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�لن�سانية وقيمت¬
�لن�سان دللت¬ إ
�لòي �أفقد إ
�لن�سانية
� ألخالقية .لقد تعر�س` ` ``ت �لقيمة إ
لل�سيا´ و�ل�ستالب يف ع�رش �ل¶الم ،فجاء

�لرهان �حلد�ثي إلعادة �لعتبار �إىل �إن�سانية
�لن�س` ` ``ان تاأ�سي�سا لروؤية جدي` ` ``دة يكون فيها
إ
�لن�س` ` ``ان غاية �لوجود ومنتها√ .وقد وجدت
إ
ه� √òلروؤي` ` ``ة �حلد�ثية �سد�ه` ` ``ا �لعميق يف
�لفكر �لÎبوي �لòي و�كب �لتنوير و�حلد�ثة

بنõع` ` ``ة تربوية �إن�ساني` ` ``ة حد�ثية قطعت م™

�ملا�س` ` ``ي وتو��سلت م™ �حلا�` ` ``رش و�مل�ستقبل
�لن�ساين
بوتائ` ` ``ر �إن�ساني` ` ``ة تت�سم بطابعه` ` ``ا إ

و�لروحي.

�لع�رش �لو�سيط ول�سيما يف �لقرنني �ÿام�ص

و�ل�ساد�ص ع�رش.
�لن�سانية بد�ية �أدبية تتمثل
بد�أت �لنõعة إ
يف �إبد�ع` ` ``ات فكري` ` ``ة وفني` ` ``ة و�أدبية غايتها
)(1

�لنهو�` ` ``ص بال` ` ``روح �جلمالي` ` ``ة و�لفنية عند
�لن�سان ،فاأطلق �ملوؤرخون على ه� √òحلركة
إ

ت�سمي` ` ``ة «�لهيومانيõم � »Humanismeأي
�لن�سانية ،ثم �أطلق` ` ``و� على رو�دها
�لنõع` ` ``ة إ
«�لهيوماني�س` ` ``ت »Les Humamnistes
�لن�سانية.
�لن�ساني` ` ``ني �أو رو�د �لنõع` ` ``ة إ
�أي إ
وقد �أطلقت ه� √òلت�سمية ألن �أ�سحاب ه√ò
�لنõعة� ،لòين كان` ` ``و� رو�د� B
لالد�ب و�لفنون

ويف غم` ` ``ار ه� �òلتوج` ` ``¬ �سكلت �لنõعة
�لن�سانية يف �لÎبية �أحد �أهم تيار�ت ع�رش
إ

و�للغات �لقدÁة ،قد وجدو� يف هB � √òلد�ب
لالن�ساني` ` ``ة ،فاBمنو�
و�لفنون �ملث` ` ``ال � ألعلى إ

توجت ع�رش �لنه�سة � ألوروبية وفجرت
�لتي q
ينابيع` ` ``¬ �لفكري` ` ``ة و� ألدبي` ` ``ة .وق` ` ``د قدمت

�لن�سان،
فا ألدب �لقد Ëيبح åيف ماهية إ
ويحاول �أن ير�سم ق�سايا√ ويبلور �هتمامات¬،

�لنه�سة و�أح` ` ``د �أبرز مكوناته` ` ``ا .وتعد ه√ò
�لنõعة من �أهم �حلركات �لفكرية و�لÎبوية

باأن�ساقه` ` ``ا �لفكرية روؤية جديدة حول طبيعة
�لن�سان
�لن�سان تتمثل يف �لتاأكيد على جوهر إ
إ
�لن�ساين من
مب` ` ``ا ينطوي علي¬ ه� �òجلوهر إ
حري` ` ``ة و�إر�دة وقدرة عل` ` ``ى –ديد �مل�سري.
و�أبدعت ه` ` ``� √òحلركة روؤية فل�سفية جديدة

�لن�س` ` ``ان وت�ستلهم¬ ،ف�سكلت يف
تتج` ` ``¬ نحو إ
ع�رشها ثورة فكرية �ساملة على �ملن¶ومات

�لفكري` ` ``ة �لتقليدي` ` ``ة �لتي كان` ` ``ت �سائدة يف
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�لن�سان يف ع�رشهم وفقا
باأهمية �إعادة بناء إ
)(2
�لن�سانية �جلديدة.
له� √òلروح � ألدبية إ

و�أن ي�سم` ` ``و ب¬ روحي` ` ``ا ونف�سي` ` ``ا و�أخالقيا.
وكان ذل∂ ح` ` ``ال � Bلد�ب �لقدÁة �لتي كانت

�لن�سانية
تبع` ` `` åيف �لنف�ص ه` ` ``� √òلطاق` ` ``ة إ
�مللهمة فتحركها يف �Œا√ �Œسيد قيم �حلق
و�ÿري و�جلم` ` ``ال و�لف�سيلة .فالفن و� ألدب
كم` ` ``ا يòه` ` ``ب �أن�سار ه� �òل`` ` `Œا√ ينه�سان
�لن�سانية
بالن�س` ` ``ان وي�سمو�ن ب` ` ``¬ ،و�لنõعة إ
إ

ت�سع` ` ``ى �إىل –قيق ه` ` ``� �òل�سم` ` ``و �جلمايل
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�لن�سان و��ستجو�با
و�لروحي بحثا يف ماهية إ

�لن�سانية
 (1494عن �لروح �لفل�سفية للنõعة إ
�لن�سان De La dignité
يف كتاب¬» �أهلية إ

مر�تب �لكمال .وي�س` ` ``ار يف ه� �òل�سيا� ¥إىل
ليناردو د�فنت�سي Leonardon Davinci
ومايكل �أجنلو  Michel Angeloور�فاييل

علمية كبرية يف ع�رش√ يف ه� �òلكتاب ين¶ر

�لن�سانية ،و�سعيا �إىل –رير√ ،و�إعادة
ملعاني¬ إ
�لعتب` ` ``ار إلن�سانيت` ` ``¬ �ملقهورة �Bخ` ` ``òة ب¬ �إىل

 Raphaelبو�سفه` ` ``م من �أبرز ر qو�د �لنه�سة

�لفنية يف �إيطاليا.
ويف ه� �òمل` ` ` `qد � ألن�سن` ` ``ي يتõعم � ألديب
�مل�سهور د�نتي �ليغايري Dante alighieri

�لن�سانية
) (1321-1265حرك` ` ``ة �لنه�س` ` ``ة إ
� أل�سيلة يف �إيطالي` ` ``ا ،ول غرو يف ذل∂ فهو
�للهية» �لت` ` ``ي تت�سمن
مب` ` ``د´ «�لكوميدي` ` ``ا إ
و�سفا �أدبيا ر�ئعا ألحو�ل �لع�رش �لòي عا�ص

في` ` ``¬ ،ول ري` ` ``ب يف ذل` ` ``∂ �إذ كان د�نتي ه�ò
�سغوفا ب ` ` `اBد�ب � ألقدمني وكان تقدير√ وحب¬

للثقافة �ليونانية يف` ` ``و ¥كل حدود وو�سف.
وكان` ` ``ت �أعمال` ` ``¬ تق` ` ``™ يف د�ئرة م` ` ``ا ي�سمى
�لن�سانية �حل qقة �ملبكرة �لتي �سكلت
بالنõعة إ
بالن�سان كجوهر
منطلقا جدي` ` ``د� للعناي` ` ``ة إ
�إن�ساين و�إعادة �لن¶` ` ``ر نقديا يف �لت�سور�ت
�لن�سان
�ل�سيكولئية �ل�رشف` ` ``ة �لتي حرمت إ

�لن�سانية
م` ` ``ن معاني¬ �ÿالق` ` ``ة وجو�نب` ` ``¬ إ

�مل�رشقة.

ويع � Èألديب و�ملفكر �لفرن�سي بي∂ دول

مري�ندول -1463)« De La Mirandole
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 Hommeعام  1486و�لòي �أحد� çسجة
�لن�سان بو�سف` ` ``¬ قادر�ً على
مري�ن` ` ``دول �إىل إ

–دي` ` ``د حيات¬ وم�س` ` ``ري√ بنف�س¬ وهنا تكمن
فالن�سان
�لن�سانية .إ
خ�سو�سيت¬ وجد�رت` ` ``¬ إ
Áكن¬ �أن يقرر ماهيت¬ ويحدد �أبعاد كينونت¬
�لن�ساني` ` ``ة ،فهو قادر ع Èه` ` ``� √òحلرية �أن
إ
ينحدر بقيمت¬ �إىل ما ه` ` ``و �أدنى من م�ستو�√
�لن�س` ` ``اين فيك` ` ``ون عب` ` ``د� ألهو�ئ` ` ``¬ وميول¬
إ
�لبد�ئية ،وÁكن¬ يف �ملقابل �أن يتجاوز حدود

�إن�سانيت¬ �ÿالقة و�أن ي�سمو بها �إىل م�سا±

عليا ت�ساهي م�سا� ±ملالئكة.

�لن�س` ` ``اين بد�أت
ويف Xل ه` ` ``� �òلتوج¬ إ

�لÎبي` ` ``ة �جلدي` ` ``دة تتمرك` ` `` õح` ` ``ول ق�سايا
�لن�س` ` ``ان عن طري` ` ``ق � ألدب و�للغ` ` ``ة و�لفن
إ

�لن�ساني` ` ``ة ،وكان �هتمامها موجهاً
بالÎبية إ
�إىل توXيف � ألدب و�لفن يف تاأكيد �لفاعلية
�لن�ساني` ` ``ة للÎبي` ` ``ة و�لتعلي` ` ``م .وكانت �Bد�ب
إ

�ليون` ` ``ان و�لروم` ` ``ان و�سيل` ` ``ة يف تفجري ه√ò

�لن�ساني` ` ``ة وتوجيهه` ` ``ا نحو –رير
�لطاق` ` ``ة إ
�لن�سان وتاأكيد �إن�سانيت¬.
إ
وقد تعددت � ألعم` ` ``ال و� ألفكار �مل�سكلة
�لن�ساني` ` ``ة يف ع�رش �لنه�سة وبد�أت
للنõعة إ

حالة م` ` ``ن �لتحول �جلدي` ` ``د يف �لن¶رة �إىل

89

áKGó◊G øeR ‘ á«HÎdG áæ°ùfCG
�لن�سان بو�سف¬ جوهر� �إن�سانيا .وت�ستند ه√ò
إ

�لن�سان �إىل �لت�سور�ت
�لن¶رة �جلديدة �إىل إ
�لتالية:

�لن�سان غاية �إن�سانية متفردة
 -1ي�سكل إ
فالن�سان يج` ` ``ب �أن يكون يف ه�ò
ب�òته` ` ``ا ،إ

�لت�س` ` ``ور يف مرك� õلوج` ` ``ود و�لعا ⁄ألن �هلل
�لن�س` ` ``ان ه� �òلطاب™
�سبحان` ` ``¬ وتعاىل من íإ

�لغائي.

�لن�سانية .وعلى
�حلية يف ‡لكة �لطبيع` ` ``ة إ
�لن�سان يف ه� √òلروؤية ل
ه � �òأل�سا�ص فاإن إ
يتحدد بطبيعة و�حدة بل ي�ستطي™ �أن يتجلى
و�لر�دة يف ﬂتلف �لطبائ™
وفق` ` ``ا للحري` ` ``ة إ

�لتي يريدها وي�سع` ` ``ى �إليها .وهو وفقا له√ò
�ل�سورة �ملبد´ �ل�òتي لوجود√ ،وبالتايل فاإن
�لن�سان �أن يغري
�حلياة �لدنيا تفر�` ` ``ص على إ
عامل¬ و�أن يكيف¬ ملتطلبات¬ و�حتياجات¬ ،وه�ò

�لن�سان بتفوق¬ �لنوعي حيå
 -2يتمي õإ

يعن` ` ``ي �أن¬ يجب علي` ` ``¬ �أن يوؤن�س` ` ``ن �لطبيعة

و�لòكاء وهو فو ¥ذل∂ كل¬ يدر∑ مدى تفوق¬

لالن�سان
ويف د�ئرة ه� �òلت�سور �جلديد إ

�لبد�´ و�متالك¬ �لعقل
يتمي õبقدرت¬ عل` ` ``ى إ
على ﬂتلف �لكائنات �حلية.

�لن�ساين �ملتفرد.
وي�سمها بطابع¬ إ

�لن�سان
جند ه� �òلتقدير �ل�òتي �لòي يتخ √òإ

�لن�سان هو �سي` ` ``د م�سري√ ومهند�ص
 -3إ
وجود√ وه` ` ``و Áتل∂ �لقدرة عل` ` ``ى �أن يحدد

�لن�سان
�لن�س` ` ``اين .فاح` ` ``�Îم إ
�إز�ء وج` ` ``ود√ إ
وتقدي` ` ``ر√ ل�òت¬ ياأخ` ` `` òمكان` ` ``ة مركõية يف

و�لن�سان لي�ص حمكوما بقدر نهائي وحتمية
إ
م�سريية تفر�سها قوى عليا ألن �هلل �سبحان¬

يعامل معاملة غائية مفعمة برحابة �لت�سال

�لغاية �لتي ي�سع` ` ``ى �إليها يف معركة �لوجود.

�لن�سان م�سوؤولي` ` ``ة �لختيار
وتع` ` ``اىل حم` ` ``ل إ

و–ديد �مل�سري.

من¶ومة �هتمامات¬ .وه �òيعني �أن¬ يجب �أن

وعط` ` ``اء �ÿري و�حلرية .ه` ` `` √òهي �ل�سورة
لالن�سان �لتي تتف` ` ``رد يف تع¶يم
�جلدي` ` ``دة إ
�لن�سانية ول تهمل م` ` ``™ ذل∂ �أهمية
�ل` ` ``روح إ

�لن�س` ` ``ان و�لروؤية
لق` ` ``د تغ` ` ``ري مفه` ` ``وم إ

�لن�ساين �عتبار√
�جل�سد حي åتعيد للج�سد إ

حتمية �جتماعية �أو �سيا�سية �أو كن�سية مهما

برمت` ` ``¬ .يق` ` ``ول �إير��سمو�` ` ``ص «»Erasmes
)� (1536-1469أح` ` ``د زعماء ه� �òلتيار يف

�لت` ` ``ي كان يخ�س™ لها يف �لع�` ` ``رش �لو�سيط،
فالن�س` ` ``ان وفقا له� �òلت�سور ل يخ�س™ ألية
إ

كان نوعه` ` ``ا و�إذ� كان هنا∑ من خ�سو´ فهو
�لن�ساين
يخ�س™ حلتمية �حلرية وقدر �لòكاء إ

�لن�س` ` ``ان عن بقية �لكائنات
�لòي يتفرد ب¬ إ
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بعد مرحلة طويلة من �لحتقار �لòي �خ¥Î
�جل�سد و�أب` ` ``ال√ عX Èلمات �لع�رش �لو�سيط

«�لن�سان ل يولد �إن�سانا بل
ه�ÿ� �òسو�ص :إ
ي�س` ` ``ري كòل∂» .ويف ه� �òلق` ` ``ول تاأكيد على
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�لن�سان �ملتفرد وقدرت¬ على –ديد
طبيع` ` ``ة إ

�مل�سائر ع� Èلفعل �لÎبوي �ملده�ص.
á«HÎdG áæ°ùfCG

�لن�س` ` ``ان .وتتمثل ه√ò
�مل ïو�لتفك` ` ``ري عند إ
�لثورة �لتكنولوجية �ملدمرة يف ما يطلق علي¬
�ليوم «ث` ` ``ورة �ملعلومات» و� ألنفوميديا .وه�ò

بني �س` ` ``اريل �سابل` ` ``ن يف فيلم` ` ``¬ �ل�سهري
q

يعني يف نهاية � ألم` ` ``ر �أن �لتهديد ه� √òملرة

يف ع` ` ``ام  1936حال` ` ``ة �لغ` ` ``�Îب و�لقه` ` ``ر

ملك` ` ``ة �لتفكري وكائنا Áار�ص فعالية �مل�ساعر
)(3
�لن�سانية.
و� ألحا�سي�ص إ

«�لع�س` ` ``ور �حلديث` ` ``ة» Modern Times

�لن�سان د�خل �مل�سن™
�للòين يتعر�` ` ``ص لهما إ
فيما �أطلق علي¬ خ` ` ``ط �لتجمي™ .وهو �سيء

يج` ` ``ري د�خل �مل�سن` ` ``™ و ⁄يتطر ¥ملا يحدç
للم�ستهل` ` ``∂ خارج` ` ``¬ .وبع` ` ``د ثالث` ` ``ني عاما
�ندلعت ث` ` ``ورة �ل�سباب يف �أوروبة عام 1968

وكانت ه` ` ``� √òلثورة تعبري� ع` ` ``ن حالة �لقهر
وتعبري� عن �لث` ` ``ورة �سد ماتتعر�ص ل¬ �Bدمية
�لن�سان وكانت ه� √òلثورة تعبري� عما يجري
إ

للم�ستهلكني خ` ` ``ار� êمل�سن™ من تنميط ينòر
�لن�س` ` ``ان ذي �لبعد
بتح` ` ``ول كل منه` ` ``م �إىل إ
�لو�ح` ` ``د One-dimensional Man

كما ي�سمي` ` ``¬ هريبريت مارك` ` ``وز Herbert
 .Marcuseوبعد مرور ثالثني عاما �أخرى

�لن�سانية �أعن` ` ``ف م¶اهر �ÿطر
�سه` ` ``دت إ
�لن�س` ` ``اين وبد� أ ه` ` ``� √òملرة �ÿطر
و�لقه` ` ``ر إ

�لتكنولوج` ` ``ي يتح` ` ``ر∑ بعيد� ليتج` ` ``اوز كل
�حلدود و�ÿطوط و�ملمنوع` ` ``ات� ،إن¬ �ليوم
�لن�سان� ،إن¬
يتح` ` ``ر∑ ليدمر �أعمق �أعم` ` ``ا ¥إ
يه` ` ``دد �سعور√ و�أعماق` ` ``¬ �لو�عية و�لالو�عية
�ل�سعورية و�لال�سعورية �إن¬ Áار�ص قهر� على
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�لن�سان بو�سف¬ كائنا عاقال Áار�ص
ينال من إ

�سكل ع�رش �لث` ` ``ورة �ل�سناعية يف �أوروبة

ﬂا�س` ` ``ا تاريخيا ل` ` ``دورة حد�ثي` ` ``ة فر�ستها
�لتكنولوجي` ` ``ا �لهائل` ` ``ة ،وق` ` ``د �سه` ` ``دت ه√ò
�ملرحل` ` ``ة تغري�ت جòري` ` ``ة يف حي` ` ``اة �لنا�ص
مدو
وطر�ئ` ` ``ق تفكريه` ` ``م و�أدت �إىل �سقوط p

مل�سلqمات �ملا�سي �ملوروثة و�أ�ساطري√ �ل�õئفة،

وق` ` ``د �سكل` ` ``ت ه` ` ``� √òملرحلة بد�ي` ` ``ة �لع�رش
�حلدي` ` ``� åل` ` ``òي نحيا �ليوم –` ` ``ت تاأثري�ت¬
وعلى ذب`òب` ` ``ة «ماكنت¬» �جلبارة) .(4ويف غمر
ه` ` ``� �òمل�سه` ` ``د �لتاريخي للث` ` ``ورة �ل�سناعية
برزت فل�سف` ` ``ة جريمي بنثام �ملادية� -لنفعية

 Utilitarianismبو�سفه` ` ``ا مرتك ً�õفكرياً
وفل�سفي ` ` `اً للثورة �ل�سناعي` ` ``ة يف �أوروبة وقد
عم` ` ``ل «جون �ستيو�رت مل» على تاأ�سيل ه√ò
�لفل�سفة تربوياً بو�سفها فل�سفة تربوية قادرة

عل` ` ``ى توجي¬ �حلياة �لÎبوي` ` ``ة ب�سورة نفعية
وعملي` ` ``ة .و–ت تاأثري ه` ` ``� √òلفل�سفة بد�أت
�لÎبية تفقد م�سامينها �لروحية و� ألخالقية

حل�ساب �لعل` ` ``وم �لتطبيقية و�ملهنية �ملرتبطة
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بعجلة �لتطور �ل�سناعي .و�أدى تبني

ه� √òلفل�سفة �لنفعية يف �لÎبية �إىل
–وي` ` ``ل �لعملية �لتعليمية من جديد
�إىل عملي` ` ``ة تلق` ` ``ني وتروي�ص حيå
عمل` ` ``ت عل` ` ``ى –وي` ` ``ل �لطلب` ` ``ة �إىل

›` ` ``رد ماكينات حلف` ` ``� ßملعلومات
و��ست¶هاره` ` ``ا فاختõلت م�ساعرهم
�لن�ساني` ` ``ة �إىل ثنائي` ` ``ة «�ملتعة � -أل⁄
إ

ور�سخ` ` ``ت يف نفو�سه` ` ``م قي` ` ``م �لربí

و��ÿسارة و�ملناف�سة و�لنجاح بو�سفها
�لقيم � أل�سم` ` ``ى يف �لوجود و�حلياة.

ووفقا له� √òلروؤية و�ملمار�سة –ولت
�ملدر�س` ` ``ة و�ملوؤ�س�س` ` ``ات �لÎبوية �إىل
ن¶` ` ``ام يعمل عل` ` ``ى �سح` ` ``ق �إن�سانية
�لن�سان وتدم` ` ``ري مكونات¬ �لد�خلية
إ

مبا تنطوي علي¬ من م�ساعر �إن�سانية
و�أخالقي` ` ``ة .لق` ` ``د «–ول` ` ``ت �ملد�ر�` ` ``ص �إىل
ماكن` ` ``ات ل`«فرم» �لطلب` ` ``ة وتخريجهم ب�سفة

�ل`«جنتلمان» )�لرجل �ملهòب( �لòي ل Áت
ب�سل` ` ``ة �إىل �ÿيال ول يفق¬ �سيًÄا من �حلياة

�لروحية») .(5وتتجل` ` ``ى ه� √òل�سورة �لنقدية
للن¶ام �لÎبوي يف رو�ية «� ألوقات �لع�سيبة»
لت�سارل` ` `` õديكن` ` ``� õل` ` ``òي �سور لن` ` ``ا �مل�سهد

�لÎبوي عل` ` ``ى نحو يقف في¬ �ملعلم يف قاعة
�ل�سف وكاأن¬ فوهة مدف™ يق ±òباملعلومات
كالقنابل على �سفو� ±لطلبة �لòين يقومون
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بتلق` ` ``ي ه` ` ``� √òملقòوف` ` ``ات �ملعلوماتية بدقة
حلف¶ها وتكر�رها يف �لختبار�ت فيتحولون

م™ �لõمن �إىل كائنات ت�سمحل فيهم ملكات

�لن�سانية
�ÿيال وقيم �لروح وت�Îج™ قيمتهم إ
)(6
من �أجل �حلف ßو�لتلقني و�ل�ست¶هار.
�ل�سارة يف ه� �òجلانب �لنقدي
وÁك` ` ``ن إ
�إىل ماثيو �Bرنولد � Arnoldلòي رف�ص كل
�أ�سكال �لمته` ` ``ان �لÎبوي للÎبي` ` ``ة �لنفعية
ورف�ص كل �أ�سكال �لÎبية و�لتعليم �لتي توؤ�س�ص

عل` ` ``ى قانونية «�لعر�ص و�لطل` ` ``ب» .فالتعليم
يج` ` ``ب �أن ير�س� ïلعملية �لثقافية � ألن�سية يف
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�ملجتم™ ول �òنادى ب ` ` `اأن تكون �لÎبية تربية
�إن�سانية م�ستنرية بعي` ` ``دة عن مهابط �لÎبية
�لن�سان
�لÈغماتي` ` ``ة �ملبتòلة �لتي تخ�س` ` ``™ إ

لقو�نني �لعر�ص و�لطلب.

ويف ه� �òل�سي` ` ``ا ¥ينتقد توما�ص كارليل

�سيا�س` ` ``ة ع` ` ``دم تدخ` ` ``ل �لدول` ` ``ة Non-

 interventionismيف �لعملي` ` ``ة �لÎبوية
و�إخ�ساعها لقان` ` ``ون �لعر�ص و�لطلب ويقدم
�سورة نقدية أ
لالو�سا´ �لÎبوية �لتي �رت�سمت

على مقايي�ص �لفل�سفة �ملادية �لنفعية مطالبا
باأن�سنة �لÎبية و�إخر�جها من دو�ئر �جلمود
�لنفعي �ملبت` ` ``òل .لقد �رتك õنق` ` ``د√ ألن¶مة

�لÎبي` ` ``ة �ل�سائدة يف بريطاني` ` ``ا ع�رش√ على
لالن�سان
فكرة رف�ص ��ستعب` ` ``اد �لتكنولوجيا إ
�لن�سان منادياً بن¶ام تربوي
ورف�ص «مكننة» إ

لالن�سان
يرف` ` ``™ ويهتدي بالقيم` ` ``ة إ
�لن�سانية إ
وينادي بحريت¬ و“كين` ` ``¬ من �أن يكون غاية

�لÎبية ل �أد�تها.

)(7

ويف ه` ` ``� �òمل�س` ` ``ار يوؤكد ج` ` ``ون ر�سكن»
� Ruskinأهمي` ` ``ة �لبع` ` ``د �جلمايل �لطبيعي

يف �أن�سن` ` ``ة �لÎبية و�ملجتم™ ،ويرى �أن تر�ج™
�لفنون �جلمالية يB� ∑Îثار√ �ل�سلبية �لعميقة
يف تكوي` ` ``ن �لب�` ` ``رش فيجرده` ` ``م م` ` ``ن �لطاب™
�لن�س` ` ``اين ويحا�رشهم يف زن�õن` ` ``ات مغلقة
إ

�للهام �لروحي
�سماء مفرغة م` ` ``ن �إمكانية إ
لالن�س` ` ``ان .فاملدينة
�ل` ` ``òي تتيح` ` ``¬ �لطبيعة إ
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�ل�سناعية باأو�بده` ` ``ا وتر�ساناتها �ملادية كما

ير�ه` ` ``ا هي «ثق` ` ``ب جحي` ` ``م» Hell Hole
�لن�سان
ألنه` ` ``ا ت�سح` ` ``ق �لبعد �جلم` ` ``ايل يف إ
فت�سعف في¬ مكونات¬ �لروحية ثم –ول¬ �إىل
�أد�ة �سم` ` ``اء عمي` ` ``اء ل روح فيها ول حياة �أو
�أن�سنة .ومن ه� �òملنطلق كان يعتقد ب�رشورة
��ستلهام �لطبيعة كي ي�سب� íلتالمي� òأم�سى

رش� و�أعمق ب�س` ` ``رية ألن �لطبيعة �إ‰ا هي
ب� ً
�Bي` ` ``ة من �Bيات �جلمال �لت` ` ``ي �أودعها �هلل يف

ه� �òلكون �لع¶يم وهي باأ�رش�رها وجمالها
ت�سكل منطلقا ل` ` ``كل �إح�سا�ص بالنبل و�ل�سمو

و�جلمال .ومن ه` ` ``� �òملنطلق كان يدعو �إىل
�لÎبي` ` ``ة �لطبيعة �لتي “ك` ` ``ن � ألطفال من
�لتو�فق �حلر م™ �لطبيعة ��ستلهاما لطاقتها
�لن�سان على مقايي�ص
�جلمالية يف ت�سكي` ` ``ل إ
�لروعة � ألخالقية و�جلمالية.

فاجلم` ` ``ال Áكن` ` ``¬ �أن ينه�` ` ``ص بالقيمة
�لن�سانية �إىل در�ص تربوي �أخالقي ،ومن ه�ò
إ
�ملنطلق فاإن �إ�سقاط �ملكننة يوؤدي �إىل �إ�سقاط
�حلو�ج� õلت` ` ``ي �سطرت �لب�رش �إىل حفنة من
� ألغني` ` ``اء وغالبية من �لفق` ` ``ر�ء �مل�سحوقني.
�لن�سانية
ولكن ه� �òمل�رشو´ �جلمايل للÎبية إ

م�رشوع` ` ``ا خيال ًيا
�لت` ` ``ي نادى به` ` ``ا ر�سك` ` ``ن
ً

ي�سعب تنفي √òيف ع�رش كان يندف™ في¬ نحو
�لتكنولوجيا بال حدود �أو قيود.
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�Bخ` ` ``ر عل` ` ``وي قد�سي �Bخ` ` ``ر يتج` ` ``اوز حدود

بع` ` ``د غفوة طويل` ` ``ة يف �أح�س` ` ``ان �لõمن
�لن�سانية يف �لÎبية
�حلد�ثي بد�أت �لن`õعة إ

�إمكاني` ` ``ات �لب�رش وطاقاته` ` ``م وهو عا ⁄يجب
�أن نو��سل` ` ``¬ ونوؤ�سل` ` ``¬ يف �أعماقنا ووجودنا.

�لع` ` ``ودة �مل¶فرة بدرج` ` ``ة عالية من �حلفاوة

يف ›ال �لوع` ` ``ي وهو يتمي õب�سعور �لنتماء

و�ملفكرين ملرحلة م` ` ``ا بعد �حلد�ثة .وهنا∑
�لن�سانية
تنب ` ` `وؤ�ت تربوية ترى ب ` ` `اأن �لن`õعة إ
يف �لÎبية �ستكون �إحدى �أهم �سمات � أللفية

لالن�سان على
حالة م` ` ``ن �لن�سوة �لتي –د çإ
نحو مفاج Åووقتي ،و�لتي حاملا تنتهي توؤدي

ت�سجل ح�سورها �مليمون ،ول�سيما يف �لعقود
� ألخرية من � أللفية �لثانية ،وقد قوبلت ه√ò

وترك` ` `` õه� √òلنõع` ` ``ة على مركõي` ` ``ة �لوعي
�لكوين بو�سف` ` ``¬ �ل�سكل � ألك� Ìسمو�ً و�أهمية

و�لتكر� Ëلòي يبدي¬ عدد كبري من �لباحثني

�إىل �لك` ` ``ون بو�ساطة م�ساعر �لفرح و�ل�سعادة
و�إح�سا�` ` ``ص �ÿلود و�ل�سم` ` ``و � ألخالقي� ،إن¬

�لثالثة.
وياأت` ` ``ي ه` ` ``� �òحل�سور �ملمي` ` `` õلالŒا√

بالن�س` ` ``ان �إىل حالة وعي وعرفان تبع åفي¬
إ

�لن�س` ` ``اين يف �لÎبي` ` ``ة ��ستجاب` ` ``ة للحاجات
إ

�لن�ساني` ` ``ة �ملتنامي` ` ``ة �إىل �إحي` ` ``اء �جلو�نب
إ
�ل�òتية و� ألخالقي` ` ``ة �لتي دمرتها �حل�سارة

�لن�س` ` ``ان و�خت�õل¬ �إىل
�ملادي` ` ``ة ،ع Èت�سويق إ
�أبع` ` ``اد√ �ملادية �ملبتòلة ،وحرمان¬ من �لطاب™

�إر�دة �لتغيري �مل�ستمر.

)(8

�لن�سانية دور�ً كبري�ً
لقد لعبت �لن`õع` ` ``ة إ

يف ن�` ` ``رش وتعميم فك` ` ``رة �لثقافة �لروحية يف
مو�جهة ›تم™ م�سحور بقيم¬ �ل�ستهالكية،
وذل∂ من �أجل روؤية جديدة �سامية ،ومن �أجل

ت�س` ` ``ور جديد للعا ⁄ي�ستن` ` ``د �إىل قيم روحية

�لن�س` ` ``اين �لغائي لوج` ` ``ود√ وكينونت` ` ``¬� .إنها
إ
م�ساألة �لبح` ` ``� åلفل�سفي �ÿال ¥عن معاين

�لن�سانية �لÎبوي` ` ``ة ب�سورتها
فالن`õع` ` ``ة إ

�لÎبية من فك` ` ``رة مركõية قو�مها �أن �حلياة

�لتحدي �حل�س` ` ``اري �لòي يع�` ` ``رش وجود√.
�لن�ساني` ` ``ة مت�سبع` ` ``ة با ألخطاء
فاحل�س` ` ``ارة إ

�لن�سانية وعن جوهرها وغاياتها.
�حلياة إ
�لن�ساني` ` ``ة � ألحد çيف
تنطلق �لنõع` ` ``ة إ
بال�ساف` ` ``ة �إىل بعدها �مل` ` ``ادي بعد�ً
“تل` ` ``∂ إ

غ` ` ``ري م` ` ``ادي ي�سمى غالب ` ` `اً �ل` ` ``روح و�لوعي
�لكوين .وترك õعلى مفهوم �لوجود �ملت�سامي
� ،Transcendanceأي عل` ` ``ى وج` ` ``ود عا⁄
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و�إن�سانية موجودة على مر �لع�سور.

�لن�سان يف مو�جهة
�لفل�سفية �لعام` ` ``ة ت�س™ إ

�لن�س` ` ``ان ي�ستغر ¥يف طور
و� ألمر��` ` ``ص ألن إ
متقدم لطموحات �إن�سانية بالغة � ألنانية.

ولòل∂ فاإن عدد�ً من �لباحثني يعتمدون
روؤي` ` ``ة �إن�سانية للعاÁ ⁄كنه` ` ``ا �أن تعال� èأ�سل
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�لن�سانية
�مل�سكالت �لتي تعانيها �ملجتمعات إ

�ملعا�رشة .فالتكوينات �ل�سناعية �لتي تعتمد

و�لن�س` ` ``ان هي �لتي
على ��ستغ` ` ``الل �ملو�رد إ
توجد يف �أ�سل �مل�سكالت �لكÈى للمجتمعات
�لن�ساني` ` ``ة .لق` ` ``د �عتقد �لنا�` ` ``ص �أن �لتقدم
إ
�لتقني و�ل�سناعي هو �حلل � ألمثل و�لوحيد

رمبا مل�سكالت �حلياة ،وكل و�حد منا م�سحور
ومنوم ب�سحر ه� �òلتقدم
بالتقدم �ل�سناعي
s
�لن�سانية �ملعا�رشة.
�لتقاين �لòي ت�سهد√ إ

ي�س` ` ``ري �إيلي` ` ``اد )� (1965 Eliadeإىل �أن

�حلد�ثة �لغربي` ` ``ة تÈهن عن ق�سور موقفها
�إز�ء عدد من م¶اهر �ملقد�ص .فمن �ل�سعوبة
مبكان -من �لوجهة �حلد�ثية� -ملو�فقة على
�أن حجر�ً �أو �سجرة Áكن �أن يكونا تعبري�ً عن

�ملقد�ص .وعلى خال ±ه� √òملفارقة �حلد�ثية
�لن�سانيني ي` ` ``رون �أن �ملقد�ص Áكن¬ �أن
فاإن إ

يع` ` ``رب عن نف�س¬ فال�س` ` ``يء Áكن¬ يف دورت¬
�لقد�سي` ` ``ة �أن يتحول �إىل �س` ` ``يء �Bخر دون �أن
يفقد هويت¬ ،وي�ستطي™ �أن ي�ستمر يف ‡ار�سة

دور√ د�خل و�سط¬ �لكوين �ل�سامل� .إذ Áكن
للطبيع` ` ``ة �أن تتك�سف ع` ` ``ن طابعها �لقد�سي
�لكلي �أي Áكنها �أن تك` ` ``ون قد�سية بالكامل
كم` ` ``ا يعتقد �أ�سحاب �لنõعة �لروحية .وه�ò
�لن�ساين يتميõ
يعني يف �لنهاي` ` ``ة �أن �لكائن إ

بوعي¬ وبالتايل فاإن ه� �òلوعي �لòي جنهل
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كليت` ` ``¬ وطاقات¬ Áكن¬ �أن ي�س` ` ``ل �إىل حدود

�لك�سف و�لت�سامي.

)(9

ويرى ماو�سل` ` ``و �أن �لÎبية يتوجب عليها
�لن�سان� ،أي �أن
�أن تعõز �حلرية �ل�òتية عند إ

“ك` ` ``ن �لفرد يف �أن ي�سب� íإن�سانا ،و�أن ت�سل
ب¬ �إىل �حلدود �لعليا لنمو√ وتطور√ .يف ه√ò
�ملرحلة من تفك` ` ``ري√ يوؤكد ماو�سلو �أن �لÎبية
�لد�خلية �أك` ` ``� Ìأهمية من �لÎبية �ÿارجية
�لتي توؤكد عملية ��ست¶هار � أل�سياء و�لن�سو�ص
و�لقو�نني ،وه �òما دف™ ماو�سلو �إىل �حلديå

عن �ملدر�سة �ملثالية .يف ه� √òملدر�سة لن تكون
هنا∑ �سهاد�ت �أو درو�` ` ``ص م�سبقة .فالطفل

ي�ستطي™ �أن يتعل` ` ``م ما يحلو ل¬ ،وكل �سخ�ص
ي�ستطي` ` ``™ �أن ي�سجل يف ه` ` ``� √òملدر�سة حيå

Áكن للجمي` ` ``™ �أن يتعلم` ` ``و� فالÎبية ت�سبí

م�ستم` ` ``رة يف ه� √òملدر�سة حي åي�ستطي™ كل
�سخ�ص �أن يج` ` ``د حاجت` ` ``¬ ،و�أن يجد نف�س¬
�أي�ساً ،فاأهد� ±ه� √òلÎبية تكون يف �لك�سف
عن �لهوية و�كت�سا ±ر�سالتها.

يف ه` ` ``� √òملرحل` ` ``ة كان ماو�سل` ` ``و ناطقاً

�لن�ساين .ولكن
ر�سمي ` ` `اً با�سم علم �لنف�` ` ``ص إ
�أعمال` ` ``¬ �لالحقة ب` ` ``د�أت تتج` ` ``¬ �إىل Œاوز
ه` ` ``� √òملرحلة نحو روؤية �أك` ` ``� Ìسوفية .لقد
�أدى �ت�س` ` ``ال ماو�سلو م™ بع�` ` ``ص �ل�سوفيني
�لن�ساين
�إىل حماولت` ` ``¬ لتجاوز عل` ` ``م �لنف�ص إ
�لن�ساني` ` ``ة يف �لÎبية .وقد تاأثر
�أو �لنõع` ` ``ة إ
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ماو�سل` ` ``و بق` ` ``ر�ءة � Bلد�ب �لõرد��ستية وقر�ءة
�أعمال بوي` ` ``∂  Bukeوهوك�سلي Huxley

�ملعرفة �حلد�سية �ل�سوفي` ` ``ة �إمكانية توجد
عن` ` ``د كل �إن�سان م` ` ``ن دون ��ستثناء� .إذ Áكن

ه� √òلقر�ء�ت ماو�سلو على تطوير فكر√ نحو

�ل�سوفية� .إن` ` ``¬ �كت�سا ±لل�òت نف�سها وه�ò

و�أت` ` ``و  Ottoو�إيلياد  ،Eliadeوقد �ساعدت

مرحلت¬ �لثالثة وهي مرحلة علم نف�ص �ل�سمو
� Transcendanceأو علم �لنف�ص �ل�سويف
كم` ` ``ا يحب �أن يطلق علي¬ .لقد جعل يف ه�ò

�ل�سي` ` ``ا ¥من ت�س` ` ``ور√ عن �لتجرب` ` ``ة مطابقاً
للمفهوم �لب` ` ``وذي �ÿا�ص بالتاأمل و�ل�سفاء.
وح` ` ``اول �أن ي�ستبدل مفه` ` ``وم � Bلنية مبفهوم
�لن�ساين وحاول �أي�ساً �أن يوؤكد على
�لكمال إ
مفهوم �لوعي �لك` ` ``وين .وكان يف �سعي¬ ه�ò
ي�سف �لتجرب` ` ``ة �ل�سوفية و�لدينية ويحللها
على �أ�سا�ص �سيكولوجي .وهو يف ه� �òل�سيا¥

�لن�سانية،
Áي` ` `` õبني نوعني م` ` ``ن �ملع` ` ``ار ±إ
�ملعرفة �لكوني` ` ``ة بو�سفها �إح�سا�ص بالنتماء

�إىل �لك` ` ``ون و�لعا� ⁄لكلي ه �òمن جهة ،ومن
جهة �أخ` ` ``رى يتحد çعن �ملعرفة �لتي تتعلق

بعن�` ` ``رش من عنا�` ` ``رش �لوج` ` ``ود و�لكون مثل
زهرة �أو فر��سة وهي �حلالة �لتي ين�سى فيها

�لع` ` ``ار ±نف�س¬ وينخرط يف �نفعالت Œربة
�سوفية م™ ه� �òلعن�رش �ملعريف �أو م™ مو�سو´
معرفت¬ .فالوع` ` ``ي �لكوين يقت�سي حالة من

�لòوب` ` ``ان و�لن�سهار بني �لع` ` ``ار ±ومو�سو´

�لن�سان و�لع` ` ``ا� .⁄إنها معرفة
�ملعرفة ،ب` ` ``ني إ
حد�سية وهن` ` ``ا يوؤكد ماو�سلو عل` ` ``ى �أن ه√ò
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�للهي للع` ` ``ا ⁄ع� Èلتجربة
�كت�س` ` ``ا� ±ملعنى إ

�لن�سان،
�للهي يف إ
يعني �كت�سا� ±جلوه` ` ``ر إ
وÁثل ه� �òملو�سو´ �ليوم �أهمية كبرية عند
�ل�سوفيني � ألمريكي` ` ``ني �ملعا�رشين ول�سيما
)(10
عند �أمري�سون.

وهنا يحدد ماو�سلو عدد�ً من �لقيم وهي
�لن�سانية.
قيم �إن�سانية تعلو على �Bنية �ل�òت إ

وتتمث` ` ``ل ه� √òلقي` ` ``م يف جوه` ` ``ر �حلقيقة،
وه` ` ``ي لي�ست ›` ` ``رد �أحا�سي�` ` ``ص �أو عو�طف
�أو �نفعالت� ،إنها قي` ` ``م تعلو على �حلاجات
�لن�ساني` ` ``ة مبعنى �أنها قي` ` ``م فو� ¥حلاجات
إ

مث` ` ``ل قي` ` ``م� :حلقيق` ` ``ة و�جلم` ` ``ال و�`` ` `ÿري
و�لوحدة و�لطاقة �حليوية و�جلوهر � أل�سيل
لالن�س` ` ``ان �إنها �لكمال و�ل�` ` ``رشورة و�لتكامل
إ
و�لعد�لة و�لن¶ام و�لب�ساطة و�لغنى و�لرحمة
و�ل�ستقالل ومعنى �حلياة .فال�سخ�ص �لòي
ي�سع` ` ``ر بال�سع` ` ``ادة يف عمل` ` ``¬ و�ل` ` ``òي يحقق

جوهر√ �حلياتي ل يعي�ص ماي�سمى بالتناق�ص
بني �لعمل و�حلي` ` ``اة .فهو يرى باأن عمل¬ هو

–قي` ` ``ق و�متد�د ملو�هب` ` ``¬ وقدر�ت¬ ،وبعبارة
�أخرى ف ` ` `اإن �لتناق�ص ب` ` ``ني �ل�سعادة و�لعمل
تختفي ل�سال íوحدة عميقة بني �لطرفني.
فالÎبية Áكنها �أن تب�سط و“هد ملعرفة
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�ل` ` ``�òت يف د�ئ` ` ``رة �لنتم` ` ``اء �إىل �لعا .⁄فهي
�لن�س` ` ``ان يف �ل�ستم` ` ``ا´ �إىل �لند�ء
ت�ساع` ` ``د إ
�لد�خلي لوجود√ ،كما ت�ساعد√ على �كت�سا±

معن` ` ``ى �حلياة .و�كت�س` ` ``ا� ±لهوية -كما يرى
ماو�سلو -هي عملية �كت�سا� ±لقدر و�مل�سري.

و�لنا�ص �لòين يعي�سون ه� √òملعرفة �لد�خلية
�لن�سانية
ي�ستطيعون �أن يهتدو� �إىل زخم �لقيم إ

مو�هب �لطالب ،ول�سيما �ملعرفة �حلد�سية
�لتي “كنهم من �إدر�∑ �لعا .⁄و�لطفل يجب
�أن يح¶ى به� √òلتجربة �لتاأملية �لتي “كن¬
م` ` ``ن معرفة حقيقية بالõمني و�ÿالد يف �Bن
و�حد ،وعلي¬ �أن ي` ` ``در∑ � أل�سياء يف �أبعادها
�لدنيوية و�ملقد�س` ` ``ة .باخت�سار يتوجب على
�لÎبي` ` ``ة �أن تعõز عن` ` ``د � ألطف` ` ``ال و�لنا�سÄة

�ÿالقة .وهنا يج` ` ``ب �أن تعمل �لÎبية على
تاأكي` ` ``د حقيقة �أن �حلياة ثمين` ` ``ة جد�ً ،و�أن¬

�لوجود �لكوين ب�سموليت¬ وكليت¬.

بفنيي¬
ولòل∂ فاإن �لن¶ام �لÎبوي �ملدر�سي
q
وتن¶يمات` ` ``¬ �حلالية ل ي�ساعد �أبد�ً �لطالب

للحي` ` ``اة .فاملعرفة د�خلي` ` ``ة ولي�ست خارجية

�ملدر�سية كما يق` ` ``ول ماو�سلو ،وه �òيعني �أن
تقني` ` ``ة �لتو�سط و�لتاأم` ` ``ل �لروحي يجب �أن

�لتقليدي` ` ``ة �لفا�سلة بني �لعلم و�لدين .وه�ò
يعني �أن هارمان ومن يòهب مòهب¬ يعطون

�لن�سان �أن ي�سعر مبتعة �حلياة.
يجب عل` ` ``ى إ

على تòو ¥معنى �حلي` ` ``اة و�سعادتها .ولòل∂
يجب علينا �أن نعمل على رف�ص ه� √òلتجربة

تاأخ òح�سوره` ` ``ا يف د�خل �لÎبية و�لتجربة
�ملدر�سية .فاملعلم يجب �أن يكون على درجة

ق�سوى م` ` ``ن �لود�عة و�لنفتاح ،ويجب علي¬
�أن Áتل∂ روؤي` ` ``ة �إيجابية عن �لطالب ،علي¬

�أن ي�ساعد �لطالب عل` ` ``ى �أن يكت�سف نف�س¬.
وعلي¬ �أي�سا �أن ي�ساعد يف �إ�سبا´ �حتياجات
�لطال` ` ``ب �لنف�سية � أل�سا�سي` ` ``ة و�أن يحقق ل¬
�لح�سا�` ` ``ص بالنتماء
� ألم` ` ``ن ،ويعõز لدي` ` ``¬ إ
و�حلب و�لح` ` ``�Îم و�لتقدي` ` ``ر� .أن �لطريقة
� ألمثل لعملية �لتعليم هي �أن نعمل على تنمية
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�لن�ساين عين¬ يف عالقت¬ م™
معرفة بالكائن إ

ويق` ` ``دم هارم` ` ``ان  Harmanت�س` ` ``ور�ً
�لن�سانية بو�سفها روؤية ميتافيõيائية
للمعرفة إ

حي åتلع` ` ``ب �لتجربة �ل�òتي` ` ``ة دور�ً حا�سماً
يف عملي` ` ``ة �ملعرفة ي ` ` `وؤدي �إىل هدم �حلدود

�أهمي` ` ``ة كب` ` ``رية للتجربة �ل�òتي` ` ``ة قيا�ساً �إىل
�لتجربة �ملو�سوعية.
فالعلم �نتقائ` ` ``ي مبناهج¬ ،وبالتايل فاإن
�لتجرب` ` ``ة �مل�سبوط` ` ``ة لي�ست ه` ` ``ي �لو�سيلة
�لوحي` ` ``دة من �أجل �لو�س` ` ``ول �إىل �ملعرفة �إذ

Áك` ` ``ن �للجوء �إىل �لتاأملي` ` ``ة كو�سيلة معرفية
هام` ` ``ة .و�لتاأمل ياأخ� òس` ` ``ورة ‰وذ êجديد

للمعرف` ` ``ة يتمي õبانفتاح¬ عل` ` ``ى كل حماولة
تن¶يمي` ` ``ة للتجربة �ل�òتي` ` ``ة .فالعلم ل يقوم
و�ملالحß
�ملالحß
على �أ�سا�ص �لتناق�ص بني
p
n
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�أو بني �لباح` ` `` åومو�سو´ بحث¬ ،فهو يحاول
د�ئم ` ` `اً �أن يعõز �لثقة و�لتع` ` ``اون ول�سيما يف
حقل �لبح` ` ``� åجلمايل .و�لعل` ` ``م يبح åعن
�حليادية و�ملو�سوعية ويوؤكد معايري �أخالقية

�لن�ساني` ` ``ة .و�لعا ⁄يحاول
مرتبط` ` ``ة باحلياة إ
�أن يحق` ` ``ق �مل�ساحل` ` ``ة ب` ` ``ني تناق�سات “ثل

بني �زدو�جي` ` ``ات قيمية� :حلرية يف مو�جهة
�حلتمية ،و�ملادية يف مو�جهة �ملثالية ،و�لعلم

يف مو�جهة �لدين.
وتاأ�سي�س ` ` `اً على ذل∂ يتوجب على �لÎبية

�لن�ساين
�جلدي` ` ``دة �أن ترك õعلى �جلان` ` ``ب إ
�لروح` ` ``ي ،وه �òيعني �أن` ` ``¬ يتوجب عليها �أن
تبح` ` `` åيف �ملطل` ` ``ق و�أن تعتم` ` ``د تكنولوجيا
جديدة ق` ` ``ادرة �أن تعõز م�س` ` ``رية �لبح åعن
�لن�س` ` ``اين ،و�أن توؤك` ` ``د عل` ` ``ى وجو√
�ملطل` ` ``ق إ

�ملعرفة �ملختلف` ` ``ة .فالÎبية وفق ` ` `اً لهارمان
يج` ` ``ب �أن تكون يف خدم` ` ``ة �لفرد و�أن ت�سمí
ل¬ يف �إدر�∑ عمي` ` ``ق لتجربت¬ �لد�خلية و�أن

ت�سم íل¬ باÿرو êمن قوقعت¬.
وه �òيعن` ` ``ي �أن¬ يجب عل` ` ``ى �لÎبية �أن
�لن�سانية.
توؤكد على �ل�سكل � ألعلى للمعرفة إ

وي�ستن` ` ``د هارم` ` ``ان �إىل معطي` ` ``ات ودر��سات
مفكرين مثل �يكهارت وهوك�سلي و�أفالطون
�لòين يتحدثون عن �لبع` ` ``د �لو�حد حلياتنا
�ليومية وت�سور�تها �ÿا�سة با أل�سياء.
يرى ليون` ` ``ارد �أن �لن¶ام �لÎبوي �حلايل
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يعي` ` ``ق عملي` ` ``ة �لÎبية �حلقيقي` ` ``ة .فالÎبية

�ل�سائ` ` ``دة “ار�ص �لتن` ` ``و� Ëملغناطي�سي على
�لطالب لغر�ص �لقي` ` ``م �لجتماعية �ل�سائدة

�لتي تقتل لديهم كل �إمكانية للنقد و�حلرية.
فال يوجد عند �لطالب و� ألطفال �ليوم ،يف
Xل �لÎبية �ل�سائدة ،غري �أوهام �لتعلم ،وهم

بجلو�سهم يف �لف�سل يتك` ` ``ون لديهم �نطبا´
�لعم` ` ``ل وتعل` ` ``م �لن¶` ` ``ام و� ألدب �ل�سخ�سي.
فالتعل` ` ``م �حلايل يولد عن` ` ``د �لطالب �لروح

�ل�سلبي` ` ``ة وروح �لالم�سوؤولي` ` ``ة و�لت` ` ``كال.
وبالتايل ف ` ` `اإن �ملعلم يف ه� �òلن¶ام لي�ص �إل

عب` ` ``د� يعمل على ��ستمر�ريت¬ ودÁومت¬ دون
�ع��Îص .وهنا يطرح ليونارد نوعاً جديد�ً من
و�لح�سا�ص مبتعة
�لÎبية تعتمد مبد� أ �حلياة إ

�حلي` ` ``اة .وهو يف ه� �òل�سي` ` ``ا ¥يقدم ن¶رية
تاأخ òمكانها بني �لن¶ريات �لروحية عند كل
من ماو�سلو وو�ت�` ` ``ص  .Watlsكري�سناموري
Krishnamurti

ورو�ن

.Rowan

وهن` ` ``ا يوؤكد ليونارد على �ل�` ` ``رشط �لطبيعي
لالن�س` ` ``ان و�لتكوين �لد�خلي �لنفعايل �لòي
إ

فالن�سان يف
يتمث` ` ``ل يف �ل�سع` ` ``ادة و�لف` ` ``رح .إ
حالت¬ �لطبيعية ي�سعر باأن¬ Áتل∂ قوة ن�سوة

د�خلية ،ولكن ق` ` ``وة خارجية تاأخ √òمن ذ�ت¬
تدفع¬ خار êه� √òل�òت و–رم¬ من �أجمل
و�أ�سمى �سع` ` ``ور �إن�ساين يتمثل بحالة �لفتتان
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و�لن�س` ` ``وة و�ل�سع` ` ``ور �لعارم بع¶م` ` ``ة �حلياة

ون�سوتها وجمالها.

يجب على �لÎبية كما ي` ` ``رى ليونارد �أن
تنج õهدفني �أ�سا�سني:

ون�سوة �حلياة هي �حلالة �لتي ي�سعر فيها

C áª¡ŸG
 :¤h’Gوتتمثل يف –رير � ألطفال
م` ` ``ن �أعباء �حلياة �ليومي` ` ``ة� ،لتي Áكنها �أن

�إىل ه� √òحلالة فاإن¬ يتحرر من �إكر�√ مركõية
�ل�òت و�ل�سيا´ �لدنيوي ،وينطلق نحو روؤية

�لزدهار ،ثم �إجر�ء –ويل جوهري يف بنية

�ملرء بحالة من �لتو��سل و�لتوحد م™ �لوعي
�لك` ` ``وين �أو �لروح �لكونية .وهو عندما ي�سل

ت�سعف لديه` ` ``م �إمكاني` ` ``ات �لتعلم و–قيق

كونية ،وه` ` ``و يف ه� �òمل�ست` ` ``وى لي�ص مركً�õ

�لن¶ام �ملدر�سي وكيفيات¬ ،وه� √òملرحلة من
�لتحرير �سعب` ` ``ة ولكنها جوهرية حي åتاأتي

متناهية �جلم` ` ``ال� ،إىل بهجة روحية ع¶يمة

على تغòية �لتفك` ` ``ري �ملبد´ وذل∂ يحتا� êإىل
جهود كبرية.

للكون بل ين�س` ` ``ى م�سكالت¬ �ل�سغرية �ليومية
و�ملنõلية من �أج` ` ``ل �لو�سول �إىل حالة كونية

“تل` ` ``∂ �سحرها ووق™ جمالها وروعتها� ،إنها
حال` ` ``ة �لوجد �لت` ` ``ي يغòيه` ` ``ا �ل�سوفيون يف
Œارهم �لروحية و�ل�سوفية.
ه� √òلروؤية �جلديدة للحياة �لتي يقدمها
ليونارد تقود بال�رشورة �إىل ت�سور�ت روحية
للعملية �لÎبوية .فهو يبح åعن تربية فرحة

خالقة بعي` ` ``دة كلياً عن �س` ` ``ورة �لعنف �لتي

–ي` ` ``ط باملدر�سة �حلالية .فالÎبية �لروحية
ه √òت�سم` ` `` íلنا باإعط` ` ``اء � ألطف` ` ``ال �أجمل

حل¶` ` ``ات وجودهم وحياته` ` ``م وهم يف غمرة
�لتعليم و�لتدريب� ،إنها تربية –قق �مل�ساحلة

�حلقة بني �لعمل و�لنفعالت .وه� √òلÎبية
كما يوؤكد ليونارد ت�ستن` ` ``د �إىل �أ�س�ص �سوفية
�لن�ساين و�لروح
و�إىل مقدم` ` ``ات علم �لنف�ص إ

�لفل�سفية �ل�رشقية.
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�أهمية �لتح` ` ``رر من روت` ` ``ني �لتفكري و�لعمل

� :á«fÉãdG áª¡ŸGلعمل على “كني �لطالب

من تطوي` ` ``ر �إمكانيات` ` ``¬ �لد�خلي` ` ``ة وتن¶يم

طاقات` ` ``¬ �لروحية باŒا√ بن` ` ``اء معنى جديد
لروح �مل�سوؤولي` ` ``ة �لكوني` ` ``ة ،وتكوين �ملعرفة
�حلد�سية �لتي ت�سمى غالباً باحلكمة .يجب
على �لطالب هنا �أن يتعلم كيف ين¶م حيات¬
و�لبد�´،
على �أ�سا�ص �ملباد Çمثل� :مل�ساركة إ

و�ملحب` ` ``ة ،و�لتع` ` ``اون ،و�لك` ` ``رم ،و�لنفت` ` ``اح.
وبالت` ` ``ايل فاإن` ` ``¬ يف كل � ألح` ` ``و�ل يجب على
�لطالب نف�س¬ �أن ين¶م عملية تعلم¬ وفعالية
تربيت¬.

و�لتاأمل يف نهاية �ملطا ±يقود �إىل �إلغاء
�لخت` ` ``ال ±و�لتناق�ص .وه` ` ``� √òملرحلة من
�لتكامل و�لتفاعل توؤدي �إىل حالة من �لتحرر
من ﬂتلف �أ�سكال �لتناق�سات �لتي يعي�سها
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�ملرء يف حيات¬ �ليومية �أو يف د�خل¬ وهنا يف

فالن�سان
وحدة ل Áك` ` ``ن �لف�سم بينهم` ` ``ا .إ

و�ل�òت وتنتهي حال` ` ``ة �لن�سطار يف �لتفكري

بنية ه� �òلكون.

ه� √òحلالة تغيب ه� √òملفارقة بني �ملو�سو´
و�لعقل.

�لن�سان
فالÎبية �ملثالية تهد� ±إىل –رير إ

من �لتم ¥õو�لتناق�ص و�ل�رش�´ ،وهي �حلالة
�لن�سان و�لع` ` ``ا ⁄وذل∂ من
�لتي توج` ` ``د بني إ
�لن�ساين .وهنا
�أج` ` ``ل –قيق وحدة �لكائ` ` ``ن إ
يج` ` ``ب علينا �أل نن�سى �أن ه` ` ``� √òلتناق�سات
و�لن�سطار�ت توجد يف �أ�سل �جلهل و�ملر�ص
و�لقلق.

فالÎبية يج` ` ``ب �أن تك` ` ``ون �إن�سانية ه�ò
مايوؤكد√ ليون` ` ``ارد يف فل�سفت¬ �لÎبوية ه.√ò
�لÎبية يجب �أن تكون حمررة )عامل –رير(
�لن�سان خ` ` ``ار êتناق�سات¬ �جلوهرية.
يدف™ إ

تربية م�سبعة بالطاقة و�لفرح و�لن�سوة وهي
تربية توؤدي يف نهاية �ملطا� ±إىل ولدة كائن
�إن�ساين جديد يف د�خل كل فرد و�إن�سان و�إىل
بناء عالقات �إن�سانية جديدة ذ�ت طاب™ كوين
م™ �لعا.⁄

á°UÓN

�لن�سانية �ملختلفة �لتي
توؤكد �لن¶ريات إ

�سطره` ` ``ا رو�د ع�رش �لتنوي` ` ``ر و�لنه�سة ويف
�لع�` ` ``رش �حلدي åجميعها عل` ` ``ى �أهمية ردم
�لن�س` ` ``ان و�لعا ،⁄وذل∂
�له` ` ``وة �لفا�سلة بني إ
و�لن�سان  -ي�سكالن
ألنهم` ` ``ا  -كالهما �لعا ⁄إ
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ي�سكل قطبا وجودي` ` ``ا للعا ⁄وجõء�ً حيوياً يف

�لن�سان و�لعا⁄
وهنا ف ` ` `اإن �لعالقة ب` ` ``ني إ
تاأخ òبعدين �أ�سا�سيني:

يتمث` ` ``ل � ألول يف �أن¬ ل وج` ` ``ود حلقيقة
خار êنط` ` ``ا� ¥لعا ،⁄ول توج` ` ``د حقيقة �أبد�ً
�لن�سان كي يرى كري�سنامورتي،
م�ستقلة عن إ
لالن�س` ` ``ان يف د�ئرة
ول �أهمي` ` ``ة هنا �س` ` ``وى إ
عالقات¬ م™ � Bلخر �ملطلق ،فالعا ⁄لي�ص �سوى

نحن كما يقول باريري.

)(11

ويتمث` ` ``ل �لبع` ` ``د �لث` ` ``اين يف �لعالقة م™

�لروحي و�ل�سويف ،وه �òيعني حد�ص �لوحدة
�لتي توجد يف �أعم` ` ``ا� ¥لروحانية .فالوعي

�لكوين يوجد يف �أعم` ` ``ا� ¥لتجربة ،وه �òما
يطلق علي¬ �أحياناً �ل�òتانية �ÿال�سة وذل∂
عندم` ` ``ا تنف�سل ه� √òلتجرب` ` ``ة عن �ل�سمات
�لفردية للوعي .فا ألنا يف ه� √òحلالة يختفي
يف غم` ` ``ر �لتجربة �لكلي` ` ``ة ويف د�ئرة عالقة
�لن�سان بالعا .⁄وبالتايل فاإن �سمو � ألنا يكمن
إ

يف �ملعرفة �ل�òتانية �لروحية.

�لن�سانية ت�سع` ` ``ى �إىل –رير
فالÎبي` ` ``ة إ
�لن�س` ` ``ان من حالة �لن�سط` ` ``ار بني �ملو�سو´
إ
�لن�سان و�لعا ،⁄وذل∂ من �أجل
و�ل�òت ،بني إ

–قيق �لوح` ` ``دة �إنها ت�سمل عمليات متعددة
�ل�سغاء� ،حلد�ص� ،حلب ،و�لنفعال
�أهمها :إ
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وموهب` ` ``ة �ل` ` ``�òت و�لطاق` ` ``ة �لروحية ،ه√ò
�لن�سان �إىل حالة من �لن�سوة
جميعها تق` ` ``ود إ

و�لف` ` ``رح و�إىل �سع` ` ``ادة �إن�ساني` ` ``ة كونية كÈى

كما يعلن ليوناردو و�ت�` ` ``ص .فالن�سوة و�حلب
و�لتوجد و�لتوحد هي �سمات �أ�سلية ور�ئعة
�لن�سان �أن يتõود من �لعطاء�ت
للحياة وعلى إ
�ÿالقة له� √òحلياة يف م�سار ‰ائ¬ وحركت¬

�لوجودية.

من ين¶ر �لي` ` ``وم �إىل موؤ�س�ساتنا �لÎبوية
�لعربية ي�ساب ب�سدم` ` ``ة عنيفة ملا �Bلت �إلي¬
من ت�س` ` ``د´ و�نهيار .وتكون ه` ` ``� √òل�سدمة
على �أ�سدها عندما يقارن بني �أو�سا´ �لÎبية

يف �لع�` ` ``رش �لو�سي` ` ``ط �لغربي �ل` ` ``òي عر±

ون�سيت¬
�ملرحلتني تتمث` ` ``ل يف �سكلية �لتعليم q

�لن�ساين يف ﬂتلف �مل¶اهر
وغياب �لبع` ` ``د إ
�لÎبوية يف �لÎبي` ` ``ة � أل�رشية كما هو �حلال

يف �لÎبي` ` ``ة �ملوؤ�س�ساتي` ` ``ة .فا ألجيال �لعربية
تعي�ص �أك Ìحالت �لغ` ` ``�Îب �لÎبوي �لتي

تتمث` ` ``ل يف �إ�سقاط مطال` ` ``ب �لروح و�جلوهر
و�لبد�عية.
�لن�ساين باأبع` ` ``اد√ � ألخالقي` ` ``ة إ
إ
و�ل�سوؤ�ل �ل` ` ``òي يطرح نف�س¬ �ليوم ماذ� بقي
�لن�سان �لعربي كجوهر �إن�ساين؟ �أين هي
من إ
لالن�سان
�لنõعة إ
�لن�سانية �لتي Áكن �أن تعيد إ
�لعربي �ملقهور بع�سا من �إن�سانيت¬ �ملهدورة؟
�أل�سنا �ليوم بحاجة �إىل ومي�ص �إن�ساين جديد
يبدد �ل¶الم �لòي تفر�س¬ � ألن¶مة �لÎبوية
�لعربية على �لقلوب و�لعقول؟ �أ�سÄلة و�أ�سÄلة

بع�` ` ``رش �ل¶الم وبني �لÎبي` ` ``ة �لتي ت�سود يف
ﬂتلف �ملوؤ�س�س` ` ``ات �لÎبوية �لعربية �لقائمة
�ليوم .فاأو�سا´ �لتعلي` ` ``م لدينا �ليوم �سديدة

�لن�سانية ويف �سوء
و�لثقايف يف �سوء �لنõعة إ

�لع�رش �لو�سيط .وهنا∑ عو�مل م�سÎكة بني

�لعا� ⁄إىل قمم ح�سارية �ساﬂة؟

�لت�ساب` ` ``¬ م` ` ``™ �أو�س` ` ``ا´ �لتعلي` ` ``م و�لÎبية يف

كثرية Áكن لنا �أن نطرحها يف و�قعنا �لÎبوي
غريها م` ` ``ن �حلركات �لفكري` ` ``ة �لتي دفعت
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