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ال�صيــخ علي رباين كلبايكاين

تعريب: حممد ح�صن زراقط

جة
مح

ال للحداثـــة اأبعـــاد عدة منها بعدها املادي الـــذي يتمثل بال�صناعـــة والطفرة التقنية، 

خر بل ركنها الركني ه� امل�صامـــني الفل�صفية التي ي�صتند اإليها البعد املادي،  وبعدهـــا الآ

ن�صان�يـــة هي اإحدى جتليات اأو فلنقل اإحـــدى الفر�صيرّات اأو املاآلت التي تنطلق منها  والإ

اأو تـــ�ؤول اإليهـــا مذاهب فكرية عدة �صهد ع�صر احلداثـــة ولدتها و�ص�ف نحاول يف هذه 

�صالمي منها. �صالم والفكر الإ ن�صان�ية وحتديد م�قف الإ املقالة بيان مفه�م الإ
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البحث ال�سطالحي:

كلمـــة اإن�صان�ية هـــي ترجمة مل�صطلح )Humanism( امل�صتق مـــن كلمة )Human( اأي 

ن�صان ومركزيـــة وج�ده يف هذا  ن�صـــان. ويق�صـــد منهـــا يف اللغة العربية القـــ�ل باأ�صالة الإ الإ

العامل.

نكليزيـــة باأنه نظام فكري واعتقادي  ر هذا امل�صطلح يف املعاجم والق�امي�ض الإ وقـــد ف�صِّ

ن�صان والبحث عن حل�ل مل�صاكله،  يجعل ن�صـــب عينيه وي�صرف جل اهتمامه اإىل حاجات الإ

�2�
ن�صاين بدل العتماد على الإميان باهلل واللج�ء اإىل التعاليم الدينية. من خالل العقل الإ

ن�سانويــــة يف ع�سر النه�ســــة: الإ

ن�صان�ية اجلديـــدة يف الثقافة  وُيعـــدرّ ع�صـــر النه�صـــة )�Renaissance ع�صـــر ولدة الإ

الغربية. بل تعد النه�صة نف�صها ظاهرة اإن�صان�ية ب�صكل اأو باآخر. والنه�صة من ناحية تاريخية 

هي مرحلة من تاريخ الغرب ت�صمل يف ثناياها القرون الثالثة: الرابع ع�صر، واخلام�ض ع�صر، 

وال�صاد�ض ع�صر. وقد �صهدت هذه القرون ميال جارفا نح� التجديد يف الفكر والثقافة والفن. 

والنم�ذج الذي �صعى اأهل ع�صر النه�صة لحتذائه ه� النم�ذج الي�ناين يف الع�صر الي�ناين 

 ومل يكـــن النظر اإىل املا�صـــي يف هذه املرحلة اإل منطلقـــا لتجديد احلا�صر على 
�3�

القـــدمي.

�صـــ�ء الفكر الـــذي كان �صائدا يف ع�صر الي�نان والرومان؛ اإل اأن هذه النظرة مل تكن خالية 

مـــن التع�صـــب والعن�صرية حيـــث ينقل عن برتارك مثـــال، ق�له: »األي�ـــض التاريخ ه� البحث 

دب وحت�ل �صعراء الي�نان  يف التاريـــخ الرومـــاين؟!« وقد ان�صحبت هذه الروؤية اإىل الفـــن والأ

�صماء يف ع�صر النه�صة وراجـــت م�ؤلفاتهم وحت�لت اإىل م�صدر اإلهام  والرومـــان اإىل اأملع الأ

دبي: ه�مري،  �صماء التي ملعت يف ف�صاء ع�صر النه�صة الأ ل�صعر ع�صر النه�صة واأدبه، ومن الأ

وبرجيل، وه�را�ض، و�صينكا، واأوفيد، وغريهم فرتجمت ن�ص��صهم ال�صعرية وامل�صرحية اإىل 

وروبية. وملـــا كانت هذه الع�دة هي عـــ�دة اإىل ما قبل امل�صيحيـــة فقد اأثارت  اأكـــرث اللغـــات الأ

جدل فل�صفيا ودينيا بني دعاة هذه الع�دة وبني الكني�صة واأهلها. وقد �صعى بع�ض النه�ص�يني 

اإىل البحـــث عـــن معادلت للم�صيحية يف الفكـــر الكال�صيكي ومن هـــ�ؤلء �صال�تي، وكالديرا، 

ولندين�. ثم تط�ر هذا الت�جه اإىل اأن اقتنع بع�صهم باأن يف تعاليم الي�نان والرومان ما يف�ق 

قل ي�ازي امل�صيحية وتعاليمها. اأو على الأ

وقـــد كان ي�صعى عدد كبري من اإن�صان�يي ع�صر النه�صة اإىل الت��صع تاأ�صي�ض اإمباط�رية 
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ن�صان. ومن هنا يعلن اأحدهم وه� برنارد  ومل يكـــن هدفهم التن�ير الفكـــري ول النه��ض بالإ

دب والثقافة كانا  قطاعيني العاملني يف القطاع احلك�مي، اأن الأ ج��صتنيان الذي كان من الإ

مباط�رية ليتبعها  مباط�ريات العظيمة، وعلينا اأن ن�ؤ�ص�ض ملثل هذه الإ دوما اأثرا من اآثار الإ

نه��ـــض فكري وثقايف. وعلى اأي حـــال تعد حماولة اإثبات التف�ق الثقايف والدفاع عن الثقافة 

ن�صان�يني يف ع�صر النه�صة. كرث الإ الغربية ودع�ى مركزيتها هما غالبا لأ

اإن�ســانويـــــة الـحداثــــــة:

يبداأ ع�صر ما بعد النه�صة، وبتعبري اآخر ع�صر احلداثة مع بدايات القرن ال�صابع ع�صر، 

وي�صتمـــر وي�صـــل اإىل خ�اتيمه مع افتتاح مـــا يعرف مبرحلة ما بعـــد احلداثة مطلع الن�صف 

ن�صان�ية يف مرحلة  الثـــاين من القرن الع�صرين. و�ص�ف نحاول جالء مراحل تط�ر مفه�م الإ

احلداثة ب�صيء من الخت�صار.

ن�صان�ية الفل�صفية يظهر  تتجلـــى اإن�صان�ية احلداثة يف الفكر الفل�صفي، واأبـــرز مظاهر الإ

يف نظرية املعرفة. ويف هذا املجال ي�صعب التمييز بني املذهب العقالين )ديكارت وليبنتز( 

واملذهـــب التجريبـــي )بيك�ن وجان لـــ�ك(، وذلك بالنظـــر لتاأكيد الطرفـــني على ا�صتقالل 

املعرفة الب�صرية وا�صتغنائها عن اأي معرفة ميتافيزيقية.

ن�صان فهم العامل والـــذات، وتك�ين روؤية ك�نية على اأ�صا�ض  ووفـــق هذه الروؤية ي�صتطيع الإ

هـــذا الفهم دون احلاجـــة اإىل الرج�ع اإىل م�صدر غري اإن�صـــاين. وينقل عن ديكارت يف هذا 

�4�
�صنع لكم العامل«. املجال ق�له: »اأعط�ين البعد واحلركة لأ

ميانه، على الرغـــم من تعلقه القلبـــي باملعرفة  اإل اأن ديـــكارت الكاث�ليكـــي بقـــي وفيـــا لإ

العلميـــة. ويق�م بنـــاء املعرفـــة امليتافيزيقية الديكارتية علـــى اأركان، هي: الذهـــن اأو العقل 

لهي لل�ج�د الطبيعي، وقدرة العقل  ج�صام، وال�صمان الإ ن�صاين، ميكانيكا العامل وحركة الأ الإ

ن�صـــاين على ال��ص�ل اإىل املعرفة العلمية ال�صحيحـــة بالطبيعة. ويبدو اأن ديكارت يحفظ  الإ

هلل �صبحانـــه وتعاىل مكانة مرم�قـــة ب��صفه خالقا للعامل، ولكنه من جهة اأخرى يراهن على 

همية يف النظام الفل�صفي  لهي ب��صفه و�صيلة لتحقيق اأمر على درجة عالية من الأ ال�ج�د الإ

ن�صان ما ي�صمح لهذا الكائن  مر ه� خلق القدرات العقليـــة لالإ الـــذي �صيده ديكارت، وهذا الأ

بفهـــم العـــامل معتمدا على قدراته اخلا�صـــة. ومن هنا جند اأن با�صـــكال ياأخذ على ديكارت 

اإعـــالءه للعقل على ح�صاب اهلل، فيق�ل: ل اأ�صتطيع م�صاحمة ديكارت، اأو التغا�صي عنه، فاإن 
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فل�صفته ل تعطي مكانة مهمة هلل، وكاأن اهلل عند ديكارت خلق العامل وتركه وف��ض اأمره اإىل 

�5�
نف�صه.

بـــداأ مفه�م العلة الغائيـــة وتعليل م�ج�دات العـــامل بالغايات، يفقـــد بريقه يف الاله�ت 

امل�صيحـــي يف القـــرن ال�صابع ع�صر، وبـــدل البحث عن العلل الغائيـــة وتعريف اهلل باأنه اخلري 

وىل التي  علـــى الـــذي يرجع كل �صـــيء اإليه، حت�ل هذا الالهـــ�ت اإىل البحث عن العلـــة الأ الأ

تقـــع على راأ�ض العلـــل الفاعلية. و�صارت تبدو الطبيعة بعد خلقهـــا واإيجاده م�ج�دًا م�صتقاًل 

لهي املبا�صر يف  م�صتغنيـــا بذاتـــه. بينما كان العتقـــاد بال�صلة بني اهلل والعامل، والتدخـــل الإ

�صالح الديني اأكرث و�ص�حًا. وكان  حداث الك�نية يف القرون ال��صطى وع�صر الإ جمريات الأ

فال�صفـــة الع�ص�ر ال��صطى وعلماء الاله�ت فيه يعتقدون باأن العلل الطبيعية ل تك�ن كذلك 

مر �صار م�صتنكرا ومرف��صا يف القرن ال�صابع  لهي. ول�صنا نريد الق�ل اإن هذا الأ اإل بالتاأييد الإ

غفال والتجاهل، واأدى الهتمـــام العلمي والفل�صفي بالبحث  ع�صـــر، بل ندعي اأنـــه تعر�ض لالإ

�6�
وىل فح�صب. عن العلل الطبيعية اإىل احلد من دور اهلل اإىل حدود و�صفه بالعلة الأ

وقـــد اأدى التف�صري امليكانيكي للعامل وللظ�اهر الطبيعيـــة اإىل اأثر �صلبي اآخر، ه� فقدان 

خالقية. وغدت الطبيعة جمم�عة  خالقي، وخ�ص�ع ظ�اهره للقيم والق�انني الأ العامل بعده الأ

ن�صان�ية يف الفكر  امل�اد والظ�اهر التي ترتبط ب�صكل اآيل �صرف. وهذا اأحد وج�ه النزعة الإ

الفل�صفي والعلمي لع�صر احلداثة، يق�ل اإيان بارب�ر يف هذا ال�صياق:

»لقد غادر ا�صبين�زا املفه�م التقليدي هلل، واعتقد باأن ل غر�ض ول غاية اأو هدفا لل�ج�د، 

علـــى الرغـــم من خ�ص�ع كل ظ�اهـــره لقان�ن العلـــة واملعل�ل ال�اقعي الـــذي ل يقبل التخلف 

خالق. وعلى  ن�صانية اأو الأ والختـــالف. والعامل عنده نظام اآيل وريا�صي لي�ض فيه اأي اأثر لالإ

حـــد اعتقاده بـــل ق�له، اإن غاية احلكمة ومنتهاها ه� النحنـــاء اإجالل لعظمة العامل وق�ته. 

ن�صان اأن يفهم باأعلـــى درجة من احلياد والت�صليم الق�انـــني املطلقة احلاكمة عليه  وعلـــى الإ

�7�
وعلى الك�ن، ول يكتفي بالفهم بل ل بد له من اخل�ص�ع والت�صليم لها اأي�صا.

ن�صان�ية يف فكر ع�صر احلداثة وفل�صفتـــه، وانت�صرت اإىل اأن ظهرت  وا�صتـــدت النزعة الإ

يف الاله�ت امل�صيحي نزعات الرب�بية )�Deism ومن اأبرز مرتكزات الرب�بية اأنها حتد من 

�صلطـــة اهلل واإرادته التك�ينيـــة والت�صريعية. فعلى �صعيد التك�يـــن اعتقد عدد من دعاة هذا 

يجاد دون التدبري وال�صتمرار.  املذهـــب باأن احلاجة اإىل اهلل تقت�صر على مرحلة اخللق والإ

رادة الت�صريعية مت ا�صتبدال �صريعة اهلل ب�صريعة العقل، وي�ص�ر  بارب�ر هذا  وعلـــى �صعيد الإ
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مـــــــر بق�لـــــه: الأ

ينظـــر الرب�بي�ن اإىل امل�صيحية نظرتهم اإىل عدو �صريعة العقل، ويعتقدون باأن املعجزات 

راء اإىل نظرات ونظريات جديدة يف تف�صري  ما هي اإل خرافات ل واقع لها، وتط�رت هذه الآ

اأ�ص�ل املعتقدات الدينية، وحام ال�صك نتيجة ذلك ح�ل الكثري من اأ�ص�ل الإميان. وتفاوتت 

وروبية على هذا ال�صعيد حدة واعتـــدال فعرف البيطاني�ن باعتدالهم على هذا  البـــالد الأ

ال�صعيـــد، بينما اأخذ الفرن�صي�ن جانب التطرف واحلـــدة يف دفاعهم عن املذهب الرب�بي. 

ومـــا لبث اأن تط�ر ال�صك اإىل يقني بالجتاه املعاك�ض للديـــن وانت�صر الإحلاد يف اأو�صاط عدد 
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وروبيني. من الفال�صفة والعلماء الأ

ن�ار( الثقة املفرطة يف  ن�صان�ية القرن الثامن ع�صر )ع�صر الأ ومـــن العالمات الفارقة لإ

ن�صان اإىل ال�صعادة والفالح.  ن�صاين، وقدرة العلم التجريبي على اإي�صال الإ اإمكانات العقل الإ

ن�صان  ومل يكـــن اأي منهـــم يتخيل وج�د حـــد للتقدم العلمي واملعريف الذي ميكـــن اأن ي�صل الإ

ن�صان اإىل مراتب  اإليـــه. وقـــد كان العتقـــاد ال�صائد ه� اأن التطـــ�ر العلمي �ص�ف يرتقـــي بالإ

ر�صية ويدخلها يف هـــذه الدنيا. وميكن اخت�صار  الف�صيلـــة وال�صعـــادة لي�صنع بذلك جنته الأ

خري على ال��ص�ل  ن�صان بالإميان بقدرة هذا الأ حا�صل النظريات الفل�صفية ح�ل التاريخ والإ

�9�
اإىل الفالح والرقي مكتفيا بجه�ده دون احلاجة اإىل ال�صتعانة بغريه من امل�ج�دات.

فكار على الرغم من عدم ان�صجامنا مع م�صامني عدد  ول بد من اللتفات اإىل اأن هذه الأ

منهـــا اإل اأن فيها جهات ح�صن ل ينبغي اأن تنكر عليها، فيما اإذا ق�رنت بالنظرة ال�صائدة يف 

اء بالفطرة واآثمًا  ن�صـــان م�ج�دًا خطرّ الالهـــ�ت امل�صيحي يف ذلك الع�صر؛ الذي كان يرى الإ

باأ�صـــل التك�ين. ومن هنـــا دعا عدد من فال�صفة ذلك الع�صـــر اإىل تبديل البيئة التي يحيى 

ن�صانية بقدر  ن�صـــان ل� اأردنا اإ�صـــالح املجتمع، فالف�صـــاد لي�ض جزءا من الفطـــرة الإ فيهـــا الإ

ن�صان ب�صكل  مـــا ه� ا�صتجابة للبيئـــة املعي�صة. وعندما يتبـــدل اجلهل بالعلم �ص�ف يتغـــري الإ

�10�
تلقائي.

ن�صان لي�ض اآثما بالفطرة  ن�صان، فاإننا ن�ؤكد اأن الإ وما دمنا اأتينا على ذكر النظرة اإىل الإ

خرية، ول �صك كذلك يف اأن اجلهل ه� اأحد اأ�صباب  وىل ول الأ ول يحمل اأثقال اخلطيئة ل الأ

ن�صان اإىل ال�صعادة مبجرد ن�صر العلم  ن�صانية. اإل اأن العتقاد ب��ص�ل الإ ال�صقاء والتعا�صة الإ

فه� كالم متطرف واأمل كاذب ل ي�صتند اإىل نظرة واقعية.
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ن�صان�ية فيه، هي الهتمام  يجابية التي ت�صجل للقرن الثامن ع�صـــر ولالإ ومـــن النقاط الإ

�صـــرار على احلق�ق الطبيعيـــة. واإن فال�صفة ع�صر التن�يـــر كان يحمل�ن ت�ص�را خا�صا  والإ

ن�صان جميعا. ومن  ن�صانية ه� مفه�م جمـــرد قابل لالنطباق على اأفـــراد الإ عـــن الطبيعة الإ

فـــراد ويرتتب على ذلك متتع  ن�صان طبيعة م�صرتكة بني جميع الأ لـــ�ازم هذه النظـــرة اأن لالإ

ن�صانية حرمانه  و�صـــاع الإ نكار، ول ميكـــن اأن تبر الظروف والأ ن�صـــان بحقـــ�ق ل تقبل الإ الإ

ي �صبـــب كان فعليـــه اأن يجاهد وينا�صل  ن�صان منها لأ منهـــا، وبالتـــايل اإذا ح�صل وحـــرم الإ

مـــن اأجـــل ا�صتعادتها. ويف هذا ال�صياق يكتـــب جان جاك رو�ص�، يف مطلـــع كتابه ح�ل العقد 

الجتماعـــي: »اإن جميع النا�ض ي�لدون اأحرارا، ولكنهم يقيدون بال�صال�صل بعد ذلك«. وعلى 

ن�صان املتمتع باحلق�ق الطبيعية وبني  �ص�ء هذا امل�قف تت�صح املفارقة الظاملة بني مفه�م الإ

ر�ض خارج حدود الذهن. ومن هنـــا كان ل بد من الدع�ة اإىل  ن�صـــان الذي يعي�ـــض على الأ الإ

وىل وفك كل قيـــ�د املدنية واحل�صارة من  ن�صـــان واإعادته اإىل حالتـــه الطبيعية الأ حتريـــر الإ

�11�
يديه وتخلي�صه من اأغاللها.

ن�ار الثامن ع�صر التمجيد املفرط  للعقل  ن�صان�ي يف قرن الأ ركان املهمة للفكر الإ ومن الأ

والدعـــ�ة غري املحـــدودة اإىل حتريره واإطالقه من كل اأغالله، ويقـــ�ل كانط يف هذا املجال: 

�صيـــاء �صررا اأي�صا. واحلرية هي  »ل ي�جـــد �صيء �صـــروري للتن�ير مثل احلرية، وهي اأقل الأ

اإعمـــال العقل يف جميع املجالت، وهـــذه هي ال��صيلة ال�حيدة لنطـــالق م�صرية التن�ير بني 

�12�
النا�ض«.

نعم هذه هي �ص�رة العقل وحدود الإميان به مطلع القرن التا�صع ع�صر، اإل اأن بع�ض قي�د 

العقـــل ونقاط �صعفـــه مل تكن خافية على علمـــاء ذلك الع�صر وفال�صفته. فقـــد اأ�صار كانط 

مثـــال اإىل عـــدد من امل�ارد التي ل يقدر العقل على جتـــاوز حدودها وتخطيها. ولكن ذلك مل 

يدي�ل�جيا اجلديدة الظهـــ�ر. ومن جهة اأخرى، فاإن  ن�صان�ية مبثابة الأ مينعـــه من اعتبـــار الإ

ن�صاين،  الرومان�صيـــة هي على حد تعبري �صليجل هجمـــة حادة ومتطرفة على خميم العقل الإ

حا�صي�ض والع�اطف لل��صـــ�ل من وراء ذلك كلـــه اإىل امل��ص�ع الكامل  بهـــدف ا�صتبدالـــه بالأ

ولينتهـــي الرومان�صيـــ�ن اإىل م�اقف قريبة مـــن م�اقف هيغل على �صعيـــد الهتمام واإعطاء 

ن�صانية. ول�ية للثقافة الإ الأ

دباء والفال�صفة من  ففـــي هـــذا الع�صر؛ اأي اأوائل القرن التا�صع ع�صر، اأثنى عـــدد من الأ

ن�صان�ية، واعتبها كل من نيكلمـــان ولي�صنغ ثمرة من ثمار الفكر  قبيـــل غ�تـــه و�صيلر على الإ
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همية على  ن�صان�ية هـــي يف م�صت�ى احلرية مـــن الأ الي�نـــاين. ويف م�قـــف لهردر يـــرى اأن الإ

�صعيـــد ا�صتخدام العقل والفكر املتن�ر. ومن هنا ي�ؤمن هردر باأن اأهم اأركان التن�ير واأعظم 

م�صائلـــه هـــي م�صاألة الرتبية والتعليم. فه� يرى اأننا جميعا نحن الب�صر ناأتي اإىل الدنيا ب�صرا 

ن�صانية على الرتبية والتعليم  ن�صانية لي�صت ماهية لنا، بل يت�قف اكت�صابنا ملاهيتنا الإ ولكن الإ

وعلـــى الثقافـــة التي نكت�صبها منهما. ومما مييز هردر عن غـــريه من معا�صريه ه� اختالفه 

ن�صان ال�صرقي،  ميـــان مبح�رية اأروبا. ومـــن هنا، جند له م�قفا اإيجابيا مـــن الإ عنهـــم يف الإ

ن�صانية  وم�قفـــا مت�صامنا مع ال�صرقيـــني ويرف�ض اتهام ال�صرقيني بعـــدم معرفتهم مبعنى الإ

�13�
بال�صتناد اإىل عدم وج�د هذه الكلمة يف قام��صهم اللغ�ي.

ن�صان ه� حم�ر الهتمام ومركز  وعلى اأي حال نخل�ض من العر�ض املتقدم كله اإىل اأن الإ

الثقـــل فيـــه يف القرن التا�صع ع�صـــر كما يف القرن الثامن ع�صر، وهذا مـــا ي�صرح به كا�صرير 

حيـــث يـــرى اأن ال�صري مـــن ديكارت وبيك�ن باجتـــاه هيجل وكانط يك�صف عـــن حت�ل مهم يف 

بحاث ه�ؤلء جميعا، فبعد اأن كان امل��ص�ع ه� معرفة الطبيعة حت�ل اإىل  امل��ص�ع املح�ري لأ

معرفـــة الذهن والعقل العارف. وهذا براأيه مـــا اأدى اإىل تاأ�صي�ض �صنف جديد يف العل�م هي 

ن�صانية )�Studia humanitatis وامل��صع املركزي لهذه العل�م هي فهم النظريات  العل�م الإ

التقليدية يف جمال الرتبية والتعليم.

ن�صان�ية مـــرادف للمثالية الفل�صفية  ويـــرى عـــدد من مفكري القرن التا�صع ع�صـــر، اأن الإ

والجتماعيـــة. كما يكتب مارك�ض حـــ�ل ال�صرتاكية قائال: اإن ال�صرتاكية هي تعبري اآخر عن 

ن�صانية وهي التي �ص�ف ت�ؤدي  على لن�صاب الإ ن�صان�يـــة. ويرى اأن ال�صرتاكية هي احلد الأ الإ

ن�صان عن ذاته، ويرى كذلك اأن نظرية القان�ن الطبيعي كلمة حق يراد بها  اإىل رفع غربة الإ

باطل، فهـــي تخفي وراءها التفاوت الطبقي والتمييز القت�صـــادي. ومن هنا، ي�صعى لك�صف 

هذه امل�صامني ال�صيئة التي ت�صتمل عليها دعاوى الليبالية. 

 The( »ن�صانية وراج يف الن�صـــف الثـــاين مـــن القـــرن التا�صع ع�صـــر م�صطلـــح »ديـــن الإ

�religion of humanity، واأول من طرح هذا امل�صطلح ه� الفيل�ص�ف الفرن�صي اأوغي�صت 

ن�صان�يني علـــى البعد املعريف يف مذهبه ويب�صـــر بقدرة العلم  ك�نـــت وي�ؤكد كاأ�صالفـــه من الإ

مـــر الذي جتعله  ن�صانيـــني على اكت�صاف العـــامل وفك جميع األغـــازه واأحاجيه؛ الأ والعقـــل الإ

�14�
ديان من خ�ا�ض اخلالق دون غريه. الأ

�ص�ل  ن�صان�ي�ن جبهة واحدة، ت�صرتك يف الأ واأمـــا يف اأوائل القـــرن الع�صرين فقد �صكل الإ
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تية: العتقادية الآ

ن�صان. �صل يف الإ 1- العتقاد بعد ك�ن الف�صاد ه� الأ

ن�صان باحلياة الدنيا، دون اأن يعي�ض  2- هدف احلياة ه� احلياة نف�صها. ويجب اأن يتمتع الإ

خرة. على اأمل احلياة يف الآ

ن�صان اأن يحيى بغري م�صاعدة العقل والتجربة، وهذان العن�صران قادران  3- ل ميكن لالإ

ن�صان يف حياته وحت�صني ظروف عي�صه. على م�صاعدة الإ

ن�صاين من  �صا�ـــض للعي�ض الهانئ يف هذه الدنيا ه� حترير الفكر الإ ول والأ 4- ال�صـــرط الأ

اخلرافات واجلهل، وحترير ج�صده من الظلم الذي ميكن اأن يلحقه من املجتمع الذي يعي�ض 

فيه.

ن�صان�ية يف القـــرن الع�صرين وهي العنا�صـــر امل�صرتكة بني  هـــذه هي اأ�صـــ�ل العقيـــدة الإ

خمتلـــف الجتاهـــات والتيارات املنتمية اإىل هـــذا العن�ان، وبالتايل فـــاإن اأف�صل م��ص�عات 

�15�
ن�صان نف�صه. ن�صان ه� الإ البحث العلمي لالإ

ول من القـــرن الع�صرين،  وقـــد اأدت الف�اجـــع والكـــ�ارث التـــي ح�صلـــت يف الن�صـــف الأ

وىل والثانية، اأدت تلك الظـــروف اإىل ال�صك يف قدرة الفكر  وبخا�صـــة احلربـــني العامليتني الأ

ن�صان؛ وذلك اأن هذه  ن�صان�ية على حتقيق ما ي�صب� اإليه الإ ن�صانـــ�ي اأو فقل اأيدي�ل�جيا الإ الإ

الكـــ�ارث مل تكـــن بعيدة عن التيـــارات التي ت�ؤمن بهـــذه ال�صعارات التي طاملـــا رفعت خالل 

ن  القـــرون ال�صابقة لهذه املرحلة مـــن تاريخ الب�صرية. وهذه املالحظة هـــي حا�صل تقرير ُدوِّ

ن�صان�ية ونقاط �صعفها، ويق�ل اأحد امل�صتغلني على  عـــام 1962 ون�صر للك�صف عن م�صـــاكل الإ

التقريـــر وه� كينكزيل مارتـــني، وه� واحد من اأربعة اأكرث منه ت�صاوؤمـــا وه� اأكرثهم تفاوؤل، 

يقـــ�ل يف تقريـــره: اإن احلربني العامليتني اأدتا اإىل �صك جميع النا�ـــض يف القدرة على التط�ر 

مام. ومل ي�صرب ال�صك اأركان احللم بال��ص�ل اإىل املدينة الفا�صلة فح�صب،  وال�صـــري اإىل الأ

بل حا�صر هذا ال�صك الرغبة يف حتقيق جمتمع اأكرث �صعادة ومنطقية.

ن�صان�ية امل�روثة من القـــرون ال�صالفة وه� رونالد هب برن،  واآخـــر اأقل تفاوؤل وثقة يف الإ

ن�صان�يني ب�صراحة اإىل ال�صتفادة من التجارب  اأ�صتـــاذ الفل�صفة يف جامعة اأدينبه، يدع� الإ

ن�صان�ية. واأخريًا  الدينيـــة والعرفانية، ويعتقد باأن الدين ميكنه اأن يجـــب �صعف التيارات الإ

ن�صان�ية علـــى اأ�صا�ض املالحظات الجتماعية �ص�ف  خالق الإ يـــرى حمرر التقرير اأن بناء الأ
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ن�صان�يني اأي معيار مطلـــق و�صامل للقيم  خالق. وفقـــدان الإ يـــ�ؤدي اإىل العدميـــة ون�صبيـــة الأ

خالقيـــة، ودوران كل �صيء ح�ل قطب احلياة الفرديـــة املادية. ويختم هذا املحرر مقالته  الأ

 �The Pointlessness of all( »ن�صان�ية هي »احلكم على كل �صيء بعدم املعنى بالق�ل اإن الإ

ن�صان يف هذه احلالة  ن�صان، واأق�صى اأماين الإ وهذه العدمية هي عدمية مطلقة ت�صمل حياة الإ

�16�
هي اأن يعطي لهذا ال�صيء الذي ل معنى له، اأن يعطيه معنى م�ؤقتا اإىل اأجل حمدود.
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