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 : البعد الفلسفي(2التوحيد ومعرفة اإلنسان )

 هادي قبيسي

هادي قبيسي، التوحيد، معرفة اإلنسان، البعد الفلسفي، الفلسفة الوجودية، الكلمات المفتاحية: 
 الدنيا، اآلخرة.

ختصار يف مقاربة ، وهي بال شك شديدة االاملقالة األوىلقدمت باختصار هلذا املوضوع الشائك يف 
للمحاولة اليت استندت إىل مقاربة معيارية،  منذ فرتة طويلة، واستكماال   اقضية هبذه السعة وتشهد نقاش  

تطرح هذه الورقة الفصل األول من الفصول األربعة اليت قسمت املعايري النقدية على أساسها، وهي 
الفكر الغريب وما أنتجه حتت عنوان "العلوم اإلنسانية" من الزاوية  تعلق باملعايري اإلسالمية يف نقدت

  الفلسفية الوجودية.

ختزايل يف النظرة إىل ختالف العميق بني الوحي اإلهلي والفكر الغريب االتنبين املقاربة هنا على اال
( 1م إىل اإلنسان والوجود، وما ينتج عنها من اختالفات ضمن اإلطار الفلسفي والتكويين، وتنقس

 :سفية الكلية يف النظر إىل الوجود( القضايا الفل2القضايا اإلنسانية املباشرة و 

اإلنساان   ا،، اساتقالل   ارتبااج، جساد   روح، الانفف  الفطارة، البي اة   القضايا اإلنسانية :  (1
 بتالءاال

  التجليااات، الكةاارة   دنيااا   رخاارة، البقاااء   الفناااء، املااادة   اهاارد، الظااواهر القضااايا الكليااة :  (2
 الوحدة

 
 

 معايير فلسفية وجودية 

 دنيا / آخرة 1
 تنكر وجود اآلخرة ولذلك تلغي الغاية من حياة اإلنسان

تبعد اإلنسان عن اآلخرة بصرف فكره وعزميته واهتمامه حنو األمور 
 الدنيوية

 جسد / روح 2
عن وجود روحه باهتمامها بالقضايا املختلفة واملتغرية تغيب اإلنسان 

 الةابتة

باهتمامها بقضايا الدنيا تغفل اإلنسان عن وجوده الشفاف الذي يدرك 
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 انفسه بنفسه حضوري  

 اإلنسان / اهلل 3
 تنظر إىل اإلنسان على أنه حمور الوجود وبالتايل تنكر فطرة التوجه إىل ا،

 الوجودتسعى لتحويل اإلنسان إىل إله من خالل املعرفة بكل تفاصيل 

 البقاء / الفناء 4

 تنظر إىل اإلنسان بشكل ال مباشر على أنه باق  

 تنظر إىل فناء اإلنسان بشكل ال مباشر على أنه هنايته

 تسعى إىل بقاء اإلنسان يف حني أن غايته الفناء يف ا،

 المادة / المجرد 5
وبالتايل تضعف قدرة تصرف اإلهتمام عن القضايا اهردة العقلية والروحية 

 اإلنسان على إدراكها واإلميان هبا

 عن املعرفة احلقيقية باإلنسان امعنوي   تقدم بديال  

الظواهر /  6
 التجليات

 تفصل الظواهر اإلنسانية عن الرؤية التوحيدية للكون وحقائق الوجود

 والتأثري اإلهلينيال تعترب أن الظواهر اإلنسانية تتأثر باإلذن اإلهلي واإلرادة 

تغرق اإلنسان يف عامل الكةرة والتغري وتضعف إمكانيات العقل والتصور  الكثرة / الوحدة 7
 على رؤية الوحدة

 النفس/ الفطرة 8

جتهل وجود الفطرة وبالتايل تفتقد لوجود أي شيء ثابت يف النفف 
 البشرية

)غايته، صفات الكمال تنكر وجود الفطرة وبالتايل جتهل طبيعة اإلنسان 
 احلقيقي،..(

 البيئة / اإلبتالء 9

تصف البي ة على أهنا فوضى وحالة عدائية جتاه اإلنسان، ال أهنا ساحة 
 بالء واختبار

تصف البي ة اإلجتماعية على أهنا غابة، يعيش اإلنسان فيها حالة عدم 
 انسجام مع الذات

استقالل /  10
با،، من خالل النظر إىل الظاهرة اإلنسانية بشكل تنكر ارتباج اإلنسان 

 مستقل
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 تنفي رثار التوكل يف احلياة الفردية واالجتماعية ارتباط

 

 

 دنيا / آخرة -1

مع املقوالت الدينية كانت خلفيته  احاس   اخاضت اهتمعات األوروبية إبان "عصر النهضة" صراع  
، تضخم السلطة هذا أدى إىل 1الصدام مع املؤسسة الدينية والسلطة الكبرية اليت كانت حتتازها رنذاك

نشوء احلروب الدينية على خلفيات سياسية ومذهبية، حروب أرهقت الفرد واهتمع األورويب ودفعت به 
األيديولوجي فكان املهرب املتاح رنذاك التخلي عن مضمون قتتال األهلي إىل البحث عن خمرج من اال

، وكان البديل هو يف التنظري للحياة 2الدين يف رؤيته الكونية ومنظومته التشريعية بالكامل وإن بالتدريج
األفضل يف األروقة األكادميية واملنتديات الفكرية واألدبية ويف هذا الرحم تكونت نطفة العلوم اإلنسانية 

ة، وبرزت "النزعة للمقاربة العلمية مما أدى إىل تغيري جذري يف النظرة الكلية واملفاهيم لدى البشر، احلدية
وبدأ التفكري العقالين والنقدي الكتساب املعرفة حيل حمل التفسريات التقليدية القائمة على أسف دينية 

عن املقوالت الدينية وأمهها  اولذلك حتركت العقول الباحةة عن احلل البديل بعيد   3يف شىت اهاالت"
تنكر وجود احلياة األخروية، فكان من خصائص السرديات والنظريات الناجتة عن هذا احلراك أهنا 

وهذا مشابه ملا حتيلنا إليه اآلية السابعة والةالثون من  اآلخرة ولذلك تغيب الغاية من حياة اإلنسان
ُعوِثنيَ ِإْن ِهَي ِإالا َحَياتَنا الد  }سورة املؤمنون  نتاج منظور إ، وهبذه اخللفية بدأ {نْاَيا ََنُوت َوحَنَْيا َوَما حَنُْن ِبَباْ

جتاه وهو جديد حلياة اإلنسان األورويب حمصور يف اإلطار الدنيوي املباشر، حيث حض أحد رواد هذا اال
لقطعي بالعقيدة وغست كونت على "إقامة ما ساه )دين اإلنسانية( الذي يقوم على امليل عن اإلميان اأ

 . 4جتماع النواة هلذا الدين اجلديد"إىل االرتكاز إىل املبادئ العلمية، وسيكون علم اال

بناء  عليه انصب املنظور البحةي والنصي الغريب حنو اهتمامات اإلنسان الدنيوية احلياتية 
الوجودية فيها،  واملعيشية وحىت النص الفلسفي على أنه إنسان يعيش يف هذه الدنيا، وتنحصر حركته

وبذلك يتموضع نطاق اجلهد والبصرية للمنشغل بالفكر الغريب يف هذا اإلطار، ويغفل عن الغاية من 
احلياة على هذه الساحة الدنيوية، وحيصل لديه انفصال بني الساحة الدنيوية واألخروية رغم إميانه هبا، 

يصبح للدنيا معايري وفهم خاص هبا قائم على ويفقد املعايري األخروية يف النظر إىل الشؤون الدنيوية، و 

                                                           
1 See: Israel, Jonathan / The Radical Enlightenment.  
2 See: Voegelin, Eric / Religion and The Rise of Modernity.  
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ستتار واحملدودية املادية إىل أساس انفصاهلا عن العامل املستقبلي األخروي الذي ينتقل بنا من حالة اال
إىل  انكشاف واإلطالق يف العامل اآلخر. االنشغال الدائم باملادة املعرفية الغربية يصبح داعي  حالة اال

، ألن النفف الدنيا املباشر وفقدان اإلحساس بالوجود األخروي الغييب تدرجيي  سيطرة اإلحساس بوجود ا
تغرق يف الغفلة من ناحيتني، األوىل على املستوى الزمين، أي االستغراق الواقعي لوقت طويل بالشؤون 

كرية الدنيوية، والةانية سيطرة احلسابات العقلية املباشرة على ميكانيزمات التفكري وتشبث العادات الف
 املباشرة واملادية بآليات التفكري والتأمل واختاذ القرارات. 

البي ة األكادميية والعلمية املعاصرة، سواء  يف دول العامل اإلسالمي أو خارجه ال فرق، بظروفها 
وضروراهتا واحلاجة إليها من قبل الفرد واهتمع وما أملته من ارتكاز شبه كامل إىل النص الغريب، وضعت 

د املنضوي يف نطاقها يف ظل النص الناتج عن تلك التحوالت التارخيية األوروبية والنصوص املتأثرة به، الفر 
ومل يلتفت الكةريون إىل أن من طبيعة هذه النصوص من حيث اإلطار والسياق أو املضمون املباشر أن 

رغم أن هذا التأثري و  تبعد اإلنسان عن اآلخرة بصرف فكره وعزيمته واهتمامه نحو األمور الدنيوية
لألفراد وحيصل بالتدريج ودون التفات إال أننا ينبغي أن نكون على معرفة وإدراك لطبيعة  ايتفاوت تبع  

فال نقع أسرى لتداعيات التاريخ  اوتطبيق   ،اونظر   ،اهذا االنتاج املعريف وبالتايل لكيفية التعامل معه فكر  
لتنظيم  ااألورويب، حبيث تصبح األولويات واالهتمامات وكيفية توزيع اجلهد والطاقة الفردية خاضع  

والفكرية املختلفة يف املنظومة األكادميية ذات املبىن الغريب، وتسيطر  ،واملعرفية ،املوضوعات البحةية
ي الدنيوي على اهلم الفكري، ويصبح تشكل الصورة العقلية عن منظومة القضايا احملددة يف الفكر املاد

باألبعاد اليت يرسها التشكل الةقايف للفرد املنشغل بالنص  االوجود اخلارجي ومساحة االنشغال به منوط  
جتماع أن يزودنا بالتنوير الذايت وتعميق والبحث الدنيوي، وكما يقول أنطوين غدنز "يستطيع علم اال

نا، وكلما ازدادات معرفتنا بالبواعث الكامنة وراء أفعالنا وبأساليب عمل اهتمع الذي نعيش فهمنا ألنفس
، وهكذا يتشارك البعد النفسي والعقلي والعملي االنشغايل 5فيه، تعززت مقدرتنا على التأثري يف مستقبلنا"

لب اجلامعي املسلم املتدين، أو حىت الطا ،أو الباحث ،يف حتديد اهلوية الفكرية والفلسفة الكونية للمةقف
بني معتقداته الدينية من جهة ونظرته إىل اإلنسان واهتمع من جهة  افيعيش يف احلد األدىن انفصام  

أخرى، تتجلى هذه املؤثرات السلبية يف عدد كبري من اهاالت العلمية األكادميية املختلصة بالعلوم 
قتصاد وكذلك ما يتعلق بالرتويج واال ،وعلم السياسة جتماع بفروعه املختلفة،اإلنسانية مةل علم اال

نتاج بديل هلا قبل إوالتسويق. وليف املطلوب هو اجتناب هذه العلوم واملعارف وال العكوف على 
اخلوض فيها، ولكن ميكن البدء خبطوات تأسيسية متيسرة ختفف من احتماالت وامكانية التأثري املعريف 

، ونقرتح هنا العمل على موضعة القضايا الدنيوية من اوأستاذ   اوباحة   اطالب  والفكري والروحي على املتلقي 
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القضايا األخروية على حنو التفصيل وباللغة املعاصرة اليت حتيط بالطروحات العلمية املتداولة تكون 
كن مرجعية حترس الرؤية الكونية الواقعية وتضع الدنيا واآلخرة يف رؤية تكاملية توحيدية، وبعد ذلك مي

عادة تشكيل عناوين االختصاصات العلمية وموضوعاهتا ِبا يسمح للرؤية الواقعية أن تأخذ مكاهنا إ
دون  الطبيعي يف املنهاج التعليمي، وميكن ِبوازاة ذلك رسم منهج أخالقي وتربوي للفرد يقف حائال  

تغاالت املختلفة باملساحة شحتديد الغاية األخروية من ذات اال اسيطرة املنظور الدنيوي املبتسر، وأخري  
 . اوعملي   االدنيوية فكري  

وكيفية إدارته بني املساحة ،وصرف اجلهد  ،لة التوجهأِبس اكبري    اهتمام  اأوىل النص املقدس 
الدنيوية واألخروية، ففي اآلية السابعة والسبعني من سورة القصص تأكيد على ضرورة وحدة الغاية 

اَر اآْلِخرَةَ }األخروية يف كل املساعي واملسارات اليت يسلكها الفرد  َواَل تَاْنَف  ۖ   َوابْاَتِغ ِفيَما رتَاَك اللاُه الدا
ناْ  ختزايل واملتحيز إىل الدنيا ، ويف سورة النساء اآلية الرابعة والتسعني ذم للتوجه اال{َياَنِصيَبَك ِمَن الد 

نْاَيا} ويف سورة الكهف يف ريتها الةامنة والعشرين دعوة لإلنصراف القليب  {تَاْبتَاُغوَن َعَرَض احْلََياِة الد 
َواَل تَاْعُد  ۖ  َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه  ُهم بِاْلَغَداةِ الاِذيَن يَْدُعوَن َرباا  َمعَ  َواْصربْ نَاْفَسكَ }والروحي عن الدنيا 

نْاَيا ُهْم تُرِيُد زِيَنَة احْلََياِة الد  َناَك َعناْ وتأيت اآلية املائتني من سورة البقرة يف غاية الوضوح يف لفت النظر  {َعياْ
نْاَيا يف  يااُقوُل َربااَنا رتَِنا نْ مَ  النااسِ  َفِمنَ }إىل اإلحنراف املتحيز إىل الدنيا رغم وجود اإلميان  َوَما َلُه  الد 

فهنا اإلنسان يدعوا ربه لكي يزيد من مكاسبه الدنيوية فهو إنسان يؤمن با،  {َخالق   ِمنْ  اآلِخرَةِ  يف 
وبقدرته وخياطبه ويدعوه لكنه منصرف اهلم إىل الدنيا بشكل حصري، وخنتم االشارة إىل النصوص 

يَا }التاسعة من املنافقون اليت تعظنا بضرورة عدم اإلنغماس بفكرنا وسلوكنا يف أمور الدنيا القررنية باآلية 
ِلكَ  َوَمْن يَاْفَعلْ  ۖ   أَيا َها الاِذيَن رَمُنوا اَل تُاْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َواَل أَْواَلدُُكْم َعْن ذِْكِر اللاهِ  فَُأولََِٰ َك ُهُم  ذََٰ

ببحوث قررنية تفصيلية ومتكاملة يف ما خيص ثنائية الدنيا واآلخرة وكذلك من . ميكن اخلروج {اخْلَاِسُرونَ 
هتمام والبحث يف للباب لال انصوص أهل العصمة عليهم السالم، إال أن ما أورد هنا ليف إال فتح  

 سياق توضيح معيارية هذه الةنائية والتوازن يف النظر والعمل بني الدنيا واآلخرة.

الكةري من العلماء الدينيني قد اشتغلو على قضية الزهد الفردي جتدر اإلشارة إىل أن 
جتماعي وأكدوا عليها، كما لفت رخرون إىل التوازن يف هذه الةنائية بني الدنيا واآلخرة، وهنا نورد واال

حيث يقول أن "هذه النشأة النازلة الدنيوية وإن كانت  اإلفاتة لإلمام اخلميين يف كتابه األربعون حدية  
صة بذاهتا وإهنا رخر مراتب الوجود، ولكن ملا كانت مهد تربية النفوس القدسية، ودار حتصيل ناق

املقامات العالية، ومزرعة اآلخرة، فإهنا من أحسن مشاهد الوجود وأعز النشآت، وهي املغنم األفضل 
وهرية، الطبيعية عند األولياء وأهل سلوك اآلخرة. ولوال هذه األمور امللكّية والتغيريات واحلركات اجل
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واإلرادية، ولوال أن يسلط الّله تعاىل على هذه النشأة التبّدالت والتصّرمات، ملا وصل أحد من ذوي 
 .6النفوس الناقصة إىل حد كماله املوعود ودار قراره وثباته، وحلصل النقص الكلي يف امللك وامللكوت"

 جسد / روح -2

جابات على األس لة األساسية يف احلياة إانقطعت حركة املعرفة الغربية عن النص الديين وما يقدمه من 
شتغال على دين اإلنسانية، تلك األس لة اليت تطرح بشكل فطري وعفوي يف الذهن البشري، وجرى اال
يلة ملعرفة حقيقة جديد يستند إىل ما تقدر عليه املالحظة الظاهرية كمصدر للمعرفة، وال ميلك الوس

كتفاء هبذا القدر بناء  على ضرورات الصراع اجلذري والتطرف يف العداء مع الكنيسة اإلنسان، وجرى اال 
حبيث أدى التدافع التارخيي التدرجيي بالتنويريني إىل رفض كل ما يعود إىل النص الكنسي كمرجعية، 

ج يف التطرف من املوقف جتاه الدين ويشرح جوناثان اسرائيل بدقة حركة الصراع هذه ويوضح التدر 
ستقطاب احلاد بني املؤسسة الدينية والنخب املناوئة هلا، والعوامل السياسية والفكرية اليت دفعت إىل اال

فلم يقرر أعداء الكنيسة وخصومها من البداية رفض كل املنظومة الفكرية الدينية بل كان لديهم 
الكلريوس احلاد دفع بالتدريج إىل هذا العداء املستحكم، مالحظات على بعض املقوالت ولكن رد فعل ا

ومن هذا املوقف احلاسم بدأ تشكل نظرة اختزالية للوجود اإلنساين تسكن إىل الظاهر وتركن إليه وترفض 
وإما مباشرة ، وأخذ اجلسد مكانة مقدسة يف الةقافة والسلوك  ااحلقيقة الروحية املعنوية وتنكرها إما عملي  

وسع يف كماك احتل السلوك الظاهري وتأمني احلاجات املعيشية الدنيوية املختلفة املساحة األالغربيني  
 مسارات البحث والتنظري. 

ال يلتفت إىل أن هذه  املتلقي املسلم املتدين واملؤمن الذي يستفيد من النتاج الفكري الغريب قد
، الةابتة نسان عن وجود روحه الثابتةتغيب اإل ،والمتغيرة ،باهتمامها بالقضايا المختلفةالنتاجات و

ختزالية حينما يرتك بارتباطها باملطلق البسيط، فيهمل اجلوانب اليت أمهلها الباحث الغريب ذي العقلية اال
جتماعية، فاالنشغال الذهين بالقضايا الظاهرية هذا النص املستورد يشكل منظوره للحياة الفردية واال

ى احلاجات اجلسدية والنفسانية الذاتية واملتطلبات الدنيوية املعاشية، الدنيوية، وانصباب الرتكيز عل
والظروف املتأتية من الصراع على تأمني هذه احلاجات، واإلغفال الكلي ملوقع احلاجات الفطرية والروحية 
يف سياق النص والبحث واملوضوعات، كل ذلك خيتصر الوجود اإلنساين ويقصره على اجلانب الظاهري 

لتفات إىل احلقيقة الفطرية والروحية الةابتة واألصلية املتناقضة مع ي، ويغّيب االنشغال والتوجه واالواجلسد
اخلصائص البنيوية للقضايا الظاهرية الدنيوية املشبعة باالختالف والتغري والتشابك واالضطراب الفوضى، 

معات الغربية وال تزال "إن األخالق ويشري أنطوين غدنز، من وجهة نظره، إىل هذه احلالة اليت اعرتت اهت
التقليدية اليت كان ينطوي عليها الدين واليت كانت تقوم ِبهمة الضبط وتقدم املعايري سرعان ما تبدأ 

                                                           
 / احلدًث السادس.  اي ،، ح ا / هل / ار حبعوح يدً   اخل  6
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كبرية من األفراد يف اهتمعات احلديةة   ابالتفكك مع البدء بالتنمية اإلجتماعية احلديةة، مما يدفع أعداد  
 . 7مية ال معىن هلا وال داللة"إىل اإلحساس بأن حياهتم اليو 

حياة اإلنسان املؤمن با، حياة مطم نة وزاخرة بالروح املعنوية وتنطوي على استقرار عقلي 
وروحي بغض النظر عن الظروف واملتغريات، وتقدم لنا حادثة كربالء النموذج األرقى لذلك، لكن إذا 
 أصبحت احلياة الظاهرية هي كل ما يفكر به ويشغل عقله وقلبه وأحاسيسه فسيقع يف حالة من

اإلضطراب والفوضى الباطنية، وستغيب عنه احلياة احلقيقية اليت تنبع من صرف اإلهتمام حنو العامل 
الروحاين، الذي هو حقيقة اإلنسان وأصل وجوده كما تبني لنا اآليات الةامنة والتاسعة والعشرون من 

فَِإَذا َسوايْاُتُه *  ََحَإ  ماْسُنون   مِّنْ  َصْلَصال   مِّن َوِإْذ قَاَل َرب َك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ َخاِلٌق َبَشر ا}سورة احلجر 
فالنفخة اإلهلية الروحية هي حياة هذا الصلصال والطني،  {َونَاَفْخُت ِفيِه ِمن ر وِحي فَاَقُعوا َلُه َساِجِدينَ 

ألدىن ويوضح اإلمام اخلميين ببعض التفصيل هذه الةنائية بقوله "اعلم أن مقام النفف األول ومنزهلا ا
واألسفل، هو منزل امللك والظاهر وعاملهما. ويف هذا املقام تتألق األشعة واألنوار الغيبية يف هذا اجلسد 
املادي واهليكل الظاهري، ومتنحه احلياة العرضية، وجتهز فيه اجليوش، فتكون ساحة معركة النفف 

ألقاليم امللكية السبعة وهي: وجهادها نفف هذا اجلسد، وجنودها هي قواها الظاهرية اليت وجدت يف ا
 .8)األذن والعني واللسان والبطن والفرج واليد والرجل( "

أما النص الذي جاء به "الدين اجلديد" كما يقول أوغست كونت فقد قدم مقاربات مغايرة 
 باهتمامها بقضايا المعيشة الحياتية الدنيا تغفل اإلنسان عن وجودهوبعيدة كل البعد، ومن رثارها أهنا 

فقد أدخلت البشرية يف مسرح عبةي شديد االضطراب،  االشفاف الذي يدرك نفسه بنفسه حضوري  
نْيا َأْكبَاُر مَهاه، َجَعَل اللاُه الَفْقر "وهذا مصداق قول اإلمام الصادق عليه السالم  َمْن َأْصَبَح وأَْمسى َوالد 

نْاَيا إاّل َما ُقِسَم َلُه َوَمْن َأْصَبَح َوأْمَسى َواآلِخرُة َأْكبَاُر مَهاه، َجَعَل اللاُه بَانْيَ َعينَاْيِه َوَشتاَت أَْمرَُه وملَْ يَاَنْل ِمَن ال د 
، ولذلك تنتشر األمراض الروحية ويشيع استعمال األدوية العصبية 9"الِغىَن يف قَاْلِبِه َوََجََع َلُه أَْمَرهُ 

ادي املبتدع راحة الروح وقدمت راحة ، حيث سلبت منظومة الدين امل10واملهدئات واألقراص املنومة
اجلسد، وإن العودة إىل نصوص هذا الدين كمرجعية للفكر والعمل له رثار نسبية على اإلنسان املؤمن، 
وإن كانت لن تصل إىل مستوى التأثري السليب الذي غرقت فيه الشعوب اليت ختلت عن روحها، إال أهنا 

إذا مل يلتفت إىل املنطق  امنفصم   اقية وجتعل منه هجين  هتمام باحلياة احلقيحتجب اإلنسان عن اال
ختزايل الذي متليه، حيث أن متحور اهلم الفكري والعملي للمتخصص يف القضايا الدنيوية حول اال

                                                           
 .65غدنز، أ نطوين / عمل الإجامتع / املنظمة العربية للرتمجة / ص  7
 / احلدًث ار  ل.  ااخلي ،، ح ا / هل / ار حبعوح يدً    8
 .15أ صول الاكيف، اجملدل ال اين، كتاب الإمياح  الكفر، ابب حب ادلنيا، ا   9

يل طبيب أ عصاب لبناين ًعمل يف فرنسا احصائية تفيد بأ ح س تني ابملائة من الراشدين هناك ًتنا لوح املهدئات  نس بة أ كرب من ذكل تت  10  نا ل ار قراص املنومة. نقل اإ
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القضايا الظاهرية، وتسخري العقل لقراءة وحتليل الساحة احلياتية، و إمهال البعد الروحي واملعنوي الذايت 
يتحول إىل جدلية تبدأ من خالل توجيه الذهن، مث تنظيم الوقت، مث توزيع اجلهد، والباطين، والذي 

وحتديد االنشغال الرئيسي على املستوى الفكري، كل ذلك جيعل من الروح قضية غري ذات أمهية، ما 
ل، يستبطن غياهبا وعدم وجودها من الناحية العملية واحلضورية، ويغلي مفاعيلها وتأثريها يف الفكر والعم

من إلغاء مفاعيلها يف النظر الفكري الذي ميكن أن يسوق إىل غياهبا النسيب املتفاوت يف السلوك،  بدء  
إذا كانت تلك العلوم والنصوص هي اليت متلي َنط احلياة  اوتنامي ذلك الغياب مع تقدم الزمن. خصوص  

لفرد واهتمع الذي يتم توجيهه روحية وسلوكية على ا اجتماعي وغاياته فترتك رثار  أو كيفيات العمل اال
ختزالية، فهي دين كامل األوصاف فيه الرؤية الكونية كما فيه التشريع وإدارته من خالل النظريات اال

وعها قتصادية أو علوم النفف واملوارد البشرية على تنوع فر والفقه التفصيلي، كما نرى يف العلوم اال
 وجماالهتا ونظرياهتا. 

شكال املعريف والتخفيف من مؤثراته الروحية والفكرية والسلوكية حيتاج إىل حل أو تذليل هذا اإل
عتبار ملا قدمه الوحي على صعيد عالقة اجلسد بالروح وبالتايل عالقة األصل احلي بالبعد املادي إعادة اال

ظاهري الرتايب من املنظار التكويين والتشريعي، واالشتغال على استنباج العلة واحلكمة من الوجود ال
هتمام بالبعد الظاهري للفرد وخصائصه وتأثريه على التطور الروحاين ومعرفة الشروج الالزمة لتحول اال

إىل تطور الروح وحيويتها وَنوها، ومن جانب رخر دراسة اإلشكال الروحاين يف اهتمعات  واهتمع سبيال  
جتماعية وتشريح األوب ة النفسية واالاملادية اليت خضعت للفكر املادي املتضمن يف العلوم اإلنسانية 

ختزايل من خالل األرقام والشواهد املباشرة لكي يتضح الناتج احلضاري النهائي املتأتية من هذا العقل اال
 هلذا العقل. 

 اإلنسان / اهلل -3

إىل الصراعات السياسية اليت عززت التطرف جتاه الكنيسة يف أوروبا كان مثة متغريات اجتماعية  امضاف  
رتباج باملؤسسة الدينية ما سهل تقبل العامة للفكر امهت يف ابتعاد اجلمهور العام عن الدين واالس

من هذه املتغريات  اختزالية اليت مهدت للعلوم اإلنسانية املادية، ويصف عزمي بشارة جانب  والةقافة اال
الكربى حيث "انتشرت كما يبدو يف منتصف القرن التاسع عشر حالة من عدم املباالة الدينية يف 
أوساج العمال والفقراء مع اهلجرة من الريف إىل املدينة، ونشوء أحزمة الفقر حول املدن وأحياء الطبقة 

كنيسة من متابعة التنقالت واحلراكات أو العاملة، وال سيما يف ممارسة الفروض الدينية. ومل تتمكن ال
عن الذروة يف الالمباالة وإقصاء  ا، وعرب نيتشه الحق  11نتقاالت السكانية الكربى مع نشوء الصناعة"اال

                                                           
 . 693/ ص  1بشاحة، عزيم / ادلين  العلامنية يف س ياق اتحخيي / املركز العريب لل حباث  دحاسة الس ياسات / ج  11



9 
 

ليقدم البديل يف اإلنسان شبه املطلق  12املتعايل املطلق عن الفكر واحلياة يف مقولته املعروفة "ا، قد مات"
يف العقول  ا، فكان هلذه الطروحات املتطرفة مكان  ا شرعت للتجربة النازية الحق  ونظرية السوبرمان، اليت

والقلوب بعد أن اكتسحت احلياة املادية ومساعي اإلنسان للسيطرة على الكون واهتمع كل البعد 
ا ما من سطوة املعرفة، وهذ االروحي املتعايل، وأنزلت اإلنسان املتفوق يف منزلة اإلله املتحكم مستفيد  

 أدخل العامل املادي يف حروب راح ضحيتها عشرات املاليني. 

النظريات والعلوم اإلنسانية املختلفة أنتجت يف ظل هذه املناخات والظروف والةقافة العامة اليت 
على  امتحور مهها على سد الفراغ الذي تركته املؤسسة الدينية بعد إقصائها، فنشأ تطرف فكري رد  

تنظر إلى اإلنسان على ملقوالت اليت أفرزها هذا التطرف كان من أهم خصائصها أهنا التطرف الديين، وا
 احيث متحور اهتمامها حول اإلنسان فرد   أنه محور الوجود وبالتالي تنكر فطرة التوجه إلى اهلل،

يفية هتمام باإلنسان، وك، على اعتبار أنه حمور الوجود، وينصب كل سياق التفكري والبحث يف االاوجمتمع  
حتسني ظروف حياته الدنيوية، وبذلك يتم إغفال الفطرة اليت تدرك أن ا، هو احملور وهو املوجود بذاته، 

 حبيث يقع على عاتقه حتمل مسؤولية وجوده وحتديد طبيعة هذا الوجود وتعطي لإلنسان الفرد استقالال  
مي فينبغي أن يتمحور اهتمام وفهمه، كل حبسب جتربته وما يصل إليه فكره. أما يف املنظار اإلسال

ولكن ضمن رؤية واقعية يكون ا، هو احملور فيها من حيث الوجود والغاية  اوجمتمع   ااإلنسان بنفسه فرد  
 والتشريع.

اعتربت الةقافة العامة األوروبية يف عصر الصراع مع الكنيسة أن ا، يقف يف مقابل اإلنسان، 
ضع الدين يف املواجهة املباشرة مع الفرد األورويب، وقد كان هلذا يلغيه ويكتسح أبعاده املختلفة، لقد و 

هذه النقطة "إّن  االصراع املتطرف أن ينتج شخصيات مةل نيتشه، ويقول باتريك ماسرتسون موضح  
االحلاد يف عصرنا، بتعبريه النظري الفلسفي، يتألف بصورة  رئيسية  من تأكيد استحالة تواجد املوجود 

يستلزُم بالضرورة ختفيض قيمة املوجود  امطلق   ا. يُعترب أّن إثبات كون ا، موجود  اق مع  احملدود واملطل
، ويف هذا املناخ الفكري جاءت النظريات واألفكار 13احملدود، وباألخص جتريد االنسان من االنسانية"

الوجود تسعى لتحويل اإلنسان إلى إله من خالل المعرفة بكل تفاصيل يف العلوم اإلنسانية وهي 
. مت استبدال سلطة الكنيسة بسلطة عمالنية تتوسل اوالسعي للسيطرة عليه واعتبار ذلك ممكن  

األدوات والقدرة، حيث يقدم النص املعريف يف العلوم اإلنسانية مقاربة سلطوية للتحكم باإلنسان اآلخر 
أو القائم  ،أو املتحكم ،وتوجيهه وتشكيل الظروف والبي ة احمليطة به خلدمة غايات اإلنسان املستكرب

مقام السلطة يف اهتمع الدويل أو احمللي، وتعترب أن السيطرة أمر نسيب لكنه ممكن، فتشبع الذهن ِبنهجية 

                                                           
12 Nietzsche, Friedrich / The Gay Science / Cambridge University Press / 2001 / p 108. 
13 Masterson, Patrick / Atheism and Alienation / Penguin Books / 1973 / p  
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تفكري توجهه حنو العمل لتحقيق تلك السيطرة كهدف حبد ذاهتا، وهي بذلك تقدم اخللفية املناسبة 
اإلنسان حيق له أن ميارس السلطة ولكن ليف بشكل  لتعميق نظرة استقالل اإلنسان وحموريته يف الكون.

مستقل وليف كغاية حبد ذاهتا وليف من خالل القوة بل من خالل الشريعة والرَحة، وليف لغاية حتول 
اإلنسان املقتدر إىل موقع احملورية الكونية والقطبية الوجودية، وهذا ما تشري إليه اآلية الةامنة والسبعني من 

 اتوضح حالة احنراف قارون الفرعون االقتصادي "قال إَنا أوتيته على علم عندي" رد   سورة القصص اليت
على نصيحة املؤمنني له بابتغاء الدار اآلخرة فيما ميتلك من الدنيا، لكنه اعترب أن القدرة وامللكية 

ة. يشري الوحي اإلهلي والسلطة اليت حيتازها ناش ة من العلم واملعرفة الذاتية، فأنكر القدرة والقيومية اإلهلي
إىل التدخل يف اجلزئيات والتصرف يف العقول واألفهام يف اآلية السادسة والسبعني من سورية يوسف 

َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسَف َما َكاَن  ِوَعاِء َأِخيهِ  ِمنْ  فَاَبَدَأ بَِأْوِعَيِتِهْم قَاْبَل ِوَعاِء َأِخيِه مُثا اْسَتْخَرَجَها}
ففي الشؤون التفصيلية مثة ظهور للقدرة اإلهلية، أو يف  {يف ِديِن اْلَمِلِك ِإال َأْن َيَشاَء اللاهُ  هُ َأَخا لَِيْأُخذَ 

َوَأْصَبَح فُاَؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغ ا ِإْن َكاَدْت }احلديث عن أم موسى يف اآلية العاشرة من سورة القصص 
فالربط اإلهلي منعها من البوح والكالم، وهناك  {ا لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ َرَبْطَنا َعَلى قَاْلِبهَ  َأنْ  بِِه َلْوال لَُتْبِدي

 للحديث يف هذا الباب.  امن اآليات الواضحة واليت تفتح الباب واسع   اعدد كبري جد  

وعلم  ،جند هذا الفصل احلاد والتام بني الوجود اإلنساين واإلهلي يف نظريات علم النفف
 ،واحلرب النفسية ،والتأثري ،واإلقناع ،وجماالت اإلعالم ،ونظريات السلطة والدبلوماسية ،اإلجتماع
والتوجيه اإلداري كأمةلة، وميكن العمل على ختفيف حدة هذا الفصل وكبح تأثري تطرف  ،والتسويق
حتدد تقدمي رؤية للعلوم وموضوعاهتا ختزايل الكامن خلفه من خالل مسارات متفاوتة، منها الفكر اال

موقعها من املعرفة الروحية واإلسالمية، وكذلك حنتاج إىل ثقافة كافية حول نطاق الوجود اإلنساين يف 
إىل فهم فلسفة وغاية إعطاء اإلنسان القدرة واملعرفة باإلنسان اآلخر،  امقابل الوجود اإلهلي، مضاف  

هاج العلمي الفردي أو حىت وتضمني هذه املسائل إىل جانب مسألة فلسفة اخلالفة اإلهلية يف املن
 األكادميي. 

عاجل العلماء اإلسالميون هذه القضية من زوايا متعددة فلسفية أو كالمية أو أخالقية، وقد 
تصال اإلنساين باملطلق حتت عناوين خمتلفة منها مفهوم التوكل أشاروا يف املستوى السلوكي إىل مراتب اال

عتقاد العقلي إىل اليقني القليب، ونستفيد هنا قي من مستوى االعتماد على القدرة اإلهلية، الذي يرتواال
من كالم لإلمام اخلميين كذلك لإلضاءة على وجهة نظر ترى يف هذه الةنائية التماسك والرتابط بشدة 

 أن يعرفون اعموم   املوّحدون" :تزايل، فيقول يف شرح حديث التوكلوعمق بعكف ما يتومهه العقل االخ
 وال حمدود، تصرفه بأنّ  ويرون األشياء، وعناصر ر،ھاجلوا وكّليات األمور، مبادئ خالق وھ احلق تعاىل

ر: يقولون تارة مھترا فهؤالء  .بإحاطته بالربوبية يقولون  شيء، كل يف املتصرف وهو حق؟ األمور مقدِّ
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 وال ،اإميان   وال ،اعلم   ال املقام، ذاھ أصحاب ليسوا مھولكن .بإرادته املقدسة إالّ  يكون كائن يف فما
 بل ا، بربوبية كامل علم مھل ليف  مھمن أننا رھوالظا  الناس من الفريق ذاھ إن .اوجدان   وال ،شهود ا
 مقام هلم وليف ،ظاهرة وأسباب لعلل   وسلطنته احلق ربوبية عنهم حيث حجبت ،اناقص   توحيدهم يكون
 على يعتمدون ال الدنيوية، األمور يف فإهنم ،هلذا  .وادعاء   الفظ   إال عليه كالمنا يدور ما وهو التوكل

 ما وإذا .الكونية واملؤثرات الظاهرية باألسباب إال وال يتشبةون األشكال، من شكل بأيّ  سبحانه، احلق
 أو التقليد، باب من فذلك رجاء، منه رجوا أو منه حاجة، وطلبوا تعاىل احلق إىل توجهوا أن اأحيان   اتفق
 احلال هذه ويف .الفائدة فيه رِبا حيتملون بل ،عليهم اضرر   ذلك يف يرون ال أنه ل االحتياج، باب من

 ا، عن اكلي   غفلوا ،ألهوائهمومطابقة  مالئمة الظاهرة األسباب رأوا إذا لكنهمو  .التوكل رائحة توجد
 بل صحيحة، العمل والتكسب، مع يتناىف ال التوكل بأن القائلة املقولة إن .لألمور تصريفه وعن تعاىل
 واعتبار األسباب لألمور وتصريفه احلق ربوبية عن االحتجاب ولكن وللنقل، للربهان مطابقةھي 

نفصال أو ، والالفت هنا أن اإلنسان املسلم املتدين قد يقع يف إشكالية اال14والتوكل" يتناىف مستقلة،
إمكانيات التأثري السليب الكامنة يف  نعزال عن القدرة اإلهلية، وغاية ما نرمي إليه هنا هو اإلشارة إىلاال

ختزايل، الذي قد مينع الفرد من اخلروج من هذه الشبهة والعودة إىل النظرة الواقعية. اإلمام تراث الفكر اال
 ايشري إىل أغلب املوحدين ال يلتفتون إىل هذه املسألة، وهذا ما جيعل تأثري الفكر االختزايل أشد نظر  

بني كةري من املوحدين ويف الةقافة العامة للمجتمع اإلسالمي،  اج با، عملي  لعدم وجود ثقافة اإلرتبا
جتماعي من خالل اكتساب املعارف وكذلك يلقي باملسؤولية بشكل أشد على من يتطلع إىل العمل اال

 اإلنسانية على مقاعد أهل االختزال، ألنه سيتحمل مسؤولية ذاته ومسؤولية اآلخرين كذلك. 

 اءالبقاء / الفن -4

عرتاف بوجود ا، يف : ما الذي يسلخ اإلنسان من ذاته، هل هو االيطرح ماسرتسون السؤال التايل
؟ وقد أجابت السرديات األنسنية التاريخ وقمعه يف الوعيالتاريخ ويف وعي اإلنسان، أو طمسه من 

تكمن يف اإلثنينية والقطيعة بني ا، واإلنسان، فيما يقدم لنا  ابالتمسك باإلحتمال األول، فاملشكلة دوم  
الوحي صورة عن الوشيجة واللحمة اليت تشكل هذه العالقة بني ا، وروح اإلنسان اليت هي نفخة منه 

ىل أصله ء اإلنسان يف ا، ورجعته إليه إسبحانه وتعاىل، وحتدث العرفاء السالكون والعباد الزهاد عن فنا
كمقام رفيع يناله اإلنسان، وتتحقق بذلك الطمأنينة الوجودية بعد انكشاف احلجب املادية   ومنش ه

 والتعلقات الدنيوية. 

ختزالية قاربت هذه الةنائية من ثالثة زوايا، األوىل هي البقاء الدنيوي املؤقت، واألخرى النظرة اال
اب للمطلق، ويقارب هذه النظرة الكاتب البقاء لإلنسان يف مقابل الغي احمدودية حياة اإلنسان، وأخري  

                                                           
 / احلدًث ال الث عرش.  ااخلي ،، ح ا / هل / ار حبعوح يدً    14
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بني يديه أزمته  االقارئ بشكل مباشر وملقي   استيفن لوبري يف مقدمة كتابه عن فلسفة املوت، خماطب  
من املعىن بالنسبة  ا، سيكون فارغ  ا"افرتض أنك يف حلظة ما ستتوقف عن الوجود هنائي   :الوجودية الفردية

لك، أنت اآلين الذي يقرأ هذه الكلمات، القيام بتحضري خطط ملستقبلك.. عندما تنظر عادة  إىل 
.. هذا ما يدفعك إىل التحرك للخطط اليت متلكها للمستقبل حياتك القادمة، تتخيل نفسك حامال  

فضل بالنسبة لك يف املستقبل.. املباشر، القتطاع قسم من يومك املزدحم للقيام بأعمال جتعل األمور أ
سيأخذ كل هذا التخطيط واجلهد إىل النهاية، لن يكون مثة شيء  انعدام والتوقف عن كونك موجود  اال

يقاظه إ، حيكي الكاتب هنا وضع املتلقي الغريب املشبع بالةقافة املادية، وحياول 15يف احلياة للتطلع حنوه"
 نفعالية املتطرفة يف التعامل مع النص الديين. للتفكري فيما أوصلته إليه االجتاهات اال

هتمام بالشؤون احلياتية اآلنية للفرد ختزايل بكل قوة حنو االدفعت مصادر ومراجع الدين اال
يف  مستقبله الوجودي، وارتكزت على التشبث بالوجود اآلين املباشر، ما أحدث خلال   اوأغفلت كلي  

تنظر إلى اإلنسان بشكل ال وىل كانت هذه الطروحات واآلراء توازن النظرة إىل الزمن. يف الزاوية األ
وبشكل موهوم عرب اعطاء األولوية للزمن املتاح يف احلياة فوق األرض، وتوضح اآلية  مباشر على أنه باق  

وكذلك اآلية  {ْحَسُب َأنا َماَلُه َأْخَلَدهُ }حنراف املوهوم بشكل مقتضب الةالةة من سورة اهلمزة هذا اال
يف  {اخْلَاِلُدونَ  أَفَِإن مِّتا فَاُهمُ  ۖ   قَاْبِلَك اخْلُْلدَ  مِّن َوَما َجَعْلَنا لَِبَشر  }ابعة والةالثون من سورة األنبياء الر 

استنكار لوهم البقاء الذي يقع فيه كةري من أتباع الةقافة املادية، وتشري اآلية العشرون من سورة األعراف 
إىل أن من أول وسوسات الشيطان آلدم وزوجه كانت قضية اخللد والبقاء ملا هلا من قيمة يف النفف 

ِذِه الشاجَ }البشرية   {.اخْلَاِلِدينَ  ِمنَ  َتُكونَا أَوْ  رَِة ِإالا َأن َتُكونَا َمَلَكنْيِ َوقَاَل َما نَاَهاُكَما َرب ُكَما َعْن هََٰ

وبالنسبة لنا حنن املؤمنني بأن احلياة احلقيقية تبدأ بعد املوت والفناء عن هذه الدنيا، سواء  ِبوت 
اَر َوِإنا ا}اجلسد أو موت النفف وحياة القلب، كما تشري اآلية الرابعة والستني من سورة العنكبوت  لدا

فإن تركيز املعارف املادية يف القضايا اإلنسانية على املساحة  {اآلِخرََة هلََِي احْلَيَاَواُن َلْو َكانُوا يَاْعَلُمونَ 
احلياتية املعاشية بشكل حصري، يذهب بفكرنا إىل االبتعاد عن اإللتفات إىل حقيقة احلياة وميكن أن 

" دون السؤال عن اآلخرة اعلى أساس "كأنك تعيش أبد  يدفعنا هذا الرتكيز الالمتوازن إىل التصرف 
"، واملشكلة هنا ال تتعلق باالهتمام بالقضايا احلياتية بقدر ما اوإمهال العمل على أساس "أنك متوت غد  

تتعلق بالةقافة اليت توجه الفكر ومعايري التحليل واختاذ القرار والتدريب البعيد األمد على هذا األساس، 
جتاه الفكري والعادات الذهنية وحمتويات الذاكرة كلها موجهة حنو احلياة الدنيوية وكأهنا حبيث يصبح اال

 هتمامات. حياة أبدية ينبغي اإلهتمام هبا حبد ذاهتا وبشكل حصري أو بشكل يغلب سائر اال

                                                           
15 Luper, Steven / The Philosophy of Death / Cambridge University Press / 2009 / p 13.  
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شار إليها أختزايل يف معضلة مل يعرف الطريق إىل حلها، وقد من زاوية أخرى وقع العقل اال
قد  تنظر إلى فناء اإلنسان بشكل ال مباشر على أنه نهايتهلوبر، فمنتجات هذا العقل اليت ستيفن 

أخذت اإلنسان املتأثر هبا إىل متاهة ال خمرج منها، ودفعته إىل النظرة العبةية والفوضى يف بعض األحيان، 
توقع، كما تعرض اآلية أو العمل الحتياز كل ما أمكنه يف هذه الفرصة الزمنية املتاحة اليت هي عمره امل

ْهُر َوَما }الرابعة والعشرون من سورة اجلاثية  نْاَيا ََنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُاْهِلُكَنا ِإال الدا َوقَاُلوا َما ِهَي ِإال َحَياتُاَنا الد 
 . {ِعْلم  ِإْن ُهْم ِإال َيظُن ونَ  ِمنْ  هَلُْم ِبَذِلكَ 

هو عجزه عن اإلجابة على سؤال ما بعد املوت،  فمن القضايا املشهورة يف نقد الفكر املادي
وبذلك يناقض الفطرة اليت تطلب البقاء األبدي، وجيعل نطاق التفكري والطموح واآلمال حمصورة يف 
نطاق زمين حمدود، ما جيعل الذهن يتوجه حنو حتصيل الغايات واملطامح يف هذا النطاق مهما كان 

 . اواليت سنتناوهلا الحق   انظومة الرتبوية أيض  يف امل ابالغ   االةمن، وذلك يؤثر تأثري  

من التشبث باحلياة اآلنية والتمسك بالذاتيات املادية املباشرة  ايف املستوى الةالث وانطالق  
واألنانية الفردانية اليت تشكل حمور الةقافة الغربية، فإن هذه الطروحات األنسنية تسعى إىل بقاء اإلنسان 

ء يف ا،. ميكن لنا أن نتناول ثنائية البقاء والفناء من خالل هذا البعد كذلك الذي يف حني أن غايته الفنا
يتصل باملسار العبادي املفضي إىل سر التكوين وأصل احلب يف الوجود كما تفيد اآلية الةانية والسبعني 

مسني بعد املائة اآلية السادسة واخل، أو {أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بَاَلى َشِهْدنَا}بعد املائة من سورة األعراف 
ُهم م ِصيَبٌة قَاُلوْا ِإناا لِّلِه َوِإناا ِإلَْيِه رَاِجعونَ }من سورة البقرة  . أما املعرفة املادية باإلنسان {الاِذيَن ِإَذا َأَصابَاتاْ

منها بأقصى  ستفادةهتدف إىل تنمية قدراته واحلفاظ على وجوده يف هذه الفرصة الزمنية الضيقة لغاية اال
هتمام بالذات والذاتية ويصبح حمور التوجه والتفكري هي األنا، وبذلك تنقطع قدر ممكن، وبذلك ينمو اال

 الطريق الرجوع إىل ا،، واالرتباج والفناء يف وجوده احلقيقي، ومعرفة أن الوجود اإلنساين حمض تعلق.  

يف املراتب املتفاوتة يف النظر، وهو  الفكر اإلسالمي يقدم أطروحة شاملة حول البقاء والفناء
إىل اإلخبار الغييب والكشف احملمدي، لكن املستوى الرفيع  اجييب على األس لة اليت حتري البشرية مستند  

الذي نظر منه العارفون إىل هذه الةنائية ظل حمدود التداول يف املؤسسة العلمية الدينية، مع استةناء 
لباب على مصراعيه أمام التفسري الرمزي والسري املعريف الشهودي، وقد التيارات الصوفية اليت شرعت ا

لتباس الذي قد يقع فيه لتفات إىل هذه الزاوية وأكد على خطورة االأشار اإلمام اخلميين إىل أمهية اال
املؤمن املتدين حبيث ينكر مراتب يف طريق الرجوع إىل ا، سبحانه وتعاىل وهذا يشمل يف بعض احلاالت 

كار مقام الفناء يف ا، وذوبان املوجودات املمكنة يف الوجود الواجب، وكما يعرب يف بعض كلماته "لقد نإ
جاء األنبياء لكي ندرك أننا ال شيء" ويف كتاب سر الصالة يؤكد على خطورة هذا اإلنكار للمقامات 

األنانية ينكر غريه من ويوضح علته النفسانية "صاحب كل مقام ونشأة إن مل يرتجل من مركب العصبية و 
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. كما أن من مل يصل إىل املراتب اوحشو   املراتب، ويرى غري الذي هو متحقق به من بقية املقامات باطال  
وحيسب معارج أهل املعرفة ومدارجهم  اواملقامات اإلنسانية ومل خيرج من حجاب األنانية ينكرها أيض  

رتقاءات الروحية واملقامات الروحانية، وإن موانع اال تافهة وهذا من أكرب عوائق السري إىل ا،، وأعظم
النفف األمارة بواسطة حبها لنفسها ولزخارف الدنيا تبقى يف احلجاب الظلماين وتساعدها الوساوس 

. اإلنسان املؤمن وبشكل بدئي حيتاج للسعي والكدح واملواجهة مع 16"الشيطانية حىت ختلد إىل األرض
ستغراق يف املعارف ذات هذه املقامات وقد يقع يف شبهة اإلنكار، واال التعلقات واحلجب للوصول إىل

 ب يساهم يف زيادة صعوبات الطريق.ختزايل هو حجاب غليظ وصلاإلطار املادي اال

نلحظ التطرف والالتوازن جتاه هذه الةنائية املركزية يف حياتنا يف صنوف كةرية من اآلراء املطروحة 
يتفرع عنها من سبل لتوجيه احلياة الفردية واجلماعية مةل اإلطار الذي يطلع عليه يف العلوم اإلنسانية وما 

عنوان التدريب على احلياة أو مةل إدارة األعمال وحل املشكالت وما يتفرع عنها كةري، وكذلك اهاالت 
 النظرية مةل اإلنرتوبولوجيا والرتبية.

القيمة احلقيقية هلذه املعارف احلياتية من وجهة نظر  املقاربة املتوازنة يف هذا اهال حتتاج إىل تشخيص
شتغال باألمور الدنيوية احلياتية من املنظار الرتبوي األخالقي والروحي، البحث الوحي، ومعرفة غايات اال

شتغال املعريف يف نطاق املسؤوليات الدنيوية، وتأصيل مفهوم عن التوظيفات والفوائد األخروية من اال
  يف كل مراتبه ضمن املنهج الفردي واألكادميي. الرجوع إىل ا،

 المادة / المجرد  -5

جتاه الفكري املعادي للكنيسة كان املادة، مقابل اهرد والغييب وامللكويت الذي نظر إليه يف شعار اال
جتماعي السياسي الغريب على أنه سبب األزمة السياسية واحلروب، فتم رفع شعار نقيض، اإلطار اال
للخروج من االحرتاب األورويب، الذي أطل من النافذة يف  ان يكون هذا النقض والتناقض سبب  على أمل أ

 ، حربني قامتا بةقافة مادية حبتة. احربني عامليتني مل يرى التاريخ هلما نظري  

املوقف اإلسالمي يف هذا اهال معروف وأشار السيد الطباطبائي يف هذا السياق إىل طبيعة 
َواللاُه َغاِلٌب َعَلى }امليزان حيث يقول"قوله تعاىل: يف هذه الةنائية يف تفسريه املعروف بالعالقة بني طر 

. و كذا اآلية الةانية اليت أوردها أعين قوله تعاىل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها "إخل"، {أَْمرِهِ 
الباطل الذين مها معا كما يف احلق و ن على حنو التنازع  مسوقة لبيان بقاء احلق و زهوق الباطل سواء كا

املضادة كما يف احلق و زع، أو مل يكن على حنو التنازع و من سنخ املاديات و البقاء بينهما بنحو التنا
نعين به املوجود اهرد عن املادة، مقدم على املادة اديات واملعنويات فإن املعىن، و الباطل الذين مها بني امل
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الباطل معىن على الصورة من غري تنازع، وكما يف احلق و البقاء للفالتقدم و ري مغلوب يف حال أصال، غ
 -طه  {لِْلَحيِّ اْلَقي ومِ  َوَعَنِت اْلُوُجوهُ  }قد قال تعاىل:  لذين مها معا من سنخ املعنويات واهردات، ا

، و قال تعاىل: 116 -البقرة  {،الساَماَواِت َواأَلْرِض ُكلٌّ َلُه قَانُِتونَ  يف  َلُه َما}، و قال تعاىل: 111
 .17، فهو تعاىل، غالب على كل شيء، و هو الواحد القهار"42 -النجم  {ِإىَل َربَِّك اْلُمنتَاَهى َوَأنا }

اإلمام اخلميين من ناحيته كان له إشارة كذلك إىل مراتب العلوم وموضوعاهتا وقيمتها، ويؤكد 
بتكامل ونضج البعد اهرد يف اإلنسان، ويعطي للعلوم على أولوية تلك املسارات املعرفية اليت تعىن 

األخرى قيمة أدىن فأدىن : "العلوم اليت تقّوي العامل الروحاين، والعقل اهرد وتربيتهما فهي: العلم بالذات 
املقدس احلق جّل وعال، ومعرفة أوصافه اجلمالية واجلاللية، والعلم بالعوامل الغيبة اهردة مةل املالئكة 

نافهم من أعلى مراتب اجلربوت األعلى وامللكوت األعلى إىل هناية امللكوت السفلي واملالئكة وأص
األرضية وجنود احلق سبحانه. والعلم باألنبياء واألولياء ومقاماهتم ومدارجهم، والعلم بالكتب املنزلية، 

ة املوجودات إىل عامل الغيب، وكيفية نزول الوحي، وتنزل املالئكة والروح. والعلم بنشأة اآلخرة وكيفية عود
وحقيقة عامل الربزخ والقيامة، وتفاصيل ذلك.. والعلوم اليت تناج هبا تربية الظاهر وترويضه، علم الفقه 
ُدن ويتكفل بشرحها األنبياء مث األولياء عليهم 

ُ
ومبادئه، وعلم رداب املعاشرة وتدبري املنزل، وسياسة امل

ء واحملّدثني. والبد من معرفة كل واحد من هذه املراتب الةالث السالم مث علماء الظاهر من الفقها
اإلنسانية املذكورة مرتابطة بدرجة، تنعكف رثار كل مرتبة على املرتبة األخرى من دون فرق يف ذلك بني 

 .18األمور الكمالية، أو األمور القبيحة املعيبة"

جتاه املادي والتطور بني اال الصلة الدوافع نحو الماديةي يف كتابه وقد ناقش الشهيد مطهر 
لدى العلماء وغري العلماء على حد سواء، وال عالقة  االعلمي، واعترب أن اإلجتاه املادي موجود تارخيي  

رتباج الشرطي يف تعميم الةقافة املادية، فإن اال امؤثر   اللتطور العلمي بنشأته، وإن كان هذا األخري عنصر  
سون إىل أن الصدام بني بعض مفردات النص الديين املسيحي وبني بينهما ال دليل عليه. ويلفت ماسرت 

بعض النظريات العلمية، قد أفضى إىل القطيعة مع العامل اهرد برمته وأقصاه بشكل هنائي، واعترب البعض 
هذا اإلجناز على حساب النص الكنسي ذريعة لصرف النظر عن كل ما هو غري مادي، ونورد كالم 

يته كشهادة لباحث غريب على هذه التحوالت التارخيية "من املعرتف به من خالل ماسرتسون هنا ألمه
كنظرية -إلقاء نظرة دقيقة أنّه من غري املمكن إظهار كون أي  من األوتاد العظام للمفهوم الكوين اجلديد 

أ مع إثبات وكأهنا غري متوافقة من حيث املبد -مركزية الشمف أو قانون القصور الذايت أو قانون اجلاذبية
وجود ا،. بالرغم من ذلك, فإّن األفكار اليت قامت هذه النظريات باستبداهلا كانت مرتبطة بشكل وثيق 
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بإثبات وجود ا، وِبجموعة من املواضيع اإلهلية املتنوعة, فبدا لعديد من الناس أن سقوج هذه األفكار 
نظريات إحداث فهم  أكةر أصالة  ونقاء  عن من أن تسهل هذه ال يتجه إىل تقويض إثبات وجود ا، بدال  

الطبيعة اإلهلية.على حنو أدق، فإن املنهجية اإلحلادية للنظرة العلمية املعاصرة قد أقصت ببساطة  السؤال 
مييل حنو تعميم الالمباالة املنهجية جتاه ما هو إهلي  اذهني   اإطار   احول وجود ا، ولكنها قد أحدثت أيض  

. حنن ويف اطار الرؤية املعيارية اليت نركن إليها يف هذه 19عة اإلنسانية العلمية املطلقة"وحتويله إىل النز 
الوريقات ال نريد اإلجنرار حنو جدل كالمي مع الفلسفة املادية، فقد قامت استدالالت علمية وفلسفية 

إثبات احنرافها ووهنها، إسالمية كةرية بنقض األصول املعرفية والكالمية لتلك الفلسفة، وحنن لسنا بصدد 
وإَنا نريد الرتكيز على تسرب تلك الفلسفة يف اللغة غري املباشرة للعلوم اإلنسانية املختلفة، وميكن ملن يود 
اإلطالع بشكل تفصيلي العودة إىل الكتابات املختصة يف هذا اجلانب، وإشارة ماسرتسون هنا تفيد يف 

تشكل يف َحأة الصراع، اندفع  افكري   ايب األنواري، كان ميةل تيار  توكيد حقيقة أن "العلم"، يف التداول الغر 
 حنو تشكيل رؤية مسبقة ومشولية جتاه الدين. 

للوقوع على املوقف الغريب املباشر، نعود إىل موسوعة روتلدج للفلسفة اليت عرفت املادية كاجتاه 
العناصر واحلركات تتألف من املادة، فلسفي باآليت :"جمموعة من النظريات املرتابطة اليت تعترب أن كل 

القوى املادية أو العمليات الفيزيائية. كل األحداث واحلقائق قابلة للتفسري، مباشرة  أو بشكل مبدئي، من 
، وباملقابل ويف تعريف 20خالل مفاهيم اجلسد، األشياء املادية أو التحوالت واحلراكات الدينامية املادية"

هايل "السؤال الفلسفي املركزي حول القضايا اهردة هو : هل مثة قضايا القضايا اهردة يقول بوب 
ويعرض لآلراء املختلفة يف هذا اهال، ويف اهال اإلنساين اعترب الطبيب والفيلسوف جوليان  21جمردة؟"

يتحرك  اميكانيكي   االوجود اإلنساين جسم   1748يف كتابه "اإلنسان اآللة" الصادر عام  22دوالمرتي
 رة ذاتية وفسر احلركة الفكرية على أسف عصبية مادية. بقد

حتركت األحباث يف العلوم اإلنسانية الغربية إذن على خلفية مادية، وحاولت اإللتفاف على 
وجود العقل واللغة يف بعض األحيان ومل تنجح يف الوصول إىل تفسريات مقنعة، لكنها انضوت حتت 

هبا يف تكوين املعرفة عن الوجود اإلنساين، سنالحظ أهنا بطبيعة  شعار انكار اهردات، وحنن إذ نستعني
تصرف اإلهتمام عن القضايا المجردة العقلية والروحية وبالتالي تضعف قدرة اإلنسان على احلال 

، فانشغال الفكر بالواقع احليايت واملعاشي يستتبع إشباع املخيلة بالصور املادية، إدراكها واإليمان بها
ضاء الفكري حبدود تعزله عن اإلهتمام باألبعاد املتنوعة للموجود اإلنساين، كما ختلق َنطية وتأطري الف

                                                           
19 Masterson, Patrick / Atheism and Alienation / Penguin Books / 1973 / p 
20  Routledge Encyclopedia of Philosophy / Materialism. 
21 Routledge Encyclopedia of Philosophy / Abstratct objects. 
22  Julien de la Mettrie / L'Homme Machine. 



17 
 

اشتغال اجلانب اهرد من اإلنسان أي العقل ومن مث القلب باجلانب املادي املعاش منه، فيصبح اهرد 
ن األولوية للحياة من اخلطاب والتوجيه القررين الذي أراد أن تكو  اللمادي، على النقيض متام   امسخر  

األخروية بقيمة قصوى للبعد الروحي واملعنوي وقيمة دنيا للبعد املعاشي كما تشري ريات كةرية ومنها اآلية 
 حنن نرزقك والعاقبة للتقوى".  االةانية والةالثني بعد املائة من سورة طه "ال نسألك رزق  

ملفكر أو املةقف أو الباحث الغريب ذي انسداد باب املعنويات الروحانية العميقة واألصلية أمام ا
النزعة املادية الشمولية، دفعه بقوة حنو إجياد البديل، فكان الطريق إىل معرفة الذات هو العلوم الظاهرية، 
فغرق فيها كبديل لطريق التكامل املعنوي، وأصبحت هي خشبة اخلالص من التيه املعريف، ولذلك حنن 

 اعن المعرفة الحقيقية باإلنسان فرد   امعنوي   تقدم بديال  ارف اليت  نتعرض إلغراء أن تتحول هذه املع
إىل بديل يطغى على طريق التكامل الروحاين والسري األخالقي العبادي باملعرفة املباشرة  اومجتمع  

الظاهرية، ويغذي العقل مقابل تغذية القلب والروح، وحيصل من ذلك تغليب للمجرد العقلي على اهرد 
فيحصل شعور ومهي باالكتفاء لناحية احلاجات املعنوية اهردة، كما يعرب ميجيل فارياس يف الروحي، 

حبث له بعنوان )سيكولوجيا اإلحلاد( :"ميكن للعلم أن يقوم بدور العكاز السيكولوجي ألن يقدم قيمة 
تجرد، لذلك ويتأتى من ذلك إمهال البحث يف اجلانب الروحي والفطري احلقيقي لل 23ميتافيزقية مضافة"

نالحظ اإلنكباب الكبري على اإلنتاج الفكري والتلقي املعريف للذين فتح أمامهم باب املعارف العقلية، 
وقد نقع يف هذه الةغرة نتيجة اإلستغراق يف التلقي وكذلك البي ة األكادميية اليت جتعل التداول الفكري 

 . ايف النطاق الظاهرايت قسر   احمصور  

على القلب والروح عند  اواهاالت يف العلوم اإلنسانية اليت تشكل حجاب  بعض أهم املوارد 
اإلستغراق واإلستسالم هلا كرؤية للحياة والوجود نرى نظريات علم النفف ونظريات الرتبية وميادين 

ن اإلنرتبولوجيا املختلفة، واليت حنتاج يف معاشرتنا املعرفية األكادميية الطويلة مع نصوصها وكراريسها أ
نلتفت إىل ضرورة معرفة األصول والتطبيقات اليت جاء هبا الوحي واليت تتعلق بتشكيل ورعاية مراتب 
وجود اإلنسان بأَجعها، ومن ناحية أخرى ال بد من رعاية أرواحنا وقلوبنا وتغذيتها بالقدر املتوازن مع 

كي تبقى عني القلب قادرة على رؤية اجلرعات الةقيلة من الةقافة املادية اليت تنظمها املؤسسة األكادميية ل
 لألطر اإلختزالية أن تستبد به.  العامل اهرد فال يغفل العقل عنها وال يسمح

 الظواهر / التجليات -6

البحث عن بديل للنص الديين وما قدمه من اجابات حول اإلنسان ووجوده وغاية حياته قاد إىل اللجوء 
الطبيعة واملادة، فبحسب املنظر االختزايل أوغست كونت "كان للمنهج املتبع يف استقصاء املعرفة بشؤون 

                                                           
23 Farias, Miguel / The Psychology of Atheism / In : Oxford Handbook of Atheism / 2016 / p 396. 
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ينبغي على علم االجتماع أن يطبق املنهجيات العلمية الصارمة نفسها يف دراسة اهتمع، كما هو احلال 
وكذلك تبعه اآلخر اميل  24يف األساليب اليت تنهجها الفيزياء والكيمياء يف دراسة العامل الطبيعي"

رك كونت الرأي "بأن علينا دراسة احلياة اإلجتماعية بروح موضوعية مةلما يفعل العلماء دركهامي الذي شا
عند دراستهم للعامل الطبيعي، وكان املبدأ األول الذي وضعه لعلم اإلجتماع : فلندرس احلقائق والوقائع 

 . 25اإلجتماعية باعتبارها أشياء"

ما ينعكف يف النصوص اليت تتبىن هذا اإلجتاه مت تشييء اإلنسان يف النهاية حملاولة فهمه، وهذا 
عن أصله ومنشأ وجوده  االذي حدا اإلنسان يف مرتبته الوجودية الدنيا كشيء من األشياء، مقطوع  

واستمراريته، وحينما نستفيد من هذه النصوص يف سياق تعليمي يفرض علينا تبين األفكار واملقاربات 
الفهم والتحليل والعمل فإن ذلك يؤثر يف إدراكنا ألنفسنا الواردة فيها من خالل استخدامها يف 

تفصل الظواهر اإلنسانية عن الرؤية التوحيدية للكون ولآلخرين، وتغيب عنا حقيقة وجودنا، فهي 
، فال شك أن انغماس البحث يف الظاهرة اإلنسانية يف بعدها الظاهري، وإمهال احلقيقة وحقائق الوجود

"ال مؤثر يف الوجود إال ا،"، مؤسسة  على مقولة "ال جرب وال تفويض"، فتنظر التوحيدية اليت تقر بأن 
يف  امركزي   اومتغري   ارئيسي   إىل "البالء" على أنه مشكلة، وإىل "النعمة" على أهنا "ربح"، وبذلك تعزل عامال  

للنشاج  احمدد   اعملية التحليل وهو القرار اإلهلي. هذا االنشغال ضمن هذه احلدود املادية خيلق إطار  
الفكري، إطار مينعه من اإللتفات إىل هذا العامل واملتغري الرئيسي ودوره يف الظواهر واملتغريات، وجتعل 

 ستقلة ومنفصلة عن الوجود اإلهلي.العقل ينظر إىل الكون على أنه ساحة م

اإلذن ال تعتبر أن الظواهر اإلنسانية تتأثر بوكذلك ومن ناحية أخرى فإن هذه الكراريف 
، فهي تعاين من احنياز إىل جانب التفويض املطلق لإلنسان، وكف يد اإللهي واإلرادة والتأثير اإللهيين

التأثري اإلهلي عن الفرد واهتمع واحلياة، وإغفال وجود القدرة الواعية واهلادية واملرشدة اليت تؤثر يف قرارات 
وشاكلة معنوية تشرنق  افكري   اف األعمى خيلق نطاق  األفراد واهتمعات ومصائرهم ومساراهتم، هذا التطر 

العقل والقلب، حيث ينعكف التصور النظري للظاهرة اإلنسانية على التصور القليب للذات، وتصبح 
النظرة للحياة اإلنسانية نظرة سطحية ومادية، وتصبح حدود الفضاء الفكري حمروسة حراسة مشددة جتاه 

 إلهليني. إدراك ووعي اإلرادة والتأثري ا

جند هذا اإلحنراف يف الكةري من املقاربات الواردة يف أدبيات العلوم اإلنسانية الغربية سواء  يف 
فلسفة التاريخ أو النظريات اإلجتماعية مةل نظرية احلركة اإلجتماعية أو نظرية الفوضى وما شاهبها مما  

 اإلنسياق حنو الرؤية اإلختزالية من كةر وتعدد إىل ما ال هناية من رراء وأطروحات، وال بد لتفادي 
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إدراك مدى حمدودية القراءة الظاهراتية للواقع من الناحية اإلبستمولوجية حيث ترسم توقعات واحتماالت 
غري كاملة ومشوبة، فهم مدى عمق وحمورية مسألة اجلرب والتفويض، فهم السنن اإلجتماعية القررنية، 

البعض، وحتليل إشكالية موضع وزمان انطباق هذه السنن وكيفية  توضيح موقع السنن القررنية من بعضها
معرفة حصول شروج االنطباق، دمج هذه املكونات يف املنهج التعليمي والبحةي يف دراسة الظواهر، 

 وهناك جمال واسع إلدخال عناصر متنوعة يف هذا السياق الستكمال الرؤية الظاهرية اهتزأة. 

أكد الوحي املقدس على وجود بعد خفي يف الظواهر اليت حتصل يف اهتمع اإلنساين فال يبقى املرء 
يف عزلته الفردانية وفق هذه النظرة، كما توضح اآلية السابقة عشرة من سورة األنفال "فلم تقتلوهم ولكن 

سني بعد املائتني من سورة ا، قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن ا، رمى"، وكذلك اآلية الواحدة واخلم
بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن ا، ذو فضل على العاملني" وريات   ولوال دفع ا، الناس"البقرة 

كةرية يزخر هبا القررن الكرمي أكدت على ضرورة اإللتفات إىل البعد الغييب للظواهر اإلجتماعية. ولإلمام 
خطاباته إبان انتصار الةورة اإلسالمية املظفرة "نأمل  اخلميين إشارة لطيفة يف هذا السياق مرت يف أحد

أن يتحقق الوعد اإلهلي بإرادة املنة حبق املستضعفني عن قريب، وأن خترج يد احلق تعاىل املقتدرة من 
أكمام الشعوب املظلومة، ويتحقق التحول اإلهلي الذي وجد لدى الشعب اإليراين، لدى كافة امللل 

 . 26والنحل بإرادته تعاىل"

 الكثرة / الوحدة -7

واحدية وأحدية اخلالق وكةرة املخلوقات وتعدديتها قضية حمورية يف السري التكاملي لإلنسان يف طريق 
رجعته إىل أصله الروحي، فاحلياة الواقعية املباشرة ودار الدنيا تشغله بكةرة حاجاهتا وشؤوهنا وموضوعاهتا 

بني تلك الكةرات واإلنشغاالت وينسل منها رغم وجوده بينها، وتقلباهتا، فيما مير طريق العودة إىل املبدأ 
لكن حمورية التكامل املتعايل كهم مركزي حلياة املؤمن يسمح له بأن يضع كل انشغال وكل هم يف سياق 

، فيقصي ما يشغله 27انفرد به" اواحد   اواحد أوحد، كما يقول أمري املؤمنني "قد ختلى عن اهلموم إال مه  
خلق ألجله ويقدم ما خيدم ذاك اهلدف املقدس، الفرد واهتمع يعربان الطريق من  عن هدفه الذي

اإلستغراق يف املوجودات ومتطلباهتا إىل التوازن واهلدفية يف رؤية كلية منسجمة، يكون فيها لكل طبقات 
 اهتمع طريق تكامل وتقدم معريف وروحاين متعال. 
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لكيفية تساكن األحدية اإلهلية مع كةرة  ايون توضيح  قدم الفالسفة اإلهليون والعرفاء الروحان
املمكنات، من خالل مراتب الوجود الواحد، فالشمف تبعث النور على مراتب حبسب القرب والبعد، 
 واملخلوقات تتفاوت يف مرتبتها وبعدها ابتداء  من الرسول األعظم صلوات ا، عليه ورله األطهار وصوال  

ماء، وال شك بأن هذا املبحث العميق واللطيف مرجعه إىل اآليات والروايات إىل املاديات الصماء البك
عن أهل بيت العصمة سالم ا، عليهم كما أشار الفيلسوف الكبري صدر الدين الشريازي يف كتابه 
األسفار األربعة "الةابت بذاته املةبت لغريه املوصوف باألساء اإلهلية املنعوت بالنعوت الربانية املدعو 

 28بلسان األنبياء واألولياء اهلادي خلقه إىل ذاته أخرب بلساهنم أنه هبويته مع كل شيء ال ِبداخلة ومزاولة
وحبقيقته غري كل شيء ال ِبزايلة وإجياده لالشياء اختفاؤه فيها مع إظهاره إياها وإعدامه هلا يف القيامة 

وساهتا وجعلها متالشية كما قال )ملن امللك الكربى ظهوره بوحدته وقهره إياها بإزالة تعيناهتا وأسائها 
 . 29اليوم ، الواحد القهار( و )كل شيء هالك إال وجهه("

املدرسة املادية انصرفت كما أسلفنا إىل اإلنشغال بالدنيا وعامل الكةرة إىل حد فاق عدد 
ويف كل اختصاص  اإلختصاصات العلمية اآلالف الةمانية، دون أن يكون مثة رابط جيمعها يف رؤية كلية،

تكةر النظريات واآلراء واملقاربات وزوايا النظر، وناقش الباحث الفرنسي املعاصر باساراب نيكولسكو 
الفكرة اليت تقول بعدم وجود ضرورة ألي معيار كلي حيكم حركة التعرف  اهذه القضية بعمق، ناقد  

اليوم  ا"الروحانية كلمة فقدت قيمتها كلي   ذلك من نتاج تراجع املعنويات يف الزمن احلايل، اوالبحث، معترب  
.. يف فعل التواصل بيننا وبني الكون. مثة فقر روحي هائل اليوم على كوكبنا، يعرب عن نفسه من خالل 
اخلوف، العنف، الكراهية والدوغمائية.. بالنسبة للنسبيني الراديكاليني، بعد موت ا،، وموت اإلنسان، 

التوصل  ااية التاريخ )ورِبا، يف الغد، موت العلم وهناية الدين(، مل يعد ممكن  وانتهاء األيديولوجيات، وهن
، ومت حصر احلياة يف زاوية مادية ضيقة ووحيدة يف زمن احلداث وما بعدها فربأيه أن 30إىل رؤية كلية"

هو ِبا يراه، يشاهده، ويقيسه. وجماله الطبيعي  ا"اإلنسان اإلقتصادي هو وليد احلداثة، يؤمن حصر  
الدنيوي، لغته تنتمي إىل مرتبة وحيدة من مراتب الواقع، ميكن الوصول إليها من خالل العقل التحليلي، 

، ويف طرحه 31العلوم الرقيقة والكةيفة، والتكنولوجيا والنظريات واأليديولوجيات والرياضيات واملعلوماتية"
الوحدة، ولو من منظار منهجي  للعالج يقرتب من لغة الفلسفة اإلسالمية اليت تضع الكةرة يف ظل

ينسجم مع مقاربته "قناعيت العميقة هي أن تشكيلنا للعرب مناهجية هو ذو طابع توحيدي )ِبعىن توحيد 
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خمتلف املقاربات العرب مناهجية(، وهو متنوع كذلك يف الوقت عينه : تنطوي مقولة الوحدة يف التنوع 
 . 32ة"والتنوع من خالل الوحدة يف مفهوم العرب مناهجي

يشكل هذا التوجه لدى كاتب ومفكر فرنسي معاصر، انتقل من علم الفيزياء إىل اهلم الفلسفي 
من انتفاضة فكرية حمدودة النطاق تسعى للعةور على خمرج من األزمة املادية، غري أهنا ال  ا، جزء  امؤخر  

شكلة اإلختزالية القائمة تزال يف إطار السؤال مع قليل من اإلجابات، وأهم ما يف هذا احلراك وعي امل
اليوم، وهنا تتالقى مع كالم اإلمام اخلامن ي دام ظله يف كةري من تعبرياته يف هذا الشأن احلساس ومن 

"حذرُت فيما يتعلق بالعلوم اإلنسانية يف اجلامعات ونبهت اجلامعات واملسؤولني إىل أخطار ذلك قوله 
مع املسرية  الدارجة اليوم فيها مضامني تتعارض ماهويا هذه العلوم املسمومة ذاتيا. العلوم اإلنسانية 

 .33"رخر اإلسالمية والنظام اإلسالمي، وترتكز إىل رؤية عاملية أخرى، تطلق كالما رخر، وتتابع هدفا 

تغرق اإلنسان في عالم الكثرة والتغير وتضعف إمكانيات هذه املعارف والطروحات اليت 
عن  افحني يغرق العقل يف التفاصيل واجلزئيات يبتعد تدرجيي  ، العقل والتصور على رؤية الوحدة

اإلهتمام بالنظرة الكلية املتعالية املسيطرة على كل التفاصيل واجلزئيات، كما يصبح أسري اللحظات 
الزمنية املتغرية ويصبح الزمان هو أحد حدود النطاق الفكري املادي، ويصعب مع تنامي اإلهتمام 

ياتية وتشكل منهجية التفكري املالزمة حلركة الذهن اإلنتقال من عامل الكةرة املتغرية باألمور الدنيوية واحل
إىل عامل الوحدة الةابتة واإللتفات إىل حضور احملرك غري املتحرك وتغيب الرؤية الشاملة لصاحل التفصيل، 

يقع اإلمهال يف املرتبة ونقع يف حالة من اإلختزال املتطرف يف النظرة إىل مرتبة واحدة من مراتب الوجود و 
ال املقيد مع مساحة االنشغال الفكري األوسع يف اه امتناقض   االعليا ويصبح إدراك املطلق غري املقيد أمر  

 واملتشابك واملعقد. 

الحظنا هذه اإلشكالية يف أغلب املقاربات والنظريات يف العلوم اإلنسانية ذات اإلجتاه املادي، 
التوازن يف هذه الةنائية نظرية التشابك، نظريات النمو والرتبية، نظريات ومن أبرز جتليات انكسار 

العالقات العامة، ونظريات موازين القوى. يف الطريق حنو إعادة التوازن حنتاج إىل معرفة موقع الكةرة 
تب الوجود والتغري من النظرة الكلية للوجود، معرفة موقع املطلق غري املقيد من الكةرات املتغرية، معرفة مرا

  سياق اهلدف املعريف التوحيدي. وعالقتها ببعضها البعض، معرفة احلكمة من اإلشتغال الدنيوي يف

من اإلحنراف األخالقي  اقدر اإلمام اخلميين رضوان ا، عليه اآلثار املرتتبة على هذا اخللل بدء  
اطر الناَجة عن الركون إىل املعارف إىل املمارسات السلوكية ما يشري إىل أمهية اإللتفات إىل املخ وصوال  

اإلنسانية املادية والعقبات اليت تضعها يف طريق تكامل املؤمن : "أما الطائفة الةانية فهم ال يعرفون عن 
                                                           

 .152/ ص  2011/ صيف  23ز جدال ادلين  العمل / جمةل احملجة / العدد ابساحاب، نيكولسكو / العرب مناهية كإطاح مهنجي لتجا   32
 . 2010/  10/  21من خطاب بتاحخي  33



22 
 

لكانت معرفتهم ناقصة وإمياهنم غري تام، وحيث أن انتباههم إىل الكةرات  ا، وإذا علموا شي   ااحلق شي   
عن مسّبب األسباب، فظّلوا يسعون لكسب رضا املخلوق، وقد ينتهي  واألسباب الظاهرية قد أغفلهم

، بسخط وغضب ا، سبحانه: بأن يعلنوا موافقتهم اهبم األمر إىل شراء رضا املخلوق الضعيف جد  
ملعصية العصاة، أو يرتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الوقت املناسب لألمر باملعروف أو النهي 

أو يفتوا بالباطل، أو يدعموا من ليف بأهل للتأييد أو يكّذبوا َمْن ليف من شأنه الدجل عن املنكر، 
 .34والكذب"

 النفس الفطرة -8

اإلنسان الذي علم املالئكة األساء اإلهلية والذي لديه القابلية لنيل مرتبة اخلالفة اإلهلية والتخلق 
باألخالق الربانية مت إنكاره وحتييده، وحتويله إىل موضوع للبحث واإلختبار ألجل السيطرة عليه وتوجيهه 

ندما تتموضع كمعيار أحادي "عحبسب مصاحل املؤسسة املادية، وكل ذلك حتت شعار املوضوعية اليت 
للحقيقة، سيكون هلا نتيجة حتمية واحدة : حتويل الذات إىل موضوع. موت الذات هو الةمن الذي 

لإلستغالل من قبل اإلنسان اآلخر،  اندفعه يف موضوعية املعرفة. حيث أصبح الوجود اإلنساين موضوع  
للدراسات العلمية اليت تتوىل  اة، موضوع  لإلختبار من قبل األيديولوجيات اليت تدعي العلمي اموضوع  

تشريح، وإعادة تشكيله والسيطرة عليه. اإلنسان، اإلله أصبح اإلنسان، املوضوع، والنتيجة الوحيدة هلذا 
 .35املسار هي التدمري الذايت. اهزرتان العامليتان يف القرن العشرين هي انعكاس ملسار التدمري الذايت"

يف الوقت نفسه كوسيلة ملعرفة الذات واآلخر وتشكيل احلياة الفردية  املنهج األدايت هذا يعمل
واجلماعية ملن يتبىن مقوالته وأدواته، على أن خيتار الفرد ما يالئمه من رراء مطروحة يف حقل العلوم 

ق النفسية ويبين حياته املعنوية والسلوكية بناء  عليه، أما الفرد العادي فله إىل تشكيل معرفته بذاته طر 
 .36عمالنية ثالث : انطباعه عن ذاته، نظرة اهتمع إليه، األحالم واملطامح الفردية

ناقش علماء النفف منذ انطالقة هذا الفرع العلمي يف القرن التاسع عشر قضية أساسية هي 
، واعترب َجع كبري من الباحةني اإلختزاليني أن النفف واجلسد واحد وليف مثة 37جترد النفف اإلنسانية

رد للروح، فهي متوت ِبوت اجلسد، فاملساحة املعنوية اليت يقوم عليها حراك اإلنسان حنو العامل احلقيقي جت
، ناهيك عن إمكانية التشخيص والتوجيه امت إلغاؤها إىل حد كبري والنقاش يف أصل وجودها ال يزال قائم  

 لكيفية التعامل معها. 

 
                                                           

 / احلدًث احلادي  ال الثوح. ااخلي ،، ح ا / هل/ ار حبعوح يدً    34
 .148/ ص  2011/ صيف  23ابساحاب، نيكولسكو / العرب مناهية كإطاح مهنجي لتجا ز جدال ادلين  العمل / جمةل احملجة / العدد  35

36 Encyclopedia of Psychology / Gale Group / 2001 / p 566. 
طالع عىل  هجات النظر الإسالمية يف هذا املوضوع حاجع : الشريازي، صدح ادلين / ا 37  حلمكة املتعالية يف ار سفاح ار حبعة. لالإ
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باملقابل كان للوحي اإلهلي الوضوح واحلسم يف هذا املبحث كما تعرب اآلية الةالثون من سورة 
الروم "فطرة ا، اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق ا،" ويشري الشهيد مطهري يف كتاب الفطرة إىل أن 

ع تلك األمور اليت نعتربها ما "التعاليم اإلسالمية مبنية على القبول ِبجموعة من األمور الفطرية، وهي َجي
يف تكوين  إنسانية. ترى املعارف اإلسالمية أن هلذه القيم اإلنسانية أصوال   اوراء احليوانية ونعدها قيم  

اإلنسان، ولسوف نبني كيف أن األصالة اإلنسانية واملشاعر اإلنسانية ترتبط ِبا فطر عليه اإلنسان. إنه 
، 38 اإلنسان، أي أن ننكر وجود جذور هلذه القيم يف اإلنسان"لقول فارغ أال نعرتف بوجود فطرة يف

، حتت مقولة احلرية، لكي يبتدع الفرد واهتمع  الكن املقاربة املادية التشيي ية لإلنسان تركت الباب مفتوح  
 إىل تبديل خلق ا، واملةلية اجلنسية، فقد نسي اإلنسان ما يرتؤون من املقاربات وأَناج احلياة وصوال  

الغارق يف املادية اإلختزالية نفسه كما يقرب القررن الكرمي يف اآلية التاسعة عشرة من سورة احلشر "وال 
تكونوا كالذين نسوا ا، فأنساهم أنفسهم أول ك هم الفاسقون"، وباعتبار أن اآلراء واإلبتداعات اليت 

تفتقد لوجود أي شيء ثابت تجهل وجود الفطرة وبالتالي طرحت حتت مظلة العلوم اإلنسانية كانت 
 .في النفس البشرية

لتغرب اإلنسان عن ذاته وعن اآلخر ومت تفكيك العائلة  افأصبح تعدد اآلراء والنظريات سبب  
 د نفسه. وقبل ذلك تفكيك الفر 

مل تصل املقاربة الظاهراتية لإلنسان إىل إدراك حقيقة الوجود اإلنساين واحلاجة األصلية اليت 
ر احلاجات والغايات، واليت بتحقيقها حتل املشكالت املتعلقة باحلاجات األخرى، تتفرع منها سائ

وتنوعت النظريات اليت تفسر النفف اإلنسانية وتعرف أبعادها وجوانبها، ومل تعةر على تعريف ذات 
فف حلاالت الن االوجود النفساين، وبالتايل أصبحت هذه النظريات املتنوعة واملختلفة فيما بينها تصوير  

ومتغرياهتا وأعراضها دون أن تطال اجلوهر احلقيقي. ارتكزت على هذه النظريات رؤى تتعلق باحلياة 
اإلنسانية ككل وكيفية حتقيق غاية الوجود اإلنساين، ومن جهة أخرى ارتكزت إليها أدوات السيطرة 

فف اإلنسانية املرضية ، وكذلك املناهج املتعلقة حبل مشكالت الناوجمتمع   اوالتأثري على اإلنسان فرد  
 ريض غري معروف اجلوهر واهلوية. مل اواحلياتية فأعطت عالج  

تنكر وجود الفطرة وبالتالي تجهل طبيعة من ناحية أخرى فإن املقاربات املتكةرة والظاهراتية 
فغدا اإلنسان اههول اجلوهر هو ضحية عامِل النفف  اإلنسان )غايته، صفات الكمال لحقيقي..(

وموضوع للتحليل واملقاربات املتفاوتة الدقة واالكتمال، واملرتكزة إىل غموض يف تعريف الذات اإلنسانية، 
واليت ولدت مفاهيم وَناذج حتليل للموجود البشري تنطوي على أوهام وانطباعات اكتسبت الةقة من 

                                                           
 .  للمًزد : الزيدي، محمد تقي مصباا / معرفة النفس لبناهئا من جدًد.  كذكل : مطهري، مرتىض / الإنساح الاكمل / مؤسسة البع ة. 26مطهري، مرتىض / الفطرة / مؤسسة البع ة / ص  38
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ح اإلجتماعية اليت تعاين من أزمة روحية وجتهل حقيقة ذاهتا ويضعف التأثري خالل استقرائها للشرائ
 اهرية وتركيبها العقلي والنفسي. الروحاين يف سلوكياهتا الظ

وحنن بطبيعة احلال عندما نعتمد على تلك اآلراء اليت أنتجت يف تلك البي ة الةقافية والسلوكية 
لنفوس التائهة يف ظالم عامل املادية واملنقطعة عن عامل املعىن، فإننا نشكل وعينا بذواتنا على شاكلة تلك ا

وما يعترب ألكسيف كارل يف كتابه اإلنسان ذلك اههول، الذي يشري عنوانه إىل عمق اإلشكالية اليت وقع 
فيها الفكر املادي، فإن "جهلنا بأنفسنا يعود إىل املنحى الوجودي الذي كان عليه أسالفنا، وإىل تعقيد 

، فليف مثة مصدر وحياين يضيء املناطق اخلفية من هذا الكائن 39ائن اإلنساين، وإىل بنية عقولنا"الك
للتوجيه الذايت الروحاين الذي ميلكه املالئكة أو املادي الذي للحيوانات  االذي نزل إىل الدنيا فاقد  

 . 40ليستطيع اإلختيار بنفسه بني طريق اهلدى وسبيل الضالل

اف بالتأكيد يف نظريات العالج النفسي ويف جماالت ومقاربات التوجيه سنالحظ هذا اإلحنر 
اإلداري على اختالفها، حىت تلك اليت تستعمل القيم كأداة، ويف سرديات التدريب على احلياة وكذلك 

يف عناوين كةرية  ايف نظريات األخالق النسبية اليت تشكل مفتاح هدم الفرد والعائلة واهتمع، وأيض  
ال بد لنا من اإللتفات إىل خطورة هذه الةقافة اليت قد نلتفت يف البداية بشكل واع  الحنرافها أخرى، و 

واختزاهلا للوجود اإلنساين بأدىن مرتبة فيه، لكن بدون العقل النقدي املعياري وحضور املعايري بشكل دائم 
إىل تبين املنظور  افشي    اادية شي   يف الذهن، واملداومة على العودة للمرجعيات اإلسالمية ستأخذنا أمواج امل

للنجاح  االذي اكتسبناه بشكل منظم ومنضبط واضطررنا حلفظه يف ذاكرتنا واعتربنا نيلنا هلذه املعرفة سبب  
األكادميي واإلجتماعي وخضنا النقاشات متمسكن ِبقوالهتا ونعلمها لآلخرين كذلك. حنتاج يف هذه 

نائها على أساس الوحي وتوجيهات أهل العصمة، ومعرفة اإلنسان املواجهة الفكرية إىل إدراك للذات وب
الكامل والشخصيات اليت تربت يف كنفه وعلى يديه، وكذلك وهو األهم إعادة إحياء الرقابة املعنوية 
الذاتية على القلب والعقل واملخيلة بعد أن دفعنا اإلشتغال باملعرفة اهتزأة إىل إمهاهلا رِبا ونسياهنا، كي 

يف الوعي واإلدراك فال تستطيع املعارف االختزالية أن تغيبه عن  اوحاضر   اوطاهر   االبعد املعنوي حي   يبقى
 الذهن. 

  البيئة / اإلبتالء -9
وقع احملاربون للكنيسة باسم العلم يف مشكلة أساسية وهي الفراغ املعنوي والروحي الذي نشأ بفعل 

باحةون عديدون إىل مدى عمق هذه األزمة اليت نشبت يف تغييب اإلميان الديين عن احلياة وقد أشار 
حيث استعرض لألزمات النفسية  41مرحلة التحول، ومنهم كافني هاميان يف حبةه عن اإلحلاد املعاصر

                                                           
39  Carrel, Alexis / Man, The Unknown / Wilco Books / 1959 / p 14.  

 للمًزد : الريشهري، محمدي / فلسفة الويح  النبوة / داح احلدًث.  40
41 Hyman, Gavin/ Atheism in Modern History/ in: The Cambridge Companion to Atheism/ 2007/ P 27. 
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اليت سببها اهنيار املعتقدات اليت كانت تسري حياة الفرد واهتمع، وكذلك الكاتبة جينفري هاكت يف كتاهبا 
يتناول تلك احلقبة يف درس لآلثار اليت تركها التحول التارخيي حنو انكار الدين  )هناية الروح( الذي

، استخدمت جمموعة من 1871واإلميان، فا "يف زمن اجلمهورية الفرنسية الةالةة اليت تأسست عام 
خدام ، استاامللحدين ذوي االجتاه اليساري اإلنرتبولوجيا للمجادلة ضد الدين، ولغاية أكةر أمهية وإلفات  

شعائر هذا العلم احلديث للتعامل مع الضغوج النفسية والعزلة اليت تزامنت مع فقدان ا، واهتمع 
، ونلفت النظر أن استخدام الكاتبة ملفردة شعائر حييلنا إىل مسار تشكل الدين اجلديد الذي 42الكنسي"

 حتدث عنه اوغست كونت. 

ة اإلنسجام يف منظومة كونية وعقلية متناسقة، انتقل العقل اإلختزايل باإلنسان الغريب من حال
على األقل يف وعي األورويب رنذاك، إىل حالة من التعددية والفوضى وغياب املعايري والتبدل على 
املستوى الفكري، وإىل العزلة من الناحية النفسية والعملية مرتافقة مع السعي للتحكم بالنفف واملصري  

استبدال فكرة اإلرادة اإلهلية الفاعلة يف ما وراء الطبيعة بقواعد القوة  كما يشري ميجيل فارياس حيث "مت
هذا الصدع العنيد بني الكائن البشري والعامل جيعل من السيادة الذاتية ضرورة حاسة، عربت والضرورة، 

 احلركة الوجودية عن هذه الفكرة بوضوح شديد : ذاتية حركتنا تعين أننا متحررون من كل احملدوديات،
، ومل يبق أمامنا أي خيار سوى حكم أنفسنا بأنفسنا.. وهذا التحكم اويف نفف الوقت وحيدون متام  

الذايت فتح الباب أمام املنافسة الفردية، الرغبة يف السيطرة وتقدمي الذات على أهنا متمايزة عن سائر 
 . 43اإلنسانية"

العزلة، غياب الرؤية الكونية الشاملة اليت تفسر الوجود ومندرجاته الةابتة واملتحركة، السعي 
للسيطرة واملنافسة، عوامل سامهت يف تشكيل صورة سلبية عن احلياة والطبيعة واهتمع، ولذلك نالحظ 

صف البيئة على أنها تأن السرديات الوافدة من أكادمييات ومنتديات العلوم اإلنسانية الغربية املادية 
، فالنظرة الظاهراتية تصف الواقع فوضى وحالة عدائية تجاه اإلنسان، ال أنها ساحة بالء واختبار

الدنيوي على أنه فوضى ال غاية هلا، وجمموعة من املصادفات والتشابكات، وتصفها بعض النصوص 
بأهنا بي ة عدائية نتيجة التنافف اإلجتماعي أو املتغريات الطبيعية وتسارع الصراع اإلنساين، وتقارب تلك 

نسان حللها كغاية حبد ذاهتا، وال تنظر إىل البعد الرتبوي الظروف حتت عنوان املشكالت، اليت يسعى اإل
اإلهلي من هذه املشكالت اليت يتغري مفهومها إىل االبتالءات اليت هتدف إىل الرتقي والتكامل، بل تقدم 

 شرحها وتوضحيها للواقع لغرض التأسيف للمنافسة والنجاح جتاه اإلنسان اآلخر. 

                                                           
42 Hecht, Jennifer / The End of The Soul : Scientific Modernity, Atheism, and Anthropology in France / Colombia University Press  2003 / p 2. 
43 Farias, Miguel / The Psychology of Atheism / In: Oxford Handbook of Atheism / 2016 / p 396. 
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ملادية يف حتليل أسباب املشكلة على الظروف املادية الدنيوية تقتصر مقاربات العلوم اإلنسانية ا
وتغفل الواقع الكوين الذي تتضمنه النظرة الشمولية، فتقع يف اختزالية وضع احللول على أساس دنيوي 
مادي، وتغفل العامل املؤثر األكرب يف نزول وارتفاع البالءات. اإلطار االختزايل املتطرف هذا مينع املرء 

بة املشكالت يف حقيقتها وغاياهتا وأسباهبا وحلوهلا الواقعية، ويضعه يف حالة صراع مع البي ة من مقار 
تصف البيئة اإلجتماعية على أنها غابة، ، فهي 44اإلجتماعية والطبيعية وتنافف دنيوي مع اآلخرين

عل اإلنسان يشعر البي ة العدائية يف النظرة املادية جتيعيش اإلنسان فيها حالة عدم انسجام مع الذات. 
بغياب اإلنسجام مع الذات واحمليط الكوين، فيقع يف انفصام جتاه غاية احلياة والعمل والسعي وينظر إىل 
الزمن على أنه عدو، وبذلك ترتاجع إمكانية اخرتاقه لإلطار االختزايل املتطرف حنو الرؤية الكونية 

نسان القدمي يقول أنطوين غدنز أن "غياب احلرب الشمولية الواقعية، يف مقارنة مع احلياة البدائية واإل
من املنافسة يف تلك اهتمعات تذكرنا   وانعدام الالمساواة يف الةروة والقوة، والتأكيد على التعاون بدال  

 اكلها بأن العامل الذي خلقته احلضارة الصناعية احلديةة ال ميكن بأي حال من األحوال أن يكون مرادف  
 . 45ملفهوم التقدم"

وفق املنهج املادي، فإن اإلنسان خيرج من العبودية للظواهر والظروف والبي ة إىل حالة نسبية 
وحمدودة من السيطرة عليها، وتبقى هذه العناصر اإلجتماعية واحلياتية هي املوجود املتفوق واحلاكم حىت 

و املؤثر األكرب يف هذه عند السيطرة اهتزأة والنسبية لإلنسان على مساحة حمدودة منها. ولكن ا، ه
العناصر، والقادر على التغيري فيها لصاحل التكامل اإلنساين. أعطى الوحي اإلهلي مساحة كاملة هلذه 
القضية بتشعباهتا املختلفة، وهناك ريات عديدة تقدم التفسري الذي حيتاجه الفرد للتعامل مع الظروف 

عزال أو العدائية، ففي اآلية الةامنة واألربعني من سورة الفردية واإلجتماعية املختلفة دون الوقوع يف اإلن
"ولو شاء ا،  اعبةي   ااملائدة تأكيد على أن اإلختالف بني الناس وتعدد األمم له غاية متعالية وليف أمر  

جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف ما رتاكم فاستبقوا اخلريات"، وكذلك تأيت اآلية اخلامسة والستني 
ئة يف هذا السياق لتوضح الغاية من التعدد الطبقي اإلجتماعي "وهو الذي جعلكم خالئف بعد املا

األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم يف ما رتاكم"، ويف الصراع بني احلق والباطل أعطت 
إذ  حبد ذاته "وما رميت الغاية االقتتال، فهو ليف هدف   ااآلية السابعة عشرة من سورة األنفال توضيح  

 ".ارميت ولكن ا، رمى وليبلي املؤمنني منه بالء  حسن  

اآليات القررنية الكةرية اليت وصفت احلياة الدنيا بأهنا دار بالء، توضح واقع املسرح اإلنساين 
وفلسفة احلراك يف القبض والبسط يف أحوال الفرد واهتمع، ولكن النظرة اهتزأة واملباشرة إىل هذا املسرح 

                                                           
44 Farias, Miguel / The Psychology of Atheism / In: Oxford Handbook of Atheism / 2016 / p 396. 
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عنه، وبالتايل حنن عندما ننظر بالعني والعقل الغريب  ومغفال   و موجود خلف الكواليف مهمال  جعل ما ه
املادي إىل املسرح سنشاهد البي ة العدائية وعدم اإلنسجام يف كل ما حيصل من فوضى يف احلياة 

يهم الشخصية والعامة، وقد اشار اإلمام يف شرحه لبعض األحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة عل
 أن كما لإلنسان، امتحان ومنع وتوسعة عطاء السالم إىل هذا الوصف الواقعي، حيث نرى أن "كل

 الناس، لغربلة السماوية الكتب ونشر الرسل فإن بعث .اأيض   لالمتحان يكون وتكليف وهني أمر كل
 مھواختبار للناس املتعايل احلق ومعىن امتحان .العاصيني من واملطيعني السعداء، عن األشقياء ولفصل

 علم ألن بالفصل، العلم ال عن بعض، مھبعض للناس  اخلارج صعيد على الواقعي احلقيقي الفصل وھ
"لو أننا أدركنا أن  ، ويقول يف مكان رخر 46إجياده" قبل شيء بكل وحميط ومتعلق أزيل جالله جل احلق

، ورره احقيقي   اأدرك هذا املعىن إدراك  كل ما يف الوجود هو من ا، وملصلحتنا وتربيتنا، ولو أن اإلنسان 
 .47بعني احلقيقة، وذاب فيه، حلّلت األمور كلها"

نالحظ اإلشكاليات املتعلقة بالنظر إىل البي ة وعامل احلياة يف مطاوي العلوم اإلنسانية املادية 
والتدريب على اختالف قضاياها ولكن بشكل اساس يف علم النفف اإلجتماعي وعلم النفف التحليلي 

على احلياة والتوجيه اإلداري والتدخل اإلجتماعي وحل املشكالت، فيما متتلئ اآلداب والفنون ذات 
املنشأ الغريب املادي بالتعبريات املتنوعة عن أزمة اإلنسان يف مواجهة العامل، وتلعب هذه اآلداب والفنون 

بل اجلمهور والنخب على حد سواء، وحنن دور التوط ة والتمهيد لتلقي األفكار والنظريات العلمية من ق
إذ نتعرض هلذه الرؤى واملقاربات السلبية والعبةية، سواء  كانت يف قوالب فنية و أدبية أو علمية أكادميية، 
حنتاج إىل جهد للحفاظ على رؤيتنا الكلية اليت أوضحها الوحي املقدس جتاه البي ة الدنيوية اإلبتالئية، 

نب اجلهد املنهجي والفكري الذي ميكن أن يبدأ من خالل توسيع نطاق جهد روحي وسلوكي إىل جا
، فتح جمال كامال    اوحبةي   اعلمي   االبحث اإلسالمي يف قضية البالء الفردي واإلجتماعي وجعلها باب  

لألحباث التطبيقية املنطلقة من البالءات الدنيوية لفهمها من الناحية اإلسالمية ووضع حلول إسالمية 
 حتت عنوان "مقاربة االبتالءات". ضع منظور إسالمي متكامل لنظرية حل املشكالت هلا، وو 

 استقالل / ارتباط -10

إمكانية تعايش األفكار اإلختزالية مع اإلميان با، يف عقل واحد سؤال هام يطرح نفسه عند التأمل يف  
ر التبين الفكري والعملي إشكالية حبةنا ومندرجاهتا التطبيقية، وهي قضية حمورية يف طريق تفكيك رثا

ملقوالت املدرسة املادية، وحني نرى أن اإلسالميني املتدينني يتداولون هذه األفكار ويتبنوهنا ويدافعون 
عنها كذلك، فإننا يف العودة إىل التاريخ األول للفكرة اإلختزالية سنجد حالة مركزية مماثلة يف مقولة 
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سست الستقالل اإلنسان جتاه الكنيسة وا،، فهي مل تصدر ديكارت "أنا أفكر إذن أنا موجود" اليت أ
يهدف لسد املساحة املهملة يف  افكري   اعن خلفية إحلادية وإَنا كانت يف مرحلة تارخيية شهدت حراك  

"من النظرة األوىل، قد يبدو للمرء أنه من اإلطار املعريف الكنسي، وعلى حد قول ماسرتسون فا 
وكان يعترُب  اواثق   اديكارت كمصدر مهم لإلحلاد ألن الرجل كان مسيحي   املستهجن أن يتّم وصف فكر

أّن كامل فلسفته هي دفاٌع بالغ القوة عن اإلميان با،. بالفعل، فإن فكرة ا، اليت ُيشتق منها إثبات 
ايا أي يف منظومته الفلسفية. بالرغم من ذلك، ينبغي أن نفّرق بني نو  اوجوده هي سٌة ال غىن عنها إطالق  

، وينقل 48مفّكر وإثباتاته الصرحية من ناحية، وبني املنطق الضمين ملنهجه ومبادئه من ناحية  أخرى"
ماسرتسون يف نفف السياق عن الباحث اإليطايل كورنيليو فابرو إشارة إىل مدى تأثري فكرة ديكارت عن 

الفكر املعاصر، مّةل اإلحلاد ظاهرة   إىل نقطة بروز املناخ الةقايف إبان طرحها "يف الِقدم وبالفعل وصوال  
متفرقة تقع ضمن حدود النخبة الةقافية، ولكن ِبجرد بروز الكوجيتو على الساحة فقد اختذ اإلحلاد بُنية 

 .49حميطة وبشكل  متزامن اجتاح احلياة العامة والسلوك الفردي"

لةقافة الدينية إذن نشأت فكرة اختزالية شديدة التأثري يف حضن عقل متدين ومنتمي إىل ا
عما أراده الكاتب وقد تأثر بالظرف  ااملسيحية، وإن كان تأويل أو َنط تداول واستخدام الكوجيتو خمتلف  

السياسي والتارخيي إىل حد كبري، إال أن املهم هو ما تبينه هذه احلالة من إمكانية التساكن النظري بني 
الالواعي، كما تظهر أنه ميكن  50ال التنافر املعريفاإلميان القليب واألفكار اإلختزالية يف شكل من أشك

للفكرة املعزولة عن اإلطار الديين أن تؤول يف سياق اختزايل ويتم تداوهلا على هذا األساس، وكذلك 
ت عنه ميكن للعقل املتبين للفكر الديين أن ينتج فكرة اختزالية دون اإللتفات إىل مندرجاهتا يف حال غاب

 ضابطة.املعايري الدينية ال

شرعت مقولة ديكارت الستقالل اإلنسان الوجودي رغم اإلعرتاف بوجود اإلله، فأصبح 
عن التدخل اإلهلي والقيومية الربانية، ومن خالل  ااإلنسان وفق هذه النظرة يتحرك يف دائرة التفويض بعيد  

يف معرفة اإلنسان،  هذا املدماك الرئيسي الذي نشأ يف بي ة مؤاتية مت التأسيف للمقاربة اإلستقاللية
تنكر ارتباط اإلنسان باهلل، فنالحظ بكل وضوح أن العلوم اإلنسانية املادية اليت ولدت يف ذلك الزمان 

فهي تنظر إىل الظاهرة اإلنسانية، الفردية  من خالل النظر إلى الظاهرة اإلنسانية بشكل مستقل
ق السنن الكونية اإلهلية اليت وردت يف القررن، واالجتماعية، على أهنا حالة قائمة حبد ذاهتا، ال تتأثر وف

بل اكتفت بقراءة تأثري العوامل الظاهرية القشرية، فاختزلت العوامل الكلية واحلقيقية اليت تسبب وتنتج 
األسباب واملؤثرات الظاهرية وتتحكم هبا، واستغرقت يف دراسة التفاصيل واجلزئيات، ووضعت نظريات 
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إىل تنظيم وهندسة املؤثرات الظاهرية واجلزئية،  االفردية واالجتماعية، استناد  حلل املشكالت اإلنسانية، 
يغيب احلضور اإلهلي الفاعل واملؤثر على صعيد السنن وعلى صعيد القيومية املباشرة،  افكري   امشكلة  إطار  

 حنو التأثري اعن هذا احلضور، ومتجه   غافال   اوبذلك يتحول الباحث والعامل وفق هذه املعارف إنسان  
 والتأثر بتلك العوامل القشرية.

يف هذا السياق تعرف موسوعة روتليدج للفلسفة اإلجتاهات األنسنية موضحة ترسخ ومركزية 
هذه النزعة اإلستقاللية "التزام جتاه منظور ومصاحل ومركزية اإلنسان الفرد، اعتقاد بالعقل واإلدارة الذاتية  

، إعتقاد بأن أسف األخالق واهتمع تنبع من اإلدارة الذاتية كخصائص تأسيسية للوجود اإلنساين
، ويورد الباحث جورج ستاك يف مسامهته للموسوعة ذاهتا يف تعريف األيديولوجيا 51واملساواة األخالقية"

املادية قضة تظهر مدى اجلموح حنو فكرة اإلستقالل عن ا، حيث "أنتج عامل الفلك والرياضيات بيري 
( نظرية فلكية متطورة، يعرض فيها لقدرة العقل املتفوق الذي يدرك كل 1827 – 1749البالس )

ظروف وشروج املوجودات على توقع احلالة الكلية للكون يف اللحظة القادمة، وعندما اطلع نابليون على 
هذه النظرية كان لديه تعليق حول غياب أي ذكر ، يف األطروحة، فرد البالس : مل أكن حباجة هلذه 

 .52الفرضية"

تنفي آثار التوكل في الحياة الفردية العلوم اإلنسانية املادية وهبذه املقاربة اإلستقاللية 
، فاإلطار االختزايل هنا ينظر إىل اإلنسان على أنه مفوض إىل أمره، ويقطع مع احلضور واالجتماعية

لى ا، والتواصل معه يف والتدخل اإلهلي، وبذلك يغيب من الفكر والذاكرة واملنهج مسألة التوكل ع
مقاربة األمور الدنيوية، فاليد اإلهلية يف املنظور املادي مغلولة ومنفصلة عن الكون واإلنسان. ويشري عبد 
الكرمي سروش يف كتابه السياسة والتدين إىل ما بدأنا به النقاش هنا حول املساكنة بني التدين واإلختزال 

أنه "يف العامل احلديث فإن العقالنية احلديةة احلاصلة من العلوم على مستوى السلوك والتفكري، فبنظره 
التجريبية اجلديدة، تشكل حمور وعمود اخليمة لذهنية اإلنسان املعاصر، وهذا العلم قد عمل وبسبب 

فليف معىن ذلك أنه ال  امن السماء، وطبع   هيمنة املنهج املادي، إىل حتويل األنظار إىل األرض بدال  
، أو أن َجيع البشر حولوا أنظارهم من رفاق اأو عرفاني   اديني   اسان يف هذا الزمان ميلك فكر  يوجد أي إن

السماء إىل األرض واملادة، املقصود هو أن السائد يف العامل احلديث ويف قلب احلداثة هو غلبة الفكر 
هذا العصر يتحركون يف املادي وغري الديين، وقد مت وضع الفكر الديين يف هامش حياة البشر، فالناس يف 

عن فكرة التوكل وتفويض األمور إىل ا،، حيث يعتمد الناس على  اتدبري أمورهم ومعيشتهم بعيد  
 . 53أنفسهم أكةر من اعتمادهم على ا،"
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كان للحركة اإلصالحية الربوتستانتية دور يف تكريف اإلجتاه الفرداين اإلستقاليل كما   اتارخيي  
"املنطق الربوتستانيت كان يتجه بوضوح حنو مبدأ اإلختيار اإلرادي، إىل حد  تن : يشري املؤرخ ديفيد مار 

، وكان لذلك أثر كبري يف إطالق احلراك ضد املنظومة 54كان غري واقعي من الناحية اإلجتماعية"
 السياسية الدينية القائمة رنذاك، واليت ذهبت كما أسلفنا حنو املواجهة اجلذرية بالتدريج، وهنا يتحصل

اإلجتاه الفرداين يف اجتاهني، األول العزلة جتاه اهتمع وحمورية متيز الذات جتاه اآلخرين كغاية حلياة الفرد، 
والةاين استقاللية اإلنسان عن اإلله اخلالق، وهذا ما يعرب عنه الباحث ستيف بروس بنظرة باردة إىل حالة 

اعي حتتاج إىل حلمة إجتماعية، استمرار الدين تفكك العائلة واجلماعة واهتمع : "نظم اإلعتقاد اجلم
يتطلب من األفراد اخلضوع للجماعة، ويف بعض الظروف، كما يف حاالت الصراع الديين أو اإلثين، يتم 
حد سيطرة الفرد على ذاته من خالل اهلوية اجلماعية، ويف حاالت الدميوقراطية املرفهة واملستقرة يف الغرب 

 .55دة الذاتية اإلستهالكية"حيتفط الفرد حبقوق السيا

مقابل الكوجيتو اإلستقاليل إىل حد التفويض جند لغة الوحي اإلسالمي الواضحة والنقيضة يف 
اآلية السابعة عشرة من سورة األنفال "وما رميت إذ رميت ولكن ا، رمى"، فهنا نرى التدخل اإلهلي 

ا ديكارت تنفي إمكانية هذا التدخل على مستوى التفصيل، يف حني أن النظرة الوجودية اليت شرعه
. ويف اآلية السابعة عشرة من سورة األنعام نرى النظرة النقيضة كذلك للطرح 56وتنفي القيومية الربانية

اإلختزايل يف قضية استقالل اإلنسان "وإن ميسسك ا، بضر فال كاشف له إال هو وإن ميسسك خبري 
ية الواحدة والعشرين "أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك فهو على كل شيء قدير"، ويف سورة امللك اآل

 ارزقه بل جلوا يف عتو ونفور" وعلى حد تعبري هيوليت مارتينيز فقد اختذ العلم، باملفهوم اإلختزايل، اجتاه  
حنو نفي التدخل اإلهلي يف شؤون اإلنسان حيث "يبين العلم َناذج ليف هلا صلة بالتدخل  اواضح  

يد الطباطبائي إىل عالقة عقيدة اإلستقالل باإلحلاد يف تفسري امليزان يف عرضه ، ويلفت الس57اإلهلي"
ملنطق النص الوحياين "جعل الكفر بالنعمة غاية للشرك إَنا هو بدعوى أهنم ال غاية هلم يف مسري حياهتم 

م ملكة إال الكفر بنعمة ا، و عدم شكره على ما أوىل فإن اشتغاهلم باحلف و املادة أورثهم يف قلوهب
التعلق باألسباب الظاهرة و إسناد النعم اإلهلية إليها و ضرهبم إياها حجابا ثخينا على عرفان الفطرة 
فأنساهم ذلك توحيد رهبم يف ربوبيته فصاروا يذكرون عند كل نعمة أسباهبا الظاهرة دون ا،، و يتعلقون 

ال غاية هلم إال كفر نعمة ا، و عدم  هبا و خيشون انقطاعها و خيضعون هلا دون ا، فكأهنم بل إهنم
، وجند يف نصوص أهل العصمة عليهم السالم التشريح العملي حلالة اإلرتباج مع ا، سبحانه 58شكرها"
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وتعاىل يف اجلزئيات حىت الباطنية منها، وأحد العبارات الشديدة الوضوح يف هذا السياق تلك اليت وردت 
العابدين عليه السالم "اللهم وفر بلطفك نييت"، فحىت النية ميكن يف دعاء مكارم األخالق لإلمام زين 

طلبها من اخلالق، كما يعرب أمري املؤمنني عليه السالم عن نفف هذا املبدأ بقوله املشهور "عرفت ا، 
 بفسخ العزائم وحل العقود ونقض اهلمم". 

جعل مقوالت اإلستقالل  يف اكبري    النهضة الصناعية، كما حيلو للبعض أن يسميها، لعبت دور  
يف تنمية ودفع  امؤثر   اوالتفويض أكةر مقبولية، وال يزال التطور التكنولوجي املرتاكم واملتسارع يلعب دور  

اإلجتاه اإلختزايل يف هذه القضية، اليت تعد أحد أهم موارد اإلحنراف الفكري يف الزمن احلايل، وجند 
فقه للحياة يف جماالت كةرية ضمن مكتبة العلوم اإلنسانية من  النصوص اليت تشرع هذا اإلجتاه وحتوله إىل

علم اإلدارة والسياسة إىل العلوم النفسية النظرية والتطبيقية وفروع علم اإلجتماع املختلفة، وكل ما له 
ت دخالة بالتدبري العملي حلياة الفرد واهتمع. ويف طريقنا حنو العودة إىل مرجعية الوحي حنن حنتاج لإللتفا

إىل حمورية التوكل على ا، يف اجلزئيات كما يف الكليات يف حتصني أنفسنا من الوقوع يف رفة توهم 
اإلستقالل كما يصفها اإلمام اخلميين سالم ا، عليه، نقد ومتحيص النظريات واملقاربات املستندة إىل 

األخالق والرتبية اإلسالمية، التفويض من خالل معرفة معمقة ِبقولة األمر بني األمرين ومتعلقاهتا يف 
 وإحياء العقل النقدي عند اإلحتكاك مع النصوص والكراريف اإلختزالية. 


