
الفطرة بوصفها نظرّية أنثروبولوجّية
رؤية لسجال منهيّج مع العلوم اإلنسانّي�ة احلديث�ة

[1[
حسني سوزنيج]*[

تقرتب هذه الدراسة من قضّية إشكالّية شديدة الحساسّية والتعقيد يف علم اإلنسان كموجود مفارق 

ية ينفرد  يف عامل الوجود. هنا تأسيس لرؤية ميتافيزيقّية تنطلق من مفهوم الفطرة البرشيّة مبا هي خاصِّ

ية أبعاًدا مّتصلة بأصل الخلق  بها الكائن اإلنسان دون سائر املوجودات، وبقدر ما تّتخذ هذه الخاصِّ

اإللهّي، هي أيًضا ذات أبعاد فعلّية يف الحقل األنرثوبولوجّي. ويف يومنا الحارض يبدو أن نظريّة تشارلز 

دارون بشأن ماهّية اإلنسان قد تّم اتخاذها لتكون أساًسا لألنرثوبولوجيا اإلنسوية الحديثة، ويتم تحليل 

جميع شؤون اإلنسان بوصفه حيوانًا متكامًل ويف ضوء الغريزة. ويف املقابل فإّن الذي يتّم تداوله يف 

التعاليم والنصوص اإلسلمّية عن اإلنسان بوصفه موجوًدا متمّيزًا هو اشتامله عىل حقيقة متعالية باسم 

»الروح« أو »الفطرة اإلنسانّية«. وعىل الرغم من ذهاب بعض املفكّرين يف الثقافة اإلسلمّية إىل القول 

إّن الفطرة هي »أّم املعارف«، بيد أّن الحّق هو أّن »الفطرة« مل يتّم التمكّن حّتى اآلن من بيانها وتقدميها 

بوصفها نظريّة متكاملة ومنسجمة ميكن لها أن تظهر لوازمها باملقارنة مع اآلراء املنافسة األخرى يف 

حقل العلوم اإلنسانّية واالجتامعّية. لقد تّم السعي يف هذه املقالة إىل إعادة صياغة نظريّة »الفطرة« يف 

قبال بعض الثنائّيات املهّمة للفكر الغريّب يف إطار النظريّة، والتعريف ببعض زواياها وأبعادها بشكل 

ضمنّي داخل الدائرة األنرثوبولوجّية؛ وهي األنرثوبولوجيا التي تذهب إىل أبعد من العمومّيات، وميكن 

توظيفها بوصفها مبنى يف دائرة العلوم اإلنسانّية واالجتامعّية يف قبال النظريّات الغربّية.

كلامت مفتاحّية: الفطرة، نظريّة التطّور، اإلنسان، العلوم اإلنسانيّة، العلوم االجتمعيّة، تشارلز 

دارون.

*- أستاذ مساعد وعضو الهيئة العلمّية يف جامعة باقر العلوم- قم –إيران.
- تعريب: حسن عيل مطر.
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املقّدمة
وأساًسا  مبنى  أصبحت  بحيث  اإلنسان  ماهيّة  بشأن  دارون  تشارلز  نظريّة  أّن  اليوم  يبدو 

لألنرثوبولوجيا اإلنسويّة الحديثة، حتّى أنّه يتّم يف الكتب األكادمييّة لحقل األنرثوبولوجيا تخصيص 

بحث مستفيض يف مسار التطّور الداروينّي الذي أّدى إىل ظهور اإلنسان املعارص]1]؛ مبعنى أنّه 

يتّم التعريف يف هذا النوع من الكتب باإلنسان الحديث بوصفه امتداًدا لهذا املسار التطّورّي. ومن 

العثور  الغريزة، ميكن  باسم  الحيوان  لدى  العثور عليه  الذي ميكن  اليشء  ذات  فإّن  الناحية  هذه 

عليه لدى اإلنسان مع يشء من االرتقاء النسبّي، ومن هذه الناحية ال ميكن الحديث عن اختلف 

جوهرّي بني اإلنسان والحيوان، وبعبارة أخرى: ميكن إيضاح جميع األمور املوجودة لدى اإلنسان 

من خلل إعادتها إىل األبعاد الفيزيقيّة والحياة الحيوانيّة]2]، وهذه مسألة ميكن تتبّع آثارها يف أكرث 

النظريّات الواردة يف حقول العلوم اإلنسانيّة األعّم من علم النفس وعلم االجتمع وحتى االقتصاد 

وما إىل ذلك أيًضا.

وهذا الرأي يقع متاًما إىل الضّد من الرؤية القرآنيّة التي تقول بالعبور من السابقة الرتابيّة والتطّور 

النشأة األخرى يف اإلنسان]3]. وباإلضافة  النطفة والعلقة واملضغة و... وصواًل إىل  األحيايّئ من 

إىل اإلقرار بالسابقة الرتابيّة والحيوانيّة لإلنسان يتحّدث القرآن الكريم عن وجود حقيقة أخرى لدى 

اإلنسان باسم الروح، وإنّها تدخل يف صميم خلقه]4]. ويف األساس فإّن القرآن الكريم قد ربط سجود 

امللئكة آلدم )أي القيمة الخاّصة لإلنسان التي رفعته عىل سائر الكائنات( بنفخ هذه الروح فيه]5]؛ 

]]]- انظر عىل سبيل املثال: كتاك، كرناد فيليب، انسان شنايس: كشف تفاوت هاي انساين )األنرثوبولوجيا: كشف االختلفات اإلنسانية(، 

ترجمه إىل اللغة الفارسّية: محسن ثليث، ص 29] ـ 270، انتشارات علمي، طهران، 386] هـ ش؛ عسكري خانقاه، أصغر؛ وكاميل، 

محمد رشيف، انسان شنايس عمومي )األنرثوبولوجيا العاّمة(، ص 50 ـ 84]، دار نرش سمت، طهران، 378] هـ ش.

]2]- لقد تحّدث فرويد عن ثلث رضبات قاضية تلّقاها اإلنسان يف حلبة هذا العامل. والرضبة الثانية التي ذكرها يف هذا املجال هي ما 

ادعيناه يف الفقرة أعله، إنّه يرى أّن الرضبة القاضية األوىل التي تلّقاها اإلنسان جاءته من قبل كوبرنيق؛ حيث أسقطه فيها وأخرجه من مركزيّة 

الكون. والرضبة القاضية الثانية قد سّددها له تشارلز دارون يف نظريّته األحيائّية؛ إذ شكّك فيها بوجود اختلف بني طبيعة اإلنسان وسائر 

تلّقاها من سيغمون فرويد  التي  الثالثة هي  القاضية  الحيوانات. والرضبة  الكائنات األخرى، وجعل اإلنسان عىل مستوى واحد مع سائر 

يف حقل علم النفس؛ إذ شكّك يف سيادة العقل عىل اإلنسان، واعترب اإلنسان أسريًا لغرائزه الجنسّية املنفلتة واملسارات الذهنّية والفكريّة 

اللواعية وغري املوثوقة، وأثبت بذلك أّن اإلنسان ال ميتلك السيادة والرئاسة حّتى عىل بيته. )انظر:

بومر،  عن  نقًل  Freud, Sigmund )1956(, Collected Papers, Tr. Joan Riviere, Hogarth Press. P. 350 – 355؛   

فرانكلني لوفان، جريان هاي بزرگ در تاريخ انديشه غريب؛ گزيده آثار بزرگ در تاريخ انديشه أروپاي غريب از سده هاي ميانه تا امروز 

)التّيارات الكربى يف تاريخ الفكر الغريّب: مخترص األعامل الكبرية يف تاريخ الفكر يف أوروبا الغربّية منذ العصور الوسطى إىل اليوم(، 

ترجمه إىل اللغة الفارسّية: حسني بشرييه، ص 876 ـ 878، مركز بازشنايس اسلم وايران، طهران، 380] هـ ش(.

]3]- انظر: املؤمنون )23(: 2] ـ 4].

]4]- انظر: السجدة )32(: 7 ـ 9.

]5]- انظر: الحجر )5](: 29، وص 72.
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بحيث لو تّم تجاهل هذه الروح، فلن يبقى بطبيعة الحال أّي موضع لتقدير اإلنسان وتكرميه من 

قبل الكائنات امليتافيزيقيّة، من قبيل: امللئكة وحتى إبليس]1]. ويف الحقيقة فإنّنا لو نظرنا من زاوية 

دقيقة، فسوف نجد أّن نزاعنا الجوهرّي واألصيل مع نظريّة دارون بوصفها أساًسا لألنرثوبولوجيا 

الحديثة ال ربط له مبا إذا كان اإلنسان يعود يف أصله إىل القرد أم ال؛ ألّن القرآن الكريم يقّر بأن خلق 

اإلنسان قد بدأ من تراب، مبعنى أّن العودة النهائيّة لهذه السابقة سوف تكون إىل الرتاب]2] أو إىل 

مزيج من املاء والرتاب]3]؛ بل إّن النزاع األصيّل يكمن يف أن السابقة الوجوديّة لإلنسان هي هذه 

السابقة املاّديّة فحسب، أم أّن وجوده باإلضافة إىل هذه السابقة الرتابيّة، يحتوي كذلك عىل سابقة 

روحانيّة وميتافيزيقيّة أيًضا، وهذه السابقة الروحانيّة هي التي يحظى اإلنسان بسببها عىل تلك القيمة 

بسبب  لإلنسان  الخاّص  الخلق  تجاهل  تّم  لو  أنّه  نّدعي  نحن  الكائنات]4].  فوق سائر  ترفعه  التي 

تنّعمه بالروح اإللهيّة، والحّط من حقيقة اإلنسان والوصول به إىل مستوى الحيوان املتطّور]5]، لن 

ميكن عدم قبول قيمة خاّصة لإلنسان فحسب، وال ميكن الحديث بعدها عن »حقوق اإلنسان« 

فحسب]6]، بل ولن يكون مبقدورنا الحصول عىل فهم صحيح ملختلف أبعاده السلوكيّة أيًضا.

]]]- يّتضح هذا األمر من حوار إبليس مع الله. فإّن الله بعد أن أقّر بالسابقة املاّديّة لخلق اإلنسان من طني )الحجر: 26 ـ 28(، أكّد قائلً 

يُْتُه َونََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا لَُه َساِجِديَن(. )الحجر: 29(؛ ولكن إبليس ليك يربّر عدم سجوده، عمد إىل إنكار أصل  للملئكة: )َفإَِذا َسوَّ

نفخ الروح يف اإلنسان، وقال: )لَْم أَكُْن أِلَْسُجَد لَِبرَشٍ َخلَْقَتُه ِمْن َصلَْصاٍل ِمْن َحَمٍ َمْسُنوٍن(. الحجر )33(.

]2]- انظر: آل عمران )3(: 59؛ الكهف )8](: 37؛ الحج )22(: 5؛ فاطر )35(: ]]؛ غافر )40(: 67.

]3]- الطني والصلصال. انظر: آل عمران )3(: 59؛ الكهف )8](: 37؛ الحج )22(: 5؛ فاطر )35(: ]]؛ غافر )40(: 67.

]4]- لقد رّصح أمثال سيغموند فرويد بأّن جوهر نظريّة تشارلز دارون تعود إىل أّن »اإلنسان ليس كائًنا مختلًفا عن سائر الحيوانات، وال هو 

أفضل منها، بل إنّه ميتّد بجذوره إىل شجرة أرسة الحيوانات، وإّن له صلة قرابة أقرب إىل بعضها، وأبعد من بعضها اآلخر«؛ وقد وضعت 

ا لـ »االعتقاد القائل باختلف طبيعة اإلنسان عن سائر الكائنات الحّية، والتي تثبت لإلنسان روًحا خالدة، واعتربته من نسل  هذه الفرضّية حدًّ

اآللهة«. )انظر: فرويد، ج 4، ص ]35، 956] م؛ نقًل عن بومر، ص 877، 380] هـ ش(.

واالتجاه  الفكريّة  القّوة  بني  الكبري  االختلف  إدراك  يكون مبقدوره  التطّور، سوف  بأصل  يؤمن  كّل من  بأّن  نفسه  دارون  لقد رّصح   -[5[

األخلقّي لإلنسان عن سائر الحيوانات بشكل أفضل، إذ توجد هذه املسافة والرشخ بني القوى الفكريّة ألحد أنواع القرود املتطّورة وبني 

 Darwin, Charles )1878(, On the Origin of( أيًضا.  كبرية  الفلس،  ذات  والحرشات  للنمل  الفكريّة  القوى  بني  أو  األسامك، 

Species by Means of Natural Selection, New York: D. Appleton & Co؛ نقًل عن: بومر، فرانكلني لوفان، جريان هاي 

بزرگ در تاريخ انديشه غريب؛ گزيده آثار بزرگ در تاريخ انديشه أروپاي غريب از سده هاي ميانه تا امروز )التّيارات الكربى يف تاريخ الفكر 

الغريب: مخترص األعامل الكبرية يف تاريخ الفكر يف أوروبا الغربية منذ العصور الوسطى إىل اليوم(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: حسني 

بشرييه، ص 4]7، 380] هـ ش(.

]6]- ملاذا نتحّدث عن »حقوق اإلنسان« بشكل خاّص ونعرتف رسميًّا بـ »حقوق اإلنسان«، يف حني ال نعرتف بحقوق ماثلة بالنسبة إىل 

الحيوانات أيًضا، ونسمح ألنفسنا بذبحها وأكل لحمها وإصلحها وتعديلها وراثيًّا؟! لو كان املعيار يف تفضيل اإلنسان عىل الحيوان هو 

مجرّد التكامل والتطّور الداروينّي، عندها سوف يكون األشخاص الذين يتمّتعون بأفضلّية عىل اآلخرين من الناحية الجينّية، يجب عىل 

هذا األساس أن يحصلوا عىل حقوق أكرث من غريهم! وهذا هو املنطق الذي كان يربّر للمستعمرين األوروبّيني أفعالهم يف نهب خريات 

البلدان األخرى وقتل شعوبها. )انظر: أريكسون، توماس هيلند؛ و نيكسون، فني سيورت، تاريخ انسان شنايس: از آغاز تا امروز )تاريخ 

األنرثوبولوجيا: منذ البداية إىل املرحلة املعارصة(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: عيل بلوكبايش، ص 58، دار نرش گل آذين، طهران، 387] 

هـ ش؛ فكوهي، نارص، تاريخ انديشه و نظريّه هاي انسان شنايس )تاريخ الفكر والنظريّات األنرثوبولوجية(، ص 6]]، دار نرش ين، طهران، 

382] هـ ش(.
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الطبيعة  عامل  يف  )الجواهر(  املوجودات  متييز  إىل  عمد  للموجودات،  األرسطّي  التبويب  يف 

بالفصل ]املميّز[ بـ »األبعاد املكانيّة الثلثة« من الكائنات املاورائيّة )الجوهر املجرّد(؛ ثم انتقل إىل 

النباتات والحيوانات، ثّم عمد أّواًل إىل متييز الكائنات الحيّة من الكائنات غري الحيّة بفصل »النامي 

واملتكاثر«، وميّز الحيوانات من سائر الكائنات الحيّة األخرى بفصل »اإلدراك والحركة اإلراديّة«، وقد 

أدرج اإلنسان بطبيعة الحال بوصفه نوًعا من الحيوانات، وميّزه من سائر الحيوانات بفصل »الناطق«.

وعىل الرغم من أّن تبويب أرسطو قد تعرّض ملختلف التغيريات يف املرحلة الحديثة، إاّل أّن 

قوامه مل يتغرّي، فل يزال التميز بني الكائنات الحيّة والكائنات غري الحيّة يقوم عىل أساس النمّو 

والتكاثر؛ وعليه تندرج النباتات والحيوانات ضمن صنفني عاّمني، واإلنسان بدوره ميثّل نوًعا من 

أنواع الحيوانات )شعبة الحبليّات]1]، تحت شعبة الفقاريّات]2]، وشعبة الثدييّات، وصنف الرئيسات، 

وأرسة أشباه اإلنسان(]3].

التقسيم  هذا  فإّن  اإلنسان،  الروح يف  باسم  ميتافيزيقّي  بُعد  بوجود  واإلقرار  اإلذعان  تّم  لو  وأما 

والتبويب سوف يتعرّض لتغيريات أساسيّة. ورمبا كانت أهّم كلمة مفتاحيّة يف التعاليم اإلسلميّة ميكن 

لها أن تقف يف مواجهة هذا املبنى، هي كلمة »الفطرة«، بوصفها كلمة مفتاحيّة قرآنيّة. إن كلمة »الفطرة« 

ا من الخلق؛ حيث يكون بديًعا وغري مسبوق]4]، وقد عمد الشهيد مرتىض املطّهري  تعني نوًعا خاصًّ

]]]- الحبلّيات )Chordata(: شعبة لحيوانات توصف يف مرحلة التكّون الجنينّي بأنّها متلك حبلً ظهريًّا، وحبلً عصبيًّا ظهريًّا مجّوًفا، 

وشقوًقا بلعومية، وشكًل داخلًيا، وذيًل بعد فتحة الرشج عىل األقل لفرتة من دورات حياتها. ومن ناحية التصنيف تشمل هذه الشعبة شعبة 

الفقاريّات، ومنها الثديّيات، واألسامك، والربمائّيات، والزواحف، والطيور. )املعرّب(.

]2]- الفقاريّات )vertebrata(: شعيبة من الحيوانات لها عمود فقرّي وجمجمة، وتشمل األغلبّية العظمى من شعبة الحبلّيات. )املعرّب(.

]3]- انظر: عسكري خانقاه، أصغر؛ و كاميل، محمد رشيف، انسان شنايس عمومي )األنرثوبولوجيا العاّمة(، ص 52، 378] هـ ش.

]4]- إّن ماّدة »فطر« تدّل يف األصل عىل فتح وفلق يشء مقرونًا بإبرازه وإظهاره. )انظر: ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 

0]5، مكتب اإلعلم اإلسلمّي، قم، 404] هـ(. أي الخلق االبتدايّئ ليشء دون سابقة تجّذر فيه من قبل أمر خاّص. )انظر: الفراهيدي، 

الخليل بن أحمد، كتاب العني، ج 7، ص 8]4، دار نرش هجرت، قم، 409] هـ(. كام حدث نزاع بني رجلني أعرابّيني عىل برئ ماء؛ 

حيث قال أحدهام يف معرض إثبات أنها له: »أنا فطرتها«، أي أنّه مل يسبق لها أن وجدت قبل حفره لها. )انظر: ابن دريد، محمد بن حسن، 

جمهرة اللغة، ج 2، ص 27]، دار العلم للمليني، بريوت، 988] م(. وكأنّه فلق ليشء مل يكن موجوًدا أصًل؛ وأنّه يوجد من العدم )انظر: 

الجديدة، بريوت، 400] هـ(. وعىل هذا األساس تكون كلمة  دار اآلفاق  اللغة، ص 27]،  الفروق يف  الله،  العسكري، حسن بن عبد 

»الفطرة« يف قوله تعاىل: )ِفطْرََة اللَِّه الَِّتي َفطََر النَّاَس َعلَْيَها( )الروم: 30(، مبعنى: ذلك اليشء الذي أوجده الله يف صقع اإلنسان بشكل 

خاص. )انظر: الراغب األصفهايّن، حسني بن محمد، غريب مفردات القرآن، ص 640، دار القلم، بريوت، 2]4] هـ(. وبطبيعة الحال 

اَمَواِت  فإّن ماّدة »فطر« ال تنحرص بخلق اإلنسان، بل تطلق عىل كّل خلق غري مسبوق، كام يف قوله تعاىل، عىل سبيل املثال: )َفطََر السَّ

َواأْلَْرَض( )األنعام: 79(. بيد أّن استعاملها يف النصوص الدينّية عىل صيغة الـ »فطرة« ـ حيث يدل هذا الوزن عىل نوع خاص من »فطر« ـ 

مل نجده وارده يف غري اإلنسان.
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إىل تطوير هذا البحث وإشباعه إىل حّد ما، من خلل استعمله لكلمة الفطرة املفتاحيّة]1]. حيث 

كان سمحته يستعمل ـ يف قبال املفردات الثلثة املفتاحيّة واألساسيّة »ذات األبعاد الثلثة«، وهي: 

»الحّساس املتحرّك باإلرادة«، و»الناطق«، حيث متثّل عىل التوايل الفصل )املقّوم الذايتّ املساوي(  

و»الغريزة«]3]،  »الطبيعة«]2]،  وهي:  اآلتية،  الثلثة  املصطلحات  ـ  واإلنسان  والحيوان  للجسم، 

و»الفطرة«. ويعمد إىل تعريفها بوصفها ماّدة التميز الذايتّ والحقيقّي لألجسام والحيوانات واإلنسان. 

إّن طبيعة ذلك أمر ذايتّ مشرتك بني األشياء الجسمنيّة، والغريزة هي ذلك األمر الذايتّ الذي ال يوجد 

إاّل يف الحيوانات، و»الفطرة« هي تلك الذات املقّومة لحقيقة اإلنسان والخاّصة به والتي تشّكل ما به 

امتيازه من غريه]4]. ويف الحقيقة نحن نّدعي أّن متايز اإلنسان من سائر الحيوانات ليس من جنس متايز 

الحيوان عن الحيوان اآلخر؛ بل مثّة يف اإلنسان ـ باإلضافة إىل بُعد الغريزة املشرتكة مع الحيوان، 

وميكن أن تكون موجودة يف كّل حيوان بأبعاد خاّصة أيًضا ـ بُعد آخر باسم الفطرة أيًضا؛ حيث يجب 

الحيوانات باسم  البُعد، وحتى األبعاد املوجودة يف  أن يقوم تحليل حقيقة اإلنسان عىل فهم هذا 

الغريزة ـ والتي رمبا نجد لدى اإلنسان ما يشبهها بحسب الظاهر ـ يجب التعرّف عليها بنحو ما يف 

ضوء الفطرة؛ ليك نحصل عىل معرفة معتربة عن اإلنسان. وهكذا فإنّه باإلضافة إىل االمتيازات الخاّصة 

التي يتحىّل بها اإلنسان والتي قد تفّضله حتّى عىل امللئكة، قد يتّصف اإلنسان يف الوقت نفسه بأسوأ 

الرذائل الشيطانيّة التي قد ال نجدها حتى يف أرذل الحيوانات أيًضا، إمّنا يعود سببه إىل هذه الدقائق 

املودعة يف هذه الدائرة من وجود اإلنسان أيًضا.

قبال  الكثري حتى اآلن بشأن »الفطرة«؛ ولكن قلّم تعرّض شخص إىل جدوائيّتها يف  لقد قيل 

النظريّات املنافسة األخرى؛ ومن هنا سوف نسعى يف هذه املقالة إىل عرض هذه الرؤية عىل بعض 

املواقف األساسية يف اآلراء الحداثويّة؛ ليك تتضح أبعادها وظرفيّاتها يف قبال التنظريات الغربيّة.

]]]- انظر: مطّهري، مرتىض، مقدمه اي بر جهان بيني اسلمي )مقدمة عىل الرؤية اإلسلمية(، ج 5 )جامعه و تاريخ = املجتمع والتاريخ(، 

ص 209، انتشارات صدرا، طهران، 372] هـ ش. )مصدر فاريّس(.

]2]- تطلق كلمة »الطبيعة« يف املصطلح الفلسفّي عىل تلك القّوة الذاتّية والداخلّية لليشء، والتي تؤّدي إىل صدور فعل ومتغريّات غري 

إراديّة واحدة عن اليشء الجساميّن. )انظر: صدرا، ج 5، ص 249 ـ 250، 398] هـ ش(.

الجامد  يرد استعاملها يف مورد  الحيوانات، وقلّام تستعمل يف مورد اإلنسان، وال  »الغريزة« يف مورد  استعامل مفردة  يتّم  ما  ]3]- »غالًبا 

والنبات أبًدا. وال تزال ماهّية الغريزة غري واضحة؛ ولكّننا نعلم هذا اليشء فقط، وهو أّن الحيوانات تتمّتع بخصائص داخلّية محّددة تشكّل 

ماّدة هدايتها يف حياتها؛ وهي موجودة لدى الحيوانات عن نحو شبه إرادّي، وميكن لها مبوجب هذه الحالة أّن حّدد مسارها، وهي حالة غري 

مكتسبة وفطريّة«. )مطّهري، مرتىض، فطرت )الفطرة(، ص 32، دار نرش صدرا، طهران، 370] هـ ش(. )مصدر فاريس(.

]4]- انظر: مطّهري، مرتىض، فطرت )الفطرة(، ص 30 ـ 35، 370] هـ ش. )مصدر فاريّس(.
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] ـ الفطرة يف قبال الفهم األرسطّي والفلسفة الوجوديّة لإلنسان: التعنّي بالقّوة

يف األفق التحلييّل األرسطّي، كان مفهوم »الناطق« يُستعمل بوصفه فصًل مميّزًا ذاتيًا لإلنسان، 

يف عرض مفاهيم من قبيل »الناهق« )فصل الحمر(، و»الصاهل« )فصل الحصان(، و»املفرتس« 

)فصل األسد(، و»الخائر« )فصل البقر(، وكّل واحد من هذه املفاهيم هو »فصل« بالنسبة إىل »النوع 

األخري«؛ ويضع هذا النوع يف عرض األنواع األخرى، ويف ذيل »الحيوان«. إّن هذا الرأي يتمهى 

التي تشّكل مبنى للتقسيمت والتصنيفات األحيائيّة املعارصة،  الداروينيّة  النظرة  التمهي مع  كّل 

وللفرضيّات األّوليّة يف العلوم اإلنسانيّة الحديثة، والتي تعترب اإلنسان حيوانًا وامتداًدا للحيوانات 

السابقة. وأّما يف الحكمة املتعالية، فيتّم إثبات أّن اإلنسان ـ بالنظر إىل حقيقته النفسانيّة ـ ال يندرج 

ضمن النوع األخري، بل هو من النوع املتوّسط )الجنس(]1]، حيث ميكن له أن يعنّي نفسه ضمن 

أّي واحد من هذه املاهيّات الحيوانيّة]2]، أو يتخطّى جميع هذه املراتب]3]. إّن هذا األمر يثبت خلًقا 

ا لإلنسان، وقد تّم التعبري عنه يف األدبيّات والنصوص الدينيّة، بكلمة »الفطرة« املفتاحيّة، كم  خاصًّ

.[4[ِ ِ الَِّت َفَطَر انلَّاَس َعلَيَْها َل َتبِْديَل ِلَلِْق اللَّ يف قوله تعاىل: فِْطَرةَ اللَّ

ويف الحقيقة فإّن »الفطرة« يف اإلنسان، رمبا كانت يف األدبيّات األرسطيّة أقرب إىل »القّوة« 

ـ يف قبال »الفعليّة« )يف معنى املاّدة الثانية، دون الهيوىل األوىل(]5] ـ منها إىل يشء من جنس 

»املاهيّة« و»الفصل املاهوّي« الذي يحتوي يف ذاته عىل نوع من الفعليّة والثبات الذي ال ميكن 

اجتنابه: إّن الذي يجعل من اإلنسان إنسانًا، ويجعله مختلًفا عن سائر أنواع الحيوانات األخرى، 

إمّنا هي قابليّة وظرفيّة كبرية للغاية، وتسّجل بطبيعة الحال توّجًها معيًّنا يف اإلنسان؛ بيد أّن تعيني 

هذا االتجاه وإيصاله إىل مرحلة الفعليّة، أمر يقع تحت اختيار كّل شخص، وإّن الكائن الوحيد 

]]]- انظر: صدر املتألّهني، محمد بن إبراهيم، تفسري القرآن الكريم، ص 60، انتشارات بيدار، قم، 366] هـ ش.

]2]- انظر: املصدر أعله، ص 62.

]3]- انظر: صدر املتألّهني، الحكمة املتعالية يف األسفار العقلّية األربعة، ج 9، ص 96، دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، ]98] م.

]4]- الروم )30(: 30.

]5]- يُستعمل مفهوم »القّوة« يف معنيني، وهام أّوالً: يف معنى القابلّية غري املوّجهة )من قبيل: أّن الورقة لها قابلّية أن يُكتب عليها بالقلم، 

يف حني أّن اإلبريق ال يحتوي عىل مثل هذه القابلّية(. وثانًيا: القابلّية املوّجهة )من قبيل: أن نواة التمرة لها قابلّية أن تتحّول إىل نخلة، وإن 

كان من املمكن لها أيًضا أن تحرتق وتتحّول إىل رماد(. )انظر: مطّهري، مرتىض، فطرت در قرآن )الفطرة يف القرآن(، ص 39 ـ ]4، دار 

نرش صدرا، 398] هـ ش(. ولكن حتى يف هذه القّوة األرسطّية املوّجهة، املهم هو أّن اليشء ـ الذي يحتوي عىل هذه القّوة ـ إذا مل يصل 

إىل فعلّيته املناسبة، فإّن السبب الوحيد يف ذلك هو املانع الخارجّي، وإذا توّفرت الرشوط املناسبة له ومل يكن هناك أّي مانع خارجّي، 

سوف تصل هذه القّوة إىل الفعلّية بالرضورة؛ يف حني أنّه ال تزال هناك يف اإلنسان حقيقة باسم »اإلرادة« باقية؛ مبعنى أنّه إذا توّفرت الرشائط 

املناسبة بالكامل، لن يكون األمر بحيث يكون اإلنسان مجربًا عىل الوصول إىل غاية قّوته بالرضورة؛ ومن هنا قلنا: إّن هذا قريب من »القّوة« 

األرسطّية، وليس هو ذاتها.
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الذي ميتلك هذه الظرفيّة والقابليّة الخاّصة هو اإلنسان فقط]1].

فالحصان  النهاية.  إىل  البداية  منذ  عليه  هو  ما  عىل  يبقى  سوف  حيوان  كّل  أّن  ذلك  توضيح 

يتقّدم  كائن  فهو  اإلنسان  وأّما  فيهم؛  املاهيّة  لتغيري  معنى  والكلب كلب، وال  البداية حصان  منذ 

وجوده عىل ماهيّته كم يقول الوجوديّون؛ مبعنى أّن تعيّنه بيده وراجع إليه، وليس أمرًا متعيًّنا من ذي 

قبل؛ فاإلنسان ميكن له أن يختار مسريًا يؤّدي به إىل دائرة الذئب )مفرتًسا(، أو إىل دائرة الخنزير 

)شهوانيًّا( أو ... الخ، أو يكون تلفيًقا منها وما إىل ذلك. ويف الحقيقة والواقع إذا أردنا أن نتكلّم بلغة 

أرسطيّة، ميكن لهذا اإلنسان أن يصنع لنفسه املاهيّة التي يريدها، كم ميكنه ـ عىل حّد تعبري القرآن 

 ،[3[ ِيَّة ـ أن يكون من أسوأ أنواع الخلق َشُّ الَْبِيَّةِ]2] أو أن يكون من أفضل أنواع الخلق َخْيُ الَْبِ

وهو اليشء الذي يختلف يف رؤيتنا العاّمة للمهيّة املوجودة يف جميع الحيوانات اختلفًا جوهريًّا.

ولكن اإلنسان بدوره ـ خلفًا لنظرة الوجودينّي ـ ليس غري متعنّي عىل نحو بحت؛ إذ يكفي أن 

وما  والقرد  الحصان  من  اإلنسان، وهو ميتاز  هو  الكائنات  من  ا  نوًعا خاصًّ أّن مثّة  بأجمعنا  نعلم 

إليهم، ليدّل ذلك عىل أنّنا أمام تعنّي خاّص. ويف الحقيقة يبدو أنّنا قد وقعنا يف ثنائيّة:

التنّوع  1ـ أن نقول مثل أرسطو بوجود ذات وماهيّة متعيّنة خاّصة لإلنسان؛ وعندها يبقى هذا 

العظيم من السلوكات والهويّات اإلنسانيّة الذي يتبلور بإرادة وأعمل الناس أنفسهم، ويجعل من 

اإلنسان ـ عىل حّد تعبري صدر املتألّهني ـ مبنزلة الجنس )دون النوع(، غري قابل للتفسري.

2ـ  أن نعمد مثل الوجودينّي إىل إلغاء جميع أنواع املاهيّة لإلنسان، ونجعل من حّريّة اإلرادة )أن 

يحّقق ذاته عىل نحو ما يريد( بوصفها ضابطة أصليّة لإلنسان؛ والذي هو بغض النظر عن النسبيّة 

األخلقيّة ـ التي ينطوي عليها هذا الرأي ـ يواجه هذه املعضلة الفلسفيّة أيًضا، وهي أنّه إذا كانت 

هناك ماهيّة يف الواقع باسم اإلنسان متيّزه من الكلب واألسد وما إىل ذلك، نتساءل عن أّي موجود 

نتحّدث؛ بحيث يكون وجوده متقّدًما عىل ماهيّته؟!

لو أخذنا كلمة »الغريزة« املفتاحيّة لتلك الحيثيّة الحيوانيّة املشرتكة يف جميع الحيوانات التي 

متيّزها من األشياء الطبيعيّة والجسمنيّة املحضة، مع لحاظ التفاوت النوعّي مبقتىض الحيوانات 

]]]- انظر: صدر املتألّهني، محمد بن إبراهيم، تفسري القرآن الكريم، ج 3، ص 62 ـ 64، 366] هـ ش.

]2]- البّينة )98(: 6.

]3]- البّينة )98(: 7.
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ا، أي »فطرة« مختلفة متيّزه من بُعد  ا جدًّ الخاّصة بنظر االعتبار، يجب أن نرى لإلنسان خلًقا خاصًّ

»الغريزة«. إّن هذه الفطرة قد جمعت يف ذاتها بحسب الظاهر خّصيصتني متناقضتني؛ فهي من جهة 

أّي  فإنّه ليس  التعيّنات ـ عىل ظرفيّات ال متناهية، وبطبيعة الحال  أنواع من  بالنسبة إىل  ـ  تحتوي 

واحد من هذه التعيّنات عىل نحو الفعليّة؛ ومن ناحية أخرى فقد تحّقق فيه نحو من التعنّي الخاّص 

)نوع من االتجاه الوجودّي املقرون باختيار التحّقق أو عدمه( بحث جعله بوضوح منذ بداية الوالدة 

مختلًفا عن سائر الكائنات األرضيّة والسمويّة األخرى.

التعريف به عىل  يتّم  الفطرة ال  أّن اإلنسان يف نظريّة  الرغم من  فإنّه عىل  الشاكلة،  وعىل هذه 

الظرفيّة  بهذه  واإلقرار  اإلذعان  ويتّم  املاهيّة،  انقلب  حّقه  يف  يستحيل  حيث  األرسطّي،  النحو 

الخاّصة لدى اإلنسان ـ كم هو الحال بالنسبة إىل الوجودينّي ـ يف تقّدم وجود اإلنسان عىل ماهيّته؛ 

ولكّنه من ناحية أخرى، حيث يقبل يف نهاية املطاف بـ »الحقيقة األصليّة« لإلنسان، ال يسقط يف 

فّخ النسبيّة الناشئة من هذا االتجاه الوجودّي، بل ميكنه ـ عىل الرغم من إنكار الوضعيّة املاهويّة 

معنّي  مسار  وعن  متعيّنة،  إنسانيّة  مثاليّة  واقعيّة  وعن  ذايتّ  اتجاه  عن  يتكلّم  أن  ـ  لإلنسان  الفعليّة 

ميّز  الذي  هو  اإلنسان  يف  الحيثيّتني  هاتني  بني  الجمع  إّن  األصيلة.  الوضعيّة  تلك  إىل  للوصول 

باملعنى  و»اإلرادة«  »االختيار«  بـ  متّصًفا  وجعلته  املوجودات،  سائر  من  وماهيّته  اإلنسان  حقيقة 

باإلنسان. فهو ميتلك ظرفيّة المتناهية، ويوجد  الخاّصة  الخصائص  للكلمة بوصفهم من  الدقيق 

لديه توّجه حقيقّي، وهو بطبيعة الحال ليس من قبيل امليل والقّوة لدى الحيوانات، بحيث ميكن 

للعامل الخارجّي وحده أن يحول دون الوصول إىل مرحلته الفعليّة، بل إّن هذه القّوة املوّجهة تصل 

إىل مرحلة الفعليّة باختياره. فإّن تحرّك بهذا االتجاه فسوف يصل إىل االزدهار الذايتّ؛ ولكن قد تّم 

إيداع هذه اإلمكانيّة يف ذاته أيًضا، حيث ميكنه أن ميتنع عن السري يف ذلك االتجاه؛ فيضع نفسه 

يف موقف شيطايّن يقذف به لينحط إىل مراتب أدىن وأخطر من جميع أنواع مراتب الحيوانيّة؛ ويف 

ذلك يقول الله سبحانه وتعاىل: 

.[1[
َضلُّ

َ
نَْعاِم بَْل ُهْم أ

َ
ولَئَِك َكْل

ُ
ـ أ

]]]- األعراف )7(: 79]. وانظر أيًضا: الفرقان )25(: 44.
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[2[.[1[َشدُّ قَْسَوة
َ
ْو أ

َ
ـ ُثمَّ قََسْت قُلُوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذلَِك فَِهَ َكْلَِجاَرةِ أ

وعىل هذه الشاكلة ال نخرج من الثنائيّة األرسطيّة / الوجوديّة فحسب، بل لن تكون هناك حاجة 

إىل تحليل جميع مساوئ اإلنسان ورشوره عىل أساس مجرّد إحالتها إىل بُعده الحيوايّن فقط؛ ال 

سيم بالنسبة إىل الرشور التي ال ميكن أن نجدها لدى أّي نوع من أنواع الحيوانات، ولرمبا ال يكون 

هناك إمكان لوقوعها وتحّققها أيًضا]3].

الرتكيب  والهرمنيوطيقّية:  الوضعّية  وجدل  الكانطّية،   / الديكارتّية  الثنائّية  قبال  يف  الفطرة  ـ   2

االتحادّي بني النفس والبدن

إّن مسألة نسبة النفس والبدن التي شغلت التفكري الغريّب مع رينيه ديكارت]4] عىل شكل ثنائيّة 

»الذهن« و»الجسم«، وبلغت ذروتها مع إميانوئيل كانط]5]، قد أّدت بعد كانط إىل وضع االتجاهني 

املتمثّلني بالواقعيّة واملثاليّة]6] يف مواجهة بعضهم؛ حيث انتهى االتجاه األّول إىل تبلور التيّارات 

]]]- البقرة )2(: 74.

آثاره  يف  مراًرا  تحّدث  وقد  وطبيعته،  اإلنسان  ماهّية  لتحليل  ا  جدًّ املناسبة  الظرفّية  هذه  فتح  قد  املتألهني  صدر  أّن  من  الرغم  عىل   -[2[

)انظر:  أيًضا  لإلنسان  الشيطانّية  الحالة  إىل  ـ  الداجنة(  والحيوانات  املفرتسة  الحيوانات  إىل  إشارة  )يف  والبهيمّية  السُبعّية  جانب  إىل  ـ 

صدر املتألهني، محمد بن إبراهيم، تفسري القرآن الكريم، ص 60، 366] هـ ش؛ صدر املتألّهني، الحكمة املتعالية يف األسفار العقلّية 

األربعة، ج 9، ص 93، ]98] م(. ولكنه مع ذلك ويف مقام تحليل سّيئات اإلنسان، ذهب تبًعا للتحليل األرسطّي يف نهاية املطاف إىل 

جعل غلبة الغرائز الحيوانّية )الشهوة والغضب والوهم( عىل األبعاد امللكوتّية )العقل( مبنى لتحليله، حيث يحيل جميع مساوئ اإلنسان 

إىل هذه األبعاد الحيوانّية، ويجعل من نظريّة االعتدال يف القوى األرسطّية محوًرا لألخلق )انظر: صدر املتألهني، الحكمة املتعالية يف 

األسفار العقلّية األربعة، ج 9، ص 87 ـ ]9، ]98] م(. إّن إشكال هذا التحليل يكمن يف أنّه يعترب القول بأّن بعض الناس أسوأ وأضّل 

من الحيوانات نوًعا من املجاز يف التعبري؛ يف حني أّن األرشار من الناس يرتكبون بعض األعامل القبيحة التي ال ميكن أن تصدر حتى من 

البهائم.

التعريف بهم يف سورة  تّم  الذين  أيًضا، ومن هنا نجد األشخاص  الفطرة  أنّه يجب فهم رشور اإلنسان يف أفق  ]3]- والشاهد عىل ذلك 

الله  وأّن  لجهّنم  بأنهم سيكونون حطًبا  عنهم الحًقا  الحديث  يتّم   ،)[0 :)7( األعراف  )انظر:  امللئكة  لسجود  بوصفهم محلًّ  األعراف 

سيملؤها منهم أجمعني )انظر: األعراف )7(: 8](. ومن هنا يجب تعريف اإلنسان يف ضوء دائرة واسعة األبعاد بحيث تشمل طيًفا واسًعا 

من الذين تسجد لهم امللئكة إىل الذين تحتويهم جهّنم.

]4]- رينيه ديكارت )596] ـ 650] م(: فيلسوف وريايّض وفيزيايّئ فرنيّس. يُلّقب بـ )أيب الفلسفة الحديثة(. كان له تأثري واضح يف علم 

الرياضّيات، وقد اخرتع نظاًما رياضيًّا ُسّمي باسمه، وهو )نظام اإلحداثّيات الديكارتّية( الذي شكّل النواة األوىل لـ )الهندسة التحليلّية(، 

فكان بذلك من الشخصّيات الرئيسة يف تاريخ الثورة العلمّية. كام يُعّد ديكارت الشخصّية الرئيسة ملذهب العقلنّية يف القرن السابع عرش 

للميلد. وهو صاحب املقولة الشهرية: )أنا أفكّر؛ إذن أنا موجود(. )املعرّب(.

]5]- إميانوئيل كانط )724] ـ 804] م(: فيلسوف أملايّن. يعترب آخر الفلسفة املؤثّرين يف الثقافة األوروبّية الحديثة، وأحد أهّم الفلسفة 

الذين كتبوا يف نظريّة املعرفة الكلسيكّية، وهو آخر فلسفة عرص التنوير يف أوروبا والذي بدأ بجون لوك وجورج بريكيل وديفد هيوم. من 

أشهر أعامله: )نقد العقل املجرّد(، و)نقد العقل العميّل(. )املعرّب(.

مارتني،  هايدغر،  )انظر:  الديكاريت  املوضوعّي  الفضاء  يف  معناهام  تكتسبان  إنّا  واملثالّية(،  )الواقعّية  املفتاحّيتني  املفردتني  إّن   -[6[

هستي و زمان )الكينونة والزمان(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: سياوش جامّدّي، دار نرش ققنوس، طهران، ص 467 ـ 477، 396] هـ ش(، 

وإن تطبيقهام عىل »الواقعّية« و»السفسطائّية« ليس تطبيًقا دقيًقا. ويف هذه املقالة يتّم االهتامم بهاتني املفردتني مبعناهام الغريّب الدقيق.



الفطرة بوصفها نظرّية أنثروبولوجّية

2 0 2 ء 2 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 26 

27

مع  والتفسريية  الهرمنيوطيقية  املواجهة  لظهور  األرضية  متهيد  إىل  الثاين  انتهى  بينم  الوضعيّة، 

االتجاهات  ثنائيّة  لذلك  وتبًعا  والتحليليّة،  القاّريّة  الفلسفات  بني  املتخاصمة  والثنائيّة  اإلنسان 

الوضعيّة والتفسرييّة يف فهم حقيقة اإلنسان.

وحيث إن ركوب الفطرة عىل صهوة الغريزة والطبيعة )أو عىل حّد التعبري القرآيّن: نفخ الروح 

اإللهيّة يف القالب الجسميّن(، كان عىل نحو الرتكيب االتحادّي ـ دون الرتكيب االنضممّي ـ فإّن 

تحليل دائرة الفطرة واقتضاءاتها، يجب أن يقوم عىل تحليلت دائرة الغريزة والطبيعة يف اإلنسان، 

وليس يف عرضها؛ ومن هنا فإّن التحليلت التي تسعى إىل إيجاد تفاوت واختلف أسايّس وجوهرّي 

بني الروح والجسم، وتفصل مهّمة التعرّف عىل الظواهر اإلنسانيّة ـ تحت ذريعة الظرفيّات املعنويّة 

التكاميّل  املسار  تضع  أّن  باملرّة، وحتى  ماّديّته  معرفة  مسار  ـ عن  اإلنسايّن  الوجود  العظيمة يف 

للروح إىل الضّد من املسار التكاميّل للجسم )األعّم من االتجاهات الهنديّة واملسيحيّة املحرّفة 

الهرمنيوطيقيّة  واالتجاهات  املعنى،  وعامل  املاّدة  عامل  بني  والتعارض  الرهبانيّة،  أساس  عىل 

السائدة يف املدارس القاّريّة واملناهضة للوضعيّة(، قد تنّكبت الطريق، بنفس املقدار الذي تنّكبته 

التحليلت التي تحيل جميع أفعال اإلنسان وترصّفاته بشكل وآخر إىل دائرة الغريزة )أي االتجاهات 

الوضعيّة وما بعد الوضعيّة يف العلوم اإلنسانيّة واالجتمعيّة الحديثة يف فضاء االتجاهات التحليليّة 

األنجلوسكسونيّة(.

يبدو أّن كل الرؤيتني تشرتكان يف هذه الناحية، وهي أنّهم تقوالن إّن النسبة بني الروح والبدن 

الرتكيب  ]دون  االنضممّي  الرتكيب  نحو  عىل  تكون  والغريزة(،  الفطرة  بني  النسبة  لذلك:  )وتبًعا 

من  ا  بُدًّ يجدون  ال  فإنّهم  الثنائيّة،  من  نوع  يف  املبنائيّة  الناحية  من  يسقطون  وحيث  االتحادّي(، 

إلغاء واحد من هذين البُعدين لحساب اآلخر، األمر الذي يقطع الطريق بشّدة عىل الفهم الصحيح 

والجامع لحقيقة اإلنسان، واملعتقدات، واالتجاهات، والسلوكات.

وليك نفهم هذه املسألة بشكل أفضل، أرى من املناسب أن أذكر البحث عن األفق االنتزاعّي 

الفلسفّي لساحة العلوم األكرث انضمميّة:

إنّهم يذهبون إىل اعتبار أوجست كونت]1]  أبًا لعلم االجتمع؛ وهو يرى أنّه ليست العلوم األحيائيّة 

فحسب، بل وجميع العلوم الناظرة إىل األفعال االجتمعيّة والثقافيّة لإلنسان، يجب أن تكون من 

]]]- أوجست كونت )798] ـ 857](: عامل اجتامع وفيلسوف اجتامعّي فرنيّس. يعّد األب الرشعّي واملؤّسس للفلسفة الوضعّية. وكان 

يعترب نفسه األب الرشعّي واملؤّسس للفلسفة الوضعّية. أكّد عىل رضورة بناء النظريّات العلمّية املبنّية عىل امللحظة. )املعرّب(.
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جنس العلوم الطبيعيّة أيًضا )وإنّه يف اإلشارة إىل علم االجتمع يستخدم يف البداية مصطلح »الفيزياء 

وهذا  واالجتمعيّة،  اإلنسانيّة  العلوم  حقل  يف  الوضعّي  للتجاه  بداية  ميثّل  وهذا  االجتمعيّة«(، 

األمر يتنزّل باإلنسان إىل حدود سلسلة من الواقعيّات الفيزيقيّة القابلة للتكّهن، وبالتايل فإنّها تهبط 

الجسمنيّة والحيوانيّة  األبعاد  بشأن  التكّهن  مبستواه إىل مستوى علم األحياء، وتسعى إىل جعل 

أمرًا  ـ  والبيئة  الفيزياء  امليكانيكيّة يف حقل  العلّيّة  القوانني  اكتشاف  إىل  بالنسبة  الحال  هو  ـ كم 

ممكًنا، بحيث تكون القوانني العلّيّة يف دائرة العلوم االجتمعيّة قادرة عىل التنبّؤ بسلوك اإلنسان، 

وهو ما نشاهده بوضوح يف أعمل إميل دوركهايم]1]. عندما يذهب شخص مثل إميانوئيل كانط 

إىل التعريف مبجرّد »الفيزيقا« )الطبيعيّات( بوصفها وحدها العلم الواقعّي املمكن، ويرى الفلسفة 

عاجزة عن إبداء أّي رأي بشأن الواقعيّة العينيّة، فمن الطبيعّي أن تظهر مثل هذه االتجاهات الوضعيّة 

حتى يف حقل العلوم االجتمعيّة ـ التي تسعى إىل التعريف بنفسها بوصفها نظريًا للعلوم الطبيعيّة 

»العلم« ـ أيًضا.

التيّار  يف  الشخصيّات  أبرز  من  واحًدا  بوصفه  دلتاي]2]  فيلهم  ظهر  االتجاه،  هذا  مقابل  يف 

اإلنسانيّة،  العلوم  حقل  يف  الهرمنيوطيقيّة  االتجاهات  لظهور  األرضيّة  مّهد  الذي  التاريخّي]3] 

خالف  فقد  اإلنسانيّة،  العلوم  فيلسوف  نفسه  ويرى  فيزيقيًّا،  فيلسوفًا  كانط  يرى  كان  وحيث 

الشديد  االختلف  عن  رصاحة  وتحّدث  اإلنسان،  معرفة  حقل  يف  الوضعيّة  مواجهة  رصاحة 

عنوان  عليه  يطلق  ما  وبني  األحياء(  وعلم  الفيزياء  من  )األعم  الطبيعيّة«]4]  »العلوم  بني 

»العلوم  بعنوان  باإلنجليزيّة  الناطقة  املجتمعات  يف  عنه  الحديث  ويتّم  الروحيّة«]5]،  »العلوم 

]]]- إميل دوركهايم )858] ـ 7]9] م(: فيلسوف وعامل اجتامع فرنيّس. أحد مؤّسيس علم االجتامع الحديث، وقد وضع لهذا العلم 

السوسيولوجّي(،  العلم االجتامعّي(، و)قواعد املنهج  النظريّة والتجريب يف آن مًعا. من أعامله: )يف تقسيم  منهجّية مستقلّة تقوم عىل 

و)األشكال األّولّية للحياة الدينّية(، و)االنتحار(. )املعرّب(.ّ

]2]- فيلهم دلتاي )833] ـ ]]9] م(: فيلسوف وطبيب نفسايّن وعامل اجتامع أملايّن، يعترب من الفلسفة األكرث نفوًذا يف فلسفة الحياة. 

إحدى ثوابت فكر دلتاي هي الوعي بتاريخّية املوجود البرشّي؛ ألنّه يعيش يف الزمان، ويتحّدد وجوده بامليلد واملوت، ويتألّف من سلسلة 

حلقاتها )املايض والحارض واملستقبل(. كام أّن العلقة بني الناس تاريخّية أيًضا، ومن هنا فإّن عامل اإلنسان هو عامل التاريخ. )املعرّب(.

]3]- إّن التّيار التاريخّي األملايّن كان يرى نفسه يف قبال تيارين، وهام أّوالً: التّيار الهيجيّل الذي كان يعتقد أنّه عىل الرغم من أنّه كان يروم 

االهتامم بالتاريخ، ولكّنه غرق يف غمرة أفقه االنتزاعّي وتجاهل التاريخ العينّي وامللموس للبرش. وثانًيا: التّيارات الوضعّية التي عمدت 

إىل التضحية بتاريخّية اإلنسان وفرديّته فداء للقوانني العلّّية؛ حيث يراه هؤالء بدورهم من نوع االنتزاعات الذهنّية أيًضا. )انظر: كنوبلخ، 

هوبرت، مباين جامعه شنايس معرفت )مباين علم االجتامع املعريفّ(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: كرامت الله راسخ، ص ]]] ـ 2]]، 

دار نرش ين، طهران، ]39] هـ ش(.

[4[- Naturwissenschaften.

[5]- Geisteswissenschaften.
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الذي  الهرمنيوطيقّي  والتيّار  دلتاي  فإّن  الحقيقة  ويف  اإلنسانيّة«]2].  »العلوم  أو  االجتمعيّة«]1] 

جاء من بعده، أدركوا أّن أفعال اإلنسان بسبب متتّعه ببُعد »املعنى« تختلف بشكل جذرّي عن 

الداروينّي  الفهم  وراء  أفًقا  ميتلكون  أنّهم  بيد  الحيوانات،  وترّصفات  الطبيعيّة  األشياء  سلوك 

صلب  إىل  »املعنى«  دخول  ألسباب  معقول  وتفسري  رشح  لديهم  يكن  مل  وبالتايل  لإلنسان، 

حياة اإلنسان. وعليه فإّن مثرة القول بهذه االختلف ـ عىل الرغم من جهود أمثال ماكس فيرب]3] 

النسبيّة]5]، والبنائيّة االجتمعيّة]6]]7]. فّخ  السقوط يف  ـ ليست سوى  وجورج سيمل]4] 

بيد أّن فصل دائرة الفطرة عن دائرة الغريزة، واالهتمم باقتضاءاتها الخاّصة يف التحليلت الناظرة 

إىل اإلنسان، ناشئة عن إدراك لحقيقة العامل واإلنسان ال يضع أمامنا مجرّد فهم أكرث عمًقا لوضعيّة 

اإلنسان بالنظر إىل املباين الفلسفيّة للحكمة املتعالية والتي تحول دون السقوط يف املعضلة أعله 

الفهم لإلنسان بشكل غري مبارش. يف  الراهن قد صّحح ذلك  العلمّي  التطّور  فحسب]8]، بل وإّن 

الفهم األرسطّي )حيث إن التيّار الوضعّيـ  رغم اختلفاته الظاهريّة مع أرسطوـ  يقوم عىل هذا الفهم 

بشّدة(، يف حقل التعرّف عىل الحقائق والواقعيّات العينيّة ذات الجسم، إمّنا نواجه مجرّد حقل علمّي 

باسم »الطبيعيّات«]9]، حيث كانت تتحّدث عىل مدى قرون حول األشياء الجسمنيّة البحتة، وعن 

الكائنات الحيّة وذات النفس أيًضا. ومع تطّور العلم، انفصل »علم األحياء« يف الخطوة األوىل عن 

الفيزياء )Physics(، ويف الخطوة اللحقة امتازت »العلوم اإلنسانيّة واالجتمعيّة« من علم األحياء 

[1]- Social Science.

[2[- Humanities Human Sciences. 

]3]- ماكس كارل إميل فيرب )864] ـ 920] م(: عامل اقتصاد وسياسة أملايّن، وأحد مؤّسيس علم االجتامع الحديث ودراسة اإلدارة العاّمة 

يف مؤّسسات الدولة، وهو من أىت بتعريف البريوقراطّية. وعمله األكرث شهرة هو كتاب )األخلق الربوتستانتّية وروح الرأساملّية(، و)السياسة 

كمهنة(. )املعرّب(.

]4]- جورج سيمل )858] ـ 8]9] م(: فيلسوف وعامل اجتامع وأستاذ جامعّي أملايّن. وضع منهجه األسس للكانطّية الجديدة من أجل 

مناهضة االنقسام االجتامعّي. وكان رائًدا ألساليب التفكري البنيويّة يف العلوم االجتامّعية. من أهّم أعامله: )السوسيولوجيا(. )املعرّب(.

[5]- relativitism.

الظواهر  تطّور  كيفّية  يف  تنظر  التي  املعرفة  من  السوسيولوجّية  النظريّات  هي   :)Social constructivism( االجتامعّية  البنائّية   -[6[

االجتامعّية أو أشياء من الوعي يف سياقات اجتامعّية. تؤكّد البنائّية االجتامعّية عىل أّن املعارف عبارة عن تراكامت لجزئّيات معرفّية ترتاكم 

عرب األحقاب؛ فهي من نتاج خيارات اإلنسان التي ال تُعّد وال تُحىص. )املعرّب(.

]7]- انظر: كنوبلخ، هوبرت، مباين جامعه شنايس معرفت )مباين علم االجتامع املعريّف(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: كرامت الله راسخ، 

ص 2]] ـ 6]]، وص 236 ـ 244، ]39] هـ ش.

]8]- يف ضوء املباين التي تّم إثباتها يف الحكمة املتعالية، إنّا يتحقق قبول الصورة النوعّية لكائن ما بعد الصورة النوعّية القبلّية، بواسطة 

الرتكيب االتحادّي الذي يكون عىل شكل »لبس بعد لبس« )وليس »خلًعا ولبس«( )انظر: السبزوارّي، محمد باقر، أرسار الحكم، ص 485، 

دار نرش مطبوعات ديني، قم، 383] هـ ش؛ آشتياين، سيد جلل الدين، رشح بر زاد املسافر )رشح عىل زاد املسافر(، ص 207، دفرت 

تبليغات اسلمي، قم، ]38] هـ ش(. ومثرة هذا املبنى سوف تتضح الحًقا.

[9]- Physics.
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وعلم الفيزياء«. ويف الحقيقة فإنّه مع حدوث أنواع التقّدم واالزدهار والتطّورات العلميّة، أضحى 

متايز الحقول يف البُعد الجسميّن البحت )األعم من الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والنجوم وما 

إىل ذلك(، من الحقول يف بُعد الكائنات الحيّة )األعّم من علم األحياء والطّب والتحقيقات الزراعيّة 

والبيطرة وما إىل ذلك(، وامتياز هاتني الطائفتني من العلوم من الحقول الناظرة إىل اإلنسان )العلوم 

اإلنسانيّة واالجتمعيّة األعّم من علم االجتمع وعلم النفس وعلم االقتصاد واإلدارة والحقوق وما 

إىل ذلك(، واالقتضاءات التحقيقيّة يف هذه املجاالت )عىل الرغم من وجود املشرتكات بني هذه 

األمور بأجمعها(، أمرًا واضًحا للجميع؛ رغم أّن املبنى املعريّف لهذا التميز، مل يتّضح بعد. 

نّدعي يف هذه املقالة أّن الثمرة املهّمة يف سلوك األدبيّات الحديثة )الطبيعة / الغريزة / الفطرة(، 

تكمن يف أنّنا ال نستطيع التوقّف يف أفق املعرفة الفيزيائيّة أو املعرفة الداروينيّة واألحياء الحيوانيّة 

البحتة عن اإلنسان؛ توضيح ذلك أنّه كم تبنّي اليوم أّن القوانني الفيزيائيّة رغم سيادتها عىل الكائنات 

الحيّة أيًضا، ال ميكن االكتفاء مبجرّد األبحاث الفيزيائيّة يف التعرّف العميق والدقيق عىل الحياة 

والكائن الحّي؛ بل نحن بحاجة إىل حقل علمّي آخر باسم علم األحياء )حيث يتعاطى هذا العلم 

مع الكائن الحّي، حتى لو مل تكن ماهيّة الحياة واضحة بعد بالنسبة إليه(، حيث تنظر بطبيعة الحال 

حتّى إىل القوانني الفيزيائيّة الحاكمة عىل الكائنات الحيّة يف هذه الدائرة من علم األحياء أيًضا؛ 

مبعنى أنّه حتى بيان »الحركة« ـ التي قد تكون من أهّم املسائل الفيزيائيّة ـ عندما يتّم طرحها يف 

خصوص الكائنات الحيّة، ترتك مرّة واحدة لعلم األحياء، وإّن املختّص يف علم األحياء يف بيان 

ورشح حركات النباتات والحيوانات، يف ذات االهتمم وااللتفات إىل القوانني الفيزيائيّة الحاكمة 

عىل األجسام )من قبيل: قّوة الجاذبيّة(، إاّل أنّه ال يكتفي بها أبًدا، ويعتربها مجرّد جزء صغري، بل 

وإنها يف الغالب تابعة لتحليلته األحيائيّة عن »حركة النبات أو الحيوان«.

وعىل هذه الشاكلة، كذلك ال ميكن التوقّف يف األبحاث الناظرة إىل حقيقة اإلنسان عند أفق 

املعرفة الفيزيائيّة أو املعرفة الداروينيّة واألحياء الحيوانيّة البحتة عن اإلنسان، وإّن الفطرة اإلنسانيّة 

السلوكات  تلك  أفعاله وسلوكاته، حتى  الغلبة عىل غرائزه بحيث يجب بحث ودراسة جميع  من 

فيلهم  أمثال  إليها  تنبّه  الدائرة. هذه مسألة  الغريزيّة ـ بحسب املصطلح ـ يف ضوء هذه  واألفعال 

دلتاي الشعوريًّا، وإن مل ميتلكوا لها تفسريًا وجوديًّا وأنطولوجيًّا مناسبًا.
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3 ـ الفطرة يف قبال ثنائّية الجرب والتفويض )الحتمّية]]] وحّرية اإلرادة: بيان االختيار يف اإلنسان

يرى  يكن  اإلنسان، رمبا مل  »إرادة«  ماهيّة  أرسطو حول  منذ عرص  سائًدا  كان  الذي  الفهم  إّن 

اختلفًا جوهريًّا بني اإلرادة والرغبة؛ إذ إنّه كان يعمد يف نهاية املطاف إىل بحث وتحليل اإلرادة 

الفلسفيّة عىل  املدارس  كانت  الناحية  هذه  ومن  الحيوان]2]؛  أفق  أنطولوجّي يف  بلحاظ وجودّي 

الدوام تواجه مسألة اختيار اإلنسان، وترى نفسها واقعة يف رشاك ثنائيّة الجرب والتفويض]3].

إرادة  موقع  بيان  يف  تلعبه  الذي  الدور  وماهيّة  الفطرة  ملسألة  واضح  فهم  عىل  للحصول 

هذا  نبدأ يف  أن  علينا  يجب  أي  الفطرة،  تسبق  التي  الخطوة  من  نبدأ  أن  املناسب  من  اإلنسان، 

الشأن من موقع الغريزة يف نظام الخلق. إّن أفضليّة الحيوان عىل النبات ـ يف ضوء تفسري العّلمة 

ـ  الطبيعيّة  املنظومة  عىل  علوة  ـ  وجوده  إىل  أضيف  قد  الحيوان  أّن  يف  تكمن  ـ  الطباطبايّئ 

منظومة نفسيّة أيًضا؛ بحيث تعمل هذه النفس عىل تلبية غاية النظام الطبيعّي لدى الحيوان بشكل 

ال شعورّي]4]. إّن النقطة املهّمة يف هذا البحث هي أّن هذه املنظومة النفسانيّة )سواء أكانت يف 

الحيوان أو يف اإلنسان( إمّنا تواصل عملها ونشاطها بطريقة »االعتبار«؛ مبعنى أّن الرغبة الغريزيّة 

اللّذة واالستمتاع الغريزّي، يحصل هناك اعتبار]5] »الرضورة« يف ذهن وضمري الحيوان  ويف إثر 

عىل  ذلك  من  بالفعل؛  القيام  نحو  تحّركه  والنفسيّة،  الذهنيّة  »الرضورة  تلك  وإّن  اإلنسان؛  أو 

سبيل املثال: أّن غريزة الجوع هي التي تؤكّد »رضورة تناول الطعام« يف ذهن ونفس اإلنسان أو 

الحيوان؛ ومن هنا فإّن غريزة الجوع ـ عىل سبيل املثال ـ لو عملت بشكل غري طبيعّي، فإّن الفرد 

سوف يواصل أكل الطعام حتى إذا مل تكن لديه حاجة إىل تناول الطعام؛ فيموت من التخمة، أو 

]]]- الحتمّية )determinism( مذهب يقول بأّن أفعال املرء والتغريّات االجتامعّية وما إىل ذلك هي مثرة عوامل ال سلطة لإلنسان عليها. 

كام أنّها تعني الجربيّة، مبعنى اإلميان بالقضاء والقدر.

]2]- قد يُشكل علينا بأّن اإلرادة يف التفكري األرسطّي ـ وال سّيام يف أبحاث علم األخلق ـ هي ذات العقل العميّل، وتقع عندهم يف قبال 

الشهوة والغضب، ويرونها أسمى من الرغبة. ولكّننا نجيب عن ذلك بأّن مقام بحثنا يكمن يف البيان األنطولوجّي والوجودّي لإلرادة، دون 

دائرة الحكم القَيمّي. 

والدفاع عن  التفويض  أخرى  ناحية  اإلنسان، ومن  أفعال  والشاملة عن  العاّمة  التفسريات  وإمكان  العلّّية  قبول  املقابل  الجربيّة ويف   -[3[

»اإلرادة الحرّة«، ويف املقابل إنكار العلّّية والقانونّية يف دائرة الوجود اإلنسايّن.

إىل  باإلضافة  الواقعّي(،  واملنهج  الفلسفة  )أصول  رئاليسم  و روش  فلسفه  اصول  السيد محّمد حسني،  الطباطبايّئ،  العلّمة  انظر:   -[4[

تهميشات الشيخ مرتىض مطّهري، ج 2، ص ]7] ـ 78]، دار نرش صدرا، طهران، 373] هـ ش.

]5]- إّن مسألة االعتباريّات من املسائل التي وإن ورد ذكرها عىل نحو ضمنّي يف بعض كتب الفقه واألصول، قد تّم طرحها ـ بوصفها 

من املباين واألسس يف فهم مساحة من العامل ويف مقام  معرفة اإلنسان ـ للمرّة األوىل عىل ما يبدو من قبل العّلمة الطباطبايّئ. )انظر: 

سوزنجي، حسني، حقيقت و نحوه اعتبار )الحقيقة وطريقة االعتبار(، مجلة علوم انساين اسلمي صدرا التخّصصّية الفصلّية، العدد: 9]، 

خريف عام: 395] هـ ش(.
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إذا مل تعمل من األساس، فإنّه سوف ميتنع عن أكل الطعام حتى ميوت من الجوع]1].

إّن هذا النوع من البحث وإن مل يكن له وجود يف آراء أرسطو، إاّل أّن املسألة ال تتناىف مع املباين 

األرسطيّة )تحليل اإلنسان يف أفق الحيوان(، بل وكذلك فإنّها تنسجم حتى مع آراء ديفيد هيوم]2] يف 

كيفيّة تبلور االعتبارات أيًضا؛ إذ ال يزال »االعتبار« يتّم رشحه يف دائرة قّوة الوهم والخيال فقط، حيث 

للحيوان نصيب من ذلك أيًضا. بيد أّن النسبة التي يقيمها »الوهم« يف اإلنسان مع »الفطرة« )وال سيّم 

دائرة »العقل«، بوصفه واحًدا من أبرز تجلّيات الفطرة(، ويتّم توظيفها يف أفق الفطرة، تؤّدي إىل امتياز 

مسألة االختيار واإلرادة يف اإلنسان من الرغبة واإلرادة يف الحيوان، وتسّجل ظرفيّات من االعتبار يف 

حياة اإلنسان، حيث تؤّدي إىل غلبة النظام االعتبارّي عىل مجمل حياة اإلنسان.

ويف الحقيقة والواقع فإّن أصل وجود قّوة الوهم والخيال يف الحيوانات قد جعلت أصل االعتبار 

عندها أمرًا ممكًنا؛ بيد أّن هذه »الوهم« إمنا يتسلّح بقّوة »الحّس« فقط، بيد أّن النسبة التي تقيمها 

هذه القّوة مع قّوة العقل والتي تقيمها يف الواقع مع الفطرة، تضفي الكثري من التعقيدات واألمور 

الدقيقة عىل الحياة اإلنسانيّة، بحيث تجعل سنخ هذه الحياة متميّزة من الحياة الحيوانيّة؛ مبعنى أنّها 

الفيزيقّي واملاّدّي  أبنية برشيّة؛ سواء من النوع  تعمل عىل بلورة »ثقافة« و»حضارة« مشتملة عىل 

التعقيد يف  بالغ  نظام  ـ وهي  اللغة  لو أضفنا ظاهرة  األمر  ثقافيّة واجتمعيّة. وهكذا  أبنية  أو عىل 

الحيوانيّة،  والروابط  العلقات  يف  للتميز  جوهريّة  ماّدة  تشّكل  حيث  ـ  اإلنسانيّة  العلقات  حقل 

وميثّل خفضها إىل مستوى توظيف اللسان يف العلقات املبارشة خطأ اسرتاتيجيًّا؛ ال سيّم وأّن 

الخلفة  مقام  تخويله  يف  يشء  أهم  لإلنسان  األسمء«  »تعليم  من  جعل  قد  وتعاىل  سبحانه  الله 

اإللهيّة وتفّوقه حتى عىل امللئكة، بل تّم التعريف بـ »تعليم البيان« بوصفه من أهّم الخصائص 

نَْساَن َعلََّمُه اْلََياَن]3]، فإىل أّي مدى ميكن  يف مجمل خلق اإلنسان، كم يف قوله تعاىل: َخلََق اْلِ

لدائرة االعتبارات أن تتّسع وتزدهر. عندها يجب تحليل حياة اإلنسان يف ضوء تعقيدات هذه األبنية، 

باإلنسان بوصفه مجرّد حيوان صانع  الغرائز، والتعريف  دائرة  يتّم خفض كّل يشء إىل  بحيث ال 

لألدوات، وال حتّى تجاهل البعد البنيوّي وظرفيّاته يف االنحطاطات اإلنسانيّة املعّقدة، تحت ذريعة 

حقيقة اإلنسان املتعالية.

]]]- انظر: العلّمة الطباطبايّئ، السيد محّمد حسني، اإلنسان والعقيدة، ص 48 ـ ]5، مكتبة فدك، قم، 428] هـ.

التنوير  وتاريخ  الغربّية  الفلسفة  مهّمة يف  يعترب شخصّية  اسكتلندّي.  واقتصادّي ومؤّرخ  فيلسوف  م(:  ـ 779]  هيوم )]]7]  ديفد   -[2[

اإلسكتلندّي. )املعرّب(.

]3]- الرحمن )55(: 3 ـ 4.
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باسم  لبُعد  امتلكه  بسبب  االعتبار  امتلكه إلمكانيّة  من  الرغم  الحيوان عىل  أّن  ذلك  توضيح 

الغريزة ومنظومة النفسانيّات باإلضافة إىل بُعد الطبيعة، إاّل أنّه حيث تقترص ظرفيّته الوجوديّة عىل 

هذا األفق من الغريزة، واستناد وأهّميّته إىل الحّس فقط، تكون اعتباراته محدودة للغاية. وبعبارة 

االحتياجات  ذات  سياق  الخلق ويف  األّويّل يف صلب  طبًقا القتضائها  تعمل  الغريزة  إّن  أخرى: 

الطبيعيّة؛ وعىل الرغم من ذلك املقدار من اللّذة التي تحرّكها، وما يكون لقّوة الواهمة من التدّخل، 

ميكن أن يكون لديها يشء قليل من االعتبارات األكرث تعقيًدا؛ ولكن حيث يقع وهم اإلنسان تحت 

عقله، وهو باإلضافة إىل ذلك يحظى بظاهرة باسم اللغة، فإّن الوهم لدى اإلنسان يجد لنفسه متّسًعا 

أبسط  التعقيد]1]، حتى يف  غاية  االعتبارات يف  هذه  وتصبح  والفر،  والكّر  للمناورة  كبريًا  وهامًشا 

ندرك  أن  لنا  ميكن  الحيوان،  مع  الظاهر  بحسب  فيها  مشرتكًا  فيها  يبدو  التي  اإلنسان  احتياجات 

الحيوانات األخرى يف رفع هذه االحتياجات،  والتي متيّزه من  اإلنسان  الكبرية لدى  االختلفات 

بحيث ميكن حتّى يف هذه اللحظة ومن خلل مجرّد هذه األبعاد الثلثة التي يشرتك فيها مع الحيوان 

ـ بحسب الظاهرـ  رشح هذا التنّوع الكبري يف الثقافات اإلنسانيّة بسبب تنّوع اعتباراتهم، وليس بسبب 

تنّوعهم البيولوجّي]2]. وعىل هذه الشاكلة فإّن هذه االحتياجات املعّقدة تستتبع اعتبارات، وتصبح 

لظهورها،  أرضيّة  التي شّكلت  االحتياجات  عن  البُعد  األحيان شديدة  بعض  االعتبارات يف  هذه 

بحيث قد تكون بعيدة املنال، وتستغرق معها حياة اإلنسان يف هذه االعتبارات بحيث تغطي عىل 

الدوام حقائق االحتياجات واللّذات الطبيعيّة؛ حتى أنّه قد يتحّمل اإلنسان أقىس الظروف وأشّدها 

عذابًا وعنتًا بسبب أمور اعتباريّة محضة، من قبيل: حّب الجاه والشهرة. وميكن العثور عىل النموذج 

واملصداق البارز لهذه الظاهرة يف إنتاج واختلق االحتياجات اليوميّة يف »املجتمع االستهليكّ 

]]]- من ذلك أّن اإلنسان ـ عىل سبيل املثال ـ بسبب خوضه غامر الحياة االجتامعّية، عمد إىل اعتبار مفهوم »امللكّية«، ليك يعمل إىل 

حّد ما عىل تحديد حدود مصالح األشخاص وتشخيص منافعهم عن منافع بعضهم اآلخر. وقد أّدى مفهوم امللكّية بدوره إىل اعتبارات 

أخرى، من قبيل: البيع والرشاء والتعاطي و»املعاملت«، ثّم ساد بالتدريج اعتبار أمر باسم »النقود«. وقد كان هذا أمًرا اعتباريًّا بشكل كامل، 

وكان الغرض منه رفع االحتياجات الرضوريّة، ولكّنه استتبع ظهور خصلة باسم البخل، وقد خّيمت هذه الظاهرة بكلكلها عىل حياة بعض 

الناس، حّتى أخذوا يضّحون بكّل ما لديهم من أجل »النقود« التي مل يكونوا يستخدمونها أبًدا حتى ولو عىل مستوى ما كان يراد منها من 

رفع االحتياجات األّولّية.

أهّم  ألحد  الفرعّي  العنوان  معه  كان  الذي  الحّد  إىل  األنرثوبولوجّية،  املسائل  أهّم  من  اإلنسان  اختلفات  بيان  اعتبار  أمكن  رمبا   -[2[

النصوص الدراسّية )text book( لهذا الحقل، بعد العنوان األصيّل »األنرثوبولوجيا«، هو عنوان »اكتشاف االختلفات اإلنسانّية« )انظر: 

كتاك، كرناد فيليب، انسان شنايس: كشف تفاوت هاي انساين )األنرثوبولوجيا: كشف االختلفات اإلنسانّية(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: 

محسن ثليث، 386] هـ ش(.  وقد عمدوا يف بداية األمر ويف ظّل املناخ الداروينّي، إىل إعادة هذه االختلفات إىل التطّور التكاميّل أو 

االختلفات العرقّية، ولكن يتّم الترصيح حاليًّا  بأّن هذه الطرق مل تكن موّفقة، ويجب البحث عن هذه االختلفات يف أبعاد غري بيولوجّية. 

)كتاك، كرناد فيليب، انسان شنايس: كشف تفاوت هاي انساين )األنرثوبولوجيا: كشف االختلفات اإلنسانّية(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: 

محسن ثليث، ص ]27 ـ 274، 386] هـ ش(.
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الحديث«، بحيث ال يعود من املمكن ـ بعد فرتة ـ تصّور إمكانية الحياة من دونها، ويصبح توفريها 

أوجب عىل اإلنسان من خبزه اليومّي، من قبيل حاجة اإلنسان الحديث إىل اإلنرتنت!

املنظومة  تعمل  أيًضا[ حيث  اإلنسان  لدى  ]وكذلك  الحيوان  لدى  أخرى: مثّة حاجة  وبعبارة 

النفسانيّة وبتحفيز من محرّك باسم اللّذة، عىل تلبية تلك الحاجة، وبطبيعة الحال حيث ميكن أن 

أّي  بالرضورة  لها  تكون  قد ال  اللّذة إىل جهة  تلك  تذهب  اللّذة،  الحاجة هي  لتلك  الرافع  يكون 

من  ـ  تؤّدي  أن  معها  املتناسبة  واالعتبارات  اللّذات  لهذه  قد ميكن  لذلك  ونتيجة  بحاجته؛  صلة 

حيث األداء الطبيعّي ـ إىل االنحراف وتعمل عىل التأسيس ألبنية غري معقولة إىل حّد ما. بيد أّن 

دائرة هذا النوع من االنحرافات لدى الحيوانات، هي أّواًل: يف غاية الضيق والقلة، وثانيًا: إّن قانون 

تشارلز دارون يف القول بـ »بقاء األصلح« يعمل بالتدريج عىل حذف وإلغاء هذه االنحرافات]1]؛ 

وأّما بالنسبة إىل اإلنسان فإنّه حيث ميتلك بُعًدا واسًعا باسم الفطرة، والتي تؤّدي يف نهاية املطاف 

إىل تعقيد منظومة النفسانيّات بشكل أكرب، واتساع رقعة االعتبارات، يكون إمكان االنحراف بدوره 

ا وأكرث تعقيًدا. مختلفة جدًّ

4 ـ الفطرة يف قبال ثنائّية الحقوق الطبيعّية واالعتباريّة: حّق الحريّة أو حّق االزدهار؟

لقد اتضح أّواًل: أّن مسألة الفطرة قد ارتبطت يف آن واحد بالعقل والفهم ما فوق الحيواينّ لإلنسان، 

كم ارتبطت باإلرادة ما فوق الغريزيّة التي ميتلكها؛ مبعنى أّن اإلنسان ميكنه تشخيص الحّق املتعايل، 

كم ميكنه العمل عىل الرغم من رغبته ولّذته. وثانيًا: إّن االحتياجات الحقيقيّة لإلنسانـ  خلفًا للحيوان 

ـ ال هي فعليّة بالكامل، وال هي محدودة بدائرة الحياة املاّديّة والدنيويّة فقط.

ونضيف هنا أّن وجود هذه االحتياجات الواقعيّة التي تعمل عىل توجيهه حقيقة، يسمح لنا اعتبار 

بعض االعتبارات مرّبرة ويف سياق السعادة الحقيقيّة لإلنسان، وبعضها اآلخر غري مربر ويف إطار 

هلكه النهايئ؛ ومن هنا يجب أخذ مسألة »حقوق اإلنسان« بنظر االعتبار وتفسريها ضمن تربيرنا 

وتوجيهنا لهذه االعتبارات]2].

]]]- من ذلك أنّهم يّدعون اليوم ـ عىل سبيل املثال ـ أنهم قد شاهدوا شذوًذا جنسيًّا لدى بعض الحيوانات؛ ولكن جميعنا يعلم أّن هذا 

الذي ميكن  لإلنسان  الحيوانات؛ خلًفا  لدى  الجنسّية  الغريزة  أصليًّا إلشباع  محوًرا  يؤّسس  أن  أبًدا  له  الحيوانات ال ميكن  من  السلوك 

العتباريّاته ـ بسبب امتلكه للفطرة ـ أن تستوعب جميع أبعاد حياته، وأن تتدّخل يف تغيري أجواء حياته بشكل صناعّي، وعندها ال يكون 

مبقدور القانون الطبيعّي املتمّثل ببقاء األصلح أن يعمل عىل حذف هذا االنحراف أبًدا.

الفقه واألخلق(، مجلة آيني  النسبة بني  ]2]- انظر: سوزنچي، حسني، تأميل فلسفي در باب نسبت فقه واخلق )تأّمل فلسفّي يف باب 

حكمت، العدد: 39، ربيع عام، 398] هـ ش. )مصدر فاريّس(.
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ويف الحقيقة فإّن وجود اللّذة والغربة ال يكفي وحده ليكون دليًل عىل اإلقرار واالعرتاف بوجود 

»حّق« للبرش. وعندما نروم بحث إباحة اعتبار إنسايّن، يجب علينا االلتفات إىل أّن هذه اللّذات 

حتّى إذا كانت ذات قيمة، ال ينبغي أن تتّجه إىل خلف مسار رفع الحاجة األصليّة. ويف الحقيقة فإّن 

االعتبارات يف الحيوانات حيث تكون بسيطة؛ فإّن ذات نظام الخلق قد جعل اللذة يف مسار غاية 

الطبيعة، وإذا حصل انحراف فهو نادر وعابر، وعىل حّد تعبري تشارلز دارون: إّن قانون »بقاء األصلح« 

سوف ينبذ ذلك األمر الزائد واملنحرف؛ وأّما يف اإلنسان، فإنّه يدرك حيث تعقيد االعتبارات أنّه وإن 

أمكنه أن تكون له اعتبارات ملجرّد اللّذة الحّسيّة وحتى اللّذة الوهميّة، إذا جعل اللّذة وحدها هي 

املعيار يف االعتبار وامتلك الحّق، رمبا استتبع ذلك اعتبارات قد تؤّدي يف األساس إىل هلك ذات 

املعترب )كم نشاهد ذلك يف اللّذة التي يشعر بها املدمن عىل املخّدرات(.

كّل  يسعى  اإلنسان.  بوصفه مفهوًما جوهريًّا ومفتاحيًّا يف حياة  »السعادة«  يتجىّل مفهوم  وهنا 

شخص من خلل مجموع أفعاله وأعمله أن يصل إىل الحالة األفضل التي ميكنه الوصول إليه؛ 

وعليه فإنّه بالنظر إىل التزاحم من أجل الوصول إىل االحتياجات وإشباع الغرائز وامللّذات املاثلة 

األكرب يف املجموع.  النفع  له  بحيث يضمن  االعتبار،  بنظر  اعتباريًّا  نظاًما  يأخذ  أن  أمامه، يجب 

واملهّم هو أنّه بسبب السعة الكبرية يف دائرة االعتبارات التي ميكن للوهم أن يجعلها يف مساحة 

العقل والفطرة )دون الوهم والخيال املحصور يف دائرة الغريزة والطبيعة(، قد يصل األمر إىل إيجاد 

محمل لتوصيف البنائيّة عن جميع حقائق الحياة اإلنسانيّة، وتصبح حقوق اإلنسانـ  التي يراد لها أن 

تكون ذات قيمة شموليّة ـ مجرّد تابعة للعتبارات بني األفراد؛ يف حني أّن حقوق اإلنسان إذا كانت 

مجرّد اعتبار، كيف ميكن الحديث عن قيمتها وقداستها، بحيث يكون الجميع )ومنهم املخالفون( 

ملزًما بالقبول بها عىل املستوى األخلقّي والحقوقّي؟!

أّن  الداروينيّة؛ مبعنى  يتمتّع بكرامة خاّصة، سوى األفضليّة  الرؤية اإلنسويّة ال  إّن اإلنسان يف 

القامئة  الحياة االجتمعيّة  بناء  الحيوانات األخرى يف قدرته عىل  تفّوق عىل سائر  أن  ما  اإلنسان 

عىل االعتبار، فإّن حّقه سوف يكون تابًعا ملجرّد االعتبارات والعقود ال أكرث؛ وعليه يصبح »حّق 

الحّريّة« من أهّم الحقوق االعتباريّة لإلنسان، ويصل الوجوديّون والليرباليّون هنا إىل نقطة واحدة، 

وهي: أّن اإلنسان حّر يف أن يحّقق لذاته ذلك التعنّي والتشّخص الذي يريده لنفسه؛ يف حني أنّهم 

ا من حقوق اإلنسان  ال ميتلكون تفسريًا يرّبرون به السبب الذي يجعل من هذه الحّريّة ـ بوصفها حقًّ
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ـ أمرًا مطلوبًا، وال يقولون بذات هذه الحريّة بالنسبة إىل اإلنسان أيًضا]1].

وعىل هذا األساس فإنّه برؤية عميقة يتّضح أنّه من دون اإلذعان بواقعيّة غيبيّة وميتافيزيقيّة يف 

اإلنسان باسم الفطرة، ال ميكن الحديث عن »حقوق اإلنسان«. إّن اإلنسان يف منطق اإلميان بالله، 

حيث ميتلك فطرة وروًحا إلهيّة، فإنّه قبل الدخول إىل مرسح الدنيا عاهد الله، وأعطاه الله عهده 

األوىل  الدرجة  يف  اإلنسان  يكون  وعليه  األرض؛  يف  »خليفته«  يكون  أن  يف  »الحّق«  له  وجعل 

مسؤواًل أمام الله، ومن هنا يكون مسؤواًل أمام نفسه وأمام اآلخرين وتجاه عامل الطبيعة. ويف مثل 

هذا الفضاء، ال ميكن الحديث عن »حقوق اإلنسان« بوصفها حقوق اآلخرين فحسب، بل وسوف 

الغرب  إذا كان يوجد يف  أيًضا.  النفس« معقواًل  البيئة« و»حقوق  الدفاع حتى عن »حقوق  يصبح 

يشء باسم اإلعلن العاملّي لحقوق اإلنسان ـ والذي ال يحظى بدعامة وجيهة حتى يف ضوء رؤيته 

العابدين ×]3]، حيث  زين  لإلمام  الحقوق  رسالة  باسم  نص  اإلسلم  لدينا يف  اإلنسوّي]2]،  ومبناه 

تحظى بدعامة اإلميان واالعتقاد التوحيدّي والفطرّي لإلنسان، وال يقترص فيه بيان حقوق الطبيعة 

باإلضافة إىل حقوق اإلنسان مجرّد شعار فقط، بل هو منسجم متام االنسجام مع مبانيه املعرفيّة.

ورمبا كانت الثمرة األهّم لنظريّة الفطرة يف دائرة األمور القيَميّة ومسائلها الحقوقيّة، خلفًا للرؤية 

من  تجعل  العمليّة  الناحية  ومن  اإلنسان،  أهّم حقوق  من  الحريّة«  »حّق  أّن  ترى  التي  ـ  الليرباليّة 

موقف غري معقول مبنى لحقوق اإلنسان]4] ـ أنّها تعترب أّن »حّق التكامل واالرتقاء« من أهّم حقوق 

اإلنسان. إّن هذا الكلم ال يعني إنكار »حّق الحّريّة« بوصفه واحًدا من حقوق اإلنسان، وإمّنا مثرته 

هذا  وإّن ملثل  عنها.  الدفاع  املمكن  من  ليكون  اإلنسان،  إنسانيّة  أفق  الحّريّة« يف  »حّق  يبنّي  أنّه 

الطرح اقتضاءاته بطبيعة الحال: إّن حّق الحّريّة إذا كان قامئًا عىل أساس كرامة اإلنسان، فهو ال يعني 

]]]- ذهب بعض أنصار الليربالّية إىل الترصيح بأّن جوهر الليربالّية يكمن يف االعرتاف بـ »الحّق بعدم الحّق« )انظر: نراقي، آرش، مسأله 

همجنس گرايئ در انديشه شيعي ايران معارص )مسألة املثلّية يف الفكر الشيعّي إليران املعارصة(، مجلّة إيران نامك، السنة الثالثة، العدد: 

)انظر:  العمل عىل حلّه  التناقض، سعوا إىل  يُشبه  ما  التعبري عىل  باشتامل هذا  إذعانهم  ربيع عام 397] هـ ش(، وضمن  ]، ص 97، 

الرناقي، آرش، بارادوكس مدارا )تناقض املداراة(، مقتبس من موقع صدا نت »3danet.ir« 395] هـ ش(، وقد أوضحت يف موضع آخر 

أّن تقريرهم لهذا التناقض وإن كان صحيًحا متاًما، ولكّنهم كانوا عاجزين عن حلّه بالكامل، ويف الحقيقة فإّن الدفاع الليربايّل عن حقوق 

اإلنسان دفاع متناقض وغري وجيه أبًدا. )انظر: سوزنچي، حسني، تليش نا موفق در دفاع از پارادوكس »حق نا حق بودن« )سعي غري موّفق 

يف الدفاع عن تناقض »الحّق يف عدم الحّق«(، مقتبس من موقع  souzanchi.ir، 397] هـ ش(.

]2]- انظر: مرتىض مطّهري، نظام حقوق زن در اسلم )نظام حقوق املرأة يف اإلسلم(، ص 70]، دار نرش صدرا، طهران، 369] هـ ش. 

)مصدر فاريّس(.

]3]- انظر: ابن بابويه )الصدوق(، محّمد بن عيل، الخصال، ج 2، ص 564 ـ 570، جامعة املدّرسني، قم، 362] هـ ش.ّ

]4]- انظر: سوزنچي، حسني، حل پارادوكس آزادي در انديشه شهيد مطهري )حّل تناقض الحّريّة يف فكر الشهيد مطّهري(، مجلة قبسات، 

العدد: 30 ـ ]3، شتاء عام 382] هـ ش، وربيع عام 383] هـ ش. )مصدر فاريس(.ّ
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أن له الحّق يف ارتكاب أّي يشء، وإمّنا يعني مجرّد أنّه »مسموح له« بارتكاب الخطأ؛ مبعنى أنه لو 

ا  أخطأ يف اختياره، لن يؤاخذ بسبب خطئه، ال أّن تعّد مثرة خطئه مباحة له، ويعطيه هذا الخطأ حقًّ

ا! وال أنّه يؤذن لألغلبيّة بأن تعمل عىل  طبق هواه يف تثبيت وتقنني كّل »انحراف« و»معصية«  خاصًّ

وكّل أمر غري مرشوع يصدر عنه، كم ال يكون لها هذا الحّق إذا كان لخطئه تبعات سيّئة من الناحية 

العمليّة، وال ترتتّب عليه مسؤوليّة يف قبال ذلك!

اإلنسان؛  حّريّة  مواجهتنا ملسألة  آخر عىل  لونًا  يضفي  بالفطرة سوف  القول  فإّن  البيان  وبهذا 

وليس إباحة كّل يشء له، وبيان حدود الحّريّة بتعارضها مع حّريّة اآلخرين؛ وال ميكن إجباره عىل 

سلوك طريق الخري؛ ومنعه من جميع أنواع االختيار بحّجة الطريق الصحيح. ويف الوقت نفسه فإّن 

تقويم العقل واختيار الشخص رهن بأن نسمح له أن يعمل عىل »تشخيص« وتحديد األمور، ويختار 

»الطريق األفضل« بنفسه. وما أن نتكلّم عن »التشخيص«، حتى نكون قد دخلنا يف دائرة »اتخاذ 

القرار العقليّن القائم عىل اإلدراك«، دون »اتخاذ القرار النابع من العواطف واألحاسيس« أو مجرّد 

األمزجة. وبعبارة أخرى: إذا كان الدليل الوجيه ملنح األشخاص حّريّة االختيار واتخاذ القرارات، 

األساس  يف  أمامنا  مثّة  وعليه  »األفضل«،  التشخيص  عىل  قدرتهم  وتعزيز  العقيّل،  ارتقاؤهم  هو 

خيارات »أفضل« و»أسوأ«، واملراد من توسيع مساحة االختيار، أن يرتقي الشخص عىل املستوى 

العقيّل بالتدريج، ويختار »األفضل«. وعىل هذا األساس عندما نعطي الشخص حّق االختيار يف 

مورد ما، نكون قد سمحنا له بهامش من الوقوع يف »الخطأ« أيًضا، وال نلوم الشخص بسبب الخطأ 

الذي يرتكبه عن جهل؛ بيد أّن هذا ال يعني أن نعترب »خطأه« أمرًا صائبًا، أو حتى أن ال نعمل عىل 

تنبيهه إىل خطئه]1]. فإذا ُسمح لألشخاص بارتكاب األخطاء، فإمنّا يكون ذلك ليك ينتبهوا إىل خطأ 

قراراتهم، وبعد التنبّه ال يعودون إىل الخطأ مرّة أخرى يف اختياراتهم اللحقة، ال لجهة أنّه ال يوجد 

حّق غري قابل للتشخيص.

]]]- إّن السامح بهامش الخطأ من وجهة النظر الليربالّية ينشأ من أنّه ليس هناك يف األساس حقيقة ميكن التعرّف عليها من قبل الجميع، 

ليك يكون هناك ترجيح لرأي عىل رأي آخر، واعتبار الرأي اآلخر خطأ؛ يف حني لو كان هذا املبنى صحيًحا، فإنّه سوف يشمل حتى »حّق 

الحّريّة« و»السامح بهامش الخطأ« أيًضا، ولن يكون لهذا الرأي ترجيح عىل الرأي املخالف له.
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النتيجة
اإلنسان،  وجود  يف  الفطرة  باسم  بُعد  بوجود  والقول  بالكامل،  خاّصة  بخصوصيّة  القبول  إّن 

وااللتزام بأّن لهذه الفطرة ظرفيّة كبرية لألفعال وردود األفعال اإلنسانيّة، كم أنّها ليست مجرّد ظرفيّة 

غري وجيهة، بل تشتمل عىل اتجاه واقعّي أيًضا، ميكنه يف ذات الوقت توفري إمكان بيان أشكال 

أن  والهرمنيوطيقيّة(  التاريخيّة  للتيّارات  األصيّل  السؤال  ميثّل  كان  )الذي  الكبري  اإلنسايّن  التنّوع 

لإلنسان  املتعالية  املقاصد  أنواع  من  نوع  أّي  وإنكار  النسبيّة  رشاك  يف  الوقوع  من  مبأمن  يكون 

أيًضا. ونتيجة لذلك فإنّه يف عني القدرة عىل بيان سبب تنّوع أفعال اإلنسان مع لحاظ اإلرادة فيها، 

وتجّنب القول بانحصاريّة التفسريات شبه امليكانيكيّة الوضعيّة، تصبح إمكانيّة البحث والخوض 

يف األبعاد الشموليّة يف وجود اإلنسان والوصول إىل العلم بوصفه أمرًا شامًل، متاًحا وميسوًرا. إّن 

نظريّة الفطرة تخلّصنا من الكثري من الثنائيّات التي تبدو غري منسجمة يف التيّارات الفكريّة الغربيّة 

التعنّي املحض، والنفس والجسم، والعلّيّة واإلرادة،  )من قبيل: املاّدة واملعنى، واملاهيّة وعدم 

والحقوق الطبيعيّة والحقوق االعتباريّة والتعاقديّة، والحّريّة واالختيار، وما إىل ذلك(، وتثبت كيف 

ا عن الحيوانـ  يف أفقه  أنّها مرتابطة ومتداخلة يف بعضها، وكيف ميكن فهم اإلنسانـ  املختلف جدًّ

الخاّص بشكل صحيح؛ وكيف ميكن ملا يوجد يف الحيوان باسم الغريزة، أن يُتّخذ يف اإلنسان عىل 

هامش حقيقة باسم الفطرة صبغة ولونًا آخر.
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