
أخالق اإلبداع التقني
حبث يف طبيعة العالقة بني اإلنسان والتكنولوجيا

]*[
]1[

محسن شرياوند ـ السيد أمني عظيمي]*[

تناقش هذه املقالة إشكالّية العالقة غري املتكافئة بني أصل حقيقة اإلنسان وغايتها من جهٍة، 

والتكنولوجيا وتقنية املعلومات من جهٍة أخرى. وقد اعتمد الكاتبان عىل فرضية تظهري بعدين 

تأسيسيني: البعد امليتافيزيقي لإلنسان، والبعد الفزيقي اليتيم للتكنولوجيا. 

وقد تطّرق الباحثان إىل التعاليم الواردة ف حقل النرثوبولوجيا الدينّية وأراء ثلٍّة من الفالسفة 

وقّسامها ضمن محورين أساسيني:

- دراسة ذات وماهية التكنولوجيا من ناحية تقنية وناحية أنطولوجّية.

- دراسة حقيقة اإلنسان من منظاٍر أنطولوجّي.

المحرر

 

اللثام عن الكثري من اآلفات يف حقل االرتباط  التكنولوجيا  كشف املفكرون يف حقل فلسفة 

بني اإلنسان والتكنولوجيا، بيد أننا إذا أردنا بيان أهّم تلك اآلفات يف هذا الشأن، تعنّي علينا ذكر 

»تعرّض التكنولوجيا« لإلنسان. يرى هايدغر ـ بوصفه فيلسوفاً ناشطاً يف حقل فلسفة التكنولوجياـ 

التعريف  هذا  عىل  بناًء  ولكّنه  كافيٍة.  وغرُي  ناقصٌة  ولكنها  صحيحٌة،  للتكنولوجيا  اآلليّة  الرؤية  أّن 

الصحيح يعمد إىل بيان ما يجب أن يكون، أي بيان التفكري السائد بشأن السؤال عن التكنولوجيا. 

.)m.shiravand23gmail.com :محسن شرياوند: أستاٌذ مساعٌد ف فرع فلسفة الخالق، جامعة إصفهان )كاتب مسؤول-*
الفدرالية، مبنحة من جامعة  قازان ف روسية  الجامعة االفرتاضية ف مدينة  الدكتوراه ف  السيد أمني عظيمي: طالٌب عىل مستوى   -**

إصفهان.

 ـ  املصدر: مقاٌل منشوٌر باللغة الفارسية ف مجلة: )إنسان بژوهي ديني( العلمية التحقيقية، السنة الرابعة عرشة، العدد: 37، ربيع وصيف 
عام 1396 هـ ش، تحت عنوان: )برريس تكنولوژي وأخالق فناوري در برتو تبيني عنارص حوزه انسان شنايس ديني(.  

 ـ ترجمة: حسن عيل الهاشمي



77االستغراب

2 0 1 ــع 9 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 15

يتعّمد هايدغر توقع الطريق الذي فتحه من خالل إثارة الشك، ويعمل هنا عىل التمييز بني الصحيح 

أو الصادق والحقيقي )بني األمر الصحيح واألمر الحقيقي(. لذلك ذهب إىل أن األمر الصحيح 

)التعريف الصحيح والصادق ملوضوع ما( هو األمر الذي يتعرّض إىل األمور املرتبطة به، والتي ال 

تكون مقّومًة للذات، وال داخلًة يف الذات، ويتحّدث عنها ويعمل عىل تعيينها. أما »األمر الحقيقي« 

فيتعرّض إىل ذات ذلك املوضوع )ال إىل األمور املحيطة به(، ويعمل عىل كشف اللثام عن ذات 

ذلك املوضوع ومقّوماته الذاتيّة. إذاً، فاألمر الصحيح ينظر بشكٍل جزيئٍّ، مبعنى أنّه يقرص نظرته 

عىل جزٍء خاٍص أو جهٍة خاصٍة من ذلك املوضوع، ويغفل عن سائر األجزاء والجهات األخرى، 

أما األمر الحقيقي فهو ينظر بشكٍل شامٍل ويتعرّض إىل جميع أجزاء ورشائط وحيثيات املوضوع 

)مورد البحث(. وخالصة ذلك، أّن األمر الحقيقي ناظٌر إىل الباطن ما يجعله بليغاً مبا فيه الكفاية 

ليكشف اللثام عن وجه الحقيقة، يف مقابل األمر الصحيح الذي قد يكون حجاباً يسدل الستار عىل 

الحقيقة الجوهريّة.

وعىل هذا األساس فإن التعريف اآليل واإلنساين للتكنولوجيا هو تعريٌف صحيٌح ولكّنه جزيئٌّ، 

ال  فهو  للتكنولوجيا  الحقيقي  التعريف  أما  الذهنيّة.  الرشائط  من  مجموعٍة  بواسطة  تحديده  ويتّم 

يقترص عىل مجرّد مجموعٍة من األمور والنشاطات، بل هو وجٌه من الحقيقة، وبعبارٍة أخرى فهو 

ميداٌن ومساحٌة ميكن لألمور والنشاطات أن تظهر بالصورة التي هي عليها. إّن تفسري التكنولوجيا 

بهذا املعنى يتجاوز الدور اآليل، ويحصل عىل تعريٍف أكمل، يتمثّل يف كون التكنولوجيا أسلوباً 

ومنطاً من االنكشاف والحضور. وعىل هذا األساس يجب فهم التكنولوجيا الجديدة أيضاً يف إطار 

ودائرة االنكشاف وإماطة اللثام. ويف الحقيقة، إّن االنكشاف الحاكم يف التكنولوجيا الحديثة يُعّد 

نوعاً من التعرّض، أي التعرّض الذي يضع الطبيعة يف مواجهة هذا التوقّع االعتباطي ليكون ضامنا 

إلنتاج الطاقة، ويف النهاية إمكانيّة استخراج الطاقة من حيث هي طاقٌة من بطن الطبيعة]1[.

يف  يشرتكان  القدمية  والتكنولوجيا  الجديدة  التكنولوجيا  أّن  القول  ميكن  األساس  هذا  وعىل 

كونهام نوعاً من االنكشاف. إال أن طريقة االنكشاف يف التكنولوجيا الجديدة تختلف عن طريقة 

االنكشاف يف التكنولوجيا القدمية. إن االنكشاف الحاكم عىل هذه التكنولوجيا ينطوي عىل نوٍع 

يستلزم  الجديدة  التكنولوجيا  عىل  الحاكم  االنكشاف  من  النوع  وهذا  التعريّض،  االنكشاف  من 

امتالك رؤيٍة جديدٍة وخاصٍة إىل الطبيعة، مبعنى النظر إىل الطبيعة بوصفها مصدراً لتوفري الطاقة. 

وعليه تستلزم هذه الرؤية الخاصة إىل الطبيعة تبلور عالقٍة خاصٍة وجديدٍة بني اإلنسان والطبيعة، 

]1] - انظر: عيل زماين، أمري عباس، ماهّيت تكنولوژي از ديدگاه هايدگر )ماهية التكنولوجيا من وجهة نظر هايدغر(، ص 222، مقال منشور 

ف مجلة: نامه مفيد، العدد: 23. )مصدر فاريس(.

أخالق اإلبداع التقنّي



االستغراب 78

2 0 1 ــع 9 بي ر
 A L - I S T I G H R A B15 االستغراب

وهي عالقة تعرٍّض وترصٍّف شامٍل يف الطبيعة )والتعاطي مع الطبيعة(. ويف هذه النسبة الجديدة 

التي حصل عليها اإلنسان مع الطبيعة، يقع كّل يشٍء يف معرض التعرّض والترصّف. إن حصيلة هذا 

التعرّض تكمن يف إيجاد هذه النقطة، وهي كأّن كّل يشٍء يف حالة استعداٍد يك يتم تسويقه مبارشًة 

مبجرّد أن يتعلق به الطلب. إن أهّم تحّوٍل حصل يف مرحلة ظهور التكنولوجيا هو التغرّي الطارئ 

عىل نظرتنا للعامل، إذ حلّت رؤيٌة جديدٌة محّل الرؤية القدمية]1[. ويف الحقيقة، فإن هذا النوع من 

الرؤية تحول يف حّد ذاته إىل تبلوٍر يف األمور، بحيث إن هذا التبّدل والتغرّي يف املوجودات إىل 

مصدر ثابٍت قد أسس لرؤيٍة جديدٍة. وهي الرؤية التي يتّم من خاللها فهم الهويات بوصفها أشياًء. 

يقول هايدغر يف هذا الشأن:

اليوم  العامل  تعرّض  لقد  الجديدة.  الفلسفة  بشأن  البرش  رؤية  يف  شاملٌة  ثورٌة  حدثت  »لقد 

بوصفه شيئاً إىل هجامٍت من قبل التفكري الحسايب، وهي هجامٌت ال يُتوقع ألّي يشٍء أن يصمد 

والتكنولوجيا  الصناعة  للطاقة يف  الطبيعة إىل مخزٍن عظيٍم ومصدٍر  تحّولت  يف مواجهتها. وقد 
الجديدة. وإن نسبة اإلنسان هذه إىل العامل هي يف األساس نسبٌة تكنولوجيٌة«]][.]][

الوقت نفسه فهو  القامئة بني اإلنسان والطبيعة، ويف  النسبة  النوع من املواجهة ميثل  إن هذا 

يُبنّي ماهيّة التكنولوجيا بشكٍل جيٍّد. وعىل الرغم من أن التكّهن بشأن التغرّيات العميقة يف مستهل 

وقوعها يف إطار التكامل التكنولوجي يف غاية التعقيد، إال أن التمّدد التكنولوجي يتواصل برسعٍة 

متزايدٍة، وال ميكن أن يتوقف أبداً. إنه ملن املصائب البرشية أن نشهد منواً متسارعاً وغري منطقيٍّ 

للتكنولوجيا، بحيث مل يرتتب عىل ذلك من غايٍة سوى »رسعة النمو». وبعبارٍة أخرى: عىل الرغم 

من أّن الهدف األول للتكنولوجيا كان قامئاً عىل إمكانية التأسيس لحياٍة سعيدٍة لإلنسان، إالّ أّن هذا 

الهدف قد اضمحّل مبرور الوقت، وأصبحت »التكنولوجيا يف حّد ذاتها، ورسعة تطّورها مبعزٍل عن 

غايتها« هي الغاية النهائيّة، ويف الحقيقة يقول هايدغر:

»إن وجود البرش محارٌص بقوى التكنولوجيا من جميع الجهات، وإن حلقة هذا الحصار تزداد 

ضيقاً يوماً بعد يوم. إن هذه القوى تستهدف اإلنسان يف كّل مكاٍن تحت ذريعة التدابري واالخرتاعات 

التقنية املتنّوعة، وتعمل عىل اجتذابه واستقطابه وتقوم بالضغط عليه، وتفرض نفسها عليه، وحيث 

]1] - انظر: املصدر أعاله.

]2] - هذا الكالم جزٌء من كلمٍة ألقاها هايدغر بعنوان )التحرر: مقالة ف التفكري املعنوي(، وقد عمدنا إىل نقله بنّصه.

]3] - انظر: هايدغر، مارتني، وارستگي: گفتاري در تفكر معنوي )التحرر: مقالة ف التفكري املعنوي(، ص 55، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

محمد رضا جوزي، منشور ف سلسلة مقاالت الفلسفة وأزمة الغرب، نرش: هرمس، طهران، 1382 هـ ش.

الملف
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إنها ليست من صنع يد اإلنسان]1[، فقد ذهبت إىل أبعد بكثرٍي من رغبته وإرادته، كام أنّها تنمو بشكٍل 

أكرب من ظرفيّة قراراته«]][.

يبدو أّن الفرصة ال تزال قامئًة أمام البرش، بأن يعمل اإلنسان عىل تجديد رؤيته من خالل إعادة بلورة 

أو قراءة العنارص الجوهرية يف حقل األنرثوبولوجيا، ذلك من قبيل االهتامم بامتالك اإلنسان لبعدين، 

وتأصيل حقيقته الوجودية املتمثلة يف االهتامم بالبُعد الروحاين )يف الحقل األنطولوجي والحقل 

األنرثوبولوجي(، واالهتامم بالكامل والسعادة الروحية وامليتافيزيقية لإلنسان، وأن يستفيد بنحٍو من 

األنحاء من الوسائل التقنية، وأن يتحّرر من قيودها يف الوقت نفسه من خالل االستفادة الصحيحة 

منها. وبذلك فإن ارتباطنا مع التكنولوجيا سيكون بسيطاً ومريحاً بشكٍل مذهٍل. وبهذه الرؤية ال إشكال 

يف دخول التكنولوجيا إىل حياة اإلنسان وأموره اليومية، لوجود إمكانيٍّة دامئٍة وسهلٍة لخروجها أيضاً.

التقنية  نحو  االستدارة  إن  سلبيٌة-إيجابيٌة.  التكنولوجيا  شأن  يف  الرؤية  هذه  أن  الواضح  من 

حياة  بيئة  عن  فصلها  ببساطٍة  ميكن  بحيث  باالهتامم،  جديرٌة  التوظيف  حدود  يف  والتكنولوجيا 

اإلنسان، ويبدو أّن هذه الرؤية الطاردة للتكنولوجيا إمنا ميكن تذليلها إذا تّم التعرّف عىل ماهيتها 

هل  األوصاف،  هذه  جميع  عن  النظر  بغض  ولكن  لها.  رؤيتنا  زاوية  وتحديد  صحيٍح،  بشكٍل 

التكنولوجيا مطلوبة لإلنسان؟ وبعبارة أخرى: إن أهم سؤاٍل بشأن ارتباط اإلنسان بالتكنولوجيا، هو 

السؤال القائل: يف خدمة من يجب توظيف التكنولوجيا و»األدوات التكنولوجية«؟ ال شك يف أن 

الجواب عن ذلك هو أن التكنولوجيا وأّي تقنيٍة أخرى يجب أن تكون يف خدمة اإلنسان. بيد أن 

لّب املسألة يكمن هنا متاماً. فمن هو اإلنسان، وما هو العنرص الذي يبلور حقيقته الواقعية؟ أليس 

التكنولوجيا يجب أن تكون يف خدمة »حقيقة اإلنسان«، وكامله وسعادته؟ إن هذا السؤال هو األكرث 

جديًّة يف حقل الرؤية الفلسفية إىل التكنولوجيا. وال شّك يف أّن اإلجابة عن هذا السؤال تستدعي 

بحثاً جاداً يف حقيقة اإلنسان.

حقيقة اإلنسان األنطولوجية

أ ـ حقيقة اإلنسان ف القرآن الكريم

بعد  نفسه  وصف  قد  الله  أن  كام  خاصٍة.  مبكانٍة  الله  مخلوقات  بني  من  يحظى  اإلنسان  إن 

]1] - لقد أشار هايدغر ف موضع إىل مثال قال فيه: إن الفاّلح ينرث البذور ف الرض، وتعمل الرض عىل تغذية وتنمية هذه البذور. وأراد 

من خالل هذا املثال أن يعمل عىل تطبيق التكنولوجيا عليه، ويقول: إن الفالح واملزارع ال يتعرّض إىل الرض، بيد أن التكنولوجيا الحديثة 

تتعرّض إىل جميع املصادر.

]2] - انظر: هايدغر، مارتني، وارستگي: گفتاري در تفكر معنوي )التحرر: مقالة ف التفكري املعنوي(، ص 78، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

محمد رضا جوزي، منشور ف سلسلة مقاالت الفلسفة وأزمة الغرب، 1382 هـ ش.
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َفَتَبارََك اللَُّه أَْحَسُن الَْخالِِقنَي {]1[. وخاطب اللُه اإلنسان بوصفه أفضل  بيان خلقه لإلنسان بقوله: } 

التي جعلته  لإلنسان  األصيلة  الحقيقة  هي  وما  الخاص؟  الخطاب  هذا  هو سبب  فام  مخلوقاته. 

مستحقاً لهذا الخطاب الخاص؟ ال شك يف أن هذا السؤال الجوهري يجب اإلجابة عنه من زاويٍة 

محّددٍة. مبعنى أّن السؤال القديم القائل: هل اإلنسان كائٌن ماديٌّ أم مجرٌّد؟ يعد من أهم األسئلة، 

وأن اإلجابة عنه مصرييٌّة وحاسمٌة لجميع أنواع األبحاث األنرثوبولوجية. ليس هناك من يعتقد يف 

وجود اإلنسان بواقعيٍّة أخرى غري هذه األعضاء املادية والطبيعية التي لها قوانينها الخاصة، حيث 

القرآن  أما  لوجوده.  والطبيعيّة  املاديّة  األعضاء  عن  ناشئٌة  اإلنسان  وتداعيات  نشاطات  جميع  إّن 

واإللهيون فيعتقدون بأّن الحقيقة اإلنسانية تكمن وراء الجانب املادي من وجود اإلنسان، ويرون أن 

اآلثار واألنشطة غري املادية لإلنسان تنبثق عن هذه الحقيقة غري املادية. إن هذه الحقيقة غري املادية 

هي التي تبلور أصل وجوهر اإلنسان. ولكن ما هي كينونة الروح؟

تُعدُّ كينونُة الروح من أعقد املسائل الفلسفية والكالمية، وال يتسع هذا املقال لبحثها. ولكننا نقول 

إجامالً: إن النفس ـ من وجهة نظر الفالسفة املسلمني ـ هي غري الجسد، فهي موجوٌد مجرٌّد تعود 

إليه جميع اآلثار واألنشطة الجسديّة وغري الجسديّة. وتكمن عظمة الروح اإلنسانية يف أنها يف سلم 

الصعود متتلك القدرة واالستعداد للوصول إىل أعىل درجات الكامل، وميكنها بلوغ عظمٍة ال ميكن 

ألّي مخلوٍق أن يبلغها. وقد قال الله تعإلىفي هذا الشأن: } َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّوحِ ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر 

َريبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمَن الِْعلِْم إاِلَّ َقلِياًل {]][. وعىل هذا األساس فإن حقيقة اإلنسان تعود إىل بُعده الروحاين 

املجهول جداً، األمر الذي جعل منه أكرث الكائنات غموضاً يف الوجود بعد الخالق سبحانه وتعاىل. إّن 

املفرسين عاجزون عن بيان حقيقة البُعد الروحي لإلنسان، بيد أنهم يذكرون أن العلم والتفكري والتعقل 

واإلرادة اإلنسانية من مختصات هذا البُعد، ويعتربون وصول اإلنسان إىل مرتبة العقل الكامل من جملة 

ظرفياته الوجودية. ويعتقدون كذلك بأن هذه األوصاف هي التي جعلت الله سبحانه وتعإلىينسب 

الروح إىل نفسه تعظيامً وتكرمياً لها، وإال فإن الرتكيب والجزئية يف الله تعإلىمحاٌل]][.

إن الذي تّم تجاهله يف حقل الحياة اإلنسانية بجميع توابعها املرتبطة بحقل التكنولوجيا، هو 

الواحد  البُعد  الرؤية ذات  الحقل األنرثوبولوجي، أي  بهذا املوضوع األسايس يف  عدم االهتامم 

لإلنسان ودخول اإلنسان وجميع تحقيقاته إىل مداٍر خاطٍئ متاماً. إن عىل اإلنسان أن ميتلك هذه 

يُشّكل  الذي  هو  الروحاين  بُعده  أن  وثانياً:  بعدين،  ذو  كائٌن  اإلنسان  أن  أوالً:  تريه  التي  الفراسة 

]1] - املؤمنون: 14.

]2] - اإلرساء: 85.

]3] - انظر: الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان ف تفسري القرآن، ج 12، ص 155 و251، مطبوعات إسامعيليان، قم، 1392 هـ ش.
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توجيه  التي ميكنها  والدراسات  التحقيقات  الجسامين. وهذا ميثل جوهر جميع  بُعده  حقيقته ال 

إن  اإلنسان هي روحه امللكوتية«.  لُبّه، وأصل وحقيقة  اإلنسان هو  »إن أصل  التكنولوجيا:  حقل 

الذي مينح اإلنسان هويته هي الناحية الروحانية وامللكوتية منه والتي أودعها الله يف وجوده، إذ 

يقول تعاىل: } َونََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي {]1[. إن التعرّف الكامل عىل اإلنسان يعود إىل حيثيته ما بعد 

الطبيعيّة واملاورائية، لذلك كان تحديد اإلنسان يف الحيثيّة الطبيعية يوفر لنا معرفًة محدودًة بهذه 

الناحية، وال يعرّب عن حقيقته الكاملة]][. وعليه ما مل تصل البرشية إىل هذا النضج الفكري والتحّول 

يف املنهج املعريف، فإن التكنولوجيا لن تغرّي رؤيتها الصاخبة عرضياً وال طولياً، وبالتايل ال ميكن 

ا لها ميكن أن تقف عنده.  أن نتصّور حدًّ

إّن ماهيّة وحقيقة اإلنسان موضوٌع طاملاً شغل األذهان البرشيّة ألزمنٍة طويلٍة، وقد أنفق الكثري 

من  اإلنسان  إّن  املوضوع.  هذا  ودراسة  قراءة  يف  أعامرهم  العامل  أنحاء  كافة  يف  املفكرين  من 

وجهة نظر القرآن الكريم كائٌن ذو بعدين: ِمليك وملكويت، وأريض وساموي، وله روٌح رحامنيٌّة 

ونفٌس شهوانيٌّة، وهو مجمٌع ألضداد صفات الخري والرش، حيث يجب االلتفات إىل هذه املسألة. 

وامليتافيزيقي يف  الفيزيقي  البعد  بني  منصفٍة  معادلٍة  بوجود  االدعاء  فقط ميكن  الحالة  ويف هذه 

العامل. وال شك بطبيعة الحال يف أّن لكّل واحٍد من هذين البُعدين يف وجود اإلنسان صفاته وحياته 

لإلنسان  الجسامين  البُعد  إن  الحياة.  متفّرعٌة عن وجود  والصفات  الخصائص  أن  ذلك  الخاصة. 

يعرب عن مشابهته وقربه إىل الطبيعة والخصال الحيوانية، ويف الحقل األنطولوجي واألبستيمولوجي 

ليس لديه أّي حقيقٍة سوى أنه وسيلٌة إليصال بُعد اإلنسان الروحاين إىل غاياته ومقاصده السامية. 

إّن حقيقة البُعد الجسامين ال ميكن حتى للطبيب أن يعمل عىل تشخيصها، وهذا يف حّد ذاته يُثبت 

الوجودية  الناحية األنطولوجية يقع يف أخّس املراتب. يف حني أن الخصائص  البُعد من  أن هذا 

للبُعد الروحاين يف غاية الصالبة، وقد انعكس هذا األمر يف كالم الوحي أيضاً. 

ب ـ الحقيقة النطولوجية لإلنسان ف الفلسفة

رمبا أثريت هذه الشبهة، وهي أّن دراسة حيثيّة اإلنسان ذات البُعدين يف النصوص الدينية تكفي 

لبيان عالقته بالتكنولوجيا، وال حاجة إىل طرح هذه املسألة يف فلسفة الوجود. إال أن مثل هذا الفهم 

يُعّد نوعاً من الفهم السطحي، بل ورمبا يرقى إىل مستوى الجهل وعدم العلم أيضاً. إذ إّن بحث 

الحيثيّة الفلسفيّة التكنولوجيّة تحظى اليوم يف املؤسسات واألكادمييات العلمية يف العامل بأهميّة 

]1] - الحجر: 29؛ ص: 76.

]2] - انظر: جوادي آميل، عبد الله، صورت وسريت انسان در قرآن )صورة وسرية اإلنسان ف القرآن الكريم(، ص 60، نرش: إرساء، قم، 

1382 هـ ش.
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، والنظرة الفلسفيّة إىل هذا املوضوع يف  كبريٍة. ويف الحقيقة فإّن »فلسفة التكنولوجيا« حقٌل علميٌّ

غاية األهمية. ومن هذه الناحية وبااللتفات إىل تنظيم وتبويب هذه الدراسة ضمن اإلطار الديني، 

من الرضوري بيان آراء الفالسفة البارزين بشأن الحيثيّة الثنائيّة لإلنسان باختصار.

لقد تّم اعتبار البحث األنطولوجي للنفس اإلنسانيّة ـ يف آراء الفالسفة املسلمني ـ بوصفها كائناً 

بالعلم الحضوري،  بنفسه  بديهياً وال يحتاج إىل دليل. ألّن كّل شخٍص يعلم  للجسد، أمراً  مغايراً 

يف حني أن علمه بجسمه من العلم الحصويل. إن كّل إنساٍن باإلضافة إىل الجسم له نفٌس يدركها 

بشكٍل مبارٍش ومن دون واسطة يشٍء آخر، وهذا العلم الحضوري هو الذي يغنينا عن تعريف النفس 

وإثباتها، ألن العلم الحضوري ال يقبل الخطأ. ومن هنا سوف ندخل يف بحث أصل املسألة دون 

الدخول يف تعريف النفس اإلنسانية واألدلة التي تّم طرحها يف الفلسفة بشأن وجودها.

إّن حقيقة اإلنسان هي النفس الناطقة، وحقيقة النفس الناطقةـ  التي هي عني الوجود وجزء الوجود 

والتي ال تعترب تشخصاً ليشٍء آخرـ تتجىل وتظهر يف مرجع الضمري »أنا«. إن معرفة ما يتّم تعريفه عىل 

أنه الذات واألنا ال ميكن بيانه من طريق املفاهيم والصور الذهنية. ألن الصور اإلدراكية أياً كانت 

ليست هي الذات اإلنسانية، وال ميكن اإلشارة إليها بالضمري »أنا«، وإمنا هي مجرّد مفاهيم، وميكن 

أن يشار إليها بالضمري »هو» أو »ذلك«. إذاً، ال ميكن أبداً أن نحصل للنفس الناطقة والزاخرة بالحيوية 

والنشاط واإلدراك عىل وجوٍد أو صورٍة ذهنيٍّة، واإلشارة بذلك املفهوم إىل حقيقة ذات اإلنسان. ألنه 

يف مثل هذه الحالة سيفقد ماهيته ولن يكون عبارة عن الـ »أنا« الحقيقية]1[.

لقد عمد صدر املتألهني ـ كام هو شأن فالسفة السلف ـ إىل تعريف اإلنسان بأنه حيواٌن ناطٌق، 

وقال بأّن النطق ـ الذي ميثل الفصل املنطقي لإلنسان ـ يعني إدراك الكليات التي تعرّب عن حقيقة، 

وتلك الحقيقة هي الفصل الحقيقي لإلنسان، أي: نفسه الناطقة وهي خاصٌة باإلنسان، ألن العلم 

واإلدراك من خصائص الكائنات املجرّدة، والعلم ليس شيئاً آخر غري »حضور املجرّد عند املجرّد«. 

ولكن ال بّد من األخذ بنظر االعتبار أن اإلنسان يف عامل الخلق ليس مجرّد نفٍس ناطقٍة، بل هو مركٌّب 

من نفٍس وجسٍد، ولكن ال بنحو تركيب جزئني مستقلني عن بعضهام. وبعبارة أخرى: عىل الرغم من 

اختالف النفس والروح يف املنزلة والرتبة، إال أنهام عىل مستوى الذات حقيقٌة واحدٌة، ولهام يف 

عني الوحدة والبساطة درجتان متفاوتتان. متاماً مثل اليشء الواحد الذي يحتوي عىل طرفني. طرٌف 

هو الفرع ويكون يف حالٍة متواصلٍة من التحّول والتبّدل والفناء، وطرٌف هو األصل وهو باٍق وثابٌت، 

]1] - انظر: الشريازي، صدر الدين محمد )صدر املتألهني(، السفار الربعة، ج 8، ص 343، طبعة مصطفوي، قم، 1368 هـ ش؛ أخالقي، 

مرضية، حقيقت انسان وجايگاه آن در نظام هستي )حقيقة اإلنسان ومنزلته ف الوجود(، ص 15، 1392 هـ ش. املنشور عىل املوقع أدناه:

http://www.mullasadra.org
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وميثل شخصيًّة وهويًّة واحدًة ترتقي يف األصل والجوهر، وتكون وحدتها الشخصيّة محفوظًة يف 

جميع املراتب. غاية ما هنالك أنّها يف كّل مرتبٍة تغدو أكمَل، وكلاّم تكاملت النفس يف وجودها، 

يكتسب الجسد نقاًء وصفاًء أكرب، ويغدو اتصالُه وارتباطُه بالنفس أوثَق، ويقوى االتحاد يف ما بينهام 

حتى يبلغ بهام األمر عند وصول اإلنسان إىل مرتبة الوجود العقيل ويصبح اإلنسان عقالً، سيكون 

أمراً واحداً ال تشوبه أّي مغايرٍة أبداً]1[.

مصدر  وهي  اإلنسان،  حقيقة  يشّكل  واحٌد  جوهٌر  النفس  بأّن  االعتقاد  إىل  سينا  ابن  ويذهب 

والصورة،  املادة  من  يتألف  طبيعيٌّ  اإلنسان جسٌم  إن  اإلنسان.  عن  تصدر  التي  األفعال  مختلف 

ومادته هو الجسد وصورته هي النفس التي بها ميتاز اإلنسان عن سائر الكائنات الحية األخرى. 

إّن النفس مخلوقٌة وحادثٌة، مبعنى أنّها مل تكن موجودًة قبل وجود الجسد، وإنها وإن كانت تبقى 

بعد فناء الجسد، ولكنها ال توجد إال عند ظهور الجسد. وبعبارٍة أخرى: إّن للنفس بدايًة، ولكن ال 

نهاية لها، والدليل عىل حدوث النفس أنّها ال تتعنّي إال بواسطة الجسد. وذلك ألّن النفس إذا كانت 

موجودًة قبل وجود الجسد، فاألمر ال يخرج من إحدى حالتني، إما أن تكون متعّددًة أو تكون واحدًة 

لجميع األجسام. يف حني أّن النفس ما دامت مجرّدًة تكون ماهيًّة غري مختّصٍة بيشٍء، وال طريق إىل 

تعددها، كام أّن الوحدة ال ميكن القبول بها أيضاً. ألن متايز األشخاص عن بعضهم ال يقترص عىل 

أجسامهم فقط، وإمنا يعود إىل نفوسهم أيضاً]][.

عىل  تأكيداً  الفالسفة، متثل  آراء  الدينية ويف  النصوص  لإلنسان يف  الثنائيّة  الحيثيّة  دراسة  إن 

التكنولوجيا ال ميكن أن متثل رؤيًة حياديًّة تجاه هذا  إثبات أن  التي ترمي إىل  الدراسة  غاية هذه 

املوضوع. وإن تجاهل الحيثيّة امليتافيزيقيّة لإلنسان والكون ينطوي عىل آفاٍت أنطولوجيٍّة يف غاية 

الخطورة. إّن ما يعيشه العامل حالياً ـ لألسف الشديد ـ هو العبور من مرحلة األزمة إىل مرحلٍة أخرى 

أخطَر منها مبراتَب كثريٍة.

غاية كامل وسعادة اإلنسان

التأكيد عىل  نرى من الرضوري  الديني،  اإلطار  اإلنسان يف  التعريف بكامل  الدخول يف  قبل 

أّن االستناد إىل اللّذة واملتعة يف هذه الدنيا إذا مل تلحظ بوصفها الغاية الوحيدة لكامل اإلنسان 

]1] - انظر: الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان ف تفسري القرآن، ج 9، ص 98، مطبوعات إسامعيليان، قم، 1392 هـ ش.

]2] - انظر: ملك شاهي، حسني، ترجمة ورشح باللغة الفارسية لكتاب: )اإلشارات والتنبيهات( البن سينا، ص 122، نرش: رسوش، ط 3، 

طهران، 1375 هـ ش.
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أن  بودريار(]1[  للبرش. يرى املفكر املعارص )جان  املعارص، فهي واحدٌة من األهداف األساسية 

اإلمكانات والوسائل واألدوات،  بأفضل  يتمتع  الذي  الصحراء  يشبه ساكن  الحداثة  بعد  ما  إنسان 

ويعيش يف رفاٍه كامٍل ويتقلب يف أقىص حدود املتعة واللذة، بيد أنه ال ميتلك غايًة وهدفاً يتجه 

إليه. وإمنا تقترص غايته وطموحه عىل االستفادة الكاملة من هذه املتعة واللذة. ويزعم )بودريار( 

أّن هذا الشخص ال يبدي امتعاضاً أو انزعاجاً من هذه الحالة، ألّن هذه النقطة هي التي متثل كامل 

اإلنسان الذي يجب التوقف عنده. وعىل هذا األساس فإن الحياة دون أن يكون هناك مثاٌل يُطمح 

إليه ودون أن يكون هناك هدٌف متعاٍل، أمٌر ممكٌن. وعليه ميكن لإلنسان يف مجتمع ما بعد الحداثة 

يفكر يف األمر املتعايل وما هو فوق األشياء األخرى]][. ويف معرض  أن  يعيش وميوت دون  أن 

متثيله عن املجتمع املعارص، يشري )بودريار(  إىل عنرص »اللذة« قائالً:

»من اآلن فصاعداً لن يكون هناك موضٌع للرغبة وحتى للذوق واملنحى الخاص، وإمنا سنواجه 

فضوالً عاماً وشامالً، مبعنى »أخالق التسلية« أو التكليف بالسعادة واالستفادة القصوى من جميع 

اإلمكانات، للحصول عىل االغتباط واللذة«]][.

وقد ذهب )جان بوديار( إىل أبعد من ذلك، حيث طرح اللذة بوصفها »تكليفاً« لإلنسان الغريب 

املعارص]4[. مل يعد األمر وكأّن اللذة حقٌّ طبيعيٌّ لإلنسان، وأمٌر مسموٌح له به، بل إّن اإلنسان مكلٌّف 

باللذة ليك يحقق ذاته. إّن اإلنسان املستهلِك يرى نفسه ملزماً بالتلّذذ، واعتبار نفسه بوصفه مؤسسًة 

لالستمتاع والتلّذذ]5[. ويف الحقيقة فإّن غاية الكامل والسعادة القصوى التي ميكن تصّورها لإلنسان 

املعارص، تكمن يف تحقيق اللذة يف ما يتعلق بجميع اإلمكانات الفعلية أو تفعيل جميع اإلمكانات 

الكامنة بالقّوة. والنقطة الجديرة بالتأّمل يف هذا النوع من الرؤية هي أن القيَم يف هذا اإلطار ال يتّم 

يقبل  ال  والواجبات واملحظورات تشكل جزءاً  القيَم  إن  يتّم »خلقها«.  نفيها، وإمنا  اكتشافها وال 

اليومية،  متعاليٍة يف حياته  وقيمٍة  غايٍة  اإلنسان عىل  يعرث  اإلنسان. وعندما ال  االنفصال عن حياة 

. تصنف أعامل بودريار بشكٍل أسايس  ]1] - جان بودريار )1929 ـ 2007 م(: منظٌّر ثقافٌّ وفيلسوٌف ومحلٌل سيايسٌّ وعامُل اجتامعٍ فرنيسٌّ

ضمن مدرسة ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية. من أعامله: )نظام الشياء(، و)مجتمع االستهالك: الساطري والبنى(، و)ف ظالل الغلبية 

الصامتة(، و)اسرتاتيجيات قاتلة(، و)وهم النهاية(. املعرّب.

]2] - انظر: بيابانيك، سيد مهدي، مقايسه انسان شنايس اسالمي وبست مدرن وتأثري آن در فلسفه أخالق )مقارنة النرثوبولوجيا اإلسالمية 

وما بعد الحداثة وتأثري ذلك عىل فلسفة الخالق(، مقال مطبوع ضمن مقاالت املؤمتر العاملي الول للعلوم اإلنسانية اإلسالمية، ج 1، 

ص 145، نرش آفتاب توسعه، 1394 هـ ش.

]3] - انظر: رشيديان، عبد الكريم، از فرد مدرن تا شخص بست مدرن )من الشخص الحداثوي إىل الشخص ما بعد الحداثوي(، ص 119، 

املنشور ف مجلة: فلسفة، 1385 هـ ش.

]4] - إن املتخصصني ف فلسفة الخالق واملحققني ف حقل الحياة اإلنسانية مطلعون عىل العمق املعرف لهذا املصطلح، حيث ميكن 

مشاهدة السقوط املعرف لإلنسان إىل حضيض املراتب الوجودية بوضوح.

]5] - انظر: املصدر أعاله.

الملف
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بحيث يغدو راغباً يف اكتشافها والحصول عليها، يعمد إىل خلق هذه القيَم]1[. وقال )فيرب(]][ يف 

كتابه )األخالق الربوتستانتية والروح الرأساملية(:

»حيث ال ميكن نسبة تحقق التكليف إىل أسمى القيَم املعنوية والثقافية مبارشًة... يعمد الفرد 

بالتدريج إىل التخيل عن سعيه يف تربيرها. وتحل الدوافع املادية محل الدوافع الروحية والصوفية، 

وتعمل أساليب اللذة يف الحياة عىل إشباع ذاتها بواسطة اللذة«]][.

ولكن هل النصوص الدينية تنشد هذا النهج حّقاً؟ إن اإلنسان يف اإلطار الديني يحتوي عىل 

بُعدين وكامٍل واحٍد. وإّن مفهوم »الكامل » يتّم تفسريه بااللتفات إىل البُعد الحقيقي من اإلنسان. 

وال شك يف رضورة أخذ بعض املقدمات للوصول إىل الكامل النهايئ لإلنسان بنظر االعتبار يك 

ال نقع يف فخ املغالطة والسفسطة. يجب البحث عن الكامل والسعادة الحقيقية ـ ال الوهمية ـ  يف 

اآلراء املختلفة املطروحة بشأن اإلنسان. إن اختالف الرؤية يف خصوص سنخ معرفة اإلنسان )وما 

إذا كان اإلنسان كائناً ذا بُعدين أو ذا بعٍد واحٍد(، ووجود اآلراء املتعددة يف خصوص هذا التحليل 

هذا  والسعادة. وعىل  بالكامل  املرتبطة  النظريات  للتنّوع يف  األرضية  توفري  إىل  أدى  الجوهري، 

، يرى أّن سعادته رهٌن بتلبية احتياجاته املاديّة،  األساس فإن املذهب القائل بأن اإلنسان كائٌن ماديٌّ

من  األكرب  املقدار  يكمن يف حصوله عىل  اإلنسان  بأّن كامل  القول  إىل  البعض  ذهب  هنا  ومن 

امللذات املادية، وإن الذي يرى العقل معياراً لإلنسانية، يرى السعادة يف ازدهار العقل يف طريق 

املعارف والحقائق اإللهية.

إن املنهج العرفاين يرى اإلنسان كائناً مسجوناً يف قفٍص يحول بينه وبني أصله وموطنه، ويرى 

أيضاً أن سعادته تكمن يف مقدار استفادته من العشق، وأما تلك الجامعة التي ترى ـ مثل )فريدريك 

]1] - انظر: بيابانيك، سيد مهدي، مقايسه انسان شنايس اسالمي وبست مدرن وتأثري آن در فلسفه أخالق )مقارنة النرثوبولوجيا اإلسالمية 

وما بعد الحداثة وتأثري ذلك عىل فلسفة الخالق(، مقال مطبوع ضمن مقاالت املؤمتر العاملي الول للعلوم اإلنسانية اإلسالمية، ج 1، 

ص 146، نرش آفتاب توسعه، 1394 هـ ش.

]2] - ماكس فيرب )1864ـ  1920 م(: عامُل اقتصاٍد وسيايسٌّ أملاينٌّ وأحد مؤسيس علم االجتامع الحديث، وهو من أىت بتعريف البريوقراطية. 

وعمله الكرث شهرة هو كتاب: )الخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية( وقد أشار فيه إىل أن الدين عامٌل غري حرصيٍّ ف تطور الثقافة ف 

املجتمعات الغربية والرشقية. وف عمله الشهري اآلخر )السياسة كمهنة( عرّف الدولة بأنها الكيان الذي يحتكر االستعامل الرشعي للقّوة 

الطبيعية محورياً ف دراسة علم السياسة. املعرّب.

]3] - فيرب، ماكس، اخالق بروتستان وروح رسمايه داري )الخالق الربوتستانتية والروح الرأساملية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عبد املعبود 

أنصاري، طهران، 1374 هـ ش.
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البني، فإنها ترى أن اإلنسان السعيد هو اإلنسان القوي]][. وأما  القّوة هي األساس يف  ـ  نيتشه(]1[ 

لنظرية اإلسالم، فقد تّم تعريف اإلنسان عىل النحو اآليت: إنه كائٌن يتمتع بطاقاٍت مختلفٍة،  طبقاً 

ويتألف من روٍح وجسٍد، وليس مادياً بحتاً، وإن حياته الحقيقية واألصلية تعود إىل عامٍل آخر، وقد 

ُخلق للخلود، وإّن فكره وعمله وسلوكه وأخالقيّته هي التي تبلور كيانه األخروي. وعىل أساس هذه 

الرؤية، تتحقق سعادة اإلنسان من خالل االزدهار املنسجم مع طاقاته والتلبية املناسبة لحاجاته 

الروحية والجسدية. ويف هذا الشأن يقول العالمة الطباطبايئ ما مضمونه: إن سعادة كّل يشٍء عبارٌة 

عن وصوله إىل خريه الوجودي، وإن سعادة اإلنسان ـ الذي هو مركب من روٍح وجسد ٍـ عبارة عن 

وصوله إىل خرياته الجسامنية والروحانية، وتنّعمه بتلك الروح التي هي من الله } َونََفْخُت ِفيِه ِمْن 

ُروِحي {]][، وإن سعادته رهٌن بالتقرّب من الله، مبعنى عودته إىل املبدأ الذي نشأ منه]4[.

وقد بنّي املفكر والفيلسوف اإلسالمي الكبري صدر املتألهني الشريازي]5[ هذه املسألة ضمن 

بأن للوجود حركًة وثورًة، وأّن هذا األمر ذايتٌّ يف جميع  ، ومال إىل االعتقاد  ـ دينيٍّ إطاٍر فلسفيٍّ 

فيه يشتمل عىل  الذي نعيش  العامل  الطبيعة. إن  الطبيعة وما وراء  الحية يف  الحية وغري  الكائنات 

، أو بعبارٍة أخرى يحتوي عىل نظاٍم حريكٍّ ال يعرف  ذاٍت متحرّكٍة. وهو يف حال تغرّيٍ وتحّوٍل مستمرٍّ

االستقرار. إن جميع كائنات العامل ـ مبا يف ذلك الجامدات ـ يف حالة تحرٍّك وسريٍ إىل جهٍة معيّنٍة. 

ولكن ما هي هذه الجهة حقاً؟ وما هو منتهى هذه الحركة؟ يجيب صدر املتألهني عن هذا السؤال 

بالقول: »إن جميع الحركات املوجودة يف العامل لها غايٌة، وإن هذه الحركات الهادفة ناشئٌة عن 

كّل واحٍد من املوجودات يف عامل  فإّن  الكائنات. ولذلك  علٍم وشعوٍر وإدراٍك كامٍن يف جميع 

الطبيعة ـ وحتى الجامدات ـ تسري إىل جهٍة وغايٍة موجودٍة يف خارجها. وطبقاً للحركة الجوهرية 

فإن العامل يف حركٍة واحدٍة وحيويٍّة ال تعرف السكون والركود«]6[.

]1] - فريدريك فيلهيلم نيتشه )1844 ـ 1990 م(: فيلسوٌف أملاينٌّ وناقٌد ثقافٌّ وشاعٌر وملّحٌن ولغويٌّ وباحٌث ف الالتينية واليونانية. كان 

لنشاطه تأثريٌ عميٌق عىل الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث. وكان من أبرز املمهدين لعلم النفس. من أعامله: )هكذا تكلم زرادشت(، 

و)العلم املرح(، و)ما وراء الخري والرش(، و)إنسان مفرط ف إنسانيته(. املعرّب.

]2] - انظر: اسرتن، جوزيف بيرت، نیچه )نيتشة(، ص 123 ـ 128، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عزت الله فوالدوند، نرش: طرح نو، طهران، 

1373 هـ ش.

]3] - ص: 72.

]4] - انظر: الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان ف تفسري القرآن، ج 11، ص 28، مطبوعات إسامعيليان، قم، 1392 هـ ش.

]5] - محمد بن إبراهيم القوامي الشريازي املعروف بصدر املتألهني )980ـ  1050 هـ / 1572ـ  1640 م(: فيلسوف شيعي جمع بني املعرفة 

النظرية والعملية. كام يُنسب إليه منهج الجمع بني الفلسفة والعرفان املسّمى بـ )الحكمة املتعالية(. ومن مؤلفاته: )السفار الربعة ف 

الحكمة املتعالية(، و)املبدأ واملعاد(، و)الحكمة العرشية(، و)مفاتيح الغيب(. املعرّب.

]6] - انظر: الشريازي، صدر الدين محمد )صدر املتألهني(، السفار الربعة ف الحكمة املتعالية، ج 3، ص 21، طبعة مصطفوي، قم، 

1368 هـ ش.
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الكامل. ويف  نحو  تسري  غائيٍّة  رؤيٍة  أساس  الوجود عىل  تحليل  الرؤية هو  املهم يف هذه  إن 

الحقيقة فإّن عامل الطبيعة هو عني الحركة، وإن هذه الحركة ليس لها من غايٍة سوى الفعلية الكاملة 

ـ سواًء يف  مراتبه  كافة  الوجود يف  بل جميع  والعامل وحدها،  الطبيعة  أجزاء  وليست  واملتعالية. 

حركته الصعودية أو النزوليةـ  يترصّف عىل نحٍو هادٍف. إن غاية الهيوىل )املادة األوىل( هي التحول 

إىل عنرٍص، وغاية العنارص هي التحّول إىل مركّباٍت، وغاية املركّبات هي التحّول إىل نباٍت، وغاية 

النبات يف الحيوان، وكامل الحيوان يف النفس الناطقة، وكامل النفس الناطقة يف التجرّد املحض، 

وغاية املجرّدات هو التشابه التام مع الله. وعىل هذا األساس فإّن الطبيعة متيل دامئاً إىل التعايل 

من أجل الوصول إىل الله]1[.

الحركات  جميع  من  الغاية  املتعالية-  الحكمة  ملبنى  -طبقاً  يُعّد  إلهيًّة  آيًة  بوصفه  اإلنسان  إن 

الكائنات يف عامل الخلق  الذي تكون لجميع  الوقت  الغايئ من الخلق. ففي  العامل والهدف  يف 

غاية، فإمّنا غايتها تأيت يف جهة غاية اإلنسان. وبعبارٍة أخرى: إّن كامل الكائنات يُعّد مقدمًة لكامل 

اإلنسان]][. ثم إّن السعادة ال تنفصل عن الكامل. وإّن اإلنسان إمنّا ينال من السعادة مبقدار ما يبلغه 

من الكامل. إن سعادة الروح تكمن يف القرب من الله والوصول إليه، ويف هذه الحالة يكون قد بلغ 

غاية كامله. بيد أّن املنهجيّة املنشودة يف هذا البحث منهجيٌّة جديدٌة يف هذا الباب، بحيث نعمد 

إىل دراسة السعادة والكامل من زاوية تقسيم عوامل الوجود.

لقد قسم الفالسفة املسلمون عواملَ الوجود إىل ثالثة أقسام، وهي:

1 ـ عامل املادة أو الطبيعة.

] ـ عامل املثال.

] ـ عامل العقل، وهو عاملٌ مجرٌّد من املادة وتداعياتها وآثارها.

ومن الناحية الذاتيّة والفعليّة فإّن عامل املثال مجرٌد من املادة، ولكّنه ال يتجرّد من آثار املادة. 

وأّما عامل املادة فهو ماديٌّ ويشتمل عىل اآلثار املاديّة أيضاً]][.

يرى صدر املتألهني أنّنا كلاّم ابتعدنا عن عامل الطبيعة، واقرتبنا من عامل العقل، سنكون أكرث سعادًة 

ونكون قد وصلنا إىل الكامل النهايئ. ويف هذه الهندسة الفكرية يُشكل اإلنساُن حلقَة الوصل بني 

عامل األمر والخلق، وحيث يعترب اإلنسان عصارًة لكال هذين العاملني، فإنه يكون عىل معرفٍة وإحاطٍة 

]1] - انظر: املصدر أعاله، ج 9، ص 386.

]2] - انظر: املصدر أعاله.

]3] - انظر: الطباطبايئ، محمد حسني، نهاية الحكمة، ص 379، دفرت تبليغات انقالب اسالمي، ط 3، قم املقدسة، 1373 هـ ش.
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جيّدٍة بقوانني وأرسار وخفايا كال هذين العاملني. ومن ناحيٍة أخرى حيث إّن للعامل بأكمله غايًة، فإن 

أفضل موجوٍد ميكنه أن يبلغ به إىل املنزل والغاية املنشودة هو املوجود املطلع عىل قوانينه، وإن 

جميع هذه الخصائص متوفرٌة يف اإلنسان. وإىل ذلك فإّن اإلنسان ترجامُن قوس الصعود والنزول يف 

العامل. ومن هذه الناحية يجب اعتبار اإلنسان من جهة كونه كائناً عىل مستوى عامل األمر، ومن ناحيٍة 

أخرى يجب اعتباره كائناً عىل مستوى عامل الخلق، ومن هنا كان خليفة الله بحق.

حتليل وبيان

الناشطني يف حقل  من  بودريار، وغريهم  وجان  وهايدغر،  بيكون،  من  كّل  دراستنا آلراء  بعد 

التكنولوجيا، توصلنا إىل بعض النقاط البارزة التي يجب التعرّض إليها باختصار. إن الحقيقة هي أن 

التكنولوجيا يراد توظيفها يف حياة اإلنسان يف هذا العامل، وهي تشتمل عىل ذاٍت آليٍّة. ويف الحقيقة 

فإّن التكنولوجيا وتقنية املعلومات تحظى مباهيٍّة فيزيقيٍّة، ال يتجاوز شعاع نشاطها أبعد من ذلك، 

وال يتوقع منها أكرث من ذلك. والحقيقة هي أّن االهتامم بحاجة اإلنسان يف الحقل الفيزيقي، يعّد 

اهتامماً بجانٍب هامٍّ من االحتياجات الحقيقيّة لإلنسان، وال أحد يُنكر ذلك. بيد أّن الرتكيز البحت 

عىل هذا الجانب قد أّدى إىل حذفـ  أو يف الحّد األدىن تجاهلـ  الجانب األصيل من االحتياجات 

يف الحقل امليتافيزيقي. والحقيقة أنّه قد تّم االهتامم بهذه املسألة من زاوية الرؤية الدينيّة أيضاً، 

وميكن لنا بواسطة رؤيٍة إجامليٍّة إىل كّل واحدٍة من أنشطتنا ورغباتنا أن ندرك بوضوح أّن الدافع 

والعامل الرئيس لنا يف القيام باألعامل أو االبتعاد عن بعض األمور يعود إىل تحصيل اللذة أو تجّنب 

األمل. وهذه املسألة يف ما يتعلق بامللذات الحسيّة واضحٌة متاماً]1[.

أما املسألة األساسيّة فهي أّن النصوص الدينيّة ـ وكذلك الفالسفة املسلمون ـ ترى أّن الحقيقة 

مسألة  دراسة  تشكُل  اإلنسان، حيث  من  امليتافيزيقي  البُعد  هو  األنرثوبولوجي  الحقل  الحّقة يف 

السعادة والكامل الجانب األهم يف هذا البُعد. إن االهتامم بالحياة السعيدة من أهم الربامج الدينية، 

والسؤال املطروح يف هذا الشأن يقول: ما هي السعادة املنشودة يف التعاليم الدينية؟ وعىل الرغم 

من أن هذه الدراسة ال تُعنى باإلجابة عن هذا السؤال، ولكننا نتعرّض إليه عىل نحو اإلجامل فنقول 

بأّن السعادة والكامل النهايئ لإلنسان يُبحث فيها من خالل تظهري وإبراز »القرب اإللهي«، حيث إن 

سعادة وكامل اإلنسان يف املنظور الديني إمنا ميكن تفسريهام يف إطار االلتفات إىل الغاية النهائية 

من الخلق، أال وهي القرب اإللهي. إّن النقطة الرئيسة التي يكمن فيها لّب هذه الدراسة، هي أّن هذه 

]1] - انظر: مصباح اليزدي، محمد تقي، نقد وبرريس مكاتب اخالقي )نقد ومناقشة املذهب الخالقي(، ص 158، تحقيق وإعداد: أحمد 

حسني رشيفي، مؤسسة آموزش بژوهيش امام خميني، قم املقدسة، 1393 هـ ش.

الملف
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الغاية النهائية إمنا تتحقق من خالل التأكيد عىل النقاط البديهية]1[ اآلتية:

1 ـ التأكيد عىل أّن اإلنسان كائٌن ذو بعدين.

] ـ إّن أصالة اإلنسان وجميع حيثياته تكمن يف بُعده امليتافيزيقي.

] ـ إّن كامل وسعادة اإلنسان املتمثلني بالقرب اإللهي إمنا يتحققان يف إطار القول بالِفقرتني 

أعاله، ال عىل أساس التضحية بهام تحت ذريعة الحياة السعيدة.

إن حذف وإلغاء العنارص األساسية يف حقل األنرثوبولوجيا ال يؤدي إىل عدم تحقق مقدمات 

السعادة والكامل لإلنسان فحسب، بل إن السعادة اإلنسانية إمنا تحصل إذا اهتم اإلنسان بإيجاد 

فالسفة  حتى  واليوم  وامليتافيزيقية.  الفيزيقية  وإمكاناته  طاقاته  جميع  توظيف  خالل  من  الرفاه 

أنّه  جرأٍة  بكّل  القول  وميكن  للتكنولوجيا،  املفرط  االستخدام  انتقاد  إىل  يعمدون  التكنولوجيا 

ليس هناك من يدعو إىل االستفادة من التكنولوجيا بشكٍل مطلٍق ومنفلٍت، إذ تجىل لجميع الناس 

الكثري من الشواهد الدالة عىل عدم نجاح الحياة القامئة عىل التكنولوجيا، وأن ذلك االدعاء األول 

بالرتّدد  يواجه  بيكون(، أخذ  )فرانسيس  انقدحت يف عرص  قد  لذلك  الرشارات األوىل  بأن  القائل 

والتشكيك. ويف الحقيقة فإّن التكنولوجيا املقبولة هي التكنولوجيا الناظرة إىل السعادة والكامل 

الحقيقي لإلنسان.

األمر اآلخر يكمن يف السؤال القائل: هل ميكن للتكنولوجيا يف األساس أن تكون ناظرًة إىل 

السعادة والكامل الديني الحقيقي؟ قبل اإلجابة عن هذا السؤال بشكٍل إيجايبٍّ، يجب أن نجيب عنه 

بشكٍل سلبيٍّ ونقول: هل التكنولوجيا التي ال تكون يف خدمة البُعد امليتافيزيقي لإلنسان وال تعمل 

الحد األدىن،  أو ال تكون بصدد تحقيق هذه املسائل يف  عىل تحصيل مقدمات سعادته وكامله 

تستحق االهتامم؟ وكام سبق أن ذكرنا فإّن كاتب املقال ليس بصدد تجاهل االحتياجات يف الحقل 

الفيزيقي )االحتياجات الجسديّة( لإلنسان، بيد أّن نتيجة التكنولوجيا التي تؤدي إىل إلغاء أو تجاهل 

العنارص امليتافيزيقية من الحقل اإلنرثوبولوجي بدورها مرفوضة قطعاً. والغاية األخرية والنهائية من 

هذه الدراسة هي االهتامم بهذه الفقرة.

أما الجواب اإليجايب عن هذا السؤال فهو أن اإلنسان الغريب بعد العصور الوسطى حيث خرج 

لتّوه من جور سياط الجمود والركود الذي فرضه عليه رجال الكنيسة، كان يرى من واجبه مواجهة 

كّل ما يحمل بصمًة ميتافيزيقيًّة. إّن اإلنسان الحداثوي وما بعد الحداثوي من خالل التأيس بهذا 

]1] - لقد تعمدنا هنا استعامل مصطلح البديهي، العتقادنا بأن تجاهل الصول البديهية ف الحقل النرثوبولوجي والغفلة عن هذه المور 

ف البهارج والزخارف املادية املعارصة، هو السبب ف الكثري من املصائب واالبتالءات البرشية.

أخالق اإلبداع التقنّي
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املفهوم الخاطئ للعصور الوسطى، سعى إىل إظهار هذه املسألة، أال وهي »مسألة رفاه وسعادة 

اإلنسان يف هذا العامل رهٌن بإلغاء العنارص امليتافيزيقيّة يف حقل األنرثوبولوجيا«، بوصفها مسألًة 

عاّمًة وعامليًّة. يذهب كاتب هذه السطور إىل االعتقاد بأّن مسار االكتشافات واالخرتاعات املرتبطة 

بالتكنولوجيا لو تحقق عىل يد الصالحني من املطلعني عىل البُعدين اللذين يتألف منهام اإلنسان 

والعامل، وكانوا يتمتعون بالدوافع اإللهية ـ كام كان هذا هو حال العلامء يف عرص األمئة األطهار 

)ع( ـ ملا شهد العامل املعارص جميع هذه املصائب الناشئة عن التكنولوجيا. إن القيود التي تكبل 

اإلنسان املعارص ناشئٌة من اعتبار التكنولوجيا خطأ هي الغاية )مبعنى الراحة مبعزل عن الطأمنينة(، 

واالستفادة من املنهج التجريبي البحت، واألهم من ذلك كله عدم العلم باملساحة امليتافيزيقية، 

أو الغفلة عنها وتجاهلها عند اتخاذ القرارات من قبل املختصني يف الشأن التكنولوجي. يُعد تجّنب 

ميتافيزيقيا العصور الوسطى يف إبداع أّي نوٍع من التكنولوجيا هو األصل األول، الذي شغل كّل 

اهتامم القامئني عىل صناعة التكنولوجيا وتقنية املعلومات، ورمبا ال ميكن لنا أن نتصّور أّي غايٍة 

غري هذه الغاية للتكنولوجيا. وإن كّل ما نرومه يف هذه الدراسة هو التأكيد عىل هذه النقطة وهي 

أن التكنولوجيا يجب أن تكون عىل صلٍة وثيقٍة بامليتافيزيقا واألنرثوبولوجيا، ومن دون أخذ هذه 

املسألة بنظر االعتبار، لن يكون الرخاء والرفاه اإلنساين سوى رساٍب.

النتيجة

من خالل دراسة التعاليم الواردة يف حقل األنرثوبولوجيا الدينية، واالهتامم باألفكار الفلسفية 

للفالسفة املسلمني حول حقيقة اإلنسان، والسعادة والكامل النهايئ من جهة، ودراسة ذات وحقيقة 

الرسعة  يف  فخرها  ويكمن  الدنيا،  هذه  يف  الرفاه  تحقيق  غايتها  أداًة  بوصفها  الراهنة  التكنولوجيا 

العرضية، والتخريب والتعرّض، ميكن لنا أن نصل إىل هذه النتيجة وهي أن هذا االتجاه والغاية ما 

دامت هي املرتتبة عىل التكنولوجيا، لن يكون هناك أدىن أمل بتحقيق السعادة والكامل الحقيقي. 

ومن هذه الناحية ال ميكن تصّور ارتباٍط ماهويٍّ أو سنخيٍّة حقيقيٍّة بني التكنولوجيا وحقيقة اإلنسان. 

من قبيل:

الذي تستطيعه هو استيعابها  آليٌة، والحّد األقىص  التكنولوجيا والتقنية املوجودة  ـ إن ذات   1

للحيثية الفيزيقيّة لإلنسان، وهي عاجزٌة عن الخوض يف البعد الروحاين لإلنسان والطبيعة.

2 ـ إن ذات التكنولوجيا ستؤدي إىل قطع االرتباط بني البُعد الفيزيقي والبُعد امليتافيزيقي.

، فإن التكنولوجيا بحقيقتها اآللية  3 ـ حيث إن السعادة والكامل النهايئ لإلنسان أمٌر ميتافيزيقيٌّ

ال ميكنها أن تبدي اهتامماً كبرياً بهذه األمور.

الملف


