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 ملخص باللغة العربية
 حصو محيد عبيد .أ.د

 أمحد عبد العسيس أبو زيدالصيد 
ىدف  وقد، )الُبعد الديني لألنسنة: رؤية نقدية من منظور إسالمي(جاء البحث بعنوان 

ة، من نعد الديني لألنسالبحث إلى بيان مفيوم النزعة اإلنسانية في الفكر اإلنساني، مع توضيح البُ 
خالل ذكر الموقف الصحيح لمدين اإلسالمي من األنسنة ومحورية اإلنسان ودوره في الحياة، وتوصل 

حكام فعميو مدار الدنيا البحث إلى أن الدين اإلسالمي اىتم باإلنسان وجعمو محور الشرائع وتطبيق األ
واستقامة الحياة وىو خميفة اهلل في األرض ومثل ىذه المالمح بمثابة دليل وشكل من أشكال النزعة 
اإلنسانية في الدين اإلسالمي، كما أكد البحث عمى أن بذور النزعة اإلنسانية في الفكر اإلسالمي 

عالء دوره ترجع إلى القرن الثاني اليجري والمعارك الكالمية بين ال فرق اإلسالمية في إعمال العقل وا 
في الحياة وفي فيم نصوص الشرع وتطبيق الحدود وعدم التقيد بظاىر النصوص الدينية في معالجة 

 قضايا اإلنسان والحياة عموًما. 
 . ، منظور إسالميرؤية نقدية ،نسنةلل  الدينيعد الب  الكممات المفتاحية: 

THE RELIGIOUS DIMENSION OF HUMANIZATION  
A CRITICAL VIEW FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE 

Prof. Hassan Hamid Obaid 

Ahmed Abdul Aziz Abu Zaid 

Summary 
The research was titled "The Religious Dimension of Humanization: 

A Reading in Islamic Thought." The study tries to clarify the concept of 

humanism in human thought, while explaining the religious dimension of 

humanization, by mentioning the correct position of the Islamic religion on 

humanism and the centrality of man and his role in life. And the research 

has reached the Islamic faith took care of the human being and made it the 

center of the laws and the application of rulings. It is the orbit of the world 

and the integrity of life. It is the conception succession of God in the earth. 

The Hijri and verbal battles between Islamic sects in the realization of the 

mind and uphold its role in life and in understanding the texts of Shara and 

apply borders and non-compliance with the apparent meaning of religious 

books in addressing issues in general and human being. 

Key words: the religious dimension of humanization, a critical vision, an 

Islamic perspective. 
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 املقدمة: 

منذ البداية مع التغيرات السياسية واالجتماعية والثقافية  لقد ترافق مصمح األنسنة
التي ظيرت إبان القرن التاسع عشر في أوربا،  وقد تمثل ذلك في الثورة عمى القيم 
والعادات التي أقرتيا الكنيسة مما مثل انقالًبا واضًحا في منظومة القيم والقوانين والقيود 

ا عمى المجتمع األوروبي؛ فالدين آنذاك كان التي كانت الكنيسة ورجال الدين يفرضوني
ىو محور االىتمام والمتحكم الوحيد في فرض القوانين وفي كل أنماط الحياة االجتماعية 
لذلك لم يكن من الغريب أن يظل اإلنسان األوربي تحت رحمة الكنيسة ورجال الدين 

ل الدين الذين كانت فتتحكم في كرامتو وتسمب أموالو وتتغير حياتو بكممة واحدة من رجا
ليم العصمة والسمطة المطمقة في كل ما يقرروه من أحكام وعقوبات و باسم الكتاب 

 المقدس.
وقد قررت الكنيسة أن كل شيء مقدس ال يمكن أن يطعن أو يرفض، ولذلك فقد 
ضاعت كرامة اإلنسان وأصبح مضطرًا ألن يقبل كل ما تفرضو الكنيسة، فأصبحت 

اق، فال حرية وال حقوق وال واجبات سوى ما يأتي من قبل الدين، الحياة جحيًما ال يط
فالنصوص الدينية مقدسة وال يحق ألي شخص أن يعترض باستثناء رجال الدين 
وبعض طبقات المجتمع الذين وضعوا أيدييم عمى كل شيء في ظل التعاون المطمق 

األساطير في سبيل بين رجال الدين والسمطة، كما قامت الكنيسة باستخدام الخرافات و 
 تخويف الناس وزعزعة أفكارىم، لكي يخضعوا لقوانينيا وأحكاميا.

وال شك أن ىذا األمر أدى إلى ظيور الكثير من الدعاوي التي تطالب بوقف  
التحكم المطمق لمدين في حياة الناس، وترافق ذلك مع رغبة الكثير من األفراد في 

وص المقدسة والعادات والتقاليد وكل االنقالب عمى الكنيسة ورفض الدين والنص
الموروثات التي أرىقت كاىل الناس وأغرقت حياتيم في الخرافات واألساطير، ومن ىنا 
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سمطة خارجية تتحكم في مصيره سواء ظيرت حركة األنسنة وتحرير اإلنسان من أي 
سمطة دينية أو ثقافية أو اجتماعية ليصبح اإلنسان ىو المتحكم الوحيد في حياتو،  كانت

وفي وضع األسس والقوانين والمعايير التي ترسم طريقو، ولعل ىذا يعكس دور الدين 
ومن ثم تبمورىا  ،في نشأة نزعة األنسنة وتطور ىذه الحركة عمى مدار فترات من الزمان

رب وما استتبع ذلك من تغيير في المنظومة االجتماعية وتأثيرىا في كثير من دول الغ
والقيمية والثقافية، ثم انتقال ىذه النزعات إلى الفكر اإلسالمي والحضارة العربية 
وانعكاسيا عمى مجريات الحياة وعمى األطروحات والدعوات التي تحاول تخميص 

 اإلنسان من أي تبعية دينية وضمان الحرية المطمقة لو. 
ليذا االختالف وتباين وجيات النظر حول نزعة األنسنة، كان من ونتيجة 

الضروري البحث في البعد الديني ليذه التحركات في الثقافة اإلسالمية والتعمق في 
الجذور التاريخية والدينية ليذا المصطمح في الفكر اإلسالمي بغية تكوين تصورات 

وم اإلنسان والمالمح العامة ليذه كاممة حول نظرة الفالسفة والمفكرين المسممين لمفي
 األفكار في مصادر الدين اإلسالمي والثقافة اإلسالمية. 

وتتحدد مشكمة البحث في اإلجابة عمى التساؤل الرئيسي "ما ىي األبعاد الدينية 
وما موقف الفكر اإلسالمي تجاه  ،والخمفيات الالىوتية التي تقف وراء النزعة اإلنسانية

 البشرية وكرامتو وحقوقو وواجباتو في ىذه الحياة؟".اإلنسان واإلرادة 
وتأتي أىمية ىذا البحث من كونو محاولة جادة لتتبع الجذور التاريخية والدينية 
لظيور مصطمح األنسنة وما إذا كانت ثمة عالقة بين الدين اإلسالمي والنزعة اإلنسانية 

يالئو أى مية كبيرة في الحياة؛ حيث إن خصوًصا مع االىتمام البالغ لإلسالم باإلنسان وا 
جميع النصوص الدينية اإلسالمية ركزت ووجيت الخطاب بصورة مباشرة إلى اإلنسان 
باعتباره المخاطب الوحيد في ىذا الكون فعميو ولو قامت ىذه الدنيا وُأنزلت الشرائع 

 وُسخر ىذا الكون لخدمتو.
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روف نشأة اإلنسانية أو لذلك تأتي ىذه الدراسة لبيان حجم التباين الكبير في ظ 
األنسنة والخمفية الدينية التي تقف وراء ىذه النزعة سواء من الناحية اإليجابية أو 
السمبية؛ أي دعم محورية اإلنسان في الحياة وصون كرامتو أو التقميل من شأنو أمام 

 التبعية الالىوتية. 
 مصطلحات الدراشة:

 عد:. الب  1
ُعد وابتعد وتباعد بمعنى صار بعيًدا. والُبْعُد كممة مفردة، وتعني ب  مفيوم البعد: 

. يقال أبعاد مسألة: أىمية، ومظاىر عممية. ويقال بعيد (ٔ)اتساع المدى والجمع أبعاد
النظر؛ أي عميق التفكير، حسن الرأي والتدبير. وذو بعد؛ أي ذو رأي سديد. ومن 

تعني حدود مسألة ما وتأثيراتيا من جميع  خالل المعاني المغوية نالحظ أن لفظة البعد
 جوانب الحياة المختمفة ومن كافة المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية.

عد الديني تناول الموضوع من الزاوية أو الخمفية الدينية بحيث البُ ب نقصدلذلك 
نستدعي كل الحقائق واإلرىاصات واألفكار التي أثيرت حول القضية من ناحية الدين. 

 .كما ىو الحاصل في الموضوع قيد البحث"
 . الدين:2

د. الدين في المغة: الدين بمعنى دان  يِدين، ودان لو، ومنو لفظة المدين؛ أي العب
. ويعني الطاعة واالنقياد والخضوع والمين (ٕ)ويقال دانو أي خدمو وأحسن إليو

 واالستسالم والعبودية واالعتناق واالعتراف باإللو الواحد.

                                                            

 .ٖٙم، صٕٗٓٓ، ٗطمجمع المغة العربية، المعجم الوسيط، القاىرة، مكتبة الشروق الدولية،  (ٔ)
الميداني، جدة، مجمة الحجاز العالمية لمدراسات  التعريف الشامل لمدين من خالل الدالالت المغوية، محمد (ٕ)

 .ٖٛم، صٖٕٔٓ، فبراير ٕاإلسالمية، العدد
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. وتأتي الكممة (ٔ)وفي القاموس المحيط: الدين ىو الطاعة والقير والذل والتعبد
كون الدين ىو المذىب أو أحياًنا في االشتقاق المغوي بمعنى دان بو. وعمى ىذا ي

الجزاء والعادة  :. ويأتي الدين بمعنى(ٕ)الطريقة التي يمتزم بيا الشخص نظرًيا وعممًيا
ىو اسم لجميع ما  :والمكافأة يقال دان يدين ديًنا أي جازاه وفي المعجم الوجيز الدين

 .(ٖ)والجمع أديان ،يتدين بو
المجردة والقيم من رحم الثقافة الدين في االصطالح: ىو مجموعة األفكار أما 

ويقول أبو  .(ٗ)فيو رؤية ال غنى عنيا في العالم تحكم األفكار الشخصية واألعمال
البقاء: "الدين عبارة عن وضع إليي لذوي العقول باختيارىم المحمود إلى الخير بالذات 

 . (٘)قمبًيا كان أو قالبًيا كاالعتقاد والعمم والصالة"
 الدراسات السابقة:

 : (ٙ)م(: اإلنسان واإلسالم2002. دراسة الدكتور علي شريعتي، )1
ركزت الدراسة عمى طرح نظرية أصالة اإلنسان في الفكر الغربي من خالل 
الجذور التاريخية ليذه الفمسفة وكرد فعل عمى المذىب الكينوتي في القرون الوسطى. 
ومن ثم رأي اإلسالم في خمق اإلنسان ومكانتو في النصوص اإلسالمية ىل ىو إنسان 

 ع باإلرادة والفضيمة. مسموب اإلرادة وعاجر أم أنو مخموق لو يتمت

                                                            

 .ٕٕ٘/ٗم، ٕ٘ٓٓمؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر، ، القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ٔ)
 .ٗٗٔ/ٕم(، ٜٛٛٔبيروت، دار الجيل ودار لسان العرب، ، لسان العرب، البن منظور (ٕ)
 .ٕٔٗم، صٜٕٓٓالقاىرة، المطابع األميرية، ، المعجم الوجيز، مجمع المغة العربية (ٖ)

(4) George .Lindbeck :( 1984) Nature of Doctrine Louisville, Estats Units: 

Westminster, John Knox Press. 

 . ٕٖٚ/ٖم، ٕٜٛٔالثقافة، : عدنان درويش، دمشق، وزارة حالكميات، أبو البقاء أيوب بن موسى، ت (٘)
 م.ٕٙٓٓ، ٔطاإلنسان واإلسالم، عمي محمد شريعتي، بيروت، دار األمير لمثقافة والعموم،  (ٙ)
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م(: حقوق اإلنسان بين الفكر 2012. دراسة دكتور خالد أبو شعيرة، )2
 : (ٔ)اإلسالمي والفكر الغربي المعاصر

م الباحث قراءة مكثفة لمصورة الراىنة لوضع اإلنسان وحقوقو في الفكر قدّ 
اإلسالمي والفكر الغربي وىو بيذا يسمط الضوء عمى اىتمام المفكرين المسممين بحقوق 
اإلنسان لمتوصل إلى أن نظرة اإلسالم لإلنسان ىي نظرة شاممة تيدف لمحفاظ عمى 

مل والمعرفة والحياة والحرية الشخصية وحقوق حقوقو الطبيعية كحرية العقيدة والفكر والع
 المرأة والطفل .. إلخ. 
 منهج البحث:

بالنظر إلى الموضوع الذي يعالجو البحث، ُاعُتمد عمى المنيج الوصفي الذي 
يصف البعد الديني لألنسنة في البيئة الغربية واإلسالمية، ثم التاريخي لتتبع الجذور 

األنسنة وما إذا كانت ثمة عالقة بين الدين اإلسالمي  التاريخية والدينية لظيور مصطمح
يالئو أىمية كبيرة في  والنزعة اإلنسانية خصوًصا مع االىتمام البالغ لإلسالم باإلنسان وا 
الحياة، ثم المقارن الذي يبين ىذا المفيوم في المنظورين الغربي واإلسالمي،  التحميمي 

في  البعد الديني لى تصور متزن في بيان أثر الذي يحممو تحمياًل ناقًدا بغية الوصول إ
ظيور وتأطير األنسنة، ثم المنيج المقارن الذي يعالج ىذا المفيوم من منظور إسالمي 
يستند عمى مصادر شرعية في التعاطي مع االنسان وطبيعتو ومكوناتو بعيدًا عن 

ضاًل عن دعم الفمسفات واليرطقات الدينية الغربية التي تجعل من االنسان إليا  ، ف
 محورية اإلنسان في الحياة وصون كرامتو أو التقميل من شأنو أمام التبعية الالىوتية.   

 
 

                                                            

بيروت، مجمة جيل ، حقوق اإلنسان بين الفكر اإلسالمي والفكر الغربي المعاصر، خالد محمد أبو شعيرة (ٔ)
 م.ٕٙٔٓ، ٖالعام -ٜحقوق اإلنسان، عدد
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 خطة البحث:
وكما  ،مباحث أربعةو  مقدمة وتمييداقتضت طبيعة موضوع البحث تقسيمو إلى 

 يأتي:
 :والنشأة المفهوم ،األنسنة تمهيد: 

 أواًل: نشأة األنسنة.
 .ثانيا: مفيوم األنسنة

 المبحث األول: األنسنة في السياق الديني والفكري:
 أواًل: مالمح األنسنة في السياق الديني.

 ثانيًا: التطرف الديني ودوره في ظيور األنسنة.
 ثالثًا: مالمح األنسنة في السياق الفكري.

 .األنسنة في الفكر الغربي.ٔ
 .األنسنة في الفكر الشرقي.ٕ

 :بين التأويل والتقليد المبحث الثاني: األنسنة
 أواًل: عالقة األنسنة بالعقل.

 ثانيًا االنتقال إلى المنطق العقمي.
 ثالثًا: األنسنة وتجديد الثوابت.

 :حث الثالث: األنسنة في الفكر اإلسالميبالم
 أواًل: بدايات األنسنة في الفكر اإلسالمي.
 ثانيًا: مظاىر األنسنة في الفكر اإلسالمي.

 خميفة اهلل..اإلنسان ٔ
 .. مراعاة اإلسالم لمفطرة اإلنسانيةٕ

 المبحث الرابع: رؤية نقدية لألنسنة:
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  متهيد:
 األنصهة، الهشأة واملفهوم

 أواًل: نشأة األنسنة:
نما ىو مصطمح يجر وراءه الكثير  لم يكن مفيوم األنسنة وليد ليمة وضحاىا، وا 

من المفاىيم والفمسفات ويرتبط بتاريخ إنساني وفكري أسيم في والدة ىذا المصطمح؛ 
ويقودنا تتبع تاريخ ىذا المصطمح إلى النزعة اإلنسانية التي ظيرت بوادرىا في التراث 

طائية التي ذىبت إلى القول بأن اليوناني وفي الحضارة اليونانية عند المدرسة السوفس
)اإلنسان مقياس كل شيء: ما ىو كائن بما ىو كائن، وما ىو غير كائن بما ىو غير 

. في محاولة منيم لمتعامل مع )اإلنسان بوصفو موجوًدا ال بوصفو ذاًتا (ٔ)كائن(
ي ، وبالتالي البد من رد جميع األشياء واألحكام إليو. وىذه نفس النزعة الت(ٕ)مفكرة(

أكدت عمييا الفمسفات الغربية فيما بعد خالل القرن الرابع عشر الميالدي وحتى القرن 
عطائيا  التاسع عشر، حيث ظيرت دعاوى تنادي بضرورة تكوين الشخصية اإلنسانية وا 

 كرامتيا وقيمتيا من خالل اعتبار اإلنسان مصدًرا لمقوانين بداًل من المصدر اإلليي. 
مى خمفية التسمط الكنسي الذي ُابتميت بو أوربا قبيل وقد جاءت ىذه الدعاوى ع

عصر النيضة؛ فقد عانى المجتمع األوربي األمرين من جراء سمطة الكينوت وسيطرة 
رجال الدين عمى كل أمور الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وكان من 

الديني الطبيعي أن يبحث اإلنسان الغربي عن الخالص كردة فعل عن الموروث 
الكنسي الذي حطم شخصية اإلنسان وسمبو كرامتو )وحممو عمى أن يقدم نفسو قرباًنا 
لإللية والتخمي عن إرادتو مقابل إرادة اإللو والظيور بمظير العاجز أمام القيود 

 . (ٖ)والخرافات الدينية(

                                                            

، مٜٚٗٔالقاىرة، مكتبة النيضة المصرية، ، لوجودية في الفكر العربي، عبد الرحمن بدوياإلنسانية وا( ٔ)
 .ٜص

 .  ٖٔم، صٕٜٛٔ، ٛ٘الكويت، سمسمة عالم المعرفة، ع، ريالوجودية، جون ماكو  (ٕ)
 .ٓٔصاإلنسان واإلسالم،  (ٖ)
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واستتبع ذلك ثورة عارمة عمى القيم والموروثات والعادات والسموكيات التي 
ا الكنيسة في عقول الناس والتحرر من جميع ىذه األعراف والقوانين الدينية التي غرستي

كان ينظر إلييا عمى أنيا مقدسة وصالحة لتنظيم حياة الناس وجمب السعادة، ومن ثم 
إحالل نظرة جديدة لمحياة االجتماعية انطالًقا من جعل اإلنسان مركًزا ومحوًرا لمحياة 

التامة المطمقة في تحديد مشروع حياتو بعيًدا عن أي سمطة،  و في أن يمتمك الحريةوحقّ 
فيو المعيار الذي يتم االحتكام لو في تحديد ما ىو صالح أو فاسد وىو المتحكم الوحيد 

 في كل شيء. 
 مفهوم األنسنة: ثانيًا:

، يمكن تصور أن اإلنسانية لنزعة األنسنة السابق  ومن خالل الطرح التاريخي
مرت بعدة مراحل أوليا اإلرىاصات التي ظيرت في الفمسفة اليونانية ومنيا جاءت كممة 

(Homme،التي تعني اإلنسان في المغات الالتينية )  ثم بوادر ظيور المصطمح في
ضد المصدر  األنسنةأوربا عمى يد مجموعة من المفكرين الذين حاولوا تأصيل نزعة 

وذلك في القرن الرابع والسادس عشر الميالدي، وقد تمخض ذلك عن والدة اإلليي 
ثم ُنْضج نزعة اإلنساني في عصر  ( في المغات األوروبيةHumanist)مصطمح 

ىدفيا تحقيق المثل األعمى لمكمال النيضة وتحول ىذه النزعة إلى مذىب فمسفي مادي 
 .(ٔ)ية وأسموبية واجتماعية وسياسيةاإلنساني في كافة المجاالت من أخالقية وفنية وجمال

" لمنزعة اإلنسانية ويمكن أن نرى مالمح ىذه الرؤية في تعريف "أندريو الالند
بأنيا مركزية إنسانية متروية، تنطمق من معرفة اإلنسان، وموضوعيا تقويم اإلنسان 
وتقييمو واستبعاد كل من شأنو تغريبو عن ذاتو، سواء بإخضاعو لقوى خارقة لمطبيعة 

                                                            

م، ٕ٘ٓٓ، ٔطرابطة العقالنيين العرب،  ،بيروت، دار الطميعة، مدخل إلى التنوير األوربي، ىاشم صالح( ٔ)
 .٘ٚص 
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. (ٔ)البشرية، أم بتشوييو من خالل استعمالو استعمااًل دونيًا، دون الطبيعة البشرية
ا أورده روجمون بقولو: المذىب اإلنساني يدل عمى نظرة عامة عن الحياة ويعرفي

)السياسية، واالقتصادية، والخمقية(، تدور عمى االعتقاد بأن خالص اإلنسان يتحقق 
بالجيد اإلنساني وحده. وىو اعتقاد مخالف كل المخالفة لمعقيدة المسيحية التي تذىب 

 .(ٕ) وحده ومن اإليمانإلى أن خالص اإلنسان يتحقق بفضل من اهلل
اتجاه فكري مادي فمسفي عام استيدف تحرير  يمكن القول بأن األنسنة:وبالتالي 

 اإلنسان من ربقة الدين وتسمط رجال الكنيسة ومن أي تبعية خارجة عن ذاتو.  
  

                                                            

، ٔموسوعة الالند الفمسفية، أندريو الالند، ت: خميل أحمد خميل، بيروت، منشورات عويدات، ط  (ٔ)
 .ٜٙ٘، صٕم، مجمدٜٜٙٔ

العراق، مركز دراسات الكوفة، كمية اآلداب، ، أنسنة التراث عند محمد أركون، عامر عبد زيد الوائمي ( ٕ)
 .ٕٙ ،٘ٗم، صٕٓٔٓالكوفة، العدد السادس عشر، جامعة 
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 املبحث األول: 
 ألنصهة يف الصياق الديين والفلريا

 أواًل: مالمح األنسنة في السياق الديني:
وقد ظير االتجاه األنسني كمدخل لتقديم حمول فكرية بديمة عن العقائد الفاسدة 
في المسيحية ورفض توظيف كل أشكال الحياة بأنيا إرادة اإللو القطعية، واالنطالق 
حالل نظرة جديدة لمحياة  نحو توظيف اإلنسان وقدرة العقل في فيم المواضيع واألشياء وا 

لى اإلنسان، تقوم عمى تغيير القوانين وا لمعايير الكنيسة بمعايير إنسانية تنطمق من وا 
فكان ميالد القوانين الوضعية التي لغت سمطة الحق اإلليي وأي سمطة دون سمطة 
القانون، وبالتالي تحول الدين المسيحي إلى كونو مجرد شعارات وصموات جوفاء تقام 

المادية والواقع المعاش  في الكنيسة دون أن يكون ليا أي مردودات عممية في الحياة
 لإلنسان.

لقد اتضحت مالمح النزعة اإلنسانية في كونيا مختمفة تماًما عن النظرة 
الالىوتية التي تجعل اإلنسان جزًءا من النظام اإلليي وخالًفا لمنظرة العممية التي ترى 
اإلنسان جزًءا من النظام الكوني وأحد موجودات الطبيعة التي تقوم عمى السبب 

لمسبب؛ فيي نزعة تركز محور اىتماميا عمى اإلنسان، فجميع الموجودات والخبرات وا
البشرية والقيم والمعتقدات وكل ىذه النظم ينبغي أن تبنى وفًقا لممنظور اإلنساني 
وبحسب خبرات اإلنسان وقدراتو العقمية. أما الدين واألفكار الدينية فيي مجرد قيم 

ثير في الحياة اإلنسانية. وبالتالي فيي اتجاه مادي يؤكد ومعتقدات نحيا بيا وليس ليا تأ
فردية اإلنسان ضد الدين. ووفًقا لوجية النظر ىذه فاإلنسان ىو معيار التقويم وىو 

 .(ٔ)مقياس لكل شيء ما ىو كائن وما ىو غير كائن
  

                                                            

 .ٜاإلنسانية والوجودية في الفكر العربي، ص  (ٔ)



 

  
ٚ٘٘ 

18 

 التطرف الديني ودوره في ظهور األنسنة: :ثانياً 
النزعة اإلنسانية بكثير من األفكار الفمسفية والدينية التي ارتبطت بالوجود  ُسبقت

اإلنساني منذ فترات الحقة من التاريخ، في محاولة لإلجابة عمى األسئمة الحائرة التي 
 ظمت تدور في عقل اإلنسان منذ نشأتو عن عالقة اإلنسان بالكون والطبيعة واإللو.

راحل وتطورت بمرور الزمان لكنيا ارتبطت ت ىذه النزعة بكثير من الممرّ 
بالعامل الديني إلى حد كبير، وظير ىذا االرتباط واضًحا في العصور الوسطى؛ حيث 
ظيرت حركات فمسفية كبرى تنادي بالتحرر من أسر األفكار الدينية التي كانت سائدة 

نسان في في تمك العصور والتحرر من الخرافات والقيود الكينوتية دفاًعا عن حق اإل
التممك وتحديد مشروع حياتو واالستقالل الفكري والعقمي واالجتماعي عن النزعة الزىدية 
التي غرسيا التدين المسيحي في العقول والتي تميل إلى إنكار الذات والذوبان في 
متطمبات الكنيسة والخضوع التام لما يسمى األوامر الالىوتية، وبالتالي ال يكون ىناك 

اإلنسان وتحسين حياتو االجتماعية واألخالقية والسياسية والعممية. ومن  متسع لتحسين
ثم أصبح شغل اإلنسان الشاغل ىو التخمص من كل ىذه المعوقات التي تقف في 
طريق استقاللو الديني واالجتماعي وتحرير الحياة اإلنسانية من ىذه األفكار التعصبية 

من النظام اإلليي التي يقف رجال الدين  والمذىبية التي ترى في اإلنسان مجرد جزًءا
 كحراس لتطبيقو وتنفيذ أوامره باسم الرب والروح المقدس.

ومن ثم فقد ارتبط ميالد ونشأة األنسنة في الفكر الغربي بعصر اإلصالح 
؛ نتيجة (ٔ)الديني وعصر النيضة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميالدي

لعوامل كثيرة أىميا التخمص من التبعية الدينية وسمطان رجال الدين والتسمط اإلقطاعي 
يستتبعيا نظام من القيم والمعتقدات حين كانت الكنيسة تتبني نظرة خاصة لمبناء الكوني 

                                                            

الجزائر، رسالة دكتوراه، كمية العموم اإلنسانية ، ، كحيل مصطفىاألنسنة والتأويل في فكر محمد أركون (ٔ)
 .ٜٗم، صٕٛٓٓواالجتماعية، جامعة منتوري، 
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والعادات والسموكيات يتوجب عمى الجميع اتباعيا، بغض النظر عن آثارىا الفكرية 
 . (ٔ)السياسية وغير ذلك عمى اإلنسانواالجتماعية و 

 ثالثًا: مالمح األنسنة في السياق الفكري:
 .األنسنة في الفكر الغربي:1

ىذا يعني أنو عمى الرغم من الطبيعة الفمسفية لمنزعة اإلنسانية وأنيا تدور حول 
فيم طبيعة اإلنسان وعالقتو باإللية وبالكون والوجود الطبيعي، فإنيا تتصل بسياقات 

ينية؛ ففي الغرب األوربي تبمورت واكتممت ىذه الحركة رًدا عمى التسمط الديني ورفًضا د
لمتعصب واألفكار الدينية التي فرضتيا ظروف العصور الوسطى وجعمت اإلنسان ريشة 
في ميب الريح وتحت رحمة رجال الدين، فكان من الطبيعي أن تنضج النزعة اإلنسانية 

منذ العصور القديمة وتستوي عمى عودىا لتكتمل الصورة التي رافقت الفكر اإلنساني 
وتظير الحركة اإلنسانية كمذىب فكري ينادي باحترام قيمة اإلنسان فيو مصدر القيم 
ومصدر كل النظم الحياتية واألخالقية في المجتمعات اإلنسانية فيو الذي يتمتع بالقوى 

دون جميع المخموقات باإلبداع المعرفية واإلدراك والعقل وىو الذي ميزه اهلل تعالى 
والفكر والتأمل والتخيل ومثل ىذه القدرات تجعمو قادر عمى االختيار والتمتع بالحرية 
الكاممة في جميع األفكار واألفعال التي يقوم بيا في جميع مناحي الحياة وبالتالي فمو 

 اإلنسانية.  الصدارة بين الموجودات باعتباره الوسيمة الوحيدة في تحقيق ىدف الحياة 
 .األنسنة في الفكر الشرقي:2

لم تختمف أىداف ىذه النزعة كثيًرا عنيا في الفكر الغربي؛ حيث تمخصت في 
عطائو أولوية في تطبيق األوامر اإلليية وحرية التصرف  تحرير العقل اإلنساني وا 

اإلنسانية  والتفكير باعتبار اإلنسان قوة سامية ولديو مكانة كفرد وكقيمة في تحقيق الحياة
                                                            

لعربي، دراسات في النزعة اإلنسانية في الفكر العربي الوسيط، عاطف أحمد النزعة اإلنسانية في الفكر ا( ٔ)
 .ٔٔم، صٜٜٜٔوآخرون، مصر، مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان، 
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عمار الكون وكخميفة اهلل في األرض؛ فقد ضمنت لو الشريعة حرية االختيار واإلرادة  وا 
وبالتالي فيو مسئول وعميو تحمل تبعات ىذه المسئولية وىذه التصرفات؛ ألنو جزء من 
ىذه الحياة وىذه المنظومة وليس مجرد وجود مادي بحت بل ىو أعمى مراتب الوجود 

وسموه ناتج عن تمتعو الكامل بالقوة واإلرادة والعمم والمعرفة والتفكير المادي الطبيعي، 
 والفطرة السميمة.

وىذه األفكار تظير في السياق الديني اإلسالمي كمممح واضح من مالمح 
اإلنسية أو النزعة اإلنسانية خصوًصا مع ظيور تيارات دينية عقالنية في التاريخ 

عالء  شأن العقل في فيم النص الديني وتطبيق الشريعة اإلسالمي تنادي بالتنوير وا 
اإلسالمية واألحكام والحدود اإلليية انطالًقا من حث القرآن والسنة النبوية عمى التفكير 

عمال العقل وعدم تقبل األمور دون فكر وتروي وتأمل لذلك حفل النص القرآني  ؛وا 
ني من خالل الفطرة السميمة بالدعوة إلى استخدام العقل إلى جانب احترام الجوىر اإلنسا

التي فطر اهلل اإلنسان عمييا، وعدم االنحراف عن ىذه المبادئ الجوىرية التي نادت بيا 
الشريعة. وبصورة أو بأخرى فقد تعددت أشكال التعبير عن اإلنسية في السياق 

 اإلسالمي وىو ما سنوضحو الحًقا. 
  



 

  
ٚ٘ٛ 

18 

 

  :نياملبحث الثا
 األنصهة بني التأويل والتقليد

 أواًل: عالقة األنسنة بالعقل:
فوفًقا لممنظور اإلنساني الى اإلنسان كونو محور كل األشياء، وىو المتحكم 
الوحيد في منظومة الحياة االجتماعية والسياسية والعممية واألخالقية من خالل 
التفسيرات التي يقدميا لقدرتو عمى فيم الظواىر اإلنسانية وصياغة العالقات بين 

واإلنسان كجوىر ال كقيمة ذاتية، إذ تمعب قدرات العقل الدور األبرز في المجتمع 
تيان ثمارىا في المجتمعات  صياغتيا ووضع األطر الالزمة لنجاح كل ىذه األفكار وا 
اإلنسانية، والحفاظ عمى الفرد اإلنساني كقيمة وكمصدر لكل القيم األخرى بما فييا 

الي فتح الطريق أمام االرتقاء بالوضع اإلنساني حقوق اإلنسان الوضعية والطبيعية، وبالت
من حيث ىو اإلنسان وتحرره من القيود التي كانت مفروضة عميو وبالتحديد القيود 
الدينية المفروضة عمى سمطة فيم النص؛ تمك السمطة التي ارتبطت بنظام من القيم 

نحراف عنيا والمعتقدات والعادات والسموكيات يتوجب عمى الجميع اتباعيا وعدم اال
حتى لو أدى ذلك آثار اجتماعية وفكرية وسياسية غير محمودة وليست في صالح 

 .الوجود اإلنساني
وبالتالي مع النزعة اإلنسانية أصبح االىتمام األول في فيم النص منصًبا عمى 
يالئو القيمة التي يستحقيا من خالل فرض  توفير الدعم الالزم لإلنسان وصون كرامتو وا 

فيمو عمى النص الديني انطالًقا من الصالح العام والمصمحة الذاتية دون أن سمطتو و 
 يتقيد بأي التزامات دينية أو موروثات تقميدية كانت متبعة عند تفسير النص المقدس.

 االنتقال إلى المنطق العقلي: :ثانياً 
عممية تحول وانقالب في جميع القيم والنظم المجتمعية التي كانت  مت األنسنةمثّ 

سائدة في العالم الغربي، وكان اليدف ىو تحويل ىذه المركزية إلى اإلنسان واستعادة 
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سم اإللو والدين فكان البد البحث عن بديل لذلك، امتو وحريتو المطمقة التي سمبت بإكر 
لوحي إلى مرحمة الحجاج العقمي، ومن عصر وقد بدأ الفكر الغربي في االنتقال من ا

الثبات واألصولية المسيحية إلى عصر التطوير والثورة عمى القديم والتحرر من قيود 
الدين والعقائد والنصوص القدسية؛ فالعقل اإلنساني ىو معيار الصواب والخطأ وىو 

 .مصدر لحل كل المعضالت التي تواجو اإلنسان الغربي ومصدر سعادتو وخالصو
ورغم إيمان األنسنة بقدرة العقل عمى تفسير الحياة والطبيعة من حولو كبديل 
عن األديان، إال أنيا وقعت بين مطرقة التقميد وسندان التأويل؛ فمم تستطع التفريق بين 
ما ىو روحي وبين ما ىو مادي فأدى ذلك إلى التخبط والعشوائية فتركت اإلنسان 

في تفسير الحياة باستثناء وضع بعض التصورات  حائًرا، إذ لم تقدم لو أي جديد
والقوانين الوضعية التي تنطمق من اإلنسان وتصب كل االىتمام عمى الجانب المادي 
من حياتو؛ لذلك كان من الطبيعي أن تتجو إلى التأويل الحر لمنصوص مما أوقعيا في 

 .الفوضوية والخمط بين المعقول والالمعقول والروحي والمادي والغيبي
 األنسنة وتجديد الثوابت:  ثالثًا:

 األنسنيوبغض النظر عن االنحرافات والتأثيرات الحاصمة ضمن سياق المفيوم 
لمنصوص المقدسة والموروثات العقائدية وفي فيم التراث الديني واإلنساني؛ فإن األنسنة 

طالق يد اإلنسان لتطويع النص لمعقل، بحيث تصبح األو  امر نادت بالتحرر المطمق وا 
المبثوثة في النص الديني، والتي من المفترض أنيا مقدسة وليس ألحد سمطة  اإلليية

عمييا سوى في حدود اإلطار العام لمنص ووفق ضوابط دينية ومؤىالت عممية 
وأطروحات محددة، غير عصية عمى أي عقل إنساني وقابمة لمنقد والتحميل كأي نص 

كانت خمفيتو الثقافية أو الدينية أن يطوع  إنساني اعتيادي، فباستطاعة أي شخص ميما
النص الديني ويقدم تفسيرات لو حسب ما لديو من أفكار ومصالح وبما يخدم المصمحة 
الذاتية، إذ يجب تجديد الفكر الدينية بما يتوافق مع متطمبات الحياة الجديدة والمستجدات 
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. بحيث إن (ٔ)قية الرفيعةالممحة والمتسارعة حتى ولو عمى حساب الثوابت والقيم األخال
لم تتوافق مع المنطق العقمي، تكون الغمبة واألولوية لمعقل في قبول ىذه األوامر أو 
رفضيا رفًضا تاًما، وبالتالي ىذا يعني ضعف الثقة بالنصوص الدينية وقدرتيا عمى 

يجاد نوع من السعادة والصالح لمحياة اإلنسانية؛ ألن  االحتكام تفسير حقائق اإلنسان وا 
في ىذه الثقة مرىون باستطاعة ىذه النصوص إحياء الروح اإلنسانية وتوفير الحرية 

 الكاممة لإلنسان واإلرادة والقدرة عمى اختيار ما ينفع وما يضر وفًقا لممفيوم اإلنساني.
فشرط الرؤية اإلنسانية لمعالم واإلنسان ىو تحرير عقل اإلنساني من سمطة 

ى التأويل الحر مع ضمان اختالف ىذه التأويالت لمنص الديني؛ األديان واالنفتاح عم
ألن المرجعية األساسية ىنا لإلنسان؛ اإلنسان الحر الفرد المتميز، فيو الذي يؤول 

، وبما يتوافق مع التشكيل (ٕ)النص ويعيد تقديم التفسيرات بما يتناسب مع إرادتو الحرة
بين اإلنسان والعالم من جية وبين اإلنسان الجديد لمعالم الذي يقوم عمى عالقة متجددة 

والنص من جية أخرى. ذلك الشكل الجديد القائم عمى رفض التبعية لمدين في مناحي 
الحياة المختمفة، وفرض وصاية العقل اإلنساني عمى المجتمعات بحيث يكون ىو 
مصدر كل القيم والمبادئ واألخالقيات التي تحدد واجبات وحقوق كل طرف من ىذه 
األطراف. وفي نفس الوقت تجنب النظام الكوني القديم القائم عمى التقميد األعمى 

ليي يتسم بالجمود والرجعية ًءا من نظام إالتي تجعل اإلنسان جز  اإللييةلممفاىيم 
والضعف وعدم التجدد، وبالتالي يكون اإلنسان فيو مسموب اإلرادة عبًدا خاضًعا لكل ما 

ن يكون لو أي دور إيجابي سوى تطبيق ىذه الموروثات ىو ديني وتقميدي بحت دون أ
المقدسة تطبيًقا أعمى دون مناقشة أو تحميل أو تجديد. فوفًقا لوجية النظر اإلنسية ىذه 

                                                            

 ٕٛ، مقال منشور ، منصور الجميلأنسنة الدين والصراع بين تجديد الفكر والثوابت، حركة خارج السراب( ٔ)
 . https://bit.ly/34btlNaم. ٕٚٔٓسبتمبر 

 .ٚاألنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، ص (ٕ)

https://bit.ly/34btlNa
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الموروثات ىي من قبيل األرثوذكسية الدينية التي تدعي امتالك الحقيقة والثقة 
 .(ٔ)والتفسيرات الصحيحة لعالقة اإلنسان بالعالم

فيي تسمب دور العامل العقمي ودور اإلنسان في تشكيل الواقع والحياة ومن ثم 
وتقديم نظرة جديدة مبتكرة قائمة عمى الثقة في العقل اإلنساني في قدرتو عمى صياغة 
صالح الحياة العامة لإلنسان، ومن ثم وجب أن ترجع ىذه  األفكار وفيم حقائق العالم وا 

زعة ورفض أي تأويالت دينية نابعة من سمطة الثقة لإلنسان من خالل إبراز ىذه الن
 تقميدية المطمقة عمى العقل.النص ال

  

                                                            

 .ٓٔصاألنسنة والتأويل في فكر محمد أركون،  (ٔ)
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 حث الثالث: بامل
 األنصهة يف الفلر اإلشالمي

 األنسنة في الفكر اإلسالمي: بداياتأواًل: 
مع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية وازدىار حركة الترجمة في القرن الثاني 

بثقافات البالد المفتوحة، ظيرت الكثير من المشكالت  اليجري وكثرة اختالط المسممين
التي كانت محور جدل بين مختمف الفرق واالتجاىات اإلسالمية آنذاك والتي نشأت من 
رحم ظروف العصر، فقد كان الناس قريبي عيد بعصر النبوة مع كثرة الفساد وغمبة 

ا عن أىل األمصار المادية والجري وراء الممذات وحياة البذخ والترف التي ورثوى
في فارس وبالد ما وراء النير وغيرىا. ومن ىنا ظيرت اتجاىات مختمفة  (ٔ)المفتوحة

متباينة حول كيفية تطبيق الشرع واألخذ بنصوص الكتاب والسنة وظير االختالف حول 
جعل الوحي محورية الحياة اإلنسانية بحيث يكون العقل أداة في خدمة النص الديني أو 

وية العقل عمى النقل باعتبار إنسانية اإلنسان. وقد كانت ىذه المحاوالت بوادر القول بأول
عطاء فرصة لمعقل ل كي األنسنة في الفكر اإلسالمي والتمرد عمى النصوص الدينية وا 

يتحرر ويكون لو دور في تشكيل حياة اإلنسان في الفكر والمعرفة والعموم االجتماعية 
ي عمييا مناط تطبيق األحكام والحدود وترسيخ مفيوم والفقيية، وفي فيم الشريعة الت

حفظ الكميات الخمس التي وضع الفقو لحفظيا وىي النفس والمال والدين والعرض 
فإنيا اصطبغت بظروف العصر الذي ولدت  ،وعمى الرغم من حداثة ىذه الرؤى والنسل.

نية وجذورىا الممتدة حيث أغفمت في تناوليا لمثل ىذه المفاىيم أصالة النزعة اإلنسا ؛فيو
وليس أدل عمى ذلك من احتفاء اإلسالم باإلنسان من  ،منذ العصر اإلسالمي األول

الميد إلى المحد ومن كونو نطفة في بطن أمو إلى كونو مولوًدا عمى الفطرة ثم طفاًل 
 فشاًبا بالًغا مكمًفا مسئواًل عن اختياراتو في ىذه الحياة. 

                                                            

 .ٗ٘م، صٜ٘ٛٔ، ٕالفكر العربي، محمد أركون، تحقيق: عادل العّوا، بيروت، منشورات عويدات، ط (ٔ)
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نبين أصيمين في الحياة البشرية وىما قوام ىذه الدين اإلسالمي بجااىتم  فقد
الحياة والسبب الرئيس في صيرورة ودوام إعمار األرض وأزلية الكون. فبنظرة بسيطة 
لحركة الكون وطبيعة الحياة نجد أن ال استقامة ليذه األرض وال صالح لمحياة اإلنسانية 

حقيقة وىذا ما يتجسد في  ،عمييا إال باالىتمام بالجانب المادي والمعنوي ليذه الحياة
فمن أجمو  ،يو المحور األول ليذه الحياة؛ فالواعي اإلنسانجوىرية واضحة متمثمة في 

كما أنو  ،نزلت الشرائع ووضعت الحدود وترسخت القوانين واألعراف والقيم والعادات
ليو تصدر ضروب النشاط  الوارث الحقيقي لمطاقات الكامنة في ىذا الوجود ومنو وا 
 المختمفة التي يتم التوصل من خالليا لحقائق ىذا الكون والمثل العميا والكمال اإلنساني
باعتباره الكائن الوحيد الواعي الذي يختار بحرية ويغذي في نفسو اآلمال والطموحات 
ولديو أولوية في ترتيب األىداف بحسب قيمتيا ودورىا في تطوير ذاتو والترقي في سمم 

والسموك اإلنساني إضافة إلى أنو يعترف بالواجبات والمسئوليات الحياة اإلنسانية 
األخالقية ويحترم القوانين ويقدر الجمال واألخالق والقيم ويبحث عن حقيقة السعادة في 

 .(ٔ)ىذه الحياة
ليو تعود جميع الحيوات عمى ىذه  فاإلنسان ىو الحياة وعميو مدار الكون ومنو وا 

فساد اإلنسان العالم تماًما كما أن ان ىو صالح ومن ثم صالح ىذا اإلنس ،األرض
وطغيان الطبيعة المادية لو أو الروحية عمى جانب دون اآلخر يتسبب في فقدان االتزان 

وبالتالي ال تستقيم الحياة البشرية وال يؤدي اإلنسان المخموق دوره  ،النفسي والعقمي لديو
وتتأثر حياة البشر عموًما بطبيعة الحياة التي تعيشيا  .الكامل في ىذه الحياة

فمثاًل ىناك مجتمعات مادية رأسمالية وأخرى نفيعة براجماتية وىناك  ؛المجتمعات
صالح األخالق والقيم الروحاني فتيتم بالجوامجتمعات يغمب عمييا الطابع  نب الروحية وا 

                                                            

مكتبة المعارف،  ،بري، ترجمة: سممى الخضراء الجيوسي، بيروت إنسانية اإلنسان، رالف بارتون (ٔ)
 .ٜم، صٜٔٙٔمؤسسة فرنكمين المساىمة،  ،نيويورك
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مجتمع من ىذه المنظومات ما  وكل ،والترابط االجتماعي بين األفراد والجانب األسري
ىو إال صورة تعكس ما يدور في النظام األسري ليا ثم ما يدور في حياة أفرادىا 

وبالتالي صالح  ،أي تعكس طبيعة الحياة التي يحياىا ىذا اإلنسان الفرد بذاتو ؛أنفسيم
المجتمعات من صالح األفراد وصالح الكون واستقامة الحياة ىو الغاية واليدف 

 وصيرورةثم إن نجاح ىذه الحياة  .سي من ىذه التكتالت والمجموعات البشريةاألسا
الكون والطبيعة ىو الضامن الذي يضمن تطبيق الشرائع بل ىو الوجو اآلخر الذي يتم 

فكرة مركزية اإلنسان وبالتالي يصب ذلك في خدمة . اإللييةتنفيذ ىذه القوانين والقيم فيو 
وبأنو كائن روحي  ،غاية المخموقات وخميفة اهلل في األرض ومحوريتو في الحياة باعتباره

 .ييتم بقيم الحق والجمال والفضيمة
فيذا معناه اإلغفال  ،إذا لم يوجد لمجانب الروحي مكاًنا في حياة اإلنسانف

وعميو فإن أي  .والتشويو واإلنكار لمطبيعة اإلنسانية المتغيرة التي فطر عمييا اإلنسان
مجتمع ينكر ىذه الجوانب فيو مجتمع منحط ومنخفض القيمة ويحمل الكثير من عوامل 

ألنو فقد الحرية والمسئولية الكاممة عن كل ما يدور فيو من مختمف  ؛(ٔ)انيياره وىزيمتو
ولن يعامل كل إنسان بما ىو  ،من يتحمل كل فرد ىذه المسئوليةف ،األنشطة اإلنسانية

وستكون ىناك فوضى عارمة لغياب األطر  ،ي تطبيق القوانين والقيم واألعرافىل لو فأُ 
والقيم واألنظمة الروحية التي تمثل الوازع والحارس والضمير الحي ألي مجتمع إنساني 

 .سميم
ىذه الفكرة نجدىا متجذرة في الفكر اإلسالمي بل وىي أصيمة وتظير واضحة 

مييا في فيم مقاصد الشرع وفي ضمان استقامة في مصادر الثقافة اإلسالمية المعول ع
الحياة اإلنسانية عمى العموم بغض النظر عن الجنس أو المون أو العرق أو المعتقد. إذ 

كثير من النصوص عمى تعويل األديان جميعيا جاءت لترسيخ ىذه األفكار والتركيز في 
                                                            

 بتصرف. ٜٔ، ٛٔصإنسانية اإلنسان، رالف بارتون بري،  (ٔ)
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كما أن  ،اهلل العقل الكوكب عمى اإلنسان؛ ألنو المخموق الوحيد الذي أعطاهحياة ىذا 
لديو االستعداد الفطري والقدرات المادية والمعنوية لمتعمم واإلبداع واالبتكار وفي اكتساب 
المعارف والعموم وفي االختيار األساليب الصحيحة في ىذه الحياة والتي تؤدي في 
ا النياية إلى عيش حياة سميمة بعيًدا عن المشكالت والعقبات التي قد يواجييا في ىذ

ونبين الكثير من أوجو سالمي نناقش فيما يمي الفكرة اإلنسانية من المنظور اإلو الكون. 
ومن  ،السبق والريادة في ىذا المجال لمشريعة اإلسالمية التي سعت منذ بداية الدعوة

لمفاىيم الحياة اإلنسانية األصيمة التي جاء بيا القرآن وكانت  خالل تطبيق الرسول 
 التطبيق العممي والحياتي ليذه القوانين االجتماعية.  السنة النبوية ىي

 اإلسالمي:مظاهر األنسنة في الفكر  ثانيًا:
 اإلنسان خليفة اهلل: .1

إذا كانت األنسنة في السياق الديني المسيحي ثورة ضد الدين وانقالًبا عمى 
منظور عًدا آخر وظيرت من المقدس والوحي، فإنيا في السياق اإلسالمي اتخذت بُ 

 مغاير تماًما لمرؤية الدينية الغربية.
ويرجع ذلك إلى أن نزعة األنسنة في الفكر الديني اإلسالمي ظيرت من خالل 
إعالء شأن اإلنسان كقيمة عميا وتكريمو كمقصد أسني جاء مع الوحي اإلليي وليس 
متعارًضا معو. فنجد أن كثير من آي القرآن العظيم كرمت قيمة اإلنسان وأعطتو 
األفضمية عمى باقي المخموقات فقد جعمو اهلل تعالى خميفتو في األرض فقال تعالى: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ [:ٖٓالبقرة] :وقال .  ک  ک        ک

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

يئة . كما أن اهلل تعالى أخبر عن تكريمو وتشريفو لبني آدم في الي[ٓٚاإلسراء:] ڻ
 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺوالخمقة فخمقيم في أحسن الييئات وأكمميا قال تعالى: 

. فيو في الخمقة مختمف عن غيره من الكائنات الحية؛ لما فّضمو اهلل بكثير [ٗالتين:]
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من القدرات والطاقات، فجعل لو السمع والبصر والفؤاد، وجعل لو اليدان لمبطش واألخذ 
األسمحة وبيما تعمل الصناعات والحرف ويتم بيما المصالح والرفع يقومان مقام 

 . (ٔ)واألشياء النافعة وىما قوة كسائر األعضاء
سخر لو الدواب واألنعام والخيل والبغال وغير ذلك من مظاىر الطبيعة من  كما

نبات وجماد وحيوان كميا رىن إشارتو؛ لينتفع بيا في األمور الدنيوية والدينية وتساعده 
في تمييز النافع من الضار وفي تقويم حياتو. أيًضا أعطاه اهلل السمع والبصر والفؤاد 

طبائع األشياء ويميز بين العوالم وبين مضار األشياء وكل ىذه القدرات ليفقو بيا 
ومنافعيا وخواصيا. وفوق ذلك رزقو كثير من الطيبات من زروع وثمار ولحوم وألبان 
ومن سائر أنواع وصنوف األطعمة وألذىا وأفضميا في المون والطعم والمنظر، 

امات واألشكال باإلضافة إلى المالبس الحسنة الرفيعة من سائر األنواع ومختمف الخ
 عمى ىذاىذه الميزات لم تتح لغيره من بقية المخموقات التي تعيش معو  .. كلواأللوان

لو سبحانو وتعالى من بين  واختيارهالكون. وىذا دليل عمى تفضيل اهلل لإلنسان 
األجناس ومن سائر المخموقات. وقد قالت المالئكة: "ربنا خمقتنا وخمقت بني آدم 

لطعام ويشربون الشراب ويمبسون الثياب ويتزوجون النساء ويركبون فجعمتيم يأكمون ا
الدواب ينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيًئا فاجعل ليم الدنيا ولنا اآلخرة. 

: ال أجعل من خمقتو بيدي ونفخت فيو من روحي كمن قمت لو كن فقال اهلل 
 .(ٕ)فكان"

                                                            

كشف األسرار عما خفي عمى األفكار، أحمد بن عماد بن يوسف األقفيسي، تحقيق: السيد يوسف أحمد،  (ٔ)
 .ٔٛم، صٕٓٔٓالكتب العممية،  بيروت، دار

تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي محمد سالمة، الرياض، دار طيبة  (ٕ)
 .ٜٛ-ٜٚ/٘م، ٜٜٚٔ، ٔلمنشر والتوزيع، ط
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فاهلل تعالى المتفرد في االختيار والخمق والتخصيص اختص بني آدم بيذه المنح 
ذا كان اهلل اختار اإلنسان ليذه الميمة، فإن ىذا أعظم دليل وشاىد  وىذه المميزات، وا 
عمى تفضيل اإلنسان وتميزه وتفرده وكمالو وقيمتو العميا عند اهلل الخالق سبحانو وتعالى. 

و وقدرتو كرم بني آدم ليحمل األمانة، وليكون محل تكميف اهلل فمن حكمتو تعالى وعمم
وامتثالو لألمر والنيي باختياره. فبعد أن عرض اهلل األمانة عمى السماوات واألرض 
والجبال فأبين أن يحممنيا وأشفقن منيا وحمميا اإلنسان أىّمو اهلل تعالى ليذا المقام، 

م دوره في ىذه الحياة وليقوم بيذه الميمة  فاجتباه واختاره واصطفاه وفضمو وزوده بما ُيقوِّ
 قال تعالى: ،(ٔ)عمى األرض. قال ابن القيم: "خمق اهلل عباده وخمق كل شيء ألجميم"

ٿ  ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

. فاهلل تعالى ال يختار وال [ٕٓ]لقمان: ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ
يصطفي لنفسو إال أعز األشياء وأشرفيا وأعظميا قيمًة. ثم إنو تعالى ارتضى اإلنسان 
لمحبتو وبنى لو داًرا في جواره وقربو وجعل المالئكة الذين ىم عباد الرحمن سندًة وخدمًة 

امو يسعون ليل نيار في خدمة بني آدم وفي مصالحو والحفاظ عميو في يقظتو ومن
ذلك دليل عمى تميز اإلنسان وقيمتو عند المولى سبحانو وتعالى،  ومماتو. كلوحياتو 

وأنو خميفة اهلل عمى ىذه األرض، ومحور ىذا الكون وعميو مدار الشريعة. فاهلل سبحانو 
وتعالى الذي ىو أكبر وأعظم من أي شيء اختار اإلنسان ليكون خميفتو في األرض، 

تحمل مسئولية أدائيا باعتباره خميفة اهلل في األرض، فإذا كان ليحمل رسالة اإلسالم وي
اهلل ىو خالق الكون ومنظمو ومسيره، فمن الطبيعي أن تكون ىناك غاية من ىذا الخمق 

 وىدًفا لمعناية اإلليية أال وىي اإلنسان.
وعمى ىذا تكون أول ميزة لإلنسان ىي أنو خميفة اهلل في األرض. وىذا بحد  

كاًل من أشكال النزعة اإلنسانية في القرآن وىي درجة إنسانية أرفع ذاتو يمثل ش
                                                            

 .ٕٓٗم، صٜٜ٘ٔطريق اليجرتين وباب السعادتين، ابن القيم الجوزية، بيروت، دار الكتب العممية،  (ٔ)
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الرتباطيا بمكانة اإلنسان في مغامرة الوجود وغائية الخالق من كل ىذه المخموقات 
. وىي وثيقة الصمة باألخالق المحمودية التي نبيت عمييا (ٔ)الروحية والحيوانية واألشياء

مصداًقا لمحديث الشريف: "إنما بعثت ألتمم مكارم األحاديث النبوية واآليات القرآنية 
 األخالق".

فيذه األخالقيات ىي الغاية التي تتمبسيا الحياة اإلنسانية، وىي مممح ىام من 
مالمح التيار اإلنساني في الفكر اإلسالمي؛ حيث جعل اهلل تعالى أفعال اإلنسان 

اىا إشارة إلى استقامة الحياة وضروب النشاط التي يأتي بيا والمعارف والعموم التي يتمق
وصالح اإلنسان، وبالتالي صالح العالم وصالح عالقتو مع الخالق تعالى، فنياية ىذه 
القيم وممارسة األخالق والفضائل نقاء النفس والروح واالنتياء إلى غايات السعادة 

بد في القصوى التي ىي القرب من المولى تعالى والتنعم بالنظر إلى وجيو الكريم والتع
محرابو والتوجو لو بالخضوع والدعاء والتذلل. فيذا ىو اليدف واألخالق ىي وسيمة ىذا 

كما دلت عمييا آيات القرآن ونصوص السنة  –القرب. خصوًصا وأن فمسفة اإلسالم 
مبنية عمى نسق أخالقي قيمي يربط بين الوحي والفطرة السميمة، وكالىما  -النبوية

دف األسمى والمثل العميا والغاية القصوى التي تتمثل في يمتقيان الستحضار ىذا الي
نما مبني ( ٕ)السعادة الحقيقية. فاإلسالم ليس مجرد قشور شعائرية وال صموات جوفاء، وا 

عمى عقيدة روحية وصالت جوانية تنير العقل وتعطيو القوة والمعرفة والعمم واألخالق 
ية الصحيحة لطبيعة ىذا الكون حقيقة الخالق سبحانو وتعالى وتحصيل الرؤ  إلدراك

 وغاية الوجود.  
  

                                                            

 .ٓ٘-ٜٗم، صٕٓٓٓ، ٔطأزمة الثقافة اإلسالمية، ىشام جعيط، بيروت، دار الطميعة لمطباعة، ( ٔ)
مقال منشور، ديوان العرب منبر حر لمثقافة والفكر واألدب، ، العقل األخالقي: سفينة القرب، محمد غاني (ٕ)

 . ss3R1jhttps://bit.ly/2 م،ٕ٘ٔٓمارس  ٚالسبت 

https://bit.ly/2ss3R1j
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 :مراعاة اإلسالم للفطرة اإلنسانية .2
ۅ  ۅ  ۉ      ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇقال تعالى: 

. والمقصود [ٖٓالروم:] ې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  ېۉ
بالفطرة الخمقة األولى التي جاء عمييا اإلنسان وىي ما جبل عمييا اإلنسان من األشياء 
الظاىرة والباطنة في أصل الخمق التي تتطمبيا إنسانيتو وبشريتو بما تشتمل عميو من 

. وىذه الطبيعة اإلنسانية متالئمة ومتوافقة مع ما يدعو إليو (ٔ)طبائع وغرائز ودوافع
م من شرائع وتكاليف؛ فيي مييأة لإليمان والحق وحب الخير ولدييا استعداد تام اإلسال

م ى اْلِفْطر ِة : "ق ال  النَِّبيُّ لمدين واألخالق والصفات الحسنة.  ْوُلوٍد ِإالَّ ُيول ُد ع  م ا ِمْن م 
س اِنوِ  ر اِنِو أ ْو ُيم جِّ د اِنِو أ ْو ُين صِّ . فيناك ارتباط بين فطرة النفس البشرية التي (ٕ)"ف أ ب و اُه ُيي وِّ

تحوي دوافع وغرائز وشيوات وطبيعة ىذا الدين. فكالىما من صنع اهلل وكالىما متناسق 
مع اآلخر في طبيعتو واتجاىو. فإذا كانت النفس تميل إلى الخير والتوحيد والصفاء 

نما أنز  لت الشرائع وأرسل األنبياء الروحي والنقاء فإن أوامر الدين تدعو إلى ذلك أيًضا وا 
والمرسمين لتحقيق ىذه الغاية من التمام وكمال األخالق وىداية البشرية إلى السعادة 

. فال يوجد تعارض وال تنافر بين اإلنسانية والدين مصداًقا لقولو تعالى: اإللييةواألنوار 
ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ 
اهلل خمق البشر قابمين لمتوحيد والتكميف ال منكرين لو لكونو  . والمعنى أن[ٜٚاألنعام:]

 منطبًقا ومتوافًقا مع العقل والمنطق والطبيعة السميمة التي خمقوا عمييا.    
  

                                                            

مفيوم الفطرة اإلنسانية من المنظور اإلسالمي، عبد الوىاب عيسى التوم، السودان، مجمة المنبر، ىيئة   (ٔ)
 م.ٕٙٔٓ، أكتوبر ٖٕعمماء السودان، ع

 (.ٖ٘ٛٔ، برقم )ٖٖٗ/ٔ( أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أوالد المشركين، (ٕ
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وىذه نتيجة حتمية؛ ألن جميع األحكام متناسبة مع ىذه الفطرة؛ فاهلل تعالى لم 
يأمر اإلنسان بتعاليم وأحكام ال تتناسب مع طبيعتو البشرية؛ ألن المعيار األول والمناط 
التي تقام عميو ىذه الشرائع إنما ىو اإلنسان فيو المقصود من كل ىذه الوسائل وىو 

اهلل تعالى ورأفتو بعباده. ىذه الرحمة التي تمثمت في النور  الغاية انطالًقا من رحمة
اإلليي والبصيرة األخالقية التي أودعيا اهلل في اإلنسان ليعرف الخير من الشر ويميز 

، ويسترشد بيا في ىذه الحياة، فال ينحرف عن (ٔ)بيا بين النافع والضار والحسن والقبيح
 وتعالى.   الطريق السميم الذي رسمو لو الحق تبارك

كما أن فمسفة اإلسالم ترى أن اإلنسان ذو بعدين روحي ومادي، ويجب أن 
؛ تغذية الجانب (ٕ)يكون الدين لو بعدين أيًضا حتى يتمكن من تغذية كال البعدين

الروحي بعالقة اإلنسان باهلل والطاعة والخشوع والتذلل ألوامر اهلل سبحانو وتعالى ثم 
ة وأثرىا المادي في البيئة المحيطة والتطبيق العممي ليا انعكاس ىذه العالقة الروحي

بعالقة اإلنسان مع المجتمع اإلنساني من حولو. وىذا يتمثل في الربط بين جميع 
العبادات والتكاليف التي يقوم بيا اإلنسان وبين الواقع العممي الذي يعيشو فشرط قبول 

وعمى المجتمع المحيط. فمن لم ىذه العبادات أن يكون ليا مردود إيجابي عمى حياتو 
تنيو صالتو عن الفحشاء والمنكر فال صالة، والزكاة تطيير لمنفس من أمراض القموب 
كالحقد والبغضاء والكراىية ومجنبة لمبخل والشح واألفعال الذميمة، كما أن الصوم طيرة 

 عميو من لمعبد وتزكية ودافًعا لمشعور بمن بالفقراء والمحتاجين وتذكيًرا لو بنعم اهلل
 المأكل والممبس والمركب.  

  

                                                            

 م.   ٕٛٓٓ، ٔتجديد الخطاب الديني، أحمد عرفات القاضي، القاىرة، مكتبة مدبولي، ط (ٔ)
 بتصرف.. ٜٕاإلنسان واإلسالم، ص( ٕ)
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فإنيا مفروضة فقط عمى اإلنسان  اإللييةورغم أىمية ىذه العبادات واألوامر 
العاقل البالغ الذي يستطيع التمييز والتفكير والتأمل. فاإلنسان من وجية نظر اإلسالم 

ي جوانب الحياة يصبح إنساًنا مكمًفا حين يبمغ سن التمييز والرشد ويحصل لديو انتظام ف
. فالتكميف ىنا ثم المسئولية (ٔ)بما جعل اهلل لو من مدارك الحس واألفئدة التي ىي الفكر

 المخموقات. ألنووالثواب والعقاب رىين العمم والفكر الذي تميز بو اإلنسان عن سائر 
بيذا الفكر يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ بين المنافع والمضار كما بينَّا. أي 

 حسب القدرات والطاقات التي ُفطر عمييا اإلنسان وال تخرج عن ىذه الفطرة.
وعمى ىذا فإن التصور اإلسالمي لإلنسان يجعمو شخص ذا مسئولية؛ فيو 

ذلك لديو كامل الحرية في االختيار، مسئول أمام اهلل عن اختياراتو وعن أعمالو ومع 
. وىذا دليل [ٓٔالبمد:] ڻ   ڻ     ڻفيو مخير ال مجبر ومسير. قال تعالى: 

عمى الخاصية الخمقية باإلنسان والتي تميزه كأرقى مرحمة لمتطور الطبيعي المتالكو 
فاعل  ، فيو كائن(ٕ)لمحرية تمك الخاصية التي تكمن في قدرة الفرد عمى أن يختار لنفسو

بداعو وعقمو. ومن ىنا يتحقق التوازن والتعادل  ال منفعل يستطيع أن يعمم ويتقدم بوعيو وا 
 بين الروح والجسد.

، وال (ٖ)معنى ذلك أن أصول اإلسالم ومقاصد الشرع تتفجر من ينبوع الفطرة
تخرج عن دور اإلنسان في ىذه الحياة وال تتجاوز الطاقات والقدرات الكامنة في النفس 

نسانية من رغبة في التأمل والتفكر والعبادة والعمم والتعرف عمى حقائق الكون وطبائع اإل
األشياء بدًءا من معرفة اإلنسان بذاتو ىو واكتشاف قيمتو في ىذه الحياة ثم الوصول 

                                                            

 .ٔٛٗم، صٕٛٓٓالمقدمة، عبد الرحمن بن خمدون، تحقيق: خميل شحادة، بيروت، دار الفكر،  (ٔ)
 .ٜٗم، صٜٔٙٔة المعارف، إنسانية اإلنسان، رالف بارتون، ت: سممى الخضر، بيروت، مكتب (ٕ)
م، ٜٛٚٔتونس، الشركة التونسية لمتوزيع، د.ط، ، مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاىر بن عاشور (ٖ)

 .ٔٙص
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؛ ألنو داللة وجود اهلل وعالمة حكمتو اإللييةإلى حقيقة الكون والذي يعكس الحقيقة 
واصطفائو لإلنسان ليكون الخميفة والمعمِّر ليذا الكون وىذه الحياة تعالى واختياره 

الدنيوية، ومن ثم نعود لنغمق الدائرة تأكيًدا عمى أن من عرف نفسو عرف اهلل، فاإلنسان 
مخموق عمى صورة اهلل تعالى فقد نفخ اهلل فيو من روحو وتجّمت فيو عظمة الخالق بما 

ما يسمى بالفطرة اإلنسانية. وقد أشار القرآن إلى تميز بو من فكر وعمم وبصيرة. وىو 
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ   ىذا المنحى حين قال:

  [ٕٚ -ٔٚص:] ھ  ھ  ھ  ھ  ے
ومثل ىذه الفطرة السميمة واختيار اهلل لإلنسان ليكون حامل أمانة إنسانية عمى 

شارة واضحة الحتفاء  وجو األرض ىي مظاىر لمنزعة اإلنسانية في الفكر اإلسالمي وا 
عالء لقيمة ىذا المخموق عن سائر المخموقات. لمدرجة التي يرى  اإلسالم باإلنسان وا 
فييا ابن عاشور أحد مفكري اإلسالم أن النزعة اإلنسانية ىي الوصف األعظم لمشريعة 

 أشرنا إليو.، فمن خالليا ُبنيت الشريعة من خالل مفيوم الفطرة الذي (ٔ)اإلسالمية
وقد استنتج ابن عاشور أن ىذا األصل اإلنساني ال يغيب في عقائد وتشريعات 
اإلسالم؛ ألن انحراف الفطرة يعني انحراف الشرع وتأويل النصوص لخدمة العقل 
ومصالح اإلنسان. وبالتالي االلتزام بدالئل ىذه الفطرة يعني الحق والصواب واستقامة 

شئونو وحياتو فال تصدر منو إال األعمال الصالحة، أما اإلنسان في كل ما يجري من 
إذا تعثر اإلنسان في ذيول اليوى وأغالل الشيوة فستكون النتيجة الضالل واالنحراف 

 واستحكام الشيوة عميو.
لذا يرى ابن عاشور أن اإلسالم بأصولو وفروعو يتماشى مع النزعة اإلنسانية 

أنو يعطي مقاربات لمفيوم أصيل في األصيمة التي ىي مشترك بشري عام، كما 
موضوع األنسنة وىو الفطرة السميمة التي تقابل في المفيوم الخمقة األولى التي عمييا 

                                                            

 .ٚ٘مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص( ٔ)
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صورة آدم عميو اإلسالم، فيو مخموق من طين لكن اهلل نفث فيو من روحو، فيو كائن 
لعمم ذو شقين مادي وروحي ومخموق عمى صورة اهلل تعالى، فإذا استقام كان ىناك ا

ذا حدث انتكاس  والمعرفة واإلبداع والقدرة وىي صفات مأخوذة عن اهلل تعالى، وا 
وانحراف في تصرف اإلنسان فسيكون ىناك الضالل واالنحراف والفساد لمنفس اإلنسانية 
وبالتالي انتكاس الفطرة. ومثل ىذه التأصيالت البن عاشور حول مفيوم األنسنة ىي 

ل الرجوع إلى معنى الفطرة في القرآن الكريم وىذا في من قبيل ضبط المفيوم من خال
 حد ذاتو تأصيل لمنزعة اإلنسانية في التراث اإلسالمي والثقافة اإلسالمية. 
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  املبحث الرابع:
 رؤية نقدية لألنصهة

في الفكر اإلسالمي انطمقت من الطبيعة اإلنسانية واألخذ في  إذا كانت األنسنة
االعتبار الفطرة التي فطر اهلل الناس عمييا سواء في تطبيق األحكام والمعامالت 

إال أن المفيوم نجده  ؛والشرائع أو حتى في العبادات وأداء التكاليف التي كتبيا اهلل عمييم
مغايًرا تماًما لمرؤية الدينية التي كانت  وأنو ظير وًصاصخناقًصا في الفكر الغربي 

سائدة وكثورة إنسانية عمى المورث الديني المقدس بغض النظر عن الجوانب األخالقية 
سعاد البشرية وتحقيق المودة والرحمة والتوازن  ودور األديان في إقامة الحياة اإلنسانية وا 

وم الغربي لألنسنة لم يأت األخالقي والقيمي في ىذه المجتمعات. والحقيقية أن المفي
الستعادة الحياة اإلنسانية كما يزعم مفكروه بل فرغ اإلنسان من الجانب الروحي 
عالء دور العقل والقوانين العقمية في حياة  واألخالقي من خالل ترسيخ الفكر المادي وا 
 المجتمعات وبالتالي ظير الكثير من النقص والخواء الروحي والفساد األخالقي وتحولت
ىذه المجتمعات إلى مجتمعات غير حقيقية تحتكم إلى المادة ال إلى العالقات والقيم 

وال شك أن ذلك سبب العديد من المشكالت والعقبات االجتماعية  .االجتماعية األصمية
التي نشاىدىا ليل نيار كما أصيبت ىذه الحضارات بكثير من األمراض االجتماعية 

والقمق والتوتر النفسي والعقمي فأصبحت تعاني من ىول  والنفسية كاالنتحار واالكتئاب
المادية المفرطة وغمب عمييا الشقاء والفردية والعزلة فيي مجتمعات صورية تحسبيا 
جميًعا وقموبيا شتى وكل ما يتحكم فييا العامل المادي فمع أي ىزة اقتصادية نجد 

عات عمى المستوى الفردي التدىور واالنحالل والتفكك حل بكثير من جوانب ىذه المجتم
واألسري واالجتماعي. كما أن االحتكام لمقوانين اإلنسانية والعموم االجتماعية الذي خمفو 
المذىب األنسني ركز االىتمام األول وجعل المعول الرئيسي الستقامة ىذه التجمعات 

يعة عمى العقل اإلنساني وبما أن ىذا العقل يعوزه الكمال ويصاب بالممل ويتأثر بطب
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فإن ىذه  ،الحياة البشرية في البيئة المحيطة كما أنو طبيعة اإلنسان النقص والخور
القوانين ظيرت عمى المستوى العممي ناقصة وتواجو الكثير من أوجو القصور والنقص 
وىذا واضح من كم الخالفات التي منيت بيا ىذه المجتمعات الغربية بحيث لم تعد ىذه 

مردود عممي في حل المشكالت التي تواجييا البشرية في  القوانين غير عممية وذات
التي يطرحيا العقل البشري،  كثير من التساؤالت . كما أنيا ال تجيب عنالحياة اليومية

ما لنقص العقل اإلنساني إما  لطبيعة الحياة المتطورة واالستمرارية التي ىي عمييا وا 
الحياة دث نتيجة لحركة الكون وطبيعة وعدم القدرة عمى مواكبة ىذا التطور والتغير الحا

مشكالتيا ومعضالتيا وضمنت لإلنسان السعادة كثير من في حين أجابت األديان عن 
 الحقيقية واالتزان النفسي والسالم الروحي الذي أفتقده في ىذه الحياة المادية.

ذا كانت األنسنةو  ىدفت في المقام األول إلى استعادة كرامة اإلنسان وحريتو  ا 
في نفس فإنيا  ،واستقالليتو في الحياة بعيًدا عن القيود الدينية واالحتكام لمنص الديني

أفقدت اإلنسان الجانب الروحي وحولتو إلى مجرد آلة مادية في ترس الزمن الوقت 
وانية دون اعتبار لدور الدين في تقييد المادية والغرائز الحي الشيواتو  الرغباتإلشباع 

الصحيح ووفًقا لطبيعة الحياة البشرية  يا في النصابىذه الرغبات والتحكم فييا ووضع
. وىذه الحرية الكاممة لإلنسان في المنظور األنسني أدت إلى التحرر من كل السميمة

متمثاًل في  -شيء بما في ذلك منظومة الحياة القيمية واألخالقية التي كان الدين
وكنتيجة طبيعية ليذا  .الحارس والحامي ليا ضد أي ىجمات مادية -الكنيسة الغربية

اىتماماتيم إلى المسائل  لّ الخطير في مسار الفكر اإلنساني وجو البشر جُ التحول 
فتركزت  ،الدنيوية ونسوا كل ما يسمو عمى ذلك من فكر وسموك وأخالقيات وقيم

انتشرت العالقات المحرمة واألمراض االجتماعية و  ،(ٔ)ةمطامعيم في األشياء الزائم
                                                            

الرياض، دار ، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب والمعاصرة، مانع بن حماد الجيني (ٔ)
 .ٓٓٛه، المجمد الثاني، صٕٓٗٔ، ٗالعالمية لمطباعة والنشر، ط الندوة
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صدمة نفسية وعقمية لمبون الشاسع بين وأصيب اإلنسان ب ،والفساد األخالقي والنفسي
خاصة في ظل الثورة  الجانب الروحي والمادي وغياب البعد الديني في الفكر اإلنساني

ي وراء المال الصناعية التي ترافقت مع المذىب اإلنساني المعاصر وحفزت السع
من جراء ذلك صدغ بين تقدم اإلنسان المادي . ومن ثم حدث (ٔ)والممتمكات المادية
نسانًيا ل فمجأ إلى ،وتقدمو األخالقي سد ىذه الفجوة الروحية طرق غير مشروعة أخالقًيا وا 

وتحول  .كما تحولت المرأة إلى سمعة تباع وتشترى اتوالشيو  ائزشباع الغر إعن طريق 
معظم النشاط اإلنساني إلى غايات محددة تمثمت في المحافظة عمى الذات واألنانية 

أصبح يعامل بالمادة وال قيمة ألي فكل شيء  .تممكالالقوة والسيطرة و والرغبة في 
إنسانيتو وبشريتو فأصبح من فقد المجتمع الغربي  كما .اعتبارات دينية أو إنسانية

الطبيعي انتشار الجرائم واالغتصاب والقتل واإلدمان والتطرف الفكري وظيور األفكار 
  .في مختمف األنشطة والميادين اليدامة التي تستيدف استنزاف الثروات والعقول

 ،ئفة لم يحققياوبذلك يمكن القول بأن المذىب األنسني قدم لإلنسانية وعوًدا زا
كما أنو أفقد البشرية الشعور بالحقائق الروحية وجعل الناس عبيًدا لمقوى المادية 

فأعمى القموب قبل األبصار وأعمى المضير اإلنساني حتى إننا نشاىد ليل  ،(ٕ)العمياء
نيار القتل والجرائم والدماء تسيل في كل مكان دون أن يتحرك ضمير العالم ويستيقظ 

العميق الذي طال بفعل األنانية والمصالح والصراع عمى السمطة ومراتب من سباتو 
 القوة.  

وبالرغم من فشل المذىب اإلنساني في التعبير عن واقع اإلنسان وطموحاتو في 
إال أن خطره امتد ليشمل الكثير من األقطار وبخاصة العالم العربي  ،العالم الغربي

واإلسالمي بحكم التغيرات المتسارعة في مجال االتصاالت ونقل المعمومات إذ أصبح 
                                                            

 .ٔٔصالموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب والمعاصرة،  (ٔ)
 .ٔٓٛالمرجع السابق، ص (ٕ)
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عمى مستوى السموك واألفكار  األنسنيةقل إليو الكثير من األفكار العالم معرًضا ألن تنت
ميل الكثير من أفراد المجتمع اإلسالمي إلى واألنشطة حيث يزداد األمر خطورة حين ي

تبني تمك المعايير واألخالقيات المغموطة التي تعكس الرؤية العنصرية واألنانية وحب 
الذات والرغبة في السيطرة والتممك وغيرىا من القيم الالأخالقية والفوضوية التي نادى 

ن العرب وعمى رأسيم بيا أصحاب المذىب األنسني ومن لف لفيم من الكتاب والمنظري
وقد نتج عن ذلك كثير من السمبيات واآلثار الفكرية واالجتماعية  .محمد أركون

وغيرىا من الجوانب فمنيا ما يتعمق بالحكم ومنيا ما يتعمق بالدين ومنيا ما  والسياسية
 .يتعمق بالسموك واألخالق

فيو في  ،ولعل أولى ىذه السمبيات أن المذىب األنسني يعبر عن آراء أصحابو
المقام األول تعبير عن حالة الثورة والرفض التام لمقيم والتعاليم الدينية التي جاءت بيا 

بمعنى أنو يعتمد عمى ما تمميو األىواء والنفس من شيوات ورغبات دون أن  .الشرائع
نضف إلى ذلك أن الكثير من مفكري ومنظري ىذا  .يتقيد بالشرع والقيم اإلنسانية النبيمة

وبالتالي  ،(ٔ)رف بالشذوذ الفكري والسموكيشيد ليم بالخير والكثير منيم عُ المذىب لم يُ 
تميزت أفكار ىذا المذىب بالشذوذ والتطرف وعدم االىتمام بالجوانب الروحية والدينية 

لخالق ويحدد مكان اإلنسان الديني الذي يحكم عالقة اإلنسان با الموروثوعدم تقديس 
 والمخموق في حركة ىذا الكون.

ي النظرة اإلنسية يفرض الكثير من القيود المادية البشرية الوضعية ومن ثم تبنِّ 
واإلنسان الذي من المفترض أن يتوجو هلل تعالى بالعبادة  اإللوعمى العالقة بين 
آللة والتفسير المقدس حيث ترى أن اإلسراف في االعتماد عمى اوالخضوع والتذلل. 

لحقائق الوجود يؤدي إلى عرقمة االبتكار واإلبداع والتقدم اإلنساني كما ترى أن طريق 
                                                            

المذاىب الفكرية المعاصرة ودورىا في المجتمعات وموقف المسمم منيا، غالب بن عمي عواجي، جدة،  (ٔ)
 .ٔٚم، صٕٙٓٓ، ٔالمكتبة العصرية الذىبية، ط



 

  
ٚٚٛ 

18 

لذا السعادة وخالص اإلنساني ىو رىين التحرر من األخالق والمبادئ الخالدة المطمقة. 
ألنو  ؛ليس من الغريب أن يرفض أصحاب ىذا المذىب التفسير الديني لمنظام الكوني

قدىم الكثير من المنافع المادية التي أرادوا تحقيقيا كالحرية المطمقة في إشباع الغرائز يف
بغض النظر عن اآلثار الخطيرة الناتجة عن ىذا المسمك الغير أخالقي عمى الحياة 

 اإلنسانية عامة.
 ،األنسنة أوجدت حالة من الخالف والتناحر بين أفراد المجتمع الواحد كما أن
ومن ثم بين المجتمعات  ،بين البشرية اوة والكراىيةسفك الدماء وخمق العد كما زادت من

وراء المادة ويسعى جاىًدا المتالك عناصر  ؛ حيث أصبح الجميع يميثاإلنسانية عموًما
القوة والغمبة والسيطرة عمى أكبر قدر من الثروات وموارد الغذاء والدواء والطاقة بغض 

 النظر عن المجتمعات األخرى.
ت اإلنسان من جميع القيم الروحية قد خمقت نوًعا من األنانية المفرطة وعرَّ و 

وىي  ،مجمال األخالقي والكمال اإلنساني واالتزان الكونيثاًل عميا لمُ  تعتبرالتي كانت 
في لكنيا فشمت فشاًل ذريًعا  ،لتحقيقيا -في األصل -األنسنة نفس الغاية التي جاءت 

لغياب االىتمام بالجانب الديني الذي يمثل عمى األرض تحقيق تمك الجنة الموعودة 
فتحولت عبودية اإلنسان من مجال  ،األطر الالزمة لبناء نظام إنساني اجتماعي ناجح

ما وراء الطبيعة ووضع حد لمميتافيزيقا الدينية إلى العبودية لألشياء المادية والرزح تحت 
الخالص وتجاوز غائية الحياة والنفعية  عجمة اإلنتاج واالستيالك نتيجة لعدم القدرة عمى

 واألداتية التي أصبحت واقع ممموس في ىذا العصر. 
ويبقى أن نشير أن كل ىذه السمبيات التي ترافقت مع ظيور المذىب اإلنساني 
وانتشاره في العالم لن تمنعنا من أن نكون منصفين ووضع األمور في نصابيا 

فيي كمشروع فكري  ؛ذه النزعة اإلنسانيةنور في ىبصيص ثمة  الصحيح، فرغم ذلك
وصمت باإلنسان إلى أرقى درجات الحضارة والرقي العممي مما جعل مستويات الحياة 
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فقد ركزت ىذه الحركة ، (ٔ)وجودة العيش ىي األفضل عمى طول امتداد التاريخ البشري
واالجتماعية عمى االىتمام باإلنسان وكان ليا الدور األبرز في إحياء الثورة الفكرية 

وازدىار حركة الفكر اإلنساني في جميع أنحاء  ،واالنتقال إلى عصر النيضة والعموم
دراكوالمرونة في التفكير وبعث روح اإلبداع واالبتكار  ،العالم الفرد لذاتو وقيمتو في  وا 

والقدرة عمى التغيير في إعادة واستغالل الطاقات الكامنة في العقل البشري  ،ىذه الحياة
تذليل الكثير من المعوقات والمشكالت التي واجيت اإلنسان اغة العالم من جديد و صي

 .في الحياة العممية في مختمف القطاعات والمناشط السياسية واالجتماعية واالقتصادية
متالك مقومات وشعور اإلنسان با وظير ذلك واضًحا في التقدم الصناعي والتقني

إلى قرية صغيرة بفعل وسائل التواصل وتكنولوجيا تحول العالم من ثم و  ،(ٕ)التقدم
 .فأصبح باإلمكان االنتقال من شرق العالم إلى غربو في سويعات قصيرة ؛المعمومات

كما أسيمت ىذه الحركة في ازدىار التواصل الحضاري وزيادة التعرف عمى ثقافات 
المثل العميا ود فييا إنسانية راقية تسغايات األمم األخرى وتبادل المعمومات والتطمع إلى 

من خالل حياة العقل وحياة الحرية والذوق الجمالي الذي يتميز بو اإلنسان في البيان 
  .(ٖ)واآلداب والفنون المختمفة

لكن ىذا ال يعني التخمي عن الجانب الروحي المتمثل في اإليمان بدين الحق 
    لى خيري الدنيا واآلخرة. إالذي يرشدىم 

 
                                                            

م، رابط الدخول ٕٚٔٓأبريل  ٙٔالحداثة وسؤال األنسنة، عادل كوننار، مقال منشور، مدونات الجزيرة، ( ٔ)
https://bit.ly/39qEQE8 . 

القاىرة،  ، عاطف أحمد وآخرون،النزعة اإلنسانية، دراسات في النزعة اإلنسانية في الفكر العربي الوسيط( ٕ)
 .ٛٔم، صٜٜٜٔ، ٕمركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان، ط

م، ٕ٘ٓٓ، جوان ٕصيغ النزعة اإلنسانية وتطوراتيا، عطا اهلل زراقة، الجزائر، مجمة دراسات، ع( ٖ)
 .ٜٓٔ-ٛٓٔص

https://bit.ly/39qEQE8
https://bit.ly/39qEQE8
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 امتة اخل
األنسنة اتجاه فكري إنساني تشترك فيو جميع االتجاىات الفمسفية والدينية  تعدُّ 

واألخالقية والعممية، ويتضح ذلك من األنسنة في جميع األديان خاصة وأنيا عبارة عن 
تصورات موجية لإلنسان ويتضح ىذا من محورية اإلنسان ومركزيتو في النص القرآني 

ة اهلل في األرض وعميو مدار األحكام والشرائع وفي التكميف اإلليي لو باعتباره خميف
وتعمير األرض. وعمى ىذا االعتبار تتجاوز األنسنة حدود األديان لتشمل جميع مناشط 
الحياة األخرى األخالقية والدينية والعممية لتوجييا لإلنسان موضوع ىذه المجاالت 

وكرامتو وقيمو وباعتباره كقيمة عميا يجب الحفاظ عمييا وضمان حريتو الشخصية 
وحقوقو األخالقية. فميس ىناك تعارض بين الروحي والعقمي أو بين المادة والروح وال 
بين العقل والنقل؛ ألنيا تتوافق مع الطبيعة والفطرة السميمة التي ُفطر اإلنسان عمييا، 
فالبد من تغذية ىذين الجانبين في اإلنسان حتى تحصل األنسنة انطالًقا من التعامل 

 وذاًتا مفكرة ال بوصفو موجوًدا فقط. كينونةإلنسان بوصفو مع ا
 ويمكن إجمال أىم النتائج التي توصل الييا البحث فيما يأتي:

حول معرفة اإلنسان وتقويمو والحفاظ عمى إسعاده  يدور مفيوم األنسنة .ٔ
وكرامتو وقيمو والتعامل معو كقيمة عميا ليا أىمية ومركزية في إدارة الكون 

 واستقامة الحياة.
األنسنة كاتجاه فكري تمثل قطيعة حاسمة وثورة وانقالب فكري عمى النظرة  .ٕ

 الالىوتية التي صادرت كيان اإلنسان باسم الدين.
كبير بين المنظور اإلسالمي لإلنسان وبين المنظور الديني ىناك فرق  .ٖ

المسيحي حيث كان التطرف الديني عمى يد الكنيسة ورجال الكينوت في 
العالم الغربي سبًبا رئيًسا في نشأة النزعة اإلنسانية وظيور المذاىب 
والفمسفات التي نادت بعممنة الدين وفصل التراث الديني عن حياة اإلنسان 
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دة اإلنسان لكرامتو التي سمبت منو باسم الدين والتحرر من سمطة الستعا
النص المقدس واالنطالق في الحرية الشخصية وتفسير النصوص بحسب 

 مصالح اإلنسان ومصالحو ورغباتو.
أدى التحرر من قيود الدين ورفض النصوص المقدسة والمسمك العدائي مع  .ٗ

والرفض الكامل لكل  كل ما ىو ديني إلى عدم االعتراف بسمطة الدين
التصورات المبنية عمى الوحي كمرجعية فكرية سواء في الحياة االجتماعية 
أو القيمية أو األخالقية إلى اصطدام العقل مع النقل وبالتالي المجوء إلى 
التأويل الحر في فيم النصوص بما يتوافق مع العقل اإلنساني ومصالح 

 وكرامة اإلنسان.
اإلنسان وجعمو محور الشرائع وتطبيق األحكام فعميو الدين اإلسالمي اىتم ب .٘

مدار الدنيا واستقامة الحياة وىو خميفة اهلل في األرض ومثل ىذه المالمح 
 بمثابة دليل وشكل من أشكال النزعة اإلنسانية في الدين اإلسالمي.

من مظاىر األنسنة في الفكر اإلسالمي الفطرة اإلنسانية وخمقة اإلنسان  .ٙ
لإلنسان كخميفة لو في األرض وضمان إرادة اإلنسان والحية  وتكريم اهلل

 الشخصية في االختيار والمسئولية أمام اهلل عن اختياراتو.
ترجع بذور النزعة اإلنسانية في الفكر اإلسالمي إلى القرن الثاني اليجري  .ٚ

عالء دوره في  والمعارك الكالمية بين الفرق اإلسالمية في إعمال العقل وا 
ي فيم نصوص الشرع وتطبيق الحدود وعدم التقيد بظاىر الحياة وف

 النصوص الدينية في معالجة قضايا اإلنسان والحياة عموًما. 
إن المذىب اإلنساني ترجع جذوره في األساس إلى الثقافة الشرقية العربية  .ٛ

حتى فيما قبل اإلرىاصات المبدئية عند اليونان وفي الحضارة اإلغريقية، 
نما ىو مذىب متجذر فيو ليس وليدة عص ر النيضة والفكر األوروبي، وا 
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أواًل لدى جميع األديان والثقافات وىو نتاج التاريخ الفكري اإلنساني بما فيو 
 .الفكر اإلسالمي والعربي
 أو حضارة ن ننسب األنسنة إلى مذىب دون غيرهوبالتالي ليس من الصحيح أ

معينة. لكن من ناحية أخرى يمكن تأكيد أن الفكر اإلسالمي كان أول من وعى واىتم 
بيذه النزعة األصيمة والراجعة إلى أصل فطرة اإلنسانية من خالل النتاج الثقافي 

من أىم المفكرين المسممين الذين كان ليم دور المسممين، و والفمسفي والديني لممفكرين 
الحديث عنيا؛ اإلمام الغزالي وابن رشد وأبو حيان التوحيدي في استيعاب نزعة األنسنة و 

وابن مسكويو حيث كان ليم مشاركات في سبيل البحث عن سعادة اإلنسان والحقوق 
 األخالقية لو وتقديم مناىج مبتكرة وبديمة تشير إلى النزعة اإلنسانية لدييم.

 أما التوصيات فيمكن إجماليا فيما يأتي:
 ة فحص التراث اإلسالمي والتخمص مما عمق بو من ضرور بالدراسة  وصيت

أباطيل وخرافات ناتجة عن القراءة الخاطئة لمقاصد الشريعة والطبائع الضالة 
 لبعض الفرق المذىبية.

  يجب التنقيب عن جذور األنسنة في التراث الفكري اإلسالمي وصقل ىذه
 مية رسالتو.الجذور أمام الجماىير لمتعبير عن أصالة الفكر اإلسالمي وعال

 متابعة الفكر اإلنساني والحضور بقوة في معترك الثقافة العالمية  ينبغي
ومحاولة التدليل عمى عالمية التجربة اإلنسانية اإلسالمية وطرح ىذه الرؤية 
كبديل لمنظريات المادية الغربية التي كانت سبًبا في نظرة التشاؤم وانييار 

 وة.اإلنسان وتخبطو في ظالم المادة والشي
  يوصي الباحث بضرورة تقديم دراسات منيجية في فكر وتراث المفكرين

المسممين العرب كابن مسكويو وأبو حيان التوحيدي وابن عاشور العتقاد 
 الباحث بأىمية ىذا التراث في الفكر العربي المعاصر.
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 املصادر واملراجع
  الكريم.القرآن 
، ٔط، بيروت، دار الطميعة لمطباعة، أزمة الثقافة اإلسالمية، ىشام جعيط .ٔ

 م.ٕٓٓٓ
نسان واإلسالم، عمي محمد شريعتي، بيروت، دار األمير لمثقافة اإل .ٕ

 م.ٕٙٓٓ، ٔطوالعموم، 
، رالف بارتون، ترجمة: سممى الخضراء الجيوسي، إنسانية اإلنسان .ٖ

 م. ٜٔٙٔمؤسسة فرنكمين المساىمة،  ،مكتبة المعارف، نيويورك ،بيروت
لوجودية في الفكر العربي، عبد الرحمن بدوي، القاىرة، مكتبة نسانية وااإل .ٗ

 .مٜٚٗٔالنيضة المصرية، 
أنسنة التراث عند محمد أركون، عامر عبد زيد الوائمي، العراق، مركز  .٘

دراسات الكوفة، كمية اآلداب، جامعة الكوفة، العدد السادس عشر، 
 م. ٕٓٔٓ

فى، الجزائر، رسالة نسنة والتأويل في فكر محمد أركون، كحيل مصطاأل .ٙ
  .مٕٛٓٓدكتوراه، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري، 

تجديد الخطاب الديني، أحمد عرفات القاضي، القاىرة، مكتبة مدبولي،  .ٚ
 م.ٕٛٓٓ، ٔط

الميداني، جدة،  تعريف الشامل لمدين من خالل الدالالت المغوية، محمدال .ٛ
 م. ٖٕٔٓ، فبراير ٕمجمة الحجاز العالمية لمدراسات اإلسالمية، العدد

تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر ابن كثير، تحقيق: سامي محمد  .ٜ
 .مٜٜٚٔ، ٔسالمة، الرياض، دار طيبة لمنشر والتوزيع، ط
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الغربي المعاصر، أبو شعيرة  حقوق اإلنسان بين الفكر اإلسالمي والفكر .ٓٔ
 م.ٕٙٔٓ، ٖالعام ،ٜخالد محمد، بيروت، مجمة جيل حقوق اإلنسان، عدد

دار  ،صحيح البخاري، أبو عبد اهلل حمد بن إسماعيل البخاري، بيروت .ٔٔ
 .مٕٕٓٓ، ٔابن كثير، ط

صيغ النزعة اإلنسانية وتطوراتيا عطاء اهلل زرارقة، الجزائر، مجمة  .ٕٔ
   .مٕ٘ٓٓ، جوان ٕدراسات، ع 

طريق اليجرتين وباب السعادتين، ابن القيم الجوزية، بيروت، دار الكتب  .ٖٔ
 .مٜٜ٘ٔالعممية، 

الفكر العربي، محمد أركون، تحقيق: عادل العّوا، بيروت، منشورات  .ٗٔ
 م.ٜ٘ٛٔ، ٕعويدات، ط

قاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة ال .٘ٔ
 م.ٕ٘ٓٓلمطباعة والنشر، 

قراءة ما بعد التحوالت الحضارية، لصدام القيم قراءة لمسفر بن عمي  .ٙٔ
القحطاني بيروت، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، مكتبة الفكر الجديد، 

 م.ٕ٘ٔٓ، ٔط
كشف األسرار عما خفي عمى األفكار، أحمد بن عماد بن يوسف  .ٚٔ

األقفيسي، تحقيق: السيد يوسف أحمد، بيروت، دار الكتب العممية، 
 م.ٕٓٔٓ

كميات، أبو البقاء أيوب بن موسى، ت: عدنان درويش، دمشق، وزارة ال .ٛٔ
 .مٕٜٛٔالثقافة، 

ودار لسان  ،بيروت، دار الجيل ،لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور .ٜٔ
 .مٜٛٛٔالعرب، 
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رابطة  ،مدخل إلى التنوير األوربي، ىاشم صالح، بيروت، دار الطميعة .ٕٓ
 م. ٕ٘ٓٓ، ٔطالعقالنيين العرب، 

مذاىب الفكرية المعاصرة ودورىا في المجتمعات وموقف المسمم منيا، لا .ٕٔ
 م. ٕٙٓٓ، ٔجدة، المكتبة العصرية الذىبية، ط، غالب بن عمي عواجي

  .مٜٕٓٓمعجم الوجيز، مجمع المغة العربية، القاىرة، المطابع األميرية، ال .ٕٕ
، ٗطية، معجم الوسيط، مجمع المغة العربية، القاىرة، مكتبة الشروق الدولال .ٖٕ

 م. ٕٗٓٓ
مفيوم الفطرة اإلنسانية من المنظور اإلسالمي، عبد الوىاب عيسى التوم  .ٕٗ

 .مٕٙٔٓ، أكتوبر ٖٕالسودان، مجمة المنبر، ىيئة عمماء السودان، ع
مقاصد الشريعة اإلسالمية، محمد الطاىر بن عاشور، تونس، الشركة  .ٕ٘

 .مٜٛٚٔالتونسية لمتوزيع، 
خمدون: تحقيق: خميل شحادة، بيروت، دار مقدمة، عبد الرحمن ابن ال .ٕٙ

  .مٕٛٓٓالفكر، 
موسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب والمعاصرة، مانع بن ال .ٕٚ

، ٗالرياض، دار الندوة العالمية لمطباعة والنشر، ط ،حماد الجيني
 ه. ٕٓٗٔ

موسوعة الالند الفمسفية، أندريو الالند، ت: خميل أحمد خميل، بيروت،  .ٕٛ
 م.ٜٜٙٔ، ٔات عويدات، طمنشور 

نزعة اإلنسانية في الفكر العربي، دراسات في النزعة اإلنسانية في الفكر ال .ٜٕ
العربي الوسيط، أحمد عاطف وآخرون، مصر، مركز القاىرة لدراسات 

 م.ٜٜٜٔحقوق اإلنسان، 
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نزعة اإلنسانية، دراسات في النزعة اإلنسانية في الفكر العربي الوسيط، ال .ٖٓ
ن، القاىرة، مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان، عاطف أحمد وآخرو 

 م. ٜٜٜٔ، ٕط
 م. ٕٜٛٔ، ٛ٘وجودية، جون ماكوري، الكويت، سمسمة عالم المعرفة، عال .ٖٔ

 المقاالت:
أنسنة الدين والصراع بين تجديد الفكر والثوابت، حركة خارج السراب، مقال  .ٔ

م. ٕٚٔٓسبتمبر  ٕٛمنشور )لم يذكر اسم الكاتب في المقال(، 
https://bit.ly/34btlNa  . 

 ٙٔ)مقال منشور، مدونات الجزيرة،  الحداثة وسؤال األنسنة، عادل كوننار، .ٕ
 . https://bit.ly/39qEQE8م(، رابط الدخول ٕٚٔٓأبريل 

األخالقي: سفينة القرب، محمد غاني، )مقال منشور، ديوان العرب  العقل .ٖ
 م(،ٕ٘ٔٓمارس  ٚمنبر حر لمثقافة والفكر واألدب، السبت 

https://bit.ly/2ss3R1j . 
 المراجع األجنبية: 

1. George .Lindbeck: (1984) Nature of Doctrine Louisville, 

Estats Units: Westminster, John Knox Press. 
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