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 :اإلشكاليةأوال / 
تعد القيم اإلنسانية من أوكد القيم السائدة واملسيطرة يف الراهن البشري اليوم، ومنذ بواكري عصر النهضة، 

 مبختلف انتماءاهتا الدينية واملذهبية والعرقية.حيث رمست مسارات النقاش الذهين والفكري بني اجملتمعات البشرية 
بعصر انتصار القيم اإلنسانية على إىل حد ما لقد صار بإمكاننا اليوم أن نصف هذا العصر الذي نعيشه 

مبآزرة العلم ومساحات، حلجم ما حققته من مكاسب السماوية، الدينية أو الوضعية الدينية غريها من القيم 
 .يف جمال علوم الطبيعة واحلياة ل البشريقالباهرة اليت توصل إليها الع احلديث وبفضل النتائج

وقبل مناقشة معىن القيم اإلنسانية وجب علينا معرفة مستوى التعريف يف خميلتنا كباحثني، فهل نقصد 
واملتعة،  بالقيم اإلنسانية الصفات الفطرية يف اإلنسان واحلاجات املبثوثة بداخله، كحبه ورغبته لألكل والرفاهية

للعقل البشري اليت اكتشفها اإلنسان بعد كبرية وحب التملك والسيطرة، أم نقصد بالقيم اإلنسانية تلك القوى ال
، وتطويع مسارات احلياة وفق ما يريد وما بصورة عامةالديين حترره من إصر الكنيسة الكاثوليكية والالهوت 

 ؟؟يبتغي..
 دعاة التنوير املشرقيني، هل هتدف إىل :وبني التنويريني الغربيني مث ما هي مربرات عقد مقارنة بني بيئة 

حد بعيد يف  إىلإبراز خصوصية البيئة الغربية اليت أمثرت هبا القيم اإلنسانية وعجز البيئات الشرقية 
وكيف خصوصية الفكر األورويب يف تلك املرحلة، من أجل الوقوف على أم ؟؟ احتضان هذه القيم وازدهارها

 الكنيسة الغربية؟؟ املهيمنة عليها فراغ احلياة الفكرية بعث احلياة يف ع استطا 
ما يزال معاجلتنا لالزمة الفكرية أال يعرب هذا العنوان على أزمة هوية فكرية نعيشها حنن يف الشرق وأن 

تصنيف وأهدافه، و  دوافع االستشراقوتصنيفات للمستشرقني و  اتتعريفال تتجاوز تقدمي معاجلة كالسيكية باهتة 
متعصبون  مستشرقني غالةمتفهمني وغارقني يف حب احلضارة اإلسالمية و مستشرقني طيبني إىل املستشرقني 

نرسم حتت أمسائهم خطا غليظا وحنذر من قراءة مؤلفاهتم، لكن يف الوقت نفسه نعجز على تقدمي ؟؟ ومتطرفون
افة الشرقية وتراثها على استيعاب اإلنسان بكل تناقضاته البديل الفكري واحلضاري املناسب الذي يثبت قدرة الثق

  ومكوناته املعقدة؟؟؟
نتجاوز أحيانا مراحل تارخيية سابقة قام هبا الشرق حينما كان األنسنة  جمال البحث يف غمار إننا يف 

ديني مرحلة من مراحل الشرق بني القرنني السابع والثاين عشر امليالعاش متفوقا يف جمال قيادة األفكار عامليا، فقد 
مسارات للبشرية بزخم إبداعي متميز، مل احلضارة االسالمية يف العهد األموي والعهد العباسي حيث رمست  ،القوة

نفتح املسلمون على حضارات غريهم وثقافاهتم وانكبوا عليها بالدراسة والبحث والنقد تعشه احلضارات السابقة وا
ي عدد املؤلفات اليت أنقذها املسلمون من غياهب النسيان وأخرجوها من طي الرتمجة، وكم هالنقل واالقتباس و و 

الكتمان وقدموها للبشرية لتستفيد منها وتطلع على جتارب وخربات األمم والثقافات القدمية، من بالد فارس واهلند 
 .والصني واليونان والرومان



متأثرة  ، جنوب ايطاليايف بدأت األوروبيةالنهضة التدافع والتداول بني احلضارات فإن  قواننيوكما هي 
وبني أوروبا  الشرقببقايا اإلشعاع الفكري احملتقن يف الشرق، حبكم اتصاهلا بصقلية اليت كانت معربا حضاريا بني 

وهو ما خيالف رأي املؤرخ ، 1الذي كانت تشهده اجلزيرة فضال عن املوقع اجلغرايف اهلام والرخاء االقتصاديالغربية، 
، نافيا بذلك أي استفادة 2الرومانية اإلمرباطوريةأن أوروبا برزت للوجود باهنيار  1944-1889بلوك مارك 

  للغرب من الشرق. 
هل تكفي قيم األنسنة وحدها يف بناء جمتمعات بشرية يسودها العدل واملساواة واالحرتام، وقد عرف 

بلدانه أشرس احلروب الكونية اليت انتهت مبئات  سنة من إرساء هذه القيم وتداوهلا يف 150العامل الغريب بعد 
 املاليني من الضحايا األبرياء؟؟ 

اىل حد فحسب البيئات الشرقية قم عمل يقابلها  ،اإلنسانيةة البيئة الغربية اليت أمثرت هبا القيم بخصو إن 
يف تلك املرحلة،  األورويب....فهل يعود ذلك خصوصية الوضع الفكر ، بعيد يف احتضان هذه القيم وازدهارها

وفراغ احلياة الفكرية وهندسة الكنيسة الغربية ملتتالية حسابية معقدة؟؟ وهل يعود الفشل يف جناح التجربة األنسانوية 
اليت تصدر هلا الطهطاوي ورفاقه إىل خصوصية البيئة املشرقية وسيطرة احملافظني وأصحاب النص؟؟ وعدم استعداد 

اشتهر بعض ملوك فرنسا رغم استبدادهم ر جتربة غريبة، هم يف غىن عنها؟؟  اجملتمعات والنخب إىل خوض غما
الكلية الفرنسية   إنشاءيف  أفضلالذي يرجع له  1540-1494بتشجيعهم للعلم والعلماء منهم فرانسوا األول 

   .3اآلدابكوالج دو فرانس ويعترب من مفاخر الفرنسيني اليوم أطلق عليه أب 
ستلهم النخب الشرقية تأن ، نظرية الرتاثيف كتابه  4فهمي جدعانفكر العريب يرى امليف هذا اإلطار و 

ليست إال عملية تسويغ لقيم الحاضر، اته وأن عملية االستلهام ه"ربر به الواقع احلاضر ، تكي املاضي  من الرتاث 
مه ، ويلزم بها ن الذي يحدث عمليًا أن الحاضر هو الذي يفرض قيمهما يكن فإبإسقاط غطاء تراثي عليها، و 

  ومفاده ال قدرة للنخب الشرقية على صناعة احلداثة وال قيم األنسنة. "غيره
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الذات األوروبية عاشته القارة العجوز وساهم يف  عنعصر التنوير مرحلة هامة من مراحل البحث يعد و  
خالل القرنني  أوروبا شهدهتاوالسياسية اليت  شاركت يف جناح الثورات االجتماعية ،وعقالنية إنتاج أفكار وضعية

 م وأسفرت على قيام الدول القومية احلديثة.19م و18
من ايطاليا مث انتشر يف بقية أجزاء القارة، اليت كانت متعطشة للتغيري والبحث. لقد  التنوير  إشعاعانطلق 

اكتمال رؤية هؤالء  دورا بارزا يف ،وتبلور اجلرأة على نقد النص الديين ،كان النتشار صناعة الورق والطباعة
تقدم منطا واحدا أن حركة التنوير هو اال وقت قصري حىت استطاعت ، وما اإلصالح ومساراتهاألعالم ملعامل طريق 

الالتينية القدمية وانتعاش احلركة الثقافية واللغات  اآلداب بإحياءيف الفن واألدب واجلمال، انتهت  اإلنساينللذوق 
 احمللية والعودة لالستثمار يف املصادر الكالسيكية الرومانية واهلليلينية، يف شىت اجملاالت املعرفية. 

جانب مع الفلسفة والعلوم التجريبية  إىلوكانت جنبا  اإلنسانيةوكان للفنون دورا بارزا يف حركة النهضة 
فد سامهت املوسيقى يف رسم الوجه اجلديد  .1وضمت املسرح واملوسيقى وفن النحت والرسملسياسية والتآليف ا

واجمليد ألوروبا، كما كانت موردا هاما من موارد األنسنة بكل أشكاهلا، املوسيقى الدينية احلزينة أو املوشحات 
لكبري للتحرر من قيود املاضي، فحررت الغنائية أو القداديس الكنائسية، رافقت اإلنسان يف الغرب يف حراكه ا

مونتيفيردي كاملوسيقي االيطايل    2اجلماهري من عزف الكنيسة احلزين وغرست يف الناس قيم الثورة واحلب واجلمال
 .3وغريهم 1904-1841وفيفالدي وبيتهوفن وفون باخ وأونطوين دقوفراك  1567-1643

يؤكد الواقع املعاش ومسارات التدافع احلضاري اليت رافقت حياة اجلماعات البشرية أن التباين يف حتديد و 
خيتلف من مكان آلخر ومن ديانة ألخرى ومن الذي يشكل حجر الزاوية يف حتديد معىن األنسنة  اإلنسانمفهوم 

 .، مما من شأنه أن يربك أي مقاربات حبثيةثقافة إىل ثقافة أخرى
 اإلشكالية:أسئلة ثانيا / 

مبفاهيمه وتوريث الفكر التنويري  حممد علي باشا لقد كان للطهطاوي دورا يف بعث النهضة الفكرية عهد
حكم مدين بالنمط الغريب، وال جنحت يف حترير بناء مل تتمكن من  ذهه لألجيال القادمة، لكنالغربية األصلية 

 .واإلعجاب بالتحوالت احلاصلة يف اوروبا راقبةالعقل العريب من دائرة الركود وامل
وإذا كانت القيم  ؟الشرقيو  الغريببني العاملني خفاق فإىل أي شيء ميكن أن يرجع أسباب النجاح واإل

إرجاع املفارقة إىل هل ميكن و  ؟؟هنا والتجسيد والنجاح هناك فلم وقع االختالف والتعثرال تتجزأ اإلنسانية واحدة 
الذي يعد  ،العقل البشريكلية على لغرب  حيث اعتمد اويف الشرق ؟؟ مسارات األنسنة يف الغرب اختالف 

التفكري الديين القائم على تقديس فلسفة و قيود التدين املطلق من   هحترر األساسي، و  مصدر اإلهلام والتفكري
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النص الديين والقواعد الفقهية  نعثرت مسارات األنسنة كو أما يف الشرق فقد تو ؟؟ واخلوارق املختلفةوروثات امل
  .املنهجي األوحد؟؟ والتفكرياألساسي مصدر اإلهلام متثل الضابطة للشريعة االسالمية كانت 

مسارات االجتهاد الفقهي الذي نراه يف تعامله مع حترر العقل البشري اإلسالمي كيف مل يساهم 
جديدة يف ظل التحوالت العميقة اليت تشهدها  حاجة الناس إىل قيماملختلفة أن يتلمس يف القضايا البحث و 

 .أوروبا والعامل؟
 هل قضية األنسنة إنتاج غريب صرف أم صناعة إنسانية تراكمية؟

ملاذا نسعى دوما يف ملتقياتنا وأحباثنا ودراساتنا أن جنيب على تساؤالت مل نساهم حنن يف طرحها، 
 ائها؟؟نوندارس إشكاليات مل نضعها أو نساهم يف ب

 ذا حيصل لنا الشعور دوما بأننا جنيب اآلخر بانشغاالت ختصه هو؟؟ ملا
على اختالف الديانات واملذاهب وامللل والنحل كيان بشري مشرتك ؟؟ وإذا  اإلنساينهل املكون الثقايف 

 سلمنا بذلك ما هي اآلثار والنتائج واالنعكاسات املرتتبة؟؟
 لإلنسانمتثل عمقا إنسانيا وتطرح نفسها كمالذ آمن ن بإمكاهنا أالثقافة الغربية املهيمنة اليوم هل 

بقدر ما متثل رمزا من رموز االستبداد الفكري واحلضاري، فأغلب قيمها  فتستجيب لتطلعاته املختلفة؟؟ املعاصر،
ت مستلهمة من الثقافات اهليلينية والرومانية القدمية ومن التيارات الغربية اليت ظهرت يف عصر النهضة ومن النزعا

املفكر والنص الديين الكنسي احملرف، الذي عجز على  اإلنساينالفلسفية اليت نتجت كحتمية للصراع بني العقل 
 .مواكبة التطور البشري

إن اجلواب حتما بالنفي فقد ركز اخلطاب األورويب دوما على عبقرية أوروبا معتمدا على تفوقها العلمي 
منحت خريات العامل كله ألوروبا على ، اليت . 1وكذلك على الثورة الصناعية والطفرة العلمية اليت اضطلع هبا قاليلو

طبق من حرير ومنذ قيام النهضة الغربية والفكر األنسين ماض يف جتدد خياطب نفسه بنفسه، حىت جاء هيتينغتون 
ت برنارد لويس الفكرية األوروبية مستندا إىل أطروحا فةالثقاووضع مفهوم صراع احلضارات الذي يرى أنه جوهر 

 املستشرق الربيطاين املتعصب.
واليت تعرف بصراع  ،ة يف الصميمنأشاع إميانويل هينتغتنت فلسفته التدمريية اليت ضربت قيم األنسلقد 

حيث  ،تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب ابتكصاحب  و نوعية رديئة على حد تعبري ذهو مفكر و  ،احلضارات
استمرار اسطورة كما أن   .2خطره على الغربزعم االسالم و يف وجه عدوانية العتمد على برنارد لويس الذي أشاع ا
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عند  اإلحساسسامهت بدور كبري يف ترسيخ  1لهمة للمخيال الغريباملاحلمالت الصليبية يف الذاكرة األوروبية 
   2يدة يف ذلك الوقتاجملعركة امل واخاض مبأهن نيالغربي

قرن الدماء والنار واخلراب االزدهار للقيم اإلنسانية يف وقت حنس فيه أنه قرن القرن العشرين كان لقد  
يف نفس الوقت مل يعرف أي قرن مثله من تطور يف العلم والعلوم االجتماعية والطبيعية و  ،على البشرية مجعاء

كما أن   ،3فيها جسيما كان لكن القتل   ،خطوات علمية عمالقة نيشهدت فرتة بني احلرب حيث ،والسياسية
سنة من احلرب  60بالسم حماربة امللكية واالستبداد خالل  أوروبااحلكم يف  أنظمةتغيري  إىل آدتالتحوالت اليت 

وشرق  األوسطوالشرق  األدىنمل حتقق ذلك فسرعان ما عاد التوتر والتنافس يف الشرق  أهنا إالالعاملية األوىل 
 4نوالبلقا إفريقيا

غزو العامل حلم قدمي وكل عقيدة تريد أن تغزو العامل واخلطورة هي وأهنا لن  توماس مانيقول الفيلسوف 
 .5تكون اال جمرد وسيلة لغزو العامل

 اإلنسان في الثقافات البشرية.ثالثا / 
 ماهية اإلنسان  .1

يف اللغة: هو ذلك الكائن احلي العاقل الذي منحه اخلالق مقدرات عضوية وعقلية جعلته خيتلف  اإلنسان
ر قادر على الكالم املفصَّل واالستنباط اإلنسان وعن الكائنات األخرى ويتفوق عليها.  اسم جنس لكائن حّي مفكِّ

قال اهلل تعاىل يف كتابه املفرد واجلمع  واالستدالل العقلّي ، يقع على الذَّكر واألنثى من بين آدم ، ويطلق على
  بوزن أفاعل. الكائن احلّي املفكر . واجلمع منه أَناسيّ  ، وهو "يف َأْحَسِن تَ ْقِوميم  اإِلْنَسانَ  َلَقْد َخَلْقَنا ":العزيز 

ويف املعجم الوسيط عرف اإلنسان يف اللغة بأنه الكائن احلي القادر على التمييز والتفكري، وهو اسم 
 باملنطق والعقل. نس لكائن لديه القدرة على التفكري، والكالم واالستداللج

ووفقًا لقاموس إكسفورد، فإن مفهوم اإلنسان يدل على  وُتطلق كلمة إنسان لغًة على املفرد واجلمع.
ورد يف قاموس كامربيدج أن مصطلح اإلنسان و التسميات القائمة على وصف الكائن البشري أو اجلنس البشري، 

 يتم إطالقه على خمتلف الكائنات البشرية اليت تعيش على األرض، سواء كانوا رجااًل أو نساًء أو أطفااًل. 
أو قد تعين الظهور والربوز والتجلي  6أن كلمة اإلنسان أصلها عريب ومشتقة من النسيان ويرى البعض

 خالفا للجن اليت ال يراها الناس.
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املالك لدماغ كبري عايل و لى أنه الكائن احلي الوحيد العاقل, اإلنسان علميا عاحلديث ويعرف العلم 
التطور، ميلك القدرة على التفكري اجملرد والنطق واستخدام اللغة والتفكري الذايت الداخلي والتواصل مع غريه من بين 

 . جلدته
 اإلنسان في الفكر العربي اإلسالمي: .2

كائن متميز عن غريه من الكائنات مفضل وممنوح له كل األدوات والوسائل لتعمري األرض والتناسل   هو
ثابت مستمد من العقيدة الربانية، ومنظومة القيم واألخالق اإلسالمية،  من فكرفيها، ويستمد هذا التعريف 

 يح.وقواعد االعتقاد والتصور اإلسالمي، اليت أكدها الوحي والنص احلديثي الصح
كائن مكلف وخملوق هلدف ولغاية قصوى أنيطت به ثابتة ال تتغري، ودور اإلنسان يف احلياة   واإلنسان

 لإلنسانوخالفته فيها ثابت ال يتغري، ورجوعه إىل ربه يف النهاية بعد وفاته ثابت ال يتغري، وشىت القيم اليت منحت 
 لتوضيح شريعته وسبيل حياته ثابتة ال تتغري..

كر العريب املعاصر عضويا بالفكر اإلسالمي هذا األخري الذي بلور تعريف اإلنسان يف ذلك ويرتبط الف
الكيان البشري القائم بذاته واملكلف ببناء نفسه وحتقيق العدالة بنفسه يف إطار قيم ثابتة أنزلت له عن طريق 

ات يف ضمان احلقوق ورسم األنبياء وتوارثتها األجيال جيال بعد جيل، واالستعانة بتلك النصوص والتوجيه
من جهة وتأثريات  اإلسالميالواجبات، يف حني ظل الفكر العريب يرتنح يف تعريف اإلنسان بني تأثريات الفكر 

 احلداثة والعصرنة اليت هيمنت قيمها على العامل. حتديات
إشكالّية العمران ابن خلدون كمؤسس لعلم االجتماع من خالل إثارته ويطرح بعض الدارسني رؤية 

والذي يكون اإلنسان فيه أصال باعتباره لبنة اجملتمع، وهو بذلك حيّدد  ،أسس االجتماع البشريّ الذي هو البشرّي 
" والكون والغيب الذي اإلنسانالذي يبين عليها الفكر اإلسالمي واملتمثل يف "أحد أركان الرؤية الكونّية التوحيديّة 

عن الشيء الذي املعاصرين يتساءلون احلداثيني واإلنسانيني العرب مي، لكن كثريا من ساق احلديث عنه القرآن الكر 
يُعطي املشروعية يف تأويل "اخلطاب " سواء كان هذا اخلطاب "مقدًسا " أم ال ، وملاذا يبقى علم التأويل حمتكرا 

تشكل  اإلسالميطاب األنسين اخلفبيد أشخاص معيَّنني دون غريهم بدعوى أهنم ميثلون الفهم السليم لإلسالم؟؟ 
، ومن هنا تسربت كما يقول البعض مظاهر التوتر والقلق من خالل التفسري الديين والتنزيل الفقهي للنص الديين

 .يف فهم وجتسيد املثايل والواقعي
أي بتعبري قانوين حديث هو  واإلنسان عند الفقهاء هو ذاك "املكّلف "، املطيع لألوامر اجملتنب للنواهي،

  .املمنوع " احملرمات "جتنب الواجب " الفرائض " و بني تأدية 
وقد انتقد الفالسفة وعلماء االجتماع هذا القول خاصة حينما منح الفقهاء السالطني وأويل السلطة اليد 
العليا ملمارسة جتسيد هذا التصور، فتحول تفسري النصوص يف صاحل هذه الطائفة ومكنها من عامة الناس على 

 ..من التاريخ اإلسالمي طويلةأزمنة  امتداد



الفالسفة الفقهاء حينما ركزوا على حرية إرادة اإلنسان وعدم إكراهه على اعتناق مبدأ معني، و خالف 
عندهم ال  فالناس التكليف وواجب التعايش االجتماعي. إلدراكبعقله وهو الوسيلة الوحيدة  اإلنسانواعتربوا 

وتعد املعرفة وتطوير القدرات العقلية  يتفاضلون إال بالقدرة على استعمال العقل للوصول إىل مراتب املعرفة الدينية.
 . 1سينا وأبنرشد والكندي  ابنضرورية لبلوغ الغايات وحتقيق املقاصد ونذكر من هؤالء الفالسفة 

التاّمة  اإلهليةاملتصوفة أن اإلنسان املرجو بلوغه هو اإلنسان العارف، املتمكن من املعارف  اعتربيف حني 
الشيخ "حميي  اإلسالميويضع قطب التصوف  اجلامع خلالل التدين ومقاصد الشريعة. اإلنسانالكاملة، وهو 

 .2ه مع حقيقة الوجود وغايتهمساه "اإلنسان الكامل"، الذي تتطابق حيات لإلنسانالدين ابن عريب" توصيفا آخر 
 المسيحيالفكر الغربي نسان في اإل .3

حيث تأثرت بظهور عصر احلداثة وبداية خطاب  ،أما الغرب فقد تباينت كثريا فلسفته يف تعريف اإلنسان
حقوق اإلنسان والثورة على األنظمة الرجعية الفاسدة اليت كانت تستلهم من الديانة املسيحية كينونتها وتبلور 
النضال ضد مظاهر الظلم واالستبداد والتمييز الديين والعرقي والفئوي، والتأكيد على حقوق اإلنسان األساسية يف 

 أن يكون حرا يف بناء قيمه ومبادئه اليت يسري هبا.
اليونانية عرف الفالسفة اليونان كأرسطو وأفالطون اإلنسان بأنه كائن  اإلغريقيةففي زمن سيادة احلضارة 

املعني  تشكلالديانة املسيحية بتجلي و ز بعقله الذي هو "مناط التكليف"، وأساس املسؤولية واجلزاء. حي يتمي
 ،3ني وعيا مشرتكابيو ر لكنها أعطت األو  ،من الفوضى يف القيم واملعتقدات هيحتو ما رغم  ،األساسي للفكر الغريب

الكائن الوحيد الذي خلقه اهلل وأعطاه السلطان على سائر املخلوقات اليت خلقها، يف هذه الديانة يعد فاإلنسان 
على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على  اإلنساننعمل الذي قال اهلل فيه " وهذا منطوق النص الديين يف الكتاب املقدس 

 . 4"تدب على األرض سمك البحر  وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل األرض وعلى جميع الدبابات التي
اإلنسان شخص مثل اهلل في كونه شخصاً له صفات أدبية، وألنه شخص فله أيضاً فكر ومشاعر أن "يقولون باملسيحيون ف

خيرت أن خيلقنا على ويردفون أن اهلل مل  ".وإرادة، لذا يستطيع أن تكون له عالقة شخصية روحية ألن له الطبيعة الروحية
ومن وفريدة، يعطينا اإلمكانية أن تكون لنا مع اهلل عالقة شخصية بل ل، فحسب تكرمياً لناصورته مصادفة أو جمرد 

وإرادته احلرة يف مباشرة احلياة وتتمثل آدميته وإنسانيته يف التعامل مع غريه وفق  اإلنسانتلكم الصفة تنتج حرية 
بروح ذهنكم وتبلسوا اإلنسان الجديد  وتجددوا" اإلجنيل، جاء يف الضوابط السامية اليت تدعو هلا تلك الديانة

 .5"المخلوق بحسب اهلل في البر وقداسة الحق
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يا معلم نعلم أنك صادق وال تبالي بأحد ألنك خاطبه بعض أتباعه " أن ويروى عن النيب عيسى اليسوع مرة 
فهو ال حيتقر الفقراء واملساكني مقابل تبجيل األغنياء واملرتفني ألن رسالة السماء اليت  1"ال تنظر إلى وجوه الناس

 إعالن عاملي ملسؤوليات اإلنسان.وهذا ما عده بعضهم  نزلت عليه تأمره أن يكون متصال بالناس مجيعا
 التحلي بإنسانيته فيسوع املسيح هو النموذج األمسى عند أتباع الديانة املسيحية قام مبسؤولياته كلها يف

وكان طوال حياته ضحية النتهاك حقوقه كإنسان، فمن طفل الجئ يف مصر، إىل نيب بال كرامة يف بالده 
فلسطني، لقد ضحى بكل ما ميلك وما تقتضيه وتقدر عليه إنسانيته من أجل اآلخرين وأدين بغري حق وعذب 

بصورة عامة. وهو ما أشار إليه اإلجنيل حيث  بوحشية وُصلب، ليدافع ليس عن حقه وإمنا عن حقوق اإلنسان
فاهلل قاض ليس عنده محاباة، هو ال يأخذ بالمظاهر الخارجية أو الظروف، وهو ال يظهر أية محاباة مهما كانت يقول:" 

 ."خلفيتنا العرقية أو االجتماعية
 اإلنسان بعد النهضة .4

أنه ال ميكننا أن نفكر جديًا يف “املسيحية"  كالفن املصلح الشهري يف كتابه "أسس الديانة جون  قال 
أنفسنا دون أن نفكر كذلك يف صانعنا وخالقنا الذي مل يهملنا بل هو مستمر يف رعايتنا والعناية بنا ومنحنا 

 ”.إمكانيات ال ميكن أن تكون من صنع أنفسنا
حيث يرى أن  مثل "نيتشه" اإلنسانوقد سعى فالسفة معاصرون على إلغاء عنصر العقل من تعريف 

 العقل ليس سوى غريزة كباقي الغرائز األخرى، طورها اإلنسان ليغطي على ضعفه أمام الكائنات األخرى.
إىل الدعوة إىل أن بتغري  اإلنسانوكان نيتشه يومئ من خالل نظراته الفلسفية اليت قلبت كيان تعاريف 

 يف هذا الكائن.وظيفة العقل عند اإلنسان ليست سوى خلدمة الغرائز احليوانية 
ودعا يف مقابل ذلك الوجوديون من أمثال سارتر، إىل حترير اإلنسان من القوالب القدمية اجلاهزة وأن 

 .نفسها املصادر الدينيةهذه القوالب هي اإلنسان هو املسئول وحده عن وضع مقاييس احلق واخلري، ولو كانت 
حيث رأت أن اإلنسان ما هو إال مادة شأنه وأيدت النظريات الشيوعية هذا التفسري للكائن البشري 

شأن الكائنات احلية األخرى اهلامدة واملتحركة فاإلنسان من املادة ويعود إليها، واملادة هي األصل لكل شيء، 
واألساس الذي انبعثت منه الكائنات احلية وغري احلية، وهي اخلالق الذي أنشأ احلياة، واإلنسان، وزرع فيه مشاعره 

 وقيمه اليت يؤمن هبا وحيارب من أجلها.وأفكاره، 
وتباين موقف الليرباليني يف تعريف اإلنسان معتربين إياه مرتبطا مبكانته االجتماعية واالقتصادية، فالناس 
متباينون من حيث قدراهتم يف متلك وسائل اإلنتاج وصناعة اخلريات، ويظل اإلنسان يف الفكر الرأمسايل كائن سام 

 تلك املوارد ويظل يشعر باخلطر، وبالصراع املستمر  مع نظرائه من بين اإلنسان.فقط مبا ميلك من 
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ومل تتفرد الشيوعية واالشرتاكية يف التأسيس إلنسان خال من القيم الروحية واألخالقية إذ اشرتكت معها 
 .1القدون قيم األخ باإلنسانالرأمسالية يف بناء فلسفتها على النزعة املادية، ودعت إىل االعتبار 

اشتقت من مصدرين أساسيني فرنسي والتيين "هومانوس   humainويُذكر أن كلمة إنسان 
Humanus.وصار لفظ اإلنسان هومانوس، منذ القرن الثامن عشر امليالدي لفظا جامعا لكل لغات أوروبا " 

 الثقافة اليهودية: إلنسان في ا .5
على أساس االنتماء للدين اليهودي من عدمه، بناء على النصوص اليت  لإلنسانتنظر الديانة اليهودية 

استلهموها من العهد القدمي، فالناس يف النص املقدس اليهودي أصناف، منهم اليهود الذين اختارهم اهلل من 
 ساللة األنبياء فال ريب يف أهنم سوف حيتلون هرم التشريف وقمة الرعاية من اهلل خالقهم على حد زعمهم.

أما بقية األجناس فقد خلقت ملساعدة اجلنس اليهودي على استكمال رسالة اهلل يف األرض واليت اختار 
اليهود ليضطلعوا هبا ماحنا إياهم مجيع القدرات ومسخرا هلم كل مكونات الدنيا مبا يف ذلك السالالت البشرية 

 األخرى.
ف يف التاريخ الديين لليهود ولبين إسرائيل ما ومن هذا التمثل احلاصل يف املعتقدات اليهودية نتج ما يعر 

يعرف بشعب اهلل املختار الذي فضله ومكنه على سائر اخللق. بل وتوعد األجناس األخرى املنافسة والرافضة 
القاضية بالتمكني لليهود "بين إسرائيل" بالوعيد الصعب واملوارد القاسية اليت تنتظرهم يف الدنيا  اإلهليةلإلرادة 

 على حد سواء. واآلخرة
الواحد مهما اختلفت ألواهنم كما تقر بنفس احلقوق والواجبات  اإلنسانوتقر الشريعة اليهودية بأصل 

"؛ أي ال ينبغي أن يظهر املرء أي حماباة يف موقفه من ال أخذ بالوجوهبينهم وهناك آية يف الكتاب املقدس تقول: "
 االعتبار لكل الناس من جهة أهنم بشر ..  وإمناذوو نفوذ، اآلخرين، وال أي مراعاة للبعض ألهنم أغنياء أو 

الرب إلهكم هو إله اآللهة ورب األرباب اإلله وورد عن النيب موسى عليه السالم فوله يف الكتاب املقدس : "
عن الشعب أال يظهروا احملاباة، بل  واملسئولني"؛ فعلى القضاة واحلكام العظيم الجبار المهيب الذي ال يأخذ بالوجوه

  2جيب عليهم أن حيكموا بالعدل "الصغري كالكبري تسمعون"
 

 األنسنة في بيئتها األوروبيةرابعا / 
 عصر التنوير  .1

ال يتضح صورة دون احلديث عن حركة التنوير الثقافية والفكرية  1الديين اإلصالحإن احلديث عن 
القرن السابع عشر، يف أغلب أقطار أوروبا، كايطاليا  إىل والسياسية اليت رافقته منذ القرن الرابع عشر امليالدي

                                                           

 . بتصّرف54-53حممد عطا أبو مسعان، منزلة اإلنسان ووجوده يف املذاهب الفكرية املعاصرة، صفحة  - 1
 (.17: 10سفر التثنية   - 2



وفرنسا وبلجيكا وأملانيا واجنلرتا مث انتشرت يف بقية أجزاء القارة، اليت كانت متعطشة للتغيري والبحث عن اجلديد. 
لقد كان النتشار صناعة الورق والطباعة وتبلور اجلرأة على نقد النص الديين دورا بارزا يف اكتمال رؤية هؤالء 

يف الفن  اإلنساين، وصارت تقدم منطا واحدا للذوق اإلصالحاألعالم الذين قادوا حركة التنوير ملعامل طريق 
الالتينية القدمية واالنكباب على  اآلداب بإحياءواألدب واجلمال واملسرح والعمران والنحت وما إىل ذلك، انتهت 

الرومانية  الكالسيكيةوانتعاش احلركة الثقافية واللغات احمللية والعودة لالستثمار يف املصادر  اإلغريقيةدراسة الفلسفة 
 واهلليلينية، يف شىت اجملاالت املعرفية.

والسياسية اليت  الجتماعيةاالثورات  عدد منكثرية وأهلم   وعقالنية وضعية افكار أأنتج عصر التنوير لقد 
ت على تنظيمات ارتكز ، الدول احلديثة أسفرت عن قيام ،والتاسع عشر القرنني الثامن عشر يف شهدهتا أوروبا

، وساد جو من عن السلطة التنفيذية نسيب باستقالل كمؤسسة قوية ومتمتعةحديث   وجيشجديدة،  بريوقراطية
وأمجل ما صنعته أن استطاعت القرون الوسطى،  أنظمةعن سادت أنظمة سياسية بديلة ، كما العقلنة يف التنظيم

طرح أفكارهم  اإلصالح، واستطاع رواد الدولةو  الدينثابتة بني  اصلو فورمست عن سلطة امللوك أن تنتزع القداسة 
ن تقبَل ُكاًل من اإلجنيل بكل جرأة ومواجهة تعاليم الكنيسة الفاسدة كمارتن لوثر الذي كتب " أنَت ال تستطيُع أ

                                                                                                                                                                                     

احلركة  تزعمها رجال دين أوروبيون وقساوسة كانوا متأثرين بأفكار 16و  15أوروبا خالل القرنيني ظهرت حركة اإلصالح الديين يف  - 1
واالجتماعية والثقافية، اليت تشهدها  االقتصاديةوطالبوا بإصالحات دينية تواكب التحوالت اإلنسانية، قدم هؤالء انتقادات أساسية للكنيسة املسيحية 

 القارة يف تلك الفرتة.
خاصة للفقراء  ،الكنيسة الكاثوليكية رز الدوافع اليت كانت خلف هذه احلركة انتشار ظاهرة بيع صكوك الغفران للعامة، من طرفومن أب

 والطبقات املعدمة اليت كان عليها واجب الطاعة واالمتثال للكنيسة وتعاليمها.
الكتاب  وتتناىف مع القيم اليت يدعو إليها املسيحية وقد بىن الرافضون انتقاداهتم للكنيسة كون أفكارها وأعماهلا بعيدة عن روح  الديانة

 أحد الوجوه البارزة اليت عارضت الفكر الكنسي وممارسات الكنيسة وتعرض من أجل ذلك لالعتقال إيرازم املصلح الديين، وكان "اإلجنيلاملقدس "
 واحملاكمة واالعدام بتهمة اهلرطقة واخلروج عن تعاليم الدين.

ون، وقاد مارتن لوثر يف أملانيا حركة معارضة للكنيسة الكاثوليكية يف روما بعدما وقف على احنرافها وانغماسها يف حياة الرتف والبذخ واجمل
ع صكوك الغفران للناس وحتولت أفكار لوثر إىل شرارة جاحمة قام هبا وطالب اجملتمع الغريب بالرجوع إىل الكتاب املقدس الصحيح واعرتض على بي

 لكن لوثر رفض العنف الثوري. 1542الفالحون سنة 
 1531وعلى دربه سار الرافضون للسياسات الكنسية يف سويسرا خلف زوينغلي وأشعلوا ثورة عارمة لكنهم اندحروا يف معركة كابال سنة 

 وقتل زعيمها.
احلراك السابق جون كالفن الذي كانت حركته أكثر تنظيم حيث مجع أفكاره اإلصالحية يف كتاب مساه :"مبادئ الدين واستفاد من 

تنورين املسيحي" تضمن إعطاء األولوية للكتاب املقدس، ورفض فلسفة الغفران، وساهم يف وضع معامل دولة جديدة تكون فيها السلطة جملموعة من امل
 الدينيني.

موقف املتفرج من انتشار الفكر الثوري والدعاوى للقضاء على هيمنتها فقد قامت بقمع حركات اإلصالح  ليكيةالكنيسة الكاتو مل تقف 
منها جممع  الديين، وقامت بصد أفكار املصلحني ودعواهتم والرد عليها من خالل عقد جمموعة من املؤمترات الدينية اليت اصطلح على تسميتها باجملامع

 م وأكد على استمرار العمل بنصوص االجنيل وصكوك الغفران.1545الذي انعقد سنة  :ترانت
من طرف أغناطيوس دولويوال ضمت مثقفني وخنب دافعت عن البابا والكنيسة وباشرت  1534وأسست الكنيسة "منظمة اليسوعيني" سنة 

 يف القيام بالتبشري الديين، والدعوة لتكفري املصلحني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9


إّن كلَّ آيات عقيدتنا المسيحية التي كشَف لنا اهللُ والعقل فأحدمها جيب أن يفسح الطريق لآلخر ومنه كذلك قوله: "
 1 ".عنها في كلمته أمام العقل مستحيلٌة تماماً ومنافيٌة للمعقول وزائفةٌ 

 أيقونة األنسنة فولتير.  .2
، وكان األخ األصغر خلمسة إخوة، كان أبوه 1694سنة  مدينة باريس أرويه" يفولد فولتري "فرانسوا ماري 

اليسوعية  يعمل موثقا وأمه ماري مارجريت دومارت من إحدى بيوت النبالة الفرنسية، تلقى تعليمه يف املدارس
القائمة آنذاك، حيث درس اللغة اإلسبانية واإلجنليزية، وبعد ما بلغ سن الشباب اشتغل بعد خترجه كاتبا ومؤلفا يف 

يصبح حمامياً. ولكن فولتري أخفى هذا امليل عن أبيه،  أنجمال األدب، خمالفا بذلك رغبة أبيه الذي كان يريد منه 
األدب واخلوض يف جمالس الشعراء والفالسفة، ورغم قيام أبيه بإرساله  فكان يذهب لباريس لتأليف الشعر وكتابة

فولتري استمر يف كتابة املقاالت والدراسات التارخيية والشعر  أن إالخارج العاصمة لدراسة القانون كما كان يريد 
 واألدب.

 إحدىغرام   كاتبا يف السفارة الفرنسية يف هولندة، لكنه وقع يفبعد ذلك ليشتغل  توسط له والده 
واضطر جمددا ليتدخل الالجئات وذاع صيته هبا وصار حديث اخلاص والعام، مما تسبب يف نقمة والده عليه 

  واستطاع أن خيرجه جمددا من هذه الوضعية مبشقة.شرف العائلة من مغامرات فولتري الطائش،  إلنقاذ
الكنيسة  راعا وهتجما على احلكومة واضطرابا ومراهقة جمنونة وص األوىللقد كانت أغلب سنوات فولتري 

حلقات الصراع بني الكنيسة واملعارضة بعدما ساند  إحدى، فسجن ونفي مرات عديدة، وقد دخل يف الكاثوليكية
شهر وبالسجن كتب مسرحيته اليت حتمل عنوان " 11أحد النبالء فكلفته تلك املواقف السجن بالباستيل ملدة 

 أوديب" فالقت جناحا باهرا.
بوصفه اسم شهرة  بعدما قلب حروف اسم "القصر الريفي  1718اختذ "فولتري" هذا االسم سنة 

وصار امسه منذ ذلك احلني فولتري، وهذا يعين  Airvaultواملسمى "آرفولت"  أسرتهالعائلي" الذي كانت متلكه 
نه أن يكون نسخة لرمز له بداية عهد جديد من التحرر من املاضي وقيود العائلة، ووالده الذي كان يريد م

 أرستقراطي خنبوي.
اتسمت شخصية فولتري بالقوة وحضور البديهة والسرعة وحدة النظر والصرامة والطرافة مما جعلته منبوذا 

 2من أقرانه يف ذالك الوقت

                                                           

  56، طبعة اإلدارة الثقافية جبامعة الدول العربية، ص 23ة عبد احلميد يونس، اجلزء وول ديورانت، قصة احلضارة، ترمج - 1
وهو مرسوم  - lettre de cachet أسرته األرستقراطية بشراء تعود احلادثة لقيام فولتري باهانة الشاب النبيل فقامت  - 2

جاء فيه. وهو نوع من الوثائق  موقع من ملك فرنسا مينح حق حامله ان يفعل ما يشاء ضد خصومه، وال ميكن هلم استئناف احلكم الذي
األثرياء للتخلص من أعدائهم، حيث استخدمت أسرة روهان هذه الضمانة يف بداية األمر للزج بفولتري  طبقة النبالء اليت كان يشرتيها أفراد

 ، مث قامت بنفيه خارج البالد دون حماكمة عادلة.الباستيل يف سجن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Lettre_de_cachet&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84


لقد كان فولتري نفسه شديد الكراهية للنبالء واالرستقراطيني خاصة بعد حادثة الشاب النبيل الفرنسي  
 .1725اليت وقعت له سنة  ه دي روهانكافليي

امللكي  ، جتارب البلد وتأثر بالنظام الربيطاين1وكان نفيه إىل بريطانيا مفيدا له حيث عاين ملدة عامني
، وكذلك بدعم الدولة حلرية التعبري عن الرأي وحرية العقيدة. كما امللكي املطلق مقارنًة بالنظام الفرنسي الدستوري

ث سنوات يف املنفى، عاد فولتري إىل باريس وقام والدراما اإلجنليزية عموما وبعد ثال شكسبرياطلع على أعمال 
بنشر آرائه حول املوقف الربيطاين من احلكومة ومن األدب ومن العقيدة يف صورة جمموعة من املقاالت حتت 

لكنها   Lettres philosophiques sur les Anglais (Philosophical letters on the English) عنوان:
 .ت واضطر فولتري إىل مغادرة فرنسا جمدداالقت معارضة شديدة وأحرق

يف قالب هتكمي  شكسبريوكان فولتري يلجأ أحيانا للكتابة السخرية للنيل من خصومه مثلما كان يكتب 
 كله سخرية واستهتار.   (Diatribe of Doctor Akakia بعنوان مقاالهادف فكتب 

، اليت يسخر فيها التفاؤلكانديد أو   Candide, l'Optimisme روايته القصريةكتب   1758ويف سنة 
 .من أحد الفالسفة الذي قال حبتمية التفاؤل.

يف  أساليبهتنوعت فيها  200002ائل قدرها بعضهم بنحو من الرسكبريا ا  ددعكتب ويذكر أن فولتري كان  
 الكتابة بني النقد والسخرية والتوجيه واإلحياء  وبالرغم من ميوله اإلنساين الكبري ومعاداة الكنيسة.

واملتمثلة فولتري إىل باريس ليشهد افتتاح آخر أعماله الرتاجيدية حضر ، 1778سنة من شهر فيفري يف و 
درب املغامرة واملعارضة السياسية،  لكن سنه وعجزه على املواكبة مل يسمحا له مبواصلة .Irène مسرحيةيف 

ومات  فكتب: "أنا اآلن على شفا املوت وأنا أعبد اهلل، وأحب أصدقائي، وال أكره أعدائي، وأمقت اخلرافات."
ويعود إىل إميانه  هشيطانكيد ن يربأ من  أحد القساوسة أحتضار طلب منه ، وحينما كان يف اال1778 ماي30يف 

  .3وقت لدي اآلن ألكتسب املزيد من العداوات له " القال فباهلل، 
 الوطنيةاجلمعية  اعتربته 1791ويف آنذاك عائر ق ما تنص عليه الشوفالكنيسة الكاثوليكية دفنه  ومنعت

ستعادة رفاته يف أوروبا وقاموا با األنسنةوكرسوا قيم  اإلنسان، أحد أبرز رجال فرنسا الذين دافعوا عن  الفرنسية
 حيث يرقد عظماء األمة الفرنسية. نالبانتويو  مقربةيف  هاودفن

سنة من قيام الثورة الفرنسية اليت حققت أجزاء كبرية مما كان حيلم به فولتري يف تغيري  11قبل كانت وفاته   
من  يكتنزونوالقضاء على الطبقية املقيتة اليت تصنف الناس حسب ما املنظومة الدينية والسياسية وتكريس احلرية 

 أموال وثروات ال وفق ما ميلكون من مؤهالت علمية وأدبية وقدرات عقلية.

                                                           
1  -  Faguet, Emile. Voltaire, 1694-1778, Lecène Collection Paris.1895. P17 
2 - Faguet, Emile, opcit, p215 

3  -  Faguet, Emile, opcit, p73. 
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وكان فولتري خالفا ملا تروجه الكنيسة عنه يؤمن بالدين وأن للكون إله رمبا شوهه الكنسيون حيث يروى 
ائم على العقل ن قأن الكو " ويعتقد 1اإذا كان اهلل غير موجود، فسيكون من الضروري أن نختلق نحن واحدعنه قوله " 

أحد القساوسة  كتبكبري هلا، وبعد وفاته  مصدر إزعاج  وكانت الكنيسة تبادله كرها شديدا وتعده ة، واحرتام الطبيع
  "2 .أخيًرا رحل عن العالم أكبر األوغاد"

 ما اإليمان؟" هل هو أن نؤمن بما نستطيع أن نراه واضًحا أمام أعيننا؟ ال، فمنريا ما يتساءل: " ثكان كو  
فاألمر عندي ال عالقة له باإليمان، ، ذكيو عاقل قدر العالي كيان خالد  الواضح تماًما لعقلي إنه من الضروري وجود

"، فموجب العقل التام عند فولتري يؤدي إىل اإلميان احلقيقي بوجود اخلالق، وال حاجة لتعاليم ولكنه مرتبط بالعقل
 الكنيسة لكي تفرض قوالبها املزيفة على الناس.

ساهم فولتري بكتاباته اهلادفة يف جمهود حركة التنوير والبعث وكان من أبرز مؤلفاته "القاموس الفلسفي" 
، حيث يعد من أشهر املنشورات يف عصر التنوير، ساعدت يف نشر أفكار التنوير يف 1764الذي نشر يف سنة 

، وميجد فيه 1733وخارجها، إضافة إىل كتابه "رسائل عن األمة اإلجنليزية" الذي نشر عام  أوروبا مجيع أحناء
التجربة السياسية الرائدة اليت كانت يف اجنلرتا والقائمة على أساس حرية التعبري والفصل بني السلطات السياسية 

  Encyclopédie" نسيكلوبيدي"أو موسوعة إىل أعمال أخرى منها  باإلضافةألعمال تعد هذه اوالدينية، و 
، واليت ساهم يف إجنازها أكثر من مائة ومخسني 1772و 1751شرت يف الفرتة ما بني جملدا ون 35اليت ضمت 

وضمت التعريف بكل العلوم املتداولة يف تلك الفرتة  1784-1713ديدرو دونيس عاملا متخصصا على رأسهم 
، وكانت من أقواله املوجهة للشباب وما توصل إليه العلم آنذاك، يف التاريخ واجلغرافيا والفلسفة واألدب والفنون

 اتكتابدعوته هلم التحرر من التفكري الكالسيكي والبحث والتأمل واالستنتاج. كما أضيف هلذه األعمال كذلك  
فضال عن " الذي نال شهرة كبرية العقد االجتماعي"و" بحث يف منشأ وأسس عدم املساواة"ال جاك روسو نو ج

وثروة األمم  1759الذي نشره عام مسيث  ألدم" نظرية املشاعر األخالقيةو" 1748"روح القوانني" ملونتيسكو 
 .3ورة وإسقاط األنظمة التوليتاريةنار الث إهلابدورا جوهريا يف  التآليفوقد لعبت هذه  ،1776املنشور عام 

واألديب المارتني الذي قال  1886-1882تأثر به رواد النهضة ودعاة األنسنة كثريا منهم فيكتور هيجو 
 .4فيه لقد كان فذا وشخصية حية أجنبها ذلك القرن، بل هو من أجنب ذلك القرن

 . جون جاك روسو .3

                                                           
1 - Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer 

2  -  Faguet, Emile, opcit, p73. 

 .27ص ياسر العلوي معجم، املرجع السابق، - 3
4  -  Voltaire, quel que soit le nom dont on le nomme C’est un cycle vivant, c’est 

un siècle fait homme ! » Alphonse de LAMARTINE (1790-1869), Première 

méditation (1820) 
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 املتوىف أبيهساعايت فقري مل ينل شيئا من مرياث  أبوهوكان  1712ولد جون جاك روسو يف جنيف سنة 
 .. ، مثلما يصفها يف كتاباته1مجيلةو ابنة القس بونار وكانت ماهرة  أمهحديثا وكانت 

فالسفة الكالسيكيني يف الالكنيسة و  ممثلة يف 1766لندن فارا من سلطة بالده سنة  إىلروسو انتقل 
ل يتنقل بني ظو  "االعرتافات"كتب يف لندن  و  حيث ضيقوا عليه واهتموه باهلرطقة والطيش، فرنسا وهولندة وجنيف

شريطة ان  باإلقامةحىت عاد اىل باريس حيث مسح له  ،ألخرمن مكان  باإلشاعاتمدهنا مطاردا قرى اجنلرتا و 
 بإحدىوم مث انعزل يف كوخ النوتات والسهر مع علية الق وتأليفلكنه اختار العمل يف املوسيقى يلتزم املوادعة، 

وقيل مات بنوبة  انتحر دون أسباب واضحة، وقال بعضهم قد مات م فجأةضواحي ارمنونفيل حيث مات هناك 
 .بالفراغ والتهميش ألفكاره ورسائله إحساسه، بسبب صرع

مقدم على عمل لم يسبق أن عمله  إننيمذكراته أو االعرتافات كتب :"   تأليفيباشر روسو  أنقبل و 
اعرف مشاعر قلبي كما اعرف البشر  فإننيوحدي  أنا، أناالذي سيعمل هذا الشيء هو  اإلنسانشخص قبلي وهذا 

 آخرانطلقت  فإذاخلقت وليس لي نظير في هذا الوجود،  وإننيخلقت على شاكلة غيري ممن رأيت، بل  أرانيولست 
هذا ما فعلت وما  أقوليدي، لسوف  بينالحاكم العادل وهذا الكتاب  أمام أقف أن صيحات بوق البعث وعندما يقدر لي

 .2"تزييففكرت، وما كنت، لقد رويت في كتابي الطيب والخبيث كما كنت دون تحريف أو 
أن هذا العمل الذي أقدم عليه روسو كان يهدف إىل إعالن القطيعة بني زمن  اإلنسانيونويعد الفالسفة 

سيطرت فيه الكنيسة على أحاسيس الناس ودفعتهم إىل الكبت والصمت واإلذعان وبني زمن جديد يربز فيه 
قل اإلنسان ككائن جوهري يصيب وخيطئ حيلم ويتوق للسعادة واحلياة احلرة، تتجسد فيه فطرة الفرد ككيان مست

 عن البيئة واجملتمع والسلطة.  
كان قال فيه صاحب هذه الرتمجة " ،من أكثر الكتب انتشارا يف أوروبا "اعرتافات"يعد كتاب روسو و 

سنة من قبل لقد تغيرت أوروبا كثيرا بأفكار هذا األديب ونعزو كل التغيرات  100منذ " العربية"  يجب أن يترجم إلى لغتنا
طيب ولكنهما  واإلنسانالطبيعة حسنة  إن" ويقول يف إحدى اعرتافاته " 3ومبادئه أفكاره ىإلالتي حدثت في القارة 

" ويف هذا نقمة واضحة على النظم االجتماعية السائدة يف ذلك الوقت ودعوة مبطنة السيئيفسدان بالمجتمع 
 للثورة عليها وتغيريها.

سواء مطالعة كتابات روسو  إىلوالنحاة والفالسفة واملصلحون يف كل بالد الدنيا  األدباءلقد انصرف 
"العقد االجتماعي" و"إميل" و"هيلويز اجلديدة" لكن ما وجدوه يف "االعرتافات" أشياء أكرب االعرتافات أو 

تكتب لصاحبها  أديبعمل  أولوقضايا مذهلة، وأكثر قوة سياسيا واجتماعيا وأخالقيا، لقد كانت االعرتافات 
 كشف عن نفسه فيها بصدق دون زيف او تسرت..  ألنهاخللود 

                                                           

  .1998جون جاك روسو اعرتافات جون جاك روسو ترمجة حلمي مراد دار البشري للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان  - 1
  .املرجع السابقجون جاك روسو  - 2
  09ص .املرجع السابق جون جاك روسو - 3



بتجسيد أفكار الدولة املدنية احلديثة اليت  1789لقد جنحت حركة التنوير واإلصالح الديين يف فرنسا بعد 
 ، مات ومل يشهد ميالدها على أرض الواقع.جان جاك روسو يشارك فيها اجملتمع وهي أحد ابرز إسهامات

  موقف الكنيسة .4
كانت النهضة األوروبية احلديثة متثل املعول األخري الذي دّك بنيان الكنيسة يف أوروبا، ويعد هذا احلدث 

 مبثابة انتصار العقل البشري على اهلمجية الدينية اليت قادهتا الكنيسة خالل القرون الوسطى 
وحماربتها التفكري اخلارج إطار الكتاب موقف الكنيسة من العلم والعلماء وتقييدها للعقل وقد كان 

س من أبرز ما طبع عصور التنوير والنهضة وكان من ابرز نتائج هذه احلرب اليت خرجت منها الكنيسة فاقدة  املقدَّ
َه العامل املسيحي، بشكلم  لتأثريها املباشر على الوجدان األورويب  ، توجُّ إىل اإلحلاد والتخلي كبري  دون أدىن شكم

، وميكن حصر ، وفتح الباب على مصراعيه للطعن يف الدين والعقائد والقيم الثابتة واألخالقئد املوروثةعن العقا
 .موقف الكنيسة يف ما يلي:

الكتاب املقدس يتضَّمُن كل أنواع العلوم اليت حيتاجها الناس سواء أكانت علوم دين أم علوم أن بزعم ال
 .ُدنيا "وأنَّ أساس ُكلَّ علمم 

فال حاجة هلم للبشر يصلح املقدار الذي برف اتوي من املعحتالكتاب املقّدس وتقاليد الكنيسة القول بأن 
 باملزيد.

 العقل. تخالفهبا حىت وان  اإلميانجيب  املسيحيةكل النصوص التصريح بأن  
 "هيباثيا" م بقتل415قيام جمموعة من رهبان الكنيسة املسيحية يف عام التصدي بالعنف لكل خمالف ك

 ..1آنذاك الذي كان ُمديراً ملكتبة اإلسكندرية "نيون السكندري "ةابن
، وقد كتب الراهب  "جاليليو جاليلي" و  "كوبرنيكوس"اليت جاء هبا اجلديدة مقاومة نظريات علم الفلك 

 "فروماندوس"، مقالة يلعن فيها هذه النظريات املخالفة للدين.
وغريها  حماكم التفتيش والقيام بعمليات إحراقم وإعدامم مجاعّيةم وقتلم للعلماء واملفّكرين املعارضني. إقامة

 من وسائل القمع واإلرهاب الفكري.
 األنسنة في بالد المشرق. خامسا / 

عند  اإلنساينإن تصفح واقع املشرق العريب واإلسالمي وواقع الغرب ليمكننا من مالحظة أن قيم املشرتك 
الشخصيات اإلصالحية يف النهضة األوروبية ختتلف جذريا عنها يف النهضة العربية االسالمية يف العصر احلديث، 

امللتقى بقدر ما هي حقيقة واقعة، فالتنويريون يف فرنسا  ةوهذا ليس من باب املقارنة الكالسيكية اليت نبهت هلا ورق

                                                           

ترمجة د. زينب عبد العزيز، دار الكتاب العريب، القاهرة،  اإللحاد وأسبابه "الصفحة السوداء للكنيسة"يبوين، إنريكو،  - 1
 .69، ص2004



 يف دعوهتم اإلصالحية لكنهم كانوا واقعيني يف الذهاب إليها خالفا وأوروبا خالل القرن الثامن عشر كانوا مثاليني
 لنظرائهم يف مصر خالل القرن التاسع عشر أمثال رفاعة الطهطاوي ومنظرو النهضة العربية خارج مصر كذلك. 

سوى يف املغارب أو يف املشارق، كمصطلح سياسي وفكري يف البالد العربية   ةاألنسنة معروف ومل تكن
مل تنتبه رمبا هلذا املصطلح الوافد مع احلضارة الغربية، ألهنا مل تكن ترى له مكانا وأمهية يف مثال بة املغاربية لنخفا

 ،خالل فرتة الثورة الفرنسية ،فمن خالل قراءة عابرة لبعض ما كتبه الشيوخ احملافظون يف اجلزائر مثال، تاريخ املنطقة
مبا فيه الكفاية لكي ال يدفعهم مقبوال ، هل كان الوضع حون إليهايطمألي حركية تغيريية  اتام اغيابنالحظ 

التمسك بزمام السلطة من باب الوالء والرباء؟؟ أم أن قاعدة "تقليد لزمهم بللتغيري؟؟ أم أن فروض الطاعة والوالء ت
باب فقد كتب الكفار" حترم عليهم شرعا االلتفات إىل ما هم فيه من شؤون التغيري والتطور؟؟ ومهما كانت األس

واهلل املتمثل يف الثورة الفرنسية، بقوله "عن هذا احلدث البارز الذي هز كيان العامل  ابن سحنون الراشديالشيخ 
ويشبه هذا التوصيف ما ذكره ابن العنايب أحد شيوخ ، 1" ن يبقى بينهم كيدهم ويشغلهم بأنفسهم آمين؟؟؟أ المسئول

ويكاد جيمع التونسيون واملغاربة حىت  2" في غنى عنهنحن الفقه احلنفي يف اجلزائر قبل االحتالل حيث قال :" 
النصف الثاين من القرن التاسع عشر ببوار الفكر اجلديد الذي بدأ يسوس أوروبا كالناصري والسالوي واعتربوا 

 .3رية شأن ال يعنيهم وهي من وضع الزنادقةمطلب احل
ضحية للتزمت والغلو والقصور يف فهم التحوالت االجتماعية  إنسانيةهل كانت احلرية كقيمة 

؟؟ كيف ميكن تصنيف أقوال هؤالء حينما يقولون أن احلرية من آنذاك العاملأوروبا و احلاصلة يف  واإليديولوجية
يعج بشىت أصناف الرباهني واألدلة واحلجج اليت متجد احلرية الفردية وتدعو ، والرتاث اإلسالمي وضع الزنادقة

 لصيانتها؟؟.
واحلداثة واملسعى الفتكاك األوربيني  اإلصالحعن رأيه يف موضوع  4أحد وجهاء الدولة العثمانيةعرب وقد 

إن جان جاك روسو وغيره من مشاهير الزنادقة والدهريين قد قاموا :" القرون الوسطى البالية بقوله  أنظمةحريتهم من 
بتأليف الكتب اإللحادية المفسدة في سب األنبياء وأبطال األديان وذم الملوك واألشراف... ثم حرضوا على اإللحاد ونبذ 

 .5"الدين والشرع والمذاهب

                                                           

أمحد بن حممد بن سحنون الراشدي، فقيه وأديب ومؤرخ، توىل الكتابة لدى حممد الكبري باي الغرب اجلزائري، من املدافعني عن الدولة  - 1
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حتقيق حممد بن عبد الكرمي اجلزائري، اجلزائر، املؤسسة الوطنية  السعي المحمود في نظام الجنود، ن العنايب،حممد بن حممود اب - 2
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، بريوت، دار املكشوف، 1، طالفكر العربي الحديث، أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي واالجتماعي خوري، رئيف، - 5
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مواقع صنع القرار يف تغليب  سنة من النفوذ قرب 100وقد سامهت هذه النخب احملافظة على امتداد 
مما ساعد يف بروز فئة أخرى من املفكرين العرب الذين تنصلوا متاما بتأثري  واإلنسانيةرؤية املقاومة للقيم احلداثية 

الشرق من قضايا احلرية وقيم الغرب فاحتضنوها بقوة ودعوا إىل موقف من دوائر صناعة الرأي يف الغرب من 
 على أثر املصلحني األوروبيني واقتفاء أثرهم. التمسك بدباديبها والسري

خر آلرؤيتها ل توتشتت تالنخب وانقسم تمتايز و يف الربوز ومنذ ذلك الوقت بدأت الثنائية القطبية 
الغريب ومقاومته والسعي للتحرر وبناء االستعمار ، أو وفلسفة التنوير لثورة الفرنسيةسواء ما تعلق منها باوقيمه 

أيب ابن و ، التونسي خري الدينو ، اخلامس بريموحممد  ،األمري عبد القادر اجلزائري، و محدان خوجة ، من الدولة
 وغريهم.حسونة الدغيس النخبوي و السنوسي، عبد اهلل و الضياف 

وال ننسى يف خضم ذلك احلديث عن املؤثرات الفكرية اليت سامهت هي األخرى يف رسم هذا املشهد 
، ومن مصر اليت إسالمياكبريا من الدولة العثمانية اليت شكلت مركز فكريا وحضاريا الفكري، فقد كان التأثري  

اليت ألقت ما جبعبتها  احملافظةوإرهاصات العصرنة واحلداثة، وكذا تأثر الطرق الدينية  بونابرت نابليونشهدت محلة 
إلصالح الوضع احمللي املتهالك، سواء بالدعوة للتجديد يف الدين كما فعلت احلركة الوهابية، أو احلركة من أفكار 

ويف اهلند حركة أمحد خان  1854-1802ويف العراق حركة شهاب الدين األلوسي .. 2والسنوسية 1الشوكانية
زانة الرتاث العريب بنفائس التعاريف ودعوة مجال الدين األفغاين وتالميذه من بعده، الذين أثروا خ 1817-1898

والقيم املرتبطة به: واجملادالت واملواعظ دون حسم يف مسألة النهضة العربية وكيفية اخلروج من املأزق احلداثي 
 .من القيم وغريها" "حقوق اإلنسان"، .3"احلرية" "فصل الدين عن الدولة" "نظام احلكم املدين

 الفرنسية.الطهطاوي على خطى األنسنة  .1
                                                           

 1حممد بن علي الشوكاينجاءت هذه احلركة كرد فعل على احلركة الوهابية، تنسب للشيخ  :الحركة الشوكانية - 1
تنقية الدين ، اإلعتماد على القرآن والسنة يف األحكام الدينية :اليمين تقوم على مجلة من املبادئ وهي على النحو التايل 1834-1760

شرح  وتاراألوقد مجع الشوكاين األحاديث الصحيحة يف كتابه: "نيل ، رفض التقليد وفتح باب اإلجتهاد، اإلسالمي من البدع واخلرافات
 الدعوة لإلصالح اإلجتماعي. .منتقى األخبار من أحاديث سيد معظم األخبار" واعتمد عليها لدعم آرائه وأفكاره

مؤسس هذه احلركة اإلصالحية، نادى مثل غريه من املفكرين مبجموعة من 187-1760 2يعترب حممد بن علي السنوسي - 2
  :د وهي على النحو التايلاملبادئ اليت ميكننا بفضلها التخلص من الفسا

 االجتهادالكتاب والسنة مصدري الشريعة اإلسالمية رفض التقليد وفتح باب  واعتبار .العودة باإلسالم إىل صفائه ونقائه األول
دي املنتظر لكل مقتدر ، تنقية الدين اإلسالمي مما علق عليه من بدع وخرافات، على امتداد عصور التخلف ودعوة الناس لإلميان بفكرة امله

 وهي الفكرة اليت متيزت هبا احلركة السنوسية عن غريها من احلركات اإلصالحية.
احد اهم املواضيع البحثية اليت أسالت حوهلا الكثري من احلرب، بني  اإلصالحيةشكل موضوع الدولة احلديثة يف فكر احلركة  - 3

يف البالد االسالمية خاصة  اإلصالحهيم احلداثية مل تكن موجودة يف خميلة حركات من يرى أن فكرة الدولة احلديثة بأركاهنا القائمة على املفا
املغرب العريب، فعشية تعرضه لالستعمار الغريب احلديث مل جتد النخب الدينية واإلصالحية مرجعية تستند اليها يف صراعها مع االحتالل 

ومؤسسة جهاز احلكم الذي كان دوما حريصا على  األوقافيف اجملتمع بفقد مؤسسات  تأثريهاالفرنسي بعدما فقدت املكونات الدينية 
تنفيذ السياسة الدينية ليستمر يف احلصول على شرعيته، ففقدت اجملموعة الدينية مرجعيتها رغم ما لعبته من أدوار يف مقاومة االستعمار 

 .124، ص 1995غرب العريب، سرياس للنشر، تونس، الفرنسي انظر  املنصف وناس، الدولة واملسألة الثقافية يف امل



اعتمدت و يف بناء مصر احلديثة هنضة خنبوية مل تشارك فيها اجلماهري، باشا حممد علي  جتربةلقد كانت 
يرتدي الزي " ،كان جنرااًل يف القلعةنفسه  فرفاعة الطهطاوي  ،على اجليش أكثر مما اعتمدت على الشعب

ربما يصعب حتى اآلن في مصر  "ملعاصر املفكر املصري ا حنفيحسن ويضيف  "العسكري ويقوم بالعمل الثقافي
والوطن العربي تطهير مفهوم العلمانية مما علق به من شبهات، أنه مرتبط بالغرب وأنها نقيض للدين، وأنها أقرب إلى 

 ."الكفر وإنكار الوحي
نشأ  يف حمافظة سوهاج بصعيد مصر، ونسب إىل قريته،وقد م1801ولد رفاعة رافع الطهطاوي يف سنة 

يف أسرة كرمية األصل شريفة النسب، ويف القرية درس يف الكتاب علوم الشرع واحلساب األولية فحفظ القرآن 
الكرمي، مث رجع إىل موطنه طهطا بعد أن تويف والده. ووجد من أسرة أخواله اهتماما كبريا حيث كانت زاخرة 

 .ة يف هذا العصر، وقرأ عليهم شيئا من الفقه والنحوبالشيوخ والعلماء فحفظ على أيديهم املتون اليت كانت متداول
وىف السادسة عشرة من عمره رحل للقاهرة للدراسة باألزهر، وبعدها خبمس سنوات توىلَّ التدريس فيه 

، وظلَّ رفاعة يدرِّس باألزهر ملدة عامني، مث قضى بعدمها عامني إمامًا وواعظًا ىف اجليش همبشاخيوتوثقت صلته 
سه  يف سفر إىل فرنسا ضمن بعثة أرسلها حممد علّى على منت السفينة  أرسل 1826حممد على،ويف سنة الذى أسَّ

م  احلربية الفرنسية "الترويت" لدراسة العلوم احلديثة .. وبعد سنوات مخسم حافلة، أدى رفاعة امتحان الرتمجة، وقدَّ
 .ىِف تَ ْلِخيِص بَارِيز خمطوطة كتابه الذي نال بعد ذلك شهرة واسعة: خَتِْليُص اإِلْبرِيزِ 

انتقل رفاعة الطهطاوي من  1833عاد الطهطاوي إىل مصر من بعثته، ويف سنة  م1832ويف سنة 
إحدى ضواحي القاهرة كي يعمل مرتمجًا للعلوم  "طره"مبنطقة  "املدفعية"مدرسة الطب إىل مدرسة الطوجبية 

 اهلندسية والفنون العسكرية.
صحيفة "األخبار"مث "الوقائع املصرية" اليت صدر عددها األول يف ويعترب الطهطاوي أول منشئ ل

ترمجًة، وختطيطاً، وإشرافًا على التعليم والصحافة. فأنشأ أقساماً يزيد وينمو  ه. وظل جهدم1828 مبرجدي03
صة لرتمجة   .والعلوم الطبيعية، والعلوم اإلنسانية الرياضياتاحلديثة كواد املمتخصِّ

 :االيت قام هب عمالومن أبرز األ
 باللغة العربية. استصدار قرار تدريس العلوم واملعارف

 اللغة الرتكية. بداًل من باللغة العربية املصرية جريدة الوقائع إصدار
 َترمجة الدستور الفرنسي.

الذي كما ترجم ستة وعشرين كتابا، يف قضايا التمدن وعلم االجتماع والرتبية، أشهرها ختليص اإلبريز، 
باحلرية الفردية وجتسيد احلياة النيابية احلقيقة حيث يصري الفرد حرا يف اختيار من حيكمه، معتربا هذا فيه أشاد 

 .1التحول حجر األساس يف أي هنضة عصرية

                                                           

 .72، ص1993، اجمللس الوطين للثقافة والفنون الكويت، معالم على طريق تحديث الفكر العربيمعن زيادة،  -1



وللطهطاوي مؤلفات مفيدة منها رسالة يف االجتهاد بعنوان القول السديد يف االجتهاد والتقليد، حاول 
بالد املسلمني مما هي فيه من الركود، ويرى املفكر حممد  إلخراجمكانة االجتهاد وشروطه وضرورته  إبراز افيه

ودوره الريادي سوى املشككون ، فمن هم يا ترى  اإلصالحيةعمارة رمحه اهلل أن الطهطاوي ال يشك يف مكانته 
محلوا فكره وهنضوا بفلسفته  هم تالميذ الطهطاوي الذين أليسواوتالميذ حممد عبده ؟؟  األفغاينأتباع 

 ؟؟اإلصالحية
املفيدة، منها أَْنواُر تَ ْوِفيِق  والتأليفيف تنشئة الشباب وكتابة الربامج النافعة  أيامهقضى الطهطاوي بقية 

ْرِشُد اأَلِمنِي اجلَِليل ىِف َأْخَباِر ِمْصَر وتَ ْوثِيِق َبىِن ِإمْسَاِعيل، َمَباِهُج األَْلَباِب املِْصرِيَِّة ىِف َمَناِهج اآل
ُ

َداِب الَعْصرِيَّة، وامل
 .وغريها 1للبَ َناِت والبَننِي... ومغامرات تيليماك
ما رآه خمالفا للدين  إاليف باريس عاد ملصر ال ينكر من حضارة الغرب  الرافعيوبعد مخس سنوات قضاها 

ة القرآن، وكان دوما يردد قول وامللة، دون تزمت او مجود، عاش يف باريس ومل ينقطع عن الفروض والسنن وتالو 
 :2الشاعر

 .أوهام ألنهفمحال    فاتك االسالم   إنكل دين 
 ..رأسهودفن مبسقط  1873 سنةالطهطاوي توىف 

 د عبده.أمحد خان،وحممو حممد بن علي الشوكاين، الشيخ حسن العطار، األعالم  الطهطاوي منعاصر 
عمارة ليس كتابا عاديا للتدريس إنه املفكر العريب حممد إن كتاب املرشد األمني للبنات والبنني يف رأي 

 .3.وعة أخالقية وآداب توضح احلقوق والواجبات وترسم معامل اجملتمع الواعيسمو 
ن يفعل الناس وهي يف قاموسه أ ،حرية سلوكية تقوم على حسن السلوكالفردية، الطهطاوي للحرية دعا  

دين وحرية العقيدة التحرية  ،ومكارم األخالقيكرهوا على فعل احملظور، واحلرية قرينة املساواة،  وأالاملأذون شرعا 
بعضهم مع البلد وحرية مدنية وهي حقوق العباد واألهايل املوجودين يف  ،بشرط أال خترج عن الدين ،واملذهب

  ،4األهايل إلسعادفاحلرية هي الوسيلة العظمى  م،وتأمني الدولة لكل أحد منه ،بعض

                                                           

 : Les Aventures de Télémaqueمغامرات تيليماك..  - 1
 سيما دوق بورغوندي ، جنل الدلفني ، الذي كان ومؤلفة للتالميذ امللكيني ، وال 1699هي رواية مغامرات ُنشرت عام 

Fénelon  هذه الرواية ، ملحمة مشرتكة ورسالة عن األخالق والسياسة ، أثارت كراهية عار فينلون يف احملكمة وشهرته 2هو املعلم .
إىل عام  1699 من الزمن من عام وتعد رواية تيليماك من أشهر الروايات الغربية اليت قوبلت بنجاح كبري ملدة قرنني .الفورية والالحقة

دون موافقة مؤلفها  1699، وهو أحد أكثر الكتب اليت متت إعادة نشرها مرات عديدة بلغات كثرية نشرت أول مرة سنة  1914
 وسيلة من وسائل التعلم. لتكون وزيعها وتخارج فرنسا إىل مجيع لغات أوروبا ترمجت و  فينيلون.

، اهليئة املصرية العامة للكتاب مصر  العرب رفاعة الطهطاوي رائد فكر وإمام النهضة، أعالم حسني فوزي النجار - 2
 . 82ص  .1987

 204ص.1987، األهلية للنشر والتوزيع، بريوت، ،االتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضةعلي احملافظة،  -3
 .151ص 2010حممد عمارة مكتبة االسندرية  قاألعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي دراسة وتحقيحممد عمارة  - 4



على  األولالزمن  من اجلهل واخلرافات والعبودية فقد كانت نساء االسالم يف ةلتحرير املرأ دعاكما 
 1عوة حلرمان املرأة من التعليم بدافع الغرية عليها دعوة باطلةدوال ،مستوى عال من العلم واملعرفة كحفصة وعائشة

الطهطاوي متكني املرأة قبل قاسم أمني، وقد كان أجرأ كثريا منه على الرغم من أن الصورة النمطية أن استطاع 
 قاسم أمني هو حمرر املرأة، ولكن املشكلة أن مشروع الطهطاوي تعرض للتعتيم مثل غريه من املشاريع النهضوية.

 واآلداب األخالقتهذيب فعنوي امل، فأما التمدن ماديمتدن جانبني متدن معنوي و  من.يرى التمدن وكان
 .2اجملتمع أوضاعسني باملنافع اليت تعود بالثروة والغىن وحتفادي والتمسك هبا، وأما املوالفضائل 

كان الطهطاوي يرى يف الدستور الفرنسي مثاال للدساتري احلية، مث يتساءل كيف هلذا الدستور وهو كما  
 ؟؟ 3وعمروا املمالك واإلنصافليس فيه ما يف كتاب اهلل إال أن الفرجنة حكموا بالعدل 

الرتاثية منها تفسري  واإلسالمية ةربيعالالكتب  ألمهاتساهم الطهطاوي يف بعث حركة الطباعة والنسر 
   4ومقامات احلريري األدبالفخر الرازي وخزانة 

ومما يثلب على دعوة الطهطاوي أنه حصرها حتت جلباب السلطة كما يرى النقاد، حيث كان يرى أن 
يرد على الغربيني الذين حينما دافع عن احلكام ، و 5رضا الوايل ضمان لنجاح الدعوة واحلركة اليت يصبو إليها

 .ريعة نبيهشبكتاب اهلل و ستمسكون رف مشملوك ال أنفبقول  ،دةشوهنم باالستبداد واليتهم
ومطلق الثقة اليت كانت بني  األبناءالفرنسية وحسن تبعلها لزوجها وتربية  باملرأةالطهطاوي  أعجب و

 . 6انه آخذ على الفرنسيات قلة عفاف الكثري منهن إالالزوج وزوجه 
لشرق يف فكر الطهطاوي هو الشرق ال يتحول وال يتبدل وعاطفة الطهطاوي للشرق ثابتة ال تتغري فهو وا

فقد نشر مرة رسالة ألحد اجلنود  ،ويشيد هبا ومبا ينشر للرفع من قوهتا ومعنوياهتا العثمانيةمتعاطف معه ومع الدولة 
يعرتف بقوة جيش  و ،يقول اجلندي الفرنسيضد الدولة العثمانية ف الفرنسيني تطوع للحرب اىل جانب الروس

 . 7العلية وبسالة جنودها ومحاستهم يف القتالدولة ال
 على خطى الطهطاوي قاسم أمين .2
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ألب تركي وأم مصرية من صعيد مصر، كان  باإلسكندرية 1863 سنة ديسمرب 01 لد قاسم أمني يفو 

واليا على إقليم "كردستان"، وكان بعض أجداده توىل والده "حممد بك أمني" قبل جميئه إىل مصر واستقراره هبا 
ظن بعض  مصر السلطان العثماين، فلما نزحوا إىل يف معظمها من قبل كردية عراقية وهي مدينة  السليمانية على

 كتبوا عنه أنه كردي األصل. من
يف مدرسة "رأس التني" اليت كانت تضم أبناء الطبقة األرستقراطية، مث انتقل مع  االبتدائيتلقى تعليمه 

أسرته إىل القاهرة، وسكن يف حي "احللمية" األرستقراطي. حصل على التجهيزية الثانوية العامة، مث التحق مبدرسة 
 أول خرجييها. وكان م1881 احلقوق واإلدارة، ومنها حصل على "الليسانس" سنة

مونبلييه،  امعةلتحق جببعثة دراسية إىل فرنسا، وهناك ا عمل بعد خترجه فرتة قصرية باحملاماة، مث سافر يف
.، اتصل جبمال الدين األفغاين، وكان م1885 وبعد دراسة استمرت أربع سنوات أهنى دراسته القانونية بتفوق سنة

 يس."املرتجم" اخلاص باإلمام "حممد عبده" يف بار 
أنتجه املفكرون  عاد قاسم أمني من فرنسا بعد أن قضى فيها أربعة سنوات يدرس هبا واطلع على ما

يشاء حيث  الفرنسيون وأعجب باحلرية السياسية اليت ينعم هبا الفرنسيون اليت تسمح لكل كاتب أن يقول ما
العادات الشائعة مل يكن أساسها  يف اإلصالح، ورأى أن الكثري من حممد عبده يشاء، كان من املؤيدين لإلمام

 حتت عناوين "أسباب ونتائج" أو "حكم ومواعظ". جريدة املؤيد الدين اإلسالمي، وكتب يف
وكان قاسم قاضيا وكاتبا وأديبا فذا ومصلحا اجتماعيا، اشتهر بأنه زعيم احلركة النسائية يف مصر كما 

عدالة وإنشائه اجلامعة املصرية وبدعايته للرتبية يف سبيل اشتهر بدفاعه عن احلرية االجتماعية وبدعوته لتحقيق ال
النهضة القومية، ودعا لتحرير اللغة العربية من التكلف والسجع فقد كان أديبا مغوارا ولكن أحدا مل يتفق معه على 

 التحرر من حركات اإلعراب فماتت دعوته يف رحم الكلمة.
شيء، وتؤدي إلقامة اجملتمع املصري الصاحل وخترج  كان قاسم أمني يرى أن تربية النساء هي أساس كل

أجياال صاحلة من البنني والبنات، فعمل على حترير املرأة املسلمة، وذاعت شهرته وتلقى باملقابل هجوما كبريا 
 .1فخلطت دعوته بالدعوة باالحنالل والسفور

وتبعه بكتاب "حترير املرأة" الذي حتدث فيه  كتاب "أسباب ونتائج وأخالق ومواعظ 1898 أصدر سنة
عن احلجاب وتعدد الزوجات والطالق، وأثبت أن العزلة بني املرأة والرجل مل تكن أساسا من أسس الشريعة، وأن 

ج للمجتمع وتلم بشؤون لتعدد الزوجات والطالق حدودا جيب أن يتقيد هبا الرجل هبا، مث دعا لتحرير املرأة لتخر 
 احلياة. 
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وتعد قضية املرأة وحتريرها وسفورها من أكثر القضايا اليت دارت حوهلا نقاشات كثرية بني النخب العربية 
ويرى املفكر اجلزائري مالك بن نيب بفضل كتابات أمحد أمني، ، يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين، واإلسالمية

 .، مشكلة جمتمع ومشروع دولة مل تقم بعد1دها بل هي مشكلة املرأة والرجل معاأن مشكلة املرأة ليست مبفر 
ألطروحاته التحريرية للمرأة،  فكتب نقد تقدم كثري من املفكرين بو كثرية   احتجاجاتووجهت له 

"، المرأة المسلمةبكتاب " وحممد فريد وجدي "فصل الخطاب في المرأة والحجاببكتاب " 2حممد طلعت قاسم
ردا على ناقديه،  1901 قاسم أمني مل يغري رؤيته فواصل كتاباته ورد عليهما بكتابه "املرأة اجلديدة" عاملكن 

 فطالب بإقامة تشريع يكفل للمرأة حقوقها وحبقوق املرأة السياسية وأهداه لصديقه سعد زغلول.
باملثل الغربية والدعوة  إميانه حممد عبده ومل يغري من انتمائه كأحد رجال اإلصالح املنتمني ملدرسة اإلمام

، وكان حيب الفنون ويعتقد أن احلياة مبنية على التسامح والسالم بني عناصر ومكونات اجملتمع الدينية إليها
 ة.والسياسية والعرقي

وهو يف اخلامسة واألربعني من عمره، ورثاه عدد من الشعراء  م1908 عام أبريل 23 تويف يف منزله بالقاهرة
 . السياسي املصري سعد زغلول باشا ونعاه الزعيم وخليل مطران حافظ إبراهيم مثل

  خاتمة البحثسادسا/ 
وبدا بعد  احلفر والتنقيب، سنة من 200زهاء مرور  بعداصطدمت األنسنة واحلداثة العربية جبدار عازل 

، ليس ومهمة شبه مستحيلةتحقيق كل هذا الوقت أن إنزال قيام األنسنة حبذافريها على واقع الشرق غري قابل لل
، فاللغة بل العتبارات أخرى كثريةببساطة  خلصوصيات الثقافة العربية واإلسالمية اليت ال ميكن عزهلا وحتييدها

العربية هي وسيلة قراءة اإلسالم وهي وعاء العلوم واملعارف مجيعاً، وأداة التعبري والتواصل والتعبد ووسيلة التأثري يف 
بالذات، وأما الدين فكل الثقافات ترتبط باألديان يف تكوينها  لإلحساسالعقل والشعور، وهي الوسيلة الفريدة 

 كن أن ختلو من معتقد غييب، وإال فإن مصريها سلة املهمالت.وتأثريها يف الناس، وأي ثقافة ال مي
نا إذا أردنا أن نواكب األنسنة والعصرنة واحلداثة، فلنفعل ذلك دون املساس ويرى املتنورون من احلداثيني أن

، واستلهام للرتاث متبصرةال تعارض بني الثقافة العربية واملعاصرة، وأن من واجبنا القيام بقراءة ف بالقيم احمللية،
قادر على  واإلسالمي، كما أن الفكر العريب 3فاألصالة والتجديد متجذرة يف الثقافة العربية ،اجملاالت اإلبداعية منه
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، وال حيتاج هذا 1التوفيق بني األصالة والتجديد، وهو متفتح على الغري وقابل لالستفادة من الثقافات األخرى
 .2لكن العرب أساء التصرف هبا اإلنساينة يف الرتاث الكالم إىل دليل فمسامهات العرب كثري 

يف املشرق من الباحثني واملصلحني واملفكرين قد أجنب القرنان التاسع عشر والعشرون عشرات املئات ل
وطرح حالة السبات اليت للنهضة  م وشعوهب مأممه وادعالعربيني ويف العامل اإلسالمي املرتامي األطراف، واملغرب 

، ومل جتد هبا، دون جدوى فقد قضى أغلبهم حنبه وملا تتحقق حرية اإلنسان العريب اليت طاملا طالبوا هباطال العهد 
 .القيم اإلنسانية إىل تلك البلدان سبيال

 املعاصر يف مجلة من النقاط منها: اإلسالميوحيدد باحثون آخرون معضلة األنسنة والوعي العريب 
، واستمرار هذه النخب يف ممارسة سياسة ة مع املشروع الغريبدور االستشراق يف صناعة خنب متحالف

 .الوعي املزيف والتغريب
من طرف الشعوب، فقيم  املطالبة باحلقوقمساعي و ات استبداد السلطة الزمنية باحلكم وقمعها للحري

 .ياإلنسانية ال تعيش كثريا يف بيئات االحتقان السياسي والفساد االجتماعي والقمع الديين والفكر 
، وذلك بسبب ارتباطها بالدوائر الصراع بينهااستشراء و  واإلسالميةتشتت النخب القومية والعربية 

 .التقليدية اليت دأبت على ممارسة سياسة التخدير والتمويه للشعوب واجملتمعات
بروز خنب جديدة سعت الجتثاث الشعوب العربية من ماضيها وتارخيها بتزوير الواقع واستلهام التجارب 

صراحة إىل نبذ الدين  مودعا بعضه ،مقومات الشرق وتراثهطعن يف وال على الواقع احمللي، وإسقاطهااخلارجية 
املادية، ومن أكثر راط يف القيم واملثل الغربية واالخنمن تأثريه الشعوري يف الناس التاريخ تفريغ و جانبا وطرح القرآن 

أبو حامد نصر الفيلسوف املصري و  3حممد أركونالفالسفة واملفكرين جتسيدا هلذه األطروحات املفكر اجلزائري 
       وغريمها. 4زيد
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، وبعد فرتة قصرية انتقل مع أسرته إىل والية عني متوشنت، وهناك واصل دراسته االبتدائية، مث فقرية ميمون، آث يين مبنطقة القبائل يف عائلة
عاد بعد نيل شهادة البكالوريا ليدرس األدب العريب والقانون  .اآلباء البيضانتقل ملدينة وهران ليسجل يف مدارسها الثانوية اليت يديرها 

الذي أعانه لاللتحاق جبامعة السربون، ملواصلة  لوي ماسينيون جبامعة اجلزائر، تعرف على الفيلسوف الفرنسي واملستشرق والفلسفة واجلغرافيا
 دراساته.

،  واألوضاع السائدةينتقد حممد أركون املثقفني واملفكرين الذين يشاركون يف امللتقيات املختلفة دون أن يشكلوا أي إرباك لألمور 
إىل تفكيكك اخلطابات التقليدية، وجتريده من القيم كما دعا تاريخ دعا إلعادة قراءة السمى "نقد العقل اإلسالمي"، و ا يكتب أركون يف م

دا عن والتخلص من النص القرآين وطرحه جانبا لتحرير العقل العريب، وخماطبة الصحابة كجيل من البشر عاشوا فرتة زمنية معينة بعي
 التقديس.

فيلسوف وحداثي مصري له عدة رؤى يف اشكاليات معاصرة وكان من الذين يدعون اىل التجديد املطلق  حامد أبو زيدنصر  4
النص املهيمن  القرآن لقد صارو  القرآن هو النص األول واملركزي يف الثقافةفيه "الذي قال  القرآن الكرمي وأوهل اوالتخلص من النصوص الدينية 
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صورة الغرب يف الوعي العريب وهبتان  ،تارخيية العالقة بني العرب والغربغياب حالة الوعي اجلماعي ب
 .الوعي بالوجودو فتقار الوعي العريب إىل الواقعية، وا

تأسيس حكم مدين بالنمط فشل حركات التجديد سواء لبست الوعي األنسين أو العمامة الدينية يف 
 نجح يف حترير العقل العريب من دائرة الركود والتفرج.ت ، وملالذي تأثرت به الغريب

بسبب اختالف البىن العقائدية لكال العاملني، مسارات األنسنة يف الغرب ويف الشرق اختالف يعد هل 
يف وجود ديانة مسيحية مصدر اإلهلام والتفكري األساسي،  هعدو حيث اعتمد الغرب كلية على العقل البشري، 

يستلهم حتت شرق الفاشلة وعاجزة على تقدمي إجابات مقنعة للعقل الغريب التواق للحرية والبحث، يف حني ظل 
معاين  ، رغم حالة الركود وثقافة التقليد،تأثري القيم الفقهية والدينية والعقدية املستمدة من القرآن والسنة النبوية

ويتلقى إجابات مقنعة إىل حد بعيد للعقل اإلنساين الباحث عن احلقيقة واحلكمة  ،صحيحة عن الوجود واحلياة
 من الوجود والغيب وما بعد الغيب؟؟.

املكون الثقايف اإلنساين على اختالف الديانات وتبقى تساؤالت أخرى حباجة إىل البحث والسؤال حول 
هل الثقافة الغربية املهيمنة اليوم متثل  مث، ي مشرتككيان بشر وإىل مدى ميكننا أن نعتربه  واملذاهب وامللل والنحل 

، وحتقق له حالة االطمئنان املعاصر، فتستجيب لتطلعاته املختلفة لإلنسانعمقا إنسانيا وتطرح نفسها كمالذ آمن 
 املاثل أمامنا اليوم...؟؟؟ االستبداد الفكري واحلضاريوحتميه من 

ت عن يقظة العامل اإلسالمي والدخول إىل معرتك العصر عربَّ واإلنسانية اليت احلركات اإلصالحية هل 
بالضغط اإلمربيايل وبالواقع املرتدي للشرق، فسعى املصلحون إىل  تارتبطبفقه قدمي ورؤية تراثية هامة، احلديث، 

 .؟؟هنضة شاملة وتنظيم البالد اقتصاديا وسياسيا على الطراز األوريب

                                                                                                                                                                                     

قد آن أوان املراجعة واالنتقال إىل مرحلة التحرر ال من سلطة النصوص وحدها، بل من كل سلطة تعوق مسرية اإلنسان يف عاملنا، و  واملسيطر يف الثقافة
 "أن نقوم هبذا اآلن وفورًا قبل أن جيرفنا الطوفانيف عاملنا، علينا 

  
 


