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أن فينا ميول إلخراج بعض 
والقبول , البشر من بشريتهم 

بأنهم ذوي قدرات تستحق 
منا اإلقتراب منهم بأسلوب 
 آخر 
 
عندما تصفحت األريكة 

" جذبتني كلمة , الزيعورية 
خصوصا في , " القدسنة

التي , المواضيع الفلسفية 
ها األستاذ زيعور عن تناول

األعالم الذين تتردد أسماؤهم 
 في مسيرتنا الحضارية

 
األلهنة ميل بشري عارم متأصل 
في األعماق منذ البدايات 

فحضارات , األولية للحياة 
وادي الرافدين والنيل فيها 
الكثير من الشواهد واألدلة 
 على هذا السلوك

 
في هذا التفاعل واإلقتراب 

داعي توجه للتدمير اإلب
والتقليل , واإلقتداري لألجيال 

من قيمتها ودورها وإرادتها 
وبناء , في صناعة الحياة 

المستقبل المطعم بعطاءاتها 
ومستجدات ما فيها من األفكار 
 واألنوار الحضارية الطيبة

 
لكي تدمر أمة عليك أن 

وتمعن في , تألهن ماضيها 
اإلجتهاد التراكمي الداعي 

وتحويل , لتثبيط عزائم أجيالها 
أو , أمواتها إلى آلهة 

مخلوقات خارقة ال يمكنها أن 
تصل إلى مصافها أو تتحرك 
 في مداراتها وال مجاراتها

م إختيارك ت: إستدعاني رئيس القسم إلى مكتبه وقال لي, ذات يوم أثناء إقامتي في الطب النفسي 
  !!وزميلك الفالني للتدريب مع الدكتور فالن

فأنا , كنت أحسبه من األموات : فقلت له, فسألني عن سر إستغرابي , فحدقت بوجهه مستغربا 
  .أقرأ نظرياته منذ كنت طالبا في كلية الطب

  .بل أنه من األحياء وفي أتم النشاط, ضحك أستاذي وقال 

والطريق مزدحم , ألن الجو كان ماطرا , زميلي أن نذهب بسيارته وفي اليوم المقرر للذهاب رأى 
وعندما دخلنا إلى القاعة التي سنلتقي فيها مع األستاذ صاحب , وذهبنا في صباح ذلك اليوم , فوافقت , 

ثارت ثائرة زميلي األمريكي وإستشاط غاضبا وهو يدمدم , النظرية الفالنية في العالج النفسي الذهني 
والسبب الذي دعى زميلي , ويقول هذا نرجسي يحب نفسه ويحسب هو كذا وكذا , سية بكلمات قا

  .للغضب أن ضورة كبيرة لألستاذ كانت معلقة على الجدار

الذي جعل زميلي , ووسط دهشتي إحترت في الدافع , ...أ يحسب نفسه كذا وكذا : ومضى غاضبا
وسأغادر , أنا لن أتدرب معه , بالحرف الواحد وقالها لي , يغادر القاعة ويرفض التدريب مع األستاذ 

لكنها , فأبديت رفضي ولو أن التدريب من مقررات برنامج اإلقامة اإلختيارية , فهل ستأتي معي 
  .فرصة لن تتكررال بد لي أن أغتنمها

وعندما حضر األستاذ كان متواضعا بسيطا ويتحدث بلغة علمية ذات قيمة معرفية وإدراكية متميزة 
وأحسبه من أمثال أعالم , وأنا أنظر إليه بإعجاب وتقدير غريب , يت معه أصغي وأتدرب فمض, 

  .وهو كذلك فعال, النفس المعروفين في العالم 

أال زلت مع المتأله  صاحب الصورة , وعندما إلتقيت مع زميلي بعد أيام فاجأني بسؤاله مازحا 
  !!الكبيرة 

  !!الذي رأى األستاذ ضئيال وأنا وجدته عظيما,  حينها عدت لنفسي وأخذت أقارنها بزميلي

والقبول بأنهم ذوي , وبعد تأمل وتفكر شعرت بأن فينا ميول إلخراج بعض البشر من بشريتهم 
وربما , ورحت أفسر وأبحث عن تأويل وتعليل , قدرات تستحق منا اإلقتراب منهم بأسلوب آخر 

  .شططت بعيدا في التحليل والتعليل

وقد كتبت عن , أي تحويل األشخاض إلى آلهة , " األلهنة"دثة وأنا أتأمل موضوع ومنذ تلك الحا
  .في حينها, العديد من المقاالت في الصحف العربية , بأسلوب غير مباشر , هذا الموضوع 

, خصوصا في المواضيع الفلسفية , " القدسنة" جذبتني كلمة , وعندما تصفحت األريكة الزيعورية 
  .ستاذ زيعور عن األعالم الذين تتردد أسماؤهم في مسيرتنا الحضاريةالتي تناولها األ

  .فالحياة ال تقبل التوقف والمقام,  كانوا أعالما لكنهم ليسوا رمز التمام ومسك الختام : فقلت
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النمط السلوكي التألهني هو 
الفاعل السلبي في مسيرة 
, الوجود العربي عبر العصور 
, وكأن األمة ومضة وإنطفأت 

ولن تقدر على اإلنارة 
 والبزوغ من جديد

 
أعاين ما كتبه العالمة عندما 

علي زيعور عن أعالم الفلسفة 
, العربية ومنهم إبن رشد 

أجده ال يبخس قيمتهم لكنه 
, يقرأهم بمنظار بشري 

ويمضي في رحلته التحليلية 
في مسارات حياتهم 
 وسلوكياتهم 
 
أن الذين تحولوا إلى أعالم 

هم من بين , ومنارات معرفية 
ن ظهرانيتنا ولم يهبطوا إلينا م

وهذا يعني أن , كوكب آخر 
أي واحد منا يمكنه أن يكون 
 مثلهم أو يتفوق عليهم

 
أن إبن رشد شخص يميل إلى 

وهي صفة قد يحببها , التواضع 
لكنها من , البعض أو ينكرها 

السلوكيات المتعارف عليها 
وخصوصا عن , في مجتمعاتنا 

, الذين إكتسبوا المعرفة 
وإنكشفت لهم خزائن العلم 

ات اإلدراك وتنعموا وفضاء
 بشمس اليقين

 
المتواضعون كالجواهر التي 
ترصع لوحة الوجود البشري 
 .في الحياة

 
أن البشر مهما إرتقى وأعطى 
, فأنه محكوم ببشريته 

ومرهون بإرادة التراب 
والتي تجذبه , الفاعلة فيه 

 إليها شاء أم أبى
 
يتحول البشر المألهن إلى 
صيرورات خرافية 

تكنز , اوية وموضوعات سم

فحضارات وادي , واأللهنة ميل بشري عارم متأصل في األعماق منذ البدايات األولية للحياة 
  .الكثير من الشواهد واألدلة على هذا السلوك الرافدين والنيل فيها

جعلتني أبحث عما هو , وهذه الفكرة التي قدحها في خاطري زميلي الغاضب على عالّمة متميز 
ما كانت تمشي على التراب , بشري في جميع الذين تم تقديمهم لألجيال على أنهم موجودات خارقة 

وإنما تحقق التزويق الخيالي والتصوير , ائر البشر وال تأكل وال تشرب وتعمل وتفعل مثلما يفعل س
  .الخرافي والخوارقي الذي جعلنا نقف إزاءهم وكأنهم ال يمكن الوصول إليهم أو تجاوزهم

والتقليل من قيمتها , وفي هذا التفاعل واإلقتراب توجه للتدمير اإلبداعي واإلقتداري لألجيال 
وبناء المستقبل المطعم بعطاءاتها ومستجدات ما فيها من األفكار , ودورها وإرادتها في صناعة الحياة 

  .واألنوار الحضارية الطيبة

واإلمعان , ة والدونية والخنوع لآلخر وترسيخ التبعي, نهج يريد السحق واإلبادة الحضارية 
  .باإلنبهارية والتوطن في العجز القنوط األبيد

وتمعن في اإلجتهاد التراكمي الداعي لتثبيط عزائم أجيالها , فلكي تدمر أمة عليك أن تألهن ماضيها 
 أو مخلوقات خارقة ال يمكنها أن تصل إلى مصافها أو تتحرك في, وتحويل أمواتها إلى آلهة , 

  .مداراتها وال مجاراتها

وكأن , وهذا النمط السلوكي التألهني هو الفاعل السلبي في مسيرة الوجود العربي عبر العصور 
  .ولن تقدر على اإلنارة والبزوغ من جديد, األمة ومضة وإنطفأت 

ود ولكن المقص, وال أقصد بفكرة األلهنة التقليل من قيمة ودور األعالم في الحضارة اإلنسانية 
ونحن أحفادهم ومثلهم يمكننا أن نكون ونتكون وفقا لمقتضيات عصرنا الذي , أنهم بشر كانوا وتكونوا 

  .نحيا فيه

أجده ال , وعندما أعاين ما كتبه العالمة علي زيعور عن أعالم الفلسفة العربية ومنهم إبن رشد 
في مسارات حياتهم  ويمضي في رحلته التحليلية, يبخس قيمتهم لكنه يقرأهم بمنظار بشري 

وينسبها عالّمتنا إلى فضيلة نكران , فإبن رشد يبدو رث الثياب كغيره من عامة الناس , وسلوكياتهم 
فكم من الماليين الذين , وأجدها دليل أكيد وواضح على كينوته البشرية , الذات والتماهي بالجماعة 

  .يظهرون بمالبس رثة وهم ليسوا بإبن رشد لكنه واحد منهم

ونجد العديد , في تحليله يبدو إبن رشد إنسان إنطوائي منكفيئ على ذاته وال يعنيه رأي الناس فيه و
وهذا برهان , ويتميزون بما كان يتصف به إبن رشد , من أمثاله في الحياة وينتشرون في المجتمع 

هبطوا إلينا من هم من بين ظهرانيتنا ولم ي, آخر على أن الذين تحولوا إلى أعالم ومنارات معرفية 
  .وهذا يعني أن أي واحد منا يمكنه أن يكون مثلهم أو يتفوق عليهم, كوكب آخر 

لكنها من , وهي صفة قد يحببها البعض أو ينكرها , كما أن إبن رشد شخص يميل إلى التواضع 
وإنكشفت لهم , وخصوصا عن الذين إكتسبوا المعرفة , السلوكيات المتعارف عليها في مجتمعاتنا 

  .خزائن العلم وفضاءات اإلدراك وتنعموا بشمس اليقين

  .والمتواضعون كالجواهر التي ترصع لوحة الوجود البشري في الحياة

كغيره من البشر الذي , ومن جانب آخر يبدو إبن رشد شخصية حذرة خجولة هلعة ومرتبكة 
  .ويعاصر زمانا كزمانه وقد برز فيه وإشتهر, يعاني ما يعانية 

وهذا يؤكد , مما يشير إلى نرجسيته , كون حادا وصلبا وغير مرن في تفاعالته مع غيره كما أنه ي



 3

, طاقات وقدرات إعجازية 
ويكون ذلك المخلوق هو 

وهو الذي وعى , الذي رأى 
بل , وهو الذي عرف , 

 .وأكبر من ذلك وأعظم
 

ال أن " نبشرِنْ"علينا أن 
"ألْهِنالرموز والشخصيات " ن

, واألعالم في ماضينا وحاضرنا 
لكي نكون وننطلق من 
المحطات التي إجتهدوا 

تأهيلها لصناعة بتشيدها و
 الحياة اإلنسانية األرقى

 
بين األلهنة والبشرنة مسافات 

تزدحم باإلنجازات , شاسعة 
الحضارية واإلنكسارات 

وتلك حقيقة , الفقدانية 
الفوارق ما بين أمة متأخرة 

  !!وأمة متقدمة

  .ضعف األنا اإلجتماعية بالمقارنة باألنا الفكرية

ومرهون بإرادة التراب الفاعلة , ووفقا لهذا فأن البشر مهما إرتقى وأعطى فأنه محكوم ببشريته 
  .والتي تجذبه إليها شاء أم أبى, فيه 

ينحرف , بشر وبدوافع الخوف والهلع من سطوة هذه اإلرادة الفنائية المتسيدة على األحياء لكن ال
للتأكيد على وجود المخلوقات التي من دم , ونوازعه البقائية وميوله السرمدية , بتصوراته ومتخيالته 

البشر المألهن فيتحول , فيضفي عليها مواصفات ذات طبيعة ديمومية , لكنها ال تنتمي للتراب , ولحم 
ويكون ذلك المخلوق , تكنز طاقات وقدرات إعجازية , إلى صيرورات خرافية وموضوعات سماوية 

  .بل وأكبر من ذلك وأعظم, وهو الذي عرف , وهو الذي وعى , هو الذي رأى 

يساهم بصياغة مناهج التداعيات والتفاعالت التناحرية , وهذا الميل المدفون في أعماق النفوس 
التي تألهن فردا منها وتذعن إلرادته الترابية , قراضية المحتدمة ما بين المخلوقات البشرية واإلن

التي تجيز للبشر المكهرب بها أن يفعل ما يروق له من المآثم والخطايا , " التقدسن"المنورة بطاقات 
  .والجرائم البشعة بحق الوجود بأسره

الرموز والشخصيات واألعالم في ماضينا وحاضرنا " نُألْهِن"ال أن " نُبشْرِن"ومن هنا فأن علينا أن 
  .لكي نكون وننطلق من المحطات التي إجتهدوا بتشيدها وتأهيلها لصناعة الحياة اإلنسانية األرقى, 

, تزدحم باإلنجازات الحضارية واإلنكسارات الفقدانية , وبين األلهنة والبشرنة مسافات شاسعة 
 !!ين أمة متأخرة وأمة متقدمةوتلك حقيقة الفوارق ما ب
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