
اإلنسان مختزاًل 
اإلحلاد تقديس للدنيوية واختصام مع املتعايل الساموي 

                           
]*[

 هادي قبييس]1] 

الفكرية بني  له من املساجلت  امتداد حقب مبا ل حرص  الحداثة عىل  أدبيات  متتلئ 

بداية  امليلدي  الثالث عرش  القرن  ابتداًء من  النهضة  أزمنة  ولقد شهدت  واللَّديني.  الديني 

اإلرهاصات الكربى لتلك املساجلت، إذ أسفرت عن انتصار فائق للعلمنة عىل املياث 

اللهويت مبجمل تعبياته.

سوى أن هذه الغلبة التي حققتها الدنيوية الصارمة عىل املسيحية الغربية راحت ترتد عىل 

الفرد والجمعة برضب من اإلحساس بالنشطار بني الحاجة إل التقنية وتطّوراتها، ورضورة 

المتلء باملتعايل الروحي.

عصور  خلل  ف  الغربية  بالذات  عصفت  التي  الختزال  ظاهرة  عىل  تطل  املقالة  هذه 

الحداثة وملّا تزل مفاعيلها سارية إل اآلن.

املحرر

لعّل االندفاعة الفكرية األكرث عمقاً واألقىص أثراً يف عرصنا الحارض، هي تلك التي حصلت 

بفعل ثنائية التنوير واالستعامر يف غرب أوروبا، وتركت آثارها يف الشعوب والحضارات لغًة ورؤيا. 

كانت تلك القفزة الهائلة يف التاريخ ذات منحى نزويل دنيوي مختصم مع املتعايل الساموي. وهو 

منحى يجتزئ الوجود والعامل، ويختزل اإلنسان يف الواقع املادي املبارش.

خّط االختزال والتامس مع املعنوي يتشكل من نقاط كثرية ميكن نظمها تحت عناوين وأبعاد 

مختلفة من فلسفي ومعريف وأخالقي تشمل كل الحياة التي زلزلها الرصاع السيايس الديني عىل أرض 

*- باحث ف الفكر الديني والدراسات املعارصة ـ لبنان.
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أوروبا، وامتد الصدع نحو العمق النظري ليفصل املعرفة الظاهرية عن املعنى وبديهية الحقيقة الكلية. 

التي تشكل هذا الخط، الذي عزل اإلنسان عن واجب الوجود، نقدمها هنا  النقاط  دائرة من 

يف مقاربة واقعية تصل بني النظري والتاريخي، وهي تتكون من ثنائيات تحيك عن التطرف يف 

حرص اإلنسان يف إحداها وإغفال وجوده يف ظل قرينتها، نطرحها كمعايري متهد لعملية كشف 

خفايا االجتزاء والخلل يف املعارف والعلوم اإلنسانية، التي تقدم نفسها مرجعية حاسمة ونهائية 

يف التعامل مع شؤون الحياة العملية الدنيوية. 

دنيا / آخرة

الدينية  املقوالت  مع  حاسامً  رصاعاً  النهضة«  »عرص  إبان  األوروبية  املجتمعات  خاضت 

آنذاك، تضخم  التي كانت تحتازها  الكبرية  الكنسية والسلطة  كانت خلفيته الصدام مع املؤسسة 

السلطة هذا أدى إىل نشوء الحروب الدينية عىل خلفيات سياسية ومذهبية، حروب أرهقت الفرد 

فكان  األيديولوجي  األهيل  االقتتال  من  البحث عن مخرج  إىل  به  ودفعت  األورويب  واملجتمع 

املهرب املتاح آنذاك التخيل عن مضمون الدين يف رؤيته الكونية ومنظومته الترشيعية بالكامل 

واملنتديات  األكادميية  األروقة  يف  األفضل  للحياة  التنظري  يف  هو  البديل  وكان  بالتدّرج،  وإن 

الفكرية واألدبية ويف هذا الرحم تكونت نطفة العلوم اإلنسانية الحديثة، وبرزت »النزعة للمقاربة 

العلمية مام أدى إىل تغيري جذري يف النظرة الكلية واملفاهيم لدى البرش، وبدأ التفكري العقالين 

شتى  يف  دينية  أسس  عىل  القامئة  التقليدية  التفسريات  محل  يحل  املعرفة  الكتساب  والنقدي 

الدينية  املقوالت  عن  بعيداً  البديل  الحل  عن  الباحثة  العقول  تحركت  ولذلك  املجاالت«]1[ 

الحراك  هذا  من  الناتجة  والنظريات  الرسديات  خصائص  من  فكان  األخروية،  الحياة  وأهمها 

اآلية  إليه  تحيلنا  ملا  مشابه  وهذا  اإلنسان  حياة  من  الغاية  تغيب  ولذلك  اآلخرة  وجود  تنكر  أنها 

الدنيا  التي تعرب بلسان أهل االنحراف »إن هي إال حياتنا  السابعة والثالثون من سورة املؤمنون 

منوت ونحيا وما نحن مببعوثني«، وبهذه الخلفية بدأ انتاج منظور جديد لحياة اإلنسان األورويب 

محصور يف اإلطار الدنيوي املبارش، حيث حض أحد رواد هذا االتجاه وهو اوغست كونت عىل 

»إقامة ما سامه )دين اإلنسانية( الذي يقوم عىل امليل عن اإلميان القطعي بالعقيدة إىل االرتكاز 

عىل املبادئ العلمية، وسيكون علم اإلجتامع النواة لهذا الدين الجديد«]2[. 

الحياتية واملعيشية مبا يف  الدنيوية  البحثي عىل اهتاممات اإلنسان  بناًء عليه انصب املنظور 

[1]- غدنز، أنطوين / علم اإلجتمع / املنظمة العربية للرتجمة / 2005/ ص 54.

[2]- غدنز، أنطوين / مصدر سابق / ص 63.
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ذلك النص الفلسفي عىل أنه إنسان يعيش يف هذه الدنيا، وتنحرص حركته الوجودية فيها، وبذلك 

يتموضع نطاق الجهد والبصرية للمنشغل بالفكر الغريب يف هذا اإلطار، ويغفل عن الغاية من الحياة 

عىل هذه الساحة الدنيوية، ويحصل لديه انفصال بني الساحة الدنيوية واألخروية برغم إميانه بها، 

ويفقد املعايري األخروية يف النظر إىل الشؤون الدنيوية، ويصبح للدنيا معايري وفهم خاص بها قائم 

عىل أساس انفصالها عن العامل املستقبيل األخروي الذي ينتقل بنا من حالة االستتار واملحدودية 

املادية إىل حالة االنكشاف واإلطالق يف العامل اآلخر. االنشغال الدائم باملادة املعرفية الغربية قد 

يغدو داعياً إىل سيطرة اإلحساس بوجود الدنيا املبارش وفقدان اإلحساس بالوجود األخروي الغيبي 

بالتدّريج، ألن النفس تغرق يف الغفلة من ناحيتني، األوىل عىل املستوى الزمني، أي االستغراق 

الواقعي لوقت طويل بالشؤون الدنيوية، والثانية سيطرة الحسابات العقلية املبارشة عىل ميكانيزمات 

التعقل وتشبث العادات الفكرية املبارشة واملادية بآليات التفكري والتأمل واتخاذ القرارات.

البيئة األكادميية والعلمية املعارصة، سواًء يف دول العامل اإلسالمي أو خارجه ال فرق، بظروفها 

النص  كامل عىل  ارتكاز شبه  من  أملته  وما  واملجتمع  الفرد  قبل  من  إليها  والحاجة  ورضوراتها 

الغريب، وضعت الفرد املنضوي يف صفوفها يف ظل النص الناتج من تلك التحوالت التاريخية 

األوروبية والنصوص املتأثرة به، ومل يلتفت الكثريون إىل أن من طبيعة هذه النصوص من حيث 

اإلطار والسياق أو املضمون املبارش أن تبعد اإلنسان عن اآلخرة برصف فكره وعزميته واهتاممه 

باألمور الدنيوية، وبرغم أن هذا التأثري يتفاوت تبعاً لألفراد ويحصل بالتدريج ودون التفات إال أننا 

ينبغي أن نكون عىل معرفة وإدراك لطبيعة هذا االنتاج املعريف وبالتايل لكيفية التعامل معه فكراً 

ونظراً وتطبيقاً فال نقع أرسى لتداعيات التاريخ األورويب، بحيث تصبح األولويات واالهتاممات 

والفكرية  واملعرفية  البحثية  املوضوعات  لتنظيم  خاضعة  الفردية  والطاقة  الجهد  توزيع  وكيفية 

يف  املحددة  القضايا  منظومة  وتسيطر  الغريب،  املبنى  ذات  األكادميية  املنظومة  يف  املختلفة 

الفكر املادي الدنيوي عىل الهم والجهد، ويصبح تشكل الصورة العقلية عن الوجود الخارجي 

ومساحة االنشغال به منوطاً باألبعاد التي يرسمها التشكل الثقايف للفرد املنشغل بالنص والبحث 

الدنيوي، وكام يقول أنطوين غدنز »يستطيع علم االجتامع أن يزودنا بالتنوير الذايت وتعميق فهمنا 

الذي  املجتمع  عمل  وبأساليب  أفعالنا  وراء  الكامنة  بالبواعث  معرفتنا  ازدادات  وكلام  ألنفسنا، 

والعقيل  النفيس  البعد  يتشارك  وهكذا  مستقبلنا«]1[،  يف  التأثري  عىل  مقدرتنا  تعززت  فيه،  نعيش 

والعميل االنشغايل يف تحديد الهوية الفكرية والفلسفة الكونية للمثقف أو الباحث حتى للطالب 

الجامعي املسلم املتدين، مبا قد يدفعه ليعيش يف الحد األدىن انفصاماً بني معتقداته الدينية من 

[1]- غدنز، أنطوين / مصدر سابق / ص 53. 
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جهة ونظرته إىل اإلنسان واملجتمع من جهة أخرى.

أوىل النص املقدس مسألة التوجه ورصف الجهد وكيفية إدارته بني املساحة الدنيوية واألخروية 

إهتامماً كبرياً، ففي اآلية السابعة والسبعني من سورة القصص تأكيد لرضورة وحدة الغاية األخروية 

يف كل املساعي واملسارات التي يسلكها الفرد »وابتغ فيام آتاك اللَّه الدار اآلخرة وال تنس نصيبك 

من الدنيا«، ويف سورة النساء اآلية الرابعة والتسعني ذم للتوجه االختزايل واملتحيز إىل الدنيا »تبتغون 

عرض الحياة الدنيا« ويف سورة الكهف يف آيتها الثامنة والعرشين دعوة لالنرصاف القلبي والروحي 

عن الدنيا »واصرب نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغداة والعيّش يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم 

النظر إىل  الوضوح يف لفت  البقرة يف غاية  اآلية املائتني من سورة  الدنيا« وتأيت  الحياة  زينة  تريد 

االنحراف املتحيز إىل الدنيا برغم وجود اإلميان »فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا وما له يف 

اآلخرة من خالق« فهنا اإلنسان يدعو ربه ليك يزيد من مكاسبه الدنيوية فهو إنسان يؤمن بالله وبقدرته 

ويخاطبه ويدعوه لكنه منرصف إىل الدنيا بشكل حرصي، ونختم االشارة إىل النصوص القرآنية باآلية 

التاسعة من سورة املنافقون التي تعظنا برضورة عدم االنغامس بفكرنا وسلوكنا يف أمور الدنيا »يا أيها 

الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اللَّه ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخارسون«، وهذا 

تأكيد قرآين ألهمية التوازن يف هذه الثنائية املركزية وتنبيه إىل مخاطر التطرف يف أحد جزءيها. 

جسد / روح

انقطعت حركة املعرفة الغربية عن النص الديني وما يقدمه من اجابات عن األسئلة األساسية يف 

الحياة اإلنسانية، تلك األسئلة التي تطرح بشكل فطري وعفوي يف الذهن البرشي، وجرى االشتغال 

عىل دين جديد يستند إىل ما تقدر عليه املالحظة الظاهرية كمصدر للمعرفة، وال ميلك الوسيلة 

ملعرفة حقيقة اإلنسان، وجرى االكتفاء بهذا القدر بناًء عىل رضورات الرصاع الجذري والتطرف 

يعود  ما  بالتنويريني إىل رفض كل  املتدّرج  التاريخي  التدافع  أدى  بحيث  الكنيسة  مع  العداء  يف 

إىل النص الكنيس كمرجعية، ويرشح جوناثان ارسائيل بدقة حركة الرصاع هذه ويوضح التدرج يف 

التي دفعت إىل االستقطاب الحاد  السياسية والفكرية  الدين والعوامل  التطرف من املوقف تجاه 

بني املؤسسة الدينية والنخب املناوئة لها، فلم يقرر أعداء الكنيسة وخصومها من البداية رفض كل 

املنظومة الفكرية الدينية بل كان لديهم مالحظات عىل بعض املقوالت ولكن رد فعل االكلريوس 

الحاد دفع بالتدّرج إىل هذا العداء املستحكم]1[، ومن هذا املوقف الحاسم بدأ تشّكل نظرة اختزالية 

للوجود اإلنساين تسكن إىل الظاهر وتركن إليه وترفض الحقيقة الروحية املعنوية وتنكرها إما عملياً 

[1]- Israel، Jonathan / Radical Enlightenment: Philosophy and The Making of Modernity 1650- 1750 / 

Oxford Uni. Press / 2011 / p 7.
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وإما مبارشًة، وأخذ الجسد مكانة مقدسة يف الثقافة والسلوك الغربيني كام احتّل السلوك الظاهري 

وتأمني الحاجات املعيشية الدنيوية املختلفة املساحة األوسع يف مسارات البحث والتنظري. 

املتلّقي املسلم املتديّن الذي يستفيد من النتاج الفكري الغريب قد ال يلتفت إىل أّن هذه النتاجات 

ة تُغيِّب اإلنسان عن وجود روحه الثابتة، الثابتة يف ارتباطها  وباهتاممها بالقضايا املختلفة واملتغريِّ

باملطلق البسيط، فيهمل الجوانب التي أهملها الباحث الغريب ذو العقلية االختزالية حينام يرتك هذا 

النص املستورد يشكل منظوره للحياة الفردية واإلجتامعية، فاالنشغال الذهني بالقضايا الظاهرية 

الدنيوية، وانصباب الرتكيز يف الحاجات الجسدية والنفسانية الذاتية واملتطلبات الدنيوية املعيشية، 

والظروف املتأتية من الرصاع عىل تأمني هذه الحاجات، واإلغفال الكيل ملوقع الحاجات الفطرية 

والروحية يف سياق النّص والبحث واملوضوعات، كّل ذلك يخترص الوجود اإلنساين ويقرصه عىل 

الجانب الظاهري والجسدي، ويغيّب االنشغال والتوجه واإللتفات إىل الحقيقة الفطرية والروحية 

باالختالف  الدنيوية املشبعة  الظاهرية  للقضايا  البنيوية  الخصائص  املتاميزة عن  الثابتة واألصلية 

الحالة  هذه  إىل  نظره،  وجهة  من  غدنز،  أنطوين  ويشري  الفوىض،  واالضطراب  والتشابك  والتغري 

التي اعرتت املجتمعات الغربية وال تزال قائالً »إن األخالق التقليدية التي كان ينطوي عليها الدين 

والتي كانت تقوم مبهمة الضبط وتقدم املعايري رسعان ما تبدأ بالتفّكك مع البدء بالتنمية االجتامعية 

حياتهم  بأّن  اإلحساس  إىل  الحديثة  املجتمعات  يف  األفراد  من  كبرية  أعداداً  يدفع  مام  الحديثة، 

اليومية ال معنى لها وال داللة«]1[. 

بالروح املعنوية وتنطوي عىل استقرار عقيل  بالله حياة مطمئنة وزاخرة  حياة اإلنسان املؤمن 

ات، وتقدم لنا حادثة كربالء النموذج األرقى لذلك، لكن  وروحي بغّض النظر عن الظروف واملتغريِّ

إذا أصبحت الحياة الظاهرية هي كل ما يفكر به اإلنسان ويشغل عقله وقلبه وأحاسيسه فسيقع يف 

حالة من االضطراب والفوىض الباطنية، وستغيب عنه الحياة الحقيقية التي تنبع من رصف االهتامم 

نحو العامل الروحاين، الذي هو حقيقة اإلنسان وأصل وجوده كام تُبنيِّ لنا اآليتان الثامنة والِعرشون 

والتاسعة والعرشون من سورة الحجر »وإذ قال ربك للمالئكة إين خالق برشاً من صلصال من حإٍم 

مسنون * فإذا سّويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين« فالنفخة اإللهية الروحية هي حياة 

هذا الصلصال والطني، التي إن غفل عنها اإلنسان عاد إىل ترابه وقيوده املادية املحدودة. 

م مقاربات مغايرة وبعيدة  أما النّص الذي جاء به »الدين الجديد« كام يقول أوغست كونت فقد قدَّ

كل البعد، ومن آثارها أنها باهتاممها بقضايا املعيشة الحياتية الدنيا تغفل اإلنسان عن وجوده الشفاف 

[1]- غدنز، أنطوين / مصدر سابق / ص 65.
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وهذا  االضطراب،  شديد  عبثّي  مرسح  يف  البرشية  أدخلت  فقد  حضورياً  بنفسه  نفسه  يدرك  الذي 

ه، َجَعَل اللَُّه الَفْقر بنَْيَ  نْيا أَكْرَبُ همِّ مصداق لقول اإلمام الصادق عليه السالم »َمْن أَْصبََح وأَْمىس َوالدُّ

ه، َجَعَل اللَُّه  نْيَا إالّ َما قُِسَم لَُه َوَمْن أَْصبََح َوأْمىَس َواآلِخرُة أَكْرَبُ َهمِّ َعيَنيِْه َوَشتََّت أَْمرَُه َولَْم يََنْل ِمَن الدُّ

الِغَنى يِف قَلِْبِه َوَجَمَع لَُه أَْمرَُه«]1[، ولذلك تنترش األمراض الروحية ويشيع استعامل األدوية العصبية 

واملهدئات واألقراص املنومة]2[، حيث سلبت منظومة الدين املادي املبتدع راحة الروح وقدمت 

راحة الجسد، وإّن العودة إىل نصوص هذا الدين كمرجعية للفكر والعمل له آثار نسبية، وإن مل تصل 

إىل مستوى التأثري السلبي الذي غرقت فيه الشعوب التي تخلت عن روحها، إال أنها تحجب اإلنسان 

عن االهتامم بالحياة الحقيقية وتجعل منه هجيناً منفصامً إذا مل يلتفت إىل املنطق االختزايل الذي 

ص يف القضايا الدنيوية حول  متليه تلك النصوص، حيث إن مَتحور الهّم الفكري والعميل للمتخصِّ

القضايا الظاهرية، وتسخري العقل لقراءة وتحليل الساحة الحياتية، وإهامل البعد الروحي واملعنوي 

الذايت والباطني، الذي يتحول إىل جدلية تبدأ من خالل توجيه الذهن، تنظيم الوقت، وزيع الجهد، 

وتحديد االنشغال الرئييس عىل املستوى الفكري، كل ذلك يجعل من الروح قضية غري ذات أهمية، 

ما يستبطن غيابها وعدم وجودها من الناحية العملية والحضورية، ويلغي مفاعيلها وتأثريها يف الفكر 

والعمل، بدءاً من إلغاء مفاعيلها يف النظر الفكري الذي ميكن أن يسوق إىل غيابها النسبي املتفاوت 

يف السلوك، وتنامي ذلك الغياب مع تقدم الزمن. خصوصاً إذا كانت تلك العلوم والنصوص هي التي 

متيل منط الحياة أو كيفيّات ورشوط العمل االجتامعي وغاياته فترتك آثاراً روحية وسلوكية يف الفرد 

واملجتمع الذي يجري توجيهه وإدارته من خالل تلك النظريات االختزالية، فهي دين كامل األوصاف 

فيه الرؤية الكونية كام فيه الترشيع والفقه التفصييل، كام نرى يف العلوم االقتصادية أو علوم النفس 

واملوارد البرشية عىل تنّوع فروعها ومجاالتها ونظرياتها. 

اإلنسان / اهلل

ات  مضافاً إىل الرصاعات السياسية التي عززت التطرف تجاه الكنيسة يف أوروبا كان مثة متغريِّ

اجتامعية ساهمت يف ابتعاد الجمهور العاّم عن الدين واالرتباط باملؤسسة الدينية ما سهل تقبّل 

العامة للفكر والثقافة االختزالية التي مّهدت للعلوم اإلنسانية املادية، ويصف عزمي بشارة جانباً 

ات الكربى حيث »انترشت كام يبدو يف منتصف القرن التاسع عرش حالة من عدم  من هذه املتغريِّ

املباالة الدينية يف أوساط العامل والفقراء مع الهجرة من الريف إىل املدينة، ونشوء أحزمة الفقر 

[1]- أصول الكاف، املجلد الثاين، كتاب اإلميان والكفر، باب حب الدنيا، ح 15.

[2]- نقل إيل طبيب أعصاب لبناين يعمل ف فرنسا احصائية تفيد بأن ستني باملائة من الراشدين هناك يتناولون املهدئات ونسبة أكرب من 

ذلك تتناول األقراص املنومة. 



امللف

   2 0 1 7 بيــع  ر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

102

حول املدن وأحياء الطبقة العاملة، وال سيام يف مامرسة الفروض الدينية. ومل تتمكن الكنيسة من 

متابعة التنقالت والحراكات أو االنتقاالت السكانية الكربى مع نشوء الصناعة«]1[، وعرب نيتشه الحقاً 

عن الذروة يف الالمباالة وإقصاء املتعايل املطلق عن الفكر والحياة يف مقولته املعروفة »الله قد 

النازية  للتجربة  رشعت  التي  السوبرمان،  ونظرية  املطلق  شبه  اإلنسان  يف  البديل  ليقدم  مات«]2[ 

الحقاً، فكان لهذه الطروحات املتطرفة مكاٌن يف العقول والقلوب بعد أن اكتسحت الحياة املادية 

اإلنسان  وأنزلت  املتعايل،  الروحي  البعد  كل  واملجتمع  الكون  عىل  للسيطرة  اإلنسان  ومساعي 

املادي يف  العامل  أدخل  ما  املعرفة، وهذا  من سطوة  مستفيداً  املتحكِّم  اإلله  منزلة  املتفوق يف 

حروب راح ضحيتها عرشات املاليني. 

النظريات والعلوم اإلنسانية املختلفة أُنِْتَجْت يف ظل هذه املناخات والظروف والثقافة العامة 

التي متحور همها حول سّد الفراغ الذي تركته املؤسسة الدينية بعد إقصائها، فنشأ تطرف فكري 

تنظر  أنها  أهّم خصائصها  التطرف كان من  أفرزها هذا  التي  الديني، واملقوالت  التطرف  رداً عىل 

اهتاممها  الله، حيث متحور  إىل  التوجه  فطرة  تنكر  وبالتايل  الوجود  أنه محور  اإلنسان عىل  إىل 

حول اإلنسان فرداً ومجتمعاً، عىل اعتبار أنه محور الوجود، وينصب كّل سياق التفكري والبحث يف 

االهتامم باإلنسان، وكيفية تحسني ظروف حياته الدنيوية، وبذلك يجري إغفال الفطرة التي تدرك أن 

اللَّه هو املحور وهو املوجود بذاته، وتعطي لإلنسان الفرد استقالال بحيث يقع عىل عاتقه تحمل 

مسؤولية وجوده وتحديد طبيعة هذا الوجود وفهمه، كل بحسب تجربته وما يصل إليه فكره. أما يف 

املنظار اإلسالمي فينبغي أن يتمحور اهتامم اإلنسان بنفسه فرداً ومجتمعاً ولكن ضمن رؤية واقعية 

يكون اللَّه هو املحور فيها من حيث الوجود والغاية والترشيع واملعنى الكيل للحياة. 

اعتربت الثقافة العامة األوروبية يف عرص الرصاع مع الكنيسة أن اللَّه يقف يف مقابل اإلنسان، 

يلغيه ويكتسح أبعاده املختلفة، حيث ُوِضَع الدين يف املواجهة املبارشة مع الفرد األورويب، وقد 

كان لهذا الرصاع املتطرف أن ينتج شخصيات مثل نيتشه، ويقول باتريك ماسرتسون موضحاً هذه 

النقطة »إّن اإللحاد يف عرصنا، بتعبريه النظري الفلسفي، يتألف بصورٍة رئيسيٍة من تأكيد استحالة 

وجود املوجود املحدود واملطلق معاً. يُعترب أّن إثبات كون اللَّه موجوداً مطلقاً يستلزُم بالرضورة 

املناخ  هذا  ويف  االنسانية«]3[،  من  االنسان  تجريد  وخصوصاً  املحدود،  املوجود  قيمة  تخفيض 

إله من  العلوم اإلنسانية وهي تسعى لتحويل اإلنسان إىل  النظريات واألفكار يف  الفكري جاءت 

[1]- بشارة، عزمي / الدين والعلمنية ف سياق تاريخي / املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات / ج 1 / ص 693. 

[2]- Nietzsche، Friedrich / The Gay Science / Cambridge University Press / 2001 / p 108.

[3]- Masterson، Patrick / Atheism and Alienation / Penguin Books / 1973 / p 18. 
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خالل املعرفة بكل تفاصيل الوجود والسعي للسيطرة عليه واعتبار ذلك ممكناً. 

استبدلت بسلطة الكنيسة سلطة عمالنية تتوسل األدوات والقدرة، حيث يقدم النص املعريف يف 

العلوم اإلنسانية مقاربة سلطوية للتحكم باإلنسان اآلخر وتوجيهه وتشكيل الظروف والبيئة املحيطة 

أو  الدويل  السلطة يف املجتمع  مقام  القائم  أو  املتحكم  أو  اإلنسان املستكرب  غايات  به لخدمة 

املحيل، وتعترب أن السيطرة أمر نسبي لكنه ممكن، فتشبع الذهن مبنهجية تفكري توجهه نحو العمل 

لتحقيق تلك السيطرة كهدف بحد ذاتها، وهي بذلك تقدم الخلفية املناسبة لتعميق نظرة استقالل 

اإلنسان ومحوريته يف الكون. 

اإلنسان يحّق له أن ميارس السلطة ولكن بشكل غري مستقل وال كغاية بحد ذاتها وال من خالل 

القوة بل من خالل الرشيعة والرحمة، وال لغاية تحول اإلنسان املقتدر إىل موقع املحورية الكونية 

والقطبية الوجودية، وهذا ما تشري إليه اآلية الثامنة والسبعون من سورة القصص التي توضح حالة 

الفرعون االقتصادي »قال إمنا أوتيته عىل علم عندي« رداً عىل نصيحة املؤمنني  انحراف قارون 

له بابتغاء الدار اآلخرة فيام ميتلك من الدنيا، لكّنه اعترب أّن القدرة وامللكية والسلطة التي يحتازها 

ناشئة من العلم واملعرفة الذاتية، فأنكر القدرة والقيومية اإللهية. 

يشري الوحي اإللهي إىل التدخل يف الجزئيات والترصف يف العقول واألفهام يف اآلية السادسة 

كذلك  أخيه  وعاء  من  استخرجها  ثم  أخيه  وعاء  قبل  بأوعيتهم  »فبدأ  يوسف  سورة  من  والسبعني 

كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك إال أن يشاء الله« ففي الشؤون التفصيلية مثة ظهور 

العارشة من سورة القصص  أمِّ موىس يف اآلية  تُبنيِّ اآلية، أو يف الحديث عن  للقدرة اإللهية كام 

املؤمنني«  قلبها لتكون من  أن ربطنا عىل  لوال  به  لتبدي  كادت  إن  فارغا  أمِّ موىس  فؤاد  »وأصبح 

تفتح  والتي  الواضحة  اآليات  من  والكالم، وهناك عدد كبري جداً  البوح  منعها من  اإللهي  فالربط 

الباب واسعاً للحديث يف هذا املوضوع.

عالج العلامء اإلسالميون هذه القضية من زوايا متعددة فلسفية أو كالمية أو أخالقية، وقد أشاروا 

السلويك إىل مراتب االتصال اإلنساين باملطلق تحت عناوين مختلفة منها مفهوم  يف املستوى 

التوكل واالعتامد عىل القدرة اإللهية، الذي يرتقي من مستوى االعتقاد العقيل إىل اليقني القلبي، 

القدرة  عن  االنعزال  أو  اإلنفصال  إشكالية  يف  يقع  قد  املتدين  املسلم  اإلنسان  أن  هنا  والالفت 

الفكر  تراث  الكامنة يف  السلبي  التأثري  إمكانيات  إليه هنا هو اإلشارة إىل  نرمي  ما  اإللهية، وغاية 

االختزايل، الذي قد مينع الفرد من الخروج من هذه الشبهة والعودة إىل النظرة الواقعية. 
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البقاء / الفناء

يطرح ماسرتسون السؤال التايل: ما الذي يسلخ اإلنسان من ذاته، هل هو االعرتاف بوجود اللَّه 

الرسديات  أجابت  الوعي؟ وقد  التاريخ وقمعه يف  أو طمسه من  اإلنسان،  التاريخ ويف وعي  يف 

األنسنية بالتمسك باالحتامل األول، فاملشكلة دوماً تكمن يف اإلثنينية والقطيعة بني اللَّه واإلنسان، 

فيام يقدم لنا الوحي صورة عن الوشيجة واللحمة التي تشكل هذه العالقة بني اللَّه وروح اإلنسان 

التي هي نفخة منه سبحانه وتعاىل، وتحدث العرفاء السالكون والعباد الزهاد عن فناء اإلنسان يف 

اللَّه ورجعته إليه، إىل أصله ومنشئه كمقام رفيع يناله اإلنسان، وتتحقق بذلك الطأمنينة الوجودية بعد 

انكشاف الحجب املادية والتعلقات الدنيوية. 

النظرة االختزالية قاربت هذه الثنائية من ثالث زوايا، األوىل هي البقاء الدنيوي املؤقت، واألخرى 

محدودية حياة اإلنسان، وأخرياً البقاء لإلنسان يف مقابل الغياب للمطلق، ويقارب هذه النظرة الكاتب 

ستيفن لوبري يف مقدمة كتابه عن فلسفة املوت، مخاطباً القارئ بشكل مبارش وملقياً بني يديه أزمته 

الوجودية الفردية:«افرتض أنك يف لحظة ما ستتوقف عن الوجود نهائياً، سيكون فارغاً من املعنى بالنسبة 

لك، أنت اآلين الذي يقرأ هذه الكلامت، القيام بتحضري خطط ملستقبلك.. عندما تنظر عادًة إىل حياتك 

القادمة، تتخيل نفسك حامالً للخطط التي متلكها للمستقبل.. هذا ما يدفعك إىل التحرك املبارش، 

القتطاع قسم من يومك املزدحم للقيام بأعامل تجعل األمور أفضل بالنسبة إليك يف املستقبل.. االنعدام 

والتوقف عن كونك موجوداً سيأخذ كّل هذا التخطيط والجهد إىل النهاية، لن يكون مثة يشء يف الحياة 

للتطلع نحوه«]1[، يحيك الكاتب هنا وضع املتلقي الغريب املشبّع بالثقافة املادية، ويحاول إيقاظه 

للتفكري فيام أوصلته إليه االتجاهات االنفعالية املتطرفة يف التعامل مع النص الديني. 

للفرد  اآلنية  الحياتية  بالشؤون  االهتامم  نحو  قوة  بكل  االختزايل  الدين  دفعت مصادر ومراجع 

وأغفلت كلياً مستقبله الوجودي، وارتكزت عىل التشبث بالوجود اآلين املبارش، ما أحدث خلالً يف 

توازن النظرة إىل الزمن. يف الزاوية األوىل كانت هذه الطروحات واآلراء تنظر إىل اإلنسان بشكل غري 

مبارش عىل أنه باٍق وبشكل موهوم عرب إعطاء األولوية للزمن املتاح يف الحياة فوق األرض، وتوضح 

اآلية الثالثة من سورة الهمزة هذا االنحراف املوهوم بشكل مقتضب »يَْحَسُب أّن ماَلَُه أْخلََدْه« وكذلك 

اآلية الرابعة والثالثون من سورة األنبياء »وما جعلنا لبرش من قبلك الخلد أفإن مّت فهم الخالدون« 

يف استنكار لتوهم البقاء الذي يقع فيه كثري من أتباع الثقافة املادية، وتشري اآلية العرشون من سورة 

األعراف إىل أّن من أول وسوسات الشيطان آلدم وزوجه كانت قضية الخلد والبقاء ملا لها من قيمة 

[1]- Luper، Steven / The Philosophy of Death / Cambridge University Press / 2009 / p 13. 



2 0 1 بيــع 7 ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب

105 اإلنســــان مختزاًل

يف النفس البرشية »قال ما نهاكام ربُّكام عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من الخالدين«.

وبالنسبة لنا نحن املؤمنني فإّن الحياة الحقيقية تبدأ بعد املوت والفناء عن هذه الدنيا، سواٌء 

مبوت الجسد أو موت النفس وحياة القلب، كام تشري اآلية الرابعة والّستون من سورة العنكبوت 

»وإن الدار اآلخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون« فإن تركيز املعارف املادية يف القضايا اإلنسانية 

إىل  االلتفات  عن  االبتعاد  إىل  بفكرنا  يذهب  حرصي،  بشكل  املعيشية  الحياتية  املساحة  يف 

حقيقة الحياة وميكن أن يدفعنا هذا الرتكيز الالمتوازن إىل الترصف يف أساس »كأنك تعيش أبداً« 

دون السؤال عن اآلخرة وإهامل العمل عىل أساس »أنك متوت غداً«، واملشكلة هنا ال تتعلق 

باالهتامم بالقضايا الحياتية بقدر ما تتعلق بالثقافة التي تُوّجه الفكر ومعايري التحليل واتخاذ القرار 

الذهنية  والعادات  الفكري  االتجاه  يصبح  بحيث  األساس،  هذا  عىل  املدى  البعيد  والتدريب 

بحّد  بها  ينبغي االهتامم  أبدية  الدنيوية وكأنها حياة  الحياة  كلّها موجهة نحو  الذاكرة  ومحتويات 

ذاتها وبشكل حرصّي أو بشكل يغلب سائر االهتاممات. 

من زاوية أخرى وقع العقل االختزايل يف معضلة مل يعرف الطريق إىل حلّها، وقد أشار إليها 

ستيفن لوبر، فمنتجات هذا العقل التي تنظر إىل فناء اإلنسان بشكل غري مبارش عىل أنه نهايته قد 

أخذت اإلنسان املتأثر بها إىل متاهة ال مخرج منها، ودفعته إىل النظرة العبثية والفوىض يف بعض 

األحيان، أو العمل الحتياز كل ما أمكنه يف هذه الفرصة الزمنية املتاحة التي هي عمره املتوقع يف 

أحيان أخرى، كام تعرض اآلية الرابعة والعرشون من سورة الجاثية »وقالوا ما هي إالّ حياتنا الدنيا 

منوت ونحيا وما يهلكنا إالّ الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إال يظّنون«. 

فمن القضايا املشهورة يف نقد الفكر املادّي هو عجزه عن اإلجابة عن سؤال ما بعد املوت، 

وبذلك يناقض الفطرة التي تطلب البقاء األبدي، ويجعل نطاق التفكري والطموح واآلمال محصورة 

يف نطاق زمني محدود، ما يجعل الذهن يتوّجه نحو تحصيل الغايات واملطامح يف هذا النطاق 

مهام كان الثمن، وذلك يؤثر تأثرياً بالغاً يف املنظومة الرتبوية أيضاً. 

بالذاتيات املادية املبارشة  اآلنية والتمسك  بالحياة  التشبّث  من  الثالث وانطالقاً  يف املستوى 

واألنانية الفردانية التي تشكل محور الثقافة الغربية، فإّن هذه الطروحات األنسنية تسعى إىل بقاء 

والفناء من خالل هذا  البقاء  ثنائية  نتناول  أن  لنا  الله. ميكن  الفناء يف  غايته  أّن  اإلنسان يف حني 

البعد كذلك من خالل البعد الذي يتصل باملسار العبادي املفيض إىل رسِّ التكوين وأصل الحب 

يف الوجود كام تفيد اآلية الثانية والسبعون بعد املائة من سورة األعراف »ألست بربكم قالوا بىل 

شهدنا«، أو اآلية السادسة والخمسني بعد املائة من سورة البقرة »الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا 
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لله وإنّا إليه راجعون«. أما املعرفة املادية باإلنسان فتهدف إىل تنمية قدراته والحفاظ عىل وجوده 

االهتامم  ينمو  وبذلك  ممكن،  قدر  بأقىص  منها  االستفادة  لغاية  الضيقة  الزمنية  الفرصة  هذه  يف 

بالذات والذاتية ويصبح محور التوجه والتفكري هي األنا، وبذلك ينقطع طريق الرجوع إىل الله، 

واالرتباط والفناء يف وجوده الحقيقي، ومعرفة أن الوجود اإلنساين محض تعلق. 

م أطروحة شاملة حول البقاء والفناء يف املراتب املتفاوتة يف النظر، وهو  الفكر اإلسالمي يُقدِّ

يجيب عن األسئلة التي تُحرّي البرشية مستنداً إىل اإلخبار الغيبي والكشف املحمدّي، لكّن املستوى 

الرفيع الذي نظر منه العارفون إىل هذه الثنائية ظّل محدود التداول يف املؤسسة العلمية الدينية، مع 

استثناء التيارات الصوفية والعرفانية التي رشّعت الباب عىل مرصاعيه أمام التفسري الرمزي والسري 

املعريّف الشهودّي.

املادة / املجرد 

الذي  الفكري املعادي للكنيسة كان املادية، مقابل املجرد والغيبّي وامللكويتّ  شعار االتجاه 

نظر إليه يف اإلطار االجتامعي السيايس الغريب عىل أنه سبب األزمة السياسية والحروب، فرُفع شعار 

نقيض، عىل أمل أن يكون هذا النقض والتناقض سبباً للخروج من االحرتاب األورويب، الذي أطّل من 

النافذة مجدداً يف حربني عامليتني مل يَر التاريخ لهام نظرياً، حربني قامتا بثقافة مادية بحتة. 

املوقف اإلسالمي يف هذا املجال معروف وأشار السيد الطباطبايئ يف هذا السياق إىل طبيعة 

العالقة بني طريف هذه الثنائية يف تفسريه املعروف بامليزان حيث يقول: قوله تعاىل: »و اللَّه غالب 

ماء  السامء  من  »أنزل  تعاىل:  قوله  أعني  أوردها  التي  الثانية  اآلية  وكذا   .21  - يوسف  أمره«  عىل 

فسالت أودية بقدرها« »إلخ«، مسوقة لبيان بقاء الحّق وزهوق الباطل سواء كان عىل نحو التنازع 

كام يف الحق والباطل الذين هام معا من سنخ املاديات والبقاء بينهام بنحو التنازع، أو مل يكن عىل 

التنازع واملضادة كام يف الحّق والباطل الذين هام بني املاديات واملعنويات فإن املعنى،  نحو 

ونعني به املوجود املجرد عن املادة، مقدم عىل املادة غري مغلوب يف حال أصال، فالتقدم والبقاء 

للمعنى عىل الصورة من غري تنازع، وكام يف الحّق والباطل اللذين هام معا من سنخ املعنويات 

القيوم« طه - 111، وقال تعاىل: »له ما يف  واملجردات، وقد قال تعاىل: »و عنت الوجوه للحّي 

السموات واألرض كلٌّ له قانتون« البقرة - 116، وقال تعاىل: »وأّن إىل ربِّك املُنتهى« النجم - 42، 

فهو تعاىل، غالب عىل كّل يشء، وهو الواحد القّهار«]1[.

وقد ناقش الشهيد مطهري يف كتابه »الدوافع نحو املادية« الصلة بني االتجاه املادي والتطّور 

[1]- الطباطبايئ، محمد حسني / تفسي امليزان / الجزء 2 / ص 174.
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العلمّي، واعترب أنَّ االتجاه املادّي موجود تاريخياً لدى العلامء وغري العلامء عىل حّد سواء، وال 

فإّن  املادية،  الثقافة  تعميم  يف  مؤثراً  عنرصاً  األخري  هذا  كان  وإن  بنشأته،  العلمي  للتطّور  عالقة 

االرتباط الرشطي بينهام ال دليل عليه. ويلفت ماسرتسون إىل أن الصدام بني بعض مفردات النّص 

برمته  املجرد  العامل  مع  القطيعة  إىل  أفىض  قد  العلمية،  النظريات  بعض  وبني  املسيحّي  الدينّي 

وأقصاه بشكل نهايئ، واعترب البعض هذا اإلنجاز عىل حساب النّص الكنيّس ذريعة لرصف النظر 

هذه  عىل  غريب  لباحث  كشهادة  ألهميته  هنا  ماسرتسون  كالم  ونورد  مادّي،  غري  هو  ما  كّل  عن 

التحوالت التاريخية »من املعرتف به من خالل إلقاء نظرة دقيقة أنّه من غري املمكن إظهار كون 

أيٍٍّ من األوتاد العظام للمفهوم الكوين الجديد كنظرية مركزية الشمس أو قانون القصور الذايت أو 

بالرغم من ذلك، فإّن  الله.  إثبات وجود  قانون الجاذبية- وكأنها غري متوافقة من حيث املبدأ مع 

األفكار التي قامت هذه النظريات بإبدالها كانت مرتبطة بشكل وثيق بإثبات وجود اللَّه ومبجموعة 

تقويض  إىل  يتّجه  األفكار  أن سقوط هذه  الناس  من  لعديد  فبدا  املتنوعة،  اإللهية  املواضيع  من 

إثبات وجود اللَّه بدالً من أن تسّهل هذه النظريات إحداث فهٍم أكرث أصالًة ونقاًء عن الطبيعة اإللهية. 

عىل نحو أدّق، فإّن املنهجية اإللحادية للنظرة العلمية املعارصة قد أقصت ببساطٍة السؤال حول 

وجود اللَّه ولكّنها قد أحدثت أيضاً إطاراً ذهنياً مييل نحو تعميم الالمباالة املنهجية تجاه ما هو إلهّي 

وتحويله إىل النزعة اإلنسانية العلمية املطلقة«]1[. نحن ويف اطار الرؤية املعيارية التي نركن إليها 

يف هذه الوريقات ال نريد االنجرار نحو جدل كالمي مع الفلسفة املادية، فقد قامت استدالالت 

علمية وفلسفية إسالمية كثرية بنقض األصول املعرفية والكالمية لتلك الفلسفة، ونحن لسنا بصدد 

إثبات انحرافها ووهنها، وإمنا نريد الرتكيز يف ترسب تلك الفلسفة يف اللغة غري املبارشة للعلوم 

اإلنسانية املختلفة، وميكن ملن يود اإلطالع بشكل تفصييل العودة إىل الكتابات املختّصة يف هذا 

الغريب األنواري،  التداول  الجانب، وإشارة ماسرتسون هنا تفيد يف توكيد حقيقة أن »العلم«، يف 

كان مُيثّل تياراً فكريّاً تشّكل يف حأمة الرصاع، اندفع نحو تشكيل رؤية مسبقة وشمولية تجاه الدين. 

للوقوع عىل املوقف الغريب املبارش، نعود إىل موسوعة روتلدج للفلسفة التي عرفت املادية 

والحركات  العنارص  كّل  أّن  تعترب  التي  املرتابطة  النظريات  من  باآليت:»مجموعة  فلسفّي  كاتجاه 

للتفسري،  قابلة  والحقائق  األحداث  كّل  الفيزيائية.  العمليات  أو  املادية  القوى  املادة،  من  تتألف 

والحراكات  التحوالت  أو  املادية  األشياء  الجسد،  مفاهيم  خالل  من  مبديئ،  بشكل  أو  مبارشًة 

الفلسفي  الدينامية املادية«]2[، وباملقابل ويف تعريف القضايا املجردة يقول بوب هايل »السؤال 

[1]- Masterson، Patrick / p 20.

[2]- Routledge Encyclopedia of Philosophy / Materialism.
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املركزي حول القضايا املجردة هو: هل مثة قضايا مجردة؟«]1[ ويعرض لآلراء املختلفة يف هذا 

املجال، ويف املجال اإلنساين اعترب الطبيب والفيلسوف جوليان دوالمرتي]2[ يف كتابه »اإلنسان 

اآللة« الصادر عام 1748 الوجود اإلنساين جسامً ميكانيكياً يتحرك بقدرة ذاتية وفرس الحركة الفكرية 

عىل أسس عصبية مادية. 

تحركت األبحاث يف العلوم اإلنسانية الغربية إذن عىل خلفية مادية، وحاولت االلتفاف عىل وجود 

العقل واللغة يف بعض األحيان ومل تنجح يف الوصول إىل تفسريات مقنعة، لكنها انضوت تحت 

شعار انكار املجردات، ونحن إذ نستعني بها يف تكوين املعرفة عن الوجود اإلنساين، سنالحظ أنها 

بطبيعة الحال ترصف االهتامم عن القضايا املجردة العقلية والروحية وبالتايل تضعف قدرة اإلنسان 

عىل إدراكها واإلميان بها، فانشغال الفكر بالواقع الحيايت واملعييش يستتبع إشباع املخيلة بالصور 

الفكري بحدود تعزله عن االهتامم باألبعاد املتنوعة للموجود اإلنساين،  املادية، وتأطري الفضاء 

كام تخلق منطية اشتغال الجانب املجرد من اإلنسان أي العقل ومن ثم القلب بالجانب املادي 

القرآين  الخطاب والتوجيه  من  النقيض متاماً  للامدي، عىل  فيصبح املجرد مسخراً  منه،  املعيش 

دنيا  وقيمة  واملعنوي  الروحي  للبعد  بقيمة قصوى  األخروية  للحياة  األولوية  تكون  أن  أراد  الذي 

للبعد املعييش كام تشري آيات كثرية ومنها اآلية الثانية والثالثون بعد املائة من سورة طه »ال نسألك 

رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى«. 

انسداد باب املعنويات الروحانية العميقة واألصلية أمام املفكر أو املثقف أو الباحث الغريب 

هو  الذات  معرفة  إىل  الطريق  فكان  البديل،  إيجاد  نحو  بقوة  دفعه  الشمولية،  املادية  النزعة  ذي 

التكامل املعنوي، وأصبحت هي خشبة الخالص من  العلوم الظاهرية، فغرق فيها كبديل لطريق 

عن  بديالً معنوياً  تقدم  التي  تتحول هذه املعارف  أن  نتعرض إلغراء  التيه املعريف، ولذلك نحن 

والسري  الروحاين  التكامل  طريق  عىل  يطغى  بديل  إىل  ومجتمعاً  فرداً  باإلنسان  الحقيقية  املعرفة 

األخالقي العبادي من خالل املعرفة املبارشة الظاهرية، ويغذي العقل مقابل تغذية القلب والروح، 

ويحصل من ذلك تغليب للمجرد العقيل عىل املجرد الروحي، فيحصل شعور وهمي باالكتفاء 

)سيكولوجيا  بعنوان  له  بحث  يف  فارياس  ميجيل  يعرب  كام  املجردة،  املعنوية  الحاجات  لناحية 

مضافة«]3[  ميتافيزقية  قيمة  يقدم  ألنه  السيكولوجي  العكاز  بدور  يقوم  أن  للعلم  اإللحاد(:«ميكن 

نالحظ  لذلك  للتجرد،  الحقيقي  والفطري  الروحي  الجانب  يف  البحث  إهامل  ذلك  من  ويتأىت 

[1]- Routledge Encyclopedia of Philosophy / Abstratct objects.

[2]- Julien de la Mettrie / L’Homme Machine.

[3]- Farias، Miguel / The Psychology of Atheism / In: Oxford Handbook of Atheism / 2016 / p 396.
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وقد  العقلية،  املعارف  باب  فتح  للذين  املعريف  والتلقي  الفكري  اإلنتاج  عىل  الكبري  االنكباب 

نقع يف هذه الثغرة نتيجة االستغراق يف التلقي وكذلك بسبب البيئة األكادميية التي تجعل التداول 

الفكري محصوراً يف النطاق الظاهرايت قرساً. 

الظواهر / التجليات

البحث عن بديل للنص الديني وما قدمه من إجابات عن اإلنسان ووجوده وغاية حياته قاد إىل 

االختزايل  املنظِّر  فبحسب  واملادة،  الطبيعة  بشؤون  املعرفة  استقصاء  املتبع يف  للمنهج  اللجوء 

أوغست كونت »كان ينبغي لعلم االجتامع أن يطبق املنهجيات العلمية الصارمة نفسها يف دراسة 

املجتمع، كام هي الحال يف األساليب التي تنهجها الفيزياء والكيمياء يف دراسة العامل الطبيعي«]1[ 

وكذلك تبعه اآلخر اميل دركهايم الذي شارك كونت الرأي »بأن علينا دراسة الحياة االجتامعية بروح 

موضوعية مثلام يفعل العلامء عند دراستهم للعامل الطبيعي، وكان املبدأ األول الذي وضعه لعلم 

االجتامع: فلندرس الحقائق والوقائع االجتامعية باعتبارها أشياء«]2[. 

جرى تشييء اإلنسان يف النهاية ملحاولة فهمه، وهذا ما ينعكس يف النصوص التي تتبنى هذا 

االتجاه الذي حدَّ اإلنسان يف مرتبته الوجودية الدنيا كيشء من األشياء، مقطوعاً عن أصله ومنشأ 

وجوده واستمراريته، وحينام نستفيد من هذه النصوص يف سياق تعليمي يفرض علينا تبني األفكار 

واملقاربات الواردة فيها من خالل استخدامها يف الفهم والتحليل والعمل فإن ذلك يؤثر يف إدراكنا 

ألنفسنا ولآلخرين، وتغيب عنا حقيقة وجودنا، فهي تفصل الظواهر اإلنسانية عن الرؤية التوحيدية 

للكون وحقائق الوجود، فال شك يف أن انغامس البحث يف الظاهرة اإلنسانية يف بعدها الظاهري، 

وإهامل الحقيقة التوحيدية التي تدل عىل أن »ال مؤثر يف الوجود إال الله«، مؤسسًة عىل مقولة »ال 

جرب وال تفويض«، فتنظر إىل »البالء« عىل أنه مشكلة، وإىل »النعمة« عىل أنها »ربح«، وبذلك تعزل 

اً مركزياً يف عملية التحليل هو القرار اإللهي. هذا االنشغال ضمن هذه الحدود  عامالً رئيسياً ومتغريِّ

واملتغري  العامل  هذا  إىل  االلتفات  من  مينعه  إطاراً  الفكري،  للنشاط  محدداً  إطاراً  يخلق  املادية 

مستقلة  ساحة  أنه  عىل  الكون  إىل  ينظر  العقل  وتجعل  واملتغريات،  الظواهر  يف  ودوره  الرئييس 

ومنفصلة عن الوجود اإللهي. 

وكذلك ومن ناحية أخرى فإن هذه الكراريس ال تعترب أن الظواهر اإلنسانية تتأثر باإلذن اإللهي 

واإلرادة والتأثري اإللهيني، فهي تعاين انحيازاً إىل جانب التفويض املطلق لإلنسان، وكّف يد التأثري 

[1]- غدنز، أنطوين / مصدر سابق / ص 62.

[2]- غدنز، أنطوين / مصدر سابق / ص 63.
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تؤثر  التي  والهادية واملرشدة  الواعية  القدرة  وإغفال وجود  والحياة،  الفرد واملجتمع  اإللهي عن 

فكرياً  نطاقاً  التطرف األعمى يخلق  األفراد واملجتمعات ومصائرهم ومساراتهم، هذا  قرارات  يف 

وشاكلة معنوية ترشنق العقل والقلب، حيث ينعكس التصور النظري للظاهرة اإلنسانية عىل التصور 

القلبي للذات، وتصبح النظرة للحياة اإلنسانية نظرة سطحية ومادية، وتصبح حدود الفضاء الفكري 

محروسة حراسة مشددة تجاه إدراك ووعي اإلرادة والتأثري اإللهيني. 

أكد الوحي املقدس وجود بعد خفي يف الظواهر التي تحصل يف املجتمع اإلنساين فال يبقى 

املرء يف عزلته الفردانية وفق هذه النظرة، كام توضح اآلية السابعة عرشة من سورة األنفال »َفلَْم 

تَْقُتلُوُهْم َولَِكنَّ اللََّه َقَتلَُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى«، وكذلك اآلية الواحدة والخمسني 

اللََّه  َولَِكنَّ  األَْرُض  لََفَسَدِت  ِبَبْعٍض  بَْعَضُهْم  النَّاَس  اللَِّه  َدْفُع  »َولَْول  البقرة  من سورة  املائتني  بعد 

البعد  الَْعالَِمنَي« وآيات كثرية يزخر بها القرآن الكريم أكدت رضورة االلتفات إىل  َفْضٍل َعىَل  ُذو 

جرى  فقد  املعارص،  فكرنا  من  القرآنية  اإلشارات  هذه  محل  فام  االجتامعية،  للظواهر  الغيبي 

إغفالها بشكل كبري عىل ما يبدو. 

الكثرة / الوحدة

واحدية وأحدية الخالق وكرثة املخلوقات وتعدديتها قضية محورية يف السري التكاميل لإلنسان 

بكرثة حاجاتها  تشغله  الدنيا  ودار  املبارشة  الواقعية  فالحياة  الروحي،  أصله  يف طريق رجعته إىل 

وشؤونها وموضوعاتها وتقلّباتها، فيام ميّر طريق العودة إىل املبدأ بني تلك الكرثات واالنشغاالت 

وينسّل منها برغم وجوده بينها، لكّن محورية التكامل املتعايل كهّم مركزّي لحياة املؤمن يسمح 

له بأن يضع كّل انشغال وكّل َهّم يف سياق واحد أوحد، كام يقول أمري املؤمنني »قد تخىّل عن 

انفرد به«]1[، فيقص ما يشغله عن هدفه الذي خلق ألجله ويقدم ما يخدم  الهموم إال هاّمً واحداً 

الطريق من االستغراق يف املوجودات ومتطلباتها  الفرد واملجتمع يعربان  الهدف املقدس،  ذاك 

إىل التوازن والهدفية يف رؤية كلية منسجمة، يكون فيها لكل طبقات املجتمع طريق تكامل وتقدم 

معريف وروحاين متعال. 

كرثة  مع  اإللهية  األحدية  تساكن  لكيفية  توضيحاً  الروحانيون  والعرفاء  اإللهيون  الفالسفة  قدم 

القرب  بحسب  مراتب  النور عىل  تبعث  فالشمس  الواحد،  الوجود  مراتب  املمكنات، من خالل 

والبعد، واملخلوقات تتفاوت يف مرتبتها وبعدها ابتداًء من الرسول األعظم صلوات اللَّه عليه وآله 

[1]- نهج البلغة / الخطبة 87. 
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األطهار وصوالً إىل املاديات الصاّمء البكامء، وال شّك بأّن هذا املبحث العميق واللطيف مرجعه 

الكبري صدر  الفيلسوف  أشار  اللَّه عليهم كام  العصمة سالم  بيت  أهل  اآليات والروايات عن  إىل 

الدين الشريازي يف كتابه األسفار األربعة »الثابت بذاته املثبت لغريه املوصوف باألسامء اإللهية 

بلسانهم  أخرب  ذاته  إىل  خلقه  الهادي  واألولياء  األنبياء  بلسان  املدعو  الربانية  بالنعوت  املنعوت 

أنّه بهويته مع كّل يشء ال مبداخلة ومزاولة]1[ وبحقيقته غري كّل يشء ال مبزايلة وإيجاده لألشياء 

بإزالة  إياها  وقهره  بوحدته  ظهوره  الكربى  القيامة  يف  لها  وإعدامه  إياها  إظهاره  مع  فيها  اختفاؤه 

تعيناتها وأسامئها وسامتها وجعلها متالشية كام قال )ملن امللك اليوم للّه الواحد القّهار( و)كلُّ 

يشٍء هالك إال وجهه(«]2[. 

عدد  فاق  حد  إىل  الكرثة  وعامل  بالدنيا  االنشغال  إىل  أسلفنا  كام  انرصفت  املادية  املدرسة 

الثامنية، دون أن يكون مثة رابط يجمعها يف رؤية كلية، ويف كّل  العلمية اآلالف  االختصاصات 

املعارص  الفرنيس  الباحث  وناقش  النظر،  وزوايا  واملقاربات  واآلراء  النظريات  تكرث  اختصاص 

باساراب نيكولسكو هذه القضية بعمق، ناقداً الفكرة التي تقول بعدم وجود رضورة ألّي معيار كيّل 

يحكم حركة التعرُّف والبحث، معترباً ذلك من نتاج تراجع املعنويات يف الزمن الحايل، »الروحانية 

اليوم  هائل  روحي  فقر  الكون. مثة  وبني  بيننا  التواصل  فعل  اليوم.. يف  كلياً  قيمتها  فقدت  كلمة 

بالنسبة للنسبيني  العنف، الكراهية والدوغامئية..  عىل كوكبنا، يعرب عن نفسه من خالل الخوف، 

الراديكاليني، بعد موت الله، وموت اإلنسان، وانتهاء األيديولوجيات، ونهاية التاريخ )ورمبا، يف 

التوصل إىل رؤية كلية«]3[، وجرى  حرص الحياة  الغد، موت العلم ونهاية الدين(، مل يعد ممكناً 

يف زاوية مادية ضيقة ووحيدة يف زمن الحداثة وما بعدها فربأيه أن »اإلنسان االقتصادي هو وليد 

إىل  تنتمي  لغته  الدنيوي،  هو  الطبيعي  ومجاله  ويقيسه.  يشاهده،  يراه،  مبا  يؤمن حرصاً  الحداثة، 

الرقيقة  العلوم  التحلييل،  العقل  خالل  من  إليها  الوصول  ميكن  الواقع،  مراتب  من  وحيدة  مرتبة 

طرحه  ويف  واملعلوماتية«]4[،  والرياضيات  واأليديولوجيات  والنظريات  والتكنولوجيا  والكثيفة، 

للعالج يقرتب من لغة الفلسفة اإلسالمية التي تضع الكرثة يف ظل الوحدة، ولو من منظار منهجي 

ينسجم مع مقاربته »قناعتي العميقة هي أّن تشكيلنا للعرب مناهجية هو ذو طابع توحيدي )مبعنى 

توحيد مختلف املقاربات العرب مناهجية(، وهو متنوع كذلك يف الوقت عينه: تنطوي مقولة الوحدة 

[1]- نهج البلغة / الخطبة األول. 

[2]- الشيازي، صدر الدين / الحكمة املتعالية ف األسفار العقلية األربعة / الجزء األول / ص 261. 

[3]- باساراب، نيكولسكو / العرب مناهجية كإطار منهجي لتجاوز جدال الدين والعلم / مجلة املحجة / العدد 23 / صيف 2011 / ص 169.

[4]- باساراب، نيكولسكو / ص 171.
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يف التنوع والتنوع من خالل الوحدة يف مفهوم العرب مناهجية«]1[. 

يشكل هذا التوجه لدى كاتب ومفكر فرنيس معارص، انتقل من علم الفيزياء إىل الهم الفلسفي مؤخراً، 

جزءاً من انتفاضة فكرية محدودة النطاق تسعى للعثور عىل مخرج من األزمة املادية، غري أنها ال تزال يف 

إطار السؤال مع قليل من اإلجابات، لكّن أهّم ما يف هذا الحراك وعي املشكلة االختزالية القامئة اليوم.

العقل  إمكانيات  وتضعف  والتغريُّ  الكرثة  عامل  يف  اإلنسان  تغرق  والطروحات  املعارف  هذه 

والتصور عىل رؤية الوحدة، فحني يغرق العقل يف التفاصيل والجزئيات يبتعد بالتدّرج عن االهتامم 

بالنظرة الكلية املتعالية املسيطرة عىل كل التفاصيل والجزئيات، كام يصبح أسري اللحظات الزمنية 

املتغرية ويصبح الزمان أحد حدود النطاق الفكري املادي، ويصعب مع تنامي االهتامم باألمور 

الدنيوية والحياتية وتشكل منهجية التفكري املالزمة لحركة الذهن االنتقال من عامل الكرثة املتغرية 

إىل عامل الوحدة الثابتة وااللتفات إىل حضور املحرِّك غري املتحرك وتغيب الرؤية الشاملة ملصلحة 

التفصيل، ونقع يف حالة من االختزال املتطرف يف النظرة إىل مرتبة واحدة من مراتب الوجود ويقع 

مع مساحة االنشغال  متناقضاً  أمراً  إدراك املطلق غري املقيد  العليا ويصبح  اإلهامل تجاه املرتبة 

الفكري األوسع يف املجال املقيد واملتشابك واملعقد. 

النفس / الفطرة

اإللهية  الخالفة  مرتبة  لنيل  القابلية  لديه  والذي  اإللهية  األسامء  املالئكة  علم  الذي  اإلنسان 

للبحث واإلختبار ألجل  إنكاره وتحييده، وتحويله إىل موضوع  الربانية جرى  والتخلق باألخالق 

السيطرة عليه وتوجيهه بحسب مصالح املؤسسة املادية، وكل ذلك تحت شعار املوضوعية التي 

إىل  الذات  تحويل  واحدة:  حتمية  نتيجة  لها  سيكون  للحقيقة،  أحادي  كمعيار  تتموضع  »عندما 

موضوع. موت الذات هو الثمن الذي ندفعه يف موضوعية املعرفة. حيث أصبح الوجود اإلنساين 

موضوعاً لالستغالل من قبل اإلنسان اآلخر، موضوعاً لالختبار من قبل األيديولوجيات التي تدعي 

العلمية، موضوعاً للدراسات العلمية التي تتوىل ترشيحة، وإعادة تشكيله والسيطرة عليه. اإلنسان، 

املجزرتان  الذايت.  التدمري  هي  املسار  لهذا  الوحيدة  والنتيجة  املوضوع،  اإلنسان،  أصبح  اإلله 

العامليتان يف القرن العرشين هام انعكاس ملسار التدمري الذايت«]2[.

املنهج األدايت هذا يعمل يف الوقت نفسه كوسيلة ملعرفة الذات واآلخر وتشكيل الحياة الفردية 

[1]- باساراب، نيكولسكو / ص 152.

[2]- باساراب، نيكولسكو / ص 148.
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آراء مطروحة يف حقل  الفرد ما يالمئه من  يتبنى مقوالته وأدواته، عىل أن يختار  والجامعية ملن 

العلوم النفسية ويبني حياته املعنوية والسلوكية عليه، أما الفرد العادي فله إىل تشكيل معرفته بذاته 

طرق عمالنية ثالث: انطباعه عن ذاته، نظرة املجتمع إليه، األحالم واملطامح الفردية]1[.

ناقش علامء النفس املاديني منذ انطالقة هذا الفرع العلمي يف القرن التاسع عرش قضية أساسية 

هي تجرد النفس اإلنسانية]2[، واعترب جمع كبري من الباحثني اإلختزاليني أن النفس والجسد واحد 

عليها حراك  يقوم  التي  املعنوية  فاملساحة  الجسد،  فهي متوت مبوت  للروح،  تجرد  مثة  وليس 

اإلنسان نحو العامل الحقيقي جرى إلغاؤها إىل حد كبري والنقاش يف أصل وجودها ال يزال قامئاً، 

ناهيك عن إمكانية التشخيص والتوجيه لكيفية التعامل معها مبا يتناسب وحقيقتها وغايتها. 

الثالثون  اآلية  تعرب  كام  املبحث  هذا  يف  والحسم  الوضوح  اإللهي  للوحي  كان  باملقابل 

الشهيد مطهري  الله« ويشري  تبديل لخلق  الناس عليها ال  التي فطر  اللَّه  الروم »فطرة  من سورة 

الفطرية،  األمور  من  مبجموعة  القبول  عىل  مبنية  اإلسالمية  »التعاليم  أن  إىل  الفطرة  كتاب  يف 

املعارف  ترى  إنسانية.  قيامً  ونعدها  الحيوانية  وراء  ما  نعتربها  التي  األمور  تلك  جميع  وهي 

األصالة  أن  كيف  نبني  ولسوف  اإلنسان،  تكوين  يف  أصوالً  اإلنسانية  القيم  لهذه  أن  اإلسالمية 

بوجود  نعرتف  أال  فارغ  لقول  إنه  اإلنسان.  عليه  فطر  مبا  ترتبط  اإلنسانية  واملشاعر  اإلنسانية 

املادية  املقاربة  لكن  اإلنسان«]3[،  القيم يف  لهذه  ننكر وجود جذور  أن  أي  اإلنسان،  فطرة يف 

ما  واملجتمع  الفرد  يبتدع  ليك  الحرية،  مقولة  تحت  مفتوحاً،  الباب  تركت  لإلنسان  التشييئية 

نيس  فقد  الجنسية،  واملثلية  اللَّه  خلق  تبديل  إىل  وصوالً  الحياة  وأمناط  املقاربات  من  يتيرس 

التاسعة عرشة من  الكريم يف اآلية  القرآن  الغارق يف املادية اإلختزالية نفسه كام يعرب  اإلنسان 

وباعتبار  الفاسقون«،  هم  أولئك  أنفسهم  فأنساهم  اللَّه  نسوا  كالذين  تكونوا  »وال  الحرش  سورة 

الفطرة  وجود  تجهل  كانت  اإلنسانية  العلوم  مظلة  تحت  طرحت  التي  واالبتداعات  اآلراء  أن 

والنظريات سبباً  اآلراء  تعدد  فأصبح  البرشية.  النفس  ثابت يف  لوجود أي يشء  تفتقد  وبالتايل 

الفرد نفسه.  العائلة وقبل ذلك تفكيك  لتغرب اإلنسان عن ذاته وعن اآلخر وتم تفكيك 

األصلية  والحاجة  اإلنساين  الوجود  حقيقة  إدراك  إىل  لإلنسان  الظاهراتية  املقاربة  تصل  مل 

التي تتفرع منها سائر الحاجات والغايات، والتي بتحقيقها تحل املشكالت املتعلقة بالحاجات 

[1]- Encyclopedia of Psychology / Gale Group / 2001 / p 566.

[2]- لإلطلع عىل وجهات النظر اإلسلمية ف هذا املوضوع راجع: الشيازي، صدر الدين / الحكمة املتعالية ف األسفار األربعة. 

[3]- مطهري، مرتىض / الفطرة / مؤسسة البعثة / ص 26. وللمزيد: اليزدي، محمد تقي مصباح / معرفة النفس لبنائها من جديد. وكذلك: 

مطهري، مرتىض / اإلنسان الكامل / مؤسسة البعثة. 
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األخرى، وتنوعت النظريات التي تفرس النفس اإلنسانية وتعرف أبعادها وجوانبها، ومل تعرث عىل 

بينها  فيام  واملختلفة  املتنوعة  النظريات  هذه  أصبحت  وبالتايل  النفساين،  الوجود  ذات  تعريف 

تصويراً لحاالت النفس ومتغرياتها وأعراضها دون أن متسَّ الجوهر الحقيقي. ارتكزت عىل هذه 

النظريات رؤى تتعلق بالحياة اإلنسانية ككل وكيفية تحقيق غاية الوجود اإلنساين، ومن جهة أخرى 

ارتكزت عليها أدوات السيطرة والتأثري يف اإلنسان فرداً ومجتمعاً، وكذلك املناهج املتعلقة بحل 

مشكالت النفس اإلنسانية املرضية والحياتية فأعطت عالجاً ملريض غري معروف الجوهر والهوية. 

من ناحية أخرى فإّن املقاربات املتكرثة والظاهراتية تنكر وجود الفطرة وبالتايل تجهل طبيعة 

اإلنسان )غايته، صفات الكامل لحقيقي..( فغدا اإلنسان املجهول الجوهر هو ضحية عالِم النفس 

وموضوع للتحليل واملقاربات املتفاوتة الدقة واالكتامل، واملرتكزة عىل غموض يف تعريف الذات 

وانطباعات  أوهام  تنطوي عىل  البرشي  للموجود  تحليل  مفاهيم ومناذج  ولدت  والتي  اإلنسانية، 

اكتسبت الثقة من خالل استقرائها للرشائح االجتامعية التي تعاين أزمة روحية وتجهل حقيقة ذاتها 

ويضعف التأثري الروحاين يف سلوكياتها الظاهرية وتركيبها العقيل والنفيس. 

ونحن بطبيعة الحال عندما نعتمد عىل تلك اآلراء التي أنتجت يف تلك البيئة الثقافية والسلوكية 

فإننا نشكل وعينا بذواتنا عىل شاكلة تلك النفوس التائهة يف ظالم عامل املادية واملنقطعة عن عامل 

املعنى، وما يعترب ألكسيس كارل يف كتابه اإلنسان ذلك املجهول، الذي يشري عنوانه إىل عمق 

اإلشكالية التي وقع فيها الفكر املادي، فإن »جهلنا بأنفسنا يعود إىل املنحى الوجودي الذي كان 

عليه أسالفنا، وإىل تعقيد الكائن اإلنساين، وإىل بنية عقولنا«]1[، فليس مثة مصدر وحياين ييضء 

الذايت الروحاين الذي ميلكه  للتوجيه  الدنيا فاقداً  الكائن الذي نزل إىل  املناطق الخفية من هذا 

املالئكة أو املادي الذي للحيوانات ليستطيع االختيار بنفسه بني طريق الهدى وسبيل الضالل]2[. 

البيئة / اإلبتاء

وقع املحاربون للكنيسة باسم العلم يف مشكلة أساسية وهي الفراغ املعنوي والروحي الذي نشأ 

بفعل تغييب اإلميان الديني عن الحياة وقد أشار باحثون عديدون إىل مدى عمق هذه األزمة التي 

نشبت يف مرحلة التحول، ومنهم كافني هاميان يف بحثه عن اإللحاد املعارص]3[ حيث استعرض 

وكذلك  واملجتمع،  الفرد  حياة  تسري  كانت  التي  املعتقدات  انهيار  سببها  التي  النفسية  األزمات 

الكاتبة جينفري هاكت يف كتابها )نهاية الروح( الذي يتناول تلك الحقبة يف درس لآلثار التي تركها 

[1]- Carrel، Alexis / Man، The Unknown / Wilco Books / 1959 / p 14. 

[2]- للمزيد: الريشهري، محمدي / فلسفة الوحي والنبوة / دار الحديث. 

[3]- Hyman، Gavin/ Atheism in Modern History/ in: The Cambridge Companion to Atheism/ 2007/ P 27.
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ست   التحول التاريخي نحو إنكار الدين واإلميان، فـ »يف زمن الجمهورية الفرنسية الثالثة التي أُسِّ

عام 1871، استخدمت مجموعة من امللحدين ذوي االتجاه اليساري اإلنرتبولوجيا للمجادلة ضد 

الدين، ولغاية أكرث أهمية ولفتاً، استخدام شعائر هذا العلم الحديث للتعامل مع الضغوط النفسية 

والعزلة التي تزامنت مع فقدان اللَّه واملجتمع الكنيس«]1[، ونلفت النظر إىل أن استخدام الكاتبة 

ملفردة شعائر يحيلنا إىل مسار تشكل الدين الجديد الذي تحدث عنه اوغست كونت. 

انتقل العقل االختزايل باإلنسان الغريب من حالة االنسجام يف منظومة كونية وعقلية متناسقة، 

عىل األقل يف وعي األورويب آنذاك، إىل حالة من التعددية والفوىض وغياب املعايري والتبدل عىل 

بالنفس  للتحكم  السعي  مع  مرتافقة  والعملية  النفسية  الناحية  من  العزلة  وإىل  الفكري،  املستوى 

واملصري كام يشري ميجيل فارياس حيث جرى استبدال قواعد القوة والرضورة بفكرة اإلرادة اإللهية 

الفاعلة يف ما وراء الطبيعة، هذا الصدع العنيد بني الكائن البرشي والعامل يجعل من السيادة الذاتية 

أننا  تعني  ذاتية حركتنا  بوضوح شديد:  الفكرة  هذه  عن  الوجودية  الحركة  رضورة حاسمة، عربت 

متحررون من كل املحدوديات، ويف الوقت نفسه وحيدون متاماً، ومل يبق أمامنا أي خيار سوى 

السيطرة  الرغبة يف  الفردية،  أمام املنافسة  الباب  فتح  الذايت  التحكم  بأنفسنا.. وهذا  أنفسنا  حكم 

وتقديم الذات عىل أنها متاميزة عن سائر اإلنسانية«]2[. 

العزلة، غياب الرؤية الكونية الشاملة التي تفرس الوجود ومندرجاته الثابتة واملتحركة، السعي 

واملجتمع،  والطبيعة  الحياة  عن  سلبية  صورة  تشكيل  يف  ساهمت  عوامل  واملنافسة،  للسيطرة 

املادية  الغربية  اإلنسانية  العلوم  ومنتديات  أكادمييات  من  الوافدة  الرسديات  أن  نالحظ  ولذلك 

واختبار،  بالء  ساحة  أنها  عىل  ال  اإلنسان،  تجاه  عدائية  وحالة  فوىض  أنها  عىل  البيئة  تصف 

فالنظرة الظاهراتية تصف الواقع الدنيوي عىل أنه فوىض ال غاية لها، ومجموعة من املصادفات 

والتشابكات، وتصفها بعض النصوص بأنها بيئة عدائية نتيجة التنافس االجتامعي أو املتغريات 

الطبيعية وتسارع الرصاع اإلنساين، وتقارب تلك الظروف تحت عنوان املشكالت، التي يسعى 

التي  املشكالت  هذه  من  اإللهي  الرتبوي  البعد  إىل  تنظر  وال  ذاتها،  بحد  كغاية  لحلها  اإلنسان 

وتوضيحها  رشحها  تقدم  بل  والتكامل،  الرتقي  إىل  تهدف  التي  االبتالءات  إىل  مفهومها  يتغري 

للواقع لغرض التأسيس للمنافسة والنجاح تجاه اإلنسان اآلخر. 

املادية  الظروف  عىل  املشكلة  أسباب  تحليل  يف  املادية  اإلنسانية  العلوم  مقاربات  تقترص 

[1]- Hecht، Jennifer / The End of The Soul: Scientific Modernity، Atheism، and Anthropology in France 

/ Colombia University Press 2003 / p 2.

[2]- Farias، Miguel / p 396.
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الدنيوية وتغفل الواقع الكوين الذي تتضمنه النظرة الشمولية، فتقع يف اختزالية وضع الحلول عىل 

البالءات. اإلطار االختزايل  العامل املؤثر األكرب يف نزول وارتفاع  أساس دنيوي مادي، وتغفل 

املتطرف هذا مينع الفرد من مقاربة املشكالت يف حقيقتها وغاياتها وأسبابها وحلولها الواقعية، 

ويضعه يف حالة رصاع مع البيئة االجتامعية والطبيعية وتنافس دنيوي مع اآلخرين]1[، فهي تصف 

البيئة االجتامعية عىل أنها غابة، يعيش اإلنسان فيها حالة عدم انسجام مع الذات. البيئة العدائية 

فيقع يف  الكوين،  الذات واملحيط  بغياب اإلنسجام مع  النظرة املادية تجعل اإلنسان يشعر  يف 

انفصام تجاه غاية الحياة والعمل والسعي وينظر إىل الزمن عىل أنه عدو، وبذلك ترتاجع إمكانية 

اخرتاقه لإلطار االختزايل املتطرف نحو الرؤية الكونية الشمولية الواقعية. ويف مقارنة مع الحياة 

الرثوة  يف  الالمساواة  وانعدام  الحرب  »غياب  أن  غدنز  أنطوين  يقول  القديم  واإلنسان  البدائية 

والقوة، وتأكيد التعاون بدالً من املنافسة يف تلك املجتمعات تذكرنا كلها بأن العامل الذي خلقته 

الحضارة الصناعية الحديثة ال ميكن بأي حال من األحوال أن يكون مرادفاً ملفهوم التقدم«]2[. 

وفق املنهج املادي، فإن اإلنسان يخرج من العبودية للظواهر والظروف والبيئة إىل حالة نسبية 

املتفوق  املوجود  هي  والحياتية  االجتامعية  العنارص  هذه  وتبقى  عليها،  السيطرة  من  ومحدودة 

والحاكم حتى عند السيطرة املجتزأة والنسبية لإلنسان عىل مساحة محدودة منها. ولكن اللَّه هو املؤثر 

األكرب يف هذه العنارص، والقادر عىل التغيري فيها ملصلحة التكامل اإلنساين. أعطى الوحي اإللهي 

مساحة كاملة لهذه القضية بتشعباتها املختلفة، وهناك آيات عديدة تقدم التفسري الذي يحتاجه الفرد 

للتعامل مع الظروف الفردية واالجتامعية املختلفة دون الوقوع يف االنعزال أو العدائية، ففي اآلية 

الثامنة واألربعني من سورة املائدة تأكيد أن االختالف بني الناس وتعدد األمم له غاية متعالية وليس أمراً 

عبثياً »ولو شاء اللَّه لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف ما آتاكم فاستبقوا الخريات«، وكذلك تأيت 

اآلية الخامسة والستني بعد املائة يف هذا السياق لتوضح الغاية من التعدد الطبقي االجتامعي »وهو 

الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم يف ما آتاكم«، ويف الرصاع 

بني الحق والباطل أعطت اآلية السابعة عرشة من سورة األنفال توضيحاً لغاية االقتتال، فهو ليس هدفاً 

بحد ذاته »وما رميت إذ رميت ولكن اللَّه رمى وليبيل املؤمنني منه بالًء حسناً«.

اآليات القرآنية الكثرية التي وصفت الحياة الدنيا بأنها دار بالء، توضح واقع املرسح اإلنساين 

وفلسفة الحراك يف القبض والبسط يف أحوال الفرد واملجتمع، ولكن النظرة املجتزأة واملبارشة إىل 

هذا املرسح جعلت ما هو موجود خلف الكواليس مهمالً ومغفالً عنه، وبالتايل نحن عندما ننظر 

[1]- Farias، Miguel / p 396.

[2]- غدنز، أنطوين / مصدر سابق / ص 93.
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بالعني والعقل الغريب املادي إىل املرسح بسطحية سنشاهد البيئة العدائية وعدم االنسجام يف كل 

ما يحصل من فوىض يف الحياة الشخصية والعامة.

استقال / ارتباط

 إمكانية تعايش األفكار االختزالية مع اإلميان بالله يف عقل واحد سؤال هام يطرح نفسه عند 

التبني  آثار  التطبيقية، وهي قضية محورية يف طريق تفكيك  التأمل يف إشكالية بحثنا ومندرجاتها 

هذه  يتداولون  املتدينني  اإلسالميني  أن  نرى  املادية، وحني  املدرسة  والعميل ملقوالت  النظري 

األفكار ويتبنونها ويدافعون عنها كذلك، فإننا يف العودة إىل التاريخ األول للفكرة االختزالية سنجد 

التي أسست الستقالل اإلنسان  أنا موجود«  حالة مركزية مامثلة يف مقولة ديكارت »أنا أفكر إذن 

شهدت  تاريخية  مرحلة  يف  كانت  وإمنا  إلحادية  خلفية  عن  تصدر  مل  فهي  والله،  الكنيسة  تجاه 

حراكاً فكرياً يهدف لسد املساحة املهملة يف اإلطار املعريف الكنيس، وعىل حد قول ماسرتسون 

فـ »من النظرة األوىل، قد يبدو للمرء أنه من املستهجن أن يجري وصف فكر ديكارت كمصدر 

القوة عن  بالغ  دفاٌع  كلّها هي  فلسفته  أّن  يعترُب  وكان  واثقاً  مسيحياً  كان  الرجل  لإللحاد ألن  مهم 

اإلميان بالله. بالفعل، فإن فكرة اللَّه التي يُشتق منها إثبات وجوده هي سمٌة ال غنى عنها إطالقاً يف 

منظومته الفلسفية. بالرغم من ذلك، ينبغي أن نفرّق بني نوايا أي مفّكر وإثباتاته الرصيحة من ناحية، 

وبني املنطق الضمني ملنهجه ومبادئه من ناحيٍة أخرى«]1[، وينقل ماسرتسون يف السياق نفسه عن 

الباحث اإليطايل كورنيليو فابرو إشارة إىل مدى تأثري فكرة ديكارت عن املناخ الثقايف إبان طرحها 

»يف الِقدم وبالفعل وصوالً إىل نقطة بروز الفكر املعارص، مثّل اإللحاد ظاهرًة متفرقة تقع ضمن 

محيطة  بُنية  اإللحاد  اتخذ  فقد  الساحة  عىل  الكوجيتو  بروز  مبجرد  ولكن  الثقافية،  النخبة  حدود 

وبشكٍل متزامن اجتاح الحياة العامة والسلوك الفردي«]2[.

الدينية  الثقافة  إىل  ومنتٍم  متدين  عقل  حضن  يف  التأثري  شديدة  اختزالية  فكرة  نشأت  إذن 

وقد  الكاتب  أراده  عام  مختلفاً  الكوجيتو  واستخدام  تداول  منط  أو  تأويل  كان  وإن  املسيحية، 

تأثر بالظرف السيايس والتاريخي إىل حد كبري، إال أن املهم هو ما تبينه هذه الحالة من إمكانية 

التنافر املعريف]3[  القلبي واألفكار االختزالية يف شكل من أشكال  النظري بني اإلميان  التساكن 

اختزايل  سياق  تؤول يف  أن  الديني  اإلطار  عن  املعزولة  للفكرة  أنه ميكن  تظهر  كام  الالواعي، 

فكرة  ينتج  أن  الديني  للفكر  املتبني  للعقل  ميكن  وكذلك  األساس،  هذا  عىل  تداولها  ويجري 

[1]- Masterson، Patrick / p 23.

[2]- Masterson، Patrick / p 27.

[3]- Cognitive Dissonance. 
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اختزالية دون االلتفات إىل مندرجاتها يف حال غابت عنه املعايري الدينية الضابطة. 

فأصبح  اإلله،  بوجود  االعرتاف  برغم  الوجودي  اإلنسان  الستقالل  ديكارت  مقولة  رشعت 

اإلنسان وفق هذه النظرة يتحرك يف دائرة التفويض بعيداً عن التدخل اإللهي والقيومية الربانية، ومن 

خالل هذا املدماك الرئييس الذي نشأ يف بيئة مؤاتية جرى التأسيس للمقاربة االستقاللية يف معرفة 

اإلنسان، فنالحظ بكل وضوح أن العلوم اإلنسانية املادية التي نشأت يف ذلك الزمان تنكر ارتباط 

اإلنسان بالله، من خالل النظر إىل الظاهرة اإلنسانية بشكل مستقل فهي تنظر إىل الظاهرة اإلنسانية، 

الفردية واالجتامعية، عىل أنها حالة قامئة بحد ذاتها، ال تتأثر وفق السنن الكونية اإللهية التي وردت 

يف القرآن، بل اكتفت بقراءة تأثري العوامل الظاهرية القرشية، فاختزلت العوامل الكلية والحقيقية 

التفاصيل  دراسة  يف  واستغرقت  بها،  وتتحكم  الظاهرية  واملؤثرات  األسباب  وتنتج  تسبب  التي 

والجزئيات، ووضعت نظريات لحل املشكالت اإلنسانية، الفردية واالجتامعية، استناداً إىل تنظيم 

وهندسة املؤثرات الظاهرية والجزئية، مشكلًة إطاراً فكرياً يغيب الحضور اإللهي الفاعل واملؤثر 

يف صعيد السنن ويف صعيد القيومية املبارشة، وبذلك يتحول الباحث والعامل وفق هذه املعارف 

إنساناً غافالً عن هذا الحضور، ومتجهاً نحو التأثري والتأثر بتلك العوامل القرشية. 

يف هذا السياق تعرف موسوعة روتليدج للفلسفة االتجاهات األنسنية موضحة ترسخ ومركزية 

هذه النزعة االستقاللية »التزام تجاه منظور ومصالح ومركزية اإلنسان الفرد، اعتقاد بالعقل واإلدارة 

من  تنبع  واملجتمع  األخالق  أسس  بأن  اعتقاد  اإلنساين،  للوجود  تأسيسية  كخصائص  الذاتية 

اإلدارة الذاتية واملساواة األخالقية«]1[، ويورد الباحث جورج ستاك يف مساهمته للموسوعة ذاتها 

حيث  اللَّه  عن  االستقالل  فكرة  نحو  الجموح  مدى  تظهر  قصة  املادية  األيديولوجيا  تعريف  يف 

»أنتج عامل الفلك والرياضيات بيري البالس )1749 – 1827( نظرية فلكية متطورة، يعرض فيها قدرة 

للكون يف  الكلية  الحالة  توقع  يدرك كل ظروف ورشوط املوجودات عىل  الذي  العقل املتفوق 

اللحظة القادمة، وعندما اطلع نابليون عىل هذه النظرية كان لديه تعليق حول غياب أي ذكر لله يف 

األطروحة، فرد البالس: مل أكن بحاجة لهذه الفرضية«]2[.

الفردية  الحياة  يف  التوكل  آثار  تنفي  االستقاللية  املقاربة  وبهذه  املادية  اإلنسانية  العلوم 

واالجتامعية، فاإلطار االختزايل هنا ينظر إىل اإلنسان عىل أنه مفوض إىل أمره، ويقطع مع الحضور 

والتدخل اإللهي، وبذلك يغيب من الفكر والذاكرة واملنهج مسألة التوكل عىل اللَّه والتواصل معه 

يف مقاربة األمور الدنيوية، فاليد اإللهية يف املنظور املادي مغلولة ومنفصلة عن الكون واإلنسان. 

[1]- Routledge Encyclopedia of Philosophy / Humanism. 

[2]- Routledge Encyclopedia of Philosophy / Materialism.
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تاريخياً كان للحركة اإلصالحية الربوتستانتية دور يف تكريس االتجاه الفرداين االستقاليل كام 

يشري املؤرخ ديفيد مارتن: »املنطق الربوتستانتي كان يتجه بوضوح نحو مبدأ االختيار اإلرادي، 

أثر كبري يف إطالق الحراك ضد  الناحية االجتامعية«]1[، وكان لذلك  إىل حد كان غري واقعي من 

املنظومة السياسية الدينية القامئة آنذاك، والتي ذهبت كام أسلفنا نحو املواجهة الجذرية بالتدّرج، 

وهنا يتحصل االتجاه الفرداين يف اتجاهني، األول العزلة تجاه املجتمع ومحورية متيز الذات تجاه 

اآلخرين كغاية لحياة الفرد، والثاين استقاللية اإلنسان عن اإلله الخالق، وهذا ما يعرب عنه الباحث 

ستيف بروس بنظرة باردة إىل حالة تفكك العائلة والجامعة واملجتمع: »نظم االعتقاد الجامعي 

بعض  ويف  للجامعة،  الخضوع  األفراد  من  يتطلب  الدين  استمرار  اجتامعية،  لحمة  إىل  تحتاج 

الفرد عىل ذاته من خالل  أو اإلثني، يجري حد سيطرة  الديني  الظروف، كام يف حاالت الرصاع 

بحقوق  الفرد  يحتفط  الغرب  واملستقرة يف  املرفهة  الدميوقراطية  الجامعية، ويف حاالت  الهوية 

السيادة الذاتية االستهالكية«]2[.

مقابل الكوجيتو االستقاليل إىل حد التفويض نجد لغة الوحي اإلسالمي الواضحة والنقيضة يف 

اآلية السابعة عرشة من سورة األنفال »وما رميت إذ رميت ولكن اللَّه رمى«، فهنا نرى التدخل اإللهي 

عىل مستوى التفصيل، يف حني أن النظرة الوجودية التي رشعها ديكارت تنفي إمكانية هذا التدخل 

وتنفي القيومية الربانية]3[. ويف اآلية السابعة عرشة من سورة األنعام نرى النظرة النقيضة كذلك للطرح 

االختزايل يف قضية استقالل اإلنسان »وإن ميسسك اللَّه برض فال كاشف له إال هو وإن ميسسك 

بخري فهو عىل كل يشء قدير«، ويف سورة امللك اآلية الحادية والعرشين »أمن هذا الذي يرزقكم 

إن أمسك رزقه بل لجوا يف عتو ونفور« وعىل حد تعبري هيوليت مارتينيز فقد اتخذ العلم، باملفهوم 

االختزايل، اتجاهاً واضحاً نحو نفي التدخل اإللهي يف شؤون اإلنسان حيث »يبني العلم مناذج 

ليس لها صلة بالتدخل اإللهي«]4[، ويلفت السيد الطباطبايئ إىل عالقة عقيدة االستقالل باإللحاد يف 

تفسري امليزان يف عرضه ملنطق النص الوحياين »جعل الكفر بالنعمة غاية للرشك إمنا هو بدعوى 

اشتغالهم  فإن  ما أوىل  اللَّه وعدم شكره عىل  بنعمة  الكفر  إال  أنهم ال غاية لهم يف مسري حياتهم 

بالحس واملادة أورثهم يف قلوبهم ملكة التعلق باألسباب الظاهرة وإسناد النعم اإللهية إليها ورضبهم 

إياها حجابا ثخينا عىل عرفان الفطرة فأنساهم ذلك توحيد ربهم يف ربوبيته فصاروا يذكرون عند كل 

[1]- Martin، David / The Dilemmas of Contemporary Religion / Blackwell publishing / 1978 / p 9.

[2]- Bruce، Steve / Secularization / in: The Blackwell Companion to The Study of Religion / Blackwell 

Publishing / 2006 / p 428.

[3]- Rocca، Michael / Causation Without Intelligibility and Causation Without God in Descartes / in: A 

Companion to Descartes / Blackwell Publishing / 2008 / p 241.

[4]- كلشني، مهدي / حوارات العلم والدين / مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسلمي / بيوت، 2009 / ص 225.
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نعمة أسبابها الظاهرة دون الله، ويتعلقون بها ويخشون انقطاعها ويخضعون لها دون اللَّه فكأنهم ال 

غاية لهم إال كفر نعمة اللَّه وعدم شكرها«]1[، ونجد يف نصوص أهل العصمة عليهم السالم الترشيح 

العبارات  وأحد  منها،  الباطنية  الجزئيات حتى  وتعاىل يف  اللَّه سبحانه  مع  االرتباط  لحالة  العميل 

الشديدة الوضوح يف هذا السياق تلك التي وردت يف دعاء مكارم األخالق لإلمام زين العابدين )ع(: 

»اللهم وفر بلطفك نيتي«، فحتى النية ميكن طلبها من الخالق القادر املؤثر يف جميع العوامل. 

 النهضة الصناعية، كام يحلو للبعض أن يسميها، لعبت دوراً كبرياً يف جعل مقوالت االستقالل 

يف  مؤثراً  دوراً  يلعب  واملتسارع  املرتاكم  التكنولوجي  التطور  يزال  وال  مقبولية،  أكرث  والتفويض 

تنمية ودفع االتجاه االختزايل يف هذه القضية، التي تعد أحد أهم موارد االنحراف الفكري يف الزمن 

الحايل، ونجد النصوص التي ترشع هذا االتجاه وتحوله إىل فقه للحياة يف مجاالت كثرية ضمن 

مكتبة العلوم اإلنسانية من علم اإلدارة والسياسة إىل العلوم النفسية النظرية والتطبيقية وفروع علم 

االجتامع املختلفة، وكل ما له دخالة بالتدبري العميل لحياة الفرد واملجتمع. 
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