيق النفع الزوجي بنا ًء عىل احلاجة اخلاصة يف ذلك ،مثل :احلاجة اجلسدية ،واجلنسية،
والسند ،ومحاية املجتمع اإلنساين
والنفسية ،واخلدمية ،وحتقيق حاجة األرسة بحفظ اجليل َّ

من التآكل الوجودي أو الوظيفي.

تناسب مراد اخلَلق والتكوين ملقصود األمر والتكليف .قال تعاىل:
وهي دليل عىل ُ
﴿ﮞﮟﮠﮡ ﮢ﴾ [األعراف .]54 :ويتعي عىل الذين يريدون تغيري الترشيع يف األرسة ِ
والعدَّ ة
َّ
والزواج ْ
غيوا -قبل ذلك أو معه -اخلَلق ،والتكوين الفيزيولوجي والسيكولوجي،
أن ُي ِّ
واهلرمونات .وهذا حمال؛ ألنَّه حق للخالق املتعايل.

أساس حضارهتا
قال الشيخ حممد الطاهر بن عاشور" :انتظام أمر العائالت يف األُ َّمة
ُ

وانتظام جامعتها ،فلذلك كان االعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الرشائع البرشية كلها.
وكان ذلك من أول ما َعنِ َي به اإلنسان املدين يف إقامة أصول مدنيته بإهلام إهلي ...وجاءت
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َ
أعدل
رشيعة اإلسالم مهيمنة عىل رشائع احلق ،فكانت األحكام التي رشعتها للعائلة

وأو َث َقها ،وأج َّلها".
األحكامْ ،

(((

بمجرد وجودها الدنيوي ،وإنَّام
وخصوصية األرسة يف اإلسالم ال جيعلها تتع َّلق فقط
َّ
تتع َّلق أيض ًا بامتدادها األُخروي؛ فهي إضاف ًة إىل كوهنا مستمرة يف َ
عال الوجود الكوين ،قائمة يف
الدنيا بنظامها املرشوع ،تعيش يف اآلخرة بتجدُّ د رابطة أعضائها ممَّن كُتِب هلم الفالح يف اآلخرة؛
لذا جاء الدِّ ين ُّ
حيث الناس عىل حتقيق ضامنات ذلك االستمرار األرسي األُخروي .قال تعاىل:

﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ [التحريم ،]6 :وقال سبحانه﴿ :ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ﴾ [الطور .]21 :ويف ذلك إشارة
مهمة ت ِ
ٍ
إنسان إذا
ُؤذن بتجدُّ د االجتامع األرسي يف دار اخللود .وكام يقول ابن عاشور" :ك ُّل

ِ
صل له بام يشاهدُ ِمن ن ِ
ٍ
َل َف َت ِذهنَه إىل و ِ
جود ِه َع ِل َم أ َّن ُه ُوجو ٌد َم ٌ
األبناء َع ِن
َشأة
ْ
سبوق ُبوجود َأ ٍ ُ ُ
ُ
ُ
ِ
اآلباء ،في ِ
وق ُن َّ
أن هلذا النَّو ِع َأ ْص ً
ال ّأو َل َينتهي إليه نُشوؤه (((".إضاف ًة إىل ارتباط األرسة يف
ُ
املرجعية اإلسالمية باألخالق؛ فهي كام يقول طه عبد الرمحن" :منشأ العالقة األخالقية بني

الناس مجيع ًا بحق ،بحيث ال عالقة إنسانية بغري أخالق ،وال أخالق بغري أرسة".

(((

 -2األرسة يف املرجعية الغربية:

ال يمكن يف هذه العجالة حتديد ماهية األرسة وكُنهها يف مرجعية الغرب؛ بسبب تعقيد

هذه املرجعية ،وضخامة مواردها ،وتعدُّ د مساراهتا ،وتفاوت تعبرياهتا ،وتداخلها وتناقضها

يف أحيان كثرية؛ الختالف اخللفيات الفلسفية والسياقات احلضارية ،واتساع الرقعة

اجلغرافية ،وتعدُّ د النُّظم واملناهج القانونية واملعرفية واالجتامعية .ونحسب َّ
أن ذلك حيتاج إىل
عمل علمي دقيق ُم ْض ٍن ،ومنهج استقرائي ومقارين واستنتاجيَّ .
األوىل يف هذا املضامر
ولعل ْ

هو االكتفاء بعرض مالمح عامة ،واستخالصات خمترصة؛ لتقدير املوقف من األرسة َوفق

((( ابن عاشور ،الطاهر .مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،األردن :دار النفائس للنرش والتوزيع ،ط،2
1421ﻫ2001/م ،ص.430
((( ابن عاشور ،الطاهر .التحرير والتنوير ،تونس :دار التونسية للنرش1984 ،م ،ج ،1ص.359
((( عبد الرمحن ،طه .روح احلداثة ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط2006 ،1م ،ص.100
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املرجعية الغربية يف بعض جت ّلياهتا احلالية ومساراهتا احلديثة يف االنتظام اإلنساين واملجتمعي
تأرجح األرسة الغربية بني األرسة اإلنسانية الفطرية القائمة
والقانوين .وهذا املوقف هو
ُ
عىل طبيعة االجتامع الزوجي والذري والوظائف الدينية واملعاشية املتفاوتة ،واألرسة التي

انت ُِزعت منها خصيصة اإلنسانية من جهة التكريم ،والتكليف ،والقيم ،واألدوار اإليامنية

والرتبوية والترشيعية التي هتدف إىل حفظ مراد اخلالق من الوجود اإلنساين ،وحتقيق مصالح

املخلوق ومنافع الناس .فباملعنى األول للموقف من حيث اإلمجال ،يتناسب وجود األرسة

مع موروث الدِّ ين ،ومقتىض الفطرة ،ومتطلبات التعايش والتعارف والتعاون ،فتكون بذلك

قد حافظت عىل قدْ ر من الدور واألثر ،وصارت قادرة عىل التجاوز والتحسني والتطوير بام
ُي ِّقق مرادها الرشعي ونفعها اإلنساين.

أ ّما باملعنى الثاين -من حيث اإلمجال أيض ًا -فيتعارض وجود األرسة ودورها مع

كليات التوجيه الديني ،وفلسفة حقيقة اإلنسان ،بمقتىض ما آلت إليه األرسة يف بعض بالد
الغرب من التيه احلضاري ،واإلفراط املادي واملتاعي ،واالنحراف عن مسارات األرسة يف
التنشئة ،واالنتساب ،والتعهد بالرعاية ،وحفظ النسب ِ
والعرض ،وتعاقب األجيال بتوازن
ُّ
ور ِحي ونحوه.
عددي ،وتواصل عاطفي َ

فقد أعلن صاحب كتاب "صدمة املستقبل" -مثالً -عن الكاتب فريدناند لدبريج َّ
أن

األرسة يف الغرب "تقرتب من نقطة االنقراض التام" ،وأكّد اختصايص التحليل النفيس

ويليام وولف َّ
أن "األرسة قد ماتت بالفعل ،فيام عدا العام األول أو العامني األولني من

تنشئة الطفل"َّ ،
وأن "هذه سوف تصبح وظيفتها الوحيدة".

(((

وأشارت إحدى الدراسات إىل َّ
أن اململكة املتحدة تشهد أكثر حاالت التفكك األرسي
يف َ
العال الغريب ،حيث َّ
إن َمن يعيش ِمن األبناء مع والدهيم ال ُيم ِّثلون إال ما نسبته  68يف املئة.

وجاءت اململكة املتحدة يف املرتبة الرابعة ،يف تصنيف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،

((( توفلر ،ألفني .صدمة املستقبل :املتغريات يف عامل الغد ،ترمجة :حممد عيل ناصف ،القاهرة :اجلمعية املرصية
لنرش املعرفة والثقافة العاملية ،ط1990 ،2م ،ص.249
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وسبقتها بلجيكا ،والتفيا ،وإستونيا ...وتقول مؤسسة الزواج الربيطانية َّ
إن اإلحصاءات

روع هو التفكُّك األرسي".
تظهر أعراض "وباء ُم ِّ

(((

وقد كتبت ليزيل وايت عن انخفاض معدالت الزواج يف بريطانيا ،قائلةَّ :
"إن مؤسسة

الزواج تكاد ختتفي يف بالدنا ،فقد أصبح اإلقبال عىل الزواج أقل ويف سن متأخرة ،وارتفعت
نسبة الطالق حتى وصلت  40باملائة ،وهي أعىل نسبة يف أوروبا (((".وتُؤكِّد اإلحصائيات

َّ
أن ما نسبته  71يف املئة من األمريكيني الذين يرتبط بعضهم ببعض ،ويعيشون مع ًا منذ عام

1999م ،مل يتزوجوا إليامهنم بفشل الزواج.

(((

ووصل احلال يف بعض بالد الغرب إىل تقنني زواج املثليني؛ أي زواج الرجل بالرجل،

َ
العال يسمح بزواج
وزواج املرأة باملرأة .وقد أصبحت هولندا عام 2001م أول بلد يف

املثليني ،ويعطيهم احلق يف تبنّي األطفال .ويف عام 2003م ،أجاز الربملان البلجيكي زواج
وس ِمح هلم عام 2006م بتبنّي األطفال .ومن البلدان الغربية التي جتيز زواج املثليني
املثلينيُ ،

أيض ًا إسبانيا ،وكندا ،والسويد ،والنرويج ،وفرنسا التي سمحت به عام 2013م ،واململكة
املتحدة ولكسمبورغ عام 2014م (((.وأغرب ما حصل من صور هذا االنحدار الفطري يف

َ
العال الغريب زواج رئيس لكسمبورغ بصديقه البلجيكي يف أيار/مايو عام 2015م.

(((

((( مقال محل عنوان" :ارتفاع معدالت التفكك األرسي يف اململكة املتحدة" ،منشور يف موقع  bbcعريب،
بتاريخ  /29ديسمرب2012 /م.
((( مطبقاين ،مازن صالح .الغرب من الداخل :دراسات للظواهر االجتامعية ،الرياض( :د.ن) ،ط،2
1425ﻫ2005 /م ،ص.30
((( زمزمي ،حييى .املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان يف القرآن ،ص ،73بحث منشور عىل موقع مركز تفسري
للدراسات القرآنية:
http: //www.library.tafsir.net/book/6166

((( مقال محل عنوان" :هذه الدول تسمح بزواج املثليني" ،منشور يف موقع قناة احلرة:

https: //www.alhurra.com/a/same-sex-marriage/373839.html

((( مقال محل عنوان" :رئيس وزراء لكسمبورغ يتزوج بصديقه" ،منشور يف موقع فرنس  ،24بتاريخ /16
مايو2015 /م.
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 -3االنتظام األرسي بالنوع االجتامعي "اجلندر":
ُي َعدُّ "اجلندر" أو "النوع االجتامعي" مصطلح ًا فكري ًا يراد به تقرير انتظام إنساين غريب

خارج إطار االنتظام البرشي الفطري املستقر عىل َم ِّر العصور .وفكرة هذا اجلندر هي
إحداث نوع ثالث من البرش ،ليس بالذكر واألنثى ،وإنَّام هو هبوية جنسية ،وأدوار اجتامعية،
وأذواق ذاتية ،تأيت عىل خالف اهلوية اجلنسية الذكرية أو األنثوية ،واألدوار املرتتبة عليها،

َوفق رؤية فلسفية ،وإجرائية ،وسياقية ،و ُعرفية.
أ -تعريف اجلندر:

عرفته املوسوعة
اجلندر :هو اسم ُيط َلق عىل الرجل واملرأة من دون تفريق بينهام .وقد َّ

الربيطانية" :بشعور اإلنسان بنفسه كذكر أو أنثى ال يرتبط فيها اإلنسان بخصائصه

العضوية ،لذلك َّ
فإن اهلوية اجلندرية ليست ثابتة بالوالدة ،بل تُؤ ِّثر فيها العوامل النفسية
واالجتامعية".

(((

ومما جاء يف قانون حقوق اإلنسان يف أنتاريو كندا Ontario’s Human

" Rights Codeترتبط اهلوية اجلنسية (اجلندر) بإحساس الفرد بنفسه وإحساسه بأنه ذكر

أو أنثى .وختتلف هوية الشخص االجتامعية عن توجهه اجلنيس الذي يتمتع بحامية القانون،
وقد ختتلف هوية األشخاص االجتامعية عن جنسهم عن الوالدة ،وقد تتضمن املتحولني
جنسي ًا واملتغريين جنسي ًا وثنائيي اجلنس وحمبي ارتداء مالبس اجلنس اآلخر".

(((

فعرفت اجلندر بأنَّه وصف اخلصائص التي حيملها الرجل
أ ّما منظمة الصحة العاملية َّ
(((
قصد به أيض ًا األدوار التي صنعها املجتمع.
واملرأة عىل أساس َّأنا صفات ُمركَّبة اجتامعية ،و ُي َ
فعرفته بأنَّه العالقات والفوارق االجتامعية ،ورأت أنَّه ليس مرادف ًا
وأ ّما هيئة اليونسكو َّ

ملصطلح "اجلنس" الذي يشري فقط إىل الفوارق البيولوجية بني الرجال والنساء ،بل يستخدم

((( جمموعة من العلامء .سيداو :رؤية نقدية من منظور رشعي ،األردن :مجعية العفاف2011 ،م ،ص.97
((( انظر الرابط :اهلوية اجلنسية .../www.ohrc.on.ca/ar
(3) https: //www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/glossary/en/
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يف حتليل األدوار .وهذه األدوار اجلندرية هي سلوكات مكتسبة تتأ َّثر بالعوامل االجتامعية.

(((

إذن ،فنحن أمام مصطلح غريب ُم َبهم م ّطاط ،حيمل يف ط ّياته مفهوم ًا غريب ًا خطري ًا
ِ
ِ
ِ
ينص
ُمصادم ًا للفطرة البرشيةُ ،متناقض ًا مع سنن اهلل الكونيةُ ،مافي ًا للحقيقة الواقعية؛ إذ ُّ
هذا املصطلح عىل َّ
أن الفروق بني الذكر واألنثى ليست عضوية ،وإنَّام هي اجتامعية مكتسبة

متغرية ،ليخ ُلص -يف هناية املطاف -إىل إقرار نوع جديد يف املجتمع ،هو "النوع االجتامعي"،

ال عن مصطلح "اجلنس" ،ويرفض -يف الوقت نفسهْ -
يكون بدي ً
أن يكون لفظ "اجلنس"

مرادف ًا للفظ "اجلندر" .أ ّما وصفنا له بامل ّطاط فألنَّه يشمل يف معناه اإلقرار بالشواذ،

واالعرتاف بحقوقهم ،وخلطهم باألسوياء.
ب -أصول اجلندر الفكرية والقانونية:

كل الوثائق الدولية التي تتحدث عن اجلندر تؤكد أن اهلدف هو إنقاذ النساء حتديد ًا-

من عدم حصوهلن عىل تكافؤ الفرص واملساواة من الرجال .فاهلدف يف هناية املطاف هو
املساواة الكاملة بني اجلنسني.

تتم َّثل اخللفية الفكرية التي أسهمت يف ظهور هذا املصطلح يف مبادئ املذاهب

الفلسفية الغربية احلديثة ،مثل :العقالنية التي تؤمن بالعقل ،وقدرته عىل إدراك احلقيقة،
واإلحاطة بكل يشء من دون عون خارجي يأتيه من القلب أو الدِّ ين (((،والفلسفة املادية

التطور".
بقاعدهتا األساسية "الوضعية النظرية" ،ورافدهيا" :الوضعي العلمي" ،و"مذهب
ُّ
وقد كان هلذه الفلسفة املادية األثر الواضح يف خمتلف جماالت احلياة األوروبية؛ فعىل الصعيد

قوضت هذه الفلسفة أركان العقيدة املسيحية بعد ْ
مهدت هلا العقالنية الطريق
أن َّ
االجتامعيَّ ،
ِ
تنازع
بمن فيها اإلنسانُ -خ ِلقت نتيجة ُإىل ذلك؛ فالكون ُخلق مصادفة ،واألنواع احل َّية َ
انظر الرابط:

(1) Unesco’s Gender Mainstreaming Implementation Framework

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/1.%20Baseline%20Definitions%20of%20key%20gender-related%20concepts.pdf

((( صليبا ،مجيل .املعجم الفلسفي ،بريوت :دار الفكر اللبناين1982 ،م ،ج ،2ص.90
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البقاء ،واالنتخاب الطبيعي .وتبع ًا لذلك ،مل تعد األخالق نابعة من الدِّ ين أو الفلسفة املثالية،

وإنَّام صارت نابعة من املجتمع الذي أ َّله املادة ،وعكف عىل عبادهتا.

(((

ونتيجة هلذه الفلسفات؛ ظهرت خطابات فكرية تدعو إىل هدم األرسة ،وقد تصدَّ رها

اخلطاب املاركيس األرثوذكيس ،واخلطاب النسواين األنجلوسكسوين .أ ّما األول فرأى يف
الزواج استالب ًا ،ويف األرسة بني ًة َي ِ
سرت ُّق فيها الرجل املرأة .وأ ّما الثاين فهو الفكر املدافع عن

النوع االجتامعي.

(((

خيص استخدام هذا املصطلح يف املواثيق واملعاهدات الدولية ،فقد اعت ُِمد بدء ًا
ويف ما ُّ

بمؤمتر السكان يف القاهرة عام 1994م ،بالرغم من غموض معناه األساس لكثري من الدول
ثم استخدم عىل نطاق واسع يف مؤمتر بكني للسكان الذي ُع ِقد
التي مل تفهم جيد ًا املقصود بهَّ .
ِ
(((
مرة من دون إعطاء تعريف له.
عام 1995م؛ إذ ُذكر املصطلح (َّ )254

وقد تبنّى صندوق األُمم املتحدة اإلنامئي للمرأة (اليونيفيم) هذا املصطلح أيض ًا،

فأطلق مبادرة برنامج متابعة ما بعد بيجني عام 1996م ،بالتعاون مع االحتاد األورويب،

وكان من أهدافه تعزيز اآلليات املعنية باملرأة ،وترمجة منهاج عمل بكني إىل اسرتاتيجيات

وخطط عمل وطنية ،ودعم التخطيط اجلندري ،ودمج قضايا النوع االجتامعي يف التنمية

الشاملة؛ لزيادة مشاركة املرأة يف صنع القرار. أ ّما وثائق مؤمتر روما عام 1998م بخصوص
ٍ
حماولة لتجريم القوانني التي تعاقب عىل
فإنا تكشف عن
إنشاء املحكمة اجلنائية الدوليةَّ ،
تضمنت توصيات الدول الغربيةَّ :
"أن كل تفرقة أو عقاب عىل أساس
الشذوذ اجلنيس؛ إذ
َّ
اجلندر يشمل جريمة ضد اإلنسانية".

(((
(((
(((
(((

(((

الشوايش ،سليامن" .ما داللة مصطلح النوع االجتامعي؟" ،جملة اهلداية ،تونس :املجلس اإلسالمي األعىل
بتونس ،عدد ،200ربيع الثاين/مجادى األوىل/مجادى الثانية 1438ﻫ ،جانفي/فيفري /مارس 2017م،
ص.33
عبد الرمحن ،طه .روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص.111-100
طالبي ،رسور" .مفهوم املساواة اجلندر" ،بتاريخ 2014/3/3م ،منشور يف موقع جيل البحث العلمي.
املرجع السابق.
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ت -صورة "اإلنسان اجلندري" يف املرجعية اإلسالمية:

َّ
إن مصطلح "اجلندر" وما يرتتَّب عليه من تشكُّل كيان غريب عن الطبيعة البرشية
(اإلنسان اجلندري) ،هو م ِ
صادم للفطرة اإلنسانية ،ومراد اهلل تعاىل من اخلَلق .قال
ُ
تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ﴾ [النجم ،]45 :وقال سبحانه﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﴾ [النساء.]1 :

روجون
فهذه النظرية -حقيق ًة -مرفوض ٌة مجل ًة وتفصيالً ،ومردود ٌة رشع ًا وواقع ًا.
والـم ِّ
ُ

هلا يصادمون بذلك مؤسسة من أعظم املؤسسات ،هي مؤسسة األرسة ،التي حرص اإلسالم
عىل بنائها املتني ،وترسيخ قواعدها ،وتثبيت أركاهنا ،لتكون رافد ًا منيع ًا ،وكيان ًا ثابت ًا م ِ
ثمر ًا؛
ُ
ذلك ّ
أن مصطلح "األرسة" الوارد ذكره يف بنود االتفاقيات الدولية ووثائق املؤمترات
األُممية خيتلف متام ًا ،ويتباين عن مفهوم "األرسة" املعروف الذي ات ُِّفق عليه؛ ديان ًة ،وأعراف ًا،
ٍ
ِ
اللذين
تتكون من الرجل واملرأة،
وترشيعات ،وواقع ًا ،والذي يراد به األرسة الفطرية التي َّ
يرتبطان بعقد الزواج ،وتتوزع بينهام األدوار والوظائف.

أ ّما األرسة املقصودة يف اجلندر ،التي ُذ ِكرت يف بعض نصوص املواثيق الدولية ،فتختلف

اختالف ًا كام ً
ال عن املفهوم السابق لألرسة الفطرية؛ فنحن أمام أرسة متعددة األنامط ،قائمة

عىل اجلندر ،وهي بذلك تتحدَّ ث عن اقرتان بني رجلني ،أو امرأتني ،أو عشيقني ،يكون فيه
اجلميع متساوين يف احلقوق واحلريات ...واحلقيقة أنَّه يستحيل عىل العقل خت ُّيل هذه األرسة

ثم تبنّي أبناء (ذكور أو
اجلندرية املزعومة ،التي تقوم عىل اقرتان بني رجلني أو امرأتنيَّ ،

شوه املمسوخ.
الـم َّ
ثم إطالق اسم أرسة عىل هذا االجتامع ُ
إناث)َّ ،

َّ
إن األرسة يف اجلندر تدعو إىل فوىض القيم ،وقلب نظام األرسة ،وترفض التقسيم

الفطري لألدوار ،أو التوزيع الطبيعي للوظائف بني الزوجني ،وتعتربه أدوار ًا نمطي ًة،

تتعرض له املرأة ،وهي بذلك تعصف بالثوابت اخلاصة
وتنادي بتغيريه بزعم أنَّه ُيم ِّثل عنف ًا َّ

باألرسة .فقوامة الرجل ،ومسؤولية اإلنفاق املنوطة به ،ورعاية األم ألرسهتا ،وشعورها

وتفرغها ألوالدها؛ كلها أدوار جامدة تقليديةُ ،ت ِّثل عنف ًا ُمس َّلط ًا عىل املرأة،
باألمومة،
ُّ
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ال ملجهودها وطاقاهتا اإلبداعية ،بمقتىض منظور اجلندر ،فض ً
وتكبي ً
ال عن اعتبارها مؤسسة

لقهر املرأة؛ هذه املرأة التي ينظر إليها املثليون بوصفها كائن ًا منعزالً ،ال عالقة له بأرسة ،أو
جمتمع ،أو مرجعية.

غري َّ
أن التقسيم الفطري الطبيعي لألدوار بني الزوج والزوجة ،وقيادة األرسة ،وقيامها

عىل جناحني :خارجي ،وداخيل؛ هو -يف احلقيقة -ضامنات ودروع وضعها اإلسالم للحفاظ

عىل كيان األرسة واستقرارها وأمنها ،وحتقيق مصالح اإلنسان؛ سواء كان هذا اإلنسان زوج ًا،

أو زوج ًة ،أو أبنا ًء ،فض ً
ال عن حتقيق مصالح املجتمع .ففي استقرار األرس ،وتوازهنا ،وترابط

سمونه األدوار
أفرادها ومتاسكهم ،مصلحة عامة تطال املجتمع ومؤسساته وهياكله .أ ّما ما ُي ّ
النمطية ،وسلطة األب ،ووظيفة األم ،وعالقتها بالربح واخلسارة" ،فعمل املرأة يف بيتها

كزوجة وأم عمل غري مربح"((( من وجهة نظرهم ،واملساواة امليكانيكية يف البيت والعمل،
ُعب عنهام مقولة:
واحلرية اجلنسية ا ُمل َّ
روج هلا بدعوى الصحة اجلنسية والصحة اإلنجابية ،التي ت ِّ
َ
العال
"جسد املرأة ملك هلا"؛ كل ذلك هو -يف احلقيقة -سهام مسمومة ،تعصف باألرس يف

اإلسالمي واإلنساين ،وترمي هبا يف املصري املجهولُ ،
وت ِّول العالقة الزوجية املبنية عىل املودة

ؤسس
والرمحة إىل عالقة تصارعية ،يصارع فيها أحدمها اآلخر لفرض السيطرة واهليمنة؛ ما ُي ِّ

يتحول دفء األرسة واطمئناهنا
ثم بني الزوجني ،بحيث
َّ
لنظرية حتمية الرصاع بني اجلنسنيَّ ،

ٌّ
فـ"كل يفعل ما بدا له".
ومتاسكها إىل حلبة رصاع ،وكيان ُمهدَّ م األركان ،خمتل التوازن؛

وقد عمل جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف األردن ،واالحتاد

العاملي لعلامء املسلمني وجممع البحوث اإلسالمية يف األزهر الرشيف ،عىل تفنيد ما جاء
يف هذه القرارات ،وشجبها ،ورفضها رفض ًا مطلق ًا ،والطلب إىل األُمم املتحدة احرتام

التنوع الديني ،واخلصوصية الثقافية ،وإرادة الشعوب وأعرافهم ،معتربين َّ
أن ما ورد يف
ُّ
هذه االتفاقية (املادة السادسة عرشة ،وبعض البنود األُخرى) يلغي متام ًا معنى األرسة،
وهيدم كياهنا وثوابتها ،رافضني حماولة عوملة األرسة ،وتصدير املشكالت الغربية األرسية

َ
العال اإلسالمي.
واالجتامعية إىل

((( وثيقة مؤمتر املرأة العاملي السابع ،مؤمتر املرأة يف بكني.
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ثاني ًا :االنتظام اإلنساين احلر الفردي بني املرجعيتني :اإلسالمية والغربية
عمق طبيعة
عرف هذا االجتاه باحلريات اإلنسانية الفردية ،واالنتظام عىل َوفقها ،بام ُي ِّ
ُي َ

عبت عنها فلسفات عدَّ ة يف سياقاهتا
عرف بالفردانية والذاتية التي َّ
اإلنسان الفردية ،أو ما ُي َ

الـمتع ِّلقة هبا.
وأطرها الفكرية ُ

 -1احلريات الفردية يف املرجعية الغربية:
أ -تعريف املذهب الفردي:
املذهب الفردي هو مذهب يقوم عىل مبدأ "متجيد الفرد واعتباره حمور النظام السيايس،

فالدولة والسلطة ما هي إال أداة خلدمة وحتقيق مصاحله وضامن حرياته .والفرد بحقوقه

وحريته هو الغاية من النظام السيايس ،ومن َث َّم يكون هدف اجلامعة ُمنص ّب ًا عىل إسعاد الفرد

وإطالق حرياته .أ ّما إذا كانت هناك قيود قد حدَّ ت من النشاط الفرديَّ ،
فإن اهلدف منها هو
إخضاع استعامل احلقوق الفردية لواجبات حتقيق مصلحة اجلامعة التي ال تعدو ْ
أن تكون

سوى حاصل مجع مصالح األفراد".

(((

ويضع املذهب الفردي حدود ًا للسلطة احلاكمة أو الدولة يف التعامل مع احلريات

الفردية لألشخاص .فإذا كان هذا املذهب قد قام أساس ًا عىل إعالء شأن الفرد بوصفه

يتعي حتديد نشاط السلطة احلاكمة يف
الـمن َّظم ،فإنَّه َّ
احلقيقة األُوىل التي سبقت املجتمع ُ
أضيق احلدود وامليادين حتى يدع للفرد أوسع املجاالت ملبارشة نشاطه .وبحسب املذهب

الفرديَّ ،
فإن وظيفة السلطة احلاكمة ال تتعدّ ى نطاق الدولة احلارسة القائمة عىل محاية األمن
اخلارجي والداخيل ،وحتقيق العدالة .فام عدا ذلك مرتوك لألفراد ،يبارشونه بحرية تامة من

دون أدنى ُّ
تدخل من السلطة احلاكمة؛ ألنَّه حمظور عليها ذلك.

(((

عمـان :دار الثقافة للنرش والتوزيع،
((( اخلطيب ،نعامن أمحد .الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوريّ ،
ط1432 ،7ﻫ2011 /م ،ص.105 -104
((( املرجع السابق ،ص.105
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وهبذا يكون املذهب الفردي قد أرسى مبدأين :احلرية ،وعدم ُّ
تدخل الدولة.

(((

ب -تعريف احلريات الفردية:

التعرض
بأنا امتيازات خاصة لألفرادُ ،ي َظر عىل السلطة
ُّ
ُعرف احلريات الفردية َّ
ت َّ

هلا (((،وتتمتع بطابع دستوري .وترتبط هذه احلريات بحقوق الفرد ،برصف النظر عن انتامئه

أي فئة اجتامعية ،وهي ختتلف عن حقوق اجلامعة التي ختتص
االجتامعي ،أو عدم انتامئه إىل ِّ
بحقوق فئة معينة من املجتمع (((.وقد ُأ ِ
طلق عىل احلقوق واحلريات يف عرص ازدهار املذهب
ُ َّ
الفردي اسم احلقوق واحلريات الفردية ،عىل أساس أنا مقررة لتمتع الفرد هبا .و ُأ ِ
طلق عليها
َّ ُ َّ

أيض ًا اسم احلقوق املدنية للداللة عىل مضموهنا؛ ذلك َّ
أن الفرد هو عضو يف مجاعة مدنية

ُمن َّظمة .غري َّ
أن أكثر األسامء تداوالً هلا يف الدساتري احلديثة هو احلقوق واحلريات الفردية؛

ألنا تكفل امتيازات األفراد يف مواجهة السلطات العامة ،وتضمن املساواة من دون متييز أو
َّ
تفرقة بني املواطنني.

(((

 -2احلريات الفردية يف املرجعية اإلسالمية:

حرة ،بحيث خيتار ما يشاء؛ إذ احلرية كام يقول
حر من حيث املبدأ ،وله إرادة َّ
اإلنسان ٌّ

الشيخ ابن عاشور" :خاطـر غريزي فـي النفوس البرشية ،فيها نامء القوى اإلنسانية من

تفكيـر وقول وعمل ،وبـها تنطلق املواهب العقلية متسابقة فـي ميادين االبتكار والتدقيق،

فال يـحق ْ
أن تُسام بقيد إال قيد ًا ُيد َفع به عن صاحبها رض ثابت ،أو ُيـج َلب به نفعه".

(((

((( عبد الوهاب ،حممد رفعت .مبادئ النظم السياسية ،بريوت :منشورات احللبي احلقوقية2002 ،م ،ص.248
((( السنويس ،السنويس حممد« .مفاهيم وضوابط حول احلقوق واحلريات العامة» ،بتاريخ  /10نوفمرب/
2016م ،منشور يف موقع إسالم أون الين.
((( املوسوعة احلرة ويكيبيديا «حقوق فردية».
((( عبد اهلل ،بسيوين عبد الغني .النظم السياسية والقانون الدستوري ،اإلسكندرية :منشأة املعارف1997 ،م،
ص.240
((( ابن عاشور ،حممد الطاهر .أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ،تونس -اجلزائر :الرشكة التونسية للتوزيع،
املؤسسة الوطنية ،ط( ،2د.ت) ،ص.163
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وهي مقصد من مقاصد الرشيعة اإلسالمية .يقول ابن عاشور يف هذا الشأن" :ذلك َّ
أن
ترصفهم يف أنفسهم مقصد أصيل من مقاصد الرشيعة ،وذلك هو املراد
استواء أفراد األُ َّمة يف ُّ

باحلرية (((".وهذا منوط بمسؤولية اإلنسان وأهليته ،وهو جيازى بنا ًء عىل ذلك .قال تعاىل:

﴿ﰅﰆﰇﰈﰉﰊ﴾ [املدثر.]38 :

وج َّل﴿ :ﰆﰇ
و ُين َظر إىل حرية الفرد يف ضوء حق اهلل تعاىل ،وحقوق الناس .قال َع َّز َ

ﰈﰉﰊ﴾ [الصافات .]24 :فحرية اإلنسانْ ،
وإن بلغت يف اإلسالم مرتبة الرضورة

فإنا حمكومة بحقوق اهلل سبحانه وتعاىل ،التي هي حدود الرشيعة ،ومعاملها،
والفريضةَّ ،

وفلسفتها يف الترشيع .وهبذا االتِّساق ،تكون العبودية هلل حري ًة وحترير ًا ،وتكون احلرية
اإلنسانية ملتزمة بآفاق الرشيعة ،وحدود اهلل ،ونطاق العبودية.

(((

وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
فإن االنتظام اإلنساين االجتامعي ال يقوم عىل مبدأ احلرية الفردية

تصور حريات
املطلقة ،كام هو يف احلرية الفردية أو الفردانية؛ إذ ال يمكن للعقل السليم ُّ
وحقوق من دون ضوابط وقيود ،وإال صارت احلرية عبث ًا ،وصار احلق اعتدا ًء وجور ًا.

ثالث ًا :االنتظام اإلنساين عىل "أساس املساواة املطلقة" بني املرجعيتني:
اإلسالمية والغربية
ظهرت دعوات املساواة التامة بني الرجل واملرأة يف بعض املرشوعات الفكرية

عرف باملساواة املطلقة ،أو
والقانونية ،وتزايدت وتريهتا كثري ًا يف اآلونة األخرية ،يف ما ُي َ
التامة ،أو الكاملة" ،يف املواطنة ،والوظائف العامة ،واألحوال الشخصية ،واحلياة اخلاصة؛

ما أثار جدالً علمي ًا وفكري ًا متعاظ ًام ،وحراك ًا مدني ًا واجتامعي ًا وسياسي ًا يزداد ويتع َّقد.

 -1املساواة التامة بني املرأة والرجل يف املرجعية اإلسالمية:

ساوى يشء
عرف الشيخ حممد الطاهر بن عاشور املساواة بقوله" :املساواة مصدر َ
ُي ِّ

شيئ ًا إذا كانا متامثلنيْ ،
بمتع ِّلق يف اللفظ ،أو يف التقدير بحسب مساق الكالم،
فإن هي ُق ِّيدت ُ
((( ابن عاشور ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.390
((( عامرة ،حممد .هل اإلسالم هو احلل؟ ملاذا؟ وكيف؟( ،د.م) :دار الرشوق ،ط1998 ،2م ،ص.133
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الـمتع ِّلقْ ،
وإن هي ُأطلقت ،فظاهر اإلطالق ُيوهم املامثلة
فا ُملراد املامثلة فيام دل عليه ذلك ُ
املطلقة يف كل يشء ،ولك ْن حيث َّ
تتعذر مساواة شيئني يف مجيع األحوال؛ إذ ال ُبدَّ للشيئني
ا ُمل ِ
تغايرين من فروق ومميزات يف اخللقة وغريها .فاملساواة املطلقة إذن حممولة يف التعارف عىل
التامثل يف معظم األشياء ،أو يف املهم منها ،أو يف غرض مقصود".

(((

وانطالق ًا من التعريف املتقدم ،يتضح معنى املساواة العام ،الذي ال خيتلف عن

معنى املساواة بني املرأة والرجل يف الرؤية اإلسالمية؛ فقد ساوى اإلسالم بني املرأة

والرجل يف أصل اخللقة اإلنسانية ،وهي كالرجل يف ذلك سواء بسواء .قال اهلل تعاىل:

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾

وقال النبي ﷺ" :إنَّام النساء شقائق الرجال".

(((

[النساء:

،]1

وساوى اإلسالم بينهام أيض ًا يف أصل التكليف واجلزاء؛ إذ قد تسبق املرأة يف األجر

واملثوبة ،وقد يسبق الرجل ،واملقياس هو العمل .قال﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾ [النحل.]97 :

الترصفات" ،وما من عمل
وقد أعطى اإلسالم املرأة األهلية املالية الكاملة يف مجيع
ُّ
تعمله املرأة إال وللرجل عمل يقابله هلاْ ،
وإن مل يكن مثله يف شخصه ،فهو مثله يف جنسه ،فهام
متامثالن يف احلقوق واألعامل ،كام َّأنام متامثالن يف الذات ،واإلحساس ،والشعور ،والعقل؛
أي َّ
أن كلّ منهام برش تام له عقل يتفكَّر يف مصاحله ،وقلب حيب ما يالئمه ،ويكره ما ال

يالئمه ،وينفر منه".

(((

وإنَّام يقع التاميز بني املرأة والرجل بحكم ِ
اخللقةِ ،
واجلب َّلة ،والتكوين اجلسامين والنفيس،
أن زوجه ت ِ
باجل ِّبل ما هو من آثار ِ
"ويلحق ِ
اجلب َّلة ،كمنع مساواة الرجل للمرأة يف َّ
ُنفق عليه،

تقرر يف العوائد من كون الرجل هو الكاسب للعائلة ،وتلك العادة من آثار ِجب َّلة الرجل
ملا َّ
خولة إ ّياه بالقدرة عىل االكتساب".
الـم ِّ
ُ
(((
(((

(((
(((

(((

ابن عاشور ،أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.143
ابن حنبل ،أمحد .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط2001 ،1م ،تتمة مسند عائشة ،ج ،43ح ،26195ص.264
عامرة ،هل اإلسالم هو احلل؟ ملاذا؟ وكيف؟ ،مرجع سابق ،ص.140
ابن عاشور ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.334
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الـمؤكَّد َّ
أن هذا التاميز ال عالقة له باملساواة بينهام يف اإلنسانية والكرامة واألهلية
ومن ُ

بعدما َّقررها اإلسالم هلا عىل َقدم املساواة مع الرجل -وإنَّام هي لرضورات اجتامعية،واقتصادية ،ونفسية اقتضت ذلك.

(((

ف ُع ِلم من هذا َّ
أن املساواة التامة القائمة عىل التامثل والتطابق بني الرجل واملرأة ال أصل

وإن أمكننا ْ
وأنا خمالفة للرشع والعقل والفطرةْ .
أن نصطلح
هلا يف املرجعية اإلسالميةَّ ،

التصور اإلسالمي ،فإنّا نقول َّإنا "املساواة العادلة" ،أو
عىل املساواة بني املرأة والرجل يف
ُّ

"املساواة املتزنة" التي ال تقوم عىل التامثل املطلق ،وإنَّام تقوم عىل العدل والقسط؛ فاحلكمة

قد تقتيض التسوية أحيان ًا ،وقد تقتيض احلكمة ذاهتا التفرقة يف أحايني ُأخرى" .فال يستقيم
ألن مقتىض ِ
معنى املامثلة يف سائر األحوال واحلقوق :أجناس ًا وأنواع ًا وأشخاص ًا؛ َّ
اخللقة،

ومقتىض املقصد من املرأة والرجل ،ومقتىض الرشيعة ،التخالف بني كثري من أحوال الرجال

والنساء (((".ونموذج العدل اإلسالمي قائم عىل أساس َّ
أن املرأة هي الشق املكمل للرجل،
واملساوي له أيض ًا ،فيحتفظ هلا بتم ُّيزها كأنثى ،من دون ْ
أن ينتقص من مساواهتا له كإنسان،
ويراعي هذا التاميز وهذه املساواة يف كل امليادين؛ ميادين التكوين ،والرتبية ،واإلعداد،

والتأهيل ،وميادين املامرسة ،والعمل ،والتطبيق ،يف املنزل واملجتمع عىل السواء.

(((

ولتقريب هذا املعنى ،سنأخذ مسألة املرياث مثالً ،فالرجل ُي َلزم بأعباء وواجبات مالية
ُلزم هبا املرأة ،بحيث يدفع املهر ،و ُي ِنفق عىل أثاث بيت الزوجية ،وعىل الزوجة واألوالد.
ال ت َ
أ ّما املرأة فتأخذ املهر ،وال ت ِ
ُسهم يف يشء من نفقات البيت عىل نفسها ،وعىل أوالدها ،ولو
كانت غنية ،إال عن طيب خاطر منها؛ لذا كان من العدالة ْ
أن يكون نصيبها يف املرياث أقل

من نصيب الرجل (((،يف حاالت ب َّينها الرشع ،وضبط أحكامها بدقة.
(((
(((
(((
(((

الوراق للنرش والتوزيع ،ط1420 ،7ﻫ/
السباعي ،مصطفى .املرأة بني الفقه والقانون ،بريوت :دار ّ
1999م ،ص.27
ابن عاشور ،الطاهر .التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،2ص.400
عامرة ،هل اإلسالم هو احلل؟ ملاذا؟ وكيف؟ ،مرجع سابق ،ص.137
السباعي ،املرأة بني الفقه والقانون ،مرجع سابق ،ص.30-29
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وحري بنا ْ
أن نشري ختام ًا إىل مسألة التفريق بني املساواة يف املجتمع والدولة -التي
ٌّ
تتم َّثل يف منح األفراد صفة املواطنة -واملساواة يف األحوال الشخصية؛ فاألُوىل هي حق

وتوجهاهتم،
للفرد تلتزم الدولة بمنحه جلميع أطياف الشعب بقطع النظر عن انتامءاهتم
ُّ
تتأسس عىل نوع
والثانية ُت ِّثل ما ُيشبِه نظام األرسة الداخيل الذي ال دخل للمواطنة فيه؛ فهي َّ
من التم ُّيز واخلصوصية التي ال توجد يف صفة املواطنة القائمة عىل مبدأ احلقوق والواجبات
املتبادلة بني الدولة أو "السلطة احلاكمة" والشعب.

 -2املساواة التامة بني املرأة والرجل يف املرجعية الغربية:

عب عنها باملساواة الكاملة ،يف املرجعية الغربية املساواة
تعني املساواة التامة ،أو ما ُي َّ

القائمة عىل التامثل والتطابق بني املرأة والرجل ،وإذابة الفوارق وكل عنارص التاميز بينهام؛

ليكون للرجل واملرأة نفس احلقوق والواجبات من دون اعتبار لعامل الذكورة واألنوثة.

وقد انبثقت هذه الرؤية عن خطابات احلركات النسوية املطالبة بتعديل الترشيعات

والقوانني الدولية والوطنية لتحقيق هذا النمط من املساواة ،الذي وصل إىل حدِّ تغيري

املفاهيم األساسية للفطرة اإلنسانية.

فبعد ْ
أن كان التعبري باجلنس للتفرقة بني الذكر واألنثى ،صار التعبري باجلندر أو النوع

االجتامعي ،لتمييز كائن جديد ال هو بالذكر وال باألنثى ،تتحكَّم األنامط االجتامعية يف حتديد

نوعه ،وبذلك صارت "الفروق التناسلية العضوية بني املرأة والرجل من ذكورة وأنوثة ال

اعتبار هلا ...وال خيفى ما يف هذا املوقف من تك ُّلف وغلواء ،ال أدل عليهام من كونه يفتح
الباب لتسوية حاالت الشذوذ اجلنيس".

(((

ؤرخ
الـم ِّ
وسنعرض هنا لنقد قديم من داخل احلقل الغريب للمساواة التامة؛ إذ قال ُ
تطور األُمم"" :وباسمه (أي
الفرنيس غوستاف لوبون (1841م1931-م) يف كتابه "رس ُّ
باسم مذهب املساواة) قامت املرأة تطلب املساواة بالرجل يف احلقوق ويف الرتبية ،وقد

((( عبد الرمحن ،طه .روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص.111
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القوة العاقلة! وهي إذا فازت بمطلبها جعلت
نسيت ما بني النوعني من الفروق العظيمة يف َّ
األورويب رج ً
عرف له بيت يؤويه ،وال عائلة يسكن إليها".
الر َّح ِل ال ُي َ
ال من ُّ

(((

وقد ع َّلق الشيخ مصطفى السباعي (1915م1964-م) عىل كالم هذا األخري بقوله:

"كتب لوبون هذا الكالم منذ ثامنني عام ًا تقريب ًا ،وقد حت َّقق ما قاله عن البيت األورويب إىل

حدٍّ كبري كام تشهد بذلك األقوال واإلحصاءات (((".ولو عاش الشيخ مصطفى السباعي إىل
لص ِدم من هول ما وصل إليه هذا البيت األورويب اهلش من انتكاسات فطرية
عرصنا هذا ُ
وصلت حدَّ ال َقبول بالشذوذ اجلنيس ،وتقنينه ،وترشيع التزاوج بني أفراده ،وتبنّي األطفال.
وكل ذلك عىل أساس مذهب املساواة التامة بني املرأة والرجل.

تدرجت يف الوصول باملرأة إىل
ويف ما يأيت عرض جممل لبعض االتفاقيات الدولية التي َّ

املساواة التامة مع الرجل:

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر بتاريخ 1948 /12 /10م ،الذي أكَّدأن ِّ
يف مادته الثانية َّ
حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف
لكل" :إنسان ّ
أي نوع ،وال سيام التمييز بسبب العنرص ،أو اللون،
هذا اإلعالن ،دونام متييز من ِّ

أو اجلنس...

(((

 اتفاقية عام 1952م بخصوص احلقوق السياسية للمرأة. العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لسنة 1966م؛ إذ نجد َّأن
"تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بضامن مساواة
املادة الثالثة تنص عىل اآليت:
َّ

الذكور واإلناث يف حق التمتع بجميع احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

املنصوص عليها يف هذا العهد".
(((
(((
(((
(((

(((

السباعي ،املرأة بني الفقه والقانون ،مرجع سابق ،ص.197
املرجع السابق ،ص.197
ُ
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املوقع الرسمي لألمم املتحدة يف شبكة اإلنرتنت.
موقع مكتبة حقوق اإلنسان جامعة منيسوتا يف شبكة اإلنرتنت.
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 -إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة لسنة 1967م ،الذي نص يف ديباجته ،ويف

فصوله األحد عرش ،عىل رضورة إلغاء التمييز املناهض للمرأة ،وحتقيق املساواة
التامة مع الرجل يف ميادين احلياة السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،والثقافية.

 -اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة 1979م ،التي جاءت

تأكيد ًا لإلعالن السابق .وقد جاء يف مقدمة هذه االتفاقية َّ
"أن التمييز ضد املرأة

ُيشكِّل انتهاك ًا ملبدأي املساواة يف احلقوق ،واحرتام كرامة اإلنسان ،و ُي َعدُّ عقبة أمام
مشاركة املرأة عىل َقدم املساواة مع الرجل يف حياة بلدها السياسية ،واالجتامعية،
واالقتصادية ،والثقافية [َّ ]...
وأن حتقيق املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة
يتطلب إحداث تغيري يف الدور التقليدي للرجل ،وكذلك يف دور املرأة يف املجتمع

واألرسة (((".وجاء يف املادة ُاألوىل من هذه االتفاقية" :يعني مصطلح التمييز ضد

أي تفرقة ،أو استبعاد ،أو تقييد يتم عىل أساس اجلنس ،ويكون من آثاره أو
املرأة َّ

أغراضه إحباط االعرتاف للمرأة بحقوق اإلنسان".

(((

تعهدت الدول يف املادة الثانية بدمج مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف دساتريها
وقد َّ
الوطنية ْ
إن مل يكن هذا املبدأ قد ُد ِمج فيها حتى اآلن ،وبكفالة التحقيق العميل هلذا املبدأ.
وتعهدت أيض ًا بفرض محاية قانونية حلقوق املرأة ،عىل َقدم املساواة مع الرجل ،واختاذ مجيع
َّ
التدابري املناسبة ،بام يف ذلك الترشيعي منها ،لتغيري أو إلبطال القائم من القوانني واألنظمة

واألعراف واملامرسات التي تُشكِّل متييز ًا ضد املرأة.

وجاء يف املادة اخلامسة" :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الالزمة لتحقيق ما ييل:
أ -تغيري األنامط االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة هبدف حتقيق القضاء عىل
التح ُّيزات والعادات العرفية وكل املامرسات األُخرى القائمة عىل االعتقاد بكون
أي من اجلنسني أدنى أو أعىل من اآلخر ،أو عىل أدوار نمطية للرجل واملرأة.
ٍّ

((( املوقع اإللكرتوين الرسمي ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان لدى الُمم املتحدة.
((( املرجع السابق.
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ب -كفالة تضمني الرتبية العائلية فه ًام سلي ًام لألمومة بوصفها وظيفة اجتامعية،
واالعرتاف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشرتكة بني األبوين".

وجاء يف املادة السادسة عرشة" :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء

الـمتع ِّلقة بالزواج والعالقات العائلية ،وبوجه خاص
عىل التمييز ضد املرأة يف كافة األمور ُ
تضمن ،عىل أساس املساواة بني الرجل واملرأة( :أ) نفس احلق يف عقد الزواج( ،ب) نفس
احلق يف حرية اختيار الزوج ،ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل( ،د) نفس

احلقوق واملسؤوليات فيام يتع َّلق بالوالية والقوامة والوصاية عىل األطفال وتبنّيهم ،أو ما

شابه ذلك من األعراف ،حني توجد هذه املفاهيم يف الترشيع الوطني ،ويف مجيع األحوال
يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول( ،ز) نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة ،بام يف

ذلك احلق يف اختيار اسم األرسة واملهنة ونوع العمل"...

(((

 تقرير املؤمتر العاملي عن البيئة والتنمية ،الذي انعقد يف ريو دي جانريو بالربازيلعام 1992م ،والذي ُأكِّد فيه أيض ًا مسألة املساواة بني املرأة والرجل .وممّا ورد فيه:
"وضع وتنفيذ سياسات حكومية ومبادئ توجيهية وطنية واسرتاتيجيات لتحقيق
املساواة يف مجيع جوانب املجتمع".

(((

 إعالن وبرنامج عمل فيينا عام 1993م ،الذي ُأكِّد فيه مساواة املرأة الكاملة معالرجل .وقد َّ
حث املؤمتر عىل استئصال مجيع أشكال التمييز ضد املرأةُ ،مؤكِّد ًا
يتعي عىل األُمم املتحدة ْ
ُشجع عىل بلوغ هدف التصديق العاملي من مجيع
أن ت ِّ
أنَّه َّ
الدول عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،وإجياد سبل ووسائل
ملعاجلة التح ُّفظات التي أبديت عىل االتفاقية .وينبغي للجنة القضاء عىل التمييز ضد
َّ
املرأة ْ
وحتث الدول عىل سحب
أن تواصل استعراضها للتح ُّفظات عىل االتفاقية،
(((
التح ُّفظات التي ختالف موضوع االتفاقية والغرض منها.

((( املرجع السابق.
((( مقال محل عنوان" :املساواة بني الوثائق الدولية والرشيعة اإلسالمية" ،بتاريخ  /9ربيع اآلخر1427 /هـ
 2006 /5 /8م ،منشور يف موقع :هلا أون الين.((( املرجع السابق.
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 -تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ،الذي ُع ِقد يف القاهرة عام 1994م ،والذي

ال كام ً
أفرد فص ً
ال (الفصل الرابع) عن مساواة املرأة بالرجل ،محل عنوان "املساواة

بني اجلنسني واإلنصاف ومتكني املرأة".

(((

 تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتامعية (إعالن كوبنهاجن للتنمية االجتامعيةعام 1999م) ،الذي ُأكِّد فيه قضية مساواة املرأة بالرجل ،والذي ورد فيه" :تشجيع
احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ...وتشجيع املساواة واإلنصاف بني
املرأة والرجل".

(((

 -3املوقف الديني والدستوري من هذه املقرتحات والقضايا:

من املعلوم َّ
أن األرسة يف اإلسالم هي نظام ترشيعي إنساين أخالقي ،يقوم عىل الزوجية

(الذكر ،واألنثى) ،ال عىل املثلية اجلنسية (ذكر مع ذكر ،أو أنثى مع أنثى) ،برابطة التعاقد
الرضائي الرشعي والقانوين ،عىل أساس مراعاة التكامل الوظيفي ،واملسؤولية املشرتكة،

واخلصوصية الذاتية يف اخلَلق ،والطبيعة ،واحلاجة ،واملنفعة ،وعىل قواعد املودة ،والرمحة،
والتنازع .قال تعاىل:
واملعارشة باملعروف ،والعدل ،واإلحسان ،وليس عىل منطق التغ ُّلب
ُ

﴿ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞ﴾ [الروم.]21 :

الـمتم ِّيزين" ،ال
والقوامة هي "مت ُّيز" ال ُيلغي "املساواة" ،وإنَّام جيعلها "مساواة الشقني ُ
الـمتامثِلني" ،فيكون معها "التكامل" ال "التنافر"َّ .إنا مسؤولية "القيادة" يف امليادين
"النِّدَّ ين ُ
التي جعلت فيها الذكورة الرجل أه ً
ؤسسة عىل
ال للقيادة،
الـم َّ
فكأنا لون من املسؤولية ُ
َّ

"تقسيم العمل" بني الذكورة واألنوثة ،بام يتَّسق مع فطرة اخلَلق ٍّ
لكل منهام .وعىل هذا ،فهي

ال تُلغي قيادة املرأة يف امليادين التي جعلتها األنوثة أه ً
ال لتكون قائدة فيها.
((( املرجع السابق.
((( املرجع السابق.
((( عامرة ،هل اإلسالم هو الحل؟ لماذا؟ وكيف؟ مرجع سابق ،ص.142

97

(((

والنفقة التي ُي َلزم هبا الزوج تكون من لوازم القوامة بنا ًء عىل قاعدة ال ُغنْم وال ُغ ْرم.
ُلزم بذلك ،وإنَّام ت ِ
ال وإحسان ًا ،وهلا ْ
ُنفق فض ً
أن تشارك الزوج يف النفقة من
والزوجة ال ت َ

غري إلزام؛ لوجوهبا عىل الزوح ،ومنع االزدواج يف وجوب اإلنفاق ،بحيث تكون مسؤولية
الزوج شخصية غري قابلة للتداول مع زوجته؛ منع ًا حلدوث النزاع ،وتشتُّت اإلنفاق ،وتضييع

املصالح .فلو ُك ِّلف الزوجان بوجوب النفقة أل ّدى ذلك إىل التنازع يف جماالهتا وتقسيمها،
وإدانة املرأة عند اإلخالل هبا.

أ ّما املهر فهو عطاء من الزوج إىل زوجته عىل وجه التكريم واملودة ،وتعبري عن الرغبة

القوية يف االرتباط ،وقرينة عىل اجلدية يف استمرار طلب الزواج وحتقيقه .واملرأة تفرح به

بفرح زوجها ،و َقبول أهلها ،و ُعرف جمتمعها ،وليس فيه ما يشري إىل معنى العوض عىل
البضع والشهوة؛ إذ لو كان كذلك لتجدَّ د بكل شهوة ولذة ،والستمر خالل مدَّ ة الزواج

كلها .فهو يعطى كله يف أول الزواج ،وما يعطى ُمقدَّ م ًا و ُم َّ
ؤخر ًا فعىل سبيل التخفيف،
والرفق ،وجتديد املحبة بعد االرتباط.

وأ ّما املرياث فنظام بديع وحده ،فريد نظمه ،مجيل حسابه ،كثري أثره؛ إنَّه قسمة اخلالق

للمخلوق ،يف انتقال مالك املال إىل ربه ،وانتقال ماله إىل مستحقه ،وحفاظه عىل األرسة يف

حلظة فراق فارقة .وهو يكون َوفق معايري ثالثة؛ األول :درجة القرابة بني الوارث (ذكر ًا ،أو

ورث ا ُمل ّ
توف ،والثاين :موقع اجليل الوارث من التتابع الزمني لألجيال ،والثالث:
أنثى) وا ُمل ِّ
العبء املايل الذي يوجب الرشع عىل الوارث القيام به حيال اآلخرين (((.واهلل سبحانه الذي

ّ
تول قسمته ليس له فائدة أو منفعة ،وهو ما يدعو إىل نفي النزاع بمقتىض االمتثال للخالق
الذي قسم ،ولو ترك التقسيم للناس لتنازعوا وتقاتلوا.

((( سلطان ،صالح الدين .مرياث املرأة وقضية املساواة( ،د.م) :هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،ط،1
1999م ،ص.4
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رابع ًا :االنتظام اإلنساين املأمول يف ضوء تعدُّ د املرجعيات
مل يعد من امليسور حتديد االنتظام اإلنساين بمعزل عن سياقاته االجتامعية والسياسية

َ
العال ،واإلقليم ،والقوانني املحلية ،واالتفاقيات الدولية ،وتشابك
والفكرية ،وأحواله يف

املصالح ،وتعدُّ د القيم ،واضطراب النُّظم ،والتنازع عىل الريادة واالستحقاقات بنا ًء عىل

ذلك؛ ما جعل هذا االنتظام حمكوم ًا بأطر مرجعية متعددة خمتلفة ،وربام متضاربة متصادمة،
ومنها :إطار الدساتري والقوانني ،وإطار االتفاقيات الدولية و"القيم الكونية" ،فض ً
ال عن
املرجعية اإلسالمية وال ُعرفية الوطنية واملحلية.

فإن تقرير انتظام إنساين مقبول إسالمي ًا من املسلمني جيب ْ
وعىل هذاَّ ،
أن يعترب

باملرجعيات األُخرى القائمة ،التي ال يمكن االستغناء عنها ،بموجب إلزامية تلك

وقوة تأثريها يف جمال احلياة العامة ،وطبيعة االنتظام اإلنساين وأدواره املختلفة.
املرجعياتَّ ،

قومات االنتظام اإلنساين املحكوم بتعدُّ د املرجعيات:
ُم ِّ
أ -التكامل املعريف:

يراد بالتكامل املعريف -يف واقع تتعدد فيه املرجعيات -التكامل بني املعارف التي تقوم

عليها املرجعيات ،وهي :معرفة الرشيعة ،ومعرفة الدستور ،ومعرفة القوانني الدولية ومجيع

املعارف املتصلة هبذا كله .والتكامل بني هذه املعارف يف إطار التعايش املشرتك ،واحلياة العامة،

واالنتظام اإلنساين بوجه عام ،هو الذي نعنيه بالتكامل املعريف .وعىل هذاَّ ،
فإن معرفة الرشيعة

املوصولة بالدستور والقانون الدويل والظروف واملالبسات ،هي التكامل نفسه من جهة

املعرفة التي َيلزم اإلملام هبا ،والبناء عليها يف حتقيق االنتظام ،وإنجاحه ،وتطويره .وهذا أمر

جلل ،وله متطلباته العالية من حيث عمق العلم ،ودقة النظر ،وشمول الرؤية ،وتقرير اجلوامع
املشرتكة ،والروابط الرضورية؛ ُب ْغية إحداث املقاربة النظرية والعملية يف االنتظام املطلوب.
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 -معرفة املرجعية اإلسالمية:

ُت ِّثل مرجعية اإلسالم نسق ًا كام ً
ال يف الفهم ،والتنزيل ،والتنسيب ،والتقريب،

واملراجعة ،والتدارك ،والربط ،والفرق ،واالستثناء ،يف إقامة احلكم يف الواقع ،بمنهجية

ُمركَّبة ُم َّررة يتضح فيها الواقع واحلكم من منظور املرجعية بالفهم الفسيح ،وآفاقها الرحبة

يف النظر والعمل.

وكربيات مفردات هذه املرجعية هي:
 ماهية املرجعية ،ومدلوهلا ،ومسالك حتصيلها؛ فاملرجعية نظم معريف منهجي جامعألفراده ،ومستوعب ملسائله ،وحق يف داللته ،وطريق آلثاره ،ومنضبط بضوابطه.

 -أثر املرجعية يف تأثيث واقع االنتظام اإلنساين بقيمها وأحكامها ومناهجهاَ ،وفق ًا لنسق

شامل يف الرؤية والعمل واملراجعة ،ومنهجية توليفية مع مجيع األطر املرجعية األُخرى.

الـمتجدِّ د بمرجعية اإلسالم يف االنتظام اإلنساين؛ أي الوعي باملعقوالت،
 بناء الوعي ُأن االنتظام اإلنساينْ ،
واملناطات ،واملآالت ،واملوازنات .ومعلوم َّ
وإن كان حمكوم ًا

برؤية اإلسالم يف أصوله وكلياته وبعض تفاصيله ،فإنَّه أمر اجتهادي ،ومعقول
املعنى ،ومناطه هو :أسبابه ومقاصده ،ومآالته هي :نتائجه وثمراته ،وموازناته هي:

ميزان مقارباته وحماوالته يف الواقع؛ فه ًام ،ومعاجل ًة ،وإصالح ًا.

 عمليات التجديد يف الوعي هبذا االنتظام ،التي تشمل التجديد يف التعليم ،واخلطاب،والفتوى ،واإلعالم ،والرتبية ،والتنظيم :االجتامعي ،والرشعي ،واملشيخي،

والدعوي ،والسيايس ،والقطاعي.

 معرفة املرجعية الدستورية:ُت ِّثل مرجعية الدستور إطار ًا مه ًام يف نظام الدولة ،وحياة الناس العامة ،وطبيعة السلطة،

واملؤسسات العمومية ،والعدالة ،واحلرية ،والتنمية ،والصحة ،وغري ذلك؛ فالدستور هو
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طرح تساؤل عن رشعية الدستور يف مقابل
رأس القوانني ،ومرجعها األساس .وكثري ًا ما ُي َ

حتكيم الرشيعة ،ويبنى يف أحيان كثرية عىل أفهام عامة ،وارجتال واضح ،وجدلية غري منتجة،

واألصل ْ
طرح هذا التساؤل واإلشكال ضمن مستوى أعمق نظر ًا ،وأبلغ أثر ًا ،وبروح
أن ُي َ

إجيابية يمكنها ْ
أن تصنع وضع ًا انتظامي ًا إنساني ًا ووطني ًا ،يتآخى فيه الدستور مع الرشيعة،

بمنهجية تأويل موضوعي ،وتطبيق عديل ،وحتقيق علمي ،وليس بأساليب االستقواء
باإليديولوجيا والسلطة التنفيذية عىل حساب اإلرادة الشعبية ،وبموازين القوى احلزبية

والفئوية والقطاعية بمعزل عن امليزان الدستوري املوضوعي الذي يعمل الدستور باعتباره
وحدة منسجمة ،وليس باالنتقاء واالجتزاء ،والذي يوصل مرجعية الدستور بمرجعية

اإلسالم ،واللغة ،واملشرتك الثقايف ،وال ُعرف االجتامعي ،والقانون الدويل وغريه.

 -معرفة مرجعية القوانني الدولية:

يتضمن ذلك اإلشارة إىل البيان أو اإلعالن العام الذي ينص عىل رضورة أال ت ِ
ُعارض
َّ

القوانني واالتفاقيات الدولية الفصل األول ،ومنه اتفاقية سيداو؛ فللدولة احلق يف التح ُّفظ

عىل البنود املخالفة للرشيعة اإلسالمية بنا ًء عىل اإلعالن العام ،وعىل أساس َّ
أن االتفاقية
الدولية تقع دون الدستور فوق القوانني.
ب -اإلدارة التعاقدية والتوافقية:
يكون ذلك بني الفاعلني يف جمال السياسة ،والفكر ،والقانون ،واالجتامع ،...مع

احلرص عىل ُحسن إدارة هذا االنتظام بأقداره وإمكانياته ومستوياته ،بام ُي ِّقق التالؤم بني

والتفرق،
املرجعيات يف تقرير انتظام إنساين متعاون متعارف متعايش ،يتجنب الصدام
ُّ

ويقوي املجتمع.
ويعمل عىل ف ِّن املمكن
واألوىل ،بام ينفع الناسّ ،
ْ

ت -اإلدارة العلمية والرتبوية واإلعالمية ،واعتامد األداء اإلجرائي والتطبيقي للتعليم،

والتكوين ،واخلطاب ،والرتبية ،والتسيري احلديث ،واإلصالح الشامل.
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خامتة:

أهم النتائج:

مناهج
وضعف التوعية به؛ واألسباب عدة ،منها
ضمور الوعي باالنتظام اإلنساين،
ُ
ُ
ُ
تعلي ٍم ،وحك ٍم وتدين.

وحرصه يف بعض دوائره ،كدائرة االنتظام األرسي
تطبيق الوعي باالنتظام اإلنساين،
ُ
ُ
واملسجدي واملحيل والقطاعي املهني والوظيفي ،وهذه الدوائر األخرية مل يكن

الوعي هبا مكتم ً
ال ومؤثر ًا ،وإنام بقي بمستويات متفاوتة ،من حيث الفهم املطلوب
والفعل املرجتى واإلفادة العملية واحلضارية املأمولة.

 قيا ُم دعوات ومرشوعات أممية إلقامة "انتظام" عاملي جديد عىل أنقاض االنتظاماإلنساين املستقر بموجب الفطرة والتاريخ واخلصوصيات والتنوع والعيش املشرتك،

ومن أبرز خصائص هذا "النظام أو االنتظام" مناقضة جوهر األديان ومصالح

اإلنسان نوع ًا وفرد ًا ،ومسايرة األهواء األيديولوجية واألطامع االحتاللية ،ونزعات
االختطاف واالنحراف واالعتساف.

 أظهر مفردات مرشوعات االختطاف لالنتظام اإلنساين الفطري واحليوي ،مفرد َةما ُيسمى بالنوع االجتامعي "اجلندر" ،و"احلريات الفردية ضمن فلسفة الفردانية".

ُوجه إىل الباحثني والعلامء العاملني تتمحور
وبناء عىل هذه النتائج ،ثمة دعوة حقيقية ت ّ

يف اآليت:

 إفرا ُد مرشوع االنتظام بالبحث ،بتعدد مرجعياته وخلفياته ،ومالحظة سياقاتهومآالته ،ومراكمة بنايته ومنظومته.

 اإلشعار برضورة تأسيس الوعي الشامل بأولوية االنتظام اإلنساين يف مسار احلضارةاملعارصة ،وقضايا األوطان امللحة ،وذلك بمناهج التعليم واخلطاب والرتبية
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واإلعالم ،وبمستويات التكامل واالتساق والتوليف بني املرجعيات واملوجهات

بأنواعها؛ إسالمي ًا ودستوري ًا ودولي ًا.
 -يستفاد من هذه اإلضافة:

• تعليمي ًا وبحثي ًا ،باعتامد الرؤية الكلية والتكاملية والتوظيفية ،بعيد ًا عن احلرفية
والتبعيضية واالختزالية واالنطباعية ،يف جمال التدريس والتأليف.

• مدني ًا وسياسي ًا ،بالتنظيم املجتمعي واحلكومي يف ضوء مرجعيات اإلسالم
والدساتري واملواثيق الدولية ،وليس باالعتامد املرجعي األحادي االصطفايف

االستقطايب.

• مذهبي ًا فقهي ًا وعقدي ًا وحركي ًا ،بتحقيق شعرية إدارة التنوع واالختالف بني
املذاهب والتيارات واألحزاب بمرجعية إسالمية؛ فاالنتظام داخل املجتمع

رضب من االنتظام اإلنساين املأمول الذي له آثاره يف
املذهبي والعقدي واحلركي،
ٌ

عامرة األرض ،إذا أقيم عىل أسسه واعتُربت حكمته الواسعة البالغة.
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الباب الثاين

مقصد القرآن يف حتقيق تزكية اإلنسان
الفصل األول :مقاصد القرآن يف تزكية اإلنسان

عبد املجيد النجار

الفصل الثاين :اإلنسان يف القرآن ،من اخللق إىل العمران؛
جتليات صورة اإلنسان الزكي

وفاء توفيق

الفصل الثالث :اإلنسان الكامل يف الرؤية اإلسالم ّية :مقاربة
لل ُبعد الروحي

حممد بلبشري

الفصل األول:

مقاصد القرآن يف تزكية اإلنسان

عبد املجيد النجار

(((

مقدمة:

مهمة عامرة األرض بحسب ما جاء يف قوله
ُخلق اإلنسان من أجل أن يقوم
بمهمة؛ هي ّ
ّ

تعاىل﴿ :ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﱢ﴾ [هود ،]61 :فهذا الربط بني نشأة اإلنسان واستعامره
األرض إنَّام هو ٍ
جار عىل عادة القرآن الكريم يف جعل املراد بني خلق خملوقاته وذكر مها ّمها،
ُ
داالًّ عىل َّ
اإلنسان
أن تلك املخلوقات إنام ُخلقت من أجل أداء تلك املها ّم .وإذ قد ُخلق

مهمة عامرة األرض فإنَّه قد ُرسم له املنهج الذي يمكّنه من االستعداد ألداء أمانة
إلنجاز ّ
ثم إنجاز ًا عملي ًا
التكليف التعمريي التي تستلزم بحسب طبيعتها بذل اجلهد إعداد ًا تزكوي ًاّ ،

بنا ًء عىل ذلك.

وقد ُخلق عىل مقدّ رات ما ّدية ومعنوية هت ّيئ ُه ْ
ألن ينهض هبذه األمانة وهو املشار إليه

يف قوله تعاىل﴿ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﴾ [التني ،]4 :وهذا التقويم األحسن إنام هو تلك

ذات فردي ٌة مجعت
الفطرة التي ُبني عليها اإلنسان يف كيانه الفردي ويف كيانه اجلامعي ،فهو ٌ

بني روح ّتواقة إىل املطلق ،وجسم موصول بعامل املا ّدة ،وبني عقل يكابد احلياة برصامة

ذات مجاعي ٌة ُفطرت يف طبعها عىل
املنطق ،وأحاسيس تُضفي عليها الطراوة واللني ،ثم هو ٌ
التمدّ ن ،وتتو ّقف حياهتا عىل التعاون.

ُ
أن اهلل تعاىل شاءت حكمتُه ْ
غري َّ
اإلنسان عىل كامل التقويم بالفعل ،وإنام
أن ال ُي َلق
ٍ
فطرة حتمل بالفعل شطر ًا من كامل التقويم ،وترك الشطر اآلخر من الكامل كامن ًا
خلقه عىل

بالقوة ،وتُرك لإلنسان ْ
روح ّتواق ٌة للمعايل،
أن يسعى بكدحه الذايت
ليحصله كامالً بالفعلٌ :
ّ
ّ

((( دكتوراه يف العقيدة والفلسفة من جامعة األزهر سنة 1981م ،رئيس املركز العاملي للبحوث واالستشارات
العلمية بتونس abdelmajidn10@gmail.com
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ٌ
وعقل ُبني عىل مبادئ منطقية كربى ،عليه أن ير ّقيه يف س ّلم
عليه أن ير ّقيها يف س ّلم الفضائل،
وجسم ُأعدَّ يف تقويمه للتعامل مع البيئة الطبيعية عليه أن ير ّقيه بكسب املهارات،
املعارف،
ٌ

ونـزوع إىل املدنية عليه أن يرتقي به إىل التعارف اجلمعي ،وعنارص متقابلة يف كيانه الفردي
ويف كيانه اجلمعي ،عليه أن يرتقي هبا إىل كامل التعادلُّ ،
وكل ذلك من أجل ْ
بمهمة
ينهض
أن َ
ّ
العامرة التي من أجلها ُخلق ،والتي ال تتح ّقق ّإل هبذا الكامل بشطريه؛ املطبوع واملكسوب،

ّ
ترشيف له ،وإعالء من شأنه؛ إذ لو ُخلق يف تقويمه األحسن عىل الكامل بالفعل
وكل ذلك
ٌ

حيصلها تلقائي ًا بال كدح؟
فامذا يبقى له من شأن وعامرة األرض ّ

َّ
بالقوة ،وترك حصوله بالفعل
إن ذلك الشطر من الكامل الذي ه ّيأته له اإلراد ُة اإلهلي ُة ّ

لتحصيله بالكدح هو املقصود بالتزكية مصطلح ًا قرآني ًا تر ّدد كثري ًا يف آي الذكر احلكيم ،وهو

يف معرض التعدّ د يف اشتقاقاته واستعامالته ال يعدو معنى التنمية والرت ّقي والتطهري ،قال
تعاىل﴿ :ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅ﴾

[فاطر]18 :

وقال تعاىل﴿ :ﭝ

ﭞﭟﭠ﴾ [الليل ،]18 :واجتمعت تلك املعاين كلها يف الشعرية األعظم شعرية الزكاة،

ُ
اإلنسان
وتطهري وترقي ٌة للنفس بمغالبة أعتى شهواهتا شهوة املال ،ليصبح
فهي تنمي ٌة للامل،
ٌ

متحرر ًا من عبوديته التي هي باب من األبواب الواسعة لالرتكاس.
ّ

ٍ
جهد يف سبيل االرتقاء بذاته الفردية واجلامعية،
فتزكية اإلنسان إنام هي ما يبذله من

ليحصل
بالقوة
ليصعد يف ُس ّلم الكامل ،منطلق ًا من ذلك الشطر الذي ُفطر عليه من كامل
ّ
ّ

حيصله بالفعل ،ارتقاء يف الذات
بالفعل بكسبه قدر طاقته ذلك الشطر من الكامل الذي عليه أن ّ
الفردية روحي ًا وعقلي ًا وجسمي ًا ،وارتقاء يف الذات اجلمعية بالتعارف والتآخي والتنارص،

وارتقاء يف ّ
كل ذلك يف إقامة املعادلة الصعبة بني املتقابالت يف الكيان الفردي ،ويف الكيان
اجلمعي ،فيبلغ الدرجة التي هبا يستطيع أن ينهض بعامرة األرضّ ،
وإل يفعل ذلك يكن

كمن قال اهلل تعاىل فيه﴿ :ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩﯪ﴾ [األعراف ]176 :فهو قد س ُفل يف س ّلم اإلنسانية بإخالده إىل األرض
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َّ
املهمة
وأخل هبذه
واحلال أنّه ُطلب منه التزكّي بالرفعة ،فانح ّطت طاقته عن التعمري،
ّ

بإخالله بالتزكية التي جاءت مقصد ًا عظي ًام من مقاصد القرآن الكريم؛ إذ هو الذي يقوم
عليه التكليف بعامرة األرض.

النمو والرت ّقي يف
ومع أن معنى التزكية قد استجمع مدلوهلا اللغوي القائم عىل مفهوم
ّ

القوى الفردية واجلامعيةّ ،
فإن هذا املدلول الشامل قد انحرس عند بعض املسلمني ليقترص
عىل ال ُبعد الفردي يف اإلنسان من حيث الرت ّقي الروحي؛ تقوى وإخالص ًا وحترير ًا للنفس من

غواية الشهوة ،وتصفية هلا بالرت ّيض من أدران املا ّدة ،حتى أصبح هذا املعنى الضيق من معاين
سائر املعاين األخرى للتزكية التي تشمل األبعاد الفردية
التزكية هو الشائع ،و ُأمهلت إذن ُ
سائر القوى يف الفرد عق ً
وحس ًا ،وسائر القوى
ال وجس ًام
ّ
واالجتامعية أفقي ًا ،وتشمل عمودي ًا َ

يف اجلامعة تآخي ًا وترامح ًا وتعاون ًا وتضامن ًا ،وهو األمر الذي ينبغي فيام نقدّ ر تصحيحه ،كام

سنحاول القيام به يف هذه الورقة.

أوالً :الوعي بحقيقة اإلنسان أساس ًا للتزكية

ّ
واجلامعي تزكي ًة شامل ًة عىل املعنى الذي
الفردي
نفسه يف ُبعدها
ِّ
ِّ
إن تزكية اإلنسان َ
قدر من العلم بحقيقة ِ
اإلنسان عىل ٍ
ُ
نفسه التي يعمل عىل
يتم إال إذا كان
رشحنا ،ال يمكن أن َّ
تزكيتها ،سواء حقيقتها الذاتية الفردية واجلامعية ،أو حقيقتها يف عالقتها باملجال البيئي العا ّم
ُ
نفسه وهو ال يعرف طبيعتها وقدراهتا وآفاقها
الذي تعيش فيه ،وإالّ فكيف يزكّي
اإلنسان َ

والغاية من وجودها ،ومنـزلتها القيمية يف الكون؟ إنه إذن سيتعامل بالتزكية مع كائن جمهول

ال يعرف له قيمة وال غاية وال منـزلة يف الكون ،فال يظفر من سعيه التزكوي بطائل ،وكيف
يكون لإلنسان تزكية لذاته لو وقر يف ِ
مهني حمدو ُد األفق ،معدو ُم الغاية،
نفسه أنّه كائ ٌن
ٌ
احليواين ال جيد إىل
املادي
ف بني الكائنات؟ إنه إذن سيجد نفسه قابع ًا يف وجوده
ُمستض َع ٌ
ّ
ّ
الرت ّقي سبيالً ،بل ال يكون عىل وعي هبذا الرت ّقي أصالً.

َ
من أجل ذلك ّ
القرآن الكريم وهو يدعو اإلنسان إىل تزكية نفسه ويرشدُ ه إىل ُسبل
فإن
ذلك ما يفتأ يف ثنايا إرشاده يعرفه بحقيقة ِ
نفسه يف أبعادها املختلفة الفردية واجلامعية ،ويف
ّ
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عالقته القيمية بالكون الذي يعيش فيه ،وكأنّه يقول له :أهيا اإلنسان جاهد نفسك الفردية
واجلامعية لترت ّقى يف س ّلم اإلنسانية؛ فإنّك ذو شأن عظيم يف ذاتك ويف منـزلتك الكونية؛

بيان مقاصد القرآن يف تزكية اإلنسان ُ
ولذلك فإنّه حيسن أن يسبق َ
بيان حقيقة اإلنسان مبد ًأ

وقيم ًة ومنـزل ًة يف الكون ،كام جاءت يف القرآن الكريم ،أساس ًا للتزكية التي جياهد اإلنسان يف

سبيلها ،وهو علم بحقيقة نفسه.

 -1مبدأ اإلنسان:

يفيد التصوير القرآين خلَلق اإلنسان ّ
أن هذا اخللق كان حادث ًة طارئ ًة يف تاريخ

املوجودات الكونية ،ومل يكن عملية تطورية انقلب فيها هذا الكائن عىل تطاول من الزمن

ومسم ًة بأسامئها،
من حال إىل حال حتى أصبح إنسان ًا ،فقد كانت املوجودات الكونية قائم ًة
ّ
ثم يف حلظة حمددة من الزمن خلق اهلل تعاىل اإلنسان يف صورته املكتملة ،وبمكوناته اجلسمية

والعقلية التي هو عليها اآلن ،ذلك ما يفيده املشهد الذي أعلم اهلل تعاىل فيه أنه سيخلق

كائن ًا جديد ًا يكون خليفة يف األرض ،كام جاء يف قوله تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾ [البقرة ،]30 :فهذا الكائن املخلوق من أجل
أن يكون خليف ًة ال يمكن أن يضطلع هبذه املهمة إال وهو مكتمل اخللق؛ جسمي ًا وروحي ًا
وعقلي ًا ،وهو ما يدل عىل أنه ُخلق يف تلك اللحظة الزمنية املحددة عىل وجه االكتامل ،ومل
يكن متطور ًا عن كائنات أدنى ،فال تعرف له إذن بداي ٌة زمني ٌة عىل وجه التحديد.

ومل يكن وجود اإلنسان يف تلك البداية املحددة من تاريخ الكون إال حلكمة أرادها

اهلل تعاىل ،سواء من حيث نوع هذا املخلوق ،أو من حيث توقيت خلقه ،وإذا كانت تلك

مرص ٍح هبا عىل وجه التفصيل ،إال أننا نعلمها عىل وجه كيل يقين ًا بام هو ثابت
غري ّ
احلكمة َ

من صيانة أفعال اهلل تعاىل عن العبث ،كام يمكن أن نستخلصها من إشارات قرآنية ،ومن

فاإلنسان بجمعه بني عنرصي املادة والروح ُيعدُّ متام ًا واكتامالً
ُ
استنتاجات عقلية تدعمها،
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ملنظومة املخلوقات السابقة التي كانت متمحضة للروح كاملالئكة ،أو متمحضة للامدة وهي
ّ
ليتجل بذلك النسق البديع يف
سائر املخلوقات ،فبه إذن اكتملت دائر ُة املوجودات الكونية،
املشهد الكوين إظهار ًا لقدرة اهلل تعاىل.

وال يبعد عن هذا املعنى من معاين احلكم اإلهلية أن يكون خلق اإلنسان مظهر ًا من
التفضل اإلهلي يظهر فيام ينعم به اهلل تعاىل من نِ َعم يف الدنيا واآلخرة ،كام أشار إليه القايض
ّ
عبد اجلبار يف قوله" :اعلم أن وجه احلكمة يف خلق املكلف [اإلنسان] أنه تعاىل خلقه لينفعه

ِ
للثواب (((".وباجلملة َّ
فإن وجود اإلنسان ال جمال فيه حسب التصور
ويعرضه
بالتفضل
ّ
ّ
ٍ
حكمة
مبني عىل
اإلسالمي للعبثية ،كام هو شأن فلسفات أخرى قديمة وحديثة ،وإنام هو ٌّ
يستقر يف وجدان اإلنسان أنّه ُخلق
سواء من حيث ذاته ،أو من حيث مبدأه الزمني (((.وأن
ّ
حلكمة ُيعدُّ دافع ًا نفسي ًا قوي ًا ألن يزكّي اإلنسان نفسه ليح ّقق املقتضيات العملية لتلك احلكمة.

 -2قيمة اإلنسان:

ُ
اإلنسان يف التصور اإليامين اإلسالمي جزء ًا من الكون ،جيري عليه ما جيري
لئن كان

عليه من سنن ماديةّ ،إل أنّه يف ُس ّلم القيمة ينفرد بالدرجة العليا يف ترتيب املوجودات
الكونية ،ال يدانيه يف ذلك يشء منها ،فض ً
ال عن أن يساويه ،وهذه الدرجة القيمية العليا حيتلها
اإلنسان ،باعتبار مطلق إنسانيته ،جمردة عن كل اعتبار من االعتبارات العارضة ،وناهيك يف
ذلك بأنه عند خلقه مجع اهلل تعاىل له املالئكة ،وأمرهم بالسجود له ،وهم املطهرون الذين ال

يعصون اهلل فيام ُيؤمرون ،فذلك ٌ
دليل عىل ما هلذا القادم اجلديد عىل موجودات الكون من

قيمة جعلته يتصدّ رها مجيع ًا يف ميزان املفاضلة بينها ،وذلك ما ّقرره اإلمام الرازي ُمعل ً
ال

((( القايض عبد اجلبار ،أبو احلسن عبد اجلبار األسدآبادي .املغني يف أبواب التوحيد والعدل ،القاهرة :الدار
املرصية للتأليف والرتمجة1966 ،م ،ج ،11ص ،134انظر أيض ًا:
 املاتريدي ،أبو منصور حممد بن حممد بن حممود .كتاب التوحيد ،حتقيق :فتح اهلل خليف ،بريوت :دارالرشوق1970 ،م ،ص 96وما بعدها.
((( النجار ،عبد املجيد .مبدأ اإلنسان ،ضمن سلسلة :اإلنسان يف العقيدة اإلسالمية ،الرباط :دار الزيتونة،
1996م.
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هذه الرتبة العالية لإلنسان بني املوجودات يف قوله" :أرشف املوجودات هو اهلل تعاىل ،وإذا

كان كذلك ُّ
أقرب
أتم وجب أن يكون أرشف ،لك َّن
َ
فكل موجود كان قربه من اهلل تعاىل ّ
موجودات هذا العامل من اهلل هو اإلنسان  ...فوجب اجلز ُم َّ
بأن أرشف موجودات هذا العامل

السفيل هو اإلنسان (((".وهذه الدرجة العليا التي ُب ِّوئها اإلنسان شاء اهلل تعاىل أن تكون مبنية

خصه اهلل تعاىل هبا يف خلقه دون غريه.
عىل قيمة ذاتية ّ

ّ
خصه اهلل تعاىل يف ذلك بعناية
وتتجل هذه القيمة أول ما تتجىل يف رشفية خلقه؛ إذ ّ

فريدة به من بني سائر املخلوقات ،وهو ما جاء يف قوله تعاىل﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [ص ،]75 :ويف قول الرسول ﷺ" :خلق اهلل آدم عىل
صورته ((("،فهذه اخلصوصية يف خلق اهلل تعاىل آدم بيديه ،ويف خلقه عىل صورته مهام كان

للمعنى فيهام من جمازية ّ
ّ
تتجل
تدل عىل رشفية ناهلا اإلنسان دون غريه يف حادثة خلقه .كام
تفرق يف
هذه الرشفية أيض ًا يف ُحسن التقويم الذي ُخلق عليه اإلنسان ،فهو قد مجع بني ما ّ

ّ
كل الكائنات األخرى؛ إذ هي إما روح بال مادة مثل املالئكة ،أو ما ّدة بال روح مثل سائر
املوجودات الكونية األخرى ،وهو مجع بينهام فكان كيانه يشمل جس ًام ما ّدي ًا وروح ًا ذات

قوى متعددة نفخها اهلل فيه وأعالها قوة العقل ،وباإلضافة إىل هذا التكوين املزدوج فإن

الكيان اإلنساين ُقدّ ر عىل نحو من فعالية األعضاء ،ومن مجالية املظهر ما أمجل تقريره يف إجياز
بليغ قوله تعاىل﴿ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﴾ [التني.]4 :

(((

((( الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر .التفسري الكبري ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1421 ،1ﻫ2000/م،
ج ،21ص .13انظر فيه أيض ًا :ج ،21ص 14آراء العلامء يف املفاضلة بني اإلنسان واملالئكة ،وانتهاء
أكثرهم إىل رشفية اإلنسان عليهم.
((( البخاري ،حممد بن إسامعيل .صحيح البخاري ،عناية :أبو صهيب الكرمي ،الرياض :بيت األفكار
الدولية ،ط1998 ،1م ،كتاب :االستئذان ،باب :بدء السالم ،حديث رقم ،6227ص.1199
((( استفاض كثريون يف وصف عملية التكوين اإلنساين من وجوه متعددة .راجع يف ذلك عىل سبيل املثال:
 الغزايل ،أبو حامد .احلكمة يف خملوقات اهلل ،بريوت :دار إحياء العلوم ،ط ،1972 ،1ص.45-66 الرازي ،التفسري الكبري ،مرجع سابق ،ج ،21ص.13 -ابن عاشور ،حممد الطاهر .التحرير والتنوير ،تونس :الدار التونسية للنرش1984 ،م ،ج ،30ص.424
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الرفعة الذاتية لإلنسان أن جعله اهلل تعاىل كائن ًا مك ّلف ًا بحمل األمانة بناء عىل
ومن مظاهر ِّ

حرة يكون هبا االختيار ،فقال تعاىل﴿ :ﯟ
ما ّ
كونه عليه من عقل يدرك احلقائق ،ومن إرادة ّ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱ﴾ [األحزاب ،]72 :فتحميل اإلنسان هذه األمانة أمانة التكليف دون غريه

الرفعة يف املؤهالت
من الكائنات إنام هي ّ
لعلو مقامه ،فاملها ّم العظيمة إنام ُيتار هلا ذوو ِّ
الرفعة جراء التكليف رفعة بام يرتتب عليها من
التي متكّنهم من النهوض هبا ،ويلحق هبذه ِّ
حترر من كل عبودية لغريه ،كام أشار إليه قوله تعاىل﴿ :ﮫﮬﮭﮮ
العبودية هلل التي ّ

حرة
ﮯﮰﮱﯓﯔ﴾ [آل عمران ،]139 :فاملؤمن املخلص يف عبوديته هلل عن إرادة ّ

علو ًا ال يكون لغريه ،حتى وإن كان خاضع ًا هلل تعاىل عىل سبيل
يكتسب من عبوديته تلك ّ
احلتم ،مثل املالئكة وسائر املوجودات األخرى.

 -3اإلنسان والبيئة الطبيعية:

تقوم عالقة اإلنسان بالبيئة الطبيعية يف املعتقد اإلسالمي عىل معنى الوحدة واألخوة

َّ
مسخر ًة
علو مقام عليها ،ومهام ُبنيت عليه البيئة من كوهنا
بني الطرفني ،مهام كان لإلنسان من ّ

ُ
البيان القرآين والنبوي مؤكد ًا يف مواضع عديدة عىل هذه املعاين حتى
لإلنسان ،فقد جاء
أضحت ركن ًا أساسي ًا من األركان التي تنبني عليها العالقة بني الطرفني ،مع ما ينشأ عن ذلك
ّ
وتتجل الوحدة التي
من آثار فكرية ونفسية وسلوكية يف الترصفات اإلنسانية إزاء الطبيعة.

تربط اإلنسان بالبيئة حسب ما ورد يف البيان الديني يف مظاهر متعددة ،منها ما هو مادي،
ومنها ما هو روحي.

َ
فالوحدة املادية تظهر يف وحدة العنارص؛ إذ يقرر القرآن الكريم َّ
اإلنسان
أن

تتكون منها املوجودات البيئ ّية اجلامدة واحل ّية ،فحينام
يوجد من العنارص نفسها التي
ّ
يتبي عىل ما يبدو يف ال ّظاهر من اختالف بينه وبينها
ُيقارن بام عىل األرض من مجادات ّ
ّ
بالتاب
أن أصل تكوينه ليس ّإل ممّا
تتكون هي منه ،م َع َّب ًا عنه يف القرآن الكريم ّ
ّ
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تتكون منها ُّ
كل مفردات البيئة عىل اختالفها
الذي يرمز إىل عنارص املعادن التي
ّ

كام يف قوله تعاىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾

[احلج:

.]5

يتبي َّ
أن وحد ًة يف التّكوين جامع ٌة بينه
وحينام ُيقارن اإلنسان بام عىل األرض من مظاهر احلياة ّ
عب عنه قوله تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
أهم عنارصها عنرص املاء كام ّ
وبينها من ّ

ﮦ ﮧ﴾ [األنبياء ،]30 :وقوله تعاىل ﴿ :ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﴾ [النور.]45 :

وليست الوحدة التي يثبتها القرآن الكريم بني اإلنسان والبيئة بمقترصة عىل الوحدة

يصور من رابطة
املا ّدية ،بل هو يتعدّ ى هبا إىل وحدة بينهام ذات ُبعد روحي ،وذلك بام
ّ

لإلنسان باملوجودات البيئ ّية جتعله يشعر كأنّام هو من القرب منها ،وهي من القرب منه من
والرأفة والتّوافق
تتكون منهام وحد ٌة جامع ٌة من
ّ
الناحية الوجدانية بحيث ّ
األخوة واملح ّبة ّ

النّفيس .فهذه املعاين ك ّلها حيرص القرآن الكريم عىل ب ّثها وإبرازها يف صلة اإلنسان بالبيئة

يستقر
بأساليب خمتلفة ،ويف مقامات متعدّ دة ،سواء بصفة مبارشة أو غري مبارشة ،بحيث
ّ
يف ّ
الروحية
الصلة
الذهن من جمملها صورة عن هذه ّ
تتضمن معنى من الوحدة الوجدانية ّ
ّ
تتجاوز تلك الوحدة املا ّدية اجلا ّفة متم ّثلة يف وحدة العنارص ووحدة القانون.

ّ
ولعل من أبرز ما يم ّثل تلك العاطفة الوجدانية بني اإلنسان والكائنات البيئ ّية ما جاء
ٍ
راجع إىل املدينة من سفر" :هذا جبل نح ّبه
لـم أرشف عليه وهو
ٌ
يف قوله ﷺ يف جبل ُأ ُحد ّ
وحي ّبنا"((( فهو تعبري عن عاطفة وجدانية هي عاطف ُة املح ّبة بني اإلنسان وبني هذا اجلبل،

ويمكن أن تتعدّ ى هذه العاطفة بالقياس إىل سائر مظاهر البيئة من املخلوقات ،فإذا عاطفة

من املح ّبة والو ّد تربط بني اإلنسان والبيئة بأكملها.

إذا حصل لإلنسان وعي بحقيقة نفسه من حيث مبدأ وجوده ،ومن حيث قيمته الذاتية،

ومن حيث منـزلته يف الكونّ ،
فإن ذلك يكون قاعد ًة أساسي ًة ينطلق منها يف سبيل تزكية

نفسه؛ إذ استشعار الرفعة يدفع إىل امليض يف حتقيقها واقع ًا ،واستشعار القيومية عىل الطبيعة
امليض يف استثامر مقدّ راهتا ،أ ّما استشعار املهانة والدونية واالهنزامية فإهنا ال تدفع
يدفع إىل
ّ

((( البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب :املغازي ،بابُ :أ ُحد حيبنا ونحبه ،حديث رقم،4083
ص.775
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ّإل إىل االنحطاط والقعود واإلخالد إىل األرض ،ولذلك قيل:
مـا لـجـرح بم ّيت إيـالم

يسهل اهلوان عليه
من هين ُ

وإذا كان من مقاصد القرآن دفع اإلنسان إىل الرت ّقي يف منازل اإلنسانية فإنّه يف سبيل

ذلك ّبي لإلنسان حقيقة نفسه يف قيمته الذاتية ،ويف منـزلته من الكون ،ليكون ذلك منطلق ًا

لسعيه يف ذلك الرت ّقي املطلوب ،سواء بالنظر إليه فرد ًا ،أو بالنظر إليه مجاعة.

ثاني ًا :تزكية اإلنسان فرد ًا

مستمرة ،كل قدرة بحسب
تزكية اإلنسان الفرد تكون برتقيته لقدراته الذاتية تنمية
ّ

طبيعتها :فالروح تزكيتها بتطبيعها عىل الفضيلة واخلري ،ورق ّيها يقاس بدرجة تط ّبعها عىل

احلق عند النظر يف موضوعات املعرفة
ذلك .والعقل تنميته تكون بإقداره عىل الوصول إىل ّ

القوة يف إدراك
الغيبية واملادية ،ورق ّيه يقاس بمدى قدرته عىل ذلك.
واحلواس تنميتها بإكساهبا ّ
ّ

املحسوسات من جهة ،ويف أداء املنجزات العملية من جهة أخرى ،ورق ّيها يقاس بام تبلغه من

صحته وسالمته بالغذاء النافع والدواء
درجة يف ذلك ،واجلسم عا ّمة تكون تزكيته بتوفري ّ

مهمة العامرة يف األرض عىل الوجه املطلوب.
الناجع والرت ّيض إلكسابه ّ
القوة عىل أداء ّ

والتزكية هبذا املعنى إنام هي يف حقيقتها استخراج لقدرات كامنة يف اإلنسان من طور

القوة إىل طور الفعل ،وليس هو إكساب ًا ابتدائي ًا لتلك القدرات ،فاإلنسان قد أودع اهلل يف
ّ

مجيع أفراد الناس ،ويتفاوت األفراد يف القدر الباقي
قوى متعددة يشرتك يف قدر منها ُ
فطرته ً

قو ًة وضعف ًا؛ ولذلك َّ
فإن الرت ّقي الفردي فيها يكون بالتحصيل الفعيل للقدر املشرتك بالنسبة
ّ

للجميع ،ثم بالتحصيل الفعيل بالنسبة لكل فرد ملا هو متو ّفر عليه من املتفاضل فيه ،وذلك كله
عرب املعاجلة الرتبوية لذات النفس أو لآلخرين ،ولعل ذلك هو أحد معاين قوله ﷺ" :اعملوا
ٌّ
ميس ملا ُخلق له (((".وهو ما أشار إليه اب ُن الق ّيم يف تربية الصبيان؛ إذ يقول" :ومما ينبغي
فكل َّ ٌ

((( مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري .صحيح مسلم ،عناية :أبو صهيب الكرمي ،الرياض:
بيت األفكار الدولية ،ط1998 ،1م ،كتاب :القدر ،باب :كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه ،حديث
رقم ،2649ص.1062
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أن يعتمد [املريب] حال الصبي ،وما هو مستعدٌّ له من األعامل ،ومه ّيأ له منها ممّا كان مأذون ًا

منه رشع ًا ،فيعلم أنه خملوق له ،فال حيمله عىل غريه (((".ولعل مجاع الفقه يف التزكّي الفردي

يتم ّثل يف أمرين أساسيني :حفظ ال َقوام يف الكيان الفردي ،وتزكية املنهج املعريف.

 -1التزكية بحفظ ال َقوام يف الكيان الفردي:

ال َقوام هو املعادلة يف كيان الفرد بني قدراته املختلفة ،بحيث تُر ّقى هذه القدرات عىل

قانون دقيق من التوزان بينها ،فيكون ارتقاء الكيان اإلنساين ارتقاء تتكامل فيه كل قوى
اإلنسان وملكاته دون ميل لبعضها عىل حساب بعض .فيتح ّقق بالفعل ما خلق اهلل عليه
اإلنسان من تقويم وفق قوله تعاىل﴿ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﴾ [التني ،]4 :وفيام نقدّ ر ّ
فإن من

أبرز معاين التقويم التعادل بني قوى اإلنسان التي ُأودعت فيه ،فال جيور بعضها عىل اآلخر

فينخرم توازن اإلنسانّ ،
ولعل هلذا االشتقاق عالقة بال َقوام الذي قال يف رشحه ابن عاشور:
"وا ْل َقوام بِ َفت ِْح ا ْل َق ِ
ي ال َّط َر َف ْي"((( والذي جاء يف القرآن الكريم مطلوب ًا
اف :ا ْل َعدْ ُل َوا ْل َق ْصدُ َب ْ َ
َ َ ُ

ّ
بالقوة،
فكأن التقويم هو ما ُخلق عليه اإلنسان من تعادل القدرات
يف حياة اإلنسان ك ّلها،
ّ

والقوام ما يكسبه اإلنسان بالتزكية لتحقيق ذلك ال َقوام بالفعل.
َ

ومن عنارص التقويم يف الكيان اإلنساين ما ُخلق عليه اإلنسان من تعادل بني عنرصي

التكوين فيه :الروح واملادة ،فالذات اإلنسانية تتأ ّلف من هذين العنرصين كام يف قوله

تعاىل ﴿ :ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ّ
ولكل من هذين العنرصين مطالب فطرية تتالءم
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾ [احلجر،]29-28 :

التحرر من عامل املادة،
مو إىل عامل اخلري املطلق ،وتتوق إىل
الس ّ
ّ
مع طبيعته ،فالروح تطلب ّ

التحرر من مطالب الروح .والتزكية املطلوبة
واجلسم املادي يطلب الشهو َة الطينية ،ويتوق إىل
ّ

((( ابن الق ّيم ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر .حتفة املودود باحكام املولود ،بريوت :دار الكتاب العريب1979 ،م،
ص ،144انظر أيض ًا:
 النحالوي ،عبد الرمحن .أصول الرتبية اإلسالمية ،دمشق :دار الفكر1979 ،م ،ص.102((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،19ص.72
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من اإلنسان هي تنمي ُة هذا الكيان املزدوج بالعدل بني عنرصيه ،فرت ّقى الروح بإشباعها من
عامل اخلري املعنوي :فضيل ًة ورمح ًة وعل ًام وتقوى ،ولكن يف غري تعطيل ملطالب اجلسم بام يكون
مضاناة وقهر ًا ،و ُير ّقى اجلسم بإشباعه من مطالب املادة ،ولكن يف غري إرساف ُيفيض به إىل
اإلرهاق من جهة ،وإىل تعطيل الروح عن حتصيل كامالهتا من جهة أخرى.

إنه ال َقوام املتم ّثل يف العدل بني الطرفني الذي جيعل اإلنسان موصوالً من جهة روحه باللّ

تعاىل ،يقبس من نوره اهلدى ،وموصوالً من جهة جسمه باألرض يفعل فيها بالتعمري وفق ذلك

ينمي من قدراته اجلسمية املمكّنة له من ذلكّ ،
ولعل ذلك هو أحد معاين قوله تعاىل:
اهلدى ،بام ّ

﴿ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ﴾ [القصص ]77 :فابتغاء اآلخرة يكون بتزكية النفوس
وترويضها عىل العبادة ،والنصيب من الدنيا هو متتيع اجلسم بمطالبه املادية ،وذلك هو
العدل الذي يكون ّ
توخيه تزكية للذات من قبل اإلنسان ،مبنية عىل التقويم اإلهلي يف أصل

الرتكيب لكيانه تركيب ًا ازدواجي ًا.

ولو انخرم هذا ال َقوام الرتكيبي بامليل إىل أحد العنرصين عىل حساب اآلخر لسقط

ُ
اإلنسان يف أحد وضعني مرذولني :فإ َّما روحانية مغرقة يضطهد فيها اجلسم ،فال يقوى عىل فعل
تعمريي ،وإما مادية مغرقة ت ِ
َك ُّل هبا الروح عن ْ
بربا لتستلهم هداه ،وتصل اإلنسان
أن تتّصل ّ
َّ
به عىل حبل من العبادة .ويف كلّ الوضعني يتع ّطل الرت ّقي يف ذات الفرد ،بل يكون االنتكاس يف

حق الوضع األول ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
صوره قوله تعاىل يف ّ
جمال التعمري ،وذلك ما ّ

حق
صوره قوله تعاىل يف ّ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠ﴾ [احلديد ،]27 :وهو ما ّ

الوضع الثاين﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﴾ [النساءّ ،]27 :
املعب عنها بالرهبانية ،وهو شأن املذاهب
فكل من امليل إىل الروحانية َّ
املعب عنه باتّباع الشهوات ،وهو شأن املذاهب املادية
الصوفية املغالية ،وامليل إىل اجلسامنية َّ

قدي ًام وحديث ًاٌّ ،
كل منهام مناقض للتزكية الساعية إىل العدل.

(((

((( النجار ،عبد املجيد .العقل والسلوك يف البنية اإلسالمية ،تونس :مطبعة اجلنوب1979 ،م ،ص.58
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ومن مظاهر التزكية يف ذات اإلنسان حتقيق ال َقوام يف املجال املعريف ،وهو العدل
بني وسائل اإلنسان يف املعرفة ،فقد ُخلق اإلنسان عىل تقويم ُركّبت فيه آل ٌة عقلي ٌة وآل ٌة
حسي ٌة تصالنه بالعامل اخلارجي ملعرفة حقيقته ،والتزكية يف هذا الشأن هي ترقية آلة
ّ

تعرف املحسوسات ،وإكساهبا الدّ ربة امل ّطردة يف ذلك حتى ترتقي
ّ
احلس بإعامهلا يف ّ
احلسية الظاهرة واخلف ّية،
صعد ًا يف القدرة عىل استكشاف مظاهر الكون ورصد دقائقه
ّ

املجردة للمحسوسات،
وباملوازاة مع ذلك ترقية آلة العقل بإعامهلا يف إدراك الدّ الالت
ّ
احلس ،وارتقاء يف إدراك
احلق انطالق ًا من حتليل دالالت
وإكساهبا القدرة عىل النفاذ إىل ّ
ّ
احلس والعقل متظاهرين
املجرد يف جمال الغيب أو يف جمال احلياة ،بحيث يرت ّقى
احلق
ّ
ّ
ّ

التقرب إىل اللّ باملزيد من معرفة حقيقة وجوده وصفاته
متكاملني بام يمكّن اإلنسان من ّ

وخلقه ،وباملزيد من إحكام السلطنة عىل الكون بمعرفة مشاهده وقوانينه ،وقد جاء هذا
مقرر ًا يف قوله تعاىل﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
املعنى ّ
ﯾﯿ﴾ [اإلرساءٌّ ]36 :
واحلواس تكون مسؤول ًة عن الوصول
فكل من الفؤاد ،وهو العقل،
ّ
احلق يف تظاهر وتكامل.
إىل ّ

وحينام ينخرم هذا ال َقوام املعريف عىل غري ما ُخلق عليه التقويم بامليل إىل أحد الطرفني

عىل حساب اآلخرَّ ،
فإن الرت ّقي املعريف لإلنسان ال تتوفر له فرص التحقق؛ إذ العقل دون
جمردات من الفكر قد ال يكون هلا يف الواقع مصداق ،وذلك شأن
احلواس ال يصل ّإل إىل ّ
احلس من دون
الفلسفات العقلية املغالية ،مثل بعض فروع الفلسفة اليونانية (((،وكذلك
ُّ

وجهه سقراط من
احلس ،ومن ذلك ما ّ
((( لقد كانت الروح اليونانية بصفة عامة تُعيل شأن العقل وحتتقر ّ
احلسية منطلق ًا ملعرفة اﷲ ،بدالً من التع ّقل املجرد؛ إذ قال" :لو
لوم ألنكساقوراس ،العتامده عىل املالحظة ّ
ّ
أن أنكساقوراس بدالً من اعتامده يف إثبات وجود اإلله عىل حكمته يف سري الكواكب يف أفالكها كان قد
اعتمد عىل أن خري ّيته املم ّثلة يف داخل نفوسنا جتذبنا إليها دائ ًام لكان أقرب إىل احلق ،وأدنى إىل احلكمة منه

احلس" انظر:
إىل هنج العا ّمة الذين يعتمدون عىل ّ
 ّغلب حممد .املعرفة عند مفكري اإلسالم ،القاهرة :الدار املرصية للتأليف والرتمجة1966 ،م،
واحلس وذلك بتأثري
ص .136أما املسلمون فقد أصبح املنهج العام عندهم منهج ًا معتدالً بني العقل
ِّ
من القرآن الكريم ،وذلك ما أشار إليه القايض عبد اجلبار يف قوله" :إن من اخلطأ القول بأن احلواس
باحلواس ملا
تقيض عىل العقول أو العقول قاضية عليها ،والصحيح أن يقال :إهنا لوال العلم بام يدرك
ّ
ويعب عن ذلك بأن علوم احلواس أصل لعلوم العقل ".انظر= :
ّ
صح أن يعلم اإلنسان سائر األمورّ ،
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سطحي بمظاهر الكون ،وذلك شأن الفلسفات احلس ّية املغالية،
عقل ال ُيفيض ّإل إىل علم
ٍّ

التي انحبس العلم فيها يف دائرة العامل املاديَّ .
إن كلّ من الوضعني يفيض إىل قصور يف إدراك

احلق يف شطر كبري منه؟
احلق ،وهل الرت ّقي الفردي إال تقد ّم ًا يف إدراك ّ

ومن مظاهر التزكية يف ذات اإلنسان مظهر ال َقوام التوافقي مع اآلخرين ،ونعني بذلك

منـزع
العدل يف ترقية ذات الفرد بني ال ُبعد الفردي وال ُبعد االجتامعي فيه .ففي فطرة اإلنسان
ٌ
فردي من األنانية ،يدفعه إىل إثبات الذات وحتقيق الفردية الوجودية ،كام َّ
أن يف فطرته منـزع ًا
ٌّ

اجتامعي ًا يدفعه إىل التآلف مع اآلخرين حلفظ ذاته وحفظ نوعه؛ إذ ال يتأتّى ذلك ّإل بالتآلف

اجلامعي (((.وترقية التوافق يف اإلنسان يف هذا الشأن ليصبح قوام ًا تكون بتنمية ال ُبعد الفردي

يقوي االعتزاز ّ
بالذات واستشعار قوة النفس والثقة هبا مما يدفع إىل املبادرة
فيه بحيث ّ
واالبتكار والفعالية ،ولكن ليس إىل احلدّ الذي يطغى عىل ال ُبعد اجلامعي ،ف ُي ِميتُه أو ُيضعفه،
ويكون موازاة لذلك بتنمية ال ُبعد اجلامعي يف النفس بحيث تنفسح فيها مساحة لآلخرين هبا

يكون التكافل والتآزر والتعاون .وهبذا العدل بني ال ُبعدين يف ذات الفرد يكون تر ّقيه باستكامل

قدرات اإلبداع الذاتية من جهة ،وتوفيق تلك القدرات يف نظم مجاعية يتّجه هبا إىل اهلل يف حتقيق

ّ
ولعل هذا املعنى هو أحد مدلوالت
القيم اإلنسانية واملنجزات التعمريية من جهة أخرى.

قوله تعاىل﴿ :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅﮆ﴾ [احلجرات ،]13 :فالذكورة واألنوثة إشارة إىل اخلصائص الفردية يف اإلنسان ،وتعارف
الشعوب والقبائل ،أي تعاوهنا إشارة إىل ال ُبعد اجلامعي فيه ،والتقوى التي هي تقدّ م يف
الطريق إىل اهلل إنام هي التزكية التي تكون من بني ما تكون باملعادلة بني ذينك ال ُبعدين.
ولو انخرم هذا ال َقوام بني ال ُبعدين الفردي واجلامعي لسقط اإلنسان يف فردية جمحفة

الـمذهب لريح اجلامعة ،وهو شأن فرعون الذي استعىل
تُلغي اآلخرين ،فيكون التصادم ُ
=  -القايض عبد اجلبار ،املغني ،مرجع سابق ،ج ،12ص.5٨-5٧
 إقبال ،حممد .جتديد الفكر الديني يف اإلسالم ،ترمجة :عباس حممود ،القاهرة :جلنة التأليف والرتمجةوالنرش ،ط1968 ،2م ،ص.21
 النجار ،العقل والسلوك يف البنية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص 134وما بعدها.((( ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد .املقدمة ،بريوت :دار اجليل2005 ،م ،ص.39
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وقال لقومه﴿ :ﮯﮰﮱﯓﯔ﴾ [غافر ،]29 :وهو أيض ًا شأن املذهب الفردي السائد اليوم

يف حضارة الغرب ،والذي ُيفيض إىل أنانية فردية ،كان من ُم ّر ثامرها حركة االستعامر،
واحلروب العاملية املد ّمرة ،أو لسقط يف مجاعية جمحفة تد ّمر يف الفرد قدرات اإلبداع ،فإذا
هو كالرتس يف اآللة يدور بدوراهنا ،وهو شأن من وصفهم القرآن الكريم يف قوله تعاىل:

ممحوة ،ولذلك
﴿ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ﴾ [الزخرف ]54 :فهؤالء ذواهتم ّ

الفردي يف
فهم ينعقون مع كل ناعق ،وهو أيض ًا شأن املجتمعات الشيوعية التي آل قهر ال ُبعد
ّ

أفرادها إىل اهنيارها و َعودها إىل البؤس والتطاحن ،كام هو شأن التجربة الشيوعية الفاشلة.

إنه التزكية بالعدل بني هذين ال ُبعدين يف اإلنسان ليتح ّقق به التوازن الذي يمكّنه من أداء

مهمة التعمري.
ّ

(((

 -2تزكية املنهج املعريف:

اإلنسان يف ممارسة العمران يتوقف عىل خصال يف ذات الفرد تكسبه القدرة عىل األداء

الفردي ،وعىل خصال يف ذات اجلامعة تكسبها القدرة عىل حشد اجلهود الفردية وتوجيهها
ٍ
ٍ
ٍ
منهجية يف األداء
أساسية عىل
بصفة
وترشيدها لرتقية األداء اجلامعي ،لكنّه يتو ّقف أيض ًا

احلضاري ،متم ّثلة يف طرق وأساليب يكون هبا األداء عىل مستوى الفكر والسلوك مع ًا.

وقد تتو ّفر القدرة الذاتية يف األفراد ويف اجلامعة ،ولكن منهج األداء يكون خمت ًّ
ال ضعيف ًا،

ف ُيفيض ذلك إىل خلل يف األداء واضطراب فيه .وخذ يف ذلك مث ً
ال جمموعة من األفراد
ُك ّلفت باستصالح قطعة من األرض وتعمريها ،وقد تو ّفرت يف أفرادها عوامل القوة املادية
واملعنوية من سالمة وإخالص واستواء شخصية ،وتوفرت يف املجموعة رشوط الوحدة

والتآلف والتعاونّ ،إل أن منهجية التعامل مع األرض يف طريقة فهم طبيعتها ،وطريقة

معاجلتها بالفلح والزرع كانت طريق ًة خاطئ ًة .إذن حصيلة مبارشهتم التعمريية لألرض

ستكون حصيل ًة ضعيف ًة أو بائرةً ،وذلك بسبب من خلل يف منهجية التعمري؛ فه ًام بالعقل
الرقي الذايت الفردي واجلامعي.
وإنجاز ًا بالعمل ،رغم ّ

((( الرتايب ،حسن عبد اهلل .اإليامن :أثره يف احلياة ،الكويت :دار القلم ،ط1979 ،2م ،ص.328
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وفِ ْق ُه التزكية يف القرآن الكريم -كام ضبط قواعد يف ترقية ذاتية الفرد جتتمع يف ال َقوام

بمظاهر متعددة مثلام ب ّيناه -ضبط قواعد يف تزكية املنهج الذي يكون به األداء التعمريي

تفكري ًا وسلوك ًا .وقد جاء يف القرآن الكريم ما ُيرشد إىل تلك القواعد ،فكان من مقاصده يف

تزكية اإلنسان تزكية منهجه يف املعرفة النظرية والعملية ،وقد حت ّقق هذا املقصد يف واقع األ ّمة
انفعاالً بالقرآن الكريم بأقدار كبرية كام بدا يف حركة الثقافة اإلسالمية .وإذا كانت مظاهر
هذه التزكية املعرفية كام جاءت مقصد ًا قرآني ًا متعدّ د َة املظاهر ،فإننا نقترص يف هذا املقام عىل

مهية يف هذا الشأن ،وهو التزكية املنهجية بالتوحيد يف
التمثيل بمظهر واحد منها بالغ األ ّ
الفكر والعمل.

 -3تزكية الفكر بالتوحيد املعريف:

َّ
إن العقيد َة اإلسالمية التي هي "الفكرة" الدافعة للعمران تنبني عىل أساس التوحيد،

فهو عمودها الذي يقوم هبا مجيع ًا .واألركان اجلامعة للتوحيد هي اإليامن بوحدانية اهلل تعاىل
ذات ًا وصفات ،ومبد ًأ يف اخللق ،ومدبر ًا للكون ،وحاك ًام يف حياة الناس ومعبود ًا هلم ،ومنتهى

لكل الكائنات يف املصري .وهبذا املعنى فام من حقيقة من حقائق الدين الشاملة عقدية كانت
أو ترشيعية إال وهي منبثقة عن التوحيد وراجعة إليه ،فهو روح الدين كله ،الساري فيه

مرسى املاء من النّبات ،أ ّيام موضع انسحب منه أصابه اجلفاف ،وآل إىل التاليش.

وعقيد ٌة هذا موقعها من الدين من شأهنا أن تطبع معتنقيها يف ممارستهم للحياة كلها

فكر ًا ووجدان ًا وسلوك ًا بطابع الوحدة ،بحيث يصري كل نشاط ذهني أو عميل دائر ًا يف بنيته

وتتوحد هبا املقاييس ،وتلتقي
وغايته عىل قانون من الوحدة التي تتآلف هبا املختلفات،
ّ
هبا املشارب عىل هدف مشرتك ،وذلك ما يبدو نظري ًا منطقي ًا يف انطباع احلياة بطابع املعتقد
التحض اإلسالمي يف ٍّ
كل من الفكر والعمل ،عىل
األسايس ،كام يبدو أيض ًا عملي ًا يف جتربة
ّ

نحو ما نب ّينه تالي ًا:

َّ
إن التوحيد العقدي يف أبعاده املتعدّ دة عىل النحو الذي ب ّيناه آنف ًا من شأنه أن يطبع العقل

موحد يف التفسري والتحليل ،فإذا هو يرجع كل
يف سعيه املعريف العا ّم بحيث جيري عىل مبدأ ّ
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لـم كان االعتقاد بوحدانية اللّ
الظواهر واألحداث يف أسباهبا ونتائجها إىل ذلك املبدأ؛ إذ ّ

ال فيام بينها متمكّن ًا يف النفس بصفة مطلقةَّ ،
وكونه مبد ًأ للموجودات ومعاد ًا وتدبري ًا شام ً
فإن

ذلك ُيشكّل العقل عىل ُخلق يف النظر تر ّد فيه الكثرة إىل الوحدة ،وتؤالف فيه املعطيات عىل

لتوحد يف داللتها عىل احلقيقة الواحدة.
اختالفها عقلية
وحسية وخربية ّ
ّ

وما جاء يف القرآن الكريم من تكليف بعقيدة التوحيد هو رأس ما جاء فيه من مقاصد

أهم تلك املقاصد مقصد التزكية الفكرية عىل معنى ترقية املنهج
تزكية اإلنسان ،ومن بني ّ
اإلنساين يف مساعيه إىل معرفة احلقيقة ،ومل يكن التوجيه القرآين إىل ذلك بطريق التلقائ ّية

والتضمن باعتبار َّ
أن اعتناق توحيد اهلل تعاىل ُيثمر توحيد ًا يف الفكر وإنَّـام كثري ًا ما كانت
ّ

ُ
اإلنسان اجلهدَ مصنوع ًا ليكون
آي الذكر احلكيم تُرشد بصفة مبارشة إىل وجوب أن يبذل

موحد ًا يف اعتقاده.
موحد ًا يف فكره ،كام يكون ّ
ّ

ومن أمثلة ذلك ما أرشد إليه اهلل تعاىل يف سياق املؤاخذة لفرعون وآله بسبب

فكرهم املشتّت تبع ًا لعقيدهتم يف الرشك؛ إذ قال﴿ :ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻﯼﯽ ﯾ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

فالفكر التوحيدي
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [األعراف،]131-130 :
ُ
موحد هو اهلل تعاىل ﴿ﭠﭡﭢﭣﭤ﴾ ولك َّن آل
فس
ظواهر القحط والرخاء بمبدأ ّ
َ
ُي ِّ

التطي بموسى و َم ْن معه يف حال ال َق ْحط ،ومن
فرعون عدّ دوا يف ذلك أسباب ًا موهوم ًة من
ّ
استحقاقهم الذايت للخري يف حال الرخاء.

أمره إىل ْ
يفس الكون عىل أنَّه يف معرض
أن ّ
إذا تزكّى الفكر فأصبح فكر ًا توحيدي ًا يؤول ُ

فإن َّ
كثرة موجوداته وأحداثه يرجع إىل وحدة الع ّلة ،ووحدة القانونَّ ،
كل ما يقع فيه من

موحدة ،ترجع الكثرة فيها إىل
كائنات وظواهر وتصاريف إنَّـام هي راجع ٌة إىل نواميس ّ
يفس املجتمع
وحدة السبب يف شكل هرمي ،ينتهي إىل السبب األول الواحد .وهبذا الفكر ّ

راجع إىل وحدة جامعة بسبب
أيض ًا عىل أنه يف معرض الكثرة يف شعوبه وأفراده إنام هو
ٌ
وحدة األصل ووحدة الغاية ،ووحدة املبدأ يف تكريم اإلنسان بمقتىض اإلنسانية فيه ،ثم
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إنه خيضع إىل وحدة يف مقياس التفاضل ،وهو ميزان التقوى الذي ُيوزن به الناس مجيع ًا.
ويرتتب عىل هذا إجراء القانون املن ّظم للمجتمع عىل وحدة يف االعتبار القيمي ،ووحدة يف
اجلزاء ثواب ًا وعقاب ًا.

ّ
إن تزكية الفكر عىل هذا النحو من املنهجية املعرفية ليست أمر ًا نظري ًا بعيد املنال ،وإنام
ميسور ،وذلك إذا ما حت ّقق التوحيد العقدي عىل صورته الصحيحة ،وإذا ما ُبذل
أمر
ٌ
هي ٌ
اجلهدُ املصنوع يف سبيل التزكّي يف هذا الشأن ،والتجربة التارخيية للمسلمني يف هذا التزكّي
لـم تش ّبع املسلمون بعقيدة التوحيد انطلقوا يف حركة عمراهنم
قائمة يف واقع التاريخ؛ إذ ّ
يبنون معارفهم الكونية واإلنسانية بمنهج فكري توحيدي ،فإذا هم يبارشون احلياة اإلنسانية
موحد يبنيها عىل
فس طبيعتها ،ويقدّ ر كل تصاريفها الفردية واالجتامعية عىل حمور ّ
بنظر ُي ِّ
يفسها
مراد اهلل تعاىل ،ويسوقها يف ابتغاء مرضاته ،وإذا هم يبارشون املا ّدة الكونية بنظر ّ
يضم العقل
املكون واملد ّبر ،ثم
عىل وحدة من القانون يف تكوينها ومنقلباهتا اهتداء بوحدة ّ
ّ
وتتطور
اإلسالمي حصيلة النظر الثاين إىل األول لتنشأ منهام حركة العلوم اإلسالمية
ّ
وتطورت أساس ًا من
يوحدها مجيع ًا يف سياق الغرض الديني الذي به نشأت
ّ
منظومة بسلك ّ
ويتبي هذا املنهج التوحيدي جل ّي ًا من خالل ّ
كل من
أسس اإلنجاز التعمريي يف األرض.
ّ
العلوم التي أنشأها املسلمون إنشا ًء ،والعلوم التي اقتبسوها من الكسب اإلنساين السابق،
وأدخلوها يف دائرة الثقافة اإلسالمية.
أ ّما العلوم املنشأة فقد كان املحور الذي انتظمت عليه هو القرآن واحلديث ،فام من علم
من علوم املقاصد والوسائل إال وهي ناشئة بِدَ ا ٍع من القرآن واحلديث ،ومبنية عىل أساس
من خدمة الوحي فيهام ،وذلك ما ب ّينه بإبداع ابن خلدون يف تصنيفه للعلوم؛ إذ يقول يف
ُ
"وأصل هذه العلوم النقلية
مطول للمنـزع التوحيدي يف العلوم اإلسالمية:
مقدمة رشح ّ
والسنة ،التي هي مرشوعة لنا من اهلل ورسوله ،وما يتع ّلق
كلها هي الرشعيات من الكتاب ّ
بذلك من العلوم التي هت ّيئها لإلفادة ،ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العريب الذي هو لسان
(((
امل ّلة ،وبه نـزل القرآن الكريم".
((( ابن خلدون ،املقدمة ،مرجع سابق ،ص ،401وراجع يف هذا املعنى أيض ًا:
 طاش كربي زادة ،أمحد بن مصطفى .مفتاح السعادة ،حتقيق :كامل بكري ومن معه ،القاهرة :دار الكتباحلديثة1968 ،م ،ج ،2ص.598 ،5
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وأما العلوم املقتبسة من الثقافات األخرى فقد بارشها الفكر اإلسالمي بمنهجه
التوحيدي ،فأعاد بناء ما ّدهتا بحيث تلتئم مع وحدة الغاية التي قامت عليها العلوم املنشأة،
فإذا هي تتخذ هلا بعد اقتباسها وضع ًا جديد ًا يف دائرة الثقافة اإلسالمية ،خمالف ًا للوضع الذي
املوحد الذي ُينظم
وضع انتظمت به ما ّد ًة ومنهج ًا يف السلك
كانت عليه يف ثقافاهتا ،وهو
ّ
ٌ
املعارف اإلسالمية عموم ًا ،متم ّث ً
ال يف خدمة غرض الدين يف إقامة العمران ،وذلك ما ب ّينه
اب ُن خلدون يف اقتباس املنطق اليوناين مثالً؛ إذ يقول" :ثم جاء املتأخرون [من الباحثني
فغيوا اصطالح املنطق ،وأحلقوا بالنظر يف الكليات اخلمس ثمرته ،وهي
اإلسالميني] ّ
الكالم يف احلدود والرسوم ...ثم تك ّلموا يف القياس من حيث إنتاجه للمطالب عىل العموم
ال بحسب مادته ،وحذفوا النظر فيه بحسب املادة ،وهي الكتب اخلمسة :الربهان ،واجلدل،
واخلطابة ،والشعر ،والسفسطة (((".وهو ما ب ّينه أيض ًا يف اقتباس علم الفالحة اليوناين الذي
كان مشوب ًا بالسحر فقال ...." :وملا نظر أهل امللة فيام اشتمل عليه هذا الكتاب [كتاب
الفالحة النبطية] وكان باب السحر مسدود ًا ،والنظر فيه حمظور ًا ،فاقترصوا منه عىل الكالم
يف النبات من جهة غرسه وعالجه وما يعرض له يف ذلك ،وحذفوا الكالم يف الف ّن اآلخر
منه مجلة (((".وعىل هذا النحو من املنهج التوحيدي أصبحت العلوم كلها يف دائرة الثقافة
اإلسالمية عىل شاكلة من الوحدة والتآلف وصفها ابن حزم يف تصنيفه للعلوم بقوله" :العلوم
بعضها إىل بعض ،وال غرض هلا ّإل معرفة ما أ ّدى إىل
بعضها ببعض...
حمتاج ُ
كلها متع ّلق ُ
ٌ
(((
الفوز يف اآلخرة (((".وليس ذلك إال بأثر من تزكية الفكر عىل املنهج املعريف التوحيدي.

 -4تزكية العمل بتوحيد الوجهة:

َّ
إن عقيدة التوحيد ،كام تطبع الفكر بطابع الوحدة املنهجية يف النظر ،فإهنا تفعل الفعل
نفسه بالنسبة للعمل السلوكي؛ إذ يكون االعتقاد بوحدانية احلاكم واملعيد موجه ًا ألعامل
((( املرجع السابق ،ص .463وإنام ُحذفت هذه الكتب اخلمسة ألهنا ال تؤدي إىل احلقيقة يف ذاهتا ،بل هي
تستهدف اإلقناع ولو باخلطأ.
((( املرجع السابق ،ص.465
((( ابن حزم ،أبو حممد عيل بن سعيد .رسائل ابن حزم ،حتقيق :إحسان عباس ،القاهرة :مطبعة اخلانجي،
(د.ت) ،رسالة العلوم ،ص.90
((( النجار ،عبد املجيد .مباحث يف منهجية الفكر اإلسالمي ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي1992 ،م ،ص66
وما بعدها.
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اإلنسان كلها نحو ذات الوجهة ،وهي ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل بتحقيق ُمراده ،فإذا تلك
األعامل تصدر عن اإلنسان متّحدة يف دوافعها ،متآلفة يف صياغتها ،متكاملة يف أهدافها ما
كان منها فردي ًا ،وما كان مجاعي ًا ،وما كان منها حسي ًا ،وما كان معنوي ًا.
هذا املنهج التوحيدي يف السلوك العميل ُيفيض إليه االعتقاد بأن العمل الذي يقوم

به اإلنسان من أجل الدنيا هو يف الوقت ذاته عمل من أجل اآلخرة ،فعمل الدنيا وعمل
اآلخرة وحدة متكاملة ال تناقض فيها ،وهو ما بدا جلي ًا يف قوله ﷺ ألصحابه" :ويف بضع
أحدكم صدقة ((("،فإتيان الرجل زوجته وهو يف ظاهره شديد الدنيوية هو يف الوقت نفسه

عمل أخرويُ ،ينال به األجر .وعىل هذا النحو تُفيض عقيدة التوحيد إىل تكامل عمل الفرد
وعمل اجلامعة ،وتكامل أعامل الفكر مع أعامل اجلوارح ،وقد ُضب يف القرآن الكريم ٌ
مثل

بديع هلذه الوحدة يف العمل ،متأتية بتوحيد اللّ تعاىل ،وذلك يف قوله تعاىل﴿ :ﯫﯬﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﴾

[الزمر ،]29 :فالرجل الذي يكون َس َل ًام لِ َر ُج ٍل ،وهو املؤمن بوحدانية اهلل تصدر أفعا ُله منسجم ًة

موحدة الوجهة ،غري متناقضة كأعامل ذلك الذي يكون فيه رشكاء متشاكسون ،حيث
ّ
تتعارض أعامله وتتناقض بتشاكس الرشكاء فيه.
وهبذا املنهج التوحيدي يف العمل انطلق املسلمون وقد تزكّوا يف منهج السلوك انطلق
متوحدة فيه غاية الدنيا،
املسلمون يبارشون الكون بالعمل االستثامري استكشاف ًا وتعمري ًا،
ّ

وهي حتقيق املنفعة املادية ،وغاية اآلخرة ،وهي حتصيل الثواب بالتعمري يف األرض .ولو
ذهبنا نسرتوح هذا املعنى التوحيدي يف مظاهر التعمري اإلسالمي أللفيناه قائ ًام يف ِّ
كل
املنجزات كبريها وصغريهاُ ،
وخذ إليك يف ذلك مث ً
ال عمران املدينة اإلسالمية كيف أن

املسجد اجلامع ُيقام يف مركز دائرهتا ،ثم حتيط به يف شكل دائري مؤسسات اإلدارة واحلكم،
َ
فاألسواق واملصانع ،فاملساكن واملنازل ،فاجلنائن واملزارع ،وذلك يعكس حقيقة َّ
أعامل
أن

موحدة كلها بغاية إهلية ،وهي التي يرمز إليها املسجد اجلامع ،متآلف ًة فيام
األمة ومناشطها ّ

بينها يف سياق تلك الغاية.

((( مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب الزكاة ،باب اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف،
ح ،1007ص.389
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التحض اإلسالمي عن إنشاء اهلياكل العمرانية العظيمة املبنى
ولعل عزوف
ّ
كاألهرامات وبعض آثار الرومان كام ٌن يف حقيقة التوحيد العميل التي أصبحت منهج ًا
للمسلمني؛ إذ إن مبانيهم الوسط تعكس منهجية التوحيد بني حتقيق املصلحة الدنيوية
السف متمث ً
ربر
ال يف التطاول يف البنيان بغري م ّ
بمرافق العمران من جهة ،وجتنّب العقاب عىل ّ
من جهة أخرى ،كام تعكس منهجية التوحيد بني العمل من أجل مصلحة األفراد ،والعمل
من أجل مصلحة اجلامعة ،نقيض ًا يف ذلك ملباين األهرامات عىل سبيل املثال ،تلك التي قامت
لتحقيق مصلحة موهومة للفراعنة وهي حفظ قبورهم ،مناقضة يف ذلك ملصالح املاليني من
الناس الذين قضوا نحبهم يف أعامل التشييد ،أو عانوا اخلصاصة الستنـزاف أمواهلم بسبب
عمر بن
ذلك التشييد .وهذا املنهج التوحيدي يف العامرة اإلسالمية هو الذي أرساه تطبيقي ًا ُ
اخلطاب  يف بداية هنضة العمران اإلسالمي؛ إذ "تقدم إىل الناس أن ال يرفعوا بنيان ًا
(((
السف وال خيرجكم عن القصد".
يقربكم من َّ
فوق القدر ،قالوا :وما القدر؟ قال :ما ال ّ

ومن أكرب الترصفات اإلسالمية داللة عىل وحدة العمل ما كان من توحيد بني األعامل
الروحية واألعامل املادية ،وهو ما بدا جلي ًا يف ظاهرة الزهد اإلسالمي القويم ،فعىل خالف
حضارات أخرى ناقضت بني أعامل الروح وأعامل املادة فاملت إىل أحد الطرفني عىل حساب
اآلخر ،نجد الزهد اإلسالمي نشأ مجع ًا بني األمرين :أعامل لتصفية الروح ،وأعامل للتعمري
املادي ،وذلك ما كان متجلي ًا مث ً
واملحارس التي أقيمت عىل سواحل إفريقية منذ
الربط
َ
ال يف ُّ
الربط كانت
أواسط القرن الثاين ،ثم امتدت من أقىص املغرب إىل اإلسكندرية .ويف هذه ُّ
تتناسق أعامل ّ
تغذي الروح عىل منهج من املرابطة اجلهادية ،وأعامل من الوصال االجتامعي
بمبارشة التعليم والرتبية لعا ّمة املسلمني ،وأعامل من النشاط االقتصادي بمبارشة الزراعة
وتعمري األرض من قبل املرابطني ملا حوهلم من األرض ،حتى أصبح الرباط هبذا العمل
التوحيدي" :عام ً
ال من العوامل الثقافية يف تكوين الروح الثقافية باملغرب واتساعها وترسيخ
آثارها يف النفسية الشعبية ،ووصل ما بني العنارص االجتامعية بسببها".

(((

((( ابن خلدون ،املقدمة ،مرجع سابق ،ص .323وقد أورد ابن خلدون تفسري ًا هلذه الظاهرة يقوم عىل اعتامد
قرص زمن التحرض اإلسالمي سبب ًا يف عدم متكن املسلمني من تضخيم اهلياكل العمرانية واألهبة فيها.
وال نرى أن ذلك تعليل مو ّفق.
((( ابن عاشور ،حممد الفاضل .أعالم الفكر اإلسالمي يف تاريخ املغرب العريب ،تونس :مطبعة النجاح،
1965م ،ص.17
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وهذا املنهج يف العمل التوحيدي هو الذي امتدّ ت به الربط يف سلسلة صحراوية طويلة

توحد يف
توازي السلسلة الساحلية ،فقامت احلركة السنوسية يف أوائل القرن التاسع عرش ّ
فعالية عجيبة بني أعامل يف الزهد روحانية ،وأعامل جهادية تربوية ،وأعامل تعمريية اقتصادية

زراعية وصناعية،

(((

بحق ً
جماال يف التزكّي
فكانت مظهر ًا بديع ًا للتوحيد يف العمل يم ّثل ّ

العميل بوحدة الوجهة والغاية.

َّ
إن قراءة القرآن الكريم انطالق ًا من توجيهاته وأحكامه قراءة تكاملية تُسفر يقين ًا فيام
يتع ّلق بتزكية اإلنسان يف ُبعده الفردي عن َّ
أن ِم ْن مقاصده العظيمة تزكية منهجه املعريف يف
الفكر ومنهج سلوكه يف العمل ،عىل أساس من التوحيد يف ٍّ
ُ
اإلنسان
كل منهام ،حتى إذا زكّى

مهمة
املهمة التي من أجلها ُخلق؛ وهي ّ
نفسه تزكي ًة تقويمي ًة وتزكي ًة منهجي ًة استعدَّ إىل أداء ّ
َ

التعمري يف األرض ،فإذا مل يتزكّى بحسب هذا املقصد القرآين املطلوب باء بالفشل يف أداء

املهمة ،وارتدّ إىل أسفل سافلني.
تلك ّ

(((

ثالث ًا :تزكية اإلنسان مجاع ًة

املهمة التي ُك ّلف هبا اإلنسان هي عامرة األرض َّ
املهمة ال يمكن أن
فإن هذه ّ
إذا كانت ّ

تنهض هبا إال مجاع ُة اإلنسان ،ومهام يكن من تزكية اإلنسان الفرد يف ذاته فإنه ال يقدر يف حال
اإلنساين إذن رضور ًة حتمي ًة لتحقيقها ،والرت ّقي
االجتامع
املهمة ،فيكون
ُ
التفرد أن ُينجز تلك ّ
ّ
ُّ
يف األفراد ال ُيفيض بالرضورة إىل تر ّقي اجلامعة ،وإن كان رشط ًا من رشوطه ،فينبغي إذن أن

ُيضاف إىل تزكية اإلنسان الفرد تزكية اإلنسان اجلامعة ،وهو ما جاء يف القرآن الكريم مقصد ًا

قائ ًام بذاتهُ ،مضاف ًا إىل مقصد تزكية الفرد يف نطاق املقصد العا ّم؛ مقصد تزكية اإلنسان.

((( انظر هذا املنهج التوحيدي للسنوسية يف:
 أرسالن ،شكيب .تعليقات عىل كتاب حارض العامل اإلسالمي ملؤلفه لوثروب ،بريوت :دار الفكرالعريب د.ت ،ج ،2ص 140وما بعدها.
((( النجار ،عبد املجيد .الشهود احلضاري لألمة اإلسالمية ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي1999 ،م ،ج،1
ص 53وما بعدها.
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وتزكية اجلامعة تزيد عىل تزكية الفرد باعتبارات قائمة عىل ما ُركِّب يف اإلنسان من فطرة
ُ
اإلنسان إىل أخيه اإلنسان بالتعاطف والرتاحم والتحابب والتنارص،
التمدّ ن التي يميل هبا

وعىل ما تقتضيه خصوصيات احلياة اجلامعية من الرشاكة يف املرافق واملصالح واألهداف.
وبنا ًء عىل ذلك َّ
فإن التزكية اجلامعية تستلزم فقه ًا زائد ًا عىل فقه التزكية الفردية ،وهو فقه إذا
بالقوة إىل
ُأخذ بقواعده ارتقت اجلامعة يف ذاهتا وخرجت قدراهتا التي أودعها اهلل تعاىل فيها ّ
الفعل وح ّققت بقدر ذلك القدرة عىل أداء أمانة التعمري ،وإذا اخت ّلت تلك القواعد ارتكست
املهمة.
اجلامعة إىل حال العطالة ،وأخلدت إىل األرض ،وقرصت عن أداء تلك ّ

وإذ قد ُخلق اإلنسان عىل فطرة االزدواجية بني عوامل متقابلة يف شأن احلياة اجلامعية،
نـزوع إىل احلياة املشرتكة والتعاون عىل مقتضياهتا
وحب لالستحواذ يقابلها
واستئثار
فأناني ٌة
ٌ
ٌّ
ٌ

وما يتط ّلبه ذلك من اإليثار والتفاين ونكران الذاتَّ ،
فإن حتقيق احلياة اجلامعية الفاعلة املنتجة
تتم ّإل بجهد يبذله اإلنسان يف ّاتاه جماهدة للنفس من أجل اجلامعة ،وتبذله اجلامعة من
ال ّ

أجل أن ترتقي يف ُس َّلم التآخي والرتاحم والتنارص والتعاون ،فهي إذن تزكي ٌة مجاعي ٌة ،تنطلق
مر بيانه ،وتنتهي إىل أن تصبح اجلامعة كأهنا الفر ُد
من ذات الفرد لتهيئته للحياة اجلامعية كام ّ
الواحد يف رعاية أعضائه وحتقيق مصاحله وأهدافه ،وبذلك اجلهد املزدوج تكون التزكية
املؤهل ألداء
القوة كام قدّ رها اهلل إىل الفعل ّ
اجلامعية التي خترج قدرات اجلامعة اإلنسانية من ّ

مهمة العمران.
ّ

ّ
عبت عنه االَية الكريمة بالتعارف يف قوله
ولعل مجاع الفقه يف التزكية اجلامعية هو ما ّ

تعاىل﴿ :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ﴾

[احلجرات ،]13 :فالتعارف يف هذا املقام إنام املقصو ُد به رجوع الكثرة من األفراد عىل تعدّ دهم
القبيل إىل وحدة متعاونة عىل ما يكون به َقوام احلياة اجلامعية ،وما يكون به حتقيق أغراضها،

عب عن التعاون بالتعارفَّ ،
ألن هذا أصل لذلك ،وهو رشط من رشوطه ،فهو إطالق
وإنام ّ

رائج يف لسان العرب.
السم الرشط عىل املرشوط ،أو السبب عىل النتيجة ،وذلك
ٌ

(((

((( كثري من التفاسري التي ا ّطلعنا عليها وقفت بالتعارف عند معناه الظاهري ،وذلك بالرغم من ذكر أن اآلية
نـزلت بمناسبة استوجبت النهي عن التفاخر واللمز والتنابز مما يقوم قرينة عىل أن التعارف املأمور به هو
فمجرد معرفة الناس بعضهم بعض ًا ال يؤ ّدي الغرض يف
املقتيض ألضداد هذه ،من وحدة ووئام وتعاون،
ّ
ً
ونصه ما ييل= :
دناه
الذي
املعنى
يف
عليه
اعتمدنا
ا
تفسري
معاجلة سبب النزول .هذا وقد أورد ابن عاشور
حدّ
ّ
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وللتعارف هبذا املعنى الذي انتهينا إليه وحدّ دناه قاعد ًة جامع ًة لفقه التزكة اجلامعية مظاهر
ٍ
وحت ّققات متعدّ دة ،يعترب ُّ
واحد منها قاعد ًة فرعي ًة للقاعدة األساسية اجلامعة.
كل

 -1التزكية بالتعارف التكافيل:

ٍ
كل ٍ
فرد ُّ
أن يقو َم ُّ
ومعناه ْ
جمموعة يف املجتمع مقام الكفيل لكل األفراد واملجموعات
وكل
املفسين هو "الشاهد والضامن والرقيب
األخرى عىل قدر الوسع ،والكفيل ،كام رشحه أحد ّ
عىل اليشء ،املراعي لتحقيق الغرض منه (((".وهذا املعنى اجلامع للكفالة هو الذي نقصده
يف هذا املقام وصف ًا لعالقة اجتامعية يكون فيها الفرد واملجموعة رعاة لآلخرين من األفراد
واملجموعات يف اجتاه متبادل ،رعاية هتدف إىل متكني ذوي القصور والعجز واحلاجات
واألرزاء من االرتقاء إىل حال القدرة عىل أداء مها ّمهم ،والوفاء بأغراض حياهتم بتخليصهم
مما َّ
حل هبم من العوائق املع ّطلة دون ذلك.
ويكون تعارف التكافل مادي ًا كاإليفاء بحاجات الفقراء واملحتاجني ،والقرص
من لوازم العيش الكريم ،كام يكون معنوي ًا باملواساة والترسية عن املأزومني واملنكوبني،
وبالتعليم واإلرشاد للجهلة والضالني ،ومجاع هذا التعارف قوله ﷺ" :مثل املؤمنني يف

سائر اجلسد بالسهر
توا ّدهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه
ٌ
عضو تداعى له ُ
واحلمى ليس يف حقيقته العلمية سوى جتنّد جهاز الدفاع يف
واحلمى (((".والتداعي بالسهر
ّ
ّ
سائر األعضاء لنجدة العضو املصاب وكشف العطب عنه.

(((

= "كان هذا التقسيم الذي أهلمهم اهلل إ ّياه نظام ًا حمك ًام بربط أوارصهم دون مشقة وال ّ
تعذر ،فإن تسهيل
حصول العمل بني عدد واسع االنتشار يكون بتجزئة حتصيله بني العدد القليل ،ثم ّ
ببث عمله بني طوائف
يعم الناس ك ّلهم ،وما انترشت
يعم أمة أو ّ
من ذلك العدد القليل ،ثم بينه وبني مجاعات أكثر .وهكذا حتى ّ
احلضارات املامثلة بني البرش إال هبذا الناموس احلكيم ".انظر:
 ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،26ص.260((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،14ص.262
الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم
((( مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب ّ
وتعاضدهم ،ح ،2586ص.1041
((( يقع يف َو ْهم كثري من املسلمني أن هذا التكافل أو كثري منه يدخل يف باب النّفل ،فآل معظمه إىل الضياع،
واحلق أنه واجب ديني يف حق األفراد واملجموعات ،والشواهد عىل ذلك كثرية يؤكد بعضها بعض ًا ،انظر
ّ
يف هذا املوضوع:
 -سابق ،السيد .فقه السنة ،القاهرة :دار الريان للرتاث ،ط1990 ،2م ،ج ،1ص 484وما بعدها.
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وحينام يفشو يف املجتمع هذا التعارفَّ ،
فإن القافلة اجلامعية تكون جهودها متنامية
ويقل فيها املعطوبون إىل حدٍّ ٍ
بإسهام مجيع أفرادها أو أغلبيتهم الساحقةّ ،
كبري ،فال يأخذون
من اجلهد ما يرجع إىل اخللف ملعاناهتم ،وبذلك تتسارع وترية التقدّ م يف اإلنجاز العمراين،
رضب من الرت ّقي اجلامعي؛ إذ هو ُم ٍ
فض إىل اخللوص من أكدار املآيس احلاصلة
وذلك
ٌ
بالشدائد والكروب من جهة ،وإىل االقتدار عىل اإلنجاز والفعل من جهة أخرى.

وليس هذا التكافل اجلامعي باألمر الذي حيصل بالتلقائية نظر ًا للعوامل املتقابلة فيه كام
ب ّيناه ،وإنام هو يتح ّقق بجهد فردي ومجاعي مدافعة للهوى ،وترتيب ًا للجهد اجلامعي يف ّاتاه

موحد؛ ولذلك جاء القرآن الكريم يدعو بأحكام كثرية إىل هذا التكافل يف ُبعديه املعنوي
ّ
واملا ّدي ،كام بدا يف األوامر املتواترة بالتآيس والرتاحم والتنارص واإلنفاق املايل بالزكاة
والصدقات والقربات ،ومن ذلك يف القرآن الكريم من االستفاضة ما ينتج يقين ًا ّ
بأن التزكية

اجلامعية بالتكافل مقصد من مقاصده املعتربة.

 -2التزكية بالتعارف الشورى:

ومعناه ْ
أن يتطارح أفرا ُد املجتمع قضاياهم ومشاكلهم للمداولة فيها ،بحث ًا وحتلي ً
ال
وتعلي ً
ال وإبداء رأي ،وأن يكون ذلك سنّ ًة متفشي ًة فيهم ،شامل ًة لألفراد ك ِّلهم ،ومستوعب ًة

تنوع األمور من جهة ،والقدرة عىل إبداء
ألمور احلياة مجيعها يف دوائر متواسعة ،بحسب ّ
الرأي من قبل املستشارين من ٍ
تنـزلت الشورى يف النظام اإلسالمي هبذا
جهة أخرى .وقد ّ
املعنى الشمويل أص ً
ال من أصول الدين ،يتّصل أساس ًا بمبدأ االشرتاك يف تعمري األرض
وحتمل املسؤولية يف ذلك ،ويتأكّد بالعموم الذي جاء حمفوف ًا يف طلب االستجابة بالصالة
ّ

قبله ،والزكاة بعده ،ومها من أركان الدين ،وذلك يف قوله تعاىل﴿ :ﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾ [الشورى .]38 :فتكون الشورى بذلك قانون ًا للحياة اجلامعية
(((
استقر يف بعض األذهان من أهنا ٌ
شأن من شؤون السياسة دون غريها.
ك ِّلها ،خالف ًا ملا
َّ

((( انظر تأصي ً
ل للشورى اإلسالمية ،مقارن ًا بالديمقراطية الغربية يف:
 الرتايب ،حسن" .الشورى والديمقراطية :إشكاالت املصطلح واملفهوم" ،جملة املستقبل العريب ،س،8مؤص ً
ال للشورى يف:
عدد ،75أيار/مايو 1985م ،ص .4-22انظر أيض ًا بحث ًا عميق ًا ّ
 -الشاوي ،توفيق .فقه الشورى واالستشارة ،املنصورة :دار الوفاء للطباعة والنرش1992 ،م.
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طاقات املجتمع يف املعرفة النظرية
وبمسلك الشورى عىل هذا النحو اجلامع تتكاثف
ُ
احلق فيام ينبغي أن جتري عليه
واخلربة العملية ،وتتقابل يف حوار
نقدي يتحصحص فيه ُّ
ٍّ
حياة الناس ،فهي بذلك حركة تقدّ مية ترتقي باجلامعة يف سبل مصاحلها التي ال تنتظم إال
ٌ
يتوصل إليها باللون
يعز عىل املستبدّ فرد ًا أو جمموعة أن
احلق ،وهي
عىل أصول من ِّ
أصول ُّ
ّ
الواحد من الرأي كام تشهد بذلك أخطاء املستبدّ ين يف القديم واحلديث.

ومن جهة أخرى َّ
فإن رشاك َة األفراد يف املداولة وإبداء الرأي يف أمور احلياة ،ثم االنتهاء
إىل وجه يكون عليه العزم ،من شأنه ْ
أن يشعر اجلميع بأهنم من ذوي الشأن واملسؤولية يف
ترصيف احلياةَّ ،
وأن الوجه الذي وقع االنتهاء إليه هو وج ٌه شاركوا هم يف صناعته بصفة
اهلمة لتنفيذه بإحسان ،ورعايته حال التنفيذ
مبارشة أو غري مبارشة ،فتنشأ يف النفوس ّ
بوجوه املالحظة والرصد لتعديله وجتويده بحيث حي ّقق املصلحة يف أعىل درجاهتا ،وال يصدّ
النفوس عن ذلك صا ّد من االستهتار والالمباالة حينام تكون اآلراء التي تعاجلها اجلامعة
بالتطبيق مسقطة عليهم باالستبداد ،فتؤول يف الواقع إىل البوار حتى وإن كانت يف ذاهتا حق ًا،
وهل بوار املسلمني منذ عهود يف مشاريع هنضتهم -يف شطر كبري منهّ -إل نتيجة الستهتار
الشعوب هبا بسبب من االستبداد املس ّلط عليها؟

وإذا ُدمج بمسلك الشورى ٌ
حتمل التنفيذ إنجاز ًا ورعاي ًة
عامل
نفيس من ّ
قوة اإلرادة يف ّ
ٌّ
احلق يف القدر األكرب من اإلمكان بنا ًء عىل التداول الواسع
إىل عامل الضامن بالوصول إىل ّ
للرأيَّ ،
قوهتا ،وحت ّقق بالفعل ما كان كامن ًا فيها
فإن اجلامعة هبذين العاملني ترت ّقى صعد ًا يف ّ
احلق يف الفكر ،ومن
بالقوة ،فتزكو يف ذاهتا ،وتزكو يف حركتها ،بام تصيب من ِّ
من القدرات ّ
اإلحسان يف تنـزيله عىل واقع احلياة ،وعىل هذا األساس عددنا التعارف الشوري قاعد ًة من
(((
قواعد فِقه التزكية اجلامعية.

 -3التزكية بتعارف التآمر باملعروف:

احلق ،وإىل العزم عىل تنفيذه ،ولكن تطرأ عليها
قد تتوصل أ ّم ٌة ما بالشورى إىل وجوه ِّ

احلق وعزمت عليه تناله وجوه من
املالبسات الداخلية أو اخلارجية ،فإذا ما عرفت من ِّ

((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،4ص ،144وج ،25ص .111راجع يف ذلك :الشورى
وفوائدها االجتامعية.
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الغفلة أو الفتور عند بعض املجموعات أو األفراد ،فيصري مع ّط ً
ال يف األذهان أو يف األعامل،
ُّ
فيحل حم َّله يف موقع أو يف آخر .ولتفادي هذا االنحراف الذي قد يرد
بل قد يتناوشه الباطل
عىل املجتمع تأيت قاعدة تزكوية حافظة ،هي األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وتعني هذه القاعدة ْ
أن يقو َم األفرا ُد واملجموعات يف نطاق األ ّمة مقام احلارس
االجتامعي الذي يرصد السريورة احلضارية للمجتمع ،فإذا ما رأى مبدأ ممّا تعارف عليه
الناس قد أمهل بغفلة أو فتور ن ّبه إليه ،وحشد من أجل عودته يف األفهام واألعامل ،وكذلك
أقره املجتمع بعد التشاور ن ّبه إليه،
إذا ما رأى مظهر ًا من املنكرات اخلارجة عن املألوف الذي ّ

يتكون هبذه القاعدة منـزع اجتامعي عا ّم حيرس مسار الرت ّقي
وحشد من أجل إزالته .وهكذا ّ

جهاز مناعة يعالج ما يصيب احلياة االجتامعية
اجلامعي من أن يفرت أو يزيغ وينحرف ،وكأنه
ُ
السداد قبل ْ
من حياد عن ّ
أن تقع يف احلياد.
خط الرت ّقي ،بل إنّه يو ّفر هلا أسباب ّ

متكرر هلذا املبدأ ،ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :ﮖﮗ
وقد جاء يف القرآن الكريم تقرير ّ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾ [آل عمران .]105-104 :ويف التعبري باملعروف واملنكر إيامء إىل
َّ
أن املقصود بالرعاية واحلفظ هو اخلط العام الذي اخت ّطه املجتمع لنفسه بالتشاور ،قطع ًا

خاصة ألفراد أو ملجموعات .وحينام
املعبة عن وجهات
ّ
يف ذلك لطريق اآلراء املتس ّلطة ّ
يغيب هذا األدب االجتامعي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكرَّ ،
فإن املجتمع يصري عرضة

ّ
لتأمرن باملعروف
صوره قوله ﷺ" :ك َّل واهلل
لالنتكاس عن مساره يف الرت ّقي ،وذلك ما ّ
ِ
ولتأخ َّ
ّ
ُ
احلق
احلق أطر ًا،
ولتنهون عن املنكر،
ولتقصنَّه عىل ِّ
ذن عىل يد الظامل ،ولت َْأط ُرنَّه عىل ِّ
ُ
ً (((
فغياب هذه القاعدة يف التعارف ُيفيض إىل
قرص ًا ،أو ليرضب َّن اهلل بقلوب بعضكم بعضا".
ُ

نكوس يف طريق الرت ّقي املجتمعي.
تصدّ ع البناء االجتامعي باختالف القلوب ،وذلك
ٌ

(((

((( أبو داود ،سليامن بن األشعث السجستاين .سنن أيب داود ،الرياض :بيت األفكار الدولية1999 ،م ،كتاب
املالحم ،باب األمر والنهي ،ح ،4336ص.473
((( انظر يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر عا ّمة:
 ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم .األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،حتقيق :صالح الدين املنجد ،دارالكتاب اجلديد1976 ،م .وانظر يف جممل هذه املعاين يف:
 -النجار ،الشهود احلضاري لألمة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ج ،1ص 58وما بعدها.
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َّ
مهمتها
إن هذه القواعد الثالث تتكامل يف تزكية اجلامعة من أجل تأهيلها ألداء ّ

ُ
فالتكافل حيشد القوى الفردية ويكتّلها ويصنع اللحمة اجلامعية ،والتشاور ّ
يرشد
التعمريية،

الزيغ ،وحيفظ
الرأي والعمل ،فيسدّ دمها إىل ِّ
احلق واخلري ،والتآمر باملعروف يعصم من ّ

السريورة عىل ّ
السوي .ولو تأ ّملنا يف ضعف اجلامعات وقصورها يف أدائها
خط الرت ّقي ّ

احلضاري لوجدنا األسباب املتع ّلقة باجلانب اجلامعي ال خترج عن اخللل يف هذه القواعد
بعضها أو ك ّلها؛ ولذلك عددناها قواعد أساسية يف التزكية اجلامعية ،ولِتواتر ما جاء فيها من

فإنا أصبحت مت ّثل مقصد ًا قرآني ًا هو مقصد تزكية اإلنسان
بيان قرآين ومن أحكام رشعية ّ
فرد ًا ومجاعة.
خامتة:

تناول الباحثون يف القديم واحلديث ُسبل تزكية اإلنسان ،وأخذ ذلك ح ّيز ًا مقدّ ر ًا من

جهودهم العلمية الرتبوية ،و ُأقيمت عليه مذاهب بأكملها ّاتهت إىل أخذ اإلنسان برتبية

نفسية وعملية ،ترتقي به يف إنسانيته إىل أفق من االكتامل ما كان ليبلغه لو بقي يستجيب

مهمة العمران من تنمية
عم تستلزمه ّ
للمطالب التي يقتضيها تكوينه الفطري يف غفلة ّ
مكسوبة ملا ُخلق عليه من القدرات.
غري َّ
أن اجلهود التي ُبذلت يف هذا الشأن ّاتهت يف أغلبها إىل تزكية اإلنسان يف ُبعده

ّ
احلظ اليسري ،كام ّاته أغلبها يف تزكية
الفردي ،ومل يكن لتزكية اإلنسان يف ُبعده اجلامعي إال

الفرد إىل ُبعده الروحي تصفية بالفضائل والعبادات وترويض ًا للنفس عىل كبح الشهوات

واكتساب الفضائلُّ ،
وكل ذلك كان يف الغالب من أجل اخلالص الفردي يف يوم احلساب،

أي كسب ما ّدي فيها.
وكان عند البعض مقرتن ًا هبجران مشاغل الدنيا والقعود عن ّ

وفيام نقدّ ر ّ
فإن تزكية اإلنسان كام هي يف املقصد القرآين تتجاوز تزكية الفرد إىل تزكية

اجلامعة ،وتتجاوز تزكية ال ُبعد الروحي يف الفرد إىل األبعاد الفكرية واإلرادية واجلسمية،

ويتأسس ُّ
ومهمته يف احلياة ،ووعيه بمنـزلته يف
كل ذلك عىل وعي اإلنسان بحقيقة نفسه
ّ
ّ
الكون ،وذلك ما حاولت هذه الورقة بيانه.

133

الفصل الثاين:

اإلنسان يف القرآن :من اخللق إىل العمران؛
جت ّليات صورة اإلنسان الزكي

وفاء توفيق

(((

مقدمة:
تُشكِّل منظومة القيم العليا (التوحيد ،والتزكية ،والعمران) مقاصد قرآنية حاكمة،

(((

َ
والعال؛ وجود ًا ،ووظيف ًة ،وغاي ًة .وهي ُت ِّثل ثالثية
ختتزل رؤية اإلنسان املسلم لنفسه وغريه
تصور اإلنسان وسلوكه ،وهو الباعث
وجه ُّ
متكاملة متداخلة؛ فالتوحيد هو األصل الذي ُي ِّ

له عىل حتقيق القيم العليا األُخرى ،واملرجع يف حتقيق ما سبق .أ ّما التزكية فهي فعل قيمي ُي َعدُّ
رشط ًا أساسي ًا ضامن ًا حلصول القيمة احلاكمة الثالثة؛ العمران.

وال يمكن خلَلق اإلنسان ووجوده ْ
أن يكون له معنى يقنع العقل ،ويطمئن النفس،

إال بإقراره بوجود خالق هلذا الكونُ ،مد ِّبر لشؤونه ...وعبيدية هذا اإلنسان خلالقه رهينة

بأداء الوظيفة املنوطة بوجوده ،وهي إعامر األرض بالصالح واخلري والنفع ...وذلك
بتوظيف كل طاقاته الروحية والعقلية واجلسمية والنفسية التي حباه اهلل تعاىل هبا ألجل تلك
الغاية العظمى؛ لذا كان من أهم أهداف اإلسالم إجياد "اإلنسان الزكي" املنطلق من عقيدة
التوحيد ،والساعي إىل إقامة العمران؛((( فالتزكية ال تكتمل من دون توحيد ،وال تصدق من

غري فعل عمراين يشري إىل األرضية العقدية والفكرية لإلنسان الذي قام به.

((( دكتوراه يف أصول الفقه ومقاصد الرشيعة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس/املغرب سنة
2014م .الربيد اإللكرتوينouafae1997@yahoo.fr :
((( العلواين ،طه جابر .التوحيد والتزكية والعمران :حماوالت يف الكشف عن القيم واملقاصد القرآنية احلاكمة،
بريوت :دار اهلادي ،ط2003 ،1م.
((( املرجع السابق ،ص.1٢٠ - 1١٩

135

وإذا كنّا َن ُعدُّ التوحيد هو األصل الذي ينطلق منه اإلنسان اخلليفة ،واملرجع الذي يعود

إليه لتحقيق قيمة التزكية؛ كدح ًا إلعامر األرض ،وأداء أمانة االستخالف فيها ،فإنَّنا َن ُعدُّ

تالزم املقدمات والنتائج؛ فبقدْ ر ما تزكو النفس يصدر
التزكية والعمران قيمتني متالزمتني ُ

الش تكون بؤرة للفساد واإلفساد .إذن ،فالتزكية
عنها كل صالح ونفع ،وبقدْ ر ما تنغمس يف َّ
يف القرآن الكريم هي رشط للعمران ،ومقدمة له ،وهو عائدها ُ
وم َر ُجها.

و ُيؤكِّد فتحي حسن ملكاوي ال ُب ْعد العمراين البرشي ملقصد التزكية ،واملقاصد املرتبطة

ال أو فرع ًا؛ ذلك َّ
هبا أص ً
أن "خطاب التكليف يف القرآن الكريم ،الذي يأتينا يف الغالب بصيغة

اجلمع ،يشمل كل وحدات اجلمع ،بدء ًا من الفرد فاألرسة فالقومَّ ...
ألن املقصود يف النهاية

هو تزكية العمران البرشي عىل هذه األرض".

(((

َّ
إن التزكية هي قيمة عليا حاكمة ضابطة للسلوك اإلنساين احلضاري والعمراين ،وذلك

بتصحيح فكر املسلم وعمل جوارحه ،وتوجيهه التوجيه السليم نحو مهمة االستخالف،

ؤه ً
ال إلعامر األرض؛ ما ُيؤكِّد أمهية
فيصبح بتح ُّققها "إنسان ًا زكي ًا" ،أو "إنسان ًا خليف ًة" ُم َّ
ُفصل
الكشف عن صورة اإلنسان يف القرآن الكريم بعد حت ُّقق فعل التزكية ،وهذا ما سن ِّ
احلديث عنه من خالل دراستنا َوفق خطة تضم حماور أربعة وخامتة ،إضاف ًة إىل املقدمة.

خصصنا املحور األول لتفصيل القول يف صورة اإلنسان الزكي الفرد استحضار ًا
فقد َّ

لكل العنارص التي يتأ َّلف منها ،ليكون املحور الثاين كاشف ًا صورة اإلنسان الزكي يف عالقته
بأرسته وذوي رمحه ،وأفردنا املحور الثالث للبحث يف صورة اإلنسان الزكي يف عالقته
بمحيطه اخلارجي (إخوته يف الدِّ ين ،وإخوته يف اإلنسانية) .أ ّما املحور الرابع فجعلناه

كاشف ًا لعالقة اإلنسان الزكي بمحيطه البيئي ،يف حني اشتملت اخلامتة عىل أهم اخلالصات
املبثوثة يف ثنايا هذا البحث ،وأردفناها ببعض املقرتحات ،مشفوع ًة بتبيان ما يفتحه البحث

من آفاق الدراسة.

((( ملكاوي ،فتحي حسن .منهجية التكامل املعريف :مقدمات يف املنهجية اإلسالمية ،بريوت :املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،ط1432 ،1ﻫ2011 /م ،ص.270
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وبالرغم من وجود كثري من الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع تزكية

تتوجه إىل إبراز صورة اإلنسان التفصيلية يف
توصلنا إليه -مل
َّ
فإنا -بحسب ما َّ
اإلنسانَّ ،
القرآن الكريم بعد حت ُّقق تزكيته ،ليهتم هذا البحث بتفصيل أهم مالمح هذه الصورة بعد

كونة له ،أو عىل مستوى عالقاته
الـم ِّ
حت ُّقق التزكية لإلنسان؛ سواء عىل مستوى العنارص ُ
اإلنسانية والكونية املتعددةِ ،
وجدّ ة البحث من هذه الناحية هي التي تضفي عليه أمهية وقيمة.
ويكتسب البحث أيض ًا قيمته من قيمة موضوعه؛ فال يكاد خيتلف اثنان يف حمورية

الـمؤ ِّطرة للوجود اإلنساين ،حيث
مقصد التزكية ضمن منظومة القيم العليا واألساسية ُ
الـمفكِّرين والعلامء ثانية القيم الثالث احلاكمة التي منهن تشتق سائر
جعلها العديد من ُ

القيم (((...وقد أكَّدنا يف هذا البحث َّ
تتفرع منها منظومة ضخمة
أن التزكية هي قيمة يف ذاهتاَّ ،
وأنا -يف الوقت نفسه -وسيلة وآلية لتحقيق قيمة أعظم وغاية
متكاملة من القيم األُخرىَّ ،

أكرب ،هي االستخالف عىل األرض وإعامرها َوفق إرادة اهلل ورشعه.

ولسرب أغوار ما سبق ،فقد اعتمدنا املنهج االستقرائي عند مجع مادة البحث العلمية،

وو َّظفنا املنهج االستنباطي حني سعينا إىل كشف معامل حت ُّقق تزكية اإلنسان واستخالصها،
فض ً
ال عن اعتامد منهج التحليل والبناء والرتكيب يف أثناء عرضنا املادة العلمية وقراءهتا؛

لتبيان جت ّليات حت ُّقق تزكية اإلنسان يف القرآن الكريم.

يتبوأ موقع ًا بارز ًا يف منظومة املفاهيم القرآنية
و"التزكية" هي مصطلح قرآين مركزيَّ ،

األساسية ،ذلك َّ
أن موضوعها هو اإلنسان اخلليفة املقصود بالصالح واإلصالح ،تأهي ً
ال

ألداء املهمة االستخالفية .وقد ورد لفظ "التزكية" ومشتقاته يف القرآن الكريم أكثر من
مرة بدالالت متقاربة ،أمهها:
مخسني َّ

 -زكاة املال الذي يعني تطهريه.

 -تزكية الرجل نفسه؛ أي مدحها والثناء عليها.

((( ملكاوي ،فتحي حسن .منظومة القيم العليا :التوحيد والتزكية والعمران ،بريوت :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،ط1434 ،1ﻫ2013/م.
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 األفضل واألرقى ،وذلك يف سياق العلو بأخالق النفس ،واالرتقاء بالعالقاتاالجتامعية .قال تعاىل﴿ :ﮟﮠ﴾ [البقرة.]233 :

 تزكية النفس؛ أي تطهريها من مفاسد األخالق ،وذميم الصفات ،وعىل رأسها الرشكواملآثم .قال تعاىل﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [عبس ،]3 :وحتليتها باخلريات والربكات(((.

ُخصص احلديث عن التزكية التي هي فعل إصالح لإلنسان
ويف مداخلتنا هذه سن ِّ

ُنسب تارة إىل العبد لكونه مكتسب ًا لذلك،
املستخلف عىل األرض ،وهي هبذا املعنى "ت َ
نحو﴿ :ﭰﭱﭲﭳﭴ﴾ [الشمس ،]9 :وتارة إىل اهلل تعاىل لكونه فاع ً
ال لذلك يف احلقيقة،

نحو﴿:ﯠﯡﯢﯣﯤ ﴾ [النساء ،]49 :وتارة إىل النبي ﷺ لكونه واسطة يف وصول ذلك إليهم،

نحو﴿ :ﮞﮟﮠ﴾ [التوبة﴿ ،]103 :ﯜﯝﯞﯟ﴾ [البقرة ،]151 :وتارة إىل

العبادة التي هي آلة يف ذلك ،نحو﴿ :ﭚﭛﭜﭝﭞ﴾ [مريم﴿ ،]13 :ﮘﮙﮚﮛﮜ﴾

جل ِّل األنبياء والرسل".
[مريم]19 :؛ أيُ :م َزك ًّى باخللقة ...كام يكون ُ

(((

َّ
إن التزكية بوصفها عملية تروم إصالح اإلنسان وتغيريه ،تتطلب توافر آليات ووسائل

ُم ِعينة عىل حتقيق ذلك .وا ُملتد ِّبر اآليات القرآنية التي تشري إىل َّ
أن تزكية اإلنسان هي من أهم

مقاصد نـزول الرساالت الساموية ،يستنتج َّ
أن التزكية قد وردت مقرتنة بالتعليم يف أربع آيات

من الذكر احلكيم؛((( يف واحدة منها تَقدَّ م لفظ "التزكية" عىل "التعليم" ،لنخ ُلص إىل ما يأيت:

 مصدر التزكية ،والباعث عليها ،واملرجع فيها ،هو القرآن الكريم؛ تالوةً ،وإصغا ًء،وتع ُّل ًام ،ومت ُّثالً.

((( انظر جمموع تلك املعاين يف:
 ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عيل .لسان العرب ،بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3ﻫ ،حرف و-ي،فصل الزاي ،ج ،14ص.58
 -الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد .املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان

الداودي ،بريوت -دمشق :دار القلم ،الدار الشامية ،ط1412 ،1هـ  ،ج ،1ص.38١-38٠
((( املرجع السابق ،ج ،1ص.381
((( اآليات هي  ]127[ :و[ ]151من سورة البقرة ،و[ ]164من سورة آل عمران ،و[ ]2من سورة اجلمعة.
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 تأكيد العالقة الوطيدة غري املنفكة اجلامعة بني التزكية والتع ُّلم بنوعيه (((،واعتبار هذااألخري اآللية التي ال غنى عنها يف أثناء الفعل التزكوي.

ُوجهه باآليت:
أ ّما وجه التقديم والتأخري بني التزكية والعلم فن ِّ
وجه،
 وجود عالقة رشطية بني التزكية والعلم؛ فلحصول التزكية ال ُبدَّ من علم ُم ّوألخذ العلم ال ُبدَّ من نفس زكية متواضعة ،مريدة للتغيري ،هادفة إىل اإلصالح.

 تقديم التزكية عىل التعليم تارة ،وتأخريها تارة ُأخرى؛ لنعلم أنَّه ينبغي جتدُّ دها ،فهيقبل التعليم واجبة ،وبعده الزمة .وهذا ما يقتضيه العطف بالواو ،إضاف ًة إىل َّ
أن

صيغة املضارع فيها توحي باالستمرارية.

َّ
وفصلت
تضمنتها آياتهَّ ،
إن العلم بالقرآن الكريم ُيمكِّن اإلنسان من مادة "التزكية" التي َّ

سمى
لـم ّ
احلديث عنها؛ فال تزكية من دون الرجوع إىل القرآن الكريم الستيفاء ذلك ،إجياد ًا ُ

أي فعل
"إنسان التزكي" ،الباين للمجتمع والبرشية .وبنا ًء عىل ما سبق ،فإنّا نجزم برساب ِّ
تزكوي من غري علم بام أنـزله اهلل تعاىل واختاره لنا لتم ُّثله؛ بدليل َّ
أن الشارع مل يرتك حتديد

وحتوالت الليل والنهار،
مادة "التزكية" لتقدير اإلنسان املحكوم بظرفيات الزمان وتق ُّلباتهُّ ،
وجتاذبات املصالح اخلاصة ،وتبا ُين الذهنيات واألنانيات ،ونسبية القدرات والتقديرات.

وقد َم َّر بنا آنف ًا َّ
أن التزكية هي فعل ذو أبعاد متعددة ،وامتدادات متنوعة؛ ما يعني َّأنا

ال تقترص عىل مستوى اإلصالح الفردي ،وإنَّام تدخل يف صميم البناء االجتامعي ،ويف عمق

نسيج العمران البرشي .وهكذاَّ ،
فإن احلديث عن صورة اإلنسان الزكي يف القرآن الكريم
عي ما
يستوجب استخالص صورته الزكية فرد ًا ،وصورته مع خمتلف عالقاته .وهذا ْ

ُفصل احلديث عنه بني أسطر هذه املداخلةُ ،م ِّصصني املحور املوايل إلبراز صورة اإلنسان
سن ِّ
الفرد يف القرآن الكريم بعد حت ُّقق التزكية.

((( التع ُّلم من كتاب اهلل املقروء :الوحي ،ومن كتاب اهلل املنظور :الكون.

139

أوالً :جت ّليات صورة اإلنسان الزكي الفرد

ورق ّيه وارتقائه إال بصالح آحاد هذا اإلنسان
ال يمكن احلديث عن ِّ
أي عمران برشي ُ

وتزكيته ،وال تغيري يف حميطه إال بحصول التغيري يف نفسه و ُكنْهه؛ فهو األصل واملنطلق،

وتلك ُسنَّة كونية قائمة باقية ،ومعادلة ثابتة مستمرةُ ،يؤكِّدها لنا اهلل تعاىل يف حمكم كتابه .قال

وج َّل﴿ :ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ﴾ [الرعد.]11 :
َع َّز َ

َّ
إن التغيري واإلصالح احلقيقيني موضوعهام اإلنسان الذي يراد له إحداث تغيري عميق

يتم إال بتغيري "دوافع اإلنسان وشخصه وأفكاره ،تغيري نفسه وعقله
من داخله ،وذلك ال ُّ

وسلوكه (((".ويقع عىل عاتق اإلنسان الفرد مسؤولية هذا التغيري يف املقام األول حتى ينطلق

التغيري "من داخل اإلنسان ،من تربية اإلنسان ،من تعليم اإلنسان"...

(((

يتحول من موضوع
وتأسيس ًا عىل ما سبق ،فإنّا نُس ِّلم بأسبقية تزكية اإلنسان الفرد حتى
َّ
للتغيري إىل فاعل يف التغيري ،ومن سامع م ِ
نصت خلطاب اهلل تعاىل ورسالته إىل مستجيب
ُ
لفحواها ُمتم ِّثل ملقتضاها؛ ليصبح أه ً
لتحمل املهمة اجلليلة التي ألجلها ُخ ِلق ،والقيام
ال
ُّ
بمستلزماهتا إعامر ًا وإصالح ًا .وقد أكَّدنا آنف ًا َّ
أن التزكية -بوصفها فعل إصالح شامل كيل

كوناته الروحية واملادية ،الباطنة والظاهرة.
لإلنسان اخلليفة -تستوجب مالمسة كل ُم ِّ
وجتدر اإلشارة إىل َّ
عب عنه بالكيان الباطن ،هو
أن صالح اجلانب الغيبي يف اإلنسان ،الذي ُي َّ
الـمتم ِّثل يف عمل اجلوارح ،ومن َث َّم فحديثنا -يف
الذي يثمر صالح جانبه املادي الظاهرُ ،

هذا املحور -عن صورة اإلنسان الفرد بعد التزكية سيشمل إبراز جت ّليات حت ُّقق تزكية عقل

هذا اإلنسان ونفسه وجوارحه.

((( ياسني ،عبد السالم .رجال القومة واإلصالح[ ،د.م] :منشورات الصفاء لإلنتاج ،ط2001 ،1م،
ص.7
((( ياسني ،عبد السالم .العدل "اإلسالميون واحلكم"[ ،د.م] :منشورات الصفاء لإلنتاج ،ط2000 ،1م،
ص.691
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 -1جتليات حت ُّقق تزكية عقل اإلنسان:
وكرمه عىل سائر املخلوقات بام وهبه من عقل .وهذا األخري هو
خلق اهلل تعاىل اإلنسانَّ ،

والـمد ِّبر
وجه له،
الـم ِّ
ُ
مناط التكليف ورشطه؛ ما ُيؤكِّد أمهية تزكية عقل اإلنسان الذي ُي َعدُّ ُ
لشؤونه .ومن أهم جت ّليات ذلك:

أ -الداللة عىل الوجود والتوحيد؛ فقد أناط اهلل تعاىل بالعقل مهمة التفكُّر والتد ُّبر
والنظر والتأ ُّمل يف الوحيني :املنظور واملقروء،

(((

بالـمس ِّببات،
وربط األسباب
ُ

وإحلاق النتائج باملقدمات ...كل ذلك للوصول إىل احلقيقة الكربى؛ الوجود

والوحدانية ،والعمل بمقتضياهتام الذي هو عبادة اهلل بمفهومها الواسع املمتد .لقد
استحوذ طرح األسئلة الوجودية عىل فكر اإلنسان منذ بدايات وعيه وإدراكه ،وهو

ينم عن دافع فطري ملعرفة احلقائق الوجودية حتى تتضح الرؤية؛ من
أمر صحي ُّ
أنا؟ َمن خالق الكون واإلنسان؟ ما الوظيفة التي ألجلها ُخ ِلق اإلنسان؟ ما مصريه؟

ما معنى احلياة واملوت؟ ما موضوع ابتالء اإلنسان واختباره يف هذه الدنيا ،وعىل

هذه األرض؟ ...لينطلق العقل يف التفكُّر والتد ُّبر يف الوحيني :املنظور واملقروء،
م ِ
عتمد ًا عىل هذا األخري ،و ُم َسدّ د ًا به للوصول إىل احلقائق املطلقة؛ أركان اإليامن،
ُ
وعىل رأسها التوحيد .وهكذا ّ
يتجل دور العقل يف "إدراك موقعه وغايته من احلياة،
ووسيلته إىل طلب علم الغيب ،والتل ّقي عن رساالت الوحي".

(((

أن العقل الزكي هو العقل الذي ي ِ
كثرية هي اآليات التي تُؤكِّد َّ
عمل النظر والتأ ُّمل
ُ

للوصول إىل حقيقة الوجود ،والوحدانية ،والبعث ،واجلزاء...

(((

ومن ذلك ،قول اهلل

الـمفكِّرين أمهية اجلمع بني النظر يف الوحي والنظر يف الكون ،بوصفهام جمالني ألخذ املعرفة،
((( أكَّد العديد من ُ
َّ
وألن االقتصار عىل النظر يف أحدمها من دون اآلخر يوقع يف خلل منهجي وحضاري كبري .انظر مثالً:
 أبو سليامن ،عبد احلميد .أزمة العقل املسلم ،بريوت :دار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع ،ط،12003م ،ص.11٦-11٥
((( املرجع السابق ،ص.20
مرة.
مخسني
نحو
الكريم
القرآن
يف
"يعقلون"
تكرر ذكر لفظ
َّ
((( َّ
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تعاىل﴿ :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙ﴾ [العنكبوت ،]20 :وقوله سبحانه﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾ [الطور .]36-35 :ويف املقابل ،فقد ذ َّم القرآن الكريم َمن مل ُي َز ِّك

ّ
فتخل عن وظيفته .قال اهلل تعاىل﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾
عقله،
[األنفال.]22 :

وتزخر سورة يس بالعديد من اآليات الدالة التي تستفز العقل واملنطق لإلقرار

بأركان اإليامن .قال اهلل تعاىل:

﴿ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ينم
ﯰﯱﯲﯳﯴ﴾ [يس .]25-20 :فخطاب الرجل اآليت من أقىص املدينة ُّ
عن عقل زكي؛ بدعوته قومه إىل التفكُّر يف رسالة الرسل ،من حيث شخصهم الصادق،

أي مقابل ،أو امتياز ،أو مت ُّيز ...ومن حيث مضمون الرسالة التي جاؤوا
فهم ال يطلبون َّ

هبا ،والتي هي كلها هداية وخري وصالح ...لتتضح لنا صورة العقل الزكي بالنتيجة العقلية
توصل إليها ،وهي اإليامن باهلل اخلالق املبدع الذي بيده األمر كله ،واتباع رشعه
الطبيعية التي َّ

ربؤ من االعتقاد بسواه؛ َّ
الـم َع ّطل.
ألن ذلك حمض ضالل العقل البرشي ُ
مت ُّثالً ،والت ُّ

يتعي عىل العقل
ثم جاءت باقي اآليات من سورة يس تستعرض خمتلف األدلة التي َّ
َّ

التفكُّر فيها للوصول إىل احلقيقة الكربى؛ اإليامن ،والتوحيد .وقد ختمت السورة بتوجيه

منهجي وظيفي للعقل البرشي؛ لتضعه عىل ِّ
حمك التزكية ،باسرتجاع دوره يف التفكُّر ،وربط

بالـمس ِّببات ،واخللوص إىل النتيجة احلتمية اليقينية .قال اهلل تعاىل﴿ :ﮔﮕ
األسباب
ُ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ﴾ [يس.]83-78 :
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إن جت ّليات تزكية عقل اإلنسان ال تنحرص يف تد ُّبر َ
َّ
عال املحسوسات ودراسته فحسب،

إن دوره يف االستدالل عىل َ
بل َّ
عال الغيبيات أسايس ال يستغنى عنه ،بالرغم من حمدودية طاقته
وقدراته؛ فهو يستخدم الفهم الطبيعي والربط املنطقي للربهنة عىل الوجود ،واالمتحان،

والبعث ،واجلزاء .قال تعاىل﴿ :ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ﴾ [املؤمنون ،]116-115 :وقال َع َّز من قائل:

﴿ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﮩﮪ﴾ [آل عمران .]191-190 :ليخلص العقل الزكي إىل أنَّه من العبث املحال عىل خالق
هذا الكون بكل ما فيه ْ
ملجرد األكل والرشب واملتعة والعيش ،وينتهي كل
أن خيلق اإلنسان َّ
ذلك عند هذا احلد؛ فاملنطق العقيل السليم ال يستسيغ ذلك ،ويستوجب جميء حياة ُأخرى
للحساب واجلزاء.

تقرر عند العبد وجود اخلالقَّ ،
التقرب إليه بالعبادة ،واملبادرة
فإن ذلك يستوجب ُّ
وإذا َّ

إىل امتثال رشعه ،وتلكم هي أهم صور حت ُّقق تزكية النفس.

ب -االجتهاد يف فهم اخلطاب اإلهلي وعقله ،وما يستلزم ذلك من اجتهاد واستنباط؛ ألجل
ُح ْسن مت ُّثل أحكامه ،وتـنزيل مقتضياته؛ فالعقل رشط يف التكليف ،بل هو مناطه.

يس مهمة
تعرف النواميس الكونية ،واكتشاف خبايا الكون وأرسار خملوقاته؛ ما ُي ِّ
تُّ -
إعامر األرض.

ث -بذل خمتلف أنواع اجلهد الستخراج كنوز األرض ،وتنمية خرياهتا ،وتسخري كل
ذلك ملا فيه سعادة اإلنسان ونفعه.

ج -توظيف طاقات اإلنسان يف كل ما يمكن ْ
أن يعود عىل البرشية باخلري والصالح
والنفع؛ تع ُّل ًام وختطيط ًا ،فه ًام وتدبري ًا ،اكتشاف ًا وابتكار ًا ،صناع ًة وإنتاج ًا.

(((

ُفصل احلديث عن ذلك الحق ًا عند حديثنا عن صور تزكية اإلنسان وجت ّلياته يف عالقته بالعمران
((( سن ِّ
البرشي.
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َّ
إن ما ذكرناه من صور ُت ِّقق تزكية العقل تتضافر ،ليكون النِّتاج هو إعامر األرض؛

إيامن ًا ،وصالح ًا ،ونفع ًا ،وخري ًا.

 -2جت ّليات حت ُّقق تزكية روح اإلنسان:
ّ
وتتجل صورة حت ُّقق زكاة روح
ثم نفخ فيه من روحه.
خلق اهلل تعاىل اإلنسان من طنيَّ ،

وج َّل ،وحتقيق ًا لدوام الصلة
اإلنسان أو نفسه يف مدى إشباع أشواقها إىل خالقها؛ قرب ًا منه َع َّز َ

به سبحانه .ومن أهم جت ّليات ذلك:

أ -دوام الصلة والقرب من اخلالق ،بفضل ما رشعه لنا من خمتلف أنواع العبادات،
وعىل رأسها ،ويف حدِّ ها األدنى ،االلتزام بأركان اإلسالم ،إضاف ًة إىل دوام اإلقبال

الـمح ِّققة لدوام الصلة باهلل تعاىل؛ مناجاةً ،وتوحيد ًا ،وتعظي ًام،
عىل باقي العبادات ُ

وشكر ًا ،واستغفار ًا ،وذكر ًا ،وقراء ًة للقرآن.

ب اهلل تعاىل بالتفكُّر يف نعمه وآالئه وحكمته ورمحته ...وما به يسارع اإلنسان
بُ -ح ُّ

إىل امتثال رشعه؛ فربهان املحبة االتباع كام جاء يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ﴾ [آل عمران.]31 :

ت -اخلشية من اهلل تعاىل؛ فعىل قدْ ر معرفة اإلنسان خالقه وقربه منه ،عىل قدْ ر ما يكون

دائم استحضار مراقبته له ،وعلمه بخائنة عينيه وخبايا صدره ،فيخشاه ويتقيه،

ٍ
معاص وآثام؛ خوف ًا ،وطمع ًا.
ويبتعد عن كل ما يغضبه من

ث -احلياء من اهلل تعاىلٍّ ،
جتل لتزكية روح اإلنسان ،وهو يتح َّقق بحرص املؤمن عىل
أال يراه خالقه يف موضع قد هناه عنه ،فيبتعد عن املعايص واملوبقات التي هتوي به

إىل درك البهيمية.

ج -تعظيم اهلل تعاىل؛ فعىل قدْ ر معرفة اخلالق سبحانه ،عىل قدْ ر تعظيمه وتقديره .وكلام
ازددنا معرف ًة بأرسار خلقه ،وا َّطلعنا عىل سعة ملكوته ،وأدركنا عظيم قدرته ،ك َُب
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تعظيمنا للخالق ،وزاد إذعاننا ألمره وهنيه ،واستشعرنا الذلة جلنابه ،ونلنا التكريم
وح ْزنا الرشف لعبوديتنا له ،وخضوعنا لسلطانه.
لعبادتنا إ ّياهُ ،

ح -شكر اهلل تعاىل؛ فالروح الزكية تظل ح َّية بشكرها خالقها عىل عظيم ما أسبغه عليها
من نِعم مادية ومعنوية .وهي ال ترت َّفل يف النِّعم وتأنسها ،ثم تغفل عن الـم ِ
نعم هبا،
َ
ُ
َّ
فتلك غفلة تنأى عن الوقوع فيها الروح الزكية ما دامت ُم ِق َّرة بفضل اخلالق عليها،
شاكرة ألنعمه .والشكر هو من املقامات العلية التي تُو ِّطد عالقة العبد بربه،
وجتعله عىل صلة دائمة به يف خمتلف األحوال .وهو أيض ًا مقام عزيز ال حيوزه إال

َمن زكّى نفسه ،وكان قلبه يقظ ًا ح ّي ًا غري غافل بالتن ُّعم بالنعمة عن شكر صاحب
النعمة .وقد ن َّبهنا اهلل تعاىل لذلك ،قائالً﴿ :ﯳﯴﯵﯶﯷ﴾ [سبأ.]13 :

ِ
فيض جت ّليات تزكية اجلانب الروحي يف اإلنسان وصورها ،وإال
ما سبق كان غيض ًا من

فمظاهر ذلك عديدة كثرية ،من مثل :الصدق ،واإلخالص ،والصرب ،والذكر ،والرضا،

شك يف َّ
واليقني ،والتفويض (((.وال َّ
عزز عالقة
أن تش ُّبع روح اإلنسان هبذه القيم الروحية ُي ِّ

العبد بخالقه ،ويزكّي روحه ،ويرتقي هبا من درجة العبودية هلل قهر ًا إىل مقام العبيدية له
طاع ًة واختيار ًا ،ويعرج هبا من درجة اإلسالم واإليامن إىل مرقاة اإلحسان؛ ما ي ِ
ثمر النِّتاج
ُ
عمر.
الـم ّ
الصالح النافع الباين ُ

 -3جت ّليات حت ُّقق تزكية اجلانب املادي الظاهر يف اإلنسان:

إن حت ُّقق تزكية الكيان الباطن يف اإلنسان [العقل ،والروح] ي ِ
َّ
ثمر صالح أعامل جوارحه؛
ُ
فاإلنسان ما هو إال نِتاج طبيعي ،و َغ َّلة طيبة لتزكية باطنه .وبالرجوع إىل آي القرآن الكريم

يتبي َّ
أن من أبرز جت ّليات وصور حت ُّقق تزكية اإلنسان
السنة النبوية الرشيفةَّ ،
ونصوص ُّ
جوارحه أمور ًا ثالث ًةَّ ،
تتلخص يف العناية هبا :التخلية ،والتحلية ،والتجلية.

((( انظر تفصيل ذلك مث ً
ل يف:
 ابن الق ِّيم ،أبو عبد اهلل حممد شمس الدين .مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،حتقيق:حممد املعتصم باهلل البغدادي ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1416 ،3ﻫ1996/م.
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التخل عن قبيح الصفات ،ورذائل األفعال؛ إذ َّ
ّ
إن لكل نفس برشية
أ ّما التخلية فنعني هبا
كف ً
عول عىل اإلنسان
ال من ِشني الصفات ،وسوء األخالق ،والقابلية للرش والفجور.
والـم َّ
ُ
التشمري عن ِ
ّ
والتخل عنها .وأ ّما التحلية فهي اجتهاد
ساعد هتذيب نفسه منها؛ بمحاربتها،

الشخص يف حتلية نفسه بفضائل الشيم ،ودمث األخالق ،ومجيل السجايا ،وصالح العمل.
والعاقل ِمن الناس َمن أقبل عىل نفسه ُيل ِّقنها ذلك بحكمة وروية؛ حتبيب ًا وترغيب ًا ،فريقى هبا
من درك النفس اخلبيثة ،ويعرج هبا إىل سقف النفس الزكية املطمئنة الصاحلة الـم ِ
صلحة.
ُ

وأ ّما التجلية فنريد هبا حرص اإلنسان عىل املحافظة عىل ما لديه من رصيد فطري سوي،

لوثات ،واجتهاده يف اإلبقاء عىل املخزون القيمي الذي
الـم ِّ
مل ينحرف مع الزمان ،ومل جترفه ُ

اكتسبه من بيئته ،ومن الرتبية الصاحلة التي يتل ّقاها من خمتلف الفاعلني الرتبويني ...وعدم

التفريط فيه؛ فذاك جمموع قيمي فطري ومكتسب ،وجب عىل اإلنسان العاقل احلفاظ عليه؛
ألجل تنميته واستثامره والبناء عليه ،ال تضييعه وإهداره واالفتقار إليه.

أن مادة "التزكية" مصدرها الوحي بأحكامه وترشيعاتهَّ ،
ال َّ
لقد أكَّدنا قب ً
وأن تزكية أعامل

اجلوارح تتح َّقق بقدْ ر امتثال ذلك .فعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل ﷺَّ :
إن اهلل

أحب إ َّيل ممّا افرتضت
تقرب إ َّيل عبدي بيشء
ّ
قالَ " :من عادى يل ولي ًا فقد آذنته باحلرب ،وما َّ
يتقرب إ َّيل بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع
عليه ،وما يزال عبدي َّ

به ،وبرصه الذي يبرص به ،ويده التي يبطش هبا ،ورجله التي يميش هباْ ،
وإن سألني ألعطينه،

ولئن استعاذين ألعيذنه"...

(((

َّ
تقرب العبد من خالقه تعاىل ،وحت ُّقق التزكية له -يف حدِّ ها األدنى -يكون بأداء
إن ُّ
ٍ
وجزئيات ،فض ً
ال عن أصول
الواجبات وترك املحرمات ،ومت ُّثل أحكام الرشع فروع ًا

العبادات والطاعات .وعىل قدْ ر اإلقبال عىل النوافل -التي هي امتداد للفرائض ،وإكامل

وترتسخ ،فيزداد القرب ،وينال العبد درجة الوالية ،وتتح َّقق
هلا -عىل قدْ ر ما تزيد التزكية
َّ
((( البخاري ،حممد بن إسامعيل .صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص( ،د.م) :دار طوق
النجاة ،ط1422 ،1ﻫ ،كتاب الرقاق ،باب التواضع ،ح ،6502ج ،8ص.105
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حمبة اهلل تعاىل له ،فتظهر آثار هذه املحبة عىل أقواله وأفعاله وجوارحه؛ بدليل احلديث القديس

وجهة بأوامر
اآلنف ذكره ،حيث تصبح جوارحه زكية ،ال تنبعث إال بام حيبه خالقه وموالهُ ،م َّ

الوحي ونواهيه وإرشاداته ،يتم َّثلها سلوك ًا عملي ًا ح ّي ًا يف خمتلف جوانب حياته ومراحلها؛

وإن سمع فإنَّه ال يسمع ما يسخط اهللْ ،
فإن نطق فإنَّه ال ينطق إال بام يريض اهللْ ،
ْ
وإن نظر فإنَّه

حرم اهللْ ،
وإن بطش فإنَّه ال يبطش إال هلل ...وتلك درجة اإلحسان العاكسة
ال ينظر إىل ما َّ
ٍ
بجالء حت ُّقق تزكية نفس اإلنسان.
وقبل ختام هذا املحور ،جتدر اإلشارة إىل َّ
أن تزكية النفس هي عملية ليست باهل ِّينة؛

فغالب "النفوس ،ولو َّ
أن األصل فيها السالمة ،إال َّأنا قابلة للشهوات ،مائلة إىل امللذات،
نافرة عن الطاعاتُ ،مقبِلة عىل الغفالت ((("...وهذا يستلزم جهد ًا ،ومكابرةً ،وصرب ًا،

ومصابرةً ،وعزيم ًة ،وإراد ًة -كام أكَّدنا سابق ًا -حتى يصبح للطاعة ُأنس وسعادة .قال أبو
زيد" :ما زلت أسوق نفيس إىل اهلل وهي تبكي ،حتى سقتها إليه وهي تضحك (((".وتزكية

التدرج يف معاجلتها،
النفس تتطلب كياس ًة ،ومهارةً ،وعل ًام بكيفيات تغيري أحواهلا ،ووجوب
ُّ
وعن ذلك قال اإلمام ابن اجلزري" :املؤمن العاقل ال يرتك جلامها ،وال هيمل مقودها ،بل
يرخي هلا يف وقت والطول بيده ،فام دامت عىل اجلادة فال يضايقها بالتضييق عليها ،فإذا رآها

مالت ر َّدها بلطفْ ،
فإن ونت وأبت فبالعنف".

(((

لقد أبرزنا يف ما مىض صورة اإلنسان يف القرآن الكريم بعد حصول التزكية؛ بتفصيل

كونة له .وما دامت تزكية اإلنسان اخلليفة ال تنحرص فقط يف
جت ّليات تزكية العنارص ا ُمل ِّ
اإلصالح الفردي ،وإنَّام متتد لتُؤ ِّطر خمتلف عالقاته األرسية واالجتامعية واإلنسانية

ُخصص ما ييل من حماور لتبيان ذلك من خالل املتعدد من عالقاته .وقبل
والكونية؛ فإنَّنا سن ِّ

((( عويضة ،حممد نرص الدين .فصل اخلطاب يف الزهد والرقائق واآلداب ،كتاب إلكرتوين ،ج ،4ص.14
((( املرجع السابق ،ج ،4ص .14انظر:
 أبو سليامن ،أزمة العقل املسلم ،مرجع سابق ،ص.20((( ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل .صيد اخلاطر ،دمشق :دار القلم ،ط،1
1425ﻫ2004/م ،فصل :جهاد النفس أعظم اجلهاد ،الفقرة  ،203ج ،1ص.81
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الرشوع يف ذلك ،جيب التذكري َّ
بأن تزكية اإلنسان تتح َّقق بمدى االمتثال لرشع اهلل؛ أمر ًا،

وهني ًا ،وإرشاد ًا ،وتوجيه ًا ،يف مجيع املجاالت ،ومع خمتلف العالقات .وليست ُب ْغيتنا من هذه
ختص هذه العالقة أو تلك،
املداخلة -وال مناسب ًا هلا -جرد الئحة احلقوق والواجبات التي ُّ

فذلك ممّا تزخر به كتب الفقه وأبواب املعامالت تفصي ً
ال وتفريع ًا ،لكنَّنا نصبو إىل استنباط
التصورية الوجودية احلضارية العمرانية التي يكتسبها اإلنسان لكل عالقة عىل ِحدَ ة
الرؤية
ُّ
وجه ًا له يف مواقفه وسلوكه جتاهها.
بعد حصول تزكيته؛ ذاك
التصور الذي ُي َعدُّ ُم ِّ
ُّ

ثاني ًا :جت ّليات صورة اإلنسان الزكي يف عالقاته بمحيطه الداخيل؛ أرسته وأقاربه

ِ
ِ
تعرفنا
ولـم َّ
التزكية هي فعل ُمتعدٍّ ُيثمر سلوك ًا ُمصلح ًا باني ًا نافع ًا لإلنسان والكونّ .
صورة اإلنسان الفرد يف القرآن الكريم بعد حت ُّقق التزكية الشاملة لكل العنارص التي تُشكِّله،
فإنَّنا سنُركِّز يف هذا املحور عىل إبراز صورة اإلنسان الزكي يف عالقاته بذوي رمحه؛ فتزكية
الفرد احلقة تفيض بِ ّر ًا وصالح ًا ونفع ًا عىل حميطه ،بدء ًا بأرسته وأقاربه.

 -1صورة اإلنسان الزكي يف عالقاته الزوجية:

َّ
إن الصورة النمطية للعالقة الزوجية ال تتعدّ ى تطبيق جممل األحكام الفقهية((( التي

تفصل احلقوق والواجبات بني الزوجني ،يف حني َّ
أن اإلنسان الزكي يرتقي بالعالقة الزوجية

من عالقة حقوقية إدارية ،يتمتع فيها بحقوقه ،وحيرص كل زوج خالهلا عىل أداء ما عليه من
واجبات ،إىل عالقة ذات أبعاد تع ُّبدية وجودية حضارية عمرانية ،فتصبح عالقته الزوجية

ركن ًا أساس ًا يف بنيان العمران البرشي.

َّ
وتتلخص رؤية اإلنسان الزكي يف اعتبار الزواج:
أ -ناموس ًا كوني ًا ،وآي ًة من آيات اهلل تعاىل الدالة عليه؛ فقد قدَّ م لنا القرآن الكريم
رؤية شاملة متكاملة متوازنة حلقيقة الزواج ومقاصده ،وأراد لنا بذلك ْ
أن نرقى

((( مع وجوب االنتباه إىل َّ
أن أغلب األحكام الفقهية يف جمال العالقات الزوجية هي ظنية تستلزم املراجعة؛
الصطباغها بصبغة فقه خاص تأ َّثر بمعطيات تاريخ املسلمني السيايس.
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بعقولنا وتفكرينا؛ لن ِ
ُدرك َّ
أن سكون شطر هذه النفس اإلنسانية إىل الشطر املكمل
ُأنس ًا وراح ًة واطمئنان ًا ،هو ِمنَّة إهلية ،وآية من آيات اهلل الكونية الدالة عىل اإليامن،
فيتفكَّر فيها املؤمنون .قال اهلل تعاىل يف سياق عرض اآليات الدالة عىل وجوده

ووحدانيته﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ [الرومَ .]21 :
فخلق النفس زوجني بينهام

مودة ورمحة ومزاوجة وتساكن ...آيات لقوم يتفكرون؛ آيات هي ،ال آية واحدة.

ب -تعاون ًا عىل عبادة اهلل وطاعته؛ ذلك َّ
أن األرسة هي جمال لتعاون الزوجني عىل طاعة

اهلل تعاىل ،والرت ّقي يف الكامالت ،وتنافسهام يف ذلك .فعن أيب هريرة  ،قال:

ال قام من الليل ّ
قال رسول اهلل ﷺ" :رحم اهلل رج ً
فصل ،وأيقظ امرأته فص َّلت،

ْ
فإن أبت نضح يف وجهها املاء ،ورحم اهلل امرأة قامت من الليل فص َّلت ،وأيقظت

فصلْ ،
فإن أبى نضحت يف وجهه املاء (((".عسى ْ
زوجها ّ
أن يقال هلم يوم القيامة:

﴿ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ﴾ [الزخرف .]70 :واعتبار ًا ملا سبق ،فإنّا نفهم

إحلاح الرشع عىل طلب معيار الدِّ ين فيمن نرتضيه زوج ًا ،وذلك حلديث" :إذا

جاءكم َمن ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ((("...وحديث أيب هريرة  ،عن
الاَ ،فع َلي َك بِ َذ ِ
الا ،و َ َ ِ
ِ
ِ ِ
ات الدِّ ِ
ين،
ج َ َ ْ
الـم ْر َأ َة ُتنْك َُح َع َل دين َهاَ ،و َم َ َ
النبي ﷺ ،قال" :إِ َّن َ
َ (((
ت َِر َب ْت َيدَ اك".

ُّ
ُّ
السنة
فحظ النفس يف الزواج ال هيمله الرشع،
تُ -أنس ًا وسكين ًة واستقرار ًا؛
وحتث ُّ
عىل ابتغائه ،ولك ْن يف إطار الصالحية الدينيةَّ .
إن إنشاء أرسة مستقرة سعيدة

((( ابن حبان ،حممد بن أمحد .صحيح ابن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط،2
1414ﻫ1993/م ،كتاب الصالة ،فصل يف قيام الليل ،ذكر استحباب إيقاظ املرء أهله لصالة الليل ولو
بالنضح ،ح ،2567ج ،6ص .306قال عنه األلباين :حسن صحيح ،وقال عنه األرنؤوط :إسناده قوي.
((( الرتمذي ،حممد بن عيسى .سنن الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،وفؤاد عبد الباقي ،مرص :رشكة مكتبة
ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،ط1375 ،2ﻫ1975 /م ،كتاب النكاح ،باب ما جاء إذا جاءكم َمن
ترضون ِدينه ُ
فزوجوه ،ح ،1085ج ،3ص.387
وخلقه ِّ
((( املرجع السابق ،كتاب النكاح ،باب ما جاء َّ
أن املرأة تُنكَح عىل ثالث خصال ،ح ،1086ج ،3ص.387
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ِ
حتري كل ما تطلبه النفس يف الزوج اآلخر من مواصفات ومعايري
آمنة يوجب ّ

مادية ومعنوية ضامنة لتح ُّقق رشوط املعارشة واملالبسة؛ كل ذلك ألجل إشباع
املشاعر ،وحتقيق سعادة اجلسد ،والتن ُّعم باألُنس ،وحصول الطمأنينة والراحة

ِْ
ِ
اللذين هبام تكون
النفسيي؛ ضامن ًا لالستقرار العاطفي ،والسكن الزوجي،
العرشة بني الزوجني مودة ورمحة ،ورحلتهام إىل اآلخرة ممتعة سعيدة؛ ما ُيم ِّثل

حافز ًا للزوجني إىل شدِّ أحدمها ْأزر اآلخر تعاون ًا وتكام ً
ال ألداء املهام األرسية
التشاركية ذات ال ُب ْعد العمراين.

ث -عمود ًا ألُ َّمة البالغ والشهود ،وذلك باالجتهاد يف إنجاب الصاحلني والصاحلات
تتقوى األُ َّمة لبلوغ درجة التمكني ،وحتقيق االستخالف يف األرض.
الذين هبم ّ

َّ
ولعل تلك األبعاد هي املقصودة من الوصية النبوية" :تزوجوا الودود الولود"...

التي نفقه منها ما سبق ،فنحذر من التفريخ األرنبي الغثائي الذي يكون عالة عىل
األُ َّمة ،وجيعلها عالة ُمتسكِّعة بني األُمم.

ج -استمرار ًا للنوع البرشي؛ فإنشاء األرسة ال يقترص فقط عىل مصلحة األفراد
عتب من ذلك؛ َّ
ألن األرسة
وحاجاهتم ،وإنَّام يمتد ليشمل البرشية التي هلا نصيب ُم َ

هي الضامن الطبيعي الستمرار النوع البرشي ،وحفظه بعد َخلقه ،وحتقيق عامرة
األرض.

ٍ
بتحمل قطبيها
ومسؤوليات؛ فالوظيفة الرسالية لألرسة لن تتح َّقق إال
ح -مها َّم
ُّ
الـمتش ِّبع
(الزوجني) أعباءها وتكاليفها يف إطار منسجم متكامل .واإلنسان الزكي ُ

تصور ًا وسلوك ًا يرى َّ
يتم
بروح الرشع ُّ
تقاسم الواجبات واملهام بني الزوجني ُّ
أن ُ
بتق ُّلد الزوج الرجل مهمة القوامة ،وانرباء الزوج املؤمنة ملهمة احلافظية؛ ومها
وظيفتان متكاملتان منسجمتان حق لكليهام ،وواجب عىل ٍّ
كل منهام ،ومها ُت ِّثالن
التزامات تكفل ٍّ
لكل من الزوجني االنطالق ألداء مهامه يف ظروف سوية ُم ِّفزة.
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ونخ ُلص إىل َّ
تصور اإلنسان الزكي للزواج هو نظرته الكلية اجلامعة
أن أهم ما ُيم ِّيز ُّ

إىل هذه العالقة التي يراها انجامع ًا خاص ًا ذا أثر عمراين عام؛ باعتبار َّ
أن املقاصد املتنوعة

الـمتح ِّققة يف خاصة عالقته الزوجية من إشباع عاطفي وسكن واستقرار ...إضاف ًة إىل
ُ
انتظام العالقة بني الزوجني بتوزيع املهام بينهام ،وإلزامية أداء الواجبات ،وضامن االستفادة

من احلقوقُ ...يمكِّن الزوجني من االنطالق نحو البناء واإلعامر.

 -2صورة اإلنسان الزكي من خالل وظائفه األبوية:

طلب الذرية هو أمر فطري ُم ِل ٌّح ،ولك َّن اإلنسان الزكي البصري برشيعة اهلل تعاىل ينأى
أن يكون غاية ،مبتغاه تفريخ أعداد برشية غثاء ،وإنَّام هو م ٍ
ْ
قتد بالرسل عليهم السالم ،الذين
ُ
يلحظ يف أدعيتهم الواردة يف القرآن الكريم -بخصوص األبناءَّ -أنا ال تقترص عىل طلب

"الذرية" فحسب ،بل متتد لتشمل طلب "الذرية الصاحلة" ،و"الذرية الطيبة"؛ فهذا إبراهيم
عليه السالم يدعو ربه قائالً﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ﴾ [الصافات .]100 :وهذا زكريا عليه

السالم يدعو ربه بقوله﴿ :ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [آل عمران.]38 :

والصالح يف القرآن الكريم له داللة خاصة ،ترمز إىل التزكية ،والفاعلية بالعمل،

والتغيري ،واإلصالح ،والبناء ،واإلعامر؛ فهو مفهوم حركي تغيريي نفعيُ ،ي ِّفز املتصف

َ
العال مكان ًا آمن ًا للعيش ...كام َّ
أن الط ِّيب
به إىل االجتهاد يف حتسني أحوال العباد ،وجعل

يف اللغة نقيض اخلبيث ،ويقال لألرض التي تصلح للنبات َّإنا ط ِّيبة (((،واإلنبات يدل عىل
معنى اإلثامر واإلنتاج وتعدّ ي األثر بالنفع.

واإلنسان الذي تزكّى بنور القرآن وروحه يرى َّ
أن الوالدية:
تصور اإلنسان الزكي يعني القيام بوظيفة
أ -رسالة ومقام؛ فاحلديث عن الوالدية يف ُّ
صناعة الولد الصالح ،ليكون عمله الباقي غري املنقطع .وتقع عىل األم خصوص ًا
مسؤولية هذا احلفظ بعد خلقه ،بوصفها ُمنتِجة اإلنسان -واهلل تعاىل خالقه -حافظة

((( ابن منظور ،حممد بن مكرم .لسان العرب ،حرف الباء ،فصل الطاء املهملة ،مادة :طيب ،ج ،1ص.563
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راعية له بعد وجوده ،حريصة عىل كينونته "عملها الصالح" ،جمتهدة يف صناعة
اإلنسان اخلليفة ،ال تفريخ أعداد برشية عاطلة خانعة.

َّ
وجه لسلوك اإلنسان الزكي يف اإلنجاب والرتبية يرتقي به إىل مقام
إن هذا
الـم ِّ
ُّ
التصور ُ
أن كامل املرأة الوظيفي وكامل الرجل ،أبوين مسؤولني ُمر ِّب ْ ِ
القداسة؛ "ذلك َّ
يي ،هو غاية ما
يراد منهام حتقيقه؛ حفظ ًا لفطرة اهلل ،ونرش ًا لرسالة اهلل ،وخدم ًة ألُ َّمة رسول اهلل .ما يرفع
املرأة إىل القداسة إال أمومتها ،وما يرفع الرجل إال أبوتهُ ،يذكَر حقهام بعد حق اهلل مبارشة يف

قوله تعاىل﴿ :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ﴾ [اإلرساء .]23 :وما من أمومة تستحق

إن أنجبت غثا ًء كغثاء السيلْ ،
إن كان العمل فاسد ًاْ ،
وج َّل نواهلا ْ
إن
اسمها ،وتنال من اهلل َع َّز َ
منحل ،وإعالم م ِ
ٍّ
فسد ،وشارع
وسط
ُ
أساءت تنشئة نسلها ،وأمهلته ،وأسلمته إىل غريها من َ
سائب ،ورفقة ُم ِض َّلة (((".فاألبوة واألمومة ليستا حمطة لعبور أجيال غثاء ،بل مها مقام
يتقربان من خالله إىل اهلل تعاىل ،ويرتقيان بفضله إىل مرتبة القداسة.
َّ

ِ
ٌ
تصور اإلنسان الزكي يقتيض سعيه
تاج
وعمل صالح؛ فاحلديث عن الوالدية يف ُّ
ب -ن ٌ
لتكون ذريته صاحلة طيبة ،وذلك باالجتهاد يف تربية وإعداد اإلنسان الفاعل الـم ِ
ثمر،
ِّ
ُ
ِ
عمر ،الذي يرتك أثر إصالحه وثمرة وجوده عىل
الـم ِّ
الـمصلح ،الط ِّيب ُ
غي ُ
الـم ِّ
ُ
األرض لتدل عليه ،فيكون كالنبات احلسن ،أينام نام أفاد ونفع .ومن هذا املنطلق،

يرى اإلنسان الزكي أمهية التالزم بني دعاء اهلل هببة الولد الصالح الط ِّيب ،ووجوب

بذل اجلهد الرتبوي ليكون النِّتاج صاحل ًا .ويتأكَّد هذا املعنى بحديث رسول اهلل ﷺ:

"إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة :إال من صدقة جارية ،أو علم ُينْت َفع

به ،أو ولد صالح يدعو له (((".ونستخلص من هذا احلديث النبوي الرشيف َّ
أن
الولد -صاحل ًا كان أو فاسد ًا -هو من عمل اإلنسان.

((( ياسني ،عبد السالم .تنوير املؤمنات( ،د.م) :مطبوعات األفق ،ط1996 ،1م ،ج ،2ص.218-219
((( مسلم النيسابوري ،مسلم بن احلجاج .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،ح ،1631ج ،3ص.1255
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َّ
كونا عم ً
ال لإلنسان،
كونا خلق ًا هلل َ
إن الذرية هي َخ ْل ُق اهلل وعمل اإلنسان ،و"ال ينفي ُ
إن أصلحها ،و َت ْف ُسدُ ْ
توجه أما َمنا ِع َظ ُم مسؤولية اإلنسان عن ذريته :تصلح ْ
إن أساء
فقد َّ
ِ
تنشئتها .فيرتتَّب عىل هذه اإلشارة النبوية ِع َظ ُم املسؤولية البرشية عن صالح األجيال
وفسادها (((".وكل ما سبق يستلزم -بالتأكيد -تو ُّفر اآلباء ضمن ًا عىل رشوط ،ومواصفات،
وعلم ،ووعي جيعلهم أه ً
الـمنتِج؛ ليكون
غي الباين ُ
الـم ِّ
ال حلُسن صناعة الولد الصالح ُ
عملهام الصالح الباقي املمتد.

ويف هذا السياقَّ ،
فإن اعتبار حق األُ َّمة يف أثناء إرادة اإلنجاب ،جيعل اإلنسان الزكي عىل

يقني َّ
بأن التكثري األرنبي اخلايل من "اإلنسان الزكي" ال يبهج نبينا يف معرض املباهاة واملفاخرة،

بل َّ
إن تفريخ الغثاء الذي ال يؤبه به ،يراه عم ً
ال فاسد ًا قاص ًام لظهر األُ َّمة ،هادم ًا للعمران.

َّ
تصور اإلنسان الزكي للوالدية؛ ماهي ًة ،وغاي ًة ،ورسال ًة ،جيعله ينأى هبا
إن ما سبق من ُّ

ْ
"جمرد مالذ يف األحضان ،ومرفأ للمراكب املنكرسة ،ومطعم ،ومضجع (((".بل إنَّه
أن تكون َّ
ال لرتبية النبات الطيب الـم ِ
َي ُعدُّ ها مشت ً
ثمر النافع للعباد والبالد ،و ُمنط َلق ًا للبعوث البانية
ِّ
ُ

الـمث َّلثة األطراف التي
عمرة .وهذا يستلزم إعداد الوالدين إعداد ًا جيد ًا إلجادة الرتبية ُ
الـم ِّ
ُ

قومات األساسية الثالثة يف الولد؛ فطرته بحفظها وتنميتها ،وجسده برعايته،
الـم ِّ
تستهدف ُ
ثم تأهيالً" ،ليكون املولود كاسب ًا عامالً ،ال عالة عىل الناس".
وعقله بتنميته تعلي ًام َّ

(((

 -3صورة اإلنسان الزكي يف عالقته بأبويه:

السنة
لقد حدَّ د القرآن الكريم تفاصيل هذه الصورة بنصوصه وأحكامه ،وب َّينتها ُّ

شك يف َّ
النبوية الرشيفة بكل أنواعها .وال َّ
أن سعي اإلنسان الزكي إىل مت ُّثل تفاصيل ذلك يف
سلوكه جتاه أبويه يعكس مدى تشبع روحه باإليامن واألخالق العلية؛ ما ي ِ
ثمر العمل الصالح
ُ
ُّ
((( ياسني ،تنوير املؤمنات ،مرجع سابق ،ج ،2ص.218
((( املرجع السابق ،ج ،2ص.240
((( ياسني ،العدل "اإلسالميون واحلكم" ،مرجع سابق ،ص.309
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للب بوالديه ،واإلحسان إليهام بكل أنواع املعروف
جلوارحه ،بحيث نجده جيتهد بكل طاقاته ِ ِّ
التي ُذ ِكرت يف رشع اهلل ،والتي تقوم يف عرف الناس عىل الصالح .وهلذاَّ ،
فإن اإلنسان الزكي

تورع جوارحه عن إيذاء
يتوسل بأحكام الرشع وتوجيهاته ،ويستعني بكل جهده؛ رجاء ُّ
َّ
بأي نوع من أنواع األذى.
أبويه ِّ

ِْ
مطمئني إىل َّ
أن نِتاجهام هو عمل صالح،
وكل ما سبق ،وغريه يف سياقه ،جيعل األبوين

َقر به أعينهام يف الدنيا ،ويكون هلام ذخر ًا وامتداد ًا بعد مماهتام؛ فاإلحسان إىل الوالدين مؤرش
ت ُّ

قوي حلصول التزكية لنفس اإلنسان بقيم اخلري والصالح والنفع ،وابتعادها عن هجني
ِّ
ومنحط السلوك.
الصفات

 -4صورة اإلنسان الزكي يف عالقته بأقاربه:

ال يمكن البناء من األساس ،وانطالق اإلعامر من الداخل ،إال إذا كان املحيط الداخيل
ِ
يتوسل
لإلنسان ركن ًا متين ًا ،يشدُّ من عضده ،و ُيعينه عىل أداء وظائفه االستخالفية؛ وهكذا َّ
اإلنسان بأحكام الرشع لنسج عالقة متينة ُصلبة مع أقاربه ،من أهم معاملها :صلة رمحهم،

وتف ُّقدهم ،وبِ ُّرهم ،واإلحسان إليهم ،وقضاء حاجاهتم ،والنصح هلم ...إىل غري ذلك من

وحسن أداء حقوق قرابتهم ...ما به تصبح العالق ُة هبم
حلسن معارشهتمُ ،
املعاين اجلامعة ُ

ولـمن
َّ
الب والتقوى ،وحتقيق اخلري والصالح والنفع هلم َ
قوةً ،و َمنَ َع ًة ،وتكامالً ،وتعاون ًا عىل ِ ِّ
حوهلم .ويف املقابلَّ ،
أي تفريط يف متانة العالقة باألقارب يفيض إىل ضعف ،وهوان،
فإن َّ
و ُفرقة ،وفساد متعدد األحوالُ ،يؤ ِّثر سلب ًا يف صالح هذا َ
العال.

إذن ،فمتانة العالقات األرسية ،ومتاسك عالقات القرابةُ ،يم ِّثالن اللبِنَة األُوىل واألساس

يف تشكيل املجتمع واألُ َّمة واإلنسانية؛ فمن دون مجاعة سوية ،ال يمكن احلديث عن جمتمع
ِ
عمر ،وال عن إنسانية آمنة بانية ،فيلزم من صالح األُوىل صالح الثاين.
راشد ُمصلح ُم ِّ
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ثالث ًا :جت ّليات صورة اإلنسان الزكي يف عالقاته بمحيطه اخلارجي؛ عالقاته
االجتامعية واإلنسانية

إن من أهم جت ّليات حت ُّقق تزكية اإلنسان الفرد ،اخلريية والنفع جتاه َخلق اهلل ،بل َّ
َّ
إن

ُّ
فمخطئ َمن حيرص
املحك كام هو املعيار لتح ُّقق فعل التزكية .وهلذا،
العيش وسط اجلامعة هو
ٌ

َ
الـم ّوار ،فيختار االختالء يف الكهوف
مهامه فقط يف تزكية نفسه ،والنجاة هبا يف هذا
العال َ

للتفرغ للعبادة ،وتزكية النفس هبا ،واالنعزال عن حياة الناس ومشكالهتم؛
واجلبال والزوايا ُّ

حفاظ ًا عىل صالح نفسه من ْ
أن تُدنِّسها تداعيات معارشة الناس وخمالطتهم.

َّ
إن الوقفة املتأنية العميقة عند معنى أبعاد لفظ "التزكية" ودالالته يف القرآن الكريم،
أن التزكية هي فعل صالح حركي ٍ
والقراءة اجلامعة لنصوص الوحي ،تُؤكِّدان َّ
بان ُمتعدٍّ

إىل الغري ،بل إىل كل خملوقات الكون .قال اهلل تعاىل عىل لسان جربيل وهو خياطب مريم

عليهام السالم﴿ :ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾ [مريم]19 :؛ فالتزكية صفة
أساسية ت ُِعني الرسل عليهم السالم عىل محل رسالة اهلل تعاىل إىل الناس؛ بالتوحيد ،والتزكية،
والعمران ،وما يتناسل من تلك القيم العليا الكلية من قيم ُأخرى.

َّ
ولعل ذلك الصنف املنعزل من الناس يستند إىل قول اهلل تعاىل﴿ :ﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﴾

فس اإلمام القرطبي ذلك بقوله" :يقول تعاىل آمر ًا عباده املؤمنني ْ
أن
[املائدة .]105 :وقد َّ
يصلحوا أنفسهم ،ويفعلوا اخلري بجهدهم وطاقتهمُ ،
وم ِب ًا هلم أنَّه َمن أصلح أمره ال يرضه

فساد َمن فسد ِمن الناس ،سواء كان قريب ًا منه أو بعيد ًا ...وليس يف اآلية مستدل عىل ترك
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،إذا كان فعل ذلك ممكن ًا".

(((

((( ابن كثري ،إسامعيل بن عمر القريش .تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة( ،د.م) :دار طيبة
للنرش والتوزيع ،ط1420 ،2ﻫ1999 /م ،ج ،3ص.212
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وقد أكَّد ابن عاشور املعنى نفسهُ ،مب ِّين ًا َّ
أن األمر "بمالزمة أنفسهم مقصود منه دفع

الغم واألسف عىل عدم قبول الضا ّلني لالهتداء ،وخشية ْ
أن يكون ذلك
ما اعرتاهم من ِّ

لتقصري يف دعوهتم ،فقيل هلم :عليكم أنفسكم؛ أي اشتغلوا بإكامل اهتدائكم ...ومن مجلة
قصوا يف الدعوة إىل
ذلك دعوة الناس إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فلو َّ

لرضهم َمن َّ
ضل؛ َّ
ألن إثم ضالله حممول عليهم.
اخلري واالحتجاج له ،وسكتوا عن املنكرَّ ،

يتوهم من هذه اآلية َّأنا رخصة للمسلمني يف ترك الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف
فال ّ
والنهي عن املنكر؛ َّ
ألن مجيع ذلك واجب بأدلة طفحت هبا الرشيعة".

(((

 -1صورة اإلنسان الزكي يف عالقته بأفراد ُأ َّمته:

ّ
أسسها اإلسالم ،ودعا
تتجل هذه الصورة يف مت ُّثل اإلنسان كل قيم األخوة الدينية التي َّ
إىل مت ُّثلها واقع ًا؛ حتى تكون عالقته بإخوانه بانية فاعلة صاحلة م ِ
صلحة ،وتصري األُ َّمة قوية
ُ
مرهوبة اجلانب ،ذات رسالة إىل الناس ،وشاهدة عليهم ،وقائمة بينهم باحلق والعدل والقسط.

قال اهلل تعاىل﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾ [احلج]41 :؛ إذ يتعاون اإلنسان الزكي الفرد مع إخوانه لتحقيق
التمكني ألُ َّمة النهوض والشهود ،عم ً
ال عىل تغيري أحوال الناس واحلياة ،وإصالحهام بإعامر

األرض عدالً ،وإحسان ًا ،ونفع ًا ،وصالح ًا.

إن النرص عىل الباطل ،والتمكني يف األرض خلري ُأ َّمة ُأ ِ
ٌ
َّ
مرشوط
خرجت للناس ،رهني

تزكوي عام شامل آلحاد أفراد هذه األُ َّمة كام جلامعتها يف كل مندمج ،يتم َّثل يف تزكية
بفعل
ّ
الروح ،وتزكية أعامل اجلوارح؛ بإقامة الصالة ،وما ت ِ
ُثمره من صالح النفس ،وتقوية الصلة

باخلالق ...وبإيتاء الزكاة ،وما ُت ِّققه من متانة ُلمة اجلامعة ،وباألمر باملعروف الداعي إىل كل
خري ،وبالنهي عن املنكر املانع من كل رش.

((( ابن عاشور ،حممد الطاهر .حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد وتفسري الكتاب املجيد ،تونس :دار
سحنون للنرش والتوزيع1984 ،م ،ج ،7ص.77
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 -2صورة اإلنسان الزكي يف عالقته بإخوانه يف اإلنسانية:

يعتقد اإلنسان الزكي وجود وحدة جامعة بني البرشية قاطب ًة؛ فالناس كلهم من أصل

واحد ،هو أبوهم آدم عليه السالم ،ومن َث َّم فال جيب ْ
أي حواجز عقدية ،أو لغوية،
أن حتدَّ ه ُّ

أي اعتبارات ُأخرى ،لنسج عالقات مع أخيه اإلنسان؛ ُب ْغية التعاون والتشارك
أو عرقية ،أو ُّ

يف حتقيق الصالح والنفع للنسل واحلرث؛ حاالً ،ومآالً.

َّ
إن اإلنسان الزكي يعتقد وجود روابط قوية تشدُّ ه إىل "األرسة اإلنسانية" ،وتبقيه دائم

االنتامء إىل دائرهتا .قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

َّ
ولعل هذه
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [النساء،]1 :
اآلية الكريمة ختتزل أهم تلك الروابط ،ومنها:

أ -وحدة اخلالق :تُؤكِّد اآلية الكريمة َّ
أن رب الناس واحد ،وخالقهم واحد ،و ُمد ِّبر

شؤوهنم واحد؛ فكل الناس عبيد هلل تعاىل (((.وال خيفى ما يف هذه املعاين من

فرق بني األلوان واألجناس واألقوام
إلغاء للرصاع العنرصي والطبقي الذي ُي ِّ
واأللسن ،وينسى النسبة إىل النفس الواحدة التي انبثق منها اجلميع ،والربوبية
الواحدة التي نرجع إليها كاف ًة .وبعد التذكري هبذه احلقيقة ،يأيت األمر يف اآلية

بتقوى اهلل تعاىل ،ومن ذلك :االهتداء هبديه ،والرجوع إىل هنجه ،واالحتكام إىل

رشعه ،الذي يأمر برعاية الرحم ،ومنها الرحم اإلنسانية ،ومدِّ جسور التعارف
والتواصل والتعاون بني األخوة اإلنسانية.

ب -وحدة األصل :تر ُّد اآلية الكريمة الناس مجيع ًا إىل أصل واحد ،ونسب واحد،

ونفس واحدة ،وأرسة واحدة ُت ِّثل الوحدة األساسية لكل املجتمعات؛ لذا تنقل

((( العبيدية :صفة قهرية يشرتك فيها كل الناس بمقتىض الربوبية .قال اهلل تعاىل﴿ :ﰗﰘﰙﰚﰛ﴾
[فصلت .]46 :فالعبيد هم كل الناس؛ مؤمنهم وكافرهم ،يف حني َّ
أن العبادية يف القرآن الكريم هي صفة
اصطفائية انتقائية للمؤمنني الطائعني الذين اختاروا ْ
أن يكونوا عباد ًا هلل اختيار ًا ،ورضوا بذلك .قال اهلل
تعاىل﴿ :ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [الفرقان.]63 :
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قيم التواصل والتكافل والرتاحم يف األرسة البيولوجية إىل األرسة اإلنسانية.

ولو أراد اهلل تعاىل ْ
أن خيلق الناس -أول النشأة -رجاالً متعددين ونسا ًء ُك ُث َر،

زوجهم ،فك ََّونوا ُأرس ًا شتّى ال رحم بينها أول األمر ،وال رابطة تربطها إال
ثم َّ
َّ

َّأنا كلها من َخلق اخلالق الواحد؛ لفعل ذلك سبحانه ،ولكنَّه أراد -بإرادته

وحكمتهْ -
أن تتعدد الوشائج ،وتتضاعف الروابط اجلامعة بني الناس؛ ليكون
التعارف والتواصل والتالؤم والتعاون أيرس ،والتنافر والتخاصم والتقاطع

والتناحر أبعد.

ت -إقرار املساواة بني الناس مجيعهم :تُؤكِّد اآلية الكريمة َّ
أن رب الناس كاف ًة واحد،

وأنم أبناء ألب واحد؛ فمهام اختلفت األلسنة واأللوان واألجناس ،وتعددت
َّ

املواهب ،وتفاوتت االستعدادات ،واختلفت الطباع ،وتباينت األخالقَّ ،
فإن
ذلك كله يم ِّثل تنوع ًا ال يقتيض الشقاق والنـزاع ،ومتايز ًا ال ي ِ
فاضل بني الناس؛
ُ
ُ
ُّ
ُ

ليبقى معيار وميزان واحد ،تتحدَّ د به اخلريية واملفاضلة بينهم؛ التقوى .وهكذا

تتوارى وتتالشى مجيع ُمس ِّببات اخلصومات والرصاع يف األرض؛ ليستنهض
مهة َمن ينتمي وإ ّياهم إىل دائرة األخوة اإلنسانية؛ للتعاون
مهته و َّ
اإلنسان الزكي َّ
من أجل حتقيق اخلري والنفع والصالح ،ودرء املفاسد والرشور.

َّ
إن اعتقاد اإلنسان الزكي االنتام َء إىل نفس "األرسة اإلنسانية" ،أو "األخوة البرشية" ،أو

"الرحم اإلنسانية" -بوصفها امتداد ًا كوني ًا للعالقة الزوجية األُوىل التي جعلها اهلل تعاىل بني

احلي اإلجيايب بينه وبني إخوته يف
أيب البرشية آدم وزوجه حواء عليهام السالمُ -يتِّم التفاعل َّ
اإلنسانية -وقبل ذلك بني إخوته يف الدِّ ين-؛ تعارف ًا ،وتواصالً ،وتعاون ًا ،وإعامر ًا.

ِ
ونخ ُلص إىل َّ
استحضار أنَّه أخ املؤمن يف الدِّ ين ،وأخ اإلنسان
أن اإلنسان الزكي هو دائم

يف اإلنسانية ،يسعده يف الدنيا واآلخرة ْ
أن يعيش الناس يف سالم وأمن منه؛ فاملسلم املؤمن
ا ُملستخ َلف هو من و ِسع بِره وخريه وصالحه الناس واخللق مجيع ًاِ ،
رشه.
َ
َ
َ َ َ ُّ
وسل َم الناس من ِّ

158

رابع ًا :جت ّليات صورة اإلنسان الزكي يف عالقاته بمحيطه البيئي

يمتدُّ أثر تزكية اإلنسان نفسه إىل البيئة املحيطة به ،بام فيها من خملوقات ،مثل :احليوانات،

ّ
وتعرف ًاُ ،غنْ ًام وانتفاع ًا ،إنام ًء وإصالح ًا،
والبحار ،واألشجار ،واخلريات،
والغلت؛ اكتشاف ًا ُّ

عدالً ورمح ًة.

وعالقة اإلنسان الزكي بالبيئة هي عالقة مودة ،وصداقة ،وإصالح ،وانتفاع ،ورمحة؛

فهو يعتقد َّ
أن اهلل تعاىل َّ
سخرها له ،فجعلها له موطن ًا ،وأودع له فيها رزقه ،وخلق له فيها ما
وي ِّقق راحته ،وهيبه سعادته ...ومن َث َّم فإنَّه يتجنَّب تدمري األرض وختريبها؛
يس حياتهُ ،
ُي ِّ

قوماهتا ،وتشويه معاملها.
باستنزاف طاقاهتا ،وتبذير خرياهتا ،وتدمري ُم ِّ

واحلقيقة َّ
تتأسس عىل القيمة العليا األساسية
أن عالقة اإلنسان الزكي بالبيئة املحيطة به َّ

(اإليامن ،والتوحيد) َوفق ميزان الرشع؛ فإعامر األرض من غري توحيد هو إعامر زائف،
ورساب كاذب .وقد أكَّد لنا القرآن الكريم هذه احلقيقة برضب أمثلة عىل "حضارات" سابقة
قامت عىل الرشك والظلم والفساد ،فكان مآهلا الزوال واخلراب .قال تعاىل يف قوم ثمود:

﴿ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ ﯖ ﴾

[النمل:

]52؛ أي

خالية ال ساكن هبا ،حيث الظلم ُم ِّرب للبيوت ،و ُمد ِّمر للعمران" .والباء يف ﴿ﮬﮭ ﮮ ﴾

للسببية ﴿ ،ﱣو َما﴾ مصدرية؛ أي كان َخواؤها بسبب ظلمهم .والظلم :الرشك وتكذيب

خص اهلل عملهم بوصف الظلم من بني عدَّ ة أحوال يشتمل عليها كفرهم
ولـم َّ
رسوهلمّ ...

كالفساد ،كان ذلك إشارة إىل َّ
أن للظلم أثر ًا يف خراب بالدهم".

(((

َّ
إن اإليامن يبعث صاحبه الزكي عىل اإلصالح يف األرض ،وال أدل عىل ذلك ممّا
"إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلةِ ،
رواه أنس  ،عن النبي ﷺ ،قالْ :
فإن

غر َسها ،فل َي ِ
استطاع أال تَقوم حتى َي ِ
غر ْسها".

(((

ث حثيث عىل ْ
ففي ذلك َح ٌّ
أن يكون

((( ابن عاشور ،حممد الطاهر .التحرير والتنوير ،مرجع سابق ،ج ،19ص.285-286
((( ابن حنبل ،أمحد .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
ِ ٍ ِ
ط2001 ،1مُ ،م ْسنَدُ َأن ِ
ض اهللُ َت َع َال َعنْ ُه ،ج ،20ح ،12981ص ،296وانظر أيض ًا =
َس ْب ِن َمالك َر َ
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اإلنسان إجيابي ًا حركي ًا فاع ً
ال ُمنتِج ًا ،حيرص -حتى آخر رمق ،وآخر حلظة من حياته-

عىل فعل ما ينفع اخلَلق.

ويف السياق نفسه ،فقد الزم الرسول ﷺ بني التوحيد وتزكية النفس باألخالق الفاضلة،

وتزكية عمل اجلوارح بإصالح األرض ومنع الفساد فيها؛ بجعل ذلك من مستلزمات
ُ
"اإليامن بِ ْض ٌع وسبعون ،أو بِ ْض ٌع
اإليامن .فعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل ﷺ:

وستُّون ُشعب ًة؛ فأفض ُلها قول :ال إل َه َّإل اهللُ ،وأدناها إماط ُة األذى عن ال َّط ِ
ريق ،واحليا ُء ُشعب ٌة
من اإليامن (((".فاإليامن أصل له فروع مهمة اسمها شعب اإليامن ،وأخالق النفس وعمل
شك فيه َّ
اجلوارح مدغمة يف اإليامن ،ومن مقتضياته .وممّا ال َّ
أن تقسيم الرسول ﷺ اإليامن

إىل شعب ليس فيه عزل لإليامن عن األخالق والتزكية ،وإنَّام هو متييز فقط بني درجاهتا يف
املرتبة .أ ّما ِجنس اإليامن فهو ذاته ،أعاله :ال إله إال اهلل ،التي تستلزم احتكام كل أفعال
ترصفاته وسلوكه
اإلنسان وأقواله وحركاته وسكناته لرشع اهلل تعاىل وحكمه؛ ما ُيزكّي حت ًام ُّ
وعالقاته بالبيئة ومجيع الكائنات واجلامدات .فإماطة األذى عن الطريق يصري صدقة؛ َّ
ألن

نفع ذلك ُي ِّقق مصلحة عامة يبتغي هبا املؤمن وجه اهلل تعاىل.

ومن صور تزكية نفس اإلنسان يف عالقته بمحيطه البيئي ،الرفق باحليوان غري املؤذي ،بل
رمحته واإلحسان إليه .قال رسول اهلل ﷺَ " :ب ْين ََم َر ُج ٌل َي ْم ِش بِ َط ِر ٍيق ْاشتَدَّ َع َل ْي ِه ا ْل َع َط ُشَ ،ف َو َجدَ
بِ ْئر ًاَ ،فن ََـز َل فِ َيها َف َ ِ
ب َي ْل َه ُث َي ْأك ُُل ال َّث َرى ِم َن ا ْل َع َط ِ
الر ُج ُلَ :ل َقدْ
ش َبُ ،ث َّم َخ َر َج َفإِ َذا َك ْل ٌ
شَ ،ف َق َال َّ
ب ِم َن ا ْل َع َط ِ
َان َب َل َغ ِمنِّيَ ،فن ََـز َل ا ْلبِ ْئ َر َف َم َ َ
ش ِم ْث ُل ا َّل ِذي ك َ
ل ُخ َّف ُه َما ًءُ ،ث َّم َأ ْم َس َك ُه
َب َل َغ َه َذا ا ْل َك ْل َ
ول اهللِ :وإِ َّن َلنَا ِف ه ِذهِ
ِ
ِ ِ
بَ ،ف َشك ََر اهللُ َل ُهَ ،ف َغ َف َر َل ُه"َ ،قا ُلواَ :يا َر ُس َ
َ
َ
بِفيه َحتَّى َرق َيَ ،ف َس َقى ا ْل َك ْل َ
=  -البخاري ،حممد بن إسامعيل (تويف256 :ﻫ) .صحيح األدب املفرد ،حقق أحاديثه وعلق عليه :حممد
نارص الدين األلباين ،بريوت :دار الصديق للنرش والتوزيع ،ط1997 ،4م ،ح ،479ص ،181وقال
عنه األلباين" :وهذا سند صحيح عىل رشط مسلم".
 األلباين ،أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها،الرياض :مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،ط1415 ،1ﻫ1995 /م.1/38 ،
((( مسلم النيسابوري ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب اإليامن ،باب بيان عدد شعب اإليامن وأفضلها
وأدناها وفضيلة احلياء وكونه من اإليامن ،ح ،35ج ،1ص ،63انظر أيض ًا:
 -البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب اإليامن ،باب أمور اإليامن ،ح ،9ج ،1ص.11
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ا ْل َب َه ِائ ِم َلَ ْجر ًا؟ َف َق َال"ِ :ف ك ُِّل كَبِ ٍد َر ْط َب ٍة َأ ْج ٌر (((".فلننظر كيف ترتقي تزكية عمل اجلوارح مع

احليوانات إىل درجة استحقاق مغفرة اهلل تعاىل وعفوه ،وما ذلك إال َّ
ألن سقي ذلك الرجل
ينم عن تزكية نفسه بالرمحة والرفق ،فاستحق نوال اهلل وعفوه.
حيوان ًا يف حالة ضعف ُّ

ومن جت ّليات هذه الصور أيض ًا ،عدم االعتداء عىل خملوقات الكون غري املؤذية .فعن
ول اهللِ ﷺَ ،ق َالُ " :ع ِّذب ِ
عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام َأ َّن َر ُس َ
ت ا ْم َر َأ ٌة ِف ِه َّر ٍةَ ،س َجنَت َْها َحتَّى
َ
َتَ ،فدَ َخ َل ْت فِ َيها الن ََّارَ ،ل ِه َي َأ ْط َع َمت َْها َو َس َقت َْها ،إِ ْذ ِه َي َح َب َست َْهاَ ،و َل ِه َي ت ََر َكت َْها ت َْأك ُُل
َمات ْ
أن كيان هذه املرأة يستبطن نفس ًا رشيرة م ِ
ِم ْن َخ َش ِ
شك يف َّ
اش ْالَ ْرض (((".وال َّ
فسدة ظاملة
ُ
َ
للخلق ،فاستحقت عذاب اهلل تعاىل.

واإلنسان الزكي يعلم َّ
أن الرسول ﷺ كان ُي ِّذر من اإلرضار بالبيئة ،حتى يف أكثر

إن تزكية النفس متنع صاحبها ْ
املواقف حرج ًا (أي احلروب)؛ إذ َّ
عدوه باإلفساد
أن ينتقم من ِّ
يف األرض ،أو ختريبها .وقد ُأثِر عن الرسول  أنَّه كان يويص يف احلروب بعدم قتل

النساء ،واألطفال ،والشيوخ ،والرهبان املنقطعني للعبادة ،واملزارعني املنقطعني حلرث
األرض ،وأال ُيقاتَل إال َمن ُيقاتِل .وكان ينهى أيض ًا عن قطع األشجار ،وهدم املنازل.
ويمكن استنباط صورة عالقة اإلنسان الزكي بمحيطه البيئي من خطبة سيدنا أيب بكر

ضمنها وصيته باحلفاظ عىل العباد والبيئة
الصديق يف جيش سيدنا أسامة  ،التي َّ
من أي اعتداء وختريب .قال سيدنا أبو بكر " :يا َأيا النَّاسِ ،ق ُفوا ُأ ِ
وصك ُْم بِ َع ْ ٍ
ش
ُ
ِّ
َ ُّ َ
وها َعنِّي :ال َتُونُوا َوال ت َِغ ُّلواَ ،وال َت ْغ ِد ُروا َوال ُت َ ِّث ُلواَ ،وال َت ْق ُت ُلوا طِ ْف ً
ال َص ِغري ًاَ ،وال
اح َف ُظ َ
َف ْ
َش ْيخ ًا كَبِري ًا َوال ا ْم َر َأةًَ ،وال َت ْع ِق ُروا ن ْ
َخ ً
ال َوال ُ َت ِّر ُقو ُهَ ،وال َت ْق َط ُعوا َش َج َر ًة ُم ْث ِم َرةًَ ،وال ت َْذ َب ُحوا
ف َت ُ ُّر َ
الص َو ِامعِ،
َشا ًة َوال َب َق َر ًة َوال َب ِعري ًا إِال َلِ ْأ َك َل ٍةَ ،و َس ْو َ
ون بِ َأ ْق َوا ٍم َقدْ َف َّر ُغوا َأ ْن ُف َس ُه ْم ِف َّ
وه ْم َو َما َف َّر ُغوا َأ ْن ُف َس ُه ْم َل ُه".
َفدَ ُع ُ

(((

((( املرجع السابق ،كتاب املظامل ،باب اآلبار عىل الطرق إذا مل يتأذ هبا ،ح ،2466ج ،3ص.132
((( املرجع السابق ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار ،ح ،3482ج ،5ص.176
((( الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير .تاريخ الرسل وامللوك «تاريخ الطربي» ،بريوت :دار الرتاث ،ط،2
1387ﻫ ،ج ،3ص.22٧-22٦
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خامتة:

تبي لنا جت ّليات حت ُّقق التزكية عند اإلنسان؛ إذ وجدنا أن التزكية
يف هناية هذا البحث ّ

هي من أهم مقاصد نـزول الرساالت الساموية؛ ومتعنّا مسؤولية اإلنسان عن تزكية نفسه
صالح ًا وإصالح ًا؛ هبدف حتقيق الغاية االستخالفية ،وأداء املهام العمرانية؛ وظهر لنا أن

تزكية اإلنسان الفرد هي الدعامة األساسية لصالح املجتمعات ،وأمان اإلنسانية ،وبناء
احلضارات ،وسالمة البيئة.

أ ّما النتائج املستخلصة من البحث فأمهها :التزكية هي قيمة ضمن منظومة القيم العليا

احلاكمة .وهذه التزكية ال تكتمل من دون توحيد ،وال تصدق من غري فعل عمراين .وإن

ارتباط التزكية بالعمران ارتباط املقدمات بالنتائج .ورأينا بأن القرآن الكريم هو املصدر
ّ
"التزكية".وأن العلم الرشعي والعلم الكوين وسيلتان أساسيتان لتحقيق
الرئيس ملادة

وتبي لنا ّ
بأن تزكية الفرد تستلزم تزكية كيانه الباطن ،مثلام تستوجب تزكية عمل
التزكيةّ .
وتكشف لنا ّ
ّ
ّ
التجل للعمل اإلنساين عىل األرض ،وارتقاء العمران
بأن العمران هو
جوارحه.

حمكوم بصالح اإلنسان وتزكيته.

ومن صور تزكية اإلنسان ،نظرته الكلية اجلامعة إىل كل عالقة من عالقاته؛ إذ هي
عالقة خاصة ذات أثر عمراين عام .فعىل قدْ ر القيام بحقوق تلك العالقات ،عىل قدْ ر حت ُّقق
العمران يف األرض.

ومن النتائج املهمة هلذه الدراسة اعتقاد اإلنسان الزكي االنتام َء إىل األرسة اإلنسانية ،هو

كفيل بإشاعة دفء األخوة اإلنسانية ،ونرش قيم التواصل ،واملساواة ،والسلم ،والتعايش،
وإعامر األرض بالنفع واخلري .وكذلك اعتقاد اإلنسان الزكي َّ
أن الكون -بكل خملوقاتهِ -منَّة
إهلية له ،وأنَّه جيب احلفاظ عليه؛ بال ُغنْم من خرياته ،وتدبري موارده.

ِ
َّ
فيض ما جيب تدارسه والبحث فيه عن صورة
إن البحث الذي بني أيدينا هو غيض من

تزكية اإلنسان يف القرآن الكريم؛ ما ُيتِّم عقد ندوات ومؤمترات عدَّ ة ،تتناول بالتفصيل كل
ّ
لتتجل صورة اإلنسان الزكي ،سواء يف
حمور من حماوره ،وتعمل عىل إغنائها وإثرائها مجيع ًا؛
آحاد نفسه ،أو يف جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واحلربية والقضائية ،للخلوص إىل

رؤية متكاملة هلذا اإلنسان يف القرآن الكريم.

162

الفصل الثالث:

اإلنسان الكامل يف الرؤية اإلسالمية:
مقاربة لل ُب ْعد الروحي

حممد بلبشري

(((

مقدمة:

لقد شهد َ
العال يف هذا العرص نوع ًا من التسابق نحو حتقيق املصالح ،وتغليب املنجزات

املادية ،وجتاهل املبادئ الرئيسة التي يستند إليها الوجود اإلنساين ،حتى غدا اإلنسان يعيش
التطور التكنولوجي من
اليوم صور ًا متناقض ًة من احلياة ،بني ِع َظم املعارف املكتسبة ،ورسعة
ُّ
الـمن ِّغصات التي تورثه احلزن
جانب ،وازدياد املشكالت النفسية والشقاء املادي ،وكثرة ُ

واآلالم من جانب آخر.

وبينام استطاع َ
العال يف جانبه األول حتقيق السعادة والسالمة لإلنسان ،باستيعاب حقيقة

اإلنسان والكون وماهيتهام ،فإنّا نجده قد دفع -يف اجلانب اآلخر -األكثرية من البرشية إىل

أحضان الشقاء ،وترامت به تياراته إىل آماد بعيدة عن الروح اإلنسانية املحضة ،فأصبح هيك ً
ال

من غري روح ،تتقاذفه أمواج املادة العتيدة ،لرتمي به إىل حميط االنحالل .وهبذا فقدت احلضارة

الغربية هدفها من رؤيتها تلك ،فاهنار الفكر الفلسفي الذي قامت عليه لبناء اإلنسان.

وترصفات،
امرس يف املجتمعات من سلوكات
وكل هذا جعل اإلنسان يف حرية يف ما ُي َ
ُّ

ومدى ارتباطها بطبيعة اإلنسان الروحية وأبعادها؛ لذا ُي َعدُّ الوقوف عىل طبيعة اإلنسان

يتعي وضعه يف
الروحيةُ ،
الـم ِّ
كون األول يف معادلة احلضارة ،الذي َّ
ومدِّ دات أبعادهاُ ،
قلب حركة التغيري والبناء احلضاري ،غري َّ
أن عالقته بحركة التاريخ هلا أثر مبارش يف مدى
ديناميته أو ركوده .يقول مالك بن نبي يف ذلك" :إنَّني حينام أرى يف حركة التاريخ حركة

((( دكتوراه يف األنثروبولوجيا ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان -اجلزائر ،أستاذ األنثروبولوجيا الدينية يف كلية
العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية يف اجلامعة نفسها .الربيد اإللكرتوين.belbachirmed@yahoo.fr :
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اإلنسان ،ويف ركوده ركودهَّ ،
فإن ذلك يضعني أمام مشكلة تُصنَّف حتت عنوان "الفاعلية"؛
فاعلية اإلنسان يف التاريخ".

(((

فتفعيل ال ُب ْعد الروحي يف الطبيعة اإلنسانية هو الذي ُي ِّرك املجتمع؛ ألنَّه خيلق يف

حركة واإلرادة ،وهذه العنارص رضورية لنشوء احلضارات.
الـم ِّ
اإلنسان الطاقة ُ

وتأسيس ًا عىل ذلك هتدف الدراسة إىل تسليط الضوء عىل إحدى القضايا املهمة يف ميدان
الرتبية ،وهي طبيعة اإلنسان الروحية يف القرآن الكريم وعند علامء الغربُ ،م ِ
اول ًة إبراز

التصور القرآين لطبيعة اإلنسان الروحية ،والكشف عن مقصد ال ُب ْعد الروحي يف طبيعته.
ُّ

وكذلك تفكيك طبيعة اإلنسان الروحية يف املنظومة الغربية؛ ُب ْغية عمل مقاربة مقارنة بني

املرجعيتني .وقد اعتمدنا يف هذه الدراسة املنهج االستنباطي الذي يمكن به حتديد طبيعة
التصور الغريب هلذه الطبيعة وأبعادها .وكذلك املنهج املقارن بني
اإلنسان الروح ّية ،ومعامل
ُّ

التصورات
املنظور اإلسالمي واملنظور الغريب لطبيعة اإلنسان الروحية ،باإلشارة إىل بعض
ُّ
واالفرتاضات التي أوردها الباحثون الغربيون.

ثمة العديد من الدراسات التي تناولت طبيعة اإلنسان ،غري َّ
أن ما هيمنا منها هو تلك

التي عرضت لطبيعة اإلنسان الروحية .ويعتقد الباحث وجود إشارات هلذا املوضوع داخل

متن البحث عن طبيعة اإلنسان؛ سواء يف الفكر اإلسالمي ،أو يف الفكر الغريب .وسنقرص
احلديث هنا عىل الدراسات التي أجريت يف السنوات األخرية ،وهذه بعضها:

أ -دراسة عبد اهلل بن مسعود املطوع (2016م) التي محلت عنوان" :الشخصية
كوناهتا :دراسة تأصيلية مقارنة" ،والتي ن ُِشت يف جملة "اجلامعة
اإلنسانية و ُم ِّ
بغزة فلسطني ،العدد  .24وقد هدفت
اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية"َّ ،

الدراسة إىل معرفة شخصية اإلنسان ،وسامهتا ،والعالقة بينهام ،ونظرة الرتبية

كونات الشخصية
اإلسالمية إليها ،والعالقة بينها وبني النظرة املادية ،ومعرفة ُم ِّ
((( ابن نبي ،مالك .تأمالت ،دمشق :دار الفكر2000 ،م ،ص.190
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كونات اإلنسان .وفيها اعتمد الباحث املنهج الوصفي
بم ِّ
اإلنسانية ،وعالقتها ُ

بأسلوبيه :االستقراء ،واالستنباط .وقد انتهت الدراسة يف نتائجها إىل ما يأيت:

كوناهتا ،واتِّفاق هذه اآلراء
 تعدُّ د اآلراء حول مفهوم شخصية اإلنسان و ُم ِّكوناته احلسية والبدنية .فالشخصية
من ناحية بنية اإلنسان اجلسمية ،و ُم ِّ

اإلنسانية ٌّ
كوناته املادية ،تنظيم الفرد األفكار،
كل متكامل يعني إضاف ًة إىل ُم ِّ
واملعتقدات ،وامليول ،واالجتاهات ،والقيم ،والعادات ،والتقاليد ،والبيئة -يف

ضوء الفطرة -يف صورة صفات ،وسلوكُ ،
وخلق قلبي وقويل وفعيل يتخ َّلقه
يف تعامله مع ربه ،ونبيهِ ،
ودينه ،ونفسه ،ومع اإلنسان ،والكون ،واحلياة الدنيا،

واحلياة اآلخرة .وقد امتاز هذا التنظيم بثبات نسبي انفرد به اإلنسان عن غريه.

جمرد السلوك؛ ذلك
 السامت الشخصية هي أساس دراسة الشخصية ،وأكرب من ََّّ
أن السامت هي كل ما ُيم ِّيز الفرد [أو اجلامعة] عن غريه؛ من :صفة ،أو عالمة
جسمية ،أو عقلية ،أو خلقية ،أو سلوكية ،أو انفعالية ،أو اجتامعية .وهي

متتاز بالثبات النسبي ،وبإمكانية متييزها ،أو قياسها ،و ُت َعدُّ مفتاح ًا للشخصية
كوناهتا ،بام يف ذلك احلسية والبدنية منها.
اإلنسانية عىل اختالف جوانبها و ُم ِّ

ب -دراسة زياد عيل اجلرجاوي (2009م) املوسومة بـ"جدلية اخلري والرش يف النفس
اإلنسانية والفكر الرتبوي الغريب واإلسالمي :دراسة مقارنة" ،وهي مقال ن ُِش
يف جملة "جامعة اخلليل للبحوث" ،املجلد  ،4العدد  .2وقد هدفت الدراسة إىل

الكشف عن آراء علامء الغرب واملسلمني يف أصل الطبيعة اإلنسانية؛ أهي خرية

وتعرف مدى االنعكاسات الرتبوية هلذا املوضوع عىل فلسفة الرتبية
أم رشيرة،
ُّ

والسياسات التعليمية املتبعة .وفيها استخدم الباحث املنهج االستنباطي ،واملنهج

توصل إىل جمموعة
الوصفي التحلييل؛ لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،وقد َّ
من النتائج ،أمهها َّ
أن دراسة جدلية اخلري والرش عند علامء املسلمني والغرب هلا
انعكاسات تربوية يف املناهج ،وتوجيه األهداف الرتبوية العامة.
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ت -دراسة مقداد ياجلن (2002م) التي محلت عنوان "الرتبية اإلسالمية والطبيعة
اإلنسانية" ،والتي صدرت عن دار عامل الكتب بالرياض .وقد هدفت الدراسة

كوناهتا يف جمال نجاح الرتبية ،وإظهار
إىل إبراز أمهية معرفة الطبيعة اإلنسانية و ُم ِّ

تصور اإلسالم للطبيعة اإلنسانية .وخ ُلصت الدراسة إىل َّ
أن وظيفة الرتبية
أبعاد ُّ

يف األصل هي بناء اإلنسان ،وتغيري السلوكات بحسب املقتضيات االجتامعية
والدينية واحلضارية ،بنا ًء عىل العلم بطبيعة اإلنسان املادية والروحية ،وقابلياته،
واستعداداته ،وأهدافه ،وطرائق توجيهه؛ ليكون قادر ًا عىل حتقيق األهداف

الشخصية والدينية واالجتامعية.

أوالً :اإلنسان الكامل؛ مقاربة للمفهوم

َ
العال من أجل اإلنسان؛ ذلك أنَّه املقصود من الوجود .وقد وقفت أدبيات
خلق اهلل

الفكر اإلسالمي (يف نسخته الصوفية) عىل عتبات األنطولوجيا لتُؤكِّد َّ
أن اإلنسان هو مركز

الكون الواعي؛ أي نقطة انطالق الكون ،وأنَّه نال الرشف يف حلظة كامله عىل مجيع َمن يف

ُقرر َّ
أن فكرة "اإلنسان الكامل" هي هدف حموري يدور حوله
األرض والسامء .فاملتصوفة ت ِّ

الصويف ،ويسعى إليه .وموضوع "اإلنسان الكامل" يف املنظومة املعرفية الصوفية والغربية

التصوف ،من مثل :ابن عريب ،واجلييل،
يدفعنا إىل حماورة املفهوم عند بعض أقطاب علامء
ُّ
وإقبال ،وعند بعض علامء الفكر الغريب.

 -1اإلنسان الكامل عند ابن عريب:

َ
يرى ابن عريب َّ
العال،
أن اإلنسان الكامل هو جامع لصورتني :صورة احلق ،وصورة

وبرزخ بني عا َلني؛ إنَّه صورة احلق يف مرآته املجالة.

والكامل هو نِتاج تكامل تعددية عنارص منظومة اإلنسان؛ إذ َّ
إن له ثالث أنفس:

نفس نباتية ،ونفس حيوانية ،ونفس ناطقة .وما من يشء ُيم ِّيز اإلنسان يف هذا امللكوت إال

كريمة اإلنسانية .وهناُ ،يم ِّيز ابن عريب بني الروح ،واجلسم ،والنفس ،والعقلُ ،مب ِّين ًا َّ
أن اهلل
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ِ
الكامل؛ فهي أول موجود أبدعه اهللَّ ،
وأن منظومة اإلنسان املتكامل إنَّام
الروح بصفة
أوجد
َ

مركزيتها الروح.

(((

ب أملك للنفوس من العقل ،و َمن مل تفتنه فضيلة،
حل ُّ
فالروح خليفة ،والعقل وزير ،وا ُ

ومل تشنه رذيلة ،فإنّه يقارب الكامل ،وق َّلام ْ
أن ينتهي أحد إىل ذلك .والضابط هنا هو السلوك

أن املعرفة الصوفية هي وسيلة بلوغ الكامل يف أعىل درجاتهَّ ،
ال غري .وقد رأى ابن عريب َّ
وأن
الكامل ال يكون إال بواسطة الذكر يف حالة الفناءُ (((،مؤكِّد ًا َّ
أن صفة الكامل التي أوجد اهلل
تعاىل هبا الروحَّ ،
وأن اهلل أوجد له منازع ًا ينازعه فيام ق َّلده ،وهو اهلوى.

ويف هذا السياق ،يرى ابن عريب َّ
أن اإلنسان بكامله وشموله -قياس ًا بام يف الوجود-

َ
هو َ
ّ
العال الكبري؛ سواء كان ذلك عىل املستوى
يتجل فيه كل ما هو موجود يف
عال صغري
اجلسمي ،أو الوجداين ،أو العقيل ،أو الروحي (((،م ِ
عتقد ًا أنَّه" :إذا مل حيز إنسان رتبة الكامل
ُ
فهو حيوان تُشبِه صورته الظاهرة صورة اإلنسان .وكالمنا يف اإلنسان الكامل؛ َّ
فإن اهلل ما

ثم أبان احلق عن مرتبة الكامل
خلق أوالً من هذا النوع إال الكامل ،وهو آدم عليه السالمَّ ،

فمن حازها منه فهو اإلنسان الذي أريده ،ومن نزل عن تلك الرتبة فعنده من
هلذا النوعَ ،
اإلنسانية بحسب ما تبقى له ،وليس يف املوجودات من وسع احلق سواه ،وما وسعه إال
بقبول الصورة ،فهو جميل احلق ،واحلق جميل حقائق العامل بروحه ،الذي هو اإلنسان .وأعطى

املؤخر ألنَّه آخر نوع ظهر ،فأوليته حق وآخريته خلق ،فهو األول من حيث الصورة اإلهلية،

واآلخر من حيث الصورة الكونية ،والظاهر بالصورتني ،والباطن عن الصورة الكونية بام

عنده من الصورة اإلهلية .وقد ظهر حكم هذا يف عدم علم املالئكة بمنزلته مع كون اهلل قد
قال هلم إنَّه خليفة ،فكيف هبم لو مل يقل هلم ذلك ،فلم يكن ذلك إال لبطونه عن املالئكة،
ِ
وهم من َ
فإنم لو علموا ما يكون يف األُوىل
العال األعىل ،العال بام يف اآلخرة وبعض األُوىل؛ َّ
((( ابن عريب ،حمي الدين .التدبريات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية ،حتقيق وتقديم :حسن عاصمي،
بريوت :مؤسسة بحسون للنرش1993 ،م ،ص.96
((( املرجع السابق ،ص.115
((( املرجع السابق ،ص.38-39
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َ
العال إال اللوح والقلم ،وهم
ما جهلوا رتبة آدم عليه السالم مع التعريف ،وما عرفه من
العالون ،وال يتمكَّن هلم إنكاره والقلم قد س ّطره ،واللوح قد حواه".

(((

وقال ابن عريب يف موضع آخر" :اإلنسان الكامل هو الذي أضاف إىل مجعية حقائق

َ
صحت خالفته (((".وقال أيض ًا" :األسامء اإلهلية عىل هذا اإلنسان
العال حقائق احلق التي هبا َّ
سمى اهلل".
الـم ّ
الكامل أشد مطابقة منها عىل ُ

(((

 -2اإلنسان الكامل عند اجلييل:

وضح ًا العالقة
قدَّ م عبد الكريم اجلييل فكرة "اإلنسان الكامل" من منطلق فلسفيُ ،م ِّ

سمه بمنطق آخر وحدة
بني احلق واخللق (بني الوحدة احلقيقية والكثرة اخللقية) ،أو ما ّ
الذات ،التي أكمل جتليها بالطبع يف اإلنسان عامة ،والنبي حممد رسول اهلل ﷺ وخلفائه

بوجه خاص .وهو يف نظره أكمل ٍّ
جتل ،أو مرآة ،أو مظهر من مظاهر الذات اإلهلية بكاملها،
من حيث :أفعاهلا ،وأسامؤها ،وصفاهتا (((.يقول يف ذلك" :فالوصول إىل اهلل عىل الكامل هو

ووراثها الك َُّمل؛ ألنَّه هو الدال
الوصول إىل حقيقة اإلنسان الكامل؛ أي احلقيقة املحمدية ّ

عىل اهلل عىل الكامل".

(((

ويرى اجلييل َّ
أن احلقائق الوجودية (احلقيقية ،واخللقية) موجودة يف كل إنسان

بالقوة ،ويف اإلنسان الكامل بالفعل؛ َّ
ألن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي محل أمانة هذه
َّ
احلقائق ،فكان خليفة اهلل يف أرضه ،وخامت ًا عىل مملكته (((.فاإلنسان الكامل يف نظره "مقابل

جلميع احلقائق الوجودية بنفسه ،فيقابل احلقائق العلوية بلطافته ،ويقابل احلقائق السفلية
((( ابن عريب ،حمي الدين .الفتوحات املكية ،بريوت :دار صادر ،ج ،3ص.357
((( املرجع السابق ،ج ،3ص.437
((( املرجع السابق ،ج ،3ص.266
((( اجلييل ،عبد الكريم بن إبراهيم .اإلنسان الكامل يف معرفة األوائل واألواخر ،حتقيق :عاصم إبراهيم الكيايل
احلسيني الدرقاوي ،بريوت :دار الكتب العلمية2005 ،م ،ص.3
((( املرجع السابق ،ص.20
((( املرجع السابق ،ص.18
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بكثافته" (((".وهو الذي يستحق األسامء الذاتية والصفات اإلهلية استحقاق األصالة وامللك
بحكم املقتىض الذايت".

(((

 -3اإلنسان الكامل عند إقبال:

يرى حممد إقبال َّ
أن اإلنسان الكامل هو اإلنسان الذي جيمع يف شخصيته العناية

بالذات ،واالهتامم بالعشقَّ ،
وأن األول هو اجلانب اجلاليل ،والثاين هو اجلانب اجلاميل؛

َ
َ
للعال يف جانب آخر .وقد جعل إقبال لإلنسان الكامل
العال يف جانب ،ورمحة
فهو فاتح

ست صفات ،هي :اإليامن ،وخلود احلياة ،وقيادة َ
العال وتوجيهه ،والعلم والروح العلمية،
واإلنسانية العاملية ،واخلالفة.

(((

ويقوهيا ،ويربط صلتها
فاإلنسان الكامل عند إقبال هو الذي حيافظ عىل ذاته ،ويرقيهاّ ،

بالذات اإلهلية .وقد وجد ضالته يف اإلنسان املسلم ،وليس املقصود هنا املسلم الذي يتمتع
يتذوق بعدُ حالوة الوجود اإليامين ،وإنَّام املقصود هو املسلم
بالوجود اإلنساين ،والذي مل َّ
الذي يعتقد اعتقاد ًا جازم ًا َّ
أن اإليامن هو مفتاح النجاح يف الدنيا ،والنجاة يف اآلخرة.

(((

ويؤمن إقبال بالكامل النسبي بدل الكامل املطلق لإلنسان ،وهذا ما يتَّضح جلي ًا عند

تعريفه طبيعة الذات" :وطبيعة الذات هي بحيث َّإنا عىل الرغم من قدرهتا عىل االستجابة
فإنا متمركزة حول نفسها ،وهلا دائرة من الفردية خاصة هبا تستبعد
إىل الذوات األُخرىَّ ،

ما عداها من الذوات األُخرى .وهذا وحده هو الذي ُيؤ ِّلف حقيقتها بوصفها ذات ًا .وعىل

هذاَّ ،
فإن اإلنسان ،وقد بلغت ذاتيته كامهلا النسبي ،له مكان حقيقي يف صميم القدرة اإلهلية

اخلالقة ،وهبذا تكون حقيقته أعىل بكثري من حقيقة ما حييط به من األشياء ،وهو وحده ،دون

يتجل يف وجود مبدعه ّ
سائر خملوقات اهلل قادر ْ
أن يشعر بنصيبه الذي ّ
اخللق .وإذ قد وهبه
اهلل القدرة عىل خت ُّيل َ
أن يكونَّ ،
عال أفضل ،وعىل حتويل ما هو كائن إىل ما ينبغي ْ
فإن النفس

(((
(((
(((
(((

املرجع السابق ،ص.75
املرجع السابق ،ص.77
حسون ،عيل" .اإلنسان الكامل عند إقبال" ،مؤمتر إقبال (نداء إقبال) ،دمشق1985 ،م ،ص.8٤-8٠
الندوي ،أبو احلسن عيل احلسني .روائع إقبال ،دمشق :دار الفكر1960 ،م ،ص.54
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التي ينطوي عليها -لكي ُت ِّقق فرديتها التي ما تربح تزداد حدَّ ًة وشموالً -تستخدم مجيع
البيئات املختلفة التي تدعوه احلاجة إىل العيش فيها خالل تاريخ ال هناية له".

(((

 -4اإلنسان الكامل عند الغرب:

يرى بعض الباحثني الغربيني ،مثل ماسنيونَّ ،
أن فكرة "اإلنسان الكامل" قد بدأت يف
وغل يف ِ
عهد م ِ
القدمَّ ،
وأن كتب املتون يف مقارنة األديان عرضت هلا ،وجعلت نقطة ابتدائها
ُ
هي األُسس السكونية (االستاتيكية) اآلرية ،ورأت يف اإلنسان الكامل أنَّه اإلنسان األول،
والكيومرث عند املزدكية ،وآدم قدمون يف كتب القبالة اليهودية ،واإلنسان القديم عند

املانوية املستعربة.

(((

التطور اإلنساين؛ فاإلنسان جز ٌء من
أ ّما كارل ماركس فقد عَدَّ الطبيعة نقطة انطالق
ُّ

الطبيعة ،وهو بحاجة إليها بوصفها رشط ًا طبيعي ًا لوجوده ،وهذا يعني َّ
أن جوهر اإلنسان

مادي حمض ،خالف ًا ملا هو عليه احلال عند الصوفية وفالسفة اإلسالم .وإذا تع َّلق األمر

بالكامل ،فهو عند ماركس رضورة ُتتِّم التكامل بني طبيعتني ،وال يقصد هنا اجلوهرين
املختلفني؛ اإلنسان والطبيعة ،وإنَّام يقصد كليهام مع ًا بوصفهام كلّ متكامالً .أ ّما إذا تع َّلق

األمر بالعمل فهو رضورة طبيعية للوجود البرشي؛ إذ َّ
إن صريورة اإلنسان هي -يف الوقت
نفسه -صريورة طبيعته البيولوجية وجوهره االجتامعي .إذن ،فالعمل أوجد اإلنسان نفسه،

وطور قواه أيض ًا ،وبفضله وحده ارتقت اليد اإلنسانية إىل مستوى رفيع من الكامل.
َّ

(((

فس ذلك من
جمرد ًا فحسب ،بل هو كائن اجتامعي أيض ًا ،لك َّن ماركس َّ
واإلنسان ليس َّ

منطلق طبيعي (مادي)؛ فالنزوع إىل تكوين كيان اجتامعي لدى املجتمع البرشي إنَّام نشأ يف
أثناء االنتقال من مرحلة مجع املواد اجلاهزة إىل مرحلة إنتاج يشء جديد (اإلنتاج املادي).

(((
(((
(((
(((

(((

إقبال ،حممد .جتديد الفكر الديني ،ترمجة :عباس حممود( ،د.م) :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش،
1968م ،ص.86
بدوي ،عبد الرمحن ،اإلنسان الكامل يف اإلسالم ،الكويت :وكالة املطبوعات1976 ،م ،ص.113
عباس ،فيصل .الفلسفة واإلنسان ،بريوت :دار الفكر العريب1996 ،م ،ص.٣٣-٢٩
املرجع السابق ،ص.35
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وعىل هذاَّ ،
ّ
تتجل بني اإلنسان ،والعمل،
فإن أسمى صور الكامل الطبيعي (املادي)

واملجتمع ،والطبيعة .وبتفاعل هذه الرباعية املادية لإلنسان ّ
يتجل لنا اإلنسان الكامل يف فكر

ماركس خاصة ،واملاركسية بوجه عام.

وهبذا فالفكر الغريب بنى موضوع "اإلنسان الكامل" عىل املاديات ،وعىل التفاعل بني

اإلنسان والطبيعة ،والنظر إىل اإلنسان من اجلانب البيولوجي املادي ،حتى ظهر يف أوروبا ما

سمى املذهب اإلنساين ،الذي اعتمد كثري ًا يف مضمونه عىل الفكر اليوناين الوثني ،واآلداب
ُي ّ

التحرر من كل سلطة يمكن ْ
أن تكبل
اليونانية والالتينية .وكان أساس هذا املذهب هو
ُّ
ألنا اليشء الوحيد الذي
الروح اإلنسانية ،ووجوب اهتامم اإلنسان باملادة قبل الروح؛ َّ
يستطيع إدراكه والسيطرة عليهَّ ،
وأن سبيله الوحيد لتحقيق إنسانيته وكامله هو التمتع بكل
ألنا اليشء الوحيد الذي يستطيع ملسه وإدراكه.
امللذات احلسية؛ َّ

ثاني ًا :طبيعة اإلنسان الروحية؛ رؤية غربية

 -1انشطارية النظرة:

خيص حتديد صورة اإلنسان بسبب تعدُّ د املذاهب
تضاربت املفاهيم الغربية يف ما ُّ
َّ
ولعل
واآلراء َوفق ًا للنزعات الفكرية ،والفلسفية ،والنفسية ،والدينية ،ورؤيتها للوجود.

هذا التضارب يف وجهات النظر قد نشأ عن عدم فهم معامل صورة اإلنسان فه ًام سلي ًام؛ ما آل
تصور ُم ِ
غاير حلقيقة صورة اإلنسان ،مثل:
بمذاهب كثرية((( إىل الفشل حني بنت نظراهتا عىل ُّ

النظرة التي حسبته ُب ْعد ًا روحي ًا ،والتي عَدَّ ت املادة فيه شيئ ًا عارض ًا منقوص ًا عالق ًا به؛ حتى
َّإنا جعلت طبيعة اإلنسان روحية منفردة ،ال امتداد ًا أو استمرار ًا للطبيعة احليوانية ،أو من

نوع الطبيعة األرضية عامة (((.وكذلك النظرة التي رأت يف اإلنسان ُب ْعد ًا مادي ًا ليس وراءه
((( ياجلن ،مقداد .فلسفة احلياة الروحية ،بريوت :دار الرشوق1985 ،م ،ص.٢٤-١١
((( فينكس ،فيليب ﻫ .فلسفة الرتبية ،ترمجة :حممود لبيب النجيحي ،القاهرة :دار النهضة املرصية( ،د.ت)،
ج ،1ص ،704انظر:
 جلنة من العلامء السوفيات .املوسوعة الفلسفية ،ترمجة :سمري كرم ،بريوت :دار الطليعة1987 ،م،ص.450
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أشواق روحية متجاوزة للامدة ،فجعلت طبيعته مادية ُمركَّبة من املواد الكيميائية املختلفة

(((

تطور املادة احلية األولية.
تكونت نتيجة ُّ
التي َّ

فكان مآل األُوىل قعود ًا عن عامرة الكون واستثامره بسبب االنشغال بتخليص الروح

تصور تأ ُّميل أمهل املشكالت الزمنية وطبيعة اإلنسان األرضية،
من عامل املادة؛ ما أفىض إىل ُّ

جرد اإلنسان من بعض خصائص طبيعته .وكان
ليعنى أساس ًا بكامل الروح ونجاهتا ،وهو ما َّ
مآل الثانية َع ْود ًا عىل اإلنسان نفسه بالظلم والقهر ،كام بدا يف حركة االستدمار منذ قرون،
وكام هو النذير املعلن اليوم بدمار اإلنسانية بسبب التجميع غري املعهود لألسلحة الفتّاكة،
وازدياد املشكالت النفسية والشقاء املادي.

وهكذا نجد َّ
وأنا
أن املذاهب واآلراء الغربية كانت انشطارية يف نظرهتا إىل اإلنسانَّ ،

عي من
ركَّزت -يف مفهومها لإلنسان ،ويف حتديد معامل صورته -عىل جانب أو شطر ُم َّ

شخصيته؛ أي عىل ال ُب ْعد الروحي فيه كام هو حال الروحيني ،وعىل ال ُب ْعد املادي فيه كام هو
احلال عند املاديني.

 -2دراسة ال ُب ْعد الروحي؛ اخللل املنهجي:

أقر حكامء الغرب َّ
أن ُج َّل الدراسات التي تناولت طبيعة اإلنسان الروحية كانت من
َّ

منطلق فلسفي ،أو ُخلقي ،أو كليهام ،أو من منطلق ديني .أ ّما الدراسات التي استندت إىل

علم النفس فقليلة جدّ ًا؛ إذ َّإنا كانت -يف أغلبها -متهيد ًا لدراسة نفسية الشخصية اإلنسانية،

أو علم النفس االجتامعي .وعىل هذاَّ ،
فإن علامء الغرب الذين درسوا ُمدِّ دات الطبيعة
اإلنسانية ،بنا ًء عىل طبيعة تركيب اإلنسان نفسه ،قرصوا اهتاممهم عىل دراسة العوامل
اجلسمية فقط ،متناسني أو م ِ
غفلني جانبه الروحي؛ ما أ ّدى إىل قصور واضح يف فهمهم
ُ
الـمحدِّ دة لصورته .يقول ألكسيس كاريل يف هذا الشأنَّ :
"إن
اإلنسان ،ومعاجلتهم العوامل ُ
((( فينكس ،فلسفة الرتبية ،مرجع سابق ،ج ،2ص1999م .انظر:
 -جلنة من العلامء السوفيات ،املوسوعة الفلسفية ،مرجع سابق ،ص.429
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أكثر األسئلة التي يطرحها َمن يدرس اإلنسان بقيت دون جواب ،وال تزال مناطق شاسعة
من عاملنا الداخيل غري معلومةَّ ...
وإن معرفتنا ألنفسنا ما زالت جد ناقصة".

(((

وباملثل ،فقد الحظ إريك فروم قصور علم النفس احلديث وعجزه عن فهم اإلنسان

فه ًام صحيح ًا بسبب إمهاله دراسة اجلانب الروحي لإلنسان ،فقالَّ :
"إن التقليد الذي ُي َعدُّ
سيكولوجية دراسة روح اإلنسان ،دراسة هتتم بفضائله وسعادته ،هذا التقليد نُبِذ متام ًا،

وأصبح علم النفس األكاديمي يف حماولته ملحاكاة العلوم الطبيعية واألساليب املعملية يف
الوزن واحلساب ،أصبح هذا العلم يعالج كل يشء ما عدا الروح؛ إذ حاول هذا العلم

أن يفهم مظاهر اإلنسان التي يمكن فحصها يف املعمل ،وزعم َّ
ْ
أن الشعور وأحكام القيمة

تصورات ميتافيزيقية تقع خارج مشكالت علم النفس.
ومعرفة اخلري والرش ،ما هي إال
ُّ

ينصب يف أغلب األحيان عىل مشكالت تافهة ّ
تتمشى مع منهج علمي مزعوم،
وكان اهتاممه
ُّ

وذلك بدالً من ْ
أن يضع مناهج جديدة لدراسة مشكلة اإلنسان اهلامة .وهكذا أصبح علم
النفس عل ًام يفتقر إىل موضوعه الرئيس ،وهو الروح".

(((

ويف السياق نفسه ،فقد عزا رايتسامن عدم اهتامم الغرب سابق ًا بموضوع طبيعة اإلنسان

الروحية إىل األسباب اآلتية:

 اعتقاد علامء النفس الغربيني َّأن تفسري السلوك بمفهوم "الطبيعة البرشية" هو عمل

ال طائل فيهَّ ،
وأن عامة الناس هم الذين يعمدون إىل تفسري السلوك بوصفه جزء ًا

من الطبيعة البرشية ال غري.

سمى عاملية السلوك االجتامعي ،كام ب َّينت
 عدم اهتامم علامء النفس الغربيني سابق ًا بام ُي ّذلك دراسات علم النفس (املقارن) بني الثقافات .بل َّ
إن االهتامم كان منصب ًا عىل

دراسة السلوك االجتامعي يف إطار الثقافة الغربية بدالً من دراسة السلوك البرشي

يف إطار االنتامء إىل اجلنس البرشي.

((( كاريل ،ألكسيس .اإلنسان ذلك املجهول ،ترمجة :أنطوان العبيدي ،القاهرة :دار الكتاب املرصي( ،د.ت)،
ص.23
((( إريك ،فروم .الدين والتحليل النفيس ،ترمجة :فؤاد كامل ،القاهرة :مكتبة غريب1977 ،م ،ص.11
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 تركيز الباحثني النفسيني عىل دراسة علم النفس االجتامعي التجريبي ،واملفاهيم التييمكن حتديدها ودراستها دراسة إجرائية [عملية] بدالً من املفاهيم الفضفاضة التي

كان علم النفس الغريب يتجنَّب دراستها .وهذا ما جعل البحث املخربي هو السائد
يف الدراسات النفسية الغربية بوصفه جزء ًا مه ًام من الدراسات اإلمربيقية.

(((

 -3خريطة جديدة:
حني نقف عىل أعتاب صفوة علامء الغرب ،فإنّا نلحظ وجود اهتامم متزايد بموضوع

ال ُب ْعد الروحي لإلنسان ،وهو ما ّ
جتل يف دعوهتم إىل وجوب دراسة هذا ال ُب ْعد؛ ُب ْغية حماولة فهم
أقر ويليم جيمس -مثالًَّ -
أن اإلنسان يقلق من اخلطأ،
اإلنسان ،وعالج املشكالت البرشية .فقد َّ

ويضطرب منه ،بل إنَّه يضطرب من الشعور باخلطأ والرذيلةَّ ،
وأن عالج ذلك هو يف احلياة
الروحية الصوفية ،واتصال اإلنسان باهلل عن طريق وجود اجلزء السامي الط ِّيب يف طبيعته.

(((

أ ّما أندرو كونواي إيفي فقالَّ :
"إن النواحي الروحانية واألخالقية يف حياة اإلنسان وما

ينبغي ْ
أن تفعله ،هلا أمهية بالغة بالنسبة لسالمة اإلنسان ورفاهيته ،وهي أمهية تفوق أمهية

معرفته وسيطرته عىل الطبيعة اإلنسانية".

(((

فحث اإلنسان عىل االتصال باهلل دائ ًام ْ
َّ
إن أراد إنقاذ نفسه وإرادته من االهنيار،
وأ ّما فرويد
أو جتنُّب اإلصابة بالشذوذ ،وأنواع االنحرافات األُخرى ،واألمراض األخالقية (((.يف حني

أكَّد ألكسيس كاريل ّ
أن هذه األمراض األخالقية هي التي تؤدي يف النهاية إىل انحطاط
املجتمع وانحالله.

(((

((( عشوي ،مصطفى" .تصور الطبيعة البرشية من منظور نفيس مقارن" ،جملة إسالمية املعرفة ،عدد،6
سبتمرب1996م ،ص.3٨-3٧
((( حممود ،زيدان .وليم جيمس ،القاهرة :دار املعارف1958 ،م ،ص.234
((( اجلندي ،أنور" .بناء اإلنسان املسلم يف مواجهة األخطار" ،جملة دعوة احلق ،عدد ،1يونيو1973م ،ص.82
((( فرويد ،سيجموند .سيكولوجية الشذوذ النفيس بني اجلنسني ،ترمجة :فؤاد نارص ،بريوت :دار منشورات
أمحد حميو( ،د.ت) ،ص.317
((( كاريل ،ألكسيس .تأمالت يف سلوك اإلنسان ،ترمجة :حممد القصاص ،القاهرة :مكتبة مرص( ،د.ت) ،ص.78
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وبينام ترى الفلسفة الروحية وجوب االهتامم بحياة اإلنسان الروحية ،وخضوع النظام

العام للنظام الروحيَّ ،
فإن ميدان الرتبية يرى وجوب االهتامم بالرتبية الروحية واألخالقية.

ونجد هذا يف قول رونيه" :وهدف الرتبية ْ
أن تقود اإلنسان من طبيعته املعطاة إىل جوهره
(((
املثايلْ ،
وأن ت ُِعينه عىل التخ ُّلص من األُوىل ،وأيض ًا عىل استخدامها وتكييفها".
وقد اقرتح برغسون عىل الفيلسوف ْ
أن هيتم بدراسة حياة الروح يف مجيع مظاهرها؛ إذ

تمرس باملراقبة الذاتية الداخلية ،جيب عليه ْ
أن ينزل إىل داخل ذاته،
الـم ِّ
قال" :فالفيلسوف ُ

ثم يعود إىل السطحُ ،متت ِّبع ًا احلركة التدرجيية التي يمتد هبا الوعي ،وينترش ،ويتهيأ لكي ينمو
َّ

يف الفضاء ...ليحصل -عىل األقل -عىل إهلام غامض بام يمكن ْ
أن يكون عليه ولوج النفس
إىل املادة ،وما يمكن ْ
أن تكون عليه عالقة اجلسد بالروح".

(((

أ ّما برايتامن فقالَّ :
إن البدء بدراسة الشخصية البرشية سيفيض إىل نتائج بدائية ،وغري

كاملة؛ لذا اقرتح ْ
ب الرتكيز عىل دراسة اإلنسان منصب ًا عىل كونه كائن ًا ديني ًا ،وإذا
أن "يكون ُل ُّ

مل يكن هناك دليل عىل وجود الدِّ ين يف حياة اإلنسان ،فلن يكون هناك فلسفة للدِّ ين عىل
اإلطالق (((".وأ ّما ماسلو فوجد َّ
أن الفوىض التي يعانيها اإلنسان يف هذا العرص مر ُّدها إىل

طورنا الطبيعة البرشية ،فإنَّنا
العجز عن تطوير شخصيته ،وترقية سلوكه؛ لذا أكَّد أنَّه "إذا َّ

ُطور كل يشء؛ إذ بذلك نزيل أهم أسباب الفوىض يف َ
العال".
ن ِّ

(((

وباملثل ،فقد قدَّ م شولتز حجج ًا عدَّ ًة لرضورة دراسة موضوع الشخصية (((،أبرزها

تأكيده َّ
والتلوث ،واجلريمة،
أن أهم املشكالت التي تعانيها البرشية اليوم ،مثل :املجاعة،
ُّ
واإلدمان ،سببها البرش أنفسهم؛ لذا رأى أنَّه "بالفهم الصحيح ،فقط ،ألنفسنا وللذين من

(((
(((
(((
(((

رونيه ،أوبري .الرتبية العامة ،ترمجة :عبد اهلل عبد الدائم ،بريوت :دار العلم للماليني1967 ،م ،ص.235
برغسون ،هنري .الطاقة الروحية ،ترمجة :سامي الدرويب ،القاهرة :دار الفكر العريب1963 ،م ،ص.36
(3) Brightman.Philosophy of Religion ,london,Skeffington ,son ,LTD,1950,p190.
عشوي" .تصور الطبيعة البرشية من منظور نفيس مقارن» ،مرجع سابق ،ص.39
داون ،شولتز .نظريات الشخصية ،ترمجة :محد ديل الكربويل وعبد الرمحن القييس ،بغداد :مطبعة جامعة
بغداد1983 ،م.
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حولنا ،نستطيع التوافق أحسن مع مشكالت احلياة العرصيةَّ ،
وأن هذا أهم من إنتاج أسلحة
مرات َّ
بأن
جديدة ،أو حتقيق انتصارات جديدة يف ميدان التكنولوجيا .وقد َّبي التاريخ عدَّ ة ّ

ستعمل من طرف أشخاص بخالء،
ُّ
التطور التكنولوجي قد يؤدى إىل عواقب خطرية عندما ُي َ
وأنانيني ،وجبناء ،وغليظي القلوب".

(((

وبالرغم من نداء علامء الغرب بوجوب االهتامم بطبيعة اإلنسان الروحية ،وما أفاض

فيه الفالسفة ،وعلامء النفس ،وعلامء االجتامع ،وعلامء األنثروبولوجيا من الدراسة والبحث،
فإن السؤال الذي ما زال ينتظر إجابة شافية ،هو :هل يستطيع الغرب ْ
َّ
أن ُي ِنقذ البرشية من
تتعرض هلا يف هذا َ
العال مستقب ً
ال ؟
املخاطر التي تعرتهيا ،أو تلك التي قد َّ

ثالث ًا :طبيعة اإلنسان الروحية؛ رؤية إسالمية
الرشد:
 -1نموذج ُّ

خيص معامل صورة
إذا كانت اآلراء السابقة ُت ِّثل بعض إسهامات الفكر الغريب يف ما ُّ

اإلنسانَّ ،
فإن اإلنسان يف القرآن الكريم هو ثمرة شجرة اخلَلق من تكريم وتفضيلَ ،
وخلقه

جامع بني عوامل امللكوت األعىل ،وأسفل
ويتبي من طبيعة َخلقه أنَّه َو َسط
يف أحسن تقويم.
ٌ
َّ
السافلني بوصفه روح ًا وجس ًام .وتبدو قيمة اإلنسان الفعلية يف تكامله املادي والروحي ،بل

إن إنسانيته ال تربز إال بالروح ،وال تسمو إال هبا ،ال باجلسد وحده ،وال يمكن له ْ
َّ
أن يتم َّيز

الـمد ِّبرة جلسد اإلنسان ،حتى َّ
إن الكائن
إال بمعانيه وقيمه .فالروح كام قال ابن عريب" :هي ُ
الـمد ِّبرة جلسده مل يعد إنسان ًا".
البرشي بدون هذه الروح ُ

(((

واإلنسان من منظور قرآين هو روح قبل ْ
أن يكون جسد ًا ،واجلسد منه تابع وخادم

للروح ،وذلك كامن يف أصل فطرته منذ ْ
أن خلقه اهلل تعاىل ،ونفخ فيه من روح من عنده.
قال تعاىل﴿ :ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ﴾ [احلجر .]29 :وهبذا النوع من

((( عشوي" .تصور الطبيعة البرشية من منظور نفيس مقارن" ،مرجع سابق ،ص.٤٠- 39
((( ابن عريب .فصوص احلكم ،تعليق :أبو العال عفيفي ،بريوت :دار الكتاب العريب1980 ،م ،ص.69
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التكوين (النفخة اإلهلية) ،ينامز اإلنسان هبا عن مجيع املخلوقات .صحيح أنَّه يشارك احليوان
يف معظم اخلصائص اجلسمية ،وما يتط َّلب حفظ الذات والبقاء من دوافع وانفعاالت ،غري

أنَّه يمتاز عن احليوان بخصائص روحه التي جتعله ينزع إىل معرفة اهلل وعبادته ،والقدرة عىل
والـمثل العليا ،التي ترتفع به إىل مستويات عالية
والتشوق إىل الفضائل
اإلدراك والتع ُّلم،
ُّ
ُ

من الكامل اإلنساين (((،وهلذا كان اإلنسان أه ً
ل للخالفة يف األرض.

 -2سؤال الروح واملسلك العلمي:

هل يمكننا حتديد خصائص اإلنسان وصفاته من اجلانب الروحي الذي ُجبِل عليه؟

َّ
إن إجابة هذا السؤال الزمة لتحديد طبيعة اإلنسان الروحية ،ودورها يف سلوكه ،وإذا

كان ذلك ممكن ًا ،فكيف يكون موقفنا من قوله تعاىل﴿ :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ﴾ [اإلرساء.]85 :

ٍ
معان:
لو تد َّبرنا ما يف هذه اآلية الكريمة من تأويالت تتع َّلق بالروح ،لوجدنا ثالثة

القرآن الكريم ،وجربيل عليه السالم ،والروح التي حييا به اإلنسان .إال َّ
أن الراجح عند
الـم ْش ِكل الذي مل تتَّضح حقيقته ،وأ ّما
العلامء هو املعنى الثالث؛ إذ قالوا ..." :ألنَّه األمر ُ
(((
الروح باملعنيني األوليني فيشبه ْ
أن يكون السؤال عنه سؤاالً عن معنى مصطلح قرآين".

أن اإلنسان بام لديه من علم حمدود ال يستوعب فهم حقيقة الروحَّ ،
والواضح َّ
وأن اهلل استأثر

بعلم حقيقتها ،وهذا يعني استحالة إدراكها ،وعجز اإلنسان عن البحث فيها ،برصف النظر

ألن ذلك خارج دائرة البرش (((.بيد َّ
تطور العلم؛ َّ
أن هذا العجز اإلنساين ال ُيق ِّلل من شأن
عن ُّ

اإلنسان يف يشء.

((( نجايت ،حممد عثامن .القرآن وعلم النفس ،بريوت :دار الرشوق1993 ،م ،ص.22٧-22٦
((( ابن عاشور ،حممد الطاهر .تفسري التحرير والتنوير ،تونس :الدار التونسية للنرش1965 ،م ،ج،15
ص.197 -196
((( األصفهاين ،الراغب .تفصيل النشأتني وحتقيق السعادتني ،حتقيق :عبد املجيد النجار ،بريوت :دار الغرب
اإلسالمي1988 ،م ،ص .38
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ورجحوا عدم اخلوض يف ماهيتها وحقيقتها.
أقر العلامء بصعوبة البحث يف الروحَّ ،
لقد َّ

"ومهام يكنَّ ،
فإن العلم البرشي سيظل حمدود ًا يف مقابل علم اهلل املطلق﴿ .ﯷﯸ

أن السؤال كيف؟ الذي ما فتئ ْ
ﯹﯺﯻﯼﯽ﴾ [اإلرساء ،]85 :ممّا يعني َّ
أن يطرحه

الـمشكِّكني يف النظرية اإلهلية :كن فيكون ،يبقى دائ ًام يدور يف فلك التشكيك
البعض من ُ

يف الغيبيات"...

(((

وأكَّد هذا املعنى أبو النجيب السهروردي بقوله" :واعلم َّ
أن الكالم

عن الروح صعب املرام ،واإلمساك عن ذلك سبيل ذوي األرحام".

(((

وقد ع َّظم اهلل

تعاىل شأن الروح ،وأسجل عىل اخلَلق بق َّلة العلم ،فقال سبحانه﴿ :ﯷﯸﯹﯺ

ﯻﯼﯽ﴾ [اإلرساء.]85 :

َّ
إن إدراك اإلنسان طبيعة هذه الروح ،ويقينه َّأنا قارص ،ال يعدو اإلحساس بقيمتها؛ لذا

أن كل ما يمكن ْ
نعرتف ُمقدَّ م ًا بقصورنا عن إدراك هذا الرس الرباين ،ونُس ِّلم َّ
أن يقف عنده
العقل اإلنساين هو معرفته ومالحظته باحلس ،ومشاهدة مظاهر احلياة يف اإلنسان.

ولبعض العلامء رأي وجيه يف هذا الشأن ،مفاده َّ
الـمغ َّيب عنّا من أمر الروح ،هو
أن ُ

ُكنْه حقيقتها ،وكيفية امتزاجها باجلسدَّ ،
وأن هذا ممّا
اختص اهلل بعلمه (((،وهذا ال يعني أبد ًا
َّ
احلجر عىل العقل من التفكري فيها من جوانب ُأخرى ال تتع َّلق بكوهنا ،مثل :زمن تع ُّلقها

بالبدن ،ومفارقتها له ،ومظاهر تأثريها يف طبيعة اإلنسان ،وصفاهتا.

عم ترتكه من أثر يف
إذن ،فنحن ال نبحث عن حقيقة الروح وطبيعتها ،وإنَّام نبحث ّ

سلوك اإلنسان وطبيعته الروحانية؛ من :استقطاب ألوامر اهلل ونواهيه ،والتقاط هلا،

والتفاعل معها تفاع ً
ال إجيابي ًا ،يقيم أركاهنا يف النفس البرشية ،واملحافظة عليها باإلخالص
والصدق يف النفس واملجتمع؛ ما ُي ِ
سهم يف انتشار العمل اإلجيايب البنّاء يف املجتمع اإلنساين.
((( شايف ،عكاشة .اإلعجاز والغيب يف ضوء املنهج الذاكريت ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية1998 ،م،
ص.123
((( السهروردي ،شهاب الدين عمر .عوارف املعارف ،بريوت :دار الكتاب العريب1983 ،م ،ص.443
((( القرطبي ،حممد بن أمحد األنصاري .اجلامع ألحكام القرآن ،القاهرة :دار الكتاب العريب1957 ،م ،ج،1
ص.324
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رابع ًا :ال ُب ْعد الروحي يف طبيعة اإلنسان

أفىض الرتكيب الروحي لطبيعة اإلنسان إىل جمموعة من اخلصائص التي ُت ِّيز اإلنسان،

وتتح َّقق هبا إنسانيته كام أرادها اهلل تعاىل .وتتحدَّ د خصوصية هذه اخلصائص بام ُيمكِّن
اإلنسان من حتقيق الغاية من َخلقه ،والوفاء بمهام االستخالف كام قدَّ رها اهلل تعاىل .فبهذه
اخلصائص يمكننا حتديد أهم األبعاد الروحية يف طبيعة اإلنسان :التد ُّين ،واألخالق.

 -1التد ُّين:

أ -رؤية غربية:
كشفت الدراسات الغربية املختلفة ،مثل الدراسات األنثروبولوجية والنفسيةَّ ،
أن ميل

اإلنسان إىل اهلل تعاىل هو اجتاه فطري عام بني البرش؛ إذ ال يوجد جمتمع قديم أو حديث خيلو

يتقربون إليه هبا (((.فاإلنسان
من نظام ديني يتع َّلق
ُّ
عي لإلله ،وبعبادات وشعائر َّ
بتصور ُم َّ
منذ قديم الزمان ُمتد ِّين ،ويتبع طقوس ًا ،ويتمسك بعقائد .وقد أفاد ألكسيس كاريل َّ
بأن
التد ُّين هو طبيعة يف اإلنسان؛ إذ قال" :فال يزال اإلنسان مستمر ًا يف سعيه األبدي وراء
األساس الروحي لألشياء ،وقد أحس باحلاجة إىل العبادة يف كل العصور ،ويف كل األقطار

ب .ومن املحتمل ْ
عىل وجه التقريب ،فالعبادة تكاد تكون عنده سبي ً
أن يكون
ال طبيعي ًا كاحلُ ِّ
هذا البحث عن اهلل نتيجة طبيعية لرتكيب عقولنا".

(((

فعب عن أصالة عمق احلاسة الدينية ،ومتكُّنها من طبيعة اإلنسان
أ ّما وليم جيمس َّ
بقوله" :يرجح لدينا َّ
أن الناس سيظلون يص ّلون إىل آخر الزمان بالرغم ممّا قد يأيت به العلم
((( جيمس ،فريزر .الغصن الذهبي :دراسة يف السحر والدين ،ترمجة :أمحد أبو زيد وآخرون ،القاهرة :اهليئة
املرصية للتأليف والنرش1971 ،م ،ص .70انظر:
 إمام ،عبد الفتاح إمام .املعتقدات الدينية لدى الشعوب ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنونواآلداب1993 ،م ،ص.11

- Marinowski, B. Magic. sience and religion, and other essays souble beuys and company,
I.N.C New york, 1955, PP : 17-87.

((( كاريل ،تأمالت يف سلوك اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.169
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تغيت طبيعتهم العقلية إىل حالة ليس لدينا يشء عنها نعرفه
من عكس ذلك ،اللهم إال إذا َّ
هيدينا إىل تو ُّقعنا".

(((

بأن" :اإلنسان وحده هو الذي يمكن ْ
وأ ّما هيجل فذهب إىل القول َّ
أن يكون له ِدين،

َّ
وأن احليوانات تفتقر إىل الدِّ ين بمقدار ما تفتقد إىل القانون واألخالق (((".ذلك َّ
أن التد ُّين
عنرص أساس يف تكوين طبيعة اإلنسان ،واحلي الديني إنَّام يكمن يف أعامق كل قلب برشي،

بل هو يدخل يف صميم ماهية اإلنسان ،شأنه يف ذلك شأن العقل سواء بسواءَّ (((،
ولعل هذا

عرفون اإلنسان بأنَّه "حيوان ُمتد ِّين".
ما جعل بعض العلامء ُي ِّ

وقد أشارت البحوث التجريبية امليدانية الغربية((( إىل َّ
أن األشخاص الذين يتمتعون
ٍ
الـمقدَّ سة)...
بمستوى عال من التد ُّين (املواظبة عىل أداء العبادات ،والدعاء ،وقراءة املتون ُ
يكونون -مقارن ًة بقلييل التد ُّين -يف وضع نفيس أفضل ،ومطمئنني يف حياهتم ،ومتفائلني يف
تفكريهم ،إىل جانب َّأنم يكونون أقل عرضة للضغوط النفسية واالكتئاب والقلق ،وأقوى
عىل مقاومة هذه الضغوط ،وأكثر إحجام ًا عن حماولة االنتحار.

واحلقيقة َّ
أن هذه البحوث التي أجريت يف املجتمع الغريب درست اإلنسان عن طريق

السلوك ،والسلوك ليس هو اإلنسان ،بل َّ
إن العلامء مل يتَّفقوا عىل حتديد مفهوم دقيق للسلوك؛

(((

ألن بعض مدارس علم النفس ترى َّ
َّ
أن السلوك هو ما يمكن مشاهدته وقياسه فحسب ،وقد
اختلف العلامء أيض ًا يف كيفية حدوث السلوك؛ سواء تع َّلق بالعبادات ،أو باملعامالت.

((( جيمس ،وليم .إرادة االعتقاد ،ترمجة :حممد زيدان ،بريوت :منشورات عويدات( ،د.ت) ،ص.128
((( هيجل ،جورج .موسوعة العلوم الفلسفية ،ترمجة :إمام عبد الفتاح إمام ،بريوت :دار التنوير1983 ،م،
ص.47
((( ستيس ،ولرت .الزمان واألزل :مقال يف فلسفة الدين ،ترمجة :زكرياء إبراهيم ،مراجعة :أمحد فؤاد األهواين،
القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب2013 ،م ،ص.40

(4) Koenig, H. G. “Religion, spirituality, and medicine: research findings and implications for
clinical practice”. Southern medical journal. 97 [12],2004, p. 1195-1200.

((( منصور ،طلعت ،وآخرون .أسس علم النفس العام ،القاهرة :املكتبة األنجلو املرصية2003 ،م ،ص.9 -8
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ِ
واحلقيقة َّ
الـمتع ِّلقة
أن دراستهم الدوافع النفسية ُعنيت غالب ًا بحاجات اإلنسان املختلفة ُ

بتوافقه الشخيص واالجتامعي ملتطلبات البيئة االجتامعية والثقافية اخلاصة التي نشأ فيها.
ومل ُيع َن علامء النفس املحدثون بدراسة الناحية الروحية من اإلنسان ،وما يصدر عنها من

حاجات إنسانية نبيلة سامية ،هي يف الواقع أهم احلاجات اإلنسانية وأرقاها ،وأهم ما ُيم ِّيز

اإلنسان عن بقية احليوان.

َّ
إن التزام علامء النفس املحدثني بتطبيق املنهج العلمي -الذي ُيط َّبق يف العلوم الطبيعية-

عىل دراسة اإلنسان ،دفعهم إىل قرص انتباههم عىل دراسة نواحي السلوك اإلنساين (((،التي

يمكن فقط إخضاعها للمالحظة املعملية والبحث التجريبي ،وجعلهم يتجنَّبون البحث يف

الـمتع ِّلقة باجلانب الروحي من اإلنسان .وبدالً من
كثري من نواحي السلوك اإلنساين املهمة ُ

حماولة ابتكار وسائل منهجية جديدة تَصلح لبحث هذا اجلانب ،فقد أغفلوا دراسته كلي ًا.

غري أنَّه بدأت تظهر حديث ًا انتقادات طالت االجتاه املادي الذي يغلب عىل دراسة علم النفس
احلديث لإلنسان ،والذي ي ِ
غفل دراسة مشكالت اإلنسان املهمة ،وقيمه العليا ،ونواحيه
ُ
الروحية ،وهي أهم ما يتم َّيز به اإلنسان.
وحتديد علم النفس للسلوك قارص نوع ًا ما؛ ألنَّه ال يراعي ال ُب ْعد اإليامين وتأثريه يف

السلوك ،وهذا قصور أيض ًا سيؤدي إىل خلل يف دراسة ال ُب ْعد الروحي لإلنسان وفهمه .فحني

كونات (اخلَلق ،والفطرة) ،وحني تُذكَر الشخصية َّ
فإن
الـم ِّ
ُيذكَر اإلنسان تتجه األنظار إىل ُ

كونات.
الـم ِّ
األنظار تتجه غالب ًا إىل السامت (السلوك ،واخلُلق) ،التي هي حممولة عىل تلك ُ
وعىل هذا ،فال يمكن فصل العالقة بني ِ
اخللقة والفطرة والشخصية.
ب -رؤية إسالمية:
شك يف َّ
ال َّ
أن التد ُّين دافع له أساس فطري يف طبيعة اإلنسان ،وأنَّه يشري إىل نزعة طبيعية فيه

والتوسل إليه ،واالستعانة
حتفزه إىل البحث والتفكري ملعرفة خالقه وخالق الكون ،وإىل عبادته،
ُّ
((( املطوع ،عبد اهلل بن مسعود" .الشخصية اإلنسانية ومكوناهتا :دراسة تأصيلية مقارنة" ،جملة اجلامعة
اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية ،غزة ،عدد2016 ،2م .انظر:
 -نجايت ،القرآن وعلم النفس ،مرجع سابق ،ص.43
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به ،وطلب العون منه ك َّلام اشتدت به مصائب احلياة وكروهبا ،وهو جيد يف محايته ورعايته األمن
(((
الـم َّت َفق عليه َّ
أن التد ُّين فطري يف طبيعة اإلنسان الروحية،
والطمأنينة.
ولـمـا كان من ُ
ّ

َّ
وأن يف َخلق اإلنسان وطبيعة تركيبه استعداد ًا فطري ًا إلدراك بديع خملوقات اهلل وتوحيده،

فقد صار بدهي ًا اعتبار اإلنسان ُمتد ِّين ًا بطبعه .وقد أكَّد القرآن الكريم هذه احلقيقة ،فقال

تعاىل﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ﴾ [األعراف.]173-172 :
وقوة إدراك حاجته إليه،
وقد أودع اهلل تعاىل يف اإلنسان االستعداد ل َقبول اإليامنَّ ،

وبي القرآن الكريم يف هذه اآلية كيف وضع اهلل يف طبيعة اإلنسان استعداد التأليه والتع ُّبد.
َّ

فس املراغي هذا بقوله" :وخلقهم (بني آدم) عىل فطرة اإلسالم بام أودع يف قلوهبم
وقد َّ

بأن كل فعل ال ُبدَّ له من فاعلَّ ،
من غريزة اإليامن اليقيني َّ
وأن فوق كل العوامل القائمة عىل
(((
ُسنَّة األسباب وا ُملس ِّببات سلطان ًا أعىل عىل مجيع الكائنات هو املستحق للعبادة وحده".
وذكر الرازي َّ
أن اإلقرار بوجود اهلل هو من لوازم الذوات البرشية وحقائقها (((،وقد أكَّد هذا

املعنى االستنكار التعجبي الذي جاء عىل ألسنة الرسل يف قوله تعاىل﴿ :ﯓﯔﯕﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛ﴾ [إبراهيم]10 :؛ َّ
ألن معنى اآلية كام يتبادر إىل األذهان :أيف وجود
ّ
اهلل ووحدانيته ّ
الشك لظهور
شك؟ واالستفهام هنا هو لإلنكار والتوبيخ؛ ألنَّه ال حيتمل
األدلة؛((( فالفطرة شاهدة بوجوده َع َّز وج َّل .وتعني الفطرة ِ
"اخللقة التي ُخ ِلق عليها كل
َ
(((
مولود يعرف هبا ربهَ ،خلقه ُما َلفة خلَلق البهائم التي ال تصل َ
بخلقها إىل معرفته تعاىل".

إذن ،فالفطرة تربطها صلة وثيقة بعلم التوحيد القائم عىل مشاهدة الربوبية يف عامل الغيب.
(((
(((
(((
(((
(((

املرجع السابق ،ص.49
املراغي ،أمحد .تفسري املراغي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب( ،د.ت) ،ج ،9ص.103
الرازي ،فخر الدين .التفسري الكبري ،طهران :دار الكتب العلمية( ،د.ت) ،ج ،15ص.53
الصابوين ،حممد عيل .صفوة التفاسري ،بريوت :دار القرآن الكريم1981 ،م ،ج ،2ص.92
القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،مرجع سابق ،ج ،14ص.27
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وقد أشارت اآلية الكريمة إىل َّ
أن اإليامن باهلل تعاىل هو ممّا تشهد به الفطرة السليمة

جردة من األوهام واالنحرافات ،واألغيار والعبادات الفاسدة ،والعوامل الذاتية
الـم َّ
ُ
واالجتامعية التي تدعو كثري ًا اإلنسان إىل اخلروج من مقتضيات الفطرة ،والوقوع يف مهاوي

اإلحلاد والكفر والغفلة والتقليد؛ ما ينيس اإلنسان ما تشهد به فطرته؛

(((

ذلك َّ
أن قوله

تعاىل﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ﴾ [األعرافُ ]173-172 :ي ِّبي َّ
أن أسباب ًا نفسية ،ومالبسات حينية،

وعوارض اجتامعية وثقافية ومادية ،كثري ًا ما تتآزر لإليقاع باإلنسان يف مزالق االنحراف التي
ُفسدها .وهذا ما يؤكِّده ﷺ يف احلديث القديس" :إِ ِّن َخ َل ْق ُت ِعب ِ
تدخل عىل فطرته ،فت ِ
ادي
َ
ُ
ُحنَ َفا َء ُك َّل ُه ْمَ ،وإِ َّنُ ْم َأ َتت ُْه ُم َّ
اجتَا َلت ُْه ْم َع ْن ِدينِ ِه ْمَ ،و َح َّر َم ْت َع َل ْي ِه ْم َما َأ ْح َل ْل ُت َل ُ ْم،
الش َياطِ ُ
ني َف ْ
شكُوا ِب ما َل ُأن ِْز ْل بِ ِه س ْل َطان ًا (((".وبقوله ﷺ" :ما ِمن مو ُل ٍ
َو َأ َم َر ْ ُت ْم َأ ْن ُي ْ ِ
ود إِلَّ ُيو َلدُ َع َل
َ ْ َْ
ُ
َ ْ
جعاء ه ْل ُ ِ
ِِ
ا ْل ِف ْطر ِة؛ َف َأبواه يودانِ ِهَ ،أو ين ِ ِ
ت ُّس َ
ون
يم ًة َ ْ َ َ َ
َ َ ُ ُ َ ِّ َ
َصانهَ ،أ ْو ُي َم ِّج َسانه ،ك ََم ُتنْت َُج ا ْل َب ِه َ
َ
يم ُة َبِ َ
ْ ُ ِّ َ
(((
فِ َيها ِم ْن َجدْ َعا َء؟".
وممّا ُيؤكِّد َّ
أن اإلنسان ذو فطرة ،قوله تعاىل﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ [الروم .]30 :ففي هذه اآلية

إشارة تأكيد عىل َّ
أن اإليامن ليس غريب ًا عن ذات اإلنسان؛ فهو يو َلد ولديه استعداد فطري
للدِّ ين احلنيف ،بال زيغ أو انحراف .وإشارة من جهة ُأخرى إىل ما َ ِ
يق باإلنسان ،وما ُي ِدثه
تأثري الوالدين والبيئة تنحرف به إىل غري فطرة اهلل التي فطره عليها ،كام ُي ِدث صاحب

زود ًا بحاسة روحية
البهيمة تشوهي ًا يف هبيمته حني يشق أذهنا أو أنفها (((.فاإلنسان يو َلد ُم َّ

قوة خفية تسيطر عليه ،وعىل احلياة من حوله.
ُعب عن إيامن فطري بوجود َّ
ت ِّ

((( التومي ،حممد .املجتمع اإلنساين يف القرآن الكريم ،اجلزائر :املؤسسة الوطنية للكتاب1990 ،م ،ص.60
((( النووي ،أبو زكريا حمي الدين .صحيح مسلم برشح النووي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1972 ،م،
ج ،4ص.166
((( املرجع السابق ،ج ،4ص.46
((( عبود ،عبد الغني .العقيدة اإلسالمية واإليديولوجيات املعارصة ،القاهرة :دار الفكر العريب1980 ،م ،ص.104
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إذن ،فام كان لإلنسان ْ
أن يكون ُمتد ِّين ًا ما مل يكن يف طبيعته استعداد فطري لذلك ،بيد

أنَّنا ال نستطيع ْ
أن نفهم من فطرية التد ُّين انطباع مجيع صور العقيدة الدينية يف طبيعة اإلنسان،
وإنَّام نفهم استعداده للمعرفة اليقينية التي هتديه إىل اإليامن باهلل تعاىل ،وتقدير عظمته

وقدرته .وعىل هذا األساسَّ ،
فإن التوحيد الذي نزل من السامء عن طريق الوحي يؤمن به
كل الناس ،ومل تتبدل فطرته ،إال َّ
أن معرفة اهلل عن طريق الفطرة هي إمجالية كلية ،ومعرفته

عن طريق الوحي تكون تفصيلية بيانية (((.وهذا يعني أنَّه لو كانت مجيع الصفات اإلهلية،

فصل ًة ،موجودة يف طبيعة اإلنسان ،ألمكنه جتنُّب
وأحكام العبادات التي جاء هبا اإلسالم ُم َّ
كل االنحرافات ،وما يقوم به اآلباء من تطبيع أبنائهم بعقائد خمتلفة ،كام جاء يف احلديث

السابق ،الذي ُي ِّمل اآلباء مسؤولية سوء تربية أبنائهم ،وزيغهم عن اإليامن.

ولـم كان اإلنسان يف كل مكان وزمان ،منذ بدء اخلليقة حتى اآلن ،يسارع إىل االستنجاد
ّ
ِ
فإن ذلك يدل عىل َّ
الـمحدقَّ ،
أن الدِّ ين
َّ
بقوة أسمى وأقوى وأعظم منه عند شعوره باخلطر ُ

فطري يف طبيعة اإلنسان الروحية (((.فامليل إىل اهلل هو "شهوة حقيقية يف طبيعتنا اإلنسانية...
وأن الـمت ِ
َّجه إىل اهلل كالعطشان يف أرض وعرة جافة خالية من املاءَّ (((".
وأن "مقام اإلنسان
َّ ُ
وتفوقه عىل سائر األحياء ،وامتيازه عليها ،إنّام هو لسجاياه السامية ،والستعداداته
الراقي
ُّ
الفطرية اجلامعة ،ولعبوديته الكلية".

(((

 -2األخالق وطبيعة اإلنسان الروحية:

من مظاهر احلياة الروحية يف طبيعة اإلنسان الروحية ،ميله إىل اخلري؛ فاإلنسان أخالقي

خي بطبعه؛ َّ
ألن الطبيعة
بطبعه ،وبحكم فطرته التي تشتمل عىل عنرص األخالق .وهو أيض ًا ّ
((( الدسوقي ،فاروق أمحد .مفاهيم قرآنية حول اإلنسان ،بريوت :املكتب اإلسالمي1986 ،م ،ص.26
((( ِ
كريس ،موريسون .العلم يدعو إىل اإليامن ،ترمجة :حممود صالح الفلكي ،القاهرة :مكتبة النهضة1965 ،م،
ص.202
((( جعفر ،حممد كامل إبراهيم .يف الدين املقارن ،القاهرة :دار الكتب اجلامعية( ،د.ط)1986 ،م ،ص.36
((( النوريس ،سعيد .الشعاعات ،ترمجة :إحسان قاسم ،اسطنبول :سوزلر للنرش1413 ،ﻫ1992/م،
ص.278
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قومات نموها ،ومناط تكليفها .وقد غرس اهلل تعاىل يف داخل
اإلنسانية متتلك يف ذاهتا ُم ِّ
وي ِّبها.
اإلنسان بصرية أخالقية فطرية ،وكل إنسان عاقل يعرتف بالفضيلة ،و ُيقدِّ رهاُ ،

عب عنها باالستعداد اخللقي،
وهذه اجلوانب اخلُ ُلقية يف الطبيعة اإلنسانية الروحية ُي َّ
أو احلاسة اخللقية؛ فاإلنسان لديه حاسة ُخ ُلقية فطرية ُتكِّنه من التمييز بني األفعال اخلرية
واألفعال الرشيرة ،وجتعله يتوق إىل القيام بفعل اخلري ،وترك الرش ،وجتنُّبه.
أ -رؤية غربية؛ األخالق سلوك:

أظهرت البحوث الرتبوية َّ
أن اإلنسان يميل إىل سلوك اخلري أكثر من ميله إىل سلوك
ِ
اخلي الذي يميل بطبعه إىل
الرش؛ إذ ق َّلام يكون السلوك الرشير ُمتَّسق ًا ،عىل خالف السلوك ّ
االتِّساق (((.فأكثر األطفال ابتعاد ًا عن األمانة -مثلً -يكونون أمناء أحيان ًا ،واستعدادهم

لتع ُّلم سلوك اخلري وااللتزام به يكون أكثر من استعدادهم لتع ُّلم السلوك الرشير.

الـم ِ
ويرى برايتامن َّ
فرطة يف اإلنسان يعود يف كثري من األحيان
أن وجود الرش والرذيلة ُ
إىل عدم لزومه الدقيق للقيم املثالية الروحية ،أو إىل التوزيع الـم ِ
التوصل
جحف لوسائل
ُّ
ُ
إليها .ومن دون هذه القيمَّ ،
سيتعرض للمسخ عن هويته ،ونزع السمة اإلنسانية
فإن اإلنسان
َّ
ٍ
(((
حينئذ سوى حيوان هبيم.
منه ،فال يكون
ولو استعرضنا أفكار الغربيني ،وربطهم أخالق اإلنسان ب ُب ْعده الروحي ،لوجدنا

قصور ًا من نوع ما؛ ذلك َّ
أن شغلهم الشاغل كان اإلجابة عن سؤال اخلري والرش يف الطبيعة

خية مطلقة أم ذو طبيعة رشيرة مطلقة؟ وكذلك االهتامم
اإلنسانية :هل اإلنسان ذو طبيعة ّ

بدراسة سلوك اإلنسان؛ تربي ًة ،وهتذيب ًا ،وتقوي ًام ،انطالق ًا من املالحظة ،والتجريب،
((( فهدي ،محد علوان .القيم الرضورية ومقاصد الترشيع اإلسالمي ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب،
1989م ،ص .29انظر:
 اجلرجاوي ،زياد عيل" .جدلية اخلري والرش يف النفس اإلنسانية والفكر الرتبوي الغريب واإلسالمي:دراسة مقارنة" ،جملة جامعة اخلليل للبحوث ،جملد ،4عدد2009 ،2م .ص.416 - 391
(2) Brightman. Philosophy of Religion, ibid, p200.
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َّ
ولعل هذا التغا ُفل راجع إىل اعتبارهم َّ
أن علم األخالق((( يضع
والتحليل ،واالستنتاج.

املبادئ والنظريات التي يستند إليها السلوك اإلنساين ،وكذا البحث يف التطبيقات العملية

هلذا السلوك داخل كيان عيني ُمدَّ دَّ ،
درس بوصفه غاية اإلنسان القصوى
وأن اخلري األقىص ُي َ

التي ال تكون وسيلة لغاية أبعد منها.

ويف هذا السياق ،أكَّد طه عبد الرمحن َّ
أن أخالق الدِّ ين هي أخالق عمق تغوص يف

أعامق احلياة وأعامق اإلنسانَّ ،
وأن احلداثة مل تقف إال عند أخالق السطح .وركَّز نقده
للحداثة الغربية من منطلق حاجتها الـم ِلحة إىل أخالق الدِّ ين حلصول االنتفاع هبا ،ومل ِ
خيف
ُ َّ
جرأته عىل ممارسة نقد أخالقي هلذه احلداثة من خالل األخالق اإلسالمية .وقد انتقد أيض ًا

هيوم لفصله الدِّ ين عن األخالق ،بدعوى احلس األخالقي املشرتك بني الناس ،بل ذهب إىل

كشف األصل الذي بنى عليه هيوم نظريته األخالقية ،وهو الدِّ ين (((،ل ُيؤكِّد َّ
أن اخلرب اإلهلي

هو املصدر احلقيقي للعلم بالقيمة اخللقية ،كام َّ
أن الفعل اإلهلي هو السبب احلقيقي للشعور

هبا يف الوجدان.

فكون اإلنسان كائن ًا ذا أبعاد مادية وروحية ،جعل الغرب ينظر إليها يف إطار تفاعيل

والـمحدِّ دات
تكاميل ،ويفهم اإلنسان من زاوية ض ِّيقة تقترص عىل العوامل احليوية
ُ
االجتامعية والسلوكية والبيئيةَّ .
ولعل هذا هو الذي يمأل فجوة الرؤية الغربية لألخالق من

جانب ال ُب ْعد الروحي لإلنسان.

ب -رؤية إسالمية؛ األخالق طبيعة روحية:

ألنا ُت َعدُّ من األصول
ُيؤكِّد القرآن الكريم احلاسة اخللقية يف الطبيعة اإلنسانية؛ َّ
وج َّل .ففي قوله تعاىل:
التي تستند إليها الغايات يف حياة اإلنسان ،كام أرادها اهلل َع َّز َ
((( بدوي ،عبد الرمحن .األخالق النظرية ،الكويت :وكالة املطبوعات1976 ،م ،ص .2انظر:
 الطويل ،توفيق .أسس الفلسفة ،القاهرة :جلنة التأليف والرتمجة1945 ،م ،ص.324((( عبد الرمحن ،طه .سؤال األخالق :مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،بريوت :املركز العريب
الثقايف ،ص.45
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﴿ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ﴾ [التني ]4 :ما يشري إىل أنَّه قد أودع يف طبيعة اإلنسان الروحية
من القدرات واالستعدادات والقابليات ما ُيمكِّنه من حتصيل أسمى درجات الكامل

اإلنساين ،التي من مظاهرها ْ
أن يكون اإلنسان مفتاح ًا للخري ،مغالق ًا للرش ،يتَّجه نحو إحراز

العمل الصالح بقيم سلوكية قوامها اإليثار .واخللق الفاضل هو فطري يف اإلنسان ،وقد جاء

اإلسالم ليزيده ترسيخ ًا ،وهذا ما ب َّينه الرسول ﷺ يف قوله" :بعثت ألمتم مكارم األخالق".

(((

ولـم كان اإلنسان مفطور ًا عىل معرفة احلق وحمبة اخلري ،فإنَّه ُو ِجد َمن يعتصم به لتغ ُّلب
ّ
وو ِجد َمن يضل عن احلق واخلري
الفطرة واحلس اخللقي عىل تنبيه اجلانب الروحي فيهُ ،
لتغ ُّلب الغرائز والنزاعات عليه إلشباع اجلانب املادي فيه (((.إذنٍّ ،
فلكل من الروح واملادة
مطالب فطرية تتالءم مع طبيعة اإلنسان؛ إذ نجد الروح تتط َّلب السمو إىل َ
عال اخلري املطلق،

التحرر من مطالب الروح ،وهذا ُيتِّم عىل اإلنسان ْ
أن يتَّخذ هذا الوضع أو ذاك:
وتتوق إىل
ُّ
وضع سيطرة اجلسم عىل الكيان املمتزج ،أو سيطرة الروح.

واحلقيقة أنَّه يمكننا النظر إىل اإلنسان نظرة كونية ،ونرى يف ماهيته أنا "م ْظهر ج ِ
ام ٌع
َّ َ َ ٌ َ
َائن ِ
ات األَسم ِء ا ُْلتَج ِّلي ِة ِف َجِي ِع ا ْلك ِ
ِل ِمي ِع َ َت ِّلي ِ
َات ((("،وأنَّا "فهرس الغرائب التي ختص
َ َ
َ
َْ
َ

األسامء اإلهلية احلسنى ...ومقياس ُمص َّغر ملعرفة الشؤون اإلهلية وصفاهتا اجلليلة...
َ
العال الكبري ...وخريطة هلذا
وميزان للعوامل التي يف الكون ...والئحة لـمندرجات هذا

الكون الواسع ...وفذلكة لكتاب الكون الكبري ...وجمموعة مفاتيح تفتح كنوز القدرة
اإلهلية اخلفية ...وأحسن تقوي ٍم للكامالت املبثوثة يف املوجودات ،واملنشورة عىل األوقات
واألزمان ،فهذه وأمثاهلا هي ماهية حياة اإلنسان".

(((

تصور حقيقة األخالق ،واخلصيصة التي ُت ِّيز هذا املفهوم من
وعىل هذا ،فال يمكن ُّ

حيث هو مصطلح كوين ،من دون معرفة ال ُب ْعد الكوين الروحي لإلنسان ،والغاية التع ُّبدية

((( ابن حنبل ،أمحد .مسند اإلمام أمحد ،بريوت :دار صادر( ،د.ت) ،ج ،2ص.381
((( كامل ،حممد عيسى .كلامت يف األخالق اإلسالمية ،جدة :دار املجتمع1988 ،م ،ص.87
((( النوريس ،سعيد .اللمعات ،ترمجة :إحسان قاسم ،اسطنبول :سوزلر للنرش1413 ،ﻫ1992/م ،ص.509
((( النوريس ،الكلامت ،مرجع سابق ،ص.139
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التي ُخ ِلق من أجلها؛ إذ َّ
إن اإلنسان هو ثمرة شجرة اخلَلق ،والفهرست الكوين اجلامع،

العاكس األكمل لألسامء احلسنى ،الساعي لتحقيق رغبة البقاء الكامنة يف فطرته ،املشاهد
عبودية الكائنات باستخالفه عىل األرض ،عبادة كلية هلل الواحد األحد .يقول النوريس يف

ذلكَّ :
"إن اإلنسان مع صغر جرمه وضعفه وعجزه وكونه حيوان ًا من احليوانات ،ينطوي
عىل روح ٍ
غال ،وحيتوي عىل استعداد كامل ،ويتبطن ميوالً ال حرص هلا ،ويشتمل عىل آمال

ويتضمن قوى غري حمدودة ،مع َّ
أن فطرته عجيبة كأنَّه
ال هناية هلا ،وحيوز أفكار ًا غري حمصورة،
َّ
فهرستة لألنواع والعوامل".

(((

وكام أسلفناَّ ،
فإن اإلنسان ينزع إ ّما إىل اخلري ،وإ ّما إىل الرش ،وذلك بتغليب استعداد

اخلري عىل استعداد الرش أو العكس .قال اهلل تعاىل﴿ :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ﴾

[اإلنسان ،]3 :وقال سبحانه﴿ :ﮠﮡﮢ﴾ [البلد" .]10 :ويف ذلك ال يكبت نشاط اجلسم،

وال متتع حلظات اجلنوح الطبيعية التي جينح فيها اإلنسان بجسده يف لذة أو متاع ،...وإنَّام ينطلق
اجلسم ،والروح ما تزال ممسكة بالقيادة ،فتسمح باملتاع ،ولكنَّها متنع الفحش واإلرساف".

(((

وهبذا يكون اخلري صادر ًا عن طبيعة اإلنسان بحسب تركيبه الروحي الذي ُخ ِلق به،
وم ِ
تناغ ًام مع الفطرة التي ُفطِر عليها ،ومع االستعداد اخلريي الذي يغلب عليه يف مجيع
ُ
األحوال؛ ألنَّه ناشئ عن احلقيقة الطبيعية لإلنسان.

بالب كثرية متنوعة؛
والشواهد والرباهني عىل قدرة اإلنسان ومتكُّنه من اإلحساس ِ ِّ
فعل ُي ِ
الب وهو مطمئن القلب والنفس ،وإذا أقدم عىل ٍ
درك َّ
أن فيه
فاإلنسان السوي يفعل ِ َّ

إث ًام ،فإنَّه يشعر بالقلق والرت ُّدد ،وخياف من ا ّطالع الناس عليه .وممّا ُيؤكِّد ذلك ،قول رسول
الُ ُل ِقَ ،و ِ
اإل ْث ُم َما َح َ
ب ُح ْس ُن ْ
اك ِف َصدْ ِر َكَ ،وك َِر ْه َت
الب واإلثم" :ا ْل ِ ُّ
اهلل ﷺ للسائل عن ِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس (((".ويف روايةَ " :أ َّن َر ُس َ
ب
َأ ْن َي َّطل َع َع َل ْيه الن ُ
ول اللَّ ﷺ َق َال ل َوابِ َص َة :ج ْئ َت ت َْس َأ ُل َع ِن ا ْل ِ ِّ
((( النوريس ،سعيد .إشارات اإلعجاز ،ترمجة :إحسان قاسم ،اسطنبول :سوزلر للنرش1413 ،ﻫ1992/م،
ص.149
((( قطب ،حممد .دراسات يف النفس اإلنسانية ،بريوت :دار الرشوق1988 ،م ،ص.338
((( الرتمذي .جامع الرتمذي ،بريوت :دار الفكر العريب1975 ،م ،ج ،3حديث رقم  ،٢٣٨٩ص.115
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اإل ْث ِم؟ َق َالُ :ق ْل ُتَ :نعمَ ،ق َالَ :فجمع َأصابِعهَ ،ف َضب ِبا صدْ ره ،و َق َال :اس َت ْف ِ
َو ِ
ت َن ْف َس َك،
َ َ َ َ َُ
َ َ َ َ َُ َ
َ ْ
ْ
ِ
ت َق ْلب َك يا وابِص ُة َثالث ًا ،ا ْل ِب ما ا ْطم َأن ْ ِ
اس َت ْف ِ
بِ ،
واإل ْث ُم َما
َّت إِ َل ْيه النَّ ْف ُسَ ،وا ْط َم َأ َّن إِ َل ْيه ا ْل َق ْل ُ
َ َ َ َ
َ
ُّ َ
ْ
اك ِف النَّ ْف ِ
الصدْ ِرَ ،وإِ ْن َأ ْفت َ
َح َ
َّاس َو َأ ْفت َْو َك".
َاك الن ُ
سَ ،وت ََر َّد َد ِف َّ

(((

ويتبي -ممّا سبقَّ -
تصوره
أن اإلسالم ُيدِّ د لإلنسان اإلطار األخالقي عىل أساس
ُّ
َّ
ثم عىل أساس حقيقة تركيب وصلة احلقائق الداخلة يف طبيعة
للكون واحلقائق املوجودة فيهَّ ،

تصور شامل متوازن منظور
اإلنسان باحلقائق الكونية (((،فقد جاءت األخالق اإلسالمية يف ُّ

قومات الطبيعة اإلنسانية.
فيه إىل غاية الوجود ،وطبيعة الكون ،و ُم ِّ

وهبذا املعنىَّ ،
فإن ربانية املنبع القيمي ال تُق ِّيد حركة اإلنسان ،وال حتدُّ من انطالقه

الفكري ،وإنَّام ترسم له الطريق ،وتضع له املعامل ،بحيث ال يضل ،وال يطغى (((.فتفاعل

عي ،أو لتحقيق هدف مأمول ،خيضع
اإلنسان مع مواقف احلياة وخرباهتا إلشباع غرض ُم َّ

لطبيعة األساس الواقعي لألخالق اإلسالمية .واإلنسان ال يتوقف فقط عند هذا املستوى
لتجاوز هذا الواقع ،ليسمو بحياته إىل الدرجة التي أراد اهلل
من التفاعل ،وإنَّام يكون مدفوع ًا
ُ

له ْ
أن يرقى إليها.

وهلذا ُت َعدُّ االعتبارات اخلُلقية من االعتبارات الرئيسة التي ترتبط باإليامن ،وتعتمد
قوماته؛ فإذا كان اإليامن ح ّي ًا نابض ًا يف كيان اإلنسان وطبيعته الروحية،
جوهري ًا عىل أصوله و ُم ِّ
فإنَّه ُيدِّ د له رشائعه وقوانينه ،ويرسم له آدابه وأخالقه .إنَّه يدفع اإلنسان بشعور أعمق إىل

إدراك مكانته وغاية وجوده ،ويسمو به إىل ُحسن تقدير قيمة حياته يف العبودية هلل؛ ذلك َّ
أن

"الغاية القصوى لإلنسانية ،والوظيفة األساسية للبرشية ،هي التخ ُّلق باألخالق اإلهلية؛ أي
ّ
التحل بالسجايا السامية واخلصال احلميدة التي يأمر هبا اهلل تعاىل".
(((
(((
(((
(((

(((

مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري .صحيح مسلم ،رشح النووي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب،
 ،.1972ج ،3ص.111
حمفوظ ،عيل عزام .األخالق يف اإلسالم بني النظرية والتطبيق ،القاهرة :دار اهلداية1986 ،م ،ص.227
قميحة ،جابر .املدخل إىل دراسة القيم اإلسالمية ،القاهرة :دار الكتاب املرصي1984 ،م ،ص.12
النوريس ،الكلامت ،مرجع سابق ،ص.642
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واألخالق من منظور قرآين تنبع من اإليامن اخلالص الذي ُيو ِّطد عالقة العبد بربه من

خالل الصلة األخالقية .وهي أيض ًا تطبيع لصورة الروح اإلنسانية بامهيتها التي جوهرها
التخ ُّلق باألخالق اإلهلية .أما "الولع بالصور فإنَّه ي ِ
فسد األخالق ،وهيدمها كلي ًا ،ويؤدي إىل
ُ
ّ
انحطاط الروح وتر ّدهيا (((".إذن ،فالعمل عىل تطبيع صورة الروح اإلنسانية بامهيتها ،والسعي
إىل حتكيم منهج اهلل تعاىل ،وحتديد جماالت النشاط اإلنساين يف إطار خصائص كينونة اإلسالم

قوماته؛ كل ذلك ُي َعدُّ الضامن األمثل حلامية الروح اإلنسانية من االنحراف اخللقي.
و ُم ِّ

َّ
إن املنهج القرآين لطبع الروح بامهيتها اخلُلقية يعود يف داللته إىل معنى الرتبية
واملجاهدة .وهلذا ،فإنَّه ُيم ِّثل عنرص ًا جوهري ًا يف مفهوم "األخالق" يف الرؤية اإلسالمية،

حيث َّ
إن األخالق كسب وصفي ،ينطبع عىل صورة الروح اإلنسانية ،بفعل السلوك الرتبوي
يرب النفس بصغار العلم قبل كباره ،عىل أساس الربانية املذكورة يف قوله
اليومي ،الذي ّ

تعاىل﴿ :ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ﴾ [آل عمران.]79 :

ويرجع مفهوم "األخالق" يف الفكر اإلسالمي أيض ًا إىل معنى تربوي خاص؛ إذ هو

تنقيح لـامهية اإلنسان من شوائب األنانية الوجودية ،وخزف الصنمية الكاذبة ،وذلك بتجلية
صورة الروح اإلنسانية ،وتصفيتها حتى تبدو مرآهتا عىل أجىل حقائقها ،من حيث َّإنا أكمل
رمز للعبودية .وهبذا تتم َّيز األخالق القرآنية عن أخالق الفلسفة ،التي تُك ِّثف احلجب عىل

القهار .ويف املقابلَّ ،
فإن
حقيقة اإلنسان وماهيته الروحية ،فتومهه أنَّه إله من دون اهلل الواحد ّ
الفلسفة قامت منذ ِ
القدم عىل أسطورة "انتزاع" شعلة املعرفة من "إله املعرفة"؛ َّإنا سليلة مبدأ
الرصاع بني اآلهلة واإلنسان (((.وهلذا ،فقد أنتجت الفكر الفلسفي الغريب ذا الطبيعة املتمردة

عىل كل يشء ،بام يف ذلك القيم اإلنسانية املثىل ،فنجد تلميذ الفلسفة يسعى إىل عبادة نفسه،
ومتجيدها .ويف هذا السياق ،جيب التمييز بني مفهوم "التخ ُّلق بأخالق اهلل" ،ومفهوم "التش ُّبه

((( املرجع السابق ،ص.476
((( األنصاري ،فريد" .الكونية األخالقية بني علوم القرآن وعلوم اإلنسان :دراسة يف نظرية األخالق عند
األستاذ بديع الزمان النوريس" ،ضمن أعامل :املؤمتر العاملي السادس لبديع الزمان النوريس ،اسطنبول:
نسيل للطباعة2004 ،م ،ص.214
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باهلل" ،الذي هو غاية الفكر الفلسفي يف نظريته األخالقية .فإذا كان األول نفي ًا لألناَّ ،
فإن

الثاين ترسيخ هلا وتصنيم! يقول النوريس يف هذا الشأن" :من القواعد املقررة للنبوة يف حياة
اإلنسان الشخصية ،التخ ُّلق بأخالق اهلل؛ أي كونوا عباد اهلل املخلصني ،متح ّلني بأخالق اهلل،

حمتمني بحامه ،معرتفني يف قرارة أنفسكم بعجزكم وفقركم وقصوركم .فأين هذه القاعدة
ُقررها غاي ًة قصوى لإلنسانية؟ أين ماهية
اجلليلة من قول الفلسفة" :تش َّبهوا بالواجب" التي ت ِّ
اإلنسان التي عجنت بالعجز ،والضعف ،والفقر ،واحلاجة غري املحدودة؛ من ماهية واجب

الوجود؟ وهو اهلل القدير القوي الغني املتعال!".

(((

وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
ألنا تستمد
فإن األخالق يف القرآن الكريم ُت ِّثل ظاهرة كونية؛ َّ

حقيقتها من كونيتها .وينـزع اإلنسان إىل اعتبار األخالق أخالق ًا كوني ًة ،وهو ال يلتزم
بأنا ستتغري ،أو َّأنا أخالق نسبية هلذا الفرد دون اآلخر؛ فكونية اإلنسان من
بأخالق يؤمن َّ

حيث هو خليفة اهلل عىل األرض ،العابد له ،تالزمها كونية األخالق ،وهذه الكونية تشمل

اإلنسان يف كل زمان ومكان .إذن ،فالكونية عنرص أسايس يف القرآن الكريم ،وكونية الدِّ ين
اإلسالمي تلزم عنها كونية األحكام الرشعية ،وكونية األخالق ،وإلزاميتها بكل اإلنسانية

منذ ْ
أن خلق اهلل الكون إىل يوم القيامة.

فإنا ُت َعدُّ اجلوهر الذي
رشع لألخالق مبادئها ،وحدَّ د غاياهتاَّ ،
وإذا كان اإلسالم قد ّ
تلتزم به الذات اإلنسانية يف تأكيد عالقتها املختلفة ،ومن َث َّم ُي َعدُّ االلتزام اخللقي هو الرشط
املسبق لتحكيم منهج اهلل يف احلياة .وباملثلَّ ،
فإن ميل اإلنسان إىل التخ ُّلق باألخالق الفاضلة،

وااللتزام بقواعد خلقية ُمع َّينة ُين ِّفذها و ُيط ِّبقها يف حياته ،هو من اخلصائص الفطرية التي

يمتاز هبا عن بقية احليوانات ،حتى إنَّه" :لو وجد نفسه طليق ًا من كل التزام خارجي لفرض
عىل نفسه أمور ًا ُمع َّينة ،والتزم هبا؛ إرضا ًء ملا يف طبيعته من ميل لاللتزام ،ال وجود هلا ،وال

يمكن ْ
ألنا ليست من طبيعة اإلنسان".
أن توجد َّ

(((

((( النوريس ،الكلامت ،مرجع سابق ،ص.644 - 643
((( ابن مسكويه ،أبو عيل أمحد بن حممد .هتذيب األخالق ،حتقيق :قسطنطني زريق ،بريوت :مطبعة اجلامعة
األمريكية( ،د.ط)1986 ،م ،ص.10
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أن أصل ِ
ومن هنا ن ِ
ُدرك َّ
اخللقة يف اإلنسان خري بطبعه؛ إذ إنَّه يو َلد عىل اخلري ،وهو

خية محيدة نقية ،غري َّ
أن هذه الفطرية (فطرية اخلري يف اإلنسان) ال تعني أنَّه ال
ذو طبيعة ّ

يفعل الرش ،وإنَّام تعني َّ
أن الرش خارج عن طبيعته ،فهو عندما يفعله إنَّام يفعله عن خطأ ،أو

جهل ،أو لتأثري عوامل البيئة السيئة املحيطة به .وال تعني فطرية اخلري يف اإلنسان أيض ًا أنَّه
يو َلد مسل ًام بالفعل ،وإنَّام تعني أنَّه يو َلد ولديه استعداد فطري ل َقبول اإلسالم باعتباره ِدين
اخلية .ويف هذا يقول حممد الغزايلَّ :
"إن فطرة اإلنسان
احلق املساير لروح الفطرة السليمة ّ

خية ،وليس معنى هذا أنَّه مالك ال حيسن إال اخلري ،بل معنى هذا َّ
أن اخلري يتواءم مع طبيعته
ّ
ِ
ِ
األصلية ،وأنَّه ُيؤثر اعتناقه ،ويعمل به ،كام ُيؤثر الطري التحليق ،إذا خت َّلص من قيوده وأثقاله.
فالعمل الصحيح يف نظر اإلسالم هو حتطيم القيود وإزالة األثقال أوالً ،فإذا جثم اإلنسان عىل
ِ
ٍ
(((
ثم رست له أسباب الشقاء".
األرض بعدئذ ،ومل يستطع ّ
سمو ًا ،نُظر إليه عىل أنَّه مريضَّ ،
َّ
إن األخالق هي املزية اإلنسانية األُوىل؛ أي الفضيلة التي يكون هبا اإلنسان إنسان ًا،

(((

قوة العقل هي التي ُت ِّيز اإلنسان من احليوان (((،بل َّ
َّ
إن وجود اإلنسان
قوة اخلُلق من دون َّ
وإن َّ

ليس ُمتقدِّ م ًا عىل وجود األخالق ،وإنَّام هو مصاحب لوجودها .وهذا ُيتِّم إنشاء نظرية

أخالقية يكون من أصوهلا مبدأ اجلمع بني رشوط األخالقية ورشوط اإلنسانية؛ لتتح َّقق
عاملية اإلنسان باألخالقُ ،
وتنِّبه هذه اخلصيصة األخالقية خطر اسرتقاق العلم املادي
سمه طه عبد الرمحن االسرتقاقية.
لإلنسان ،أو ما ّ

(((

قومات األخالقية هي ما يكون هبا اإلنسان إنسان ًا" ،وليست العقالنية كام انغرس
فالـم ِّ
ُ

يف النفوس منذ قرون بعيدة؛ لذا ينبغي ْ
أن ّ
تتجل األخالقية يف كل فعل من األفعال التي يأتيها
اإلنسان مهام كان متغلغ ً
ال يف التجريد ،بل تكون هذه األفعال متساوية يف نسبتها إىل هذه

(((
(((
(((
(((

الغزايل ،حممد .خلق املسلم ،اجلزائر :مكتبة رحاب1987 ،م ،ص.29
عبد الرمحن ،طه .سؤال األخالق ،مرجع سابق ،ص.14
عبد الرمحن ،طه" .رؤية علمية لتجديد مقاصد الرشيعة" ،جملة قضايا إسالمية معارصة ،ع،18
1422ﻫ2002/م ،ص.209
عبد الرمحن ،طه .سؤال األخالق ،مرجع سابق ،ص.65
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جمسد (((".واخلصيصة
جمرد وفعل سلوك ّ
األخالقية ،حتى إنَّه ال فرق يف ذلك بني فعل تأ ُّميل َّ

ال عن أفق البهيمية ،وتكون أص ً
األخالقية التي جتعل أفق اإلنسان مستق ً
تتفرع عليه كل
ال َّ
صفات اإلنسان ،بام يف ذلك العقالنية ،جيب ْ
أن ت َِلج مستوى السلوك واملامرسة .وهذا ما

جعل مقولة "العمل" أساسية أيض ًا يف مرشوع طه عبد الرمحن؛ حتى ال تكون األخالق نظر ًا
جمردين فحسب .فالقيم العملية -يف نظره -تُل ِّقح املامرسة العقلية ُ
وتأ ُّم ً
وت ِّصبها ،فتتوالد
ال َّ

قوة تفتح هلا آفاق ًا إدراكي ًة جديدةً .وعىل هذا األساس ،انتقد طه عبد الرمحن احلضارة
منها َّ
جمرد حضارة قول تقوم عىل مقولة" :اإلنسان
اليونانية واحلضارة الغربية املعارصة ،واعتربها َّ

حي عامل".
حيوان ناطق" ،خالف ًا للحضارة اإلسالمية التي تنبني عىل مقولة" :اإلنسان ٌّ

(((

وهبذا املعنىَّ ،
فإن مسلك األخالق يعيد االعتبار إىل اإلنسان ،بوصفه البداية الرئيسة

إلعادة إحياء نفسه بعدما تقاذفته قوى املادية الناجتة عن عمليات العقلنة غري ا ُملسدَّ دة

باألخالق ،وكذا صناعة موقف أصيل مستقل يمكن االنطالق منه إىل نقد احلداثة الغربية
عىل أرضية ُم ِ
غايرة ،بحيث تكون األخالق مدخ ً
ال إىل النقد ،ومشارك ًة أصيل ًة إسالمي ًة يف
احلضارة اإلنسانية يف الوقت نفسه.

خامس ًا :من البسيط إىل ا ُملركَّب؛ اإلنسان منظومة متكاملة

إن َّ
َّ
حل املشكالت اإلنسانية ،وحتقيق السعادة ،هو رهني أوالً بالكشف عن أرسار

الطبيعة اإلنسانيةِّ ،
وفك أبعادها .فرتكيب اإلنسان الروحي يف القرآن الكريم له داللته يف

حتقيق رسالة اإلنسان يف احلياة ،وبناء األخالق اإلنسانية؛ إذ حدَّ د القرآن الكريم لإلنسان

وضح ُب ْعده الرتكيبي ُمتم ِّث ً
ال يف التد ُّين واألخالق ،وغري ذلك من األبعاد،
نظام ًا أخالقي ًا ُي ِّ

وقد حدَّ دمها القرآن الكريم بوصفهام إطار ًا أخالقي ًا ُي ِّقق لإلنسان إنسانيته عىل أساس

ثم عىل أساس حقيقة تكوين وصلة احلقائق الداخلة
ُّ
تصوره للكون واحلقائق املوجودة فيهَّ ،

تصور شامل متوازن منظور فيه إىل غاية الوجود ،وطبيعة
يف الطبيعة اإلنسانية .إذن ،فهو ُّ

قومات طبيعة اإلنسان.
الكون ،و ُم ِّ
((( املرجع السابق ،ص.1٥-1٤
((( املرجع السابق ،ص.77
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ويف املقابلَّ ،
فإن الفكر الغريب مل يستطع الغوص يف طبيعة اإلنسان الروحية؛ الستعصائه

عىل اخلضوع ملناهج العلم احلديث ومقاييسه املوضوعية ،وهلذا عدَ ل علامء النفس املحدثون
عن البحث يف جوهر النفس والعقل والروح ومدى صلة ذلك بمظاهر السلوك اإلنساين،

(((

إىل البحث يف مظاهر السلوك املادي الذي خيضع لتلك املقاييس املوضوعية.

ِ
َّ
فس سبب
إن افتقار املنظور الشمويل ،وغياب الع َّلة األساسية خلَلق اإلنسان وطبيعتهُ ،ي ِّ

خت ُّبط النظريات الغربية حول اإلنسان واملجتمع والتاريخ؛ ما أوقع الكثري من مدارس الفكر
الغريب أرسى احلتميات والنظريات أحادية التفسري واالجتاه ،فظهرت اجتاهات ومدارس

خمتلفة أخذت عىل كاهلها حتديد معامل صورة اإلنسان .وبالرغم من َّ
أن هذه املدارس
فإنا مل تستطع حتديد مالمح
واالجتاهات قد أسهمت يف رؤيتها لإلنسان من أوجه عدَّ ةَّ ،

وحدة ألفعال اإلنسان،
الطبيعة اإلنسانية كاملة ،والتعامل مع هذه الطبيعة بوصفها كينونة ُم ِّ
ُعب عن اجلزء ال الكل ،فزاد اتِّساع اهل ُ َّوة يف فهم احلقائق الكاملة
سية لطاقته؛ إذ ظلت ت ِّ
ُم ِّ
الواضحة ،والغاية القصوى من َخلق اإلنسان ورسالته.

لقد تعامل الغرب -وما يزال -مع اإلنسان عىل أساس أنَّه مادة ينطبق عليها ما ينطبق

الصمء .ففي الفلسفة املادية ،نجد َّ
أن مقابل اإلنسان واإلنسانية هو الطبيعة واملادة.
عىل املادة ّ
ومفهوم "الطبيعة" مفهوم أسايس يف الفلسفات املادية التي تدور يف إطار املرجعية الكامنة،
وبخاصة يف الغرب ،وهو تعبري حيل حمل كلمة "املادة".

(((

وعىل هذا األساسَّ ،
فإن املرجعية الغربية ترى أسبقية املادة عىل معامل صورة اإلنسان،

آخر للطبيعة البرشية متجاوز ًا للطبيعة /املادة ،وغري
"وكل نشاطاته ،ولك َّن هناك جانب ًا َ
خاضع لقوانينها ،ومقصور ًا عىل َ
عب عن نفسه من
عال اإلنسان ،ومرتبط ًا بإنسانيته ،وهو ُي ِّ

خالل مظاهر عديدة ،من بينها نشاط اإلنسان احلضاري (االجتامع اإلنساين ،احلس اخللقي،

((( ياجلن ،مقداد .الرتبية اإلسالمية والطبيعة اإلنسانية ،الرياض :دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع،
2002م ،ص.12
((( املسريي ،عبد الوهاب .الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان ،دمشق :دار الفكر2002 ،م ،ص.15

194

احلس اجلاميل ،احلس الديني) ...وال توجد أعضاء ترشحيية أو غدد أو أمحاض أمينية تُشكِّل
األساس املادي هلذا اجلانب الروحي يف وجود اإلنسان وسلوكه ،هلذا فهو ُيشكِّل ثغرة

يتجزأ
معرفية كربى يف النسق الطبيعي/املادي ،فهو ليس جزء ًا من الطبيعة ،وإنَّام هو جزء
ّ

منها ،يوجد فيها ،ويعيش عليها ،ويتصل هبا ،وينفصل عنها .قد يقرتب منها ويشاركها

بعض السامت ،ولكنَّه ال ُي َر ُّد يف كليته إليها بأ َّية حال ،فهو دائ ًام قادر عىل جتاوزها ،وهو هلذا
مركز الكون ،وسيد املخلوقات .وهو هلذا كله ال يمكن رصده من خالل النامذج املستمدة
من العلوم الطبيعية".

(((

ويتبي -ممّا تقدَّ مَّ -
أن اإلنسان هو ُمتعدِّ د األبعاد ،و ُمركَّب غاية الرتكيب ،وال يمكن
َّ

اختزاله يف أحد أبعاده ،أو يف وظيفته البيولوجية أو املادية التي يرتكز عليها الغرب يف

فهم اإلنسان.

إن لغة طبيعة اإلنسان الروحية يف القرآن الكريم ،التي ت ِ
ُفصح عن بطالن َ
َّ
عال املادة

التمزق؛ فهي تكشف عن حقيقة هذا الفساد ،وحقيقة املجتمع
الغريب وفساده ،هي لغة
ُّ

التمزق هذه إىل اكتشاف حقيقة روحية
الغريب الذي فقد احرتامه لنفسه .وقد أ َّدت لغة
ُّ
مهمة ،هي بطالن احلضارة املدنية الغربية ،وزيف الثقافة السائدة يف املرجعية الغربية لتحديد
معامل صورة اإلنسان.
خامتة:
س َعينا يف هذا البحث جاهدي َن إىل وضع نقاط طبيعة اإلنسان الروحية عىل مسار

وتصورات الغربُ ،مدِّ دي َن ال ُب ْعد الروحي يف مؤرشي التد ُّين
الكشف ضمن آي الوحي،
ُّ

وتصورات علامء الغرب من علامء
واألخالق َوفق ما يمكن استخالصه من القرآن الكريم،
ُّ

النفس والفالسفة.

((( املرجع السابق ،ص.13-12
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تصور ًا لنموذج طبيعة اإلنسان الروحية من منظور إسالمي ،ومنظور
وقد طرحنا فيه ُّ

مراعني يف ذلك ما أسلفنا من أبعاد ،حيث انتهينا إىل مجلة من
علامء الغرب وافرتاضاهتم،
َ

النتائج ،أمهها:

 -الروح هي إحدى حقائق التكوين املعنوي يف اإلنسان ،وهو ما ُع ِّب عنها بالنفخة

اإلهلية .وبفضل هذه النفخة اإلهلية الكريمة يف تكوين اإلنسانَ ،تدَّ د ال ُب ْعد الروحي

يف طبيعته.

 تأكيد الطبيعة الروحية يف اإلنسان ،وتأثريها باملفهوم اإليامين يف السلوك اإلنساين.والسنة
 العمل عىل تنمية طبيعة اإلنسان الروحية ،يف ضوء ما جاء يف القرآن الكريم ُّالنبوية من مبادئ وأحكامُ ،تدِّ د طبيعة اإلنسان الروحية املطمئنة السليمة.

 وجود تبا ُين واختالف حول طبيعة اإلنسان يف املرجعية الغربية؛ ما أ ّدى إىل حدوثنقص وقصور يف حتديد معامل صورة اإلنسان الروحية.

 نظر املرجعية الغربية إىل اإلنسان من زاوية ض ِّيقة حمصورة يف نطاق العوامل احليوية،والـمحدِّ دات االجتامعية والبيئية ،وإغفال اجلانب الروحي الذي ال يكاد جيد
ُ

منارصين له.

التأصيلي :تبنّي حقائق الوحي يف
إن احلديث عن طبيعة اإلنسان يفرض عىل الباحثني
ّ

والسنة النبوية الستنباط طبيعة اإلنسان وتأصيلها؛ وتكثيف اجلهود لوضع
القرآن الكريم ُّ
األُسس النظرية الالزمة لفهم طبيعة اإلنسان فه ًام قاب ً
ال الستنباط النظريات والتطبيقات منه؛

وحترير املفاهيم الرتبوية من التبعية الغربية ،وإعادة صياغتها صياغة إسالمية؛ وتعزيز مبدأ
تكامل العلوم؛ ملا له من دور يف ِ
بناء اإلنسان بنا ًء يطال مجيع جوانبه النفسية ،والرتبوية،
والعقدية ،والسلوكية.
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الباب الثالث

ال ُبعد النوراين األخالقي يف الذات اإلنسانية

الفصل األول :من اإلنسان املركز إىل اإلنسان النور :قراءة
يف صورة اإلنسان يف الفلسفة اإلسالمية
الوسيطة (الفارايب وابن سينا)

عائشة احلضريي

الفصل الثاين :حقيقة اإلنسان :من ضيق التصور العقالين
إىل َس َعة الفهم األخالقي

العيايش ادراوي

الفصل الثالث :مفهوم اإلنسان يف العلوم االجتامعية :من
النموذج الدنياين إىل النموذج االئتامين

عبد احلليم مهورباشة

الفصل األول:

الـم ْركَز" إىل "اإلنسان النُّور"
من "اإلنسان َ

)(1

قراءة يف صورة اإلنسان يف الفلسفة اإلسالمية الوسيطة
(الفارايب وابن سينا)

عائشة احلضريي

)(2

مقدمة:
إذا كان سؤال اإلنسان هو سؤال الفلسفة بامتيازَّ ،
رشع أمهية االهتامم
فإن يف ذلك ما ُي ِّ

واالهنامم به .وإذا كان من عادة أغلب الدراسات التقليدية املهتمة بالنظر يف حضور اإلنسان

يف الفلسفة اإلسالمية الوسيطة ْ
أن تنشغل به ،ال بوصفه موضوع ًا مستق ً
ال بذاته ،وإنَّام بوصفه
موضوع ًا متَّص ً
ربر استعادتنا للقول
ال بجملة من املباحث الفلسفية األُخرى ،فإن يف ذلك ما ُي ِّ
فيه بشكل منفصل .فهل كان القول يف اإلنسان مبحث ًا َع َر ِضي ًا فع ً
ال يف الفلسفة اإلسالمية
الوسيطة لكيال حيظى باستقاللية النظر فيه ،أم َّ
أن حضوره ضمن السياقات الفلسفية
املتداخلة مل يكن إال تأكيد ًا العتباره موضوع ًا َم ْركَز ًا ال يكاد يستقيم القول يف غريه من
املباحث دون تقاطع مع القول فيه؟

من هذه الزاوية حتديد ًا؛ زاوية البحث يف صورة اإلنسان كام َخ َّطت مالحمَها الفلسف ُة

اإلسالمية الوسيطة ،يأخذ بح ُثنا مرشوعية السؤال يف اإلنسان ،ال بوصفه موضوع ًا َع َرض ًا،

بل بوصفه موضوع ًا َم ْركَز ًا ،و َمدار ًا لبقية املباحثْ ،
وإن جاء القول فيه ُمدْ َرج ًا ضمن سياقات
وجودية ومنطقية وعملية شغلت الفكر الفلسفي القديم والوسيط.

((( مفهوما "اإلنسان ا َمل ْركَز" ،و"اإلنسان النور" ،مها من استحداثنا املحض الذي ركَّزنا عليه أطروحتينا
القائلتني بوجودمها يف بعض النامذج من الفلسفة اإلسالمية الوسيطة ،اللتني سنعمل عىل بياهنام يف هذا
العمل؛ فال يوجد استعامل هلذين الصيغتني املفهوميتني يف نامذج الفلسفة اإلسالمية التي سننشغل هبا يف
هذا البحث ،ونعني هبا نصوص الفارايب ،وابن سينا ،والغزايل.
((( دكتوراه يف الفلسفة ،جامعة تونس الُوىل2012 ،م ،أستاذة الفلسفة واملنطق يف املعهد العايل للحضارة
اإلسالمية بجامعة الزيتونة -تونس .الربيد اإللكرتوينaristote71@yahoo.fr. :
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ف َع َم ُلنا ال هيدف فقط إىل الوقوف عند صورة اإلنسان يف الفلسفة اإلسالمية الوسيطة،

تطور العقل الفلسفي الوسيط نفسه ،وذلك
تطور القول فيه ضمن حركة ُّ
وإنَّام يروم تت ُّبع ُّ

وتتقوم الثانية
"اإلنسان-الـم ْركَز"،
من خالل اشتغالنا عىل أطروحتني ،تتبنّى ُأوالمها مقولة
َّ
َ

عىل مقولة "اإلنسان-النُّور" .وقد َّاته خيارنا يف هذا االشتغال إىل نموذجني فلسفيني تتغاير
ِح َقبت ْيهام الزمنية ،ويتداخالن ويتاميزان يف مستوى أطروحتيهام املرتاوحتني بني التناول
الفلسفي املحض املستقل عن غريه من املباحث ،والطرح الفلسفي الذي َّاتذ من اللفظ
القرآين أيض ًا -إىل جانب املبحث الفلسفي -موضوع ًا للنظر والتأويل.

ونعني بالنموذجني اللذ ْين أرشنا :الفارايب ،وابن سينا .عىل َّ
أن اشتغالنا هبذين

النموذجني لن يالمس كل األثر الفلسفي لصحابيهام -بفعل امتناع ذلك إجرائي ًا -وإنَّام

َت ََّينا يف ذلك مصدرين أساسيني َن ُعدُّ مها من األمهية بمكان  ،ومها :كتاب "آراء أهل املدينة
الفاضلة" للفارايب ،و"رسالة يف إثبات النبوات وتأويل رموزهم" البن سينا.

ويتقوم خمطط بحثنا عىل قسمني أساسيني؛ ُيعنى األول بالنظر يف سؤال اإلنسان كام
َّ

كان حارض ًا يف النموذج األول ( ُمؤ َّلف الفارايب) ،وهو الذي سينال احلظ األوفر يف مستوى
هذا البحث ،ليس العتبار ما يقتضيه القول يف مجيع األبعاد التي بحث من خالهلا الفارايب

"اإلنسان-الـم ْركَز" من تدقيق فحسب ،بل َّ
ما أطلقنا عليه اسم مفهوم
ألن هذا القسم ُي َعدُّ
َ
التطور احلاصل يف سؤال اإلنسان
األساس النظري لِ َلحقه .وهيتم القسم الثاين برصد شكل
ُّ

سميناه بمفهوم "اإلنسان-النُّور".
بعد الفارايب -أي يف مستوى ُّتصور ابن سينا ضمن ما ّ

تقوم ًا عىل استنطاق ما قالته الفلسفة اإلسالمية الوسيطة يف اإلنسان،
ولئ ْن بدا جمال بحثنا ُم ِّ

َّ
قومات
فإن رهاننا يتعدّ ى ذلك إىل فتح أفق مرشوع نظري أوسع ،يطمح إىل إعادة مساءلة ُم ِّ

الفلسفة احلديثة نفسها (فلسفة األنوار) ،ومنطلقات قوهلا بمركزية "األنا أفكر" و"عقل

قومات قد انبثقت حق ًا عن ُأسسها الفكرية اخلالصة ،أم
الـم ِّ
األنوار" ،وإذا ما كانت هذه ُ

َّأنا ترتد إىل أصالة فكرية س َّطرها سابقو ديكارت وكانطْ ،
وإن مل تتبلور مفاهيمها -من
ُ
قبل -عىل صيغة "الكوجيتو" احلديث.

200

"اإلنسان-الـم ْركَز" من خالل كتاب "اآلراء"
أوالً :مرشوعية القول يف
َ
للفارايب ومواضع النظر فيه:
َّ
إن انشغالنا بالنظر يف مسألة "اإلنسان" عند الفارايب بحسب كتاب "اآلراء"ُ ،ي ْعزى إىل

تصوره؛ ذلك َّ
أن قوله يف اإلنسان خيضع جلملة من األبعاد،
ما بدا لنا من طرافة نسقية حتكم ُّ
أن نتم َّثلها يف صورة "إحداثيةَ -تنَا ُ
التي -أ ّي ًا منها اعتمدنا -استطعنا ْ
ظ ٍر" symmetrical

 landmarkقد تعكس جهة من جهات القول فيه.

ولئ ْن بدا األمر بدهي ًا ْ
أن ُيعنى الفارايب بالبحث يف اإلنسان ضمن ُمؤ َّلف يف الفلسفة
ِْ
العملية ،باعتبار َّ
للمبحثي :األخالقي والسيايس
أن اإلنسان ُيم ِّثل املوضوع األساس

يتضمن ُ
فإن ما بدا الفت ًا للنظر هو ْ
وغايتهامَّ ،
قول الفارايب يف اإلنسان -يف سياق ذ ْينك
أن
َّ
ِْ
املبحثي -قوالً -يف اآلن نفسه -يف نسق الوجود ،ومجع ًا بني اإلحالة املنطقية والتفصيالت

بني النفيس والبيولوجي والفيزيائي والكيميائي ،ل َيظهر بذلك قول نسقي يف اإلنسان أشبه

ؤسس للقول يف "اإلنسان-ا َمل ْركَز" -بشكل خيالف ما كان عليه
بالبناء اهلنديس ،بل لع َّله ُي ِّ
التصور يف الفلسفة اليونانية ،أو ما سيكون عليه يف الفلسفة احلديثة -الذي يمتد بوجه
ُّ
خاص من الفصل العرشين إىل الفصل الرابع والعرشين من كتاب "اآلراء".
فام سبق هذه الفصول يف ُمؤ َّلف الفارايب كان قوالً يف الوجود واملوجودات ومراتبها،

وما حلقها كان قوالً يف املدن و ُن ُظمها ومراتبها ،وكل القول يف اإلنسان كان ُم َتزالً -يف
ٍ
وصل -يف الوقت نفسه -مع
الفصول اخلمسة التي أرشنا إليها -اختزاالً ال ينفصل عن
سوابق الفصول ولواحقها .وما بني فصول من طريف الكتاب -بدء ًا وختام ًا -تُعنى بالقول يف

قسمتني :قسمة وجودية لسلسة العقول الفيضية ،تتقدَّ م وجودي ًا عىل عامل األجسام اهليوالنية
من جهة ،وقسمة مدنية -تُناظِر سابقتَها -ألنواع املدن التي تتقدَّ مها املدين ُة الفاضلة من جهة

كتاب "اآلراء" ٌ
فص ٌل يف اإلنسان،
قول
مبارش ُم َّ
يتوسط َ
ُأخرى .وما بني تنا ُظر هاتني القسمتني؛ َّ
ٌ
يكون تقريب ًا بمنزلة حمور التنا ُظر بينهام إذا اعتربنا َّ
أن أول استعامل مبارش لِ َلفظ "اإلنسان" قد
ورد يف الفصل الثامن عرشَّ ،
وأن القول املركزي فيه وتفصيله قد ورد يف مستوى الفصل
العرشين عىل مجلة سبعة وثالثني فص ً
ال للكتاب.
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فكيف ُيرتِّب الفارايب قوالً يف اإلنسان بني طريف نسقه الفلسفي (النظري ،الوجودي،

الفييض؛ والعميل-املدين :األخالقي ،والسيايس) يف مستوى كتاب "اآلراء"؟ هل القول فيه

يبدو أمر ًا عارض ًا ضمن ُمؤ َّلف تُصنِّفه الدراسات عادة عىل أنَّه ُمصنَّف يف أنواع الوجود
امليتافيزيقي والطبيعي واملدين ،أم َّ
أن اإلنسان قد ُيشكِّل مركز البحث الفعيل الذي يتحدَّ د

من خالله كل النَّسق الفلسفي للفارايب؟ كيف يمكننا إذن جتميع املتناثر من القول فيه ِّ
لفك
ما كان من م ِ
لغزات التداخل بني القول يف الوجود ،والقول يف املدينة ،والقول يف اإلنسان،
ُ
إسهام ًا منّا يف جتديد قراءة نص الفارايب؟

ثاني ًا" :اإلنسان-النسق"
كتاب "اآلراء":

)(1

بـ"اإلنسان-الـم ْركَز" يف
قومات القول
أو ُم ِّ
َ

 -1صورة اإلنسان املنطقية (احلدُّ املنطقي) وتشابكها مع جهات الوجود وأنظمته
ومراتبه (الوجود األنطولوجي ،والفيزيائي ،والكيميائي):
أن الفارايب ْ
جتدر اإلشارة بداي ًة إىل َّ
وإن عمد إىل تفصيل القول يف اإلنسان ،وبخاصة

يف مستوى الفصل العرشين من كتاب "اآلراء" وما تاله من بعض الفصولَّ ،
فإن ذلك مل
ٍ
ِ
سابقة هلذا الفصل ،حيث ظهرت األُوىل والثانية يف مستوى
ثالث إشارات إليه،
يمنع وجود

الفصلني :احلادي عرش (2)،والثالث عرش (3)،من خالل متييزمها بوصف "احليوان الناطق"،

ثم ظهرت اإلشارة الثالثة بلفظ "اإلنسان" مبارشة يف مستوى الفصل الثامن عرش .وقد
َّ
قال الفارايب يف سياق مراتب حدوث املوجودات" :واإلنسان وحده هو الذي حيدث عن
ُوجه منهج
االختالط األخري (4)".وتبدو هذه اإلشارات أشبه باملؤرشات األولية التي قد ت ِّ

بحثنا يف اإلنسان ،وال سيام َّأنا تلفت انتباهنا من ثالث جهات ال جيدر إغفاهلا:

((( مفهوم "اإلنسان-النسق" هو أيض ًا من استحداثنا.
((( الفارايب ،أبو نرص .آراء أهل املدينة الفاضلة ،تونس :دار رساس للنرش1994 ،م ،ف( ،11القول يف
املوجودات واألجسام التي لدينا) ،ص.53
((( املرجع السابق ،ف( ،13القول يف املقاسمة بني املراتب واألجسام اهليوالنية واملوجودات اإلهلية) ،ص.56
((( املرجع السابق ،ف( ،18القول يف مراتب األجسام اهليوالنية يف احلدوث) ،ص.69
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 ورود اإلشارات يف مواضع من املبحث الوجودي ،والقول يف األجسام ومراتبها،مبارشة بعد ما كان من قول يف نظرية الفيض ونظام العقول الفيضية.

 اإلشارتان األُوليان لإلنسان مل ُت ْع ِلناه من جهة لفظه الكيل املشرتك (اإلنسان) ،وإنَّاممن جهة حدِّ ه املنطقي (احليوان الناطق).

 ُأوىل اإلشارات املبارشة لإلنسان التي اعتربته من جهة لفظ "اإلنسان" كانت يفيتنزل تقريب ًا يف
مستوى الفصل الثامن عرش من كتاب "اآلراء" ،وهو الفصل الذي َّ
الـمؤ َّلف؛ ما يعني َّ
أن لفظ "اإلنسان" مل َي ِرد رصحي ًا يف بداية الكتاب ويف
منتصف ُ

آخره ،وإنَّام ورد يف مستوى تنا ُظر شطريه.

ُفس دمج الفارايب حدّ ًا منطقي ًا لإلنسان يف موضع هيتم بالقول يف الوجود
فكيف ن ِّ
ومراتب األجسام؟ كيف نفهم إعالن الفارايب لِ َلفظ "اإلنسان" يف منتصف ُمؤ َّلف خيتص
نص ُفه األول يف القول يف علم الوجود ،وخيتص نصفه الثاين يف القول يف العلم املدين؟
أن نفهم من ذلك َّ
هل يمكن ْ
تصور الفارايب هو مركز الوجود ْي ِن وغايتهام
أن اإلنسان يف ُّ

مع ًا ،ونعني هبام الوجود األنطولوجي ،والوجود املدين بوصفه مرجعية الفعل السيايس
واألخالقي ،فاختار له تبع ًا لذلك موضع ًا وسط ًا بينهام ينعكس يف مستواه َم ُ
داها؟

ال نخال َّ
أن إشارات الفارايب تلك ،ضمن هذه السياقات ،قد كانت من قبيل ال َع َرض،

قصد ال
القصد الذي سكت عن بيانه ،ولكنَّه ْ
تصورنا إىل َّأنا كانت من قبيل ْ
وإنَّام يذهب ُّ

ينفصل عن نسقه الفلسفي يف كتاب "اآلراء".

ولع َّلنا إذ نذهب هذا املذهب يف تأويلنا إنَّام نستند يف ذلك إىل ربط الصلة بقول وارد

وصل خالله أبعاد ًا داللي ًة
للفارايب يف مستوى كتاب "األلفاظ املستعملة يف املنطق"؛ إذ َ
ووجودي ًة خمتلف ًة حني راوح بني مفردات "اإلنّية" ،و"الوجود" ،و"الذات" ،و"اجلوهر"،

سمى
وجعلها مرتابط ًة متَّصل ًة فيام بينها ،قائالً" :فلذلك ربام ُس ِّمي وجود اليشء إنيته ،و ُي ّ

سمى إنيته".
ذات اليشء إنيته ،وكذلك أيض ًا جوهر اليشء ُي ّ

)(1

((( الفارايب ،أبو نرص .األلفاظ املستعملة يف املنطق ،حتقيق :حمسن مهدي ،بريوت :دار املرشق ،ط1968 ،2م،
ص.45
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وإذا اعتربنا هذه األبعاد املحددة لإلنّية ،من ناحية َّأنا تؤخذ عىل جهة الوجود ،كام

عىل جهة الذات وجهة اجلوهر ،ومن جهة مرشوعية الوصل بني أبعاد داللية وسياقات

ربرات ملا أتينا عليه من اجتاه الفارايب إىل تنزيل
وجودية خمتلفة؛ فقد تتبدّ ى لنا ُ
الـم ِّ
بعض ُ

احلدِّ املنطقي لإلنسان يف سياق أنطولوجي وفيزيائي وكيميائي؛ إذ يمكن ْ
أن نقيس يف ذلك

رشعه الفارايب من اعتبار "اجلهات" يف حتديد اإلنية ،فتارة يأخذها عىل جهة الوجود،
عىل ما َّ
وتارة عىل جهة الذات ،وتارة عىل جهة اجلوهر .وتأسيس ًا عىل ذلك ،فإنَّه يمكننا الوقوف

عىل خيط ناظم للقول يف اإلنسان عىل خمتلف اجلهات التي أسلفنا -اجلهة األنطولوجية،
واجلهة الفيزيائية ،واجلهة الكيميائية ،مضاف إليها اجلهة املنطقية (احلدُّ املنطقي) -يوازي

جهات القول يف إنِّيته ،و ُيركِّز احلدَّ املنطقي بوصفه أدا ًة إلدراك صورهتا املنطقية الذهنية قبل

التعي ،فيكون ذلك أشبه بالتمهيد النظري لتحديد صورة اإلنسان يف خمتلف مراتبها ،وال
ُّ

سيام َّ
أن اإلشارات التي عمد إليها الفارايب إنَّام كانت قاصدة إىل بيان مجلة من تلك املراتب
التي يمكن ترتيبها عىل النحو اآليت:

أ -مرتبة وجودية ُأوىل لإلنسان تتحدَّ د باملقارنة مع الوجود املفارق (أي مع طبيعة
وجود املوجودات املفارقة للامدة) ،وتستثني اإلنسان من مرتبة املوجودات املفارقة

"ح ُص َل ْت هلا كامالهتا األفضل يف جواهرها منذ أول
أو العقول املفارقة بطبعها ،التي َ

األمر") (1بحسب عبارة الفارايب ،وتُرتِّبه ضمن ما تالها من املوجودات أو األنواع

الناقصة الكامل يف وجودها ،التي يرتقي اجتاهها إىل استكامل الوجود حتى جتد كامهلا

يف جواهرها وما يلحقها من أعراض .فـ"احليوان الناطق" ُيصنَّف وجودي ًا ضمن

والـمركَّبة منهام التي مل يكتمل وجودها منذ البدء.
األجسام الطبيعية واإلرادية
ُ

الـمركَّب الناقص.
وبذلك ُت َعدُّ طبيعة وجوده من هذه اجلهة من طبيعة الوجود ُ

)(2

ب -مرتبة وجودية ثانية ُتَدِّ د طبيعة وجود اإلنسان بالنسبة إىل طبيعة وجود
كونات األُوىل املشرتكة
الـم ِّ
األسطقسات "األصول والعنارص األوىل" (بوصفها ُ
((( الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،مرجع سابق ،ف ،11ص.52
((( املرجع السابق.

204

لألجسام ما دون الساموية؛ أي بوصفها مادة العنارص األربعة :املاء ،واهلواء،

والرتاب ،والنار) ،وتُرتِّب "احليوان الناطق" خالهلا ضمن ما كان من طبيعة الوجود

بـ"القوة البعيدة" ،باعتبار َّ
أن مادته املشرتكة مع كل األجسام ما دون الساموية
َّ
(اهليوىل) ما زالت ُمه َّيأة لتعاقب الصور عليها حتى يتح َّقق وجودها فعالً ،بام يف
ذلك صورة اإلنسان .فيكون احليوان الناطق من هذه اجلهة أيض ًا ُمرتَّب ًا بني الكائنات

بالقوة" ،قبل
الـمركَّبة من مادة وصورة ،التي يكون وجودها من طبيعة "الوجود
َّ
ُ
التحول إىل "الوجود بالفعل".
ُّ

)(1

ت -مرتبة وجودية ثالثة لإلنسان ضمن نظام املوجودات من األجناس واألنواع ُت ِّيزه
عىل أساس أنَّه أفضل موجود بينها .فعىل خالف الرتتيب النازل يف عامل العقول
الفيضية الذي سلكه الفارايب انطالق ًا من "املوجود األول" يف اجتاه "العقول الثواين" يف

مستوى ترتيبه للعقول املفارقة؛) (2فإنَّه يف هذا املستوى يسلك ترتيب ًا عكسي ًا صاعد ًا،

"أخس مرتبة وجودية" (وهي
بدء ًا بأدنى املوجودات التي ُيصنِّفها ضمن موجودات
ِّ
مرتبة املادة األُوىل املشرتكة))(3يف اجتاه األفضل -أفضلية باملعنى الوجودي ،ال باملعنى
األخالقي-وانتها ًء باإلنسان األعىل مرتبة ضمن هذه املوجودات ،الذي يقول فيه:

"وليس بعد احليوان الناطق أفضل منه (4)".فينتهي بذلك إىل تركيز شكلني من التنا ُظر:

 تنا ُظر بني طبيعتني من الوجود ،ونعني به التنا ُظر بني عامل العقول املفارقة (عاملالوجود املفارق) من جهة ،وعامل املوجودات احلسية ما دون فلك القمر (عامل

الوجود احليس؛ وهو العامل الذي ينتمي إليه اإلنسان) من جهة موازية.

 تنا ُظر بني موجودين رئيسني ُيم ِّثالن مع ًا مبدأ العقل ضمن طبيعتي الوجوداللذ ْي ِن أسلفنا؛ أي بني “األول” بوصفه مبدأ الوجود املفارق الذي يتقدَّ م منطقي ًا
(((
(((
(((
(((

املرجع السابق ،ف( ،12القول يف املادة والصور) ،ص.55
لتعرف الكيفية التي رتَّب هبا الفارايب العقول الفيضية ،انظر:
ُّ
 الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،مرجع سابق ،ف ،10ص.51-50املرجع السابق ،ف ،13ص.56
املرجع نفسه والصفحة ذاهتا.
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ووجودي ًا مجل َة العقول الفيضية وما تالها من جهة ،و"احليوان الناطق" بوصفه
الـمتقدِّ م عىل مراتب املوجودات
مبدأ الوجود العاقل يف عامل املوجودات احلسيةُ ،

احلسية بأفضل مرتبة من جهة مناظرة.

خص اإلنسان بإيراد حدِّ ه املنطقي
لـم كان الفارايب قد َّ
ويف هذا املستوى ،يمكن القول إنَّه ّ

الـمتن ِّفس)،
تحرك ُ
الـم ِّ
الذي ُيم ِّيز نوعه اإلنساين بذكر جنسه (أي احليوان :الكائن احلي ُ
وفصله الذايت القريب (الناطق؛ أي العاقل واملتكلم يف ٍ
آن مع ًا) يف مستوى مرتبتني ممّا أسلفنا

لـم كان غرض احلدِّ ْ
عرف
عرف من اليشء أمرين اثنني ،أحدمها أنَّه ُي ِّ
أن " ُي ِّ
من ناحية ،وأنَّه ّ

عم سواه" -بحسب ما أورد الفارايب
عرف ما يتميز به ّ
ذات اليشء وجوهره ،والثاين أنَّه ُي ِّ
يف كتاب "األلفاظ املستعملة يف املنطق") -(1من ناحية أخرى؛ فإنَّه يمكننا اجلزم َّ
بأن اكتفاء

الفارايب بذكر احلدِّ املنطقي لإلنسان ،واجتاهه إىل بيان طبيعته الوجودية ،إنَّام كان من قبيل

مهد للخوض يف صورة اإلنسان الذي يراعي
الـم ِّ
النظر يف إنِّيته ،ومن قبيل القول النظري ُ
حصل باحلدِّ  ،عن العلم الالحق بـ"التصديق".
األسبقية املنطقية
الـم َّ
ُّ
"للتصور" ُ

الحظ من بحث مراتب اإلنسان الثالث التي أسلفنا َّ
أن املبحث الفلسفي
والـم َ
ُ

نص ّب ًا يف مستوى أول عىل حتديد صورة اإلنسان ومنزلته يف الوجود اخلارجي،
للفارايب يبدو ُم َ

تحرك ًا يف اجتاهات ثالثة :اجتاه أفقي ينشغل بتحديد مرتبة اإلنسان ضمن مراتب
ثم ُم ِّ
َّ
األسطقسات املحددة للامدة املشرتكة لعنارص ما دون األجسام الساموية ،واجتاهني عموديني

متعاكسني نزوالً وصعود ًا ،هيتامن بتحديد مرتبة اإلنسان بني عامل العقول من جهة ،وعامل
املادة من جهة ُأخرى ،ويبدو ٌّ
كل منهام أشبه باجلدل األفالطوين النازل والصاعد يف مستوى

مرحلتني (نزوالً من أعىل عامل العقول املفارقة يف اجتاه عامل املادة ،وصعود ًا من أدنى أجسام
املادة يف اجتاه االتصال بالعقول املفارقة) ،فيظهر تشكُّل املالمح األُوىل "للحيوان الناطق"

تصور الفارايب -من خالل مقاربتني؛ إحدامها وجودية ،واألُخرى منطقية.
ضمن ُّ((( انظر:
 -الفارايب ،األلفاظ املستعملة يف املنطق ،مرجع سابق.
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أ ّما األُوىل فت ُِّنزله وجودي ًا منزلة الكائن املنتمي إىل عامل األجسام الطبيعية؛ فهو الكائن

تحرك الذي ينتمي بجسمه وحركته إىل عامل العنارص الطبيعية ،والذي يشاركها
الـم ِّ
احلي ُ

يف ما يمكن ْ
سميه الفارايب "باالختالطات
أن يطرأ عليها من تفاعالت كيميائية ،أو ما ُي ّ
واالمتزاجات") (1احلاصلة يف األجسام الطبيعية فيام بينها .وأ ّما الثانية فتمنحه منطقي ًا فص ً
ل

قوم ًا عن طريق مرتبة من النطق (العقل) جتعله مشارك ًا لعقول ما فوق العامل الطبيعي،
ذاتي ًا ُم ِّ

فال يكون بذلك منتمي ًا إىل هذا العامل بإطالق ،وال إىل ذاك العامل بإطالق ،وإنَّام يكون كائن ًا
ال وفاص ً
واص ً
ال يف اآلن نفسه بني العاملني .وهذا الوصل والفصل ال يكتمل فقط من جهة

الطبيعة ،وإنَّام يتح َّقق أيض ًا ضمن الفعل اإلدراكي الذي يعمل من خالله هذا الكائن عىل

حتصيل كامله.

ِْ
الرتتيبي :الوجودي ،واملنطقي) هو الذي بدا لنا من
التصور األول لإلنسان (ضمن
وهذا
ُّ

خالله َّ
أن الفارايب قد ألقى به يف مناسبتني ُأوليني يف بعض فصول كتاب "اآلراء" (يف مستوى
الفصلني :احلادي عرش ،والثالث عرش حتديد ًا) قبل ْ
أن يبحث يف كيفية حدوثه وإعالنه هذه

املرة (يف مستوى الفصل الثامن عرش من الكتاب نفسه) ،ال من جهة حدِّ ه املنطقي أو مرتبته
َّ
تكونه واستقامة لفظه الكيل (اإلنسان) ،كأنَّه يعلن بذلك احلركة
الوجودية ،وإنَّام من جهة ُّ
"القوة الوجودية" إىل
الطارئة عىل صورة "احليوان الناطق" التي َت َّول بمقتضاها من مرحلة
َّ
"التعي الفعيل".
مرحلة "الفعل" ،ومن مستوى "الصورة املنطقية" إىل مرحلة
ُّ

 -2من "اإلنسان-الصورة" (املنطقية) إىل "اإلنسان-امليكانيزم احلادث")( (2التارخيي-
املتعي) يف كتاب "اآلراء":
ّ

فس الفارايب فعل التفاعل
يف مستوى الفصل الثامن عرش من كتاب "اآلراء"ُ ،ي ِّ
عب عنه بام كان من "اختالط وامتزاج"
الكيميائي والفيزيائي لألجسام والقوى ،الذي َّ

تتحرك يف اجتاه بعضها بعض ًا ،فتفعل وتنفعل فيام بينها ،بدء ًا باختالط
لألجسام والقوى التي َّ
((( الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،مرجع سابق ،ف ،18ص.68
((( مفهوما "اإلنسان -الصورة املنطقية" ،و"اإلنسان امليكانيزم احلادث" ،مها من استحداثنا أيض ًا.
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املتقارب منها يف الطبائع ،ومرور ًا باختالط املختلف منها بغري تضاد ،وانتها ًء باختالط
أن حتدث أجسام ال يمكن ْ
املتضاد .وهكذا تصري حركات الفعل واالنفعال والتفاعل "إىل ْ
أن
ختتلط ،فيحدث من اختالطها جسم آخر أبعد منها عن األسطقسات ،فيقف االختالط"

عىل حدِّ قوله" .واإلنسان وحده هو الذي حيدث عن االختالط األخري".

)(1

)(2

ويمكن ْ
التطور الذي نقف عليه يف مستوى قول الفارايب يف
أن نالحظ هنا شكل
ُّ
التصور قبل ْ
أن
اإلنسان ،يف كتاب "آراء أهل املدينة الفاضلة"؛ فالكائن الذي كان يف فعل
ُّ

املجرد) ،يف
يكون يف فعل احلدوث الفعيل (نعني به اإلنسان احلادث ،ال اإلنسان املرشوع
َّ

حتول ضمن خطاب
مستوى الفصلني :احلادي عرش والثالث عرش من كتاب "اآلراء"َّ ،
الفارايب نفسه إىل كائن يعلن اسمه بلفظ مبارش يف مستوى الفصل الثامن عرش ،متهيد ًا

للبحث املبارش فيه يف مستوى الفصل العرشين.

فكيف نفهم هذه النقلة يف مستوى اخلطاب واملوضوع (أي من مستوى احلديث عن
ٍ
وجود ،إىل احلديث عنه بوصفه موضوع ًا
اإلنسان بوصفه موضوع حدٍّ منطقي ،ومرشوع

وجودي ًا ُمتع ِّين ًا وغاي ًة للوجود يف اآلن نفسه)؟ كيف يتحدَّ د اإلنسان تبع ًا لذلك حتديد ًا

خمصوص ًا عند الفارايب؟

يبدأ الفصل العرشون من كتاب "اآلراء" بعبارة" :فإذا حدث اإلنسان ،(3)"...وهي عبارة
ال ختلو يف تقديرنا من خصوصيتني؛ األُوىل :إعالهنا اإلنسان باسمه (أي بلفظ "اإلنسان")

فتعي
مرة ثانية يف كتاب "اآلراء" ،والثانية :إعالهنا اإلنسان بوصفه موجود ًا قد "حدث"َّ ،
َّ
َّ
للتحول عن القول فيه من مستوى
وكأن يف هذا احلدوث ما يضفي مرشوعي ًة
وصار إنسان ًا.
ُّ

تصوره عىل جهة احلدِّ  ،وعىل شكل ذات منطقية
اعتباره موجود ًا منطقي ًا (ذهني ًا) يمكن فقط ُّ
مفردة غري ُمتع ِّينة بعدُ (احليوان الناطق) ،أو يف صورة مرشوع صوري حمض فحسب ،إىل

مستوى القول فيه عىل جهة املوجود الطبيعي الذي يمكن معرفته عىل أساس أنَّه ذات واقعية
((( الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،مرجع سابق ،ف ،18ص.69
((( املرجع السابق.
((( املرجع السابق ،ف( ،20القول يف أجزاء النفس اإلنسانية وقواها) ،ص.77
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الـمتشكِّل يف التاريخ ،اخلارج من
ُمتع ِّينة يف التاريخ (اإلنسان احلادث)؛ أي بوصفه الكائن ُ
تحول .وهنا نُس ِّطر
دائرة الوجود املطلق النظري إىل دائرة الوجود العميل النسبي،
والـم ِّ
ُ

الـمركِّزة ملنزلة اإلنسان يف الوجود
اللحظة املنهجية الثانية التي َّ
حتولت عن اللحظة األُوىل ُ

يتعي
من جهة حدِّ ه املنطقي ،إىل حلظة االنشغال بالنظر فيه من جهة ما هو كائن تارخيي َّ
بخصوصية مالحمه وتركيبته.

ففي مستوى هذا الفصل ،تظهر مالمح اإلنسان عىل شكل نسق مرتاتب ،مغلق ومفتوح

يف ٍ
آن مع ًا ،وحمكوم بجملة من القوى الفيزيائية والنفسية والناطقة؛ فهو مغلق من جهة ما

يتقوم عليه النظر يف اإلنسان من داخل اإلنسان ذاته ،ومن خالل كيفية تراتب القوى النفسية
َّ

والعضوية وتفاعلها فيه ،وهو مفتوح من جهة النظر إىل هذه القوى ضمن حركة تفاعلها مع
خصائص العامل اخلارجي؛ املادية ،واملدنية ،واملعرفيةَّ .
تصور
رشع لنا قراءة ُّ
ولعل يف ذلك ما ُي ِّ

نحو ُم ِ
الفارايب لإلنسان عىل ٍ
غاير للقراءات التقليدية التي تنظر غالب ًا إىل اإلنسان من جهة ما

هو امتداد للوجود فحسب.

تصور الفارايب لإلنسان من زاوية املسكوت عنه؛ أي َّإنا
فقراءتنا تطمح إىل النظر يف ُّ

"الكائن-الـم ْركَز" بجهتيه؛ ففيه تنعكس صورتا
تراهن عىل صورة لإلنسان ت ُِّنزله منزلة
َ

الوجود بمعنييه :الطبيعي واملدين ،وتنتهيان إليه ،ومنه أيض ًا يبدأ فهمهام وفهم تراتب

عنارصمها قياس ًا عىل تراتب قواه املتفاعلة ،فال يؤخذ تبع ًا لذلك عىل أنَّه امتداد للوجود
فحسب ،بل يؤخذ عىل أنَّه منطلق ومبدأ له أيض ًا.

السقراطي:
وإذا كان
ُّ
التصور اليوناين قد عَدَّ اإلنسان مصدر ًا ملعرفة ذاته مثلام س َّطره القول ُّ

"اعرف نفسك بنفسك" ،أو مصدر ًا للحكم القيمي مثلام س َّطره املوقف السفسطائي باعتبار
اإلنسان مقياس كل يشء؛ فإنَّنا نذهب إىل َّ
تصور الفارايب قد ركَّز اإلنسان ال بوصفه
أن
ُّ
مصدر ًا ملعرفة ذاته فحسب ،بل بوصفه مصدر ًا ملعرفة الوجود ْي ِن :السابق له (الوجود
الطبيعي وما بعد الطبيعي) ،والالحق له (الوجود املدين)؛ ما يدفعنا إىل التساؤل :هل كان
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بإمكاننا معرفة أبعاد الوجود الفيزيائي وامليتافيزيقي واملدين من دون وجود اإلنسان ،أو من
دون وساطته؟ أال ينقلب اإلنسان هبذا املعنى َم ْركَز ًا للوجود واملعرفة ،يمتنع أمام عَدَ ِمه
إدراك بقية املوجودات ،بام يف ذلك إدراك ِ
ُ
الع َّلة األُوىل للوجود ،أو بعبارة الفارايب" :األول"
"اإلنسان-الـم ْركَز" كام بدت يف كتاب "اآلراء"؟
ُفس صورة
َ
أو "مبدأ الوجود"؟ كيف ن ِّ

وإىل جانب ما ركَّز الفارايب من منزلة وجودية ملا يمكن ْ
أن نصطلح عليه بـ"اإلنسان-

املرشوع") ،(1أو "اإلنسان-الصورة املنطقية املحضة" التي َأ َّط َر ْت مالحمه من خارجه؛ جيدر

تصوره أيض ًا من مج ٍع بني األبعاد السيكولوجية
بنا التو ُّقف يف هذا املستوى عند ما يتم َّيز به ُّ

والبيولوجية والفيزيائية التي تُؤ ِّطر اإلنسان من داخله ،وتُركِّز قوالً نسقي ًا ملا يمكن ْ
أن نصفه

تعي"؛ أي اإلنسان
الـم ِّ
املرة بـ"اإلنسان-الواقع" ،أو "اإلنسان-احلادث" ،أو "اإلنسان ُ
هذه َّ

التصور النسقي هو ما يمكن ْ
أن نُفكِّك
بالقوة" .وهذا
الذي "صار بالفعل" بعد ما "كان
ُّ
َّ
عىل ضوئه م ِ
لغزات نسقي الوجود الطبيعي والوجود املدين ،ون ِ
ُربهن عىل أطروحتنا التي
ُ

"اإلنسان-الـم ْركَز" ،وهو يف اآلن نفسه تفريع للحظة املنهجية املوالية التي هتتم
تتبنّى مقولة
َ
بصورة اإلنسان من داخل تركيبته.

فالتحول من مستوى القول يف "اإلنسان-املرشوع" ،و"اإلنسان-الصورة املنطقية"
ُّ

الـمرتَّبة ضمن مراتب املوجودات ،إىل مستوى القول يف ما يمكن ْ
ُسميه "اإلنسان-
أن ن ّ
ُ
عم عمد إليه الفارايب من اختزال لـ"كل"
النسق" ،أو "اإلنسان-امليكانيزم" إنَّام يكشف ّ

اإلنسان بجميع أبعاده الذاتية واملعرفية والقيمية واملدنية يف أربع قوى رئيسة فحسب ،عنها
تتفرع كل القوى التي حتت رئاستها.
َتْدُ ث َّ
قوة نزوعية بمراتب ثالث ،ومنها َّ
القوى األربع ترتتب من األدنى إىل األعىل عىل النحو اآليت:

)(2

وهذه

((( مفاهيم "اإلنسان-املرشوع ،و"اإلنسان-النسق" ،و"اإلنسان-الواقع" ،و"اإلنسان-احلادث" ،و"اإلنسان-
املتعي" ،و"اإلنسان-امليكانيزم"؛ كلها من استحداثنا.
ّ
((( انظر:
 -الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،مرجع سابق ،ف ،20ص.80 -77
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القوة الناطقة.
رابع ًاَّ :
الـمتخ ِّيلة.
ثالث ًاَّ :
القوة ُ
احلاسة.
القوة
ثاني ًاَّ :
َّ
القوة الغاذية.
أوالًَّ :
وهذه القوى األربع ،إىل جانب ما حيدث عنها من قوى نزوعية ،يمكن تركيبها

وتفكيكها ،بشكل مغاير .فقوى النفس تتوزع من جهة أدوارها عىل إحدى وظيفتني؛ فهي إ ّما
ُم ِّركة ،وإ ّما ُم ِ
نمية (أو الغاذية) ،والقوى النزوعية،
الـم ِّ
حركة فتشمل القوى ُ
الـم ِّ
دركة .أ ّما ُ

الـم ِ
والقوة الناطقة.
الـمتخ ِّيلة،
دركة فتشمل القوى احلساسة (أو
َّ
احلاسة) ،والقوى ُ
َّ
وأ ّما ُ

سميه الفارايب العقل العلمي أو النظري الذي حيوز
والناطقة ،منها النظرية أو ما ُي ّ

سميه الفارايب العقل العميل الذي حيوز الصناعات .بيد َّ
أن
املعرفة ،ومنها العملية أو ما ُي ّ

الناطقة النظرية (أو العقل النظري) تتوزع عىل ثالث مراتب ،هي :العقل اهليوالين (أو

بالقوة) ،والعقل بالفعل (أو العقل بامللكة) ،والعقل املستفاد.
العقل َّ

وهبذا املعنى ،تظهر صورة اإلنسان بجميع أبعادها عىل هيئة "ميكانيزم مغلق" يشتغل

آلي ًا َوفق نظام داخيل شديد الدقة والتناسق واالنسجام ،حتكمه هذه القوى املتفاعلة ،بل َّ
إن

تفاصيل أدوارها ومواضعها جتعلنا نواجه معضلة فعلية تتعلق برسم احلدود الفاصلة بني ما

كان منها من اجلسد أو من النفس -عىل خالف الفصل الواضح يف الطرح األفالطوين مثالً،-

فال نكاد نجزم هنا ُّأيام حيتكم إىل اآلخر :هل القوى النفسية هي التي ُت ِّرك اجلسد ،أم َّ
أن

اجلسد هو مبدأ للقوى النفسية ،أم َّأنام وجهان لوحدة متفاعلة القوى يبدوان كأنَّام وصل
وال فصل ،وكأنَّام وحدة ال جتزئة فيها عدا الفصل النظري اإلجرائي؟
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عم إذا كان للفارايب سبق فلسفي تغافلت عنه ُج ُّل الدراسات يف
وهذا جيعلنا نتساءل ّ

القول ،ليس فقط بام يمكن ْ
أن نصطلح عليه بـ"امليكانيزم اجلسدي املغلق-املشتغل بشكل

تفاعل آيل" الذي تبنَّته الفلسفة احلديثة مع ديكارت ،وإنَّام يف القول بوحدة "النفس-اجلسد"

بالرغم ممّا نجده من فصل لغوي إجرائي -الذي تبنَّته فلسفة اسبينوزا التي أكَّدت َّأن
وحدهتام تؤخذ تارة عىل جهة الفكر ،وطور ًا عىل جهة االمتداد!

َّ
ولعل يف بيان مواضع القوى النفسية ورواضعها يف اإلنسان ،والوقوف عند أدوارها،

فالقوة الغاذية الرئيسة تأخذ موقع الفم ،وهي املسؤولة عن حركة
ما يدعم ما ذهبنا إليه؛
َّ

تتفرع رواضع وقوى خادمة،
النمو ،و ُت َعدُّ َّ
نمية (التي هبا يتغذى) ،ومنها َّ
الـم ِّ
القوة احليوية ُ
وخادمة للخادمة بشتّى أعضاء البدن.

تتفرع الرواضع والقوى اخلادمة املتفرقة يف
والقوة
َّ
احلاسة الرئيسة موقعها القلب ،ومنها َّ
َّ

احلواس اخلمس .وعن هذه القوى تكون الوساطة بني اإلنسان والعامل؛ ملس ًا ،وذوق ًا ،وسمع ًا،
الـمتخ ِّيلة الرئيسة موقع القلب أيض ًا،
وإبصار ًا أللوان العامل وأشكاله ونوره ...وتأخذ َّ
القوة ُ

إال َّأنا معدومة الرواضع ،ويتم َّثل دورها يف حفظ صور املحسوسات بعد غياهبا عن احلس.

وهي حاكمة عىل املحسوسات و ُمتحكِّمة من جهة َّأنا تعيد تركيبها وفصلها عن بعضها

بعض ًا واستحضارها؛ سواء بصورة صادقة مطابقة للمحسوس ،أو بصورة

والـمتخ ِّيلة ترتبط باملحسوسات من جهة َّأنا مواد للصور ،وتنفصل عنها من
كاذبة.
ُ

الـم ِ
رشفة عىل كل القوى
جهة َّأنا حافظة للصور دون املواد .أ ّما َّ
القوة الناطقة الرئيسة فهي ُ
املجردة.
الرئيسة األُخرى ،فال رواضع هلا ،وهي التي تعقل املعقوالت
َّ

قوة نزوعية
احلاسة،
وتنجم عن القوى الثالث األخرية (أي:
والـمتخ ِّيلة ،والناطقة) َّ
ُ
َّ

احلاسة ،والنزوعية احلادثة عن
رئيسة تضم ثالث قوى نفسية ،هي :النزوعية احلادثة عن
َّ

الـمتخ ِّيلة ،والنزوعية احلادثة عن الناطقة .ومن القوى النزوعية يكون الشوق ،واإلرادة،
ُ
واملراوحة يف الفعل بني فعل البدن وانفعاله وفعل النفس وانفعاهلا.
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وهبذا التسلسل يف القوى ،تظهر صورة ُمع َّقدة لإلنسان ،و ُمن َّظمة يف الوقت نفسه،
ختتلف عن احلدِّ املنطقي املوضوع له سلف ًا ،ولكنَّها تبدو أشبه بالبناء اهلنديس الدقيق؛ إذ تُركِّز
هذه الصورة مالحمَه عىل شكل منظومة أو بِنية ت ِ
تطور آلياته الداخلية واشتغاهلا إثر
ُظهر كيفية ُّ
التَّامس احلاصل بينه وبني عامل املادة اخلارجي.

َّ
ولعل ما يبدو طريف ًا والفت ًا لالنتباه هو ما يمكن ْ
ُضمنه احلقيقتني اآلتيتني:
أن ن ِّ

 تفريع هذه القوى وتفصيل كثرهتا ال يعدو ْأن يكون تفريع ًا نظري ًا إجرائي ًاُ ،يذكِّرنا

الـمتك ِّثر الوجودي-الفييض إىل الواحد مبدأ الوجود.
ُّ
بالتصور األفالطوين يف ر ِّد ُ
فتعدُّ د قوى النفس -كام ُي ِ
ظهرها الفارايب -ال ُي ِدث انقسام ًا يف اإلنسان ،وانفصاالً
يف النفس ،أو جتزئ ًة لوحدهتا ،وإنَّام ي ِ
علنها يف صورة قوى نفسية متَّحدة مرتابطة
ُ
الفعل واالنفعال.

)(1

للقوة الناطقة الرئيسة،
 صورة القوى املرتاتبة يف اإلنسان ،التي ختضع يف جمملها َّتعكس شكلني من التنا ُظر :تنا ُظر ًا أوالً للنسق الداخيل لإلنسان مع النسق الوجودي
القوة الناطقة ما دوهنا من القوى اإلنسانية ،يرتأس
اخلارجي الفوقي؛ فمثلام ترتأس َّ

مبدأ الوجود ما دونه من عقول فيضية .وتنا ُظر ًا ثاني ًا للنسق ذاته مع بِنية املدينة

القوة
الفاضلة كام
يتصورها الفارايب؛ فمثلام ترتاتب قوى اإلنسان وترتد إىل سلطة َّ
َّ
الناطقة ،يرتاتب مجيع أعضاء املدينة ويرتدون إىل سلطة رئيسها.

وإىل جانب هذين التنا ُظرين (بني نسق القوى اإلنسانية ونسق الوجود الفييض من جهة،
وبني نسق القوى اإلنسانية ونسق قوى املدينة الفاضلة من جهة ُأخرى) ،يتناظر عىل نفس
الشاكلة هيكل املدينة مع بِنية النظام الوجودي الفييض .فكأنَّنا يف ذلك إزاء شكل هنديس

تراتب قوى املدينة الفاضلة
تراتب العقول الفيضية ُب ْعدَ ه األول ،و ُيم ِّثل
ثالثي األبعاد ( ُيم ِّثل
ُ
ُ
فس هبا الفارايب وحدة النفس اإلنسانية بالرغم من تعدُّ د قواها ،انظر:
((( ُّ
لتعرف الكيفية التي َّ
 الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،مرجع سابق ،ف( ،21القول يف كيف تصري هذه القوى واألجزاءنفس ًا واحدةً) ،ص.88 -81
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تراتب قوى اإلنسان ُب ْعدَ ه الثالث) ،حيث يكون االنطباق التنا ُظري
ُب ْعدَ ه الثاين ،و ُيم ِّثل
ُ
ممكن ًا؛ سواء قا َي ْسنا بني كل ُب ْعدين عىل ِحدَ ة ،أو قا َي ْسنا بني األبعاد مجيع ًا يف اآلن نفسه.
َ
القول يف اإلنسان
ولع َّلنا نجد يف هذا التنا ُظر الثالثي األبعاد تفسري ًا لرتتيب الفارايب

يف قلب كتاب "اآلراء"؛ إعالن ًا ملركزيته .فحني ينثني الوجود بش َّق ْيه :الوجود-الفييض،
والوجود املدينِ َ ،
يدُ يف تشابك القوى الداخلية لإلنسان ونظامها وكيفية اشتغاهلا صورة

مصغرة للنظامني ،متام ًا مثلام ينثني ش ّقا كتاب "اآلراء" (ما كان يف أوله قول يف الوجود
"اإلنسان-الـم ْركَز"
والفيض ،وما كان يف آخره قول يف املدينة) ،فينطبقان مع ًا عند القول يف
َ

يف منتصف الكتاب.

 -3اإلنسان مركز التنا ُظر املعريف والوجودي واملدين:

َّ
تصور الفارايب -ال يقف فقط عند
ربر قولنا بمفهوم
"اإلنسان-الـم ْركَز" -يف ُّ
َ
إن ما ُي ِّ

ما نلمحه من أوجه تنا ُظر هنديس بني نظام القوى الداخلية لإلنسان من جهة ،ونظامي
الوجود واملدينة من جهة موازية ،وال عند تبويب القول يف اإلنسان يف مركز كتاب "اآلراء"،

فهم نظا َمي الوجود واملدينة ،ليس فقط الفهم
وإنَّام يتعدّ امها إىل ما يقتضيه -يف تقديرناُ -

الرضوري لنظام قوى اإلنسان وكيفية اشتغاهلا وتفاعلها وانسجامها وقياس النظامني
اخلارجيني عليها ،وإنَّام اعتبار اإلنسان املبدأ الوجودي واملعريف الذي يكون االنطالق منه يف

اجتاه فهم الوجود اخلارجي ،وتأكيد نسقيته ووجوده .فكأنَّنا هبذا الشكل أمام كوجيتو غري

"اإلنسان-الـم ْركَز" كانت املعرفة بنظامي الوجود الطبيعي واملدين ،وإذا
معلن" :إذا كان
َ
ُع ِدم كيان األول ُع ِدمت املعرفة بالثواين".
ومن هنا ،تبدو أمهية الوقوف عند املعرفة باإلنسان ،وبكيفية االشتغال النسقي لقواه،
بوصفهام مبد ًأ للمعرفة بنظامي الوجود ،فيكون السؤال مرشوع ًا :كيف نفهم ارتباط القوى

وتتطور وتشتغل فيام بينها؟ أو بعبارة
اإلنسانية التي أسلفنا بعضها ببعض؟ كيف تتفاعل
َّ
الفارايب :كيف "تصري هذه األجزاء نفس ًا واحدةً" تضاهي يف بِنيتها نسقية الوجود ْي ِن:
األنطولوجي ،واملدين؟
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أ -نظام اشتغال قوى اإلنسان يف عالقتها باملعرفة واملوجودات:

يتعي هنا متابعة النظام التصاعدي عند الفارايب ،الذي ُي ِ
ظهر كيفية اشتغال قوى
َّ
ٍ
تناسق ًا مع ما أوردنا من بيان لرتتيب القوى
اإلنسان ،بدء ًا
بـ"احلاسة" ،وانتها ًء بـ"الناطقة"ُ ،
َّ
قو ًة متصل ًة مبارش ًة باألجسام واألشياء
القوة
احلاسة َّ
النفسية األربع .فالرتتيب يبدأ من اعتبار َّ
َّ
اخلارجية؛ ما ي ِ
علن الفعل اإلدراكي احليس األول حاص ً
ال من خالل هذا التَّامس بني حواس
ُ
دركة أولي ًا
الـم َ
البدن وعامل األشياء .ويمكن تشبيه ذلك بفعل التقاط اإلشارات والرسائل ُ

احلاسة؛ إ ّما عىل جهة الشوق
حتسه
من طرف احلواس ،فينتج من ذلك
ٌ
َّ
نزوع أول إىل يشء ما ُّ

قوة ُمتو ِّلدة عن
ثم حيدث يف اإلنسان َّ
واالنجذاب إليه ،وإ ّما عىل جهة النفور منه وامليل عنهَّ .
دركة ،ولكنَّها تتجاوزها
الـم َ
األُوىل ،ترتبط هبا من جهة َّأنا تعمل عىل حفظ الصور احلسية ُ

يف الوظيفة من جهة َّأنا تعمل عىل إعادة تركيبها ،أو تفكيكها ،أو استحضارها عند غياب

الـمخ ِّيلة.
األجسام ،وهي َّ
قوة ُ

الـمخ ِّيلة مع الصور بعد غياب األجسام احلسية" ،يقرتن" هبا نزوع
ويف أثناء تعا ُمل ُ

احلاسة
القوتني:
إىل خت ُّيل بعض الصور ،فتشتاق َ
ثم بعد حدوث َّ
َّ
بعضها ،أو تكره ُأخرىَّ .

القوة الناطقة يف اإلنسان ،فيكون هبا ُ
جمردات
والـمتخ ِّيلةَ ،تدُ ث َّ
عقل املعقوالت بوصفها َّ
ُ

مفهومية ،وهبا تكون ملكة احلكم القائمة عىل متييز األحكام القيمية األخالقية واجلاملية ،وهبا

تكون حيازة الصناعات والعلوم ،وهبا يكون النزوع نحو ما ُيع َقل.

وهبذه الصورة املتداخلة اتصاالً من حيث الرتاتب ،وانفصاالً من حيث الوظائف،
يمكننا الوقوف عند شكلني من أشكال الرتابط احلاصل بني هذه القوى ،ينْ ُق ِ
النا من وضع
َ
ُ
التجزئة واالنفصال إىل وضع الوحدة ،ومها أشبه بالرتا ُبط اهلنديس احلاصل يف ُب ْعدين

خمتلفني .أ ّما الرتا ُبط األول فهو ترا ُبط القوى الرئيسة فيام بينها ،وأ ّما الرتا ُبط الثاين فهو ترا ُبط
القوى الرئيسة بالقوى الرواضع والقوى اخلادمة.

صوره الفارايب عىل شكل الرتا ُبط القائم بني
وترا ُبط القوى الرئيسة األربع فيام بينها ُي ِّ

تتنزل بدورها
القوة العليا التي َّ
القوة الدنيا منزلة املادة بالنسبة إىل َّ
املادة والصورة ،وفيه ُي ِّنزل َّ
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منزلة الصورة بالنسبة إىل أدناها ،فترتاتب القوى ،وترتبط تصاعدي ًا بعضها ببعض ،حيث
تكون الغاذية شبه املادة بالنسبة إىل احلاسة ،وتكون احلاسة يف ٍ
آن مع ًا بمنزلة الصورة ملا قبلها
َّ
َّ
الـمتخ ِّيلة بمنزلة
(أي للغاذية الدنيا) ،وشبه املادة ملا بعدها
(الـمتخ ِّيلة العليا) ،وتكون ُ
ُ

للحاسة الدنيا) ،وشبه املادة ملا بعدها (أي للناطقة العليا) ،وتكون
الصورة ملا قبلها (أي
َّ
للمتخ ِّيلة ،وصورة الصور السابقة مجيع ًا
الناطقة -وهي أرفع القوى مجيع ًا -بمنزلة الصورة ُ

من دون ْ
قوة ،بوصفها آخر القوى النفسية وأكملها.
ألي َّ
أن تكون مادة ِّ

الحظ َّ
التحول
أن هذا الشكل من ترا ُبط القوى فيام بينها إنَّام حييل عىل معنى
ُّ
والـم َ
ُ

والتطور يف القوى باملعنى األرسطي ،وعىل معنى االنتقال من وضع الصورة
واحلركة
ُّ
"بالقوة" إىل وضع ما هو
"الكامنة" يف املادة إىل وضع الصورة ا ُملتح ِّققة؛ أي من وضع ما هو
َّ

قوة يف ذاهتا.
"بالفعل" -بحسب العبارة األرسطية -لتكون (لتصري) َّ

وص ْلنا ذلك بام أورده الفارايب يف مستوى الفصل الثاين عرش من كتاب "اآلراء"؛
وإذا َ

وأن قوام الصورة ال يمكن ْ
أن "املادة موضوعة ليكون هبا قوام الصورةَّ ،
من َّ
أن يكون بغري
أن وجود املادة ألجل الصورةَّ ،
وجود املادة؛ ذلك َّ
وأن وجود الصورة يكون ألجل حصول

تتنزل من الحقاهتا منزلة
تجسم بالفعل (1)"،فإنَّه يمكن النظر إىل القوى التي َّ
الـم ِّ
اجلوهر ُ

حتول من وضع ما
املادة عىل َّأنا قوى مل تبلغ بعدُ مبلغ االكتامل حق ًا؛ فهي ما زالت يف وضع ُّ

بالقوة إىل وضع ما هو بالفعل ،إىل ْ
القوة الناطقة.
أن "يكتمل" جوهر القوى يف َّ
هو َّ

أ ّما الرتا ُبط الثاين ،وهو ترا ُبط القوى الرئيسة مع ما دوهنا من قوى رواضع وخادمة،

قوة رئيسة كل ما كان مرؤوس ًا حتتها؛
فيكون عىل شكل ترا ُبط تنازيل ،ترتأس خالله كل َّ
فاحلاسة هلا رئيس أول هو القلب "ينبوع احلرارة الغريزية (2)"،ورئيس ٍ
ثان هو الدماغ؛
َّ
يتيس تعديلها
ُمعدِّ ل هذه احلرارة التي "تفيض" يف مجيع األعضاء من جهة ُأوىل ،وهي التي َّ
ووجودها عىل مقدار حمدود بحسب اشتغال ٍّ
كل من ا ُملتخ ِّيلة والناطقة) (3من جهة ثانية.

((( الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،مرجع سابق ،ف( 12القول يف العادة والصور) ،ص.54
((( املرجع السابق ،ف( ،21القول يف كيف تصري هذه القوى واألجزاء نفس ًا واحدةً) ،ص.82
((( املرجع نفسه ،الصفحة ذاهتا.
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وتكون األعضاء خادمة للدماغ بحسب ما تتطلبه خدمة الرئيس الثاين (الدماغ) للرئيس

والتحرك
القوة النزوعية؛ إ ّما باالشتياق إىل األشياء
األول (القلب)،
وتتحرك يف اجتاه نزوع َّ
ُّ
َّ
فص ً
ال بذلك كيفية حصول األعضاء وتراتبها يف
إليها ،وإ ّما بالنفور والرتاجع عنهاُ ،م ِّ

تكون ما ُيسم ّيه الفارايب أعضاء التوليد،
تكون القلب ،وآخرها ُّ
مهامها (1)،التي يكون أوهلا ُّ
فس كيفية نشأة اإلنسان البيولوجية.
ومنها ُي ِّ

يتحول قول الفارايب يف اإلنسان إىل قول يف جنيس اإلنسان باملعنى
ومن هذه اجلهة،
َّ

البيولوجي ال املنطقي؛ أي القول يف الذكر واألنثى بام مها مشرتكان عىل قدْ ر سواء يف قوى

احلاسة ،وا ُملتخ ِّيلة ،والناطقة .أ ّما ما يمكن اعتباره
النفس من دون اختالف فيها ،وهي:
َّ
اختالف ًا بينهام فيتم َّثل فقط يف األعضاء املعروفة لكليهام ،ويف بعض األعراض النفسية.

)(2

ولئ ْن بدا واضح ًا حضور األثر األرسطي يف قول الفارايب يف قوى النفس من جهة ُأوىل،

وما يلزم َ
قول الفارايب يف حتديد أدوار الرئاسة العضوية بني القلب والدماغ ،وخدمة هذا

األخري لسابقه ،ويف كيفية تفسري حدوث االنفعاالت النفسية والنزوع ،من مراجعة نقدية
وعلمية عىل ضوء مستجدات البيولوجيا واكتشافات علم النفس املعارص ْي ِن من جهة

فإن ذلك ال يمنع ْ
ثانية؛ َّ
تضمنه قوله من مراوحة بني القوى الفيزيائية
أن نُس ِّطر أمهية ما
َّ

والفيزيولوجية ،وبني القوى النفسانية املتصلة باالنفعاالت العاطفية ،وباإلرادة واالختيار
ِْ
الـمتعدِّ د األبعاد ،الذي حيس ويتخ َّيل ،وينزع ويميل،
العقليي؛ ُب ْغية بلورة صورة لإلنسان ُ

وينفر ويريد ويتع َّقلَ ،وفق أدوار ُمن َّظمة مرتاتبة متشابكة عىل شكل بناء ريايض ،تُركِّز يف
جهازه الداخيل عىل مجلة من القوى املتعددة واملتحدة يف ٍ
آن مع ًا .يقول الفارايب يف ذلك" :فإذا

بالقوة الناطقةَّ ،
كان النزوع إىل علم يشء شأنه ْ
تشوق
درك
فإن الفعل الذي ينال به ما َّ
َّ
أن ُي َ

القوة الفكرية ،وهي التي تكون هبا الفكرة
بقوة ما ُأخرى يف الناطقة ،وهي َّ
من ذلك يكون َّ
درك بإحساس ،كان الذي
والرؤية والتأ ُّمل واالستنباط .وإذا كان النزوع إىل علم يشء ما ُي َ
((( املرجع السابق ،ص.87-81
((( املرجع السابق ،ص.87
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ينال به فع ً
نتشوق رؤيته ،فإنَّه
ال ُمركَّب ًا من فعل بدين ومن فعل نفساين يف مثل اليشء الذي َّ
نتشوق رؤيتهْ .
يكون برفع األجفانْ ،
فإن كان اليشء
وبأن نحاذي أبصارنا نحو اليشء الذي َّ

بعيد ًا مشينا إليهْ ،
وإن كان دونه حاجز أزلنا بأيدينا ذلك احلاجز .فهذه كلها أفعال بدنية،
تشوق خت َّيل يشء ما ،نيل
واإلحساس نفسه فعل نفساين ،وكذلك يف سائر احلواس .وإذا َّ

الـمتخ ِّيلة ،مثل خت ُّيل اليشء الذي يرجى ويتوقع ،أو
ذلك من وجوه :أحدها يفعل
َّ
بالقوة ُ
الـمتخ ِّيلة
الـمتخ ِّيلة؛ والثاين ما َي ِر ُد عىل َّ
خت ُّيل يشء مىض ،أو متنّي يشء ما تُركِّبه َّ
القوة ُ
القوة ُ

من إحساس يشء ما ،ف ُيتخ َّيل إليه من ذلك أمر ما أنَّه خموف أو مأمول ،أو ما َي ِر ُد عليها من

القوة الناطقة".
فعل َّ

)(1

ومن هذه الزاوية ،يمكن ْ
أن نلمح الوجه اآلخر ملالمح اإلنسان من جهة تداخل

احلركات النفسية العاطفية واجلسدية وتفاعلها مع حركات اإلنسان الواعية ،عن طريق
والـمتخ ِّيلة والناطقة ،وهو ما يمكن ْ
أن نصطلح عليه -بالعبارة املعارصة-
احلاسة
اشتغال
ُ
َّ

بـ"جدلية اجلسدي والعقالين" ،أو بـ"حركتي الفعل واالنفعال بني الوعي والالوعي" .فام

كان منه من قبيل النزوع الناجم عن إدراك حيس كانت حركة البدن هي األسبق إليه؛ إذ

ُ
درك،
يتحرك
الـم َ
البدن (موضوع االستجابة املبارشة) حركة نفسية؛ إ ّما شوق ًا إىل اليشء ُ
َّ

القوة الشهوانية أو الغضبية .أ ّما ما كان منه من
ثم يكون ما يتبع ذلك من َّ
وإ ّما نفور ًا منهَّ ،

الـمخ ِّيلة برتكيبه أو تفصيله ،فإنَّه يكون عىل شكل
قبيل النزوع احلاصل يف اجتاه ما انشغلت ُ

درك ناجت ًا من الناطقةَّ ،
فإن هذا
الـم َ
انجذاب أو مت ٍّن ليشء ُمتخ َّيل .وأ ّما إذا كان الشوق إىل ُ

الشوق (أو النزوع) يكون حاص ً
ال عن رو َّية وتأ ُّمل بملكة فكرية ،ويكون نزوع ًا يف اجتاه
بعض املعقوالت ،أو رغب ًة عنها .وهنا ُيم ِّيز الفارايب بني مفهومي "اإلرادة" و"االختيار".

)(2

فرع يف ذلك ما كان منه
فإذا كان الفارايب ُيصنِّف النزوع بشكل عام "إرادة" ،فإنَّه ُي ِّ

الـمتخ ِّيلة ،وما كان منه نزوع ًا حاص ً
ال عن الناطقة .أ ّما األول
نزوع ًا حادث ًا عن
احلاسة أو ُ
َّ
((( املرجع السابق ،ف( ،20القول يف أجزاء النفس اإلنسانية وقواها) ،ص.80
((( م َّيز الفارايب بني مفهومي "اإلرادة" و"االختيار" يف مستوى الفصل الثالث والعرشين من كتاب اآلراء
(القول يف الفرق بني اإلرادة واالختيار ،ويف السعادة) ،ص.92
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الـمتخ ِّيلة) فيطلق عليه اسم "اإلرادة" ،وأ ّما الثاين (احلاصل عن
(احلاصل عن
احلاسة أو ُ
َّ
سميه "اختيار ًا".
الناطقة) ف ُي ّ

)(1

يتحول القول يف اإلنسان من جمال القول يف كيفية
وهبذا التمييز بني اإلرادة واالختيار،
َّ

استكامله البيولوجي والنفيس إىل جمال القول يف كيفية استكامله النظري والعميل ،ومها

املجاالن املرتبطان بقدرة "الناطقة" عىل االتصال بالعقل الف ّعال عن طريق العقل املستفاد،
وحتصيل املعقوالت عنه يف اجلانب النظري ،وبلوغ نظام املدينة الفاضلة ،وحتقيق مبادئها
يف جمال االجتامع اإلنساين .وهي احللقة املنهجية األخرية التي ينهجها الفارايب يف كتاب

"اآلراء" الستكامل صورة اإلنسان ،ونعني هبا صورة اإلنسان يف ُب ْعديه :النظري ،والعميل؛
ِ
"اإلنسان-العال" ،و"اإلنسان املدين أو السيايس".
أي
ب -اإلنسان-غاية النظر والعمل (إنسان العقل ،واملدينة ،والنبوة):

يبدو َّ
أن ما َخ َّطه الفارايب سابق ًا لصورة اإلنسان من جهة حدِّ ه املنطقي ،ومن جهة

ترتيبه وجودي ًا ،ومن جهة تفسري كامله البيولوجي والنفيس؛ مل يكن إال من قبيل السوابق
مهدات رضور ًة للواحق القول يف صورة "اإلنسان-الغاية"؛ أي يف صورته النهائية
الـم ِّ
ُ

"اإلنسان-الـم ْركَز"
تصورنا-استكامل ملالمح
حال حت ُّقق كامهلا النظري والعميل ،وهذا -يف ُّ
َ

الـمتس ِّيد للوجود منزل ًة ،وللكون معرف ًة ،وللمدينة رئاس ًة.
ُ

فالتدرج الذي بدأه الفارايب يف كتاب "اآلراء" بتحديد اإلنسان عىل أساس أنَّه ذات
ُّ

ال وانفعاالً
ثم ذات بيولوجية جسدية ونفسية متفاعلة القوى فع ً
ثم ذات وجوديةَّ ،
منطقيةَّ ،
-الذي بدا لنا سائر ًا فيه يف نفس االجتاه الفلسفي األفالطوين واألرسطي القائم عىل اعتبار

قومات الفلسفات الوجودية املعارصة -ينتهي إىل
لـم ِّ
أسبقية املاهية عن الوجود ،خالف ًا ُ
إعالن مركزيته التارخيية املدنية التي توازي بني العقل النظري والعقل العميل .بل لع َّلنا
((( انظر:
 الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،مرجع سابق ،ف( ،23القول يف الفرق بني اإلرادة واالختيار ،ويفالسعادة) ،ص.92
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نذهب يف قراءتنا إىل أبعد من ذلك؛ أي إىل حدِّ اعتبار َّ
أن الفارايب ال يفتح صورة اإلنسان

رشع مبادئ املدينة الفاضلة وكيفية سياستها،
يف هذا املستوى عىل جمال التاريخ فقط حني ُي ِّ

وإنَّام يفتحها أيض ًا عىل أفق ما بعد التاريخ (امليتا-تاريخ) حني يبحث يف كيفية اتصال عقل

الفيلسوف (أو عقل النبي) بالعقل الف ّعال.

تتكون من
إذن ،فالناطقة -وهي أكمل قوى اإلنسان ،ورئيسة كل القوى الرئيسة-
َّ
والقوة النظرية ،مع األسبقية املنطقية للثانية باعتبار َّ
أن األُوىل خادمة هلا،
القوة العملية،
َّ
َّ
ُستعمل لبلوغ السعادة (1).وعىل هذا يكون اشتغال
وليست الثانية خادمة ليشء عدا َّأنا ت َ

العقل العلمي النظري الذي يبلغ أقىص كامله يف االستفادة من العقل الف ّعال (آخر العقول

(القوة العملية) املتصل بحيازة الصناعات ،وأمهها السياسة
املفارقة نزوالً) ،والعقل العميل
َّ

املدنية ،والترشيعات األخالقية والسياسية؛ لتحقيق الكامل اإلنساين املتصل بحاجته إىل
االجتامع والتعاون داخل املدينة الفاضلة التي ُيش ِّبهها الفارايب بـ"البدن التام الصحيح".

)(2

وهبذا املعنىَّ ،
(القوة الناطقة العملية) ّ
يتول مهمة ترشيع نظام املدينة
فإن العقل العميل
َّ

الفاضلة وسياستها ،وترتيب أعضائها قياس ًا يف ذلك عىل نموذج البدن التام الصحيح؛ حتى

ترتاتب أعضاؤها ،وتتفاعل عىل شكل تراتب أعضائه وتفاعلها (وهي املسائل التي يطرحها
الفارايب من مستوى الفصل السادس والعرشون إىل هناية كتاب "اآلراء") ،فيتحدَّ د اإلنسان

من هذه اجلهة عىل أنَّه كائن سيايس وأخالقي ،أو كائن الفعل ب ُب ْعديه :الترشيعي ،واألخالقي.
(القوة الناطقة النظرية) فتبدأ االشتغال يف اجتاه حتصيل املعرفة
أ ّما مهمة العقل العلمي
َّ

َوفق مراحل معرفية تصاعدية ثالث ،بدء ًا بالعقل اهليوالين أو العقل املنفعل ،فالعقل بالفعل

أو بامللكة ،حتى تبلغ مرحلة العقل املستفاد (3).والعقل اهليوالين هو حلظة العقل حني يكون

بالقوة النتزاع صور املوجودات وماهياهتا من دون موادها ،ومن
يف وضع استعداد طبيعي
َّ

((( املرجع السابق ،ف( ،23القول يف الفرق بني اإلرادة واالختيار ،ويف السعادة) ،ص.93
((( الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،مرجع سابق ،ف ،26ص.104
((( املرجع السابق ،ف( ،22القول يف القوة الناطقة ،وكيف تعقل ،وما سبب ذلك) ،ص.91-89
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دون بلوغها ،وفيه يقول الفارايب" :وأ ّما العقل اإلنساين الذي حيصل له بالطبع يف أول أمره

فإنَّه هيئة ما يف مادة ُمعدَّ ة ْ
بالقوة عقل وعقل هيوالين".
ألن تقبل رسوم املعقوالت ،فهي َّ

)(1

بالقوة عق ً
ال بالفعل أو
الـمتع َّقلة ،صار العقل
َّ
فإذا حت َّقق انتزاع الصور املوجودات ُ
بامللكة؛ أي َّ
بالقوة ،المتالك
تتحول من مستوى االستعداد
القوة الناطقة النظرية
َّ
َّ
إن حركة َّ

املعقوالت من صور املوجودات ،إىل مستوى امتالكها بالفعل ،بوصفها صور ًا عقلي ًة منتزع ًة
من املادة ،وحاصل ًة فعالً .وإذا انتقل العقل بالفعل من مستوى انتزاع الصور املعقولة من
املجردة متام ًا عن املادة ،ال بوصفها صور ًا منتزع ًة
املادة إىل مستوى إدراك الصور العقلية
َّ

من املادة ،وإنَّام بوصفها صور ًا مفارق ًة هلا متام ًا (املعقوالت يف حدِّ ذاهتا)؛ صار عق ً
ال مستفاد ًا

حصل فع ً
ال صور املعقوالت املنتزعة من املادة-
لتحوله من مستوى العقل بالفعل -الذي َّ
ُّ
إىل عقل قادر عىل إدراك املعقوالت يف ذاهتا ،املفارقة متام ًا للامدة ،وهذا هو عقل األنبياء

والفالسفة بحسب الفارايب.

وحتول إىل القدرة عىل
فالعقل املستفاد هو الذي اكتملت قدرته اإلدراكية بالفعل،
َّ
إدراك املعقوالت يف ذاهتا؛ حتى صار قادر ًا عىل االتصال بالعقل الف ّعال ،أو واهب الصور

الذي ليس هو بعقل إنساين.

وهبذا املعنى ،تتبلور صورة "اإلنسان-العقل") (2يف أعىل مراتبها ،باعتبارها متنح العقل

اإلنساين القدرة عىل جتاوز عامل املادة إىل مستوى االتصال بعامل العقول (ما وراء املادة) دائ ًام،
(القوة الناطقة النظرية) يف
فس به الفارايب العقل اإلنساين
َّ
وذلك يف صورة تراتب نسقي ُي ِّ

سمى أيض ًا العقل اهليوالين،
شكل عالقة املادة بالصورة ،فيكون أدناها العقل املادي ( ُي ّ
بالقوة ،أو العقل املنفعل) كاملادة (التي تنتظر صورة) بالنسبة إىل العقل بالفعل،
أو العقل
َّ
ويكون العقل بالفعل -وهو ثانيها -كالصورة بالنسبة إىل سابقه (أي العقل اهليوالين)،
وكاملادة (التي تنتظر اكتامل الصورة) بالنسبة إىل الحقه ،وهو العقل املستفاد ،ويكون هذا

((( املرجع السابق ،ص.89
((( مفهوم "اإلنسان-العقل" هو من استحداثنا؛ فال نجد له استعاملً يف كتاب "اآلراء" ،وإنَّام و َّلدناه سياقي ًا.
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العقل (املستفاد) -الذي هو أعالها مرتبة ،وآخرها درجة بالنسبة إىل العقل اإلنساين-

كالصورة التي اكتمل هبا العقل بالفعل ،وكاملادة التي تنتظر اكتامالً من عقل ليس بإنساين،

سميه الفارايب العقل الف ّعال ،أو واهب الصور (أو الروح األمني ،أو روح القدس) ،وهو
ُي ّ
ِ
وعاشها نزوالً (احلادي عرش باعتبار األول؛ مبدأ
آخر العقول الثواين الساموية املفارقة،
ُ
الوجود ،والعارش باعتبار العقول الثواين فحسب) ،فلم يكن يف مادة ،وال يكون فيها
سميه الفارايب واهب الصور ،وهو الذي هيب العقل اإلنساين املستفاد
أصالً ،وهذا العقل ُي ّ
املعقوالت ،والذي ُي َعدُّ نفسه عقل األنبياء والفالسفة.

َّ
للقوة الناطقة اإلنسانية بقسميها :العلمي والعميل،
تصور الفارايب َّ
إن ما نتحسسه يف ُّ

ُيقدِّ م -يف تقديرنا -صورة لإلنسان منفتحة يف ش َّق ْيها ،ونعني بذلك َّأنا تنفتح عىل التاريخ

من خالل اجتاه العقل العميل إىل ترشيع النظم السياسية واألخالقية وترتيب املجال املدين،
وتنفتح عىل ما وراء التاريخ من خالل انفتاح العقل العلمي يف مستوى إفادة العقل املستفاد

من العقل الف ّعال ،واهب الصور ،املفارق للامدة ،وهي املرتبة العلمية القصوى التي ال يبلغها
إال عقل النبي ،أو عقل الفيلسوف ،حيث يكون العقل فيها قادر ًا عىل إدراك املعاين يف ذاهتا.
ولع َّله يمكننا حتويل ما أوردنا إىل خمطط نختزله يف اآليت:
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األول (اهلل  -مبدأ الوجود)
العقل الثاين
السامء األُوىل

العقل الثالث
العقل الرابع

كرة الكواكب الثابتة
كرة زحل

العقل اخلامس

كرة املشرتي

العقل السادس

كرة املريخ

العقل السابع

كرة الشمس

العقل الثامن
العقل التاسع
العقل العارش
العقل الف ّعال

كرة الزهرة
كرة عطارد
كرة القمر

العقل املستفاد
العقل بالفعل (بامللكة)
بالقوة)
العقل اهليوالين (املنفعلَّ /
العقل النظري
الناطقة
العقل العميل
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وبنا ًء عىل ما سبق ،يمكن اخلروج باملالحظات اآلتية:

تصور الفارايب لإلنسان مل َي ُْل من أثر األفالطونية املحدثة التي راوحت بني
 -إذا كان ُّ

األثر األرسطي واألثر األفالطوين واألثر األفلوطينيَّ ،
فإن ذلك ال يقلل من أمهية

تصوره النسقي لإلنسان.
الدقة النظرية التي ركَّز عليها الفارايب ُّ

 تظهر أمهية بحث الفارايب يف مسألة "اإلنسان" -بوجه خاص -من جهة النظر إليهاتقومة عىل نسقية نظرية دقيقة ،غري َّأنا تظل
من الزاوية الفلسفية أساس ًا ،بوصفها ُم ِّ

قابلة للمراجعة النقدية عىل ضوء مكتشفات العلوم اإلنسانية املعارصة.

"اإلنسان-الـم ْركَز" -يف فلسفة الفارايب -عىل مركزيته يف
تصورنا ملقولة
 ال يقترص َُّ
الوجود ْي ِن :األنطولوجي واملدين ،ومركزية القول فيه يف منتصف كتاب "اآلراء"،

تصوراهتم الفلسفية ،وال سيام
وإنَّام متتد مركزيته إىل ما بنى عليه الحقو الفارايب من ُّ
ابن سينا ،بل إنَّنا نكاد نجزم َّ
أن ابن سينا قد اعتمد فلسفة الفارايب يف اإلنسان -إىل

حصل من علوم اليونان -أساس ًا فلسفي ًا انطلق منه ،وجدَّ د فيه؛ ليبني قوله
جانب ما َّ
فيام يمكن ْ
أن نصطلح عليه بـ"اإلنسان-النُّور".

ومن هناَّ ،
تطور الفكر الفلسفي اإلسالمي
فإن القسم املوايل من عملنا سيكون تت ُّبع ًا حلركة ُّ

الوسيط -ما بعد الفارايب -يف اجلانب املتعلق بفلسفة اإلنسان ،انطالق ًا من نموذج فلسفي

"اإلنسان-الـم ْركَز" إىل مستوى البحث يف مفهوم
قد ينقلنا من مستوى البحث يف مفهوم
َ
"اإلنسان-النُّور" ،ونعني به نموذج ابن سينا ؛ إذ نرى َّ
أن ابن سينا قد أضاف إىل ما انتهى إليه
مهد ملا سيعمل الغزايل عىل تطويره فيام بعد من بحث يف "اإلنسان ـ النُّور".
الفارايب ،و ّ

التحول يف مبحث
بأي معنى نفهم شكل
ُّ
فكيف يرتكَّز هذا املفهوم يف فلسفة ابن سينا ؟ ِّ

"اإلنسان-الـم ْركَز" إىل مفهوم
التحول من مفهوم
اإلنسان يف فلسفته؟و هل يمكن اعتبار
ُّ
َ

"اإلنسان-النُّور" نقلة نوعية ،ليس يف مستوى الفكر الفلسفي اإلسالمي الوسيط فحسب،

وإنَّام يف الفكر الفلسفي احلديث أيض ًا؟
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جتدر اإلشارة هنا إىل أنَّنا لن نُركِّز الحق بحثنا عىل كل األثر الفلسفي السينوي وإنَّام

سنتخي لذلك -بمقتىض رضورة إجرائية" -رسالة يف إثبات النبوات" كمصدر أسايس
َّ
لالحق عملنا.

"اإلنسان-الـم ْركَز" إىل مفهوم "اإلنسان-النُّور" يف فلسفة
ثالث ًا :من مفهوم
َ
ابن سينا" :إنسان-النُّور" بني املقاربة الفلسفية واللفظ القرآين:

الـمتقدِّ م من بحثنا حول مالمح اإلنسان عند الفارايب؛
يستوقفنا ما انتهى إليه نظرنا ُ
الصورتي ال ُع ْل َي ْ ِ
ِْ
ي يف ترتيب العقل اإلنساين
ليكون منطلق ًا لقسمه الالحق -نعني بذلك
بحسب الفارايب ،-ومها صورتا الفيلسوف والنبي اللتان انتهى إليهام بعد ما استوىف نسقية
تصور ًا منطقي ًا قاب ً
ال للصياغة عن
القول يف أبعاد اإلنسان املختلفة (من اإلنسان بوصفه ُم َّ

طريق احلدِّ  ،إىل اإلنسان بوصفه موجود ًا طبيعي ًا يتم َّيز بني املوجودات ،إىل اإلنسان بوصفه

كائن ًا ُمتع ِّين ًا بيولوجي ًا ونفسي ًا ،إىل اإلنسان بوصفه كائن ًا مدني ًا وأخالقي ًا واإلنسان بوصفه
كائن النطق واإلدراك والعلم) ،كأنَّه ي ِ
علن بذلك وجود تراتب يف اإلدراكات البرشية يوازي
ُ
تراتب القوى النفسية من جهة ،وتراتب العقول املفارقة من جهة ُأخرى.
يف هذا السياق ،صاغ ابن سينا عبارة شبيهة يف مستوى رسالته "رسالة يف إثبات النبوات"،
ألن تكون موضوع اهتامم ُم ِ
غري َّأنا تبدو -يف تقديرنا -قابلة ْ
غاير للنظر يف اإلنسان من زاوية

تصور الفارايب ،وتنحى منحى يراوح بني املقاربة الفلسفية
مستجدة ،ختالف ما وقفنا عليه يف ُّ
والسند القرآين ،ضمن ما يمكن ْ
أن نصطلح عليه بـ"إنسان-النُّور" .وبنا ًء عىل ذلك ،سيتَّخذ

بحثنا يف هذا املستوى وجهة مغايرة ،لن نُعنى فيها بتكرار ما كان من نقاط التقاطع وااللتقاء
)(1
ِْ
الفيلسوفي لقوى النفس وتفصيالهتا بام هي تركيبة نُطقية ُمدِّ دة ملاهية اإلنسان،
بني مت ُّثل

بل سيرتكَّز اهتاممنا عىل بحث زاوية يمكن ْ
ضمنها ابن سينا
أن َن ُعدَّ ها نقطة ُّ
حتول فلسفي ُي ِّ

تصور ابن سينا لقوى النفس وكيفية تراتبها وفعلها وانفعاهلا ،انظر مثلً:
((( للوقوف عند ُّ
 ابن سينا ،عيل بن احلسني .رسائل ابن سينا" ،رسالة يف النفس وبقائها ومعادها" ،نرش :حلمي ضياأولكن ،استانبول :مطبعة إبراهيم خروز1953 ،م ،وبخاصة الفصالن األول والثاين ،ص.120-110
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سميناه "إنسان-النُّور" يف فلسفة ابن سينا انطالق ًا
قو َله يف اإلنسان .فكيف تتحدد مالمح ما ّ

من املراوحة بني اللفظ القرآين والتأويل الفلسفي آلية النُّور (آية املشكاة) من سورة النُّور

خاصة ،يف مستوى رسالته يف إثبات النبوات؟

وإذا كنّا لن ننشغل بكل ما أتى عليه ابن سينا يف بلورة َت َ ُّثله لصورة اإلنسان؛ سواء ما

بتصور إنِّيته ،أو بعالقة النفس باجلسد مثلام أورد -مثالً -يف رسالته األضحوية يف
تعلق منه
ُّ
املعاد ،وال بام تعلق منه بتفصيله لقوى النفس؛ حتى ال نقع يف تكرار املتشابه من أقواله مع

سابقيه ،أمثال :أفالطون ،وأرسطو ،والكندي ،والفارايب؛ فإنَّنا سنُركِّز اهتاممنا عىل فكرة
يت الفيلسوف
إنسان النُّور حتديد ًا ،وعىل ما كان من ممايزة بني صورة اإلنسان العامي وصور ْ

والنبي بحسب متايز إدراكاهتم انطالق ًا من رسالته التي أسلفنا.

القوة الناطقة
لقد أعلن ابن سينا يف مستوى رسالته نوعني من التاميزَّ ،اتذ خالهلام َّ

اإلنسانية إحداثية؛ إذ م َّيز أوالً اإلنسان عن بقية الكائنات احلية ومجيع املوجودات بوصفه

القوة ،وم َّيز ثاني ًا بني اإلنسان واإلنسان ذاته متييز ًا تراتبي ًا حيتكم إىل درجات
ُمتم ِّلك ًا هلذه َّ

قوته الناطقة؛ إذ يقول يف ذلكَّ :
قوة تباين به سائر احليوان
"إن يف اإلنسان َّ
اإلدراك التي بلغتها َّ

سمة بالنفس الناطقة ،وهي موجودة يف مجيع الناس عىل اإلطالق ،وأ ّما يف
الـم ّ
وغريه ،وهي ُ
التفضيل فال؛ َّ
ألن يف قواها تفاوت ًا يف الناس".

)(1

فالقوة الناطقة التي ُت ِّيز اإلنسان من بقية الكائنات ،والتي يشرتك فيها الناس كاف ًة،
َّ

هي يف ذاهتا امللكة املعتمدة للتمييز بني البرش فيام بينهم ،من جهة َّأنا قائمة عىل تراتب ثالثة
سميه أيض ًا العقل بامللكة) ،والعقل
عقول ،هي :العقل اهليوالين ،والعقل بالفعل (أو كام ُي ّ
املستفاد (2).وإذا كنّا ال نروم تفصي ً
وحتوهلا من مرتبة العقل
حترك هذه العقول،
ُّ
ل لكيفية ُّ

((( ابن سينا ،عيل بن احلسني .رسالة يف إثبات النبوات ،حتقيق وتقديم :ميشال مرمورة ،لبنان :دار النهار،
1968م ،ص.43
((( عثرنا عند ابن سينا عىل القسمة نفسها التي أوردها الفارايب للعقول تقريب ًا ،ويمكن مراجعة تفاصيل القول
سميه ابن سينا العقل بامل َلكة ،والعقل املستفاد ،يف:
يف العقل اهليوالين والعقل بالفعل ،أو كام ُي ّ
 -ابن سينا ،رسائل ابن سينا" ،رسالة يف النفس وبقائها ومعادها" ،مرجع سابق ،ف ،2ص.120-119
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التصور،
ثم إىل مرتبة العقل املستفاد ،فإنَّنا ال نغفل أمهي ًة هلذا
ُّ
اهليوالين إىل مرتبة العقل بالفعل َّ

نُس ِّطرها يف مستويني عىل األقل:

األول :أمهيته يف كيفية َت َ ُّثل التفاوت اإلدراكي لدى الناس انطالق ًا من تراتب هذه
العقول ،باعتبار َّ
أن كل مرتبة من تلك العقول توازي مرتبة من مراتب
اإلدراك؛ أي َّ
إن إدراك بعض الناس يظل يف حدود اآلراء احلسية الواردة عرب
ِ
مستعدّ ًا لتحصيل مدركاته عرب الوسائط
احلواس ،متام ًا كام كان العقل اهليوالين

الـم َس َّلمة العامية" التي تكون
احلسية ،حيث يعكس العقل اهليوالين"اآلراء ُ
فيها منزلة إدراكه أدنى من مرتبة العقل بالفعل.

والـم َس َّلامت
ويوجد بني الناس َمن جتاوزت معارفهم مرحلة التعامل احليس مع اآلراء
ُ

إىل بداية مت ُّلك آليات التفكري يف املعنى دون التخ ُّلص متام ًا من الصور احلسية ،كام هو

حال العقل بالفعل .ويوجد أيض ًا أناس فاقت مرتبتهم اإلدراكية املرتبتني األوليني ،حتى

جمردات وكليات
املجردة يف ذاهتا ،بوصفها َّ
استطاعت َملكتُهم اإلدراكية االستفادة من املعاين َّ
عقلية حمضة ،قياس ًا يف ذلك عىل مرتبة العقل املستفاد الذي فاقت مرتبته اإلدراكية ما كان

دونه من بقية العقول .وهلذا ،يرى ابن سينا َّ
أن مرتبة العقل املستفاد ال يبلغها إال الفيلسوف
أو النبي؛ ما يعني َّ
الـمم َّثل يف عقل الفيلسوف أو النبي يكون -يف آخر
أن العقل اإلنساين ُ

املراتب اإلدراكية -قادر ًا عىل املرور من مستوى التعامل مع املدركات احلسية وصورها،

فرغ ًا من
ليصبح قادر ًا عىل
التحرك يف جمال املعنى بوصفه جماالً عقلي ًا حمض ًا (ميتافيزيقاُ ،م َّ
ُّ
األبعاد املادية).

الثاينَّ :
فصله ابن سينا ال تقترص فقط عىل ترتيب
إن أمهية هذا الرتاتب اإلدراكي الذي ُي ِّ
أفهام الناس وبيان ما يناسب أفهامهم من درجات اخلطاب ،وإنَّام تتعدّ ى ذلك

خول منهم ّ
لتول شؤون معارفهم الفلسفية والدينية.
الـم َّ
تبي ُ
إىل ُّ

فمن هذه الزاوية حتديد ًا؛ زاوية الرتاتب بني العقول املنعكسة عىل التفاوت يف الدرجة

القوة الناطقة ،بالرغم
اإلدراكية بني الناس بحسب انتساب كل مرتبة من مراتب العقول إىل َّ
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القوة الناطقة وانتساهبا إليهم ،وبخاصة
من اشرتاك كل أفراد اإلنسان يف االنتساب إىل مت ُّلك َّ
من زاوية ما س َّطر ابن سينا من قدرة العقل املستفادُ ،م َّث ً
ال يف عقل الفيلسوف أو النبي،

املجرد ِّ
وفك مراميزه؛ يبدو لنا وجهي إضافة وطرافةَ ،يظهران يف شكل
عىل استقبال املعنى
َّ

التشابك الذي يكشف عنه ابن سينا بني صورة اإلنسان -الفيلسوف ،وصورة اإلنسان-

النبي ،من جهة تعاملهام مع اللفظ القرآين ورموزه.

ؤسسها ابن سينا يف مستوى "رسالة يف إثبات النبوات" قد ُت ِّول وجهة
فالصورة التي ُي ِّ

مبحثنا من صورة اإلنسان ا ُملتحدِّ د حدّ ًا منطقي ًا ،ومنزل ًة وجودي ًة ،وتدبري ًا مدني ًا ،كام كان
الشأن عند الفارايب ،إىل صورة اإلنسان القادر عىل جتاوز حدود التاريخ اإلنساين إىل جمال

قوته الناطقة نور العقل املستفاد مع نور العقل الكيل.
املطلق ،حني يتداخل يف َّ

ويبدو َّ
أن ابن سينا قد مارس مهمة الفيلسوف -البالغ إدراكُه مرتب َة العقل املستفاد-

حتول حركتها اإلدراكية من
الـم َّ
ؤهل بملكة النطق فيه ،التي بلغت أعىل درجاهتا يف أثناء ُّ
ُ

مستوى احلركة العقلية املتجهة إىل العامل والصور احلسية ،إىل احلركة العقلية املتجهة إىل عامل
املعنى املنفصل متام ًا عن عامل املحسوسات ،ليضطلع ِّ
املجردة ،وال سيام
بفك رموز املعاين
َّ

املعاين القرآنية .فكان ْ
أن قدَّ م قراء ًة آلية النُّور من سورة النُّور ،تعمل عىل ِّ
فك مراميزها
بصورة ختالف ما نجده يف التفسريات التقليدية لآلية (1)،ونعني هبا التفسريات التي يمكن

ْ
وفق عبارة فلسفية -عىل َّأنا التفسريات التي ظ َّلت يف مراتب العقل اهليوالينأن نُصنِّفها َ
أو العقل بالفعل ،من دون بلوغ مرحلة االستفادة العقلية ،التي يستفيدها العقل املستفاد من
املجردة يف مرحلة إدراكية متقدمة ،من دون وساطة حسية.
املعاين والكليات
َّ

َّ
إن ما يعنينا أساس ًا يف مستوى بحثنا ليس الوقوف عند معاين اآلية القرآنية يف حدِّ ذاهتا كام

فصلها ابن سينا ،بقدْ ر ماهية الوقوف عند املقاربة الفلسفية التي تكشف عن الكيفية التي َت َ ّثل
َّ
هبا ابن سينا املرتبة العليا لإلنسان (الفيلسوف ،والنبي) ،بوصفها مرتبة متقدمة حللقة إدراكية

((( قارن -مثلً -بني تفسري ابن سينا آلية النُّور ،وتفسري ابن كثري لآلية نفسها.
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كاملة ،قد تنقل اإلدراك اإلنساين من مستوى اإلدراكات البدهية ،ومن مستوى املادة املعرفية

العامية احلاصلة يف التاريخ ،إىل مستوى حتصيل مادة داللية تتجاوز املعطى التارخيي اإلنساين،
ٍ
تفكيك لرموز القول واملعنى اإلهليني من خالل اللفظ القرآين.
ونعني بذلك ما كان من
تصور ابن سينا هو َمن يتم َّيز بقدرة عقله املستفاد عىل قبول اإلفاضة ،أ ّما
فالنَّبي يف ُّ

الرسلَّ ،
الفيلسوف فهو الذي يتم َّيز بقدرة عقله املستفاد عىل ِّ
ولعل
فك املراميز التي أتت هبا ُّ
توجه ابن سينا -بوصفه فيلسوف ًا -إىل ِّ
حل مراميز آية النُّور.
ربر ُّ
يف ذلك ما ُي ِّ

فكيف تظهر صورتا "اإلنسان-الفيلسوف" ،و"اإلنسان-النَّبي" -موضوع انشغالنا

يف هذا املستوى من البحث ،بوصفهام نموذجني لإلنسان يمكن حت ُّققهام -من خالل
تأويل اللفظ القرآين (آية النُّور حتديد ًا)؟ هل يمكننا اعتبار قول ابن سينا يف النُّور والعقل

مهدات األساسية للواحق القول فيه؟ أي ،هل يمكننا اجلزم َّ
أن "فلسفة-النُّور"
الـم ِّ
من ُ
السينوية ،وقوله يف "اإلنسان-النُّور" ْ
صحت العبارة -كان هلام أثر فعيل ،ال عىل مت ُّثالت
-إن َّ

الحقيه من الفالسفة املسلمني مثل الغزايل وابن طفيل فحسب ،أو املتصوفة والعرفانيني،
بل عىل فالسفة األنوار ،وال سيام ديكارت -وكانط فيام بعد -اللذان ركَّزا مبادئ الفلسفة
"اإلنسان-الـم ْركَز"؟
احلديثة عىل مفهوم "العقل-النُّور" ،ومن خالله عىل مفهوم
َ

جيدر التذكري يف هذا املستوى بآية النُّور؛ حتى حيسن تت ُّبع ما ركَّزه ابن سينا لنموذج

اإلنسان من خالل تأويله هلا ،وهي﴿ :ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

ﯿﰀﰁ﴾ [النُّور.]35:
وال يفوتنا قب ً
ال الوقوف عند تعريف النُّور كام ورد يف رسالة ابن سينا ،بصفته مدار

القول يف اإلنسان النموذج؛ إذ يقول ابن سينا يف ذلكَّ :
"إن النُّور اسم مشرتك ملعنيني ،ذايت
ف كام ذكر أرسطوطاليس ،واملستعار
ف من حيث هو ُم ِش ٌّ
الـم ِش ِّ
ومستعار .والذايت هو كامل ُ
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عىل وجهني؛ إ ّما اخلري ،وإ ّما السبب املوصل إىل اخلري .واملعنى ههنا هو القسم املستعار بكال

قسميه ،أعني اهلل هو تعاىل خري بذاته ،وهو سبب لكل خري (1)".فاهلل نور بمعنى َّ
أن النُّور ذايت
فيه ،فهو بذلك خري بذاتهِ ،
وع َّلة لكل خري.
يستوقفنا يف هذا التعريف ما كان من معنى الذايت واملستعار ،وما كان من معنى

الكامل ،باعتبار َّ
أن هذه املعاين تالمس أساس ًا موضوعنا املتعلق ببيان صورة "اإلنسان-
الفيلسوف" ،وصورة "اإلنسان-النَّبي" ،يف عالقتهام بتل ّقي اللفظ القرآين ،مقارن ًة ببقية

الدرجات اإلدراكية للبرش.

من هنا ،يأخذ بحثنا منعرج الوقوف عند الدالئل الرمزية آلية النُّور ،بالتنا ُظر مع

تضمنة يف الناطقة) ،تأسيس ًا
الـم َّ
درجات العقول اإلنسانية (أي القوى اإلدراكية النفسية ُ

للقول يف "اإلنسان-النُّور"؛ إذ نجد ابن سينا يوازن -يف مستوى رسالته يف إثبات النبوات-

القوة الناطقة (العقل اهليوالين ،العقل بالفعل ،العقل
تضمنة يف َّ
الـم َّ
بني مراتب العقول ُ
املستفاد ،إىل جانب ما دوهنا من قوى فكرية مل تبلغ مرتبة القوى الناطقة) وألفاظ آية النُّور
(املشكاة ،املصباح ،الزجاجة ،الكوكب الدري ،الشجرة املباركة ،ال رشقية وال غربية)،

موازن ًة تقوم عىل اختاذ مراتب العقل اإلنساين إحداثية ،منها يكون املنطلق ِّ
لفك رمزية اآلية

القرآنيةَ ،وفق ما يمكننا تبيانه فيام يأيت:

سعي ابن سينا إىل ِّ
فك رمزية "املشكاة" -التي تعني يف داللتها اللفظية :التجويف
أ-
ُ
أو الك َُّوة يف احلائط غري النافذة ،والتي يوضع فيها (أو حيمل عليها) املصباح أو

القنديل -واعتبارها رامزة إىل العقل اهليوالين ،من جهة َّ
يتنزل منزلة
أن كليهام َّ
أن املشكاة ُمته ِّيئة ْ
الـمته ِّيئ لالمتالء .فكام َّ
ألن يوضع فيها املصباح ،فكذلك
الوعاء ُ

يكون العقل اهليوالين ُمته ِّيئ ًا لتق ُّبل املدركات احلسية .وبذلك تكون نسبة املشكاة

إىل النُّور كنسبة العقل اهليوالين إىل العقل املستفاد بالفعل .ووجه املامثلة يف ذلك َّ
أن

((( ابن سينا ،رسالة يف إثبات النبوات ،مرجع سابق ،ص.49
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النُّور ليس ذاتي ًا يف املشكاة ،وإنَّام ينعكس فيها انعكاس ًا ،وكذلك املدركات ليست

ذاتية يف العقل اهليوالين ،وإنَّام مستفادة بواسطة العقل بالفعل من جهة صلته بالعقل
املستفاد .يقول ابن سينا يف ذلك" :فاملرموز باملشكاة هو العقل اهليوالين الذي نِس َبتُه
إىل العقل املستفاد كنسبة املشكاة إىل النُّور".

)(1

نظر ابن سينا إىل "املصباح" بوصفه رمز ًا إىل العقل املستفاد بالفعل ،فتكون نسبته
بُ -
(املصباح) إىل املشكاة كنسبة العقل املستفاد إىل العقل اهليوالين .ومثلام َّ
أن النُّور
القوة إىل الفعل ،فكذلك يكون "العقل
للم ِش ِّ
ف ،واملصباح ُم ِرج له من َّ
كامل ُ
املستفاد كامالً للعقل اهليوالينُ ،
القوة إىل الفعل") (2عىل حدِّ قوله.
وم ِرج ًا له من َّ

ِ
ِ
تَّ -
تتوسط املصباح
س َجة
َّ
س َجة ،والـم ْ َ
إن "الزجاجة" ال تستقيم من دون الـم ْ َ
بالقوة املتوسطة بني العقل
ف حتى يصل إىل العيان ،فهي يف ذلك أشبه
والـم ِش َّ
َّ
ُ
ِ
س َجة التي خترج منها
اهليوالين والعقل املستفاد؛ فمن هذه اجلهة ،تكون الـم ْ َ
ف واملصباح ،رامز ًة إىل نسبة العقل بالفعل
الزجاجة ،والتي
الـم ِش َّ
تتوسط ُ
َّ
املتوسط بني العقل اهليوالين األدنى والعقل املستفاد األعىل.
ِّ

)(3

ث -تأويل ابن سينا عبارة ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾

[النُّور]35 :

القوة الفكرية التي هي موضوعة ومادة لألفعال العقلية كام
بقوله" :يعني هبا َّ
)(4
َّ
للساج مادة
أن الدهن موضوع ومادة ِّ
للساج ".وهذا يعني أنَّه مثلام يكون ِّ

القوة أو املادة األولية ،التي ُتكِّنه من
يف صورة دهن أو زيت ،هي له بمنزلة َّ
بالقوة يف الزيتونة قبل ْ
أن تستخرج
القوة (الزيت) موجودة
َّ
االشتغال ،وهذه َّ
بالفعل ،فكذلك يكون للقوى العقلية الناطقة مادة فكرية أولية ،منها منطلق
التفكري واألفعال العقلية.

(((
(((
(((
(((

املرجع السابق ،ص.50
املرجع السابق ،ص.50
املرجع نفسه ،الصفحة ذاهتا.
املرجع السابق ،ص.51
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القوة الفكرية) هي مادة األفعال العقلية ،ورشط إمكاهنا ،مثلام َّ
أن
فاملادة الفكرية (أو َّ

القوة الفكرية امتنعت
الساج ،فمتى امتنع وجود َّ
الزيتونة رشط إمكان الزيت الذي ُي ِّ
زود ِّ

الساج عن االشتغال متى انعدم
األفعال العقلية عن االشتغال والتح ُّقق ،متام ًا كام يمتنع ِّ
عنه الزيت.

ِ
القوة الفكرية ،والوصف الوارد للزيتونة يف اللفظ
و ُيامثل ابن سينا بني وصف هذه َّ

القرآين﴿ :ﯢﯣﯤﯥ﴾ [النُّور .]35 :فمثلام يدل لفظا "الرشق" و"الغرب" يف اللغة عىل

موضع النُّور ووجوده أو انعدامه ،باعتبار َّ
أن الرشق يدل عىل "حيث يرشق منه النُّور"،
ويستعار للداللة عىل ما "يوجد فيه النُّور"َّ ،
وأن الغرب هو "حيث ُيف َقد فيه النُّور (1)"،فكذلك

تكون رمزية هذه الداللة من جهة اعتبار َّ
القوة الفكرية ال هي "من القوى املحضة النطقية
أن َّ
التي يرشق فيها النُّور عىل اإلطالق" "،وال هي من القوى البهيمية احليوانية التي ُي ْف َقد فيها

النُّور عىل اإلطالق".

)(2

وهذا يعني َّ
وأنا ليست من
أن َّ
القوة الفكرية املوضوعة هي مادة لألفعال العقليةَّ ،
القوى الناطقة التي ُت ِّقق اكتامهلا بحصول إدراك الصور العقلية بالفعل واالستفادة (عىل
صورة حت ُّقق النُّور يف الرشق واكتامله) ،وليست أيض ًا من القوى البهيمية التي تنعدم فيها

القوة إىل الفعل ،مثلام ينعدم النُّور الذي ُي ِّقق َ
كامل
القوة القادرة عىل إخراج العقل من َّ
َّ
ف ،ويمتنع كامله.
الـم ِش ِّ
الـم ِش ِّ
ف ،وخيرجه إىل طور الفعل يف الغرب ،فينعدم بذلك حت ُّقق ُ
ُ
بل َّ
للقوة الفكرية التي مل تبلغ بعدُ
إن ابن سينا يرى يف هذا املوضع من اآلية مدح ًا َّ

تضمن زيتها الضو َء
مرحلة "االتصال واإلفاضة (3)".فمثلام تُدَ ح الشجرة املباركة من جهة
ُّ
عىل جهة االستعارة ال الفعل ﴿ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ [النُّور ،]35 :ومثلام َّ
أن زيتها
بالقوة لطبع االشتعال واالستفادة من النار قبل حصوله بالفعل حال املالمسة،
حامل
َّ

((( املرجع نفسه ،الصفحة ذاهتا.
((( املرجع نفسه ،الصفحة ذاهتا.
((( املرجع السابق ،ص.52
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فكذلك تؤخذ النار عىل جهة االستعارة (عىل الشكل الذي ُأ ِخذ عليه لفظ "النُّور" للداللة
-يف الوقت نفسه -عىل النُّور احلقيقي ،وعىل ما كان له من آالت وحوامل) من جهتني:

أ -من جهة َّ
أن مالمسة النار للزيت جتعل النار بمنزلة اآللة واحلامل للضوء عىل سبيل
"العادة العامية ال عىل جهة احلامل الذايت له" بحسب عبارة ابن سينا.

ب -من جهة َّ
أن النار حتيط باألشياء كام حييط العقل الكيل بالعامل ،وتظهرها كام يظهر
القوة،
القوة الفكرية حامل ًة للعقل ،وآل ًة له عىل جهة َّ
نوره ما حوله ،فكذلك تكون َّ
ْ
وإن مل يتح َّقق هلا العقل بالفعل بعدُ .

ونتبي -ممّا تقدَّ مَّ -
أن املقاربة التأويلية التي اعتمدها ابن سينا إنَّام ت َُر ُّد فهم الرمز القرآين
َّ

إىل مستوى التأويل الفلسفي القائم عىل مت ُّثل الصورة املكتملة للعقل اإلنساين .وعىل هذا ،فإنَّه

يمكننا الوقوف عند خصوصية ما قدَّ م ابن سينا يف مستوى نموذجي :النَّبي ،والفيلسوف؛ إذ

الـم َلكة الناطقة اخلارجة إىل الفعل التام بغري
ظهر النَّبي يف الصورة خاصته عىل أنَّه صاحب َ
واسطة؛ أي َّ
"القوة املقبولة املفيضة"
قوته الناطقة قد بلغت درجة العقل املستفاد من
َّ
إن َّ

)(1

َّ
الـمب ِّلغ ملا استفاد -بحسب عبارة ابن سينا -من اإلفاضة
(امللك املفيض)،
"وأن الرسول هو ُ

أي عبارة استصوبت ،ليحصل بآرائه صالح العامل احليس بالسياسة،
سمة وحي ًا عىل ِّ
الـم ّ
ُ
والعامل العقيل بالعلمَّ (2)"،
أي عبارة
سمـاة وحي ًا عىل ِّ
الـم ّ
وأن رسالته هي "ما ُقبِل من اإلفاضة ُ

استصوبت لصالح عاملي البقاء والفساد عل ًام وسياس ًة (3)".وإذا كانت العبارة التي صيغت

ضمن فيهاَّ ،
فإن أولوية القول فيها -من هذه
الـم َّ
هبا الرسالة حتتاج إىل علم ومعرفة باملعنى ُ
القوة الناطقة.
اجلهة -تكون للفيلسوف؛ ملا يمتلك من أدوات عقلية بلغت أعىل مراتب َّ

أ ّما الفيسلوف فظهر يف صورته عىل أنَّه صاحب العقل التأوييل القادر عىل جتاوز املراحل
َّبي عىل
النطقية األُوىل إىل مرحلة القدرة عىل استيعاب املعاين القرآنية التي "استفادها" عقل الن ِّ
((( املرجع السابق ،ص.47
((( املرجع نفسه ،الصفحة ذاهتا.
((( املرجع نفسه ،الصفحة ذاهتا.
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سمة وحي ًاِّ (1)"،
وفك مراميزها .يقول ابن سينا يف ذلك" :ونأخذ اآلن
الـم ّ
شكل "اإلفاضة ُ
يف ِّ
إن املشرتط عىل النَّبي ْ
حل املراميز التي سألتني عنها .وقيل َّ
أن يكون كالمه رمز ًا وألفاظه

إيام ًء .وكام يذكر أفالطون يف كتاب النواميس َّ
إن َمن مل يقف عىل معاين رموز الرسل مل ينل
امللكوت اإلهلي ،وكذلك ِ
أج َّلة فالسفة يونان وأنبياؤهم كانوا يستعملون يف كتبهم املراميز
واإلشارات التي حشوا فيها أرسارهم كفيثاغورس وسقراط وأفالطون".

)(2

هبذين املعنيني لصوريت النَّبي والفيلسوف ،يمكن ْ
أن نلمح شك ً
ال من أشكال االشرتاك
العقيل ،من جهة ما يتوافر لكليهام من قدرة نطقية تتجاوز املراحل اإلدراكية األُوىل (العقل

اهليوالين ،والعقل بالفعل) إىل مرحلة العقل املستفاد ،حيث يكون العقل قادر ًا عىل االستفادة

َّبي)،
من الكليات أو املعاين
املجردة؛ سواء أكان ذلك عىل شكل إفاضة متل ّقاة (يف صورة الن ِّ
َّ

أم عىل شكل قدرة عىل ِّ
فك مراميز تلك املعاين (يف صورة الفيلسوف).

وهذا يعني َّ
أن العقل اإلنساين يمكنه الرت ّقي من مستويات إدراكية دنيا إىل مستوى أعىل

والـم َس َّلامت واآلراء العامة ،إىل مستوى إدراك ما يمكن ْ
أن
جيعله قادر ًا عىل جتاوز البداهات
ُ
نصطلح عليه بـ"فلسفة النُّور".

وهو يعني أيض ًا أنَّه يمكننا حتديد مفهوم "إنسان النُّور" الذي قصدنا بأنَّه َمن بلغت قواه

القوة الناطقة ،ونعني هبا مرتبة العقل املستفاد املتصل باملعاين
العقلية مرتبة أعىل يف مستوى َّ
ف حتى حيصل كامله .فالنُّور هبذا املعنى يؤخذ
الـم ِش ِّ
الكلية ،التي تكون فيه ،ككيان النُّور يف ُ
عىل جهة االستعارة الرامزة إىل العقل املستفاد الذي خت َّلص من الوسائط اإلدراكية ،ليكتمل
إدراكُه اكتامالً ذاتي ًا ال يمتنع فيه وضوح املعاين املتصلة بالعقل الكيل.

جتوزنا ْ
أن نصطلح عليه
ختينا يف مستوى هذا البحث التفكري يف ما َّ
واحلقيقة أنَّنا إذ َّ

بـ"إنسان النُّور"َّ ،
حتول طارئة يف
فإن هاجسنا يف ذلك مل يكن فقط بدافع ما بدا من حلظة ُّ
الفكر الفلسفي الوسيط يف حدِّ ذاته ،س َّطر من خالهلا ابن سينا انفتاح ًا للعقل الفلسفي عىل
تأويل اآلي القرآين (بتأويل آية النُّور ،ومجلة من اآليات األُخرى يف مستوى "رسالة يف إثبات

((( املرجع نفسه ،الصفحة ذاهتا.
((( املرجع نفسه ،الصفحة ذاهتا.
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القوة الناطقة فيه ،واختالف ًا
النبوات") َوفق إحداثية البِنية العقلية لإلنسان وتراتب درجات َّ

تصور الفارايب لإلنسان ،ليس بام
تصورات سابقيه من الفالسفة ،وال سيام ما أسلفنا من ُّ
عن ُّ
بدا لنا من تشابك القول يف مفهومي "النُّور" و"العقل" بني ما كان من استعارة ورمزية يف آية

النُّور ،وما كان من تأويلها الفلسفي السينوي القائم عىل وصلها بقوى العقل ،وإنَّام خاصة

ملا وقفنا عليه من إغفال الدراسات هلذا املفهوم يف الفلسفة اإلسالمية ،الذي يمكن ْ
أن يكون

ؤسس ًا ملا انبنت عليه فلسفة األنوار فيام بعدُ .
يف ُّتصورنا -مفهوم ًا ُم ِّ

قوم ًا أساسي ًا للفلسفة احلديثة
فعىل خالف ما نجده من اهتامم بمفهوم "النُّور" بوصفه ُم ِّ

التي أخذت صفة فلسفة األنوار انطالق ًا من مفهوم "العقل-النُّور" ،الذي ُع ِّرف بأنَّه العقل

تحرر من قصوره الذايت ومن أشكال الوصاية ،إىل مستوى االضطالع الذايت
الـم ِّ
اإلنساين ُ

بمهام التفكري (مثلام نجد ذلك يف فلسفتي ديكارت وكانط بوجه خاص)؛ فإنَّنا ال نجد
اهتامم ًا بمفهوم "النُّور" يف الفلسفة اإلسالمية الوسيطة بوصفه مفهوم ًا يرمز إىل العقل حني

تحرر من قصوره الذايت ،ومن كل وساطة ووصاية ،بل َّ
إن
الـم ِّ
يبلغ مرتبة العقل املستفاد ُ

الدراسات عاد ًة تربط مفهوم "النُّور" احلارض يف الفلسفة اإلسالمية الوسيطة بكثافة (عند
ابن سينا ،والغزايل ،وابن طفيل) بانسحاب العقل اإلنساين من دائرة املعرفة العقلية إىل دائرة

املعرفة الذوقية.

أن حيتمل مفهوم "النُّور" داللتني متناقضتني يف ٍ
فهل يمكن ْ
آن مع ًا ،بحيث تؤخذ األُوىل

عىل َّأنا انسحاب من املعرفة العقلية حال انتساب املفهوم إىل الفلسفة العربية اإلسالمية،
وتؤخذ الثانية عىل َّأنا بداية فعلية ملركزية "اإلنسان-العاقل" معرفي ًا ووجودي ًا حال انتساب

املفهوم إىل الفلسفة الغربية احلديثة؟! هل يمكن حق ًا اعتبار مفهوم "النُّور" احلارض يف
الفلسفة اإلسالمية مفهوم ًا سالب ًا ،أم أنَّه ال يمتنع ْ
أن يكون تأصي ً
ال ملفهوم "النُّور" كام ظهر

يف الفلسفة احلديثة ،بل وحلضور العقل يف صورته امليتافيزيقية املحضة؟ َّ
لعل احلسم يف ذلك
عمقني يف تشابك مفهومي "النُّور" و"العقل" يف الفلسفة
الـم َّ
يتطلب جتديد القراءة والبحث ُ

اإلسالمية الوسيطة؛ بر ِّدمها إىل السياقات املعرفية الدقيقة التي وردا فيها ،ضمن جمال بحثي

الحق ينفتح حيث ينغلق جمال بحثنا احلايل.
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خامتة:

مما تقدم ،يمكن أن نخلص إىل مجلة من النتائج التي ي ِ
مكن إمجاهلا يف ما ييل :
ُ
 َّ"اإلنسان-الـم ْركَز" و"اإلنسان-النُّور" إنَّام يتّصل بمطمحنا يف
مفهومي
إن نظرنا يف
َ
ْ

جتديد قراءة الفلسفة اإلسالمية الوسيطة ،وال سيام ما ظل مسكوت ًا عنه فيهاَّ .
ولعل

جتوزنا استعامل املفهومني اللذ ْي ِن أسلفنا ،واالشتغال عليهام ضمن مرجعيتني
يف ُّ

فلسفيتني متباعدتني يف الزمن بالرغم من انتامئهام إىل احلقبة الفكرية نفسها (الفارايب،

وابن سينا)؛ من شأنه ْ
مهمة ،ونعني هبا الوقوف
أن يكشف عن مسألة إبستمولوجية ّ

تطور الفكر الفلسفي الوسيط يف القول يف اإلنسان ،من حلظة تناوله
عند حركة ُّ
عىل أساس أنَّه موضوع فلسفي حمض عىل مستوى جهاته املنطقية ،والوجودية،

("اإلنسان-الـم ْركَز"
والنفسية ،والبيولوجية ،والعملية املستقلة عن املبحث الديني
َ
ٍ
آخر من أبعاد النظر يف اإلنسان،
مع الفارايب) ،إىل حلظة تضيف إىل سابقتها ُب ْعد ًا َ

فتعتربه من جهة أعىل مراتبه النطقية ،وت ُِّنزله من خالهلا منزلة اإلحداثية التي هبا
ومتهد يف
ومنها يتم تفكيك رمزية النص القرآين ("اإلنسان-النُّور" مع ابن سينا)ّ ،

اآلن نفسه لالحقتها ،ونعني هبا اللحظة الغزالية التي تُتابِع سابقتها وتتجاوزها يف
الوقت ذاته حني تتخذ من "اإلنسان-النُّور اإلرشاقي" موضوع ًا ملا بعد التجربة

الفلسفية املعتادة.

 َّإن موضوع هذا البحث ال يكتمل عند الوقوف عىل ما أتى عليه الفارايب وابن سينا

فحسب ،وإنام يتطلب يف مستوى أول متابعة ما آل إليه النظر يف ما بعد مع الغزايل
ٍ
تأويل آلية النُّور يف رسالة "مشكاة األنوار" ،وما تبعه
من خالل ماعرض إليه من

تطور يف مفهوم "إنسان النُّور" عنده خالل جتربة "العقل اإلرشاقي" ،أو ما يمكن
من ُّ
ْ
أن نصطلح عليه بـ"جتربة ما بعد العقل الفلسفي الكالسيكي" ،ومن حضور مك ّثف

مئتي
ملفهومي "العقل" و"النُّور" يف مستوى رسالته التي أحصينا فيها ما يزيد عىل ْ
ْ

236

لفظي "األنوار" و"النُّوراين") ،إىل جانب
استعامل للفظ "النُّور" (وما اتصل به من
ْ

ما يقتضيه ذلك من مراوحة مع ما أ ّلفه يف هذا الشأن يف مستوى كتاب "املنقذ من

الضالل" وكتاب" عجائب القلب " ليفتحنا بذلك عىل ُب ْعد آخر من أبعاد صورة
"اإلنسان-النُّور اإلرشاقي" .ثم يف مستوى ٍ
ثان ،متابعة ما آل إليه القول يف "إنسان -

الـم ّل صدرا الشريازي
النور" و"النور  -املركز" يف "سبعينية" ابن عريب ويف مؤلفات ُ
وغريمها من متابعي حكمة اإلرشاق والعرفان.

يرشع -
 إن تتبع اخلط الفكري ملا يمكن أن نسميه بـ"فلسفة النور" من شأنه أن ّتصورنا  -لإلعالن ال عن قدرة العقل الفلسفي الوسيط عىل تطوير مفاهيمه
يف
ّ
فحسب ،وإنام خاصة عن قدرته عن تطوير ذاته داخلي ًا من خالل استعادة بناء املنهج

التحول من مستوى تبنّى امليتافيزيقا األرسطية
خيوالن له
ّ
والنسق الفكريني اللذ ْين ّ

أو األفالطونية ،إىل مستوى استحداث "ميتافيزيقا بديل" ذات طابع نوراين عرفاين

نتخي أن
إرشاقي قادر عىل االنسجام مع خصوصية الفكر اإلسالمي ،لعلنا
ّ

نسميها بـ"ميتافيزيقا النور" .بل إننا ال نرتدد يف أن َن ُعدَّ هذه القدرة عىل استحداث

"ميتافيزيقا النور" كميتافيزيقا بديل ،حدث ًا ابستيمولوجي ًا نوعي ًا يف تاريخ الفلسفة

منعر َج ًا يعلن "فلسفة النور واإلرشاق" بدي ً
ال للفلسفة
اإلسالمية الوسيطةُ ،و َ

اإلسالمية الكالسيكية املركَّزة عىل مؤثرات الفلسفة اليونانية .بل لعلنا نذهب أبعد
من ذلك؛ إذ نفرتض أن تكون مرحلة "ميتافيزيقا النور" أو" فلسفة النور اإلرشاقية"
من املراحل األساسية املمهدة لظهور فلسفة األنوار يف الغرب الالتيني احلديث،

التي ظل البحث يف اخليط الفكري الناظم بينهام مسكوت ًا عنه.

من هنا ننتهي إىل القول َّ
"اإلنسان-الـم ْركَز" و"اإلنسان-النُّور"
مفهومي
بإن بحثنا يف
َ
ْ

يف الفلسفة اإلسالمية الوسيطة ،ال يطمح فقط إىل بداية استحداث وتركيز ملفاهيم ظل القول

فيها غالب ًا يف منأى عن جمال البحث الفلسفي ،وإنَّام يروم فتح آفاق بحثية قادمة عن اإلنسان،
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وعن احللقة الواصلة بني ما آلت إليه الفلسفة اإلسالمية الوسيطة بقسميها الكالسيكي
عم طرأ -ربام -عىل الفكر
والنوراين اإلرشاقي ،وفلسفة األنوار احلديثة؛ إذ قد تكشف ّ

الفلسفي احلديث من حركة عكسية دائرية ،تنطلق بداي ًة من إعالن كوجيتو "اإلنسان-

"اإلنسان-الـم ْركَز" (أي من األنا أفكر
النُّور" (النُّور=العقل) ،لتبلغ منتهاها يف مفهوم
َ

إىل األنا موجود) ،وتعلن بذلك ذاهتا فلسف ًة لألنوار العقلية املتأصلة فكري ًا -ربام -يف

مفهوم "النُّور" كام س َّطره ابن سينا أو الغزايل أو الفكر اإلرشاقي الالحق هلام ،أو يف معنى

مهد له الفارايب أصال ًة ظل النظر فيها -غالب ًا -من قبيل املغ ّيب املنيس
الـم ْركز كام ّ
اإلنسان َ
يف البحوث الفلسفية.
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الفصل الثاين:

حقيقة اإلنسان

التصور العقالين إىل َس َعة الفهم األخالقي
من ضيق
ُّ

دراسة حتليلية يف معامل املنظور األخالقي اإلسالمي لإلنسان

العيايش ادراوي

)(1

مقدمة:

جتذر اإلنسان فيه؛ َّ
تجذر يف التاريخ ُّ
أن سؤال األخالق هو سؤال ُم ِّ
شك يف َّ
ال َّ
ألن
تصور كائن برشي عاش
وجود األخالق ُم ِايث لوجود اإلنسان ذاته ،إىل حدٍّ يستحيل معه ُّ

جمرد ًا من الضوابط األخالقية واملبادئ القيمية ،هيتدي هبا يف ترصفاته ،ويلتزم هبا يف سلوكاته
َّ

(برصف النظر عن طبيعة هذه األخالق وقيمتها) .وهلذا ،فال غرابة يف َّ
أن األخالق ُت ِّثل أحد
وجهت اهتامم الفالسفة والباحثني واملفكرين
املباحث الفلسفية واإلنسانية الكربى التي َّ
رشق ًا وغرب ًا -عرب خمتلف مراحل تاريخ احلضارة اإلنسانية؛ ْإن بحث ًا يف منطلقاهتا و ُأسسها
ومدِّ داهتا.
ومعايريها ،أو ضبط ًا لقواعدها وقوانينها ُ

وإذا كان هذا األمر ُم َس َّل ًام به ،وال خالف فيهَّ ،
فإن ممّا اخت ُِلف فيه ،أشد ما يكون
االختالف ،هو الطريق الذي ينبغي ْ
يتعي عليه
أن يسلكه اإلنسان يف التخ ُّلق ،واملعايري التي َّ
االستناد إليها يف التمييز بني اخلري والرش والفصل بينهام ،وحتديد إذا ما كانت األخالق قابلة

ثم تقرير إذا كان ممكن ًا
لالنفصال عن الدِّ ين أم ال ،وإذا ما كانت كامالت أم رضوراتَّ ،

اعتبارها ُمدِّ د ًا أساسي ًا حلقيقة اإلنسان وهويته ،أو َّ
أن إنسانية اإلنسان وهويته إنَّام تتحدَّ دان

بالعقالنية (أفعال العقل) فقط ،وال دخل لألخالق فيهام.

((( دكتوراه يف فلسفة اللغة والفكر اإلسالمي ،جامعة املوىل إسامعيل بمكناس -املغرب ،أستاذ التعليم
العايل يف جامعة حممد األول بوجدة -املغرب .الربيد اإللكرتوين.draouielayachi@yahoo.com :
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وضمن هذا اإلطار العامَّ ،
فإن البحث ّ
يتوخى -استناد ًا إىل منهج حتلييل نقدي -نقدَ

التصور السائد عن اإلنسان يف الفكر الفلسفي (الغريب منه حتديد ًا) منذ قرون بعيدة،
ونقض
َ
ُّ
ثمة اعتباره العقالنية
الـمحدِّ د األساس ملاهية اإلنسان ،ومن َّ
الذي جيعل خصيصة العقل ُ

التي يكون هبا اإلنسان إنسان ًا؛ أي ما به تتحقق إنسانية اإلنسان ،والدفاع -بدل ذلك -عن
وجه برؤية ُم ِ
غايرة متام املغايرة -مستمدة من املرجعية اإلسالمية؛ مجل ًة وتفصيالً-
تصور ُم َّ
ُّ

هلوية اإلنسان ،مقتضاها َّ
ُعرف إنسانيته،
أن األخالقية هي التي تتحدَّ د هبا هوية اإلنسان ،وت َ
وليس العقالنية كام هو راسخ يف أذهان الكثريين؛ ما يعني َّ
أن هوية اإلنسان هي هوية أخالقية
ابتدا ًء وانتها ًءَّ ،
وأن وجوده وجود أخالقي قيمي يف املقام األول ،مثلام هو ثابت يف األنموذج

األخالقي الذي يعرضه الدِّ ين اإلسالمي ،عىل أساس َّ
تتفرع
أن األخالق هي األصل الذي َّ
منه مجيع صفات اإلنسان من حيث هو كذلك .وعىل هذا ،فالعقالنية التي تستحق ْ
ُنسب
أن ت َ

أن تكون تابع ًة هلذا األصل األخالقي ،وخاضع ًة له من ناحيةْ ،
إليه جيب ْ
وأن تكون األخالق

من ناحية ُأخرى هي أول األفعال الصادرة عن م َلكات اإلنسان التي هبا يرتبط ما سواها من
األفعال ،وينبني عليها.

وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
وأي
أي مقاربة تتعاطى مع اإلنسان عىل غري هذا األساسَّ ،
فإن َّ

رؤية تستبعد هذا ال ُب ْعد ،لن تكون إال مقارب ًة مغلوط ًة ورؤي ًة منقوص ًةُ ،تني هذا اإلنسان،

ُ
ألنا تنزل به درك ًا بدل ْ
اإلنسان يف ماهيته ووجوده
أن ترتقي به درجات ،ف ُيظلم
وال تكرمه؛ َّ

أن يغيب عن األذهان يف هذا الشأن َّ
عىل حدٍّ سواء .وممّا ال ينبغي ْ
أن التِّصاف اإلنسان بصفة

سمى
اإلنسانية -تبع ًا
ُّ
للتصور الذي يصدر عنه البحث -درجات متفاضلة ،أدناها ما ُي ّ

اإلنسان األفقي ،وأسامها مرتبة اإلنسان العمودي .وإذا كانت "أفقية اإلنسان" ناجتة عن

نسيانه وغفلته من جهة ،وتع ُّلقه باملادة وضعف أخالقيته من جهة ُأخرىَّ ،
فإن "عموديته"
سمو أخالقيته وتع ُّلقه بـ"الروحانية" ثاني ًا؛ أي متأتية
متأتية من ِذكْره ويقظته أوالً ،ومن
ِّ
من ابتعاده عن نطاق "الشخصية االعتيادية" ،ودخوله يف فلك "الشخصية االرتقائية" التي

يتجل فيها أ َّيام ٍّ
ّ
سمى التكامل األخالقي.
جتل ما ُي ّ
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نتصور -أساس ًا يف اخللخلة والتصحيح للعديد من
وتتم َّثل أمهية هذا البحث -فيام
َّ
ِْ
حتولت
ترسخت يف جمايل الفكر والثقافة
العربيي حتديد ًا ،بحيث َّ
ُّ
التصورات واألفكار التي َّ
الـم َس َّلامت واليقينيات؛ لكثرة تكرارها وتداوهلا مفهوم "اهلوية
هذه
ُّ
التصورات إىل ما ُيشبِه ُ

التصور العقالين لإلنسان ،واعتبار األخالق زوائد وكامالت ال أساسات
اإلنسانية" ،وسيادة
ُّ
ورضورات ،وغري ذلك من القضايا التي ُيتعاطى معها يف الغالب؛ فه ًام ،ومت ُّثالً ،وإدراك ًا،

باالستناد إىل مرجعيات مستعارة ،ومنطلقات مستوردة ،ال صلة هلا بالفكر اإلسالمي ،وال
بالثقافة اإلسالمية ،اللذ ْي ِن ُيشكِّل الدِّ ين احلنيف مرجعهام األساس.

ولكي ُي ِّقق البحث أهدافه؛ فقد ُن ِّظم يف مخسة مباحث متناسقة متكاملة ،هي :الغاية

األخالقية لوجود اإلنسان ،ويف حمدودية التعريف العقالين لإلنسان ،ومبادئ التعريف
األخالقي هلوية اإلنسان ،وحقيقة اهلوية اإلنسانية يف أفق الرؤية األخالقية ،والتكامل

األخالقي وفاعليته يف بناء الشخصية االرتقائية.

أوالً :الغاية األخالقية لوجود اإلنسان

تُؤكِّد الرؤية اإلسالمية التوحيدية َّ
أن اإلنسان ُخ ِلق لغاية واحدة ،هي طاعة أوامر اهلل

التكليفية باختيار مسؤولَّ ،
وأن التكليف الرباين هو أساس إنسانية اإلنسان .وجوهر هذا

التكليف هو الفعل اإلنساين األخالقي ،الذي لن يكون إال أساس وظيفة اإلنسان الكونية؛

ما يعني َّ
أن "رسالة اإلنسان يف هذا الكون هي ملء الوجود بالقيم".

)(1

وإذا كانت القيم ثالث درجات كام هو معلوم (أولية طبيعية ،ووسائلية نفعية ،وأخالقية
هتذيبية)َّ ،
فإن قيم الدرجة األُوىل حمكومة بسنن كونية ال دخل لإلنسان فيها ،وقيم الدرجة

الثانية حمكومة بنفع ال يتجاوز هذه احلياة الدنيا ،أ ّما قيم الدرجة الثانية فوحدها التي ينفرد

احلرة املسؤولة ،وهبا
ألنا مبنية ،وجود ًا وعدم ًا ،عىل إرادته َّ
اإلنسان بالقابلية لتحقيقها؛ َّ

صاحب رسالة كونية يف هذه احلياةُ ،مستخ َلف ًا عىل األرض -بوصفه كائن ًا أخالقي ًا-
يصري
َ
((( الفاروقي ،إسامعيل راجي .التوحيد :مضامينه عىل الفكر واحلياة ،ترمجة :السيد عمر ،األردن :املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي2010 ،م ،ص.122
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وحام ً
ال األمانة املوكولة إليه (1).ويبقى اإلنسان يف ضوء هذا كله هو املخلوق الوحيد ،من
بني سائر املخلوقات ،املفطور عىل ٍ
نحو جيعله أه ً
ال لفعل ذلك؛ فتح ُّقق املشيئة اإلهلية بالسنن
الكونية التي أودعها اهلل يف الطبيعة عامة يقف عند حدِّ القيمة األولية أو النفعية ،وال يرقى
إىل مستوى القيمة األخالقية .ومغزى هذه األمانة اإلهلية هو "الوفاء بالشق األخالقي من

املشيئة اإلهلية" الذي يقتيض ْ
أن يتح َّقق -بحكم طبيعته -بحرية .فاإلنسان ،بقدرته عىل
ؤهل لتحقيق تلك اإلرادة يف التعامل مع األمر
الـم َّ
الفعل أو عدم الفعل ،يبقى هو الوحيد ُ
اإلهلي التكليفي") (2عىل ٍ
نحو جيعل كل سعيه أخالقي ًا.
إذن ،فهذه املهمة اجلليلة هي الغاية النهائية السامية للوجود اإلنساين ،وجوهر التحديد

املفهومي لإلنسان ،ومعنى حياته ووجوده عىل األرض .وهلذا ،فام كان الكون ليكون عىل ما

هو عليه "دون الشق السامي من اإلرادة اإلهلية ،الذي هو حمل السعي األخالقي اإلنساين".
ِ
ِْ
األخالقيي ُيم ِّثل
تفرد بتلك املهمة؛ أي إنَّه بفعله وسعيه
وما ع َّلة تكريم اإلنسان إال ألنَّه ُم ِّ

)(3

جرس ًا كوني ًا يتم من خالله إدخال الشق األخالقي من اإلرادة اإلهلية (األسمى من شقيها:
التكويني ،والنفعي) يف َ
عال املكان والزمان ليصري تارخي ًا مشهود ًا.

)(4

ونظر ًا إىل وجود غاية للحياة اإلنسانية؛ أي معنى (خري)َّ ،
فإن قوام هذا املعنى (اخلري)
يف املنظور اإلسالمي هو تنفيذ املشيئة اإلهلية التي تتح َّقق عىل ٍ
نحو ال إرادي يف غري َ
عال
اإلنسان؛ با ِّطراد السنن الكونية ،وتتح َّقق بذات الطريقة الإلرادية يف جانب َ
عال اإلنسان،

كام هو الشأن -مثالً -يف وظائف اجلسد اإلنساين العضوية والنفسية ،إال َّأنا تتح َّقق يف الشق
اآلخر املتعلق بالوظائف األخالقية عىل ٍ
حر .فبالوظائف األخالقية تتح َّقق القيم
نحو إرادي ٍّ
قومات هذا الوجود ،وسنام األوامر اإلهلية التكليفية.
األخالقية التي هي ُأسس ُم ِّ
(((
(((
(((
(((
(((

)(5

املرجع السابق ،ص.129
املرجع السابق ،ص.130-129
الفاروقي ،إسامعيل راجي .أسلمة املعرفة :املبادئ العامة وخطة العمل ،ترمجة :عبد الوارث سعيد،
الكويت :دار البحوث العلمية1983 ،م ،ص.60
الفاروقي ،التوحيد :مضامينه عىل الفكر واحلياة ،مرجع سابق ،ص.18
املرجع السابق ،ص.129
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وحاصل ذلك كله َّ
تفرد بإمكانية حتقيق القيم األخالقية؛ ألنَّه
أن اإلنسان هو خملوق ُم ِّ

الوحيد من بني املخلوقات مجيعها الذي يتمتع باحلرية املطلوبة لذلك؛ المتالكه العقل
والرؤية اللذ ْي ِن جيعالنه أه ً
فتجرد اإلنسان من
ال ملثل هذه املهمة (1).وعىل هذا األساس،
ُّ

جترد من "إنسانيته" بمعناها الكامل العام ،فيصري
أداء وظائفه األخالقية هو -يف اآلن نفسهُّ -

لذلك يف مرتبة البهائم ،أو أحط منها﴿ .ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠ﴾ ]الفرقان]44 :؛ ما ُيؤكِّد،
ِْ
بام ال يدَ ع جماالً
للشكَّ ،
ِّ
التصور اإلسالمي -مها
وفقأن (اخلَلق) و(اخلُلق)
ُّ
اإلنسانيي َ

أمران متالزمان مرتابطان؛ وجود ًا وعدم ًا ،فال خملوقات آدمية من دون أخالق ،وال أخالق
متجلية من دون خملوقات إنسانية -كام سن ُِّبي عىل ٍ
فصل الحق ًا -من منطلق َّ
أن اإلنسان
نحو ُم َّ

بحسب قول طه عبد الرمحن" :أخص باألخالقية منه بالعقالنية"؛ ما يقتيض -من ضمن ما
يقتضيه -إعادة النظر يف التعريف غري األخالقي لإلنسان (التعريف العقالين) ،وتقويمه

تتبي معه آفاته ،وترتفع تناقضاته.
بشكل َّ

ثاني ًا :يف حمدودية التعريف العقالين لإلنسان

الـمجدِّ دين َّ
أن
الـم َس َّلامت التي ما تفتأ ترت َّدد يف بعض كتابات املفكرين املعارصين ُ
من ُ

أس التقليد واالتِّباع؛
األصل يف اإلبداع والتجديد الفكري ،واملنطلق األنسب لالنعتاق من ْ
ٍ
زاوية ت ِ
ُباين ما هو سائد
هو مراجعة مفهومي العقل والعقالنية ،وإعادة النظر فيهام من
بشأهنام يف الثقافة العربية اإلسالمية (كام الثقافة الغربية) قدي ًام وحديث ًا؛ ذلك َّ
أن فهم "العقل"

َوفق املنحى األفالطوين ،أو املنحى األرسطي -مثالً -إنَّام ُي ِّلف نتائج سلبية عىل الفكر

تصوراهتم ومت ُّثالهتم.
العريب الفلسفي ،الذي ال يكون إال ُمر ِّدد ًا أقوال اليونان ،وناسخ ًا
ُّ
فنتيج ًة للنقل عن الفكر اليوناين؛ أصبح العقل العريب بعيد ًا عن اإلبداع والتجديد ،ال سيام

تصورات فالسفة الغرب من دون متحيص ،فانتقلت معها إشكاالت العقل لديه.
أنَّه أخذ ُّ
وليس غريب ًا بعد ذلك ْ
أن نلحظ ُم َس َّلامت سائدة يف الساحة العربية اإلسالمية ،من قبيل:

إشكالية الفرق بني العقل والرشع ،وإشكالية الفرق بني العقل والقلب ،وإشكالية الفرق

((( دواق ،احلاج بن أمحنة" .التوحيد :رؤية للكون وإبستمولوجيا بناء الوعي املتجاوز عند إسامعيل راجي
الفاروقي" ،جملة إسالمية املعرفة ،عدد ( 74خريف 2013م) ،ص.16
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وه ُل َّم َج ّر ًا .بل إنَّه بسبب هذا النقل األعمى إلشكاالت الفكر اليوناين
بني العقل واخللقَ ،

تصور ًا مغلوط ًا حتدَّ دت معه
ومقوالته ،و َبعده الفكر الغريب ،ورث الفكر العريب اإلسالمي ُّ

ماهية اإلنسان عىل أساس النطقية والعقلية بدالً من األخالقية.

َّ
"ألن ميزة
فطريق العقالنية الواضح -يف اعتقاد هؤالء -هو وحده عنوان اإلنسانية؛

التصور ،أنَّه ال يملك اليقني بنفع ال رضر فيه ،وال بصواب ال خطأ
العقل اإلنساين ،تبع ًا هلذا
ُّ

معه ،واحلال َّ
القوة العقلية من
أن هذا ال يصدق -يف نظر صاحب سؤال األخالق -إال عىل َّ

قوة اإلدراك التي تتمتع هبا البهيمة .فمعلوم َّ
أن البهيمة ال
قوى اإلنسان التي هي من جنس َّ

هتتدي إىل أغراضها إال بعد حماوالت متتالية ختطئ فيها أكثر ممّا تصيب ،فال تضمن لنفسها

التصور
مرة ثانية ،وكذلك اإلنسان يف ممارسته لعقله عىل مقتىض
ُّ
َّأنا ال تعود إىل اخلطأ َّ
املذكور .بل ،ما املانع من ْ
القوة اإلدراكية اخلاصة بالبهائم هي األُخرى عقالً؟
ُسمى َّ
أن ت ّ
قوة اإلدراك عند اإلنسان إال يف الدرجة .وإذا كان األمر كذلك لزم
فإنا ليست ختتلف عن َّ
َّ

تصور هذا البعض -هي الصفة التي يتم َّيز هبا اإلنسان ُ
ْ
وت ِّيزه
أن تكون العقالنية -كام هي يف ُّ

عن البهيمةٌّ .
فكل من اإلنسان واحليوان ال يقني له فيام أصاب فيه ،بل تكون ،عىل العكس
من ذلك ،هي الصفة التي جتمع بينهام".

)(1

أن منشأ القصور يف فهم العقل والعقالنية -كام تَبيٍ -
ٍ
خاف ها هنا َّ
آت من
وغري
َّ
وأن اإلنسان خيتص هبا عىل ٍ
بأن العقالنية واحدة ال ثانية هلاَّ ،
االعتقاد َّ
نحو ال يشاركه فيه
جمردة من األخالقية
غريه .ولك َّن األمر عىل خالف ذلك؛ فالعقالنية عقالنيتان :عقالنية َّ

يشرتك فيها اإلنسان مع سائر البهائم ،وعقالنية ُمسدَّ دة باألخالقية خيتص هبا اإلنسان دون

سواه .وهلذاَّ ،
فإن خطأ َمن نظروا إىل اإلنسان من حيث هو خمتص بالعقالنية أساس ًا ،ونظروا
إىل العقل بوصفه "جوهر ًا أي ذات ًا قائمة باإلنسان يفارق هبا احليوانَّ ،أنم محلوا العقالنية

املجردة) فقط ،وجعلوها منتسبة إىل هذا اإلنسان دون غريه".
عىل املعنى األول (العقالنية َّ

)(2

((( عبد الرمحن ،طه .سؤال األخالق؛ مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،بريوت :املركز الثقايف
العريب ،ط2005 ،2م ،ص.14-13
((( املرجع السابق ،ص.14

244

أن تصور العقل عىل هذا النحو ِ
واحلال َّ
يوقع يف نزعته "تشييئية" ،و"جتزيئية"؛ "تشييئية
ُّ

ألنا ُت ِّمد املامرسة العقالنية ْ
بأن ت ُِّنزل عليها أوصاف الذوات ،مثل :التح ُّيز ،والتشخيص،
َّ
ُقسم جتربة العقل اإلنساين املتكاملة إىل أقسام
ألنا ت ِّ
واالستقالل ،والتحدُّ د باهلوية ،وجتزيئية َّ
مستقلة ومتباينة؛ ذلك َّ
أن ختصيص العقل بصفة "الذات" جيعله منفص ً
ال عن أوصاف ُأخرى

للعاقل ،ال تقل حتديد ًا ملاهية اإلنسان ،كالعمل والتجربة مثالًْ ،
إن مل تكن أقوى حتديد ًا هلذه

ْ
فألن جيوز التسليم بجوهرية العمل وجوهرية
املاهية .فلو جاز التسليم "بجوهرية" العقل،

التجربة ْأوىل ،فيكون العمل هو اآلخر ذات ًا قائمة باإلنسان ،كام تكون التجربة جوهر ًا مثله

مثل جوهر العقل .وال خيفى ما يف القول بتعدُّ د الذوات القائمة باإلنسان" :ذات عاقلة"،

"وذات عاملة" ،و"ذات جمربة" من جمانبة للصواب؛ ألنَّه يتجاهل حقيقة وحدة اإلنسان يف

تكامل أوصافه وتداخل أفعاله".

)(1

وعىل هذا األساسَّ ،
فإن العقل ال يكون إال فع ً
ال من األفعال ،أو سلوك ًا من السلوكات

التي ي َّطلع هبا اإلنسان عىل األشياء؛ سواء يف ذاته ونفسه ،أو يف ُأ ُفقه وجماله .ومن هنا ،تبطل

بطالن ًا تام ًا ا ُمل َس َّلمة التي مفادها َّ
عم
أن خصيصة العقل هي ما ُيدِّ د حقيقة اإلنسان ،و ُيم ِّيزه ّ
سواه؛ ألنَّه -كام سبق البيان -ال يأ َم ْن َمن يسلك طريق العقالنية وحدها ْ
أن يقع يف نقيض
ما يسعى إليهْ ،
كأن تنقلب املنفعة عنده إىل مفسدة ،وتصري االستقامة اعوجاج ًا ،ويغدو
الكامل املنشود نقص ًا ُم َّقق ًا ،وغري هذا ممّا ينزل برتبة اإلنسان ،عن طريق العقل املزعوم،

إىل مرتبة البهيمة أو أحط ،ومن َث َّم فال يكاد أفق اإلنسانية يتم َّيز عن أفق تلك البهيمة يف

أن تكون العقالنية هي احلدَّ الفاصل بني اإلنسانية والبهيمية ،وجب ْ
يشء .و"إذا بطل ْ
أن
يوجد هذا احلدُّ الفاصل يف يشء ال ينقلب بالرضر عىل اإلنسان ،من حيث أراد الصالح يف
َ

ُّ
تقرر األخذ به ،وال يف حصول الرضر
احلال ،والفالح يف املآل ،وال يقع
الشك يف نفعه متى َّ

سمى باسم
تقرر تركه .وليس هذا اليشء إال مبدأ طلب الصالح نفسه ،وهو الذي ُي ّ
متى َّ
األخالقية؛ فاألخالقية هي وحدها التي جتعل أفق اإلنسان مستق ً
ال عن أفق البهيمة .فال

((( عبد الرمحن ،طه .العمل الديني وجتديد العقل ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط2000 ،3م ،ص.18
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مراء يف َّ
أن البهيمة ال تسعى إىل الصالح يف سلوكها كام تسعى إىل رزقها مستعملة يف ذلك

تتفرع عليه كل صفات اإلنسان من حيث هو كذلك،
عقلها .فاألخالقية هي األصل الذي َّ
ُنسب إليه ينبغي ْ
والعقالنية التي تستحق ْ
أن تكون تابعة هلذا األصل األخالقي".
أن ت َ

)(1

ثمة تبقى األخالقية مرجحة عىل العقالنية يف االختصاص باإلنسان؛ فرضورة التخ ُّلق
ومن َّ

لإلنسان كرضورة خلقه سواء بسواء .وعىل هذا ،فال إنسان بغري أخالقية.

)(2

ثالث ًا :مبادئ التعريف األخالقي هلوية اإلنسان

ليس خافي ًا َّ
التعسف التي حلقت باألخالق من حيث هي مفهوم،
أن من أهم مظاهر
ُّ
ٍ
ٍ
رضورات ،بمعنى َّأنا ال تعدو ْ
يتم بمقتضاها ترقية
كامالت ال
اعتبارها
أن تكون أفعاالً ُّ
اإلنسان إىل مراتب ال تدخل فيها هويته ،وال باألَوىل وجوده؛ أي األفعال التي ترتبط بام زاد

عىل هذه اهلوية ،وعىل هذا الوجود .ودليل ذلك االسم الذي اشت ُِهر بالداللة عىل األخالق

احلسنة ،وهو الفضائل؛ فالفضيلة من ال َف ْضل ،وال َف ْضل هو "ما زاد عىل احلاجة" ،أو "ما بقي

من اليشء بعد الوفاء باحلاجة" .وال يبعد يف هذا اإلطار ْ
أن يكون املنقول األخالقي اليوناين
قد عمل عىل ترسيخ معنى "الزيادة" أو "التكملة" يف مفهوم "الفضيلة"؛ إذ َّ
إن مقابلها اليوناين

"أريتي" حيمل معنى الصفة التي يكمل بواسطتها املرء أ َّيام كامل.

ٍ
واحلق َّ
زيادات بمعنى كامالت ال رضر عىل اهلوية اإلنسانية من
أن األخالق ليست

تركها ،وال تأثري يف حقيقة اإلنسان بفقدها ،وإنَّام هي -عىل العكس من ذلك -رضورات ال
تقوم هذه اهلوية من دوهنا ،وال تستوي بانعدامها؛ ذلك أنَّه إذا ُف ِقدت هذه الرضورات ُف ِقدت

اهلوية ،وإذا ُو ِجدت األُوىل ُو ِجدت الثانية ،بدليل َّ
أن اإلنسان لو أتى ضدها (أي ساءت

يتعي علينا ْ
أن نعتربها أشبه
أخالقه) ما عُدَّ يف األنام ،وإنَّام عُدَّ يف األنعام .ومن هذه الناحيةَّ ،
بمقتضيات تدخل يف جوهر تعريف هوية اإلنسان وإدراك حقيقته ،ولن يتأتّى ذلك إال إذا

((( عبد الرمحن ،طه .سؤال األخالق؛ مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،مرجع سابق ،ص.14
((( أمقدوف ،مصطفى .األخالقية أفق ًا للتغيري؛ نحو بناء إنسانية جديدة ،الدار البيضاء :دار املقاصد للطباعة
والنرش والتوزيع2018 ،م ،ص.83
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اعت ُِب وجود اإلنسان ال متقدِّ م ًا عىل وجود األخالق ،وإنَّام م ِ
صاحب ًا لوجودها ،استناد ًا إىل
ُ
ُ
ٍ
أساس جيتمع بمقتضاه رشط "األخالقية" ،ورشط "اإلنسانية" ،بام يدل عىل َّ
أن رضورة
مبدأ
اخلُلق لإلنسان كرضورة َخلقه سواء بسواء ،ومن َث َّم فال إنسانية بغري أخالقية.

)(1

أن األخالق رضورات -وليست صفات كاملية -ال ُّ
وإذا ت ََّبي هذا ت ََّبي معه َّ
خيتل بفقدها

تصورنا -مثالً -وجود جمتمع غري متمسك
نظام السلوك فحسب؛ بل نظام احلياة أيض ًا .فلو َّ

باألخالق والقيم التي تسند هذه األخالق ،ما وجب ْ
أن َن ُعدَّ ه جمتمع ًا فاسد ًا فقط ،وإنَّام هو
جمتمع م ِّيت؛ ألنَّه ال حياة بغري أخالق وقيم (2).ومؤ ّدى هذا َّ
أن األخالقية هي حتديد ًا ما به

يكون اإلنسان إنسان ًا ،وليس العقالنية كام رسخ يف األذهان منذ أزمنة بعيدة .والذي ُيؤكِّد

ذلك َّ
الترصفات "الال إنسانية" ،يف
ترصف يثبت عدم أخالقيته يصري لزوم ًا معدود ًا يف
أن َّ
ُّ
أي ُّ

يتبي َّ
حني َّ
أن اإلنسانية
أن
الترصف اخلايل من العقالنية ال ُي َعدُّ ّ
خلو ًا من اإلنسانية .ومن هناَّ ،
ُّ
ال تتحدَّ د -كام اشت ُِهر -بالعقالنية ،وإنَّام تتحدَّ د باألخالقية ،بحيث يكون لإلنسان من
اإلنسانية عىل قدْ ر ما يكون له من األخالقية ،وليس من العقالنية.

)(3

وهبذا االعتبارَّ ،
فإن العقل هو ت َبع لألخالق (جزء منها) ،فيكون حممود ًا متى أفاد،

ومذموم ًا متى أساء ،وليس العكس .وتوجد أدلة كثرية عىل صحة هذه الدعوى ،منها أنَّه إذا
كانت مجيع أفعال اإلنسان -بام فيها أفعال العقل -أفعاالً ُخلقي ًة ،لزم ْ
أن يكون العقل جزء ًا

من األخالق؛ َّ
ألن األخالق -كام هو معلوم -تشمل مجيع أفعال اإلنسان ،كائن ًة كام كانت،
وال خيرج عن ذلك الفعل النظري نفسه ،فهو اآلخر فعل ُخلقي؛ إذ إنَّه يقتيض بموجب

كوننا برش ًا نسعى حلفظ حياتناْ ،
أن جيلب لنا مصلحة ،ويدفع عنّا مفسدة ،وهبذا االعتبار
ْ
املصطلحي يغدو الفعل النظري العقيل فع ً
ال ُخلقي ًا.

(((
(((
(((
(((

)(4

املرجع السابق ،ص.54-53
عبد الرمحن ،طه .احلوار أفق ًا للفكر ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش2013 ،م ،ص.56
عبد الرمحن ،طه .سؤال العمل ،بريوت :املركز الثقايف العريب2012 ،م ،ص.86
عبد الرمحن ،طه .احلوار أفق ًا للفكر ،مرجع سابق ،ص .56
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فبموجب هذا التقويم -إذن -يتأكَّد َّ
تابع ملجال األخالق
أن "الفعل العقيل" عامة هو ٌ

موصول بهَّ ،
بأنا "ال
وأن
الترصفات التي ُت َعدُّ "ال أخالقية" ال توصف -بالرضورةَّ -
ُّ
)(1
ترصف ال أخالقي"،
عقالنية" ،وإنَّام توصف َّ
بأنا "ال إنسانية" .ولذلك عندما نقول" :هذا ُّ

َّ
ترصف ال عقالين"؛ إذ ال
ترصف "ال إنساين" ،خالف ًا لقولنا" :هذا العمل ُّ
فإن املراد هو أنَّه ُّ
يلزم من قول ذلك َّ
ترصف "ال إنساين" .فمثالً ،قد يأيت شخص ما بعمل من
أن هذا العمل ُّ

ترصف بشكل "ال عقالين" ،عل ًام َّ
بأن اخليال غري العقل ،ولك ْن ال
إبداع خياله ،فيكون قد َّ

ترصف بشكل "ال أخالقي"؛ َّ
يصح ْ
ألن "الال أخالقية" تلزم عنها "الال إنسانية"،
أن يقال إنَّه َّ
حتى إنَّه ك َّلام زاد اإلنسان أخالقية عَدَ ْدنا ذلك زيادة يف إنسانيته .ويف املقابل ،فال نقول:
إن اإلنسان ك َّلام زاد يف التقدُّ م العقيل زادت -بالرضورة -إنسانيته؛ َّ
َّ
ألن العقالنية قد ترض

باإلنسانية ،بل قد تنتفي اإلنسانية متى أصبحت العقالنية ُمد ِّمرة ،كام يشهد لذلك تاريخ
أن نقولَّ :
اإلنسان احلديث .وعىل هذا ،فالصواب ْ
"إن اإلنسان بقدْ ر ما يزداد أخالقية يزداد
إنسانية ،وال نقولَّ :
إن اإلنسان بقدْ ر ما يزداد عقالنية يزداد إنسانية".

)(2

أن األخالق ال تتقدَّ م عىل العقل يف ضبط أحدمها لآلخر فحسب ،بل َّ
يتبي َّ
إن
وهكذا َّ

األخالقية تبدو -كام سبق البيانَ -أوىل بتحديد ماهية اإلنسانية من العقالنية" .فمتى اعتربنا
ٍ
حينئذ،
العقل بال أخالق َأوىل باآللة منه باإلنسان؛ ألنَّه عقل إجرائي حمض ،فال يبقى،
معنى لتحديد ماهية اإلنسان بالعقل ،وعندها فواحد من أمرين :إ ّما ْ
ُعرف هذه املاهية
أن ن ِّ

املجرد) ،وإ ّما ْ
ُعرفه بيشء آخر غري العقل .أ ّما األمر
بعقل غري العقل اآليل (غري العقل
أن ن ِّ
َّ

األول فيوجب ْ
أن يكون هذا العقل قد تش َّبع بالقيم األخالقية ،حتى ال انفكاك عنها يف أدنى

الـمسدَّ د .لك ْن يبقى َّ
أن مرشوعيته التعريفية
سمى بالعقل ُ
عملياته ،وليس هذا العقل إال ما ُي ّ

استمدها من القيم األخالقية التي تغلغلت فيه ،فيلزم ْ
أن نأخذ هذه القيم األخالقية يف

تعريف ماهية اإلنسان.

((( أمقدوف ،األخالقية أفق ًا للتغيري؛ نحو بناء إنسانية جديدة ،مرجع سابق ،ص.81-80
((( عبد الرمحن ،طه .احلوار أفق ًا للفكر ،مرجع سابق ،ص.57-56
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وأ ّما األمر الثاين فيوجب ْ
أن يكون هذا اليشء ،ال نازالً رتبة تعلو عىل رتبة العقل
فحسب ،بل ْ
أن يكون حاك ًام عىل العقل .وال يشء ينزل رتبة احلاكمية بالنسبة للعقل إال القيم

ُعتب أفعاالً
األخالقية ،فهي التي ُت ِّسن إجراءاته وعملياته أو تُق ِّبحها ،حتى تستحق ْ
أن ت َ

صمء بكامء؛ إذ ال إنسان إال مع وجود
جمرد حركات آلية ّ
إنساني ًة ح َّق ًة .وإال فال تعدو كوهنا َّ
هذه القيم.

وعىل هذا ،ففي احلالتني املذكورتني َي ُؤول األمر إىل تقدُّ م األخالق عىل ما سواها ،عق ً
ال

كان أم غريه ،يف حتديد ماهية اإلنسان ،بحيث تكون اخلاصية األخالقية واخلاصية اإلنسانية
ِ
ِْ
ِْ
متساويتي .وحتى لو فرضنا َّ
ص ًا عىل اعتبار
متطابقتي غري
أن هناك َمن ال يزال ُيكابِرُ ،م ّ
العقل ُمدِّ د ًا لإلنسان بالكلية ،فلن يكون عقل اإلنسان ،إذ ذاك ،إال عني أخالقه".

)(1

مرة ُأخرى األصالة التعريفية لألخالق بالنسبة إىل ماهية اإلنسان التي
ومن هنا ،تتأكَّد َّ

َّ
"ولعل هذه احلقيقة
ترتفع معها العالقة بني األخالقية واإلنسانية إىل مرتبة املطابقة والتالزم.

هي التي جعلت التداول ير ُّد العقالنية إىل األخالقية .فيعني بالعاقل اإلنسان الفاضل الذي

جيلب اخلري ويتجنَّب الرش ،ولوال َّ
أن كامل اإلنسان يف كامل األخالق ما كانت البعثة املحمدية
لتَدَّ عي تكميل األخالق لإلنسان".

)(2

اخللق َ
 -1اقرتان ُ
باخللق وتالزمهام:

لقد ت ََّبي بام ال يدَ ع جماالً
للشك َّ
ِّ
أن األخالق ليست كامالت ،وإنَّام هي رضورات ،ال

تقوم هوية اإلنسان إال عليها ،وال يستقيم وجوده إال هبا ،وال أدل عىل ذلك من َّ
أن اإلنسان
لو أتى ضدها (أي ساءت أخالقه) ما عُدَّ يف األنام ،وإنَّام عُدَّ يف األنعام.

)(3

يتعي
يتعي اعتبار األخالق داخل ًة يف حتديد هوية اإلنسانُ ،
ومدِّ د ًة ماهيته ،مثلام َّ
ولذلك َّ
جعل وجود اإلنسان مقرتن ًا بوجود هذه األخالق ،ال سابق ًا هلا ،أو ُمتقدِّ م ًا عليها" ،ودليل هذا
((( عبد الرمحن ،طه .بؤس الدهرانية ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش2014 ،م ،ص.111-110
((( عبد الرمحن ،طه .سؤال العمل ،مرجع سابق ،ص.86
((( عبد الرمحن ،طه .سؤال األخالق؛ مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،مرجع سابق ،ص.53
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أن تكون يف ٍ
وخلق ًا ،وكام َّ
ال خليقة ،وحدُّ اخلليقة ْ
َّ
آن واحد َخلق ًا ُ
أن اإلنسان أص ً
يمر
أن اخلَلق ُّ
بأطوار ،فكذلك اخلُلق يتق َّلب يف أحوال ،وكام َّ
أن اخلَلق يبدأ يف غيب األرحام قبل اخلروج إىل

عال الوجود ،فكذلك اخلُلق يبدأ يف غيب هذه األرحام قبل الدخول يف َ
َ
عال السلوك.

وكام أن اخلَلق يكون قوي ًام عند اخلروج إىل الوجود ،فكذلك اخلُلق يكون قوي ًام عند
الدخول يف السلوك؛ وبعد اخلروج إىل الوجود والدخول يف السلوك يبقى الفعل اخلَلقي غري

ألن اإلنسان يكون فيه مسؤوالً بوجه من الوجوهْ ،
منفك عن الفعل اخلُلقي؛ َّ
ٍّ
إن يف اإلتيان به

أو تركه ،أو يف اختيار كيفية من كيفيات اإلتيان به أو تركه ،أو يف السعي إىل اإلتيان به أو تركه،
َّ
ويتلخص
أو يف القصد من وراء اإلتيان به أو تركه ،أو استخدام نتيجة اإلتيان به أو تركه ،إلخ.
من هذه احلقائق وأمثاهلا َّ
أن رضورة اخلُلق لإلنسان كرضورة َخلقه ،سواء بسواء".

)(1

ويزداد هذا املعنى ثبوت ًا باستقراء استعامالت لفظتي "اخلُلق" و"اخلَلق" يف اللسان العريب

عامة ،ويف القرآن الكريم عىل جهة التخصص .وال مراء َّ
أن هذه املقابلة بينهام تفيد أ َّيام إفادة

يف بيان معنى "اخلُلق" من وجوه ،أوهلا :مثلام َّ
أن اخلَلق هيئة ،فكذلك اخلُلق هيئة .والثاين:
أن اخلَلق هيئة للجسم ،فكذلك اخلُلق هيئة للروح .والثالث :مثلام َّ
مثلام َّ
أن اخلَلق هيئة ناجتة

عن فعل حم ّله اجلسم ،فكذلك اخلُلق هيئة ناجتة عن فعل حمله الروح ،وهذا يعني َّ
أن األخالق

إنَّام هي هيئات نامجة عن أفعال روحيةَّ ،
وأن اخلَلق هيئات نامجة عن أفعال جسمية.

وعىل هذا ،فليس غريب ًا ْ
أن يفيد لفظ "اخلليقة" يف اللغة العربية معنى "اخلَلق"؛ يف الناس،

(أو املخلوقات كلها) ،ويفيد أيض ًا معنى "اخلُلق" ،بدليل احلديث الوارد يف الرتمذي" :قد

أفلح َمن أخلص قلبه لإليامن ،وجعل قلبه سامل ًا ،ولسانه صادق ًا ،ونفسه مطمئن ًة ،وخليقته
مستقيم ًة ،وجعل ُأذنه مستمع ًة ،وعينه ناظرةً .فأ ّما األذن َف ِق ْم ٌع ،وأ ّما العني َف ُم ِق َّر ٌة ملا ُيوعي
اخللق ُ
القلب .وقد أفلح َمن جعل اهلل قلبه واعي ًا (2)".فها هنا لفظ "اخلليقة" جيمع بني َ
واخللق
((( املرجع السابق ،ص.55-54
((( الرتمذي ،أبوعيسى ،حممد بن عيسى .اجلامع الكبري (سنن الرتمذي( ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،وهيثم
عبد الغفور ،دمشق :دار الرسالة العلمية2009 ،م ،كتاب :أبواب العلم عن رسول اهلل ﷺ ،باب:
اآلداب ،ج ،5حديث رقم ،5201ص.396
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مع ًا يف اآلن نفسه .وبدليل اآلية الكريمة التي تتحدث عن الفطرة﴿ :ﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ﴾ [الروم .]30 :فمعنى "الفطرة" -يف هذا املقام-
كونة لروحه؛ أي َّإنا نِ َّية ُخلقية،
الـم ِّ
هو جمموع املعاين األخالقية املبثوثة يف روح اإلنسان ،أو ُ
)(1
وبِنْ َية َخلقية يف الوقت نفسه.

واحلاصل من هذا كله َّ
أن األخالق أفعال تبتدئ مع اخللق نفسه ،بحيث تكون الفطرة

العال ليكتسب أفعاالً
َ
هي بالذات هذه األخالق التي رزقها اهلل للمخلوق قبل ْ
أن خيرج إىل

عىل َوفقها ،أو عىل خالفها (2).وبذلك تكون األخالق عىل رضبني :أخالق فطرية ،وأخالق
مكتسبة .واألخالق املكتسبة هي األُخرى عىل نوعني :أخالق موافقة للفطرة ،وأخالق
خمالفة للفطرة .وتكون األخالق املوافقة للفطرة يف حكم األخالق الفطرية (3)،لك َّن هذا

تصور ينبني أساس ًا عىل اجلمع بني األخالق والدِّ ين ،ويصل بينهام
الطرح ال يستقيم إال َوفق ُّ
ال ال يمكن ْ
وص ً
أن ينفصم.

 -2ارتباط األخالق بالدِّ ينُّ ،
وجتذرها فيه:

قوة النزوع
إذا نظرنا إىل الدِّ ين عىل أنَّه معرفة احلق األعىل وتوقريه ،وإىل اخلُلق بوصفه َّ

إىل فعل اخلري وجلم النفس عن اهلوى واتِّقاء الشهوات ،فإنَّنا نكون أمام فضيلتني؛ إحدامها
نظرية ،واألُخرى عملية .و ّملا كانت الفضيلة العملية تتناول حياة اإلنسان يف نفسه ،ويف
خمتلف عالقاته مع اخللق واخلالقَّ ،
فإن القانون األخالقي الكامل يرسم طريق املعاملة
اإلهلية كام يرسم مسالك املعاملة اإلنسانية.

)(4

ولـم كانت الفكرة الدينية الناضجة هي التي جتعل األلوهية مبدأ تدبري ف ّعال ،بل مصدر
ّ

حكم وترشيع يف اآلن نفسه؛ مل يكن القانون الديني الكامل ليقف عند وصف احلقائق العليا
(((
(((
(((
(((

عبد الرمحن ،طه .احلوار أفق ًا للفكر ،مرجع سابق ،ص.111-100
الفضيل ،عبد اهلادي" .اإلسالم وبصائر الوعي" ،جملة الكلمة ،عدد ( 78شتاء 2013م) ،ص.20-19
عبد الرمحن ،طه .سؤال األخالق؛ مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،مرجع سابق ،ص.54
دراز ،حممد عبد اهلل .دستور األخالق يف اإلسالم؛ دراسة مقارنة لألخالق النظرية يف القرآن ،تعريب وحتقيق
وتعليق :عبد الصبور شاهني ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ودار البحوث العلمية ،ط1996 ،9م ،ص.319
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بح ِّبها وتقديسها فحسب ،بل امتد إىل وجوه النشاط املختلفة ،واضع ًا
النظرية وإغراء النفس ُ
هلا املنهج السوي الذي يسري عليه الفرد واجلامعة عىل حدٍّ سواء (1).وهكذا "يصل القانون

الـمن ِّظمة لعالقات األفراد
الديني إىل بسط جناحيه عىل جمال األخالق كله ،بل سائر القوانني ُ

تم ًام حلقيقته ،ويصبغ كل قواعدها بصبغة القداسة".
والشعوب ،بحيث جيعلها جزء ًا ُم ِّ

)(2

فالعقيدة بوصفها املصدر الرئيس للشعور بقدسية القوانني األخالقية -كام سبق

اخلية ،وأقوى رادع يك ُّفه عن اتِّباع
التوضيح -هي أقوى دافع لإلنسان إىل األعامل اإلجيابية ِّ

تفوق العقيدة الدينية يف ضبط احلياة
يتبي مدى ُّ
اهلوى والوقوع يف س ِّيئ األفعال .ومن هناَّ ،

اإلنسانية ،مقارن ًة بالقوانني املادية والترشيعات الوضعية؛ َّ
املجرد عن الدِّ ين ال
ألن القانون
َّ

وفق الرؤية اإلسالمية-يكفي لتقويم السلوك البرشي .وعىل هذا األساس ،يستحيل َ

الفصل بني األخالق والدِّ ين؛ َّ
ؤسسة بالكلية عليه" .لذا ال يعرف الدِّ ين
ألن األخالق ُم َّ

اإلسالمي أ َّية ثنائيات من قبيل" :األخالق النظرية" و"األخالق العملية" ،أو "األخالق
النسبية" و"األخالق املطلقة" ،إلخ؛ َّ
ألن املبدأ األول للمعرفة اإلسالمية هو وحدة احلق،

كام َّ
أن مبدأ احلياة البرشية يعود إىل نفس واحدة هي آدم عليه السالم .واملبدأ األول للوجود
)(3
هو وحدانية اهلل تعاىل ،وكل هذه الوحدات الثالث مرتابطة عىل ٍ
نحو ال يقبل االنفصام".
إذن ،فأسباب األخالق تبقى موصولة ،أشد ما يكون الوصل ،بأسباب الدِّ ين؛ حتى

إنَّه ال يمكن رسم حدود بينهام ،بالنظر إىل َّ
أن األخالق إنَّام هي أقل األفعال التي تصدر عن

م َلكات اإلنسان ،فتصري بصفتها تلك أكثر من غريها ُّ
جتذر ًا يف احلقيقة الدينية ،أو -لنقل -يف

جمال الدِّ ين من حيث هو جمال تلتقي فيه املفاهيم اإلنسانية واملعنوية والغيبيةُ (4)،مشكِّل ًة

أسمى صور التناغم واالنسجام والتكامل.

((( صبحي ،أمحد .الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي ،دمشق :دار املعارف1969 ،م ،ص.17
((( حلمي ،مصطفى .األخالق بني الفالسفة وعلامء اإلسالم ،بريوت :دار الكتب العلمية2004 ،م ،ص.28
((( الفاروقي ،التوحيد :مضامينه عىل الفكر واحلياة ،مرجع سابق ،ص.126
((( عبد الرمحن ،طه .سؤال األخالق؛ مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،مرجع سابق ،ص.25
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َّ
الـمد ِّقق يف مفهوم "األخالق" وما يرتبط هبا من مفاهيم عند أغلب
ولعل الباحث ُ

الفالسفة ليقف عىل قلق مفاهيمي ملحوظ ،واضطراب مصطلحي واضح لدهيم؛ قلق

واضطراب مر ُّدمها أساس ًا إىل غلبة االشتغال باألخالق عليهم (الفالسفة) من دون ر ِّدها إىل
املجال احلقيقي الذي تنتسب إليه ،بحيث بقيت يف تعاملهم معها ُم َتز ِلزلة ال تثبت يف معانيها،
تأرجحة ال يستقر فيها قرار ،وم ِ
وم ِ
تذبذبة ال تقيم عىل حال .وليس هذا املجال املنيس -الذي
ُ
ُ

من دونه ال تثبت هذه املفاهيم ،وال تستقر ،وال تتمكن -إال جمال الدِّ ينيات؛ فالدِّ ينيات هي
املجال الذي َيمع إىل عنرصي اإلنسانيات واملعنويات عنرص ًا ثالث ًا هو الغيبيات ،فال أخالق
من دون غيبيات ،كام ال ِدين من دون غيبيات.
لقد تباين موقف الفالسفة من هذه احلقيقة بني م ِقر وم ِ
ٍّ
وشاك ،بالرغم من
نك ٍر ،و ُمرت ِّد ٍد
ُ ٍّ ُ

ٌ
َّأنم مجيع ًا يعرتفون َّ
صح وجود هذا
بأن ظهور الدِّ ين
مقرون بظهور اإلنسان .واحلال أنَّه متى َّ

الشك يف َّ
ُّ
أن م َلكات اإلنسان
االقرتان بني الدِّ ين واإلنسان يف األصل ،فإنَّه يكون من العبث
قد ُأ ْ ِ
شبت بالروح الدينية إىل حدٍّ بعيد؛ حتى إنَّه ال يكاد يصدر عن هذه امل َلكات ٌ
فعل من
شك يف َّ
األفعال خيلو من أثر قريب أو بعيد هلذه الروح .وال َّ
أن األخالق هي يف مقدمة
األفعال الصادرة عن تلك امل َلكات ،بحيث ال يتقدمها فعل ،أو يسبقها عمل.

)(1

ب َّ
أن جتريد األخالق من ُب ْعدها الديني ،ومن عمقها الروحي (مثل
وال خيفى عىل ذي ُل ٍّ

ا ِّدعاء وجود أخالق ذاتية أو نفسية؛ أي أخالق قائمة عىل النسبة أو امل َلكة) ،جيعلها أخالق ًا
ألنا ال تنفع اإلنسان يف خاصيته اإلنسانية،
بال روح" .واألخالق بال روح كـ"الال أخالق"؛ َّ

وال باألحرى تنفعه يف خاصيته الروحية .ويف هذا غاية الظلم ألخالقية اإلنسان يف ُب ْعدها

الروحي .فلوال َّ
أن هذه األخالقية حتفظ خاصيته اإلنسانية لرت ّدى إىل درك "البهيمة" ،ولوال

َّأنا حتفظ خاصيته الروحية لرت ّدى إىل درك الشيطانية (2)".وما ذلك إال الرتباط األخالق

بجوهر اإلنسان ،واتصاهلا بجميع أفعاله وممارساته.

((( املرجع السابق ،ص.26-25
((( عبد الرمحن ،طه .بؤس الدهرانية ،مرجع سابق ،ص.128
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 -3ارتباط األخالق بجوهر اإلنسان وسائر أفعاله:

َّ
كرنا -هو اتصاهلا بمختلف جوانب اإلنسان؛
إن ما ُيم ِّيز األخالق -يف
ُّ
التصور الذي َذ ْ

رسه وجهره ،باطنه وظاهره ،فرده ومجاعته ،عاجله وآجله؛ أي َّإنا ترتبط بكل فعل يأتيه
ّ

جمرد ًا ،أم مادي ًا ُم َّسد ًا ،وسواء كان داخ ً
ال يف نطاق دائرته
اإلنسان؛ سواء أكان معنوي ًا َّ
الشخصية الضيقة ،أو ُم ِ
ندرج ًا ضمن الدائرة اإلنسانية الواسعة ،من منطلق أنَّه "ال حدود

ِْ
الداخلي يف
للتكليف الذي ُو ِضع عىل كاهل اإلنسان فيام يتعلق بمجال وبمرسح الفعل

حدود استطاعته يف الكون بأرسه .فالفعل األخالقي شامل للجنس البرشي كله ،ومادتُه

ومرسحه هو كل ما يف الساموات واألرض ،واإلنسان مسؤول عن كل ما حيدث يف الكون؛
ُ
لذا فالتكليف الذي َ َت َّمله اإلنسان عام وكوين ،وال ينتهي إال بنهاية وجود ذلك اإلنسان".

)(1

وهبذا يصري املرء يف منأى عن ظلم نفسه ،واإلرضار به ،من حيث هو ذات مستقلة من

جهة ،ويف منأى عن ظلمه لقرينه يف اخللق واإلرضار به ،بوصفه عنرص ًا داخل اجلامعة من جهة

ُأخرى؛ َّ
ألن أخالقية اإلنسان هنا إنَّام تنبثق من "اإليامن بمعية اهلل تعاىل" الذي يعني استحضار
ؤسس اإلنسان دعوى استخالفه وسعيه يف األرض عليهام.
وجود احلق والقيمة اللذ ْي ِن ُي ِّ

َ
شك يف َّ
وال َّ
والعال من حوله؛ فهو
أن هذا الوعي من جانب اإلنسان يأرس ُل َّبه جتاه نفسه
نفس صاحبه عىل ٍ
نحو يملؤها باخلوف والرجاء مع ًا .ومن شأن استيالء هذا
وعي يتم َّلك َ

الوعي عىل نفس اإلنسان ْ
أن جيعله حييا حياته كلها -بام يف ذلك أدق أرساره الشخصية -يف

ووفق املعايري املتوافقة مع اإلرادة اإلهلية املتعلقة بكل ما يف الوجود.
ظل مراقبة اهلل تعاىلَ ،
ويف ظل اإلحساس بحساب وشيك ينتظره ،تكون فيه موازين العدالة مطلقة ،ال يمكن

تصور وضعية أكثر منها يف االنضباط الذايت الكامل ،والتمييز الذايت الف َّعال.
ُّ

)(2

وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
فإن كل ما يصدر عن اإلنسان من أفعال وسلوكات ،بل وحتى ما

يستقر يف نفسه من أفكار ونوايا ،يصبح حمكوم ًا بوازع االنضباط األخالقي املفيض إىل إتيان
((( الفاروقي ،التوحيد :مضامينه عىل الفكر واحلياة ،مرجع سابق ،ص.127
((( املرجع السابق ،ص.127
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ؤسس عىل نوعني
الواجب وااللتزام به ،واإلقبال عىل احلق والسري يف طريقه ،وهو انضباط ُم َّ

وج َّل ،وعالقة
من العالقات :عالقة عمودية ،وهي األسمى؛ أي عالقة اإلنسان بخالقه َع َّز َ
أفقية تابعة ل ُ
ألوىل؛ أي عالقته بالناس والكون املحيط به.

وممّا ال حيتاج إىل مزيد تأكيد يف هذا الباب َّ
أن األخالقيات الكفيلة بتحقيق هذا النوع من

االنضباط الكيل وااللتزام التام هي "أخالقيات العمق" -ال "أخالقيات السطح" التي وقف
ألنا أخالقيات "تغوص يف أعامق احلياة وأعامق اإلنسان؛ فال
عندها الفكر العلامين مثالً-؛ َّ

وأي
أعمق من حياة متتد من عاجلها إىل آجلها ،وال أعمق من إنسان يتصل ظاهره بباطنه؛ ُّ
املعاين اخللقية تستطيع استيعاب هذا االمتداد للحياة ،وهذا االتصال لإلنسان ،من املعاين التي

ينطوي عليها الدِّ ين اإلهلي! أليس يسعى هذا الدِّ ين إىل صالح احلياة اإلنسانية يف احلال وفالحها
)(1
يف املآل؟ فام بالك ِبدين كاإلسالم الذي جاء ليكون متام ًا وكامالً هلذه املعاين الروحية".

 -4شمولية األخالق ووظيفيتها:

لـم كانت األخالق مرتبطة بالدِّ ين (العاملي) من ناحية ،ومقرتنة بسائر أفعال اإلنسان
ّ
من ناحية ُأخرى ،لزم بموجب ذلك ْ
التوجه؛ فهي "ال ختص
أن تكون أيض ًا عاملية ال ُب ْعد ،كونية
ُّ

صالح الفرد الواحد ،وال فالح األُ َّمة الواحدة ،وإنَّام تبتغي صالح البرشية قاطب ًة ،بل تبتغي
ِ
صالح مجيع املخلوقات التي يف َ
ه َة اإلنسان إىل ْ
أن يأيت أفعاله
عال اإلنسان؛ ذلك َّأنا تَرفع َّ
َ
العال بأرسه ،بحيث تكون كل
عىل النحو الذي جيعل نفعها يتعدّ ى نفسه و ُأرسته ووطنه إىل
بقعة من َ
العال وطن ًا له ،ويكون كل إنسان فيه أخ ًا له ،ويكون كل كائن نظري ًا له يف اخللق".

)(2

التصور األخالقي الشمويل ،وكام َّ
أن الفرد ُمك َّلف بتجاوز نفسه إىل
ووفق ًا هلذا
ُّ
َ

االهتامم بشأن غريهَّ ،
فإن املجتمع ُمطا َلب أيض ًا بتجاوز نفسه إىل االهتامم بشأن غريه ،فتصري

"االنعزالية" -سواء بالنسبة إىل األفراد ،أو املجتمعات -رضب ًا من الالمباالة األخالقية؛

ذلك َّ
أن املبادئ األخالقية التكوينية لإلنسانية -تبع ًا للرؤية اإلسالمية -ثابتة و ُم َس َّلم هبا
((( عبد الرمحن ،طه .سؤال األخالق؛ مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،مرجع سابق ،ص.26
((( املرجع السابق ،ص.158
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ألي إنسان ،حتى لو كان منتسب ًا إىل ِدين غري ِدين اإلسالم ،أو منتمي ًا إىل حضارة وثقافة
ِّ
خمالفة ،وهبذا تسمو عاملية اإلنسان عىل كل الفوارق بني الناس ،وتعود هبم إىل الفطرة األُوىل.

قال تعاىل﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ﴾ [الروم.[ 30 :

ومن هنا ،يبدو َّ
أن األخالق التي تقوم عىل الدِّ ين ،وتنغرس فيه ،هي أخالق متعدية

َ
العال كله ،والبرشية مجعاء ،بعيد ًا عن منطق النزعات احلرصية التخصصية ،والنواظم
إىل
َ
يتوان
احلرصية الضيقة التي ت َِس ُم ،أول ما ت َِس ُم ،الفكر املادي األحادي؛ هذا الفكر الذي "مل
عن االنشداد إىل النظر امل ْلكي الذي ال يقع نظره أو عقله إال عىل الظواهر أو القوانني يف َ
عال
وتصوراته
زج به إىل االعتقاد الراسخ يف أفضلية قيمه
ُّ
األشياء واملاديات ،وهو األمر الذي َّ
وعلومه ،ممّا نتج عنه وقاحة اإلحاطة واالستعالء ،ووقاحة االجتثاث لقيم اآلخر من األُمم

رسخ حقوق
واحلضارات املخالفة .بل األكثر من ذلك اعتقد هذا الفكر األحادي أنَّه َّ
اإلنسان واملواطنة بام مل ِ
تأت به الثقافات البرشية عرب التاريخ .وكل ذلك من شأنه ْ
أن ُي ِّلف

آفات خلقية تتجاوز املعاين األخالقية واملعنوية التي تقوم عىل أساس مبدأ التفضيل املوجه،
والتوسيع املعنوي ،ومبدأ الرتاحم الذي يؤدي إىل أفضل األفعال وأج َّلها ،وهو ازدواج

الشعور بالذات والشعور بالغري ،والتع ُّلق بالقدوة ،واالتصاف بصفات اهلل احلسنى ،ومن

قبل ومن بعد االستغراق يف اسم الرمحن وتأ ُّمل وتد ُّبر مقاصده وقيمه يف خملوقاته".

)(1

وغني عن البيان يف هذا السياق َّ
أن األخالق ال ترتبط فقط باجلانب االعتقادي

النظري ،وإنَّام ترتبط باملامرسات الواقعية الفعلية ،بل يمكن القول إنَّه ال قيمة لألخالق

جتسدت يف سلوكات ملموسة ،واقرتنت بأفعال حمسوسة .ودليل هذا َّ
أن الدِّ ين
إال إذا َّ
اإلسالمي ال يقف عنه حدِّ عقد النِّ َّية -من حيث هي جوهر األخالق اإلسالمية بحكم

ارتباطها بجانب القصد ودافع اإلنسان إىل العمل -بل يربط األخالق بالقيام بالعمل؛ لذا

"فإن االلتزام اخللقي -بمقتىض ذلك -ال ينبثق من الفكرة املحضة بحيث يمكن ْ
َّ
أن تصري

أن تكون قواعدَ للعمل؛ َّ
القوانني األخالقية ترف ًا عقلي ًا فقط ،وإنَّام ينبغي ْ
ألن االتِّساق بني

((( عبد الرمحن ،طه .سؤال األخالق؛ مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،مرجع سابق ،ص.128
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ثمة كان َل ْو ُم القرآن شديد ًا
النظر والعمل ،أو بني االعتقاد والسلوك يف الدِّ ين واجب ،ومن َّ

َملن يقولون وال يفعلون".

)(1

إذن ،فالقيم األخالقية ال تقترص فقط عىل امتالك اإلنسان النِّ َّية الصاحلة جتاهها ،وإنَّام

تفرد الذي خلقه اهلل تعاىل لتفعيل
يتعي جتسيدها عىل أرض الواقع .واإلنسان هو املخلوق ا ُمل ِّ
َّ

تلك القيم؛ لذا فهو مطالب ْ
جسد هبا وفيها
بأن ُ
"ي ِّرك املوجودات ،ويعيد تشكيل الطبيعة ،ل ُي ِّ

الـمك َّلف
ال ُب ْعد األخالقي َوفق املثال الرباين الذي َع َرفه بالوحي اإلهلي املنزل .إنَّه (اإلنسان) ُ
ّ
التجل والتح ُّقق ،وبقدْ ر نجاحه يف هذه
بإخراج مكنونات الوجود من ح ِّيز الكمون إىل ح ِّيز
املهمة تتح َّقق سعادته األخالقية ،فيتح َّقق معها فالحه العاجل واآلجل".

)(2

وألجل هذه الغايةُ ،يؤكِّد القرآن الكريم عدم رىض اهلل تعاىل عن القعود والسلبية

وعدم الفاعلية اإلنسانية ،و َيدين العزلة واالنقطاع عن العمل ،حتى لو كان املرء يسعى من
عم حييط به ،كام هو احلال -مثالً -يف
وراء ذلك إىل تنمية ما بنفسه من فضائل أخالقية بمعزل ّ
الرهبانية املسيحية ،أو يف بعض الطرق الصوفية اإلسالمية .قال تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗ﴾ [احلديد.]27 :

أن األخالق -عىل ِ
ومجلة القول يف هذا الباب َّ
نحو ما ب َّينّا -هي ذات ُب ْعد وظيفي عميل،

جمرد ًة موصول ًة باالعتقاد والنظر ال غري؛ فال أمهية لفعل ُخلقي إذا
وليست أخالق ًا "نظري ًة" َّ
مل يكن ذا ٍ
أثر تنموي يف الفرد واملجتمعُ ،م ِّص ً
ال قدْ ر ًا من التغيري املادي الظاهر عىل مستوى

الذات كام عىل مستوى اجلامعة ،و ُمؤ ِّدي ًا إىل قدْ ر من التعاون والتعارف (خلق اإلنسان التعاريف
ِْ
واملنفتحي انفتاح الكون البرشي؛ ما جيعل هذا
التعاوين) املمتد ْي ِن بامتداد الزمن اإلنساين،

"األنموذج األخالقي" م ِ
وتطورمها؛ ذلك أنَّه
واكب ًا إليقاع احلياة وطبيعة اإلنسان يف حركتهام
ُّ
ُ
أنموذج متجاوز ملنفعة مادية ما ،أو حلظة زمنية خمصوصة ،أو كائن ُمدَّ د ،إىل منافع أوسع

وأسمى (دنيوية ،و ُأخروية) ،وأزمنة متعددة ،وكائنات عديدة؛ إنَّه قانون أخالقي يتعدّ ى
((( صبحي ،الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.51
((( الفاروقي ،التوحيد :مضامينه عىل الفكر واحلياة ،مرجع سابق ،ص.154
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احلياة املادية األرضية ،ويسمو باإلنسان إىل اهلل تعاىل (1)،من حيث هو إنسان ذو ماهية قيمية

ألنام
املجرد" ،والركون إىل" النظر
وهوية أخالقية ترفض االرهتان إىل "العقل
املجرد"؛ َّ
َّ
َّ
ؤهالت ل َقبوله األمانة اإلهلية ،واالجتهاد يف أداء
قارصان عن تزويده بام هو حمتاج إليه من ُم ِّ
ألنا
حقوقها .وهي أمانة ال يقدر عىل النهوض هبا إال َم ِن اتَّصف "بأخالق ُح ْسنى" كونية؛ َّ

َ
الـمتخ ّلق
متعدية إىل
ألنا تنفذ إىل أعامق ُ
العال كله ،وشاملة كل أفعال اإلنسان ،وعميقة؛ َّ

تحركة حركة ُتكِّن
لت ِّ
ثم ُت ِّيئ صاحبها لتل ّقي مكارم األخالق وحماسنها ،و ُم ِّ
ُطهرهاَّ ،
ٍ
يتطور ويتق َّلب
الـمتخ ّلق هبا من االنفتاح عىل األشياء واألشخاص،
والتعرف إليهم بوجه َّ
ُّ
ُ
وجه له.
الـم ِّ
ُّ
للمتخ ّلق ُ
الـمؤ ِّطر ُ
بتطور وتق ُّلب املجال اخلاص ُ

)(2

رابع ًا :حقيقة اهلوية اإلنسانية يف أفق الرؤية األخالقية

لقد سبق البيان َّ
بترصفاته العملية وسلوكاته
أن هوية اإلنسان األخالقية ال ترتبط فقط ُّ

جمردة .و ّملا كان التخ ُّلق
جمسدة ،أم نظرية َّ
العينية ،وإنَّام تشمل مجيع أفعاله؛ سواء أكانت عملية َّ

ذا درجات تتباين زياد ًة ونقصان ًا تبا ُي َن الناس يف استحقاقهم النطباق وصف "اإلنسان"
أن اإلنسان درجات وأنواع أيض ًا؛ أي َّ
عليهم ،فقد ترتَّب عىل ذلك َّ
أن التِّصاف "اإلنسان"

َ
منازل خمتلف ًة ،ورتب ًا متفاوت ًة ،أدناها رتبة "اإلنسان األفقي" النايس -الذي
بوصف اإلنسانية

برصه ،-وأسامها رتبة "اإلنسان العمودي" الذاكر الذي يذكر ما ال يراه
ال َي ْذكر إال ما يراه ُ
برصه وتراه بصريتُه.
ُ

وعىل هذا ،فإذا كانت "أفقية اإلنسان" نامجة عن نسيانه وضعف أخالقيتهَّ ،
فإن "عموديته"

وقوة أخالقيته؛ لذا يكون اإلنسان العمودي هو الكائن الذي
تتم َّثل أساس ًا يف ذكره ،وتذكُّرهَّ ،

الـمركَّب التي استأنس
تحرر من أحوال نسيانه ُ
الـم ِّ
حييا و ُيفكِّر ذاكر ًا وليس ناسي ًا؛ أي الكائن ُ
هبا و َألفها .وال سبيل له إىل ذلك إال بخروجه من حال " َب َص املكان" إىل حال " َت َب ُّص الفضاء"؛
((( ميار اإلدرييس ،خالد" .نقد قيم ما بعد احلداثة :نحو ترميم الذات اإلنسانية" ،الندوة العلمية الدولية الرابعة
للرابطة املحمدية للعلامء حول سؤال األخالق والقيم يف عاملنا املعارص ،الدار البيضاء2011 ،م ،ص.325
((( النقاري ،محو .منطق تدبري االختالف من خالل أعامل طه عبد الرمحن ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث
والنرش2014 ،م ،ص.93-92
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الـم ْلكي) إىل "النظرة العمودية" (النظر امللكويت)
أي
ُّ
بالتحول من "النظرة األفقية" (النظر ُ
والـمت َِّجهة ،يف اآلن نفسه ،إىل ما ال سامي أسمى منه ،وال عايل أعىل منه؛ اهلل َج َّل
الـمتط ِّلعة
ُ
ُ
)(1
تقربة إليه ،والوهلة به بوصفه املقصد األسمى والغاية املثىل.
الـم ِّ
وعالُ ،
وليس خيفى يف هذا النطاق َّ
أن "التخ ُّلق املؤيد" -بحسب تعبري طه عبد الرمحن -يمدُّ

التقرب
صاحبه بطاقة هائلة وقدرة كبرية عىل االستغناء
والتحرر من مجيع ما ال ُي ِّقق مزيد ُّ
ُّ

التقرب ،بل وحتى تع ُّلقه به ال يكون
من مقصوده األسمى ،فال يتع َّلق إال بام يدفعه إىل هذا ُّ
تع ُّلق ًا به لِذاته ،وإنَّام ملطلوبه الذي هو دائ ًام وأبد ًا أمامه؛ ما جيعله حمتاج ًا إىل ْ
أن يواظب عىل

الـمتخ ّلق من قيود األغراض
حترر ُ
ولـم كان ُّ
إعادة اخلروج من نفق هذه التع ُّلقات وضيقهاّ .

مستمر ًا ال ينقطع ،ومتص ً
أقرب إىل حتصيل
الـمتخ ّلق) يكون
َ
ال ال ينفصل ،فإنَّه (أي اإلنسان ُ
السعادة لنفسه ،وحتصيل اإلسعاد لغريه؛ سعادة باطنة غري ظاهرة ،وح َّقة غري مزيفة ،سببها
العطاء الروحي الف ّياض ،ال العطاءات املادية املنقضية.

)(2

الـمتخ ّلق" تزداد سعادته بإدراكه أكثر ممَّن سواه َّ
شك يف َّ
وال َّ
أن اإلنسان ما
أن "اإلنسان ُ
ِ
ألجله
ُخلق إال ليتخ َّلق ،وأنَّه ال يكون له من "اإلنسانية" إال بمقدار ما له من التخ ُّلق الذي ْ
ُخ ِلق ،بحيث إذا قام به عىل متامه ح َّقق اإلنسانية فيه ،وإذا توانى يف حتصيل أسبابه ورشوطه

"ولـم كان التخ ُّلق يف رتبة التأييد هبذه الصفة ،فإنَّه يكون
َنزل إىل مرتبة البهائم واألنعام.
ّ
الـمتخ ّلق يف هذه الرتبة
أبلغ أنواع التخ ُّلق يف استجامع أقىص الكامالت اإلنسانية .لذلك جتد ُ

يطمع دائ ًام يف وصل اإلنسان بآفاق فوق أفق اإلنسان العادي ،كأفق األنبياء املطهرين ،وأفق
املالئكة املقربنيْ .
إن مل يكن أفق احلرضة اإلهلية نفسها .و َمن يعمل عىل دائم االرتقاء باألفق

اإلنساين فال ُبدَّ ْ
أن تكون نظرته إىل اإلنسان نظر ًة ت ََسع أكثر اخلريات هلذا اإلنسان ،وتسمو
بقيمه إىل أكرب الدرجات") (3حتى يكاد يصله هذا النظر األخالقي بآفاق الوجود التي تعلوه
منازل ومستويات.

((( عبد الرمحن ،طه .روح الدين؛ من ضيق العلامنية إىل سعة االئتامنية ،بريوت :املركز الثقايف العريب2012 ،م،
ص.16-14
((( عبد الرمحن ،طه .سؤال األخالق؛ مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،مرجع سابق ،ص.87
((( املرجع السابق ،ص.88
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وتبع ًا هلذاَّ ،
تذوق اجلامليات يف نفسه،
فإن "التخ ُّلق املؤ َّيد" ُيو ِّلد يف صاحبه القدرة عىل ُّ

ويف اآلفاق من حوله؛ َّ
ألن القيمة اخللقية عنده تتعدّ ى حدود األسباب الظاهرة لألشياء إىل
ٍ
معان خفية ودالالت مكنونة تعلو هبِ َّمة اإلنسان درجة تلو ُأخرى ،وطور ًا
ما يكمن فيها من
بعد طور؛ ما يعني َّ
سمى اجلامليات العليا التي تتخ ّطى حدود
أن ذلك
ُّ
التذوق يتع َّلق بام ُي ّ

العقل إىل ما فوقه ،والتي متدُّ العقل نفسه بأنواره وأطواره التي ال هناية هلا ،وال حدود.

)(1

يتبي بام ال يدَ ع جماالً
للشك َّ
ِّ
أن اهلوية اإلنسانية ذات األساس األخالقي هي
وهكذا َّ

غري اهلوية ذات األساس العقالين الرصفْ ،
إن من جهة اتِّزاهنا واتِّساقها ،أو من جهة ُعمقها
وامتالئها ،أو من جهة اتِّساعها وامتدادها؛ َّإنا هوية ُت ِرج صاحبها من وصف "اإلنسان
وسع هبا عقله ،و ُيث ِّبت
األبرت" إىل وصف "اإلنسان الكوثر" الذي هيتدي إىل األسباب التي ُي ِّ

هبا إرادته من جهة ،والذي يتدفق اإليامن يف كل أدواره وأحواله ،فتتجدَّ د روحه ،وحتيا نفسه
باستمرار من جهة ُأخرى ،عىل ٍ
نحو يمدُّ ه بقدرات وطاقات جتعله يتق َّلب يف أطوار ال يتق َّلب
وحقائق ال ُي ِ
فيها سواه ،و ُي ِ
دركها غريه (2).وذلك ال يتأتّى "لإلنسان االرتقائي"
درك قي ًام
َ

يتجل فيه مفهوم "التكامل األخالقي" بام ال ّ
الذي ّ
يتجل يف غريه.

خامس ًا :التكامل األخالقي وفاعليته يف بناء الشخصية االرتقائية

إذا كانت بعض الديانات ،مثل املسيحية ،قد اختزلت مفهوم "اإلنسان" يف ال ُب ْعد

الـمحدّ د املادي فقطَّ ،
فإن ما
الروحي ،ويف مقابلها فلسفة احلداثة الغربية التي اختزلته يف ُ

َ
للعال واحلياة ،أو الوجود املتزامن للامدة
ُيم ِّيز الدِّ ين اإلسالمي هو اعرتافه بالثنائية املبدئية

أن "اإلسالم تسمية ملنهج أكثر من كونه ّ
والروح عىل حدٍّ سواء؛ ما يعني َّ
حل ًجاهز ًا ،ويعني

ا ُملركَّب الذي ُيؤ ِّلف بني املبادئ املتعارضة املتكاملة يف اآلن نفسه .ومن أجل واقع اإلنسان
ومستقبله ونشاطه العميل حيرص اإلسالم عىل بناء إنسان ُمت َِّسق مع روحه وبدنه ،وجمتمع

((( املرجع السابق ،ص.89
((( عبد الرمحن ،طه .من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،بريوت :املؤسسة العربية للفكر واإلبداع،
2016م ،ص.68-65
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حتافظ قوانينُه ومؤسساتُه االجتامعية واالقتصادية عىل هذا االتِّساق ،وال تنتهكه .وهلذا،

َّ
رباين (الداخيل
فإن اإلسالم هو البحث الدائم عرب التاريخ عن حالة التوازن ّ
اجلواين وال ّ
الـمقدَّ ر له يف
واخلارجي) .هذا هو هدف اإلسالم اليوم (ودائ ًام) ،وهو واجبه التارخيي ُ
املستقبل (1)".واملستفاد من هذا َّ
أن التكامل األخالقي ُيم ِّثل أداة منهجية لتحقيق التوازن

بني الضمري واخلليقة ،وانعكاساهتا عىل تركيبة الشخصية اإلنسانية يف جوانبها املتعددة؛
الروحية ،والعلمية ،واالجتامعية ،واإلبداعية ،واجلاملية ،وغري ذلك.

)(2

إذن ،فال خيفى أنَّه متى ما ا ْن َبنَت الشخصية اإلنسانية عىل التكامل األخالقي -بني العلم

قومات الروحية
والعمل أو املعرفة واألخالق من جهة،
والـم ِّ
ؤهالت العقلية الفكرية وا ُمل ِّ
ُ

األخالقية من جهة ُأخرىَّ -
تتحرك ،وتنمو ،وتتجدَّ د ال حمالة ،فيزول
فإن هذه الذات
َّ
توهم بني النظر والعمل ،والربهان والوجدان ،والعلم والدِّ ين .وهلذا،
الـم َّ
الرصاع والتنافر ُ

َّ
فإن إثبات الذات -من وجهة نظر حممد إقبال -ال جيد أصله يف الربهان العقيل املحض ،وإنَّام

جيده يف دمعة اإليامن الصادق ،أو كام قال بديع الزمان النوريسَّ :
"إن إحياء النموذج اإلنساين

موقوف حصو ُله عىل االنتساب اإليامين والتكامل
أح َسن تقويم
ٌ
الذي يرتكز عىل فلسفة ْ
األخالقي؛ َّ
ألن االنتساب إىل اإليامن يعود هبوية اإلنسان إىل حقيقتها األخالقية املفقودة،
بمجرد التنكُّر هلذه القيمة العليا؛ أي االنتساب اإليامين.
وجوهرهتا الصافية التي تتشتَّت
َّ

َ
لذا فمدار التكامل األخالقي عىل التسليم َّ
العال ألجل
بأن اإلنسان إنَّام جي َء به إىل هذا

أن يتكامل باملعرفة والدعاء،؛ َّ
ْ
ألن منتهى إرادة املعرفة هو الوصول إىل اهلل ،والتسليم له،
والتوكل عليه".

)(3

((( بيجوفيتش ،عيل عزت .اإلسالم بني الرشق والغرب ،ترمجة :يوسف عدس ،القاهرة :دار الرشوق ،ط،1
1994م ،ص.56-55
((( بلعقروز ،عبد الرزاق .روح القيم وحرية املفاهيم؛ نحو السري إلعادة الرتابط والتكامل بني منظومة القيم
والعلوم االجتامعية ،بريوت :املؤسسة العربية للفكر واإلبداع2017 ،م ،ص.235
((( النوريس ،بديع الزمان سعيد .اإليامن وتكامل اإلنسان .ترمجة :إحسان قاسم الصاحلي ،القاهرة :دار
سوزلر للنرش2014 ،م ،ص.27
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وهلذاَّ ،
يتأسس عىل االنتساب اإليامين؛ ألنَّه جيعل القيم
فإن التكامل األخالقي َّ
الروحية تتكامل مع القيم احليوية ،والقيم الفردية مع القيم اجلامعية ،واألشواق الروحية

الـمتم ِّثل هلا ،جدير ًا باألمانة اإلهلية،
مع احلاجات املادية؛ ليكون اإلنسان احلامل هلذه القيمُ ،

و ُمستخ َلف ًا أمين ًا عىل األرض .ويف ضوء هذا كله ،يتأكَّد َّ
أن إثبات الشخصية ونقلها من وضع
الفتور والسلبية إىل حالة احلركة والفاعلية ،أو َن ْقل السلوك من العبث والفوىض إىل املعنى

قوته اجلوهرية يف
واالتِّزان ،ومن الصفة االعتيادية إىل الصفة االرتقائية؛ كل ذلك إنَّام جيد َّ
التكامل األخالقي بني اإليامن والفعل ،أو بِ ُلغة الفالسفة" :يف االقرتان بني العقل النظري

والعقل العميل"َ ،وفق منهج أخالقي يتَّخذ األُسس الدينية اإلسالمية رساج ًا له" .فينتج عن

ذلك َّ
أن إثبات الشخصية بناءها ال يكون -مثالًَ -وفق الطريقة الغربية النفسية التي جتعل

اللذة واألمل معايري فاصلة يف املفاضلة بني األفعال ،من منطلق َّ
من ثنائية َّ
أن اخلري هو ما

ألن رؤية التكامل األخالقي ترى َّ
لذةً ،والرش ما جيلب أمل ًا ،ك َّل! َّ
جيلب َّ
بأن الصواب هو
أنَّه ال توجد هناك أفعال جتلب َّ
اللذة و ُأخرى جتلب األمل ،بل هناك أفعال تكتب للشخصية

َ
البقاء (باملعنى الرمزي حتديد ًا) ،وأفعال تكتب هلا الفناء .وبالتايل َّ
درك بالعقل
إن
العال ال ُي َ
ِْ
ِْ
منحرصتي يف َ
العال الدنيوي
مقولتي
والتصور فقط ،وإنَّام بالفعل أيض ًا .فالبقاء والفناء ليسا
ُّ
َ
بالعال األُخروي أقوى ارتباط ًا ،وأدعى ْ
أن تكون يف التع ُّلق به؛ العامل الذي ُيزى
فقط ،بل مها
فيه اإلنسان اجلزاء األوىف".

)(1

ُدرك حقيقة الوحدة احلاصلة بني التح ُّقق بالقيم من ناحية ،وإبداع
وعىل هذا األساس ،ت َ
إمكانات جديدة للحياة ترتقي َوفقها الذات اإلنسانية طور ًا بعد طور من ناحية ُأخرى؛ لذا

وي َ
تذب إليها الوجدان ،فيكون
يمكن القول إنَّه ال إبداع يف احلياة يف غياب قيم ُتتَم َّثلُ ،

الفعل فيها أفصح من النظر وأقوى عىل مت ُّثل احلقيقة وإدراكها .و ُيصط َلح عىل هذه احلالة يف

بـ"الس ْي" من حيث هو العمل الذي يتعاطاه اإلنسان ُمتح ِّقق ًا فيه بجملة
املدونات األخالقية
َّ
"حرث" لإلنسان .وعليهَّ ،
و"احلرث"
"الس ْي"
ْ
فإن َّ
من األخالق ،فيكون هذا العمل بمنزلة ْ

((( بلعقروز ،روح القيم وحرية املفاهيم؛ نحو السري إلعادة الرتابط والتكامل بني منظومة القيم والعلوم
االجتامعية ،مرجع سابق ،ص.234-233
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مها لفظان مستعمالن عىل جهة الرتادف ،مع َّ
واحلرث
"التحرك"،
الس ْي يربز فيه معنى
ْ
ُّ
أن َّ
"التحول".
يربز فيه معنى
ُّ

واحلرث والعطاء
الس ْي
ْ
إذن ،فالذات ال جتد حقيقتها يف العقل وحده ،وإنَّام تظفر به يف َّ

وغري هذا؛ ما ُي ِّول إنساهنا إىل إنسان ذي مبدأ ورسالة ،ومقصد وغاية؛) (1أي إنسان يتو ّلـى
ِ
يتبي
إعامر األرض والكون ،و ُيصلح فيهام ،وال يعمل عىل تدمريمها ،واإلفساد فيهام .وهبذا َّ
أن التكامل األخالقي ليس جمرد منهج نظري ،وإنَّام هو دافعية إيامنية م ِ
َّ
بدعة ،وحافز لكي
ُ
َّ
يتحل اإلنسان الـم ِ
وأن يصري إنسان ًا ناضج ًا يف هذا َ
سلم بالطهارةْ ،
ّ
العال .يقول جالل الدين
ُ
ً )(2
تتطهرْ ،
أيا اإلنسان -يف هذه الدار ْوأن تصبح ناضجا".
أن َّ
الرومي يف ذلك" :مهمتك ُّ
شك يف َّ
وال َّ
أن سلوك هذا املسلك ،وحتقيق هذه الغاية ،يقتيض -من ضمن ما يقتضيه-

اخلروج من النطاق املحدود للشخصية االعتيادية -التي هي أكثر التصاق ًا بمجرى احلاجات
اإلنسانية والدوافع الغريزية؛ أي بام هي شخصية تتصف بالصفات العادية التي نجدها عند

الـمتد ِّين؛ من :إيامن باالعتقادات األساسية ،والتزام بالقيم العامة املوجهة ،وما
اإلنسان ُ
شابه هذا ممّا ِ
يوجد نموذج ًا إلنسان ،حتى ْ
وإن كان ُمتد ِّين ًا ،فإنَّه ناقص من منظور التكامل
األخالقي الذي سبقت اإلشارة إليه ،وبخاصة عىل مستوى منسوب االجتهاد والفعل،
واإلبداع واالرتقاء -والدخول يف املجال املمتد للشخصية االرتقائية ،التي ّ
يتجل يف صورهتا

الوظيفية التكامل بني العلم والعمل ،والنظر والسلوك؛ ذلك َّ
أن "اإلسالم مل يقف عند حدِّ
ِ
أن َّبي ْ
عقد النِّ َّية ،بل ربط األخالقية بالقيام بالعمل بالفعل .فبعد ْ
أي
أن ال قوام ألخالقية ِّ
فعل ما مل يكن مبني ًا عىل نِ َّية صاحلة صادقةْ ،أر َشدَ اإلنسان عىل طول الطريق من النِّ َّية إىل
الفعل ،من َ
عال الوعي الشخيص بالزمان واملكان إىل مضامر العمل ومعرتك صنع التاريخ.

يتعي
فالقيم أو اإلرادة اإلهلية ال تقف عند حدِّ امتالك اإلنسان النِّ َّية الصاحلة جتاهها ،بل َّ
عىل اإلنسان جتسيدها عىل أرض الواقع .واإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي خلقه اهلل
((( عبد الرمحن ،طه .دين احلياء :التحديات األخالقية لثورة اإلعالم واالتصال ،بريوت :املؤسسة العربية
للفكر واإلبداع ،ج2017 ،2م ،ص.304
((( أوكويوجو ،جيهان .موالنا جالل الدين الرومي ،القاهرة :دار النيل2014 ،م ،ص.111
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ثمةْ -
أن ُي ِّرك
لتفعيل تلك القيم وتلك اإلرادة بحرية ،ولوجهه تعاىل.
ويتعي عليه -من َّ
َّ

جسد فيها ال ُب ْعد األخالقي َوفق املثال
املوجودات ،ويعيد تشكيل الطبيعة
(الـم ِّ
كونات)؛ ل ُي ِّ
ُ
الرباين الذي عرفه بالوحي اإلهلي املنزل".

)(1

وإذا ت ََّبي هذا ت ََّبي معه َّ
أن الشخصية االرتقائية تلبس لبوس الطاقة الروحية؛ أي
تلبس لباس ًا قيمي ًا إبداعي ًا ي ِ
ثمر نتيجتني أساسيتني" :إحدامها َّ
أن اجلهد االرتقائي يصدر عن
ُ

الروح ،وثانيتهام َّ
أن اجلهد االرتقائي ّ
يتجل يف العمل بالقيم .وال يعمل بالقيم إال الفطرة التي

هي قيم عملية ،والتي هي ذات أصل روحي ،يف مقابل الغريزة التي هي عبارة عن وقائع

سلوكية ذات أصل مادي .والقيم الفطرية متتاز عن سواها بكوهنا ال تكتفي بتسديد الفعل،
بث روح املبادرة فيه ،وإمداده بأسباب اإلبداع؛ أي َّ
وإنَّام تتعدّ ى ذلك إىل ِّ
أن صميم الفطرة
جمموعة من القيم التي تورث اإلنسان القدرة عىل اإلبداع ،لذا يمكن تعريف اإلبداع بكونه

إحداث يشء غري مسبوق بواسطة القيم الفطرية".

)(2

وهبذا يتحدَّ د مدلول الشخصية االرتقائية التي يزدوج فيها املعنى القيمي باملعنى

اإلبداعي؛ ما يكشف مدى أمهية الفعل االرتقائي الذي خيرتق السائد املألوف ،ويسعى إىل
الكتابي :املسطور،
وضحة معامله يف
ِْ
ترك أثر إجيايب يف الزمان واملكان َوفق املثال الرباين (3)،ا ُمل َّ
واملنشور .وارتباط ًا هبذاَّ ،
فإن أخالقيات اإلسالم تكون جمبولة عىل طبيعة اإلنسان اإلنسانية؛

أي الفطرة ،ومن َث َّم َّ
فإن هذه األخالقية تندرج داخل إطار األخالق الكونية .وممّا ال حيتاج

إىل مزيد استدالل َّ
أن كونية اإلسالم كذلك إنَّام جتد أصلها يف الفطرة؛ واملقصود بذلك
َّ
أن كل كائن برشي حيمل يف داخله بصمة اهلل؛ سواء أكان واعي ًا بذلك ،أم غري وا ٍع به.

)(4

((( الفاروقي ،التوحيد :مضامينه عىل الفكر واحلياة ،مرجع سابق ،ص.143
((( عبد الرمحن ،طه .احلق اإلسالمي يف االختالف الفكري ،بريوت :املركز الثقايف العريب2005 ،م ،ص.230
((( بلعقروز ،روح القيم وحرية املفاهيم؛ نحو السري إلعادة الرتابط والتكامل بني منظومة القيم والعلوم
االجتامعية ،مرجع سابق ،ص.246
((( إيريك ،يونس جوفروا .املستقبل لإلسالم الروحاين ،ترمجة :هاشم صالح ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة،
2016م ،ص.43
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وهذا يعنى َّ
ؤهالت أخالقية فطرية،
قومات قيمية ،و ُم ِّ
أن لكل إنسان -كائن ًا َمن كانُ -م ِّ
أن يرتقي بذاته اإلنسانية إىل أعىل املراتب واملنازل؛ ْ
إن أرادْ -يمكنه عىل أساسها ْ
إن هو
أحسن استثامرها والتعامل معها ،أو ينزل هبا (أي الذات) إىل أدنى املستويات والدرجات؛

ْ
إن هو أساء استغالهلا والتعاطي معها .يقول النوريس يف هذا املقام" :أ َّما إذا ّ
ختل اإلنسان
عن األنانية ،وطلب اخلري والوجود من التوفيق اإلهلي ،وأرجع األمر كله إليه ،وابتعد عن

الرش والتخريب ،وترك اتِّباع هوى النفس ،فاكتمل عبد ًا هلل تائب ًا مستغفر ًا ،ذاكر ًا له سبحانه؛
فسيكون ُم ِ
ظهر ًا لآلية الكريمة﴿ :ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ﴾ [الفرقان .]70 :فتنقلب

القابلية العظمى عنده للرش إىل قابلية عظمى للخري ،ويكتسب قيمة (أحسن تقويم) ،ف ُيح ِّلق

عالي ًا إىل أعىل عليني .فالسمو والرقي احلقيقي إنَّام هو بتوجيه القلب ،والرس والروح والعقل،
وحتى اخليال وسائر القوى املمنوحة لإلنسان ،إىل احلياة األبدية الباقية ،واشتغال ٍّ
كل منها بام

خيصها ويناسبها من وظائف العبودية".
ُّ

)(1

خامتة

حاصل الكالم ممّا تقدَّ م َّ
أن "األخالقية" َأوىل بتحديد ماهية اإلنسان وتعريفها من

"العقالنية"؛ وذلك لثالثة اعتبارات أساسية ،هي:

 َّإن العقل -مهام بلغت درجة اتِّساعه ،وامتداد آفاقه -يبقى حمصور ًا يف نطاق ف َلك

النظر وحده ،حتى لو ارتبط َ
بعال القيم واملعاين وطالعه ،خالف ًا لألخالقية التي

ترسخت أركاهنا ،جتاوزت جمال مقتضيات العمل والفعل إىل نطاق استمداد
متى َّ

القيم واملعاين التي أوصل إليها ذلك النظر املوسع ،بل َّإنا جتعل جوهر هذا
العمل وحقيقته هو التح ُّقق بتلك القيم واملعاين نفسها؛ لذا َّ
فإن األخالقية أخص

من العقالنية .ومعلوم عند أهل املنطق َّ
أن التعريف باألخص ُمقدَّ م عىل التعريف

باألعم؛ ألنَّه أكثر دق ًة ،وأوىف غرض ًا.

((( النوريس ،اإليامن وتكامل اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.38
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 َّاملجردات -ينطبق عليها ما ينطبق
إن أفعال العقل -بالرغم من انتساهبا إىل جمال
َّ

عىل غريها من األفعال من أحكام القيمة؛ سلب ًا أو إجياب ًا ،حتسين ًا أو تقبيح ًا؛ ألنَّه

عىل النقيض من أحكام الوجود تبقى هذه األحكام هي العالمة الفاصلة عىل

تع ُّلقها باإلنسان .ومعلوم َّ
أن التعريف بالقيمة يف حق اإلنسان هو َأوىل من التعريف
بالوجود ،وأسبق منه.

املجردة التي تصدر عن العقل املضيق (غري املوسع) قابلة ْ
 َّألن ُيتعاطى
إن األفعال
َّ
معها عىل ٍ
نحو آيل (ت َُؤ ّل)؛ حتى َّ
وجه بعض الدارسني
إن الطموح العلمي أضحى ُي ِّ
إىل “ت َْألِ َية” مجيع تلك األفعال ومكننتها؛ ما يدل عىل َّ
أن العقل ال ُيشكِّل يف اإلنسان

إال جانبه اآليل و ُب ْعده التقني ،ما دامت اآللة قادرة عىل ْ
أن تنوب عنه ،وتقوم مقامه

يف هذه األفعال العقلية
املجردة .وهلذا ،فتعريف اإلنسان بام ال ُي َؤ ّل منه َأوىل وأهم
َّ
بام ُي َؤ ّل .والذي ال يقبل "الت َّْألِ َية" من اإلنسان هو أفعاله اخللقية التي تنتجها اإلرادة،
ٍ
معان وجوبية) ،وارتباطها هبا ،وإال خرجت
بالنظر إىل تداخلها مع القيم (بام هي

عن قانوهنا ،وفقدت هويتها.

)(1

وال خيفى أنَّه متى ُأعيد النظر يف هوية اإلنسان عىل أساس هذه االعتبارات -مضاف ًا
ِْ
ِْ
إليها ما ورد يف متن البحث -انكشفت -وال ّ
أساسيي َألِفهام
مفهومي
شك -حمدودية وضيق
الفكر اإلنساين عامة ،والفكر اإلسالمي بوجه خاص :مفهوم "العقالنية" ،ومفهوم "األنسنة"

بالنظر إىل اآلفاق الضيقة املحدودة التي تنفتح أمام اإلنسانية َوفقهام ،فض ً
ال عن انكشاف
عمق األنموذج األخالقي اإلسالمي -الذي َّ
وقوته
تول البحث إبراز معامله األساسيةَّ -

وقدرته عىل جتاوز الطرح العقالين والتم ُّيز عنه فيام خيص اإلجابة عن مجلة من اإلشكاالت
الوجودية والقيمة واإلنسانية التي يواجهها َ
عال اليوم ،إضاف ًة إىل اآلفاق التجديدية التي

تنفتح معه يف وجه اإلنسان احلديث؛ سواء عىل مستوى حترير الفرد واالرتقاء بالذات ،أو

عىل مستوى توسيع العقل والسمو باإلدراك.
((( املرجع السابق ،ص.64
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ومن هنا ،يمكن استثامر هذا االنعطاف الفكري الفلسفي (االنعطاف من العقالنية إىل

األخالقية) يف إبداع مسالك للتغيري ،ونامذج للتجديد (تغيري األفراد واجلامعات ،وجتديد

التصورات التغيريية املعارصة التي هي أكثر من
الفكر والثقافة) أكثر عمق ًا ،وأشد تأثري ًا من
ُّ

ْ
ألنا تفتقد إىل أصوهلا الروحية واألخالقية
أن ُتىص ،إال َّأنا يف عمومها صورية شكلية؛ َّ

ُقوهيا.
التي تشدُّ ها وت ّ

التصور األخالقي اإلسالمي ،الذي َّاتذت يف
تلكم كانت وجهة من النظر يف معامل
ُّ

إطاره "هوية اإلنسان" وضع ًا خمتلف ًا متام االختالف ،و ُب ْعد ًا ُم ِ
غاير ًا متام املغايرة عن وضعها

التصور العقالين .وهي وجهة حتتاج إىل اجتهادات ودراسات تطبيقية وظيفية،
و ُب ْعدها يف
ُّ

ّ
املجرد إىل ح ِّيز
تتول مهمة إخراج البحث -يف هذا املجال -من دائرة النقاش النظري
َّ
اإلجراء والتطبيق؛ لي ِ
ثمر إنتاجي ًة علمي ًة ونجاع ًة عملي ًة ،تظهر بشكل ملموس يف جمال
ُ
الرتبية ،واالجتامع ،والسياسة ،والعمران.
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الفصل الثالث:

مفهوم اإلنسان يف العلوم االجتامعية

من النموذج الدنياين إىل النموذج االئتامين

عبد احلليم مهورباشة

(((

مقدمة:

ظهرت العلوم االجتامعية يف املجال التداويل الغريب بوصفها حقوالً معرفية تُعنى بدراسة
اإلنسان وسلوكياته ،وتأ َّثرت يف نشأهتا األُوىل بالعلوم الطبيعية التي عرفت ضبط ًا دقيق ًا

ملوضوعاهتا العلمية ،وو َّظفت منهج ًا جتريبي ًا مكَّنها من حتقيق منجزات معرفية عدَّ ة ،فحاولت
العلوم االجتامعية ْ
أن تنسج عىل منواهلا العديد من القضايا واملفاهيم والرؤى املنهجية يف

ثم حاولت تالي ًا ْ
أن تعيد صياغة رؤيتها املنهجية
دراسة الظاهرتني االجتامعية واإلنسانيةَّ ،

للظاهرة االجتامعية بمفارقتها منهج العلوم الطبيعية ،وتأكيدها خصوصية هذه العلوم التي

وسمتها بالثقافية (علوم الروح)ّ ،إل َّأنا انتهت إىل أزمة إبستيمية عصفت باليقينيات التي
ش َّيدت عليها أعمدهتا النظرية واملفهوميةُ ،م ِ
ظهر ًة العديد من الدراسات النقدية يف فلسفة

العلوم املعارصة .واحلقيقة َّ
أن العلوم االجتامعية تعاين أزمة معرفية حادةُ ،مس ِّببها الرئيس هو

جهازها املفاهيمي الذي تستخدمه يف مقاربتها خمتلف الظواهر اإلنسانية واالجتامعية.

ويأيت يف مقدمة هذه املفاهيم التي طاهلا النقد املعريف ،مفهوم اإلنسان الذي ُي َعدُّ املفهوم

املركزي لكل نظرية أو دراسة اجتامعية .ويكشف احلفر املعريف عن هذا املفهوم يف العلوم
وأن موضوع الدراسة ُي ِ
أن لكل حقل معريف فيها مفهومه اخلاص لإلنسانَّ ،
االجتامعية َّ
سهم

يف حتديد ماهيته ،وتنبني عليه طبيعة املنهج الذي ُيمكِّننا من دراسته؛ إذ يرى االقتصاديون

مثالًَّ -أن اإلنسان حيوان اقتصادي ،وتراه العلوم السياسية حيوان ًا سياسي ًا ،ويراه علامء
((( دكتوراه يف علم االجتامع ،أستاذ حمارض يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،جامعة سطيف ،2اجلزائر.
الربيد اإللكرتوينhalim-bacha@hotmail.fr :
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االجتامع حيوان ًا اجتامعي ًا .وهكذا نحصل عىل مفاهيم ُمتعدِّ دة لإلنسان ،خيتص كل حقل

كونات اإلنسان ،إال َّ
أن هذا التعدُّ د املفاهيمي الظاهري خيفي وراءه
معريف منها بجزء من ُم ِّ

كوناته
مبادئ معرفية مشرتكة ،مثل :النظر إىل اإلنسان يف ُب ْعده املادي اخلالص ،واستبعاد ُم ِّ
الروحية والعاطفية والرمزية.

فإنا
وبالرغم من االختالفات املعرفية بني العلوم االجتامعية يف حتديد مفهوم اإلنسانَّ ،

تنهل مجيع ًا من نموذج معريف واحد ،تُشكِّل رؤية َ
العال املادية-العلامنية منطلقه امليتافيزيقي،
ٍ
ومتعال عن هذا
فيختزل عنارص الوجود يف ال ُب ْعد احليس-املادي ،ويلغي كل ما هو متجاوز

َ
العال الطبيعي .وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
فإن العلوم
الوجود املرئي ،ويضع اإلنسان يف مقابل
االجتامعية وفروعها املختلفة تنطوي عىل تضمينات هذا النموذج املعريف الذي ن َِس ُمه هنا
بالوضعاين (الدنياين) ،والذي تتم َّثل أهم مبادئه األساسية يف اآليت :اإلنسان ماهية عقالنية
ال صلة له َ
بعال الغيبيات ،وأخالقه بال ديانات ،وعالقاته اإلنسانية بال ترامحيات.

لقد هيمن النموذج املعريف الدنياين عىل الباحثني يف العلوم االجتامعية ،فاختزل اإلنسان
-بوصفه ظاهرة كونية فريدة -يف جانبه املادي-العضوي ،وأقىص أبعاده األُخرى إقصاء

كلي ًا؛ ما جعله ُيم ِّثل اإلطار املرجعي ملفهوم اإلنسان يف العلوم االجتامعية .وقد صاغت

وجهت
هذا النموذج بعض الدراسات العلمية والفلسفية يف املجال التداويل الغريب ،التي َّ
اليوم -انتقادات معرفية حادة للرؤية التجزيئية واالختزالية ملفهوم اإلنسان ،م ِنادي ًة
ُ

برضورة تأسيس بديل هلذا املفهوم ،تكون الرؤية الرتكيبية أحد منطلقاته املركزية.

َ
وبنا ًء عىل هذا املنظور النقديَّ ،
للعال كفيلة بتأسيس نموذج بديل
فإن الرؤية التوحيدية
عن النموذج املعريف الدنياينَ ،و َس ْمناه يف هذا البحث بالنموذج االئتامين ،ت ِ
ُسهم مبادئه املعرفية

وسع ًا ملراتب الوجود بحيث
يف تأسيس مفهوم بديل لإلنسان يف العلوم االجتامعية ،ويكون ُم ِّ

تشمل َ
كم ً
ال مراتب األخالق بوصلها بأخالق التزكية ،و ُمسدِّ د ًا للعقالنية
عال األلوهية ،و ُم ِّ

تم ًام للعالقات اإلنسانية بالعالقات الرتامحية؛ لذا نسعى يف
التجريدية بالوحي اإلهلي ،و ُم ِّ
هذه املداخلة العلمية إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
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 كيف ُف ِصل بني الدِّ ين ومفهوم اإلنسان يف النموذج املعريف الدنياين يف العلوماالجتامعية الغربية؟

 -ما املصادر املعرفية هلذا النموذج املعريف؟

 -ما املبادئ الناظمة ملفهوم اإلنسان يف النموذج املعريف الدنياين؟

 -ما الصيغ املعرفية األربع التي َأ َّسست ملفهوم اإلنسان يف العلوم االجتامعية؟

 كيف السبيل إىل إعادة الوصل بني الدِّ ين ومفهوم اإلنسان يف النموذج املعريف االئتامينيف العلوم االجتامعية البديلة؟

 -ما املصادر واألسس التي يقوم عليها هذا النموذج املعريف؟

 -ما املبادئ املعرفية الناظمة ملفهوم اإلنسان يف النموذج املعريف االئتامين؟

أوالً :النموذج الدنياين؛ كيفية الفصل بني الدِّ ين ومفهوم اإلنسان يف العلوم
االجتامعية
 -1مفهوم اإلنسان يف النموذج الدنياين (املصادر املعرفية ،واملبادئ املنهجية):

إذا كانت العلامنية تقوم عىل مبدأ فصل الدِّ ين عن السياسةَّ ،
فإن الدنيانية تقوم عىل

أساس فصل الدِّ ين عن اإلنسان يف العلوم؛ إذ فصلت العلوم االجتامعية بني الدِّ ين ومفهوم
التقص
اإلنسان ،و َأ َّسست ملفهوم اإلنسان الطبيعي اخلايل من كل قيمة غيبية .ويكشف
ّ
العلمي َّ
أن الوضعية (الدنيانية) ترتقي إىل مرتبة براديغم علمي ،حكمت املامرسات العلمية
يف جمال دراسة الظواهر االجتامعية واإلنسانية ،وي ِ
مكننا وسم هذا النموذج املعريف بالنموذج
ُ
الدنياين ،الذي تشكَّل فيه مفهوم اإلنسان عن طريق ثالثة مصادر معرفية مركزية:
أ -فلسفة التنوير ومفهوم اإلنسان األنواري:

استلهمت العلوم االجتامعية مفهوم اإلنسان من فلسفة التنوير .وكام هو معلومَّ ،
فإن

اإلنسان األنواري يقع عىل طرف النقيض من اإلنسان الديني املسيحي؛ هذا اإلنسان الذي

وأسس ملقوالته املعرفية اعتامد ًا
أصبح ُيم ِّثل مرجعية ذاته ،ومل يعد خيضع ِّ
ألي سلطة دينيةَّ ،
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عىل ثنائية العقل واحلواس .و ُي َعدُّ تعبري كانط أكثر التعبريات إيضاح ًا هلذه الرؤية؛ إذ قال:

َّ
"إن بلوغ األنوار هو خروج اإلنسان من القصور الذي هو مسؤول عنه ،والذي يعني عجزه

عن استعامل عقله دون إرشاد الغريَّ .
وإن املرء نفسه مسؤول عن حالة القصور هذه عندما

يكون السبب يف ذلك ليس نقص ًا يف العقل ،بل نقص يف احلزم والشجاعة يف استعامله دون
إرشاد الغري".

)(1

وقد قصد كانط بقوله" :دون إرشاد الغري" استبعا َد الدِّ ين بوصفه مصدر ًا للمعرفة،

وجه ًا روحي ًا لإلنسان" .فقد كان تقليد الفكر الغريب بر ّمته ،ومن ضمنه فلسفة األنوار،
و ُم ِّ

ُيركِّز عىل استقاللية الفكر البرشي وحريته وقدرته عىل إطالق األحكام من دون ْ
أن يغفل

دور األهواء واملصالح واألحكام القبلية يف النفسية البرشية ،ونحن نقرأ ُمؤ َّلف ًا ملاكس فيرب

أو إلميل دوركايم إال ونلمس فيه حضور الفكر ال َكنْتي الذي ال يني ُيشدِّ د عىل العقالنية
واستقاللية الكائن البرشي".

)(2

ب -العلوم الطبيعية ومفهوم اإلنسان الطبيعي:

تأ َّثرت العلوم االجتامعية يف مسريهتا األُوىل بمناهج العلوم الطبيعية ،وسعت إىل
حماكاهتا ،وحاولت جاهد ًة ْ
ُسوي يف دراسة اإلنسان بينه وبني بقية الكائنات احلية األُخرى،
أن ت ِّ

َفأ َّسست النـزعات التجريبية املتزايدة يف َ
عال الطبيعة ملقوالت جديدة ،مثل مفهوم اإلنسان
الطبيعي الذي نُظِر إليه بوصفه جزء ًا من الطبيعة .يقول بوبر يف ذلك" :فيتجه الباحثون يف

علم من العلوم االجتامعية إىل االشتغال باملسائل املنهجية .والكثري من مناقشاهتم حول هذه
املسائل يدور وقد اجتهوا بأبصارهم إىل مناهج العلوم املزدهرة ،وبخاصة العلوم الطبيعية".

)(3

((( إمانويل ،كانط .ما هي األنوار؟ ،ترمجة :حممود بن مجاعة ،تونس :دار حممد عيل للنرش ،ط2005 ،1م،
ص.85
((( ريمون ،بودون .أبحاث يف النظرية العامة يف العقالنية :العمل االجتامعي واحلس املشرتك ،ترمجة :جورج
سليامن ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،ط2010 ،1م ،ص.30-29
((( بوبر ،كارل .عقم املذهب التارخيي :دراسة يف مناهج العلوم االجتامعية ،ترمجة :عبد احلميد صربة ،مرص:
دار املعارف1959 ،م ،ص.9
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التحوالت االقتصادية والسياسية للمجتمعات الغربية:
ت-
ُّ

تق َّلبت العلوم االجتامعية يف مفهومها لإلنسان أطوار ًا عديدة ،بدء ًا باإلنسان التنويري،

التحوالت االجتامعية واالقتصادية
وانتها ًء باإلنسان الفائق .وقد نجمت هذه التق ُّلبات عن
ُّ
التي خربهتا املجتمعات الغربية ،والتي سامهت يف التأسيس ملفهوم اإلنسان الغريب.

"فاأليديولوجية احلداثية التي ترتبط بالصيغة ذات اخلصوصية التارخيية للتحدي الغريب مل

تنترص فقط يف جمال األفكار مع فلسفة التنوير ،فقد سادت أيض ًا يف املجال االقتصادي ،حيث
أخذت صورة الرأساملية ،وهي التي ي ِ
)(1
مكن اختزاهلا إىل اقتصاد السوق ،وإىل الرتشيد".
ُ
ؤسسة ملفهوم اإلنسان يف النموذج املعريف الدنياين
الـم ِّ
وانبثقت عن هذه املصادر الثالثة ُ

أربعة مبادئ معرفية هلذا املفهوم يف العلوم االجتامعية ،نبسط الكالم فيها عىل النحو اآليت:
 -إنسان بال غيبيات:

أن هذا َ
ينهض هذا املبدأ عىل فكرة مركزية مفادها َّ
العال ال حيوي إال اإلنسان والطبيعة،

ويتضمن اإللغاء الكيل َ
لعال الغيب بإنكار اآلمرية اإلهلية؛ إذ حدث نوع من التالزم بني هناية
َّ

التفكري الديني وميالد اإلنسان احلديث يف املجتمعات الغربية" .فنهاية امليتافيزيقا ليست
سوى الوجه السلبي حلدث أكثر تعقيد ًا بكثري ،قد طرأ عىل الفكر الغريب ،وهذا احلدث هو
ظهور اإلنسان (2)".بيد َّ
أن هذا النفي لآلمرية اإلهلية أفىض إىل إبداهلا بآمرية ُأخرى :إنسانية،
أو طبيعية ،أو ثقافية.

 -عقالنيات بال روحانيات:

تأسيس ًا عىل مبدأ إلغاء اآلمرية اإلهليةُ ،ي َعدُّ اإلنسان ماهية عقالنية خالصة ،و ُين َظر إىل

تضمن هذا املبدأ نفي ًا كلي ًا لطبيعة
العقل بوصفه األداة املثىل يف صياغة العلوم واملعارف .وقد َّ

تصور ثنائية اجلسم والروح التي
فتم
التحول من ُّ
ُّ
اإلنسان الروحية يف العلوم االجتامعيةَّ ،

((( توران ،آالن .نقد احلداثة ،ترمجة :أنور مغيث ،مرص :املركز القومي للرتمجة1997 ،م ،ص.47
((( ميشيل ،فوكو .الكلامت واألشياء ،ترمجة :مطاع الصفدي ،بريوت :مركز اإلنامء القومي1990 ،م،
ص.263
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تصو ٍر لثنائية بني اجلسم
كانت -يف ما مىض -قاعدة فكرية لإلنسان من أجل فهم ذاته "إىل ُّ
من ناحية ،وبني النفس أو العقل أو الوعي أو املنطق ،أو َس ِّمها ما شئت من ناحية ُأخرى".

)(1

وأصبحت للعقل وظيفة تتم َّثل يف توحيد اإلنسان بالكون ،كام كانت تفعل قب ً
ال فكرة اخللق

الديني "املرتبطة غالب ًا بالطبيعة أكثر من كوهنا معارضة هلا ،وذلك ْ
بأن تسمح للفكر وللفعل

البرشيني ْ
أن يامرسا تأثريمها عىل الطبيعة من معرفة واحرتام قوانينها دون اللجوء إىل الوحي

وال لتعاليم الكنيسة".

)(2

 -أخالق بال إيامنيات:

يرتتَّب عىل املبدأين السابقني وجود إنسان ذي أخالق دنيانية؛ أي أخالق ال يكون

الدِّ ين مصدرها الرئيس .وكام قال كانطَّ ،
ؤسسة عىل
فإن "األخالق ،من جهة ما ،هي ُم َّ
مفهوم اإلنسان ،بام هو كائن حر ،ولكن هو بذلك حتديد ًا ُم ِ
لزم نفسه بنفسه من خالل العقل
بقوانني ال مرشوطة ،هي ال حتتاج ال إىل فكرة كائن آخر فوق اإلنسان حتى يعرف واجبه،

)(3
ؤسسها العقل اإلنساين،
وال إىل دافع آخر غري القانون نفسه حتى يالحظه ".إنَّا أخالق ُي ِّ
والتغي دائ ًام ،وت ِ
ُسهم السياقات االجتامعية والثقافية يف
أو العقل املجتمعي ،وتتميز بالتبدُّ ل
ُّ

إكساهبا املرشوعية يف كل مرحلة تارخيية.
 -عالقات اجتامعية بال ترامحيات:

ال حتتكم العالقات االجتامعية بني اإلنسان وأخيه اإلنسان إىل رشيعة دينية ،أو قيمة

أخالقية ،أو مثال أعىل ،وإنَّام تقوم عىل فكرة العقل العمومي ،من خالل االلتزام بالترشيعات

تتحول من طابعها الرحيم إىل طابعها التعاقدي ،لتصبح
القانونية؛ ما جعل هذه العالقات
َّ

أي مضمون روحي .وقد وصف باومان اإلنسان هنا بقوله" :إنَّه
عالقات إنسانية خالية من ِّ
((( نروبرت ،إلياس .جمتمع األفراد ،ترمجة :هاين صالح ،سوريا :دار احلوار للنرش والتوزيع2014 ،م،
ص.144
((( توران ،نقد احلداثة ،مرجع سابق ،ص.36
((( كانط ،إمانويل .الدين يف حدود جمرد العقل ،ترمجة :فتحي املسكيني ،بريوت :جداول للنرش والتوزيع،
ط2012 ،1م ،ص.45
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إنسان بال صفات ،إنسان احلداثة الباكرة الذي نضج حتى أصبح إنسان ًا بال روابط".

)(1

وغدت حتى مشاعره النفسية ،مثل الفرح ،منفصلة عن الناس اآلخرين" .أ ّما عملية
االنفصال يف مراقبة اآلخرين ومراقبة نفسه ،فقد تأ َّطرت يف موقف ثابت ،وأيقظت يف
)(2
املراقب بثباهتا إحساسه باالنفصال واالستقالل عن كل الكائنات األُخرى".

 -2الصيغ األربع ملفهوم اإلنسان يف النموذج الدنياين يف العلوم االجتامعية
الغربية:
لقد جت َّلت املبادئ اآلنف ذكرها يف أربع صيغ رئيسة ،أحاطت إحاطة كلية بمفهوم

اإلنسان يف النموذج املعريف الدنياين يف العلوم االجتامعية الغربية ،والقت رواج ًا يف خمتلف

فروع العلوم االجتامعية؛ فال نكاد نجد عل ًام من علومها إال ويذكرها يف متونه النظرية
واملفاهيمية .وبالرغم من النقد الذي طاهلا يف األزمنة احلديثة ،وأبان عجزها عن تفسري
الظواهر االجتامعية واإلنسانيةَّ ،
وتصوراهتا ملفهوم اإلنسان حتظى بالقبول
فإن مقارباهتا
ُّ
والتقدير ،وهي ال تزال راسخة يف واقع املامرسات البحثية.
أ -الصيغة العقالنية ملفهوم اإلنسان عند ماكس فيرب:
 -إنسان بال غيبيات:

اشت ُِهر فيرب بمقولة" :نـزع الطابع السحري عن َ
العال" التي خ َّلدهتا الفلسفة احلديثة؛ إذ

أن" :مصري عرصنا الذي يتميز بالعقلنة والتع ّقل ،واملتميز خاصة بنـزع السحر عن َ
رأى َّ
العال،
قد أ ّدى إىل هدم القيم العليا السامية ،وسحبها من احلياة العامة ،لتجد هلا مكان ًا يف مملكة احلياة
الصوفية املفارقة ،أو يف أخوية العالقات املبارشة املتبادلة بني أشخاص معزولني (3)".وقد

احلب السائل ،ترمجة :حجاج أبو جرب ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش،
((( زجيمونت ،باومان.
ُّ
ط2018 ،1م ،ص.109
((( نروبرت ،جمتمع األفراد ،مرجع سابق ،ص.138
((( فيرب ،ماكس .العلم والسياسة بوصفهام حرفة ،ترمجة :جورج كتورة ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،ط،1
2011م ،ص.203
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قصد فيرب من "نـزع الطابع السحري عن َ
العال" إلغا َء اآلمرية اإلهلية ،وتغييب اهلل عن إدارة
َ
ثم "فصل الطبيعة عن اهلل ،والتمييز عنها ،بحيث ال يرى اإلنسان بعد ذلك يف الطبيعة
العالَّ ،
للترصف يف الطبيعة بحرية ،واستخدامها َوفق
أي أثر للخلق اإلهلي .وبذلك ينفتح لإلنسان
َّ
ُّ
حاجاته وغاياته".

)(1

ودعا فيرب إىل حمو َ
تصورات اإلنسان ومت ُّثالته؛ فاإلنسان يف األزمنة
عال الغيب من
ُّ
َ
بالعال الواقعي احليس ،والتغايض عن العوامل الغيبية التي مل يعد هلا
احلديثة ُمطا َلب باالهتامم
مكان بيننا ،واإلقرار هبيمنة الرأساملية التي ح َّلت َّ
حمل اإلله يف الرتاث الديني" .الرأساملية
هي ِدين تع ُّبدي حمض ،وقد تكون أكثر ِدين تع ُّبدي عىل اإلطالق ،فال يشء فيها يكتسب
أمهيته دون ْ
أن يكون يف عالقة مبارشة بالعبادة ،وال عقيدة خمصوصة فيها وال الهوت ،من
ذلك تكتسب النفعية صبغتها الدينية".

)(2

لقد استبدَ لت الرأساملية اإلله الدنيوي الذي ُيع َبد عن طريق ممارسة االقتصاد بمفهوم

اإلله املسيحي الذي تُقدَّ م له الشعائر" .ومفهوم اإلله إذا مل يعد هو ذلك اإلله التقليدي عند
املسيحيني وأيض ًا عند لوثر ،والذي ي ِ
مكن الوصول إليه من خالل اإليامن وممارسة الصالة،
ُ

فقد أصبح مع كالفني يعتمد يف الوصول إليه عىل آليات مادية ورشوط تقنو اقتصادية إلنتاج
عمل جاد وآليات روحية".

)(3

أن الغاية النهائية التي ُو ِجد من أجلها اإلنسان يف هذا َ
وأكَّد فيرب َّ
العال تتم َّثل يف مراكمة

رأس املال؛ إذ قال" :فواجب كل فرد هو زيادة رأسامله ،باعتبار ذلك غاية بذاته (4)".وهلذا

عوقات التقدُّ م
أصبح معتنقو الدِّ ين الرأساميل ينظرون إىل الدِّ ين املسيحي بوصفه أحد ُم ِّ
(((
(((
(((
(((

العطاس ،سيد حممد نقيب .مداخالت فلسفية يف اإلسالم والعلامنية ،ترمجة :حممد الطاهر امليساوي،
ماليزيا :املعهد العاملي للفكر واحلضارة اإلسالمية2000 ،م ،ص.44
"الرأساملية بوصفها دين ًا :بني فالرتبنيامني وماكس فيرب" ،ترمجة :جهاد سليم ،عدد ،23جملة إدراكات
سياسية2006 ،م .متوافر عىل الرابط اآليت.http: //alaalam.org/ar/translations-ar/item :
إكرام ،عدنني .سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيرب ،بريوت :منتدى املعارف2012 ،م،
ص.198
فيرب ،ماكس .األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية ،ترمجة :حممد عيل مقلد ،بريوت :مركز اإلنامء
القومي ،د.ت ،ص.28
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اإلنساين .يقول فيرب يف ذلك" :فاألفراد املشبعون حالي ًا بروح الرأساملية عادة ال مبالني ،إذا
مل نقل معادين للكنيسةّ .
إن االهتامم التَّقوي باجلنة ال يغوي كثري ًا هذه الكائنات الفاعلة،

فالدِّ ين يف نظرهم وسيلة النتزاع الناس من األعامل الدنيوية".

)(1

 -عقالنيات بال روحانيات (الرتشيد العقالين):

َّ
إن جوهر الفعل اإلنساين ينبثق من طبيعة عقالنية خالصة ،اختص هبا الغرب من دون
األُمم األُخرى ،وهي العامل الرئيس يف نشأة الرأساملية .يقول فيرب يف ذلك" :غري َّ
أن الغرب،
يف األزمنة احلديثة ،شهد وحده شك ً
ال آخر من الرأساملية ،هو التنظيم العقالين الرأساميل
)(2
حل ّر (شكلي ًا) ،وهو ما ال نجده يف أماكن ُأخرى إال يف شكل بدايات مشهودة".
للعمل ا ُ

وتتم َّثل هذه العقالنية يف قدرة اإلنسان عىل اإلفادة من الوسائل واألدوات التقنية

يف اهليمنة عىل الطبيعة ،والتحكُّم فيها .يقول فيرب" :فرتتبط عقالنية اليوم ،بشكل أسايس،

بإمكانية تقدير العوامل التقنية األكثر أمهية ،ممّا يعني َّأنا ترتبط بالسامت اخلاصة بالعلم
احلديث ،ال سيام بعلوم الطبيعة عىل أساس الرياضيات والتجريب العقالين (3)".وقد

وصفت مدرسة فرانكفورت هذه العقالنية باألداتية التي تقوم عىل كفاءة الوسيلة يف حتقيق

قصد بذلك أخالقية الوسائل أو رشعيتها ،وإنَّام املقصود هو كفاءة الوسائل يف
الغاية ،وال ُي َ

حتقيق األهداف املرسومة.

ّ
وتتجل هذه العقالنية يف املامرسات االجتامعية الدنيوية التي ُيثبِت اإلنسان فيها عدم
ألي قوى قهرية غيبية" .فالتحصيل املتنامي والعقلنة ال يعنيان أبد ًا معرفة عامة
خضوعه ِّ

أن نعرفْ ،
متنامية لرشوط احلياة التي نحيا يف كنفها ،بل يعني ذلك شيئ ًا آخر خمتلف ًا ،هو ْ
وأن
أن يكون لنا اإلرادةْ ،
نعتقد أنَّنا نستطيع يف كل حلظة؛ رشط ْ
أي
أن نربهن لذاتنا عدم وجود ِّ

قوة رسية أو غري مرئية قادرة من حيث املبدأ عىل التدخل يف سري احلياة ،بل السيطرة عىل كل
َّ
التكهن هبا".
األشياء من خالل
ُّ

(((
(((
(((
(((

)(4

املرجع السابق ،ص.38
املرجع السابق ،ص.9
املرجع السابق ،ص.11
فيرب ،العلم والسياسة بوصفهام حرفة ،مرجع سابق ،ص.171
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إذن ،مل تعد هناك صلة بني العلم والدِّ ين ،وباتت املوضوعية العلمية تقتيض استبعاد الدِّ ين
من كل أنامط التفكري اإلنساين؛ "فلقد بات العلم يف أيامنا هذه ِحرفة تقوم عىل االختصاص،

وهي دعوة ختدم قيام وعي ذايت ومعرفة بالعالقات املوضوعية ،وليست نعمة أو وحي ًا تل ّقاها
ٍ
)(1
تم الفصل بصورة هنائية بني الدِّ ين
راء أو نبي هبدف حتقيق اخلالص ".وعىل هذا ،فقد َّ
والعلوم ،بام يف ذلك فصل الدِّ ين عن العلوم االجتامعية ،وأصبح الدِّ ين أشبه باألسطورة التي

أنتجتها اإلنسانية ،وغدا ممكن ًا إخضاعه للدراسة باستخدام املنهج العلمي الوضعي.
 -أخالقيات الواجب املهني:

اتَّكأ فيرب عىل مفهوم أخالق الواجب عند كانط .ونظر ًا إىل انشغاله بنشأة الرأساملية ،التي

طورها إىل أخالق الواجب
رأى فيها الديانة اجلديدة التي اعتنقتها املجتمعات الغربية؛ فقد َّ
أن يعي بهْ ،
يتعي عىل الفرد ْ
وأن يظل واعي ًا
املهني ،قائالً" :فكرة الواجب املهني ،بوصفه ُّ
تعهد ًا َّ

لـمتأ ِّمل
إزاء مضمون نشاطه املهني ،سواسية أ ّي ًا كانت طبيعته ،سواسية وباألخص إن الح ُ

غري ُمتح ِّيز أنَّه حمض تثمري لطاقة شغله ،أو فقط ملمتلكاته املادية (باعتبارها رأس مال)َّ ،إنا
الفكرة عينها التي تعطي األخالقيات االجتامعية للثقافة الرأساملية طابعها املميز".

)(2

وتقوم األخالق املهنية عىل ال ُب ْعد الدنيوي؛ إذ مل تعد للعمل اإلنساين عالقة َ
بعال الغيب،

و ُيؤكِّد فيرب ذلك بقولهَّ :
تصور رتابة الفردوس التقية ليس ممّا يستهوي طبعهم املجبول
"إن ُّ

ب املبادرة إال بام َق َّل؛ كام َّ
إن الدِّ ين يبدو هلم سبي ً
ال إلبعاد الناس عن العمل عىل
وح ِّ
عىل الكدِّ ُ

أرض هذه الدنيا (3)".بيد أنَّه يوجد أمر جديد أصيل" ،أال وهو تثمني القيام بالواجب يف سياق

مهنة دنيوية باعتباره أسمى مضمون تكتسبه ُب ْغية تأكيد الذات أخالقي ًا عىل اإلطالق".

)(4

((( املرجع السابق ،ص.197
((( فيرب ،ماكس .مقاالت يف سوسيولوجيا الدين :الثقافة الربوتستانتية ،ترمجة :منري الفندري ،بريوت :املنظمة
العربية للرتمجة ،ط2015 ،1م ،ص.53
((( املرجع السابق ،ص.69
((( املرجع السابق ،ص.85
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واألخالق املهنية ال صلة هلا بالدِّ ين ،وإنَّام أساسها الصيغ التعاقدية التي تربط اإلنسان
وج ْز ٍر ،بحسب
العامل باملؤسسات التي يشتغل فيها .وقد عرفت هذه األخالق حركة َمدٍّ َ

ؤسسة عىل عقالنية
ألنا ُم َّ
كل سياق تارخيي واجتامعي ،ومتيزت بخضوعها للتغيري والتبديل؛ َّ
قارة ثابتة.
مادية ،ال عىل مرجعية َّ

 -العالقات االجتامعية التعاقدية:

حتول جذري
أ ّدى انتشار الرأساملية -بوصفها أسلوب ًا ثقافي ًا يف املجتمعات الغربية -إىل ُّ

يف شبكة العالقات االجتامعية؛ إذ أصبحت هذه العالقات ختضع ملبدأ العقالنية األداتية،

وجه فعله حتقيق ًا لغرض معني ،وباالستعانة
"فيقوم الشخص بفعل عقالين غائي عندما ُي ِّ

بوسيلة ُمدَّ دة ،وأم ً
ال يف بلوغ نتائج جانبية بعينها ،يقوم يف ذلك باملوازنة بصورة عقالنية ما
بني الوسيلة والغاية ،وكذلك بني الغايات والنتائج املصاحبة ،وأخري ًا بني الغايات املختلفة

فيام بينها".

)(1

ويف هذا السياق ،احتقر فيرب الفعل الغائي ،ورأى َّ
ؤسس ألفعال غائية؛ ما
أن الدِّ ين ُي ِّ

جيعلها أفعاالً غري عقالنيةَّ ،
وأن هذا النمط من الفعل اإلنساين ينترش يف املجتمعات التقليدية
التي تسودها العالقات االجتامعية املبارشة والطوعية بدالً من العالقات التعاقدية التي ُت َعدُّ
إحدى مزايا املجتمعات احلداثية.

واعتقد فيرب أنَّه من الرضوري إخضاع العالقات االجتامعية ملبدأ التعاقدات؛ فالعالقة

اإلنسانية مل تعد ختضع للعالقة املبارشة" ،وحمتوى املعنى الذي يكون عالقة اجتامعية بصورة
دائمة ي ِ
مكن ْ
أن يصاغ يف مبادئ يتوقع املشرتكون من هذا الرشيك أو ذلك احلفاظ عليها
ُ
بصورة متوسطة ومقاربة للمعنى ،ويقومون هم من جانبهم بتوجيه فعلهم تبع ًا هلا (بصورة

متوسطية وتقريبية) .وتزداد احتامالت ْ
أن يكون الوضع كذلك كلام كان للفعل املعني يف
توجه عقالين ،سواء كان عقالني ًا غائي ًا ،أو عقالني ًا قي ًام (2)".وهذا ما نالحظه
صورته العامة ُّ
((( فيرب ،ماكس .مفاهيم أساسية يف علم االجتامع ،ترمجة :صالح هالل ،مرص :املركز القومي للرتمجة ،ط،1
2015م ،ص.55
((( املرجع السابق ،ص.58

279

يف املجتمعات اإلنسانية احلديثة؛ إذ أصبحت كل العالقات اإلنسانية خاضعة ملبدأ التعاقد
القانوين ،مثل :عقود العمل ،وعقود الدراسة ،وعقود اإلعالم والنرش ،وعقود البيع
والرشاء؛ حتى َّ
إن العالقات اإلنسانية احلميمية ،مثل العالقة الزوجية ،أصبحت خاضعة

العمل وأصحاب املؤسسات االقتصادية ،حيث يشار يف هذا
كأنا عالقة بني ّ
للتعاقد املدينَّ ،
التعاقد إىل الكلفة االقتصادية ،واملسامهة املادية التي ُيقدِّ مها كل طرف ،يف حني ُت َعدُّ األبعاد

العاطفية والروحية فيه ثانوية هامشية.

ب -الصيغة االقتصادية ملفهوم اإلنسان عند كارل ماركس:
 -إنسان بال غيبيات (ثنائية اإلنسان والطبيعة):

نالت عبارة ماركس" :الدِّ ين أفيون الشعوب" شهرة يف أغلب املجاالت التداولية ،حني

قال" :الدِّ ين زفرة املخلوق املضطهد ،روح عامل ال قلب له ،كام أنَّه روح الظروف االجتامعية
التي ُط ِرد منها الروح؛ إنَّه أفيون الشعوب (1)".ونستشف من هذه العبارة إنكار ًا كلي ًا لآلمرية
جمرد
اإلهلية؛ فقد ر َّد ماركس الدِّ ين إىل جمموعة من الظروف االجتامعية واالقتصادية ،ورأى أنَّه َّ

ابتكار إنساين" .اإلنسان يصنع الدِّ ين ،وليس الدِّ ين هو الذي يصنع اإلنسان يقين ًاَّ ،
إن الدِّ ين هو
وعي الذات والشعور بالذات لدى اإلنسان الذي مل جيد بعدُ ذاته ،أو الذي فقدها".

)(2

لقد اعتقد ماركس أنَّه ال وجود يف هذا الكون إال لثنائية اإلنسان والطبيعةَّ ،
وأن

التاريخ اإلنساين يبدأ حلظة انفصال اإلنسان عن الطبيعة" .اإلنسان هو َ
عال اإلنسان ،الدولة
َ
ألنام بالذات
واملجتمع .وهذه الدولة وهذا املجتمع ينتجان الدِّ ين ،الوعي املقلوب
للعال؛ َّ

)(3
َ
ثم أشاعته يف
عال مقولب ".إذن ،فالدِّ ين أنتجته الدولة التي تديرها الطبقة املهيمنةَّ ،
املجتمع بأدوات خمتلفة مثل املدرسة ،وهلذا جيب علينا إخضاع الدِّ ين للنقد؛ كي نصل إىل

اإلنسان الكامل" .فنقد الدِّ ين يؤول إىل هذا التعليمَّ :
أن اإلنسان هو الكائن األسمى بالنسبة

((( ماركس ،كارل ،وإنجلز ،فردريك .حول الدين ،ترمجة :ياسني حافظ ،بريوت :دار الطليعة ،ط،2
1981م ،ص.34
((( املرجع السابق ،ص.33
((( املرجع السابق ،ص.33
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لإلنسان؛ أي إىل األمر القطعي ،أمر اإلطاحة بجميع العالقات االجتامعية التي جتعل من

اإلنسان كائن ًا ما هناُ ،مستب َعد ًا ،خمذوالًُ ،مت َقر ًا".

)(1

ورأى ماركس َّ
التحرر من رغبة أجسادنا؛ إذ "تعترب جسدنا
أن املسيحية تدعونا إىل
ُّ
ورغباتنا أمور ًا غريبة عنّا ،هي إنَّام أرادت ْ
ألنا كانت تعترب
أن ُت ِّررنا من التحديد بالطبيعة؛ َّ

َّ
أن طبيعتنا اخلاصة ليست جزء ًا من أنفسنا (2)".وهناُ ،يؤكِّد ماركس ال ُب ْعد الطبيعي لإلنسان،
وينفي ال ُب ْعد الروحي أو ال ُب ْعد العاطفي عن هوية اإلنسان ،بل يرى َّ
أن الديانة املسيحية تضع

من خالل تعاليمها -حاجز ًا بيننا وبني الطبيعة؛ با ِّدعائها السيطرة عىل رغباتنا التي ُت َعدُّشيئ ًا أصي ً
ال يف ذواتنا.
 -عقالنيات بال غيبيات (العقالنية املادية):

أن اإلنسان كائن مادي ينتمي إىل َ
عال الطبيعةَّ ،
اعتقد ماركس َّ
وأن "معارضة العقل

الـمقدَّ س هو قتل الفكر احلر بواسطة اخلرافة؛ َّ
ألن الروح القدس الذي يتحدث
بالكتاب ُ

الـمقدَّ س ال يوجد خارجناَّ .
إن الروح القدس الذي هو العقل بالضبط ،اإليامن،
عنه الكتاب ُ

ليس إال جتسيد العقل يف اإلنسان ...بفضل هذا اإليامن ،بفضل العقل الذي أصبح ح ّي ًاُ ،يؤ ِّله
اإلنسان نفسه ،ويتقدس ،ويتطهر (3)".ومنطوق هذا التعريف أنَّه ال يوجد أساس عقالين

لإليامنَّ ،
وأن الدِّ ين هو من ابتكار العقل اإلنساين الذي و َّلده من وحي ظروفه املادية.

أن الوعي مسألة ذاتية تتع َّلق باإلدراك اإلنساين ،يرى ماركس َّ
وبينام يعتقد الفالسفة َّ
أن

والتصورات
الوعي هو انعكاس مبارش للظروف املادية التي حتيط باإلنسان؛ "فإنتاج األفكار
ُّ

والوعي خمتلط بادئ األمر بصورة مبارشة ووثيقة بالنشاط املادي والتعامل املادي بني البرش،

فهو لغة احلياة الفعليةَّ .
التصورات واألفكار ،والتعامل الفكري بني البرش ،تظهر هنا عىل
إن
ُّ

اعتبارها مظهر ًا مبارش ًا لسلوكهم وأفعاهلم املادية (4)".وعىل هذاَّ ،
فإن املعرفة ما هي إال ترمجة

(((
(((
(((
(((

املرجع السابق ،ص.40
ماركس ،كارل ،وإنجلز ،فردريك .األيديولوجيا األملانية ،ترمجة :فؤاد أيوب ،بريوت :دار الفارايب ،ط،1
2016م ،ص.324
ماركس ،وإنجلز ،حول الدين ،مرجع سابق ،ص.87
ماركس ،وإنجلز ،األيديولوجيا األملانية ،مرجع سابق ،ص.38
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حرفية للرشوط االقتصادية واالجتامعية؛ "فإنتاج األفكار والتم ُّثالت والوعي يرتبط ،قبل

كل يشء ،بصورة مبارشة وصحيحة ،بنشاط البرش املادي وتعاملهم املادي ،إنَّه لغة احلياة

الواقعية (1)".ومنطوق هذا القول َّ
أن املعرفة ال عالقة هلا بالعقالنية ،وأنَّا تتو َّلد من جمموعة

عي.
الظروف املادية التي تسيطر عىل أحد املجتمعات اإلنسانية ضمن سياق تارخيي ُم َّ
 -أخالق بال إيامنيات:

رأى ماركس َّ
أن األخالق الدينية املسيحية تورث النذالة؛ "فاملبادئ االجتامعية

للمسيحية تدعو إىل التخاذل ،واحتقار الذاتَّ ...إنا تدعو إىل السوقة الذليلة (2)".وقد أكَّد

َ
َّ
وأنا تستخدم اخلطاب
أن الطبقة الربجوازية هي املسؤولة عن الفساد األخالقي
للعالَّ ،

الديني يف تسويغ استغالهلا للطبقة العاملة" ،فال تبقي عىل أ َّية عالقة ُأخرى بني اإلنسان

واإلنسان سوى عالقة املصلحة الرصفة ،واإللزام القايس بالدفع فور ًا .لقد أغرقت أقدس

تفاعالت الوجد الديني ،واحلمية الفروسية ،ورقة الربجوازية الصغرية الرخيصة يف صقيع

جمرد قمة تبادل".
احلساب األناينَّ ،
وحولت الكرامة الشخصية إىل َّ

)(3

والرشط الالزم لألخالق عند ماركس هو احلرية؛ أي عدم خضوع اإلنسان إلنسان
"ألن الكائن اإلنساين ال ي ِ
مكن ْ
َّ
أن يعترب
آخر مثله ،مهام عال شأنه االجتامعي أو الديني؛
ُ

نفسه مستق ً
ال ما مل يكن سيد نفسه ،كام أنَّه ال يكون سيد نفسه إال عندما َيدين بوجوده إىل

ذاته .فاإلنسان الذي يعيش متطف ً
ال يدرك ذاته ككائن تابع ،إال أنَّني عندما أحيا متام ًا عىل

فضل شخص آخر ،فإنَّني ال أدين له باستمرار حيايت وحدها ،بل خلقها (4)".ويرى ماركس

َّ
الـمؤكِّد لذات اإلنسان ،وأنَّه يرتقي إىل مفهوم العبادة يف الالهوت
أن العمل هو اجلوهر ُ
الديني" .العمل هو التعبري الذايت لإلنسان .إنَّه التعبري عن قواه الذهنية واجلسمية الفردية.

(((
(((
(((
(((

ماركس ،وإنجلز ،حول الدين ،مرجع سابق ،ص.57
املرجع السابق ،ص.64
ماركس ،كارل ،وإنجلز ،فردريك .البيان الشيوعي ،ترمجة :العفيف خلرض ،بريوت :منشورات اجلمل،
2015م ،ص.61
املرجع السابق ،ص.85
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ففي هذا التقدُّ م لفعاليته احلقيقية ،يقوم اإلنسان بتطوير ذاته ،ويصري ذاته".

)(1

وقد اعتقد ماركس َّ
أن مفهوم اإلنسان هو من اخرتاع الفالسفة واأليديولوجيني

والالهوتينيَّ ،
أي حال من األحوال ،وهي ما
وأن الشيوعيني "ال ُي ِّ
بشون باألخالق يف ِّ

بش به شتنر عىل نطاق واسع جد ًاَّ .إنم ال يطرحون عىل البرش املطلب األخالقي :أح ّبوا
ُي ِّ

بعضكم ،ال تكونوا أنانيني ...وعىل النقيض من ذلك ،فهم يدركون جيد ًا َّ
أن األنانية ،مثلها

مثل التفاين بالضبط ،هي يف ظروف ُمدَّ دة ،شكل رضوري للتوكيد الذايت لألفراد".

)(2

أن األخالق هي من طبيعة ماديةَّ ،
والقصد من هذا القول َّ
وأن اإلنسان أوجدها للتخفيف

من حدَّ ة الرصاع االجتامعيَّ ،
وأن ماركس َي ُعدُّ ها إحدى أدوات تزييف الوعي االجتامعي،
وبخاصة األخالق الدينية.

 -الرصاع جوهر العالقات االجتامعية:

يقود رصاع اإلنسان مع الطبيعة إىل السيطرة عليها عن طريق األدوات التقنية ،وحياول

اإلنسان -باألسلوب نفسه -السيطرة عىل احلياة االجتامعية عن طريق الرصاع االجتامعي؛

"فالعالقة بني اإلنسان والطبيعة كانت تُستب َعد من التاريخ ،األمر الذي يرتتَّب عليه التضاد
التصور للتاريخ مل يتمكنوا ْ
بني الطبيعة والتاريخ .ونتيجة ذلكَّ ،
أن يروا
فإن أنصار هذا
ُّ
يف التاريخ إال األحداث التارخيية والسياسية الكربى ،والرصاعات الدينية ،وخمتلف

الرصاعات النظرية ،ومل يكن هلم ُبدٌّ بصورة خاصة ،يف كل حقبة تارخيية ،من املشاطرة يف

َو ْهم هذه احلقبة (3)".وهلذا ،فقد ساد احلياة االجتامعية منطق الرصاع االجتامعي بني أفرادها

كونة هلا.
الـم ِّ
واجلامعات االجتامعية ُ

ورأى ماركس َّ
أن التاريخ يبدأ حلظة رصاع اإلنسان مع اإلنسان عىل ملكية األرض،

التصور الديني الذي يفرتض َّ
أن "اإلنسان الديني هو اإلنسان البدائي الذي
وهذا ينايف
ُّ
((( إريك ،فروم .مفهوم اإلنسان عند ماركس ،ترمجة :حممد سيد رصاص ،سوريا :دار احلصاد للنرش
والتوزيع ،ط1998 ،1م ،ص.57
((( ماركس ،وإنجلز ،األيديولوجيا األملانية ،مرجع سابق ،ص.314
((( املرجع السابق ،ص63
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ينطلق منه التاريخ كله ،وأنَّه ليضع يف خميلته اإلنتاج الديني لألوهام يف مكان اإلنتاج الفعيل
لوسائل الوعي ،وجلوهر احلياة بالذات".

)(1

وأكَّد ماركس َّ
أن نوع العالقات االجتامعية حمكوم بالطبقة االجتامعية املهيمنة يف كل

مرحلة تارخيية؛ "فأفكار الطبقة السائدة هي األفكار السائدة أيض ًا يف كل حقبة تارخيية،

يعني َّ
أن الطبقة التي هي القوة املادية السائدة يف املجتمع هي يف الوقت ذاته القوة الفكرية
السائدةَّ .
تترصف بوسائل اإلنتاج املادي متلك يف الوقت ذاته اإلرشاف عىل
إن الطبقة التي
َّ
وسائل اإلنتاج الفكري (2)".وهلذا ،فـ"ليس تاريخ كل جمتمع إىل يومنا هذا سوى تاريخ

ؤجل انفجار الرصاع االجتامعي يف املجتمع هو الوعي الزائف
رصاع الطبقات (3)"،وما ُي ِّ

هيمن عليها ،و ُي َعدُّ الدِّ ين أحد
الـم َ
الذي تنرشه الطبقات املهيمنة يف صفوف الطبقات ُ

أشكال الوعي الزائف الذي تستخدمه الطبقات املهيمنة يف إحكام سيطرهتا عىل املجتمعات

اإلنسانية؛ حتقيق ًا ملصاحلها االقتصادية.

ت -الصيغة االجتامعية ملفهوم اإلنسان عند إميل دوركايم:
 -إنسان بال غيبيات (ثنائية اإلنسان واملجتمع):

رأى دوركايم أنَّه ال وجود لكائن فوق طبيعيَّ ،
وأن الناس يرمزون إىل ما يعتقدونه من

األرواح بأشياء ُمع َّينة يف احلياة االجتامعية؛ "فاحلال َّ
أن االعتقاد يف الروح ،ككل املعتقدات
الدينيةُ ،يطابِق شيئ ًا واقعي ًا؛ متثيل رمزي للعالقة بني الفرد واملجتمع ،فالروح هي ذلك

اجلزء من املجتمع املوجود داخل الفردَّ ،إنا السلطة األخالقية للمجتمع ،التي ُت َعدُّ املرجع
املوضوعي الكامن خلف فكرة الروح".

(((
(((
(((
(((

)(4

املرجع السابق ،ص.64
املرجع السابق ،ص.69
ماركس ،وإنجلز ،البيان الشيوعي ،مرجع سابق ،ص.45
راولز ،آن وارفيلد .نظرية املعرفة عند دوركهايم ضمن كتاب الدين واملجتمع ونظرية املعرفة :قراءات
معارصة يف أعامل إميل دوركايم ،ترمجة :حسن احجيج ،ملف بحثي :مؤسسة مؤمنون بال حدود،
2015م ،ص.99
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واعتقد دوركايم َّ
أن احلياة الدينية بدأت بتقديس اإلنسان لبعض احليوانات أو النباتات،
وغريها من املوجودات الطبيعية؛ ما يعني َّ
أن فكرة اإلله املفارق للوجود هي ابتكار إنساين
والتغيات التي حلقت باملجتمعات اإلنسانية عىل َم ِّر األزمنة التارخيية؛
التطورات
ظهر مع
ُّ
ُّ
"ففي األصل مل تكن هناك آهلة مميزة عن َ
العال ،أو عىل األصح ،مل يكن هناك آهلة ،بل كائنات
ُمقدَّ سة ،من غري ْ
الـمقدَّ سة التي تتحىل هبا ،عىل أ َّية حقيقة خارجية ،تعترب
أن حتتمل الصفة ُ
مصدر ًا هلا؛ فحيوانات أو نباتات النوع الذي يتخذ طوط ًام تكون موضوع العبادة ،ولك َّن هذا
ال يعني َّ
أن هناك أص ً
ال من نوع خاص جاء هيبها من اخلارج طبيعتها اإلهلية (1)".وهبذا ألغى
دوركايم فكرة اآلمرية اإلهلية إلغا ًء كلي ًا ،واستبدل هبا آمرية الضمري اجلمعي؛ إذ قال" :فمن
اخلداع للنفس القول بوجود ذات ُأخرى ي ِ
مكن ْ
أن تؤدي نفس املهمة ،كافرتاض األلوهية،
ُ
وربام اقتىض هذا املسلك نحو َمن اختار بني اهلل واملجتمعَّ ...
إن أمر هذا االختيار هيمني كثري ًا؛
)(2
فإن ال أرى يف األلوهية غري املجتمع وقد استحال إىل صورة وتفكري عىل ٍ
نحو رمزي".
ّ
 -عقالنيات بال غيبيات (نحو عقالنية جمتمعية):

نظر دوركايم إىل العقل بوصفه مفهوم ًا مجعي ًا ،ورأى َّ
أن املجتمع هو مصدر العقالنية،
وأنَّه ال وجود لعقالنية فردانية" .فكان دوركايم ُيؤكِّد عىل َّ
أن مقوالت الفهم تترسب إىل
عقول األشخاص الفرديني ،بطريقة صادقة جتريبي ًا ،أثناء املامرسات االجتامعيةَّ (3)"،
وأن
ؤسسة للعقالنية مصدرها املجتمعات اإلنسانية .فدوركايم يقولَّ :
"إن
الـم ِّ
املبادئ الكربى ُ
مبادئ العقل يكمن أصلها بكامله يف جتربة القوى األخالقية الناجتة عن املشاركة يف بعض
املامرساتَّ (4)"،
وإن اإلنسان "يشتمل عىل كائنني :كائن فردي أساسه اجلسم ،يكون جماله
عب فينا عن أسمى حقيقة ،يف معناها الفكري واألخالقي،
الفعل ... ،وكائن اجتامعي ُي ِّ
ي ِ
)(5
مكننا معرفتها من خالل املالحظة ،أال وهي املجتمع".
ُ
(((
(((
(((
(((
(((

دوركايم ،إميل .يف تقسيم العمل االجتامعي ،مالحظات حول املجتمعات املهنية ،ترمجة :حافظ اجلاميل،
بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،ط2015 ،1م ،ص.359
دوركايم ،إميل .الفلسفة وعلم االجتامع ،ترمجة :حسن أنيس ،مرص :املكتبة اإلنجلو مرصية ،ط،1
1966م ،ص.91
راولز ،نظرية املعرفة عند دوركهايم ،مرجع سابق ،ص.12
املرجع السابق ،ص.38
املرجع السابق ،ص.129
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 -أخالق بال إيامنيات (األخالق االجتامعية):

اعتقد دوركايم َّ
أن مصدر األخالق هو املجتمع ،ال الدِّ ين والعقل؛ "فاملجتمع هو نفسه

يف احلقيقة الذي أنشأ هذه الفردية األخالقية التي تعني عبادة الفرد ،فاملجتمع هو الذي َس َّن
نظام هذه العبادة ،وهو الذي صنع من اإلنسان إهل ًا ،وهو نفسه الذي صار بعدُ عبد ًا هلذا

اإلله (1)".وهذا يعني َّ
أن املجتمع يشغل الوضعية نفسها التي يشغلها اإلله يف الديانات؛ إذ
وي ِب األفراد بالقهر والعقاب عىل اخلضوع هلا.
رشع القيم والقواعد األخالقيةُ ،
ُي ِّ
ورأى دوركايم َّ
أن األخالق ُت ِّسد الوحدة املعنوية بني الضامئر اإلنسانية يف املجتمع؛

"فالعالقات األخالقية هي عالقات بني الضامئر ،وليس هناك ما خيرج عن نطاق ضمريي،
ويعلو عليه ،وخيرج عن نطاق ضامئر األفراد اآلخرين من البرش ،ويعلو عليهم ،إال كائن

واحد ذو ضمري ،وهو املجتمع (2)".وقد زعم َّ
أن لكل مجاعة إنسانية أخالق ًا م ُدَّ دة حتديد ًا

واضح ًا ،فقال" :ولكل شعب يف فرتة ُمع َّينة من تارخيه أخالق خاصة تسوده".

)(3

وعَدَّ

املجتمع الغاية الرفيعة لكل نشاط أخالقي؛ "فهو أوالً :يتجاوز نطاق مشاعر الفردية ،وهو

يف نفس الوقت ،ذو شأن سا ٍم رفيع ،بالنسبة هلذه املشاعر ،وهو ثاني ًا :يملك كل خصائص
السلطة األخالقية ،التي من شأهنا ْ
أن تفرض االحرتام فرض ًا".

)(4

 -التعاون جوهر العالقات االجتامعية:

تصوره العضوي للمجتمعَّ -
أن العالقات االجتامعية بني
رأى دوركايم -من خالل ُّ

األفراد حيكمها مبدأ التعاون الذي يأخذ الطابع احلتمي بينهمَّ ،
وأن التقسيم االجتامعي

عزز هذه الوحدة التعاونية من خالل حاجة األفراد املادية بعضهم إىل بعض؛ لذا،
للعمل ُي ِّ
فإن "تقسيم العمل هو املصدر األسايسْ ،
َّ
إن مل يكن الوحيد ،للتعاون االجتامعي".

(((
(((
(((
(((
(((

)(5

دوركايم ،الفلسفة وعلم االجتامع ،مرجع سابق ،ص.100
دوركايم ،إميل .الرتبية األخالقية ،ترمجة :السيد حممد بدوي ،مرص :املركز القومي للرتمجة ،ط2017 ،1م،
ص.60
دوركايم ،الفلسفة وعلم االجتامع ،مرجع سابق ،ص.73
املرجع السابق ،ص.94
دوركايم ،يف تقسيم العمل االجتامعي ،مالحظات حول املجتمعات املهنية ،مرجع سابق ،ص.89
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واعتقد دوركايم َّ
أن املجتمع يسوده التعاون االجتامعي املادي الذي يشمل خمتلف

الـمشكِّلة للنسق االجتامعي" .وهناك تعاون اجتامعي ينشأ عن وجود عدد من
الوحدات ُ

حاالت الوجدان املشرتكة بني كل أفراد املجتمع الواحد ...ويتع َّلق اجلزء الذي خيص التعاون
أن التعاون االجتامعي ُي ِ
يف االندماج االجتامعي العام (1)".وأكَّد َّ
سهم يف عملية االندماج
االجتامعي لألفراد يف املجتمعَّ ،
رسخ العالقات االجتامعية التعاونية
وأن الضمري اجلمعي ُي ِّ
بني األفرادَّ ،
وأن املجتمعات اإلنسانية انتقلت من طور العالقات االجتامعية القائمة عىل
التعاون التضامني إىل طور العالقات االجتامعية القائمة عىل التعاون اآليل.
ث -الصيغة السيكولوجية ملفهوم اإلنسان عند سيجموند فرويد:
 -إلغاء اآلمرية اإلهلية؛ اإلنسان واإلله األب (عقدة أوديب):

اشت ُِهر فرويد بمقولة" :الدِّ ين مرض نفيس أصاب اإلنسانية يف مرحلتها التارخيية

البدائية"؛ إذ قال" :تقودنا أبحاثنا إىل االستنتاج َّ
بأن الدِّ ين ما هو إال عصاب تشكو منه

بي "الفحص
اإلنسانية (2)".والعصاب من دون استثناء هو نتاج اضطرابات جنسية ،وقد َّ

التحلييل النفيس للفرد بمنتهى اجلالء َّ
أن إله كل إنسان منوط بموقفه إزاء بيئته املادية ،ويتنوع
وأن اإلله ليس صميمه سوى ٍ
ويتبدل طرد ًا مع هذا املوقفَّ ،
أب ذي مكانة أكثر رفعة".

)(3

فال وجود إلله إال يف خميلة اإلنسان البدائي" ،والطوطم بصفة عامة حيوان من
احليوانات التي يؤكل حلمها ،وغري م ٍ
ؤذ ،أو بالعكس خطر ومهاب اجلانب ،ويف النادر عبارة
ُ

)(4
تطورت
عن نبات أو قوة طبيعية (مطر ،ماء) تربط بينها وبني اجلامعة صلة خاصة".
ثم َّ
َّ

هذه الطوطمية" ،وتقدَّ مت باجتاه أنسنة الكائن املعبود .فقد ح َّلت َّ
حمل احليوان اإلله إنسانية

((( املرجع السابق ،ص.129
((( فرويد ،سيجموند .موسى والتوحيد ،ترمجة :جورج طرابييش ،بريوت :دار الطليعة ،ط1986 ،4م،
ص.69-68
((( فرويد ،سيجموند .الطوطم واحلرام ،ترمجة :جورج طرابييش ،بريوت :دار الطليعة ،ط1997 ،2م،
ص.192
((( املرجع السابق ،ص.10
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ال خيفى علينا أصلها الطوطمي (1)".وهذا يعني بوضوح َّ
أن فرويد أنكر إنكار ًا كلي ًا فكرة
األلوهية التي عرفتها املجتمعات اإلنسانية كلها ،وزعم َّ
أن هذه الفكرة قد نجمت عن

ختيالت نفسية ،واضطرابات جنسية يف العمر الباكر من تاريخ اإلنسانية.

أن اإلله ُيم ِّثل العالقة اجلنسية املضطربة بني األب وابنه؛ إذ َّ
ورأى فرويد َّ
إن "فعلة كل

يشء ترتد إىل العالقة بني االبن واألب .فاهلل هو أب موقر معظم ،واحلنني إىل األب هو
ِ
)(2
وتطورت من حالة
ثم ظهرت الديانات،
َّ
جذر احلاجة الدينية ".وهلذا استُبدل األب باإللهَّ ،
طوطمية إىل حالة الديانات التوحيدية واملذاهب الدينية التي زعم فرويد َّأنا مجيع ًا أوهام "ال
سبيل إىل إقامة الربهان عليها ،وال ي ِ
أي إنسان عىل ْ
مكن ْ
أن َي ُعدَّ ها صحيحة ،وعىل
أن ُير َغم ُّ
ُ
أن ي ِ
)(3
ؤمن هبا".
ْ ُ
وهذا التحليل النفيس لفرويد يقودنا إىل "نفي اهلل وكل مثل أعىل أخالقي؛") (4إذ نستشف

من كالمه أنَّه ال وجود لإللهَّ ،
وأن كل ما فعلته اإلنسانية خالل مسريهتا التارخيية هو حتويل
الطوطم -بوصفه ابتكار ًا ديني ًا من طرف اإلنسان البدائي -إىل إله مفارق للوجود العيني،

ولك َّن فرويد يف مقابل إنكاره اآلمرية اإلهلية ،ابتكر اآلمرية الالشعورية ،حيث خيضع كل

ُفس به كل سلوكياته ،كأنَّه استبدل
إنسان ملبدأ الالشعور ،الذي عَدَّ ه املبدأ الوحيد الذي ن ِّ
اإلله الذي حيكم اإلنسان من الداخل ُم َّث ً
ال يف الالشعور باإلله الذي حيكمه من اخلارج.
 -عقالنيات بال غيبيات (العقالنية الالواعية):

اعتقد فرويد َّ
أن العقالنية التي يتغنّى هبا الفالسفة تفتقر إىل أساس نفيس يدعمها؛ فسلوك

اإلنسان ال خيضع للعقالنية التجريدية ،بل َّ
إن معظم سلوكياته ختضع للعقالنية الالشعورية

التي ُي َعدُّ املكبوت ُم ِّركها الدينامي؛ "فاملكبوت هو عىل الدوام ال شعور وال واع .وكم كانت
(((
(((
(((
(((

فرويد ،موسى والتوحيد ،مرجع سابق ،ص.118
فرويد ،سيجموند .مستقبل الوهم ،ترمجة :جورج طرابييش ،بريوت :دار الطليعة ،ط1998 ،4م،
ص.31
فرويد ،الطوطم واحلرام ،مرجع سابق ،ص.33
فرويد ،مستقبل الوهم ،مرجع سابق ،ص.51
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األمور ستبدو بسيطة لو كانت القضية قابلة ْ
ألن تعكس ،ولو كان الفارق يف الصفات بني

الوعي والالوعي يتطابق مع هذا التمييز :االنتامء إىل األنا ،واالنتامء إىل املكبوت".

)(1

أن تقويض الدِّ ين يكون بالتحليل السيكولوجي له ،فقالَ " :من يرغب يف ْ
ورأى فرويد َّ
أن

يطرد الدِّ ين من حظرية حضارتنا األوروبية ،فلن يستطيع وصوالً إىل مبتغاه إال بمساعدة نظام

مذهبي آخر ،يتلبس من البداية مجيع سامت الدِّ ين السيكولوجية :القداسة ،والرصامة ،وعدم

)(2
الحظ هنا َّ
أن فرويد قد استبدل
التسامح ،وحظر أعامل الفكر؛ ذود ًا عن حياضه".
والـم َ
ُ

بالدِّ ين الالهويت الدِّ ين اإلنساينَّ ،
وأن السيكولوجيا -من وجهة نظره -تقوم مقام الدِّ ين نفسه،
فتجيب عن األسئلة الغامضة التي يطرحها اإلنسان ،وتساعده عىل مواجهة الغرائز التي تستبدّ

(هو) نفيس جمهول وال
به ،والتي ال يستطيع العقل اإلنساين جماهبتها؛ "فالفرد باعتباره أنَّه ُ
شعوري ،ويوجد عىل سطحه (أنا) الذي نام من نواته جهازه اإلدراك احليس".
ّ

)(3

 -أخالق بال إيامنيات (األخالق السيكولوجية):

أن عقدة أوديب هي مصدر األخالقَّ ،
اعتقد فرويد َّ
وأن هذه العقدة جت َّلت يف عمليات

أقرهتا الديانات يف املجتمعات؛ "فالتقييدات احلرمية (التحريمية) ليست شيئ ًا
التحريم التي َّ

واحد ًا والتحظريات اخللقية أو الدينية اخلالصة .فهي ال تُر ّد إىل أمر إهلي ،بل تفرض نفسها

من تلقاء نفسها (4)".ورأى َّ
أن معظم األخالق قد نشأت يف أثناء رحلة التغ ُّلب عىل عقدة

أوديب" .إن احلرامني االثنني لطوطمية ،اللذين هبام تبدأ األخالق اإلنسانية ،ال يتعادالن

يف القيمة السيكولوجية ،فوحده املوقف التوقريي من احليوان الطوطمي يرتكز عىل حوافز
وجدانية ،فاألب قد مات ،وما دام قد مات ،فلم يعد ثمة عملي ًا يشء ي ِ
)(5
مكن فعله".
ُ
َّ
(((
(((
(((
(((
(((

فرويد ،موسى والتوحيد ،مرجع سابق ،ص.133
فرويد ،مستقبل الوهم ،مرجع سابق ،ص.71
فرويد ،سيجموند .األنا واهلو ،ترمجة :حممد عثامن نجايت ،مرص :دار الرشوق ،ط1982 ،4م ،ص.41
فرويد ،الطوطم واحلرام ،مرجع سابق ،ص.32
املرجع السابق ،ص.188
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سمى الوازع
الـمتو ِّلد من عقدة أوديب؛ فقد نشأ -بحسب فرويد -ما ُي ّ
ونتيج ًة للندم ُ

األخالقي لدى اإلنسان" .سينهض الدِّ ين عىل أساس الشعور بالذنب والندامة؛ وستنهض

األخالق عىل أساس رضورات هذا املجتمع من جهة ُأوىل ،وعىل أساس احلاجة إىل التفكري

الـمتو ِّلدة عن الشعور بالذنب من اجلهة الثانية (1)".إذن ،مصدر األخالق هو املجتمع الذي
ُ

ؤسس ملفهوم األنا األعىل عند اإلنسان ،وهذه األخالق تنشأ -يف نظر فرويد -بسبب
ُي ِّ
سمى الضمري األخالقي.
خوف اإلنسان من السلطة اخلارجية املجتمعية؛ ما ُيو ِّلد لديه ما ُي ّ

"لقد رسم األنا األعىل للجامعة املتحرضة ُم ُثله العليا ،وطرح مطالبه .ومن بني هذه املطالب
مطالب تتصل بالعالقات بني الناس فيام بينهم ،ونخصها يف مصطلح :علم األخالق".

)(2

وقد زعم فرويد َّ
أن اللذة هي الغاية القصوى التي ُب ِعثت ألجلها اإلنسانية ،فقال" :مبدأ

اللذة دون غريه هو الذي ُيدِّ د هدف احلياة ،ويتحكَّم من البدء بعمليات اجلهاز النفيس .ومع

ذلك يقف الكون قاطب ًة من برناجمه موقف اخلصام والتحدي".

)(3

ِ
ورأى َّ
ستخدم ًة يف ذلك السلطة القهرية،
أن احلضارة جاءت لتقييد اللذة اإلنسانيةُ ،م

وهبذا يكون فرويد قد نـزل باإلنسان إىل املرتبة الطينية (الرتاب) بلغة الرتاث اإلسالمي،

أي توق لالرتقاء يف َ
عال الروح.
وسدَّ أمامه َّ
َ

 -العدوانية جوهر العالقات االجتامعية:

أن اإلنسان عدواين بطبيعته السيكولوجية ،خالف ًا للدِّ ين الذي يرى َّ
اعتقد فرويد َّ
أن
ِ
اإلنسان خري بطبعه ،فقال" :صحيح َّ
يصمون آذاهنم
أن أولئك الذين ُي ْؤثرون حكايات اجلن ّ
حني نُحدِّ ثهم عن ميل اإلنسان الفطري إىل األذية ،والعدوان ،والتدمري ،وبالتايل إىل القوة
والوحشية".

(((
(((
(((
(((

)(4

فرويد ،الطوطم واحلرام ،مرجع سابق ،ص.191
فرويد ،سيجموند .قلق يف احلضارة ،ترمجة :جورج طرابييش ،بريوت :دار الطليعة ،ط1982 ،1م،
ص.114
املرجع السابق ،ص.23
املرجع السابق ،ص.84
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ومن َث َّمَّ ،
فإن األخالق التي و َّلدهتا اإلنسانية نجمت عن عدم قدرة اإلنسان عىل حتقيق

َ
العال اخلارجي ،ترفع يف األنا األعىل
عدوانيته يف الواقع االجتامعي" .فالعداوة ،أي رفض

ّ
متسك ضمريه
قوة الضمري األخالقي إىل درجة بالغة السمو .فام ذاك
َّ
احلظ سيتم لإلنسانَّ ،
بأهداب احللم والتسامح ،وغفر الكثري من األشياء ،ولكن ما ْ
إن حتدق باإلنسان مصيبة حتى
قرب خطاياه".
ينكفئ عىل ذاته ،و ُي ِّ

)(1

ولذلك ،يسود املجتمعات اإلنسانية نوع من العالقات االجتامعية العدوانية؛ "فليس

حلب ،الذي يزعم الزاعمون
اإلنسان بذلك الكائن الط ّيب السمح ،ذي القلب الظمآن إىل ا ُ

أنَّه ال يدافع عن نفسه إال متى هوجم ،وإنَّام هو عىل العكس كائن تنطوي معطياته الغريزية
أن احلضارة ت ِ
عىل قدر ال يستهان به من العدوانية (2)".وهلذا رأى فرويد َّ
ُسهم يف احلدِّ من

عدوانية العالقات االجتامعية ،وتعمل عىل تنظيمهاْ .
"فإن مل تقم مثل هذه املحاولة ،خضعت
للتعسف الفردي ،وبعبارة ُأخرى ،ت ّ
َول تنظيمها الفرد األقوى
تلك العالقات االجتامعية
ُّ
)(3
جسامني ًا عىل ٍ
نحو خيدم مصاحله اخلاصة ودوافعه اجلنسية الغريزية".

ثاني ًا :النموذج االئتامين؛ إعادة الوصل بني الدِّ ين ومفهوم اإلنسان يف العلوم
االجتامعية البديلة
َّ
إن املآزق املعرفية التي تعانيها العلوم االجتامعية الغربية دفعت العديد من الباحثني يف

خمتلف حقول املعرفة إىل طرح بدائل معرفية ومنهجية هلا ،وذلك بإعادة النظر يف جهازها
املفاهيمي .و ُي َعدُّ مفهوم اإلنسان أحد املفاهيم التي طاهلا النقد املعريف واملنهجي ،وت ِ
ُظهر

الدراسات النقدية َّ
أن نقد مفهوم اإلنسان وصياغة بديل له يتط َّلب تفكيك النموذج

املعريف الوضعي (الدنياين)؛ ُب ْغية طرح نموذج جديد .وهلذا نعتقد َّ
أن الوصول إىل مفهوم
)(4
ربرات
الـم ِّ
اإلنسان البديل يكون بتأسيس النموذج املعريف االئتامين ،وأنَّه توجد مجلة من ُ

(((
(((
(((
(((

املرجع السابق ،ص.92
املرجع السابق ،ص.72
املرجع السابق ،ص.49
أشار طه عبد الرمحن يف كتابيه" :روح الدين" و"بؤس الدهرانية" إىل الفلسفة االئتامنية ،و ُأسسها،
ومنطلقاهتا؛ لذا ي ِ
مكننا استثامرها معرفي ًا يف تأسيس النموذج االئتامين يف العلوم االجتامعية.
ُ
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سوغات التي تدفعنا إىل تبنّي هذا النموذج؛ إلعادة التأسيس ملفهوم اإلنسان يف العلوم
والـم ِّ
ُ
ِ
االجتامعية البديلة ،والتي ُيمكن إمجاهلا يف ما يأيت:
األول :االنخراط املعريف مع التيارات الفلسفية يف نقد مفهوم
سوغ املعريف َّ
الـم ِّ
أُ -

اإلنسان يف العلوم االجتامعية ،وطرح بديل ملفهوم اإلنسان انطالق ًا من الرؤية
َ
َّ
حتيه
للعال .فكام هو معلوم" ،يشعر اإلنسان احلديث أنَّه َق ِلق،
التوحيدية
وبأن ُّ
يزداد ،ويعمل ،و ُيكافِح ،إال أنَّه ُي ِ
درك مغموم ًا معنى العبث فيام تع َّلق بنشاطاته.
وبينام تزداد سيطرته عىل الطبيعة ،يشعر بالعجز يف حياته الفردية ويف املجتمع".

)(1

سوغ األخالقي الثاين :اآلفات اخلُ ُلقية التي حلقت باإلنسان نتيجة استخدام
الـم ِّ
بُ -
تعرضت له القيم الدينية
التقنية وتطبيقاهتا .وقد زاد األمر سوء ًا اإلقصاء املمنهج الذي َّ

يف املجال التداويل الغريب؛ "فاإلرضار باألخالق الدينية ْ
إن إقصا ًء ،أو استيال ًء ،أواستبداالً -ما لبث ِ
َ
للعال؛ ذلك
أن انعكست آثاره السلبية عىل النظام العلمي التقني

َّ
أن هذا النظام مل يبلغ مراده من وراء قطع صلته هبذه األخالق ،أال وهو حتصيل كامل
والترصف ،بل إنَّه صار ال يقدر عىل ْ
أن يمنع
السيادات الثالث :التن ُّبؤ ،والتحكُّم،
ُّ
)(2
ٍ
مسار َت ُّفه األخطار واألهوال من كل جانب".
نفسه من االنجرار التدرجيي إىل

وبنا ًء عىل هذا الرضر املادي ،نرى َّ
أن القيم اإلسالمية كفيلة بإعادة رأب الصدع
األخالقي الذي تعرفه اإلنسانية املعارصة؛ "فمستقبل اإلنسانية القلق عىل املدى املنظور
ره ٌن بنجاح األُ َّمة اإلسالمية يف إصالح مناهجها ،وتقديم النموذج اإلسالمي احلي ،الذي
ُيقدِّ م البديل للحضارة الغربية املعارصة ،وذلك بام يمنحه لإلنسان من غائية الوجود املقنعة،
وما ُيقدِّ مه لإلنسانية من االستقرار االجتامعي والسالم واألمن العاملي".

)(3

((( إريك ،فروم .اإلنسان من أجل ذاته :بحث يف سيكولوجية األخالق ،ترمجة :حممود منقذ اهلاشمي ،ط،2
2007م ،ص.38
((( عبد الرمحن ،طه .سؤال األخالق :مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،بريوت :املركز الثقايف
العريب ،ط2000 ،1م ،ص.123
((( أبو سليامن ،عبد احلميد .قضية املنهجية يف الفكر اإلسالمي ،بريوت :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
1989م ،ص.54
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سوغ اإلنساين الثالث :مشاركة بقية العقول اإلنسانية يف صياغة مفهوم بديل
الـم ِّ
تُ -
لإلنسان يف العلوم االجتامعية ،عل ًام أنَّه ي ِ
مكننا االستثامر يف الرتاث العريب اإلسالمي
ُ
لصياغة هذا املفهوم البديل؛ رشط عدم االنفصال عن الرشوط التارخيية والسياقات
شك يف َّ
االجتامعية .وال َّ
أن هذا التأسيس تثمر معه دراسات وأبحاث علمية تتجاوز

مفهوم اإلنسان يف النموذج الدنياين ،وتنتقل -بحسب طه عبد الرمحن -من اإلنسان

األبرت إىل اإلنسان الكوثر“ .أ ّما اإلنسان الكوثر فهو ،بخالف اإلنسان األبرت ،ال
يكتفي ْ
بأن يستثمر كل قواه وملكاته ،إحساس ًا ووجدان ًا ،خياالً وعقالً ،ذاكرة وإرادة،

كوناته ،بل أيض ًا يذهب هبذا االستثامر للقوى والتحقيق
ُ
وي ِّقق خمتلف إمكاناته و ُم ِّ
)(1
لإلمكانات إىل أقصاها ...كل ذلك يورثه القدرة عىل ْ
أن ُي ِّقق التكامل لذاته".

 -1مصادر النموذج االئتامين املعرفية:
أ -رؤية َ
العال التوحيدية:

ُت َعدُّ هذه الرؤية األساس امليتافيزيقي للنموذج املعريف االئتامين ،وتقوم عىل فكرة

اآلمرية اإلهلية؛ إذ نجد فيها َّ
أن اهلل يقوم يف مركز عايل الوجود بالذات" ،وكل األشياء
األُخرى ،اإلنسانية وغري اإلنسانية ،خملوقات له ،وإذ ذاك فهي بحدِّ ذاهتا منـزلة منه يف

تراتبية الوجود بصورة مطلقةَّ ...
إن كلمة اهلل من وجهة داللية هي "الكلمة-املركز" العليا
يف معجم القرآن".

)(2

َ
العال التوحيدية؛ "ألنَّه اإلجابة الكونية الفطرية
و ُي َعدُّ التوحيد املبدأ الرئيس لرؤية
السوية لل ُب ْعد الروحي لإلنسان يف فهم ذاته مبتد ًأ ومآالً ،وهو سقف املنطق اإلنساين يف

فهم أبعاد احلياة والوجود ،وما وراء احلياة والوجود (3)".قال تعاىل﴿ :ﭡﭢﭣﭤﭥ

((( عبد الرمحن ،طه .من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،بريوت :املؤسسة العربية للفكر واإلبداع ،ط،1
2016م ،ص.41
((( ازيوتوسو ،توشيهيكو .اهلل واإلنسان يف القرآن :علم داللة الرؤية القرآنية للعامل ،ترمجة :هالل حممد جهاد،
بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،ط2007 ،1م ،ص.128-127
((( أبو سليامن ،عبد احلميد .الرؤية احلضارية الكونية القرآنية ،بريوت :دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع
والرتمجة ،ط2009 ،1م ،ص.115
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ﭦﭧﭨ﴾ ]الشورى ،]11 :وقال سبحانه﴿ :ﭐﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ﴾ [النمل.]64 :

والرؤية التوحيدية هي مبدأ كل معرفة إنسانية ،والقصد من هذا ،كام قال الفاروقي:
"اإلقرار َّ
بأن اهلل تعاىل هو احلق ،وأنَّه واحد أحد ال رشيك له .ويستبطن هذا اإلقرار وجوب

البت يف كل خالف ،ويف كل ٍّ
شك ،أنَّه سبحانه وتعاىل ،وبأنَّه ال دعوى تستعيص عىل
أمر ِّ
ألن تعرفَّ ،
بأن احلقيقة قابلة ْ
والبت القاطع فيها .فالتوحيد إقرار َّ
وأن بوسع اإلنسان
املعايرة
ِّ
ْ
أن يصل إليها".

)(1

َ
العال التوحيدية يف إنسان التزكية؛ ذلك َّ
ّ
أن التوحيد هو احلقيقة املركزية
وتتجل رؤية

يف هذا الوجود" ،وهي حقيقة تستمد قيمتها من ذاهتا ،وغريها من احلقائق إنَّام يصدر عنها.
والكون كله خاضع بالفطرة ملقتضيات التوحيد ،فإذا أراد اإلنسان ْ
أن ينسجم مع فطرة

الكون ،فال ُبدَّ له ْ
ويتوجه إىل اهلل وحده بالعبادة (2)".وتقع عىل إنسان التزكية مهمة
أن يتزكّى،
َّ
الترصف فيه عبث ًا.
االستخالف واإلعامر الكوين ،إىل جانب مسؤوليته عن الكون ،وعدم
ُّ

ويرتتَّب عىل ذلك مبدأ املحافظة عىل الكون وموجوداته ،والتعامل معها بصورة أخالقية.

َ
العال التوحيدية عىل نوع من العالقات اإلنسانية القائمة عىل اإلعامر
وتنهض رؤية

اخلريي للكون؛ فاإلنسان الذي يؤمن بوحدانية اهلل جيد الوحدانية والعبودية أمرين متالزمني،
"يرتبطان ارتباط ًا مبارش ًا ،وجيعالن اإلنسان ملتزم ًا بتعليامت الوحي القرآين يف االتِّصاف
بالتقوى ،وإقامة جمتمع العدل واإلخوة اإلنسانية ،وأداء أمانة االستخالف ،وتوظيف طاقاته

يف إعامر الكون وبناء احلضارات (3)".وتسود املجتمع اإلنساين الذي تنشده الرؤية التوحيدية

ألي منهم تدمري موجوداته الكونية؛
روح اإلخاء اإلنساين ،وحيكم العدل أفراده ،وال حيق ٍّ

فهم ُمك َّلفون باحلفاظ عليها ،من باب تأدية األمانة التي محلوها.

((( الفاروقي ،إسامعيل راجي .التوحيد ومضامينه عىل الفكر واحلياة ،ترمجة :السيد عمر ،األردن :املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي2010 ،م ،ص.90
((( ملكاوي ،فتحي حسن .منهجية التكامل املعريف ،مقدمات يف املنهجية اإلسالمية ،األردن :املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،ط2011 ،1م ،ص.251
((( ملكاوي ،فتحي حسن .منظومة القيم العليا ،التوحيد والتزكية والعمران ،األردن :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،ط ،1ص.23
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ب -الفلسفة االئتامنية:

ُت َعدُّ الفلسفة االئتامنية اإلطار الفلسفي املرجعي للنموذج املعريف االئتامين ،فإذا كانت
َّ
"فإن الفلسفة االئتامنية تنبني عىل العقل
املجرد وحده،
الفلسفة الدهرانية تُو ِّظف العقل
َّ
املجرد وعوائق العقل املسدد .ويتضح هذا التفاوت العقيل بني
املؤيدُ ،مت َِّقي ًة مفاسد العقل
َّ
الفلسفة االئتامنية والفلسفات املعهودة غري االئتامنية ،شأن الفلسفة الدهرانية ،متى قارنّا بني
مبادئ العقل األُوىل التي تتحد هبا الفلسفة غري االئتامنية ،والتي هي :مبدأ اهلوية ،ومبدأ عدم
التناقض ،ومبدأ الثالث املرفوع (1)".وتأسيس ًا عىل ذلك ،تقوم الفلسفة االئتامنية عىل ثالثة
مبادئ رئيسة ،هي:

 مبدأ الشهادة :يقوم مبدأ اهلوية يف الفلسفة الدهرانية عىل أساس اليشء هو هو،يف حني يقوم مبدأ الشهادة عىل أساس اليشء هو هو متى شهد عليه غريه؛ ذلك

َّ
أن "الشهادة بمختلف معانيها جتعل اإلنسان يستعيد فطرتهُ ،م ِّص ً
ال حقيقة هويته
ومعنى وجوده ،بدء ًا بشهادة اإلنسان يف العا َل ِ
ني :الغيبي واملرئي التي ُي ِق ُّر فيها
بوحدانية اهلل ،وشهادة اخلالق عىل هذه الشهادة".

)(2

 -مبدأ األمانة :يقع مبدأ األمانة عىل طرف النقيض من مبدأ عدم التناقض يف الفلسفة

أن اليشء ونقيضه ال جيتمعان ،يف حني َّ
الدهرانية ،الذي يقتيض َّ
أن اليشء ونقيضه يف
االئتامنية ال جيتمعان متى كان العقل مسؤوالً؛ ذلك َّ
أن "األمانة بمختلف وجوهها

تحم ً
ال كافة مسؤولياته التي يوجبها كامل
يتجرد من روح التم ُّلكُ ،م ِّ
جتعل اإلنسان َّ
عقله ،بدء ًا باملسؤولية عن األفعال ،وانتها ًء باملسؤولية عن الناس ،واملسؤولية عن
سواهم من الكائنات احلية ،واملسؤولية عن األشياء".

)(3

 مبدأ التزكية :يقوم هذا املبدأ عىل تقرير َّأن "التزكية بمختلف مراتبها خيار ال ثاين

املنـزلة؛
له جيعل اإلنسان جياهد نفسه للتحقق بالقيم األخالقية واملعاين الروحية ّ

((( عبد الرمحن ،طه .بؤس الدهرانية :النقد االئتامين لفصل األخالق عن الدين ،بريوت :الشبكة العربية
لألبحاث والنرش ،ط2016 ،1م ،ص.14
((( املرجع السابق ،ص.14
((( املرجع السابق ،ص.15
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ابتغا ًء ملرضاة اخلالق َج َّل جالله ،وحفظ ًا ألفضلية اإلنسان يف الوجود (1)".ويرتتَّب
َ
أن اإلنسان ماهية أخالقيةَّ ،
عىل هذا املبدأ َّ
العال االئتامين،
وأن "واجب اإلنسان ،يف
أن يطلب التقدم املعنوي كام يطلب التقدم املادي ،بل واجبه ْ
ْ
أن جيعل التقدم املادي

تابع ًا للتقدم املعنوي ،وإال ال تقدم يف إنسانيته".

)(2

ت -السياق التارخيي املحيل والكوين:

إن التأسيس ملفهوم بديل عن اإلنسان يف العلوم االجتامعية يقتيض ْ
َّ
أن يكون هذا البديل

منغرس ًا يف السياق التارخيي للمجتمعات اإلنسانية املعارصةْ ،
وأن يملك اإلنسان الكوين

البديل الذي ننشده قدرة عىل تفسري الظواهر االجتامعية واإلنسانية الراهنة .وهذا التأسيس

سوغه؛ فمن جهة ،نلحظ اآلفات االجتامعية واألخالقية النامجة
املعريف ملفهوم اإلنسان له ما ُي ّ
عن تدمري القيم األخالقية يف املجتمعات احلضارية الغربية ،ومن جهة ُأخرى ،نلحظ الرت ّدي

ثم ازدواجية أزمة اإلنسان يف
االقتصادي والسيايس يف املجتمعات احلضارية غري الغربيةَّ ،
العا َل ِ
ني :الرشقي ،والغريب؛ لذا ُي ِّسد مفهوم اإلنسان البديل يف العلوم االجتامعية "رؤية
العلوم اإلسالمية يف ظاهرها ومضموهنا رؤية توحيدية خالصة ،تنطلق من الرؤية التوحيدية

للعلم ودوره يف احلياة ،حيث ال تفصل وتقيم احلواجز واجلسور بني الوحي والعقل ،وبني

الدِّ ين والدنيا ،وبني الغيب والشهادة ،ومن َث َّم محلت هذه العلوم واحتوت بداخلها رؤية

وفلسفة لالجتامع وسننه ،ولقواعد السياسة وطرائقها".

)(3

ثالث ًا :مبادئ النموذج االئتامين يف التأسيس ملفهوم اإلنسان يف العلوم االجتامعية

بعد ْ
أن تناولنا مصادر النموذج املعريف االئتامين ،ننتقل إىل خطوة منهجية تالية ،تتم َّثل يف
حتديد أهم املبادئ التي يقوم عليها هذا النموذج ،وكيف ت ِ
ُسهم هذه املبادئ يف بلورة مفهوم
جديد لإلنسان يف جمال العلوم االجتامعية .وكام هو معلومَّ ،
فإن كل تأسيس خيضع جلملة من
املقتضيات الفلسفية والعلمية ،التي ي ِ
مكن إمجاهلا يف ما يأيت:
ُ

((( املرجع السابق ،ص.16
((( املرجع السابق ،ص.17
((( عزت ،هبة رؤوف .نحو عمران جديد ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،ط2015 ،1م ،ص.9

296

 -1اإلنسان وتعدُّ د مراتب الوجود:

تنحرص مراتب الوجود يف النموذج الدنياين يف ثنائية (اإلنسان ،والطبيعة) ،يف حني

نجدها يف النموذج املعريف االئتامين يف ثالثية (اهلل ،واإلنسان ،والطبيعة) .وال تكون هذه

املراتب الوجودية يف حالة استقالل عن بعضها بعض ًا؛ إذ َّ
إن لكل مرتبة وجودية عالق ًة
باملرتبة التي تليها ،ويأيت يف أعالها مرتبة األلوهية" .يف املرتبة األُوىل ال يوجد سوى واحد
أحد ،هو اهلل املطلق القادر .وهو اهلل الدائم املتعال ،ال شبيه لهٍ .
باق إىل األبد مطلق ًا ،ال
رشكاء ،وال أعوان .ويف املرتبة الثانية يوجد املكان والزمان ،واخلربة واخلليقة ،وهي تضم

َ
وعال األشياء والنبات والرب واجلن واملالئكة والسامء واجلنة والنار ،وكل
مجيع املخلوقات
مالوا إليه منذ جاءوا إىل الوجود".

)(1

وعملية الربط بني هاتني املرتبتني الوجوديتني تكون من خالل حياة اإلنسان يف
أن حييا عىل األقل يف عا َل ِ
عا َل ِ
ني؛ "فاألصل يف اإلنسان ْ
ني ،أحدمها مرئي ،إذ حييا فيه عىل

جهة االنوجاد ،واآلخر غيبي ،إذ حييا فيه عىل جهة التواجد .فال يكفي ْ
أن يأيت اإلنسان
ويدِّ د أوضاعه ،م ِ
عتقد ًا تأثري اجلانب الغيبي من احلياة فيها ،بل ال
أعامله ،ويتفقد أحوالهُ ،
ُ
ُبدَّ ْ
أن تتشكَّل هذه األعامل واألحوال واألوضاع يف كينونتها وماهيتها وبنياهتا وأطوارها

بمقتضيات هذه احلياة املزدوجة ،فال تنفك جوانبها املشهودة عن جوانبها املغيبة".

)(2

َ
َ
ويرتتَّب عىل املبدأ الثنائي َ
َ
وعال الشهادة) ْ
يكون الفعل
أن
(عال الغيب،
لعال الوجود

عال الشهادة جزا ًء يف َ
أن لكل فعل يف َ
اإلنساين حمكوم ًا هبذه الثنائية ،فيعتقد جازم ًا َّ
عال
الغيب ،ومنه يصل بني العا َل ِ
ني يف كل حركة أو خطوة خيطوها.

أن فطرة اإلنسان ترتبط َ
وجتدر اإلشارة إىل َّ
بعال الغيب؛ فمن أجل أن يتمكن اإلنسان
من "استيعابه للتوحيد وفهمه له (فقد) ُأ ِ
رسيت دعائمه ،و ُأقيمت قواعده يف فطرة اإلنسان،
((( الفاروقي ،إسامعيل راجي ،والفاروقي ،ملياء لويس .أطلس احلضارة اإلسالمية ،ترمجة :عبد الواحد
لؤلؤة ،الرياض :مكتبة العبيكان ،ط1998 ،1م ،ص.132
((( عبد الرمحن ،طه .روح الدين :من ضيق العلامنية إىل سعة االئتامنية ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط،2
2012م ،ص.40
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كام ُأقيمت ُأسسه يف طبيعته ،وأوجد اهلل تبارك وتعاىل يف الفطرة اإلنسانية والطبيعة اآلدمية
البرشية نـزوع ًا ال يتوقف إىل إدراك التوحيد وفهمه ثم اإليامن به واليقني فيه (1)".واإلنسان

إن إحاطته فوق إحاطتها ،وما ذلك إال َّ
حماط بالغيب إحاطة الشهادة به" ،بل َّ
ألن اإلنسان

ال تنحرص ذاته يف النفس ،بل تتعدّ ى إىل الروح ،وال تنحرص رؤيته يف البرص ،بل تتعدّ ى

َ
َ
العال الغيبي (2)".وهذه
العال املرئي ،فإنَّه حييا بروحه يف
إىل البصرية ،فإذا كان حييا بنفسه يف

ُوسع نظر اإلنسان إىل الوجود بوصفه آيات؛ َّ
"ألن األنموذج االئتامين ينفي نفي ًا با ّت ًا
البصرية ت ِّ
الصفة اخلارجية عن عالقة اإلنسان باإلله ،ويثبتها لعالقة اإلنسان بالدِّ ين كمامرسة متصلة

َ
َ
العال جمموعة من اآليات التكوينية ،والدِّ ين جمموعة آيات تكليفية ،واآلية
بالعال ،باعتبار
غري الظاهرة".

)(3

َّ
وسع مراتب املنهج العلمي،
الـمتم ِّثل يف النظر إىل الظواهر بوصفها آيات ُي ِّ
إن هذا املبدأ ُ

فال خيتزل البحث العلمي يف عملية الوصف الظاهري للظواهر ،وإنَّام يتخ ّطاها إىل مرحلة
التأ ُّمل يف صانعها وخالقها ،حتى َّ
إن اإلنسان -يف جمال العلوم االجتامعية -يكشف من خالل
النظر اآليايت عن السنن والنواميس التي حتكم سري املجتمعات اإلنسانية واحلضارات.

 -2اإلنسان وتعدُّ د مراتب العقالنيات:

اختزل النموذج الدهراين العقل إىل أدنى مراتبه ،وقد اعتقد الباحثون يف املجال التداويل
أن العقل األدايت التجريدي هو أرقى العقالنيات ،يف حني َّ
الغريب َّ
أن العقالنية التي ُو ِسم هبا
تتنـزل مرتبة من مراتب عديدة هلذه العقالنيات ،وال يعدو العقل
اإلنسان يف هذا النموذج َّ

ْ
أن يكون فع ً
ال من األفعال اإلنسانية" ،مثله يف ذلك مثل البرص بالنسبة للمبرصات ،فالبرص

ليس جوهر ًا مستق ً
ال بنفسه ،وإنَّام هو فعل معلول للعني ،فكذلك العقل هو فعل معلول

لذات حقيقية ،وهذه الذات هي التي َت َّيز هبا اإلنسان يف نطاق املامرسة الفكرية اإلسالمية
((( العلواين ،طه جابر .التوحيد والتزكية والعمران ،بريوت :دار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع2003 ،م ،ص.12
((( عبد الرمحن ،روح الدين :من ضيق العلامنية إىل سعة االئتامنية ،مرجع سابق ،ص.24
((( عبد الرمحن ،بؤس الدهرانية :النقد االئتامين لفصل األخالق عن الدين ،مرجع سابق ،ص.95
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العربية ،أال وهي القلب ،فالعقل للقلب كالبرص للعني".

)(1

وهذا خالف ما ذهبت إليه

النظرية العقالنية التي أنتجها الفالسفة الغربيون؛ إذ نظروا إىل العقل بوصفه جوهر ًا قائ ًام يف
ذات اإلنسانُ ،ي ِ
فارق به َ
عال احليوان.
ُنكر فعالية العقل األدايت يف جمال العلوم ،وإنَّام ن ِ
وهلذا ،فنحن ال ن ِ
ُنكر حرص العقل

فقط يف هذه الفعالية ،وحتويله إىل مرجعية معيارية للحكم عىل القضايا كلها .ومن َث َّم ،فإنَّنا

نسعى إىل توسيع جمال العقل بحيث خيرتق احلدود مجيع ًا ،ولو نظرنا يف األنموذج االئتامين
لوجدنا أنَّه ي ِ
مكن تسديد العقل عن طريق الوحي الديني .وكام هو معلومَّ ،
فإن "القرآن يدعو
ُ
اإلنسان إىل االستدالل عىل وحدة اهلل وجالله وقدرته بالنظر إىل ملكوته ،والتأ ُّمل يف آياته.

كذلك يدعو القرآن اإلنسان إىل التصديق بمرجعيته اإلهلية ،وإىل التيقن بمصدريته العلوية
متاسك عبارته واتِّساق معانيه".
من خالل تد ُّبر آياته ،والتأ ُّمل يف ُ

)(2

وال ي ِ
مكن للعقل اإلنساين -بام يملك من علم وأدواتْ -
املجرد
أن حييط بام وراء
ُ
َّ
واملحسوس؛ لذا ُي ِ
سهم القرآن الكريم يف إكسابه معارف يقينية عن َ
زوده
عال الغيب ،و ُي ِّ

زودنا القرآن الكريم
بجملة من املعارف عن بداية اخللق وغاياته ،وعن مآالت اإلنسانية" .ف ُي ِّ
بتوجيهات عديدة ،وإشارات كثرية ،تساعد يف تعيني الغايات الكلية للوجود اإلنساين،

زودنا بإرشاقات
وعالقته بمحيطه التارخيي ،وعالقة الفعل اإلنساين بالفعل اإلهلي ،كام ُي ِّ
هامة لتحديد البنية األساسية للطبيعة اإلنسانية".

)(3

و ُي ِ
سهم منهج اجلمع بني القراءتني يف التأسيس للعقالنية التكاملية؛ "فاجلمع بني

القراءتني يعتمد عىل الربط بني القرآن بوصفه حمتوى الوعي املعادل للوجود الكوين
وحركته ،وما يتمظهر به هذا الوجود من تش ُّيؤ وتكوين ّ
ودالت .فكالمها (القرآن ،والوجود

الـمتش ِّيئ) يكمل اآلخر يف الكشف عن دالالت الوجود وقوانينه ،القرآن بمقوالته،
ُ
((( عبد الرمحن ،طه .العمل الديني وجتديد العقل ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط1988 ،1م ،ص.18
((( صايف ،لؤي .إعامل العقل من النظرة التجزئية إىل الرؤية التكاملية ،دمشق :دار الفكر1998 ،م ،ص.87
((( املرجع السابق ،ص.298
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والطبيعة بحركاهتا (1)".وي ِ
مكننا توظيف هذا املنهج التكاميل يف دراسة الظواهر االجتامعية
ُ
وجتاوز مرحلة وصف الظواهر التي ت ُِق ُّرها منهجية التش ُّيؤ إىل مرحلة
يف العلوم االجتامعية،
ُ
التأويل التي ت ُِق ُّرها منهجية اخللق ،وهبذا نُح ِّقق وحدة احلقيقة يف النموذج املعريف االئتامين.
"ووحدة احلقيقة تفرض أنَّه ال يوجد تعارض أو خالف تفاوت مطلق بني العقل والوحي.
فوحدة احلقيقة ترفض قاطع ًا وجود مبدأ ،أو حقيقة ،أو فهم ي ِ
)(2
مكن ْ
أن يزيل التناقض".
ُ

 -3اإلنسان وتعدُّ د مراتب األخالق:

ُي َعدُّ اإلنسان يف النموذج الدنياين ُمتعدِّ د املاهيات (سيكولوجية ،عقالنية ،طبيعية،
اجتامعية) ،يف حني أنَّه واحدي اهلوية ،وماهية أخالقية يف النموذج االئتامين .وإذا كانت
األخالق تتعدَّ د بتعدُّ د هذه اهلويات ،وتتكاثر مرجعياهتا ومصادرهاَّ ،
فإن األخالق يف
النموذج االئتامين واحدية ،ومصدرها واحد ،لكنَّها مراتب ومستويات" .املس ّلمة األُوىل

لألخالق اإلسالمية أنَّه ال إنسان بغري أخالق؛ فال خيفى َّ
أن األخالق احلسنة صفات
ٍ
معان رشيفة ،أو ُق ْل قيم عليا ،كام ال خيفى أنَّه ليس يف كائنات هذا
خمصوصة األصل ،فيها

َ
العال مثل اإلنسان تط ُّلع ًا إىل التح ُّقق هبذه املعاين والقيم ،بحيث يكون له من وصف اإلنسان
عىل قدر ما يتحقق به منها".

)(3

والسنة
ومصدر األخالق يف النموذج االئتامين هو الوحي الرباين (القرآن الكريم،
ُّ
النبوية)؛ "فلقد ع َّلمنا هذا الكتاب َّ
األويل اإلحساس
أن النفس اإلنسانية قد تل َّقت يف تكوينها َّ
باخلري وبالرش﴿ .ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [الشمس ،]8-7 :وكام وهب اإلنسان
زوده أيض ًا ببصرية أخالقية﴿ .ﯮﯯﯰﯱ
ملكة اللغة ،واحلواس الظاهرة ،فإنَّه َّ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ﴾ [القيامة".]15-14 :

(((
(((
(((
(((

)(4

حاج محد ،حممد أبو القاسم .منهجية القرآن املعرفية :أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية واإلنسانية ،بريوت:
دار اهلادي ،ط2003 ،1م ،ص.177
الفاروقي ،إسامعيل راجي .أسلمة املعرفة :املبادئ العامة وخطة العمل ،ترمجة :عبد الوارث سعيد،
الكويت :دار البحوث العلمية1983 ،م ،ص.53
عبد الرمحن ،سؤال األخالق :مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،مرجع سابق ،ص.147
دراز ،عبد اهلل .دستور األخالق يف القرآن الكريم ،تعريب :عبد الصبور شاهني ،بريوت :دار البحوث
العلمية ،د.ت ،ص.27
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يتدرج حت ًام يف مراتب األخالق أطوار ًا،
ولـم كان اإلنسان يتق َّلب يف حياته أطوار ًا ،فإنَّه َّ
ّ

وتكون أدناها األخالق التي حتفظ املبادئ الكربى للتعامل اإلنساين ،مثل :األخالق املهنية،
واألخالق الط ِّب َّية ،واألخالق اإلعالمية ،واألخالق البيئية ...وتكون أخالق التزكية

أرقاها؛ "فالتزكية بمختلف مراتبها خيار ال ثاين له جيعل اإلنسان جياهد نفسه ليتحقق بالقيم
األخالقية واملعاين الروحية؛ ابتغا ًء ملرضاة اخلالق َج َّل وعال ،وحفظ ًا ألفضلية اإلنسان يف

الوجود ،وتصدي ًا جلديد التحديات واألزمات يف القيم اإلنسانية داخل َ
عال يزداد ضيق ًا".

)(1

وكل ذلك هو للوصول إىل اإلنسان الرباين" .واإلنسان الرباين له هوية ُمدَّ دة يكتسبها

من خالل احلدود املفروضة عليها ،ولكنَّه ال يتمركز حول ذاته .ففي إطار املرجعية املتجاوزة
ي ِ
مكنه تأكيد إنسانيته ال بالعودة إىل ذاته الضيقة (الطبيعية) ،وإنَّام باإلشارة إىل النقطة املرجعية
ُ
)(2
املتجاوزة ".وعىل هذاُ ،ين َظر إىل اإلنسان يف العلوم االجتامعية بوصفه كائن ًا أخالقي ًا يف
األول ،و ُين َظر إىل كل سلوكياته وأفعاله بوصفها انعكاس ًا هلذه اهلوية األخالقية.
املقام َّ

 -4اإلنسان والعالقات االجتامعية الرحيمة:

ُت َعدُّ العالقات االجتامعية املادية يف النموذج الدنياين أحد أبرز أوجه التحديث

االجتامعي واالقتصادي الذي عرفته املجتمعات الغربية ،يف حني ُي َعدُّ الرصاع جوهر
العالقات بني البرش" .واعتبار الرصاع قاعدة النظام االجتامعي وللتاريخ عموم ًا حيمل يف
طياته بذور عقيدة التدمري الذايت التي ي ِ
مكن ْ
أن نجد جذورها يف دعوة موسى لقومه بعد
ُ
ّ
ِر َّدهتم اجلامعية وعبادة العجل الذهبي﴿ .ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ﴾ [البقرة ،]54 :يف
حني جاء القرآن لينهي هذا األمر بقوله تعاىل﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [البقرة".]187 :

)(3

ويطرح النموذج االئتامين صيغة التدافع بني البرش بدالً من صيغة الرصاع؛ "فمفهوم
للقوة بوصفها قيمة جيب امتالكها.
الرصاع من أجل التحكُّم واهليمنة يفرتض مفهوم ًا َّ

وفض ً
القوة غاية للتحقيق وقيمة
ال عن وظيفتها أداة يف إطار احلياة االجتامعية ،تصبح َّ
((( عبد الرمحن ،بؤس الدهرانية :النقد االئتامين لفصل األخالق عن الدين ،مرجع سابق ،ص.16
((( املسريي ،عبد الوهاب .دراسات معرفية يف احلداثة الغربية ،مرص :دار الرشوق ،ط2006 ،1م ،ص.22
((( أبو الفضل ،منى" .النظرية االجتامعية املعارصة :نحو طرح توحيدي يف أصول التنظري ودواعي البديل"،
جملة إسالمية املعرفة ،س ،2عدد1997 ،6م ،ص.88
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لالمتالك ،ويصبح الرصاع اآللية املساعدة عىل ذلك ،أ ّما يف سياق مفهوم التدافع َّ
القوة
فإن َّ

ترتبط بميدان املامرسة والنشاط ،وال تكون موضوع ًا لالمتالك".

)(1

أسس النموذج الدنياين لعالقات اجتامعية منفصلة عن كل قيمة ،يف حني
وهكذا َّ

عمل النموذج االئتامين عىل تأطري العالقات االجتامعية بالقيم األخالقية؛ َّ
ألن "حتقيق الشق
األخالقي من اإلرادة اإلهلية ممكن فحسب يف سياق عالقات إنسانية متبادلة ،كتلك التي

تقوم بني أعضاء نظام اجتامعي .ومادة أ َّية قيمة أخالقية هي عند التدقيق :نسيج العالقات

اإلنسانية ،واملعامالت بني البرش (2)".وعىل هذاَّ ،
فإن عالقة اجتامعية من طبيعة روحية تربط
اإلنسان بأخيه اإلنسان" ،ومن أجل كون هذه األخوة روحية ،وليس للامدة حظ فيها ،مل

ُيرتِّب اإلسالم عليها إال األحكام الروحانية القلبية ،من :صدق الو ِّد ،واعتبار التساوي،

و َمدِّ يد املعاونة ،واملساواة ،ونحو ذلك ،ومل ُيرتِّب عليها شيئ ًا من آثار األحكام املادية".
وهذا ال يعني أنَّنا ن ِ
ُنكر العالقات التعاقدية التي أصبحت رضورية نتيجة تع ُّقد العالقات يف

)(3

املجتمعات اإلنسانية املعارصة ،وإنَّام القصد ّأل نجعلها املنطلق املركزي للتعامل بني الناس؛

إذ تقيص العلوم االجتامعية العديد من الظواهر التي ختضع للعالقات االجتامعية الرحيمة،

بل َت ُعدُّ ها أحد املؤرشات الدّ ا ّلة عىل املجتمعات التقليدية.

وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
فإن اإلنسان يف النموذج املعريف االئتامين هو مقولة أخالقية ،وكل

عالقاته االجتامعية تقع حت ًام ضمن هذه الدائرة األخالقية .صحيح َّ
أن الصيغ التعاقدية ال
وأن احلاجة إليها اليوم أصبحت ُم ِل َّحة ،بيد َّ
تُنكَر لذاهتاَّ ،
أن ذلك ال ينفي الصيغة الرتامحية بني
اإلنسان وأخيه اإلنسان؛ "فالرؤية الرتامحية ترى املجتمع بحسبانه كيان ًا ُمركَّب ًا تتسم عنارصه

بالتجانس والتنوع ،أي جمتمع ًا ترامحي ًا ،العالقات بني األفراد فيه عالقات ُمركَّبة ومتشابكة،
((( املرجع السابق ،ص.97
((( الفاروقي ،التوحيد ومضامينه يف الفكر واحلياة ،مرجع سابق ،ص.172
((( ابن عاشور ،الطاهر .أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ،اجلزائر :املؤسسة الوطنية للكتاب ،ط،2
1985م ،ص.120
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ال ي ِ
مكن التعبري عنها من خالل عقد قانوين واضح .و ُين َظر إىل اإلنسان هنا عىل أنَّه كائن
ُ
اجتامعي ُمركَّب ُمتعدِّ د األبعاد ،إنسان إنسان ،ومن َث َّم َّ
فإن اإلنسان يسبق الطبيعة".

)(1

وهلذا ترى العلوم االجتامعية ،التي ُي َعدُّ النموذج االئتامين مرجعيتهاَّ ،
أن العالقات

االجتامعية ما هي إال ٍّ
جتل للقيم األخالقية التي يتم َّثلها األفراد ،حتى َّ
إن العالقات االجتامعية
التي ن ِ
ُالحظها يف املجتمعات الغربية ما هي إال ٍّ
جتل للقيم األخالقية الرباغامتية التي َأ َّسست
هلا احلداثة الغربية بمختلف منظوراهتا .وعىل هذا ،فإنّا نُؤكِّد َّ
أن احلياة اإلنسانية تكتمل حني

"تشتمل عىل ٍّ
كل من الرغبات احلسية واألشواق الروحية للكائن البرشي".

)(2

خامتة:

انتهى البحث إىل جمموعة من النتائج ي ِ
مكن إمجاهلا يف ما يأيت:
ُ
 هيمنة النموذج املعريف (الوضعاين) عىل العلوم االجتامعية الغربية ،وهنله من ثالثةوالتحوالت
مصادر معرفية ،هي :فلسفة التنوير ،ومناهج العلوم التجريبية،
ُّ
االجتامعية واالقتصادية التي عرفتها املجتمعات الغربية .و ُي َعدُّ هذا النموذج اإلطار
املرجعي ملفهوم اإلنسان املتداول يف العلوم االجتامعية وخمتلف فروعها ،الذي

يقوم عىل أربعة مبادئ معرفية مركزية ،هي :إنسان بال غيبيات ،وعقالنيات بال

روحانيات ،وأخالقيات بال إيامنيات ،وعالقات اجتامعية بال روحانيات .وقد
َأ َّسست ملفهوم اإلنسان أربع صيغ رئيسة مشهورة يف العلوم االجتامعية الغربية،
هي :الصيغة العقالنية مع فيرب ،والصيغة املادية مع ماركس ،والصيغة السيكولوجية
مع فرويد ،والصيغة االجتامعية مع دوركايم.

 َّإن النقد املعريف الذي طال مفهوم اإلنسان يف العلوم االجتامعية الغربية ح ّفز العديد
من الباحثني إىل طرح بديل هلذا املفهوم .وقد اقرتحنا ْ
أن يكون البديل هو النموذج

((( املسريي ،عبد الوهاب .دفاع عن اإلنسان ،مرص :دار الرشوق ،ط2006 ،2م ،ص.361
((( بيجوفيتش ،عيل عزت .اإلسالم بني الرشق والغرب ،ترمجة :يوسف عدس ،مرص :دار الرشوق ،ط،6
2015م ،ص.50
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َ
العال التوحيدية،
املعريف االئتامين ،الذي توجد له ثالثة مصادر مركزية (رؤية
والفلسفة االئتامنية ،والسياق التارخيي الكوين واملحيل) ،والذي يقوم عىل أربعة

مبادئ معرفية مركزية ،هي :اإلنسان وتعدُّ د مراتب الوجود ،واإلنسان وتعدُّ د

مراتب العقالنيات ،واإلنسان وتعدُّ د مراتب األخالق ،واإلنسان والعالقات
الرتاحية.
االجتامعية
ُ

جتاوز الرؤى
 إسهام التأسيس املعريف البديل ملفهوم اإلنسان يف العلوم االجتامعية يف ُاحلس ،وتقديم
الـم ِّ
كون اجلسمي ّ
األحادية والتبسيطية لإلنسان ،التي اختزلته يف ُ

رؤية تركيبية لإلنسان ،جيمع فيها ال ُب ْعد املادي مع ال ُب ْعد الروحي ،وال ُب ْعد العقالين
مع ال ُب ْعد الوجداين .ويعيد هذا التأسيس الوصل بني مفهوم اإلنسان والدِّ ين بعد

وي ِّقق ماهية اإلنسان األخالقية ،ويعيد
اجلفاء والعداء بينهام يف النموذج الدنياينُ ،

القداسة إىل العالقات االجتامعية بعد ما دنَّسها النموذج الدنياين.
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الفصل الثالث :مآالت النصوص التأسيسية يف رسم مالمح
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حنان احلسيني

الفصل األول:

اإلنسان القرآين
دراسة مقارنة بني خصائص اإلنسان وصورته يف االجتهاد
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عبد القادر عبد العايل

(((

مقدمة:

نفسه يف َّأنا ُت ِّثل مدخ ً
ال مه ًام ملعرفة أبعاد وجوده ،والقدرات
تكمن أمهية معرفة اإلنسان َ

واإلمكانات املتوافرة لديه يف تطوير تلك األبعاد .فهذا النوع من املعرفة هو سبيل إىل معرفة

اإلنسان خال َقه ،ومعرفة سنن اهلل املبثوثة يف َ
عال الكون املادي والكون البرشي ،وهو من
املنظور اإلسالمي مدخل ملعرفة أسامء اهلل وصفاته ،عن طريق التد ُّبر يف أدلة العناية والرعاية،
)(2
التي قد ُي ِملها التفكري َوفق الطريقة الوضعية الالدينية.

وهيدف هذا البحث إىل دراسة حمتوى القرآن الكريم دراسة منهجية ،تعرض ملدلول

اإلنسان ،وموقعه يف الكون ،ودوره يف نرش رسالة التغيري املنوطة به .وهذه بعض األسئلة
الـم ِل َّحة التي تبحث عن إجابات شافية ونحن نقارب هذا املوضوع من زاوية مفاهيمية:
ُ
ِ
ما مكانة اإلنسان يف القرآن الكريم؟ ما اخلصائص التي ينامز هبا؟ كيف ُيمكن فهم أبعاد
اإلنسان القرآين وخصائصه مقارن ًة باملعارف الوضعية والتارخيية؟ ما ماهية اإلنسان يف

القرآن الكريم؟ كيف نفهم اإلنسان القرآين؟ هل نستطيع تناول مسألة اإلنسان يف القرآن

((( دكتوراه يف العلوم السياسية ،جامعة اجلزائر ،3أستاذ التعليم العايل ،والباحث يف قسم العلوم السياسية،
جامعة الدكتور الطاهر موالي-سعيدة ،اجلزائر .الربيد اإللكرتوينabdelaliabk@gmail.com :
((( قال حممد رشيد رضا يف تفسري اآلية الكريمة﴿ :ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ﴾ [األنعامَ " :]65 :فإِ َّن ا ْل ِع ْل َم بِ ُسن َِن اهللِ
َتع َال ِف ِعب ِ
اد ِهَ ،ل َي ْع ُلو ُه إِ َّل ا ْل ِع ْل ُم بِاهللِ َت َع َال َو ِص َفاتِ ِه َو َأ ْف َعالِ ِهَ ،ب ْل ُه َو ِمنْ ُه َأ ْو ِم ْن ُط ُر ِق ِه َو َو َس ِائ ِل ِه ".انظر:
َ
َ
 رضا ،حممد رشيد .تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب1990 ،م،ج ،7ص .416
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ببلورة تصور لإلنسان القرآين  Homo-Quranicusي ِ
مكن ْ
أن يكون نموذج ًا إرشادي ًا
ُ
ُّ
ومعياري ًا لنظرية عن اإلنسان ،ولو يف جمال تعزيز الوعي القرآين عىل األقل؟
َّ
تعرف مكانة اإلنسان يف القرآن الكريم ،واخلصائص التي ُت ِّيزه من غريه ،والتي
إن ُّ

ٍ
وتعامل
ُين َظر إليها باهتامم يف البحث ،وما يرتتَّب عىل ذلك من فه ٍم ألبعاد اإلنسان املختلفة

بالتصور القرآين ،استناد ًا إىل ثالثة أبعاد؛ َّأوهلا :اإلنسان يف
معها؛ كل ذلك ال يتح َّقق إال
ُّ

ُب ْعده اإلنساين ،وطبيعة اإلنسانية التي يتح َّقق هبا وجوده .وثانيها :الفطرة اإلنسانية ،وكيفية
املحافظة عليها ،وبيان خصائصها .وثالثها :عالقة اإليامن بالتوحيد بوصفها نوع ًا خاص ًا من
الدِّ ين والتد ُّين ،قد ُيافِظ عىل فطرة اإلنسان وإنسانيته.

وهذا يتط َّلب توظيف املنهجية القائمة عىل املقارنة املوضوعية التي حمورها الفهم
اإلنساين لإلنسان ،عن طريق القراءة القرآنية ،وذلك ضمن مرحلتني؛ األُوىل :املقارنة بني
الرتاث الفكري الغريب والرتاث الفكري اإلسالمي ،والثانية :اإلفادة من القراءة واملقارنة

السابقة يف فهم موضوع التصوير القرآين لإلنسان .ويقرتح الكاتب لذلك البدء باستعراض

التصورات الفلسفية والفكرية العامة ،من خالل مداخل أنثروبولوجية،
ماهية اإلنسان يف
ُّ

تصورات بعض ُمفكِّري اإلسالم ،التي ُت ِّثل يف جمموعها حصيلة َث َّرة من املعرفة الفلسفية
ثم ُّ
َّ
عمقة للنص القرآين ،وبناء
والفكرية والعلمية واألخالقية؛ ما يساعدنا عىل تطوير قراءة ُم َّ

تصور ملوضوع اإلنسان يف القرآن الكريم ،استناد ًا إىل منهج حتليل املضمون ،إىل جانب
ُّ
الرتكيز عىل مفردة "اإلنسان" واملفردات التي تنتمي إىل حقلها الداليل ،مثل :البرش ،واإلنس،
واألنايس ،وبني آدم .فبتت ُّبع مسألة اإلنسان يف القرآن الكريم ،والسياق الذي ُع ِرضت فيه،

سيتمكَّن املرء من حتسني قراءته للنص القرآين ،وفهم مقاصده اإلنسانية.

وتصوراهتا
أوالً :مفهوم "اإلنسان" يف الفلسفة الغربية
ُّ

تصورات عدَّ ة عن اإلنسان ،تباينت بتبا ُين
قدَّ مت االجتهادات الفكرية والفلسفية
ُّ

رتك بينها هو التساؤل عن طبيعة
الـمش َ
احلضارات والفلسفات والديانات ،وكان العامل ُ
اإلنسان ،وعالقته باآلهلة يف املعتقدات الوثنية القديمة ،أو ببني جنسه واألجناس األُخرى.
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شك يف َّ
وال َّ
أن تأ ُّمل طبيعة التجربة اإلنسانية ُيم ِّثل أحد االهتاممات اخلاصة بالفكر اإلنساين،
وذلك بالتساؤل عن طبيعة اإلنسان ،وعالقته بالكائنات األُخرى ،وجوهر املاهية اإلنسانية،

وكيف يتميز اإلنسان بسلوكه وطبيعته عن باقي املخلوقات.

التصور البدائي لإلنسان يف حضارات ما قبل اإلسالم طابع األسطورة
وقد غلب عىل
ُّ

واخلرافة الذي جعل اإلنسان يعيش يف َ
عال من األوهام والسحر والكائنات الشبيهة

باإلنسان وأنصاف البرش واآلهلة؛ لذا ظهر كثري من األبطال والرموز واملعبودات األسطورية

يف صورة إنسان ذي رؤوس حيوانية ،أو يف صورة أنصاف آهلة هلا مالمح إنسانية وحيوانية يف
ٍ
لحظ كثري ًا يف فنون النحت والرسوم والروايات واألساطري ،مثل :ملحمة
آن مع ًا ،وهو ما ُي َ
لني.
األو َ
هومريوس ،وملحمة جلجامش ،وغريمها من أساطري َّ
تصور اإلنسان لنفسه ،حني أخذ ينفصل
ثم خطا الوعي البرشي خطوات راسخة يف ُّ
َّ

التاريخ عن األسطورة ،وبدأت تظهر معامل احلضارة القائمة عىل املعرفة التجريبية والتأ ُّملية

وتطور العلوم ،والتي ساعدت اإلنسان عىل بلوغ
مهدت الحق ًا لظهور العلم احلديث
ُّ
التي َّ
تصوراهتا؛ فقد ظهرت الرشائع والعقائد التوحيدية
مرحلة اإليامن والتوحيد ،أو االقرتاب من ُّ

األصلية لليهودية والنرصانية ،واضع ًة حدّ ًا ألشكال امتهان اإلنسان وتقديمه قربان ًا برشي ًا

لآلهلة .وما ْ
وحسن من
إن جاء اإلسالم حتى هدم الكثري من الرشائع واخلرافات الوثنية،
َّ
املامرسة اإلنسانية بتحريم عبودية األحرار ،وتقييد ممارسة ِّ
الرق ،وإنصاف املرأة ،وأعاد
وضح ًا قيمته ،وعالقته بخالقه ،والغاية النبيلة التي ُخ ِلق من أجلها.
االهتامم إىل اإلنسانُ ،م ِّ
وقد استفاد الغرب من الرتاث الفلسفي والعلمي الذي خ َّلفه الـم ِ
سلمون ،وهنلوا
ُ
من احلضارة العربية اإلسالمية ،وأعادوا إحياء الرتاث الروماين واليوناين؛ ما مكَّنهم من

النهوض حضاري ًا وثقافي ًا وعلمي ًا .وكان من أبرز املوضوعات التي شغلت الفكر اإلنساين

تطور علوم
واالجتامعي يف الغرب ،إعادة االهتامم باإلنسان ،وجعله حمور ًا للحياة؛ ما أسهم يف ُّ
اإلنسان ،وفلسفة الوجود ،وتبلور املذاهب اإلنسانية التي ُعنِيت بتحسني وجود اإلنسان
ورشوط حياته األخالقية ،والتي ُأ ِ
درجت -فيام بعدُ  -ضمن إطار علم األنثروبولوجيا،
وعلوم اإلثنولوجيا ،والتاريخ الطبيعي واإلنساين؛ سعي ًا إىل حتسني املعرفة باإلنسان.

309

و ُت َعدُّ حماولة نمذجة السلوك اإلنساين من الوسائل الفكرية لتنظيم املعارف التي تُعنى

باإلنسان ،واختصار الطبيعة اإلنسانية يف جمموعة من املقوالت واخلصائص التي تتيح فهم

سلوك اإلنسان يف ُب ْعده الكوين ،أو يف إطار جمتمعه ،أو بيئته الطبيعية واملدنية؛ لذا صيغت
نامذج عدَّ ة ختترص طبيعة اإلنسان يف أحد أبعاده الوجودية ،فن ُِحت -مثالً -العديد من

املصطلحات السائدة يف الفلسفة والعلوم املعارصة ،للتعريف بسلوك اإلنسان النموذجي،
من قبيل :اإلنسان االقتصادي ،Homo Economicus
ومصريه ،Homo Faber

(((

(((

واإلنسان الصانع لوجوده

واإلنسان املواطن السيايس ،Homo politicus

)(3

واإلنسان

األنثروبولوجي  .Homo anthropologicusغري َّ
التصورات ظ َّلت جزئية بالرغم
أن هذه
ُّ

ممّا تدعيه من واقعية لطبيعة اإلنسان ،وغرائزه ،ونـزعاته ،وحساباته العقالنية ،وخصائصه
اجلوهرية ،وسلوكه النمطي الذي يتسم بالكونية.

َّ
إن ما يتميز به اإلنسان املعارص حق ًا هو النجاح يف تطويع الطبيعة ،واإلفادة املتزايدة من
مواردها ،وتعديل رشوط وجوده فيها عىل ٍ
نحو ُمبتَكر منذ الثورة الصناعية ،وجتاوز ذلك إىل

والتوسع الكبري يف استغالل الكثري من الثروات إىل حدِّ االستنـزاف
حماولة التحكُّم فيها،
ُّ
والنضوب ،وترويض املسافات بفضل اخرتاع وسائل النقل امليكانيكية واآللية؛ ما ُيم ِّثل

مرة يف تارخيها الطويل -من العرص الزراعي التقليدي إىل
طفرة نوعية بانتقال البرشية َّ
-أول َّ

العرص الصناعي ،وما بعد الصناعي خالل بضع مئات من السنني ،مقارن ًة بآالف السنني من
احلضارة الزراعية ،وعرشات آالف السنني من العصور احلجرية.

أن االستغالل اجلائر ملوارد الطبيعة أخذ يدِّ د وجود اإلنسان ،وي ِ
بيد َّ
نذر بتاليش مظاهر
ُ
ُ

التنوع احليوي فيها .وهلذاَّ ،
فإن احلضارة اإلنسانية اليوم تُشكِّل -بحسب أنصار النظرية
ُّ

لتنوع الطبيعة البيئي عىل الكرة األرضية؛ مهد البرشية.
اخلرضاء ومحاة البيئة -أكرب هتديد ُّ

فرتض ملا ينبغي ْ
أن يكون عليه اإلنسان بوصفه كائن ًا عقالني ًا ،يبحث فيه عن منافعه
تصور ُم َ
قصد به ُّ
((( ُي َ
الشخصية ،عن طريق تعظيم املنافع واملكاسب.
ثم صنع مصريه.
((( يعني هذا املصطلح اإلنسان الصانع القادر عىل استعامل األدوات وصنعها ،ومن َّ
(3) Diener, Paul W. Religion and Morality: An Introduction, Westminster John Knox Press, 1997, p 72.
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 -1اإلنسان األنثروبولوجي والبيولوجي:

تطور
اهتمت دراسات األنثروبولوجيا وعلم البيولوجيا التطورية بتناول مسألة ُّ
َّ

اإلنسان بوصفه كائن ًا ح ّي ًا يف اململكة احليوانية ،ينتمي إىل فصيلة اإلنسانيات ،Hominids
ِ
ثم
التي تنتمي إىل فرع أكرب هو فصيلة َّ
الـمنتمية إىل فرع الثدييات َّ
األوليات ُ ،primates
الفقاريات ،وذلك ضمن تصنيف الكائنات احلية يف علم البيولوجيا.

ِ
عال النباتات السويدي كارل لينيوس  Carl Linnaeusمصطلح
وقد أطلق

"هوموسابيان"  ،Homo Sapiensالذي يعني اإلنسان العاقل ،عىل البرش هذه األيام،

بوصفهم إحدى سالالت البرشية التي انقرضت .وهذا ال ُب ْعد البيولوجي واألنثروبولوجي

الذي يبحث يف الساللة البرشية ،وطبيعة النشاط البرشي ،وطريقة تفكريه -يف إطار علم
خيص عالقة الدِّ ين
األنثروبولوجيا -أفىض إىل دائرة واسعة من اجلدل والنقاش يف ما ُّ

باإلنسان؛ أم ً
ال يف تطوير نظريات عن ممارسة اإلنسان طقوس الدِّ ين ،فجاء مصطلح

الـمتد ِّين"  Homo religiosusالذي استخدمه األنثروبولوجيون ليشري إىل ثالث
"اإلنسان ُ
الـمتد ِّين بمعنى الرائد أو القائد؛ فهو كام
دالالت بحسب جيورجي ألس؛ األُوىل :الرجل ُ
ؤسس هلا ،وله
أوضح ماكس شيلر  Max Schelerاإلنسان الذي ُي ِّفز إىل ظهور الديانة ،و ُي ِّ

بالـمقدَّ س واإلهلي .ويقابل هذا املفهوم مصطلح "النبي" يف اإلسالم.
رابطة واتصال خاص ُ

قصد به َّ
أن
والثانية :ال ُب ْعد الديني للنشاط البرشي ،وهو مفهوم كيل يشمل البرش كاف ًة ،و ُي َ
اإلنسان ذو نـزعة دينية يف طبيعته ،فهو من البرشيات الدينية homines religiosi؛ إذ يرى

ويلهم دوبري َّ Wilhelm Dupré
أن الدِّ ين يف حياة اإلنسان ُب ْعدٌ مهم يف وجوده؛ ذلك

أنَّه مظهر كوين لتحقيق ذاتهَّ ،
وأن األبعاد الثالثة لإلنسان منذ احلياة البدائية هي :ال ُب ْعد
ؤسس ًا حلياة البرش،
الوجودي ،وال ُب ْعد الرمزي ،وال ُب ْعد الديني؛ حتى إنَّه عَدَّ الدِّ ين عنرص ًا ُم ِّ

والديانة البدائية عنرص ًا مه ًام يف ثقافتهم (1).والثالثة :اإلنسان املقابل لإلنسان احلداثي؛
(1) Alles، Gregory D. “Homo religiosus”.in: Jones, Lindsay, (editor in chief). Encyclopedia of
Religion. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005, pp 4110-4111.
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فاإلنسان الديني كام يراه مريسيا إلياد هو اإلنسان الذي عاش يف حقبة ما قبل احلداثة .وهلذا

الـمتد ِّين" عىل نمط الوجود اإلنساين قبل العرص احلديثُ ،مؤكِّد ًا َّ
أن
قص مفهوم "الرجل ُ
َ

غي من طبيعة اإلنسان وأسلوبه يف التفكري والعيش.
دخول احلداثة والعلمنة احليا َة البرشية َّ

بالتصورات الوثنية ،هو الذي
الـمتأ ِّثر
ُّ
الـمتد ِّينَ ،وفق مفهوم مريسيا إلياد االختزايل ُ
فالرجل ُ

فس عالقته بالكون عىل أساس سحري ُمقدَّ س ميلء باحلياة" .فالكون بالنسبة لإلنسان
ُي ِّ
ألنا ُخ ِلقت من قبل اآلهلةَّ ،
وأن
الـمتد ِّين حييا وينطق ،وحياة الكون نفسها دليل القداسة َّ
ُ
)(1
اآلهلة ت ِ
ُظهر نفسها للبرش عرب احلياة الكونية".

 -2اإلنسان االقتصادي:

قصد به طبيعة
راج مصطلح "اإلنسان االقتصادي" كثري ًا بني رجال االقتصاد ،ومل ُي َ

اإلنسان االقتصادية ،أو عقالنيته املطلقة ،أو اقتصار وجوده عىل االقتصاد والتعامل مع

احلياة بنهج اقتصادي ،وإنَّام كان مفهوم ًا افرتاضي ًا مثالي ًا ملا ينبغي ْ
أن تكون عليه سلوكات
اإلنسان العقالنية يف حساب الربح والتكلفة ،واختاذ القرارات عىل أساس احلسابات

العقالنية ،وذلك يف إطار سلوك اإلنسان يف جمال السوق وعمليات اإلنتاج واالستهالك
والبيع والرشاء ،التي ُتتِّم عىل الفرد أو الفاعل االقتصادي ْ
أن ُيق ِّلل من اخلسائر ،و ُيع ِّظم من

األرباح واملكاسب.

تفرعة منه،
الـم ِّ
توسعت داللة هذا املصطلح يف إطار دراسات االقتصاد وتطبيقاته ُ
وقد َّ

لتشمل دراسة السلوكات العقالنية ،يف إطار اقرتاب اخليار العقالين ،وتطبيقاهتا الرياضية
(((
الـمس َّلامتية  (((.Axiom Theoryلك َّن هذا النموذج
من خالل نظرية األلعاب ،والنظرية ُ

والـمدَ نَّس ،ترمجة :عبد اهلادي عباس ،دمشق :دار دمشق للطباعة والنرش،
الـمقدَّ س
ُ
((( إلياد ،مريسياُ .
1988م ،ص.122
((( نظرية األلعاب :جمموعة من نامذج السلوك التفاعيل بني الالعبني أو األفراد ضمن وضعيات خمتلفة ،وما
يرتتَّب عىل ذلك من خسائر ومكاسب تُوزَّ ع عىل الالعبني .وقد است ِ
ُخدمت نظرية األلعاب يف العديد من
الدراسات االقتصادية والسياسية واالجتامعية.
الـمس َّلامت املنطقية والرياضية ،التي تُستخدَ م يف نمذجة سلوك أو
الـمس َّلامتية :جمموعة من ُ
((( النظرية ُ
وضعية ،بغرض الربهان عليها ،أو صياغة نظرية ،أو نموذج نظري.
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مل يصمد طوي ً
ال بالرغم من اإلغراء املوجود يف قدرته التحليلية حلسابات الكلفة واخلسارة؛

تعرض لالنتقاد الشديد من داخل علم االقتصاد وخارجه ،بوصفه نموذج ًا افرتاضي ًا
فقد َّ

يمت بصلة إىل الواقع
يعجز عن تفسري وضعيات املخاطر والتبادلية والسياق الثقايف ،وال ُّ
جمرد حاسوب يفتقر إىل العواطف واألحاسيس ،وليس عقالني ًا
احلقيقي .فاإلنسان ليس َّ
طوال الوقت.

)(1

 -3اإلنسان السيايس واالجتامعي:

ُي َعدُّ ال ُب ْعد السيايس واالجتامعي لإلنسان ،ومقولةَّ :
"إن اإلنسان حيوان اجتامعي أو

سيايس  zoon politikonبطبعه" من األبعاد واملقوالت القديمة يف تاريخ الفكر السيايس؛ إذ
أن اإلنسان ال ي ِ
مكنه ْ
ُنسب هذه املقولة إىل أرسطو ،الذي َّقرر عىل أساسها َّ
أن يعيش وحيد ًا،
ُ
ت َ
وأن الفضائل املدنية هلا األولوية يف احلياة السياسية (2)،من دون ْ
َّ
أن يكون ذلك عىل حساب

خصائصه اإلنسانية األُخرىَّ ،
وأن الفرق بني احلياة الوحشية واحلياة اإلنسانية هو طابعها
أن ي ِ
ِ
نشئ جمتمع ًا سياسي ًا
االجتامعي والسيايس .فاإلنسان هو احليوان الوحيد الذي ُيمكنه ْ ُ
قائ ًام عىل السلطة ،والقيادة ،والطاعة ،والرصاع ،والنقاش.

أن االعرتاض عىل هذا املصطلح يقوم أيض ًا عىل اعتبار َّ
غري َّ
أن اإلنسان ليس هو الكائن

الوحيد الذي يعيش يف جمموعة أو جمتمع توجد فيه السلطة والرتاتبية االجتامعية؛ فالعديد
من املخلوقات واحليوانات تعيش يف جمموعات ،أو ضمن جمتمع ُمن َّظم له قائد يقوده ،مثل:

ِ
اللذين يتشكَّالن من أصناف ،وتراتبيات ،وحتكمهام قوانني
جمتمع النحل ،وجمتمع النمل،
صارمة ،ووظائف منوطة بكل صنف فرعي ،عىل ٍ
نحو قد يفوق تنظيم بعض املجتمعات
البرشية .واحلقيقة َّ
أن خصيصة املجتمع البرشي ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالطابع السيايس

(1) Kirchgässner, Gebhard. Homo Economicus: The Economic Model of Behaviour and Its

Applications in Economics and Other Social Sciences, Springer Science & Business Media,
2008, p 25.

(2) Kraut, Richard and Skultety, Steven (editors) Aristotle’s Politics: Critical Essays, Rowman
& Littlefield, 2005, p 38.
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والطابع الثقايف االجتامعي املرن الـمتطور؛ فاإلنسان هو الكائن الوحيد الذي ي ِ
مكنه ْ
غي
ُ
ُ ِّ
أن ُي ِّ
جمتمعه ،بام يف ذلك األنظمة التي حتكمه ،واألنساق السياسية واالجتامعية التي تسوده ،وهو

أيض ًا الكائن الوحيد الذي يامرس حرفة السياسة؛ فهو كائن سيايس بامتياز ،والسياسة هي
خصيصة إنسانية أيض ًا.

 -4اإلنسان الفيلسوف:

تناولت الفلسفات الغربية موضوع اإلنسان بإسهاب ،وأفرزت أشهر مدارسها ،مثل:

التمرد والتعايل،
الوجودية ،والعدمية ،نوع ًا من التفكري حول اإلنسان ،بوصفه كائن ًا يسعى إىل ُّ

تفرد ًا ،يسبق
ويصنع مصريه بنفسه .فالفيلسوف الفرنيس جون بول سارتر َي ُعدُّ اإلنسان كائن ًا ُم ِّ
وجو ُده ماهيتَهُ ،
وتدِّ د إرادتُه ماهيتَه ،فجوهر اإلنسان يف إرادته (1).و ُي َعدُّ فريدريك نيتشه

وسورين كريكارد من الفالسفة األوروبيني الذين اهتموا بفهم طبيعة اإلنسان وماهيته،
بوصفه كائن ًا ُمفكِّر ًا ُيفكِّر يف ماهيته وجوهره ،فيعمل هذا التفكري عىل حتويل رشوط وجوده

األخالقية؛

)(2

التحرر من القيود الفكرية والدينية واألخالقية املسبقة .وهو الكائن
رشط
ُّ

الوحيد الذي ُيفكِّر يف وجوده األصيل والزائف بحسب فلسفة هيدجر الوجودية.

)(3

التصورات عىل َّ
أن اإلنسان هو سيد مصريه ،وأنَّه قادر -باستخدام
وتتفق كل هذه
ُّ

َّ
آليات مجاعية وفرديةْ -
وحيل الكثري من
أن يتك َّيف ،ويتع َّلم من جتربة الصواب واخلطأ،
وي ِضع الكائنات
طوع الطبيعةُ ،
املشكالت التي تعرتضه ،وينترص عىل خصومه البرشيني ،و ُي ِّ
األُخرى إلرادته ومنافعه ،عن طريق الفكر واالسرتاتيجية والتكتيك ،واحلسابات العقالنية،
والتفكري األخالقي الرباغاميت.

((( سارتر ،جان بول .الوجودية مذهب إنساين ،ترمجة :عبد املنعم احلفني ،القاهرة :الدار املرصية للطباعة
والنرش1964 ،م ،ص.14-13
((( انظر فكرة "اإلنسان املتفوق" لنيتشه يف:
 نيتشه ،فريدريك .هكذا تكلم زرادشت كتاب للجميع ولغري أحد ،ترمجة :عيل مصباح ،كولونيا،بغداد :منشورات اجلمل2007 ،م ،ص 528وما بعدها.
((( هيدجر ،مارتن .نداء احلقيقة ،ترمجة :عبد الغفار مكاوي ،القاهرة :دار الثقافة للنرش والتوزيع1977 ،م.
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و ُت َعدُّ الفلسفة النيتشوية (نسبة إىل نيتشه) نموذج ًا مؤسس ًا ومشهور ًا للفلسفة املتشائمة

ُؤسس
للقوة
مجدة َّ
الـم ِّ
والتحرر من القيود املوروثة ،التي ت ِّ
ُّ
التي تتمركز حول الذات األنانية ُ

للقطيعة مع الدِّ ينُ ،
وت ِّهد لفلسفة التفكيك ،التي بدأها نيتشه هبدم فكرة الفضيلة واألخالق،
القوة والضعف ،وختمها بمقولته عن موت اإلله (1)،ليهدم بواسطتها
تتأسس عىل َّ
ورأى َّأنا َّ

كل أساس الهويت وديني لألخالق .فإنسان نيتشه هو "إنسان العقل ،إنسان اخلري والرش كام
يرامها العقل (2)"،أو إنسان األرض ،وليس إنسان السامء.

وهذه الفلسفة النيتشوية املنحرصة يف اإلنسان تعيد من جديد طريقة قدماء السفسطائية

الذين رأوا يف اإلنسان مقياس ًا لكل يشء ،فال حاجة له إىل املنطق والربهان العقالين يف إثبات
الصحة واخلطأ .وقد أعاد فوكو واملدرسة ما بعد احلداثية توظيف هذا النهج الفلسفي
ِّ
والشك يف املقوالت
والفكري ،يف مرشوع التفكيك ما بعد احلداثي ،الذي يقوم عىل اهلدم

القائمة ،وعدّ ها انعكاس ًا لعالقات السلطة -من الناحية النقدية املعرفية ،والناحية املنهجية-

الـمتعدِّ د ،واالختالف يف القراءات ،وكلها تروم
عىل القراءة املزدوجة للنص ،والتأويل ُ
بالـمقدَّ س واإلهلي ،وجتريده من ال ُب ْعد الديني
الـمرتبِط
ُ
الـمتد ِّين ُ
التخ ُّلص من اإلنسان ُ
واألخالقي والروحي ،والعودة به إىل دائرة اإلنسان الذي يصنع مصريه بنفسه ،ويعيد

رشوط حياته املادية وعلومه بنا ًء عىل عالقة السلطة القائمة بني البرش.

التصور اإلسالمي املعارص
ثاني ًا :مفهوم "اإلنسان" يف
ُّ

الـمفكِّرين اإلسالميني الكشف عن جوانب من طبيعة اإلنسان،
حاول العديد من ُ

ودراسته من منظور النص القرآين ،وحصيلة ثقافتهم اإلسالمية وثقافتهم املعارصة؛
الـمرتبِطة
هبدف التصدّ ي للهجمة اإلحلادية املادية التي بدأت تنترش يف األوساط الفكرية ُ

بالفكر الفلسفي الغريب واملذاهب واأليديولوجيات املاركسية والليربالية والعلامنية املعادية

للدِّ ين ،التي يعدّ وهنا دخيلة عىل الفكر اإلسالمي وثقافة املجتمعات اإلسالمية ،فض ً
ال عن
((( نيتشه ،هكذا تكلم زرادشت كتاب للجميع ولغري أحد ،مرجع سابق.
((( كحلوس ،فادي" .اإلنسان يف فلسفة نيتشه" ،مجعية األوان 8 ،ديسمرب2013 ،م.
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إبراز الوجه احلضاري لإلنسان الـم ِ
سلم ،وبيان قدرته احلضارية حني يستعيد اخلصائص
ُ

احلضارية واإلنسانية كام طلبها منه القرآن الكريم.

الـمفكِّرين اإلصالحيني ،من مثل :مجال الدين
وهذه األفكار نجدها لدى ُج ِّل ُ
األفغاين ،وحممد عبده .فقد سعى ٌّ
كل منهام يف مرشوعه اإلصالحي إىل التصدّ ي لألفكار
اإلحلادية الغربية الوافدة ،وحاول إثبات رقي الفكر اإلسالمي وحضاريته ومدنيته مقارن ًة

بالفكر الغريب الوافد .وهلذا كتب األفغاين رسالة يف الر ِّد عىل الدهريني ،تُفنِّد النـزعة اإلحلادية

"التطور" الداروينية يف إثبات صحتها الفكرية؛ سعي ًا هلدم األديان
التي استخدمت نظرية
ُّ

أن اإلنسان هو أرشف املخلوقاتَّ ،
واألخالق .وجاء فيها َّ
الـمتع ِّلق
وأن ال ُب ْعد العقائدي ُ

باإليامن بالدِّ ين هو من األبعاد املهمة التي حتافظ عىل أخالق اإلنسانَّ ،
وأن النـزعة املادية

املعادية للدِّ ين هي أداة هلدم األخالق اإلنسانية واملدنية ،وتراجع احلضارات؛ إذ عَدَّ األفغاين
الدهرية -التي ي ِ
طلق عليها أيض ًا اسم النيترشية (من الطبيعة باإلنجليزية  -)Natureمذهب ًا
ُ
فكري ًا هدّ ام ًا ،فقال" :ال جرم َّ
أن هذه الطوائف إذا استفحل أمرها ،وقوي ساعدها عىل
املجاهرة بأعامهلا ،فقد تكون سبب ًا يف انقراض النوع البرشي".

(((

وتطرق حممد عبده إىل خصائص اإلنسان ومكانته اإلهلية يف الكون وأكَّدها ،وذلك
َّ

يف معرض تقرير العقائد اإلسالمية َّ
ُص بثالث
أن اإلنسان هو الكائن املخلوق الذي اخت َّ
مواهب ،هي" :الذاكرة ،واملخيلة ،واملفكرة".

(((

توجهات يف الفكر اإلسالمي تُركِّز عىل أمهية
ويف منتصف القرن العرشين ،بدأت ُّ

استعادة موضوع اإلنسان يف الفكر اإلسالمي ،عىل أساس اهتامم اإلسالم بحقوق اإلنسان
وأن االنحراف الذي طرأ عىل الـم ِ
وكرامته ،ومراعاته كل حاجاته الروحية واملاديةَّ ،
سلمني
ُ
((( األفغاين ،مجال الدين .رسالة الرد عىل الدهريني ،ضمن :مجال الدين األفغاين ،رسائل يف الفلسفة والعرفان،
ترمجة :حممد عبده ،حتقيق :سيد هادي خرسوشاهي ،طهران :املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب
اإلسالمية ،ط1421 ،2هـ ،ص .181انظر أيض ًا:
 عبده ،حممد .رسالة التوحيد ،حتقيق :حممد عامرة ،القاهرة :دار الرشوق1994 ،م ،ص 73وما بعدها.((( املرجع السابق ،ص 73وما بعدها.
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واحلضارة اإلسالمية بدأ حني طغى الفكر الروحي الغنويص

)(1

روج
الـم ِّ
تطرف ُ
الـم ِّ
ُ

للخرافة ،واالنسحاب من احلياة ،واحتقار احلياة املادية ،فض ً
ال عن إمهال حاجات اإلنسان

توجه ثالث ركَّز عىل فكرة "التوازن بني املادي
املادية ،وحقه يف احلرية واإلبداع .ويوجد ُّ
والروحي" التي اختص هبا اإلسالم من دون سائر احلضارات ،والديانات ،والفلسفات

الدينية ،واأليديولوجيات.

توجهات يف التفكري احلضاري:
ُّ -1

ؤسس اإلسالم حلضارة
تبحث هذا
ُّ
التوجهات يف رشوط إنتاج احلضارة ،وكيف ُي ِّ

الـمفكِّرين
إنسانية شاملة ،يتكامل فيها الوحي مع الواقع ،واملادي مع الروحي .ومن أبرز ُ
الذين تناولوا مسألة احلضارة يف كتاباهتم :مالك بن نبي ،وإسامعيل راجي الفاروقي .فاملك

حرك للتاريخ ،والعنرص الرئيس
بن نبي َي ُعدُّ اإلنسان باحث ًا عن احلضارة ،وصانع ًا هلا،
والـم ِّ
ُ
يف صنع احلضارة .ويرى َّ
أن املشكلة احلضارية هي أساس ًا مشكلة إنسانية ،حيكمها وعي

اإلنسان وأخالقه وثقافته؛ فاحلضارات تعلو وتزدهر برقي اإلنسان ووعيه وفكره وقدراته

وحتوله من التفكري واإلبداع بالعقل والعقيدة إىل
الروحية ،وتنحط بانحطاط اإلنسان
ُّ

التفكري عىل أساس الغريزة .فالوعي اإلنساين هو الذي ُيمكِّن اإلنسان من حتويل األشياء
اىل منتجات حضارية ذات قيمة ،ومن َث َّم فال يكاد مصريه ينفصل عن احلضارة؛ ما يعني َّ
أن

مشكلة احلضارة هي مشكلة اإلنسان يف وجوده ووعيه وأخالقه ومعتقداته .واحلضارة كام
يراها ابن نبي هي معادلة بيوتارخيية  biohistoriqueتشمل اإلنسان والرتاب والوقت ،لك َّن

حرك فيها ،والدافع إليها ،هو اإلنسان الذي يستخدم الرتاب رمز ًا لكل األشياء
الـم ِّ
العامل ُ
يتم فيه صنع األشياء وصياغة احلضارة.
املادية التي تظل حمايدة ،وذلك ضمن إطار زمني ُّ

)(2

((( الغنوصية :اجتاه فلسفي تصويف ،يقوم عىل اتصال املادة بالروح ،وانبثاقهام من خالق واحد عىل سبيل
الفيض ،ال عىل سبيل اخللق.
(2) Bennabi, Malek, Les conditions de la renaissance: problème d’une civilisation, Alger: Éditions
ANEP, 2005, p 49.
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فإن َّ
وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
حل مشكلة اإلنسان احلضارية يكمن يف اإلصالح والتغيري يف

املجاالت الثالثة اآلتية عىل األقل :اإلصالح الثقايف وإعادة النظر يف مشكلة الثقافة ،وإعادة

النظر يف قضية العمل وقيم العمل واإلتقان واحرتام الوقت ،وإعادة النظر يف قضية الرأسامل
البرشي واملادي.

)(1

ثم أكَّد ابن نبي َّ
أن مشكلة اإلنسان يف احلضارة األوروبية املعارصة ختتلف جذري ًا عن
َّ

مشكلة اإلنسان يف َ
العال اإلسالمي؛ فمشكلة اإلنسان الغريب هي مشكلة ديناميكية ،ومشكلة
توازن بني املادية والروحية ،وعدم ٍ
ٍ
تلبية للحاجات الروحية .أ ّما مشكلة اإلنسان يف
اختالل

جمرد مشكلة مادية .واإلنسان يف احلالة
املجتمع اإلسالمي فهي مشكلة جتديد لإلنسان ،ال َّ
الثانية بحاجة إىل إعادة تأهيل؛ ليخرج من حالة االنحطاط التي عاشها اإلنسان الـم ِ
سلم،
ُ

وحدين ،ليستعيد فاعليته احلضارية.
الـم ِّ
سمه ابن نبي إنسان ما بعد ُ
أو ما ّ

)(2

كون ًا ال يفارق احلضارات ،بل هو جوهر
ويف املقابل ،نظر الفاروقي إىل الدِّ ين بوصفه ُم ِّ

هلا .ورأى َّ
أن اإلنسان هو حمور احلضارة ،وأنَّه كائن ُمتد ِّين بطبيعته وفطرته؛ لذا فال عجب
ْ
أن تقوم كل احلضارات عىل الدِّ ين ،ويكون هلا جوهر ديني .فكل حضارة هلا بصمة دينية ُت ِّثل
الديانة املنترشة يف جمتمعها.

وقد أكَّد الفاروقي َّ
أن مبدأ التوحيد هو اجلوهر الذي قامت عليه احلضارة اإلسالمية؛

فهو مبدأ طبيعي ومبدأ حضاري وديني مرتبط بفطرة اإلنسان ،وهو الذي يسمح له بتوظيف
أن اإلنسان حني يقرتب من التوحيد ي ِ
مكنه ْ
قدراته وطاقاته احلضارية .ورأى َّ
أن يصنع
ُ
احلضارة التي تنتج العلوم واملعارف الدينية والكونية عىل ُأسس علمية جتريبية عقلية؛ إذ
قال" :مل تنتج املسيحية علوم ًا طبيعية مدى ألف سنة حتكَّمت يف عقول الناس .ومل ينتج
املسيحيون العلوم إال بعد ْ
حترروا من عدم التوحيد الذي فرضته عليهم املسيحية ،وبعد
أن َّ
ِ
أن انتقلت إليهم علوم الـم ِ
سلمني ،وحكمت اهلندوكية والبوذية آسيا وجنوب رشقها مدى
ُ
(1) Ibid., p 60.
(2) Ibid., pp 81-82.
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ألف سنة مل يتقدَّ م أهلها إىل مستوى التفكري العلمي ،ولك ْن ما ْ
ووحدوا اهلل،
أن أسلموا
َّ
ح َّققوا وأنجزوا بنفس الرسعة التي نراها يف ازدهار العلوم عند الـم ِ
)(1
سلمني".
ُ

توجهات يف التفكري األيديولوجي:
ُّ -2

الـمفكِّرين اإلسالميني لإلنسان ،من حيث األسلوب الذي يبني
قصد بذلك ُّ
ُي َ
تصور ُ

به اإلنسان أفكاره ،وكيف تُؤ ِّثر أيديولوجيته التي يعتنقها يف سلوكه وواقعه االجتامعي
والسيايس الذي يسعى إىل تغيريه عن طريق الدعوة ،واإلصالح الفكري ،والنضال
السيايس؛ إذ يرى عيل رشيعتي -من خالل ثنائية كتابيه" :اإلنسان والتاريخ" ،و"اإلنسان

واإلسالم"َّ -
أن اإلسالم هو الدِّ ين الوحيد الذي منح اإلنسان قيمة كربى ،بحيث فاقت

مكانته يف اإلسالم املكانة التي أعطتها إ ّياه املذاهب اإلنسانية يف بداية عرص النهضة ،ضمن
سمى نظرية أصالة اإلنسان.
ما ُي ّ

)(2

خصه اهلل هبا ،وتتم َّثل يف جعله
واإلنسان يف اإلسالم حيظى بمجموعة من املزايا التي َّ

خليفة له عىل األرض ،ومحل أمانته فيها ،وتفضيله عىل املالئكة بالعلم .وقد ع َّلل رشيعتي

ذلك بقوله" :قيمة الكائن وأصالته مها بمقدار علمه ومعرفته ،وليس بعنرصه (3)".يضاف

إىل ذلك َّ
أن اإلنسان هو كائن مسؤول عن مصريه الذي يصنعه بيديه ،وهذه الفكرة تبدو
واضحة جلية يف القرآن الكريم.

ويف معرض حتليل رشيعتي لقيمة اإلنسان بوصفها فكرة ،فقد م َّيز بينها وبني مصطلحي

"البرش" و"البرشية"؛ فاإلنسان -من وجهة نظرهُ -ي َعدُّ مرتبة نوعية من البرش ،بوصف البرش
كينونة ،واإلنسانية صريورة ،وله ثالث صفات ُتدِّ د هويته وما هو عليه بوصفه إنسان ًا.
فاإلنسان كائن واعٍ ،وخمتار ،وم ِ
َ
َ
العال.
وبالعال ،وبعالقته هبذا
بدع؛ إنَّه موجود وا ٍع بنفسه،
ُ
((( الفاروقي ،إسامعيل" .جوهر احلضارة اإلسالمية" ،جملة املسلم املعارص ،س ،7عدد1981 ،27م،
ص.27-9
((( رشيعتي ،عيل .اإلنسان واإلسالم .ترمجة :عباس الرتمجان ،بريوت :دار األمري ،سلسلة اآلثار الكاملة،19
2006م ،ص.10
((( املرجع السابق ،ص.21
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وهو كائن خمتار؛ ألنَّه املخلوق الوحيد الذي ي ِ
مكنه ْ
يتمرد عىل الطبيعة ،وعىل النظام احلاكم
ُ
أن َّ

ُّ
التقشف.
له ،وعىل غرائزه ،بحيث يستطيع االنتحار ،أو التضحية بنفسه ،أو الزهد ،أو
وهو كائن م ِ
بدع بالفطرة ،فهو املخلوق الذي يتمكَّن من صنع األشياء؛ إنَّه "حيوان يصنع
ُ
اآلالت (1)".وهو كائن فنّان بوصف الفن مرحلة متقدمة من الصناعة هتتم باجلامل ،وبام

"يريده اإلنسان ممّا هو غري موجود يف الطبيعة ،ويسعى لتاليف النقص املوجود يف الطبيعة".

)(2

وهذه الصفات يف حقيقتها -بحسب رشيعتي -هي صفات إهلية؛ فهو كائن ُمتخ ِّلق بأخالق
جمرد برش .فاإلنسان خليفة اهلل عىل األرض ،يف حني َّ
أن البرش هم خليفة
اهلل تعاىل ،وليس َّ
القرد عليها (3)،بحسب تعبري رشيعتي.

توجهات يف التفكري القرآين الكالمي والعقائدي:
ُّ -3

قصد بذلك األبحاث التي تدور حول موضوع اإلنسان يف جمال علم الكالم والعقائد
ُي َ

التصوف ،والتي ُيم ِّثل أصحاهبا جمموعة كبرية من ُمفكِّري اإلسالم قدي ًام وحديث ًا،
وحتى
ُّ
بحيث ال ي ِ
مكن حرصهم يف ُمؤ َّلف صغري .فعلم الكالم اهتم بمفهوم "اإلنسان" من حيث
ُ
عالقته باهلل ،ومسألة اجلرب واالختيار ،وكان اجلدل دائر ًا حول إشكالية حرية اإلنسان يف
اختياره ،وهو ما عكسته مدارس علم الكالم ،بني املعتزلة واجلهمية واألشاعرة واملاتريدية.

وقد ارتبطت هذه اإلشكالية -التي ظ ّلت عصية عىل ِّ
احلل -بذرائع سياسية تتع َّلق

ترصفات احلكّام يف جانب منها ،مقابل النـزعات الثورية التي رأى أتباعها رضورة
بتربير ُّ
ترصفات احلكّام ،واملسؤولية
اخلروج عليهم ،فتبنّوا منهج احلرية ،واالختيار ،واملسؤولية عن ُّ

الـمرتتِّبة عىل االختبار
الـمرتتِّبة عىل فعل اإلنسان ،ومنظومة الثواب والعقاب اإلهلية ُ
ُ

اإلنساين .ويف املقابل ،برز تيار اهتم بالرتبية الروحية ،ورأى َّ
أن الكامل اإلنساين ليس يف

والسنة،
ُب ْعده املادي ،والنسق السيايس الذي تنشده املدارس السياسية للشيعة واخلوارج ُّ
((( املرجع السابق ،ص.157
((( املرجع السابق ،ص.160
((( املرجع السابق ،ص.161
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تنوعها
تتأسس -عىل ُّ
وإنَّام هو كامن يف ال ُب ْعد الروحي؛ ما جعل املدارس الصوفية اإلسالمية َّ

الكبري -تبع ًا لفكرة "إصالح النفس".

َّ
الـمفكِّرين اإلسالميني يف القديم واحلديث .فاملصلح
إن ثنائية الروح واملادة شغلت ُ

الصويف الرتكي بديع الزمان النوريس الذي عارص جتربة كامل أتاتورك -مثالً -اهتم يف

معظم كتاباته ،إضاف ًة إىل موضوع التزكية ،وكشف ما َي ُعدُّ ه حقائق اإلسالم من وجهة نظره،

بكيفية بناء اإلنسان يف جانبه الروحي .أ ّما إحسان قاسم الصاحلي فكان من القارئني اجليدين

واملرتمجني ملجموع رسائل النوريس وأعامله ،ورأى َّ
أن اإلنسان يف فكر النوريس هو حمور
التزكية التي هتدف إىل إعادة صياغة إنسان م ِ
سلم جديد ،وأنَّه قد يكون فاع ً
ال بسلوك ما
ُ
سميه النوريس طريق "العجز ،والفقر ،والشفقة ،والتفكُّر"،
ُي ّ

)(1

وهو طريق يكشف عن

توهجه
جوهر اإلنسان وحقيقته الروحية واألخالقية الفطرية السليمة ،التي تعيد إليه ُّ
الروحي واستقامته األخالقية.

وأ ّما عيل عزت بيجوفيتش فرأى َّ
أن اإلنسان كائن له حاجات مادية و ُأخرى روحية،

َّ
وأن الفلسفات الوضعية واأليديولوجيات املتنافسة يف الغرب مل تستطع تلبية حاجاته

ونـزعاته ،وبخاصة ما تع َّلق منها باجلانب الروحي ،خالف ًا لإلسالم الذي هو الدِّ ين الوحيد
الذي يلبي حاجات اإلنسان الروحية واملادية ،ويوازن بينهاُ ،مب ِّين ًا َّ
أن الفلسفات واألديان

لتقص حاجات اإلنسان ،هي :الرؤية املادية ،والرؤية
العاملية متحورت حول ثالث رؤى ّ

الـمتعدِّ دة ،وال سيام كتابه "اإلسالم بني الرشق
الروحية ،والرؤية اإلسالمية .ففي كتاباته ُ
والغرب"َّ ،قرر بيجوفيتش َّ
أن ما يميز رسالة اإلسالم -بوصفه ِدين ًا ،وما ُيقدِّ مه لإلنسان -هو
العالقة املتكاملة بني البعد املادي والبعد الروحي يف حياته ،فقال" :ي ِ
مكن تعريف اإلسالم
ُ
ُْ
ُْ

أن نقولَّ :
بأنَّه دعوة حلياة مادية وروحية مع ًا ...،نستطيع ْ
إن مجيع الناس ،أو أغلبهم،
م ِ
سلمون باإلمكانية ...ومن هنا جاءت أمهية اإلسالم باعتباره احلل األمثل لإلنسان؛ ألنَّه
ُ
((( الصاحلي ،إحسان قاسم" .دور رسائل النور يف صياغة اإلنسان" ،موقع نافذة النور ،تاريخ االسرتجاع:
 10يونيو 2018م.
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يعرتف بالثنائية يف طبيعته ،أي حل خمتلف ،ال ُيغ ِّلب جانب ًا من طبيعة اإلنسان عىل حساب

عوق انطالق القوى اإلنسانية ،أو يؤدي إىل الرصاع الداخيلَّ ،
جانبه اآلخر ،من شأنه ْ
إن
أن ُي ِّ
اإلنسان بطبيعته الثنائية أكرب حجة لإلسالم (1)".وقد ع َّلل ذلك َّ
بأن اإلسالم يرفض احلتمية

التارخيية واملثالية؛ فاألحداث التارخيية هي ُم ِّصلة لوعي األفراد و ُمثلهم العليا ،وإدراكهم
احلقائق والعوامل املوضعية؛ إذ قال" :إنَّنا نملك القدرة عىل الطبيعة وعىل التاريخ إذا كانت

لدينا القدرة عىل أنفسنا ،هذا هو موقف اإلسالم من التاريخ (2)".فاإلنسان -من وجهة
نظره -هو الذي يصنع التاريخ ،وليس التاريخ هو الذي يصنع اإلنسان.

بناء عىل اخلطاب القرآين
ثالث ًا :خصائص اإلنسان ً

َّ
الـمن َّظمة آليات القرآن الكريم باستخدام منهجي املقارنة وحتليل املضمون
إن الدراسة ُ

الكيفي ،تساعد عىل حتسني فهمنا للنص القرآين ،وإعادة اكتشاف األبعاد التي أغفلها
التفسري والرشح التقليدي آليات القرآن الكريم ،وذلك عرب املزاوجة بني القراءة املوضوعية

الـمتع ِّلق بطبيعة اإلنسان ،ونصوص االجتهاد البرشي عامة؛ ما يفتح الباب
لنص الوحي ُ

واسع ًا أمام الدراسة املقارنة لإلطار النظري والفلسفي ٍّ
لكل من املنظور الوضعي القائم عىل
للمفكِّرين اإلسالميني،
الفلسفة واألنثروبولوجيا ،واملنظور االجتهادي والفكري والفقهي ُ

تعرف أوجه االهتامم يف التنظري لفكرة "اإلنسان القرآين" .واحلقيقة َّ
أن هذا البحث يقرص
ثم ُّ
َّ

عن اإلحاطة بذلك إحاطة كاملة؛ فال ُبدَّ من النظر واملعاجلة املنهجية آليات القرآن الكريم

َوفق منهجية حتليل اخلطاب الوضعية ،ومنهجية التد ُّبر والتثوير اإليامنية.

ومفهوم "اإلنسان" يف القرآن الكريم خيتلف عن مفهوم "اإلنسان التورايت" ،أو إنسان

تصورات وثنية َخللق اإلنسان،
الديانات األُخرى ،الذي تراه يف رصاع مع اآلهلة؛) (3إنَّا
ُّ
((( بيجوفيتش ،عيل عزت .اإلسالم بني الرشق والغرب ،ترمجة :حممد يوسف عدس ،القاهرة :دار النرش
للجامعات ،ط1997 ،2م ،ص.319
((( املرجع السابق ،ص.325
أن اإلنسان ي ِ
مكنه ْ
((( ورد يف التوراة َّ
أن يتصارع مع الرب ،كام يف قصة يعقوب مع اإلله .انظر=:
ُ
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ترسبت يف الثقافة التوراتية واملسيحية ،لتجعل اإلنسان شبيه ًا
ُّ
وتصورات إحيائية بدائيةَّ ،
مترد عليه حني سنحت له
ثم َّ
بفاوست ،الذي أعلن خضوعه االضطراري لسلطة اإللهَّ ،
ٍ
بوظيفة وغاية يف وجوده عىل األرض.
الفرصة .أ ّما اإلنسان يف القرآن الكريم فمرتبط
وفكرة "اإلنسان" يف القرآن الكريم تقوم عىل ثالثة ُأسس يف جينيالوجيا النشأة ،هي:

االستخالف ،واالصطفاء ،والتكريم .وملعرفة هذه األُسس ،ال ُبدَّ من دراسة منهجية ملحتوى

وتعرف موقع اإلنسان يف النص القرآين ،وداللة مفرداته :اإلنسان ،األنايس،
القرآن الكريمُّ ،

تطرقت إىل موضوع اإلنسان،
البرش ،بني آدم .فقد اشتمل القرآن الكريم عىل آيات كثرية َّ

تعجلة ،وطبيعة اجلحود والنكران لديه،
الـم ِّ
من حيثَ :خلقه ،وكنهه ،وضعفه ،وطبيعته ُ
أن هذه الطبيعة والفطرة ي ِ
أن َّ
مكن ْ
والتكريم اإلهلي لهُ ،مب ِّين ًا َّ
تتهذب ،فيصبح اإلنسان فوق
ُ
الكائنات األُخرى ،أو تفسد ،فينحدر إىل مستويات دنيا أخالقي ًا وسلوكي ًا.
ُقرر
الـمحدِّ دات واملعامل التي ت ِّ
لقد بحث القرآن الكريم يف نشأة اإلنسان ،وعَدَّ ها أحد ُ

مصريهُ ،
وتدِّ د وظيفته يف الكون ،بوصفه خليفة اهلل عىل األرض ،وخملوق ًا يسمو عىل بقية

املخلوقات التي ُس ِّخرت خلدمته ،والتي يشرتك معها يف الرضورات البيولوجية ،واإلطار

البيولوجي ،والسامت البيولوجية األُخرى ،من دون ْ
أن يكون -بالرضورة -امتداد ًا أخالقي ًا

ووجداني ًا هلا.

واجلدول اآليت ُيم ِّثل إحصا ًء لآليات القرآنية التي أشارت إىل اإلنسان مبارشة ،أو

كشفت عن طبيعته ،يف نحو ( )174آيةَ ،وفق منهجية حتليل املضمون .ويضم اجلدول أربع
تغي املفتاحي يف الدراسة الذي يشري
الـم ِّ
فئات أساسية :فئة املفردة  Itemأو الكلمة ،وهي ُ

إىل كيفية ورودها يف اآليات ،وفئة التكرار ،وفئة التصنيف؛ أي املوضوع الذي تندرج فيه

(العقيدة ،القصص ،الترشيع ،ذكر النعم) ،وفئة السياق الذي وردت فيه.

=  -سفر التكوين ،اإلصحاح  .32-23 :32تم االسرتجاع 2018 /11 /28م ،انظر:

- https://st-takla.org/Bibles/Download-Arabic-Bible-pdf.html.
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األُوىل

املفردة

التكرار

الفئة

اإلنسان

()56

الثانية

اإلنس

()15

الثالثة

أناس

()5

 -العقيدة.

الرابعة

أنايس

()1

 -نعم اهلل.

اخلامسة

برش

()37

*

التصنيف

السياق

 طبيعة اإلنسانَ - )26( :خلق اإلنسان من طني:مرة عىل األقل.
(َّ )12
 العقيدة.)15( :مرة.
 الكفرانَّ )14( : النشأة.)11( : صفات ُأخرى :اجلحود،العجلة ،اخلرسان ،األنانية.
 النبوة. العقيدة. القيامة. القصص. إعجاز القرآن. قصة مريم وعيسى. قصة سليامن. َخلق اهلل اإلنسان. غاية اخللق. العبادة. التحدي. وجود اجلن. -القصص.

 -العقيدة.

 -القصص.
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 -قصة موسى مع بني إرسائيل.

 -قصة لوط مع قومه.

 القيامة. -نعمة اهلل عىل اإلنسان.

مرة.
 النبوةَّ )22( : قصة مريم وميالد املسيح:مرات.
(ّ )4
 املساواة يف اإلنسانية. التعجب.مرات.
 َخلق اهلل اإلنسانّ )4( : -عصيان إبليس.

 عدم اخللود.(مرتان).
 -وصف النارَّ :

السادسة

بني آدم

()8

 التوجيه. نعم اهلل. -القصص.

السابعة

خليفة

()2

 -العقيدة.

 قتل قابيل هابيل. نعمة اهلل عىل اإلنسان. التحذير من الشيطان. النبوة. -القيامة.

 َخلق اهلل. -اخلطاب إىل داود.

الثامنة

نفس

()51

 -العقيدة.

مرة.
 القيامةَّ )20( : الرضاع. َخلق اهلل اإلنسان. اخلَلق من نفس واحدة. قتل النفس.(مرتان).
 قصة يوسفَّ : التوحيد. قصة موسى والعبد الصالح. علم اهلل. آيات الكون. القصاص.(مرتان).
 الوصاياَّ : صفة عباد الرمحن. -عدم قتل النفس.

 -القصص.

 -التوجيه.

 -الترشيع.

املجموع

()175

* تكرار عدد اآليات التي وردت فيها املفردة.
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يتبي ممّا سبق َّ
أن موضوع اإلنسان ورد ضمن ثامنية مستويات خمتلفة ،كلها تدور حول
َّ

معاجلة القضايا األساسية اآلتية:

أ -مفردة "اإلنسان" :ورد ذكر هذه املفردة يف ( )56موضع ًا من القرآن الكريم،

مرة (1)،وعرضت يف أكثر من ( )26آية لطبيعة اإلنسان املادية
وتكررت (َّ )58
َّ
ِ
َ
(خلق اإلنسان ،وكيف أنَّه ُخلق من طني ،أو من صلصال من محأ مسنون ،ونشأة

اإلنسان) ،ثم عرضت لطبيعة اإلنسان الروحية التي تتسم باجلحود ،والقنوط،

يتعرض للرش ،والكفران حني حيظى بنعم اهلل ،واتصاف
والكنود ،واليأس حني َّ
اإلنسان غري الـم ِ
ؤمن (أو النمط السائد من اإلنسان) باهللع ،واألنانية ،واللجوء
ُ
تأصل يف طبيعته اإلنسانية،
الـم ِّ
إىل الرشك .وهذه الصفات تُذكِّر اإلنسان بضعفه ُ

وأنَّه ال ُبدَّ ْ
أن ينتبه هلا ،ويعود إىل ربه ،وال يغرت بنفسه.

ب -مفردة "اإلنس" :ورد ذكر هذه املفردة يف القرآن الكريم ،يف معرض اإلشارة إىل
وأن اإلنس جزء من َ
طبيعة النوع البرشي ،وذلك يف مقابل اجلنَّ ،
عال املخلوقات
العاقلة التي تعبد اهلل ،والتي تشمل اإلنس واملالئكة .وأشارت أيض ًا إىل َّ
أن موضوع

اإلنس مرتبط أكثر بموضوع العقيدة التي أبانت اهلدف من َخلق اإلنس واجلن،

وهو العبادةَّ ،
وأن مصري الثقلني يوم القيامة إ ّما اجلنة ،وإ ّما النار .فموضوع اإلنسان
يف هذه املفردة يقرتن بصورة أكرب بأبعاد العقيدة اإلسالمية التي تتع َّلق باليوم اآلخر.

مرة واحدة ،يف معرض
ت -مفردة "األنايس" :ورد ذكر هذه املفردة يف القرآن الكريم َّ
اإلشارة إىل نعمة اهلل عىل البرش والكائنات األُخرى ،بإنـزال املاء من السامء .قال تعاىل:
﴿ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ﴾ [الفرقان .]49 :وي ِ
مكن اإلفادة
ُ
من هذه اآلية يف الداللة عىل تاريخ السالالت البرشية ،ووجود جنس إنيس غري اجلنس
عمر األرض (انظر .1 :اإلنسان األنثروبولوجي والبيولوجي).
البرشي اآلدمي َّ

تكرر فيهام لفظ "اإلنسان" يف اآلية الواحدة :األوىل﴿ :ﮘﮙﮚ
((( يوجد يف القرآن الكريم آيتانَّ ،
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗ﴾ [الشورى ]48 :والثانية﴿ :ﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ﴾
[اإلرساء]11 :
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ث -مفردة "برش" :جاءت هذه املفردة صفة لإلنسان ،ومرادفة له ،وورد ذكرها يف

مرة ،واقرتنت كثري ًا بموضوع النبوة والرسالة اإلهلية
القرآن الكريم نحو (َّ )37
والوحي ،يف معرض احلديث عن اجلامعات واألقوام الذين ُب ِعث فيهم الرسل
واألنبياء ،والذين تساءلوا عن مصداقية النبوة وأنكروها ،بحجة َّ
أن األنبياء برش

مثلهم .قال تعاىل﴿ :ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ

ﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝ﴾ [الكهف ،]110 :وقال ﴿ :ﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

مرة واحدة ،يف
ﯵﯶ﴾ ]إبراهيم .]10 :وقد وردت كلمة "برش" يف القرآن الكريم َّ

معرض اإلشارة إىل استحالة خلود اإلنسان عىل هذه األرض .قال تعاىل﴿ :ﯮﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ﴾ [األنبياء .]34 :وورد ذكرها أيض ًا يف قصة

وتعجب مريم من والدهتا غالم ًا ومل
عيسى ومريم ،يف سياق معجزة ميالد املسيح،
ُّ

يمسسها برش ،وهو الرشط الطبيعي مليالد اإلنسان يف احلالة الطبيعية .قال تعاىل:
﴿ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾ [مريم.]20 :

ج -مفردة "بني آدم" :وردت هذه املفردة ضمن فئة التوجيه ،وذكر النعم ،والتحذير من
مكيدة إبليس .وجاءت مقرونة بالنداء يف ( )5مواضع من الذكر احلكيم ،ووردت

( )4نداءات منها يف موضع واحد من سورة األعراف (اآليات .)31-26 :ومن

جمموع اآليات الثامين التي ورد فيها التوجيه إىل بني آدم ،تصدَّ ر موضوع التذكري

وس ِّخرت له كثري من النعم
كرم ًاُ ،
بنعمة اهلل عىل اإلنسان ،وكيف أصبح كائن ًا ُم َّ
الكونية .قال تعاىل﴿ :ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ [اإلرساء .]70 :وقد ورد ذكرها أيض ًا يف
سياق التحذير من الشيطان ،يف قصة آدم وإخراجه من اجلنة ،ويف سياق بعث

األنبياء ،ووجوب تصديقهم؛ بتوجيه توصية إليهم .قال تعاىل﴿ :ﮬﮭﮮﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾
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]األعراف:

.]35

وتوجد آية ُأخرى ُأشري فيها إىل العهد الذي أخذه اهلل عىل اإلنسانية أو بني آدم ،وكيف

َّ
حاججة به يوم القيامة .قال ﴿ :ﭦﭧ
سيتم التذكري
أن هذا العهد
والـم َ
ُ
ُّ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ ]األعراف.]172 :
مرتني يف القرآن الكريم ،ولك َّن املعنى الذي
ح -مفردة "خليفة" :ورد ذكر هذه املفردة َّ

يتجه إىل اإلنسان ورد يف قوله تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [البقرة ]30 :ويمكن مقارنة هذه اآلية بكل معطيات االجتهاد
البرشي ،وكيف َّ
أن اإلنسان خملوق ُم َّيزُ ،أنيطت به مسؤولية االستخالف يف

األرض ،وأنَّه الكائن الوحيد الذي يسيطر عليها ،عن طريق الفكر ،والعلم،
والتقنية ،وبناء احلضارات .وقد يشري سياق احلوار فيها بني اهلل واملالئكة إىل احتامل

وجود أنايس آخرين كانوا يعمرون األرض ،لكنَّهم انقرضوا.

)(1

خ -مفردة "النفس" :جاءت هذه املفردة يف املرتبة الثانية من حيث تكرار اآليات التي
وردت فيها ،وهي ترتبط بموضوع اليوم اآلخر ،والنعيم الذي سيقابله اإلنسان

ُحاسب وحدها ،وتعلم ما فعلته ،وكيف َّ
بنفسهَّ ،
أن اإلنسان
وأن كل نفس ست َ

س ُيب َعث بذاته؛ جسد ًا وروح ًاَّ ،
وأن كل البرش ذائقو املوت ال حمالة .قال تعاىل:

((( أشار إىل ذلك بوضوح عبد الوهاب النجار يف كتابه "قصص األنبياء" ،يف سياق حوار املالئكة مع اهلل؛ إذ
قال" :واعرتاضهم عىل أنَّه كيف ي ِ
نشئ خليفة يسفك الدماء ٌ
دليل عىل وجود برش سابقني كانوا س ّفاكني
ُ
للدماء ".انظر:
 النجار ،عبد الوهاب .قصص األنبياء ،بريوت :دار الكتب العلمية للنرش والتوزيع1992 ،م.وقال حممد رشيد رضا يف "تفسري املنار" ،بعد ْ
فسين فيمن سبق آدم إىل األرض:
الـم ِّ
أن عرض اختالف ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َي َوان ع ََل َهذه ْالَ ْر ِ
ضَ ،وإِن ََّم ك َ
َان َأ َّو َل َطائ َفة َجديدَ ة م َن
"َ ...ف َل ْي َس آ َد ُم َأ َّو َل ِّ
الصنْف ا ْل َعاق ِل م َن ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اليو ِ
ض ْالَ ْخ َلقِ
الذات َوا َْلا َّدةَ ،و ُتَال ُف َها ِف َب ْع ِ
ان النَّاطِ ِق ُتَاثِ ُل ال َّطائ َف َة َأ ِو ال َّط َوائف ا ْل َبائدَ ة منْ ُه ِف َّ
ََْ َ
الس َجا َيا" .انظر:
َو َّ
 -رضا ،تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،مرجع سابق ،ج ،1ص.215
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﴿ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ﴾ [آل عمران .]185 :وهي ترتبط أيض ًا
الـمتع ِّلقة بالقصاص والرضاع ،إىل جانب ارتباطها بموضوع
بموضوع الترشيعات ُ

حرمة قتل النفس البرشية ،وال سيام يف سورة املائدة ،يف قصة ابني آدمَّ ،
وأن َمن قتل
ستحق فكأنَّام قتل الناس كاف ًة.
نفس ًا برشية بغري ذنب ُم َ

وقد انتهت هذه القراءة للنص القرآين إىل جمموعة من االستنتاجات ،أبرزها:
أ -االستخالف اإلنساين:

تصور رصيح واضح يف القرآن الكريم ،يكشف عن غاية اهلل
االستخالف القرآين هو ُّ
تعاىل يف َخلقه للبرش؛ إذ ت ِ
ُظهر املحاورة بني ااهلل واملالئكة يف القرآن الكريم هذه الفكرة ،وهي
أن اهلل تعاىل يريد ْ
تشري إىل َّ
أن جيعل خليفة يف األرض؛ إنَّه استخالف جيعل األرض وما عليها

ُم َّ
سخرة هلذا الكائن؛ ما يساعده عىل أداء وظيفته اإلنسانية واإلهلية فيها ،بإقامة التوحيد

التصور
والعبادة هلل ،وإنشاء حضارة إنسانية تقوم عىل العدل واإلحسان .فاإلنسان يف
ُّ
القرآين يظل خليفة وسيد ًا يف األرض؛ لذا يقول حممد عامرة ُمع ِّلق ًا عىل مفهوم "االستخالف

اإلنساين"" :تقف فلسفة االستخالف اإلسالمية ،فتجعل اإلنسان يف هذا الكون ،أفضل َخلق

اهلل ،عبد اهلل وخليفة عنه ،سبحانه ،حمكومة حرياته وقدراته ببنود عقد وعهد االستخالف".
ينقل عن حممد عبده[ :اإلنسان عبد اهلل وحده ،وسيد لكل يشء بعده]".

)(1

ب -االصطفاء اإلنساين:

االصطفاء هو أحد مقاصد ترقية اإلنسان ،ومعرفة دوره يف األرض عىل املستوى الفردي

األول بني اهلل واملالئكة ،وعزمه
واجلامعي .فاالصطفاء هو اختيار إهلي جلنس البرش ،بحكم احلوار َّ
تم اختياره واصطفاؤه
تعاىل عىل اختيار خليفة له يف األرض ،فكان اإلنسان هو الكائن الذي َّ

حلمل أمانة عجزت عنها الساموات واألرض ،ومل يكن هو أه ً
ال هلا .قال تعاىل﴿ :ﯟ

ﯠﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾

[األحزاب.]72 :

((( عامرة ،حممد .معركة املصطلحات بني الغرب واإلسالم ،القاهرة :دار هنضة مرص ،د.ت ،ص.65
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وهذا ال يعني َّ
أن اإلنسان خملوق كامل متكامل يستغني عن املرجعيات األخالقية،
أو ي ِ
مكنه ْ
يتحول إىل مصاف أنصاف اآلهلة ،كام تروم بعض الفلسفات ما قبل احلداثية،
أن
َّ
ُ
بالتطور،
واحلداثية ،وما بعد احلداثية .ومل ينشأ هذا االصطفاء فقط عن قوانني الطبيعة اخلاصة
ُّ

تطور اإلنسان ،بالرغم من
خيص كيفية ُّ
كام يرى علامء الطبيعة واألنثروبولوجيا الطبيعية يف ما ُّ

َّأنا قد تكون شاهد ًا عىل مت ُّيز اإلنسان بيولوجي ًا ،وإنَّام يتع َّلق ذلك بفكرة "االستخالف"َّ ،
وأن
)(1
األول.
االصطفاء بدأ منذ اللحظة األُوىل خلَلق اإلنسان َّ
ت -التكريم اإلهلي:

كرم من اإلله ،فال ينبغي ْ
تعني فكرة "التكريم اإلهلي" َّ
أن ُيعا َمل معامل ًة
أن اإلنسان ُم َّ

ُدنيا ،أو ُتتَهن كرامته ،أو ُيان؛ فتكريم اإلنسان يف القرآن هو تعليم قرآين لرفعه من واقع
املامرسات العنيفة ،الرمزية واملادية ،التي ُّ
حتط من قدره وقدرته وكرامته ،أو تنـزله إىل

مصاف احليوانات .وعىل هذا ،فاستغالل اإلنسان واستعباده من دون وجه حق جريمة،

وحتريره فضيلة ،وتقرير املساواة بني بني جلدته غاية.

ويعدُّ هذا التكريم فكرة حقوقية أساسية ،وي ِ
مكن استخالص عقيدة التكريم بوضوح
ُ
َُ

من قراءة كل اآليات التي وردت فيها كلمة "اإلنسان" ،و"الناس" ،و"النفس" يف املقام

األول ،إىل جانب مفردة "بني آدم" التي ورد ذكرها يف اآلية ( )70من سورة اإلرساء ،التي
َّ

تشري بوضوح إىل التكريم اإلهلي لإلنسان ،الذي "هو اإلعالء واإلعزاز ،وهو شامل لإلنسان
بمطلق اإلنسانية فيه ،غري ُمتع ِّلق بعوارضها مهام كان نوعها".

)(2

ث -غاية َخلق اإلنسان:

َخلق اهلل اإلنسان لعبادته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه .فاإلنسان كائن ُمتد ِّين من

الناحية األنثروبولوجية ،والتد ُّين الصحيح يف القرآن الكريم هو الذي ينرصف إىل عبادة
((( بنت الشاطئ ،عائشة عبد الرمحن .مقال يف اإلنسان :دراسة قرآنية ،القاهرة :دار املعارف ،د.ت ،ص.26
((( النجار ،عبد املجيد" .عقيدة تكريم اإلنسان وأثرها الرتبوي" ،جملة املسلم املعارص ،عدد ،74-73
1995م ،ص.54-27
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اهلل وحده ،وإسالم الوجهة إليه؛ أي العبادة والتد ُّين القائمني عىل التوحيد .وال َّ
شك يف

َّ
أن أداء اإلنسان واجب العبادة والطاعة هلل ُيؤ ِّثر إجياب ًا يف فطرته الدينية ،وطبيعته النفسية
واالجتامعية والروحية؛ إذ إنَّه بحاجة إىل الدِّ ين طوال حياته ،ليس بسبب خوفه وجهله

وإحساسه بالضعف أمام قوى الطبيعة كام تدعي بعض الفلسفات ،وإنَّام بسبب حاجته

املتأصلة فيه ،مع َّ
بالقوة يدفعان بعض البرش أحيان ًا إىل التعبري الديني
أن الغرور واإلحساس َّ

عن ذلك بتأليه أنفسهم.

الـمتد ِّين باملفهوم اإلسالمي هو جوهر اإلنسان ،ولك َّن الفرق يف منهج التد ُّين
واإلنسان ُ

الصحيح ومناهج التد ُّين املنحرفة ،يكمن يف فكرة "التوحيد القرآنية" ،وفكرة "اإلسالم"

الذي يعني ْ
أن ُيسلم اإلنسان مصريه وحياته هلل .والغاية من َخلق اإلنسان أيض ًا هي محل

األمانة واالستخالف يف األرض .وهذا الوجود اهلديف والغائي لإلنسان هو مسألة غيبية،
مصدرها الوحي والنص الـمقدَّ س ،وال ي ِ
مكن ْ
أن ختضع هذه املسألة للفحص والتحقيق
ُ
ُ
جتريبي ًا ،وال ي ِ
ُوضح اآلية ( )56من سورة الذاريات﴿ :ﭳ
مكن أيض ًا حسمها عقلي ًا؛ إذ ت ِّ
ُ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ﴾ الغاية من َخلق اإلنسان ،وهي غاية مرتبطة بالتوحيد يف

التوجه التفسريي هلذه اآلية من األثر؛ ففي
إطار املبادئ اإلسالمية اجلوهرية .و ُيؤ ِّيد هذا
ُّ
ُوضح معنى "ليعبدون"" :أي ليعرفوين ...،معناه إال
كتب التفسري ،وردت رواية عن جماهد ت ِّ

وحدوين".
ليخضعوا إ َّيل ويتذ َّللوا ...،أو ل ُي ِّ

)(1

التصور القرآين عابد بالفطرة ،أو له استعداد هلا ،وكل املجتمعات
فاإلنسان َوفق
ُّ

وقصص األنبياء التي أوردها القرآن عن األقوام السابقني متحورت حول عبادهتم املنحرفة،
يف مقابل العبادة الصحيحة التي دعا إليها األنبياء .فاإلنسان ما دام عابد ًا ومت ِ
َّخذ ًا لآلهلة عىل
ُ
الدوام ،حتى لو كانت هواه الشخيص كام ورد يف القرآن ،ينبغي له -من باب َأوىلْ -
أن يكون
ٍ
وي ِّقق الغاية من وجوده.
عابد ًا هلل وحده ،وليس لغريه،
فحينئذ سيستعيد إنسانيته احلقيقيةُ ،

((( البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود .معامل التنـزيل ،حتقيق :حممد عبد اهلل النمر ،وعثامن مجعة ضمريية،
وسليامن مسلم احلرش ،الرياض :دار طيبة للنرش والتوزيع1997 ،م ،ج ،7ص.381
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ج -اإلنسان وخصائصه الفطرية:

ُين َظر إىل اإلنسان يف القرآن الكريم بوصفه كائن ًا يضطرب بني اخلري والرش ،بني االرتباط

باهلل يف حالة الرخاء واإلعراض عنه يف حالة ِّ
الشدَّ ة ،وبني الفرح والرسور يف املرسات واليأس

الض .وهذه الطبيعة األنانية لإلنسان ،اجلهولة ،الظلومة ،الكنودة ،اجلاحدة،
والقنوط ساعة ُّ
املغرتة ،ي ِ
مكن مقارنتها بام َّقرره الفالسفة الواقعيون املتشائمون بخصوص طبيعة اإلنسان
ُ
الرشيرة األنانية ،التي جعل بعضهم منها ُمنط َلق ًا إىل السمو اإلنساين ،كام هو حال نيتشه.

)(1

وموقف اإلنسان القرآين من الفطرة هو تفعيلها يف نفسه؛ حفاظ ًا عىل إنسانيته ،وهتذيبها

شك األنانية ،والكفران ،واجلحود ،والشح ،والبخل ،وذلك من غري
حتى ال تطغى وتقع يف َ َ
حاجة إىل حماولة تبديلها ،أو تبديل َخلق اهلل؛ فالفطرة اإلنسانية هي التي حتافظ عىل جوهر

وعزز من أبعاده غري البهيمية،
إنسانية اإلنسان" .كلام سعى اإلنسان يف تفعيل هذه الفطرة اإلهليةَّ ،

إن اإلنسان ،ولدى َخلقه ،هو حيوان بالفعل ،وإنسان بالقوة؛ َّ
نال خصائص إنسانية أكثرَّ .
ألن
القدرات الغريزية واحليوانية تتبلور لديه بصورة أرسع ،ومن َث َّم كلام ازدادت نجاحاته يف تعزيز

األبعاد غري البهيمية واالرتقاء بفطرته اإلهلية نال من اإلنسانية حصة أكرب".

)(2

ح -الناس وجمتمع اإلنسان:
اإلنسان كائن اجتامعي ،ال تتشكَّل خصائصه إال عندما ينشأ يف جمتمع إنساين ،فيكتسب

اللغة والثقافة والعادات ،ويتل ّقى الديانة التي سيعتنقها معظم حياته ،ويتبع ما كان عليه آباؤه،
ويتع َّلم ويتل ّقى من الكبار ومن أقرانه جمموعة من املهارات االجتامعية التي تساعده عىل العيش.
وهذا املجتمع اإلنساين هو الذي ُيشكِّل جمتمع الناس ،ويكون عرضة للخطأ

واالنحراف؛ ما ُيتِّم إرسال األنبياء والرسل هلداية أفراده .وتشري لفظتا "الناس" و"األناس"
((( نيتشه ،هكذا تكلم زرادشت كتاب للجميع ولغري أحد ،مرجع سابق.
((( واعظي ،أمحد .اإلنسان من منظور اإلسالم ،بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2016 ،م،
ص.119
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تكررتان كثري ًا إىل قيمة اإلنسان ضمن ناسه وجمتمعه ،وكيف أنَّه ُيم ِّثل جزء ًا من مصريه
الـم ِّ
ُ

يف ِّ
ظل األقوام الذين يعيش معهم ،وكيف َّ
أن اهلالك الفردي لإلنسان أو نجاحه الفردي
مرتبط بالسياق املجتمعي خاصته.

وليس املجتمع دائ ًام هو الذي ُيدِّ د مصري اإلنسان بصورة حتمية؛ فقد يكون اإلنسان

يف جانب من طبيعته إنسان ًا اجتامعي ًا ،ويف فطرته إنسان ًا ُمتد ِّين ًا ،وإنسان ًا عقالني ًا واقتصادي ًا.
وحتاول النامذج التفسريية النظرية الوضعية مقاربة سلوك اإلنسان انطالق ًا من اختزال

اإلنسان نفسه يف أحد أبعاد حاجاته وطبيعته .وقد أشار القرآن الكريم إىل الطبيعة اجلدلية

بني اإلنسان الفرد وجمتمعه ،وكيف َّ
أن أفراد ًا ُمتم ِّيزين من البرش ،مثل األنبياء الذين أرسلهم
اهلل ،واألفراد الذين حافظوا عىل استقامتهم وفطرهتم ،ي ِ
مكنهم إصالح جمتمعهم يف حدود
ُ
القدرة املتاحة أمامهم ،أو اهلجرة منه إىل جمتمع آخر ،أو مقاومة مظاهر اخللل فيه ،واحلفاظ

عىل االستقامة.
خامتة:

إن القراءة املزدوجة ٍّ
َّ
لكل من الفكر اإلنساين الغريب واإلسالمي تفيض إىل وضع مقارنة

مفاهيمية ونظريةُ ،تكِّننا من حتسني قراءتنا لكتاب اهلل تعاىل ،بتطبيق العديد من املنهجيات،

وبخاصة املنهجية التي تُركِّز عىل املقارنة واالستنتاج والبحث واالستقراء والنقد للرتاث
الوضعي اإلسالمي وغري اإلسالمي؛ سعي ًا لنِشدان احلكمة .أ ّما تطبيق منهجية التد ُّبر
والتثوير عىل النص القرآين ،بوصفه نص ًا للوحي ،فيتط َّلب التأ ُّمل والتفكُّر فيه ،واالستلهام

بتقص الرتاث البرشي املعريف واللغوي والداليل ،وال سيام يف جانبه
منه ،وحتسني فهمهّ ،

وتطوره،
الـمتع ِّلق باملفاهيم التفسريية اجلديدة ،والنظريات املتنوعة عن طبيعة اإلنسان،
ُّ
ُ
وجمتمعه ،وقدراته ،وأخالقه ،واإلمكانات املتوفرة له َوفق مقتضيات العرص والتاريخ

واملجتمع .فكل تراث واجتهاد برشي له حكمه وثامره ،بنا ًء عىل ما أنتجته احلضارة الغربية
والـمفكِّرين عىل َم ِّر التاريخ.
املعارصة ،وحصيلة الفكر اإلنساين واالجتامعي للفالسفة
ُ
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وتُن ِّبهنا القراءة القرآنية -بعد التد ُّبر والفهم -ملظاهر وأبعاد مل تُركِّز عليها بعض القراءات

والتصورات املنحرفة
ُقوم هذه القراءات
ُّ
الوضعية ،ومل تضعها يف احلسبان ،فتُؤكِّد بعضها ،وت ِّ
االختزالية املتأثرة بظروف وسياقات غري قرآنية بعيدة عن اهلدي اإلهلي املبثوث يف آياته،
ٍ
فسين
الـم ِّ
تبص معان جديدة مل ترد عند ُ
وتعمل عىل هتذيبها .وقد استطاع الباحث القرآين ُّ
السابقني؛ ما جعل القراءة أشبه بالتثوير والتحيني للفهم القرآين.

وخ ُلص البحث إىل َّ
أن القرآن الكريم قد تناول طبيعة اإلنسان وفطرته التي ينبغي

االنتباه هلا؛ حفاظ ًا عليها ،وهتذيب ًا ملظاهر القصور والضعف فيهاَّ ،
تفر ٌد
وأن اإلنسان كائ ٌن ُم ِّ
ليس بسبب اخلصائص البيولوجية واألنثروبولوجية التي ُت ِّيزه من بقية الكائنات احلية

فقط ،وإنَّام بسبب االستخالف والتكريم اإلهلي الذي حظي به .وهذه املنطلقات العقائدية

والقيمية التي تُؤكِّدها اآليات القرآنية ينبني عليها الكثري من النتائج التي تؤدي إىل استعادة
إنسانية اإلنسان الكاملةُ ،م َّثل ًة يف اإلنسان القرآين  Homo Quranicusبوصفه نموذج ًا
للكامل اإلنساين املثايل ،الذي يتعي عىل اإلنسان الـم ِ
سلم الوصول إليه.
ُ
َّ
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الفصل الثاين:

الوحي والثقافة :تواصالت اإلنسان الصالح بني إيزوتسو وهابرماس
حممد بابكر العوض

)(1

مقدمة:

عند تعريفنا للوحي بأنه كالم اهلل املتنزل إىل اإلنسان بلغة برشية ،والثقافة بأهنا أفعال

ّ
التجل الظريف للمطلق والغيبي ،يف
اإلنسان املعنوية وما يدل عليها؛ نجد أن الوحي يشري إىل

حني تشري الثقافة إىل موقع اإلنسان املتعايل عىل حلظته التارخيية وحمدوديته الزمانية واملكانية.
ويمكننا اعتبار القرآن مظهر ًا ملفهوم الوحي والشعر مظهر ًا ملفهوم الثقافة .و ُي َعدُّ حضور
الوحي بنصوصه املعلومة عىل مستوى اخلطاب اإلنساين شاهد ًا عىل احلضور التارخيي،

والتم ُّثل االجتامعي للمطلقات الدينية ،وهو حضور ال ُي ِّرد الوحي من إطالقيته ،وال جيعله
رهين ًا للظرفية؛ فالعالقة الوجودية بني مصدر الوحي والذات املتل ّقية تظل عالقة م ِ
وجد أعىل
ُ
يتنزل
فوق مستوى احلواس بموجود أدنى مرتبط زماني ًا ومكاني ًا بالوقائع والسياقات التي َّ
ِ
ستوعب ًا تلك الظواهر والسياقات،
عليها "النص املوحى" ،فيهيمن عليها بطبيعته اإلطالقيةُ ،م
وم ِ
ال معها ،لكنَّه ُم ِ
تفاع ً
اوز هلا -يف الوقت نفسه -ملا وراءها .قال تعاىل﴿ :ﭥﭦﭧ
ُ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [األنعام .]103:وهبذا تظهر عالقة الوحي بالواقع زمان ًا

ثم تظهر مالمسته للجانب الثقايف من حياة اإلنسان .ووجه االشتباه بني الوحي
ومكان ًاَّ ،

والشعر يتم َّثل يف َّ
ثم يصبح حلظة انطالق النص ماد ًة
أن األخري يتو َّلد يف حال ُمع َّينةَّ ،
لالستشهاد املرجعي ،واإلحالة عىل الوقائع وما ي ِ
شاكلها يف خمتلف املناسبات.
ُ
وال خالف َّ
أن حالة تعاطي اإلنسان للوحي ،ومتثله ملعانيه ودالالته ظاهرة إنسانية

تصلح ْ
أن تكون موضوع ًا للتح ُّقق املعريف ،وبيئ ًة لالختبار العلمي ،وال سيام َّأنا حالة خاصة
((( دكتوراه يف اإلعالم وعلوم االتصال ،جامعة اجلزيرة ،أستاذ اإلعالم املشارك يف اجلامعة نفسها .الربيد
اإللكرتوين.melawad@uofg.edu.sd :
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ٍ
ٍ
فطرية ،وخصيصة
كسمة
القارة يف وجود الكائن البرشي
يف طبيعة االتصال والتواصل
َّ
وجودية باتِّفاق العقالء ،ومن ثم ظاهرة قابلة ْ
ألن تكون موضوع ًا لعمل الباحثني ممَّن
يعتمدون االستقراء والتجربة ،وتأمل املؤمنني باألديان والرشائع بوصفها مرجعية موثوقة

للتجربة اإلنسانية ،وتتوسط اللغة كسياق هلذا االلتقاء بني الوجودي واملعريف وسبيل إىل
رؤية ممكنة ،متامسكة وواضحة عن التواصل احلضاري ،ودليل رضوري لتامم الوعي

بالتبا ُين السوسيولوجي ،واإليديولوجي ،واالختالف الثقايف .ويف خضم هذه املنظومة من
احلواجز واحلوافز ،وجب الرتكيز عىل ترقية احلوار ،عن طريق االرتقاء باللغة ،ليس صوري ًا

فحسب ،بل تداولي ًا ،وهذا لن يتأتّى إال بالتأسيس لرؤية فلسفية ُت ِّول الفاعلية التواصلية إىل
)(1
كينونة إنسانية تتق َّلص فيها ِحدَّ ة الرصاع.

وتبدو معامل الرؤية التواصلية لدى اإلنسان املعارص أكثر وضوح ًا إذا ُع ِرضت يف سياق

َ
للعال ،وقد اخرتنا هنا الرؤية اإلسالمية
املقارنة بني نظامني خمتلفني للتواصل ،أو بني رؤيتني

والغربية حتديد ًا حلضورمها الطاغي عىل مستوى العالقات الدولية سياسي ًا وثقافي ًا ،وشدَّ ة

ُعزز
ما بينهام من التبا ُين واالختالف ،مع قرب ما بينهام من األصول واملنهجيات ،بصورة ت ِّ
الرؤية التي تنظر إىل نموذج الرشق والغرب بوصفه وليد ًا حلالة من التفاعل بني العوامل

التارخيية والثقافية والعقلية.

الـمفكِّرين؛
وتأسيس ًا عىل ذلك ،فقد عمد البحث إىل املقارنة املنهجية بني اثنني من ُ

َ
َّ
للعال بوصفها رؤية يمكن
اختط مغامرة تقوم عىل مت ُّثل الرؤية القرآنية
إيزوتسو الذي

استيعاهبا منهجي ًا ،واختبارها باملتوافر من أدوات التحليل يف راهن املعرفة اإلنسانية،

وهابرماس الذي عمل عىل إحالل العقل التواصيل مكان العقل املنطقي التنويري من دون

الوقوع يف ارهتان علموي ،أو استالب ميتافيزيقي .وهنا قد يتبادر إىل الذهن سؤال مفاده:

الـمفكِّرين كان أقدر عىل إثبات وجهة نظره وترسيخها؟
ُّ
أي هذين ُ

((( مقورة ،جلول" .اللغة بني الوظيفة التداولية والرضورة التأثيلية -هابرماس وطه عبد الرمحن -من
التداولية إىل التداولية املضاعفة" ،جملة الدراسات العقدية ومقارنة األديان ،جامعة األمري عبد القادر
للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،اجلزائر .Volume 6, Numéro 12, Pages 186-214 .
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واحلقيقة َّ
أن هذا ليس من مرادات بحثنا وغاياته؛ فالفرضية األساسية تقوم عىل

أن يكشف أبعد من ظاهرة االتصال التي َّ
أن هذا النوع من املقارنة قادر عىل ْ
َّ
يتعذر عىل

مناهج البحث التقليدي يف دراسات اإلعالم واالتصال ْ
أن تستوعبها ،وال سيام َّأنا تُركِّز

عىل الوسائل أكثر من تركيزها عىل املقاصد ،وعىل اإلجراءات أكثر من املضامني ،وتفتقر
يمر به
إىل العمق التارخيي ،واالستمرارية البحثية ،بوصفها مفرتق طرق ،أو لوح ًا تذكاري ًا ُّ

ثم يمضون ُقدُ م ًا .وتوجد فرضية ُأخرى
أصحاب التخصصات لوضع مالحظاهتم عليهَّ ،

مفادها َّ
تعجلني يف
الـم ِّ
أن هابرماس وإيزوتسو ليسا -بحسب إنتاجهام العلمي -من الباحثني ُ
التعامل مع الظاهرة االتصالية؛ ما قد جيعل هلذه املقابلة واملراجعة املزدوجة أثر ًا معرفي ًا عميق ًا

يف مستقبل البحث االتصايل ،وأثر ًا عملي ًا يف الرؤية التواصلية لإلنسان املعارص.

أوالً :الوجود اإلنساين يف الرؤيتني :اإلسالمية ،والغربية

ر َّبام بدت مفاهيم الرشق والغرب -بحسب هذا العنوان -اختزاالً وتلخيص ًا جلدليات

أعمق يعيشها اإلنسان الواقع بني قويس الغيب والطبيعةُ ،م ِتزن ًا يف مظنونه َّ
أن الغيب يتمركز
وأن الطبيعة تتَّخذ موضعها يف الغرب ،م ِ
عتقد ًا َّ
يف الرشقَّ ،
أن الرشق هو الفضاء التارخيي
ُ

واحلضاري لإليامن الديني ،وآخر النامذج التي ختضع فيها األديان للتحديث واإلصالح،

َّ
ّ
تتجل فيه الطبيعة بعنفواهنا ،وموضوعية عالقتها
وأن الغرب ليس سوى معمل صارم

باإلنسان ،وبيئة نموذجية للقدر السعيد الذي ينتظر البرشية .وهكذا تتبدّ ى املقابلة القائمة

القارة
بسمتها الرشقي وروحها الدينية ،والرؤية الغربية بديمقراطيتها َّ
بني الرؤية اإلسالمية ْ
وعلامنيتها الشاملة.

وقد أشار بعض الباحثني إىل َّ
أن الراهن اإلسالمي واإلنساين يرتبط باملوروث الغريب؛

قديمه ،وحديثه؛ ما يعني َّ
أن عالج املسألة التواصلية ،من حيث ُب ْعدها التأوييل والتداويل،

يتط َّلب نوع ًا من املقارنة يف اجلهد التنظريي حيال االتصال؛ ما كان غربي ًا منه ،وما كان

أي مدى يمكن لفلسفة التواصل ْ
أن تُو ِّفق بني األبعاد التداولية الكونية للغة
رشقي ًا .فإىل ِّ
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إن ما ُيم ِّيز طرح ٍّ
واالتصال؟)َّ (1
كل من هابرماس وإيزوتسو هو الرصاحة واملوضوعية يف

تناوهلام للتبا ُين بني الرؤية اإلسالمية/الرشقية والرؤية الغربية ،من خالل املقارنة وحتليل
مفهومي "الوحي" و"الثقافة"؛ الوحي بوصفه أكثر داللة عىل الرؤية اإلسالمية ،والثقافة

بوصفها أدل عىل الرؤية الغربية.

وهذا يثري تساؤالً مه ًام عن األساس الذي اعتمده ٌّ
كل منهام يف رؤيته موضوع املقارنة،
وهو تساؤل ُم ْش ِكل ُيؤكِّده تأليف إيزوتسو كتابه "اهلل واإلنسان يف القرآن :علم داللة الرؤية
القرآنية للعامل" قبل إسالمه كام تشري مقدمة "فضل الرمحن ملك" للكتاب ،واشتهار هابرماس
تطور تفكريه -بنزوعه إىل اليسار االشرتاكي ،بل اعتباره امتداد ًا للتيار النقدي،
بالرغم من ُّوملدرسة فرانكفورت التي ُت ِّثل اعرتاض ًا رئيس ًا عىل التجربة الرأسامليةُ ،
وت ِّلل الدولة
الديمقراطية التي هي أهم معامل النموذج الغريب؛ حتى إنَّه كثري ًا ما عرض فكره بوصفه
فلسفة إنسانية مطلقةُ ،ت ِّثل حلقة من حلقات الرتاث التارخيي للتفكري الفلسفي احلديث،
بدء ًا هبيجل ،وانتها ًء بمدرسة فرانكفورت وما بعدمها.

وعىل هذاَّ ،
فإن حديثنا سيكون أكثر ارتباط ًا بالوعي الكيل بالذات البرشية ،ومدى حت ُّققه

ولـم كانت األديان هي أهم نامذج الرؤى الكلية واملنظورات
من منظور اإلنسان املعارصّ .
فإنا ُ ْتيل مالمح املقارنة التي تنطلق من مفهوم ديني هو الوحي،
الوجودية وأكثرها حتديد ًاَّ ،

ومفهوم وضعي هو الثقافةُ ،مد َّل ً
ال عليها بمسألة اللغة .فكيف تبدو الثقافة/اللغة يف املنظور

تأسس عىل الال دينية؟
الـم ِّ
تأسس عىل الوحي؟ كيف يبدو الدِّ ين/الوحي يف املنظور ُ
الـم ِّ
ُ

لقد بدأت نامذج تصنيف هذه الرؤى بتقسيم الكرة األرضية إىل عوامل متاميزة َوفق

َ
َ
املعتقد؛ َ
وعال بوذي ،...حتى انتهى بنا األمر إىل اختزال
وعال إسالمي،
عال مسيحي،

هنتنجتون حضارات َ
العال -بحسب النفوذ الثقايف -يف تسع مناطق حضارية ،هي :احلضارة
الغربية ،واألمريكية الالتينية ،واليابانية ،والصينية الكنفشيوسية ،واهلندية ،واإلسالمية،
واملسيحية األرثوذكسية (بيزنطة) ،واإلفريقية ،والبوذية .وما يعنينا منها هو احلضارة

الغربية ،واحلضارة اإلسالمية.
((( املرجع السابق ،ص.186
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أ ّما احلضارة الغربية (روما) ذات األصول الثقافية املسيحية (الكاثوليكية،

والربوتستانتية) ،فتمتد من أوروبا الغربية إىل دول البلطيق ،وأنجلو-أمريكا ،وأسرتاليا،

ونيوزيلندا .وهي تقوم عىل أساسني اثنني :احلضارة اليونانية-الرومانية ،والديانة املسيحية،

وتتحدَّ د الثقافة خاصتها بأبعاد ثالثة :الديانة املسيحية ،والقانون الروماين ،والنزعة اإلنسانية

يف الفلسفة اليونانية.

وأ ّما احلضارة اإلسالمية فتشمل البلدان ذات األغلبية املسلمة التي ترتبط باإلسالم

تارخيي ًا وحضاري ًا واجتامعي ًا؛ أي دول الرشق األوسط ،وشامل إفريقيا ،وآسيا الوسطى،
وباكستان ،وبنغالدش ،وإندونيسيا ،وماليزيا .وتنفرد هذه احلضارة بخصوصية ثقافية
أساسها ِدين اإلسالم وتعاليمه وتراثه .وأكثر اللغات انتشار ًا ضمن حدودها ،هي :العربية،
والفارسية ،والرتكية ،واملاليزية.

َّ
َ
العال اإلسالمي بالغرب املسيحي ُت ِّثلها إرهاصات
ولعل ماهية العالقة التي تربط

صاحب نظرية "صدام احلضارات" ملستقبل العالقات الدولية ،وإمكانية الصدام التارخيي

بني احلضارات أو الثقافات اإلنسانية ،والنظر إىل اإلسالم بوصفه خيار ًا ثقافي ًا رشقي ًا ،والنظر

إىل الغرب بوصفه خيار ًا علامني ًا عاملي ًا ،وهو ما دفع عبد الوهاب املسريي إىل تفنيد هذه النظرة
إىل الغرب بقوله" :الرؤية الغربية هي رؤية طبيعية وعاملية وهنائيةَّ ...
وأن كل ما هو مطلوب

هو زخرفتها ،ور َّبام إعادة ترتيبها ُ -م ِ
عتب ًا إ ّياها نظرة قارصة -أ ّما النظرة الشاملة واألعمق،
فهي تصدر عن اإليامن بأنَّه ال يوجد مسار طبيعي وعاملي وحتمي واحدَّ ،
وأن هناك إمكانية

ملسار آخر ونامذج ُأخرى ،تستند إىل منطلقات ُأخرى ،وتدور يف أطر خمتلفة (1)".ومل يرت َّدد
ٍ
معاد لإلنسان ،مستثني ًا
املسريي -يف هذه املداخلة -يف وصف النموذج الغريب بأنَّه نموذج

بعض األطروحات التي اتَّسمت بالعقالنية واالنحياز اإلنساين ،فيشرتك بذلك مع هابرماس

يف نقده للحداثة الغربية ،بوصفها بيئة الغرتاب اإلنسان ،وملا بعد احلداثة ،بوصفها تيار ًا

عدمي ًا ،وانتحار ًا اختياري ًا للتجربة اإلنسانية.

((( املسريي ،عبد الوهاب .العامل من منظور غريب ،القاهرة :دار الرشوق ،ط٢٠٠١ ،1م.
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ومل تكن كلمة "غرب" يف املرجعية العربية اإلسالمية تعني يوم ًا ما وجود "آخر" يقع
حتديد ًا خارج بالد اإلسالم ،أو ِدين ًا وحضار ًة ُيم ِّثالن "اآلخر" من منظور اإلسالم ،وإنَّام
صارت هذه الكلمة حتمل -بصورة ما -معنى ذلك كله ،عن طريق الرتمجة من اللغات
األوروبية .وكلمة "غرب" يف املرجعية األوروبية غنية يف داللتها؛ فهي تشري إىل "األنا" الذي

بتنوع األطراف التي يتَّخذها مقاب ً
ال له.
تتنوع هويته ُّ

)(1

وت ِ
ُظهر النامذج املستخدمة موضوع ًا للتحليل -يف هذه املقارنةَّ -
أن ك ًّ
ال من الرشق

ِّ
املخل
وجتاوز التنميط
والغرب حافل بالدعوات ،ودعاة الرتشيد ،وإغفال بعض املواقف،
ُ

بالذات وباآلخر .وهلذا ،فإنّا ال نقف يف هذا البحث إىل جانب إيزوتسو أو هابرماس ،وإنَّام

تقص الظاهرة االتصالية وموقعها من املنظور التوحيدي اإلسالمي ،واملنظور املادي
نحاول ّ
الغريب ،ومقاربة أنامط التواصل يف النسقني ،بالرتكيز عىل املفهوم التواصيل اإلسالميُ ،م َّث ً
ال

يف مفهوم "الوحي" بوصفه شاهد ًا فرد ًا عىل الرؤية التواصلية املفارقة للرؤية الغربية ،واملفهوم

التواصيل الغريبُ ،م َّث ً
ال يف مفهوم "الثقافة" بوصفها مفهوم ًا مركزي ًا يف املنظومة التواصلية

الغربية ،وأثر ذلك يف واقع التواصل اإلنساين من حيث املامرسة ،واملصلحة ،والقيمة.

أن الوضع قد يبدو إشكالي ًا َّ
صحيح َّ
ألن إيزوتسو مل يكن مسل ًام بحيث انطلق يف مقاربته

َّ
من موقف التسليم اإليامين ،ونحن نضعه هنا ُم ِّث ً
وألن هابرماس
ال للرؤية التوحيدية،

ؤسس أفكاره
قد ال يكون ُمفكِّر ًا غربي ًا تقليدي ًا يدور حول الرؤية الغربية املعيارية ،و ُي ِّ
أن ذلك يقودنا إىل صياغة املقدمة األُوىل هلذا النقاش ،وهي َّ
ومعتقداته عىل ُم َس َّلامهتا ،غري َّ
أن

الرؤيتني اإلسالمية والغربية مكان البحث مها رؤيتان موضوعيتان أكثر من كوهنام موقفني
إيديولوجيني ،أو التزامني عقائديني؛ واملنطق الداخيل ٍّ
لكل منهام يقوم عىل ذلك.

((( انظر:

-Rashwan, Nagy. "The Perfect Misunderstanding, Part 1: An Analysis of the Arab-West
Public Discourse of Vilification".

نق ً
ال عن:
 -اجلابري ،حممد عابد" .الغرب واإلسالم :األنا واآلخر أو مسألة الغريية" ،الرابط:

-Mohamed Abed ElGabry, ‘Islam and the West; Self and Other, or the Problem of
Otherness’, http://awraq-com.maktoobblog.com 15/06/2008
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ِ ً )(1
َّ
ولعل من املناسب
لقد ظل إيزوتسو ُيؤكِّد دائ ًام أنَّه ُمفكِّر رشقي ،وليس ُمسترشقا.

جمرد ،وعدم اعتباره -وحده -شاهد ًا،
اعتبار تبنّيه وجهة النظر التوحيدية أنَّه موقف منهجي َّ

حتول يف عقيدة صاحبه .واليشء نفسه ينطبق عىل هابرماس ومدرسته
لال ِّدعاء أنَّه تعبري عن ُّ
ذات اجلذور املاركسية التي ُين َظر إليها بوصفها صوت االنتقاد اإلجيايب للعقل الغريب

التنويري الرأساميل ،والتجربة الديمقراطية ،ونموذج الدولة الغربية احلديثة .وإذا كان العقل

التنويري هو عقل غريب ينظر إىل الذات من خالل فاعليتها جتاه اآلخرَّ ،
فإن العقل التواصيل

عزز ذاته من خالل تعاطيها مع اآلخرين.
لدى هابرماس هو عقل غريب أيض ًا ولكنه ُي ِّ

ويشري احلديث عن تواصالت اإلنسان الصالح إىل مبدأين عامني ،مها :مبدأ اإلصالح

 ،reformوهو جوهري يف املجتمعات املتدينة ،ومبدأ الصالحية  ،validityوهو حتمي يف

الـمفكِّران من
عم قدَّ مه هذان ُ
السياقات الربامجاتية يف البيئات الديمقراطية .وبرصف النظر ّ
عبنا عنها بـ"اإلنسان الصالح" ،أو
حتليالت لتواصالت اإلنسان يف صورته املعيارية؛ سواء َّ

"اإلنسان املثايل"َّ ،
يتوسع
تتأسس عىل املنظور القرآين ،يف حني َّ
فإن رؤية إيزوتسو لإلصالح َّ
هابرماس يف مقاربة مفهوم "املصلحة االنسانية" من منظور الئكي دنيوي.

ثاني ًا :الوحي واالتصال يف أطروحة توشيهيكو إيزوتسو:

شهد القرن العرشون اهتامم ًا متزايد ًا بالدراسات القرآنية ،واملرشوعات التي تعنى

تطور يف منهجيات التعامل معه .وقد ترافق هذا
بدراسة القرآن الكريم ،وهو ما أ ّدى إىل ُّ
تطور نوعي هلذه الدراسات عىل مستوى املفهوم ،واملنهج ،واملحتوى
التزايد الكمي مع ُّ

املعريف ،ومت َّثل يف اتِّساع األساس اجلديل ،وتراكم الرتاث االسترشاقي ،وتبلور حركة

االسترشاق اجلديد ،إضاف ًة إىل انتشار مراكز الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات الغربية،

((( أمثال إيزوتسو يف موافقة املنطق القرآين كثر .والشواهد املشاهبة واملناظرة ملوقفه ظاهرة يف استشهادات القرآن
الكريم باملؤمنني القادمني من األقايص البعيدة عن مراكز تنزُّ ل الوحي ،وتأثريه ،وابتعاث الرساالت .ففي ما يتع َّلق
بال ُب ْعد املكاين ،نورد قوله تعاىل﴿ :ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ﴾ [يس.]20 :
وج َّل﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
وممّا ورد ذكره يف القرآن الكريم عن ال ُب ْعد الزماين ،قوله عَزَّ َ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾ [األحقاف.]10 :
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والتطور املضطرد يف الدراسات األلسنية ،وتقنيات اخلطاب ،ومناهج التحليل الثقايف،
ُّ
ثم االنتقال هبا إىل النص القرآين.
وتطبيق نتائجها يف اإلنسانيات والبحوث االجتامعيةَّ ،

ويف هذا السياق ،برزت مجلة من املرشوعات الشاملة يف التعامل مع القرآن الكريم؛

تطورات منهجية تتع َّلق
السنن االسترشاقي ،أو ما استفاد ممّا رافقه من ُّ
سواء ما سار منها عىل َّ
باللغويات املتقدمة ودراسات اخلطاب ،أو تلك التي انطلقت من املحاوالت التقليدية التي

استهدت بمناهج التفسري التقليدية يف تقديم قراءات معارصة للقرآن الكريم ،والتي تشمل
املحاوالت التي سعت إىل تطبيق نواتج العلوم ومقارنتها يف ضوء آيات القران الكريم.

فإىل جانب اعتامد دراسات اإلعجاز القرآين عىل نواتج العلوم الطبيعية ،و َّظفت اجتاهات
األسلمة والتأصيل مناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية يف حتليل القرآن الكريم وإعاده

قراءته ،ويمكن اعتبار "تفسري اجلواهر" مثاالً عىل املسار األول ،و"تفسري التحرير والتنوير"

نموذج ًا للمسار الثاين.

لقد كانت هنايات القرن العرشين إيذان ًا بارتطام الوعي العريب اإلسالمي بنتائج تلك
ٍ
ضعف يف مواكبة القارئ العريب
املحاوالت ،وظهر ذلك جلي ًا يف ما يمكن مالحظته من
لإلنتاج املتزايد عن القرآن الكريم بمختلف اللغات ألسباب ثقافية وإدارية يف ُج ِّلها .وال

ب َّ
أن عم ً
ال بخطورة كتاب "تاريخ القرآن" لنولدكه((( قد انتظر قرن ًا ون ِّيف ًا من
خيفى عىل ذي ُل ٍّ

الزمان حتى ظهر يف ترمجته العربية ،وكذلك كتاب إيزوتسو (موضوع هذا البحث) الذي
ت ِ
ُرجم إىل العربية بعد ثالثة عقود من تأليفه؛ ما ُيم ِّثل حالة من الضعف املنهجي والرتاجع يف
رشوط التواصل ثقافي ًا ومعرفي ًا الذي أصاب مراكز التفكري يف األُ َّمة.

و ُي َعدُّ كتاب "اهلل واإلنسان يف القرآن :علم داللة الرؤية القرآنية للعامل" أحد أهم أعامل

مرة باإلنجليزية عام 1964م عن
إيزوتسو التي نقلت إىل العربية ،وقد صدر الكتاب أول َّ

معهد جامعة كيو للدراسات الثقافية واللغوية يف طوكيو .وبعد تسع سنوات عىل وفاة
((( الدقيقي ،رضا حممد .تاريخ القرآن للمسترشق األملاين تيودور نولدكه ،ترمجة وقراءة نقدية ،الدوحة:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،ط2009 ،1م.
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إيزوتسو (عام 1993م) ،صدرت طبعته الثانية باإلنجليزية .ومل يكن هذا الكتاب باكورة ما
ِ
الـم ِ
سترشقني السابقني ،وقدَّ م ترمجة
كتبه إيزوتسو عن القرآن الكريم؛ فقد جرى عىل ُسنَّة ُ
ملعاين القرآن الكريم باللغة اليابانية ،وقد ُطبِعت النسخة اإلنجليزية من كتابه يف ماليزيا
عام 2002م ،وهي الطبعة التي اعتمدها م ِ
رتجم الكتاب إىل العربية ،حيث ظهرت هذه
ُ
األطروحة أوالً عىل مستوى املتداول العريب ،ثم أضاف إليها الـم ِ
رتجم مراجعة مهمة
ُ
َّ
للباحث اإلسالمي "فضل الرمحن ملك" ،كانت قد ن ُِشت يف جملة "دراسات إسالمية" التي
تصدر يف إسالم أباد ،وذلك يف عدد حزيران عام 1966م	 .

وعبوا بحامسة عن إعجاهبم
وقد تل ّقى الباحثون العرب هذه الرتمجة ب َقبول َحسنَّ ،

ٍ
تأصيل لعلم داللة قرآين ،يقوم عىل مقاربة جريئة ،تتميز بنظرهتا إىل
بام جاء به إيزوتسو من
َ
احلر بني اهلل واإلنسان؛
القرآن بوصفه رؤية مستقلة
للعال ،ورسد ًا ُمو َّثق ًا للحوار والتواصل ِّ

حتى َّإنم استخدموا منهج إيزوتسو يف حتليل املفردات املفتاحية للمنظومة اإلسالمية يف

صورهتا األخالقية والقيمية.

للتغي اجلذري الذي أحدثه القرآن
واهتم مراجعو الكتاب من العرب بتت ُّبعه الوصفي
ُّ

الكريم يف البِنية املفهومية الشاملة للمعجم العريب ،وذلك بعقد مقارنة حتليلية بني النظام
ٍ
ٍ
وموضوعية الرؤية
بعلمية
ُفس
اللغوي اجلاهيل والنظام القرآين؛ ما كشف عن نتائج دقيقة ت ِّ
اجلديدة التي صاغها القرآن الكريم لعرصه وعرصنا .وقد خ ُلص ُمؤ ِّلف الكتاب إىل َّ
أن
التحليل الداليل يسعى ْ
ألن يكون عل ًام للثقافة إذا أردنا تصنيفه.

 -1السياق املعريف لعمل إيزوتسو:

ظهر عمل إيزوتسو يف سياق من النشاط املنهجي واالجتهاد الغني يف دراسات األديان

الذي شهدته جامعه مكجيل  .McGill Universityومن أساتذة فلسفة الدِّ ين املهتمني

الـمفكِّر الباكستاين
بتطوير (أو استخالص) رؤية كونية قرآنية ،ممَّن عمل معهم إيزوتسوُ ،
فضل الرمحن ملك  ،Fazlur Rahmanالذي أبدى اهتامم ًا أكثر من غريه هبذا البحث العميق
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إليزوتسو ،فكتب مدخله النقدي الذي يظهر يف الرتمجة العربية ،وقال عن عالقته بإيزوتسو:

"الواقع ،أنَّني شاركت يف حلقة دراسية قدَّ مها الدكتور إیزوتسو يف مكجيل خالل دورة

تضمنها هذا الكتاب .وواضح أنَّه
1960م1961-م ،حيث عرض بعض ًا من األفكار التي َّ

سارة إىل األدبيات املوجودة عن
قد ّ
تروی منها عىل سنوات ،وهذا ال ُيم ِّثل فقط إضافة َّ
اإلسالم فقط ،بل ُيقدِّ م مقاربة جديدة لفهم اإلسالم ،خاصة من قبل غري املسلمني ،وهي

املقاربة العلم-لغوية (1)".لكنَّه اعترب َّ
"أن اإلشكال أو املعضلة األساسية يف منهج إيزوتسو

ألن القول َّ
يظل قائ ًام؛ َّ
بأن املصطلحات املفتاحية هي التي ُتدِّ د النظام يقتيض معرفة النظام

ربر اعتبار كلمة ما كلمة مفتاحية أم ال ،وحتى تكون
نفسه حتى نعرف إذا كان هناك ما ُي ِّ

وحد .ومع ذلك ،فإنَّنا نزعم َّ
أن معرفة النظام
الـم َّ
هذه الكلمة مفهومة يف إطار هذا الكل ُ

يف تفصيالته ليس رشط ًا ملعرفة املعنى الذي حتمله ما افرتضناه من كلامت مفتاحية ،ولك َّن
)(2
افرتاض النظام يف ذاته أمر ال يمكن االستغناء عنه".
وبالرغم من إشارة مرتجم الكتاب إىل اعتامد إيزوتسو يف بحثه عىل املنهجية الغربية،

بتعذر تصنيف عمل إيزوتسو ضمن الدراسات االسترشاقية ،وال سيام َّ
فإنَّه َّنوه ُّ
أن هذا
الرجل كان حياول التم ُّلص من ذلك ،و َي ُعدُّ نفسه رشقي ًا باألصالة ،نافي ًا عن نفسه ْ
يوصف
أن َ

باالسترشاقي ،ال عىل مستوى الشكل فقط ،وانَّام عىل مستوى املضمون؛ إذ جتنَّب -باقتدار

ومتكُّن -اتِّباع املواقف واملناهج االسترشاقية يف القضايا التي أثارها ،وإذا كان قد تأ َّثر إجياب ًا

بالتقاليد االسترشاقيةَّ ،
فإن ذلك يتم َّثل يف اهتاممه بالنص القرآين؛ ترمج ًة ،وحتليالً ،والبدء

برتمجة القرآن الكريم إىل اللغة اليابانيةكام أرشنا سالف ًا.

((( انظر:
 إيزوتسو ،توشيهيكو .اهلل واإلنسان يف القرآن :علم داللة الرؤية القرآنية للعامل ،ترمجة :هالل جهاد،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة2007 ،م ،مقدمة فضل الرمحن ،ص.19
 ضاهر ،مسعود" .الياباين إيزوتسو والرؤية القرآنية للعامل" ،صحيفة املستقبل اللبنانية ،العدد ،2639األحد 10يونيو 2007م.
((( إيزوتسو ،اهلل واإلنسان يف القرآن :علم داللة الرؤية القرآنية للعامل ،مرجع سابق ،ص.21
 ابن نرص ،حممد".منهج البحث الداليل يف دراسات إيزوتسو القرآنية والصوفية" ،جملة النور للدراساتاحلضارية والفكرية ،عدد ،1يوليو2012م ،السنة الثالثة ،ص.14
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وأشار مرتجم الكتاب إىل َّ
أن "أهم ما يمتاز به إيزوتسو يف هذا الكتاب موقفه

املوضوعي من اإلسالم ،وتفاعله احلي معه .وإذا جاز لنا ْ
أن َن ُعدَّ هذه الدراسة من ضمن
اجلهد االسترشاقي العام لفهم وحتليل مظاهر احلضارة العربية واإلسالمية -من حيث َّإنا

ال باإلنجليزية ،وتقوم عىل ُأسس ومبادئ منهجية غربيةَّ -
مكتوبة أص ً
فإن رشقية ُمؤ ِّلفها،

وروحه احلضارية ،جتعلها وجتعله أقرب إىل اإلسالم ،وأقدر عىل فهمه من الداخل ،ممّا

يمنحها قيمة علمية مضافة تستحقها".

)(1

وهنا يربز ُمؤ ِّثر مهم يف اخلطاب العلمي إليزوتسو وموضوعاته البحثية ،مت َّثل يف

الـمفكِّرين واألكاديميني
عالقاته األكاديمية ،ومزاملته يف جامعة ماكجيل بكندا بعض أبرز ُ
املسلمني يف ذلك الوقت؛ إذ رافق إىل جانب فضل الرمحن ،سيد حسني نرص ،وإسامعيل

الفاروقي ،وسيد حممد نقيب الع ّطاس ،وتو َّثقت معرفته من ذلك بالفلسفة ،واملذهبيات
اإلسالمية؛ صوف ِّيها ،وسلف ِّيها ،وشيع ِّيها؛ ما أوجد عنده نوع ًا من التوازن يف املواقف من

ويس عليه إعادة قراءة القرآن الكريم من عرب مدخل الرؤية القرآنية للعامل.
القرآن الكريمَّ ،
إذن ،فقد نظر إيزوتسو إىل القرآن الكريم من زاوية النظر اإلسالمية ،حتى م َّثل عمله عالم ًة

بارز ًة يف دراسات غري املسلمني للمحتوى القرآين .ويمكن القول -من دون حت ُّفظ -إنَّه بعد
كتاب موريس بوكاي "التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم"
مسلم أحدث مثل هذا األثر الذي أحدثه كتاب إيزوتسو.

(((

لـمؤ ِّلف غري
ال نجد كتاب ًا ُ

 -2خصائص منهجية إيزوتسو يف التعامل مع القرآن الكريم:

فص ً
ال يف مقدمة كتابيه الرئيسني عن القرآن الكريم" :بِنية
أبان إيزوتسو منهجه ُم َّ

املصطلحات األخالقية يف القرآن :دراسة يف علم الداللة" ،و"اهلل واإلنسان يف القرآن :علم
داللة الرؤية القرآنية للعامل" .ويمكن إمجال خصائص هذا املنهج يف ما يأيت:

((( إيزوتسو ،اهلل واإلنسان يف القرآن :علم داللة الرؤية القرآنية للعامل ،مرجع سابق ،مقدمة املرتجم ،ص.10
((( بوكاي ،موريس .التوراة واإلنجيل والقران والعلم ،ترمجة نخبة من الدعاة ،بريوت :دار الكندي ،ط،2
١٩٧٨م.
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ٍ
الـمؤ ِّلف َّ
أوجه ومذاهب عدَّ ة ،مثل:
قرأ من
أن القرآن الكريم يمكن أن ُي َ
أ .اعتقاد ُ

الالهوت ،والفلسفة ،واالجتامع ،والنحو؛ إذ إنَّه ُيدِّ د مقاربته اخلاصة باملعنى.

واالعتقاد َّ
أن أكثر الصفات التي ُت ِّيز األديان الثالثة الكربى ذات األصول السامية
(اليهودية ،واملسيحية ،واإلسالم) هي النظرة الشائعة فيها من َّ
أن املصدر التارخيي
احلقيقي ،الضامن النهائي لصدق جتربة املؤمنني الدينية ،يتم َّثل يف حقيقة أساسية،

أن اهلل تعاىل قد أظهر نفسه عن طريق اللغةَّ ،
هي َّ
يتم بلغة غري إنسانية
وأن ذلك مل َّ
تم بلغة مبينة قابلة للفهم ،وهذه هي احلقيقة األُوىل احلاسمة؛ فمن
غامضة ،وإنَّام َّ
ِ
ثمة دين حقيقي عىل
دون هذا الفعل األسايس من جانب اهلل تعاىل ،لن يكون َّ
األرضَ ،وفق ًا للفهم اإلسالمي لكلمة "دين"؛ فقد ظهر اإلسالم حني تك َّلم اهلل َع َّز
وج ّل والثقافة اإلسالمية كلها بدأت مع الواقعة التارخيية التي تتم َّثل يف َّ
أن اهلل تعاىل
َ
ٍ
جمرد مسألة إله "ينزل" كتاب ًا
خاطب اإلنسان باللغة التي يتك َّلمها هو .وهذا ليس َّ
كري ًام؛ إذ يعني ذلك -بصورة أساسيةَّ -
أن اهلل سبحانه قد تك َّلم ،وهذا هو حتديد ًا ما

تعنيه كلمة "وحي".

)(1

ب .إثارة انتباه الوعي املنهجي لدى الدارس العريب ْ
بأن ينفتح عىل الدراسة الداللية
للقرآن الكريم ،عن طريق املناهج؛ غرب ِّيها ،ورشق ِّيها .فعلم الداللة -من وجهة
نظره -هو حتليل للمعجم اللغوي الذي ُيم ِّثل البِنية الثقافية كام يعيشها املجتمع،

َ
للعال ،وتعبريه عن املوجودات؛ ما يعني َّ
أن علم داللة
وكيفية تبلور رؤيته اخلاصة

وضحها القرآن الكريم،
القرآن هو مصطلح يكشف عن أبعاد الرؤية الدينية التي َّ

)(2
ولـمـا كانت
ورسم حدودها ،وضبط قيمها للعرب يف تعاملهم مع املوجودات.
ّ
املفاهيم القرآنية مرتابطة عىل ٍ
نحو وثيق ،وتستمد معانيها امللموسة -حتديد ًا -من

نظام كامل للعالقات ،فقد رأى إيزوتسو َّ
أن هذه املفاهيم تُشكِّل يف ما بينها جمموعات

((( انظر.
 إيزوتسو ،اهلل واإلنسان يف القرآن :علم داللة الرؤية القرآنية للعامل ،مرجع سابق ،ص.240((( حاج مدين ،خدجية .مرشوع توشيهيكو إيزوتسو ( )Toshihiko Izutsuيف تأصيل علم داللة القرآن ،جملة
العلوم االجتامعية ،جامعة صطيف اجلزائر ، Numéro 22 Juin 2016 ،ص6
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خمتلفة ،كبرية وصغرية ،يرتبط بعضها ببعض بطرائق خمتلفة ،بحيث تصبح ُمن َّظمة

الـمع َّقدة من املصطلحات الرئيسة البارزة
يف هناية املطاف .أ ّما بخصوص الشبكة ُ
(الرتكيز هنا هو عىل الكلامت) ،فقد ذكر منها :اهلل ،واإلسالم ،واملؤمن ،والكافر،
والنبي ،والرسول ،والوحيُ ،م ِ
التعسف يف اختيار الكلامت
عرتف ًا بوجود نوع من
ُّ

وبأن ذلك أمر ال مفر منه ،لكنَّه َّنوه َّ
َّ
بأن مجيع الكلامت
الرئيسة للقرآن الكريم،

الرئيسة التي اختارها هي أساسية يف القرآن الكريم.

ت .النظر إىل األنظمة اللغوية بوصفها تُشكِّل -يف ما بينها -وجود ًا متكام ً
ال عن طريق

اللغة" .ونظر ًا إىل أمهية املعجم القرآين اهلائلة ح ّق ًا ،بوصفه لغة الوحي اإلهلي عين ًا؛
أن تتأ َّثر كل األنظمة الالحقة للقرآن هبذا املعجم عىل ٍ
فقد كان طبيعي ًا متام ًا ْ
نحو

عمیق؛ إذ كانت كلها يف وجهها اللغوي تعتمد -بدرجات متنوعة -عىل معجم

وتتأسس عليه .وما كان بإمكاهنا النمو واالزدهار -إذا جاز القول -إال
القرآن،
َّ

يف الرتبة التي أعدَّ هتا لغة الوحي .ومن الناحية الدالليةَّ ،
فإن باإلمكان وصف هذه
نحو ٍ
األنظمة عىل ٍ
إن الكثري من الكلامت املفتاحية يف هذه األنظمةْ ،
واف بالقولَّ :
إن
ِ
تم بذل جهد وا ٍع لربطها -بطريقة،
مل يكن كلها ،استُمدَّ ت من املعجم القرآين ،فقد َّ
أو ُبأخرى -هبذا التعبري القرآين أو ذاكَّ .
إن سلطة القرآن كانت عظيمة جدّ ًا إىل درجة

كوناته املاديةْ ،
أن كل نظام كان عليه ْ
َّ
إن مل يكن
أن يستعني باملعجم القرآين لتوفري ُم ِّ
ذلك بصورة مبارشة ،فعىل األقل بصورة غري مبارشة (1)".فصارت السلطة اللغوية

ترتبط بالسلطة الترشيعية من حيث تأسيسها ملفاهيم اجتامعية ودينية تصنع هذا
النموذج التفسريي ،برفد املدونة اللغوية العربية بكلامت جديدة ،ورفد خمرجاهتا

الداللية بمفاهيم جديدة.

)(2

ث .ربط الوحي بمفهوم "االتصال" .واحلقيقة َّ
أن الباحثني العرب مل ُيركِّزوا عىل

((( إيزوتسو ،اهلل واإلنسان يف القرآن :علم داللة الرؤية القرآنية للعامل ،مرجع سابق ص.85-84
((( وعيل ،شفيقة" .نحو فهم توشيهيكو إيزوتسو :االمتداد األخالقي ألنطولوجيا الرمحة يف رؤية الوجود
القرآنية" ،ورقة مقدمة للمؤمتر السنوي السادس للعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،بعنوان :سؤال األخالق
يف احلضارة العربية اإلسالمية ،الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات 20-18 ،آذار/
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هذه اخلصيصة التي ُت ِّيز عمل إيزوتسو؛ إذ اهتم البعد الوجودي لالتصال الذي
ينظر إليه عادة بوصفه ظاهرة إنسانية ،وعَدَّ العالقة التواصلية وجه ًا ثاني ًا للعالقة

بني اهلل واإلنسان؛ استكامالً للوجه األول الذي ُت ِّثله العالقة الوجودية بينهام.

ُصورها
ويف مقاربته لالتصال من التحليل املبارش للعالقة بني اهلل واإلنسان كام ت ِّ
الرؤية القرآنية للعامل ،فقد أفرد فصلني كاملني للحديث عن العالقة االتصالية بني

اهلل واإلنسان .أ ّما الثقافة يف أطروحته -بام هي فعل إنساين ،ومنجز برشي ،ورؤية
للعامل -فقد ُأعيد تكييفها قرآني ًا بصورة كلية؛ إذ يبدو التداخل بني الرؤية القرآنية

للعامل واملنظور البرشي عىل ٍ
نحو يمنح الثقافة أبعاد ًا ال يمكن استحضارها يف إطار
الـمؤ ِّلف مع أخطر املشتبهات الثقافية يف الوحي
املنظورات األُخرى ،حيث اشتبك ُ

القرآين ،بدء ًا بمسألة التواصل بني أفقي الوجود :املطلق للخالق ،والوجود النسبي
للمخلوق ،من خالل ظاهرة الوحي ،وانتها ًء بمسألة اللغةُ ،م ِ
وازن ًا بني احلطاب
العاملي للقرآن واخلصوصية الثقافية للغة التي نزل هبا ،بتعيني موقع اإلنسان يف

سمة وحي ًا ،وموقع الوحي واإلنسان يف العملية الثقافية
الـم ّ
العملية التواصلية ُ
املوسومة باللغة.

ويقودنا النقاش فيام ييل لسؤالني هامني :كيف أفلح إيزوتسو يف حتليل العالقة التواصلية

بني اهلل واإلنسان؟ ما عالقة ذلك باللغة املتداولة؟

 -3مستويات العالقة التواصلية:

عالج إيزوتسو مسألة التواصل يف أثناء تطبيقه منهجه ،وذلك بتحليل كلمة "الوحي"

بني مجلة من الكلامت املفتاحية يف معناها األساس ،ومعناها العالئقي؛ وصنَّف العالقة بني اهلل
واإلنسان إىل أربعة مستويات (1)،هي :العالقة الوجودية بني اهلل واإلنسان ،والعالقة التواصلية

التي ينقسم فيها التواصل إىل قسمني؛ األول :تواصل غري لغوي ،تتم َّثل رسائله يف الدعوة

مارس 2017م.
((( رشواين ،سامر" .اهلل واإلنسان يف القرآن" .الرابط:

https://archive.islamonline.net
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وجهة من
املاثلة يف آيات اهلل الكونية بعامل اآلفاق وعامل األنفس ،بوصفها رسائل غري لغوية ُم َّ
اهلل هلداية اإلنسان ،واالستجابة باإليامن أو الكفر بوصفهام نوعي االستجابة البرشية هلذه

الـمؤ ِّلف هذا النوع من االتصال موضوع ًا للفصل السادس من كتابه.
الدعوة .وقد جعل ُ

ال بالوحي؛ إذ قال" :وخالصة القول َّ
والثاين :تواصل لغوي بني اهلل واإلنسانُ ،م َّث ً
إن
الوحي بمعناه الض ِّيق -الديني عىل ٍ
نحو خاص -هو نوع خصويص من التواصل اللغوي
الذي حيدث بني اهلل واإلنسان يف االجتاه النازل من اهلل إىل اإلنسانَّ .
وجه كلامته
إن اهلل ُي ِّ

إىل اإلنسان؛ مبارشة إىل الرسول ،وبصورة غري مبارشة إىل البرش عموم ًا .والدعاء باعتباره

مبادرة إنسانية لالتصال اللفظي صعود ًا مع اهلل".

وتلحق هباتني العالقتني (الوجودية ،والتواصلية) عالقة ثالثة ،هي عالقة العبودية التي

ّ
تتجل لغوي ًا يف مفهومي "الرب" و"العبد" ،وما تستدعيه من مفاهيم "اإلسالم" ،و"اجلاهلية"،
و"الدِّ ين" .وعالقة رابعة أخالقية تتم َّثل يف املفاهيم اآلتية الصادرة من جهة اهلل" :الرمحة"،

و"االنتقام" ،و"الوعد" ،و"الوعيد" .وهي تتم َّثل أيض ًا يف مفهوم "التقوى" ومفهوم "الكفر"

بوصفه االستجابة البرشية هلذه املفاهيم .غري َّ
أن هذا كله يدفعنا إىل التساؤل :هل يمكننا
القول َّ
إن اهلل يتواصل مع اإلنسان؟ هل يمكن النظر إىل الوحي بوصفه ُيم ِّثل عملية تواصل؟

 -4الوحي والفعل التواصيل:
نظر إيزوتسو إىل الوحي عىل أساس أنَّه أحد مظاهر ّ
جتل اهلل سبحانه وتعاىل عن طريق

اللغة ،والكالم حتديد ًا ،ورأى َّ
يتم بلغة إنسانية غامضة ،وإنَّام يكون بلغة إنسانية
أن ذلك ال ُّ

الـمتجدِّ د .ويف هذا السياقَّ ،
فإن الفهم يتط َّلب توافر احلدِّ األدنى من
تنطوي عىل قابلية الفهم ُ
االشرتاك الداليل بني الوحي يف مفهومه السائد عند عرب اجلاهلية ،والوحي يف مفهومه القرآين.

مرة ُأخرى عىل مفهوم "الوحي" ،حماولني إعادة حتليله؛ الستكشاف
ويتعي علينا هنا الوقوف َّ
َّ

األصول املعرفية التي اعتمد عليها إيزوتسو يف وصفه العالقة بني اهلل واإلنسان باعتبارها عالقة

تواصلية ،وإلعادة قراءته يف ضوء تقريرنا ملفهوم "الفعل التواصيل"؛ طبيعته ،وعنارصه.
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لقد استخدم إيزوتسو املفهوم القرآين للوحي ،بمعناه التقني اخلاص؛ قصد حتليله من

وجهة النظر الداللية .وللتعبري عن ذلك بلغة أكثر وضوح ًا ،فقد طرح األسئلة اآلتية :متى يمكن

أي املواقف العيانية يمكن استخدامها؟ ما الرشوط
استخدام كلمة "وحي" القرآنية فعلي ًا؟ يف ِّ
الرضورية الدقيقة التي يمكن للمرء بتحقيقها استخدام هذه الكلمة عىل وجه اخلصوص؟

وبالرغم من موضوعية اعتامد هذا املسار لإلجابة عن األسئلة اآلنف ذكرها ،فإنَّه يمكن

اإلشارة إىل حمورية مادة "وصل" بوصفها مفهوم ًا مفتاحي ًا لعالقة اهلل باإلنسان يف القرآن

الكريم ،وقوف ًا عىل بعض جت ّلياهتا للتمثيل .فارتباط كلمة "وصل" بام بعدها جاء يف سياق

توصيف العالقة بني اهلل واإلنسان يف قوله تعاىل﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ﴾

[القصص ،]51 :وهو شاهد -بداللة العبارة -عىل مقبولية القول بعالقة التواصل بني اهلل
واإلنسان .ومن مادة "وصل" أيض ًا نجد كلمة "الصالة" ،وهي أهم أركان اإلسالم

بأنا صلة بني العبد وربه ،وهي بذلك
عرفها النبي ﷺ َّ
العملية بعد الشهادتني ،وقد َّ
تشري إىل العالقة التواصلية والعالقة التع ُّبدية يف اآلن نفسه؛ ما يدل عىل َّ
أن التواصل بني

اهلل واإلنسان ليس أمر ًا ممكن ًا فحسب ،بل هو مقصد وجودي لإلنسان .قال تعاىل﴿ :ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ﴾ [الذاريات.]56 :

وعود ًا عىل ما بدأه إيزوتسو من االستدالل عىل َّ
أن الوحي هو نوع من التواصل،

فإن أول الرشوط األساسية -كام يقول -أعمها ،وهو يتم َّثل يف َّ
َّ
أن الوحي سلوك كالمي

عياين ،أو الکالم  La paroleبمصطلحات علم اللغة احلديث .فالكالم  Paroleيف املصطلح
عي بني شخصني؛ أحدمها يؤدي دور ًا
السوسريي هو تواصل لغوي حيدث يف موقف ُم َّ
فاعالً ،واآلخر يؤدي دور ًا منفع ً
ال (أ-ب) ،وهذا ما تعنيه -حتديد ًا -كلمة "كالم" يف العربية.
وهبذا االعتبارَّ ،
فإن الوحي هو مفهوم جزئي أكثر خصوصية يقع ضمن مفهوم الكالم العام.
أن يكونا عىل مستوى الوجود نفسهْ ،
يتعي عىل (أ) و(ب) ْ
وأن
و ُيؤكِّد إيزوتسو أنَّه َّ

فيتم
ينتميا إىل فئة الكينونة نفسها .أ ّما يف حالة الوحي -هنا تبدأ ميزة الوحي احلقيقيةُّ -
اخرتاق هذه القاعدة األساسية؛ َّ
ألن (أ) و(ب)؛ أي اهلل واإلنسان ،خمتلفان عن بعضهام
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والـمؤكَّد هنا َّ
أن (أ) و(ب) ال يقفان عىل مستوى الوجود نفسه
من ناحية نظام الوجود.
ُ

أفقي ًا؛ إذ َّ
إن العالقة عمودية ،بحيث يوجد (أ) يف األعىل ُم ِّث ً
ال ألرقى مستوى من الوجود،

ال ملستوى أدنى من الوجود ،حتى َّ
ويوجد (ب) يف األسفل ُم ِّث ً
إن هذا املوقف األنطولوجي/
الوجودي يؤدي دور ًا مه ًام جدّ ًا يف بِنية املفهوم القرآين للوحي؛ ما ُيتِّم عزله عىل أساس أنَّه

ويتعي لفت االنتباه -يف هذه احلالة -إىل املشكلة اخلاصة
الرشط اجلوهري الثاين هلذا املفهوم.
َّ
التي يثریها املفهوم داللي ًا .فكام ذكرنا آنف ًا ،ال يمكن ْ
أن حيدث تواصل لغوي بني (أ) و(ب)

إذا كان بينهام هذا النوع من التعارف الوجودي .ولبلوغ التواصل اللغوي احلقيقي -بالرغم

من هذه القاعدة األساسية للغة -جيب حدوث يشء ما غري اعتيادي ٍّ
لكل من (أ) و(ب).

)(1

الـمفكِّرين املسلمني هذه املسألة بوضوح؛ إذ أوضح الكرماين -مثالً-
لقد أدرك بعض ُ

أن "قوله( :هو أشده) يعلم منهَّ ...
يف رشحه لصحيح البخاري َّ
أن الوحي كان إذا ورد عليه ﷺ

أصابته مشقة وشدَّ ة ،ويغشاه کرب لثقل ما يلقى عليه .قال تعاىل﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ﴾
[املزمل ،]5 :لك َّن النوع األول أشد عليه من النوع الثاين؛ وذلك َّ
ألن الفهم من كالم مثل صلصلة

اجلرس أشكل من الفهم من كالم الرجل املتكلم عىل الطريقة املعهودة عند التخاطب ،أو

َّ
ألن ُسنَّة اهلل ملا جرت من أنَّه ال ُبدَّ من مناسبة بني القائل والسامع حتى يصبح بينهام التحاور

والتعليم والتع ُّلم ،فتلك املناسبة إ ّما باتِّصاف السامع بوصف القائل لغلبة الروحانية عليه،

وهو النوع األول ،أو باتِّصاف القائل بوصف السامع ،وهو النوع الثاين (2)".وهنا يطرح

إيزوتسو سؤاالً مه ًام :كيف يمكن لعالقة غري اعتيادية مثل هذه ْ
أن تتح َّقق بني اهلل واإلنسان؟
أن عىل السامع (ب) ْ
"ثمة طريقان ممكنان :إ ّما َّ
أن خيضع
وهلذا ُيع ِّقب الكرماين قائالًَّ :

أن عىل املتكلم ْ
لقوة املتکلم (أ) الروحية ،أو َّ
أن
لتحول شخيص عميق حتت التأثري الساحق َّ
ُّ

يتنازل ،ويكتسب خاصية السامع بطريقة ما ،ويستدل عىل َّ
أن ك ًّ
ال من احلالتني قد حدثت مع
ال ِ
ار َ
النبي ﷺ ،بحديث عائشة يف النوع السمعي من الوحي َّ
ث ْب َن ِه َشا ٍم َ س َأ َل
"أن ْ َ

((( إيزوتسو ،اهلل واإلنسان يف القرآن :علم داللة الرؤية القرآنية للعامل ،مرجع سابق ،ص.242-241
((( الكرماين ،شمس الدين .رشح الكرماين عىل صحيح البخاري (الكوكب الدراري) ،اعتنى به :حممد عثامن،
بريوت :دار الكتب العلمية ، ،ج ،1ص.193
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يك ا ْل َو ْح ُي؟ َف َق َال َر ُس ُ
ول اللَِّ ﷺ، َف َق َالَ :يا َر ُس َ
َر ُس َ
ف َي ْأتِ َ
ول اللَِّ ﷺ: َأ ْح َيان ًا َي ْأتِينِي
ول اللََِّ ،ك ْي َ
ِ
الَ َر ِ
ص ْل َص َل ِة ْ
سَ ،و ُه َو َأ َشدُّ ُه َع َ َّل،  َف ُي ْف َص ُم  َعنِّي َو َقدْ َو َع ْي ُت َعنْ ُه َما َق َالَ ،و َأ ْح َيان ًا َيت ََم َّث ُل
م ْث َل َ
ِ
ِ
ِلا َْل َل ُك َر ُجالًَ ،ف ُي َك ِّل ُمنِيَ ،ف َأ ِعي َما َي ُق ُ
للَّ َعن َْهاَ :و َل َقدْ َر َأ ْي ُت ُه َين ِْز ُل َع َل ْي ِه
ضا ُ
ولَ .قا َل ْت َعائ َش ُة َر َ
ا ْلوحي ِف ا ْليو ِم َّ ِ ِ
ب ِد،  َف َي ْف ِص ُم  َعنْ ُه َوإِ َّن َجبِينَ ُه  َل َي َت َف َّصدُ َع َرق ًا" ُيم ِّثل احلالة األُوىل،
َْ
الشديد ا ْل َ ْ
َ ْ ُ
والنوع البرصي من الوحي املذكور أيض ًا يف احلديث ،ويف القرآن مشري ًا إىل سورة النجم:

﴿ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ﴾

[النجم ،]١٢-٤ :واملرتبط برؤية الرسول للساموي أو املالكُ ،يم ِّثل احلالة الثانية".

وإىل جانب استشهاد إيزوتسو بالكرماين الذي يرى أنَّه فهم الطبيعة اجلوهرية للكالم
عىل ٍ
نحو صحيح متام ًا ،وأنَّه حاول ْ
فس حقيقة الوحي يف إطار هذا املبدأ األساس ،فقد
أن ُي ِّ
فس هذه الظاهرة يف "مقدمته" َّ
بأن اآلالم اجلسدية هي رهني
استعان أيض ًا بابن خلدون الذي َّ

هلذه التجربة اخلارقة التي ُت َب فيها النفس البرشية -غري املستعدة بطبيعتها لتجربة كهذه-

عىل ترك البرشية ُمؤ َّقت ًا ،وتغيريها إىل املالئكية ،وتصبح فعلي ًا جزء ًا من َ
العال املالئكي بعض
ثم تستعيد طبيعتها .وقد اعترب إيزوتسو هذا تفسري ًا نظري ًا أو فلسفي ًا للظاهرة ،خالف ًا
الوقتَّ ،

للتصور الذي أبداه العرب املعارصون لسيدنا حممد ﷺ حيال هذه الظاهرة .والواقع أنَّه كان
ُّ
يف متناول العرب الوثنيني طريقة مقنعة -بالنسبة إىل أذهاهنم طبع ًا -لتفسري هذا النوع من

َّ
ولعل هذه العبارة مع اإلشارة اخلجولة إىل (هاملتون جب) هي ما أثار حفيظة
الظواهر،

وجه نقد ًا ال خيلو من القسوة إىل إيزوتسو.
فضل الرمحن ،وجعله ُي ِّ

ويمكن إمجال خصائص التواصل اللغوي يف الوحي لدى إيزوتسو -كام رآها حممد بن

نرص -يف ما يأيت:

)(1

 تضمني إيزوتسو الوحي معنى التواصل بني شخصني ،لكنَّه تواصل أحادي اجلانب؛يتعذر ْ
ترتسخ هذه العالقة حتى َّ
ألنَّه ما ْ
أن تُعكَس إطالق ًا.
إن َّ

((( ابن نرص" ،منهج البحث الداليل يف دراسات إيزوتسو القرآنية والصوفية" ،مرجع سابق ،ص.19
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أن العالمات التي تستعمل لغرض التواصل ليس رشط ًا ْ
 تضمني الوحي فكرة َّأن
تكون لفظية.

 تضمني الوحي فكرة مصاحبة الغموض والرسية؛ َّألن ما ينقله (أ) إىل (ب) يكون تام
الوضوح لـ(ب) ،لكنَّه لن يكون واضح ًا لآلخرين -عىل األقل -بدرجة الوضوح

نفسها عند (ب).

)(1

يتعي علينا
وقبل االنتقال إىل تطبيق رشوط مقولة العقل التواصيل عىل الوحي ،فإنَّه َّ

استكامل ما سبق ،بالوقوف عىل نقاط التداخل بني الوحي واللغة .وأول القول هو َّ
أن

مفهوم "الوحي" يتداخل مع مسألة "اللغة"؛ فبالرغم من تشكُّل الوحي من مادة الكالم

فإن املرجع يف اعتباره نوع ًا خاص ًا غري طبيعي من الظاهرة اللغوية هو َّ
البرشي نفسهاَّ ،
أن

املتكلم فيه هو اهلل ،واملستمع هو اإلنسان .وهذا يستدعي مقدمات عدَّ ة للتعريف باملنظور
القرآين للغة واالتصال ،ومنح املرشوعية ملقولة "خملوقية القرآن" التي أثارت مجلة من ردود

األفعال يف الرتاث اإلسالمي .إذن ،فمن هذا األفق الشاهق أرشف إيزوتسو عىل الظاهرة
اللغويةُ ،م ِ
درك ًا َّ
أن الفضاء الوجودي الذي تدور فيه هذه املحاورة املوثقة بني اهلل واإلنسان

مستوعب بقوانينه وسننه هلذا التعاطي بني األفقني األعىل واألدنىَّ ،
وأن اللغة هي الشاهد

عىل َّ
أن الدالالت واملعاين تدور مع السياق دوران الكواكب والنجوم .فاللغة هنا متغري

منفعل بأمر الفاعل وإرادته؛ ذلك َّ
أن الذي َخلق اإلنسان هو نفسه َمن ع َّلمه البيان ،وهذا

ّ
تتجل فيه املستويات الثالثة هلذه العالقة :العالقة
جزء من كلية العالقة بني اهلل واإلنسان،
الوجودية ،والعالقة االتصالية ،والعالقة األخالقية.

َّ
إن هذا اليقني املعريف جعل إيزوتسو يتحدث عن الدِّ ين يف القرآن الكريم ال بوصفه

مكون ًا يف الوعي اإلنساين فحسب ،بل بوصفه جزء ًا من تفاعل املوجودات وتواصلها مع َمن

أن القرآن الكريم مل ُيؤ ِّثر فقط يف ذوات ٍّ
أوجدها ،وعالمة ذلك َّ
كل من املتل ّقي األول وأتباعه
((( هنا يتوقف أوزيتسو عند بيت شعر من القصائد املشهورة لعلقمة بن فحل:
ِ
ي ِ
ٍ
الرو ُم
بإنقاض و َن ْقنَ َق ٍة
وحي إليها
ُ
كام تَرا َط ْن يف َأ ْفدانا ُّ
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من املؤمنني ،وإنَّام أصبح هو حمتوى الرؤية التي ينظرون من خالهلا إىل َ
العال ،وهو عكس ما

نلمحه يف األفق املقابل.

وقد انفرد الوحي يف القرآن الكريم بمزايا عدَّ ة يف هذا اجلانب؛ ذلك َّ
أن القرآن الكريم:
 ُيقدِّ م إجابات جازمة يف ما يتع َّلق باللغة التي يدَّ عي اإلنسان متام ملكيته عليها .قالتعاىل﴿ :ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ﴾ [الرمحن.]٤-٣ :

 فاعل رئيس يف صياغة الرؤية املنهجية واملنظور العلمي لألفراد واملجتمعاتاملتعاملة معه.

عرف نفسه عىل أساس أنَّه خطاب للتنوير.
 ُي ِّ -يعادي التفكري األسطوري ،والتأويل امليتافيزيقي.

 -5الوحي وعالقته بالسياقات االجتامعية:

ُأ ِخذ عىل إيزوتسو إغفاله ال ُب ْعد االجتامعي يف ظاهرة الوحي ،إىل جانب عدم اإلجابة

عن السؤال األهم :أين يمكن استكشاف أولئك البرش شخوص ًا يف منهجية إيزوتسو؟ وهو

قرر يف مقدمته َّ
ال ُب ْعد الذي م َّيز األطروحة الفكرية لفضل الرمحن ،ودفعه إىل ْ
"ثمة
أن َّ
أن ُي ِّ

مشكلة واحدة كبرية مع مفهوم د .إيزوتسو للتعاليم القرآنية حول عالقة اهلل-اإلنسان ،وهي

ثمة فرق بني البدوي واملكي يف عرص
أنَّه مل يأخذ باحلسبان البيئة املكية .وبالنسبة إليه ،ليس َّ

تكب ًاُ ،م ِ
أي وعي خاص بالتح ُّفظ؛
تبجح ًا يتجاوز َّ
رسف ًاُ ،م ِّ
الرسول .كان البدوي متعجرف ًاُ ،م ِّ

كان شديد التن ُّبه إىل احرتام ذاته املستقلة ،وحتكمه خاصية اجلهل (ضد احللم) .هلذاَّ ،
فإن

وظيفة اإلسالم مت َّثلت بالنسبة إليه -قبل كل يشء -بإذالل عجرفته هذه ،وشعوره الالحمدود
ٍ
بكربيائه .وقد حت َّقق هذا عىل ٍ
فكرة عن اهلل ،هي قبل كل يشء
نحو ُمؤ ِّثر بواسطة تصحيح

خميفة وتثري الرعب .لك َّن احلقيقة هي َّ
أن خما َطبي القرآن املبارشين كانوا املكيني -وعىل وجه
أي
أي كابح لتكديس الثروة ،مل يدركوا َّ
أخص -فئاهتم التجارية الغنية .هؤالء الناس مل يروا َّ
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التزام جتاه مواطنيهم األقل حظ ًا ،معتربين أنفسهم مكتفني ذاتي ًا (مستغننی)؛ أي َّ
إن القانون

وجه القرآن حتديه األول".
ُو ِّجه إليهم .وإليهم َّ

)(1

قد يطرح املرء سؤاالً عام ًا عن إمكانية تأسيس عالقة أخالقية باملعنی احلرصي ،بنی اهلل

إن بإمكان املرء ْ
واإلنسان ،إطالق ًا .بكالم دقیقَّ ،
أن يتَّخذ فقط موقف ًا تقديسي ًا جتاه اهلل ،وليس
أن يتَّخذه فقط جتاه األناس اآلخرين .ال يمكن للمرء ْ
موقف ًا أخالقي ًا أو أدبي ًا يمكنه ْ
أن يكون

ط ِّيب ًا مع اهلل ،بل مع الناس فقط .من هنا ،ويف ما يتع َّلق برؤية عامل كالتي إليزوتسو ،ذات
عالقات (اهلل-اإلنسان) اهلادئة التي ال ختتلف عن عالقات (اإلنسان-اإلنسان) ،ويمكن

فإن التعاليم القرآنية عىل الضد من ذلك مبارشة ،وبعيدة عن ْ
تتأسس بذاهتاَّ ،
ْ
أن تكون
أن َّ
موصوفة عىل ٍ
نحو مالئم بواسطة تلك الرؤية للعامل .ذلك َّ
أن هدف القرآن الرئيس ،وهو

َخلق نظام اجتامعي اخالقي ،مثبت واقعية يف سريورة وحي القرآن إذا درس املرء تارخيي ًا

التحديات الواقعية التي جابه هبا الرسول املجتمع املكي منذ البداية .ومل تكن هذه التحديات
وجهة فقط ملقر آهلة املكيني عند الكعبة ،بل إىل بِنيتهم االجتامعية-االقتصادية أيض ًا .وهذا
ُم َّ

ُي ِ
تفوق املقاربة التارخيية عىل مقاربة عامل الداللة الرصف".
ظهر ُّ

)(2

َّ
إن املحور الذي يتصالح فيه منطق الغيب مع منطق الشهادة ،ويتكامل فيه مبدأ اإلرادة

اإلنسانية مع مبدأ التسليم هلل ،هو مبتدأ إفادة اإلنسان من األمر اإلهلي املتنزل وحي ًا عىل

شعاب احلياة كلها .وال يتح َّقق ذلك إال بالتسليم العقيل والروحي واملادي إيامن ًا باهلل من دون
احلاجة إىل شاهد ،والصالة هلل بِ َغ ِّض النظر عن اإلجابة ،واإلنفاق من دون انتظار ملنفعة.

قال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﴾ [البقرة .]4-2 :وهي عنارص

القوة والفاعلية الكونية لنموذج اإلنسان القرآين ،الذي يتالزم لديه الفعل بني َ
عال األمر
َّ

َ
َ
وعال الشهادة؛ سواء كان هذا الفعل تواصلي ًا ،أو عم ً
ال اجتامعي ًا.
وعال اإلرادة

((( إيزوتسو ،اهلل واإلنسان يف القرآن :علم داللة الرؤية القرآنية للعامل ،مرجع سابق ،مقدمة فضل الرمحن،
ص.23
((( املرجع السابق ،مقدمة فضل الرمحن ،ص.22
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 -6تساؤالت عن النموذج االتصايل اجلديد:

أسس إيزوتسو رؤيته التواصلية عىل أساس وجود عالقة ثنائية بني اهلل واإلنسان،
عندما َّ
أحد شقيها وجودي ،واآلخر تواصيل ،بدا أنه وقع يف ِّ
فخ النمذجة الصورية الذي ُيناظِر
غالب ًا بني طريف التواصل؛ ما اضطره إىل االستعانة باالفرتاض اخللدوين من َّ
أن النبي خيضع

التحول ،جيعله أه ً
الرسول.
لنوع من
ُّ
الـم َلك َّ
ال لتل ّقي الوحي من مصدره اإلهلي عن طريق َ
وقد فتح ذلك الباب واسع ًا أمام الن ّقاد لينهالوا عليه بوابل من األسئلة واالنتقادات .يقول

فضل الرمحن يف ذلك" :معاجلة الدكتور إيزوتسو قضية الوحي أو التواصل اللفظي مع اهلل يف
الفصل السابع ،جيدة وشاملة ،عىل الرغم من َّأنا -عىل ٍ
نحو ما -ليست نقدية يف َقبول املادة

التقليدية حول املوضوع ،وهي أيض ًا ساذجة يف تأويلها .قيل لنا َّ
إن التواصل اللفظي يمكن

ْ
أن حيدث فقط بني كائنني من نظام وجود مماثل ،وذلك صحيح طبع ًا ،لك ْن فيام بعد ،حياول

د .إيزوتسو عقلنة ما يتع َّلق بكيفية متكُّن الرسول فعلي ًا من سامع كلامت الوحي .ويقول لنا:
حتول إىل كائن أسمى "عىل الضد من طبيعته" .إنَّه ال ُي ِ
َّ
درك
إن الرسول يف حلظة تل ّقيه الوحي َّ
َّ
أن هذا ال جييب بيشء عن السؤال الذي سيظل قائ ًام :كيف يمكن لكائن من نظام وجود

عي ْ
يتحول متام ًا -حتى عىل الرغم من طبيعته اخلاصة -من وقت إىل آخر ،إىل كائن
أن
َّ
ُم َّ
من نظام خمتلف؟ وكيف ،بعد مرور حلظة الوحي ،يعود الرسول إىل ذاته الطبيعية؟ هل

سيحتفظ هبويته؟ إمجاالًَّ ،
فإن استعامل د .إيزوتسو مصطلحي "طبيعة" و"خارق للطبيعة" يف

الـمؤ ِّلف بني املفهوم الكتايب (نسبة
هذا السياق ُمتأ ِّثر بالتعاليم املسيحية حول املسيح .تفرقة ُ

الـمقدَّ س = العهد القديم) للنبوة واملفهوم القرآين جيدة للغاية أيض ًا .إال ّأن أود
إىل الكتاب ُ

أن أضيف َّ
ْ
تم
الـمقدَّ س ليست دائ ًام فطرية ،فقد كانت يف الغالب فنّ ًا َّ
أن نبوة أنبياء الكتاب ُ
)(1
صقله يف املعابد اليهودية".
إذا اعتربنا َّ
أسس -بام قدَّ مه من عمل -لنموذج يف التواصل ،فام أهم
أن إيزوتسو قد َّ

عم هو سائد من نامذج االتصال التي
مالمح هذا النموذج؟ ما طبيعته؟ ما الذي جيعله خمتلف ًا ّ
أنتجتها اجتاهات الفكر االتصايل املعارص الغربية واإلسالمية؟

((( املرجع السابق ،مقدمة فضل الرمحن ،ص..24

356

صحيح َّ
أن إجابة هذه التساؤالت ليست موضوع ًا لبحثنا هذا ،بيد أنَّنا سنكتفي من

خالهلا بتقديم مؤرشات عامة قد تكون هادي ًا إىل معاجلات الحقة.

إن الظاهرة االتصالية تتط َّلب استجالء أبعادها إىل العمل عىل ٍ
َّ
حر ابتكاري يف
نحو ٍّ

مستوى املفهوم ،والنظرية ،والنظام ،والرؤية .وقد حرص إيزوتسو عىل إثراء املعجم

التواصيل بمفاهيم ليست من مألوفه ،وعالج األنظمة اللغوية بوصفها بيئات حاضنة ألنامط
َ
بالتنوع والديناميةُ ،مؤكِّد ًا َّ
العال هي التي ُتدِّ د طبيعة
أن رؤية
خمتلفة من التواصل تتميز
ُّ

املفهوم االتصايل ،وهوية نُظم التواصلَّ ،
وأن اللغة -بام حتويه دالالهتا من حقيقة وجماز -هي
ُؤوهلا
املحيط الذي ُيدِّ د أبعاد الفعل التواصيل ومستوياته ،فتُم ِّثل بذلك مضامينه إدراكي ًا ،وت ِّ

واقعي ًا .و ُيشكِّل التقسيم الرباعي للعالقات الذي أشار إليه إيزوتسو أرضية جيدة النطالق

تأسس عىل الرؤية القرآنية للعامل.
الـم ِّ
نوع من التنظري االتصايل ُ

فالعالقة الوجودية بني اهلل واإلنسان هي األساس املرجعي للنظام االتصايل ،وهي التي

تصوغ هوية اإلنسان املسلم احلضارية ،والعالقة التواصلية هي املورد املستدام لالستمداد
الروحي ملقابلة املستجدات اجلارية يف ساحة اجلدل الوجودي بني اإلنسان وحميطه ،وهي

التي تصوغ هوية اإلنسان املسلم الثقافية .والعالقة التع ُّبدية هي مظهر لاللتزام الديني،
قوامها العالقة بني الرب والعبد ،وهي التي تصوغ هوية اإلنسان املسلم الدينية ،والعالقة

األخالقية هي مصدر القيم العليا للمنظومة التواصلية يف أبعادها النفسية واالجتامعية
والكونية ،وهي التي ُتدِّ د املعايري احلاكمة عىل اهلويات السابقة.

ثالث ًا :الدِّ ين واملجال العام يف أطروحة يورغن هابرماس

يورغن هابرماس هو فيلسوف اجتامعي أملاين من اجليل الثاين ملدرسة فرانكفورت؛

مسقط رأس النظرية النقدية ،وأحد أكثر ُمن ِّظري تلك املدرسة إسهام ًا يف ما يتع َّلق بالنظرية
االتصالية؛ فقد دعا إىل حوار يرتعرع يف كنف العقل التواصيل ،وينظر إىل اإلنسان بوصفه

عم ً
أسس هلا ماكس فيرب ،وأرسى دعائمها كارل ماركس يف إطار
ال منطقي ًا ،ورؤي ًة عملي ًةَّ ،
جوانية تنطلق من الذات إىل الذات.
رؤية ّ
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كان بإمكان هابرماس -بحكم هذه النشأةْ -
أن يكتفي يف مناقشاته الفلسفية باملباحث
والـمفكِّرين امللتزمني ،إال أنَّه َّ
ظل من
التي انشغل هبا منذ البداية ،عىل خطى فالسفة األنوار
ُ

قومات
قوم ًا أساسي ًا من ُم ِّ
أقوى املدافعني عن فكرة إخراج العقل إىل املجال العام ،وجعله ُم ِّ

سمه احلياة البني ذاتية التواصلية ،من دون إغفال ال ُب ْعد الوجودي يف
احلياة االجتامعية ،أو ما ّ
العقل .ومن هنا كان التزام هابرماس بإخراج تأ ُّمالته الذاتية إىل النقاش العام يف سياق من
املجرد واألخالق العملية.
االلتزام اإلنساين
َّ

)(1

وتقوم نظرية هابرماس عىل افرتاض َّ
أن اإلنسان يسعى بطبيعته إىل التم ُّيز عن
اآلخرين؛ وأنَّه ُم َلزم -يف الوقت نفسه بحكم عضويتهْ -
بأن يتعايش اجتامعي ًا؛ فهو بذلك
متفرد واجتامعي يف ٍ
أن البرش حني ُي ِ
آن مع ًا .ويعتقد هابرماس َّ
دركون ذلك بوعي وعقالنية
ُ ِّ
ِ
فإنم سيتجاوزون خالفاهتم ،غري َّ
ثمة عقبات ُتدثها األنظمة االجتامعية السائدة ،بام
أن َّ
َّ
الـم ِّ
تجذر ،وأنَّه يمكن للبرش -باستخدام
الـم ِّ
تفرضه َّ
تحجر ،وال ُعرف الراسخ ُ
بقوة القانون ُ
الفعل التواصيلْ -
ألنا تصبح بمرور الزمن متناقضة مع مصلحة
أن يتوافقوا عىل تغيريها؛ َّ
ٍ
ومجاعات)؛ ما يفيض إىل تغيري تدرجيي قائم عىل التفاعل بني
الغالبية العظمى منهم (أفراد ًا،
عوامل عدَّ ة ،هي :الوعي ،واملصلحة ،والفعل التواصيل الذي ُيم ِّثل -بجانب القوى املهيمنة
ذات املصلحة يف النظام االجتامعي القائم -بِنية فوقية تقوم عىل ُأسس اقتصادية.

 -1هل العقالنية التواصلية بديل للدِّ ين؟

يرى هابرماس يف العقالنية التواصلية طريقة لصياغة تواصل برشي م ِ
ثمر ،وبدي ً
ال
ُ
ملنطق العقل األدايت والنسقي اخلانق" .وهبذا وضع هابرماس (من خالل التداولية الصورية

املرجو بني
والعقالنية التواصلية) نصب عينيه حتقيق التفاهم املتبادل والتفاعل احلواري
ِّ
األفراد .وستفي هذه التداولية الصورية بشكل أكيد يف إعادة ربط النسيج االجتامعي
ٍ
املتشظي واملتبعثر ،وإعادة الذوق
حلياة غدا البرش فيها نيام ًا وما هم بنيام ،من خالل بلورة
تفاعل اجتامعي يعيد احلرارة إىل رشايني املجتمع املعطوبة .وبام َّأنا بديل لعقالنية التنوير،

((( هابرماس ،يورغن .اتيقا املناقشة ومسألة احلقيقة ،ترمجة :عمر مهيبل ،مرص :الدار العربية ،ط،1
2010م.
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فهي تتعدّ اها ملا قبل التنوير ،حيث توجد الفلسفة الوضعية ،والعقل الديني ،والعقل

امليتافيزيقي".

)(1

وجيب التنويه قبل اإلجابة عن السؤال السابق َّ
بأن املسألة الدينية تأخذ ح ِّيز ًا مه ًام من

فكر هابرماس ،بالرغم من علامنيته املعلنة عىل طريقته؛) (2إذ يعتقد َّ
أن املقوالت والتن ُّبؤات
القائلة بنهاية الدِّ ين وزواله هي اآلن بحاجة إىل مراجعة نقدية عميقة؛ َّ
ألن ما حدث هو

العكس متام ًا؛ فقد عرف الدِّ ين عودة قوية يف جمال الفضاء العام .ومثل هذا الطرح يدفعنا إىل

تصور هابرماس هلذه املسألة.
رس هذه العودة ،وعن طبيعة ُّ
التساؤل عن ِّ

)(3

واحلقيقة أنَّنا شهدنا الكثري من التنظري الذي محل عنوان "ما بعد العلامنية" ،والذي تناول

للمتد ِّينني أو أصحاب األديان ْ
أن
إشكالية املشاركة الدينية يف اخلطاب العام ،وكيف يمكن ُ

يتحدثوا إىل أولئك الذين ال يشاركوهنم معتقداهتم الدينية ورؤاهم الوجودية .ويقال إنَّه من

الرضوري -يف املناقشات العامة باملجتمعات الديمقراطية التعددية -إعادة صياغة احلجج

الدينية َوفق رشوط يمكن الوصول إليها عاملي ًاُ ،
وتكِّن من استعادة معنى غري املرشوط من

َ
العال التي ال تعتمد
دون اللجوء إىل امليتافيزيقي .ولفظ "غري املرشوط" هنا يشري إىل صورة

عىل شخص غري موضوعي.

 -2علامنية اللغة يف املجال العام:
مل يتحدث هابرماس ،يف أثناء انشغاله بالفعل التواصيل ،عن املشاركة الدينية يف
اخلطاب العام ،م ِ
ستبعد ًا ذلك ضمني ًا ،ولكنَّه أشار إىل هذا املوضوع يف حمارضته "األسطورة
ُ
((( انظر:
 مصدق ،حسن .يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت :النظرية النقدية التواصلية ،الدار البيضاء-بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط2005 ،1م ،ص.124
((( عطار ،أمحد" .هابرماس والعامل اإلسالمي" ،جملة لوغوس" ،خمرب الفينومينولوجيا وتطبيقاهتا" ،اجلزائر،
تلمسان ،العدد ،1جوان 2012م ،ص.78 – 65
((( موقاي ،بالل .سؤال الدين يف الفضاء الـعمومي" :قراءة يف تصور يورغن هابرماس للمسألة الدينية "،
جملة املواقف ،جامعة معسكر ،اجلزائر ،العدد ،9ص.75 – 55
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والعقالنية"؛ إذ قال" :هناك العديد من األسباب جتعل الرتمجة مطلوبة عندما يدخل املواطنون
من ذوي اإليامن إىل املجال السيايس العلامين ،منها:

أَّ -
تفرد اللغة الدينية ألعضائها هو أول أسباب حاجتها للرتمجة .فاملعنى الديني
ألن ُّ
متاح فقطَ ،ملن لدهيم اإليامن برؤية وفهم تلك اللغة التي ال تقف وظيفتها فقط يف
حدود التواصل ،ولك ْن أيض ًا تشمل حتقيق تضامن األعضاء ".وهلذا ُيؤكِّد هابرماس

أنَّه جيب تقديم اخلطاب الديني بلغة يمكن للجميع الوصول إليها .واللغة التي يف
متناول اجلميع -برأيه -هي اللغة العلامنية ،التي يمكن هبا
"التوصل إىل األسباب
ُّ

التي هي أكثر عمومية من تلك املوجودة يف اللغة الدينية "،وهي حرصية.

ب -حياد الدولة هو السبب الثاين للرتمجةَّ .
إن حيادية الدولة تسمح لألديان بالتعبري
عن معتقداهتا ،فض ً
ال عن املسامهة يف املناقشات العامة".

)(1

وقد أشارت عالِة االجتامع ميشيل ديلون -يف معرض مراجعتها للحدود التي وضعها

هابرماس للمشاركة الدينية يف اخلطاب العام -إىل أنَّه يقول حني يرشح املشكلة إنَّه يمكن

السامح باستخدام اللغة الدينية يف املجال العام ،ولك ْن برشوط ُمع َّينة ،حيث "يتاح للحقائق

من املسامهات الدينية ْ
الـمتم ِّثلة يف التداول واختاذ القرار فقط
أن تدخل يف املامرسة املؤسسية ُ

عندما حتدث الرتمجة الرضورية فعلي ًا يف املستوى ما قبل الربملاين؛ أي يف املجال السيايس

الـمتد ِّينون الفرصة للمسامهة علني ًا بلغتهم الدينية.
العام نفسه ...قد يمنح املواطنون ُ

لك َّن االكتفاء بالدعاء واالعتامد فقط عىل استدعاء الوحي ال يكفي .جيب إعادة صياغة ما

يتصورونه ُمقدَّ س ًا يف خطاب منطقي علامين".
َّ

وهذا ما تقول به عقالنية هابرماس ،وترفضه ديلون التي ترى َّ
ثمة مشكلة أساسية يف
أن َّ

هذا التسامح اهلابرمايس مع الدِّ ين ،مفادها أنَّه يسمح فقط بتعريف ض ِّيق جدّ ًا ملعنى الدِّ ين؛ إذ
عال العقالنية حني ُي ِ
يصبح الدِّ ين مقبوالً يف َ
ظهر "عقالنية عالية" فقط .وعىل هذا ،فقد اعترب

منتقدو هابرماس أنَّه استبعد الكثري من التفكري الديني ،ومنع العديد من ا ُملتد ِّينني من اخلطاب
(1) Habermas, J. (2011) ‘Myth and Ritual: Lecture at the Georgetown University’, Washington, DC.
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العام ،وأنَّه يف حال كان ِدين أحد األشخاص عاطفي ًا ،أو تقليدي ًا ،أو ُم ِّ
تجذر ًا يف جتربة شخصية،

َّ
فإن ذلك غري مسموح به .وهو هبذا احلكم يبدو كأنَّه يدفع باجتاه فعل يامرس ما يناقضهُ ،متم ِّث ً
ال
ِ
أي حمتوى عقالين للدِّ ين "،وهو أيض ًا
ينم عن نفسه ،والذي ُينكر َّ
يف "التنوير الض ِّيق الذي ال ُّ
االستبعاد بكل ما يعنيه .وبالرغم من اعرتاف هابرماس َّ
يتبوأ مكان ًا يف
أن االستدالل الديني َّ
الديمقراطيات التعددية ،فإنَّه يعتقد َّ
أن هذا التسامح مرشوط وحمكوم بحدود.

وهكذا أبرزت ديلون يف نقدها هلابرماس صور ًا من ذلك التناقضُ ،مركِّز ًة عىل اجلانب

َّ
"كأن هابرماس يقول :دعونا نعيد تقييم الطريقة التي غالب ًا ما ُن ِّمش
األخالقي؛ إذ قالت:

هبا الدِّ ين" ".لك ْن عند قراءة املزيد عن هابرماس أراه يعيد الدِّ ين إىل داخل املجال العام،

وكأنا تطعن يف أخالقيات
لكنَّه يفعل ذلك عىل طريقة هابرماس ".لقد قالت ديلون ذلك،
َّ
النقاش التي ال يراها هابرماس مذهب ًا أو نسق ًا من القيم واملعايري ،وإنَّام يراها -كام يقول

آبل -إجرائية ترانسندنتالية ،جتمع رشوط مناقشة األطروحات واملبادئ العملية يف املجال

األخالقي والسيايس؛ بحث ًا عن امتحان مرشوعيتها ،ومعقوليتها ،وصالحيتها.

(((

ومن املعلوم َّ
أن هابرماس وضع ألخالقيات املناقشة أربعة افرتاضات أساسية ،هي:

يتم إنجازها بفعل مجلة ترتكَّب تركيب ًا صحيح ًا،
 وجوب توافرها عىل املعقولية التي ُّوحترتم قواعد اللغة املستعملة.

جمردة غري
 االهتامم بحقيقة مضمون القول التي تكفل وظيفي ًا وصف حالة واقعة َّمستوحاة من اخليال.

((( يف حني تتبنى ديلون آراء هابرماس نحو الدين واعرتافه بقدراته التحررية  ،فإهنا تنتقد تنظريه ملا بعد
العلامنية  ،بحجة أن هابرماس يتجاهل الطرح العقالين لألفكار داخل األديان .وهيمش مركزية العاطفة
والتقاليد والروحانية الدينية ؛ وفشل يف االعرتاف بالدين املتشابك مع العلامنية .للمزيد من التفاصيل
حول آراء ديلون التي اقتبسنا منها أعاله انظر:

1. Michele Dillon: Habermas, Religion and the Post-Secular, https://www.religiousstudiesproject.
com/podcast/michele-dillon-on-habermas-religion-and-the-post-secular/
2. Daniel Silliman: Habermas and the problem with the Problem of Religion in Public Discourse,
https://www.religiousstudiesproject.com/2014/03/13/habermas-and-the-problem-with-theproblem-of-religion-in-public-discourse-by-daniel-silliman/
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 -الرتكيز عىل مصداقية التل ُّفظ بوصفها وظيفة إلقامة عالقة مستقيمة بني األشخاص.

ويتك َّفل هذا اال ِّدعاء بموضوع تطابق الفعل اللغوي مع مقتضيات املخطط املعياري

رتف به من طرف املجتمع.
الـمع َ
السابق ُ

للمتحدِّ ث التعبري عن نوايا ُمدَّ دة،
سمح به ُ
 مراعاة صدقية ما يقال بالقدْ ر الذي ُي َبصورة صادقة بعيدة عن الكذب والتضليل.

وتنحدر هذه املبادئ األربعة من "حالة الكالم املثالية" ،والرشوط الصافية خلطاب
يتوخى احرتام معايري الصدق الصارمة ،أو ما ي ِ
ّ
طلق عليه هابرماس اسم مجاعة التواصل
ُ

غري املحدودة ،وهي صورة املجتمع الذي يتواصل فيه أعضاؤه بصورة صحيحة .وبوجه

عام ،يمكن اعتبار هذه املبادئ رشوط ًا ال يستقيم من دوهنا التواصل العقالين بني املتحدثني.
ويتضح من جدل هابرماس أن مسألة اللغة تعرض املنظور العلامين للتواصل باعتباره

منظور ًا حتكمي ًا يتعارض مع طبيعة اللغة كأداة للتعبري املتداعي والتواصل احلر بني البرش عىل

تباين مواقفهم ومواقعهم.

وإذا كانت اللغة تتبدّ ى هلابرماس عىل ٍ
َ
وقوة خاصة
نحو غامض ،بوصفها رؤية
للعالَّ ،

باإلنسان؛ َّ
فإن الوحي -بحسب إيزوتسو -هو فعل وجودي ،وليس ظاهرة قابلة للمشاهدة
أي ٍ
تتكرر حتى نراقبها،
اليومية عىل ِّ
نحو ،ونحن ال نملك سوى نواتج عملية الوحي التي لن َّ
ونحكم عليها.

َّ
إن معرفتنا بالوحي مقرونة بتوافر اإلرث من النصوص ،وما حييط به من روايات،

يتضمنه من فروض وا ِّدعاءات ،اسهمت بفاعلية يف تكييف الفضاء اللغويُ .يقدِّ م
وما
َّ
الوحي إجابات جازمة عن تعايل اللغة التي ُت ِّثل أساس التواصل اإلنساين ،والتي يدَّ عي
اإلنسان متام ملكيته عليها .قال تعاىل﴿ :ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ﴾ [الرمحن.]4 - 3 :

تصور ًا عن االتصال الذي يضع حقيقة حتكُّم اإلنسان يف حدود قدراته
وهو ُيقدِّ م لنا أيض ًا ُّ

احلسية أمام حتدّ ي استدامة التواصل مع ذاته املتجاوزة تلك احلدود ،ومع مستقبله القابع يف
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ال لهَّ :
غياهب الغيب ،وماضيه املستقر يف ختوم الفناء ،قائ ً
ثمة وثيقة حتمل تاريخ انطالقته
إن َّ
الوجودية ،وحقيقة فنائه املحتوم ،وهي تنهض وحيدة أمام إنكار الدهريني ،واختبارات

القدر املحيط هبذا الكائن ذي القدرات املعرفية اهلائلة؛ َّإنا املحور الذي يتصالح فيه منطق

الغيب مع منطق الشهادة ،ومنهج التخطيط مع التسليم ،واألداة التي جتعل املجال العام

قاب ً
ال الستيعاب املنظورات املتباينة؛ باستكامله مبدأ الصالحية والعملية يف النظام العام

بمبدأ اإلصالح يف مضامني اخلطابات املتبادلة بني تبا ُينات املشهد يف هذا املجال ،والتوازن
بني برامجاتية الديمقراطية وإصالحية اخلطاب الديني التي هي اجلوهر يف النظام التواصيل

أسس له القرآن الكريم ،ليصبح معيار ًا لتحرير خطاب اإلنسان ،وختليصه من
الذي َّ
املرشوطية الزائفة.

وبالرغم من تشكُّل الوحي من مادة الكالم البرشي نفسهاَّ ،
فإن املرجع يف اعتباره نوع ًا

خاص ًا غري طبيعي من الظاهرة اللغوية هو َّ
أن املتكلم فيه هو اهلل ،واملستمع هو اإلنسان .ومن
هذا األفق الشاهق ،أرشف إيزوتسو عىل الظاهرة اللغويةُ ،م ِ
درك ًا َّ
أن الفضاء الوجودي الذي
تدور فيه هذه املحاورة املوثقة بني اهلل واإلنسان مستوعب بقوانينه وسننه هلذا التعاطي بني
وأن اللغة هي الشاهد عىل َّ
األفقني األعىل واألدنىَّ ،
أن الدالالت واملعاين تدور مع السياق
دوران الكواكب والنجوم .فاللغة هنا متغري منفعل بأمر الفاعل وإرادته؛ ذلك َّ
أن الذي َخلق

اإلنسان هو نفسه َمن ع َّلمه البيان ،وهذا جزء من كلية العالقة بني اهلل واإلنسانّ ،
تتجل فيه
املستويات األربعة هلذه العالقة :العالقة الوجودية ،والعالقة االتصالية ،والعالقة التعبدية

والعالقة األخالقية.

َّ
إن هذا اليقني املعريف جعل إيزوتسو يتحدث عن الدِّ ين يف القرآن الكريم ال بوصفه

مكون ًا يف الوعي اإلنساين فحسب ،بل بوصفه جزء ًا من تفاعل املوجودات وتواصلها مع َمن

أن القرآن الكريم مل ُيؤ ِّثر فقط يف ذوات ٍّ
أوجدها ،وعالمة ذلك َّ
كل من املتل ّقي األول وأتباعه
من املؤمنني ،وإنَّام أصبح هو حمتوى الرؤية التي ينظرون من خالهلا إىل َ
العال ،وهو عكس ما

نلمحه يف األفق املقابل.
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وت ِ
ُظهر جدلية التبا ُين يف األطر الداللية وأطر اخلربة املشرتكة بني املتحاورين وجه ًا

لإلشكال ،يتم َّثل يف قصة "اخلَلق" ،بأصدائها يف الفضاء الغيبي باملأل األعىل بني اهلل ومالئكته

واإلنسان األول ،حيث كان للشيطان نفسه حضور (رأي ًا ،وموقف ًا)؛ ما منح اجلميع احلق يف

أي مستوى من مستويات الوجود .يف مقابل التنافر الذي تعكسه حماولة
التعبري عن آرائهم يف ِّ

هابرماس املقابلة بني اخلطاب الديني ولغة املجال العام ،حيث يمتلك اخلطاب مرشوعية

الوجود من صالحيته الفعلية  ،validityجاءت طريقة إيزوتسو لرشح معنى صدقية

اخلطاب املوحى به عن طريق بيان نُظم ُت ِّثل اخلطاب اللغوي .فالوحي -بحسب إيزوتسو-

عي ،لكنَّه يصبح حلظة انطالق النص
شبيه من هذه الناحية بالشعر الذي يتو َّلد يف ظرف ُم َّ
ماد ًة لالستشهاد املرجعي ،واإلحالة عىل الوقائع وما يشاكلها يف خمتلف املناسبات.

وحتى ال خيتلط األمر علينا؛ فإنَّه جيب بيان الفرق بني النص الشعري ونصوص الوحي.

ٌ
وعمل فني ال حتكمه احلقائق ،وهو ال يستهدف الفعل
نص افرتايض ال تُق ِّيده الوقائع،
فاألول ٌّ

بقدْ ر ما خياطب االنفعال ،ومضمونه ليس ُم ِ
لزم ًا لقائله ،وهذا أحد مآخذ القرآن الكريم عىل

الشعر العريب .أ ّما أهم ما ُيم ِّيز الشعر من الوحي فهو الذاتية الشديدة يف األول التي يقابلها
انعدام يف حضور الذات يف الثاين .قال تعاىل﴿ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ﴾

َّ
وألن التشابه يف نظام اخلطاب بني الشعر والوحي وار ٌد؛ فقد أكَّد القرآن
[النجم.]4-3 :
الكريم حقيقة املغايرة ،م ِ
ستبعد ًا ْ
وج َّل﴿ :ﭰﭱﭲ
أن يكون شعر ًا برصيح النص .قال َع َّز َ
ُ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾ [احلاقة.]41 :
خامتة:
عقدنا يف هذا البحث مقارنة بني الياباين توشيهيكو إيزوتسو واألملاين يورغن هابرماس،

تناولت عىل ٍ
نحو وصفي موضوعية التساؤل عن ال ُب ْعد املعنوي للوجود اإلنساينُ ،م ِ
ظهر ًة
مرونة املنظور القرآين ،ووضوحه ،والتصاقه بالواقع املعيش وأفعال الكالم العادية بصورة

ال يمكن جماراهتا.
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تصورات اإلنسان يف نزوعه املادي القابض عىل األرض
وقد عرض البحث مقابلة بني ُّ
الـمخ َّلد إليها ،واإلنسان الروحي الـمتط ِّلع إىل األفق األعىل الـم ِ
تواصل معه ،يف ما ُيم ِّثل
ُ
ُ
ُ
ألي
صورتني للحضارة والثقافة ،ومها صورتان ال يكاد التاريخ خيلو من جتسيد هلام ،أو ٍّ

منهام؛ صورة اإلنسان املتصل بالغيب الذي يبتغي بأعامله التع ُّبد هلل ،واالنقياد له .وصورة
اإلنسان املؤمن َ
بعال الشهادة ،وإطالقية الطبيعة املادية للوجود ،من دون جتاهل ملا وراء
الطبيعة من أحكام افرتاضية ،صنعها اإلنسان إلضفاء ال ُب ْعد اإلطالقي عىل حقيقته املادية.

وتتجل حقيقة ٍّ
ّ
التصورين يف حوارات اإلنسان املعارص العلمية ،والفلسفية،
كل من
ُّ

والثقافية؛ فهام إجابتان متقابلتان عن سؤال "األنسنة" بام هي نظرة إىل اإلنسان (ذات ًا ،ونوع ًا)

بوصفه كائن ًا مركزي ًا يف منظومة الوجود ،ذا تط ُّلع معريف يبتغي احلقيقة من خالل متطلبات
العلم وأدوات املعرفة.

وقد أشار مفهوم "الوحي" إىل أمهية استحضار ال ُب ْعد الوجودي للحياة الدنيا ،أو

اإلطار الفاعل حلقيقة َ
العال املعيش من ناحية ،وبيئة االستخالف والتكليف بوصفها وظيفة

تالزم غري منفصم إال يف االفرتاض النظري؛ فهو كائن
وجودية لإلنسان من ناحية ُأخرى ،يف ُ
تحرك بالثقافة التي ت ِ
ُظهر قدرته
مريدُ ،متح ِّقق بالعلم يف حدود خربته وأدواته اإلدراكيةُ ،م ِّ

عىل اإلبداع وسعيه للخلود ،حمكوم باألخالق التي تربز بوصفها مقدمة موضوعية لدور
الدِّ ين يف املجال العامُ ،م ِ
ظهر ًة معقولية السعي لتحقيق التواصل اإلجيايب بني الرؤية الكونية
واحلياة العامة.

وال خالف حول اللغة وأمهيتها التواصليةِ ،
وإن اختلفت األطروحتان بخصوص

تكييف ال ُب ْعد الوجودي للغة يف إطار الفعل التواصيل ،الذي و َّثق القرآن الكريم حلظة انطالقه
األُوىل يف عرضه املوقف الوجودي احلاشد الذي بدأ بقوله تعاىل﴿ :ﭰﭱﭲﭳ﴾

وج َّل﴿ :ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
[البقرة ،]31 :وبلغ ذروته بقوله َع َّز َ

ثم أهنى
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ﴾ [البقرةَّ .]33 :

القرآن الكريم اجلدل املتامدي عن أصل اللغة بحكم قاطع .قال تعاىل﴿ :ﭼﭽﭾ
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ﭿﮀﮁ﴾ [الرمحن .]4 - 3 :فاللغة يف ثنايا الوحي هي أساس التباين الثقايف .قال سبحانه:

﴿ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ

ﮩﮪﮫ﴾ [إبراهيم.]4 :

شك يف َّ
وال َّ
أن إعداد دراسة مفاهيمية حتليلية الحقة جلهد إيزوتسو ،تتناول مفهوم ًا

كلي ًا ،مثل مفهوم "األمر" يف القرآن الكريم ،بوصفه املفهوم الوجودي املقابل ملفهوم "اخلَلق"
شك يف َّ
أسس له إيزوتسو بوصفه أصل العالقة الوجودية بني اهلل واإلنسان؛ ال َّ
أن
الذي َّ
ذلك سي ِ
حدث أثر ًا إجيابي ًا يف تصويب النظر املنهجي ،وإزالة الغشاوة عن هذا النوع من
ُ
حترر ًا
النقاشات؛ ما جيعل العقالنية التداولية للمضمون القرآين مورد ًا لرؤية وجودية أكثر ُّ

حر .ور َّبام كان منطقي ًا اعتبار إيزوتسو
وانفتاح ًا ومرون ًة وقابلي ًة للتبنّي من ِّ
أي عقل إنساين ٍّ

وتقص مسرية النقاش اهلابرمايس الراحل هبدوء إىل موقف يبدو أقرب إىل
نموذج ًا لذلك،
ّ

مكان إيزوتسو منه إىل سابقيه من ُمن ِّظري الفكر العلامين احلديث.
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الفصل الثالث:

أثر الرؤية التوحيدية يف رسم مالمح اإلنسان
عند عيل رشيعتي وعيل عزت بيجوفيتش

حنان فيض اهلل احلسيني

)(1

مقدمة:

ال خيفى عىل أي م ِ
شتغل بالعلوم اإلنسانية مدى تنازع الرؤى وتناقضها يف النظر إىل
ِّ ُ
اإلنسان من حيث ماهيته ومكانته ومقصدية وجوده ،وال سيام يف هذا العرص الذي امت ُِهنت

فيه منـزلة اإلنسان ،فأصبح كومة من األشياء تُباع وتشرتى؛ ما أ َّثر سلب ًا يف فكرة اإلنسان عن
ذاته ،وأدى إىل تشتُّته ،بل ضياعه ومتزيقه .ومل ت ِ
ُفلح الرؤية الغربية يف تقديم مرشوع متكامل
ّ
ِ
لإلنسانُ ،ييط بكل جوانبه ،وحيفظ عليه دوره ومكانته التي ُخلق ألجلها .ويف املقابل ،ظهر

ِ
تصورات
يف النصف الثاين من القرن العرشين مسار َشكَّله ُمفكِّرون ُمسلمون ،قدَّ موا فيه ُّ
معرفية وثقافية لإلنسان ،انبثقت يف جمملها من فكرة التوحيد ،وجاءت أكثر إحاطة وشمولية

الـمفكِّرين برز ٌّ
كل
الـم َ
جتزأة إىل اإلنسان يف الفلسفات الغربية .ومن بني هؤالء ُ
من النظرة ُ

من "عيل رشيعتي" و"عيل عزت بيجوفيتش" بوصفهام ُمفكِّر ْي ِن؛ إذ قدَّ ما منظور ًا حضاري ًا

قائ ًام عىل استيعاب الفلسفات الغربية ونظرهتا إىل اإلنسان ،ونقدهاُ ،ث َّم البناء عليها انطالق ًا
من رؤية اإلسالم التوحيدية.

ِ
شك يف َّ
وال َّ
أي جمتمع هو بام يملكه من
أن لألفكار دور ًا يف بناء احلضارات؛ فمعيار غنى ِّ

ؤش ًا حلركة
وأي خلل يف املجتمع إنَّام َمر ُّده عالقة املجتمع بأفكاره؛ إذ ُت َعدُّ األفكار ُم ِّ
أفكارُّ ،
املجتمع ،تنحو به نحو مجوده وركوده ،أو انطالقه وبنائهَّ .
إن السعي المتالك زمام املبادرة
والفعل احلضاري يف واقعنا املعيش يتط َّلب منّا تسليط الضوء عىل الرؤية التوحيدية بوصفها

((( دكتوراه يف الفلسفة ،اجلامعة األردنية ،باحثة يف جمال الفكر والفلسفة اإلسالمية .الربيد اإللكرتوين:
hanan_alhuss@yahoo.com
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َ
الـمتعدِّ دة يف نظرهتا إىل اإلنسان،
جزء ًا من الرؤية التوحيدية الكونية
للعال ،ومقارنتها بالرؤى ُ
لـمفكِّر ْي ِن اختلفا من حيث املذهب ،لكنَّهام اتفقا عىل
فعم ْلنا عىل عرض الرؤية التوحيدية ُ
رضورة استعادة تلك الرؤية يف عملية بناء جديدة لإلنسان .ويأيت اختيار عيل رشيعتي وعيل
عزت بيجوفيتش لسببني :أحدمها ذايت ،واآلخر موضوعي .أ ّما الذايت فينبع من االنغامس

الفكري لكاتب البحث واستغراقه الوجداين يف كتاباهتام ،وأ َّما املوضوعي فيتع َّلق بثالثة

أمور؛ َّأوهلا :الفكرة املركزية التي اعتنقها ٌّ
كل منهام ،وهي حتويل الرؤية التوحيدية يف مرشوع

اججة ٍّ
َ
كل منهام الغرب وفهم األسس الفلسفية
حترير اإلنسان
والعال واستثامرها ،وثانيهاُ :م َ
توجه خطاب ٍّ
كل منهام إىل الرشق والغرب مع ًا.
التي تنطلق منها رؤيته إىل اإلنسان ،وثالثهاُّ :
الـمتعدِّ دة املنثورة يف ما كتباه ،تأسيس
وقد استطاع رشيعتي وبيجوفيتش ،يف نصوصهام ُ

رؤية ناهضة باإلنسان تقوم عىل قراءة جديدة للفكر الغريب ،أساسها االنفتاح عىل اآلخر،

ثم جتاوزها يف سبيل بناء حضاري
واستيعاب مقوالته الفلسفية يف نظرته إىل الكون واإلنسانَّ ،

فمن عيل رشيعتي (((،وعيل
جديد ،تظهر فيه مالمح الرؤية التوحيدية وجت ِّلياهتا يف اإلنسانَ .

عزت بيجوفيتش؟.

(((

من الدراسات السابقة التي تناولت اإلنسان من خالل الرؤيتني :التوحيدية والغربية،

دراسة عبد احلميد أمحد أبو سليامن يف كتابه "اإلنسان بني رشيعتني" ،التي حتدَّ ث فيها عن

تتكون من نور وطني،
طبيعة اإلنسان َوفق الرؤية القرآنية ،فوصفها بالطبيعة الثنائية التي َّ

((( عيل رشيعتي (1986-1921م) هو َم ْعلم أسايس من معامل النهضة اإليرانية ،وأبوه حممد تقي رشيعتي
الـمفكِّرين واملجاهدين اإلسالميني .اهتم منذ طفولته بقضايا الدِّ ين ،وتنقية أصول التش ُّيع
كان من كبار ُ
ممّا علق هبا من أفكار دخيلة وخرافات .وضع رشيعتي نظريته يف العودة إىل الذات ،وانطلق فيها من
أن احلضارة الغربية العاملية ال ي ِ
مكنها تلبية حاجات اإلنسان الـم ِ
سلم احلقيقي؛ فهو ُي ِ
ُمس َّلمة َّ
درك نقاط
ُ
ُ
قوهتا وضعفها ،ويرى َّأنا قارصة عن تقديم احللول الناجعة ملشكالت املجتمعات اإلسالمية .انظر:
َّ
 رشيعتي ،عيل .العودة إىل الذات ،ترمجة :إبراهيم دسوقي شتا ،بريوت :دار األمري ،ط2007 ،2م،ص.11-10
((( عيل عزت بيجوفيتش (2003-1925م) .مفكر وفيلسوف إسالمي وزعيم سيايس بوسني ،اختري رئيس ًا
جلمهورية البوسنة واهلرسك بعد استقالهلا عام 1992م ،وكان أول رئيس للمجلس الرئايس يف البالد
عام 1995م بعد انتهاء حقبة حرب االستقالل .قال عبد الوهاب املسريي يف تصدير كتاب بيجوفيتش:
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أن ٍّ
ورأى َّ
لكل منهام خصائص ذاتية ُمع َّينة؛ فالطني ،ومنه ُخ ِلقت الدواب ،فيه طبع االفرتاس

من أجل البقاء .أ ّما النور فصفة من صفات اهلل تعاىل ،وهو الروح يف اإلنسان التي حتمل صفة
تدب عىل
اخلري واحلق واهلداية .واإلنسان هو املخلوق الوحيد -من بني املخلوقات التي ُّ
األرض -الذي هداه اهلل إىل رشيعة النور ،التي جعلها ُم ِ
تاميزة عن رشيعة الغاب التي حتكم

َ
عال الطني .قال أبو سليامن يف ذلك" :هلذه الذات اإلنسانية املزدوجة تكوين وطبيعة وغاية
وقانون خيتلف كل االختالف عن تكوين احليوان وطبيعته وغايته وقانونهِ ،
وإن اشرتكا يف
يشء منها (1)".ووجد أبو سليامن َّ
أن سؤال الوجود وتكرار اإلنسان له عىل َم ِّر الزمان ما هو

كون جانب ًا من تطلعاته ،بوصفه مصدر الدِّ ين لديه،
إال دليل عىل ال ُب ْعد الروحي فيه ،الذي ُي ِّ
الذي يضاف إىل أدلة عديدة تُؤكِّد تلك احلقيقة.

ويف هذا السياق ،مايز املسريي (2008-1938م) ،يف كتابه "دفاع عن اإلنسان" ،بني

الظاهرة الطبيعية والظاهرة اإلنسانية ،فوجد َّ
كونة من عدد حمدود
"أن الظاهرة الطبيعية ُم َّ
من العنارص املادية يمكن حرصها ورصدها ،عىل عكس الظاهرة اإلنسانية التي تدخل يف

تكوينها عنارص مادية ونفسية وتراثية وثقافية (2)".وقد اعتقد املسريي بوجود رؤيتني لإلنسان

تُشكِّالن النموذج املعريف الغريب :الرؤية الواحدية التي ختتزل اإلنسان يف ُبعد واحد (املادة،
أو الروح) ،والرؤية الثنائية التي ترى يف اإلنسان جانبني ،مها :املادة ،والروح؛ فاإلنسان جزء

من الطبيعة ،إال أنَّه قادر عىل جتاوزها من خالل أشواقه العليا .وبينام ُت ِّثل الرؤية الواحدية
تنوعهاَّ ،
فإن الرؤية الثنائية تشرتك مع الرؤية اإليامنية
حصيلة الفلسفات املادية الغربية عىل ُّ

"صاحب اجتهادات مهمة يف تفسري ظاهرة اإلنسان يف كل تركيبتها .وهذه الرتكيبة املرتبطة متام االرتباط
بثنائية اإلنسان والطبيعة ،هي نقطة انطالقه ،والركيزة األساسية لنظامه الفلسفي ".انظر:
 بيجوفيتش ،عيل عزت .اإلسالم بني الرشق والغرب ،ترمجة :حممد يوسف عدس ،القاهرة :دارالرشوق ،ط2014 ،4م ،ص.9
((( أبو سليامن ،عبد احلميد أمحد .اإلنسان بني رشيعتني؛ رؤية قرآنية يف معرفة الذات ومعرفة اآلخر ،القاهرة:
دار السالم ،ط2003 ،1م ،ص.38
((( املسريي ،عبد الوهاب" .دفاع عن اإلنسان" دراسات نظرية وتطبيقية يف النامذج املركبة ،القاهرة :دار
الرشوق ،ط2006 ،2م ،ص.274
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لألديان ،باعتبار َّ
أن اإلنسان روح ومادة ،وهي فلسفة ظهرت يف الغرب ،ومتركزت حول

وس ِّميت الرؤية اإلنسانية اهليومانية.
اإلنسانُ ،

)(1

ويف دراسة للفاروقي (1986-1921م) أرسى فيها مبدأ التوحيد بوصفه لباب

اإلسالم وجوهر احلضارة اإلسالمية ،والنواة الوحيدة لصناعة مالمح اإلنسان ،أفاد

الفاروقي َّ
بأن اإلنسان قد جاء لتحقيق إرادة اهلل يف الكون ،ومايز بني ُب ْعده املادي الذي
مجع بني اجلانبني اجلسدي والنفيس ،وخضع كغريه من مظاهر املادة لسنن اهلل وغايته الثابتة

وسمه الشق األخالقي ،من حيث
يف اخللق ،و ُب ْعده الوجداين الذي جتاوز النطاق الطبيعيّ ،

َّ
إن "اإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي تتحقق فيه إرادة اهلل بالرضورة ،بل بموافقة اإلنسان
الشخصية نفسه (2)".وقد بنى الفاروقي العال َ عىل أساس تراتب أنطولوجي يستحيل اجلمع

وقسم فيه الوجود إىل قسمني متاميزينَ ،أ َّسسهام عىل الفارق اجلوهري بني اخلالق
بينهامَّ ،
واملخلوق ،فنتج من هذا التقسيم ثنائية ُأخرى ،هي ثنائية اإلنسان التي حتمل معها ال ُب ْعد
الطبيعي وال ُب ْعد الروحي الذي يضم يف ط ّياته الفهم والفعل األخالقي لإلنسان.

)(3

وبنا ًء عىل ما تقدَّ م ،فقد حاول البحث اإلجابة عن ثالثة أسئلة أساسية تتالقى مع

عنوانه وأهدافه:

ما اإلطار املرجعي الذي يستند إليه عيل عزت بيجوفيتش وعيل رشيعتي يف استلهام

معامل بناء اإلنسان يف الفكر اإلسالمي املعارص؟ وما األسس املعرفية التي قامت عليها الرؤية
الـمفكِّر ْي ِن ،واألدوات املنهجية التي استخدمها ٌّ
كل منهام لتحقيق الغاية
التوحيدية هلذين ُ
املنشودة؟ وما مالمح النموذج البديل أو املكمل للنموذج املعريف الغريب؟

((( املسريي ،عبد الوهاب" .من ضيق املادية إىل رحابة اإلنسانية واإليامن" ،جملة املسلم املعارص ،عدد ،151
28مايو 2014م ،ص.175-171
((( الفاروقي ،إسامعيل راجي ،ولويس ،ملياء .أطلس احلضارة العربية ،ترمجة :عبد الواحد لؤلؤة ،الرياض:
مكتبة العبيكان ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1998 ،1م ،ص.132
((( الفاروقي ،إسامعيل راجي .التوحيد ومضامينه عىل الفكر واحلياة ،ترمجة :السيد حممد السيد عمر ،ع ّمن:
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط2016 ،1م.
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أوالً :اإلطار املرجعي لبناء معامل اإلنسان يف الفكر اإلسالمي املعارص
 -1اخلصائص اإلبستمولوجية للرؤية التوحيدية:

َّ
إن اإلطار املعريف الكيل لبناء اإلنسان يتمحور حول إجابة سؤالني اثنني ،مها :ما طبيعة

َّ
ويتمخض عن هذا ال ُب ْعد املعريف منظومات معرفية عدَّ ة ،تشمل مناحي
اإلنسان؟ ما مالحمه؟
َ
للعال ،ومنها
احلياة يف السياسة ،واالقتصاد ،واألخالق ،واجلامل .ومتتاز الرؤية اإلسالمية

اإلنسان ،ومصدرها الوحي -يف هذا ال ُب ْعد -بمزايا أساسية ،جتعلها ختتلف عن الرؤية
املعرفية الغربية يف نظرهتا إىل اإلنسان؛ إذ ترتكز فكرة اإلنسان لدى ابن خلدون -مثالً-

عىل نسق "الفطرة اإلنسانية" التي متتد يف جذورها إىل الوحي ومصدره .فبالرغم من انتامء

اإلنسان إىل َ
عال الكائنات املحسوس ،فإنَّه ُي َعدُّ أرشف العوامل كلها يف نظر ابن خلدون؛ إذ

َ
كتب يف مقدمته" :اعلم َّ
العال البرشي أرشف العوامل من املوجودات وأرفعها") (1بوصفه
أن

املخلوق الوحيد الذي امتزجت فيه كل العوامل؛ جسامنيتها وروحانيتها" .وأعقد هذه العوامل

يف مداركنا َ
عال البرش؛ ألنَّه وجداين مشهود يف مداركنا اجلسامنية والروحانية .ويشرتك يف

عال احلس مع احليوانات ،ويف َ
َ
عال العقل واألرواح مع املالئكة الذين ذواهتم من جنس
جمردة عن اجلسامنية واملادة (2)".وعال َ اإلنسانية أخص من عال َ البرش؛
ذواته ،وهي ذوات َّ

َّ
ألن الفعل فيه هادف ُمع َّقد ال يتبع غريزة القطيع ،فاإلنسان فيه جزء من الطبيعة ،إال أنَّه

ُمتم ِّيز عنها وعن غريه من املوجودات من حيث اخلصائص والصفات التي أودعها اهلل إياه،
وتعكس هذه املزايا -يف مجلتها -صورة شاملة متكاملة عن أبعاد اإلنسان الروحية واملادية.

الـمفكِّرين مفهوم الرؤية التوحيدية ،من مثل الفاروقي الذي
وقد تناول كثري من ُ
وجد َّ
أن منطلقات الفعل اإلنساين يف هذه الرؤية -حول الكون واحلياة واخلالقَّ -
تتلخص

والتصورية ،والغائية ،والقدرة
ب التوحيد ،هي" :الثنائية،
ُّ
يف مخسة مبادئ أساسية ُت ِّثل ُل َّ
اإلنسانية وقابلية الطبيعة للتطويع ،واملسؤولية واملحاسبة".

)(3

((( ابن خلدون ،عبد الرمحن .املقدمة ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2000 ،1م ،ص.379-378
((( املرجع السابق ،ص.372
((( الفاروقي ،التوحيد ومضامينه عىل الفكر واحلياة ،مرجع سابق ،ص.56-52
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بأنا اجتاه إيامين "يتجاوز وعيه نطاق املادة
فعرف الرؤية التوحيدية َّ
أ ّما الطيب برغوث َّ

املحسوس إىل املعنى الروحي الكامن فيها ،وإىل االنفتاح عىل كل أبعاد ومراحل ودالالت

(الدورة الوجودية) لإلنسان ،فيعيش يف تواصل محيم مع كل مفردات الكون ذات العالقة

التسخريية به (1)".فاإلنسان يف حقيقته ينتمي إىل الطبيعة ،ولكنَّه يتجاوزها ل ُيح ِّقق ارتقاءه يف

حياته الروحية ،فيعيش لغايات أنبل ال يستطيع حتقيقها وهو مأسور يف َ
احلس .وهبذا
عال
ّ

ختتلف الرؤية التوحيدية لإلنسان عنها يف الرؤى األخرى .فإنسانية التوحيد حترتم اإلنسان
من دون تأليه أو حتقريُ ،
وتدِّ د قيمته بمناقبه ،بوصفه املخلوق الوحيد الذي هو أهل لتحقيق
اإلرادة اإلهلية يف الكون ،من خالل التكليف الذي ُمنِحه وقبله راضي ًا.

مطهري فوجد َّ
وأنا تُصنَّف ضمن
وأ ّما مرتىض ّ
أن الرؤية التوحيدية تنبع من الدِّ ينَّ ،
أنواع ثالثة؛ إحداها تنبع من العلم ،واألُخرى من الفلسفة ،وهي تفوق االثنتني باعتبار َّأنا

تضع اإلنسان عىل طريق الكامل ،وجتعل حلياته معنى وغاية ،من خالل االعرتاف بثنائية
اإلنسان؛ جسده وروحه ،ذلك َّ
أن "اإلنسان ليس مادة حمضة ،وليس روح ًا خالص ًا أيض ًا.
فاملعاش واملعاد توأمانٌّ .
وكل من الروح واجلسم ُيؤ ِّثران يف بعضهام تأثري ًا متبادالً".

)(2

َّ
التصورات األُخرى،
عم تنتجه
ُّ
ويتمخض عن الرؤية التوحيدية ُّ
تصور لإلنسان خيتلف ّ

ّ
ويتجل يف إيامن يعمل عىل ترشيد حياة اإلنسان،
ويقوم عىل داللة الوحي وخربة العقل،

استناد ًا إىل مرجعية متعالية تتجاوز الكون والتاريخ ،هي مرجعية الوحي اإلهلي .وللنظرة
التوحيدية أثر يف فعل اإلنسان؛ إذ َّإنا تُشكِّل إطار ًا شام ً
كونات
ال قادر ًا عىل استيعاب ُم ِّ
اإلنسان نفسه؛ فيزيائي ًا ،وبيولوجي ًا ،وروحي ًا .فاإلنسان بحكم طبيعته بحاجة إىل منظور

كوناته ،و ُيؤ ِّلف بينها .والرؤية التوحيدية التي ُت ِّثل اعرتاف ًا واضح ًا رصحي ًا بثنائية
جيمع ُم ِّ

اإلنسان حتميه من الوقوع يف جرب الطبيعة (الفلسفة املادية) ،ومن استالب وعيه بالتحكُّم
اإلهلي املطلق الذي ِ
يوقعه يف جربية الالهوت.
((( برغوث ،الطيب .مدخل إىل سنن الصريورة االستخالفية :قراءة يف سنن التغيري االجتامعي ،سلسلة آفاق
الوعي السنني ،اجلزائر :قرطبة2004 ،م ،ص.42
((( املطهري ،آية اهلل مرتىض .الرؤية الكونية التوحيدية ،طهران :معاونية العالقات الدولية ،ط1989 ،2م،
ص.55
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وتقع الرؤية التوحيدية عىل الطرف النقيض من الرؤية املادية لإلنسان ،التي انبثقت عن

الفلسفات املادية ،والتي حرصت ماهية اإلنسان يف املادة ،وجعلتها إطار ًا للوجود اإلنساين.

والفلسفة املادية ُت ِّثل النموذج املعريف الكامن للعديد من الفلسفات الغربية ،وهي -وفق ًا

للمسريي -مذهب فلسفي "ال يقبل سوى املادة باعتبارها الرشط الوحيد للحياة ،ومن َث َّم
فهي ترفض اإلله كرشط من رشوط احلياة ،كام َّأنا ترفض اإلنسان ْ
إن كان متجاوز ًا للنظام

الطبيعي املادي ،لذا الفلسفة املادية تر ُّد كل يشء يف َ
العال (اإلنسان والطبيعة) إىل مبدأ واحد

القوة الدافعة للامدة ،والسارية يف األجسام ،والكامنة فيها ،والتي تتخلل يف أثنائها،
هو َّ
وتضبط وجودها".

)(1

وجتدر اإلشارة إىل عظمة اآلثار السلبية التي تثريها قضية احتجاب الرؤية التوحيدية
عن الـم ِ
سلمني ،بمضامينها املعرفية خالل عقود من الزمن؛ ما أ ّدى إىل حرصها يف اجلانب
ُ
العقدي من دون جتاوزه إىل انعكاسات هذه الرؤية يف مضامني احلياة ،وهو ما فتح املجال
ألنا ُت ِايز بني التعايل الذي
أمام كثري من املدارس الفكرية ملحاولة التصدي لفكرة الثنائية؛ َّ
تنادي به املدرسة التوحيدية ،والتارخيية التي تنادي هبا بعض املدارس الفكرية ،مثل ،مدرسة

العروي ،ومدرسة أركون ،وغريمها.

 -2منطق التكامل بني املشاريع الغربية واملشاريع اإلسالمية:

ليست كل الفلسفات الغربية ذات نظرة واحدية لإلنسان؛ فمن عمق املادية املفرطة

ذات النظرة املعادية لإلنسان واإلله ،ظهرت فلسفات إنسانية (هيومانية) يف القرن السادس
عرش امليالدي ،تدور يف فلك املادية ،وتقبع فيها ،م ِ
نادي ًة بأصالة اإلنسان .وقد ظهرت هذه
ُ
تطورات خاصة يف الفكر الغريب ،حيث كان الدِّ ين يطرح نفسه بوصفه منبع ًا
الفلسفات نتيجة ُّ

للقيم ،وكان املطلوب من اإلنسان التش ُّبه باإلله .بيد َّ
أن تغييب معنى اإلله جعل احلضارة
الغربية مضطرة إىل خلع القداسة عىل يشء آخر ،هو االعرتاف باإلنسان وأصالته يف الكون.
((( املسريي ،عبد الوهاب .الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان ،دمشق :دار الفكر ،ط2002 ،1م ،ص.16
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وقد ظهر نموذجان للفلسفة اهليومانية؛ األول :يتمركز حول الطبيعة ،ويعادي اإلنسان،

أي ُب ْعد وجداين ،وخيتزل اإلنسان يف ُب ْعد
ويساوي بينه وبني الطبيعة ،ويمحو الثنائية ،وينفي َّ
مادي واحد .والثاين :ينطلق من فلسفة إنسانية م ِ
تمركزة حول اإلنسان ،ويرفض ر َّد اإلنسان
ُ
بكليته إىل الطبيعة ،و ُيؤكِّد ثنائية اإلنساين والطبيعي ،وحيمل بعض األبعاد االستخالفية التي
ت ُْشبِه ما ورد منها يف الرؤية التوحيديةْ ،
ُسميها باسمها (1).ذلك َّ
أن مسألة البحث
وإن كانت ال ت ّ

الـمقدَّ س يف احلتميات العلامنية والتارخيية أعاد إىل األذهان
غري الواعي لإلنسان املادي عن ُ
حاجة اإلنسان إىل البعد الروحي الذي غيبته الفلسفات املادية الـم ِ
تمركزة حول الطبيعة؛ ما
َّ
ُْ
ُ
ِ
الـمتمركز حول اإلنسان .وقد َّبي املسريي
أ ّدى إىل ظهور الشق اآلخر للفلسفة اإلنسانية ُ
َّ
وألن
وقوة مبدعة،
حرة واعية َّ
مركزية اإلنسان يف هذا النموذج اهليوماين من حيث هو "إرادة َّ
َّ
وألن حواسه قادرة عىل استنباط املعرفة من الواقع ".فهو نموذج
قدرته العقلية ال متناهية،
يرى َّ
(فثمة مسافة تفصل بينهام)".
أن اإلنسان "كائن يتمتع بقدر من االستقاللية عن الطبيعة َّ

)(2

وثمة مساحة مشرتكة بني النموذج املعريف ذي التوجه اإلنساين الغريب -الـم ِ
تمركز
ُّ
ُ
َّ
حول اإلنسان -والنموذج املعريف اإلنساين اإلسالمي ،ي ِ
مكن التعاون عىل تعزيزها ،بإرساء
ُ
القيم اإلنسانية املشرتكة بني النموذجني ،التي تتح َّقق بإنشاء حالة من احلداثة اإلنسانية

بوصفها مرجعية مشرتكة بينهام.

وقد ظهرت أمثلة ُم ِّهدة هلذه احلالة َع َّبدت طريق ًا وسط ًا بني اإلسالم والفلسفات الغربية

يف َ
حتررها من التأثريات املبارشة ملسيحية القرون الوسطى ،التي
العال األنجلوسكسوين ،بعد ُّ

ؤسس هذه الثنائية؛ فقد بنى بيكون فكره الفلسفي
مت َّثلت يف موقف روجر بيكون بوصفه ُم ِّ
"عىل قاعدتني مستقلتني يف أصلهام :اخلربة الباطنية التي تؤدي إىل استنارة الروح (الدِّ ين)،

واملالحظة التي تؤدي إىل العلم الصحيح أو (العلم التجريبي)ُ (3)"،مؤكِّد ًا رضورة التوازن

بني النظرتنيُ ،
وم ِّلف ًا أثر ًا يف االجتاهات الفلسفية اإلنجليزية وعلومها امتدّ إىل وقتنا احلارض.
((( املسريي ،من ضيق املادية إىل رحابة اإلنسانية واإليامن ،مرجع سابق.
((( املرجع السابق ،ص.152
((( بيجوفيتش ،اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرجع سابق ،ص.352
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وتوجد مجلة من املبادئ العامة التي حتكم مفهوم التكامل املعريف ،أشار إليها أبو بكر

أن املعرفة يف حقيقتها واحدةْ ،
حممد أمحد إبراهيم ،و ُي ِّبي أحدها َّ
وإن ظهرت يف صورة
تقسيامت وجماالت ُمتعدِّ دة ،فهي -يف هناية املطاف -تقسيامت إجرائية .وتُعنى وحدة املعرفة
جمرد عالقة إدراكية لثنائية اخلالق واملخلوق إىل
بتحويل مبادئ التوحيد يف املجال املعريف من َّ

مضامني معرفية تصل اإلنسان بربه.

)(1

َّ
إن التكامل املعريف الذي ُي َعدُّ مرشوع "أسلمة املعرفة" مقدمة له ،هو "تكامل منهجي يف

مصادر املعرفة ،ويف أدوات املعرفة ،وهو أيض ًا تكامل بني املصادر واألدوات (2)"،وتكامل
يف اخلربة املعرفية لكل جيل مع اجليل الذي سبقه ،وتكامل يف جهود الشعوب واألُمم .غري

َّ
أن تكامل معارف الوحي مع العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،يف صياغتها الغربية املعارصة،

يستدعي دراسة تلك النصوص َوفق مقاصدها ،متهيد ًا إلنـزاهلا عىل الواقع ضمن إطار القيم

النابعة من ثقافتنا .ويمتد مفهوم التكامل املعريف ليشمل الوحدة املعرفية بني النامذج الغربية يف
جمال بحثها يف العلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية ،بوصفها علوم ًا أنـزهلا اهلل لإلنسان ،ووضع

هلا السنن التي تسري َوفقها ،وعلوم الرشيعة التي تعتمد نصوص الوحي مرجعية هلا ،عىل أساس
َّ
أن مجيع تلك العلوم حتكمها رؤية معرفية موحدة هلا ،تُشكِّل األساس املنطقي لتكاملها.

ثاني ًا :مدخل مفاهيمي ومنهجي للرؤية التوحيدية يف نموذج عيل رشيعتي
وعيل عزت بيجوفيتش
 -1املفاهيم املفصلية يف نموذج عيل رشيعتي ،ونموذج عيل عزت بيجوفيتش:
أ -نموذج عيل رشيعتي:

الـمتم ِّثلة يف احلالة اإلهلية الفطرية
طرح رشيعتي مبدأ العودة إىل الذات اإلسالمية ُ
اإلنسانية املو َدعة يف ٍّ
كل منّا ،تلك الذات الواعية اإلنسانية القوية ،التي تُكمل الفطرة
((( حممد إبراهيم ،أبو بكر" .مفهوم التكامل املعريف وعالقته بحركة إسالمية املعرفة" ،جملة إسالمية املعرفة،
عدد  ،43-42شتاء 2006م ،ص.30
((( ملكاوي ،فتحي حسن .منهجية التكامل املعريف :مقدمات يف املنهجية اإلسالمية ،ع ّمن :املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،ط2011 ،1م ،ص.15
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والغريزة اإلنسانية بمضموهنا التوحيدي األصيل .وهي ليست عودة إىل الذات التارخيية
ٍ
بشحنات من عداء املايض ،التي جت َّلت يف وقت من
والـم ْث َقلة
املليئة بالثغرات والتناقضات،
ُ

األوقات يف األعامل احلضارية املتعاقبة.

)(1

وقد استخدم رشيعتي مصطلحات ابتدعها وو َّظفها يف بلورة رؤاه ملكانة اإلنسان

وموقعه يف الرؤية التوحيدية ،منها:

 -الدِّ ين التقليدي :هو العقل اجلمعي جلامعة ما ،الذي ُي ِّقق هلا االستمرار القومي

وي َتزل يف تقاليد وعقائد موروثة وعواطف تلقينية .وال يوجد أساس
أجياالً عدَّ ةُ ،

إنساين هلذا الدِّ ين ،وإنَّام أساسه غريزي وراثي .وهو جربية جيب اخلالص منها
لالنتقال إىل ِدين واعٍ.
 الدِّ ين األيديولوجي :هو "عقيدة منتخبة بصورة واعية"،وأوجدوا هبا هنضة ووعي ًا.

)(2

بدأ األنبياء بنرشها،

 الدِّ ين التربيري :هو ِدين يقوم عىل تربير الوضع القائم ،بحيث ينحر احلرية ،و ُيز ِّيفالوعي ،وي ِ
ناص األنظمة.
ُ

 الدِّ ين الثوري :هو ِدين ينامز برؤية نقدية جتاه الواقع ،ب ُب ْعديه :املادي واملعنوي،ويسعى إىل تغيريه يف حال مل يتوافق مع ِدين التوحيد.
أي تأويل كالمي ،أو توجيه فلسفي ،أو
 التوحيد املطلق :هو التوحيد "الغني عن ِّسفاسف وسفسطة") (3جنحت هلا األديان السابقة.

 الصنمية الدينية :هي االنقياد للتعاليم الدينية وتنفيذها من دون تفكري.(((
(((
(((
(((

)(4

رشيعتي ،العودة إىل الذات ،مرجع سابق ،ص.68
رشيعتي ،عيل .اإلنسان واإلسالم ،ترمجة :عباس الرتمجان ،بريوت :دار األمري ،ط2007 ،2م ،ص.276
رشيعتي ،عيل .معرفة اإلسالم ،بريوت :دار األمري ،ط2007 ،2م ،ص.202
املرجع السابق ،ص.190
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قصد هبا َّ
كونة من عنارص قذرة ،نتنة،
"أن طبيعة اإلنسان ُم َّ
 الثنوية اإلنسانيةُ :ي َرسوبية ،من محأ مسنون ".غري أنَّه "بالرغم من هذه الطبيعة املنحطة هليكل اإلنسان

فهو يشتمل يف باطنه عىل جوهر خالص هو روح اهلل التي نفخت فيه (1)".وهذه
للتصورات األُخرى التي متتد
الثنوية ال توجد إال داخل الدائرة اإلنسانية ،خالف ًا
ُّ

هبا لتشمل الوجود كامالً.

 -أصالة اإلنسان املتعالية (2):هي أصالة نامجة عن التوحيد ،ووصفها باملتعالية إنَّام

التصورات يف النموذج
كان لتمييزها من أصالة اإلنسان ،التي نادت هبا بعض
ُّ

املعريف الغريب.

 التكامل البرشي :هو الوصول باإلنسان إىل حالة التخ ُّلص من جربية سجونهاألربعة ،فيصبح شبيه ًا هلل من حيث حرية االختيار واإلرادة.

و"قوة فطرية ّ
خلقة كامنة
 اجلمرة اإلهلية :هي لطيفة ربانية مو َدعة يف كل إنسان منّاَّ ،يف ذواتنا".

)(3

ب -نموذج عيل عزت بيجوفيتش:

يف ِّ
ظل تصارع األيديولوجيات وتناقضهاُ ،يقدِّ م عيل عزت بيجوفيتش رؤيته ،بوصفها

دلي ً
ال ينري للبرشية طريقها ،وذلك باإلجابة عن أسئلة تدور يف العقول بصورة موضوعية
علمية ،بعيد ًا عن جتييش العاطفة وخطاب االنفعال؛ للتعريف بجوهر النموذج املعريف الذي
ؤسسة عىل مقولة اإلنسان
الـم َّ
قامت عليه احلضارة الغربية بنمطيها الرأساميل واالشرتاكيُ ،
الطبيعي-املادي؛ أي اإلنسان ذي األصول املادية الطبيعية .وكذلك التعريف بالنموذج

املعريف القائم عىل الثنائية بني الطبيعي-املادي من جهة ،واإلنساين-الروحي من جهة
ُأخرىُ ،م ِ
عتب ًا َّ
أن هذه الثنائية هي سبب سوء فهم العقل الغريب هلذا الدِّ ين.
((( املرجع السابق ،ص.215-214
((( رشيعتي ،عيل .اإلنسان والتاريخ ،ترمجة :خليل عيل ،بريوت :دار األمري ،ط2007 ،2م ،ص.62
((( املرجع السابق ،ص.101
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وقد استخدم بيجوفيتش مصطلحات ابتدعها وو َّظفها يف بلورة رؤاه ملكانة اإلنسان

وموقعه يف الرؤية التوحيدية ،منها:

 اللحظة الفارقة :مفهوم حموري يف فكر عيل عزت بيجوفيتش ،يعني اللحظة التيأصبح هبا اإلنسان إنسان ًا نتيجة عدم قناعته بجانبه احليواين املرتبط بالطبيعة ،فبدأ

البحث عن يشء آخر.

 الدوار امليتافيزيقي :ما أنتجته اللحظة الفارقة يف كينونة اإلنسان ،وأ ّدى إىل فصلاإلنسان عن َ
عال الطبيعة /املادة.

 الثنائية "الوحدة ثنائية القطب"ُ :ت ِّثل هذه الثنائية النظرة األُوىل للوجود ،وهيثنائية الوجود اإلنساين؛ ثنائية الطبيعي املادي من جهة ،واإلنساين الروحي من
جهة ُأخرى .وهي ثنائية ال ي ِ
مكن تفسريها وضامن بقائها إال بافرتاض ثنائية
ُ
العال ومل ّ
أن اهلل تعاىل خلق َ
حيل فيه ،بمعنى َّ
اخلالق واملخلوق ،وتعني َّ
أن اخلالق غري
متعادل مع خملوقاته .قال تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [الشورى .]11 :و ُيشكِّل القرآن

والسنة الرشيفة ثنائية تكاملية يف اإلسالم ،ومها ُيم ِّثالن اإلهلام واخلربة،
الكريم
ُّ

والتفكري واملامرسة.

 الثنائية غري اإلثنينية :سادت هذه الثنائية يف املنظومات الفارسية ،مثل الفلسفةاإلرشاقية ،وقد انقسم فيها َ
العال إىل النور والظالم ،وتعادل اخلالق مع املخلوق.

 النظرة أحادية اجلانب "الواحدية"ُ :ت ِّثل الواحدية النظرة الثانية للوجود التي تعكسهااملنظومات املادية ،وال يوجد فيه إال جوهر واحد هو اجلوهر املادي .وهلذاَّ ،
فإن اإليامن

باإلله يتط َّلب حلول اإلله يف املادة .وقد نجم عن هذه النظرة شطر َ
العال إىل شطرين
متصادمني :مادية ملحدة ،وروحانية مغرقة يف األرسار ،ي ِ
نكر كل منهام اآلخر.
ُ

أن اهلل سبحانه ُم ِ
 التوحيد :مفهوم ُيؤكِّد َّنـزه عن كل أنواع احللولية؛ أي
فارق للامدة ،و ُم َّ
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نـزه عن احللول يف الطبيعة كام يف املاركسية ،واحللول يف التاريخ كام يف اهليجلية.
إنَّه ُم َّ

أن حييا لي ِ
املجردِ :دين يدعو اإلنسان إىل ْ
صلح ذاته فقط؛ فهو تعبري عن عالقة
 الدِّ ينُ
َّ
شخصية تأ ُّملية بني اإلنسان وربه ،بمنأى عن أمور الدنيا ،ويرى يف تغيري الواقع

عملي ًة ال طائل منها.

 الدِّ ين املطلقِ :دين جيمع بني ُب ْعدين اثنني ،مها :الروح وأشواقها العليا ،والطبيعةوحاجتها املادية الواقعية.

قصد بذلك الروح وأشواقها ،واحلياة وأبعادها املادية.
اجلواين
والرباينُ :ي َ
 ّّ

قصد هبا اجلمع بني متناقضني أو متباعدين ،والتوازن بينهام ،ومها:
 االزدواجيةُ :ي َاملادة ،والروح .وفيها "يكمن املعنى النهائي لإلسالم".

)(1

 "نرصنة" اإلسالم :يراد بذلك االنتكاس باإلسالم من رسالة حممد ﷺ إىل عيسىاملجرد ،وحتويله إىل ِدين خامل.
؛ بقرص اإلسالم عىل جانبه الروحي َّ
 -الدِّ ين اخلاملِ :دين يدفع املجتمع إىل السلبية والتخ ُّلف ،وهو ِدين امللوك والرؤساء

وعلامء السلطان ،الذين ُيشكِّلون مجيع ًا الوجه اخلارجي لالنشطار الداخيل لإلسالم.

 -2املنهج عند عيل رشيعتي وعيل عزت بيجوفيتش:

اتَّبع عيل رشيعتي منهج البحث االجتامعي -علم التصنيف االجتامعي -بوصفه ِ
عال

خيص الدِّ ين ،وهو منهج سائد يف الغرب للتحقيق يف بعض
اجتامع له رؤية اجتامعية يف ما ُّ

العلوم اإلنسانية ،وقد كان حارض ًا لديه عند تصنيفه القضايا ومقارنته بينها ،وط َّبقه يف
)(2
دراسته للدِّ ين ،واعتمد عليه يف املقارنة بني الدِّ ين التوحيدي واألديان األُخرى.
وظهر املنهج النقدي يف كتابات رشيعتي قوي ًا صارم ًا ،وأفاد منه يف نقد األفكار
(اهلدّ امة) -كام يسميها -والفلسفات التي ت ِ
ُوقع اإلنسان يف اجلربية ،وتؤدي به إىل اليأس من
ُ ّ
((( بيجوفيتش ،اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرجع سابق ،ص.50
((( رشيعتي ،عيل .منهج التعرف عىل اإلسالم ،ترمجة :عادل كاظم ،بريوت :دار األمري ،ط2007 ،2م.
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الكون واحلياة .لقد كان نقده بنّاء ،ومل ِ
يأت من فراغ ،فجاء بالبديل املناسب؛ إذ وضع عقيدة
ً
التوحيد بدي ً
ال لتلك الفلسفات ،من حيث قدرهتا عىل حترير اإلنسان ،وإعادته إىل موقعه

الحظ َّ
أن قراءة رشيعتي ملا ُييط به هي قراءة تفكيكية ،بحيث
األصيل يف الكون.
والـم َ
ُ
ثم ُي ِ
عاود الرتكيب من جديد َوفق رؤية
يدخل َّأوالً يف العمق ،ويقوم باخللع واالستئصالَّ ،

جديدة يراها ُت ِّثل البديل.

ويف املقابل ،نجد َّ
أن عيل عزت بيجوفيتش اتَّبع منهج ًا علمي ًا ،ظهر يف طريقة استدالله،

ويف تفنيد رؤاه ،من حيث استخدامه نموذج ًا حتليلي ًا ،انطلق فيه من ثنائية الطبيعة-املادة،

استقرت
يف مقابل اإلنسان-اإلنسان الرباين ،وط َّبقه يف رحلته التفكيكية الرتكيبية ملعارف
َّ
يف األذهانُ ،م ِرتم ًا األيديولوجيات املخالفة ،وم ِ
بتعد ًا عن التشهري باآلخر .وقد غلب عىل
ُ

بيجوفيتش -يف منهجه -سعة الثقافة واال ِّطالع والشمول ،وتسلسل األفكار املنطقي،
ونربة الكاتب اهلادئة التي تدل عىل عمقه الروحي والعقيل والعلمي ،بعيد ًا عن االنفعال

والتحكُّامت الظرفية ،فض ً
ال عن كلامته املفعمة باملشاعر الفياضة التي ال حتمل عدائية ألحد.
لقد استوعب بيجوفيتش املنظومات الغربية ليصل إىل بنيتها العدمية أو اإليامنية ،بالرغم

ثم عمل عىل تفكيكه
من إفصاحها عن اإلحلاد ،وقبل باملبدأ األسايس املخالف مرحلي ًاَّ ،
ونقده من الداخل ،من خالل عرضه نجاح املادية يف تفسريها ظاهرة اإلنسان بكفاءة عالية،

ولكنَّه لفت النظر إىل ٍ
نواح مقلقة يف تفسريها املادي لإلنسان مل تأخذها يف احلسبان ،ووقفت
أمامها حائرة ،واألمثلة عىل ذلك كثرية.

وكشف بيجوفيتش مزاعم اإلحلاد واملادية عن طريق تفسري ال ُب ْعد اإلنساين يف ظاهرة

الـمركَّب،
اإلنسان ،بتت ُّبع أحواله وإنتاجه يف كل حلظات حياتهُ ،مو ِّظف ًا فيه نموذجه التحلييل ُ

بوصفه آلية لتصنيف الظواهر؛ ليتسنّى له تفسريها فيام بعدُ  .وقد استخدم هذا النموذج أيض ًا
يف تفسري ظاهرة الفن ،واألخالق ،والثقافة ،واحلضارة ،والتاريخ ،إىل جانب استخدام املجاز

الـمركَّبة
يف توضيح رؤيته لكثري من األمور ،باعتبار املجاز نتاج ًا طبيعي ًا الستخدام النامذج ُ
يف تعاملها مع املادي وغري املادي ،مع الطبيعة وما وراء الطبيعة ،مع الظاهر والباطنَّ .
إن
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الطريقة التي حاول فيها بيجوفيتش إثبات عجز النامذج الواحدية عن تفسري ظاهرة اإلنسان

الفتة لالنتباه ،من حيث َّإنا حتفل بعواطف ج ّياشة ،حتمل بني ط ّياهتا أحاسيس مرهفة ،تشري
إىل ٍ
ذات تتصف بمؤرشات إنسانية ،وال حتمل عدا ًء ألحد ،بالرغم من َّ
أن البيئة التي أحاطت
به كانت شديدة العداء له ولفكره.

 -3الرؤية التوحيدية عند عيل رشيعتي وعيل عزت بيجوفيتش:

إن الرؤية التوحيدية يف نموذج رشيعتي تقوم عىل الفكرة األساسية التي مفادها َّ
َّ
"ثمة
أن َّ

اختالفات جوهرية بني مفهوم التوحيد يف اإلسالم ومفهومه يف األديان واملذاهب السابقة
عليه (1)".ومل ي ِ
أن التوحيد قد جاء منذ بدء اخلليقة ،لكنَّه رأى َّ
نكر رشيعتي َّ
أن طريقة تبلور
ُ
املفهوم ،ووصوله إىل مدى اتَّسع فيه ليشمل كل مظاهر احلياة؛ مل يكن متج ِّلي ًا إال يف العرص

الذي جاء به اإلسالم.

وأشار رشيعتي إىل مسألة تتع َّلق بطبيعة التوحيد يف اإلسالم ،مفادها أنَّه "ليس أص ً
ال من
األصول العقائدية للدِّ ين اإلسالمي عىل غرار األصول األُخرى هلذا الدِّ ين ،كالنبوة واملعاد

وغريها ،التوحيد هو األُ ُّس الذي تُبني عليه سائر األصول العقائدية (2)".وهو بذلك أنـزل

التوحيد منـزلته العظيمة ،وجعله أساس ًا للحياة الفردية واالجتامعية؛ مادية أو معنوية .إنَّه
"الوجه املشرتك يف مجيع أنحاء احلياة اإلنسانية من أفكار وأفعال ومشاعر وأحاسيس عىل

اختالف أشكاهلا وكيفياهتا".

)(3

ومنهجية رشيعتي يف طرح التوحيد ختتلف عن الطرح التقليدي؛ فهو يطرح رؤيته هذه

التصورات السائدة يف جمتمعه ،و ُيقدِّ مها بوصفها منهج ًا فريد ًا يقع بني املثالية
من خالل نقده
ُّ

اليوتوبية التي ظ َّلت تعيش يف أبراجها العاجية بعيدة عن مهوم الناس وواقعهم ،واملادية
الواقعية التي قرصت اهتاممها عىل املوجود يف الواقع ،من دون تط ُّلع إىل آفاق وأشواق

((( رشيعتي ،معرفة اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.136
((( املرجع السابق ،ص.143-142
((( املرجع السابق ،ص.144
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جديدة قد يعيشها اإلنسان بعيد ًا عن هذا الواقع .ويف هذا الصدد ،يرى رشيعتي َّ
أن "اإلسالم

غي لوهنا فيام بعد؛") (1أي َّ
إن اإلسالم يتفاعل مع املعطيات املختلفة
َّ
يتلون بلون البيئة لكي ُي ِّ
املوجودة يف البيئة ،ف ُيعطيها من َع َبقه.

َّ
معنى ثوري ًا واضح يف فكر عيل رشيعتي؛ فهو يرى التوحيد برناجم ًا
إن التوحيد بوصفه
ً

مهد للنهضة ،ويقع يف تضاد مع الدِّ ين التربيري ،بوصفه فكر ًا ثوري ًا عىل
إصالحي ًا تع ُّبدي ًا ُي ِّ

حرف للمعتقدات واملبادئُ ،مؤكِّد ًا َّ
"أن هذا الدِّ ين الذي يدعو إىل االنقياد
الـم ِّ
الوضع القائم ُ

املطلق إلرث الرب ،هو يف ذات الوقت يدعو إىل الثورة والطغيان عىل كل ما سواه ،وكل
أن السمة األساسية ِ
خطاب فيه إىل عبادة اهلل ينجر تلقائي ًا إىل نبذ الطاغوت (2)".ذلك َّ
لدين
التوحيد هي رفضه الرضوخ لألمر الواقع ،والسعي إىل تغيريه ،فالدِّ ين يف نظر رشيعتي

"وعي اجتامعي".

)(3

وكذلك نجد َّ
أن التوحيد بمعناه الثوري واضح يف ثنايا فكر عيل عزت بيجوفيتش؛

ذلك أنَّه يرى يف املجتمع الذي تسيطر عليه مشاعر ثورية جمتمع ًا حي ًا متدين ًا ،ويرى يف

حرك الداخيل
الـم ِّ
املجتمع الذي يعجز عن التد ُّين جمتمع ًا عاجز ًا عن الثورة والتغيري؛ لغياب ُ

يف نفوس أفراده .وبحسب بيجوفيتشَّ ،
فإن وقوع التوحيد بني اإلسالم املنغلق وفلسفة
احلداثة جيعله ضائع ًا بني العاملني ،فتضيع حقيقة الدِّ ين.

املجرد واإلسالم بوصفه الدِّ ين املطلق ،وبحث عن
وقد مايز بيجوفيتش بني الدِّ ين
َّ
الدِّ ين يف آثار احلقبة األُوىل لنـزول الوحي عىل سيدنا حممد ﷺ ،ال من خالل تطبيقاته عرب

أن التوحيد يعرتف بوجود عا َل ْ ِ
َ
تعاقب احلضارات املختلفة ،فوجد َّ
"العال الطبيعي،
ي:
)(4
َ
اجلواين".
والعال ّ
ورأى بيجوفيتش َّ
تعرضه للديانة اليهودية
أن اإلسالم جامع للرشق والغرب من حيث ُّ
((( املرجع السابق ،ص.198-197
((( رشيعتي ،عيل .دين ضد الدين ،بريوت :دار األمري ،ط2007 ،2م ،ص.39
((( رشيعتي ،عيل .النباهة واالستحامر ،ترمجة :هادي السيد ياسني ،بريوت :دار األمري ،ط2007 ،2م  ،ص.48
((( بيجوفيتش ،اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرجع سابق ،ص.67
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التي َب َّشت بمملكة أرضية بوصفها َّأول ديانة ساموية ُت ِّثل الدِّ ين املادي ،والديانة املسيحية
التي غلب عليها اجلانب الروحي ،و َب َّشت باململكة الساموية ،فكان املذهب الروحي فيها

عم يف الديانة اليهودية ،وأصبح اجلمع بينهام هو صميم فكرة الثنائية التي
خيتلف اختالف ًا كلي ًا ّ

تتحكَّم يف وجود اإلنسان .فاإلسالم ليس ّ
حل ً جاهز ًا؛ إنَّه منهج يوائم بني املبادئ املتعارضة
(املادية ،والروحية)؛ أي بني قطبي الثنائية أو االزدواجية التي تشمل الكون ،وكتابه القرآن

الكريم الذي جيمع بني "واقعية" العهد القديم و"مثالية" العهد اجلديد.

الـمفكِّر ْي ِن اعتقد َّ
معنى ثوري ًا ذا أبعاد جمتمعية ،تتجاوزه لتحيط
أن للتوحيد
ً
إذن ،فكال ُ

بالكون ،وأنَّه ُيم ِّثل رؤية يسود فيها نظام التوحيد االجتامعي واألخوة البرشية ،وتيش بوجود
نظام وا ٍع له هدف وغاية ،وتنفي عنه العبثية والتضاد بني املجتمع والعنرص البرشي ،وبني

معنى ووعي ًا وهدف ًا ،وهو وعي
الطبيعة وما وراء الطبيعة واإلنسان؛ ما يورث اإلنسان
ً
ينعكس عىل األفراد حكم ًة وسعي ًا وعامر ًة لألرض وسالم ًا للبرشية.

ثالث ًا :اإلنسان يف رؤية عيل رشيعتي وعيل عزت بيجوفيتش

 -1اإلنسان اخلليفة عند رشيعتي ،واإلنسان ذو األصول الربانية عند بيجوفيتش:
اهلم والغاية؛ ذلك َّ
َّ
اهلم اإلنساين والغاية
أن ّ
إن اإلنسان يف نموذج عيل رشيعتي هو ّ

اإلنسانية مها القاسم املشرتك يف منظومته الفكرية .فاإلنسان َوفق رؤية رشيعتي التوحيدية
يتمتع بفضائل عدَّ ة؛ إذ إنَّه اخلليفة عىل األرض .صحيح َّ
أن اهلل تعاىل خلقه من طينة حقرية،

غري أنَّه نفخ فيه من روحه ،فسام وارتفع .واهلل سبحانه ع َّلم اإلنسان مضامني األشياء
فضله عىل املالئكة ،ومجيع املوجودات .وقد جاء تكريم اإلنسان يف
ومعانيها ،وهو هبذا َّ

الرؤية التوحيدية من مبدأ محل األمانة التي ألجلها منحه اهلل تعاىل اإلرادة واحلرية واالختيار،

فانفرد هبا دون غريه من املخلوقات.

أ ّما مالمح اإلنسان عند عيل عزت بيجوفيتش فهي ذات أصول ربانية ،ال أصول

لتطور الطبيعةُ .
وت ِّثل ظاهرة
مادية-طبيعية ،بوصفه إنسان ًا خلقه اهلل تعاىل ،وليس نتاج ًا
ُّ
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اإلنسان الركيزة األساسية يف النظام الفلسفي لبيجوفيتش ،من حيث ارتباطها بثنائية
الـمفكِّرين الغربيني
اإلنسان والطبيعة .وقد استطاع بيجوفيتش االستفادة من اجتهادات ُ

املدافعني عن اإلنسان؛ باستخدامه نموذجه الرتكيبي يف استيعاب فكر اآلخر ،من حيث

إيامن هذا اآلخر باإلنسان ومركزية وجوده يف الكون ،وإدراكه ثنائية الطبيعة البرشية فيه.
أن اإلنسان احلق هو أكرب من القديس؛ َّ
ويعتقد بيجوفيتش َّ
ألن القديس ال ُيطِئ باالعتبار
املثايل لألمور ،خالف ًا لإلنسان الذي حياول أال ُيطِئ ليصبح إنسان ًا كام ً
ال شبيه ًا باهلل ،ولكنَّه

ال ينجح دائ ًام (1).وهذا هو سبب أمر اهلل املالئكة ْ
أن تسجد أمام رجل آثم؛ فاإلنسان خ ّطاء،
واخلطأ مزية نابعة من ازدواجية طبيعة خلقه.

(((

 -2اإلنسان عند رشيعتي وبيجوفيتش مقارن ًة بالفلسفات املختلفة يف نظرهتا
إىل اإلنسان:
التصورات املختلفة ،بدء ًا بأرسطو ،ومرور ًا بالديانات
بحث رشيعتي عن اإلنسان يف
ُّ

املختلفة يف الرشق والغرب ،وانتها ًء بالنظريات املادية عىل اختالف أنواعها :نظرية أصالة
اإلنسان "أومانيسم" والوجودية ،واملذهب التارخيي الذي ي ِ
ؤمن بأصالة التاريخ ،واملذهب
ُ
ِ
الطبيعي الذي ي ِ
ؤمن بأصالة الطبيعة ،واملذهب االجتامعي الذي ُيؤمن بأصالة املجتمع.
ُ

ووجد رشيعتي َّ
التصورات واملذاهب تفرض نوع ًا من القوانني اجلربية عىل
أن كل
ُّ

اإلنسان ،منها ما هو باسم الطبيعة أو املجتمع ،ومنها ما هو باسم التاريخ أو الذات .فقد

توجهاهتا وتضادها -لتثبت عجز اإلنسان الفطري
جاءت تلك املذاهب -عىل اختالف ُّ
املطلق عن املواجهة اجلربية ملا حييط به من أشياء ،م ِ
ستد َّل ًة بذلك عىل نقصه ،فاستبدلت عقيدة
ُ
الـمتعدِّ دة -التي سلبت منه إرادته وحريته بعقيدة إيامنه بذاته ،وأنَّه سيد
اجلربية -بأنواعها ُ

الكائنات عىل ظهر البسيطة .ويرى رشيعتي َّ
وفق الرؤية التوحيدية -يستطيعأن اإلنسان َ
((( بيجوفيتش ،عيل عزت .هرويب إىل احلرية ،ترمجة :إسامعيل أبو البندورة ،حتقيق :حممد أرناؤوط ،دمشق:
دار الفكر ،ط2002 ،1م ،ص.61
((( املرجع السابق ،ص.76
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الـمتعدِّ دة التي تنادي هبا املذاهب املختلفة ،مثل :جربية الطبيعة،
اخلروج من اجلربيات ُ
واملادة ،واملجتمع ،والتاريخ ،وذلك بمعرفة القوانني التي حتكمها؛ أي بمعرفة السنن

الكونية التي أودعها اهلل تعاىل يف الوجود بطريقة ال تتغري وال تتبدل ،ووعيها .أ ّما السجن

التمرد عليه ،ونكرانه ،وإماتة
الرابع ،وهو سجن الذات ،فيحمله معه ،ويكون
التحرر منه يف ُّ
ُّ

فيتحرر منه يف التزام الدِّ ين والعقيدة.
ذاته،
َّ

ألنا مسخت ماهية اإلنسان،
ونقد رشيعتي الرؤية الكونية املادية املنبثقة من العلم؛ َّ

وحولته من إنسان مسؤول عن َ
العال إىل آلة للمجتمع ،ضمن سلسلة أعامل جربية يف النظام
َّ
االقتصادي املادي؛ ما جعله يسقط يف ِّ
رق العبودية للنظام املسيطر .ونقد أيض ًا الرؤية

ُسوغ التمييز العنرصي والطبقي جتاه
ِّ
ألنا ت ِّ
الشكية الدينية املنبثقة من الطبقة احلاكمة؛ َّ
الشعوب األُخرى ،وتسود فيها رؤية ثنائية ذاتية للكونُ ،ت ِّثل انعكاس ًا للنظام االجتامعي

عىل النظام اإلهلي؛ فهي صورة لألرض انعكست عىل السامء .وتشرتك الرؤية الكونية املادية
الشكية الدينية يف مقاومة الرؤية التوحيدية للكون؛ لضامن إدامة سيطرهتام عىل
مع الرؤية ِّ

اإلنسان ،وال سيام َّ
الشك،
أن الرؤية التوحيدية هي "الرؤية الكونية الوحيدة التي تقاوم ِّ
وتدعو البرشية إىل التوحيد الطبقي واإلنساين ومقاومة املادية ،لتنقذ الطبيعة من انحطاط

املعنى الوجودي ،ولتخرب اإلنسانية بعظمة رسالتها اإلهلية ،باعتبارها املوجود الوحيد يف
َ
العال الذي ُيم ِّثل اهلل يف الطبع واخللق ،ولتعطيه مكانته إىل جانب اهلل يف مقابل مجيع الكائنات

يف َ
ليتحمل مسؤوليته أمام الطبيعة ،ومسؤولية
عال ليس بالعابث أو األعمى وال املتقاعس،
َّ
تقرير مصريه ومصري بني نوعه".

)(1

وجه إليها سهام نقده،
لقد استطاع رشيعتي البناء عىل نظرية "أصالة اإلنسان" بعد ما َّ

األساس الذي بنى عليه الغرب نموذجه املعريف ،والقاعد َة الفكرية والفلسفية
بوصفها
َ
للمدنية احلديثة يف الغرب ،التي برزت بوصفها ر َّد ٍ
فعل عىل تس ُّلط الكنيسة يف القرون
الوسطى .ومل تستطع هذه النظرية التي جعلت اإلنسان مركز الكون ْ
أن تفرتض له قدسية كام
((( رشيعتي ،اإلنسان واإلسالم ،مرجع سابق ،ص.82
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فعلت الرؤية التوحيدية التي نظرت إىل اإلنسان بوصفه خليفة اهلل عىل األرض .وبالرغم من

ذلكَّ ،
فإن رشيعتي مل هيدم نظرية "أصالة اإلنسان" يف املذهب املادي ،وإنَّام بنى عليها ،ور َّمم
ما نقص منها ،وهو البعد اإلهلي ،فأصبحت منبثقة من الرؤية التوحيدية التي ت ِ
ُؤمن بالثنائية،
ُْ
األول :يتع َّلق بمبدأ َخلق
وأطلق عليها اسم أصالة اإلنسان املتعالية .وهي متعالية لسببني؛ َّ
ٍ
قمة
اإلنسان وطبيعته يف ُب ْعده الثاين ،وهو الروح ،وما منحته إ ّياه من رفعة يسمو هبا إىل أعىل َّ

يف الوجود؛ أي اهلل .ويف ذلك تأكيد عىل أخوة بني اإلنسان ،واملساواة بينهم؛ فهم من أصل

َ
والعال بمقدار علمه ومعرفته ال بعنرصه.
تفوق اإلنسان عىل املالئكة
واحد .والسبب الثاينُّ :
فقد ُمنِح اإلنسان القدرة عىل إدراك احلقائق العلمية؛ لفهم املعاين التي تستبطن وجوده
اإلنساين ،وبتامم هذين األمرين ،اكتسب اإلنسان مكانته ،وحظي بالقدسية بني اخللق.
وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
فإن مذهب "أصالة اإلنسان املتعالية" ،املنبثق من الثنائية التي خلق اهلل

عليها اإلنسان ،ينادي بأصالة اإلنسان ،ويعرتف "بقيمته وعظمة خصائصه وقدراته".

)(1

التصورات التي تزعم َّ
أن ماهية اإلنسان سابقة عىل
ويف املقابل ،خالف رشيعتي
ُّ
وجوده؛ فوجود اإلنسان ُمتقدِّ م عىل ماهيته ،خالف ًا للكائنات األُخرى التي ماهيتها تسبق

وجودها .فعندما خلق اهلل اإلنسان أعطاه وجود ًا ،وس َّلمه رسالته اإلهلية واخلُلقية ،فقبلها

محله مسؤولية سعيهْ ،
بأن أعطاه اإلرادة
ثم جعله يسعى يف تشكيل ماهيته ،و َّ
(األمانة)َّ ،

واحلرية والقابلية لالختيار ،وأعطى الطبيعة القابلية للتسخري والتطويع (2).فاإلنسان يف نظر

رشيعتي هو "إمكانية نسبية (3)"،بمعنى َّ
أن رسالته تكمن يف تكييف املحيط حسب حاجته

ومثاله املطلوب ،عىل عكس بقية املخلوقات التي مل ُتنَح القدرة عىل فعل ذلك .وهو أيض ًا
"موجود ذو ُب ْعدين ...،ذو اجتاهني ،موجود ثنوي ،بخالف سائر املوجودات ذات ال ُب ْعد

رس
الواحد ،...خملوق من قطبني متناقضني ،واحد :الطني ،واآلخر :روح اهلل ،وهذا هو ُّ

((( املرجع السابق ،ص.11
((( رشيعتي ،اإلنسان والتاريخ ،مرجع سابق ،ص.26-25
((( املرجع السابق ،ص.64
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عظمة اإلنسان".

)(1

ويف إطار تفنيد الدعاوى التي تقوم عليها الفلسفات املادية ،يرى رشيعتي أنَّه يوجد

الكثري من املظاهر التي حيياها اإلنسان ،وتنطوي عىل أرسار عجيبة ال يمكن تعليلها يف

ولـم كان اإلنسان ذا ُب ْعدين فال
اإلطار املادي ،مثل ظاهرة فداء اإلنسان حياته لآلخرينّ .
أن يكون ِدينه ذا ُب ْعدين؛ وجداين ُيل ّبي أشواقه العليا ،وواقعي جمتمعي ُي ِ
ُبدَّ ْ
امرس فيه سبل

قوة مطلقة ومعنى ُمقدَّ س حيكم
العيش بتوازن واعتدال .فحاجة اإلنسان إىل الشعور بوجود َّ

وجوده ال تُو ِّفرها مجيع الفلسفات بأنواعها املنبثقة من الثنوية ،أو التثليث ،أو تعدُّ د اآلهلة؛
معنى وقيم ًة وهدف ًا،
ما جعل التوحيد -يف ِدين اإلسالم -هو املانح الوحيد لوجود اإلنسان
ً
انطالق ًا من أنه يستبطن كل مظاهر احلياة ب ُب ْعدهيا :املادي ،واملعنوي.
لقو ٍة
واإلنسان يف
التصورات املغايرة للتوحيد ،مثل الثنوية الزردشتية واملانوية ،خيضع َّ
ُّ

تتحدّ ى اهلل (أي الشيطان) ،وال يستطيع اخلروج منها؛ إذ هو ُمق َّيد هبا ،خالف ًا لإلنسان يف
ٍ
التوحيد الذي ال خيضع إال هلل؛ َّ
عاص هلل ليس أكثر .والوجود يف اإلسالم
ألن الشيطان عبد
هو كيان متسق يتبع إرادة إهلية واحدة مطلقة واعية .أ ّما الثنوية فمحدودة يف َ
عال اإلنسان
فقط؛ ذلك َّ
أن "اإلنسان كائن ثنوي مزدوج (2)"،يدرك هذا األمر يف أعامق ذاته.

ويرى رشيعتي َّ
أن انتشار مظاهر العودة إىل الدِّ ين هو دليل ساطع عىل عجز اإلنسان

عن االستمرار يف حياته بعيد ًا عنهْ ،
وإن حصل وعاش حياته بمعزل عن الدِّ ين ،فإنَّه سيمر

بأزمات نفسية متتابعة قد تودي به إىل االنتحار .فاإلنسان يعيش ضمن ثنائية من العذاب؛

عذاب مادي ُمتع ِّلق بحاجاته الغريزية ،وعذاب فلسفي ُمتع ِّلق بام وراء الطبيعة .ويستطيع
أن يتخ َّلص من العذاب األول بالعلم ،أما العذاب امليتافيزيقي في ِ
اإلنسان ْ
مكن جتنُّبه باللجوء
ُ
َّ
ّ
إىل اهلل؛ أي باإليامن.

((( رشيعتي ،اإلنسان واإلسالم ،مرجع سابق ،ص.19-18
((( رشيعتي ،معرفة اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.206
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ويف املقابل ،استطاع بيجوفيتش حتليل النظريات املادية املتباينة ،وإبراز تناقضها مع

الطبيعة البرشية ،وتوضيح عجزها التفسريي يف تناوهلا للظواهر اإلنسانية ،ومدى اختالفها
مع املنهج التوحيدي يف نظرته إىل اإلنسان .فقد أتى بجميع األدلة التي تُؤكِّد وجود جانب

يف الظاهرة اإلنسانية مل تستطع املادية احتواءه وتفسري وجوده يف سياق الثنائية اجلوهرية التي
ي ِ
ؤمن هبا ،والتي تنطلق من التوحيد يف نظرته إىل اإلنسان.
ُ
لقد وجد بيجوفيتش َّ
التطور ملسألة اخلَلق هو إنكار للدِّ ين واألخالق
أن إنكار نظرية
ُّ

والفن ،بوصفها ظواهر انبثقت بفعل اخلَلق اإلهلي؛ ذلك َّ
أن "الدِّ ين ُيؤكِّد عىل اخللود

واملطلق ،وتُؤكِّد األخالق عىل اخلري واحلرية ،و ُيؤكِّد الفن عىل اإلنسان واخللق (1)".وكلها

جوانية (داخلية) واحدة مل تستطع النظريات املادية سرب غورها؛ فهي ال
تنبع من حقيقة ّ

التطور ،عن
تعرتف هبا أساس ًا .وفنَّد بيجوفيتش أسطورة املصادفة التي تقوم عليها نظرية
ُّ
طريق استعامل املنطق نفسه الذي قامت عليه ،فقال" :أ ّما هؤالء الذين يرون َّ
أن املادة (من
خالل املصادفة وحدها) قد أ َّدت إىل ظهور عنارص متجاوزة للامدة مثل اإلنسان والوعي

فإنم
والعقل والغائية ،فهم -يف هناية األمر -ينسبون للامدة قدرات غري مادية ،ومن َث َّم َّ

يكونون قد خرجوا بذلك عن مقاصد الفلسفة املادية".

)(2

وحتى يف أحلك الفلسفات وأشدها إحلاد ًا (العدمية) ،يعتقد بيجوفيتش بوجود رابط

مشرتك جيمع بني هذه الفلسفات والدِّ ين ،هو بحث اإلنسان عن اإلله .فالعدمية ليست

إنكار ًا لأللوهية ،وإنَّام هي تعبري عن قلق ديني يعانيه اإلنسان نتيجة عدم وصوله إىل احلقيقة

"مترد عىل احلضارة ذات ال ُب ْعد الواحد") (3التي
الدينية (حقيقة وجود اإلله) ،فهي كام قالُّ :

أخرجت اإلنسان من حساهبا ،فلم يعد له مكان فيها.

ويف مواجهة اإلنسان للظروف احلدِّ ية ،تتضح رؤية بيجوفيتش للقدر َوفق ًا للرؤية
((( بيجوفيتش ،اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرجع سابق ،ص.150
((( املرجع السابق ،ص.16
((( املرجع السابق ،ص.138
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التوحيدية؛ إذ ربط القدر بمفهوم الغائية يف الكون التي تنبثق عن التوحيد .وقد خالف الرؤية
املادية يف موقفها من الظروف احلدِّ ية التي ترى َّ
ُعب عنها
أن أحداث الكون عبثية ،والتي ت ِّ

والتمرد عىل احلياة؛ ما يؤدي باإلنسان إىل العدمية .ويظهر هذا املوقف يف املثالية
باالنحراف
ُّ

املصطنعة عىل صعيد األفكار ،ويف الفلسفة التفاؤلية عىل صعيد املادة يف بحثها عن األفضل

من كل ما هو ممكن ،من منطلق َّ
أن األشياء تتصارع يف ما بينها حتى تصل إىل أفضل صورة هلا.
القوة عىل
القوة عىل الطبيعة والتاريخ يف حال كانت لديه َّ
ويملك إنسان بيجوفيتش َّ

نفسه؛ ذلك َّ
"قوة الظروف املوضوعية تتزايد بالنسبة ذاهتا التي يتناقص فيها العامل
أن َّ
الفردي ...فكلام أصبح هذا العامل الفردي خام ً
ال غري فعال نقص قدره من اإلنسانية،

وزاد نصيبه من الشيئيةَّ (1)".
الـمتم ِّثلة يف احلتمية
إن الرؤية التوحيدية ترفض الرؤية املادية ُ
التارخيية بام ِ
توقعه من جربية عىل اإلنسان ،وترفض أيض ًا املثالية الفارغة التي ال جذور

هلا .و ُيصنَع التاريخ يف الرؤية التوحيدية عن طريق تفاعل عاملني مستقلني ،مها :األساس
املادي ،والتأثري ّ
اخللق لعامل الوعي اإلنساينُ ،م َّث ً
ال يف الشخصيات القوية ،واألفكار

القوة الروحية لصانع األحداث يف التاريخ عظم
الكربى،
والـمثل العليا .وكلام عظمت َّ
ُ

استقالله عن القوانني اخلارجية .فاإلسالم هو البحث الدائم عرب التاريخ عن حالة التوازن

رباين هبدف تنظيم الكون.
بني ّ
اجلواين وال ّ

وتقابل الثنوية اإلنسانية عند رشيعتي الثنائية عند بيجوفيتش ،التي ُت ِّثل النظرة األُوىل

إىل الوجود ،وهي ثنائية الوجود اإلنساين؛ ثنائية الطبيعي املادي من جهة ،واإلنساين الروحي
من جهة ُأخرى .وهي ثنائية ال ي ِ
مكن تفسريها وضامن بقائها إال بافرتاض ثنائية اخلالق
ُ

العال ومل ّ
أن اهلل تعاىل خلق َ
حيل فيه؛ أي َّ
واملخلوق ،وتعني َّ
إن اخلالق غري متعادل مع خملوقاته.
وقد أشار بيجوفيتش إىل وجود عنارص دينية تستوعب مضامني التوحيد لإلنسان،

وتنتمي إىل القطب غري املادي ،وهو الوجود الروحي لإلنسان ،يف موضوعات ،مثل:
الفن ،والتمثيل ،والقانون ،واألخالق ،حتى يف الفلسفات الوجودية والعدمية ذات الطابع

((( املرجع السابق ،ص.29-28
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اإلحلادي ،وذلك باملقارنة بني اإلنسان البدائي وارتباط وجوده بظهور املحظورات وأفكار
أي ٍ
أثر لعبادات
تطور ًا؛ ما نفى وجود ِّ
النجاسة واللعنة والسمو والقداسة ،وأكثر احليوانات ُّ

أو ُم َّرمات .ورأى بيجوفيتش َّ
أن اإلنسان البدائي هو أقرب إىل اإلنسان احلقيقي من

إنسان احلارض املعارص الذي يعيش فقط إلشباع رغباته املادية ،وأكَّد وجود مظاهر عدَّ ة يف

اجلانب اإلنساين ،يصعب تفسريها باملنطق العقالين ،مثل :اخلري والرش ،والشعور بالفجيعة،

والرصاع بني املصلحة والضمري ،والتساؤل عن الوجود .فاإلنسان يستطيع ْ
يتمرد؛ ما
أن َّ
وبعض من يمتلكون املعاين اإلنسانية ي ِ
مكنهم تقديم
حر خمتار وصاحب إرادة،
ُ
ُ َ
يعني أنَّه ٌّ
املبادئ عىل األمور املادية ،بل ويموتون من أجلها؛ ذلك َّ
أن لإلنسان جوهر ًا خاص ًا به ،ومع
ِ
)(1
جمرد كمية أو درجة من
أنَّه حيوان ب ُب ْعده املادي ،فقد ُمنح شخصية ذاتية .فهو أكثر من َّ
حر يف الوجود ،منذ اللحظة األُوىل التي خلقه
ُّ
التطور خضع هلا ،وانبثق عنها ،بل هو خملوق ٌّ
اهلل فيها ،ونفخ فيه من روحه .وهبذا االعتبار ،فهو دائم التط ُّلع إىل َ
عال آخر ،يبحث فيه عن

اخلالص .ويعتقد بيجوفيتش َّ
اجلوانية أو التط ُّلع إىل السامء ظ َّلت عصية عىل
أن ظاهرة احلياة ّ
"أنا نـزلت من السامء نـزوالً حرفي ًا (2)".وهذا يعني أنَّا ليست
ِّ
أي تفسري منطقي؛ ذلك َّ
فإنا تقف متعالية عليه ،ومفارقة له.
نتاج ًا
ُّ
للتطور الذي تنادي به النظريات املادية؛ َّ

 -3معامل البناء اإلنساين عند رشيعتي وبيجوفيتش من حيث احلرية واإلرادة:

إن احلرية هي أساس الوجود اإلنساين عند رشيعتي؛ فهو يرى َّ
َّ
أن اإلنسان يعيش رصاع

قرر مصريه عىل أساسه .واإلنسان هو
األضداد داخل ذاته ،وخيتار اجلانب الذي يريد ،و ُي ِّ
املخلوق الوحيد الذي قد يعمل خالف ًا لطبيعته وغريزته بفعل إرادته ،التي هي من أعظم

خصائص اإلنسان ،والتي فيها يكمن التشابه بينه وبني اهلل تعاىل ،بفعل روح اهلل املو َدعة فيه.
وهذه اإلرادة جتعل اإلنسان مسؤوالً أمام خياراته؛ فهو "وا ٍع وخمتار ومبدع (3)".وا ٍع ألنَّه
ُي ِ
َ
َ
العال وطبيعتها .وهو
العال وجبلته ،وكيفية العالقة بينه وبني
درك كيفيته وجبلته ،وكيفية

حر ًا ،وحرية االختيار
التمرد أو الطاعة كونه ّ
خمتار ألنَّه املخلوق الوحيد الذي يملك احلق يف ُّ
((( املرجع السابق ،ص.82-66
((( املرجع السابق ،ص.78
((( رشيعتي ،اإلنسان واإلسالم ،مرجع سابق ،ص.152
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اسب عىل أساسها .وهو مبدع بوصفه املخلوق الوحيد
هي أسمى خصائص اإلنسان التي ُي َ
الذي ي ِ
مكنه ْ
أن يصنع؛ فاإلبداع وتطويع األشياء من خصائص فطرته.
ُ
غري أنَّه توجد أربعة سجون تقف حائ ً
ال أمام حرية اإلنسان وإرادته يف الوصول إىل

تكامله .فعندما يتس َّلح اإلنسان بسالح العلم يقرتب يف مسريته من التكامل ،ولكنَّه ال ُي ِّققه

حترر من سجن ذاته بالتس ُّلح بالعقيدة .فعىل قدْ ر ّ
كام ً
حتل اإلنسان باإلرادة الذاتية،
ال إال إذا َّ
أي ٍ
جرب حييط به؛ ذلك َّ
أن االستعانة
الناجتة من اجلمرة اإلهلية املزروعة فيه ،يستطيع
التحرر من ِّ
ُّ

ِ
بد ٍ
ين يفوق العلم هي التي تدفع باجتاه تكامل اإلنسان .فاإلنسان كام يراه رشيعتي ال يكون

يتحرر من سجونه األربعة .وطريق التوحيد يف اإلسالم ُي ِّرر اإلنسان من
إنسان ًا إال عندما َّ
الـمتعدِّ دة ،من خالل رؤيته التي تتم َّثل يف َّ
أن "املشيئة اإلهلية هي عبارة عن السنن
احلتميات ُ

املوجودة يف املجتمع") (1التي ينبغي لإلنسان مت ُّثلها ،واالنقياد هلا ،إال َّ
أن اإلنسان يمتلك

حرية االختيار يف النكوص عنها ،و ُي َعدُّ ظامل ًا لنفسه يف حال فعل ذلك.

واإلنسان غري البرش؛ فالبرش كينونة شأهنم يف ذلك شأن املخلوقات األُخرى يف الكون،

أن يصريوا إنسان ًا .واإلنسان هو "تلك احلقيقة السامية التي علينا -نحن البرشْ -
وهدفهم ْ
أن

ُجسدها؛ فهو عبارة عن املميزات السامية التي هي بمثابة
نسعى للوصول إليها ،نسعى لن ِّ
أن نحصل عليها (2)".وهذا يعني َّ
املميزات النموذجية التي جيب ْ
أن اإلنسان هو يف صريورة

دائمة ،وأنَّه يسري يف تكامل دائم أبدي إىل ما ال هنايةَّ ،
وأن سريه حيمل معنى احلركة املستمرة.
وباملثل ،يرى بيجوفيتش َّ
أن احلرية اإلنسانية هي حمور أسايس من حماور النظرة

وأنا ختتلف عنها يف
التوحيدية إىل اإلنسان ،منحها اهلل إ ّياه بمقتىض قبوله محل األمانةَّ ،
النظريات املادية التي يعيش فيها اإلنسان جرب الطبيعة ،والتاريخ ،واملجتمع ،والذات.

ويرى بيجوفيتش أيض ًا َّ
جوانية (داخلية)،
أن أفعال اإلنسان تكون ُمدَّ دة سلف ًا؛ إ َّما بقوى ّ

وإ ّما بقوى ّبرانية (خارجية)ُ ،يتنكَّر فيها جلوهر اإلنسان (روحه) ،وتُلغى بالنتيجة حريته
((( رشيعتي ،معرفة اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.194
((( رشيعتي ،اإلنسان واإلسالم ،مرجع سابق ،ص.151

391

احلقيقية ،فيصري اإلنسان غري مسؤول عن أفعاله ،وتصبح األلوهية غري رضورية يف تفسري

الكون وفهمه.

وقد أكَّد بيجوفيتش عالقة احلرية بمسألة اخلَلق؛ ذلك َّ
أن "قضية اخلَلق هي يف احلقيقة

إن اهلل وحده القادر عىل ْ
قضية احلرية اإلنسانية (1)".أي َّ
حر ًا؛ فاحلرية ال
أن خيلق خملوق ًا ّ
ي ِ
أن توجد إال بفعل اخلَلق .والقدرة عىل االختيار؛ أي ْ
مكن ْ
أن يكون اإلنسان َخ ِّي ًا أو
ُ

غري ذلك" ،هي أعىل شكل من أشكال الوجود املمكن يف هذا الكون (2)".فطبيعة اإلنسان

األساسية ترتكز عىل مبدأ احلرية ،التي عىل أساسها ُس ِّمي اإلنسان إنسان ًا .وترتبط احلرية
اسب اإلنسان من غري منحه قدرة
باملسؤولية ،وال مسؤولية من غري حرية اختيار .فكيف ُي َ

عىل االختيار؟!

 -4معامل البناء اإلنساين عند رشيعتي وبيجوفيتش من حيث األخالق،
واملساواة ،والثقافة:

َ
َ
يرى رشيعتي َّ
العال توحيد
العال ،ومن لوازم توحيد
أن من آثار التوحيد "توحيد

اإلنسان (3)".ويف ذلك حتقيق للمساواة واألخالق ،بحيث يصبح البرش خاضعني إلرادة
واحدة ،فيتساوون ويتامثلون؛ َّ
وألنم ُخ ِلقوا عىل طريقة واحدة .أ ّما
ألن خالقهم واحد،
َّ
حماوالت بناء األخالق عىل غري أساس ديني فقد أثبتت فشلها منذ زمن سقراط حتى وقتنا
شك يف َّ
احلارض .وال َّ
أن للتوحيد أثره يف صياغة شخصية اإلنسان ،من حيث املنظومة
األخالقية النابعة منه ،التي حتكم سلوكاته ،فض ً
ال عن إحباطه العوامل الثالثة املؤدية إىل
أنواع املعايص واملفاسد ،وهي :اجلهل ،واخلوف ،والنفعية ،وإبطال "تأثريها يف نفس اإلنسان

وحد ،وذلك عرب اجتثاث جذورها النفسية من أعامق روحه".
الـم ِّ
ُ

)(4

وترتبط قضية املساواة بمسألة اخلَلق عند بيجوفيتش ،من حيث َّ
إن األصل املشرتك

(((
(((
(((
(((

بيجوفيتش ،اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرجع سابق ،ص.97
املرجع السابق ،ص.99
رشيعتي ،دين ضد الدين ،مرجع سابق ،ص.34
رشيعتي ،معرفة اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.162
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جلميع البرش هو حجر الزاوية يف األديان املنـزلة ،الذي يفيض إىل املساواة املطلقة بينهم.
وعىل هذا ،ي ِ
مكن فقط املساواة واإلخاء بني الناس ْ
إن كان اإلنسان خملوق ًا هلل تعاىل" .فاملساواة
ُ

اإلنسانية خصوصية أخالقية ،وليست حقيقة طبيعية ،أو مادية ،أو عقلية (1)".وهذا يعني
أن وجودها قائم باعتبارها صفة أخالقية لإلنسان تُعب عن السمو اإلنساين ،وأنَّه ال ي ِ
َّ
مكن
ُ
ِّ
اكتشافها بواسطة علم األحياء ،أو علم النفسَّ ،
وأن عملية احلكم العلمية املادية ال تنطوي
عىل فكرة املساواة أبد ًا.

ووجد بيجوفيتش َّ
أن األخالق يف املوقف اإلنساين ختتلف عنه يف املوقف املادي؛ فهي
أخالق ال ي ِ
مكن تفسريها بالعقل ،وال ختضع ملعايري املنفعة .فالتضحية -مثالً -تنبع من َ
عال
ُ
تفوق عىل هذا َ
العال ،وهو الدِّ ين؛ أي َّ
إن األخالق هي ِدين َت َّول إىل قواعد للسلوك .وهي
ُم ِّ

والقوة ،وهي تتبع املصلحة،
يف املذهب املادي أخالق نفعية ،هدفها البقاء ،وآلياهتا الذكاء
َّ
وتنطلق من التسوية بني اإلنسان واملادة ،وحيكمها سيدان ،مها :اللذة ،واألمل.

ِ
املجرد؛ فجميع
ويعتقد بيجوفيتش أنَّه ال ُيمكن بناء األخالق يف اإلنسان إال عىل الدِّ ين َّ

ُمع ِّلمي البرشية ع َّلموها األخالق نفسها؛ َّ
ألن "احلقائق األخالقية حقائق ثابتة (2)".والوصايا

األخالقية اجلوهرية ال تتأثر بالزمان ،واملكان ،والظروف االجتامعية .إذن ،األخالق ليست

ويدِّ دها ،لكنَّه ال يستطيع ْ
نتاج العقل ،والعقل يستطيع ْ
أن
أن خيترب العالقات بني األشياء ُ
ي ِ
صدر حك ًام قيمي ًا يف قضية استحسان أو استهجان أخالقي .وسلوكنا ليس بالرضورة ْ
أن
ُ
يكون من اختيارنا الواعي ،وال هو قارص عليه ،وال توجد عالقة "أتوماتيكية" تلقائية بني

عقيدتنا وسلوكنا ،وإنَّام تنشأ هذه العالقة -عىل األرجح -نتيجة للتنشئة واملواقف التي
تشكَّلت يف مرحلة الطفولة ،عىل ٍ
نحو أكثر منه نتيجة املعتقدات الفلسفية والسلوكية التي

تأيت يف مراحل متأخرة من احلياة .وخ ُلص بيجوفيتش -يف هناية املطاف -إىل َّ
أن األخالق ما
هي إال ِدين آخر؛ ذلك َّأنا أخالق الفطرة التي أودعها اهلل داخل كل إنسان.

((( بيجوفيتش ،اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرجع سابق ،ص.100
((( املرجع السابق ،ص.226
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ويرى بيجوفيتش َّ
أن الفن ُيم ِّثل ظاهرة انبثقت من الرؤية التوحيدية لإلنسان ،وعكست

النظام الكوين من دون ْ
جوانية استثارهتا
أن تستفرس عنه؛ فهي انعكاسات إلهلامات ورؤية ّ
املعاناة ،وال ي ِ
مكن تفسريها باستخدام املذهب املادي .ويرى أيض ًا َّ
أن الفن يقع خارج إطار
ُ
الزمن وإطار التاريخ ،وأنَّه من املمكن ْ
تطور ًا ،وأنَّه ليس
أن يكون له صعود وهبوط ،لكن َّه ليس ُّ
يف الفن احتواء للمعرفة أو اخلربة كام يف العلم؛ فكل فنّان يبدأ من جديد كأنَّام مل يسبقه أحد.

ويعتقد بيجوفيتش أن الثقافة ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بجوانب اإلنسان الروحية؛ ذلك
َّ
أن "الثقافة تبدأ بالتمهيد الساموي بام اشتمل عليه من ِدين وفن وأخالق وفلسفة ،وستظل

الثقافة تُعنى بعالقة اإلنسان بتلك السامء التي هبط منها (1)".أي بالعالقة بني السامء
واإلنسان .ويف مقارنته بني احلضارة والثقافة ،أفاد بيجوفيتش َّ
بأن الثقافة هي نتاج ال ُب ْعد
الـمؤ ِّثر يف اإلنسان .وما
الوجداين يف اإلنسان ،خالف ًا للحضارة التي عَدَّ ها ال ُب ْعد املادي ُ

بني األداة والعبادة يتضح الفرق بني احلضارة والثقافة؛ فاألداة نتاج احلضارة ،والعبادة نتاج
الثقافة التي هي نتاج الدِّ ين ،أو اتصال السامء باألرض .وعىل هذاَّ ،
فإن "الثقافة تأثري الدِّ ين

عىل اإلنسان ،أو تأثري اإلنسان عىل نفسه (2)".وهي متيل إىل احلدِّ من درجة إشباع حاجات
التنسك وإنكار
اإلنسان ،فتتسع فيه آفاق احلرية ،بوصفها املعنى احلقيقي ألنواع خمتلفة من ُّ
الذاتُ ،ع ِرفت يف مجيع الثقافات؛ فالثقافة هي "اخلَلق املستمر للذات (3)".وهي بحاجة إىل

التعرف إىل الذات ،ومكان اإلنسان يف َ
العال ،وهو
تأ ُّمل ،والتأ ُّمل جهد ّ
يتم من خالله ُّ
جواين ُّ
عب عنه موقف شاعر ،أو فنّان ،أو ناسك.
أيض ًا الفهم اخلالص الذي ُي ِّ

 -5اإلنسان الكامل:

يرى رشيعتي َّ
التحرر
أن الكامل البرشي وإنسانية اإلنسان ال يتح َّققان إال بتحقيق مبدأ
ُّ

من سجون اإلنسان األربعة التي متنعه من حتقيق صريورته؛ "سجن الطبيعة ،وسجن التاريخ،
وسجن املجتمع ،وسجن ذاته ،وهو َّأول السجون (4)".وقد عَدَّ ها منطلق ًا إلصالح اإلنسان،

(((
(((
(((
(((

املرجع السابق ،ص.107
املرجع السابق ،ص.107
املرجع السابق ،ص.108
رشيعتي ،اإلنسان والتاريخ ،مرجع سابق ،ص.90
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واخلروج به من أزمة الفلسفات الغربية ونظرهتا إليه ،وصوالً إىل استعادة دوره احلقيقي يف

الكون ،بتحقيق الرسالة واإلرادة اإلهلية يف االستخالف.

أ ّما بيجوفيتش فريى َّ
اجلواين
أن اإلنسان الكامل هو الذي حييا حياته يف جانب ْيهاّ :
أي جانب منهام؛ ذلك َّ
أن
فرط يف ِّ
رباين ،الروحاين واملادي ،بوعي وإرادة كاملني ،وال ُي ِّ
وال ّ
التوحيد بني العا َل ْ ِ
ي رضورة يقتضيها اإلسالم احلقيقي .وقد وجد بيجوفيتش َّ
أن اإلسالم

صوره القرآنَ ،
وت َّثل يف حياة
برؤيته التوحيدية جيمع يف خطابه بني اإلنسان احلي املتكامل كام َّ
َ
العال اخلارجي ،فكان بذلك تعبري ًا عن اإلنسان الكامل،
الرسول حممد ﷺ ،والطبيعة أو
وعن احلياة يف مجيع وجوهها .وخالف ًا للمجتمع التجريدي الذي يرتبط أفراده بعالقات
مادي-براينَّ ،
فإن أفراد املجتمع يف النظام التوحيدي يرتبطون بعالقات
فاترة ذات طابع
ّ

روحاين-جواين ،وتقوم عىل التآلف يف ما بينهم.
تتسم بطابع
ّ

وخالصة القول هي َّ
أن مالمح اإلنسان املنبثقة من الرؤية التوحيدية لكل من رشيعتي

وبيجوفيتش تطبع اإلنسان بمنظومة معرفية قيمية ،تتسع لتشمل كل مظاهر حياته ،ويغلب
عليها الطابع الفلسفي وال ُب ْعد األخالقي .وهذه املالمح تتح َّقق باجلمع بني جسد اإلنسان
ّ
التحرر بمعناه التوحيدي الثوري ،واملساواة بني
وتتجل يف جوانب عدَّ ة ،منها:
وروحه،
ُّ
اخلَلق ذوي األصل الواحد ،والقدرة عىل الفداء ،واإلحساس باجلامل والفن ،وإنتاج الثقافة،

ّ
والتحل باألخالق ذات املصدر الديني.

واإلنسان -بحسب رشيعتيُ -يم ِّثل إمكانية نسبية؛ فهو يف حركة وصريورة مستمرة،
بني صعود وهبوط ،وتقدُّ م وتقه ُقرُ ،يقدِّ م الدليل عىل الطبيعة الثنائية التي قام عليها َخلقه يف

كل حني .أ ّما اإلنسان كام يراه بيجوفيتش فموهوب ومبدع ّ
وخلق ،وما مظاهر الفن واجلامل
والثقافة إال دليل ُيقدِّ مه اإلنسان دائ ًام عىل الطبيعة الثنائية التي خلقه اهلل عليها .واإلنسان يف
قوة متوازنةْ ،
إن أراد؛ إذ إنَّه يملك حرية اإلرادة واالختيار ،وهذا
نظر رشيعتي وبيجوفيتش َّ
التوازن جاء من الطبيعة التي خلقه اهلل عليها لتحقيق الغاية من وجوده.
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خامتة:
لقد هنض الغرب بعدما استبدل روح ًا دينية اجتامعية (الربوتستانت) بالقيم الدينية

اخلاملة (الكاثوليك) ،وأنشأ حضارة بعد ألف عام من الركود .فقد كان االستخالف يف
النظرة الغربية أشبه باإلصالح الديني-الربوتستانتي ،الذي ح َّقق فيه الغرب جانب ًا ،هو ال ُب ْعد

املادي ،ولكنَّه جتاهل اجلانب املعنوي لإلنسان ،أو أسقطه من حسابه ،بسبب طغيان الدِّ ين،
ووقوفه أمام حركة العلم والتقدُّ م ،فسقط الغرب عىل هذا األساس يف براثن تقديس العقل

ِّ
والتخل عن الدِّ ين كله ،أو حرصه يف زاوية من زوايا املجتمع .وقد ظهرت بعد هذه املادية
الطاغية فلسفات غربية تدعو إىل الدِّ ين بوصفه املالذ الوحيد الذي ي ِ
مكنه إنقاذ اإلنسانية
ُ
التمزق والتشتُّت الذي تعانيه .فهل ُي َعدُّ الوقت مناسب ًا لتقديم الرؤية التوحيدية للغرب
من
ُّ
شك يف َّ
ببيان أثرها اإلجيايب يف اإلنسان؟! ال َّ
أن ذلك يتط َّلب منّا هنضة شاملة يف خمتلف

امليادين ،إليصال رسالتنا إىل اإلنسانية بالطريقة التي تليق هبا.

لقد عرضنا يف هذا البحث ألبعاد اإلنسان ،تبع ًا لرؤية اثنني من ُمفكِّري املدرسة

التوحيدية ،متكَّنا من جتاوز الفلسفات الغربية يف نظرهتا إىل اإلنسان ،والتأسيس لرؤية
الـم ِ
جتزئة املحايثة لألرض،
متكاملة تنفي عن اإلنسان أحادية التكوين املادي ،والصورة ُ

ٍ
التي تنفي عنه كل ما هو متجاوز
ومتعال.

فقد دافع عيل رشيعتي وعيل عزت بيجوفيتش عن إنسانية اإلنسان بفكرمها وفلسفتهام،

ودافعا عنها أيض ًا بنضاهلام وجهادمها ،فجمعا بني ُب ْعدي اإلنسان؛ النظر والعمل يف حياهتام

اهلم اإلنساين والغاية اإلنسانية -يف احلقيقة -مها القاسم املشرتك يف
ومماهتام .لقد كان ّ
املنظومة الفكرية ٍّ
لكل من رشيعتي وبيجوفيتش .وقد اتفق كالمها عىل َّ
حرك الداخيل
الـم ِّ
أن ُ
ِ
لدين التوحيد هو الروح الكامنة فيه؛ للتعامل مع الواقع من أجل تغيريه ،ضمن مرشوع
َ
والعال.
ُي ِّرر الذات

غري َّ
أن عيل رشيعتي وعيل عزت بيجوفيتش ابتعدا عن الطريقة اإلقصائية بالتعامل مع

النموذج املعريف الغريب ،وهي الطريقة التي نشهدها يف اخلطاب التقليدي للتد ُّين؛ فقد عمال
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عىل نقد األُسس التي يستند إليها هذا النموذج ،وقاما بتفكيكها .أ ّما أساس نموذجهام يف
التعامل فكان االنفتاح عىل اآلخر ،واستيعاب مقوالته الفلسفية يف نظرته إىل الكون واإلنسان،

ثم جتاوزها يف سبيل بناء حضاري جديدّ .
وجتل هذا األمر بوضوح عند رشيعتي حني استطاع
َّ

ْ
أن ُيضيف إىل نظرية "أصالة اإلنسان" ُب ْعدها الوجداين املفقود .وكذلك هو حال بيجوفيتش
عندما أ َّلف بني مادية الدِّ ين اليهودي ومثالية الدِّ ين املسيحي ،ومجع بينهام يف اإلسالم.

وقد انتهى البحث إىل َّ
أن الوعي املعريف بالنموذج التوحيدي ،يف نظرته إىل اإلنسانُ ،ي َعدُّ

مدخ ً
ؤسس ًا
ال منهجي ًا مه ًام إلصالح الفكر اإلسالمي .فشعار التوحيد ُيم ِّثل مذهب ًا فكري ًا ُم ِّ

للنهضة؛ ذلك َّ
أن التوحيد هو جوهر احلضارة اإلسالمية .ومعرفة اإلنسان موقعه ،ومكانته،
والغاية من خلقه ،جتعله أه ً
ال للقيام بوظيفته احلضارية خري قيام .لقد ظهرت مضامني
التوحيد يف مجيع إنجازات اإلنسان يف احلضارة اإلسالمية؛ يف األخالق والقيم الباعثة عىل

عامرة األرض ،ويف الفنون والعامرة ،وغري ذلك .فالتوحيد مفهوم حضاري من حيث هو
ارتفاع للنفس اإلنسانية من محأ املادة إىل شفافيتها ،ومن عبثية الوجود إىل مقصديته ،ومن
جربية الطبيعة إىل احلرية ،ومن تارخيية الفعل إىل الفعل ذاته .و ُيتو َّقع هلذه الرؤية التوحيدية
َ
وو ِّظفت يف النقد والتجاوزْ -
العال ،وتتمكَّن من
أن تنتج حضارة تنفتح عىل
-إذا سادتُ ،

تقديم إجابات شافية لدور الدِّ ين يف صناعة التاريخ ،وحل ألزمات تعيشها البرشية منذ ْ
أن

قرصت حضورها عىل ُب ْعد واحد.

ويف اخلتامَّ ،
فإن بحث ًا واحد ًا ال يكفي لإلحاطة إحاطة كاملة بجوانب رؤية ُمفكِّر ْي ِن

من طراز عيل رشيعتي وعيل عزت بيجوفيتش؛ نظر ًا إىل العمق املعريف واملنهجي لنظريتيهام
يف سرب غور الفكر اإلنساين عامة ،والغريب منه خاصة بدقة بالغة ،وكشف التناقضات
والثغرات ،وما جلبته من أزمات للبرشية ،بإغفال كل ما هو رباين يف الوجود؛ إعال ًء لشعار

تقديس العقل ،ورفع ًا للواء احلرية الناقصة.
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الباب اخلامس

مفهوم اإلنسان ومكانته يف الفكر الغريب املعارص
الفصل األول :حتوالت مفهوم اإلنسان يف فلسفة احلداثة وما
بعد احلداثة :من مأزق إنسان التأليه إىل مأزق
إنسان التشويه

مصطفى كيحل

الفصل الثاين :أزمة اإلنسان املعارص يف بحثه عن املعنى:
املرأة نموذج ًا

ليندا بورايو

الفصل الثالث :فلسفة البنية املغلقة وموت اإلنسان

عامر حالسة

الفصل الرابع :صورة اإلنسان يف اإلعالم الغريب :من حتليل
الفكر االتصايل إىل الواقع اإلعالمي

هشام املكي

الفصل األول:

حتوالت مفهوم اإلنسان يف فلسفة احلداثة وفلسفة ما بعد احلداثة
من مأزق إنسان التأليه إىل مأزق إنسان التشويه
مصطفى كيحل

)(1

مقدمة:

يستند حتقيب العصور التارخيي يف مسرية احلضارات إىل التحقيب املعريف ،الذي يقوم

والتصورات والفرضيات واملفاهيم التي تتحكَّم يف تفكري اإلنسان يف
عىل نسق من األفكار
ُّ

َ
والعال ،والوجود كله؛ ما يطبع مدَّ ة زمنية ُمع َّينة -قد تطول ،أو تقرص -بخصائص
ذاته،

الـمدد واحلقب الزمنية السابقة هلا والالحقة .وباملثل ،يستند
ومعامل ُت ِّيزها عن غريها من ُ

التحقيب املعريف إىل مرجعية فكرية ونظرية تُشكِّل املحاضن الدينية والفلسفية والعلمية
وتطورها .وانطالق ًا من هذا املعطى املنهجي،
والتصورات
األُوىل لوالدة تلك األفكار
ُّ
ُّ
ي ِ
مكننا ْ
أن نميز بني احلقب املعرفية يف الفكر الغريب والفكر اإلسالمي ،وذلك بالكشف عن
ُ

والتصورات الكربى التي طبعت هذه احلقبة أو
املرجعيات التي حتكَّمت يف انبثاق األفكار
ُّ

تلك يف هذين الفكرين.

تقص املرجعيات التي
وطبيعة البحث تدور حول بيان مفهوم اإلنسان من خالل ّ

حتكَّمت يف نشوئه ،والسياقات النظرية واملعرفية والسياسية واالقتصادية التي أغنت حركية

مفهومه ،ليأخذ هوية مفهومية ثابتة نسبي ًا ،لكنَّها قابلة للتعديل والتحوير مع إرهاصات
كل بدايةُ ،مشكِّل ًة حقبة معرفية جديدة تُنبِئ بنهاية احلقبة املعرفية السابقة .وال يشمل هذا

التقص كل احلقب املعرفية لتاريخ الفكر الغريب ،وإنَّام ُيركِّز عىل حقبتي احلداثة وما بعدها،
ّ

التصور اإلسالمي؛ نقد ًا ،وتنظري ًا ،ومقارن ًة.
مع احلرص عىل استدعاء
ُّ

((( دكتوراه يف الفلسفة ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر ،أستاذ فلسفة التأويل والفلسفة التطبيقية يف جامعة عنابة،
اجلزائر .الربيد اإللكرتوينkihalmostafa@gmail.com :

401

ولبلوغ هذا اهلدف ،سيكون مدار البحث هو التحليل والتفكيك لتحوالت مفهوم

عب عنه بالنـزعة اإلنسانية ،أو اإلنسية ،أو اهليومانيزم،
اإلنسان يف فلسفة احلداثة ،الذي ُي َّ

وذلك ببحث منطلقات النـزعة اإلنسانية ،و ُأسسها الفلسفية ،وحتليل مظاهرها وجت ّلياهتا،

ومناقشة داللتها وأبعادها ،وكيف شكَّلت األنسنة إىل جانب العقالنية والتنوير أركان
وتعرف اإلحراجات املعرفية والنظرية التي يطرحها مفهوم اإلنسان األعىل،
احلداثة،
ُّ

حتول التمركز حول
ومفهوم اإلنسان الكامل الذي قطع مع التعايل
والـمقدَّ س ،وكيف َّ
ُ

اإلنسان إىل خطر عىل اإلنسان نفسه ،وبيان االنتقادات التي قدَّ مت لنـزعة األنسنة يف الفكر

ما بعد احلداثي ،الذي رفع شعار موت اإلنسان ،أو هناية اإلنسان مع فوكو ،وقبله نيتشه

وهيدغر ،وفالسفة مدرسة فرانكفورت.

الـمفكِّرين
ثم البحث يف خصائص اإلنسية اإلسالمية كام تبلورت عند عديد ُ
َّ
الـم ِ
سلمني ،من مثل :عيل رشيعتي ،وحممد إقبال ،وعبد الوهاب املسريي ،وعبد احلميد
ُ

أمحد أبو سليامن ،وعبد املجيد النجار ،وعبد اجلبار الرفاعي ،وحممد أركون ،وعبد الرمحن
بدوي ،وحسن حنفي ،وحممد عابد اجلابري ،عىل ما يف مقارباهتم لإلنسية اإلسالمية من

متايزات واختالفات.

وال تكتمل عملية حتليل مفهوم اإلنسان يف الفكر الغريب من دون الوقوف عىل

التحوالت التي خيضع هلا اإلنسان اليوم يف ِّ
ظل التقدُّ م اهلائل يف جمال التقنوعلمي ،وهي

ُبش باإلنسان اجلديد ،أو بام بعد اإلنسان ،فض ً
ال عن التحديات الكربى
التحوالت التي ت ِّ

التي تطرحها اإلنجازات التقنية يف جمال حتسني النسل ،وزراعة األعضاء ،واالستنساخ،

ترسخت منذ قرون طويلة بوصفها
وغري ذلك من املرشوعات املستقبلية ،واملفاهيم التي َّ

ُت ِّثل جوهر اإلنسان (مثل :املوت ،والوالدة ،واحلياة ،والسعادة) ،واملخاطر التي حتدق
باإلنسان نتيجة التقنيات اجلديدة التي تُط َّبق عليه.
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أوالً :النـزعة اإلنسانية (الداللة ،والسياق)

ُت ِّثل النـزعة اإلنسانية ،إىل جانب العقالنية والعلامنية والتارخيية ،مفهوم ًا مركزي ًا

يف فلسفة احلداثة ،وقد ارتبط ظهورها بعرص اإلصالح الديني وعرص النهضة يف القرنني
اخلامس عرش والسادس عرش امليالديني .وي ِ
مكن التمييز بني اإلنساين أو اإلنيس بوصفه
ُ
صفة ،والنـزعة اإلنسانية بوصفها اس ًام؛ فصفة "اإلنيس" اش ُت َّقت يف اللغات األوروبية يف

القرن السادس عرش ،وحتديد ًا عام 1539م .أ ّما مصطلح "النـزعة اإلنسانية" -عىل هيئة
أن مدلوله است ِ
االسم ،أو املصدر -فلم ُيشتَق إال يف القرن التاسع عرش ،عل ًام َّ
ُخدم منذ أمد
طويل؛ فقد يوجد اليشء قبل ْ
أن يوجد اسمه .وكانت كلمة "اإلنيس" أو "اإلنساين" تُط َلق

تبحرين يف العلم ،وبخاصة يف علوم األقدمني (اليونان ،والرومان) ،وقد
الـم ِّ
عىل ّ
البحاثة ُ
ثم أخذوا يظهرون يف بقية أنحاء َ
العال.
ظهروا أوالً يف إيطالياَّ ،

(((

فاملوقف اإلنساين يف معناه األصيل يدل عىل دراسة نصوص العصور القديمة اليونانية
ِ
بأنا "الثقافة التي م َّيزت
والالتينية ،وهبذا ُيمكننا تعريف النـزعة اإلنسانية يف عرص النهضة َّ

إيطاليا يف القرنني الرابع واخلامس عرش ،والتي نقلت إنجازاهتا الفريدة بعد ذلك إىل كافة

رسايا أوروبا ،وهي تتم َّثل يف دراسة األدب اإلغريقي والالتيني بوصفهام نمط ًا مثالي ًا من

الرتبية واحلضارةَّ .
إن املوقف الفكري املركزي للنـزعة اإلنسانية هو الرجوع إىل أصالة
نصوص القدامى".

(((

والرجوع هنا حيمل داللة القفز عىل العرص الوسيط أو العرص املدريس؛ ما أحدث

تداخ ً
ال بني النـزعة اإلنسانية وعرص اإلصالح الديني مع مارتن لوثر (1546-1483م)

الـمقدَّ س،
الذي رفض فكرة
التوسط بني اهلل واإلنسان ،وعارض احتكار تفسري الكتاب ُ
ُّ
فض ً
يتضمن معنى امليالد اجلديد،
ال عن تداخل النـزعة اإلنسانية مع مفهوم النهضة ،الذي
َّ
بالقفز عىل العصور الوسطى ،والعودة إىل البدايات األُوىل اليونانية واإلغريقية.

((( صالح ،هاشم .مدخل إىل التنوير األورويب ،بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش ،ط2005 ،1م ،ص.75
(2) Michel Bloy ,dictionnaire des concepts philosophiques, Larousse ,CNRS ,2006, p,375.
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وهكذا ظهرت النـزعة اإلنسانية يف عرص اإلصالح الديني وعرص النهضة ،وهي

النـزعة التي جعلت اإلنسان يف بؤرة اهتاممها من دون اهلل ،ومن أعالمها األوائل :ديديه

سوى بني الفلسفة والالهوت بوصفهام وسيلتني للمعرفة
إيراسم (1536-1469م) الذي َّ

والبحث ،وأكَّد حرية اإلنسان ،وأعاد بناء العقيدة املسيحية عىل أساس إنساين خالص،
وج.ب دوالمري إندول الذي كان كتابه "خطاب حول كرامة اإلنسان" بداية للنظر إىل

اإلنسان بوصفه مركز ًا للكون ،ولورونـزوقاال (1457-1407م) الذي دافع عن حرية

االختيار بوصفه حق ًا طبيعي ًا لإلنسان.

وقد تركَّزت جهود هذه اجلامعة من أعالم النـزعة اإلنسانية املبكرة عىل االعتناء

باإلنسان ،وجعله غاية يف ذاته ،ومصدر ًا للمعرفة ،وتأكيد َّ
أن خالصه يكون بالقوى البرشية

وحدها .وبصيغة ُأخرىَّ ،
فإن النـزعة اإلنسانية هي فلسفة ورؤية قيمية تتلخص يف املجهود
العقيل والنظري الذي يسعى إىل تأكيد اإلنسان بوصفه قيمة عليا ،تصدر عنه االجتهادات

لفهم اإلنسان واملجتمع البرشي كله ،وترجع إليه.

ويف معرض التمييز بني األنسنة والنـزعة اإلنسانية ،يرى هاشم صالح َّ
أن األنسنة

هي "تركيز النظر يف االجتهادات البرشية لتع ُّقل الوضع البرشي ،وفتح آفاق جديدة ملعنى
املساعي البرشية إلنتاج التاريخ ،مع الوعي َّ
أن التاريخ رصاع مستمر بني قوى الرش والعنف
وقوى السلم واخلري واجلامل واملعرفة املنقذة من الظالم".

(((

يتضمن
فاملوقف اإلنساين
َّ

حماوالت اإلنسان فهم عا َله وذاته ،ورفض كل ما َي ُعدُّ ه منافي ًا للحقيقة البرشية؛ ذلك َّ
أن

اإلنسان هو املنطلق واملنتهى يف كل تفسري وتقييم للوجود .وبعبارة ُأخرىَّ ،
فإن األنسنة تعني
ذات خالقة للمعنى ،وم ِ
االعتقاد َّ
بدعة للدالالت.
بأن اإلنسان هو ٌ
ُ

وي ِ
مكن إمجال خصائص الفلسفة ذات النـزعة اإلنسانية يف َّأنا "هتتم باإلنسان ،وختصه
ُ

َ
تطور التاريخ ،ويف سريورة املعرفة ،وتعتربه قادر ًا عىل املبادرة،
بمكانة ممتازة يف
العال ،ويف ُّ
((( أركون ،حممد .معارك من أجل األنسنة يف السياقات اإلسالمية ،ترمجة :هاشم صالح ،بريوت :دار الساقي،
ط2001 ،2م ،ص.7
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وتُؤكِّد عىل أولوية الوعي واإلرادة يف كل مرشوع تأسييس .تنطلق من الذات والذاتية

للبحث عن رشوط تأسيس املوضوع واملوضوعية .تؤمن َّ
بأن املبادرات البرشية تساهم يف
وأن التاريخ ُي ِّقق نوع ًا من التقدُّ مَّ ،
صناعة التاريخَّ ،
وأن لذلك التقدُّ م اجتاه ًا ومعنى مرتبطني

بفعاليات وأهداف البرشية".

(((

وذلك ما ّ
جتل بوضوح يف الفكر الغريب؛ ففي النـزعة اإلنسانية ،وحتديد ًا مع ديكارت،

األول يف التاريخ ،فاستقر بذلك مفهوم األنسنة
أصبح اإلنسان سيد الطبيعة ومالكها ،والفاعل َّ

مرتوية ،تنطلق من معرفة اإلنسان ،وموضوعها تقويم اإلنسان
عىل َّأنا "مركزية إنسانية
ّ
وتقييمه ،واستبعاد كل ما من شأنه تغريبه عن ذاته ،سواء بإخضاعه حلقائق ولقوى خارقة
للطبيعة البرشية ،أم بتشوهيه من خالل استعامله استعامالً دوني ًا ،دون الطبيعة البرشية".

(((

وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
فإن األنسنة هي قطيعة جذرية مع الرؤية الالهوتية التي صادرت

حرية اإلنسان وإرادته باسم الدِّ ين وفصول الرصاع التي كانت قائمة بني األكلريوس من
جهة ،والعقل اإلنساين املتطلع إىل احلرية واملعرفة من جهة ُأخرى .فاألنسنة هي ر ٌّد عىل

التقديس الذي كان ُيغ ِّلف كل جماالت احلياة يف أوروبا العصور الوسطى ،وعالم ٌة مناهضة

لكل ما هو إهلي مفارق ،وهي املفارقة التي انتهت مع رصخة نيتشه عىل ختوم القرن العرشين
بموت اإلله ،أو بخيبة األمل يف َ
العال مع ماكس فيرب ومارسيل غوشيه؛ إذ مل يعد اإلنسان يف

الـمع َّقدة للفاعلني
زمن احلداثة جوهر ًا تفسريي ًا أو تأسيسي ًا ثابت ًا ،وإنَّام أصبح ُم ِّصلة للفعالية ُ

االجتامعيني التي تصوغ ُمدِّ داته .فقد نقلت احلداثة اإلنسان من مرحلة الشخص الذي خلقه
اهلل عن طريق مديونية املعنى إىل مرحلة الشخص الفرد املواطن املرتبط بالدولة احلديثة عن

طريق عقد اجتامعي قانوين.

((( الدواي ،عبد الرزاق .موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسفي املعارص ،هيدغر ،ليفي سرتوس ،ميشيل فوكو،
بريوت :دار الطليعة ،ط1992 ،1م ،ص.8
((( الالند ،أندري .موسوعة الالند الفلسفية ،ترمجة :خليل أمحد خليل ،بريوت :منشورات عويدات ،ط،1
1996م ،جملد ،2ص.569
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حول احلق إىل باراديغم أسايس
لقد ُبنيت احلداثة عىل مركزية احلق اإلنساين ومطلقيته؛ ما َّ

يف احلداثة ،وال سيام َّ
أن خطاب حقوق اإلنسان يف مواثيقه العاملية الكربى جاء لرتسيخ احلق

لإلنسان؛ ما أوجب إعادة تعريف اإلنسان باحلق أكثر من تعريفه بالعقل .وعىل رأس هذه
احلقوق :احلق يف احلريةَّ ،
وأن الكالم عن احلق ال يكون إال بالنسبة إىل اإلنسان .وهكذا أصبح

التالزم بني اإلنسان وحقوقه تالزم ًا بدهي ًا؛ فاإلنسان له حقوق ألنَّه فقط إنسان.

التحول مل حيصل يف مدَّ ة وجيزة ،وإنَّام استغرق قرون ًا عدَّ ة ،واقتىض جهود ًا خارقة
وهذا
ُّ

من االشتغال واالهتامم بالذات ،كانت ثمرته حترير الروح ،واستقاللية الذات البرشية "بعد
انتزاعها من براثن العقل الالهويت الذي كان سائد ًا يف القرون الوسطى .ومعنى استقاللية

الذات :تعا ُمل اإلنسان مع نفسه كذات واعية وسيدة ،مريدة وفاعلة .وهذا هو مبدأ الذاتية.

أ ّما حترير العقل والروح ،فقد عنى احتالل العقل اإلنساين ،أي العقالين ،مكانة جديدة،
األول واملرجع األخري يف كل ما خيتص بمعارف اإلنسان وأعامله ومساعيه،
بوصفه احلاكم َّ

َ
والعال ،وليست العقالنية سوى ذلك ،أي القول بمرجعية العقل
وجممل عالقته بالطبيعة
وحاكميته (((".ما يعني َّ
أن العقالنية تقوم عىل تنـزيل العقل منـزلة السلطة املرجعية املعرفية
الوحيدة يف إدراك َ
العال الطبيعي واالجتامعي.

َّ
التحول احلاصل يف عرص احلداثة هو التمركز حول اإلنسان ،والتفاؤل
إن جوهر
ُّ

والتوصل إىل أقىص حدود كامله ،وإحالله حمل اإلله ،والقطع
بقدراته عىل اإلبداع والعطاء،
ُّ
َ
للعال واإلنسان؛ أي َّ
إن نظرية
مع الهوت القرون الوسطى ،واالنقالب عىل الرؤية الالهوتية

أصالة اإلنسان "اهليومانيزم" كام يقول عيل رشيعتي" :فلسفة ظهرت منذ عرص النهضة وما
بعدها ،مقابل األديان اإلهلية ،األديان التي تستند إىل الغيب وما وراء الطبيعة ،وقد حدَّ دت
هدفها بإعطاء األصالة لإلنسان".

(((

فاألنسنة هي الوجه اآلخر لعلمنة الدِّ ين ،بحيث

((( حرب ،عيل .املاهية والعالقة نحو منطق حتوييل ،بريوت ،املغرب :املركز الثقايف العريب ،ط1998 ،1م،
ص.214
((( رشيعتي ،عيل .اإلنسان واإلسالم ،ترمجة :عباس الرتمجان ،مراجعة :حسني عيل شعيب ،بريوت :دار
األمري للثقافة والعلوم ،ص.10
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"يكفينا معرفة كيف نترصف يف شؤون احلياة اليومية ،وال حاجة بنا إطالق ًا للدين لنكون

نـزهاء ومستقيمني ،وال حاجة بنا إطالق ًا كذلك لإليامن بوجود اهلل للقيام بالواجب".

(((

تعار ٍ
الـمحدِّ داتَّ ،
ض مع فلسفة
َ
فإن األنسنة هي فلسفة املحايثة يف ُ
ووفق ًا هلذه ُ
التعايل واملفارقة ،وهذا ما يكشف عن تارخييتها وحدودها ومفارقاهتا؛ إذ مل تعد ُت ِّثل ّ
حل ً
ِ
ُعمقها ،وبخاصة حني جتعل
سحري ًا ألزمات اإلنسان املعارص ،بل قد تُنتج هذه األزمات وت ِّ
اإلنسان أحق بالوجود ،وأعىل قيمة من بقية الكائنات األُخرى ،وحني تقطع مع كل ما هو
مفارق وروحاين.

ولك َّن هذا ال يعني َّ
أن النـزعة اإلنسانية يف الفكر الغريب -بجميع فروعها وتلويناهتا-

هي خروج عىل الدِّ ين؛ فإىل جانب النـزعة اإلنسانية الالدينية ،يوجد تيار إنيس فلسفي
مؤمن ،م َّثله بعض الفالسفة الكبار ،من أمثال :الفيلسوف األملاين كارل ياسبريز ،والفرنسيني

غابريل مارسيل ،وإمانويل مونييه ،وبول ريكور ،وهي اإلنسية التي تُؤكِّد رضورة االنتظام

نـزلة ،والتسليم الواثق باهلل.
الـم َّ
يف التعاليم اإلهلية ُ

ثاني ًا :النقد ما بعد احلداثي للنـزعة اإلنسانية

ي ِ
مكن التمييز يف نقد األنسنة بني النقد الفلسفي الذي ارتبط بتيار ما بعد احلداثة ،والنقد
ُ

الديني الذي يقرتح نـزعة إنسانية أو إنسية دينية ال تقطع مع الدِّ ين ،وهتتم باهلل واإلنسان يف

ألنام تشرتكان يف عدم
اآلن نفسه .واإلنسية املؤمنة هي التي تلتقي مع اإلنسية اإلسالمية؛ َّ

مناهضة كل ما هو فوقي وميتافيزيقي.

التحرر
أ ّما النقد ما بعد احلداثي لإلنسية فيقوم عىل إعالن موت اإلنسان ،والعمل عىل
ُّ
من وهم اإلنسان "اإلنساين"؛ أي اإلنسان الواعي الفاعل الـم ِ
بدع .فـ"النـزعة اإلنسانية
َ ْ
ُ
ليست أكثر من خطاب فلسفي ميتافيزيقي ،إلخفاء أوهام اإلنسان عن نفسه ،وقناع ًا يتسرت
وراء عجزه وجهله ،وينشد فيه نوع ًا من األمل والعزاء والطمأنينة".

(((

((( فريي ،لوك .اإلنسان املؤله أو معنى احلياة ،ترمجة :حممد هاشم ،املغرب :إفريقيا للنرش2002 ،م ،ص.28
((( الدواي ،موت اإلنسان يف اخلطاب الفلسفي املعارص ،هيدغر ،ليفي سرتوس ،ميشيل فوكو ،مرجع سابق ،ص.22
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والنـزعة اإلنسانية من منظور نيتشه هي فكرة ميتافيزيقية ،تصطنع قي ًام مزيفة للواقع

َ
ُمتعالِي ًة عليه؛ َّ
جمرد تأويالت ختفي رصاع اإلرادات .وهي أيض ًا نوع من
ألن
العال هو َّ
عب عنه يف كتابه "رسالة يف النـزعة اإلنسانية"؛
امليتافيزيقا من منظور مارتن هيدغر ،وهو ما َّ

فامليتافيزيقا هي إغفال للوجود ،ونسيان له .وينكشف نسيان الوجود؛ َّ
ألن اإلنسان ال يعترب

إال املوجود ،وال يتعامل إال معه (((.وهذا يعني َّ
أن "النـزعة اإلنسانية صادرة عن ميتافيزيقا

الذاتية ،كإعالء من قيمة اإلنسان واعتباره مركز ًا مرجعي ًا ،وعموم ًا كتقويم ما دام -كام
نعلمَّ -
أن كل تقويم هو نوع من الذاتية".

(((

وبوجه عامَّ ،
التصور العقالين لإلنسان -بوصفه ذات ًا مركزية مريدة -رسعان ما
فإن
ُّ

يتعرض للنقض واملراجعة؛ إذ تأكَّد بالتحليل النفيس َّ
أن اإلنسان ليس واعي ًا وعاقالً ،وإنَّام هو
َّ

ذات مرشوخة غري عارفة بذاهتا ،و"خاضعة حلتمية البنيات املختلفة االقتصادية واالجتامعية
واللسانية والرمزية التي ُتدِّ د مع ًا ذات ًا يدامهها الالعقل والوهم واملتخيل من كل جانب.

لقد أ َّدت الثورات املعرفية الكربى التي حصلت منذ هناية القرن املايض يف الفكر الغريب
(الثورة اللغوية ،الثورة اإلبستمولوجية ،الثورة البنيوية ،الثورة التارخيية) إىل فصل املعنى

عن الوعي ،واملعرفة عن اليقني ،واملعنى عن التم ُّثلُ ،مب ِّين ًة َّ
أن املعاين ال تصدر عن ذات

سيكولوجية أو ترنسدنتالية ،وإنَّام تتو َّلد يف اللغة ،ومنظومات القرابة ،وخمتلف املنظومات
الرمزيةَّ ،
وأن الذات ليست فاع ً
ال بقدر ما هي حصيلة مفاعيل".

(((

مما سبق حتليله ي ِ
مكن احلديث عن ثالث حلظات تارخيية كربى يف مفهومية اإلنسان
ّ
ُ
يف الفكر الغريب؛ األُوىل :حلظة القرون الوسطى التي مل َ
بأي استقاللية أو
حيظ فيها اإلنسان ِّ

حرية وجودية ،حيث طغى الالهوت عىل الناسوت .والثانية :حلظة األنسنة التي َعرف فيها

((( ابن عبد العايل ،عبد السالم .أسس الفكر الفلسفي املعارص ،املغرب :دار توبقال للنرش ،ط2000 ،2م ،ص.42
((( فالريي ،لوك ،ورونو أالن" .حقوق اإلنسان موضوع للتفكري الفلسفي واألسس الفلسفية خلطاب حقوق
اإلنسان" ،ترمجة :عبد اهلل املتوكل ،جملة مدارات فلسفية ،اجلمعية الفلسفية املغربية ،عدد2007 ،15م،
ص.132
((( سبيال ،حممد .احلداثة وما بعد احلداثة ،الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،ط2007 ،2م ،ص.14
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العال انقالب ًا أنطولوجي ًا َح َّل فيه اإلنسان َّ
َ
َ
العال .والثالثة :حلظة موت
حمل اهلل ،واحتل مركز

اإلنسان التي بدا فيها مفهوم اإلنسان ومه ًا كبري ًا من أوهام الفلسفة ،فعمل التحليل النفيس

والفلسفة البنيوية وخطابات ما بعد احلداثة مع ًا عىل نقده وبيان بطالنه.

ثالث ًا :اإلنسية اإلسالمية
تفتح اإلنسية اإلسالمية آفاق ًا جديد ًة للتفكري يف اإلنسان؛ فهي "مل تقم عىل التضاد مع

الدِّ ين ومع الوحي ،بل من باب َأوىل مع التعايل اإلهلي ،بل العكس من ذلك اعتمدته كنقطة
انطالق ،و ُأفق سا ٍم لبلوغ ما بعد املفهوم املحدود للظواهر املالحظةَّ .
إن اإلنسان ونموذجه
األصيل آدم حيتل مكانة مركزية يف النظرية اإلسالمية لنشأة الكون".

(((

ويصف إريك يونس جوفروا يف كتابه "املستقبل الروحاين لإلسالم" النـزعة اإلنسانية

وأنا عىل عكس اإلنسية الغربية "تضع اإلنسان يف مركز
بأنا نـزعة روحانيةَّ ،
اإلسالمية َّ

املرشوع اإلهليَّ ،إنا هتتم باهلل واإلنسان يف اآلن مع ًا .بمعنى َّأنا ال تضع اإلنسان يف مركز

وتبجح
املرشوع اإلنساين املقطوع عن التعايل الروحاين والذي ينظر إىل نفسه بكل غرور
ُّ
ٍ
(((
ثم يصل يف هناية املطاف إىل العدمية املادية وتدمري الطبيعة".
وكأنَّه مكتف بذاتهَّ ،
التصور اإلسالمي َّ
وهذا يعني َّ
ظل حيتل املركز ،ولك ْن ليس عىل طريقة
أن اإلنسان يف
ُّ

األول اهلل َج َّل
ُفس الوجود "عىل أنَّه ثنائية ذات طرفنيَّ :
الفكر الغريب .فالعقيدة اإلسالمية ت ِّ
َ
"بالعال" يف اصطالح
عب عنه
الـم َّ
جالله ،والثاين ما سواه من عنارص الكون مجيع ًا ،وهو ُ

الفكر اإلسالميَّ .
إن هذه الثنائية أثبتتها اآلية األُوىل التي نـزلت من القرآن ،وهي قوله:
﴿ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ﴾ [العلق ،]1 :حيث انحاز الرب اخلالق إىل جهة ،وانحازت كل

((( بوريدان ،أمحد .اإلنسانية واإلنسية يف اإلسالم ،ترمجة :عبد احلق الزموري ،د.م :مؤسسة التجديد السيايس،
2015م ،ص.9
((( جوفروا ،أريك يونس .املستقبل الروحاين لإلسالم ،ترمجة :هاشم صالح ،مراجعة :أسامة نبيل ،القاهرة:
املركز الثقايف للرتمجة ،ط2016 ،1م ،ص.64
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املخلوقات الكونية إىل جهة ُأخرى (((".أي َّ
إن هناك الوجود اإلهلي والوجود العاملي الذي
ٍ
َ
ُيط َلق عىل ما سوى اهلل ،أو َ
قارن ًة
عال الغيب
وعال الشهادة .واإلنسان يأيت يف أعىل مرتبة ُم َ

ص بعالقة مميزة مع اهلل.
بباقي املخلوقات؛ ألنَّه ُخ َّ

الـمفكِّر اإليراين عيل رشيعتي
ومن الذين اهتموا باإلنسان يف الفكر اإلسالمي املعارصُ ،

الذي أبان عن مزايا اإلنسية اإلسالمية ،واصطلح عليها بنظرية "أصالة اإلنسان" ،وبخاصة
يف كتابيه" :اإلنسان واإلسالم" ،و"اإلنسان والتاريخ" .وكان رشيعتي قد بدأ التقعيد لنظريته

هذه بطرح التساؤالت اآلتية" :هل اإلنسان يف نظر اإلسالم موجود عاجز غاية هدفه

ومثاليته ْ
أن يبقى عاجز ًا أمام اهلل؟ وهل اإلسالم ينظر إىل اإلنسانية بنظرة األصالة أم ال؟ هل

االعتقاد باإلسالم سبب لعجز اإلنسان واستسالمه؟ أو بالعكس ،إنَّه االعتقاد باإلسالم،
واإليامن بحقيقة الدِّ ين اإلسالمي هو نوع من االعتقاد بأصالة اإلنسان ،واالعرتاف بقيمته
وعظمة خصائصه وقدراته".

(((

وطرح رشيعتي هلذه اإلشكالية نابع من اقتناعه َّ
أن املذاهب واألديان القديمة أساءت
ْ

ّ
التخل عن إرادته ،والظهور بمظهر العاجز أمام إرادة
يف جمملها -إىل اإلنسان؛ بد ْفعه إىلمحله عىل ْ
أن ُيقدِّ م نفسه قربان ًا لآلهلة.
اإلله ،و ْ

وينطلق رشيعتي يف البحث عن قيمة اإلنسان يف اإلسالم من البداية األُوىل ،وهي
قصة خلق اإلنسان؛ إذ ُي ِق ُّر َّ
أن لغة األديان هي لغة رمزية ،بام يف ذلك القرآن الكريم ،فال ُبدَّ
للدِّ ين كام يقولْ :
"أن خيتار لغ ًة لبيان معاين فلسفته ،بحيث تكون هذه اللغة ُمتعدِّ دة اجلوانب

عي ،وتفهم كل مجاعة
و ُمتعدِّ دة األبعاد والزوايا ،لكي يصلح كل ُب ْعد من تلك األبعاد جليل ُم َّ
جانب ًا من تلك اجلوانب".

(((

((( النجار ،عبد املجيد .خالفة اإلنسان بني الوحي والعقل :بحث يف جدلية النص والعقل والواقع ،واشنطن:
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط2000 ،3م ،ص.41
((( رشيعتي ،اإلنسان واإلسالم ،مرجع سابق ،ص.11
((( املرجع السابق ،ص.13
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وعىل هذا ،فمكانة اإلنسان عظيمة يف اإلسالم؛ ألنَّه خليفة اهلل يف أرضه ،ونظرية "أصالة

اإلنسان" الغربية مل تفرتض لإلنسان هكذا قدسية وعظمة ورفعة" ،بمعنى َّ
أن رسالة اإلنسان

لل سبحانه وتعاىل .أي َّ
إن الرسالة التي حدَّ دها اهلل سبحانه
األول ّ
يف اإلسالم تتَّضح باخلطاب َّ
وتعاىل للكائنات يضطلع اإلنسان بمسؤولية أدائها باعتباره خليفة اهلل يف أرضه".

(((

الـمتع ِّفن .قال تعاىل:
و ُيؤكِّد رشيعتي لغة الرمز يف قصة خلق اإلنسان من تراب األرض ُ

َّ
و"أن
﴿ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ [احلجر .]26 :وكذلك نفخ اهلل فيه من روحه،
اإلنسان موجود ذو اجتاهني ،موجود ثنوي ،بخالف سائر املوجودات ذات ال ُب ْعد الواحد،

الرتسب يف األرض واجلمود
موجود ُب ْعد منه يميل إىل الرتاب واالنحطاط ،وينشد إىل
ُّ
والتثاقل .ومن جانب آخرَّ ،
فإن ُب ْعده الثاين؛ أي روح اهلل (بتعبري القرآن) يميل إىل التعايل
ِ
(((
تصورها؛ أي إىل اهلل".
قمة يف الوجود ُيمكن ُّ
بعكس ال ُب ْعد َّ
األول ،ويتجه إىل السمو إىل أعىل َّ
قوة اإلنسان هو علمه باألسامء .قال تعاىل﴿ :ﭰﭱﭲﭳ﴾ [البقرة]31 :؛
ورس َّ
ُّ

أي َّ
إن أصالته وقيمته تكونان بمقدار علمه ومعرفته ،وهذا ما جعله أه ً
ال حلمل األمانة،

التي هي إرادة اإلنسان ،وحرية اختياره" .فالفضيلة الوحيدة التي يتميز هبا اإلنسان عىل

َ
العال هي إرادته؛ أي إنَّه املوجود الوحيد الذي يتمكَّن من العمل حتى
مجيع املوجودات يف

بخالف طبيعته وضد غريزته ،يف حني َّ
الترصف
أن ك ُّل ً من احليوان والنبات ال يتمكَّن من
ُّ
خالف ًا لطبيعته أو غريزته".

(((

إذن ،ما يميز أصالة اإلنسان يف اإلنسية اإلسالمية هو اإلرادة؛ "فاإلنسان هو خليفة

اهلل يف أرضه ،وهو يستمد إرادته من إرادة اهلل؛ أي َّ
إن اهلل ،الذي هو وحده يف هذا الكون له

اإلرادة املطلقة وبإمكانه ْ
أن يفعل ما يريد حتى لو كان خالف ًا للمنظومة والقوانني الكونية،
قد نفخ يف اإلنسان من روحه ،واإلنسان يتمكَّن من العمل مثل اهلل ،إال أنَّه ليس بمستوى

((( املرجع السابق ،ص.16
((( املرجع السابق ،ص.18
((( املرجع السابق ،ص.22
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قدرته ،فقط من حيث التشابه يتمكَّن من ْ
أن يعمل مثله سبحانه كل ما يريد ،وخالف ًا للقوانني
والطبيعة الفيزيولوجية".

(((

التصورَّ ،
لتصور
فإن اإلنسان يشرتك مع اهلل يف القدرة عىل االختيار ،خالف ًا
ووفق ًا هلذا
ُّ
ُّ
َ

احلرة باالنفصال عن اهلل،
اإلنسان يف الفلسفة اإلنسية الغربية التي ترشط إرادة اإلنسان َّ

حتول يف اإلنسية الغربية إىل ُمقدَّ س جديد
والتمرد عليه .واألمر نفسه ينطبق عىل العقل الذي َّ
ُّ
عندما ُأ ِ
وكلت إليه دون غريه مهمة رشاد اإلنسان وخريه ،يف حني َّ
أن األمر خمتلف يف السياق
اإلسالمي؛ "فالعقل الذي احت ُِفي به كنعمة من اهلل لكشف احلقائق الكلية ال يرتقي إىل درجة
التقديس ،والسبب الرئييس عجزه عن اإلحاطة بالتعايل اإلهلي".

(((

وبحسب رشيعتيَّ ،
فإن اإلنسان "يقف بني قطبني :اهلل والرتاب ،وبام أنَّه يمتلك اإلرادة

أن خيتار قطب اهلل أو قطب الطني ،وألنَّه يملك اإلرادة فهو مسؤول؛ َّ
فهو يتمكَّن من ْ
ألن

(((
تم تصويره يف الرؤية الدينية
احلرية واالختيار يوجبان املسؤولية ".وهو بذلك قد َعكَس ما َّ

السائدة عىل َم ِّر التاريخ من َّ
أن اإلنسان هو لعبة بيد مشيئة اإلله؛ فال إرادة له ،وكل ذلك

يتعي عليه نكران ذاته أمام
يتعارض مع أصالته؛ ألنَّه ال يعتمد عىل إرادته ووعيه ،وإنَّام َّ
اهلل؛ ما يؤدي إىل تفاهة اإلنسان ،ونفي ذاته .فخالف ًا لذلك ،يرى رشيعتي َّ
أن الرؤية الدينية

للكون هي أكثر الرؤى علمية وإنسانية؛ ففيها "اإلنسان هو املخلوق الوحيد يف الطبيعة الذي

غي
يشعر بذاته ،يعرف الطبيعةُ ،يفكِّر ولديه اإلرادة ،خيتار
ويتمرد ضد ما يراه ظل ًام بحقه ،و ُي ِّ
َّ
السنة املفروضة للطبيعة ،ويسعى ْ
أن يفرض النظام الذي يرتئيه عىل النظام املوجود ،يصنع
ُّ
ويرب ...واإلنسان عىل خالف مجيع الكائنات مفكِّر ،وم ِ
ِ
ٍ
وعاص،
بدع ،وصانع،
ُ
ُ
و ُيبدع ُ ِّ
ووا ٍع لنفسه وملا حييط به".

(((
(((
(((
(((

(((

املرجع السابق ،ص.23
بوريدان ،اإلنسانية واإلنسية يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.25
رشيعتي ،اإلنسان واإلسالم ،مرجع سابق ،ص.24
رشيعتي ،عيل .اإلنسان والتاريخ ،ترمجة :خليل عيل ،حتقيق وحترير :حممد حسني بزي ،بريوت :دار األمري
للثقافة والعلوم ،ط2006 ،1م ،ص.30
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ويدِّ د رشيعتي ثالث خصائص جوهرية لإلنسان:
ُ

اخلصيصة األُوىل" :اإلنسان موجود وا ٍع بنفسه؛ أي إنَّه املوجود الوحيد يف الطبيعة الذي

وصل إليه وعيه بنفسه ،وتعريف الوعي بنفسه عبارة عن :إدراك كيفيته وجب ّلته ،إدراك كيفية

َ
َ
بالعال وجب ّلتها ،فالبرش بالقدر الذي يصل إىل الوعي هبذه
العال وجب ّلته ،كيفية عالقته
بناء
األصول الثالثة يكون إنسان ًا".

(((

التمرد والعصيان
اخلصيصة الثانية" :أنَّه خمتار؛ أي إنَّه املوجود الوحيد الذي يتمكَّن من ُّ

عىل الطبيعة ،عىل النظام احلاكم عليه ،عىل حاجاته البدنية والنفسية والرضورية ،عىل

حاجاته الطبيعية ورغباته اجلنسية ،وأنَّه يتمكَّن من اختيار يشء مل تكن ال الطبيعة وال جسمه
وفيزيولوجيته قد أجرباه عىل هذا االختيار ،وهذه أسمى مراحل صريورة اإلنسان".

(((

بدع ،ي ِ
"إن اإلنسان موجود وم ِ
اخلصيصة الثالثةَّ :
بدع من أصغر األشكال إىل أعظم
ُ
ُ

ّ
تتجل يف فطرة اإلنسان ،اإلنسان الذي هو الوحيد الذي
الصناعات ،فالقدرة اإلبداعية
يصنع".

(((

أن هذا "اإلنسان يتمكَّن ،عىل خالف الطبيعةْ ،
ويرى رشيعتي َّ
أن يكون موجود ًا،

يتمكَّن من العصيان واالختيارْ ،
وأن حيصل عىل الوعي أيض ًا ،بالرغم من الطبيعة ،وهذا

العمل يفعله اهلل يف احلدِّ املطلق ،واإلنسان يف حدِّ ه النسبي (((".فاإلنسان له القابلية ْ
ألن

يتَّصف بصفات اهلل بصورة نسبية ما دام هو خليفته عىل األرض.

تصور اإلنسان مع حممد إقبال ،وال سيام يف تفسري األخري لقصة
ويلتقي رشيعتي يف ُّ

هبوط آدم من اجلنة إىل األرض التي وردت يف القرآن الكريم؛ إذ يرى إقبال َّ
أن املوضوع

غري ُمتع ِّلق بطرد آدم من اجلنة ،أو االنتقال من َ
عال علوي إىل آخر سفيل ،بقدر ما َوجد
(((
(((
(((
(((

رشيعتي ،اإلنسان واإلسالم ،مرجع سابق ،ص.156
املرجع السابق ،ص.156
املرجع السابق ،ص.157
املرجع السابق ،ص.161
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احلرة عن رغبة ،بمعنى جتسيد
فيه ُّ
حتوالً يف الذات اإلنسانية ووعيها؛ أي بداية نشوء الذات َّ
الفعل اإلنساين القائم عىل حرية االختيار .فبعد ْ
أن يقارن إقبال بني ورود هذه القصة يف

التوراة والقرآن ،ويربز نقاط االختالف بني الروايتني ،ومعنى اجلنة ،يقولَّ :
"إن قصة آدم كام
األول عىل هذا الكوكب ،إنَّام ُأريد هبا باألحرى
جاءت يف القرآن ال صلة هلا بظهور اإلنسان َّ

بيان ارتقاء اإلنسان من بدائية الشهوة الغريزية إىل الشعور َّ
ِّ
الشك
حرة قادرة عىل
بأن له نفس ًا َّ
أي فساد أخالقي ...فاملعصية األُوىل لإلنسان كانت َّأول ر ِّد
والعصيان .وليس يعني اهلبوط َّ

ٍ
فعل له تتم َّثل فيه حرية االختيار ،وهلذا تاب اهلل عىل آدم كام جاء يف القرآن ،وغفر له .وعمل
اخلري ال ي ِ
مكن ْ
أن يكون قرس ًا ،بل هو خضوع عن طواعية للمثل األخالقي األعىل خضوع ًا
ُ
احلرة املختارة عن رغبة ورىض ...وعىل هذاَّ ،
فإن احلرية رشط يف
ينشأ عن تعاون الذوات َّ

عمل اخلري .ولك َّن السامح بظهور ذات متناهية هلا القدرة عىل ْ
أن ختتار ما تفعل بعد تقرير القيم
النسبية لألفعال املمكنة هلا هو يف احلق مغامرة كربى؛ َّ
تتضمن كذلك
ألن حرية اختيار اخلري
َّ

حرية اختيار عكسه .وكون املشيئة اإلهلية اقتضت ذلك دليل عىل ما هلل من ثقة يف اإلنسان".

(((

فاإلنسان يف اإلنسية اإلسالمية ،وبفضل كينونته املفارقة التي جتعله يف عالقة استخالف
للعال ،وم ِ
مع اهللَّ ،
بدع ًا للمعنى ،ويتبوأ مكانة كبرية يف
يتكشف وجهه اإلنيس بوصفه سيد ًا
َ ُ
صناعة التاريخ .وهو -بحسب هذه الرؤية -ليس كائن ًا ذلي ً
ال أمام اهلل ،وإنَّام هو خليفة اهلل،
وكائن عزيز عنده ،وحامل ألمانته عىل األرض ،وذلك ال يتحقق إال بفضل علمه ،ووعيه،

وحرية اختياره ،ومسؤوليته؛ فمصري اإلنسان جيب ْ
أن يصنعه اإلنسان نفسه ،وبتلك الكيفية

تتحقق أصالته التامة.

وما نخ ُلص إليه بعد عرض مواقف عيل رشيعتي وحممد إقبال هو َّ
أن اإلنسان يف اإلنسية

اإلسالمية مل يقطع صلته باملفارق ،بل َّ
ظل يصبو إليه ،ويتوق إىل املتعايل؛ ألنَّه خليفة اهلل يف

هذا َ
العال .وهذا االستخالف ال يتحقق إال باملعرفة وحرية االختيار والوعي الذي بدأ حلظة

َ
والعال يف كل ما يقرتفه من خري أو
هبوط آدم من اجلنة ،واملسؤولية األخالقية جتاه اإلنسان

((( إقبال ،حممد .جتديد الفكر الديني يف اإلسالم ،ترمجة :عباس حممود ،تونس :دار اجلنوب للنرش2006 ،م،
ص.95
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ٍ
استخالف هلل تعاىل ،بعيد ًا عن
رش .وبفضل هذه الكينونة املفارقة يتموقع اإلنسان يف عالقة

كل سياق تنا ُظر ضدي معه ،أو عبودية ساذجة له؛ فقيم املعرفة والعلم وإبداع املعنى ،وقيم
ُؤسس ملركزية مرشوع االستخالف ،وتضع اإلنسان أمام اهلل،
احلرية واالختيار ،هي التي ت ِّ
ٍ
وتناف معه.
ال يف سياق تضاد
وخالف ًا للفكر الغريب الذي يعتقد بعدم إمكانية انبثاق نـزعة إنسانية تتمحور حول

اهلل ،نجد الفكر اإلسالمي يعتقد بنـزعة إنسانية تتمحور حول اإلنسان ،وذلك ليس باألمر
الصعب؛ فلو أردنا -كام يقول عبد اجلبار الرفاعي يف كتابه "إنقاذ النـزعة اإلنسانية يف

الدِّ ين"ْ -...
"أن نجني ثمرات النـزعة اإلنسانية يف الدِّ ين "...لكان لزام ًا علينا اخلالص من

تعسفة القمعية للنصوص .و"حتديث اإلهليات يتط َّلب تساؤالت جديدة،
الـم ِّ
التفسريات ُ
التحرر من الصورة النمطية لإلله ،والتي تشكَّلت يف سياق الرصاعات الدامية،
تفيض إىل
ُّ

والفتن واحلروب العديدة بني الفرق واملذاهب ،والسعي إىل ترسيخ صورة لإلله ،تستلهم ما

ّ
يتحل به من صفاته اجلاملية ،وأسامئه احلسنى".

(((

جتاوز نمط
وحتديث اإلهليات يف نظر كثري من اإلنسيني يف الفكر اإلسالمي يعني ُ

تصور جديد بديل عنه ،يمنح فعالية اإلنسان مساحة
التصور القروسطي لإلله ،وإحالل ُّ
ُّ
أكرب يف التاريخ؛ بإقرار حريته وكرامته .أ ّما اهلل تعاىل فهو حي ال يموتْ ،
تصورات
وإن كانت ُّ
اإلنسان عليه متوت ،وتولد من جديد ،بحسب املرشوطيات الثقافية واملعرفية التي حتكم
الـم ِ
سلم يف تفكريه .وأ ّما السبيل إىل إنقاد النـزعة اإلنسانية يف الدِّ ين وإحيائها فهو "إضاءة
ُ
الـمقدَّ سة ،والتنبيه إىل اجلهل ،أو التجاهل ،واإلرصار عىل
احلقول املنسية يف النصوص ُ

تغييب مساحة واسعة من تلك النصوص ،تغتني باجلوانب التنـزهيية السامية ،التي تصطفي
َ
العال ،بل خلق كل يشء ُم َّ
سخر
اإلنسان ،وترفع مكانته ،وتعتربه أكرم موجود خلقه اهلل يف
من أجله ،وجعل حياته أغىل رأسامل يف الوجود ،فهي مناط اخلالفة ،وموطن املسؤولية
واألمانة اإلهلية".

(((

((( الرفاعي ،عبد اجلبار .إنقاذ النـزعة اإلنسانية يف الدين ،بغداد :مركز دراسات فلسفة الدين ،ط2013 ،2م،
ص.284
((( املرجع السابق ،ص.281
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فالدِّ ين هبذه الكيفية يؤدي وظيفة حتريرية لإلنسان من اغرتابه الوجودي؛ ألنَّه تواصل

تتأسس اإلنسية اإلسالمية داخل الدِّ ين ال خارجهَّ ،
وإن كل دعوة إىل
باملتعايل .وهكذا َّ

الـمقدَّ س الديني تفيض فقط إىل مزيد من الظمأ الوجودي.
تفكيك ُ

وي ِ
مكن ْ
وتصور حممد أركون
التصور لإلنسية اإلسالمية
أن نشري إىل االختالف بني هذا
ُّ
ُّ
ُ

الذي ارتبط اسمه يف الفكر العريب املعارص بالنـزعة اإلنسانية أكثر من غريه .فمن الناحية
التارخيية ،يرى أركون َّ
أن النـزعة اإلنسانية بدأت يف القرن الرابع اهلجري مع حكم البوهييني،
جتاوز الرصاعات
ُ
ويدِّ د مالمح ذلك يف إضعاف هيبة اخلالفة ،وازدياد دور العقل الفلسفي يف ُ

بني املذاهب والعقائد ،وانتشار التسامح ،ولك َّن اإلنسية -بحسب التحليل السابق -هي

أصيلة يف اإلسالم ،وهلا ارتباط بقصة اخللق ودالالهتا ونـزول آدم من اجلنة إىل األرض.

و ُي ْعزى الفضل يف ظهور النـزعة اإلنسانية عند العرب إىل التفاعل بني الرتاث

اإلسالمي والفلسفة اليونانية؛ إذ استطاع الفالسفة (من أمثال :الفارايب ،وابن سينا ،وابن

رشد) ،والفالسفة األدباء (من أمثال :أيب حيان التوحيدي ،وابن مسكويه ،واجلاحظ) جتسيد
املوقف اإلنساين املنفتح عىل العلوم الدينية والعقالنية؛ أي َّإنم استطاعوا اجلمع بني الدِّ ين

والفلسفة بكثري من احلرية ،فقد استطاع املعتزلة جتسيد املوقف العقالين ذي النـزعة اإلنسانية

يف جمال العقيدة ،ومتكَّن الفالسفة من ترسيخ املوقف الفلسفي ذي النـزعة اإلنسانية يف جمال

َ
العال اإلسالمي،
املعرفة والسياسة واألخالق؛ ما أ ّدى إىل سطوع نجم النـزعة اإلنسانية يف

حيث احتضنتها حوارض ُمتعدِّ دة ،مثل :بغداد ،وأصفهان ،وشرياز ،وقرطبة ،وإشبيلية.

ويدِّ د أركون خصائص النـزعة اإلنسانية العربية بانفتاحها عىل العلوم املوسومة
ُ

باألجنبية أو الدخيلة؛ َّ
ألن املوقف اإلنساين يعرتف بالتعدُّ دية املذهبية والثقافية واللغوية،
وبقيامها عىل عقلنة الظواهر الدينية وشبه الدينية؛ َّ
ألن العقلنة هي جوهر األنسنة .فالعقالنية

َ
العال ،جتعل
التي تقوم عىل تنـزيل العقل منـزلة السلطة املرجعية املعرفية الوحيدة يف إدراك

األول واألخري.
اإلنسان هدفها َّ
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ويرى أركون َّ
أن النـزعة اإلنسانية العربية مل تنفصل انفصاالً كلي ًا عن املرجعية الدينية؛
أي ظ َّلت متمركزة حول الوحي أو اهلل ،وهذا يعني أنا ظ َّلت ُت ِّثل حدود ًا ثابتة ال ي ِ
مكن
ُ
َّ
اخرتاقها أو اخلروج عنها ،خالف ًا للنـزعة اإلنسانية يف الغرب التي بلغت أوجها يف القرن
تم فيها اخلروج عن الدِّ ين؛ أي كانت متمركزة عىل اإلنسان ،وذلك عن
الثامن عرش ،والتي َّ

طريق اخرتاق امليتافيزيقا الغربية ،وتفكيك ُمس َّلامهتا.

قصد هبا األنسنة املحصورة داخل جدران
وقد م َّيز أركون بني األنسنة الدينية التي ُي َ
ِ
بأنا األنسنة الشكلية التي
ُعرف َّ
النظام العقائدي اخلاص بكل دين ،واألنسنة األدبية التي ت َّ

تكتفي بالتالعب اللفظي ،والتي تنفصل عن احلياة اليومية ،واألنسنة الفلسفية التي تتميز
بأنا نظرية فكرية صارمة ،تقوم عىل البحث القلق األكثر منهجية واألكثر تضامن ًا يف بحث
َّ

حقيقة َ
العال واإلنسان واهلل.

سميه
ثم بحث أركون يف أسباب تراجع النـزعة اإلنسانية يف الثقافة العربية ،أو ما ُي ّ
َّ

سوسيولوجيا الفشل .ويعاب عىل أركون يف حديثه عن األنسنة أنَّه نظر إليها بوصفها
اخلالص من كل األزمات التي تعيشها اإلنسانية ،يف حني َّ
أن التعامل مع اإلنسان بوصفه

كائن ًا ُمقدَّ س ًا واإلعالء من شأنه يرض باإلنسانية ،وكان األجدر به ْ
يتوجه إىل نقد املركزية
أن َّ

ُعب عن نرجسية اإلنسان عامة ،واإلنسان الغريب بوجه خاص،
ألنا ت ِّ
البرشية وتفكيكها؛ َّ

التي ترض باإلنسان والطبيعة.

رابع ًا :التقنية ورهان اإلنسان الفائق

حتولت معها
يتميز زماننا احلارض بسطوة غري مسبوقة للتقنية عىل احلياة واإلنسانَّ ،

التقنية إىل سلطة تتحكَّم يف كل السلطات .فإذا كان القرن املنرصم قد شهد نجاحات باهرة
للتقنية يف ميدان العلوم املادية مثل الفيزياءَّ ،
فإن هنايته وبداية القرن احلايل شهدا نجاحات

كربى يف ميدان علوم املادة احلية ،وعىل رأسها الطب ،ويظهر ذلك بوضوح من نتائج

التكنولوجيا الطبية وتطبيقاهتا عىل الكائن احلي.
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ُبش
فبعد احلديث يف الفلسفة عن موت اإلله وموت اإلنسان ،جاءت التقنية العلمية لت ِّ
باإلنسان الفائق ،أو اإلنسان الكامل ،م ِ
علن ًة بداية عرص جديد ،هو عرص ما بعد اإلنسان،
ُ
جتاوز كل ما ُين َظر إليه بوصفه نقص ًا يف اإلنسان ،وإنتاج نامذج من
الذي أبرز أماراته العمل عىل ُ

الوجود اإلنساين تنامز بالفعالية؛ ما جيعل هذا الوجود صناعة إنسانية ،عن طريق السيطرة عىل
احلياة العضوية؛ متهيد ًا للكامل اإلنساين الـم ِ
علن عن قدوم إنسانية جديدة صانعة ملصريها.
ُ
التطور يف جمال التقنوعلمي ،وما يرتتَّب عليه من اكتشافات
التوجه نتيجة
تعزز هذا
وقد َّ
ُّ
ُّ

مذهلة ،من مثلِّ :
فك الشيفرة الوراثية ،والعمل عىل وضع خريطة اجلينوم البرشي ،وما ينتج

ُّ
التدخل يف طبيعة اإلنجاب البرشي ،وتطويع الشخصية اإلنسانية ،والتجريب
من ذلك ،مثل:

عىل اجلسم البرشي ،وزراعة األعضاء ،والعمل عىل التحكُّم يف معضلة هناية احلياة ،وتصوير

ُّ
بالتدخل يف خريطة اجلينات البرشية بالتحسني لبلوغ العيش املديد والصحة
الكائن البرشي؛
اجليدة ،والتغ ُّلب ْ
-إن أمكن -عىل املوت ،والتمكُّن من إنتاج برش أقوياء.

و ُي َعدُّ حتسني النسل ،واالستنساخ ،وزراعة األعضاء ،والعالج اجليني من أهم

املرشوعات العلمية التي ترنو إىل حتقيق اإلنسان الفائق ،وولوج عرص ما بعد اإلنسان .ففي

والتغي والتقدُّ م،
التحول
يتم التعامل مع الطبيعة اإلنسانية من منظور
ُّ
ُّ
مرشوع حتسني النسلُّ ،
ِ
تحرر من عبء سلطة الطبيعة .ويعتمد هذا
الـم ِّ
وهو مرشوع َيعدُ بمستقبل زاهر لإلنسان ُ

املرشوع عىل إنجازات البيولوجيا يف جمال اهلندسة الوراثية ،والثورة اجلينية ،واستخدام

الوسائل التي و َّفرهتا التقنية ،مثل :التلقيح الصناعي ،والتشخيص ما قبل الوالدة ،واالختبار

ُّ
التدخل يف احلي؛ ُب ْغية حتقيق كامل الحق للحياة اإلنسانية.
قبل الزرع ،وغري ذلك من تقنيات

وحتسني النسل يقوم عىل حفز َمن حيملون خصائص وراثية مرغوب فيها إىل التناسل،

َّ
والسذج والضعفاء؛ أي الطبقات الضعيفة بيولوجي ًا؛ أم ً
ال
تزاوج فئات املعتوهني
واحلدِّ من ُ

جتاوز صعوبات
يف إنسانية قوية ،متفوقة ،خالية من اإلعاقة ،هلا القدرة والكفاءة العقلية عىل ُ
ُّ
التدخل يف
حق املجتمع املعارص يف
احلياة والطبيعة .و ُيؤكِّد املدافعون عن هذا املرشوع َّ

املرياث اجليني وعمليات االنتخاب االصطناعي لإلنسان القادم؛ جتنُّب ًا لكل أشكال احلتمية
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جمرد خيال علمي مل
البيولوجية الطبيعية العمياء .ويف املقابل ،يرى معارضو املرشوع أنَّه َّ

رسخ أيديولوجي ًا عملية التحكُّم يف اإلنسان ،واالستخفاف
تتم السيطرة عىل نتائجه ،وأنَّه ُي ِّ

بحريته واستقالليته؛ ما يتعارض مع كرامته ،كام ذهب إىل ذلك يورغن هابرماس يف دفاعه

عن الطبيعة اإلنسانية ،ورفضه حتسني النسل الليربايل ،والتضحية باالختالف الذي حفظته
الطبيعة عىل َم ِّر الزمن.

وي ِ
مكننا االسرتسال يف بيان عالقة التقنوعلمي بمرشوع ما بعد اإلنسان ،باحلديث عن
ُ

مرشوع االستنساخ الذي عرف انتشار ًا واسع ًا هناية القرن املنرصم ،وحتديد ًا عام 1997م،
وهو عام اإلعالن عن نجاح االستنساخ احليواين للنعجة ُدولِـي؛ ما أفسح املجال للتفكري
يف حلم االستنساخ البرشي؛ أي إنتاج البرش ،ال عن طريق االتصال اجلنيس ،وإنَّام بزرع

ثم البحث عن شخص حيمل الصفات الوراثية نفسها للشخص
املورثات يف بويضة مفرغةَّ ،
الذي ُأ ِخذت منه مورثاته للزرع .ومن دون اخلوض يف اجلانب التقني لعملية االستنساخ،
فإن ذلك يطرح قضية اخللود ،وهي احللم الذي ساور اإلنسان منذ ِ
َّ
القدم ،ومقاومة املوت،

والتناهي ليس بواسطة خلود الروح ،وإنَّام بخلود اجلسد .وأخالقي ًاَّ ،
فإن االستنساخ ُي ِّول
اإلنسان إىل أداة يف يد التقنية .وهلذا تداعى السياسيون إىل رفضه وحتريمه؛ ألنَّه ُيم ِّثل انقالب ًا

أنطولوجي ًا عىل الوضع اإلنساين ،وخروج ًا عىل الطبيعة اإلنسانية ،مع استثناء االستنساخ
العالجي الذي يقوم عىل إنتاج جمموعة من اخلاليا اجلينية (اخلاليا اجلذعية) التي ي ِ
مكن
ُ
حلل مشكلة نقص األعضاءِّ ،
زرعها ِّ
وحل املشكالت الطبية العويصة.
واألمر ال يتع َّلق بتحسني النسل واالستنساخ فحسب ،بل يشمل كل التقنيات الطبية

احلديثة التي تتَّخذ من جسد اإلنسان موضوع ًا للربهنة عىل نجاعتها وفعاليتها ،بالرغم ممّا
يرتتَّب عىل ُّ
تدخلها من معضالت أخالقية ودينية ووجودية وسياسية ،تتع َّلق بسؤال املوت

واحلياة ،واخلري والرش ،والصحة واملرض ،والسعادة والشقاء .فهذه التقنيات هي بالكاد

تصنع احلياة ،وتتحكَّم يف املوت؛ ما يعني َّأنا أتاحت السيطرة عىل حياة اإلنسان ،فاألجهزة
األساسية يف غرفة اإلنعاش أصبح بمقدورها ربط اإلنسان باحلياة قرس ًا ،وما حيدث يف

ؤش إلعادة خلق احلياة.
املختربات أيض ًا هو ُم ِّ
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َّ
إن هذه اإلنجازات تطرح أسئلة ُم ِل َّحة عن ُأسس تفسري ما اعتقدنا أنَّه صواب زمن ًا

طويالً ،من قبيل :اخللق الثابت يف أحسن تقويم .قال تعاىل﴿ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ﴾

[التني ،]4 :وحسن التصوير عىل أحسن صورة .قال تعاىل﴿ :ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ﴾ [االنفطار .]8-7 :ويف هذا السياق ،ع َّلقت إحدى املهتامت هبذه املسائل
قائلة" :هي أسئلة ترد عنوة إذا تأ َّملنا وعود التقنية احليوية املتجهة نحو مستقبل اإلنسانية

تصور ما بعد اإلنسان واإلنسان الفائق من تغيري اخللق يف
امتالك ًا للمصري ،وفيام يؤديه
ُّ
أحسن تقويم ،بل السؤال ينحرص فيام إذا كان خلق اإلنسان يف أحسن صورة وتقويم حق ًا ،أم

أي مدى تقبل الفطرة السليمة حالة املجاوزة باإلنسان
أنَّه ينتظر خلق ًا آخر من إله آخر .فإىل ِّ
(((
إىل ُأفق املمكن ،تغيري ًا للخلق إىل صورة تريدها الرغبة اإلنسانية؟".
شك يف َّ
وال َّ
وجتاوز النقائص يف
بتجاوز التناهي إىل اخللود،
أن وعود اإلنسان الفائق
ُ
ُ

الطبيعة اإلنسانية إىل صور الكامل من خالل القضاء عىل األمراض ،وإنجاب األطفال َوفق

والتفوق عىل ضعف الشيخوخة والتقدُّ م يف السن ،والتحكُّم يف مشكالت
الرغبة والطلب،
ُّ

عرض للحوادث عن طريق
الـم َّ
احلمل واإلنجاب بتقنية الرحم االصطناعي ،وترميم اجلسم ُ

زرع األعضاء من دون صعوبات بواسطة ابتكار الطابعة البيولوجية؛ كل ذلك جيعل الفكر
اإلسالمي يف "مواجهة مصري آخر ،يستدعي ثورة منهجية ٍ
لبناء تأوييل مغاير ،يراهن عىل وضع
جديد للعالقة بني اإلنسان والتقنية ،حتت توجيه قراءات ُأخرى لتج ّليات القرآن؛ إذ يمد

مفهوم التسخري والتذليل إشارة لسري لطيف لإلنسان يف مناكب الطبيعة ،دون اإلرضار بقدرهتا
وأن مباهجها احلية جتيل طابعها املعجزُ ،
االحتوائية للممكناتَّ ،
وتدِّ د صيغتها التكاملية التي
تعني َّأنا ٍّ
جتل لآليات".

(((

فاملطلوب -إذن -هو إعادة قراءة ُأخرى للطبيعة يف القرآن الكريم" ،وبيان األبعاد

لتصورها التأوييل بعيد ًا عن املامثلة بني العلم والدِّ ين .فام هي آليات التمكني من
األخالقية
ُّ
((( بوحناش ،نورة .البيوإيتيقا والفلسفة من اإلنسان الفائق إىل اإلنسان املتزكي ،بريوت :املؤسسة العربية
للفكر واإلبداع ،ط2017 ،1م ،ص.352
((( املرجع السابق ،ص.353
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تصور املمكن البيوتكنولوجي يف أذهاننا؟
تسوي اهل ُ َّوة السحيقة التي أحدثها ُّ
تصور آخر لعقيدة ّ
ُّ
يتم رأب الصدع بني عقيدة السامء وعقيدة األرض ُم َّثل ًة يف ميتافيزيقا احلداثة؟".
كيف ُّ

(((

َّ
إن الكثري ممّا تواضعت عليه البرشية قرون ًا طويلة بوصفه بدهيات وجودية تتحكَّم يف

اإلنسان؛ يف حياته ومماته ،ويف صحته ومرضه ،ويف خصائصه البيولوجية والنفسية والذهنية؛

جاء التقنوعلمي ليعصف به ،ويعيد تشكيله يف املختربات؛ أي جاء ليعيد صياغة الطبيعة
البرشية التي طاملا عُدَّ ت صنعة إهلية مكتملة .وهذا جيعلنا نتساءل عن مصري اإلنسان يف العقود

القادمة ،وبخاصة لو ُقدِّ ر للتقنوعلمي ْ
أن ينجح يف مرشوع حتسني النسل ،واالستنساخ،

أي صعوبات ،وتطويع اجلينوم البرشي ،وغري
والتحكُّم الكيل يف زراعة األعضاء من دون ِّ

ذلك من املرشوعات املستقبلية التي يسعى األطباء والبيولوجيون إىل حتقيقها.
خامتة:

َّ
إن التحوالت التي عرفها اإلنسان عن مفهومه وهويته تعيد طرح مقولة" :اإلنسان قد

ُأ ِ
شكل عىل اإلنسان" ،ولك ْن بصيغة قلقة مثرية للمخاوف؛ نظر ًا إىل حماوالت التقنية حتديد

ُّ
والتدخل يف مصريه ،ورسم وجود خمصوص به سلف ًا ،وهو وجود
طبيعة اإلنسان القادم،

اإلنسان الفائق الذي تكون طبيعته منسجمة مع روح التقنية .فهل يفي اإلنسان بالغرض

عىل وجهه الصحيح يف زمن االستالب التكنولوجي ،أم سيكون ذلك إعالن ًا عن بداية
التدمري الذايت؟

ِ
واحلقيقة َّ
أي وقت
أن مقولة" :اإلنسان قد ُأشكل عىل اإلنسان" راجت اليوم أكثر من ِّ

مىض؛ َّ
ألن ما حيكم اإلنسان الغريب احلديث هو مركزية احلق اإلنساين وقدسيته ،وفلسفة
هناية املعنى ،و ُأفول الرسديات الكربى والصغرى ،وحدوث اهنيارات قيمية كبرية أ َّدت إىل

التصور املتعايل للقيمة؛ إذ مل
جتاوز
ُّ
انقالب يف وجود البرشية ،وضمور يف أخالقها؛ نتيجة ُ
تعد القيم ترتبط إال بام هو إنساين ،وأصبحت املرجعية هي الذات اإلنسانية التي ُو ِسمت
بالتأليه والتقديس.

((( املرجع السابق ،ص.354
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َّ
إن طموح التقنية بلوغ وضع برشي يكون فيه اإلنسان صناعة إنسانية حمضة ،وتكون

تنجر عليه عواقب وخيمة
فيه احلياة سعي إىل حتقيق السعادة املنظورة يف املدى القريب؛ قد ُّ
عىل اإلنسانية ،وعدمية وفوىض ت ِ
ُفقدان الطبيعة معايريها ،وحتكامن بنهاية اإلنسان ،واقرتاب
الـمتخ َّيل الذي تعمل تقنيات
أجله ،وقدوم ما بعد اإلنسان ،أو اإلنسان الفائق ،وهو اإلنسان ُ
التخليق عىل صناعته خالل أجيال ومراحل ُمتعدِّ دة ،شأنه يف ذلك شأن احلرشات املتحولة.

بش به التقنوعلمي ليس اجلانب األيديولوجي
واجلديد يف مفهوم اإلنسان الفائق الذي ُي ِّ

والفلسفي ،وإنَّام اجلانب التقني ُم َّث ً
ال يف تقنيات اإلنجاب والتكاثر احلديثة ،واملختربات

ُّ
التدخل يف بداية احلياة وهنايتها ،وإعادة تصوير الكائن البرشي
الطبية وأجهزهتا التي تتيح

ُّ
التدخل يف اجلينات البرشية قصد التحسني والتجريب عىل اجلنني يف سبيل فكرة
عن طريق
ٍ
ومؤسسات)
ويتعي عىل البرشية (أفراد ًا،
اخللود .فهذه التقنيات حتيل عىل عرص جديد،
َّ

مواكبة هذه الطفرات العلمية اجلديدة بالتوجيه األخالقي والترشيعي للمحافظة عىل
الطبيعة البرشية ومستقبلها.

الـم ِل َّحة إىل رضورة تفعيل "إنسان امليثاق" ،جنب ًا إىل جنب مع
ومن هنا تظهر احلاجة ُ

"اإلنسان املواطن-الفرد"؛ فـ"إنسان امليثاق" مل يقطع مع اإلهلي املتعايل ،ولذلك فهو يستدعي

باستمرار املرجعية اإلهلية التي تضفي عىل أفعاله املرشوعية ،وحتافظ عىل توازنه األخالقي

والروحي عن طريق التواصل مع اهلل بوصف ذلك ُأفق ًا مطلق ًا ألفعاله .وهذا ما تُؤكِّده
اإلنسية اإلسالمية والدينية بوجه عام حني ت ُِل ُّح عىل ُب ْعد احلياة الروحي ،وهو ال ُب ْعد الذي

متَّت التضحية به عىل مذبح العلامنية الواثقة من نفسها بسبب انتصارات التقنية اهلائلة.
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الفصل الثاين:

أزمة اإلنسان املعارص يف بحثه عن املعنى :املرأة الغربية نموذج ًا
ليندة بورايو

(((

مقدمة:
ال يزال سؤال اإلنسان يراوح مكانه يف دائرة االهتامم والتفكُّر ،وما حديثنا اليوم عن

صورة اإلنسان يف املرجعية اإلسالمية واملرجعية الغربية إال برهان عىل َّ
أن هذا األخري يبقى
شك فيه َّ
فمم ال َّ
أن
عصي ًا عن النسيان بصور وأنامط خمتلفة؛ بحث ًا ودراس ًة ،نقد ًا ومقارن ًةّ .

احلضارة املعارصة أحرزت قدْ ر ًا ال بأس له من النجاح والتقدُّ م؛ إذ استطاعت الوفاء بكل ما

حيلم به اإلنسان من مطالب وحاجات يف ظل التقدُّ م العلمي والتكنولوجي ،الذي َّ
سخر كل
للعال .غري أنَّه برزت صيحات ت ِ
َ
ُنذر َّ
بأن احلضارة الغربية تعاين
يشء لإلنسان ،وجعله سيد ًا
أزم ًة ،أو مأزق ًا ما ،مت َّثل يف إعادة النظرة إىل اإلنسان ،بحيث أصبح ترس ًا يف آلة ،وعُدَّ شيئ ًا من
األشياء؛ ليفقد بذلك ذاته ،ويشعر باالغرتاب ،و ُي ِ
درك َّ
أن وجوده مل يعد له معنى -يف ظل
هذا التقدُّ م -إال بام يتناسب مع مدرسة املؤرشات.

كونات التي أكسبت
وهلذا ،فقد كان لزام ًا البحث يف طبيعة املالمح والعنارص
والـم ِّ
ُ

ثم ما آل إليه احلال من
اإلنسان -أول األمر -االهتامم يف املرجعية الغربية إىل حدِّ التأليهَّ ،
تفكيك لِذاته ،ونفيه ،واستسالمه؛ فاحلديث عن أزمة اإلنسان املعارص إنَّام هو حديث خيفي

َ
العال الكامنة فيه ،عىل اختالف دالالهتا .وإذا كان لكل حضارة
وراءه جت ّليات عنارص رؤية

أزمتها اخلاصةَّ ،
فإن أزمة احلضارة الغربية اليوم هي أزمة اإلنسان واالنتقال من رهان
إصالح العقل إىل رهان إصالح الوجدان وتقويته.

((( دكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة اجلزائر  ،3أستاذة حمارضة يف اجلامعة نفسها.
الربيد اإللكرتوين.lindabourrayou@gmail.com :
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وتأسيس ًا عىل ذلك ،فإنَّنا نسأل :إىل أين يتجه بناء اإلنسان يف الفكر الغريب عامة؟ هل

دوامة
وزجه يف ّ
يرتكز هذا البناء عىل ُأسس جديدة ،أم يروم هدم ممانعته الفكرية والوجدانيةَّ ،
الشك العدمي؟ كيف يمكن لإلنسان ْ
ِّ
أن يتص َّلب يف قلب املادة بعيد ًا عن ذاته الوجدانية؟

حولت املادية والعقالنية األداتية اإلنسان من اإلنسان الكوثر إىل اإلنسان األبرت؟ هل
كيف َّ
يستطيع إنسان اليوم ْ
أن يعيش حالة "الدوار امليتافيزيقي"((( َوفق تعبري عيل عزت بيجوفيتش؟

وهذه األسئلة كلها تقودنا إىل السؤالني املركزيني :إذا غابت املعاين عن حياة اإلنسان

قوة دافعة للحياة ،ترفع من الشأن اإلنساين ،ومتنع اخلواء ،وجتمع
ووجوده ،بوصفها َّ

إنسانيته ،فكيف يصبح حاله؟ هل أفلح املرشوع احلداثي يف مساعدة اإلنسان عىل حتقيق
أي أبعاد وجدانية ،أم َت َّول اإلنسان بسبب هذه األبعاد إىل إنسان
إنسانتيه بتحريره من ِّ

عرف من خالل حواسه اخلمس ومعدالت إنتاجه واستهالكه؟
اقتصادي ُي َ

واحلقيقة أنَّنا سنحاول البحث عن إجابات لكل ما سبق باستعراض مثال املرأة يف

الغرب ،ليس من باب التمركز حول األنثى ،وإنَّام لتقويض الطروحات التي حتاول نمذجة

قضايا املرأة واألرسة َوفق ًا للرتشيد املادي األصم والليربايل السائل القائم عملي ًا عىل النظرية

التطور عىل أنَّه منافسة للبقاء يفوز هبا األقوى .فالغرب حاول -مع
ُفس
ُّ
الداروينية ،التي ت ِّ
ِ
قوته املستحكمةْ -
للعال بوصفه صاحب النموذج األفضل يف االرتقاء بوضع
أن َيظهر
بروز َّ
َّ
دوامة القلق واالغرتاب
املرأة وحتريرها ،غري أنَّه استبعدها،
وأخل بوظائفها ،وأدخلها يف ّ
والتناقض الوجداين.

ويف ضوء إشكالية البحث الرئيسة ،وما ارتبط هبا من تساؤالت ،يمكن حتديد أهداف

البحث بام يأيت:

((( الدوار امليتافيزيقي :حالة يشعر فيها اإلنسان َّ
آخر حيتاج إىل التعبري عنه ،والتواصل معه ،فض ً
ل
ثمة عا َل ًا َ
أن َّ
عن الشعور بأنَّه جزء من الطبيعة ،وغريب عنها يف الوقت نفسه .لالستزادة ،انظر:
 بيجوفيتش ،عيل عزت .اإلسالم بني الرشق والغرب ،ترمجة :حممد يوسف عدس ،ط ،5القاهرة :دارالرشوق2014 ،م ،ص.14
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 حماولة االقرتاب من احلداثة ،ال بوصفها مرشوع ًا فكري ًا وفلسفي ًا فحسب ،بلبوصفها ظاهرة يتعي رصد واقعها املعيش الذي أضحى م ِ
ناقض ًا لروحها ،وإعادة
ُ
َّ
التفكري -بنربة من األمل -يف الوجود اإلنساين ودالالته يف األزمنة احلديثة ،التي

فقدت كل معنى ،وسقطت يف غياهب الشغل واإلنجاز واإلنتاج .

 البحث -يف ظل تزايد خطاب األزمة يف العلوم االجتامعية خالل العقود األخرية-عن تفسري يرتبط بنوعية التغريات احلاصلة ،وإذا ما كانت هذه التغريات معرفية،
تربطها عالقة باألفكار واملفاهيم ،أو موضوعية ذات صلة بالوقائع والظروف.

بالتحول اجلذري الذي طال ماهية الوجود اإلنساين
 تسليط الضوء عىل الوعي القلقُّ

منذ أعتاب القرن العرشين ،والذي تقاطع فيه اهلاجس الوجودي مع أزمة اإلنسانية
جرت الوعي قرس ًا إىل إعادة التفكري يف معنى اإلنسان نفسه.
التي َّ

الربح
وممّا يزيد من أمهية البحث تناوله واقع احلضارة املادية احلديثة؛ إذ طغى هاجس ِّ

وحتول األفراد بفعل
وتعرضت إنسانية اإلنسان إىل أزمات أخالقية،
عىل حياة األفراد،
َّ
َّ
جمرد أرقام وأشياء؛ ما يتط َّلب إعادة النظر يف مفاهيم العيش الكريم ،وآداب احلياة
العوملة إىل َّ
أو فن احلياة .ويزداد البحث أمهية أيض ًا بعرضه حلال احلداثة يف صيغتها احلياتية ،وجت ّليات

منظومتها يف الواقع املعيش .فاحلداثة ال ُت ِّثل نقطة ثابتة لصورة ساكنة ،وإنَّام حتوي من احلركة
والتحوالت ما ُي ِّبي لنا كيف تشكَّلت البدايات ،واختلفت املآالت .فض ً
ال عن تركيز البحث
ُّ

عىل وحدة التحليل األساسية؛ وهي :اإلنسان ،وتق ُّلبات أحواله يف ُكنْه احلداثة.

بالتحول اجلذري ملاهية الوجود
لقد ركَّزت أدبيات البحث عىل املفكرين الذين أحاطوا
ُّ

اإلنساين منذ مطلع القرن العرشين ،وحاولوا الربط بني الوعي الفلسفي والوعي الراهن
الذي أفرز تناقضات خلت منها أجندات العقل احلداثي والعقل األنواري .وقد اعتمد

البحث يف ثناياه عىل رؤية زجيمونت باومان الذي محل وعي ًا قلق ًا عن واقع اإلنسان الغريب

املعارص ،وإدغار موران الذي ارتبط فكره بوعي يقظ حيال مصري املشرتك اإلنساين .وبامل ْثل،
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عول البحث -من داخل فكرنا العريب اإلسالمي -عىل املفكرين الذين محلوا وعي ًا نقدي ًا
فقد َّ
لفلسفة الغرب وماديته ،مع انحيازه إىل فكر طه عبد الرمحن ،وعبد الوهاب املسريي ،وعيل
عزت بيجوفيتش .وهؤالء مجيع ًا ِ
وإن اختلفوا يف أطروحاهتمَّ ،
فإن اخليط الناظم اجلامع بينهم

هو االتِّفاق عىل َّ
أن أبرز حتدٍّ للحضارة الغربية اليوم هو حتدّ ي حفظ اإلنسان الذي اخت ُِزل يف
ُب ْعده املادي ،بعد ما الحت دالئل موت املعنى وفقد الوجهة.

ولـم كان الواقع اإلنساين واالجتامعي متعدد ًا متشابك ًا ،تتداخل فيه العوامل التي تُؤ ِّثر
ّ

فيه ،وتتع َّقد بصورة ظاهرة البيان؛ َّ
فإن منهجية البحث املالئمة يف هذا احلال هي املنهجية
الـمركَّبة التي يمكنها اإلحاطة باملوضوع يف كليته ،ما دام التبسيط والتجزيء ال يفي
ُ
بالغرض ،والتي تقوم عىل النموذج التفسريي والنموذج التحلييل يف فهم الظواهر ،وإدراك

أسباهبا ،وتداخالهتا ،والنتائج املرتتِّبة عليها.

أوالً :منطلقات الفكر الغريب يف فهم علوم اإلنسان وصياغتها
الـمؤ ِّطرة للفكر الغريب:
 -1اخللفيات الفلسفية والفكرية ُ

َ
العال من
أكَّد عيل عزت بيجوفيتش أمهية األفكار يف حياة األفراد ،وإسهامها يف فهم

حولنا؛ إذ قال" :حتى نفهم َ
العال فه ًام صحيح ًا ،من املهم ْ
أن نعرف املصدر احلقيقي لألفكار

َ
َ
العالْ ،
العال،
وأن نفهم معانيها "،بحيث "تبقى األفكار كام هي تُؤ ِّثر يف
التي حتكم هذا

ليس بمقتىض معانيها املنتحلة وطبائعها املوقوتة ،ولك ْن طبق ًا ملعانيها األصلية وطبائعها
احلقيقية (((".ومن هذا األساس سننطلق للحديث عن األصول الفلسفية واملعرفية ا ُملحدِّ دة
للفكر الغريب عامة يف فهمه لعلم اإلنسان وصياغته إ ّياه.

التحوالت التي عرفتها أوروبا
وبوجه عام ،فقد كان تاريخ الغرب شاهد ًا عىل
ُّ

يف العرص احلديث ،والتي م َّثلت فص ً
ال حاس ًام من فصول املعركة الطويلة التي خاضها

اإلنسان األورويب يف مناهضة القرون الوسطى ومواريثها ،والتي انتهت بانتصار العقل عىل

((( بيجوفيتش ،اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرجع سابق ،ص.54
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الالهوت ،وعىل سلطة طبقة رجال الدِّ ين .ومل يكن هلذا االنتصار ْ
ويتعزز إال
أن يتح َّقق
َّ

بانتصار عالقات اإلنتاج الرأساملية الوليدة الصاعدة عىل نمط اإلنتاج اإلقطاعي يف حلبة
االقتصاد ،وانتصار الثورة الربجوازية عىل األنظمة امللكية املطلقة املستبدة يف حلبة السياسة.
َّ
إن هذه العوامل والظروف املتداخلة آذنت بوالدة نظام معريف جديدُ ،يم ِّثل رؤية

َ
للعال ،أعادت بناء اإلدراك اإلنساين للكون والطبيعة واالجتامع
فلسفية ثقافية جديدة
البرشي ،وصوغه عىل ٍ
نحو نوعي خمتلف؛ َّإنا فلسفة احلداثة التي ُولِدت من رحم العالقات
الرصاعية التي حكمت الفكر األورويب بغريه من املنظومات الثقافية والفكرية السائدة
آنذاك .فعالقة احلداثة بام قبلها (أي بامضيها الثقايف والفكري) هي عالقة قط ٍع أفضت إىل

انتقال الفكر من مستوى إبستيمي إىل مستوى إبستيمي آخر جديد؛ إذ غدا الفكر الغريب
احلرة الناقدة ،التي فتحت لنفسها
الـمفكِّرة َّ
يتأسس عىل الذات ُ
احلديث ال يؤمن إال بام َّ
جماالت للتفكري والبحثِّ ،
واتاذ مواقف كانت ممنوعة من قبل ُ.

(((

لقد كان الغرب بحاجة إىل ملء الفراغ الفكري الناجم عن عدم قناعة املجتمع الغريب

بتعاليم الكنيسة ،ومن َث َّم رفضه هلا وملا ُت ِّثله؛ ُب ْغية هتيئة الظروف املناسبة لالنتقال من
النموذج املعريف الثالثي األبعاد الذي قوامه اإلله ،واإلنسان ،والطبيعة ،إىل النموذج املعريف
الثنائي األبعاد الذي قوامه اإلنسان والطبيعة .وممّا انعكس -بالرضورة -عن ثنائية النظرة

جمرد تغيريات أو نتاج للعقل
تلك ،تفسري املجتمع واملؤسسات االجتامعية هلا عىل أساس َّأنا َّ
البرشي؛ ما يعني عدم وجود كيان ذايت هلا.

وعىل هذا ،يمكن اختصار مجيع القوانني االجتامعية وحتويلها إىل قوانني نفسية فردية.

ولتحقيق ذلك ،فقد نشط الفالسفة املتطرفون ،ووضعوا األساس الفكري الذي تُش ِّكل

ثم
فيه العقالنية ،والفردية ،والنفعية حجر الزاوية،
حرك الوحيد للسلوك الفرديَّ ،
والـم ِّ
ُ
املجتمعي (((.وهذا هو قوام الفلسفة املادية واملذهب الفلسفي الذي ال يقبل شيئ ًا سوى املادة
((( عبد السالم ،بو ِزبرة .طه عبد الرمحن ونقد احلداثة ،بريوت :جداول للنرش والتوزيع2011 ،م ،ص.12-11
عمـان :املعهد العاملي للفكر
((( العوران ،أمحد ّفراس .اقتصاد األمن املجتمعي :التحدي واالستجابةّ ،
اإلسالمي2014 ،م ،ص.39-38
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بوصفها الرشط الوحيد للحياة (الطبيعية ،والبرشية)؛ لذاَّ ،
فإن هذه الفلسفة ترفض رؤية اإلله
عىل أنَّه رشط من رشوط احلياة ،وترفض اإلنسان نفسه ْ
إن جتاوز النظام الطبيعي /املادي.

َ
وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
العال (اإلنسان ،والطبيعة) إىل
فإن الفلسفة املادية تر ُّد كل يشء يف

فإنا تصبح فلسفة
مبدأ مادي واحد .ويف حال دخل عنرص آخر مادي يف هذا املبدأ الواحدَّ ،

يتحرر تدرجيي ًا من تأثري املعرفة
غري مادية (((.لذلك أخذ الفكر االجتامعي اإلنساين الغريب
َّ
الدينية املسيحية (املعرفة النقلية) منذ عرص النهضة ،وأصبح يعتمد اعتامد ًا كام ً
ال عىل املعرفة

العقلية التي تأ َّثرت بروحها كل مالمح احلياة يف املجتمعات الغربية املعارصة .فهو يعتمد

أي معرفة؛ ذلك َّ
أن العقل هو طاقة
أساس ًا عىل النموذج املعريف الذي يمنح العقل أولوية يف ِّ
تطور العقل ،ومرتبط
تطور املعرفة مرشوط بتاريخ ُّ
املعرفة ( َم َلكتها ،و ُمرتكزها) ،وتاريخ ُّ

التطور التقني واالقتصادي واإليديولوجي .فالعقل ينتج
به ،وهذا التاريخ مرشوط بتاريخ
ُّ

التفوق النوعي بوصفه كائن ًا
املعرفة مثلام تعيد املعرفة إنتاج العقل ،وهو الذي َمنح اإلنسان ُّ
ُمفكِّر ًا .homo Sapiens

وقد تبنّى هذا التيار النظرية الكانطية التي متنع استعامل العقل يف املوضوعات

امليتافيزيقية .فالعقل يعمل يف نطاق املعرفة املمكنة؛ أي فيام هو معطى يف الطبيعة واإلنسان،
وكل بحث خارجها ي ِ
وقع العقل يف أوهام .والعقل -بحسب الفيلسوف األملاين إيامنويل
ُ

كانط (1724م1804 -م) -يعرف الظواهر ،وال يعرف األشياء يف ذاهتا .وهلذا ،فقد طالب
ْ
ألنا خطاب عن اليشء يف ذاته.
بأن ختتفي امليتافيزيقيا؛ َّ

(((

 -2اختزال احلقيقة اإلنسانية يف جوانبها املادية:

من اإلنجازات األساسية للعلم يف الغرب حديث ًا ،التخ ُّلص من الغاية؛ فهو ال يثري أبد ًا

سؤاالً عن السببية ،وإنَّام يقرص تساؤالته عىل املاهية والكيفية .ويمكن للعلم بتحريره من
((( املسريي ،عبد الوهاب .العلامنية واحلداثة والعوملة ،حترير :سوزان حريف ،دمشق :دار الفكر2013 ،م ،ص.21
(2) Emanuel, Kant, critique de la raison pure, Paris : Ed, P.U.F, 1968, p 429.
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أن يدرس الوجود من دون ْ
فكرة الغاية ْ
أي اعتبارات أخالقية أو إنسانية.
ُشوش عليه ُّ
أن ت ِّ
لقد هدفت مناهج العلوم -منذ انطالقاهتا األُوىل -إىل مقاومة كل تفكري خيرج عن دائرة

(((

احلس؛ سواء كان تفكري ًا ديني ًا ،أو ميتافيزيقي ًا ،أو عقلي ًا؛ فهي ترى املنطق السليم فقط يف
احلس.
املعرفة الواقعية املنتزعة من ّ

ومصطلح "الوضعية" الذي أطلقه أوجست كونت يدل عىل أنَّه كان يرغب يف إشباع

احلاجات الواقعية للعقل البرشي ،والوقوف عند هذه احلاجات فحسب .وتأكيد ًا هلذا

املنحى احليس ،سعت العلوم اإلنسانية إىل استعارة مناهج العلوم الطبيعية والفيزيائية منذ

تأسيسها؛ فقد َّقرر كونت" :أنَّنا ما دمنا نُفكِّر بشكل وضعي (حيس جتريبي) يف مادة علم
أن نُفكِّر بطريقة ُم ِ
الفلك أو الفيزياء مل يعد بإمكاننا ْ
غايرة يف مادة السياسة أو الدِّ ين .فاملنهج
الوضعي الذي نجح يف علوم الطبيعة غري العضوية جيب ْ
أن يمتد إىل كل أبعاد التفكري".

(((

ُبسط يف جوانبها املادية ،فكاد تعامل
وهذا ما جعل احلقيقة اإلنسانية ُت َتزل وت َّ

اإلنسان الوضعي مع نفسه ومع الكون العريض يتدنّى إىل مستوى الدواب غري العاقلة،

شك يف َّ
وغري الناطقة .وال َّ
سمى أعراض أمراض العرص اليوم يرجع إىل هذا
أن الكثري ممّا ُي ّ

االنقطاع الذي يشكو منه اإلنسان الوضعي يف أعامق نفسه ،وأعامق الكون املتامدي.

(((

ويف هذا الصدد ،يرى الفيلسوف الفرنيس إدغار موران  Edgar Morinصاحب نظرية

"التعقيد والرتكيب" َّ
أن مرض "احلضارة املعارصة" هو نتاج العزل والتبسيط واالختزال،

سمه الذكاء األعمى  ، L’intelligence aveugleوهو حالة
وقد ر َّد هذه األخطاء كلها إىل ما ّ
مرضية للمعرفة اإلنسانية  pathologie du savoirأفضت إىل ال إنسانية اإلنسان املعارص،

((( املسريي ،عبد الوهاب" .علمنة العلوم االجتامعية يف منظور أسلمة املعرفة" ،ص .5انظر الرابط:
.www.epistemeg.com/collection

((( عروة ،أمحد ،وعناية ،غازي ،وآخرون .قضايا املنهجية يف العلوم اإلسالمية واالجتامعية ،حترير :نرص حممد
نارص ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1996 ،م ،ص.204
((( الذوادي ،حممود ،والنجدي ،عمر وآخرون .إشكالية التحيز ،حترير :عبد الوهاب املسريي ،القاهرة:
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1997 ،م ،ص.34
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وإىل بربرية أنتجها العقل األدايت بحسب وصفه ،حيث ارتبط التقدُّ م التقني والعلمي
باختالالت يف منظومة القيم ورشوط احلياة ،فسيطر التبسيط واالختزال عىل الفكر عامة.

وعىل هذا ،فهو يرى َّ
ُعب عن الوقائع أو الظواهر
بسطة للمعرفة ت ِّ
ُشوه أكثر ممّا ت ِّ
الـم َّ
"أن الصيغ ُ
التي تعرض هلا ،وإذ ًا أصبح من البدهيي َّأنا تُنتِج العمى أكثر ممّا ت ِ
ُسهم يف التوضيح(((".وهذا
كله أ ّدى إىل ظهور أزمة يف دراسة علم اإلنسان.

 .3أزمة املنهج يف دراسة علم اإلنسان:

َّ
إن تسمية العلوم اإلنسانية بالعلوم يعني َّأنا هتدف إىل الكشف عن حياة البرش الفردية

واالجتامعية ،وجتلية ما غمض منها .ويشري لفظ "علم" إىل قابلية الظواهر اإلنسانية للدراسة
العلمية اجلادة القائمة عىل املالحظة ،والوصف ،والتحليل ،والفهم ،والتفسري؛ ْ
وإن كان

التوصل إىل
ولـم كانت العلوم مجيعها تروم
ُّ
التن ُّبؤ والتحكُّم عسريي املنال يف هذا املجالّ .
املعرفة العلمية ،وحتاول هنل هذه املعرفة من الواقع الذي توجد فيه ،فقد جاءت فلسفة

العلوم اإلنسانية ،أو فلسفة العلوم االجتامعية (التسميتان سواء) وليدة اهتام ٍم نشأ لدى
الفالسفة لإلجابة عن أسئلة أثارها الواقع االجتامعي والبحث العلمي.

ولكي يصل العلامء إىل املعرفة العلميةٌّ ،
كل يف جماله؛ كان لزام ًا اصطناع مسار عقالين أو

فكري عام ،يتيح الربط بني جمموعة من العمليات الفنية ،وهذا املسار هو املنهجَّ .
إن احلديث
عن أزمة املنهج يف العلوم اإلنسانية هو حديث عن أزمة يف العلم ذاته؛ إذ يقال َّ
إن وظيفة
العلم الطبيعي تتم َّثل يف الفهم ،والتفسري ،والتن ُّبؤ ،والتحكُّم .ولك َّن العلوم الطبيعية نفسها

التوصل إىل حتقيق الدقة واألحكام التي
مل تستطع -باستخدام منهجها التجريبي املعروف-
ُّ

متر هبذا املأزق ،فكيف يكون الوضع بالنسبة إىل
تطمح إليهام .فإذا كانت العلوم الطبيعية ُّ
العلوم اإلنسانية؟

(((

((( موران ،إدغار .الفكر واملستقبل :مدخل إىل الفكر املركب ،املغرب :دار توبقال للنرش2004 ،م ،ص.9
((( عروة ،وآخرون ،قضايا املنهجية يف العلوم اإلسالمية واالجتامعية ،مرجع سابق ،ص.173
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ونخ ُلص ممّا سبق إىل َّ
خيص قضايا
أن التشتُّت الذي تعانيه النظريات املختلفة فيام ُّ

اإلنسان هو يف الواقع انعكاس طبيعي للتشتُّت الذي تعانيه احلضارة املادية بوجه عام؛
وحد ختضع له مجيع األطراف .وقد حصل
إذ عجزت املناهج الوضعية عن تقديم بديل ُم َّ

تصدُّ ع هائل يف املنطلقات الفكرية الغربية بعد زوال الرؤية الدينية؛ ما فتح الطريق واسع ًا
أمام التيارات الذاتية والنزعات الشخصية .وكانت األهداف التي رسمتها مناهج العلوم
الـم َس َّلامت الفكرية
الوضعية ،وناضلت من أجلها بكل َّ
قوة ،تقوم عىل زحزحة جمموعة من ُ

التي كانت تُشكِّل قاعدة للتفكري يف الساحة املعرفية .وقد نجحت حق ًا يف إحداث رشخ
عميق يف الفكر الديني الذي كان ُيم ِّثل تلك القاعدة ،وجعلته ُي ِجم عن تقديم الرؤية

الشاملة التي كانت ختضع هلا خمتلف العقول والفئات داخل املجتمع الغريب .بيد َّ
أن العلوم

اإلنسانية التي قدَّ مت نفسها بدي ً
ال للنظام الفكري السابق عجزت عن الوفاء بإجياد هذا

املطلب البديل؛ إذ راهنت العلوم اإلنسانية عىل العلم بمعناه اإلنساين املحدود زمان ًا ومكان ًا،

ولك َّن طبيعة هذا العلم جعلها خترس الرهان.

شك يف َّ
وال َّ
الـمتت ِّبع ملا كُتِب عن العلوم االجتامعية واإلنسانية يف الغرب ،وبخاصة
أن ُ

يف سبعينيات القرن املايض ،تصادفه ظاهرة النقد املتزايدة هلذه العلوم؛ إذ يوجد العديد من

الكتب التي تفصح عناوينها نفسها عن األزمة التي تعيشها علوم اإلنسان واملجتمع .فكتاب
ِ
عال االجتامع األمريكي ألفن جولذنر " Alvin Gouldneأزمة علم االجتامع الغريب القادمة"،

كان يف طليعة أهم الكتب السوسيولوجية التي تشري بالبنان إىل العوامل الرئيسة التي سوف

تؤدي فع ً
ال إىل جميء أزمة علم االجتامع الغريب .أ ّما كتاب كلفان رشاغ Calvin Schrag

"تأ ُّمالت جذرية وأصل العلوم اإلنسانية" فجاء ل ُيؤكِّد َّ
أن أزمة العلوم االجتامعية واإلنسانية

قد دخلت فع ً
جمرد خيال .وقد خلَّص رشاغ معامل األزمة فيام يأيت:
وأنا مل تعد َّ
ال ح ِّيز الواقعَّ ،

بأن أزمة العلوم اإلنسانية قد وقعت فعالًَّ .
"هناك اليوم إحساس واسع االنتشار َّ
إن الفالسفة
عبوا عن ضيقهم املتزايد بخصوص الرت ّدي الواضح الذي
وخمتيص العلوم االجتامعية قد َّ

وصل بعلوم اإلنسان إىل وضع مأزقي متأزم .ومع هذا ،فلألسف ليس هناك من تشخيص
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شك فيه َّ
ّبي املعامل لطبيعة األزمة والعوامل التي أ َّثرت فيها .وممّا ال َّ
أن التشخيصات املختلفة
املتضاربة يف الوقت نفسه لطبيعة األزمة الراهنة ومصدرها قد تأ َّثرت هي األُخرى بعدوى

أزمة املفاهيم التي هي من صنع هذه العلوم نفسها".

(((

جمرد االختالف يف الرأي ال يؤدي إىل األزمة؛ َّ
ويبقى َّ
فإن هذا قائم وموجود بني
أن َّ

خمتلف اجتاهات العلوم ،لك َّن االضطراب والفوىض يف هذه الرؤى واألفكار ،مها اللذان

التأزم يف هذا العلم حتديد ًا؛ نظر ًا إىل عدم وجود مرجعية ُمدَّ دة لتوجيه األفكار،
يؤديان إىل ُّ
وإنارة طريقها يف معرفة اإلنسان(((.وهذا ما جيعلنا كام قال إدغار موران" :نحيا حتت سلطان

ُسميه بمنظومة التبسيط"،
مبادئ الفصل واالختزال والتجريد التي تُشكِّل يف جمموعها ما ن ّ

(((

والتي يمكن وصفها برأس حربة أزمة العلوم االجتامعية.

ثاني ًا :احلداثة بني ثنائية تأليه اإلنسان ونفيه

 -1احلداثة وصناعة اإلنسان اجلديد:

لقد آذنت احلداثة بميالد نظام معريف جديد يف أوروبا ،بوصفه حرك ًة فكري ًة حديث ًة
َ
للعال ،أنـزلت العقل منـزلة السلطة املرجعية املعرفية الوحيدة يف إدراك
شامل ًة رؤي ًة جديد ًة

َ
للتحرر والتقدُّ م ،فكانت بذلك
العال الطبيعي واالجتامعي ،وجعلت اإلنسان هدف ًا هنائي ًا
ُّ

أشبه بثورة تتَّجه صوب التجديد وإلغاء القديم ،عنواهنا العقل القاطع صلته باملايض البايل،
صوره أصحاهبا ،آخذ ًا طريقه نحو التحديث يف خمتلف جماالت احلياة.
كام ُي ِّ

(((

عب عنه يف أعىل
وهذا التغيري الكيفي هو ما ُيم ِّثله فالسفة عرص األنوار و ُمفكِّروه ،و ُي َّ

مستويات التجريد إمكان ًا؛ أي يف مستوى اخلطاب اإليديولوجي .فكتابات جون لوك

(1632م1704-م) يف بريطانيا ،واسبينوزا (1632م1677-م) يف هولندا ،وروسو
(((
(((
(((
(((

الذوادي ،وآخرون ،إشكالية التحيز ،مرجع سابق ،ص.21-20
واعظي ،أمحد .اإلنسان من منظور اإلسالم ،ترمجة :عبد اهلل البوغبيش ،بريوت :مركز احلضارة لتنمية
الفكر اإلسالمي2016 ،م ،ص.17
موران ،الفكر واملستقبل :مدخل إىل الفكر املركب ،مرجع سابق ،ص.15
عبد السالم ،طه عبد الرمحن ونقد احلداثة ،مرجع سابق ،ص.30
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(1712م1778-م) ،وفولتري (1694م1778-م) ،وديرو (1713م1784-م)،

وكوندرسيه (1743م1794-م) يف فرنسا؛ كل كتاباهتم وآرائهم االجتامعية النقدية،
الصلبة يف رفض
ونظرياهتم يف السياسة والترشيع ،هي تعبري إيديولوجي عن اإلرادة ُّ

َ
والعال القديم ،والعلم القديم ،بل حتى
"القديم" بكل صوره وأشكاله :النظام القديم،
اإلنسان القديم ،وهي أيض ًا دعوة -يف الوقت نفسه -إىل اإلقبال عىل اجلديد واحلديث.

وهلذا ،مل يكن غريب ًا ْ
أن حيتدم الرصاع ،وتشتد رضاوته يف ذلك العرص ،الذي يمكن

اختزاله يف رصاع بني اخلرافة واألنوار .ويف هذا الصدد ،يقول حممد سبيالَّ :
"إن دينامية
احلداثة نشأت واستمرت كحركة دينامية ،عصفت بالتدريج بكل البِنيات والذهنيات

العتيقة ،وسامهت يف إحداث نوع من القطيعة اجلذرية مع كل ما هو تقليدي ...،وحمدثة

ؤرخو الفكر يف الصدمة الكوسمولوجية ،والصدمة
سلسلة من الصدمات ،يوجزها ُم ِّ
البيولوجية ،والصدمة السيكولوجية ،وأخري ًا الصدمة املعلوماتية (((".لتُم ِّثل احلداثة بذلك

الـمقدَّ س من
حلظة تارخيية حاسمة يف مسرية العقل الغريب ،مرشوعها االجتاه نحو حتطيم ُ
خالل اإلعالن عن رضورة عقلنة النظر والعمل (الفكر ،واملامرسة) من منطلق رفض كل
أشكال الالمعقول(((.

أ ّما بخصوص النظر إىل اإلنسان فقد َت َّيز فكر احلداثة بإعطائه قيمة مركزية (نظرية،

الـمفكِّرة ،وأصبح مفهوم "العقل النقدي"
وعملية) ،وذلك بإرجاع كل معرفة إىل الذات ُ

والتصورات الفلسفية والعلمية والسياسية ،ضمن
تلتف حوهلا اآلراء
أشبه بالنواة التي
ُّ
ُّ
مرشوع فكري يكون فيه العقل مرادف ًا للتحرير والتقدُّ م (((.وقد م َّثلت النزعة اإلنسانية
الفلسفية بشكل رئيس والدة عرص احلداثة ،وكانت خري تعبري عن االحتفاء باإلنسان،

والصورة اجلميلة له ،بام يستتبعها من مستلزمات أخالقية ،مثل :الدعوة إىل عدم اضطهاد
اإلنسان واستغالله ،والرفع من كرامته.

((( سبيال ،حممد .احلداثة وما بعد احلداثة ،الدار البيضاء :دار طوبقال للنرش2000 ،م ،ص.63.
((( بلقزيز ،عبد اإلله .من النهضة إىل احلداثة ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية2009 ،م ،ص.12
((( اخلطايب ،عز الدين .أسئلة احلداثة ورهاناهتا يف املجتمع والسياسة والرتبية ،اجلزائر :منشورات االختالف،
2009م ،ص.20
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ويمكن اعتبار التعريف الذي قدَّ مه أالن تورين ضمن ُمؤ َّلفه "نقد احلداثة" من أكثر

التعريفات إحاط ًة بالوضع احلداثي ،بوصفه جت ّلي ًا للفاعلية اإلنسانية يف خمتلف مستوياهتا؛ إذ
قال" :فاحلداثة يف شكلها األكثر طموح ًا ،هي التأكيد عىل َّ
أن اإلنسان هو ما يفعله ،وأنَّه من
الرضوري وجود توافق وثيق بني منتوجات العلم والتكنولوجيا واإلدارة وتنظيم املجتمع

التحرر من كل
من خالل القوانني بني احلياة الشخصية التي حتفزها املصلحة ،وأيض ًا إرادة
ُّ
أي يشء يرتكز هذا التوافق بني الثقافة العلمية واملجتمع
اإلكراهات ،وإذا ما تساءلنا :عىل ِّ
املنظم واألفراد األحرار؟ فسيكون اجلواب :عىل انتصار العقل".

(((

فقد هنض اإلنسان األورويب ،واستفاق عىل واقع جديد ،بعد ْ
أن دام سباته قرون ًا،

وبدأ يبرص احلقيقة من زوايا خمتلفة ،وأخذ ُي ِّطم أغالل التس ُّلط والسيطرة ،ورفع شعار
احلرية واملعرفة يف خمتلف مناحي احلياة؛ إعالن ًا عن إنسانيته .واحلداثة هبذا املعنى هي ثورة

عىل الفكر الذي جعل اإلنسان جزء ًا منفص ً
حرك
ال عن الطبيعة ،ليكون هو الفاعل
والـم ِّ
ُ
النشط للفعل الثقايف واحلضاري .وقد أخذت هذه الصورة اإلجيابية لإلنسان تتبلور يف الفكر
الفلسفي الغريب احلديث ،بدء ًا بديكارت ،ومرور ًا بالفلسفة املثالية األملانية (عند إمانويل
كانط ،وهيغل ،وفيورباخ) والفينومينولوجيا والوجودية ،وانتها ًء بسارتر.

حر وا ٍع ذو إرادة ،ووعيه بذاته حارض
فاإلنسان -من وجهة نظر ديكارت -هو كائن ٌّ

مبارش أمام نفسه بمنتهى الشفافية عرب عملية استداللية يف ظاهرها وحدسية يف عمقها .أ ّما

إرادة اإلنسان عنده فتقوم أساس ًا عىل وعيه بذاته .و ُت َعدُّ كتابات ديكارت إشارة واضحة إىل

َّ
الشك ،وذلك ّأن
املبدأ األول من مبادئ احلداثة ،وهو الذاتية؛ إذ قال ..." :أجد شيئ ًا يقاوم
ُّ
الشك يف كل يشء عدا ّأن ُّ
َّ
ُّ
ولـم
ولـم كان
أشك ،فأنا أستطيع
الشك تفكري ًا فأنا ُأفكِّرّ ،
أشكّ .
كان التفكري موجود ًا فأنا موجود (أنا ُأفكِّر فأنا موجود) (((".فالذات -كام يراها ديكارت-

هي مركز الوجود ومرجعه .وهبذا ،فقد كان أول َمن دعا بوضوح إىل اعتامد الذات بوصفها

مصدر املعرفة احلقيقية األول.

(1) -Alain Tourine, Critique de la modernité, édition, Fayard, 1992, P.10.
((( املرجع السابق ،ص.43
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وتكتمل هذه الصورة املتفائلة اجلميلة مع إيامنويل كانط؛ فاإلنسان يف نظره ذات متعالية

عن الطبيعة ،قادرة عىل إنتاج اجلامل واألخالق واملعرفة ،وصنع املعاين يف احلياة وإدراكها.
ٍ
وهو أيض ًا كائن مدفوع إىل ْ
معان .وقد م َّثل التأ ُّمل
حر ًا بكل ما حتمله الكلمة من
أن يكون ّ
والذات أساس ًا لفلسفة كانط؛ إذ رأى َّ
أن" :القصور هو عجز اإلنسان عن استخدام فهمه
دون توجيه اآلخرين؛ َّ
ألن السبب ال يرجع إىل عيب يف الفهم ،وإنَّام يرجع إىل غياب القدرة

عىل اختاذ املوقف ،والشجاعة يف استخدام الفهم دون قيادة اآلخرين (((".ورأى أيض ًا َّ
أن

التنوير هو اخلروج من حالة القصور عامة ،ومن حالة القصور يف األمور الدينية بوجه

خاصَّ ،
وأن فكرة العقل واحلرية هي أشبه بالبذرة التي ستَعرف من دون ٍّ
شك تقدُّ م ًا.

ثم جاءت اإلشارة واضحة من طرفه إىل املبدأ الثاين للحداثة ،وهو اعتامد العقل
َّ
البرشي بوصفه مصدر املعرفة الوحيد؛ إذ رأى َّ
"أن الفكر بذاته حاصل عىل رشائط املعرفة،

َّ
وأن األشياء تدور حوله لكي تصري موضوع إدراك (((".وهكذا م َّثلت النزعة اإلنسانية مع
الكوجيتو الديكاريت واإلسهام الكانطي جت ّلي ًا للامهية اإلنسانية ،وأضحى ضمري املتكلم

"األنا" مركز إشعاع.

 -2احلداثة والتبشري بعجز اإلنسان:

يف إطار املقاربة التفكيكية التي تفصل بني املعطى املادي واملعطى اإلنساين ،عن

عم إذا كانت احلداثة قد ح َّققت -بوصفها مرشوع ًا عقالني ًا -املعرفة الكلية
طريق التساؤل ّ
اإلنسانية الشاملة ،من خالل فكرة َّ
أن العقل يضم داخله ما يكفي لتفسريه من دون حاجة
أي متجاوز للطبيعة واملادة؛ َّ
فإن الواقع الذي قدَّ س اإلنسان رسعان ما هتاوى حني ارتدَّ
إىل ِّ

وحتول من عقل نقدي إىل عقل أدايت ،يعيش داخل ح ِّيز التجربة املادية ،حمكوم ًا
العقل،
َّ

بحدودها ،يف التزا ٍم أحادي ال ُب ْعد ،بالسيطرة عىل الطبيعة واإلنسان؛ ما أ ّدى إىل التنميط،
والتش ُّيؤ ،واالغرتاب.

((( املرجع السابق ،ص.39
((( بلعقروز ،عبد الرزاق .حتوالت الفكر الفلسفي املعارص ،بريوت :الدار العربية للعلوم2009 ،م،
ص.52
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عب عليه
ويمكننا النظر إىل املاركسية والتحليل النفيس بوصفهام اجلرس األسايس الذي َ

الغرب والعقل املعارص عامة من عهد احلداثة إىل عهد ما بعد احلداثة ،أو باألحرى من عرص

تأليه اإلنسان إىل عرص نفيه .وإذا زاوجنا الطرحنيَّ ،
فإن اإلنسان ينزاح من مركز اإلشعاع

إىل مركز االستقبال ،ليصبح إنسان ًا منفع ً
جمرد مادة بيولوجية حيكمها العامل
ال ال فاعالً؛ فهو َّ

االقتصادي .وقد افتتح كارل ماركس عرص النظر إىل اإلنسان بتقديم الرشوط اخلارجية
(مثل :االجتامعية ،واالقتصادية) ،ومنْحها األولوية ،وهي الرشوط التي ُتدِّ د وعي اإلنسان،
وحتكم وجوده بشكل شبه حتمي.

صورت الفرويدية
لقد َّ
عززت دراسات التحليل النفيس هذه الصورة تعزيز ًا كبري ًا؛ إذ َّ
اإلنسان كائن ًا بيولوجي ًا فسيولوجي ًا نفسي ًاُ ،ت ِّركه دوافع وقوى نحو غايات ُم ِل َّحة
بالرضورةَ -وفق مبدأي اللذة واألمل؛ سواء أكان طف ًوضح ذلك فرويد يف
ال أم بالغ ًا .وقد َّ
نظريته عند اإلشارة إىل اجلهاز النفيس ،ورصاع اهلُو واألنا واألنا األعىل (((.فلم يعد اإلنسان

احلرة الواعية؛ ذات اإلرادة الف ّعالة العقالنية؛ ما جعل
يف إطار هذه النظريات هو الذات َّ
مفهوم "الالشعور" لفرويد ومفهوم "البنية التحتية" لكارل ماركس ُي ِ
سهامن إسهام ًا فاع ً
ال يف

التصورات رأس ًا عىل عقب.
قلب هذه
ُّ

فاحلداثةْ ،
فإنا مل
وإن شكَّلت -بوصفها مرشوع ًا فكري ًا -نقلة حضارية كربىَّ ،

صحيح َّ
أن املرشوع ،وهو ُيؤكِّد أمهية العقل واملنهجية
جلنَّة املوعودة عىل األرض.
ٌ
ُت ِّثل ا َ

النقدية واحلريات الفردية من خالل أطروحات التنوير ،قد مكَّن الفكر الغريب من وضع

حترر اإلنسان من الهوت العرص الوسيط؛ بيد أنَّه نقل
حدٍّ للميتافيزيقا الدينية عىل أساس ُّ

عبوديته من جمال امليتافيزيقا إىل جمال َ
عال األشياء ،التي جعلت اإلنسان املعارص فاقد ًا لذاته،
وهو يرزخ حتت وطأة عجلة اإلنتاج واالستهالك .وبذلك مل ِ
بشت به
ينته اإلنسان إىل ما َّ
َ
العال .وقد أحسن عبد الوهاب املسريي يف
احلداثة؛ فال السعادة حت َّققت ،وال األمن ساد

((( فرويد ،سيجموند .املوجز يف التحليل النفيس ،ترمجة :سامي حممود ،وعبد السالم القفاش ،القاهرة:
اهليئة العامة للكتاب2000 ،م ،ص.25
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وصف ذلك؛ إذ قال " :يمكن احلديث عن احلداثة الغربية باعتبارها آلة بدأ اإلنسان يف

بقوة تفوق
ثم أخذت تتزايد رسعتها َّ
ثم استمرت يف الدوران َّ
بقوة الدفع الذاتيةَّ ،
تشغيلهاَّ ،
بقوة عىل اجلميع ،بام يف ذلك اإلنسان الغريب نفسه
طاقة اإلنسان .وهي يف دوراهنا تدوس َّ
الذي بدأ يف حتريكها ،وكان حياول توظيفها لصاحله".

(((

وهبذا املعنى ،فقد رأى املسريي يف احلضارة الغربية احلديثة تعبري ًا عن الرتاجع

الرتاجيدي املستمر للفلسفة اإلنسانية ،التي ُت ِّمش اإلنسان ومنظوماته املعرفية واألخالقية
مجيع ًا ،وتساويه بالظواهر الطبيعية ،وتر ُّده إىل العنارص األولية املادية (((.وإذا كان املجتمع

احلداثي ينطبع -بحسب جون بوديار -بظهور الفرد كمكانة ووعي مستقل ،له أزماته

الشخصية ومصاحله اخلاصةَّ ،
فإن العقل احلداثي يعمل عىل إنتاج حقيقته رمزي ًا ،بعدما
تكررة ،وال سيام مع نِتاج التقنية ،زياد ًة
َّ
الـم ِّ
حتول من املركزية إىل الضياع وسط االستالبات ُ
عىل فقدانه هويته بسبب التنظيامت ،واملؤسسات ،وشبكات االتصال ،والتلفزة (((.وهكذا

انتقلت احلداثة من روحها إىل واقعهاَ ،وفق ًا لتعبري الفيلسوف املغريب طه عبد الرمحن.

ثالث ًا :جت ّليات أزمة اإلنسان املعارص :املرأة ،ومهانة التش ُّيؤ نموذج ًا

أن املجتمع الغريب قد بلغ ذروة تقدُّ مه املادي ،ولك َّن هذا التقدُّ م الذي َّ
من املعلوم َّ
ظل

هلزات وانكسارات حا َّدة؛ نتيجة ما أحدثه من تق ُّلبات يف شؤون احلياة
تعرض ّ
يتباهى به َّ

الـمتعدِّ دة األوجه التي يعانيها هذا املجتمع ،مثل:
ك ّلها ،وهو ما كشف عن عمق األزمة ُ

التـأزم النفيس ،والفراغ الروحي .وقد ألقت جت ّليات األزمة بظالهلا عىل الفرد واملجتمع يف
ُّ
ٍ
آن مع ًا؛ إذ تفكَّك اإلنسان ،واخت ُِزل يف حواسه اخلمس ،ل ُيم ِّثل اإلنسان اجلسامين الالهث

((( املسريي ،عبد الوهاب ،والرتكي ،فتحي .احلداثة وما بعد احلداثة ،بريوت :دار الفكر العريب2003 ،م،
ص.51
((( عطية ،عبد احلليم أمحد .عبد الوهاب املسريي :دراسة يف سريته املعرفية ونقده لقيم احلداثة الغربية( ،د.م):
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية2018 ،م ،ص.103
((( بوديار ،جان .احلداثة ،ترمجة :حممد سبيال ،وعبد السالم بن عبد العايل ،بريوت :شبكة األبحاث العربية،
2009م ،ص.235
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ليتحول من
وفرط شبكة عالقاته االجتامعية،
َّ
وراء اللذة ،وهو ما أفىض إىل تفكُّك املجتمعْ ،

جمتمع ُصلب إىل جمتمع سائل ،بحسب تعبري الفيلسوف زجيمونت باومان.

(((

 -1من اإلنسان الكوثر إىل اإلنسان ذي ال ُب ْعد الواحد:

ِ
هزات
مل
متض حياة البرشية خالل تارخيها الطويل عىل وترية واحدة ،بل الزمتها ّ

وأزمات هدَّ دت وجودها ،شأهنا يف ذلك شأن اإلنسان الذي واجه يف حياته أزمات عدَّ ة قد

تعصف به ،لكنَّها تعيد تشكيل مسارات حياته؛ فالشعور بالقلق ليس جديد ًا عليه .غري َّ
أن
حولت حياة األفراد واختياراهتم ووظائفهم ومواقعهم يف
تغريات احلياة الرسيعة وتأثرياهتا َّ
املجتمع إىل واقع مرير وجربية مزعجة ،بعدما كان التقدُّ م إىل املستقبل يتَّسم بالتفاؤل واألمل
الكبري بتحقيق السعادة؛ ما جعل إرادة اإلنسان وثقته يف نفسه حمل شكوك دائمة.

تتلخص فيام يمكن ْ
ولـم كانت أولويات النظام العاملي الصناعي َّ
أن ُي ِّقق األرباح ،فقد
ّ

جرى تطبيق هذا املبدأ عىل اإلنسان نفسه ،فامتدت الفكرة من االقتصاد إىل احلياة البرشية

كلها ،ومن َث َّم أصبح اإلنسان مرشوع ًا ،حياته هي رأس ماله ،واستثامر رأس املال هذا
واجب عليه ما أمكن؛ فإذا متكَّن من استثامر حياته جيد ًا فهو ناجح ،وإال فهو فاشل خارس.

ويتحول هو نفسه إىل يشء.
وهكذا يتش َّيأ اإلنسان،
َّ

َّ
إن أهم ما جاءت به الرأساملية يقترص –فكري ًا ونظري ًا -عىل توظيف مفهوم "اإلنسان

االقتصادي" -بصفاته الفردية ،والعقالنية ،والنفعية املادية ،وأساليب عمله -وتوظيف
احلرية االقتصادية ،ومفهوم "السوق التنافسية" ذاتية الضبط ،انسجام ًا مع النظرة الطبيعية إىل
أي دور
االقتصاد ،واالستخدام الريايض املفرط عند التعامل مع ظاهرة االجتامع ،وإقصاء ِّ

للقيم يف تشكُّل هذه الظاهرة ،ضمن النظرة العامة إىل احلياة التي تتبنّاها الرأساملية العلامنية.
ثم املجتمع االستهالكي(((.
أ ّما عملي ًا فقد سعت الرأساملية إىل إجياد النزعة االستهالكيةَّ ،

((( وسم باومان ُك ّ
ل ً من احلداثة وما بعد احلداثة بمفهوم خاص؛ فاحلداثة هي مرحلة سيادة العقل واليقينيات
الصلبة.
الصلبة ،أ ّما ما بعد احلداثة فمرحلة السيولة والتفكُّك
والـمقدَّ سات واحلقائق ُّ
ُّ
والتحرر من كل اليقينيات ُ
ُّ
((( العوران ،اقتصاد األمن املجتمعي :التحدي واالستجابة مرجع سابق ،ص.31
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ومن املعلوم َّ
أن نشأة املجتمع االستهالكي جاءت أساس ًا نتيج ًة لتطوير شخصية
اجتامعية جديدة ُس ِّميت املستهلك .وبعبارة ُأخرىَّ ،
بقوة
فإن "صناعة املستهلك" تقف َّ
وراء ظهور الرأساملية القائمة؛ َّ
ألن هذه الصناعة كانت العامل احلاسم الذي جعل السوق
وجه ًا فعلي ًا
ثم ُم ِّ
-انطالق ًا من الثقافة الرأساملية -مؤسسة "مستقلة " عملي ًا عن املجتمعَّ ،

لسلوك املستهلك؛ أي الفرد املحكوم بالنزعة االستهالكية عن قصد؛ ُب ْغية حتقيق الذات،
واملكانة االجتامعية ،وحتى التوازن النفيس.

(((

وهذا ما أوجد ظاهرة التش ُّيؤ التي تعني -بحسب غيورغ لوكاش -استقالل األشياء
اجلامدة عن َ
العال اإلنساين الذي ينتج فيه هذه األشياء نفسها .يقول لوكاش يف ذلك" :تنفصل

هذه األشياء عن اإلنسان ،رغم َّ
أن جوهرها مرتبط بعمل اإلنسان ،فتنعكس القضية األصلية،
فبدالً من ْ
أن يتحكَّم اإلنسان يف األشياء املحيطة به ،...تتغري هذه األشياء ،وتتحكَّم يف حياة

البرش ...،ومن َث َّم أصبحت األشياء هي التي تصوغ حياة اإلنسان ،وليس العكس (((".وهذا
يعني َّ
أن التش ُّيؤ ُي ِّول الظاهرة اإلنسانية -يف ظل هيمنة النظام االقتصادي الرأساميل -إىل
أشياء جامدة ختضع ملنطق التبادل التجاريُ ،
يتحول فيها البرش إىل
وت ِّثلها الصورة التي
َّ
"سلع"؛ لذا يشعر اإلنسان باالغرتاب عن ذاته ،وتصبح قيمته تقاس بام ينتجه من سلع.

وال يمكن احلديث يف هذا اإلطار املادي إال عن الفعل ور ِّد الفعل؛ فاملثري املادي
تتبعه استجابة مادية بال تر ُّدد .ويف هذا الرصاع من أجل البقاء ،ال يفوز األفضل باملعنى
األخالقي ،وإنَّام يفوز األقوى واألكثر تك ُّيف ًا مع قوانني الطبيعة؛ أي األفضل باملعنى الطبيعي

واملادي  .و ّملا كانت األخالق املادية هي النفعية املاديةَّ ،
فإن االنغامس يف كثري من أنشطة
حتول
اإلنسان املادية التي ُت ِّقق له الربح املادي ُيم ِّثل أوج االلتزام اخللقي املادي (((.فقد َّ

َ
جمرد وسيلة للحصول عىل حياة جيدة إىل غاية يف حدِّ ذاته؛ إذ
العمل يف
العال املعارص من َّ
فكَّكت الفلسفة املادية اإلنسان إىل أجزائه التي يتأ َّلف منها ،ليتالشى يف النهاية (((،وي َُتزل،
(((
(((
(((
(((

املرجع السابق ،ص.33
لوكاش ،غيورغ .التاريخ والوعي الطبقي ،ترمجة :حنا الشاعر ،بريوت :دار األندلس1979 ،م،
ص.77
بيجوفيتش ،اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرجع سابق ،ص.21-20
املرجع السابق ،ص.67
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شك يف َّ
جمرد إنتاج للسلع وتوزيعها َوفق ًا للحاجة .وال َّ
أن اختزال اإلنسان يف
و ُيق َّلص إىل َّ

وظيفة إنتاجية استهالكية -حتى لو كان له مكان يف عمليات اإلنتاج واالستهالكُ -ي ِّرده

ُّ
وحيط من قدْ ره ،وحييله إىل يشء غري إنساين.
من إنسانيته ،ويسلبه إ ّياها،

(((

ويف هذا السياق ،طرح املنظور الليربايل اجلديد مفهوم "السوق" بصيغة الفاعل املطلق
ٍ
برؤية ال جتعل السوق فقط عام ً
ال اقتصادي ًا ،أو فاعالً،
الواحد الذي ال رشيك له ،فهو يدفع

أو مؤسس ًة من بني فاعليات ومؤسسات ُأخرى ،وإنَّام حتيله إىل كيان ُمقدَّ س ،يضم بجناحيه
ٍ
رغبات تستهلك حياته ،وتبدو أشبه
معابد االستهالك ،ليعيش اإلنسان بذلك حتت رمحة

القوة
ب َّ
باخلط الالمتناهي الذي ك ّلام سار عليه َب ُعدَ عنه خط النهاية ،فيسقط يف رشك ُح ِّ
والتم ُّلك والتنا ُفس؛ ذلك َّ
ب
أن اإلنسان كام يراه برتراند راسل" :يشتهي الثناء الدائم" ،أ ّما ُح ُّ
القوة فهو من أقوى الدوافع وأخطرها؛ نظر ًا إىل ما ينجم عنه من نتائج سيئة.
َّ

(((

أي قيمة إنسانية ،وبخاصة بعدما عمل
وهنا
جمردة من ِّ
َّ
يتحول اإلنسان إىل أداة َّ
املجتمع الصناعي عىل إجياد حاجات زائفة كاذبة .واحلاجات الكاذبة كام يقول ماركيوز:

"هي احلاجات التي تفرضها مصالح اجتامعية ُمع َّينة ،...وهي ُت ِّقق شعور ًا بالسعادة ،لكنَّه
شعور زائف؛ كونه يمنع الفرد من إدراك الشقاء العام (((".وهذه احلاجات هي التي محلت

اإلنسان عىل االندماج يف النظام احلايل لإلنتاج واالستهالك .فالفكر ،والثقافة ،ووسائل
اإلعالم ،واإلدارة الصناعية ،واألنامط املعارصة للسلوك التي يتم تلقينها للناس؛ كل ذلك

ال ُبدَّ ْ
رسخ منهجي ًة للقضاء عىل الرفض ،والنقد،
أن يفيض إىل إعادة إنتاج النظام نفسه ،و ُي ِّ
واملعارضة ،فيتشكَّل َ
عال الفكر والسلوك "أحادي ال ُب ْعد"((( الذي تتالشى فيه القدرة عىل
ِ
الـمركَّب.
التفكري النقديُ ،منتج ًا "اإلنسان ذا ال ُب ْعد الواحد"؛ أي اإلنسان البسيط غري ُ
(((
(((
(((
(((

املرجع السابق ،ص.102
راسل ،برتراند .املجتمع البرشي يف األخالق والسياسة ،ترمجة :عبد الكريم أمحد ،القاهرة :مكتبة األنجلو
مرصية1960،م ،ص.143
ماركيوز ،هربرت .اإلنسان ذو البعد الواحد ،ترمجة :جورج طرابييش ،بريوت :دار اآلداب ،ط،3
1973م ،ص.41-40
املرجع السابق ،ص.48-47
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إذن ،فاإلنسان ذو ال ُب ْعد الواحد هو نِتاج املجتمع احلديث ،وهو نفسه جمتمع ال ُب ْعد

الواحد الذي يسيطر عليه العقل األدايت ،والعقالنية التكنولوجية ،والواحدية املادية.

وشعاره بسيط ،هو التقدُّ م العلمي والصناعي واملادي ،وتعظيم اإلنتاجية املادية ،وحتقيق
شوهة لدى
معدالت متزايدة من الوفرة والرفاهية واالستهالك ،ومنه تنشأ طبيعة ثانية ُم َّ

اإلنسان؛ إذ يرتكز اهتاممه عىل وظيفته التي يضطلع هبا (فهو إنسان وظيفي) ،وترتكَّز أحالمه
ِ
ِ
بأي
عىل السلع ،وينظر إىل ذاته بوصفه ُمنتج ًا و ُمستهلك ًا فحسب ،من دون أدنى إحساس ِّ
(((
غائية كربى ،أو هدف أعظم.
ويتقارب وصف" :اإلنسان ذو ال ُب ْعد الواحد" مع مصطلح "اإلنسان األبرت" للفيلسوف

ثم معلوم ًة .ومعروف َّ
أن اآللة مبناها
ثم سلع ًةَّ ،
طه عبد الرمحن؛ فإنسان هذا العرص صار آل ًةَّ ،
ال عىل التجريد والتجزيء ،والسلعة مبناها أص ً
أص ً
ال عىل الثمن والربح ،واملعلومة مبناها

أص ً
ال عىل الرقم واالفرتاض ،وال خيفى ما يف هذه اإلجراءات والقيم احلديثة من خفض

للوجود اإلنساين وتضييقه.

(((

وتبع ًا لذلكَّ ،
فإن أخطر ما يواجه املجتمع الغريب هو ظاهرة االنتحار التي ُت ِّثل
الـم ْق ِدم عليها -املالذ األنسب لإلفالت من الضياع والتيه .وإذا كان هذا املجتمع
باعتقاد ُقد تبنّى احلرية الفردية مبد ًأ حلياته ،والعقل مرشد ًا له ،فقد استحال عليه ذلك شقا ًء ودمار ًا.

ويمكن القول َّ
إن روح الغرب ما زالت تعاين انشقاق ًا وانفصام ًا عميق ًا ،وتتخ َّبط يف انحطاط
قيمي مشهود؛ إذ أصبح القلق الذي ُي َعدُّ طبيعة إنسانيةُ ،و ِجدت يف اإلنسان منذ َخلقه بسبب
ضعف بِنيته ،وبساطة قدراته أمام الطبيعة التي ال تقهر؛ هو سمة احلياة احلديثة ،وصار ُيم ِّثل
حالة مرضية تنسج خيوطها يف خطر ُيدِّ د مسرية احلياة اإلنسانية يف املجتمعات الغربية.

والظاهر َّ
أن إنسان القرن الواحد والعرشين قد فشل فش ً
ال ذريع ًا؛ إذ انح َّلت روابط التآزر

األرسي واالجتامعي ،وتفكَّكت أوارص املحبة واأللفة بني أفراد العائلة من دون ْ
أن حتل حملها
((( املسريي ،العلامنية واحلداثة والعوملة ،مرجع سابق ،ص.33
((( عبد الرمحن ،طه .من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،بريوت :املؤسسة العربية للفكر واإلبداع،
2016م ،ص.105

441

صحيح َّ
أن إنسان هذا العرص قد أصبح أكثر حرية ممّا سبق ،بيد أنَّه أمسى
روابط جديدة.
ٌ

حر ،لكنَّه خائف من هذه احلرية ،يعيش يف حالة من الضنك وعدم الطمأنينة.
وحيد ًا قلق ًا؛ إنَّه ٌّ

الصلب إىل املجتمع السائل:
 -2من املجتمع ُّ

أكَّد عيل عزت بيجوفيتش رضورة التمييز بني املجتمع النظامي واجلامعة اإلنسانية؛

ُوحدهم السلطة
فاملجتمع هو جمموعة خارجية من األفراد الذين جتمعهم املصلحة ،وت ِّ
املادية .أ ّما اجلامعة (مثل :األرسة ،والعائلة ،واألصدقاء) فهي التشكيل الداخيل بني ُأناس

جيمعهم الشعور باالنتامء .إذن ،فاملجتمع يقوم عىل املطالب املادية ،يف حني تقوم اجلامعة عىل
التبادل الروحي واألشواق (((.ويمكن القول َّ
إن تشكيل أعضاء املجتمع يف صورة أفراد هو
سمة املجتمع احلديث؛ فاملجتمع احلديث يقوم عىل النشاط املتواصل الذي ُت ِدثه سريورة

النزعة الفردية.

(((

ويف ظل حضارة الفوارغ والتغليف ،فقد بات صعب ًا املحافظة عىل األشياء؛ ذلك َّ
أن

اإلنسان فيها دائم البحث عن اجلديد ،حتى يف عالقاته اإلنسانية؛ إذ أصبحت العالقات
املؤقتة توائم حاجة اإلنسان اجلديد لالستبدال ،وغدا الصرب واملجهود املعنوي الالزم

لالحتواء وجتاوز أوقات االضطراب ومراعاهتا داخل العالقة رضب ًا من الالمعقولية ،بعدما

ب فكرة االستهالك ،وظ َّلت النزعة االستهالكية حارضة لعدم بلوغ الرغبة يف
صار امللل ُل َّ

اإلشباع حدَّ التامم .و ّملا كان املجتمع االستهالكي حياكم أعضاءه ،و ُيق ِّيمهم بنا ًء عىل قدراهتم
االستهالكيةَّ ،
ثم حتقيق النفع املادي.
فإن كل يشء -طبق ًا ملنطق االستهالك -قابل للتس ُّلعَّ ،

أي يقني معريف،
لقد صارت املجتمعات الغربية جمتمعات فاقدة للمعنى؛ نتيجة فقداهنا َّ

وطغيان عنرص املادة عىل اإلنسانِّ ،
واتاذ العامل املادي االستهالك هدف ًا له .ويف ظل غياب

(((
ليتحول املجتمع بذلك من
ب،
َّ
املعنى ،غابت قدرة اإلنسان عىل العطاء والتضحية واحلُ ِّ

((( بيجوفيتش ،اإلسالم بني الرشق والغرب ،مرجع سابق ،ص.242
((( باومان ،زجيمونت .احلداثة السائلة ،ترمجة :حجاج أبو جرب ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش،
2016م ،ص.76
((( املسريي ،العلامنية واحلداثة والعوملة ،مرجع سابق ،ص.124
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جمتمع ُص ْلب إىل جمتمع سائلُ ،يع ِّظم أ َّيام تعظيم املرونة؛ إذ ُق ِلبت األشياء رأس ًا عىل عقب،

فض ً
ال عن الروابط اإلنسانية التي يسهل ح ُّلها والفكاك منها ،والواجبات التي يسهل الرجوع
عنها ،فقد ُأ ِلقي بنا مجيع ًا يف سياق نلهث فيه خلف كل جديد.

لقد تس َّبب التحديث املتتايل ،واالستهالك املستمر يف حالة من الفردية البائسة التي

طغت عىل أمهية اجلامعة ،فأصبح كل فرد يواجه احلياة وحده ،وأضحى املجتمع ُيم ِّثل مجاعة
أي عالقات
يواجه أفرادها مشكالهتم بصورة فردية ،وأصبحت
التجمعات البرشية ختلو من ِّ
ُّ

إنسانية ،باستثناء العالقات السطحية التي تقوم عىل ممارسة اللحظة احلارضة واستهالكها
تغيت النظرة إىل الفرد احلقيقي،
من دون االهتامم بتكوين روابط حقيقية .وعىل هذا ،فقد َّ

يتقص أسباب فشله إال يف
بحيث أصبح ال يلوم أحد ًا عىل ما يعانيه من بؤس وشقاء ،وال ّ
(((
كسله وبالدته ،وال يبحث عن احلل إال يف مواصلة ِ
اجلدِّ واالجتهاد.

ويف ظل الغياب الطويل لألمن ،فقد بدا اإلشباع الفوري أشبه باسرتاتيجية مغرية يف

عرص القلق ،الذي أضحى مشكل ًة واضطراب ًا ذائع االنتشار ،بعدما تغلغل يف املجتمعات
املعارصة ،فيام يعتقد علامء النفس اليوم َّ
أن عرصنا احلايل هو عرص القلق.

َّ
إن اخلوف واهللع الذي تعانيه املجتمعات األوروبية اليوم ُي ْعزى إىل التح ُّلل من

الـمن ِّظمة للعالقات اجلنسية
األخالق ،وتبنّي نظرية
التحرر اجلنيس؛ أي التح ُّلل من القيود ُ
ُّ
الـمفكِّرين يف الشهوة ولذة اجلنس املفتوحة احلل األمثل لكل
بني األفراد؛ إذ وجد بعض ُ

مشكالت اإلنسان ،بل رأوا َّ
حترر املرأة والرجل من قيود تنظيم الشهوة اجلنسية هو
أن ُّ

تفسخ
سبيل اخلالص من املشكالت االجتامعية .فهذه النظرية ومثيالهتا هي التي أ َّدت إىل ُّ
املجتمعات وغرقها يف وحل احليوانية واألمراض الفتّاكة.

وبالنزعة التشاؤمية نفسها ،ذهب أزفيلد شبنغلر (1880م1930-م) إىل احتقار العقل

الغريب؛ فهذا العقل الذي قدَّ سه الغرب ،وأعىل من شأنه معارصوه ،هو نفسه العقل الذي

قاد احلضارة الغربية كلها إىل الدمار؛ إذ أكَّد شبنغلر َّ
أن الغرب قد بلغ أوج حضارته يف
((( باومان ،احلداثة السائلة ،مرجع سابق ،ص.85
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القرنني الثامن عرش والتاسع عرشَّ ،
وأن هذه احلضارة مقبلة عىل عصور مظلمة من احلروب،
والرصاعات الداخلية ،واألزمات السياسية واالجتامعية واالقتصاديةَّ ،
وأن كل هذه املظاهر

تزيد من حدَّ ة التسارع نحو ُه َّوة املوت.

(((

خالصة القول إنَّه إذا كانت شبكة العالقات االجتامعية -بحسب مفهوم مالك بن

نبي -هي التي تُؤ ِّمن بقاء املجتمع ،وحتفظ له شخصيته ،وتُن ِّظم طاقته احليوية ليتمكَّن

من املشاركة يف صنع أحداث التاريخ؛ أدركنا يف هذه احلالة أمهية نظام الدفاع الذي ينصبه

املجتمع غريزي ًا حول شبكة عالقاته؛ ليكفل هلا احلامية والديمومة واالستمرارية .أ ّما إذا
أصاب الوهن خيوط الشبكة فإنا تصبح عاجزة عن أداء أنشطتها بصورة فعالة؛ ما ي ِ
نذر
ُ
ّ
َّ

بتفش املرض بني أوساط املجتمع ،وقرب هنايته .وأ ّما إذا تفكَّكت خيوط الشبكة كلها
ّ
(((
فذلك إيذان هبالك املجتمع ،وهو ما حدث فع ً
ال عىل أرض واقع املجتمع الغريب.

تتحول املرأة إىل سلعة:
 -3املرأة ومهانة التش ُّيؤ :حني
َّ

يمكن اعتبار القضية املحورية التي جياهد اإلنسان يف سبيلها اليوم هي إنسانيته وموقعه

الوجودي يف ِّ
ظل احلداثة التي سلبته اجلوهر ،وأعادت "هندسته" َوفق ما يتالءم معها هي،

ال ما يناسبه هو .وقد حصل انفصال شديد بني نشاط اإلنسان وغائية الفعل اإلنساين ،أفقد
يتجزأ من املادة.
اإلنسان مركزيته وأسبقيته ،فأصبح جزء ًا ال َّ
أ -املرأة واجلسد ا ُملتش ِّيئ:

نعيش اليوم يف َ
عال ُي ِّولنا إىل أشياء مادية ،ويضعنا يف ح ِّي ٍز ال يتجاوز احلواس اخلمس.

أ ّما التش ُّيؤ العام الذي ألقى بظالله الثقيلة عىل املرأة فقد جعلها أدا ًة له؛ إذ أ ّدى تراجع النزعة
أي سياق
اهليومانية إىل تراجع ال ُب ْعد االجتامعي هلوية اإلنسان ،ف َع َّم إدراك األنثى خارج ِّ

أي كائن طبيعي مادي يتساوى مع بقية األشياء املادية.
اجتامعي إنساين ،مثلها مثل ِّ

((( عبد السالم ،طه عبد الرمحن ونقد احلداثة ،مرجع سابق ،ص.136
((( ابن نبي ،مالك .ميالد جمتمع ،ترمجة :عبد الصبور شاهني ،دمشق :دار الفكر ،ط1986 ،2م ،ص.43
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لقد أصبح حتقيق البقاء املادي مرشوط ًا بجعل املرأة يد ًا عامل ًة ،وطاق ًة إنتاجية يف مقابل

خت ّليها عن وظائفها اإلنسانية مثل األمومة .واحلقيقة َّ
أن احلركات النسوية املتطرفة أسهمت

جمرد كائن مادي .وهبذا ،فقد عدلت احلركة
بفاعلية يف هذا الشأن حني رأت يف اإلنسان َّ

النسوية عن فكرة "حترير املرأة" التي كانت يف الواقع نقمة ُمتخ ِّفية يف صورة النعمة والدفاع

عن حقوقها ،إىل فكرة "التمركز حول األنثى" بحسب وصف املسريي ،بحيث تصبح املرأة

أي نطاق اجتامعي.
مكتفية بذاهتا ،وتو ُّد اكتشاف هذه الذات وحتقيقها خارج ِّ

وفق هذا املنظور -هي يف رصاع دائم مع الرجل؛((( إذ غابت حاجات املرأةواملرأة َ

العادية وطموحاهتا عن الطرح النسوي ،وحرضت القضايا التي تسعى إىل تأصيل الفردانية،

وتقديم الذات وتبجيلها ،ممّا ال يتناسب مع واقع املرأة احلقيقي .فالتمركز حول األنثى،

ُروج هلا
ومعاداة الرجل ،واملساواة الذكورية ،والنوع االجتامعي؛ كلها مصطلحات ت ِّ
احلركات النسوية التي ال ترينا يف الواقع إال كيف "تنظر املجتمعات الغربية املعارصة إىل

همشة ،و ُمتعدِّ دة األوجه ،وغري متزنة (((".وقد صدق عيل عزت بيحوفيتش
الذات عىل َّأنا ُم َّ
َ
فأي تغيري يف هذا العنرص
حني قال" :املرأة والرجل مها اخللية األساسية
للعال واحلياةُّ ...،

األسايس للحياة يؤدي إىل انقالب كيل شامل ...فتاريخ العالقة بينهام يمكن اعتباره نوع ًا
من امليتافيزيقا".

(((

ويف ِّ
ظل تراكم التغريات التي طالت احلضارة الغربية ،وأ َّدت إىل تغري شكل املجتمع

ونظرة اإلنسان ،وإخضاعهام للمنفعة املادية واجلدوى االقتصادية؛ فقد زادت هيمنة القيم

املادية ،وزاد معها االهتامم باإلنتاجية عىل حساب القيم األخالقية واالجتامعية األساسية،

وأصبح عمل املرأة هو معيار الكفاءة الوحيد الذي تُق ِّيم به نفسها ،ويمنحها معنى لوجودها،

َوفق "عقلية السوق واألعامل" التي أصبحت واسعة االنتشار ،وأصبحت املعايري السائدة

للقيمة هي تلك املنبثقة عن النجاح املادي فحسب.

((( املسريي ،احلداثة وما بعد احلداثة ،مرجع سابق ،ص.58
((( جيندنز .أنتوين .علم االجتامع ،ترمجة :فايز الصياغ  ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة2005 ،م ،ص.260
((( بيجوفيتش ،عيل عزت .هرويب إىل احلرية ،ترمجة :إسامعيل أبو البندورة( ،د.م) :مدارات لألبحاث والنرش،
2014م ،ص.50
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ومع تزايد معدالت الرتشيد املادي اإلجرائي ،تزايد نقل الظواهر اإلنسانية من َ
عال

اإلنسان إىل َ
عال األشياء (((.و ّملا كانت اللذة ت ُ ِّثل إحدى اآلليات التي يستخدمها املجتمع
العلامين احلديثَّ ،
فإن املرأة ُت َعدُّ أداته األساسية لإلغواء ،ما دام إشباع اللذة هو أقىص تعبري

ممكن عن احلرية الفردية ،وهو ما يعني ضمور االهتامم برقعة احلياة العامة ،والرتكيز فقط

عىل الذات والرغبات.

(((

يتجل عىل ٍ
ّ
فالتحرش اجلنيس
نحو الفت للنظر؛
وما يزال تش ُّيؤ جسد املرأة واستغالهلا
ُّ

يتكرر يومي ًا من بعض الذكور الذي يستغلون مناصبهم الفرتاس النساء واإليقاع هبن.
باملرأة َّ
وعقب الفضيحة اجلنسية للمنتج السينامئي العاملي هاريف وينستني عام 2017م ،بدأت آالف

للتحرش،
تعرضن فيها
ُّ
النساء عىل "هاشتاج  "# #Me tooيف رسد مواقفهن الشخصية التي َّ
وقد ح َّقق "اهلاشتاج" انتشار ًا كبري ًا يف َ
العال كله تقريب ًا (((،وذكرت بعض املصادر أرقام ًا صادم ًة
عن هذا املوضوع ،بالرغم من احلرية املعروفة عن عدم الكبت اجلنيس يف املجتمعات الغربية.

ويف هذا السياق ،أصبحت معايري اجلامل واهلوس بمستحرضات التجميل وعمليات

التجميل والنحافة واللياقة سيف ًا ُمس َّلط ًا عىل طبيعة املرأة وهويتها احلقيقية ،إضاف ًة إىل تغل ُغل
رباين (اخلارجي) ،فرتاجع االهتامم بكل ما هو
املظاهر املادية للحياة؛ برتكيزها عىل املظهر ال ّ

جواين (داخيل) .وكل هذا جعل املرأة تفقد الثقة بنفسها ،وتنسى َّأنا مجيلة بذاهتا ،و ُمؤ ِّثرة،
ّ
عم تقتل به شبح النقص
وقادرة عىل أداء مهامها بكفاءة واقتدار ،فأخذت تبحث بِنَه ٍم ّ

الذي يطاردها ،تارة بالتجميل َوفق مقاييس اجلامل السائدة ،فتصاب هبوس مستحرضات
وحيات اللياقة والنحافة ،وعمليات التجميل ،وتارة ُأخرى بتت ُّبع نامذج النجاح
التجميلْ ِ ،

رباقة وحماولة تقليدها ،فـأصبحت بذلك عرضة لالكتئاب واالحباط دائ ًام ،وما هذا كله
ال ّ

يف احلقيقة إال وأد معنوي للمرأة .وقد جرت حماولة جادة إلعادة صياغة اإلنسان صياغة
شاملة ،غري أنا اصطدمت ٍ
بآفة استحوذت عىل مدارك اإلنسان ،وجعلتها احلداثة مبد ًأ
َّ
((( املرجع السابق ،ص.63
((( املرجع السابق ،ص.59
التحرش بالنساء .الرابطwww.aljazeera.net . :
((( "أنا أيض ًا" :محلة لفضح
ُّ
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عرف بمبدأ التفريغ ،الذي يقيض بفصل قوى اإلدراك لدى اإلنسان
يضبط اإلدراك ،فيام ُي َ
عن مصدرها األصيل الذي هو الروح أو القلب والوجدان (((،وهو ما حدث للمرأة بامتياز.

إن أزمة اإلنسان املعارص تتم َّثل يف اكتشافه َّ
ويمكن القولَّ :
وأنا
أن حياته بال معنىَّ ،

حركة من دون غايةَّ ،
وأن ما كان باألمس يبعث عىل الرىض واألنس أصبح اليوم مصدر ًا

َّ
ولعل احلديث اليوم عن رهاب األمومة وتربية األطفال هلو خري مثال عىل
للتوتر والقلق،
أن ي ِ
علن كام أعلن آالن توران من ُ
ذلك .إذن ،فاإلنسان الذي يدخل احلداثة املائعة َ
قبل:
آن له ْ ُ

"هناية تعريف الكائن البرشي بأنَّه كائن اجتامعي تتحدَّ د هويته بمكانه يف املجتمع الذي ُيدِّ د

سلوكه وأفعاله".

(((

ب -املرأة الغربية بني سندان االغرتاب ومطرقة األُمبيفالونس:

َّ
إن واقع املرأة الغربية اليوم يرسمه واقع الفرد الضائع بني سندان االغرتاب ومطرقة

وت ِّيئ
األُمبيفالونس  .Ambivalenceفالوالءات التي كانت تشدُّ الناس بعضهم إىل بعضُ ،
هلم الدعم واإلرشاد ووحدة النظر إىل احلياة؛ اختفت ،أو هي يف طريقها إىل الزوال؛ ما

شك فيه َّ
أوقع الناس يف حالة من االرتباك والذهول .وممّا ال َّ
أن إجياد مثيل للحقبة احلالية

يف التاريخ ،التي اتَّسمت بفقدان األهداف املثىل للمعتقد والغايات ،ليس باألمر السهل.

فاستقرار الفردية يعتمد عىل أهداف ثابتة مستقرة (((،وغياب هذه األخرية جيعل املرأة هائمة
ٍ
ٍ
وحارض شديد
ماض فارغ فكري ًا أساسه العدمية،
يف بحر ُِل ٍّي ال مرسى له ،وحائرة بني
االزدحام هالمي ،ال يقدر عىل توفري التوازن ،أو حتديد وجهة األفكار والعواطف.

وممّا زاد الطني ،تفكُّك الظواهر اإلنسانية الثالث؛ اجلنس ،والزواج ،واألمومة .وهي

الظواهر التي كانت مرتبطة من ُ
أي ربط .وقد
أي منها دون ِّ
قبل؛ إذ أصبح ممكن ًا احلصول عىل ٍّ
((( عبد الرمحن ،طه .من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،مرجع سابق ،ص.48

(2) Touraine, Alain ,”Can we live together equal and different” ", European journal of social
teory. vol 1 .No 2 . November p177.

((( ديوي .جون .الفردية قدي ًم وحديث ًا ،ترمجة :وليد شحاتة ،دمشق :دار الفرقد2014 ،م ،ص.52
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أوجدت احلياة القائمة عىل االستهالك صور ًا جديد ًة من األمومة ،فأصبح ِكراء األرحام آلية
اقتصادية متوافرة ،وصار رشاء املرأة احلاضن أمر ًا ممكن ًا جدّ ًا.

(((

وما زال اإلنسان يف الغرب يعاين اليوم هاجس السخط وعدم الرىض عن النفس

الـمركَّب
نتيجة طبيعة احلياة التي يعيشها ،وال يمكن ِّ
بأي حال من األحوال اختزال ال ُب ْعد ُ

هلذه األزمة .ففي ِّ
ظل التغريات املفصلية التي رافقت صعود احلضارة الغربية احلديثة ،تغريت
طرائق النظر إىل املرأة ،ون ُِزعت اخلصوصيات املرتبطة بتاميزها اإلنساين ،فربزت مصطلحات

جديدة تتعلق بوضع املرأة املعارصة ،وتساوهيا بالرجل من حيث القدرات واملهام واحلقوق

وزج هبا يف سجن السوق التي تزهو
والواجبات؛ ما أخرج املرأة من سجن العرف والتقاليدَّ ،

باحلرية اخلادعة ،وهو ما زادها اغرتاب ًا وحري ًة وضياع ًا.

ب
حل ِّ
أ ّما األُمبيفالونس فهي حالة تعرف بالتناقض الوجداين الذي ختتلط فيه مشاعر ا ُ
وتتجل من هواجس املرأة ْ
ّ
بأن تكون ُأ ّم ًا ،وزوج ًة ،وعامل ًة ،وقوي ًة،
والكره لنفس الظاهرة،
وناجح ًة؛ ما يثري لدهيا إشكالية الرصاع الداخيل النفيس .فهي من ٍ
جهة ،حتب ْ
أن تثبت ذاهتا

وتُؤكِّدها من خالل الوظيفة ،ولكنَّها تكره الوظيفة التي تستعبدها وت ِ
ُبعدها عن جماهلا اخلاص

فترتسخ بذلك إشكالية رصاع األدوار ،وعواقبه النفسية واالجتامعية.
من جهة ُأخرى،
َّ

وقد أثبتت الدراسات املتخصصة يف جمال العلوم العصبية َّ
أن هذه األزمة الوجدانية

قد تشعر هبا املرأة أكثر من الرجل؛ نظر ًا إىل الفروق بني ُم ِّخ ٍّ
كل منهام ،وهذا ما تداولته
األكاديمية األمريكية للعلوم العصبية من َّ
تم تشكليه وإعداده سلف ًا
أن
"الـم َّخ األنثوي قد َّ
ُ

ليقوم باملشاركة والتعاطف "،وأنَّه "حتى يف أوقات الراحة هو مشغول دائ ًام وبصورة آلية
شك َّ
بمعاجلة ما به من معلومات ،ومراجعة ما َم َّر به من مواقف ،وال َّ
أن هذه املعاجلة تكون
توجهات عاطفية وانفعالية".
ذات ُّ

(((

((( بوحناش .نورة .االجتهاد وجدل احلداثة ،الدار البيضاء :منشورات ضفاف2016 ،م ،ص.225
((( انظر:
 -رشيف ،عمر ،وكامل ،نبيل .املخ ذكر أم أنثى ،القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية2011 ،م.
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ونخلص ممّا سبق إىل القول بأنَّه إذا كانت روح احلداثة قد أتت إلزهار الذاتَّ ،
فإن

فإنا استعبدته حلاجته املادية
وحتررهَّ ،
وأنا إذا جاءت خلدمة اإلنسان ُّ
واقعها أصاهبا بالذبولَّ ،

الرصفة من دون االلتفات إىل حاجته الروحية املعنوية ،جاعل ًة القيم وسائل فحسب .لقد

جلبت احلداثة "بوجهها القويل" "طوفان ًا" من "األقوال" ،تغطي هوله ،وختفي فداحته أسامء

خمتلفة ،تغري بظاهر داللتها ،من قبيل :املساواة ،واحلرية ،وغري ذلك ممّا يربز نعت احلضارة
الغربية بأنا حضارة ٍ
قول بامتياز.
َّ

وكام قال طه عبد الرمحن؛ َّ
فإن احلداثة الغربية التي ا َّدعت بإعامهلا املناهج العلمية

السعي إىل حترير اإلنسان ،وتوسيع آفاق إسعاده ،أفضت إىل ما تَس َّبب يف
والتقنيات احلديثة
َ

شقاء اإلنسان ومعاناته؛ ذلك َّ
أن "هذه التقنيات توالدت وتكاثرت عىل مجيع املستويات ،ويف
كل املجاالت ،م ِ
نشئ ًة بذلك كون ًا تقني ًا خارق ًا ،حيتوي اإلنسان احتوا ًء ،ويستحوذ عىل إرادته
ُ
ً (((
أن كان هذا اإلنسان ُيمنّي النفس ْ
استحواذ ًا ...ويسرت ُّقه بعد ْ
بأن ُي ِّ
سخر الكون تسخريا".
ومن حتت هذا الركام ،سارت املرأة يف ِّ
ظل النهار تُفتِّش عن اإلنسان فيها ،وعن الطريق
الذي يضعها يف موضعها الصحيح.
خامتة:
تناولنا يف هذا البحث صورة اإلنسان يف املرجعية الغربية ،وحاولنا االقرتاب منه يف

أثناء تق ُّلبه يف كُنه احلداثة وأطوارها ،بدء ًا باالحتفاء به وما تبع هذه الدعوة من مستلزمات
أخالقية ،مثل :عدم اضطهاده ،وتعزيز كرامته ،وانتها ًء باملرحلة التي فقد فيها وجوده

ولتتحول حاجاته من إنسانية
اإلنساين دالالته وأبعاد رشطه ،ليسقط يف الشغل واإلنتاج،
َّ
حقيقية إىل زائفة صنعها السوق ،وأوقدها وهم الندرة والعوز ،وسارت هبا اللذة إىل سعادة

زائفة؛ ما جعل حياته تسري َوفق حمور واحد يرتاوح بني الطمع والوهم.

((( العيايش ،ادراوي .التواصل التكاميل :فصول من التناظر بني الفكر العريب والفكر الغريب ،الدار البيضاء:
منشورات الضفاف2014 ،م ،ص.117
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تأسس عليه البحث ،والذي مت َّثل يف "األزمة" ،فإنَّنا
وعود ًا إىل مفهوم "النواة" الذي َّ

نخ ُلص إىل َّ
أن خطاب األزمة قد تزايدت وتريته يف العقود األخرية ،بحيث أصبحت األزمة
يتم السكنى إليها وإىل شبكاهتا املفاهيمية ،بل صارت أشبه باملفردة العابرة
صيغة للوجود ُّ

للتخصصات والعلوم ،بام يف ذلك العلوم اإلنسانية؛ ما ح َّفز إىل البحث فيها ويف شبكة
الـمتو ِّلدة عنها ،مثل :السيولة ،واالغرتاب ،والقلق ،وغياب اليقني ،والتمركز
املفاهيم ُ
حول الذات.

وقد انتهى البحث إىل َّ
أن صورة اإلنسان يف السياق الغريب املعارص هي صورة أحادية

ال ُب ْعد ،يستحيل معها ْ
أن يتع َّلم اإلنسان كيف يصبح إنسان ًا؛ لذا نادى البحث برضورة
غيت احلداثة -عرب
إعادة بناء وحدة املعرفة اإلنسانية بالعودة إىل روح احلداثة نفسها .فقد َّ

قومات العيش اإلنساين ،وأعادت صياغة ٍّ
كل من :اإلنسان ،والزمان ،واملكان؛
مساراهتاُ -م ِّ

لتمنحه معاين أكثر اقرتان ًا بالرأساملية يف مراحلها املتتالية .واحلقيقة َّ
أن الظاهرة اإلنسانية
ما تزال ظاهرة ح َّية ُم ِ
تاميزة كيف ًا عن الظاهرة الطبيعية ،وجوهرها هو جوهر نسق املعاين

الداخلية والوجدانية؛ وهو جوهر كيفي ُمتم ِّيز ال يمكن قياسه استناد ًا إىل مدرسة املؤرشات

فحسب .فأزمة اإلنسان املعارص يف بحثه عن املعنى جعلته يتش ّظى ،وقد شهد عىل اغرتاب
الغرب شاهد من أهله (شاهد أخالقي) ،وهو إيريك فروم؛ إذ قالَّ :
"إن السبل تضيق
باإلنسانيةَّ ،
وإن شكل املجتمعات احلديثة تدفع اإلنسان إىل االختالل واالضطراب".

(((

وكلنا أمل ْ
أن هيتم الباحثون والدارسون هبذه املوضوعات؛ إذ ال جمال إلخراج اإلنسان

من هذه األزمة التي أسقطه فيها واقع احلداثة إال بالتأسيس لفضاء فكري وروحي يكون
أوسع من الفضاء املادي الذي اختزل احلقيقة اإلنسانية يف جوانبها املادية؛ من موت اإلله

باسم مركزية اإلنسان ،إىل موت اإلنسان باسم الطبيعة واألشياء واحلقيقة املادية.

((( لالستزادة ،انظر:
 الفقيه .أمحد" ،إريك فروم :الشاهد األخالقي عىل اغرتاب الغرب" ،االستغراب ،عدد ،1السنة األوىل،بريوت :املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية2015 ،م ،ص.202
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ويف اخلتام ،فإنَّنا مجيع ًا ُم َلزمون باستيعاب ما جرى ،وما جيريْ ،
إن كنّا ننشد تغيري ًا
وإصالح ًا ،وال يمكن ألي منّا ْ ِ
تعرضنا له من غزو احلداثة عىل مستويات عدَّ ة،
ٍّ
أن ُينكر ما َّ

َ
فالعال اليوم يشهد هتاوي العديد من األنظمة،
وأنَّنا نعيش عىل خريطتها طوع ًا أو كره ًا.
وتفكُّك الروابط والعالقات ،وما سعينا إىل فهم ما نحن فيه إال سبيل لبناء جمتمعات أكثر

كرامة وإنسانية .وحسبنا َّ
وجهة للحضارة الغربية التي هتتم بسؤال
الـم ِّ
أن الدراسات النقدية ُ

اإلنسان ال تعني -بالرضورة -تزكيتنا ألنفسنا؛ فانحطاط اآلخر أخالقي ًا وقيمي ًا ال يعني أنَّنا
بخري ،فكلنا آلدم ،وآدم من تراب ،ووعينا بذواتنا ال يكون بتهافت اآلخر وسقوطه؛ فهو

واحد من ميادين خطابنا ،وقد يعني سقوطه تراجعنا أكثر فأكثر.
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الفصل الثالث:

فلسفة البنية املغلقة وموت اإلنسان

عامر حالسة

(((

مقدمة:

بدأت مشكلة البِنية من اللحظة التي ّ
ختل فيها املتعصبون لآللية املحضة عن اقتفاء أثر

حرك ،وجتسيد نظامه يف العمل األديب .وقد زعم هؤالء َّ
حرك وهديره
الـم ِّ
أن جعجعة ُ
الـم ِّ
ُ

تعصبت هذه الفئة لآللية
مها خري من ألف قصيدة ذاتية ينظمها شاعر رومانيس .وهلذا ،فقد َّ
املحضة ،وأخذت هترول خلف النموذج اللغوي الذي فرضته منهجية علمية قابلة لتجسيد
العلمية التكنولوجية يف جمال العلوم اإلنسانية .

واحلقيقة َّ
أي خطر عىل العلوم اإلنسانية يف هذه املرحلة ،بالرغم من
أن البِنيوية مل ُت ِّثل َّ

تبنّي بعض الدارسني منهجية علمية ُمع َّينة ،وتسخري كل إمكانياهتم لتجسيدها عىل أرض
الواقع .فاملشكلة بدأت حني ّ
ختل ليفي شرتاوس عن قناعته األولية ،وخرج الكان وفوكو

تغيت نظرة هؤالء -بالرغم من
جمرد منهجية علمية؛ إذ َّ
أقره بياجيه من اعتبار البنيوية َّ
عىل ما َّ
اختالف ختصصاهتم -إىل البِنيوية باعتبارهم إ ّياها إيديولوجي ًة وفلسف ًة حتكم الكون واحلياة،

وحمور ًا ارتكازي ًا تدور حوله دواليب احلياة .وهكذا مل تعد البِنيوية منهج ًا علمي ًا هيدف إىل
رصح بياجيه وغريه من البِنيويني يف بداية األمر ،وإنَّام
ّ
تقص أثر اآللة يف العلوم اإلنسانية ،كام َّ
أصبحت فلسفة وإيديولوجية تنطلق من أسبقية النظام عىل املاهية .وتأسيس ًا عىل ذلك ،صار
عوق النظام عىل االشتغال رسطان ًا دخي ً
ال عىل متاسك نظام اجلسم وانسجامه ،جيب
كل ما ُي ِّ

القضاء عليه وإعدامه؛ لكيال يفسد هذا النظام .وعىل هذا ،فقد أصبح التاريخ والذات من
ألدِّ أعداء الفلسفة البِنيوية؛ لعدم مقدرة هذه الفلسفة عىل إخضاعهام لنظام علمي صارم،
((( دكتوراه يف النقد األديب احلديث ،أستاذ النقد األديب احلديث واملعارص يف جامعة ورقلة -اجلزائر .الربيد
اإللكرتوين.ammarhalassa@yahoo.fr :
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العدو األول الذي يعارض حتقيق
وهو ما جعل البِنيوية تنظر إىل العلوم اإلنسانية بوصفها
َّ
علمية النظام البِنيوي املزعوم.

ولذلك ،فال عجب حني نجد شرتاوس خيتار جمتمعات من دون تاريخ؛ ليتمكن من

بلوغ النظام الذي حيكم هذه األساطري ،ويصل إىل النتيجة التي وضعها سلف ًا ،وأكَّد فيها
أنَّه ال أثر للتاريخ يف احلياة البرشية ،وال دور له فيها ،م ِ
ستدالً عىل ذلك باتفاق البرشية -أيام
ُ
حياهتا البدائية -عىل نسخ أساطري ُموافِقة لألساطري التي ن ُِسجت أيام احلضارة والتقدم؛

ما يدل داللة قاطعة عىل َّ
أن نظام ًا خارج الذات والتاريخ قابع يف األنا البرشية ،وأنَّه وحده
الـمؤ ِّثر يف احلياة البرشية .وهذا يثبت َّ
أن التاريخ زيف ال أساس له يف الوجود ،وأنَّه
الف ّعال ُ
قرر فوكو َّأنا خملوق حديث النشأة ،فرض نفسه يف العرص احلديث
من صنيع الذات التي ُي ِّ
إهل ًا جديد ًا ،بدي ً
ال لإلله الذي أعدمه نيتشه.

شك يف َّ
وإذا كانت البِنية سابق ًة اإلنسان ،واملاهية ،والكون ،فال َّ
أن ذلك جيعلها أه ً
ال
ْ
التوجه البِنية
ألن تكون مركز الكون ،واملحور الذي يدور حوله .وهكذا يفرض أتباع هذا
ُّ
بوصفها إهل ًا جديد ًا بدل اإلله الذي فرضته الوجودية .وهلذا ،فقد كان إعدام التاريخ والذات
هو نقطة االتفاق التي اجتمع حوهلا البِنيويون بالرغم من اختالف مشارهبم ،وهي النقطة

نفسها التي جعلت فوكو يتبنّى ما قاله نيتشه يف قتل اإلنسان بالرغم من اختالف فلسفة ٍّ
كل
أن فوكو ي ِ
منهام؛ ذلك َّ
نكر اإلله الذي ثار عليه نيتشه وقتله حني ضاق ذرع ًا بالكنيسة ،ويرى
ُ
َّ
أن اإلله هو الذات التي تر َّبت يف أكناف الفلسفة الوجودية ،فكانت عائق ًا أمام حتقيق العلمية
املنشودة يف العلوم اإلنسانية .

هكذا أعلنت البِنيوية املتأدجلة حرهبا عىل الذاتية املتأهلة يف فلسفة سارتر ،لنجد أنفسنا
يف حرب بني فلسفة و ُأخرى ،ال بني منهجني علميني خمتلفني يف طريقة العمل .وعىل هذا،
فقد كانت املعركة الفلسفية بني سارتر وشرتاوس -يف حقيقتها -حرب ًا بني فلسفة تؤمن

إيامن ًا قاطع ًا باستحالة احلياة من دون ْ
أن تدور يف فلك الذات ،وفلسفة ترى استحالة احلياة

من دون الوقوف عىل النظام الذي حيكمها .وهلذاَّ ،
فإن هذه الفلسفة حكمت -من خالل
إيامهنا الراسخ بأسبقية البِنية ،وهيمنتها عىل احلياة -بوجوب إعدام كل َمن يقف حائ ً
ال دون
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وصول البِنية إىل هدفها املنشود .وهبذا أصبح موت اإلنسان يف ظل الفلسفة البِنيوية حتمية
علمية يقتضيها املنهج العلمي؛ لكي تتمكن البِنية من أداء وظيفتها عىل أكمل وجه.

أوالً :فلسفة موت اإلنسان يف الثقافة الغربية

ال يمكن فصل مشكلة البِنيوية وما آلت إليه من نتائج وخيمة ،أخطرها قتل اإلنسان،
عن املناخ الفكري العام الذي أفرزته الثقافة الغربية منذ اللحظة األُوىل التي أعلنت فيها
"الطالق" مع اهلل ،وهي اللحظة التي سيطرت فيها فلسفة احلداثة عىل أوروبا التي انبهرت
بإنجازات التكنولوجيا ،فاختذهتا إهل ًا من دون اهلل" .هذه احلداثة التي جاءت عرب تاريخ ممتد
ألوروبا ،شاركت أحداثه والدة هذه الظاهرة ،والتي كان من أهم أسباهبا -عىل سبيل املثال

ال احلرص -ظهور االكتشافات العظيمة يف العلوم الطبيعية ،التي يف ضوئها تغريت نظرتنا

رسعت من
للكون وعالقتنا به .والثورة الصناعية التي َّ
حولت النظرية إىل تطبيق وتقنيةَّ ،
(((
إيقاع احلياة ،وأنتجت ظروف ًا وبيئات إنسانية جديدة ،وألغت ودمرت ُأخرى قديمة".
بالرغم من َّ
أن احلداثة ُت ِّثل مفهوم ًا يقتيض اإلجيابية ،والعمل املمنهج عىل إجياد السبل

واملناهج والفلسفات القادرة عىل األخذ بيد اإلنسان إىل َب ِّر األمانَّ ،
فإن ما حدث كان خالف

ذلك متام ًا ،وعىل نقيضه؛ إذ نقلت احلداثة اإلنسان من مرحلة اليقني والطمأنينة إىل مرحلة
فإن احلداثة ال تعدو ْ
والشك .وهبذا املفهومَّ ،
ِّ
أن تكون "حركة ديدهنا التمرد
االضطراب

والثورة عىل كل ما هو متواصل ومألوف وسائد ،سواء من أمر العقيدة  ،أم من غريها من

شؤون احلياة .فال ثوابت هناك ،بل كل يشء متغري ومتقلب ،من عرص إىل عرص .فلكل عرص

تصوره اخلاص عن اإلله والكون واحلياة واإلنسان".
عقيدته وفكره وأخالقه ،ولكل زمن ُّ

(((

وهبذا الفهم ،فقد دخلت احلداثة يف معركة عدائية مع املايض ،وأعلنت القطيعة املعرفية

معه ،بانفعالية هيستريية افقدهتا صواهبا ،وجعلتها تدوس القديم كالثور اهلائج ،بحسب

تعبري عبد العزيز محودة؛ ما جعل املجهود احلداثي ينشغل باهلدم أكثر من انشغاله بالبناءَّ .
"إن
((( اجلودي ،لطفي فكري حممد .نقد خطاب احلداثة ،القاهرة :مؤسسة املختار للنرش والتوزيع ،ط2011 ،1م،
ص.43
((( املرجع السابق ،ص.46
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احلداثة الغربية يف جوهرها ظاهرة تعكس معارضة جدلية ثالثية األبعاد :معارضة للرتاث،

وتصورها لفكرة التقدم،
ومعارضة للثقافة الربجوازية ،بمبادئها العقالنية والنفعية،
ُّ
ومعارضة لذاهتا كتقليد ،أو شكل من أشكال السلطة أو اهليمنة؛ أي َّأنا ال ُت ِّثل انفصاالً عن

املايض ،ورفض ًا ملقاييسه الثابتة ،أو الثورة عىل القيم الربجوازية السائدة فحسب ،بل ُت ِّثل
ثورة دائمة أبدية يف تط ُّلعها املستمر إىل قيم جديدة".

(((

إن اهلدم وحده هو الكفيل بإعطاء احلداثة النضارة واحليوية واالستمرار؛ َّ
َّ
ألن أسهل

يشء يمكن تقريره هو اهلدم .وهلذاَّ ،
فإن احلداثة ال هيمها االنتصار ،بل ال يعنيها أصالً ،وال
تبذل جهد ًا لبلوغه؛ ألنَّه يمنحها حالة من الركود واجلمود ،ويدرجها يف قائمة املايض الذي

تكون احلداثةْ ،
تتجسد
تكوهنا،
وإن شئت قلت معضالت ُّ
ثارت عليه" .من أهم اشرتاطات ُّ
َّ
أن تكافح دائ ًام ،ولك ْن بدون ْ
أن عليها ْ
كام يقول الناقد األمريكي إرفنج هاو -يف َّأن تنترص

إن انتصارها معناه ْ
أن تكافح من أجل أال تنترص؛ إذ َّ
متام ًا ،بل عليها ْ
أن تفقد سمة احلداثة،
وذلك بتكوين أسلوب أو تقليد ثابت هلا ،تلتزم به ،وتسري عليه".

(((

لقد خت َّلت احلداثة عن اسرتاتيجية االنتصار ،ووقفت منها موقف ًا سلبي ًا؛ لتظل دائ ًام

قادرة عىل ممارسة اخللخلة والتفكيك عن طريق اهلدم .ومن َث َّم ،فليس مستغرب ًا ْ
أن خيرج

من رحم احلداثة اسرتاتيجية جديدة ،تتَّخذ من اهلدم منهجية يف مقاربة النصوصَّ .
"إن

التفكيكية املعارصة باعتبارها صيغة لنظرية النص والتحليلُ ،ت ِّرب كل يشء يف التقاليد
والـمؤ ِّلف،
تقريب ًا ،وتُشكِّك يف األفكار املوروثة عن العالمة ،واللغة ،والنص ،والسياق،
ُ

والقارئ ،ودور التاريخ ،وعملية التفسري ،وأشكال الكتابة النقدية .ويف هذا املرشوعَّ ،
فإن

املادي ينهار ليخرج شيئ ًا فظيع ًا".

(((

((( طعمة ،صالح جواد" .الشعر العريب ومفهومه النظري للحداثة" ،جملة فصول ،اهليئة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة ،جملد ،4عدد1984 ،4م ،ص.14
((( املرجع السابق ،ص.14
(((  ، Vincent b .leitch – deconstructive criticismنق ً
ل عن:
 محودة ،عبد العزيز" .املرايا املحدبة" ،عامل املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،عدد ،232سلسلة كتب ثقافية ،أبريل 1998م ،ص.291
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َّ
إن عدم قدرة احلداثة عىل الوقوف عىل قاعدة ثابتة ،واضحة املعامل ،أوقعها يف كثري من

التناقضات التي جعلت العديد من الدارسني يقفون حائرين ْ
-إن مل نقل عاجزين -أمام

فس كثرة تعريفاهتا ،وتنوعها ،واختالف
حتديد َم ْعلم واضح ملفهوم "احلداثة" ،وهذا ما ُي ِّ
مضامينها اختالف ًا ب ِّين ًا يف كثري من األحيان؛ ما أحدث فوىض وتشويش ًا لدى لقارئ يف بحثه

عن معنى ُمدَّ د واضح هلذا املفهوم .

َّ
ولعل هذه الفوىض هي التي جعلت عبد الرمحن القعود حياول -بتساؤله عن فوىض

الطروحات احلداثيةْ -
ربرات التي قد تكون السبب املبارش هلذه الفوىض،
الـم ِّ
أن يبحث عن ُ
قائالًِ :
"ل َ هذا االلتباس واالضطراب والتناقض والغموض يف احلداثة؟ ربام يمكن إرجاعه
إىل جغرافيا احلداثة املرتامية األطراف .فقد خطت هلا رحلة مدائنية متتد من روسيا إىل

الواليات املتحدة األمريكية وأمريكا الالتينية وغريها .كام استوطنت مدن ًا هي بمنزلة مراكز
حداثية ،مثل :باريس ،وبرلني ،ولندن ،وموسكو ،وميالنو ،ونيويورك .وكل هذه املدن

شاركت بفاعلية يف مسار احلداثة وتشكيلها عىل ما هي عليه اآلن .كام صبغت هذا املسار
وهذا التشكيل بيشء من لوهناَّ ،
وغذهتا من ظروفها وخلفياهتا املتنوعة .فهي إذ ًا نتاج متعدد

اللغات ،متعدد األصول ،متنوع اجلذور .وهذا التنوع والتعدد وعدم التجانس أسهم يف
إظهار احلداثة عىل ما هي عليه من تع ُّقد واضطراب وتناقض".

(((

وإذا كانت احلداثة هبذه الصورة من التخ ُّبط وعدم الوضوح والتداخلَّ ،
فإن ذلك
يضعنا -حقيق ًة -أمام طبيعة األزمة التي تعيشها احلداثة الغربية؛ هذه األزمة التي جعلت
احلداثة تنطلق من وضع غري عادي ،للبحث عن وضع عادي مستقر ،ولك َّن فاقد اليشء

ال يعطيه؛ فوضعها غري املستقر ال ينشأ عنه إال وضع غري مستقر .ومن هنا ،نشأت أزمة
عب عنها روبرت كوفر يف دراسة له ،خاطب
اإلنسان يف احلداثة الغربية ،وهي األزمة التي َّ

فيها ُمؤ ِّلف رواية "دون كيشوت" ميجيل سريفانتيس ،قائالً" :لك ْن يا دون ميجيل َّ
إن التفاؤل

((( القعود ،عبد الرمحن حممد" .اإلهبام يف الشعر واحلداثة" ،عامل املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت ،عدد ،279ص.77
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والرباءة وهالة اإلمكانيات التي عشتها قد ج َّفت مجيعها إىل حدٍّ كبري .والكون أخذ يف

اإلطباق علينا من جديد .ونحن مثلك نبدو وكأنَّنا نقف عند حافة هناية عرص ،وعىل أعتاب

عرص آخر .نحن أيض ًا قادنا الن ّقاد واملحللون إىل طريق مسدود .ونحن أيض ًا نعاين من أدب

أن من املفارقات َّ
اإلرهاق برغم َّ
أن أبطالنا مل يعودوا أماديس الذي ال يكل وال يمل ،بل دون
كيشوتات مهزومني ،وبال أمل ،قعيدي الرسير".

(((

يتجل لنا من هذا االعرتاف َّ
ّ
أن األبطال يف رواية عرص األزمة قد ُس ِلبوا أيض ًا
وهكذا

اإلرادة والعزيمة ،ومل يعودوا قادرين عىل التغيري كام يف املايض؛ فقد أصاهبم ما أصاب اإلنسان
املعارص حني ُح ِكم عليه باإلعدام؛ لكيال يرهق الفكر احلداثي يف البحث عن حلول لألزمة
التي أوقعه فيهاَّ .
إن الواقع الذي يتحدث عنه كوفر هو الواقع الذي أوجدته احلداثة البِنيوية
حولت مسار الفلسفة األوروبية من فلسفة الذات إىل فلسفة البِنيةَّ .
"إن الصورة التي
عندما َّ
ُيقدِّ مها لواقع إنسان العرص احلديث بِنيوية ،أو باألحرى حداثية األبعاد .فالبطل اجلديد

يعيش عا َل ًا ج َّفت فيه ينابيع التفاؤل والرباءة ،وتق َّلصت داخله إمكانات اإلنسان التي

وصلت إىل ذروهتا يف سنوات العرص الرومانيس القصرية .وأصبح ذلك اإلنسان الذي يقوم

بصنع عا َله ُم َّمد ًا عند بداية مغلقة وأبدية متشائمة .واألدهى من ذلك َّ
أن ن ّقاده قادوه إىل
طريق مسدود .هذه الصورة هي أبعاد أزمة اإلنسان الغريب يف العرص احلديث".

(((

ولعل البِنية العميقة هلذا النص ت ِ
َّ
ُنذرنا َّ
أن خيوط املوت التي نسجتها احلداثة الغربية

أي حلظة.
بدأت تشتد قبضتها ،وأخذت ُّ
تلف حبلها حول رقبة اإلنسان املعارص لتجذبه يف ِّ

ومن هنا ،يمكننا إدراك طبيعة العالقة بني فكر احلداثة وسلسلة النهايات التي تتالت يف أثناء
هيمنة الفكر احلداثي عىل َ
العال .وهذه النهايات -التي أصبحت أمر ًا الزم ًا -تقتضيها طبيعة

أي فكر ينطلق من مركزية ،أو يستند إىل
الفلسفة احلداثية ،التي تقتيض استحالة التعايش مع ِّ
يقني .وهلذا ،فال عجب ْ
إن وجدنا الفكر احلداثي يتَّخذ من فلسفة نيتشه ُم َّتك ًَأ وسند ًا ،يرجع
الشك ال ُبدَّ ْ
ِّ
متر عرب هذه القناة .
أي مركزية؛ فرحلة االنتقال من اليقني إىل
إليه يف خلخلة ِّ
أن َّ

((( محودة ،املرايا املحدبة ،مرجع سابق ،ص.65
((( املرجع السابق ،ص.66
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َّ
إن "أخطر األفكار الفلسفية التي أ َّثرت منذ بداية العرص الذهبي للفلسفة يف القرن

ِّ
الشك تلك ،من جدل بدأ بامدية جون لوك ،ومثالية
التاسع عرش ...هي ما ترتَّب عىل رحلة

إيامنويل كانط .وهو ٌّ
شك يشرتكان فيه برغم التضاد املبدئي بني املدرستني .لقد أ َّدت رحلة
ِّ
الشك هذه إىل ظهور ثنائية جديدة ،مل يعرفها اإلنسان يف عصور التوحد بني ما هو فيزيقي،

وما هو ميتافيزيقي ،بني أشياء وأدوات التعبري عنها .ونعني هبا ثنائية الداخل واخلارج؛ أي

َ
القول بوجود َ
وعال داخيل حيتوي هو
عال خارجي يرى املنادون بحقيقته أنَّه مصدر املعرفة،
ُّ
الشك مركز ًا وركن ًا
فقط عىل النموذج أو النامذج العليا للمعرفة اإلنسانية (((".وهكذا أصبح
ركين ًاُ ،يم ِّيز احلداثة ،ويصبغها بصبغته .

البي بني اسرتاتيجية التفكيك ومنهجية البِنيويةَّ ،
فإن احلداثة قد
وبالرغم من االختالف ِّ

مجعت بينهام يف انطالق ٍّ
فمم ال َّ
ِّ
شك فيه "ابتعاد التفكيكية عن البنيوية،
كل منهام من
الشك؛ ّ
ألي نص ،يف حني َّ
أن األُوىل ترى النص يضم أبنية
حيث تؤمن هذه األخرية ببِنية مركزية ِّ

متنوعة ومتعددة ،وهو الذي يفكك نفسه بنفسه( .ومع ذلك) فرؤية التفكيكية تنطلق من
َّ
ِّ
الشك الفلسفي نقد ًا إىل
الشك .وقد ترجم التفكيكيون هذا
موقف فلسفي مبدئي قائم عىل
رفض التقاليد ،رفض القراءات املعتمدة ،رفض النظام والسلطة من ناحية املبدأ".

(((

لقد م َّثل قرار نيتشه نقطة مفصلية حاسمة ،م ِ
ؤذن ًة بانتهاء عهد اليقني ،وم ِ
علن ًة بداية
ُ
ُ

ِّ
الشك الذي طال كل يشء ،بام يف ذلك اإلنسان نفسه .وقد اتسم هذا العرص بموضة
عرص
ُوزعه َي ْمن ًة و َي ْسةً ،حتى أصبح حديث النهايات هو
إعالن املوت ،التي راحت احلداثة ت ِّ
السمة التي تطبع فكر احلداثة ،وأصبح املوت شيئ ًا يشتهى ،وصار أشبه بباقة ورد هتدهيا إىل

ّ
حتول املوت يف فكر احلداثة إىل
األصدقاء
واخللن ،وحديث ًا هيتم به العلامء والدارسون .لقد َّ

غريزة تشتهى كغريها من الغرائز التي يندفع نحوها اإلنسان حتت تأثري هذه الغريزة ،كام
ٍ
برغبة؛ تلبي ًة ملتطلبات هذه الغريزة،
يندفع يف بقية الغرائز ،فأصبح شهو ًة يقبل عليها اإلنسان

عىل غرار ما نجد عند سيجموند فرويد الذي "نرش كتابني" :مستقبل وهم" ،"1927 /قلق
((( املرجع السابق ،ص.69
((( اجلودي ،نقد خطاب احلداثة ،مرجع سابق ،ص.142
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يف احلضارة ،"1930 /وفيهام أبدى تشاؤمه من مستقبل احلضارة الغربية ،وراح يتحدث

عن غريزة املوت التي تسكن يف أعامق اإلنسان ،فرد ًا كان أم مجاعات ،وتدفعه ْ
ألن يشتهي

االنتحار أو التدمري الذايت اشتها ًء".

(((

ولـم أصبح اشتهاء املوت ُمنْ َي ًة يطلبها الناس للوفاء بحاجات غرائزهم ،فإنَّه مل يعد
ّ

شبح ًا خميف ًا تقشعر لذكره األبدان ،بل أصبح يف فكر احلداثة شيئ ًا ُيشتهى ،وأخذ الناس
يقبلون عليه بمختلف الطرائق والصور .وهلذا ،فقد ارتبط حديث املوت والنهايات باحلداثة

الغربية؛ إذ أصبح الغرب ُيم ِّثل "املجال الفكري والثقايف ملا يتداول اليوم من حديث حول

النهايات؛ هناية اإلله ،هناية اإلنسان ،هناية التاريخ ،هناية اجلغرافيا ،هناية الفلسفة ،هناية

درس ،هناية اإليديولوجيا ،هناية اليوتوبيا،
الـم ِّ
املثقف ،هناية الكتاب ،هناية املكتبة ،هناية ُ
شك َّ
هناية األدب املقارن ،هناية الذاكرة ،هناية املعجم الورقي .وال َّ
أن تواتر هذه الظاهرة
وثيق الصلة بطبيعة الثقافة األوروبية".

(((

َّ
إن حديث النهايات الذي احتفت به احلداثة الغربية هل ُ َو حديث يعكس املناخ الفكري
الذي تعيشه أوروبا ،ويربز ِع َظم األزمة الفكرية التي تعانيها احلضارة الغربية؛ ما ُي ْؤ ِذن
بعجزها ،ووصوهلا إىل طريق مسدود .وهي بذلك تعلن عن بداية اخلطوات األُوىل نحو

االنسحاب من ريادة َ
العال ،واعرتافها الرصيح بعدم قدرهتا عىل اإلجابة عن أسئلة اإلنسان

األبدية ".إذ ًا ،فحديث النهايات تعبري عن مأزق احلداثة ،وتوصيف واقعي حلضارة

وجربت كل احتامالهتا ،فأعلنت هنايتها .فمصطلحات
استنفدت مجيع طاقاهتا وإمكاناهتاَّ ،
هناية الفلسفة ،أو هناية التاريخ ،أو غريها من املصطلحات التي صكَّها الغرب ،جاءت تعبري ًا

عن أزمة اإلشباع العقيل واملادي ،وعدم التسليم بالثوابت ،أو الرموز ،أو األصنام".

(((

((( صالح ،هاشم" .الفلسفة يف ختام هذا القرن :تيارات وشخصيات" ،جملة البحرين الثقافية ،املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،البحرين ،عدد ،23يناير 2003م ،ص.72
((( زرفاوي ،عمر" .الكتابة الزرقاء :مدخل إىل األدب التفاعيل" ،كتاب جملة الرافد ،دائرة الثقافة واإلعالم،
الشارقة ،عدد2013 ،56م ،ص.19
((( مصطفى ،مهدي" .هناية الفلسفة :من مغامرة العقل األوىل إىل إيديولوجيات املستقبل" ،جملة القاهرة،
اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،عدد ،161أبريل 1996م ،ص.9-8
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إذن ،توجد عالقة تبادلية بني فشل احلداثة يف ِّ
حل مشكلة اإلنسان وخطاب النهايات
الذي افتتحه نيتشه ،والذي مل ِ
يدر أنَّه بإعالنه هذا يكون قد و َّقع شهادة وفاته التي سيخرجها

فوكو للناس فيام بعدُ  .وقد فطن تلميذه جول دي غولتييه إىل َّ
أن ما قاله أستاذه يعني -يف

جانب من جوانبه -موت اإلنسان .ولكن ،أال يعني موت اإلله موت اإلنسان؟ "لقد وجد هذا

السؤال َمن يطرحه منذ أواخر القرن التاسع عرش .ففي عام 1892م كتب جول دي غولتييه،

وكان تلميذ ًا فرنسي ًا لنيتشه يف كتابه "البوفارية" ،قائالًَّ :
"إن األنا الذي ما هو إال حمض عنوان

جمرد ،كاحلارضة أو الدولة ،مأخوذ هنا عىل أنَّه كائن حمبو بوحدة فعلية" .إذن،
عام ،حمض مت ُّثل َّ
فليست قيم احلرية أو احلقيقة هي وحدها الومهية يف نظره ،وإنَّام األنا نفسه َو ْهم".

(((

أن نيتشه هو الذي هداه إىل الفلسفة الصحيحة ،فال غرو ْ
وإذا كان غولتييه يعتقد َّ
أن

بأي وهم" .فمع
الـمتي ِّقظ فكره ،الذي ال يريد االنخداع ِّ
يرى فيه املثال األعىل للفيلسوف ُ
تم نزع الغالف األسطوري عن صورة اإلنسان األخالقية وامليتافيزيقية ،التي رسمتها
نيتشه َّ

ألف سنة من األكاذيب واألضاليل؛ أكاذيب املذهب العقالين اإلغريقي ،وأضاليل املذهب

تم نزعه عن صورة اإلنسان أسري األساطري التي نسجها بنفسه؛
الصويف اليهودي املسيحيَّ .
اإلنسان الصانع ألوهام معيارية".

(((

ثاني ًا :من موت اإلله إىل تأليه البِنية

لقد ترك موت اإلله يف الثقافة الغربية خوا ًء كبري ًا ،وفراغ ًا ال مثيل له؛ ما جعلها تسارع

اهلوة السحيقة" .فمنذ أعلن نيتشه موت
إىل البحث عن البديل ،وحتث اخلطى لردم هذه َّ

اإلله ،واإلنسان احلديث يشعر بخواء يف قلب ثقافته .وقد أطلق الفيلسوف الوجودي سارتر
عىل هذه احلالة اسم اخلواء أو الثقب الذي أحدثه غياب اإلله يف الوعي البرشي((( ".ويف ظل

هذا اخلواء ،استعذبت احلداثة تغيري اآلهلة واستبداهلا كام تستبدل أثواهبا ،وأصبحت اآلهلة

((( غارودي ،روجيه .البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،ترمجة :جورج طرابييش ،بريوت :دار الطليعة ،ط،2
1981م ،ص.6
((( املرجع السابق ،ص.8
((( قانصوه ،وجيه 11" .أيلول عودة األصولية أم هنايتها" ،جملة املنطق اجلديد ،مؤسسة الفالح ،بريوت،
عدد2002 ،4م ،ص.17
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ّ
التخل عنها ،وتغيريها ،واإلتيان بأثواب جديدة.
تشيخ وتبىل كام تبىل األثواب؛ ما أوجب
وبذلك تصدق مقولة دوركايم حني أكَّد َّ
"أن اآلهلة تشيخ وهترم أو متوت .ولك ْن هناك آهلة
(((
ُأخرى مل تولد بعدُ ".

فام حدث يف أوروبا بعد ذلك اخلواء الذي أحدثه انسحاب إله الكنيسة من حياة
الناس ،هو دخول أوروبا يف محلة حممومة لتنصيب آهلة ،واإلطاحة ُبأخرى ،حتى صارت

هذه العملية عاد ًة تفتخر هبا احلداثة الغربية ،و َت ُعدُّ ها من أعظم إنجازاهتا" .فالغرب ومنذ
القرون الوسطى وهو ينصب اآلهلة ،ويعلن موهتا .من الكتاب املقدس إىل الطبيعة إىل العقل
ثم العقل الرقمي .انتهت مركزية اإلنسان البرشي لتبدأ ُأخرى ،هي
البرشي فالالعقلَّ ،

مركزية اإلنسان السيبورغ".

(((

فجر الثورة الصناعية،
ومن هذا املنطلق ،اختارت احلداثة -يف بداية أمرها -العلم الذي َّ

وأحدث النقلة النوعية يف حياة البرش ،وأغرق الدنيا بمظاهر احلياة املادية املختلفة ،واستطاع
أن يقنع الناس يف أوروبا -وبخاصة يف جو اخلواء الذي أرشنا إليهْ -
بطريقة أو ُأخرى ْ
أن
ال إله ،واحلياة مادة؛ ما جعل الناس ُيع ِّظمون قيمة اإلنجازات العلمية ،ويرفعون شأهنا إىل

درجة التقديسَّ .
"إن املناخ الفكري اجلديد الذي قام عىل نبذ اخلرافة والتفكري الغيبي واحلق

اإلهلي للملوك يف هناية املطاف ،خلق اجتاه ًا جديد ًا يشجع عىل التفكري العلمي الذي يستند
إىل املنطق من ناحية ،والتجريب من ناحية ُأخرى .معنى هذا َّ
أن الثنائية التي تواجهنا يف

العرص احلديث وحتى اليوم ،وسوف تظل معنا وألجيال قادمة .ونقصد هبا ثنائية التجريب
العلمي ،واإلمكانات الالحمدودة للعقل البرشي ،بدأت متزامنة يف عرص النهضة".

(((

لقد فرضت اآللة نفسها -بوصفها إنتاج ًا تكنولوجي ًا علمي ًا -عىل الفكر البِنيوي؛

ُب ْغية مت ُّثلها ،والبحث عن نموذج مماثل للنظام الذي حيكمها يف العلوم اإلنسانية" .لقد دفع
((( املرجع السابق ،ص.13
((( زرفاوي ،الكتابة الزرقاء ،مرجع سابق ،ص .25السيبورغ" :سايبورغ  "cyborgوهي كلمة خمترصة
ملصطلح كائن سيرباين  ،"cybernetic" organismإشار ًة إىل الكائنات التي متتلك أجزا ًء عضوية وأخرى
بيوميكاترونيك (أي دمج عنارص ميكانيكية وأخرى إلكرتونية وثالثة حيوية).
((( محودة ،املرايا املحدبة ،مرجع سابق ،ص.92
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انبهار الشكليني بإنجازات العلم والتكنولوجيا إىل تبنّي صورة اآللة كمدخل لتحليل النص

يف حماولة الكتشاف العالقات بني مكوناته ،وحماولة اكتشاف املبادئ العامة التي حتكم
االستخدام األديب للغة يف نظام اجلملة ،يف البِنى الروائية واالستبداالت الشعرية (((".وهكذا
حتولت اآللة يف الفكر البِنيوي من جمرد وسيلة ُأ ِ
حتول إىل
نجزت لتحقيق الرفاهية إىل هاجس َّ
َّ
َّ
هوس ،جعل الناس ُيع ِّظمون شأن هذا النموذج اآليل إىل درجة التقديس ،ليكون اإلله الذي
سيتحول البِنيويون بمقتضاه من باحثني علميني ينشدون النظام يف البِنية اللغوية إىل ُركَّع
َّ
ُس َّجد خلف النظام اللغوي .وهكذا أصبحت اآللة هي اإلله يف املنظور البِنيوي؛ اإلله الذي
ُيع َبد ،والنموذج الذي يقتدى به.

وقد ترتَّب عىل هذا املعتقد ْ
أن يدخل البِنيويون يف محلة حممومة مسعورة ،لتحويل

العمل األديب إىل ورشة صناعية ختضع ألنظمة دقيقة ،ومراقبة صارمة؛ إذ َّبرر الشاعر وليام

كارلوس وليامز -مثالً -حتويل القصيدة إىل النموذج اآليل املحض ،بعيد ًا عن العواطف

والذاتية ،بقوله" :دعونا نُقدِّ م ترصحيني جريئني :اآللة ال تعرف العاطفة ،والقصيدة آلة

صغرية مصنوعة من الكلامت .وحينام أقول َّ
إن القصيدة ال تعرف العاطفة ،فإنَّني أقصد أنَّه
كام يف اآللة -ال يوجد جزء زائد ،ال يوجد شعر متميز دون شكل مستحدَ ث؛ َّألن األعامل
األدبية ُت ِّقق معناها الدقيق عن طريق الشكل ،وهي يف ذلك تشبه اآللة إىل أقىص درجة".

(((

لقد كانت فكرة الكهربة ،وهي الشعار الذي أطلقه لينني لتحديث روسيا ،احللم الذي
عمل البِنيويون الشكليون كل ما يف وسعهم لتحقيقه من خالل حتويل العلوم اإلنسانية إىل علوم

جتريبية ،حيكمها نفس القانون الذي حيكم اآللة .وقد َّ
سخر شلوفيسكي ومايكوفيسكي كل ما
وقوة إلبعاد العلوم اإلنسانية عن اإلنسان نفسه" .فقد حاول هذان البِنيويان
يملكان من جهد َّ

يف حقيقة األمر استخدام املنهج الشكيل اجلديد لتحقيق معادلة لينني الشهرية َّ
بأن :االشرتاكية
= احلكومة  +الكهربةَّ ...
إن محاسهم للعلمية والعلامنية مل يكن أقل من محاس البلشفيني
لتحديث روسيا ،عن طريق األخذ باالكتشافات العلمية والتطبيقات التكنولوجية".

((( املرجع السابق ،ص.184
((( املرجع السابق ،ص.123
((( املرجع السابق ،ص.122
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(((

وانطالق ًا من هذه النظرة التقديسية لعمل اآللة يف النص األديب ،فقد كان العثور
يتبي لنا ارتباط البِنيوية يف كل
عىل النموذج اللغوي ُلقية فريدة منقطعة النظري .ومن هناَّ ،

توجهاهتا بالنموذج اللغوي .وليس غريب ًا ْ
يتحول النموذج اللغوي عند البِنيويني هو
أن
َّ
ُّ
يتصور َّ
أن
اآلخر إىل إله .وعىل هذا األساس كانت انتقادات تروتسكي للبِنيويني؛ إذ مل يكن
َّ
احتفاءهم الشديد بالنموذج اللغوي ،وجرهيم املحموم خلف املوضوعية العلمية ،سيفيض

هبم إىل تأليه هذا النظام ،وقد خ ُلص "إىل َّ
أن املوضوعية التي يسعى الشكالنيون إىل بلوغها،
تؤدي هبم إىل تأليه الكلمة".

(((

أ ّما غارودي فحاول ْ
أن جييبنا عن األسئلة املهمة اآلتية :ملاذا احتفى البِنيويون بالنموذج

اللغوي حتديد ًا؟ ملاذا عَدّ وه ُلقية فريدة؟ ملاذا وصل هبم تفضيل النموذج اللغوي إىل درجة
التأليه؟ لقد عزا غارودي ذلك إىل ما "توصلت إليه األلسنية قبل سائر العلوم األُخرى ،إىل
بلوغ ٍ
دقة تُشبِه دقة العلوم اإلنسانية .فقد حازت عىل موضوعية حقيقية من خالل ليفي

شرتاوس يف األنثروبولوجيا البنائية".

(((

َّ
إن العلمية املنشودة تعامل العلوم اإلنسانية برصامة متناهية ال تقل عن مثيالهتا يف
العلوم األُخرى ،لتكون جنب ًا إىل جنب بجوار الرياضيات والفيزياء" .توصلت األلسنية إىل

درجة من التقعيد مماثلة لتلك التي بلغتها علوم الطبيعة .وبذلك استحقت اسم العلم ،بعد

ْ
أن باتت قادرة عىل بناء نامذج متالمحة وناجعة ملوضوع دراستها .وذلكم هو تعريف العلم
بالذات (((".لقد أرادت البِنيوية باكتشافها هذه اإلمكانات الكبرية للسانيات ْ
أن تعيد فتح

العلوم اإلنسانية ،وتغيري مسارها ،ونقلها من جماهلا غري العلمي الذي كان يربطها باخلرافة
واخليال إىل املجال العلمي الذي ُيقدِّ م املخرتعات العملية املادية واملحسوسة؛ فهي تريد

أن جتعل العلوم اإلنسانية مماثلة ملا تُقدِّ مه العلوم التجريبية لإلنسانية من عطاءَّ .
ْ
"إن ما يريد
((( تاوريرت ،بشري .حمارضات يف مناهج النقد األديب املعارص ،قسنطينة :دار الفجر للطباعة والنرش ،ط،1
2006م ،ص.77
((( غارودي ،البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.21
((( املرجع السابق ،ص.21
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البِنيويون حتقيقه رصاحة ودون مواربة ،هو التقنني لإلبداع .فاحلديث عن البِنى الصغرى
والبِنى الكربى واألنساق العامة ،وحماولة إعادة ترتيب الوحدات املكونة للقصيدة كام يفعل

أبو ديب ...كل هذا يعني حماولة حتقيق تقنني اإلبداع .أليس هذا ما حيدث يف جمال العلوم
ِ
العال التجريبي .وهنا تكمن خطورة
التجريبية؟ والناقد البِنيوي يرى أنَّه ليس أدنى من

املرشوع البِنيوي".

(((

إن الغاية القصوى التي يريد ْ
َّ
أن يصل إليها الدارس البِنيوي هي تقديم مقاربات يف العلوم
اإلنسانية ،تُشبِه متام ًا تلك التي يقدِّ مها ِ
عال الرياضيات والفيزياءْ ،
إن مل تكن مساوية هلا .وال
ُ
ٍ
عندئذ ْ
أن يقتبس معادالت العلوم التجريبية ،ورسومها ،وطريقة تفكريها؛ فاملهم هو
مانع

الوصول إىل مرحلة إدراج العلوم اإلنسانية يف قائمة واحدة مع العلوم التجريبية .ليس هذا

فحسب ،بل إنَّه يطمح إىل عمل مقاربات يف العلوم اإلنسانية تفوق مثيالهتا يف الرياضيات
وبقية العلوم التجريبية من حيث الدقة والعلمية ،كام يشري إىل ذلك غرانجر" .فلقد أقامت يف

الوقت نفسه الربهان كام َّنوه بذلك غرانجر عىل َّ
أن الرياضيات ليست النمط الوحيد للتقعيد

والتبدية .وعىل َّ
أن العلوم اإلنسانية قد تساعد عىل اكتشاف نامذج جديدة مغايرة لتلك التي

عو َدنا عليها علم احلساب ،لكنَّها ال تقل عنه دقة ،وتؤدي الوظائف ذاهتا".
َّ

(((

ومل يكن بمقدور العلوم اإلنسانية ْ
أن تصل إىل مرتبة العلوم التجريبية أو تفوقها إال

بوجود نموذج إنساين متميز ،يتسم بالعلمية املحضة .وقد بذل (اللينيون) كل ما يف وسعهم،
وبحثوا يف مجيع معارفهم؛ للعثور عىل هذا النموذج ،فوجدوا ضالتهم يف علم واحد ،هو
إن عثر عليه البِنيويون حتى كان قبلتهم التي قصدها اجلميع من دون ْ
علم اللسان .وما ْ
أن

يتخ َّلف عنها أحد ،عىل الرغم من اختالف مشارهبم" .وإذا كان ليفي شرتاوس قد ا َّتك ََأ

عىل عطاءات اإلرث اللساين يف صورته اجلاكبسونيةَّ ،
ينج من
فإن جاكبسون هو اآلخر مل ُ

األثر اللساين السوسريي ،مثله يف ذلك مثل روالن بارت .فقد استثمر حديث سوسري يف
((( محودة ،املرايا املحدبة ،مرجع سابق ،ص.51
((( غارودي ،البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.23-22
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العالقات التبادلية والتتابعية .وقد ّ
جتل ذلك يف موقف جاكبسون من احلبسة ،ويف رأيه يف

ثم يستعملها روالن بارت يف تصنيف أنظمة امللبس واملأكل .وقد
قطبي االستعارة والكنايةَّ .
وجد فيهام الكان أفضل وسيلة للتمييز بني الرغبة واحلاجة".

(((

لقد أصبح تبنّي النموذج اللغوي يف خمتلف فروع العلوم اإلنسانية غاي ًة وطموح ًا،

يلهث خلفه كل البِنيويني ،وهو عندهم عالمة دالة جتعل صاحبها أه ً
ال ليدرج يف سجل
الثوريني واحلداثيني" .ولقد كان اعتامد العلوم اإلنسانية منذ حوايل منتصف القرن العرشين

عىل الكشوفات األلسنية ،وبخاصة اعتامد النموذج اللغوي يف اجلملة ،مقياس ًا لكشف بِنية

تلك العلوم ووصفها ثورة َّاتذت سمة املوضوعية".

(((

والسؤال الذي قد َي ِرد إىل الذهن ،هو :كيف استطاع النموذج اللغوي إجياد النموذج

اآليل الذي يريض طموح البِنيويني ،وجيد هلم نموذج ًا عىل مقاسهمُ ،يقدِّ م علوم ًا إنساني ًة من

دون إنسان؟ لقد كان سوسري من خالل ثنائياته س ّباق ًا لوضع معامل هذا النموذج ،وكان من
وألح عليها ،ثنائية التعاقبي والتزامنيُ ،مقدِّ م ًا التزامني ،و ُم ِربز ًا
أبرز الثنائيات التي قدَّ مها
َّ
أمهيته وقيمته .ومن هناَّ ،
جمرد
"فإن التمييز الذي تقيمه البِنيوية بني التزامن والتعاقب ليس َّ

فاصل بني حدث جيري يف سياق ال زمن له ،أو حدث مكثف يف اللحظة الراهنة ،وحدث

يف سياق ترتيبي زمني .فالتزامن يعني أوالً :تعطيل املمكنات التي ختتبئ يف حلم اليشء،

واالكتفاء بلحظة السكون احليادي ،حيث تستدعي اآلن اهلنا .ثاني ًا :حتويل احلركة إىل تعاقب
من السكونات؛ َّ
ألن التقاطع الذي تضعه البِنيوية بني التزامن والتعاقب يقوم عىل أساس

القيام بأحدمها دون اآلخر ...حيث جيد الباحث نفسه ملزم ًا باالختيار التباديل ،فإ ّما ْ
أن
يدرس موضوعها تزامني ًا أو تعاقبي ًا ،وال يمكن اإلمساك هبام مع ًا يف يد واحدة".

(((

((( تاوريرت ،حمارضات يف مناهج النقد األديب املعارص ،مرجع سابق ،ص.31
((( إبراهيم ،عبد اهلل .معرفة اآلخر ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط1996 ،2م ،ص.20
((( املرجع السابق ،ص.64-63
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ثالث ًا :البِنيوية وقتل الذات

بدأ هذا املفهوم يتبلور يف الفكر البِنيوي ،من اللحظة التي وضع فيها دي سوسري

ثنائياته؛ ذلك َّ
جمرد حديث للتمييز بني نوعني من
أن حديثه عن التعاقب والتزامن مل يكن َّ
الدراسة :دراسة داخل التعاقب التارخيي ،ودراسة خارجه ،وإنَّام كان تركيزه عىل التزامن
بقصد إبعاد الذات قبل كل يشء" .فإذا كان التعاقب يعني وجود ذات شاهدة عىل جمرى
التغيري واالنتقال بالظاهرة من حال إىل حال ،بل قد تتدخل الذات يف هذا االنتقالَّ ،
فإن

التزامن هو منطق تغييب الذات .أو بعبارة أدق منطق املقوالت املتعالية بال ذات ،أو منطق

املؤسسة االجتامعية التي ختلق نظامها دون ْ
أن حتيل إىل ذات (((".وهكذا أصبحت بِنيات

َ
بالعال اخلارجي الذي أنشأهاُ ،م ِّقق ًة عا َلها
النص -عن طريق التزامن -مبتورة الصلة
َ
العال اخلارجي الذي كان يأرسها ،وال يسمح هلا ْ
ُعب
اخلاص الذي ُي ِّلصها من ِر ْبقة
أن ت ِّ
ضخم من خالهلا ذاتهَّ .
سخرها ل ُي ِّ
عن ذاهتا ،وإنَّام ُي ِّ
"إن الرؤية الشكلية هبذا املفهوم تستبدل

جمرد بِنيات غري دالة ،يمكن ْ
أن تيضء
بالتعاقب التزامن ،الذي يصبح معه النص األديب َّ

نفسها بنفسها".

(((

ولكي تكون البِنيات هي الفاعلة القادرة عىل ْ
ُعب بنفسها عن نفسها ،ويكون حق ًا ال
أن ت ِّ
أن تضحي بالذات الفاعلة الـم ِ
يشء خارج النص؛ كان لزام ًا عىل البِنيوية ْ
نشئة للنص .ومن
ُ
هنا ،جاءت فكرة قتل املؤلف التي اشت ُِهر هبا روالن بارت .إذن ،فالذات ُت ِّثل عائق ًا حقيقي ًا
ألنا تقف سدّ ًا يمنع البِنى اللغوية ْ
أن تكون هي الفاعل احلقيقي يف تكوين
عند البِنيويني؛ َّ

ُلمة النص" .ومن هنا ،يلغي هذا النقد الفاعلية اإلبداعية ،ليصري فاعل النص هو البِنيات
الشكلية الداخلية ،وليس اإلنسان واملجتمع والتاريخ .ويغيب اإلنسان ،ويستحرض مكانه

أي محوالت ُمع َّينة".
النسق كلعبة بِنيوية فارغة ال حتمل َّ

(((

((( املرجع السابق ،ص .64
((( تاوريرت ،حمارضات يف مناهج النقد األديب املعارص ،مرجع سابق ،ص.78
((( املرجع السابق ،ص.78
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الـمتم ِّثل يف كوهنا
تعمد البِنيويني إبعاد الذات ،وجتميد دورها ُ
يتبي لنا بوضوح ُّ
وهكذا َّ

أداة فاعلة ومركزية يف هذا الوجود ،انطالق ًا من اعتقادهم َّأنا تقف عائق ًا أمام حتقيق العلمية

املنشودة؛ وذلك لتش ُّبعها املفرط بالقيم واملبادئ األخالقية ،وعدم قابليتها للضبط والقياس،
أخذ طابع العلميةَّ .
ثم استحالة قدرهتا ْ
"إن رفض البِنيويني ملفهوم الذات الديكارتية يرجع
َّ

ِّ
الشك
بالدرجة األُوىل إىل املنهج العلمي التجريبي الذي تبنّوه منذ البداية .فبعد فرتة
الوجودي جاءت البِنيوية لتعيد الثقة يف املنهج التجريبي الذي يسمح بإعامل العقل يف غيبة
الذات التي ال ختضع يف نشاطها ملبادئ القياس التجريبيَّ ...
إن الرتكيز عىل اللغة يضعهم يف

أقرب نقطة من العلمية ،حيث َّ
إن اللغة يمكن مالحظتها علن ًا ،وقياسها باملعايري التجريبية.
(((
َّ
إن جتريبية البِنيوية ال تعترب نتيج ًة بل سبب ًا لرفضهم املبدئي للذات الديكارتية".
وتأسيس ًا عىل ذلك ،فقد كان املرشوع البِنيوي هو أكثر املرشوعات عدا ًء للذات؛ إذ

أي منفذ أو ُمتن َّفس للذات ،يمكنها
بنى فلسفة قائمة بذاهتا ،يقتل فيها اإلنسان؛ حتى ال يدع َّ

التن ُّفس من خالله؛ لكيال تفسد عليه العلمية التي ترفعه إىل مصاف العلوم التجريبيةُ ،
وتكِّنه
من التأسيس ملنهج جديد يف العلوم اإلنسانية ،يستمد منهجيته من النموذج اللغوي ،بعيد ًا

عن الذات .وبذلك يصبح يف اإلمكان التأسيس لعلوم اإلنسان من دون إنسان" .أعدى
أعداء الذات يتم َّثل يف جوهر املرشوع البِنيوي نفسه ،الذي ال يرى فقط َّ
أن النسق اللغوي

هو أساس التحليل البِنيوي ،بل َّ
إن النسق يسبق اللغة .وإذا كان للذات وجود يف املرشوع
ُكوهنا اللغة وتُشكِّلها ،وليست الذات بمفهوم كانط أو ديكارت.
فإنا الذات التي ت ِّ
البِنيويَّ ،
إن أقوى الروابط وأوضحها بني ما بعد البِنيوية والبِنيوية ،هي اتفاقهام عىل َّ
َّ
أن الذات ليست

كيان ًا ديكاريت املالمح ،لكنَّها تتشكّل ،وهذا التشكيل يكون عن طريق اللغة وداخلها".

(((

فرغ من الذات ،الذي يمكن ْ
َّ
أن
الـم َّ
إن النموذج الذي تبحث عنه البِنيوية هو اخلطاب ُ

تنشئه اآللة التي تصنعها العلوم التجريبية؛ لذاَّ ،
ُسوق له البنيوية هو
فإن هذا اخلطاب الذي ت ِّ
((( محودة ،املرايا املحدبة ،مرجع سابق ،ص.163
((( املرجع السابق ،ص.215-214
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يتوجس منه خيف ًة
دعوة رصحية الستبدال اآللة التكنولوجية باإلنسان ،وهذا ما كان فوكوياما َّ

"ي ِّذر وهو بصدد مراجعة أطروحته القديمة ،والتأسيس لألطروحة اجلديدة ،من
حني كان ُ

القضاء عىل اإلنسان ،وهناية التاريخ البرشي ،وبداية تاريخ جديد ملا بعد اإلنسانية".

(((

لقد رأى فوكوياما يف التكنولوجيا اخلطر الداهم الذي ُيدِّ د وجود اجلنس البرشي عىل
هذه األرض؛ ألنا ال تقتل اإلنسان بأسلحتها احلربية املدمرة فحسب ،بل ت ِ
ُزاحه ،وتفرض
َّ
نفسها بدي ً
ال عنه يف مرحلة ما بعد اإلنسان .وهلذا ،فقد كان الكتاب اجلديد الذي قدَّ م فيه

فوكوياما مراجعاته هو حتذير رصيح من خطر هذه التكنولوجيا ،التي تُقدِّ م اآلن نفسها بدي ً
ال
أن ُأ ِّبي َّ
لإلنسان؛ إذ قال يف مقدمة كتابه" :اهلدف من هذا الكتاب هو ْ
أن هكسيل كان عىل حق

أن أخطر ما ُتدِّ دنا به البيوتكنولوجيا املعارصة ،هو احتامل ْ
َّ
ُغي الطبيعة البرشية ،ومن َث َّم
أن ت ِّ

تدفع بنا إىل ما بعد البرشية من التاريخ".

(((

َّ
إن ارتباط البِنيوية بالعلوم التجريبية انطالق ًا من عقدة النقص التي تعانيها ،والتي

تتم َّثل يف عقدة الشعور بالنقص؛ جعلها تتبنّى أفكار املنهج التجريبي بوصفها ُم َس َّلمة
غري قابلة للدراسة والنقاش؛ ما جعلها تناقض ذاهتا بذاهتا؛ إذ َّإنا تعادي اإلنسان وهي

حاملة لواء علومه .وإذا كانت العلوم التجريبية تعادي الذاتَّ ،
فإن مر َّد ذلك هو إىل طبيعة
البحث خاصتها التي تتطلب إبعاد الذاتية .وبينام ُت ِّثل دراسة هذه الذاتية املهمة األُوىل
للعلوم اإلنسانيةَّ ،
فإن العلوم اإلنسانية يف املرشوع البِنيوي تعادي الذاتية؛ اقتفا ًء ألثر
العلوم التجريبية ،وما َد َر ْت َّ
أن هذه العلوم هي من ألدِّ أعداء الذات" .أخطر أعداء الذات

داخل املرشوع البِنيوي ،بل أخطر أعداء املرشوع البِنيوي ذاته هو املنهج التجريبي بجربيته
اجلديدة؛ جربية ُيم ِّثل العلم أحد طرفيها ،بينام ُت ِّثل جربية البِنى اللغوية واألنساق العامة

طرفها الثاين".

(((

((( زرفاوي ،الكتابة الزرقاء ،مرجع سابق ،ص.44
((( فوكوياما ،فرانسيس .هناية اإلنسان ،ترمجة :أمحد مستجري ،القاهرة :إصدارات سطور ،ط2002 ،1م،
ص.13
((( محودة ،املرايا املحدبة ،مرجع سابق ،ص.217
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توسمت يف اخلضوع
فإذا كانت البِنيوية تعادي الذات إلرضاء املنهج التجريبي ،الذي َّ

رسخته الذاتية يف العلوم اإلنسانية؛
له حتقيق العلمية املنشودة ،التي ست ِّ
ُقوم االعوجاج الذي َّ
َّ
التف حوهلا ُج ُّل البِنيويني عىل اختالف مشارهبم .و"ما
فإن هذه املعاداة م َّثلت نقطة اتفاق َّ

هيمنا هنا َّ
أن البِنيويني ،ومن بينهم بارت والكان وفوكو ،يتفقون عىل كبت الذات وتفتيتها.
َّ
إن إمجاع البِنيويني عىل كبت الذات ،أو اهلروب منها ،أو حتى تفتيتها ،مل ينشأ من فراغ؛ فقد

اجتمعت تركيبة فريدة من العوامل الفلسفية واللغوية والنقدية ،بل السياسية أ َّدت إىل َّ
أن
الذات املستقلة ال تتفق مع األفكار البِنيوية اجلديدة فلسفي ًا .لقد أصبحت التجريبية هي
ِّ
للشك مع بداية القرن العرشين".
البديل اجلديد

(((

جمرد َو ْهم ال حقيقة له ،ومل تعد البرشية تتغنّى بتمجيد
وهكذا َّ
حتولت الذات إىل َّ

تبي هلا َّ
الذات ،وإثبات قدراهتا العظيمة ،وعبقريتها َّ
أن كل ذلك َو ْهم كانت
الفذة ،بعد ما َّ

تُض ِّلل به نفسها .وعىل هذا النحو كان غولتييه ينظر إىل اإلنسان ،و َي ُعدُّ ذلك نزعة بوفارية.
يتصور نفسه ُم ِ
غاير ًا ملا هو كائن
والبوفارية عنده تعني "تلك القدرة املعطاة لإلنسان ،كيام
َّ
عليه .وعىل هذاَّ ،
بأنم
فإن البرش ُم ِّثيل ومشاهدي األوهام التي خيلقوهنا يومهون أنفسهم َّ
الذات الشخصية للفكر ،أو احلرية ،أو النشاط ،أو اإلرادة".

(((

ترسمت اخلطى ذاهتا ،وسارت عىل الطريق نفسه من جتريد
وإذا كانت البِنيوية قد َّ

الذات من إمكاناهتا الشخصية ،وقدراهتا الذاتية ،فهذا ال يعني إال شيئ ًا واحد ًا ،هو َّ
أن

البِنيوية ليست سوى فلسفة موت اإلنسان" .تلكم هي النتيجة التي خي ُلص إليها عىل ما يبدو

جمرد ومذهبي للبِنيوية ...تزعم َّأنا تر ُّد كل واقع إىل البِنية ،من دون ْ
أن
يف أيامنا هذه ،تأويل َّ

الـمو ِّلد هلاَّ ...
إن مفهوم البِنية يف أيامنا هذه حيمل
ترجع أبد ًا من البِنية إىل النشاط اإلنساين ُ
فلسفة ُت ِّثل يف طبيعتها الدوغامتية نقطة الوصول لفلسفة موت اإلنسان".

((( املرجع السابق ،ص.214
((( غارودي ،البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.7
((( املرجع السابق ،ص.13-12
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(((

فإذا أصبح الفعل خارج دائرة اإلنسان ،وأصبحت البِنية قادرة عىل حتقيق الفاعلية من
دون الرجوع إىل اإلنسان ،فهذا يعني َّ
أن اإلنسان -هبذا املنظور البِنيوي -قد أصبح هبا ًء

ُمنْ َب ّث ًا .ويعني أيض ًا َّ
أن البِنيوية قد انتقلت لتطرح نفسها عىل أساس َّأنا فلسفة ،ال منهجية
جمرد حركة منهجية
علمية ،تنشد املوضوعية يف العلوم اإلنسانية" .وهكذا مل تعد البِنيوية َّ

ربر أمهية مفهوم البِنية يف تفسري الظواهر الفيزيائية والبيولوجية والسيكولوجية
علميةُ ،ت ِّ
جمرد تطبيق للتحليل البِنيوي عىل بعض
واالجتامعية والتارخيية ،بل أصبحت شيئ ًا أكثر من َّ
املجاالت العلمية؛ إذ صارت املحور الذي تدور حوله املشكلة اجلذرية الكربى التي تواجه

عرصنا بأرسه ،أال وهيَ :من يكون البرش اليوم بإزاء أنظمتهم؟ وما الذي أصبح يف وسعهم

اآلن ْ
أن يفعلوه ملواجهة تلك األنظمة؟".

(((

َّ
ولعل هذا الطرح املستفيض ملوقف البِنيوية من الذات يضعنا -بكل جالء ووضوح-
الـم َّرة التي طاملا عمل البِنيويون عىل ترسيخها ،وهي َّ
أن العلمية املنشودة يف
أمام احلقيقة ُ
املنهج ال تتحقق إال بقتل االنسان.

رابع ًا :البِنيوية وموت التاريخ

إذا كان دي سوسري -من خالل ثنائية التزامن والتعاقب -هو واضع حجر األساس

أسس أيض ًا -من خالل الثنائية نفسها -ملوت التاريخ بتفضيله ثنائية
لفلسفة قتل الذات ،فإنَّه َّ
التزامني عىل التعاقبي .وهو يعتقد اعتقاد ًا جازم ًا َّ
أن علم اللغة احلديث لن يأخذ موضوعيته

ثم صدقيته إال إذا اعتمد التزامني بدل التعاقبي؛ إذ يرى َّ
"أن دراسة علم اللغة التزامني هي
َّ
الكفيلة بالعثور عىل بِنية اللغة ونظامها املستقر .يف حني َّ
أن علم اللغة التعاقبي ال يصح
إال باالستناد إىل علم اللغة التزامني (((".وبذلك يكون قد و َّقع قسيمة الطالق بني البِنية
والتاريخَّ .
"إن أول معامل الطالق بني البِنية والتاريخ قد ارتسم من البدء لدى دي سوسري

الـم َس َّلمة".
نفسه .فاملتفارق ليس يف نظره بنياني ًا إال أنَّه انطالق من هذه ُ
((( إبراهيم ،زكريا .مشكلة البنية ،القاهرة :مكتبة مرص اجلديدة ،د.ت ،ص.25
((( إبراهيم ،معرفة اآلخر ،مرجع سابق ،ص.45
((( غارودي ،البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.20
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(((

يتبي لنا َّ
حتمس هلا دي سوسري ،ورأى َّأنا القطب الوحيد
أن التزامنية التي َّ
وهكذا َّ

إلنشاء علم لغة حديث ،هي التزامنية التي تعني -يف وجهها اآلخر -قتل التاريخ ،والتخ ُّلص
منه؛ ملا ُي ِدثه هذا األخري من خلل يف حتقيق العلمية .وهلذاَّ ،
"فإن البِنيوية -تأسيس ًا عىل آراء

سوسري يف البِنيوية اللغوية -تنفي عنرص الزمن أو التاريخ كعامل ُمؤ ِّثر يف حتديد الداللة.
فالزمن عنرص مستبعد كام يف اجلرب أو علم التبويب .فام يتم حتديده هو تشاهبات بنائية

ووظيفية بدالً من حتمية تتابعية".

(((

إذن ،يمكن القول َّ
ؤسس
الـم ِّ
إن ثورة البِنيويني عىل التاريخ مستمدة -حقيق ًة -من ُ
األول لعلم اللغة احلديث دي سوسري .فإذا كانت البِنيوية قد أعلنت ثورهتا ومتردها

وانفصاهلا عىل التاريخَّ ،
فإن ذلك يدل عىل الوالء املطلق لثورة دي سوسري عىل التاريخ.
"فواسطة العقد يف دروس دي سوسري تتم َّثل يف إرساء نقض مقولة التاريخ ،من حيث هي

السلطة املطلقة عىل صعيد املعرفة ،وذلك برتشيح البديل املنهجي لفحص الظواهر .وهي
(((
مقولة اآلنية التي ستكون بمثابة النطفة التي محلت اجلنني البِنيوي".

لقد شكَّل التاريخ عائق ًا أمام حتقيق العلمية التي ينشدها البِنيويون إلغراقه يف الذاتية؛

لذا كان لزام ًا التخ ُّلص منه حتى تستطيع العلوم اإلنسانية حتقيق نتائج دقيقة يف املوضوعية.
يتوان عن التضحية بالتاريخ لي ِ
َ
ومن َث َّمَّ ،
لحق األنثروبولوجيا بقائمة العلوم
فإن شرتاوس مل
ُ
املوضوعية ،فاختار ع ِّينة دراسته قبائل بدائية ال تاريخ هلاَّ .
"إن اختيار شرتاوس لقبائل هندية
بدائية للغاية يف أمريكا الالتينية؛ أي جمتمعات تعيد بِنيتها إنتاج ذاهتا إىل ما ال هناية ،بدون تغيري

يذكر؛ أي جمتمعات هي بمعنى من املعاين بال تاريخ .وتطبيق النموذج اللغوي عليها لوصف
(((
ُكرر نفسها ال يعني صح ًة وتسلي ًام بام تذهب إليه أنثروبولوجية شرتاوس".
هذه البِنية التي ت ِّ
وإذا كان التاريخ يرتكز عىل التعاقبية التي تبدو أشبه بالذاكرة التي حتتفظ بإنجازات
الذات ،فإنَّه يم ِّثل -يف املنظور البِنيوي -بوابة الذات التي ت ِ
ُبعد البحث اإلنساين عن العلمية،
ُ

((( محودة ،املرايا املحدبة ،مرجع سابق ،ص.260
((( املسدي ،عبد السالم .قضية البنيوية :دراسة ونامذج ،تونس :منشورات دار أمية ،ط1991 ،1م ،ص.12
((( إبراهيم ،معرفة اآلخر ،مرجع سابق ،ص.23
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تبوؤ مكانة بجانب العلوم التجريبية .وهلذا ،فقد وجدنا ميشال فوكو
فتحرمه من تط ُّلعه إىل ُّ
أي فاعلية جوهرية
-يف قانون "احلاالت الثالث"ُ -ي ِّرد إنسان ما قبل القرن الثامن عرش من ِّ

يف التاريخ .وباملثل ،فقد استند نقد غارودي إىل هذه املغالطة التي حاول فوكو إقناعنا هبا.
فغارودي حني "ينتقل لنقد قانون احلاالت الثالث الذي رشحه ميشال فوكو لوصف بِنية
ألنا
التعاقب املعريف يف أوروباُ ،يؤكِّد شكَّه بفاعلية وصف فوكو ُّ
لتطور بِنية املعرفة األوروبية؛ َّ
ُت ِّرد اإلنسان قبل القرن الثامن عرش من أ َّية فاعلية جوهرية يف التاريخ .وهذا يعني َّ
أن اإلنسان
إىل مطلع ذلك التاريخ كان من ناحية ضمنية يستغني عن كل ذات للمعرفة والتاريخ".

(((

وعىل نفس الدرب ،سار ألتوسري ُمؤكِّد ًا تبنّيه فكرة رفض التاريخ ،ضا ّم ًا صوته إىل صوت

ٍّ
كل من شرتاوس وفوكو؛ إذ رأى يف التاريخ العائق الوحيد األوحد الذي َيول دون ارتقاء
العلوم اإلنسانية إىل مستوى العلوم التجريبية .وإذا كان رفض التاريخ هو الذي ُي ِّقق العلمية

فإن غارودي رأى َّ
يف نظر ألتوسريَّ ،
"ألنا تنص
أن حماول ًة عىل هذا املنوال لن ُيكتَب هلا النجاح؛ َّ
عىل أنَّنا ال نستطيع منح العلوم اإلنسانية قوام العلم احلقيقي إال إذا استبعدنا اإلنسان أوالً من
(((
تارخيه ،بحيث ال نعود نرى يف هذا اإلنسان ويف تارخيه سوى حمصلة لرصاع البِنى وحده".

يتعي سلوك طريق وحيد أوحد ،هو
لكي يموت اإلنسان ،وخيتفي من التاريخ؛ فإنَّه َّ
جمرد إجراء منهجي تفرضه
تبنّي التزامنية بدل التعاقبية .والتزامنية يف املفهوم البِنيوي ليست َّ
الرصامة العلمية ،بقدْ ر ما هي فلسفة هتدف إىل اقتالع اإلنسان من جذوره بفصله عن تارخيه".
فإذا كان التعاقب يعني وجود ذات شاهدة عىل جمرى التغيري واالنتقال بالظاهرة من حال إىل
حال ،بل قد تتدخل الذات يف هذا االنتقالَّ ،
فإن التزامن هو منطق تغييب الذات ،أو بعبارة

أدق :منطق املقوالت املتعالية بال ذات ،أو منطق املؤسسة االجتامعية التي ختلق نظامها دون
ْ
أن حتيل إىل ذات (((".وإذا كان هدف البِنيويني املنشود هو الوصول بالعلوم اإلنسانية إىل

مستوى العلوم التجريبية ،وهو ما حتَّم عليهم دفع رضيبة كبرية مت َّثلت يف التضحية بالذات،
فإنم لن يتوانوا -لتحقيق الغاية نفسها -عن التضحية بالتاريخ .
َّ

((( املرجع السابق ،ص.23
((( املرجع السابق ،ص.23
((( إبراهيم ،معرفة اآلخر ،مرجع سابق ،ص.64
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خامس ًا :أعالم البِنيوية ومسألة "موت اإلنسان"

َّ
إن طبيعة البحث تتطلب تقديم أربعة نامذجّ ،
يتجل من خالل مواقفها ،موقف البِنيوية

املتأدجلة من اإلنسان (ليفي شرتاوس ،ميشال فوكو ،الكان ،ألتوسري) ،ولك َّن ضيق املساحة

البحثية حال دون ذلك؛ ما اضطرنا إىل االقتصار عىل نموذج واحد منها .وبالرغم من

طرح فوكو يف هذا اجلانب ،وبخاصة يف كتابه "الكلامت واألشياء" ،فقد عدلنا عنه
أمهية ْ
ؤسس ،والشخصية املحورية يف الفكر البِنيوي ،واملرجعية
الـم ِّ
إىل شرتاوس بوصفه الفرد ُ
بمن فيهم فوكو.
الرئيسة ألقطاب هذا الفكرَ ،

لقد ملع نجم شرتاوس بوصفه الشخصية األُوىل التي استطاعت نقل النموذج اللغوي

البِنيوي من جمال اللغة إىل جمال األنثروبولوجيا ،وهو ُي َعدُّ الرجل الثاين بعد دي سوسري من
حيث األمهية والتأثري واإلسهام يف رفد حركة البِنيوية .فإذا كان دي سوسري الرجل األول
الـمن ِّظر للفلسفة البِنيويةَّ ،
فإن شرتاوس هو الرجل الثاين الذي قدَّ م للبِنيوية فتح ًا ما كانت
ُ

حتلم به حني نجح يف نقلها من جمال اللغة إىل جمال آخر غري لغوي .فقد كانت "نقطة البداية
الثانية حينام ط َّبق ليفي شرتاوس بعد ذلك بأربعني عام ًا النموذج اللغوي عىل حميط غري

اللغة ،وهو الدراسة األنثروبولوجية .وبذلك فتح الباب عىل مرصاعيه أمام تطبيق ذلك

النموذج اللغوي عىل جماالت ُأخرى للدراسة ،ومن بينها األدب بطبيعة احلال (((".واجلديد

الذي جاء به شرتاوس ،وجعله ينجح يف تطبيق النموذج اللغوي عىل األنثروبولوجيا ،هو
عدوله عن اعتبار البِنيات األسطورية بِنيات اجتامعية ،والنظر إليها عىل أساس َّأنا بِنيات

لغوية" .وإذا كان شرتاوس قد أوجد تطابق ًا بني اللغة واألسطورة ،واللغة وبِنية املجتمعات

البدائية؛ اللغة واملوسيقى ،واللغة وعلوم إنسانية ُأخرى تدخل ضمن اهتاممه اخلاصَّ ،
فإن

هذا التطابق هو من حتصيل االنطالق املسبق من عَدِّ النموذج اللغوي نموذج ًا قياسي ًا ،ال

ُّ
الشك إىل صحته".
يرقى

(((

((( محودة ،املرايا املحدبة ،مرجع سابق ،ص.223
((( إبراهيم ،معرفة اآلخر ،مرجع سابق ،ص.24-23
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لقد مت َّثلت جهود شرتاوس يف قدرته عىل نقل النموذج اللساين إىل جمال غري لساين ،مستفيد ًا

من الرصامة العلمية التي يتيحها هذا النموذج .وبذلك متكَّن من تقديم دراسة وصفية حمايدة،

بعيد ًا عن الذات والتاريخ ،بصورة مل تعهدها الدراسات األنثروبولوجية السابقة عليه" .لقد

متكَّن شرتاوس من خلخلة هذا التمركز الغريب للذات عندما ر َّد اعتبار الشعوب الالكتابية،
وجعلها ال تقل منطقية عن منطقية اإلنسان األورويب ،متابع ًا يف ذلك نموذج سوسري اللغوي؛

يتخل عن اعتبار اإلنسان األورويب معيار ًا من ناحيةْ ،
النموذج الذي اقتىض منه ْ
أن ّ
وأن جيعل
من املجتمع موضوع ًا يمكن حتديده يف حلظة تزامنية من ناحية ثانية".

(((

وهبذا اإلنجاز ،نال شرتاوس شهرته وتأثريه يف الفكر البِنيوي؛ فهو رائد االنقالب
التوجه البِنيوي؛ إذ رأى كثري من الدارسني َّ
أن الفلسفة البِنيوية
الفكري والفلسفي يف
ُّ

َّ
ولعل هذا ما
"تنطوي عىل منظور فكري خاص حيمل يف طياته انقالب ًا فلسفي ًا حقيقي ًا...
عب عنه فوكو حني قالَّ :
إن النقطة التي شهدت هذه القطيعة إنَّام تقع عىل وجه التحديد يوم
َّ

كشف لنا ليفي شرتاوس بالنسبة للمجتمعات ،والكان بالنسبة إىل الالشعور عن وجود
جمرد تأثري سطحي .وعندما َّبي لنا ٌّ
كل منهام َّ
احتامل كبري يف ْ
أن ما قد ُو ِجد
أن يكون املعنى َّ
(((
وأن ما يدعمنا يف املكان والزمانْ ،
قبلناَّ ،
إن هو إال النسق".

وقد ُأ ِ
عجب فوكو بشرتاوس الذي وجد يف فلسفته اجلديدة ما يدعم آراءه الفلسفية

القائلة بقتل اإلنسان .وهلذا ،فليس مستغرب ًا ما حيظى هبا شرتاوس من حفاوة يف كتابات

فوكو؛ فقد وجد َّ
أن شرتاوس يلبي له حاجة يف نفسه مل جيدها إال عنده ،أو عند الذين ساروا

عىل خطاه .يقول فوكو يف ذلك" :فاكتشافات ليفي شرتاوس والكان ودوميزيل تنتمي إىل
ما اص ُط ِلح عىل تسميته بالعلوم اإلنسانية ،إال َّ
أن اخلصوصية تكمن يف كون هذه األبحاث
مجيعها ال متحو الصورة التقليدية التي سبق ْ
كوهنا عن اإلنسان فحسب ،بل هتدف كلها
أن َّ
يف رأيي إىل جعل فكرة اإلنسان ذاهتا غري جمدية ،وذلك عىل مستوى البحث والتفكريَّ .
وإن

أقدم مرياث آن أوان التخ ُّلص منه هو النزعة اإلنسانية".

(((

((( املرجع السابق ،ص.58
((( إبراهيم ،مشكلة البنية ،مرجع سابق ،ص.23
((( فوكو ،ميشال .هم احلقيقة ،اجلزائر :منشورات اختالف ،ط2006 ،1م ،ص.11
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ومل يكن لشرتاوس ْ
أن حيظى هبذه املكانة واملنزلة من أصدقائه البِنيويني لوال أنَّه
توصل إىل نقطة اإلمجاع التي يلتقي عندها كل البِنيويني ،وهي قتل اإلنسان .واحلقيقة
َّ
َّ
أن اإلنجاز الذي قدَّ مه شرتاوس يف جمال األنثروبولوجيا ،وص َّفق له البِنيويون كثري ًا ،هو

الفلسفة التي تقتل اإلنسان ،وتستبدل النسق اللغوي به .وعىل هذا األساسَّ ،
فإن شرتاوس
مل ُي ِ
ف عداءه للذات ،وبذل كل ما يف وسعه إلبعادها؛ حتى إنَّه أومهنا أنَّنا إذا استطعنا

نفي الذاتَّ ،
ُعوق البحث العلمي ستختفي من واقعنا ،وال سيام
فإن الفروق التي كانت ت ِّ
تلك التي بني السحري والعلمي ،واخليايل والواقعي" .والواقع َّ
أن االختالف القائم بني
التفكري األسطوري والتفكري العلمي ال ُيم ِّثل خالف ًا جوهري ًا جيعل ٍّ
لكل منهام طبيعة خاصة

مستقلة ...وحني يقول ليفي شرتاوسَّ :
جمرد جزء
جمرد بداية ،أو َّ
"إن التفكري السحري ليس َّ
من ٍّ
كل مل يتح َّقق بعدُ  ،بل إنّه يكون نظام ًا أو نسق ًا واضح املعامل ،مستق ً
ال من هذه الناحية عن
ذلك النظام أو النسق اآلخر الذي س ُيؤ ِّلفه العلم ،اللهم إال إذا راعينا ذلك التشابه الصوري
الذي جيمع بينهام ،والذي جيعل من األول منهام رضب ًا من التعبري املجازي عن الثاين" ،فإنه

ال يريد هبذه العبارة إقامة فاصل حاسم بني التفكري األسطوري والتفكري العلمي ،بل هو

يريد –عىل العكس -الكشف عن أوجه القرابة التي جتمع بينهام".

(((

َّ
إن قتل الذات ورفضها هو ُم َس َّلمة انطلق منها شرتاوس إلبراز التميز الذي اختصت

به فلسفته ،التي تُعنى باملوضوعية املحضة بدل املوضوعية الذاتية التي كانت ُت ِّيز العلوم

اإلنسانية" .وهكذا َّ
فإن طلب املوضوعية العادل الذي محل ليفي شرتاوس عىل القول:

"ينبغي ْ
أن نفهم الكائن بالقياس إىل نفسه ،ال بالقياس إىل أنا" ،جينح رويد ًا رويد ًا نحو نزعة
وضعية جديدة ،تدَّ عي نظري القديمة الوصول إىل واقع موضوعي يكون هو حقيقة الواقع

بدون إنسان".

(((

وقد َّبرر شرتاوس رفضه للذات ،ودعوته الرصحية إىل قتلها ،من خالل ما الحظه من
اشرتاك بني اإلنسان واللغة ،يف خضوع ٍّ
ولـم كانت اللغة هي أسبق يف
كل منهام لنظام كيلّ .

الوجود من اإلنسانَّ ،
فإن النظام الذي خيضع له هو نظام اللغة .أ ّما تلك الذاتية التي تشتغل
((( إبراهيم ،مشكلة البنية ،مرجع سابق ،ص.92
((( غارودي ،البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.29
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خارج النظام فال ُبدَّ من وضع َحدٍّ هلا .وهكذا حياول إقناعنا "بوجود بِنية كلية يف العقل
اإلنساين ،وهو ما يلمح إليه شرتاوس".

(((

إذن ،فشرتاوس يؤمن بوجود بِنية كلية مسبقة ،حتكم الكون كله ،وهي البِنية التي تقبع
يف عقل اإلنسان ،وتتحكَّم فيه كام تتحكَّم يف غريه من أجزاء الكون .فعن طريق هذه البِنية

حتول اإلنسان من الفعلية إىل املفعولية .يقول شرتاوس يف ذلك" :حني ننظر
الكلية القامعةَّ ،

إىل مجيع املنجزات الفكرية لإلنسان ،بقدْ ر ما ُج ِّربت عرب َ
العال كله ،نجد َّ
أن القاسم املشرتك

بينها ،هو دائ ًام إدخال نظام من نمط ما .وإذا كان هذا ُيم ِّثل حاجة أساسية للنظام يف العقل

اإلنساين ،وما دام العقل اإلنساين بعد كل حساب ليس سوى جزء من الكونَّ ،
فإن احلاجة

َّ
ربام كانت موجودة؛ َّ
وألن الكون ليس يف حالة من الفوىض".
ثمة نظام ًا يف الكون،
ألن َّ

(((

أن البِنية الكلية هي الفاعلةَّ ،
أن يقنع قارئه َّ
لقد حاول شرتاوس ْ
وأن النظام املوحد

هو الذي حيكم ،أ ّما الذات اإلنسانية الفاعلة فال وجود هلا .والذي ينبغي ْ
أن نُؤكِّده يف
هذه القضية هو َّ
أن شرتاوس مل يلجأ إىل الدراسة العلمية املحايدة ،وإنَّام انطلق من حت ُّيز؛ إذ
أن تبدأ الدراسة .ولذلك نجده خيتار العينة التي ِ
وضع النتيجة قبل ْ
توصله إىل النتيجة التي
ِّ
حدَّ دها سلف ًا .فقد "بادر شرتاوس عمله امليداين يف حقل األنثروبولوجيا بدراسة املجتمعات
الالكتابية يف الربازيل ،ومناطق اهلنود األمريكيني الشامليني .هذه املجتمعات التي وجد فيها

واقع ًا ال زماني ًا ،واقع ًا يعيد إنتاج نفسه باجرتارية ال تنتهي".

(((

وهذا ُي ِّبي لنا بوضوح َّ
أن جهد شرتاوس مل يقف عند َحدِّ نقل األنثروبولوجيا إىل
احلقول اللغوية فحسب ،بل تعدّ ى دوره إىل ترسيخ فلسفة موت اإلنسان .أ ّما موقفه من
ّ
التخل عن البِنيوية بوصفها
التاريخ فكان منهجية وفلسفة تبنّاها منذ اللحظة التي َّقرر فيها

منهج ًا ،وتبنّي البِنيوية بوصفها فلسفة؛ حتى يتمكَّن من التأسيس لعلم إنساين جديد يولد

خارج حلظة الزمن.

((( محودة ،املرايا املحدبة ،مرجع سابق ،ص.226
(((  ، Claud levi strauss – myth and meaningنق ً
ل عن:
 محودة ،املرايا املحدبة ،مرجع سابق ،ص.227-226((( إبراهيم ،معرفة اآلخر ،مرجع سابق ،ص.55
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لقد كان "موقف ليفي شرتاوس الفلسفي يتَّخذ منذ البداية طابع املعارضة الشديدة

لكل ما اصطلحنا عىل تسميته باسم فلسفات التاريخ؛ نظر ًا ألنَّه ال ُيس ِّلم بمبدأ قياس
والتطور ...والظاهر َّ
أن كل جهد
والتحول والتقدُّ م
التاريخ بااللتجاء إىل معايري االرتقاء
ُّ
ُّ

ليفي شرتاوس الفلسفي قد انحرص يف التساؤل عن مدى رشعية تلك املفاهيم التي طاملا
أحاهلا فالسفة التاريخ بيشء من السذاجة إىل بدهييات (((".فالتاريخ كام يراه شرتاوس يقف

حجر عثرة أمام احلقيقة العلمية التي أثبتتها الدراسات الوصفية املحايدة ،والتي أثبتت َّ
أن
بِنية العقل البرشي واحدة ،وأنَّه ال أصل ملا يب ُّثه التاريخ من وجود مرحلتني؛ مرحلة البداوة،
ومرحلة احلضارة.

واحلقيقة أنَّه ال وجود إال ملرحلة واحدة ،هي البِنية الكلية املهيمنة التي تنفي التنافر

الذي يشيعه التاريخ بني العلم واألسطورة؛ ذلك َّ
"أن بني العلم واألسطورة وحدة عميقة،
أال وهي تلك الوحدة األصلية التي تسم بطابعها كل أشكال النشاط الرمزي ،من حيث هو

تكون العقل
عملية بناء .وهلذا نجد ليفي شرتاوس يستبعد متام ًا مبدأ التارخيية ،رافض ًا فكرة ُّ
البرشي عىل سبيل االرتقاء ،ما دام من شأن هذه الفكرة القول بمرور العقل البرشي عرب

مراحل تطورية متعاقبة".

(((

ّ
ويتجل موقف شرتاوس من التاريخ ،وعداؤه الشديد له ،من خالل ردوده عىل
الفلسفة الوجودية ،ور ِّده عىل سارتر يف أثناء ّ
ختل شرتاوس عن النظر إىل البِنيوية بوصفها

منهجية علمية ،وتبنّيه إ ّياها عىل أساس َّأنا فلسفة تقود احلياة .وهلذا ،فقد كانت ردوده عىل

سارتر من قبيل مواجهة فلسفة لنظريهتا التي تزامحها عىل ريادة الكون.

لقد انطلق سارتر يف وجوديته من تبنّي التاريخ ،واالعتقاد أنَّه ينتج البِنى؛ إذ قال" :إنَّنا
نالحظ َّ
أن البِنى إذا طرحت يف ذاهتا كام يفعل بعض البِنيويني ،هي تركيبات زائفة ...لك َّن

املزعج يف املذهب البِنيوي اجلذري ،حيث للتاريخ مظاهر خارجية ،وعدم لزوم بالنسبة هلذا

((( إبراهيم ،مشكلة البنية ،مرجع سابق ،ص.91
((( املرجع السابق ،ص.93
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التنظيم املتبنني أو ذاك ،هو أنَّه يرضب صفح ًا عن الوجه املقابل اجلديل ،وال ُي ِق ُّر َّ
بأن التاريخ
ينتج بدوره البِنى (((".ومن منظور إيديولوجي رصف ،يأيت ر ُّد شرتاوس عىل سارترُ ،مفنِّد ًا

كرس ًا -يف اآلن نفسه -فلسفة البِنية ،ليضع َحدّ ًا فاص ً
ال بني عهد الذات
فلسفة الذات ،و ُم ِّ
الذي جاءت به الفلسفة الوجودية ،وعهد البِنية الذي يقوم عىل أساس أنَّه ال يشء يسبق البِنية.
من هذا املنطلق ،جاء ر ُّد شرتاوس الذي َّاتم فيه سارتر باإلغراق يف الذاتية ،وال ُب ْعد عن

املوضوعية ،فقال" :سارتر بات أسري الكوجيتو اخلاص به .أ ّما كوجيتو ديكارت فكان يسمح

بمقاربة الكيل والعاملي ،ولك ْن رشط ْ
أن يبقى نفسي ًا وفردي ًا .ومل يفعل سارتر عندما أضفى

طابع ًا اجتامعي ًا عىل الكوجيتو سوى االنتقال من سجن إىل سجن آخر؛ أي إنَّه جعل من
اجلامعة والعرص إطار ًا زمني ًا للذات الفردية(((".وهبذا اجلهد املضني يكون شرتاوس قد ذ َّلل
لـمن بعده من البِنيويني ،حني وضع أمامهم نظرية جاهزة عن فلسفة موت اإلنسان،
الطريق َ

وموت التاريخ ،وهيمنة البِنية" .ومن هنا ،لن يرتدد بِنيويو اجليل التايل لليفي شرتاوس يف
االنتقال إىل احلدِّ الذي سيقود إىل خت ُّيل التاريخ هو حمض اشتغال للبِنية .تاريخ بال مبادرة

تارخيية إنسانية ،تاريخ بال برش .فنراهم يعلنون بلسان فوكو أنَّه بعد إعالن نيتشه عن موت

اإللهَّ ،
فإن ما يتأكَّد يف أيامنا هذه ليس غياب اهلل أو موته ،بقدر ما أنَّه هناية اإلنسان".

(((

وبالرغم من َّ
أن فوكو قد ُع ِرف هبذه املقوالت الصادمة عن موت اإلنسان وهنايته
العاجلة -ألنَّه طارئ ،وليس عميق اجلذور كام قد نتوهم -واشت ُِهر هبا ،وبخاصة حني أعلن

يف خامتة كتابه "الكلامت واألشياء" َّ
"أن اإلنسان ليس أقدم مشكلة ،وال أثبتها من بني املشاكل

التي واجهتها املعرفة البرشية ...وأنَّه اخرتاع حديث العهد ،وصورة مل يتجاوز عمرها مائتي

سنة .إنَّه انعطاف يف معرفتنا ،وسيختفي اإلنسان حت ًام عندما تتَّخذ املعرفة شك ً
آخر".
ال َ
(((
(((
(((
(((

(((

إبراهيم ،معرفة اآلخر ،مرجع سابق ،ص.65-64
الربي ،ترمجة :نظري جاهل ،بريوت :املؤسسة اجلامعية ،ط1984 ،1م،
شرتاوس ،كلود ليفي .الفكر ّ
ص.298
غارودي ،البنيوية فلسفة موت اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.29
فوكو ،ميشال .الكلامت واألشياء ،ترمجة :مطاع صفدي ،بريوت :مركز اإلنامء القومي ،ط1990 ،1م،
ص.284-283
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ومع ذلك ،يبقى شرتاوس هو الرائد الفعيل هلذا االجتاه اجلديد ،وصاحب الفضل الثاين عىل
بمن فيهم فوكو ،فت َب ٌع له ،وعالة
الفكر البِنيوي بعد دي سوسيرى .أ ّما البِنيويون اآلخرونَ ،

عىل أفكاره؛ فهو الذي نحت من صخر ،وأوجد من عدم نظرية بِنيوية جديدة ،كانت إنجي ً
ال
لكل البِنيويني الذين ساروا عىل خطاه.
خامتة:

وروج
َعر ْفنا خالهلا احلقيقة الصادمة التي آمن هبا الفكر البِنيويَّ ،
بعد هذه اجلولة التي ت َّ

هلا ،وعمل عقود ًا من الزمن عىل تكريس معاملها؛ نكون قد وصلنا إىل هناية هذا البحث،
وخرجنا بمجموعة من النتائج التي يمكن إمجاهلا فيام يأيت:

 الفكر األورويب يعيش أزمة حقيقية ،وهو يشعر يف داخل نفسه َّأن هذه األزمة احلادة
آخذة إ ّياه -ال حمالة -إىل هنايته احلتمية؛ لذا سارع إىل إهناء احلياة قبل ْ
أن تُنهيه.

 فلسفة نيتشه القائلة بموت اإلله هي سبب األزمة يف أوروبا. الفراغ الذي شعر به األوروبيون نتيجة انسحاب اإلله من حياهتم ،جعلهم يستبدلونبه آهلة كثرية ،بام يف ذلك البِنية.
 بدء مشكلة البِنية من اليوم الذي أعلن فيه شرتاوس حتويل املنهجية العلمية للمقاربةالبِنيوية إىل فلسفة.
 استحالة قيام حياة اإلنسان من دون علوم إنسان. ُّتعذر وجود علوم إنسانية من دون ذاتية وتاريخ.
وروج هلا؛ إذ َّإنا
 جمانبة شرتاوس احلقيقة والواقع حني نادى بفكرة "موت اإلنسان"َّ ،قامت عىل مغالطة ،تتم َّثل يف اختيار جمتمعات ليس هلا تاريخ.
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الفصل الرابع:

صورة اإلنسان يف اإلعالم الغريب
من حتليل الفكر االتصايل إىل الواقع اإلعالمي

هشام املكي

(((

مقدمة:

تقص صورة اإلنسان يف الفكر االتصايل واإلعالمي الغريب،
نحاول يف هذا البحث ّ

الـمن ِّظرة لإلعالم واالتصال ،ويف
تعرف صورته يف األدبيات الغربية ُ
ونقصد بذلك حماولة ُّ

سوغات تقديم اإلنسان -عملي ًا -يف اإلعالم الغريب
خمتلف النظريات اإلعالمية؛ لنفهم ُم ِّ

بالصورة التي نعرفها مجيع ًا :سند إعالين ،وجسد مستباح ،ومادة إخبارية  ...فنربط ربط ًا

التصور النظري الذي أدركنا معامله ودواعيه وما يستند إليه من مقدمات،
منطقي ًا بني
ُّ
والصورة اإلعالمية الذي يظهر فيها اإلنسان يف املواد اإلعالمية الغربية.

ولتحقيق هذه الغاية ،ال ُبدَّ من تذليل عقبتني ،وحل إشكاليتني .أ ّما العقبة األُوىل فهي
تسويغ صيغة التعميم يف اخلطاب؛ ذلك َّ
أن النظريات اإلعالمية عديدة ،ومن الصعب حتليل
كل منها؛ ما يتط َّلب إجراء منهجي ًا ي ِ
مكن به ّ
صورة اإلنسان يف ٍّ
حل إشكالية التعميم .وأ ّما
ُ
ً
تعرف صورة اإلنسان يف تلك النظريات؛
العقبة الثانية فتكمن يف املنهجية التي تساعدنا عىل ُّ

إذ َّ
تصورها لإلنسان هو أمر
إن البحث يف النظريات اإلعالمية عن عبارات رصحية ترشح ُّ
ال عن َّ
أن ذلك ليس من أولوياهتا التي ُو ِضعت أص ً
شائك ُمع َّقد ،فض ً
ال لتفسري العملية
اإلعالمية وحتسينها.
األول من البحث لبيان املنهجية التي متنحنا رشعية تعميم خطابنا
وقد أفردنا القسم َّ

عن النظريات اإلعالمية املختلفة ،وعرض األداة التحليلية التي ُتكِّننا من الكشف عن

((( دكتوراه يف التواصل ،جامعة حممد األول ،أستاذ التواصل ،شعبة اإلدارة والتجارة ،املدرسة الوطنية للتجارة
والتسيري ،جامعة حممد بن عبد اهلل ،فاس -املغرب ،الربيد اإللكرتوينhich.elmakki@gmail.com :
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صورة اإلنسان يف النظريات اإلعالمية الغربية ،وذلك باستعراض املجموعات الكربى التي
تنتظم فيها النظريات اإلعالمية ،فض ً
تتفرع منه ثالث
ال عن إثبات انتامئها إىل نظام واحدَّ ،
جمموعات ثانويةٍّ ،
لكل منها استعارهتا الذهنية اخلاصة ،ومرجعيتها الفلسفية التي تنتمي

إليها .وعىل هذا ،جيوز لنا ْ
أن نبحث عن صورة اإلنسان يف اإلعالم الغريب عامة عن طريق

حتليل ذلك النظام وجمموعاته الثانوية .وهذا ُيتِّم علينا االستعانة بأداة حتليلية مالئمة ،هي

النموذج املعريف عند عبد الوهاب املسريي.

أ ّما القسم الثاين ُ
فخ ِّصص لعرض مالمح صورة اإلنسان يف اإلعالم الغريب وتفسريها،

نتوصل إليها بنامذج من املضامني اإلعالمية السائدة.
وربط كل نتيجة حتليلية
َّ
ويمكن إمجال أمهية البحث يف ما يأيت:

 عدم الوقوف عند الصور التي ُيقدَّ م هبا اإلنسان يف اإلعالم الغريب مبارشة؛ َّألن ذلك

لتصور إبستمولوجي خاص مستبطن يف النظريات اإلعالمية
جمرد عوارض ونتائج
ُّ
َّ
والفكر االتصايل .وهلذا جيب حتليل صورة اإلنسان يف الفكر االتصايل الغريب،

بحيث تغدو أشكال التقديم يف املخرجات اإلعالمية مفهومة تلقائي ًا بفهم منطلقاهتا
تتوسل
واألسس التي استندت إليها ،وهذا ما يميز بحثنا من أغلب األبحاث التي َّ
جمرد أداة مساعدة
بأداة حتليل املضمون اإلعالمي ،بوصفها أداة رئيسة ،وهو ما َن ُعدُّ ه َّ

الختبار النتائج فقط.

تفرد البحث بخطة منهجية أصيلة ،تبدأ بتناول األسس املعرفية عوض ًا عن النامذج
ُّ -

جمرد نتائج لتلك األسس ،وتنتهي اخلطة بالبحث عن
الـم َّ
روجة التي هي َّ
اإلعالمية ُ
املشرتك بني النظريات اإلعالمية املختلفةُ ،مثبِت ًة وجود نظام عام جيمعها ،وهو قابل
للدراسة والتحليل.

سهل
 كشف البحث عن نظام معريف عام تشرتك فيه كل النظريات اإلعالمية؛ ما ُي ِّعلينا التحدُّ ث عن اإلعالم بصيغة التعميم ،ما دمنا نضع يف أذهاننا ذلك النظام،
ونخترب مقوالتنا به.
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تصورات جاهزة ،أو نتائج
 عدم استناد البحث -يف استخراجه صورة اإلنسان -إىل ُّوتوسله باألدوات التحليلية خاصته الستخراج صورة اإلنسان يف
دراسات سابقة،
ُّ
اإلعالم الغريب عىل ٍ
نحو أصيل علمي ،وهو ما جاء ُمتوافِق ًا مع ما نالحظه يف واقع
التقديم اإلعالمي لإلنسان.

أوالً :مقدمات منهجية
نظريات االتصال اجلامهريي:

(((

ؤسسة بأربع مراحل أساسية ،اختلفت نظرة
َم َّر ُّ
الـم ِّ
تطور النظريات اإلعالمية ُ

قوة التأثري لرسائل وسائل اإلعالم واالتصال يف مجهورها؛
الباحثني إليها باختالف درجة َّ
لذا بدأ الباحثون بمرحلة التأثريات الفعالة ،فمرحلة التأثريات املحدودة ،فمرحلة التأثريات

املعتدلة ،فمرحلة التأثريات الفعالة من جديد.

وي ِ
مكن إمجال خصائص كل مرحلة من هذه املراحل عىل النحو اآليت:
ُ

(((

 مرحلة التأثريات الفعالة :ارتبطت هذه املرحلة بدراسات االتصال األُوىل التيعارصت احلربني العامليتني ،والتي تأ َّثرت بمفردات علم النفس السلوكي؛ إذ

سادت قناعة عامة َّ
قوة قادرة عىل تشكيل الرأي
بأن وسائل اإلعالم واالتصال ُت ِّثل َّ
العام بصورة فاعلة حتمية.

 مرحلة التأثريات املحدودة :بدأت هذه املرحلة منذ مخسينيات القرن املايض .ومع تراكمالدراسات اإلعالمية ،اكتشف الباحثون َّ
أن تأثريات وسائل االتصال يف اجلمهور
توجهات اجلمهور.
حمدودة جد ًا ،وأنَّه توجد عوامل ُأخرى مسؤولة عن صنع ُّ

وختصص ًا.
((( استعملنا مصطلح "االتصال اجلامهريي" للداللة عىل اإلعالم ،وهو املصطلح األكثر دق ًة
ُّ
((( جتنُّب ًا لإلطالة؛ فقد اكتفينا بعرض النتائج من دون تسويغ .ولفهم أعمق هلذا التقسيم ،واال ِّطالع عىل
الـمتحكِّمة فيها ،وما ينجم عنها؛ انظر:
خمتلف النظريات اإلعالمية التي تنتمي إليه ،واالستعارات ُ
 املكي ،هشام .االتصال اجلامهريي وسؤال القيم :دراسة يف النظريات املؤسسة ،لبنان :مركز نامء للبحوثوالدراسات ،ط2016 ،1م.
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 مرحلة التأثريات املعتدلة :بدأت هذه املرحلة يف ستينيات القرن العرشين؛ إذ اعتربعلامء االتصال َّ
أن تأثري وسائل االتصال هو أقل حدَّ ة ،لكنَّه ال يرتبط فقط بعوامل
الـمتل ّقني أنفسهم.
خارجية ،وإنَّام يرتبط أيض ًا بمتغريات خاصة باألفراد ُ

مرة ُأخرى يف عقد السبعينيات؛
 -مرحلة التأثريات الفعالة :سطع نجم هذه املرحلة َّ

تصور أكثر نضج ًا،
إذ عاد االهتامم من جديد بنظرية التأثريات الفاعلة ،ولك ْن مع ُّ

يعي الكثري من الرشوط واملواصفات التي ينبغي ْ
أن حترض يف املضمون اإلعالمي

ليصبح ُمؤ ِّثر ًا.

وحني ندرس خمتلف نامذج االتصال اجلامهريي ن ِ
ُالحظ َّأنا تنقسم إىل ثالث جمموعات

لتطور النظريات اإلعالمية ،وهي :النامذج
من النامذج ،تعكس بالتوازي املراحل السابقة
ُّ

اخل ّطية ،والنامذج التبادلية ،والنامذج التفاعلية .أ ّما النامذج اخلطية فتتوافق مع نظريات التأثري
الفاعل لوسائل اإلعالم ،وتُركِّز عىل الـم ِ
رسل ،بوصفه العنرص الرئيس الفاعل يف عملية
ُ
ِ
ِ
الـمستقبِل
ثم ُيرسلها إىل ُ
االتصال؛ فهو الذي ُيطلق عملية االتصال ،بحيث يصنع الرسالةَّ ،
صور بوصفه ذات ًا سلبية ،تكتفي بتل ّقي رسائل االتصال ،والتأ ُّثر هبا.
الذي ُي َّ

وأ ّما النامذج التبادلية فرتتبط بمرحلة التأثريات الفاعلة ،بدء ًا بسبعينيات القرن املايض،

وتُركِّز عىل عملية االتصال نفسها ،ال عىل عنارصها ،بحيث تطرح سيناريوهات جديدة

تبحث يف كيفية عمل التواصل ،والعنارص التي تتداخل فيه ،والسياقات االجتامعية التي
يتأ َّطر فيها ،أو يفعل فيها.

وأ ّما النامذج التفاعلية فتُم ِّثل النظريات اإلعالمية ملرحلتي التأثريات املحدودة

رسخ ًة قناعة التأثريات املحدودة بإضافة عنرص التغذية الراجعة Feedback؛ ما
واملعتدلةُ ،م ِّ
أن الـم ِ
الـمتل ّقي ،فمن الرضوري ْ
رسل إذا أراد لرسالته ْ
أن يتل ّقى إشارات
أن تُؤ ِّثر يف ُ
يعني َّ ُ
الـمستقبِلُ ،تكِّنه من معرفة كيف تل ّقى رسائله؛ لتعديل رسائله تبع ًا لذلك.
ُمع َّينة من ُ
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 -1االستعارات األساسية لالتصال اجلامهريي وخلفياته الفلسفية:
أ -االتصال اخل ّطي واستعارة اآللة:

تتضمن ثالثة عنارص أساسية ،هي:
متتاز نامذج االتصال اخل ّطي ببنيتها اخل ّطية التي
َّ
رسل ،والـمستقبِل ،والقناة املادية التي تصل بينهام مع ًا؛ إذ يتبادل الـم ِ
الـم ِ
والـمستقبِل
رسل
ُ
ُ
ُ
ُ
الرسائل عن طريق وسيط مادي .فنحن هنا أمام نموذج ميكانيكي خ ّطيُ ،ي ِربز عنارص عملية

وي ِّزئها ،وهي عنارص منفصلة ال تتداخل .فالـم ِ
رسل منفصل عن عملية االتصال،
االتصال ُ
ُ
وهو ي ِ
رسل رسالته إىل ُمستقبِل منفصل عنه ،من خالل قناة أو وسيط مادي مستقل عنهام .أ ّما
ُ
الـمستقبِل فخاضع ،وال دور له سوى تل ّقي الرسائل التي تصله ،واإلذعان هلا؛ ما يعني َّ
أن
ُ
رسل الذي يصوغ الرسائل ،ثم ي ِ
نجاح عملية االتصال رهن بالـم ِ
رسلها.
َّ ُ
ُ

فها هو ذا لوسيان سفيز  Lucienn Sfezيصوغ تعليق ًا يتطابق متام ًا مع ما ُو ِصفت به
نامذج االتصال اخل ّطية ،قائالً" :ي ِ
مكننا تأكيد َّ
أن نظريتي التواصل والتم ُّثل الكالسيكيتني
ُ
تتزامنان .يميز التواصل م ِ
ال و ُمستقبِ ً
رس ً
ال تصلهام قناة .هذا تثليت نجده يف نظرية التم ُّثل
ُ ِّ
ُ

َ
َ
الـمم َّثل بالفعل ،يصل بينهام
العال املوضوعي الواجب مت ُّثله،
الكالسيكية التي ُت ِّيز
والعال ُ
الـمم ِّثل
وسيط .ويف احلالتني كلتيهام ،متنح سلطات كربى للرابط املتوسط ،للوسيطُ ،

الرشعي واإلعالمي .رأينا َّ
أن استعارة التواصل التمثييل هي اآللة".

(((

عتمد عىل وسائط اتصال
وحتيل استعارة اآللة إحالة دقيقة عىل االتصال اخل ّطي؛ إذ ُي َ

يتم باستخدام وسائل تقنيةَّ ،
مادية؛ أي َّ
وأن االتصال اجلامهريي نفسه يكون
إن االتصال ُّ

عن طريق وسائط تقنية .وحتيل استعارة اآللة أيض ًا عىل استقالل عنارص االتصال بعضها
عن بعض؛ فالـم ِ
رسل يستخدم آلة االتصال ،بوصفها وسيلة مستقلة عنهُ ،لي ِسل رسالته
ُ
الـمستقبِلُ .
وجه كل إنجازات العقل الغريب
وت ِّسد هذه االستعارة فكرة "النظام" الذي ُي ِّ
إىل ُ
((( سفيز ،لوسيان .التواصل عرب وسائل اإلعالم واإلعالن ،ترمجة وتقديم :مرح عيل إبراهيم ،لبنان :دار
البحار للطباعة والنرش ،ط2011 ،1م ،ص.27
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احلديث؛ فقد أفىض سلطان العلم والتقنية إىل التحكُّم يف ّ
كل يشء ،وضبطه ضبط ًا دقيق ًا.
ومل خيرج االتصال اجلامهريي اخل ّطي عن هذا التصور؛ فالـم ِ
رسل ،الذي م َّثله غالب ًا الدولة
ُّ
ُ
القوية ،يتحكَّم يف املؤسسة اإلعالمية ،ويستخدمها للتأثري يف مجهور االتصال.

بقوة يف الفكر الديكاريت؛ فاجلسم البرشي آلة ،والطبيعة آلة،
وحترض استعارة اآللة َّ
وكالمها يعمل وفق جمموعة من القوانني امليكانيكية العلمية ،التي ي ِ
مكن للعقل البرشي
ُ
َ
"إن أعترب
اكتشافها .يقول الفيلسوف الفرنيس رينيه ديكارت  René Descartesيف ذلكّ :

َّ
أن اجلسم ليس شيئ ًا سوى متثال أو آلة من تراب ،صنعها اإلله عن قصد كي جيعلها شبيهة بنا

(((
ثم يتابع يف موضع آخر" :كل الوظائف التي أسندهتا إىل هذه اآللة ،مثل:
قدر اإلمكان".
َّ

هضم اللحوم ،وخفقان القلب والرشايني ،والغذاء ،ونمو اجلوارح ،والتنفس ]...[ ،تنتج

كلها بصفة طبيعية يف هذه اآللة عن وضع أعضائها وحده ،متام ًا كام حيدث حلركات ساعة

تحركة بذاهتا".
كبرية ،أو (آلة) ُم ِّ

(((

و ُيش ِّبه ديكارت اجلسم البرشي باآللة؛ فأعضاء اجلسم متاميزة ،مستقل بعضها عن

بعض ،وتقوم بوظائفها بصورة آلية مستقلة كساعة ميكانيكية ذاتية احلركة .وهذا التشبيه

يمتد أيض ًا ليشمل مجيع ظواهر الكون والطبيعة؛ فالطبيعة أيض ًا آلة كبرية تعمل َوفق نظام
ذايت ميكانيكي.

(((

ويبدو َّ
أن سفيز استند يف نظرته اآلنف ذكرها إىل التشابه يف بنية التثليث بني االتصال
رسل ي ِ
اخل ّطي ونظرية التم ُّثل الديكاريت؛ فاالتصال يبدأ من م ِ
رسل رسائله عرب وسيط مادي
ُ
ُ
خصص لكتاب ديكارت" :اإلنسان" ،ضمن أعامله الكاملة:
الـم َّ
((( انظر النص يف اجلزء احلادي عرش ُ

- Descartes, René. Œuvres de Descartes, Publiées par Charles Adam et Paul Tannery. Paris: J.Vrin, 1966, Vol 11, p. 120.

(2) Ibid, p. 202.

لتعرف املزيد عن تشبيه الطبيعة باآللة ،انظر:
((( ُّ
 ديكارت ،رينيه .حديث الطريقة ،ترمجة ورشح وتعليق :عمر الشارين ،لبنان :املنظمة العربية للرتمجة،ط2008 ،1م ،ج ،6ص 335وما بعدها.
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َ
العال املوضوعي ،الذي جيري متثيله
إىل ُمستقبِل .وباملثل ،تبدأ نظرية التم ُّثل الديكاريت من

من خالل وسيط ،ليصبح يف هناية املطاف عا َل ًا ُمـم َّثالً.

لقد عمل ديكارت عىل توسيع نطاق املنهج الريايض ،ليشمل مجيع ظواهر الكون

والطبيعة ،بحيث أمكن التعبري عنها رياضي ًا ،والربهنة عليها عقلي ًا .ورأى َّ
أن الربهان

الريايض هو أكثر الصيغ اإلنسانية صحة ودقة؛ ما جيعل الرياضيات لغة العلم احلقيقيةَّ ،
وأن

َ
اهلل خلق الكون َوفق ًا لقوانني علمية رياضيةَّ ،
العال الطبيعي يسري َوفق قوانني علمية
وأن
ألن ُي ِ
دركها اإلنسان .وقد نادى ديكارت بثنائية العقل واملادة؛ ذلك َّ
ميكانيكية قابلة ْ
أن
تتجسد واقع ًا حمسوس ًا يف
العقل يتّسم بالقدرة عىل التفكري وغياب احلضور املادي ،واملادة
َّ

بأن عا َلي الفكر واملادة مها عا َلان منفصالنَّ ،
املكان ،وتقبل التكميم والقياس .وأفاد َّ
وأن

الوسيط بينهام هو حضور َ
العال املادي يف الذهن ،يف صورة فكرية.

أن َ
أن ديكارت يرى َّ
غري َّ
العال اخلارجي ليس بأوسع من إدراكنا إ ّياه؛ فام هو إال امتداد

لتصوراتنا العقلية وأفكارنا الصادقة ،تلك األفكار التي تستند إىل برهان عقيل ،والتي يكفل
ُّ

اهلل لإلنسان بيان كنهها وحقيقتها .يقول يف ذلكَّ :
"فإن أفكاري إنَّام تصدر عن اهلل من حيث
ِ
(((
تصور بوضوح ليس غري".
ما فيها من وضوح ،واهلل إنَّام ُيدث من موضوعات األفكار ما ُي َّ
وهنا تربز مركزية العقل أو الذات الـمفكِّرة؛ إذ ال ي ِ
َ
للعال ْ
يوجد إال من خالل
مكن
أن َ
ُ
ُ

تع ُّقله ،حيث يكتسب العقل سلطات واسعة .ويف هذه احلالة ،يظهر التشابه الثاين بني نظرية

التم ُّثل الديكاريت واالتصال اخل ّطي ،وذلك حني يتع َّلق األمر بأمهية الوسيط؛ فكل نظريات
ِ
ثم نقله إىل املتل ّقي السلبي ،الذي ال
الـمرسل األولوية يف صنع املعنىَّ ،
النامذج اخل ّطية متنح ُ
العال (أو جزء ًا منه) إال بوساطة الـم ِ
ُي ِ
َ
رسل .وباملثل ،فإنَّه جيب فهم وساطة اإلعالم
درك
ُ
بصورة أكثر شموالً؛ إذ يوجد َ
عال موضوعي عىل أرض الواقع ،و ُمستقبِل ال يعلم شيئ ًا عنه،
العال املوضوعي وإدراك الـم ِ
رسل هلذا َ
فتتدخل املؤسسة اإلعالمية لتكون وسيط ًا بني َ
العال.
ُ
فإن الذات ال تستطيع إدراك َ
وعىل النحو نفسهَّ ،
العال املوضوعي إال بوساطة العقل فقط.
((( كرم ،يوسف .تاريخ الفلسفة احلديثة ،مرص :دار املعارف ،ط1986 ،5م ،ص.79
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وإلكامل املقارنة ،تبدو وساطة العقل يف التم ُّثل الديكاريت واسعة الصالحيات أيض ًا،
تصور األشياء يف الذهن هو الذي ِ
َ
إن ديكارت يرى َّ
حتى َّ
العال املوضوعي،
يوجدها يف
أن ُّ

ٍ
عب عنه بقوله" :كل ما نتذهن أنَّه كائن يف
يف أسبقية واضحة للفكر عىل الطبيعة ،وهو ما َّ
األجسام ،هو كائن حق ًا فيها".

(((

ب -االتصال التفاعيل واستعارة اجلسد:
تُساوي النامذج التفاعلية بني الـم ِ
والـمستقبِل من حيث األمهية؛ فهام يتفاعالن
رسل
ُ
ُ
ِ
ِ
الـمستقبِل تغذية مرتدة يصبح معها ُمرسالً .وال َّ
شك يف
داخل عملية االتصال عندما ُيرسل ُ

َّ
أن مجهور اإلعالم نشيط يقظ ،ينتقي ما يالئمه من رسائل االتصال ،وينتقي أيض ًا من وسائل
اإلعالم ما يل ّبي حاجاته.

وتُعنى نامذج االتصال التفاعلية بإبراز الطابع التفاعيل لعملية االتصال ،أو التأثري

املحدود لرسائل االتصال ،وربطه برشوط ُمع َّينة ،فض ً
ال عن إبراز االتصال بوصفه عملية
أن يكونا م ِ
يشارك يف تبادالهتا عنارصه كلها؛ فطرفا االتصال مع ًا باستطاعتهام ْ
رسالً ،عن
ُ
طريق التغذية الراجعة ،أو ما ي ِ
مكن وصفه بـ"إعادة إرسال" إىل ُمستقبِلني جدد.
ُ

وهكذا يصبح االتصال أكثر ديمقراطية بجعله يف متناول اجلميع ،وقيام كل فرد
أن نجاح عملية االتصال ال تتو َّقف فقط عىل الـم ِ
بإرسال رسائله .غري َّ
رسل ،وإنَّام تتط َّلب
ُ
تعاون ًا ثنائي ًا بني الـم ِ
والـمستقبِل ،يف ما أطلق عليه سفيز اسم االتصال التعبريي ،الذي
رسل
ُ
ُ

يتواءم مع استعارة جديدة ،هي استعارة اجلسد العضوي ،وبمرجعية فلسفية جديدة أيض ًا

ترتبط بالفيلسوف اهلولندي باروخ اسبينوزا .Baruch Spinoza

بتطورات البيئة
ويرشح سفيز هذا الرتابط قائالً" :تتحكَّم استعارة اجلهاز العضوي
ُّ

املعممة عىل الكون ،وسنجد لذلك آثار ًا يف عدد كبري من نظريات التواصل ،حيث ُيشكِّل

((( ديكارت ،رينيه .تأمالت ميتافيزيقية يف الفلسفة األوىل ،ترمجة :كامل احلاج ،بريوت  -باريس :منشورات
عويدات ،ط1988 ،4م ،التأمل رقم ،21التأمل  :6يف وجود األشياء املادية وحقيقة الفارق بني نفس
اإلنسان وجسمه.
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الـمط َّبق عىل التواصل تلطيف ًا ُمس َّل ًام به للمخطط التمثييل .مل يعد اإلعالم هذه
التعبري ُ
َ
َ
العال،
تلق سلبي .اإلعالم موجود يف
الشخصية املستقلة التي ترتجم
لـم ٍّ
العال املوضوعي ُ

الـمتل ّقي ذاته ،كام يوجد َ
الـمتل ّقي .يأوي اإلعالم يف فجوات
العال يف اإلعالم ويف ُ
متام ًا مثل ُ

ؤهل لعبارات صحيحة،
هذه املجموعة اإليصالية الصغرية .إنَّه فقط الفرد العارف ،و ُم َّ
متالئمة مع َ
العال .كل امرئ قادر هنا عىل ْ
أن يكون وسيلة إعالم لذاته .كل امرئ موضوعي
(((
َ
بالعال .إنَّه تواصل ديمقراطي بمتناول اجلميع".
بطريقة ذاتية يف نشاطه الكبري لالحتاد

ِ
تعرفه
لقد ربط سفيز بداي ًة بني استعارة اجلهاز العضوي واالتصال التعبريي الذي ُيمكننا ُّ

حتول االتصال
الـمتعدِّ دة من خالل جمموعة من اخلصائص؛ عىل رأسها ُّ
يف نظريات االتصال ُ

تلق سلبي؛ إىل عملية تبادل ،وهي عملية
من سلوك نقل املعلومة أو "صورة"((( العال َ إىل ُم ٍّ
اجتامعية أساس ًا ...حيث أصبح اإلعالم جزء ًا من حياة األفراد االجتامعية .أ ّما كون االتصال
رسل ،بل مل يعد يوجد متايز بني الـم ِ
عملية فألغى أولوية الـم ِ
والـمستقبِل .وهلذا ،فإنَّنا
رسل
ُ
ُ
ُ

نتحدَّ ث عن الفرد الذي ينجح اتصالي ًا حني يتوافر عىل درجة ُمع َّينة من املعرفة؛ أي موضوع
للتبادل ،وحني يتوافر عىل لغة اتصال تناسب سياقه؛ أي خربة إلدارة االتصال واملشاركة فيه.

وأ ّما ال ُب ْعد االجتامعي لالتصال اإلعالمي فيقوم عىل أساس انتامء ٍّ
كل من الفرد
َ
العال ،وتأ ُّثره بشبكة العالقات االجتامعية القائمة .فإذا كان للفرد وجود
واإلعالم إىل هذا

ذايت مستقل ،أصبح اإلعالم مؤسسة هلا وجودها القائم ...ولك َّن ك ُّل ً منهام ُيم ِّثل جزء ًا
َ
الـمع َّقد ،وال خيفى َّ
أن لإلعالم أيض ًا هواجسه؛ إذ مل يعد التأثري يف اجلمهور
من هذا
العال ُ

أمر ًا حتمي ًا ،حتى إنَّه أصبح لزام ًا عىل املؤسسة اإلعالمية نفسها توفري جمموعة من الرشوط،
ومراعاة خصائص اجلمهور وانتظاراته لتحقيق مستوى مقبول من التأثري.

ِ
زر عىل
وهكذا ،مل تعد مؤسسات االتصال اجلامهريي ُتيمن عىل اجلمهور؛ فبضغطة ٍّ
جهاز التحكُّم عن بعد ،صار الـم ِ
شاهد يتنقل بني القنوات الفضائيةُ ،مشبِع ًا هنم املعرفة لديه.
ُْ
ُ

وتناسل الفضائيات اخلاصة واملؤسسات اإلعالمية،
ومع تف ُّلت اإلعالم من قبضة الدولة،
ُ
أصبح اخلرب واملعلومة من حق اجلميع؛ إنَّه تواصل ديمقراطي بمتناول اجلميع.
((( سفيز ،التواصل عرب وسائل اإلعالم واإلعالن ،مرجع سابق ،ص.22
((( الصورة هنا بمعنى التم ُّثل الذهني.
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خيص املرجعية الفلسفية لالتصال التعبريي التي ينسبها الباحث إىل اسبينوزا،
ويف ما ُّ
مكننا التعبري عنه بـ"ذوبان" الـم ِ
فإنا ترتبط أساس ًا بام ي ِ
والـمستقبِل يف عملية االتصال،
رسل
ُ
ُ
ُ
َّ

َ
العالَّ .
إن االتصال يبدو أشبه بجسم عضوي؛ فقد يكون لكل
و"ذوبان" االتصال نفسه يف

جمرد جزء من كامل اجلسد ،ويتأ َّثر
جهاز عضوي فيه وظيفة ُمع َّينة ،لك َّن هذا اجلهاز يظل َّ
عرض اجلسد
بوظائف األعضاء األُخرى؛ ُّ
فأي اختالل أو قصور يف عمل أحد األعضاء ُي ِّ

كله لالختالل (املرض ،أو املوت) .وكذلك احلال يف االتصال التعبريي؛ إذ مل يعد نجاحه
رهن ًا بالـم ِ
رسل ،بل ينبغي لكل عنارصه ْ
أن "تعمل" بصورة جيدة ،ويف حال "فشل" أحدها،
ُ
َّ
فإن االتصال يفشل أيض ًا.
تم اعتامد استعارة
الـمتحكِّمة يف االتصال التعبريي ،فإنَّه َّ
وإلبراز اخللفية الفلسفية ُ

تصور الفيلسوف اسبينوزا
اجلسم العضوي ،التي حترض يف االتصال التعبريي كام حترض يف ُّ

لإلله والطبيعة واإلنسان؛((( إذ قال" :إنَّني أعتنق رأي ًا عن اإلله والطبيعة خيتلف كل االختالف
أن اإلله هو -كام يقولونِ -
عن الرأي الذي يدافع عنه املسيحيون ،فأنا أعتقد َّ
الع َّلة الباطنة

لكل األشياء ]...[ .وكذلك ال أستطيع ْ
أن أفصل اإلله عن الطبيعة عىل اإلطالق".

(((

أي
لقد جعل اسبينوزا اإلله شيئ ًا يقترص وجوده عىل ذاته هو ،وال حيتاج وجوده إىل ِّ
ٍ
عب ًا عن عظمة اإلله،
يشء خارج عنه ،وهو يشء أزيل غري ُمتناه .وقد يبدو هذا التعريف ُم ِّ

وضحه زيد عباس كريم بقوله:
لك َّن غاية اسبينوزا هي املطابقة بني اإلله والطبيعة ،وهذا ما ُي ِّ
أن ُيثبِت َّ
"وقد صاغ [اسبينوزا] تعريفاته بدقة ليجعل من املمكن له ْ
أن اإلله موجود وبشكل
ال م ٍ
(((
وضح َّ
أن اإلله والكون مها يشء واحد".
تناه أزيل ،ول ُي ِّ
ُ
((( انظر أعامله الكاملة التي صدرت يف جزأين ،وقد نقلنا عنها كل االقتباسات التي ستأيت الحق ًا ،يف:

- Spinoza, Benedictus de. The Chief Works of Benedict de Spinoza ; Translated from Latin
with an introduction by: Robert Harvey Monro Elwes, London: GEORGE BELL AND
SONS, 1901.

(2) Spinoza, The Chief Works of Benedict de Spinoza, op cit, Letter No. 20.
((( كريم ،زيد عباس .اسبينوزا :الفلسفة األخالقية ،املكتبة الفلسفية ،إرشاف :أمحد عبد احلليم عطية ،لبنان:
دار التنوير للطباعة والنرش ،ط2008 ،1م ،ص.148
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فالطبيعة تبدو مكتفية بذاهتا ،وعنارصها تتكامل يف ما بينها ،وهي -بوصفها نظام ًا

ُسي ذاهتا بذاهتا ،فتصبح
طبيعي ًا كلي ًا -ال حتتاج إىل يشء خارجها ليقوم بتسيريها ،بل هي ت ِّ
هبذا املعنى جوهر ًا؛ أي َّ
إن اإلله والطبيعة ال ينفصالن عند اسبينوزا ،وهذا ما أكَّده بقوله:

أن اإلله هو السبب اجلوهري لكل األشياء ...وأقول َّ
"إن أعتقد َّ
إن كل األشياء يف اإلله،
ّ
وتتحرك يف اإلله ]...[ ،بعض االقرتاحات التي حاولت ْ
أن ُأثبِتها هي الوحدة بني اإلله

والطبيعة (((".أ ّما اإلنسان عنده فهو جزء من الطبيعة ،وال يوجد فيه انفصال بني العقل

ُسي ذاهتا بذاهتاَّ ،
واملادة .وكام َّ
فإن االتصال التعبريي ُيم ِّثل أيض ًا نظام ًا مغلق ًا.
أن الطبيعة ت ِّ

خالصة القول هي َّ
أن االتصال التفاعيل التعبريي ُي َعدُّ عملية ُمركَّبة دائرية ،أكثر منها
ِ
جمرد عنرص من عنارص
للمرسل؛ فهو َّ
مسار ًا خطي ًا لتبادل املعلومات ،وأنَّه ال توجد سلطة ُ

االتصال ،حيث يضمن االشتغال اجليد هلذه العنارص نجاح عملية االتصال كلها؛ ما جيعل

االتصال التعبريي شبيه ًا باجلهاز العضوي الذي تتاميز عنارصه وظيفي ًا ،لكنَّها ترتابط يف ما
أي خلل يف وظيفة أحدها يف الكل .وقد أصبحت عملية االتصال أكثر
بينها ،بحيث ُيؤ ِّثر ُّ

اندماج ًا يف السياق االجتامعي ،حيث يؤدي االتصال أيض ًا وظيفته يف اجلسم االجتامعي،

العال يف االتصال ،كام جيري االتصال يف َ
العال ،فيحل َ
عب عن َ
العال.
ل ُي ِّ

 -2االتصال التباديل واخللط بني االستعارتني:

أ ّدى ظهور نامذج االتصال التبادلية ،وانتشار تقنية االتصال بني خمتلف رشائح املجتمع،
رتسخة يف عمق املجتمع؛ ُأرسي ًا ،ومؤسساتي ًا ،وإعالمي ًا،
إىل جعل االتصال صريورة اجتامعية ُم ِّ

وعالئقي ًا .وأصبح الرهان قائ ًام عىل حماولة فهم هذه الصريورة ،وإمكاناهتا املحتملة ،وسبل
مكن .ومل نعد نتحدَّ ث يف هذه النامذج عن م ِ
تفعيلها أقىص ما ي ِ
رسل و ُمستقبِل متاميزين؛ سواء أكانا
ُ
ُ

أي متييز أص ً
ال
منفصلني عن عملية االتصال ،أم متصلني ضمنها .فمن جهة ُأوىل ،مل يعد يوجد ُّ
رسل ،فكال الطرفني م ِ
بني الـمستقبِل والـم ِ
رسل و ُمستقبِل بشكل متزامن ،حيث يربط بينهام
ُ
ُ
ُ
االتصال ،و ُي َمكِّنهام من إنتاج املعاين ،وبناء العالقات ،وتعديل السلوك َّ ...إنام ُيم ِّثالن أناس ًا
يربط بينهم اتصال يتسم بالتزامن ،والسيولة؛ إذ ينساب عىل ٍ
نحو سلس دائم داخل املجتمع.

(1) Spinoza, The Chief Works of Benedict de Spinoza, op cit, Vol 2, Letters, No. 21.
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ومن جهة ثانيةَ ،يظهر طرفا االتصال بوصفهام ذاتني منفصلتني عن عملية االتصال؛

نظر ًا إىل اعتامد االتصال احلديث عىل الوسائط التقنية ،لكنَّهام يظالن -يف الوقت نفسه-

َّ
وكأن النامذج
طرفني يف عملية االتصال ذاهتا؛ ملا تُو ِّفره الوسائط املعارصة من تفاعلية،

التبادلية ُت ِّثل دجم ًا غريب ًا بني النامذج اخلطية والنامذج التفاعلية.

وهذا الدمج هو ما ي ِ
طلق عليه سفيز اسم التواصل املربك،
ُ
دقيق ًا لالتصال الذي يفقد كل حتديد دقيق ،ويصبح عصي ًا عىل كل توزيع واضح لألدوار
بني عنارصه ،وكل متييز دقيق بينها .يقول يف ذلك" :الرسالة ،والـم ِ
والـمستقبِل،
رسل،
ُ
ُ
َ
العال ،وبالتايل واقع
عنارص بحكم املفقودة هنا .وبحكم املحذوف ،واقع الذات ،وواقع
(((

الذي يبدو وصف ًا

األفراد التفاعيل .وبحكم املستبعد ،كل رجوع إىل التم ُّثل الديكاريت الذي يباعد بني الذات

واملوضوع .ومستبعد أيض ًا ،كل رجوع إىل التعبري السبينوزي ،وإىل اإلدراج احلرج لذات

ُمع َّقدة يف حميط ُمع َّقد".

(((

َّ
ولعل االتصال املربك يصبح مفهوم ًا أكثر إذا ح َّللنا مكانة الواقع فيه .ففي االتصال
التمثييلّ ،
الـمستقبِل ،الذي ُي َعدُّ جزء ًا
يتول االتصال عملية الوساطة يف نقل صورة الواقع إىل ُ

من الواقع ،بحيث ُي ِ
سهم يف بنائه وتشكيله يف االتصال التعبريي .أ ّما يف االتصال املربك
فيختلط النموذجان ،ويضيع الواقع نتيجة لذلك.

والـم ِ
خرجون اإلعالميون
الـمنتِجون
ُ
ويف سياق االتصال اجلامهريي املعارص ،يعتقد ُ

َّأنم الوسطاء الفعليون يف نقل صورة الواقع كام يروهنا ،لكنَّهم يغفلون َّ
أن عملهم خيضع

لقوالب اإلعالم اجلاهزة ،التي تتشكَّل بنا ًء عىل الذوق العام للجمهور واملوجة السائدة؛
ُب ْغية ضامن العائدات اإلشهارية (اإلعالنية) .والنتيجة َّأنم يصنعون واقع ًا ليس باحلقيقي،

عم
فال َت ُّثل هنا ،وليس الواقع واقعهم هم ،فال تعبري هنا؛ إذ ترتد إليهم فقط صورة ُم َّ
شوهة ّ

كانوا يعتقدونه واقعهم.

((( سفيز ،التواصل عرب وسائل اإلعالم واإلعالن ،مرجع سابق ،ص.103
((( املرجع السابق ،ص.135
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ويف هذا السياق ،ي ِ
مكن التمييز بني ثالثة مستويات من الواقع :مستوى الواقع الفعيل،
ُ

ثم مستوى واقع الوسطاء الذي نستدعي معه كل نظريات االتصال التي تتناول الوساطة،
َّ

ثم مستوى واقع اجلمهور .وهنا نتذكَّر نظريات التأثري ...غري َّ
أن
حراس ّ
البوابةَّ ،
مثل نظرية ّ
وتوهم امتالك احلقيقة والواقع الفعيل عرب وساطة اإلعالم.
اجلميع يستمر يف اإلنكار،
ُّ

سميه جان بودريار باالصطناعُ ،م ِربز ًا تعارضه مع التم ُّثل؛ إذ قال" :ينطلق
وهذا ما ُي ّ

التمثيل من مبدأ معادلة الرمز بالواقع [ ]...أ ّما االصطناع فينطلق بالعكس من وهم مبدأ

املعادلة [ ]...إنَّه ينطلق من الرمز كردة وعملية موت لكل مرجع .وبينام حياول التمثيل
استيعاب االصطناع بتأويله كتمثيل ُمز َّيفُ ،يغ ِّلف االصطناع كل كيان التمثيل ذاته بوصفه

متر الصورة باملراحل املتعاقبة التالية:
مصطنع ًا ،وعليه ّ
 َّإنا انعكاس حلقيقة عميقة؛ُشوه حقيقة عميقة؛
 حتجب وت ِّ -حتجب غياب احلقيقة العميقة؛

أي حقيقة كانت؛ َّإنا اصطناعها اخلالص املختص هبا".
 -تكون بال عالقة مع ِّ

(((

 -3النموذج املعريف بوصفه أداة حتليلية:

النموذج املعريف حتديد ًا هو النموذج التفسريي والتحلييل باملعنى الذي قدَّ مه به عبد

الوهاب املسريي ،وط َّبقه عىل مرشوعه الفكري؛ إذ ُي َعدُّ النموذج املعريف من املفاهيم املركزية

يف مرشوع املسريي ،وإحدى األدوات التحليلية األساسية التي اعتمد عليها .وسيكون
االعتامد عليه يف حتليل نامذج االتصال اجلامهريي؛ اخل ّطية ،والتفاعلية ،والتبادلية ،وال سيام َّ
أن

تصور اإلنسان يف عالقته باإلله ،والطبيعة،
النموذج املعريف عند املسريي هيتم أساس ًا بتحديد ُّ
واإلنسان اآلخر.

((( بودريار ،جان .املصطنع واالصطناع ،ترمجة :جوزيف عبد اهلل ،مراجعة :سعود املوىل ،لبنان :املنظمة
العربية للرتمجة ،ط2008 ،1م ،ص.52
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عرفه املسريي يف أكثر من موضع ،وسنكتفي هنا بعرض أكثر تعريفاته حتديد ًا،
وقد َّ

وهو ما أورده يف ملحق تعريفي باملصطلحات واملفاهيم األساسية يف دراسته عن العلامنية

اجلزئية والعلامنية الشاملة:

"النموذج املعريف هو النموذج الذي حياول ْ
أن يصل إىل الصيغ الكلية والنهائية للوجود

اإلنساين (وكلمة "كيل" يف استخدامنا تفيد الشمول والعموم ،بينام تعني "هناية اليشء"
غايته وآخره وأقىص ما ي ِ
مكن ْ
أن يبلغه اليشء) .وتدور النامذج املعرفية حول ثالثة عنارص
ُ
أساسية :اإلله -اإلنسان -الطبيعة .ونحن نُركِّز عىل اإلنسان (املوضوع األسايس للعلوم
اإلنسانية) ،ومن خالل دراسته ي ِ
مكن ْ
أن نُحدِّ د موقف النموذج من العنرصين اآلخرين
ُ
أي نموذج معريف ،يستطيع
(اإلله والطبيعة) .ويف حماولة دراسة صورة اإلنسان الكامنة يف ِّ

الدارس ْ
أن يطرح جمموعة من األسئلة ،تدور حول ثالثة حماور أساسية ،جيمعها كلها عنرص
واحد هو التجاوز:

أ -عالقة اإلنسان بالطبيعة /املادةَ :أ ُي َعدُّ اإلنسان جزء ًا ال يتجزأ من الطبيعة /املادة ،أم
ٌ
استقالل نسبي عنها؟ َأيتميز اإلنسان بأبعاد ُأخرى ال ختضع
هو جزء يتجزأ منها له

َ
لعال الطبيعة /املادة (الواحدية يف مقابل الثنائية) ،أم َّ
أن وجوده طبيعي /مادي حمض؟
تجاوز ًا هلا ،أم َّأنا سابقة عليهُ ،م ِ
عتب اإلنسان سابق ًا للطبيعة /املادةُ ،م ِ
تجاوزة له؟
َأ ُي َ
َأ ُي ِ
تلق ،أم بشكل إجيايب إبداعي ّ
خلق؟
درك اإلنسان الطبيعة بشكل سلبي ُم ٍّ

ب -اهلدف من الوجود :هل هناك هدف من وجود اإلنسان يف الكون؟ َأهناك غرض
تطورة نحو درجات أعىل
تكررة أو حركة ُم ِّ
جمرد حركة دائمة ُم ِّ
يف الطبيعة ،أم َّأنا َّ

من "النمو والتقدم" ،أم َّأنا حركة خاضعة للصدفة؟ ما املبدأ الواحد يف الكون ،أو
حركة له ،الذي يمنحه هدفه ومتاسكه ،ويضفي عليه املعنى؟ َأهو كامن
َّ
الـم ِّ
القوة ُ
فيه أو ُم ِ
تجاوز له؟

ت -مشكلة املعيارية :هل هناك معيارية أساس ًا؟ ومن أين يستمد اإلنسان معياريته:
من عقله املادي ،أم من أسالفه ،أم من جسده ،أم من الطبيعة /املادة ،أم من قوى
ُم ِ
تجاوزة حلركة املادة؟
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ونحن نضع التحليل السيايس واالقتصادي ،ذلك التحليل الذي يكتفي برصد العنارص

وي ِّمش العنارص األُخرى ،مقابل التحليل
السياسية واالقتصادية يف الوجود اإلنساينُ ،

املعريف .ومع هذا ،ال ُبدَّ ْ
أي خطاب سيايس اقتصادي ،مهام بلغ من سطحية ،عن
عب ُّ
أن ُي ِّ

األسئلة الكلية والنهائية (اخلاصة بطبيعة اإلنسان واهلدف من وجوده ومصدر معياريته)،

فكل قول ُّ
ُّ
نص حيتوي عىل نموذج معريف .إ ّما ظاهر أو كامن".
وكل ٍّ

(((

ثاني ًا :صورة اإلنسان يف النظريات اإلعالمية الغربية
َّ
إن جتميع نظريات االتصال اجلامهريي املختلفة يف ثالثة أنواع أساسية (االتصال اخلطي

التمثييل ،واالتصال التفاعيل التعبريي ،واالتصال التباديل املربك)ٍّ ،
لكل منها استعارته

تصور لإلنسان يف االتصال
الذهنية اخلاصة ،ومرجعيته الفلسفية الكامنة؛ سمح باستخراج ُّ
اجلامهريي الغريب يرسي عىل كل نظرياته ،وذلك بالبحث عن النموذج املعريف الكامن وراء

تلك النظريات ،واستخراجه ،وحتليله.

وحني نحاول جتريد النموذج املعريف الكامن يف أنواع االتصال الثالثةُ ،ي ِ
واجهنا تقابل

غريب بني النامذج املعرفية لنامذج االتصال تلك من جهة ،وحمطات مسلسل التحديث

والعلمنة من جهة ُأخرى ،بالرغم من َّ
تطور االتصال اجلامهريي
أن الوقت الذي استغرقه ُّ

احلديث ال يتعدّ ى مئة عام تقريب ًا ،يف حني تعود البداية (األكثر وضوح ًا) ملسلسل التحديث
ختف نسبي ًا حني نكتشف َّ
أن البدايتني
والعلمنة إىل بضعة قرون خلت .ولك َّن حدَّ ة الغرابة ُّ

مع ًا ترتدان إىل فلسفة ديكارت حتديد ًا ،فكيف ذلك؟

((( املسريي ،عبد الوهاب .العلامنية اجلزئية والعلامنية الشاملة ،مرص :دار الرشوق ،ط2005 ،2م ،ج،2
كأي ُمفكِّر نسقي ،من الصعب إدراك جزء من فكر عبد الوهاب املسريي ،بمعزل عن نسقه
صِّ .445
الفكري العام؛ لذا ،فالفهم الواضح ملفهوم "النموذج املعريف" يقتيض فهم مفهوم "العلامنية" عند املسريي،
وكذا مفهوم "الطبيعة /املادة" ،وغري ذلك من املفاهيم األساسية يف فكره .و َن ُعدُّ املرجع السابق (بجزأيه)
مثالي ًا لال ِّطالع عىل النسق العام لفكر املسريي.

495

الصلبة:
 -1االتصال التمثييل بني الواحدية اإلنسانية والثنائية ُّ

يبدأ مسلسل التحديث والعلمنة بمرحلة الواحدية اإلنسانية التي يكون فيها اإلنسان
مركز الكون وسيده ،حني يبدأ اكتشاف ذاته بوصفه م ِ
هيمن ًا عىل الطبيعة ،و ُمتم ِّيز ًا عنها.
ُ
وهذه القناعة ُي ّ
التطور الناشئ يف جمال العلوم الدقيقة ،واألعامل الفلسفية الغربية
غذهيا
ُّ
تطور الفكر الغريب احلديث ،وانتفاضته ضد سلطة الكنيسة ...ومن املعلوم
التي واكبت ُّ

َّ
تدرج
تدرج لإلنسان الغريب عن هيمنة الكنيسة وسلطتها واكبه صعود ُم ِّ
الـم ِّ
أن االنفصال ُ

ملستوى عقالنيته وإيامنه بذاته وقدراته؛ حتى إنَّه استغنى عن "اإلله" الكنيس الفاعل ،ليصبح
أن يسيطر عىل الطبيعة ،وي ِ
هو سيد الكون والطبيعة ،واستطاع بفضل العلم ْ
يمن عليها.
ُ

وال يتع َّلق األمر هنا برؤية إحلادية تقليدية حسب املنظور الغريب ،وإنَّام هو مسلسل
التحديث والعلمنة الذي بدأ وانطلق؛ فقد ي ِ
ؤمن اإلنسان الغريب بوجود اإلله َ
وخلقه الكون
ُ

واحلياة ،لكنَّه ال ينظر إليه بوصفه اإلله الفاعل الذي يتحكَّم يف الكون ،ويدير أدق تفاصيله،

ثم تركها تشتغل وحدها .وهلذاَّ ،
فإن ديكارت
بل هو أشبه بصانع الساعة؛ صنعها وضبطهاَّ ،

الذي ال ختفى خلفيته الدينية املسيحية ،وإيامنه العميق بتعاليمها -يرى َّأن اإلنسان قادر،

وأن َ
باستخدام العقل وقدراته ،عىل التحكُّم يف الطبيعة ،وبسط سيطرته عليهاَّ ،
العال الطبيعي

ُؤول مظاهره وأحواله بتفسريات دينية غيبية ،وإنَّام أصبح الكون
مل يعد جماالً ميتافيزيقي ًا ،ت َّ
ألن ُي ِ
مثل اآللة؛ إنَّه َ
عال يسري َوفق قوانني علمية ميكانيكية قابلة ْ
دركها اإلنسان.

التصورات اجلديدة ،أصبح اإلنسان سيد الكون ومركزه؛ إذ سيطر عىل
وبفضل هذه
ُّ

الطبيعة ،وحتكَّم فيها ،واستمد مرجعيته القيمية ومعياريته األخالقية من ذاته .واحلديث

مهد للحديث عن الذات واملوضوع :الذات اإلنسانية الفاعلة،
عن ثنائية العقل واملادة ُي ِّ

واملوضوع الطبيعي املفعول به .غري َّ
تطرف ًا؛
أن هذه الثنائية قد تأخذ مظاهر ُأخرى أكثر ُّ
فالواحدية اإلنسانية تصري واحدية إمربيالية ما دام اإلنسان هو مرجع نفسه .وهلذا ،فقد

ستعمر،
الـم َ
تكون الذات الفاعلة هي اإلنسان الغريب القوي ،واملوضوع اخلاضع هو اآلخر ُ
والتحض ،والثاين ُيم ِّثل اجلهل.
األول ُيم ِّثل خطاب العقالنية
ُّ
ما دام َّ
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وهذه النتيجة تَظهر حتديد ًا يف االتصال التمثييل؛ فالـم ِ
رسل ذات فاعلة ،تتحكَّم يف
ُ
ِ
وت ِ
زود برسائل الدعاية
يمن عليها،
عملية االتصالُ ،
للمرسلُ ،ي َّ
والـمستقبِل موضوع خاضع ُ
ُ

تلق سلبي خالص .وما دام اإلنسان الغريب
العسكرية والسياسية ،التي خيضع هلا حتمي ًا ،يف ٍّ

هو مرجع ذاته ،فال واقع إال ما يراه عقله ،وهي الفكرة التي آمن هبا ديكارت إبستمولوجي ًا،
يمن عليه صورة الواقع التي يبنيها الـم ِ
وجتسدت إعالمي ًا يف االتصال التمثييل الذي ُت ِ
رسل،
ُ
َّ
ويفرضها عىل اجلمهور فرض ًا.

وي ِ
مكن إعادة تنظيم األفكار السابقة باستخدام النموذج املعريف اخلاص باالتصال
ُ

التمثييل ،الذي يتحدَّ د عن طريق أنامط العالقات الثالثة اآلتية:
أ -عالقة اإلنسان بالطبيعة:

كل من الـم ِ
ُي َعدُّ ٌّ
والـمستقبِل مستق ً
ال عن عملية االتصال ،وعن الواقع املوضوعي
رسل
ُ
ُ

الذي جيري التواصل بشأنه؛ أي َّ
إن طريف هذه العملية مستقالن عن الطبيعة .وهنا يظهر
ال عن الطبيعة ،يسيطر عليها ،ويتحكَّم فيها؛ فالـم ِ
اإلنسان بوصفه مركز ًا مستق ً
رسل هو
ُ
الـمستقبِل .واستعارة اآللة حتيل عىل الطابع
الذي يصنع الواقعُ ،
ثم ُيقدِّ مه إىل ُ
ويدِّ دهَّ ،

األدايت للواقع ،الذي يصبح أداة طيعة يف يد املؤسسة اإلعالمية (الـم ِ
رسل) التي تعيد تأثيثه
ِّ
ُ

وتشكيله لتحفيز مجهورها إىل االنخراط يف أجواء احلرب (احلربني العامليتني حتديد ًا) ،وتصنع
يتم االعرتاف
واقعه اخلاص عن املالبس املثالية ،والتغذية الصحية ،واآلالت املفيدة ...وال ُّ

رتف فقط بالواقع الذي ُيشكِّله الوسيط اإلعالمي.
بالواقع الفعيل ،وإنَّام ُيع َ

أن ديكارت عَدَّ الفكر سابق ًا عىل الوجودَّ ،
فكام َّ
وأن كل النتائج التي يصل إليها التفكري

العلمي املنطقي هي قطع ًا ُمتع ِّينة يف الواقع ،فكذلك االتصال التمثييل الذي جيعل الواقع

يمر عرب شاشات التلفاز ووسائط االتصال اجلامهريي األُخرى .وهكذا ،فال يبدو اليشء
ِ
الـمستقبِل إال إذا أخربه اإلعالم بذلك.
موجود ًا من قبل ُ
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وهلذا النمط من االتصال آثاره اخلفية التي تنساب يف ما تُقدِّ مه وسائط االتصال من

ُكرس كلها مركزية اإلنسان عىل الطبيعة والواقع؛ ما جيعلنا بحاجة إىل ُم ِّللني
حمتويات ،ت ِّ

سياسيني يرسمون لنا مالمح الواقع السيايس ،بعد تقديم تفاصيله الكاملة يف نرشات
الـمح ِّلل الريايض
األخبار ،مثلام ال تغني مشاهدة مباراة كرة القدم كامل ًة عن سامع رأي ُ

فتعج باألبطال اخلارقني الذين ُيم ِّثلون اإلنسان/
وحتليالته ،وهكذا ...أ ّما الدراما السينامئية ُّ

قهر ،ويتساقط أعداؤه من حوله دون ْ
أن يصاب بأذى .وهي
املركز ،وهو البطل الذي ال ُي َ

ثم أخذت تنويعات سينامئية
نفس فكرة "اإلنسان اخلارق" التي َّ
مهد هلا نيتشه فلسفي ًاَّ ،

ُمتعدِّ دة :من "سوبرمان" إىل "جيمس بوند" ،فسلسلة أفالم "مهمة :مستحيل (((".وال ننسى

ُرسخ هيمنة اإلنسان عىل الطبيعة القاسية التي حتتاج دائ ًام إىل َمن
هنا جمموعة األعامل التي ت ِّ
يكبح مجاحها ،ويلجم توحشها .وهي الفكرة الرئيسة ألعامل سينامئية عدَّ ة ،تناولت كائنات

حية خمتلفة ،وقدَّ متها بمنتهى الوحشية والقسوة ،مثل :الدب ،والتمساح ،وسمك القرش،
والعناكب ،وغري ذلك من كائنات الطبيعة .وقد جرت العادة ْ
أن يواجهها اإلنسان ،وينترص

عليها يف هناية املطاف.

وتأسيس ًا عىل ذلكُ ،يم ِّثل االتصال التمثييل نظرة حداثية بامتياز لعالقة اإلنسان
ُرتجم إعالمي ًا
بالطبيعة ،وهي عالقة تتسم باملواجهة والسيطرة
والتفوق واالستغالل ،وت َ
ُّ

هبيمنة صورة الواقع عىل الواقع نفسه ،لتصبح األُوىل مرجع ًا للثانية ،وهو ما نلمسه حتى

ربج االعتيادية يف مجيع
يف الربامج الدينية ،حيث خيضع املحاور والضيوف لعمليات الت ُّ
الـمقدِّ مات يف لبس
الربامج؛ إلخفاء جتاعيد الوجه ،واهلاالت السود حول العينني ،وجتتهد ُ
علمن.
الـم َ
آخر صيحات "الزي اإلسالمي" ُ

(((

الـمم ِّثل األمريكي توم
((( مهمة :مستحيل ( :)Mission: Impossibleسلسلة أفالم إثارة (أكشن) من بطولة ُ
كروز الذي أ ّدى دور عميل املخابرات إيثان هانت .وقد ُأنتِج َّأول أفالم السلسلة عام 1996م ،وما زال
إنتاجها مستمر ًا إىل اآلن .وتضم هذه األفالم جمازفات خطرية تتجاوز قدرات اجلسم البرشي املعتادة.
((( املكي ،هشام" .الزي النسائي اإلسالمي وعلمنة التد ُّين :تساؤالت أولية" ،مركز نامء للبحوث والدراسات،
ن ُِش بتاريخ 2014 /5/10م عىل الرابط=:
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وبغض النظر عن حمتوى الربنامج الديني ،فإنَّه ُيقدَّ م يف سياق تقليدي مثل الربامج
ِّ

األُخرى ،وال يتجاوز التعديل الشكيل الرتكيز عىل اإلضاءة اخلرضاء اهلادئة ،والفصل بني
ثني ،ويؤتى أحيان ًا بإنشاد صويت ٍ
خال من املوسيقى
اجلنسني إذا استضاف الربنامج ُمتحدِّ َ
بدالً من موسيقى الربنامج.
ب -عالقة اإلنسان باإلنسان:
ِ
ِ
الـمستقبِل الذي يقترص دوره عىل التل ّقي
الـمرسل يف االتصال التمثييل عىل ُ
ُييمن ُ
السلبي ،وال يملك إال ْ
أن ينفعل ويتأ َّثر برسائل االتصال .أ ّما املؤسسة اإلعالمية فال ُيم ِّثل
(الـمستقبِل) إال مصدر ًا للربح ،وجماالً لالغتناء؛ َّإنا الواحدية اإلمربيالية التي
هلا اجلمهور
ُ

يستمد فيها اإلنسان (املركز) قيمه ومعياريته األخالقية من ذاته ،وال هيمه سوى مصلحته
الشخصية التي تصبح مصدر قيمه ومرجعيته األخالقية ،فيستخدم اآلخرين ،ويستغلهم،

وهو ما يظهر جلي ًا يف أمهية اإلشهار (اإلعالن) يف االتصال اجلامهريي احلديث؛ إذ ُي َعدُّ

اإلشهار املحتوى اإلعالمي األساس ،يف حني ال تقوم املحتويات األخرى إال بإعداد

اجلمهور لالستهالك األمثل للامدة اإلشهارية.

فإن الـم ِ
يتحرج من صياغة إشهاره بصورة خداعية زائفة،
رسل ال
َّ
ويف هذا السياقُ َّ ،

رصح بجزء من احلقيقة ،وخيفي أجزاء ،وكل ذلك بشكل قانوين؛ ما يدفع اآلخرين إىل
ف ُي ِّ

استهالك ُمنتَج ما ،بام يعرضه من مزايا وحماسن ،يف حني أنَّه خيفي العيوب بدهاء كبريُ ،ينِّبه
يتعرض هلا.
وزر املتابعة القانونية التي نادر ًا ما َّ

وحيظى الوسيط اإلعالمي بسلطات واسعة ،جتعل املؤسسة اإلعالمية تسيطر عىل َ
العال
املوضوعي (أي الطبيعة) ،أو عىل الـم ِ
رسل (أي هيمنة اإلنسان عىل إنسان آخر)؛ إذ خيتار
ُ
ِ
الـمستقبِل فرض ًا ،يف
الـمرسل من مفردات الواقع ما يرغب هو يف إبرازه ،ويفرضه عىل ُ
ُ
= 412=http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID -

ون ُِش املقال بنفس العنوان ،وباسم كاتب البحث ،من دون طلب إذن منه ،أو إخباره ،يف املرجع اآليت:
 -جملة البصرية ،جملة سورية شهرية ،عدد ،20ترشين الثاين 2014م ،ص.35
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الـمستقبِل أنَّه بصدد تل ّقي معرفة حقيقية عن َ
العال احلقيقي ...إذن ،فهي عالقة
حني َّ
يتوهم ُ
رسل م ِ
تنافس ورصاع واستغالل بني م ِ
هيمن و ُمستقبِل ضعيف ،وهي أيض ًا امتداد لفلسفة
ُ
ُ
العرق وما ارت ِ
ِ
ُكب باسمه من
رشعت االستعامر وأفرزته ،وأباحت ُّ
تفوق ْ
التحديث التي َّ
جمازر ،وأدخلت َ
العال يف حروب كربى خ َّلفت ماليني الضحايا.
ت -عالقة اإلنسان باإلله:

يبدو َّ
بقوة يف االتصال التمثييل ،ما دام هذا األخري يستند إىل الفلسفة
أن اإلله حارض َّ
الديكارتية التي َت ُعدُّ اإلله الضامن األساس لبلوغ احلقيقة من ِق َبل اإلنسان (املسيحي).
ولك َّن قلي ً
ال من التحليل قد يكشف عكس ذلك؛ فكيف تتحدَّ د عالقة اإلنسان باإلله يف
االتصال التمثييل؟

يعتقد ديكارت َّ
أن اإلله قد َخلق الفكر عىل النحو الذي يستطيع به العقل وحده

إدراك احلقائق وتبياهنا .وعىل هذا ،فاهلل هو الذي يضمن َّ
أن ما يصل إليه العقل هو حقائق
اللذين ال يتع َّينان إال عىل ِ
ِ
نحو ما
قطعية (((.وهنا يسود العقل اإلنساين عىل الطبيعة والواقع

يتصوره الذهن و ُي ِ
تم سحب املنظور العلمي عىل أبعاد
دركه .ويف انسجام مع هذا
ُّ
َّ
التصورَّ ،

ربهن عليها كلها علمي ًا
احلياة اإلنسانية كلها؛ فالطبيعة والكون ،بل ووجود اإلله نفسهُ ،ي َ

باستخدام العقل.

ولك ْن ،إذا كان ديكارت قد استطاع إثبات وجود اإلله باملنطق العقالين العلمي ،فإنَّه

استطاع -يف الوقت نفسه -إلغاء وجوده ،ال بنكران وجوده ،وإنَّام بتعطيله عملي ًا ،وهذا هو

التصور املسيحي -يبدو مسؤوالً عن
جوهر العلمنة الشاملة .وإله ديكارت -يف انسجام مع
ُّ
ثم تراجع تارك ًا
البدايات فقط! فقد َخلق اإلنسانَّ ،
وزوده بالعقل القادر عىل بلوغ احلقيقةَّ ،

اإلنسان الغريب ُيشكِّل الوجود والواقع كام يشاء ،ال سيام َّ
أن عقله سابق عىل الواقع.

((( لوقا ،نظمي .اهلل أساس املعرفة واألخالق عند ديكارت ،القاهرة :مكتبة األنجلو املرصية1972 ،م،
ص.141
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فديكارت ُي ِق ُّر بداي ًة َّ
بأن اإلله مسؤول عن اخلَلق األول؛ عن البدايات األُوىل للحياة،

"إن أعترب َّ
أن اجلسم ليس شيئ ًا سوى متثال أو آلة من
فريد َخلق اإلنسان إىل اإلله حني يقولّ :

بي الحق ًا َّ
أن دور
تراب ،صنعها اإلله عن قصد كي جيعلها شبيهة بنا قدر اإلمكان (((".لكنَّه ُي ِّ
األول؛ أي البدايات األُوىل لظهور احلياة ،يف حني "تعمل" الطبيعة،
اإلله ال يتعدّ ى اخلَلق َّ

بمن فيه اإلنسان ،بشكل مستقل عن ُّ
تدخل اإلله" .هذه الوظائف تنتج كلها
والكون كلهَ ،

بصفة طبيعية يف هذه اآللة عن وضع أعضائها وحده ،متام ًا كام حيدث حلركات ساعة كبرية،

تحركة بذاهتا".
أو (آلة) ُم ِّ

(((

وهكذا ّ
حيل اإلله يف اإلنسان ،ليصري الثاين مركز الكون وسيده ،ويستمد كل القيم

واملعايري األخالقية واملرجعيات من ذاته ،باستخدام العقل حت ًام ،فيحل اإلله /املطلق يف

اإلنسان /النسبي ...كام حتل الطبيعة الكلية يف اإلدراك اإلنساين اجلزئي ،حني يعترب اإلدراك

البرشي للكون أوسع من الكون نفسه! َّإنا رؤية حلولية ،ظاهرها اإليامن باهلل تعاىل ،وباطنها

الـمفكِّر.
تعطيل اإلله الفاعل املفارق للكون واإلنسان ،واملتعايل عنهام ،وحلوله يف اإلنسانُ /

 -2االتصال التفاعيل التعبريي والواحدية املادية:

يظهر االتصال التعبريي خمتلف ًا كثري ًا عن االتصال اخل ّطي التمثييل؛ فالـم ِ
رسل
ُ
والـمستقبِل فيه متامثالن من حيث األمهية ،وهو اتصال ديمقراطي يف متناول اجلميع،
ُ

الـمستقبِل ،يتأ َّثث من حياة اجلمهور احلقيقية ،وينهل
والواقع الذي ينقله هو واقع قريب من ُ

منها .فكيف يظهر النموذج املعريف لالتصال التفاعيل التعبريي؟
أ -عالقة اإلنسان بالطبيعة:

حتول يف طبيعة االتصال نفسه ،من سلوك نقل
يف االتصال التفاعيل التعبريي ،طرأ ُّ
تتم
الـمتل ّقي السلبي ،إىل عملية التبادل التي ُّ
املعلومة (أي جزء من الواقع املوضوعي) إىل ُ
(1) Descartes, René. Oeuvres de Descartes, op cit, Vol 11, p 120.
(2) Ibid., p. 202.
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شك يف َّ
يتم التعبري عنها إعالمي ًا ،وال َّ
أن
داخل الواقع نفسه؛ فهي عملية اجتامعية أساس ًاُّ ،

التعبري اإلعالمي هو جزء من حياتنا االجتامعية ،وسلوك يومي أسايس.

إذن ،فنحن مل نعد نتحدَّ ث عن واقع موضوعي منفصل عن الذات التي ت ِ
ُدركه ،وتنقل

صورته يف عملية االتصال ،وإنّام أصبح حمور احلديث يدور حول عملية االتصال نفسها،
بوصفها جزء ًا من هذا الواقع ،وكذلك حال املتواصلني الذين أصبحوا جزء ًا منه أيض ًا.

وباملثل ،فقد أصبح الواقع جزء ًا من عملية االتصال نفسها ،ما دامت صورته موضوع ًا

للتواصل .ونُذكِّر هنا بوصف سفيز لالتصال التعبريي" :كل امرئ قادر هنا عىل ْ
أن يكون

َ
بالعال .إنَّه
وسيلة إعالم لذاته .كل امرئ موضوعي بطريقة ذاتية يف نشاطه الكبري لالحتاد
تواصل ديمقراطي بمتناول اجلميع".

(((

فإن الفرد (طريف االتصال) واإلعالم (عملية االتصال) ينتميان إىل هذا َ
وهكذاَّ ،
العال،

ويتأ َّثران بشبكة العالقات االجتامعية القائمة ،بالرغم من َّ
أن للفرد وجود ًا ذاتي ًا مستقالً،

واإلعالم الذي أصبح مؤسسة هلا وجودها القائم ،بل واستحال َ
العال أيض ًا صور ًا وحمتويات

َ
إعالمية؛ فنحن نعيش يف َ
والعال يعيش بيننا أيض ًا.
العال،

وهنا نستدعي ما قاله الفيلسوف اسبينوزا؛ فإذا كانت استعارة االتصال التفاعيل

التعبريي عضوية (أي َّ
إن عنارصه متاميزة وظيفي ًا ،لكنَّها مرتبطة بحيث ال يعمل االتصال
فإن عالقة اإلنسان -م ِ
جيد ًا إال إذا اشتغلت كل عنارصه بصورة جيدة)؛ َّ
رس ً
ال و ُمستقبِالً-
ُ

بالطبيعة هي أيض ًا عالقة عضوية .فليس يف اإلنسان انفصال بني العقل واملادة ،أو النفس
واجلسد كام هو احلال عند ديكارت ،وإنَّام هو ارتباط وتطابق بينهام .وعىل هذا ،فاإلنسان

َ
يتكونان من املادة نفسها،
هو جزء من الطبيعة
ألنام َّ
والعال ،وال أفضلية له عىل الطبيعة؛ َّ
وخيضعان للقوانني العلمية ذاهتا.

واإلنسان يف هذه احلالة ال يربز بوصفه خملوق ًا ُمتم ِّيز ًا عن الطبيعة بقدْ ر ما يصبح جزء ًا

منها ،يشرتك معها يف اخلضوع لنفس القانون الطبيعي؛ تكوين ًا ،ووظيف ًة ،واشتغاالً .فتختفي
((( سفيز ،التواصل عرب وسائل اإلعالم واإلعالن ،مرجع سابق ،ص.22
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ثنائية "اإلنسان /الطبيعة" حني ختتفي ثنائية "الذات /املوضوع" بام هي ُمتع ِّينة اتصالي ًا يف
ثنائية "الـم ِ
رسل /الواقع املوضوعي" التي ختتفي مع االتصال التفاعيل التعبريي .ويكتشف
ُ
الـم ِ
رسل هنا أنَّه جزء من الواقع "املوضوعي بطريقة ذاتية" ،عىل النحو نفسه الذي اكتشف
ُ

و"أن ذاته طبيعية /ماديةَّ ،
َّ
وأن قوانني العقل (الذي
به اإلنسان الغريب أنَّه جزء من الطبيعة،

ُيم ِّيزه عن بقية الكائنات) هي نفسها قوانني الطبيعة /املادة (فسقف كل يشء هو السقف

املادي) ،وأنَّه باستبعاد املاوراء ،وما هو غري زمني (((،تصبح الطبيعة /املادة وقوانينها هي
املصدر الوحيد ملعايريه ومنظوماته املعرفية واألخالقية واجلاملية".

(((

عرف يف علم النفس استناد ًا إىل غرائزه املكبوتة،
وهكذا ُي َر ُّد اإلنساين إىل الطبيعي ،و ُي َ

ويف االقتصاد بموقعه بني االستهالك واإلنتاج ،ويف الطب استناد ًا إىل أعضاء جسمه

جمرد نشاط مادي للتفاعل مع
ووظائفها ...والسلوك اإلنساين نفسه ،بام يف ذلك التفكري ،هو َّ

وجهه نشاط عصبي مادي ،يف صورة نبضات كهربائية تنتقل بني احلواس والدماغ
املحيطُ ،ي ِّ

واألعضاء ،وهو نشاط يقبل القياس والتكميم عىل غرار كل ما يوجد يف الطبيعة ...وهي

الفكرة التي تعرضها الدراما األمريكية ،وبخاصة مسلسالت التحقيق يف اجلرائم ،مثل
املسلسل األمريكي الشهري  ((( Bonesالذي يعرض ملـُح ِّققني جنائيني ،وهم أيض ًا أطباء

أي "يشء" عادي أو
رشعيون ،يف أثناء ترشيح جسد برشي ،وبيان تفاصيله وظيفي ًا مثل ِّ
ِ
الـمح ِّققون الرشعيون بعضهم
الـم َّ
مزقة ،و ُيناقش ُ
ُستعرض اجلثث واألشالء ُ
حيوان؛ إذ ت َ
بعض ًا ،ويتامزحون ،ويتناولون املرشوبات يف أثناء عمليات الترشيح والتحليل العلمي،
إن الـم ِ
شاهد اعتاد رؤية هذه املناظر التي
رشحة ،حتى َّ ُ
ُعرض عىل الشاشة اجلثث ُ
حيث ت َ
الـم َّ
ال حتفظ للجسم البرشي قداسته وحرمته.
((( أي الغيب.
((( املسريي ،العلامنية اجلزئية والعلامنية الشاملة ،ج ،1مرجع سابق ،ص.224
((( مسلسل تلفزيوين أمريكي ،عدد حلقاته ( )246حلقة ،ومدَّ ة ٍّ
كل منها ( )42دقيقة ،وأحداثه ُمقت َبسة
تخصصة يف األنثروبولوجيا الرشعية كاثي ريكس .يعرض املسلسل
الـم ِّ
من روايات األستاذة اجلامعية ُ
لفريق من العلامء الرشعيني الذين ُي ِّققون يف اجلرائم عن طريق الترشيح العلمي ،وحتليل عظام الضحايا،
واستخدام أنظمة رقمية ُمبتكَرة ملحاكاة اجلرائم.
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ب -عالقة اإلنسان باإلنسان:

ذكرنا آنف ًا َّ
كرم الذي يستمد قيمته
الـم َّ
أن اإلنساين ُي َر ُّد إىل الطبيعي ،فيختفي اإلنسان ُ

كونات الطبيعة؛ مادة قابلة لالستعامل
متهن ،ويصري مثله مثل بقية ُم ِّ
من تكريم اإلله له ،و ُي َ
والتوظيف ،وال سيام َّ
بغض النظر
أن اإلنسان يسعى إىل إشباع َل ّذاته وشهواته بكل الطرائقِّ ،

عن مرشوعية ذلك اإلشباع ،ولو جاء عىل حساب اآلخرين؛ فتظهر مقاطع الفيديو التي

ُصور احلوادث املنـزلية أو اخلارجية املؤملة و"املضحكة" ،بالرغم من أنَّنا نضحك فيها عىل
ت ِّ

فإنا تصبح جماالً
آالم اآلخرين .وبدالً من ْ
أن تكون تلك احلوادث مدعاة للدعم والتضامنَّ ،
للفرجة واالستمتاع.

أ ّما املعاناة اإلنسانية فهي موضوع إخباري جيد ،تتناقله نرشات األخبار ،ونشاهده
ترضرين.
أي مسؤولية أخالقية ،أو خجل جتاه الضحايا
عىل مقاعدنا الوثرية من دون ِّ
ُ
والـم ِّ
وبدالً من ْ
أن تكون هذه املعاناة وصمة عار وإدانة يف حق إنسانيتنا املشرتكة ،ودعوة ُم ِل َّحة إىل
أن َ
جمرد موضوع معريف لألخبار والتسلية .وبالرغم من َّ
العال
فإنا تصبح َّ
التكاثف والتضامنَّ ،
أن ن ِ
وحسبنا ْ
أمجع يعرف معاناة البرش عىل هذه البسيطةَّ ،
ُوازن بني حاجات
فإن احلال ال يتغريْ ،
بلد مثل الصومال ،الذي أصبحت فيه املجاعة قدر ًا ال ُير َفع منذ عقود ،واإلنفاق العابث يف
الدول الغربية (عىل مالعب الغولف واملرشوبات الغازية مثالً) لنعرف حجم املفارقة!

الـمستقبِل فهو جمال خصب الستغالل بشع من مؤسسة اإلعالم،
وأ ّما اجلمهور ُ
وموضوع ُم ْ ٍد ملراكمة األرباح ،يف حتالف مشبوه مع الرشكات اإلشهارية ،وهو التحالف
الذي ال يتوانى عن إبطال ملكات الفكر النقدي عند اجلمهور ،وإعالء االنفعالية والبالدة...

يبتز فيها كل الهث وراء رساب الربح السهل .أ ّما
فيستغفل اجلمهور يف مسابقات ال تنتهيُّ ،

َمن ينجح يف مقاومة إغراء هذه املسابقات فلن ينجو من مكائد القصف اإلشهاري اخلادع.

فكيف وصلنا إىل هذا احلدِّ من امتهان اإلنسان واستغالله واستخدامه موضوع ًا
أي مسؤولية أخالقية؟ َّ
لعل اجلواب يكمن يف طبيعة
اتصالي ًا ،أو مجهور ًا ُمستقبِالً ،يف غياب ِّ

العالقة التي جتمع إنسان االتصال التفاعيل باإلله ،فكيف تتحدَّ د هذه العالقة؟
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ت -عالقة اإلنسان باإلله:

تربط إنسان االتصال التفاعيل التعبريي باإلله عالقة واضحة ،تستند إىل استعارة اجلسم
العضوي التي يقوم عليها االتصال التفاعيل؛ فالـم ِ
والـمستقبِل جزءان ال ينفصالن
رسل
ُ
ُ

عن عملية االتصال نفسها ،وعن مضمون االتصال أيض ًا ،يف إطار عالقة عضوية عرضنا هلا
آنف ًا .وهذا يعني َّ
أن االتصال التفاعيل ال حييل عىل واقع موضوعي خارجي ومرجع مفارق.
فإن اإلله ال ينفصل عن اإلنسان والطبيعة ،وإنَّام ّ
وباملثلَّ ،
حيل يف الطبيعة ،ويف اإلنسان

إن اإلله ال ّ
بوصفه جزء ًا عضوي ًا من الطبيعة؛ أي َّ
حيل يف اإلنسان الفرد املستقل كام هو احلال
يف االتصال اخل ّطي ،وإنَّام ّ
بمن يف
حيل يف الطبيعة بوصفها ك ُّل ً يرتكَّب من جمموعة أجزاءَ ،

ذلك اإلنسان .وهذا ما أشار إليه اسبينوزا برصيح العبارة حني قالَّ :
"إن كل األشياء يف اإلله،

وتتحرك يف اإلله ،وهبذا أنا أتفق مع القديس بولس ومع كل الفالسفة القدماء ،مع اختالف
َّ
(((
أن بعض االقرتاحات التي حاولت ْ
األسلوب ،يف َّ
أن ُأثبِتها هي الوحدة بني اإلله والطبيعة".
وحني ّ
حيل اإلله يف الطبيعةَّ ،
فإن اإلله املفارق املتعايل خيتفي عن اإلنسان والكون،

وتصبح القيم املادية هي املرجع الذي يستمد منه اإلنسان معياريته األخالقية ،وهي القيم
املادية التي ال تفصل بني اإلنسان واليشء ،بل ترسي عليهام مع ًا؛ إذ ُيستخدَ م اجلسد اإلنساين

سند ًا إشهاري ًا ومساحة إعالنية ،فيبيع مساحيق التجميل ،وغسول الشعر ،واملالبس ،وكل

أي لوح إشهاري ُمع َّلق عىل ناصية شارع رئيس ...ويصري
ما يمكن بيعه ،شأنه يف ذلك شأن ِّ

اجلسد اإلنساين جماالً إلشباع الرغبة اجلنسية ،وموضوع ًا لتحصيل اللذة ،فال تنجح األفالم

إال بامتهان اجلسد البرشي ،وتوظيفه مساح ًة إلشباع الرغبة اجلنسية ،وموضوع ًا للعنف

الـمفكِّرين والن ّقاد الغربيني أنفسهم،
واإلبادة بام ُي ِّققان من إثارة ،وهذا ما تَن َّبه له بعض ُ

أي فيلمُ :قبلة
وعبوا عنه يف معادلة بسيطة جتمع بني اجلنس والعنف ،وهي رشط لنجاح ِّ
َّ

ُقبلة ،بانغ بانغ (أي طلقة مسدس).

(((

(1) Spinoza, Benedict. The Chief Works of Benedict de Spinoza, op cit, Vol 2, Letters, No. 21.
((( الشعار باإلنجليزية هو ،Kiss Kiss Bang Bang :ويوجد فيلم سينامئي أمريكي حيمل هذا العنوان أيض ًا.
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وكذلك هو حال ُمقدِّ مات األخبار؛ إذ ال يكفي ْ
أن يك َّن ُمث َّقفات ُمتمكِّنات من فنون

رتط ل َقبوهل َّن اجلامل الفائق .أ ّما الاليت تُقدِّ من نرشات الطقس
التقديم واإللقاء ،وإنَّام ُيش َ
واألحوال اجلوية ،فرتتفع معهن رشوط اإلثارة واجلامل إىل حدِّ ها األقىص ،ال سيام َّ
أن جسد

الـمقدِّ مة يظهر كام ً
ال يف أثناء التقديم.
ُ

الـمربك والواحدية السائلة:
 -3االتصال التباديل ُ

يتَّصف االتصال التباديل املربك بطابع خاص ،فهو يبدو َّأول وهلة عديم السامت
وجمرد مزيج من خصائص االتصالني :اخلطي ،والتفاعيل .ولكن ،هل يتحدَّ د
واملالمح،
َّ

االتصال التباديل هكذا بكل بساطة ،بوصفه مزجي ًا لنمطني من االتصال؟

واحلقيقة َّ
أن اخللط بني االتصال اخل ّطي واالتصال التفاعيل أفىض إىل نوع ثالث ،هو

جمرد دجمهام؛ إذ هيدم االتصال التباديل املربك كل ال َبدَ هيات االتصالية املعهودة،
أكرب من َّ
ِ
والـمستقبِل ،عنارص بحكم املفقودة
والـمرسل،
وعىل رأسها عنارص االتصال .فـ"الرسالة،
ُ
ُ
هنا .وبحكم املحذوف ،واقع الذات ،وواقع َ
العال ،وبالتايل واقع األفراد التفاعيل".

(((

أ ّما يف ما يتع َّلق بمرجعيته الفلسفية ،فـ"بحكم املستبعد ،كل رجوع إىل التم ُّثل الديكاريت
الذي يباعد بني الذات واملوضوع .ومستبعد أيض ًا ،كل رجوع إىل التعبري السبينوزي ،وإىل

اإلدراج احلرج لذات ُمع َّقدة يف حميط ُمع َّقد".
املعروف ،وغياب الذات والواقع ،كيف يتحدَّ د النموذج املعريف لالتصال التفاعيل املربك؟
وكيف تتحدَّ د العالقات الثالث بني اإلنسان ٍّ
وكل من أخيه اإلنسان والطبيعة واإلله؟
(((

ففي غياب عنارص االتصال بمعناها

والواقع خيتفي يف االتصال التباديل؛ سواء أكان واقع ًا موضوعي ًا منفص ً
ال عن الذات،

أم واقع ًا ذاتي ًا متتزج به الذات ،وتُشكِّل أحد عنارصه .و َمر ُّد ذلك إىل سريورة االتصال التي
تتم بال انقطاع ،عىل ٍ
نحو تنمحي معه احلدود بني الواقع الفعيل وصورته ،ال سيام أنَّه واقع
ُّ
خيضع لإلنتاج وإعادة اإلنتاج يف سريورة ال تنتهي ،بحيث يصعب التمييز بني الواقع الزائف

والواقع احلقيقي.

((( سفيز ،التواصل عرب وسائل اإلعالم واإلعالن ،مرجع سابق ،ص.135
((( املرجع السابق ،ص.135
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َّإنا -إذن -عالقة تقوم عىل عدم التحديد ،وعدم وجود معايري واضحة لفرز الواقع.

وعدم التحديد هذا هو الذي يطبع عالقة اإلنسان بالطبيعة ،التي تصبح بدورها عالقة
َ
فوضوية ،ويكتشف اإلنسان َّأنا ال تصلح ْ
تكون مركز ًا ،كام كان عليه احلال يف االتصال
أن

التفاعيل الذي حيل فيه اإلله يف الطبيعة /املادة؛ فقد أثبتت العلوم املعارصة اتِّساع الطبيعة
وقوانينها بصورة تصبح معها عصية عىل التحديد .فالكون تطبعه "النسبية" ،و"الفوىض"

نظامه الوحيد ...وعوض ْ
تتوزع القداسة عىل كل
أن تكون الطبيعة /املادة هي مركز الكونَّ ،
أجزاء الطبيعة ،لتتفكَّك وختتفي بعد ذلك.

ويمتاز االتصال التباديل املربك باختفاء الـم ِ
والـمستقبِل والرسالة والواقع،
رسل
ُ
ُ

وبعدم وجود ضامن للواقع ...والسبب احلقيقي لذلك هو عدم وجود مركز باملعنى املعريف،

ولو كان اإلله العلامين بنوعيه :إله "ديكارت" الذي ّ
حيل يف اإلنسان ،أو إله "اسبينوزا" الذي

ّ
حيل يف الطبيعة.

علمن ،فقد كان لدينا -عىل األقل -مركز ،ومرجع
الـم َ
وبرصف النظر عن شكل اإلله ُ

معياري لإلنسان ،يستمد منه قيمه ومعايريه ،بعيد ًا عن موقفنا من تلك القيم واملعايري.

وسواء كان ذلك املركز هو إنسان املصلحة اإلمربيايل ،أو الطبيعة بقيمها املادية ،فقد كان

لدينا قدْ ر من التحديد يف االتصال ،بعنارص واضحة ،وقدْ ر ما من الواقع ،خالف ًا لالتصال
املربك الذي ال يوجد فيه مركز وضامن.

لقد كان سفيز ُمو َّفق ًا حني أشار إىل َّ
أن الثابت الوحيد يف االتصال التباديل املربك هو

سريورة االتصال التي ال تنتهي ،وهذا ما يظهر واضح ًا يف قولهَّ :
"إن واقع التواصل وواقع
تأثرياته املمكنة التي ي ِ
مكن ْ
أن تتل ّقاها رسالة ما ،يقاسان كالمها بحالة التواصل الشاملة ،يف
ُ
حلظة ُمع َّينة ،مؤقتة دائ ًام (فيض مستمر) ]...[ .ال تأخذ عملية التواصل باحلسبان إال اآليت
والذاهب من حوار بال أشخاص .ال تأخذ باحلسبان إال ذاهتا ،أي التواصل يف موضوعه

اخلاص؛ إنَّه احلشو".

(((

((( املرجع السابق ،ص.110
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إذن ،فالظاهر َّ
أن االتصال املربك هو سريورة اتصال دائمة ،من دون أهداف ومالمح

واضحة ،وما هيم هو أنَّه اتصال ال يتوقف ...وهنا نستدعي املحطة األخرية من مسلسل
تتوزع القداسة ومراكز احللول عىل كل
التحديث والعلمنة؛ الواحدية السائلة ،حيث
َّ

الـم ْطلقات وكل الثوابت ،ويصبح التغيري املستمر هو
الطبيعة لتنـزع منها هنائي ًا ،فتنهار ُ

الثابت الوحيد ،وخيتفي اإلله مع اختفاء كل املطلقات؛ إذ "تتعدَّ د مراكز احللول إىل ْ
أن تصبح

الصريورة هي مركز احللول ،ويصبح النسبي هو املطلق الوحيد ،ويصبح التغري هو نقطة
ٍ
حينئذ تفقد الطبيعة /املادة مركزيتها ،باعتبارها املرجعية النهائية .ويغيب
الثبات الوحيدة.

يف هناية األمر كل يقني ،وتسيطر النسبية متام ًا ،وتتعدَّ د املراكز ،ويسقط كل يشء يف قبضة
الصريورة الكاملة".

(((

ويف هذه احلالة ،يسود انعدام القيمة والغائية والفوىض العالقات الثالث؛ عالقة

اإلنسان بكل من :اإلله ،واإلنسان ،والطبيعة؛ إذ ال يوجد نظام باستثناء الفوىض الدائمة

والصريورة املستمرة.

وهكذا تظهر صورة إعالمية نسبية هالمية لإلنسان؛ فهو تارة آلة متَّت أنسنتها بعدما

اكتسبت صفة الوعي ،ولكنَّها -يف الوقت نفسه -زعزت كل قناعاتنا اإلنسانية،

(((

وهو

يتم االحتفاء باملثلية يف الدراما احلديثة (((،فتتفكَّك
تارة ُأخرى إنسان وسط جنسي ًا ،حيث ُّ
((( املسريي ،عبد الوهاب" .ما بني حركة حترير املرأة والتمركز حول األنثى :رؤية معرفية" ،جملة املنعطف،
فصلية مغربية ،عدد خاص مزدوج 1420 ،16-15ﻫ2000/م ،ص.75
((( توجد أفالم كثرية عاجلت هذا املوضوع ،وهي متاحة للمشاهدة .انظر مثلً:
.A.I. Artificial Intelligence, I, Robot -

وت ِ
ُناقش هذه األفالم إشكاالت فلسفية وأخالقية ترتبط باكتساب اآلالت املشاعر واألحاسيس والوعي.
ي ِّقق
للمم ِّثل الشهري  ،Jason Stathamالذي يؤدي فيه دور رشطي ُ
((( انظر -مثلً -فيلم 2011( Blitzم) ُ
يف جرائم قتل متسلسلة ارت ِ
ُكبت بحق رجال الرشطة ،ويساعده ضابط شاذ جنسي ًاُ .يقدِّ م الفيلم املثلية
ُعب عن ذوق الشخص؛ إذ يظهر فيه َّ
أن للضابط
اجلنسية بوصفها نوع ًا من االختيارات الشخصية التي ت ِّ
ذوق ًا خاص ًا يف األكل؛ فهو نبايت ،وذوق ًا خاص ًا يف التصميم (الديكور)؛ إذ ُيؤ ِّثث منـزله بشكل غريب لكنَّه
مجيل ،وله أيض ًا ذوق خاص يف ممارسة اجلنس؛ فهو مثيل! فض ً
ال عن التعاطف الذي جيلبه من اجلمهور
بوصفه أحد بطيل الفيلم.
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جمرد
ُّ
التصورات السابقة عن الرجل واملرأة .ويف أعامل ُأخرى ،يصبح الواقع الذي نعيشه َّ

حلم،

(((

ووهم كبري يف انتظار ْ
أن نصحو منه ،فض ً
ل عن األعامل التي تقفز عىل الزمان

تصور
واملكان ،وهتدم كل الثوابت اإلنسانية (((.واملشرتك بني تلك الصور مجيعها هو وضع ُّ
اإلنسان عن ذاته موضع ٍّ
شك مقلق ،وهدم القناعات السائدة وتقويضها ،ولك ْن من دون

تقديم بديل يف املقابل.
خامتة:

لقد اقرتحنا يف هذا البحث نظام ًا معرفي ًا لالتصال اجلامهريي ،يتيح لنا احلديث عن
صورة اإلنسان يف اإلعالم الغريب بقدْ ٍر ال بأس به من التعميم الواثق ،بعد اكتشافنا َّ
أن

يتفرع إىل ثالث جمموعات من
أغلب النظريات اإلعالمية األساسية ال خترج عن نظام عام َّ
النظريات ،هي:

يمن فيه الـم ِ
 االتصال اخل ّطي التمثييل الذي ي ِرسل عىل العملية اإلعالمية/
ُ
ُ
االتصالية ،وتسود فيه استعارة اآللة التي تستند إىل فلسفة ديكارت.

 االتصال التفاعيل التعبريي الذي تتساوى فيه مكانة الـم ِوالـمستقبِل ،وتسود
رسل
ُ
ُ
فيه االستعارة العضوية التي تستند إىل فلسفة اسبينوزا.

كل من الـم ِ
 االتصال التباديل املربك الذي ختتلط فيه االستعارات ،ويرتاجع ٌّرسل
ُ
والـمستقبِل ،ويقترص االهتامم عىل استمرار االتصال ،ولو من دون مضمون.
ُ

وهكذا يتأ َّطر االتصال اجلامهريي بني ثالثة نامذج معرفية أساسية ،يمتاز األول والثاين

منها بوجود مركز ثابت ،يف حني يغيب هذا املركز عن النموذج األخري الذي ختتفي فيه

((( انظر -مثلً -فيلم "املصفوفة"  ،The Matrixوهو فيلم سينامئي أمريكي ُأنتِج عام 1999م .يعرض الفيلم
لفكرة َّ
جمرد واقع افرتايض نتومهه مجيع ًا ،يف حني أنَّنا نقبع يف
جمرد حلم ،أو َّ
أن كل احلياة التي نعيشها هي َّ
احلياة الواقعية ضمن برنامج املصفوفةُ ،م َّنومني ُ
صممة لذلك النظام
الـم ّ
ومدَّ رين من أجل تزويد اآلالت ُ
الـم َّنومة.
بالطاقة التي تستخرجها من أجسامنا ُ
((( انظر -مثلً -الفيلم األمريكي  Jumperالذي ُأنتِج عام 2008م ،وعرض ملغامرات شاب يستطيع التنقل
اآلين عرب مسافات طويلة جد ًا ،حماوالً التم ُّلص من مطاردات ُمن َّظمة رسية.
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والتحول املستمر .وتعكس أنواع االتصال الثالثة (اخل ّطي
املطلقات ،وتسوده الصريورة
ُّ

التمثييل ،والتفاعيل التعبريي ،والتباديل املربك) انتقال الفكر الغريب من مرحلتي التحديث
واحلداثة إىل مرحلة ما بعد احلداثة.

خيص صورة اإلنسان يف اإلعالم الغريب ،فقد الحظنا َّ
يتم
ويف ما ُّ
أن كل األشكال التي ُّ
روجة إعالمي ًا ،حيث وجدنا َّ
أن
الـم َّ
ُّ
التوصل إليها بالتحليل املعريف تظهر فعلي ًا يف املضامني ُ
صورة اإلنسان يف اإلعالم الغريب ترتاوح بني اإلنسان اخلارق الذي َيظهر نج ًام المع ًا وبط ً
ال

الـم َ
بتذل املستباح؛ سواء باإلشهار ،أو العنف ،أو اجلنس ،وإنسان ما بعد
خارق ًا ،واإلنسان ُ
احلداثة الذي هيدم مقولة اإلنسان كلي ًا.

تصوره لإلنسان بوصفه مركز احللول؛ َّإنا حلولية
فاالتصال اخل ّطي التمثييل ُيقدِّ م
ُّ
ٍ
حينئذ مركز الكون ،وتصبح
يتم فيها إضفاء القداسة عىل اإلنسان الذي يصبح
إنسانيةُّ ،

ذاتيته اخلاصة ومصلحته الفردية مرجعه املعريف الذي ينهل منه معياريته األخالقية .فيظهر

اإلنسان اخلارق بكل أشكاله اإلعالمية ،وبخاصة يف السينام اهلوليوودية ،بدء ًا باألبطال
اخلارقني ،وانتها ًء بعمالء املخابرات الذين ال ُتطِئ رصاصاهتم أبد ًا .ويظهر اإلنسان الس ّيد
عىل الطبيعة والوجود ،الذي يتحكَّم يف الطبيعة و ُي ِ
صور إعالمي ًا بمواجهة
صارعها ،وهو ما ُي َّ
الكوارث الطبيعية ،أو الرصاع مع احليوانات ،أو حتى مواجهة هناية َ
العال.

رسل الـم ِ
ويظهر اإلنسان أيض ًا يف ثنائية الـم ِ
فتتم االستعانة
هيمن
والـمستقبِل اخلاضعُّ ،
ُ
ُ
ُ
بالوسطاء الذين ينقلون إلينا الواقع الذي ال ن ِ
الـمح ِّللني
ُدركه إال بفضل وساطتهم ،فنجد ُ
العسكريني والسياسيني ،بل وحتى الرياضيني ،الذين ال يصبح لألحداث املعروضة معنى

إال بعد تعليقاهتم.

أ ّما االتصال التفاعيل التعبريي فال يتميز فيه اإلنسان عن بقية الكائنات األُخرى،

و ُي َر ُّد إىل عنارصه املادية التي ُي َع َّرف من خالهلا؛ إذ هو جزء من الطبيعة (املادة) التي تصبح

فيتجرد من كل القيم اإلنسانية والدينية
مركز الكون ،ومرجعيته املعرفية ،ومصدر معياريته،
َّ
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واألخالقية مهام كان نوعها ،ليظهر تسليع اإلنسان ،واستباحة جسده ،وهو ما يبدو إعالمي ًا

يف استخدام اجلسد سند ًا إشهاري ًا مثالً؛ سواء باستغالل اإلثارة اجلنسية للجسد األنثوي
والـمنتَج التجاري ،أو استثامر
وحتى الذكوري يف الربط الذهني اخلادع بني اللذة اجلنسية
ُ
النجوم واملشاهري يف اإلشهار ،أو حتويل اجلسد نفسه إىل مساحة إشهارية حتمل العالمات

التجارية يف ما يلبس من ثياب.

وكذلك استُبيح اإلنسان إعالمي ًا حني أصبحت املآيس اإلنسانية مادة إخبارية ال

غري ،حتى إنَّنا ألفنا مشاهد احلروب واجلثث واألنقاض ،فأصبحنا نتناول وجباتنا العائلية

ونضحك مع أبنائنا ونحن نشاهد نرشات األخبار الدموية .أ ّما العنف فهو شكل آخر من

املجرد من القداسة؛ فالفيلم الناجح هو الفيلم الذي يضم أكثر املشاهد
أشكال اإلنسان
َّ
مزقة والدماء املتناثرة ألعداء البطل اخلارق ،واألجساد املثرية
الـم َّ
استباحة لإلنسان :اجلثث ُ
والوضعيات اجلنسية اجلريئة لعشيقاته.

وأ ّما االتصال التباديل املربك فتتآكل فيه كل القيم وتتفكَّك؛ سواء كانت مادية ،أو

إنسانية ،أو دينية ،وختتفي احلدود .وتظهر صورة إعالمية هالمية لإلنسان ،ختلط بني اإلنسان
واآللة ،أو متحو احلدود بني الذكر واألنثى ،أو هتدم قوانني الفيزياء وقبلها األخالق ،أو

تصور اإلنسان عن ذاته موضع ٍّ
شك
تُشكِّك حتى يف الواقع الذي نعيش ...املهم هو وضع ُّ
أي بديل مريح أو مقنع.
مقلق ،وهدم هذا
التصور ما أمكن ،من دون تقديم ِّ
ُّ

الـم ِ
فارق لإلنسان والطبيعة ،كام جاء يف كل
الـم َّ
نـزه ُ
و َمر ُّد ذلك كله إىل إلغاء اإلله ُ

علمن ،فمتى استطعنا التأسيس
الديانات التوحيدية الصحيحة ،وتعويضه اإلل َه
الـم َ
ُ

اإلبستمولوجي لنموذج إعالمي توحيدي؛ حفظنا مكانة اإلنسان تلقائي ًا ،وأبدعنا إعالم ًا
راقي ًا ،يبني ،وي ِ
بدع ،و ُيمتِع .أ ّما ما عدا ذلك من حماوالت فقد ال خترج عن النقد األخالقي
ُ
غفل ِ
الذي حياول معاجلة العرض ،وي ِ
الع َّلة.
ُ
ََ
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اخلامتة

لقد تناولت البحوث التي قرأناها آنف ًا يف هذا الكتاب معاجلات لكثري من املوضوعات

ذات األمهية الكبرية يف الوقت احلارض؛ إذ إن الوعي بأمهية موقع اإلنسان يف الرؤية الكلية
ويف االنتظام الكوين هو هدف سا ٍم يتصل بمناط اخلطاب اإلهلي يف استخالف اإلنسان
ألداء األمانة.

ماسة إىل
وتلمسنا حديث ًا مه ًام عن مكانة اإلنسان يف األصول التأسيسية ،ولعلنا بحاجة ّ
ّ

لتبي مقاصد اخلطاب القرآين يف الكشف عن صورة
تطوير احلديث وتعميقه يف هذا االجتاهّ ،
عز وجل ،واستكشاف أوجه الوصل والفصل مع خطاب الرتاث
اإلنسان كام أرادها اخلالق ّ

يف هذه املسألة؛ إذ ظهرت لدينا مدارس فكرية ومعرفية وفلسفية يف تراثنا ،حاولت استجالء

صورة اإلنسان ومكانته يف هذا الوجود ،باملقارنة واملقاربة مع التيارات السابقة مثل اليونانية
والفارسية وغريها ،أو باالنبثاق الوجودي للثقافة اإلسالمية ،التي اتكأت بصورة واضحة

عىل البناء املعريف القرآين ،الذي غدا معيار ًا تُقاس به مستجدات العرص .وما من ٍّ
شك يف أننا

عندما نتحرك يف دائرة الرتاث ،فإننا نفتح الباب واسع ًا حلركة االجتهاد ،وتبقى حدود هذا

االجتهاد ضمن دائرة النص الصحيح واملنطق والفطرة وخصوصية الثقافة.

إن حديثنا عن صورة اإلنسان يف الرتاث ال ينفصل عن حديثنا عن الواقع ،وحماولة

استكناه هذه الصورة كام هي يف تنظريات الغربيني وتطبيقاهتم ،بدء ًا من حلظة املفارقة الكبرية

والفصام احلاد بني الدين واحلياة الذي محلت مشعله حركة التنوير .فكان علينا استيعاب هذا

لنتعرف عىل إجيابياته وسلبياته وإكراهاته .وإذا كنّا نؤمن بأن الفكر اإلسالمي حيمل
احلراكّ ،

واحلق املطلق ،فإننا بحاجة إىل إظهار
مرشوع ًا حضاري ًا إنساني ًا ،منعتق ًا من إرص الفرقة الناجية
ّ
مكنونات اإلرث اإلسالمي وحماورته ،واالطالع عىل الفكر الغريب وتفكيكه ،يف حماولة لرصد
عوامل التغيري والبناء يف احلضارة اإلنسانية .وهذا يتطلب رسم اسرتاتيجية بحثية قائمة عىل

التخطيط القويم الذي يتكئ عىل :التوصيف والتفسري واالسترشاف والتحكُّم.
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السفر املعريف إىل إثارة احلراك الفكري واملعريف جتاه موضوع اإلنسان،
إنّنا هندف من هذا ِّ

كام أثار املعهد من ُ
قبل موضوع االستخالف والعمران؛ إذ يشجع الكتابات التي تدور يف
ويطورها ،ويؤسس هلا الربامج الفكرية والعلمية والتدريبية التكوينية؛
فلك املوضوع،
ّ

احلق
لتفعيل الوعي بأمهية هذا املوضوع .ونحن عىل يقني بأن ملف احلديث عن مقاصد ّ
من اخللق ،ومكانة اإلنسان يف النظريات املعرفية والفكرية والفلسفية إلخ سيفتح الباب عىل
مرصاعيه إلنقاذ الذات اإلنسانية من أن تكون حقل جتارب لدى فئات حممومة من املفكرين
واالقتصاديني والسياسيني ،الذين رأوا يف اإلنسان موضوع ًا قاب ً
ال لالستهالك واالستغالل.
واهلل ويل التوفيق
املحرران
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ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ

ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﴫ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ :ﻣﺎ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺗﻜﺄﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺫﺍﲥﺎ؟ ﻭﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﹼﺖ ﺣﻮﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﲔ :ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﲏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺍﳌﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻌﻪ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﳋﻠﻞ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﱰ ﻣﺪﺭﺳﺘﻲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺴﺎﺥ ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻁ؟ ﻭﻣﺎ ﲤﺜﻼﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺴﲈﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻔﻚ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﺑﲔ ﺗﺮﺍﻛﲈﺕ ﺍﻟﱰﺍﺙ ﻭﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﺍﳌﺘﻔﻮﻕ ﺑ ﹸﻌﺪﱠ ﺗﻪ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ؟

ﺭﺍﺋﺪ ﲨﻴﻞ ﻋﻜﺎﺷﺔ

ﺭﺍﺋــﺪ ﻋﻜﺎﺷـﺔ  -ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺍﳊﻀﲑﻱ

ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﳏﺎﻭﻟ ﹲﺔ ﻧﺎﻗﺪ ﹲﺓ ﻭﻓﺎﺣﺼ ﹲﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺎﺕ
ﹼ
ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ؛ ﺇﺫ ﺑﺮﺯ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺧﻠﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ
ﺗﻔﺤﺺ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﳑﺎ ﺃﻓﻘﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ؛ ﺇﺫ ﺍﺧﺘﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ
ﻭﺗﺼﻮﺭﻱ ﰲ ﹼ
ﹼ
ﹰ
ﹰ
ﹰ
ﻌﺮﻑ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻘﻮﻻﺕ ﴏﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﹸﺑﻌﺪﻩ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻓﻐﺪﺍ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﹸﻳ ﹼ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ ،ﻭﺍﳌﺜﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺇﻟﺦ .ﻭﺟﺎﺀ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴﻨﺔ ﻟﻴﺜ ﹼﺒﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ )ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ( ،ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﲆ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ؛ ﻓﺄﺧﻼﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﻓﻜﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻟﻴﻘﴤ ﻋﲆ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ
ﻳﻔﴪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﳊﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﲡﺘﺎﺡ ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻭﺍﻟﻌﺪﻣﻴﺔ؛ ﻭﻫﺬﺍ ﹼ




ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺃﺭﺩﲏ .ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2002ﻡ ،ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ

ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﳎﻠﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ "ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳌﻌﺎﴏ" ،ﻋﻀﻮ
ﳎﻠﺲ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺸﺎﺭﻙ ،ﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ

ﻭﻋﴩﻳﻦ ﺑﺤﺜ ﹰﺎ ﻋﻠﻤﻴ ﹰﺎ ﳏﻜ ﹰﲈ ﰲ ﺍﳌﺠﻼﺕ ﺍﳌﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ،ﻣﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻨﲈﺫﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ.
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﲏraed1187@yahoo.com :

ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺍﳊﻀﲑﻱ
ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ .ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻷﻭﱃ .ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ  /ﺗﻮﻧﺲ .ﻋﻀﻮ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ .ﺷﺎﺭﻛﺖ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﳍﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ
ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺃﳘﻬﺎ  :ﻛﺘﺎﺏ "ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻰ :ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ
ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ" ،ﻛﺘﺎﺏ "ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :ﺗﻠﻘﻴ ﹰﺎ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﹰﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ" .ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ .ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﲏ aristote71@yahoo.fr :

ﺭﺍﺋــﺪ ﻋﻜﺎﺷـﺔ

ﲢﺮﻳﺮ

ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺍﳊﻀﲑﻱ

ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

