
مدخـــــــــل:

ن�صان�يـــة من العالمات الفارقة التي طبعت روؤية احلداثة اإىل العامل، اإل اأن ذلك  الإ

ن�صان، بل ه� كائن حمرتم يف اأكرث املذاهب  ل يعني اأن �صائر املذاهب حتط من قيمة الإ

ن�صـــان مكانة مرم�قة بني �صائر م�ج�دات  ديان ال�صماوية؛ حيث تعطي لالإ الفكريـــة والأ

�صالم حيـــث ورد يف القراآن  ن�صـــان ن�صـــري اإىل الإ ديـــان التي حترتم الإ العـــامل. ومـــن الأ

�2�
ْر�ِض َجِميعاً} َ ا يِف االأ الكرمي: {ُهَ� النَِّذي َخلََق َلُكم منَّ

مقالـــة من�صــــ�رة يف جملة رواق اأندي�صــــه )رواق الفكر( العدد 15، عام 1381هـ. �ض.

جة
مح

ال
قطب رحى الوجود؟!

اإلنسان في الرؤية اإلنسانوّية إّبان عصر النهضة

�1�
ال�صيــــد حممــــ�د نب�يــــان

تعريب: حممد ح�صن زراقط
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قطب رحى الوجود؟!

اإلنسان في الرؤية اإلنسانوّية إّبان عصر النهضة
اأ�صـــف اإىل ذلـــك اأنرّ اهلل مل يعقـــب بتح�صني فعله يف م�رد من القـــراآن كما عقب وو�صف 

ْطَفَة  ن�صان ومراحله: {ُثمنَّ َخلَْقَنا النُّ نف�صه باأح�صن اخلالقني بعد احلديث عن كيفية خلق الإ

ًما ُثمنَّ اأَن�َساأَْناُه َخْلًقا  َغَة ِعَظاًما َفَك�َسْ�َنا اْلِعَظاَم حَلْ َغًة َفَخلَْقَنا امْلُ�سْ َعلََقًة َفَخلَْقَنا اْلَعلََقَة ُم�سْ

 وعلى �ص�ء ذلك يبدو ال�ص�ؤال عن املراد من حم�رية 
�3�

اِلِقنَي}  اأَْح�َسُن اْلَ
ُ نَّ
اآَخَر َفَتَباَرَك الل

ن�صان ه� املح�ر يف الروؤية  ن�صـــان يف احلداثـــة م�صروعًا ومبرًا، فما املق�ص�د من كـــ�ن الإ الإ

�4�
الك�نية احلديثة التي ل ترجع يف تاريخها اإىل اأكرث من خم�صمائة �صنة؟

فكار من  و�صـــ�ف ن�صعـــى لتقدمي ج�اب عن ال�صـــ�ؤال املذك�ر اأعاله، ون�صـــرع يف حتليل الأ

ن�صان، ونختم اأخريا باملقارنة بني  �صالم من الإ ن�صان�ية، ون�صرح بعد ذلك م�قف الإ تعريف الإ

�صالم واحلداثة واملذاهب الفكرية التي نبتت يف ف�صائها. الإ

�5�
ن�سان�ية )هي�ماني�سم(  االإ

ل باأ�ـــض مـــن الدخ�ل اإىل معاجلة امل��ص�ع من باب التعريـــف اللغ�ي، م�صف�عًا بعد ذلك 

بذكر املعنى ال�صطالحي، مبا له من الدللة يف العل�م واملعارف املرتبطة.

املعنى اللغوي:

م�صطلـــح »اإن�صان�ية« ترجمة لكلمـــة )�Humanism يف اللغـــة الإجنليزية وغريها من 

اللغات الالتينية، وتذكر كتب اللغة لهذا امل�صطلح معاين عدة منها:

ن�صانيرّة 1- الطبيعة واملاهيرّة الإ

�6�
ن�صانيرّة �ض العلمي والبحث ح�ل العل�م الإ 2- التخ�صرّ

3- عندمـــا ت�صتعمـــل هذه الكلمة مع احلـــرف الكبري )H( يق�صد بهـــا احلركة الفكرية 

والعلمية التي ح�صلت يف الغرب اإبان ما يعرف بع�صر النه�صة حيث ظهرت الرغبة ال�صديدة 

يف الرج�ع اإىل الرتاث الي�ناين والروماين.

�7�
ن�صانية. 4- طريقة خا�صة اأو حالة من الفكر اأو العمل ترتكز ح�ل بع�ض املثاليات الإ
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ن�صـــان وتف�قه على �صائـــر املفاهيـــم امليتافيزيقية اأو  5- منهـــج فكـــري ي�ؤمـــن باأول�ية الإ

�8�
النتزاعية.

ن�صانية، دون اأن يك�ن لها �صلة  6- نظـــام من املعتقدات اأو املعايري املتعلقة باحلاجات الإ

�9�
بالفكر الديني.

ن�صان على ال�صعادة والر�صـــا دون اأن يك�ن م�ؤمنًا بدين  7- العتقـــاد باإمـــكان ح�ص�ل الإ

�10�
ديان. من الأ

8- كلمة )�Humanism م�صتقة من الكلمة الالتينية )�Humus التي تدل على الرتاب 

ر�ض، وقد كانت ت�صتعمل اأوًل يف مقابل اأحد معنيني، هما: اأو الأ

ن�صان كاحلي�انات مثال. ر�صية غري الإ اأ- امل�ج�دات الأ

ب- مرتبـــة من ال�ج�د؛ اأي املجـــردات، وكان ي�صتعمل هذا امل�صطلـــح يف هذا املعنى يف 

اأوائل القرون ال��صطى. وقد كان مييز الباحث�ن والكن�صي�ن بني املجالت املعرفية امل�صتفادة 

 ،)humanitas( ن�صان من الكتاب املقد�ض )�divinitas، وبني ما يتعلق باحلياة الدني�ية لالإ

ن�صانية قد ا�صتفيد من الي�نان والرومان كان ي�صتخدم  هم من املعارف الإ وملا كان الق�صم الأ

لفـــظ )umanisti اأو �humanists للدللة على امل�صتغلني بهذه العل�م واملعارف بالنظر اإىل 

�11�
يطاليني. ك�نهم من الإ

املعنى ال�سطالحي:

�ص�ل اللغ�ية لكلمة )�Humanism، واأما ح�ل املعنى ال�صطالحي  ما تقدم يرتبط بالأ

للكلمة فاإنها ت�صتعمل عادة يف معان ثالثة، هي:

ول: املعنى االأ

ول باملرحلة الي�نانية القدمية وع�صر النه�صة. ويبدو من  يرتبط املعنى ال�صطالحي الأ

ن�صان كان حم�ر الهتمام. وميكن  النظر يف تاريخ الفل�صفة الغربية يف الع�صر الي�ناين اأن الإ

اإرجاع ذلك اإىل عاملني اثنني:

اأ- العامل املعريف:

يليائيني  ن�صانية؛ حيث اإن الإ يليائية بابًا ت�صرب منه ال�صك اإىل املعرفة الإ فكار الإ متثل الأ
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خطاء التي يقع فيهـــا احل�ض، ومن جهة  يظهـــرون عـــدم ثقتهم باملدركات احل�صيـــة نتيجة الأ

اأخـــرى ت�صارب املفكريـــن والفال�صفة يف نظرياتهم وت�ص�راتهم حـــ�ل ال�ج�د والعامل، وقد 

ن�صانيـــة. ومن ذلك اإنكار بارمنيد�ض  اأدى ذلـــك كلـــه اإىل ال�صك وعدم الطمئنان باملعرفة الإ

ال�صـــريورة واحلركة يف العامل، واعتقاد هراقليط�ض باأن العامل ممل�ء حركة، وقد اأدى هذا 

�12�
التناق�ض اإىل �صك يف وج�د احلقيقة وال�صك يف اإمكان التعرف عليها.

ن�صانية باأ�صرها، وذلك اأن طريقيرّ املعرفة  �صا�ض، هز ال�صك اأركان املعرفة الإ وعلى هذا الأ

خطاء، وبالتايل ل  ال�حيديـــن همـــا العقل واحل�ض، وكل منهما يقع يف ما ل ح�صر لـــه من الأ

ميكـــن الطمئنـــان اإىل ما يك�صـــف عنه، والنتيجـــة الطبيعية لهذه النظرة هـــي ال�صك يف كل 

�13�
معرفة.

 وي�ؤمن ه�ؤلء باأنه ما 
�14�

�صباب عملية، وين�صب ال�ص�ف�صطائي�ن اأنف�صهم اإىل ال�صكاكني لأ

ن�صان  دراك الب�صري غري ماأم�نة ول مع�ص�مة من ال�ق�ع يف اخلطاأ، فاإن الإ دامت و�صائل الإ

ر هـــذا امل�قف ال�صلبي  ل ميلـــك اأي �صمانـــة ل�صحة معارفـــه ولت�ص�ارته عـــن احلقيقة وتط�رّ

ن�صان نف�صه ه� املعيار ولي�ض وراءه اأي حقيقة ليبحث عنها اأو  امل�صـــكك اإىل م�قـــف يرى اأن الإ

ي�صعى للقب�ض عليها، فه� احلقيقة ال�حيدة وه� الذي يخلقها.

ن�صان ه� مقيا�ض كل  وما زال �صعار بروتاغ�را�ض يدوي يف اأروقة الفل�صفة حيث يق�ل: »الإ

 وهكذا ت�صنم 
�15�

�صيـــاء املعدومة«. �صياء امل�ج�دة، ومقيا�ض عدم الأ �صـــيء، مقيا�ض وج�د الأ

ن�صان عند بروتاغ�را�ض �صدة املعرفة و�صار ه� املح�ر لل�ج�د بحيث ه� الذي ي�صفي على  الإ

�صياء وج�دها وه� الذي ي�صفي عليها عدمها. الأ

وي�صـــاف اإىل ذلك اأن ال�ص�ف�صطائيني كان�ا يتمتع�ن بقدرات فائقة يف الكالم واملرافعة، 

ثرية  وقـــد �صمح لهم ذلك باخل��ـــض يف م�صائل عدة فل�صفية وقان�نية، حيـــث كانت املهنة الأ

لديهم هي الدفاع واملرافعة بالنيابة عن اأ�صحاب الدعاوى لدى املحاكم، ومن هنا برع�ا يف 

�16�
حت�ير الق�صايا التي يرافع�ن عنها وحت�يلها ل�صالح م�كليهم.

ويبدو اأنهم ا�صت�صاغ�ا طعـــم النت�صار يف احلروب القان�نية التي خا�ص�ها يف املحاكم، 

ن�صان الذي ه� هم. وقد كانت العل�م  و�صعب عليهم العرتاف ب�ج�د حقائق منف�صلة عن الإ

اللغ�يـــة وفن�ن البيان من العل�م املهمة التـــي تخدم اأغرا�ض ال�ص�ف�صطائيني، ونتج عن ذلك 

الهتمـــام تط�ر هذه العلـــ�م ومن�ها، واأما الفال�صفة واملتخ�ص�صـــ�ن بالعل�م التجريبية فلم 
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�17�
ي�ل�ا هذه العل�م اأهمية تذكر.

ب- العامل االجتماعي

ح�صا�ـــض ب�صرورة تربية وتدريب بع�ض  لقـــد اأدى ظهـــ�ر الدولة املدنيرّة يف الي�نان، اإىل الإ

فـــراد على فنـــ�ن اإدارة هذه الدول. ومل يكن يف امليدان من ميلك ال�صتعداد الكايف للقيام  الأ

ن�صان  باأعبـــاء هذه املهمة غري ال�ص�ف�صطائيني، وهكذا ت�ل�ا هم هذه املهمة وبالتايل �صار الإ

ن�صان وطباعه  حم�ر اهتمامهم وقطب رحى عنايتهم، و�صار �صغلهم ال�صاغل البحث ح�ل الإ

بحاث التي تدور ح�ل  وكيفيـــة �صبط �صل�كه وتعامله مع اأقرانه واأبناء ن�عه، وما �صابه من الأ

ن�صان. الإ

اإذا، تبـــدل حمل الهتمـــام العلمي من البحث النظري ح�ل الكـــ�ن وال�ج�د اإىل البحث 

ن�صان وطرائق تربيتـــه وتعليمه. وهكـــذا كانت احلقبـــة الي�نانية هي حقبة  العملـــي حـــ�ل الإ

ن�صـــان وال�صهر على حت�صـــني ظروف عي�صه يف هذه الدنيـــا وبحث كيفية اإ�صباع  الهتمـــام بالإ

�18�
�صا�صية. حاجاته الأ

وبعد زوال الكيانات ال�صيا�صيـــة الي�نانية وا�صمحالل احل�صارة الي�نانية، ورث الرومان 

حداث حت�ل يف ثقافتهم  الفكر الي�ناين و�صع�ا لتط�ير ما ورث�ه من فكر وثقافة وا�صتخدامه لإ

و�صاع وجهة  وفنهـــم واأدبهم. اإل اأن ظه�ر امل�صيحية وانت�صارها يف اأو�صاط الرومان اأعطى الأ

�19�
خمتلفة عما كان�ا يخطط�ن له.

ن�صان عميقا بني الطرفني؛ حيث كانت تق�صي تعاليم  وكان الختـــالف يف النظرة اإىل الإ

ن�صان يف حد ذاته فا�صد، ل يقـــدر على التخل�ض من ال�صر  ب�ل�ـــض وغريه مـــن الر�صل، باأن الإ

لهية وق�صت باأن ير�صل اهلل ابنه  وىل. وقد دبرت العنايـــة الإ املتاأ�صـــل فيه نتيجة اخلطيئة الأ

�صلية، وكل ذلك �صببه  ن�صان ليفديه ويخل�صه من تبعات اخلطيئـــة الأ املج�صـــد على هيئـــة الإ

لهي، وتبعًا لهذا املعتقد اأخذ امل�صيح لقب الفادي، لفتدائه النا�ض  اللطف والرحمة والتدبري الإ

�20�
بامل�ت على ال�صليب.

ن�صان والنظـــرة امل�روثة عن الي�نان �صا�صع ل  والفرق بـــني هذه النظرة املت�صائمة اإىل الإ

ن�صان ل ترتكه يف منزلة ي�صتحق عليها اأن يك�ن  يحتاج اإىل ت��صيح، ومثل هذه النظرة اإىل الإ

ن�صان الذي كان حم�ر البحث يف الع�صر الي�ناين  م��ص�عًا للبحث والدر�ض؛ ولذلك نرى اأن الإ

وبعدهم عند الرومان اأنزل عن عر�ض الهتمام وحل حمله غريه يف القرون ال��صطى، وحت�ل 
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حمـــ�ر الهتمام اإىل البحـــث ح�ل اهلل، بل �صارت الفل�صفة خادمـــة للبحث الاله�تي. وعلى 

ول�يات بعد �صعف امل�صيحية  ن�صان اإىل لئحـــة الأ �صـــ�ء ذلك ي�صبح من الطبيعي اأن يع�د الإ

يف ع�صر النه�صة.

وقد �صعـــى علماء ع�صر النه�صة وروادها للق�صاء على تعاليم القرون ال��صطى وثقافتها 

و�ص�بـــ�ا علـــى امل�صيحية اأي�صًا، ودعـــ�ا اإىل الع�دة اإىل اإحياء الثقافـــة الكال�صيكية القدمية، 

ن�صان العادي حت�ل�ا  وحتـــ�ل النا�ض جميعـــًا ال�صاعر منهم والكاتب واخلطيب والباحـــث والإ

جميعًا اإىل اإن�صان�يني، ومن هنا ينظر اإىل ع�صر النه�صة ب��صفه ع�صر ال�لدة الثانية للثقافة 

ن�صان�ي   وبعبـــارة اأخرى ميكن القـــ�ل اإن ال�صمة البـــارزة يف الفكر الإ
�21�

داب القدميـــة. والآ

�22�
لع�صر النه�صة هي التعلق ال�صديد واحلب الزائد لكل ما له �صلة بالع�صر الي�ناين. 

ن�صان اإىل حمـــ�ر البحث والتفكري يف ع�صـــر النه�صة يف  وبنـــاء علـــى ذلك كله حتـــ�ل الإ

دب، وال�صعر، والتاريخ، واللغة(، هكذا تت�صح حدود املعنى  املجالت الثقافية املختلفـــة، )الأ

ن�صانية على الدرا�صات  ن�صان والقيـــم الإ ول لكلمـــة اإن�صان�ية، اأي �صيطرة الإ ال�صطالحـــي الأ

النظريـــة والعمليـــة، وهي ال�صمـــة امل�صرتكة بني ع�صـــر النه�صة وما فيه من علـــ�م والع�صر 

الي�ناين وما فيه اأي�صًا.

2- املعنى ال�سطالحي الثاين

ن�صان وجعله حم�ر الهتمام يف الفكر  م�صافًا اإىل املعنى امل�صار اإليه اأعاله اأي الهتمام بالإ

دب، هناك معنى ا�صطالحي ثان لهذه الكلمة بداأ بالرواج  والثقافة وبخا�صة علـــى �صعيد الأ

 �humanism( انطالقـــًا من القرن الثامن ع�صـــر امليالدي، وه� املراد من كلمـــة اإن�صان�ية

عندما ت�صتعمل يف الروؤية الك�نية املعا�صرة والعامل الراهن.

ن�صان�يـــة احلديثة هـــي: نظام فكـــري من�صجم وحمدد، لـــه دعاواه  وبكلمـــة م�جـــزة، الإ

 
�23�

خالقية وال�صيا�صية، والتعليمية. نرثب�ل�جية، والأ نط�ل�جية واملعرفية، والأ الأ

ن�صان�ية احلديثة هـــي تيار فكري ونظـــام فل�صفي له  وعلـــى �ص�ء التعريـــف املتقـــدم، الإ

وجهـــات نظـــره اخلا�صة يف �صعد عـــدة، ولتت�صح معامل هذا التيار ل بد مـــن النظر اإليه من 

تية: بعاد الآ الزوايا والأ
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نا�سية( ن�سان )االإ اأ- النظرة اإىل االإ

فكار النظرية  ن�صان، بحيـــث اإن كل الأ ن�صان�ية ه� الإ مـــ�ر اأ�صالة يف الإ �صياء والأ اأكـــرث الأ

ن�صان. بل ل يرى  والعمليـــة املطروحة يف ف�صاءات هذا الجتاه تدور ح�ل حم�ر اأ�صا�ض ه� الإ

ن�صان؛ ولذلك يجب اأن  اأ�صحـــاب هـــذه النزعة اأن ل وج�د ل�صيء ه� اأكرث كماًل و�صرفًا من الإ

ن�صان فلي�ض م�صخرًا خلدمة اأي �صيء  تك�ن جميع امل�ج�دات بخدمة كل منها بح�صبه، واأما الإ

�24�
من م�ج�دات هذا العامل.

ن�صان�ي بعـــده الفل�صفي اإثر اجلهـــ�د التي بذلهـــا رينه ديكارت  وقـــد اكت�صـــب الجتـــاه الإ

 حيـــث اأعطـــت اأفـــكاره 
�25�

نـــه اأب الفل�صفـــة احلديثـــة؛ )1650- 1596(، الـــذي ي��صـــف باأ

ن�صـــان م�قعـــا مهمًا مل يعرفه يف الفكر الغربي من قبل. فقبل ديكارت كان ال�ج�د املطلق  لالإ

هـــ� وج�د اهلل، واأمـــا �صائر امل�جـــ�دات ف�ج�دها تابع ل�جـــ�ده وهي مفا�صـــة منه، بل حتى 

ن�صان واملعرفة امللهمة هي املعرفة اليقينية  لهي لالإ لهام الإ ن�صانية كانت تف�صر بالإ املعرفـــة الإ

ال�حيـــدة. وبانح�صار القرون ال��صطى بداأ ال�صك ي�صـــري يف ثنايا املعتقدات امل�صيحية، حتى 

لهام  ن�صانية بالإ مر اإىل ال�صك يف وج�د اهلل، ومن هنا مل يعد ممكنًا تبير املعرفة الإ و�صل الأ

لهـــي، ومن هنا احتـــاج ديكارت اإىل البحث عن اأ�صا�ض اآخر ت�صتنـــد اإليه املعرفة وال��ص�ل  الإ

اإىل اليقني.

وميكـــن اخت�صـــار حا�صل اجله�د التي بذلها ديكارت يف �صعيـــه للبحث عن اأ�صا�ض تبتني 

�صا�ض جديدًا �صاحلًا لبناء  ن�صانية، وقد راأى مفكرو الغرب وفال�صفته هذا الأ عليه املعرفة الإ

فـــكار والنظريات عليـــه. وهذا ما اأدى اإىل اعتبار ديـــكارت اأب الفل�صفة احلديثة. وج�هر  الأ

�صياء املحيطة به.  ن�صان ووعيه منطلقًا ل�صائـــر الأ ه الإ �صا�ـــض الديكارتي للفكر يتمثل بعـــدرّ الأ

ن�صاين هـــ� املح�ر الذي تدور ح�له جميع احلقائـــق و املعارف اليقينية ح�ل  وهـــذا ال�عي الإ

�صياء و�صفاتها املن�ص�بة اإليها. وهذا ما ي�صتفاد من الك�جيت� الديكارتي القائل: »اأنا اأفكر  الأ

�صيـــاء املحيطة بها ت�صتمد من  اإذًا اأنـــا م�جـــ�د«، فهذا معنـــاه اأن حقيقة الذات ف�صال عن الأ

ن�صان. ومن هذه  ن�صاين بها، ومـــاآل هذا الت�ص�ر تقدمي روؤية جديدة اإىل الإ الفكـــر وال�عي الإ

برز على هذا  �صياء، والأ ن�صان احلديث اإىل حم�ر تدور ح�لـــه الأ الفكـــرة وما �صابه حتـــ�ل الإ

ن�صان. �صالة عن كل ما �ص�ى الإ ال�صعيد ه� اجلانب ال�صلبي اأي نفي الأ

ن�صـــان وخارجه، ومن  وبعبـــارة اأخـــرى �صلبت �صفحة املح�رية عـــن اأي �صيء اآخر غري الإ

ذلـــك الدين والتقاليد وال�صلطـــة ال�صيا�صية، وذلك يف جمايل املعرفـــة والقيم، و�صار الفكر 
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ن�صاين والتجارب الراهنة له هي حم�ر املعرفة وم�صدر القيمة. وبعبارة الفقهاء مل تتمتع  الإ

ن�صان  ن�صانية، وبـــدل اأن ي�صتمد الإ باحلجيـــة اأي معرفة ت�صتمد من خارج حـــدود التجربة الإ

اأفـــكاره وقيمه ومعارفه مـــن الن�ض الديني ومن الـــرتاث والتقاليد �صار هـــ� نف�صه بن�صخته 

�صا�ض الذي تبنى عليه �صائر املعارف  والقيم. الراهنة امل�صدر والأ

ن�صان وغايته التي ي�صعى اإليها ول م�قعه يف ال�ج�د  �صا�ض مل يعـــد هدف الإ وعلـــى هذا الأ

ن�صانية  ن�صـــان وهدفه وتعريفه ي�صتمدان مـــن الذات الإ خمططـــًا له مـــن قبل، بل اإن غاية الإ

 self defining( ن�صـــان ذاتـــي التعريـــف نف�صهـــا وعلـــى حد تعبـــري بيرت: يجـــب اأن يك�ن الإ

ن�صان الديكارتي اجلديد ي�صتطيع معرفة نف�صه على اأكمل وجه   اأو فقـــل اإن الإ
�26�

.�subject
�27�

دون تدخل من اهلل اأو غريه من امل�ج�دات.

�صارة  وروبيني م�صرية ديكارت، وعلى راأ�ـــض ه�ؤلء ميكن الإ وتابـــع عدد من الفال�صفـــة الأ

ملـــاين اإميان�يل كانـــط )1804- 1724( الذي اأكمل ال�صـــ�رة الديكارتية  اإىل الفيل�صـــ�ف الأ

ن�صاين يف املعرفة، ميكن القـــ�ل: اإن الفل�صفة النقدية لكانط فتحت  ورفـــع من قيمة الدور الإ

 و�صف�ة الق�ل: 
�28�

�صياء وال�صر الكامن فيها. ن�صـــان ليك�ن ج�هر الأ البـــاب وا�صعًا يف وجه الإ

ن�صان م�صتمدة  ن�صان تعريفًا جديـــدًا؛ بحيث مل تعد قيمة الإ ن�صان�ي اأعطى لالإ اإن الجتـــاه الإ

لهي، �صارت قيمته تابعة لقدراته العقلية وقدرته على تنظيم العامل من ح�له.  مـــن جذره الإ

ن�صـــان وهدفه فلم يع�دا العبـــادة والع�صق هلل ول للجنـــة امللك�تية، بل يف مدى  واأمـــا غاية الإ

ن�صان اعتمادًا على عن�صـــري العقل واخليال  عمالنيـــة البامـــج واخلطط التي يبتكرهـــا الإ

اللذيـــن يعمالن من اأجل هذه الدنيا فح�صب. وقد تط�رت هـــذه النزعة اإىل اأق�صى مدياتها 

علـــى يد الفيل�ص�ف الفرن�صي جان ب�ل �صارتـــر، حتى و�صلت اإىل حدود الدع�ة اإىل ا�صتبدال 

ن�صان�يني مل ول  ن�صاين؛ وذلـــك يف ت�صريح �صارتر باأن الفال�صفـــة الإ له الإ لـــه املتعايل بالإ الإ

يحاولـــ�ن النعتاق من العب�دية هلل والإميان به مبا ه� وج�د متعال، بل كل ما فعل�ه ه� اأنهم 

�29�
ا�صتبدل�ا ا�صمًا با�صم.

ب- الروؤية املعرفية

تبنـــى اإن�صان�ي� ع�صـــر النه�صة م�اقف خا�صة بهـــم من املعرفة واأدواتهـــا، وتتمثل اأبرز 

عنا�صـــر هذه الروؤية املعرفية يف العتماد على العقل بـــل الثقة املفرطة فيه على �صعيد فهم 

العـــامل، ويف ال�صـــك يف كل �صـــيء والعتقاد باإمـــكان اإبطال اأي عن�صر مـــن العنا�صر املك�نة 
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ن�صان�يـــة. )والعقـــل بح�صب هذه الروؤية هـــ� العقل احلديث الـــذي تتك�ن مادته  للمعرفـــة الإ

وىل مـــن الطبيعة وتنح�صر بهـــا. وبعبارة اأخرى العقل الذي م�صدر معارفه وميدان عمله  الأ

ن�صان ما يط�ر  ه� عامل املادة والطبيعة، واأما �صائر امل�صادر املر�صحة للمعرفة فال تقدم لالإ

معارفه مما ميكن ال�ث�ق به.

�صرار على عدم اإعطاء  ن�صان�ية كثافة وغلظة هـــي الإ واأ�صـــد عنا�صر الروؤيـــة املعرفية الإ

اأحـــد اأو جهـــة كائنة من كانت حق ادعاء القب�ض على احلقيقة وامتالكها؛ اأي اأن عقل ع�صر 

النه�صة ال�صكاك انطلق من م�صلمة حا�صلها اأن كل دع�ى معرفية ميكن اأن تخ�صع لالختبار 

 وبالتايل كل دع�ى تطرح ل بد مـــن اختبارها وتقييمها 
�30�

ول يحـــق جلهة ادعـــاء الع�صمة.

ودرا�صـــة عللهـــا ومنا�صئها، فاإذا تبنيرّ ا�صتنادها اإىل غيبي فـــاإن مثل هذه الدع�ى ت�صقط عن 

�31�
درجة العتبار.

ن�صـــان على فهم العامل دون  ن�صان�ية قدرة الإ عي الإ وعلـــى �ص�ء هذه الروؤية املعرفيـــة تدرّ

حاجـــة اإىل اأي م�صدر ديني اأو وحياين، وقد �صاعد تط�ر العل�م التجريبية والنجاحات التي 

ح�صا�ض  اأحرزهـــا العلماء يف جمال فهم العامل، �صاعد ذلك على مزيد من الثقة بالنف�ض والإ

�32�
بعدم احلاجة اإىل الن�ص��ض الدينية ول خ�صية خمالفتها.

ول تنف�صل املعرفة عن الهدف والغاية التي من اأجلها يتم التعرف لتك�ين املعرفة، واإذا 

كانت املعرفة قبل ع�صر النه�صة تراد من اأجل اكت�صاف اأ�صرار الك�ن مبا ه� فعل من اأفعال 

اهلل، فـــاإن املعرفـــة يف ع�صر النه�صة تراد من اأجل هدف اآخـــر خمتلف متامًا وه� م�صاعدة 

ن�صان على التنب�ؤ بامل�صتقبل ملزيد من القدرة على التحكم بالطبيعة وال�صيطرة عليها، وكل  الإ

ذلـــك من اأجل ت�صهيل احلياة والعي�ض ب�صكل اآمن مطمئـــن واأكرث راحة، وهذا يعني اأن تاأخذ 

�33�
املعرفة طابعا اآليًا.

نط�ل�جية ج- الروؤية االأ

ن�صان�ية وجـــ�د اأي �صيء خارج نطاق املادة وعامل الطبيعـــة، كما تنكر بناء هذا  تنكـــر الإ

ن�صان�ية  العامل على الهدف اأو اأن اأ�صياء هذا العامل مرتبة كل �صيء يف مكانه، كما ل تقبل الإ

وجـــ�د نقطة افرتاق بـــني عامل الطبيعة وما وراءها ي�ؤدي اإىل كـــ�ن اهلل ه� من�صاأ امل�ج�دات 

والقيـــم. ومن هنا، فاإن كل حماولت البحث عـــن اهلل وال�صتدلل على وج�ده هي حماولت 

دلة والباهني، فل�صفية اأم كالمية اأم  عبثيـــة ل طائل من ورائها، مهما كانت طبيعة هـــذه الأ
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ن العلم   ومن جهة اأخرى، ل ميكن اإثبات وج�د اهلل ب�ا�صطة ال�حي اأو املعجزة؛ لأ
�34�

ك�نيـــة.

عى لها القدا�صة هـــي ن�ص��ض اإن�صانية، اأن�صاأها  ا�صتطـــاع اأن يثبـــت اأن كل الن�ص��ض التي ُتدرّ

ب�صـــر كان�ا يعي�ص�ن يف اخليام ويك�صب�ن ق�ت ي�مهم مـــن الزراعة والرعي. وتعمم اإن�صان�ية 

ديان وكتبها املقد�صة، ي�صت�ي يف  ع�صر النه�صة هذا امل�قف من الرتاث الديني على جميع الأ

ديان املعروفة يف العامل، ول ي�صتطيع اأي  ذلـــك القراآن وكتب الديانة الب�ذية وغريهما من الأ

 وعلى �ص�ء ذلك كله، ي�صبح 
�35�

ديان ادعاء جميئه من ما وراء عامل الطبيعـــة. ديـــن من الأ

تعبـــري »اهلل املتعايل« تعبريًا ل ي�ؤدي معنى وا�صحـــًا، اإن مل نقل اإنه يتح�ل اإىل كالم ل معنى 

خالقية  ثار النف�صية والجتماعية والأ له. بل كلمة اهلل نف�صها ل معنى لها اإن ف�صلناها عن الآ

�36�
ن�صاين. التي ترتتب عليها يف �صاحة الجتماع الإ

ن�صان ه� م�ج�د مادي  وين�صحب هذا امل�قف من ما وراء املادة على مفه�م »الروح«، فالإ

ن�صان وفكره.  وجـــزء مـــن عامل الطبيعـــة، وبالتايل ل ت�جد اأي م�صافـــة فا�صلة بني ج�صـــد الإ

ن�صانية اخلالدة ما ه� اإل متنٍّ فارغ ودع�ى ل قيمة لها،  وبالتـــايل فـــاإن احلديث عن الروح الإ

ن�صاين الذي يدع�ه اإىل متييز نف�صه عن �صائر امل�ج�دات الطبيعية  بـــل هي حا�صل الغرور الإ

�37�
التي ل ت�صتطيع ادعاء ت�فرها على مرتبة الروح.

خالقية د- الروؤية االأ

خالق ل ت�صتند اإىل م�صدر  ن�صان�يـــة باأن الأ ان�صجامـــًا منها مع الروؤية العامة لها، ت�ؤمن الإ

ن�صان واكت�صبها  خالق والقيم اإل خال�صة جتربة اإن�صانية عا�صها الإ ف�ق الطبيعة، وما ق�اعد الأ

ن�صان  خالق تتح�ل اإىل مفه�م ل معنى له اإذا ف�صل عن الإ يف حياته الطبيعية، ومن هنا فاإن الأ

خالق اإىل ال�صطب بخط البطالن على   وقد اأف�صى هذا امل�قف من الأ
�38�

ن�صانية. والتجربة الإ

خالقية ب�ا�صطة م�صدر ف�ق طبيعي،  ثبات نظمها الأ ديان التي ت�صعى لإ جه�د جميع املذاهب والأ

�صـــ�اء كان ال�ا�صطة بينهـــا وبني هذا امل�صدر ه� مـــ��صـــى c اأم عـيــــ�صى c اأم حممد 

ديان جميعا و�صلتنا من جمتمعات زراعية ومن اأنا�ض كان�ا  f، اأم غريهـــم. وحيث اإن هذه الأ

خالقية التي يدع�ن اإليها تتنا�صب مع ذلك الع�صر ومع ذلك  نظمة الأ ي�صكن�ن اخليام، فاإن الأ

خالقية التي ي�ؤ�ص�ص�ن عليها نظامهم  النمـــط من العي�ض، وبالتايل ل ميكن اأن تك�ن القيـــم الأ

 ولي�ض 
�39�

�صاحلة يف عامل احلداثة، حيث اإنها مبنية على مبادئ فل�صفية م�صتمدة من الاله�ت.

ن�صانية يف احلياة املعي�صة يف الع�صر احلديث مرجعا �صاحلا لتاأ�صي�ض القيم  �صـــ�ى التجربة الإ

�40�
ن�صان احلديث. خالقية ال�صاحلة لالإ الأ
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خالق �صـــ�ى تف�صري لها بالع�اطف باملي�ل  ن�صان�ية اإىل الأ ويف احلقيقـــة لي�صت الروؤية الإ

خالقية لي�صـــت �ص�ى رغبات  حكام الأ  اأي اأن املرجعيـــة التي ترتكز عليهـــا الأ
�41�

وامل�صاعـــر؛

ن�صـــان ومي�لـــه، وهذا ما يعب عنه بنتـــام بق�له: »احل�صن ه� ما اأرغـــب فيه، والقبيح ه�،  الإ

خالق هي الن�صبية  ن�صان�ية لالأ  والنتيجة التي تنتهي اإليها الروؤية الإ
�42�

اأرغب عنه ول اأريده.«

خالقية، فعندمـــا يك�ن املعيـــار ه� املي�ل  حـــكام الأ وعـــدم وج�د معيـــار كامل اأو مطلـــق لالأ

خالقية اإىل  حكام الأ والرغبات التي تتعار�ض يف ال�صرورة يف ال�اقع املعي�ض، �ص�ف تتح�ل الأ

�43�
اأحكام ن�صبية تختلف باختالف الرغبات واملي�ل الفردية والجتماعية.

وبنـــاء على ما تقدم يكـــ�ن العتقاد ب�ج�د قيم واأحكام اأخالقية مطلقة وواحدة اعتقادًا 

حالم الط�باوية لي�ض اإل. وبعبارة اأخرى:  ماين والأ فارغـــا من اأي م�صم�ن، ل�صتنـــاده اإىل الأ

اإن العتقـــاد باهلل )الذي مات يف ع�صر احلداثـــة( والعتقاد باملعاد والعتقاد ب�ج�د ال�صر 

يف العـــامل الـــذي خلقه اهلل ما هي اإل نقائ�ض يكذب بع�صها بع�صًا، وبالتايل ل ميكن اأن ُيبنى 

طراف.  خالقي على جمم�عة من النقائ�ض ول� قدمت ب�ص�رة نظام متما�صك الأ النظـــام الأ

خالقيـــة بعيدا عن اأي  ن�صـــان وحده ه� الذي يجـــرتح قيمه واأحكامه الأ ن�صان�ية، الإ ففـــي الإ

ديان  مر الـــذي مل ت�صتطع تقدميه الأ طم�حـــات فارغة ل ت�صتنـــد اإىل اأ�صا�ض واقعي متني، الأ

�44�
الت�حيدية املعروفة.

ن�صان�ية يف الدفاع عنها،  �ص�ل التي جتهد الإ ومتثل احلرية ال�صخ�صية ركنا ركينا بني الأ

تنظـــريا وا�صتدلل. واملعنى املق�ص�د للحريـــة عندهم ه� حرية ال�صمري الديني وحرية عدم 

ي جهة احلق يف فر�ض  بداع دون اأن يكـــ�ن لأ التديـــن يف وقت واحد، كما حريـــة البتداع والإ

قناعـــة على اأحد اأو منع اأحد من التعبري عن اأفـــكاره وقناعاته بال�صكل الذي يرتاأيه ويريده. 

�ص�ات،  نفا�ض والأ ن�صان�يـــ�ن باأن بع�ض فـــرتات التاريخ �صهدت رقابة وحب�صـــا لالأ ويعتقـــد الإ

ديان اأو معار�صة لها. ومن باب التع�ي�ض يجب الدفاع عن كل ما ميكن اأن يعد خمالفة لالأ

خالقية التي هي عن�ان تندرج  ن�صان�ي�ن احلريـــة الأ ومن احلريـــات التي يدافع عنها الإ

ة مثل: حتته مفاهيم وعناوين عدرّ

احلريـــة اجلن�صية بـــكل املعاين املندرجة حتتها مـــن حرية العالقـــة اجلن�صية اإىل حرية 

جها�ض، والتحكم بامل�اليد وغري ذلك.  التنا�صل، وحرية الإ

خالقية  ن�صان�ية اأهمية حم�رية للتعددية والت�صامح علـــى جميع امل�صت�يات الأ وتعطـــي الإ
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طار الفردي مبعنى احلد قدر امل�صتطاع من �صلطة املجتمع على  والدينيـــة وغريها، ول� يف الإ

فراد والتحكم يف طريقة عي�صهم و�صل�كهم، بل  الفرد وعدم ال�صماح له مب�صادرة حريات الأ

�45�
اإف�صاح املجال لكل فرد باأن يختار طريقة عي�صه وفق ما يريد ويه�ى.

ن�صان�ية مبعنييهـــا ال�صطالحيني، وي�صتعمـــل هذا امل�صطلح  مـــا تقدم كله كان حـــ�ل الإ

اأحيانا للدللة على بع�ض املذاهب التي ظهرت يف تلك الفرتة كاملارك�صية وال�ج�دية، ولكننا 

نكتفي باملعنيني املتقدمني ول ندخل اأنف�صنا يف تفا�صيل احلديث عن املذاهب امل��ص�مة بهذه 

ال�صفة.

الامتـــــة واال�ستنتــــــاج:

ن�صان�ية اأن هذه الروؤية بعد اأن اأ�صرت على نفي كل  وحا�صـــل الكالم يف حتليل مفهـــ�م الإ

ن�صانية ح�صرت  وجـــ�د خـــارج اإطار املادة والطبيعة التي ميكـــن القب�ض عليها باحل�ا�ـــض الإ

ن�صـــان بالبدن املـــادي، وح�لته اإىل حم�ر  ن�صـــان وح�صرت ال�ج�د الإ ال�جـــ�د احلقيقـــي بالإ

ت الباب يف وجه اأي دع�ى تاأتي من خارج حدود املادة  خالقيرّة، و�صدرّ لل�ج�د وحم�ر للقيم الأ

واعتبت كل دع�ى غري مادية خياًل فارغًا ل معنى له. 
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