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معامل صورة اإلنسان بني املرجعيتني اإلسالمية والغربية
هيئة التحرير
يتزايد يف اآلونة األخرية ظهور صيغ جديدة لنسج معامل اإلنسان ضمن اإلحداثيّات
الزمانيّة واملكانيّة اليت تكتنفه يف سياقه التارخيي .ومثل هذه الصيغ تنطلق يف حتديد معامل
اإلنسان املنشود من خالل مجلة معايري وضوابط مرجعيّة حتمل يف كنفها هندسة عميقة
التنوع ،وهو ما يفرتض مناهج
ملقومات التعامل مع اإلنسان بقدر ما ينحدر حنو التع ّدد و ّ
ّ
كل أمنوذج يف سياقاته املكانية والفكريّة واحلضارية.
من التعامل مع ّ

وما من شك يف أن مثة مفارقة بيّنة بني الفكر الغريب والفكر العريب اإلسالمي يف
النظر إىل اإلنسان وأتسيس النظرايت العلمية والعملية املتعلقة به؛ إذ برز يف الفكر الغريب

تفحص اإلنسان ،مما أفقد اإلنسان مكانته االستخالفية
خلل منهجي وتصوري يف ّ
املكرمة؛ إذ اختزلت هذه النظرايت اإلنسان يف بُعده املادي فغدا إنساانً طبيعياً مادايً،
ّ
عرف يف إطار مقوالت صراعية حول الوظائف البيولوجية ،والدوافع الغريزية،
وأصبح يُ ّ
واملثريات العصبية إخل .وجاء تيار األنسنة ليثبّت مفهوم مركزية اإلنسان يف الكون (وخاصة

اإلنسان األبيض) ،وأن اإلنسان هو مرجعية ذاته ،وهو الوحيد القادر على إنتاج القيم
واألخالق؛ فأخالق اإلنسان هي ما يقرره اإلنسان .مث جاء فكر ما بعد احلداثة ليقضي

على املرجعية واملركز من خالل التفكيك والعدمية؛ مما يفسر حالة اإلحلاد اليت جتتاح
اجملتمعات الغربية خاصة.
وتنثال األسئلة والتساؤالت املتعلقة ابملفارقة بني الفكرين :الغريب والعريب اإلسالمي،
من مثل :ما املرجعية اليت اتكأت عليها تيارات الفكر الغريب يف إنتاج صورة اإلنسان؟ وما
املقارابت املعرفية اليت نشأت يف عاملنا العريب اإلسالمي يف إنتاج الصورة ذاهتا؟
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تسوق
كل األطروحات اليت ّ
ولعلنا نلحظ أن جمتمعاتنا قد غدت حقالً للتصارع بني ّ
عززت من
شرع لصورة اإلنسان؛ فهناك الصورة املتسلّلة من تراكمات الرتاث ،اليت ّ
وت ّ
مكانة التقاليد ،واختزلت الوجود يف صيغه املنصرمة من دون إقدام على التوليف اإلجرائي
بني حلظات الزمن الثالث :أمس واليوم والغد ،فباتت صورة اإلنسان تتناىف واملنهج
املؤسس لإلنسان-اخلليفة .وثَ َّـمة مناذج اجلدل بني أنصار األنسنة املؤمنة
االستخاليف ّ
املتحررة من مرجعيّة الوحي .ومنها مناذج انبثقت عن تعامل
وأنصار األنسنة "اهليومانية" ّ
أترخيي-نقدي مع متعلّقات املوروث الثقايف والديين للذات أو اآلخر املختلف ،ونشأت
مناذج فكريّة بشحنات إيديولوجية غريبة عن الفضاء القيمي القرآين .ومنها مراجعات
حتولت إىل حقل السجاالت السياسية جعلت صورة اإلنسان خاضعة
فكرية متشنجة ّ
التعسف يف قراءة النصوص املرجعيّة
للخيارات السياسيّة واإلمالءات الوافدة ،إىل درجة ّ
فتحول التشريع من الوحي إىل
من قرآن وسنّة وسرية وما تعلّقت هبا من أحكام شرعيّةّ ،
العقل ومن اإلهلي إىل اإلنساين ،إىل درجة الوصول إىل أتسيس للنموذج الدنيوي لإلنسان
يثبت مفهوم اترخيانية النص القرآين ،وتسللت إىل األفكار واملناهج والرؤى ثالثية التأنيس
والتعقيل والتأريخ ،وغدت األوساط الثقافية والفكرية والرتبوية تبحث يف قضااي مهمة
حول تشكيل العقل العريب اترة واملسلم اترة أخرى ضمن أسئلة حمورية أمهها :ما أهم
املراجعات الفكرية اليت متت حول صورة اإلنسان يف الفضائني :الغريب والعريب اإلسالمي؟
مدرسيت االستنساخ واإلسقاط؟ وما متثالته يف البيئة
وما اخللل املنهجي الذي اعرتى
ْ
اجملتمعية؟ وما السمات األساسية للمنهج القومي الذي حنتاج إىل ممارسته لفك االشتباك
بني تراكمات الرتاث وقبضة الطارئ املتفوق بعدته املدنية والثقافية ،واالحتفاء خبصوصية
الزمان واملكان والفعل واملخاطب؟ وما املتطلبات الالزمة لتحقيق التمكن واالستيعاب
واملراجعة والتجاوز؟
لق د أظهر الفكر اإلسالمي يف أصوله التأسيسية (القرآن الكرمي والسنة النبوية)
والفعل الرتاثي املتسق مع النص معامل مميزة لصورة اإلنسان مفارق ًة للرؤية الغربية ،ومكانته
يف الرؤية الكلية ،ومكانته يف منظومة القيم العليا احلاكمة (التوحيد والتزكية والعمران)،
ودوره االس تخاليف الذي كرمه هللا به ،وغائيته يف هذا العامل .فجاءت هذه الصورة على
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مسافة واضحة تفصله عن املتعايل املتجاوز ،على حد تعبري املسريي ،مما مينحه احلرية
املسؤولة ،ولكنّه يشرتك مع الكائنات يف بعده املادي ،مما أمساه عبد اجمليد النجار ،بوحدة
التكوين ،فهو جتليات مكونني :روحي/مادي .وبناء عليه ،مثة حاجة كبرية إىل الكشف
عن جتليات هذه الرؤية اإلسالمية احلضارية يف فعل االستخالف البشري يف األرض،
وتَ نبني انعكاساهتا على بناء الشخصية اإلسالمية القادرة على الفعل احلضاري.
إن صــورة اإلنســان كمــا يســتهدفها ال ــوحي اإلهلــي وميارســها اهل ـدي النب ــوي ال تفــارق
مكانة التكرمي والتزكية ،جلسـمه وعقلـه وروحـه ،يف املـال والبنـني واألسـرة ،ويف الفـرد واجملتمـع
واألمة ،حىت إننا نرى التزكية قيمة حاكمة عُليا ال تنفـك عـن قيمـة التوحيـد وقيمـة العمـران.
وبني هذه القيم الثالث :التوحيد والتزكية والعمـران مـن وشـائج التـداخل والتكامـل مـا يقـدم
لإلنس ــان ص ــورة ع ــن نفس ــه متتلـ ـ ابلثق ــة والق ــدرة عل ــى حتقي ــق مقاص ــد احل ــق م ــن اخلل ــق.
واملقصـد األعظــم مــن التشـريع الـرابين حليــاة اإلنسـان يف هــذا العــامل –كمــا يقــول الطــاهر بــن
عاشــور -هــو جلــب الصــالح ودرء الفســاد ،وذلــك لصــل صــالح حــال االنســان ودفــع
ِ
ـالح أح ـو ِال الع ــا َمل .ول ــذلك
ـالح أحوال ــه ص ـ ُ
فس ــاده؛ فه ــو امله ــيمن عل ــى ه ــذا العالَـ ـم ،وص ـ ُ
ربطـ ــت مقاصـ ــد الرسـ ــالة الرابنيـ ــة اخلامتـ ــة بـ ــني تـ ــالوة الكتـ ــاب ،والتزكيـ ــة ،وتعلـ ــيم الكتـ ــاب
واحلكم ــة .فع ــن التزكي ــة ال ــيت يتحق ــق هب ــا اإلنس ــان يف عقل ــه ونفس ــه ،تنبث ــق س ــائر أفعال ــه
وتصرفاته وأساليب حياتـه ،ومـن دون هـذه التزكيـة خيتـل بنـاء العمـران البشـري كمـا أراده هللا
وتتوجه حركة احليـاة واحلضـارة يف اجتاهـات تصـادم فطـرة اإلنسـان ،وينتشـر الفسـاد ،ويسـود
الظلــم ،وتنعــدم العدالــة .فكيــف نفهــم نصــوص الــوحي اإلهلــي واهلــدي النبــوي حــول مفهــوم
التزكيــة ،وقيمــة التزكيــة وتكاملهــا مــع القــيم األخ ـرى ،وانعكاســات هــذه القيمــة علــى صــورة
اإلنسان يف الفكر اإلسالمي والنهوض احلضاري املنشود؟
لق ــد أس ــهمت النظـ ـرايت االجتماعي ــة والفلس ــفية الغربي ــة املادي ــة يف مس ــخ الشخص ــية
اإلنســانية عامــة ،وحصــرها يف بُعــد أحــادي كمــا عـ ّـك عنــه بعــض املفكـرين الغـربيني ،انطالقـاً
ترســخ صــورة اإلنســان الغــريب املتفــوق واألمســى .وحنســب أن
مــن مركزيّــة غربيّــة اســتعمارية ّ
َّص الق ــرآين عن ــد اس ــرتجاع مفه ــوم اآلدميّ ــة
الب ــدائل املنش ــودة هل ــذه النظـ ـرايت كامن ــة يف الـ ـن ِّ
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والتع ــارف واملش ــرتك اإلنس ــاين .وق ــد قـ ـ ّدم بع ــض املفكـ ـرين ا ــدثني واملعاصـ ـرين املس ــلمني
تص ــورات معرفي ــة وثقافي ــة لإلنس ــان بش ــكل ع ــام واإلنس ــان املس ــلم بش ــكل خ ــاص ض ــمن
مش ــروع حض ــاري يه ــدف إىل ال ــتخلص م ــن قي ــود النظـ ـرايت الغربي ــة .ون ــذكر م ــن ه ــؤالء
املفكـرين علــى سـبيل املثــال ال احلصـر :الغـزايل ،وإقبــال ،ومالـك بــن نـع ،والفــاروقي ،وعلــي
شـريعيت ،وبيجــوفيتو ،وجـارودي ،واملســريي ،وطـه عبــد الـرمن وعبــد احلميـد أبــو ســليمان،
وغــريهم .فهــؤالء جتمعهــم مدرســة فكريــة توحيديــة تكامليــة تســتعيد صــورة اإلنســان بطبيعتــه
االستخالفية املزدوجة املادية/الروحيـة الـيت توظـف منـاهج مركبـة .وكـان هلـذه اجلهـود موقعُهـا
يف مثاقفــة النظـرايت احلديثــة والعــودة إىل الــذات ،يف ســبيل أتســيس مـ عــريب إســالمي يف
وتفحـص ماهيتـه ومكانتـه ومقصـدية وجـوده مـع توظيـف نقـدي رشـيد
التعامل مع اإلنسـان ّ
للمنـتج املعــريف البشـري .وهــذا يســتدعي جهـوداً مجاعيــة يف تف نحــص معـامل املشــاريع والبــدائل
املعرفيــة النهض ــوية احلاض ــرة يف الس ــاحة الفكري ــة املعاص ــرة ،والكش ــف ع ــن دوره ــا يف البن ــاء
احلضاري ،وتل نمس مسات املناهج اليت تقرتحها يف سبيل رسم صورة اإلنسان.
هــذه إشــكاليّات بعضــها حقيقــي وبعضــها اآلخــر مصــطنع ،حتتــاج إىل النظــر والدراســة
واملراجعـ ــة ،والتنـ ــاول العلمـ ــي الرصـ ــني ،وتقـ ــدمي رؤى حتليليّـ ــة ونقديّـ ــة ،بغيـ ــة إنشـ ــاء صـ ــورة
حضـارية لإلنســان-اخلليفــة ووضـعها يف منــاطق الضــوء ،لتكـوين خطــاب إصـالحي مؤســس
عل ـ ــى االنفت ـ ــاح والتواص ـ ــل واحل ـ ـوار يك ـ ــون ب ـ ــديالً ع ـ ــن ردود الفع ـ ــل املتش ـ ــنجة واملق ـ ــارابت
التبســيطيّة-املختزلــة للخــروج مــن ش ـرنقة األزمــات احلافــة لمنــوذج اإلنســان .ويتطلــب هــذا
اخلطـاب بنــاء اسـرتاتيجية علميــة قثيـة (قصــرية ومتوسـطة وطويلــة) قـادرة علــى رسـم أهــداف
حمددة جتاه موضوع اإلنسان ،من مثل:
 تفكيـ ــك صـ ــورة اإلنسـ ــان يف املنظومـ ــة املعرفيـ ــة الغربيـ ــة ،لتبـ ـ ّـني أسسـ ــها ومنطلقاهتـ ــاوغاايهتــا وانعكاســاهتا علــى اجملتمــع الغــريب خاصــة واجملتمــع اإلنســاين .وإظهــار اخللــل الــذي
اعرتى املناهج الغربية يف التعامل مع سؤال اإلنسان.
 التعـ ــرف إىل ال ـ ـكامج واملشـ ــاريع الـ ــيت تبنّـ ــت س ـ ـؤال اإلنسـ ــان ،وتقوميهـ ــا يف تلـ ــفاجملاالت اجملتمعية.
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 الكش ــف ع ــن مقص ــد الق ــرآن الك ــرمي يف تك ــرمي اإلنس ــان وتزكيت ــه ،وجتلي ــات ه ــذهاملقصد يف الرؤية احلضارية اإلسالمية لإلنسان وغاية وجوده ،ومهمته االستخالفية.
 بي ــان اجله ــود ال ــيت قـ ـ ّدمها املفك ــرون املس ــلمون املعاص ــرون يف التأس ــيس لدراس ــاتحضارية تعيد لإلنسان مكانته وكرامته يف هذا العامل.
 أتس ــيس ب ـ ـرامج ــابر ومق ــاييس جامعي ــة هت ــدف إىل بل ــورة تص ـ ّـور حض ــاري جت ــاهاإلنسان ،منبثق عن البنية املعرفية لألمة ،ومتسق مع اهلدي الرّابين والفطرة البشرية.

وأيمل املعهـد أن تتـواتر امللفـات الـيت تنـاقو موضـوع اإلنسـان وعالقتـه املمتـدة ابلرؤيـة
الكليــة (جتــاه ذاتــه وجتــاه الكــون وجتــاه خالقــه) ،لكــي يســهم الفكــر اإلســالمي املعاصــر يف
الكشــف عــن مفهــوم اإلنســان ومكانتــه يف النصــوص التأسيســية والـرتاث والفكــر اإلســالمي
املعاصــر ،وموقــع مقصــد تزكيــة اإلنســان يف املقاصــد القرآنيــة ،والقــدرة علــى تفكيــك الــرؤى
الغربي ــة يف تعامله ــا م ــع اإلنس ــان .وال بـ ـ ّد للفك ــر اإلس ــالمي م ــن أن يض ــع لبن ــة مهم ــة يف
اإلســهام احلضــاري مــن خــالل التطبيــق؛ إذ يقــوم بتأســيس ب ـرامج ومشــاريع وخطــط عمليــة
لبلورة تصورات مستقبلية لإلنسان املستخلَف ضمن الرؤية احلضـارية .وبنـاء الـكامج القـادرة
علــى بنــاء الشخصــية اإلنســانية علــى تلــف األصــعدة واملســتوايت :علــى مســتوى ال ـكامج
األكادمييــة اجلامعي ــة :من ــاهج ،ــابر ،مق ــاييس ،م ـواد دراس ــية إخل؛ وعل ــى املس ــتوى التعل ــيم
العام :السياسة التعليمية ،كتب ومناهج مدرسـية ،نشـاطات مدرسـية ،البيئـة املدرسـية ،إخل؛
وعلى املستوى اإلعالمي :الفلسفة اإلعالمية املتصلة ابإلنسان ،الكامج الثقافيـة والرتفيهيـة،
الـ ــذات واآلخـ ــر املختلـ ــف يف اإلعـ ــالم العـ ــريب؛ وعلـ ــى املسـ ــتوى االجتمـ ــاعي :الدراسـ ــات
االجتماعيـ ــة املهتمـ ــة ابإلنسـ ــان ومعاجلـ ــة قضـ ــاايه؛ وعلـ ــى املسـ ــتوايت األخـ ــرى يف تلـ ــف
اجمل ـ ــاالت :احلق ـ ــوق واالقتص ـ ــاد والعالق ـ ــات الدولي ـ ــة واألدب والعل ـ ــوم الطبيعي ـ ــة والتطبيقي ـ ــة
وغريها.
وهللا ويل التوفيق

