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تقديم





١١

المسافر في عالم الفكر يجد نفسه كالعارف الذي يجول 

في عالم متعال، ينظُر الصور، ولكّنه ال يستطيع أن يعبر 

عــنــهــا إال بــحــســب طــاقــتــه اإلنــســانــيــة، وقـــدرتـــه عــلــى صــوغ 

العبارات، فهذه قد تغتاله عندما يريد أن يعبر عنها أو 

قــد يغتالها، وفــي الحالين ُيــعــّبــر عــن حــال ومــقــام مــآالت 

النفس بعد القراءة، لذلك ال تحتوي هذه المقدمة على 

ادعاء القبض على المعنى، إّنما هي محاولة للدخول إلى النص عبر 

صياغة لغوية عملت على استقراء النص بما فيه من فرادة.

فـــالـــنـــص الــــــذي بـــيـــن أيـــديـــنـــا خـــــــارٌج مــــن وعـــــن الـــفـــكـــر الـــمـــدرســـّي 

التقليدّي، و«مــن» التي تشير إلى موضعة ما ال تتناقض مع «عن»، 

وإن كانا في اللغة يفترقان فهما يتوافقان نًصا، ويجلسان على أريكة 

واحــــــدة، ألّن الــكــتــاب وإن لـــم يــنــفــصــل عـــن تــــراث الــنــهــضــة اإلســالمــيــة 

المتمّثلة بالصدرائية والصدرائية الحديثة والمعاصرة، إال أّن هذا لم 

يمنعه من أن يكون له مساحة من حرية التفكر بالموضوعات. فكان 

هــو هــو ُيشبه ذاتـــه وإن قــال بـــإرث ولــغــة ومــدرســة، ولــكــّنــه لــم يــر فيهم 

بتًرا للذات أو انغالًقا على مــاٍض، بل حّولها إلــى رمــوز فاعلة منتجة 

منفتحة على كّل ما هو إنسانّي. ولإلنسانّي معًنى يحتاج إلى شرح، 
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لذلك يبدأ الكاتب بفتح قوس ُيفسر السائد، ويقول فيه، ثائًرا على 

الكالم بما هو لغو أو لعبة معنى، ليفسح المجال أمام نقاش ينطلق 

من «أنا» تعي نفسها ولكّنها ال تنكر اآلخر، بل تعترف به وتنظر إليه من 

خالل لغتها الرمزية، التي تعبر من خاللها عن نفسها.

فهذا الكتاب استثنائي بموضوعه وهمومه التي يحملها...

يثير األسئلة في اللحظة التي يذهب فيها باتجاه اإلجابة؛ وكأّنه 

مهجوٌس بإثارة الراكد وتنشيط العقل وتدريبه على التفكر...

يخوض بالمعتاد لكّنه يقاربه من زاوية جديدة لم يعتد عليها...

١. مداخل القول تبدأ من العنوان

تبدأ مشكلة الكتاب من العنوان، وعندما نقول مشكلة نقصد ذلك 

بكّل ما للكلمة من معنى، فنحن لسنا أمــام إشكالية، ألّن اإلشكالية 

تــعــنــي أّن الــقــول لــم يــصــل إلـــى الــحــّد الــــذي يــســتــوجــب الـــحـــّل، وهــذا 

مـــا يــتــنــاقــض مـــع الـــكـــتـــاب، فــالــمــؤلــف الــشــيــخ شــفــيــق جـــــرادي وضــعــنــا 

أمــام عنوان مثير هو «مــقــوالت في فلسفة الدين على ضــوء إلهيات 

المعرفة»، فيه وضوح غامض، قد تكون الغاية منه تحفيز القارئ على 

غوض غمار تجربة يعرفها، فهو سبق له أن تعّرف إلى فلسفة الدين، 

وأدرك أّنــهــا مــن العلوم المضافة الــتــي تــحــاول أن ُتعالج موضوعات 

الدين على أرضية محايدة بعيدة عن الرؤية الدينية، مما يسمح بقيام 

قــراءة من خــارج الدين للدين تسمح بالحوار والتثاقف بين الديانات 

الــمــخــتــلــفــة، ولـــكـــّن الـــغـــمـــوض يـــبـــدأ مـــن انــبــثــق الـــضـــوء عــنــد «إلــهــيــات 

المعرفة»؟ فما هو هذا المنبعث حضوًرا؟ هل هو علٌم مقابل فلسفة 
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يــد االنـــقـــالب عــلــى فــلــســفــة الـــديـــن عــبــر كـــالم جــديــد؟  الـــديـــن؟ أهـــو يــر

سيقف القارئ دون شك ليسأل ليستعيد ما ركن وتراكم في ذاته.

نــعــم، قــد يــكــون هــذا هــو األمـــر األولـــي الـــذي يــتــبــادر إلــى الذهن 

عند االطـــالع على الــعــنــوان، ولــكــّن الــمــوضــوع أكــثــر عمًقا وحساسيًة، 

ألّننا حين نتعمق في الــقــراءة، سنجد أنفسنا أمــام رؤيــة تنفتح باتجاه 

السائد، لكّنها تطلب من القارئ أن يتوقف قليًال، ليعيد النظر بما 

اعتاد عليه، ليرى األمــور بواقعيتها من خــالل رؤيــة إنسانية ال تكتفي 

بنظرة جزئية ومتسرعة، بل تحاول أن توسع المنظور لكي يكون شّماًال 

وليس شمولًيا، فتضعه في موقعه الحقيقّي كسيد للكون بل خليفة 

لّله في أرضه.

فالمشكلة األســـاس ليست فــي تسمية العلم، بــل فــي محتواه 

والقاعدة المعرفية التي ُبني عليها، ففلسفة الدين كانت من نتاج 

فكر الحداثة الغربية، بالتالي فقد حملت معها منهجياتها ورؤيتها لّله 

واإلنسان والعالم، وأصبحت بالتالي أسيرًة لمقوالتها التي ال تستطيع 

أن تــنــظــر إلــــى اإلنـــســـان إال مـــن خــــالل رؤيـــــة تــشــيــيــئــيــة، تــعــتــبــر اإلنـــســـان 

ومنجزاته نتيجة تطور مادي قابل للفهم من خالل موضعته في عالم 

الــمــادة والــتــعــامــل مــعــه كــظــاهــرة ديــنــيــة مــحــضــة، وهـــذا مــا يتناقض مع 

طبيعة اإلنسان وحقيقته الوجودية؛ فرؤية فلسفة الدين جزئية مغلقة 

على نفسها ال تعترف باآلخر، وعلى الرغم من الجانب الموضوعي، 

الــذي تحاول أن تبرز من خالله، إال أّنها ال تستطيع أن تكون كذلك، 

ألّنــهــا سجنت نفسها فــي بوتقة منهجية مغلقة، ورفــضــت االعــتــراف 

بتنوع الفكر واختالفه باختالف الرمز الذي يتحرك فيه.

ففلسفة الــديــن أقــصــت الــحــضــارات عــن منبر الــقــول، وأعطت 
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لنفسها حق الكالم عن الجميع، فهي نظرت إلى جانب من اإلنسان 

وأقصت قصًرا جوانب أخرى، فجعلت فهم اإلنسان مستحيًال، ألّنها 

بترته ولم تأخذ بعين االعتبار العميق والفاعل فيه، لذلك كان ال بد 

ــب ومــوضــعــة اإلنـــســـان مــن جــديــد ورؤيـــتـــه، فكانت  مــن تفعيل مــا ُغــيِّ

«إلهيات المعرفة الدينية» كاقتراح حّل يحمل في طياته إعادة نظر أو 

باألحرى تقويًما له، من أجل الوصول إلى آخر فاعل وحاضر يستطيع 

أن يعّبر عن نفسه بكلياتها. 

وهــــكــــذا، يـــنـــفـــّض الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن «فــلــســفــة الــــديــــن» و«إلـــهـــيـــات 

المعرفة»، ويصبح المقصد واضًحا وهو قــراءة القضايا التي تطرحها 

فلسفة الــديــن بعد إعـــادة النظر فــي أصــل الــعــلــم، ليصبح أكــثــر قــدرًة 

على فــّك رمــوز هــذا الكائن مــن خــالل تفعيل مــا ُغيب وأقــصــي عنه، 

فـ «فلسفة الــديــن» بشكلها المتعارف عليه ال تتعدى كونها الهــوت 

علمنة، ال يمكن أن تكون قادرًة على أن تكون فلسفًة إنسانيًة منفتحًة، 

لــذلــك كــان ال بــد مــن نظرية تــأخــذ بعين االعــتــبــار إعـــادة إنــتــاج فلسفة 

على ضوء بعد يرتبط بالتكوين الوجودي لإلنسان.

فنحن إًذا أمام «فلسفة دين»، ولكّنها دون المسلمات العقدية 

التي علقت بها، فلسفة تحاول أن تنتج ضمن أطر تنظر إلى اإلنسان 

على حقيقته، لذلك عمد سماحة الشيخ إلى شرح هذه الوجهة عبر 

إعــادة رســم خارطة طبيعة اإلنسان بل إعــادة تعريفه ومــلء الفراغات 

ـــِركـــت أو ُهـــجـــَرت أثـــنـــاء تــصــنــيــمــه، فـ «إلهيات الــمــعــرفــة» بــهــذا  الــتــي ُت

الــمــعــنــى: طــــرٌح يــســتــحــضــُر اإلنـــســـان كــمــركــز ومـــحـــور، بــل ومــعــيــار. لكّن 

معيارية إنسانية المعرفة تنطلق من حيثية تمثل كل عمق كيانه، وهو 

االنتساب اإللهي، ودون شك ما يثيره المؤلف هام في هذا الموضع، 
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فلنترفق سوًيا لرؤية هذا الجانب.

٢. مركزية اإلنسان الحقيقي

وقــعــت «فلسفة الــديــن» فــي فــخ تصنيم اإلنــســان، وأخـــذت تتحدث 

عنه بلغة تشييئية مــاديــة، حرفته عــن موقعيته، لذلك كــان ال بــد من 

إعــــادة االعــتــبــار لـــه، ومــوضــعــتــه بــالــشــكــل الــالئــق انــطــالًقــا مــن موقعيته 

الحقيقية، وهذا ما ال تستطيع فلسفة الدين القيام به، ألّنها انطوت 

عــلــى نــفــســهــا فـــي شــرنــقــة الـــحـــداثـــة وإرث الــنــهــضــة الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي ال 

تستطيع أن تخرج منها إال مع ما يتناقض مع أصــل اإلنسان وحقيقة 

وجوده األولي، فهذه الفلسفة التي جاءت على خياالت الموضوعية 

والال قيم، أسقطت من حساباتها كّل ما ينتمي إلى الجانب المتعالي 

في اإلنسان، وقررت أن تتعامل معه انطالًقا من قيم السوق والنفعية 

والمصلحة. فأخذت تعمل على نحته ليظهر على شاكلة آلهة اإلغريق 

صنًما جــمــيــًال، ولــكــّنــه يفتقد لــألمــل والـــرجـــاء، لــذلــك كــانــت «إلهيات 

ربطه  تعيد  ولكّنها  بكليته،  اإلنــســان  بمركزية  تعترف  الــتــي  الــمــعــرفــة» 

بأصل خلقته.

وهــنــا نــحــن أمــــام تصويب لـ «فلسفة الـــديـــن» ال انقالب عليها، 

وكــأّن الكتاب يريد أن يقول إن على «فلسفة الدين» أن تتحول إلى 

«إلهيات معرفة»، لكي تتواصل مع اإلنسان بكليته واألصول المركوزة 

فيه، التي تشكل هدًفا أعلى يسعى إلى عيشه.

فـ «إلهيات المعرفة» بحسب فهمنا – وقد يكون للقارىء وجهة 

أخرى – هي «فلسفة الدين» دون قيود التعريف واالصطالح، ألّنها 

تبني على العميق في ذات اإلنسان وطبيعته الحقيقيه، فهذا الكائن 
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المفطور بأصل ِجِبّلته إلــى الــنــزوع باتجاه المطلق ال يستطيع الركون 

إلى المادي دون أن يشوه الذات أو يدمرها، ففي تلك اللحظة التي 

يفتقد فيها لإليمان الديني، يملؤوها بما يماثلها من يقين قد يكون 

قاتًال كتعالي العرق والتاريخ والمذهب والدين، هذه العناصر التي 

تتحول إلــى هــويــات ُعليا، تحرف اإلنــســان عــن أصــل وجـــوده، وتحّوله 

إلــى عــدو أو حــيــوان مفترس، لكّنه ليس إنــســاًنــا، والمؤلف مــن خالل 

هــذا التحليل – إذا كــان صــائــًبــا – يصيب كبد الحقيقة، ألّن الكثير 

من المشاكل التي وقعت بها البشرية نابعة من هذا األمر، فانحراف 

اإلنـــســـان عـــن األصــــل وضــعــه فـــي أزمـــــات وجـــوديـــة عـــّبـــرت عــنــهــا زوابــــع 

العنف التي مّرت بها البشرية من عصر النهضة والحداثة الغربية، من 

خــالل مــوجــات الكراهية التي كانت تعصف تحت عناوين النهوض 

والمساواة والتنمية؛ فكان االستعمار واالستكبار والحروب الطبقية، 

فــضــاع اإلنــســان وغـــاب وتــحــّول إلــى صـــورة منطبعة على حــائــط كهف 

الوجود، يقول سماحته في طيات الكتاب: «فأصل كّل دين هو ذاك 

الجعل الفطرّي للدين في ذات كــّل إنسان حّتى ولــو غفل عن تلك 

ّية النّزاعة نحو  الحقيقة، فإّنهم متوحدون مع قيمهم الوجودية الفطر

الّله، ومــا االستخالف اإللــهــّي إّال تعبير عــن طبيعة الــوجــود اإلنسانّي 

الــذي يقوم على أركـــان هــي: اإلنــســان نفسه، وثانيها عالقة اإلنسان 

الفرد بالعالم وباإلنسان العاّم، وثالثها األرض التي تجمع كّل اإلنسان 

بــإنــســان آخـــر. وإذا كــانــت كـــّل الــجــمــاعــات تــتــوافــق فيما بينها بطبيعة 

اإلنسان وبالتواجد في األرض، فإّن االختالف إّنما يحصل على حسب 

طبيعة الــتــمــايــزات الــواقــعــة فــي الــعــالقــة بــيــن اإلنــســان كــإنــســان، وبين 

األرض وأهل األرض. حّتى إذا ما دخل العنصر الرابع في العالقة وهو 

ّية  المتمثل بالعالقة بين األركان الثالث وبين الّله عن وعي وإرادة وحّر
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اختيار نتج االستخالف اإللــهــي، مما يعني أّن اإلرادة وحرية االختيار 

عند اإلنسان هي شرط االستخالف وأداء األمانة [...] فدائرة صياغة 

المجتمع والتاريخ اإلنساني تقوم على عرض إلهي تكويني غير حتمي 

بالمعنى الجبري للكلمة، بــل هــو حتمي بالمعنى االقتضائي لمسار 

التكّون الوجودي عند اإلنسان، وهو المسّمى بالجعل اإللهي»(١).

٣. إلهيات المعرفة اجتهاد فلسفي

بعد أن رأينا النقد األولي الذي دفع المؤلف إلى تصويب البوصلة، 

نــصــل إلـــى ســــؤال: هــل مــا يــدعــو إلــيــه هــو الـــعـــودة إلـــى الــديــن بمعناه 

االعــتــقــادي، وهـــذا أال يـــؤدي إلــى نــقــاشــات الهــوتــيــة ال يمكن التوفيق 

بينها؟ والــذي يتبادر إلى الذهن على هذا المستوى هو ليس الذي 

يسعى إلــيــه الــمــؤلــف هــنــا، فــالــكــالم فــي األمــــور الــديــنــيــة لــه مستويات 

مــتــعــددة، فما هــو داخــلــي يتعلق بالمستوى األول مــن الــقــراءة وهي 

التي تنظر إلى العقائد الدينية بما هي معبرة عن حراك داخل-ديني 

محض، وهنا يتعلق الموضوع بأصول متعارف عليها بين المؤمنين 

بهذه المنظومات العقائدية باعتبارها دالالت تضبط بالنص، ولكنها 

ال ترتفع إلــى مستوى الحوار الفلسفي اإلنساني، فعندما نصل إلى 

هــذا المستوى مــن الــقــول، تــبــدأ «إلــهــيــات الــمــعــرفــة» بما هــي وسيلة 

تثاقف بين مجموعات إيمانية لها رموزها وحركيتها اإليمانية، وانطالًقا 

منهما تعمل على اجتهاد تأويلي، يسمح بتجسير سبل التواصل مع 

من  األول  الفصل  في  األولــى  المقالة  لإلنسان»،  الفطرّي  «الجعل  انظر،   (١)

الكتاب.
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اآلخر، بمعًنى آخر فنحن أمام حركية تنطلق من «األنا» فتدركها على 

حقيقتها، ولكّنها ال تنقطع عن اآلخر بما هو شريك أو صديق، بالتالي 

فال مناص من اجتهاد فلسفي، ينطلق من النقد البّناء، ويعمل على: 

«تجاوز صنمّية المفردات والمصطلحات والمفاهيم كمنجزات معرفية 

وفلسفية»(١). فاإلنسان بحسب هذه الرؤية ال يمكن أن يعيش ضمن 

أســـوار الـــذات وقــيــودهــا، يــقــول الــمــؤلــف فــي هــذا الــمــجــال: «اإلنــســان 

سواء أكان خّيًرا، سعيًدا أم تعيًسا، بحاجة إلى أن يكون له أصدقاء. 

فبواسطتهم يكتشف نفسه كإنسان خّير وسعيد. وعن طريقهم يتوصل 

إلــى تــجــاوز تعاسته وحــظــه الــعــاثــر [...] وذلـــك أن معرفة الـــذات (أو 

تعّرف المرء على نفسه) ُيضاء ويترسخ عن طريق االحتكاك باآلخر. 

وتسري هــذه الصداقة بحسب ما توارثته بعض األدبــيــات اإلسالمية 

إلى الصداقة مع الّله، بل يمكن القول إن الصداقة مع اإلنسان إنما 

تنبع من الصداقة مع الخير المطلق»(٢).

إًذا، «إلـــهـــيـــات الـــمـــعـــرفـــة» كــفــلــســفــة تـــتـــجـــاوز «فــلــســفــة الـــديـــن» 

يــة اإلنـــســـان، ولــكــّنــهــا تــعــيــد وصــلــه بــمــرجــعــيــتــه وأصــلــه  فــهــي تــقــّر بــمــركــز

عــبــر إحــيــاء روح الــفــيــلــســوف فــيــه، الـــذي يعيش الـــزمـــان واآلن ولكنها 

تـــتـــجـــاوز مـــحـــدوديـــة الـــخـــاص مـــن أجــــل االنـــفـــتـــاح عــلــى الــــعــــام، يــقــول: 

«ومـــن ثــّم الــغــوص فــي روح الفيلسوف، والمعنى الــكــائــن فــي حيوية 

روح المقاصد. ذلك أّن النتاج الفلسفي إنما ينتمي إلى بيئة ثقافية 

انظر، «زمن الطين وبدنه: نافذة اإلنسان نحو عالم الدنيا»، المقالة الثالثة في   (١)

الفصل األول من الكتاب.

من  األول  الفصل  في  األولــى  المقالة  لإلنسان»،  الفطرّي  «الجعل  انظر،   (٢)

الكتاب.
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تنتسب إلــى زمــن خــاّص. لــذا، فــإّن فعاليتها في التأثير والــداللــة قد 

تختفي، أو تضمحل مع مرور الوقت الموصول بآنات الزمن، أّما روح 

الفيلسوف األصيل، فهي ذاك الموجود الذي تجّرد عن مقاطع اآلن، 

ليتصل بــالــزمــن المنساب والــســيــال، وليمتلك الــقــدرة الــدائــمــة على 

التماهي مــع حيوّية المقاصد التي تنسج مــن خيوط أشــّعــة الحقائق 

المظهر  صفحات  على  المتتالي  والــتــجــّلــي  للظهور  قــابــلــًة  يجعلها  مــا 

المتغّير حسب أوعية الواقع الخاص لبيئة الزمن المتثاقف مع اآلن. 

فقد تشيخ اللحظة أو تنعدم، وتتحول الواقعة إلى تراث، والتراث إلى 

ماٍض، والماضي إلى نسيات، إال أن روح الحقيقة ونبض الواقع كلما 

تقدم ازداد تجوهًرا وتجلًيا وحياًة ال تنقطع»(١).

وهــكــذا، تصبح «إلــهــيــات المعرفة» تعبيًرا فلسفًيا، ينطلق من 

خبرة إيمانية، تــرى: «إّن اإلنــســان كائن ديــنــّي جامع بين سلطان اإللــه 

الذي بيده مقادير كّل شيء، وبين سلطة الدنيا التي سّخرها الّله بين 

يــدي خليفته، ليمتحنه فيها إن كــان قـــادًرا على تحقيق فعل الكمال 

الذي من أجله خلق الّله اإلنسان»(٢)، وهنا ُتصبح «إلهيات المعرفة» 

بحًثا في اإلنسان الذي يعيش تجربًة إنسانيًة متكاملًة ال تنغلق على 

يــخ  الـــــذات، ومـــن هــنــا: «يـــأتـــي الــتــأكــيــد اإللـــهـــّي عــلــى أّن صــنــاعــة الــتــار

اإلنسانّي ستكون على غير ما عليه حكم السماء، وأّن الذي يوّلد سمة 

هذا التاريخ هو الّله نفسه، فهو يريده مكاًنا عامًرا بالتجربة، واالختبار 

واالبــتــالء. لــذا، عّلم آدم األسماء كلها، وقــال للمالئكة إني أعلم ما ال 

انظر، «زمن الطين وبدنه: نافذة اإلنسان نحو عالم الدنيا»، المقالة الثالثة في   (١)

الفصل األول من الكتاب.

انظر، «اإلنسان الدهرّي»، المقالة الثانية في الفصل األول من الكتاب.  (٢)
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تعلمون من غيب وسّر لقرار صناعة الزمن الدنيوّي والتاريخ األرضّي. 

إذ في مثل هــذا الــقــرار، ال بد من مزيج بين قداسة التنزيه وشيطنة 

اإلفــســاد، الناتج عــن انتفاخ الـــذات الجاهلة بــُكــّلــّي المعرفة والعلم، 

المصّوب لحدود حقائق الوجود، والخلق، واألشياء، من وجــود الّله 

ّيــة والــنــورانــّيــة،  ومشيئته، إلــى مــقــاديــر مــســار الــخــالئــق وطبائعهم الــنــار

والطينّية، والروحّية، الُمستجمعة عند الخليفة، والتي تاه عنها إبليس 

بــخــيــالءه الــمــســتــرق فـــي ذاتــيــتــه، وفـــي الــتــفــاصــيــل الــتــي بــهــا تــكــمــن كــّل 

شيطنة، وكــّل ُعــُتــّو ُيبعد عن الــحــّق، والــذكــر. والّله مالك الملك ذي 

الجالل واإلكرام»(١).

وهذا ما يجعل هذه النظرية تفترق عن «فلسفة الدين». فإذا 

يــخ اإلنــســانــي يقوم على تجربة  كانت الثانية اعتبرت أن منطلق الــتــار

اإلنسان في العالم، فاألولى ترى ضرورة االرتباط باإلرادة اإللهية دون 

أن يعني ذلــك إلغاء التجربة اإلنسانية، ألّن هــذه اإلرادة خلقت كّل 

شيء بما يتالءم مع حرية اإلنسان، يقول سماحته: «إّن هذا التاريخ 

مبنّي على غاية هي فعل االختيار وركيزة العلم والمعرفة باألسماء، 

التي تقتضي انشغال الروح والنفس والكيان، برابط الحمد مع الّله. 

واإلنسان في هذا المسار واحــد [...] أي ال تمييز في الطبيعة، كما 

ال تمييز في المصير الــمــاوراء دنيوّي. أّمــا التمايز، فهو هنا، في هذه 

الحياة الدنيا»(٢).

انظر، المصدر نفسه.  (١)

انظر، المصدر نفسه.  (٢)
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خاتمة 

نــحــن أمـــام وجــهــة مــعــرفــيــة جـــديـــدة، أو لنقل قــــراءة تــأســيــســيــة، ال تنكر 

نفسها  فتعتبر  حــقــه،  الــحــق  صــاحــب  تعطي  بــل  بمرجعياتها  عالقتها 

استكماًال للنهضة الفلسفية الحديثة التي عملت على إعـــادة إنتاج 

الرؤية الفلسفية بناًء على اإلنسان، وفي هذا المجال يقول سماحة 

الشيخ: «أحد ممّثلي هذه المدرسة [الشهيد مرتضى مطهري] اعتبر 

أن خــاصــيــة اإلنــســان هــو األلــــم. وهـــو بــهــذا المعنى انــدمــج مــع النتائج 

والــســيــاقــات الفلسفية الــمــعــاصــرة الــتــي عــالــجــت مــوضــوع اإلنــســان، 

إذ ال يــخــفــى أن أحـــد أهـــم تــجــلــيــات فــلــســفــة اإلنـــســـان الــمــعــاصــرة إنــمــا 

ــراتــه وقــلــقــه، مما  انطلقت مــن الــوجــود اإلنــســانــي فــي هــواجــســه وتــحــيُّ

أخـــرج المبحث الفلسفي عــن دائــــرة الــجــوهــر الــثــابــت نــحــو الفاعلية، 

والحياة، والتحّديات التي تعصف باإلنسان أو تنتج عنه»(١)، ولكن في 

لحظة اإلقــرار يدعو إلى عيش اآلن والبناء عليها بما يتوافق مع ثقافة 

العصر واألسئلة التي يطرحها علينا. فهذا الكتاب دون شك، يحمل 

فــي طياته أفــكــاًرا، قــد يتوافق اإلنــســان معها أو قــد يقف منها موقًفا 

معارًضا، إال أّنه ال يستطيع أن يكون محايًدا.

انظر، المصدر نفسه.  (١)
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