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مقدمة املركز

القديم  للكالم  امتداد  هو  هل  اجلديد:  الكالم  علم  تعريف  يف  اآلراء   اختلفت 
القديم  الكالم  عن  جذريًا  خمتلف  اّنه  أم  ومستحدثة،  جديدة  كالمية  مسائل  ليكون 
يف املنهج واملسائل والبنى، وإن اشرتك معه يف اهلدف، عدا ما يراه البعض من اّن هذا 
املصطلح وليد العامل الرشقي الذي أدهشته صدمة احلضارة الغربية بام فيها من معارف 
جديدة وتقنيات حديثة أّثرت عىل نمط احلياة والفكر، وإاّل فالغرب ال يوجد فيه كالم 

جديد أو قديم.

مع قطع النظر عن اخلوض يف تفاصيل املوضوع وتأييد هذا أو ذاك، باتت رضورة 
االهتامم بمسائل علم الكالم اجلديدة حتمية ملا هلا من رواج وإقبال واسع يف الوسط 
العلمي اجلامعي وطبقة املثقفني، مما أّدى اىل إرفاد املكتبة االسالمية بعرشات الكتب 

والدراسات اجلاّدة يف هذا املضامر. 

الشيخ  سامحة  املعارص(  االسالمي  )الكالم  الكتاب  هذا  مؤّلف  حاول  وقد 
مزج  حيث  مبتكرة،  بطريقة  العلم  هذا  أغوار  سرب  خرسوبناه،  عبداحلسني  الدكتور 
باقة عطرة جتمع بني  له يف  تلو اآلخر ومكماًل  الواحد  القديم واجلديد، وجعل  بني 

األصالة واملعارصة.

وقد أخذ املركز االسالمي للدراسات االسرتاتيجية – املهتم برسم االسرتاتيجيات 
الدينية واملعرفية – عىل عاتقه االهتامم بمسائل العقيدة وعلم الكالم بشّقيه: القديم 
واجلديد، ملا له من دور حموري يف سعادة االنسان الدنيوية واألُخروية، سيام ونحن 

نعيش الثورة املعلوماتية وما أنتجته من )عوملة الشبهات(.
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العربية  للمكتبة  ورفدًا  للفائدة  تعمياًم  الكتاب  هذا  برتمجة  قمنا  املنطق  هذا  من 
القّراء  إىل  الكتاب  هذا  نقدم  إذ  ونحن  العقيدة،  عن  الدفاع  يف  اجلادة  بالدراسات 
وكذلك  ترمجته،  عىل  وافق  حيث  الفاضل  ملؤلفه  واالمتنان  بالشكر  نتقّدم  الكرام، 
املرتجم الفاضل سامحة الشيخ حممد حسني الواسطي حيث أجاد يف عمله، وكذلك 
الكعبي،  الفاضل حممد جمتبى اجلعفري، واالستاذ أسعد  الرتمجة األخ  أعانه يف  من 
حيث ترجم قسم املعاد، علاًم بأّننا مل نرتجم ما أورده املؤلف الفاضل حول احلضارة 
تطبع  أن  بأمل  فنية،  ملالحظات  الكتاب(  من  السادس  الباب  )وهو  االسالمية 

مستقلة الحقًا. 

ونحن إذ نثّمن هذه اجلهود، نتمنّى للمؤلف دوام التوفيق ومتابعة األمر واملثابرة 
السهو  البرش من  ما يعرتي  اّنه جهد برشي يعرتيه  نعتقد  العقيدة، كام  الدفاع عن  يف 

واخلطأ والنسيان، والعصمة هلل وحده وملن اصطفاه. 

وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين. 

النجف االرشف

مدير املركز

ذو القعدة الحرام 1440 هـ

*  *  *





تصدير

اهتاممي،  من  حّيزًا  سنوات  لعّدة  املعارص«  اإلسالمّي  »الكالم  فصول  شغلت 
التقليدّية واجلديدة يف  الكالمّية  األبحاث  ـ جلمع شتات  ما  يومًا  ـ  أوّفق  أن  ومتنّيُت 
الكالم  علم  أساتذة  ـ  ولألسف  ـ  اعتاد  لقد  منطقّي.  وترتيب  بنسق  واحد،  كتاب 
يف اجلامعات واحلوزات العلمّية وغريها عىل الفصل يف حمارضاهتم بني ماّدٍة تتناول 
تستعرض  أخرى  وماّدة  مثاًل،  املراد«  »كشف  كتاب  يف  كام  التقليدّي  الكالم  قضايا 
املاّدتني يف وحدات دراسّية مستقّلة، دون  س كّل من  فُتدرَّ »الكالم اجلديد«،  قضايا 

أّي حلقة وصل بينهام. 

اإلهلّيات  مسائل  تدّفق  يؤّدي  أن  ينبغي  أال  نتساءل:  أن  هو  هنا  املهّم  واهلاجس 
الفكر  حتريك  إىل  اإلسالمّي  العامل  عىل  اجلديد«  »الكالم  ب  املساّمة  احلديثة  الغربّية 
هبذه  مطّعمًة  التقليدّية  مسائله  فيها  تنتظم  هيكلة،  إعادة  نحو  اإلسالمّي  الكالمّي 
األبحاث اجلديدة، ضمن نظام متناغم وموّحد؟! أمل تكن الشبهات واملسائل الكالمّية 
الرشق والغرب؟! هل  وَتِرده من أقىص  قدياًم،  العامل اإلسالمّي  َترْتى عىل  التقليدّية 
انبثقت شبهات الثنوّية، واجلربّية، وغريها، يف عاملنا اإلسالمّي من تلقاء نفسها؟ أم أهنا 
وليدة االحتكاك الفكرّي بني املسلمني وغريهم من الديانات األخرى؟! ال شّك يف 
أّن عالقات املسلمني األوائل مع أبناء الديانات األخرى ـ كاهلندوسّية، والزرادشتّية، 
العامل  الكالمّية يف  ـ قد أفضت إىل دخول عدد من األبحاث  والنرصانّية، واليهودّية 
اإلسالمّي، األمر الذي اضطّر املتكّلمني املسلمني ـ يف كّل عرص ـ إىل بلورة مباحث 
هذا العلم ضمن هيكلّية حديثة، تضع القضايا القديمة إىل جانب القضايا املستحدثة 
ضمن نظام معريّف جديد. وهذا هو الذي أّدى إىل تنّوع املنهج املّتبع يف أّمهات املصادر 
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الكالمّية القديمة؛ مثل: »أوائل املقاالت« للشيخ املفيد )413ه(، و»الذخرية يف علم 
)460ه(،  الطويّس   للشيخ  األصول«  و»متهيد  )436ه(،  املرتىض  للسّيد  الكالم« 
للمحّقق  العقائد«  و»جتريد  )447ه(،  احللبّي  الصالح  أليب  املعارف«  و»تقريب 

الطويّس )672ه(.

وليس احلال يف عرصنا يشّط عن هذا؛ فقد أّدى ورود املسائل الكالمّية املستحدثة 
إىل والدة مناخ جديد، يستدعي منّا التفكري يف حّل ناجع، ونظام كالمّي عرصّي، جيمع 
بني دّفتيه القضايا التقليدّية واجلديدة معًا. وتتأّكد رضورة ذلك بمالحظة ما يطرأ عىل 
علم الكالم من مسائل، من خالل ما نشهده من تطّور العلوم واملعارف التي تؤّدي 
ـ بدورها ـ إىل توسيع دائرة الكالم نفسه، وما يقابله من تأثري الكالم عىل نمّو العلوم 
األخرى. إّننا اليوم، ويف ظّل البلوغ العلمّي الذي أحدثه الشيعة اليوم يف املجتمع، وما 
نشهده يف عرصنا من االهتامم بتطوير العلوم التجريبّية واإلنسانّية بمناحيها الدينّية، 
مطالبون ببذل مزيد من االهتامم والعناية بتطوير علم الكالم، خاّصة ملا يتحىّل به هذا 

العلم من دور تنظريّي وتأسييّس لسائر العلوم. 

وال خيفى أّن هذه النقلة النوعّية يف العلوم ال تتأّتى إالّ من خالل التعريف بالرتاث 
اإليامن  ترسيخ  أجل  من  واإلنسانّية،  التجريبّية  العلوم  جماالت  شّتى  يف  اإلسالمّي 
للعلوم  الفكرّية  واألنامط  النامذج  ونقد  العلمّية،  الشجاعة  بروح  والتحّل  بالذات، 
الغربّية، مستعينني بذلك، وبالنامذج الفكرّية الغربّية املوافقة، ومن خالل االعتامد عىل 
األسس الفلسفّية والكالمّية، والرؤية الكونّية اإلسالمّية. وال شّك يف أّن كشف نامذج 
العلوم من صميم احلضارة اإلسالمّية املتقّدمة، وتدوين فلسفات للعلوم اإلسالمّية، 
بالغ  هلا  العلوم،  شّتى  أسلمة  نامذج  عرض  وكذا  اإلسالمّية،  لألنثروبولوجيا  ونظام 

التأثري عىل هذه الطفرة العلمّية.

أبحاث  املعارص«، وهو حصيلة  وهذا هو ما يستهدفه كتاب »الكالم اإلسالمّي 
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كاتب هذه السطور، وكذا تدريسه وتأليفه يف السنوات األخرية، حيث يرى أّنه يلّبي 
قدياًم  األصيلة  املصادر  من  اإلفادة  الكتاب  هذا  يف  حاولُت  لقد  املعارصة.  احلاجة 
شاكلة  ضمن  واجلديدة  القديمة  الكالمّية  األبحاث  تقديم  إىل  وسعيُت  وحديثًا، 
منطقّية تعّرضُت لرشحها يف الباب األّول، جميبًا عىل أحدث الشبهات يف هذا الصدد.

اجلامعات  بطلبة  املخّصصة  العلمّية  احلوزة  يف  الكتاب  هذا  بتدريس  قمُت  وقد 
)حوزة الشهيد هبشتي بطهران(. وهلذا، أرى لزامًا عّل أن أتقّدم بأسمى آيات الشكر 
إىل مجيع الطلبة الذين شاركوين البحث، وإىل كاّفة من أعانني يف تدوين هذا الكتاب، 
وباألخّص إىل األخ الطالب حمّمد يوسفي الذي جتّشم عناء تنسيق الكتاب، وزوجتي 

الفاضلة التي توّلت مراجعته وتدقيقه وتصحيحه.

عبد احلسني ُخرسوپناه

أستاذ احلوزة العلمّية 

وأستاذ مشارك يف معهد الثقافة والفكر اإلسالمّي

25 ذي القعدة 1432ه
املوافق لذكرى استشهاد اإلمام الصادق 7

*  *  *





الباب األول 

مبادئ 
علم الكالم

ـ ماهّية علم الكالم اإلسالمّي

ـ معقولّية القضايا الدينّية وقابلّيتها لإلثبات



1. ماهّية علم الكالم اإلسالمّي

»علم  بعنوان  ارتباط  أّول  عند  ـ  العلم  له هبذا  معرفة  ممّن ال  للبعض  يرتاءى  قد 
الكالم« ـ أّن املقصود من »الكالم« هنا: »التحّدث«، و»احلوار«، وأّن »علم الكالم« 
هو العلم الذي يتناول تعليم »إلقاء الكلامت«، وفّن »اخلطابة«! واحلقيقة أّن هذا العلم 
ال يمّت إىل يشء من ذلك بأّي صلة، رغم أّنه يستفيد من »اخلطابة« لتحقيق أهدافه. 
موضوعه،  ومعرفة  الكالم،  لعلم  دقيق  تعريف  عىل  الوقوف  أمّهّية  تتجىّل  هنا،  من 
النهج  عىل  تدّلنا  طريق  خارطة  بمثابة  هو  والذي  ومسائله،  وأهدافه،  ومنهجه، 
الصحيح، وتقودنا نحو اهلدف. وعليه: فإّن البحث عن ماهّية علم الكالم مقّدم عىل 

سائر األبحاث األخرى.

الدينّية«،  »الدراسات  جمموعة  ضمن  اإلسالمّي«  الكالم  »علم  تصنيف  يمكن 
وهو حقل معريّف حظي باهتامم شديد يف تاريخ معرفة األديان. لقد اشتغل املتكّلمونـ  
عىل مدى العصورـ  يف إثبات العقائد الدينّية، والرّد عىل شبهات املخالفني واملعاندين، 
حّتى سّمي هذا العلم ب »الفقه األكرب« نظرًا لعلّو مكانته، كام عمد الكثري من الفقهاء إىل 
بيان املعارف العقائدّية، وتأليف الكتب للدفاع عنها، بالتزامن مع اشتغاهلم ببحوث 

الفقه واألصول.

1/1. التعريف بالدراسات الدينّية ومجاالتها:

التي  املتنّوعة  العلمّية  الفروع  من  عدد  عىل  الدينّية«  »الدراسات  حقل  يشتمل 
األديان  أّن  وبمالحظة  الدين.  من  متعّددة  وجماالت  أبعادًا  خمتلفة  بمناهج  تدرس 
وحقوقّية  وفقهّية  عقائدّية  جوانب  عىل  تنطوي  ـ  اإلسالم  رأسها  وعىل  ـ  الساموّية 
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املنضوية  العلوم  تصنيف  يمكن  ذلك،  إىل  وما  وسياسّية  وتربوّية  واجتامعّية  وفردّية 
حتت مسّمى الدراسات الدينّية ضمن تصنيفات متنّوعة. فعىل أساس أصول التدّين، 
الدينّية  الدراسات  أبحاث  تنشعب  املقارنة،  واألبحاث  وماهّيته،  وأثره،  ومضامينه، 

إىل مخسة فروع:

1. األسس الدينّية يف فلسفة الدين.

2. املضامني الدينّية يف علم الكالم وعلم الفقه وعلم األخالق.

واألنثروبولوجيا  األديان،  نفس  وعلم  الدينّي،  االجتامع  علم  يف  الدين  أثر   .3
الدينّية )علم اإلنسان(، وامليثولوجيا الدينّية )علم األساطري(.

4. حقيقة الدين والتدّين يف فينومينولوجيا الدين )علم الظواهر(.

5. األبحاث املقارنة يف علم األديان املقارن، وتاريخ األديان.

هذا، وتبحث بعض أفرع الدراسات الدينّية )مثل: فلسفة الدين، وعلم الكالم( 
صدق القضايا أو كذهبا، فيام يكتفي البعض اآلخر منها )مثل: تاريخ األديان، وعلم 
األديان املقارن، وفينومينولوجيا الدين، وعلم االجتامع الدينّي، وعلم نفس األديان( 

عىل وصفها، دون االهتامم بصدق القضايا الدينّية أو كذهبا]]].

2/1. تعاريف علم الكالم اإلسالمّي:

بعد أن تبنّي تعريف »الدراسات الدينّية«، واألفرع املعرفّية التي تناولتها، نتوّجه 
لقد  الدراسات.  هذه  فروع  أحد  باعتباره  اإلسالمّي  الكالم  علم  تعريف  إىل  اآلن 
تطّرق عدد من العلامء املسلمني إىل تعريف هذا العلم بعبارات شّتى؛ نشري إىل بعض 

منها فيام يل:

]1[ - لالستزادة راجع: الكالم الجديد يف مسرية األفكار ]بالفارسيّة: كالم جديد در گذر انديشه ها[، إعداد: عىل 

اوجبي، مقالة: »فلسفة الدين وعلم الكالم الجديد«، ملحّمدرضا كاشفي، ص 258-256.
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قال الفارايّب )339ه( يف تعريف علم الكالم:

»صناعة الكالم ملكة يقتدر هبا اإلنسان عىل نرصة اآلراء واألفعال املحدودة التي 
رّصح هبا واضع امللة، وتزييف ما خالفها باألقاويل«]]].

وقال صاحب »املواقف« القايض عضدالدين اإلجيّي )756ه(: 

»علم ُيقتدر معه عىل إثبات العقائد الدينّية، بإيراد احلجج، ودفع الشبه«]]].

وأشار سعد الدين التفتازايّن )793ه( يف تعريفه هلذا العلم بالقول: 

»الكالم هو: العلم بالعقائد الدينّية عن األدّلة اليقينّية«]]].

وأورد عبدالرمحن بن خلدون )808ه( قوله: 

»هو علم يتضّمن احلجاج عن العقائد اإليامنّية، باألدّلة العقلّية، والرّد عىل املبتدعة 
املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنّة. ورّس هذه العقائد اإليامنّية 

هو التوحيد«]]].

وقال املحّقق الالهيجّي ـ بعد إشكاله عىل تعاريف غريه من املتكّلمني ـ : 

»الكالم صناعة ُيقتدر هبا عىل إثبات العقائد«]]].

أّما التعريف املختار ـ وهو التعريف الشامُل املالِحُظ لألهداف، ومهاّم املتكّلمني 
ومنهج علم الكالم ـ فيمكن أن ُيقال فيه: 

]1[ - إحصاء العلوم، الفارايّب، ص 114.

]2[ - رشح املواقف، اإليجّي، ج 1 ص 24؛ وراجع أيضاً: شوارق اإللهام، عبدالرزاق الالهيجّي، ج1 ص 3.

]3[ - رشح املقاصد، التفتازايّن، ج 1، ص 163.

]4[ - مقّدمة ابن خلدون، ص 458.

]5[ - شوارق اإللهام، الالهيجّي، ج1، ص5.
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هو: علم وفّن ينتمي للدراسات الدينّية، ُتستنبط وُتنظَّم وُتبنيَّ به املعارف واملفاهيم 
تلك  إثبات  به عىل  وُيستدّل  بالنصوص اإلسالمّية،  االستعانة  العقائدّية، من خالل 
املعارف وتربيرها، باّتباع خمتلف املناهج واملقاربات الدينّية وغري الدينّية، وُيَرّد به عىل 

ُشُبهات املخالفني ومناقشاهتم العقائدّية.

وكام هو مالحظ، فإّن هذا التعريف مل ُيرِش إىل »موضوع العلم«؛ ألّن علم الكالم 
ال موضوع له]]]، ويف املقابل: رّكز التعريف عىل غاية علم الكالم ومنهجه. 

ونستنتج ممّا تقّدم:

أّنه علم وفّن ينطوي عىل جانب نظرّي تعليمّي،  الكالم عىل  أّوالً: ُيصنَّف علم 
وآخر تطبيقّي مهارّي، حيافظ من خالله املتكّلمون عىل سالمة عقائد العواّم واخلواّص 

من الناس، كام يسهر احلََرس ورجال الرشطة عىل أمن املجتمع. 

ثانيًا: علم الكالم فرع علمّي ينضوي حتت مظّلة الدراسات الدينّية.

ثالثًا: طبيعة قضايا هذا العلم وأبحاثه تنتمي إىل املفاهيم واملعارف العقائدّية. 

رابعًا: تتحّدد أهداف علم الكالم ومهاّم املتكّلمني فيام يل:

1. االستنباط.

2. التنظيم.

]1[ - احتدم الجدل بني من تطرّق لبيان موضوع علم الكالم بني مشّدد عىل رضورة التامس موضوع له ـ ملا يف 

ذلك من فائدة أهّمها: معرفة حقيقة ذلك العلم، واتضاح الضابطة التي عىل أساسها تتّضح حدود العلم ونطاق 

دائرته- وبني ناٍف لتلك الرضورة. وقد ارتأى البعض أّن »العلم الحقيقّي الربهايّن« هو العلم الذي ذهب مشهور 

الحكامء واملناطقة إىل رضورة اشتامله عىل موضوع، أّما »العلم االعتبارّي« فاختلفوا يف أمره، ولعلّهم يختلفون أيضاً 

يف تصنيف علم الكالم؛ هل هو حقيقّي برهايّن، أم اعتبارّي؟ وهذا كلّه، بخالف من أنكر رضورة وجود موضوع للعلم 

من األساس. وقد ارتأى املؤلف هنا أّن علم الكالم ال موضوع له؛ من باب إنكاره لرضورة وجود املوضوع للعلوم، 

كام أفادنا به رصاحًة. ]م[ 
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3. بيان املعارف واملفاهيم العقائدّية.

4. إثبات القضايا العقائدّية، وعقلنتها.

5. محاية التعاليم الدينّية، ودرء الشبهات عنها.

خامسًا: ُتستخدم يف علم الكالم شّتى املناهج الدينّية وغري الدينّية؛ مثل: املنهج 
العقّل، والنقّل، والتجريبّي، والوجدايّن، عالوًة عىل ما ُيعتمد عليه يف هذا العلم من 

مقاربات استداللّية، ووصفّية، وحتليلّية، وتفسريّية.

وتتلّخص أبرز قضايا علم الكالم ومباحثه يف البحث عن: إثبات وجود اهلل تعاىل، 
والصفات اإلهلّية، وإثبات التوحيد اإلهلّي، وقضايا تتعّلق باألفعال اإلهلّية؛ مثل: حدوث 
العامل أو ِقَدمه، وحدوث القرآن أو ِقَدمه، والقضاء والقدر العلمّيني والعينّيني هلل ُسبَحاَنُه 
األعواض  واإلضالل،  واهلداية  والرشور،  اآلالم  وبحث  واالختيار،  واجلرب  َوَتَعاىٰل، 
واآلجال واألرزاق، والعدل اإلهلّي، ورضورة إرسال الرسل، ورضورة اإلمامة واخلالفة، 
ومباحث املعاد واحلياة األخروّية، وبعض القواعد الكالمّية؛ مثل: قاعدة احلسن والقبح 

العقلّيني، وقاعدة اللطف، وقاعدة األصلح، وغريها من األبحاث األخرى]]].

3/1. ماهّية علم الكالم الجديد: 

مّرة  ـ ألّول  العلمّية اإلسالمّية  اجلديد« يف األوساط  »الكالم  اسُتخدم مصطلح 
ـ من ِقَبل الكاتب اهلندّي سّيد أمحد خان]]]؛ حيث قال يف خطاب له عام 1286ه : 

]1[ - راجع: مبادئ علم الكالم ومصادره، للمؤلّف، وهي دروس ألقاها يف مؤّسسة اإلمام الصادق7، ص 100 و101.

البعض  عّده  مسلم.  هندّي  تعليم  ورجل  سيايّس،  1898م(  )1232-1306ه/-1817  بهادر  خان  أحمد  سيّد   -  ]2[

أحد أبرز قادة حركة اإلصالح االجتامعّي والثقايّف يف الهند، ورائد التعليم الحديث للمسلمني يف هذه البالد، وذلك 

بتأسيسه الكلّيّة املحّمدية األنجلو رشقية، والتي تطّورت لتصبح جامعة عليكرة اإلسالميّة الحقاً. مل يشارك يف أحداث 

ثورة الهند ضد اإلنجليز، والتي قادها املجاهدون املسلمون. تفاهم مع الربيطانيّني، وساهم يف إنهاء حالة العداوة 

بني الطرفني. ترك عدة مؤلّفات يف مجال التاريخ واآلثار واملعارف الدينيّة. له آراء تفرّد بها، ماّم أثار حفيظة عدد 

من علامء املسلمني. ]م[ 
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»إّننا نحتاج اليوم إىل علم كالم جديد، نستعني به عىل إبطال التعاليم اجلديدة، أو 
إثبات مطابقتها ملراتب اإليامن يف اإلسالم«]]]. 

وبعد ذلك، جرى استخدام هذا املصطلح يف كتابات العامل اهلندّي شبل النعاميّن]]] 
)1332ه(، وكان العالمة الشهيد مرتىض املطّهرّي )1399ه( أّول من تطّرق يف إيران 
إىل ماهّية الكالم اجلديد، ورضورة البحث فيه]]]. واملهّم هنا أن نقف عىل املقصود من 
»الكالم اجلديد«، ومفردة »التجديد« يف هذا التعبري؛ فهل إّن صفة »اجلديد« هذه نعت 

للعلم، أم ملسائل العلم؟ 

يمكن أن ُنحيص يف املقام اثني عرش نظرّية؛ لكنّنا سنكتفي يف ما يل باستعراض 
نظرّيتني أساسّيتني منها]]]:

1/3/1. نظريّة النسخ:

عالقة  بأّي  تؤمن  ال  رؤية  عىل  القديم  للكالم  اجلديد  الكالم  نسخ  نظرّية  تبتني 

]1[ - تاريخ الفلسفة يف اإلسالم، ميان محمد رشيف ]النسخة املرتجمة إىل الفارسيّة: تاريخ فلسفه در اسالم[، ج4، 

ص 202-201.

]2[ - ِشبْيل حبيب الله بن رساج الدولة النعاميّن )1275 - 1332ه/1857 - 1914م(: عامل وشاعر هندّي مسلم، عمل يف 

جامعة عليكرة، وشارك يف تأسيس ندوة العلامء بلكنو. أبرز كتبه: علم الكالم، والسرية النبويّة، وسرية عمر بن الخطاب، 

ونقد لكتاب تاريخ التمدن اإلسالمّي، رد فيه عىل كتاب جورجي زيدان، وبعض الكتب األدبيّة، ومقاالت منّوعة. ]م[

]3[ - ال نبالغ إن وصفنا هذا الحكيم الفّذ مبحيي الكالم اإلسالمّي؛ حيث أدرك رضورة الكالم الجديد يف الدفاع عن 

كيان الفكر واإلميان الدينّي، ونبّه املفّكرين اإللهيّني إىل رسالتهم الخطرية قائالً: »طاملا أنّنا نواجه يف عرصنا شبهات 

حديثة وغري مسبوقة، وبعد ظهور بعض املؤيّدات التي ترتبط بالتقّدم العلمّي الحديث، وانعدام املرّبر املوضوعّي 

لكثري من الشبهات القدمية يف زماننا، كام فقدت كثري من املؤيّدات السابقة قيمتها، فمن هنا، يتحتّم تأسيس كالم 

جديد ...«. راجع: حول الجمهوريّة اإلسالميّة، مرتىض املطهرّي، ]النسخة الفارسيّة: پريامون جمهوري إسالمّي[ ط17، 

ص 37-38. وهذا ما دعى بعض املعارصين إىل تسمية املطهرّي مبؤّسس الكالم اإلسالمّي الجديد. راجع: املطّهرّي 

وعلم الكالم الجديد، يف ذكرى العالمة = 

=  الشهيد املطهرّي ]بالفارسيّة: يادنامه استاد شهيد مرتىض مطهري[، رضا داوري اردكاين، ج2، ص 35. وكذا: إطاللة 

ليث   ، املعارصة  اإللهيّات  عىل  ومقّدمة  هّمتي،  جديد[، هاميون  كالم  با  آشنايي  ]بالفارسيّة:  الجديد  الكالم  عىل 

وآخرون، ص40.

]4[ - راجع لالستزادة: ماهيّة الكالم الجديد ]بالفارسيّة: چيستي كالم جديد[، خرسوبناه ومهدي عبداللهي،، فصليّة 

»انديشه نوين دينّي«.
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يرى  حيث  العنوان؛  يف  اللفظّي«  »االشرتاك  غري  بالقديم  اجلديد  الكالم  جتمع 
اجلديد  الكالم  لبث  فام  بينهام،  يفصل  جوهرّيًا  اختالفًا  أّن  النظرّية  هذه  أصحاب 
بالظهور حّتى ُنسخ الكالم القديم واضمحّل. وما ذلك إال بسبب ما طرأ يف العرص 
أو  العلمّية  اجلزمّية  واهنيار  وتبّدالت،  تقّلبات  من  العاّمة  الفكرّية  البيئة  عىل  الراهن 
الفلسفّية، حّتى بات »إثبات العقائد احلّقة« الذي كان هدفًا للكالم التقليدّي ـ يومًا 
أّن الساحة  ما ـ يف ِعداد املستحيالت. ويف كلمة واحدة: يرى أصحاب هذا االجتاه 
مناهج  وتسودها  جديدة،  ومطارحات  تساؤالت  اليوم  حتكمها  املعارصة  الفكرّية 
ومبادئ ومناخات خمتلفة، تتطّلب أساليب جديدة يف احلديث عن »اهلل«، و»النبّوة«، 

و»اإلنسان«، و»املعاد«، و»الوحي«]]]. 

ولعّل أبرز ما تعاين منه هذه الرؤية: معاداهتا للموروث التقليدّي، وانبهارها بحركة 
التطّور يف الغرب، وقراءهتا اخلاّصة هبا فيام يتعّلق ب »الوحي« و»الكالم«، تأّثرًا بنظرّية 
النسبّية اجلديدة. إضافًة إىل أهّناـ  يف خضّم هذا البحر اللّجّي من اآلراء الغربّية املتالطمة 
شاليرماخر]]]  بمنهج  تؤمن  فهل  النسبّية؛  والنظرّية  املنهج  يف  انتامءها  بعد  حتّدد  مل  ـ 
أم أهنّا  تنتمي إىل مقاربة ألستون]]] )2009م(؟  أهّنا  أم  الكالم اجلديد؟  )1834م( يف 
تتوافق مع رؤى أخرى؟ فال ريب يف أّن أّيًا من هذه اآلراء واالنتامءات الفكرّية ترتك 

آثارًا بالغة األمّهّية عىل صورة »الكالم اجلديد« املزمع تعريفه.

2/3/1. نظريّة التكامل:

بالشبهات  متعّلق  نعت  »اجلديد«  صفة  أّن  إىل  النظرّية  هذه  أصحاب  ذهب 

]1[ - هرمنيوطيقا الكتاب والسّنة، محّمد مجتهد شبسرتي، ]بالفارسيّة: هرمنوتيك كتاب وسّنت[، ص 170-168.

]2[ - فريدريش شاليرماخر Friedrich Schleiermacher )1768-1834م( فيلسوف والهويّت بروتستانتّي أملايّن، 

ُعرف بتأسيسه اللبنات األوىل للهرمينوطيقا الحديثة. ترك بصامت واضحة عىل الفكر املسيحّي املعارص، وخاّصة يف 

دائرة الالهوت الربوتستانتّي. ]م[

]3[ - وليام ألستون William Alston )1921-2009م(: فيلسوف أمرييّك، يعّد من أشهر فالسفة الدين الغربيّني. له 

مساهامت مميّزة يف فلسفة اللغة، ونظريّة املعرفة، والفلسفة املسيحيّة. ]م[
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واألساليب الكالمّية، نافني االختالف اجلوهرّي املّدعى بني الكالم اجلديد والقديم، 
فالكالم اجلديد عندهم ليس إاّل نموذجًا متكاماًل للكالم القديم، واستمرارًا له. ومن 

هنا، قال بعض رّواد هذه الرؤية:

ويمكن  جوهرّي.  اختالف  بينهام  وليس  للقديم،  استمرار  اجلديد  الكالم  »علم 
أحد  هو  الشبهات  عىل  الرّد  أّن  أحدها:  ثالثة؛  أمور  عند  الكالم  يف  التجديد  رصد 
فال  كذلك.  يتجّدد  فالكالم  متجّددة،  الشبهات  أّن  وطاملا  الكالم،  علم  مهاّم  أهّم 
الدوام؛  القديمة عىل  باألساليب واألسلحة  الشبهات  بإمكان جماهبة  االعتقاد  ينبغي 
فإّننا بحاجة ـ أحيانًا ـ إىل أسلحة جديدة. ومن هنا، حيتاج املتكّلم إىل معرفة املسائل 
مثلام  اجلديدة،  املعارف  عرب  وينمو  يتغّذى  الكالم  علم  أّن  يّتضح  وبالتايل:  احلديثة. 

ينمو باملسائل اجلديدة كذلك«]]].

أّما التفسري السائد واملتداول عن صفة »اجلدة« يف »الكالم اجلديد« فهو عّدها نعتًا 
األغلب  األعّم  ـ يف  تناول  القديم  الكالم  أّن  يعني  بام  الكالمّية؛  والقضايا  للمسائل 
اتساعًا،  أكثر  بحثّية  مدارات  يلج  اليوم  أّنه  بيد  واملعاد؛  باإلهلّيات  املتعّلقة  القضايا  ـ 
فيتناول أبحاثًا مرتبطة بعلم اإلنسان )األنثروبولوجيا(، وعلم األديان، وغري ذلك]]].

3/3/1. النظريّة املختارة:

وإثباهتا  الدينّية  املعتقدات  ببيان  الكالم«  »علم  اضطالع  إىل  انتهينا  إذا  أّننا  احلّق 
والدفاع عنها، فال حميص من عّد »الكالم اجلديد« استمرارًا للكالم التقليدّي؛ وهو 
ناسخًا  اجلديد  ليكون  احلديثة،  إىل  نسبًة  القديمة  الفيزياء  حلال  مشاهبًا  ليس  بذلك 

]1[ - القبض والبسط يف الرشيعة ]النسخة الفارسيّة بعنوان: قبض وبسط تئوريك رشيعت[، عبدالكريم رسوش، 

ط3، ص 79-78.

]2[ - الحظ: مدخل إىل املسائل الجديدة يف علم الكالم ]بالفارسيّة: مدخل مسائل جديد در علم كالم[ ، جعفر 

السبحايّن، ص 10.
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تتناولتها  التي  الدينّية  العقائد  اجلديد«:  »الكالم  من  املراد  كان  لو  أّما  منها.  للقديم 
اإلهلّيات املسيحّية الربوتستانّية احلديثة ـ حيث ُينفى اإلله املحّدد واملعاد الدينّي، وُيعّد 
الوحي فيها جتربًة دينّية شخصّيًة فاقدًة للعصمة، وُيصار إىل حّقانّية مجيع األديان عىل 
ولكّن  للقديم.  ناسخًا  اجلديد  الكالم  كون  من  مانع  ال  احلالة،  هذه  ففي  ـ  إطالقها 
وعّده  الكالم،  بعلم  كهذا  يشء  تسمية  يمكن  كيف  هنا:  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
علاًم يستهدف الدفاع عن املعتقدات الدينّية؟! فهل جيوز لنا مثاًل أن نعّد السارق الذي 
خُيّل باألمن يف املجتمع حارسًا؟! أو أن نسّمي اجلندّي املتعاون مع العدّو باملدافع عن 
ثغور البالد؟! أو أن نصف املجرم الذي يبيع أعضاء مرضاه بالطبيب؟! ال شّك يف أّن 
أّيًا من هذه التسميات الجتوز. وعليه: ال يمكن تسمية من يسعى إىل إنكار املعتقدات 
الدينّية، ويدافع عن الشبهات االعتقادّية بدل الرّد عليها، ويلعب يف أرض املسيحّية 
الربوتستانّية »متكّلاًم إسالمّيًا«، فغاية ما يمكن تسميته به: أنه »فيلسوف دينّي«. ومن 
وصف  ثّم  الفالسفة،  بزّي  الكالمّي  املعرتك  يف  البعض  دخول  الُعجاب  الَعجب 
أنفسهم باملتكّلمني، ليغرّيوا عىل الناس معتقداهتم، ويسعون يف خراهبا، وكذا عّدهم 

»التفلسف« كواحدة من املهاّم التي يضطلع هبا هذا العلم؛ حّتى قال قائلهم: 

»يضطلع علم الكالم ـ عالوًة عىل مهّمته يف رّد الشبهات، وبيان املعارف، وإثبات 
معرفة  الدين؛ وعلم  معرفة  تتمّثل يف علم  بمهّمة جديدة؛  ـ  الدينّية  املباين واألسس 

الدين نظرة خارجّية إىل الدين. ولذا، سّمي الكالم اجلديد أحيانًا بفلسفة الدين«]]].

وهذا املّدعى باطل؛ ألّننا سنبنّي ـ الحقًا ـ الفرق بني »فلسفة الدين« و»علم الكالم 
اإلسالمّي«. أّما أهّم القضايا التي يتناوهلا علم الكالم اجلديد فتتمحور حول: »تعريف 
الدينّية«،  القضايا  و»عقالنّية  الدين«،  و»منشأ  الدين«،  إىل  اإلنسان  و»حاجة  الدين«، 
الدينّية«،  و»أثر الدين ودوره«، و»جوهر الدين وصدفه«، و»لغة الدين«، و»التعّددّية 

و»العقل والدين«، و»العلم والدين«، و»الدين واألخالق«، و»الدين والدنيا«.

]1[ - القبض والبسط يف الرشيعة ]مصدر سابق[، ص 79-78.
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نستنتج ممّا تقّدم أّن الكالم اجلديد استمرار للكالم القديم، وعلينا أن نستعرضهام 
معًا يف إطار واحد، ونظام موّحد ومتناسق حتت مظّلة علم الكالم اإلسالمّي املعارص.

4/1. شاكلة علم الكالم اإلسالمّي الجديد:

هذا  يف  املختار  والرأي  وماهّية  تعريف  من  اجلديد  الكالم  معامل  تبّينت  أن  بعد 
املسائل  مع  التقليدّية  الكالمّية  املباحث  تلفيق  رضورة  أيضًا  واّتضحت  اخلصوص، 
الكالمّية املستحدثة، نقرتح هيكّلّية جديدة للكالم اإلسالمّي بثوبه اجلديد؛ وهي كام يل:

الباب األّول: املبادئ واملقّدمات:

واملوضوع،  التعريف،  أبحاث:  )وتشمل  الكالم  علم  ماهّية  األّول:  البحث 
واملنهج، واألهداف، ونظام علم الكالم، والفوارق بني علم الكالم وفلسفة الدين، 

وعلم اجتامع الدين، وعلم نفس األديان، وغريها من العلوم املامثلة(.

البحث الثاين: قابلّية اإلثبات للقضايا الدينّية ومعقولّيتها.

الباب الثاين: اإلهلّيات:

الثالث: معرفة اهلل وإثبات وجوده )سبل معرفة اهلل يف الفكر اإلسالمّي  البحث 
الوجوب  وبرهان  النظم،  وبرهان  الفطرة،  بدليل  اهلل  وجود  إثبات  ثّم  والغريّب، 

واإلمكان، وما إىل ذلك(.

البحث الرابع: إثبات وحدانّية اهلل، ومراتب التوحيد )التوحيد العمّل والنظرّي(.

وإثبات  تصنيفها،  ثّم   ، الصفات  )ماهّيــة  اإلهلّية  الصفات  اخلامس:  البحـث 
الصفات اإلهلّية، ومباحث العدل اإلهلّي(.

فاعلّية  تعاىل،  الواجب  إىل  املمكنات  )حاجة  اإلهلّية  األفعال  السادس:  البحث 
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واهلداية  واالختيار،  اجلرب  وموضوع  اإلهلّيان،  والقدر  القضاء  اخللق،  وفاعلّية  اهلل 
واإلبداعات  اإلهلّية  الصفات  ثّم  البرشّي،  باالختيار  وعالقتهام  اإلهلّيان  واإلضالل 
العامل  خلق  وفلسفة  األحسن،  الكوين  والنظام  البداء،  بحث  احلديثة،  البرشّية 

واإلنسان، وفلسفة خلق الشيطان، وتربير الرشور يف العامل(.

الباب الثالث: معرفة الدين:

البحث السابع: حقيقة الدين.

البحث الثامن: حقيقة التجربة الدينّية.

البحث التاسع: املطلوب من الدين.

البحث العارش: منشأ الدين.

البحث احلادي عرش: اإليامن الدينّي.

البحث الثاين عرش: التعّددّية الدينّية.

الباب الرابع: النبّوة:

البحث الثالث عرش: النبّوة العاّمة.

البحث الرابع عرش: النبّوة اخلاّصة.

البحث اخلامس عرش: إعجاز القرآن.

البحث السادس عرش: القرآن وثقافة العرص.

البحث السابع عرش: ختم النبّوة.

الباب اخلامس: اإلمامة:
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بني  والنسبة  وخصائصها،  اإلمامة  )ماهّية  العاّمة  اإلمامة  عرش:  الثامن  البحث 
اإلمامة والديمقراطّية، والصفات فوق البرشّية لإلمام(.

البحث التاسع عرش: اإلمامة اخلاّصة.

البحث العرشون: املهدوّية.

الباب السادس: اإلسالم:

البحث احلادي والعرشون: ماهّية اإلسالم ولغته.

البحث الثاين والعرشون: منهج فهم اإلسالم )إثبات منهجّية االجتهاد، وإبطال 
تارخيّية الفهم الدينّي(.

واخلُُلقّي،  النظرّي،  الصعيد  )عىل  اإلسالم  شمولّية  والعرشون:  الثالث  البحث 
والسلوكّي(.

البحث الرابع والعرشون: اإلسالم واملتطّلبات الدنيوّية )إبطال العلامنّية، وإثبات 
األيديولوجيا اإلسالمّية، واحلكومة الوالئّية(.

البحث اخلامس والعرشون: جوهر اإلسالم وصدفه.

البحث السادس والعرشون: اإلسالم والعقل والعقالنّية.

احلداثة  عنارص  )نسبة  احلداثّي  والغرب  اإلسالم  والعرشون:  السابع  البحث 
ومابعد احلداثة مع اإلسالم(.

البحث الثامن والعرشون: اإلسالم والعلوم احلديثة )الطبيعّية واإلنسانّية(.

البحث التاسع والعرشون: العلم الدينّي.
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الباب السابع: املعاد.

البحث الثالثون: املعاد اجلساميّن والروحايّن.

البحث احلادي والثالثون: الرجعة.

البحث الثاين والثالثون: إبطال التناسخ.

البحث الثالث والثالثون: عامل الربزخ والقيامة.

4/1. الفرق بني الكالم اإلسالمّي والعلوم املامثلة

علم الكالم اإلسالمّي ـ كام تبنّي ممّا سبق ـ علم هيدف إىل تبيني املعتقدات الدينّية 
وإثباهتا والدفاع عنها. وُتعّد فلسفة الدين وأنثروبولوجيا الدين، وعلم نفس األديان، 
وعلم اجتامع الدين وأخريات نأيت عىل ذكرها من العلوم املامثلة لعلم الكالم. وسنقف 

فيام يل عىل تعاريف هذه العلوم لتّتضح نقاط افرتاقها عن علم الكالم.

1/4/1. علم األديان املقارن:

علم األديان املقارن]]] ـ أو قد يسّمى أيضًا بتاريخ األديان]]] ـ علم حديث ظهر 
يف الغرب، ويتمّتع بحيوّية وازدهار بالغني ودائمني، وهو ـ كغالبّية العلوم األخرى ـ 

وليد عرص التنوير، أو عىل نحو الدّقة: أواخر القرن التاسع عرش امليالدّي. 

وقد أشار عامل األديان املعارص واالجتامعّي الشهري يواخيم واخ]]] )1955م( ـ يف 
كتابه »الدراسة املقارنة لألديان« الصادر بعد وفاته ـ إىل تاريخ علم األديان، ووضعه 

حاالً ومستقباًل بقوله: 

]1[ - Comparative Study of Religion.

]2[ - History of Religions.

]3[ - يواخيم واخ Joachim Wach )1898-1955م(: عامل اجتامع وأديان أملايّن، أكّد يف أبحاثه عىل الفصل بني حقيل 

تاريخ األديان وفلسفة الدين. ]م[
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»لن يترّصم هذا القرن دون أن نشهد تأسيس علم متكامل ومتناسق، نجد أجزاءه 
اليوم مبعثرة ومتناثرة. علم مل يكن له وجود يف القرون املاضية، وال نملك له تعريفًا 

واضحًا بعد، علم لعله يسّمى ـ ألّول مّرة ـ بعلم األديان]]]«]]]. 

هذا، ويمكن اقتفاء جذور لعلم األديان املقارن يف تراث عامل اللسانّيات األملايّن 
وكذلك  واألوروبّية،  اهلندّية  باللغات  إلملامه  كان  حيث  )1900م(؛  مولر]]]  ماكس 
ملنهجه املقارن يف فقه اللغة، وتطبيقه له يف علم األديان، ودعمه الرصيح هلذا احلقل 
كفرع علمّي طيلة حياته، دور كبري يف التمهيد إلجياد الكريّس اجلامعّي هلذا العلم يف 

جامعات أوروّبا الرائدة وقتذاك]]].

2/4/1. فلسفة الدين:

للدفاع  كوسيلة  إليها  نظرنا  ولو  الدين.  يف  الفلسفّي  التفكري  تعني  الدين  فلسفة 
ملسرية  استمرار  ـ  احلالة  هذه  يف  ـ  فهي  الدينّية،  املعتقدات  عن  والفلسفّي  العقّل 
اإلهلّيات الطبيعّية )العقلّية( املتاميزة أصاًل عن اإلهلّيات الوحيانّية، ومكّملة لدورها، 
وغايتها إثبات وجود اهلل عرب الرباهني العقلّية. أّما اليوم فال ُتطلق فلسفة الدين إال 
عىل التفكري الفلسفّي والعقاليّن حول الدين، وال يمكن عّدها وسيلًة لتعليم الدين. 
التفكري  مزاولة  ـ  للمتديننّي  كام  ـ  والالأدرّيني  للملحدين  يمكن  ذلك،  عىل  بناءًا 
الفلسفّي حول الدين. وعليه: فإّن فلسفة الدين فرع من الفلسفة، ُتدرس فيه املفاهيم 
العبادّية،  واملناسك  الدينّية،  للتجربة  األصيلة  والظواهر  الدينّية،  العقيدّية  واألنظمة 

]1[ - Science of Religions .

]2[ - مجلّة كيهان الثقافية )باللغة الفارسية(، الكاتب: هاميون هّمتي.

باللغة  خاّصة  بصفة  اهتّم  أملايّن  عامل  Friedrich Max Müller )1823-1900م(:  مولر  ماكس  فريدريك   -  ]3[

السنسكريتية الهندية القدمية. أسهم يف الدراسة املقارنة يف مجاالت اللغة والدين وعلم األساطري. ]م[

الثقافية،  العلوم اإلنسانية والدراسات  األّول، طهران، معهد  العدد  الدينية )دين پژوهي(،  الدراسات  ]4[ - مجلّة 

الكاتب: مريتشا إلياده، ص134.
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يف  يبحث  ما  وأهّم  االعتقادّية]]].  األنظمة  هذه  عليها  تبتني  التي  الفكرّية  واألسس 
فلسفة الدين باملنهج العقّل: تعريف الدين، ومنشأ الدين، وبراهني إثبات وجود اهلل، 
بني  والصلة  اإلهلّية،  والصفات  الرشور،  حول  املثارة  والشبهات  الدينّية،  والتعّددّية 

العلم والدين، ثّم األخالق والدين، ولغة الدين.

3/4/1. أنرثوبولوجيا الدين:

متتّد جذور املنحى األنثروبولوجّي يف دراسة الدين كحقل معريّف ممنهج إىل أعامق 
األنثروبولوجّيني  املؤّرخني  أعامل  إىل  له  األوىل  الدراسات  وتعود  الغربّية،  الثقافة 
والبيولوجّية  التكاملّية  االجتامعّية  النزعة  لعبت  وقد  الرومان.  وأسالفهم  اإلغريق 
)احليوّية( يف القرن التاسع عرش دورًا فّعاالً يف النظرّيات األنثروبولوجّية حول الدين؛ 
استخدام  يف  األوئل  من  )1917م(  تايلور]]]  اإلنجليزّي  األنثروبوجلّي  كان  فقد 
املفاهيم التكاملّية يف األبحاث الدينّية، ويعّد مؤّسسًا ألنثروبوجليا الدين، فقد وجد 
عىل  تدّل  شواهد  القديمة  اإلنسانّية  للثقافات  العائدة  والعقائد  والتقاليد  اآلداب  يف 
اإليامن  يف  متّثلت  الدين  من  مرحلة  أّول  أّن  إىل  ذهب  وقد  لألديان،  البدائّية  املرحلة 
باألرواح التي ال ختتّص بالبرش، بل توجد يف مجيع الكائنات الطبيعّية وغريها. وقد 
)1943م(  وماريت]]]  )1894م(  سميث]]]  الربيطانّيني  األنثروبوجلّيني  ألمثال  كان 

إسهامات ودراسات يف هذا املجال ايضًا]]].

]1[ - فلسفة الدين ]النسخة املرتجمة للفارسية[، جون هيك، ص 13-12.

التطّور  : عــامل بريطــايّن اشتهر بنظريّة  تايلور Edward Burnett Tylor )1832- 1917م(  - إدوارد برينت   ]2[

الثقايّف، ويعّد من املؤّسسني لعلم األنرثوبولوجيا االجتامعيّة.]م[

وأستاذ  أسكتلندّي،  مسترشق  William Robertson Smith )1846-1894م(:  سميث  روبرتسون  وليام   -  ]3[

الالهوت، ووزير الكنيسة الحرّة يف اسكتلندا. اشتهر بتأليفاته التأسيسيّة يف الدراسة املقارنة للدين. ]م[

]4[ - روبرت رانولف ماريت Robert Ranulph Marett )1866-1943م(: عامل أجناس بريطايّن، من رّواد املدرسة 

التطّوريّة الربيطانيّة، ركّز عمله عىل أنرثوبولوجيا الدين، وعمل عىل تطوير ونقد نظريات تايلور. ]م[

]5[ - املصدر السابق، ص137.
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4/4/1. علم نفس األديان:

األديان  علم  ظهور  مع  تزامنًا  ـ  اليوم  مشهور  هو  كام  ـ  األديان  نفس  علم  نشأ 
بالدين؛ ومها: علم  املقارن، وتبلور علمني آخرين مل تربطهام يف أّول األمر أّي صلة 
نظرّية  عن  البحث  يف  أوىل  كمحاولة  الطبّية  العلوم  يف  ظهر  الذي  األعامق]]]  نفس 
الذي  النفسّية]]]  الفسيولوجيا  وعلم  النفسّية،  األمراض  لعالج  الباطن  العقل  حول 
نظرّية  يف  الفلسفّي  واملرتكز  النظام  الستبدال  كمحاولة  الفسيولوجيا  عن  تشّعب 
اإلدراك بالتجربة العينّية. ورغم العلم الزاخر واملنهج الشامل الذي كانت تتحىّل به 
أعامل رّواد علم نفس األديان إالّ أّن اجلذور املتباينة للعلمني قّيدت كاّل منهام بمنهج 

متعارض مع اآلخر، وقد أّدى ذلك إىل إجياد مناهج حديثة يف علم نفس األديان]]].

5/4/1. علم اجتامع الدين:

اإلغريق،  عهد  إىل  واملجتمع  الدين  بني  الصلة  حول  األوىل  الدراسات  تعود 
لكّن ابن خلدون]]] )808ه( هو أّول من تطّرق إىل دور الدين يف النظم االجتامعّية 
للدين  املحورّي  بالدور  عناية  أيضًا  املسيحّيني  العلامء  بعض  أبدى  كام  والسياسّية، 
الدنيوّية. وقد  للمظاهر  الكبري  القّوة والنفوذ  الدينّية جتاه  الفعل  املجتمع، وردود  يف 
زاوية  من  الصلة  هذه  الدينّية  وامليول  الرؤى  عن  البعيدون  اجلدد  الفالسفة  درس 
)1903م(.  وسبنرس]]]  )1859م(  كونت]]]  نظرّيات  عليه  دّلت  كام  بحتة؛  دنيوّية 

]1[- Depth Psychology .

]2[-  Psychophysiology ، وقد يطلق عليه بالعربيّة أيضاً: علم الطبيعة النفسيّة. ]م[

]3[ - مجلة دين پژوهي، العدد الثاين، طهران، پژوهشگاه علوم إنسايّن ومطالعات فرهنگي، 1373 ه- ش، ص 253.

املولد،  تونيّس  عريّب،  مؤّرخ  )732-808ه/1332-1382م(:  الحرضمّي  خلدون  بن  محّمد  بن  الرحمن  عبد   -  ]4[

وأندليّس األصل، ومغريّب الثقافة، يعّده البعض مؤّسس علم االجتامع الحديث. ]م[

]5[ - أوغست كونت Auguste Comte )1794-1859م(: عامل اجتامع وفيلسوف اجتامعّي فرنيّس، أعطى لعلم االجتامع 

االسم الذي يعرف به اآلن، اتسمت كتاباته بجانب كبري من التأمل الفلسفّي، ويعّد املؤّسس للفلسفة الوضعيّة. ]م[

االجتامع  علم  مؤّسيس  من  يعّد  بريطايّن،  فيلسوف  Herbert Spencer )1820-1903م(:  سبنرس  هربرت   -  ]6[

الحديث. ]م[
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هذا، وكانت أبحاث علم اجتامع الدين تعّد جانبًا من علم اجتامع الثقافة والوعي كام 
رّصح بذلك ماركس]]] )1883م( حني جعل الوعي اإلنسايّن رهينًا بطبيعة العالقات 

االقتصادّية واالجتامعّية. 

وال تفوتنا اإلشارة هنا إىل الصلة الوثيقة بني ظهور الدراسات االجتامعّية حول 
وظهور  لوكامن،  وطوماس  ودوغالس،  بارسونز،  يد  عىل  اجلديد  العرص  يف  الدين 
الرأساملّية وتعّدد الثقافات والتساهل الدينّي واحلكومة الليربالّية. وعليه: ال يمكننا 
عّد هذا العلم أسلوبًا موضوعّيًا لدراسة الدين واملجتمع، بل عىل العكس متامًا؛ فهو 
عىل  الباحثني  أرغم  الغريّب،  للفكر  التارخيّية  التطّورات  معمل  يف  ُصنّع  ثقايّف  منتوج 
التخّل عن املعايري والقيم التي يتبنّاها ذلك الدين أو املجتمع املزمع دراسته. وبالتايل: 
املؤّسسات  علمنة  يعني  وهذا  تعّلقاته،  إلحدى  حصيلة  هو  الدين  اجتامع  علم  فإّن 

واألفكار الدينّية وحرصها باألطر الدنيوّية.

5/1. رضورة التعرّف عىل علم الكالم:

ما يشمله من قضايا  للمتديننّي مع كّل  الكالم  التعّرف عىل علم  تّتضح رضورة 
قديمة ومستحدثة من خالل الوقوف عىل املرّبرات التالية:

ر، والتدّين  1. ينقسم التدّين يف إحدى التصنيفات العاّمة له إىل نوعني: التدّين املربَّ
واملنطق،  الربهان  أساس  عىل  قائم  تدّين  فهو  واملربَهن  املستدّل  التدّين  أّما  املربهن. 
واجتامعّية  وثقافّية  عائلّية  وأسباب  رات  مربِّ وليد  هو  الذي  ر  املربَّ التدّين  بخالف 
واألسباب،  رات  املربِّ هذه  عىل  يطرأ  تغرّي  كّل  مع  أحواله  تتغرّي  قد  والذي  وغريها، 
فيصاب تدّين الناس عىل أثر ذلك بالقبض والبسط، أو الظهور والكمون. ومن هنا، 

]1[ - كارل هانريك ماركس Karl Heinrich Marx )1818-1883م(: فيلسوف واقتصادّي وعامل اجتامع أملايّن، لعبت 

أفكاره دور اً فّعاالً يف تأسيس علم االجتامع، أّسس نظريّة الشيوعية العلمية باالشرتاك مع فريدريك إنجلز، وهو من 

تُنسب إليه املاركسيّة. ]م[
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يتحّتم عىل املتديننّي أن ينفتحوا عىل معتقداهتم الدينّية التي متّثل جذور شجرة اإليامن 
ة؛ كي ال تتزلزل أو تنحرف عن احلقيقة.  والتدّين عندهم من بّوابة املعارف املربَهنة املستدلَّ
وما علم الكالمـ  حسبام تقّدم من تعريفهـ  إال متهيد هلذا اللون من التدّين. وبطبيعة احلال، 
ال ينبغي للمتديننّي أن يغفلوا عن الدور املركزّي الذي يلعبه العمل الصالح يف تقوية 
اإليامن، فيظنّوا أّن املعرفة الدينّية املربَهنة كافية يف ظهور التدّين واستمرارّيته. وهنا، جتدر 
اإلشارة إىل أّن تقليد الفقيه األعلم يف األحكام الرشعّية يصنّف ضمن التدّين املربَهن؛ 
ألّن تبعّية اجلاهل للعامل واملتخّصص فعل يستند إىل أدّلة ومبادئ عقلّية؛ بخالف التقليد 
األعمى واألخرق الذي يامرسه اجلاهل جتاه جاهل آخر، فهو يفتقر إىل أّي دعم عقّل 
مربهن. وإّن رجوع التلميذ والطالب إىل املعّلم واألستاذ، واملريض إىل الطبيب، وغري 
الفقيه إىل الفقيه اجلامع لرشائط الفتوى كّله يقع ضمن دائرة التقليد العقاليّن، خالفًا 

لتقليد املرشكني آباءهم وأجدادهم؛ فهو تقليد أعمى.

2. ُيصنّف املتدّينون أيضًا إىل طائفتني: الطائفة األوىل: جمموعة املتديننّي القلقني 
حوهلم،  يدور  ما  جتاه  باملسؤولّية  يشعرون  الذين  وهم  الدين،  عىل  واحلريصني 
ويدافعون عن العقيدة والدين إىل آخر حلظة من حياهتم، فيتأمّلون إذا ما ضعف دور 
الدين أو غاب عن مرسح املجتمع. وعىل هذا الصنف من املتديننّي أن يتفّحص أوجه 
اخللل، وأن يبادر لدرء الشبهات، وينفتح عىل البحوث الكالمّية واألصول املعرفّية 
عام  ناهيك  املجتمع.  يف  وأسسه  اإليامن،  حياض  عن  ذلك  بعد  ليذّب  والعقائدّية؛ 
يستلزمه هذا التوّجه من وعي للتحّديات الفكرّية والسلوكّية التي يعاين منها اجليل 
املعارص، والدور االجتامعّي الذي يضطلع به. أّما الطائفة الثانية: فهم أولئك املتدّينون 
يكرتثون  وال  الثقافّية،  أو  الدينّية  والتحّديات  باملعضالت  اهتاممًا  يعريون  ال  الذين 

بواجباهتم يف إجياد حلول هلا. 

أبنائه،  إيامن  عىل  باحلفاظ  ـ  تقدير  أدنى  عىل  ـ  مطاَلب  مؤمن  كّل  أّن  خيفى  وال 
واحلرص عىل الوقوف يف وجه التحّديات العقائدّية التي تعرتض طريقهم، ومن ثّم 
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الدفاع عن املعتقد الدينّي. إّن عاملنا الذي نعيش فيه اليوم متخم بالشبهات الفلسفّية 
واالجتامعّية والثقافّية التي تكالبت عىل الدين وقيم املجتمع اإلسالمّي وتغلغلت فيه 
من جهات وقنوات شّتى، وينبغي العلم بأّننا مهام أغفلنا انتامءنا الدينّي أو تدّين غرينا 

فإّن عدّونا الثقايّف ليس بغافل.

يرتك  فكرّيًا  وأنموذجًا  نظامًا  لإلنسان  والكالمّية  العقائدّية  البحوث  تصنع   .3
أثره ـ حسبام يرى فالسفة العلوم الطبيعّية واالجتامعّية املعارصين ـ عىل مجيع مناحي 
الرؤية الكونّية والطبيعّية لإلنسان. هذا، ناهيك عن أثرها عىل الفكر والسلوك الفقهّي 
والقانويّن واألخالقّي. وهنا نتساءل: هل يمكن االلتزام باألحكام الفقهّية واملبادئ 
األخالقّية الدينّية بمعزل عن اإليامن باهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل، ومن دون معرفته، واالعتقاد 
باحلياة بعد املوت، ومعرفة أّن اهلل َعزَّ َوَجلَّ عامل باملصالح واملفاسد احلقيقّية لألمور؟! 

وعليه: الـذهاب إىل أّن عـامل الطبيعة خاضع لنظام ميكانيكّي ال شأن لتدبري اهلل 
فيه، لُيعرتف ـ يف احلّد األدنى ـ بكونه خالقًا ليس أكثر، أو ما عرّبوا عنه بمصطلح 
البحوث  ثنايا  يف  تبلور  معنّي  وموقف  رؤية  بسبب  إالّ  يكن  مل  الفراغات«]]]  »إله 

الطبيعّية]]]. والدراسات 

*  *  *

]1[ - باإلنجليزيّة: God of the gaps. ]م[

]2[ - للمزيد راجع: العلم والدين، ايان باربور.



2. معقولّية القضايا الدينّية وقابلّيتها لإلثبات

السري عىل  نزهة  من  كنُت ضيفًا يف رحلة جبلّية، وعند عوديت  قبل بضع سنني، 
األقدام بمفردي، وجدُت اجلميع منهمكني يف نزاع فلسفّي عنيف، متحور موضوعه 
وكان  شجرة،  جذع  من  طرف  عىل  كان  سنجابًا  أّن  افرتضوا  لقد  سنجاب!  حول 
شخص يف مقابله عىل الطرف اآلخر. فكّلام حاول ذلك اإلنسان أن يدور حول جذع 
الشجرة يف حركة رسيعة لينظر إىل السنجاب، وكّلام أرسع يف دورانه، كان السنجاب 
يدور معه يف رسعة تضاهي حركة اإلنسان، فيدور معه حول جذع الشجرة يف االجتاه 
نفسه، بحيث يبقى اجلذع قائاًم بينهام عىل الدوام، وال ينجح ذلك الشخص يف رؤية 
املتبلور من هذه احلالة هو: هل دار اإلنسان حول  امليتافيزيقّي  السنجاب. والسؤال 
السنجاب حّقًا، أم ال؟ ال شّك يف أّنه دار حول الشجرة، وأّن السنجاب كان ملتصقًا 
تلك  يف  النقاش  يفِض  مل  أيضًا؟  السنجاب  حول  الشخص  هذا  دار  هل  لكن  هبا؛ 
الفرتة التي كان يقيض فيها املخّيمون أوقات فراغ مفتوحة إىل نتيجة. كان اجلميع قد 
شارك يف اإلدالء برأيه واإلرصار عليه، وكان املتنازعون منقسمني بالتساوي. وعند 
ورودي، مل يكن مستغربًا من كال الطرفني أن حياولوا استقطايب ألنحاز إىل أحدمها، 
فنشّكل بذلك أغلبّية. أّما الذي كان يشغل ذهنّي وقتئٍذ هو امَلَثل املدريّس الذي يقول: 
متى ما واجهَت تضاّدًا فضع مائزًا. وعندئٍذ وجدت وجه التاميز، وقلت هلم: البحث 
عن الرأي الصائب رهني بتعريف »الدوران«، وحتديد املقصود منه؛ فإذا كان املقصود 
من الدوران أن يتحّول موقع الشخص من شامل السنجاب إىل رشقه، ثّم إىل جنوبه، 
يدور  الرجل كان  أّن  ما من شَك يف  ثانيًة، ففي هذه احلالة:  الشامل  إىل  فغربه، ومنه 
إىل  يتحّول  ثّم  السنجاب،  أمام  املرؤ  يقف  أن  املقصود  كان  لو  أّما  السنجاب.  حول 
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حول  الدوران  من  يتمّكن  مل  أّنه  خيفى  فال  ثانية،  أمامه  يتموضع  ثّم  فشامله،  يمينه، 
السنجاب؛ ألّن السنجاب بدورانه الدائم جعل بطنه نحو الرجل دائاًم، وأخفى ظهره 

عنه! ضعوا هذا التاميز يف احلسبان، ولن يبقى جمال للنزاع أكثر من ذلك]]]. 

نقلُت هذه األقصوصة عن وليام جيمس]]] )1910م( متهيدًا للبحث عن إمكانّية 
إثبات الدعاوى الدينّية، وألقّرب قضّية قابلّية إثبات القضايا الدينّية إىل األذهان. 

الشّك  من  بيشء  عرصنا  يف  اإليرايّن  التنويرّي  التّيار  أنصار  بعض  أصيب  لقد 
هناك،  معرفّية  تطّورات  من  شهده  وما  بالغرب،  تأّثرًا  الدينّية،  القضايا  يف  والرتديد 
الربهنة عىل  البحث إىل  الشّكّية]]] احلديثة. وهيدف هذا  النزعة  ال سّيام من أصحاب 
منذ  ـ  اإليرانّييون  التنويرّيون  كان  لقد  لإلثبات.  وقابلّيتها  الدينّية،  القضايا  معقولّية 
عهد القاجار ـ أتباعًا ومقّلدين لفالسفة الغرب، عىل الرغم من ظهورهم بزّي العلامء 
واملفّكرين، وكان منهجهم العلمّي يفتقد الدّقة والعمق الفكرّي. ومن هنا، مل يلعبوا 
أّي دور فاعل عىل صعيد هذا املوضوع سوى وقوفهم كمتفّرجني وداعمني ملا يرّدده 
اآلخر يف نفي قابلّية القضايا الدينّية لإلثبات، وقد شّكل هذا املنحى هلذا التّيار املتبّجح 

بآرائه يف إيران خلاًل كبريًا يف فكره.

أهّم  تتصّدر  قضّية  الدينّية«  القضايا  إثبات  »قابلّية  مشكلة  أّن  إىل  نشري  وهنا، 
الذي  الدينّية. والسؤال  املعرفة  الدين، ونظرّية  الكالم اجلديد، وفلسفة  موضوعات 
الدينّية،  العقائد  صدق  عن  احلديث  بإمكاننا  هل  هو:  البحث  هذا  يف  نفسه  يطرح 
وتربيرها بأساليب منطقّية، وإثبات حقيقتها ومعقولّيتها يف حال اعتبار املعرفة عقيدة 

رة؟  صادقة مربَّ

]1[ - وليام جيمس، الرباغامتية )ترجم إىل الفارسيّة بعنوان: پراگامتيسم(، ترجمة عبدالكريم رشيديان، منشورات 

آموزش انقالب إسالمّي، طهران، 1370 ه- ش، ص 40-39.

مؤثّرة يف علم  كتباً  ألّف  أمرييّك،  نفس  فيلسوف وعامل  ويليام جيمس William James )1842-1910م(:   -  ]2[

النفس الحديث، وعلم النفس الرتبوّي، وعلم النفس الدينّي والتصّوف، والفلسفة الرباغامتيّة. ]م[

]3[ - Skepticism. ]م[
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هي:  حماور؛  ثالثة  ضمن  املوضوع  هذا  حول  والتحليل  البحث  نتناول  سوف 
املبادئ التصّورّية، والنظرّيات، والنظرّية املختارة.

1/2. املبادئ التصّوريّة يف املسألة:

أن  أّوالً:  التالية:  بالصفات  يّتسم  الذي  النظام  أو  املسلك  منه  وُيراد  الدين:   .1
يكون ساموّيًا إهلّيًا؛ ال دنيوّيًا وضعّيًا من صنع البرش. ثانيًا: أن يمّثل رسالة إهلّية مشتملة 
عىل التعاليم الوصفّية واملعيارّية، وأن يكون يف متناول أيدي الناس. ثالثًا: أن حيمل 
نّصًا ساموّيًا مقّدسًا بعيدًا عن التحريف بزيادة أو نقصان. رابعًا: أن يكون هاديًا للبرش، 
تعاليم وصفّية  الدين هو  فإّن  املبادئ:  وبناًء عىل هذه  السعادة األخروّية.  له  ومؤّمنًا 
متناول  أّي حتريف، موجودة ويف  اإلنسان، ورسالته دون  اهلل هلداية  أنزهلا  ومعيارّية 

أيدي الناس. وال ينطبق هذا التعريف يف عرصنا إال عىل دين اإلسالم. 

الوصفّية]]]  القضايا  إىل قسمني؛ مها:  الدينّية  القضايا  تنقسم  الدينّية:  القضايا   .2
والقضايا املعيارّية]]]؛ أي: اإلخبارّية واإلنشائّية. أّما القضايا اإلخبارّية فهي ما حتتمل 
الصدق أو الكذب؛ ألهّنا من سنخ العلوم املعرفّية. وأّما القضايا اإلنشائّية فهيـ  باعتبار 
داللتها املطابقّية ـ ال حتكي عن الواقع ونفس األمر اخلارجّي؛ رغم إمكانّية وصفها 
اإلسالم  يف  اإلخبارّية  والقضايا   . ـ  الغاية  أو  املصدر  باعتبار  ـ  الصدق  أو  بالكذب 
هي: القضايا العقائدّية، والتأرخيّية، والطبيعّية، والعرفانّية، واألخبار الغيبّية، والسنن 

اإلهلّية املرشوطة. والقضايا اإلنشائّية هي القضايا األخالقّية والقانونّية والفقهّية.

الدين؛  فلسفة  أكثر من معنى يف  اإلثبات«  »قابلّية  اإلثبات: وملصطلح  قابلّية   .3
إذ ُيراد هبا ـ أحيانًا ـ »القبول والتصديق العاّم«، أو »تطابق الفكرة مع الواقع«. وبناًء 
عىل الرؤية األوىل الشهرية ب»العقالنّية الُقصوى«]]] فال يمكن بلوغ مرتبة الصدق يف 

]1[-Descriptive.

]2[-Normative.

]3[- Strong Rationalism.
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االعتقاد إاّل يف حال اقتناع مجيع العقالء، كام ال ُيركن لألدّلة والرباهني عىل العقيدة 
الدينّية إاّل إذا أذعن هبا العقالء كاّفًة. وقد مال البعض اآلخر من الكّتاب يف قبال هذا 
التعريف إىل القول ب »اإلثبات املرهتِن بالفرد«]]]. وحسب اعتقادي فإّن ِكال املعنيني 
)التصديق العاّم، والتصديق الشخيّص( مرفوض؛ ألهّنام خيلطان بني الصدق اخلربّي 
والصدق املخربّي]]]. وتوضيح ذلك: أّن املعنى السائد واملشهور للصدق هو: »تطابق 
إطار  ُتبحث يف  إنام  اإلثبات«  »املعقولّية« و»قابلّية  أّن  الواقع«، وال خيفى  الفكرة مع 
أو  العاّم  التصديق  أّما  يؤمن.  مل  أم  أحد  القضّية  آمن بمضمون  التعريف؛ سواء  هذا 
العتقاد  القضّية  »مطابقة  عن  حيكي  الذي  املخربّي  الصدق  إىل  عائد  فهو  الشخيّص 
امُلخرِبين«، وهذا النوع من الصدق ال حمّل له يف أروقة العلوم العقلّية وعلم الكالم، 

وال يّدل عىل الصدق اخلربّي الذي يعني: مطابقة الفكرة للواقع.

2/2. معقولّية القضايا اإلسالمّية الوصفّية:

وصفّية  إىل  تنقسم  اإلسالمّي  الدين  قضايا  أّن  السابقة  األبحاث  من  نستنتج 
ومعيارّية، والوصفّية ـ التي حتكي عن الواقع ـ تنقسم بدورها إىل سّتة أقسام: 

1. القضايا الفلسفّية والعقلّية؛ كام يف قضّية: »اهلل موجود«. 

َسُبَها َجاِمَدًة  َتْ َباَل  اْلِ 2. القضايا الطبيعّية والتجريبّية؛ مثل قوله تعاىل: ﴿َوَتَرى 
ُه َخبرٌِي بَِم َتْفَعُلوَن﴾]]].  ٍء إِنَّ َحاِب ُصنَْع اهلل الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْ َوِهَي َتُرُّ َمرَّ السَّ

3. القضايا التارخيّية والنقلّية؛ كام يف قصص األنبياء واألمم. 

4. القضايا العرفانّية والشهودّية؛ كقوله تعاىل: ﴿إْن َتتَُّقوْا اهلل َيَْعل لَُّكْم ُفْرَقانًا﴾]]]. 

]1[ - العقل واإلميان الدينّي، مايكل بطرسون وآخرون، ص72 و131 ]املصدر بالفارسيّة[.

]2[ - مخترص املعاين، سعدالدين التفتازايّن، منشورات مكتبة إسالمّي، من دون تاريخ، ص12.

]3[ - سورة النمل: 88.

]4[ - سورة األنفال: 29.
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ْل َعَل اهلل َفُهَو  5. القضايا الكونّية والسنن اإلهلّية؛ كام يف قوله تعاىل: ﴿َوَمن َيَتَوكَّ
َرًجا﴾]]].  َعل لَُّه َمْ َحْسُبُه﴾]]]، أو: ﴿َوَمن َيتَِّق اهلل َيْ

6. اإلخبار الغيبّي للقرآن الكريم. 

يمكن  الوصفّية  القضايا  من  والسادس  اخلامس  القسَمني:  أّن  إىل  نشري  وهنا 
حتويلهام إىل قضايا عقائدّية أو علمّية أو تارخيّية أو عرفانّية، وتثبت بتحّققها يف اخلارج.

هذا، وتستند قابلّية اإلثبات يف القضايا املعيارّية ـ أي: القضايا األخالقّية والفقهّية 
واحلقوقّية )القانونية( ـ إّما عىل بدهيّيات العقل العمّل )ُحسن العدل وقبح الظلم(، 
اإلنشائّية  القضايا  بعض  أّن  ذلك:  توضيح  الوصفّية.  القضايا  معقولّية  عىل  وإّما 
واملعيارّية الدينّية حتظى بالِصدقّية من باب أهنا ذات قضّية ُحسن العدل وُقبح الظلم، 
أو من مصاديقها. وتثبت ِصدقّية البعض اآلخر من القضايا املعيارّية من خالل إثبات 
القضايا العقائدّية، وحّقانّية الدين اإلسالمّي. واملراد من ِصدقّية القضايا اإلنشائّية: 
مطابقتها لكامل اإلنسان وسعادته؛ وهو ما َيثبت بدوره عن طريق ُحسن العدل وُقبح 
 . َوَجلَّ َعزَّ  اهلل  كالم  وحّقانّية  اإلسالمّي،  الدين  حّقانّية  إثبات  خالل  من  أو  الظلم، 
وحني يقال بِصدقّية قضايا؛ مثل: »العدل واإلحسان حسٌن«، و»الظلم وغصب مال 
الغري قبيٌح« فإّن املقصود من ذلك أّن حتّقق العدل واإلحسان، وكذا اجتناب الظلم 
بِصدقّية  ُيقال  عندما  وكذا  والسعادة.  الكامل  نيل  إىل  موصل  الناس  أموال  وغصب 
أو  اجلار«،  حقوق  مراعاة  »جتب  أو  ركعتان«،  الفجر  »صالة  مثل:  معيارّية؛  قضايا 
»احلجاب واجٌب«، وإّن قابلّية إثبات حّقانّية هذه القضايا أن كّل هذه القضايا تتأّتى 
َوَتَعاىٰل، وكالمه حكيم وحّق. وعليه:  انتامئها إىل كالم اهلل ُسبَحاَنُه  من خالل إثبات 

تكون كّل القضايا املذكورة آنفًا حكيمة وحّقة أيضًا.

]1[ - سورة الطالق: 3.

]2[ - سورة الطالق: 2.
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والعلمّية  الفلسفّية  املعايري  توظيف  خالل  من  الوصفّية  القضايا  إثبات  ويمكن 
والتارخيّية والعرفانّية؛ كام سيأيت بيانه أدناه.

3/2. معقولّية القضايا العقلّية الدينّية:

تتصّدر القضايا العقلّية والفلسفّية قائمة أهّم القضايا األساسّية الدينّية، وهي قضايا 
ـ  للربهنة  وقابلّيتها  وصدقها  إثباهتا  عىل  عالوة  ـ  للتربير  وقابلّيتها  معقولّيتها  يستتبع 
معقولّية سائر القضايا الدينّية، بام يعّم الوصفّية واملعيارّية. توضيح ذلك: أّن باإلمكان 
تصنيف تعاليم الدين اإلسالمّي إىل صنفني: تعاليم الُبنية التحتّية، وتعاليم الُبنية الفوقّية. 
التحتّية  الُبنية  تعاليم  واقعّية  هبا  والقبول  واقعّيتها  من  فيلزم  الفوقّية  الُبنية  تعاليم  أّما 
وحكمته،  وقدرته،  وعلمه،  اهلل،  بوجود  اإليامن  ذلك:  أمثلة  من  أيضًا؛  هبا  والقبول 
القرآن وكونه  الدين، والنبّوة، واحلّقانّية، واالعتقاد بوحيانّية  املاّسة إىل  البرش  وحاجة 
منزالً من اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل، فكّل ذلك ينتمي إىل تعاليم الُبنية التحّية. أّما حّقانّية سائر 
التعاليم اإلسالمّية؛ مثل: إثبات باقي الصفات اإلهلّية الفعلّية، وقضايا املعاد، والتعاليم 
األخالقّية والفقهّية فهي مبتنية عىل تعاليم الُبنية التحتّية آنفة الذكر. وهذا يعني أّننا لو 

أثبتنا قضايا البنية التحتّية اإلسالمّية فقد ثبتت بذلك سائر التعاليم الدينّية. 

الصادقة  املعارف  متييز  وكذا  العقلّية،  املعرفة  يف  وطبيعته  الكشف  معيار  أّما 
واحلقيقّية من الكاذبة وغري احلقيقّية فيعّد من أهّم القضايا املعرفّية واملنطقّية. من هنا، 
أّسس فالسفة نظرّية املعرفة يف هذا البحث ـ الذي درسوه حتت عنوان قيمة املعرفة ـ 

لنظرّيتني أساسّيتني؛ مها: البنيوّية، واالّتساقّية.

عنها  دافع  وقد  وأرسخها،  املجال  هذا  يف  النظرّيات  أقدم  هي  البنيوّية]]]  النزعة 
أو تبنّاها فالسفة اليونان؛ مثل: أفالطون )348ق.م(، وأرسطو )322ق.م(، وكذا 
)587ه(، وصدرالدين  والسهروردّي  )428ه(،  ابن سينا  مثل:  فالسفة مسلمون؛ 

]1[-( Foundationalism.
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الشريازّي )1050ه(، وبعض مشاهري فالسفة املعرفة من الغربّيني يف العرص الراهن؛ 
أّن  يف  يتلّخص  البنيوّية  لفكرة  تقرير  أشهر  ولعّل  وسوينربن]]].   ،[[[ بالنتينغا  مثل: 
أساسّية]]]،  معتقدات  قسمني:  إىل  تنقسم  لإلنسان  احلصولّية  واملعارف  املعتقدات 
املناطقة: معارف بدهيّية وأخرى نظرّية]]]. واملعرفة  يعرّب  أو كام  وأخرى مستنتجة]]]، 
البدهيّية هي التي ال حتتاج يف تصديقها إىل استدالل؛ فتصّور املوضوع واملحمول فيها 
هبا  التصديق  يفتقر  قضّية  هي  التي  النظرّية  املعرفة  بخالف  القضّية؛  لتصديق  يكفي 
أّما  واملحمول.  املوضوع  تصّور  جمّرد  بمضموهنا  للتصديق  يكفي  وال  استدالل،  إىل 

البدهيّيات واملعارف األساسّية فعىل رضبني:

بل  فحسب،  االستدالل  عن  مستغنية  ليست  وهي  األّولّية:  البدهيّيات   .1
اجتامع  امتناع  أو  التناقض،  استحالة  مبدأ  أمثلتها:  من  عليها؛  االستدالل  يستحيل 
النقيضني، وتصّور  فبمجّرد تصّور  الوجود والعدم.  أو استحالة اجتامع  النقيضني، 
القضّية  استغناء  تعني:  القضية  هذه  وبداهة  التصديق.  حيصل  اجتامعهام  امتناع 
األدّلة  مجيع  ألّن  عليها؛  االستدالل  امتناع  بل  إلثباهتا،  والربهنة  االستدالل  عن 
والرباهني سوف تعود ـ ال حمالة ـ إىل مبدأ امتناع التناقض يف هناية املطاف. من هنا، 
جتد املنكرين هلذا املبدأ أيضًا يستخدمونه حّتى عندما يامرسون إنكاره أو التشكيك 
وشاّكًا  ُمنكرًا  يكون  أن  له  يمكن  ال  النقيضني  اجتامع  الستحالة  الرافض  ألّن  فيه؛ 

]1[-  ألفن بالنتينغا  Alvin Plantinga : فيلسوف دين أمرييّك معارص، ولد يف والية مشيغان عام 1932م. كرّس 

جهوده يف إثبات الدفاع عن العقيدة بوجود الله كأساس لإلميان، وتوّسع يف نظريّة املعرفة الدينيّة. يشغل حالياً 

منصب مدير مركز فلسفة الدين يف جامعة نوتردام الكاثوليكيّة األمريكيّة. ]م[

أكسفورد  جامعة  يف  يحارض  معارص،  إنجليزّي  دين  فيلسوف   :  Richard Swinburne سوينربن  ريتشارد    -]2[

الربيطانيّة. من مواليد العام 1934م. ]م[

]3[- Basic Beliefs.

]4[- Inferred Beliefs.

]5[ - املنطقيّات، الفارايب، ج1، ص 19؛ رشح اإلشارات والتنبيهات، ابن سينا ونصريالدين الطويّس، ج1، ص 213-229؛ 

رشح املواقف، ج2، ص 36-41؛ حكمة اإلرشاق، ص39 و118-123؛ املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة، محّمد تقي 

مصباح اليزدي، ج1، ص 212-211.
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بامتناع  نفسه  يف  يقّر  ألّنه  وذلك  ذاته!  الوقت  يف  فيه  شاّك  وغري  منكر  غري  ثّم  فيه، 
النقيضني. اجتامع 

2. البدهيّيات الثانوّية: وهي قضايا يتطّلب التصديق هبا توظيف أدوات أخرى؛ 
لكنّها  االستدالل،  عن  غنّية  الثانوّية  البدهيّيات  أخرى:  وبعبارة  والعقل.  كاحلّس 
ليست مستحيلة االستدالل. وسّميت ب »الثانوّية« ألّن تصّور املوضوع واملحمول ال 
يكفي لتصديقها، بل يلزم وجود عنرص آخر، بيد أّن استخدام هذا العنرص اليتوّقف 

عىل تعّمل عقّل، أو العثور عىل برهان أو حّد أوسط.

والبدهيّيات الثانوّية بدورها تتكّون من:

الظاهرة؛  باحلواّس  تستشعر  قضايا  البدهيّيات  من  الصنف  وهذا  احلّسّيات:   .1
مثل: »اجلّو ُمشِمس«. التصديق هبذه القضايا وكذا احلكم فيها يفتقر إىل أعضاء حسّية، 
عالوًة عىل أّن إثبات وجود املحسوسات يف اخلارج، وتطابق الصور احلّسّية املدَركة 
مع الواقع اخلارجّي أمر يستدعي برهنة عقلّية؛ فلقائل أن يقول: لعّل الصور احلّسّية 
لكّن  اخلارج!  يف  املحسوس  الواقع  عىل  هلا  داللة  وال  اإلنسان،  لنفس  نِتاٌج  املدَركة 
اخلارجّي مصدَر  الواقُع  يكن  مل  لو  بالقول:  املّدعى  ذلك  يربهن عىل  املستِدّل  العقل 
الصور املدَركة، وكانت من صنع النفس، لَوَجب أن ُيدِرك اإلنساُن تلك الصور يف 
كّل زمان ومكان وعىل كّل حال؛ فالنفس والعّلة يف إجياد هذه الصورـ  حسب الفرض 
أّننا ال نستحرض هذه الصور املدركة ـ كام ذكر ـ فإذن نستنتج أّن  ـ موجودة، وطاملا 
الواقع املحسوس موجود يف اخلارج وهو مصدر إلدراك الصور احلسّية يف الذهن]]]. 
الرّس يف بداهة احلسّيات عىل رغم احتياجها إىل الربهان العقّل هو أّن العقل البرشّي 
البعض عددًا من  بالبحث. قد أخرج  املدركات وال يستعني  تلقائّيًا عىل هذه  يربهن 
املحسوسات كاأللوان واألصوات من جمموعة اليقينّيات والبدهيّيات الثانوّية مستداّل 

]1[ - التعليقات، ابن سينا، ص68 و88 و148، نهاية الحكمة، الطباطبايئ، املرحلة 11، الفصل 13، األسفار األربعة، 

صدرالدين الشريازي ، ج3، ص 498.
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ومتغرّية  نسبّية  حقائق  هي  واألصوات،  األلوان  أّن  واحلال  املدركات  هذه  بنسبّية 
تكوينًا واإلدراك احليّس املتغرّي كذلك تابع للواقع الذي يعكسه.

واملحمول  املوضوع  بتصّور  تصديقها  يتّم  ال  أّوالً  قضايا  هي  الفطرّيات:   .2
القضايا  هلذه  قرين  العقّل  الربهان  وثانيًا  أيضًا؛  عقّل  برهان  إىل  حتتاج  بل  فحسب 
والحيتاج إىل اجلهد العقّل وبعبارة أخرى يتوّلد بتصّور املوضوع واملحمول الربهان 
العقّل؛ وثالثًا الحتتاج هذه القضايا إىل آلة حّس ظاهرة أو باطنة]]]؛ كام يف مبدأ السببّية 
العّلة(، ومبدأ اهلوهوّية )اليشء هو هو(، واستحالة  إىل  أو ممكن حمتاج  )كّل معلول 
واحلمل  ممتنع(،  واحدة  قضّية  عن  معًا  واإلثبات  النفي  )ارتفاع  النقيضني  ارتفاع 
األّويّل )اإلنسان إنسان(، واستحالة الدور )توّقف وجود »س« عىل »ص«، ووجود 
عىل  »س«  وجود  )تقّدم  نفسه  عىل  اليشء  تقّدم  واستحالة  حمال(،  »س«  عىل  »ص« 
نفسه حمال(، كّلها قضايا فطرّية؛ ألّن تصّور املوضوع واملحمول يوّلد الربهان العقّل، 
ومعه تصدق القضّية. توضيح ذلك: أّن كّل هذه القضايا كانت مصاديق الستحالة 
يظهر  العّلة  إىل  احتياجه  وتصّور  املمكن  أو  املعلول  تصّور  فإّن  النقيضني،  اجتامع 
معهام الربهان العقّل القائل ب »اّن املعلول لو يكن حيتاج إىل عّلة فيستلزم ذلك اجتامع 
النقيضني؛ ولكن التايل باطل فاملقّدم مثله«، وعليه يتّم تصديق أصل العلّية. كام يتكّون 
بعد تصّور املوضوع واملحمول يف أصل اهلوهو الربهان القائل بأّن كّل يشء لو مل يكن 
هو هو، استلزمه اجتامع النقيضني، ولكّن اجتامع النقيضني حمال، فإذن كّل يشء هو 

هو. وقد عّد بعض املحّققني هذا األصل من البدهيّيات األّولّية]]].

3. الوجدانّيات: هي قضايا حتصل بانعكاس العلم احلضورّي يف الذهن وتبّدله إىل 
علم حصويّل وال حيتاج إىل برهان عقّل أو حواّس ظاهرّية. بعبارة أخرى الوجدانّيات 
علوم حصولّية ناشئة عن علوم حضورّية. ال حيتاج هذا السنخ من القضايا يف مصدر 

]1[ - رشح اإلشارات والتنبيهات، ابن سينا، ج1، ص 289.

]2[ - الحظ: نظريّة بداهة مبدأ الهوهويّة ]بالفارسيّة: نظريه بداهت اصل هوهويت[، أحمد أحمدي.
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اإلنتزاع إىل برهان عقّل ولكنّه مدين إىل آلة العقل. واجلدير بالذكر أّن الوجدانّيات 
تستند يف تصّور املوضوع واملحمول وكذلك يف التصديق واحلكم إىل العلم احلضورّي 

كام يف قولك: »أنا خائٌف«، أو »أنا جائع« أو »أنا أشعر باحلاجة«.

كان املناطقةـ  يف املايضـ  يصنّفون التجريبّيات واحلدسّيات واملتواترات يف عرض 
الفطرّيات واحلسّيات والوجدانّيات، فتكون كّلها من أقسام القضايا اليقينّية، واستبدل 
مصطلح اليقينّيات بالبدهيّيات فيام بعد. وال يبعد أن تكون التجريبّيات واحلدسّيات 
واملتواترات من أقسام اليقينّيات بالدّقة املنطقّية واملعرفّية، علاًم بأّن اليقني املقصود هنا 
أعّم من اليقني املنطقّي أو العقالئّي؛ ومعناه أّن للعقالء أن يستيقنوا بالقضايا التجريبّية 
أّن  املتواترة واحلدس يقينًا عقالئّيًا؛ رغم  التجربة واألخبار  واملتواترة واحلدسّية عرب 
هذا النوع يعتربه املنطق ظنًّا معتربًا مورثًا لالطمئنان. وعىل أّي حال، فإّن هذه القضايا 
ليست من البدهيّيات الثانوّية، بل هي من سنخ القضايا النظرّية؛ ألهّنا أّوالً حتتاج يف 
تصديقها إىل استدالل وثانيًا اليرافقها االستدالل العقّل وثالثًا إهّنا حمتاجة إىل جهد 
وعمل عقّل. نتاج البحث هو أّن مالك متييز املعارف والقضايا الصادقة عن القضايا 
الكاذبة يف املجال الدينّي ـ العقّل هو البداهة العقلّية. وبناءًا عليه إلثبات وجود اهلل 
العلّية  وأصل  والوجوب  اإلمكان  وبرهان  الصّديقني  برهان  إىل  العقالنّيون  استدّل 
بعثة  رضورة  إلثبات  القانون  إىل  االجتامعّية  البرش  حاجة  بربهان  ومتّسكوا  وغريه، 
األنبياء. وهذا ما يثبت به معقولّية القضايا العقلّية الدينّية وهي البنية التحتّية للمعارف 

الدينّية وتثبت هبا معقولّية سائر املعارف الدينّية.

4/2. معقولّية القضايا العرفانّية الدينّية:

ففيه حيرض وجود  والشهودي؛  العلم احلضورّي  بمنهج  العرفانّية  القضايا  تثُبت 
َتْطَمئِنُّ  بِِذْكِر اهلل  املعلوم واقعه املوضوعّي عند العامل؛ فعىل سبيل املثال: قضّية ﴿َأالَ 
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اْلُقُلوُب﴾]]] قضية دينّية عرفانّية قابلة لإلثبات عن طريق العلم احلضورّي. توضيح 
ذلك: ال نشّك يف أّن فرقًا ما يمّيز بني »الشعور باألمل« و»تصّور األمل«، أو بني »اإلحساس 
باحلّب« و»تصّور احلّب«، أو بني »إدراك اجلوع والعطش« و»تصّور اجلوع والعطش«؛ 
فمتعلَّق الشعور باألمل واحلّب واجلوع والعطش هو الواقع املوضوعّي لتلك األمور، 
يف حني أّن متعلَّق تصّورها هو صورها ومفاهيمها الذهنّية. وبالتايل: يمتلك اإلنسان 

رضبني من الوعي واإلدراك:

واقعًا  وحيكي  الذهنّية،  واملفاهيم  الصور  توّسط  خالل  من  حيصل  إدراك   .1
خارجّيًا.

2. إدراك يتحّقق من دون توسط تلك الوسائط.

تسّمى املعرفة املستغنية عن الواسطة والتي حيرض فيها الوجود الواقعّي للمعلوم 
عند العامِل ب »العلم احلضورّي«؛ كام يف علمنا بأنفسنا وحاالت أنفسنا وقواها؛ مثل: 
اخلوف، واحلّب، وما إىل ذلك. أّما املعرفة احلاصلة بتوسط املفهوم أو الصورة الذهنّية 

فيسمى ب »العلم احلصويّل«.

الوجوَد  اإلنساُن  فيها  يدرك  العلم احلضورّي معرفة مبارشة  أن  ومن هنا، يظهر 
الواقعّي للمعلوم. ويتمّيز العلم احلضورّي بالنقاط التالية:

1. االحتاد الوجودّي بني »الواقع املدَرك« أو »املعلوم«، وواقع »العلم«؛ يف حني 
أّن العلم احلصويّل ينطوي عىل ثالثة أمور؛ هي: العامِل واملعلوم والواسطة؛ وهي تلك 

الصورة أو ذاك املفهوم الذهنّي.

واخلطأ،  والتصديق،  والتصّور،  للشّك،  معنى  ال  احلضورّي  العلم  أطر  يف   .2
واحلافظة، والفكر، والتعقل، واالستدالل، وما شاكل ذلك من أمور متعّلقة بالعلوم 

احلصولّية، ومرتبطة بعامل الذهن.

]1[ - سورة الرعد: 28.
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3. ال معنى للخطأ يف العلم احلضورّي؛ يف حني أن اخلطأ حمتمل يف العلم احلصويّل.

4. جيوز يف العلم احلصويّل أن يتطابق مع الواقع، كام جيوز فيه أيضًا أال يتطابقا، 
بذاته ومن  العينّي  الواقع  وقوع  للخطأ،  احلضورّي  العلم  وراء رفض  الرّس  ويكمن 
دون وسائط حتت طائلة الشهود، اّما الواقع يف العلم احلصويّل فيتأّتى من خالل نافذة 
التطابق مع  الذهنّية، وال حميص يف ذلك من احتامل اخلطأ، وعدم  املفاهيم والصور 
الواقع املفرتض. وما املكاشافات الشيطانية عند العرفاء أو الشهوة املزّيفة عند املريض 
وهي  حضورّية،  لعلوم  تفسريًا  تقع  التي  احلصولّية  العلوم  رضوب  من  رضب  إال 
معّرضة للخطأ. ولعّل عارفًا يدرك شيئًا عن طريق خياله املتصل والذهنّي، فيظّن أنه 
من سنخ العلم احلضورّي والكشف العرفايّن، يف حني أن اخليال املتصل ليس لون من 

ألوان العلم احلصويّل املعّرض للخطأ.

وعىل صعيد آخر، ال يفتأ ذهن اإلنسان ـ الشبيه بآلة التصوير ـ عن التقاط صور 
والقيام  جنباته،  يف  خاّصة  مفاهيم  أو  صور  وختزين  احلضورّية،  للمدَركات  تلقائّية 
بعمليات الفرز والتحليل والتفسري بشأهنا. ومن هنا، من املمكن لبعض العرفاء بعد 
حصول كشف أو شهود هلم أن تقوم نفوسهم من خالل الذهن أو الذهنّيات بتفسري 
سنخ  من  شيطانّية  مكاشفات  وهي  ـ  تلك  تفسرياهتم  فيخالوا  احلضورّية،  مدركاهتا 

العلم احلصويّل ـ مكاشفاٍت رّبانيًة وإهلّية!

العرفان«؛  »ميزان  بعنوان  بحثًا  اإلسالمّي  العرفان  أرباب  عقد  السبب،  وهلذا 
العرفان  السقيم، وقد أشاروا يف  العرفايّن الصحيح عن  ليمّيزوا عىل ضوئه الكشف 

اإلسالمّي إىل ثالثة معايري: عاّمة، وخاّصة، وعقلّية:

* أرادوا بـ»العاّمة«: الرشيعة؛ أي: إذا ما أراد العارف الوثوق بكشفياته، فعليه 
واملقصود  فال]]].  وإاّل  هبا،  يثق  أن  فله  وتطابقا،  توافقا  فإذا  الرشيعة؛  مع  يطّبقها  أن 

]1[ - الحظ: رشح فصوص الحكم، داوود القيرصّي، باهتامم سيد جالل الدين اآلشتياين، ص 32؛ إعجاز البيان يف 

تأويل القرآن، صدر الدين القونوّي، ص12.
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الوحي.  طريق  عن  اإلنسان  عىل  املنّزلة  والتعاليم  املعارف  من  جمموعة  بالرشيعة: 
بني  هبا  والتمييز  العرفاء  كشفّيات  إىل  بالنسبة  والرشيعة  الدين  معيارّية  وَتثبُت 
معقولّية  إثبات  بعد  الشيطانّية  احلصولّية  واإللقاءات  اإلهلّية  احلضورّية  الكشفّيات 
القضايا والتعاليم الدينّية، وهذا يعني أولوّية البدء باستخدام املنهج العقّل يف إثبات 
معقولّية قضايا؛ مثل: وجود اهلل وصفاته الذاتية والفعلية، ورضورة حاجة اإلنسان 

إىل الدين، وحّقانّية الدين اإلسالمّي.

»األستاذ  ب  أسموه  خاّصًا  معيارًا  الرشيعة  عىل  عالوًة  العرفاء  أضاف  وقد   *
له من  أمكن  ل وهدايته،  املكمَّ الكامل  تربية األستاذ  إىل  الفرد  فإذا خضع  الكامل«؛ 
خالل تطبيق كشفياته مع كشفيات األستاذ الوقوف عىل صّحة مشاهداته أو سقمها؛ 
ألن األستاذ مّطلع عىل أحوال تلميذه ومشاهداته بشكل كامل، وله أن يصّوب طريقه 

باإلرشادات التي تناسبه]]].

»العقل«.  فهو  أو سقمه  العرفايّن  والشهود  الكشف  الثالث لصّحة  املعيار  أّما   *
وقد تقّدم بيان معيارية العقل يف بحث »معقولّية القضايا الدينّية العقلّية«، فال نعيد.

ويف املحّصلة نقول: ال شّك يف أّن قابلّية إثبات القضايا الدينّية العرفانّية أمر متيرّس 
من خالل العلم احلضورّي الذي تقّدم أنه عيّص عىل اخلطأ.

5/2. معقولّية القضايا التاريخّية الدينّية:

القضايا  صنف  إىل  اإلسالمّية  الدينّية  النصوص  يف  التارخيّية  القضايا  تنتمي 
الوصفّية. ويعتمد إثبات هذا اللون من القضايا، وكذا معقوليتها، عىل صدق املخرِبين 
َوَتَعاىٰل،  ُسبَحاَنُه  اهلل  اتصاف  ثبت  فـإذا  ودّقتهم؛  ضبطهم  مدى  وعىل  رين،  واملقرِّ
خمربين  بكوهنم  األخبار  ومحلة  التاريخ  نقلة  ومذا  واألئّمة:،  والـرسول9، 

صادقني، أمكن إثبات صحة القضايا التارخيية الدينّية ومعقوليتها. 

]1[ - الحظ: رشح فصوص الحكم، مصدر سابق، ص 32؛ تحرير متهيد القواعد، الجوادّي اآلميّل، ص 715.
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واألدلة  بالرباهني  ثبت  قد  واألئمة  والرسول  اهلل  صدق  فإّن  أخرى،  جهة  من 
أّن  إىل  األبحاث  تلك  خُلصت  حيث  اإلسالمّية؛  والفلسفة  الكالم  علم  يف  العقلّية 
الكالم الكاذب واملجانب للواقع اليمكن له ـ بالرضورة الفلسفّية واألنطولوجية ـ 
أن يصدر عن اإلله القادر والعامل املطلق واحلكيم الغنّي عن غريه؛ ألن صدور الكالم 
الكاذب قد يكون ناشئًا عن العجز، أو اجلهل، أو احلاجة، أو لغوّية الفعل، ومجيعها 
الكالم  صدور  فإّن  وعليه:  بذاته.  الغنّي  احلكيم  املطلق  العامل  القادر  شأن  يف  حُمال 
إثبات  هي:  الدليل  هلذا  املوضوعة  واألصول  عقاًل.  ممتنع  شأنه  تعاىل  منه  الكاذب 
واألئّمة  الرسول  كالم  وصدق  العقّل،  باملنهج  الكاملية  صفاته  وإثبات  اهلل،  وجود 
:، املدّلل عليه بدليل العصمة. ويف املحصلة نقول: مجيع القضايا التارخيية الواردة 

يف كالم اهلل ورسوله حمّمد 9 واألئّمة املعصومني : صادق.

هذا، ولكن البحث يف هذا املجال يبقى مفتوحًا بالنسبة إىل املخربين املعارصين؛ 
فهم مل يتلقوا تلك املنقوالت التارخيية بشكل مبارش من اهلل ورسوله وأولياء الدين:، 
إثبات  إىل  السبيل  ما  هنا:  والسؤال  آخرين،  وخمربين  وسائط  خالل  من  تلّقفوه  بل 

صدق هذه الوسائط؟ 

األخبار  أنواع  لبيان  وتطّرقوا  احلقل،  هذا  يف  والرجالّيون  املؤّرخون  خاض  لقد 
كشف  إىل  السبيل  هذا  بسلوك  وتوّصلوا  القطعية،  بالقرائن  املحفوفة  غري  املتواترة 
استناد املقولة إىل قائلها املعصوم. توضيح ذلك: أّن اخلرب املتواتر يعني اخلرب املنسوب 
للقائل من ِقَبل جماميع من املخربين املتعّددّين، وتعّدد الوسائط فيه عىل نحو ال حُيتمل 

معه تواطؤهم عىل الكذب يف ذلك اخلرب املنقول فينتفي ذلك عنهم]]]. 

وعىل أساس من حساب االحتامالت، جيب أن ينتفي إمكان خطأ مجيع املخربين 
تتضاءل عىل ضوئه  أو  التارخيية،  الواقعة  أو  املتكلم،  فهم كالم  الواقعني كوسائط يف 

فروض ذلك إىل أدنى حّد.

]1[ - راجع: رشح اإلشارات والتنبيهات، ج1، ص 218.
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ال شّك يف أن القرآن الكريم من حيث السندّية، وكذا بعض األحاديث الرشيفة؛ 
أّما  الدائرة.  يقعان ضمن هذه  الغدير، وما شاهبهام،  الثقلني، وحديث  مثل: حديث 
األخبار غري املتواترة ـ وهي األخبار املنقولة من ِقَبل الوسائط واملخربين املتعّددّين ـ 

فهي عىل رضبني:

استنادها  يثبت  التي  وهي  القطعية،  بالقرائن  املحفوفة  املتواترة  غري  األخبار   .1
لقائلها؛ نظرًا لوجود تلك القرائن القطعّية.

2. األخبار غري املتواترة اخللّية عن تلك القرائن القطعّية.

وال خيفى أّن املؤّرخني ـ وفقًا ملنهج البحث التارخيّي ـ بل عموم العقالء يميلون 
إىل تقديم األخبار املتواترة يف الدرجة األوىل، ثم يليها يف األخذ والرتجيح: األخبار 
غري املتواترة املحفوفة بالقرائن القطعّية، ثم تأيت يف املرتبة الثالثة: األخبار غري املتواترة 
الوّضاعني أو غري  الواردة من املخربين  أّما األخبار  القطعّية.  بالقرائن  غري املحفوفة 

املوثوقني فال ُيعتنى هبا من األساس.

وحصيلة ما تقّدم أّن قابلّية اإلثبات يف القضايا الدينّية التارخيية رهينة بمدى اعتبار 
صدق املخربين ـ كام يف إخبار اهلل َعزَّ َوَجلَّ واملعصومني : ـ ومدى صّحة ذلك. 
ويثبت صدق استناد الكالم هلم عقاًل عن طريق الوسائط من خالل األخبار املتواترة، 
من  اإلفادة  يمكن  نعم؛  وغريها.  بالقرائن،  املحفوفة  اآلحاد  وأخبار  واملستفيضة، 
املناهج التارخيية املذكورة آنفًا من دون إثبات صدق املخربين الدينّيني للوصول إىل 

كشف تطابق القضايا الدينّية التارخيية مع الواقع.
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6/2. معقولّية القضايا التجريبّية الدينّية:

1/6/2. االستقراء يف فلسفة اليونان واملّشاء:

برؤى  والتجريبّية يف اإلسالم  العلمية  القضايا  اإلثبات يف  قابلّية  يرهتن موضوع 
منذ  املفّكرين  اهتامم  شغلت  قضّية  واالستقراء  »االستقراء«.  باب  يف  العلم  فالسفة 
معرفة  يف  البحث  مارس  استقرائّي  مفّكر  كأول  سقراط  انربى  فقد  الزمن؛  قديم 
وأفاد  عاّمة.  تعاريف  إىل  للوصول  اجلديّل  منهجه  وتوظيف  واجلزئّيات،  املصاديق 
أفالطون من بعده مما انتهى إليه األستاذ]]]، لكنّه مل ُيذعن باعتبارّية اإلدراكات احلّسّية 
كممثل  القياس  تقديم  يف  فاكتفى  )322ق.م(  أرسطو  أّما  وصدقها]]].  والتجريبّية 

وحيد لالستنتاج املنطقّي، وأرجع إليه باقي احلجج؛ ومن بينها: االستقراء]]].

وقد مال الفالسفة املّشاء إىل التفريق بني االستقراء الناقص والتجربة، وذهبوا إىل 
انضواء التجريبّيات حتت مظلة البدهييات الثانوية والقضايا اليقينية، ولكنّهم اعتمدوا 
القياس  إىل  اجلزئّية  املشاهدات  رجوع  مفاده:  موضوع  أصل  عىل  ـ  احلال  بطبيعة  ـ 
واليقني املنطقّي بربكة قواعد عاّمة تقول: »إّن االتفاق أو الصدفة ال يكون دائمّيًا أو 
حكم  و»إّن  متامثلة«،  نتائج  إىل  تؤّدي  الطبيعّية  من  املتشاهبة  احلاالت  و»إّن  أكثريًا«، 
األمثال يف ما جيوز ويف ما ال جيوز واحد«. ووفقًا هلذا املنحى، تثبت معقولّية القضايا 

التجريبّية والعلمية التي نجدها يف النصوص اإلسالمّية.

2/6/2. االستقراء عند التيار التجريبّي:

ألصالة  املنتمي  الفكر  خّط  طول  عىل  ـ  التجريبّيون  توّزع  اآلخر،  الصعيد  عىل 
التجربة]]]ـ  فيام خيّص »االستقراء« إىل أربعة مذاهب؛ هي: التحّققّية، ومذهب التأييد، 

]1[ - أفالطون، عبدالرحامن بدوي، ص 140.

]2[ - األعامل الكاملة ألفالطون، رسالة الجمهورية، ورسالة فيدو.

]3[ - منطق أرسطو، ج1، تحقيق عبدالرحامن بدوي.

]4[ - Empiricism . ]م[
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والعادة، والتكذيب:

فرانسيس  الشهريان:  اإلنجليزّيان  الفيلسوفان  فكرّيًا  فيمّثلها  التحّققّية]]]:  أّما   *
بيكون )1626م(، وجون ستيوارت ِمل )1873م(]]]. وعىل أساس من هذا املنحى، 
إذ  لإلثبات؛  قابلة  اإلسالمّية  الدينّية  النصوص  يف  والطبيعّية  التجريبّية  القضايا  فإّن 
للبحث  التجريبّية  الدينّية  القضايا  إخضاع  يف  ومل  بيكون  منهج  توظيف  يمكن 

والتحقيق، وإثبات معقولّيتها.

* وأّما مذهب العادة: فهو ما نّظر له ديفيد هيوم )1776م(، أحد أبرز قادة االجتاه 
التجريبّي، وآمن  احليّس  للمنهج  باستخدامه  بيان االستقراء  تناول  التجريبّي؛ حيث 
بأّن املشاهدة املتعاقبة لألحداث هي األمر الوحيد الذي يمكن أن ُيستنبط منه تزامن 

تلك األحداث أو تقارهنا وتواليها مع بعضها يف املايض]]]. 

املتعاقبة  املشاهدة  لكّن  اليقني؛  يورث  ال  االستقراء  فإّن  هيوم،  لرؤية  ووفقًا 
فيها. وعىل أساس من هذا  التقارن  النقاب عن عادة  للظواهر يمكن هلا أن تكشف 
بأهّنا  معقولّيتها  ونعت  التجريبّية،  الدينّية  القضايا  عن  الدفاع  يمكن  أيضًا،  املنحى 

»معتادة« أو »حسب العادة«.

ـ  التجريبّي، وهو يعمد  التّيار  ألوان  التأييد]]]: فهو لون آخر من  * وأّما مذهب 
بدالً عن اإلثبات ـ إىل إصدار فتوى بتأييد القوانني والقضايا العلمية التجريبّية العاّمة 

]Verificationism - ]1، وهو املذهب الذي اعتمد مبدأ قابليّة التحّقق Verifiability، وقد آمن به من الفالسفة 

مبّكراً أنصار الوضعيّة Positivism. ]م[

]2[ - الحظ: ترجمة فرانسيس بيكون ومؤلّفاته، محسن جهانگريي، ص 145؛ مسرية الحكمة يف أوروبا، محمد عيل 

فروغي، ج1، ص 120، وج3، 129-141؛ تاريخ الفلسفة، فردريك كابلستون، ج 8، ص 93-98 و124-125؛ معرفة 

املناهج يف العلوم أو الفلسفة العلمية، ص 123-124 ]املصادر باللغة الفارسيّة[.

]3[ - مدخل تاريخّي إىل فلسفة العلم، الزي، ص 7-9؛ معرفة العلوم الفلسفيّة، رسوش، ص 222 ]بالفارسيّة[.

]4[ - وهو املذهب الذي اعتمد مبدأ قابليّة التأييد Confirmability يف تقييم املعرفة. ]م[
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التأييد هذا الوضعّيون  املتعاقبة. وقد رّحب بمذهب  عىل أساس االختبار والتجربة 
غودمن،  ونلسون  راسل،  وبرتراند  وريشنباخ،  وكارناب،  كينز،  مثل:  املنطقّيون؛ 
الدينّية  القضايا  معقولّية  عن  الدفاع  يمكن  املذهب،  هلذا  ووفقًا  نيكود]]].  وجني 

التجريبّية. 

* وأّما مذهب التكذيب )اإلبطال(]]]: فهو ما برّش به كارل بوبر )1994م( ـ وهو 
أحد فالسفة العلم يف القرن العرشين ـ حيث استعرض نظرّيته يف األخذ بمبدأ »قابلّية 
التكذيب« )اإلبطال( كأساس يف التمييز بني العلوم التجريبّية، وعارض منهج »قابلّية 
بديل  حّل  تقديم  حماوالً  العلمّية،  النظرّيات  متحيص  يف  التأييد«  و»قابلّية  التحّقق« 
يعتمد األسلوب التجريبّي التكذيبّي، معاجلًا بذلك قضّيتني مهّمتني؛ مها: االستقراء، 
القوانني  أو  الفرضّيات  تّتصف  ال  الرؤية،  هذه  ضوء  وعىل  غريه.  عن  العلم  ومتييز 
إذا  إال  »إخبارّيًة«  تكون  وال  »العلمّية«،  ب  عليه  احلاكمة  اخلارجّي  العامل  عن  احلاكية 
كانت »قابلة لإلبطال«؛ بمعنى أن متنع طائفة من القضايا احلّسّية، وحيكم باستحالتها؛ 
ُيستكشف  فإنه  النظرّية،  تلك  أو  القانون  َمنَعه هذا  أو مصداق  فرد  إذا حتّقق  بحيث 
املوضوعة؛  البوبرّي عىل عدد من األسس واألصول  املنحى  بذلك بطالهنا. ويبتني 
متعّذر،  أمٌر  نظرّي  مبدأ  أو  ُمسَبق  حكم  أّي  عن  املجّردة  والتجربة  احلّس  أّن  منها: 
والنظرّية مقّدمة عىل احلّس والتجربة. وقد تعّرضت هذه الرؤية لسهام النقد من قبل 
بعض العلامء؛ مثل: الكاتش، وتشاملرز، وفايرابند، وبارتل، وكوهن]]]. وعىل أساس 
]1[ - مدخل إىل فلسفة العلوم، رودلف كارناب، ص 45؛ الحدس واإلبطال، كارل بوبر، ص 17، و35؛ منطق الكشف 

العلمي، كارل بوبر، ص 149؛ ظهور الفلسفة العلمية، هانس ريشنباخ، ص 261-274؛ ]املصادر باللغة الفارسيّة[.

]2[ - وهو املذهب الذي اعتمد مبدأ قابليّة التكذيب )اإلبطال( Falsifiability ، والذي قد يعرّب عنه أيضاً: بقابليّة 

الخطأ، وقابليّة الدحض، وقابليّة التفنيد. واملراد بهذا املعيار أّن أّي افرتاض أو نظريّة ال ميكن لها أن تكون علميّة 

ما مل تقبل إمكانيّة أن تكون كاذبة؛ وليس املقصود من قابليّة التكذيب ـ بطبيعة الحال ـ الحكم بكذب النظريّة 

أو بطالنها فعالً، بل املّدعى هنا هو أّن الفرضيّة ال ميكن لها أن تتصف بالصحة لو مل تكن قابلة للتكذيب، ومعنى 

قابليّتها للتكذيب أن يكون هناك ـ من حيث املبدأ ـ إمكانيّة إجراء تجربة تظهر أنها خاطئة؛ حتّى لو مل تُجر هذه 

التجربة املكّذبة من األساس. ]م[

]3[ - ماهيّة العلم، ص 83 ]باللغة الفارسيّة[.
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من هذا املنحى، يمكن ـ أيضًا ـ احلديث عن معقولّية القضايا الدينّية التجريبّية؛ ألّن 
هذا اللون من القضايا قابل لإلبطال والتجربة.

3/6/2. االستقراء ومعيار النظام الفكرّي:

»فلسفة  التي كتبت يف  الشخصّيات  ـ وهو من  توماس كوهن )1996م(  ذهب 
أّن  إىل  ـ  العلمّية  الثورات  منظومة  ضمن  وتارخيه  العلم  طبيعة  وتناولت  العلم«، 
»العلم« ال يتحىّل بمسرية متسلسلة من تراكم احلقيقة، وال تصّح دعوى من يقول: 
إّن العلم يف مراحله املتأّخرة يتحىّل بنسبة كبرية من احلقيقة والصّحة، تفوق ما نجده 
إىل  ذاهبًا  »الربادايم«،  أو  الفكرّي«  »النظام  بنظرّية  متّسك  وقد  املتقّدمة.  املراحل  يف 
ارهتان مجيع األحداث يف تاريخ العلم بظهور »النظم الفكرّية« )الرباديامات( وأفوهلا؛ 
حيث يشمل كّل نظام فكرّي معنّي نظرّية علمّيًة، وجمموعًة من املقبوالت امليتافيزيقّية، 

ومنهجًا وأسلوبًا ومعيارًا للبحث.

وعىل ضوء ذلك، فإّن البحث العلمّي الذي تبلور يف ظّل اكتشاف أو اكتشافات 
نظام  هيمنة  حتت  يقع  معنّي،  علمّي  جمتمع  ضمن  معّينة،  زمنّية  فرتة  يف  معّينة  علمّية 
فكرّي معنّي. وبعد مرور فرتات من الزمن، وطروء بعض الظروف املوضوعّية، يفقد 
هذا النظام الفكرّي جدارته وأهلّيته املتوّخاة منه، وُيصاب بداء التخّبط واخلروج عن 
عىل  تربيرها  أو  تفسريها  ُيمكن  ال  وموضوعات  ظروف  بروز  يعني  وهذا  القاعدة؛ 

ضوء ذاك النظام الفكرّي. ويرى كوهن أّن النظم الفكرّية غري خاضعة للقياس]]].

يف  كانزالقها  ـ  هذه  قراءة كوهن  الواردة عىل  املناقشات  الطرف عن  غّض  ومع 
هاوية النسبّية، ممّا جيعلها تعاين من التهافت والتناقض الذايّت]]]ـ  يمكن دراسة القضايا 
الدينّية التجريبّية وفقًا هلذا املعيار أيضًا. وما من شّك يف أّن هذه الطائفة من القضايا 

]1[ - الحظ: بنية الثورات العلميّة، توماس كوهن.

]2[ - راجع مقالة »قابليّة الدين للقراءات، دراسة يف البُنى التحتيّة«، للمؤلّف، مجلّة قبسات، العدد 23.
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الدينّية منضوية حتت مظّلة نظام فكرّي معني، وبالتايل فهي ـ عىل أساس ممّا ذهب إليه 
كوهن ـ قابلة لإلثبات واملعقولّية أيضًا.

ويف خامتة هذا البحث، ننّوه بأّننا مل نعمد- فيام نقلناه من االجتاهات املتنّوعة التي 
اكتفينا  وقد  واملحاكمة،  التمحيص  إىل  ـ  االستقراء  الفالسفة يف موضوع  إليه  ذهب 
بعرض تقرير وصفّي موجز، استهدفنا منه التدليل عىل إمكانّية احلديث عن معقولّية 
املدارس  من  ألّي  وفقًا  للتربير،  وقابلّيتها  ومعنائيتها،  التجريبّية،  الدينّية  القضايا 

واملذاهب التي أدلت بدلوها يف قضّية االستقراء.
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   3. معرفة وجود اهلل وإثباته

1/3. متهيد:

هل يمكن لنا احلصول عىل معرفة يقينّية باهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل؟

الفكرّية  املبدئّي األّول يف باب اإلهلّيات، وقد أجابت املدارس  التساؤل  هذا هو 
املختلفة عىل هذا السؤال بعّدة إجابات؛ منها ما يل:

1. يرى أرباب الوضعّية املنطقّية والتجريبّيون املتشّددون أّن التجربة هي املعيار 
أنكروا  امتناع معرفة اهلل من باب أهنا غري جتريبّية، بل  األوحد للمعرفة، وذهبوا إىل 
أصل وجود معنى لقضايا »اإلهلّيات«. وال خيفى أّن بحوث نظرّية املعرفة واألدلة عىل 

حّقانّية املنهج العقّل والشهودّي كفيلة بإبطال هذا املّدعى. 

الذات  ألّن  وذلك  وُكنهه؛  اهلل  بذات  العلم  امتناع  إىل  العرفاء  بعض  يذهب   .2
اإلهلّية غري متناهية وغري متعّينة؛ يف حني أّن إدراك اإلنسان حمدود، ومتناٍه. ومع ذلك، 
فهم مل ينكروا إمكانّية معرفة الصفات اإلهلّية. والبحث يف العرفان النظرّي عن الذات 
اإلهلّية الالمتعّينة التي ال يناهلا الواصفون باالسم أو الوصف أو الرسم، وكذا البحث 
عن مسألة التعنّي األّول والثاين اجلامع جلميع األسامء والصفات عىل نحو اندماجّي 
يف التعنّي األّول، وتفصيّل يف التعنّي الثاين، ما هو إال تفسري هلذه الرؤية]]]. وقد غفلت 
هذه الطائفة عن عينّية الذات والصفات اإلهلّية، وكون الصفات اإلهلّية غري متناهية 
أيضًا كام هي الذات، والتفكيك املعريّف بني الذات والصفات ال يستند إىل أي مرّبر 

عقّل أو نقّل.

]1[ - رشح فصوص الحكم، تاج الدين الخوارزمّي، ص 23.
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3. يرى البعض عدم إمكانّية املعرفة باهلل َعزَّ َوَجلَّ معرفًة تشبيهّية )غري تنزهيّية(؛ 
لعدم تناهي الذات والصفات اإلهلّية، وبالتايل: جتب معرفته ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل من خالل 
الصفات السلبية التنزهيّية. وهو اّدعاء غري تاّم؛ ألّن اإلنسان قادر عىل معرفة الذات 
والصفات اإلهلّية من خالل املفاهيم. واألمر الذي نصفه بالالمتناهي أو الالحمدود 
هو وجود تلك الذات، ووجود تلك الصفات اإلهلّية؛ وليس املفاهيم احلاكية عنها؛ 
مثل: علم اهلل، وقدرته، وحكمته، وعدله، وما إىل ذلك؛ فهي قابلة لإلدراك واإلثبات 
العقّل؛ وإن كان الوقوف عىل كنه الذات والصفات واملصداق احلقيقّي هلا أمر خارج 
عن القدرة. وبعبارة أخرى: القوة العاقلة عند اإلنسان ليست مطالبًة بأكثر من إدراك 
املفاهيم الكّلّية، وليس من وظائفها الوقوف عىل احلقائق اخلارجّية بصورة مبارشة؛ 
وإن كانت املفاهيم املدَركة حتظى بحيثّية احلكاية عن اخلارج، وتكشف عن الواقعّيات 
اخلارجّية، وكان الربهان يساعد عىل إثبات املصاديق اخلارجّية لتلك املفاهيم. وعليه: 
فإن معنى احلديث الرشيف: »إّن اهلل احتجب عن العقول كام احتجب عن األبصار« 
العلم  التناهي من جهة، وإمكان  اهلل وصفاته؛ ألجل عدم  بنفس ذات  العلم  امتناع 

املفهومّي بنحو حيكي عن اخلارج من جهة أخرى.

4. يؤمن البعض باملعرفة التشبيهّية، وال ُيامنع من التعريف به َعزَّ َوَجلَّ أو معرفته 
عىل هذا النحو. وهذه الطائفة هم الذين باتوا ُيعرفون بني الِفَرق اإلسالمّية ب »املشّبهة«. 
يتناسب مع  ـ بام  َأْيِدهيِْم﴾]]]  َفْوَق  وقد ذهبوا إىل تفسري آيات قرآنّية ـ مثل: ﴿َيُد اهلل 
التجسيم، متشّبثني باإلرسائيلّيات واألحاديث املوضوعة يف تكوين تفسري ماّدّي عن 
اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل. ولألسف، فقد زّلت أقدام جمموعات من أهل السنّة والسلفّية ـ 

وعىل رأسهم: الوهابّية ـ يف هذا املستنقع]]].

كام  اخلارجّي،  واإلثبات  للمعرفة  قابل  مفهوم  الالحمدودة«  »احلقيقة  مفهوم   .5

]1[ - سورة الفتح: 10.

]2[ - الحظ: دراسة يف التيّارات املضاّدة للثقافة، للمؤلّف، بحث حول الوهابيّة.
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أّن الكشف احلضورّي والشهودّي حلقيقتها الوجودّية أمر ممكن أيضًا. وهذه نظرّية 
الكتاب  وكذا  العقّل،  الدليل  من  كاّل  ألّن  وذلك  ونقاًل؛  عقاًل  عنها  الدفاع  يمكن 
الكريم والُسنّة املطّهرة، يثبت وجود اهلل وصفاته، كام يمكن من خالهلا أيضًا اخلوض 
ممكنة،  غري  َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  باهلل  املفهومّية  املعرفة  كانت  ولو  اإلهلّيات.  أبحاث  يف 
. هذا، ولكّن اجلدير بااللتفات  َلَلزمت لغوّية اآليات النازلة يف اإلهلّيات منه َعزَّ َوَجلَّ
املعبود احلقيقّي هو  املفاهيم احلاكية عن اإلهلّيات معبودًا حقيقّيًا؛ ألّن  ُتّتخذ  أاّل  هنا 
الواقع املوضوعّي اخلارجّي للحّق َتَباَرَك َوَتَعاىٰل. أّما املفاهيم تلك، فليست إال مرآة 
حتكي ذلك املعبود احلقيقّي. وقد قال اإلمام الباقر 7: »كّل ما مّيزمتوه بأوهامكمـ  يف 
أدّق معانيه ـ خملوق مثلكم، مردود إليكم«]]]. وعليه: فإّن التصّورات الذهنّية خملوقة 

للنفس اإلنسانّية، وبالتايل: فإّن تصّور اهلل مغاير لوجوده؛ وإن كان حاكيًا عنه.

ويف املحّصلة نقول: يمكن لنا إدراك مفهوم اهلل وصفاته وأفعاله بالعلم احلصويّل، 
، والعلم احلضورّي  وهذا املفهوم يدّل بالدليل العقّل عىل الواقع اخلارجّي له َعزَّ َوَجلَّ
وفقر  نقص  من  فيه  ملا  ـ  اإلنسان  وجود  لكّن  اخلارجّي،  وجوده  إدارك  يدعم  أيضًا 
وجودّي ـ عاجٌز عن إدراك ُكنه وجود اهلل الالمتناهي، وعاجز عن اإلحاطة به بالعلم 

احلضورّي أو احلصويّل.

2/3. معرفة الله:

من الواضح أّن البحث عن تعريف »اهلل« يتقّدم منطقّيًا عىل البحث عن وجوده، 
البسيطة]]].  م عىل مطلب »هل«  الشارحة مقدَّ فإّن مطلب »ما«  املنطق:  يعرّب يف  وكام 
وعليه: ينبغي أن نكّون يف مستهّل البحث تصّورًا ـ ولو إمجالّيًا ـ عن مفهوم »اهلل«، قبل 
الولوج يف ثنايا بحث »براهني إثبات وجود اهلل«. فقبل امتالك مفهوم أو تصّور عنه 

ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل ال معنى للحديث عن وجوده أو عدمه من األساس.

]1[ - املحّجة البيضاء، الفيض الكاشايّن، ج 1، ص 131.

]2[ - املنطق، محّمد رضا املظّفر، ص 110.
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وهنا نشري إىل أّن االنطباع املتداول عن اهلل وصفاته عند فالسفة الدين والالهوتيني 
الغربّينيـ  أي: يف ما ُيعرف ب »اإلهلّيات التوحيدّية التقليدّية«]]]ـ  ال خيتلف عن االنطباع 
اليهودّية  من  التوحيدّية]]]  األديان  مفّكري  غالبّية  عند  َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  عنه  العاّم 

واملسيحّية واإلسالمّية فقد آمنوا بذلك مع يشء من االختالف]]].

ويف حتديد »اإليامن باهلل« يمكن القول بأنه: إيامن بإله، واحد، خالق، غري متناٍه، 
قائم بالذات، جمّرد، رسمدّي ، ال متغرّي، وال متأّثر، بسيط، كامل، عامل مطلق، وقادر 
مطلق، وخري مطلق، ومتشّخص، وأهل للعبادة. فإذا كان اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل غري متناٍه 

فيجب ـ عندئٍذ ـ أن يكون واجدًا جلميع الصفات املجّردة عن املحدودّية]]].

وُتعرف هذه احلقيقةـ  يف الثقافة اإلسالمّيةـ  باسم »اهلل«؛ وهو يعني: الرّب الواجد 
جلميع صفات اجلامل واجلالل، وهو الوجود األسمى واألكمل من مجيع املوجودات، 

وخالق كّل ما سواه.

3/3. براهني إثبات وجود الله َعزَّ َوَجلَّ :

إثبات  براهني  إىل  الدور  يصل  َوَعال  َجلَّ  اهلل  عن  عاّم  ذهنّي  مفهوم  تكوين  بعد 
ُتثبت  عديدة  وبراهني  ُحججًا  والغربّيون  املسلمون  املفّكرون  أقام  وقد  وجوده]]]. 

وجود اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل، صنّفها الغربّيون إىل ثامنية أصناف عىل النحو التايل:

1. الرباهني الوجودّية]]]: ويف هذا الصنف من الرباهني ُيستخدم يف االستدالل 
]1[ - Classical theism .

]2[ - Theistic .

]3[ - العقل واإلميان الدينّي، مصدر سابق، ص 97.

]4[ - براهني إثبات وجود الله يف الفلسفة الغربيّة، بول إدواردز، ص 25 و99؛ فلسفة الدين، جون هيك، ص 29 

]باللغة الفارسيّة[.

]5[ - Arguments of the existence of God.

]6[ - Ontological arguments.
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األوغسطينّي  األسقف  وُيعّد  هلل.  ف  الرصِّ املفهومّي  التحليل  َوَجلَّ  َعزَّ  وجوده  عىل 
أنِسلم]]] )1109م( مؤّسس الربهان الوجودّي]]].

2. الرباهني الكونّية]]]: وهذا اللون من احُلجج ـ الذي ينضوي حتته أمثال: برهان 
الوجوب واإلمكان، وبرهان احلدوث، وبرهان احلركة ـ عنوان عاّم يشمل جمموعة 
السببّية مثاًلً ـ  املبادئ عمومّية ـ كمبدأ  املبتنية عىل أكثر  إثبات وجود اهلل  من براهني 

وعىل أكثر الواقعّيات بداهًة يف العامل]]].

3. الرباهني الغائّية]]]: وهذا الصنف من األدّلة ـ الذي ينتمي إليه ما ُيعرف باسم 
»دليل النظام«، أو »برهان إتقان الصنع« ]]] ـ يشّكل مع احُلجج الوجودّية والكونّية 
أكثر  الغائّية  الرباهني  َوَتَعاىٰل. وُتعّد  ُسبَحاَنُه  التقليدّية عىل وجود اهلل  الرباهني  ثالثّي 

األدّلة شعبّية وقربًا من الناس نسبًة إىل غريها من احلُجج]]].

عىل  األدّلة  من  الصنف  هذا  يف  الرتكيز  وجيري  الكامل]]]:  درجات  براهني   .4
صفات حاكية عن مراتب الشّدة والضعف يف املوجودات؛ حيث يستدّل بالكامالت 

]1[ - أنِسلم الكنرتبري Saint Anselm of Canterbury )1033 ـ 1109م(: رئيس أساقفة كنرتبري )يف إنجلرتا(، 

ومن فالسفة أوروبا يف القرن الحادي عرش. ُسّمي برهانه الشهري هذا ب »الدليل األنطولوجّي« أو »الوجودّي«، أّما 

أنسلم ـ نفسه ـ فقد أسامه »الدليل األوحد«، أو »دليل العظمة«، وعرضه يف كتابه »التمهيد«. ]م[

]2[ - العقل واإلميان الدينّي، مصدر سابق، ص 134؛ النظام الفلسفّي ملدرسة الحكمة املتعالية، عبدالرسول عبوديّت، 

ج1، ص 50-51؛ الحكمة املتعالية والفلسفة املعارصة، مقالة »بحث يف براهني إثبات وجود الله يف الحكمة اإلسالميّة 

وفلسفة الغرب«، للمؤلّف، ص 351. ]املصادر باللغة الفارسيّة[

 The causal argument : ومن الرباهني املنتمية إىل هذا الصنف ما يسّمى ب . Cosmological arguments - ]3[

، وArgument from first cause ، وArgument from universal causation. ]م[

]4[ - العقل واإلميان الدينّي، مصدر سابق، ص 134 ]باللغة الفارسيّة[.

]5[ - Teleological arguments. وتسّمى يف الغرب أيضاً ب physico-theological arguments . ]م[

]6[ - argument from design ، أو: from intelligent design . ]م[

]7[ - فلسفة الدين، جون هيك، مصدر سابق، ص 58.

]8[ - Degrees of perfection arguments. 
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بعد ثبوت حتّققها، إلثبات وجــود تلك الصفة الكاملّية بنحــو مطلق، ومن َثّم إثبات 
وجــود اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل.

5. براهني اإلمجاع العاّم]]]: فقد متّسك مجع غفري من الفالسفة واملتكّلمني باتفاق 
َوَتَعاىٰل، وخلود روح  عموم البرش؛ حيث ُعّد هذا اإلمجاع تأييدًا لوجود اهلل ُسبَحاَنُه 

اإلنسان]]].

كانط  األملايّن  عرش  الثامن  القرن  فيلسوف  حاول  األخالقّية]]]:  الرباهني   .6
ـ  اهلل  وجود  إثبات  براهني  عىل  )1776م(  هيوم  أورد  بام  تسليمه  بعد  ـ  )1804م( 
؛ حيث ذهب إىل قصور العقل  َعزَّ َوَجلَّ بالتجربة األخالقّية عىل وجوده  أن يستدل 
النظرّي عن إثبات وجود اهلل، لكنّه استعاض عن ذلك بالعقل العمّل املرتبط باألمر 

والنهي األخالقّي، ليجعل منه منطلقًا لالحتجاج عىل ذلك]]].

7. براهني التجربة الدينّية]]]: يسعى هذا الصنف من الرباهني إىل إثبات وجود اهلل 
َعزَّ َوَجلَّ من خالل التجربة الدينّية، أو ما ُيعرّب عنه باألحاسيس واملكاشفات الدينّية؛ 
التاريخ عند األمم وامللل  مّر  ـ عىل  العرفايّن  النسبّية للكشف والشهود  الوحدة  فإّن 

املختلفة ـ تدّل عىل وجود حقيقة غائّية ماورائّية.

هي:  ثالثة؛  أمورًا  اخلاّصة  بالتجارب  وُيقصد  اخلاّصة:  التجارب  برهان   .8
استجابة الدعاء، فالكشف والكرامات، ثّم املعجزات. وكّلها أمور خارقة للعادة]]]، 

]1[ - Common consent arguments. 

]2[ - براهني إثبات وجود الله يف الفلسفة الغربيّة، مصدر سابق، ص 105-106 ]باللغة الفارسيّة[.

]3[ - Common consent arguments. 

]4[ - املصدر السابق، ص 137.

]5[ - Religious experience. 

]6[ - النظام الفلسفّي ملدرسة الحكمة املتعالية، مصدر سابق، ج1، ص 62-61.
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وهي أحداث يرى بعض فالسفة الدين أهنا دالة عىل وجود حقيقة ماورائّية]]]. وقد 
والغائّية،  العاّم،  واإلمجاع  الشخصّية،  التجارب  براهني  الغربّيون  املفّكرون  وصف 

بأهّنا براهني متداولة قريبة من قلوب الناس]]]. 

ُحجج؛  سبعة  يف  اهلل  وجود  إثبات  أدّلة  اإلسالمّيون  املفّكرون  قّدم  وقد  هذا، 
هي: »دليل الفطرة«، و»برهان الوجوب واإلمكان«، و»برهان احلدوث«، و»برهان 

احلركة«، و»برهان النفس«، و»دليل النظام«، و»برهان الصّديقني«. 

إىل  اإلسالمّية هذه  الرباهني  تصنيف  يمكن  آنفًا،  املاّرة  اإليضاحات  وعىل ضوء 
أربعة أصناف؛ هي:

1. برهان اإلمجاع العام: وهو »دليل الفطرة«. 

الوجوب  و»برهان  الصّديقني«،  »برهان  وتشمل:  الكونّية:  الرباهني   .2
واإلمكان«، و»برهان احلدوث«، و»برهان احلركة«. 

3. برهان »إتقان الصنع« أو »دليل النظام«. 

4. »برهان النفس«. 

وال شّك يف أّن استيفاء رشح مجيع هذه الرباهني وحتليلها يتطّلب مّتسعًا وافرًا من 
البحث، لكنّنا سوف نكتفي هنا باإلشارة إىل ثالثة براهني مشرتكة بني الفكر اإلسالمّي 
والغريّب، معتمدين عىل املنهج الوجدايّن والتجريبّي والعقّل؛ حيث سندرس: الفطرة 
العقّل(،  التجريبّي  )الدليل  النظام  وبرهان  الوجدايّن(،  )الدليل  العام  اإلمجاع  أو 

وبرهان الوجوب واإلمكان )الدليل العقّل( ]]].

]1[ - الحكمة املتعالية والفلسفة املعارصة، مصدر سابق، ص 373؛ أنيس املوّحدين، الرناقّي، ص 53 و57 .

]2[ - Papular arguments. 

]3[ - للوقوف عىل الرباهني الثامنية يف إثبات وجود الله الحظ: املسائل الكالميّة الجديدة وفلسفة الدين، للمؤلّف.
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4/3. دليل الفطرة:

يف  العاّم  اإلمجاع  برهان  ما  حّد  إىل  يعادل  اإلسالمّي  الكالم  يف  الفطرة  برهان 
الالهوت الغريّب، فقد استدّل مجع غفري من الفالسفة واملتكّلمني باالتفاق العاّم بني 

 . بني البرش عىل إثبات وجود اهلل َعزَّ َوَجلَّ

وممّن نارَصَ هذا الربهان: شيرشون]]] )34ق.م(، وسينيكا]]] )65م(، وإكليمندس 
تشريبوري]]]  وهربرت  )1645م(،  وغروتيوس]]]  )215م(،  اإلسكندرّي]]] 
هذا  إىل  وانضّم  كمربيج.  وأفالطونّيو  )1655م(،  وغاسندي]]]  )1648م(، 
الركب ـ يف السنني األخرية ـ عدد ال ُيستهان به من مشاهري الالهوتّيني الكاثوليك 

والربوتستانت. 

وقد وصف هيغل]1]] )1831م( برهان اإلمجاع العاّم ـ رغم إنكاره له ـ بأّنه حيظى 
بمساسه لّب احلقيقة، وأشار إليه إيسلر]]]] )1926م( ضمن تصنيفه اخلامس لرباهني 

وجود اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل.

إىل  ـ  اإليطاليّة  ـ من  اسمه  ُعرّب  كيِكرو Marcus Tullius Cicero )106ق.م34-ق.م(:  توليوس  ماركوس   -  ]4[

»شيرشون«؛ وهو أشهر كاتب رومايّن عرفه التاريخ، وخطيب روما املميّز. ]م[

]5[ - لوكيوس أنّايوس سينيك Lucius Annaeus Seneca )4ق.م65-م(: فيلسوف وخطيب وكاتب مرسحّي رومايّن. 

يُلّقب بسينيكا الفيلسوف، أو األصغر، متييزاً له عن والده الخطيب الشهري. ]م[

أبرز معلّمي  (: أحد  ]6[ - تيتوس فالفيوس إكليمندس Titus Flavius Clemens )تويّف بني عامي 211 و215م 

مدرسة اإلسكندريّة الالهوتيّة. وقد متيّز بربطه وتقريبه بني الفلسفة اليونانيّة والالهوت املسيحّي. ]م[

]7[ - هوغو غروتيوس Hugo Grotius )1583-1645م(: فيلسوف والهويّت ومؤّرخ وشاعر هولندّي. ُعرف بأنه َوَضع 

مع جامعة أسس القانون الدويّل، اعتامًدا عىل الحّق الطبيعّي. ]م[

]8[ - إدوارد هربرت تشريبوري Edward Herbert of Cherbury  )1583-1648م(: دبلومايّس ومؤّرخ وشاعر 

وفيلسوف دين إنجليزّي. ]م[

]9[ - بيري غاسندي Pierre Gassendi )1592-1655م(: فيلسوف وعامل فلك ورياضيات فرنيّس. ]م[

]10[ - غيورغ فيلهلم فريدريش هيغل Georg Wilhelm Friedrich Hegel )1770-1831م(: أحد أبرز الفالسفة 

األملان. ويُعّد أهم مؤّسيس حركة الفلسفة املثاليّة األملانيّة يف أوائل القرن التاسع عرش امليالدّي. ]م[

يف  قاموساً  يهوديّة، كتب  فيلسوف منساوّي من أصول  إيسلر Rudolf Eisler )1873-1926م(:  - رودولف   ]11[

املصطلحات والتعابري الفلسفيّة باللغة األملانية، وتخّصص يف دراسة تاريخ الفلسفة، ونظريّة املعرفة. ]م[
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وعىل الرغم من ُندرة املؤمنني بمتانته املنطقّية عند من حيرتف الفلسفة يف عرصنا 
عند  واسع  نطاق  عىل  متداول  ـ  حال  أّي  عىل  ـ  الربهان  هذا  توظيف  فإّن  الراهن، 
وقبول  باهتامم  يتحىّل  برهان  وهو  للُعرف]]].  مفهومة  بلغة  األديان  عن  املنافحني 
الرازّي  الفخر  عند  نجده  كام  ـ  وحديثًا  قدياًم  ـ  اإلسالمّيني  املفّكرين  عند  واسعني 
والشهيد  )1402ه(،  الطباطبائّي  العالمة  ثّم  )726ه(،  احلّلّ  والعالمة  )606ه(، 

املطّهرّي )1399ه(، والشيخ السبحايّن. 

وقد عرض الالهوتّيون الغربّيون تقريرين لربهان اإلمجاع العام؛ مها:

ذلك  من  مّتخذين   ، َوَجلَّ َعزَّ  اهلل  بوجود  اإليامن  بعمومّية  فيها  متّسكوا  أدّلة   .1
اإليامن  هذا  صدق  ـ  املطاف  هناية  يف  ـ  ليستنتجوا  اإليامن،  هذا  غريزّية  عىل  شاهدًا 
أو  البيولوجّية«  »التفسريات  باسم  التقرير  من  النمط  هذا  أسموا  وقد  واملعتقد. 

»التفسريات األحيائّية«. 

، مع ضّم مّدعى آخر  2. أدّلة متّسكوا فيها بعمومّية اإليامن بوجود اهلل َعزَّ َوَجلَّ
مفاده: أّن املؤمنني بوجود هذا اإلله مل يعقدوا القلب عىل ذلك إاّل بعد متابعتهم هلُدى 

العقل. وقد نعتوا هذا التقرير باسم »القياس األقرن املضاّد للشّكّية«]]]. 

ويف ما يل نتطّرق لبعض تقريرات برهان اإلمجاع العاّم:

1/4/3. التقرير األول: اإلميان الفطرّي بوجود الله :

الرسالة  يف  )65م(  سينيكا  امليالدّي  األّول  القرن  يف  الرومايّن  الفيلسوف  أشار 

]1[ - براهني إثبات وجود الله يف الفلسفة الغربيّة، بول إدواردز، ص 105-106 ]باللغة الفارسيّة[.

]2[ - املصدر السابق، ص 102 . املضاّد للشّكيّة أي: . و»القياس األقرن« ـ أو ما قد يسّمى يف علم املنطق أيضاً: 

إحدى  تكون  الذي  الدليل  هو   : ـ   Dilemma والديليميا  اإلحراج،  وقياس  الفرضني،  وذي  الحّدين،  ذي  بالقياس 

االحتاملني  احتامل من هذين  كّل  أّن  دالّة عىل  األخرى  مقّدماتها  احتاملني، وتكون  عناديّة ذات  مقّدماتها قضيّة 

يتضّمن النتيجة نفسها. وهو قياس مركّب ومزدوج يحرج الخصم، ويُلزمه بقبول النتيجة. الحظ: املعجم الفلسفّي، 

صليبا، ج 1، ص 42. ]م[
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املرّقمة ب 117 من رسائله األخالقّية إىل هذا املّدعى ـ ألّول مّرة ـ حيث استدّل بأّن 
 . اإليامن باآلهلة أمر عاّم، وعمومّيته هذه تدّل عىل فطرّية اإليامن بوجود اهلل َعزَّ َوَجلَّ

ودافع بعض من جاء بعده عن هذا الدليل؛ مثل ُهوْدج]]] )1878م(.

وترتّتب مقّدمات هذا الربهان عىل النحو التايل:

1. اإليامن بقضّية »اهلل موجوٌد« فطرّية. 

2. كّل إيامن فطرّي مطابق للواقع. 

* قضّية »اهلل موجوٌد« مطابقة للواقع.

بعّدة  العاّم  اإلمجاع  برهان  من  التقرير  هذا  عىل  )1704م(  لوك]]]  أشكل  وقد 
مناقشات، أجاب عليها أنصار هذا الربهان. وأهّم تلك املناقشات: االستفسار عن 

املالزمة بني فطرّية املعتقد وصّحته؛ من أين نشأت؟! 

إليه ديكارت]]] )1650م( بخصوص  أومأ  بام  الرّد عىل ذلك  للبعض  وقد حيلو 
»إذا  حاصله:  ما  أفاد  حيث  للخري«؛  و»إرادته  اهلل«  »كامل  ب  متمّسكًا  املالزمة،  تلك 
من  َللزم  للواقع،  وخمالفة  باطلة  اإلنسايّن  الوجود  هبا  ُعّبئ  التي  املعارف  هذه  كانت 
ذلك أن يامرس اهلل املكر واخلديعة؛ وهذا ينايف إرادته للخري«. لكّن احلّق أّن رّدًا مثل 

هذا ـ كام أفاد ستيوارت ِمل )1873م( ـ يعاين من مشكلة الدور]]].

يف  قيادّي  وداعية  األمريكيّني،  الالهوت  علامء  أبرز  أحد  تشالز هودج Charles Hodge )1797-1878م(:   -  ]1[

الكنيسة األرثوذكسيّة يف الواليات املتحّدة خالل القرن التاسع عرش. ]م[

املذهب  أقطاب  من  يعّد  إنجليزّي،  سيايس  ومفّكر  فيلسوف  John Locke)1632-1704م(:  لوك  جون   -  ]2[

التجريبّي. ]م[

]3[ - رينيه ديكارت René Descartes )1596-1650م(: فيلسوف وفيزيايّئ وعامل رياضيّات فرنيّس، يلّقبه البعض يف 

الغرب بأيب الفلسفة الحديثة؛ إذ تشّكل الكثري من األطروحات الفلسفيّة الغربيّة التي جاءت بعده انعكاساً ألفكاره 

التي ما زالت تُدرّس حتّى اليوم. ]م[

]4[ - ملزيد من التوّسع يف املناقشات والردود عليها، الحظ: براهني إثبات وجود الله يف الفلسفة الغربيّة، مصدر 

سابق، ص 108-112؛ دراسات الفطرة اإلنسانيّة يف اإللهيّات الفطريّة، عيل الشريوايّن، ص 182-175.
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2/4/3. التقرير الثاين: القياس األقرن املضاّد للشكّّية:

ذا  قياسًا  الطبيعّية«  اإلهليات  »مبادئ  كتابه  يف  )1943م(  جويس]]]  استعرض 
حّدين مضاّد للشّكّية كواحد من براهني اإلمجاع العاّم. وحاصل هذه احلُّجة أن ُيقال: 
قضّية »اهلل موجوٌد« قضّية صادقة، وإال شككنا يف مجيع القضايا، وانسّد باب العلم 

علينا بنحو مطلق. وترتّتب مقّدمات هذا القياس عىل النحو التايل:

؛ حّتى أولئك الذين ينكرونه يف الظاهر.  1. كّل البرش يؤمنون بوجوده َعزَّ َوَجلَّ

2. اإليامن بوجود اهلل يمنع احلّرّية املطلقة لإلنسان يف ترّصفاته؛ ألّن مجيع املؤمنني 
باهلل يثبتون له القدرة املطلقة، واهليمنة العاّمة عىل بني البرش. 

3. اإلنسان شغوف باحلّرّية، وكاره للرضوخ إىل سلطة قاهرة فوقه. 

4. ُيستنتج من املقّدمات الثالثة أعاله أّن نداء العقل هو الذي حّث اإلنسان عىل 
اإليامن بوجود اهلل َعزَّ َوَجلَّ ؛ وليس ميوله أو أحاسيسه. 

إبطاَل  ذلك  الستلزم  العقّل،  االستنتاج  هذا  يف  البرش  بني  كّل  أخطأ  إذا   .5
السفسطة  هاوية  يف  الوقوع  يعني  وهذا  هبا،  اإليامن  ولتعّذر  العقلّية،  األحكام  مجيع 

والشّكّية]]] املحضة. 

القول  أو  موجوٌد«،  »اهلل  قضّية  بصدقّية  احلكم  يتوّجب  تقّدم،  ما  عىل  بناًء   .6
بالسفسطة والشّكّية. 

7. لكنّنا نؤمن مجيعًا باعتبار العقل البرشّي وموثوقّيته، واليصّح القول بالسفسطة 
والشّكّية يف مجيع القضايا.

]1[ - جورج هايورد جويس George Hayward Joyce )1864-1943م(: الهويّت وقّسيس وأستاذ جامعّي إنجليزّي 

كتب ودرّس يف املنطق ونظريّة املعرفة، وشغل منصب عميد كلّيّة الالهوت يف بريطانيا. ]م[

]2[ - Skepticism. ]م[
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.[[[ * إذن جيب اإلذعان بصدقّية القضّية املذكورة، واإليامن بوجود اهلل َعزَّ َوَجلَّ

وقد استخدم املحّقق النراقّي]]] )1209ه( برهانًا مشاهبًا ملا ورد بالقول:

»الدليل السادس: اّتفاق مجيع الفرق والطوائف عىل وجود الصانع؛ وذلك ألّن 
مجيع عقالء البرش وعلامئهم يؤمنون بأّن هلذا العامل صانعًا حكياًم، وخالقًا علياًم. وهلذا، 
مل ُيعّد إثبات الصانع من ضمن أصول الدين؛ إذ جيب أن تكون األصول من األمور 
الرضورّية يف دين اإلسالم التي ُتنكر أو خُتالف. وال شّك يف أّن ذوي الفهم والوعي 
ال يّتفقون عىل أمر خاطئ؛ فإذا اجتمعت كلمة الِفَرق واألَمم ومجيع العقالء من بني 

آدم عىل أمر، حصل اليقني برضورة ظهور دليل ذلك األمر، وأنه حّق«]]].

الربهان  هذا  يف  اخلدش  عىل  قادر  األّولّية  بالبدهيّيات  يؤمن  الذي  ولعّل  هذا، 
بالقول: طاملا آمنّا بالبدهيّيات األولّية، فلن ُيفيض إنكار وجود اهلل إىل السفسطة.

3/4/3. التقرير الثالث: االنجذاب الفطرّي إىل الله:

ذهب ُهوْدج )1878م( إىل أّن مجيع القوى واألحاسيس الذهنّية ألبداننا متتلك 
العني  فإّن  وعليه:  متعّلقاهتا.  وجود  يستلزم  القوى  هذه  ووجود  تناسبها،  متعّلقات 
بشاكلتها احلالّية تستوجب وجود نور ُيرى، ولن تكون األُُذن قابلة للفهم ما مل يكن 
يستوجب  الدينّي عندنا  احلّس واالندفاع  ُيقال:  املنوال  للصوت وجود، وعىل ذات 
وجود اهلل]]]. فكام يميل اإلنسان ويتوق إىل جنسه اآلخر، أو رؤيته ملناظر خاّلبة، أو 

الحكمة  الفلسفّي ملدرسة  النظام  الفطريّة، مصدر سابق، ص 185؛  اإللهيّات  اإلنسانيّة يف  الفطرة  دراسات   -  ]1[

املتعالية، مصدر سابق، ج1، ص 59. ]املصادر باللغة الفارسيّة[

]2[-  محّمد مهدي بن أيب ذّر الرناقّي الكاشايّن )1128-1209ھ(: فقيه وأصويّل وفيلسوف إمامّي. تتلمذ عند الوحيد 

البحرايّن، وغريهام من كبار علامء الشيعة. من أشهر مؤلّفاته يف الحكمة والكالم: أنيس  البهبهايّن والشيخ يوسف 

الحكامء، أنيس املوّحدين ]بالفارسيّة[، العرشيّة يف الحكمة اإللهيّة، اللمعة اإللهيّة، وغريها. ]م[

]3[ - أنيس املوّحدين، محّمد مهدي الرناقّي، ص 55-57. ]باللغة الفارسيّة[

]4[ - براهني إثبات وجود الله يف الفلسفة الغربيّة، مصدر سابق، ص 112 ]باللغة الفارسيّة[.
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سامعه ألصوات عذبة، فإّنه ينجذب إىل اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل. وبناًء عىل ذلك، ُيستدّل 
أّن  منه  فُيستنتج  اخلارج،  امليل يف  متعّلق ذلك  ميل وإحساس برشّي عىل جود  بكّل 

شوق اإلنسان وانجذابه إىل اهلل يستلزم وجوده.

أو  اإلنسانّية«،  امليول  »دليل  باسم  الربهان  هذا  املسلمون  الفالسفة  نعت  وقد 
»حّب  عىل  اهلل«  إىل  »االنجذاب  عن  بدالً  واستندوا  اهلل«،  عن  الفطرّي  »البحث 
اإلنسان للكامل املطلق« الذي يمكن بسهولة العثور عليه يف أّي إنسان دون استثناء. 
يطلبها  بل  منها،  معنّي  حّد  إىل  يتوق  ال  فإّنه  واهليمنة  السلطة  إىل  اإلنسان  مال  فإذا 
نفسه  تعشقها  التي  هي  املطلقة  اهليمنة  أو  والسلطة  حمدود،  وغري  مطلق  نحو  عىل 
وترغب فيها، وهكذا احلال عند من حيّب العلم، أو يطلب اجلامل. والنتيجة هي أّن 
كّل إنسان ـ بال استثناء ـ يميل إىل الكامل املطلق بالفعل، فيستخلصون من ذلك: أّن 
امليل الفعّل نحو الكامل املطلق يستلزم وجودًا فعلّيًا للكامل املطلق، وعليه: ُيستنتج 

أّن الكامل املطلق موجود بالفعل]]].

وقد تعّرض هذا التقرير إىل جذب وشّد يف السؤال والرّد ]]]. 

ويمكن ترتيب املقّدمات التي استند عليها هذا الربهان عىل النحو التايل:

1. ينجذب اإلنسان ويتوق إىل اهلل َعزَّ َوَجلَّ بنحو فطرّي. 

2. كّل انجذاب فطرّي يف اإلنسان يمتلك متعلَّقًا معّينًا له يف اخلارج. 

* إذن متعلَّق االنجذاب الفطرّي اإلنسايّن إىل اهلل َعزَّ َوَجلَّ له وجود يف اخلارج؛ 
وهذا املتعلَّق هو اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل.

]1[ - النظام الفلسفّي ملدرسة الحكمة املتعالية، مصدر سابق، ص 62-63. ]باللغة الفارسيّة[

]2[ - للوقوف عىل املناقشات وأجوبتها الحظ: براهني إثبات وجود الله يف الفلسفة الغربيّة، مصدر سابق، ص 113-

114؛ دراسات الفطرة اإلنسانيّة يف اإللهيّات الفطريّة، مصدر سابق، ص 183-184. ]باللغة الفارسيّة[
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اخلمينّي  اإلمام  مثل:  املسلمني؛  العلامء  كبار  بعض  التقرير  هذا  عىل  ووافق 
)1409ه( ، والعاّلمة اجلوادّي اآلمّل]]]، حيث أشار إليه اإلمام الراحل بقوله:

»ُتوَجد يف البرش خصائص ال توجد يف أّي موجود آخر؛ من مجلتها: أّن يف فطرة اإلنسان 
الكامل  وليس  املطلق؛  الكامل  املحدودة، وطلب  القدرة  وليس  املطلقة؛  القدرة  نحو  ميٌل 
املحدود، فهو يطلب العلم املطلق، والقدرة املطلقة. ومّلا كانت القدرة املطلقة ال تتحّقق 
يف غري احلّق ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل فإّن البرش يطلب احلّق َعزَّ َوَجلَّ بالفطرة؛ دون أن يعرف. أحد 
األدّلة املحكمة إلثبات الكامل املطلق هو هذا احلّب اإلنسايّن للكامل املطلق؛ فهو يمتلك 
حّبًا فعلّيًا للكامل املطلق؛ وليس تومهًا للكامل املطلق، بل حقيقة الكامل املطلق. من املحال 
أن يكون هناك عاشق فعّل دون معشوق فعّل. هنا ال أثر لتوّهم النفس أو اختالقها؛ ألّن 
الفطرة تبحث عن حقيقة الكامل املطلق؛ وليس عن توّهم الكامل املطلق؛ حّتى ُيقال إهّنا 
ُخدعت، فالفطرة ال تنخدع أبدًا. الفطرة عند مجيع الناس تنزع إىل الكامل املطلق، وهو يطلبه 
لنفسه، اإلنسان يميل إىل االحتكار. يريد الكامل املطلق، ويريد أن يتملكه لنفسه ... هذا، 
يف حني أّن األرض ـ بكاملها ـ لو أعطيت ألحدهم لذهب يبحث عن الذي ال يملكه، 
وال يقنع بام لديه. يسعى ملا اليملكه؛ ألنه يعشق الكامل املطلق، ويعشق القدرة املطلقة. 
السّيارة والثابتة،  الكواكب  العامل، ومجيع هذه املجّرات، ومجيع هذه  فإذا ُسّخر مجيع هذا 
وكّل ما هو موجود، إذا ُسخر مجيع هذا حتت سلطة شخص واحد، فإّنه ال يقنع؛ ألّن هذه 
األشياء ليست الكامل املطلق. وما مل يصل إىل حيث يّتصل ببحر الكامل املطلق، ومل يفَن فيه، 
فلن تطمئنَّ نفسه: ﴿َأالَ بِِذْكِر اهلل َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب﴾]]]... ، فحّب الكامل املطلق، وحّب اهلل 
مركوز يف فطرة البرش كافًة، دون استثناء. أّما العذاب فألجل أّننا ال نفهم، وألّننا جاهلون، 
ونتناول األمور بشكل معكوس. إذا رسنا عىل ُهدى هذه الفطرة نصل إىل الكامل املطلق«]]].

]1[ - الحظ: آداب الصالة، ورشح األربعني حديثاً، لإلمام الخمينّي؛ أضواء عىل براهني إثبات الله، الجوادّي اآلميّل، 

ص 289. ]املصادر باللغة الفارسيّة[.

]2[ - سورة الرعد: 28. 

]3[ - صحيفة اإلمام، ج 14، ص 164-166 ]النسخة املعّربة[.
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ويقول يف موضع آخر:

»ومجيع األحكام اإلهلّية تنقسم ـ بكّلّيتها ـ إىل مقصدين: أحدمها أصّل ومستقّل، 
واآلخر فرعّي وتابع. ومجيع األوامر اإلهلّية ترجع إىل هذين املقصدين، إّما بواسطة 
أو بدوهنا؛ فاملقصد األّول األصّل املستقّل هو: توجيه الفطرة إىل الكامل املطلق الذي 
هو احلّق َجلَّ َوَعال وشؤونه الذاتية الصفاتّية واألفعالّية، ويرتبط به ـ بواسطة أو بال 
الربوبيات من اإليامن باهلل والكتب والرسل  املبدأ واملعاد، ومعاين  ـ أبحاث  واسطة 
واملالئكة واليوم اآلخر، وعمدة مراتب السلوك النفسايّن، والكثري من فروع األحكام؛ 
كفريضتي: الصالة واحلّج. واملقصد الثاين ـ وهو الَعَريّض والَتَبعّي ـ هو تنفري الفطرة 
ويرجع  واألمراض،  النقائص  أّم  هي  التي  والطبيعة  اخلبيثة  الدنيوّية  الشجرة  من 
إليه كثري من مسائل الربوبّيات وعمدة الدعوات القرآنّية واملواعظ اإلهلّية والنبوّية، 
الرشعّية؛  الفروع  من  والكثري  والسلوك،  الرياضة  أبواب  وعمدة  األئّمة،  ومواعظ 

كالصوم، والصدقات الواجبة واملستحّبة، والتقوى، وترك الفواحش واملعايص«]]].

4/4/3. دليل الفطرة يف القرآن الكريم:

ُتصنّف اآليات القرآنّية التي تطّرقت لفطرّية بعض األمور إىل عّدة طوائف:

9 تذكريًا لإلنسان؛ كام يف  النبّي   التي عّدت رسالة  الطائفة األوىل: اآليات   *
ٌر * لَّْسَت َعَلْيِهم بُِمَصْيطٍِر﴾]]].  َم َأنَت ُمَذكِّ ْر إِنَّ قوله تعاىل: ﴿َفَذكِّ

* الطائفة الثانية: اآليات التي دّلت عىل العهد وامليثاق؛ كام يف قوله تعاىل: ﴿َأَلْ 
ْيَطاَن﴾]]]. َأْعَهْد إَِلْيُكْم َيا َبنِي آَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوا الشَّ

]1[ - جنود العقل والجهل، اإلمام الخمينّي، ص 47. ]النسخة املعّربة[.

]2[ - سورة الغاشية: 22-21. 

]3[ - سورة يس: 60. 
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* الطائفة الثالثة: اآليات التي أشارت إىل دعاء اإلنسان وتوّسله باهلل عند اخلوف 
َفَلمَّ  يَن  الدِّ َلُه  ُمْلِِصنَي  اهلل  َدَعُوا  اْلُفْلِك  يِف  َركُِبوا  ﴿َفإَِذا  تعاىل:  قوله  يف  كام  واخلطر؛ 
َأُروَن  ُكُم الضُُّّ َفإَِلْيِه َتْ ُكوَن﴾]]]، أو قوله تعاىل: ﴿ ُثمَّ إَِذا َمسَّ اُهْم إَِل اْلَبِّ إَِذا ُهْم ُيْشِ َنجَّ

ُكوَن﴾]]]. ِْم ُيْشِ نُكم بَِربِّ َّ َعنُكْم إَِذا َفِريٌق مِّ * ُثمَّ إَِذا َكَشَف الضُّ

* الطائفة الرابعة: اآليات التي حتّدثت برصاحة أكثر عن فطرّية الدين واألصول 
يِن َحنِيًفا فِْطَرَة اهلل الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها  الدينّية؛ كام يف قوله تعاىل: ﴿َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾]]]. ْلِق اهلل َذلَِك الدِّ اَل َتْبِديَل ِلَ

قوله  يف  كام  فطرّية؛  اإلنسان  هداية  أّن  قّررت  التي  اآليات  اخلامسة:  الطائفة   *
َمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها﴾]]].  اَها * َفَأْلَ تعاىل: ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

وقد متّسك األئّمة من أهل البيت : بفطرّية وجود اهلل، وفطرّية الدين؛ كام نجد 
يف الدعاء املنقول عن اإلمام احلسني 7:

الظُُّهوِر  ِمَن  َك  لَِغرْيِ َأَيُكوُن  إَِلْيَك؟!  ُمْفَتِقٌر  ُهَو يِف ُوُجوِدِه  باَِم  َعَلْيَك  ُيْسَتَدلُّ  »َكْيَف 
َيُدلُّ  َدلِيٍل  إىَِل  َتاَج  حَتْ َحتَّى  ِغْبَت  َمَتى  َلَك؟!  اْلـُمْظِهَر  ُهَو  َيُكوَن  َحتَّى  َلَك؛  َلْيَس  َما 
اَل  َعنْيٌ  َعِمَيْت  إَِلْيَك؟!  ُتوِصُل  تِي  الَّ ِهَي  اآْلَثاُر  َتُكوَن  َحتَّى  َبُعْدَت  وَمَتى  َعَلْيَك؟! 

َتَراَك، واَل َتَزاُل َعَلْيَها َرِقيبًا«]]].

وقد سأل رجٌل اإلماَم الصادق 7 ليدّله عىل دليل ُيثبت وجود اهلل، فقال له:

؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفَهْل ُكرِسَ بَِك َحْيُث اَل َسِفينََة  »َيا َعْبَد اهلل! َهْل َرِكْبَت َسِفينًَة َقطُّ

]1[ - سورة العنكبوت: 65. 

]2[ - سورة النحل: 54-53. 

]3[ - سورة الروم: 30. 

]4[ - سورة يس: 60. 

]5[ - بحار األنوار، العالمة املجليس، ج 64، ص 142. 
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ِمَن  َشْيئًا  َأنَّ  ُهنَالَِك  َقْلُبَك  َق  َتَعلَّ َفَهْل  َقاَل:  َنَعْم،  َقاَل:  ُتْغنِيَك؟  ِسَباَحَة  واَل  ُتنِْجيَك 
َفَذلَِك   :7 اِدُق  الصَّ َقاَل  َنَعْم،  َفَقاَل:  َوْرَطتَِك؟  ِمْن  خُيَلَِّصَك  َأْن  َعىَل  َقاِدٌر  اأْلَْشَياِء 
َغاَثِة؛ َحْيُث اَل ُمِغيث «]]].  ْنَجاِء؛ َحْيُث اَل ُمنِْجَي، َوَعىَل اإْلِ اليشء ُهَو اهلل اْلَقاِدُر َعىَل اإْلِ

وبذلك، أوصله اإلمام 7 إىل الفطرة الباحثة عن اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل.

5/3. دليل النظام:

»الربهان  أو  الصنع«]]]،  إتقان  »برهان  ُيطلق عليه  قد  ما  أو  ـ  النظام«  ُيعّد »دليل 
حّد  عىل  واإلسالمّيون  الغربّيون  الفالسفة  هبا  استشهد  ُحّجة  أوسع  ـ  الغائّي«]]] 
سواء، وغّصت هبا النصوص الدينّية القرآنّية واحلديثّية، معتمدًة عىل اآليات اآلفاقّية 

واألنفسّية يف إثبات وجود اهلل العليم القدير. 

ويقوم هذا الدليل ـ الذي حظي منطقّيًا وُعرفّيًا بني عاّمة الناس بالثقة واالعتامد ـ 
بإيصال االحتامل القايض بانعدام وجود اهلل إىل حّد مقارب للصفر. 

تعود سابقة هذا الربهان يف الرتاث والنصوص الفلسفّية إىل »رسالة طياميوس«]]] 
من رسائل أفالطون )348ق.م(، وللربهان األخري من الرباهني اخلمسة التي ساقها 
أكويناس]]] )1274م(، كام نجد رشحًا هلذا الدليل أيضًا يف كتاب بيل]]] )1805م(: 

»اإلهلّيات الطبيعّية«، أو »شواهد وجود اهلل وصفاته من الظواهر الطبيعّية«]]].

]1[ - التوحيد، الشيخ الصدوق، ص 231. 

]2[-  Argument of design .

]3[-  Teleological argument.

]4[-  Timaeus . ]م[

إيطايّل من  ـ Thomas Aquinas )1225-1274م(: قّسيس كاثولييّك  األكوينّي  توما  أو:  ـ  أكويناس  - توماس   ]5[

الرهبانية الدومينيكانيّة، وفيلسوف والهويتّ بارز يف الفلسفة املدرسيّة )السكوالئيّة(. ]م[

]6[ - وليام بييل William Paley )1743-1805م(: الهويّت وفيلسوف إنجليزّي. اشتهر بتقريره عن دليل النظام، 

وذلك من خالل كتاب اإللهيّات الطبيعيّة، ومثاله املشهور عن صانع الساعة. ]م[

]7[ - فلسفة الدين، جون هيك، مصدر سابق، ص 85.
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يف  النظام  دليل  يوّظفوا  فلم  املتقّدمون،  اإلسالمّيون  واملتكّلمون  الفالسفة  أمّا 
و»العلم  »التوحيد«  باب  يف  باستخدامه  مكتفني  الوجوب«،  »واجب  ذات  إثبات 
اإلهلّي«؛ مع أّن احلكامء املتأّخرين استدّلوا به عىل إثبات ذات الباري َتَباَرَك َوَتَعاىٰل]]].

1/5/3. حقيقة النظام وأقسامه:

أجل  من  تكّونت  جمموعة،  أجزاء  بني  االنسجام  عالقة  ألوان  من  لوٌن  »النظام« 
ل لآلخر، وفقدان  حتقيق هدف حمّدد، بحيث يكون كّل جزء من أجزاء املجموعة مكمِّ
أّي منها يتسّبب يف أن تفقد املجموعة هدفها املعنّي، وأثرها املنشود. وإّن واقع »النظام« 
يف الظواهر الطبيعّية ال يعدو اجتامع أجزاٍء خمتلفة من حيث الكّم والكيف، ائتلفت مع 

بعضها ألجل أن ُيسفر تكاملها وتعاوهنا عن حتقيق هدف حمّدد]]].

ويدّلنا حتليل مفهوم »النظام« وتعريفه إىل أّن حتّققه رهني بتأيّت األركان التالية:

1. وجود عدد من األشياء أو األجزاء املختلفة. 

2. حالة الرتتيب واالنسجام والتناغم السائدة عليها. 

3. وجود هدف حمّدد. 

التأثري النسبّي لكّل جزء من األجزاء يف حتقيق اهلدف، وارهتان حتّقق اهلدف   .4
باجتامعها وائتالفها. 

5. عنرص الربط وعامل تلك الُعلقة املوَجدة بني األجزاء]]]. 

]1[ - الحظ: أضواء عىل براهني إثبات الله، الجوادّي اآلميّل، ص 227؛ مدخل إىل املسائل الجديدة يف علم الكالم، 

جعفر السبحايّن، ص 78-79. ]املصادر باللغة الفارسيّة[

]2[ - املدخل إىل املسائل الجديدة يف علم الكالم، مصدر سابق، ص 73.

]3[ - براهني إثبات وجود الله يف نقد لشبهات جون هاسربز، حميد رضا شاكرين، ص 148 ]بالفارسيّة[.
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وُيقّسم النظام ـ بالنظر إىل إحدى اجلهات ـ إىل: نظام صناعّي، ونظام طبيعّي. أّما 
أجزاء  عىل  السائدة  الرتتيب  وحالة  العالقة  تكون  أن  فهو  التكوينّي  الطبيعّي  النظام 

ظاهرٍة ما، أمرًا تكوينّيًا وطبيعّيًا؛ ال أمرًا وضعّيًا أو ناشئًا من الرتكيب الصناعّي. 

وينقسم هذا النظام التكوينّي إىل ثالثة أقسام:

الَسَببّي  »النظام  أو قل:  الفاعلّية ومعلوهلا،  العّلة  العالقة بني  ناشئ من  نظام   .1
واملَسببَّّي« ]]]. 

2. نظام ناشئ من العالقة بني العّلة الغائّية مع معلوهلا، أو قل: »النظام الغائّي«]]]. 

3. نظام ناشئ من العلل املقّومة، أو العالئق الداخلّية بني أجزاء اليشء الواحد مع 
بعضها، أو قل: »النظام الداخّل«، أو »النظام اجلاميّل«]]]. وهنا، البّد من اإلشارة إىل أّن 
»النظام« املبحوث عنه يف هذا الربهان هو النظام الطبيعّيـ  ال الصناعّي، وال الوضعّي 

ـ وهو نظام غائّي ذو هدف]]].

2/5/3. أضواء عىل دليل النظام:

يرتكز أساس هذا الدليل عىل االمتناع العقّل النعدام صانع أو ناظم هادف يقف 
خلف ما نجده من نظام أو انسجام سائد عىل أرجاء الكون]]]. وبعد اّتكائه عىل وجود 
يشء أو أشياء خارجّية تّتسم بالنظام الغائّي )اهلادف(، يوّظف هذا النمط االستداليّل 

مبدأ »السببّية«، فُيثبت به »وجود اهلل«، بصفته »سببًا غري ماّدّي وعاملًا وقادرًا«.

]1[-Cousal order . 

]2[- Teleological order . 

]3[-  Aesthetistical order .  وقد يسّميه البعض بالنظام االستحسايّن. ]م[

]4[ - براهني إثبات وجود الله يف نقد لشبهات جون هاسربز، مصدر سابق، ص 149.

]5[ - املصدر السابق، ص 147.
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ويف الرباهني الغائّية، عادًة ما ُيفرتض وجود غاية أو غايات للطبيعة أو املوجودات 
فاعل  يف  وشعور  وعي  وجود  َتستلزم  للفعل  غاية  وجود  أّن  إىل  ُينظر  ثم  الطبيعّية، 
فُيستنتج من  أو شعور،  فاقدة ألّي وعي  الطبيعّية  العوامل  أّن  الفعل، يف حني  ذلك 
الوعي والشعور؛ وهو  الطبيعة، ويمتلك  الطبيعة، يفوق  ذلك: ثبوت فاعل يف هذه 

اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل]]].

وقد ذكروا لدليل النظام تقريرات عديدة، يّتفق مجيعها يف اعتامده عىل مقّدمتني؛ 
إحدامها حّسّية، واألخرى عقلّية:

* املقّدمة األوىل: مشاهدات عينّية، وبحوث علمّية حتكي لنا وجود نظام هادف يسود 
املوجودات الطبيعّية. ومن أجىل وأبرز مظاهر النظام لإلنسان ما ُيشاهده يف عوامل النباتات 
أجزائها،  وانسجام  نظامها  يف  والتدقيق  دراستها  توّلت  والتي  واإلنسان،  واحليوانات 
وأهدافها، وآثارها املرتّتبة عليها، حقول علمّية؛ مثل: الفيزياء والكيمياء واألحياء. فعىل 
سبيل املثال: تتكاتف مجيع تنظيامت »العني« ـ بام فيها احلدقة، وأغشيتها املتنّوعة، وشّتى 
ألوان املياه، واملخاريط، وأعصاب الَبرَص، والعضالت التي تؤّدي إىل اكتامل حركة العني 
»اإلبصار«.  ُيسّمى  ق هدفًا حمّددًا  لُتحقِّ معّينة،  بكّميات وكيفّيات  وتتضافر جهودها  ـ 
والكشف عن وجود نظام يلّف الطبيعة أمٌر يشرتك فيها العامل واجلاهل؛ فالفالح األّمّي 
يفهم من خالل تفّحصه لألرض والشجر أّن نظامًا ما يسود هذا العامل، وهو ما أدركه 

العلامء، فانطلقوا بعد توّصلهم لوجود قوانني تكوينّية نحو التفكري يف اكتشافها.

بني  تربط  واضحة  منطقّية  عالقة  لوجود  وفهمه  العقل  إدراك  الثانية:  املقّدمة   *
»النظام« الذي يسود العامل و»هدفّيته« من جهة، و»الوعي« من جهة أخرى؛ فالعقل 
ألوان  الظواهر حيكي عن  كّل من هذه  به  تتحىّل  الذي  اجلهاز  أّن  إىل صاحبه  يوحي 
من احلسابات واملعادالت، جعلت األجزاء املختلفة فيها تتناغم وتتناسب فيام بينها 
كاّمً وكيفًا، وَفرضت عليها حالًة من التعاون واالنسجام، ليتحّقق ـ يف هناية املطاف ـ 

]1[ - النظام الفلسفّي ملدرسة الحكمة املتعالية، مصدر سابق، ج1، ص 57.
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اهلدف املنشود. وهو أمر ال ُيعقل أبدًا أن نعّده مسبَّبًا عن أّي عامل عديم الوعي؛ ألّن 
أمٌر ال َيصدر إال عن علم  النظام،  التي تشّكل أساس  وضع احلسابات واملعادالت 

وإدراك، وال حُيسن فعَله إال فاعٌل عليم وقدير؛ وليس الفاعل الفاقد للشعور]]].

وُيعّد املّدعٰى القايض بأّن »انتظام العامل ال يصّح فرضه أو رشحه وتربيره إال بوجود 
التمثيل  الغربّيني منصّبة عىل  تقريرات  النظام. هذا، وإن كانت  ناظم له« روح دليل 
و»الساعة«،  »العني«  بني  يقارن  )1805م(  بيل  جتد  وهلذا  البرشّية؛  باملصنوعات 
ـ  فإّنه سيصّدق  نائية عىل »ساعة«،  َعثر شخٌص يعيش يف جزيرة  لو  قائاًل:  ويستدّل 
ال حمالة ـ بأهّنا ُصنعت بيد موجود عاقل. ومن هنا، ينبغي عىل اإلنسان أن يتفّحص 
»العني«، ليستنتج من ذلك أّن موجودًا عاقاًل هو الذي صنعها]]]. لكن من اجلدير أن 

نلتفت هنا إىل أّن دليل النظام يف عامل التكوين غري مقتبس من املصنوعات البرشّية.

به  الذي يّتصف  »النظام« يف ظاهرة ما، و»الوعي«  القائم بني  العقّل  التالزم  أّما 
فاعل تلك الظاهرة، فهو جوهر هذا الدليل. ووجود »الرشور« يف عامل الطبيعة ما هو 

إال نتيجة لنظام تكوينّي، وليس ينفي »اهلدفّية«،  وال »الوعي«.

مصنَّفه  يف  )1776م(  هيوم  ديفيد  سّطرها  التي  السّتة  املناقشات  َتِرد  ال  وعليه: 
»حوارّيات يف الدين الطبيعّي«؛ وهو كتاٌب ُنرش قبل ثالثة وعرشين عامًا من حديث 

وليام بيل )1805م(، وقد ُرّد عليه بمجموعة من الردود]]].

]1[ - الحظ: مدخل إىل املسائل الجديدة يف علم الكالم، مصدر سابق، ص 74-76. وقد ذكروا إلثبات املقّدمة الثانية 

طرقاً متعّددة؛ منها: -1 املنهج التحلييّل. -2 املناهج الربهانية؛ كاملنهج املبتني عىل مبدأ السببية، واملنهج املبتني 

عىل االختيار واالنتقاء. -3 املنهج املبتني عىل االستقراء. للتوّسع يف ذلك راجع: دليل النظام؛ دراسات يف الطبيعة 

والحكمة، أحمد ديلمي، ص 115-113.

]2[ - براهني إثبات وجود الله يف الفلسفة الغربيّة، مصدر سابق، ص 78.

يف  الله  وجود  إثبات  براهني  عليها، الحظ:  والرّد  اإلشكاليات  وسائر  هيوم،  مناقشات  يف  التوّسع  من  ملزيد   -  ]3[

الفلسفة الغربيّة، م.س، ص 78-79؛ أضواء عىل براهني إثبات الله، م.س، ص 231-243؛ مدخل إىل املسائل الجديدة 

يف علم الكالم، م.س، ص 80-109؛ فلسفة الدين، جون هيك، م.س، ص 61-68؛ براهني إثبات وجود الله يف نقد 

لشبهات جون هاسربز، م.س، ص 160-174. ]املصادر باللغة الفارسيّة[
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وقد دّلت عىل هذا الربهان جمموعة من اآليات القرآنّية الكريمة؛ منها قوله تعاىل:

وَن﴾]]].  ن ُتَراٍب ُثمَّ إَِذا َأنُتم َبَشٌ َتنَتِشُ * ﴿َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَقُكم مِّ

ًة  َودَّ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكم مَّ * ﴿َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
ُروَن﴾]]].  ًة إِنَّ يِف َذلَِك َلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ َوَرْحَ

َمَواِت َواْلَْرِض َواْختاَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكْم إِنَّ يِف َذلَِك  * ﴿َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ
َلَياٍت لِّْلَعاملنَِِي﴾]]]. 

ن َفْضلِِه إِنَّ يِف َذلَِك َلَياٍت لَِّقْوٍم  ْيِل َوالنََّهاِر َواْبتَِغاُؤُكم مِّ * ﴿َوِمْن آَياتِِه َمنَاُمُكم بِاللَّ
َيْسَمُعوَن﴾]]]. 

َمء َماء َفُيْحيِي بِِه اْلَْرَض  ُل ِمَن السَّ َق َخْوًفا َوَطَمًعا َوُينَزِّ * ﴿َوِمْن آَياتِِه ُيِريُكُم اْلَبْ
ا إِنَّ يِف َذلَِك َلَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُلوَن﴾]]].  َبْعَد َمْوِتَ

ِري يِف اْلَبْحِر  ْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّتِي َتْ َمَواِت َوالَْرِض َواْختاَِلِف اللَّ * ﴿إِنَّ يِف َخْلِق السَّ
ا َوَبثَّ فِيَها ِمن ُكلِّ  اء َفَأْحَيا بِِه الْرَض َبْعَد َمْوِتَ َمء ِمن مَّ بَِم َينَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل اهلل ِمَن السَّ

َمء َوالَْرِض لَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُلوَن﴾]]]. ِر َبنْيَ السَّ َحاِب امْلَُسخِّ َياِح َوالسَّ يِف الرِّ ٍة َوَتْصِ َدآبَّ

وهناك آيات عديدة أخرى جاء هبا القرآن الكريم، ودّلت عىل إثبات وجود اإلله 
العليم القدير عىل أساٍس من »دليل النظام« أو »الربهان اآليايّت«]]].

]1[ - سورة الروم: 20. 

]2[ - سورة الروم: 21. 

]3[ - سورة الروم: 22. 

]4[ - سورة الروم: 23. 

]5[ - سورة الروم: 24. 

]6[ - سورة البقرة: 164. 

]7[ - سورة الرعد: 3، والروم: 25، واألنفال: 63-62. 
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إثباته  يف  الربهان  هذا  دليلّية  ُيثبتان  الدينّي  والنقل  العقل  أّن  تقّدم:  ما  وحاصل 
وجوده«  »وجوب  إثبات  أّن  بيد  الطبيعة،  لعامل  وناظم  حكيم،  قدير  عليم  ملوجود 

متوّقف عىل »برهان الوجوب واإلمكان«.

3/5/3. دليل النظام ونظريّة داروين:

ينطوي ظهور األنواع عند العلامء عىل فرضّيتني:

1. فرضّية »ثبات األنواع« القاضية بخلٍق مستقّل وظهوٍر ُفجائّي هلا. 

2. فرضّية »تبّدل األنواع« الذاهبة إىل اشتقاق املوجودات من بعضها البعض. 

مّتسقة  األنواع«  »ثبات  نظرّية  نعّد  أن  لنا  يمكن  هل  هو:  هنا  املطروح  والسؤال 
مع متبنّيات اإلهلّيات ودليل النظام، ونصف نظرّية »تبّدل األنواع« بأهنا نافية ومنكرة 
الصنع«]]]،  إتقان  »برهان  مع  تتعارض  داروين  نظرّية  أّن  إىل  البعض  ذهب  لذلك؟ 
ننا من التدليل عىل وجود اهلل هبذا الربهان الذي  أو»الربهان الغائّي«]]]؛ بنحو ال ُيمكِّ
ُيعّد أهّم األدّلة عىل وجوده ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل. وما من شّك يف أّن برهان إتقان الصنع 
أو دليل النظام ُيمّثل ـ إىل جانب الرباهني الوجودّية والكونّية ـ إحدى أهّم احلُجج 

التقليدّية الثالثة.

وكام تقّدم، فإّن هذا الربهان هيدينا إىل احلقيقة القاضية بأّن العامل داّل عىل وجود 
نظام هادف، مّتسم بالتخطيط والتدبري. وعليه: جيب أن يكون صانعه عاقاًل ومدّبرًا 
وحكياًم. وامليزة األساسّية للنظام اهلادف أنه جيرّت مفاهيم إلحداثّيات وأجهزة ائتلفت 

فيام بينها بنحٍو متناغم، ُيفيض إىل نتيجة معّينة.

يقول الالهويّت والفيلسوف اإلنجليزّي وليام بيل )1805م( يف تبيينه هلذا الربهان: 

]1[ - Argument of design.

]2[ - Teleological argument.
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إذا عثر أحدهم عىل ساعة يف جزيرة مهجورة، فمن حّقه أن يفّكر يف أّن صانعًا عاقاًل 
قد  الراهن  زماننا  يف  العنارص  تركيبة  فإّن  التكامل،  لنظرّية  ووفقًا  صنعها.  الذي  هو 
منها عرب عملّيات طبيعّية حمضة. وعىل  أكثر بساطة  ُولدت من رحم عنارص أخرى 
أساس ذلك، فإّن عاملني رئيسني لعبا الدور األهّم هنا؛ ومها: أّوالً: الطفرة]]]، وثانيًا: 
وفرة النسمة. أّما الطفرة فتحدث حينام يتوافر الطفل الوليد عىل عنرص يتاميز فيه مع 
التاميز إىل نسله أو األجيال من بعده من خالل  األب واألّم، بام يمّكنه من نقل هذا 
نسله. وقد صّب داروين كّل اهتاممه يف أن ُيرّبر ويرشح كيفّية انبثاق العنارص املعّقدة 

من بوتقة عنارص بسيطة]]].

وقد ذكروا يف بياهنم واستعراضهم لدليل النظام قراءات وتقارير خمتلفة، غري أّن 
داروين وكام يقول لورن آيسل]]]  )1977م( مل يدحض سوى قراءة »الساعة وصانع 
احلياة  تكامل  قوانني  عّد  األخرى  مصنفاته  بعض  يف  ألنه  ذلك  ولعّل  الساعة«]]]. 
رحم  من  اخلارجة  اجلديدة  األنواع  انبثاق  اختار  أنه  غري  َوَتَعاىٰل،  ُسبَحاَنُه  هلل  خملوقة 

التكامل وليدًة للصدفة؛ وليس حصيلًة لتخطيط أو تدبري سابقني.

وهنا، ال بّد من االلتفات إىل أن التمّعن يف مؤّلفات داروين هيدينا إىل ما قصده من 
»الصدفة«؛ إذ مل يعِن به سوى جهلنا بالعلل والعوامل املوجدة للظواهر؛ وإن كان قد 

أبدى معارضته الشديدة ملبدأ الغائّية أو اهلدفّية.

ومهام يكن من أمر، فإّن بعض العلامء ذهبوا يف تفسريهم للعالقة بني اهلل والطبيعة 
إىل القول بأن اخلالق سلك يف عمله طريق التكامل، وأنه دّبر أطروحًة تتفّتح معاملها 

وتتوّسع آفاقها بنحو تدرجيّي]]].

]1[- Mutation.

]2[ - الله يف الفلسفة، بهاء الدين خرمشاهي، ص84. ]بالفارسيّة[

]3[-  Loren Eiseley. ]م[

]4[ - العلم والدين، ص 113. ]بالفارسيّة[

]5[ - العلم والدين، ص 113.
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األنواع«،  »أصل  كتاب  ظهور  بعد  آخرون  مجاعة  انربى  فقد  أخرى  جهة  ومن 
لُيعلنوا أّن اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل قد اكتفى من عملّية »اخللق«، واستقال بربكة »القوانني 

الثابتة التي ال تتغرّي« عن إدارة العامل]]].

إىل  َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  باهلل  العقيدة  مع  وتشابكها  داروين  نظرّية  ظهور  أّدى  لقد 
فذهبت  ومعارض؛  مواٍل  إىل  املفّكرون  فيه  انقسم  أوروبا،  يف  واسع  جدل  تفّجر 
باهلل،  اإليامن  حياض  عن  وذّبت  داروين،  نظرّيات  إليه  آلت  ما  إنكار  إىل  طائفة 
نتائج  إىل  ذلك  من  والوصول  النظام،  دليل  يف  للخدش  أخرى  مجاعة  وانطلقت 
مل  املثال:  سبيل  فعىل  بينهام؛  اجلمع  احلذاقة  من  بيشء  آخر  فريق  وحاول  إحلادّية، 
يرتِض بعض األعوان املقّربني من داروين ـ مثل: تشارلز الين، وهرشل ـ فرضّيته 
الدين  مع  متقاطعة  يعّدوها  مل  ذاته  الوقت  يف  أهنم  مع  الطبيعّي«  »االصطفاء  يف 
الداروينّية  بني  جيدوا  مل  اإلسالمّيني  املفّكرين  فإّن  ذلك،  وقبل  اإلهلّية.  احلكمة  أو 
هذه  أّن  إىل  ذاهبني  ُيذكر،  تعارض  أّي  بالتدبري  العامل  اّتصاف  أو  الصنع،  وإتقان 
النظرّية عاجزة عن إثبات فرضّية استقالل املاّدة يف حركتها واستغنائها عن العامل 
إتقان الصنع وحكمته،  املاّدة ضمن حالة قانونّية دليل عىل  فإّن انخراط  اخلارجّي؛ 
من  آية  أيضًا  احلّية  والكائنات  والنباتات  اجلامدات  يف  جديدة  أنواع  ظهور  أّن  كام 

آيات احلكمة يف اخللق، ومدخلّية اليد الغيبّية يف تلك الظواهر. 

إّن اإليامن بنظرّية »تطّور األنواع« ـ كام اإليامن بنظرّية »ثبات األنواع« ـ ال تتناىف 
ـ  نحو سواء  ـ عىل  ُيثبت  َوَتَعاىٰل، وكالمها  ُسبَحاَنُه  باهلل  اإليامن  أو  التوحيد  مبدأ  مع 
تدّل عىل  أجود عالمة  النظام  هذا  ويعّد  العامل،  هذا  متجّذر ومرموز يف  نظام  وجود 
وجود اهلل؛ فأّي نظام أسمى من أن خيلق اهلل كّل هذه الكائنات الغريبةاملذهلة املتنّوعة 

من كائن أحادّي اخللّية؟!]]].

]1[ - الدين والعلم، برتراند راسل، ص 53.

]2[ - دراسة حول الداروينيّة، ص 153-155؛ تطّور األنواع وحكمة الصنع، مجلة الكالم اإلسالمّي، العدد 15.
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التي  الرؤية  إىل  )1399ه(  املطّهري  مرتىض  الشهيد  العالمة  أشار  وقد  هذا، 
النظام  لظهور  كافية  لوكانت  وداروين  المارك  عليها  ارتكز  التي  املبادئ  بأّن  تقول 
ُسبَحاَنُه  اهلل  وجود  إثبات  عىل  دليلّيته  يف  النظام  دليل  بذلك  النتقض  الطبيعة  يف 
التدرجيّي  ُترّبر الطبيعة؛ إذ ال يكفي الظهور  املبادئ تلك ال  أّن  َوَتَعاىٰل؛ لكنّه أضاف 
أو التطّور الصديّف يف اجلهاز العضوّي للنباتات واحليوانات ليكون مرّبرًا كافيًا لوجود 
الدقيق، وإّن كاّل من هذه األجهزة ـ كاجلهاز اهلضمّي والتنّفيّس وجهاز  النظام  هذا 
اإلبصار والسمع وما إىل ذلك ـ ُيشّكل حلقة من سلسلة باهرة مذهلة، يرمي جمموعها 
تطّورًا صدفّيًا هو  بأّن  للقبول  يدعونا  مرّبر  إىل عمل وهدف واحد. ومع ذلك، فال 
الذي أوجد ذلك كّله؛ ولو عىل نحو تدرجيّي. وهلذا، نرى أّن مبدأ التطّور ما فتئ يدّل 

ة]]].  وُيشّدد عىل مدخلّية قّوة مدّبرة وهادية ومسريِّ

وهبذا، يكون العالمة املطّهرّي )1399ه( قد رشح أسباب مّدعى التعارض بني 
النظرّية الداروينّية ودليل النظام، ُمرجعًا ذلك إىل هشاشة أسسه الفلسفّية، لكنّه أذعن 
يف موضع آخر بوجود هذا التعارض بني النظرّية والدليل املشار إليهام، غري أّنه مل ُيسّلم 

بتاممّية املبادئ التي انطلقت منها تلك النظرّية. 

وقد أوضح يف بيانه هلذا التعارض ما مضمونه: بعد رصاع الكائنات عىل البقاء، 
التي  التالية  األجيال  عند  الرصاع  يف  الغلبة  هذه  واستمرار  األقوى،  الكائن  وتغّلب 
انتقلت إليها من خالل الوراثة خصائص وسامت معّينة عىل نحو من الصدفة، ليكون 
نظام اخلليقة حصيلة خلصائص متكّررة امتازت هبا الكائنات، وجدت بشكل صديّف 

بموجب قانون رصاع البقاء، وبقاء األصلح واألنسب. 

وهنا ُيقال: إذا كان هذا النظام قد ُوجد منذ البداية مع هذه اخلصائص والسامت، 
فإّن املرّبر الوحيد هلا هو وجود مدخلّية ملدّبر حكيم صدرت عنه. أّما لو أذعنّا بوجود 

]1[ - الدوافع نحو املاّديّة، مرتىض املطّهرّي، ص 122. ]بالفارسيّة[
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انعدام  يكون  فعندئٍذ  السنني،  ماليني  مئات  استغرقت  تدرجيّية  حركة  ضمن  ذلك 
وجود املدّبر أمرًا قاباًل للتربير]]].

ويف اعتقادنا، فإّن نظرّية االصطفاء الطبيعّي ال تتناىف مع إثبات وجود اهلل ُسبَحاَنُه 
َوَتَعاىٰل؛ لألسباب التالية:

1. فرضّيات العلوم التجريبّية وإنجازاهتا متغرّية ومتبّدلة عىل نحو الدوام. 

الوحيد، وال حّتى أهّم األدّلة عىل وجود اهلل؛  النظام ليس هو الربهان  2. دليل 
فهناك يف هذا احلقل حجج وبراهني تفوقه يف األمّهّية والقّوة. 

تطّور  لنظرّية  يتسنّى  احلّية؛ حّتى  والكائنات  بالنباتات  اخللق  ينحرص عامل  3. ال 
إذ كيف يمكن هلذه  اليد عن وجود رّب مدّبر حكيم هلا؛  تنفض  أن  احلّية  الكائنات 
املبادئ الداروينّية أن تفرّس وترّبر وجود كّل هذا النظام يف العامل الُعلوّي والكواكب 

واملجّرات؟! 

لعلامء األحياء  فلسفّية حمضة، وال حيّق  »الفيناليزم« قضّية  أو  »الغائّية«  4. مفهوم 
التدّخل فيها، وإبداء آرائهم باإلجياب أو السلب. وإّن وجود قوى تفوق الطبيعة، وُتسريِّ 

األحداث الطبيعّية دعوى فلسفّية ال تقبل األخذ أو الرّد إال ضمن سياقاهتا الفلسفّية. 

هذه  ألّن  الغائّية؛  العّلة  أو  اهلدف  نفي  عىل  أبدًا  الصدفّية  التطّورات  تدّل  ال   .5
الدعوى ناشئة من جهل اإلنسان، وكام يعرّب العالمة الطباطبائّي فإّن القول بالصدفة 

ينطلق من اجلهل باألسباب احلقيقّية، وكذا اجلهل بنسبة الغاية إىل ذي الغاية]]]. 

هذا، وقد أّيد بعض الكّتاب ـ خالفًا ملا هو متوّقع منهم ـ هذا اللون من التعارض 
قائاًل:

]1[ - التوحيد، مرتىض املطّهرّي، ص 248-250. ]بالفارسيّة[

]2[ - الحظ: نهاية الحكمة، محّمد حسني الطباطبايّئ، ص 190.
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»لقد فّجر داروين ثورًة نيوتينّيًة يف عامل علم األحياء. ومل تكن تلك الثورة غري انقشاع 
ضباب التفاسري الغائّية عن سامء احلياة واألحياء، واستبداهلا بتفسريات عّلّية بدل تلك 
ِعّلّيًا عن عامل  تقّدم يف واقع األمر تفسريًا  إّن نظرّية تطّور األنواع  الغائّية.  التفسريات 
العنارص بام ُيغني العلامء عن اخلوض يف إجياد تفسري غائّي، ويفتح الباب عىل التفسري 
الصديّف للعامل احلّي. فعىل أساس من نظرّية خلق الساعة اليمكن اإلذعان بأّن أنواعًا 
هبذه العظمة والتعقيد صّممت من دون ناظم؛ فإّن احتامل حتّول ماّدة فاقدة للحياة إىل 
إنسان ضئيل جّدًا بام الُيساعد عىل الوثوق به. أّما يف إطار رؤية اخللق املتطّور، فال ُبعد 
يف قبول صدفّية نشأة األنواع؛ ألّن العامل يشهد تطّورًا، واألنواع تتبّدل تدرجيّيًا من أنواع 
شديدة البساطة لرتى النور بعد ذلك.. وبعبارة أخرى: فإّن نظرّية التطّور هذه هتدينا 
إىل أّن داللة النظام عىل ناظم مرهونة بام لو جهلنا الظروف املحيطة باحلدوث الصديّف 

للظاهرة، وفيام لو عجزنا عن تفسري ذلك بام نملكه من آلّيات ماّدّية«]]].

يعاين هذا الكالم من عّدة أوجه تعّرضه للنقد؛ نذكرها باختصار فيام يل:

1. إذا صّح وصُم ما قام به داروين عىل أنه ثورة يف علم األحياء، وانقشاع لضباب 
للكاتب  ُيقال  أن  إذن  األصّح  فإّن  ِعّلّية،  بتفسريات  واستبداهلا  الغائية،  التفسريات 
املوّقر: إّن هذه الثورة انطلقت منذ عهد غاليليو]]] )1642م( يف مطلع القرن السابع 
عرش، واسُتبدلت فيها تفسريات أرسطو )322ق.م( الغائّية إىل تفسريات ِعّلّية! يقول 
اسُتبدل  الغائّية  بالعّلّية  التشّبث  انحسار  »بعد  الصدد:  هذا  يف  )2013م(  باربور]]] 

]1[ - موقف العلم والدين يف خلق اإلنسان، أحد فرامرز قرامليك، ص 44-45. ]بالفارسيّة[

]2[-   غاليليو غالييل  Galileo Galilei : عالِم فليك وفيلسوف وفيزيايئ إيطايل، ولد يف بيزا يف إيطاليا.  نرش نظريّة 

كوبرنيكوس ودافع عنها بقوة عىل أسس فيزيائية، فقام أوالً بإثبات خطأ نظريّة أرسطو حول الحركة، وقام بذلك 

عن طريق املالحظة والتجربة.]م[

]3[-   إيان باربور  Ian Barbour : فيزيايّئ وفيلسوف أمرييّك معارص كرّس جهوده يف إثبات العالقة بني العلم 

والدين. عمل أستاذاً يف كلّيّة كارلتون يف نورثفيلد بوالية مينيسوتا األمريكيّة، ألكرث من ثالثة عقود. أثار نقاشات بني 

العلامء والالهوتيني عىل قضايا فكريّة أساسيّة؛ مثل: نشأة الكون، واآلثار األخالقية املرتتبة عىل التكنولوجيا. حصل 

عىل جائزة متبلتون املرموقة. تويّف مؤّخراً عن عمر ناهز التسعني. ]م[



الكالم اإلسالمي المعاصر 84

األمور  إليه  ترجع  الذي  األسمى  اخلري  بصفته  عنه،  املرسوم  والتصّور  اهلل،  تعريف 
كّلها، بتعريف آخر يصفه بالعّلة األوىل، حيث ُيشار إليه بعنوانه أّول حلقة من سلسلة 

العلل الفاعلّية«]]]. 

2. نظرًا إىل ما أواله العلامء من اهتامم بالطبيعة يعود ِقدمه إىل أربعامئة عام، فمن الالزم 
ـ حسب تلك الرؤية ـ أال خيوض أّي عامل يف تفسريات غائّية لعامل الطبيعة، وأن نرّبئ 
ساحة العلامء من هذا اللون من التفسريات والبحوث الطبيعّية؛ ألّن واجبهم العلمّي 

يمنعهم من ذلك نفيًا أو إثباتًا، لكّن الفالسفة ال حيّق هلم عدم االكرتاث هبذه الرؤية. 

3. إذا آمن أحدهم بتفسري ِعّلّ عن العامل، وأعاد حلقات سلسلة الِعلل واملعاليل 
إىل العّلة األوىل مع اتصافها بصفات؛ مثل: »وجوب الوجود«، و»احلكمة«، و»العلم 
املطلق«، و»القدرة املطلقة«، و»إرادة اخلري التي ال حّد هلا«، وما إىل ذلك، فال حميص 
حكمة  ألّن  وذلك  أيضًا؛  العامل  عن  الغائّي  والتفسري  الغائّية  بالعّلة  اإلذعان  من  له 

الواجب تعاىل واستغنائه عن غريه، ُيثبت لنا هدفّية فعله. 

4. إذا أحلقنا التطّور الداروينّي التدرجيّي بحساب االحتامالت الريايّض العقالئّي، 
أمكن لنا إثبات النظام اهلادف، واخلالق اهلادف بنحو ريايّض. 

3/5/3. دليل النظام والنظريّة الكّمّية:

الفيزياء احلديثة، ولعّل فيها تعارضًا  الكّمّية]]]، نظرّية متداولة أخرى يف  النظرّية 

]1[ - العلم والدين، ص 37. ]بالفارسيّة[

 Quantum أو ميكانيكا الكّم ، Quantum Physics  ـ أو فيزياء الكّم Quantum Theory 2[-  النظريّة الكّميّة[

بالحركة  ودمجها  التقليديّة،  نيوتن  لنظريّات  وتصحيح  كتعميم  جاءت  أساسيّة،  فيزيائية  نظريّة   : ـ   Mechanics

املوجيّة، خاّصًة عىل املستوى الذرّي ودون الذرّي. 

ة ـ Quantum يف علم الفيزياء: فهو مصطلح يُستخدم لوصف املِقداُر األقَلُّ من املادَّة أو الطاقِة  أّما الَكّم ـ أو: الَكمَّ

. اكتُشفت الظاهرة الكموميّة عام 1900م  املُْمِكُن ُوجوُده، أو قل: أصغر ِمقدار من الطاقة ميكن أن يوجد مستقالًّ

عىل يد العامل الفيزيايّئ األملايّن ماكس بالنك Max Planck )1858-1947م(. ]م[
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ظاهرّيًا مع دليل النظام. الفيزياء هو علم دراسة الطبيعة )من الذّرة إىل املجّرة( ملعرفة 
الفيزياء  من  فرع  هي  التي  الكّم  ميكانيكا  جاءت  وقد  فيها.  والقياسات  خواّصها 
العامل  الكالسيكّية، وأخذت عىل عاتقها وصف  نيوتن  النظرّية كبديل عن ميكانيكا 
حساب  من  أساٍس  عىل  ذّرّي  ودون  ذّرّي  بمقياٍس  الذّرة،  وحاالت  امليكروسكويّب 

االحتامالت. وقد ساهم يف تأسيس هذا اللون من املعرفة مجاعة؛ منهم: 

 [[[
بالنك]]] )1947م(، ورشودنغر]]] )1961م(، وبور]]] )1962م(، وهــايزنربغ 

)1976م(، وديراك ]]] )1984م(، وغريهم.

ال تؤمن الفيزياُء الكّمّية بدوران اإللكرتون يف فلك النواة كام يف املنظومة الشمسّية، 
منكرًة هذا النمط من حركة اإللكرتونات، ومستعيضًة عن ذلك بتفسريها املبتني عىل 

نظرّية »ازدواجّية موجة ـ ُجسيم«]]]. 

يتمركز اجلُسيم يف نقطة معّينة من اجلّو، ويتناثر املوج فيام حوله. يوصف اإللكرتون 

]1[ - ماكس بالنك Max Planck )1858-1947م(: فيزيايّئ أملايّن، من أقدم مؤّسيس نظريّة الكّم، وأحد أهّم علامء 

الفيزياء يف القرن العرشين. ]م[

]2[ - إرفني رشودنغر Erwin Schrodinger )1887-1961م(: فيزيايّئ منساوّي، اشتهر بإسهاماته يف ميكانيكا الكّم، 

وقّدم فيها معادلة حملت اسمه، وحاز من أجلها عىل جائزة نوبل يف الفيزياء. ]م[

]3[ - نيلس بور Niels Bohr )1885-1962م(: فيزيايّئ دمناريّك، ترأس لجنة الطاقة الذرية الدمناركيــة ، وأسهم يف 

صياغــة مناذج لفهم البنيــة الـذّرية، وميكانيكا الكّم.]م[

الفيزياء  مبادئ  أهّم  أحد  اكتشف  أملايّن،  فيزيايّئ  Werner Heisenberg )1901-1976م(:  هايزنربغ  فرينر   -  ]4[

الحديثة؛ وهو مبدأ االرتياب )الالتعنّي(، وحاز عىل جائزة نوبل يف الفيزياء. ]م[

]5[ - بول ديراك Paul Dirac )1902-1984م(: فيزيايّئ بريطايّن، من مؤّسيس ميكانيكا الكّم، ُعرف بتطوير نظريّة 

فيزيائية عاّمة تشمل يف طيّاتها نظريّات هايزنربغ ورشودنغر . ]م[

]6[ - يُقال يف علم الفيزياء أّن هذه االزدواجيّة ـ أو املثنوية كام قد يُعرّب أحياناً ـ هي خاّصيّة مميّزة للجسيامت 

لتمثيل  األمثلة  أبرز  البعض اآلخر كجسيم. ولعّل من  األحيان كموجة ويف  الترصف يف بعض  املجهريّة متكنها من 

هذه الظاهرة هو الضوء؛ ففي ظاهرة التداخل يترصّف الضوء )الفوتون( كموجة، ويف ظاهرة املفعول الكهروضويّئ 

يترصّف كجسيم ماّدّي )فوتون(. باملقابل أمكن إجراء تجربة التداخل بواسطة اإللكرتونات وهذا يدعم بشكل مطلق 

االزدواجية جسيم موجة يف جميع األجسام دون الذّريّة. ]م[
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بيان  يتسنّى  وال  أخرى.  تارًة  املوجة  وبصفة  تارًة،  اجلُسيم  بصفة  الكّمّية  الفيزياء  يف 
وبكيفّيات  الظاهرّية،  احلواّس  خالل  من  النموذج  هذا  يف  ونسيجها  الذّرة  هيكلّية 

حّسّية، ومقوالت زمانّية ومكانّية وسببّية. 

الكمومات  أو  اإللكرتونات  كون  ويرهتن  واحد.  كّم  هو  الواحد  اإللكرتون 
)الكاّمت( موجاٍت أو ُجسيامٍت بالناظر. ال متتلك اإللكرتونات الذرّية يف حني انعدام 

الناظر نطاقًا أو حّدًا معّينًا، وتتبّدل إىل موجات. 

مع  تتامشى  وال  املوضوعّي]]]،  والواقع  الذايّت]]]  الواقع  بني  المتّيز  الكّم  وفيزياء 
عملّيات  يف  )املشاِهد(  ب  املجرِّ الشخص  تويل  وهي  الساذجة]]]،  الواقعّية  مسلك 

التجربة أمّهيًة بالغة. وهلذا، ليست هنالك قوانني دقيقة حتكم الذّرة]]].

إىل هنا، قمنا بإلقاء نظرة عابرة عىل فيزياء الكّم، ووصل الدور إىل بيان دليل النظام 
ليتبنّي لنا: هل العالقة القائمة بينهام هي عالقة حتدٍّ أم ال عالقة بينهام أساسًا؟

]1[ - Subjective. ]م[

]2[ - Objective. ]م[

]3[ - الواقعية Realism هي املذهب الذي يقرر للواقع الخارج عن التعقل وجوداً مستقاًل، ويقيس صدق الكالم 

مبطابقته للواقع، وهي بهذا املعنى تعارض املثالية ]ر[ idealism، فرتفض أن تربط وجود األشياء والطبيعة بالوجود 

اإلنسايّن وترى أن للعامل وجوداً عينياً مستقالً عن الذات العارفة وأحوالها.  وقد برزت يف هذا املذهب نظريّتان: 

نظريّة ترى أن اإلدراك إملام مبارش بأشياء أو كائنات مختلفة عن الذات املدركة، ونظريّة غري مبارشة يكتسب فيها 

إدراك الصور التي تتشكل يف العقل املكانة األوىل، وقد عرفت هذه النظريّة بالواقعية الثنائية dualist realism ألنها 

تقول بوجود األشياء يف العامل وبصورها يف الذهن، وتفرع عنها نظريّة الواقعية التمثيلية representative والواقعية 

النقدية critical، يف حني انبثق عن النظريّة األوىل ما يعرف بالواقعية الساذجة naive realism والواقعية الجديدة 

العامل  بأن  مناقشة  أو  نقد  الذين يسلمون دون  الناس  يراه عامة  ما  الساذجة مع  الواقعية  تتفق   .neo-realism

الخارجي موجود كام يتبدى للحواس دون تعديل أو تحوير، فام يدرك من خصائص األشياء إمنا ميثل حقيقتها، ومن 

ثّم فإّن دور اإلنسان يف املعرفة يشبه دور »آلة التصوير« الذي يقترص عىل نقل األشياء وإبرازها دون تفكري أو نقد. 

انظر: املوسوعة العربيّة، ج22، ص 113، مقالة »الواقعيّة«، لسوسان إلياس. ]م[

]4[ - راجع: العلم والدين، إيان باربور، القسم الثالث. و:

Herbert, Nick, Quantum Reality: Beyond the new phisucs )New York: Doubleday, 1985( p: 30
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تبتني القراءات والتقارير املتنّوعة لدليل النظام عىل وجود نظام يف الطبيعة، يدّل 
التشويش والالنظام  بدوره عىل وجود ناظم حكيم. وهنا، نتساءل: أال تؤّدي حالة 
التي يشهدها عامل الذّرة وما دون الذّرة حسبام تعرض هلا فيزياء الكّمـ  كام حيلو للبعض 
أن يّدعي ـ ، وكذا اهنيار االنطباع السائد حول النظام يف الطبيعة، ومبدأ االرتياب]]]، 
أو الالتعنّي]]] يف فيزياء الكّم، أال يؤّدي ذلك كّله إىل غياب التدبري والتخطيط الشامل 
يف العامل امليكروسكويّب؟ هل سوف يمكن إثبات وجود اهلل يف ظّل إنكار مبدأ السببّية 
يف فيزياء الكّم؟ ويبدو يف الوهلة األوىل أّن هذا البحث يدّلنا عىل تصادم فيزياء الكّم 
املبتنية عىل  التدليل والربهنة  ألوان  أّي لون من  النظام وحده، بل مع  ليس مع دليل 

مبدأ السببّية.

والغريب يف األمر أّن الفيزياء التقليدّية مع جزمّيتها، ودعوى امتالكها القدرة عىل 
لكّن  اإلهلي،  والتدبري  الربوبية  إنكار  حتاول  كانت  االختزايّل،  مسلكها  وكذا  التنّبؤ، 
إنكار  خالل  من  جاهدًة  تسعى  ـ  احلال  بطبيعة  البعض  قراءة  حسب  ـ  الكّم  فيزياء 
مبدأ السببّية، أو من خالل مبدأ االرتياب )الالتعنّي(، أن تغلق عينيها عن االعرتاف 
بالنظام الذي يسود الكون، وأن تنكر وجود اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل. وليس هذا النمط من 
االستنتاجات الالهوتّية التي سّطرهتا الفيزياء التقليدّية أو فيزياء الكّم إال ثمرة أفرزهتا 

الفلسفة الغربّية السقيمة.

وهنا نتساءل باختصار: هل إّن حالة االرتياب وعدم التأّكد ناجتة عن الالتعنّي يف 
الطبيعة؟ أم أنه إقرار بجهل البرش ليس إاّل؟ هل يعني ذلك غياب قوانني دقيقة حتكم 

]1[- مبدأ االرتياب ـ أو: مبدأ عدم التأكّد، أو الريبة، أو الاليقني ـ Uncertainty Principle:  أحد أهّم املبادئ يف 

فيزياء الكّم. صاغه العامل األملايّن هايزنربغ Heisenberg )1976م(، وهو ينّص عىل عدم إمكانيّة تحديد خاصيتني 

مقاستني من خواص جملة كمومية إال ضمن حدود معينة من الدقّة؛ أي أّن تحديد أحد الخاصيتني بدقة متناهية 

املبدأ بكرثة عىل  الخاّصيّة األخرى، ويشيع تطبيق هذا  تأكّد كبري يف قياس  تأكّد ضئيل( يستتبع عدم  )ذات عدم 

خاصيتي تحديد املوضع والرسعة لجسيم أويل. فهذا املبدأ معناه أن اإلنسان ليس قادرا عىل معرفة كل يشء بدقّة 

%100. وال ميكنه قياس كّل يشء بدقّة %100، إمنا هناك قدر ال يعرفه وال يستطيع قياسه. ]م[

]2[- Indeterminacy Principle . ]م[
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عامل الذّرة، أم أّننا مل نتوّصل بعُد لكشف هذه القوانني؟ وبعبارة أخرى: هل إّن هذا 
االرتياب بذاته عينّي خارجّي أم ذهنّي اعتبارّي؟

لقد أجاب الفيزيائّيون والفالسفة الغربّيون عىل هذه التساؤالت بإجابات خمتلفة؛ 
منها قوهلم:

1. إّن االرتياب وعدم التأّكد عائد إىل اجلهل الذي يغمر اإلنسان يف الوقت الراهن. 
وهذا الرأي جيمل يف خلفّياته اإليامن بوجود قوانني دقيقة تنتظر من يكتشفها يف املستقبل.

ألّن  الداخلية؛  املفهومّية  أو  التجريبّية  بالقيود  التأّكد  وعدم  االرتياب  يرتبط   .2
ب )املشاِهد( سوف يعمد ـ ال حمالة ـ إىل التشويش عىل النظام الذي  الشخص املجرِّ
أن تستخدم  بّد هلا من  بالذّرة ال  املرتبطة  النظرّيات  أو مشاهدته، وإّن  بتجربته  يقوم 

املفاهيم املتداولة، والذّرة ـ نفسها ـ كانت وما تزال يف غري متناول اليد.

3. يعود االرتياب وعدم التأّكد املذكور إىل الالتعنّي يف الطبيعة ذاهتا؛ أي أّن عامل 
الذّرة ينطوي عىل قوى وقابلّيات بديلة. 

الرأي األّول ـ الذي مال إليه بالنك )1947م(، وأينشتاين )1955م(، وديفيد 
باجلربّية  قول  وهو  إبستمولوجيًا،  الواقعّي  باملنهج  اعرتاف  هو  ـ  )1992م(  بوم 
تنتمي للوضعّية]]]،  بور فهو رؤية  نيلز  إليه  الذي ذهب  الثاين  الرأي  أّما  أنطولوجّيًا. 
وتفوح منها رائحة الالأدرّية]]]؛ ألّننا لن نتمّكن عىل اإلطالق من الوقوف عىل نشاط 

أّن املعرفة  الرؤية  العلوم. من أبرز معامل هذه  ]1[- مذهب الوضعيّة Positivism ميثّل إحدى مدارس فلسفات 

الحسيّة،  التجربة  من  املستمدة  والبيانات  املعرفة  هي  الطبيعيّة  والعلوم  االجتامعيّة  العلوم  مجال  يف  الحقيقيّة 

وخصائصها  الحسية  الطبيعية  الظواهر  عىل  تعتمد  والتي  البيانات  هذه  ملثل  والرياضية  املنطقية  والعالجات 

والعالقات بينهم والتي ميكن التحقق منها من خالل األبحاث واألدلة التجريبيّة. ]م[

أو  الدينيّة  للقضايا  الحقيقيّة  القيمة  أّن  يقول  توّجه فلسفّي   :Agnosticism )األغنوستيّة( الالأدريّة  ]2[- مسلك 

الغيبية غري محّددة وال ميكن ألحد تحديدها. وباختصار: فإّن أتباع الالأدريّة يؤمنون باستحالة التعرف عىل وجود 

الله والتوصل لهذا اإلميان ضمن رشوط الحياة اإلنسانيّة. ]م[
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الذّرة وحراكها يف الفرتات التي تفصل بني املالحظات والتجربات التي جترى عليها. 
وأّما الرأي الثالث فيعود إىل رؤية هايزنربغ )1976م(]]].

لقد اّتضح من الرأي األّول والثاين رؤيته يف نفي أّي تقاطع أو تعارض بني دليل 
خلص  وقد  الكّم،  وفيزياء  َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  اهلل  وجود  إثبات  براهني  سائر  أو  النظام 
أو  راهنًا  اإلدراك  يف  البرشّية  املقدرة  إىل  متوّجه  فهو  وجد  إن  النقص  أن  إىل  الرأيان 
الكّمّية.  النظرّية  الثالث يف  الرأي  اعتناق  املشكلة عند  دائم. وينصّب أساس  بشكل 
لكّن هذه الرؤية ال يمكن هلا أن ختدش يف مصداقّية دليل النظام أو أدّلة إثبات وجود 

اهلل؛ ملا يل:

هذا  عّد  جيب  وال  الكّم،  فيزياء  يف  الوحيد  التفسري  هايزنربغ  رؤية  متّثل  ال   .1
التفسري من مجلة مصاديق التعارض بني العلم والدين.

2. املعادالت الكمومّية تقّدم توّقعات وتنّبوءات جزمّية للكلّيات العاّمة الكربى؛ 
فالالتعنّي جيري فيام خيّص كّم اإلشعاع]]]؛ وليس لفئة الذّرات اإلشعاعّية.

وال  النقيضني،  اجتامع  إنكاره  من  يلزم  فلسفّي  بدهيّي  مبدأ  هو  السببّية  مبدأ   .3
او  الذّرة،  دون  وما  للذّرة  الغامض  العامل  يف  ُيتداول  بام  املبدأ  هذا  ينتقض  أن  يمكن 

بالفيزياء النظرّية الكّمّية .

منطق  أّن  فيه  ريب  ال  ومما  االحتامالت،  حساب  عىل  الكّم  فيزياء  ترتكز   .4
االحتامالت مبنّي من األساس عىل مبدأ السببّية؛ ألّن كاًل من »اإلمكان« و»االحتامل« 
يستلزم  السببّية  إنكار  وإّن  السابقة،  للحظات  موجّية]]]  دوااّل  متّثل  و»االستعداد« 
إنكار فيزياء الكّم من أساسها. ورغم االلتفات إىل الفرق القائم بني السببّية يف منطق 

]1[ - العلم والدين، إيان باربور، القسم الثالث.

]2[ - Radioactive. ]م[

]3[ - Wave functions. ]م[
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االحتامالت والسببّية يف منطق الرضورة، لكن ـ وعىل أّي حال ـ ال مانع من أن نقّوي 
رصيد احتامالت وجود اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل من خالل السببية يف منطق االحتامالت.

5. إذا ارهتنت األحداث والتطّورات يف عامل الذّرة بالناظر واملشاِهد، وإذا ابتنى 
أساس فيزياء الكّم عىل رؤية معرفّية مثالّية، أو عقالنّية نقدّية، فكيف جيوز أن ننسب 

الالتعنّي إىل الواقع املوضوعّي للطبيعة؟!

الكّمّي  الالتعنّي  من  يستنتجوا  أن  من  الكّمّية  الفيزياء  أنصار  منع  الذي  ما   .6
الطبيعة من خالل املشيئة واإلرادة اإلهلّية، واستعاضوا بدالً عن ذلك  السيطرة عىل 

القول بالتشويش والالنظام يف عامل الطبيعة؟!

6/3. برهان الوجوب واإلمكان:

ُيعّد »برهان الوجوب واإلمكان«]]] من إبداعات الفارايّب )339ه(، وقد تناوله 
يف  وأسامه  و»النجاة«]]]  واملعاد«،  »املبدأ  مثل:  كتبه؛  بعض  يف  )428ه(  سينا  ابن 
»اإلشارات« ب»برهان الصّديقني«]]]. وتدّلنا اخللفّية التارخيّية هلذا الربهان عىل مقبولة 
عاّمة حظي هبا من ِقبل األغلبّية الساحقة ألهل الفكر والنظر. ولعّلنا ال نجد يف خمتلف 

العلوم برهانًا يتحىّل هبذا القدر من اإلتقان والِقَدم والتسامل]]].

أّول من تداول استعامل هذا الربهان يف الالهوت والفلسفة الغربّية هو توماس 
أنه  عىل  تدّلنا  التي  والقرائن  الشواهد  من  جمموعة  وهناك  )1274م(،  أكويناس]]] 

]1[- Contingency Argument.

]2[- موسوعة الفلسفة، عبدالرحامن بدوي، ج2، ص 102.

]3[- اإلشارات والتنبيهات، ابن سينا، ج3، ص 66.

]4[-  فلسفة الدين، حسني زاده، ص 268-267.

]5[- توماس أكويناس  ـ أو: توما األكوينّي ـ Thomas Aquinas : قّسيس وراهب دومينيكايّن كاثولييّك إيطايّل، 

وفيلسوف والهويتّ مؤثّر ضمن تقليد الفلسفة املدرسيّة. ]م[
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ذلك  يف  تابعه  وقد  رشد]]].  وابن  الفارايّب]]]،  مثل:  املسلمني؛  الفالسفة  من  اقتبسه 
ب»مبدأ  أسامه  مغايرًا  تقريرًا  الربهان  قّدم يف عرض هذا  )1716م(؛ حيث  اليبنتز]]]  

العّلة الكافية«]]]. 

أّما كانط]]] )1804م( الذي هاجم براهني إثبات وجود اهلل بأشّد املناقشات وقعًا 
أذعن باملنزلة الرفيعة التي يمتاز هبا هذا الربهان يف أّي منظومة كالمّية طبيعّية]]].

هذا  يف  نشري  متنّوعة  تقريرات  عىل  واإلمكان  الوجوب  برهان  وينطوي  هذا، 
الكتاب إىل ثالثة منها؛ وهي تقريرات: ابن سينا، وأكويناس، وصدر الدين الشريازي. 

تقرير ابن سينا:

قّرر ابن سينا )428ه( يف كتابه اإلشارات هذا الربهان بقوله:

»كّل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غري التفات إىل غريه، فإّما أن يكون 
الواجب  بذاته  احلّق  فهو  وجب  فإن  يكون.  ال  أو  نفسه  يف  الوجود  له  جيب  بحيث 
وجوده من ذاته وهو القّيوم، وإن مل جيب مل جيز أن يقال إّنه ممتنع بذاته بعدما فرض 
أو مثل رشط وجود  باعتبار ذاته رشط عدم عّلته صار ممتنعًا،  موجودًا، بل إن قرن 

]1[- موسوعة الفلسفة، مصدر سابق.

]2[- أضواء عىل براهني إثبات الله، الجوادّي اآلميّل.

]3[- غوتفريد فيلهيلم اليبنتز Gottfried Wilhelm Leibniz : فيلسوف وعامل طبيعة وعامل رياضيّات ودبلومايس 

أملايّن شهري. ]م[

]Principle of sufficient reason  -]4، الحظ: فلسفة الدين، حسني زاده، ص 305 و319. هذا، وقد يُطلق عليها 

البعض اسم »العلة املعيَنة« Determining Reason ؛ أي: العلّة التي تعني وجود اليشء، وتجعله عىل الهيئة التي 

هو عليها ال غريها. وقد يقّرر هذا املبدأ ـ أحياناً ـ بالقول: ال ميكن أن تكون هناك واقعة حقيقيّة، أو موجودة، أو 

قضية صادقة، ما مل تكن هناك علّة كافية ألن تكون هكذا؛ ال شيئاً آخر، سواء كانت هذه العلل معروفة أو غري 

معروفة لنا. ]م[

]5[- إميانويل كانط  Immanuel Kant : فيلسوف أملايّن شهري، من أبرز مفّكري القرن الثامن عرش. ]م[

]6[-  نقد العقل املحض، كانط، ص 667 ]نقاًل عن النسخة املرتجمة إىل الفارسيّة[. ويُقصد ـ عادًة ـ بالكالم الطبيعّي 

يف الفكر الغريّب: الكالم العقيّل الذي يقابل الكالم الوحيايّن )النقيّل(. ]م[
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عّلته صار واجبًا، وإن مل يقرن هبا رشط ال حصول عّلة وال عدمها، بقي له يف ذاته 
األمر الثالث وهو اإلمكان. فيكون باعتبار ذاته اليشء الذي الجيب وال يمتنع، فكّل 

موجود إّما واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود بحسب ذاته«]]].

ويمتاز هذا التقرير بأنه عالوة عىل استغنائه عن دراسة صفات املخلوقات، وإثبات 
احلدوث واحلركة وغريه من الصفات، فهو الحيتاج إىل إثبات وجود املخلوقات من 

األساس؛ ألن مقدمته األوىل وردت بصيغة االفرتاض. 

وبعبارة أخرى: يكفي يف ميّض هذا الربهان اإليامن بأصل الوجود العينّي )مبدأ 
أن  إّما  أمور  والتسلسل. وهي  الدور  السببّية، وبطالن  مبدأ  والتسامل عىل  الواقعّية(، 
تكون بدهيّية غري قابلة للطعن، أو هي أمور قابلة لإلثبات والربهنة]]]. ناهيك عاّم ذهب 

إليه البعض يف استغناء برهان ابن سينا حّتى عن مقّدمة بطالن الدور والتسلسل]]]. 

فإّن  والتسلسل،  الدور  امتناع  متوّقف عىل  واإلمكان  الوجوب  برهان  كان  وإذا 
إثبات ذلك متيرّس من خالل مبدأ عدم التناقض:

»ص«،  اليشء  وجود  عىل  س  اليشء  وجود  توقف  يعني:  الذي  ـ  فالدور   *
والعكس صحيح ـ يبتني عىل »توّقف اليشء عىل نفسه«، والزم ذلك أن يكون اليشء 
»س« واليشء »ص« يف ذات الوقت الذي يقع كّل منهام فيه سببًا ومتقّدمًا، أن يكون 
كّل منهام أيضًا مسبَّبًا ومتأّخرًا، وهذا يعني أن يكون اليشء موجودًا وغري موجود يف 

آن واحد! وهي نتيجة تستلزم اجتامع النقيضني.  

]1[ - اإلشارات والتنبيهات، ابن سينا، ص 18 فام بعد. وقد قال يف النجاة: ال شك أن هنا وجوداً، وكل وجود فإما 

واجب أو ممكن ، فإن كان واجباً فقد صح وجود الواجب وهو املطلوب . وإن كان ممكناً فإنّا نوضح أّن املمكن 

ينتهي وجوده إىل واجب الوجود . . . ثم ينهي ابن سينا سلسلة املمكنات إىل علة واجبة الوجود ، إذ ليس لكل 

ممكن علة ممكنة بال نهاية. ]م[

]2[- الحظ: املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة، مصباح اليزدّي، ج2، ص 341 ]النسخة الفارسيّة[.

]3[- الحظ: النظام الفلسفّي ملدرسة الحكمة املتعالية، عبوديّت، ج1، ص 133]النسخة الفارسيّة[؛ العرفان النظرّي، 

يحيى يرثيب، ص75-77 )بالفارسيّة(.
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* أّما التسلسل فهو يعني أن يكون وجود اليشء »س« حمتاجًا إىل وجود اليشء 
»ص«، واألخري حمتاجًا لوجود اليشء »ع«، وهلّم جرًا.. إىل ما ال هناية. 

والرياضيات.  األعداد  يف  للتسلسل  مغاير  الفلسفة  يف  التسلسل  فإّن  وبالتايل: 
يتعّلق التسلسل الفلسفّي بسلسلة توجد مجيع حلقاهتا بالفعل، وهي ممكنة الوجود، 

وتسودها عالقة السببّية، وال تقف عند واجب الوجود إىل ما ال هناية. 

اجتامع  تستلزم  ألهنا  اخلارج؛  يف  الوقوع  مستحيلة  التسلسل  من  الصورة  وهذه 
النقيضني؛ فجميع حلقات هذه السلسلة التي ال تنتهي ممكنة الوجود، وحمتاجة للِعّلة 
املوجدة هلا، فإذا مل تصل السلسلة يف هناية املطاف إىل واجب الوجود، فهذا يعني أن 
السلسلة ال حتتاج إىل علة موجدة، ويف املحّصلة: السلسلة الالمنتهية املمكنة الوجود 

حتتاج إىل عّلة، وال حتتاج إىل عّلة يف الوقت ذاته!]]].

تقرير أكويناس:

برهان  الالهوتّية«]]]  »اخلـالصة  كتابــه  يف  )1274م(  أكويناس  توماس  قّرر 
اهلل  وجود  إلثبات  سلكها  التي  الطرق  من  ثالثًا  طريقًا  بصفته  واإلمكان  الوجوب 

ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل، وعرضه عىل هذا النحو:

1. بعض األشياء موجودة حالّيًا، ووجودها غري رضورّي؛ بمعنى أّن بإمكاهنا أن 
تكون أو ال تكون.

2. إذا كانت مجيع األشياء عىل هذا احلال، لزم أاّل يوجد أّي يشء يف الزمان األّول.

3. إذا كانت مجيع األشياء يف أحد األزمنة معدومة، لزم أاّل يكون أي يشء موجود 
حالّيًا.

]1[-  ملزيد من التوّسع راجع: املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة، مصدر سابق، ج2، بحث العلّيّة.

]2[- Summa Theologica.
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4. حاليًا هناك يف اخلارج موجودات متحققة عىل نحو القطع.

5. إذن، جيب أن يكون هناك موجود رضورّي، واملوجود الرضورّي هذا جيب أن 
يكون موجودًا بالفعل، وأاّل تكون نسبته إىل الوجود والعدم متساوية.

6. رضورة هذا املوجود الرضورّي ال يمكن هلا أن تكون مسبَّبًة ليشء آخر. وهلذا 
جيب أن يكون هذا املوجود »رضوريًا بالذات«؛ وهو اهلل]]].

وبعبارة أخرى: إذا كان املوجود غري رضورّي الوجود، لزم أال يوجد املوجود غري 
رضورّي  فاملوجود  الوجود،  برضورّية  ليست  املوجودات  وألّن  الوجود،  رضورّي 

الوجود متحّقق وموجود.

أبرز  لكّن  النقد،  سهام  إىل  مّرات  لعّدة  االستدالل  هذا  فقرات  تعّرضت  لقد 
أحد  األشياء يف  انعدام  استنتاج  أراد  أنه  أكويناس  دليل  منه  يعاين  التي  اإلشكالّيات 
األزمنة من خالل اتصافها باإلمكان، يف حني أّن اتصاف اليشء باإلمكان ال يتعارض 

مع اتصافه بالِقدم، وال جيوز استنتاج العدم الزمايّن لليشء من كونه ممكنًا.

وباإلضافة إىل ما تقّدم نقول: لو سّلمنا أّن اإلمكان يستلزم حدوث املوجود، فإّن 
الزم اإليامن بكون مجيع األشياء ممكنًة هو »عدم كّل منها يف زمن معنّي«؛ وليس الالزم 
هو »أال يوجد أّي يشء يف زمن معنّي«! وعليه: تنثلم املقّدمة الثانية لالستدالل؛ إذ من 
املمكن ألّي يشء أن يكون معدومًا يف زمن بعينه، لكن هذا ال يعني أال يكون هناك 

زمن ال يوجد فيه أّي يشء.

بإمكان هذه املناقشة أن توقف دليل أكويناس يف خطواته األوىل، لكنه إذا مل يكن 
يقصد من »كون األشياء ممكنة« أمرًا أكثر من كوهنا »حادثة«، فإّن اإلشكالّية املذكورة 
لن تطاله؛ ألّن األشياء كّلها إذا كانت حادثًة حّقًا، فال جيب أن يوجد يشء حالّيًا. ويف 

]1[ - براهني إثبات وجود الله يف الفلسفة الغربيّة، مصدر سابق، ص 55.
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هذه احلال، لن خيتلف برهانه عن الدليل املسّمى بـ»برهان احلدوث«، وهو ال يثبت 
سوى أّن اليشء أو األشياء احلادثة التي هي ليست بزمانّية، جيب أن تكون موجودة.

وعىل أّي حال، فإّن برهان أكويناس وإن كان دلياًل يمكن الذّب عنه، إال أنه ليس 
برهان اإلمكان، بل هو تركيب تشّكل من »برهان احلدوث« الذي أقامه املتكّلمون، 
و»برهان السببّية« الذي أقامه هو بنفسه]]]. وعىل أساس من ذلك، اشتهر دليله باسم 

»برهان الوجوب واإلمكان«، أو »برهان حدوث العامل«]]].
تقرير صدر الدين الشريازي:

استند تقرير ابن سينا )428ه( وغريه من املفّكرين املسلمني إىل زمن الشريازّي 
)1050ه( عن برهان الوجوب واإلمكان إىل تفسري »اإلمكان« ب »اإلمكان املاهوّي«، 
وهي صفة عقلّية توصف هبا املاهّية، وتتالءم مع مسلك »أصالة املاهّية«. وقد حاول 
»أصالة  مسلك  من  أساس  عىل  الصّديقني  برهان  ُيقّرر  أن  الشريازّي  الدين  صدر 
الوجود«، وتفسري اإلمكان ب »اإلمكان الوجودّي« أو »اإلمكان الفقرّي«، لُيقّلل من 

املقّدمات التي يتطّلبها هذا الدليل.
يقول الشريازّي يف تقريره لربهان الصّديقني:

»الوجود املتعّلق بالغري، املتقّوم به، يستدعي أن يكون ما يتقّوم به وجودًا أيضًا؛ إذ 
غري الوجود ال يتصّور أن يكون مقّومًا للوجود. فإن كان ذلك املقّوم قائاًم بنفسه، فهو 
املطلوب. وإن كان قائاًم بغريه، فننقل الكالم إىل ذلك املقّوم اآلخر، وهكذا، إىل أن 

يتسلسل، أو يدور، أو ينتهي إىل وجود قائم بذاته غري متعّلق بغريه«]]].

واحلّق أّن برهان الصّديقني الذي يعرضه صدر املتأهلني ال يتطّلب إال اإليامن بمبدأ 
الواقعّية، وأصالة الوجود، وال حاجة له بإثبات امتناع الدور والتسلسل]]]. 

]1[ - مدخل إىل اإللهيّات الفلسفيّة، محسن جوادي، ص 129-128.

]2[ - فلسفة الدين، جون هيك، مصدر سابق، ص 13-12.

]3[ - الشواهد الربوبيّة، صدر الدين الشريازّي، ص 36-35. 

]4[ - يقول يف بيانه لربهان الصّديقني يف كتاب األسفار: »وتقريره أن الوجود ـ كام مّر ـ حقيقة عينيّة واحدة بسيطة 
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وهذا الربهان مقتبس من قوله تعاىل:

ِميُد﴾]]]. ا النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراء إَِل اهلل َواهلل ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَ َ ﴿َيا َأهيُّ

﴿َواهللُ اْلَغنِيُّ َوَأنُتُم اْلُفَقَراء﴾]]].

وُيروى عن اإلمام احلسني 7 أّنه قال يف دعاء عرفة:

»َكيَف ُيسَتَدلُّ َعَليَك بِم ُهَو ىف ُوُجوِدِه ُمفَتِقٌر اَِليَك؟! أَيُكوُن لَِغرِيَك ِمَن الظُُّهوِر ما 
َليَس َلَك؛ َحّتى َيُكوَن ُهَو امُلظِهَر َلَك؟! «]]].

وبيان هذا االستدالل: اّن املوجود إّما أن يكون مفتقرًا للغري، أو ال يكون كذلك. 
فإذا كان مفتقرًا للغري كان ممكن الوجود، وإال كان واجب الوجود.

ابتكره  الذي  املاهوّي  اإلمكان  عىل  املبتني  واإلمكان  الوجوب  برهان  استطاع 
احلكامء املسلمون أن يشّق طريقه لينفذ إىل التعاليم التقليدّية لفالسفة القرون الوسطى 
من خالل مصنّفات احلكامء املّشاء؛ إال أّن برهان اإلمكان الفقرّي الذي بلورته الدّقة 
العقلّية التي مارسها احلكامء املتأهّلون، ودارت حول حمورها رحى التعاليم الفلسفّية 
اإلمامّية مّدة أربعة قرون، غاب عن املخّيلة املضطربة للمتفلسفني الغربيني، ومؤّرخي 

الفلسفة الغربّية]]].

ال اختالف بني أفرادها لذاتها إال بالكامل والنقص والشّدة والضعف، أو بأمور زائدة كام يف أفراد ماهيّة نوعيّة وغاية 

كاملها ما ال أتّم منه؛ وهو الذي ال يكون متعلقاً بغريه، وال يتصّور ما هو أتّم منه؛ إذ كّل ناقص متعلّق بغريه، مفتقر 

إىل متامه. وقد تبنّي فيام سبق أّن التامم قبل النقص، والفعل قبل القّوة، والوجود قبل العدم، وبنُّي أيضاً أّن متام اليشء 

هو اليشء، وما يفضل عليه. فإذن، الوجود: إما مستغٍن عن غريه، وإما مفتقر لذاته إىل غريه. واألّول: هو واجب 

الوجود؛ وهو رصف الوجود الذي ال أتّم منه، وال يشوبه عدم، وال نقص. والثاين: هو ما سواه من أفعاله وآثاره، وال 

قوام ملا سواه إال به«. الحكمة املتعالية )األسفار(، صدر الدين الشريازّي، ج6، ص 15. 

]1[ - سورة فاطر: 15. 

]2[ - سورة محّمد: 38. 

]3[ - إقبال األعامل، السيّد ابن طاوس، ص 660. 

]4[- أضواء عىل براهني إثبات الله، مصدر سابق، ص 188.
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لربهان  تقرير  مئتي  عىل  يربو  ما  املعارصين  الباحثني  بعض  أورد  وقد  هذا، 
الصّديقني]]].

لقائل أن يقول: إن هذا الربهان ال ُيثبت إال واجب الوجود بوجود مستغٍن عن 
غريه، وهو ال يتطّرق إىل إثبات وجود ذلك اإلله الدينّي أو القرآيّن!

وال  الدليل،  يف  األوسط«  »احلد  يقتضيه  حسبام  يستدّل  الربهان  أّن  عليه:  والرّد 
علمه،  آخر  ودليٌل  الوجود،  واجب  يثبت  فدليٌل  ذلك؛  يفوق  بيشء  املطالبة  ينبغي 
وثالث قدرته، وأدّلة أخرى ُيثبت كّل منها صفًة من صفاته، لُتفيض هذه املجموعة من 

األدّلة إىل إثبات ذلك اإلله الدينّي، أو القرآيّن.

وعليه: رغم أّن الربهان حمدود بدائرة حّده األوسط، وال يسعه إثبات اإلله الدينّي 
تكفل  الرباهني  لكّن جمموعة  واحدًة،  مّرًة  اجلامل واجلالل  املستجمع جلميع صفات 
إثباته بجدارة. وحينئٍذ، يمكن الوقوف عىل مجيع الصفات التي وردت يف دعاء عرفة 

املشار إليه؛ حيث ُروي عن اإلمام احلسني 7 قوله:

ِذي  ِذي َأْحَسنَْت، َأْنَت الَّ ِذي َمنَنَْت، َأْنَت اّلِذي َأْنَعْمَت، َأْنَت الَّ »يا َمْوالَي َأْنَت الَّ
ِذي  الَّ َأْنَت  َرَزْقَت،  ِذي  الَّ َأْنَت  َأْكَمْلَت،  ِذي  الَّ َأْنَت  َأْفَضْلَت،  ِذي  الَّ َأْنَت  َأمْجَْلَت، 
ِذي آَوْيَت،  ِذي َأْقنَْيَت، َأْنَت الَّ ِذي َأْغنَْيَت، َأْنَت الَّ ِذي َأْعَطْيَت، َأْنَت الَّ ْقَت، َأْنَت الَّ َوفَّ
َأْنَت  َت،  ِذي َسرَتْ َأْنَت الَّ ِذي َعَصْمَت،  َأْنَت الَّ ِذي َهَدْيَت،  َأْنَت الَّ ِذي َكَفْيَت،  َأْنَت الَّ
ِذي  الَّ َأْنَت  َأْعَزْزَت،  ِذي  الَّ َأْنَت  نَْت،  َمكَّ ِذي  الَّ َأْنَت  َأَقْلَت،  ِذي  الَّ َأْنَت  َغَفْرَت  ِذي  الَّ
ِذي َشَفْيَت،  َت، َأْنَت الَّ ِذي َنرَصْ ْدَت، َأْنَت الَّ ِذي َأيَّ ِذي َعَضْدَت، َأْنَت الَّ َأَعنَْت، َأْنَت الَّ

ِذي َأْكَرْمَت؛ َتباَرْكَت رّبنا َوَتعاَلْيَت «]]]. َأْنَت الَِّذي عاَفْيَت، َأْنَت الَّ

*  *  *

]1[- براهني الصّديقني، حسني العّشاقي اإلصفهايّن.

]2[ - إقبال األعامل، السيّد ابن طاوس، ص 656. 
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1/4. متهيد:

ُيعّد »التوحيد« أهّم أصل من أصول الدين اإلسالمّي، وسائر األديان اإلبراهيمّية. 
التوحيد يف اللغة: جعل اليشء واحدًا]]]، ويف مصطلح علم الكالم: احلكم أو العلم 
بأّن اهلل واحد]]]. وهو ُيصنّف إىل التوحيد النظرّي، والتوحيد العمّل. يمّثل التوحيد 

النظرّي لونًا من ألوان اإليامن القلبّي، أّما التوحيد العمّل فهو إيامن مقرون بالعمل.

وهنا، جتدر اإلشارة إىل رضورة التمييز يف الدراسات املرتبطة بالتوحيد بني زوايا 
والتدليل.  اإلثبات  وأخريًا  والوظائف،  الدور  ثّم  والتبيني،  التفسري  الثالثة:  البحث 
عىل  والتدليل  وأقسامه،  التوحيد  معنى  تفسري  إىل  سنعمد  األبحاث  هذه  مطلع  ويف 
ذلك، ثّم نعّرج عىل دور اإليامن بالتوحيد، واستعراض العوامل والدوافع املؤّثرة يف 

النزوع إىل الرشك.

2/4. تفسري معنى التوحيد النظري:

َوَتَعاىٰل عىل مستوى الذات،  التوحيد النظرّي يعني اإليامن بوحدانّية اهلل ُسبَحاَنُه 
والصفات، واألفعال اإلهلّية. يقول احلكيم السبزوارّي:

]1[ - قال أرباب اللغة: الَوَحد املنفرد، والواحد أّول عدد من الحساب، والُوحدان جامعة الواحد. والرجل الَوِحد 

والَوَحد والَوْحد: الذي ال يعرف له أصل. ووّحده توحيداً: جعله واحداً. راجع: العني 3: 280-281، تهذيب اللغة 5: 

193، الصحاح 2: 548، لسان العرب 3: -446 447، القاموس املحيط: 414. ]م[

]2[ - قال القايض عبد الجبار املعتزيّل: »أّما يف اصطالح املتكلمني فهو العلم بأن الله ـ تعاىل ـ واحد ال يشاركه غريه 

فيام يستحّق من الصفات نفياً وإثباتاً عىل الحّد الذي يستحّقه، واإلقرار به«. رشح األصول الخمسة، القايض عبد 

الجبار، ص 128. وقال الجرجايّن: »التوحيد ثالثة أشياء: معرفة الله ـ تعاىل ـ بالربوبية، واإلقرار له بالوحدانية، ونفي 

األنداد عنه جملة«. التعريفات، الجرجايّن، ص 99. ]م[
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وتوحيد  الصفات،  وتوحيد  الذات،  توحيد  ]النظرّي[:  التوحيد  مراتب  »عدد 
األفعال وتوحيد اآلثار«]]].

وإليك فيام يل بيان هذه املراتب:

1/2/4. التوحيد الذايّت:

ُتقّسم هذه املرتبة من التوحيد إىل قسمني: توحيد واحدّي، وتوحيد أحدّي:

* أّما التوحيد الذايّت الواحدّي فيعني: توحيده َتَباَرَك َوَتَعاىٰل يف الوجوب الذايّت، 
واإليامن بوحدانّية واجب الوجود بالذات، وإنكار أّي رشيك أو شبيه أو نظري للحّق 

َجلَّ َوَعال. 

* وأّما التوحيد الذايّت األحدّي فيعني: إنكار أّي لون من ألوان الرتكيب العقّل، 
أو الومهّي، أو اخلارجي هلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل، وإثبات بساطته. 

ويرى البعض أّن الوحدة اإلهلّية تعني الوحدة العددّية، والتوحيد الذايّت يعني أّن 
اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل واحد؛ وليس اثنني. لكنّه قول أنكره املروّي عن اإلمام عّل 7 
يف هنج البالغة؛ حيث قال: »واحد ال بالعدد«، فهو يعني أّن وحدة اهلل ليست بوحدة 

عددّية، كام أهنا ليست وحدًة جنسّية أو نوعّية.

وعليه: ينحرص التفسري الصائب للتوحيد الذايت يف معنيني:

آخر  فرد  تصّور  وأّن  مثيل،  وال  نظري،  وال  له،  شبيه  ال  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  اهلل  أّن   .1
الذهنّية  الصورة  أّن  كام  املحال،  من  رضٌب  كّلّيًا  مفهومًا  بصفته  الوجود  لواجب 
بنحو  الوجود«  »واجب  تصّورنا  ما  وإذا  خاطئ.  تصّور  أيضًا  الباري«  »رشيك  عن 

صحيح، انتفى تصّور »رشيك الباري«، وانتقضت أحكامه يف الذهن.

]1[ - أرسار الحكم، املال هادي السبزواري، ص 748. ]بالفارسيّة[ 
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2. أّن اهلل َجلَّ َوَعال بسيط، ال جزء له.

 ويسّمى هذا اللون من الوحدة يف الفلسفة اإلسالمّية بالوحدة احلّقة احلقيقّية.

2/2/4. التوحيد الصفايّت:

ويعني أّن صفات اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل عني ذاته. وهي متحدة مع بعضها. ومنه يتبنّي 
سقم ما ذهب إليه البعض يف نفيهم لصفات الكامل عن اهلل، أو قوهلم بزيادة صفات 
الكامل عىل الذات املقّدسة. وهو خطأ جّرهم إىل إنكار التوحيد الصفايّت، وأودى هبم 

يف هاوية االنحراف العقائدّي.

3/2/4. التوحيد األفعايّل:

. وهي تنقسم  وتعني هذه املرتبة التوحيدّية: إسناد مجيع األفعال إىل اهلل َعزَّ َوَجلَّ
إىل التوحيد يف اخلالقّية، والربوبّية، واملالكّية، واحلاكمّية.

4/2/4. التوحيد يف الخالقّية:

فيه؛  بام  الكون  الذي خلق  َوَتَعاىٰل، وأنه هو  َتَباَرَك  اهلل  أاّل خالق إال  ويعني ذلك 
حّتى أفعال اإلنسان اإلرادّية، خلقها  من دون أن َيلزم اجلرب.

5/2/4. التوحيد يف الربوبّية:

ويعني أّن ربوبّية العامل منحرصة يف اهلل َجلَّ َوَعال، وأاّل رشيك له يف تدبري العامل. 
وتنقسم الربوبّية إىل تكوينّية، وترشيعّية:

السنن  تدبري  يتوىّل  من  وحده  هو  أنه  فتعني  التكوينّية:  اإلهلّية  الربوبّية  أّما   *
املمكنات، وقد ينكشف بعض من هذه  الطبيعة يف عامل  الطبيعة وما وراء  ونواميس 

السنن التكوينّية يف الطبيعة للناس بالعلوم الطبيعّية، أو غريها.
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* وأّما الربوبّية اإلهلّية الترشيعّية: فتعني أنه هو وحده من يتوىّل التقنني والترشيع 
اهلادف إىل هداية اإلنسان وسعادته الدنيوّية واألخروّية.

6/2/4. التوحيد يف املالكّية:

وهو يعني أّن احلّق َتَباَرَك َوَتَعاىٰل ـ ذلك الرّب اخلالق لكّل يشء ـ هو وحده من 
يملكها. وبطبيعة احلال، فال مانع من أن يّتصف الناس باملالكّية اخلاّصة بإذنه؛ فاملكّيته 
ومالكّيته  له،  مملوكة  بأرسها  الناس  وأموال  الكائنات  تكون  أن  تقتيض  التكوينّية 
الترشيعّية تقتيض أن يزاول الناس نشاطاهتم االقتصادّية طبقًا لتعاليمه، وأال يرضبوا 
أّي مرصف،  ينفقوها يف  اتفق، وأال  أّي مصدر  املال من  يف األرض موغلني يف مجع 
فإذا أمرهم رهّبم بإيتاء اخلمس والزكاة ال يمتنعون، وال ينسبون املال ألنفسهم، بل 

. يؤمنون بأّن مجيع أمواهلم ملك له َعزَّ َوَجلَّ

7/2/4. التوحيد يف الحاكمّية والوالية:

مّلا كان اهلل َجلَّ َوَعال هو الرّب اخلالق القادر املالك للكون واإلنسان، فإّن الوالية 
واحلاكمّية السياسّية واالجتامعّية له أيضًا، فإذا أراد أحد أن يطوي وسادة احلكم لزمه 
الترشيع  أو  يتمّتع باالستقالل يف احلكم  له ذلك. ومن هنا، فال أحد  يتيح  إهلّي  إذن 
دونه، وهو وحده احلاكم والويّل عىل أنفس الناس وأمواهلم، وليس أحد سواه يملك 

هذه الوالية املبارشة األصيلة.

هو  املطلقة  وربوبّيته  وخالقّيته  لقدرته  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  احلّق  فإّن  ذلك،  عىل  وبناًء 
وحده من يتوىّل تدبري الشؤون التكوينّية والترشيعّية واالجتامعّية للكون واإلنسان، ال 
ينازعه يف ذلك أحد. فإذا ُنسبت الوالية التكوينّية أو الترشيعّية أو السياسّية لألنبياء أو 
األئمة أو الوالية السياسّية للفقيه اجلامع للرشائط، فام هي إال والية تابعة لوالية اهلل، 

يتجىّل اهلل هبا يف خلقه من دون أن ُينقص ذلك من واليته شيئًا.
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ولعّل املراد من احلديثني القدسّيني اآليت ذكرمها هو ذاك احلبل املتني الذي يربط 
بني التوحيد والوالية؛ فقد روي عن الرسول األعظم 9 أنه قال:

ِحْصنِي،  اهلل  إِالَّ  إَِلَه  اَل  َيُقوُل:  َجاَلُلُه  َجلَّ  اهلل  َسِمْعُت  َيُقوُل:  ِئيَل  َجرْبَ »َسِمْعُت 
اِحَلُة َناَداَنا ]اإلمام  ِت الرَّ َفَمْن َدَخَل ِحْصنِي َأِمَن ِمْن َعَذايِب. َقاَل ]الراوي[: َفَلامَّ َمرَّ

وطَِها «]]]. وطَِها؛ َوَأَنا ِمْن رُشُ الرضا 7[: برُِشُ

وُروي عنه 9 أنه قال أيضًا:

افِيَل، َعِن اللَّْوِح، َعِن اْلَقَلِم، َقاَل: َيُقوُل اهللُ  ِئيَل، َعْن ِميَكاِئيَل، َعْن إرِْسَ »َعْن َجرْبَ
َتَباَرَك َوَتَعاىَل: َواَلَيُة َعِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب ِحْصنِي، َفَمْن َدَخَل ِحْصنِي َأِمَن َناِري «]]].

فدّلنا هذان احلديثان إىل أّن التوحيد اإلهلّي ووالية اإلمام مها جتّليان حلقيقة احلصن 
اإلهلّي يف ساحة العمل والعقيدة؛ ذلك احلصن املنيع الذي يلجأ إليه اإلنسان هربًا من 

نار جهنّم.

3/4. تفسري معنى التوحيد العميّل:

التوحيد العمّل الذي يعني اإليامن العمّل بوحدانّية اهلل َعزَّ َوَجلَّ ينقسم إىل أقسام؛ 
منها: التوحيد يف العبادة، والتوحيد يف الطاعة:

* أّما التوحيد يف العبادة: فيعني أنه هو املستحّق للعبادة وحده دون سواه؛ ألنه 
الواحد الفرد الذي ال نظري له يف اخللق والتدبري.

* وأّما التوحيد يف الطاعة: فتعني أّن طاعته املستقّلة والذاتّية هي الطاعة الواجبة 
الوحيدة، وال طاعة ملخلوق إال ملن أِذَن اهلل له أن يتوىّل هذا الشأن.

]1[ - األمايل، الصدوق، ص 235. 

]2[ - األمايل، الصدوق، ص 235. 
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4/4. إثبات التوحيد الذايّت:

متّسك املفّكرون إلثبات التوحيد الذايّت األحدّي والواحدّي له َتَباَرَك َوَتَعاىٰل بباقة 
من األدّلة والرباهني. وفيام يل قبس من ذلك:

التجزئة  أنحاء  مجيع  عن  منّزه  بسيط  َوَعال  َجلَّ  اهلل  األحدّية:  إثبات  برهان   .1
والرتكيب )العقلّية والومهّية واخلارجّية(؛ ألنه إن كان مرّكبًا من األجزاء افتقر إليها، 
وهو ما ال ينسجم مع واجبّية الوجود. إذن، فصفة »واجب الوجود« تستلزم إثبات 
البساطة له، ونفي الرتكيب عنه. وآيات التنزيل تدّل عىل هذا املعنى أيضًا؛ حيث قال 

ِميُد﴾ ]]]. ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل: ﴿َواهللُ ُهَو اْلَغنِيُّ احْلَ

2. إثبات التوحيد الواحدّي بربهان »رصف الوجود«: بعدما ثبتت واقعّية واجب 
الوجود بربهان الوجوب واإلمكان، يثبت بذلك أيضًا أنه »رصف الوجود«، وأنه »ال 
يتثنّى وال يتكّرر«. ومعنى ذلك: أّن واجب الوجود هو املوجود الذي يّتحد وجوده 
مع ذاته )وجوده عني ذاته(، وخالفًا ملا هو حال املمكنات: ال سبيل ألّي حيثّية عدمّية 
إليه. وبعبارة أخرى: فإنه وجود رِصف حمض خالص ال حيّده العدم، وال هناية له، وال 
تكرار. فإذا افرتضنا إهلًا آخر، وجب أن يكون كذات واجب الوجود، ومّلا كان اهلل 

وجودًا حمضًا غري حمدود يف كامل، فإّن هذا الفرض ينتفي وينتقض عقاًل.

وجودين  افرتضنا  إذا  الرتكيب«:  »نفي  بربهان  الواحدّي  التوحيد  إثبات   .3
واجبني، لزم من ذلك أن يكون كّل من هذين اإلهلني مرّكبًا ممّا به االشرتاك وممّا به 
االمتياز؛ أي: مرّكبًا مما يشرتكان فيه ومما يمتازان به عن بعضهام. ومن جهة أخرى: 
فإّن كّل موجود مرّكب مفتقر إىل أجزائه التي ترّكب منها؛ يف حني أّن واجب الوجود 
ال جيوز فيه أن يكون فقريًا أو حمتاجًا ألّي يشء. وعليه: فإّن نفي احلاجة يستلزم نفي 
يقول  فيه.  والنظري  الشبيه  نفي  يستلزم  الرتكيب  ونفي  الوجود،  واجب  يف  الرتكيب 

]1[ - سورة فاطر: 15. 
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لَُّه ُكُفًوا  َيُكن  ُيوَلْد * َوَلْ  َيلِْد َوَلْ  َلْ  َمُد *  َتَباَرَك َوَتَعاىٰل: ﴿ُقْل ُهَو اهلل َأَحٌد * اهلل الصَّ
ِميُع اْلَبِصرُي﴾]]]. ٌء َوُهَو السَّ َأَحٌد﴾ ]]]، ويقول أيضًا: ﴿َلْيَس َكِمْثلِِه َشْ

4. إثبات التوحيد الواحدّي بربهان »وحدة انسجام العامل«: إذا سادت عىل عامل 
الوجود الطبيعة إرادتان وجهتا تدبري خمتلفتان، عّم الفساد وفشيت الفوىض يف العامل. 
وانعدام الفساد يف عامل الطبيعة دليل عىل وحدة الذات اإلهلّية. وجتدر اإلشارة هنا إىل 
أّن هذا الربهان رغم إثباته وحدة اخلالق واملدّبر أّوالً وبالذات، إال أنه صالح إلثبات 
الوحدة الذاتّية أيضًا؛  ألّن واجب الوجود جيب أن يكون اخلالق والرّب أيضًا، ويف 
غري هذا احلال، لو كانت  اخلالقّية والربوبّية ملوجود آخر ـ واجب أو ممكن ـ يزاوهلا 
بنحو استقاليّل، لزم الرشك يف الذات، أو اجتامع النقيضني، أو نسبة واجبّية الوجود 
ملوجود ممكن؛ وهو حمال. فإن قيل: ما الضري يف وجود واجبني مستقّلني يدّبران أمر 
خملوقني مستقّلني؟ أو واجبني يدّبران أمر عامل واحد بالتعاون والتعاضد فيام بينهام؟ 
مع  يتعارض  الواجبني(  بني  بالتعاون  الواحد  العامل  )تدبري  الثاين  الفرض  إّن  قلنا: 
استقالل واجب الوجود، وكال الفرضني يتعارض مع كونه ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل »رصف 
ٌة إاِلَّ اهلل َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اهلل َربِّ اْلَعْرِش  الوجود«. يقول َجلَّ َوَعال: ﴿َلْو َكاَن فِيِهَم آِلَ
َذ اهلل ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن إَِلٍه إًِذا لََّذَهَب ُكلُّ  َعمَّ َيِصُفوَن﴾]]]، ويقول أيضًا: ﴿َما اتََّ
إَِلٍه بَِم َخَلَق َوَلَعال َبْعُضُهْم َعَل َبْعٍض ُسْبَحاَن اهلل َعمَّ َيِصُفوَن﴾]]]. إّن افرتاض حالة 
التعاون والتعاضد بني إهلني لتدبري أمور العامل ال ينسجم مع االستقالل الذايت الذي 
، فإذا جاز حتّقق أكثر من واجب للوجود ـ لتكون إدارة العامل  يّتصف به اهلل َعزَّ َوَجلَّ
رشكة بينهم ـ لزم من ذلك أنه ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل غري مستقّل يف إدارة العامل وتدبريه، وأنه 

مفتقر إىل غريه، ومتوّقف عليه، وهذا ما ال يتالءم مع واجبّية وجوده َجلَّ َوَعال.

]1[ - سورة التوحيد. 

]2[ - سورة الشورى: 11. 

]3[ - سورة األنبياء: 22. 

]4[ - سورة املؤمنون: 91. 
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5. إثبات التوحيد الواحدّي بربهان »وحدة األنبياء«: إذا جاز أن يتعّدد واجب 
الوجود، لزم أن يبادر كّل منهم إىل إرسال الرسل، وإنزال الكتب؛ هلداية الناس، لكنه 
ا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلل َأُروِن َماَذا َخَلُقوا  أمر مل حيدث. يقول َتَباَرَك َوَتَعاىٰل: ﴿ُقْل َأَرَأْيُتم مَّ
ْن ِعْلٍم إِن  ن َقْبِل َهَذا َأْو َأَثاَرٍة مِّ َمَواِت اْئُتوِن بِكَِتاٍب مِّ ٌك يِف السَّ ْم ِشْ ِمَن الَْرِض َأْم َلُ
ُه  ُسوٍل إاِلَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾]]]، ويقول أيضًا: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ

ال إَِلَه إاِلَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن﴾]]]. 

4/4. إثبات التوحيد الصفايّت:

يرتبط  وهو  االعتقادّي،  النظرّي  التوحيد  مراتب  من  مرتبة  الصفايّت  التوحيد 
بعقيدة املؤمنني وإيامهنم، وُيراد به: عينّية الصفات الذاتّية والكاملّية مع الذات اإلهلّية، 
وعينّية تلك الصفات مع بعضها البعض. وملزيد من التوضيح نقول: حُيتمل يف قضّية 

العالقة بني الذات والصفات اإلهلّية ثالث احتامالت:

1. أن ُتسلب صفات الكامل عن الذات: وهو باطل وحمال عقاًل ونقاًل؛ ألنه لو 
أن  ذلك  الستلزم  والقدرة،  العلم  مثل:  كاملّيٍة؛  لصفاٍت  فاقدًا  َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  كان 

يكون واجدًا لصفاٍت؛ مثل: اجلهل والعجز؛ يف حني أّنه منّزه عن أّي نقص.

2. أن تتباين الصفات مع الذات: أي أن يكون َجلَّ َوَعال واجدًا لصفات كاملّية 
زائدة عىل ذاته. وهذا االحتامل إما يستلزم الكثرة يف ذاته َتَباَرَك َوَتَعاىٰل، وترّكب الذات 

من أجزاء، أو ُيفيض إىل سلب الصفات عن الذات، وإثبات احلاجة إىل الغري.

اإلسالمّي،  املعتقد  به  ينادي  الذي  املّدعى  وهو  الذات:  مع  الصفات  عينّية   .3
عىل  فهي  الصفات  بخصوص  الكريم  القرآن  آيات  أّما   .: املعصومني  وأحاديث 
وما  واحلياة  والقدرة  العلم  مثل:  إهلّية؛  صفات  تتحّدث عن  آيات  األوىل:  طائفتني: 

]1[ - سورة األحقاف: 4. 

]2[ - سورة األنبياء: 25. 
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وتثبت  عنه،  املثلّية  ونفي  َوَتَعاىٰل،  ُسبَحاَنُه  استغنائه  عىل  تدّل  والثانية:  ذلك،  شاكل 
عينّية الصفات مع الذات؛ ألّن الصفات إن كانت زائدة عىل الذات، الحتاج َعزَّ َوَجلَّ 
يف كامله إىل تلك الصفات الزائدة عليه، والستلزم ذلك تشبيهه باملوجودات املمكنة؛ 
اْلَغنِيُّ  ﴿ُهَو  وأّنه  ٌء﴾]]]،  َشْ َكِمْثلِِه  ﴿َلْيَس  أّنه  عىل  يؤّكد  الكريم  القرآن  أّن  حني  يف 
ِميُد﴾]]]. وقد شّدد أئّمة أهل البيت : ـ برصاحة ـ عىل هذا املعنى، وحّذروا من  احْلَ

القول بزيادة الصفات عىل الذات. 

5/4. إثبات التوحيد يف الخالقّية:

توسيط  إىل  جلوئهم  خالل  من  اخلالقّية  يف  التوحيد  املسلمون  املتكّلمون  أثبت 
إال  أّن كل قدرة أخرى ال يمكن هلا  لنا  ُتثبت  املطلقة  املطلقة؛ فقدرته  اإلهلّية  القدرة 
فإّن اخلالقّية حقيقة ناجتة عن  القدرة اإلهلّية. ومن جهة أخرى:  أن تكون منبثقة من 
القدرة  وليدة  فهي  َوَتَعاىٰل،  ُسبَحاَنُه  اهلل  اخلالقّية عند غري  فإذا ُوجدت صفة  القدرة؛ 
واالختيار الذي أفاضه اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل عىل صاحبها. وبناًء عىل ذلك، فإّن الرشك يف 
اخلالقّية حيّل عند اإليامن بخالقّية مستقلة ومستغنية عن الواجب، ُتنسب إىل غري اهلل، 
النقيضني، وإثبات صفة واجب الوجود ملوجود ممكن! أو  وهي أمر يستلزم اجتامع 
يستلزم خالقّية واجب آخر غري اهلل؛ وهو ما يتعارض مع التوحيد الذايت آنف الذكر.

وقد دّلت اآليات الكريمة عىل توحيد اخلالقّية يف مواضع خمتلفة؛ منها قوله َتَعاىٰل: 
﴿َواهلل َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن﴾]]].

َمء َوالَْرِض ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن﴾ ]]]. َن السَّ ﴿َهْل ِمْن َخالٍِق َغرْيُ اهلل َيْرُزُقُكم مِّ

ٍء َوكِيٌل﴾ ]]]. ٍء َفاْعُبُدوُه َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ ُكْم ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو َخالُِق ُكلِّ َشْ ﴿َذلُِكُم اهلل َربُّ

]1[ - سورة الشورى: 11. 

]2[ - سورة فاطر: 15. 

]3[ - سورة الصافات: 96. 

]4[ - سورة فاطر: 3. 

]5[ - سورة األنعام: 102. 
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ومن اجلدير باإلشارة هنا أّن اإلذعان بالتوحيد يف اخلالقّية اليعني إنكار السببّية 
املعنى  هذا  إىل  الصافات  سورة  من   96 اآلية  أشارت  وقد  املوجودات،  سائر  يف 
بقوله: ﴿َوَما َتْعَمُلوَن﴾؛ إذ نسبت اآليُة صناعَة األوثان إىل املرشكني، وإّن استخدام 
املفردات املشتقة من »َخَلق« يوضح لنا أّن فاعلّية احلّق َجلَّ َوَعال تقع يف طول فاعلّية 
املوجودات األخرى. وما قوله تعاىل: ﴿َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلكِنَّ اهلل َرَمى﴾ ]]] إال 
القرآن  إشارة إىل تلك العالقة الطولّية بني الرمي اإلهلّي والرمي البرشي؛ فلم ينِف 
الكريم الرمي عن اإلنسان؛ وإنام قال: إنك عندما رميت، مل تكن قد رميت أنت، بل 
باالستقاللّية. وبناًء عىل  يّتصف  إّن رميك ال  الذي رمى؛ أي:  َوَتَعاىٰل هو  َتَباَرَك  اهلل 
ذلك، فإّن العالقة القائمة بني اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل وسائر العوامل األخرى هي عالقة 

طولّية؛ وليست عْرضّية.

من  املستنبَطني  اخلالقّية  يف  والتوحيد  األفعايّل  التوحيد  إّن  نقول:  املحّصلة  ويف 
القرآن الكريم والعقل ال يتالءمان مع الرؤية االعتزالّية التي تنفي التأثري اإلهلي عىل 
أفعال اإلنسان بقول مطلق، وتذهب إىل »التفويض«، كام ال يتالءمان أيضًا مع الرؤية 

األشعرّية املتمّثلة يف نظرّية »الكسب« التي تفيض بالنهاية إىل »اجلرب«.

لقد مالت املعتزلة إىل القول بالتفويض يف مسريهتا التدليلّية عىل إثبات العدل اإلهلّي، 
وتنزيه ساحة اهلل َجلَّ َوَعال عن فعل األعامل القبيحة والشنيعة، فيام ابتليت األشاعرة 
بامليل نحو النزعة اجلربّية يف خضّم استدالالهتا إلثبات التوحيد األفعايّل. لكنّنا لو أردنا 
أن نؤمن بالعدل اإلهلّي والتوحيد األفعايّل دون أن نقع يف منزلق التفويض، أو مستنقع 
اجلرب، فعلينا أن نتمّسك بُعرى التبعّية ألهل البيت :، وأن نقول بام قالته اإلمامّية: »اَل 
َجرْبَ َواَل َتْفِويَض؛ َوَلِكْن َأْمٌر َبنْيَ َأْمَرْين « ]]]؛ ومفاده: أّن اإلرادة اإلهلّية اقتضت السامح 
لإلنسان أن يفعل أو يرتك بإرادة إنسانّية حّرة. ومن هنا، ال مانع من أن ُتنسب أفعال 

]1[ - سورة األنفال: 17. 

]2[ - وهو مقطع من حديث مروّي عن اإلمام الصادق 7. الحظ: الكايف، الكليني، ج1، ص 160. ]م[ 
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اإلنسان إىل اإلرادة اإلهلّية، فيثبت التوحيد األفعايّل، كام ال ضري يف استنادها إىل إرادة 
اإلنسان من دون أن يلزم القول باجلرب، أو أن ينثلم اإليامن بالعدل اإلهلّي .

6/4. إثبات التوحيد يف الربوبّية:

يمّثل التوحيد يف الربوبّية اإلهلّية إحدى أهّم مراتب التوحيد يف عرصنا الراهن. ويف 
ظّله تتاميز املدرسة الفلسفّية اإلسالمّية ونظامها الفكرّي العاّم جلّيًا عن سائر املدارس 
األخرى؛ فلعّل عامل احلداثة أو ما بعد احلداثة يذعن بوجود اهلل، أو خالقّيته، لكّن أصحاب 
وينكرون  اإلهلّية،  بالربوبّية  يؤمنون  ال  اإلنسان  بأصالة  تدين  التي  اإلنسانوّية  النزعات 
التدبري اإلهلي لألمور التكوينّية، وينسبوهنا إىل قوانني تكوينّية جربّية، كام ينكرون أيضًا 
التدبري اإلهلي لألمور الترشيعّية، وينسبوهنا إىل إرادة اإلنسان، متغافلني عن عينّية الصفات 
الكاملّية هلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل مع ذاته، وأنه َجلَّ َوَعال من حيث كونه واجبًا للوجود، فهو 
قادر مطلق وعامل مطلق وخالق مطلق، ومن حيث أنه خالق مطلق، فله الربوبّية املطلقة 

أيضًا. وال يعني سلب الربوبّية عنه َتَباَرَك َوَتَعاىٰل إال إنكار خالقّيته املطلقة. 

وبعبارة أخرى: ال يمكن الفصل بني قضّية تدبري شؤون الكون فيام خيّص اإلنسان 
والعامل، وبني قضّية اخللق؛ فليس التدبري إال اخللق. فإذا كان خالق الكون واإلنسان واحدًا، 
فإّن مدّبره واحد أيضًا؛ إذ ال ريب يف وجود صلة وثيقة وعالقة متينة بني تدبري العامل وخلقه. 

َوَتَعاىٰل باخلالقّية، ُيلمح إىل  ومن هنا، جتد القرآن الكريم عند وصفه اهلل ُسبَحاَنُه 
كونه املدّبر للمخلوقات أيضًا. يقول تعاىل يف مواضع خمتلفة:

َر  َوَسخَّ اْلَعْرِش  َعَل  اْسَتَوى  ُثمَّ  َتَرْوَنَا  َعَمٍد  بَِغرْيِ  َمَواِت  السَّ َرَفَع  الَِّذي  ﴿اهلل 
بِلَِقاء  َلَعلَُّكم  الَياِت  ُل  ُيَفصِّ الَْمَر  ُر  ُيَدبِّ ى  َسمًّ مُّ لََجٍل  َيِْري  ُكلٌّ  َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ

ُكْم ُتوِقنُوَن﴾ ]]]. َربِّ

]1[ - سورة الرعد: 2. 
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يَّ  ِرُج احْلَ ْمَع َوالَْبَصاَر َوَمن ُيْ ن َيْملُِك السَّ َمء َوالَْرِض َأمَّ َن السَّ ﴿ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مِّ
ُر الَْمَر َفَسَيُقوُلوَن اهلل َفُقْل َأَفالَ َتتَُّقوَن﴾ ]]]. يِّ َوَمن ُيَدبِّ ِرُج امْلَيَِّت ِمَن احْلَ ِمَن امْلَيِِّت َوُيْ

اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَل اْلَعْرِش  َمَواِت َوالَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّ ُكُم اهلل الَِّذي َخَلَق السَّ ﴿إِنَّ َربَّ
ُروَن﴾ ]]]. ُكْم َفاْعُبُدوُه َأَفاَل َتَذكَّ ُر الَْمَر َما ِمن َشِفيٍع إاِلَّ ِمن َبْعِد إِْذنِِه َذلُِكُم اهلل َربُّ ُيَدبِّ

ٍء﴾]]]. ا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْ ﴿ُقْل َأَغرْيَ اهلل َأْبِغي َربًّ

.[[[﴾ َمَواِت َوالَْرِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ ُكْم َربُّ السَّ بُّ ﴿َقاَل َبل رَّ

ٌة إاِلَّ اهلل َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اهلل َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ َيِصُفوَن﴾]]]. ﴿َلْو َكاَن فِيِهَم آِلَ

اخللق  يف  رشيك  له  كان  لو  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  احلّق  أّن  عىل  املباركة  اآلية  هذه  وتدّل 
والربوبّية الستلزم ذلك االختالف والفساد يف األرض والسامء، وهذا يعني أّن النظام 

واالنسجام السائد عىل أرجاء الكون هيدينا إىل وحدة اخلالق واملدّبر له. 

وبعبارة أخرى: إذا تعّدد اخلالق واملدّبر، الختلفا من حيث الذات، وتعّدد الذات 
للوجود  والتوافق بني واجبني  التعاون  افرتضنا رضبًا من  وإذا  اآلثار.  تعّدد  يستلزم 
بينهام، وأخضعنا  العامل وتدبري شؤونه، فقد ساوينا بني اهلل واإلنسان، وقارّنا  إلدارة 
اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل إىل حفنة من القواعد االعتبارّية؛ يف حني أنه َجلَّ َوَعال قاهر فوق 

عباده، وحاكم عىل أّي قانون أو قاعدة.

إّن التوحيد يف اخلالقّية والتوحيد يف الربوبّية يستلزمان التوحيد يف الرازقّية وسائر 

]1[ - سورة يونس: 31. 

]2[ - سورة يونس: 3. 

]3[ - سورة األنعام: 164. 

]4[ - سورة األنبياء: 56. 

]5[ - سورة األنبياء: 22. 
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الكامالت األخرى. وعليه: فإّننا ال نرى حاجة ملّحة الستعراض تلك األبحاث بنحو 
مستقّل.

6/4. إثبات توحيد الحاكمّية واملالكّية والوالية:

إىل  يسعى  الذي  والسلطة  القدرة  صاحب  هو  واحلاكم  السلطة،  تعني  احلكومة 
إحالل النظام وسيادته. وإّن كّل حاكم يتحىّل برضب من رضوب الوالية التي يّتخذ 

عىل أساسها قرارات وُيصدر يف ضوئها أوامر ترتبط بأنفس الناس وأمواهلم.

وإذا ثبتت خالقّية احلّق َتَباَرَك َوَتَعاىٰل وربوبّيته، فإّن الربهان العقل ُيثبت لنا أّن اهلل 
هو الوحيد الذي حيّق له أن يّتصف باحلاكمّية عىل اإلنسان، وال أحد غريه؛ ألّن مجيع 
الناس سواسية فيام بينهم من هذه اجلهة. وبناًء عىل ذلك، فإّن حق احلاكمّية املالكّية 

منحرص فيه، وفيمن يأذن له ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل. يقول يف القرآن الكريم:

النَّاِس الَ  َأْكَثَر  اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ  يُن  َذلَِك الدِّ اُه  إِيَّ إاِلَّ  َتْعُبُدوْا  َأَمَر َأالَّ  إاِلَّ هللِ  ْكُم  احْلُ ﴿إِِن 
َيْعَلُموَن﴾]]].

َّن َتَشاء َوُتِعزُّ َمن َتَشاء  ُهمَّ َمالَِك امْلُْلِك ُتْؤِت امْلُْلَك َمن َتَشاء َوَتنِزُع امْلُْلَك مِم ﴿ُقِل اللَّ
ٍء َقِديٌر﴾]]]. رْيُ إِنََّك َعَلَ ُكلِّ َشْ َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْلَ

﴿َواهلل ُيْؤِت ُمْلَكُه َمن َيَشاء َواهلل َواِسٌع َعلِيٌم﴾]]].

ُكْم َلُه امْلُْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِِه َما َيْملُِكوَن ِمن ِقْطِمرٍي﴾]]]. ﴿َذلُِكُم اهلل َربُّ

َتتَّبِِع  َواَل  قِّ  بِاحْلَ النَّاِس  َبنْيَ  َفاْحُكم  اْلَْرِض  يِف  َخلِيَفًة  َجَعْلنَاَك  ا  إِنَّ َداُووُد  ﴿َيا 
َوى﴾ ]]]. اْلَ

]1[ - سورة يوسف: 40. 

]2[ - سورة آل عمران: 26. 

]3[ - سورة البقرة: 247. 

]4[ - سورة فاطر: 13. 

]5[ - سورة ص: 26. 
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ْ َيُْكم بَِم َأنَزَل اهلل َفُأْوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾]]]. ﴿َوَمن لَّ

آَتْينَاُهُم  َوالَِّذيَن  اًل  ُمَفصَّ اْلكَِتاَب  إَِلْيُكُم  َأَنَزَل  الَِّذي  َوُهَو  َحَكًم  َأْبَتِغي  اهلل  ﴿َأَفَغرْيَ 
يَن﴾]]]. قِّ َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن امْلُْمَتِ بَِّك بِاحْلَ ن رَّ ٌل مِّ ُه ُمنَزَّ اْلكَِتاَب َيْعَلُموَن َأنَّ

واستنتاجًا ملا ورد من آيات كريمة هبذا الصدد نقول:

األنفس  عىل  الوالية  ألّن  َوَتَعاىٰل؛  ُسبَحاَنُه  احلق  يف  منحرصة  صفة  احلاكمّية   .1
واألموال، وكذا اخلالقّية والتدبري منحرصة فيه َجلَّ َوَعال.

2. احلكومة عىل نحوين: تكوينّية )تدبري عامل اخللق(، وترشيعّية. ُتستفاد »احلكومة 
من   26 اآلية  من  التكوينّية«  و»احلكومة  يوسف  سورة  من  اآلية40  من  الترشيعّية« 

سورة آل عمران.

3. مع أّن احلكومة حق حرصّي هلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل أّوالً وبالذات، لكن ال ينبغي 
الظّن بمبادرته لتدبري األمر بنحو مبارش يف كّل حني، بل شاءت إرادته أن يوّكل يف 
ذلك من يأمره به، ويأذن له ذلك، ويرىض له. وقد أشارت اآلية 26 من سورة ص 
إىل هذا املعنى فيام خيّص النبي داوود 7. وعليه: فإّن شعار اخلوارج الذي صدحت 
به حناجرهم: »هلل احلكم يا عّل! ال لك وال ألصحابك«]]] قول غري تاّم. وهلذا، رّد 

عليهم أمري املؤمنني 7 بقوله: »َكِلَمُة َحقٍّ ُيَراُد هِبَا َباطِل«]]].

أو  تتجاوزها،  أن  البرشّية  للمجتمعات  يمكن  ال  ظاهرة  واحلكومة  الدولة   .4
تتغاىض عنها، أو حتذفها من قواميسها وجمريات حياهتا.

ا  ]1[ - سورة املائدة: 47. وقد سبقت هذه اآلية آيتان من نفس السورة، ورد فيهام قوله تعاىل: ﴿َوَمن لَّْم يَْحُكم مبَِ

أَنزََل الله فَأُْولَِئَك ُهُم الَْكاِفُروَن﴾ املائدة: 44، ﴿َوَمن لَّْم يَْحُكم مِبَا أنزََل الله فَأُْولَِئَك ُهُم الظَّالُِموَن﴾ املائدة: 45.

]2[ - سورة األنعام: 114. 

]3[ - اإلرشاد، املفيد، ج1، ص 20. 

]4[ - روى الرشيف الريّض يف نهج البالغة قوله 7: »كَلَِمُة َحقٍّ يُرَاُد ِبَها بَاِطٌل. نََعْم؛ إِنَُّه الَ ُحْكَم إاِلَّ لِله! َولَِكنَّ َهؤاُلَِء 

يَُقولُوَن اَل إِْمرََة إاِلَّ لله! َوإِنَُّه اَل بُدَّ لِلنَّاِس ِمْن أَِمريٍ؛ بَرٍّ أَْو فَاِجٍر..«. الخطبة 40، ط صبحي الصالح. ]م[ 
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التقنني  مهّمة  والترشيع حترص  احلاكمّية  التوحيد يف  إىل  تطّرقت  التي  اآليات   .5
َوَتَعاىٰل وبمن أذن له اهلل، وتصف العدول  َتَباَرَك  وجعل احلقوق وسّن القوانني باهلل 
عن األحكام اإلهلّية بالظلم والفسق والكفر؛ كام يف اآليات 44 و45 و47 من سورة 

املائدة، واآلية 26 من سورة ص، وغريها.

ظّله  يف  حتّل  الذي  املحور  بمثابة  اإلهلّي  احلكَم  القرآنّية  اآليات  بعُض  عّدت   .6
ٍء  فِيِه ِمن َشْ اْخَتَلْفُتْم  النزاعات واخلالفات بني بني البرش؛ كام يف قوله تعاىل: ﴿َوَما 

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب﴾]]]. َفُحْكُمُه إَِل اهلل َذلُِكُم اهلل َربِّ َعَلْيِه َتَوكَّ

7/4. إثبات التوحيد يف العبادة:

الواحد، ورفض عبادة أي موجود سواه عىل  تقع دعوة اإلنسان إىل عبادة اإلله 
رأس قائمة الواجبات التي اضطلع هبا األنبياء منذ فجر التاريخ. والتوحيد يف العبادة 
وال   ، َوَجلَّ َعزَّ  باهلل  خمتّصة  العبادة  أّن  يعني  وهو  العمّل؛  التوحيد  أنامط  أحد  يمّثل 
يستحّقها أحد غريه؛ ألّن العبادة تعني أن يقوم املرؤ بعمل ملوجود يرى فيه األلوهّية، 

ويعّده رّبًا، أو وجودًا مستقاًل يف التأثري.

أو  للغري،  ـ جمّرد اخلضوع  البعض  ـ كام خيال  العبادة  تعني  وبناًء عىل ذلك، ال 
َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  اهلل  أمر  لكان  وإاّل  حرضته؛  يف  اخلشوع  أو  والتذّلل  إليه،  اللجوء 
والتذّلل  باخلضوع  للناس  أمره  أو  للمؤمنني]]]،  اجلناح  باخلضوع وخفض   9 لنبّيه 
باهلل؛  الرشك  ـ تشجيعًا وحتفيزًا عىل  الكريم  القرآن  ـ كام حّث عليه  الوالدين]]]  أمام 

وهو ليس كذلك بال ريب.

وقد تطّرقت آيات قرآنّية عديدة ملا يّتصل بالتوحيد العبادّي؛ حيث قال تعاىل:

]1[ - سورة الشورى: 10. 

]2[ - قال تعاىل: ﴿َواْخِفْض َجَناَحَك لِلُْمْؤِمِننَي﴾ سورة الحجر: 88. ]م[

لِّ ِمَن الرَّْحَمِة﴾ سورة اإلرساء: 24. ]م[ ]3[ - قال تعاىل: ﴿َواْخِفْض لَُهامَ َجَناَح الذُّ
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ُسوالً َأِن اْعُبُدوْا اهلل َواْجَتنُِبوْا الطَّاُغوَت﴾]]]. ٍة رَّ ﴿َوَلَقْد َبَعْثنَا يِف ُكلِّ ُأمَّ

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن﴾]]]. ُسوٍل إاِلَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ

َك  ﴿ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوْا إَِل َكَلَمٍة َسَواء َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إاِلَّ اهلل َوالَ ُنْشِ
بِِه َشْيًئا﴾]]].

بنٌِي * َوَأْن اْعُبُدوِن  ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاَن إِنَّ ﴿َأَلْ َأْعَهْد إَِلْيُكْم َيا َبنِي آَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوا الشَّ
ْسَتِقيٌم﴾]]]. اٌط مُّ َهَذا ِصَ

﴿َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقنُي﴾]]].

َكاَة  اَلَة َوُيْؤُتوا الزَّ يَن ُحنََفاء َوُيِقيُموا الصَّ ﴿َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا اهلل ُمْلِِصنَي َلُه الدِّ
َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمِة﴾]]].

اَي َفاْعُبُدوِن﴾]]]. ﴿َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َأْرِض َواِسَعٌة َفإِيَّ

وبعد استعراض هذه اآليات، يتوّجب الوقوف عند الرسائل القرآنّية التالية:

1. التوحيد العبادّي مبدأ تسّلم به مجيع الِفرق واملذاهب اإلسالمّية، ولئن انحرفت 
بعض مجاعات من املعتزلة واألشاعرة عن اجلاّدة يف التوحيد الصفايّت واألفعايّل، فإهّنا 

مل ختتلف مع باقي طوائف املسلمني يف التوحيد العبادّي.

]1[ - سورة النحل: 36. 

]2[ - سورة األنبياء: 25. 

]3[ - سورة آل عمران: 64. 

]4[ - سورة يس: 61-60. 

]5[ - سورة الحجر: 99. 

]6[ - سورة البيّنة: 5. 

]7[ - سورة العنكبوت: 56. 
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2. ُيقّسم الرشك يف العباة إىل: رشك جّل، وآخر خفّي. أّما الرشك اجلّل فهو عبادة 
غري اهلل؛ كام كان يصنع عبدة األوثان يف اجلاهلّية، وهو الذي يؤّدي إىل تصنيف معتنق 
من  االستمداد  فهو  اخلفّي  الرشك  وأّما  »املرشكني«.  خانة  يف  كالمّيًا  االعتقاد  هذا 
غري اهلل، والتمّلق له، دون االلتفات إىل اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل، والتوّجه إليه. وإّن هذه 
السلوكّيات جتعل من اإلنسان مرشكًا من الناحية األخالقّية؛ ال الكالمّية. وهلذا، ال 

ُيرّتب عىل هذا النوع من الرشك أّي آثار فقهّية ثابتة للمرشكني بالرشك اجلّل.

التذّلل]]]،  غاية  إظهار  تعني:  ـ  اإلصفهايّن  الراغب  يرى  كام  ـ  لغًة  »العبادة«   .3
بيعه  الذي يصّح  العبد بحكم الرشع؛ وهو اإلنسان  تارًة:  وُيطلق »العبد« وُيراد منه 
وثالثًة: عبد   ، َوَعال  َجلَّ  إال هلل  ليس  باإلجياد؛ وذلك  العبد  وتارًة أخرى:  وابتياعه، 
ملوجود  بعمل  القيام  فتعني:  االصطالحّي  معناها  يف  العبادة  أّما  واخلدمة.  بالعبادة 
ُيعتقد فيه األلوهّية، وُيعّد رّبًا، أو وجودًا مستقاًل يف التأثري؛ أي: السلوك الذي ُيعرّب 
عن إيامن بألوهّية ذلك املوجود. ُيستفاد هذا التعريف من بعض آيات القرآن الكريم؛ 
ُه﴾]]]، وقوله أيضًا: ﴿إِنَّ اهلل َربِّ  ْن إَِلٍه َغرْيُ حيث قال تعاىل: ﴿َيا َقْوِم اْعُبُدوْا اهلل َما َلُكم مِّ
ْسَتِقيٌم﴾]]]؛ حيث نستفيد من هاتني اآليتني ومثيالهتام أّن  اٌط مُّ ُكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَ َوَربُّ

العبادة عمل يقوم به صاحبه ألجل موجود يرى فيه األلوهّية أو الربوبّية .

4. يمكن لنا أن نستنتج من التعريف املذكور آنفًا ما يل: أّوالً: التمّسك باألسباب 
الطبيعّية وغري الطبيعّية ليس رشكًا باهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل ـ كام حيلو للوهابّية أن تصّور 
وتسّوق ـ ؛ ألّن نظام اخللق مبنّي عىل أساس مبدأ السببّية؛ فإذا ابتغى أحدهم مسبَّبًا 
واملدّبر  العلل، واخلالق  عّلة  َوَتَعاىٰل هو  ُسبَحاَنُه  املوىل  قصد سببه ال حمالة؛ وإن كان 
لنظام اخللق بأرسه. وقد أمر القرآن الكريم باالستعانة بالصرب والصالة يف قوله تعاىل: 
]1[ - قال ما نّصه: »العبوديّة: إظهار التذلّل، والعبادة: أبلغ منها؛ ألنها غاية التذلّل، وال يستحّقها إال من له غاية 

اإلفضال؛ وهو الله تعاىل«. مفردات غريب القرآن، الراغب اإلصفهايّن، ص 319. ]م[ 

]2[ - سورة األعراف: 59. 

]3[ - سورة آل عمران: 51. 
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اَلِة﴾]]]. وثانيًا: التوّسل بالغري واللجوء إليه ليس أّنه ال ُيعّد  ْبِ َوالصَّ ﴿َواْسَتِعينُوْا بِالصَّ
رشكًا أو عبادًة للغري وحسب، بل هو مصداق حّي من مصاديق عبادة اهلل، سواء كان 
هذا التوّسل بالصاحلني يف فرتة حياهتم أو بعد مماهتم؛ فقد طلب صحابة رسول اهلل 
9 منه الدعاء والشفاعة. والرّس يف جمانبة هذه األعامل للرشك أّن طلبًا مثل هذا ال 

والوجاهة  املكانة  أجل  من  بل  ربوبّيته،  أو  منه،  املطلوب  بألوهّية  اإليامن  بنّية  جيري 
َلٍك يِف  ن مَّ التي حيظى هبا عند اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل. وقد قال َعزَّ اسَمُه يف كتابه: ﴿َوَكم مِّ
َمَواِت اَل ُتْغنِي َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا إاِلَّ ِمن َبْعِد َأن َيْأَذَن اهلل ملَِن َيَشاء َوَيْرَض﴾]]]. وعليه:  السَّ
فإّن طلب الشفاعة من الغري ليس برشط، طاملا جيري وفق اإلذن اإلهلّي؛ فاهلل ُسبَحاَنُه 

َوَتَعاىٰل ال يرىض بالرشط بأّي حال.

العبادة،  يف  التوحيد  إىل  الدعوة  هي  األنبياء  عليها  أّكد  التي  األهّم  الرسالة   .5
ورفض مجيع ألوان الرشك. من هنا، يمّثل التوحيد العبادّي مبدًأ عاّمًا تشرتك فيه مجيع 

األديان الساموّية.

أمر فطرّي  العبادّي  التوحيد  أّن  60 و61 من سورة يس  اآليتني  ُيستفاد من   .6
ُجبل عليه اإلنسان، وأّن اهلل َعزَّ َوَجلَّ قد أخذ من الناس مجيعًا عهدًا تكوينّيًا فطرّيًا 

يدعو إىل رفض عبادة الشيطان.

7. ُيستفاد من اآلية 5 من سورة البّينة أّن اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل اليرىض إال بالعبادة 
اخلالصة التي ال يشوهبا أّي قصد أو توّجه لغريه َجلَّ َوَعال.

إال  لن تكون  العبادة وثامرها  منافع  أّن  إىل  99 من سورة احلجر  اآلية  8. هتدينا 
من نصيب اإلنسان نفسه. يقول تعاىل: ﴿َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقنُي﴾]]]، واملعنى 
َيْأتَِيَك﴾  ب ﴿َحتَّى  ويراد  »املوت«،  باليقني  ُيراد  أن  األّول:  بنحوين:  ُيفرّس  أن  يمكن 

]1[ - سورة البقرة: 45. 

]2[ - سورة النجم: 26. 

]3[ - سورة البقرة: 45. 
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اعبد  أن  والثاين:  املامت.  إىل حني  واجبة  اهلل  عبادة  أّن  املعنى  فيكون  الزمانّية؛  الغاية 
رّبك حّتى تبلغ مرحلة اليقني، وتصل إىل مرتبة املعرفـة اجلـزمّية، وهو ما يدّل عىل أّن 
العبـادة توصل اإلنسان إىل مقـام اليقني. وهذا هـو املعنى الذي ُتستفـاد منه فلسفة 

العبادة، والفوائد املرتّتبة عليها بشكل واضح.

9. نجد يف اآلية 56 من سورة العنكبوت مزيدًا من التأكيد عىل عبادة اهلل َتَباَرَك 
َوَتَعاىٰل؛ حيث يأمر ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل اإلنسان باهلجرة يف أرضه الواسعة، والبحث عن 

مكان بديل إذا كان بقاؤه يف البقعة التي يقطنها حيول دون عبادة اهلل َجلَّ َوَعال.

10. إذا ثبتت خالقّية اهلل وربوبّيته، فهو وحده من يستحّق العبادة؛ دون سواه.

8/4. إثبات التوحيد يف الطاعة:

مّلا كان اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل وحده اخلالق واملدّبر للكون واإلنسان دون غريه، فتجب 
املالكّية  شؤون  من  شأن  الطاعة  ألّن  لغريه؛  الطاعة  جتوز  وال  وحده،  طاعته  إذن 
اهلل  يأمر  الذي  اإلنسان  طاعة  جتب  احلال،  وبطبيعة  هو.  إال  مالك  وال  واململوكّية، 

باالنصياع له؛ ألّن يف ذلك امتثال ألمر اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل. يقول تعاىل:

ُسوٍل إاِلَّ لُِيَطاَع بِإِْذِن اهلل﴾]]]. ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن رَّ

واآلية تشري إىل أّن الطاعة هلل َجلَّ َوَعال إّنام تصل للغري بإذن منه، ويقول أيضًا:

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع اهلل﴾]]]. ﴿َمْن ُيطِِع الرَّ

ُسوَل َوُأْوِل الَْمِر ِمنُكْم َفإِن َتنَاَزْعُتْم يِف  ا الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهلل َوَأطِيُعوْا الرَّ َ ﴿َيا َأهيُّ
ُسوِل إِن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهلل َواْلَيْوِم الِخِر﴾]]]. وُه إَِل اهلل َوالرَّ ٍء َفُردُّ َشْ

]1[ - سورة النساء: 64. 

]2[ - سورة النساء: 80. 

]3[ - سورة النساء: 59. 
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ُسوَل فإِن َتَولَّْوْا َفإِنَّ اهلل الَ ُيِبُّ اْلَكافِِريَن﴾]]]. ﴿ُقْل َأطِيُعوْا اهلل َوالرَّ

وهلذا، فإّن طاعة الرسول واألئّمة والفقهاء اجلامعني للرشائط والوالدين وغريهم 
َوَتَعاىٰل. ومن هنا، فإّن  َتَباَرَك  ِقبل اهلل  به من  إناّم جاز ألّنه مأذون  ُأمرنا بطاعتهم،  ممن 
إطاعة أئّمة الدين جتري باعتبار كوهنا جتلّيًا إهلّيًا، وليست من باب التجايف]]]؛ فالتجّل 
يعني التنّزل إىل املقصد من دون انتقاص املبدأ؛ بخالف التجايف الذي يعني الوصول إىل 
املقصد مع نقص يتوّجه إىل املبدأ. فعندما هيب اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل ملخلوقة كامالً ما، ال 
ُينقص ذلك من اهلل شيئًا. وهلذا فإّن تنّزل اخلالقّية والربوبّية والرازقّية واملالكّية والوالية 
والطاعة إىل املخلوق ال يتسّبب يف سلب كامل أو إنقاص يشء منه َجلَّ َوَعال. وبناًء عىل 
ما تقّدم، فإّن الصفات اإلهلّية قد تتنّزل عىل املخلوق بنحو من التجّل؛ ال كاملطر الذي إذا 

هطل من األعىل إىل األسفل، استقّر يف األسفل، وانتفى عن األعىل.

9/4. دور اإلميان بالتوحيد:

رغم أّن التوحيد ُيتناول يف علم الكالم عىل أنه عقيدة، ويف علم العرفان بصفته 
مقامًا ومنزالً، لكن ينبغي االلتفات إىل أّن التوحيد يف اإلسالم ُيعرّب عن حقيقة وعملّية 

اهتّم املتكّلمون بجانبها العقائدّي، والعرفاء بجانبها السلوكّي.

فضاءات  إىل  وصوالً  العقائدّية،  الساحة  من  ينطلق  أن  جيب  التوحيد  أّن  واحلّق 
والسجايا  األفكار  مناحي  يف  التوحيد  آثار  ونظهر  والروحايّن،  التعامّل  السلوك 

واألفعال الفردّية واالجتامعّية.

]1[ - سورة آل عمران: 32. 

]2[ - يفرّق العلامء بني الصدور أو النزول عىل نحو التجايف، والصدور أو النزول عىل نحو التجيّل؛ أّما التجايف فهو أن 

يظهر اليشء أو ينتقل من موضع إىل موضع آخر، ولكن عند ظهوره يف املكان الجديد يفقد املكان األّول. وإىل هذا 

االستعامل يشري قوله تعاىل: )تَتََجاَف ُجُنوبُُهْم َعِن الَْمَضاِجعِ( )السجدة: 16( فعندما ينهض الناس ال تبقى جنوبهم 

يف املضجع، بل تتجاف عنه وتتباعد. وأّما التجيّل: فيعني أّن اليشء إذا صدر أو انتقل من منزل إىل منزل آخر ال يفقد 

موقعه األصيّل، وهذا يتحّقق يف األمور املجرّدة. وميكن تقريب الحالة مبثال من النشاط العلمي لإلنسان، فإذا ما 

كانت عند اإلنسان فكرة يف ذهنه، ثّم عمد إىل كتابتها عىل الورق، فإّن هذه الفكرة تكون قد تنزّلت من مرتبة العقل 

وصارت يف مرتبة الورق، من دون أن تفقد مرتبتها السابقة. ]م[ 
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يف  َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  اهلل  وحدانّية  عىل  القلب  بعقد  يكتفي  ال  املوّحد  الفرد  إّن 
الذات والصفات واألفعال، بل يمكن استرشاف احلالة التوحيدّية عنده يف ملكاته 
النفسانّية، وشّتى نشاطاته الفردّية واالجتامعّية؛ بام يعّم حراكه السيايّس واالقتصادّي 
بصبغة  واالجتامعّية  الفردّية  والنشاطات  امللكات  اصطباغ  وإّن  واالجتامعّي. 
التوحيد يعني أال يقترص الفرد عىل تطبيق الرشيعة وإخالص العمل هلل َعزَّ َوَجلَّ يف 
)مثل  واجتامعّية  فعالّيات سياسّية  فيه من  ينشط  وما  األخالقّية،  الفضائل  اكتساب 
تأسيس األحزاب، وإنتاج امُلنتجات، والعالقات الدولّية، والتحصيل، والتدريس، 
وهتذيب النفس(، بل يرتقي أيضًا ملا جيعله يؤمن بأّن املقدرة والتوفيق، أو اإلخفاق 
واهلزيمة منوطة بام متليه القدرة والربوبّية واملالكّية واإلهلّية، وعىل قدر ما تفيضه عىل 
اإلنسان. والفرد الذي يّتصف هبذا اللون من التوحيد لن ينتابه امللل أو الكسل يف 
النرص  الغرور؛ وإن حاز عىل  باهلزيمة يف احلرب، ولن يعرتيه  ُمني  لو  حياته؛ حّتى 

املؤّزر فيها.

إال  به  يقوم  اجتامعّيًا  أو  عائلّيًا  نشاطًا  أو  فردّيًا  فعاًل  يرتك  ال  املوّحد  اإلنسان  إّن 
ونشيطًا  مستبرشًا  الدوام  عىل  فتجده  اهلل،  سبيل  يف  واجلهاد  العبادة  خّط  يف  ويسرّيه 
بالقدرة اإلهلّية، وخيطو مجيع  إيامنه  ومتطّورًا يف حياته بشكل ملحوظ، ال خيبو وهج 

خطواته ـ حّتى يف إسهاماته السياسّية ـ ليكسب هبا رضا ربه. 

نعم؛ إّن التحصيل الدرايّس وإنتاج العلم حتت مظّلة الرؤية املوّحدة خيتلف كثريًا 
عن التحصيل واإلنتاج يف بيئة مرشكة، ولألسف فإّن العلوم الطبيعّية واإلنسانّية يف 
عاملنا املعارص قد انعقدت نطفها وُولدت وترعرعت يف بيئات تسودها الرؤية املرشكة. 
أعامق  يف  يفّتش  فتئ  ما  الذي  ـ  واألحيائّي  والكيميائّي  الفيزيائّي  العامِل  جتد  وهلذا، 
احلقائق والظواهر الطبيعّية؛ مثل: احلركة، واألوزان، والُكتل، والعالقات املتبادلة بني 
العنارص الكيميائّية ، وكيفّيات نمّو الكائنات احلّية وحتّركاهتا، والعالقات التي حتكم 
املجتمعات البرشّية، وما إىل ذلك، ويضع هلا القوانني واملعادالت العلمّية ـ يتجاهل 
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العالقات الطولّية التي تربط القوانني الطبيعّية واإلنسانّية باهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل، وُينكر 
الربوبّية التي يّتصف هبا، والسنن اإلهلّيــة التي وضعها يف اخللق.

إّن الفرد املوّحد ينظر إىل اإلنسان والطبيعة من منظار توحيدّي، ويرى أّن قانون 
اهلل،  صنع  من  هي  ذلك  إىل  وما  الُكتل،  نسبّية  أو  اجلاذبّية،  أو  الذايّت]]]،  القصور 
وحمكومة بسننه، منطلقًا من أسسه التوحيدّية لَيلَج عامل األبحاث الوصفّية واملعيارّية 
الذي  البحث هو  التوحيدّي يف  املنحى  البرش. وإّن هذا  بني  للعالقات بني  الدارسة 
قد يقف أحيانًا يف وجه بعض نظرّيات العلوم اإلنسانّية، فريفضها؛ كام يف مثل نظرّية 

»تبعّية الطلب لالستهالك« يف االقتصاد اإلسالمّي.

10/4. عوامل النزوع إىل الرشك:

تتناظر ـ أو باألحرى: تتقابل ـ مراتب الرشك مع مراتب التوحيد؛ فطاملا قّسمنا 
إىل:  العمّل  ثّم  وأفعايّل،  وصفايّت  ذايّت  إىل:  النظرّي  ثّم  وعمّل،  نظرّي  إىل:  التوحيد 
األقسام  هذه  إىل  ينقسم  أيضًا  الرشك  فإّن  الطاعة،  يف  وتوحيد  العبادة  يف  توحيد 

باستبدال مفردة »التوحيد« إىل »الرشك«.

ينجم الرشك يف املراتب التوحيدّية املختلفة من عوامل  معرفّية ونفسّيـة واجتامعّيـة 
دها لنا القـرآن الكريم، كام سيأيت بيانـه فيام يأيت: رَسَ

ُسبَحاَنُه  اهلل  إنكار وجود  بمعنى  احلكيم  الذكر  آيات  »الرشك« يف  مفردة  وردت 
التي  العوامل  القرآن جمموعة من  لنا  عّد  كإله ومعبود، وقد  له  بديل  َوَتَعاىٰل، واختاذ 
شّخص أهنا تسّببت يف نزوع املرشكني نحو الرشك؛ منها ـ عىل سبيل املثال ـ : العمل 

بالظنون واألوهام، والنزعة احلّسّية، والنزعة النفعّية، وحالة التقليد األعمى.

]1[ - قانون »القصور الذايّت« ـ أو ما قد يسّمى بالعربيّة أيضاً ب »العطالة« ـ Inertia : مصطلح فيزيايّئ يعني مقاومة 

الجسم الساكن للحركة ومقاومة الجسم املتحرّك بتزويده بعجلة ثابتة أو تغيري اتجاهه. وهو معروف بصفته القانون 

األّول لنيوتن Newton )1642-1727م(. ]م[ 
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1/10/4. عامل الظنون واألوهام:

يمّثل العمل بالظّن والركون إىل الوهم أحد أهّم العوامل املؤّثرة يف نزوع اإلنسان 
نحو الرشك. قال تعاىل:

ُيْفلُِح  اَل  ُه  إِنَّ ِه  َربِّ ِعنَد  ِحَساُبُه  َم  َفإِنَّ بِِه  َلُه  ُبْرَهاَن  اَل  آَخَر  ا  إَِلً اهلل  َمَع  َيْدُع  ﴿َوَمن 
اْلَكافُِروَن﴾]]].

م بِِه ِعْلٌم َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمن  ْل بِِه ُسْلَطاًنا َوَما َلْيَس َلُ ﴿َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهلل َما َلْ ُينَزِّ
نَِّصرٍي﴾]]].

َيتَّبُِع الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلل  َمَوات َوَمن يِف الَْرِض َوَما  ﴿َأال إِنَّ هلل َمن يِف السَّ
َكاء إِن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ َيُْرُصوَن﴾]]]. ُشَ

2/10/4. عامل النزعة الحّسّية:

اإلنسان  نزوع  عوامل  من  الثاين  العامل  هو  بأصالته  واإليامن  احلّس  إىل  الركون 
نحو الرشك. وقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك بقوله تعاىل:

ي َفَأْوِقْد ِل َيا َهاَماُن َعَل الطِّنِي  ْن إَِلٍه َغرْيِ ا امْلََلُ َما َعلِْمُت َلُكم مِّ َ ﴿َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َأهيُّ
لُِع إَِل إَِلِه ُموَسى َوإِنِّ َلَُظنُُّه ِمَن اْلَكاِذبنَِي﴾]]]. ًحا لََّعلِّ َأطَّ َفاْجَعل لِّ َصْ

َن اْلَغَمِم َوامْلَآلئَِكُة َوُقِضَ الَْمُر َوإَِل اهلل  ﴿َهْل َينُظُروَن إاِلَّ َأن َيْأتَِيُهُم اهلل يِف ُظَلٍل مِّ
ُتْرَجُع االُموُر﴾]]].

]1[ - سورة املؤمنون: 117. 

]2[ - سورة الحّج: 71. 

]3[ - سورة يونس: 66. 

]4[ - سورة القصص: 38. 

]5[ - سورة البقرة: 210. 
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3/10/4. عامل النزعة النفعّية:

املؤّثرة يف  العوامل  النفع والفائدة كأصل حيايّت إحدى  البحث عن  تشّكل حالة 
ميل اإلنسان إىل الرشك. يقول تعاىل:

وَن﴾]]]. ُهْم ُينَصُ ًة َلَعلَّ ُذوا ِمن ُدوِن اهلل آِلَ َ ﴿َواتَّ

ا﴾]]]. ْم ِعزًّ ًة لَِّيُكوُنوا َلُ ُذوا ِمن ُدوِن اهلل آِلَ َ ﴿َواتَّ

ُبوَنا إَِل اهلل  ُذوا ِمن ُدونِِه َأْولَِياء َما َنْعُبُدُهْم إاِلَّ لُِيَقرِّ َ الُِص َوالَِّذيَن اتَّ يُن اْلَ ﴿َأاَل هلل الدِّ
اٌر﴾]]]. َتلُِفوَن إِنَّ اهلل اَل هَيِْدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّ ُزْلَفى إِنَّ اهلل َيُْكُم َبْينَُهْم يِف َما ُهْم فِيِه َيْ

4/10/4. عامل التقليد األعمى:

يف  املؤّثرة  العوامل  كأحد  لآلخرين  األعمى  التقليد  حالة  الكريم  القرآن  يعّرف 
اعتناق الرشك. يقول تعاىل:

ْهَتُدوَن * َوَكَذلَِك َما َأْرَسْلنَا ِمن  ا َعَل آَثاِرِهم مُّ ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَل ُأمَّ ﴿َبْل َقاُلوا إِنَّ
ْقَتُدوَن ﴾]]]. ا َعَل آَثاِرِهم مُّ ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَل ُأمَّ ُفوَها إِنَّ ِذيٍر إاِلَّ َقاَل ُمْتَ ن نَّ َقْبلَِك يِف َقْرَيٍة مِّ

َوَما  َياُء يِف الَْرِض  اْلكِْبِ َلُكَم  َوَتُكوَن  آَباءَنا  َعَلْيِه  لَِتْلِفَتنَا َعمَّ َوَجْدَنا  َأِجْئَتنَا  ﴿َقاُلوْا 
َنْحُن َلُكَم بُِمْؤِمننَِي﴾]]].

ُكْم َعمَّ َكاَن َيْعُبُد  ﴿َوإَِذا ُتْتَل َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاُلوا َما َهَذا إاِلَّ َرُجٌل ُيِريُد َأن َيُصدَّ
آَباُؤُكْم﴾]]].

*  *  *

]1[ - سورة يس: 74. 

]2[ - سورة مريم: 81. 

]3[ - سورة الزمر: 3. 

]4[ - سورة الزخرف: 23-22. 

]5[ - سورة يونس: 78. 

]6[ - سورة سبأ: 43. 



5. الصفات اإلهلّية

1/5. متهيد:

طاملا أّن املعرفة احلضورّية أو احلصولّية لكنه الذات اإلهلّية أمر متعّذر وغري ممكن 
لإلنسان، ومّلا كان تعطيل املعرفة باهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل أمرًا حمظورًا عند العقل والرشع، 
فإّن السبيل األمثل الكتساب املعرفة باهلل هو الوقوف عىل صفاته َجلَّ َوَعال، رشيطة 

أاّل ننزلق يف هاوية التشبيه، وأاّل ُننّزل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل منزلة البرش، ونقيسه هبم.

َوَجلَّ باألسامء  َعزَّ  اّتصاف اهلل  الكريم يف سورة األعراف  القرآن  لنا  لقد أوضح 
احلسنى؛ حيث قال ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل:

ا َوَذُروْا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن يِف َأْسَمآئِِه﴾]]].  ْسنَى َفاْدُعوُه ِبَ ﴿َوهلل الَْسَمء احْلُ

وفد نّزه القرآن الكريم الذات املقّدسة عن أّي لون من ألوان املثلّية والتشبيه بغريه؛ 
حيث قال َجلَّ َوَعال:

ِميُع الَبِصرُي﴾ ]]]. ٌء َوُهَو السَّ ﴿َلْيَس َكِمْثلِِه َشْ

ونجد هذا املعنى بعينه يف اآلية 74 من سورة النحل، يف اآلية 4 من سورة التوحيد.

هذا، وتنطوي الصفات اإلهلّية من زاوية تعريفها وتقسيامهتا عىل أبحاث، نعرض 
هلا يف ما يل: 

]1[ - سورة األعراف: 180. 

]2[ - سورة الشورى: 11. 
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1/1/5. اتحاد الصفات مع الذات:

الصفات اإلهلّية مفاهيم كاملّية  مّتحدة مع الذات اإلهلّية )صفاته عني ذاته(، وتتاميز 
من حيث املفهوم فيام بينها، كام تتاميز من حيث املفهوم أيضًا مع الذات. وال يستلزم 
القول بالصفات اإلهلّية أّي حيثّية للتكّثر يف الذات اإلهلّية. وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن 
واالعتبار  اللفظ  مستوى  عىل  إال  خيتلفان  وال  واحدة،  و»الصفة«  »االسم«  حقيقة 

الذهنّي؛ فاالسم هو الذات بضميمة الصفة.

2/1/5. تقسيامت الصفات اإللهّية:

ثبوتية  وإىل:  وفعلية،  ذاتّية  إىل:  اإلهلّية  الصفات  املسلمون  املتكّلمون  قّسم 
وسلبية، أو: مجالية وجاللية]]]؛ فإذا انُتزعت الصفات اإلهلّية يف مقام تصّور الذات 
ذاتية؛  الصفات  تلك  كانت  االعتبار،  بعني  اإلهلي  الفعل  أخذ  دون  من  اإلهلّية 
التصّور  مقام  يف  الصفات  تلك  انتزعت  وإذا  اإلهلّية.  واحلياة  والقدرة  العلم  مثل: 
ـ كانت  َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  اهلل  بأفعال  ارتبطت  أي:  ـ  الذات واألفعال  بني  النسبة  من 
الصفات حينئٍذ فعلّية؛ مثل: اخلالقية، والرازقية، وما شاكلهام. من اجلدير باالنتباه 
أّن الصفات الذاتية والفعلية ال تتفاوتان يف مقام اإلثبات والتصديق؛ بمعنى أّن كاّل 
من الصفات الذاتية والفعلية قابلة لإلثبات من دون أّي التفات إىل األفعال اإلهلّية، 
أيضًا مع  قابلة لإلثبات  أهنا  الوجود«، كام  ويكفي يف ذلك توسيط مفهوم »واجب 
تقسيم  يف  اإلهلّية  الصفات  وتنقسم  االستدالل.  عملّية  يف  اإلهلّية  األفعال  توسيط 
أو  سلبية  وصفات  والقدرة،  العلم  مثل:  مجالية؛  أو  ثبوتية  صفات  إىل:  أيضًا  آخر 

جاللية؛ مثل: سلب اجلهل والعجز عنه.

]1[ - وقد جاءت التسمية استئناساً بقوله تعاىل: ﴿تَبَارََك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجاَلِل َواإلكْرَاِم﴾ ]سورة الرحمن: 78[، حيث 

يستفيد بعضهم بأّن »اإلكرام« إشارة إىل الصفات الجامليّة التي تكرّمت بها الذات اإللهيّة وتجّملت بها، يف حني أّن 

»الجالل« فهو ما جلّت ذاته وتنزّهت عن االتّصاف به. ]م[ 
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3/1/5. الجدل حول الصفات الخربيّة:

أسموه  اإلهلّية  الصفات  من  آخر  قسم  استحداث  إىل  املتكّلمني  بعض  ذهب 
بالصفات اخلربية، ومثلوا هلا ب : »العلّو«، و»الوجه«، و»اليد«، غري ذلك. والصفات 
اخلربية تعني تلك الصفات التي أخرب عنها القرآن الكريم؛ وإن كانت حقيقتها حمّل 

نظر واختالف بني أهل النظر؛ حيث انقسموا يف شأهنا إىل مذاهب:

َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  اخلربية هلل  الصفات  نسبوا  من  املشّبهة: وهم  املجّسمة  نظرّية   .1
بمعانيها وكيفّياهتا البرشّية. وقد تصّدى هلذا املنحى مجهور املسلمني، وناقشوه بأدلة 
عقلية ونقلية؛ ألن الكيفّيات البرشّية ـ أّيًا كانت ـ تتصف بصفات املخلوق واملعلول، 

ويمتنع انتساهبا لواجب الوجود عقاًل.

َوَعال  َجلَّ  اهلل  عىل  الصفات  هذه  محلوا  الذين  وهم  األشاعرة:  غالبّية  نظرّية   .2
باملعنى املتبادر منها يف العرف، لكنّهم حاولوا إبعاد هتمة التشبيه عن ساحتهم بالقول: 
»إّن هلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل وجهًا ويدًا بال تشبيه، وال تكييف«]]]. وهذا ما مال إليه الشافعّي 

رًا ومقنعًا ألهل الدين واإليامن. وأبوحنيفة؛ وهو قول ال حيمل يف طّياته معنى مربَّ

3. نظرّية بعض األشاعرة: وهم الذين وصفوا اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل هبذه الصفات، 
فهم  عن  العجز  أعلنوا  أهنم  أي:  ؛  َوَعال  َجلَّ  اهلل  إىل  أمرها  تفويض  ارتأوا  أهنم  إال 
معاين الصفات اخلربية. وهذا القول أيضًا الينسجم مع رشطية الفهم واملعرفة نسبًة 
إدراك  العقل عن  تعطيل  إىل  بالنتيجة  الدينّي، وُيفيض  اإلياميّن واملعتقد  املضمون  إىل 

اآليات والصفات اإلهلّية؛ وهو باطل.

4. نظرّية املشهور من املعتزلة: وهم الذين مالوا إىل نظرّية التأويل، ومحلوا ألفاظ 

]1[ - يقول األشعرّي ـ رئيس هذا املذهب ـ : »إّن لله سبحانه وجهاً بال كيف؛ كام قال: ﴿َويَبَْقى َوْجُه َربَِّك ُذو 

﴾ ]سورة ص: 75[«. انظر:  الَْجاَلِل َواإْلِكْرَاِم﴾ ]سورة الرحمن: 27[، وإِنَّ له يدين بال كيف؛ كام قال: ﴿َخلَْقُت ِبيََديَّ

اإلبانة، األشعرّي: ص18. ]م[
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الصفات اخلربية عىل خالف ظواهرها؛ فقالوا يف معنى »اليد« ـ مثاًل ـ : إهّنا »النعمة« 
و»القدرة«. وقد قصدوا بالتأويل هنا: العدول عن املعنى الظاهرّي، والتشّبث بمعنى 
خمالف للظاهر. وهنا، ننّوه بأّن »القدرة« تشّكل إحدى املعاين الظاهرة من لفظ »اليد«؛ 

وليست ختالف الظاهر كام يقولون. 

5. نظرّية أصولّيي اإلمامّية: وهم يرون تنويع الداللة اللفظية إىل نوعني: 

أّوالً: الداللة التصّورية؛ وهي تعني انتقال الذهن إىل معنى اللفظ بمجّرد صدور 
اللفظ من الالفظ، وال ُيشرتط يف حتّقق هذه الداللة إرادة الالفظ. 

ثانيًا: الداللة التصديقية؛ وهي التي ترتبط بإرادة الالفظ. 

وُقّسمت هذه األخرية إىل تصديقية استعاملية، وتصديقية جّدّية، فتمّسكوا إلثبات 
األوىل بوضع الواضع، وإلثبات الثانية بسرية العقالء وبنائهم. 

جّدّية.  إرادة  أو  استعاملية  إرادة  وجود  دون  من  التصديقّية  الداللة  تتحّقق  وال 
االستعامل يعني: استخدام اللفظ يف املعنى، فإذا كان املعنى املستخدم فيه هو املعنى 
الذي ُوضع اللفظ له فإّن االستعامل حقيقّي. أّما لو استخدم اللفظ ملعنى مل يوضع له 
أن تكون هناك مناسبة بني  املجاز  بّد يف حتّقق  اللفظ فاالستعامل عندئٍذ جمازّي. وال 

املعنى احلقيقّي واملعنى املجازّي. 

وقد انقسم اللغوّيون فيام خيّص االستعامل املجازّي إىل رأيني خمتلفني: 

* ذهب بعضهم إىل أّن االستعامل املجازّي ُيعّد ترّصفًا يف املعنى، فحملوا معنى 
كلمة »األسد« يف قولك: »رأيُت األسد الذي فاز باجلائزة العاملّية األوىل للمصارعة« 

عىل معنى »البطل« أو»الرجل الشجاع«. 

املعنى.  ال  املصداق؛  يف  ترّصف  املجازّي  االستعامل  أّن  إىل  آخرون  وذهب   *
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فاألسد مل يتغرّي معناه يف املثال املذكور، وله مصداق حقيقّي واحد هو ذلك احليوان 
املفرتس الذي نعرفه، لكّن هذا ال يمنع من أن نختلق له مصداقًا اّدعائّيًا آخر هو ذلك 

الرجل الشجاع املذكور. 

معنى  يف  وليس  املتكّلم؛  يريده  ما  يف  اللفظ  استخدام  هو  االستعامل  أّن  واحلّق 
اللفظ. فإذا كان مراد املتكّلم مطابقًا ملعنى اللفظ كان االستعامل حقيقّيًا، وإال صنّف 
ضمن االستعامل املجازّي. وعليه: فمجازّية االستعامل تعود إىل عدم التطابق بني مراد 

املتكّلم ومعنى اللفظ. 

هي:  عنارص؛  ثالثة  عىل  االستعامل  عملّية  تنطوي  نقول:  التوضيح  من  وملزيد 
اللفظ، واملعنى، واملراد. أّما حقيقة الوضع فهي إجياد الُعلقة بني اللفظ واملعنى، وأّما 

حقيقة االستعامل فهي إجياد الُعلقة بني اللفظ ومراد املتكّلم. 

يّتضح من هذا، أّن كلمًة مثل »اليد« من املمكن هلا أن ترتبط بأكثر من معنى عىل 
نحو الُعلقة الوضعّية؛ منها: املعنى املعروف املشري إىل أحد األطراف، واآلخر معنى 
القدرة. وبالتايل: فإّن هذه املفردة لفظ مشرتك، له معنيان حقيقّيان، يمكن للمتكّلم يف 

مقام االستعامل أن يقصد أحدمها.

نوعّية  يف  التدقيق  جيب  اللفظ  من  ومراده  املتكّلم  مقصود  استكشاف  وألجل 
الرتكيب اللفظّي والقرائن اللفظية والعقلّية احلاّفة به؛ فعىل سبيل املثال: عندما ُيقال 
لنا: إّن اإلمارة بيد األمري، أو ﴿َيُد اهلل َفْوَق َأْيِدهيِْم﴾]]]، يدّلنا تركيب اجلملة مع انضامم 
معنى  فينتفي  اجلسمّية،  اليد  تلك  ليست  هنا  املقصودة  اليد  أّن  إىل  العقلّية  القرائن 
َوَتَعاىٰل. وإذا ما انضّمت ـ عالوًة عىل ذلك ـ قرينة  التجسيم عن ساحة اهلل ُسبَحاَنُه 
هو  املراد  أّن  عىل  األلفاظ  دّلت  ٌء﴾]]]،  َشْ َكِمْثلِِه  ﴿َلْيَس  اسَمُه:  َعزَّ  قوله  كام  لفظّية 

]1[ - سورة الفتح: 10. 

]2[ - سورة الشورى: 11. 
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»القدرة«. بناًء عىل ما تقّدم، فإّن استعامل لفظ »اليد« يف معنى القدرة، ليس استعامالً 
جمازّيًا، وليس بتأويل، بل هو استعامل للفظ يف معناه احلقيقّي]]]. 

والسؤال املركزّي هنا هو: ملاذا استخدم اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل يف بيان تلك الصفات 
هبذا  خمتلفة  آراء  تفسريه  يف  الطباطبائي  العالمة  يستعرض  متشاهبات؟  آيات  اخلربّية 
أمر  واملتشاهبة  املحكمة  اآليات  وجود  أّن  إىل  هذا  بحثه  يف  خُلص  وقد  اخلصوص، 
مفردة  استخدام  إمكانّية  من  وبالرغم  األساس،  هذا  وعىل  والداللة.  اللغة  تقتضيه 
من  توحيه  بام  »اليد«  مفردة  يف  نجدها  التي  الظرافة  فإّن  »اليد«،  عن  بدالً  »القدرة« 
إحاطة وسيطرة ال نعثر عليها يف مفردة »القدرة«. ومن هنا، فإّن االستعاضة عن اليد 

بالقدرة من ناحية لغوّية وداللّية ليس أمرًا مستحسنًا]]].

4/1/5. الصفات املشرتكة:

البحث اآلخر الذي ُيتناول ضمن إطار أبحاث الصفات اإلهلّية يتعلق بالصفات 
عند  الصفات  تلك  معنى  طبيعة  عن  والسؤال  واملخلوق،  اخلالق  بني  املشرتكة 
اللفظّي  َعزَّ َوَجلَّ ويف اإلنسان أيضًا؛ هل هي من باب االشرتاك  استخدامها يف اهلل 

أم املعنوّي؟

يرى بعض املتكلمني املسلمني أّن الصفات املشرتكة بني اهلل واإلنسان هي ألفاظ 
مشرتكة فعاًل ظاّنني بأّن القول باحّتاد املعنى الذي تدّل عليه هذه الصفات يستلزم رفع 
اليد عن واجبّية وجوده َتَباَرَك َوَتَعاىٰل، أو القول بواجبّية وجود املمكن! وقد تغافلوا 
مصاديق  بوجود  يسمح  الذي  املعنوّي  باالشرتاك  القول  إمكانّية  عن  هذا  رأهيم  يف 

متعّددة ملفهوم واحد تتفاوت فيه تلك املصاديق من حيث الشّدة والضعف. 

]1[ - الحظ: امللل والنحل، الشهرستايّن، ج1، ص 105؛ اإللهيّات عىل هدى الكتاب والسّنة والعقل، محارضات الشيخ 

السبحايّن، ج1، ص 317. 

]2[ - الحظ كالم العالمة الطباطبايّئ يف: امليزان يف تفسري القرآن، ذيل اآلية 7 من سورة آل عمران. 
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أكويناس )1274م(  توماس  الوسطى  القرون  فيلسوف  السياق، صاغ  ويف هذا 
التي  الصفات واملحموالت  بأّن  فيها  )أنالوجي(، مرّصحًا  ب»التمثيل«  املساّمة  نظرّيته 
ُتنسب إليه َجلَّ َوَعال ـ مثل: العدل، والعلم، والقدرة ـ ُتطلق عىل املخلوقات أيضًا؛ 
العتيق،  العهد  من  اخلروج  سفر  يف  الثالث  الباب  من  و14   13 اآليات  يف  ورد  كام 
فقد ُوصف اهلل َعزَّ َوَجلَّ بالوجود كام ُوصفت املخلوقات بالوجود أيضًا، لكّن هذه 
املحموالت هلذين املوضوعني ال يمكن هلا أن تكون من باب االشرتاك اللفظّي، وال 

االشرتاك املعنوّي:

* فمن جهة: هناك حالة الشبه والرتابط بني العدل اإلهلّي والعدل البرشّي ـ عىل 
سبيل املثال ـ لكّن املحمول »عادٌل« ليس بمشرتك لفظّي.

واإلنسان  الالمتناهي  اهلل  بني  قائمة  اختالفات  هنالك  أخرى:  جهة  ومن   *
املتناهي، فهذا املحمول ليس بمشرتك معنوّي.

اللفظ عندما حيمل عىل موضوع  وكام يعرّب الفرنيّس جيلسون]]] )1979م(  فإّن 
بنحو من االشرتاك املعنوّي، فإّنه حُيمل عليه بوصف كونه جنسًا، أو فصاًل، أو َعَرضًا؛ 

 . وليس أّي من تلك املحموالت ـ هبذا املعنى ـ صالح ليطلق عىل اهلل َعزَّ َوَجلَّ

اهلل  بني  القائمة  العالقة  طبيعة  يف  يكمن  االستنتاج  من  النحو  هذا  عىل  والدليل 
أّيًا  ـ  بعينه، وهو  الوجود  َوَعال هو  فإّنه َجلَّ  املوجودات؛  َوَتَعاىٰل وغريه من  ُسبَحاَنُه 
كانت حقيقته ـ كائٌن باقتضاء ذاته؛ يف حني أّن سائر املوجودات ـ أّيًا كانت حقائقها ـ 
كائنة باكتساهبا الفيض من اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل، وإّن مجيع الكامالت مستندة أّوالً وبالذات 
، وإنام ُتنسب إىل غريه وحُتمل عليه ثانيًا وبالَعَرض. ومن جهة أخرى،  إليه َعزَّ َوَجلَّ
َوَجلَّ وخملوقاته  َعزَّ  اهلل  تاّم بني صفات  تباين كامل وتفاوت  إىل  الركون  يمكن  فال 

الكتّاب  الفرنسية، وهو أحد  للفلسفة  إتيان جيلسون Étienne Gilson )1884-1978م( فيلسوف ومؤّرخ   -  ]1[

البارزين يف الفلسفة املدرسيّة الجديدة، ومن املختصني يف فكر توماس أكويناس. ]م[
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حّتى يبلغ بنا املقام إىل القول باالشرتاك اللفظّي. وبالتايل: فإّن هذه النظرّية ـ كام يرى 
روس]]] )2010م( ـ تسعى إلنقاذ اإلنسان من ورطة التشبيه والتعطيل.

لقد استعرض توماس أكويناس )1274م( نظرّيته التمثيلّية هذه التي ابتنت عىل 
القضايا  بمعنائّية  إيامنه  بعد  اإلهلّية  الصفات  يف  واملعنوي  اللفظّي  االشرتاكني  إنكار 
الدينّية، وكوهنا قضايا إخبارّية ناظرة للواقع. واألمر املهم الالفت يف هذا السياق أّن 
مفرّسي نظرّية أكويناس انقسموا يف تفسريهم للتمثيل األكوينّي هذا إىل فريقني ورؤيتني:

1. التمثيل اإلسنادّي: وهو ما ذهب إليه الفريق األّول منهام؛ وهو يعني أّن الصفة 
قد تكون أصلّية بالنسبة إىل موضوع ما، وقد تكون جمازّية. فعىل سبيل املثال عندما 
يقال:  »اهلل عامل« أو »قادر«، ويقال أيضًا:  »اإلنسان عامل« أو »قادر«، فإّن املعنى هو 
كونه ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل سببًا للعلم والقدرة يف املخلوقات، وأّن هاتني الصفتني ُتنسبان له 
عىل نحو املجاز. وهنا، يمكن اخلدشة يف هذا البيان بأن يقال: إذن، ملاذا ال جيوز لنا أن 
ننسب اجلسمّية له َجلَّ َوَعال؛ فنقول: »اهلل جسم«، ثّم نؤّول ذلك بنفس البيان املذكور 

لنقول: املقصود هو كونه سببًا لألجسام؟!

2. التمثيل التناسبّي: حيث ارتآه الفريق الثاين؛ وهو ليس احلاصل من عقد مقارنة 
بني الصفات اإلهلّية والصفات البرشّية، بل ينتج عن مقارنة جتري بني نسبتني؛ كام لو 
قسنا مثاًل النسبة القائمة بني الكرسين ، دون أن نقارن بني األعداد 1 و2 و4 مثاًل؛ 
القائمة بني ذات اهلل وصفاته هي  النسبة  ففي باب الصفات اإلهلّية والبرشّية نقول: 
نفسها تلك النسبة القائمة بني ذات اإلنسان وصفاته. وبخصوص هذه الرؤية يمكن 
أن نستشكل عىل هذا التحليل بفقدانه ألّي معطى معريّف جديد، يمكن له أن يزيدنا 

علاًم بالصفات اإلهلّية، أو يسّلط عليها شيئًا من الضوء]]].
]1[ - جيمس فرانسيس روس )James Francis Ross(: فيلسوف أمرييّك اختّص بالفلسفة وامليتافيزيقيا، وفلسفة 

الدين، والقانون، وكان عضواً يف قسم الفلسفة بجامعة بنسلفانيا األمريكيّة من عام 1962م حتّى وفاته. ]م[ 

]2[ - استفدنا يف بيان هذا القسم من املصادر التالية: العقل والعقيدة الدينيّة؛ أسس الفلسفة املسيحية؛ مجلّة 

املعرفة، مقالة أنالوجي، العدد 19؛ مجلة رسالة املفيد، مقال بعنوان: يف داللة الصفات اإللهيّة، العدد 18. 
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إّننا نرى أّن اخللل األسايس الذي تعاين منه رؤية أكويناس هو ظنّه وهاجسه الذي 
الصفات  بني  املعنوّي  االشرتاك  نظرّية  تبنّى  ما  إذا  التشبيه  فّخ  يف  الوقوع  له  يصّور 
اإلهلّية والبرشّية، واستنتاجه املصري إىل وحدة مصداقّية عند اإليامن بوحدة مفهومّية. 

ويف كلمة واحدة: إنه توّرط يف خلط بني املفهوم واملصداق؛ فكم من مفهوم احتد معناه 
مع مفاهيم كثرية أخرى، وكان لكّل من هذه املفاهيم املّتحدة مصاديق متعددة وخمتلفة. 

»متواطئ«،  إىل:  املعنوّي  املشرتك  املسلمون  املناطقة  قّسم  األساس،  هذا  وعىل 
أفراده،  بأّنه مفهوم كّلّ يصدق عىل  املتواطي  املعنوّي  ثّم عّرفوا املشرتك   ، ك«  و»مشكَّ
وحُيمل عليهم بنحو واحد؛ كام هو احلال يف محل مفهوم »اإلنسان« عىل مصاديقه]]]. أّما 
ك فقد عّرفوه بأنه املفهوم الكّل الذي حُيمل عىل أفراده عىل نحو  املشرتك املعنوّي املشكَّ

الشّدة والضعف؛ كام يف محل مفهوم »النور« عىل مصاديقه الشديدة والضعيفة مثاًل ]]]. 

صنف  يف  تنخرط  أن  هلا  يمكن  ال  أيضًا  و»القدرة«  »العلم«،  مثل:  صفات  وإّن 
ك، فيكون معنى الصفة واحدًا، بيد أنه يصدق عىل األفراد عىل  املشرتك املعنوّي املشكَّ
نحو الشّدة والضعف؛ فعلم اهلل علم ال حّد له، وعلٌم جيب وجوده، وهو عني الذات 

اإلهلّية، لكّن علم اإلنسان علم حمدود ممكن. 

]1[ - املفهوم الكيّل الذي ال يوجد بني أفراده تفاوت يف نفس صدق املفهوم عليها هو املسّمى باملفهوم املتواطئ. 

ومثاله: اإلنسان؛ فزيد وعمرو وخالد ـ إىل آخر أفراد اإلنسان ـ من ناحية اإلنسانيّة سواء، من دون أن تكون إنسانيّة 

أحدهم أوىل من إنسانيّة اآلخر، وال أشّد، وال أكرث، وال أّي تفاوت آخر يف هذه الناحية. وإذا كانوا متفاوتني فاختالفهم 

يف نواح أخرى غري اإلنسانيّة؛ كالتفاوت بالطول، واللون، والقّوة، والصّحة، واألخالق، وما إىل ذلك. ومثل هذا املفهوم 

الكيّلّ املتوافقة أفراده يف مفهومه يسّمى باملتواطئ؛ ألّن التواطؤ يعني هنا: التوافق والتساوي، وأفراده ـ كام تقّدم 

ـ متوافقة فيه. راجع: املنطق، محّمد رضا املظّفر، ص ٧١. ]م[

باملفهوم املشّكك.  املفهوم عليها هو املسّمى  أفراده تفاوت يف نفس صدق  الذي يوجد بني  الكيّل  املفهوم   -  ]2[

األفراد يف صدق  بني  تفاوتاً  ـ  املتواطئ  املفهوم  العكس من  ـ عىل  تجد  أفراده،  فإذا طبّقته عىل  البياض؛  ومثاله: 

الثلج أشّد بياضاً من  ـ بياض  التقّدم، فرنى ـ عىل سبيل املثال  املفهوم عليها باالشتداد، أو الكرثة، أو األولويّة، أو 

بياض القرطاس، وكّل منهام بياض. ومثل هذا املفهوم الكيّلّ املتفاوتة أفراده يف صدق مفهومه يسّمى باملشّكك؛ ألّن 

التشكيك يعني هنا: التفاوت. راجع: املصدر السابق، ص ٧١-72. ]م[
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5/1/5. إثبات الصفات اإللهّية:

نحو  عىل  بعضها  إىل  نشري  اإلهلّية،  الصفات  إثبات  عىل  متنّوعة  براهني  ُأقيمت 
اإلجياز فيام يل. ويمكن التدليل عىل الصفات الكاملّية من خالل سلوك طريقني:

، وأنه واجب الوجود بالذات  أّوالً: من خالل إثبات واجبّية الوجود له َعزَّ َوَجلَّ
الكامالت  َوَتَعاىٰل واجدًا جلميع  َتَباَرَك  أن يكون  يستلزم  من مجيع اجلهات؛ ألّن هذا 
الوجودّية، ومنّزهًا عن أّي نقص، وإال جاز فيه االتصاف بالعدم وإمكان الوجود؛ 

وهو ما ال جيتمع مع واجبّية الوجود بحال.

وثانيًا: الربهنة املبتنية عىل كامالت املمكنات؛ حيث ُيستدل هبا إلثبات وجود تلك 
الكامالت فيه َعزَّ َوَجلَّ بنحو أكمل وأتّم. توضيح ذلك يف النقاط التالية:

1. معلوالته وخملوقاته ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل حائزة عىل بعض الصفات الكاملّية؛ مثل: 
العلم، والقدرة، واحلياة، وما إىل ذلك.

2. مبدأ السنخّية بني العلة واملعلول ينّص عىل أّن الصفة الكاملّية جيب أن تكون 
إذ  يعطيه؛  ال  اليشء  فاقد  ألّن  وذلك  احلقيقّية؛  عّلتها  يف  وأتّم  أكمل  بنحو  موجودة 
كيف ُيعقل لعّلة فاقدة للكامل أن تفيض به عىل معلوهلا؟! والنتيجة: أّن اهلل َعزَّ َوَجلَّ 
واجد للصفات الكاملّية بنحو أكمل وأتّم؛ ألنه العلة املفيضة للوجود، والعلة األقوى 

واألكمل من املعلول.

6/1/5. صفة الالمحدوديّة:

اتصافه  اإلهلّية هو  الصفات  البحث يف  ُيتناول عىل طاولة  الذي  املوضوع اآلخر 
هذه  رفض  عىل  متعّددة  براهني  ُأقيمت  فقد  الالحمدودّية؛  أو:  باإلطالق  َوَعال  َجلَّ 

الصفات ألّي لون من ألوان احلّد والقيد. من بني تلك الرباهني ما يل:
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1. اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل وجود ال حّد له؛ ألنه واجب الوجود، وغنّي عن الغري، فلاّم 
كانت احلاجة ناشئة من املحدودّية، فإّن انتفاء احلاجة بنحو مطلق )الغنى املطلق( يدّلنا 

عىل كونه غري حمدود.

2. صفات اهلل َعزَّ َوَجلَّ هي عني ذاته الالحمدودة، والنتيجة: صفاته َعزَّ َوَجلَّ غري 
حمدودة.

2/5. الصفات اإللهّية الذاتّية:

الصفات اإلهلّية الذاتّية يف علم الكالم هي علم اهلل وقدرته وأزليته وأبديته وحياته 
ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل. وفيام يل مزيد من األضواء عىل هذه الصفات:

1/2/5. العلم اإللهّي:

العلم اإلهلي هو أحد صفات اهلل َجلَّ َوَعال؛ وهو يعني أنه عامل مطلق، ال سبيل 
للجهل إىل ساحة قدسه. والعلم اإلهلي علم ال حّد له، وهو عني ذاته َتَباَرَك َوَتَعاىٰل. 
من  فيه  بام  بأرسه؛  الكون  وتعّم  واألفعال،  الذوات  تشمل  َوَجلَّ  َعزَّ  إحاطته  وإّن 
تفصيّل  بنحو  اإلهلّية  للذات  متحّقق  العلم  األزمنة. وهذا  صغرية وكبرية يف خمتلف 

قبل وجود العامل.

العلم  إثبات  منها:  األدلة؛  بعدد من  العلم اإلهلي  املتكّلمون إلثبات  وقد متّسك 
، فالنظام واالستحكام يف أفعاله  اإلهلي عن طريق إتقان صنعه وإحكام فعله َعزَّ َوَجلَّ
ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل املستكشفة لإلنسان من خالل مشاهداته للطبيعة ودراساته يف العلوم 
من  متقنة  أفعال حمكمة  ويستحيل صدور  بام صنع،  تدّل عىل علم صانعها  الطبيعّية 

فاعل غري عامل. وعليه: يثبت علم اهلل َجلَّ َوَعال بمخلوقاته]]].

، ص 20. ]1[ - راجع: كشف املراد، العالمة الحيّلّ
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وقد استدّل احلكامء يف برهان آخر من خالل صفة إمكان الوجود الثابتة جلميع ما 
، واستنادها مجيعًا يف الوجود إىل واجب الوجود. وطاملا أّنه َتَباَرَك  سوى اهلل َعزَّ َوَجلَّ
َوَتَعاىٰل عامل بذاته، وإّن العلم بالعّلة يستلزم العلم باملعلول، فإّن ذلك هيدينا إىل أّن اإلله 

العامل بذاته وكامالته، عاملٌ بجميع خملوقاته أيضًا.

وقد أثبتت آيات القرآن الكريم صفة العلم اإلهلي باالنطالق من اسمي »اللطيف«، 
برُِي﴾]]]. وقد تطّرق  و»اخلبري«، كام يف قوله َعزَّ اسَمُه: ﴿َأال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اْلَ

املفّكرون املسلمون بعد إثبات أصل هذه الصفة إىل أحكامها؛ ُنشري إىل أبرزها فيام يل:

ال  وأفعاله  بذاته  َوَجلَّ  َعزَّ  فعلمه  حصويّل:  ال  حضورّي؛  علم  اإلهلّي  العلم   .1
يفتقر إىل وجود املفاهيم والتصّورات احلصولّية، بل هو يعلم بذاته وكامالته وأفعاله 

بنحو حضورّي.

اإلحاطة  هذه  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد  يشء:  بكّل  اإلهلّي  العلم  إحاطة   .2
ٍء َعلِيٌم﴾]]]،  العلمّية بكّل يشء؛ كام يف قوله َعزَّ ِمن َقائٍل: ﴿َواْعَلُموْا َأنَّ اهلل بُِكلِّ َشْ
ُكْم َوَجْهَرُكْم َوَيْعَلُم َما َتْكِسُبوَن﴾]]]،  َمَواِت َويِف الَْرِض َيْعَلُم ِسَّ ﴿َوُهَو اهلل يِف السَّ
﴿َوِعنَدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب الَ َيْعَلُمَها إاِلَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما يِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة 
بنٍِي﴾]]]،  إِالَّ َيْعَلُمَها َوالَ َحبٍَّة يِف ُظُلَمِت الَْرِض َوالَ َرْطٍب َوالَ َيابٍِس إِالَّ يِف كَِتاٍب مُّ
َمَواِت َوَما يِف الَْرِض  ُفوْا َما يِف ُصُدوِرُكْم َأْو ُتْبُدوُه َيْعَلْمُه اهلل َوَيْعَلُم َما يِف السَّ ﴿ُقْل إِن ُتْ
ُهْم َوَنْجَواُهْم َوَأنَّ اهلل َعالَُّم  ٍء َقِديٌر﴾]]]، ﴿َألَْم َيْعَلُموْا َأنَّ اهلل َيْعَلُم ِسَّ َواهلل َعَل ُكلِّ َشْ
اْلُغُيوِب﴾]]]، ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَا اإِلنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن 

]1[ - سورة امللك: 14. 

]2[ - سورة البقرة: 231.

]3[ - سورة األنعام: 3.

]4[ - سورة األنعام: 59.

]5[ - سورة آل عمران: 29.

]6[ - سورة التوبة: 78.
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َحْبِل اْلَوِريِد﴾]]]، فإذا ثبتت له ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل صفة اخلالقّية وشمولّية هذه الصفة فهو 
عامل بجميع أفعاله من دون شّك؛ ألنه يمتلك اإلرادة واالختيار.

خالل  من  ليستدّل  هنا  النظام  دليل  توظيف  يمكن  االستدالل،  هذا  عىل  وعالوًة 
االنسجام والتناغم املدهش الذي يلّف العامل، وكذلك من خالل عدم التناهي الذي يّتصف 

به واجب الوجود وعّلة العلل، وإحاطته املطلقة عىل الكون أن نصل إىل علمه الالحمدود.

عامل  َوَجلَّ  َعزَّ  فهو  وبعده:  اخللق  قبل  املخلوقات  بجميع  اإلهلي  العلم   .3
باملوجودات قبل خلقها، وعامل هبا بعد اخللق أيضًا. أّما علمه هبا بعد اخللق فهو ناتج 
عن واجدّيته جلميع الكامالت يف ذاته، وإلحاطة العّلة التاّمة بمعلومها. وأّما علمه هبا 
قبل اخللق فهو ناتج عن واجديته َجلَّ َوَعال جلميع كامالت تلك املوجودات، فهو إذن 

يف مقام الذات عامل بجميع الكامالت، ومجيع املوجودات.

الكريم اتصافه  القرآن  تبعًا آليات  املتكّلمون املسلمون  أثبت  4. سمعه وبرصه: 
َوَتَعاىٰل بالسمع والبرص. وقد ذهب األشاعرة إىل عّد هاتني الصفتني ـ كسائر  َتَباَرَك 
قديمتني  ـ  والتكّلم  واحلياة،  واإلرادة،  والقدرة،  العلم،  مثل:  األخرى؛  الصفات 

وزائدتني عىل الذات؛ وهو قول يستلزم تعّدد الرشيك لذات واجب الوجود. 

باملسموعات  َوَجلَّ  َعزَّ  بعلمه  والبرص  السمع  فرّسوا  فقد  املتكّلمني  سائر  أّما 
َعزَّ  علمه  مراتب  من  مرتبتني  اإلهلّيان  والبرص  السمع  يمّثل  وبذلك،  واملبرَصات. 
ِميُع  ٌء َوُهَو السَّ َس َكِمْثلِِه َشْ برٌِي َبِصرٌي﴾]]]، ﴿يَلْ . يقول تعاىل: ﴿إِنَّ اهلل بِِعَباِدِه َلَ َوَجلَّ
ُه َقاَل َربِّ َهْب  ا َربَّ الَبِصرُي﴾]]]، ﴿َواْعَلُموْا َأنَّ اهلل َسِميٌع َعلِيٌم﴾]]]، ﴿ُهنَالَِك َدَعا َزَكِريَّ

]1[ - سورة ق: 16.

]2[ - سورة فاطر: 31.

]3[ - سورة الشورى: 11.

]4[ - سورة البقرة: 244.
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أنه   7 الصادق  اإلمام  َعاء﴾]]]، وروي عن  الدُّ َسِميُع  إِنََّك  َطيَِّبًة  ًة  يَّ ُذرِّ لَُّدْنَك  ِمن  ِل 
قال: »ُهَو َسِميٌع َبِصرٌي؛ َسِميٌع بَِغرِي َجاِرَحٍة، َوَبِصرٌي بَِغرِي آَلٍة، َبل َيسَمُع بِنَفِسِه، َوُيبِصُ 

بِنَفِسهِ «]]]. والسؤال املهّم املطروح هنا هو: 

ملاذا أشار القرآن الكريم إىل هاتني الصفتني عالوًة عىل استخدامه لصفة العلم؟ 

أو قل: طاملا دّلت صفة العلم عىل مضمون الصفتني، فام الداعي إذن لذكرمها؟ 

ُسبَحاَنُه  أنه  ليظّن  جماالً  للظاّن  يرتك  »العلم«  بمفردة  االكتفاء  لعّل  واجلواب: 
َوَتَعاىٰل عامل بالكّلّيات فقط، وال إحاطة له باألمور اجلزئّية واحلّسّية، فاستخدام هاتني 

الصفتني كفيل بتبديد هذه الشكوك.  

5. صفة احلكمة: احلكمة هي الصفة الثالثة التي ُتعّد من لوازم العلم اإلهلّي. يقول 
لَُّدْن َحكِيٍم  ِمن  َلْت  ُثمَّ ُفصِّ آَياُتُه  ُأْحكَِمْت  َعِزيٌز َحكِيٌم﴾]]]، ﴿كَِتاٌب  تعاىل: ﴿إِنَّ اهلل 
املصادر  أّمهات  يف  احلكمة  ُعّرفت  وقد  َحكِيًم﴾]]].  َواِسًعا  اهلل  ﴿َوَكاَن  َخبرٍِي﴾]]]، 
اللغوّية ـ مثل: العني، وصحاح اللغة، ولسان العرب، ومفردات الراغب، وغريها ـ 
بأهّنا تعني: »العلم«، و»معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم«]]]، و»إصابة احلّق بالعلم 
والعقل«]]]، و»إتقان األفعال«]]]، وما إىل ذلك. وعىل أّي حال، فإّن الفعل احلكيم هو 

]1[ - سورة آل عمران: 38.

]2[ - الكايف، الشيخ الكلينّي، ج 1، ص 83، ح 6. 

]3[ - سورة البقرة: 220.

]4[ - سورة هود: 1.

]5[ - سورة النساء: 130.

]6[ - النهاية، ابن األثري، ماّدة حكم، ج 1، ص119؛ لسان العرب، ج 12، ص140؛ املعجم الوسيط، ماّدة: حكم، ج 

1، ص190. ]م[

]7[ - املفردات يف غريب القرآن، الراغب اإلصفهايّن، مادة: حكم، ص127. ]م[

]8[ - يُقال: أحكم األمر؛ أي: أتقنه فاستحكم، ومنعه عن الفساد. انظر: القاموس املحيط، الفريوزآبادّي، ص1415؛ 

لسان العرب، ابن منظور، ج 12، ص 143؛ مختار الصحاح، ماّدة: حكم، ص62. ]م[
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الفعل الصادر عن مصلحة، املشتمل عىل هدف وغرض، وهو ال يتحّقق من دون علم 
مسبق. وطاملا أّن العلم اإلهلّي بكّل يشء فإّن مجيع أفعاله تّتصف باحلكمة. ومن اجلدير 
باإلشارة هنا أّن اهلدفّية يف اهلل َجلَّ َوَعال ُتنسب إىل فعله؛ ال إىل ذاته. وهذا يعني أّن 
اهلل َعزَّ َوَجلَّ ليس له هدف فاعّل؛ أي: مل خيلق اخللق لرفع حاجة عنده؛ ألّن اهلدف 
متوّجهة  َوَجلَّ  َعزَّ  هدفّيته  بل  الفاعل،  استكامل  عىل  ويدّل  النقص،  يستلزم  الفاعّل 
أفعاله؛ وإن كانت هذه  النقيصة عن  رفع  إىل  ُتفيض  أمورًا  يفعل  أنه  بمعنى  ألفعاله؛ 

األهداف يف هناية املطاف تعود إىل حّب ذات الفاعل.

العلم  لوازم  ضمن  اإلهلّيتان  واملشيئة  اإلرادة  تندرج  واملشيئة:  اإلرادة  صفة   .6
اإلهلّي. وما من شّك يف أّن أفعال اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل صادرة ومنبثقة من إرادته واختياره. 
واإلرادة عىل نحوين: تكوينّية وترشيعّية. أّما اإلرادة التكوينّية فهي تظهر هبيئة أفعال 
متحّققة يف عامل التكوين، وأّما اإلرادة الترشيعّية فهي تربز من خالل األوامر والنواهي 
الرغبة، واملحّبة، والقصد، والتصميم عىل  الرشيعة اإلهلّية. وتعني صفة اإلرادة:  يف 
القيام بعمل، والقرار املنبثق عن ترجح حكيم. وتعني صفة االختيار: الرغبة، وتقديم 
ُسبَحاَنُه  اهلل  اإلرادة واالختيار يف  أّما  أو اضطرار.  إكراه  ما عىل غريه من دون  خيار 

َوَتَعاىٰل فتعني: املحّبة، ونفي اإلكراه واالضطرار]]]. 

وبعبارة أخرى: تنقسم اإلرادة اإلهلّية إىل قسيمن: ذايّت وفعّل: أّما اإلرادة الذاتّية 
فهي العلم بالنظام األصلح يف عامل اخللق، أو هي حّب الكامالت، وأّما اإلرادة الفعلّية 
فهي عني اإلجياد، وحتقيق الفعل اإلهلّي. وعليه: فإّن اإلرادة الذاتّية هي عني العلم، 
واإلرادة الفعلّية صفة من الصفات اإلهلّية الفعلّية. أّما اآليات القرآنّية املرتبطة باإلرادة 
ُقوَل َلُه ُكن َفَيُكوُن﴾]]]،  ٍء إَِذا َأَرْدَناُه َأن نَّ َم َقْوُلنَا لَِشْ اإلهلّية، فمنها قوله َعزَّ اسَمُه: ﴿إِنَّ
وتدّل هذه اآلية عىل أّن الفعل اإلهلّي ال يتخّلف عن اإلرادة اإلهلّية بأّي فرتة زمنّية، 

]1[ - راجع: املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة، ج 2، ص 9—91 . ]النسخة الفارسية[

]2[ - سورة النحل: 40.
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وإذا كانت هناك فرتة زمنّية تفصل بينهام فهي تتعّلق بعلم اهلل َجلَّ َوَعال؛ أي: أنه يعلم 
َفَمن  ﴿ُقْل  تعاىل:  يقول  اآلن.  إىل  اخلارج  يف  تتحقق  مل  كانت  إن  املادّية  باملخلوقات 
َتْعَمُلوَن  بَِم  اهلل  َكاَن  َبْل  َنْفًعا  بُِكْم  َأَراَد  َأْو  ا  َضًّ بُِكْم  َأَراَد  إِْن  َشْيًئا  اهلل  َن  مِّ َلُكم  َيْملُِك 
َخبرًِيا﴾]]]. وهناك من اآليات الكريمة ما يوضح املراد اإلهلّي أيضًا؛ كام يف قوله َعزَّ 
ًة َوَنْجَعَلُهُم  ِمن َقائٍل: ﴿َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف اْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ
ُلُق اهلل َما َيَشاء إِنَّ  ﴾]]]. ﴿َيْ اْلَواِرثنَِي﴾]]]. ﴿ُيرِيُد اهلل بُِكُم اْلُيرْسَ َواَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعرْسَ

ٍء َقِديٌر﴾]]]، وهي تدّل عىل املشيئة اإلهلّية وشمولّيتها. اهلل َعَل ُكلِّ َشْ

2/2/5. القدرة اإللهّية:

، وهي تعني:  القدرة هي الصفة الثانية من الصفات الثبوتّية الذاتّية للحق َعزَّ َوَجلَّ
فإّن كّل »قادر« هو  إذا شاء فعل، وإذا شاء مل يفعل. وعليه:  الفاعل بنحو  أن يكون 
مريد وذو مشيئة. وكام يّتضح من املعنى املتقّدم فإّن دائرة قدرة الفاعل تشمل الفعل 
َتَباَرَك  اهلل  التي يوصف هبا  العلل  الوجود وعّلّية  أّن واجبّية  ما من شّك يف  والرتك. 

َوَتَعاىٰل ُتبنيِّ وُتثبت القدرة له، إضافًة إىل أّن دليل النظام كفيل أيضًا بإثبات ذلك.

أّما  بالذات.  باملمكنات  إال  تتعّلق  ال  اإلهلّية  القدرة  أّن  املسلمون  احلكامء  ويرى 
األمور املمتنعة بالذات، فال تشملها دائرة القدرة؛ ألّن املحال الذايت يتضّمن فرُضه 

التناقض، وما يتضّمن فرُضه تناقضًا يستلزم حتّققه ووقوعه التناقض أيضًا]]].

َعزَّ  اهلل  كان  فإذا  العامل؛  بحدوث  االستدالل  اإلهلّية:  للقدرة  املثبتة  األدّلة  ومن 
َوَجلَّ فاعاًل موجبًا غري قادر، لزم من ذلك حدث الواجب، أو ِقَدم العامل، والالزمان 

]1[ - سورة الفتح: 11.

]2[ - سورة القصص: 5.

]3[ - سورة البقرة: 185.

]4[ - سورة النور: 45.

]5[ - كّل يشء ميكن فيه الوجود والعدم فهو ممكن بالذات، وكّل يشء تحّققه محال فهو ممتنع بالذات.
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باطالن، فامللزومان مثلهام، فيثبت أنه ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل قادر خمتار. وتستبني املالزمة بني 
املقّدم والتايل يف هذا االستدالل إذا ما علمنا أّن ختلف األثر عن الفاعل املوجب حمال، 
فإذا كان الواجب َعزَّ َوَجلَّ فاعاًل موجبًا لزم أن يتحقق األثر يف اخلارج من دون أّي 
انتظار؛ ألّن الفاعل املوجب ال ينفّك عن الفعل. وعليه: إّما أن ينسب احلدوث إليه 

َجلَّ َوَعال، أو يصّح ِقَدم العامل؛ وكالمها باطل]]].

يقول سبحانه وتعاىل يف هذا الصدد:

ُل اْلَْمُر َبْينَُهنَّ لَِتْعَلُموا َأنَّ  ﴿اهلل الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ َيَتنَزَّ
ٍء َقِديٌر﴾ ]]]. اهلل َعَل ُكلِّ َشْ

واآلية الكريمة ـ كام غريها من اآليات األخرى املشاهبة ـ تدّل عىل شمولّية القدرة 
من  هدفًا  اإلهلّية  القدرة  هذه  شمولّية  عىل  الوقوف  الكريم  القرآن  َعدَّ  وقد  اإلهلّية، 

أهداف اخللق. ويقول َتَباَرَك َوَتَعاىٰل أيضًا:

ُه َكاَن َعلِيًم َقِديًرا﴾ ]]]. َمَواِت َواَل يِف اْلَْرِض إِنَّ ٍء يِف السَّ ﴿َوَما َكاَن اهلل لُِيْعِجَزُه ِمن َشْ

، وهي هنا ُتثبت  واآلية األخرية تنفي أّي لون من ألوان العجز عنه اهلل َعزَّ َوَجلَّ
ـ من خالل املالزمة التي تدّل عليها شمولّية القدرة اإلهلّية ـ أصل اّتصافه َعزَّ َوَجلَّ 
َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  قدرته  من  نامذج  بيان  إىل  عديدة  قرآنّية  آيات  تطّرقت  وقد  بالقدرة. 
عىل خلق الساموات واألرض، وإحياء املوتى، ومراحل تطّور اإلنسان، وقدرته عىل 

املعاد، وغري ذلك؛ منها قوله َعزَّ اسَمُه:

َيْعَي بَِخْلِقِهنَّ بَِقاِدٍر َعَل َأْن  َمَواِت َواْلَْرَض َوَلْ  َيَرْوا َأنَّ اهلل الَِّذي َخَلَق السَّ ﴿َأَوَلْ 
ٍء َقِديٌر﴾ ]]]. ُه َعَل ُكلِّ َشْ يَِي امْلَْوَتى َبَل إِنَّ ُيْ

]1[ - الحظ:  كشف املراد، العالمة الحيّل، ص 13-12.

]2[ - سورة الطالق: 12. 

]3[ - سورة فاطر: 44. 

]4[ - سورة األحقاف: 33. 
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ٍة  ًة ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد ُقوَّ ن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد َضْعٍف ُقوَّ ﴿اهلل الَِّذي َخَلَقُكم مِّ
ُلُق َما َيَشاء َوُهَو اْلَعلِيُم اْلَقِديُر﴾]]]. َضْعًفا َوَشْيَبًة َيْ

ُلَق ِمْثَلُهْم َوَجَعَل  َمَواِت َوالَْرَض َقاِدٌر َعَل َأن َيْ ﴿َأَوَلْ َيَرْوْا َأنَّ اهلل الَِّذي َخَلَق السَّ
ْم َأَجاًل الَّ َرْيَب فِيِه َفَأَبى الظَّاملُِوَن َإالَّ ُكُفوًرا﴾]]]. َلُ

َوَما  نُْهْم  مِّ ا  َخرْيً َل  َبدِّ نُّ َأن  َعَل  َلَقاِدُروَن *  ا  إِنَّ َوامْلََغاِرِب  امْلََشاِرِق  بَِربِّ  ُأْقِسُم  ﴿َفاَل 
َنْحُن بَِمْسُبوِقنَي﴾]]].

3/2/5. األزلّية واألبديّة اإللهّيتان:

َوَعال  َجلَّ  هلل  الكريم  القرآن  هدي  من  استوحوه  بام  املسلمون  املتكّلمون  أثبت 
وصفني آخرين؛ مها: األزلّية واألبدّية. واملقصود هبام أنه َتَباَرَك َوَتَعاىٰل قديم من األزل، 
َوَتَعاىٰل بواجبّية الوجود  وباٍق إىل األبد. ويثبت هذا املعنى من خالل اتصافه ُسبَحاَنُه 
بالذات. وإّن تنزهيه َعزَّ َوَجلَّ عن احلدوث واحلاجة إىل العلة من شأنه أيضًا أن ُيثبت 
أزليته. وإّن وجود واجب الوجود بالذات هو عني ذاته، وال ينفك عنه،وهذا ما ُيفيض 

بدوره إىل إثبات أزلّيته أيضًا. ثّم إّن القول بأزلّيته َجلَّ َوَعال يستلزم القول بأبدّيته.

وبناًء عىل ذلك، ينتفي يف احلّق ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل وجود مبدأ، أو غاية له، وكام هو 
مروّي عن أمري املؤمنني 7: 

لِيَّتِِه اْبتَِداٌء، َوالَ أِلََزلِيَّتِِه اْنِقَضاٌء« ]]]. »َلْيَس ألَوَّ

وقد دّلت آيات قرآنّية كثرية عىل أزليته وأبديته؛ منها قوله َعزَّ ِمن َقائٍل:

]1[ - سورة الروم: 54. 

]2[ - سورة اإلرساء: 99. 

]3[ - سورة املعارج: 41-40. 

]4[ - نهج البالغة، الخطبة 163. 
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﴿َواهلل َخرْيٌ َوَأْبَقى﴾]]].

ٍء َهالٌِك إاِلَّ َوْجَهُه﴾]]]. ﴿ُكلُّ َشْ

ٍء َعلِيٌم﴾]]]. ُل َواْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن َوُهَو بُِكلِّ َشْ ﴿ُهَو اْلَوَّ

.)
﴿ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن﴾]]]

4/2/5. الحياة اإللهّية:

قبل الولوج يف البحث عن حقيقة احلياة اإلهلّية وإثباهتا، ينبغي بدايًة أن نقف عىل 
الفلسفة  مها:  املفهوم  هلذا  تعريف  بتقديم  الكفيلة  العلوم  وإّن  املفردة،  هذه  تعريف 
وعلم األحياء. لقد حاول العلامء منذ الِقدم أن يقّدموا تعريفًا موّحدًا ملفهوم »احلياة«، 
باجلامعّية  ويّتصف  العاّم،  بالقبول  حيظى  تعريف  عىل  االتفاق  يف  ينجحوا  مل  لكنّهم 

واملانعّية املنشودة.

أّن »احلياة« تنطوي عىل معنى  الفالسفة املعارصين إىل  وقد ذهب مجع غفري من 
يتجاوز معنى »العلم«، لكنّهم عجزوا عن تقديم إيضاحات تكشف عنه. 

الكثري  واختار  عديدة،  لسنني  »احلياة«  تعريف  يف  حاروا  فقد  األحياء  علامء  أّما 
منهم أن يستعيض عن تقديم تعريف للحياة برسد جمموعة من خصائصها، وتسليط 

بعض الضوء عىل الكائنات احلّية. 

هذا، ويمكن أن تدرس »احلياة« من جهات خمتلفة، وتقّدم التعاريف التالية:

]1[ - سورة طه: 73. 

]2[ - سورة القصص: 88. 

]3[ - سورة الحديد: 3. 

]4[ - سورة الرحمن: 26. 
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منها:  رئيسّية؛  بعملّيات  القيام  عىل  قادر  نظام  احلياة  الفسلجّي:  التعريف   .1
التغذية، واهلضم، والدفع، والتنّفس، واحلركة، والنمّو، واإلنجاب.

2. التعريف االستقاليّب )امليتابوليك(]]]: احلياة نظام يقوم بتبادل املواّد مع البيئة 
اخلارجّية عىل نحو الدوام، وهو نظام حيافظ عىل خصائصه العاّمة مع استمرار هذه 

العملّية التبادلّية بشكل دائم.

3. التعريف البيوكيميائّي]]]: الكائنات احلّية أنظمة تقوم بتخزين بياناهتا الوراثّية 
بتنظيم  وتقوم  النووّي،  احلمض  يف  البيانات  هذه   وختزن  الغري.  إىل  للنقل  القابلة 
والرتكيبات  األنزيمّي]]]،  التخليق  احلياتّية، وقيادهتا من خالل عملّية  األفعال  ردود 

الربوتينّية.

ابتداًء من اخللّية، ووصواًل إىل اإلنسان  ـ  الكائنات احلّية  التعريف اجلينّي]]]:   .4
تلك  للعادة،  بقّوة خارقة  املعّقدة وحتريكها  اآللّية  بتنشيط اخلاليا  تقوم  ـ هي أجهزة 
امت والسلوكّيات، وكذلك إنتاج املواّد املرّكبة واملعّقدة من  اخلاليا التي تنشأ منها السِّ
املواّد اخلام البسيطة. وإىل جانب هذه املسارات، يمكن لألجهزة احلّية أن تؤّدي إىل 

إجياد كائنات مثيلة هلا بنحو أو بآخر.
الكيمياويّة  التحّوالت  مجموع  هو   : ـ   )Metabolism( الغذايّئ  التمثيل  عمليّة  أو  األيض،  أو  ـ  االستقالب   -  ]1[

والفيزيائيّة التي متّر بها املاّدة يف الخليّة الحيّة. وتقّدم للكائن الحّي مايحتاج إليه من طاقة وماّدة. ]م[ 

]2[ - البيوكيمياء ـ أو الِكيمياء الحيويّة )Biochemistry( ـ : هي أحد فروع العلوم الطبيعيّة، ويختّص بدراسة 

والفطريّات  كالبكترييا  دقيقة؛  كائنات  كانت  سواء  الحيّة؛  الكائنات  مختلف  يف  الخليّة  ألجزاء  الكيميايّئ  الرتكيب 

والطحالب، أو راقية؛ كاإلنسان والحيوان والنبات. ]م[ 

]3[ - التخليق األنزميّي هي العمليّة املسامّة أيضاً باالصطناع األنزميّي )Enzyme's synthesis(. وقد ُعرّفت عمليّة 

االصطناع الكيميايّئ أو التخليق الكيميايئ Chemical synthesis بأنها: عمليّة تصنيع مادة كيميائية ما اعتباراً من 

مركبات كيميائية أّولية غاية يف البساطة، تتضّمن العمليّة استخدام إجراءات فيزيائية وكيميائية، وتتخلّلهــا طبعاً 

تفـاعالت كيميائيّة للحصول عىل املنتـج املراد تصنيعه.]م[ 

]4[ - الجينات ـ جمع جني  Gene، وقد ُعّربت إىل امُلَورِّثَة )وجمعها: ُمَورِّثَات( ـ : هي الوحدات األساسيّة للوراثة 

يف الكائنات الحيّة. أّما علم الوراثة )Genetics( فهو العلم الذي يدرس الجينات والوراثة، وما ينتج عنه من تنّوع 

الكائنات الحية.]م[ 
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أّما الفالسفة واملتكّلمون فقد عّدوا احلياة صفة مقارنة للعلم والقدرة؛ فاحلياة يف 
النبات واحليوان واإلنسان ـ كام قّرروا ـ صفة تؤّدي إىل النمّو والتكامل، عالوًة عىل 
ما حتمله يف طّياهتا من العلم والقدرة. واحلياة التي ننسبها هلل َعزَّ َوَجلَّ هي صفة كامل 
غري حمدود، وهي عني الذات اإلهلّية، وال تؤّدي إىل تكامل تلك الذات؛ ألّن اهلل َتَباَرَك 

َوَتَعاىٰل موجود كامل؛ وليس مستكماًل.

والدليل عىل إثبات احلياة اإلهلّية أّن احلياة صفة كامل، وجيب يف خالق الكامل أن 
يكون واجدًا له؛ ألّن املوجود الفاقد لكامل ما اليمكن له أن يكون موجدًا له. فإذن: 

اهلل َعزَّ َوَجلَّ مّتصف بصفة احلياة.

لقد اقرتنت صفة »احلياة« يف القرآن الكريم بصفة »القيمومّية«، وهذا يعني أّن اهلل 
َجلَّ َوَعال متصف باحلياة، أّن ذاته قائمة بنفسها، وكّل ما سواه قائم به. يقول تعاىل:

يُّ اْلَقيُّوُم﴾]]]. ﴿ اهلل الَ إَِلَه إاِلَّ ُهَو احْلَ

﴿َوَعنَِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن َحََل ُظْلًم﴾]]].

3/5. الصفات اإللهّية الفعلّية:

والفعل  اإلهلّية  الذات  مقارنة  خالل  من  ُتنتزع  صفات  الفعلّية  اإلهلّية  الصفات 
 . َوَجلَّ َعزَّ  ذاته  عني  ليست  أهنا  أي  الذات؛  مع  تّتحد  ال  الصفات  وهذه  اإلهلي. 
»اخلالق«، و»الفاطر«،  مثل:  الفعل عنه. وهي صفات  بعد صدور  إليه  ُتنسب  وهي 
و»الويّل«،  و»الرّب«،  و»احلاكم«،  و»املالك«،  ر«،  و»املصوِّ و»البديع«،  و»البارئ«، 
و»الرقيب«، و»الرّزاق«، و»الكريم«، و»الكايف«، و»الشفيع«، و»الغّفار«، و»السالم«، 
األسامء  من  وغريها  و»اللطيف«،  و»العفّو«،  و»التّواب«،  و»اهلادي«،  و»املؤمن«، 

والصفات املشاهبة. وكّلها صفات فعلّية ورد ذكرها يف القرآن الكريم. 

]1[ - سورة البقرة: 255. 

]2[ - سورة طه: 111. 
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وسنشري يف ما يل ـ عىل سبيل املثال فقط ـ إىل جمموعة من الصفات الفعلّية التي 
وردت يف القرآن الكريم، مسّلطني الضوء عىل أبرزها ملا يتحىّل به من أمّهّية:

الَُّق اْلَعلِيُم﴾]]]. ٍء﴾]]]، ﴿إِنَّ َربََّك ُهَو اْلَ 1. اخلالقّية اإلهلّية: ﴿ُقِل اهلل َخالُِق ُكلِّ َشْ

ُر﴾]]]. الُِق اْلَباِرُئ امْلَُصوِّ 2. البارئ )اخلالق ال عن مثال سابق(: ﴿ُهَو اهلل اْلَ

3. الفالق: ﴿َفالُِق اإِلْصَباِح﴾]]].

َمَواِت َوالَْرِض﴾]]]. 4. البديع: ﴿َبِديُع السَّ

ُهمَّ َمالَِك امْلُْلِك﴾]]]. 5. املالك: ﴿ُقِل اللَّ

اكِِمنَي﴾]]]. 6. احلاكم: ﴿َوُهَو َخرْيُ احْلَ

ٍء﴾]]]. 7. الرّب: ﴿َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْ

8. العزيز احلكيم: ﴿َفاْعَلُموْا َأنَّ اهلل َعِزيٌز َحكِيٌم﴾]]].

.[[1[﴾ ُذوا ِمن ُدونِِه َأْولَِياء َفاهلل ُهَو اْلَوِلُّ َ 9. الويّل: ﴿َأِم اتَّ

]1[ - سورة الرعد: 16.

]2[ - سورة الحجر: 86.

]3[ - سورة الحرش: 24.

]4[ - سورة األنعام: 96.

]5[ - سورة البقرة: 117.

]6[ - سورة آل عمران: 26.

]7[ - سورة األعراف: 87.

]8[ - سورة األنعام: 164.

]9[ - سورة البقرة: 209.

]10[ - سورة الشورى: 9.
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اِحنَِي﴾]]]. 10. احلافظ: ﴿َفاهلل َخرْيٌ َحافًِظا َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

ِقيًبا﴾]]]. ٍء رَّ 11. الرقيب: ﴿َوَكاَن اهلل َعَل ُكلِّ َشْ

امْلَلُِك  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  الَِّذي  املهيمن: ﴿ُهَو اهلل  املؤمن  السالم  القّدوس  امللك   .12
اَلُم امْلُْؤِمُن امْلَُهْيِمُن﴾]]]. وُس السَّ اْلُقدُّ

ِة امْلَتنُِي﴾]]]. اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ 13. الرّزاق: ﴿إِنَّ اهلل ُهَو الرَّ

14. الغنّي احلميد: ﴿َواْعَلُموْا َأنَّ اهلل َغنِيٌّ َحِيٌد﴾]]].

15. الفّتاح العليم: ﴿َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعلِيُم﴾]]].

ِحيٌم﴾]]]. 16. الرؤوف الرحيم: ﴿إِنَّ اهلل بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَّ

17. الغفور الودود: ﴿َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد﴾]]].

برُِي﴾]]]. 18. اللطيف اخلبري: ﴿َوُهَو اللَّطِيُف اْلَ

ُه َكاَن ِب َحِفيًّا﴾]1]]. 19. احلفّي: ﴿إِنَّ

]1[ - سورة يوسف: 64.

]2[ - سورة األحزاب: 52.

]3[ - سورة الحرش: 23.

]4[ - سورة الذاريات: 58.

]5[ - سورة البقرة: 267.

]6[ - سورة سبأ: 26.

]7[ - سورة البقرة: 143.

]8[ - سورة الربوج: 14.

]9[-   سورة األنعام: 103.

]10[-   سورة مريم: 47.
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20. الشكور: ﴿إِنَّ اهلل َغُفوٌر َشُكوٌر﴾]]].

ن ُدونِِه َوِلٌّ َوالَ َشِفيٌع﴾]]]. م مِّ 21. الشفيع والويّل: ﴿َلْيَس َلُ

ٍء َوكِيٌل﴾]]]. 22. الوكيل: ﴿َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ

23. الكايف: ﴿َأَلْيَس اهلل بَِكاٍف َعْبَدُه﴾]]].

بِاهلل  العقاب: ﴿َوَكَفى  احلاسبني ورسيع  24. احلسيب ورسيع احلساب وأرسع 
يُع  اِسبنَِي﴾]]]، ﴿إِنَّ َربََّك َسِ ُع احْلَ َساِب﴾]]]، ﴿َوُهَو َأْسَ يُع احْلِ َحِسيًبا﴾]]]، ﴿َواهلل َسِ

ِحيٌم﴾]]]. ُه َلَغُفوٌر رَّ اْلِعَقاِب َوإِنَّ

ُقوَن َخرْيٌ َأِم اهلل  َتَفرِّ 25. القاهر والقّهار: ﴿َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه﴾]]]، ﴿َأَأْرَباٌب مُّ
اُر﴾]1]]. اْلَواِحُد اْلَقهَّ

ٍء َقِديٌر﴾]]]]. 26. املحيي: ﴿إِنَّ َذلَِك مَلُْحيِي امْلَْوَتى َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ

27. الشهيد: ﴿َواهلل َشِهيٌد َعَل َما َتْعَمُلوَن﴾]]]].

]1[-   سورة الشورى: 23.

]2[-   سورة األنعام: 51.

]3[-   سورة األنعام: 102.

]4[-   سورة الزمر: 36.

]5[-   سورة النساء: 6.

]6[-   سورة البقرة: 202.

]7[-   سورة األنعام: 62.

]8[-   سورة األنعام: 165.

]9[-   سورة األنعام: 18.

]10[-   سورة يوسف: 39.

]11[-   سورة الروم: 50.

]12[-   سورة آل عمران: 98.
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28. اهلادي والنصري: ﴿َوَكَفى بَِربَِّك َهاِدًيا َوَنِصرًيا﴾]]].

َخرْيُ  ﴿َوُهَو  اكِِمنَي﴾]]]،  احْلَ َخرْيُ  ﴿َوُهَو  اِحنَِي﴾]]]،  الرَّ َخرْيُ  ﴿َوَأنَت  اخلري:   .29
اِزِقنَي﴾]]]. نَي﴾]]]، ﴿َواهلل َخرْيُ الرَّ اْلَفاِصلنَِي﴾]]]، ﴿َوَأنَت َخرْيُ اْلَفاِتِ

تلك  اإلهلّي  الكالم  من  واملراد  َتْكلِيًم﴾]]].  ُموَسى  اهلل  َم  ﴿َوَكلَّ املتكّلم:   .30
احلقائق  بعض  يف  معنّي  بنحو  اإلهلّية  القدرة  حُتدثها  التي  واألصوات  احلروف 
اخلارجّية؛ مثل: الشجرة، واملالئكة، وقلب الرسول9. وعليه: فإّن الكالم ال ينتمي 
إىل الصفات اإلهلّية الذاتّية، وال ُيعّد قدياًم أو قائاًم بالذات اإلهلّية، بل يمّثل واحدًا من 
املخلوقات التي خلقها اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل. والكالم الصادر من الشجرة، أو القادم من 
امللك عىل هيئة كتاب ساموّي هو كالم إهلّي بال شّك. هذا، ويرى األشاعرة أّن كالم 
اهلل َجلَّ َوَعال ليس من سنخ األصوات واحلروف، بل هو مفاهيم قديمة قائمة بالذات 
اإلهلّية، أسموه ب »الكالم النفيّس«. أّما التكّلم باللسان فهو من عوارض اجلسم، وُيعّد 
أّي أمر جسمّي  ه عن  ]]]؛ ألّن واجب الوجود منزَّ َعزَّ َوَجلَّ  السلبّية له  من الصفات 
بالذات  قيامه  أو  النفيّس،  الكالم  بِقَدم  القول  إّن  نقول:  تقّدم  ما  عىل  ورّدًا  وماّدّي. 
اإلهلّية، يتناىف مع التوحيد الذايّت، إاّل إذا قلنا أّن الكالم النفيّس مرتبة من مراتب العلم 
خلق  يعني  الكالم  أّن  واحلصيلة  الذات.  مع  مّتحدًا  يكون  وعندئٍذ  الذايّت،  اإلهلّي 
، وهو من الصفات الفعلّية. األصوات يف املوجودات اإلمكانّية من ِقَبل اهلل َعزَّ َوَجلَّ

]1[-   سورة الفرقان: 31.

]2[-   سورة املؤمنون: 109.

]3[-   سورة األعراف: 87.

]4[-   سورة األنعام: 57.

]5[-   سورة األعراف: 89.

]6[-   سورة الجمعة: 11.

]7[-   سورة النساء: 164.

]8[-   أي: يُقال: إّن الله ليس متكلاًّم بلساٍن. ]م[
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31. الصادق: ﴿َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهلل َحِديًثا﴾]]]، ﴿َوَلَقْد َصَدَقُكُم اهلل َوْعَدُه﴾]]]. 
يربهنوا  أن  هلم  يمكن  العقلّيني  والُقبح  باحلُسن  القائلني  أّن  هنا  بالذكر  اجلدير  ومن 
ـ وعىل رأسهم  الكالمّية  القاعدة  املنكرين هلذه  أّما  الكالم اإلهلّي،  عقلّيًا عىل صدق 

األشاعرة ـ فلن يتسنّى هلم صنع ذلك.

32. العدل اإلهلّي: وهو موضوع شّكل يف بدايات التاريخ اإلسالمّي أحد أبرز 
النقاشات واملجادالت الكالمّية، وأكثرها رضاوًة وِحّدًة. وفيام يل مزيد من الضوء 

عىل هذه الصفة.

1/3/5. العدل اإللهّي:

ونظرًا  معّينة،  واستعدادات  وإمكانّيات  قابلّيات  اخللق  نظام  الكائنات يف  متتلك 
إىل اّتصاف اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل باخلري والفّياضّية املطلقة فإنه ُيفيض عىل كّل كائن الكامل 
ه. وبالتايل: فإّن نسيم  املمكن له، ويضع كّل يشء يف موضعه، ويعطي كّل ذي حقٍّ حقَّ
عدله َجلَّ َوَعال قد غّطى عامل التكوين والترشيع بأرسمها يف الدنيا ويف اآلخرة. وما 
من شّك يف أّن املفّكرين املسلمني ال خيتلفون عىل صفة العدل بام هي صفة يّتصف هبا 
تبتني  الذي  والدليل  األساس  يكمن يف  هنا  النقاش  لكّن موضع  َوَتَعاىٰل،  َتَباَرَك  اهلل 

عليه هذه الصفة.

وبناًء عىل ما تقّدم، فإّننا هاهنا أمام مبحثني: 

* املبحث األّول: هو األساس الذي يبتني عليه العدل اإلهلّي يف مدرسة العدلّية، 
العدلّية،  عند  العقلّيني  الذاتّيني  والقبح  احلُسن  قضّية  أي:  هلا؛  املخالفة  واملدارس 

وقضّية احلسن والقبح عند غريهم. 

]1[- سورة النساء: 87.

]2[- سورة آل عمران: 152.



الكالم اإلسالمي المعاصر 148

* املبحث الثاين: هو الدليل العقّل الداّل عىل العدل اإلهلّي. 

2/3/5. الُحسن والقبح العقلّيان والرشعّيان:

ذاتيان  أمران  والقبح  احلسن  بأّن  »العدلّية«  ب  ُعرفت  املسلمني  من  طائفة  آمنت 
عقلّيان. وذهب هؤالء وهم املعتزلة واإلمامّية إىل أّن األفعال تتصف هباتني الصفتني 
بلحاظ ذواهتا، أو بلحاظ صفة معّينة أو وجوه واعتبارات مشتملة عىل احلسن والقبح؛ 
فعىل سبيل املثال: يتصف مفهوم »العدل« باحلسن ذاتًا، ويتصف مفهوم »اإلحسان« 
ألنه  لتأديبه«؛  اليتيم  »رضب  وكذا  »العدل«،  مسّمى  حتت  الندراجه  نظرًا  باحلسن 
َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل  اخّتذه  الذي  لألفعال هو  ذايتٌّ  الذي هو  والقبح  وإّن احلسن  »تأديب«. 

معيارًا ومقياسًا لصدور أفعاله وأحكامه الترشيعّية؛ وهو معنى »العدل«.

وعليه:  والرشع.  العقل  خالل  من  األفعال  يف  والقبح  احلسن  ذاتّية  وُتكتشف 
القبح  الواقع والثبوت، وباحلسن  الذاتّيني يف مقام  القبح  باحلسن  العدلّية تؤمن  فإّن 

العقليني الرشعيني يف مقام املعرفة واإلثبات.

من  نابع  قبح  أو  حسن  عىل  ينطوي  فعل  كّل  أّن  الذاتّيان  والقبح  احلسن  ويعني 
ذاته؛ مع غّض الطرف عن فاعله. أّما احلسن والقبح العقّل الرشعّي فيعني أّن عقل 
اإلنسان قادر عىل إدراك عمومّيات احلسن والقبح، وبعض من جزئّياته ومصاديقه، 

أّما الوقوف عىل كثري من تلك اجلزئّيات فهو مرتوك للرشع.

األفعال  به  ُتقاس  مقياس  أو  معيار  وجود  األشاعرة  ُينكر  املقابلة،  اجلهة  ويف 
قوانني  عىل  اإلهلّية  األفعال  انطباق  اإلهلي  العدل  معنى  يكون  أن  وينفون  اإلهلّية، 
العدل، ويذهبون إىل أّن العدل ما يفعله اهلل َعزَّ َوَجلَّ ؛ فكّل ما يصنعه هو عني العدل، 
ج قوانني احلسن والقبح  وأّن فعله هو املعيار الذي جيب أن ُتقاس به األمور؛ ال أّن ُتتوَّ

يف األفعال مقياسًا للعدل اإلهلّي.
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وذهبوا ـ عالوًة عىل ذلك ـ إىل أّن احلسن والقبح يف مقام الواقع والثبوت رشعّي، 
ويف مقام املعرفة واإلثبات رشعّي أيضًا، هذا يعني أّن معرفة اإلنسان بمصاديق احلسن 
والقبح يف األفعال منحرصة يف سلوك طريق النقل، أّما العقل فهو قارص عن الوقوف 
عىل هذه احلقائق. وعىل أساس من هذه الرؤية، إن أراد اهلل َجلَّ َوَعال أن ُيلقي املؤمنني 
ـ بل األنبياء ـ يف نار جهنّم، وأن ُينّعم الكّفار واملنافقني يف جنّات النعيم، فليس يف هذا 

أّي ُقبح، بل هو حسن مجيل.

تتناوله  مبدأ مستقّل  إىل  الصفة  تتحّول هذه  أن  اجلاّد يف  النقاش  هذا  تسّبب  لقد 
املدرسة  خارج  من  املسلمني  أّن  الكالم  وحاصل  أبحاثها،  يف  الكالمّية  املصنّفات 
العدلّية تقول: »احلبيب  أّن  أّن »كّل ما يصنعه احلبيب مجيل«، يف حني  العدلّية يرون 

ال يصنع إاّل اجلميل«.

متّسكت العدلّية إلثبات نظرّيتها بعدد من األدّلة؛ من أمّهها ما يل: 

احلسن  أصل  إذن  يثبت  فلن  والعقليني،  الذاتيني  والقبح  باحلسن  نقل  مل  إذا  إّننا 
عىل  متوقفًا  سيكون  اإلهلّية  والنواهي  األوامر  بحسن  العلم  ألّن  الرشعيني؛  والقبح 
قبح الكذب؛ أي: إذا كان احلسن والقبح رشعّيني ـ ال ذاتّيني ـ فإّن الفعل الذي يتعّلق 
به األمر اإلهلي هو الذي سيّتصف باحلسن، والفعل الذي يتعّلق به النهي اإلهلي هو 
الذي سيّتصف بالقبح، ولن يكون هناك وجود حلسن أو قبح سابق عىل األمر والنهي 

اإلهلّيني. 

وهنا نتساءل: هل األمر والنهي الصادر عن املوىل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل صادق أم كاذب؟ 
إن قلت: إنه صادق؛ ألّن صدور الكذب منه قبيح، تساءلنا: مِلَ هو قبيح؟ وما سبب 
؟ هل ألّن قبح الكذب ذايت؟ أم ألّن اهلل ُسبَحاَنُه  استحالة صدور الكذب عنه َعزَّ َوَجلَّ

َوَتَعاىٰل قّبحه يف القرآن الكريم؟
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أّما اجلواب األّول: فهو ُيثبت املطلوب؛ أي أّن احلسن والقبح ذاتّيان عقلّيان، وأّما 
اجلواب الثاين: فيستلزم الدور أو التسلسل؛ ألّن هذا السؤال مطروح عن تلك اآليات 
التي أثبتت احلسن أو القبح أيضًا! وعليه: فإّن األشاعرة مضّطرون إىل القول بذاتّية 

احلسن والقبح، وعقلّيتهام]]].

إنشائّي؛ ال إخبارّي،  َوَجلَّ  َعزَّ  الصادر عنه  إّن احلكم باحلسن والقبح  إن قلت: 
واإلنشائّيات ليست كالقضايا اإلخبارّية قابلة للصدق والكذب!

من  هائاًل  كاّمً  ألّن  والكذب؛  للصدق  قابل  اإلنشائّية  القضايا  عن  اإلخبار  قلنا: 
ـ من  يرهتن صدقه  أو  يعتمد  الكريم  القرآن  الواردة يف  اإلنشائّية واإلخبارّية  اجلمل 

خالل صدق اإلخبار عنها ـ عىل التثّبت من ذلك؛ وهو أمر قابل للوقوع.

3/3/5. إثبات العدل اإللهّي:

عادالً،  َوَعال  َجلَّ  اهلل  يكن  مل  إن  بأنه  عقليًا  اإلهلي  العدل  عىل  العدلّية  استدّلت 
لثبت له اجلهل، أو العجز، أو احلاجة، أو احلسد، أو اتباع اهلوى، أو ما شاكل ذلك 
من صفات داّلة عىل النقص مّما له دخل يف حدوث الظلم أو دوافعه. وطاملا أّنه َعزَّ 
َوَجلَّ عامل وقادر وغنّي عىل اإلطالق، ومنّزه عن أّي نقيصة، فال ُيعقل أن يصدر منه 

أّي ظلم.

وقد أشارت آيات الذكر احلكيم إىل إثبات العدل، وتنزيه املوىل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل عن 
أّي لون من ألوان الظلم يف لفيف من اآليات الكريامت؛ نشري إىل بعض منها فيام يل:

ُيستفاد  حيث  َأَحًدا﴾]]]؛  َربَُّك  َيْظلُِم  ﴿َواَل  َوَتَعاىٰل:  ُسبَحاَنُه  عنه  الظلم  نفي   .1
من هذه اآلية أّن الظلم ال جيتمع مع الربوبّية اإلهلّية، وأّن مقتىض الربوبّية هو رعاية 

]1[- الحظ: رشح تجريد االعتقاد، القوشجي، ص 338.

]2[ - سورة الكهف: 49.
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املخلوقات وتكاملهم، وليس صّب جام الظلم واجلور عليهم، ممّا يستلزم انتقاصهم؛ 
وهو ما يتضاّد مع تكاملهم]]].

َزْوَن إاِلَّ َما ُكنُتْم  2. نفي الظلم عنه يوم القيامة: ﴿َفاْلَيْوَم اَل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َواَل ُتْ
َتْعَمُلوَن﴾]]]، ﴿َوَنَضُع امْلََواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا﴾]]] .

َأنُفَسُهْم  النَّاَس  َوَلكِنَّ  َشْيًئا  النَّاَس  َيْظلُِم  الَ  اهلل  ﴿إِنَّ  ألنفسهم:  الناس  ظلم   .3
َيْظلُِموَن﴾]]]، ووفقًا هلذه اآلية واآليات األخر فإّن اهلل َعزَّ َوَجلَّ ال يوّجه ظلاًم ألحد، 

وإذا ُوجد الظلم يف هذا العامل فهو من ناحية الناس الظاملني ألنفسهم]]].

ُه الَ إَِلَه إاِلَّ ُهَو َوامْلَاَلئَِكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم  4. األمر بالعدل والعمل به: ﴿َشِهَد اهلل َأنَّ
َوَعِمُلوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َنْجَعُل  ﴿َأْم  كِيُم﴾]]]،  احْلَ اْلَعِزيُز  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  الَ  بِاْلِقْسِط  َقآئَِمً 
َيْأُمُر  اهلل  ﴿إِنَّ  اِر﴾]]]،  َكاْلُفجَّ امْلُتَِّقنَي  َنْجَعُل  َأْم  اْلَْرِض  يِف  َكامْلُْفِسِديَن  اِت  احِلَ الصَّ
َوَعْداًل﴾]]]،  ِصْدًقا  َربَِّك  َكلَِمُة  ﴿َوتََّْت  اْلُقْرَبى﴾]]]،  ِذي  َوإِيَتاء  َواإِلْحَساِن  بِاْلَعْدِل 
ُقوْا اهلل﴾]1]]، وهذه اآليات تدّل عىل احلسن والقبح  ﴿اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّ
األمر  أّما  قبيحة،  أو  حسنة  إّما  ـ  ذواهتا  يف  ـ  األفعال  أّن  أي  والعقليني؛  الذاتيني 

]1[ - راجع قوله تعاىل: ﴿أَلَْم تََر إِىَل الَِّذيَن يَُزكُّوَن أَنُفَسُهْم بَِل الله يُزيَكِّ َمن يََشاء َواَل يُظْلَُموَن فَِتياًل﴾ سورة النساء: 

ِّلَْعالَِمنَي﴾ سورة آل عمران: 108. 49، ﴿تِلَْك آيَاُت الله نَتْلُوَها َعلَيَْك ِبالَْحقِّ َوَما الله يُِريُد ظُلاًْم لل

]2[ - سورة يس: 54.

]3[ - سورة األنبياء: 47.

]4[ - سورة يونس: 44.

]5[ - راجع قوله تعاىل: ﴿فاَمَ كَاَن الله لِيَظْلَِمُهْم َولَِكن كَانُواْ أَنُفَسُهْم يَظْلُِموَن﴾ سورة التوبة: 70، ﴿فاَمَ كَاَن الله 

لِيَظْلَِمُهْم َولَِكن كَانُوا أَنُفَسُهْم يَظْلُِموَن﴾ سورة الروم: 9.

]6[- سورة آل عمران: 18.

]7[- سورة ص: 28.

]8[- سورة النحل: 90.

]9[- سورة األنعام: 115.

]10[- سورة املائدة: 8.
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واملفاسد  واملصالح  القبح  احلسن  من  أساس  عىل  صادران  فهام  اإلهليان  والنهي 
الذاتّية يف األفعال.

وقد أورد بعض املخالفني لنظرّية احلسن والقبح الذاتيني والعقليني إشكاالً مفاده 
أّن األفعال إذا كانت تّتسم باحلسن والقبح الذاتيني، فِلَم تكون بعض األفعال حسنة 
يف ظروف ما، وقبيحة يف ظروف أخرى؟! فعىل سبيل املثال: إّننا َنصُف »رضب الطفل 
اليتيم للتأديب« بالفعل احلََسن، يف حني أّننا نصف »رضب الطفل اليتيم إليقاع الظلم 

واحليف عليه«  بالفعل القبيح.

وقد أجاب كبار علامء األخالق والكالم عىل هذه الشبهة بجوابني؛ مها:

* أّوالً: إّن الكذب قبيح ومذموم عىل الدوام؛ وال استثناء  فيه، لكن إذا تزاحم يف 
وقت ما فعالن ال يمكن اجلمع بينهام بحال، حيكم العقل بشكل مؤّقت بتقديم األهّم 
عىل املهّم؛ فعىل سبيل املثال: إذا تزاحم الكذب الذي هو قبيح يف مجيع األوقات، وكذا 
الصدق الذي هو حسن يف مجيع األوقات مع إنقاذ نفس حمرتمة، حكم العقل بشكل 
مؤّقت بجواز إنقاذ هذا اإلنسان عن طريق الكذب إن تطّلب األمر. وما من شّك يف 

أّن التوري]]] أرجح من الكذب إذا أمكن العمل هبا. 

الذي يّتصف باحلسن والقبح ليس هو ظاهر األفعال، بل حقائقها؛  إّن  ثانيًا:   *
فالظاهر من »رضب اليتيم« أنه فعل يمكن أن يدّل عىل معنيني خمتلفني ينضوي كّل 
به  ُقصد  فإذا  أخرى؛  تارًة  »الظلم«  مسّمى  وحتت  تارًة،  »العدل«  مسّمى  حتت  منهام 
ينبغي،  كام  املجاز  الرضب  وحدود  التأديب  رشوط  املؤدُِّب  فيه  وراعى  »التأديب«، 
به  لو ُقصد  أّما  باحلُسن.  العدل، واّتسم  املصداق من الرضب بمصاديق  التحق هذا 

الظلم واجلور، فهو إذن قبيح. 

]1[- »التورية« هي الحديث بشكل يوهم املتلّقي معنى آخر غري املعنى الصادق الذي أراده املتحّدث.
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4/5. الصفات اإللهّية السلبّية:

بعد الفراغ من بيان الصفات الثبوتّية، أو ما يعرّب عنها أيضًا بصفات اجلامل اإلهلّية، 
وإثبات ذلك، يصل الدور إىل استعراض الصفات السلبّية، أو ما ُيعرّب عنها بصفات 
و»التوّقت«،  و»التأّين«،  و»الرؤية«،  و»الرتّكب«،  »اجلسمّية«،  مثل:  اإلهلّية؛  اجلالل 

و»احلاجة«، و»التغرّي«، وما إىل ذلك، ثّم التطّرق إىل إثباهتا، والتدليل عليها.

لقد أثبتنا يف ما مىض من أبحاث أّن اهلل َعزَّ َوَجلَّ غنّي عن أّي يشء؛ ألّن واجب 
ذاته.  عني  هو  والوجود  الغري،  عن  وكامالته  حتّققه  يف  مستغٍن  موجود  هو  الوجود 
وهبذا املنحى يمكن لنا أن ننّزه الباري َجلَّ َوَعال عن اجلسمّية أيضًا؛ ألّن كّل جسم 
ممكن الوجود، وحمتاج للغري. وإذا انتفت اجلمسّية عنه َعزَّ َوَجلَّ فرؤيته بالعني املاّدّية 

اجلسمّية منتفية أيضًا. 

هذا، وننّوه هنا بأّن املسلمني انقسموا حيال موضوع رؤيته إىل ثالثة طوائف:

1. نظرّية اإلمامّية: وهي أّول نظرّية ذهبت إىل امتناع رؤيته ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل بالعني 
املاّدّية يف الدنيا ويف اآلخرة؛ وإن جازت رؤيته بالعني الباطنّية والعلم احلضورّي.

 ، 2. نظرّية املجّسمة: وهي الطائفة التي مل تتوّرع عن الذهاب إىل جسمّيته َعزَّ َوَجلَّ
وبالتايل: فهي مل متانع من جواز رؤيته.

له  تنزهيهم  مع  ذهبوا  وقد  السنّة،  أهل  فرق  أبرز  من  األشاعرة: وهي  نظرّية   .3
َتَباَرَك َوَتَعاىٰل عن املاّدّية اجلسمّية إىل أّن رؤيته يف اآلخرة ممكنة، وليس هناك ما يمنع 
حتّققها، وقد رأوا أن املؤمنني ينظرون إليه َجلَّ َوَعال يف اآلخرة بعيون ماّدّية، من دون 

حاجة إىل إثبات اجلهة، أو التأّين يف رؤيتهم تلك.

ويكفي يف إبطال النظرّيتني األخريتني قليل من التأّمل؛ ألّن اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل ليس 
بجسم، وال مراء يف أّن الرؤية املاّدّية تتطلب جهًة، ومكانًا، وجساًم مرئّيًا؛ وهي صفات 

ال تتالءم والذات اإلهلّية املقّدسة.



الكالم اإلسالمي المعاصر 154

وقد دّلت آيات الكتاب العزيز عىل نفي الرؤية البرصّية إليه َعزَّ َوَجلَّ يف أكثر من 
موضع؛ منها قوله َعزَّ اسَمُه: 

برُِي﴾]]]. ﴿اَل ُتْدِرُكُه الَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك الَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِيُف اْلَ

وا  نَا َلَقِد اْسَتْكَبُ ﴿َوَقاَل الَِّذيَن اَل َيْرُجوَن لَِقاءَنا َلْواَل ُأنِزَل َعَلْينَا امْلَاَلئَِكُة َأْو َنَرى َربَّ
ا َكبرًِيا﴾]]]. يِف َأنُفِسِهْم َوَعَتْو ُعُتوًّ

ُه َقاَل َربِّ َأِرِن َأنُظْر إَِلْيَك َقاَل َلن َتَراِن َوَلكِِن  َمُه َربُّ ﴿َومَلَّا َجاء ُموَسى ملِِيَقاتِنَا َوَكلَّ
َوَخرَّ  ا  َدكًّ َجَعَلُه  لِْلَجَبِل  ُه  َربُّ لَّ  َتَ َفَلمَّ  َتَراِن  َفَسْوَف  َمَكاَنُه  اْسَتَقرَّ  َفإِِن  َبِل  اْلَ إَِل  انُظْر 

ُل امْلُْؤِمننَِي﴾]]]. موَسى َصِعًقا َفَلمَّ َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنْا َأوَّ

توّبخ  إهّنا  بل  وحسب،  إليه  البرصّية  الرؤية  نفي  عىل  تدّل  اآليات  هذه  وليست 
أيضًا القائلني بذلك، والطالبني له؛ وإن كانوا من األنبياء. وال شّك يف أّن طلب النبّي 
بعد  إاّل  يكن  مل  اإلهلّي،  الرّد  عىل  احلصول  أجل  من  الطور  إىل  وذهابه   ،7 موسى 
تعنٍّت وإحلاٍح شديدين مارسه بنو إرسائيل، وتلته أحداث عجيبة رسدها لنا القرآن 

الكريم. ويتأّتى لنا هذا املعنى أيضًا من قوله َعزَّ ِمن َقائٍل:

اِعَقُة َوَأنُتْم  ْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اهلل َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّ ﴿َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلن نُّ
َتنُظُروَن﴾]]].

ومن كالم موسى 7 يف سورة األعراف:

ُل امْلُْؤِمننَِي﴾ ]]]. ﴿ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنْا َأوَّ

]1[ - سورة األنعام: 103. 

]2[ - سورة الفرقان: 21. 

]3[ - سورة األعراف: 143. 

]4[ - سورة البقرة: 55. 

]5[ - سورة األعراف: 143. 
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حيث تدّل اآلية عىل أنه 7 كان مؤمنًا بالقول احلّق الذي تلّقاه من رّبه منذ أّول 
األمر، ومل يتقّدم هبذا الطلب إال بعد ضغوط قومه، وإرصارهم عىل ذلك.

هذا، وقد متّسك القائلون بجواز الرؤية ببعض اآليات القرآنّية التي هي يف األعّم 
األغلب آيات متشاهبات؛ مثل قوله َعزَّ اسَمُه:

ا َناظَِرٌة﴾ ]]]. َ ٌة * إَِل َربِّ ﴿ ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ نَّاِضَ

لكن ينبغي االلتفات إىل أّن مفردة »ناظرة« مشتّقة من »النظر«؛ وهو اسم يدّل عىل 
معنني: أّوهلام: الرؤية، والثاين: االنتظار. ولذا، ال جيوز تفسري اآلية من دون أن نأخذ 
هذا االختالف بعني االعتبار، كام ال جيوز غّض الطرف عن قوله َعزَّ ِمن َقائٍل: ﴿اَل 

ُتْدِرُكُه األَْبَصاُر﴾]]]، وبالتايل: يتوّجب نفي معنى الرؤية من األساس.

ومن اآليات التي متّسكوا هبا يف هذا اخلصوص أيضًا: قوله َعزَّ اسَمُه:

ِْم َيْوَمئٍِذ ملََّْحُجوُبوَن﴾]]]. بِّ ُْم َعن رَّ ﴿َكالَّ إِنَّ

نفي  أّن  القيامة؛ يف حني  يوم  َوَتَعاىٰل جائزة  ُسبَحاَنُه  اهلل  أّن رؤية  منها  فاستنتجوا 
احلجب ال يدّل عىل ما اّدعوه من الرؤية البرصّية.

أو  التأّين والتموضع يف مكان  َوَجلَّ عن  َعزَّ  قرآنّية أخرى اهلل  آيات  نّزهت  وقد 
أيضًا،  لوازمها  انتفاء  يستلزم  اجلسمّية  ونفي  اجلسمّية،  لوازم  من  ألّنه  وذلك  حمّل؛ 

وبالتايل: جيب تنزهيه َجلَّ َوَعال عن الزمان واملكان أيضًا. يقول تعاىل:

ُق َوامْلَْغِرُب َفَأْينََم ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه اهلل إِنَّ اهلل َواِسٌع َعلِيٌم﴾]]]. ﴿َوهلل امْلَْشِ

]1[ - سورة القيامة: 23-22. 

]2[ - سورة األنعام: 103. 

]3[ - سورة املطّّففني: 15. 

]4[ - سورة البقرة: 115. 
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﴿َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم َواهلل بَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾]]].

فإذا كان اهلل َعزَّ َوَجلَّ مع اجلميع، وكان ـ كام عرّبت سورة ق ـ »أقرب إىل اإلنسان 
من حبل الوريد«، وهو معنا أينام كنّا، فمن الواضح أّن حضوره هذا يعني اإلحاطة 
الوجودّية ـ ال اإلحاطة املكانّية ـ ؛ إذ إّن العّلة املوجدة حميطة بمعلوهلا، وهي مسيطرة 

ومهيمنة عليه.

*  *  *

]1[ - سورة الحديد: 4. 



6. األفعال اإلهلّية

1/6. نطاق معرفة األفعال اإللهّية:

اهلل  وجود  إثبات  بعد  اإلهليات  مباحث  أحد  اإلهلّية  األفعال  عن  البحث  يمّثل 
َتَباَرَك َوَتَعاىٰل، والصفات اإلهلّية. وإّن عامل املمكنات بأرسه ُيعّد من أفعال اهلل ُسبَحاَنُه 
َوَتَعاىٰل؛ بام فيه من كائنات جمّردة وماّدّية، مالئكًة أو شياطني، وبام فيه من اجِلنّة والناس 

واحليوانات والنباتات واجلامدات.

ويف مطلع هذا البحث ينبغي علينا الرّد عىل سؤال مهّم يف هذا الباب؛ وهو: هل 
معارفها  فيه عن  ونبحث  اإلهلّي،  الفعل  ألوان  إىل مجيع  نتطّرق  أن  هنا  املطلوب  من 
مجيعًا، وعن كّل ما يتطّلبه أمر التعّرف عليها؟ وبعبارة أخرى: هل جيب أن ندرس يف 
علم الكالم كّل ما يتعّلق بعلوم معرفة العامل والطبيعة واإلنسان واجلّن وامللك، وحّتى 

الذّرة واإللكرتون؟ وبالتايل: تنضوي مجيع العلوم حتت راية علم الكالم؟

البحث عن املخلوقات واملمكنات يف علم  أّن اجلواب سلبّي؛ ألّن  الواضح  من 
، وارتباطها بصفاته، وال يتطّرق  الكالم إنام جيري من حيث استنادها إىل اهلل َعزَّ َوَجلَّ
فيه إىل القضايا اجلزئّية واألحكام اخلاصة؛ ألهنا مرتوكة إىل علوم أخرى تكّفلت هبا. 
وإّن علومًا مثل معرفة اإلنسان الدينّية أو معرفة الطبيعة الدينّية أو معرفة املعامل الدينّية 
هي علوم مستقّلة، ينبغي عىل احلوزات ومؤسسات العلوم اإلسالمّية أن تقوم بالعمل 
لتصاغ يف  والسنة،  الكتاب  تأسيسها واستخراج موضوعاهتا من  الدؤوب من أجل 
بام يؤّدي إىل وهن تلك  الكالم  هيئة علوم مستقّلة، وحُيرتز بذلك عن تضخيم علم 

العلوم وانكفائها، وإىل تضعيف علم الكالم أيضًا.
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وعليه: فإّن البحث عن األفعال اإلهلّية بام يشمل املخلوقات واملمكنات يف علم 
، وصفاته، وال جيري احلديث  الكالم هو بحٌث عنها من جهة انتساهبا إىل اهلل َعزَّ َوَجلَّ

هنا عن أحكامها اخلاصة  التي يوكل أمرها إىل علوم مستقلة أخرى.

أّما البحث عن »اجلرب واالختيار« وهو من أبرز أبواب علم معرفة اإلنسان، أو 
البحث عن »القضاء والقدر« وهو من أهم أبواب علم معرفة العامل ضمن األبحاث 
الكالمّية، فهو جاٍر ألهنام مرتبطان بصفتي العلم اإلهلي والقدرة اإلهلّية، وألّن هذين 
املوضوعني أثارا مشكلة معرفّية مرتبطة بالفاعلّية اإلهلّية، وهي إحدى صفات اهلل َجلَّ 
َوَعال، فاستدعت منا احلّل والرشح يف علم الكالم. وألجل الصلة الوثيقة بني بعض 
الصفات اإلهلّية؛ مثل: »العدل«، و»احلكمة«، و»اهلداية« من جهة، واملباحث املرتبطة 
بمعارف الدين واإلسالم والنبوة واإلمامة واملعاد من جهة أخرى، جيري تناول هذه 

األبحاث يف علم الكالم بمزيد من اإلسهاب والتفصيل.

تأسيسًا عىل ما تقّدم، يّتسم البحث عن األفعال اإلهلّية بجهتني:

أّوالً: من حيث األحكام العامة لألفعال اإلهلّية؛ مثل: البحث عن سبب حاجة 
املمكنات إىل الواجب َتَباَرَك َوَتَعاىٰل، النسبة بني الفاعلّية اإلهلّية وفاعلّية املخلوقات، 
ومثل أبحاث القضاء والقدر اإلهليني، والنظام األحسن يف العامل، والبحث عن شبهة 

الرشور واآلالم.

الدين  معرفة  أبحاث  مثل:  اإلهلّية؛  األفعال  مصاديق  بعض  استعراض  وثانيًا: 
واإلسالم والنبوة واإلمامة واملعاد.

: 2/6. حاجة املمكنات إىل الواجب َعزَّ َوَجلَّ

تستعرض  الساموّية  الرشائع  أّن  عىل  اإلهلّية  األفعال  عن  البحث  أساس  ينصّب 
تفسريًا شاماًل عن ربوبّية اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل، وتأثريه يف النظام الكويّن، وأهنا تنسب 

 . اخلالقّية والتدبري واإلدارة املستمرة للعامل حلظًة بلحظة إليه َعزَّ َوَجلَّ
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وهي رؤية ال تّتفق مع ما يذهب إليه أصحاب النزعة الطبيعّية احلديثة الذين آمنوا 
بإله حكمه حكم صانع الساعة؛ خلق اخللق ونّظمه، ثّم اعتزل خلقه؛ والسبب يف هذا 
االختالف أّن اهلل َجلَّ َوَعال هو عّلة موجدة حقيقّية لوجود هذا الكون، ونظرًا إىل أّن 
التي يّتصف هبا  الوجودّية  الفقر واحلاجة  املعلول إىل عّلته احلقيقّية هو  معيار حاجة 
املعلول نسبًة إىل عّلته املوجدة، وأّن هذه احلاجة هي عني ذات املعلول، فاملعلول ـ إذن 

( يف مجيع حلظاته؛ حدوثًا وبقاًء. ـ حمتاج إىل عّلته املوجدة )اهلل َعزَّ َوَجلَّ

َتَباَرَك َوَتَعاىٰل ليست هي عالقة املعلل بعّلته  وعليه: فإّن العالقة بني الكون واهلل 
امُلعّدة ـ كام هو احلال يف عالقة الولد بوالديه، أو البناء بالبنّاء ـ حّتى ال حيتاج املعلول 
بعد حتّققه إىل استمرار وجود العّلة، بل العالقة بينهام هي من سنخ العالقة بني املعلول 

املحتاج وعّلته املوجدة كام تقّدم.

3/6. الفاعلّية اإللهّية وفاعلّية املخلوقات:

التكوينّية  القوانني  مع  واخلالق  اخللق  بني  للعالقة  املختار  التفسري  يتعارض  ال 
للطبيعة، أو مع إرادة اإلنسان؛ وذلك ألّن استمرار احلياة وبقاء هذه القوانني أمر يفتقر 
التدليل  من  اللون  هذا  الكريم  القرآن  استعرض  وقد  اإلهلّية.  التكوينّية  اإلرادة  إىل 

العقّل يف أكثر من موضع؛ منها قوله َعزَّ ِمن َقائٍل:

ٍء﴾]]]. ﴿َوَخَلَق ُكلَّ َشْ

ٍء﴾]]]. ُكْم َخالُِق ُكلِّ َشْ ﴿َذلُِكُم اهلل َربُّ

﴿َواهلل َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن﴾ ]]].

]1[ - سورة األنعام: 101. 

]2[ - سورة غافر: 62. 

]3[ - سورة الصافات: 96. 
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ُر الَْمَر﴾]]]. ﴿ُيَدبِّ

ْلُق َوالَْمُر َتَباَرَك اهلل َربُّ اْلَعامَلنَِي﴾]]]. ﴿َأالَ َلُه اْلَ

بِّ َوالنََّوى﴾]]]. ﴿إِنَّ اهلل َفالُِق احْلَ

﴿َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلكِنَّ اهلل َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلكِنَّ اهلل َرَمى َولُِيْبِلَ امْلُْؤِمننَِي 
ِمنُْه َبالء َحَسنًا إِنَّ اهلل َسِميٌع َعلِيٌم﴾]]].

ْزَق ملَِْن َيَشاء َوَيَقِدُر﴾]]]. ﴿اهلل َيْبُسُط الرِّ

ْسَتِقيٍم﴾]]]. اٍط مُّ ﴿َواهلل هَيِْدي َمن َيَشاء إَِل ِصَ

نفي  عىل  التدّل  الكريامت  اآليات  هذه  من  أّيًا  أّن  هنا  باإلشارة  اجلدير  ومن 
القوانني امليكانيكّية أو الطبيعّية، وال تستلزم القول بجرب اإلنسان. وقد أشارت آيات 
زوجّية  مثل  الطبيعّية؛  للقوانني  تطّرقها  عىل  عالوًة  اإلهلي،  التدبري  إىل  عديدة  قرآنّية 
النباتات، وحركة األرض، وما شاكل ذلك. كام توجد آيات قرآنّية أخرى تدّل عىل 
التدبري اإلهلي بالنسبة إىل األفعال البرشّية االختيارّية، مشريًة إىل حكمة نزول القرآن، 

وإرسال الرسل، واحلساب والكتاب، والثواب والعقاب األخرويني.

ويمكن تصنيف اآليات التي حتّدثت عن الفاعلّية اإلهلّية، وفاعلّية املخلوقات إىل 
ثالثة طوائف؛ هي حسب الرتتيب التايل:

]1[ - سورة يونس: 3. 

]2[ - سورة األعراف: 54. 

]3[ - سورة األنعام: 95. 

]4[ - سورة األنفال: 17. 

]5[ - سورة الرعد: 26. 

]6[ - سورة البقرة: 213. 
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َمْن  َتِْدي  اَل  ﴿إِنََّك  تعاىل:  يقول  الغري:  عن  الفاعلّية  ونفي  اإلهلّية  الفاعلّية   .1
َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ اهلل هَيِْدي َمن َيَشاء َوُهَو َأْعَلُم بِامْلُْهَتِديَن﴾]]]، واآلية تدّل عىل أّن الرسول 
9 وإن كان يريد هداية الناس إال أّن إرادته هذه إن مل تكن يف ظّل إرادة اهلل ُسبَحاَنُه 

َوَتَعاىٰل فلن يرى فعل اهلداية هذا النور أبدًا.

2. القبول بالفاعلّية اإلهلّية وفاعلّية الغري: فقد نسب القرآن الكريم يف موضع ما 
وفاة اإلنسان إىل ملك املوت، أو غريه من املالئكة، ونسبه يف موضع آخر إىل نفسه؛ 
َيَتَوىفَّ  َل بُِكْم﴾]]]، وقال أيضًا: ﴿اهلل  امْلَْوِت الَِّذي ُوكِّ َلُك  اُكم مَّ َيَتَوفَّ حيث قال: ﴿ُقْل 
ْم  بِإِيَمِنِ ْم  َربُُّ ِدهِيْم  هَيْ اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوْا  آَمنُوْا  الَِّذيَن  ﴿إِنَّ  ا﴾]]]،  َمْوِتَ ِحنَي  اْلَنُفَس 
َقوْا َلَفَتْحنَا  تِِهُم الَْنَاُر يِف َجنَّاِت النَِّعيِم﴾]]]، ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوْا َواتَّ ِري ِمن َتْ َتْ
َيْكِسُبوَن﴾]]]،  َكاُنوْا  بَِم  َفَأَخْذَناُهم  ُبوْا  َكذَّ َوَلكِن  َوالَْرِض  َمء  السَّ َن  مِّ َبَرَكاٍت  َعَلْيِهم 
التأثريات الطولّية؛ فيكون تأثري ملك  ويمكن تفسري هذه اآليات من خالل سلسلة 
السامء  من  الربكات  نزول  يف  املؤمنني  إيامن  دور  وكذا  اإلهلّي،  التأثري  ظّل  يف  املوت 

واألرض، ودور اإليامن والعمل الصالح يف اهلداية اإلهلّية.

نسبت  فقد   : َوَجلَّ َعزَّ  له  انتساهبا  عن  والسكوت  اهلل  لغري  الفاعلّية  انتساب   .3
يف  كام   ، َوَجلَّ َعزَّ  لفاعليته  تتطرق  ومل  اهلل،  غري  إىل  الفاعلّية  القرآنّية  اآليات  بعض 
نَّاِس  انتساب فاعلّية الوسوسة إىل الشيطان؛ حيث قال تعاىل: ﴿ِمن َشِّ اْلَوْسَواِس اْلَ
* الَِّذي ُيَوْسِوُس يِف ُصُدوِر النَّاِس﴾]]] ، أو نسبة القتال واإلخزاء إىل املؤمنني؛ كام يف 

]1[ - سورة القصص: 56.

]2[ - سورة السجدة: 11.

]3[ - سورة الزمر: 42.

]4[ - سورة يونس: 9.

]5[ - سورة األعراف: 96.

]6[ - سورة الناس: 5-4.
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ِزِهْم﴾]]]، أو نسبة الفساد الظاهر  ُم اهلل بَِأْيِديُكْم َوُيْ ْبُ قوله َعزَّ اسَمُه: ﴿َقاتُِلوُهْم ُيَعذِّ
يف الرّب والبحر إىل اإلنسان؛ كام يف قوله َعزَّ ِمن َقائٍل: ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر بَِم 

َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس﴾]]].

والسؤال املركزّي املتعّلق بالعالقة بني اهلل والكون يتمحور حول كيفّية اجلمع بني 
مجيع هذه األمور املذكورة آنفًا؛ بام يعّم التدبري اإلهلي والقوانني التكوينّية.

والواب هو أّن العلل قد تكون عل أنحاء:

* أّوالً: أن تكون العلل اإلهلّية والتكوينّية والبرشّية يف عرض بعضها عّلًة حقيقّيًة 
أن  هلا  يمكن  اإلهلّية ال  العلّية  باطل؛ ألّن  االفرتاض  ما. وهذا  معلول  لتحقق  وتاّمًة 
تكون يف عرض عّلّية القوانني الطبيعّية، وأن تدير الكون بالتعاون فيام بينها؛ ألّن هذا 

يستلزم أّن اهلل َجلَّ َوَعال حمتاج يف أفعاله إىل رشيك، بل رشكاء عديدون.

نسبًة إىل بعضها عليتني  الطبيعّية  القوانني  العلّية اإلهلّية وعلّية  أن تكون  ثانيًا:   *
النور  عّلّية  يف  كام  مستقل،  بنحو  املعلول  إجياد  إمكانّية  منهام  لكّل  فيكون  بديلتني؛ 
وهذا  مستقل.  بنحو  ذلك  يف  منهام  كّل  يؤّثر  حيث  احلرارة؛  إجياد  إىل  نسبًة  واحلركة 
إلجياد  بديل  نحو  عىل  الفاعلّية  يف  مستقل  منهام  كّل  فليس  أيضًا؛  باطل  االفرتاض 
املعلول؛ ألن هذا الفرض يستلزم أن تكون الظواهر الطبيعّية غري حمتاجة إىل واجب 

الوجود؛ وهو باطل.

* ثالثًا: أن يكون دور الفاعلّية اإلهلّية يف أفعال ما سوى اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل يف طول 
الفواعل األخرى؛ وليس يف عرضها، وال بدالً منها؛ فيكون هو َعزَّ َوَجلَّ من خلق 
عىل  وحياهتا  وجودها  املوجودات  منه  تستمّد  الذي  وهو  التامة،  بإرادته  كّله  الكون 
تالشى  واحدة  للحظة  إرادته  غابت  وإذا  عليه.  وتستند  إليه،  فتحتاج  الدوام،  وجه 

]1[ - سورة التوبة: 14.

]2[ - سورة الروم: 41.
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وجودها، ومع انعدام تلك اإلرادة، فال أرض، وال سامء، وال برش، وال شجر، وال 
فعل، وال انفعال. وبالتايل: طاملا أّن العالقة بني العلة املوجدة وسائر العلل والعوامل 
عللها  إىل  الظواهر  ننسب  أن  لنا  يمكن  طولّية  عالقة  هي  أفعاهلا  صدور  يف  املؤثرة 
أو  جمموعي  نحو  عىل  ال  ولكن  سواء،  نحو  عىل  املقدسة  اإلهلّية  الذات  إىل  الطبيعّية 

بديل، بل عىل نحو طويل.

ومن هنا، نجد أّن اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل يف القرآن الكريم قد نسب األفعال إىل السامء 
نفسه،  إىل  أيضًا  نسبها  كام  األخرى،  الكائنات  وسائر  وامللك  واإلنسان  واألرض 
فكانت اهلداية هدايته عىل الرغم من وصف القرآن والرسول باهلادي، وُعّد اإلنسان 
املمكنة  املوجودات  عّلّية  أّن  هنا  للهداية والضاللة. ونضيف  املؤّدية  العوامل  كأحد 
ليس أهنا تقع يف طول العلة اإلهلّية وحسب، بل هي عّلّية إعدادّية وممّهدة، وال ُتعّد عّلًة 
حقيقّية. وإذا قيل إّن املمكنات نسبًة إىل بعضها هي علل إعدادّيًة، فهذا ال يعني أّن اهلل 
َعزَّ َوَجلَّ حمتاج يف فاعلّيته وعّلّيته إىل جمموعة من العلل اإلعدادّية؛ إذ هو الغنّي املطلق 
الذي ال سبيل للحاجة إليه، بل احلّق أّن املمكنات حمتاجة يف حتّققها إىل علل إعدادّية؛ 
كحاجة الشجر إىل املزارع بصفته عّلًة إعدادّية، وإىل اهلل َجلَّ َوَعال بصفته عّلًة حقيقّيًة.

وحصيلة ما تقّدم من البحث القرآيّن أّن الفاعلّية احلقيقّية اإلهلّية ثابتة وصحيحة 
نسبًة إىل األفعال، كام أن فاعلّية الفواعل اإلعدادّية أيضًا ثابتة وصحيحة، وأن إرادات 
ال  ذلك  دون  ومن  وطوهلا،  اإلهلّية  اإلرادة  ظّل  يف  تقع  املختارة  اإلعدادّية  الفواعل 

يتحّقق أّي فعل عىل وجه اإلطالق.

وهبذا التفسري يمكن لنا اجلمع بني طائفتني من اآليات، أو قل: اجلمع بني مبدأ 
السبببّية واالختيار واإلرادة البرشّية والثواب والعقاب من جهة، والتوحيد األفعايّل 

من جهة أخرى.
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4/6. القضاء والقدر اإللهّيان:

قضّية القضاء والقدر اإلهليان هي إحدى املعتقدات األساسّية التي تناولتها مجيع 
الرشائع الساموّية يف باب األفعال اإلهلّية، والتي واجهت موجات كبرية من الضبابّية 
وسوء الفهم. وقد تعّرض هذا البحث يف العهود األوىل من تاريخ اإلسالم إىل سيل 
عارم من الشبهات، مّهدت الطريق الشتداد عود النزعة اجلربّية، وتبلور فرق منحرفة 
الذين  الساسة  بعض  حركة  تسهيل  يف  وسامهت  ملعتقداهتا،  أصاًل  اجلرب  من  اختذت 
عن  مغلوطة  تفسريات  تقديم  خالل  من  الدنيئة  مآرهبم  لبلوغ  املطّية  هذه  امتطوا 

القضاء والقدر، فتمّكنوا بذلك من اللعب بُحرّية يف مرسح السياسة واحلكومة. 

ويف اجلهة املقابلة نفضت طائفة أخرى آمنت باختيار اإلنسان وحّرّية إرادته اليد 
كّلّيًا عن اإليامن بالقضاء والقدر، أو آثرت سلوك سبيل التأويل الباطل فيهام.

هلام،  الصحيح  التفسري  وتبيان  والقدر،  القضاء  أبحاث  خضّم  يف  الولوج  وقبل 
نلفت االنتباه فيام يل إىل اآليات القرآنّية الكريمة يف هذا الصدد.

1/4/6. أضواء عىل القدر اإللهّي:

تطّرقت آيات قرآنّية كثرية إىل القدر اإلهلي؛ ومنها قوله َعزَّ اسَمُه:

َرُه َتْقِديًرا﴾]]]. ٍء َفَقدَّ 1. التقدير العاّم للمخلوقات: ﴿َوَخَلَق ُكلَّ َشْ

ا َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيِم﴾]]]. ِري ملُِْسَتَقرٍّ لََّ ْمُس َتْ 2. تقدير الشمس: ﴿َوالشَّ

ْرَناُه َمنَاِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم﴾]]]. 3. تقدير القمر: ﴿َواْلَقَمَر َقدَّ

]1[ - سورة الفرقان: 2.

]2[ - سورة يس: 38.

]3[ - سورة يس: 39.
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َمء َماء بَِقَدٍر﴾]]]. 4. تقدير املطر: ﴿َوَأنَزْلنَا ِمَن السَّ

ائِلنَِي﴾]]]. اٍم َسَواء لِّلسَّ ا يِف َأْرَبَعِة َأيَّ َر فِيَها َأْقَواَتَ 5. تقدير األرض: ﴿َوَقدَّ

َا مَلَِن اْلَغابِِريَن﴾]]]. ْرَنا إِنَّ 6. تقدير اهلالك: ﴿..إاِلَّ اْمَرَأَتُه َقدَّ

الفالسفة  به  أدىل  وما  الرشيفة  واألحاديث  القرآنّية  اآليات  من  وباالستفادة 
واملتكّلمون يف هذا الصدد، يمكن اإلشارة إىل النقاط التالية:

* أّوالً: التقدير يعني إجياد حتديٍد أو َقَدر يف يشء.

* ثانيًا: ُتظهر اآلية األوىل أن التقدير يشمل كّل يشء؛ وإن أشارت آيات أخرى 
التقدير  إىل شمول  أيضًا  األخرية  اآلية  أملحت  وقد  اإلهلّي.  التقدير  مصاديق  لبعض 

اإلهلي لألفعال االختيارّية عند اإلنسان.

* ثالثًا: ينقسم التقدير اإلهلي إىل علمّي وعينّي؛ أّما التقدير العلمّي فيعني أّن اهلل 
َعزَّ َوَجلَّ يعلم بتحقق كل يشء يف الزمان واملكان الذي يتحقق فيه، وبالكيفّية التي 
يتعّدى  وال  اإلهلي،  العلم  إىل  النهاية  يف  يؤول  التقدير  من  املعنى  وهذا  عليها،  يكن 
العينّي  التقدير  وأما  للممكنات.  الناقصة  بالعلل  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  اهلل  علم  مضمونه 
اخلارجّي فإّنه يعني أن يّتسم كّل يشء يف الواقع املوضوعّي بقدر وحدود معّينة؛ بام 
يعني حتّققه ضمن دائرة خاصة ويف ظروف معينة، وليس القدر العينّي اخلارجّي يشء 

أكثر من وجود العلل الناقصة يف اخلارج.

* رابعًا: هل تقدير املوجودات يستلزم جربها؟ من الواضح أّن التقدير العلمّي 
ال يتعارض مع اختيار املوجودات املختارة؛ ألّن معنى التقدير العلمي ـ كام تبني ـ هو 

]1[ - سورة املؤمنون: 18.

]2[ - سورة فصلت: 10.

]3[ - سورة الحجر: 60.
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علم اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل باالختيار الذي سوف ُيقِدم عليه املوجود املختار، فيكون عاملًا 
بام سوف يفعله أو ما سوف يرتكه بحكم اختياره. وكذا ال يستلزم التقدير اخلارجي 
العيني ذلك اجلرب املشار إليه؛ ألّن معنى التقدير اخلارجّيـ  كام تقّدمـ  هو تأّطر كّل يشء 
بحدود وقيود ومقادير ترتبط به، وهذا املعنى ال يمكن له أن ينفي وجود االختيار عن 
املوجودات املختارة؛ ألّن االختيار صفة تتحقق يف املوجود املختار، وهي نفسها تتأّطر 
بحدود وظروف معّينة؛ فعىل سبيل املثال: إذا قّرر املوجود املختار أن يميش فإّن حتّقق 
هذا القصد يتطّلب سالمة أعضائه وجوارحه والعديد من العوامل الداخلّية واخلارجّية 
األخرى. وبتعبري آخر: يرهتن حتقق كّل معلول بمجموعة من الظروف والعلل الناقصة، 
ومن دون اجتامع مجيع أفراد العلة، وحتقق العلة التامة فلن يتحقق ذلك املعلول، وما من 

شّك يف أن االختيار وإرادة الفاعل هي إحدى أجزاء العلة يف األفعال االختيارّية.

2/4/6. أضواء عىل القضاء اإللهّي:

تطّرقت آيات قرآنّية عديدة إىل القضاء اإلهلي؛ نذكر منها ما يل:

َم َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكوُن﴾]]]. ﴿َوإَِذا َقَض َأْمرًا َفإِنَّ

َعَلْيَها  َقَض  الَّتِي  َفُيْمِسُك  َمنَاِمَها  يِف  َتُْت  َلْ  َوالَّتِي  ا  َمْوِتَ ِحنَي  اْلَنُفَس  َيَتَوىفَّ  ﴿اهلل 
ى﴾]]]. امْلَْوَت َوُيْرِسُل اْلُْخَرى إَِل َأَجٍل ُمَسمًّ

﴿َوَلكِن لَِّيْقِضَ اهلل َأْمرًا َكاَن َمْفُعوالً﴾]]].

اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا﴾]]]. ﴿َوَقَض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِيَّ

]1[ - سورة البقرة: 117. 

]2[ - سورة الزمر: 42. 

]3[ - سورة األنفال: 42. 

]4[ - سورة اإلرساء: 23. 
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ِمْن  ُة  رَيَ اْلِ ُم  َلُ َيُكوَن  َأن  َأْمًرا  َوَرُسوُلُه  اهلل  َقَض  إَِذا  ُمْؤِمنٍَة  َواَل  ملُِْؤِمٍن  َكاَن  ﴿َوَما 
بِينًا﴾]]]. َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اهلل َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل مُّ

.[[[﴾ قِّ ﴿َواهلل َيْقِض بِاحْلَ

﴿َوِغيَض امْلَاء َوُقِضَ الَْمُر﴾]]].

﴿َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَض َعَلْيِه﴾]]].

﴿َواَل َتْعَجْل بِاْلُقْرآِن ِمن َقْبِل َأن ُيْقَض إَِلْيَك َوْحُيُه﴾]]].

به  أدىل  وما  رشيفة،  أحاديث  من  ورد  وما  الكريامت،  اآليات  هذه  إىل  وبالنظر 
القضاء اإلهلي  لنا يف موضوع  املمكن  واملتكلمون يف هذا اخلصوص، من  الفالسفة 

استخالص ما يل:

1. حقيقة القضاء اإلهلّي: القضاء اإلهلي ـ كام هو حال القدر اإلهلي ـ شامل لكّل 
األحداث، وحميط بكل املوجودات؛ بام فيها األمور االختيارّية. وقد استخدمت مفردة 
»القضاء« يف اآليات الكريمة املشار إليها آنفًا يف معان خمتلفة؛ هي: )أ(: القضاء بمعنى 
َم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد  َم َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكوُن﴾]]]، ﴿إِنَّ اإلرادة اإلهلّية؛ مثل: ﴿َوإَِذا َقَض َأْمرًا َفإِنَّ
َأالَّ  َربَُّك  ﴿َوَقَض  مثل:  الترشيعّي؛  احلكم  )ب(:  َفَيُكوُن﴾]]]؛  ُكْن  َلُه  َيُقوَل  َأْن  َشْيًئا 
املتخاصمني؛  مثل: ﴿َواهلل  إِْحَساًنا﴾]]]؛ )ج(: احلكم بني  َوبِاْلَوالَِدْيِن  اُه  إِيَّ إاِلَّ  َتْعُبُدوْا 

]1[ - سورة األحزاب: 36. 

]2[ - سورة غافر: 20. 

]3[ - سورة هود: 44. 

]4[ - سورة القصص: 15. 

]5[ - سورة طه: 114. 

]6[ - سورة البقرة: 117. 

]7[ - سورة يس: 82. 

]8[ - سورة البقرة: 117. 
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﴾]]]؛ )د(: بمعنى اإلمتام واالنتهاء؛  كام يف أغلب اآليات األخرى. قِّ َيْقِض بِاحْلَ

2. أنواع القضاء اإلهلّي: ينقسم القضاء اإلهلي إىل علمّي وعينّي؛ أّما القضاء العلمّي 
فهو العلم اإلهلي بالعلة التامة لتحقق املوجودات، أّما القضاء العيني منه فهو التحقق 
احلتمّي لألشياء، فالقضاء إذن يعني: إمتام العمل، وهو ال يتناىف مع األفعال االختيارّية؛ 
ألن إمتام األفعال بيد اهلل َعزَّ َوَجلَّ أي أّن مجيع األفعال يف قبضته، وكام مّر معنا يف بحث 
، وليس ألّي  التوحيد األفعايّل فإّن فاعلّية سائر املوجودات تقع يف طول فاعليته َعزَّ َوَجلَّ
منها االستقاللّية يف وجوده وأفعاله بنحو مطلق؛ وعليه: فإّن كّل يشء يف يده. وهذا 
التفسري ال يعني بأّي حال من األحوال سلب اختيار اإلنسان ، أو سلب إرادته. ويف 
املعلول جيب أن يتحقق بالرضورة، وال يأيت  فإّن  التامة،  العلة  إذا حتّققت  تعبري آخر: 
زمن إمتام املعلول ورضورة وجوده إال حني توجد علته التامة، وإّن آخر جزء من أجزاء 
العلة التامة يف األفعال االختيارّية هو إرادة املوجود املختار واختياره، لكن وفقًا ملضمون 
التوحيد األفعايل فإن مجيع املوجودات هي عني الربط إىل اهلل، وال استقالل هلا من عند 

أنفسها، فيكون القضاء وإمتام األمر بيده ويف قبضته َجلَّ َوَعال.

3/4/6. القضاء والقدر اإللهّيان واالختيار البرشّي:

إىل  والعينيني  العلميني  اإلهليني  والقدر  القضاء  بحث  يف  الرؤية  اّتضاح  يؤّدي 
معرض  يف  البيت:  أهل  أئّمة  قّدم  وقد  واالختيار.  اجلرب  مشكلة  يف  اتضاحها 
عىل  رّدًا  وكذا  اإلنسان،  عن  االختيار  سلب  إىل  املفيض  اجلربّي  للفكر  مواجهتهم 
الفكر التفوييّض املفيض إىل سلب االختيار عن اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل أطروحة »اَل َجرْبَ َواَل 
َتْفِويَض؛ َوَلِكْن َأْمٌر َبنْيَ َأْمَرْين «]]]، وبّينوا لنا أّن أفعال اإلنسان ترتبط باإلرادة اإلهلّية 
من جانٍب وباإلرادة البرشّية من جانب آخر، لكّن إرادة اإلنسان تقع يف طول اإلرادة 

]1[ - سورة غافر: 20. 

]2[ - مقطع من حديث مروّي عن اإلمام الصادق . الحظ: الكايف، الكليني، ج1، ص 160. ]م[ 
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بأفعاله  اإلنسان  يقوم  أن  أراد  َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  اهلل  أّن  بمعنى  عرضها؛  يف  ال  اإلهلّية؛ 
بإرادة هذا اإلنسان. 

وبناًء عىل ما تقّدم، ال يعني القضاء وال القدر سلب اختيار اإلنسان، بل القضاء 
من  جزء  كّل  نسبة   يعني:  والقدر  واملعلوالت،  األفعال  يف  التامة  العلة  نسبة  يعني: 
أجزاء العلة التامة باملعلول؛ ألّن حتقق العلة التامة يفيض إىل حتمّية املعلول، ومع حتقق 
كل جزء منها يتقّدر املعلول بقدر معنّي، وإّن أحد أهّم أجزاء العلة التامة يف األفعال 

االختيارّية البرشّية هو اجلزء األخري منها؛ وهو إرادة اإلنسان.

4/4/6. املوقع العلمّي لقضّية الجرب واالختيار:

البحث بخصوص اجلرب واالختيار بحث ينتمي لعلم معرفة اإلنسان، وجيب أن 
ُيتدارس بتفاصيله وحيثّياته يف علم مستقل عنوانه: »علم معرفة اإلنسان اإلسالمّي«، 
من  أحدثته  وما  اإلهلّية،  الفعلّية  الصفات  ببحث  القضّية  هذه  ارتباط  إىل  نظرًا  لكن 

شبهة، فهو ُيتناول هنا يف علم الكالم اإلسالمّي.

لقد درست خمتلف املدارس البرشّية موضوع اجلرب واالختيار يف اإلنسان، وقّدمت 
القوانني  عليه  هتيمن  موجودًا  اإلنسان  عّدت  وقد  الشأن،  هبذا  وتفسرياهتا  نظرّياهتا 
الطبيعّية واالجتامعّية، ونسبوا إليه أيضًا خضوعه جلرب طبيعّي واجتامعّي؛ حّتى آمنوا 
بسنن ثابتة وأبدّية يف الطبيعة واملجتمع تسيطر عىل أفعال البرش. وقد زعموا أن العلوم 
وما  املهيمنة،  القوانني  هذه  عن  الكشف  واجب  عاتقها  عىل  أخذت  قد  االجتامعّية 
بعيدًا  وحتليلها،  ووصفها،  مالحظتها،  ثّم  حياهلا،  األفعال  بردود  والتنّبؤ  هبا،  يرتبط 

عن تقديم اإلرشادات والتوجيهات لبني البرش]]].

إرادة  عىل  واالجتامعّية  الطبيعّية  للقوانني  املطلقة  اهليمنة  يرفض  اإلسالم  إّن 

]1[ - الحظ: تاريخ املذاهب االقتصاديّة، شارل جيد وشارل جيست، ج 2، ص 48، و76 ]النسخة املرتجمة للفارسية[؛ 

أسس االقتصاد اإلسالميّة، منشورات سمت، ص 102-101. 
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اإلنسان؛ ألّن هذا الزعم يستلزم القول باجلرب، وينفي حكمة نزول الكتب الساموّية 
وإرسال الرسل وإنذار الناس من الزيغ عن احلق يف أعامهلم، وينسف معنى الثواب 
أحداث  يف  الفردّية  اإلرادة  دور  عىل  الكريم  القرآن  أّكد  وقد  األخرويني.  والعقاب 

املجتمع، وتطّوراته، رغم اعرتافه بأثر العوامل االجتامعّية. يقول تعاىل:

وْا َما بَِأْنُفِسِهْم﴾]]]. ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ﴿إِنَّ اهلل الَ ُيَغريِّ

وإّن وجود التّيارات السياسّية واالجتامعّية واالقتصادّية التي تنشأ منها تطّورات 
عىل  اإلنسان  ومقدرة  البرشّية،  اإلرادة  هيمنة  عىل  دليل  خري  هلو  مهّمة  اجتامعّية 
اإلمساك بزمام القرار. ويشري القرآن الكريم أيضًا إىل تأثر الفرد من التّيارات املهيمنة 

عىل املجتمع بقوله:

ْهَتُدوَن﴾]]]. ا َعَل آَثاِرِهم مُّ ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَل ُأمَّ ﴿َبْل َقاُلوا إِنَّ

ومن اجلدير باإلشارة هنا أّن هذا التأّثر نفسه قد نتج عن إرادة اإلنسان وقراراته؛ 
ال أّن جربًا اجتامعّيًا قد اعرتى إرادة اإلنسان، وتسّبب يف نقضها! 

أّن  إرادة االختيار، حّتى  يمتلك  أنه  نفسه  اإلنسان يف وجدانه وقرارة  وبالتايل: جيد 
األشعرّي املتاميل إىل القول باجلرب إىل حّد ما قد اعرتف بوجود هذا الشعور الداّل عىل إرادة 
اإلنسان وقدرته عىل االختيار]]]. وال مراء يف أّن اإلنسان حمدود ومؤّطر يف حدود تفرضها 

عليه طبائعه اجلسمّية والروحّية والوراثّية، وكذا اجلغرافّية واالجتامعّية والسياسّية.

5/4/6. الخلفّية التاريخّية للقول بالجرب:

يمكن العثور عىل خيوط تارخيّية للجرب، تقودنا إىل عهد املرشكني وعبدة األصنام 
يف احلجاز؛ إذ ينقل لنا القرآن الكريم ما نّصه:

]1[ - سورة الرعد: 11. 

]2[ - سورة الزخرف: 22. 

]3[ - الحظ: اللمع، أبو الحسن األشعرّي، ص 41. 
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ْكنَا َوالَ آَباُؤَنا﴾]]]. ُكوْا َلْو َشاء اهلل َما َأْشَ ﴿َسَيُقوُل الَِّذيَن َأْشَ

القول باجلرب بني املسلمني  التارخيّية إىل رواج سلعة  دّلتنا األخبار والتقارير  وقد 
بعد التحاق الرسول األكرم 9 بالرفيق األعىل]]]، حّتى بلغ ذروته عىل عهد بني أمّية، 
وقد نقل القايض عبداجلبار املعتزيل عن شيخه اجلبائّي أّن أّول من نرش عقيدة اجلرب 
هو معاوية بن أيب سفيان. وقد تصّدى لذلك من أجل تربير أفاعيله الباطلة، وإسباغ 

املرشوعّية عليها]]].

ويف املقابل، متّخض املعتقد اجلربّي هذا عن بروز نظرّية التفويض التي أّكدت عىل 
حّرّية اإلنسان، وأنكرت القضاء والقدر اإلهليني، وهيمنة اهلل َعزَّ َوَجلَّ عىل أفعال البرش. 

أّما القائلون باجلرب فقد تنّوعت اجتاهاهتم إىل تّيارين:

1. اجلربّية اخلالصة: وهم من رفضوا اختيار اإلنسان بقول مطلق؛ مثل: اجلهمّية، 
وهم أتباع جهم بن صفوان.

عىل  مقدرته  لإلنسان  نسبوا  الذين  األشاعرة  ويمّثلهم  املتوّسطة:  اجلربّية   .2
االختيار بنحو ال تأثري فيه]]]. وقد ذهب مؤسس هذا املذهب إىل أّن اهلل َعزَّ َوَجلَّ عند 
خلقه الفعل يف اإلنسان يوجد فيه قدرًة حادثًة، وقد أسموا التقارن بني خلق الفعل 

والقدرة احلادثة يف اإلنسان ب »الكسب«]]].

رًا لألوامر والنواهي والتكاليف  وهنا نقول: إّن اإليامن باجلرب ال ُييقي وجهًا أو مربِّ
اإلهلّية، وال يرتك معنًى للثواب والعقاب األخرويني، كام أّن اإليامن بالتفويض ُيسفر 

]1[ - سورة األنعام: 148. 

]2[ - انظر: تاريخ املذاهب اإلسالميّة، أبو زهرة، ص 96-95. 

]3[ - راجع: املغني يف أبواب التوحيد والعدل، القايض عبدالجبار، ج8، ص 4. 

]4[ - الحظ: امللل والنحل، الشهرستايّن، ج1، ص 85. 

]5[ - راجع: اللمع، مصدر سابق، ص 42. 
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عن تضييق دائرة اإلرادة والقدرة اإلهلّية، وُيفيض إىل إثبات الضعف والعجز هلل َجلَّ 
َوَعال.

أما تّيار التفويض فينقسم إىل شعبتني:

املزدكّية]]]،  مثل:  وأديان؛  فرق  عند  نجده  ما  وهو  الترشيعّي:  التفويض   .1
تكليف  أمر  إيكال  يرون  الُغالة؛ حيث  وامُلسلمّية]]]، وفرق أخرى من   ،[[[ واخلُرمّية 

اإلنسان وأعامله إىل نفسه.

فّوض  قد  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  اهلل  أّن  يعني  وهو  األفعال:  يف  التكوينّي  التفويض   .2
عىل  قادرًا  بعدئٍذ  يعد  ومل  جانبًا،  هو  وتنّحى  األفعال،  ببعض  القيام  قدرة  اإلنسان 
معبد  )ومنهم:  والقدرّية  املرجئة،  إليه  ذهبت  كام  وأفعاله.  اإلنسان  بزمام  اإلمساك 

اجلهنّي، وغيالن الدمشقّي(، وبعض املعتزلة.

باجلرب  املعروفتني  النظرّيتني  هاتني  لدحض   : البيت  أهل  أئّمة  انربى  وقد 
والتفويض، وأطلقوا أطروحتهم التي اشتهرت بعبارة: »اَل َجرْبَ َواَل َتْفِويَض؛ َوَلِكْن 
عىل  أفاض  قد  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل  فإّن  الرؤية  هذه  من  أساس  وعىل  َأْمَرْين «]]].  َبنْيَ  َأْمٌر 
اإلنسان قدرة القيام بأفعاله، غري أنه بقي مالكًا هلذه القدرة، وانضوت إرادة اإلنسان 

ألفعاله حتت إرادة اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل يف عالقة طولّية مّرت اإلشارة إليها مسبقًا. 

]1[ - امَلزَْدكيّة: ديٌن ثََنوّي منبثق من املانويّة، مؤسُسُه الزعيم الدينّي الفاريس َمزَْدك  بن موبذان. وقد نُسب إليه أنه 

أحّل النساء، وأباح األموال، وجعل الناس رشكة فيه؛ كاشرتاكهم يف املاء والنار والكأل. ]م[

]2[ - الُخرَِّميّة  ـ أو الُخرَّْمدينيّة ـ : طائفة دينيّة فارسيّة ظهرت يف أقاليم عّدة رشقّي العراق )مركز الخالفة العبّاسية(، 

رة، واملبيّضة، والبابكيّة واملازياريّة. ]م[ ويف أوقات مختلفة يف العرص العبايّس، حملت أسامء متنوعة؛ منها: املُحمَّ

]3[ - امُلسلِِميَّة ـ أو األبُوُمسلِِميَّة ـ : هم أصحاب أيب مسلم  عبد الرحمن الخراسايّن، ويُنقل عنهم أنهم قالوا بإمامته 

بعد قتله، واّدعوا أنه حّي مل ميت، ومل يُقتل. ]م[

]4[ - الكايف، الكليني، ج1، ص 160. 
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6/4/6. الهداية واإلضالل اإللهّيان واالختيار البرشّي:

يقول تعاىل يف سورة الرعد:

ِه ُقْل إِنَّ اهلل ُيِضلُّ َمن َيَشاء َوهَيِْدي  بِّ ن رَّ ﴿َوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْوالَ ُأنِزَل َعَلْيِه آَيٌة مِّ
إَِلْيِه َمْن َأَناَب﴾]]].

يّتضح لنا ممّا تقّدم من أبحاث أّن هذه اآلية الكريمة ال تدّل عىل اجلرب كام قد يتصّور 
البعض؛ لألسباب التالية:

ا  َوإِمَّ َشاكًِرا  ا  إِمَّ بِيَل  السَّ َهَدْينَاُه  ا  ﴿إِنَّ أخرى:  آية  يف  قال  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل  أّن   .1
َكُفوًرا﴾]]].

2. ما دامت مجيع األسباب والعوامل واملعّدات ختضع لألمر اإلهلّي، فال ضري يف 
إسناد اهلداية واإلضالل إليه َجلَّ َوَعال.

3. ال يتناىف استناد اهلداية واإلضالل إليه مع الدور الذي تلعبه إرادة اإلنسان يف 
اهلداية. لقد أراد اهلل َعزَّ َوَجلَّ أن تشمل هدايته أو يغّطي إضالله اإلنساَن جّراء أعامله 

االختيارّية.

وجتدر اإلشارة هنا إىل انقسام اهلداية اإلهلّية إىل أقسام ثالثة؛ هي:

* أّوالً: اهلداية التكوينّية األوىل: وهي التكامل الطبيعي الذي قّدرته املشيئة اإلهلّية 
لإلنسان جساًم وروحًا.

إليصال  املعّدة  اإلهلّية  والنواهي  األوامر  تلك  وهي  الترشيعّية:  اهلداية  ثانيًا:   *
اإلنسان إىل تكامله االختياري.

]1[ - سورة الرعد: 27. 

]2[ - سورة اإلنسان: 3. 
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باهلداية  تنّعمه  بعد  اإلنسان  التي تشمل  الثانوّية: وهي  التكوينّية  اهلداية  ثالثًا:   *
الترشيعّية.

بإرادة  رهني  األوىل(  التكوينّية  )اهلداية  اهلداية  أقسام  بعض  أّن  يظهر  هذا  ومن 
اإلنسان، والبعض منها )اهلداية الترشيعّية( متوّقف عىل إرادة اإلنسان بنحو مبارش، 
أما البعض اآلخر )اهلداية التكوينّية الثانوّية( فهو مرتبط بإرادة اإلنسان أيضًا، لكن 

بنحو غري مبارش]]].

7/4/6. أنواع الفعل البرشّي:

تنقسم األفعال البرشّية إىل ثالثة أنواع:

1. ما ُينسب إىل اإلنسان من األفعال؛ ومثاله: احلياة البرشّية. وهذه النسبة جارية 
َوَتَعاىٰل بنحو حرصّي، وال دخل  َتَباَرَك  إرادة اهلل  أّن حياة اإلنسان متوّقفة عىل  رغم 
اهلل  حلكمة  وفقًا  اإلهلّية  اإلرادة  تتعّلق  اإلنسان  يولد  أن  فقبل  فيها؛  اإلنسان  إلرادة 
ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل وقدرته بإجياد هذا اإلنسان، فتحدث والدته. وعليه: ال معنى لقول 

من ينفي إرادته للقدوم إىل هذا العامل، ودخوله عامل الوجود .

2. األفعال التي تتحّقق بإرادة اإلنسان، والتي تشّكل تلك اإلرادة اجلزء األخري 
من العّلة التاّمة لوجودها؛ بمعنى أّن اإلنسان بمجّرد أن تتعّلق إرادته بامليش أو األكل 

مثاًل، حيدث ذلك امليش أو األكل يف اخلارج.

3. األفعال التي تتدّخل اإلرادة البرشّية يف حتّققها، لكن ال عىل نحو اجلزء األخري 
من العلة؛ وهلذا فقد تتعّلق إرادة اإلنسان بفعل ما، ثّم ال يتحّقق. ومثاله: كام لو أراد 
اإلنسان املوت باالنتحار؛ فهو الحيصل بمجّرد اإلرادة، بل لعّله ال حيصل أيضًا حّتى 
مع إقادمه عىل االنتحار عملّيًا، من دن الفصل بني اإلرادة والفعل؛ كام لو تناول ساّمً 

]1[ - راجع: الهداية والضالل يف القرآن الكريم، الجوادّي اآلميّل. 
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قاتاًل مثاًل. والسبب يف ذلك أن اإلرادة اإلهلّية هي اجلزء األخري من عّلة املوت. وننّوه 
هنا أيضًا إىل اللبس الذي قد يقع يف قول بعضهم: »إّن فالنًا أراد أكل الطعام، لكنّه مل 
يأكل«؛ ففي هذا املثال مل ُتستخدم اإلرادة بمعناها احلقيقّي، بل املقصود هبا: اشتياقه 

أو متايله، وال حميص عن حتّقق الفعل بعد حتّقق اإلرادة .

8/4/6. قضّية البداء اإللهّي:

يمّثل البحث عن »البداء« ـ الذي يؤمن به علامء اإلمامّية، وُينكره أهل السنّة ـ بل 
يستنكرونه عىل الشيعة ـ أحد األبحاث املنشعبة عن القضاء والقدر اإلهليني. 

و»البداء« يف اللغة]]] قد ُيستخدم يف معنيني؛ مها:

1. الظهور بعد اخلفاء]]]. 

2. نشأة الرأي اجلديد، أو: االنتقال من عزيمة إىل عزيمة]]].

؛  وما من شّك يف عدم جواز إسناد أّي من هذين املعنيني للبداء إىل اهلل َعزَّ َوَجلَّ
مجيع  منعه  وقد  الكفر،  من  رضب  فهو  وبالتايل:  للحوادث،  حماّل  ليست  ذاته  ألّن 
فال  الوجود،  بواجب  يليق  وال  املمكنات،  صفات  من  صفة  ألّنه  اإلمامّية؛  علامء 
يمكن القول بأنه َعزَّ َوَجلَّ قد ظهر له يشء بعد أن خفي عنه، فأّدى إىل تراجعه عاّم 

اً، وبداًء، وبداً ـ األخرية عن  ]1[ - »البداء« يف اللغة: مصدر »بََدا«؛ يقول ابن منظور: »بََدا اليشُء يَبُدو بَْدَواً، وبُُدوَّ

سيبويه ـ : ظهر، وأبديته أنا: أظهرته«. لسان العرب، ج 14، ص 65، وانظر: القاموس، ص1629. ]م[

]2[ - يقول ابن فارس: »هو ظهور اليشء؛ يقال: بدا اليشء يبدو، إذا ظهر فهو باد«.  معجم مقاييس اللغة ، ج 1، 

ص212. ومثاله قولك: بدا سور املدينة؛ أي: ظهر. ومنه قوله تعاىل: ﴿َوإِن تُبُْدواْ َما يِف أَنُفِسُكْم أَْو تُْخُفوُه يَُحاِسبُْكم 

ِبِه اللُه﴾ سورة البقرة: 284. ]م[

]3[ - يقول ابن فارس: »تقول: بدا يل يف هذا األمر بداًء؛ أي تغري رأي عام كان عليه« معجم مقاييس اللغة ، ج 1، 

ص212. ويقول ابن منظور: »البداء: استصواب يشء ُعلَِم بعد أن مل يعلم«، ويورد أيضاً: »قال الفرّاء: بدا يل بداًء؛ 

أي: ظهر يل رأي آخر« لسان العرب، ج 14، ص 66.  ويقول الشيخ املفيد: »إّن لفظ البداء أطلق يف أصل اللغة عىل 

تعّقب الرأي واالنتقال من عزمية إىل عزمية«. تصحيح اعتقادات اإلماميّة، املفيد، فصل يف معنى البداء، ص 67. ومنه 

ن بَْعِد َما َرأَُواْ اآليَاِت لَيَْسُجُننَُّه َحتَّى ِحنٍي﴾ سورة يوسف: 35. ]م[  قوله تعاىل: ﴿ثُمَّ بََدا لَُهم مِّ
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كان قد عزم عىل فعله]]]، أو أن ُيقال مثاًل: إنه نشأ له رأي جديد رصفه عاّم كان قد 
قّدره مسبقًا!

بذلك  رّصح  وقد  تقّدم،  ما  اإلمامّية  معتقد  يف  البداء  يعني  ال  ذلك،  عىل  وبناًء 
وتفسري  األصول«]]]،  »عّدة  يف  )460ه(  الطويّس   الشيخ  مثل:  الشيعة؛  علامء  كبار 
الشيخ  العاّلمة  أوضح  وقد  »الذريعة«]]].  يف  )436ه(  املرتىض]]]  السّيد  »التبيان«، 

مكارم الشريازّي )مواليد 1345ه( حيثّيات قضّية البداء يف معتقد اإلمامّية بقوله:

﴿َيْمُحو  تعاىل:  قال  حيث  الرعد؛  سورة  من   39 اآلية  يف  البحث  هذا  ُبنّي  لقد 
الكبري  تفسريه  يف  الرازّي]]]  ]الفخر[  يقول  اْلكَِتاِب﴾.  ُأمُّ  َوِعنَدُه  َوُيْثبُِت  َيَشاء  َما  اهلل 
أن  البداء جائز عىل اهلل تعاىل، وهو  الرافضة:  : »قالت  ـ  البحث  يف ذيل اآلية ـ حمّل 
يعتقد شيئًا، ثّم يظهر له أّن األمر بخالف ما اعتقده، ومتّسكوا فيه بقوله: ﴿َيْمُحو اهلل 
َوُيْثبُِت﴾«، ثّم يضيف الرازي: »إّن هذا باطل؛ ألّن علم اهلل من لوازم ذاته  َيَشاء  َما 

املخصوصة، وما كان كذلك كان دخول التغرّي والتبّدل فيه باطاًل«]]]. 

]1[ - ويقول الشيخ املفيد: »إّن لفظ البداء أطلق يف أصل اللغة عىل تعّقب الرأي واالنتقال من عزمية إىل عزمية«. 

تصحيح اعتقادات اإلماميّة، املفيد، فصل يف معنى البداء، ص 67. ]م[

]2[ - يقول الشيخ الطويّس: »إذا أضيفت هذه اللفظة ]أي: البداء[ إىل الله تعاىل: فمنه ما يجوز إطالقه عليه، ومنه 

ما ال يجوز؛ فأّما ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه... ]وأّما ما ال يجوز من ذلك فهو:[ حصول العلم بعد أن 

مل يكن«.  عّدة األصول، الطويّس، ج 2، الباب 7، ف1، ص 495. ]م[

]3[ - يقول السيّد املرتىض: »البداء يف لغة العرب هو الظهور من قوله: بدا اليشء: إذا ظهر وبان، واملتكلّمون تعرّفوا 

فيام بينهم أن يسّموا ما يقتيض هذا البداء باسمه، فقالوا: إذا أمر الله تعاىل باليشء يف وقت مخصوص عىل وجه 

معنّي ومكلّف واحد، ثّم نهى عنه، فهو بداء، والبداء عىل ما حّددناه ال يجوز عىل الله تعاىل ألنّه علم بنفسه، وال 

يجوز له أن يتجّدد كونه عاملاً ، وال أن يظهر له من املعلومات ما مل يكن ظاهراً. «. رسائل الرشيف املرتىض، مسألة5، 

ص 117، املسألة الرازيّة. ]م[

]4[ - راجع ما ذكره الشيخ أبوالحسن الشعرايّن تعليقاً عىل رشح الكايف للمال صالح املازندرايّن.

]5[ - وللتوضيح نضيف: ليس الرازّي فريداً يف التقّول يف هذا املجال، بل سبقه البلخّي يف هذه النسبة، راجع: التبيان، 

الطويّس، ج 1، ص 13، ونقله أيضاً الشيخ األشعرّي، راجع: مقاالت اإلسالميّني ، ص 107. الحظ: أضواء عىل عقائد 

الشيعة اإلمامية، السبحايّن، ص 431 . ]م[

]6[ - تفسري الرازّي، ج 4، ص 216 ، تفسري اآلية 39 من سورة الرعد. ]م[



177األفعال اإللهّية

أن  إىل  أّدت  البداء  مسألة  يف  الشيعة  بعقيدة  املعرفة  عدم  أّن  حّقًا  له  يؤسف  وممّا 
ينسب كثريون هتاًم غري صحيحة إىل الشيعة اإلمامّية. 

ولتوضيح ذلك نقول: »البداء« يف اللغة بمعنى الظهور والوضوح الكامل، وله 
معنًى آخر هو الندم، ألّن الشخص النادم قد ظهرت له ـ حتاًم ـ أمور جديدة.

ألي  يمكن  وال  مستحيل،  تعاىل  اهلل  إىل  بالنسبة  األخري  املعنى  هذا  إّن  شّك،  ال 
عاقل وعارف أن حيتمل أّن هناك ُامورًا خافية عىل اهلل ثّم تظهر له بمرور األّيام، فهذا 
القول هو الكفر بعينه، والزمه نسبة اجلهل وعدم املعرفة إىل ذاته املقّدسة، وأّن ذاته 

حماّل للتغيري واحلوادث.

وحاشا للشيعة اإلمامّية أن حيتملوا ذلك بالنسبة لذات اهلل املقّدسة! إّن ما يعتقده 
الشيعة من معنى البداء ويرّصون عليه، هو طبقًا ملا جاء يف روايات أهل البيت :: 

»ما عرف اهلل حّق معرفته من مل يعرفه بالبداء«.

كثريًا ما يكونـ  وطبقًا لظواهر العلل واألسبابـ  أن نشعر أّن حادثة ما سوف تقع 
أو أّن وقوع مثل هذه احلادثة قد أخرب عنه النّبي، يف الوقت الذي نرى أّن هذه احلادثة 
نراه بحسب  كنّا  الذي  أّن  يعني  »البداء« قد حصل، وهذا  إّن  فنقول حينها:  تقع،  مل 

الظاهر سوف يقع واعتقدنا حتّققه بشكل قاطع قد ظهر خالفه.

واألصل يف هذا املعنى هو ما قلناه يف بحثنا السابق، وهو أّن معرفتنا مّرًة تكون 
فقط بالعلل الناقصة، وال نرى الرشوط واملوانع ونقيض طبقًا لذلك، ولكن بعد أن 
نواجه فقدان الرشط أو وجود املانع ويتحّقق خالف ما كنّا نتوّقعه سوف ننتبه إىل هذه 
املسائل، وكذلك قد يعلم النّبي أو اإلمام بُامور مكتوبة يف لوح املحو واإلثبات القابل 

للتغيري طبعًا، فقد ال تتحّقق أحيانًا ملواجهتها باملوانع وفقدان الرشوط.

ولكي تّتضح هذه احلقيقة البّد من مقايسة بني »النسخ« و»البداء«: نحن نعلم أّن 
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النسخ جائز عند مجيع املسلمني، يعني من املمكن أن ينزل حكم يف الرشيعة فيتصّور 
الناس أّن هذا احلكم دائمي، لكن بعد مّدة يعلن الّرسول 9 عن تغيري هذا احلكم 

وينسخه، وحيّل حمّله حكاًم آخر؛ كام قرأنا يف حادثة تغيري القبلة. 

والقوانني  الترشيعّية  القضايا  يف  ولكن  »البداء«  من  نوع  احلقيقة  يف  هذا  إّن 
أحيانًا:  »البداء« ويقال  ب  التكوينّية يسّمى  »النسخ« ويف األمور  ب  يسّمونه  واألحكام 

)النسخ يف األحكام نوع من البداء، والبداء يف االُمور التكوينّية نوع من النسخ(.

فهل يستطيع أحد أن ينكر هذا األمر املنطقي؟ إالّ إذا كان ال يفّرق بني العّلة التاّمة 
البيت  الدعايات املغرضة ضّد شيعة أهل  الناقصة، أو كان واقعًا حتت تأثري  والعلل 
:، وال جييز له تعّصبه األعمى أن يطالع عقائد الشيعة من نفس كتبهم، والعجيب 

َيَشاء  َما  اهلل  ﴿َيْمُحو  اآلية  ذيل  يف  الشيعة  عند  »البداء«  مسألة  ذكر  قد  الرازي  أّن 
َوُيْثبُِت﴾ بدون أن يلتفـت إىل أّن البـداء ليس أكثر من املحـو واإلثبات، وهجم عىل 

الشيعة بعصبيته املعروفة واستنكر عليهم قوهلم بالبداء.

اسمحوا لنا هنا أن نذكر أمثلة مقبولة عند اجلميع: نقرأ يف قّصة »يونس« أّن عدم 
طاعة قومه أّدت إىل أن ينزل العذاب اإلهلي عليهم، وقد تركهم النّبي لعدم هدايتهم 
واستحقاقهم العذاب، لكنـ  فجأًةـ  وقع البداء حيث رأى أحد علامئهم آثار العذاب، 

فجمعهم ودعاهم إىل التوبة، فقبل اجلميع ورفع العذاب:

﴿َفَلْوالَ َكاَنْت َقْرَيٌة آَمنَْت َفنََفَعَها إِيَمُنَا إاِلَّ َقْوَم ُيوُنَس مَلَّآ آَمنُوْا َكَشْفنَا َعنُْهْم َعَذاَب 
ْنَيا َوَمتَّْعنَاُهْم إَِل ِحنٍي﴾]]]،]]]. َياَة الدُّ اِلْزِي يِف احْلَ

]1[ - سورة يونس: 98.

]2[ - تفسري األمثل، مكارم الشريازّي، ج 6، ص 467.
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8/4/6. الصفات اإللهّية واإلنجازات البرشيّة الحديثة:

ُيعّد البحث عن الصلة بني اإلنجازات البرشّية احلديثة والصفات اإلهلّية إحدى 
املسائل اجلديدة املطروحة يف علم الكالم ومعارف العقيدة، ومفادها التساؤل الذي 

يقول: 

هل تتعارض التقنّيات املتقاربة]]] األربعة الشهرية ـ وهي: تقنّية النانو ]]]، والتقنّية 
احليوّية]]]، 

مثل  إهلّية؛  صفات  مع  ـ  االستعرافّية]]]  العلوم  وتقنّية  املعلومات]]]،  وتقنّية 
»احلكمة«؟ وللتمهيد ملا تقّدم نقول:

عرش  الثامن  القرن  منذ  التقنّية  وصناعاته  اإلنتاجّية  مسريته  يف  اإلنسان  جتاوز 

]1[ - Convergent Technologies . ]م[ 

]2[ - تقنية النانو ـ أو: التقانة النانويّة، وتقنيّة الصغائر )Convergent Technologies( ـ : هي العلم الذي يهتّم 

بدراسة معالجة املادة عىل املقياس الذّرّي والجزيّئ. وتهتم تقنية النانو بابتكار تقنيات ووسائل جديدة تقاس أبعادها 

بالنانومرت وهو جزء من األلف من امليكرومرت؛ أي: جزء من املليون من امليليمرت. ]م[ 

]3[ - التقنية الحيويّةـ  أو: التكنولوجيا الحيويّة )Biotechnologies(ـ  : هي تطبيق املعلومات املتعلّقة باملنظومات 

الحيّة، بهدف استعامل هذه املنظومات أو مكّوناتها يف األغراض الصناعيّة؛ أي أنها تقانة مستندة عىل علم األحياء، 

خصوًصا عندما تستعمَل يف الزراعة، علم الغذاء، والطّب. ]م[ 

]4[ - تقنية املعلومات )Information technology(- التي تسمى  اختصارا IT  ـ  : هي: دراسة، تصميم، تطوير، 

تفعيل، دعم أو تسيري أنظمة املعلومات التي تعتمد عىل الحواسيب، بشكل خاص تطبيقات وعتاد الحاسوب، وتهتم 

تقنية املعلومات باستخدام الحواسيب والتطبيقات الربمجية لتحويل وتخزين وحامية ومعالجة وإرسال واالسرتجاع 

يف  املعلومات، خاصة  وإدارة  مبعالجة  املتعلّقة  ونواحيها  بالتقنية  يهتّم  واسع  اختصاص  وهو  للمعلومات.   اآلمن 

املنظامت الكبرية. ]م[ 

]5[ - العلوم االستعرافيّة ـ أو: علوم اإلدراك Cognitive science  ـ  : هي الدراسة العلمية للعقل أو الذكاء. علم 

االستعراف تخصص جامع لعدة علوم، فهو يأخذ، يساهم ويتكامل مع علم النفس )خاصة علم النفس االستعرايف( 

والفلسفة   ،psycholinguistics النفسية  اللسانيّات  وكذلك   ،linguistics واللسانيات  االصطناعي،  الذكاء  ومع 

 ،robotics والروبوتات  واملنطق،   ،neuroscience العصبية  والعلوم  الحاسب،  وعلوم  العقل(،  فلسفة  )خاّصة 

الحيوي  امليكانيك  ذلك  مبا يف  األحياء؛  علم  وأخرياً:   ،  anthropology باألنرثوبولوجيا  يدعى  ما  أو  اإلنسان  وعلم 

biomechanics. ]م[ 
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امليالدّي وإىل يومك هذا مخسَة أمواج رئيسّية؛ هي:

1. الثورة الصناعّية: وهي متتّد من حوايل عام 1780 إىل 1830م، وقد متظهرت 
يف تقنيات الفحم، وماكنات النسيج، وحمّركات البخار، والنهضة الثقافّية واالجتامعّية 

التي أحدثتها النزعة الرومنطقّية يف الفّن واألدب.

التي  1880م  إىل   1830 عام  بني  الواقعة  الفرتة  يف  وهو  الرأساملّية:  عرص   .2
احتوت مظاهر؛ مثل: السكك احلديدّية، والتلغراف، والفوالذ، واحلركات الشعبوّية، 

والشيوعّية، والديمقراطّية االشرتاكّية.

التي  1930م  إىل   1880 عام  بني  الواقعة  الفرتة  يف  وهو  اإلمربيالّية:  عرص   .3
الكيميائّية،  والصناعات  والطائرة،  السّيارة،  واخرتاع  الكهرباء،  مثل:  يف  متظهرت 
وبرزت فيه حركات مقارعة االستعامر، وكذا احلركات الفاشّية، واحلداثوّية يف الفّن.

4. الفرتة ما بني 1930 و1980م: وقد طفت عىل السطح يف هذه اآلونة علوم وفنون 
املدنّية،  احلقوق  حركات  وظهرت  واحلاسوب،  والوراثة،  النووّية،  الطاقة  جماالت  يف 
ومكافحة األنشطة النووّيـة، ثّم حـركات أنصار البيئة، والنزعة النََسوّية، ومـا بعد احلداثة.

1980 إىل يومنا هذا، وقد  5. عرص املعلومات: وهو يف الفرتة الواقعة بني عام 
برزت فيه التقنيات املتقاربة )تقنّية النانو، والتقنّية احليوّية، وتقنّية املعلومات، وتقنّية 
أصالة  نزعات  ذات  السياسّية  احلركات  ظهور  معه  وتزامنت  االستعرافّية(،  العلوم 
أسس  وفق  والتخطيط  املعلومات،  إىل  احلّر  بالوصول  املطالبة  واحلركات  اهلوّية، 
املتقاربة  التقنيات  تالحم  وإّن  العاملّية.  معايريه  يف  والعدل  البيئة،  علم  من  مقتبسة 
التقّلص والصغر،  التطبيقّية لكل منها آخذة يف  أّن األبعاد  األربعة وانسجامها يعني 
التقنّية  نانومرتّية]]]، حّتى ظهرت عىل نحو قوالب  املطاف إىل معايري  لتصل يف هناية 

]1[ - النانومرت )Nanometer(: هي وحدة لقياس األطوال، تستعمل لقياس األطوال القصرية جدا ً؛ وهي جزء من 

مليار جزء من املرت )جزء من األلف من امليكرومرت؛ أي: جزء من املليون من امليليمرت(. لها استخدامات كثرية يف 

الفيزياء والكيمياء، وهي غالباً ما تكون من أبعاد الذرّة، يُرمز لها ب نم أو nm. ]م[ 
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العمالقة، وحّققت قدرات فريدة ومنقطعة النظري. وإّن االستمرار يف مسرية التقنّية 
العمالقة لسوف يفتح املجال أمام اإلنسان إلعادة هيكلة الطبيعة، والتدّخل يف ُبنيتها 

وعنارصها األحيائّية املكّونة هلا. 
لقد اسُتخدم مصطلح »تقنّية النانو« ألّول مرة من ِقَبل األستاذ يف جامعة طوكيو 
1974م، وقد استخدمه لوصف تصنيع مواد دقيقة  للعلوم نوريو تانيغوتيش]]] عام 
يبلغ مقياس عدم الدّقة يف تعيني أحجامها نسبة تفاوت بقدر نانومرت واحد. وقد نمت 
األخرية  السنوات  ويف  متصاعدة.  وترية  يف  اجلديدة  األلفّية  مطلع  يف  النانو  تقنيات 
املاضية رصدت بعض الدول ميزانية بحثّية ضخمة، هتدف إىل تنمية هذه التقنّية، وقد 
بلغ جمموع امليزانيات البحثّية يف هذا احلقل ما يزيد عن أربعة مليارات دوالر سنوّيًا. 

واخرُتع  1940م،  عام  اآلن من  فيه  نعيش  الذي  اإللكرتويّن  العرص  انطلق  وقد 
مربجمة،  حسابّية  بمهاّمت  القيام  عىل  قادر  رسيع  )دجيتال(  رقمّي  حاسوب  أّول  فيه 
وقد بلغ وزن هذا اجلهاز الذي ُصنع لصالح اجليـش األمريكّي، وُسّمـي ب»إينياك«]]] 
مـا يقـرب مـن ثالثني طنًّا، اسُتخدمت فيه  الصاّممات اإللكرتونّية املفرغة]]] للقيام 

بأعامل حسابّية، وهو ما أنبأ برشارة االنطالقة األوىل للعرص اإللكرتويّن. 

ومل تلبث هذه الصاّممات اإللكرتونّية املفرغة حّتى ُأزحيت لتأخذ الرتانزستورات]]] 

]1[ - استخدم العامل اليابايّن نوريو تانيغوتيش Norio Taniguchi هذا املصطلح ألّول مرة يف محارضة علميّة، وصف 

فيها عمليّات معالجة أنصاف النواقل، وكيف ميكن تطويرها مستقبالً، معرّفاً هذه التقنيّة عىل أنّها اآللية الجديدة 

التي تتيح تركيب املواد وتعديلها، ذرًّة ذرّة. ]م[ 

]2[ - إينياك )ENIAC(: هو أّول جهاز حاسب آيّل أنشأته الواليات املتّحدة األمريكيّة عام 1945م. واسم الجهاز 

؛ أي آلة حاسبة، ومكامل عددّي   Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer اختصار ل

إلكرتويّن. ]م[ 

هو   : ـ   )Vaccum tube أو   Electronic tube( اإللكرتونيّات  يف  املفرغ  الصامم  أو:  ـ  اإللكرتويّن  الصامم   -  ]3[

صامم مفرغ يستخدم كثرياً يف تضخيم اإلشارات والرتّددات، ومعالجتها إلكرتونيّة متعددة؛ مثل: الراديو، والتلفزيون، 

ومكرّبات الصوت، ويف أجهزة البحث العلمّي، وغريها. ]م[ 

]4[ - الرتانزستور ـ أو: املقحل )Transistor( ـ : هي نبيطة تُعّد أحد أهّم مكّونات األدوات اإللكرتونيّة الحديثة؛ 

مثل: الحاسوب. والنبيطة )Semiconductor device( هي مكّونات إلكرتونيّة تُصنع من مواّد شبه موصلة، ميكن 

معالجتها لتصبح موصلة. ]م[ 
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حمّلها، وقد اسُتعيض فيه أيضًا عن البطاقات املثقوبة برشائط كاست. 

ويف هذه احلُقبة كذلك، ُطّورت لغات برجمّية يف مستويات عالية؛ مثل: الكوبول]]]، 
بالدارات  الرتانزستورات  استبدال  يف  فيتمّثل  الالحق  التطّور  أّما  والفورتران]]]. 
املتكاملة]]]، مّما سّهل عملّية إنتاج أنظمة التشغيل التي تدير عمل احلواسيب، والتي 

ُصّممت عىل أساس من لغات برجمّية أكثر تطّورًا؛ مثل: البيسيك]]]. 

العلوم  تكنولوجيا األحياء ـ رضبًا من رضوب  أو:  ـ  احليوّية  التقنية  وُتعّد  هذا، 
مثل:  علمية  حقول  يف  عادًة  ُتستخدم  وهي  األحياء،  علم  عىل  املبتنية  التكنولوجية 
البيولوجّية  العمليات  عىل  التعديل  يف  نتائجها  توّظف  حيث  والزراعة؛  الطّب 
واملتعضّيات]]] لتلبية بعض متطّلبات حياة اإلنسان. لكّن هذا املصطلح كان ُيستخدم 
قبل عام 1971م للتعبري عن التقنيات املرتبطة بالغذاء والزراعة، واستخدم من عام 
1970 فام بعد لوصف املناهج التجريبّية التي توّظف يف البحوث البيولوجّية. وتتبلور 
الوراثة،  والتكنولوجيا يف حقول؛ مثل: علم  العلم  ثنائّي  احلديثة من  احليوّية  التقنّية 

]1[ - لغة الكوبول )COBOL اختصار Common Business-Oriented Language(: هي لغة برمجيّة متعّددة 

االستخدام، تخدم النواحي التجاريّة، وخاّصة مجال البنوك، وغريها. ]م[ 

]2[ - لغة الفورتران )Fortran مركّبة من FORmula TRANslation؛ مبعنى: ترجمة املعادالت(: هي لغة برمجة 

متعّددة االستخدام، ُعّدت كأوىل لغات الربمجة ذوات املستوى العايل، تُستخدم يف التحليالت العدديّة، ويف الحوسبة 

العلميّة. ]م[ 

]3[ - الدارة املتكاملة )IC( ـ أو: الرشيحة اإللكرتونيّة )Chip( ـ : هي دائرة إلكرتونيّة مصّغرة أحدثت ثورة يف 

عامل اإللكرتونيّات، وهي من ضمن مايعرف بتقنية ميكرويّة، والتي هي بدورها جزء من الهندسة اإللكرتونيّة. وهي 

اإللكرتونية  املكّونات  من  اآلالف  تحتوي عىل  مليمرتات،  عدة  مساحتها  تبلغ  السيلكون،  مادة  من  رقيقة  رشيحة 

الدقيقة جداً التي تربط معاً لتكّون دوائر إلكرتونيّة متكاملة. أُنتجت ـ ألّول مرّة ـ بالواليات املتّحدة األمريكيّة عام 

1958. ]م[ 

لغة  اختصار Beginners All Purposes Symbolic Instruction Code(: هي   BASIC( البيسيك لغة   -  ]4[

متعّددة األغراض تستخدم اليوم للمربمجني املبتدئني. طُّورت عام 1964 م؛ حيث كانت تستند بشكل كبري عىل لغة 

الفورتران. ]م[ 

]5[ - امُلتََعّضياتـ  جمع امُلتََعيّض )Organism( ـ : هي كّل نظام متكيّف معّقد حّي من أعضاء تتأثر ببعضها البعض 

بحيث تعمل بشكل عام ككل واحد مشكلة كياناً وحيداً حيّاً. ]م[ 



183األفعال اإللهّية

وعلم األحياء اجلزيئّي]]]، والكيمياء احليوّية]]]، وعلم األحياء اخللوّي]]]،  وهي تقّدم 
إنجازات جديدة للبرشّية بالتعاون العمّل مع علوم؛ مثل: اهلندسة الكيميائّية]]]، تقنية 

املعلومات، والروبوتات احليوّية]]]. 

وإّن أبرز الوظائف العملّية التقليدّية التي متنحها التقنّية احليوّية تتجىّل يف زراعة 
النباتات؛ حيث ُيستفاد منها يف إنتاج الغذاء املناسب لإلنسان من خالل إنتاج مواد 
التي  الفئات  قائمة  املزارعون  تصّدر  وقد  البرش.  عند  الغذائّية  باالحتياجات  تتعّلق 
املناسبة  النباتية  للفصائل  اختيارهم  يف  ُوّظفت  حيث  التقنية؛  هذه  من  استفادت 

واملقاومة، ويف عملّية تطعيم النباتات أيضًا.

لقد عرفت بعض احلضارات ـ مثل: مرص واهلند القديمتني ـ عملّيات ختّمر ماء 
الشعري )املِزر(، وهو أحد أبرز نامذج التقنّية احليوّية. وإّن األسلوب الذي اّتبعه أبناء 
اليوم. وفيام بعد، اكتشفت حضارات  هذه احلضارات يف ذلك ما يزال ُيستخدم إىل 
]1[ - علم األحياء الجزيئّي ـ أو: البيولوجيا الجزيئيّة )Molecular biology( ـ : علم يقوم بدراسة األحياء عىل 

املستوى الجزيئّي لذلك فهو يتداخل مع علم األحياء والكيمياء يف عّدة فروع، ويتقاطع مع الكيمياء الحيويّة، وعلم 

الوراثة يف عدة مناطق وتخّصصات. تهتّم البيولوجيا الجزيئيّة بدراسة مختلف العالقات املتبادلة بني جيمع األنظمة 

الخلويّة وخاّصة العالقات بني الدنا )DNA( والرنا)RNA( وعمليّة االصطناع الربوتينّي، إضافة إىل آليات تنظيم هذه 

العمليّة وسائر العمليات الحيويّة. ]م[ 

]2[ - الِكيمياء الحيويّة ـ أو البيوكيمياء )Biochemistry( ـ : من فروع العلوم الطبيعيّة، وهو علم يختّص بدراسة 

والفطريّات  كالبكترييا  دقيقة؛  كائنات  كانت  سواء  الحيّة؛  الكائنات  مختلف  يف  الخليّة  ألجزاء  الكيميايّئ  الرتكيب 

والطحالب، أو راقية؛ كاإلنسان والحيوان والنبات. ]م[ 

]3[ - علم األحياء الخلوّي ـ أو البيولوجيا )Cell biology أو cellular biology أحيانا cytology( ـ : علم يقوم 

بدراسة الخاليا الحية؛ بخواّصها، وبنيتها، ومكوناتها، والعضيات املوجودة فيها، وتفاعالتها مع البيئة املحيطة. إضافة 

لذلك دورة حياتها، وانقسامها، وأخريا موتها، وتُدرس عىل نطاق مجهرّي أو جزيئّي. ]م[ 

وتطوير  بتصميم  يختّص  هنديّس  علم   : ـ   )Biochemistry( الكيامويّة  الهندسة  أو  ـ  الكيميائيّة  الهندسة   -  ]4[

العمليات الصناعيّة الكيميائيّة أو التحويليّة. وبتصميم وبناء وإدارة املصانع التي تكون العمليّة األساسيّة فيها هي 

التفاعالت الكيميائيّة، وتندرج تحت هذا التخّصص عمليّات انتقال املاّدة والحرارة والكتلة، كام تشمل التفاعالت 

وعمليّات الفصل متعّددة املراحل. وتكاد تكون مقابلة ملصطلح هندسة العمليّات.]م[ 

]5[ - الروبوتات الحيويّة )Biochemistry(: مصطلح يُستخدم أحياناً لإلشارة إىل اختصاص نظرّي للهندسة الوراثيّة 

الشاملة التي يتم إنشاء الكائنات الحية وتصميمها فيها عن طريق الوسائل االصطناعيّة. ]م[ 
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أخرى عملّية ختّمر محض الالكتيك. وقد أفادت هذه الطريقة يف احلفاظ عىل األطعمة 
رواج  من  وبالرغم  واملعّجنات.  اخلبز  يف  اليوم  إىل  ُتستخدم  زلت  وما  واملنتجات، 
الفرنيس باستور]]]  العامل  التقنية عند اإلنسان منذ آالف السنني، لكّن  استخدام هذه 
دقيقًا  بيانًا  ويقّدم  1857م،  عام  العلمّية  أرساره  يكتشف  أن  استطاع  )1895م( 
ملجرياته. وإّن هذا التأّخر الزمنّي يف الوصول إىل بيانات علمّية تفرّس بعض الظواهر 
ـ قياسًا لتوظيف القدرات الِعّلّية تقنّيًا ـ أمر ليس بالغريب، بل نراه يتكّرر يف تاريخ 
العلوم عىل الدوام، وإّننا هنا عند احلديث عن حقول التقنيات املتقاربة، نواجه أحد 
النباتات  تركيبة  إىل  اإلشارة  يمكن  احليوّية  التقنّية  مظاهر  بني  ومن  املتعّددة.  أمثلته 

واملتعّضيات احلّية ألهداف طّبّية وعالجّية. 

وهذا اللون من استخدام التكنولوجيا احليوّية كان متداوالً يف كثري من احلضارات 
منذ حوايل  األطباء  اعتاد  املثال:  الطّب؛ فعىل سبيل  فروع  فرعًا من  القديمة بصفتها 
إلجياد  األمراض،  عدوى  من  صغرية  مقادير  استخدام  عىل  امليالد  قبل  عام   200
قليلة  عقود  وقبل  اإلنسان.  جسم  هبا  ُيبتىل  قد  التي  العدوى  من  أنواع  ضّد  احلامية 
سبقت اكتشاف اإلنجليزّي جينر]]] )1895م( للقاح اجلدرّي، ورواجه يف إنجلرتا، 
استخدم األطّباء املسلمون يف الدولة العثامنّية وغريها من البقاع تلك الطريقة أيضًا؛ 
حيث قاموا بالتلقيح مستخدمني مقادير ضئيلة من فريوس اجلدرّي؛ لتحصني الناس 
أمام هذا املرض، ال سّيام األطفال منهم. وقد ُطّورت أعداد كبرية من هذه األساليب 
هناية  يف  لتظهر  وإصالحات،  لتعديالت  وخضعت  احلديث،  الطّب  يف  والعملّيات 

املطاف عىل هيئة لقاحات، ومضاّدات حيوّية، وتدخل يف سلك االستخدام العاّم.

املنقوالت ـ يف عقد  التقنّية احليوّية احلديثة ـ حسب بعض  بدايات  انطلقت  لقد 
]1[ - لويس باستور )Louis Pasteur(: عامل كيميايّئ فرنيّس، ُعّد كأحد أبرز مؤّسيس علم األحياء الدقيقة يف الطّب، 

ويُعرف بدوره املميّز يف بحث أسباب األمراض وسبل الوقاية منها. ساهمت اكتشافاته الطبيّة بتخفيض معّدل وفيات 

حّمى النفاس وإعداد لقاحات مضاّدة لداء الكلب والجمرة الخبيثة. ]م[ 

]2[ - إدوارد جيرن )Edward Jenner(: طبيب إنجليزّي اشتهر باكتشافه لقاحاً ضد مرض الجدرّي. ]م[ 
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الباحث اهلندّي شاكراباريت]]] ـ الذي كان  الثامنينات من القرن العرشين؛ حيث قام 
لتطوير  الوراثّية  اهلندسة  علوم  باستخدام  ـ  إلكرتيك  جنرال  رشكة  لصالح  يعمل 
الغليظة، وحتويلها إىل ماّدة أقّل كثافة.  النفط  البكترييا قادر عىل تفتيت بقع  نوع من 
ومنذ ذلك احلني، توّسعت هذه التقنية بشكل مّطرد، مستلهمًة من الطبيعة، ومتطّلعًة 
إلمكانّية التدّخل يف العمليات البيولوجّية، والتعديل عليها، وقد فتحت أمام اإلنسان 
التقنّية  استخدامات  وتتوّزع  هذا،  اجلديدة.  والقدرات  اإلمكانّيات  من  رحبًا  أفقًا 
احليوّية يف أربعة حقول صناعّية أساسّية؛ هي: الرعاية الصّحّية )الطّب(، وإنتاج املواّد 
املواد  يف  )كام  الزراعّية  للمنتجات  ـ  الغذائّي  ال  ـ  الصناعّي  واالستخدام  الزراعّية، 
احليوّي(،  الوقود  وأنواع  النباتّية،  والزيوت  الطبيعة،  للتحّلل يف  القابلة  البالستيكّية 

واالستخدامات املرتبطة بالبيئة.

أن  ـ  عاّم  بشكل  االستعرافّية  والعلوم  ـ  اإلدراكّي]]]  األعصاب  علم  حاول  لقد 
يعثر عىل إجابة لالستفسار عن كيفّية جريان العملّيات الذهنّية )كعملّيات التفكري، 
واإلدراك، والذاكرة( التي ينّظمها وينّفذها الدماغ. وإّن أماًل كبريًا حيدو البرشّية اليوم 
العلم،  هذا  توظيف  خالل  من  األسئلة  من  اللون  هلذا  شافية  إجابات  إىل  للوصول 
ملا  إدراكنا  وكيفّية  والدماغ،  الذهن  يف  الكيانات  هذه  انقداح  كيفّية  عىل  والوقوف 
عليا  عملّيات  من  متنّوعة  سلسلة  املعرفة  فإّن  االستعرافّية  للعلوم  ووفقًا  به.  نعلم 
يقوم هبا الذهن؛ كام يف عملّيات التفكري، واإلدراك، والتخّيل، والنطق، والتخطيط، 
والعواطف املرتبطة باإلدراك. وعىل أساس من هذا التعريف، حاول علم األعصاب 
اإلدراكّي أن يقّدم رشحه وتفسريه للعملّيات املعرفّية من خالل مقاربات اعتمدت 

بشكل أسايّس عىل حمورّية الدماغ.

]1[ - أناندا شاكراباريت )Ananda Chakrabarty(: باحث هندّي أمرييّك مختّص يف امليكروبيولوجيا، اشتهر بتعديله 

الورايّث عىل كائنات حيّة دقيقة، طّورت لتأكل النفايات الخطرية. ]م[ 

]2[ - علم األعصاب اإلدرايّك )Cognitive neuroscience(: هو فرع علمّي يُعنى بالبحث عن الركائز البيولوجيّة 

الكامنة وراء اإلدراك، مع الرتكيز بوجه خاّص عىل الركائز العصبيّة للعمليّات العقليّة. ]م[ 
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وعىل الرغم من أّن جمموعة العلوم االستعرافّية تنطوي عىل حقول معرفّية متنّوعة ـ 
مثل: علوم اللغة، والفلسفة، وعلم النفس، وعلم األعصاب اإلدراكّي ـ لكّن التقنّيات 
املتقاربة ترّكز يف أبحاثها عىل معطيات علم األعصاب اإلدراكّي بشكل أسايّس. وعليه: 
العلم  بثنائّية  تّتصف  بحوث  عىل  منصّبًا  سيكون  الصدد  هذا  يف  األّول  االهتامم  فإّن 
والتكنولوجيا. هذا، ويقوم علم األعصاب اإلدراكّي بمّد اجلسور بني العلوم االستعرافّية 
وعلم النفس املعريّف من جهة، وعلم األحياء وعلم األعصاب من جهة أخرى. وهو 

حقل علمّي حديث مل يلتحق بركب العلوم والتنقيات سوى قبل بضع عقود خلت.

التخّصصات  متعّدد  جمال  فهو  االصطناعّية]]]  باحلياة  املسّمى  البحثّي  احلقل  أّما 
التعديل  خالل  من  احليوّية  لألنظمة  اجلوهرّية]]]  اخلصائص  كشف  إىل  هيدف 
االصطناعّي عىل هذه األنظمة باستخدام قنواٍت مثل: املحاكـاة، والنامذج احلــاسوبّية، 

والــروبوتّيات، والبيوكيمياء. 

ونظرًا إىل أّن اخلصائص اجلوهرّية االنتزاعّية لألنظمة احلّية )مثل: السلوك الذكّي، 
فإّننا  العلوم االستعرافّية،  تتناوهلا  التي  إىل األمور  تنتمي  البيئة(  التأقلم مع  قابلّية  أو 

نشهد نوعًا من التداخل]]] بني حقل احلياة االصطناعّية والعلوم االستعرافّية.

]1[ - الحياة االصطناعيّة )Artificial life(ـ  وتُخترص أيضاً ب »ALife«ـ  : أحد حقول العلم املمتزجة بالفّن، يبحث يف 

األنظمة املرتبطة بالحياة، وعمليّاتها، وتطّورها من خالل املحاكاة باستخدام مناذج حاسوبيّة، أو روبوتات، والكيمياء 

وترميمها  البيولوجيّة  الظاهرة  صناعة  إعادة  يحاول  فهو  ويفارقه؛  األحياء،  علم  مع  يتشابه  مجال  وهو  الحيوية. 

بدل محاولة عزلها. وباختصار: ميكن تعريف الحياة االصطناعيّة بأنها مجال يدرس البيولوجيا من زاوية تهدف إىل 

تصنيعها. فمعظم الباحثني يف هذا املجال يعتقدون أن منتجاتنا االصطناعيّة )مثل: الرتكيبات الكيميائيّة، والروبوتات، 

السيّام الحواسيب، وما شاكلها( تطّورت، وبلغت حّداً من التعقيد يجعلنا نتطلّع إىل صناعة الحياة وتخليقها. وقد 

تأّسست بدايات هذا الحقل العلمّي التكنولوجّي يف سبتمرب 1987م، عىل يد النغتون الذي عرّفه بالقول: »تُعنى 

الحياة االصطناعيّة بدراسة األنساق التي تبنيها يد اإلنسان، والتي تكشف عن ترصّفات تتّميز بها يف مستقّر العادة 

األنساق الطبيعيّة الحيّة؛ فالحياة االصطناعيّة مبحث يكّمل ويتّمم العلوم البيولوجيّة التقليديّة التي تدرس األجهزة 

العضويّة الحيّة، ويسعى إىل تركيب السلوكات الشبيهة بسلوك الحّي عن طريق استعامل الحواسيب، وغريها. ]م[ 

]2[-  Essential properties. 

]3[- Overlap. 
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بينها،  فيام  مرتابطة  ُشعب  ثالث  إىل  االصطناعّية  احلياة  أبحاث  وتنشعب  هذا، 
وتتاميز من خالل نوعّية األساليب  املّتبعة يف عملّية الرتميم االصطناعّية املستخدمة 

فيها. 

االصطناعّية  واحلياة  الربجمّية]]]،  االصطناعّية  احلياة  فهي:  الثالثة  شعبها  أّما 
العتادّية ]]]، واحلياة االصطناعّية الرطبة ]]]، وهي التي تستلهم أبحاثها من الكيمياء 

احليوّية، وتقوم بتصنيع نامذجها باستخدام مواّد بيوكيميائّية]]].  

أّما مصطلح »احلياة االصطناعّية« فهو تعبري اقرتحه العامل األمريكّي النغتون]]].

لقد حتّولت عملّيات املحاكاة احلاسوبّية إىل أداة مهّمة يف جماالت بحثّية وعلمّية 
متعّددة، ويتجىّل الدور البارز هلذه األداة بشكل خاّص يف املوضوعات التي ال يمكن 
فيها استخدام مناهج الرياضّيات التقليدّية يف حتليل النظم غري اخلطّية]]] املعّقدة جّدًا، 
أو يف شأن التجارب اخلطرية املحفوفة باملجازفة، أو التي تكون باهظة التكاليف، أو 
تلك التي يتعرّس تنفيذها فنّيًا. وكمثال عىل ذلك: لو أردنا اإلجابة عىل سؤال مفاده: 
فإّننا لن  كيف يمكن ملجّرتني أن يتصادما، وماذا سوف ينجم عن هذا االصطدام؟ 
نتمّكن من احلصول عىل رّد من دون اللجوء إىل أسلوب املحاكاة احلاسوبّية. وكذلك 
احلال فيام لو أردنا اإلجابة عىل سؤال يستفرس عن ردود األفعال التي سوف يالقيها 

]1[ - Soft Artificial Life . ]م[ 

]2[ - Hard Artificial Life . ]م[ 

]3[ - Wet Artificial Life . ]م[ 

]4[-   Biochmical Substances .

]5[ - كريستوفر النغتون )Christopher Langton(: عامل كمبيوتر أمرييّك، بادر إىل إطالق الرشارة األوىل ألبحاث 

نيو  يف  أالموس  بلوس  ندوة  وذلك خالل  آنذاك،  الدكتوراه  شهادة  لنيل  بحثاً  يعّد  كان  عندما  االصطناعيّة  الحياة 

 Synthesis and Simulation of Biological( ومحاكاتها  البيولوجية  األنساق  تركيب  موضوع  عن  ميكسيكو 

Systems( نرُشت أعاملها عام 1989. ]م[ 

]6[ - Nonlinear systems . ]م[ 
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الظروف  تقّلبات  عن  أو  مثاًل،  املحلّية  السوق  عىل  مّرة  ألّول  ُيعرض  جديد  منتج 
اجلوّية، فإّن  أسلوب املحاكاة احلاسوبّية هو األنجع.

واليوم، يمكن حلواسيب فائقة القّوة ـ مثل: احلاسوب 512 ، وهو املعالج الذي 
تستخدمه وكالة ناسا الفضائّية لدراسة األنواء والتقّلبات اجلوّية، أو احلاسوب 2200 
هو املعالج الذي متتلكه جامعة فرجينيا للتقنّية، وهو ثالث أرسع حاسوب يف العامل ـ 
وتداعياهتا   )NBIC( املتقاربة  التقنيات  آثار  لتخمني  وموّسعًا  بارزًا  دورًا  تلعب  أن 
السيطرة عىل  الكبرية بشأن  املثال: يمكن اإلشارة إىل اآلمال  البيئة. وعىل سبيل  عىل 
مقادير غاز ثاين ُأكسيد الكربون املعّلقة يف اجلّو باستخدام تقنية النانو، وكذلك التقنية 
احليوّية. كام يمكن ألسلوب املحاكاة احلاسوبّية أن يبنّي لنا مدى انطباق هذه اآلمال 
إهدار  احلّد من  أن تسهم يف  املحاكاة هذه من شأهنا  وإّن عملّيات  أيضًا.  الواقع  مع 

الطاقة واملواّد، وأن حتول دون وقوع خماطر قد تلوح يف األفق]]].

إذا  وهو:  هنا؛  املهّم  السؤال  دور  يأيت  احلديثة،  التقنيات  عىل  نظرة  إلقاء  وبعد 
كانت هذه التنقنيات البرشية مفيدة، فِلَم مل يمنحها اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل لإلنسان بشكل 

مبارش؟ وإذا كانت غري مفيدة فِلَم مل تتصّدى هلا احلكمة اإلهلّية ومتنعها؟

واجلواب الوجيز عىل هذا السؤال يمكن استخالصه مما تقّدم عىل النحو التايل:

ال ختتلف التقنّيات احلديثة عن التقنيات القديمة يف انقسامها إىل خرّية ورّشيــرة. 
ـ سلوك طريق  إرادته  ـ بمحض  اإلنسان  أن خيتــار  اقتضت  اإلهلّيــة  وإّن احلكمـة 
اخلري أو الرّش. وقد جعل اهلل َجلَّ َوَعال بقدرته سننًا طبيعّية تسود هذا العامل، ويمكن 
لإلنسان من خالل جهوده العلمية وما أتاحه له اإلذن اإلهلّي التكوينّي أن يسرب أغوار 
هذه السنن. وهو خمرّي بُحسن إرادته أو بسوئها يف أن حيّول العلوم التي حيصل عليها 

]1[ - الحظ: املوج الرابع يف التنمية العلميّة التكنولوجيّة وتداعياتها الثقافية واالجتامعيّة يف إيران، عيل بابا ورضا 

كالنرتي نجاد. مركز بحوث السياسة العلمية يف إيران، ص 3-45. ]بالفارسيّة[
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إىل تقنيات مفيدة أو ضاّرة. ومل تتعّلق احلكمة اإلهلّية يف أن توّفر لإلنسان ومتّلكه مقاليد 
كّل خري أو رّش يف هذا العامل، بل جيب عليه أن حيوز حقائق الكون ويترّصف فيها بعد 
حماوالته ومساعيه العلمّية والعملّية احلثيثة. ومهام يكن من أمر، فإّن املهّم هنا قضّية 
السيطرة عىل السلوك البرشّي احلديث الذي من شأنه أن يفّجر أزمات عديدة للبرشّية 
جماالت  يف  اإلسالمّية  العلوم  بعض  تكّفلتها  التي  اجلسيمة  املسؤولّية  وهي  بأرسها، 

العقيدة والفقه واألخالق. 

وبناًء عىل ما تقّدم، كان من املمكن للحكمة اإلهلّية أن ُتطلع اإلنسان عىل السنن 
التقنيات  عىل  حصوله  خالل  من  الطبيعة  يف  الترّصف  قدرة  متنحه  أن  أو  الطبيعية، 
احلديثة، كام كان من املمكن هلا أن هتديه إىل دستور إهلّي يضمن له السيطرة عىل تلك 
الترّصفات. والواقع املعاش ينبئنا بأّن اإلنسان ـ مع كّل ما يعانيه من ابتعاٍد عن الدين 
اإلهلّي، وانغامٍس يف العقل املغرور بذاته ـ قد توّصل اليوم إىل امتالك تقنيات حديثة، 
قّدمت له حلوالً ناجعة لبعض مشكالته، إاّل أهنا أودت به إىل منزلقاٍت خطرية جّدًا، 
وتركته يف دهليز مظلم ومؤسف. وإذا ما أرادت البرشّية أن تتكامل وتتأّلق، وتنأى 
بنفسها عن خماطر اإلفراط أو التفريط، فال حميص هلا يف أخذها بحبال العقل والتجربة 

من التمّسك بُعرى الوحي اإلهلّي. 

9/4/6. النظام الكويّن األحسن:

ال يعني النظام األحسن إنكار النقص الذايّت يف املمكنات؛ فالنقص عىل مستوى 
الذات ال ينفّك عن املمكنات بأّي حال. النظام الكويّن األحسن واألكمل يعني أّن  
نظامًا أفضل وأكمل من النظام الذي هو موجود يف عامل املمكنات غري قابل للتحّقق؛ 
ألّن اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل يّتصف بالفّياضّية، ومن الالزم أن خيلق مجيع مراتب الوجود. 
ونظرًا إىل عدله فمن الرضورّي أنه يضع كّل يشء يف موضعه. أّما حكمته فهي تقتيض 

أن يكون خلقه عىل نحو غائّي وهديّف]]].

]1[ - الحظ: رشح كشف املراد، ص 85. 
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َعزَّ  اهلل  اإلهلّية هي علم  اإلرادة  أّن  إىل  اإلمامّية  من  املتكّلمني  غالبّية  ذهبت  وقد 
أيضًا؛  املعنى  هبذا  املسلمون  احلكامء  ورّصح  األمور]]].  يف  الكامنة  باملصلحة  َوَجلَّ 
حيث ذهبوا إىل أّن إرادته ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل هي عني علمه بالنظام األحسن، وُيعّد هذا 

العلم منشًأ خللق العامل]]]. 

ومن هنا، نجد الشيخ الطويّس )460ه( يقول:

خّصص  أنه  بدليل  املصلحة؛  علم  إذا  الفعل  يرّجح  أّنه  بمعنى  مريد؛  تعاىل  اهلل 
بعض األشياء بوقت دون وقت، وشكل دون شكل]]].

ويقول الشيخ املفيد )413ه( يف هذا الصدد:

وكذا  عبيده،  ألفعال  وإرادة  نفسه،  ألفعال  إرادة  قسامن:  هنا  ]اإلهلّية[  اإلرادة 
دون  وقت  يف  الفعل  لوجود  املوجب  علمه  عن  عبارة  نفسه  أفعال  فإرادة  الكراهة؛ 
وقت؛ بسبب اشتامله عىل مصلحة داعية إىل إجياد الفعل يف ذلك الوقت، دون غريه، 

وإرادة أفعال عبيده عبارة عن طلبه إيقاعها منهم عىل وجه االختيار]]].

ويف الفلسفة فإّن الفاعل بالعناية هو الفاعل الذي يتبع فعله عمله، وعلمه باخلري 
املطلق يكفي يف صدور الفعل من الفاعل، من دون وجود دافع زائد عىل ذات الفاعل، 
وفعله هو جمّرد علمه بالنظام األحسن. وبعبارة أخرى: إّن منشأ الفاعلية اإلهلّية هو علمه 
باخلري املطلق، والنظام األحسن يف الوجود، وإن علمه بنظام الوجود هو عني الوجود]]].

]1[ - راجع: أنوار امللكوت يف رشح الياقوت، ص 67؛ معجم الكتب الحديثيّة الشيعيّة، ص 69 ]بالفارسيّة[. 

]2[ - دانشنامه عاليئ، ابن سينا، ص 93-97 ]بالفارسيّة[. 

]3[ - الرسائل العرش، الشيخ الطويّس، ص 95. راجع أيضاً: إرشاد الطالبني إىل نهج املسرتشدين، املقداد السيورّي، ص 

40؛ ومعجم الشيعة، ص 69 ]بالفارسية[.

]4[ - النكت االعتقاديّة، الشيخ املفيد، ط بريوت، دار املفيد، ص 18.

]5[ - الحظ: رشح املنظومة، السبزوارّي، ص 112؛ الحكمة املتعالية )األسفار(، صدر الدين الشريازّي، ص 165، و213؛ 

معجم املعارف اإلسالميّة، ج3 ]بالفارسيّة[.
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ويرى العالمة املطّهرّي )1399ه( أّن صفتي »العدل« و»احلكمة« صفتان مهّمتان 
أّي  هُيمل  َوَعال ال  َجلَّ  أّنه  فهو  اإلهلّي  بالعدل  املقصود  أّما  اإلهلّية.  األفعال  باب  يف 
استحقاق أو أهلّية ألّي موجود، ويعطي كّل ذي حّق حّقه. وأّما املراد من حكمته فهو 
أّن نظام اخللق هو النظام األحسن واألصلح؛ أي: أفضل نظام ممكن عىل اإلطالق]]].

إّن العامل يف أفق الرؤية الكونّية التوحيدّية اإلسالمّية هو خملوق من خلق اهلل َتَباَرَك 
تلك  وإذا ختّلت  وترعاه،  عليه  التي حتافظ  الربانّية هي  واملشيئة  العناية  وإّن  َوَتَعاىٰل، 
العناية اإلهلّية عن العامل ـ ولو للحظة ـ لتالشى واندثر. وهو ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل مل خيلق 
وراء  تقف  التي  أهداف حكيمة هي  بل ألجل  عبثًا،  أو  لعبًا،  أو  باطاًل،  الكون  هذا 
خلق العامل واإلنسان، ومل خُيلق يف هذا العامل أّي يشء فاقد للحكمة، أو يف غري حمّله، 
وإّن النظام املوجود هو النظام األحسن واألكمل، والعامل قائم عىل العدل واحلّق. وقد 
نتيجة  أّي  العثور عىل  الكون عىل أساس من األسباب واملسّببات، وجيب  خلق هذا 
حاصلة من خالل أساهبا ومقّدماهتا التي ختّصها، وال ينتج عن أّي مقّدمة أو سبب 
سوى النتيجة واملسّبب اخلاّص هبا. فالقضاء والقدر اإلهلّيان ال يوجدان أّي يشء إال 
من خالل جمرى عّلته اخلاّصة به، والقضاء والقدر اإلهليان ليشء ما مها عني القضاء 

والقدر لسلسلة علله]]].

10/4/6. فلسفة خلق اإلنسان والعامل:

يمّثل البحث عن فلسفة اخللق، والسؤال عن هدفّية الفعل اإلهلّي أو عدمها، أحد 
التي يعاجلها باب اإلهليات يف علم الكالم. واهلدف أو الغرض أو  القضايا املركزّية 
الغاية يعني: الفائدة التي ترتّتب عىل الفعل. ومن زاوية فلسفية فإّن العلة الغائية هي: 

العلم واإلرادة التي تتعلق بالفائدة والكامل املرتتبني عىل الفعل.

]1[ - األعامل الكاملة، املطّهرّي، ج 2، ص 149 ]بالفارسيّة[.

]2[ - األعامل الكاملة، املطّهرّي، ج 2، ص 87، 149 ]بالفارسيّة[.
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ومن اجلدير بالتنويه به هنا ما يل:

أّن  بمعنى  غائية؛  وعلل  غايات  عىل  واالختيارّية  اإلرادية  األفعال  تنطوي   .1
الفاعل يعلم بالفائدة والكامل املرتتبني عىل الفعل، ويريده، كام أّن الفعل ذاته ينطوي 
الفائدة هي  الغاية أو تلك  التحّقق أيضًا؛ سواء كانت هذه  عىل غاية وفائدة يف مقام 

ذاهتا التي أرادها الفاعل، أم ال، وسواء كانت عقالنّية، أو غري عقالنّية.

بدائية،  أهداف  إىل:  طولّية  ناحية  من  تنقسم  األهداف  أّن  يف  شّك  من  ما   .2
ومتوّسطة، وهنائية. بيد أّن اهلدف النهائي يف احلقيقة أمر واحد. أّما األمور األخرى 
دة، أو من مستلزمات اهلدف النهائي؛ فعىل سبيل  ة وممهِّ فهي ترد بوصفها أمورًا معدِّ
مرتبة  نيله  يف  تتمّثل  كربى  غاية  العلمّي  حتصيله  مسرية  يف  الطالب  وضع  إذا  املثال: 
املقّدمات  جلميع  طّيه  رضورة  يف  مراء  فال  مثاًل،  اجلامعة  يف  األستاذّية  أو  الدكتواره 
األستاذّية  أو  الدكتوراه  فتكون  ذلك،  تسبق  التي  والتحصيلّية  الدراسّية  واملراحل 
عندئٍذ هي اهلدف النهائّي، ومتّثل املقّدمات واملراحل الدراسّية التي تسبقها األرضّية 

التي حتّقق ذلك اهلدف النهائّي.

هبا؛  يتحىّل  التي  وقواه  نفسه  احتياجات  لتلبية  اإلنسان  ينربي  أن  املعتاد  من   .3
بمعنى أّن الفاعل املختار أّيًا كان، يقوم بتصّور اهلدف أّوالً، ثّم يميض يف إرضاء إحدى 

غرائزه الشهوية أو الغضبية أو العقلية، أو أحاسيسه وعواطفه، وما شاكل ذلك.

4. يدّل وجود اهلدف عىل النقص، والسعي نحو كسب الكامل عند الفاعل، وهبذا 
؛ ألنه هو الكامل املحض، وقد قال  املعنى يستحيل فرض هدف أو غاية هلل َعزَّ َوَجلَّ

 .[[[ ﴾ ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل: ﴿َواهلل ُهَو اْلَغنِيُّ

ومن هنا، فإّن األفعال اإلهلّية ليست معّللة باألغراض، لكّن انعدام اهلدف هبذا 

]1[ - سورة فاطر: 15. 
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املعنى ال يستلزم العبثّية أو اللغوّية وانعدام احلكمة يف األفعال اإلهلّية؛ ألّن املسلوب 
عن اهلل َجلَّ َوَعال هنا هو الغرض بمعناه البرشّي الذي يدّل عىل تلبية حاجة اإلنسان، 

وال ضري يف فرض اهلدف لفعله ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل بمعنى آخر مغاير لذاك.

وقد أجاب بعض املتكلمني عىل هذا السؤال بتصنيفهم اهلدف إىل رضبني:  فاعّل، 
عينيه  الفاعل نصب  الذي يضعه  فهو  للفاعل(  )منسوب  الفاعّل  اهلدف  أّما  وفعّل. 
لرفع نقص فيه، وألجل بلوغ مرتبة من الكامل، وأّما اهلدف الفعّل )منسوب للفعل( 
فهو ما يتناوله الفاعل من أجل رفع النقص عن فعله، وال يرتّتب عليه أّي منفعة ذاتّية 
تعود للفاعل؛ كام هو حال املعّلم الذي يدّرس تالميذه من دون مقابل، وال يستهدف 
َوَتَعاىٰل ال يصّح فيه اهلدف  َتَباَرَك  يف فعله إال رقّيهم وتنامي معارفهم. وإذا كان اهلل 

الفاعّل، فال ضري يف تصّور هدف فعّل له.

يف املحّصلة نقول: اهلدف اإلهلّي من خلق العامل هو إيصال املخلوقات إىل الكامل. 
وال خيفى عىل أهل التحقيق أّن تلّبس الكائنات املمكنة بجلباب الوجود، وخروجها 
بنعمة  تنّعمه  بمجّرد  خملوق  كّل  عليه  حيصل  ذاته،  حّد  يف  كامل  هو  العدم  دائرة  من 
بدائّيًا  هدفًا  بوصفه  الوجود  لكامل  املختارة  املوجودات  استحصال  وبعد  الوجود. 
مسرية  يف  متيض  أهنا  أي  وهنائّية؛  متوّسطة  بأهداف  املخلوقات  هذه  تتحىّل  للخلق، 
استكاملية متواصلة. ويمكن لسائر املوجودات أيضًا أن يكون هلا أهدافًا أخرى تصّب 
القدر،  الفالسفة هبذا  دائرة االبتالء واالختبار اإلهلّي لإلنسان. ومل يكتف بعض  يف 
فذهبوا إىل أّن إيصال املخلوقات إىل الكامل هدف متوّسط، ينتظر منّا هو اآلخر إجابة 
ألوهّيته  قل:  أو  ـ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل  ذات  إّن  عندهم:  واجلواب  له،  الغائّية  العّلة  لنعرف 
وربوبّيته ـ تستلزم إيصال مّد املخلوقات بام ينفعهم؛ بمعنى أّن الرمحة اإلهلّية املطلقة 
التي هي عني ذاته تقتيض هداية املخلوقات إىل كامهلا. وبذلك، تكون العلة الغائية قد 

عادت إىل أمر هو من لوازم الذات اإلهلّية.
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أّما اآلن، وبعد  أن تبّينا رشحًا عقلّيًا ملعنى الغائّية يف الفعل اإلهلّي فقد وصل الدور 
الدرب يف  لنا  تنري  اإلهلّي من إضاءات  الوحي  به  يمّدنا  ما  نظرة فاحصة عىل  إللقاء 

طريق معارفنا، وتعّطر لنا أجواء السري إىل فناء احلب اإلهلّي. 
وقد ورد يف القرآن الكريم بخصوص اهلدفية والغائية يف عامل اخللق آيات عديدة 

ومتنوعة نذّكر هبا حسب الرتتيب التايل:
1. اآليات التي تشري إىل صفة »احلكمة«، وتتناول االسم اإلهلّي »احلكيم« بوصفه 
﴿َواهلل  َحكِيٌم﴾]]]،  َعِزيٌز  اهلل  ﴿إِنَّ  تعاىل:  يقول  َوَعال؛  َجلَّ  هلل  احلسنى  األسامء  أحد 
َحكِيٌم﴾]]]، ﴿لَا  اٌب  َتوَّ اهلل  َوَأنَّ  ُتُه  َوَرْحَ َعَلْيُكْم  اهلل  َفْضُل  َحكِيٌم﴾]]]، ﴿َوَلْوالَ  َعلِيٌم 

ْن َحكِيٍم َحِيٍد﴾]]]. َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّ
2. اآليات التي تبنّي أهداف خلق العامل والكائنات؛ مثل قوله تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذي 
َأْحَسُن  ُكْم  َأيُّ لَِيْبُلَوُكْم  امْلَاِء  َعَل  َعْرُشُه  َوَكاَن  اٍم  َأيَّ ِستَِّة  يِف  َوالَْرَض  َمَواِت  السَّ َخَلق 
َعَماًل﴾]]]، واملقصود يف هذه اآلية الكريمة أن هدف خلق اإلنسان هو بلوغه الكامل، 
واالبتالء  واألرض  والساموات  الطبيعة  عامل  وجود  عىل  متوّقف  اهلدف  هذا  وأن 
واالختبار؛ وبالتايل: فإّن املرشوع اإلهلّي ينطوي عىل هدف هنائّي واحد، وأّن حتّققه 

جيري من خالل ذلك. 
ْم َأْحَسُن َعَماًل﴾]]]،  ُ ا لِنَْبُلَوُهْم َأهيُّ ا َجَعْلنَا َما َعَل اْلَْرِض ِزينًَة لََّ ويقول تعاىل أيضًا:  ﴿إِنَّ
]]]، ﴿َوإَِلْيِه  لَِيْعُبُدوِن﴾  إاِلَّ  نَس  َواإلِْ نَّ  اْلِ َخَلْقُت  ]]]، ﴿َوَما  ْجَعى﴾  الرُّ َربَِّك  إَِل  ﴿إِنَّ 

]1[ - سورة البقرة:220. 

]2[ - سورة النساء: 26. 

]3[ - سورة النور: 10. 

]4[ - سورة فصلت: 42. 

]5[ - سورة هود: 7. 

]6[ - سورة الكهف: 7. 

]7[ - سورة العلق: 8. 

]8[ - سورة الذاريات: 56. 
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ْرَض  ﴿َواْلَ يعًا﴾]]]،  َجِ اَلْرِض  يِف  ا  مَّ َلُكم  َخَلَق  الَِّذي  ﴿ُهَو  ُه﴾]]]،  ُكلُّ الَْمُر  ُيْرَجُع 
ن ُسْلَطاٍن إاِلَّ لِنَْعَلَم َمن ُيْؤِمُن بِالِْخَرِة﴾ ]]]،  َوَضَعَها لِْلََناِم﴾]]]، ﴿َوَما َكاَن َلُه َعَلْيِهم مِّ

ابِِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم﴾]]].  ُكْم َحتَّى َنْعَلَم امْلَُجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّ ﴿َوَلنَْبُلَونَّ
وبيان اآليتني األخريتني بالنظر إىل العلم الذايّت والالحمدود هلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل أّن 
صفاته عىل رضبني: ذاتّية وفعلّية. والبعض من صفاته يمكن فيه هذين املعنيني؛ أي 
أّن صفة واحدة تكون ذاتية بمعنى، وفعلّية بمعنى آخر. فإذا تصّورنا »اإلرادة اإلهلّية« 
مثاًل بمالحظة الفعل اإلهلّي كانت هذه الصفة فعلية، وإذا تصّورناها بمالحظة العلم 
ُتعّد ذاتّيًة. و»العلم اإلهلّي« نفسه يكون  اإلهلّي، بعيدًا عن األفعال، فإّن هذه الصفة 
صفة فعلّية إذا كان املعنى حضور العمل عند احلّق َتَباَرَك َوَتَعاىٰل. وبناًء عىل ذلك: فإّن 
معنى اآليتني أّن اهلل َعزَّ َوَجلَّ قد خلق الشيطان من أجل أن حيرض إيامنكم وعملكم 
يعلم بوجود  الفعل، مل يكن  َوَعال قبل حتّقق  أنه َجلَّ  فعلّية؛ ال  بني يدي اهلل بصورة 
الفعل أو طبيعته، وأنه احتاج لرفع جهله إىل االبتالء واالختبار، بل إّن حتقق األعامل 

وحضورها بني يديه بشكل فعّل أمر له أمّهّيته وموضوعّيته عند اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل.

اللهو  عن  َوَجلَّ  َعزَّ  الباري  ونّزهت  اخللق،  يف  العبثّية  أنكرت  التي  اآليات   .3
َم َخَلْقنَاُكْم َعَبًثا﴾ ]]]،  واللعب، مرّصحًة بحّقانّية عامل اخللق. يقول تعاىل: ﴿َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ
ْرَض  َمء َوالَْ َمَواِت َواْلَْرَض َوَما َبْينَُهَم اَلِعبنَِي﴾]]]، ﴿َوَما َخَلْقنَا السَّ ﴿َوَما َخَلْقنَا السَّ
َفاِعلنَِي﴾]]]،  ُكنَّا  إِن  ا  لَُّدنَّ ِمن  ْذَناُه  َ تَّ الَّ ًوا  َلْ تَِّخَذ  نَّ َأن  َأَرْدَنا  َلْو   * اَلِعبنَِي  َبْينَُهَم  َوَما 

]1[ - سورة هود: 123. 

]2[- سورة البقرة: 29. 

]3[- سورة الرحمن: 10. 

]4[- سورة سبأ: 21. 

]5[- سورة محمد: 31. 

]6[- سورة املؤمنون: 115. 

]7[- سورة الدخان: 38. 

]8[-   سورة األنبياء: 17-16. 
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ْرَض َوَما  َمء َوالَْ ﴾]]]، ﴿َوَما َخَلْقنَا السَّ قِّ َمَواِت َوالَْرَض بِاحْلَ ﴿َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ
ِذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر﴾ ]]]. َبْينَُهَم َباطاًِل َذلَِك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل لِّلَّ

4. اآليات التي أشارت إىل هدف خلق اإلنسان؛ كام يف قوله تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقُت 
اُكُم  ﴿َأْلَ اْلَيِقنُي﴾]]]،  َيْأتَِيَك  َحتَّى  َربََّك  ﴿َواْعُبْد  لَِيْعُبُدوِن﴾]]]،  إاِلَّ  نَس  َواإْلِ نَّ  اْلِ
َتْعَلُموَن * َكالَّ  ُثمَّ َكالَّ َسْوَف  َتْعَلُموَن *  امْلََقابَِر * َكالَّ َسْوَف  ُزْرُتُم  التََّكاُثُر * َحتَّى 
َربَِّك  إَِل  َكاِدٌح  إِنََّك  نَساُن  اإلِْ ا  َأهيَُّ ِحيَم﴾]]]، ﴿َيا  اْلَ ُونَّ  َلَتَ اْلَيِقنِي *  ِعْلَم  َتْعَلُموَن  َلْو 
َكْدًحا َفُماَلِقيِه﴾]]]. وقد ظّن الكثري من الُكّتاب والباحثني أّن هذه اآليات قد حاولت 
رسم األهداف اإلهلّية وترتيبها بتسلسل ينطلق من األهداف البدائّية، ويمّر باألهداف 
املتوّسطة، ليصل إىل اهلدف النهائّي، لكّن كاتب هذه السطور يرى أّن اآليات واضحة 
يف إشارهتا إىل اهلدف النهائّي واحلقيقّي خللق اإلنسان؛ أال وهو العبودّية. وإّن اليقني 

أو القرب واللقاء اإلهلّي إّنام ُتعّد من لوازم العبودّية.

11/4/6. فلسفة خلق الشيطان:

وقد  »اجلّن«.  إىل  انتامؤه  هو  ـ  ب»إبليس«  املسّمى  الكائن  أو  ـ  »الشيطان«  واقع 
الوجود.  إىل  العدم  دائرة  من  لتخرجه  إبليس،  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  اهلل  فّياضّية  شملت 
، ثّم شاء بإرادته واختياره  وقد انخرط هذا املخلوق يف سلك العابدين هلل َعزَّ َوَجلَّ
وبسبب احلسد الذي اعرتاه أن يتمّرد عىل األمر اإلهلّي، وهذا ما أّدى به إىل أن يغدو 

كافرًا وشيطانًا. 

]1[-   سورة األنعام: 73. 

]2[-   سورة ص: 27. 

]3[-   سورة الذاريات: 56. 

]4[-   سورة الحجر: 99. 

]5[-   سورة التكاثر: 6-1. 

]6[-   سورة االنشقاق: 6. 



197األفعال اإللهّية

وجود  مراتب  من  مرتبة  »الشيطان«  أّن  تزعم  التي  املقولة  فإّن  ذلك،  عىل  وبناًء 
اإلنسان ال أساس هلا من الصّحة.

يقول الفيض الكاشايّن )1091ه( يف هذا الصدد:

النفس والشيطان وامللك ليست أشياء خارجة  أّن  قال بعض أهل املعرفة: اعلم 
أشياء  ليست  والكريّس،  والعرش  واألرض  السامء  وكذلك  هم؛  أنت  بل  عنك، 

خارجة عنك، وال اجلنّة والنار؛ إّنام هي أشياء فيك]]].

هذا، ويؤمن املفّكرون اإلسالمّيون تبعًا ملا استنبطوه من الكتاب والسنّة بوجود 
كائنات واقعّية خارج خيال اإلنسان  وغرائزه، قد تتسّمى ب»اجلّن« أحيانًا أو »الشيطان« 
يف أحيان أخرى. ويمكن تصنيف اآليات التي تطّرقت هلذا املوضوع عىل النحو التايل:

1. اآليات التي تبنّي أّن املنشأ املاّدّي إلبليس، وأّن ماهية اجلّن والشيطان هو النار؛ 
ِمن  انَّ  اْلَ ﴿َوَخَلَق  ُموِم﴾]]]،  السَّ اِر  نَّ ِمن  َقْبُل  ِمن  َخَلْقنَاُه  آنَّ  ﴿َواْلَ تعاىل:  قوله  مثل 

اٍر﴾]]]. ن نَّ اِرٍج مِّ مَّ

2. اآليات التي تصف إبليس بأنه من اجلّن؛ مثل قوله تعاىل: ﴿َفَسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس 
.[[[﴾ نِّ َكاَن ِمَن اْلِ

3. اآليات التي تصف إبليس بأنه كافر ومستكرب؛ مثل قوله تعاىل: ﴿َفَسَجُدوْا إاِلَّ 
إِْبلِيَس َأَبى َواْسَتْكَبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن﴾]]]. وحسبام تقّصه لنا آيات القرآن الكريم ]]] 

]1[ - الفيض الكاشاين، أنوار الحكمة: 372.

]2[- سورة الحجر: 27. 

]3[- سورة الرحمن: 15. 

]4[-سورة الكهف: 50. 

]5[- سورة البقرة: 34. 

]6[- راجع اآليات التالية: سورة التحريم: 6؛ النحل:  49؛ األنبياء: 19.
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إبليس اختار بإعراضه  فإّن املالئكة مل تتوّرط يف املعصية أو متارس االستكبار، لكّن 
عن السجود آلدم املعصيَة، وانخرط يف زمرة املستكربين.

وقد رّصحت أحاديث رشيفة متعّددة]]] ُرويت عن أئّمة أهل البيت : بوجوٍد 
واقعّي خارجّي للشيطان، وأّنه من اجلّن؛ منها: ما رواه عّل بن إبراهيم، عن أبيه، عن 

ابن أيب عمري، عن مجيل، أّن  اإلمام الصادق 7 قال:

ُه  َأنَّ َتُظنُّ  اْلـَماَلِئَكُة  َوَكاَنِت  اهلل،  َيْعُبُد  اَمِء  السَّ يِف  اْلـَماَلِئَكِة  ِمَن  َكاَن  إِْبِليَس  »َفإِنَّ 
َقْلِب  َكاَن يِف  َما  َأْخَرَج  ُجوِد آِلَدَم،  بِالسُّ اْلـَماَلِئَكَة  َأَمَر اهلل  َفَلامَّ  ِمنُْهْم.  َيُكْن  َومَلْ  ِمنُْهْم؛ 
إِْبِليَس ِمَن احْلََسِد، َفَعِلَمِت اْلـَماَلِئَكُة ِعنَْد َذلَِك َأنَّ إِْبِليَس مَلْ َيُكْن ِمنُْهْم ... َكاَن إِْبِليُس 

ِمنُْهْم بِاْلَواَلِء؛ َومَلْ َيُكْن ِمْن ِجنِْس اْلـَماَلِئَكة «]]].

من  فهام  دّراج  بن  ومجيل  عمري،  أيب  ابن  أّما  الرواية،  يف  ثقة  إبراهيم  بن  وعّل 
أصحاب اإلمجاع]]]. ويروي ابن دّراج يف رواية أخرى عن اإلمام الصادق 7 قوله:

اَمِء؟ َقاَل:  »َسَأْلُتُه َعْن إِْبِليَس َأَكاَن ِمَن اْلـَماَلِئَكِة؟ َأْو َهْل َكاَن َيِل َشْيئًا ِمْن َأْمِر السَّ
، َوَكاَن َمَع  اَمِء، َوَكاَن ِمَن اْلـِجنِّ َأْمِر السَّ َيُكْن َيِل َشْيئًا ِمْن  َيُكْن ِمَن اْلـَماَلِئَكِة، َومَلْ  مَلْ 

ُه َلْيَس ِمنَْها«]]]. ُه ِمنَْها، َوَكاَن اهلل َيْعَلُم َأنَّ اْلـَماَلِئَكِة، َوَكاَنِت اْلـَماَلِئَكُة َتَرى َأنَّ

12/4/6. حكمة وجود الشيطان:

يقول العالمة الطباطبائّي )1402ه( يف شأن فلسفة خلق الشيطان:

أحيانًا  نذكره  أن  دون  به،  ُيعبأ  ال  عندنا،  مبتذالً  موضوعًا  إبليس  موضوع  عاد 

]1[- راجع األحاديث التالية: بحار األنوار، ج63، الصفحات: 212، 217، 220، 229، 234، 249، 259، 262، 273.

]2[ - بحار األنوار )ط بريوت(، ج 63، ص 234. 

]3[ - كليات يف علم الرجال، جعفر السبحايّن، ص 177. 

]4[ - بحار األنوار )ط بريوت(، ج 63، ص 218. 
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الشيطانّية  األفكار  من  بأهنا  أفكارنا  بعض  نقّبح  أو  منه،  باهلل  نتعّوذ  أو  ونلعنه، 
ووساوسه ونزغاته، دون أن نتدّبر، فنحصل ما يعطيه القرآن الكريم يف حقيقة هذا 
املوجود العجيب الغائب عن حواّسنا، وما له من عجيب الترّصف والوالية يف العامل 
اإلنسايّن. وكيف ال، وهو يصاحب العامل اإلنسايّن عىل سعة نطاقه العجيبة منذ ظهر 
يف الوجود، حّتى ينقيض أجله، وينقرض بانطواء بساط الدنيا، ثّم يالزمه بعد املامت، 
ثم يكون قرينه، حّتى يورده النار اخلالدة. وهو مع الواحد منّا كام هو مع غريه؛ هو معه 
يف عالنيته ورّسه، جياريه كّلام جرى، حّتى يف أخفى خيال يتخّيله يف زاوية من زوايا 
ذهنه، أو فكرة يوارهيا يف مطاوي رسيرته، ال حيجبه عنه حاجب، وال يغفل عنه بشغل 
شاغل. وأّما الباحثون منّا، فقد أمهلوا البحث عن ذلك، وبنوا عىل ما بنى عليه باحثو 
الساذجة  النظرّيات  وهي  البحث؛  طريق  من  هلم  خّطوا  ما  سالكني  األّول،  الصدر 
التي تلوح لألفهام العاّمّية ألّول مّرة، تلّقوا الكالم اإلهلّي، ثّم التخاصم يف ما هيتدي 
إليه فهم كّل طائفة خاّصة والتحّصن فيه، ثّم الدفاع عنه بأنواع اجلدال، واالشتغال 

بإحصاء إشكاالت القّصة، وتقرير السؤال واجلواب بالوجه بعد الوجه]]].

والسؤال املركزّي هنا يدور حول سبب خلق اهلل َجلَّ َوَعال إلبليس؛ ملاذا خلقه 
رغم علمه بأنه سيغدو شيطانًا مريدًا، يغوي اإلنسان وخيدعه؟! هنالك أوجه وأسباب 

عديدة تفرّس لنا احلكمة من خلق الشيطان، نعرض هلا فيام يل:

1. الوجه الكالمّي: أثبتت األدّلة العقلّية والنقلّية أّن اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل حكيم. 
وعليه: فإّن مجيع أفعاله تصدر وفقًا حلكمة معّينة. وألجل ذلك، أّكد القرآن الكريم 
عىل نفي البطالن والعبثّية يف خلق الساموات واألرض وما بينهام]]]. وعليه: فإن خلق 
الشيطان بوصفه واحدًا من خملوقات اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل هو اآلخر ينطوي عىل حكمة؛ 

وإن مل يقف البرش عىل وجهها.

]1[ - امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبايّئ،  ج 8، ص: 36.

]2[-   راجع اآليات التالية: سورة األنبياء: 16؛ الدخان: 38؛ ص: 27.
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يقول صدر الدين الشريازّي )1050ه( يف هذا الصدد:

العبث  الستحالة  يوجد؛  مل  وإاّل  ومصلحة،  حكمة  خملوق  كّل  يف  هلل  أّن  اعلم 
والقبح يف فعله، واإلمهال والتعطيل يف إجياده، وأّن اإلنسان كام ينتفع من إهلام امللك 

كذلك ينتفع بوجه من وسوسة الشيطان]]] . 

ينبغي أن ُيعلم أّن هلل يف كّل ما يفعله، أو يأمره، أو يأمر به حكمة، بل ِحَكاًم كثريًة؛ 
احلكمة  وجه  علينا  خفي  وإن  واجلزاف؛  واالتفاق  العبث  فعل  عن  منّزه  تعاىل  ألّنه 
يف كثري من األمور عىل التفصيل، بعد أن علمنا القانون الكّلّ يف ذلك عىل اإلمجال؛ 

وخفاء اليش ء علينا ال يوجب انتفاءه]]]. 

أفراد اإلنسان، حّتى  الشيطان، وتسّلطه عىل  فإن قلت: فام احلكمة يف إجياد مثل 
فيها  احلكمة  قلنا:  وغضبه؟!  اهلل  سخط  يف  وأوقعهم  وأهلكهم،  منهم،  كثريًا  أغوى 

كثرية، ال حييط هبا إاّل اهلل]]].

ولعّل إحدى تلك احِلَكم اإلهلّية أّن اهلل َعزَّ َوَجلَّ مل خيلق الشيطان بطبيعة ذميمة 
أو ماهّية رّشيرة، بل خلقه كموجود قابل للتكامل، وقد أغدق عليه من هدايته، لكّن 
تكن  مل  ماهّيته  أّن  عىل  والدليل  واالنحراف.  الرّش  طريق  يسلك  أن  اختار  الشيطان 
رّشيرة اشتغاله بالتسبيح والتقديس هلل َجلَّ َوَعال لسنوات طوال، حاله يف ذلك حال 
أو  بسجّية  َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  اهلل  خيلقهام  مل  إذ  ملجم؛  بن  عبدالرمحن  حال  أو  فرعون، 
طبيعة ذميمة، بل كانا مؤّهلني للرقّي والتكامل اإلنسايّن، لكّن سوء اختيارمها أودى 
هبام يف هاوية االنحراف]]]. لقد وهب اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل إلبليس عقاًل وفهاًم يستعني به 

]1[ - مفاتيح الغيب، ص 165.

]2[ - مجموعة الرسائل الفلسفيّة لصدر املتألهني، ص 350.

]3[ - تفسري القرآن الكريم، صدر الدين الشريازي، ج 5، ص 245.

]4[ - الحظ: تفسري النور، محسن قرائتي، ج 4، ص 37.
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يف متييز اخلري عن الرّش، ثّم أمره وهناه، لكنّه حاد عن جاّدة التقوى، واتبع هوى نفسه 
فغوى]]].

فائدة  عىل  أيضًا  ينطوي  الشيطان  وجود  أّن  الشريازّي  الدين  صدر  ويرى  هذا، 
أخرى، تتمّثل يف الرقّي العلمّي؛ فوجوده يفيض إىل ذلك. يقول ;:

اتباع  فإّن  الشيطان؛  وسوسة  من  ينتفع  قد  امللك،  إهلام  من  اإلنسان  ينتفع  كام 
املعطلني،  أوهام  يكن  مل  ولو  واخليال،  الوهم  تبعة  كّلهم  الضالل  وأهل  الشيطان 
وخياالت املتفلسفني والدهريني، وسائر أولياء الطاغوت ومراتب جربزهتم، وفنون 
طلب  يف  اهلل  أولياء  انبعثوا  ملا  وخياالهتم،  وانحرافاهتم  وضالالهتم  اعوجاجاهتم 
األعامل؛  يف  وهكذا  واليقني.  الكشف  هنج  عىل  العامل  حدوث  عّلة  لبيان  الرباهني، 
اإلنسان  جيتنب  مل  الناس،  بعيوب  املتجّسسني  وجتّسس  املغتابني،  اغتياب  يكن  مل  لو 
كّل االجتناب من العيوب اخلفّية، التي قد ال يراها األصدقاء، وإّنام يظهر هلم حتّققها 
من تدقيقات األعداء، وفحصهم والتامسهم ظهورها عليه وعىل غريه. فكم من عدّو 
انتفع العبد من عداوته أكثر مما ينتفع من حمّبة الصديق؛ فإّن املحّبة ممّا تورث الغفلة عن 
عيوب املحبوب، والعمى عن رؤية نقائصه، والصمم عن سامع مثالبه. ومن هاهنا، 
يظهر أّن لوجود األفاعيل الشيطانّية ـ كإظهار العداوة والبغضاء واحلسد والغدر من 

األعداء ـ فوائد كثرية عائدة إىل املؤمنني]]].

وبعبارة أخرى: ال يبلغ اإلنسان املراتب العليا من الكامل من دون مواجهته ملوانع 
عديدة تعرتض طريقه، فيزحيها جانبًا ويواصل مسريه إىل األمام. وال يتسنّى لإلنسان 
أن يسمو ويتعاىل من دون أن تتحّداه الوساوس الشيطانية، لكنّه باالتكال عىل اهلل َعزَّ 
، وبتوظيفه الصحيح ملا يمتلكه من قّوة االختيار، يتجاوز ذلك ويتقّدم بخطواته  َوَجلَّ

]1[ - انظر: رسائل العدل والتوحيد، يحيى بن الحسني، ص 128.

]2[ - تفسري القرآن الكريم، صدر الدين الشريازي، ج 5، ص 245.
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الواثقة نحو اهلدف السامي يف حياته. وإذا مل يكن أمام اإلنسان أّي هتديد لوساوس 
الشيطان، أو أّي أثر إللقاءات النفس األّمارة بالسوء، فامذا يعني التكامل إذن؟!]]] 

ويقول صاحب »الرياض« السيد عل خان املدين )1120ه( يف هذا الصدد:

وأّما الشبهة اخلامسة؛ وهي السؤال عن فائدة متكني الشيطان من الدخول إىل آدم 
يف اجلنّة ... فاجلواب عنها: أّن احلكمة يف ذلك واملنفعة عظيمة، فإّنه لو بقي يف اجلنّة 
أبدًا لكان بقي هو وحده يف منزلته التي كان عليها يف أّول الفطرة، من غري استكامل 
واكتساب فطرة أخرى فوق األوىل، وإذا هبط إىل األرض خرج من صلبه أوالد ال 
حتىص، يعبدون اهلل ويطيعونه إىل يوم القيامة، ويرتقي منهم عدد كثري يف كّل زمان إىل 

درجات اجلنان بقّويت العلم والعبادة]]].

2. الوجه النقّل: أجابت أحاديث رشيفة متعّددة وردت عن أئّمة أهل البيت : 
عن شبهة احلكمة من خلق إبليس، فأشاروا : إىل أّن إبليس كان من اجلّن، وقد خلقه 
اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل كباقي اجلّن ليبلغ مرتبة الكامل يف العبودية، لكنّه متّرد عن أمر رّبه 
بمحض اختياره، فاكتوى بنار احلسد التي استعرت يف وجوده جتاه املقام الذي بلغه 
آدم7، وأّن عبادته أو عصيانه ال ترد بنفع أو رضر عىل اهلل َجلَّ َوَعال، كام أّن سلطانه 
احلكم عن  بن  يروي هشام  يلقيها يف روعهم.  يتجاوز كونه وسوسًة  الناس ال  عىل 

اإلمام الصادق 7 أنه قال:

ْنِديُق َأَبا َعْبِد اهلل 7 َفَقاَل َأ َفِمْن ِحْكَمتِِه َأْن َجَعَل لِنَْفِسِه َعُدّوًا َوَقْد َكاَن  »َسَأَل الزِّ
َطاَعتِِه  إىَِل ِخاَلِف  َيْدُعوُهْم  َعبِيِدِه  َعىَل  َطُه  َفَسلَّ إِْبِليَس  َزَعْمَت  َكاَم  َفَخَلَق  َلُه  َعُدوَّ  َواَل 
ُقُلوهِبِْم  إىَِل  يَلِة  احْلِ بُِلْطِف  َيِصُل  َزَعْمَت  َكاَم  ِة  اْلُقوَّ ِمَن  َلُه  َوَجَعَل  بَِمْعِصَيتِِه  َوَيْأُمُرُهْم 
َحتَّى  َمْعِرَفتِِه  َعْن  َفُيِزيُلُهْم  ِدينَُهْم  َعَلْيِهْم  َوَيْلبُِس  ِْم  َرهبِّ يِف  ُكُهْم  َفُيَشكِّ إَِلْيِهْم  َفُيَوْسِوُس 

]1[ - أسس معرفة اإلنسان يف القرآن الكريم، عبدالله نرصي، ص 351. )بالفارسية(

]2[ - رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين: 184/3.
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ُه َعىَل َعبِيِدِه َوَجَعَل َلُه  َأْنَكَر َقْوٌم مَلَّا َوْسَوَس إَِلْيِهْم ُرُبوبِيََّتُه َوَعَبُدوا ِسَواُه َفِلَم َسلََّط َعُدوَّ
ُه َعَداَوُتُه َواَل َينَْفُعُه َواَلَيُتُه  ِذي َذَكْرَت اَل َيرُضُّ بِيَل إىَِل إِْغَواِئِهْم َقاَل إِنَّ َهَذا اْلَعُدوَّ الَّ السَّ
اَم ُيتََّقى اْلَعُدوُّ إَِذا َكاَن  َوَعَداَوُتُه اَل َتنُْقُص ِمْن ُمْلِكِه َشْيئًا َوَواَلَيُتُه اَل َتِزيُد فِيِه َشْيئًا َوإِنَّ
ا إِْبِليُس َفَعْبٌد َخَلَقُه لَِيْعُبَدُه  ٍة َيرُضُّ َوَينَْفُع إِْن َهمَّ بِِمْلٍك َأَخَذُه َأْو بُِسْلَطاٍن َقَهَرُه َفَأمَّ يِف ُقوَّ
َماَلِئَكتِِه  َمَع  َيْعُبُدُه  َيَزْل  َفَلْم  إَِلْيِه  َيِصرُي  َما  َوإىَِل  ُهَو  َما  َخَلَقُه  ِحنَي  َعِلَم  َوَقْد  َدُه  َوُيَوحِّ
ِعنَْد  َفَلَعنَُه  َعَلْيِه  َغَلَبْت  َوَشَقاَوًة  َحَسدًا  َذلَِك  ِمْن  َفاْمَتنََع  آَدَم  بُِسُجوِد  اْمَتَحنَُه  َحتَّى 
َعُدوَّ  َفَصاَر  َمْدُحورًا  َمْلُعونًا  اأْلَْرِض  إىَِل  َوَأْنَزَلُه  امْلَاَلِئَكِة  ُصُفوِف  َعْن  َوَأْخَرَجُه  َذلَِك 
َعاَء إىَِل َغرْيِ  ْلَطنَِة َعىَل ُوْلِدِه إاِلَّ اْلَوْسَوَسَة َوالدُّ َبِب َوَما َلُه ِمَن السَّ آَدَم َوُوْلِدِه بَِذلَِك السَّ

ِه بُِرُبوبِيَّتِه «]]]. بِيِل َوَقْد َأَقرَّ َمَع َمْعِصَيتِِه لَِربِّ السَّ

ِمَن  َفإِنََّك  ﴿َقاَل  تعاىل:  قوله  من  بالبال  خيطر  قد  الذي  اآلخر  املركزّي  والسؤال 
امْلُنَظِريَن * إَِل َيوِم اْلَوْقِت امْلَْعُلوِم﴾]]] هو السبب يف منحه هذه املهلة ليميض يف خداع 
الناس وإضالهلم؟ واجلواب: أّن اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل  قد أمهله إىل يوم القيامة عىل أساس 
َثَواَب  ُيِرْد  َأْحَسَن َعَماًل﴾]]]، وقوله أيضًا: ﴿َوَمن  َمْن  َأْجَر  ُنِضيُع  اَل  ا  من قوله:  ﴿إِنَّ

ْنَيا ُنْؤتِِه ِمنَْها َوَمن ُيِرْد َثَواَب الِخَرِة ُنْؤتِِه ِمنَْها﴾]]]. الدُّ

ويروي الشيخ الصدوق )381ه( عن أبيه عن سعد بن عبد اهلل عن أمحد بن حممد 
بن عيسى بن عل بن حسان عن عل بن عطية، قال: 

»قال أبو عبد اهلل 7: إّن إبليس َعَبد اهلل يف السامء سبعة آالف سنة يف ركعتني، 
فأعطاه اهلل ما أعطاه ثوابًا له بعبادته «]]].

]1[ - بحار األنوار )ط ـ بريوت(، ج 60، ص 234. 

]2[ - سورة الحجر: 38-37.

]3[ - سورة الكهف: 30.

]4[ - سورة آل عمران: 145.

]5[ - علل الرشائع، ج 2، ص 213؛ بحار األنوار، ج 63، ص 240. 
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ويروي أيضًا عن أبيه عن سعد بن عبد اهلل عن احلسن بن عطية، قال: 

»قلت أليب عبد اهلل 7: حدثني كيف قال اهلل إلبليس: ﴿َفإِنََّك ِمَن امْلُنَظِريَن * إَِل 
َيوِم اْلَوْقِت امْلَْعُلوِم﴾؟ قال: ليشء كان تقّدم شكره عليه، قلت: وما هو؟ قال: ركعتان 

ركعهام يف السامء يف ألفي سنة، أو يف أربعة آالف سنة«]]].

ويف رواية أخرى: 

ْعنََة إَِل َيْوِم  »فقال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿َفاْخُرْج ِمنَْها َفإِنََّك َرِجيٌم * َوإِنَّ َعَلْيَك اللَّ
عمل  فثواب  جتور؟!  ال  الذي  العدل  وأنت  فكيف  يارب  إبليس:  قال  يِن﴾]]]،  الدِّ
بطل؟! قال: ال؛ ولكن سلني من أمر الدنيا ما شئت ثوابًا لعملك أعطك، فأّول ما 

سأل البقاء إىل يوم الدين، فقال اهلل: قد أعطيتك«]]].

13/4/6. تربير الرشور يف الكون:

السؤال عن أسباب حدوث الرشور يف العامل، وكيفية التخّلص منها هو أحد أعرق 
األسئلة التي اعرتضت طريق اإلنسان منذ القدم؛ بغّض النظر عن دينه أو معتقده. 
بالبحث والدراسة، بل هي مسألة تستوقف كّل  املفّكرين  تناوهلا معظم  وهي قضّية 

إنسان يف مسريته التكاملية فكرّيًا وعقلّيًا.

لقد ارتبطت مشكلة الرشور هذه يف الرشق والغرب بعدد من القضايا العقائدية 
اجلاّدة، وأسفرت عن تبلور فلسفات ونزعات ماّدّية، وثنوية، وتشاؤمّية، وما ُيسّمى 
بالهوت الصريورة]]]. وما زالت هذه املشكلة متّثل إحدى أبرز املسائل األساسية يف 

]1[ - املصدران السابقان؛ علل الرشائع، ص 212. 

]2[ - سورة الحجر: 35-34.

]3[ - بحار األنوار، ج 63، ص 274. 

]4[ - Process Theology. ]م[ 
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فلسفة الدين والكالم والالهوت؛ حيث ُيتساءل فيها عن كيفية التوفيق بني حدوث 
املطلقة،  واخلريّية  والعلم،  القدرة،  مثل:  إهلّية  وصفات  العامل  يف  واآلالم  الرشور 

والعدل، واحلكمة اإلهلّية. 

من هنا، فإّن فّك رموز هذه املسألة وسرب أغوارها بام ينسجم مع القضايا الدينّية 
املسّلمة أمر مهّم وحيوّي، وال ُيستهان به، ال سّيام أّن أّي إخفاق تقع فيه املنظومات 
سعيها  ضمن  واليهودّية(  والنرصانّية،  )اإلسالم،  اإلهلّية  لألديان  املنتمية  الفكرّية 
إيامن  يف  جسيمًة   أرضارًا  ُيلحق  أن  شأنه  من  الصدد  هذا  يف  معقلن  عرض  لتقديم 

الناس، وتعّرضهم ألخطار فادحة.

14/4/6. نطاق البحث يف قضية الرشور:

جهات  من  األساسية  املعتقدات  من  بمجموعة  واآلالم  الرشور  قضية  ترتبط 
متنّوعة، وقد أفضت نتائج البحث فيها إىل شبهات خمتلفة. وهنان يمكن اإلشارة إىل 

بعض املعتقدات املرتبطة هبذه املسألة:

1. وجود اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل: فقد طرحت قضية العالقة بني اإليامن بوجود اهلل 
َعزَّ َوَجلَّ ووجود اآلالم والرشور عىل طاولة البحث بقّوة يف دراسات فلسفة الدين 
إلبطال  حماوالته  يف  البعض  تشّبث  وقد  الغرب.  يف  املعارصة  الالهوتية  والعلوم 
املعتقدات الدينّية وعىل رأسها اإليامن بوجود اهلل َجلَّ َوَعال ساعيًا إىل إنكار عقالنّيتها 
ببعض التقارير املنطقية عن هذه املسألة؛ منهم عىل سبيل املثال: جون ليزيل ماكي]]] 
)1981م( الذي زعم بوجود مفارقة بني اإليامن بإله قادر مطلق، وعامل مطلق، وخرّي 

مطلق من جهة، وبني وجود اآلالم والرشور يف العامل من جهة أخرى]]].

]1[ - John Leslie Mackie. ]م[ 

]2[ - الكالم الجديد، عبدالحسني خرسوبناه، ص 76. ]بالفارسيّة[
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2. التوحيد اإلهلّي: والسؤال املطروح هنا هو: هل يتالءم القول بوجود الرشور 
العجز عن حّل هذه  أّدى  املبدأ واخلالق؟ وقد  القول بوحدانية  تقابل اخلري مع  التي 
اإلشكالية إىل ظهور الثنوية، واإليامن بإله اخلري )يزدان( وإله الرّش )أهريمن(، أو إله 

النور وإله الظلمة.

من  يملكه  ما  كّل  مع  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  اهلل  يقوم  ال  ملاذا  املطلقة:  اإلهلّية  القدرة   .3
قدرة مطلقة بدفع الرشور أو رفعها؟ وكيف التوفيق بني وجود هذه الرشور وصفة 
القدرة اإلهلّية املطلقة عىل تبديد أّي مكروه؟ وقد أّدى العجز عن حّل هذه املسألة عند 
أصحاب النزعة املساّمة بالهوت الصريورة يف الغرب إىل القول بأّن اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل 
يتكامل بنحو تدرجيّي عىل مّر الزمن، وزعموا أّن امتالك مزيد من العلم والقدرة من 
ازديادها،  من  واحلّد  فشيئًا،  شيئًا  والصعاب  النوائب  عىل  التغّلب  يف  التسبيب  شأنه 

وتقليلها إىل مستويات متدنية جّدًا.

4. العدل اإلهلّي: والسؤال هنا: هل يمكن اإلذعان بوجود رشور طبيعية، والبقاء 
يف  الذاتيني  والقبح  للحسن  األشاعرة  إنكار  أّدى  لقد  اإلهلي؟  بالعدل  اإليامن  عىل 
العدل يف اهلل  إنكار صفة  العقل عىل حتديد احلسن والقبيح إىل  األفعال، ونفي قدرة 
؛ بام يعني: عدم وجود معيار عقاليّن توزن به األفعال مجيعًا؛ بام فيها: الفعل  َعزَّ َوَجلَّ
اإلهلي، حّتى خلصوا إىل القول بأّن »كّل ما يصنعه احلبيب مجيل«. ويف املحّصلة: إذا 
انعدم احلسن والقبح الذاتيان والعقليان فكيف يمكن احلديث عن خري أو رش؟ فكّل 

األفعال مستند إىل اهلل َجلَّ َوَعال، وكّل ما يفعله الرّب خري؛ فال وجود ـ إذن ـ للرّش.

5. الرمحة واخلري اإلهلّيان: وهنا يتساءلون: كيف يصّح يف رّب رحيم وخرّي مطلق 
أن جيّوز حدوث أو ظهور كّل هذه الرشور؟!

6. احلكمة اإلهلّية: والسؤال فيها: أال تتقاطع الرشور يف الكون وتتناىف مع احلكمة 
اإلهلّية، واهلدفية التي أثبتناها له َتَباَرَك َوَتَعاىٰل ؟!
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تقتحم  أن  للرشور  يمكن  ُيقال: كيف  وهنا  الربانّية:  والعناية  اإلهلّي  القضاء   .7
أم أهنام  العامل؟  أليسا يقتضيان حتّقق اخلري يف  الربانية؟  القضاء اإلهلي والعناية  حريم 

يقتضيان وقوع الرّش فيه؟!

بني  التوفيق  كيفية  حول  هنا  املطروحة  والشبهة  الكون:  يف  األحسن  النظام   .8
وجود الرشور واآلالم ووجود النظام األحسن؛ فإذا كان عامل الطبيعة هذا هو أحسن 
عامل يمكن له أن يرى النور، فِلَم ـ إذن ـ ُخلق بنحو ال ينفّك فيه عن الرشور؟! وقد 
فلسفة   مثل:  تشاؤمّية؛  فلسفات  نشوء  ىل  املسألة  هلذه  حّل  إجياد  عن  العجز  أفىض 

شوبنهاور]]]  )1860م(.

مع خيوط  تشابكت  قد  والرشور  اآلالم  أّن خيوط مشكة  هنا  البحث  وحصيلة 
البحث عن أصل وجود اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل تارًة، ومع التوحيد بصفته أهّم الصفات 
كّل  يف  ُفتحت  وقد  ثالثًة،  األخرى  اإلهلّية  الصفات  بعض  ومع  أخرى،  تارًة  اإلهلّية 

ميدان منها جبهة جيب اخلوض فيها بحثًا ودراسًة؛ ملا تتحىّل به من رضورة وأمّهّية.

15/4/6. أنواع الرشور:

يمكن تصنيف الرشور بنحو عاّم إىل نوعني رئيسني:

اختيار  سوء  عن  تنتج  التي  الرشور  وهي  )األخالقية(:  اإلرادية  الرشور   .1
اإلنسان، وانحطاطه األخالقّي؛ كام يف ما يقرتفه من قتل أو هنب أو ظلم أو رسقة أو 

ما شابه ذلك.

عاّم  تنجم  التي  والصعاب  النوائب  وهي  )الطبيعّية(:  اإلرادية  غري  الرشور   .2
بعضها  مع  الطبيعة  أجزاء  بعض  تفاعل  من  تنشأ  التي  أو  وتقّلباهتا،  الطبيعة  تفرضه 

اآلخر؛ مثل: السيول، والزالزل، واألوبئة، واألمراض، وما شاكل ذلك.

]1[ - آرثر شوبنهاور Arthur Schopenhauer  )1788-1860م(: فيلسوف أملايّن ُعرف بفلسفته التشاؤميّة. كان 

يرى يف الحياة رّشاً مطلقاً. ]م[
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وقد حيلو للبعض إضافة نوع ثالث ملا ذكر باسم »الرشور العاطفية«، ومثاهلا: ما 
يصيب اإلنسان من أمل، ونصب، وعوز، وهّم، وغّم، وانكسار، وما إىل ذلك]]]. لكن، 
فاحلوادث  ذكر؛  عاّم  مستقاًل  نوعًا  ليست  العاطفية  الرشور  أّن  إىل  االلتفات  يتحّتم 
والنوائب التي تلّم باإلنسان ـ مثل: السيول والزالزل ـ ال ُتعّد رشورًا إن مل ُتسفر عن 
أمل أو َنَصب، واحلوادث ـ بحّد ذاهتا ـ ال تشّكل رّشًا لإلنسان، بل ُتعّد رشورًا حينام 
تسّبب إصابًة أو رضرًا يف حياة الناس، ويتقارن معها أّي لون من ألوان األذى واألمل. 
كام أّن الرشور األخالقية ال تتصف بالرّش إال حيث تتسّبب يف إجياد الرشور العاطفّية. 

وعليه: فإّن الرشور العاطفية نابعة من منشأ أخالقّي تارًة، ومن منشأ طبيعّي تارًة 
أخرى. 

بحوثهم عن  استخدموا يف  قد  املسلمني  املتكّلمني  أّن  هنا  لألنظار  الالفت  ومن 
الرشور مفردة »اآلالم« أيضًا؛ ليشريوا بذلك إىل أّن حقيقة الشبهة يف قضّية الرشور 
تعود إىل حالة األذى واألمل التي تنتج عنها؛ وإن رّجح الفالسفة االكتفاء بمصطلح 
»الرّش« نظرًا إىل الواجب العلمي الذي تضطلع به الفلسفة بشأن كشف الواقع ومعرفة 
الوجود، وقد ذهبوا إىل أّن الرشور أمور عدمّية. وبالتايل: اقتضت أبحاث األنطولوجيا 
يف الفلسفة إىل تناول عنوان »الرشور«، ومن ثّم إثبات أّن الرّش أمر عدمّي؛ بخالف 
املتكلمني الذين حُيّتم عليهم واجبهم العلمّي تبيني املعتقد الدينّي والدفاع عنه، وقد 

اقتىض البحث عندهم استخدام عنوان »اآلالم«، ثّم احلديث عن حكمة وجودها.

16/4/6. معقولية اإلميان بالله ومشكلة الرشور:

اإليامن بوجود اهلل َعزَّ َوَجلَّ ـ بصفته موجودًا كاماًل ساميًا وفوق كّل كامل أو مجال 
ـ أمر كامن ومستقّر يف فطرة كّل إنسان. والفرصة متاحة ألّي شخص يف أن يرجع إىل 
ذاته، وينظر يف باطنه، ليتعّرف عىل خالقه، ويؤمن به. كام أّن شمولّية اإليامن باهلل َجلَّ 

]1[ - نقد عىل عدم قابلية الربهنة عىل وجود الله، عسكري سليامين، ص 325. ]بالفارسيّة[
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َوَعال واّتساع رقعة املؤمنني به بني األغلبية الساحقة من البرش عىل طول التاريخ يشهد 
عىل فطرّية هذا املعتقد. 

ويف الوقت ذاته، يمكن للعقل أن ينّظم ما يملكه من قضايا أّولّية يف نسق منطقّي 
ليصل إىل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل عن طريق العلم احلصويّل، ومن املمكن أيضًا أن تتعاضد 
الرباهني العقلية مع املعلومات البدهيية الواضحة للوصول يف هناية املطاف إىل إثبات 

وجود اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل. 

اإلنسان  عند  الفطرّية  املعطيات  لتعزيز  بأمجعها  تأيت  التي  الرباهني  هذه  وتتحىّل 
بوظيفتني أساسّيتني؛ مها: 

1. أهّنا مؤّهلة إلقناع أولئك الذين علقوا يف دّوامة الشبهات املتنّوعة، لكنّهم ما 
زالوا حياولون الكشف عن وجه احلقيقة .

2. أهنا تعرض املعتقد الدينّي واإليامن باهلل َعزَّ َوَجلَّ يف هيئة معقلنٍة، وقابلٍة للتبنّي 
عقاًل]]].

وعىل  الفطرة  عىل  يبتني  َوَعال  َجلَّ  اهلل  بوجود  اإليامن  فإّن  تقّدم،  ما  عىل  وبناًء 
األدلة  أو  الفطرة  دليل  عن  الطرف  غضضنا  إذا  ذلك،  ومع  أيضًا.  العقلية  الرباهني 
أو  َوَتَعاىٰل،  َتَباَرَك  بوجوده  اإليامن  ببطالن  حيكم  أن  أيضًا  ألحد  يمكن  فال  العقلية، 

بكونه منافيًا للعقل. 

]1[ - الحظ: الله واالختيار والرّش )God, Freedom and Evil(، ألفن بالنتينغا، ص 32 ]النسخة املرتجمة للفارسيّة[. 

وقد ذهب بالنتينغا إىل أّن الرسالة الكربى التي تضطلع بها براهني إثبات وجود الله تَبَارََك َوتََعاىٰل هي تقديم املعتقد 

الدينّي بشكل معقلن. ويقول يف هذا الصدد: »الواقع أّن قلًّة من الناس اكتسبوا إميانهم بالله ألجل ما تتحىّل به 

هذه الرباهني من قّوة إقناعية ... وإّن الواجب األبرز للكالم الطبيعّي )العقاليّن( هو عرض املعتقدات الدينيّة يف حلّة 

معقلنة، وقابلة للتبّني«. هذا، ولكّننا أسلفنا يف النّص أّن براهني اإلثبات العقيّل لوجود الله تَبَارََك َوتََعاىٰل يف الفلسفة 

والكالم مؤّهلة ألداء دور إقناعّي عقاليّئ بعد تعاضدها مع فطرة البحث عن الله تَبَارََك َوتََعاىٰل؛ ناهيك عن عدم 

الحاجة إىل كّل تلك الرباهني العاّمة بعد وجود تلك الفطرة.
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من  وجوده  لنفي  اهلل  وجود  إثبات  أدّلة  رّد  أو  الفطرة  إنكار  جمّرد  يكفي  وال 
أمام  ليس  اهلل،  وجود  إنكار  ولتربير  للعقل.  منافيًا  ذلك  بكون  احلكم  أو  األساس، 
املنكرين سوى أن يقيموا الدليل عىل نفي وجوده ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل، أو إثبات التعارض 

بني اإليامن به والعقل.

املعتقدات  إظهار  يف  جهدًا  يألوا  مل  الذين  ـ  امللحدون  الدين  فالسفة  حاول  لقد 
الدينّية عىل أهنا أمور غري عقالنية ـ أن يثبتوا استحالة وجود اهلل، وأن يلّمعوا صورة 
ما خيالف ذلك، ليبدو عقالنيًا، وعندما عجزوا عن ذلك اكتفوا باإلعالن عن عدم 
رّد  . هذا، عالوًة عىل حماوالهتم ومساعيهم احلثيثة يف  َوَجلَّ َعزَّ  باهلل  عقالنية اإليامن 

براهني إثبات وجود اهلل َجلَّ َوَعال.

17/4/6. قضّية الرشور وشبهة هيوم:

متّثل قضية الرشور واآلالم إحدى الذرائع التي تشّبث هبا الفالسفة امللحدون، بل 
لعّلها األهّم ـ أو الدليل األوحد أحيانًا ـ يف مسعاهم لرفض وجود اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل، 
واحلكم بعدم عقالنّية اإليامن به؛ حّتى وصف البعض هذه القضّية بأهنا امللجأ الذي 

يأوي إليه اإلحلاد]]].

هذا، ويسّمى اجلهد املبذول يف سبيل هذا اهلدف يف فلسفة الدين باسم »اإلحلاد 
الطبيعّي«. وُيعّد الفيلسوف التجريبّي ديفيد هيوم )1776م( من زمرة أولئك الذين 
نفي  عىل  حّجة  أّي  إقامة  وكذلك  اهلل،  وجود  إثبات  براهني  لرّد  التصّدي  حاولوا 

وجوده، وقد اعتمد يف ذلك عىل قضّية الرشور]]].

إله  جييز  فكيف  الكثرية،  بالرشور  حافل  العامل  أّن  عىل  هيوم  استدالل  ويرتكز 

]1[ - العقل واإلميان الدينّي، مصدر سابق، ص 177.

]2[ - نقد عىل عدم قابلية الربهنة عىل وجود الله، مصدر سابق، ص 305.
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العظيمة؛  الكّم اهلائل من الرشور  العميم وقوع هذا  املطلقة واخلري  بالقدرة  ُيوصف 
مثل: السيول، والزالزل، واحلروب الطاحنة، واملجازر بحّق األبرياء، وهلّم جّرًا؟! 

ملاذا ال ينّظم الكون بنحو ال يسمح فيه بوقوع هذه الرشور؟! ويقول يف هذا أيضًا:

هل يروم الرّب إىل إيقاف الرّش فال يقدر عىل ذلك؟ إذن فهو عاجز! هل هو قادر 
لكنّه ال يريد؟ إذن هو مريد للرّش! هل هو قادر ومريد؟ إذن من أين يأيت الرّش؟! ملاذا 
يوجد السوء والشؤم يف العامل من األساس؟ من الواضح أّن هذا ليس تصادفّيًا، بل 
مسبَّب عن عّلة؛ فهل هو مسبَّب عن قصد إهلّي؟ لكنه مريد للخري املطلق! فهل أتى 

ذلك رغاًم عن القصد اإلهلّي؟! لكنّه قادر مطلق!..]]].

18/4/6. مناقشة شبهة هيوم:

قّدم املفّكرون املسلمون وغريهم سباًل خمتلفة حلّل مشكلة الرشور. 

وهنا نكتفي باإلشارة إىل بعض منها فيام يل:

أّن  وهي  املوضوع؛  األصل  مأخذ  ُأخذت  فرضّية  عىل  هيوم  استدالل  يبتني   .1
أّن  الرّش! يف حني  أّي يشء تفوح منه رائحة  املريد للخري سوف يقيض عىل  املوجود 
عمومّية هذه القضّية خمدوشة من األساس. نعم؛ يمكن للموجود املريد للخري الفاقد 
لصفة احلكمة وإتقان الصنع يف أفعاله أن يكون عىل هذا احلال، وأن يقارع أّي يشء 
ويزن  باحلكمة،  ويتحىّل  للخري،  مريدًا  موجودًا  افرتضت  إذا  لكنّك  بالرّش،  مّتصل 
برّش  الرضا  عليه  توّقف  إذا  األسمى  اخلري  عن  يتنازل  ال  أنه  جتد  فسوف  هبا،  أفعاله 
اخلري  يروم  الذي  احلكيم  فاألب  املنطقية؛  لوازمه  من  ذلك  كان  إذا  سّيام  ال  ضئيل؛ 

لولده يصّب الدواء املرير يف جوف ابنه؛ وإن ُعّد ذلك رّشًا بأّي نحو من األنحاء. 

أّي  وإنكار  جهة،  من  املطلقة  والقدرة  اخلري  إرادة  بني  التالزم  زعم  فإّن  وعليه: 

]1[ - الله واالختيار والرّش، مصدر سابق، ص 40.
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لون من ألوان الرّش ـ حّتى ما يقع مقّدمة للخريات السامية ـ باطل، وال أساس له من 
الصّحة، بل إّن إرادة اخلري هذه تقتيض منه الرضا ببعض الرشور واآلالم طاملا وقعت 
مقّدمًة الكتساب خري أكرب وأسمى. وبالتايل: فإّن رّشّية هذه الرشور ليست مطلقة وال 
دائمّية، بل تّتصف بنوع من اخلريّية؛ ألهّنا وقت مقّدمًة حللول خري أكرب وأسمى. هذا، 
ناهيك عن أّن القادر املطلق إذا أراد أن يوجد عاملًا يتحىّل بمواصفات معّينة وترتّتب 
لتبنّي  ومآيّل  كّلّ  بنحو  للعامل  نظر  إذا  التي  الرشور  املنطقي بعض  التالزم  بنحو  عليه 
أهّنا ضئيلة قليلة، فإّن هذا لن يتناىف أو يصطدم بقادرّيته املطلقة، أو كونه مريدًا للخري 

املحض، ومها أمران جيتمعان من دون أّي مشكلة منطقّية. 

نعم؛ ال ننكر أّن القادر املطلق ال يعجز عن التصّدي هلذه الرشور القليلة من خالل 
اإلحجام عن خلق مناشئها، فتزول بذلك من األساس؛ وذلك ألنه قادر مطلق، لكن 
هذا الفعل بذاته خمالف حلكمته وفّياضّيته وإرادته للخري؛ إذ يرتّتب عىل ذلك ضياع 
خري وفري عميم ألجل رّش ضئيل قليل، وهو بحّد ذاته رّش كبري! وبعبارة أخرى: العامل 
والزمان  احلركة  وجود  عىل  املرتّتبة  الرشور  لبعض  مالزم  ـ  بذاته  ـ  اجلساميّن  املاّدّي 
والتضاّد يف احلركة ـ كام يف حركة الغاز حتت األرض الذي قد يبلغ مرحلة االنفجار 

أحيانًا ـ لكن خري ذلك أكثر بكثري من الرّش املرتّتب عليه.

2. افرتض أّن أّيًا من احللول املقّدمة ملشكلة الرشور مل تكن مقنعة، وافرتض أّن 
د اعرتف بجهله السبب الذي دعا اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل للسامح بحدوث الرّش، فام  املوحِّ
النتيجة التي يمكن أن نخرج هبا من ذلك؟ ما الذي يدعو إىل ختّيل أّن اإلنسان هو أّول 

؟!  من جيب أن يقف عىل السبب املقنع والتربير الصحيح لفعل اهلل َعزَّ َوَجلَّ

ويف املحّصلة: ملاذا جيب أن يكون جهلنا بالتربير املقنع دلياًل عىل عدم وجود تربير 
فلعّل اهلل يملك تربيرًا ودلياًل صحيحًا ومقنعًا للسامح بحدوث الرشور يف  مقنع؟! 
د يرى من خالل توظيفه لربهان  العامل، لكنّه أعقد من أن تفقهه عقولنا مثاًل. واملوحِّ
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اللِّّم )العلم باملعلول عن طريق العلم بالعّلة( أّن اهلل َجلَّ َوَعال يمتلك التربير الذي 
يسمح بحدوث الرّش؛ وإن كان جيهله هو. والتساؤل األساس هنا: كيف يستنتج من 

ذلك أّن اإليامن بوجود اهلل باطل أو غري عقاليّن؟!

وببيان آخر: قد يؤّدي الفشل يف حّل مشكلة الرشور إىل بروز إشكالية عند من 
حيرص إثبات وجود اهلل يف دراسة ظواهر اخللق والنظام العاّم السائد عىل الكون، ومن 
املتكّلمني والفالسفة توّصلوا يف  النُُظم يف هذه اخلليقة، لكّن  ال يرى اهلل إال يف ظّل 
قضّية إثبات وجد اهلل عن طريق برهان اللِّّم إىل حّل اإلشكالّية، وطريقهم إىل اهلل غري 
يتغّلب عىل  العامل. إذن، فلنفرتض فردًا مل  النُُظم احلكيمة واملتقنة يف هذا  منحرص يف 
مشكلة الرشور بنحو منطقّي، لكّن إيامنه واعتقاده لن يتصّدع عندئٍذ؛ لوجود طرق 
أخرى أثبتت له وجود اهلل وعدله وحكمته بعيدًا عن نظام اخللق، بام جيعله عنده من 
اليقينّيات واملسّلامت؛ وإن كان غري قادر عىل عرض ذلك بنحو تفصيّل]]]. وبناًء عىل 
ذلك، ال حيّق للملحد من أجل إثبات موقفه أن ُيطلق واباًل من األسئلة املحرّية التي 
د إىل إجابات مفّصلة عليها، ثم يقف جانبًا بكّل هدوء وسكينة]]].  قد ال هيتدي املوحِّ

19/4/6. قضّية الرشور وشبهة مايك:

)1981م(  ماكي]]]  ليزيل  جون  املعارص  األسرتايّل  الطبيعي  الفيلسوف  استغّل 
مشكلة الرشور ليستخدمها كحربة يف رصاعه مع اإليامن بوجود اهلل َجلَّ َوَعال، فهو 
العلم  مثل:  األساسية؛  اإلهلّية  الصفات  بعض  مع  ينسجم  ال  الرّش  وجود  أّن  يرى 

]1[ - الحظ: العدل اإللهّي، مرتىض املطّهرّي، ص 53-54 ]النسخة الفارسيّة[. وهنا، تجب اإلشارة إىل أّن هذا البيان ماٍض 

فيام لو أردنا أن منايش الخصم يف النقاش، وإال فإّن الذي يحرص معرفة الله يف سلوك طريق النظم الحكيمة يف الخلق 

أيضاً لن يواجه مشكلة يف قضية الرشور إذا ما جهل التربير املذكور؛ ألّن بإمكانه االستناد إىل النظام املدهش السائد 

عىل العامل يف مجاالت أخرى من الخلق، وإىل علمه اليقيني بحكمة الخالق، ثّم يحمل حدوث الرشور عىل جهله هو.

]2[ - الله واالختيار والرّش، مصدر سابق، ص 41-42؛ العدل اإللهّي، مصدر سابق، ص90.

]3[ - John Leslie Mackie. ]م[ 
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املطلق، القدرة املطلقة، وإرادة اخلري املحض. ويؤّكد من جهة أخرى أّن اإلله الفاقد هلذه 
الصفات ال يمكن له أن يكن إهلًا حقيقّيًا يف أعني املتأهّلني. وخيلص بناًء عىل ما تقّدم إىل 

إنكار وجود اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل عىل األقّل يف املستوى الذي تصّوره األديان اإلهلّية]]]. 

وبالتايل: نحن أمام زعم مفاده املفارقة املنطقّية، أو قل: الالانسجام بني اإليامن باهلل 
واإلذعان بوجود الرشور]]]. يقول ماكي يف مقال له بعنوان »الرش والقدرة املطلقة« 

ما نّصه:

عقاليّن،  مرتكز  ألّي  الدينّية  املعتقدات  فقدان  لنا  يكشف  الرّش  قضّية  حتليل  إّن 
تلك  كون  وهو  به  مسّلم  أمر  إىل  أيضًا  يدّلنا  بل  العقّل،  لإلثبات  قابليتها  وانعدام 
ال  العامة  الكالمية  النظرّية  هذه  مقاطع  بعض  أّن  يعني  بام  عقالنّية؛  غري  املعتقدات 

تنسجم مع مقاطع أخرى منها]]].

وقد أوضح استدالله بقوله:

قادر مطلق« و»اهلل خرّي  »اهلل  التايل:  النحو  أبسط صورها عىل  الرشور يف  مسألة 
اثنتان  إذا صدقت  متناقضة؛ بحيث  مطلق«، ومع ذلك »الرش موجود« ثالثة قضايا 

منها، فإّن الثالثة كاذبة]]].

وهو يعرتف أّن التناقض املزعوم بني هذه القضايا الثالثة ليس بتناقض رصيح كام 
نجده بني القضيتني: »اإلنسان فاٍن« و»ليس صحيحًا أّن اإلنسان فاٍن«، بل التناقض 
فيام نحن فيه ضمنّي يتطّلب إظهاره اللجوء إىل قضيتني أخريتني؛ مها: »اخلري يقابل 

]1[ - الله واالختيار والرّش، مصدر سابق، ص 196.

]2[ - بطبيعة الحال، ال يؤمن كّل الباحثني يف هذا الحقل بوجود مفارقة منطقية، أو عدم انسجام بني ما ذكر أعاله، 

بل الغالبية منهم أذعنوا بجود انسجام منطقي بني اإلميان بالله؛ ال من باب املفارقة املنطقية، بل ببيان آخر مختلف.

]3[ - مقالة الرّش والقدرة املطلقة، مايك، الرتجمة الفارسية املنشورة يف مجلة كيان، السنة األوىل، العدد 3.

]4[ - مقالة الرّش والقدرة املطلقة، مايك، الرتجمة الفارسية املنشورة يف مجلة كيان، السنة األوىل، العدد 3.
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الرّش؛ بحيث أّن الفرد اخلرّي يطرد الرّش ما استطاع«، و»ال حدود لقدرة القادر املطلق«، 
ثّم ُيقال: »الزم املقدمات املذكورة أّن اخلرّي املحض والقادر املطلق يطرد الرّش ويبّدده 
بشكل كامل«. وهلذا، فإّن قضّيتي »القادر املطلق موجود«، و»الرّش موجود« قضّيتان 

متناقضتان]]]. 

ويقول أصحاب هذا الرأي: إذا كان اهلل َعزَّ َوَجلَّ يمتلك العلم واإلرادة والقدرة 
املطلوبة لتبديد الرّش، وإذا كان وجود الرّش ليس برضورة منطقية، فال جيب إذن أن 

يكون هناك رّش.

ومع ذلك فإّن بعض الناقدين يرون أّن رصف وجود الرّش اليتناىف مع وجود إله 
األديان التوحيدّية، بل الذي ال ينسجم مع وجود إله مثل هذا هو كثرة الرّش يف العامل. 

ووجود  الطبيعية  الرشور  بني  أجىل  بشكل  يظهر  الالانسجام  أّن  آخرون  ويرى 
الرشور  ُيبيح صدور  اهلل  أّن  مفاده  يرتكز عىل تصّور  الرأي  َوَتَعاىٰل، وهذا  َتَباَرَك  اهلل 
التي تبدو  الطبيعية  األخالقية من اإلنسان املختار، لكنّه ال يسمح بحدوث الرشور 
عبثّية وعمياء. والقاسم املشرتك بني هذه األدّلة هو مصريهم إىل وجود نوع من عدم 

االنسجام بني وجود الرشور وجمموعة املعتقدات الدينّية بشأن اهلل َجلَّ َوَعال ]]].

20/4/6. مناقشة شبهة مايك:

يمكن إبطال االستدالل الذي جاء به ماكي بسلوك إحدى الطرق التالية: 

أّيًا من  ـ أن ُنخرج  ـ كام يعرتف ماكي نفسه  1. يكفينا يف نقض هذا االستدالل 
القضايا املذكورة عن اليقني والقطعّية. 

اخلرّي  اإلله  ذلك  وجود  وإثبات  املتعال  القادر  اهلل  وجود  صدقّية  ُنثبت  أن   .2
]1[ - املصدر نفسه.

]2[ - العقل واإلميان الدينّي، مصدر سابق، ص 180.
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حالة  ويف  بينها،  فيام  منسجمة  الصادقة  القضايا  مجيع  ألّن  وذلك  القطعي؛  بالدليل 
إثبات صدق هاتني القضيتني فإّن القضّية الثالثة التي تتحّدث عن وجود الرشور يف 

العامل ستكتسب معنى يؤّهلها لالنسجام مع القضيتني السابقتني.

3. أن يربهن عىل أّن الالانسجام املزعوم بني القضيتني األوليتني من جهة، والثالثة 
من جهة أخرى مل يثبت بالدليل، وأّن أصحاب هذا الزعم أخفقوا يف الربهنة عىل ذلك.

وقبل الولوج يف تفاصيل مناقشة االستدالل، نرى رضورة االلتفات إىل أّن القدرة 
َوَتَعاىٰل ـ قدرة مطلقة ال  اإلهلّية ـ كام يراها السواد األعظم من املؤمنني باهلل ُسبَحاَنُه 
حيّدها حّد؛ لكّن السؤال املطروح هنا هو: هل تتعّلق هذه القدرة باملحاالت املنطقية 
)العقلية( أيضًا؟ فمثاًل: هل تتسع دائرة القدرة اإلهلّية لتشمل خلق مرّبع مدّور؟ أو 

هل يقدر َعزَّ َوَجلَّ عىل أن خيلق شيئًا ال يكون خملوقًا له؟!

املفّكرين  ومجيع  املطلقة  اإلهلّية  بالقدرة  املؤمنني  غالبّية  عند  هذا  عىل  اجلواب 
القدرة  دائرة  يف  تقع  أن  هلا  اليمكن  عقاًل(  املمتنعة  )األمور  املحاالت  أّن  املسلمني 
يعني  ال  وهذا  اخلارج،  يف  والتحّقق  الوجود  لقابلية  فاقدة  ـ  بذواهتا  ـ  ألهنا  اإلهلّية؛ 
أبدًا احلّد من القدرة. نعم؛ ذهب بعض املفّكرين إىل أّن قيدًا مثل هذا ُيعّد حّدًا وقيدًا 
للقدرة اإلهلّية املطلقة، وأّن هذه القدرة املطلقة ال ختضع حّتى للحدود املنطقية، فال 

حُتّد هبا؛ وهو ما ذهب إليه ماكي]]].

القادر  احلّد والقيد عن  نفي  التي حتّدثت عن  القضّية اخلامسة  ومن هنا، جاءت 
املطلق كتفسري ملفردة »ما استطاع« الواردة يف القضية الرابعة؛ حّتى ال ُيقال إّن الرّش 

الزم منطقّي للخري، وهو غري قابل لالنفكاك عنه.

]1[ - ذهب مايك إىل أّن منظومة علم الالهوت )اإللهيات( املتداولة تستلزم عدم تقيّد القدرة اإللهيّة املطلقة حتّى 

باملحاالت املنطقية. ولهذا، عّد الحّل الذي سعى إىل تصوير »الخري الذي ال رّش فيه« عىل أنه من املحاالت املنطقية 

أمراً يُفيض إىل تقييد القدرة املطلقة. ولهذا فقد رفضه، ورأى أنه يُعّد تراجعاً وانكفاءاً عن اإللهيات العرفية املتداولة. 

راجع: مقالة الرّش والقدرة املطلقة، مصدر سابق.
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وعىل هذا األساس، يمكن الرّد عىل استدالل ماكي؛ إلمكانية اخلدشة يف ما ذهب 
لو سّلمنا  استدالله حّتى  إبطال  باملحاالت، وإلمكانية  املطلقة  القدرة  تعّلق  إليه من 
جدالً بمذهبه ذاك؛ حيث نقول عندئٍذ: إذا صّح تعّلق القدرة اإلهلّية املطلقة بام يشمل 
املحاالت العقلية واملنطقّية، فام املانع إذن من أن خيلق هذا القادُر املطلُق الرشَّ بام يمتلكه 
من صفات؛ حّتى إذا استلزم ذلك التناقض؛ الشتامله أمورًا ممتنعًة عقالً؟!]]] وهلذا فإّن 

احلّجة املذكورة ال تتحىّل بأّي متانة عقلّية أو رصانة منطقّية.

ولو افرتضنا أّن صاحب االستدالل تراجع عن مقولته، وأذعن بعدم تعّلق القدرة 
باملحاالت املنطقية، فيمكن الرّد عليه أيضًا من خالل سلوك الطرق الثالثة املذكورة 

آنفًا عىل النحو التايل:

1. أن ُنخرج أّيًا من القضايا األربعة املذكورة عن دائرة اليقني والقطعّية. وقد تبّينا 
مما سبق أّن القضية التي حتّدثت عن تعّلق القدرة باملحاالت ليست أهنا فاقدة للقطعية 
وحسب، بل يمكن لنا القطع بأهنا كاذبة؛ وقد ثبت ذلك يف حمّله، وهو أمر بدهيّي ال 
يتطّلب منّا إال تأّماًل بسيطًا. ويف املحّصلة: إذا أثبت اإلهلّي امتناع انعدام الرشور، أو 
أثبت أهنا من لوازم بعض اخلريات الكربى التي ال تنفّك عنها، أو أبدى احتامالً يف 

ذلك، فقد أبطل حّجة ماكي. 

2. أن ُنثبت قطعّية صدق القضيتني األوليتني؛ فإّن القضايا القطعية ال تتناقض مع 
القضايا الصادقة. وكام نعلم فإّن الرباهني اليقينية التي ال تقبل النقاش قد قامت عىل 
رضورة وجود الواجب، وإطالق علمه وقدرته وسائر صفاته الكاملية، وقد ُبحثت 

مجيعًا يف حمّلها]]].

]1[ - مقالة: مواجهة مع مايك يف مقالته الرّش والقدرة املطلقة، هادي الصادقي، مجلة كيان، السنة 3، العدد 17.

]2[ - تجدر اإلشارة إىل أّن بعض الرباهني التي أقامها الفالسفة املسلمون تتحىّل بهذه الصفة؛ بخالف األدلة التي 

ساقها املتألهون يف الغرب، فإّن غالبيتها أو رمبا جميعها ال يتمتع بهذه القطعية الفلسفية املشار إليها.
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3. أن نكشف وهن الدليل الذي تشّبث به ماكي؛ إذ ال وجود ألّي حّجة تثبت ما 
زعم من عدم االنسجام بني القضيتني األوليتني والقضية الثالثة؛ حّتى وإن أضفنا إليها 
القضية الرابعة واخلامسة. وقد سلك ألفن بالنتينغا هذا الطريق]]]. وتوضيح ذلك أّننا 
إذا أمعنّا النظر يف القضية الرابعة الّتضح أن هذه القضية ليست صادقة بالرضورة؛ إذ 
من املمكن أن يكون املوجود خريًا، وأن يكون حكياًم أيضًا، وأن يمتلك مرّبرًا كافيًا 
نابعًا من حكمته؛ لعدم وقوفه يف وجه الرّش، أو تبديده له؛ كام لو قّرر األب احلنون 
املريد خلري ولده عدم دفع الرّش عن ابنه؛ ألنه يرى يف جتربة األخطار التي تشكله بعض 
تلك الرشور كامالً رضوريًا له. أّما األمر الذي يمكن أن يكون صادقًا بالرضورة فهو 
أمر جديد، وهو قضّية سادسة يمكن أن نضعها كبديل عن القضية الثالثة؛ ومفادها: 
إذا  إال  الرّش  املطلق واخلرّي املحض بوجود  املطلق والعامل  القادر  املوجود  »ال يسمح 

امتلك مرّبرًا كافيًا لذلك«. 

ومع االستعاضة عن القضية الثالثة هبذه القضية السادسة ال يبقى جماالً للتناقض 
عىل  قادر  أنه  مع  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  اهلل  أّن  ـ  ُيثبت  بل  ـ  يزعم  د  املوحِّ ألّن  األساس؛  من 
منع الرّش من التحّقق، لكنّه نظرًا حلكمته وفّياضّيته وسائر صفاته الكاملية مل يشأ صنع 
لو  أّما  ذلك؛ وريض بوجود بعض الرشور؛ ألّن يف منعها زواالً خلري أسمى وأعّم. 
اّدعى أحدهم قضّية سابعة؛ مفادها: »يستحيل عىل القادر املطلق والعامل املطلق واخلرّي 
املحض أن يمتلك مرّبرًا كافيًا للسامح بوقوع أّي لون من ألوان الرّش« قاصدًا بذلك 
الكربى،  اخلريات  لبعض  رضورّية  مقّدمًة  يأيت  الذي  الرّش  أو  النسبّي،  الرّش  يعّم  ما 
فاجلواب عىل ذلك أن نقول: ليس أّن هذه القضّية فاقدة لوصف »الصدق بالرضورة« 
وحسب، بل هي كاذبة قطعًا؛ لوجود صفات إهلّية مثل احلكمة والفياضية، وللرضورة 

املنطقية يف وجود بعض الرشور املقّدمية، وعدم انفكاك البعض منها عن اخلريات.

]1[ - راجع مقالة: قضيّة الرش، ويليام ويرنايت )William J. Wainwright(، الرتجمة الفارسية املنشورة يف مجلة 

كيان، السنة 3، العدد 17، ص 34 .
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21/4/6. معقولية اإلميان بالصفات اإللهّية وقضية الرشور:

وإثبات  الرشور،  رّدهم عىل شبهة  وغريهم يف معرض  املسلمون  املفّكرون  قّدم 
انسجامها مع الصفات اإلهلّية جمموعًة من اإلجابات املتعّددة يف هذا الصدد؛ منها ما 
هو كّلّ عاّم يدور حول إثبات احلكمة اإلهلّية، ومنها ما هو جزئّي خاّص يستعرض 
بعض مصاديق احلكمة يف ما نراه حيدث يف هذا العامل من نوائب وآفات وبلّيات، أو 

فقر ومتييز وزواٍل للنَِّعم، أو غري ذلك من الرشور الطبيعية أو األخالقية. 

عىل  الوقوف  يمكن  الً  ومطوَّ واسعًا  جماالً  يتطّلب  الردود  تلك  مجيع  تناول  وإّن 
تفصيالته يف كتاب »العدل اإلهلي« للعالمة املطّهرّي )1399ه(. وفيام يل نشري إىل 
بعض تلك الردود مستفيدين من هذا املصدر وغريه مع تصنيفها إىل أربعة اجتاهات 

ومناٍح؛ هي: املنحى الكالمّي، والفلسفّي، والعرفايّن، والرتبوّي.

22/4/6. املنحى الكالمّي يف الرّد عىل شبهة الرشور:

االجتاه األول يف الرّد عىل هذه الشبهة هو ما ذهب إليه املتكّلمون يف ردودهم ذات 
الطابع النقّل أو العقّل، املنبثقة من الداخل الدينّي أو من  خارجه. وملّخصه ما يل:

ـ  ودوافعه  الظلم  مناشئ  مجيع  عن  منّزه  حكيم  قادر  عامل  َوَعال  َجلَّ  اهلل  إّن   .1
أو  للظلم،  يدعوه  ما  يوجد  فال  وهلذا،  ـ  والنقص  واحلاجة،  والعجز،  اجلهل،  مثل: 
قل: ما يتسبَّب يف ممارسته الظلم عىل أحد من خلقه. أّما احلكمة من الرشور واآلالم 
والصعاب التي قد نجدها هنا أو هناك فأمر خارج عن نطاق علمنا، لكنّنا ال نشّك يف 
وجود حكمة أو فلسفة تقف خلفها. ومن اجلدير بالذكر هنا أّن وصف هذا املنحى 
بالدليل الفلسفّي والعقّل تابع العتامده عىل إثبات احلكمة اإلهلّية بمنهج عقّل منبثق 

من خارج األطر الدينّية.

2. قّدم املتكّلمون يف تربير الرشور باحلكمة اإلهلّية ـ عالوًة عىل الرّد العاّم أعاله 
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بعض  إّن  قوهلم:  املثال  سبيل  عىل  منها  األخرى؛  التفصيلية  الردود  من  جمموعًة  ـ 
الرشور املذكورة كالظلم والفقر واجلوع وعرشات املعضالت االقتصادّية والسياسية 
والصحية وغريها ما هي إال رشور أخالقية نابعة من إرادة البرش. وهذا الرّد كسابقه 
إىل  يتطّرق  أن  دون  من  األخالقية؛  الرشور  مشكلة  إال  حيّل  ال  لكنّه  أيضًا،  صحيح 

احلكمة الفاعلية يف الرشور الطبيعّية.

23/4/6. املنحى الفلسفّي يف الرّد عىل شبهة الرشور:

االجتاه الثاين الذي نتناوله هنا يعالج القضّية من زاوية فلسفّية خارجة عن األطر 
الدينّية؛ وهو ينطوي عىل الردود التالية:

1. ماهّية الرشور من سنخ العدم: فالتحليل يدّلنا إىل أّن العمى والصمم واجلهل 
والعجز واملرض وأّي لون آخر من ألوان الرّش ليس إال انعدام للبرص والسمع والقدرة 
والصحة. والعدم ال يتطّلب يف نظام األسباب واملسّببات عّلة موجدة، حّتى نحتاج 
النور والظالم.  الرّش )أهريمن(، أو إىل  إله  أو  إله اخلري )يزدان(،  إىل إسناد يشء إىل 
وهذا الرّد األفالطويّن قد يتناسب مع السؤال األنطولوجّي والفلسفّي عن الرشور، 
فيكشف لنا عن كون الرّش أمرًا عدمّيًا، لكنّه ال يوضح لنا حكمة تلك األعدام املساّمة 
من  ويدفعها  األعدام،  هذه  القادر  اإلله  يعالج  مل  ملاذا  يقول:  أن  فلقائل  بالرشور؛ 

األساس؟!

2. الرشور أمور نسبّية: اجلواب التايل الذي قّدمه الفالسفة يف بحثنا أّن هذا العامل 
تكون  قد  واألوبئة  واألمراض  والوحوش  الزالزل  فالسيول  مطلق؛  رّش  فيه  ليس 
أهّنا قد تكون خريًا ملخلوقات أخرى؛ فسّم احلّية الذي  بيد  رّشًا لبعض املخلوقات، 
الدواء  إذا ما الحظنا كونه  قد يفتك باإلنسان أحيانًا، فيكون رّشًا ال حمالة، هو خري 
أيضًا،  اجلواب صحيح  أخرى! وهذا  أحيانًا  اهلالك  اإلنسان من  ينقذ  الذي  الوحيد 
لكنّه ال جييب عىل السؤال املشار إليه آنفًا بنحو كامل؛ فالسؤال ما يزال باقيًا: طاملا أّن 
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اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل ذو قدرة غري حمدودة، وهو خرّي حمض، فِلَم ال ُتقَلع هذه الرشور 
من جذورها، ويسرتيح العامل منها؟! 

3. الالانفكاك بني اخلري والرّش: أجاب الفالسفة من املدرسة املّشائّية عىل السؤال 
بنحو خمتلف؛ حيث قالوا: إّن عامل الطبيعة هو عامل احلركة والتعارض والتصادم، وإّن 
املوجودات املادية يف تكامل وحراك مستمّر خيرجه عىل الدوام من القّوة إىل الفعل، 
وقد ينجم عن هذه احلركة تضاّد، أو تزاحم بينها، وعندئٍذ ال يمكن الفصل والتفكيك 
احلركة،  بإيقاف عجلة  رهينة  العامل  املحضة يف هذا  فاخلريية  الرشور واخلريات؛  بني 
انتفاء  )انتفاء احلركة يساوي  املوضوع  بانتفاء  السلب  يلزم  العامل؛ أي:  مادية  وانتفاء 
عامل الطبيعة(، وحينئٍذ يلزم انتفاء اخلري الكثري؛ وهو ـ يف حّد ذاته ـ رّش كثري. فبزوال 
عامل الطبيعة وتالشيه ننجو من الرّش القليل، لكنّنا يف الوقت ذاته سوف نخرس خريًا 
كثريًا؛ هو عامل الطبيعة. ناهيك عن كون بعض الرشور ـ مثل: التفاضل واالختالف 
بني األشياء ـ ناشئ عن اختالف املناطق واألقاليم اجلغرافية املتفاوتة فيام بينها أصاًل، 

وهذا هو مقتىض الطبيعة؛ بمعنى أّن هذا االختالف ُيعّد من اللوام الذاتية للطبيعة. 

تعلقت  وإن  وبالذات؛  أّوالً  باخلريات  اإلهلّية  اإلرادة  تتعلق  أخرى:  وبعبارة 
بالرشور ثانيًا وبالعرض. وعليه: ليست الرشور متعلقة باإلرادة اإلهلّية أّوالً وبالذات؛ 
بل تبعًا وبالعرض. وإّن هذه اإلرادة العرضية التبعية الزم ذايت للطبيعة، فنحن ُنبتىل 
بالرشور إىل جانب تنّعمنا باخلريات. ومع اإلذعان بصحة هذا الرّد، لكنّه يعاين من أّن 
رّشّية احلوادث ليس بذايّت طبيعّي هلا؛ إذ توصف احلوادث بالرّش من جهة إرضارها 
لتنتج  اإلهلّية  واحلكمة  والعدل  القدرة  تتكاتف  ال  ملاذا  هنا:  السؤال  فريد  باإلنسان؛ 
سياًل أو زلزاالً أو حادثًا طبيعيًا ال حيلق الرضر باإلنسان؛ كام لو حدث مثاًل يف مناطق 
تتعلق اإلرادة  ذاتية، مل ال  الطبيعية ليست برشور  أّن احلوادث  غري مأهولة؟! وطاملا 

اإلهلّية بخريات ال تستلزم رشورًا عرضية؟! 
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4. اخلريات أكثر من الرشور: يرّد الفالسفة أيضًا بأّن الرشور وإن ُوجدت يف هذا 
يف العامل، لكنّها ليست بأكثر من اخلريات فيه؛ وإال ملا بقيت لعامل الطبيعة باقية، ولتبّدد 
وفنى. وما بقاء العامل وثباته إال دليل عىل غلبة اخلريات عىل الرشور. وبالنظر إىل ما 
د اهلواجس الكالمية، أو حيّل مشكالهتا؛ فهو ال  تقّدم من نقاط، فإّن هذا الرّد ال ُيبدِّ
يفرّس لنا ما يرّبر وجود هذه الرشور القليلة يف العامل، والسؤال القائل: مل ال ينطوي 
عامل الطبيعة مع وجود هذه احلوادث الطبيعية عىل خري مطلق؟ أو قل: مل ال تتحق هه 
احلوادث يف الطبيعة بنحو ال يطال اإلنسان، وال جيّره إىل ويالته؛ فيجري السيل أو 

حيّل الزلزال مثاًل يف موضع ال يؤّثر سلبًا عىل اإلنسان؟!

23/4/6. املنحى العرفايّن يف الرّد عىل شبهة الرشور:

االجتاه الثالث يف الرّد عىل شبهة الرشور هو املنحى العرفاين؛ فقد انربى العرفاء 
بام يملكونه من رؤية شمولّية حلل هذه املسألة، نعرض قوهلم بإجياز عىل النحو التايل:

نظرتنا  من  نابعة  الرشور  أّن  يعني  وهذا  الرشور:  منشأ  هي  اجلزئّية  الرؤية   .1
لألمور؛ فلو نظر اإلنسان إىل عامل الطبيعة برؤية شمولّية واسعة األفق لرأى أّن وجود 
ما وصفه بالرّش أمر مناسب ورضورّي، بل ملا َوَجد فيه أّي رّش أو أمل أو َنَصب؛ فنحن 
بنو البرش نحسب املحن والصعاب التي تواجهنا رشورًا وآالمًا ألفقنا الضّيق ونظرتنا 
اجلزئّية لألمور، فنعيش حالة االستياء والسخط باستمرار، أّما لو بسط اإلنسان برصه 
أّن املجاري  عىل املشهد بأكمله برؤية شمولّية؛ كام لو الحظ دارًا بعمومّيتها، لوجد 
واملرافق الصّحّية فيها رضورّية، وملا وصمها بالرّش، أّما لو قرص نظره عىل ما تطلقه 
من روائح كرهية ملا ترّدد يف وصفها بالرّش والسوء. ومع أّن هذا الرّد صحيح ـ يف حّد 
ذاته ـ وهو يضع بني أيدينا حاًل عرفانّيًا عملّيًا كي ال نتجاهل الرشور والصعاب، بيد 

أنه عاجز عن األخذ بيد الذين مل يبلغوا هذا املستوى العرفايّن.

2. النظرة إىل الرّش: بعض األمور املوصوفة بالرّش إذا لوحظت بنظرة دنيوية بحتة 
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فلن  أيضًا،  االعتبار  بعني  اآلخرة  عامل  أخذنا  لو  أّما  الرشور،  زمرة  يف  معدودة  فهي 
يبقى جمال لعّدها من الرشور؛ فعىل سبيل املثال: املوت عند أصحاب النظرة الدنيوية 
رّش وعذاب أليم، لكّن املؤمن باليوم اآلخر يراه انتقاالً من عامل إىل عامل آخر. وهذا 
اجلواب صحيح أيضًا، وهو ناجع حلّل عقد بعض الرشور، لكنّه ال يكفي حلّلها مجيعًا. 
وال خيفى أّن حّل املعضل النفيّس والعاطفّي للرشور ال ُيلزمنا الوصول إىل ذلك من 
خالل طريق واحد؛ فمن املمكن سلوك طرق خمتلفة حلّل مشكلة الرشور يف صوره 

ومصاديقه املختلفة.

24/4/6. املنحى الرتبوّي يف الرّد عىل شبهة الرشور:

واآلالم؛  الرشور  شبهة  يف  العالقني  بيد  لألخذ  تربوّية  حلوالً  العلامء  بعض  قّدم 
هلا  ومصائب  نوائب  من  باإلنسان  يلّم  وما  والصعاب  الشدائد  أّن  إىل  ذهبوا  حيث 
دور مفصّل يف تكامل اإلنسان علمّيًا ومعنوّيًا وصناعّيًا عىل مستوى الفرد واملجتمع. 
من  لونًا  يكسبها  ما  وهذا  كثري،  خري  إىل  املطاف  هناية  يف  تفيض  الرشور  فإّن  وعليه: 
ألوان اخلري. ومع أن هذا الرّد صحيح كذلك، غري أنه ال جييب عىل املشكلة املشار إليها 
آنفًا؛ فالسؤال امللّح هو: أال يمكن احلصول عىل تلك اخلريات من دون االضطرار إىل 

ركوب مقّدماهتا الرّشيرة؟!

25/4/6. الرأي املختار يف الرّد عىل شبهة الرشور:

ال نرفض أّيًا من احللول الكالمية والفلسفية والعرفانية والرتبوية التي تقّدمت، 
من  احلكمة  كشف  عىل  السؤال  إحلاح  إىل  نظرًا  خمتلفًا  طريقًا  نسلك  سوف  أّننا  غري 
وجود الرشور ونظرًا إىل التساؤل الذي يقول: ملاذا مل خُتلق احلوادث الطبيعية بنحو ال 
ُيسفر عن مشكلة الرّش، وال ينتهي إىل توّرط اإلنسان يف دّوامٍة من اآلالم والصعاب؟!

وخالصة اجلواب عىل ذلك فيام يل:
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ترتبط بعض الرشور بصلة تكوينية مع أعامل اإلنسان كام يف بعض ألوان العذاب 
الدنيوي، ومجيع ألوانه األخروية. وهلذا، جيب االلتفات إىل أن الصلة بني العمل من 
جهة، واجلزاء يف اآلخرة أو بعض اجلزاء يف الدنيا من جهة أخرى ليست صلًة وضعّيًة 
جعلّيًة؛ وإّنام هي صلة السبب واملسبَّب، وبعبارة أدّق: اجلزاء هو عني العمل يف جتّسده 
األخروّي. والتدليل عىل هذا املّدعى مرتوك إىل حني احلديث عن احلياة يف عامل ما بعد 

املوت عند التطّرق إىل بحث »جتّسد األعامل«.

وهذا الرّد يف رأي كاتب هذه السطور أنجع يف تفسري احلكمة عند الفاعل اإلهلي 
هذ  عىل  الضوء  تسليط  من  وملزيد  العامل.  هذا  يف  الرشور  حتقق  مسألة  إىل  بالنسبة 

اجلواب نقول:

فوقوع  باإلنسان؛  وارتباطها  تأثريها  بنوعّية  املؤملة  احلوادث  رّشّية  ترهتن 
الكوارث الطبيعية يف الصحارى الِقفار ال ُيعّد رّشًا ألّي إنسان، كام أّن حادثًة ما قد 
بالرّش عىل  املريرة  اّتصاف احلوادث  تكون رّشًا لقوم وخريًا لقوم آخرين، ويتوّقف 
استخدام  مناسبة  إىل  أرشنا  وقد  لإلنسان.  تتوّجه  التي  والصعاب  باآلالم  اقرتاهنا 
مفردة »اآلالم« عند بعض املتكّلمني حني تطّرقهم لبحث الرشور. أّما الفالسفة فقد 
رّكزوا اهتاممهم باحلديث عن وجود الرشور أو عدم وجودها نظرًا إىل هواجسهم 
عن  الفلسفّي  البحث  يستدعي  هنا،  ومن  ظاهرة.  لكّل  حتليلهم  عند  األنطولوجية 
إّنام ُتفيض إيل حتقق أمور عدمّية؛  الرّش القول بأّن احلوادث التي تتسّبب يف الرشور 
أمر  هو  ذلك  شاكل  ما  أو  املال  فقدان  أو  اجلسدية  اإلصابة  أو  املوت  مثل:  فرشٌّ 
اإلنسان  إيالم  يف  يتسّبب  ذكر  ما  مجيع  أّن  لالنتباه  الالفت  لكّن  شّك،  بال  عدمّي 
إىل  أيضًا  ويؤّدي  احلضورّي،  العلم  سنخ  من  وهو  وجودّي،  أمر  وهذا  وإجياعه، 
الكالمّي يف ما خيّص  السؤال  فإّن  نفسانّية عديدة لإلنسان. وهلذا،  خلق معضالت 

احلكمة اإلهلّية وراء حدوث اآلالم ما يزال قائاًم.
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واجلواب عىل ذلك يف تقديرنا أّن الرشور الطبيعيةـ  كام هو حال الرشور األخالقية 
ـ وليدة إرادة اإلنسان، وأفعاله االختيارية، وإّن احلكمة والقضاء اإلهليني يقتضيان أن 
تكون إرادة اإلنسان يف طول اإلرادة اإلهلّية، وقد شاء اهلل َعزَّ َوَجلَّ أن يتحّقق اخلري 
والرّش بإرادة اإلنسان نفسه. أضف إىل ذلك أّن كشف هذه احلقيقة ليس من صالحّية 
العقل، وال جيري من خالل الشهود والتجربة البرشية، أو الفلسفة والعرفان والعلوم 
الكتاب  عليها  نّص  التي  الدينّية  التعاليم  وحي  من  ُيستكشف  أمر  هو  بل  الرتبوية، 
والسنة؛ فالدور املركزّي الذي يضطلع به الدين اإلهلي هو إماطة اللثام عن العالئق 

والصالت اخلفية التي تربط بني فعل اإلنسان وجزائه الدنيوي واألخروّي. 

ومع وجود هذا الرّد املشار إليه آنفًا يبقى سؤال آخر يف املقام؛ ومفاده: صحيح أّن 
مجيع الرشور الطبيعية واألخالقية وليدٌة إلرادة الناس، لكّن مجيع هذه الرشور ليست 
وليدة ذلك الشخص املبتىل بالرّش حتديدًا؛ فقد ُيبتىل اإلنسان برّش ما، بيد أّنه ناتج عن 
إرادة إنسان آخر، ويمكن ملجموعة من الناس أن توّرط جمتمعًا بذنوب تقرتفها، وتزّج 
هبا يف أتون العذاب اإلهلّي، ويف ذلك املجتمع أناس أبرياء يقع عليهم األذى والرضر، 
كام يمكن أن نشهد إرضارًا أو إيذاءًا يوّجهه اإلنسان املذنب أو املجرم إىل األبرياء بام 
يقرتفه من أفعال سّيئة؛ كالقتل أو الرسقة أو االغتصاب. والسؤال امللّح هنا هو: ملاذا 

جيب أن ُيبتىل هكذا إنسان بريء بالرّش؟! وما احلكمة يف ذلك؟

واجلواب: أّن األناس األبرياء قد يلتزمون الصمت أحيانًا عىل الذنب أو اجلريمة 
يف  واجبهم  تاركني  هبا،  قبوهلم  عن  ُيعربون  تراهم  قد  أو  املجتمع،  يف  ُتقرتف  التي 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر. وبالتايل: يتغرّي وضع هؤالء األبرياء بتوّرطهم يف 
ذنب خمتلف عنوانه: »السكوت عىل اجلريمة والقبول هبا«، وهذا ـ بحّد ذاته ـ كاٍف 
يف شمول العذاب اإلهلّي هلم، كام أّن األناس الذين نعّدهم أبرياء حسب الظاهر قد 
يتعّرضون إىل األذى والرضر بسبب إرادة برشّية أخرى عن قصد أو عن دون قصد 
فُيبتلون بحادث مرورّي، أو يفقدون أمواهلم يف عملّية سطٍو، وما إىل ذلك، وهذا كّله 
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معلول لبعض ما جنته أيدهيم؛ فلعّل بعض أفعاهلم مثل: عقوق الوالدين، أو التعّدي 
عىل حقوق أرحامهم أو جرياهنم هو منشأ بعض تلك األرضار واحلوادث املفاجئة. 

وهذه احلقيقة قد ُنّص عليها بشكل جّل وواضح يف ما ورد من نصوص دينّية. 

اإلرادية رغم  بالرشور  ابتلوا  الذين  األبرياء  األناس  بعض  أحيانًا  نجد  قد  نعم؛ 
باملعروف، وهنوا  فأمروا  للتصّدي هلا،  أنكروها وانربوا  باجلريمة، بل  أهنم مل يرضوا 
القاه  ما  ذلك  عىل  مثال  وأبرز  واملضض،  األذى  ذلك  سبيل  يف  والقوا  املنكر،  عن 
األولياء والصاحلون يف واقعة كربالء األليمة؛ فقد استبيحت حرماهتم عىل أيد جناة 
طغاة اختاروا ألنفسهم حياة السبعية والتوّحش، فقتلوهم وأبادوهم ألهنم أبوا ظلم 
قاتله ظلاًم وجورًا.  يد  يفقد حياته عىل  إنسان بريء  أو مثل  الطاغوت وثاروا عليه، 
إرادة  بني  التفكيك  قابلية  عدم  بحث  يف  ذلك  وقوع  يف  احلكمة  عىل  العثور  وجيب 
اإلنسان وعمله، وكذلك عدم قابلية التفكيك بني العمل الصالح أو الطالح وتداعياته 

أو آثاره التكوينية. 

أو  الصاحلة  أفعاله  أن يامرس اإلنسان  اقتضت  أّن احلكمة اإلهلّية  توضيح ذلك: 
الطاحلة بإرادته هو؛ فهل يمكن لنا أن نفرتض إنسانًا أراد القيام بفعل حسٍن أو قبيح، 
أّن نسبة إرادة اإلنسان إىل فعله فلسفيًا هي كوهنا اجلزء  ثّم ال يتحّقق فعله، يف حني 
األخري من العلة التامة للمعلول؟! أو أن يتحّقق الفعل يف اخلارج دون أن يوجد أثره 
التكوينّي؛ كأن يرمي اإلنسان بسهمه، فيصيب اهلدف به دون أن جُيَرح اهلدف أو ُيبتىل 
بأذى أو رضر؟! اجلواب سلبّي طبعًا؛ ألّن يف ذلك اجتامع للنقيضني؛ وهو حمال. نعم؛ 
يمكن للنار أن تتحّول إىل جنّة غنّـاء، فال حيرتق من بداخلهــا، أّما طاملا كانت النار 

نارًا فهي حمرقـة؛ ال حمالة.

اإلنسان  يف  نقول  فامذا  ورضورّي،  حتمّي  هذا  دام  ما  السؤال:  هذا  يطرح  وهنا 
ب  ُسّمي  بام  يرتبط  بحثًا  اإلسالم  يف  الدينّية  النصوص  لنا  قّدمت  لقد  الربيء؟ 



227األفعال اإللهّية

»األعواض«؛ ومفاده أّن اهلل احلكيم العادل يعّوض اإلنسان املترّضر الذي حّلت به 
تلك املصائب والنوائب بام جيرب به ذلك؛ فيقال عىل سبيل املثال: إّن املصيبة لإلنسان 
املبتىل هي كّفارٌة لذنوبه، أو أنه سوف يتنّعم بنِعم ماّدّية ومعنوّية دنيوية )مثل: حصوله 
عذاب  عنه  يدفع  أو  عالية(،  علمية  مرتبة  عىل  أو  املطمئنّة،  أو  امللهمة،  النفس  عىل 

أخروّي، أو خُيفَّف عنه ذلك العذاب؛ بام صرب عليه من هول املصيبة وأذاها.

26/4/6. اآليات املتعلّقة بالرشور:

يمكن استنباط أغلب ما ورد من ردود سابقة ـ ال سّيام الرأي املختار يف الرّد عىل 
يل  فيام  نستعرضها  التي  الرشيفة  واألحاديث  الكريمة  اآليات  من  ـ  الرشور  شبهة 

بإجياز:

1. اآليات التي حتّدثت عن وجود الرشور املتعّددة؛ مثل قوله تعاىل: ﴿ُقْل َأُعوُذ 
اَثاِت  النَّفَّ َشِّ  َوِمن   * َوَقَب  إَِذا  َغاِسٍق  َشِّ  َوِمن   * َخَلَق  َما  َشِّ  ِمن   * اْلَفَلِق  بَِربِّ 
َوإَِلْينَا  فِْتنًَة  رْيِ  َواْلَ بِالشَِّّ  ﴿َوَنْبُلوُكم   ،[[[ َحَسَد﴾  إَِذا  َحاِسٍد  َشِّ  َوِمن   * اْلُعَقِد  يِف 
َوَأَضلُّ  َكاًنا  مَّ َشٌّ  ُأْوَلئَِك  َجَهنََّم  إَِل  ُوُجوِهِهْم  َعَل  وَن  َشُ ُيْ ﴿الَِّذيَن   ،[[[ ُتْرَجُعوَن﴾ 

َسبِياًل﴾ ]]] فالرشور ـ نظرًا إىل وجود األمل والنََّصب فيها ـ أمور وجودّية؛ ال عدمّية.

2. الطائفة األخرى من اآليات هي التي أشارت إىل أنكم قد تعّدوا بعض األشياء 
خريًا أو رّشًا لكّن واقعها ليس كام حتسبون؛ أي: أّن النظرة الشمولّية اجلامعة تكشف 
لكم خالف ذلك؛ منها قوله تعاىل: ﴿َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَعَسى َأن 
ُتِبُّوْا َشْيًئا َوُهَو َشٌّ لَُّكْم َواهلل َيْعَلُم َوَأنُتْم الَ َتْعَلُموَن﴾]]]، وقوله تعاىل: ﴿َوَيْدُع اإِلنَساُن 

رْيِ َوَكاَن اإِلنَساُن َعُجوالً﴾ ]]]. ِّ ُدَعاءُه بِاْلَ بِالشَّ
]1[- سورة الفلق: 5-1. 

]2[- سورة األنبياء: 35. 

]3[- سورة الفرقان: 34. 

]4[- سورة البقرة: 216. 

]5[- سورة اإلرساء: 11. 
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3. اآليات التي تطّرقت إىل اقرتان اخلري بالرّش، وأفادت أّن السعادة تأيت من رحم 
املصيبة، وأّن اآلالم والنوائب مقّدمات لوجود الراحة والسكينة، وهي التي تتسّبب 

ا﴾]]]. ا * إِنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسً يف حدوثها. ومثاهلا قوله تعاىل: ﴿َفإِنَّ َمَع اْلُعرْسِ ُيرْسً

اهلل  لُِسنَِّت  َتَِد  ﴿َفَلن  تعاىل:  قوله  مثل  التكوينّية؛  السنن  عىل  الداّلة  اآليات   .4
ِوياًل﴾]]]، فقانون اجلاذبية، واحرتاق النار، والرباكني،  َتْ لُِسنَِّت اهلل  َتَِد  َتْبِدياًل َوَلن 
عن  تنفّك  ال  طبيعّية  سنن  إال  هي  ما  األخرى،  القوانني  وعرشات   ، والزالزل 

بحال. الطبيعة 

التطّورات االجتامعّية، والصعاب، واآلالم،  التي أخربت عن إسناد  5. اآليات 
وْا  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  بَِقْوٍم  َما   ُ ُيَغريِّ إرادة اإلنسان؛ مثل قوله تعاىل: ﴿إِنَّ اهلل الَ  واملصائب إىل 
اإلنسان  به  ُيصاب  أو  ُيبتىل  ما  بعض  أّن  إىل  الكريم  القرآن  ويشري  بَِأْنُفِسِهْم﴾]]].  َما 
َأْيِديُكْم﴾]]]، وقد قّصت  َفبَِم َكَسَبْت  ِصيَبٍة  ن مُّ َأَصاَبُكم مِّ ناتج عن أعامله هو: ﴿َوَما 
لنا اآليات الكريمة ما مّرت به األمم املختلفة يف غابر الزمان من ويالت، وطوفانات، 
وغرق، وما شاكل ذلك، مبّينًة أّن هذا كان جزاًء وانعكاسًا ألفاعيلهم السّيئة. يقول 
َكاُنوا  َأْهَلَها  إِنَّ  اْلَقْرَيِة  َهِذِه  َأْهِل  ُمْهلُِكو  ا  إِنَّ ﴿َقاُلوا   :7 لوط  قوم  قّصة  يف  تعاىل 
َمء  َن السَّ ا ُمنِزُلوَن َعَل َأْهِل َهِذِه اْلَقْرَيِة ِرْجًزا مِّ َظاملنَِِي﴾]]]، ثّم يقول عقب ذلك: ﴿إِنَّ
ُبوُه  بَِم َكاُنوا َيْفُسُقوَن﴾ ]]]، ثّم يستعرض ما جرى عىل قوم شعيب 7 قائاًل: ﴿َفَكذَّ
وثمود  عاد  قصص  يتناول  ثّم   ،[[[ َجاثِِمنَي﴾  َداِرِهْم  يِف  َفَأْصَبُحوا  ْجَفُة  الرَّ ُم  َفَأَخَذْتُ

]1[-   سورة الرشح: 6-5. 

]2[-   سورة فاطر: 43. 

]3[ - سورة الرعد: 11. 

]4[ - سورة الشورى: 30. 

]5[ - سورة العنكبوت: 31. 

]6[ - سورة العنكبوت: 34. 

]7[ - سورة العنكبوت: 37. 
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َحاِصًبا  َعَلْيِه  َأْرَسْلنَا  ْن  مَّ َفِمنُْهم  بَِذنبِِه  َأَخْذَنا  بقوله: ﴿َفُكالًّ  وفرعون وقارون وهامان 
ْن َأْغَرْقنَا َوَما َكاَن اهلل  ْن َخَسْفنَا بِِه اْلَْرَض َوِمنُْهم مَّ ْيَحُة َوِمنُْهم مَّ ْن َأَخَذْتُه الصَّ َوِمنُْهم مَّ
لَِيْظلَِمُهْم َوَلكِن َكاُنوا َأنُفَسُهْم َيْظلُِموَن﴾]]]، ﴿َوَما َظَلْمنَاُهْم َوَلكِن َظَلُموْا َأنُفَسُهْم َفَم 
ٍء ملَِّّا َجاء َأْمُر َربَِّك َوَما َزاُدوُهْم َغرْيَ  ُتُهُم الَّتِي َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلل ِمن َشْ َأْغنَْت َعنُْهْم آِلَ
َتْتبِيٍب * َوَكَذلَِك َأْخُذ َربَِّك إَِذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاملٌَِة إِنَّ َأْخَذُه َألِيٌم َشِديٌد * إِنَّ يِف َذلَِك 
ْم َنَبُأ الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد  لَيًة ملَِّْن َخاَف َعَذاَب الِخَرةِ﴾]]]، ﴿َألَْ َيْأتِِ
َوَقْوِم إِْبَراِهيَم ِوَأْصَحاِب َمْدَيَن َوامْلُْؤَتِفَكاِت َأَتْتُهْم ُرُسُلُهم بِاْلَبيِّنَاِت َفَم َكاَن اهلل لَِيْظلَِمُهْم 
ْم  َوَلكِن َكاُنوْا َأنُفَسُهْم َيْظلُِموَن﴾]]]، ﴿َولََقْد َأْهَلْكنَا اْلُقُروَن ِمن َقْبلُِكْم مَلَّا َظَلُموْا َوَجاءْتُ
ُرُسُلُهم بِاْلَبيِّنَاِت َوَما َكاُنوْا لُِيْؤِمنُوْا َكَذلَِك َنْجِزي اْلَقْوَم امْلُْجِرِمنَي﴾ ]]]، ﴿َوَكْم َأْهَلْكنَا ِمن 
ن َبْعِدِهْم إاِلَّ َقلِياًل َوُكنَّا َنْحُن اْلَواِرثنَِي *  َقْرَيٍة َبطَِرْت َمِعيَشَتَها َفتِْلَك َمَساكِنُُهْم َلْ ُتْسَكن مِّ
َها َرُسواًل َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِنَا َوَما ُكنَّا ُمْهلِكِي  َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك اْلُقَرى َحتَّى َيْبَعَث يِف ُأمِّ
ملَِْهلِكِِهم  َوَجَعْلنَا  َظَلُموا  مَلَّا  َأْهَلْكنَاُهْم  اْلُقَرى  ﴿َوتِْلَك  َظاملُِوَن﴾]]]،  َوَأْهُلَها  إاِلَّ  اْلُقَرى 
ْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َكاُنوا  ْوِعًدا﴾]]]، ﴿ َأَولَْ َيِسرُيوا يِف الَْ مَّ
ْم ُرُسُلُهم بِاْلَبيِّنَاِت َفَم  َّا َعَمُروَها َوَجاءْتُ ًة َوَأَثاُروا اْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكَثَر مِم َأَشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّ

َكاَن اهلل لَِيْظلَِمُهْم َوَلكِن َكاُنوا َأنُفَسُهْم َيْظلُِموَن﴾]]].

6. رغم أّن الرشور الطبيعية واألخالقية ناجتة عن إرادة طائفة من الناس؛ حيث 
يشّكل البعض بإرادهتم منطلقًا للرشور واآلالم، تذهب جمموعة أخرى من الناس ـ 

]1[ - سورة العنكبوت: 40. 

]2[ - سورة هود: 103-101. 

]3[ - سورة التوبة: 70. 

]4[ - سورة يونس: 13. 

]5[ - سورة القصص: 59-58. 

]6[ - سورة الكهف: 59. 

]7[ - سورة الروم: 9. 
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عىل خالف إرادهتمـ  ضحّيًة إلرادات اآلخرين. والسؤال املطروح هنا هو: ما احلكمة 
يف تبلور هذه الظاهرة؛ ظاهرة مل يكن إلرادة الشخص املتأمّل أو امُلبتىل هبا أّي دور يف 
حدوثها، بل إّن وقوعها كان وفقًا إلرادة اآلخرين التي تقع يف طول اإلرادة اإلهلّية؟ 
واجلواب أّوالً: أّن رّشًا مثل هذا غري قابل لالنفكاك عن الطبيعة، وافرتاض نفي الرّش 
نَساَن  عن الطبيعة يف هذه احلالة يستلزم اجتامع النقيضني؛ يقول تعاىل: ﴿َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ
يِف َكَبٍد﴾]]]. وثانيًا: أعّد احلكيم العادل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل للمتأملّ املبتىل نعاًم وجوائز؛ مثل: 
منحه مزيدًا من الصرب واجللد يف دار الدنيا، ومزيدًا من األجر والثواب واألعواض 
وقد  اإلهلّية.  واالختبارات  االمتحانات  يف  أباله  ما  عىل  املرتتبة  واألخروية  الدنيوّية 
الرسول  قول  نجد  حيث  أكرب؛  بتفصيل  املوضوع  هذا  الرشيفة  األحاديث  تناولت 
األعظم 9: »إن اهلل ليغّذي عبده املؤمن بالبالء كام تغّذي الوالدة ولدها باللبن«]]]، 
وعن عّل7 عن رسول اهلل 9 قال: »ما كرم عبد عىل اهلل إال ازداد عليه البالء«]]]، 
امتحان،  وللمؤمن  أدب،  للظامل  البالء  »إّن  قال:  أنه   7 أمرياملؤمنني  عن  وروي 
»إنام  قوله:   7 الصادق  اإلمام  عن  ويروى  كرامة«]]]،  ولألولياء  درجة،  ولألنبياء 
أشّد  »إّن   :7 وعنه  بالئه«]]]،  يف  زيد  إيامنه  يف  زيد  كّلام  امليزان،  كّفة  بمنزلة  املؤمن 
الناس بالًء األنبياء، ثّم الذين يلوهنم، ثّم األمثل فاألمثل«]]]، ويقول أيضًا: »إّن اهلل 
تبارك وتعاىل إذا أحبَّ عبدًا َغّته بالبالء غّتًا«]]]، وكان قد قال النبّي األكرم 9 عن 
نفسه: »ما أوذي نبي مثل ما أوذيت«]]]، وال شّك يف أّن البالء من عوامل االختبار 

]1[- سورة البلد: 4. 

]2[- بحار األنوار، ج 78، ص 195، الباب 1، فضل العافية واملرض وثواب املرض وعلله وأنواعه. 

]3[- بحار األنوار، ج 93، ص 28، الباب 1، وجوب الزكاة وفضلها. 

]4[- مستدرك الوسائل، ج 2، ص 437، باب استحباب احتساب البالء. 

]5[- وسائل الشيعة، ج 3، ص 263، الباب 77، باب استحباب احتساب البالء. 

]6[-  املصدر السابق، ص 262. 

]7[-  الكايف، ج 2، ص 253، باب شّدة ابتالء املؤمن؛ بحار األنوار، ج 15، ص 55. 

]8[- بحار األنوار، ج 39، ص 55، يف مساواته يعقوب ويوسف. 
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ُكْم َحتَّى  رْيِ فِْتنًَة﴾]]]، ﴿َوَلنَْبُلَونَّ ِّ َواْلَ اإلهلّي، وكام يعرّب القرآن الكريم: ﴿َوَنْبُلوُكم بِالشَّ
وِف  َن اْلَ ٍء مِّ ُكْم بَِشْ ابِِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم﴾]]]، ﴿َوَلنَْبُلَونَّ َنْعَلَم امْلَُجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّ
ابِِريَن * الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم  ِ الصَّ َن الََمَواِل َوالنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ وِع َوَنْقٍص مِّ َواْلُ

ا إَِلْيِه َراِجعوَن﴾]]]. ا هلل َوإِنَّ ِصيَبٌة َقاُلوْا إِنَّ مُّ

والتعريف  الواقع،  عن  الكشف  يف  يساهم  اإلهلّي  االختبار  أّن  الواضح  ومن 
اإلرادة  شاءت  كام  ورقّيه  اإلنسان  لتكامل  ويمّهد  الناس،  من  واملسيئني  باملحسنني 
احلديث  يف  مروّي  هو  وكام  أدراهنا،  من  القلوب  تطّهر  االبتالءات  أّن  كام  اإلهلّية، 
كام  الذنوب«]]]،  يمحو  »السقم  الكفارات«]]]،  ساعات  اهلموم  »ساعات  الرشيف: 
إنذار مستمّر لإلنسان، والعامل الوحيد الذي يوقظه  النوائب والبلّيات جرس  متّثل 
ويسلك  غفلته،  من  فينتبه  الدنيا،  لذائد  يف  وانغامسه  رقاده  من  واألخرى  الفينة  بني 
﴿َوَما  اْسَتْغنَى﴾]]]،  آُه  رَّ َأن   * َلَيْطَغى  نَساَن  اإْلِ إِنَّ  ﴿َكالَّ  تعاىل:  يقول  اهلداية؛  طريق 
ُعوَن﴾]]]، ﴿َوَلَقْد  َّ ُهْم َيضَّ اء َلَعلَّ َّ بِيٍّ إاِلَّ َأَخْذَنا َأْهَلَها بِاْلَبْأَساء َوالضَّ ن نَّ َأْرَسْلنَا يِف َقْرَيٍة مِّ

ُروَن﴾ ]]]. كَّ ُهْم َيذَّ ن الثََّمَراِت َلَعلَّ ننَِي َوَنْقٍص مِّ َأَخْذَنا آَل فِْرَعوَن بِالسِّ

27/4/6. حصيلة بحث الرشور:

تقّدم أّن بحث الرشور باب واسع يتضّمن يف طّياته أبعادًا عديدة، وأّن امللحدين 
املعتقدات  بعض  مع  تنسجم  ال  وكأهنا  القضّية  يصّوروا  أن  جهدهم  قدر  حاولوا 

]1[ - سورة األنبياء: 35. 

]2[ - سورة محّمد: 31. 

]3[ - سورة البقرة: 156-155. 

]4[-   بحار األنوار، ج 64، ص 244. 

]5[-   املصدر السابق. 

]6[ - سورة العلق: 7-6. 

]7[ - سورة األعراف: 94. 

]8[ - سورة األعراف: 130. 
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اإلنسان  جهل  بأّن  عليهم  رّدوا  دين  املوحِّ وأّن  املتأهّلون،  هبا  يؤمن  التي  األساسية 
بحكمة بعض الرشور ليس من شأنه أن يزلزل اإليامن الدينّي. 

وهنا، يمكن تلخيص ما تقّدم يف النقاط التالية:

1. الرّش ـ الذي يعني: النقص يف أّي موجود ممكن ـ هو أمر متحّقق، وغري قابل 
للزوال. وإّن إنكار مجيع ألوان النقص والعدم يف »املمكن« ال يعني سوى تبّدله إىل 
»واجب الوجود«؛ وهذا مجع للنقيضني؛ ألّن الزم هذا القول أن يكون ممكُن الوجود 
بالذات واجَب الوجود بالذات يف الوقت الذي هو ممكن الوجود بالذات! وعليه: ال 

حميص عندئٍذ من الوقوع يف اجتامع النقيضني.

السيول  مثل:  لإلنسان؛  والرضر  األمل  توّجه  أمور  وجود  الرّش  من  املراد   .2
أو  أملًا  باإلنسان  ُتلحق  والطوفانات والزالزل والسموم وما إىل ذلك. وطاملا أهنا ال 
يقاسيه  أو  يعانيه  بام  رهينة  الرشور  رّشّية  فإّن  وعليه  الرشور.  من  ُتعّد  ال  فهي  َنَصبًا 

اإلنسان من أذاها.

َجلَّ  اهلل  عىل  يسري  سهل  ورفعها  البرشية،  اإلرادة  وليدة  األخالقية  الرشور   .3
َوَعال، لكّن هذا منحرص فيام لو انتفت إرادة اإلنسان، وُسلبت منه، وبات جمرَبًا عىل 
أفعاله، وهذا ما يتعارض مع احلكمة اإلهلّية. وبناًء عليه نقول: لقد خلق اهلل ُسبَحاَنُه 
َوَتَعاىٰل اإلنسان بنحو حكيم، وهداه النجدين؛ سبيل اهلدى )اخلري( وسبيل الضالل 
)الرّش( بالعقل أو النقل. واإلنسان ـ بعد ذلك ـ خمرّي بإرادته بني سلوك سبيل اهلدى 
تنّعمهم  يف  ويتسبَّب  األخالقية،  الرشور  ويالت  جمتمعه  بذلك  فيجنِّب  والصالح، 
باخلريات، وبني سلوك سبيل الغّي والفساد بسوء إرادته، وتعريض جمتمعه إىل الفناء 
واالضمحالل. وقد ُيستشكل هنا بالقول: أليس اهلل َعزَّ َوَجلَّ بقادر عىل أن يريد إنسانًا 
يقوم بالعمل الصالح بمحض إرادة هذا اإلنسان، ويتجنّب اليّسء من األعامل، وما 
يؤّدي إىل الرّش واألذى؟ واجلواب: بىل؛ إّنه قادر عىل ذلك عندما يبلغ اإلنسان درجة 
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العصمة، وحيوز َمَلكتها، أو حينام يّتصف بالعدالة يف أقّل التقادير، ومها درجتان يمكن 
لإلنسان الوصول إليهام باختياره. فإذا بلغ الناس مجيعًا باختيارهم مرتبة العصمة أو 
أفعاالً صاحلة وعادلة  الناس مجيعًا  يفعل  أن  َوَتَعاىٰل  َتَباَرَك  اهلل  يريد  العدالة، فسوف 
بإرادهتم هم؛ دون أن يتحّقق أّي جرب أو إجلاء، وهو اليوم الذي تتبّدل فيه الدنيا إىل 
جنّة خالية من الرشور الطبيعية واألخالقية إال تلك الرشور التي تفرضها الرضورة 
املنطقية لعامل الطبيعة، واللوازم التي ال تنفّك عنها عقلّيًا؛ مثل: املوت. وإّن العامل الذي 
حيتضن أّيام العدل اإلهلّي عىل يد املهدّي املوعود 7 هو مصداق هذا األمل واملبتغى 

اإلنسايّن؛ فعّجل اهلل لنا ظهوره، ونّعمنا بنمري خريه وعميم أمنه.

ذايّت  أمر  عليها  تنطوي  التي  احلوادث  ذات  حيث  من  الطبيعية  الرشور   .4
للطبيعة، وال ينفّك عنها؛ فطاملا كانت الطبيعة طبيعًة ففيها احلركة والتضاّد والتزاحم 
دامت  ما  رّشًا  ُتعّد  لن  احلوادث  هذه  من  أّيًا  لكّن  الطبيعية،  والكوارث  والتعارض 
)مثل:  الكوارث  هذه  حتّققت  ملاذا  هنا:  والسؤال  باإلنسان.  أذى  أو  رضرًا  ُتلحق  مل 
األذى  أحلق  بنحو  جّرًا(  وهلّم  واألوبئة  واألمراض  والطوفانات  والزالزل  السيول 
والرضر باإلنسان، فكانت رشورًا؟ واجلواب عىل هذا السؤال يرتبط بأعامل اإلنسان 
ملصادر  والالمسؤول  املنفلت  استخدامه  إىل  نتيجًة  املعارص  فاإلنسان  االختيارية؛ 
ظهور  يف  وتسّبب  البيئة،  تلويث  يف  أوغل  قد  الطبيعة  يف  وعبثه  وترّصفاته  الطبيعة، 

أمراض وأوبئة عصّية عىل العالج يف عاملنا املعارص. 

لقد متادت بعض الرشكات العاملية لتصنيع األدوية يف أفاعيلها، حّتى أجــازت 
لنفسها إنتاج فريوسات، واخرتاع أمــراض جــديدة ال سابق هلا؛ من أجل استقطاب 
مزيد من األرباح واملكاسب املالية! فهل جيب بعد ذلك أن نعّد هذه الرشور الطبيعية 

قادمة من اهلل َجلَّ َوَعال، أو احلّق أن ننسبها إلرادة اإلنسان نفسه؟! 

القاهرة،  اإلهلّية  اإلرادة  إىل  أمره  مآل  يف  يعود  العامل  هذا  يف  حيدث  ما  كّل  نعم؛ 
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اإلنسان،  هذا  بإرادة  الرّش  أو  اخلري  اإلنسان  يفعل  أن  أراد  َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  اهلل  لكّن 
ليلقى جزاء أعامله. إّن جانبًا مهاّمً من الرشور الطبيعية ناتج عن أفعال اإلنسان غري 
املرشوعة؛ أفعاٍل ارتبطت بنتائجها وآثارها الدنيوية واألخروية ارتباطًا تكوينيًا وثيقًا؛ 
فلعّل هذا السيل أو ذاك الزلزال أو التسونامي الذي رضب داخل تلك املدينة دون 

حواليها وضواحيها مرتبط بام اقرتفه أبناء هذه املدينة يف حياهتم.

5. اّتضح مما تقّدم آنفًا أّن قضّية الرشور ليست معضلة مبهمًة عصّيًة عىل التربير 
العقاليّن كام يرى األشاعرة، وال هي أمر ينفي الوجود اإلهلي، ويدعونا إىل إنكاره كام 
حيلو للمالحدة والطبيعيني أن يصّوروه، وال هي مشكلة فكرّية عويصة جيب أن تنتهي 
بنا إىل الثنوية واإليامن بإلٍه للخري، وإلٍه للرّش. إّن الرشور بأرسها وليدة إرادة اإلنسان، 

وإّن اإلرادة اإلهلّية تقع يف طول إرادة اإلنسان من األعىل.
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   7. حقيقة الدين

1/7. متهيد:

البرشية  تاريخ  يف  وإنسايّن  اجتامعّي  نشاط  أو  مؤسسة  أو  ظاهرة  أّي  تتمّتع  ال 
بعراقة تارخيية أو تنّوع يف الشكل واملضمون كام يتمتع به الدين والتدّين عند اإلنسان. 
هذه  تنّوع  إىل  أّدت  معّينة  وطقوس  ومفاهيم  معتقدات  عىل  تنطوي  األديان  فكّل 
األديان. ومن هنا، تبلورت فروع علمية متعّددة يف حقل الدراسات الدينّية ـ منها: 
علم االجتامع الدينّي، وعلم نفس األديان، وفينومينولوجيا الدين )علم الظواهر( ، 
وفلسفة الدين، وعلم الكالم، وعلم الالهوت، وما إىل ذلك ـ سربت أغوار الدين 

ودرسته من زواياه املختلفة، وقامت بتقديم تعريفات له، وأوضحت دوره وآثاره.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن األبحاث التقليدية لعلم الكالم مل ختّصص بابًا أو بحثًا 
مستقاًل يدرس الدين اإلهلي بوصفه أحد أهّم األفعال اإلهلّية يف مسرية اهلداية. وقد 

اقترص ذلك عىل ما ورد يف أبحاث الكالم اجلديد، وفلسفة الدين.

2/7. كيفية تعريف الدين:

هل جيب أن ُيعّرف الدين بالتعريف احلقيقي؟ أم جيب أن ُيستخدم فيه التعريف 
اللفظي؟ وبعبارة أخرى: هل ينتمي مفهوم الدين إىل املفاهيم املاهوية التي تنطوي عىل 
مفاهيم نوعية وكليات مخس )النوع، واجلنس، والفصل، والعرض العاّم، والعرض 

اخلاّص(، أم أّن مفهوم الدين ينتمي إىل املفاهيم املنطقية والفلسفية؟

توضيح ذلك: أّن الفالسفة وعلامء نظرّية املعرفة قّسموا عموم العلم واملعرفة إىل 
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أّما العلم احلضوري فهو علم ال تتوّسط فيه الصورة  علم حصويل وعلم حضوري. 
الذهنية يف التعلق بذات املعلوم، فيكون الوجود الواقعي املعلوم حارضًا عند املدِرك؛ كام 
يف معرفة اإلنسان بذاته، وهو أن يظهر له بالشهود الباطنّي. وأّما العلم احلصويّل فهو علم 
تتوسط فيه الصورة الذهنية من أجل االرتباط باملعلوم. وعليه: فإّن الصورة الذهنية هي 
التي تكشف عن املعلوم اخلارجّي، كام يف علمنا بشخص زيد عن طريق مفهومه لدينا. 

وقد قّسم علامء املنطق العلم احلصويل إىل تصّور وتصديق. أّما التصّور فهو تلك 
الصورة الذهنية البسيطة الفاقدة للحكم؛ كمفهوم »غار حراء«، وأّما التصديق فهو 
اإلذعان بحكم ما، ُيثبت نسبة املحمول إىل املوضوع، أو يسلبها عنه. ويتعّلق التصديق 
»إذا طلعت  أو  ناطق«،  أو رشطية؛ مثل قولك: »اإلنسان حيوان  بقضّية محلية  دومًا 

الشمس كان النهار«. 

املفهوم  فهو  الكّلّ  أّما  وجزئّي.  كّلّ  إىل  ـ  تقسيامته  إحدى  يف  ـ  التصّور  وينقسم 
الذي من شأنه أن يصدق عىل كثريين؛ مثل مفهوم »اإلنسان« الذي بإمكانه أن يصدق 
عىل مليارات من أفراد البرش. وبعبارة أخرى: الكّلّ مفهوم له قابلية احلمل عىل أفراد 
متعّددّين؛ سواء كان لذلك املفهوم مصاديق موجودة بالفعل يف اخلارج؛ مثل مفهوم 
»اإلنسان«، أم مل تكن له مصاديق؛ مثل مفهوم »رشيك الباري«، أو كان له مصداق 
التصّور اجلزئي فهو تلك  خارجّي واحد فقط؛ مثل مفهوم »واجب الوجود«. وأّما 
كالصورة  واحد؛  موجود  إىل  اإلشارة  سوى  شأهنا  من  ليس  التي  الذهنية  الصورة 

الذهنية »سقراط«.

وتنقسم كّل من التصورات الكلية واجلزئية إىل أقسام أخرى؛ فالتصورات اجلزئية 
تنقسم إىل: حّسّية، وخيالية، وومهية. والتصورات الكلية تنقسم إىل: مفاهيم ماهوية 
منطقية  ومفاهيم  فلسفية(،  ثانية  )معقوالت  فلسفية  ومفاهيم  أوىل(،  )معقوالت 

)معقوالت ثانية منطقية(.
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وهنا  كثرية،  مصاديق  عىل  للصدق  القابلة  الكلية  املفاهيم  من  »الدين«  ومفهوم 
جيب أن نبحث هل هو مفهوم ماهوي أم فلسفي أم منطقي؟

وقبل البدء يف حتديد هوية مفهوم الدين وانطباقه مع أّي من هذه املفاهيم الكلية 
الثالثة، يتوّجب إلقاء نظرة عىل تعاريف هذه املفاهيم أّوالً:

1. املفاهيم املاهوّية )املعقوالت األوىل(: هي مفاهيم ينتزعها ذهن اإلنسان من 
ذهنية؛  مقارنة  أو  عملّية  أّي  إىل  احلاجة  دون  ومن  تلقائي  بشكل  اجلزئية  املصاديق 
مثل: مفهوم »اإلنسان« و»البياض«، فبمجّرد إدراك شخيّص واحد أو أكثر باحلواس 
الظاهرية أو الشهود الباطني، يتوّصل العقل إىل املفهوم الكّل. ومتتاز املفاهيم املاهوية 
هو  حّدًا  موجود  لكّل  وتضع  الوجودية،  حدودها  فتبنّي  األشياء،  ماهية  حتكي  بأهنا 

بمثابة القوالب املفهومية.
2. املفاهيم الفلسفّية )املعقوالت الثانية الفلسفّية(: هي مفاهيم يتطّلب انتزاعها 
يشء من التأّمل واملقارنة؛ مثل: مفهومي »العّلة« و»املعلول«، حيث ُينتزعان من مقارنة 
شيئني يتوّقف وجود أحدمها عىل اآلخر، فُيؤخذ املعنى من واقع هذه العالقة. مثال 
احلرارة  توّقف  منها، ونالحظ  املتصاعدة  احلرارة  النار وبني  بني  نقارن  ذلك: عندما 
عىل النار، ينتزع العقل مفهوم »العّلة« من النار، ومفهوم »املعلول« من احلرارة. وإذا 
مل تكن هناك أّي مقارنة، ملا كانت هذه املفاهيم. ويتمّيز هذا اللون من املفاهيم الكلية 
بعدم وجود مفاهيم أو تصّورات جزئية توازهيا؛ فعىل سبيل املثال: ال يمتلك الذهن 

صورًة جزئية أو مفهومًا كّلّيًا عن »العّلّية«.
3. املفاهيم املنطقّية )املعقوالت الثانية املنطقّية(: هي مفاهيم ُتنتزع من مالحظة 
مفاهيم أخرى، والتدقيق يف خصائصها. مثال ذلك: أننا حينام نالحظ مفهوم اإلنسان، 
ونجد أنه قابل لالنطباق عىل مصاديق كثرية، ننتـزع منه مفهوم »الكل«. وهلذا، فـإّن 
هذه املفـاهيم ال تقع إال صفات ملفاهيم أخرى. وكل املفاهيم األساسية يف علم املنطق 

هي من هذه الطائفة ]]].
]1[ - راجع: املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة، مصباح اليزدي، ج1، الدرس 15.
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املفاهيم  سنخ  من  ليس  الدين  مفهوم  أّن  يّتضح  التعاريف،  هذه  وبمالحظة 
الدين مفهوم يمتلك ماهية وحّدًا وجودّيًا  املنطقّية؛ فال  الفلسفّية، وال  املاهوّية، وال 
ومقارنًة  تأّماًل  يتطّلب  مفهوم  هو  وال  ماهوّيًا،  مفهومًا  يكون  حّتى  مصاديقه  ُيعنّي 
ألمرين حّتى ُينتزع منهام مفهوم فلسفّي، كام أّنه ليس بمفهوم يؤخذ من مالحظة عدد 

من املفاهيم، والتدقيق يف خصائصها حّتى يكون مفهومًا منطقّيًا.

املذكورة  الثالثة  أّي من هذه األقسام  الكل إىل  املفهوم  انتامء هذا  والرّس يف عدم 
للمفاهيم الكلية أّن املقسم فيها هو الكليات البسيطة؛ يف حني أّن مفهوم الدين مفهوم 
مرّكب اعتبارّي تبلور من عنارص وأجزاء فرعية متعّددة؛ مثله يف ذلك مثل مفاهيم 
مرّكب  العلم  فمفهوم  و»التاريخ«؛  و»الرياضّيات«،  النفس«،  و»علم  »الفيزياء«، 

اعتبارّي يضعه العلامء وضعًا وجعاًل عىل مرّكب ما مثل: »الفيزياء« و»علم النفس«.

وحمّصلة ما تقّدم أّن مفهوم الدين ليس مفهومًا ماهويًا ينطوي عىل نوع أو جنس 
أو فصل أو عرض عاّم أو خاّص؛ فال تعريف حقيقّي له إذن، وال يصدق يف حّقه أّي 
من أقسام التعريف احلقيقّي األربعة )احلّد التاّم والناقص، والرسم التاّم والناقص(. 
التعريف  منهج  حسب  بتعريفه  االكتفاء  إىل  الدينّية  الدراسات  علامء  اضطّر  وهلذا، 
اللفظّي؛ ليستوعب املتلّقي مدلول هذا اللفظ، واملعنى الذي وضع له، واملراد به حني 

االستخدام، حتصينًا له من اللبس الذي قد يوقعه فيه االشرتاك اللفظّي.

للدين،  املتعّددة  املصاديق  وإذا كان موضوع بحثنا هو مصداق معنّي وحمّدد من 
فعلينا أن نستعني بالتعريف املصداقّي إذن؛ أي: أن نوضح للمتلّقي خصائص ذلك 

املصداق، وأجزائه، وعنارصه، وأركانه، وآثاره؛ ليتمّيز عن غريه من املصاديق.

3/7. االتجاهات املتنّوعة يف تعريف الدين:

التدّين حالة مدهشة ورثها الناس منذ عهد اإلنسان البدائّي يف العصور الضاربة 
يف القدم من حياة البرشّية. وهي حالة ُوجدت يف خمتلف األزمنة، ومستمّرة إىل يومنا هذا، 
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وإذا تفاوتت يف شكلها، وتنّوعت فيها الِفرق واملذاهب فإّن تغيريًا مل يطل مفردة »الدين« 
بعينها. لكنّنا نتساءل هنا: هل يمكن العثور عىل معنى ثابت وأسايّس للدين؟ فهل يمكن 
الوصول إىل معنى مشرتك يلتقي فيه دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم النبيني 
حممد )عليهم أفضل الصالة والسالم(؛ وهي األديان اإلهلّية الساموية، وكذا دين بوذا 

)483ق.م( وكونفوشيوس )479ق.م( وغريمها؛ بوصفها أديانًا برشّيًة أرضّية؟

لإلجابة عىل هذا السؤال، ينبغي لنا أن ندرس معاين »الدين« يف املصادر اللغوية 
والدينّية كام ستوافيه األبحاث التالية.

4/7. مفردة »الدين« يف اللغات املختلفة:

ُتعّد مفردة »دين« من املفردات املشرتكة بني اللغات السامّية]]] واإليرانّية]]].

و»الدين« يف اللغة العربّية والفارسّية لفظ ُيصنَّف عىل أّنه من »األضداد«؛ الشتامله 
و»املِّلة«  »املذهب«  املثال:  سبيل  عىل  منها  أحيانًا؛  متناقضة  بل  متفاوتة،  معان  عىل 
و»اجلزاء«  و»القضاء«  »احلساب«  وكذلك:  و»القانون«،  و»املنهاج«  و»الرشيعة« 
»الذّل«  أيضًا:  ومنها  و»الشأن«،  و»الرفعة«  »السلطان«  ومعاين:  و»القصاص«، 
و»اململوكّية«،  و»املحكومّية«  و»املقهورّية«  و»التسليم«  و»االنقياد«  و»اخلضوع« 

وكذلك: »العبادة« و»الطاعة«، إىل جانب »املعصية«، وغري ذلك..]]].

ليشكل ما يفرتضه  اللغات األفروآسيويّة. وهي فرع استقّل تدريجياً  الساميّة هي إحدى فروع أرسة  اللغات    -]1[

اللغويّون من لغة سّموها اللغة السامية األّم. وتُنسب هذه اللغة للساميني الذين ينسبون إىل سام بن نوح. يتحّدث 

باللغات السامية حاليّاً حوايل 467 مليون شخص، ويرتكز متحّدثوها حاليّاً يف الرشق األوسط وأفريقيا. أكرث اللغات الساميّة 

انتشاراً هذه األيّام هي العربيّة )22 دولة(، واألمهريّة )إثيوبيا(، والتيغرينيّة )إرتريا وإثيوبيا(، ثّم العربيّة )اليهود(. ]م[

]2[-  الحظ: فرهنگ فاريس، محّمد معني، ج2، مفردة »دين«.

]3[-  هذا، ويحلّل صاحب كتاب »التحقيق يف كلامت القرآن الكريم« هذا الجذر اللغوّي بقوله: » األصل الواحد 

واملحكوميّة  والتعبّد  الطاعة  منه:  ويقرب  معيّنه.  مقّررات  أو  برنامج  قبال  واالنقياد  هوالخضوع  املاّدة:  هذه  يف 

واملقهوريّة والتسليم يف مقابل أمر أو حكم أو قانون أو جزاء. وبهذا االعتبار، يفرّس اللفظ مبا يقرب من مصاديق 

األصل؛ من الجزاء والحساب والدين والطاعة والذّل والعادة واململوكيّة وغريها. والزٌم أن نتوّجه بأن املعنى الحقيقّى 
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ويف اللغة اإلنجلزّية تعادل املفردة »Religion« الدين يف العربّية، وهي تعود إىل 
اجلذر الالتينّي »Religio«، وهي مشتّقة من املفردة الالتينّية »Religare« التي تعني: 

»التقريب«، و»الربط«.

واملعاجم  القواميس  لنا  تعرضها  التي  اللغوية  التعاريف  بأّن  هنا  التنويه  وجيب 
»الدين«  مفهوم  حقيقة  كشف  عن  عاجزة  وغريها  واإلنجليزية  والفارسية  العربّية 

وماهّيته، وهلذا ينبغي البحث عن املعنى االصطالحّي املاهوّي له.

5/7. تعريف الدين عند املفكّرين الغربيني:

النفس  وعلامء  واملتكّلمون،  منهم،  الفالسفة  يعّم:  بام  ـ  الغربّيون  املفّكرون  قّدم 
واالجتامع، والدراسات الدينّية ـ حّتى اآلن تعاريف معيارّية]]]، وماهوّية وصفّية]]]، 
وأخرى وظائفّية]]]، ناهيك عن التعاريف املرّكبة واملمزوجة]]] يف موضوع »الدين«؛ 

نشري إليها فيام يل بإجياز: 

شاليرماخر]]]  املعتدل  الالهوت  مؤّسس  يرى  املعيارّية:  القيمّية  التعاريف   .1
)1834م( أّن الدين موضوع للتجربة، وهو إحساسنا بالتعّلق والتبعّية املطلقة، وأّن 

هو ما قلناه، وال بّد من اعتبار القيدين الخضوع وكونه يف مقابل برنامج. 

وأّما مطلق االنقياد أو الطاعة أو الجزاء أو غريها: فليس من األصل. ومن لوازم هذا األصل وآثاره: ذلّة ما أو العزّة 

التعبّد واملحكوميّة، واجراء الجزاء خريا أو رّشا، وتحّقق الطاعة أو املعصية والتثبّت  بعد االنقياد، وهكذا حصول 

واالعتياد. وهذا املعنى إذا لوحظ من جانب الربنامج: يطلق عليه الحكم والجزاء والحساب واإلعطاء وما يقرب منها. 

وإذا اعترب من جانب املطاوع والقابل فيستعمل يف معاين الطاعة والذّل واململوك والدين إذا يأخذه و غريها«. ]م[

]1[ - Normative definition.

]2[ - Descriptive definition .

]3[ - Functional definition.

]4[ - Complex.

]5[-  فردريش دانيال أرنست شاليرماخر Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher )1768-1834م(: فيلسوف 

أملايّن ومؤّسس الالهوت الربوتستانتّي الحديث، ذاع صيته بسبب عمله عن أفالطون، وتجىّل اهتاممه باملشكالت 

الهرمنيوطيقية )تأويل النصوص الدينيّة(، ويعّد مؤّسس الهرمنيوطيقا الحديثة. ]م[
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املشرتك بني مجيع األديان]]].  املعيارّي  العنرص  الالمتناهي هو  أمام  بالتناهي  الشعور 
وُيعّرف يت ميل الدين بأّنه وضع روحايّن، وحالة فّذة حمرتمة ُتسّمى اخلشية]]]. وُيعّرفه 
وليام جيمس )1910م( بأّنه: األحاسيس واألفعال والتجربّيات التي جيدها الناس 

يف خلواهتم مع اهلل]]].

2. التعاريف املاهوّية الوصفّية: يبحث هذا اللون من التعاريف عن كشف ماهية 
أّن مجيع  مفادها  بحقيقة  االعرتاف  الدين هو  أّن  )1903م(  ويرى سبنرس]]]  الدين، 
املوجودات جتّليات لقّوة أسمى من علومنا ومعارفنا]]]. وُيعّرفه بارسونز]]] )1979م( 
شّيدها  التي  الدينّية  واملؤّسسات  والطقوس،  واألفعال،  املعتقدات  من  جمموعة  بأّنه 
الناس يف شّتى املجتمعات]]]. ويرى روبرتسون]]] )مواليد 1938م( أّن الثقافة الدينية 
ُتطلق عىل املعتقدت والرموز )القيم التي تنشأ منها بشكل مبارش(، وهي تشتمل عىل 
التمييز بني األمر التجريبّي، واألمر املتعايل عىل التجربة، أو الواقع املتعايل. وهنا، تتحىّل 
األمور التجريبّية بأمهية أقل من األمور غري التجريبّية]]]. واملناقشة التي نوّجهها هلذه 
التعاريف )املعيارّية والوصفّية( أهنا ال تنطبق عىل مجيع مصاديق الدين يف املجتمعات 
و»األفعال«،  »املعتقدات«،  مثل:  فيها  املستخدمة  املفاهيم  بعض  أّن  أو  البرشية، 

]1[ - الدراسات الدينيّة، ج 1، ص 85 )بالفارسية(؛ العلم والدين، ص 131 )بالفارسية(.

]2[ - العقل واإلميان الدينّي، مصدر سابق، ص 18.

]3[ - فلسفة الدين، ص 2.

]4[ - هربرت سبنرسHerbert Spencer  . ]م[

]5[ - املصدر السابق. ص 2. وقد نُقل عنه قوله يف تعريف الدين: االعتقاد بالحضور الفائق ليشء غامض وعيّص 

 First األوليّة  املبادئ  كتابه:  راجع  املكانية.   وال  الزمانية  ماهيّتها  تصّور  ميكن  ال  بقّوة  اإلميان  وكذا:  الفهم.  عىل 

Principles. ]م[

]6[ -  تالكوت بارسونز  Talcott Parsons . ]م[

]7[ - فلسفة الدين، ص 2. 

]8[ -Roland Robertson. ]م[

]9[-Roland Robertson, The sociological interpretation of religion, Oxford: Blackwell, )1976( 

p.47..
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و»األحاسيس« غامضة، وليس هناك ما يمنع اشتامهلا للمدارس الفكرّية غري الدينّية. 

د، والقاسم  3. التعاريف الوظائفّية: هذا اللون من التعاريف ليس عىل نسق موحَّ
إىل  بعضها  فيشري  الدين؛  هبا  يضطلع  التي  الوظائف  عن  احلديث  هو  بينها  املشرتك 
الوظائف  عن  تقريرًا  اآلخر  البعض  ويقّدم  للدين،  االجتامعّية  أو  الفردية  الوظائف 
أّن  براويل  يرى  املثال:  سبيل  عىل  للدين.  ُتنسب  التي  السلبية  أو  اإلجيابية  واآلثار 
الدين قبل كّل يشء هو ُجهد يسعى إىل اكتناه احلقيقة الكاملة للخري يف مجيع أرجاء 
وجودنا]]]. ويذهب ريناخ]]] )1932م( إىل أّن الدين جمموعة من األوامر والنواهي 
التي تقف مانعًا يف وجه األداء احلّر لقدراتنا. ويعتقد دوركايم]]] )1917م( أّن الدين 
د ألتباعه يف جمتمع أخالقّي واحد]]]. ويقول سنغر: الدين منظومة من  جامع وموحِّ

املعتقدات واألفعال، يوّظفها بعض الناس ملعاجلة القضايا الغائية يف حياة البرش]]].

واملناقشة األهّم املوّجهة إىل هذا الرضب من التعاريف أهنا شاملة لبعض الظواهر 
غري الدينّية التي تشرتك يف الوظائف املذكورة، والتي ال حميص عن عّدها دينًا وفقًا ملا 
التعاريف من  لدائرة هذه  املرّبرة  السعة غري  فإّن  التعاريف. وعليه:  تنّص عليه هذه 
العقائدية  املنظومات  شأهنا أن حتّد من دّقته بشكل كبري؛ فهي تسمح بدخول بعض 
أهنا مدارس ال  الدين؛ يف حني  نطاق  داخل  إىل  ـ  مثل: االشرتاكية  ـ  واأليدولوجية 
ختفي عداءها للدين! ووفقًا هلذا التعريف أيضًا سيكون املشّجعون املستميتون ألحد 
أتباعًا لدين معنّي!  املمّثلني  أو  املطربني  املغَرمون بأحد  امُلعَجبون  أو  القدم،  أندية كرة 

]1[ - العقل واإلميان الدينّي، مصدر سابق، ص 18.

]2[ - سالومون ريناخ  Salomon Reinach : عامل آثار فرنيس. ]م[

]3[ - إميل دوركايم  Émile Durkheim : فيلسوف وعامل اجتامع فرنيّس يهودّي. يُعّد أحد مؤّسيس علم االجتامع 

الحديث. ]م[

باألشياء  املتعلّقة  املعتقدات واملامرسات  أنه منظومة متامسكة من  الدين:  تعريف  نُقل عنه قوله يف  - وقد   ]4[

 Les Formes élémentaires  املقّدسة تضّم أتباعها يف وحدة معنويّة.  راجع كتابه: الصور األّوليّة للحياة الدينيّة

de la vie religieuse. ]م[

]5[ - علم االجتامع الدينّي )The Sociology of Religion(، مالكومل هاميلتون، ص 31 ]النسخة الفارسيّة[
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أِضف إىل ذلك غموض املقصود ب »القضايا الغائية يف حياة البرش«؛ ما هي؟ ومن يمكنه 
حتديدها؟ هل هم املؤمنون، أم علامء النفس واالجتامع، أو غريهم؟ وهل إّن أساليب 

االلتذاذ باحلياة، واجتناب األذى واألمل ُتعّد من القضايا الغائية يف حياة البرش؟ 

كام يتوّجه نقد آخر هلذه التعاريف، يكمن يف حكمها املسبق عىل الدين، ودوره أو 
تأثريه عىل املجتمعات؛ حيث ُيذكر يف قالب التعريف بالدين ما هو اليشء الذي جيب 
احلياة  الدين عامل عاملّي يف  إّن  ُيقال:  املثال: عندما  فعىل سبيل  بنحو جتريبّي.  إثباته 
االجتامعّي.  باالستقرار  والنهوض  االجتامعّية،  للوحدة  رضورّي  ألنه  االجتامعّية؛ 
ينقض  أن  له  يمكن  شاهد  أّي  قبال  يف  عنه  الدفاع  التعريف  هذا  أنصار  حاول  وقد 
هذه النظرّية. ولو وضعنا اليد عىل جمتمع فاقد ألّي نظام دينّي، فإّن أنصار التعريف 
ُيبطل  ال  بالدين  تسميته  عىل  الناس  تعارف  ما  انعدام  أن  يزعمون  سوف  الوظائفّي 
يف  واالستقرار  الوحدة  تعّزز  التي  والقيم  املعتقدات  من  جمموعة  أّي  ألّن  رؤيتهم؛ 

املجتمع هي دين حسب رؤيتهم]]]. 

والشاهد عىل ما ذكرنا حديث دوركايم عن الدين وتعريفه املبتني عىل التفريق بني 
املقّدس والالمقّدس؛ فهو يقول فيه: منظومة متامسكة من املعتقدات واملامرسات املتعّلقة 
األمور  من  وُتعّد  غريها،  عن  خمتلفة  أهنا  ر  ُيتَصوَّ التي  األمور  أي:  املقّدسة؛  باألشياء 

مة، وهي معتقدات وممارسات جتمع كّل العاملني هبا يف جمتمع أخالقّي واحد]]]. املحرَّ

4. التعاريف الرتكيبّية: تتنّوع هذه الطائفة من التعاريف بشكل كبري، وتنطوي يف 
آدابّية،  ـ  مضموهنا عىل تعاريف عقائدّية-أخالقّية، أو عقائدّية ـ رمزّية، أو عقائدّية 
وهكذا دواليك. نذكر منها عىل سبيل املثال: ما ذهب إليه دوبيالري]]]؛ حيث ارتأى 

]1[ - علم االجتامع الدينّي، مصدر سابق، ص 32.

]2[ - املصدر السابق، ص 23-22.

]3[ - كارل دوبيالري  Karel Dobbelaere )من مواليد 1933م(: عامل اجتامع بلجييّك متخصص يف الدين. وهو أستاذ فخري 

يف كل من جامعة أنتويرب والجامعة الكاثوليكية يف لوفني ببلجيكا. ترأس سابقاً الجمعية الدولية لعلم االجتامع الدينّي.]م[
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عىل  ومتعالية  سامية  بحقيقة  املرتبطة  واآلداب  املعتقدات  من  د  موحَّ نظام  الدين  أّن 
د]]].  موحَّ أخالقّي  جمتمع  لتأسيس  هبا،  واملؤمنني  أتباعها،  كّل  د  توحِّ هي  التجربة، 
ويرى ماسرتاو أّن الدين مرّكب من أمور ثالثة؛ هي: االعرتاف بقدرة )أو قدرات( 
ليست حتت ترّصفنا، والعلم بخضوعنا ومقهورّيتنا هلذه القدرة )أو القدرات(، وطلب 
أو  بقّوة  إيامن نظرّي  الدين  الثالثة ما يل:  العنارص  االرتباط هبا. ويتحّصل من هذه 
قوى جمّردة عنّا، ومسيطرة علينا، وينتج عن هذا اإليامن أمور؛ هي: منظومات وقوانني 

حمّددة، وأفعال معّينة، وأنظمة خاّصة تربطنا وتصلنا بتلك القّوة )أو القوى(]]]. 

بعض  بدخول  أيضًا  تسمح  أهنا  لوجدنا  التعاريف،  هذه  يف  النظر  أمعنّا  ما  وإذا 
املدارس غري الدينّية إىل نطاق التعريف، فتشتمل مثاًل الليربالية واملاركسية.

نستنتج مما تقّدم أّن التعاريف املعيارية واملاهوية والوظائفية والرتكيبية التي عرض 
هلا املفّكرون الغربّيون للدين بنظرة علمية ـ اجتامعّية تفتقر للجامعية واملانعية املطلوبة 
يف التعريف؛ فال ينطبق أّيًا مما ذكر عىل األديان احلارضة يف املجتمعات البرشية، بل إهنا 

تنطبق عىل بعض املدارس الفكرية غري الدينّية.

ومن هذا املنطلق، متّسك فيتغنشتاين]]] )1951م( يف تعريفه املفاهيمّي عن الدين 
بنظرّية »التشابه العائّل«]]]. 

وعىل أساس من هذه الرؤية، ليس هناك أّي قاسم مشرتك بني املصاديق املتنّوعة 

]1[ - سوسيولوجيا الدين، دانيال هريفيه ليجيه وجون بول ويالم، ص 171 )النسخة املرتجمة للفارسيّة(. تُرجم هذا 

الكتاب وطبع عام  2005، ترجمة: درويش الحلوجي، منشورات املجلس األعىل للثقافة يف مرص. ]م[

]2[ - ماهيّة الدين ومنشأه، فضل الله كمپاين، ص 112-113 )بالفارسيّة(.

]3[ - لودفيغ فيتغنشتاين Ludwig Wittgenstein  : فيلسوف وعامل منطق منساوّي، انقسمت حياته الفلسفيّة 

إىل فرتتني؛ يف األوىل: كتب رسالته املشهورة يف املنطق »الرسالة« حارصاً وظيفة الفلسفة بتحليل اللغة فقط، ورأى 

أن هذه اللغة تخضع لجملة من القواعد املنطقية هي مبنزلة »الصياغة املنطقية للغة«. ويف الفرتة الثانية: بدأ بنقد 

»الرسالة« وتطويرها إىل »بحوث فلسفية«، وفيها رفض أي أثر للفلسفة يف تقديم تفسريات للعامل وما يدور فيه. ]م[

]4[- Family resemblance.
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أو  البعض مثنى وثالث ورباع  الدين قد تشرتك مع بعضها  إّن مصاديق  للدين، بل 
أكثر. أّما جيمس]]] )1910م( فقد استنتج من التنّوع الوسيع ملصاديق الدين أّن هذه 
د، بل هي اسم ُيطلق عىل جمموعة من الطقوس]]]. هذا،  املفردة ال تدّل عىل مبدأ موحَّ
وقد أعرض ماكس فيرب]]] )1920م( يف مطلع كتابه حول علم االجتامع الدينّي عن 
والدراسات  البحوث  من  الفراغ  بعد  حيدث  أن  جيب  هذا  أّن  زاعاًم  الدين،  تعريف 
القارئة للدين]]]. لكنّه مل يبلور نظرّية واضحة يف دراساته االجتامعّية؛ ألنه لو رام إىل 
العنارص  دّوامة  يف  لتوّرط  املوجودة  األديان  كّل  يشمل  ومانع  جامع  تعريف  وضع 

الغامضة واملجملة يف التعريف.

6/7. تعريف الدين عند املفكّرين املسلمني:

استعرض احلكامء واملتكّلمون واملفرّسون املسلمون تعريفاهتم حلقيقة الدين، بعيدًا 
عن األساليب األُحادية املحور، فلم ُيعّرفوه بأسلوب أو منحى معريّف-عقائدّي، أو 
بمنحى وجودّي، أو وظائفّي، أو ما شاكل ذلك، بل اختاروا منهج التعريف الشامل 

اجلامع. وعىل سبيل املثال: 

يقول العالمة الطباطبائّي )1402ه(:

الدين هو جمموعة املعتقدات والقوانني التي تناسبها ممّا له جانب عمّل يف احلياة ]]].

النفس  علم  رّواد  يُعّد من  أيرلندّي.  أصل  أمرييّك من  مثايّل  فيلسوف   :   William James ويليام جيمس   -  ]1[

والتصّوف،  الدينّي،  النفس  وعلم  الرتبوّي،  النفس  وعلم  الحديث  النفس  علم  يف  مؤثّرة  مؤلّفات  كتب  الحديث. 

والفلسفة الرباغامتيّة. ]م[

 .The Varieties of Religious Experience )New York: Collier Books, 1961, P.39 :2[ - راجع كتابه[

]3[ - ماكسيميليان كارل إميل فيرب Maximilian Carl Emil Weber : عامل اقتصاد وسياسة واجتامع أملايّن، يُعّد من 

مؤسيس علم االجتامع الحديث. عمله األكرث شهرة مؤلفه األخالق الربوتستانتية وروح الرأسامليـة؛ أسس بـه لعلم 

االجتامع الدينّي، وأشار فيه إىل أّن الدين هو عامل غري حرصّي يف تطّور الثقافة يف املجتمعات الغربية والرشقيّة.]م[

 .The Sociology of Religion, P.1 :4[ - راجع كتابه[

]5[ - الشيعة يف اإلسالم، محمد حسني الطباطبايئ، ص 3 )النسخة الفارسيّة(.
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ويقول العالمة اجلوادّي اآلمّل يف تعريفه للدين:

املجتمع  شؤون  إلدارة  جاءت  التي  والقوانني  واألخالق  العقائد  جمموعة  إنه 
البرشّي، وتربية اإلنسان، فإذا كانت حّقًة ُسّمي الدين بالدين احلّق. وعليه: فإّن الدين 
، والدين الباطل هو الذي جاء  احلّق هو دين نزلت عقائده وقوانينه من اهلل َعزَّ َوَجلَّ

ُووضع وُنّظم من عند غري اهلل]]].

ويرى حامد الغار]]] يف رشحه عن الدين:

إّنه جمموعة من األحكام والعقائد التي وضعها اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل بني يدي اإلنسان 
أمور  الدين والدنيا واحلياة  الدنيوية واألخروّية... وإّن  السعادة  هلدايته وإيصاله إىل 
مندّكة يف بعضها، وقد جاء الدين إلصالح احلياة، وهدايتنا يف بوتقة الدنيا. وإّن معرفة 
بأحكام  والعمل  الوحي،  دون  من  يتسنّى  ال  للحياة  الصحيح  والنموذج  األسلوب 

الدين ... الدين شامل للمعارف العقلية، والشهود القلبّي والعمل الرشعّي]]].

وعن تعريف الدين أيضًا يقول الشيخ العالمة السبحايّن:

وما  املجاالت.  مجيع  يف  والرتقي  الكامل  إىل  اإلنسان  تقود  فكرية  ثورة  هو 
األوهام  عن  وهتذيبها  والعقائد  األفكار  تقويم  األربعة:  أبعاده  إال  املجاالت  هذه 
وإلغاء  االجتامعّية،  العالقات  وحتسني  األخالقية،  األصول  وتنمية  واخلرافات، 

الفوارق العنرصّية والقومّية]]].

]1[ - الرشيعة يف مرآة املعرفة، عبدالله الجوادي اآلميل، ص 93-95 )النسخة الفارسيّة(.

بالدراسات  مختّص  أمرييّك  بريطايّن  أستاذ  بإنجلرتا(:  1940م  مواليد  )من   Hamid Algar الغار  حامد   -  ]2[

شهادة  عىل  حاز  األمريكيّة.  ببريكيل  كاليفورنيا  بجامعة  األدىن  الرشق  دراسات  كلّيّة  يف  والفارسيّة  اإلسالميّة 

الدكتوراه من جامعة كامربيدج، كان مسيحيّاً، ثّم أسلم عام 1959م، له عّدة مؤلّفات وترجامت، ونرُشت له أكرث 

من مئة مقالة يف موسوعة إيرانيكا. ]م[

]3[ - مجلة كتاب نقد، العدد 2و3، ص 114 )بالفارسيّة(.

]4[ - اإللهيّات عىل ُهدى الكتاب والسّنة والعقل، جعفر السبحايّن، بقلم حسن ميّك العاميّل، ج 1، ص ٦.
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ويقول العالمة الشيخ مصباح اليزدّي:

وأّما يف االصطالح  واجلزاء.  الطاعة  بمعنى:  اللغة  عربية، ذكرت يف  كلمة  »الدين« 
فتعني: اإليامن بخالق الكون واإلنسان، وبالتعاليم واألحكام العملّية املالئمة هلذا اإليامن]]].

7/7. التعريف املختار للدين:

عىل  ليست  الدينّية  الدراسات  قضايا  خضّم  يف  الدين  حقيقة  عن  البحث  مكانة 
نحو واحد، أو وترية مشاهبة؛ فبعٌض من تلك القضايا تتوّقف بنحو تاّم عىل تعريف 
الدين، ومن دون حتديد تعريف دقيق له، والكشف عن هويته وحقيقته، أو ما يقصده 
الباحث ـ عىل أقل التقادير ـ ال يمكن تقديم أّي تفسري، أو حتليل لتلك القضايا. ومن 
بني األبحاث والقضايا التي هي عىل هذا النحو: البحوث املتعّلقة بالعالقة بني الدين 

والدنيا، أو الدين واآلخرة، أو العلم والدين، أو العقل والدين، وهلّم جّرًا .. 

وهناك قضايا أخرى ممّا تتناوهلا بحوث الدراسات الدينّية تتمّيز برتابٍط متبادٍل مع 
حقيقة الدين. ومثاهلا: القضايا املرتبطة بحاجة اإلنسان للدين وتوّقعاته منه، ونطاق 
الدين؛ فمن جهة: يتوّقف البحث عنها عىل تعريف الدين؛ ألّن اإلجابة املنطقية عىل 
التساؤل عاّم يتوّخاه اإلنسان ويرتقبه من الدين، أو عن نطاق الدين، ال تتأّتى من دون 
معرفة معنى الدين وحقيقته، ومن جهة أخرى: فإّن حتديد ماهّية الدين هي النتيجة 
والثمرة التي ينتهي إليها هذان البحثان. وبعبارة أخرى: هنالك دور هرمنيوطيقّي يف 
هذا النوع من القضايا. وبطبيعة احلال، يكفي أن نفّرق ونمّيز بني التعريف اإلمجايّل 

والتفصيّل للدين؛ كي نتفادى التوّرط يف الدور الفلسفّي.

زوايا  ثالث  خالل  من  رؤيتنا  حسب  الدين  تعريف  استعراض  ويمكن  هذا، 
خمتلفة؛ هي: املنحى التجريبّي، والعقّل، والنقّل؛ كام يل:

]1[ - دروس يف العقيدة اإلسالميّة، مصباح اليزدّي، الدرس األّول.
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1/7/7. املنحى التجريبّي واالجتامعّي:

بام  الدين؛  أو االجتامعّي عىل دراسة مجيع مصاديق  التجريبّي  املنحى  يعتمد هذا 
يعّم األديان اإلهلّية والوضعية؛ التوحيدّية وغري التوحيدّية؛ الساموية وغري الساموية، 
ثّم اخللوص إىل نتيجة هذا البحث والدراسة يف صورة تعريف جامع لكّل األفراد، 

ومانع لكّل األغيار.

ومانع  جامع  تعريف  إىل  الوصول  تعرّس  إىل  املحققني  من  غفري  مجع  ذهب  وقد 
حيتوي األديان املوجودة كاّفًة لسببني:

1. أّن التحّوالت والتغيريات املتلّونة التي شهدهتا األديان عىل مّر التاريخ تسبَّبت 
يف تبلور ِملل ونِحل عديدة وخمتلفة. وقد تبنّت هذه األديان وامللل والنحل املتنّوعة 
معتقدات خمتلفة، بل متضاّدة، ومتناقضة أيضًا. وهلذا، ال يمكن الوصول إىل تعريف 
يف  غامضة  مفردات  إىل  جلأنا  إذا  إاّل  الدينّية  املعتقدات  مجيع  بمظّلته  تستظّل  دقيق، 
من  الغرض  مع  ينسجم  وال  خاطئ،  أسلوب  ـ  مسبقًا  أملحنا  كام  ـ  وهذا  التعريف؛ 

التعريف بتاتًا.

فإّن  الدينّية؛  الدراسات  أبحاث  أّولّية يف سّلم  ليس مسألة  الدين  تعريف  أّن   .2
ماهية الدين تنطوي عىل أسس ومبادئ إبستمولوجية، وأنثروبولوجية، وأنطولوجية، 
مة عن  ووظائفية، كام أّن معطيات علم املناهج هلا تأثريها يف متحيص التعاريف املقدَّ
م املناهج النصوصّية املنتمية  الدين، وترجيح بعضها عىل اآلخر؛ فعىل سبيل املثال: ُتقدِّ
للداخل الدينّي، وعملّيات مراجعة مصادر كّل دين تعريفًا معّينًا، فيام ختلص املناهج 
الالنصوصّية اخلارجة عن األطر الدينّية ـ كاملنهج الوظائفي مثاًل ـ إىل تعاريف أخرى 

خمتلفة؛ نظرًا إىل التنّوع املوجود يف مصاديق األديان.

قواسم  ثالثة  إىل  اإلشارة  االجتامعّي  التجريبّي  املنحى  يف  يمكن  تقديرنا،  ويف 
مشرتكة، ال ضري يف إسنادها إىل مجيع األديان اإلهلّية والوضعية؛ هي: 
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1. اإليامن بعامل باطنّي ملكويّت، ُيقابل العامل الظاهرّي امُللكّي.

2. اإليامن بقضية النجاة والفالح.

1. تقديم منظومة وصفية معيارية الكتشاف الُعلقة بني امُللك وامللكوت، والفوز 
بالنجاة والفالح.

نحو  اإلنسان  هداية  تستطيع  بأهنا  تؤمن  والوضعية  اإلهلّية  األديان  مجيع  وإّن 
الُعلقة بني الظاهر والباطن، أو امللك وامللكوت، وكيفية العبور من الظاهر للوصول 
إىل الباطن يف هذا العامل، وكذلك سبل الفوز بالنجاة والفالح. وال خيفى أّن املنحى 
التجريبّي ليس من شأنه أن يكشف النقاب عن حّقانّية هذا املّدعى أو بطالنه، أو أن 
يمّيز بني الدين احلّق والدين الباطل، وهو يكتفي بتقديم تقرير حمايد عنه. وهلذا، فإّن 

الوقوف عىل حّقانّية املزاعم الدينّية أو عدمها أمر مطلوب من املنحى املنطقّي.

2/7/7. املنحى العقيّل واملنطقّي:

وماهّيته  الدين  حقيقة  عن  الكشف  يف  اّتباعه  يمكن  الذي  الثاين  البحثّي  املنحى 
مّدعيات  بدراسة  البحثّي  األسلوب  هذا  يقوم  حيث  واملنطقي؛  العقل  املنحى  هو 
األديان، ومتحيصها بعيدًا عن مالحظة ما تطلقه من مزاعم، وذلك من خالل توظيف 
اإلبستمولوجية واألنثروبولوجية واألنطولوجية  املنطقية. ويمكن لألسس  القواعد 

والوظائفية أن متّد يد العون لتعزيز عملّية الوصول إىل تعريف منطقي للدين.

ويعتمد املنهج املنطقي يف عملياته عىل توظيف القواعد املنطقية إلثبات وجود إله 
حكيم مستجمع جلميع الكامالت، ثّم احلكم برضورة وجود حياة تعقب املوت عىل 
أساس من العدل اإلهلّي واحلكمة الرّبانّية، ثم التدليل عىل الصلة التي تربط املعتقدات 
العامل  العلقة بني  بالعامل األخروّي، وبعبارة أخرى:  الدنيوّية  واألفعال والسلوكّيات 
ثّم تربهن بعد ذلك عىل عجز األدوات  الباطن )امللكوت(،  الظاهر )امللك( والعامل 
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بني  العلقة  كشف  عن  ـ  والشهود  والتجربة  كالعقل  ـ  االعتيادية  البرشية  واملصادر 
امللك وامللكوت(، وكذلك  أو  الظاهر والباطن،  أو  )الدنيا واآلخرة،  العاملني  هذين 
عجزها عن تأمني السعادة والفالح لإلنسان. ثّم يستنتج من احلكمة اإلهلّية رضورة 
التمهيد هلداية الرش. وال تتحّقق هداية اإلنسان إال بعد ظهور الوحي اإلهلّي والدين 

احلّق، وصيانتهام من التحريف اللفظّي واملعنوّي.

ق  حمقِّ غائّي  ومبدأ  إهلّي،  فاعّل  بمبدأ  فتتحىّل  الرؤية  هذه  يف  الدين  حقيقة  أّما 
للسعادة، ومبدأ مضمويّن تفسريّي للعلقة بني امللك وامللكوت، وسبل الفوز بالسعادة. 

وهذا التعريف ال ينطبق إال عىل بعض األديان، وليس مجيعها؛ فاألديان الوضعية 
اإلنسايّن،  والفالح  وللنجاة  للعامل  والباطن  الظاهر  متّثل  أهنا  اّدعت  وإن  البرشية 
وينطبق عليها مسّمى »الدين« يف املنحى التجريبّي، لكنّها ال ُتعّد دينًا حقيقّيًا؛ بمعنى 
بني  احلقيقية  العلقة  مؤّهلة الكتناه  وغري  إسعاده،  أو  اإلنسان  هداية  عاجزة عن  أهنا 

ظاهر العامل وباطنه.

3/7/7. املنحى النصويّص الدينّي:

املنحى  هو  الدين  حقيقة  معرفة  يف  توظيفه  يمكن  الذي  الثالث  البحثّي  املنحى 
النصويّص املنتمي للداخل الدينّي، من خالل مراجعة املصادر الدينّية. وال خيفى أّن 
مفردة »الدين« قد استخدمتها بعض النصوص الدينّية؛ مثل: األبستاق]]]، والتوراة، 
والقرآن الكريم. ويمكن للبحوث الداللية الدارسة هلذه املفردة أن تسهم يف معرفة 

حقيقة الدين بشكل مؤّثر. 

الديانة  أتباع  عند  املقّدس  الكتاب  وهو  املجويّس(،  الدين  )رسول  زرادشت  كتاب  األفيستا  أو:  األبستاق   -  ]1[

الزرادشتيّة )املجوسيّة(. وتعني كلمة أفيستا ـ أو: أوستا ـ باللغات القدمية: األساس والبناء القوّي، ولغته هي اللغة 

األفستية، ذات الصالت القوية باللغة السنسكريتية الهنديّة القدمية. ]م[
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4/7/7. مفردة الدين يف األبستاق:

املقصود بمفردة الدين يف األبستاق لفظة »َدئنا«، أو »Daena«. وتعود جذور هذه 
الكلمة إىل معاٍن مثل: التفكري، واالطالع، واملعرفة. وُتعّد الدئنا يف الديانة الزرادشتية 
من األسس واألصول؛ ألهنا القّوة امُلدركة التي يتمّيز هبا اإلنسان، ومتنحه القدرة عىل 
واالصطفاء،  االختيار  عملّيات  أساسها  عىل  جتري  والتي  والطالح،  الصالح  معرفة 

ومن ثّم النجاة واخلالص. 

وقد عزا البعض مفردة الدئنا إىل اللفظة »داي«، أو »Day« التي تعني اإلبصار. 
وهلذا، ذهبوا إىل أهنا تعني:  »النظر« و»الرؤية«؛ لكن ليس بمعنى الرؤية االعتيادية، 
اإلنسان  هبا  جيد  التي  الوسيلة  أي:  احلرص؛  نحو  عىل  والشهودية  الدينّية  الرؤية  بل 

احلقيقة اإلهلّية]]].

5/7/7. مفردة الدين يف التوراة:

مل ُتستخدم مفردة »الدين« يف العهد اجلديد أو األناجيل األربعة، لكنّها ومشتقاهتا 
وليس  الدنيا؛  احلياة  هذه  يف  و»اجلزاء«  »القضاء«  بمعنى:  التوراة  يف  وردت  اللغوية 

القضاء واجلزاء يف احلياة األخرى بعد املوت. 

وخراب  نوح7،  النبّي  طوفان  قصص  التوراة:  يف  اإلهلّي  القضاء  نامذج  ومن 
قريتي »سدوم«]]] و»عمورة«]]] اللتني ورد ذكرمها يف ِسفر التكوين، واالسامن »دان 
Dan« و»دينة Dena« املنسوبان إىل أبناء يعقوب 7، ومن املحتمل أهنام مشتقان من 

مفردة الدين وهلام ارتباط معنوي بالقضاء واجلزاء أيضًا. 
]1[ - الحظ: األبستاق، ترجمة وتحقيق: هاشم ريض، ص 115، و 424. )بالفارسيّة(.

]2[ - َسُدوم )باإلنجليزيّة: Sodom(: اسم عربّي يعنـي االحرتاق أو املحـروق؛ وهـو اسم قرية لوط ، خسفها الله 

تَبَارََك َوتََعاىٰل بسبب ما كــان يقرتفــه أهلها من مفاسد ـ منها: إتيانهم الذكور من دون النساء ـ وفق ما ورد يف 

بعض النصوص الدينيّة. ]م[

]3[ - َعُمورَة )أو: غومورا؛ باإلنجليزيّة: Gomorrah(: كلمة عربيّة تعني مغمورة؛ وهي اسم قرية أخرى خسفها الله 

تَبَارََك َوتََعاىٰل بسبب ذنوب أهلها، ورد ذكرها يف التوراة. ]م[
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وحسب الرواية التوراتية فإّن ابنة يعقوب تقع يف فّخ ابن أحد األمراء، وتفقد يف تلك 
احلادثة عفافها، فريسل اخلاطئ أهله ليطلبها زوجًة من أهلها، فيلتزم يعقوب الصمت. 

وبعد وقوف بني يعقوب عىل ما حدث، يذهب اثنان منهام، ومها ِشْمُعوَن َوالَِوي، 
فيغدرون بقوم ذلك الرجل، ومجيع أهله، وأبناء قريته، ويبيدون رجاهلم مجيعًا، وهكذا 
]]]. وقد أطلق اليهود عىل فتاة هذه  يكونون قد قاضوهم، وأنزلوا هبم جزاء أفعاهلم 

الواقعة اسم »دينة« ]]]. 

Dan« يف ِسفر التكوين أيضًا؛ حيث تقّص الرواية  وقد استخدمت املفردة »دان 
التوراتية أّن راحيل زوجة يعقوب كانت عاقرًا، يف حني كان ألختها ذرّية كثرية. فدّبت 
 . نار الغرية واحلسد يف نفسها جتاه أختها، وخاطبت يعقوَب أن ائتيني بذرّية، وإال ِمتُّ
فزّوجته جاريتها »بِْلَهة« التي محلت من يعقوَب بغالم، ولدته يف حجر راحيل. فقالت 

راحيل: قد قىض يل اهلل، وسمع لصويت، وأعطاين ابنًا، وهلذا أسموه دان ]]]. 

]1[ - ونّص الواقعةـ  حسب ما ورد يف سفر التكوينـ  ما ييل: »وخرجت دينة ابنة ليئة الّتي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات 

األرض، فرآها شكيم ابن حمور الحّوّي رئيس األرض، وأخذها واضطجع معها وأذلّها. وتعلّقت نفسه بدينة ابنة يعقوب، 

وأحّب الفتاة والطف الفتاة. فكلّم شكيم حمور أباه قائالً: “خذ يل هذه الّصبيّة زوجًة”.   =

 = وسمع يعقوب أنّه نّجس دينة ابنته. وأّما بنوه فكانوا مع مواشيه يف الحقل، فسكت يعقوب حتّى جاءوا. فخرج 

ا ألنّه  حمور أبو شكيم إىل يعقوب ليتكلّم معه. وأىت بنو يعقوب من الحقل حني سمعوا. وغضب الرّجال واغتاظوا جدًّ

صنع قباحًة يف إرسائيل مبضاجعة ابنة يعقوب، وهكذا ال يصنع. وتكلّم حمور معهم قائالً: “شكيم ابني قد تعلّقت نفسه 

بابنتكم. أعطوه إيّاها زوجًة وصاهرونا”... فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه مبكٍر وتكلّموا؛ ألنّه كان قد نّجس 

دينة أختهم، ... فحدث يف اليوم الثّالث إذ كانوا متوّجعني أّن ابني يعقوب، شمعون والوي أخوي دينة، أخذا كّل واحٍد 

سيفه وأتيا عىل املدينة بأمٍن وقتال كّل ذكٍر. وقتال حمور وشكيم ابنه بحّد الّسيف، وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجا. 

ثّم أىت بنو يعقوب عىل القتىل ونهبوا املدينة، ألنّهم نّجسوا أختهم.غنمهم وبقرهم وحمريهم وكّل ما يف املدينة وما 

يف الحقل أخذوه. وسبوا ونهبوا كّل ثروتهم وكّل أطفالهم، ونساءهم وكّل ما يف البيوت«. راجع: ِسفر التكوين، الباب 

34، من رقم 1 إىل 29. حاشا األنبياء وأبناء األنبياء مام نسب لهم اليهود أخزاهم الله، وتعاىل الله عاّم يصفون.]م[

]2[ - ولعّل األدّق أّن االسم قد ورد بنّصه يف تلك الواقعة كام نقلنا يف الهامش السابق. ]م[

]3[ - ونّص األقصوصةـ  حسب ما ورد يف سفر التكوينـ  ما ييل: »فلامّ رأت راحيل أنّها مل تلد ليعقوب، غارت راحيل من 

أختها، وقالت ليعقوب: “هب يل بنني، وإالّ فأنا أموت!”.  فحمي غضب يعقوب عىل راحيل وقال: “ألعيّل مكان الله الّذي 

منع عنك مثرة البطن؟”. فقالت: “هوذا جاريتي بلهة، ادخل عليها فتلد عىل ركبتّي، وأرزق أنا أيًضا منها بنني”. فأعطته 

بلهة جاريتها زوجًة، فدخل عليها يعقوب، فحبلت بلهة وولدت ليعقوب ابًنا، فقالت راحيل: “قد قىض يل الله وسمع 

أيًضا لصويت وأعطاين ابًنا”. لذلك دعت اسمه دانًا«. راجع: ِسفر التكوين، الباب 30، من رقم 1 إىل 6. ]م[
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القضاء واجلزاء  التوراة بمعنى  الدين ومشتّقاهتا وردت يف  فإّن مفردة  ومن هنا، 
واجلزاء  القضاء  بمعنى  التلمود]]]  يف  جاءت  بعينها  الكلمة  هذه  لكّن  الدنيوّيني، 

األخروّيني. 

6/7/7. مفردة الدين يف القرآن الكريم:

وردت مفردة »الدين« يف الكتاب والسنّة بمعاٍن عديدة؛ منها ما يل:

1. النظام املعريف والقيمّي عمومًا )احلّق والباطل(: كام يف قوله تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي 
ُكوَن﴾]]]،  امْلُْشِ َكِرَه  َوَلْو  ِه  ُكلِّ يِن  الدِّ َعَل  لُِيْظِهَرُه  قِّ  احْلَ َوِديِن  َدى  بِاْلُ َرُسوَلُه  َأْرَسَل 
﴿َلُكْم ِدينُُكْم َوِلَ ِديِن﴾]]]. ﴿َوَمن َيْبَتِغ َغرْيَ اإِلْساَلِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف الِخَرِة 

يَن﴾ ]]]. اِسِ ِمَن اْلَ

2. النظام املعريّف والقيمّي اإلهلّي احلّق: كام يف قوله تعاىل: ﴿َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدونِِه 
ْكُم إاِلَّ هلل َأَمَر َأالَّ  ا ِمن ُسْلَطاٍن إِِن احْلُ ا َأنَزَل اهللُ ِبَ ْيُتُموَها َأنُتْم َوآَبآُؤُكم مَّ إاِلَّ َأْسَمء َسمَّ
يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس الَ َيْعَلُموَن﴾]]]، ﴿َوَأْن َأِقْم َوْجَهَك  اُه َذلَِك الدِّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِيَّ
يَن ِعنَد اهللِ اإِلْساَلُم َوَما اْخَتَلَف  كنَِي﴾]]]، ﴿إِنَّ الدِّ امْلُْشِ َتُكوَننَّ ِمَن  يِن َحنِيًفا َوالَ  لِلدِّ
الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلكَِتاَب إاِلَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْينَُهْم َوَمن َيْكُفْر بِآَياِت اهللِ َفإِنَّ 

]1[ - التلمود Talmud : لفظة عربية تفيد معنى »التعليم«، و»التعلم« والدرس. واملقصود بها التعليم القائم عىل 

أساس الرشيعة الشفهية. وتطلق هذه املفردة عادة عىل »مصّنف األحكام الرشعية أو مجموعة القوانني الفقهية 

التي تحوي سجّل  الكتب واألسفار  التوراة، ويضّم مجموعة  كتاب  كناية عن فقه رشعّي وتفسري  فهو  اليهودية«، 

الدينيّة  أنتجتها املدارس  التي  الحكمية، كذلك األعامل واآلثار  الترشيعات واملجادالت واألخبار والقصص واألقوال 

اليهودية يف فلسطني وبابل خالل الفرتة املمتدة من القرن الثالث إىل القرن الخامس للميالد. ]م[

]2[ - سورة التوبة: 33. 

]3[ - سورة الكافرون: 6. 

]4[ - سورة آل عمران: 85. 

]5[ - سورة يوسف: 40. 

]6[ - سورة يونس: 105. 
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َمَواِت َواَلْرِض  َأْسَلَم َمن يِف السَّ َوَلُه  َيْبُغوَن  َساِب﴾]]]، ﴿َأَفَغرْيَ ِديِن اهللِ  يُع احْلِ اهللَ َسِ
قِّ لُِيْظِهَرُه  َدى َوِديِن احْلَ َطْوًعا َوَكْرًها َوإَِلْيِه ُيْرَجُعوَن﴾]]]، ﴿ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُ
ا إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ  ُكوَن﴾ ]]]، ﴿َوَوصَّ بَِ ِه َوَلْو َكِرَه امْلُْشِ يِن ُكلِّ َعَل الدِّ

ْسلُِموَن﴾ ]]]. يَن َفاَل َتُوُتنَّ َإالَّ َوَأنُتم مُّ اهلل اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

يِن﴾]]]، ﴿َوالَِّذي َأْطَمُع َأن  3. اجلزاء واحلساب: كام يف قوله تعاىل: ﴿َمالِِك َيْوِم الدِّ
يِن﴾]]]. َيْغِفَر ِل َخطِيَئتِي َيْوَم الدِّ

ُهَو  ِجَهاِدِه  َحقَّ  اهلل  يِف  ﴿َوَجاِهُدوا  تعاىل:  قوله  يف  كام  والقانون]]]:  الرشيعة   .4
ُكُم امْلُْسلِمنَي  َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ لَّ يِن ِمْن َحَرٍج مِّ اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ
َفَأِقيُموا  النَّاِس  َعَل  ُشَهَداء  َوَتُكوُنوا  َعَلْيُكْم  َشِهيًدا  ُسوُل  الرَّ لَِيُكوَن  َهَذا  َويِف  َقْبُل  ِمن 
َكاَة َواْعَتِصُموا بِاهلل ُهَو َمْواَلُكْم َفنِْعَم امْلَْوَل َونِْعَم النَِّصرُي﴾]]]، ﴿َفَبَدَأ  اَلَة َوآُتوا الزَّ الصَّ
بَِأْوِعَيتِِهْم َقْبَل ِوَعاء َأِخيِه ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمن ِوَعاء َأِخيِه َكَذلَِك كِْدَنا لُِيوُسَف َما َكاَن 
ن نََّشاء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم  لَِيْأُخَذ َأَخاُه يِف ِديِن امْلَلِِك إاِلَّ َأن َيَشاء اهلل َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّ

َعلِيٌم﴾ ]]]؛ وإن كان املعنى األّول والثاين حمتمٌل أيضًا يف هذه اآليات.

قِّ  ا َأنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَ 5. الطاعة والعبادة والتدّين]1]]: كام يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

]1[ - سورة آل عمران: 19. 

]2[ - سورة آل عمران: 83. 

]3[ - سورة التوبة: 33. 

]4[ - سورة البقرة: 132. 

]5[ - سورة الفاتحة: 4. 

]6[ - سورة الشعراء: 82. 

]7[ - راجع: تفسري امليزان، محّمد حسني الطباطبايئ، ج 15، ص 79. 

]8[ - سورة الحج: 78. 

]9[ - سورة يوسف: 76. 

]10[ - راجع: تفسري امليزان، محّمد حسني الطباطبايئ، ج 17، ص 233. 
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يَن﴾]]]، وقد ورد يف احلديث الرشيف: »اإلسالم هو التسليم،  َفاْعُبِد اهلل ُمْلًِصا لَُّه الدِّ
والتسليم هو اليقني« ]]].

ْشُد  َبنيََّ الرُّ يِن َقد تَّ 6. اإليامن والعقيدة القلبّية]]]: كام يف قوله تعاىل: ﴿اَل إِْكَراَه يِف الدِّ
ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن بِاهلل َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى الَ انِفَصاَم 
َة  َبَع ِملَّ ِسٌن واتَّ ا َواهلل َسِميٌع َعلِيٌم﴾ ]]]، ﴿َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ممَِّّْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلل َوُهَو ُمْ َلَ

َذ اهلل إِْبَراِهيَم َخلِياًل﴾]]]. َ إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َواتَّ

7. اإلسالم: وردت مفردة الدين يف القرآن الكريم بمعنى »اإلسالم« والرسالة 
آل  سورة  من  عرش  التاسعة  اآلية  يف   9 األعظم  الرسول  عىل  املنّزلة  اخلامتة 
املثال:  سبيل  فعىل  الرشيفة؛  األحاديث  يف  بكثرة  املعنى  هبذا  وردت  كام  عمران]]]، 
روي عن النبّي 9 أنه قال: »ُبني اإلسالم عىل عرشة أسهم: عىل شهادة أن ال إله إال 
اهلل وهي املّلة، والصالة وهي الفريضة، والصوم وهو اجلنّة، والزكاة وهي الطهارة، 
واحلّج وهو الرشيعة، واجلهاد وهو العّز، واألمر باملعروف وهو الوفاء، والنهي عن 

املنكر وهي املحّجة، واجلامعة وهي األلفة، والعصمة وهي الطاعة«]]].

وقد سأل ُكميل بن زياد أمرَي املؤمنني 7 عن قواعد االسالم ما هي؟ فقال 7: 
العرض  صون  والثاين  الصرب،  ُبني  وعليه  العقل،  فأوهلا  سبعة:  االسالم  »قواعد 
وصدق اللهجة، والثالثة تالوة القرآن عىل جهته، والرابعة احلّب يف اهلل والبغض يف 
اهلل، واخلامسة حّق آل حمّمد ومعرفة واليتهم، والسادسة حّق اإلخوان و املحامات 

]1[ - سورة الزمر: 2. 

]2[ - نهج البالغة، الكلامت القصار: 125. 

]3[ - راجع: تفسري امليزان، محّمد حسني الطباطبايئ، ج 9، ص 428. 

]4[ - سورة البقرة: 256. 

]5[ - سورة النساء: 125. 

يَن ِعنَد الله اإِلْساَلُم﴾. ]م[  ]6[ - قال تعاىل يف هذه اآلية: ﴿إِنَّ الدِّ

]7[- بحار األنوار، ج 65، ص 375. 
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أنه قال:   7 الباقر  الناس باحلسنى«]]]. وروي عن اإلمام  عليهم، والسابعة جماورة 
»ُبني اإلسالم عىل مخس: عىل الصالة، والزكاة، والصوم، واحلّج، والوالية..«]]].

واحد  ومركزّي  رئييّس  معنى  عىل  تنطوي  مفردة  كّل  أّن  الُكّتاب]]]  بعض  ويرى 
يف  َمَثُله  متعاقبة،  داللّية  تطّورات  عليه  طرأت  وإن  اللفظ؛  عىل  خمّيمة  روحه  تبقى 
َمَثُل أّي عنرص من جمموعة عنارص تتأّلف منها منظومة حّية، فعالقته وصالته  ذلك 
خضّم  يف  ولعّله  مستمّرين،  وتبّدل  جتّدد  حال  يف  املنظومة  لتلك  األخرى  بالعنارص 
تلك التطّورات والتبّدالت يضطلع بأدوار جديدة مل تكن من ذي قبل؛ كام يف األدوار 
وضع  هلا  اللغوية  فاملنظومة  فيه.  يعيش  الذي  جمتمعه  يف  اإلنسايّن  الفرد  يلعبها  التي 
مشابه لذلك؛ ولو عىل نحو املوجبة اجلزئية. ولو مل نقبل هبذه الرؤية كقاعدة كّلية، فإّن 

صدقّيتها يف املفردات القرآنّية ليست باألمر البعيد.

ومن هنا، فإّن وجود عرشات اآليات ومئات اجلمل املتنّوعة التي استخدمت فيها 
مفردة »الدين« من شأنه أن يضعنا يف مواجهة مع عرشات املعاين املختلفة هلذه املفردة، 
تركيبتها  ضمن  ُأخذت  إذا  إال  واالعتبار  باملصداقية  تّتصف  ال  املتغرّية  املعاين  لكّن 

اللغوّية التي تتموضع فيها، ومل تتناقض مع املعنى األسايّس واملركزّي.

وال خيفى أّن أحد العوامل التي أّدت إىل حدوث اضطرابات كثرية يف املعاين التي 
تنقلها لنا املعاجم والقواميس اللغوّية هو الرتكيز املتزايد عىل حشد جمموعة من املعاين 
النسبّية املتنّوعة ملفردة واحدة، بدل السعي يف حتديد املعنى األسايّس هلا. فعىل سبيل 
»الدين«،  مفردة  معاين  فيه  لنلحظ  اللغة«  يف  »املنجد  مثل  قاموسًا  راجعنا  لو  املثال: 
لوجدنا أنه يستعرض تسعًة وعرشين معنى خمتلف هلا، يف حني أّن كاًل من هذه املعاين 
ال يمكن األخذ به كمدلول دقيق ومناسب هلذا اللفظ إال إذا لوحظ يف تركيبٍة ونسيج 

]1[- بحار األنوار، ج 65، ص 381. 

]2[- الكايف، ج 1، ص 18، باب دعائم اإلسالم. 

]3[ -الحظ: الهاجس األخري، عيل طهامسبي، ص 73-95. )بالفارسية(.
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لغوّي معنّي اسُتخدم فيه، وال يتسنّى هلذا املعنى أن يرتبط بلفظ »الدين« خارج هذه 
الدائرة.

أّن املعنى األسايس واملركزي للدين يف مجيع احلاالت  القرآنّية تشري إىل  والشواهد 
املتغرّية هلذه الكلمةـ  سواء وردت يف جماالت اآلداب أو الشعائر أو السلوكيات أو احلقوق 
االجتامعّية وغريها، ومن دون مالحظة التطّورات الزمانية واملكانية الطارئة عليها ـ هو 
دائاًم معنى واحد فقط. واملعنى األسايس هو ذلك اجلوهر الباطني الذايت الفريد الذي ال 

يتقّيد باألزمنة واألمكنة واألفراد؛ بخالف املعنى النسبّي الذي يتأّثر بكّل ذلك.

نشأ فعل ذلك، واكتفينا  إذا مل  أو حّتى  املبدأ،  االلتزام هبذا  أردنا  إذا  نقول:  وهنا 
يكون  الدين، فسوف  مفردة  التي وردت يف  القرآنّية  اآليات  نستنتجه من جمموع  بام 
بمقدورنا اكتناه املعنى احلقيقّي هلذه املفردة يف الكتاب والسنة. وحسب تقديرنا، فإّن 
التي  واملناهج والسلوكّيات  الرؤى  الدينّية هي: »جمموع  النصوص  الدين يف  حقيقة 

تبنّي لإلنسان طريق السعادة والنجاة«. 

أّن مفردة  إىل  املباركة هتدينا  القرآنّية  الداللية لآليات  الدراسة  أّن  توضيح ذلك: 
»الدين« قد اسُتخدمت غالبًا يف معنيني خمتلفني أكثر من املعاين األخرى؛ ومها:

1. معنى »املذهب« و»املِّلة« و»الرشيعة« و»القانون« و»اآلداب«؛ كام اسُتخدمت 
يف قوله تعاىل: ﴿َلُكْم ِدينُُكْم َوِلَ ِديِن﴾]]]، ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم﴾]]]، ﴿َوَرَأْيَت 
النَّاَس َيْدُخُلوَن يِف ِديِن اهلل َأْفَواًجا﴾]]]، ﴿اْلَيْوَم َيئَِس الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِدينُِكْم﴾]]]، ﴿َيا 

َأْهَل اْلكَِتاِب الَ َتْغُلوْا يِف ِدينُِكْم﴾]]]، وغريها.

]1[ - سورة الكافرون: 6. 

]2[ - سورة املائدة: 3. 

]3[ - سورة النرص: 2. 

]4[ - سورة املائدة: 3. 

]5[ - سورة النساء: 171. 
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شاكل  وما  و»العقاب«  و»الثواب«  و»اجلزاء«  و»القضاء«  »احلساب«  معنى   .2
﴿الَِّذيَن  َلَواِقٌع﴾]]]،  يَن  الدِّ ﴿َوإِنَّ  يِن﴾]]]،  الدِّ َيْوِم  ﴿َمالِِك  تعاىل:  قوله  ومنه  ذلك؛ 

يِن﴾]]]، وغريها.   ُب بِالدِّ يِن﴾]]]، ﴿َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذِّ ُبوَن بَِيْوِم الدِّ ُيَكذِّ

الدينّية،  النصوص  من  كثري  »التدّين« يف  بمعنى  »الدين«  لفظة  استخدمت  نعم؛ 
وهو معنى جيب إرجاعه إىل املعنى املرتبط بحقيقة الدين.

وإّن التأمل الداليل يف هاتني الطائفتني من املعاين يأخذنا إىل منطلق وجذر معنوّي 
واحد هلذه املفردة يف القرآن الكريم، وهو ما يمكن استكشافه من خالل وقوفنا عىل 
أصل موضوعّي قرآيّن مسبق؛ مفاده: الرتابط التكويني بني املعتقدات واألفعال من 
جهة، والنتائج املرتتبة عليها من جهة أخرى؛ وهو ما يمكن استنباطه بشكل واضح 

ورصيح من آيات قرآنّية عديدة.

ولتقريب الفكرة نقول: إذا زرع الفالح القمح يف ظروف اعتيادية ضمن خّطة 
املطلوب  انقضاء األجل  بعد  ثامر جهوده هذه  فإنه سوف حيصد  مدروسة وسليمة 
بني  الوطيدة  العالقة  حال  هو  وهذا  وبدهيّي.  طبيعي  أمر  وهو  حمالة؛  ال  لذلك 
اإليامن والعمل من جهة، واملصري الذي يرتبط هبام من جهة أخرى؛ حسبام فهمناه 
كل  ارتباط  إىل  القرآنّية  اآليات  من  كبرية  جمموعة  أشارت  قد  الكريم.  القرآن  من 
يامرسها  أو  حيملها  التي  والشعائر  واآلداب  والسلوكيات  واألفعال  املعتقدات 
سوف  الذي  التقييم  عىل  أيضًا  شّددت  كام  هلا،  أخروّي  أو  دنيوّي  بجزاء  اإلنسان 
ختضع له بعد موت اإلنسان )يوم القيامة(، فيمتاز الصالح عن الطالح، ويذوق كّل 

إنسان ثامر فعله وصنيعه.

]1[ - سورة الفاتحة: 4. 

]2[ - سورة الذاريات: 6. 

]3[ - سورة املطففني: 11. 

]4[ - سورة املاعون: 1. 
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وبناًء عىل ذلك، فإّن جزاء كّل إنسان هو منتوج معتقداته وأفعاله وسلوكياته يف 
دار الدنيا، وقد أشارت إىل ذلك اآليات السّت األوىل من سورة الزلزلة: ﴿إَِذا ُزْلِزَلِت 
ُث  دِّ ُتَ َيْوَمئٍِذ  ا *  َلَ َما  نَساُن  اإْلِ َوَقاَل  ا *  َأْثَقاَلَ اْلَْرُض  َوَأْخَرَجِت  ا *  ِزْلَزاَلَ اْلَْرُض 
ْم﴾]]]. وإّن  َأْعَمَلُ ْوا  لِّرُيَ َأْشَتاًتا  النَّاُس  َيْوَمئٍِذ َيْصُدُر  ا *  َلَ َأْوَحى  َربََّك  َأْخَباَرَها * بَِأنَّ 
استخدام مفرديت »يوم القيامة« و»يوم الدين« يدّلنا بنحو رصيح عىل الوشائج املعنوية 

التي تربط أفعال اإلنسان يف هذا العامل بالنتائج املرتتبة عليها يوم القيامة.

والشعائر  والسلوكيات  األفعال  يعني  الذي  »الدين«  بني  العالقة  فإّن  وبالتايل: 
واملعتقدات من جهة، و»الدين« الذي يعني احلساب واجلزاء من جهة أخرى باتت 

واضحة وجلّية]]].

ال  مستقّلتان،  واقعّيتان  ونتيجته  الفعل  أّن  إىل  البعض  يذهب  أن  املمكن  ومن 
تربطهام نسبة العينّية واهلوهوّية؛ فكيف جيوز استخالص أّن معنى الدين هو الرتابط 
أخرى؟!  جهة  من  واحلساب  واجلزاء  جهة،  من  والشعائر  واآلداب  املعتقدات  بني 
الدنيوية  الكريم شّددت عىل احتاد حقيقة األفعال  القرآن  آيات  أّن بعض  واجلواب: 
والنتائج األخروية، وأهنام يمّثالن الظاهر والباطن حلقيقة واحدة. وهلذا، جتد التعبري 
هنا  والالفت  َتْعَمُلوَن﴾]]]،  ُكنُتْم  َما  النار: ﴿ُذوُقوا  املوّجه ألهل  اخلطاب  القرآيّن يف 
استخدام مفهوم »الذوق« بدالً عن مفهوم »الرؤية«، كام جتد أيضًا ما ينقله لنا القرآن 

الكريم من حديث أهل اجلنّة: ﴿َهَذا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمن َقْبُل﴾]]].

وتلخيصًا ملا تقّدم، نستنتج النقاط التالية:

صورها  مجيع  يف  املفردة  عىل  خُتّيم  التي  املعنوّية  الروح  هو  األسايس  املعنى   .1

]1[ - سورة الزلزلة: 6-1. 

]2[ - ملزيد من التوضيح راجع: الهاجس األخري، مصدر سابق، ص 95-73. 

]3[ - سورة العنكبوت: 55. 

]4[ - سورة البقرة: 25. 
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وتقّلباهتا الرصفية والنحوية املتنوعة؛ كام يف معنى »احلبس« أو»املنع« الذي خيّيم عىل 
أنسجة  يف  تتعانق  قد  الواحدة  املفردة  وإّن  مشتّقاهتا.  بجميع  »العقل«  مفردة  معاين 
لغوّية خمتلفة ومجالت متعّددة ضمن ظروف زمانية ومكانية متفاوتة مع شبكة وسيعة 
املعاين، لكنّها حتتفظ يف مجيع أحواهلا تلك بمعناها األسايّس واملركزّي. واملعنى  من 
األسايّس الذي يمّثل القاسم املشرتك ملعاين مفردة »الدين« هو تلك الرؤى واملناهج 

والسلوكّيات التي ستؤول إىل نتائجها فيام بعد.

2. استخدمت مفردة »الدين« يف القرآن الكريم بغّض النظر عن املبدأ املشار إليه 
أّما  باآلخرة.  واآلخر  الدنيا،  بدار  أحدمها  يرتبط  رئيسّيني  معنيني  عىل  للداللة  آنفًا 
به  جاء  وما  اإلهلي  القانون  إىل  املستند  والفعل  السلوك  فهو  الدنيا  عامل  خيّص  الذي 
الذي  وأّما  »دين احلق«.  أو  القّيم«،  »الدين  ب  املسّمى  اإلهليون؛ وهو  والقادة  الرسل 
خيّص عامل اآلخرة فهو انتقال املؤمنني واملحسنني إىل اجلنّة؛ لينالوا أجورهم يف حياٍة 
النار والعذاب األبدّي. ويدّل هذان املعنيان  خالدٍة، وانتقال الكافرين واملسيئني إىل 
عىل أّن احلياة يف الدنيا ويف اآلخرة تتحىّل بالقدسّية، ويشريان أيضًا إىل أّن التعّدي عىل 
حقوق الناس يف هذا العامل يستتبعه جزاء أخروي يف العامل اآلخر. فالدين ـ إذنـ  يمّثل 
الدنيا؛  النتائج األخروّية ملعتقداته وأفعاله وسلوكّياته يف  تبنّي لإلنسان  التي  احلقائق 
لعقيدة  يعرضها  التي  األخروية  النتائج  كانت  َوَعال  َجلَّ  هلل  منتسبًا  الدين  كان  فإذا 
اإلنسان وسلوكه مطابقة للواقع، وجاز لنا االعتامد إليها، وإال فال يمكن الركون إىل 
أي دين آخر يزعم مقدرته عىل كشف العالقة بني األفعال يف الدنيا واملصري األخروّي 

السعيد أو الشقّي.

القضايا  من  غريها  عن  الدينّية  القضّية  يمّيز  أن  يمكنه  الذي  الوحيد  املصدر   .3
هو املصدر الذي ال يعجز عن تبيني العلقة بني الدنيا واآلخرة، أو امللك وامللكوت 
بنحو يقيني وقطعّي. وهذا يعني أّن املصادر الدينّية الكفيلة هي املصادر التي ـ أّوالً: ـ 
جاءتنا من عند اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل كتابًا أو سنًّة، أِضْف إىل ذلك ثانيًا: العقل الكاشف 
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مجيع  فإّن  وعليه:  الدنيوّية.  واألفعال  للمعتقدات  األُخروي  املآل  عن  قطعّي  بنحو 
َوَتَعاىٰل من ذلك:  َتَباَرَك  بّينها اهلل َعزَّ َوَجلَّ هي قضايا دينّية؛ ألّن غايته  القضايا التي 
عىل  ترتّتب  التي  األخروّية  النتائج  وبيان  والشقاء،  السعادة  بطريق  اإلنسان  تعريف 
عقيدة اإلنسان وعمله، وإيصال ذلك إىل مرتبة الكامل. وعليه: فإّن املبدأ األّويّل حيكم 
إذا  إاّل  إليها  املشار  الغاية  بيان  سياق  يف  مندرجًة  بأرسها  اإلهلّية  التعاليم  تكون  بأن 
نّص دليل آخر عىل ما خيالف هذه القاعدة العاّمة؛ فعىل سبيل املثال: قد يصدر تعليم 
أو سلوك من اإلمام املعصوم عىل وجه التقية مثاًل، فعندئٍذ ال جيوز عّد ذلك ضمن 

التعاليم الدينّية؛ وإن كان فعل التقية نفسه فعاًل دينّيًا. 

عن  الصادرة  واحلديثية  القرآنّية  التعاليم  مجيع  تّتصف  نقول:  املحّصلة  ويف 
املعصومني7 بام فيها التعاليم الواردة يف موضوعات ختّص الغذاء أو معاجلة األمراض 
اإلنسان  لعقائد  األخروّي  املآل  تبيني  مقام  واردة يف  دينّية، وهي  بأهنا  وما شابه ذلك 
ح يف اآلية أو الرواية باجلزاء  وأفعاله الدنيوية إال يف بعض االستثناءات؛ حّتى لو مل ُيرصَّ
األخروّي، أو ما ستؤول إليه تلك املعتقدات أو األفعال. وعىل صعيد مّتصل، يمكن عّد 
املتبنّيات والتعاليم العقلية التي تتصف بالرشطني التاليني ضمن جمموعة القضايا الدينّية 
أيضًا. والرشطان مها: أّوالً: أن يكون ذلك يف سياق تبيني العلقة بني الدنيا واآلخرة، 
أو الصلة التي تربط احلياة الدنيوية بالسعادة أو الشقاء يف اآلخرة، أو قل: الربط بني 
أو  القطع  يورث  نحو  عىل  األّول  الرشط  مضمون  ُيبنيَّ  أن  وثانيًا:  وامللكوت.  امُللك 
االطمئنان. وال تّتصف القضية العقلية بأهنا »دينّية« إال إذا استوفت هاتني النقطتني. من 
هنا، فإّن القضايا املتعلقة بمباحث اإلهليات باملعنى األخّص )بحوث معرفة اهلل ومعرفة 
النبّي واإلمام واملعاد العقلّية( يمكن عّدها ضمن القضايا الدينّية. أّما القضايا القطعّية 
األخرى كالقضايا الرياضياتية أو األبحاث املساّمة باألمور العامة يف الفلسفة فال ُتعّد من 
القضايا الدينّية وفق املعطيات اللغوية والداللية القرآنّية؛ ألهنا ليست بصدد بيان املآل 

األخروّي للمعتقدات واألفعال الدنيوية، أو بيان العلقة بني امللك وامللكوت. 



263حقيقة الدين

النصوص  عىل  الدينّية  القضايا  اقتصار  عدم  إىل  نذهب  أننا  تقّدم  ما  وحاصل 
الدينّية، بل نرى عالوًة عىل ذلك انضامم القضايا العقلية اليقينية، أو املورثة لالطمئنان 
إىل حظرية القضايا الدينّية، طاملا أهنا نّصت عىل العلقة بني الدنيا واآلخرة، أو أخذت 

هذا الرتابط من الكتاب والسنّة.

نِي  4. الرصاط املستقيم يف القرآن الكريم هو الدين اإلهلي: يقول تعاىل: ﴿ُقْل إِنَّ
كنَِي﴾]]]،  َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن امْلُْشِ لَّ ِقَيًم مِّ ْسَتِقيٍم ِدينًا  اٍط مُّ َهَداِن َربِّ إَِل ِصَ
وقد نقل اإلمام الباقر 7 عن الرسول األعظم 9 أنه قال يف تفسري هذه اآلية: أّن 
دين إبراهيم 7 هو دينّي]]]. وقال تعاىل: ﴿اَلر كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه إَِلْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن 

ِميِد﴾]]]. اِط اْلَعِزيِز احْلَ ِْم إَِل ِصَ الظُُّلَمِت إَِل النُّوِر بِإِْذِن َربِّ

حقيقة  موضوع  يف  داليّل  وتناغم  انسجام  وجود  إىل  السابقة  األبحاث  تدّلنا   .5
الدين بني املنحى التجريبّي والعقل والنقل. وحقيقة الدين هي التعاليم املبيِّنة للجزاء 
األخروي املرتتب عىل الرؤى واملناهج والسلوكيات الدنيوية؛ بام يضمن نجاة اإلنسان 
وسعادته. فإذا كانت التعاليم مستندًة إىل اهلل َجلَّ َوَعال كان الدين حّقًا وإهلّيًا، وإال فهو 
دين باطل وغري إهلّي. وإن اشتملت األديان الباطلة عىل بعض التعاليم احلّقة فهذا ال 

يعني أّن مزيج احلّق والباطل يمكن له ضامن سعادة اإلنسان أو نجاته.

*  *  *

]1[ - سورة األنعام: 161. 

]2[ - راجع: تفسري نور الثقلني، الشيخ الحويزي، ج 1، 786. 

]3[ - سورة إبراهيم: 1. 



     8. حقيقة التجربة الدينّية

1/8. متهيد:

مّلا كانت حقيقة الدين هي تلك احلقيقة املبيِّنة للمآل األخروي وامللكويت لعقيدة 
إثبات هذا حيصل يف األعّم األغلب من خالل  أّن  الدنيوية، وطاملا  اإلنسان وأفعاله 
النصوص الدينّية، وما دام الوحي اإلهلي هو أهم تلك النصوص، فإّن السؤال عن 
العالقة بني الدين والتجربة الدينّية إنام هو سؤال يعود إىل الصلة بني الوحي والتجربة 

الدينّية.

ومن أهّم املسائل املطروحة يف موضوع التجربة الدينّية البحث عن واقع الصلة 
الوحي  وهل  الدينّية؟  بالتجربة  ُيسّمى  ما  هي  الدين  حقيقة  فهل  الدين؛  وبني  بينها 

اإلهلي جتربة دينّية؟ وهل التجربة العرفانية هي جتربة دينّية أيضًا؟

»التجربة  من  كاّل  يدرس  ملّف  فتح  التساؤالت  هذه  عىل  اإلجابة  منّا  تتطّلب 
الدينّية«، و»التجربة العرفانية«، و»الوحي«.

العرفانية  التجربة  وأّما  والسنّة،  الكتاب  من  وحقيقته  ماهّيته  فُتعرف  الوحي  أّما 
عىل  فنقف  الدينّية  التجربة  وأّما  الشهود،  وأهل  العرفاء  عرب  يمّر  إليها  فالطريق 

تفاصيلها حسب ما أفاده املفّكرون واملنّظرون.

والتجربة  الدين  حقيقة  بني  التغاير  إثبات  إىل  البحوث  هذه  يف  نسعى  وسوف 
الدينّية. أما التغاير بني الوحي والتجربة الدينّية فأمره موكول إىل بحوث باب النبّوة.
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2/8. ماهية التجربة الدينّية وأنواعها:

الدينّية هو منهج  املّتبع يف مسألة تطابق الدين أو عدم تطابقه مع التجربة  املنهج 
ظاهرايّت؛ بمعنى أّننا سوف ندرس ـ بادئ ذي بدء ـ الظواهر املنتمية لكّل من الدين 
أو  تغايرها  عىل  ذلك  خالل  من  نقف  ثّم  معانيها،  عى  لنتعّرف  الدينّية؛  والتجربة 

احتادها.

كام  الدينّية  التجربة  لظواهر  مطالعتها  خالل  من  ـ  الدراسة  هذه  تنتهي  وسوف 
صّورها شاليرماخر، وألستون، وبراودفوت، واألنواع التي فّصلها سوينربن، ومن 

خالل معطيات البحث عن حقيقة الدين ـ إىل احلكم بتغاير الدين والتجربة الدينّية.

1/2/8. ماهية التجربة الدينّية:

رؤى  استعراض  خالل  من  يتأّتى  الدينّية  التجربة  معنى  عىل  الوقوف  أّن  تقّدم 
هذه  عن  دقيق  تعريف  إىل  ذلك  من  سننتهي  إذ  الصدد؛  هذا  يف  واملنّظرين  املفّكرين 

الظاهرة، ممّا يسمح لنا بعدئٍذ بعقد مقارنة بينها وبني الوحي.

2/2/8. التجربة الدينّية عند شاليرماخر:

ُيعّد شاليرماخر أّول من تناول مصطلح »الشعور الدينّي«، ثّم كتب بعده وليام 
شاليرماخر  ذكر  وقد  الدينّية«.  التجارب  »تنوع  عنوانه  كتابًا  )1910م(  جيمس 
السبب الذي دعاه إىل خوض غامر هذا البحث ضمن مقّدمة كتابه املسّمى ب »حول 
يوم  ذات  ميالده  الذين حرضوا حفل عيد  إّن بعض أصدقائه  قال  الدين«]]]؛ حيث 
عاتبوه بالقول: إّن اإلحلاد والالدينّية قد بلغا حّد الذروة يف القرن التاسع العرش، وقد 
متايل أغلب الناس والعلامء نحو النزعة اإلحلادية؛ فِلَم ال حتّرك ساكنًا وأنت متكّلم 
ملاذا  يبقى حّيًا؟  أن  الدين  أّن من حّق  تعلن  الدين؟ مل ال  لتذّب عن حياض  الهويّت 

]1[ - On Religion. ]م[
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ُتبنّي دوره وفاعلّيته؟ وهذا هو ما دفع بشاليرماخر ليكتب كتابًا موجزًا خّصصه  ال 
للحديث عن الدين، فأوضح فيه ما جيب معرفته من معنى الدين.

وناقشها،  الفرضّيات،  من  جمموعة  إىل  الكتاب  هذا  يف  شاليرماخر  تطّرق  وقد 
بدأ يف استعراض برهانه من خالل  املقام. وقد  النهاية إىل رؤيته يف هذا  ليخلص يف 

الفرضّيات التالية:

1. هل الدين هو امليتافيزيقا]]] ؟ اجلواب: الدين خمتلف عن امليتافيزيقا.

2. هل الدين هو األخالق؟ يقول: هاتان حقيقتان منفصلتان؛ خالفًا ملا يزعمه 
باركل؛ حيث اصطنع تلفيقة معّينة مجع فيها األخالق والدين.

3. هل الدين هو العرفان أو التصّوف؟ يرفض شاليرماخر هذا الفرض أيضًا.

التجربة  وُيعّرف  دينّية،  الديَن جتربٌة  أّن  إىل  املطاف  وخيلص شاليرماخر يف هناية 
أّن هذا  ويرى  مطلقة]]].  وحقيقة  مطلق،  باالعتامد عىل موجود  الشعور  بأهنا  الدينّية 
الكامل الشامل عىل جهة  الشعور باالعتامد عىل املوجود املطلق هو شعور باالعتامد 

أو قّوة متتاز عن العامل.

وعىل هذا األساس، يرى أن التجربة الدينّية هي من جنس اإلحساس والشعور؛ 
ال من سنخ العلم أو املعرفة. ويضيف إىل ما تقّدم: وفقًا هلذا التعريف، ليس الدين من 
الدين ليست لغًة  العلم، وهو ال ينتمي إىل األمور املعرفية. وبالتايل: فإّن لغة  جنس 
معرفّيًة، والدين ال يّتصف بأّي صبغة علمية أو معرفية، بل إنه يمنحنا شعورًا روحانيًا 
عرّب عنه بعض علامء النفس بأنه شعور خُيرج املرء من وحدته، ويرمي به يف أحضان 

أجواء روحانية معّينة.

]1[ - املراد بها هنا اإللهيات باملعنى األخص، وهي األبحاث املرتبطة مبعرفة الله، ومعرفة الدين، وفلسفته.

]2[ - اإلطالق هنا مبعنى الكامل والشموليّة، والشعور املشار إليه يف التعريف هو شعور ينطوي عىل رضب من رضوب 

الوحدة، وهو شعور ينتاب كل كيان اإلنسان، وهو إحساس يتعلّق بقّوة تفوق هذا العامل، وال يتطرّق إىل أنها الله .
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إسقاط  إىل  بحذافريه، ساعيًا  تعريف شاليرماخر  أوتو عىل  وافق رودولف  وقد 
تفاصيله عىل األديان الساموية واإلبراهيمية.

لقد ذهب شاليرماخر يف نظرّيته التي تزعم االنسجام والتناغم بني الدين والتجربة 
الدينّية إىل أّن كّل إنسان متدّين؛ حّتى إنسان القرن التاسع عرش، وأهنم مجيعًا يمتلكون 
تلك التجربة الدينّية، وليس هناك من البرش من ال يشعر يف قرارة نفسه باالعتامد عىل 
الفنّانني  العامل. ومل يستثِن شاليرماخر  بأنه ما وراء هذا  املوجود املطلق الذي وصفه 
الدين؛ حيث عّدهم من  ُبعدًا عن  الناس  أكثر  بأهنم  العرص  اشتهروا يف ذلك  الذين 
أشّد الناس تدّينًا؛ ألهنم حسب وصفه يمتلكون هذا الشعور باالعتامد عىل املوجود 
هذه  فإّن  والفلسفة«  »التصوف  كتابه  يف  ستيس  يعرّب  وكام  غريهم.  من  أكثر  املطلق 

رات. احلالة مشهودة حّتى عند املدمنني عىل املخدِّ

هيابوا  أو  الدين،  عىل  يتحرّسوا  بأاّل  أصدقائه  عىل  شاليرماخر  رّد  اخلتام،  ويف 
الدينّية القرن التاسع عرش]]].

وبناًء عىل ما تقّدم، فإّن التجربة الدينّية تنتمي إىل أحاسيس اإلنسان ومشاعره، وال 
خيفى أّن الشعور ينطوي عىل مراتب ودرجات، فال يبعد أن ُيّدعي القائلون بالتجربة 
الدينّية أّن املرتبة العليا من هذا الشعور هي املرتبة املساّمة ب »الوحي«، وهو ما أرسله 

اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل تلّقاه اإلنسان منه.

3/2/8. التجربة الدينّية عند ألستون:

يرى ألستون أّن التجربة الدينّية أمر علمّي؛ وليس من سنخ الشعور واألحاسيس. 
وإذا انتهينا إىل أّن التجربة الدينّية تنتمي إىل جنس األحاسيس فمن الالزم عندئٍذ أن 
يكون الشخص صاحب اإلحساس موجودًا. أّما متعلق هذا الشعور فلن يكون أمرًا 
]1[ - وبعبارة أخرى: إنه أفاد هنا من مجاز السكايك حينام ترّصف يف معنى الدين، ليصبح الجميع متديّناً؛ كام صنع 

السكايك يف مجازه فترصّف يف معنى األسد ليشمل كل إنسان شجاع أيضاً.
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واردًا يف البحث؛ لفرط غموضه، فالفرد املدمن عىل املخّدرات مثاًل لديه شعور وإحساس 
معني، لكّن متعّلق هذا اإلحساس أمر جمهول، فلعّله حيّس بالوحدة، وبحاجته إىل من 
يمّد يد العون له، لكن من هو هذا الشخص املعني الذي حيتاجه؟ وما هي صفاته؟ ذلك 
أمر غري معلوم، وليست الصورة واضحة حياله، وهلذا ال يدخل متعلق اإلحساس يف 
خضّم البحث. وعليه، فإّن الشعور يتكّون من ثالثة عنارص؛ هي: الشعور، وصاحبه، 

ومتعلق هذا الشعور. وال جيري احلديث عن متعلق الشعور لشّدة غموضه.

أّما لو كانت التجربة الدينّية من جنس العلم واإلدراك )وهي العالقة بني املدِرك 
واملدَرك(، فال حميص إذن من وجود مدِرك ومدَرك )متعّلق اإلدراك(، وال مفّر أيضًا 
من وجود مدَركني: مدَركًا أو معلومًا بالذات )الصورة الذهنية(، ومدَركًا أو معلومًا 
فاإلدراك  بالَعَرض  املدَرك  متطابقًا مع  بالذات  املدَرك  فإذا كان  )اخلارج(؛  بالَعَرض 

حينئٍذ صادق، وإال فهو كاذب.

4/2/8. التجربة الدينّية عند براودفوت:

يرى براودفوت أّن التجربة الدينّية ـ سواء كانت من جنس اإلحساس أو اإلدراك 
ـــــــ حقيقة قابلة للبيان والتفسري. وهو بالتايل ال يفصل بني التجربة الدينّية وتفسريها]]]. 
أو  السامي  املوجود  إدراك  وكذا  الروحّي  الشعور  أو  اإلدراك  أّن  إىل  أيضًا  ويذهب 
الشعور باالعتامد عىل املبدأ أو احلقيقة املمتازة عن الكون ال يمكن له أن يتحقق من 

دون تفسري صاحب التجربة نفسه.

ويف واقع األمر، فإّن التجربة الدينّية عنده مرّكب جيمع بني إدراك صاحب التجربة 
أو شعوره زائدًا تفسريه لذلك.

]1[ - التفسري هنا هو االنطباع الشخيص لصاحب التجربة الدينيّة عام جّربه، سواء ظهرت هذه التجربة يف هيئة 

ألفاظ، أم مل تتحّملها قوالب اللغة لضعف األخرية، أو ألّن قابلية املتلّقي لرشحها غري محَرزة. وبشكل عام فإّن صاحب 

التجربة له معرفة بتجربته؛ وهذا هو تفسريها.



269حقيقة التجربة الدينّية

وال خيفى عىل املتتبع تأّثر أبحاث براودفوت هنا عام يدور يف أروقة اهلرمنيوطيقيا 
الفلسفية؛ فوفقًا لبعض األصول املوضوعة املفرتضة مسبقًا تتبلور التجربة لصاحبها 
جّراء جمموعة من العلل والعوامل، ثّم يقوم الفرد عىل ضوء تلك املفرتضات بتفسري 
شعوره أو إداركه. وتركيب هاتني اخلطوتني هو ما يعرّب عنه بالتجربة الدينّية. وهلذا، 

ليس هنالك جتربة دينّية عارية عن التفسري.

ولعّل هذا القول مشابه ملا رّدده كانط )1804م( حني ذهب إىل امتالك اإلنسان 
خارج  موجودة  وقائع  هناك  وأّن  والفامهة.  والوامهة،  احلساسة،  هي:  ثالثة؛  لقوى 
الذهن ترتك آثارها علينا؛ فاإلنسان يدرك بعض األمور عن طريق حواسه، لكنه جيهل 
ماهية ما يدركه يف الواقع؛ فاملواد املدَركة تلك متتزج بفضل قواه الوامهة والفامهة مع 
عنرصي الزمان واملكان، أو قل: متّر هذه املواد من خالل معرب يكّونه الزمان واملكان. 
ثّم يتحّدث عن املقوالت االثني عرش، وما تصدره القّوة الفامهة أو العاقلة؛ أي: مرور 
تلك املواد من ذلك املعرب، واستقرارها يف إحدى املقوالت املشار إليها. ثّم يستصدر 
إنام  الشخصية  أو  واجلزئية  الكلية  واألحكام  عرش.  اثني  أحكامًا  املقوالت  هذه  من 

تصدر من هذه املقوالت االثني عرش. 

ويرتكز ما ذهب إليه كانط )1804م(  إىل نقطتني: 

أّوالً: أّن هنالك وقائع موجودة يف اخلارج )األنطولوجيا عنده(.

وثانيًا: أّن هنالك أحكامًا أيضًا )االبستمولوجيا عنده(، ثّم يفتح بابًا خيص العالقة 
بني بحوث معرفة الوجود )األنطولوجيا(، ونظرّية املعرفة )االبستمولوجيا( يسّميها 

ببحوث معرفة الذهن.

وال خيفى أنه مل ُيرش يف نسخته األوىل من كتاب »نقد العقل املحض« إىل موضوع 
»معرفة الذهن«، بل اكتفى هناك باإلشارة إىل القوة احلساسة والفامهة. 
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ويف معرض الرد عىل مناقشة مفادها السؤال عن كيفية الولوج يف بحث املقوالت 
فجأًة، يقول: يرتبط عنرصا الزمان واملكان بالقوى الوامهة، ومن خالل ذلك تتبلور 

حقيقة ّما لتلك املواد واملقوالت، ُتطلق عليها اسم »األحكام«.

واملكان  الزمان  عنرصي  أّن  إىل  شاليرماخر  ذهب  فقد  مىض،  فيام  أسلفنا  وكام 
املركب  فإن  هنا،  ومن  اخلارج.  من  تأتينا  املواد  وأّن  ذهنية،  أمور  املقوالت  وكذلك 
نطلق  ما  املواد( هو  املقوالت +  )الزمان واملكان +  الثالثة  العنارص  الناتج عن هذه 
عليه اسم املعرفة. وبعبارة أخرى: املعرفة مركب ناتج عن مواد متخذة من اخلارج، 

وتأثريات تركتها قوى الذهن الفعالة عىل هذه املواد.

فإننا ال نملك أيضًا جتربة دينّية  أّننا كام ال نملك موادًا حمضًة،  ويرى براودفوت 
رصفة خالصة. وإذا جاز لنا أنطولوجيًا أن نذعن بوجودها، فإننا عاجزون عن بياهنا 
فتغريت  الدينّية،  التجربة  يف  التبيني  عملّية  نجحت  إذا  وبالتايل:  عنها.  اإلفصاح  أو 
حاالت الشخص، وبدأ يذرف الدموع، أو يرسد األبيات الشعرية، فإّن هذا مركب 
نتج عن شعور هذا الشخص أو إدراكه ممتزجًا بتفسريه لذلك؛ وليس جمّرد الشعور أو 

اإلدراك املحض؛ ألّن الشعور واإلدراك ال ينفكان عن التفسري]]].

وبناء عىل ذلك، فإّن التجربة مقرونة بالتفسري عىل الدوام، سواء كانت من جنس 
األحاسيس، أو انتمت إىل فئة اإلدراكات. كام أّن التفسري الذي جتري عملياته بفعل 

من صاحب التجربة نفسها هو اآلخر ال ينفصل عن الشعور أو اإلدراك.

5/2/8. أنواع التجربة الدينّية:

واإلدراك  الُعرفية،  والتجربة  احلسية،  التجربة  عىل  يدل  لفظي  مشرتك  التجربة 
احليس، والتجربة األخالقية، والتجربة العرفانية، والتجربة الدينّية.

]1[ - تأثّر براودفوت بإلقاءات كانط يف التمييز بني ما أسامه باليشء بذاته أو النومني Noumen من جهة، والظاهرة 

Phenomenon من جهة أخرى، وكذا تأثر بآراء هايدغر وغادامر الهرمنوطيقيّة الفلسفية، ناهيك عام الحه من 

تأثريات الرباغامتيكية )املذهب النفعّي(.
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واملراد بالتجربة الدينّية الشعور أو اإلدراك الذي ينتاب اإلنسان جتاه أمر معنوي 
أو روحي وحقيقة غائّية.

ويرى سوينربن أّن للتجربة الدينّية ـ أو جتربة اهلل حسب تعبريه ـ مخس مراتب؛ 
هي ما يل: 

متاح لكل شخص،  أمر  بواسطة يشء حمسوس: وهي  الغائية  احلقيقة  1. جتربة 
الغائية  أو احلقيقة  َوَتَعاىٰل  ُسبَحاَنُه  العامة، ومثاهلا: جتربة اهلل  التجربة  ويقع يف نطاق 
السّيد  صورة  شاهد  ملن  ذلك  تداعى  لو  كام  مثاًل؛  مقّدس  لشخص  صورة  برؤية 
7 وهو يرزح حتت التعذيب ضمن أحداث عرض سينامئّي، أو من خالل  املسيح 
مشهد حّي لغروب الشمس مثاًل، ويف هذين املثالني حتصل لإلنسان حالة روحانية 

ناجتة من التجربة املحسوسة العامة.

2. جتربة احلقيقة الغائية بواسطة يشء حمسوس غري مألوف لكنّه عاّم: كام يف مشاهدة 
نبتة تلتهمها النريان، لكنّها ال حترتق، أو كواقعة إلقاء إبراهيم 7 وسط احلريق دون أن 

يمّسه سوء؛ فهاتان جتربتان برصّيتان )حمسوستان عاّمتان(، لكنّهام غري مألوفتني.

احلسية  باللغة  للوصف  قابلة  شخصية  ظاهرة  بواسطة  الغائية  احلقيقة  جتربة   .3
املألوفة: واملقصود هبا هنا تلك التجربة املنطلقة من الظواهر الشخصية؛ ال العامة، كام 

هو احلال يف مثل األحالم واملكاشفات.

4. جتربة احلقيقة الغائّية بواسطة ظاهرة شخصية ال تقبل الوصف بالّلغة احلّسّية 
املألوفة يف الغالب: كام هو احلال يف الكشف والشهود العيّص عىل البيان.

ومثاله:  باطنّي(:  أو  )ظاهرّي  حيّسّ  أمر  توسيط  دون  الغائّية  احلقيقة  جتربة   .5
اإلنسان الذي يرتبط باهلل َعزَّ َوَجلَّ ، وهذا يعني: انعدام أّي أمر حمسوس يف البني رغم 

وجود التجربة الدينّية]]].

]1[ - العقل واإلميان الدينّي، مصدر سابق، فصل التجربة الدينيّة.
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لقد استعرض سوينربن هذه املراتب املختلفة للتجربة الدينّية ليؤّكد عىل أّن التجربة 
الدينّية ـ سواء كانت من جنس اإلدراك أو الشعور، أو كانت قابلة للتفسري أو عصّية 
عليه ـ مظّلة كربى تشمل أدنى املراتب؛ وهي ما قد حيدث ألّي شخص، وصوالً إىل 
األعظم9؛ وهو  للرسول  أو  املسيح7،  للسيد  كان حيدث  ما  مثل  مقامًا؛  أسامها 

املسّمى بالتجربة الوحيانية. 

الرتجبة  عىل  تشتمل  سوينربن  تناوهلا  التي  الدينّية  فالتجربة  ذلك  عىل  وبناًء 
التجربة  وكذلك  ـ  عليه  والعصّية  للوصف  القابلة  يعّم  بام  ـ  والعرفانية  الروحانية 

الوحيانية التي نجدها عند األنبياء.

3/8. ماهية التجربة العرفانية وأنواعها:

لتزكية  نتيجًة  العارف  عليه  حيصل  قلبي  شهود  أو  كشف  هي  العرفانية  التجربة 
النفس وترويضها عمليًا. ويف معرض دراستنا هلذه الظاهرة وفقًا للمنهج الظاهرايّت 
فإننا ال نسعى هنا إىل ممارسة أّي برهنة عقلية  أو أي إثبات عرفاين عىل وجود هذه 
الظاهرة، بل جيب أن يكون أحدنا ذلك العارف الذي يمّر بتجربة تلك الظاهرة، أو 
أن نطرق باب العرفاء مستفرسين منهم عن حقيقتها، أو مراجعني ملصنفات عرفانية 
مثل: »منازل السائرين«، و»التمهيدات«، و»الفتوحات«، و»األربعون جملسًا« لعالء 

الدين الكرماين، وغريها.

و»املكاشفة«،  »الكشف«  مثل:  بمفردات  العرفانية  املعرفة  عن  العرفاء  عرّب  وقد 
و»الشهود«، و»املشاهدة«، و»املعرفة القلبية«، وغري ذلك. وقّسموها إىل أقسام. يقول 

الكاشاين: »الشهود رؤية احلق باحلق«]]]. 

إال  ما هو  بأرسه  العامل  أّن  مفادها  التي  احلقيقة  أدرك  إذا  اإلنسان  أن  يعني  وهذا 

]1[ - اصطالحات الصوفية، عبدالرزاق الكاشايّن )القاساين(، ج2، ص 152، مصطلح شهود.
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مظهر وجتّل من مظاهر احلّق وجتّلياته، حصل له شهود احلق هبذه املظاهر والتجليات، 
فقد بلغ حقيقة الشهود وجوهره. وقد قّسم الكاشاين بعد ذلك الشهود إىل جممل يف 

مفّصل، ومفّصل يف جممل.

الكثـرة؛  يتلّخص يف رؤية األحدية يف  املفّصل  املجمل يف  الشهود  أّن  إىل  وأشار 
أي أّننا إذا استطعنـا أن نرى أحدّية اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل يف كثرة العامل، فقد بلغنا شهود 

املجمل )األحدية( يف املفّصل )الكثرة(. 

أّما شهود املفصل يف املجمل فيتلّخص يف رؤية الكثرة يف الذات األحدّية؛ وهو 
يعني السري من احلّق إىل احلّق يف مسلك مسري الصعود للوصول إىل الذات األحدّية 
)مقام األحدّية(، ورؤية الكثرة يف هذا املقام، وذلك ألّن الكثرة املوجودة يف األعيان 

اخلارجّية هلا وجودها يف األعيان الثابتة، ويف علم اهلل َجلَّ َوَعال. 

وعليه، فإّن مقام شهود العلم اإلهلّي ينطوي عىل شهود املعلومات اإلهلّية أيضًا؛ ال 
أّن األعيان اخلارجّية موجودة هناك بامهّياهتا، بل هي حارضة مجيعًا بكامالهتا، والعلم 

هبا يف أعيان احلّق ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل. 

يقول القيرصّي )751ه(:

نقاهبا.  رفعت  أي:  وجهها؛  املرأة  كشفت  ُيقال:  احلجاب،  رفع  لغًة  »الكشف 
واصطالحًا هو االّطالع عىل ما وراء احلجاب من املعاين]]] الغيبية، واألمور احلقيقية]]] 

وجودًا أو شهودًا«]]].

]1[ - يقول العالمة حسن زاده اآلميل يف تعليقته:  أي من األسامء والصفات. راجع التعليقة عىل رشح فصوص الحكم 

للقيرصي، ج1، ص 127. ]م[

]2[ - أي: املوجودة خارجاً؛ أي: صريورة املكاشف متصفاً بحقيقة املكشوف. الحظ: املصدر السابق. ]م[

]3[ - وجوداً أي: وجداناً لها بحيث ال يصري املكاشف متحّققاً بحقيقة املكشوف، وهذا مقام حق اليقني. ووجداناً 

أي: ورؤيًة، وهذا مقام عني اليقني. رشح فصوص الحكم للقيرصي، ج1، ص 127. ]م[
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 وبعبارة أخرى: إذا بلغ اإلنسان مقام عني اليقني، وشاهد احلقائق الغيبية فقد حصل 
عىل مرتبة الكشف، وإذا بلغ مقام حق اليقني فإّن وجوده يف واقع األمر قد احتد بوجود 
سائر املوجودات بنحو ما، وعندئٍذ فاملقام ليس مقام الشهود، بل مقام الوجود؛ وهو ما 

عرّب عنه العرفاء بوحدة الوجود التي هي مرتبة تل مقام وحدة الشهود.

وبعد ذلك، يقّسم القيرصي الكشف قائاًل:

املثال من طريق  بالصورّي: ما حيصل يف عامل  »وهو معنوّي]]] وصورّي، وأعني 
احلواّس اخلمس]]]. وذلك إما أن يكون عىل طريق املشاهدة]]]؛ كرؤية املكاشف صور 
األرواح]]] املتجّسدة، واألنوار الروحانية]]]. وإّما أن يكون عن طريق السامع؛ كسامع 

النبّي 9 الوحي النازل عليه«]]].

عىل  حيصل  والربزخ  املنفصل  املثال  بعامل  يرتبط  عندما  اإلنسان  أّن  يعني  وهذا 
مشاهدات مشاهبة ملا هو يف اخليال املتصل، فيمكن لإلنسان أن يشاهد صورًا ال يراها 
مراتب  من  مرتبة  وهو  املنفصل،  باخليال  يرتبط  أن  للعارف  يمكن  وهلذا  اآلخرون، 
العامل املجّرد )التجّرد غري التاّم(، وأن يرى أو يسمع أمورًا؛ كام نجد يف قول الرسول 
األعظم 9 ألمري املؤمنني 9: »إّنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى«]]]، وهذا هو 
له  حيصل  الذي  السالك  يف  كام  الذوق؛  طريق  عن  هذا  ويمكن  الصورّي.  الكشف 
شهود بطعام يتناوله، فيّطلع به عىل معان غيبية، ويف بعض األحيان قد يأكل اإلنسان 

]1[ - أي: عقيّل. الحظ: املصدر السابق. ]م[

]2[ - الحواّس الخمس الباطنة. م.س. ]م[

]3[ - وهو االطالع الشهودّي. م.س. ]م[

]4[- أي: أرواح األنايّس. م.س. ]م[

]5[- أي: العقول. م.س. ]م[

]6[ - املصدر السابق، ص 127-128. ]م[

]7[ - نهج البالغة ص 417، ط رشح محّمد عبده. ]م[
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سائر  خالل  من  الكشف  هذا  يكون  أن  أيضًا  ويمكن  املنفصل،  اخليال  يف  طعامًا 
احلواس األخرى.

النفس،  باطن  يف  موجودة  اخلمس  احلواس  فإّن  العرفاء  إليه  ذهب  ما  وحسب 
باعتبار وجودها الربزخي واملثايل، وإّن حواسنا املادية تستفيد من النوافذ املفتوحة هلا 

من احلواس املوجودة يف اخليال.

والقسم اآلخر الذي استعرضه القيرصي هو الكشف  املعنوي )يف قبال الصوري(، 
مثاله: أن يّطلع اإلنسان عىل مقام األحدية اإلهلّية، أو ظهور الوحدة يف الكثرة]]]. 

وقد قّسم العرفاء أيضًا التجل إىل نوعني: ثبويّت، وإثبايّت.

َوَجلَّ  َعزَّ  احلق  ُيعرف  أن  ومعناه  أنطولوجي،  وجودي  فهو  الثبويت  التجل  أّما 
بصفته هوية غيبية غري متعينة. واهلوية الغيبية له َتَباَرَك َوَتَعاىٰل تظهر يف قوس النزول 
عىل هيئة التعنّي األول بدايًة )احلرضة األحدية(، ثّم التعني الثاين )احلرضة الواحدية(، 

ثم التعينات اخللقية )عوامل العقل، واملثال، واملادة(.

وأما التجل اإلثبايت فهو الشهود أو الكشف العرفاين.

والعارف يف عرفانه العمل يميض يف سريه وسلوكه ليتجاوز عدة منازل يف قوس 
يف  الوحدة  السلوك  مراحل  وآخر  الفناء.  مقام  ليبلغ  اليقظة،  من  فريتقي  الصعود، 
الشهود؛ بمعنى أن جيد اهلل َجلَّ َوَعال يف كّل يشء، أو الوحدة يف الوجود؛ أي: أن اهلل 

ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل هو الوجود األوحد.

لقد خلص العرفاء قبل ابن عريب إىل أّن أقىص مراتب الكامل هي مرتبة الوحدة 
الشهودية، لكّن ابن عريب ذهب إىل وحدة الوجود. فكّل ما سوى اهلل متحقق يف وحدة 

]1[ - راجع: رشح فصوص الحكم، القيرصي، الفصل الرابع يف مراتب الكشف وأنواعها إجاماًل، وراجع كذلك رشح 

مقّدمة القيرصي، ص 536.
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وحدة  ففي  الوحدة،  عىل  شهوده  يرتكز  بل  إليه،  يتلفت  ال  العارف  لكّن  الشهود، 
، وغريه ما هي إال جتليات له. الوجود ال وجود ألي يشء غري احلّق َعزَّ َوَجلَّ

العرفان  يبني رؤيته يف  ابن عريب بنظريته هذه يف وحدة الوجود أن  وقد استطاع 
والوحدة  الكامل  إىل  الوصول  طريقة  ُيعّد  الذي  العمل  العرفان  يبنّي  وأن  النظري، 
ابن عريب، وأن  الدين الشريازّي أن يكمل ما بدأه  بشكل ممنهج، ومتّكن بعده صدر 

يربهن عىل جمموعة مدعياته العرفانية.

هذا، وال خيتلف العرفاء مجيعًا يف أّن الشهود  هو منطلق العرفان. وهو ينتمي إىل 
الشعور  املراتب األخرى؛ مثل:  العلم احلضورّي، وُيعّد مرتبًة من مراتبه إىل جانب 
الشهود  منطلق  بأّن  أنفسهم  العرفاء  ويرّصح  ذلك.  شاكل  وما  العطش،  أو  باألمل، 
الشهود  فإّن  األمر،  واقع  ويف  أخرى.  تارة  وشيطانيًا  تارًة،  إهليًا  يكون  قد  وأصله 
البرشّي؛ إذ  ارتباط مع اخليال املتصل والذهن  الشيطاين ليس بشهود أصاًل، بل هو 
يمكن للفرد أن ينغمس يف خياله ألسباب نفسانية أو شيطانية، فيخال له أن صوره 

الذهنية شهود عرفاين، أو خيال منفصل، فيختلط عليه األمر.

للعامل، ومتييز  الواقع اخلارجي وامللكويت  إىل  املنفصل أي  الشهود  إىل  وللوصول 
منها:  متعددة؛  العرفان طرائق  أهل  اقرتح  الشيطاين  أو  النفساين  اإلهلّية عن  الشهود 
موازين العقل، والسؤال من العارف الواصل، وكذلك عرضها عىل الكتاب والسنة.

األصل  هو  الكريم  القرآن  بأّن  يؤمنون  أهنم  ليس  املترّشعني  العرفاء  بأّن  ننّوه  وهنا 
واملنطلق الوحيد الكتشاف صدق الشهود أو كذبه وحسب، بل إهنم يرون فيه املصدر 
األنطولوجي للعرفان أيضًا. وبتعبري آخر: يرى العرفاء أن مجيع مراحل العرفان موجودة 
يف الكتاب والسنة. وبالتايل، فإّن آيات القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة مل تبالغ فقط يف 
بيان أحكام الرشيعة، بل أوغلت أيضًا يف تناول املقامات العرفانية، وطرق الوصول إليها. 

الكتاب  دائرة  خارج  وجعلوها  الصوفية،  الرياضة  ألوان  رفضوا  فقد  هنا،  ومن 
والسنة، وعّدوها يف واقع األمر كحلقة من خلقات اإللقاءات الشيطانية.
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هذا، ويّدعي  العرفاء يف معرض بياهنم لشهودهم أّن بياناهتم وإفصاحهم عاّم رأوه 
ال يعدو كونه أمرًا شخصيًا، وليس له منطلق إهلي. وعليه، طرحوا قضية ضيق اخلناق 
وقد  مشاهداهتم.  عن  اإلعراب  يف  عاجزين  أنفسهم  ووجدوا  اللغوية،  التعابر  يف 
عزوا هذا العجز إىل ضعف القدرة عىل البيان عند العارف، وانخفاض مستوى قدرة 
الفهم عند املخاطب، وإشكالية املعاين عندما يروم العارف إىل بيان املعارف العرفانية 
السامية، وهذا هو الذي أّدى إىل ظهور توّجهات معّينة عند بعض العرفاء، انتهت هبم 

إىل إبراز ما ُوصف بالشطحّيات]]].

ويف املحصلة نقول: اّتضح من وقوفنا عىل التجارب العرفانية وما تبني لنا بشأن 
الشهود  أّن  ـ  سويربن  نظرّية  يف  الدينّية  التجربة  سّيام  ال  ـ  وأقسامها  الدينّية  التجربة 
أهنا  ذكرنا  التي  الدين  حقيقة  اتضاح  ومع  الدينّية.  التجربة  ألوان  من  لون  العرفاين 
الرؤى واملناهج والسلوكيات  إليه  الذي ستؤول  امللكويت  املبيِّنة للمآل  تلك احلقائق 
إدراك روحّي وقديّس،  أو  التي هي شعور  الدينّية  التجربة  الدنيوية، واتضاح معنى 
ينقشع الضباب عن إجابة السؤال املثار آنفًا؛ أال وهو: هل يمكن القول بأّن التجربة 

الدينّية هي حقيقة الدين؟ 

الداخلية  للعوامل  وليدة  الدينّية  التجربة  ألّن  طبعًا؛  بالنفي  هي  فاإلجابة 
وشؤونه  التجربة  صاحب  بحاالت  حتيط  التي  باملتغريات  تتأثر  وهي  واخلارجية، 
التي ال منشأ هلا  الدين  االجتامعّية؛ فكيف يمكن ألمر مثل هذا أن يّتحد مع حقيقة 

إال اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل؟! 

لكّن حقيقة  الدينّية،  التجربة  ألوان  من  لونًا  العرفانّية  التجارب  عّد  يمكن  نعم؛ 
الدين تتفاوت مع التجربة الدينّية تفاوتًا ماهوّيًا وحقيقّيًا.

*  *  *

]1[ - نُقل عن البسطامّي أنه قال: »ال إله إال أنا فاعبدين«، ومنها أيضاً مقولة الحالّج الشهرية: »أنا الحق«.



   9. توّقعات اإلنسان من الدين

1/9. متهيد:

يرّدد بعض من يسّمون بأنصار حركة التنوير من العلامنيني أسئلة تطعن يف حاجة 
اإلنسان إىل الدين، زاعمني أن عجلة التطّور العلمّي املتسارعة مل ترتك حاجة يتوّقف 

سّدها عىل الدين؛ فام احلاجة إليه إذن؟

لقد ذهب البعض إىل أّن علوم النفس واالجتامع ومثيالهتا أظهرت كفاءًة عالية 
يف التصّدي للمعضالت التي يواجهها املجتمع البرشّي؛ مثل: الرسقة، أو االحتكار، 
أو ما شابه ذلك، والناس اليوم باتوا يف غنى عن الفقه واألحكام اإلسالمّية. وبذلك، 
ليعيدوا  بعد ذلك  الروحانية؛ وإن عادوا  الدين وقّيدوه بني جدران األمور  حرصوا 
النظر يف قوهلم بعد حني، فسلبوا من الدين هذا الدور اخلجول أيضًا، ومنحوه لبعض 
املدارس الصوفية الرشقية أو الغربية. وبناًء عىل هذه الرؤية، لن يبقى يف هناية املطاف 

أّي حاجة إىل الدين، أو أّي توّقع منطقّي منه، وال أّي أمل يعّلق عليه. 

إّننا عندما نخاطب أصحاب هذا االجتاه متسائلني عن كيفية حّل اإلشكال عندما 
عند  ونتوّقف  الغريّب،  أو  الرشقّي  التصّوف  وأرباب  واالجتامع  النفس  علامء  خيتلف 
آراء أرباب هذه العلوم وحلوهلم ومناهجهم وطرائقهم يف كسب السعادة وحتصيل 
املتهافتة، حائرين يف  التناقضات والرؤى  الكامل اإلنسايّن، نجد أنفسنا يف دّوامة من 
متاهات وضعتنا فيها تلك العلوم اإلنسانّية التي كان من املفرتض هبا أن تكون بلساًم 

لتلك اجلراح. 



279توّقعات اإلنسان من الدين

متناقضة  ورؤى  أحكاٍم  عىل  االعتامد  لنا  يمكن  هل  هو:  هنا  املطروح  والسؤال 
ومتضاّدة فيام بينها، اختذهتا العلوم اإلنسانّية وتبنّتها بعيدًا عن الدين؟ هذا هو السؤال 
ب »توّقعات اإلنسان من الدين« ، وهو تساؤل انطلقنا منه يف كتابنا  املعرّب عنه أحيانًا 

الذي وضعناه للرّد عىل هذه اإلشكالّية]]] خالل عرشة أعوام من البحث والدراسة.

2/9. أضواء عىل بعض املفاهيم:

الدين« عىل ثالث مفردات أساسية؛ هي:  ينطوي عنوان »توّقعات اإلنسان من 
»التوّقعات«، و»اإلنسان«، و»الدين«. ومن املناسب أن نتوقف عند كل منها فيام يل:

أّما مفردة »التوّقعات« فقد تستخدم بمعنى الدوافع واالحتياجات أو املتطلبات 
والتطلعات، وال خيفى أّن »التوّقع« ـ هنا ـ يدّل عىل حاجة مقرونة بالرتّقب، عالوًة 
مفهوم  فلها  »احلاجة«  أّما  احلّق.  هبذا  احلاجة  صاحب  حتّل  من  املعنى  حيمله  ما  عىل 
وغري  حاجته،  يف  امُلحّق  الشخص  احتياجات  حاالت  يشمل  فهو  تقّدم،  مما  أوسع 

املحّق أيضًا.

ويضيف إبراهام مزلو يف كتابه »الدوافع والشخصية« حاجات اإلنسان إىل سبعة 
أصناف؛ هي: احلاجة الفسلجية، واألمن )الوقاية(، واحلب أو التعلق، واحلاجة إىل 
احلفاوة واالحرتام، واحلاجة إىل ازدهار الطاقات الذاتية، والنزوع إىل الفهم واملعرفة، 

واالحتياجات املرتبطة باجلوانب اجلاملية]]].

وحول بحث االحتياجات نلفت عنايتكم إىل بعض النقاط اجلوهرية التالية:

تلبية احتياجات اإلنسان بصورة جزئية ومنفصلة )كّل حاجة عىل  تتسنّى  1. ال 
حدة(، بل إهنا بشكل عاّم ممتزجة ومندّكة فيام بينها؛ فال يكتفي اإلنسان بتأمني متطلباته 

]1[ - عنوان الكتاب بالفارسية: »انتظارات برش از دين«.

]2[ - راجع: الدوافع والشخصيّة، إبراهام مزلو، ص 75-76 ]النسخة املرتجمة إىل الفارسية[.
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من الغذاء والسكن وحسب، بل يريدمها مع ما حيفظ له سمعته وماء وجهه أمام أبناء 
املجتمع من حوله. وبالتايل، فهو يكدح من أجل رفع حاجته اجلسمية، وحاجته إىل 

احلفاوة واالحرتام عىل حّد سواء.

2. احلاجات اجلسمية املحضة قابلة للتأمني، لكن احلاجة إىل احلفاوة واالحرتام 
أمر ذو أفق رحب؛ بمعنى أن احلاجة إىل الطعام ترتفع بمجّرد تلبيتها، أما احلاجة إىل 

االحرتام فهي ذات مراتب تتفاوت يف شدهتا وضعفها.

3. تأمني االحتياجات البرشية موضوع خيتلف عن موضوع رعاية االعتدال يف 
ذلك، هو أمر يتطّلبه حال اإلنسان، كي ال ينجّر إىل هاوية اإلفراط أو التفريط، وقد 

وردت قيم اإلسالم وتعاليمه لتأمني اجلهتني معًا]]]. 

أّما املقصود باإلنسان فيعّم كّل أصناف البرش؛ خواّصه وعواّمه، فالناس بشكل 
فرق  دون  من  اهلداية  إىل  حيتاج  فالكّل  مشرتكة؛  دينّية  ومتطّلبات  حاجات  هلم  عاّم 
دينّية  احتياجات  أيضًا هلم  الناس  من  اخلواّص  أّن  والعواّم. وال خيفى  اخلواّص  بني 
معينة كذلك، وهي ترتبط بحقل اختصاصهم؛ فالفيزيائيون أو الكيميائيون املتدينون 
حيتاجون إىل مبادئ علم الطبيعة الدينّي، أو السياسيون املتدينون مثاًل هم بحاجة أيضًا 

إىل الفقه واألخالق والكالم السيايس الدينّي.

واملناهج  للرؤى  امللكويت  للمآل  مبيِّنة  حقيقة  كّل  فهو  بالدين  املقصود  وأّما 
منطلق  نابعة من  تكون  أن  يمكن  احلقائق  الطائفة من  الدنيوية. وهذه  والسلوكيات 
جتريبّي أو شهودي أو عقل، أو تتمتع بنقل دينّي يعمها. وبطبيعة احلال فإّن بيان املآل 
امللكويت واألخروي هلا بنحو شمويّل يغّطي مجيع اجلوانب ال يتسنّى من دون الوحي 
والنقل الدينّي؛ ألّن باقي املصادر املعرفية عاجزة عن أداء هذا الدور اخلطري اجلامع. 
الدينّية عىل حقائق وصفية وأخرى معيارية، وكّل  الطائفة من احلقائق  وتشمل هذه 

]1[ - راجع: ترشيح املجتمع، فرامرز رفيع بور، ص 5-69]العنوان بالفارسية: آناتومي جامعه[.
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والفقهية  العقائدية واألخالقية  القضايا  يعّم  بام  اإلنسان،  تقع يف طريق هداية  قضية 
واحلقوقية وغريها. وبالطبع، فإّن الدين يف هذا البحث الدارس لتوّقعات اإلنسان من 
الدين يمكن له أن يدّل أيضًا عىل املرجعية الدينّية؛ أي: اهلل َجلَّ َوَعال ، والرسول9، 

واألئّمة من أهل البيت :.

3/9. تحليل القضية:

يمكن لنا أن نحّلل قضية توّقعات اإلنسان من الدين عىل صعد وجوانب خمتلفة؛ 
فعىل سبيل املثال: يمكن لنا أن نسأل يف اجلانب التارخيي واملنطقي عام يتوّقعه ويرتقبه 
املتدينون وعلامء الدين يف شّتى األديان عىل مّر التاريخ، أو نتساءل مثاًل: ماذا يرتقب 
املنطقية  التطّلعات  تلك  ـ  احلال  بطبيعة  ـ  هنا  واملقصود  الدين؟  منطقيًا من  اإلنسان 

التي يتوّقعها اإلنسان من الدين.

ويمكن حتليل هذه القضية منطقيًا من خالل استعراض التساؤالت التالية: هل 
إّن  آنفًا؟ هل  املذكورة  السبعة  احلياة يف مجيع االحتياجات  الدين حارض عىل مرسح 
والرتبوية  والسياسية  واحلقوقية  االقتصادّية  امليادين  يف  الدين  من  اإلنسان  توّقعات 
إّن  وهل  منطقية؟  توّقعات  هي  والطبيعية  اإلنسانّية  العلوم  صعد  وعىل  واإلدارية 
وكذلك  واملعنوية،  املادية  واالجتامعّية،  الفردية  االحتياجات  يف  الدين  تدّخالت 
هذه  يف  الدين  تدّخالت  تعّد  وهل  ومرّبرة؟  مربهنة  تدّخالت  واألخروية  الدنيوية 

القضايا تدّخالت مبارشة أم غري مبارشة؟

ذهب بعض الُكّتاب إىل اعتامد التحليل يف هذه القضية عىل ثالث ركائز مبدئية؛ 
هي ما يل:

1. جيب عىل اإلنسان أن يشعر وحيّس بحاجاته الدينّية بنحو مستقّل.

2. جيب عىل الدين أن يكون مؤهاًل لتلبية حاجات اإلنسان الدينّية.
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3. جيب عىل الدين أن يلّبي هذه االحتياجات بشكل حرصّي، وأال يستعني بغريه 
يف قضاء هذه احلوائج الدينّية، أو يّتخذ يف ذلك ما ينوب عنه فيها]]].

عىل  تنّص  التي  األوىل  الركيزة  باستثناء  واألصول  الركائز  هذه  فإّن  تقديرنا  ويف 
أهلية الدين ومقدرته عىل رفع احتياجات اإلنسان الدينّية غري تامة، ويمكن اخلدشة 

فيها ملا يل:

أّوالً: مل يزعم أّي علم بام فيها العلوم الدارسة لإلنسان والتي تتناول االحتياجات 
املصري  ثّم  أّوالً،  هبا  والشعور  الذاتية،  معرفة مجيع حاجاته  اإلنسان  أّن عىل  اإلنسانّية 
إىل تلبيتها؛ فلعّله يفتقر إىل أمور ال يكتشفها وال يشعر هبا إال من خالل سلوكه لطرق 
أخرى؛ كاعتامده عىل اآلخرين مثاًل، مثل ما نجده يف حال املريض عىل سبيل املثال؛ فهو 
ينتهج أسلوب تقليد أهل املعرفة واتباع اخلبري حينام يراجع الطبيب املختّص للتداوي، 
يشعر هبا من خالل طرق  النتيجة ومل  تلك  إىل  مل يصل  وإن  بذلك مرضه؛  فيكتشف 
فسلجية. واحلّق أن الرواية التي تذهب إىل أّن »رجوع اإلنسان إىل الدين ال جيري إال 
عرب االحتياجات الدينّية التي يشعر هبا اإلنسان، ويربهن عليها احلّس والعقل« هي رؤية 

نفعية براغامتية وإنسانوية هيومانيزمية، وهي ال تنسجم مع مسلك الفلسفة العقالنية.

وبناًء عىل ما تقدم، يمكن لإلنسان بعد جتاوزه ملراحل إثبات وجود اهلل وصفاته 
الكريم  القرآن  إعجاز  ثّم  األنبياء وعصمتهم،  ابتعاث  الكاملية ووقوفه عىل رضورة 
وحصانته من التحريف أن يستنتج حّقانّية الدين اإلسالمّي، وأن يكتشف حاجات 

اإلنسان إىل الدين من تقارير وضعها بني يديه العليم احلكيم عىل اإلطالق.

وثانيًا: تتأّخر مكتشفات العلوم التجريبّية احلديثة زمنيًا عن عرص نزول الرشيعة 
اإلهلّية، وعىل الدين الذي يتبّوء وظيفة هداية البرشية بأرسها أن ينظر إىل مجيع األزمان 
واألعصار، وأن يأخذها بعني االعتبار. أضف إىل ذلك أّن غرائب العلوم التجريبّية عىل 

]1[ - راجع: الله واآلخرة غاية ابتعاث األنبياء، مهدي بازركان، مجلة كيان، العدد 28 ]بالفارسية[.
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كثرهتا ال ُتغني عن الرجوع إىل تعاليم الدين وإنجازات الرشيعة؛ ألّن العلوم احلديثة 
املوجودة  للظواهر  العلة احلرصية  أو  التامة  العلة  النقاب عن  أبدًا يف كشف  ُتفلح  مل 
االحتياجات  تلبية  يف  كفاءًة  تظهر  أن  اجلديدة  العلوم  استطاعت  فإذا  العامل؛  هذا  يف 
الدينّية فهذا ال يعني إلغاء توّقعات اإلنسان من الدين يف هذه امليادين؛ ألّن هذه العلوم 
اجلديدة املستحدثة عاجزة عن اكتناه العلة التامة لالحتياجات الدينّية، وكذلك ليس 
ذلك  عىل  عملّيًا  قادرًة  كانت  وإن  العلوم؛  هلذه  األخروي  املآل  لنا  تبنّي  أن  بإمكاهنا 

حسب رؤية املذهب النفعّي الرباغاميّت.

وبعبارة أخرى: قد يتسنّى للعلوم والفلسفات البرشية أن تلّبي بعض االحتياجات 
العقل والنقل  التي ُتستكشف عن طريق  الدينّية  الدينّية، لكّن جمموعة االحتياجات 
الدينّي، وكذلك املآل األخروي لألعامل الدنيوية ال ُتكشف إىل من خالل الدين، وال 

بديل عنه فيها.

4/9. منطلق القضية:

مطارحاٍت  زناد  من  الدين  من  اإلنسان  توّقعات  عن  البحث  رشارة  انطلقت 
إنسانوية )هيومانيزمية(؛ أي أّن النزعة الفلسفية التي استبدلت حمورية اهلل بمحورية 
الدين؛  من  اإلنسان  توّقعات  قضية  تبلور  يف  تسّببت  التي  هي  يشء  كّل  يف  اإلنسان 
وذلك ألّن اإلنسانوية شاءت أن تنّصب اإلنسان نظرّيًا وعملّيًا عىل الصعيدين املعريّف 
والقيمّي كمعيار للصّحة والسقم، أو اخلري والرّش. وال ننكر يف هذا املقام أثر النسبية 
املعرفية والشكوكية املحدثة يف ظهور هذا املسلك الفكرّي؛ حيث حرص أنصار هذه 

املذاهب العلوم والقيم يف اإلنسان، وجعلوها رهينة به.

وقد عّمم أصحاب املذهب اإلنسانوّي منحاهم هذا عىل مجيع أصناف البرش، بام 
فيهم األنبياء اإلهليون؛ فذهبوا إىل أّن الوحي واحلقائق الدينّية ما هي إال ثمرة من ثامر 

تفاعالت الشّد واجلذب التي متارسها أذهان األنبياء مع العامل اخلارجّي!
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وبناًء عىل ما ذهبت إليه املدرسة اهليومانيزمية ال  يشء وال موجود ـ بام يشمل اهلل 
ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل والقيم األخالقية واالجتامعّية مثل احلرية والعدالة وما إىل ذلك ـ يعلو 
عىل اإلنسان رشفًا وأمهيًة. وبالتايل، فإّن التضحية يف سبيل اهلل والدين واملثل األخالقية 
والروحية حسب الفكر احلداثوي واإلنسانوي أمور عديمة املعنى. وكذلك األوامر 
والنواهي اإلهلّية أو أحكام الرشيعة وتكاليفها كلها أمور ال تعني شيئًا إال إذا أدركها 

اإلنسان بحواسه، وأدرك فوائدها ومنافعها حلياته الدنيوية]]].

الفلسفية،  الرؤية  هذه  بوتقة  يف  الدين  من  اإلنسان  توّقعات  قضية  نشأت  نعم؛ 
والنزعة إىل حمورية اإلنسان، لكن يتوّجب هنا أال نخلط بني املنطلقات والنتائج؛ فال 
يصّح أن نستنتج من الصوابّية املنطلق كون القضّية سقيمة من األساس؛ وإن كنّا ال 
ننكر تأثري املنطلقات تلك عىل نوعية اختيارنا ملنهج الرّد عىل أتباع النزعة اإلنسانوية. 
وتطلعاته  احتياجه  مدى  أو  الدين  من  اإلنسان  توّقعات  عن  السؤال  فإّن  هنا،  ومن 
إليه له ما يرّبره ويرّبر البحث فيه، بالرغم من املنطلقات اخلاطئة التي أّدت إىل تفّجر 
النقاش بشأنه، كام أّن البحث عن توّقعات الدين من اإلنسان له مرّبره، وال خيدش يف 

إيامن املؤمنني بذلك الدين.

5/9. منهج البحث يف القضية:

البحث  منهج  مستوى  عىل  الدين  من  اإلنسان  توّقعات  قضية  نحّلل  أن  يمكن 
حالة  هذه  اإلنسان  تطّلعات  إّن  هل  هو:  اجلانب  هذا  يف  املطروح  والسؤال  أيضًا، 
توّقعات وتطلعات  اليد عىل  أن نضع  يمكن  أم  الشخيّص،  هلا جانبها  ذهنية  نفسانية 
مقنّنة ومنضبطة؟ ويف احلالة األخرية، هل جيب اختاذ منهج خارج عن األطر الدينّية، 

أم يكفي مراجعة الكتاب والسنة واإلفادة من منهج النصوص الدينّية؟

]1[ - راجع: تاريخ الهيومانيزمية ورؤية هايدغر بشأنها ]بالفارسية[، عيل أصغر مصلح، مجلة نامه فرهنك، السنة 

مطبوعة  غري  كراسة  ملكيان،  مصطفى  الدينّي،  الفكر  عىل  الهيومانيزمية  تأثريات  122؛   ص   ،4 العدد  الرابعة، 

]بالفارسية[؛ تاريخ الفلسفة، كابلستون، ج 8، ص 380 ]النسخة املرتجمة إىل الفارسية[.
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اإلفادة من  املذكورين عن طريق  املنهجني  بني  اتباع أسلوب اجلمع  أّن  نرى  إّننا 
إتقانًا  الطرق  أكثر  هو  والتجربة  العقل  وكذلك  الرشيفة،  والسنة  الكريم  القرآن 
وشمولّيًة للخوض يف قضية توّقعات اإلنسان من الدين؛ إذ يمكن استخدام املنهج 
عن  اللثام  إماطة  أجل  من  والتجربة  العقل  بتوظيف  أي  الدينّية  األطر  عن  اخلارج 
بعض احلاجات الدينّية عند اإلنسان، ثّم نذهب بعد إثبات حجية الدين ومصداقية 
االحتياجات  سائر  إىل  للوصول  والسنة  الكتاب  طرق  انتهاج  إىل  الدينّية  النصوص 

الدينّية األخرى عند اإلنسان.

وبناًء عىل ما تقّدم، يمكن أن نعّد املناحي البحثية املتنّوعة التالية ضمن االجتاهات 
واملناهج الكفيلة بإثبات أصل موضوع حاجة اإلنسان إىل الدين: 

* املنهج العقل الفلسفي املبتني عىل رضورة ابتعاث األنبياء.

* املنهج الوظيفي التجريبّي؛ ال سّيام يف حقل علم النفس الدينّي وعلم االجتامع 
الدينّي بغية كشف النقاب عن التأثريات واخلدمات الفردية واالجتامعّية التي قّدمها 

الدين. 

* أسلوب استبيان آراء املتديننّي والرافضني للدين.

* منهج املعارف اإلنسانّية التجريبّية، ودراسة االحتياجات الفردية واالجتامعّية 
احلاجات  حصص  وحتديد  اإلنسان،  عند  واألخروية  والدنيوية  والروحية  واملادية 

الدينّية بعد فرز سائر االحتياجات العلمية والفلسفية وغريها.

* منهج التمّدد التارخيّي للدين، وكذلك قابلّية الدين للتحّقق واالختبار.

أّما حتديد مجيع االحتياجات الدينّية عند اإلنسان عىل نحو الدّقة فهو أمر مرتوك 
الكتاب والسنة، واإلفادة  يتيرّس من خالل مراجعة  أنه  الدينّية؛ أي  النصوص  ملنهج 

من هدهيام. 
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التـي يتحـىل هبا هـذا األسلوب )اجلـمع بني املناهج الدينيـّة  وال خيفـى أن امليزة 
بأحد  )االكتفاء  األساليب  من  غريه  عـن  هبا  ويتمّيز  الدينّية(  األطر  عـن  واخلارجـة 
املنهجني املذكورين( تكمن يف كشفه عن مجيع االحتياجات  الدينّية، بل ويف كونه مفيدًا 
جلميع رشائح املجتمع؛ بام فيهم غري املتديننّي وغري املؤمنني باملعتقدات الدينّية ونصوصها. 

ومن اجلدير باإلشارة هنا أّوالً أّن املنهج التجريبّي والعقّل ليس أنه نافع للتداول به 
مع الالدينّيني وحسب، بل هو مفيد أيضًا يف فهم الكتاب والسنة، وإظهار فاعليتهام، 
أن  وثانيًا:  أحيانًا،  تزاحم األحكام  املصلحة، ومواطن  إسهامه يف حتديد  عالوًة عىل 
توظيف النصوص الدينّية من القرآن الكريم واحلديث الرشيف مرتكز عىل االلتزام 
بالقواعد اللغوية العامة )مثل: قاعدة العاّم واخلاّص(، وقواعد اللغة العربية عىل نحو 
واحلديثية،  القرآنّية  القواعد  والنحوية(، وكذلك  الرصفية  القواعد  )مثل  اخلصوص 
وهي أكثر خصوصّية )مثل: قاعدة الناسخ واملنسوخ(، وهو مرهتن أيضًا باالجتناب 
عن إصدار أحكام مسبقة، والزّج القرسّي بالرؤى واملعتقدات الشخصّية لُتلوىل هبا 
معانيها،  عىل  وداّلة  ناطقة،  الدينّية  النصوص  ألّن  وذلك  الدينّية؛  النصوص  أعناق 

والواجب هنا هو كشف النقاب عنها]]].

6/9. رؤى املفكرين اإلسالمّيني يف القضية:

تنطوي قضية توّقعات اإلنسان من الدين عىل رؤى ومناهج فكرية متعددة يمكن 
تصنيفها وفقًا إلحدى االعتبارات إىل: توّقعات احلّد األدنى، وتوّقعات احلّد األقىص، 

والتوّقعات املعتدلة.

الدين عىل عالقة اإلنسان بربه،  اقتصار وظائف  أّما توّقعات احلّد األدنى فتقرر 
وأّما توّقعات احلّد األقىص فهي تزيد عىل ذلك مجيع االحتياجات الدنيوية واالخروية، 

يف  البحث  منهج  الخامس،  الفصل  األول،  القسم  املؤلف،  ]بالفارسية[،  الدين  من  اإلنسان  توقّعات  راجع:   -  ]1[

القضية، ص 135-87.
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هلُدى  وفقًا  ترى  فهي  املعتدلة  التوّقعات  وأّما  والكربى،  الصغرى  احلاجات  وشّتى 
الوحي ونصوصه وما يمليه العقل البرشّي أّن الدور املركزّي الذي جيب أن يضطلع 
به الدين هو هداية اإلنسان، وتأمني سعادته. وعليه، فال يقوم الدين بدور حيوّي عىل 
الصعيد األخروّي وحسب، بل ينشط أيضًا فيام يرتبط بازدهار الدنيا كمقّدمة حلياة 

أخروية مزدهرة أيضًا.

توّقعات  بحث  يف  أساسية  نظرّيات  ثالث  أمام  إمجاالً  فإننا  تقّدم  ما  عىل  وبناًء 
اإلنسان من الدين حسب رؤى املفكرين املسلمني، نفّصل فيها عىل النحو التايل:

1/6/9. التوّقعات املعتدلة من الدين:

بشؤون  االهتامم  حّد  عند  تقف  ال  الدينّية  النصوص  أّن  إىل  النظرّية  هذه  تذهب 
منها  أيضًا،  الدنيوية  االحتياجات  بعض  لتأمني  أيضًا  تسعى  بل  األخروية،  احلياة 
حاجات سياسية وحقوقية واقتصادّية وإدارية وثقافية وأخالقية وعبادية وغريها، مل 
يغفل الكتاب أو السنة عن االهتامم هبا. وبطبيعة احلال، فإّن حتقيق السعادة الدنيوية 
واألخروية رهني بالتزام الطبقة احلاكمة للمجتمع وسائر األفراد فيه عقائديًا وعمليًا.

العقل  توظيف  أّن  إىل  املعتدلة  التوّقعات  بنظرّية  الشهرية  الرؤية  هذه  وتذهب 
وهي  وازدهارها،  الدنيا  عامرة  يف  وفّعال  مؤّثر  القلبي  والشهود  والتاريخ  والتجربة 
نظرّية تستمّد أسسها من نظرّية اإلسالم الشامل اجلامع التي يؤمن هبا مجع غفري من 

الفالسفة واملتكلمني القدامى واملعارصين.

وصفاته  اهلل  وجود  إثبات  يف  البّت  خالل  من  املعتدلة  التوّقعات  نظرّية  وتتبلور 
الكاملية، ال سّيام علمه وقدرته وحكمته وعدله، ورضورة احلياة بعد املوت، والعلقة 
اإلهلي  الوحي  رضورة  إثبات  ثّم  العقّل،  املنهج  وفق  واآلخرة  الدنيا  بني  احلقيقية 
من خالل الوصول إىل رضورة كشف العلقة بني الفكر والعمل الدنيوي من جهة، 



الكالم اإلسالمي المعاصر 288

السبل  تعانيه  الذي  املطلق  العجز  جانب  إىل  أخرى  جهة  من  األخروية  والسعادة 
واألدوات االعتيادية التي يملكها اإلنسان يف مسرية الكشف هذه.

وممّا تثبته رضورة الوحي اإلهلّية أّن الدين جيب أن ينطلق من منطلق إهلّي ساموّي، 
كام يتحّتم أن يكون مصونًا ومعصومًا عن شّتى ألوان التحريف. وبالتايل: ال يمكن 
ُيتّم مهمته، وجيلب  أن  ف  أّي دين ساموّي حمرَّ أو  إهلّي،  ألّي دين غري ساموّي وغري 

اهلداية والسعادة لبني البرش.

2/6/9. توّقعات الحّد األقىص من الدين:

ُقّررت هذه النظرّية بتقريرات متنوعة نعرض جانبًا منها فيام يل:

التقرير األّول: أّن الدين يلّبي مجيع االحتياجات الدنيوية واألخروية، وجييب عىل 
يرّد عىل خمتلف  الدين ونصوصه  وأّن  كاّفًة.  العلمية  القضايا  العلمية، وحيّل  املسائل 
املسائل الدنيوية واألخروية صغريها وكبريها من دون أي حاجة تدعو للرجوع إىل 

العقل أو التجربة؛ وذلك فيام لو استعنا بالقرآن الكريم ظاهره وباطنه]]].

هذه الرؤية مردودة بالدليل العقل والنقّل؛ ألّن الكتاب والسنة حّددا مهمة الدين 
نحو  عىل  احتياجاته  جلميع  رافعًا  وليس  وسعادته،  اإلنسان  هلداية  املصدر  كونه  يف 

اإلطالق، كام أهنام شّددا عىل توظيف العقل والتجربة واالستفادة منهام.

مجيع  يلّبي  ونصوصه  الدين  أّن  إىل  فيذهب  النظرّية  هلذه  الثاين  التقرير  أّما 
الصعد  خمتلف  عىل  واألخروية  الدنيوية  املتطّلبات  وشّتى  األخروية،  االحتياجات 
الفردية واالجتامعّية، وطاملا أّن العقل يشّكل أحد مصادر الدين، فال ضري يف توظيفه 
عىل  العموميات.  يف  االجتهاد  إعامل  طريق  عن  اجلزئية  الدنيوية  االحتياجات  بسّد 
الطبيعيات  بشأن  الواردة  القرآنّية  اآليات  يف  التأمل  خالل  من  يمكن  املثال:  سبيل 

]1[ - راجع: إحياء علوم الدين، الغزايل، ج 1، ص 289؛ جواهر القرآن، الغزايل، الفصل الرابع، ص 18.
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)مثل: علوم الفلك ومعرفة اإلنسان والزراعة والعلوم البحرية والطب( وعرب اإلفادة 
من قواعد االجتهاد أن يصل املجتهد إىل استنباط القضايا اجلزئية يف العلوم الطبيعية. 
وهو أمر مشابه ملا صنعه حمققو علم أصول الفقه يف بحوثهم حول احلديث الرشيف 
عىل  كتبوا  بل  عديدة،  جزئية  قضايا  استنبطوا  حيث  بالشّك«؛  اليقني  تنقض  »ال 
أال وهي  والفقهية؛  القواعد األصولية  أهّم  إحدى  تناولت  كثرية،  أساسه مصنّفات 

االستصحاب]]].

هذه الرؤية يمكن استعراضها والتعامل معها عىل أهنا إحدى املّدعيات والفرضّيات 
بني  واملقارنة  اهلنّي،  باألمر  ليس  والنقّل  العقّل  بالدليل  إثباهتا  لكّن  الصدد،  هذا  يف 
اآليات القرآنّية الواردة يف موضوعات العلوم الطبيعية واحلديث الرشيف الوارد يف 

شأن االستصحاب ال يعدو كونه استدالالً متثيليًا، ال يقوى عىل إثبات ذلك املّدعى.

بعض  إىل  فيعود  الدين  من  األقىص  احلّد  توّقعات  لنظرّية  الثالث  التقرير  أّما 
املفّكرين املسلمني الذين اخّتذوا منحى أيدولوجيًا متطّرفًا يميل إىل النزعة الدنيوية؛ 
حيث ذهبوا إىل أّن الدين ليس مطالبًا بالعمل عىل حتقيق العدالة االجتامعّية وحسب، 
األوضاع  وحتسني  املادية،  الرفاهية  متطّلبات  سّد  يف  ودوره  واجبه  عن  حتّدثوا  بل 

املعيشية، وازدهار احلياة الدنيوية، واستثامر الطاقات الطبيعية. 

املسلمني  االجتامعّيني  واملصلحني  احلداثويني  بعض  الرؤية  هلذه  سّوق  وقد 
بازركان؛  واملهندس  رشيعتي،  الدكتور  رأسهم  وعىل  املنرصم  القرن  يف  املعارصين 
واستثامر  للتنمية  بدعوته  يكتِف  مل  اإلسالم  أّن  إىل  الشخصّيات  هذه  ذهبت  فقد 
التنمية  يستهدف  معّينًا  وختطيطًا  أيدولوجيًا  أنموذجًا  قّدم  بل  والطبيعة،  العقل 
واإلعامر يف الدين؛ بام يشمل القوانني العلمية أيضًا، مثل: قانون الديناميكا احلرارية 

)الثرموديناميك(.

]1[ - الحظ: الرشيعة يف مرآة املعرفة، الجوادي اآلميّل.
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لقد تبنّى أنصار حركة التنوير املعارص هذه الرؤية من أجل بّث الروح واحليوية يف 
الدين اإلسالمّي، وضامن حضوره  العلمّي واالجتامعّي، لكّن مّدعياهتم املذكورة بدل 
أن ترّكز عىل عنارص التربير والتدليل التي تدعمها وتعّزز موقفها، مالت إىل االنخراط 
يف دّوامة الفرضّيات املّتخذة كأصول موضوعة، معتمدًة عىل األحكام املسبقة، والتفسري 
السوسيولوجية  توّجهاته  خُيفي  ال  الذي  التنوير  حركة  نصري  أّن  يعني  وهذا  بالرأي. 
أو اهلندسية، ال يرتّدد أبدًا يف استدعاء الرؤى والنظرّيات التي عرفها يف تلك العلوم 
االجتامعّية أو اهلندسية ليطّبقها عىل آيات القرآن الكريم بال انتظام أو تقّيد بالضوابط 
التي يمليها املنهج التفسريّي، ليقّرر ختامًا إسناد اجتهادات علامء تلك العلوم إىل الدين! 
ولعّل أخطر التداعيات املرتتبة عىل هذه الرؤية هو فقدان الثقة بآيات القرآن الكريم عند 
طروء أّي تطّورات وتقّلبات علمية تؤّدي إىل ظهور فرضّيات ونظرّيات جديدة. ناهيك 

عن اخللل املنهجّي الذي تعانيه هذه االنطباعات الدنيوية من الدين.

3/6/9. توّقعات الحّد األدىن من الدين:

العبادية،  القضايا  حدود  يف  منه  والتوّقعات  الدين  دائرة  حرص  إىل  البعض  ذهب 
وتنظيم العالقات بني اإلنسان ورّبه، واالنشغال باآلخرة وشؤوهنا، رافضني يف رؤيتهم 
هذه ما ذهب إليه أصحاب االجتاه األيدولوجي الدنيوّي. وهذا ما نلحظه عند املهندس 
بازركان يف فرتة ما بعد الثورة اإلسالمّية يف إيران، واألحداث التي أفرزهتا التجاذبات 
بني القوميني واإلسالمّيني. ويف معرض إثباته ملا ذهب إليه حاول بازركانـ  كام صنع يف 

منحاه السابقـ  أن يتشّبث ببعض اآليات القرآنّية، والشواهد التارخيية]]].

وهذا الرأي أيضًا يفتقر للمنهجية، وال يعتمد عىل املبادئ أو املناهج اهلرمنيوطيقية 
والتداعيات  املسبقة  واألحكام  الشخصية  بالقراءات  تأّثره  أّن  كام  )التفسريية(، 
االجتامعّية لتلك احلقبة التارخيية واضحة للعيان. وهلذا، جتده يتبنّى هذه الرؤية بعيدًا 

]1[ - راجع: الله واآلخرة غاية ابتعاث األنبياء، مصدر سابق.
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عن االلتفات إىل سيادة املنهج النبوّي والعلوّي، وما دّلت عليه اآليات واألحاديث 
يف شؤون املعامالت والعالقات االجتامعّية. 

ومن اجلدير بالذكر هنا أّن بعض الُكّتاب اآلخرين حاولوا أيضًا أن يربهنوا عىل 
والدينّية،  الرشعية  النصوص  عن  بعيدة  ومناهج  ألصول  باستدعائهم  املّدعى  هذا 
احلّد  »دين  ب  ملا  ومنطلقًا  أساسًا  اإلسالم  يف  والَعَرضّيات  الذاتيات  نظرّية  مّتخذين 
العناية باآلخرة  النظرّية فإّن ذايّت اإلسالم وهدفه األسايّس هو  األدنى«. ووفقًا هلذه 
التوصيات  أوامر وتعاليم أخرى مثل:  الكتاب والسنة من  أّما ما ورد يف  وإعامرها، 
الصحية والنفسية، وما يرتبط بالقضايا االقتصادّية والسياسية والثقافية فهي عرضّيات 

هذا الدين، وال ُتعّد جزءًا من هدفه األسايّس]]]. 

وهذا املنحى الفكرّي أيضًا يعاين من االضطراب والالانسجام حسبام تنّص األدّلة 
العقلية والنقلية؛ فعىل الرغم من أّن الغاية القصوى التي يتوّخاها اإلسالم والغرض 
ع هو الكامل والسعادة لإلنسان، لكّن تعاليم الدنيا وأوامره  املركزّي الذي هيتّم به املرشِّ
عىل صعيد الشؤون الفردية واالجتامعّية مقّدمة أساسية ال حميص عنها يف سبيل بلوغ 
مات  هذا اهلدف. وبناًء عىل ذلك، إذا أذعنّا بكون بعض هذه التعاليم اإلسالمّية مقدِّ
من  الطائفة  هذه  طريقّية  ألّن  األدنى«؛  احلد  »دين  إىل  املصري  يمكن  فال  دات،  وممهِّ
وهو  موضوعّيته،  له  أمر  وغايته  ع  املرشِّ أهداف  لنيل  وسيلة  وكوهنا  اإلهلّية  األوامر 

يتحىّل بالرضورة أيضًا.

التنويرّيني  إليه بعض  تقّدم من أبحاث، يّتضح بطالن ما ذهب  وتأسيسًا عىل ما 
الدينّيني مثل إقبال الالهوري وحمّمد مبارك؛ حيث مالوا إىل نفي أّي لون من ألوان 
التخطيط أو التنظري لربنامج يتناول احلياة الدنيوية يف اإلسالم. لقد ذهبت هذه الفئة 
من الُكّتاب واملفّكرين إىل أّن اإلسالم قد حّث الناس وشّجعهم عىل استثامر الطاقات 

]1[ - انظر: بسط التجربة النبويّة، عبدالكريم رسوش.
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والثروات الطبيعية، وشّدد أيضًا عىل دفع عجلة التنمية يف الدينا بام ينسجم مع العقل، 
لكنّه مل يقّدم توصيات خاّصة وأساليب معّينة يف هذا الصدد.

ال شّك يف أّن بطالن هذه الرؤية يّتضح بمجّرد الرجوع إىل آيات القرآن الكريم 
الشأن  يعّم  بام  املتنّوعة؛  االجتامعّية  األحكام  وتصّفح  الرشيفة  السنّة  وأحاديث 

االقتصادّي السيايس والرتبوي وهلم جّرًا.

العقل  توظيف  عىل  تؤّكد  أهنا  ليس  اإلسالم  يف  الدينّية  النصوص  فإن  وعليه 
والتجربة وحسب، بل عمدت إىل تبيني سلسلة من األحكام االجتامعّية والدنيوية، 

ومل تسمح بتعطيل العقل والتجربة.

7/9. رؤى املفكرين الغربيني يف القضية:

تارخيية  الغريّب بثالث حقب  الفضاء  الدين يف  توّقعات اإلنسان من  مّرت قضّية 
النهضة والعرص اجلديد،  الوسطى، ومرورًا بعرص  القرون  قبل  ما  ابتداًء من مرحلة 

ووصوالً إىل وقتنا الراهن.

مل تكن هذه القضية مطروحة بشّدة يف مرحلة ما قبل القرون الوسطى )يف اليونان 
توّقعات  املسيحيون  أبدى  فقد  الوسطى  القرون  يف  أّما  القديمة(،  الروم  أو  القديم 
مجيع  عىل  واستحواذه  الدين  سيطرة  متقّبلني  املسيحي،  الدين  من  النطاق  واسعة 
والالهوت،  الفلسفة  توليف  إىل  عمدوا  لقد  واالجتامعّية.  الفردية  احلياة  مفاصل 
وحاولوا املواءمة بني العقل والوحي، وخلصوا إىل ادعاء نطاٍق رحب للدين، حّتى 
والفلسفة.  العقل  سلطة  عن  بعيدًا  املقدس،  لكتاهبم  أقصائّية«  »حّد  رؤية  إىل  ذهبوا 

يقول الفيلسوف الفرنيّس جيلسون )1979م( يف هذا الصدد: 

العلوم  مجيع  عن  بدالً  بالوحي  املسيحيني  الالهوتيني  من  طائفة  استعاضت  لقد 
واملعارف البرشية؛ بام فيها العلوم التجريبّية واألخالقية وامليتافيزيقية، معتقدين بأّن 
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للفالح.  ما هو رضوري  كّل  املقّدس  الكتاب  لنا يف  إلينا، وقد سّجل  قد حتّدث  اهلل 
وهلذا، يتحّتم تعّلم الرشيعة وحسب، وال حاجة لغريها؛ بام فيها الفلسفة ]]].

أّما عرص النهضة والعرص اجلديد فهو احلقبة التارخيية التي شهدت تقّلبات علمية 
أرباب  أّدت سلوكيات  . وقد  َوَجلَّ َعزَّ  ورؤى جديدة حيال اإلنسان والطبيعة واهلل 
الكنيسة والتعارضات والتضاربات التي طفت عىل السطح بني العلوم اجلديدة التي 
برّش هبا أمثال غاليليو )1642م( ونيوتن )1727م( وداروين )1882م( ومن لّف 
لّفهم من جهة، والتعاليم الكنيسية يف موضوعات »التثليث« و»اخلطيئة األصلّية«]]] 
من جهة أخرى أّدى مجيع ذلك إىل هبوط مستوى التوّقعات من الدين املسيحي من 

حّده األقىص إىل مستويات متدّنية آلت به إىل توّقعات احلّد األدنى.

لقد ذهب لوثر]]] )1546م( يف قراءته للكتاب املقّدس إىل توّقع التغيري يف اإلنسان؛ 
املنادية  الصيحات  املعلومات. وقد شّددت عىل هذه  وليس احلصول عىل حفنة من 
اجلزئّي]]]،  بالعقل  الفلسفّي  الكّلّ  العقل  استبدال  إىل  دعت  مطالبات  األدنى  باحلّد 
يف  ورياضياتية  كمية  عالقات  إىل  الغائية  والتفسريات  الكيفية  العالقات  واستبدال 

العلوم. 

املثال: عندما واجه غاليليو تعارضًا واضحًا بني مركزية األرض يف  وعىل سبيل 
املسيحية مع األرض التي توّصل العلم إىل أهنا تدور، مىض يف إطالق حكمه بالفصل 

]1[ - العقل والوحي يف القرون الوسطى، إتيان جيلسون، ص 2 و 5 ]النسخة املرتجمة إىل الفارسية[. 

]2[ - الخطيئة األصلية Original sin عقيدة مسيحيّة تشري إىل وضع اإلنسان اآلثم الناتج من سقوط آدم. ويتّصف 

هذا الوضع بأشكال عديدة، ما يرتاوح من القصور البسيط أو النزعة تجاه الخطيئة بدون الذنب الجامعي )ما يدعى 

الطبيعة الخاطئة( إىل شدة الفساد التاّم من خالل الذنب الجامعي. ]م[ 

وقّسيس،  أملاين،  راهب  هو  الربوتستانتّي،  املذهب  مؤّسس   :)1546-Martin Luther )1483 لوثر  مارتن   -  ]3[

وأستاذ لالهوت، وُمطلق عرص اإلصالح يف أوروبا،]1[ بعد اعرتاضه عىل صكوك الغفران. نرش يف عام 1517 رسالته 

الشهرية املؤلفة من خمس وتسعني نقطة تتعلق أغلبها بالهوت التحرير وسلطة البابا يف الحل من »العقاب الزمني 

للخطيئة«؛ رفضه الرتاجع عن نقاطه الخمس والتسعني بناًء عىل طلب البابا ليون العارش. ]م[

]4[-  يُطلق عليها أيضاً: العقل األدايّت  Instrumental Reason . ]م[
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بني العلم والدين، وآمن بأّن النصوص الدينّية ال تتحّدث عن احلقائق العلمية، بل 
تنطق باملعارف الروحية التي يتوّقف عليها فالح اإلنسان.

وال خيفى أّن تدّين غاليليو دفعه إىل القول بأّن العقل والطبيعة عىل حّد سواء يقفان 
إىل جانب النّص املقّدس يف الداللة عىل اهلل واهلداية إليه. 

وعىل صعيد مّتصل، فقد أفىض التفسري امليكانيكي الذي أدىل به نيوتن يف النصف 
التفاضل  حساب  مثل:  ـ  النظريات  بعض  وكذلك  عرش،  السابع  القرن  من  الثاين 
ماكنة  إىل  العامل  حتويل  إىل  ذلك  مجيع  أفىض  ـ  الثالثة]]]  نيوتن  وقوانني  والتكامل]]]  
معّقدة، وانتهى به املطاف إىل تقزيم الدور اإلهلي يف الطبيعة، ليتحّول اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل 
فقط  للساعة  صناعته  عىل  دوره  يقترص  الذي  الساعة  صانع  )أي:  ساعة  صانع  إىل 
دون تدّخله يف أّي إدارة مستقبلّية لشؤوهنا(، مهّمته احلرصّية هي إعامر عامل الطبيعة 
فقط؛ وليس ممارسة الدور الربويّب فيها. وعىل الرغم من ذلك مل ُينكر دوره وفاعلّيته 
الَفَجوات«]]]،  »إله  بصفته  العلمية  املجهوالت  خّط  عىل  دخوله  ويف  العامل  خلق  يف 
إله  أبطل  قّدمه البالتس  الذي  الكواكب  مليكانيكية حركة  الرياضيايت  التحليل  لكّن 
الَفَجوات، وتدّخله يف دائرة املجهوالت أيضًا، مما أّدى إىل تقّلص مستوى التوّقعات 
التوّقعات  بقاء حّدة هذه  ناهيك عن  الغربيني. هذا،  املفكرين  الدين عند بعض  من 

والتكامل  واالشتقاق  النهايات  يدرس  الرياضيات  فروع  من  فرع   Calculus والتكامل  التفاضل  حساب   -  ]1[

واملتسلسالت الالنهائية، وهو علم يستخدم لدراسة التغري يف الدوال وتحليلها. ويدخل علم التفاضل والتكامل يف 

العديد من التطبيقات يف الهندسة والعلوم املختلفة حيث كثرياً ما يحتاج لدراسة سلوك الدالة والتغري فيها وحل 

املشاكل التي يعجز علم الجرب عن حلها بسهولة. ]م[ 

]2[ - قوانني نيوتن للحركة  Newton's laws of motion ثالثة قوانني فيزيائية تأسس امليكانيكا الكالسيكية، وتربط 

هذه القوانني القوى املؤثرة عىل الجسم بحركته. أول من جمعها هو إسحاق نيوتن، وقد استخدم هذه القوانني يف 

تفسري العديد من األنظمة والظواهر الفيزيائية. ]م[ 

األبحاث  الثغرات God of the gaps مصطلح يشري يف  أو  الفراغات  إله  أو:  الَفَجوات(  الَفَجوات )سّد  إله   -  ]3[

أّن كل ما ميكن تفسريه بعلم اإلنسان ليس من اختصاص اإلله، وهو يعني أن  الدارسة لإللهيات إىل نظريّة ترى 

دور اإلله يتحدد يف الفجوات التي يجدها اإلنسان يف التفسريات العلمية للطبيعة. وتتضمن هذه الفكرة دمجاً بني 

التفسريات الدينيّة مع التفسريات العلمية. ]م[ 
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إليه  ذهب  كام  الرومنطيقية،  والنهضة  التنوير  أنصار  بعض  عند  مستوياهتا  أدنى  يف 
ذهب  وكام  أخالقية،  نطاقات  يف  الدين  دور  اختزل  الذي  )1804م(  كانط  األملايّن 
الشعور   بأنه  للدين  وتعريفه  الدينّية،  التجربة  نظرّية  يف  )1834م(  شاليرماخر  إليه 

باالعتامد عىل موجود مطلق.

هذا، وقد انطوت نظرّية »تبّدل األنواع«  أو »تطّور األنواع« التي أطلقها داروين 
الطبيعّي«  و»االصطفاء  البقاء«،  أجل  من  »الرصاع  مثل:  املرتبطة  املبادئ  وبعض 
مع  والتعارض  اخللق،  حكمة  مع  التعارض  منها:  واضحة؛  كالمّية  تأثريات  عىل 
الدنيئة،  باألخالق  التكاملية  االخالق  عالقة  حول  ومطارحات  اإلنسان،  أرشفّية 
وعدم االنسجام مع مضمون الكتاب املقدس عند املسيحية، وهي أمور سامهت يف 
اضمحالل بريق الدين املسيحي، وأكسبت حركات اإلحلاد والفلسفات املادية زمخًا 
ودفعًا معنويًا إىل األمام، وهو ما أّدى أيضًا إىل إنكار شّتى ألوان التوّقعات من الدين.

الواقع  بني  والفصل  )1776م(،  هيوم  شكوكّية  أن  املقام  هذا  يف  ننسى  وال 
املوضوعي واإلدراكات الذهنية عند كانط )1804م(  يف القرن الثامن عرش، وكذلك 
التاسع عرش، وأيضًا ما  القرن  النفيس عند فرويد]]] )1939م( يف  النسبّية والتحليل 
القرن  يف  اللغوّي  التحليل  وفالسفة  املتطّرفون،  والتجريبّيون  الوضعيون  إليه  ذهب 
املعاين  من  الدينّية  القضايا  فراغ  يف  مزاعمهم  بخصوص  والعرشين  عرش  التاسع 

وختّرصاهتم يف فقداهنا ألّي مدلول مّهدت إىل ظهور توّقعات سلبّية من الدين.

مواقف  من  هلم  تقّدم  ما  كّل  مع  الغربيني  املفّكرين  بأّن  هنا  التنويه  يفوتنا  وال 
النفسايّن  واألثر  الدور  يتجاهلوا  مل  الوظائفّي،  ومنهجهم  مسلكهم  وبسبب  وآراء، 
دوركايم  الفرنيس  االجتامع  عامل  جتد  وهلذا،  الدين.  به  يتحىّل  الذي  واالجتامعّي 

]1[ - سيغموند شلومو فرويد  Sigmund Schlomo Freud )1856-1939م(: طبيب أعصاب منساوّي من أصل 

يهودّي. يعّد مؤّسس مدرسة التحليل النفيّس. اشتهر بنظريات العقل الباطن )الالواعي(، وآلية الدفاع عن القمع 

وخلق املامرسة الرسيرية يف التحليل النفيس لعالج األمراض النفسية عن طريق الحوار بني املريض واملحلل النفيس. 

اشتهر عنه إعادة تحديد الرغبة الجنسية والطاقة التحفيزية األولية للحياة البرشية. ]م[ 
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يذهب  كام  الدين،  إىل  اإلنسان  عند  املجتمع«  بأفراد  »الوفاء  حالة  يعزو  )1917م( 
األملايّن فونت]]] )1920م( إىل إسناد أخالقية اإليثار إىل الدين أيضًا، عالوًة عىل ما 
لعبته  الذي  املؤّثر  الدور  فيرب )1920م( من  األملايّن ماكس  إليه عامل االجتامع  ذهب 
يف  الربوتستانتّي(  املذهب  عليها  نّص  التي  األخالق  )أي:  الربوتستانتية  األخالق 
إجياد تنمية واسعة للرأساملية احلديثة. وعىل الرغم من مجيع اإلجحافات التي ارتكبها 

فرويد بحّق الدين فهو يقول:

إّنني أرى رضورة الرتبية الدينّية بصفتها أساسًا للنظام يف احلياة االجتامعّية عند 
مؤمن  وأّنني  املبادئ،  هبذه  مؤمن  بأيّن  تظنّوا  أن  عليكم  ليس  وبالطبع،  اإلنسان. 
بالدين، لكنّني من  املؤمنني  أو تعّصب كام يوجد عند  إيامن  أّي  يّف  بالدين. ال؛ ليس 

أجل ما أجده يف مصالح ومقتضيات أرى صّحتها، وأعمل هبا]]].

ويقول العامل النفساين يونغ )1961م( وهو من زمالء فرويد وناقديه: 

أمهية  هلا  الدينّية  والطقوس  املعتقدات  أّن  كامل  بشكل  اقتنعت  السبب  وهلذا 
خارقة للعادة؛ ولو عىل مستوى املنهج يف الصّحة النفسية. فإذا كان هناك مريض له 
وضع مثل هذا؛ أي أنه شخص كاثوليكي عامل بالتكاليف الدينّية، فإّنني لن أتردد 
نفسه من  ليقي  بالذنب، واألفخارستيا]]]؛  االعرتاف  بمامرسة طقوس  أوصيه  أن  يف 

االصطدام بتجربة مبارشة ال يطيقها ]]].

]1[ - فيلهلم فونت Wilhelm Wundt )1832-1920م(: عامل نفس أملايّن، ُعّد مؤّسَس علم النفس التجريبّي. أصدر 

مجلّة دورية ينرش فيها بحوثه وتالميذه أطلق عليها اسم »الدراسات الفلسفية«؛ فقد كان يعّد نفسه فيلسوفاً، وله 

يف الفلسفة واملنطق واألخالق عدة مصّنفات. ]م[ 

]2[ - مستقبل وهم، فرويد، ص 468 ]النسخة املرتجمة إىل الفارسية[.

]3[ - األفخارستيا ـ أو: رس التناول أو القربان املقدس  Eucharist ـ : هو أحد األرسار السبعة املقدسة يف الكنيستني 

تذكر  الذي  بالعشاء  تذكري  وهو  الربوتستانتية.  الكنيسة  يف  املقدسني  الرسين  أحد  أو  واألرثوذكسية  الكاثوليكية 

الكنيسة أّن املسيح 7 تناوله بصحبة تالميذه عشيّة آالمه. ويُحتفل بها يف جامعة املؤمنني ألنها التعبري املريئ للكنيسة. 

االحتفال يكون بصيغة تناول قطعة صغرية ورقيقة من الخبز )تعرف بالـربشان( التي متثل جسد يسوع وأحياناً تذوق 

أو غمس قطعة الخبز يف القليل من الخمر الذي ميثل دم املسيح. ]م[ 

]4[ - الدين وعلم النفس، كارل يونغ، ص 85 ]النسخة املرتجمة إىل الفارسية[.
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الفالسفة  من  غفري  ومجع  )1980م(  فروم  إريك  سار  النهج  هذا  خطى  وعىل 
)مثل:  اللغوي  التحليل  فالسفة  وبعض  الوجودي،  للمذهب  املنتمني  والالهوتيني 
لكنّهم مجيعًا متّسكوا بموقفهم  الدين،  بتوّقعات وظائفية من  فاعرتفوا  فيتغنشتاين(، 

الذاهب إىل نظرّية توّقعات احلّد األدنى من الدين.

8/9. نظريّة التوقعات املعتدلة من الدين:

إثباهتا  يمكن  نظرّية  هي  الدين  من  املعتدلة  التوقعات  نظرّية  أّن  سابقًا  أسلفنا 
النظرّية  وهي  سواء،  حّد  عىل  الدينّية  األطر  عن  اخلارجة  واملناهج  الدينّية  باملناهج 
االهتامم  يف  تنحرص  ال  األنبياء  رسالة  فإن  النظرّية  هذه  عىل  وبناًء  عندنا.  املختارة 
ذلك  عىل  عالوًة  تتناول  بل  وربه،  اإلنسان  بني  العالقة  بيان  يف  أو  اآلخرة،  بشؤون 
قضايا وجوانب إنسانّية أخرى بنحو مبارش أو غري مبارش. ومع أّن اإلسالم يرفض 
العلامنية، بيد أنه ال ينكر العلوم التجريبّية أو اإلنسانّية أو الطبيعية أو العقلية، ونظرّية 

التوقعات املعتدلة ال تتجاهل دور الدين يف العلوم املشار إليها. 

أّما مراحل إثبات هذه النظرّية فتبدأ من إثبات أصل احلاجة إىل الدين باستخدام 
مناهج خارجة عن األطر الدينّية؛ إذ يمكن مثاًل من خالل توظيف املنهج التجريبّي 
بالوحدة، أو ختفيف  الشعور  نداء  تلبية  الدين وآثاره؛ مثل:  إثبات عدد من وظائف 
حّدة اخلوف من املوت أو اآلالم واملتاعب، أو منحه معنًى جديدًا حلياة اإلنسان، أو 
من  الوقاية  أو  املجتمع،  أفراد  عىل  السيطرة  أو  واختالفاهتم،  الناس  ملنازعات  حّله 
األزمات النفسية، أو تقديم املصالح العليا لآلخرين عىل املصالح الشخصية، أو دوره 

يف التالحم االجتامعّي، وأثره يف دعم األخالق، وهلّم جّرًا]]].

أو من خالل املنهج العقل تقوم بإثبات رضورة احلياة االجتامعّية، واملشاركة يف 
العمل، وتوزيع األدوار بني الناس، ورضورة وجود قانون شامل ومقنَّن عادل إهلّي، 

]1[ - لالستزادة راجع: الكالم الجديد، للمؤلف، بحث وظائف الدين وأدواره.
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ومن َثّم ُيستنبط لزوم وجود قوانني إهلّية، وانبعاث أنبياء إهليني يأخذون عىل عواتقهم 
مهّمة تطبيق القانون اإلهلي عىل األرض]]].

وبعد إثبات حاجة اإلنسان إىل القوانني اإلهلّية، ودور الدين وأثره، يصل الدور إىل 
حتديد املصداق للدين احلقيقي؛ أي: وضع اليد عىل دين واحد من بني جمموعة األديان 
املتنوعة، يكون باستطاعته تقديم القوانني اإلهلّية، وتوفري الفوائد واآلثار املرتتبة عىل 
الدين. ومن الواضح أّن الدين إذا مل يستند إىل اهلل َجلَّ َوَعال كام يف األديان الوضعّية 
البرشّية، أو األديان املحّرفة فلن يتسنّى له توفري السعادة احلقيقّية أو القوانني اإلهلّية؛ 
بالوحدة؛  الشعور  نداء  كتلبية  وآثاره  الدين  فوائد  من  جزء  تأمني  استطاع  لو  حّتى 

وذلك ألّنه يفتقد استناده إىل اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل.

الدين احلقيقي جيب أن ُتستلهم من اإلعجاز، كام جيب أن  ومن هنا، فإّن حّقانّية 
نضمن حّقانّية اإلسالم وأرجحّيته عىل سائر األديان األخرى واستناده إىل اهلل َعزَّ َوَجلَّ 
من نافذة اإلعجاز أيضًا، ومن َثّم نتحّول للمنهج النصويّص الدينّي ـ أي: إىل الكتاب 
والسنّة ـ الستكشاف باقي توّقعات اإلنسان من الدين. واألمر مشابه حلالة اإلنسان 
املريض الذي يشعر بدايًة باألمل، فُيدرك احلاجة إىل الطبيب، ثّم خيتار طبيبًا حاذقًا يسّهل 

عليه تشخيص املرض، فرياجعه ويتغّلب بمساعدته عىل املرض الذي ابتل به.

إّن هذا املنهج املشار إليه هنا والنتائج التي توّصل إليها ليس أهنا ُتثبت التوقعات 
اإلنسان  اضطرار  أيضًا  ُتثبت  بل  وحسب،  والساموي  احلقيقي  الدين  من  املعتدلة 

وحاجته املاّسة إىل الدين اإلهلّي. 

وبعبارة أخرى: يمكن لإلنسان الوقوف عىل مدى حاجته إىل الدين عىل صعيد 
فراغ  يملء  معنى  إىل  والسكينة  بالوحدة،  الشعور  نداء  تلبية  )مثل:  الفردّي  األمن 

]1[ - راجع: اإللهيات من الشفاء، ابن سينا، املقالة العارشة، الفصل: 2، و3؛ اإلشارات والتنبيهات، ابن سينا، ج3، 

النمط التاسع، ص 373-371.
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احلياة، وحلول للرشور واملتاعب(، وكذا حاجته إىل الدين عىل صعيد األمن االجتامعّي 
)كام يف حاالت استتباب النظام واألخالق واحلقوق االجتامعّية( من خالل سلوك املنهج 
التجريبّي السيكولوجي أو السوسيولوجي، ومن َثّم يتسنّى له توظيف املنهج العقل إلثبات 
استكشاف  يمكن  هناك،  ومن  األخروّي.  األمن  صعيد  عىل  الدين  إىل  اإلنسان  حاجة 
إىل  الوصول  خالل  من  واالجتامعّي  الفردي  األمن  جماالت  يف  جزئية  األكثر  احلاجات 
الدين احلقيقي الثابت عن طريق املصادر اإلهلّية كالقرآن والسنة. وهذه املراحل ال توصلنا 

إىل احلاجة للدين وحسب، بل وتثبت لنا اضطرار اإلنسان وحاجته املاّسة إليه. 

ويف املحّصلة نقول: جتري عمليات املراحل املذكورة آنفًا حسب الرتتيب التايل: 
توظيف  بواسطة  واالجتامعّي  الفردي  األمن  صعيد  عىل  الدين  إىل  احلاجة  اكتشاف 
  احلاجة إىل الدين عىل صعيد األمن األخروّي باملنهج العقل  املنهج التجريبّي
القرآن والسنة   الرجوع إىل  الدين احلقيقي من خالل اإلعجاز  اكتشاف مصداق 

الكتشاف حاجات كثرية أخرى يعجز اإلنسان عن معرفتها من تلقاء نفسه.

وبيان ذلك أّن الربهان العقل يثبت لنا وجود اهلل وصفاته الكاملية؛ ومنها: حكمته 
التي  الرضورة  لتوجب  اإلهلّية  والغائية  اإلنسان  خلق  فلسفة  تأيت  ثّم  َوَتَعاىٰل،  َتَباَرَك 
العقل  أّن  وطاملا  َوَعال.  َجلَّ  اهلل  من  والكامل  اهلداية  عىل  اإلنسان  حصول  تستدعي 
ترابط  عن  كامل  بشكل  اللثام  متيط  أن  بمفردها  هلا  يمكن  ال  البرشّية  والتجربة 
البرشّي عرب حتليله للحكمة اإلهلّية  العقل  بالكامل اإلنسايّن، يتوّصل  البرشّي  الفعل 
بالدين.  نسّميه  ما  والكامل؛ وهو  اهلداية  يؤّمن  آخر  نزول مصدر معريّف  إىل رضورة 
تقرتفه  ملا  امللكويّت  املآل  بيان  عاتقه  عىل  يأخذ  دين  إرسال  تقتيض  اإلهلّية  واحلكمة 

جوارح اإلنسان وجوانحه.

من  املنطقية  اإلنسان  توّقعات  اإلمجال  نحو  عىل  البرشي  العقل  أثبت  هنا،  وإىل 
الدين، أو االضطرار له واحلاجة املاّسة إليه، أو قل: رضورة كشف الُعلقة واالرتباط 
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بني امللك وامللكوت. أّما إظهار مصداق الدين احلقيقي فأمره مرتوك ملا ُتثبته املعجزة 
التي يأيت هبا األنبياء. وأّما قضايا الدين احلقيقي فتتناول بنحو جزئي وتفصيل احلقائق 

الكفيلة هبداية اإلنسان عىل صعيد الرؤى واملنهج والسلوكيات.

التوقعات  إلثبات  مؤّهل  الدينّي  والنقل  العقل  منهج  أّن  نستنتج  كّله  هذا  ومن 
املعتدلة من الدين بال إنكار أّي دور أو أثر آخر للعقل أو التجربة.

9/9. توقعات الحّد األقىص والنصوص الدينّية:

متّسك بعض املحّققني واملفرّسين إلثبات توّقعات احلّد األقىص بطائفة من اآليات 
القرآنّية الكريمة؛ ومنها قوله تعاىل:

ى لِْلُمْسلِِمنَي﴾]]]. ًة َوُبْشَ ٍء َوُهًدى َوَرْحَ ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب تِْبَياًنا لُِّكلِّ َشْ ﴿َوَنزَّ

وهذه اآلية حسب ما ذهب إليه أنصار توقعات احلد األقىص تدل عىل أن الكتاب 
هنا هو »القرآن الكريم«، وهو بالتايل مبنيِّ جلميع احلقائق دون استثناء. يقول العالمة 

الطباطبائّي )1402ه( حول هذه اآلية املباركة ما نّصه:

إذ كان كتاب هداية لعامة الناس ـ وذلك شأنه ـ كان الظاهر أّن املراد بكل يشء 
احلقيقية  املعارف  من  اهتدائهم  يف  الناس  إليه  حيتاج  مما  اهلداية  أمر  إىل  يرجع  ما  كل 
املتعلقة باملبدإ واملعاد واألخالق الفاضلة والرشائع اإلهلّية والقصص واملواعظ فهو 
تبيان لذلك كله. ومن صفته اخلاصة أي املتعّلقة باملسلمني الذين يسّلمون للحق أنه 
هدى هيتدون به إىل مستقيم الرصاط ورمحة هلم من اهلل سبحانه حيوزون بالعمل بام فيه 
خري الدنيا واآلخرة وينالون به ثواب اهلل ورضوانه، وبرشى هلم يبرشهم بمغفرة من 
اهلل ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم. هذا ما ذكروه وهو مبني عىل ما هو ظاهر 
التبيان من البيان املعهود من الكالم وهو إظهار املقاصد من طريق الداللة اللفظية فإنا 

]1[ - سورة النحل: 89. 
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ال هنتدي من داللة لفظ القرآن الكريم إال عىل كليات ما تقدم، لكن يف الروايات ما 
يدل عىل أن القرآن فيه علم ما كان وما يكون وما هو كائن إىل يوم القيامة، ولو صّحت 
الروايات لكان من الالزم أن يكون املراد بالتبيان األعم مما يكون من طريق الداللة 
اللفظية فلعل هناك إشارات من غري طريق الداللة اللفظية تكشف عن أرسار وخبايا 
ال سبيل للفهم املتعارف إليها. والظاهر عىل ما يستفاد من سياق هذه اآليات املسوقة 
لالحتجاج عىل األصول الثالثة: التوحيد والنبوة واملعاد، والكالم فيها ينعطف مرة 
ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب..﴾ ليس باستئناف، بل حال عن  بعد أخرى عليها أن قوله: ﴿َوَنزَّ
بني  اخلالف  عىل  ـ  تقديرها  بدون  أو  »قد«،  بتقدير  بَِك﴾  ﴿ِجْئنَا  يف  اخلطاب  ضمري 
عىل  شهيدًا  بك  وجئنا  واملعنى:  املايض.  بالفعل  املصدرة  احلالية  اجلملة  يف  النحاة 
هؤالء، واحلال أّنا نّزلنا عليك من قبل يف الدنيا الكتاب وهو بيان لكّل يشء من أمر 
عىل  القيامة  يوم  فيشهد  أعامهلم،  شهادة  فيتحمل  الباطل،  من  احلّق  به  يعلم  اهلداية، 
الظاملني بام ظلموا، وعىل املسلمني بام أسلموا؛ ألّن الكتاب كان هدى ورمحة وبرشى 

هلم، وكنت أنت بذلك هاديًا ورمحة ومبرّشًا هلم]]].

ويقول الفخر الرازّي )606ه( يف تفسريه هلذه اآلية:

إّما دينّية أو غري  الناس من قال: القرآن تبيان لكل يشء؛ وذلك ألّن العلوم  من 
دينّية، أّما العلوم التي ليست دينّية فال تعّلق هلا هبذه اآلية؛ ألّن من املعلوم بالرضورة 
أّن اهلل تعاىل إنام مدح القرآن بكونه مشتماًل عىل علوم الدين، فأّما ما ال يكون من علوم 

الدين فال التفات إليه، وأّما علوم الدين فإّما األصول، وإّما الفروع]]].

األئمة  عن  رويت  التي  الكثرية  األحاديث  من  سلسلة  ببيان  تتعّلق  األخرى  النقطة 
األئّمة،  عند  الغزير  العلم  عىل  دّلت  والتي  أعاله  املذكورة  اآلية  ذيل   : املعصومني 

]1[ - امليزان يف تفسري القرآن، العالمة الطباطبايئ، ج 12، ص 325-324. 

]2[ - التفسري الكبري، فخر الدين الرازي، ج 20، ص 99. 
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ومعرفتهم بام كان ويكون وما هو كائن، وعلمهم بالساموات واألرض واجلنّة والنار، وهي 
علوم أخذوها من القرآن الكريم، وقد استشهدوا هبذه اآلية حينام راموا إثبات ذلك للغري]]].

وفيام يل نستعرض جانبًا من حتليل هذه األحاديث الرشيفة وتفسريها:

 استخدم القرآن الكريم الداللة اللفظية لبيان األمور الدخيلة يف هداية اإلنسان 
ُتبنّي يف  التي هلا دخل بنحو غري مبارش فقد تركها  أّما األمور األخرى  بنحو مبارش، 
الكريم.  القرآن  وبواطن  االلتزامية  واملداليل  املكنونة  واألرسار  اإلشارات  خضّم 
وهذه اإلشارات واألرسار والبواطن ال يفقهها إال املعصومون :]]]؛ دون غريهم 
من بني البرش. وبعبارة أخرى نقول: لقد بنّي القرآن الكريم املضامني املرتبطة ببعض 
واألخالق  واألحكام  اإلنسان  ومعرفة  اإلهليات  موضوعات  يف  اإلنسان  حيتاجه  ما 
األخرى  االحتياجات  سائر  ُيبنيِّ  أن  شاء  لكنّه  رصحية،  بألفاظ  ذلك  إىل  وما  واملعاد 
دًا عىل سلوك طريق العقل واحلّس والتجربة والشهود  من خالل مناهج أخرى مشدِّ
الساموات واألرض واجلنة  : عىل حقائق  القلبي، وقد حتّصل األئمة املعصومون 
 : البيت  أهل  أئمة  كان  فإذا  املناهج.  لتلك  توظيفهم  خالل  من  وغريها  والنار 
قد استطاعوا أن يستنبطوا مجيع تلك العلوم من القرآن الكريم، فهذا ال يعني قدرة 

غريهم عىل القيام بذلك.

نافلة القول هنا أن نشري إىل أّن سرية األئمة من أهل البيت: ال سّيام ما  ومن 
والقابليات،  املعارف  امتالكهم هلذه  أهنم رغم  تدّل عىل   7 أمرياملؤمنني  روي عن 
كانوا يستخدمون العلوم املتداولة، والتجارب البرشية االعتيادية. وما مقاومة اإلمام 
الغاشم يوم عاشوراء، ونجاحه يف هداية مجع من  العدّو  7 لساعات أمام  احلسني 

]1[ - راجع: تفسري نور الثقلني، الحويزي، ج 3، ص 73؛ تفسري الصايف، الفيض الكاشاين، ج 1، ص 936؛ الربهان يف 

تفسري القرآن، البحراين، ج 2، ص 380. 

]2[ - الحظ قوله تعاىل: ﴿َولَْو رَدُّوُه إِىَل الرَُّسوِل َوإِىَل أُْويِل اأَلْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن يَْستَنِبطُونَُه ِمْنُهْم﴾ سورة النساء: 

كِْر إِن كُنتُْم الَ تَْعلَُموَن﴾ سورة النحل: 43. ]م[  ُه إاِلَّ الُْمطَهَُّروَن﴾ سورة الواقعة: 79؛ ﴿فَاْسأَلُواْ أَْهَل الذِّ 83؛ ﴿اَل مَيَسُّ
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ر هبم إال خري دليل عىل ذلك؛ إذ كان بمقدوره اللجوء إىل ما أودعه اهلل  اجلهلة املغرَّ
ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل عنده من قدرات تكوينية ما ورائية، لكنه مل يفعل.

الكتاب  هذا  للعلوم،ويف  وشامل  جامع  الكريم  القرآن  فإّن  تقّدم،  ما  عىل  بناًء 
الساموي تبيان كل يشء، لكّن اإلنسان االعتيادي اليملك القدرة عىل اكتناه كل احلقائق 
واستخراجها من القرآن الكريم، وهذا هو الذي اختّص به اهلل َعزَّ َوَجلَّ األئمة املعصومني 
:. أّما اإلنسان االعتيادي فهو مل حُيَرم من إدراك اهلداية القرآنّية بشكل كامل؛ ألّن نافذة 

السنّة الرشيفة املروية عن النبّي وآله : مفتوحة أمامه، ويمكن له االستنارة بنورها. 

ويف هذا املقام، يمكن اإلشارة إىل آيات قرآنّية أخرى؛ منها: اآليات 38 و59 من 
سورة األنعام]]]، واآلية 3 من سورة املائدة]]]، ومجيعها يدّل عىل التوقعات املعتدلة من 
الدين، أو يشري بعضها إىل العلم اإلهلي الالحمدود يف اللوح املحفوظ؛ وهي إشارات 

ال ارتباط هلا بجامعية القرآن الكريم ، وقضية توّقعات اإلنسان من الدين.

إىل  والدعوة  والعلامء،  العلم  كعب  علّو  إىل  عديدة  قرآنّية  آيات  أشارت  لقد 
التأمل يف نظام اخللق، وعجائب املخلوقات وأحواهلا، واملعرفة اآلفاقية واألنفسية، 
وصفات بعض أجزاء عامل الطبيعة. والبعض من هذه اآليات يمكن هلا أن تكون مبيِّنًة 
ألسٍس نظرّية علمّية، وهي بذلك تعقد علقًة بني الطبيعة وعامل امللكوت، كام توجد 
يف القرآن الكريم آيات مبيِّنة لبعض الرؤى والنظريات العلمية، لكّن هذا ال يعني أّن 
مجيع القضايا العلمية يف جماالت الصحة والزراعة واألحياء والفيزياء وغريها يمكن 

لإلنسان العادي أن يستخرجها من القرآن أو السنّة]]]. 

إاِلَّ ُهَو  يَْعلَُمَها  الَْغيِْب اَل  َمَفاتُِح  ٍء﴾، وقال عّز من قائل: ﴿َوِعنَدُه  الِكتَاِب ِمن يَشْ ]1[ - قال تعاىل: ﴿َما فَرَّطَْنا يِف 

َويَْعلَُم َما يِف الرَْبِّ َوالْبَْحِر َوَما تَْسُقُط ِمن َورَقٍَة إاِلَّ يَْعلَُمَها َوالَ َحبٍَّة يِف ظُلاَُمِت األَرِْض َوالَ رَطٍْب َوالَ يَاِبٍس إاِلَّ يِف كِتَاٍب 

ِبنٍي﴾. ]م[  مُّ

ْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِتي َورَِضيُت لَُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا﴾. ]م[  ]2[ - قال تعاىل: ﴿الْيَْوَم أَكَْملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َوأمَتَْ

]3[ - راجع: توقّعات اإلنسان من الدين، للمؤلف، ص 464-474 ]بالفارسيّة[. 
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نعـم؛ يمكـن القـول بـأن التعاليـم االقتصادّيـة والسياسـية ومـا يرتبـط بالرتبيـة 
والتعليـم واإلدارة واالجتـامع والعرفـان والفلسـفة موجودة بوفرة يف أكثـر من باقي 
احلقـول األخـرى يف القـرآن الكريـم والسـنّة املطّهـرة، وبطبيعـة احلـال فـإّن العلوم 
اإلنسـانّية واالجتامعّيـة تنطـوي عـىل قضايـا ومعـارف رحبة واسـعة النطـاق، بنحو 
يصعـب معـه القـول بـأّن نصـوص الكتـاب والسـنّة قـد غّطـت مجيـع مفرداهتـا. 
ومـع ذلـك، فـإّن تعاليـم اإلسـالم يف هـذه املجـاالت معـارف متّكننـا مـن أن ُنطلق 
عليهـا عنـوان االقتصـاد اإلسـالمّي، والسياسـة اإلسـالمّية، والرتبيـة اإلسـالمّية، 
واإلدارة اإلسـالمّية، وعلـم االجتامع اإلسـالمّي، والعرفان اإلسـالمّي، والفلسـفة 

اإلسـالمّية]]]. 

وحقوقية  وجزائية  اقتصادّية  أحكام  عىل  العثور  باإلمكان  أّن  هنا  إىل  اّتضح 
الكتاب  يف  وغريها  وتربوية  واجتامعّية  سياسية  قضايا  عىل  عالوة  مدنية  وقوانني 
وما  ورسمدّيتها؟  أبدّيتها  عىل  الدليل  ما  هو:  هنا  املطروح  السؤال  لكّن  والسنة، 
التاريخ؟  يتجاوز  الذي  األقىص  احلد  مرحلة  يبلغ  رحبًا  زمنيًا  أفقًا  يمنحها  الذي 
يمكن   : املعصومون  هبام  يتحىّل  اللتني  بالغيب  والعلم  العصمة  صفتي  إّن  وهل 

هلام أن تعطي الزخم األبدّي هلا؟

املطهرة، وموضوع  الكريم والسنة  القرآن  الزمني لكلامت  أّن األفق  اجلواب هو 
كوهنا حمكومة ومقّيدة بالتاريخ أو متفّوقة عليه متحّررة منه جيب أن ُيدرس يف خمتربات 
انقىض  ما  بموضوع  ع  املرشِّ حكم  تعّلق  إذا  األساس،  هذا  وعىل  اللغوية.  البحوث 
ع، أو كان التحّقق اخلارجّي لذلك  أجله، أو كان موضوعًا شخصّيًا معّينًا الحظه املرشِّ
ويفقد  أيضًا،  احلكم  سينتفي  االفرتاضات  هذه  فعىل  اصله،  من  انتفى  قد  املوضوع 
وأشباهها،  والتقييد  والتخصيص  النسخ  مثل:  موضوعاٍت  وإّن  استمرارّيته.  بذلك 
ُتستكشف من خالل القواعد اللغوية؛ فعىل سبيل املثال: نجد اإلمام الصادق 7 قد 

]1[ - سنأيت عىل ذكر هذا البحث يف الفصل املرتبط بالدين والعلوم اإلنسانيّة. 
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دعا بعد وفاة ابنه إسامعيل بكفنه، فكتب يف حاشية الكفن كام يف الرواية:

»إِساَمِعيُل َيشَهُد أاّل إلَه إاِلَّ اهلل«]]].

وألّن علامء األخبارّية]]] مل يلتفتوا إىل أّن احلكم هنا يدور مدار شخص إسامعيل 
تلك  املسلمني عني  أكفان  ُيكتب يف حاشية  بأن  أفتوا  فقد   ،7 الصادق  اإلمام  ابن 

اجلملة املروّية عنه 7؛ يف حني أّن موضوع احلكم شخص ما بعينه! 

وليس  عامة،  فهي حممولة عىل موضوعات  اإلسالم  االجتامعّية يف  األحكام  أّما 
إذا صدر  أّن احلكم  بمبدأ مفاده  ُيقّرون  فالعقالء مجيعًا  بزمن معنّي؛  يقّيدها  ما  هناك 
ع دون أن يتقّيد فعاًل بقيد زمنّي أو غري زمنّي، فيجب أن ُيفهم منه اإلطالق  من املرشِّ
األدلة  عن  ناهيك  هذا،  واألمكنة.  األزمنة  جلميع  شامل  وهو  الزمانّية،  والعمومّية 
والتعاليم  لألحكام  الزمنّية  االستمرارّية  عىل  دّلت  التي  املتعددة  والعقلية  النقلية 

الدينّية؛ مثل احلديث املروّي عن اإلمام الصادق 7:

اَل  الِقَياَمِة،  َيوِم  إىَِل  َأَبَدًا  َحَراٌم  َوَحَراُمُه  الِقَياَمِة،  َيوِم  إىَِل  َأَبَدًا  َحاَلٌل  ٍد  حُممَّ »َحاَلُل 
َيُكوُن َغرُيُه َواَل جَيِيُء َغرُيه«]]].

*  *  *

]1[ - بحار األنوار، العالمة املجليّس، ج ٤٧، ص ٢٤٨. ]م[ 

والناس مضطّرون  فيها،  الرأي  الحديث، وال مجال إلعامل  الحّجة منحرصة يف  أّن  إىل  املدرسة  انتهت هذه   -  ]2[

للرجوع إىل النصوص مبارشة، والعمل بها، وأال يوّسطوا مجتهداً أو مرجعاً للتقليد يف ذلك. راجع: األعامل الكاملة، 

املطهري، ج 20، ص 169؛ ظهور األخباريّة يف الشيعة، ص 168. 

]3[ - الكايف، الكلينّي، ج 1، ص 58. 



  10. منشأ الدين

1/10. متهيد:

قد يبدو البحث عن منشأ الدين غريبًا عند السامع بالعنوان ألّول وهلة، فيتساءل 
املرؤ: ملاذا االستفهام عن منشأ الدين وأصله؟ وهل للدين أصل آخر غري اهلل َتَباَرَك 
َوَتَعاىٰل؟  هل يمكن لغري اهلل أن ُينشئ دينًا؟ لكنّنا إذا علمنا بوجود نظرّيات ترفض 
أو  نفسّية  عوامل  إىل  اإلنسان  عند  التدّين  لظاهرة  تفسريها  يف  وتلجأ  الدين،  إهلّية 
املوضوع  السؤال عن هذا  فإّن  اإلنتاج،  آلّيات  أو  مثاًل،  النفسّية  العقد  اجتامعّية مثل 
للعالمة  »الفطرة«  كتاب  يف  البحث  هذا  خيوط  تتّبع  ويمكن  عندئٍذ.  رًا  مربَّ سيكون 
النظرّيات املختلفة هبذا الشأن،  الشهيد املطّهرّي )1399ه(؛ حيث استعرض هناك 

وما يرد عليها من مناقشات. 

2/10. معنى منشأ الدين:

ُيعّد البحث عن منشأ الدين وأصله واحدًا من أهّم األبحاث املدروسة يف الكالم 
اجلديد وفلسفة الدين، وقد استخدم هذا املصطلح يف معان خمتلفة؛ أمهها:

* أّنه قد يعني: منشأ ظهور الدين وحتّققه اخلارجّي.

التي  أو االجتامعّية  النفسية  الدين، والعوامل  النزوع إىل  به: أسباب  ُيراد  * وقد 
دعت اإلنسان للميل نحو الدين واملعتقدات الدينّية.

أّما السؤال األول فهو سؤال فلسفّي وكالمّي ناظر إىل حقيقة الدين، وأّما السؤال 
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فقد  ولألسف  »التدّين«.  ظاهرة  إىل  ناظر  اجتامعّي  وعلُم  نفسايّن  سؤال  فهو  الثاين 
املسألتني، وعمدوا إىل اإلجابة  يفّرقوا بني  فلم  الغربيني،  الباحثني  اختلط األمر عىل 

عىل السؤال بنحو مشرتك.

ومن املؤسف أيضًا أهنم قّرروا منذ البداية أّن ظاهرة »الدين« وحقيقته ال يمكن 
اإلقبال عىل  من  عارمًا  واجهوا سياًل  بعدما  لكنّهم  منطقّية،  خلفّية  بأّي  تّتسم  أن  هلا 
الذي وقعوا  التناقض  التاريخ، حاولوا رفع  إىل عبادة اهلل عرب  الناس  الدين، ونزوع 
اخللفّيات  تلك  هي  ما  هنا:  والسؤال  منطقّية!  غرَي  خلفّياٍت  للديِن  أّن  فأعلنوا  فيه، 
الالمنطقّية؟! لقد ذهبوا ملا حيملونه مسبقًا من نزعات إحلادية إىل أّن الدين أمر اختلقته 
واقعّية  أّي  انعدام  فقّروا  البرشية،  االجتامعّية  املؤّسسات  وخمتلف  النفسية  األميال 
خلف جدار املعتقدات التي يؤمن هبا املتدّينون. وبعبارة أخرى: يرى بعض الرافضني 
إلهلّية الدين أن املنشأ واملنطلق للتدّين ما هو إاّل جمموعة من الُعقد النفسية، أو اآلليات 
اإلنتاجية، أو أمور أخرى، ثّم استنتجوا من هذا البحث يف منشأ الدين عدم وجود أّي 

أصل إهلي للدين]]].

وفيام يل نستغرض بعض آراء املفّكرين الغربيني يف هذا الصدد:

3/10. أضواء عىل نظريّة االغرتاب:

اللغة  األقارب]]]. ويف  والزواج يف غري  الوطن،  النزوح عن  لغًة:  »االغرتاب«]]] 
تعني:  وهي   ،»Alius« الالتينّي  اجلذر  إىل   »Alienation« املفردة  تعود  اإلنجليزّية 

]1[ - راجع: األعامل الكاملة، املطّهري، ج 3، ص 539 ]بالفارسيّة[. 

1844م،  عام  الفلسفية  االقتصاديّة  كتاباته  يف  ماركس  كارل  استخدمها  مفردة   :  Alienation االغرتاب   -  ]2[

ذاته  عن  يغرتب  الذي  اإلنسان  مبعنى  وقتئٍذ  املصطلح  هذا  استخدم  الحني.  ذلك  منذ  األلسن  عىل  واشتهرت 

وينسلخ عن طبيعته اإلنسانيّة. وقد اقتبس ماركس مصطلحه هذا من مفردتني أملانيتني جرتا عىل لسان هيغل؛ 

هام: Entäusserung و Entfremdung. ]م[

]3[ - راجع: املوسوعة العربيّة، ج 2، العلوم اإلنسانيّة، مفردة »االغرتاب«، حيدر حاج إسامعيل، ص 820. 
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»اآلخر« وقد أضيفت إليه الالحقة »en«]]]. ويدّل هذا املصطلح يف الفلسفة الغربّية 
عىل معاٍن إجيابية يمكن اختصارها يف »اخلروج من الذات واستحصال احلقيقة«، كام 
يمكن أن ُيراد به معنى سلبّيًا يتمحور حول ما ُيطلق عليه بالعربّية عنوان »االغرتاب«؛ 
أتباع هيغل؛ مثل: فويرباخ، وهيس]]]. ويف  باملعنى األخري عند بعض  وقد اسُتخدم 
هذا االستخدام افرُتض لإلنسان هوّية حقيقّية، ُتفيض احلركة يف مسري آخر خيالفها إىل 
الغفلة عن تلك احلقيقة ونسياهنا، والغفلة عن تلك اهلوية الواقعية تضع اإلنسان حتت 
ترّصف قوى غري ذاتية، حّتى يبلغ األمر عند اإلنسان مبلغًا جيد فيه موجودًا أسمى منه 

وكأنه هو نفسه، فيصرّي مجيع أعامله ونشاطاته متناسبة مع ذلك املوجود األسمى]]].

أّول من تناول هذا املصطلح وأسبغ عليه الصبغة الفلسفّية هو الفيلسوف املثايّل 
األملايّن الشهري هيغل )1831م(. وقد زعم بعض الُكّتاب أن إحدى التعاليم املسيحية 
التي تؤّكد عىل املذنبّية الذاتّية لإلنسان )مفهوم اخلطيئة األصلية( هي التقرير البدائي 
اخليوط  أّن  معتربين  النقطة  هذه  رفضوا  آخرين  لكّن  هيغل،  عند  االغرتاب  ملفهوم 
عبادة  عن  القديم  العهد  انطباعات  من  جاءت  الغريّب  الفكر  يف  املفهوم  هلذا  األوىل 
األصنام، ورأت طائفة أخرى أّن جذور نظرّية هيغل فيام خيّص الطبيعة بصفة األمر 
املغرتب يف الذهن املطلق، يمكن اقتفاء أثرها يف نظرّية افالطون الذي ذهب إىل أّن 
عامل الطبيعة هو صورة ناقصة عاّم يوجد يف عامل امُلُثل واملجّردات. وعىل أّي حال، فإّن 
أّول املفّكرين الذين ُنسّلم بأهّنم تناولوا رشحًا وافيًا عن مفهوم االغرتاب هم هيغل 
وفويرباخ وماركس. وُتعّد تفسرياهتم له نقطة انطالق مجيع الباحثني املعارصين الذين 

خاضوا بحثًا فلسفّيًا أو اجتامعّيًا أو نفسّيًا يف هذا الصدد ]]].

]1[ - راجع: آالم الالانتامئية ]بالفارسية: درد يب خويشتني[، نجف دريابندري، ص1.

]2[ - راجع مقالة: االغرتاب ]بالفارسية: از خود بيگانگي[، أبو القاسم بشريي، مجلة معرفت، العدد 91، ص 72.

]3[ - انظر: معرفة اإلنسان، محمود رجبي، ص 55-54. 

]4[- G. Patrovic, ”Alienation“. The Enculopedia of Philosophy, Paul Edwards )ed(, Vol. 1, p. 76 
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لقد ُطرحت نظرّية االغرتاب فيام خيّص البحث الدائر عن اهلل َجلَّ َوَعال يف القرن 
التاسع عرش امليالدّي عىل يد األملايّن فويرباخ أحد زعامء التّيار املاّدي. وقد ذهب يف 
نظرّيته تلك إىل أّن الدين ناشئ من حالة االغرتاب التي اعرتت اإلنسان فسلخته عن 
ذاته. وقد صّور يف فكرته حول الدين وعالقته باإلنسان حّيزين أو وجودين؛ أحدمها 
اإلنسان(،  إنسانّية  ُبعد  )هو  ُعلوّي  جانب  قل:  أو  داٍن.  وجود  والثاين  ساٍم،  وجود 
من  الُعلوّي  للجانب  األصالة  فأعطى  اإلنسان(،  حيوانية  ُبعد  )هو  ُسفّل  وجانب 
والرمحة واخلري  والكرامة  الرشف  مثل:  الفضائل؛  من  بسلسلة  إّياه  اإلنسان، واصفًا 
واإلحسان. وحسب رؤيته فإّن اإلنسان حينام ينزع إىل األمور املنحّطة فهو يتبع بذلك 
ما جيده يف وجوده الُسفّل، فيالحظ لونًا من ألوان التضارب بني جانبه الُسفّل وجانبه 
الُعلوّي. ويف هذه األثناء، يبدأ باملكابرة، ويظّن أّن هذه الصفات الُعلوّية والفضائل 
السامية  موجودة يف عامل يقع فيام وراء وجوده، ُمطلقًا عليه اسم »الرّب« أو »اإلله«، 

وهذا ما يدخله يف فضاءات االغرتاب.

ويف معرض الرّد عىل هذه النظرّية نقول: إّن أساس هذه الرؤية التي ترتكز عىل 
فكرة االغرتاب مقبول مبدئّيًا عند املتديننّي، لكّن تطبيقها عىل التدّين ومعرفة اهلل غري 

تاّم ملا يل من نقاط:

1. أغلب هذه النظرّيات ترى يف وجود اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل وجودًا اختلقته أوهام 
الذهن البرشّي الواعي أو الالواعي؛ يف حني أّن هذا الزعم ال ينسجم مع الرباهني 
عامل  نسبُة  واقعيًا،  موجودًا  بصفته  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل  وجود  أثبتت  التي  املسّلمة  العقلية 
الُكّتاب  الذي جّر  الربط به]]]. وإّن  أنه خملوقه وعني  ـ  بام يعّم اإلنسان  ـ  إليه  الكون 
الغربيني إىل الوقوع يف هذا اخلطأ هو وهن الفلسفة الغربية يف أبحاث الوجود، وإثبات 

وجود اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل.

]1[- راجع مقالة: االغرتاب، مصدر سابق، ص 74.
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اإلنسان،  عند  االغرتاب  حالة  عن  احلديث  البحث  هذا  يف  نتناول  أّننا  طاملا   .2
أو  »الذات«  عن  واضحًا  تصّورًا  نكّون  أن  إذن  فعلينا  هلا،  التصّدي  ُسُبل  ونتدارس 
»األنا« الواقعية لإلنسان أّوالً، حتى يتسنّى لنا أن نّدعي ابتعاد هذا اإلنسان عن ذاته، 
وختّليه عنها، ثّم جلوئه إىل »الغري« يف ظروف معّينة وبنحو ما. ولألسف، فإّن تعريف 
من  األغلب  فاألعّم  له؛  الواقعية  اهلوية  عن  بعيد  لإلنسان  النظريات  هذه  أصحاب 
الرؤى الغربية ختتزل البرش يف أبعاده املادية، وتقترص يف نظرهتا للحياة عىل عامل الدنيا؛ 
الدنيا  واحلياة  املجّردة،  اإلهلّية  روحه  يف  تكمن  لإلنسان  الواقعية  اهلوية  أّن  حني  يف 

ليست إال مقّدمة ممّهدة حلياة أبدية تنطلق يف عامل آخر.

3. حينام يقف اإلنسان عىل حقيقته اإلهلّية فإنه يصبح عندئٍذ مؤّهاًل ملعرفة اهلل َجلَّ 
َوَعال كام ينّص عليه احلديث الرشيف: »من عرف نفسه فقد عرف رّبه«؛ فعند معرفة 
اإلنسان بحقيقة ذاته ُيدرك وجوده الَفْقرّي الذي يصفه الفالسفة بأنه »عني الربط«، وقد 
كشف القرآن الكريم النقاب عن هذه احلقيقة بقوله تعاىل: ﴿واََل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا 
اهلل َفأَنَساُهْم َأنُفَسُهْم ُأْوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾]]]، فنسيان اهلل جيّر اإلنسان إىل نسيان ذاته، 

والتوّرط يف وحل اإلحلاد لن يعود إليه إال باالغرتاب واالنفصال عن الذات.

4. يشري العالمة املطّهرّي )1399ه( يف معرض مناقشته وحتليله هلذه النظرّية إىل 
هتافت األساس الذي ارتكزت عليه الفلسفة املادية املؤمنة بأصالة املاّدة، وثنائية اجلانب 
الُعلوّي والُسفّل، أو الُبعد السامي والُبعد الداين يف اإلنسان، متسائالً عن كيفية رضوخ 
ما  اإلنسان، وهو  عند  ملكويّت  ُعلوّي  بوجود جانب  القول  إىل  املحض  املاّدي  الفكر 

ُيفرتض به أن يكون ماورائّيًا مفارقًا للامّدة! أليس يف هذا تناقض واضح؟! 

واإلشكالّية األخرى التي تعاين منها هذه النظرّية أّن مجيع البرش وفقًا لرؤيتها هم 
أناس ساقطون يف أوحال احليوانية، وهم أناس متدّينون يف الوقت نفسه؛ يف حني أّن 

]1[ - سورة الحرش: 19.
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أفراد البرش كانوا عىل الدوام منقسمني إىل رضبني خمتلفني: أّوهلام: أناس حافظوا عىل 
كرامتهم اإلنسانّية، وهم موجودون يف كّل عرص، وثانيهام: أناس انحّطت مستوياهتم، 
وسقطوا يف هاوية احليوانية. والسؤال املطروح هنا هو: هل جيب أن نعّد الناس الذين 
النبيلة، وحافظوا عىل  اإلنسانّية  القيم  التزموا  الذين  الرشفاء  الدين ضمن  إىل  نزعوا 
التاريخ  شهد  لقد  احليوانية؟  أوحال  يف  الساقطني  األفراد  من  أم  السامية،  الصفات 

أّن أتباع األديان كانوا عىل الدوام أناسًا كرامًا مّيالني للرشف ومنحازين للفضيلة]]].

4/10. أضواء عىل نظريّة الجهل:

ذهب كونت]]] )1859م( وسبنرس]]] )1903م( يف موضوع منشأ الدين وأصله 
إىل أّن الدين وليد اجلهل؛ فحاول كونت أن يرّبر الدين والتدّين نظرّيًا بالقول:

بعد اإلذعان بمبدأ السببّية واجلهل حيال العلل الطبيعية للحوادث، آمن اإلنسان 
بوجود كائنات غيبية وآهلة، فنسب احلوادث إليها.

التي  البدائي  اإلنسان  معتقدات  مستخدمًا  العبادة  جذور  إىل  سبنرس  أشار  وقد 
يف  ليبنّي  الكائنات،  مجيع  عىل  احلالة  هذه  اًم  معمِّ والبدن،  الروح  ثنائية  عىل  ارتكزت 
املحّصلة واقع اإليامن الدينّي حسب رؤيته؛ حيث ذهب إىل أّن البرش األوائل كانوا 
يؤمنون بوجود روح تسكن الطوفان والريح واملطر، وقد كانوا حياولون دفع بلّياهتا 
الطريق  مّهد  ممّا  هلا،  والتذّلل  والقرابني  اهلدايا  تقديم  الطبيعية من خالل  وأخطارها 

أمامهم للمصري إىل عبادة قوى الطبيعة. 

ووفقًا هلذه النظرّية جيب أن يزول الدين والنزوع إليه إذا ما زال اجلهل، وحّل حمّله 
العلم بالعلل الطبيعية؛ يف حني أّن التجربة تتناقض وتتضارب مع مفاد هذه الرؤية، فإّننا 

]1[ - راجع: األعامل الكاملة، املطّهري، ج 3، ص 336-553.

]2[ - أوغست كونت Auguste Comte. ]م[

]3[ - هربرت سبنرس Herbert Spencer. ]م[
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شهدنا يف عاملنا شخصّيات علمّية مرموقة آمنت بالدين؛ مثل: أينشتاين )1955م(، 
وبالنك]]] )1947م(، وجيمس]]] )1910م(، وبرغسون]]]، وداروين]]])1882م(، 
يف  كانوا  وأهنم  األّول،  العلمّي  الطراز  من  كانوا  أهنم  يف  أحد  يشّك  ال  إذ  وأمثاهلم؛ 

الوقت ذاته مؤمنني بالدين.

5/10. أضواء عىل نظريّة التوالد االجتامعّي:

طرح دوركايم]]] )1917م( نظرّيته املساّمة بالتوالد االجتامعّي للدين مؤّسسًا ذلك عىل 
مبدأ أصالة املجتمع. مل يكن يؤمن بأصالة الفرد، بل قّرر أّن املجتمع مرّكب حقيقّي مكّون 
جتّل  هي  االجتامعّية  »األنا«  أّن  إىل  أيضًا  وذهب  اعتبارّي،  برتكيب  وليس  األفراد؛  من 
الروح االجتامعّية لإلنسان. وقد أفضت رؤى دوركايم االجتامعّية إىل احلديث عن اهلل 
ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل بصفته كائنًا خياليًا اخرتعه املجتمع ليستخدمه كوسيلة يف بعض الشؤون. 

متعالية  قّوة  دينّي معنّي جتاه  يشعرون بحسٍّ  ونساًء  الناس رجاالً  أّن  بيان ذلك: 
وإرادهتا  سلطتها  تفرض  قّوة  وهي  الفردية،  حياهتم  يتجاوزه  ماورائّي  عامل  يف  تقبع 
مرتامي  عظيم  رحب  واقع  حرضة  يف  يقفون  وأهّنم  أخالقية،  أوامر  هيئة  يف  عليهم 
األطراف، لكّن هذا الواقع ليس بالكائن املاورائّي، بل هو الواقع الطبيعي للمجتمع 
اإلهلّية عىل  الصفات  يطلق  اإلنسايّن  املجتمع  أّن  إىل  ليس إال. وذهب يف رؤيته هذه 
أفراده فيخلق يف أذهاهنم صورة عن اإلله، فتتحّول هذه الصورة يف هناية املطاف إىل 

رمز للمجتمع]]].

]1[ - ماكس بالنك Max Planck. ]م[

]2[ - ويليام جيمس William James. ]م[

]3[ - هرني برغسون Auguste Comte.  ]م[

]4[ - تشارلز روبرت داروين  Charles Robert Darwin . ]م[

]5[ - إميل دوركايم  Émile Durkheim . ]م[

]6[ - فلسفة الدين، جون هيك، مصدر سابق، ص 74-73. 
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وقد رشح الفيلسوف وعامل النفس األملايّن فونت]]] )1920م( ذلك بالقول: 

إّننا نعيش حاجة اجتامعّية واحدة فقط تؤّدي بنا إىل النزوع نحو الدين؛ وهي أّن 
اإلنسان عاجز عن اجلمع بني حّبه لذاته واحلفاظ عىل عالقات اجتامعّية سليمة، فإذا 
أراد الفرد أن يستمّر وجوده فلن يتسنّى للمجتمع أن يبقى مستمّرًا، وإذا شاء املجتمع 
أن يستمّر يف وجوده احتاج إىل تضحيات أفراده، والتضحية تتناىف مع حّب الذات، 

وهلذا جاء الدين ليوائم بني حب الذات والتضحية]]].

يقول دوركايم يف هذا اخلصوص: 

عندما يكون املجتمع يف حالٍة من الغليان يصبح موّلدًا للدين، فتكون طبيعة الدين 
موجدة لنمطّية من االنتامء املتعّصب إىل طوائف جزئية يف األفراد، فريتبط كاّل منهم بمجتمع 

معنّي، وتؤّدي يف املحّصلة إىل إجياد خصومة يف كّل جمتمع نسبًة إىل املجتمع اآلخر]]].

الدينّية«]]] ـ  الكبري ـ أي:  »األشكال األّولّية للحياة  الثالث  وقد حاول يف كتابه 
أن يشّيد نظرّية عاّمة حول الدين عىل أساس حتليل أبسط املؤسسات الدينّية وأكثرها 
بدائّيًة. ويف اعتقاده فإّن اليد الطوىل عىل ساحة األخالق والفكر يف املجتمعات الفردانّية 
والعقالنّية املعارصة تعود للعلم. ويف جانب آخر، فإّن كّل جمتمع يفتقر إىل جمموعة من 
املعتقدات املشرتكة، والدين التقليدي ال يسعه تلبية متطّلبات الروح العلمّية، ومل يعد 
بإمكانه أن يؤّمن املعتقدات املشرتكة الرضورية. وقد أوجد العلم الثقة الالزمة التي 
متّكن املجتمع يف كل عرص من بلورة اآلهلة التي حيتاج إليها. وليست التعلقات الدينّية 

سوى صور متثيلية للتعلقات االجتامعّية واألخالقية.

]1[ - فيلهلم فونت Wilhelm Wundt. ]م[ 

]2[ - تاريخ الفلسفة، كابلستون، ج 7، ص 373-374؛ ما بعد الطبيعة، جون فول )John Voll(، ص  604 و676 

]النسخة املرتجمة إىل الفارسيّة[.

]3[ - املراحل الرئيسية للفكر يف علم االجتامع، رميون آرون، ج 2، ص 39 ]النسخة املرتجمة إىل الفارسيّة[. 

]4[ - وقد يرُتجم العنوان للعربيّة أحياناً إىل الصور األّوليّة للحياة الدينيّة. ]م[ 
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لقد أراد دوركايم أن يربهن عىل أّن موضوع الدين ليس إال جتسيدًا آخر للمجتمع. 
وقد رفض أن يكون جوهر الدين هو اإليامن بإله قابع يف ما وراء العامل، بل ذهب إىل أّن 
ذات الدين وطبيعته ليست إال تصنيف العامل إىل ظواهر مقّدسة وأخرى غري مقّدسة، 
األمور  كانت  فإذا  وطقوس.  معتقدات  جمموعة  من  مرّكب  فيه  املقّدس  القسم  وأّن 
املقّدسة تنطوي عىل عالقات معّينة فيام بينها ـ مثل: »االنسجام«، أو »التبعّية« ـ بحيث 
تكّون بذلك نظامًا يتحىّل بوحدة داخلية، ويستقّل عن أّي نظام آخر، فإّن تلك املجموعة 
من املعتقدات والطقوس ستبلور دينًا معّينًا. وبناًء عىل ذلك فإّن »الدين« ـ حسب هذه 

الرؤيةـ  هو: منظومة منسجمة من املعتقدات واألفعال املتعّلقة بأمور مقّدسة. 

لقد حاول دوركايم أن يثبت أّوالً: أّن األديان التقليدية مدانة بعد االنتشار الواسع 
للعقالنية العلمية، وثانيًا: أّن البحوث والدراسات العلمية خُلصت إىل أّن اإلنسان مل 

يكن يعبد شيئًا مغايرًا ملجتمعه. 

فيجيب  للعبادة  موضوع  إىل  املجتمع  حتّول  سبب  عن  السؤال  خيّص  فيام  أّما 
منشأ  فإّن  اعتقاده،  ويف  نفسه]]].  تلقاء  من  القداسة  عىل  حائز  املجتمع  بأّن  دوركايم 
الرؤى  مصدر  هو  عنده  والدين  املجتمع.  يف  للحياة  العلمية  املتطّلبات  هو  الدين 
اإليثارّية واملحّبة للجنس البرشّي، وهي التي تفيض إىل اإلحجام عن األنانية املفرطة، 

وتدعو إىل التضحية وعدم اللهاث وراء االنتفاع الفردّي واملصالح الشخصّية]]].

وقد وّجه املفّكرون واالجتامعّيون الدينّيون عددًا من املالحظات واملناقشات عىل 
هذه النظرّية، نشري إىل بعضها فيام يل:

1. يقول ريمون آرون: »يف تقديري، ليس من املعقول أن نذهب إىل أّن “جوهر 
التقادير ـ حسب رأيي ـ عبادة  أقّل  الفرد لطائفته أو جمتمعه”؛ فعىل  الدين هو عبادة 

]1[ - راجع: املصدر السابق، ص 389-373. 

]2[ - راجع: دوركايم، أنطوين غيدنزالسابق، ص 70 ]النسخة املرتجمة إىل الفارسيّة[. 
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النظام االجتامعّي بنفسها هي تلك الذات الفاقدة للُطهر. وإّن تناول هذه القضية التي 
تزعم أّن “موضوع الشعور الدينّي هو املجتمع نفسه، غري أّنه اخّتذ صورة جديدة” ال 
يمّثل إنقاذًا للتجربة البرشية التي هي موضوع الدراسات االجتامعّية، بل يمّثل حتطياًم 

هلا؛ بمعنى أّن صورًة مثل هذه عن الدين ال ُتلّبي ذلك التوقع من الدين«]]].

2. اعتاد األنبياء عند ظهورهم عىل رفض النظام املوجود والسائد يف جمتمعاهتم، 
املتجّذرة فيه، وهي حركة تؤّدي بطبيعة  الظاملة  القوانني  وعملوا جاهدين عىل إزاحة 
احلال إىل بروز جتاذبات دينّية وغري دينّية. وبناًء عىل نظرّية دوركايم الذي انتهى إىل أّن 
النظم االجتامعّية حفنًة من  الذين عارضوا  اإلله هو املجتمع، جيب أن يكون األنبياُء 
املتمّردين! يف حني أّن األنبياء الذين تبّوؤوا مقام التبليغ الدينّي ينبغي أن يلتزموا بسيادة 
كانوا  األنبياء  لكّن  االنصياع حلاكمّيته،  إىل  يتسنّى هلم دعوة اآلخرين  املجتمع؛ حّتى 
يقارعون األحكام السائدة يف جمتمعاهتم، وكانوا حيملون مهوم ديانة ورشيعة جديدتني.

3. لو افرتضنا إمكانّية تربير اإليامن بوجود اهلل من خالل قضية »اإللزام االجتامعّي«، 
عامل  النفس«، و»هدفية  مثل: »خلود  تربير قضايا  إذن  يمكن  هنا: كيف  نتساءل  فإننا 
اخللق«، و»األخالق الدينّية«، وما شاكل ذلك؟ وبناًء عىل ذلك، لن تكون األديان التي 

تناولت بحوثًا أخرى غري اإلهليات مقتبسة من »اإللزام االجتامعّي«.

4. ليس صحيحًا أّن مجيع املتديننّي يميلون إىل الدين من أجل احلفاظ عىل وحدة 
املجتمع، فعالوًة عىل وجود احتياجات أخرى أّثرت يف متايالت اإلنسان نحو الدين، 
هناك يف كثري من األحيان متدينون حتّركوا ضّد وحدة املجتمع باسم حفظ الدين، وأّدى 
أّن »اإللزام االجتامعّي«  املجتمع؛ يف حني  الدين إىل تشتيت صفوف  إرصارهم عىل 
جيب أن يوائم بني أفراد املجتمع، ويزرع يف نفوسهم روح التفاهم واالنسجام. وعليه، 
ال يمكن تربير التدين الذي يتحّرك يف مسارات ختالف جهة املجتمع بنظرّية دوركايم.

]1[ - املصدر السابق، ص 391-390. 
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5. ال يمكن التصديق بأّن منظومات فكرية مثل الدين والتي تبّوأت مكانة رفيعة 
الناس من منهلها قوى ساعدهتم عىل احلياة مل تكن سوى  التاريخ، واستمّد  عىل مّر 
القانون واألخالق، بل  أّن  اليوم عىل  اتفق اجلميع  لقد  بالية.  ختّيالت خالية وأوهام 
زمنية طويلة  إىل فرتات  الدين، وكان  بوتقة  تبلور يف  قد  نفسه  العلمي  الفكر  وحّتى 

ممتزجًا به، ومنضويًا حتت طائلة تأثريه]]].

وعبادة  الدين  بني  التمييز  عدم  هو  دوركايم  ارتكبها  التي  األخطاء  أبرز   .6
الطوطم]]]، ال سّيام تلك التي كانت منترشة يف أسرتاليا، فأرسى ـ بغري حّق ـ أحكام 
علم االجتامع املتعلقة بتلك املناطق عىل شّتى املجتمعات. من هنا، فإّن هذه النظرّية 
ب  املنطق  علم  يف  ُتعرف  وهي  األساس،  من  صائبة  وغري  خمتّلة  منهجية  عن  ناجتة 

»التمثيل«، وال تتمّتع بأّي اعتبار أو مصداقية منطقية.

واقعية  بعدم  دوركايم  اعرتاف  هي  هنا  إليها  نشري  التي  األخرى  اإلشكالية   .7
الطبيعة، وأنه ذهب إىل توقعات معينة من ديٍن ومهّي  التي تفوق  املاورائية  العنارص 
العنرص  حذفنا  إذا  التايل:  السؤال  عىل  الرّد  عن  عاجزة  النظرّية  هذه  لكّن  وخرايّف، 
املاورائي امليتافيزيقي من معادلة الدين، فهل سيبقى هلذا الدين املزعوم من باقية؟ أو 

قل: هل يمكن لنا أن نتصّور واقعّية هلذا الدين من األساس؟! 

ومع انتفاء واقعية الدين، هل يمكن القبول بفوائد الدين ومكتسباته االجتامعّية؟! 
بل نتساءل أصاًل: كيف أمكن هلذه اخلدعة املذهلة املدهشة أن تقاوم وتبقى فاعلة عىل 
أنواع  كّل  انتفاء  يستلزم  للدين  دوركايم  تعريف  فإّن  حال،  أّي  وعىل  التاريخ؟!  مّر 

التوّقعات منه، واالكتفاء بام لدينا من توّقعات اجتامعّية جيب أن تنسب للدين أيضًا.

]1[ - املصدر نفسه، ص 378-377. 

]2[ - عبادة الطوطم- أو الطوطميّة Totemism ـ هو تقديس بعض مظاهر الطبيعة أو الحيوانات واإلميان بأنه 

يقوم بدور أسايّس يف حامية وتوفري احتياجات القبيلة، أو االعتقاد بوجود عالقة خاصة تربط هذا الطوطم بافراد 

القبيلة، وغالباً ما يكون الطوطم الذي يتم تقديسه يشء من بيئة تلك القبيلة، ومرتبط بحاجاتها ومخاوفها.]م[ 
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6/10. أضواء عىل نظريّة الطبقات االجتامعّية:

كارل ماركس هو أحد علامء االجتامع الذين خاضوا بنحو أو بآخر يف قضية منشأ 
املعتقدات  إىل  الدين، وحاجته  نحو  اإلنسان  ميول  إىل  الداعية  املنطلقات  أو  الدين، 
والتعاليم الدينّية. وقد تأّثرت نظرّيته التكاملية االجتامعّية والطبقاتية، وكذلك حتليله 
فلسفة  عىل  مرتكزًا  هيغل،  عند  الديالكتيكّية  اجلدلّية  بالفلسفة  للدين  االجتامعّي 
التاريخ ومنطق الطرحية والنقيضة]]] من جهة، كام تأّثرت رؤيته أيضًا بنظرّيات داروين 
والمارك، وكذلك باألوضاع االقتصادّية واالجتامعّية التي شهدهتا إنجلرتا يف القرن 

التاسع عرش من جهة أخرى. 

الطبقات  الناشئ من رصاع  التضاّد االجتامعّي  له  بيان شيوعّي  أهّم  لقد تضّمن 
والعاّمة،  النبالء  والعبيد،  األسياد  بني  َنَشب  ومبارش  مستمّر  تضاّد  االجتامعّية؛ 
اإلقطاعيني والفالحني، املعّلمني والطاّلب، املستبّدين واملضطهدين، وظهرت معامله 

يف التاريخ االجتامعّي لإلنسان]]].

والبنية  التحتية،  البنية  مها:  عنرصين؛  من  ماركس  عند  املجتمع  يتشّكل  وقد 
الفوقية. أّما القوى املنتجة التي هي أساس االقتصاد يف املجتمع فتمّثل البنية التحتية 
واأليدولوجيات  القيم  مثل:  أمور؛  عىل  تشتمل  التي  اإلنتاجية  العالقات  وأّما  فيه، 

والفنون والفلسفات فهي متّثل البنية الفوقية، وتتأّثر بالبنية التحتية بشكل مبارش]]].

واملناط يف التحّوالت التارخيية للمجتمع البرشّي عند ماركس مبنّي عىل أساس 
املنهج يف األنظمة اإلنتاجية، وهو ينشعب إىل ثالث مراحل انتقالية؛ هي:

1. مرحلة االشرتاكّية األوىل،  أو: البدائّية  )انعدام امللكّية اخلاّصة(.

]1[ - أي: القضيّة أو الفكرة  Thesis ، ونقيضها  Anti-Thesis. ]م[ 

]2[ - نظريّات علم االجتامع، غالم حسني توّسيل، ص 164. ]بالفارسيّة[ 

]3[ - املراحل الرئيسية للفكر يف علم االجتامع، مصدر سابق، ص 164. 
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2. مرحلة الطبقات االجتامعّية )عرص تنامي امللكّية اخلاّصة(.

إىل  العودة  )عرص  األعىل  الشيوعّي  الطور  أو:  النهائّية،  االشرتاكّية  مرحلة   .3
امللكّية العاّمة(]]].

يقول ريمون آرون يف هذا الصدد:

لسيطرة  والفكرية  والسياسية  االجتامعّية  احلياة  تنمية  ختضع  العموم،  نحو  عىل 
أنامط اإلنتاج يف احلياة املادية. أّما معارف بني البرش فال يمكن هلا أن حتّدد وجودهم، 

بل عىل العكس، فإّن الوجود االجتامعّي للناس هو الذي حيّدد  معارفهم]]].

الدين عند ماركس هو ثمرة ملجتمع طبقّي اخرتعته الطبقة احلاكمة]]]. وبناًء عىل 
ذلك، فغّن للدين جذور ضاربة يف أعامق القضايا االجتامعّية واالقتصادية، وكذلك 
يف حالة االغرتاب عند اإلنسان؛ ألّن الناس يف املجتمع الطبقّي مغرتبون عن أنفسهم 

ومنسلخون عن ذواهتم.

وال خيفى أّن ماركس أحيانًا قد عّد الدين صنيعة أيدي أصحاب السلطة والسطوة 
ألجل هنب الفقراء واملعَدمني، كام عّده يف مواضع أخرى رضبًا من رضوب السلوك 
البائسة، ورفع مستوى  أوضاعها  تربير  الفقرية ألجل  الطبقة  متارسه  الذي  الدفاعّي 
حتّملها هلا، عسى أن حتظى باجلنة املوعدة يومًا ما. ويف رأيه، فإّن الدين أفيون الشعوب، 

كام وصفه يف أيضًا بأنه ثمرة جهل اإلنسان حيال الطبيعة]]].

ويف املحّصلة فإّن اإلنسان هو من يصنع الدين؛ بغية أن يرّبر وضعه املأساوّي الذي 
الفقراء  ممتلكات  هنب  سبيل  يف  الدين  تسخري  أجل  من  أو  واقعي،  غري  بنحو  يعيشه 

]1[ - مدخل إىل املدارس والنظريات يف علم االجتامع، حسني تنهايي، ج 2، ص 248 ]بالفارسيّة[. 

]2[ - املراحل الرئيسية للفكر يف علم االجتامع، مصدر سابق، ص 163. 

]3[ - علم االجتامع الدينّي، هاميلتون، مصدر سابق، ص 139. 

]4[ - راجع: اقتصادنا، الشهيد محمد باقر الصدر، ص 913.
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واملساكني، أو ليوّظف يف أنشطة دفاعّية يامرسها الفقراء، أو ألجل أن يبّدد ظلامت اجلهل 
ولو بنحو مؤّقت. وحسب ما تقّدم، فإّن محيع اآلثار املرتتبة عىل الدين سلبّية وضاّرة.

وحول تعريف الدين يقول إنغلس]]] )1895م(:

ليس الدين سوى انعكاس ختّيّل لقوى خارجّية تتحّكم يف حياتنا اليومية، جتري 
جمرياته يف الذهن، وتتلّبس فيه القوى األرضية بلباس قوى ما وراء الطبيعة]]].

ومن هنا، قال ماركس )1883م( عند استعراضه لثمرات نقد الدين:

ُيفّكر ويعمل  الدين خُيرج اإلنسان من ظلامت األوهام، ويرغمه عىل أن  نقد  إّن 
ويبلور واقع حياته كإنسان متعّقل طارد لألوهام، فيدور يف فلك ذاته، أو باألحرى: 

يف فلك شمس اإلنسان]]].

ويف اعتقاده، فإّن الدين ليس بميل فطرّي برشّي، بل هو نتيجة ملقتضيات اجتامعّية 
معّينة]]]. وملّخص الكالم أّن ماركس ال يرى أّي حاجة حقيقية للدين عند اإلنسان، 
الدين فاقد للواقعية، وألنه ال يعدو  أّن  رافضًا أّي توّقعات صحيحة منه؛ ألنه يرى 

األوهام، فال يرتّتب عليه سوى بعض اآلثار السلبية.

هذا، وتعاين نظرية الطبقات االجتامعّية أو التكامل االجتامعّي ملاركس من أخطاء 
ونقاط ضعٍف جتعُلها َحِرّيًة بالنقد واملناقشة يف أكثر من زاوية؛ نكتفي هنا باإلشارة إىل 

بعضها كام يل:

]1[ - فريدريش إنغلس Friedrich Engels )1820-1895م(: فيلسوف أملايّن ُعرف بأنه »أبو النظريّة املاركسيّة« 

إىل جانب كارل ماركس. اشتغل بالتنظري يف الفلسفة والسياسة وعلم االجتامع. نرش كتابه »حالة الطبقة العاملة« يف 

إنجلرتا اعتامداً عىل مالحظاته وأبحاثه الشخصية. وأصدر مع زميله ماركس بيانهام املشهور واملعروف ببيان الحزب 

الشيوعي، والذي يسمى اختصاًرا البيان الشيوعّي. ]م[ 

]2[ - علم االجتامع الدينّي، هاميلتون، مصدر سابق، ص 143. 

]3[ - املصدر السابق. 

]4[ - املصدر نفسه، ص 145. 
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الوحيد  واألساس  التحتّية  البنية  هو  االقتصاد  بأّن  القائل  الرأي  يتمّتع  ال   .1
أقل  فعىل  يدعمه؛  حمكم  دليل  بأّي  واالجتامعّية  الفكرّية  والتقّلبات  للتطّورات 
التقادير، يتحّصل اإلنسان عىل جمموعة من املعارف البرشية من دون أّي ارتكاز عىل 
عجلة اإلنتاج، بل من خالل جلوئه إىل عمليات التفكري وإجياد اجلسور بني النظريات 
التطّورات  فيها  جتري  التي  احلاالت  من  عددًا  نشهد  أّننا  كام  عنده،  والبدهييات 

والتقلبات االقتصادية واإلنتاجية من دون أن تتبعها أّي حتّوالٍت معرفية ترتبط هبا.
بنحو شامل، وانطباعاته عن  الدين  أبدًا عناء دراسة  نفَسه  ُيكّلف ماركس  مل   .2
الدين  رسالة  من  مستوحاًة  وليست  أصيلة،  دينّية  نصوص  عىل  مبنّية  ليست  الدين 
مطالعاته  عىل  الدين  عن  اإلمجالية  معرفته  اعتمدت  بل  احلقيقّية،  وأهدافه  الواقعّي 
ملؤلفات بعض أرباب الالهوت والفلسفة يف القرن التاسع عرش. وكام قال غيدنز فإّن 
ماركس مل يوّفق أبدًا لدراسة الدين بنحو تفصيّل، فاقترصت أفكاره يف األغلب عىل 

ما سّطره مجع من الالهوتيني والفالسفة يف بدايات القرن التاسع عرش]]].
3. يقول العالمة املطّهرّي )1399ه( يف نقده عىل نظرية ماركس ما نّصه: »تاريخ 
األديان يشري إىل وجود آثار العبادة منذ أقدم أيام وجود البرش عىل األرض، بام فيها 
املرحلة التي يطلق عليها هؤالء اسم مرحلة االشرتاكية االبتدائية. بل إن ماكس مولر 
يرى خالف النظرية القائلة بأن الدين بدأ أوالً بعبادة الطبيعة واألشياء واألصنام، ثّم 
اإلله  أّن عبادة  أثبت  قد  القديمة  إّن علم األزمنة  فيقول:  إله واحد،  إىل عبادة  انتقل 
الضعف  نقطة  ذلك.  يثبت  يزال  ما  وهو  األزمنة،  أقدم  منذ  موجودة  كانت  الواحد 
أتباع  نتقبل بالرضورة أن  بّد أن  الطبقّية واإلقطاعّية، ال  املراحل  أنه يف  األخرى هي 
تاريخ  أثبته  ما  مع  يتناىف  وهذا  احلاكمة،  الطبقة  من  كانوا  وموجدهيا  األديان  مجيع 
األديان بام ال يقبل الشّك، وال حتى مع تاريخ الديانة اليهودية والديانة املسيحية. إنه 
ال يتفق مع اليهودية؛ ألّن موسى 7 ينتمي إىل الطبقة املستَغّلة املحرومة من حيث دمه 
وعنرصه، ولكنه من حيث طبقته ينتمي إىل الطبقة احلاكمة املستِغّلة؛ ألنه كان بمثابة 

]1[ - مبادئ علم االجتامع، منوتشهر صبوري، ج 1، ص 491.  ]بالفارسيّة[
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الطراز  من  أمريًا  فكان  نعمته،  يف  وترّبى  عّزه،  كنف  يف  عاش  أن  بعد  لفرعون،  ابن 
األّول. فيثور موسى عىل فرعون يف بيت فرعون، ملصلحة طبقة بني إرسائيل املستَغّلة. 
هنا، ال تنفع التفسريات املاركسية؛ ألننا إذا اعتربنا هذا تابعًا للقومية والعنرص والدم، 
فإنه ال يتفق مع النظرية املاركسية؛ ألن املاركسيني ال يعرتفون برصاع الدم والعنرص، 
بل بالرصاع الطبقي. وعليه، فإما أن يكون التعصب العنرصّي هو الذي محل موسى 
عىل الثورة، أو أن تكون هناك أشياء أخرى، وهذه أيضًا ال تأتلف عىل كل حال مع 
ملصلحة  تكون  فرعون  عىل  فرعون  بيت  يف  موسى  ثورة  فإّن  وعليه،  فرعون.  حياة 
الطبقة املحرومة، بني إرسائيل، الطبقة املحكومة. فالثورة إذن ليست ثورة الفراعنة، 
بل هي ضّد الفراعنة؛ أي ثورة بني إرسائيل. إذن، فهي مئة باملئة بخالف هذا الكالم 
الذي يقوله هؤالء، من أّن الدين قد وضعته الطبقة احلاكمة. إّننا ـ حسب نظريتهم ـ 
جيب أن نقول: إّن اليهودية قد وضعتها أجهزة فرعون لكي حتمل قوم بني إرسائيل 
إرسائيل  بني  لتهييج  جاء  قد  اليهود  دين  أّن  مع  واالستسالم،  التسليم  حسن  عىل 
ائِيَل﴾  إِْسَ َبنِي  َعبَّدتَّ  َأْن  َعَلَّ  َتُنَُّها  نِْعَمٌة  تعاىل: ﴿َوتِْلَك  يقول  الثورة.  ومحلهم عىل 
وا َعَل  َسَة الَّتِي َكَتَب اهلل َلُكْم َواَل َتْرَتدُّ ]]]، ويقول أيضًا: ﴿َيا َقْوِم اْدُخُلوا اَلْرَض امُلَقدَّ

اثبتوا! اصربوا! توّكلوا عىل  إثارة: ال ختافوا!  يَن﴾]]]، فكّلها  َخاِسِ َفَتنَقلُِبوا  َأْدَباِرُكْم 
الَِّذيَن  اهلل! إّن اهلل يفعل كذا وكذا. واإلسالم نفسه ديٌن يقول: ﴿َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَل 
اهلل  ﴿َوَعَد  ويقول:  اْلَواِرثنَِي﴾]]]،  َوَنْجَعَلُهُم  ًة  َأئِمَّ َوَنْجَعَلُهْم  اْلَْرِض  يِف  اْسُتْضِعُفوا 
اِت َلَيْسَتْخلَِفنَُّهم يِف اْلَْرِض َكَم اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن  احِلَ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
ن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَننِي  َلنَُّهم مِّ ْم َوَلُيَبدِّ ْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرَتَض َلُ نَنَّ َلُ َقْبلِِهْم َوَلُيَمكِّ
ُكوَن ِب َشْيًئا َوَمن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفُأْوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾ ]]]؛ فاهلل يعد الناس  اَل ُيْشِ

]1[ - سورة الشعراء: 22. 

]2[ - سورة املائدة: 21. 

]3[ - سورة القصص: 5. 

]4[ - سورة النور: 55. 
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ُموَسى  ﴿َقاَل  أيضًا:  ويقول  اآلخرون.  منهم  اغتصبها  التي  اخلالفة  بأنه سيمنحهم 
َواْلَعاِقَبُة  ِعَباِدِه  ِمْن  َيَشاء  َمن  ُيوِرُثَها  هلل  الَْرَض  إِنَّ  وْا  َواْصِبُ بِاهلل  اْسَتِعينُوا  لَِقْوِمِه 
ْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي  ْكِر َأنَّ الَْ ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ لِْلُمتَِّقنَي﴾]]]، وأيضًا: ﴿َوَلَقْد َكَتْبنَا يِف الزَّ
للدين  واملنطلق  املنشأ  هو  املجتمع  الطبقّي يف  التفاضل  كان  فإذا  وَن﴾]]]«]]].  احِلُ الصَّ
فهذا يعني أّن زوال هذا التفاضل والتاميز سيؤّدي إىل زوال الدين ال حمالة، وال داعي 
)1399ه(  املطّهرّي  ويسرتسل  املجتمع.  من  ملحوه  معه  رصاع  يف  للدخول  أصاًل 
بالقول: »يقولون: اقضوا عىل االمتيازات الطبقية، فيزول الدين تلقائيًا، إّن كذب هذا 
القول أوضح ما يكون يف الدول االشرتاكية. قرأُت أيضًا أّن الدعاية ضّد الدين عىل 
أشّدها يف االحتاد السوفيتي، فلامذا؟ هناك ال توجد امتيازات طبقية، ومع ذلك يقولون 
بني حني وآخر: إّن الدين قد ترّسخ يف املجتمع، فحاربوه! أهيا الناس، إذا زالت العلة 
زال املعلول تلقائيًا. أنتم تقولون: إّن العلة هي االمتيازات الطبقية، ومّلا مل تكن ثمة 
امتيازات هناك، فكيف ترّسخ الدين هناك؟ إذن ال بّد أن تكون العّلة شيئًا آخر .. ويل 
التاريخ بأسلوب يظهر  ديورانت )1981م( وهو غري متدّين يقول يف كتابه دروس 
عليه الغضب والقلق: “إّن كل هذه التعليالت بشأن الدين ال صّحة هلا”، وأخريًا يقول 
“إّن للدين مئة روح، فكلام قتلته انبعث حيًا مّرًة أخرى”. كال أهيا السّيد! إّن  بحنق: 
األمر ال يستلزم مئة روح، فللدين روح واحدة، بل فيه روح، ويكفي أن نقول: فيه 
روح، وأِرح نفسك، فهذه هي الفطرة، ولن يقدر أحد عىل قتل الفطرة يف اإلنسان. 
إنه ليس عادة من العادات. من املمكن أن تزيل العادة إذا حاربتها فرتة من الزمن، أّما 

الدين فلن يزول؛ ألنه ليس عادة، بل فطرة«]]].

أّن  النقد اآلخر املوّجه لنظرّية ماركس أنه خلط بني الدين والتدين؛ يف حني   .4

]1[ - سورة األعراف: 128. 

]2[ - سورة األنبياء: 105. 

]3[ - الفطرة، مرتىض املطّهرّي، ص 168-171. ]النسخة املرتجة للعربية[ 

]4[ - الفطرة، مرتىض املطّهرّي، ص 171-168. 
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أنه  عن  ناهيك  إثباته.  أو  الدين  نفي  إىل  ُيفيض  أن  له  يمكن  ال  املتديننّي  حالة  تقييم 
بعني  الدين  إىل  ونظر  املتدينون  هبا  يتحىّل  التي  اإلجيابية  واملميزات  اجلوانب  جتاهل 
ما  أو عرص  معينة  ملنطقة جغرافية  يعود  أيدولوجية. وأرسى حكاًم  سياسية وغايات 
»إّن ماركس وإنغلس  الصدد:  يقول زيتلن يف هذا  إىل غريمها من األزمة واألمكنة. 
مثلام  وأمكنة خمتلفة  بأزمنة  تتعّلق  نامذج  التقاط  تكاملهام من خالل  مراحل  يصنعان 
عاّم  كّلّ  يمكن ترسية حكم  وبعبارة أخرى: ال  التطّورّيون]]] يف عرصهم«]]].  صنع 
عىل مجيع البلدان واملناطق يف العامل ألجل وقوع بعض األحداث يف أوروبا أو الغرب.

5. لقد دّلت شواهد تارخيية عديدة عىل معارضة األديان الساموية لشتى أشكال 
الظلم والظاملني، كام أّن أغلبية أتباع األديان احلّقة هم من امُلعَدمني واملستضعفني الذين 
مل يفتأوا يف رصاع مع الظلمة واملستِغّلني، وإّن األنظمة العقائدية والقيمية هلذه األديان 
بالكافرين  أّدى  الذي  الرئيس  والسبب  للظلم،  مقاومًا  ثوريًا  خطابًا  طّياهتا  يف  تضّم 
واملرشكني إىل رفض الدين هو حرصهم عىل صيانة مواقعهم االقتصادية والسياسية 
واالجتامعّية الرفيعة. وهلذا، فإّن فرضية اخرتاع الدين بأيدي املستِغّلني ألجل احلفاظ 
عىل مصادر القّوة والسلطة، وكذلك فرضية اخرتاع الدين بأيدي الفقراء واملساكني 

ألجل تربير أوضاعهم السّيئة منتفية وغري واردة. 

يف  جهدًا  يألوا  مل  الذين  واملستبدين  بالظلمة  زاخر  التاريخ  أّن  يف  مراء  ال  نعم؛ 
حتريف بعض احلقائق الدينّية، وإسباغ مسحة إهلّية وساموية عىل سلطاهنم ومواقعهم 
تاريخ  يف  بوضوح  مشاهدته  يمكن  ما  وهو  امُلعَدمني،  رصخات  إسكات  أجل  من 
الديانة املسيحية، لكّن هذا الواقع التارخيي ال جيب أن يشّكل مانعًا من تكوين معرفة 

حقيقية عن طبيعة األديان احلّقة.

]1[-  Evolutionists . ]م[ 

]2[ - مستقبل مؤّسيس علم االجتامع، إيرفينغ زيتلن )Irving Zeitlin(، ج 1، ص 18. ]النسخة املرتجمة للفارسيّة[ 
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6. لعّلنا نجد الكثري من الناس الذين مل يذوقوا حّر األوضاع االقتصادية الالذعة، 
يكونوا من ضحايا اجلهل  مل  أو  معينة،  اقتصادية  نشاطات  للدفاع عن  يتصّدوا  مل  أو 
أبدًا، لكنّهم من الناشطني واملثابرين يف سبيل إعالء راية العقيدة الدينّية، وصيانتها، 
وتدعيم أسسها، بل ومن املضّحني بأنفسهم يف هذا السبيل، وهذا يكشف لنا أّن الفكر 

واأليدولوجيا ليست دائاًم وليدة املذهب االقتصادّي]]].

7/10. أضواء عىل نظريّة العقل الباطن]]]:

الشهري  النفس  عامل  ِقبل  من  الدين  منشأ  بحث  يف  الباطن  العقل  نظرية  ُطرحت 
فرويد]]] )1939م( الذي تناول بحكم ختّصصه دراسة السلوك العبادي عند املتعّبدين، 

وقّدم أبحاثًا ختّص منشأ الدين، ودوافع اإلنسان نحو النزوع إىل املعتقدات الدينّية.

لقد كان علامء النفس والفالسفة إىل ما قبل فرويد يعّدون الظواهر الفكرية إراديًة 
وناجتًة عن العقل الواعي، وأساسًا مل يكونوا يؤمنون بوجود عقل غري العقل الواعي. 
لقد كانوا يرون أّن أّي فعل أو ظاهرة تصدر من اإلنسان هي أمر ناتج عن قّوة اإلرادة، 

ومنبعث عن وعي اإلنسان. 

]1[ - الفطرة، مصدر سابق. 

إىل  يشري  : مصطلح  ـ   Unconscious mind الالشعور و  الالواعي،  العقل  أيضاً:  ويسمى  ـ  الباطن  العقل   -  ]2[

مجموعة من العنارص التي تتألف منها الشخصية، بعضها قد يعيه الفرد كجزء من تكوينه، والبعض اآلخر يبقى 

مبنأى كيّل عن الوعي. وهناك اختالف بني املدارس الفكريّة بشأن تحديد هذا املفهوم عىل وجه الدقة والقطعية، 

إال أن العقل الباطن عىل اإلجامل هو كناية عن مخزن لالختبارات املرتسبة بفعل القمع النفيس، فهي ال تصل إىل 

الذاكرة. ]م[ 

باللغة  وهي   ،Freiberg باألملانية  تُنطق  )كام  فريبورغ  بلدة  يف  1856م  مايو   6 يف  فرويد  سيغموند  ولد   -  ]3[

التشيكية: Příbor( مبنطقة مورافيا التابعة آنذاك لإلمرباطورية النمساويّة، والتي هي اآلن جزء من جمهورية التشيك. 

كان والده )جاكوب( تاجراً يهودياً ميتهن بيع الصوف. ويف عام 1859هاجر مع عائلته إىل فيينا وهو ابن ثالثة أعوام، 

وبقي فيها إىل سن التاسعة والسبعني. اضطّر إى الهروب من هناك إىل إنجلرتا عام 1938 إثر الهجامت النازية. كان 

يرى أن نجاحاته تعود إىل خلفيته اليهودية؛ وإن مل يكن ميارس طقوس هذا الدين وآدابه عىل اإلطالق، بل كان يعّد 

جميع األديان أموراً وهمية ال حقيقة لها. 
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دًا عىل أّن  أّما فرويد فهو يقّسم النفس اإلنسانية إىل عقل واٍع وعقل باطن، مؤكِّ
اإلنسان جيهل بعضًا من تفاعالت عقله وضمريه. وقد ذهب فرويد إىل أّن اإلنسان 
كّلام ُقمعت حاجُته ألسباٍب وقيود أخالقية أو اجتامعّية أو دينّية فإهنا تنتقل إىل عقله 
األسباب  صاحبها  جيعل  نفسّيٍة  ُعقدٍة  إىل  هناك  وتتحّول  اخلفّي،  وضمريه  الباطن 
واملناشئ التي أّدت إليها. وقد قال فرويد إّن األطفال يمتلكون جتاه أقربائهم ميوالً 

عاطفّية عاشقة، فرّسها باجلنس، وساّمها ب »عقدة أوديب«]]].

وقد استنتج فرويد أّن هذه العقدة هي سبب مجيع األمراض النفسّية، واملؤّسسات 
عقدة  من  ناشئ  كّله  و»الطابو«]]]  »الطوطم«  وأّن  الفنّية،  واإلبداعات  االجتامعّية، 

أوديب. يقول يف أحد كلامته:

له  بالنساء  فيها األب، وحيتفظ  يسيطر  عائلة  تتكّون من  بدايتها  القبيلة يف  كانت 
القبيلة وحيّرمها عىل  اإلناث يف  كّل  يملك  الذي  السّيد  فهو  األبناء،  وحده من دون 
فالتأم  العشرية.  خارج  يطردهم  حّتى  الطوق  عن  يشبون  أبناؤه  يكاد  وال  ذكورها، 
األمر  تنازعوا  لكنّهم  النساء،  عىل  وحصلوا  أباهم،  فقتلوا  املطرودين  اإلخوة  شمل 
وبعد  الضمري.  وتأنيب  بالذنب  والشعور  الندم،  إىل  املطاف  هبم  وانتهى  بينهم،  فيام 

لألساطري اإلغريقية هو بطل مدينة ثيفا، وهو ابن امللك »اليوس«، وأمه هي »جوكاست«.  ]1[ - »أوديب« وفقاً 

وملّخص هذه األسطورة: أّن العرّاف قال مللك ثيفا آنذاك بأنه سيُقتل بيد ابنه، وأن ابنه سيتزّوج من األّم، ويف ذلك 

الوقت كانت زوجته حامالً، فلاّم ولدت صبيّها، أمر امللك بأن تُشّد أقدام الوليد بالحبال، ويُرمى فوق الجبل، ولهذا 

السبب سّمي بأوديب التي تعني باللغة اليونانية: صاحب األقدام املتورّمة. وهكذا كُبّل الطفل ورمي فوق الجبل، 

فوجده الرعاة عىل تلك الحالة فأخذوه إىل ملك )كورنثيا( الذي توىل تربيته كام يُرىب األمراء. ويف نهاية املطاف، عاد 

إىل مملكته، وقتل أباه، وتزوج من أّمه امللكة. راجع: الطوطم واملحرّم، فرويد، ص 7 ]النسخة املرتجمة إىل الفارسية[. 

]2[ - »الطوطم«: حيوان مأكول مسامل أو خطري ومخيف. ومن النادر أن يكون الطوطم نباتاً، أو قّوة طبيعية؛ مثل: املطر 

أو املاء. وهو يكّون عالقات متميزة مع املجموعة. ميثل الطوطم بداية حدود املجموعة، ثم يكون امللك املوكّل بحفظهم 

وصيانتهم، وهو يرسل لهم رسائل غيبية، أو يف الوقت الذي يكون فيه خطرياً عىل الغري فهو يعرف أبناءه ويحافظ عليهم. 

ويقع عىل عاتق الذي ميتلكون طوطامً واحداً واجب مقّدس يُحتِّم عليهم أال يتقلوا طوطمهم، وأال يقضوا عليه، أو يأكلوا 

من لحمه. ويَفرض قانوٌن آخر لهم أال يقيم أعضاء الطوطم الواحد فيام بينهم أية عالقات جنسية، وان يجتنبوا الزواج 

فيام بينهم. أّما »الطابو« فيعني املمنوع واملحظور واملحرَّم. راجع: املصدر السابق، ص 19-24، و44. 
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فرتة، صار هذا األب موضع تبجيل وتقدير، ومن ثّم اختاروا حيوانًا لينقلوا إليه هذا 
التبجيل، فكان احليوان بمثابة الطوطم، فقاموا بتقديسه وتقديم القرابني له تعويضًا 
بالطابو،  تسّمى  وحمظورات شاّقة  بقيود  أنفسهم  فكّبلوا  أباهم،  وقتلهم  فعلتهم  عن 

جعلوها كّفارًة ملا اقرتفت أيدهيم]]].

ويستعرض فرويد بعد توظيفه ملبادئ التحليل النفيس املذكورة آنفًا أربع اجتاهات 
خمتلفة يف موضوع منشأ نزوع اإلنسان نحو الدين:

1/7/10. االتجاه الفرويدّي األّول:

وهو أّن اخلوف واجلهل مها من العوامل الطبيعية مليول الناس نحو الدين. وقد 
برزت هذه النظرية يف أّول ظهور هلا عىل يد الشاعر الرومايّن تيتوس]]] )99م( ضمن 
أحد أبياته؛ حيث شّدد عىل أّن اخلوف هو الرشارة األوىل التي خلقت اآلهلة]]]. ويقول 

مؤلف كتاب »أديان اإلنسان« جون نوس مؤّيدًا هلذه النظرّية:

الدين هو الثمرة األوىل جلهود الفكر اإلنساين الساعي إىل احلصول عىل قسط من 
الشعور باألمن يف هذا العامل]]].

وقد حاول فرويد أيضًا يف كتابه »مستقبل وهم« أن يوظف مبادئ التحليل النفيس 
اختالق  إىل  باإلنسان  أّدى  الطبيعّية  العوامل  من  اخلوف  أن  ذلك  خالل  من  ليثبت 
يف  أشار  أّنه  خيفى  وال  به]]].  واالحتامء  إليه  اللجوء  ثّم  باإلله،  ُسّمي  مشرتك  سبب 

]1[ - راجع: الطوطم واملحرّم، فرويد، ص 270 ]من النسخة املرتجمة إىل الفارسية[. 

]2[ - تيتوس لوكريتيوس كاروس )حوايل 99-55 ق م(: فيلسوف وشاعر روماين. عمله الشهري هو القصيدة الفلسفية 

معتقدات  عن  وهي  الكون«؛  طبيعة  »عىل  أو  األشياء«،  طبيعة  »عىل  وتعني:   ،De rerum natura امللحمية 

اإلبيقورية. ]م[ 

]3[ - راجع: مباهج الفلسفة، ويل ديورانت، ص 383 ]من النسخة املرتجمة إىل الفارسية[.

]4[ - راجع: أديان اإلنسان )Man's Religions(، جون يب نوس، ص 7 ]من النسخة املرتجمة إىل الفارسية[. 

]5[ - راجع: فلسفة الدين، جون هيك، مصدر سابق، ص 79. 
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هذا الكتاب إىل عوامل العجز واجلهل واخلوف باعتبارها منطلقات ومناشئ لظهور 
الدين، مستعرضًا بعض القراءات املتنّوعة عن ذلك. يقول يف هذا الصدد:

عىل أّي حال، فإّن عجز اإلنسان وإخفاقه أمام قوى الطبيعة العمياء، وفشله يف 
حّل أرسار اخللق وألغازه عىل طول التاريخ، أوجد سلسلة من األوهام واملعتقدات 
وهذه  املعتقدات  هذه  من  واملطلوب  وبالتهدئة.  باملحدودّية  تّتسم  التي  واألفكار 
السلسلة من األفكار أن تقوم بدور اآلهلة لرتفع من مستوى حتّمل اإلنسان وجتّلده يف 
عجزه وفشله أمام قوى الطبيعة، وقد اختذت هذه األوامر والقوانني وكأهّنا منّزلة من 

السامء، وُأسندت إىل اآلهلة]]].

وقد رشح إريك فروم هذه النظرية قائاًل:

يرى فرويد أّن الدين ينبع من عجز اإلنسان يف مواجهة قوى الطبيعة يف اخلارج، 
اإلنساين  التطّور  من  مبّكرة  مرحلة  يف  الدين  وينشأ  نفسه.  داخل  الغريزية  والقوى 
عندما مل يكن اإلنسان يستطيع أن يستخدم عقله بعد يف التصّدي هلذه القوى اخلارجية 
والداخلية، وال جيد مفّرًا من كبتها، أو التحايل عليها مستعينًا بقوى عاطفّية أخرى. 
بعواطف  يتعامل معها  العقل،  القوى عن طريق  التعامل مع هذه  من  بدالً  وهكذا، 
مضادة، بقوى وجدانية أخرى، تكون وظيفتها هي الكبت، أو التحكم فيام يعجز عن 
التعامل معه عقالنيًا ... فإذا ختىل اإلنسان عن ومهه يف إله أبوي، وإذا واجه وحدته 
التطّور  أبيه. غري أن غاية  وتفاهته يف الكون، فسيكون أشبه بالطفل الذي ترك بيت 
التثبيت الطفويّل. وعىل اإلنسان أن يعلِّم نفسه ملواجهة  اإلنساين أن يتغّلب عىل هذا 
فسيتعّلم  اخلاصة،  قواه  عىل  إال  يشء  عىل  االعتامد  يستطيع  ال  أنه  علم  فإذا  الواقع، 
كيف يستخدمها استخدامًا صحيحًا. واإلنسان احلّر الذي حّرر نفسه من نري السلطة 
قّوة عقله، وإدراك  الذي يستطيع استخدام  ـ هو وحده  التي هتّدد وحتمي  السلطة  ـ 

]1[ - مستقبل وهم، فرويد، ص 180-181 ]من النسخة املرتجمة إىل الفارسية[. 
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الكون ودوره فيه إدراكًا موضوعيًا، دون وهم، وبقدرة عىل التطّور، وعىل استخدام 
القدرات الكامنة فيه. ولن نجرؤ عىل التفكري تفكريًا مستقاًل إال إذا نمونا، وكففنا عن 
أن نكون أطفاالً نعتمد عىل السطلة وهَنَاهبا، والعكس صحيح، فلن نحّرر أنفسنا من 

قهر السلطة إال إذا جتارسنا عىل التفكري]]].

ومع هذا الرشح، يّتضح أن فرويد ُيلغي بكالمه أّي رضب من رضوب االرتباط 
مجيع  سّد  يف  يملكها  التي  التعّقل  بقّوة  اإلنسان  اكتفاء  إىل  ويذهب   ، َوَجلَّ َعزَّ  باهلل 
وعامل  األديان  ظهور  منشأ  عن  حديثه  خضّم  يف  أشار  وقد  ومتطّلباته.  احتياجاته 
اخلوف إىل ثالثة مصاديق للخوف؛ هي: اخلوف من اهلل، واخلوف من قوى الطبيعة، 

واخلوف من املوت. وقال يف رشحه لرؤيته تلك:

واهللع؛  األذى  له  جلبت  قوى  ثالث  ِقبل  من  املجتمع  يف  الفرد  حورص  لقد 
املجتمع  أفراد  ضغوط  ثّم  ومؤّسساهتا،  بتنظيامهتا  احلضارة  هي:  الثالثة  والقوى 
فعل  ردود  أّما  وفزع.  وهلع  عذاب  من  عليه  يصّبانه  وما  اإلنسان،  عىل  والطبيعة 
القّوتني األوليتني فتظهر يف هيئة أحقاد وعداوات تتالءم مع حاالت  اإلنسان عىل 
للقّوة  مواجهته  يف  البدائّي  اإلنسان  أّما  يعيشها]]].  التي  والتقّيد  والنََّصب  األذى 
عن  مسبَّبة  بأهنا  حكمه  يف  وتعّجل  احلوادث،  هذه  أسباب  عن  بحث  فقد  الثالثة 
الطبيعة؛  نافذًة إىل ما وراء  املنترشة والالمرئّية، ففتح عىل نفسه  األشباح واألرواح 

لينجو من اخلوف واهللع]]]. 

وقد شّدد فرويد عىل أّن مجاح العوامل الطبيعية مل ُتكبح، وقد استمّرت يف مسريهتا 
الظهور  يف  العارم  والطوفان  والربق  والرعد  والزالزل  الرباكني  ومضت  الطبيعية، 
واحلدوث غري آهبة بام يقّدم اإلنسان بني يدهيا من صلوات وتبجيل وعبادة وأضاحي، 

]1[ - الدين والتحليل النفيّس، إريك فروم، نقله إىل العربية:  فوائد كامل، ص 18-15. 

]2[ - مستقبل وهم، فرويد، مصدر سابق، ص 167-166 . 

]3[ - املصدر السابق، ص 171. 
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لكن ال ينبغي أن نتناسى الدور الذي يلعبه العامل النفيس والروحي، وما يشعر به 
اإلنسان جراء ذلك من سكينة وطمأنينة]]].

2/7/10. االتجاه الفرويدّي الثاين:

احلضارة  مساعدة  أجل  من  اخلّط  عىل  تدخل  الدينّية  األوامر  أو  اآلهلة  أّن  وهو 
خالل  من  وذلك  وحمظوراهتا،  احلضارة  تفرضها  التي  القيود  من  احلّد  يف  والقانون 
احلضارة  مبادئ  تطبيق  لفرض  الطريق  بتعبيد  فتقوم  النفيّس،  العامل  استخدام 
والقانون عىل الناس، وكذلك لدعمها وتنفيذها، وهي أمور ال ينصاع املجتمع وال 
املنطلق، ُتصاغ ملقتضيات احلضارة وما يرتبط هبا أسٌس  ينقاد هلا بسهولة. ومن هذا 
قانون  صياغة  إىل  اإلنسان  عمد  ذلك،  عىل  وبناًء  تدرجيّي]]].  بنحو  إهلّية  ومناشئ 
العقوبات الذي يعاقب عىل إزهاق األرواح، والقتل الفردّي واجلامعّي، ثم نسبه إىل 
اآلهلة، وعّده من ضمن األوامر الدينّية الساموية واملقّدسة]]]. ويرى فرويد أّن أساس 
عىل  الرقابة  يستلزم  االنتظام  وهذا  االجتامعّي،  باالنتظام  رهني  ونجاحها  احلضارة 
الغرائز واألميال الفردية، وفرض طوق من القيود عليها؛ ألّن هذه القيود هي التي 
تضمن تبلور احلضارة واستمرارّيتها، وهو ما يؤدي إىل اشتعال حالة احلقد والغضب 
عند الفئة املقيَّدة بذلك. وهلذا، ال يمكن للحضارة أن حتظى بدعم شعبّي صادق]]]. 
وهذا األمر هو الذي يستدعي اللجوء إىل اإليامن والدين طمعًا يف توظيفه الستتباب 
احلضارة. وبناًء عىل ذلك، فإّن االجتاه الفرويدّي الثاين حيرص الدين يف دائرة احلفاظ 

عىل استقرار احلضارة واستتباب أمرها.

]1[ - املصدر نفسه. 

]2[ - مستقبل وهم، فرويد، مصدر سابق، ص 180. 

]3[ - املصدر السابق، ص 421-420. 

]4[ - املصدر السابق، ص 159. 
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3/7/10. االتجاه الفرويدّي الثالث:

وهو يتمثل يف الرتكيز عىل قضية كبت الغريزة اجلنسّية، والسعي يف قمعها؛ حيث 
يف  الغرائز  كّل  عنده  هي  بل  الغرائز،  مجيع  أساس  اجلنسية  الشهوة  أّن  فرويد  يرى 
املمّثل  هي  »الليبيدو«]]]  ب  أسامها  التي  اجلنسية  الرغبة  فإّن  فرويد  وحسب  اإلنسان. 
الغريزة هو  األّويّل هلذه  الغريزة اجلنسّية، وإّن االقتضاء  بفعلها  التي تظهر  القّوة  عن 
التحّرر من كّل قيد أو حّد أو ضابط؛ يف حني أّن االستلزامات االجتامعّية واألخالقية 
واحلقوقية يف املجتمع تقمع هذه احلاجة، فتنكفئ الغريزة اجلنسية إىل باطن اإلنسان، 
هناك،  اجتامعها  وبعد  الباطن.  العقل  إىل  الواعي  العقل  من  اجلنسية  الرغبة  وتنتقل 
وعدم عثورها عىل منفٍذ خترج منه، تتبلور هلا هيئة معّينة. وهبذا، ُيفرسَّ ظهور الشعراء 

والفنانني واألنبياء]]]. وكتب فرويد يف أحد مؤلفاته: 

ُيبارش  فإّنه  املوضوعي،  الواقع  يف  وغرائزه  ميوله  إشباع  عن  املرؤ  يعجز  عندما 
عملية التخيل، ليعقد بذلك ُعلقة بني العامل اخلارجي وعامله الداخل. وبنحو عام، فإّن 

الفنّان حياول أن يعرض ميوله املكبوتة بأسمى وأثمن أسلوب فنّي ممكن]]]. 

4/7/10. االتجاه الفرويدّي الرابع:

وهو ما يسّمى بعقدة »أوديب«، أو: »امليل إىل األّم«. وعقدة »إلكرتا«، أو: »امليل 
الطوطم واملحظور  لقد طّبق فرويد يف كتاب  آنفًا.  مّر احلديث عنه  إىل األب«. وقد 
منشأ الدين واملعتقدات الدينّية عىل أنموذج األرسة والُعقدة األرسّية، أو عقدة أوديب 

]1[ - الليبيدو )libido(: مفردة التينية معناها: التلّذذ استناداً إىل شهوة حّسيّة. والكلمة أصبحت مصطلحاً يستخدم 

غالباً يف التحليل النفيّس، ويشري إىل السلوك املمتع للوصول إىل إثارة الغرائز الطبيعية. أّول من استخدم هذا املصطلح 

هو فرويد. ]م[ 

]2[ - فرويد والفرويديّة ]النسخة املرتجمة إىل الفارسيّة[، فيلسيان ساالي، ترجمة: إسحاق وكييل، ص 29، 106، 

148-150؛ فكر فرويد ]النسخة املرتجمة إىل الفارسيّة[، إدغار بيش، ترجمة: غالم عيل توّسيل، ص 90-86. 

]3[ - التحليل النفيس للجميع ]النسخة املرتجمة إىل الفارسيّة[، فرويد، ص 90-86. 



331منشأ الدين

وإلكرتا. ويف خضّم آرائه حول اإليامن الدينّي الذي عّده ومهًا منبعثًا من قمع احلاجة 
اجلنسّية]]]، وأّن أساس الدين قائم عىل الشعور باخلوف واهللع واحلرية من احلوادث 
الطبيعية، ُيقّدم فرويد تعريفًا معّينًا للوهم واخليالء، وال يتناسى أيضًا الدور اإلجيايّب 
الذي يضطلع به الدين عىل املستوى الفردّي واالجتامعّي، فيلتفت إىل الفوائد واآلثار 

الفردية واالجتامعّية املرتتبة عىل الدين]]]. 

وقد كتب يف رشحه للوهم قائاًل: »ليس من الرضوري أن يكون الوهم أو اخليالء 
أمرًا خاطئًا جمانبًا للصواب يف حني أّن اخلطأ يعني عىل الدوام جمانبة الصواب«]]].

تصل  الدين،  منشأ  تفسري  يف  األربعة  الفرويدّية  االجتاهات  عىل  الوقوف  وبعد 
النوبة إىل حتليلها ومناقشتها عىل النحو التايل:

1. من املستغرب جّدًا أن يبني فرويد أسس منهجه البحثّي يف التحليل النفيّس ـ 
وهو يتبّوأ مقعد رجل العلم ـ عىل حفنة من األساطري التارخيية، واألقاصيص امللّفقة 
التي سّطرها رهط من األنثروبولوجّيني األسطورّيني؛ فأقصوصة أوديب، أو عبادة 
الطوطم واملحظور، وما شاكل ذلك فاقدة ألّي أصل أو ثيقة تارخيّية. نعم؛ َيُعّد فرويد 
كتابه املسّمى ب »الطوطم واملحظور« يف إحدى ترصحياته إنجازًا عظياًم، ويقول عنه يف 

موضع آخر: »ال تأخذوا عىل حممل اجلّد؛ إّنني أّلفته ونّسقته مساَء سبٍت ماطر«]]]. 

م ما اكتشفه يف حال  واألمر الغريب اآلخر يف تنظري فرويد: كيف أمكن له أن يعمِّ
عدد من املرىض الذين كانوا يعانون من معضالٍت جنسّية عىل مجيع املرىض النفسّيني، 

]1[ - فرويد ]النسخة املرتجمة إىل الفارسيّة[، أنطوين ستور )Anthony Storr(، ترجمة: حسن مرندي، ص 122. 

]2[ - املصدر السابق، ص 123. 

]3[ - مستقبل وهم، فرويد، مصدر سابق، ص 322 . 

]4[ - فرويد، أنطوين ستور، مصدر سابق، ص 119؛ حوار مع يونغ، يونز، ص 15؛ مدارس علم النفس ومناقشاتها، 

مكتب التعاون بني الحوزة والجامعة، ج1، ص 386-387؛ ترجمة نهج البالغة وتفسريه، محّمد تقي جعفري، ج 6، 

ص 252-253  ]املصادر جميعاً باللغة الفارسيّة[ .
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جوزيف  احلميم  صديقه  كان  وقد  قاطبًة؟!  البرشّي  املجتمع  مؤّسسات  ومجيع  بل 
بروير]]] )1925م( ُيشكل عليه هبذه املناقشة عىل الدوام]]]. 

هذا، عالوًة عىل ما اعتمده من العادات والتقاليد الَقَبلّية وغريها من بعض الفئات 
االجتامعّية التي اختذت طابع اخلرافة، أو تبلورت عىل أسس خرافّية، واكتست ُحّلة دينّية؛ 
منها عىل سبيل املثال: اخلوف من اجلّن والعفاريت، أو اخلوف من الشيطان أو »أهريمن« 

كاّم يسّمى يف بالد فارس القديمة، أو غريها من االنحرافات األخرى عند اإلغريق. 

ومن الواضح أّن هذه اخلرافات واألساطري ال جيوز هلا أن تتمّخض عن قاعـدة 
عاّمة ُتفرّس لنا ظهـور مجيع األديان احلّقة والباطلة. 

2. املناقشة األخرى التي نسّجلها هنا أّن اخلوف ليس هو العامل الذي أفىض إىل 
اختالق فكرة اإلله؛ وإن جاز أن يكون داعيًا حقيقّيًا للنزوع إليه. وقد أرشنا يف بحثنا عن 
اآلثار والفوائد املرتّتبة عىل الدين]]] إىل أّن اإليامن باهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل وغريه من املعتقدات 
الدينّية يتحىّل بتأثري تطمينّي هُيّدئ من روع النفوس، ويدعو اإلنسان عند تعّرضه لعوامل 
اخلوف واهللع الطبيعّية وغري الطبيعّية إىل االستعاذة بالقدرة اإلهلّية  الالمتناهية، واللجوء 
اُهْم إَِل اْلَبِّ  يَن َفَلمَّ َنجَّ إليها. يقول تعاىل: ﴿َفإَِذا َركُِبوا يِف اْلُفْلِك َدَعُوا اهلل ُمْلِِصنَي َلُه الدِّ
ُكوَن﴾]]]. وبتعبري آخر: ليس هناك يف منطلقات اإليامن باهلل ما يستلزم ـ من  إَِذا ُهْم ُيْشِ
جهة الُعقد أو النقائص النفسّية ـ إنكار الوجود احلقيقّي له َجلَّ َوَعال، وال جيوز اخللط 
بني »منشأ الدين« و»منشأ التدّين«، أو بني الدوافع والنتائج، أو اإليامن بوجود احّتاٍد أو 
تالزٍم بني صدق القضّية املثبتة لوجود اهلل وكذهبا من جهة، والصّحة والسقم األخالقّيني 

اللذين قد تّتصف هبام عوامل اإليامن بتلك القضية من جهة أخرى]]]. 

]1[ - Joseph Breuer.  ]م[ 

]2[ - التحليل النفيس للجميع، مصدر سابق، ص 270. 

]3[ - الكالم الجديد، عبدالحسني خرسوبناه، مقال: »اآلثار والفوائد املرتتّبة عىل الدين«. 

]4[ - سورة العنكبوت: 65.

]5[ - فلسفة الدين، جون هيك، مصدر سابق، ص 82-81. 
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التعّلق  فرويد فشل يف اجلمع بني فكرتني؛ األوىل: »شعور  فإّن  وحسب رؤيتنا، 
بالقدرة الالمتناهية، وفهم الفقر الوجودّي بصفته حقيقة فلسفّية«، والثانية: »اجلرأة 
عىل التفكري يف القوى الفطرّية، واملواهب املودعة يف وجود اإلنسان، وحماولة تنميتها 

وتطويرها«؛ يف حني أهّنام ليستا عىل تنافر وتضاّد، ومها قابلتان لالجتامع.
3. كان فرويد يزعم أّن الرّب القدير عاجز عن عالج األوجاع وشفاء األمراض، 
أّن دعوى  أّوالً:  الناس. ومناقشتنا له يف هذا  التدّين عند  وهذا ما أسفر عن زعزعة 
والتقارير  الدقيقة  اإلحصائّيات  بل  دليل،  إىل  يفتقر  أمر  الناس  عند  التدّين  تزعزع 
املنشورة تدّل عىل ارتفاع وترية التدّين واّتساع مّطرد يف رقعته حول العامل]]]. وثانيًا: 
أّن حرمان فرويد من الشعور بالكرامات اإلهلّية، واالحتكاك بمعاجز شفاء األمراض 
فيضه  وسطاء  جعلهم  الذين   : املعصومني  أولياءه  هبا  اهلل  أكرم  التي  املستعصية 
ورمحته هو الذي أفىض إىل حكم عقيم كهذا. وثالثًا: أّن اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل شاء أن جيري 

عامل الطبيعة وُيدار وفقًا لسنن ونواميس طبيعية.
4. فلفرتض جمتمعًا يتحىّل بحّرّيات ال ُتعّد وال حُتىص، وأّن أفراد هذا املجتمع ال 
جيدون ما يمنعهم أو يصّدهم عن إرضاء غرائزهم الشخصّية وإشباع نزواهتم اجلنسّية، 
وأهّنم يسمحون ألنفسهم بالترّصف يف أّي يشء جيلب انتباههم، ويثري رغبتهم، وال 
ِعلله،  يداوي  أن  املجتمع  هلذا  يمكن  ُترى  يا  فهل  خيالفهم؛  من  تصفية  يف  يرتّددون 
وحيّل معضالته النفسّية؟! وعندئٍذ، كيف يمكن هلذا املجتمع أن ُيصلح حاله، وهل 
بنفسه  فرويد  أّن  القضّية  يف  الطريف  اهلانئة؟!  الرغيدة  السعيدة  احلياة  أفراده  سيبلغ 
يزعم قائاًل: »إذا ارتفعت قيود التحرّض، وُمّهد الطريق لبيئة ُحّرة ُتبيح إشباع الغرائز، 
واحدًا؛  إال شخصًا  ذلك  النامجة عن  واللّذات  بالفوائد  ينعم  أن  فرد  ُيتاح ألّي  فلن 
واستأثر  والقمع،  السلطة  مقاليد  بجميع  أخذ  الذي  املستبّد  األنايّن  الفرد  ذلك  وهو 

بكّل ذلك لنفسه«]]].
]1[ - الثقافة والدين ]النسخة املرتجمة للفارسيّة[، مريتشا إلياده، مقالة »الدين والدنيا«. 

]2[ - مستقبل وهم، فرويد، مصدر سابق، ص 160 . 
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يف  الرائجني  الساموّي«  و»األب  األريّض«،  »األب  بمصطلحي  فرويد  تأّثر   .5
الساموّي«  »األب  وفكرة  لإلنسان  املامثل  الرّب  عقيدة  أّن  حني  يف  املسيحّية؛  الديانة 
ليست حارضة يف مجيع األديان! وبالرغم من ذلك، فإّن التربير الذي جيوز يف قضّية 
مّلا كان األطفال غري قادرين عىل استيعاب فكرة األب  ُيقال:  األب الساموّي هو أن 
الساموّي، جلأوا إىل األب األريّض؛ ال أّن األب الساموّي أمر اختلقته نزعات األطفال 

نحو األب األريّض!

أنامط من  تدّل عىل وجود  التي  القرائن والشواهد  6. ال نطعن يف وجود بعض 
املايض  يف  أكله  أو  الطوطمّي،  احليوان  قتل  وحتريم  واحليوانات،  الطوطم،  عبادة 
الطوطمّية  بني  والُعلقة  الربط  من  يشء  اختالق  لكّن  الراهن،  وقتنا  يف  أو  السحيق، 
واألديان احلّقة كام صنع فرويد ليس إال مصداقًا بارزًا  من مصاديق التمثيل )حسب 
التعبري املنطقّي(، أو القياس مع الفارق )كام ُيعرّب يف العلوم الرشعّية(. وهذا التهافت 
الفلسفّية  البحوث  جلميع  ظهره  أدار  الذي  فرويد  عىل  ُيؤَخذ  واضح  منهجّي  خطأ 
أّن  اإلنسان! يف حني  اصطنعه  الذي  والوهم  باخلرافة  األديان  متَِّهاًم مجيع  والكالمّية 
خطر جرائم القتل وحتريم الزنا باملحارم التي وصفها فرويد بأهّنا مبادئ اّتفقت عليها 
واجِلبِّلة  الفطرة  أفرزهتا  أمور  هي  إّنام  استدالله،  يف  وضّمنها  واحلضارات،  األديان 

اإلنسانّية إىل جانب العقل الذي يتحىّل به بنو البرش.

أّن  الدين  حول  دراساته  يف  فرويد  أطلقها  التي  األخرى  الباطلة  املزاعم  من   .7
املعتقدات الدينّية حفنة من القضايا التعّبدّية التقليدّية التي جيب عىل الناس أن يؤمنوا 
هبا، وأن يطئطئوا هلا رؤوسهم من دون مناقشة أو سؤال]]]؛ وهذه الدعوى غري صائبة 
معتقداهتم  بناء  إىل  دومًا  املؤمنني  تدعو  الدين  هذا  تعاليم  فإّن  اإلسالم؛  بخصوص 
الدينّية عىل أسس مربَهنة، وترّغبهم يف إيامن ُمشيَّد عىل الدليل. نعم؛ مل خيطئ فرويد 
يف مّدعاه إذا الحظنا الكتب املقّدسة عند الديانتني اليهودّية واملسيحّية؛ فهي تنطوي 

]1[ - الفطرة ]النسخة الفارسية[، مرتىض املطّهرّي، ص 254 . 
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عىل آيات متضاّدة ومتناقضة بنحو مذهل، وتروي أقواالً أسطوريًة، لكن أين هذه من 
الدين اإلسالمّي احلنيف]]]؟!

8/10. أضواء عىل نظريّة الخوف:

أّنه ناشئ  التي تزعم  الدعوى  الدين عىل  املتعّلقة بمنشأ  النظرّيات  ترتكز إحدى 
النظرّية  يعانيه اإلنسان.  وقد برّش هبذه  الذي  ومنبثق من الضعف واهلوان واخلوف 
اجلُبن  من  مزيد  إىل  يسوقنا  بالدين  اإليامن  أّن  إىل  ذاهبًا  )1970م(   راسل  برتراند  
اإليامن  يفقد  السّن  حديثي  من  ضخاًم  عددًا  فإّن  الرؤية،  هذه  وحسب  والتخاذل! 

بالقضايا الدينّية يف الفرتات الزمنّية التي تستويل فيها حالة اليأس]]]. 

يف  ترعرعوا  أن  هلم  يسبق  مل  الذين  باألفراد  هؤالء  قارّنا  إذا  أّننا  راسل  ويرى 
أجواء التهذيب الدينّي، لوجدنا أّن عليهم مواجهة تعاسٍة متزايدٍة هي أشّد بأسًا من 

غريهم]]]. 

من  التقليل  إىل  يذهبون  اإليامن  يف  والراغبني  العقيدة  أنصار  أّن  راسل  ويضيف 
شأن بعض ألوان اخلوف، ويميلون إىل حذفه من حساباهتم. ويقول معّلقًا عىل ذلك: 
»وهم خمطئون ـ برأيي ـ يف السامح ألنفسهم بالرتحيب باعتقادات غري مرحية من أجل 
جتنّب حالة اخلوف«]]]. ثّم خيتم هذا املقطع بأّن حياة اإلنسان الذي يلجأ إىل التشّبث 
إىل  يلجأ  الدين  أّن  وطاملا  للحياة،  املثىل  بالطريقة  ليست  وتناغيه  له  تؤمِّ بمعتقدات 

اخلوف، فإّنه ينتقص من قيمة اإلنسان ومكانته]]].

]1[ - املصدر السابق، ص 263 . 

]2[ - الرتبية والنظام االجتامعّي، راسل، نقله للعربيّة: سمري عبده، ص 105. ]م[

]3[ - الرتبية والنظام االجتامعّي، راسل، نقله للعربيّة: سمري عبده، ص 105. ]م[

]4[ - املصدر نفسه، بترّصف يف الرتجمة؛ نظراً للتشويش الكبري الذي يلّفها. ]م[

]5[ - املصدر نفسه. ]م[
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ويقول راسل يف موضع آخر:

»أعتقد أّن اإلنسان الذي يعجز عن حتّمل صعاب احلياة بدون اإلذعان بأساطري 
تسّل خاطره هو كائن ضعيف ومعّرض للمخاطر. ال ريب يف أّن هذا اإلنسان يعرتف 
يف قرارة نفسه بحقيقة مفادها أّن ما أذعن به ليس أكثر من خرافة، أو أسطورة، وأّن 
التي حصل عليها منه،  الراحة والسكينة  الذي دعاه هلذا اإليامن هي  الوحيد  الدافع 
لكنّه ال جيرؤ أبدًا عىل الوقوف عند هذه األفكار، أو مواجهتها. بل يمكن القول بأّنه 
إّنام يتعّصب ويتزّمت ألفكاره تلك، وحياول اهلروب من أّي نقاش يدور حوهلا ملعرفته 

بأهّنا غري منطقّية«]]].

يقول العالمة املطّهرّي )1399ه( يف معرض نقده هلذه الرؤية:

دليل  أّن  فيقولون  والورود،  احلكومة  مصطلحي  الفقه  أصول  علامء  »يستخدم 
أّن دليلني  ـ  أنه حيدث ـ أحيانًا  كذا حاكم أو وارد عىل دليل كذا، ويقصدون بذلك 
اثنني ال يمكن أن يتعارضا؛ وذلك عندما يكون أحد الدليلني مرشوطًا برشط معنّي، 
يزول بظهور الدليل اآلخر. وبزوال الرشط يزول الدليل تلقائّيًا أيضًا، وال يعني هذا 

املصطلح أن الدليلني متناقضان ومتحاربان.

لقد قال هؤالء ـ منذ البداية ـ بفرضّيتهم عىل أن املنطق الواحد ال يمكن أن يكون 
غري  يشء  عن  فلنبحث  ذلك،  عىل  قادرًا  املنطق  يكن  مل  فإذا  ديني  فكر  ملنشأ  ظهورًا 
املنطق. وبحثوا فعثروا عىل اخلوف واجلهل وأمثاهلام، واعتربوها منشأ الدين. ال بد أن 
يقال هلؤالء: إّن فكر البرش وإن يكن باطاًل ومهام يكن تعلق البرش به، فإنه يرجع إىل 

منطقة، ال إىل يشء ما وراء منطقة.

وأن  األرض،  حول  تدور  الشمس  أن  يعتقد  السنني  آالف  ظّل  مثاًل  فاإلنسان 

]1[ - املجتمع البرشّي يف األخالق والسياسة ، راسل. ]م[
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وأن  املركز،  هي  األرض  بأن  االعتقاد  إىل  البرش  دعا  عام  نبحث  فهل  ثابتة،  األرض 
الشمس والكواكب األخرى تدور حول األرض؟ هل كان السبب خوف الناس من 
األموات أو مما يشبه ذلك؟ كال؛ نقول كان األمر فكريًا ومنطقيًا وال عامل آخر وراءه. 
حتى لو كان عىل خطأ. كان اإلنسان يعني بام يرى، فبدا له أن الشمس هي التي تدور 
حول األرض، وكان حيكم بام يرى. إن الدليل عىل ذلك هو الرؤية وتفكري اإلنسان. 
وال حاجة للبحث عن دليل من اخلارج. إنه ليس مثل النحس الذي يالزم الرقم 13 

كي نقول: إن يف ذلك عاماًل خارجيًا.

اإلنسان  أّن  عىل  تدل  التي  الكثرية  والدالئل  اآلثار  إن  هؤالء:  نسأل  أن  ينبغي 
القديم قبل آالف السنني كان متقدمًا يف الفن والصنعة وكانت له أفكار فلسفية رفيعة 
أومل يكن  الدين؟  إىل  يقوده  الذي  التفكري هو  املقدار من  أمل يكن ذلك  ودقيقة حمرية 
اإلنسان البدائي يرى انتظام الطبيعة؟ أمل يكن يغرس األشجار؟ أمل يكن  يرى البذرة 
كيف خترج من حتت الرتاب فرتتفع إىل األعىل، ومتّد جذورها، وتورق، وتثمر؟ أمل ير 
وجوده هو، وما فيه من أعضاء وتناسب وانتظام؟ أو مل يكن كل هذا يثري يف اإلنسان 
وجود  مع  هذا  عن  الطرف  نغّض  أن  يمكننا  كيف  اهلل؟  يف  والتفكري  احلرية  البدائي 
البناء املنطقي والفكري عند اإلنسان؛ لنبحث عن أسباب أخرى؛ كأن نقول مثاًل: اّن 
اخلوف هو الذي أدى إىل أن يفكر اإلنسان يف اهلل، أو أنه اجلهل، أو ما كان يشاهده 
يف األحالم من أرواح املوتى، وما استتبعه من نتائج أوصلته إىل ازدواجية الروح؟! 
النافذة؛ والباب مفتوح عىل مرصاعيه؟ ما الذي يدعونا  ملاذا يريدوننا أن ندخل من 
للتفكري يف أسباب غري منطقية مع وجود التفكري املنطقي؟ إن جمّرد إدراك وجود اهلل 

يكفي اإلنسان البدائّي.

أشخاص  هناك  كان  التاريخ  قبل  ما  أدوار  أنه يف  يدّلنا عىل  نفسه  التاريخ  إّن  ثّم 
مفكرون قادرون عىل تذكري الناس باهلل. اخلطوة األوىل هي أنه كّلام صادف اإلنسان 
البحث  دائم  ـ كان  إذن  ـ  البدائي  فاإلنسان  العلة والسبب،  يبحث عن  حدثًا أرسع 
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إنسانًا من  بالرضورة  فإهنا خطوة بسيطة ال تستوجب  الثانية  أّما اخلطوة  العلل.  عن 
القرن العرشين ليخطوها، فاإلنسان البدائي كان أيضًا بإمكانه أن يدرك أن هناك علة 
لكل ظاهرة؛ فهل يمكن أن تكون للظواهر كلها علة واحدة؟ ظهر هذا السؤال أمام 
فاإلنسان  الكريم.  القرآن  يقوله  الذي  القول  هو  وهذا  جدًا  مبكر  وقت  يف  اإلنسان 
عامل  بالبحث عن  إرادهتا، يرشع  بغري  وتروح  تأيت  وأهنا  األشياء،  تغري  يرى  عندما 
العوامل  تلك  أن مجيع  له  ّيتضح  التغيري  البحث عن عامل  التغيري، وحينام يرشع يف 
هي نفسها مربوبة ومقهورة وحمكومة، فيكون من الطبيعّي أن خيطر لإلنسان فورًا هذا 

السؤال: هل هناك قوة تكون حاكمة فقط وغري حمكومة؟«]]].

9/10. أضواء عىل نظريّة الفطرة:

النقطة اجلوهرّية اجلديرة بااللتفات هنا أّن مجيع الرؤى املشار إليها آنفًا قد توّرطت 
الدافع واملنطلق  أّن  افرتضنا  فلو  املنطلقات والنتائج؛  ارتكاب مغالطة اخللط بني  يف 
الذي أّدى ببعض الناس  إىل اإليامن بالدين هو »اخلوف«، أو »اجلهل«، أو أّي سبب 

آخر؛ فهل هذا يدّل عىل سقم النتيجة؛ أال وهي اإليامن بديٍن ما؟!

واستعراض  الدين،  نشأة  بحث  يف  املختلفة  الفرضّيات  تبيني  من  الفراغ  بعد 
النظرّية  عىل  الضوء  بعض  تسليط  إىل  اآلن  الدور  يصل  عليها،  الواردة  املناقشات 

القرآنّية يف هذا الصدد.

يقول العالمة املطّهرّي )1399ه( يف حديثه عن هذه النظرية:

»إذا كانت نظرتنا إىل الدين تشمل ما يعرضه األنبياء عىل الناس، فمنشأ الدين هنا 
يكون الوحي، ولكن هل هلذا الوحي الذي يقّدم لنا ما نطلق عليه اسم املعارف الدينّية 
أو الرتبوية أو القانونية، وكذا الرشائع التي تضع أسس فكر اإلنسان وعمله، هل هلذا 

الوحي جذور عميقة يف داخل اإلنسان؟

]1[ - الفطرة ، مرتىض املطهري، نقله إىل العربية: جعفر صادق الخلييّل، ص 148-155 )بترّصف( . ]م[
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رّب قائل يقول: إّن الدين هو هذا الذي يرسله اهلل إىل الناس عن طريق ما يوحيه 
إىل رسله، وإّن اإلنسان ما كان ليعنى بالدين لوال ذلك، إذ إّن اإلنسان مثل احلائط أو 
الورق األبيض، نسبًة إىل اخلطوط التي ترسم عليه، وال هيّمها إن رسم عليها يشء أم مل 
يرسم، فكالمها عند الورقة سّيان، وسواء رسمت عليها آية قرآنّية أم نقيضها. وهكذا 
إنام أرسل اهلل الرسل  بالدين،  يبايل  يمكن أن يقال: إن اإلنسان من حيث طبيعته ال 

يعّلمون الدين لإلنسان، وإّن الذي يقول هذا القول ال يكون منكرًا لألديان. 

وعىل الضّفة األخرى، هناك نظرية خمتلفة تقول: إّن ما يعرضه األنبياء ال يمكن 
عنه  ويبحث  اإلنسان  يريده  مما  هو  بل  المباالة،  نظرة  إليه  اإلنسان  نظرة  تكون  أن 
بطبيعته، ويف أعامقه. ويف هذه احلالة، يغدو عمل األنبياء عمل املزارع الذي يرعى 
ليشء  استعدادًا  الزهرة  أو  الشجرة  هذه  يف  إّن  أي:  واألشجار؛  والنباتات  الزهور 
النوى  أن هذا  يعني  املشمش ال  أو  التمر  نوى  إّن زرع  أو رغبة يف يشء معني.  ما، 
جيعل  أن  عليه  الذي  هو  املزارع  وإن  مشمش،  أشجار  أو  نخياًل  نبتت  إن  يبايل  ال 
هذه النواة تنبت نخلة، وتلك تنبت شجرة مشمش، وبالعكس. كال؛ ففي اإلنسان 
يف  الكامنة  وللرغبة  الفطرة،  هذه  لنداء  استجابًة  كان  األنبياء  به  أتى  ما  وإّن  فطرة، 
أعامق اإلنسان. يف احلقيقة: إّن ما يبحث عنه اإلنسان بفطرته، ويسعى إليه، جاء به 

إليه«]]]. األنبياء 

اإلنسان؛  ِخلقة  نوِع  عىل  يدّل  »فِعلة«،  وزن  عىل  نوعّي  مصدر  »فطرة«  واملفردة 
فإّن خلق اإلنسان قد حدث عىل نحو تعّبأ فيه باطنه وضمريه بمجموعة من الرؤى 
فارغة  بيضاء  بصفحة  ليست  اإلنسان  فروح  اكتسابية؛  غري  إهلّية  بصورة  والتاميالت 
متلؤها التجارب تدرجيّيًا؛ كام ذهب جون لوك )1704م( ، أو ديفيد هيوم )1776م(، 
بل إّن بعضًا من أفكار اإلنسان ومتايالته حارضة يف أعامق بني البرش عىل نحو عاّم؛ 
وإن اختلفوا يف ذلك من جهة الشّدة والضعف. كام أهنا ليست اكتسابية. أّما البعض 

]1[ - الفطرة ، مرتىض املطهري، نقله إىل العربية: جعفر صادق الخلييّل، ص 148-155 )بترّصف( . ]م[
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اآلخر منها فهي الرؤى واملناهج والسلوكيات االكتسابية؛ وإن كانت هذه املجاالت 
أيضًا جزًء ال يتجّزأ من فطرة اإلنسان وِجبِّلته.

وعىل أساٍس من ذلك، ال ينبغي أّن نفرّس الفطرة اإلنسانية باألمور غري االكتسابية 
وحسب، بل إهنا تشمل شّتى املجاالت األنطولوجية اإلنسانية كذلك.

وقد رّصحت األحاديث الرشيفة املروّية عن األئّمة : يف ما خيّص الفطرة بفطرة 
احلّس، وفطرة اخليال، وفطرة العقل، أو فطرة اإلذعان بوالية أمرياملؤمنني  7 مع أّن 

غالبية هذه األمور اكتسابّية.

وفيام يل نشري إىل ما تناولته املعارف اإلسالمّية يف بحث الفطرة:

ما من شّك يف أّن اإلسالم استعرض قضية الفطرة بنحو تفصيّل ومبسوط، وال 
يوجد بني علامء املذاهب اإلسالمّية من الفريقني أّي اختالف يف هذا الصدد.

ويمكن تنويع اآليات القرآنّية التي تطّرقت ملوضوع الفطرة إىل ما يل:

* الطائفة األوىل: اآليات التي عّدت الرسالة النبوية »ذكرى«؛ مثل قوله تعاىل: 
ٌر * لَّْسَت َعَلْيِهم بُِمَصْيطٍِر﴾]]]. َم َأنَت ُمَذكِّ ﴿إِنَّ

قوله  مثل  وامليثاق؛  العهد  موضوع  إىل  أشارت  التي  اآليات  الثانية:  الطائفة   *
ْيَطاَن﴾]]].  تعاىل: ﴿َأَلْم َأْعَهْد إَِلْيُكْم َيا َبنِي آَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوا الشَّ

عند  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل  إىل  اإلنسان  نزوع  إىل  أشارت  التي  اآليات  الثالثة:  الطائفة   *
تعّرضه لألخطار واملخاوف مثل قوله تعاىل: ﴿َفإَِذا َركُِبوا يِف اْلُفْلِك َدَعُوا اهلل ُمْلِِصنَي 

ُكوَن﴾]]]. اُهْم إَِل اْلَبِّ إَِذا ُهْم ُيْشِ يَن َفَلمَّ َنجَّ َلُه الدِّ
]1[ - سورة الغاشية: 22-21.

]2[ - سورة يس: 60.

]3[ - سورة العنكبوت: 65.
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* الطائفة الرابعة: اآليات التي أخربت عن فطرية الدين بشكل رصيح أكثر؛ مثل 
ْلِق  يِن َحنِيًفا فِْطَرَة اهلل الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل ِلَ قوله تعاىل: ﴿َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾]]]. اهلل َذلَِك الدِّ

* الطائفة اخلامسة: اآليات التي عّدت هداية الناس أمرًا فطرّيًا؛ مثل قوله تعاىل: 
َمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها﴾]]]. اَها * َفَأْلَ ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

قوله  مثل  اإلهلّي؛  والعهد  الذّر  لعامل  أشارت  التي  اآليات  السادسة:  الطائفة   *
َأنُفِسِهْم  َعَل  َوَأْشَهَدُهْم  َتُهْم  يَّ ُذرِّ ُظُهوِرِهْم  ِمن  آَدَم  َبنِي  ِمن  َربَُّك  َأَخَذ  ﴿َوإِْذ  تعاىل: 
ا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلنَِي * َأْو َتُقوُلوْا  ُكْم َقاُلوْا َبَل َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ َأَلْسَت بَِربِّ

ن َبْعِدِهْم َأَفُتْهلُِكنَا بَِم َفَعَل امْلُْبطُِلوَن﴾]]]. ًة مِّ يَّ َك آَباُؤَنا ِمن َقْبُل َوُكنَّا ُذرِّ َم َأْشَ إِنَّ

وقد دّلت أحاديث رشيفة عديدة عىل فطرية الدين؛ منها عىل سبيل املثال: احلديث 
َدانِِه،  الشهري املروّي عن الرسول األعظم 9: »ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعىَل اْلِفْطَرِة َفَأَبَواُه هُيَوِّ
َسانِِه«]]]، وقد روى هذا احلديث من العاّمة البخارّي يف صحيحه،  انِِه، َأْو ُيَمجِّ َ َأْو ُينرَصِّ

ومن اخلاّصة الكلينّي يف الكايف]]].

*  *  *

]1[ - سورة الروم: 30.

]2[ - سورة الشمس: 8-7.

]3[ - سورة األعراف: 173-172.

]4[ - صحيح البخارّي، كتاب الجنائز، باب 80، وباب 93 . 

]5[ - الفطرة ]النسخة الفارسية[، مرتىض املطّهرّي، ص 600-606؛ مفاهيم القرآن ]النسخة الفارسيّة: منشور جاويد[، 

جعفر السبحايّن، ج1؛ نفحات القرآن ]النسخة الفارسيّة: پيام قرآن[، مكارم الشريازّي، ج2. 



11. اإليامن الدينّي

1/11. متهيد:

أكثر  من  ومثيالهتا  »احلّب«،  مفهوم  أو  »األمل«،  ومفهوم  »اإليامن«،  مفهوم  ُيعّد 
املقوالت اإلنسانية أصالًة، وهي من املعاين التي ُتضفي عىل حياة اإلنسان حالوة ورونقًا. 
موضوع »اإليامن« يف جوهره يرتبط بمجال دراسة الدين، وجمال توظيفه واستخداماته 
أو مقامه ومنزلته يف األدب والتعاليم الدينّية غري خاٍف عىل أحد. وقد أّدت إىل انطالقة 
البحث عن »اإليامن« ودراسته بعض التطّورات والتقّلبات السياسية واالجتامعّية بعد 
الطاعة  حرب صفني، ال سّيام من ناحية »اخلوارج« ـ وهي فرقة اشرتطت يف اإليامن 
العملية هلل جّل وعال ـ ومن ناحية »املرجئة« ـ وهي فرقة اقترصت يف اإليامن عىل معرفة 
حقيقة  عن  عديدة  استفهامات  إحداث  يف  األحداث  هذه  تسّببت  فقد  ـ  سبحانه  اهلل 

»اإليامن«، وما يرتبط به، ُطرحت عىل أئمة الدين، وُقّدمت هلا ردود وإجابات]]].

واإليامن ـ لغًة ـ مصدر باب اإلفعال من »األمن«، ُيقال: آَمَن ُيْؤِمُن إْياَمنًا؛ وهو قد 
يعني: »التأمني«]]] )ضّد التخويف(، أو »التصديق«]]] )ضّد التكذيب(.

]1[ - راجع: بحار األنوار، العالمة املجليس، ج 66، باب 30؛ رشح املقاصد، التفتازاين، ج 5، ص 183. 

]2[ - أي إعطاء األمان، يقول ابن منظور: فأّما آمنته )املتعّدي( فهو ضّد أخفته. ويف التنزيل العزيز: )آمنهم من 

خوف(. الحظ: لسان العرب: 13: 21. ]م[ 

ِمٍن لَنا(  َوْ ]3[ - يُقال: آمنُت بكذا، أي صّدقُت به. قال الخليل: وااِلميان: التصديق نفسه، وقوله تعاىل: )َوما أنَْت مبُِ

ب به قوم. الحظ: ترتيب العني: 56، لسان العرب: 13: 21.  ق لنا. وقال ابن منظور: يُقال: آمن به قوم، وكذَّ مبصدِّ

فاملقرون بالباء أو الالم يأيت مبعنى: »التصديق«؛ كقوله سبحانه: اَمَن الرَُّسوُل مِبا أُنْزَِل إلَيِه ِمْن َربِّه سورة البقرة:  

ِمٍن لَنا سورة يوسف: 17. ]م[  285، وقوله عّز من قائل: َوما أنَْت مِبَُوْ
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واإليامن يف القرآن الكريم بمعنى: فعل اإليامن، أو معناه املضمويّن، وقد ُيستخدم 
يف كال املعنيني]]].

حقيقة  حول  متنّوعة  آراًء  أبحاثهم  يف  املسلمون  واحلكامء  املتكلمون  أبدى  وقد 
»اإليامن«، وأركانه ورشوطه؛ فهل اإليامن إقرار باللسان؟ أو تصديق بالقلب؟ أو هو 

العمل الصالح؟ أو مزيج من كّل هذه األمور؟

َوَتَعاىٰل،  َتَباَرَك  باهلل  قلبّي  تصديق  اإليامن  أّن  إىل  اإلمامّية  من  املتكّلمون  ذهب 
وبرسالته. 

رشطًا  وال  اإليامن،  يف  ركنًا  ليس  اجلوارحّي  والعمل  اللسايّن  اإلقرار  فإّن  عليه: 
فيه]]]. 

بالقلب،  تصديق  بأنه  اإليامن  عّرف  )413ه(  املفيد  الشيخ  أّن  من  الرغم  وعىل 
وإقرار باللسان، وعمل باجلوارح]]]، لكّن نصري الدين الطويّس )672ه( فرّسه تارًة 

بالتصديق القلبّي، وتارًة بتفسري مرّكب من التصديق القلبي واإلقرار اللسايّن]]].

زمرة  يف  وعّدوهم  »املؤمنني«،  دائرة  من  العصاة  مجيع  اخلوراج  استبعد  وقد 
»الكفار«؛ وهلذا  اشرتطوا »العمل الصالح« كركن من أركان اإليامن]]].

ومل ختتلف األشاعرة ـ أكرب الفرق العقائدّية عند أهل السنة ـ يف األعّم األغلب 

]1[ - الحظ: دائرة معارف التشيع )بالفارسية(، ج2، مدخل »اإلميان«؛ مقال »اإلميان يف املوروث اإلسالمّي«، لوي 

غاردييه، ترجمه إىل الفارسية كامران فاين، مجلة كيان، العدد 52، ص 18.

]2[ - الحظ: تصحيح االعتقاد، الشيخ املفيد، األعامل الكاملة، ج 5، ص 119؛ الذخرية يف علم الكالم، السيد املرتىض، 

ص 536؛ االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد، الشيخ الطويّس، ص 227.

]3[ - قال سديد الدين الحّميص: »وشيخنا السعيد املفيد ريض الله عنه، ذهب إىل أّن اإلميان هو التصديق بالقلب 

واللسان والعمل بالجوارح«. املنقذ من التقليد، الحّميص، ج2، ص 163.

]4[ - كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد، العالمة الحيّل؛ كشف الفوائد يف رشح القواعد، العالمة الحيّل، ص 93.

]5[ - الفرق بني الفرق، عبد القاهر البغدادّي، ص 42 )الرتجمة الفارسية(.
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أبا احلسن األشعرّي )324ه(  إليه اإلمامّية، لكّن  حول هذا املوضوع مع ما ذهبت 
واآلخر  القلبّي،  التصديق  أحدمها:  لإليامن؛  تفسريين  قّدم  ـ  املذهب  هذا  مؤّسس  ـ 

اإلقرار القويّل والعمّل]]].

أّما املرجئة فهي عىل طرف النقيض من اخلوارج؛ فقد عّدوا العمل يف مرتبة متأّخرة 
عن اإليامن، وفرّسوا اإليامن باملعرفة]]].

القلبّي،  والتصديق  اإلهلّية  باملعرفة  اإليامن  فرّس  قد  )150ه(  حنيفة  أبو  وكان 
واإلقرار اللسايّن]]].

جانب  إىل  اجلوارحّي  العمل  عىل  لإليامن  نظرهتا  يف  شّددت  فقد  املعتزلة  أّما 
التصديق القلبّي]]].

 :7 املؤمنني عل بن أيب طالب  أمري  املروّي عن  وقد ورد يف احلديث الرشيف 
»اإلياَمُن َتصِديٌق بِاجلَنَاِن، َوإقَراٌر بِاللَِّساِن، َوَعَمٌل بِاألرَكاِن، َوُهَو َعَمٌل ُكلُّهُ «]]].

الدين الطويّس )672ه( يف »جتريد االعتقاد« عىل عدم كفاية  وقد استدّل نصري 
َواْسَتْيَقنَْتَها  ا  ِبَ ﴿َوَجَحُدوا  تعاىل:  بقوله  اللسايّن  اإلقرار  دون  من  القلبّي  التصديق 
َعَل  اهلل  َفَلْعنَُة  بِِه  َكَفُروْا  َعَرُفوْا  ا  مَّ َجاَءُهم  ﴿َفَلمَّ  وقوله:  ا﴾]]]،  َوُعُلوًّ ُظْلًم  َأنُفُسُهْم 
اْلَكافِِريَن﴾]]]، كام استدّل عىل أّن اإلقرار اللساين من دون التصديق القلبي غري كاٍف 

]1[ - مقاالت اإلسالمينّي، عبد القاهر البغدادّي، ص 297؛ اإلبانة عن أصول الديانة، األشعري، ص 39؛ أصول الدين، 

عبد القاهر  البغدادّي، ص 280-250.

]2[ - امللل والنحل، الشهرستايّن، ج 1، ص 125.

]3[ - رشح املقاصد، التفتازايّن، ج 5، ص 178.

]4[ - رشح األصول الخمسة، عبد الجبار املعتزيّل، ص 689-701؛ ضحى اإلسالم، أحمد أمني، ج 3، ص 64.

]5[ - بحار األنوار، املجليس، ج 66، ص 74. 

]6[ - سورة النمل: 14. 

]7[ - سورة البقرة: 89. 
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ْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا﴾]]]. أيضًا بقوله تعاىل: ﴿َقاَلِت الَْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّ

أّما الكرامّية فقد ذهبت إىل أن حقيقة اإليامن هي اإلقرار اللسايّن بحّقانّية أصول 
الدين، وال دخل للتصديق القلبّي أو العمل الصالح فيه ]]].

وقد مّيزت االسامعيلية بني اإليامن الظاهري والباطني فاكتفت يف الظاهري باإلقرار 
اللساين، وعّدت التجربة العقلية أو القلبية عنرصًا رضوريًا يف اإليامن الباطني واحلقيقّي]]].

ويرى العرفاء املسلمون أّن اإليامن أمر اختيارّي؛ ألّن اهلل َجلَّ َوَعال أمر به، وأقام 
لذلك احلّجة التاّمة البالغة عىل خلقه، ويظهر من بعض التعابري أن اإليامن حقيقة قلبّية، 
فلعّل قومًا بلغوا يف إيامهنم مراتب معرفّية معّينة، وأظهرت هلم املعجزاُت حقائَق دينّية 
عديدة، لكنّهم ال يعرتفون بام أيقنت به قلوهبم ظلاًم وعدوانًا وحسدًا من عند أنفسهم، 

فتبقى قلوهبم كدرًة مدهلّمة ال يسطع فيها نور اإليامن.

وقد قّسم العرفاء اإليامن إىل إيامن عمل، وإيامن عيني، وعّدوا اإليامن العينّي من 
للسالكني عىل  اإليامن والعقل رفيقني محيمني  أهنم عّدوا  الشهودي، كام  التجّل  ثامر 
الطريقة، مذعنني بأّن اإلنسان الفاقد لإليامن بالرشائع ال يمكن له أن ينعتق ويتخّلص 

من العيش يف األوهام، والتخّبط يف ظلامهتا]]].

يف  والغربيون  املسيحيون  والالهوتيون  الفالسفة  ساهم  األخرى،  الضّفة  وعىل 
اإلدالء بآرائهم يف البحث عن »اإليامن«؛ فعّرف توماس أكويناس )1274م( اإليامن 
إرادته  من  أساٍس  عىل  ناقصة  شواهد  عىل  وقوفه  بعد  املؤمن  يعتنقه  »تصديق  بأّنه 

واختياره، وهو يتعلق باألمور الغيبية. 

]1[ - سورة الحجرات: 14. 

]2[ - دائرة معارف التشيع، مصدر سابق، مدخل »اإلميان«.

]3[ - مقال »اإلميان يف املوروث اإلسالمّي«، مصدر سابق، ص 19.

]4[ - انظر: رشح فصوص الحكم، الفص اللوطّي، تاج الدين الخوارزمّي، ص 461، 464، 670، 723.
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وقد أورد مفردة »الشواهد الناقصة« احرتازًا من أن يظهر عنرص اإليامن بمظهر 
»اليقني«، وال  »العلم« ودرجة  مرتبة  يتجاوز  للعقل. ولكنه ال  للدليل ومضاد  فاقد 
يتعلق باملشهودات]]]. والالفت للنظر هنا أّن أكويناس ـ وبالرغم من رؤيته هذه عن 
اإليامن ـ يتوّغل يف رسده لألدّلة والرباهني اخلمسة إلثبات وجود اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل؛ 
وهي: الرباهني الوجودّية]]]، والكونّية]]]، وبرهان إتقان الصنع]]]، واإلمجاع العاّم]]]، 

ودرجات الكامل]]]. 

لوثر  مارتن  للكنيسة  اإلصالحّية  النهضة  مؤّسس  ُيفرّس  آخر،  صعيد  وعىل 
شعور  أّنه  إىل  )1834م(  شاليرماخر  ويذهب  باهلل«]]].  ب»الثقة  اإليامَن  )1546م( 

بالتعّلق واالرتباط]]]. 

أو  املطلق«،  »االنشغال  حالة  هو:  اإليامن  أّن  )1965م(  تيليخ]]]  بول  ويرى 
هذا  بحيوّية  ونضارته  اإليامن  حيوّية  مسندًا  القصوى  بالغاية  األسمى«]1]]  »االهتامم 

النمط ممّا أسامه باالنشغال املطلق، أو االهتامم األسمى]]]].

وحول العالقة بني اإليامن والتعّقل ذهب كريكغارد]]]]  )1855م( إىل أهّنام ضّدان 

]1[ - نظريّة اإلميان يف رحاب القرآن الكريم وعلم الكالم، ص 25.

]2[ - Ontological arguments . ]م[

]3[ - Cosmological arguments . ]م[

]4[ - argument from design ، أو: from intelligent design . ]م[

]5[ - Common consent arguments. ]م[

]6[ - Degrees of perfection arguments. ]م[

]7[ - نظريّة اإلميان يف رحاب القرآن الكريم وعلم الكالم، ص 28.

]8[ - املصدر السابق، ص 30.

]9[ - Paul Tillich . ]م[

]10[ - Ultimate Concern . ]م[

]11[ - حيويّة اإلميان، بول تيليخ، ص 16 )النسخة املرتجمة إىل الفارسيّة(.

]12[ - Soren Kierkegaard. ]م[
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بنحو تاّم، ورأى فيتغنشتاين )1951م( أهنام موضوعان أجنبّيان عن بعضهام، وال تربط 
بينهام رابطة؛ يف حني أّن أكويناس )1274م( قد أقّرـ  من ذي قبلـ  بوجود الصلة بينهام.

وهنا، يمكن لنا أن نشري إىل وجود ثالث نظرّيات غربّية حيال »اإليامن«؛ هي:

* أّوالً: النظرية التي انتهت إىل أّن اهلل يشء اختلقه اإلنسان، وأّن الدين أمر عديم 
الفائدة؛ وهي رؤية امللحدين.

عبثّية  إىل  تذهب  مل  لكنّها  لإلله،  اإلنسان  باختالق  آمنت  التي  النظرّية  ثانيًا:   *
املعارص دون  الالهويّت األورويّب  تبنّاها  التي  الرؤية  بفائدته؛ وهي  أقّرت  بل  الدين، 
كوبيت]]] )مواليد 1934م( الذي عّرف اإليامن وفقًا لرؤيته هذه بأّنه التزام ابتكارّي 
واختيارّي بالقيم الروحّية، وبنمط معنّي يف احلياة، وأن يتفّطن إىل أّن هذه الرؤية حتمل 

من العنارص ما يكفي إلبطال ذاهتا، وهدم مرتكزاهتا.

أعظم  وأّن  اإلنسان،  خالق  هو  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل  بأّن  أذعنت  التي  النظرّية  ثالثًا:   *
مذهب  هو  وهذا  وتسبيحه؛  اهلل  محد  هو  اإلنسان  هذا  عاتق  عىل  امللقاة  الواجبات 

املتديننّي الواقعّيني]]]. 

2/11. اإلميان يف القرآن الكريم:

استخدم القرآن الكريم مفردة »اإليامن« تارًة يف ما يقابل »النفاق«، وتارًة أخرى 
يف مقابل »الفسق«، وال تعّد اآليات القرآنّية اإلقرار اللسايّن والقويّل املحض أمرًا يعربِّ 
بالعمل  القرآنّية تفسري اإليامن  عن حقيقة اإليامن]]]. وال يصّح حسب االستعامالت 

]1[ - Don Cupitt. ]م[

]2[ - مقالة عكس تيّار اإلميان الالواقعّي )النسخة املرتجمة للفارسيّة(، ستيفني ديفيس، مجلّة كيان، العدد 52، ص 45.

ْؤِمِننَي﴾ سورة البقرة: 8، وقوله  ]3[ - ورد  يف قوله تعاىل: ﴿َوِمَن النَّاِس َمن يَُقوُل آَمنَّا ِبالله َوِبالْيَْوِم اآلِخِر َوَما ُهم مبُِ

تعاىل: ﴿أََحِسَب النَّاُس أَن يرُْتَكُوا أَن يَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم ال يُْفتَُنوَن * َولََقْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمن قَبْلِِهْم فَلَيَْعلََمنَّ الله الَِّذيَن 

َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ الَْكاِذِبنَي﴾ سورة العنكبوت: 3-2.
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الصالح نظرًا إىل عطفه عىل اإليامن، أو بالنظر إىل البشارة القرآنّية للمؤمنني ومن يعمل 
ر  عماًل صاحلًا]]]؛ فإّن تعريف اإليامن بالعمل الصالح سوف يستلزم التكرار غري املربَّ

يف هذه اآليات املباركات.

أو  بالقويّل،  قلبّي؛ وليس  أمر  اإليامن  أّن حقيقة  قرآنّية عديدة  آيات  وُيستفاد من 
الفعّل]]]. وأّنه نور هيدي به اهلل عباده]]]، وعطّية إهلّية تفيض إىل الربكة، ومتنح اإلنسان 

حالة من الترّضع إىل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىٰل]]]. 

هذا، ويمكن عّد بعض مواصفات اإليامن حسب الرؤية القرآنّية عىل النحو التايل:

* أّوالً: أّن اإليامن أمر اختيارّي لألسباب التالية: أحدها: األمر باإليامن، والنهي 
عن الكفر]]]. وثانيها: ذّم الكّفار ووعيدهم بالعذاب األخروّي. وثالثها: نفي اإلكراه 

يف الدين واإليامن]]]. ورابعها: حرسة الكّفار]]]. 

* ثانيًا: أّنه قابل للمعرفة، وأّن املعرفة رشط اإليامن]]].

* ثالثًا: أّنه قابل لتعّلق اليقني به]]]، وذّم اختاذ الظّن واّتباعه]1]]. وقد شّدد املتكّلمون 
املسلمون يف تفسريهم لإليامن عىل كونه تصديقًا قلبيًا، وأنه تصديق ويقني جازم]]]]. 

]1[ - راجع قوله تعاىل يف املواضع التالية: سورة اإلرساء: 9، البقرة: 25، 62، النساء: 126، يونس: 9، القصص: 67، 

التغابن: 9، طه: 82، مريم: 60.

ْنُه﴾ سورة املجادلة: 22. ]2[ - قال تعاىل: ﴿أُْولَِئَك كَتََب يِف قُلُوِبِهُم اإِلمَياَن َوأَيََّدُهم ِبُروٍح مِّ

]3[ - سورة الشورى: 52.

]4[ - سورة املائدة: 83.

]5[ - سورة البقرة: 41، 86، 186.

]6[ - سورة البقرة: 256.

]7[ - سورة الزمر: 56-55.

]8[ - سورة الروم: 29، سورة الحجرات: 15.

]9[ - سورة سبأ: 21، التوبة: 45، الحجرات: 15.

]10[ - سورة يونس: 36، سورة األنعام: 116.

]11[ - الحظ: حقائق اإلميان، زين الدين العاميل، ص 59-56.
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وبطبيعة احلال، فليس األمر منحرصًا باليقني املعريّف، بل بام يشمل اليقني التصديقّي 
املقرتن باخلضوع واإلذعان القلبّي]]].

الزمًا  كونه  من  الرغم  عىل  »اإليامن«،  إىل  بالنسبة  »العمل«  رُكنّية  عدم  رابعًا:   *
ورضوريًا]]].

وأّما فيام خيّص الفوائد واآلثار املرتّتبة عىل اإليامن فاآليات القرآنّية كثرية يف ذلك؛ 
منها ـ عىل سبيل املثال ـ ما يشري إىل: الفالح]]]، والتقوى]]]، واالستقرار الروحّي]]]، 
والربكات الدنيوّية]]]، والعمل الصالح]]]، واملعرفة الباطنّية]]]، واحلّب املتعاظم هلل َجلَّ 
]]]، والطمأنينة والتوّكل عىل اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل ]1]]، واهلداية القلبّية]]]]، وزوال 

َوَعال 
اخلوف واهللع واحلزن]]]]، والثبات والصمود لدى املؤمن]]]]، واألمن والسكينة]]]]. 

درجات  له  اإليامن  أّن  يف  الواردة  العديدة  واألحاديث  اآليات  من  وغريها 
ومراتب]]]]. 

]1[ - املصدر السابق، ص 78-77.

]2[-  سورة  النساء  : 124، السجدة: 18-20، املجادلة: 22.

]3[ - سورة الصّف: 11-10.

]4[ - سورة التوبة: 10.

]5[ - سورة يونس: 63-62.

]6[ - سورة األعراف: 95.

]7[ - سورة الكهف: 11.

]8[ - سورة األنفال: 29.

]9[ - سورة البقرة: 165.

]10[ - سورة األنفال: 2.

]11[ - سورة التغابن: 11.

]12[-  سورة الجن: 13.

]13[-  سورة إبراهيم: 27.

]14[-  سورة الفتح: 4.

]15[-  سورة آل عمران: 173، األنفال: 2، التوبة: 124،  األجزاب: 22، الفتح: 4، املّدثر: 31.
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وقد ورد يف »أصول الكايف« ما يدّل عىل أّن اإليامن ينطوي عىل سبع درجات، أو 
سبع أسهم]]].

والسؤال املهّم املطروح هنا: إذا ذهبنا إىل أّن اإليامن تصديق قلبّي، أو إقرار لسايّن، 
أو أمر مرّكب منهام معًا، فهل يمكن لنا أن نعرتف بقابلّية اإليامن للزيادة والنقصان؟ 
السلوك  بام جيعله من جنس  فرّسناه  إذا  إال  اإليامن  مراتب  يمكن احلديث عن  أم ال 
بأّن  القول  إمكانّية  رغم  الثاين،  االجتاه  إىل  املؤّلفني  بعض  ذهب  الصالح؟  والعمل 
بأّن  أقّروا  املتكّلمني  مجيع  فإّن  أمر،  من  يكن  ومهام  مراتب]]].  ذو  القلبّي  التصديق 

اإليامن قابل للزيادة والنقصان]]]. 

الكريم  القرآن  يف  اإليامن  متعّلق  أّن  هنا  إليه  اإلشارة  جتدر  الذي  اآلخر  واألمر 
يمكن له أن يكون أمرًا حّقًا، كام يمكن له أن يكون أمرًا باطاًل. يقول تعاىل:

وَن﴾]]]. اِسُ ﴿َوالَِّذيَن آَمنُوا بِاْلَباطِِل َوَكَفُروا بِاهلل ُأْوَلئَِك ُهُم اْلَ

وقد ذهب املتكّلمون يف األعّم األغلب إىل أّن ما يسّمى ب»رضورّيات الدين«، أو »أصول 
الدين اخلمسة«ـ  وهي: التوحيد والعدل والنبّوة واإلمامة واملعادـ  هي متعّلق اإليامن]]].

3/11. العوامل واملوانع يف اإلميان الدينّي:

ُيعّد البحث عن العوامل املؤّدية لإليامن الدينّي واملوانع التي تعرتض طريقه أهّم 
الباحثني. وفيام يل، سنحاول  الواسع عند  باالهتامم  التي مل حتَظ  الكالمّية  األبحاث 

تسليط بعض الضوء عىل هذا املوضوع.

ْدِق،  ، واَلصِّ مَياَن َعىَل َسبَْعِة أَْسُهٍم؛  َعىَل اَلرِْبِّ ]1[-  روى الكلينّي عن اإلمام الصادق 7 أنه قال: »إِنَّ الله َعزَّ وَجلَّ َوَضَع اإَلِْ

واَلْيَِقنِي، واَلرَِّضا، واَلَْوفَاِء، واَلِْعلِْم، واَلِْحلِْم«. الكايف، الكلينّي، ج 2، ص 42.

]2[ - الحظ: دائرة معارف التشيّع، مصدر سابق.

]3[ - الحظ: حّق اليقني، السيّد عبدالله شرّب، ص 546.

]4[ - سورة العنكبوت: 52. 

]5[ - حّق اليقني، مصدر سابق، ص 559.
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1/3/11. عوامل اإلميان الدينّي:

التي سنلمح فيام  العوامل  الدينّي ويشتّد وثاقه بفعل جمموعة من  يتحّقق اإليامن 
يل إىل أبرزها:

بفطرّية  البرشّي  التاريخ  يشهد  الفطرّي:  التدّين  تدعيم  يف  املؤّثرة  العوامل   .1  
االلتزام  هذا  وراء  يقف  الذي  السبب  ولعّل  اإلنسان،  عند  الدينّي  واإليامن  التدّين 
ألوان  أحد  باعتباره  الدين  نحو  والنزوع  العبادّي  الشعور  وجود  املستمّر  الدينّي 
احلواّس الباطنية، إىل جانب مثيالته األخرى؛ كحّب االستطالع وكشف احلقيقة، أو 
النزوع نحو اجلامل، وما إىل ذلك. ومن أهّم العوامل املؤّثرة يف تدعيم هذا اللون من 
التدّين: »اليقظة«، أو قل: حالة »الذكر«؛ أي: ما يقابل حالة »الذهول«، أو »الغفلة«؛ 
أو  نعمة  من  يواجهه  ما  يشمل  بام  اإلنسان  حياة  يف  اجلارية  والوقائع  األحداث  فإّن 
أمّهيتها  هلا  إخفاقات،  أو  انتصارات  ومن  أمل،  أو  لّذة  ومن  رّش،  أو  خري  ومن  نقمة، 
البالغة عند أهل املعرفة؛ ملا حتمله من إرشادات وتعاليم، فكم من ثرّي متمّكن أحفاه 
الدهر، وأجلسه عىل بساط الفقر، وكم من فقري مسكني اعتال سّلم الثراء، وترّبع عىل 
عرشه بعد حني. وإّن هذه األحداث وعرشات األمور األخرى غريها مثل: املرض، 
واهلرم، واملوت، وما شاكل ذلك، لكفيلة بقرع ناقوس احلذر واالنتباه عند اإلنسان، 
الدينّي  تقوية اإليامن  املؤّثرة يف  العوامل  أبرز  اليقظة والذكر هذا هو من  وإّن عنرص 

وتدعيمه. 

2. املعرفة املربَهنة واملنطقّية: ُيسهم التدّين الناشئ من منطلقات فلسفّية وعقلّية يف 
تقوية ُعرى اإليامن الدينّي أيضًا؛ فام من شّك يف أّن اإلنسان الذي يامرس التعاطي مع 
أدّلة وبراهني عقلّية؛ مثل: برهان الوجوب واإلمكان، أو برهان الصّديقني، أو برهان 
الوجود الفقرّي، وما شاكلها، حيصل ـ يف هناية املطاف ـ عىل ما يبتغيه من قناعة ويقني 

يف سعيه إلثبات وجود اهلل، وعىل ما يوّفر له إيامنًا دينّيًا قوّيًا متينًا.



الكالم اإلسالمي المعاصر 352

للواجبات  العمّل  التطبيق  أّن  رغم  واألخالقّية:  الرشعّية  بالواجبات  العمل   .3
واملندوبات الرشعّية ال تدخل يف نطاق حقيقة اإليامن وماهّيته، لكنّها تؤّدي دورًا بالغ 
التأثري يف تدعيم أسسه. وقد رّصح القرآن الكريم يف آيات عديدة بدور العمل الصالح 
وتأثريه عىل اإليامن الدينّي. وقد أّكد أمري املؤمنني 7 يف بعض كلامته عىل دور بعض 
األعامل )مثل: التصّدق، أو اجلهاد يف سبيل اهلل( يف حتكيم ُعرى اإليامن عند اإلنسان. 
فقد ُروي عنه 7 أّنه قال: »َوَلَقْد ُكنّا َمَع َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوآلِِه َنْقُتُل آباَءنا َوأْبناَءنا 
َوإْخواَننا َوأْعامَمنا، ما َيزيُدنا ذلَِك إال إيامنًا َوَتْسلياًم«]]]، وُروي عنه أيضًا أّنه قال: »ُسوُسوا 
َعاِء«]]]، وُروي  َكاِة، َو اْدَفُعوا َأْمَواَج اْلَباَلِء بِالدُّ نُوا َأْمَواَلُكْم بِالزَّ َدَقِة، َوَحصِّ إِياَمَنُكْم بِالصَّ
َهاِد«]]]،  َواجْلِ َواْلَعْدِل،  َواْلَيِقنِي،   ، رْبِ الصَّ َعىَل  َدَعاِئَم:  َأْرَبِع  َعىَل  »اإلياَمُن  كذلك:  عنه 
احِلَاِت،  اِج، َفبِاإلياَمِن ُيْسَتَدلُّ َعىَل الصَّ َ وُروي عنه أيضًا: »َسبِيٌل َأْبَلُج امْلِنَْهاِج، َأْنَوُر الرسِّ
احِلَاِت ُيْسَتَدلُّ َعىَل اإلياَمِن«]]]، وُروي عنه يف هنج البالغة أيضًا: »َوَلَقْد َقاَل َرُسوُل  َوبِالصَّ
اهللـِ  َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِهـ  : الَ َيْسَتِقيُم إِياَمُن َعْبد َحتَّى َيْسَتِقيُم َقْلُبُه، َوالَ َيْسَتِقيُم َقْلُبُه َحتَّى 
ْأِس ِمَن  ، ِمَن اإلياَمِن َكالرَّ رْبَ ، َفإِنَّ الصَّ رْبِ َيْسَتِقيَم لَِساُنُه«]]]، وقال أيضًا: »َوَعَلْيُكْم بِالصَّ

اجْلََسِد، َوالَ َخرْيَ فِی َجَسد الَ َرْأَس َمَعُه، َوالَ فِی إِياَمن الَ َصرْبَ َمَعُه« ]]].

دينّية  بيئة  بناء  املؤمنني أن يسعوا يف  املالئمة: جيب عىل  الدينّية  البيئة والثقافة   .4
مالئمة ألنفسهم وأهليهم، وأن يبتعدوا ما استطاعوا عن الثقافات العلامنّية واملضاّدة 
املرتّتبة  السلبّية  اآلثار  لإليامن؛ حذرًا من  الفاقدين  والندماء  للدين، وعن األصدقاء 

عىل ذلك.

]1[ - نهج البالغة، الخطبة: 56. 

]2[ - املصدر السابق، الكلمة: 146. 

]3[ - املصدر السابق، الكلمة: 31. 

]4[ - املصدر السابق، الخطبة: 156. 

]5[ - املصدر السابق، الخطبة: 176. 

]6[ - املصدر السابق، الكلمة: 83. 
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2/3/11. موانع اإلميان الدينّي:

تتسّبب بعض العنارص والعوامل يف قطع الطريق عىل الدين، وتتحّول ـ يف هناية 
املطاف ـ إىل حجر عثرة أمام اإلنسان يف حركته نحو اإليامن والتدّين، وهذا ما يدعوه 
الجتناهبا واالحرتاز منها. من بني تلك املوانع: الشّك املزاجّي، والشّك االستداليّل أو 

االستفهامّي، وكذا النزوع إىل النسبّية، والضعف أمام املعايص والذنوب.

وعىل سبيل املثال: قد يؤّدي سلوك مناٍف لألخالق يصدر من عامل دينّي إىل حدوث 
املزعوم بني  الظاهرّي  والتعارض  التصادم  ُيفيض  قد  أو  املتديننّي،  شّك مزاجّي عند 
العلم والدين، أو الربهنة الشكلّية املزعومة عىل إنكار وجود اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل  إىل 
حدوث شّك استداليّل، وقد تنتهي بعض األحداث املّرة واألليمة أو الويالت التي 
جتّرها احلوادث الطبيعّية وما يستتبعها من رشور إىل الشّك االستفهامّي عند اإلنسان.

وللخروج من هذه الدّوامات واملستنقعات: جيب عىل املؤمنني ـ بادئ ذي بدء ـ 
أن ُيميِّزوا بني األدعياء املتدّثرين بجلباب العلم الدينّي، وبني احلقيقة الدينّية الناصعة، 
وأال يسمحوا ألنفسهم باالنجرار النفيّس بسبب ذلك إىل هاوية الشّك الدينّي، وجيب 
التي  الدينّية  واألسئلة  املزعومة  الشكلّية  والرباهني  األدّلة  يضعوا  أن  ثانيًا  عليهم 
الشأن؛  هذا  يف  الكفوئني  املختّصني  واألستاذة  الصاحلني  العلامء  يدي  بني  تؤّرقهم 
للعثور عىل إجابات شافية وردود رسيعة وصحيحة، وأال يرتكوا تلك االستفهامات 

لتتحّول بمرور الزمن إىل شبهات خطرية، تزعزع تدّينهم، وأسس إيامهنم.

هذا، وإّن النزوع نحو النسبّية ُيشّكل ظاهرًة سّيئة هتّدد إيامن الكثريين من الناس، 
وجتّرهم يف كثري من األحيان نحو االنحراف، وفقدان معتقداهتم.

ولعّل املنطلق الذي تنبع منه هذه احلالة هو ما جيده الناس من اختالف يف وجهات 
النظر بني علامء الدين؛ كام حصل ـ عىل سبيل املثال ـ مع بروتاغوراس )420ق.م( 
العتناق  زمانه  علامء  بني  الواقعة  االختالفات  به  أخذت  حيث  القديمة؛  اليونان  يف 
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يف  احلداثة  بعد  ما  أنصار  من  املعارصون  يقرّص  ومل  يشء،  كّل  يف  النسبّية  مذهب 
نقاط مشرتكة  أّن وجود  إىل  االلتفات  للنسبّية؛ دون  والرتويج  الدليل،  امتطاء هذا 
ـ دليل واضح عىل  العلامء ـ عىل خمتلف مذاهبهم ومشارهبم وعلومهم  يّتفق عليها 
هو  إنام  اختالفهم  أّن  عن  ناهيك  إنكاره.  يسعنا  ال  البني،  يف  علمّي  معيار  وجود 
خمتّص،  عامل  مع  خمتّص  غري  فرد  خيتلف  بأن  احلال  وليس  وعلمّي،  ممنهج  اختالف 

فيكون كالم األّول مسموعًا. 

يف  سواء  بآرائهم  اإلدالء  يف  دورهم  يامرسون  الدين  علامء  فإّن  ذلك،  عىل  وبناًء 
نقاط االختالف أو االشرتاك بنحو منهجّي وعلمّي، فال جيوز بعد ذلك أن يستنتج 

أحدهم النسبّية من هذا بأّي نحو من األنحاء.

ومن بني املوانع والعقبات التي تعرتض طريق اإليامن الدينّي أن يقع اإلنسان يف 
ِشباك الذنوب واملعايص، فهي حجاب عمّل حيول دونه ودون اإليامن الدينّي، وكم 
من مؤمن أوقع به تقاعسه عن أداء الواجب الرشعّي، وتوّغله يف ارتكاب املعايص إىل 

مستنقع الكفر واإلحلاد، أو إىل بؤرة من ُبَؤر الضالل واالنحراف.

*  *  *



12. التعّددّية الدينّية

1/12. متهيد:

يلحظ أّي زائر أو رّحالة يزور بلدان جنوب رشق آسيا، ال سّيام بالد اهلند أديانًا 
ومذاهب وطقوس عديدة ومتلّونة، تعايش يف ربوعها املسلمون بمحاذاة البوذّيني، 
أّن  أيضًا  يلحظ  كام  اهلندوس.  جانب  إىل  واليهود  الربمهائيني،  بجوار  واملسيحّيون 
وفرة املعتقدات والطقوس تفوق عدد األلوان واللغات بشكل أكرب، فيتساءل شعوره 
أو  حّقانّيتها  عن  ماذا  بذلك؛  املرتبطة  األمور  بعض  عن  مستفرسًا  الباحث  الفطرّي 
بطالهنا؟ أّي منها ينتهي إىل السعادة، وأّي منها إىل الشقاء؟ ألّي منها الثواب، وألّي 
منها العقاب؟ وهل يمكن عّد مجيع تلك األديان عىل باطل، والقول بأّن مجيع املؤمنني 

هبا يف نار جهنّم؟

الفراغ  بعد  أخرى:  وبعبارة  السياق.  هذا  يقع يف  الدينّية«  »التعّددّية  البحث عن 
من احلديث عن طبيعة الدين، وما يمّيزه عن التجربة الدينّية، واتضاح ذلك، وبعد أن 
انتهينا من بيان الرضورة العقلّية حلاجة اإلنسان إىل الدين، وإثبات نظرّية التوّقعات 
املعتدلة من الدين، واملصري إىل أّن الفطرة هي املنشأ واملنطلق يف ميول اإلنسان نحو 
»تعّدد  إىل موضوع  البحث  النوبة يف  والتدّين، تصل  اإليامن  الدين، واستبانة حقيقة 
حّقٌة  جمتمعاتنا  يف  املوجودة  األديان  بأّن  القول  إمكانّية  عن  والتساؤل  األديان«، 

بأرسها، وأّن املؤمنني هبا ناجون مجيعًا، أو ال؟
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2/12. مناحي البحث يف تعّدد األديان:

يتمحور السؤال األسايّس فيام خيّص تعّدد األديان حول زاوية الرؤية التي جيب 
تسود  أن  التي جيب  النظرة  األديان ووفرهتا، وما هي  تكّثر  البحث عن  ُتّتخذ يف  أن 
بني أتباع هذه األديان فيام بينهم؟ يمكن تبيني هذه الرؤية ضمن ثالث زوايا رئيسّية 

تدرس اجلانب املعريّف والكالمّي واحلقوقّي األخالقّي:

األديان  حّقانّية  استفهام حيوم حول  )اإلبستمولوجّي(: وهو  املعريّف  السؤال   .1
الكثرية، أو بطالهنا يف واقع األمر، ويتوىّل اإلجابة عىل السؤال القائل: هل إّن مجيع 
األديان احلارضة يف الساحة حّقة؟ أم أهّنا متّثل مزجيًا من احلّق والباطل؟ أم أهّنا باطلة 
برّمتها؟ والبحث يف هذا السؤال منصّب عىل الصدق املنطقّي واملعريّف، وهو ما يعني 
أّنه ناظر إىل »التطابق مع الواقع«؛ ال الصدق األخالقّي، فمن الطبيعّي أّن كّل ذي دين 
أّن  بالصدق األخالقّي، كام  تتحىّل  أتباعها  أّن دينه هو احلّق، فكّل األديان عند  يرى 
املقصود من حّقانّية األديان اإلهلّية يف هذا البحث ليست األديان يف طول بعضها؛ فمن 

الواضح أّن كّل دين إهلّي ساموّي هو دين حّق يف زمنه، وال شبهة يف ذلك.

الذي  األخروّي  املآل  االستفهام  هذا  يتناول  األخروّي:  الكالمّي  السؤال   .2
إّن  هل  القائل:  السؤال  عىل  واإلجابة  املتعّددة،  األديان  أتباع  أمر  إليه  يؤول  سوف 
مجيع املؤمنني هبذه األديان الساموية )اإلهلّية( واألرضّية )البرشّية( هم من أهل الفالح 

والنجاة؟ أم من املمكن أن يكون بعضهم من أصحاب النار وعذاب جهنّم؟

املؤمنني  حقوق  حول  االستفهام  هذا  يتمحور  األخالقّي:  احلقوقّي  السؤال   .3
باألديان، ويتناول نوعّية السلوك الذي جيب عىل أتباع األديان املتعّددة أن يامرسوه نسبًة 
إىل بعضهم البعض، وهل هناك حقوق يتحىّل هبا أتباع األديان األخرى يتوّجب عليهم 
مراعاهتا، أم ال؟ وهل يتحّتم عليهم أن يكونوا من أهل التسامح والتساهل مع اآلخر، 

أم جيوز هلم أن يامرسوا  العنف ضّدهم. وهل ينبغي االعرتاف باآلخر رسمّيًا، أم ال؟ 



357التعّددّية الدينّية

»العنف«]]]  ب  »التسامح«]]] وعالقته  بمصطلح  املرتبطة  األبحاث  بأّن  هنا  ونذّكر 
تنتمي إىل السؤال الثالث، وال يصّح اخللط بني التسامح والتعّددّية الدينّية كام صنع 

بعض الكّتاب املعارصين]]]. 

أّما السؤاالن السابقان املتعّلقان باجلانب املعريّف واألخروّي، فينطويان عىل أربع 
إجابات خمتلفة، واإلجابات األربع التي قّدمها فالسفة الدين يف هذا الصدد هي ما 
الدينّية«]]]،  و»الشمولّية  الدينّية«]]]،  و»االنحصارّية  الدينّية«]]]،  »التعّددّية  ب:  ُعرفت 

و»الطبيعّية الدينّية«]]]. 

وألجل اإلشارة إىل هذه الرؤى، ومتييز اجلانب املعريّف عن اجلانب األخروّي فيها، 
نمّيز بينهام بمصطلحي »الصدق«، و»النجاة«:

واملعتقدات  األديان  أّن مجيع  إىل  تذهب  رؤية  الدينّية: وهي  الطبيعّية  1. مسلك 
فويرباخ،  مثل:  ـ  النزعة  هذه  أرباب  شّدد  وقد  صحيحة.  وغري  باطلة  أمور  الدينّية 
وماركس، وفرويد، ودوركايم ـ عىل أّن نظرّيات أهل األديان حول الوجود األسمى 

ليست إال منتجًا صاغته يد االسقاطات]]] املحضة التي يامرسها اإلنسان.

2. مسلك الشمولّية الدينّية: وهي رؤية آمنت بحّقانّية دين واحد، لكنّها حكمت 
احلّق.  الدين  من  به  تقرتب  الذي  بالقدر  احلّقانّية  من  حّظ  هلا  األخرى  األديان  بأّن 

]1[ - Tolerance. ]م[

]2[ - Violence. ]م[

]3[ - الحظ: الرصاطات املستقيمة ]النسخة الفارسية[، عبد الكريم رسوش، ص71. 

]4[ - Religion pluralism.

]5[ - Religion exclusism. 

]6[ - Religion inclusivism. 

]7[ - Religion naturalism. 

]8[ - Projections. ]م[ 
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وبالتايل: فإّن األديان األخرى ال حُترم من النجاة بعد نزول الرمحة والربكة واملغفرة 
اإلهلّية عليها]]].

3. مسلك التعّددّية الدينّية: وهي رؤية تنقسم إىل قسمني: أّوالً: التعّددّية الدينّية 
يف  الدينّية  التعّددّية  وثانيًا:  املوجودة،  األديان  مجيع  بحّقانّية  ُتفتي  وهي  الصدق؛  يف 

النجاة؛ وهي حتكم بأّن مجيع أتباع األديان من أهل السعادة والنجاة.

آنفًا؛  املذكورين  القسمني  إىل  تنقسم  الدينّية: وهي رؤية  4. مسلك االنحصارّية 
احلرصّية،  احلّقانّية  له  واحد  دين  بصدقّية  ُتفتي  أهّنا  تعني  الصدق  يف  فاالنحصارّية 
أّما االنحصارّية يف النجاة، فهي حتكم بسعادة  وترى بطالن سائر األديان األخرى. 
ـ  فهم  األخرى،  باألديان  املؤمنني  سائر  دون  وحدهم؛  ونجاهتم  احلّق  الدين  أتباع 

حسب هذه الرؤية ـ خارجون من دائرة الفالح والنجاة. 

وقد ربطت االنحصارية قضّية النجاة واخلالص عند اإلنسان بتقليد دينّي خاّص 
الدينّية  العقائد  االنحصارّي يف رؤيتهم جتاه  آمن أصحاب االجتاه  فيه، وقد  تنحرص 
الناس  سائر  وأّن  معنّي،  مذهب  يف  منحرص  النجاة  بأّن  باإليامن  املرتبطة  واألبحاث 
أبرز  ولعّل  والفالح.  الفوز  دائرة  من  مستثنون  وأهّنم  بذلك،  معنّيني  غري  خارجه 
اخلطابات محاسّيًة وأشّدها تأثريًا يف الكشف عاّم يدور يف أروقة االنحصارّية هو املقولة 
التي عرّبت عن عقيدة كاثوليكّية دوغامتّية مفادها: »الوجود للنجاة والفالح خارج 
القرن  الربوتستانتّية يف  التبشريّية  احلركة  أطلقت  ذلك،  وإىل جانب  الكنيسة«.  إطار 

ر أّي نجاة خارج املسيحّية«]]].  التاسع عرش مقولتها: »ال ُتتصوَّ

أّما  والنجاة.  الصدق  مها:  بمجالني؛  ترتبط  االنحصارّية  أّن  ذلك:  وتوضيح 

]1[ - Routledge, encyclopedia of philosophy, religious pluralism, genral editor: Edward Cralg, 

London and New York, 1998, Vol. 8. 

]2[ - مباحث التعّدديّة الدينيّة ]النسخة املرتجمة للفارسية[، جون هيك، ص 65-64.
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فقط هي  دين واحد  تعاليم  أّن  إىل  تذهب  التي  الرؤية  فهي  الصدق  االنحصارّية يف 
التعاليم الصادقة برّمتها، وتعاليم مجيع األديان األخرى غري صحيحة بنحو تاّم، هذا 
عند بروز أّي لون من ألوان التعارض. وأّما االنحصارّية يف النجاة فهي رؤية تذهب 

إىل أّن دينًا واحدًا هو الذي يعرض منهجًا مؤّثرًا يف النجاة واخلالص]]].

وبعبارة أخرى: يرى االنحصارّيون أّن الفالح واخلالص والكامل أو أّي أمر ُيعّد 
هدفًا هنائّيًا )غايًة( للدين ال يوجد إال يف دين معنّي واحد، أو يمكن احلصول عليه من 
خالل دين معنّي واحد، والدين احلّق ينحرص يف دين واحد، هو الدين الوحيد الذي 

يفتح آفاق الفالح واخلالص أمامنا]]]. 

باألديان  الرسمّي  االعرتاف  تعني  ال  الدينّية  التعّددّية  فإّن  تقّدم  ما  عىل  وبناًء 
الدينّية أمر معريّف وكالمّي،  فالتعّددّية  املتعّددة]]]، بل هي قضّية اجتامعّية وحقوقّية؛ 
والتعّددّية الدينّية إىل جانب اجتاهني آخرين؛ مها: الشمولّية واالنحصارّية ليست يف 
ستكون  عندئٍذ  ألهّنا  وتعّددها؛  األديان  كثرة  إىل  أّدت  التي  األسباب  رشح  معرض 
قضّية أنطولوجّية؛ بمعنى أهنا ستتحّدت عن وجود التكّثر والتعّدد يف األديان. وقد 
الدينّية ال يصبو إىل متييز احلّق عن  التعّددّية  أّن بحث  ظّن بعض الكّتاب املعارصين 
الباطل، وال يّدعي حّقانّية مجيع األديان، وإّنام ينصّب البحث عىل بيان الكثرة والتعّدد 
احلّق  من  مزجيًا  كانت  أو  حقائق،  عىل  مشتملًة  الكثرة  هذه  كانت  سواء  األديان؛  يف 
والباطل]]]. وهو تفسري غري تاّم للتعّددّية الدينّية؛ فهي ـ كام نقلناها من لسان مؤّسسها 
جون هيك]]] )2012م(ـ  تّدعي حّقانّية مجيع األديان، وتسعى إلثبات الفالح والنجاة 

جلميع أتباع األديان بنحو عاّم.

]1[ - Routledge, religious pluralism. 

]2[ - العقل واإلميان الدينّي، مايكل بطرسون وآخرون، ص 402 ]املصدر بالفارسيّة[.

]3[ - مقالة الرصاطات املستقيمة )بالفارسيّة(، عبدالكريم رسوش، مجلّة كيان، العدد 36، ص 9.

]4[ - الرصاطات املستقيمة، عبدالكريم رسوش، ص 72، 91 ]املصدر بالفارسيّة[.

]5[ - John Hick. ]م[
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3/12. حقيقة التعّدديّة الدينّية:

متّثل »التعّددّية الدينّية« أحد أبحاث فلسفة الدين والكالم اجلديد، وهي ـ كغريها 
من منتوجات املدارس الغربّية ـ مفهوم مستورد من العامل الغريّب.

ومصطلح »التعّددّية الدينّية« ـ يف لغته األصلّية )البلوراليزم( ـ مشتّق من املفردة 
الالتينّية »plural« التي تعني الكثرة، وهو يدّل عىل النزوع نحو الكثرة والتعّدد والزيادة 
استفهامات  عىل  إجابة  هي  ومعرفية  كالمية  رؤية  بصفتها  الدينّية  والتعّددّية  الكّمّية. 
عاملنا  يف  املتعّددة  واملذاهب  األديان  يف  والتكّثر  التنّوع  إىل  أّدت  التي  األسباب  ختّص 
املعارص. وإّن كثرة األديان وتنّوعها يف وقتنا الراهنـ  بام يشمل األديان اإلهلّية والبرشية، 
املحّرفة وغري املحّرفةـ  واقع ال يمكن إنكاره. وهي كثرة تتامثل مع الكثرة التي نجدها يف 
اللغات والثقافات واألفكار واملذاقات يف كوهنا غري قابلة للمحو واإلزالة. وهلذا فإّنك 
ال جتد األديان املتعددة يف أي من األزمنة الغابرة منزويًة بنحو كامل، بل كان كّل منها 

يرتك بصامته عىل اآلخر حّتى عىل مستوى احلياة االجتامعّية عند اإلنسان.

ويشهد التاريخ أيضًا بوجوه شبه بني األديان؛ حيث يتشابه أتباع األديان املتعددة 
يف طقوسهم ومناسكهم الدينّية يف العديد من معتقداهتم. وعىل الرغم من ذلك، فإّن 
الزرادشتية،  عند  والثنوية  املسلمني،  عند  فالتوحيد  بينها؛  تفصل  مهّمة  اختالفات 
والتثليث عند املسيحية، وتعاليم تعدد اآلهلة عند اهلندوس، ما هي إال نامذج واضحة 

ملجموعة من االختالفات والتاميزات القائمة بني هذه األديان.

4/12. خلفّيات التعّدديّة الدينّية:

يف  واحلديث  اجلديد  باألمر  ليس  األديان  يف  والتعدد  التنوع  أّن  يف  شّك  من  ما 
بعضها كان مطروحًا عىل  أو  األديان  السؤال عن حّقانّية مجيع  البرشية،  املجتمعات 
هبا  قام  فكرية  حماوالت  هو  هنا  املستحدث  واألمر  أيضًا.  املايض  يف  البحث  بساط 
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)2000م(، وجون هيك  كانتويل سميث]]]  مثل:  املعارصين؛  الدين  بعض فالسفة 
)2012م( ، إلثبات حّقانّية األديان املتعددة قاطبًة.

أولدها  فكرة  الدينّية  التعّددّية  أّن  إىل  االنتباه  هو  املوضوع  يف  الالفت  واملهم 
موقف  عىل  والصمود  بالثبات  تارخيها  يعّج  التي  املسيحية  تلك  املسيحي،  التاريخ 
»االنحصارّية«! والرس الذي يكمن يف اعتناق فكرة االنحصارّية عند املسيحيني هو ما 
تعّرضت له املسيحية يف أواخر عهد القديم من موجات التعذيب وهجامت االنتقاد، 
توحي  التي   7 املسيح  للسيد  املنسوبة  الكلامت  تركته  الذي  التأثري  عن  ناهيك 
بمضامني داعمة ملزاعم االنحصارّية؛ منها عىل سبيل املثال املقولة التي تنّص عىل ما 

يل: »َأَنا ُهَو الطَِّريُق َواحْلَقُّ َواحْلََياُة. َلْيَس َأَحٌد َيْأيِت إىَِل األِب إاِلَّ يِب«]]]. 

الثالث امليالدّي؛ حّتى بات  القرن  املتطّرفة يف  لقد ظهرت االنحصارّية بصيغتها 
والفالح غري موجود  بأّن اخلالص  يؤمن  املسيحية  الديانة  أتباع  السواد األعظم من 
املسيحيني  بني  اشتباكات وقعت  إىل  املتطّرف  الفكر  أّدى هذا  كنيستهم. وقد  خارج 
األوروبيني يف القرون الوسطى من جهة، وأتباع األديان غري التوحيدّية وكذا اليهود 
واملسلمني ـ الذين كانوا يعيشون ذروة حضارهتم اإلسالمّية ـ يف اجلهة األخرى. وقد 
بني  املتبادل  التعاطي  حجم  تضاؤل  إىل  ممارسات  من  استتبعه  وما  الفكر  هذا  أفىض 

املسيحيني واملسلمني واليهود وغريهم.

ابن  أو  )1204م(،  ميمون  ابن  أمثال  من  يستفد  مل  التارخيية  احلقبة  تلك  ويف 
أكويناس  توماس  مثل:  املسيحيني؛  مفّكري  من  قليلون  رشذمة  إال  )428ه(  سينا 

)1274م(. 

وبعد أن استوىل املسيحّيون عىل السلطة يف عرص التنوير األورويب، أو ما يسّمى 

]1[ - John Hick. ]م[

]2[ - إنجيل يوحّنا 14: 6.
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التمّدد  نحو  امليل  إىل  املتطرفة  االنحصارّية  نزعاهتم  ساقتهم  النهضة،  بعرص 
هادفني  العامل،  أرجاء  شتى  يف  املسيحيني  املبرشين  قوافل  فانترشت  االستعامري، 
املسيحيني  بعض  اضطر  ذلك،  من  الرغم  وعىل  األديان.  تغيري  إىل  األساس  يف 
ثم  أّوالً،  الشمولّية  إىل  والنزوع  االنحصارّية،  عن  اليد  لنفض  العرشين  القرن  يف 

بعد ذلك.  التعّددّية من 

وقد دخلت قضية التعّددّية الدينّية دائرة الضوء بصفتها إجابًة عىل التساؤل عن 
حّقانّية األديان املتعددة أو بطالهنا، وذلك من خالل تناوهلا يف الصحافة من قبل بعض 
التنويريني املسلمني املعارصين، تبعًا ألسالفهم من رّواد التنوير يف الغرب. وقد ُطرق 
هذا الباب يف إيران ألّول مّرة يف العدد األّول الصادر من فصلية »حوزه ودانشگاه« يف 
مقال مل ُيذكر اسم كاتبه، حيمل عنوان »كتاب يف مقالة«؛ حيث حاول الكاتب يف مقاله 
الربوفسور  الدينّية يف جامعة سرتيلنغ  الدراسات  ف بكتاب رئيس قسم  ُيعرِّ أن  هذا 
غلني ريتشاردز املوسوم ب »نحو الهوت ناظر إىل مجيع األديان«، ثم قامت جملة »كيان« 

يف عددها رقم 28 بنرش ندوٍة دافعت عن التعدد الدينّية. 

وقد قام كاتب هذه السطور بكتابة مقال يناقش تلك املقالة، وما تضمنته الندوة 
املشار إليها، ُنرش يف فصلية »حوزه و دانشگاه« حتت عنـوان »التعـّددّية الدينّية يف رؤية 

خـارجة عـن النطـاق الدينّي«. 

وقد أّدى نرش مقالة »الرصاطات املستقيمة« لكاتبها عبدالكريم رسوش )مواليد 
1945م( يف العدد رقم 36 من جملة »كيان« إىل لفت أنظار املهتّمني والقّراء بنحو أكرب 
إىل هذه القضية، مما أدى إىل تبلور معسكرين خمتلفني حياهلا؛ أحدمها يوايل، واآلخر 

يعارضها. ثّم توالت بعد ذلك املقاالت واملؤلفات املوافقة واملخالفة هلا.
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5/12. أدلّة التعّدديّة الدينّية:

وأخرى  داخلية،  دينّية  بأدلة  مزاعمهم  إثبات  يف  الدينّية  التعّددّية  أنصار  متّسك 
خارجة عن األطر الدينّية. وسنحاول هنا أن نستعرض األدلة، ثم نحّللها ونقّيمها. 
وإليك فيام يل جمموعة من األدلة واألسس التي ابتنت عليها فكرة التعّددّية الدينّية يف 

جمايل الصدق والنجاة:

1/5/12. أساس حوار األديان: 

الدينّية يف استدالهلم عىل مزاعمهم برضورة  التعّددّية  أنصار  البعض من  تشّبث 
األديان  من  كبري  بعدد  يزخر  البرشي  فاملجتمع  األديان؛  بني  مفتوح  حوار  إجياد 
واملذاهب املتنوعة التي جيب أن تعيش مع بعضها بأمن وسالم، وال يمكن الوصول 
إىل هذا املبتغى من دون حوار بني األديان، رشطه انرشاح الصدر ورحابته؛ ملزيد من 

التناغم واالنسجام؛ بام ُيفيض إىل رفض االنحصارّية ومّدعياهتا.

واحلّق أننا ال نشّك يف وجود رضورة اجتامعّية معارصة مفادها حوار بني األديان، 
التعّددّية  عىل  يدّل  ال  هذا  لكّن  واالنسجام،  التناغم  وروح  الصدر،  رحابة  تسوده 
الدينّية، وال حّقانّية مجيع األديان املوجودة عىل الساحة برّمتها، وال يؤّدي إىل إبطال 
أساس  النتقض  تّم  لو  هذا  ألّن  العاملية؛  اإلهلّية  إثبات  إىل  أو  الدينّية،  االنحصارّية 

احلوار الدينّي، وألصبح أمرًا عبثيًا]]].

2/5/12. أساس التمييز بني النومن]]] والفنومن]]]:
فلسفة  من  مستورد  مرتكز  عىل  الدينّية  للتعّددّية  املعرفية  األسس  أحد  يبتني 

]1[ - لالستزادة: الكالم الجديد، عبدالحسني خرسوبناه، ص 170-174. ]بالفارسيّة[

]2[ - Noumen. ]م[

]3[ - Phenomenon. ]م[
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كانط )1804م( ، ومفاده: التمييز بني النومن )الواقع يف نفسه(، والفنومن )الواقع 
أحضان  يف  السقوط  إىل  املطاف  هناية  يف  يتبنّاه  بمن  ينتهي  مرتكز  وهو  الظاهر(. 
الشكاكية والنسبية؛ فهو يقّر بمبدأ وجود »الواقع يف نفسه« رافضًا لوجد أّي معيار، 
فيضع التعّددّية الدينّية ونظرية املعرفة الكانطية يف بوتقة الشكاكية، فال يبقى عندئٍذ ما 

يمّيز بني الكفر واإليامن، أو الدين والالدينّية، أو اإلحلاد والتدّين.

وعىل أساس من هذه الرؤية فإّن التعّددّية الدينّية واالنحصارّية والشمولّية ليست 
إال ثالث ظهورات وجتليات لواقع واحد؛ فال معنى لإلرصار عىل حّقانّية التعّددّية 

الدينّية بعد ذلك!

أّما التمثيل الذي ورد عىل لسان جالل الدين الرومّي )672ه(  املتعّلق بقّصة الفيل 
يف الغرفة املظلمة، فهو ال ُيسمن وال يغني من جوع، كام أنه أجنبّي عن بحث التعّددّية 
الدينّية من األساس. لقد ذكر الشاعر يف قصيدته قّصة رهط من الناس اجتمعوا يف 
الظالم الدامس حول فيل، فظّن الذي ملس قدم الفيل أنه أمام عمود ضخم، وزعم 
إىل  اآلخرون  وذهب  املياه،  فيه  جتري  ميزاب  بجانب  أنه  اخلرطوم  من  اقرتب  الذي 
مذاهب أخرى ال صلة هلا بالفيل، فأطلق القوم تفسريات متعددة ومتنوعة عن واقع 
القصة إلثبات صّحة  واحد. وقد حاول جون هيك )2012م( أن يستفيد من هذه 
التعّددّية الدينّية؛ يف حني أّن هذا التمثيل ال ارتباط له بحّقانّية األديان؛ ألن التعّددّية 
الدينّية تدل عىل حّقانّية مجيع األديان، وتطابقها مع الواقع، يف حني أّن هؤالء القوم مل 

يبلغوا واقع الفيل كام هو؛ بل ذهب اجلميع إىل خالف ذلك!

3/5/12. أساس الرمنيوطيقيا ]]] الفلسفّية:
نظرية  عىل  الدينّية  التعّددّية  أنصار  إليها  جلأ  التي  االستدالالت  أحد  يعتمد 
الدينّية من حالة صامتة، عالوًة عىل  النصوص  الفلسفية، وما يكتنف  اهلرمنيوطيقيا 

]1[ - Hermeneutics. ]م[
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الدينّية  النصوص  املفرّس جتاه  التي حيملها  والتوّقعات  املسبقة  االفرتاضات  ترتكه  ما 
من آثار. 

الفهم  تعّدد  بيان  يف  نفعًا  جيدي  االستدالل  هذا  بأّن  آمنّا  وإن  حّتى  نقول:  وهنا 
تدعو  التعدد، وما  فإّنه غري كاٍف إلثبات حّقانّية هذا  الدينّية،  والتجارب  والتفاسري 
غادامر  عند  الفلسفية  اهلرمنيوطيقيا  تعانيه  عاّم  ناهيك  الدينّية،  التعّددّية  فكرة  إليه 
من  يعاين  نّص  كّل  فليس  التفاسري؛  تعدد  موضوع  يف  عديدة  ألسنّية  إشكاليات  من 
املطلوب من  أو إقحامًا الفرتاضات مسبقة! بل  يتطّلب منّا تفسريًا،  الغموض حّتى 
املفرّس أن يبتعد عن يّل عنق النّص لكي يتناسب مع افرتاضاته، وأن يكتفي يف حماوالته 

لبلوغ املعنى بمعلوماته املسبقة؛ سواء كانت معلومات استخراجية، أو استفهامية.

باطنية ال  بأهنا  »بطون« ومعاٍن توصف  الكريم عىل  القرآن  انطواء  أّن  وال خيفى 
يدّل ـ بأّي نحو من األنحاء ـ عىل نظرية »القبض والبسط يف املعرفة الدينّية«، وال عىل 
النصوص  »صمت  فرضّية  مع  يّتفقان  ال  والسنة  الكتاب  إّن  بل  الدينّية«،  »التعّددّية 
ب »املبني«، وما  الكريم »تبيان لكّل يشء«، ويصفانه  القرآن  بأّن  الدينّية«، ويرّصحان 

شاكل ذلك من الصفات]]].

4/5/12. أساس تكافؤ األدلّة:

يسّمى  بام  األديان  مجيع  حّقانّية  إلثبات  الدينّية  التعّددّية  أنصار  بعض  استدّل 
ب»تكافؤ األدّلة«؛ أي: تساوي أدلة القضّيتني املتعارضتني. والرّد عىل ذلك:

1. أّن تكافؤ األدّلة ال حيصل إال بعد نظرة معرفية من الدرجة الثانية؛ يف حني أّن 
حّقانّية األديان أو بطالهنا هي معرفة من الدرجة األوىل، وهي أمر جيب حسمه بمنهج 

فلسفّي.

]1[ - لالستزادة: أسس املعرفة الدينيّة، محمد حسني زاده، ص 159-172. ]بالفارسيّة[
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2. ال يمكن الوصول إىل حّقانّية أمر ما أو إىل بطالنه من خالل تكافؤ األدلة، بل 
الذي يمكن أن ُيصار إليه من ذلك هو الطعن يف الطرفني معًا.

الثانية؛  الدرجة  من  معرفية  نظرية  خالل  من  األدّلة  تكافؤ  دعوى  جتوز  ال   .3
أو بطالهنا  األديان  البّت يف حّقانّية  النظرة عند  إليه صاحب هذه  ما يصل  فإّن غاية 
اجتامع  يستلزم  األدّلة  تكافؤ  أّن االستدالل من خالل  ناهيك عن  التوّقف. هذا  هو 

النقيضني. 

5/5/12. األساس الدينّي الداخيّل:

متّسك أتباع التعّددّية الدينّية إلثبات مدعياهتم بأدلة دينّية داخلية، فذكروا ـ عىل 
َمْن  ابِئنَِي  َوالصَّ َوالنََّصاَرى  َهاُدوْا  َوالَِّذيَن  آَمنُوْا  الَِّذيَن  تعاىل: ﴿إِنَّ  ـ قوله  املثال  سبيل 
ِْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم  آَمَن بِاهلل َواْلَيْوِم الِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ
َزُنوَن﴾]]]، فاستنتجوا من هذه اآلية الرشيفة التعّددّية الدينّية؛ ألن اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل   َيْ
والثواب  باألجر  وتنّعمه  األخروي،  العذاب  من  ونجاته  اإلنسان  فالح  يف  اشرتك 
أمورًا ثالثة؛ هي: اإليامن باهلل، واإليامن باليوم اآلخر، والعمل الصالح. وبناًء عىل ذك 
فإّن املسلمني واليهود والنصارى والصابئني إذا توافروا عىل هذه الرشوط فقد حازوا 
اخلالص. وبالتايل: فإّن اّتباع دين معنّي بعينه ليس هو الرشط الذي يؤّكد عليه القرآن 
أّن مجيع األديان سواء يف سريها إىل إسعاد اإلنسان، وسوقه  يعّلمنا  الكريم، بل هو 

نحو الفالح والنجاة!

استدّل هبذا الدليل ـ ألّول مّرة ـ بعض املسترشقني، واستبرش به املتغّربون. ولكنّه 
يعاين من خلل توضحه املناقشات التالية:

1. ال تدّل هذه اآلية عىل التعّددّية الدينّية التي تعني حّقانّية مجيع األديان وتطابقها 

]1[ - سورة البقرة: 62.
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مع الواقع، بل تنحرص داللتها يف احلكم عىل املؤمنني باهلل، وباليوم اآلخر، والعاملني 
التعّددّية  منها  ُتستنبط  أن  يمكن  والنجاة. وعليه: كيف  الفوز  أهل  بأهنم من  صاحلًا 

الدينّية يف الصدق واحلّقانّية؟

2. ال يدّل مفاد اآلية الكريمة أّن جمّرد انتامء اإلنسان إىل اإلسالم أو اليهودية أو 
النرصانية أو دين الصابئة ُيفيض إىل الفالح والنجاة، بل رّصحت بأّن رشط النجاة هو 
اإليامن احلقيقي والعمل الصالح. وبطبيعة احلال، فإّن العمل الصالح ال يتحّقق من 
دون معرفة واّتباع الرشيعة احلّقة. وبالطبع، فإّن املؤمنني بالرشائع املحّرفة إذا ختّلفوا 
عن اّتباع الرشيعة احلّقة، لكّن ختّلفهم هذا مل يكن عن عناد وعدوان، بل نشأ من اجلهل 
والغفلة، فإّن أعامهلم الصاحلة جُتزى عند اهلل َعزَّ َوَجلَّ باخلري. وبعبارة أخرى: سوف 

يؤّثر احلُسن الفاعّل إجيابّيًا يف نجاة جهلة املؤمنني الذين مل يعملوا عماًل صاحلًا.

للمؤمنني  فاليمكن  اإلهلّي،  الوحي  تضّمنه  بام  إيامنًا  يستلزم  باهلل  اإليامن   .3
باألديان املتعّددة أن يفوزوا بالسعادة والفالح من دون أن يؤمنوا بمضامني الوحي 
َوَتَعاىٰل،  َتَباَرَك  إيامهنم باإلسالم، وأن يسلموا وجهم هلل  اإلهلي، وهذا يعني رضورة 
فيؤمنوا يف عرص إبراهيم7 برشيعة إبراهيم، ويف عرص نوح 7 برشيعة نوح، ويف 
7 برشيعة عيسى، ويف عرص  7 برشيعة موسى، ويف عرص عيسى  عرص موسى 
النبّي اخلاتم حمّمد 9 برشيعته اخلامتة. وعليه: فإّن اإلنسان لن ينال الفالح من دون 
االنتامء  أّن  هو  الكريمة  اآلية  هذه  مفاد  فإّن  ذلك،  عىل  وبناًء  اإلهلي.  بالوحي  إيامنه 
الدينّي إىل اإلسالم أو اليهودية أو النرصانية ـ أو قل: التدّين باهلوّية ـ ال يكفي لبلوغ 
مرتبة الفالح والسعادة، بل يلزم لذلك الوصول إىل إيامن واقعي باهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل 
، وباليوم اآلخر، وإىل عمل صالح، أو قل: إىل اإليامن بام أنزل اهلل َجلَّ َوَعال. وهلذا، 
نجد أّن إبليس رغم اعرتافه وإيامنه بوجود اهلل وباليوم اآلخر، ورغم ذلك الكّم اهلائل 
من العمل الصالح ـ الذي متّثل بعبادة استمّرت آالف السنني ـ قد خرج عن الرمحة 

اإلهلّية؛ ملخالفته أمرًا من أوامر اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاىٰل.
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َعزَّ  اهلل  بوجود  اإليامن  أّن  عىل  يدّلنا  اآلية  هذه  ظاهر  أّن  أحدهم  اّدعى  لو   .4
َوَجلَّ وباليوم اآلخر، مضافًا إىل العمل الصالح كاٍف يف إيصال اإلنسان إىل الفالح 
والسعادة، وال أثر لإليامن بام أنزل اهلل يف ذلك. نقول: يتعارض هذا الفهم مع آيات 
ح فيها بكفر أصحاب العقائد الباطلة من أهل الكتاب، وُبنّي فيها  قرآنّية أخرى رُصّ
أهّنم معّذبون. قال تعاىل: ﴿لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوْا إِنَّ اهلل َثالُِث َثالَثٍة َوَما ِمْن إَِلٍه إاِلَّ إَِلٌه 

نَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾]]]. ْ َينَتُهوْا َعمَّ َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ َواِحٌد َوإِن لَّ

يقينّي  فهم  دون  من  وحتّققه  والسعادة،  للفالح  ثالث  رشط  الصالح  العمل   .5
ورشيعة ساموية حّقة غري ممكن؛ فإذا أراد املرؤ أن ُيسّجل لنفسه عماًل صاحلًا، ال بّد له 

من أن يتمّسك برشيعة إهلّية حقة غري حمّرفة.

6/12. معايري التقييم عند جون هيك:

أخالقية  بمعايري  النسبّية  رِشاك  من  للخالص  )2012م(  هيك  جون  تشّبث 
وجتريبّية وبراغامتية وما ُسّمي باالنسجام الداخّل. ورغم أنه بعد تناوله هلذه املعايري 
العامل أمر غري  الدينّي الضخم يف هذا  املوروث  تقييم  ـ أن  يستنتج ـ يف هناية املطاف 

ممكن، لكنّه عىل أّي حال يأيت عىل ذكرها.

التي  املعرفية  املتبنّيات  مع  تنسجم  ال  املعايري  هذه  أّن  إىل  إضافًة  نقول:  وهنا 
يؤمن هبا جون هيك فإّن التمييز بني النومن والفنومن، وكذا ما ذكر من االنسجام 
يمكن  ال  الدينّية  والتجربة  األخالقية  املعايري  من  غريها  أو  الرباغامتية  أو  الداخل 
املعرفة  عن  ومتييزها  احلقيقية  املعرفة  وجه  عن  للكشف  صائبًا  معيارًا  تكون  أن  هلا 
والنفع  املنسجمة،  الكاذبة  املنظومة  مع  أيضًا  يتالءم  الداخل  فاالنسجام  الزائفة؛ 
أن  ذلك:  وتوضيح  منه،  أعّم  ألنه  بطالنه؛  أو  املّدعى  حّقانّية  عىل  يدّل  ال  العمّل 
فيام  أّن منظومتني منسجمتني  إذا صّح كونه معيارًا للصدق، فهذا يعني:  االنسجام 

]1[ - سورة املائدة: 73.
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هذا  أّن  حني  يف  داخليًا؛  منسجمتني  تكونا  مل  وإن  صادقتني؛  تكونا  أن  جيب  بينها 
الفرضّية تؤّدي إىل اجتامع النقيضني.

حكاًم  تصدر  أن  هلا  يمكن  ال  الرباغامتية  النفعية  النزعة  فإّن  أخرى،  جهة  ومن 
بحّقانّية األديان املختلفة؛ ألّن األديان وغريها من املدراس البرشية كلها مفيدة نافعة، 
أو مدرسة فكرية برشية؛ وهي   ، دينًا  النظر عن كوهنا  وهلذا فهي مجيعًا حّقة! بغّض 

نتيجة ال يرتضيها جون هيك )2012م(.

التي تنتمي إىل  وأّما املعايري األخالقية فهي حارضة أيضًا يف بعض الشخصيات 
مدارس فكرية باطلة ومنحرفة. 

ويف كلمة واحدة نقول: كان من املفرتض بجون هيك )2012م( أن يقوم ـ بدايًة 
البنيوي،  املنهج  سلوك  خالل  من  احلقيقة  فهم  ينال  وأن  املعريّف،  نظامه  بمراجعة  ـ 

واالرتكاز عىل األمور البدهيية للكشف عن األمور النظرّية.

7/12. تحليل التعّدديّة الدينّية:

يمكن تقييم التعّددّية الدينّية من زاويتني؛ مها:

مزاعم  إّن  لنعرف هل  النظرية؛  تنطوي عليه هذه  الذي  املضمون  1. من خالل 
التعّددّية الدينّية صائبة أم خاطئة، بغّض النظر عاّم عرضته من أدّلة؟

أم غري  تاّمة  النظرية إلثبات مّدعياهتم  أرباب هذه  أقامها  التي  األدّلة  إّن  2. هل 
تاّمة؟ 

التي  أدلتها  عن  الطرف  غّض  مع  ـ  الدينّية  التعّددّية  مزاعم  فإّن  رؤيتنا  وحسب 
ساقتها، وأسسها التي ابتنت عليها ـ غري معقولة، وهي تستلزم التناقض؛ ألّن األديان 
إذا كانت مجيعها حّقة ومطابقة للواقع، فهذا يعني أّن نظرية التناسخ واملعاد يف موضوع 
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»احلياة بعد املوت«، وكذلك التوحيد والثنوية والتثليث يف باب »اإلهليات« جيب أن 
تكون صحيحة برّمتها! وهذا ما يستلزم اجتام ع النقيضني، واجتامع النقيضني باطل؛ 

فال يصّح إذن أن تكون مجيع األديان حّقة.

إن قلَت: كلٌّ من هذه األديان حّق عند املؤمنني به؛ فال جيري التناقض. 

قلنا: إّن احلّقانّية التي تثبت يف هذه احلالة هي ما قد ُيعرّب عنها باحلّقانّية األخالقية، 
أو احلّقانّية الثابتة لألشخاص، وهذا يعني: تطابق القضية مع املعتقد الشخيّص؛ وليس 
مع الواقع. وهذا ال عالقة له باحلّقانّية الواقعية املعربَّ عنها ب »نفس األمرية«، وهذا هو 

ما يّدعيه جون هيك )2012م( وأنصار التعّددّية الدينّية.

وبناًء عىل ما تقّدم، فإننا إذا الحظنا بطالن أساس املّدعى الذي تنادي به التعّددّية 
الدينّية، فال يبقى بعد ذلك جمال للقبول بأّي دليل ُيقام لصاحلها يف مقام اإلثبات. ومع 
ذلك، فإّن مراجعة األدلة واألسس التي تقوم عليها التعّددّية الدينّية ُيظهر لنا أّن هذه 

النظرية عاجزة عن إثبات ما زعمته من حّقانّية مجيع األديان.

إلبطال  النقّل  بالدليل  أيضًا  ُيستدّل  أن  املمكن  من  العقّل،  الدليل  عىل  وعالوًة 
التعّددّية الدينّية، ومنه: آيات قرآنّية عديدة، وأحاديث رشيفة كثرية رفضت التعّددّية 
الدينّية بدالالهتا االلتزامية؛ منها عىل سبيل املثال: اآليات 137 من سورة البقرة، و 
65 من سورة املائدة؛ حيث أّكدت عىل  8، و19-22 من سورة آل عمران، واآلية 

رضورة اإليامن بنبّوة الرسول اخلاتم حمّمد 9 يف عرص اخلامتّية.

وفيام يل نشري إىل األدّلة النقلّية بيشء من التفصيل:

1/7/12. آيات عاملّية اإلسالم:

وردت يف القرآن الكريم آيات دّلت عىل عاملّية الدين اإلسالمّي، وهلذا فقد خاطب 
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ًا عن الرسول األعظم 9  القرآُن الناَس بشكل عاّم، داعيًا إّياهم إىل اإلسالم، معربِّ
بأّنه رسول اهلل إىل مجيع الناس. قال تعاىل: 

بنٌِي﴾]]]. َم َأَنا َلُكْم َنِذيٌر مُّ ا النَّاُس إِنَّ َ 1. ﴿ُقْل َيا َأهيُّ

2. ﴿َوَأْرَسْلنَاَك لِلنَّاِس َرُسوالً َوَكَفى بِاهلل َشِهيدًا﴾]]].

َمَواِت َوالَْرِض  ا النَّاُس إِنِّ َرُسوُل اهلل إَِلْيُكْم َجِيًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ َ 3. ﴿ُقْل َيا َأهيُّ
َوَكلَِمتِِه  بِاهلل  ُيْؤِمُن  الَِّذي  يِّ  النَّبِيِّ الُمِّ َوَرُسولِِه  بِاهلل  َفآِمنُوْا  َوُيِميُت  ُيْيِي  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  ال 

َتُدوَن﴾]]]. ُكْم َتْ بُِعوُه َلَعلَّ َواتَّ

ًة لِّلنَّاِس َبِشرًيا َوَنِذيًرا َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾]]]. 4. ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َكافَّ

ًة لِّْلَعامَلنَِي﴾]]]. 5. ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَ

َل اْلُفْرَقاَن َعَل َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعامَلنَِي َنِذيًرا﴾]]]. 6. ﴿َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ

2/7/12. آيات عاملّية القرآن:

عرّبت بعض اآليات الرشيفة عن القرآن الكريم بتعابري داّلة عىل عاملّيته وعمومّيته 
للناس أمجيعن. قال تعاىل:

ِْم﴾]]].  1. ﴿كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه إَِلْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَمِت إَِل النُّوِر بِإِْذِن َربِّ

]1[ - سورة الحّج: 49.

]2[ - سورة النساء: 79.

]3[ - سورة األعراف: 158.

]4[ - سورة سبأ: 28.

]5[ - سورة األنبياء: 107.

]6[ - سورة الفرقان: 1.

]7[ - سورة إبراهيم: 1.
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2. ﴿َهَذا َبَياٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقنَي﴾]]].

3. ﴿َهَذا َباَلٌغ لِّلنَّاِس﴾]]].

بِينًا﴾]]]. ُكْم َوَأنَزْلنَا إَِلْيُكْم ُنوًرا مُّ بِّ ن رَّ ا النَّاُس َقْد َجاءُكم ُبْرَهاٌن مِّ َ 4. ﴿َيا َأهيُّ

َل اْلُفْرَقاَن َعَل َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعامَلنَِي َنِذيًرا﴾]]]. 5. ﴿َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ

3/7/12. بطالن معتقدات األديان املحرّفة:

توجد بني أيدينا آيات قرآنية متعّددة أنكرت عىل أهل الكتاب بعض معتقداهتم، 
ووّجهت إليهم نقدًا الذعًا؛ منها قوله تعاىل:

م  َقْوُلُ َذلَِك  اهلل  اْبُن  امْلَِسيُح  النََّصاَرى  َوَقاَلْت  اهلل  اْبُن  ُعَزْيٌر  اْلَيُهوُد  ﴿َوَقاَلِت   .1
بَِأْفَواِهِهْم ُيَضاِهُؤوَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َقْبُل َقاَتَلُهُم اهلل َأنَّى ُيْؤَفُكوَن﴾]]].

امْلَِسيُح  َم  إِنَّ قِّ  احْلَ إاِلَّ  اهلل  َعَل  َتُقوُلوْا  َوالَ  ِدينُِكْم  يِف  َتْغُلوْا  الَ  اْلكَِتاِب  َأْهَل  2. ﴿َيا 
َوُرُسلِِه  بِاهلل  َفآِمنُوْا  نُْه  مِّ َوُروٌح  َمْرَيَم  إَِل  َأْلَقاَها  َوَكلَِمُتُه  اهلل  َرُسوُل  َمْرَيَم  اْبُن  ِعيَسى 
َما يِف  لَُّه  َوَلٌد  َلُه  َيُكوَن  إَِلٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأن  َم اهلل  إِنَّ لَُّكْم  ا  انَتُهوْا َخرْيً َثاَلَثٌة  َتُقوُلوْا  َوالَ 

َمَوات َوَما يِف الَْرِض َوَكَفى بِاهلل َوكِياًل﴾]]].  السَّ

4/7/12. بطالن اتّباع األديان األخرى:

]1[ - سورة آل عمران: 138.

]2[ - سورة إبراهيم: 52.

]3[ - سورة النساء: 174.

]4[ - سورة الفرقان: 1.

]5[ - سورة التوبة: 30.

]6[ - سورة النساء: 171.
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دّلت آيات القرآن الكريم عىل رضورة اّتباع اإلسالم دينًا، وهنت عن اّتباع غريه 
من األديان املحّرفة. قال تعاىل:

يَن﴾]]]. اِسِ ﴿َوَمن َيْبَتِغ َغرْيَ اإِلْساَلِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف الِخَرِة ِمَن اْلَ

ويف معرض بيانه لدالالت هذه اآلية، قال العالمة املطّهرّي )1399ه(: 

هلل  التسليم  به  املقصود  بل  ديننا،  خصوص  هو  ليس  اإلسالم  مراد  أّن  قيل  »إذا 
شك،  دون  من  التسليم  هو  اإلسالم  أّن  هي  هذا  عىل  اإلجابة  فإّن  َوَتَعاىٰل،  ُسبَحاَنُه 
كّل  يف  ما  بنحو  تتمظهر  التسليم  حقيقة  لكّن  التسليم،  دين  هو  اإلسالمّي  والدين 
زمن، ويف زماننا هذا ظهرت عىل هيئة ذلك الدين احلنيف الذي دعا له خاتم األنبياء 

واملرسلني9، ومفردة اإلسالم تنطبق عليه ال حمالة. 

وبعبارة أخرى: يستلزم التسليم هلل َعزَّ َوَجلَّ االنصياع ألوامره، ومن الواضح أّن االستجابة 
إىل آخر أوامره أمر واجب، وآخر أوامره هو ذلك اليشء الذي جاء به آخر الرسل«]]].

5/7/12. اآليات التي دعت أهل الكتاب لإلسالم:

الذين  موبِّخًة  باإلسالم،  اإليامن  إىل  الكتاب  أهل  القرآنّية  اآليات  بعض  دعت 
ابتعدوا عن تعاليمه. قال تعاىل:

ُفوَن ِمَن اْلكَِتاِب  َّا ُكنُتْم ُتْ ُ َلُكْم َكثرًِيا ممِّ 1. ﴿َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبنيِّ
َبَع ِرْضَواَنُه  بنٌِي * هَيِْدي بِِه اهلل َمِن اتَّ َن اهلل ُنوٌر َوكَِتاٌب مُّ َوَيْعُفو َعن َكثرٍِي َقْد َجاءُكم مِّ

ْسَتِقيٍم﴾]]].  اٍط مُّ ِن الظُُّلَمِت إَِل النُّوِر بِإِْذنِِه َوهَيِْدهيِْم إَِل ِصَ اَلِم َوُيِْرُجُهم مِّ ُسُبَل السَّ

]1[ - سورة آل عمران: 85.

]2[ - العدل اإللهّي، مرتىض املطّهرّي، املطبوع ضمن األعامل الكاملة، ج2، ص 278. ]النسخة الفارسيّة[.

]3[ - سورة املائدة: 16-15.
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ُسِل َأن َتُقوُلوْا َما  َن الرُّ ٍة مِّ ُ َلُكْم َعَل َفْتَ 2. ﴿َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبنيِّ
ٍء َقِديٌر﴾]]]. َجاءَنا ِمن َبِشرٍي َوالَ َنِذيٍر َفَقْد َجاءُكم َبِشرٌي َوَنِذيٌر َواهلل َعَل ُكلِّ َشْ

َل َكافٍِر بِِه﴾]]]. قًا ملَِّا َمَعُكْم َوالَ َتُكوُنوْا َأوَّ 3. ﴿َوآِمنُوْا بَِم َأنَزْلُت ُمَصدِّ

قَّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن﴾. قَّ بِاْلَباطِِل َوَتْكُتُموَن احْلَ 4. ﴿َيا َأْهَل اْلكَِتاِب ِلَ َتْلبُِسوَن احْلَ

]1[ - سورة املائدة: 19.

]2[ - سورة البقرة: 41.
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