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 مقّدمة المركز

تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات 

االسرتاتيجيّة يف سياق منظومة معرفيّة يعكف املركز عىل تظهريها، 

وتهدف إىل بحث  وتأصيل ونقد مفاهيم شكَّلت وملّا تزل مرتكزاٍت 

أساسيًّة يف فضاء التفكري املعارص. 

خارطًة  املرشفة  الهيئة  وضعت  الهدف  هذا  تحقيق  إىل  وسعيًا 

شاملًة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضورًا وتداواًل وتأثريًا 

يف العلوم اإلنسانيّة؛ وال سياّم يف حقول الفلسفة، وعلم االجتامع، 

والفكر السيايس، وفلسفة الدين، واالقتصاد، وتاريخ الحضارات. 

أّما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها باآليت:

وتنمية  تشكيل  يف  املركزيّة  وأهميّتها  باملفاهيم  الوعي  أّوًل: 

املعارف والعلوم اإلنسانيّة وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتايل التعامل 

النظريّات  معها كرضورٍة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرُّف عىل 

واملناهج التي تتشّكل منها األنظمة الفكريّة املختلفة. 

ثانًيا: إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي 

غالبًا ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد 

منها. ال سيّام وأّن كثريًا من اإلشكاليّات املعرفيّة ناتجة من اضطراب 

الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقيّة. 

ثالًثا: بيان حقيقة ما يؤّديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام 

الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتّب عىل هذا التوظيف من آثاٍر 

سلبيٍة بفعل العوملة الثقافيّة والقيميّة التي تتعرَّض لها املجتمعات 

العربية واإلسالميّة، وخصوًصا يف الحقبة املعارصة. 

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعيّة  املعاهد  رفد  رابًعا: 
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الفكريّة بعمٍل موسوعٍي جديٍد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضاًل  العلميّة،  استخداماته  ومجال  االصطالحيّة، 

وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى. 

وانطالقًا من البعد العلمي واملنهجي والتحكيمي لهذا املرشوع، 

فقد حرص املركز عىل أن يشارك يف إنجازه نخبٌة من كبار األكادمييّني 

والباحثني واملفّكرين من العاملني العريب واإلسالمي. 

 * * *
كانت الرؤية التاريخانيّة منذ القدم، ضمن دائرة األبحاث الواسعة 

يف فلسفة الغرب، وال سياّم يف أملانيا التي تعّد معقالً ومهداً لهذه 

األبحاث، إن هذه الرؤية مل تحرص نفسها ضمن األبحاث الفلسفية 

البحتة، وميكن لنا أن ندعي اليوم أن آثارها ملحوظة يف جميع حياة 

الحداثة  توأم  األنحاء  من  بنحو  اعتبارها  املعارص، وميكن  اإلنسان 

وقريبة من آفاقها.

والواقع  الحقيقة  يف  هو  والحايل"  "الراهن  مبعنى  واملعارص 

وهكذا  نفيه،  يف  وذلك  املاظي،  إىل  النظرة  من  نوع  عىل  يشتمل 

يتجه املذهب التاريخانية بدوره إىل االعتقاد بأن كل يشء يصبح من 

املايض فإنه ينتمي إىل التاريخ.

يسعى هذا الكتاب ـ ضمن نقد التاريخانيّة ومبانيها ـ إىل تحليل 

انتقادي حول  التاريخانيّة واإللهيّات، واإلجابة املنهجية عن األسئلة 

واإلشكاليات املطروحة يف فصوله الخمسة.

والحمد لله رب العاملني

املركز اإلسالمي للدراسات السرتاتيجّية



الله علی سيّدنا ونبيّنا محّمد  الرحيم وصلی  الرحمن  الله  بسم 

وآله الطيبني الطاهرين. 

األبحاث  دائرة  ضمن  القدم،  منذ  التاريخانيّة  الرؤية  كانت  لقد 

الواسعة يف فلسفة الغرب، وال سيّام يف أملانيا التي تعّد معقاًل ومهًدا 

األبحاث  ضمن  نفسها  تحرص  مل  الرؤية  هذه  إن  األبحاث.  لهذه 

آثارها ملحوظة يف  أن  اليوم  أن ندعي  لنا  البحتة، وميكن  الفلسفيّة 

األنحاء  من  بنحو  اعتبارها  وميكن  املعارص،  اإلنسان  حياة  جميع 

اللغة  يف  الحداثة  ألن  وذلك  آفاقها؛  من  وقريبة  الحداثة  توأم 

أي:   ،»Of Today« »Modo« مبعنى  كلمة  من  مأخوذة  اإلنجليزيّة 

يف اللحظة الراهنة، واآلن ويف هذا اليوم]1]. إن الحديث واملعارص 

عىل  يشتمل  والواقع  الحقيقة  يف  هو  والحايل«  »الراهن  مبعنى 

نوع من النظرة إىل املايض، وذلك يف نفيه؛ وهكذايتجه املذهب  

التاريخايّن بدوره إىل االعتقاد بأن كل يشء يصبح من املايض فإنه 

ينتمي إىل التاريخ.

للمفردتني  مواكبًا  كان  بدوره  العلامنية  بحث  أن  وكام 

الالتينيّة  الكلمة  فإن  واحدة؛  فكرة  من  نشوؤهام  كان  وقد   أعاله، 

الراهن«، وإن هذا  »Saecularm« مبعنى: »هذا العرص« أو »الزمن 

[1[. Cahoone, From modernism to Postmodernism, 11.

ف
ّ
مقّدمة المؤل
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األحداث  أي  العامل؛  أحداث  إىل  يُشري  الراهن  الزمن  أو  العرص 

املعارصة، بذرة املعنى مستقرّة بشكل طبيعي ومنطقي يف دائرة عامل 

يف حالة من التغيري املستمر، والتي يتبلور فيها مفهوم نسبيّة القيَم 

الدينيّة، وانفراط  البرشية؛ إن الدنيوية عبارة عن التحّرر من األفهام 

ما  العقائد املتصلة واملرتابطة وانهيار جميع األساطري  عقد جميع 

فوق الطبيعيّة والنامذج املقّدسة]1].

إن الرؤية التاريخانية ـ بغّض النظر عن سلبيّته أو إيجابيّته، ومن 

شمل  قد  ـ  املختلفة  أنواعه  عىل  القيَمّي  الحكم  إىل  القصد  دون 

جميع أبعاد حياة اإلنسان املعارص، وإن كل تفكريه ونشاطه وآرائه 

تقوم عىل هذا األمر. إن كيفية حياته الشخصية ـ األعم من ملبسه 

وزينته، ومحل إقامته وسكناه، ووسائطه النقلية، ووسائل اتصاالته، 

الثقافة،  ومسألة  اإللكرتونية،  واألجهزة  االجتامعية،  والعالقات 

والحقوق  والدين،  واملعتقدات،  والقيَم،  والقانون،  واألخالق، 

والسياسة،  واالقتصاد،  والصناعة،  الدولية،  والعالقات  الجزائية، 

الدائم  التغيري  من  حاىل  يف  كلها  الحديث،  اإلنسان  وحكومات 

واملستمر، وال بّد من أن يتّم العمل عىل تحديثها حتاًم أو وضعها 

يف رفوف املتاحف  التاريخانيّة. 

إن الكالم عن األمر الثابت ـ األعم من القانون، والقيَم، والدين 

ـ والحديث بشكل عام عن ما وراء التاريخ وما وراء الزمان، يُختم 

عليه مبارشة مبيسم الرجعية والتخلّف، ويف الحّد األدىن يتّم إنكار 

والبرش  اإلنسان  عنوان  إن  البرشية،  املعطيات  دائرة  يف  األمر  هذا 

]1]. نقيب العطاس، اسالم و دنيوي گري )اإلسالم والعلامنية(، 14 ـ 15. 
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يتساوى مع املحدوديّة والقيود وجواز الخطأ والزمنيّة و التاريخانيّة. 

وإيجايب  أمر مطلوب  والتحّول  التغيري  أن  هناك من شك يف  ليس 

يف حياة اإلنسان، بل هو يف بعض املوارد واجب ورضوري أيًضا. 

ولكن ال بالنسبة إىل جميع أبعاد حياته، بحيث تكون جميع معتقداته 

الحقة والثابتة مشمولة لقانون التغيري والرؤية التاريخي أيًضا.

يبنّي هذه املسألة بشكل واضح؛  هناك نّص لجان جاك روسو 

يف  الحداثة  أوضاع  وصف  إىل  »لوئيزنو«  رواية  يف  تعرّض  حيث 

لبعضهام،  وفتاة مخطوبني  يافع  فتى  يصّور حكاية  إذ  الرواية؛  هذه 

وقد حزم الفتى أمتعته وهاجر من القرية إىل املدينة ـ وهي الهجرة 

التي متثل يف الواقع غاية مطمح بالنسبة إىل اآلالف من األشخاص 

رجااًل ونساًء من شباب هذا القرن، وهي بالنسبة لهم بحكم الطموح 

األزيل ـ ولكنه بعد أن واجه هناك أنواع املتغرّيات، أرسل من أعامق 

إعصار الحياة يف املدينة خطابًا إىل خطيبته، وقد بنّي لها فيه انبهاره 

وخوفه عىل النحو اآليت:

وأفعالهم  أقوالهم  ينقضون  هنا  املوجودين  »جميع 

باستمرار، وكل يشء صامت ومهمل، ولكن ال يشء يدفع 

إنّه  الجميع عىل كل يشء،  يعتاد  ما  إذ رسعان  اإلثارة؛  إىل 

والحقيقة  والقبح  والجامل  والسوء  للحسن  فيه  يكون  عامل 

والفضيلة مجرّد كينونة محلية ومحدودة، وتعرض الكثري من 

االستفادة  أراد  لو  ولكن  الشخص،  عىل  الجديدة  التجارب 

ملخاطبيه  مواكبة  عقيدته  أصول  تغيري  عليه  تعنّي  منها 

بسهولة، وأن يعمل عىل أقلمة مزاجه مع الظروف والرشائط 
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القامئة يف كل خطوة. وإين بعد بضعة شهور من اإلقامة يف 

والضياع،  السكر  الحالة من  بتلك  توًّا  أشعر  بدأت  املدينة، 

وأن هذه الحياة الصاخبة تعمل عىل إغراق اإلنسان. وعىل 

الرغم من وجود هذا العدد الكبري من األشياء التي تجتذبني، 

الرغم من  ليس هناك ولو شخص واحد يأرس قلبي، وعىل 

ذلك فإنّها مبجموعها تعمل بشكل وآخر عىل إثارة وتحريك 

إّي  وإىل  أنا  يشء  أّي  أنىس  بحيث  وأحاسييس؛  مشاعري 

يشء أنتمي ... فأنا اليوم ال علم يل مبا سوف أحبّه غًدا، فأنا 

ال أرى سوى األشباح التي تظهر أمامي، ولكني ما أن أسعى 

إىل التشبّث واإلمساك بها حتى تختفي وتتالىش«]1].

  وهنا يتجىل معنى الحديث القيّم ـ املأثور عن النبي األكرم

وعن اإلمام عيل بعد ميّض أربعة عرش قرنًا ـ بشكل أوضح؛ إذ 

يقول:

الهوى  اتباع  خلتان:  عليكم  أخاف  ما  أخوف  إن  »أال   

وأما طول  الحق،  عن  فيصّد  الهوى  اتباع  أّما  األمل.  وطول 

األمل فينيس اآلخرة«]2]. 

املذهب  يقتضيه  ما  هي  واملستجدة  املتعاقبة  اآلمال  إن 

التاريخي.

وقال غادامري يف حوار أجري معه ـ وكان له من العمر يف حينها 

]1]. بريمان، تجربة مدرنيته )تجربة الحداثة(، 17 ـ 18.

]2]. الشيخ الصدوق، الخصال، 1: 51.
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ستة وتسعون عاًما ـ يف وصف واقع الدين يف العامل املعارص:  

»بالنسبة إىل األديان الغربيّة ال يبدو الوصول إىل اإلنسان 

سهل املنال. ويف الواقع فإن اإللحاد وعدم املباالت تجاه 

املجتمع  ويف  بجرانه.  رضب  قد  للدين  الواضح  اإلنكار 

املرفّه والصناعي، يتبلور يف بعض األحيان دين حقيقي وفذ، 

أال وهو الدين العاملي لالقتصاد. إن التقّدم املدّمر للتقنية 

قد أّدى إىل زيادة يف تداعيات التنمية االقتصادية، وأحدث 

تبلوًرا لسلطة مستقلة، حيث يسعى الناس حاليًا إىل السيطرة 

عليها بصعوبة بالغة. ... ويف سائر املجاالت األخرى يبدو 

التعّقل ـ الذي هو وليد )عرص( التنوير ـ مفتقرًا إىل الكفاءة 

والجدوى. ...من ذلك أن هذا )التعّقل( ـ عىل سبيل املثال 

قبيل:  من  اإلنسانيّة،  الحياة  أرسار  اإلجابة عن  عن  عاجز  ـ 

ميثّل  العلمي  التعّقل  فإن  الحال  وبطبيعة  والتوارد.  املوت 

التنمية الصناعيّة  تهديًدا للعامل، حيث نشهد منذ اآلن عفن 

والتجاريّة والتكنولوجيّة«]1].

السعة واألبعاد  مثل هذه  ال تخفى رضورة بحث موضوع عىل 

الهاّمة عىل أحد. إن مسألة النزعة التاريخانيّة والرؤیة التاريخي إىل 

الدين، وإن كان لها جذور يف الغرب متتد لقرنني من الزمن، حيث 

خاضت طوال هذه املّدة الكثري من التطّور املفهومي، إال أنها يف 

ونتائج  مثار  من  االستفادة  أن  من  الرغم  عىل  ـ  اإلسالمي  العامل 

]1].  غادامري، هانز جورج، »دين و مدرنيته« )الدين والحداثة(، 112 – 115.
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هذه الرؤية، واضحة يف وضع أسس اإلميان الديني بشكل جيّد ـ 

إىل أنه مل يتّم بيان أساسها. إن الكثري من الشبهات املطروحة يف 

وانعكاس  إمنا هي صدى  الدينيّة،  واملعرفة  اإلسالمي  الدين  دائرة 

اعتباطي ـ من دون االستناد إىل دليل ـ لتلك األمور التي تّم ذكرها 

منذ عرص النهضة فصاعًدا بشأن املسيحيّة، حيث يتّم اقتفاء أثرها يف 

مورد اإلسالم حذو القذة بالقذة، ويتّم إسقاطها عليه دون النظر إىل 

الفرق الشاسع بني اإلسالم واملسيحيّة، وبذلك فقد تّم السعي إىل 

إحالل اإلنسوية محل اإلسالم. ومن هنا فإن بيان أصل هذا التفكري 

ومناشئة ومصادره ومبانيه وأسباب نجاحه يف الغرب، من شأنه أن 

يحّل لنا الكثري من املسائل يف هذا املجال.

تّم  حيث  الغريب،  العامل  يف  سابقة  التاريخي  الرؤية  ألصل  إن 

بالتحقيق والنقض والنقد عىل مدى فرتة ترقى إىل ما يقرب  تناوله 

من قرنني من الزمن؛ بيد أن كاتب السطور مل يعرث عىل تحقيق يف 

العامل اإلسالمي،  العربيّة يف  باللغة  الفارسيّة وال  باللغة  الشأن  هذا 

ومل يفض املزيد من البحث والتحقيق يف الكتب ومختلف املواقع 

واملجالت إال إىل املزيد من اليأس واإلحباط. ويف باب الدراسة 

جامع  تحليل  عىل  نقف  مل  واإللهية  التاريخانيّة  للرؤية   االنتقادية 

وكامل أيًضا. نعم كان هناك يف حقل بعض أبواب الدين، من قبيل 

القرآن الكريم، واألحكام االجتامعية، واألحكام الجزائية، واألحكام 

الحقوقية لإلسالم، تأليف لكتب يف هذا الشأن، وكان هناك من قال 

املوارد  هذه  من  الكثري  عىل  العثور  وميكن  األمور،  هذه  بتاريخية 

يف مؤلفات محمد أركون، ونرص حامد أبو زيد، وحسن حنفي يف 
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رسوش،  الكريم  وعبد  شبسرتي،  مجتهد  ومحّمد  العريب،  العامل 

لهذا  الراهن  املحتوى  إن  أيًضا.  إيران[  ]يف  ملكيان  ومصطفى 

الكتاب مقتبس يف الغالب من كتاب تاريخ نگري و دين]1] وكتاب 

فهم در دام تاريخي نگري]2] وكالهام من تأليف كاتب السطور، وقد 

أضفنا إليه ـ بطبيعة الحال ـ الكثري من املطالب املضمونية، كام تّم 

تقدميه بتقويم علمي جديد يتناسب مع املسلمني يف خارج إيران، 

واستعراضه بحلة جديدة.

وفيام ييل نواجه بعض األسئلة الرئيسة، وإليك بيانها عىل النحو 

اآليت:

1 ـ ما هو مفهوم  التاريخانيّة، وما هي أسسها ومبانيها؟

التغرّي  من  حالة  ويف  وزمني،  تاريخي  كائن  اإلنسان  هل  ـ   2

دائم،  بشكل  متغرّية  بدورها  احتياجاته  لتكون  واملستمر؛  الدائم 

ويكون افرتاض الحاجة الثابتة ونتيجة لذلك اإلجابة الثابتة افرتاًضا 

خاطئًا، أم هو يتصف بذات وروح واحدة متكاملة، حيث تكون له 

احتياجات ثابتة ودامئة؟

الذي  الدين  فهل  لإلنسان،  الثابتة  الذات  إثبات  فرض  ـ عىل   3

يتكّفل بهداية اإلنسان أمر تاريخي وبرشي ومؤقت ومتغرّي أم أن تعاليم 

األديان ثابتة بالجملة أو يف الجملة، وتفوق التاريخ وتفوق الزمان؟

]1]. الرؤية التاريخي والدين.

]2]. الفهم يف رشاك املذهب التاريخي.
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4 ـ هل اإلنسانويّة وفصل اإلنسان عن الله، والتبعية للعقل اآليل 

والناجع يف قبال العقل الباحث عن الحقيقة، هو املصري املحتوم 

لإلنسان؟ ما هي رّدة فعل األديان اإللهية ـ وال سيّام الدين اإلسالمي 

محكوم  اإلسالم  هل  أخرى:  وبعبارة  الرؤية؟  هذه  تجاه  ـ  الحنيف 

الزوال  مبعنى  الغربيّة؛  املسيحيّة  له  تعرّضت  الذي  املصري  بذات 

الفرديّة لإلنسان؟  الحياة االجتامعيّة وحتى  واالنسحاب من ساحة 

وبني  بينه  االختالف  وجوه  هي  فام  النفي،  هو  الجواب  كان  وإذا 

املسيحية؟

إىل  ـ  ومبانيها  التاريخانيّة  نقد  ضمن  ـ  الكتاب  هذا  يف  نسعى 

تحليل انتقادي حول  التاريخانيّة واإللهيّات، واإلجابة املنهجية عن 

األسئلة أعاله يف خمسة فصول وخامتة.

محمد عرب صالحي

أستاذ مساعد يف كلية الثقافة والفكر اإلسالمي



تعريف التاريخانّية

الفصل األّول





الفصل األّول: تعريف التاريخانّية

أنواع  ولها  املوارد  مختلف  يف  التاريخانيّة  استعامل  يتّم  حيث 

إىل  نُشري  ييل  وفيام  لها،  مختلفة  تعاريف  تقديم  تّم  فقد  متفاوتة، 

بعضها:

1ـ نظريّة يتّم يف ضوئها تعريف التاريخ عىل أساس من القوانني 

الثابتة، وليس عىل أساس العوامل البرشيّة واإلنسانيّة.

2ـ نظريّة يتم يف ضوئها تعيني جميع الظواهر الثقافية عىل نحو 

التاريخانيّة  القرون  جميع  دراسة  املؤرّخني  عىل  ويتعنّي  تاريخي، 

دون فرض أّي منظومة شخصية أو منظومة تقييميّة مطلقة.

القوانني  من  بوصفها  التاريخانيّة  لألبنية  األصيلة  املالحظة  3ـ 

أو السنن.

يف  دوًرا  تلعب  التي  التاريخي  التقييم  قوانني  عن  البحث  4ـ 

تفسري الظواهر التاريخانيّة والتنبّؤ بها واسترشافها]1].

وهي  التاریخانیّه:  املراحل  وانحصارية  بوحدة  االعتقاد  5ـ 

عقائدها  عىل  تاريخية  مرحلة  كل  ضوئها  يف  تشتمل  التي  النظرية 

وقيمها الخاصة، وال ميكن فهمها إال ضمن إطارها التاريخي]2].

[1[. House, Unabridge Dictionary, historicism.

[2[.Encarta World English Dictionary. ]North American Edition[ )P( 2006 

Microsoft Corporation, available at:

 www.Encarta.msn.com/encnet/features /dictionary/ )102005/16/(.
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املذهب  تعريف  بيان  يف  إدواردز  بول  موسوعة  يف  وجاء  6ـ 

التاريخي، ما ييل:

بالنظر إىل االستعامل الواسع لهذه املفردة: هل ميكن الحصول 

عىل مفهوم للتاريخيّة بحيث يشمل جميع موارد استعاملها، والعمل 

يف الوقت نفسه عىل تقديم معنى واضح للمذهب التاريخي؟

رمبا أمكن القول إن التعريف أدناه، قد قّربنا من الهدف إىل حّد ما:

املناسب  الفهم  بأن  االعتقاد  تعني  التاريخانيّة  »إن  

الفهم،  ملعيار  املناسب  والتشخيص  يشء،  ولكل  للطبيعة 

يجب أن يتحقق ضمن مالحظة ذلك اليشء بحسب الفضاء 

]الزمني واملكاين[ الذي يشغله والدور الذي يلعبه يف مسار 

التنمية والتكامل«]1].

7ـ وقد أشارت موسوعة راتلج إىل رأيني يف هذا الشأن، وهام:

مبعنى  ـ  كروتشه  بينيدتو  قال  ما  عىل  ـ  التاريخيّة  الرؤية  إن  أـ 

الروايات املتنّوعة من الفكر التاريخي الذي شاع يف القرن التاسع 

التاريخانيّة  بارز، وال سيّام يف أملانيا. إن   عرش للميالد عىل نحو 

عىل  نقًدا  ومتثل  واملعارف،  العلوم  جميع  تأريخية  عىل  تأكيد 

األبستيمولوجيا واملعرفة املناهضة لتاريخية الفكر التنويري. 

إن من بني أهم املنظرين واملؤرّخني ـ الذين تتصل آراؤهم مع  

[1[. Paul, Edward, Routledge Encyclopedia of philosophy, 1967, Macmillan 

publishing Co. and free press New York. V3, P. 24.
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التاريخانيّة ـ ميكن أن نشري إىل األسامء اآلتية:

جوستاف  و»يوهان  دلتاي«،  و»فيلهم  رانكه«،  فون  »ليوبولد 

دريزن«، و»فريدريش ماينكه«، و»بينيدتو كروتشه«، و»روبن جورج 

»هايدغر«،  آثار  يف  إثباتيّة  أكرث  موقًفا  اتّخذوا  حيث  كولينجوود«، 

و»إدموند هورسل« و»هانس جورج غادامري« يف قبال  التاريخانيّة، 

وتّم القبول بـ التاريخانيّة.

بـ لقد ذكر »كارل هيويس«]1] عدًدا من الخصائص للتاريخيّة، 

وذلك عىل النحو اآليت:

1ـ اإلميان الشيك بأن التاريخ ال يستطيع أن يرشدنا إىل أحكام 

يقينية.

2ـ إن املعرفة العلميّة إمنا متكن يف دائرة الحدود  التاريخانيّة.

إىل  الوصول  أجل  من  للتاريخ  الداخلية  القراءة  إىل  سعي  3ـ 

الحقائق الفلسفة واإللهيّة]2].

يرى كارل هيويس أن  التاريخانيّة تقوم عىل ثالث فرضيّات أو 

ثالثة أصول، وهي:

أ ـ إن اإلنسانيّة ليست لها ذات وطبيعة خاّصة، وإمنا لها تاريخ؛ 

ومرشوطة  محصورة  أصبحت  إمنا  واملعرفة  التجربة  أن  مبعنى 

[1[. Karl Heussi.

[2[. Crai, Routledge Encyclopedia of Philosophy, 4: 443 -444. 
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بواسطة التاريخ.

بـ  إن القوانني التي تحدد وتعنّي حياة اإلنسان، مل تتقّرر بشكل 

طبيعي، بل هي حصيلة الخلفيّات التاريخانيّة الخاصة.

ج ـ إن املحتوى الواقعي للمعرفة ال ينتمي إىل منطق معقول، 

بل يقوم عىل أساس موقعيّته يف التاريخ واالهتامم الراسخ والثابت 

بالتاريخ]1].

التي شهدها  التطّورات  إىل  من جهة  ناظرة  أعاله  التعاريف  إن 

نتناوله بالبحث  التاريخ، وهو ما سوف  التاريخي عىل طول  الرؤية 

يف الفصل الالحق، ومن ناحية أخرى ينظر البعض إىل حقل خاص، 

من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن التعريف السادس والسابع يتعلقان 

بتاريخية الفهم ويرتبطان باألبستمولوجيا، والتعريف الثاين والثالث 

ينظران إىل عنرص الفردية وانحصارية العلوم اإلنسانيّة. ولكن بشكل 

عام فقد اكتسبا معنيني مختلفني، ليست هناك بينهام صلة كبرية، بل 

نتيجتهام متضاّدة؛ أحدهام املصطلح الذي أبدعه كارل رميوند بوبر، 

وهو يقّر بأنه الوحيد الذي استعمل هذه الكلمة يف هذا املعنى]2]، 

والتي تعني السعي من أجل كشف القوانني الثابتة القطعية والكلية 

عن منت التاريخ من أجل التكّهن بأحداث املستقبل. )لقد أراد كارل 

رميوند بوبر هذا املعنى وقام بنقده معتقًدا أن التاريخ عاجز عن بيان 

التعريف األّول والثالث والرابع  الثابتة(. إن  القوانني  النوع من  هذا 

[1[. Ibid, Crai, Routledge Encyclopedia of Philosophy, p. 444.

[2[. Edward, Routledge Encyclopedia of philosophy, 3:24 and, Amico, Historicism, 20.
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ناظر إىل مصطلح بوبر من التاريخانيّة. واملعنى الثاين ـ الذي هو 

الرؤية  مبعنى  التاريخي  الرؤية  هو  ـ  بحثنا  ومورد  األصيل  املعنى 

ومؤثّرًا  محيطًا  ـ  الكامل  ـ يف شكله  التاريخ  يعترب  الذي  واالعتقاد 

يف جميع شؤون اإلنسان، األعم من وجوده وفهمه وعقله ومعرفته 

التي  هي  وأنها  وثقافته،  وأخالقه  وقيَمه  ومذهبه  ودينه  وعقائده 

تحدد مسار حياته. إن كل واحد من هذه األمور خاص ومتمخض 

عىل  التعميم  يقبل  وال  الخاّصة،  التاريخانيّة  وظروفه  رشائطه  عن 

األزمنة واألوضاع والحاالت األخرى. إن كل إنسان محدود بظروفه 

آخر،  إنسان  أّي  عن  مختلف  ومستقبله  ماضيه  أن  حيث  الخاصة؛ 

وإنه ال يستطيع الذهاب إىل أبعد من البيئة املحيطة به؛ ألنه جزء من 

ذاته، وليس مبقدور أحد أن يخرج من ذاته]1].

[1[. Page, Philosophical Historicism And The Betaryal of First Philosophy, 48- 51.
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الفصل الثاين: مسار التطّور املفهومي للتاريخانّية

هيجل و التاريخانّية

هو  هيجل  فريدريتش  فيلهلم  جورج  إن  ثقة  بكل  القول  ميكن 

آمنوا  حيث  بفلسفته؛  التاريخيني  من  الكثري  تأثر  الذي  الفيلسوف 

الكتب  التعبري معه يف بعض  الذي ورد  الحّد  التاريخ. إىل  بأصالة 

عن »التاريخانيّة الهيجليّة«]1] بوصفها واحدة من أنواع التاريخانيّة. 

وقد تعرّض كارل بيج إىل بحث هذه املسألة يف واحد من الفصول 

األخرية من كتابه. إن  التاريخانيّة الهيجليّة ـ من وجهة نظره ـ نظريّة 

تقوم عىل أن العقل قد أصبح من املوقعيّة]2] بحيث مل تعد الفضيلة 

العقالنيّة التاّمة تابعة للظرفيّات والقابليّات الروحيّة الفرديّة، بل ومل 

سيايس  مجتمع  ضمن  الحياة  فرصة  إىل  باإلضافة  لها  تابعة  تعد 

القابليات  إىل  تابعة  بل  والتحّمل،  والرفاه  والحّب  بالحرية  يحظى 

والظرفيات الطبيعية للروح واملوقعيّة الخارجيّة ملجتمعه يف تاريخ 

الحضارة التي يتّم التعبري عنها بـ »املسار التكاميل للروح«.

إن غاية الظاهراتية لروح هيجل هي املعرفة املطلقة، و»املعرفة 

املطلقة« تعني: الوجود اإلنساين الذيك حيث يعمل عىل التعبري عن 

نفسه بشكل واع ومدرك، وينطبع عىل صقع وجوده وسم االضطراب 

العجيب والغريب؛ فهو غريب ألنه يفصل إدراك كل من يعرّب عنه 

هذه  إن  ممكًنا؛  التعبري  هذا  جعلت  التي  املوقعية  يف  التجّذر  من 

الحالة السلبيّة واالنفصاليّة، تنتج معنى الترشّد وعدم االستقرار. وأّما 

[1[. Hegelian Historicism.

[2[. Contextualized.
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عدم استقراره فألن االنفصال ليس مرضيًّا وال يوافق الطبع، وهو يف 

الدائم  البحث  من  بل هو منط  فعليًّا،  معرفيًّا  معطًى  ليس  ذاته  حّد 

الفلسفة هي  أن  يرى هيجل  الفهم.  تكميل  التكامل من طريق  عن 

امليل إىل إيصال هذه الحالة الالمستقرّة من االضطراب إىل الهدوء 

والسكينة. إن التعّقل يعني الحصول عىل هذا التغيري والتبديل.

عنه، وحيثام  انفصل  الذي  األصيل  منزله  يبحث عن  العقل  إن 

الحال  وبطبيعة  منزله.  إىل  عاد  قد  يكون  املطلق  العلم  إىل  وصل 

ال  الذي  العلم  إىل  الوصول  هو  ليس  املطلق  إىل  الوصول  فإن 

األصل  ويف  العقل،  طأمنينة  نقطة  إىل  الوصول  هو  وإمّنا  ينضب، 

نقطة استحقاق العقل من أجل معرفة ما يجب عليه معرفته أو الذي 

يستحق أن يُعرف، وعندها تكون الروح قد تحررت من االضطراب 

وعدم االستقرار، ال أنها قد وصلت إىل النقطة األخرية من السعي 

والحركة والغليان، وإمنا يكون قد وصل إىل الدائرة اإللهيّة »التفكري 

الذايت بالنفس«]1].

فلسفة  يف  والله  املطلق  فإن  ستيس  تريينس  والرت  يقول  وكام 

هيجل كلمتان مرتادفتان، وإن الروح املطلق هو الروح القادر عىل 

هو  املطلق  الروح  مهمة  إن  القول  هنا ميكن  ومن  املطلق،  إدراك 

ـ  بعضهم  قال  كام  ـ  هيجل  فإن  الحال  وبطبيعة  املطلق]2].  إدراك 

)توصيفية  إعالمية]3]  فلسفه  فلسفته  وإن  كثريًا،  االستدالل  يروقه  ال 

[1[. Page, Philosophical Historicism, 159- 162.

]2]. ستيس، فلسفه هگل )فلسفة هيجل(، 615.

]3[. Declarative.
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آراء  عىل  الرّد  معرض  يف  استدالله  من  الرغم  وعىل  وبيانيّة(]1]. 

عىل  يشتمل  ال  الفلسفي  نظامه  أن  إال  الحال،  بطبيعة  اآلخرين 

استدالل وبرهان قوي؛ فهو يشء يشبه ما يّدعيه العرفاء.

مع  هيجل،  من  القصوى  االستفادة  املاركسيّون  استفاد  لقد 

فارقني رئيسني بينهم وبينه؛ الفارق األول: إنهم يذعنون بأن كل ما 

كان جديًدا فهو أفضل، إال أنهم مل يقبلوا بدليله املتمثّل بـ )القرب 

من املبدأ والله(. والفارق اآلخر: إن هيجل كان يتحّدث عن معادلته 

يقولون  يكونوا  أن املاركسيّني مل  بيد  الطبيعة،  حول مجموع عامل 

لقد  البرشي.  التاريخ  بشأن  يرتبط  فيام  إاّل  املعادلة  من  النوع  بهذا 

كان املاركسيّون يعتقدون أن مجموع التاريخ البرشي يجتاز خمس 

تكون  بحيث  الوضع  يكون  الخمسة  املراحل  هذه  ويف  مراحل، 

كل مرحلة أكمل من املرحلة السابقة عليها، من ذلك ـ عىل سبيل 

املثال ـ أن املرحلة الرأساملية أكمل من املرحلة اإلقطاعية]2].

ي التاريــــخ(:
ي كتابه )العقل �ف

يقول هيجل �ف

إىل  ميل  وله  التحّول،  إىل  حقيقيًّا  استعداًدا  اإلنسان  لدى  إن 

إن   ... األكمل  والصريورة  الكامل  ونحو  األفضل  نحو  التحّسن 

فيه نصل  ندقق  ليس مفهوًما مشّخًصا ومتعيًّنا؛ إلننا عندما  الكامل 

إىل مفهوم التغرّي ثانية. ليس هناك أّي معيار لقياس التغرّي، كام ليس 

لدينا أّي معيار ملعرفة ما مدى كون ما هو موجود عىل حق وجوهري. 

]1]. ملكيان، تاريخ فلسفه غرب، 3: 195.

]2]. املصدر نفسه، 216 ـ 222.
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وليس هناك أّي أصل يف متناول أيدينا ليك يكون )تعريف الكامل 

باإلضافة إىل جامعيّته( ـ عىل أساسه ـ مانًعا أيًضا، وأن يُبنّي لنا هدفًا 

وغاية؛ وعليه فإن اليشء الوحيد الذي يبقى لدينا ويكون متعيًّنا، هو 

»التغرّي«]1] دون سواه]2].

الروحي،  التغرّي  هذا  ودوام  باستمرار  يتعلّق  فيام  هيجل  يذهب 

إىل االعتقاد قائاًل: 

»إن الروح تبدأ ببذرة إلمكانية ال متناهية، لكنها إمكانية 

متطّور،  غري  شكل  يف  الجوهري  وجودها  تشمل  فحسب، 

كموضوع وهدف ال تصل إليه يف نتيجتها، وهذه النتيجة هي 

تحققها الواقعي الكامل. ويبدو التقّدم يف الوجود الفعيل أنه 

سري من يشء ناقص إىل يشء أكرث كاماًل«]3].

بوبر و التاريخانّية

يف   »Historicism« مفردة  بوبر]4]  رميوند  كارل  استعمل  لقد 

معنى ومفهوم جديد مل يسبقه إليه غريه]5]؛ حيث ميثل هذا املفهوم 

اتجاًها إىل العلوم االجتامعيّة التي ترى يف التكّهن التاريخي هدفًا 

غائيًا ونهائيًّا لها، وقد ذهب إىل االعتقاد بأن هذه الغاية قابلة للتحقق 

]1]. هيجل، عقل در تاريخ )العقل يف التاريخ(، 164 ـ 165.

]2]. املصدر نفسه ، 169.

]3]. املصدر نفسه، 174؛ و هيجل،  العقل يف التاريخ، 130.

]4[. Karl Raimund Popper )1902. 1994(.

]5[. Edward, Routledge Encyclopedia of philosophy, V3: 24 and Amico, 

Historicism,20.
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التحّول  التي تؤيّد  الرغبات  النامذج والقوانني أو  من خالل كشف 

والتحّول  التغيري  طبيعة  حول  مذهب  بوبر  تاريخية  إن  التاريخي. 

بالنشاطات  التام  واالهتامم  اإلنساين،  واملجتمع  االجتامعي 

النوع  بأن هذا  القائل  بهذا االعتقاد  الفلسفيّة واالهتامم  االجتامعيّة 

من األعامل يتشّكل من قبل الحقائق التي تفوق املعرفة البرشية.

املذهب  ُعقم  املعروفني  كتابيه  يف  ـ  بوبر  كارل  عمد  لقد 

هذه  نقد  إىل  ـ  وأعداؤه«]2]  املفتوح  و»املجتمع  التاريخي]1]، 

النظريّة. يرى كارل بوبر أن التاريخ عاجز عن تزويدنا بالقوانني الثابتة 

يتنبّأ  للتغيري املستمر، وبالتايل ال توجد هناك إمكانية لإلنسان يك 

يف هذا العامل.

ي الكالسيكّية]]]
ج ـ الرؤية التاري�ف

وقد  التاريخي،  للمذهب  مراحل  خمس  بيج  كارل  ذكر  لقد 

رجحنا ذكر املرحلة األوىل من كتب كارل بوبر، وأّما املراحل التالية 

فقد نقلناها من خالل االستعانة مبؤلّفات كارل بيج نفسه. لقد كانت 

العرشين  القرن  وبداية  عرش  التاسع  القرن  يف  األملانيّة  األكادمييّة 

للميالد املعقل األصيل للمذهب التاريخي الكالسيكيّة  .

وتكراًرا  مراًرا  مانهايم«  »كارل  االجتامع  بعامل  التعريف  تم  لقد 

بوصفه منتسبًا إىل الرؤية التاريخي الكالسيكيّة  ، فلو كان فهمه للعلم 

[1[. The Poverty of Historicism.

[2[. Open Society and its Enemies.

]3[. Classical Historicism.
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البرشي بوصفه موضوًعا يبحث ـ بحسب املصطلح ـ يف تاريخيّة 

الكالسيكيّة،  التاريخي  للمذهب  مصداق  فهو  االجتامعيّة،  العلوم 

الذي  التاريخي  للمذهب  الثالثة  أو املرحلة  الثالث  النوع  وبوصفه 

الخصوصيّة  إن  الفلسفي.  التاريخي  الرؤية  إىل  األقرب  هو  يُعّد 

تكمن  ماينكه«  »فريدريش  إىل  بالنسبة  التاريخي  لالتجاه  الذاتية 

يف إمكانية حكمه بفردية وانحصارية الظواهر التاريخانيّة والثقافية. 

استبدال مرشوع  التاريخي ملاينكه يكمن يف  الرؤية  إن مركز ولّب 

الفردانية بنظريّة التعميم أو النزعة التعميميّة. مبعنى أن البيان النهايئ 

يف  عنه  يُبحث  ال  أن  يجب  التاريخانيّة،  لظاهرة  التفسريي  والبناء 

األصول املشرتكة]1]. 

وعليه فإن العنرص األّول يف تشكل الرؤية التاريخي الكالسيكيّة   

إىل الفرديّة أو الفردانيّة]2]، والعنرص الثاين ـ من وجهة نظر »ماينكه« 

والباطنيّة  املعنويّة  جوهر  أن  مبعنى  والتنمية«]3]،  »بسط  هو  ـ 

التحّول  هذا  إن  بسطها.  مسار  يف  يتجىّل  التاريخيني  لألشخاص 

البسط  مسار  يف  سيتّضح  الذي  الفردانية  بجوهر  رهن  والتكامل 

الحًقا.

كام ذهب إرنست ترويلتش ـ عىل غرار ماينكه ـ إىل الدفاع عن 

الرؤية التاريخي بوصفه رؤية كونيّة، وهذا يعني القول بتاريخيّة جميع 

علومنا وتجاربنا عن العامل الثقايف. إن كل يشء من وجهة نظره يف 

[1[. Page, Philosophical Historicism and The Betrayal of First Philosophy, 24.

[2[. Individuality.

]3[. Development.
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حالة من السريورة والصريورة. ويف مسار التفرّد الالنهايئ والجديد 

دامئًا يتّم هضم السياسة والقانون واألخالق والدين والصناعة والفن 

بأجمعها يف مسار الصريورة  التاريخانيّة، وال تفهم إاّل بوصفها أجزاء 

مؤلفة لتنميتنا التاريخانيّة. إن الحياة الثقافيّة تيار متتابع ومتواصل، 

وهي يف الوقت نفسه يف حالة تغيري ثابت من الحياة حيث تكون 

من  حالة  يف  واملوجود،  املستمر  بظاهرها  النافرة  الحلقات  فيها 

التشّكل والتبلور.

بوصفهام  والبسط«  »الفرديّة  يرى  »ترويلتش«  أن  نرى  وهكذا 

القول  مبعنى  التاريخي  الرؤية  يعترب  وكذلك  أساسيني،  عنرصين 

بتاريخية جميع علومنا وتجاربنا حول العامل الثقايف؛ مبعنى أن كل 

العلم املوّجه يف  تقرير بشأن  تقديم  محتوى ومضمون يسعى إىل 

يتطابق مع هذا األصل األنطولوجي  أن  الثقايف، يجب  العامل  باب 

تبدو  أعاصري  عن  عبارة  الثقافيّة  الحقائق  بأن  القائل  والوجودي 

الثابتة  الحقائق  من  مناذج  )وليست  الصريورة  من  مسار  يف  ثابتة 

والراسخة(]1].

وقد قام ترويلتشـ  عىل غرار ويلهلم دلتاي، وويلهلم ويندل باند، 

وهايرنيش ريكرت وآخرين ـ برسم خطوط متيّز بني العلوم الطبيعيّة 

والعلوم  التاريخانيّة. والذي كان يحظى باألهمية بالنسبة إليه ليس هو 

االختالف بني هذين العلمني يف املنهج، بل يف هذه الحقيقة القائلة 

بأن لكل واحد منهام رؤية إىل العامل تختلف عن العامل جذريًّا.

[1[. Ibid, Development, 26- 27.
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العلوم  جميع  بأن  القائلة  النظريّة  هذه  بدوره  ارتىض  قد  وكان 

وكان  التغيري،  مسار  تتحقق يف  إمنا  البرشية  التجربة  وجميع صور 

يعلم من ناحية أخرى أن هذا الرأي يؤّدي إىل أخالق منفلتة وإىل 

شك عقالين، ولهذا السبب فقد عمد إىل نقد املدرسة  التاريخانيّة، 

وصار بصدد البحث عن حّل للتغلّب عىل هذه املعضلة. 

وعىل كل حال فإن النظريّات اإليجابيّة والدينيّة لرتويلتش، مل 

تحظ ببيان شامل؛ وذلك ألنه فارق الحياة قبل أن يكمل ما كان قد 

بدأ العمل عليه]1].

ورّية بيان عدد من النقاط ال�ف

إن القول باعتبار تاريخيّة جميع العلوم من قبل  النقطة األوىل: 

والرضورية  الكاملة  السيطرة  عن  ا  جدًّ بعيًدا  يزال  ال  »ترويلتش« 

للقول  البرشي  العقل  كفاية  تكن  مل  هنا  إىل  العقل.  عىل  للتاريخ 

باعتبار تاريخية املحتوى املعريف؛ لتقع مورًدا للبحث الجاد، وهو 

األمر الذي يكمن موضعه يف املدرسة  التاريخانيّة الفلسفيّة.

من  املطلقة  والتصّورات  الظنون  رفض  إن  الثانية:  النقطة 

نفسه  يعترب  ال  ترويلتش  وإن  الفلسفيّة،  التاريخانيّة  خصائص 

اإلشكاالت   جميع  يرى  كان  جهة  من  فهو  بالنسبيّة.  القائلني  من 

باعتبار  متفائاًل  يزال  ال  كان  أخرى  جهة  ومن  نسبيّة،  التاريخانيّة 

القواعد والقوانني املسيحيّة.  املعايري والقواعد املطلقة وال سيّام 

[1[. Edward, Routledge Encyclopedia of philosophy, 3: 22- 23.
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وقد ذهب فجأة تحت تأثري هذه النقطة، وقال بأن التاريخ يحجم عن 

مخالفة الفضائل والقيَم. ومن ناحية أخرى فقد واجه ترديًدا مل يعرث 

عىل طريق للتغلّب عليه.

بنسبية  القول  أن  وهي  النقطة  هذه  هو  أقّض مضجعه  الذي  إن 

املسار التاريخي، الزمه عدم وجود أّي فكرة مطلقة، وال يوجد أّي 

مثال أو منوذج مطلق، ويف دائرة االحتامل ال يوجد هناك أّي يشء 

حقيقي بال عيب أو نقص. وإن كل معيار يف التاريخ، ميتّد بجذوره 

يف تلك الزاوية التي نشأ عنها]1].

النقطة الثالثة: إن  التاريخانيّة الكالسيكيّة عىل ما عمد إىل تبويبها 

وصياغتها كل من »فريدريش ماينكه«، و»إرنست ترويلتش«، تشتمل 

عىل مضمون وصفي]2]، وعىل مفاد إرشادي]3] أيًضا.

يف  نظريّة  الكالسيكيّة  التاريخانيّة  تكون  الوصفية  الناحية  ومن 

حقل األنطولوجيا والواقعيّة السياسيّة والثقافيّة واالجتامعيّة. 

كيف  باب  يف  اّدعاء  عن  عبارة  اإلرشاديّة  الناحية  من  وهي 

ليؤّدي إىل  اإلنسانيّة؛  األمور  فهم  واقع مسار  عليه  يكون  أن  يجب 

غايات علميّة وفلسفيّة. يف هذه الرؤية ال تتّضح ماهية هذه األشياء 

وال ما هو مفهومها، إال إذا تّم تفسريها بحسب النظريّات الوصفيّة 

للتاريخيّة الكالسيكيّة.

[1[. Ibid, Edward, Routledge Encyclopedia of philosophy, 28.

[2[. Descriptive

]3[. Prescriptive
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التاريخانيّة  معنى  فيه  يكون  الذي  املفهوم  إن  الرابعة:  النقطة 

كام  خصويص]1]  العقل،  نشاط  كيفية  مع  مواجهة  يف  الكالسيكيّة 

زواية  من  العقل  بحث  فألنه  خاص  كونه  وأما  أيًضا،  إجرايئ]2]  أنه 

النظري  الفهم  ويركن  فقط،  االجتامعي  الثقايف/  العامل  يدرك  أنه 

توظيف  فيه  يتّم  منهًجا  اختار  قد  فألنه  إجرائيًّا؛  كونه  وأما  جانبًا. 

سبق  وقد  مسبًقا،  افرتاضها  وتّم  تبلورت  التي  الفهم  قدرات  ذات 

أن تّم بيان خلفيّات التحقيق يف ذلك املنهج، وال يسأل أبًدا كيف 

توّصل املؤّرخ إىل هذا املوقف، وأن عليه أن مييض قدًما عىل نحو 

تاريخي، أو ما هي الرشائط الرضوريّة والالزمة لهذا املوقف؟ 

ي اآلراء والمعتقدات
الرؤية التاريخانّية �ف

سنة  العلم«]3]  اجتامع  »علم  حول  كتابه  مانهايم  كارل  أصدر 

1920م. يف حني أنه كان قد كتب أشهر مقاالته يف عام 1929م. 

ويف عام 1924م كتب مقالته يف حقل الرؤية  التاريخانيّة فور ظهور 

آثار إرنست ترويلتش. طبًقا لرؤيته إن املفاهيم التي تعمل يف حقل 

وموافق  ثابت  بشكل  الوسطى  العصور  خصائص  بيان  العامل عىل 

لإللهيات، قد بقيت يف الفكر التنويري عىل نحو علامين؛ إذ يذهب 

ألحكام  الالزمنيّة  الخصوصيّة  يتقبّل  برأي  االعتقاد  إىل  كالهام 

العقل.

يرى مانهايم أن هذه املفاهيم الثابتة أصبحت مرتوكة يف الحّد 

[1[. Particular.

[2[. Procedural.

]3[. Sociology of knowledge.
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بواسطة  واالجتامعيّة أضحت  الثقافيّة  الحقائق  وإن جميع  األدىن، 

يعمل  الذي  الرأي  هذا  يُسّمي  وهو  ومحصورة.  محدودة  »التغيري« 

عىل تزمني العامل إىل حّد بعيد بـ »الرؤية  التاريخانيّة«. 

إن مانهايمـ  خالفًا لرتويلتشـ  مل يرتاجع عن نسبية جميع املعايري 

بذلك  واعرتف  بل  التاريخانيّة،  للرؤية  نتيجة  كانت  التي  والقيَم 

رسميًّا. عىل الرغم من أنه يف أساس نظرياته حيث يبحث العالقات 

بني النظرية والعمل، ال يذهب إىل االعتقاد بأن ال يشء من الشك 

العقالين والشك األخالقي نتيجة رضوريّة للنسبيّة التاريخانيّة، بيد 

التاريخانيّة ال تؤّدي إىل الشكاكيّة األخالقيّة، وذلك ألن  أن الرؤية 

مانهايم يذهب إىل االعتقاد بأن جميع القيَم ترضب بجذورها يف عمق 

رشائط وأوضاع وأحوال الوجود االجتامعي بالفعل، وإن اكتشافها 

للبصرية  للتغيري  قابلة  وغري  ثابتة  ظرفية  لدينا  تكون  بأن  رهًنا  ليس 

األخالقيّة. يضاف إىل ذلك أن الشك العقالين قابل لالجتناب من 

طريق االعرتاف رسميًّا باألفق الرؤيوي للعلم، كام ميكن يف ضوء 

الرؤيويّة،  اآلفاق  طبيعة مختلف  إظهار  من  االجتامع  علم  استعداد 

وإيقاف كل واحد بواسطة اآلخر. وعىل هذا األساس فإن توظيف 

مانهايم للرؤية  التاريخانيّة ـ خالفًا لرتويلتش ـ ال يحتوي عىل سوء 

ظن تجاه الرؤية التاريخانيّة]1].

عن  بدياًل  بوصفها  الفلسفيّة  التاريخانيّة  الرؤية  بأن  أقررنا  لو 

االرتباطات  توقّع  يف  الخوض  ميكن  سوف  عندها  العقل،  نقد 

املوجودة بالقّوة بني الرؤية  التاريخانيّة الفلسفيّة والفكر من الزاوية 

[1[. Ibid, Sociology of knowledge, 23.
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االرتباطات  من  النوع  هذا  قّوة  فإن  أخرى  ناحية  ومن  االجتامعيّة. 

تعيينها  يتّم  ثقافية  ظاهرة  بوصفه  التعّقل  نشاط  تحليل  بصّحة  رهن 

بواسطة الحيويّة االجتامعيّة.

يف الوقت الذي كان يركز ماينكه عىل التاريخ السيايس، واقتنع 

ذهب  والنظم،  الثبات  مسار  عن  تحيك  التاريخانيّة  األصول  بأن 

اإلنسانيّة  والقيَم  القوانني  بأن  معه  قال  الذي  الحّد  إىل  ترويلتش 

تتغرّي تبًعا ملعتقداته؛ وأّما مانهايم فقد أخضع ذات أفكار ومعتقدات 

اإلنسان إىل االختبار، وقال بأن األفكار واملعتقدات واآلراء البرشيّة 

نفسها هي نتاج ثقايف، وبالتايل فإنها سوف تكون تاريخية]1].

ـ إن علم اجتامع مانهايم يف  الحال  ـ بطبيعة  العلم  وال بد من 

دائرته ميتاز من الرؤية التاريخانيّة الفلسفيّة؛ إذ أن هذه النظريّة ليست 

شاملة لجميع اإلمكانات املعروفة، وال ميكن لها التحّدث يف باب 

قيود ومحدوديات العقل بشكل أصويل، فإن الذي فهمه مانهايم من 

علم االجتامع هو أمر موردي وجزيئ. وقد واجه مانهايم يف معضلته 

مرشوع  مع  يتفق  ما  كل  أن  ذلك:  توضيح  أيًضا،  نقديًّا]2]  انعكاًسا 

العقل الناقد، يجب أن يتمكن من مالحظة العالقة البيّنة لنفسه مع 

العلم واملعرفة. من ذلك عىل سبيل املثال:  ذات فكرته يف مورد 

والرشائط  الظروف  نتاج  هو  الذي  ـ  االجتامع  لعلم  ميكن  كيف 

الخاصة ـ أن يُفّس اعتباره بوصفه علاًم؟

[1[. Ibid, Sociology of knowledge, 32.

[2[. Critical Self ـ Reflection
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الرؤية   من  كالًّ  بأن  يذعن  فهو  جيًّدا؛  ذلك  مانهايم  أدرك  لقد 

التاريخانيّة وعلم االجتامع من نتائج الظروف والرشائط  التاريخانيّة 

وكالهام ميثل رؤية محدودة. إن هيجلـ  من وجهة نظر كارل مانهايم 

ـ ذو رؤية تاريخية، إال أنه يرى نفسه بوصفه فيلسوفًا منطقيًّا وعقالنيًّا 

النزعة الحياتيّة من  بالنسبة إىل الروح، يف قبال الفالسفة من ذوي 

غري العقالنيني تجاه الحياة. إن مانهايم املتأثر جداً بهيجل، يرىض 

بـ »الروح العينيّة«]1] لهيجل، ويرفض إمكانية إدراك الروح املطلق 

بوصفه شيئًا مطلًقا، وهذا أمر مغاير لقولنا إن مانهايم ينكر »املطلق« 

بشكل مطلق. فإن الذي ينكره هو أن يعرث عىل مطلق معرفة نهائيّة 

بأرسه  التاريخ  إن  الزمانيّات.  حقل  يف  وحقيقي  واقعي  تجسيد  أو 

أن  إال  املؤقت.  باالستحكام  تحظى  التي  والنامذج  باألبنية  زاخر 

منوذج الثابت املطلق يف كل عرص مختلف، وحتى العمق الساري 

للرؤية  التاريخانيّة بوصفها وعيًا وإدراكًا للعرص الراهن ليس مصونًا 

من بديل من قبل منوذج ثابت آخر. نحن نرى أن املطلق عبارة عن 

كامل غري معنّي ال يكتب له التعنّي وال يصبح واقعيًّا أبًدا]2].

الرؤية  التاریخانّیة الفلسفّية

كارل  تعبري  حّد  ـ عىل  هي  الفلسفيّة«]3]  التاريخانيّة  »الرؤية  إن 

نظرية  وهي  التاريخانيّة]4]،  لإلشارة  تطرّفًا  القراءات  أشّد  من  ـ  بيج 

[1[. Objective Spirit.

[2[. Ibid, 37- 39.

]3[. Philosophical Historicism.

]4[. Historicist Gesture )املراد هنا هو ذات الرؤية التاريخية(.
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العقل  نشاط  إن  التاريخ]1].  بواسطة  ويتغرّي  ميتاز  العقل  بأن  تقول 

يف  وبالرضورة  كامل  بشكل  يتعنّي  ـ  النظريّة  لهذه  طبًقا  ـ  البرشي 

ضوء الواقعيّات التي تعمل عىل تحديد وتقييد الرشائط التاريخانيّة، 

أن  إاّل  للفهم،  قابلة  والكاملة  الكلية  األفكار  أن  من  الرغم  وعىل 

العقل البرشي قد تّم تحديده وحرصه بواسطة اإلمكان الرصف، ومل 

يعد مبقدوره أن يصل إىل هذه األمور]2].

إن للرؤية التاريخانيّة الفلسفيّة ناحيتني بارزتني تعرّفان بها، وهام:

القابلة  النهائيّة  املعرفيّة  املعاين  أنواع  من  نوع  أّي  رفض  1ـ 

للتحّقق.

2ـ الدعوة إىل تجديد الفلسفة بشكل جذري]3].

توضيح ذلك أن ما تّم بيانه حتى اآلن من أنواع الرؤية التاريخانيّة، 

قّدم كل واحد منها فرضيّة مسبقة لفهم األمور اإلنسانيّة بشكل منضبط، 

حيث كانت تقوم بأجمعها عىل األنطولوجيا التي تؤكد عىل الفردية 

والتنمية. ولكن مل يتجه أّي منها إىل العقل نفسه؛ بل وحتى »علم 

اجتامع املعرفة« ملانهايم ـ الذي جّر البحث عن الذهنيّة والفرديّة 

نحو العقائد واألفكار، وفّسها بوصفها من املواقف الثقافية ـ  مل 

يُفّس العقل بهذا الشكل، وبقيت مسألة العقل يف حقل  التاريخانيّة 

الجامعة من دون حّل. إن التعميم إىل ذات العقل البرشي كان هو 

[1[. Ibid, Historicist Gesture 44, املراد هنا هو ذات الرؤية التاريخية.

[2[. Ibid, 7.

]3[. Ibid, 12.
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الحلقة املفقودة ألنواع الرؤية التاريخانيّة غري الفلسفيّة.

ا ورضوريًّا  وأّما الرؤية التاريخانيّة الفلسفيّة، نظريّة كونها جزًءا تامًّ

البرشي،  الفهم  نشاط  ذات  هو  العقل  من  واملراد  البرشي،  للعقل 

وهذا يختلف عن األنواع األخرى للرؤية  التاريخانيّة؛ ألن موضوعه 

بهذه  القائلني  بني  من  نذكر  أن  وميكن  العقالنية]1].  الفاعليّة  هو 

الطريحة كل من جورج غادامري، وجوزيف مارغوليس، وإىل حّد ما 

ريتشارد روريت، ومؤخراً ألسدير ماكينتاير. 

تاريخيّة  )عمق  بعنوان  له  مقالة  يف  مارغوليس  جوزيف  يقول 

الوجود البرشي والتحقيق اإلنساين(]2]: 

وجوده  أصبح  الذي  الوحيد  الكائن  هو  اإلنسان  »إن 

تاريخيًّا، إن اإلنسان قد تبلور ضمن مفهوم عميق وبخلقة من 

لغة وثقافة تاريخيّة، وبناء عىل هذا فإن معرفته قد تّم تنظيمها 

وتحديدها يف ضوء أفق تاريخي لثقافته الخاّصة«]3].

التاريخانيّة الفلسفيّة عىل طبقتني؛ الطبقة  التأريخ يف الرؤية  إن 

األوىل: أن اآلفاق التاريخانيّة ليست دخيلة يف متكني اإلنسان من 

فإن  أيًضا؛  بشّدة  والتحديد  التقييد  وتعمل عىل  بل  الفهم فحسب، 

هذه هي الحدود النهائية والتي يتحقق أمر املعرفة يف ضوئها، وال 

ميكن له أن يذهب إىل أبعد من ذلك. والطبقة الثانية: عىل الرغم 

[1[. Rational Subjectivity.

[2[. The Deep Historicity of Human Existence and Inquiry.

]3[. Ibid, 49.
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من أن هذه اآلفاق أصول أوليّة لنشاط العقل، بيد أنها يف حّد ذاتها 

مع  واقعي  بشكل  مرتبطة  ليست  وإنّها  بالكامل.  وممكنة  محتملة 

املطلق وال هي مرتبطة مع الكليّة. إن العقل ال يستطيع أن يذهب 

الرشائط  هذه  ذات  أن  حني  يف  التاريخانيّة،  رشائطه  من  أبعد  إىل 

أنها ال متلك مرىس  إال  واقعيّة،  أنها رشائط  بالعقل رغم  املحيطة 

لها بعنوان الكلية أو املطلق، وليس هناك سوى قوتها ما يستطيع أن 

واقعيتها؛ حيث  إن حقيقتها هي ذات  تحللها وزوالها؛  يحول دون 

ليس لها دعامة كلية أو مطلقة سواها.

ـ والذي سبقت  الفلسفيّة  التاريخانيّة  الرؤية  الثالث يف  العنرص 

اإلشارة إليه ـ هو عموميّة مساحتها. إن الرؤية التاريخانيّة الفلسفيّة 

أيًضا،  املستقبل  يف  اإلمكانيّة  األحكام  حتى  تشمل  أنها  تّدعي 

وتنكر أن  تكون نتائج التحقيق البرشي ثابتة وغري متأثرة بتغيري صَور 

التحقيق، بل وتؤكّد عىل عدم ثبات كل ما هو موجود يف نشاط هذا 

التحقيق. يقول جوزيف مارغوليس: »ال ميكن ألّي أحد أن يهرب 

للفرار  طريق  من  هناك  و»ليس  واملحيّل«.  املوضعي  تاريخه  من 

جايكوب  ريتشارد  وافق  وقد  التاريخانيّة«.  والظروف  الرشاط  من 

برينستاين عىل هذا التعبري أيًضا، وقال: 

للتاريخ  الديناميكية  القّوة  من  الفرار  مبقدورنا  »ليس 

عليه  نكون  ما  بلورة  يعمل عىل  الذي  التاريخ  املؤثر؛ وهو 

ونصبحه دامئًا«]1].

[1[. Page, Philosophical Historicism and The Betrayal of First Philosophy, 50.
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كفاية  إىل  يصل  ال  الفلسفيّة  التاريخانيّة  الرؤية  يف  العقل  إن 

املذاكرات أبًدا، إن مثار العقل مؤقتة ومحدودة ومحلية يف ذاتها، 

وإن التفكري البرشي ال يصل إىل األسس واألصول األولية بتاتًا، وال 

ميكن له أن يدرك جذور األمور، بل ال يستطيع أن يدرك حتى جذور 

وأصل نفسه أيضاً. إن العقل ال ميتلك القدرة عىل القيام باملدعيات 

الكليّة.

إن االختالف الجوهري بني هاتني الرؤيتني يكمن يف أنه طبًقا 

للرؤية  التاريخانيّة الكالسيكيّة، يقع كل الفهم ـ ونتيجة لذلك العلم 

واملعرفة البرشيّةـ  تحت تأثري العوامل التاريخانيّة الخارجية، ويُصبح 

متغرّيًا ونسبيًّا، بيد أن هذه  التاريخانيّة مل تتّم تسيتها إىل ذات الوجود 

والعقل والفهم اإلنساين، خالفًا للرؤية التاريخانيّة الفلسفية التي تعّد 

طبًقا  أخرى:  وبعبارة  وزمنيًّا.  تاريخيًّا  البرشي  والعقل  الوجود  ذات 

للرؤية  التاريخانيّة الفلسفيّة يكون الرتاث والتاريخ والجذور الثقافيّة 

لكل شخص حيثيّة وجوديّة ال تقبل االنفكاك عنه، وإن التاريخانيّة 

تكون من ذاتيّات اإلنسان وفهمه؛ إن  التاريخانيّة تنبثق من داخله، ال 

أن تكون أمرًا عارضيًّا وخارجيًّا]1].

طبًقا لهذه الرؤية يكون العبور عىل الرتاث والفرضيّات املسبقة 

املنت،  مؤلّف  مع  والتامهي  الكالسيكيّة،  التاريخانيّة  الرؤية  يف 

والوصول نتيجة لذلك إىل املعنى املراد للمؤلف ممكًنا، وأما يف 

الرؤية  التاريخانيّة الفلسفيّة فال ميكن االنفصال عن الرتاث والتاريخ 

[1[. Ibid, Page, Philosophical Historicism and The Betrayal of First Philosophy, 37 

& 49- 51.
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والفرضيّات املسبقة، وال يكون السعي من أجل الوصول إىل مراد 

املؤلف مطلوبًا، بل ويكون مستحياًل أيًضا]1].

أمثال  الكالسيكيّة، ذهب  التاريخانيّة  الرؤية  بالنظر إىل  وكذلك 

»جني هريش« يف الرّد عىل نظرية هانز جورج غادامري ـ القامئة عىل 

التمييز والتفريق بني »املعنى  تعدديّة وسائليّة معنى املنت]2] ـ إىل 

الحقيقي والواقعي للمنت« الذي هو أمر ثابت والذي هو ذات مراد 

الذي هو أمر  لنا«  بالنسبة  صاحب املنت، وبني »املعنى واملفهوم 

تاريخي ومتغرّي]3].

[1[. Gadamer, Truth And Method, 397 – 440.

[2[. Ibid, p. 395.

]3[. Hirsh, Validity in Interpretation, 255.
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الهيجليّة  واآلراء  األشكال  بأن  القول  إمكان  من  الرغم  عىل 

واملاركسيّة بشأن الرؤية التاريخانيّة قد انتهت صالحيّتها، ومل يعد 

لها ذلك الربيق السابق، بيد أن املحّققني املعارصين من مختلف 

الحقول أخذوا يذعنون ويؤيّدون األشكال الجديدة املطروحة بشأن 

الرؤية التاريخانيّة. وعىل الرغم من أن رفض ونقد الرؤية التاريخانيّة 

قد تزامن طرحه معها، بيد أن تأثري ونفوذ هذا املذهب كان ـ عىل 

حّد تعبري »روي كلوزر«ـ  من رسعة االنتشار واالتساع، بحيث ميكن 

يف  املكتسبة  املناعة  ونقص  األيدز  أو   )HIV( الـ  مبرض  تشبيهه 

األعوام األخرية]1].

التاريخانيّة«  »الرؤية  تّم توجيهها إىل  التي  االنتقادات  ومن بني 

الفصل  هذا  يف  نتعرّض  سوف  الفلسفي،  أو  الكالسيكيّة  مبعناها 

إىل االنتقاد الذي ذكره األستاذ روي كلوزر ـ األستاذ املتقاعد من 

بيج،  كار  واألستاذ  ـ  املتنّوعة  املؤلّفات  وصاحب  فرجينيا  جامعة 

وكال هذين النقدين يبدو منهجيًّا ومتيًنا. وبطبيعة الحال عىل الرغم 

االنتقادات يف بعض  العنوان وشكل  بينهام يف  االتحاد  من وجود 

املوارد، ولكن حيث توجد هناك اختالفات يف طريقة دخولهام إىل 

إضافية  لعبارات  ذكره  يف  منها  واحد  كل  وتفرّد  جهة،  من  املسألة 

هذين  من  واحد  كل  إىل  نتعرّض  سوف  أخرى،  جهة  من  ونافعة 

النقدين بشكل منفصل.

[1[. Clouser, A Critique of Historcism, 1.
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روي كلوزر ونقد الرؤية التاريخانّية

لقد عمد الربوفيسور روي كلوزر يف مقالة له بعنوان »نقد عىل 

الرؤية التاريخانيّة« أّواًل إىل ذكر املُّدعى األصيل للرؤية التاريخانيّة، 

ثم أخذ يرّد عىل مدعياتها بشكل مستدل، ويف الختام انتقل إىل نقد 

رؤية ريتشارد روريت التي يعتربها من أكرث أشكال الرؤية التاريخانيّة 

العمل  أصالة  مبذهب  ملحقة  الواقع  يف  وأنها  وخطورة،  انتشاًرا 

)الرباغامتية(.

النقد األّول

أنه  مبعنى  الذايت،  االنسجام  عدم  من  يعاين  املذهب  هذا  إن 

إىل  سعيه  يف  دلتاي  فيلهم  أن  ذلك  توضيح  بنفسه.  نفسه  يُبطل 

تحرير اإلنسان من سلطة »العلم املفهومي«]1]، وتخليصه من قيود 

النظريات الجافة والسلطوية، عمد إىل نسبة أّي مذهب أو عقيدة ـ 

مهام عال كعبها ـ إىل قدرة البرش. إن اإلشكال يكمن يف أننا لو قلنا 

دقيق إىل  نحّدد بشكل  أن  لنا  إذ ال ميكن  ـ  بأن جميع املعتقدات 

أي يشء كانت تشري، وما هو املوضوع التي تتحّدث عنه ـ تحظى 

مبكانة متكافئة ومتساوية، أال ينبغي مالحظة ذات هذه النتيجة يف 

ـ عىل حّد  النظرية  إن هذه  نفسها؟  التاريخانيّة  الرؤية   نظرية  مورد 

تعبريها ـ هي يف ذاتها حكاية قد أبدعناها وأسسنا لها، دون أن يكون 

لدينا طريق إىل تحديد وإثبات تطابقها مع الواقع، ويف هذه الحالة 

التجربة والعلم  بشأن  التاريخانيّة بوصفها رؤية  الرؤية  نظرية  تفشل 

[1[. Conceptual Knowledge .
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أنها  نرى  املذهب،  هذا  ذات  إىل  الرجوع  خالل  من  إذ  البرشي؛ 

تعاين من التناقض وعدم االنسجام يف ذاتها. وقد عرّب روي كلوزر 

عن هذا اإلشكال بـ »عدم االنسجام من حيث املرجعية أو التناقض 

الناظر إىل الذات«]1]]2].

الجواب عن النقد ورّده

الرؤية   ألنصار  املمكن  من  اإلشكال،  هذا  عن  الجواب  يف 

يف  املدعيات  جميع  أن  من  الرغم  عىل  بأنه  االدعاء  التاريخانيّة 

مورد املعرفة، عبارة عن حقائق ثقافية مختلقة قد تبلورت من أجل 

الحصول عىل أهدافنا، إال أن ما تّدعيه نظرية الرؤية  التاريخانيّة ليس 

من هذا النوع من الحقائق، ورمبا كان مراد دلتاي من قوله إن القّوة 

املستمرّة الخالقة تقف يف وجه كل ما هو نسبي، مل يكن ملجرّد 

استثناء »القّوة الخالقة« فقط، بل إنه يشمل حتى هذا االعتقاد أيًضا، 

وهو االعتقاد الخالق لجميع األشياء األخرى.

أن  هو  التاريخانيّة  الرؤية  أنصار  مّدعى  إن  أخرى:  وبعبارة 

قّمة سائر  التاريخانيّة تقف عىل  الرؤية  نظرية  أو  التاريخي  اإلدراك 

ويف  واملعرفة،  العلم  باب  يف  اآلراء  سائر  إىل  وناظرة  اإلدراكات، 

تدخل  استعالئية، وهي ال  زاوية  من  العلم  إىل  تنظر  إنها  الحقيقة  

ضمن هذه الدائرة، وعليه فإنها ال تكون مشمولة لحكمها عىل ما يف 

هذه الدائرة، بل حكمها صادر عن أفق غري تاريخي.

[1[. Self ـ Referentially Incoherent.

[2[.  Ibid, 4.
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رّد الجواب: إن هذا الجواب باإلضافة إىل كونه عاميًا، يحتوي 

عىل ثالثة إشكاالت:

الدليل عىل أن هذا االدعاء مقتبس من  اإلشكال األّول: ما هو 

إن وجود  الثاين:  واإلشكال  التاريخانيّة؟  وراء  وما  استعالئية  زاوية 

تسعى  ما  بالتحديد  هو  تاريخية  فوق  وما  تاريخية  ال  أخرى  زاوية 

نظرية الرؤية التاريخانيّة إىل الرّد عليه ورفضة بل وإثبات استحالته، 

يف  العينية  املعرفة  إمكان  يرى  إمنا  التاريخانيّة  بالرؤية  القائل  فإن 

املنافسة يف  لآلراء  الثالث: ميكن  واإلشكال  فقط.  التاريخ  حدود 

هو  فام  أيًضا،  االدعاء  هذا  ذات  لنفسها  تدعي  أن  املعرفة  حقل 

الدليل عىل رّدها؟ ومن أين وبأّي رؤية يجب أن يأيت ذلك الحكم 

الذي يقيض بني هذه اآلراء ويرّجح إحداها عىل غريها؟ سوف يأيت 

املزيد من التوضيح والتجريح والتعديل حول هذا النقد.

ي لـ »روي كلوزر« عىل الرؤية  التاريخانّية
النقد الثا�ف

يرى روي كلوزر أن الدفاع عن هذه النظرية يستلزم إنكارها]1]. 

أن  إال وترى  التاريخانيّة  للرؤية  ليس هناك صيغة  أنه  توضيح ذلك 

نفسها  تعترب  أواًل:  فإنها  وعليه  الواقع.  مع  متطابق  املذهب  هذا 

إىل  منها  واحد  كل  لقد عمد  وثانيًا:  بذلك.  وتعتقد  للواقع  مطابقة 

إقامة أدلّة إلثبات نظريته حيث تراها متطابقة مع الواقع. وثالثًا: لقد 

يقني  كانوا عىل  براهني  والردود  االنتقادات  الجواب عن  ذكروا يف 

واطمئنان من صحتها ومطابقتها مع الواقع. ورابًعا: لقد استندوا يف 

]1]. إن هذه اإليضاحات غري موجودة يف كلامت روي كلوزر، وإمنا هي بيان ملضمونها فقط.
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بطالن وعدم مطابقة سائر اآلراء يف مورد »العلم البرشي« مع الواقع، 

عن يقني واطمئنان، وقد متسكوا إلثبات بطالنها باألدلة والرباهني 

التي كانوا يعتربونها مطابقة للواقع، وإن القول بجميع هذه القضايا 

والرباهني بوصفها متطابقة مع الواقع أو بوصفها من الحق )أيًّا كان 

التاريخانيّة،  املعنى املراد منه( يتعارض بأجمعه مع نظرية الرؤية  

من  واحد  أي  تعترب  مل  ولو  النظرية.  هذه  وإنكار  نقض  ويستلزم 

القضايا أعاله أو حتى واحدة منها مطابقة للواقع، سوف يكون أصل 

النظرية معلًقا.

غري  بعلم  التمّسك  خالل  من  املذهب  هذا  فإن  الواقع  ويف 

والعادية  السطحية  الرؤية  ويف  زائفة،  مقبولية  اكتسب  قد  تاريخي 

أعلن عن نفسه بوصفه مذهبًا تاريخيًّا. مبعنى أن تحصيلنا ومعرفتنا 

له تنطوي عىل تاريخ، يف حني أن الفهم الدقيق لهذه النظرية يقوم 

مخلوق  املجموع  يف  املذهب  هذا  أن  وهو  املعنى  هذا  عىل 

للمسار التاريخي. وبعبارة أخرى: إنه قد ارتىض ذات هذه األمور ـ 

التي وقف مذهب أصالة التاريخ يف وجهها ـ وقال بها دون تصديق 

وتأييد وبشكل خفي. وقد عرّب روي كلوزر عن النقد الثاين بـ »عدم 

االنسجام من حيث التسليم الذايت«]1].

إن هذا النوع من التناقض الخفي والظاهر أحيانًا ميكن العثور 

عليه يف كلامت أصحاب الرؤية التاريخانيّة بكرثة، وفيام ييل نذكر 

منوذًجا آخر له:

[1[. Self ـ Assumtively Incoherent.
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قال أوسفالد شبينغلرـ  وهو بنفسه من أصحاب الرؤية التاريخانيّة 

ـ يف كتابه )تدهور الحضارة الغربية(: يرى الذين ينظرون إىل األمور 

بطريقة تاريخية، أنه ال يوجد سوى »تاريخ علم الفيزياء« فقط. إّن 

جميع األنظمة الفيزيائية ـ من وجهة نظر صاحب الرؤية التاريخانيّة 

من  هي  أنظمة  هناك  بل  وخاطئة،  أنظمة صحيحة  إىل  تنقسم  ال  ـ 

زمنية  مرحلة  بواسطة  تتعنّي  والسايكولوجيّة  التاريخانيّة  الناحية 

محّددة وبشكل وآخر بواسطة ممثل أو مظهر كامل منها.

أيًضا؛  الرياضيات  مورد علم  كلمة مامثلة يف  لشبينغلر  أن  كام 

حيث يقول: 

ثقافة  من  أكرث  هناك  إذ  ريايض؛  عالَم  من  أكرث  »هناك 

األنظمة  من  الكثري  نشهد  التاريخ  طول  عىل  فإننا  واحدة، 

العدديّة، وهي تختلف من حضارة إىل حضارة أخرى، وإن 

عدم  من  الرغم  عىل  وهو  خاص،  عدد  إىل  يشري  رمز  كل 

استناده عىل أساس علمي، إاّل أنّه تابع بشكل دقيق إىل نوع 

ثقافة، وهو خاص بتلك الثقافة«]1].

ال ميكن التشكيك يف أن هذا الكالم الثاين أمر بعيد عن الذهن 

التاريخانيّة تشهد عىل خالف ذلك؛ إذ أن الذي  متاًما، والشواهد  

العددية  قيمتها  وأّما  واملقاييس،  الرموز  هي  الثقافات  يف  يختلف 

فإن  والطولية؛  العرضية  الثقافات  جميع  يف  وواحدة  ثابتة  فتبقى 

الثقافات  جميع  يف  ستة  هو  والخمسة  الواحد  بني  الجمع  حاصل 

[1[. Ibid, Self ـ Assumtively Incoherent, 218 – 219.
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وبجميع الرموز، وإن للعدد ستة قيمة عددية ثابتة أبًدا. يُضاف إىل 

ذلك أن مدعيات أوسفالد شبينغلر تقوم عىل فرضيّات نهائيّة تتهافت 

مع ذات هذا االّدعاء.

لدينا  إذ  واحد؛  رياضيات  علم  من  أكرث  هناك  يوجد  يقول:  إنه 

مفهوم  إن  يقول  الذي  الوقت  فهو يف  إذن،  واحدة.  ثقافة  من  أكرث 

العدد »واحد« نسبي، يذهب يف الوقت ذاته إىل االدعاء بأن مّدعاه 

يقوم عىل أنه يوجد أكرث من علم رياضيات واحد صحيح؛ إذ لدينا 

أكرث من ثقافة واحدة؛ فإنه ما أن يقيم دلياًل عىل مدعاه، سوف يعني 

القول  مع  ينسجم  ال  وهذا  للواقع،  مطابق  مّدعاه  أن  يرى  أنه  ذلك 

بنسبية قيمة األعداد. كام أن مّدعاه اآلخر القائل بأننا ال ندرك واقعية 

الفيزياء، وإمنا ندرك مجرّد تاريخ الفيزياء فقط، يواجه مصريًا مشابًها 

لهذا املصري. فمن أين أدرك أن هناك ثقافات متنّوعة؟ ومن أين علم 

أّي  تاريًخا مستقالًّ ومنفصاًل؟ فلو مل يكن هناك  الثقافات  أن لهذه 

األفكار  عن  تختلف  بحيث  والطبيعيّة  الفيزيائيّة  األشياء  بشأن  علم 

املتعيّنة يف ثقافته، كيف أمكنه التوّصل إىل هذه الحقائق؟ وعىل هذا 

األساس فإن كل ما يعمل أصحاب الرؤية التاريخانيّة عىل تصديقه 

وتأييده، وكل ما يتمسكون به، سوف ينقضون به مذهبهم متاًما. فإذا 

كان ثابتًا عىل مذهبه، تعنّي عليه التخيّل عن جميع مدعياته، وأن ال 

يتمّسك بأّي يشء، مبا يف ذلك مذهبه، وإمنا ميكنه أن يّدعي شيئًا 

إذا عمل مسبًقا عىل رّد الرؤية التاريخانيّة.
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النقد الثالث لروي كلوزر عىل الرؤية التاريخانّية

هذا وإن الرؤية التاريخانيّة تعاين من التعارض والتناقض حتى 

إنها تختلف عن أدواتها  أيًضا، وبعبارة أخرى:  التنفيذ والتطبيق  يف 

أيًضا. توضيح ذلك أن كل رأي يحتاج يف طرحه  البناءة  ووسائلها 

وبيانه إىل التاميز واالنتزاع من سائر اآلراء األخرى. كام أن الرؤية 

التاريخانيّة تحتاج يف التجربة والعلم التفسريي بدورها إىل االنتزاع 

أن  بيد  واملعرفة.  الفهم  باب  يف  األخرى  اآلراء  سائر  من  والتاميز 

الذي تحقق هو أن الرؤية التاريخانيّة، قد اتجهت فوراً إىل التصديق 

بوجود آراء مناظرة ومنافسة، وعملت عىل رّدها جملة واحدة. إن آراء 

من قبيل: الصور املثالية والعليا لـ )أفالطون( و)أرسطو( ، ومادية 

الطبيعة أو جسامنيتها لـ )توماس هوبز( و)جون سامرت(، واألفكار 

الواضحة واملتاميزة لـ )رينيه ديكارت( ، والصور الحسية باإلضافة 

القليلة  اآلراء  بني  من  كانط(،  )إميانوئيل  لـ  الفاهمة  مقوالت  إىل 

املنافسة، والتي تصلح أن تكون بدياًل لنظرية الرؤية التاريخانيّة.

إن كل نظريّة يف حقل األبستمولوجبا تدافع عن نفسها يف قبال 

سائر اآلراء األخرى بواحد من األسلوبني أدناه:

النظريات يف حقل  الذهاب إىل االعتقاد بأن جميع  يتّم  إّما أن 

املعرفة واحدة ومتشابهة، ويف مثل هذه الحالة ال تكون هناك يف 

الحقيقة والواقع نظرية بديلة أو منافسة أصاًل، أو يتّم القبول بوجود 

نظريّات أخرى يف حقل املعرفة، ولكن مع االّدعاء بأن نظريّته من 

النوع املعريف الذي تنتمي إليه سائر العلوم األخرى دون العكس.
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االستدالل،  من  األّول  بالنوع  التاريخانيّة  الرؤية  متّسكت  فلو 

وقالت بأن جميع أنواع املعرفة تاريخيّة، وإنه ليس لدينا معرفة غري 

تاريخيّة؛ فإن ذات هذا االدعاء يعاين من التناقض وعدم االنسجام؛ 

أين  من  إذن  فقط؛  تاريخية  معرفة  مجرّد  هناك  كان  لو  ألنّه  وذلك 

ظهرت أنواع املعرفة؛ ليحكم بأنها تاريخيّة بأجمعها. وعليه يتّضح 

البديلة واملتاميزة يف حقل املعرفة، وإن  النظريات  أنواع  أن هناك 

وإثبات  لتوجيه  ـ  التمّسك  من  لها  مندوحة  ال  التاريخانيّة  الرؤية 

رؤيتها ـ باألسلوب الثاين، وتقّر بأن لدينا أنواًعا من املعرفة الكّمية 

والتاريخانيّة  واملنطقيّة  والحّسية  واألحيائيّة  والفيزيقيّة  والفضائيّة 

واالقتصاديّة والحكوميّة واألخالقيّة وما إىل ذلك، ليُّدعى بعد ذلك 

التاريخي، يف حني أن النوع  بأن جميع أنواع املعرفة تابعة لنوعها 

التاريخي ليس تابًعا لسائر األنواع األخرى. ألن الفرض يقوم عىل 

أن الرؤية التاريخانيّة تبحث عن بيان رأي يحتوي عىل جميع أنواع 

من  مستقلة  معرفة  بأّي  يعرتف  وال  بلونه.  ويصبغه  واملعرفة  الفهم 

خارج هذه الدائرة.

لنفرتض اآلن أن هذا االدعاء التاريخي صحيح، إاّل أّن اإلشكال 

إمكانية هذه  العمل تشكيك جاّد يف  أن هناك يف مقام  الرئيس هو 

عملية  وبدأنا  التاريخي«،  »املسار  فصلنا  لو  ألننا  وذلك  املعرفة. 

التصّور يف عزلة وتجرّد تام عن الطرق التجربيّة واملعرفيّة األخرى، 

والحياة  والجسم  واملعنى  والفضاء  الكميّة  حذفنا  لو  أننا  مبعنى 

والحّس والشعور واملنطق واللغة والعالقات االجتامعيّة والقيَم من 

والواقع  الحقيقة  يف  هناك  سيبقى  فهل  التاريخ،  بشأن  نظرنا  وجهة 



  التاريخانّية56

فكرة  فإن  األساس  هذا  وعىل  تاريخ؟  له  يكون  أن  ليمكن  يشء 

»املسار التاريخي« تعمل عىل إلغاء املعاين مرّة واحدة.

التاريخي عن سائر  املسار  انفصال  تصّور  إذا مل ميكن  وعليه 

بأنّه معرفة مستقلّة عن  أنواع املعرفة األخرى، كيف ميكن االدعاء 

سائر املعارف األخرى؟

كيف ميكن لهذا املذهب أن يثبت أن هناك حقيقة يف مسار قّوة 

خالقة، وأنّه يجب تحديد نسبية جميع العقائد األخرى عىل أساسها 

ويف ضوئها؟ ال مندوحة من التوّسل ثانية بأنواع العلوم واملعارف 

مذهب  نظر  وجهة  من  الواقع  مع  تتطابق  ال  علوم  وهي  األخرى، 

أصالة التاريخ! وعىل هذا األساس فإن الرؤية التاريخانيّة تعاين نوًعا 

كلوزر  روي  عليه  يُطلق  الذي  وهو  أيًضا،  االنسجام  عدم  من  ثالثًا 

عنوان »التناقض من حيث تنفيذه«]1].

والنتيجة هي أن مّدعى الرؤية التاريخانيّة ـ التي تّم التعرّف عليها 

وقابلة  تاريخية  ـ  املعارف  لجميع  رضورية  وماهية  ذات  بوصفها 

للزوال والفناء. نحن ال نستطيع أن نأخذ أّي أرضية علمية بوصفها 

األنواع  جميع  إليه  وتنتمي  تستند  الذي  الوحيد  املعريف  النوع 

األخرى]2].

[1[. Self- Preformativly Incoherent.

[2[. Ibid, 68 ff.
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كارل بيج ونقد الرؤية التاريخانّية]1]

لقد ذكر كارل بيج يف مستهل نقده مقّدمة، ثم انتقل بعد ذلك إىل 

الرّد عىل هذه النظرية:

إن الرؤية التاريخانيّة الفلسفيّة ليست أطروحة تجريبيّة، بل هي 

دراسة  يف  الفلسفة  مبثابة  البرشي،  الفهم  حدود  عىل  سابق  تقرير 

إن  الالحقة ومتأخرة عنها.  الظواهر  التي هي وراء  البرشيّة  التجربة 

إىل  تسعى  كانت  ]التي  األوىل  الفلسفة  مع  النظريّة  هذه  مواجهة 

الحصول عىل الحقائق الثابتة[ أّدى إىل إثارة تساؤالت حول متاسك 

هذا الرأي بوصفه رأيًا تفسرييًّا، والتوافق بني جزئيّاته. إن الرباغامتيني 

يقّدمون  غادامري[  أمثال  ]من  والهرمنيوطيقيني  روريت[  أمثال  ]من 

الرؤية  التاريخانيّة بيس بوصفها املّدعى الحقيقي والصحيح لهام. 

فلو أنهم يف باب هذه النظرية مل ينظروا إليها بوصفها ادعاء صحيًحا 

مخالًفا للفلسفة األوىل، ويرونها بشكل مرشوع أعىل منها، لوجب 

الفلسفة  برتاث  قبلت  قد  أنها  تثبت  أن  الرباغامتيّة  نظريّاتهم  عىل 

األوىل.

وعىل هذا األساس فإن إنتاج وتقديم نظرية بيّنة ـ سواء أكانت 

اآلتية  األصيلة  اللوازم  تستتبع  سوف  ـ  كذلك  تكن  مل  أو  نهائيّة 

بوصفها من اللوازم املنطقية:

عدم  مورد  يف  والتساهل  التقيّد  عدم  ألن  والتامهي]]]:  الثبات 

[1[. Page, Philosophical Historicism And The Betaryal of First Philosophy, 87- 128.

[2[. Consistency.



  التاريخانّية58

تقوم عليه  الذي  التاميز  يقّوض عمود وأساس  والتضاد،  االنسجام 

كل نظريّة وتقرير.

عدم اعتباطية]]] األدلّة: ألن كل تقرير ورأي يّدعي تقديم الرشائط 

الواقعيّة للظاهرة التي عمدت إىل تقديم التقرير يف موردها.

أن  يجب  أنه  مبعنى  الذايت]2]:  النقدي  االنعكاس  عىل  القدرة 

تقرير وتقييم يف  للتقرير والتقييم؛ ألن كل  يكون هناك طريق جيّد 

للتقرير  قاباًل  ذاته  حّد  يف  يكون  أن  يجب  الفلسفيّة،  اآلراء  جميع 

والتقييم أيًضا]3].

األدىن  الحّد  يف  محدودية  عن  عبارة  املنطقيّة  اللوازم  هذه  إن 

قراءة غري  الفلسفية،  التاريخانيّة  الرؤية  إن  الحقيقة والواقعيّة.  لقول 

عادية للتجربة البرشية؛ ألن هذه القراءة متثل رشائط ذات القراءة. 

الرؤية  أصحاب  إن  املعنى.  عىل  املعنى  إضفاء  إىل  تسعى  وهي 

ويرون  النقدية،  دليلية جهودهم  إىل  يستندون  الفلسفية  التاريخانيّة 

أنهم قد استندواـ  ما أمكنهمـ  إىل تعزيز مّدعياتهم باألدلة والرباهني، 

ولكن يبدو أنهم عاجزون عن تفسري مرشوعهم. والسؤال هو: أمل 

املعنى  من  نفسها  إفراغ  عىل  الفلسفيّة  التاريخانيّة  الرؤية  تعمل 

مبقدار ما أضفت من املعاين عىل األشياء األخرى؟

لقد تّم طرح تحّدي عدم االنسجام وعدم ترابط طريحة الرؤية  

[1[. Nonarbitrariness.

[2[. Critical Self ـ Reflection.

]3[. Ibid, 89.
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اإلشكال  فإن  الحقيقة  )ويف  شكلني.  عىل  الفلسفية،  التاريخانيّة 

األّول والثاين يندرجان تحت مجموعة االفتقار إىل الالزم املنطقي 

األّول يف نظرية ما(.

]1] لنظرية الرؤية التاريخانّية ي
اإلنكار التلقا�ئ

بشّدة،  األشياء  توصيف  تحديد  عىل  تعمل  التي  النظريات  إن 

متهمة بطرد ذاتها من طرق مختلفة. والتحّدي املاثل هنا يتمثّل يف 

اإلمكانية  الرشائط  بني  مدّمر  تناقض  هنا  يوجد  أال  القائل:  السؤال 

الفهم  تجعل  التي  التاريخانيّة  الرؤية   ذات  وبني  للرؤية  الكاملة 

مرشوطًا ال محالة؟ إذا كان كل علم وكل رؤية مفتوحة عىل التغيري 

واالستبدال، فام هو الشأن بالنسبة إىل ذات نظرية الرؤية  التاريخانيّة 

بوصفها موقًفا علميًّا، وكيف ميكن لها بيان موقعية العلم والبصرية؟ 

يف بيان الرؤية  التاريخانيّة الفلسفية يبدو من الواضح أنها قد اجتازت 

حدود طريحتها يف باب الفهم البرشي بسهولة.

بيان آخر:

إن الرؤية  التاريخانيّة الفلسفية، توافق »الكلية«]2] بوصفها منوذًجا 

معرفيًّا مثاليًّا، وإن التحقيق عىل حّد تعبري جوزيف مارغوليس ـ وهو 

البحث عن  الفلسفية ـ ال يستلزم ترك  التاريخانيّة  الرؤية  من أنصار 

التاريخانيّة عبارة عن  الرؤية  بالنسبة إىل  الكلية  إن  الكلية.  القواعد 

منوذج مثايل منضبط، ويراها قابلة للفهم، غاية ما هنالك أنه ينكر 

إمكانيّة أن يصل اإلنسان إىل معرفتها بشكل تاّم وكامل.

[1[. Self ـ Refutation.

[2[. Universality.
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استعامل  خصوص  يف  تظهر  مل  الكلية  فإن  أخرى  ناحية  ومن 

الرؤية التاريخانيّة الفلسفيّة فقط، بل ومتّت االستفادة منها وتوظيفها 

ـ  النظرية  أصل  يكن  ]ومل  أيًضا  النظرية  هذه  ذات  بيان  يف  حتى 

بوصفها قضية كليةـ  وحده هو املطروح فحسب، بل وحتى براهينها 

بأجمعها تعّد من القضايا الكلية أيًضا[.

تذهب الرؤية التاريخانيّة إىل االعتقاد بأن جميع أشكال املعرفة 

البرشية تندرج ضمن إطار من اإلمكان، ويتم تعيينها بواسطته، وال 

ميكن ألّي حكم برشي ـ بأّي أسلوب أو منهج كان ـ أن يتغلّب عىل 

التفكري  بأن  القول  يف  إشكال  هناك  ليس  اإلمكانية؛  املوقعية  هذه 

تكون  أن  يف  مشكلة  هناك  وليست  الدوام؛  عىل  محدود  البرشي 

البرشي كامنة يف ذات األمر اإلمكاين، وليست  الفهم  محدوديات 

ال  ذاته  يف  اإلنسان  فهم  بأن  القائلة  الفكرة  هذه  يف  مشكلة  هناك 

ميكن أن يكون شيئًا غري أمر جزيئ وموضعي؛ إن جميع محتويات 

الرؤية  التاريخانيّة والحقيقة التي تعمل عىل تصويرها ليست سوى 

أمر كيل وعام.

وأّما غادامري فإنه يقول مبارشة وبشكل رصيح: 

»لو أن أصل التاريخ املؤثر]1]، قد انبثق من عنرص شامل 

يف بنية الفهم، عندها لن تكون هذه النظرية مشتملة عىل أّي 

نسبة تاريخيّة، بل إنها تبحث عن اعتبار مطلق«]2].

[1[. Principle of Effective History.

[2[. Gadamer, Truth And Method, xxxiii.
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واإلشكال الوارد هنا يقول: أّواًل: أال تكون جميع هذه القضايا 

الكلية  للمعرفة  املنكرة  التاريخانيّة  الرؤية  لطريحة  ناقضة  الكلية 

والثابتة؟ وثانيًا: أال يقوم املّدعى األصيل للنظرية التي يتّم طرحها 

بشكل عام بأزالة ذات هذه النظرية بعد إلقائه بظله عليه؟ أال تعمل 

أال  لذلك  ونتيجة  ذاتها،  طرد  عىل  ـ  تدري  أن  دون  ـ  النظرية  هذه 

تعمل عىل سلب الصالحية من نفسها بوصفها نظرية فلسفية]1]؟

جواب اإلشكال

عام،  رشط  بتصوير  نفسها  ألزمت  وإن  التاريخانيّة  الرؤية  إن 

ولكنها عىل الرغم من هذا ال تتعّهد بادعاء املعرفة التاّمة والكاملة 

بشأن الحقيقة التي تعمل عىل توصيفها بشكل عام. إن بيان الحكم 

ميكن إظهاره بدرجات مختلفة من االطمئنان املمكن.

جزئني،  إىل  تحليلها  يتّم  القضايا  أو  األحكام  أن  ذلك  توضيح 

وهام: املحتويات واملندرجات من جهة، واالدعاء من جهة أخرى. 

إن املحتوى هو ذلك اليشء الذي تّم اإلعراب عن صّحته، واالدعاء 

الفصل  هذا  إن  صحيًحا.  بوصفه  املحتوى  باب  يف  الحكم  هو 

ما  قضية  محتوى  إن  الزم.  أمر  وموضوعه  الحكم  بني  والتفكيك 

إلهام  أو  أو حدس  أو ظن  يكون موضوًعا ملجرّد فرض  أن  ميكن 

أو  يقني حقيقي  أو  موجهة  فرضيّة  أو  معتقد صحيح  أو  تخمني  أو 

بدرجة  استعاملها  يتّم  املوارد  هذه  من  واحد  كل  إن  كاملة.  معرفة 

تبيح  التاريخانيّة  الرؤية  إن  واحد.  محتوى  بيان  يف  االطمئنان  من 

[1[. Page, Philosophical Historicism And The Betaryal of First Philosophy, 90- 91.
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ملوقعيّة العقل البرشي أن تجيز قابلية فهم التصّور الكيل، دون أن 

يتّم التعرّف عىل ذلك  الكيل رضورة. يتّم التعبري عن التصوير الكيل 

للمعرفة التاريخانيّة عن الوضعيّة املعرفيّة لإلنسان بسيناريو الرؤية 

واملعرفة  التاريخانيّة  الرؤية  سيناريو  بني  التاميز  إن  التاريخانيّة. 

وراء  ما  إىل  بحثنا  يجّر  كليته،  يف  السيناريو  هذا  مورد  يف  البرشية 

إنكار الذات.

عام،  تعبري  ضمن  التاريخانيّة  الرؤية  سيناريو  طرح  وجوب  إن 

إمكان  تنكر  النظرية  هذه  بأن  القول  مع  تناقض  عىل  يحتوي  ال 

املعرفة العاّمة والكلية بالنسبة إىل الكائنات اإلنسانية. إن قضية »أن 

املعرفة الكلية وغري  التاريخانيّة بالنسبة إىل الكائنات اإلنسانيّة، غري 

موجودة« ميكن لها مثاًل أن تكون هي حكم الله. إذن ال يوجد هناك 

تناقض منطقي يف البني.

وجود  توجيه  عىل  يعمل  ذايت  إدراك  أّي  هناك  »ليس  قيل:  لو 

ال  القضية  هذه  فإن  العاقلة«،  غري  الكائنات  إىل  بالنسبة  املعرفة 

تنطوي عىل أّي مشكلة، وإمنا تتعرّض إىل عدم االنسجام والتناغم 

إذا نطقت الصخور واألشجار والحيوانات، وقالت برصيح العبارة: 

إن ما ذكرمتوه نحن نعلمه أيًضا، وأنه صادق يف حقنا. يف هذا املورد 

ليس محتوى الحكم بل توظيف االدعاء يف مورد املحتوى من قبل 

العاقلة هو الذي أصبح مثريًا لإلشكال، وأخذ يطرح  الكائنات غري 

عدم انسجام اإلنكار الذايت. يف املوضوع مورد بحثنا ما معنى أن 

يحكم الفاعل اإلنساين بأن سيناريو الرؤية التاريخانيّة صحيح حتى 
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يف مورده أيًضا، وال رضورة ألن تدعي الرؤية التاريخانيّة مثل هذا 

اإلنكار  إشكال  فإن  وبالتايل  باملطلق.  ذاته  ينكر  الذي  األسلوب 

الذايت يكون عىل النحو اآليت: »عىل نحو غري تاريخي ال ميكن أن 

ندرك عدم إمكان العلم غري التاريخي بالنسبة إىل اإلنسان«. وهذا ال 

يستلزم أّي تناقض يف البني]1].  

رّد الجواب

إن أصل إشكال اإلنكار الذايت، يرتبط بنوع من التوظيف الذايت 

للمعرفة، وليس تناقًضا منطقيًّا وصوريًّا. لو كانت الرؤية التاريخانيّة 

التاريخانيّة  غري  املعرفة  أن  تاريخي  غري  بشكل  علمنا  »لقد  تقول: 

مشتماًل عىل  االدعاء  هذا  لكان  البرش«،  إىل  بالنسبة  ممكنة  ليست 

)إن  النقيضني  بني  الجمع  قبيل  من  ألنه  واضح،  منطقي  تناقض 

املعرفة غري  التاريخانيّة ممكنة/ إن املعرفة غري التاريخانيّة ليست 

ممكنة(. إن هذا النوع من األحكام ـ من دون الحاجة إىل التوظيف 

نوع  ولكن  املنطقية.  الناحية  من  خاطئة  وهي  متناقضة،  ـ  الذايت 

اإلنكار الذايت املوجود يف ادعاء الرؤية التاريخانيّة هو عدم التوافق 

وعدم  تناقض  هناك  يكون  أن  ال  إثباته،  ورشائط  املحتوى  بني 

انسجام يف ذات فكرة املحتوى. إن الرؤية التاريخانيّة ال من الناحية 

املنطقية، بل هي عدمية املعنى من الناحية املعرفية. عندما يصبح 

احتفظت  فلرمبا  معرفيًّا،  البحث  مورد  االنسجام  وعدم  التناقض 

أحكام اإلنكار الذايت بشأنها املفهومي واملنطقي، وكانت منسجمة 

[1[. Ibid, Page, Philosophical Historicism And The Betaryal of First Philosophy, 

93 – 94.
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من حيث الشكل، ومع ذلك تكون خاطئة يف الواقع.

أن  إال  صحيًحا،  السيناريو  أصل  كان  إذا  أنه  األخرى  النقطة 

معنى  ال  موردها،  يف  صّحته  تقّر  أن  تستطيع  ال  البرشيّة  الكائنات 

ألن تقوم ذات هذه الكائنات البرشية بالدفاع عن صدقها وصوابيتها 

تدعي  الفلسفية  التاريخانيّة  الرؤية  إن  االطمئنان.  درجات  بأقىص 

أنواع  بأعىل درجات االطمئنان أن أصولها قادرة عىل تنظيم جميع 

التحقيق، ويجب أن تتفّوق عىل جميع املدعيات التقليدية للفلسفة 

غري  التاريخانيّة.

إن جميع عنارص الدفاع عن املعرفة الالمتغرّية الكلية التي تكون 

نظر  وجهة  من  ـ  هي  طبيعي،  بشكل  املعريف  الفاعل  متناول  يف 

التاريخانيّة ـ إمكانية من تلقائها ويف حّد ذاتها، أو  الرؤية  صاحب 

النظر، وال ميكنها أن تضمن ثبات ذاتها،  هي منفتحة عىل تجديد 

وال ميكن ألّي محتوى كيل أن يُعرف بوصفه كليًّا. 

فإن  نفسها،  النظرية  هذه  عىل  األمر  هذا  ذات  طبقنا  لو  واآلن 

الحقيقة التي تّم تصويرها من قبل صاحب الرؤية التاريخانيّة، متنع 

بشكل رتيب من توجيه أّي نوع من أنواع الكيل حيثام كان. إن هذا 

ذات  قبل  من  املفرتض  للمعنى  الكاملة  املعرفة  من  يُستنبط  األمر 

النظرية]1].

[1[. Ibid, Page, Philosophical Historicism And The Betaryal of First Philosophy, 94.
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ي
اإلجابة الثانیة للتاریخّیة عن إشکال اإلنکار التلقا�ئ

ل من النظرّیة إیل الفرضّیة ف الت�ف

بأنا  االّدعاء والقول  التاريخانيّة  الرؤية    من املمكن ألصحاب 

قد ذكرنا فرضية تقوم عىل أنه يف ضوء الواقعية التاريخانيّة ال يكون 

التاريخي ممكًنا بالنسبة إىل اإلنسان، وبذلك فإن أصل  العلم غري 

يكون  كليّته،  عىل  الحفاظ  خالل  من  التاريخانيّة  الرؤية  سيناريو 

مهّمة  يكون من  الحالة  مثل هذه  الشمول ألدلته. ويف  مستثنى من 

أجل  من  تعمل  أن  البرشية  واملعرفة  العلم  مورد  يف  اآلراء  سائر 

كانت  وإن  املنافسة، حتى  اآلراء  إبطال  رؤيتها عىل  مباين  تحكيم 

مطروحة عىل نحو الفرضية فقط]1].

رّد الجواب الثاين

الرؤية   ألن  وذلك  الواقع؛  خالف  عىل  االدعاء  هذا  إن  أّوًل: 

الجامعة  االنتقاديّة  النظريّة  شكل  اتّخذت  قد  أطروحة  التاريخانيّة 

التي تحتوي عىل قابليّة الهيمنة عىل الفلسفة األويل والهداية العمليّة 

للعقل يف جميع مواردها.

ثانًيا: مل يكن اإلشكال وارًدا يف باب عدم االنسجام املنطقي، 

وهو  املعريف،  االنسجام  عدم  باب  يف  أوردناه  إمنا  اإلشكال  بل 

نتيجة تطبيق النظرية بل وحتى الفرضية يف مورد ذاتها.

[1[. Ibid, Page, Philosophical Historicism And The Betaryal of First Philosophy, 96.
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ثالًثا: إن كل رأي حتى ولو تّم ذكره عىل شكل فرضية، يجب أن 

ال ينطوي عىل عدم االنسجام والتناقض، ويكفي لرّده نفس إشكال 

اإلنكار املعريف الذايت.

ي لكارل بيج عىل الرؤية التاريخانّية
النقد الثا�ف

إن الرؤية التاريخانيّة تنتهي إىل العدمية؛ حيث لن تكون نتيجتها 

سوى اعتباطية التفسري التاريخي. إن العدمية تعني أن يكون التبويب 

والقيّم  واألسوأ،  واألفضل  والخاطئ،  للصائب  والقطعي  الحاسم 

وغري القيّم وما إىل ذلك، هو يف الحّد األدىن يدعو إىل اإلحباط، 

ولرمبا كان عماًل غبيًّا، وبكلمة واحدة فإن العدمية والخواء ال يحمل 

أّي متايز وتفكيك لألمور عن بعضها]1].

إن عدمية الرؤية التاريخانيّة ال تعني أن ذات النظرية يف نفسها 

متثّل تفسريًا وبيانًا اعتباطيًّا. بل إنها بوصفها رؤية بشأن إضفاء املعنى 

االدعاء  يقوم  واملرج.  والهرج  الفوىض  إىل  تتعرّض  األشياء  عىل 

عىل أن الرؤية  التاريخانيّة الفلسفية قد جعلت إضفاء املفهوم عديم 

املعنى، وعىل الرغم من أنها يف حّد ذاتها ليست جزافًا واعتباطًا، إال 

أنها يف تفسريها لإلمكان واملحدودية  التاريخانيّة ـ بوصفها مصريًا 

حتميًّا لكل تقرير ـ قد اتهمته باالعتباطية التي ال ميكن اجتنابها يف 

جميع املوارد واملجاالت. وعليه لو مل تتمكن أصول هذه النظرية 

يف نهاية املطاف من دعم إمكان التوجيه الثابت للتفاسري، فسوف 

تكون عاجزة عن طرحها بوصفها نقداً للعقل التاريخي.

[1[. Ibid, Page, Philosophical Historicism And The Betaryal of First Philosophy, 90.
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إن الرؤية التاريخانيّة ال ترفض كلية األحكام فحسب، بل وتعجز 

عن تفسريها وتربيرها أيًضا، فهي بالتايل تتعاطى مع تفكيك التقارير 

القراءة  أحد طرق  ترجيح  بيان سبب وجوب  مع  األفضل واألسوأ، 

التجريبية عىل الطريق اآلخر.

األشياء  أصل  إىل  الفهم  بلوغ  تنكر  التاريخانيّة  الرؤية  أن  كام 

التي  للظاهرة  األويل  األصل  فهم  عىل  والحصول  جيّد،  بشكل 

أو  الكيل  نحدس  إمنا  األحوال  أحسن  يف  فنحن  أيًضا؛  يجّسدها 

بالتاميز  تقبل  ال  التاريخانيّة  الرؤية  إن  لألشياء.  األولية  الحقيقة 

التقليدي بني االعتقاد باليشء ومعرفة ذلك اليشء ]فال وجود للقطع 

واليقني بالواقع يف أّي واحد منهام[، وإن هذا القطع لرأس اإلمكان 

هناك  يكن  فلو مل  املشاكل.  من  الكثري  إىل ظهور  يؤّدي  املعريف 

العقل  من  يكون  فلن  أقل،  أو  أكرب  بشكل  ما  عقيدة  لتربير  طريق 

اختيار أحدهام دون اآلخر، وهذا يعني العدمية]1].

يف  املوجودة  اإللزامات  هذه  خالف  عىل  الواقع  أن  حني  يف 

فهي  كانت  مهام  عقيدة  كل  بأن  أحد  يقل  فلم  التاريخانيّة؛  الرؤية 

الطريق إىل  بأن  العقائد األخرى، ومل يقل أحد  بوزن وحجم سائر 

التاميز بني الحسن والقبيح مغلق.

إن أصحاب الرؤية التاريخانيّة أنفسهم وإن تراجعوا عن املعرفة 

الهرج  نحو  بهم  يدفع  مل  واالنسحاب  الرتاجع  هذا  أن  إال  الكلية، 

[1[. Ibid, Page, Philosophical Historicism And The Betaryal of First Philosophy, 

13 – 116.
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الحسن  بني  التمييز  يستطيعون  أنهم  يّدعون  يزالون  بل ال  واملرج، 

باملعرفة  يعتقدون  يزالون  ال  وإنهم  والعلم.  الخرافة  وبني  والقبيح 

املنتظمة ويعملون عىل طبقها.

يقول جوزيف مارغوليس: 

دون  الكلية  األحكام  إىل  يسعى  البرشي  التحقيق  »إن 

أن يكون من القائلني بالكلية، ويسعى إىل األصول دون أن 

يكون أصوليًّا، ويسعى إىل الذوات والجواهر دون أن يكون 

ذا نزعة ذاتية، ويسعى إىل الرضورة يف اإلمكان، ويسعى إىل 

السوابق يف ضوء التجربة«]1].

الرؤية  تعاليم  مع  تنسجم  ال  التعّهدات  هذه  أن  حني  يف 

عن  قارص  التاريخانيّة  الرؤية  نظر  وجهة  من  الفهم  إن  التاريخانيّة. 

العثور عىل البصرية باألصول األولية. لو أننا ال نرى الحقيقة الكلية 

يف  فهمها  عند  ستقف  الكيل  بشأن  عقائدنا  فإن  الذايت،  وعينا  يف 

حدود التجارب التي ميكن أن تحظى بشكل وآخر بثبات مؤقت.

أن  تثبت  الفلسفية  التاريخانيّة  الرؤية  يف  املتعارفة  األصول  إن 

مرشوع  أثناء  يف  ولدت  التي  املعقولة  للرؤية  املركزي  املعيار 

والفوضويّة  املضطربة  املتغرّيات  عىل  منفتحة  وإمكاين،  تاريخي 

التي ال ميكن التكّهن بها.

ـ  بيس  لنا  تفسريي، ميكن  أو عمل  تنويري  إننا يف كل موقف 

[1[. Ibid, 116.
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دة واملقيّدة ـ بل وحتى من دون  يف ضوء الرؤية التاريخانيّة املحدِّ

دليل متصل باملوضوع مورد البحث، أن نفّس األشياء ونعمل عىل 

بيانها بشكل مختلف. وهذا يؤّدي إىل االعتباطية والجزاف والهرج 

واملرج يف البيان والتفسري.

الجواب عن النقد الثاين

من املمكن لصاحب الرؤية  التاريخانيّة، أن يقول أّواًل: إين من 

صور  جميع  عىل  واملتأصل  الجذري  اإلمكان  عىل  الرتكيز  خالل 

التحقيق، قد توصلت إىل يشء أكرب من إبداء نتيجة منشودة، وهذا 

نهاية  إىل  الوصول  وعدم  املعرفة  بانفتاح طريق  التعهد  هو  اليشء 

ليست  بأجمعها  التحقيق  قوالب  أن  الرغم من  وثانيًا: عىل  اليشء. 

املراحل  يف  العقالين  التفكري  عن  يردعنا  ال  هذا  أن  إال  نهائية، 

املؤقتة. 

رّد الجواب

الجواب هو أن هذا الكالم صحيح مبعنى من املعاين، فكلام 

تبلور إطار من خالل التجربة، سوف يصبح هذا اإلطار يف متناول 

جميع األشخاص املتواجدين ضمن ذلك األفق املفهومي، بيد أن 

هذا يُعّد انحرافاً عن املوضوع. ليست املشكلة يف أن صاحب الرؤية  

املعايري  من  كاملة  مجموعة  أّي  وجود  عدم  إىل  يشري  التاريخانيّة 

للتحق، وإمنا املشكلة تكمن يف أن صاحب الرؤية التاريخانيّة مينع 

ـ  شأنها  كان  مهام  ـ  املعايري  من  أّي مجموعة  هناك  تكون  أن  من 
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حتى قريبة من الصّحة والصواب]1]. يُضاف إىل ذلك: ما هو املعيار 

أن  له  أي  ومن  التاريخانيّة؟  الرؤية  صاحب  به  يؤمن  الذي  العقيل 

يعلم أن هذا األسلوب واملنهج عقالين أم ال؟ فإنه مل يرتك لنفسه 

أّي معيار يف هذا الشأن. إنهم لو استطاعوا أو أرادوا أن يعملوا عىل 

طبق نظريّتهم، لن يكون لهم من طريق سوى االنجرار وراء الفوىض 

الدفاع  الواقعي إىل  والهرج واملرج والعدمية. لو مل يؤّد األسلوب 

والكلية،  السابقة  املثالية  النامذج  من  والرؤية  التحقيق  اقرتاب  عن 

إن  التاريخانيّة.  األصول  دائرة  يف  ميسوًرا  يكون  لن  األمر  هذا  فإن 

التحقيق الواقعي يشتمل يف باطنه عىل منط استعاليئ مهيمن عىل 

األصول الثابتة للرؤية التاريخانيّة. وألجل ذلك يسعى أنصار الرؤية 

التاريخانيّة من مختلف الطرق إىل تربير وتوجه أحكامهم، وفيام ييل 

نذكر مورًدا واحًدا يف هذا الشأن:

اغماتّية )العمالنّية( أن تنقذ أصالة التاريــــخ؟ هل يمكن لل�ب

يذهب ريتشارد روريت إىل االعتقاد بأن الرباغامتية ميكن تلفيقها 

وتركيبها مع الرؤية التاريخانيّة، لتقّدم توضيًحا أكمل يف باب العلم 

أصالة  مذهب  أن  يرى  إنه  انفراد.  منهام عىل  كل  عليه  يحتوي  مبا 

العمل ـ بغض النظر عن الجهود املبذولة من أجل تعيني الحقيقة 

عىل  نافًعا  يكون  يشء  الحقيقة  بأن  القائل  باملعتقد  واستبدالها 

السابقة. وقال يف هذا  التحديات  العميل ـ ميكنه تدارك  املستوى 

الشأن:

[1[. Ibid, 119.
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»إن األحكام الصحيحة بالنسبة إىل الشخص الرباغاميت 

هناك  وليس  الواقع،  مع  مطابقتها  بسبب  تكون صحيحة  ال 

قلق من أن تكون القضية الصادرة متطابقة مع أّي واقعية. هذا 

إذا كان هناك واقعية أصاًل، وليس هناك قلق يف باب ما هو 

اليشء الذي جعل هذه القضية صحيحة ... وإن الشخص 

والواقعية،  بالحقيقة  االهتامم  عن  الطرف  يغض  الرباغاميت 

األمور  عىل  نتفّوق  يجعلنا  ال  الحديث  العلم  بأن  ويقول 

تسهيل  مجرّد  عىل  يعمل  وإمنا  الواقع،  مع  مطابقته  بسبب 

تفّوقنا عىل املشاكل ال أكرث«]1]. 

وعىل هذا األساس 

القائل  املوضوع  هذا  إلدراك  طريقة  أي  هناك  »ليست 

إىل  أقرب  يكون  متى  أو  الحقيقة  إىل  الشخص  يصل  متى 

الحقيقة من السابق«]2].

االسرتاحة  منازل  مبثابة  الرؤية  هذه  نظر  وجهة  من  املعايري  إن 

املعارصة التي يتّم بناؤها لغايات نفعية خاّصة. إن املعيار )مبعنى 

اليشء الذي يتّم اقتفاء أثره من قبل األصول البديهيّة والقواعد الكلية، 

وما ينظر إليه بوصفه هدفًا، والذي يتّم طرحه من قبل نظام بعينه(، 

األعامل  بعض  ألن  الرباغامتية؛  النظر  وجهة  من  معياًرا  يُعّد  إمنا 

التحقيق  طريق  إغالق  أجل  من  إليها  تحتاج  الخاّصة  االجتامعيّة 

[1[. Rorty, Consequences of Pragmatism, xvi- xvii.

[2[. Ibid, 165- 166.
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والبحث وكتامن بعض املسائل. وعىل هذا األساس ليس هناك من 

ما،  ونشاط  بعمل  القيام  أثناء  نحن  أوجدناه  الذي  ذلك  غري  معيار 

وليس هناك أّي اعتبار عقالين يحول دون القدرة عىل التوسل بهذا 

املعيار]1].

من الواضح يف ضوء ما تقدم أن يتصّور ريتشارد روريت أن الرؤية 

والرضورات  الحاجات  إىل  اللجوء  خالل  من  ميكنها  التاريخانيّة 

أدلة تحفيزية يف  تتفّوق بوصفها  أن  املصلحية والنفعية والعمالنية 

سياق بناء الثقافة.

الرّد عىل رأي ريتشارد روريت

عبارة  ـ  التاريخانيّة  الرؤية  نظرية  أصل  مثل  ـ  الرأي  هذا  إن  1ـ 

بيان يشء متطابق  إذا مل نتمكن من  عن ادعاء متناقض ومتهافت. 

يكون  أن  يستطيع  بدوره ال  لروريت  االّدعاء األخري  فإن  الواقع،  مع 

أن  حني  يف  األساس.  من  ينهار  وسوف  أيًضا،  الواقع  مع  متطابًقا 

رفع  يستطيع  وأنه  الواقع،  مع  متطابًقا  رأيه  أن  يرى  روريت  ريتشارد 

تحديات الرؤية التاريخانيّة يف باب املعرفة.

2ـ يذهب روريت بالتحديد إىل االعتقاد بأن معيار وقيمة النزعة 

النفعية، رهن باالعتقاد أو العمل الذي يجعلنا أكرث سعادة مام نحن 

عليه. فيام لو أننا ال نعلم أّي قضية أو مطلب متطابًقا مع الواقع، لن 

نستطيع أن نعلم ما إذا كنا أكرث سعادة أم ال، أو كيف نصبح سعداء 

[1[. Ibid, P. xli. xlii.
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أساًسا، وكيف تقاس سعادتنا الراهنة إىل سعادتنا السابقة]1].

أو  بربحنا  رهن  القضايا  جميع  ليس  أن  ذلك  إىل  يضاف  3ـ 

الهيمة  وعلم  املعقدة،  النظرية  الرياضية  املعادالت  فإن  خسارتنا؛ 

لها  صلة  ال  األخرى،  الكثرية  األمور  من  ذلك  وغري  األحياء  وعلم 

مبصلحتنا.

وبطبيعة الحال هناك إشكاالت أخرى، من قبيل: استلزام نسبية 

املعرفة، وعدم وجود دليل إثبايت عىل مدعيات الرؤية التاريخانيّة، 

وأن نظرية الرؤية التاريخانيّة إعالنية أكرث منها برهانية، وما إذا كانت 

دائرة تدخل املوقعيات والبيئة والثقافة هي مجرّد إمكانية أو تصل 

إىل حّد الرضورة أيضاً، وما إىل ذلك من اإلشكاالت الهاّمة األخرى 

املقدار  بهذا  اكتفينا  وقد  التاريخانيّة،  الرؤية  عىل  للطرح  والقابلة 

الذي أسلفناه رعاية لالختصار.

[1[. Clouser, A Critique of Historcism.
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الغرب، كانت املخاوف  التاريخانيّة يف  الرؤية  بيان مسألة  منذ 

قامئة هناك من رساية هذه الرؤية إىل حقل الدين أيًضا، وكانت هناك 

خشية من أن يتم استدراج الدين إىل هذا الحقل.

من ذلك أن إرنست ترويلتشـ  عىل سبيل املثالـ  كان قد ارتىض 

هذه النظرية القائلة بأن جميع العلوم وجميع صور التجربة البرشية 

يعلم  كان  أخرى  ناحية  ومن  التغيري،  مسار  من خالل  تحصل  إمنا 

أن هذا الرأي يؤّدي بدوره إىل أخالق متحررة وإىل شك عقالين، 

ولهذا السبب قام بنقد الرؤية التاريخانيّة، وكان بصدد التغلّب عىل 

هذه املعضلة.

إن النتائج املشكوكة من وجهة نظره إمنا ميكن أن تقع مغلوبة 

للواقع من طريق ذات التاريخ، وال ميكن الحيلولة دون غلبتها من 

خالل اللجوء إىل املعايري ما فوق  التاريخانيّة. وعىل كل حال فإن 

بيان  شكل  عىل  تتبلور  مل  لرتويلتش  والدينيّة  اإليجابيّة  النظريات 

شامل؛ إذ وافته املنية قبل أن يسعفه الوقت يف إمتام ما كان قد بدأ 

بالعمل عليه من آثاره ومؤلفاته]1].

فهو من جهة كان يعترب جميع األشكال التاريخانيّة نسبية، ومن 

جهة أخرى كان ال يزال متفائاًل باعتبار املعايري والقواعد املطلقة، 

وال سيّام منها القواعد والقوانني املسيحيّة. وقد توّصل فجأة تحت 

الفضائل  مخالفة  يتجّنب  التاريخ  بأن  القول  إىل  النقطة  هذه  تأثري 

[1[. Edward, Routledge Encyclopedia of philosophy, 3: 22- 23.
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التغلّب  إىل  طريًقا  يجد  مل  شكًّا  واجه  أخرى  ناحية  ومن  والقيَم. 

التاريخي،  بنسبيّة املسار  القول  أعياه هو أن الزم  الذي  عليه. وإن 

أن ال يكون لدينا أّي فكرة مطلقة وال أّي منوذج ومثال مطلق، ويف 

دائرة اإلمكان واالحتامل ليس هناك أّي يشء ميثل الحقيقة الناصعة 

يعود  التاريخ،  معيار يف  كل  إن  عيب.  نقص وال  يشوبها  والتي ال 

بجذوره إىل ذلك األفق الذي انبثق عنه]1].

ف الرؤية التاريخانّية والدين أبعاد المواجهة ب�ي

إن الرؤية التاريخانيّة يف نظرة عاّمة وكلية، ميكن لها يف مراحل 

تتعرّض للدين واملباين الالهوتية، وأن تحكم يف تلك  مختلفة أن 

املراحلة عىل تاريخية الدين، والتعاليم الدينيّة، واملباين الالهوتية. 

وفيام ييل نشري إىل هذا األمر باختصار.

ي أصل ومنشأ الدين:
الرؤية التاريخانّية �ف

إن القائلني بهذه النظرية يرون أن أساس تبلور وظهور الدين هو 

وليد الظروف والرشائط االجتامعيّة والنفسيّة لإلنسان أو الطبيعة وما 

إىل ذلك، وينكرون املنشأ اإللهي للدين.

بالرؤية  البحث  هذا  ارتباط  يبنّي  كلوزر«  »روي  لـ  كالم  وهناك 

التاريخانيّة بوضوح؛ إذ يقول:

»إن الرؤية التاريخانيّة بالنظر إىل الله والطبيعة يّدعي أن 

اإلنسان هو الذي يختلق هذه األمور، ال أن اإلنسان مخلوق 

[1[. Ibid, Edward, Routledge Encyclopedia of philosophy, 28.
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لها. وعىل هذا األساس كان دلتاي يرّص منذ أمد بعيد عىل 

والتجربيات  املشاهدات  جميع  بأن  ويقول  االستنتاج  هذا 

وكافة املعارف والعلوم، ليس لها أّي نوع من أنواع الواقعيّة 

مجرّد  هي  بل  أبًدا،  مستقل  بشكل  والخارجيّة  الوجوديّة 

التاريخانيّة  الرؤية  تذهب  البرش.  صنع  من  ثقافية،  أشكال 

إىل االعتقاد بأن استمرار القّوة البرشية الخالقة وحدها هي 

التي تحظى مبنزلة عالية بالقياس إىل النسبيّة وتكون جديرة 

القّوة  ألن  وذلك  استثناء،  مجرّد  وهذا  والتقدير.  باالحرتام 

العامل  مفاهيم  جميع  إيجاد  عىل  تعمل  التي  هي  الخالقة 

الطبيعي، والعامل االجتامعي، والعلوم، وأنواع املصنوعات 

وتعمل  ذلك،  إىل  وما  الدينيّة واملذهبيّة  والعقائد  والفنون، 

واملعرفيّة  واألبستمولوجيّة  املشابهة  الفرضيّات  خلق  عىل 

األخرى يف كيفيّة تفسري ماهية التجربة وماهية العلم«]1].

إن القول بتاريخيّة الدين يتساوى يف الواقع مع إنكار الله سبحانه 

ينتهي  أيًضا؛  أمرًا برشيًّا وُعرفيًّا  الرؤية  الله يف هذه  وتعاىل، ويغدو 

دون كوبيت يف نهاية كتابه بحر اإلميان إىل عدم اإلميان أو اإلميان 

بالله الذي هو من صنع ذهن البرش، وذلك إذ يقول:

مألت  التي  »التَشيُّؤ«،  يف  القدمية  الذهن  عادة  »إن 

باإلمكان  وصار  مجدية،  تعد  مل  الغيبية،  بالكائنات  العامل 

بيان وإيضاح القيَم الغيبية بأساليب أخرى عىل نحو أفضل 

[1[. Clouser, A Critique of Historcism.
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بكثري. إن ما قيل بشأن القيَم، يصدق بشأن الله أيًضا؛ إذ أن 

ا من موقع القيَم. إن الله بلغة  موقع الله يف اللغة قريب جدًّ

مبّسطة هو الوحدة املثالية لجميع القيم، والتكاليف والقيَم 

ا؛  امللقاة عىل عاتقنا والقّوة الخالقة لها. )إن الله خالق حقًّ

ألن القيَم هي التي تخلق العامل يف الحقيقة(. فهل هذا يف 

حكم قولنا: إن الله البسيط مثال من صنع اإلنسان، وحيث ال 

يعود هناك من إنسان يف البني، لن يكون هناك إله أيًضا؟ هذا 

سؤال خاطئ؛ ألنه قد تبلور من وجهة نظر واقعية منسوخة. 

إن طرح هذه الرؤية القائلة بأن الله من صنع اإلنسان، إمنا 

سوف يدعو إىل الحرية عندما نضعها يف قبال يشء ليس من 

صنع اإلنسان؛ ولكن حيث يكون فكرنا هو الذي يعمل عىل 

بلورة جميع متعلقات التفكري يف أذهاننا، لن يكون هذا األمر 

ممكًنا«]1].

ي مرحلة أخذ الدين وإبالغه:
الرؤية التاريخانّية �ف

إن هذه الطائفة تذهب يف الحقيقة والواقع إىل القول باستحالة 

مل  ما  اإللهي  الوحي  أن  وترى  املحض،  بالوحي  اإلنسان  ارتباط 

إىل  يعود  ال  األمر  وهذا  البرش،  متناول  يف  يكون  لن  فإنه  يتأنسن 

قصور يف ذات الله، وإمنا يعود سببه إىل القصور الذايت لإلنسان. 

ولتقريب هذا األمر إىل الذهن ميكن تشبيه هذا الرأي بنظرية املعرفة 

كان  حيث  والفاهمة؛  الحاّسة  حول  ومقوالته  كانط  إميانوئيل  عند 

]1]. كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، 333 ـ 334.
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من  هي  واملكان  الزمان  قبيل  من  مقوالت  إن  هناك:  يقول  كانط 

الصنع الذايت للحاّسة والفاهمة اإلنسانية. إن كل ما ميكن له أن يقع 

ضمن البنية الزمانية/ املكانية، يكون بدوره قاباًل لفهم اإلنسان، وما 

الذاتية  البنية  البنية لن يصبح مفهوًما. إن  مل ميّر بهذا اإلطار وهذه 

للفاهمة بحيث تدرك النومينون ضمن هذا اإلطار، ويف الحقيقة فإن 

الذي يتم إدراكه يف الواقع هو الظاهر والفينومينون]1]، وليس لدينا 

فيام عدا ذلك معرفة بالنومينون؛ إذ خلق اإلنسان وبنيته الذهنية عىل 

هذه الشاكلة]2]. 

وقيل هنا أيًضا بأن الوحي اإللهي ليك يصبح مفهوًما بالنسبة إىل 

اإلنسان، يجب ال محالة أن ينزل عىل قلب اإلنسان ويتّم صبّه يف 

قالب برشي، وأن يكتسب بالرضورة صبغة برشية، وإال فلن يكون 

فهمه بالنسبة إىل اإلنسان أمرًا ممكًنا.

ي مرحلة التطبيق والجدوائية:
الرؤية التاريخانّية �ف

إن الدين ـ يف ضوء هذه الرؤية ـ حتى وإن كان له منشأ إلهي، 

وبلغ اإلنسان دون انحراف ودون امتزاج بالثقافات البرشية، بيد أن 

الخاّصة  والرشائط  باألوضاع  ترتبط  إمّنا  الدينيّة  التعاليم  جدوائية 

الرشائط  تلك  تكرار  جداًل  افرتضنا  ولو  وظهوره،  حدوثه  لعرص 

حياة  مسح  يف  الظهور  إىل  تعود  سوف  األديان  فإن  والظروف، 

اإلنسان مجدًدا، وأّما يف ظل الظروف الراهنة لإلنسان فال جدوى 

[1[. phenomenon.

[2[. Kant, Critique of Pure Reason, 161.
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لها. وبعبارة أخرى: إن هذه الجامعة قد أعلنت يف الواقع عن نهاية 

عرص الدين بشكل وآخر، وتعتقد أن اإلنسان الحديث ـ بالنظر إىل 

الدينية]1]. من ذلك ـ  التعاليم  عقله املستجد ـ مل يعد بحاجة إىل 

عىل سبيل املثال ـ أن ألربت شفايتزر كان يرى أن تعاليم األديان، 

متناسبة  يراها  ال  ذلك  من  الرغم  عىل  ولكنه  برشية،  وليست  إلهية 

إال للمخاطبني املبارشين يف عرص نزول الدين، ومن هنا فإنه عىل 

كان  ولكنه  إلهي،  منشأ  ذات  املسيحية  الديانة  اعتباره  من  الرغم 

يقول بأن التعاليم املسيحية إمنا كانت تناسب عرص السيد املسيح 

عيىس، وال تجدي شيئًا يف عرصنا. إن النبي عيىس التاريخي إمنا 

والنظريات  األفكار  عن  ونظرياته  أفكاره  تختلف  عامل  إىل  ينتمي 

املتداولة يف عاملنا متاًما، ومن هنا فإنه أجنبي عن عرصنا بالكامل. 

ثم يعمد شفايتزر إىل تقديم هذا الحّل، وهو أننا يجب أن نعرث عىل 

ذلك »العنرص الروحاين« يف تعاليم السيد املسيح والتي ترتبط مع 

جميع املعتقدات بشكل واحد]2].

بشأن  قيل  الذي  بالكالم  شبيه  الرأي  هذا  أن  ذكره  الجدير  ومن 

اإلسالم والذي ينسب إىل بعضهم؛ إذ قال: 

أن  ويرى  آخر،  مرشوًعا  ملكيان  مصطفى  لألستاذ  »إن 

الدين املألوف مل تعد له تلك الجاذبية يف العامل املعارص 

الحاجات  تلبية  مبقدوره  يعد  ومل  قطرنا،  يف  حتى  وال 

[1[. Cantwell, The Meaning and End of Religion, and Ratzinger, The Feast of Faith, 

1964.

[2[. Ibid, 298- 299.
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تساؤالتهم،  عن  يجيب  وال  لإلنسان  والروحيّة  املعنويّة 

باإلنسان، ومن  الكثري من املوارد يلحق رضًرا  بل وهو يف 

قيود  من  املتحّررة  الروحانيّة  من  نوع  يتحّدث عن  فإنه  هنا 

الدين، ويف االلتزام بالروحانيّة ال يرون رضورة حتى لألركان 

األصلية يف األديان التقليديّة«]1].

  وهناك من سقط ال شعوريًّا عند تفسري خامتية النبي األكرم

ما  عرص  يصفون  هؤالء  وكان  الدين؛  عرص  نهاية  نظرية  ورطة  يف 

قبل النبي بعرص هيمنة الغريزة عىل اإلنسان، ويسمون عرص ما بعد 

النبي عرص هيمنة العقل التجريبي، وكلام ابتعد اإلنسان عن هيمنة 

الغريزة أكرث ورضخ لحكم العقل، يكون أكرث استغناًء عن التعاليم 

السلطتني،  النبي يقف عىل شفري هاتني  الساموية والوحيانية، وإن 

ولهذا السبب كان هذا النبي خامتًا لألنبياء]2].

وقد قال األستاذ مرتىض املطهري يف الرّد عىل هذا القول: إن 

]1]. مجتهد شبسرتي، »روشنفكران ديندار آري، روشنفكر ديني نه« )نعم للمستنريين املتدينني، 

كال للمستنري الديني(. 

مل نعرث عىل كلامت رصيحة للكاتب يف هذا الشأن يف هذه الرؤية؛ ورمبا كان منشأ هذه النسبة 

كلامت جرت عىل لسانه يف إحدى مقاالته يف كتاب مشتاقي ومهجوري )االشتياق والهجران(، 

ص277، حيث قال: »إذا كان مرادكم هو: هل ميكن للشخص أن يكون روحانيًّا دون أن يكون 

معتنًقا ألّي دين من األديان املعرتف بها يف العامل ـ كأن ال يكون يهوديًّا أو مسلاًم أو مسيحيًّا ـ 

فجوايب هو: أجل. وبعبارة أخرى: ميكن للشخص أن يكون روحانيًّا ولكنه ال يكون متديًّنا«. وقال 

يف موضع آخر: »ال يُشرتط يف الروحانية االنتامء والتعلق بدين ومذهب خاص، ويف الوقت نفسه 

ال يشرتط يف الروحاين عدم االنتامء والتعلق بدين ومذهب خاص حتاًم، ومن هنا تكون الروحانية 

اقتضاء وبال رشط«. )مجلة:  بدين خاص بال  من حيث االنتامء والتعلق وعدم االنتامء والتعلق 

كتاب هفته، العدد: 105(.

]2]. إقبال الالهوري، إحياي فكر ديني )إحياء الفكر الديني(، 145 ـ 146.
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الغريزة أمر أدىن من الحّس والعقل، يف حني أن الوحي أمر أسمى 

من الحّس والعقل؛ فقد اعترب الزم الكالم املتقّدم ختاًم للدين وليس 

خامتًا للنبّوة]1]؛ وإن قائل هذا الكالم غري معتقد قطًعا بختم الدين، 

وإن هذا التفسري للخامتية ال يبدو صحيًحا.

إیل  تحّوله  بسبب  الدين  بقاء  مرحلة  ي 
�ف التاريخانّية  الرؤية 
ّية معرفة دينّية ب�ش

وأن  إلهي،  ومنشأ  أصل  له  كان  وإن  الرؤية  هذه  يف  الدين  إن 

للناس  وأبلغوها  الله،  من  الدينيّة  التعاليم  ذات  أخذوا  قد  األنبياء 

بعينها، إال أن الذي صار بأيدي الناس بعد ذلك لن يعدو أن يكون 

مجرّد معرفة دينية برشية، وبذلك فإنها تتصف بالنسبيّة والتاريخانيّة، 

ويجوز عليها الخطأ وتكون قابلة للنقد والنقاش، ولن تنطوي عىل 

سائر  إىل  يُنظر  كام  إليها  والنظر  معها  التعامل  ويجب  قداسة،  أّي 

املعرفة  هو  الغالب  يف  هنا  واملطروح  األخرى.  البرشية  املعارف 

مسألة  وإن  املسبقة،  للفرضيّات  تابع  اإلنسان  فهم  وأن  الدينية، 

القراءات املختلفة للنصوص الدينيّة، وقصة قبض وبسط الرشيعة، 

وبالتايل نسبية املعرفة الدينيّة، من أبحاث هذه املرحلة.

إن بحث الرؤية التاريخانيّة قد تسلل يف الغرب إىل جميع الحقول 

إمنا  من غريه  أكرث  اإلسالم  عامل  مطروحاً يف  كان  والذي  األربعة، 

يرتبط بالحقل الرابع، ويف نهاية املطاف شهد القرن الراهن حضوًرا 

لبعض الكتاب الذين وصلوا إىل الحقل الثاين، واعتربوا الدين يف 

]1]. املطهري، وحي و نبّوت )الوحي والنبّوة(، 189 ـ 192.
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مرحلة األخذ واإلبالغ برشيًّا. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ ميكن 

يندرج ضمن  للرشيعة«  النظري  والبسط  »القبض  كتاب  إن  القول: 

التاريخانيّة، ونتيجة كالم املؤلف  بالرؤية  القائلني  الرابعة من  الفئة 

يف هذا الكتاب هي القول ب التاريخانيّة املطلقة للمعرفة البرشيّة، 

والنسبيّة  الدينيّة،  للمعرفة  والزمنيّة  التاريخانيّة  الرؤية  لذلك  وتبًعا 

املطلقة للمعرفة الدينيّة، وسلب القداسة عنه، كام أنه نفسه يف كتابه 

األخرى  والكتابات  واملقاالت  ـ  النبوية«  التجربة  »بسط  ـ  الالحق 

ينتمي إىل املجموعة الثانية؛ حيث نتيجته تاريخية وجود وشخصية 

وبالتايل  الكريم،  القرآن  تاريخية  لذلك  وتبًعا   ، األكرم  النبي 

يتحول القرآن الكريم إىل نّص برشي بجميع لوازمه وملحقاته.

ي  ي العالم الغر�ب
ي لتاريخّية التعاليم الدينّية �ف

البحث التطبي�ق
وعالم اإلسالم

إن من بني األبحاث الهاّمة التي أخذت تطرح ويتّم الرتويج لها 

املستنريين  بعض  قبل  من  األخريين  القرنني  يف  اإلسالم  عامل  يف 

بحث   الُجُدد«،  »املعتزلة  بـ  تسميتهم  ميكن  الذين  املسلمني 

التاريخانيّة يف خصوص التعاليم الدينية يف أبعادها املختلفة. وأين 

يكمن منشأ هذه األبحاث، وهل هي داخلية ومنبثقة من صلب العامل 

اإلسالمي، أو هي مستوردة وتابعة لألبحاث الفلسفية يف الغرب، وال 

سياّم منها بحث الهرمنيوطيقا والرؤية التاريخانيّة، وقد امتّدت بفعل 

عىل  املشتملة  الحقول  دائرة  إن  أيًضا.  الدينيّة  القضايا  إىل  تأثريها 

تّم سلوكها  التي  هذه األبحاث، واملسارات والتحليالت املختلفة 
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املوضوعات  من  كلها  الدينيّة،  القضايا  تاريخيّة  إثبات  أجل  من 

الهاّمة التي يبدو نقدها وبحثها أمرًا رضوريًّا. إن هذه املقالة تتكفل 

بالجواب عن هذا السؤال. إن الدراسة املقارنة لألبحاث يف اإلسالم 

واحد  كل  يف  التاريخانيّة  وجذورها   مصدرها  وقياس  واملسيحيّة 

بيد  والتحليل،  الوصف  صبغة  يحمل  الغالب  يف  كان  وإن  منهام، 

الراهنة؛ حيث ميكن  املقالة  الهاّمة واملؤثّرة يف  األبحاث  أنها من 

لها من تلقائها أن تشكل نقًدا عىل هذا االتجاه، كام متّت اإلشارة 

إىل بعضها أيًضا. وهذا النوع من التحقيق يُعّد بدوره عماًل بديًعا]1].

 : ي
إن الرؤية التاريخانّية بمعناها العام، تع�ف

علی  زمکانيّة  ماديّة  لرؤية  ـ  فيه  مبا  ـ  الوجود  »إخضاع 

الحتميّة والنسبيّة والصريورة«. كام أن تاريخية النّص تعني: 

»إخضاع النص ألثر الزمان واملکان واملخاطب مطلًقا«]2]. 

وبطبيعة الحال فإن هذا التعريف ينطوي عىل يشء من اإلجامل 

ويحتاج إىل املزيد من الرشح والتوضيح. إن  التاريخانيّة والزمنيّة 

حتى  بيشء  تلتصق  أن  ما  التي  والصفات  العناوين  من  والوقتيّة 

تشكل كناية عن توقيت ذلك اليشء وعرَضيّته؛ من حيث كونه وليد 

وتلك  يتناسب  وتكمن جدوائيتها مبا  الخاصة،  والرشائط  الظروف 

الرشائط، ويف األزمنة أو األمكنة أو الرشائط األخرى إما أن ال تكون 

)الرؤية  دین  و  تاریخی  نگری  الشأن:  صالحي،  التفصيلية يف هذا  القراءة  للمزيد من  انظر   .[1[

التاريخية والدين(؛ الطعان، العلامنیون والقرآن الکریم؛ الشافعي، التیار العلامين الحدیث وموقفه 

من تفسیر القرآن الکریم.

]2]. الطعان، العلامنیون والقرآن الکریم، 332.
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ذات جدوى أصاًل أو تكون قد فقدت جدوائيّتها األصلية يف زمانها، 

كانت عليها يف  التي  تلك  ماهية أخرى تختلف عن  وتحّولت إىل 

الدين ترد  الكريم وتعاليم  القرآن  التاريخانيّة إىل  النظرة  السابق؛ إن 

من هذا الباب أيًضا، وإن القائلني بتاريخية الدين والقرآن أو بعض 

التعاليم الدينية، قد أرادوا هذا املعنى؛ مبعنى أنهم إما أن يرونه من 

الرشائط  تلك  األدىن  الحّد  يرونه يف  أو  التاريخانيّة،  الرشائط  صنع 

دخيلة يف كيفية وكمية تعاليمه، وتبًعا لذلك يضعون للدين أو بعض 

تعاليمه مّدة صالحية تتحّدد ببداية اإلنتاج ونهاية االستهالك، حيث 

يستدعي ذلك البحث عن بدائل أخرى عندما تنتهي فرتة الصالحية.

ي ي العالم الغر�ب
منشأ تاريخية الدين �ف

يف  مجديًا  يكون  أن  ميكن  ما،  لفكرة  واملنبت  املنشأ  بيان  إن 

التأكّد من قابليّة تعميمه أو عدم إمكانية تعميمه إىل املوارد األخرى؛ 

كام ميكن له أن يظهر أرضية وعلل ظهور فكر ما، ويجعل الحكم 

يف موردها أيس.

ي
المنشأ المعر�ف

ومنشأ  أصل  لتطال  التاريخانيّة  الرؤية  رسَت  الغريب  العامل  يف 

الدين أيًضا، وذهب الكثري من القائلني بهذه الرؤية إىل القول ببرشية 

أصل الدين، وأنكروا أن يكون له منشأ إلهيًّا، واعتربوا الدين من صنع 

الذهن البرشي واألوضاع واألحوال الخاّصة؛ وقد تم التأسيس لهذه 

عىل  الحداثة  وتأسيس  الوسطى  العصور  مرحلة  انتهاء  بعد  الرؤية 

ـ   1724( كانط  وإميانوئيل  ـ 1650م(   1596( ديكارت  رينيه  يد 
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1804م(. وعىل الرغم من أن هذين الفيلسوفني كانا من املؤمنني 

بالله، إال أن عزل الله عن صلب العامل البرشي وحياة اإلنسان قد 

تّم التأسيس له بأفكارهام، حيث كان إله هذين الفيلسوفني يختلف 

من  بداًل  اليقني  إحالل  كبري، ومن خالل  حّد  إىل  املسيح  إله  عن 

وعزل  الله،  من  بداًل  واإلنسان  الوحي،  من  بداًل  والعقل  الحقيقة، 

واألدلة،  القياسات  يف  وسطًا  ا  حدًّ الوقوع  عن  والعصمة  الوحي 

وانسحابهام إىل الزوايا الفردية للحياة والتأثري الباهت لهام يف حياة 

واالغرتاب  العزلة  ذروة  الدين  بلوغ  إىل  بأجمعه  أّدى  قد  اإلنسان، 

البرشي  العقل  الزمن أخذت أخطاء  الحياة. ومع ترصّم  عن مسح 

تظهر تباًعا وعىل التوايل واحدة إثر أخرى، حتى فقدت هذه العروة 

أن  فجأة  يرى  املتجّدد  اإلنسان  وأخذ  اعتبارها،  البرشية  والدعامة 

بصريته باألمر الثابت قد صارت نهبًا؛ ولذلك مل يكن أمامه من حل 

العقل اآليل  والعمالنية]1]، واستبدال  الرباغامتية  اللجوء إىل  سوى 

البرشية  لألمور  املؤقت  التقدير  سوى  مهّمة  من  له  ليس  الذي  ـ 

فقد  لليقني،  الضامن  وغري  الحقيقة  عن  الباحث  العقل  من  بدالً  ـ 

وصل األمر بعد موت الحقيقة إىل موت اليقني، وحلّت محله الرؤية  

التاريخانيّة القائلة بالنسبية املطلقة والتغيري والتحّول املستمر. 

الفلسفة  اعتبار  ينبغي  ال  القول:  يجب  املسألة  هذه  بيان  ويف 

ألن  وذلك  الوسطى،  العصور  لفلسفة  وتكاماًل  امتداًدا  الحديثة 

فإن  الفلسفتني؛  هاتني  يف  املباين  بني  جوهرية  اختالفات  هناك 

املخلوق،  يعني  الوسطى  العصور  فلسفة  يف  والكائن  املوجود 

[1[. Pragmatism.
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الخالق،  مع  أخذها  يتّم  نسبة  الدوام  عىل  املوجود  يف  وهناك 

الدوام  عىل  طرحه  يتّم  إمنا  فاملوجود  الحديثة،  الفلسفة  يف  وأما 

)الذات(]2]؛  بـ  قائم  يشء  هي  والشيئيّة  )املوضوع(]1]،  حيث  من 

تّم  التي  األلفاظ  لهذه  معادل  عىل  العثور  يصعب  الحال  وبطبيعة 

استعاملها يف الفضاء الفلسفي الحديث وذلك ألن هذا املعادل ال 

إىل  نضطّر  ولذلك  املفردات،  لهذه  والكامل  الدقيق  املعنى  يُظهر 

توضيحهام من خالل العبارات والُجَمل بداًل من الكلامت املفردة. 

إن الفلسفة الحديثة ليس لها شأن باملاهية التي يكون عليها اليشء 

يف نفسه، وإمنا املطروح بالنسبة لها هو األشياء من حيث وقوعها 

املعروف  »كوجيتو«  الـ  أصل  إن  املعريف.  للفاعل  معرفيًّا  متعلًّقا 

لديكارت هو الذي أسس لهذا املبنى يف الفلسفة الحديثة، وميكن 

واالنقالب يف مسار  التغرّي  أساس هذا األصل حدث  القول: عىل 

فلسفة الغرب واإلنسان الغريب.

بأنها  تقول  الحديثة  املرحلة  عىل  السابقة  الفلسفة  كانت  لقد 

تعرف املوجود الحقيقي، وترى أن الله واملسيح والنصوص الدينيّة 

املسيح  السيد  وكالم  الله  كالم  إن  أخرى:  وبعبارة  ليقينها.  ضامنة 

يقال  وكان  القياسات،  يف  وسطًا  ا  حدًّ يقع  كان  املقّدس  والكتاب 

يف كل جواب عىل سؤال: »ألن الله هو الذي قال ذلك«. وأما بعد 

بالتدريج وعىل طول  الثالثة  الديكاريت، فقد انحس هؤالء  األصل 

البرشي  الفكر  وأصبح  األقيسة،  يف  الوسطية  الحدود  من  الزمان 

[1[. Object.

[2[. Subject.
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املحض هو املالك دون االتصال بالوحي والعصمة الخارجيّة. لو 

أن الفكر ـ يف األصل القائل: »أنا أفكر؛ إذن أنا موجود« ـ قد سبق 

الوجود،  الواقع من صفات  الفكر يف  أن  الرغم من  الوجود، فعىل 

أخذ يحتوي عىل هذا الثقل املفهومي، وهو أن اليشء إمنا سيكتب 

له الوجود والتحقق من اآلن فصاعًدا، إذا كان متعلًقا لتفكري اإلنسان 

ومعرفته.

يقول إتيان جيلسون: يقول رينيه ديكارت إن اليقني بوجودي إمنا 

يتحّقق إذا كنت أفكر وأكون عىل علم بذايت، وإن هذا اليقني يستمر 

توقّف  رمبا  تفكريي  توقّف  ما  متى  إذ  مفّكرًا؛  دمت  ما  ويتواصل 

وجودي يف ذات ذلك الوقت؛ بل ميكن القول: عندما ال أفكر وال 

أكون مدركًا لذايت، ال أكون موجوًدا]1].

وهنا تعمل الحقيقة عىل إخالء مكانها لصالح اليقني، وينسحب 

ومن  اليقيني،  للموجود  موضعه  ويرتك  والعيني  الحقيقي  الوجود 

املخلوق.  مبعنى  ال  اليقني  مبعنى  الوجود  يكون  فصاعًدا  اآلن 

متمحوًرا حول  يكن  ذاته، ومل  متمحوًرا حول  ديكارت  يقني  وكان 

الله، وذات هذا اليقني البرشي هو الذي حّل محّل الله ليكون مبنى 

لجميع الحقائق.

إدراك  يف  معقد  تغيري  حدث  لقد  كوبيت:  دون  يقول  وكام 

عىل  العامل  مشاهدة  من  فبداًل  به؛  املحيط  والعامل  لذاته  اإلنسان 

يشء  كل  إىل  النظر  مبعنى  ـ  واملثال  واألساطري  الشعر  أساس 

]1]. جيلسون، فرهنگ و تاريخ فلسفه غرب: دكارت )معجم وتاريخ الفلسفة الغربية: ديكارت(، 91.
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باعتبار يشء آخر، ورؤية كل يشء تقريبًا يف ضوء القصص وصور 

القوالب  طبق  عىل  العامل  إىل  ننظر  اليوم  أخذنا  ـ  البرشي  الخيال 

الغيبيّة  القوى  إىل  اللجوء  من  وبداًل  البنيويّة.  واملوازين  الرياضيّة 

والروحيّة، أخذنا نرى كل يشء بوصفه تابًعا للقوانني الذاتية، ويف 

هذا الشأن اتسعت دائرة العلم وتضّخمت بحيث أخذ األمر يبدو لنا 

عن  يبحثون  كانوا  حيث  األحالم؛  يف  يعيشون  كانوا  أجدادنا  وكأن 

إيضاح كل يشء يف األعىل والسامء، بينام أخذنا نحن نبحث عنه 

يف األسفل واألرض...

العلوم  إىل  األساطري  من  اآليت:  النحو  التغيري عىل  لقد حدث 

واآلالت]2].  لألدوات  الوالء  إىل  بالروح]1]  اإلميان  ومن  الدقيقة، 

لقد تحّول البحث السبب من األعىل إىل األسفل ليصبح بحثًا من 

األسفل إىل األعىل، وحيث تحّدثت الرؤية الكونية للناس، أخذوا 

ـ بحسب  تعد هناك  الدين. واآلن مل  ال يشعرون بحاجة كبرية إىل 

الحياة  إدارة مسح  الظاهر ـ حاجة ماّسة ليك تعمل األرواح عىل 

لنا  يقع  مام  مريرة  حادثة  كل  نعترب  نعد  ومل  الكواليس.  خلف  من 

بشكل رتيب تنبيًها وإنذاًرا إلهيًّا لنا عىل نحو غريزي. وأخذنا نعتقد 

أن الذين يظنون باستمرار أنهم يوحى إليهم، أشخاص خرافيون أو 

الدينيّة، وأخذت  البيانيّة لألفكار  الناحية  ... . وبذلك فقد امنحت 

األسطورة شيئًا فشيئًا تفقد سمعتها وبريقها وأصبحت مرادفة للخطأ، 

وفقد الدين محتواه التوصيفي املتمثل بالقدرة عىل البيان والرشح 

[1[. Animism.

[2[. Mechanism.
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والتوضيح، ومل يعد مبقدوره أن يُفّس لنا ماهية األشياء وكيف  يكون 

العامل، وكأن العلم أخذ اليوم يرشح العامل أفضل من الدين بكثري. 

وعىل هذه الشاكلة فإن الدين يتعاطى يف الغالب مع اإللهام أكرث من 

تعاطيه مع التوضيح، إن الدين يف داخله بيان للتقوى، ويف خارجه 

جهد أخالقي يهدف إىل تحقيق آماله وغاياته]1].

وتعطلت  كانط،  إميانوئيل  مع  ذروتها  املسألة  هذه  بلغت  وقد 

لصالح  موقعها  عن  األنطولوجيا  وتخلت  الوجود  معرفة  أبحاث 

املعرفة واألبستمولوجيا]2]، وتغرّي موضوع بحث فلسفته من الوجود 

الكوبرنيقية يف  الثورة  تكررت  وهنا  واليقني.  التفكري  إىل  والحقيقة 

إميانوئيل  مع  املرّة  هذه  حدثت  ولكنها  الثانية،  للمرّة  الفلك  علم 

مع  الذهن  مطابقة  كانت  فبينام  املعرفة؛  حقل  يف  وذلك  كانط 

الخارج حتى اآلن هي املعيار يف الصدق والحقيقة، حلّت محلها 

محورية  بدر  اكتمل  فقد  وبذلك  الذهن]3].  مع  الخارج  مطابقة 

اإلنسان يف املعرفة، وتم التأسيس يف الوقت نفسه لإلنسانويّة التي 

هي وليدة التفكري الحديث؛ وتربّع اإلنسان عىل عرش الله، وأصبح 

عقله بدياًل عن الوحي وأصبحت له السلطة والهيمنة، وحّل اإلنسان 

الذي كان خليفة الله ومتمحوًرا حول اإلله؛ ليصبح هو اإلنسان الحّر 

واملتمحور حول ذاته. ويف هذه الرؤية اكتسب الله مفهوًما ضمن 

اإلطار الفكري لإلنسان، وأضحى كل يشء ال يندرج ضمن حدود 

]1]. كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، 44 ـ 45.

[2[. Epistemology.

]3]. كابلستون، تاريخ فلسفه )تاريخ الفلسفة(، 6: 240 ـ 245.
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وعىل  للفهم،  قابل  غري  الفاهمة،  ومقوالت  واملكان  الزمان  وبنية 

هذا األساس فإن ما هو محسوس وقابل للتجربة الحسيّة يقع متعلًقا 

مساويًا  املعرفة]1]  معنى  يكون  سوف  فصاعًدا  اآلن  ومن  للمعرفة، 

للعلم التجريبي]2]، واقترصت مهمة إميانوئيل كانط عىل تفسري كلية 

وقطعية القضايا التجريبية. ولهذا السبب ال تجد األمور الغيبية وغري 

إلميانوئيل  املعريف  املعجم  يف  لها  مكانًا  الزمانيّة  وغري  املادية 

بوجوده من  آمن  الله،  إثبات  األدلة عىل  رّد جميع  بعد  وإنه  كانط، 

باب األصل املوضوع.

يقول كانط يف مقدمة كتاب )نقد الحقل املحض(: 

»وقد كان زمن كانت فيه ما بعد الطبيعة تدعى فيه ملِكة 

القصد مبثابة فعل؛ لكانت تستحق  العلوم، ولو حسبنا  كل 

الفريدة  األهمية  بفضل  الرشف  ورتبة  اللقب  هذا  فعاًل 

ملوضوعها، ولكن موضة العرص اآلن تريد منا أن ال نظهر 

أبعدت  وقد  العظيمة  السيّدة  هي  وها  االزدراء.  سوى  لها 

العصور  ويف   .. هيكوب]3]  السيدة  مثل  تنتحب  وأهملت 

األخرية يبدو من الواجب وضع حّد للبحث والجدل حول 

ما بعد الطبيعة«]4].

[1[. Knowledge.

[2[. Science.

]3]. امللكة التي أصبحت مرّشدة بعد عزلها.

]4[. Kant, Critique of Pure Reason, 7- 8.

وكانط، نقد العقل املحض، 25.
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وكتب دون كوبيت: 

»إن املسألة األخرى التي تأيت برفقة هذه األمور، عبارة 

عن تغرّي فلسفي مرتامي األطراف يُسّمى بحسب املصطلح 

»نهاية امليتافيزيقا«؛ وبالتدريج نرى أنه ليس هناك يشء آخر 

ميكن أن يكون له من وجود بالنسبة لنا غري العنارص التي هي 

نتاج اللغة وأنشطتنا. إن املفاهيم والحقائق والقيَم، كلها من 

صنع اإلنسان وال ميكن أن تكون شيئاً غري ذلك. إن جريان 

الذين  ونحن  يشء،  األمر  من  له  وليس  متواصل  التجربة 

نعمل عىل بلورته، ونصنع منه عاملاً للعيش والحياة«]1].

نجده يف  ما  بينها  ومن  ـ  العرفانية  املذاهب  بعض  رأينا يف  لو 

العرفان اإلسالميـ  اعرتافًا بهذه النظرية القائلة باعتبار اإلنسان معياًرا 

كاماًل  وتجليًّا  ظهوًرا  اإلنسان  يف  وجدت  ألنها  فذلك  العامل؛  يف 

ـ  باإلنسان  تّم االعرتاف  فقد  الغرب  وأّما يف  الله وصفاته.  ألسامء 

يف مقام الكائن األريض والدنيوي ـ بوصفه معياًرا لجميع األشياء 

والعامل. إن هذا األمر أدى إىل ظهور وانتشار ظاهرة التأليه؛ مبعنى: 

أبعاد  جميع  عىل  الظاهرة  هذه  هيمنت  وقد  بالله،  اإلنسان  تشبيه 

التفكري الغريب طوال القرون الخمسة املنرصمة؛ ومنذ ذلك الحني 

أصبح العقل البرشي ـ مبعزل عن النقل والوحي مبفهومه التقليدي 

ـ مقرونًا باملدركات الحسيّة وحده هو املعيار يف إثبات العلم.

لقد تسلّح اإلنسان املتجّدد بعلم كانت ماهيّته غري دينيّة وتقوم 

]1]. كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، 29.
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عىل أساس من الهيمنة عىل نظام الطبيعة، وبذلك أخذ يُبارش عملية 

غري مسبوقة للتدمري عىل الكرة األرضية؛ إذ مل يعد هناك أّي رادع أو 

قيد لتحديد حقوقه من قبل القوانني الروحيّة والدينيّة]1].

لقد ظهر بعد رينيه ديكارت وإميانوئيل كانط يف الواقع نوع من 

الرشخ واالنقطاع التام يف رؤية اإلنسان الغريب بني املاّدة والروح، 

وبني املادية أو أصالة املاّدة وبني املثالية أو أصالة الروح، وال يزال 

هذا الرشخ واسًعا ومل يندمل.

لقد ترك إميانوئيل كانط تأثريًا عميًقا عىل الفلسفة وعىل من تاله 

من الفالسفة الغربيني، وكام يقول إميل برييه: منذ نهاية القرن الثامن 

عرش للميالد وحتى اآلن، ميكن القول بكل ثقة: ليست هناك رؤية 

غري  أو  مبارش  بشكل  كانط  فلسفة  من  نشأت  وقد  إال  الفلسفة  يف 

الوجوديّة  والفلسفة  األنجلوساكسون  الوضعيون من  فليس  مبارش. 

الظاهراتيّة ألمثال كارل ياسربس، وجان بول سارتر، وإدموند هورسل 

الفلسفة  بهذه  تأثر  بل  بفلسفة كانط بشكل وآخر،  تأثر  وحدهم من 

حتى أتباع هيجل، وكارل ماركس أيًضا. يقول برتراند راسل: صحيح 

أن هيجل كان ينتقد كانط عىل الدوام، ولكن لو مل يكتب الظهور 

فإن من  لهيجل؛  الفلسفية  املنظومة  تبلورت  كانط، ملا  إلميانوئيل 

املعروف  الجدول  هو  الهيجيل،  للديالكتيك  الهاّمة  األركان  بني 

اليشء  بني  التمييز  خالل  من  كانط  إميانوئيل  إن  كانط.  ملقوالت 

يف نفسه وبني تجلياته وظهوراته، فتح أمام اإلنسان بابًا إىل الحركة 

]1]. نرص، دين و نظام طبيعت )الدين ونظام الطبيعة(، 296 ـ 299.



  التاريخانّية96

والصريورة يف الرؤية العلميّة، وقد عمد هيجل إىل إدراج ذات هذه 

التاريخي؛ بحيث يشتمل عىل جميع  التعّقل  الحيويّة والحركيّة يف 

املسار التكاميل للوجود. لقد كانت غاية هيجل من ظاهرية الروح 

التي غرست بذرة املاركية فيها، هي فتح هذا املسار التكاميل]1].

بعده،  الدينيّة  تأثريًا كبريًا عىل املعرفة  كام ترك إميانوئيل كانط 

بحيث ميكن االدعاء بأن النظريات التي ترى الدين من صنع أذهان 

البرش ـ والتي سوف نشري إىل بعضها ـ قد تأثرت بأفكار وآراء كانط، 

وال سياّم رؤيته القامئة عىل استحالة معرفة أنواع النومينون، وعدم 

إمكان إثبات ما وراء الطبيعة.

عامل  ـ  يونغ  غ.  كارل  كان  لقد  اإلميان(:  )بحر  كتاب  يف  جاء 

كانط،  إلميانوئيل  تبًعا  الفلسفة  يف  ـ  السويسي  واملفكر  النفس 

ويرى أننا ال نعرف األشياء يف نفسها. وقد بقي عىل الدوام ال أدريًا 

بشأن الصدق العيني أو ما وراء الطبيعة للقضايا الدينيّة، ولذلك كان 

واألساطري  واألحكام  واملؤّسسات  للدين  العيني  الجانب  يف  يرى 

واملناسك الدينيّة، تخرّصات نفسية تّم وضعها رهن الطلب بوصفها 

مصادر موثوقة، ليك نستفيد منها يف خدمة الروحانيّة املستحدثة. 

املتنّوعة  األقسام  إن  لنا:  تقول  الدين  يف  يونغ  كارل  إنسانية  إن 

ملذاهب العامل تحيك عن نوع من الطبيعة العميقة واملتجّذرة يف 

وجود البرش بشكل مشرتك، حيث نسهم فيها جميًعا.

إن الجانب العيني من الدين بعيد املنال أو حتى منقطع الصلة 

]1]. كورنر، فلسفه كانت )فلسفة كانط(، 61 ـ 80.
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املرجع  وكأن  الغالب  يف  يتحّدث  ألنه  يونغ؛  كارل  إىل  بالنسبة 

واملقابل الحقيقي لجميع العقائد الدينيّة »نفيس«. إّن اإلله العيني 

»الغيبي« هو مجرّد تخرّص عن اإلله الحقيقي، واإلله الحقيقي هو 

صورة الله يف دواخلنا وأنفسنا]1]. إن تأثري نظريّة املعرفة إلميانوئيل 

ا. كانط عىل كلامت كارل يونغ ملحوظ جدًّ

وحتى جون هيك ـ من الفالسفة املعارصين ـ قد تحّدث عن 

تأثره بإميانوئيل كانط، قائالً: 

يف  ا  تامًّ تدخاًل  لإلنسان  أن  هو  الشخيص  موقفي  »إن 

مستوى  كل  حدوث  وإن  املختلفة،  الصور  تكّون  مسار 

من  بتدّخل  ممكًنا  يصبح  وإدراكه  الله  وتصّور  الوعي  من 

اإلنسان. إن التبويب الكانطي رمبا كان أهم بيان لهذه النقطة 

بني  الكانطي  التفكيك  قبل  ولكن  رشحها.  بصدد  أنا  التي 

النومن والفينومينون، سبق لتوما األكويني أن أشار إىل هذا 

التفكيك أيًضا«]2].

ي الكنيسة
ان �ف انحرافان كب�ي

لقد قامت الكنيسة منذ بدايتها عىل تحريفني كبريين، وهام:

النبي  وتأليه  الله  ابن  املسيح  بأن  القول  األّول:  التحريف 

]1]. كوبيت،  درياي اميان )بحر اإلميان(، 104 ـ 105.

]2]. هيك، گفتگوي جان هيك و عبد الكريم رسوش )حوار جون هيك وعبد الكريم رسوش(، 1. 
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عيىس وروح القدس؛ حيث كان القول بالتثليث ميثل انحرافًا 

عقائديًّا كبريًا يف أهم أصول األديان اإللهية، ونعني به أصل التوحيد.

التحريف الثاين: فصل الرشيعة عن دين السيد املسيح.

للسيد  الدامئة  الغيبة  بعد  التحريفني  هذين  كال  حدث  وقد 

املسيح. عندما يتحّول الدين إىل مجرّد اعتقاد، وهو باإلضافة 

إىل ذلك اعتقاد ال ميكن أن ينسجم مع عقل اإلنسان، عندها من 

الواضح أن تتجه كّل هّمة الكنيسة إىل مجرّد إقناع الناس بهذا اإلله 

الذي ميكن له أن يكون واحًدا وثالثة يف وقت واحد. ومن ناحية 

 ،املسيح السيد  تعاليم  عن  الرشيعة  انفصال  بعد  فإنه  أخرى 

فقد تّم حذف وجود الله من مسح حياة الناس. إن الرشيعة تعني 

عىل  إلهية  صبغة  وإضفاء  اإلنسان،  حياة  يف  ووجوده  الله  حضور 

جميع أفعال اإلنسان الجوارحية والجوانحية، وحذف الرشيعة يعني 

وإحالل  والنوايا،  األعامل  مسح  عن  والدين  الله  حضور  حذف 

يتم تفسري  الدين، ال  البرشية محلها. وبفصل الرشيعة عن  األفكار 

األحكام  بوجه  وقوف  أنه  عىل  الكنيسة،  أحكام  بوجه  الوقوف 

وسوف  الضعف،  إىل  الكنيسة  قّوة  تأول  سوف  وبالتايل  اإللهية، 

ما  هناك  تجد  لن  والتي  الناقصة،  البرشية  للنظريات  الساحة  تخلو 

ينافسها أو يزاحمها عىل مكانتها. وبالتايل فإن هذا املجتمع الذي 

يشهد تحّواًل وتغيريًا مستمرًا يف القوانني والسنن، واستبدالها مبا يراه 

اإلنسان املعارص هو األفضل واألنسب مع مزاجه دون التفات إىل 

أنه يضمن  أو  أّي واحد منها يضمن سعادة اإلنسان بشكل أفضل، 



99 الفصل الرابع: الرؤّية التاريخانية والدين

سعادة اإلنسان أم ال، يغدو من السهولة مبكان اإلعالن عن موت 

اإلله. وأما يف تلك املجموعة من األديان الساموية التي حافظت 

عىل الرشيعة، فلم يتمكن أحد حتى اآلن من الترصيح واإلعالن عن 

موت الله يف املجتمع، ال يف اإلسالم، وال يف اليهوديّة ـ بحسب 

معرفتي ـ رغم التحريفات واالنحرافات الكثرية يف الديانة اليهوديّة.

لو كان الله ـ يف ضوء العقائد املعقولة ـ هو الحاكم عىل حياة 

الخرافات  )دون  الرشيعة  وفقه  اإللهي  القانون  طريق  من  اإلنسان 

والتفاصيل  الزوايا  أدق  عاتقه  ويأخذ عىل  املزاجيّة(،  واملختلقات 

بوجه كل  يقف  اإلله سوف  هذا  فإن  اإلنسان،  املتداخلة من حياة 

الخصوم  أمام  يرتاجع  وال  أعقابه،  عىل  ويرّده  بلغ،  مهام  هجوم 

واملنافسني بسهولة، وال يبدو من السهل العمل عىل علمنة املجتمع 

املؤمن بهذا اإلله. ورمبا هذا هو مكمن رّس القدرة الفّذة للفقهاء؛ 

وسائل  ميتلكون  اإللهيّة،  باألخالق  التخلّق  إىل  باإلضافة  أنهم  إذ 

املجتمع،  طبقات  مختلف  بني  والنفوذ  السلطة  تطبيق  وأدوات 

إىل  يؤّدي  الركنينن  هذين  من  واحد  كل  يف  والخلل  النقص  وأن 

ضعف األساس رأًسا، وإن الّس يف هذه الهجمة الرشسة عىل الفقه 

الحثيثة  واملساعي  والجهود  التهم،  أنواع  بشتّى  واتهامهم  والفقهاء 

اإلسالم،  الدين يف حقل  عن  الرشيعة  فصل  أجل  من  واملتواصلة 

يعود إىل هذه الناحية. لقد فقدت املسيحيّة مثل هذا الركن الهام منذ 

البداية. وسوف نعمل يف الفصل األخري من القسم الثاين عىل تقديم 

املزيد من األبحاث يف هذا الشأن، مقرونة بالوثائق واملستندات.
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املسيحي  الدين  أن  عىل  التأكيد  إىل  الكريم  القرآن  يذهب 

الحقيقي الذي نزل عىل النبي عيىس بن مريم كان مشتماًل عىل 

الرشيعة، بل وعّدد بعض أحكام هذه الرشيعة التي كانت موجودة 

حتى يف األديان السابقة، من قبيل: الصالة، والزكاة، واإلحسان إىل 

ومن  ذلك.  إىل  وما  والقصاص  الربا،  وحرما  والصوم،  الوالدين، 

قوله:   ،عيىس النبي  عن  حكاية  مريم  سورة  يف  ورد  ما   ذلك 

التذكري  ورد  وقد   .[1[َحيًّا ُدْمُت  َما  َكةِ  َوالزَّ َلةِ  بِالصَّ ْوَصاِن 
َ
َوأ

ُكتَِب  أيًضا:  السابقة  األمم  عىل  الصوم  بوجوب  البقرة  سورة  يف 

ِيَن ِمْن َقْبلُِكْم]2]. ويف سورة  َياُم َكَما ُكتَِب َعَ الَّ َعلَْيُكُم الّصِ
املائدة جاء التعريف باإلنجيل بوصفه مصدقًا للتوراة]3].

يؤمن  ديًنا  بوصفها  بدأت  املسيحية  إن  كوبيت  دون  يقول 

بالغفران واملعاد؛ وهذا يعني تلويًحا أنه كان يدرك البُعد الناسويت 

البُعد الناسويت ـ الذي  دون أن يكون له شأن به، وذلك ألنه يعترب 

الحكم  ـ شيطانًا يرتقب  العامل  بنظم وترتيب هذا  فيه  ما  يتعلّق كل 

اإللهي وغري ثابت. إن الفرد املسيحي عليه أن يتخىل عن هذه الدار 

الفانية، ويُعرض عن الدنيا وجميع مظاهرها، وأن يجعل أكرب هّمه يف 

الوصول إىل السعادة والفالح يف اآلخرة وما وراء الطبيعة. إن الدنيا 

قبيحة وعابرة، ولذلك يتعنّي عىل الشخص املتديّن أن يصّدها عن 

نفسه وأن يتنّكر لكل ما فيها]4].

]1]. مريم: 21.

]2]. البقرة: 183.

]3]. املائدة: 45.

]4]. كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، 40 ـ 41.
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تقّدم العلوم التجريبّية )الثورة العلمّية(

قبل الثورة الفكريّة لديكارت وكانط، ظهرت التطّورات املذهلة 

واملحرّية للعقول واملتسارعة للعلوم التجريبية بوصفها عنرًصا وعاماًل 

اإلنسان.  لحياة  املتنّوعة  الزوايا  من  الدينيّة  التعاليم  عزل  يف  آخر 

لقد أظهر العلم الجديد تفاهة الكثري من الخرافات املتمّخضة عن 

الكنيسة، واملؤسف له أن الناس قد عرّبوا عن ذلك برتاجع الدين. 

من ذلك عىل سبيل املثال أن دون كوبيت أشار إىل تأثري التطّورات 

إن  وقال:  الكنيسة،  تعاليم  االعتبار عن  الطب عىل سلب  علم  يف 

ثقافاتنا وقيَمنا التقليدية مهام كانت جميلة وراسخة، إال أن الحقيقة 

ذلك(  عىل  بارزاً  منوذجاً  )وأذكر  الغريب  العامل  يف  الطب  أن  هي 

عىل ما هو واضح أكرث تأثرياً ونجاعة؛ يتوّجه فريق طبّي إىل قبيلة، 

ـ  الطبيعي  من  جداً،  بسيطة  بتكلفة  العميان  مئات  مبعالجة  ويقوم 

والحال هذه ـ أن ينبهر أفراد القبيلة بهذا اإلنجاز، وتهتّز عظام آلهتهم 

الثبات  ذلك  التقليدية  وقيَمهم  ملعتقداتهم  يعود  وال  أجداثها،  يف 

والكامل والشمولية السابقة، إن الوجع واألمل الذي كان يُنظر إليه 

عىل الدوام من قبلهم بوصفه عقوبة تفرض عليهم من قبل اآللهات 

الدينيّة،  للمحرّمات  وانتهاكهم  الذنوب  من  عنهم  صدر  ما  بسبب 

معلول  أنه  يعلمون  وأخذوا  فشيئًا،  شيئًا  لهم  تتّضح  أسبابه  أخذت 

قابلة  وأنها  والفريوسات،  والجراثيم  املكروبات  قبيل:  من  ألمور 

للعالج رسيًعا وبأسعار منخفضة دون الحاجة إىل استدعاء الدين؛ 

وعليه فام الحّل من وجهة نظركم؟
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النظريات إمنا هي وليدة أذهان البرش  يقال لنا عىل الدوام: إن 

املحدودة، وهي لذلك تكون مؤقتة، وسوف يتّم إدراك نقاط ضعفها 

ومواطن الخلل فيها عاجاًل أو آجاًل، وسوف نعمل إما عىل التخيل 

عنها أو إعادة صياغتها من جديد]1].

إن التحّول الديني أمر ال ميكن اجتنابه؛ إذ سواء شئنا أم أبينا فإنه 

مع تغرّي البيئة الثقافية، سوف تتغرّي املفاهيم الدينية أيًضا، وكان من 

تنزّل  النوع من املتغرّيات الجربية وغري اإلرادية  بني تداعيات هذا 

الدين إىل مستوى الخرافة، وكلام زاد تطّور العلوم والفنون العلمية 

الراهنة وأصبحت أكرث ثراء وقّوة، كان العلم يأخذ عىل عاتقه توضيح 

األحداث ورشحها وبيان طرق العالج يف مختلف مجاالت الحياة 

بدالً من الدين عىل نحو أوسع وأكرث.

إن التفسريات امليتافيزيقية وما وراء الطبيعية أخذت تفقد بريقها 

هذه  أن  نجد  املايض  إىل  نظرة  خالل  ومن  فشيئًا،  شيئًا  وتأثريها 

الكلامت مل يعد لها منذ عرص تشارلز دارون فصاعًدا دور يف أّي 

واحد من الحقول العلمية الرئيسة تقريبًا؛ وتحّول التصّور والسلوك 

أقلية، ونوع من  الديني عىل نحو اإلجبار إىل شكل ذوقي، ورؤية 

عىل  وتقترص  أساًسا،  لألهمية  والفاقدة  الطوعية،  والهواية  التسلية 

التاريخ  يف  التجّذر  إىل  النفسية  بالحاجة  يشعرون  الذين  أولئك 

القومي أو الرتاث الثقايف]2].

]1]. كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، م.س، ص13.

]2]. املصدر نفسه، 15 ـ 16.
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ـ  هيك  جون  يقول  كام  ـ  الزمان  طول  عىل  العلوم  أثبتت  لقد 

استقاللية النظام الطبيعي عىل نحو متزايد، ابتداًء من املجرّات ذات 

املتناهية  األحداث  إىل  للعقول  واملحيّة  املذهلة  والعظمة  السعة 

املجهرية، ميكن  واملوجودات  األدىن  العامل  وكائنات  الصغر  يف 

الله.  إىل  الرجوع  إىل  بالحاجة  نشعر  أن  دون  الطبيعة  يف  البحث 

إن أحداث العامل ـ التي يشتغل العلامء عىل التحقيق فيها ـ تجري 

بحيث وكأنه ال يوجد إله يف البني]1].

البصري ال  العامل  الحال فإن جون هيك يعلم جيًّدا أن  وبطبيعة 

يرى أّي مالزمة بني هذه األمور املذكورة أعاله وبني إنكار الله ونفي 

أحقية األديان، وذلك ألن الذي تكشف العلوم التجريبية النقاب عن 

الدين، بل  تعاليم  ينتمي إىل  بطالنه وخطئه، مل يكن أّي يشء منه 

هو مجرّد خرافات وأوهام آمن بها الناس سواء من املتدينني وغري 

املتدينني، وتّم إلصاقها بالدين وأصبحت جزًءا منه مع مرور الوقت، 

الظواهر  لجميع  املادية  األسباب  اكتشاف  فإن  أخرى  ناحية  ومن 

الظواهر؛  التام يف جميع  التوحيد والتدخل  يتناىف مع  التجريبية ال 

ففي الرؤية التوحيدية تكون جميع كائنات العامل باإلضافة إىل جميع 

حركاتها وسكناتها واقعة تحت إرادة الله واختياره، والجميع جنود 

ُجُنوُد  َولِلَِّه  تعاىل:  الله  قال  ألوامره،  ومستمع  إلرادته  وممتثل  له 

اَمَواِت َواأْلَْرِض]]]. إن الرؤية املادية تظن أن تدخل الله يجب  السَّ

أن يكون عىل نحو شخيص؛ مبعنى أن يأيت الله بشخصه ومبعزل 

]1]. هيك، فلسفه دين )فلسفة الدين(، 89.

]2]. الفتح: 4 و7.
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عن سائر العلل ويدخل إىل دائرة الطبيعة وميارس تأثريه املستقل 

يعترب  الخالص،  املوّحد  اإلنسان  أن  األخرى، يف حني  العلل  مثل 

الله واجب الوجود،  التدخل رشكًا وتقلياًل وخفًضا ملقام  مثل هذا 

وتنزيله إىل موجود يف عرض سائر العلل واألسباب، إنه يرى الله يف 

كل مكان ومهيمناً عىل جميع األشياء، ويف ذلك يقول الله تعاىل: 

.[2[[1[ٍء َشِهيٌد ِ َشْ
نَُّه َعَ ُكّ

َ
َولَْم يَْكِف بَِرّبَِك أ

َ
أ

]1]. فّصلت: 53.

]2]. مثَل اإلنسان الحديث: خذ عىل سبيل املثال لوحة كبرية حفرت فيها أشكال أنواع الكائنات 

من جميع األصناف األعم من الناس والحيوانات والنباتات والجامدات، بحيث أن كل واحد من 

الثقوب التي تّم إيجادها وحفرها يف هذه اللوحة تتخذ شكل واحد من كائنات العامل. وافرتض 

مرّة أخرى أن هذه اللوحة الكبرية قد تّم نصبها لتواجه أشعة الشمس مبارشة بحيث تخرتق بنورها 

عىل  سينطبع  الذي  أن  بداهة  الواضح  من  وعليه  خاللها؛  من  األرض  عىل  وتسطع  الحفر  هذه 

اللوحة،  املحفورة عىل  الثقوب  متخذة شكل  بعضها  منفصلة عن  أنوار  عبارة عن  األرض  وجه 

من  عبوره  بسبب  واملتعّدد  املتكرث  النور  هو  والحقيقي  الواقعي  بالوجود  يحظى  الذي  أن  إال 

خالل الحفر املتكرثة واملتعّددة. واآلن خذ مثالً طائفتني من الناس، طائفة منهم تدير ظهرها إىل 

الشمس دامئًا وتواجه الصور املطبوعة عىل وجه األرض، إن هذه الطائفة ال ترى شيئًا آخر سوى 

نْيَا َوُهْم َعِن اآْلَِخرَِة  الصور املستقلة وغري املنتمية إىل أّي مكان: يَْعلَُموَن ظَاِهرًا ِمَن الَْحيَاِة الدُّ

ُهْم َغاِفلُوَن، الروم: 7. والطائفة األخرى تقف يف موضع أعىل بحيث ميكنها مشاهدة الشمس 

واللوحة والصور املطبوعة عىل صفحة األرض، إن الذي يحظى بالوجود املستقل يف الحقيقة ـ 

من وجهة نظر هذه الطائفة ـ وتنتهي إليه جميع الوجودات األخرى، ويكون مصدًرا للجميع هي 

الشمس؛ إن الكائنات األخرى لها وجود حقيقة، وهي يف الوقت نفسه متثل تجليات لذلك النور 

املطلق، ويكون وجودها ملًكا حقيقيًّا للغري ولذلك الغري؛ إنها فقر محض وعني التعلق بالغري، 

وتأخذ فيض وجودها عىل الدوام من إفاضة الغري املستمرة. وبعبارة أدق: إن املوجود يف البني هو 

نور واحد، وسبب التكرّث الذي نراه هو الحدود التي احتلت أطراف كل واحد من األنوار التي تبدو 

يف ظاهرها متكرثة، وهي ليست شيئاً سوى الظالل وعدم النور؛ إن املاهيات املتفاوتة لألشياء 

املختلفة هي التي جعلت نور الوجود متعدداً، واملاهية ليست شيئاً يف قبال الوجود.

الطائفة األوىل،  ينتمون إىل  الذين  أولئك األشخاص  ذات موقع  الحديث هو  اإلنسان  إن موقع 

حيث أداروا ظهورهم إىل الله والخالق، ويرون أنفسهم مستقلني وأنهم يستطيعون فعل كل يشء 

يف العامل، بل ويعتربون أنفسهم هم الخالقني لله، ويعيشون غفلة مطلقة عن عامل الغيب وكل ما 

وراء هذا العامل. إن كل ما يراه هؤالء هو هذا العامل املادي والكائنات املتنّوعة املوجودة عىل 
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ومن هنا فقد قال جون هيك: عىل الرغم من أن العلوم مل تبطل 

أّي واحد من مدعيات الدين، إال أنها قد ألقت بشعاعها الساطع عىل 

أن  حتى  أبًدا(،  الدين  موضوعات  تبحث يف  أن  )دون  بقّوة  العامل 

الظن الغالب والسائد حاليًا يقول بأن الدين مل تعد له أّي موضوعية، 

ويبدو أنه قد قّدر له بأن يُبعد ويُنفى من حقول املعارف البرشية أكرث 

وأكرث]1].

وبالتايل فإن الرؤية العلمية واالنتقادية سوف تنتهي إىل أصالة 

لكل  الوحيد  املقنع  التفسري  بأن  القائل  املفهوم  إىل  أي  الطبيعة؛ 

ظاهرة يف الطبيعة يكمن يف ربطه بشكل منظم بظواهر أخرى، وإظهار 

هذه الحقيقة القائلة بأن تلك الظاهرة مصداق ومنوذج ملثال يتكرر. 

تبحث لألحداث  التي كانت  التفكري  فإن جميع أمناط  ومهام كان 

واملؤسسات االجتامعية عن علل غيبية وميتافيزيقية أخذت تجنح 

نحو الضعف بالتدريج. أخذ الناس يدركون العلل الطبيعية للزالزل 

وكانت  املحاصيل،  وتراجع  واألمراض  واألوبئة  املذنب  والنجم 

هذه العلل أكرث تأثريًا وقّوة من التفسريات السابقة؛ وكان هذا املنوال 

األرض )عامل الدنيا املادي(، وكل هّمهم يتلّخص يف الخوض والبحث عن يشء يعتربونه هو 

الكائن الحقيقي الوحيد. فهم ال يدركون سوى ظاهر األمر، ويغفلون عن باطنه الذي هو من جهة 

فإنهم  ولذلك  به،  واالرتباط  للمطلق  مظهر  أخرى  زاوية  ومن  للغري،  املحضة  التبعية  عن  عبارة 

إلهاً،  يتوّهمون  سوف  العامل،  هذا  عىل  السيطرة  بسط  يف  التدريجية  الزيادة  خالل  من  بزعمهم 

الله  يقول  هنا  ومن  الشخصية.  والحياة  الفردي  الذهن  ويعزلونه يف  الوراء  إىل  يرجعونه  وسوف 

نْيَا  سبحانه وتعاىل يف محكم كتابه الكريم: فَأَْعرِْض َعْن َمْن تََوىلَّ َعْن ِذكْرِنَا َولَْم يُرِْد إاِلَّ الَْحيَاَة الدُّ

* َذلَِك َمبْلَُغُهْم ِمَن الِْعلِْم إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم مِبَْن َضلَّ َعْن َسِبيلِِه َوُهَو أَْعلَُم مِبَِن اْهتََدى، النجم: 

29 ـ 30.

]1]. هيك، فلسفه دين )فلسفة الدين(، ص 89.
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كلام ارتفع منسوبه زاد من رصيد املسيحيّني يف عدم اعتبار األحداث  

اليوميّة أموًرا قهريّة من صنع الواحد القهار، وأخذت أفكارهم نحو 

التغيري، فلم يعودوا يتصّورونه كائًنا مخيًفا ومستقالًّ  الله تجنح إىل 

الحياة، وخفض  الله يف شؤون  تدخل  قّل  فشيئًا  وشخصيًّا، وشيئًا 

من غموضه وتعقيده، وأخذ الناس العاديني ينظرون إىل هذا الواقع 

بوصفه سقوطًا تدريجيًّا للدين وفقدان اإلميان]1].

بشأن  ـ  الفرنيس  الكاتب واملفكر  ـ  »رينيه غينون«  لقد تحّدث 

مبلغ اإلنسان الحديث واملتجّدد من العلم، قائاًل: 

علم  هو  الذي  ـ  الدنيوي  العلم  إىل  يُنظر  أن  »ميكن 

املُْحَدثنيـ  كـ )معرفة جاهلة(: معرفة من مستوى سفيل تقف 

بكليتها عىل مستوى الحقيقة الدنيا ]مرتبة الحقيقة املحسوسة 

إنها جاهلة  يتجاوزها،  ما  إنها معرفة تجهل كل  املادية[،  أو 

بكل غاية أسمى منها كام بكل مبدأ ميكنه أن يؤّمن لها مكانة 

املعرفة  مراتب  مختلف  بني  من  ـ  متواضعة  ولو  ـ  رشعية 

الكاملة. إن العلم الدنيوي بانغالقه نهائياً يف املجال النسبي 

واملحدود، حيث أراد إظهار نفسه مستقاًل حارًما نفسه بذلك 

من أّي تواصل مع الحقيقة املتعالية ومع املعرفة العليا، إن 

العلم الدنيوي بواقعه هذا مل يعد سوى علم عبثي ووهمي ال 

يأيت يف الحقيقة من يشء وال يؤّدي إىل يشء«]2].

]1]. كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، 22- 23.

العامل  وأزمة   .83 الحديث(،  العامل  )أزمة  متجدد  دنياي  بحران  غينون(،  )رينيه  يحيى   .[2[

الحديث، 74.
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بوضوح،  األمر  هذا  إىل  تشري  باسمور«  »جون  لـ  كلمة  وهناك 

حيث يقول: 

عرص  قبل  من  لإلنسان  املمنوحة  الثقة  خالل  »من 

النهضة، والتي جعلته يقتنع أن كامله يكمن يف ارتباطه بأبناء 

الخري األكرث  الله واألخالق، والحصول عىل  جلدته وليس 

يف الدنيا، وليس يف االرتباط مبا وراء الطبيعة بالرضورة، وإن 

عىل اإلنسان أن يستبدل »حبّه لذاته« بجميع أنواع التعلقات 

األخرى، قد رفع خطوة كبرية نحو العامل الجديد«]1].

وعىل حّد تعبري أحد املؤلفني: 

»إن اإلنسان الذي كان ينظر عىل الدوام ـ طبًقا لخصلته 

الذاتيّة والباطنيّة ـ إىل عامل املعنى والروحانية، وكان عىل 

ـ  والوحي  الدين  من طريق  العوامل  هذه  مع  مبارش  تواصل 

كام هو الحال بالنسبة إىل أكرث الناس ـ ومن طريق العرفان 

والشهود ـ كام هو الحال بالنسبة إىل الخواص ـ أخذ يركز 

العامل  هو  الذي  العامل،  لهذا  العابر  الظّل  عىل  اهتاممه 

املسال املادي، أو الدنيا يف املصطلح الديني، وحيث أدار 

يكتفي  أو  وجودها،  ينكر  أن  الطبيعي  فمن  للشمس،  ظهره 

بقواه الذهنية الضعيفة يف البحث عن األدلة والرباهني عىل 

الشمس، غافاًل عن أن عقله وفكره ما هو إال من شعاع تلك 

املسيحية  التجربة  )العلامنية يف  اسالمي  و  مسيحي  تجربه  در  زند، عريف شدن  ]1]. شجاعي 

واإلسالمية(، 83، نقاًل عن كتاب:

Passmore, The Perfectibility of Man, 169 - 170.
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الشمس التي يبحث عنها.

اإلله  موضع  يف  اإلنسان  وضع  قد  النهضة  عرص  إن 

املعبود، وهو اإلنسان الذي ال يعدو أن يكون كائًنا أرضيًّا، 

ويرى األرض موضًعا وموطًنا طبيعيًّا له. لقد تحّدثت جميع 

األديان عن أن حياة اإلنسان يف هذه الدنيا حياة عابرة، وأن 

روح اإلنسان تنتمي إىل عامل آخر، ثم حدث للمرّة األوىل 

يف التاريخ األخري أن نيس اإلنسان األورويب موطنه الحقيقي 

اعترب  العامل،  هذا  غريبًا يف  نفسه  يعترب  أن  من  وبداًل  ذاك، 

البُعد  إىل  ينظر  وأخذ  بالكامل،  ودنيويًّا  أرضيًّا  كائًنا  نفسه 

شاعري  ظن  مجرّد  بوصفها  امللكوتية  والحقيقة  املتعايل 

ووهمي، وانطلق يفتح األرض ويستعمر الحضارات متسلًحا 

بهذه الروحيّة]1]«.

االنحرافات العملّية للكنيسة

إن الكنيسة كانت تسعى من وراء السلطة الروحية، إىل الحصول 

عىل السلطة السياسيّة والسلطة االقتصاديّة، واألنىك من ذلك أنها 

كانت تسعى إىل السلطة العلمية أيًضا. ويف البُعد املعنوي عمدت 

الكنيسة إىل إدخال الكثري من األمور يف الدين، رغم أنها مل تكن 

لها صلة بالدين أبًدا، وقد كان مفهوم الرهبانية، وترك الدنيا، وتحريم 

الزواج عىل الرهبان وأعضاء الكنيسة، من جملة هذه البدع. بحيث 

أن القرآن الكريم قد اتخذ موقًفا رصيًحا يف هذا الشأن؛ إذ قال الله 

]1]. نرص، معارف اسالمي در جهان معارص )املعارف اإلسالمية يف العامل املعارص(، 243ـ  245.
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تعاىل: َورَْهَبانِيًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعلَْيِهْم إِلَّ ابْتَِغاءَ رِْضَواِن 

.[1[َفَما رََعوَْها َحقَّ رَِعيَتَِها ِ اللَّ

يقول املؤّرخ اإلنجليزي هربرت جورج ويلز: 

منظمة  تطّور  للميالد  عرش  الثالث  القرن  شهد  »لقد 

جديدة يف الكنيسة هي »محكمة التفتيش« البابوية ... وبهذه 

اإلنساين  الضمري  ملهاجمة  نفسها  الكنيسة  نصبت  األداة 

بالنار والعذاب .. و قبل القرن الثالث عرش للميالد مل تنزل 

فإن  اآلن  فأما  والكفار.  باملالحدة  نادًرا  إال  اإلعدام  عقوبة 

كبار رجال الكنيسة كانوا يقفون يف مئة ساحة من ساحات 

األسواق يف أوروبا لرياقبوا حرق أجسام أعدائها ... تحرتق 

بالنار وتخمد أنفاسهم بحالة محزنة، وتحرتق وتخمد معهم 

يف نفس الحني الرسالة العظمى لرجال الكنيسة إىل البرشية، 

فتصبح رماًدا تذروه الرياح«]2].

كام يلوح من األساطري القدمية أن كل نوع من امليل الجريء 

يف املايض نحو التقّدم والتطّور العلمي واملهارة الفنية يف الطبيعة، 

كان يتّم سحقه ورضبه بعنف وقسوة ويتّم قمعه بوصفه دلياًل وأمارة 

عىل التكرّب وحّب الجاه املنفلت ونوًعا من التطاول عىل حدود الله 

سبحانه وتعاىل.

]1]. الحديد: 27.

]2]. قطب، سكوالرها چه مي گويند، 28 ـ 29. و قطب، العلامنيون واإلسالم، 16.
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إن  أيًضا.  األساطري  بعض  لها  أضيفت  الجديدة  املرحلة  ويف 

اإلنسان  وقدرة  اإلنسان  لحرية  أن  هو  القصص  هذه  جميع  جوهر 

اآللهات حدوًدا  فقد وضعت  ومعلوم،  محّدد  اإلنسان حّد  ومعرفة 

واضحة، واإلنسان ال يستطيع أن يتجاوز هذه الحدود دون أن تناله 

العقوبة، إن التمرّد والطغيان عىل هذه الحدود يعّد تجاوزًا للخطوط 

الكوارث  لباب  وفتًحا  املستقيم،  الرصاط  عن  وانحرافًا  الحمر 

واملصائب]1].

لقد كانت الطبيعيّات وعلم الهيئة والنجوم يف فرتة ما قد دخلت 

ضمن التعاليم املسيحية، وكانت جزًءا من عقائدهم. ويف منتصف 

القرن الثالث عرش للميالد كان تدريس وتعلم كتب أرسطو إجباريًّا 

وتعاقب  تدين  املسيحية  األروقة  وكانت  املسيحية،  املدارس  يف 

عبارة  التعاليم  هذه  كانت  وقد  أرسطو.  تعاليم  عن  يُعرضون  الذين 

عن موسوعة ودائرة للمعارف تشمل املنطق واإللهيات والرياضيات 

والطبيعيات]2].

إن الكنيسة الكاثوليكية واملتكلمني املسيحيني يف ضوء أفهامهم 

السطحية والحرفية للكتاب املقدس والقول بإطالق وتقديس بعض 

والهيئة  الفلك  وعلم  األرسطية  والطبيعيات  اليونان  فلسفة  نظريات 

اختصاصها،  من  يكن  مل  حقل  يف  نفسها  أقحمت  قد  البطليمية، 

الحقول  يف  حتى  االعتبار  عن  آرائها  سقوط  إىل  أّدى  الذي  األمر 

]1]. كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، ص152- 153.

يف  الفكري  للتنوير  املأساوية  )الحكاية  ايران  در  فكري  روشن  انگيز  غم  ماجراي  يرثيب،   .[2[

إيران(، 194 ـ 195.
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التخصصية لألخالق واإللهيات. مل تكن هناك أّي رضورة لتدّخل 

الكنيسة يف أبحاث حول تحديد عمر األرض وكيفية ظهورها وتوقع 

وأرسطو  بطليموس  فرضيات  عن  املستميت  والدفاع  الزمن،  نهاية 

بشأن شكل وحركة الكرات واألجرام الساموية، ووضع األرض يف 

تدور  الشمس  مثل  الثابتة  والكواكب  النجوم  وجعل  الكون،  مركز 

حولها، واعتبار الخروج عىل هذه الثوابت بزعمهم أو التشكيك فيها 

كفراً وبدعة، تجعل من صاحبها عرضة للمالحقة القانونية وعرضة 

عن  دفاعهم  بسبب  العلامء  له  تعرّض  الذي  األمر  العذاب،  ألنواع 

فرضيات أكرث بساطة ومنطقية، هذا يف حني مل يكن لهذا املوقف 

أبًدا، وال ميكن  الكنيسة أي رضورة الهوتية أو وجوب إمياين  من 

فهم هذا املوقف املتشدد الذي اتخذته الكنيسة يف أّي واحد من 

التعاليم األخالقية للسيد املسيح]1].

يهجمون  العقل  أصالة  أنصار  كان  حيث  املرحلة  تلك  ويف 

عىل اليمني الديني، كانت العلوم الطبيعية تشّق طريقها نحو التطّور 

والتقدم، وظهرت الكثري من املؤلفات حول تعارض العلم والدين. 

بالسالح  مدجًجا  بطاًل  بوصفه  العلم  تصوير  يتّم  كان  الغالب  ويف 

وهو يبحث عن الحقيقة عىل الدوام، بينام يتّم تصوير الدين وكأنه 

تنني مخيف يسعى إىل ابتالع الحقيقة.

والتطّور  التقّدم  يعارضون  الذين  العلامء  من  الكثري  هناك  كان 

املسيحية  التجربة  )العلامنية يف  اسالمي  و  مسيحي  تجربه  در  زند، عريف شدن  ]1]. شجاعي 

واإلسالمية(، ص338.
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يف  تحّول  قد  ومنظمة  قوية  سلطة  بوصفه  الدين  وكان  العلمي؛ 

الدين  العلم، ونتيجة لذلك فقد  الغالب إىل مركز لالعرتافات ضّد 

يبدو  األمر  وكان  واعتباره،  مصداقيته  ـ  الديني  اليمني  سيّام  وال  ـ 

عىل  دامئًا  املقابل  يف  الدين  وكان  أبًدا،  صواب  عىل  العلم  وكأن 

خطأ، وعليه فقد شاع هذا االعتقاد بالتدريج، وهو أن العلم يستطيع 

ـ وال  التحرّك  الجهل وعدم  البرش، ووحده  أن يحّل جميع مشاكل 

سيّام الجهل وعدم التحرّك يف الكنيسة ـ يحول دون التطّور والتقّدم 

السيع للعلم؛ مبعنى املنقذ واملنجي الجديد.

الكون  يف  األرض  مركزية  عن  بالتدريج  البساط  سحب  تّم 

كوبرنيق  بواسطة  التوايل  عىل  املخلوقات  أرشف  اإلنسان  واعتبار 

وتشارلز دارون. وتغرّيت الصورة بفعل هبوط اإلنسان إىل كائن كان 

يرقى باستمرار من الحيوان إىل اإلنسان]1].

إن الذي نسعى إىل بيانه من خالل هذه األبحاث هو أن األديان 

الساموية  تعاليمها  بسبب  أبًدا  االتهام  أصابع  إليها  تتجه  اإللهية مل 

واإللهية، بل إن املسائل األخرى وغري الدينية التي دخلت بالتدريج 

عليها من  التعرّف  ويتّم  الدين،  من  لتصبح جزًءا  وألسباب مختلفة 

التعاليم األصلية والتي ال ميكن  قبل األجيال الالحقة بوصفها من 

واملناسبة  الخصبة  األرضية  أعّدت  التي  هي  الدين،  عن  فصلها 

لإلرضار بالدين.

]1]. وليم هوردرن، راهنامي إلهيات بروتستان )املرشد إىل الالهوت الربوتستانتي(، ترجمه إىل 

طهران،   ،1 ط  علمى،  انتشارات  رشكت   ،31 ـ  ص30  ميكائيليان،  وس  طاطه  الفارسية:  اللغة 

1368هـ ش.
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ويف هذا الشأن، قال الكاتب املرصي املعارص محمد قطب: 

بئيسة إىل أقىص  الدين تجربة  »كانت تجربة أوروبا مع 

واستبداًدا  وجهاًل  ظالًما  إليها  بالنسبة  الدين  كان   .. حّد 

وغلظة وانرصافًا عن عامرة األرض ... ووقر يف حّس أوروبا 

ولذلك   .. الدين  هو  هذا  أن  الخاّصة  تجربتها  خالل  من 

نفرت منه، ثم هاجمته وأبعدته عن واقع الحياة، وحبسته يف 

للناس ضامئر بعد  ـ إن بقي  الناس  نطاق ضيّق يف ضامئر 

أن أبعدوا عن الدين! ـ وأوروبا يف هذا معذورة من ناحية، 

ولكنها ـ من ناحية أخرى ـ غري معذورة .. معذورة يف النفور 

نفوذه ونزع سلطانه  تقليص  الدين« والسعي إىل  من »ذلك 

عليه  والخروج  نبذه  بل   ... نطاق ممكن  أضيق  وحبسه يف 

من  موقفها  هذا  يكون  أن  معذورة يف  غري  ولكنها   .. جهرة 

تعرف  مل   .. الصحيح!  وغري  منه  الصحيح  بعاّمة،  »الدين« 

 ،أوربا دين الله الحقيقي الذي أنزل عىل عيىس بن مريم

إمنا عرفت صورة محرّفة منه«]1].

ي منشأ الدين
نماذج من القول بـ التاريخانّية �ف

هناك الكثري من املوارد الشاهدة عىل هذا املوضوع، وفيام ييل 

الجواب  ذكر  مع  الشأن  هذا  املوارد يف  بعض  بذكر  نكتفي  سوف 

اإلجاميل عنها يف العامل الغريب:

]1]. قطب، سكوالرها چه مي گويند؟، 13 ـ 14. وقطب، العلامنيون واإلسالم، ص7.
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النظرّية االجتماعّية للدين

إن هذه النظرية املطروحة من قبل إميل دوركهايم، إمنا تختّص 

بالرؤية التاريخانيّة إىل أصل ومنشأ الدين. إن هذا النوع من التحليل 

تّم بيانه وتكميله يف بدايات القرن العرشين للميالد من قبل علامء 

االجتامع الفرنسيني خصوًصا، وال سياّم منهم إميل دوركهايم. طبًقا 

لهذه النظرية تكون اآللهات التي تعبد من قبل الناس، كائنات خيالية 

اخرتعها الناس بشكل ال شعوري ليك يسيطروا بذلك عىل أفكارهم 

وأفعالهم. إن هذا املجتمع اإلنساين الذي يكتسب الصفات اإللهية 

فيام يتعلق بالصلة مع أعضائه، ويوجد تصّور الله يف أذهان أعضائه، 

ويتحّول تبًعا لذلك إىل مثال للمجتمع. وعىل أساس هذا التفسري 

أجل  من  الله  خلق  إىل  عمد  الذي  هو  العاقل  الحيوان  هذا  يكون 

الحفاظ عىل وجوده االجتامعي]1].

بني  الطوطمية  الظاهرة  تحليل  بعد  دوركهايم  إميل  ذهب  لقد 

سكان أسرتاليا األصليني إىل االستنتاج قائاًل: 

»إن إله القبيلة هو ذلك األصل الطوطمي، وليس األصل 

الطوطمي سوى املجتمع والقبيلة نفسها، حيث تشّخصت 

وتحّولت يف مخيّلة أفراد القبيلة إىل شكل مريئ لحيوان أو 

نبات طوطمي]2]«.

ال  الرأي  هذا  إن  النظرية:  هذه  عىل  رّده  يف  هيك  جون  يقول 

]1]. هيك، فلسفه دين )فلسفة الدين(، 75 ـ 78.

]2]. هملتون، جامعه شنايس دين )علم االجتامع الديني(، ص174.
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يستطيع تحليل املساحة العامة لحقل وجدان الدين الواعي، حيث 

بنوع اإلنسان، يضاف إىل ذلك  يتجاوز حدود كل مجتمع ويرتبط 

وراء  أموًرا  يقدمون  وكانوا  مبدعني  كانوا  عموًما  األنبياء  أن  ]ثانيًا[ 

الفهم العام للمجتمع؛ فكيف ميكن ملا يقع وراء التجربة العامة أن 

يكون منبثًقا عن تلك املجموعة. وثالثًا فإن الكثري من األنبياء إمنا 

وقفوا يف وجه الوضع القائم والفهم العام يف املجتمع. ورابًعا إن 

أصل هذا الكالم إمنا هو فرضية مل يتّم تقديم دليل عىل إثباتها]1].

إمييل  نظرية  عىل  كثرية  إشكاالت  بدوره  هملتون  أورد  كام 

دوركهايم، وقال يف ذلك:

»لقد أقام إمييل دوركهايم كل أبحاثه عىل دين مجموعة 

ذلك  إىل  باإلضافة  وهي  أسرتاليا،  يف  األصلية  القبائل  من 

مجموعة ال تحظى باألهمية حتى بني السكان األصليني يف 

أسرتاليا نفسها، وال يوجد أي دليل يثبت ظهور الطوطمية عىل 

النحو الذي يّدعيه دوركهايم؛ وعليه هل ميكن االطمئنان ـ 

والحال هذه ـ أن جوهر جميع األديان متحد مع الدين الذي 

األخرى  األديان  درس  أنه  فلو  لدراسته؛  دوركهايم  أخضعه 

أيًضا ]وإال  يُعمم حكمه عليها  أن  فإنه من املستبعد  أيًضا، 

كان تعميمه من دون دليل[؛ إذ ال يوجد أّي مستند يثبت أن 

الطوطمية مصدر لجميع األديان.

إن الوصف املشرتك للمفاهيم الدينيّة واملاهية االجتامعيّة 

]1]. هيك، فلسفه دين )فلسفة الدين(، ص78. 
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أمر مقبول، ولكن هل ميكن من خالل مشاهدة هذا  للدين 

آخر  ليس شيئًا  الدين  أن  مفادها  نتيجة  إىل  أن نصل  التشابه 

سوى انعكاس ملثال ومنوذج املجتمع الذي عمد أعضاؤه 

إىل إيجاد االرتباط مع مجتمعهم من طريق الدين ... ؟«]1]

الدين واإليمان دعامة نفسّية

ومن هذا القبيل نظرية سيغموند فرويد أيًضا؛ إذ يعترب الدين نوًعا 

من الدفاع الذهني يف مواجهة األبعاد والظواهر الطبيعية املرعبة، من 

قبيل: الزالزل والسيل والطوفان واألمراض واملوت؛ يذهب فرويد 

مبهر  بشكل  القوى  بهذه  وجهنا  يف  تثور  الطبيعة  بأن  االعتقاد  إىل 

وقاس وعىل نحو ال يُقاَوم، بيد أن خيال اإلنسان يحّول هذه القوى 

إىل قوى متشّخصة وخفيّة ال ميكن االقرتاب منها؛ ألنها ستبقى أبًدا 

بعيدة عن متناول البرش]2].

إن هذه النظريّة بدورها ـ كام يقول جون هيك ـ تفتقر إىل الدليل 

املعترب مثل سابقتها، وتبقى قابعة يف مرحلة االدعاء]3]. إن سيغموند 

النتائج  تعميم  إىل  الجزئية  قراءاته  بدوره من خالل  قد عمد  فرويد 

التي توّصل إليها عىل نحو االعتباط، واعتربها علاًل عاّمة العتناق 

الدين؛ فهل إله األديان التوحيدية هو مجرّد إله جبّار وقّهار ال يقوم 

عىل  أنه  أو  والذاتية،  الطبيعية  رغباتهم  تلبية  دون  الناس  كبح  بغري 

]1]. هيملتون، جامعه شنايس دين )علم االجتامع الديني(، ص180 ـ 182.

]2]. هيك، فلسفه دين )فلسفة الدين(، 81.

]3]. املصدر نفسه، ص86.
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بالطرق  اإلنسان  إشباع جميع رغبات  يعمل عىل  العكس من ذلك 

العقالنية والصحيحة، وتلبية الغرائز الطبيعية للبرش بشكل معقول؟

ثم إنه عىل فرض أن يكون الدافع لدى البرش نحو الدين وعبادة 

الله دافًعا نفسيًّا، إال أن هذا األمر ال ينتج عنه أن يكون أصل الدين 

وأصل الله بدوره أمرًا ذهنيًّا ووهميًّا أيًضا؛ فهل الطفل الذي يلجأ إىل 

حضن أّمه وأبيه بسبب خوفه من ظالم الليل أو من منظر شبح توّهه، 

يشكل دلياًل عىل كون األب واألم وهميان، ألن خوف الطفل قد نشأ 

من أمور وهمية؟ إن الذي ميكن قوله هنا هو أن الطفل لو أدرك أن 

سبب خوفه من الظالم أو الشبح كان وهميًّا، فإن خوفه سوف يزول، 

وال يعود هذا السبب يشكل دافًعا له يك يلجأ إىل أحضان والديه )أو 

الدين(، بيد أن ذلك لن يرّض بأصل وجود الدين أبًدا.

وقال مك كواري يف الرّد عىل نظرية سيغموند فرويد: 

»إن هذه النظرية ال تقبل اإلطالق والتعميم عىل كل دين، 

وهي من دون أساس بالنسبة إىل اليهوديّة واملسيحيّة وسابقة 

النبي موىس تقريبًا؛ ولكن لو غضضنا الطرف عن هذه 

النقطة، فإن الذي يُستفاد من نظرية سيغموند فرويد هو مجرّد 

أن األشخاص الذين أخضعهم لدراسته كانوا يتصّورون الله 

عىل هذه الصورة، وهذا ال ميكنه أن يُسقط جميع املعتقدات 

الدينية عن االعتبار]1]«.

]1]. مك كواري، تفکر دینی در قرن بیستم )تاريخ التفكري الديني يف القرن العرشين(، 232.
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إله الفجوات والثغرات]]]

إن ديرتيش بونهوفر ـ الذي أعدم شنًقا يف سجن النازيني ـ قد 

توّصل يف سجنه إىل نتيجة مفادها أن اإلنسان قد وصل إىل مرحلة 

البلوغ، ومل يعد بحاجة إىل الدين، ومل يعد استخدام الناس للنزعة 

الدينية يف استعراض الدين املسيحي تجديهم شيئاً. وقد زالت آخر 

حجج وذرائع املسيحية للدفاع عن الدين.

التي  األسئلة واملسائل  يجيب عن جميع  الحديث  اإلنسان  إن 

بونهوفر  يذهب  االعتبار.  بنظر  الله  يأخذ وجود  أن  دون  له  تعرض 

الناس بأن يف  يُفهم  الله يريد أن  يبدو وكأن  بأن األمر  إىل االعتقاد 

مقدورهم مواصلة حياتهم من دون الله، وقد أذن الله لهم بأن يركنوه 

جانباً، بل وقد توّجه نحو الصليب بنفسه.

وعىل هذه الشاكلة فإن العامل الذي وصل إىل مرحلة البلوغ قد 

يعرض   ][ عيىس  النبي  وإن  املقّدس.  الكتاب  إله  عن  تخىّل 

عىل الناس شيئًا مخالًفا متاًما لتوقعات األشخاص املتدينني.

إن اإلنسان البدايئ كان يلجأ إىل اآللهات يف تفسري ورشح أغلب 

تجاربه، وبالتدريج حيث أخذ التفكري البرشي ينمو وينضج بشكل 

أكرب، أخذ يلتمس علاًل طبيعية ألغلب تجاربه، ولكن كانت هناك ال 

تزال بعض الثغرات والفجوات يف معلوماته ومعارفة، وكان يواصل 

السعي إىل رشح وتفسري هذه املوارد من خالل الرجوع إىل الله. 

وحتى اليوم هناك من املسيحيني من يقولون: ال ميكن ألّي عامل أن 

[1[. The God of The Gaps.
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يخلق الحياة يف مختربه، ولهذا السبب يرى أن عملية اإلحياء وخلق 

الحياة هي من صنع الله فقط. ولكن سيأيت الوقت الذي يعمل فيه 

العلامء عىل إيجاد الحياة يف أنابيبهم املخربية، وسوف يتّم بذلك 

سّد فجوة وثغرة أخرى ماّم تبقى من الفجوات والثغرات.

إن أعامل إله الثغرات آخذة بالتناقص عىل نحو كبري. فقد أخذ 

هنا  ومن  أخرى،  بعد  واحدة  والفجوات  الثغرات  هذه  يسّد  العلم 

مرحلة  إىل  يصل  عندما  اإلنسان  بأن  االعتقاد  إىل  بونهوفر  يذهب 

البلوغ ال يعود بحاجة إىل افرتاض وجود الله من أجل حّل مسائله. 

إىل  يسعى  حيث  الطبيعي  وراء  وما  امليتافيزيقي  مبعناه  الدين  إن 

أصبح  قد  واحد،  موضع  يف  العامل  حول  ومعلوماتنا  آرائنا  جمع 

قدميًا وباليًا]1]. مل يُقم بونهوفر يف كلامته دلياًل من اإلنجيل أو من 

تعاليم الكنيسة يثبت التعريف بالله بوصفه مالئًا للثغرات والفجوات 

فقط؟ أو كيف ميكن للتقّدم العلمي أن يحّد من تدّخل الله؟ وهل 

فوق  الله  عليّة  تبطل  بعضها  عىل  املادية  لألمور  العلية  للتأثريات 

ـ أن بونهوفر مل  الحال  ـ بطبيعة  الجدير ذكره  العلل؟ ومن  سلسلة 

يكن يُنكر الله سبحانه وتعاىل، وإمنا يرى أن الله الذي تّم التعريف 

به يف الكنيسة ـ بزعمه ـ بوصفه مالئًا للفجوات والثغرات، يتجه نحو 

الزوال. ويقول يف ذلك: 

»ال ينبغي البحث عن الله يف األشياء التي ال نعرفها، بل 

الحال  وبطبيعة  الحياة.  صلب  يف  عليه  العثور  علينا  يجب 

]1]. هوردرن، راهنامي إلهيات بروتستان )املرشد إىل الالهوت الربوتستانتي(، 179 ـ 181.
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وغري  وغامضة  مبهمة  تفسريات  إال  اإلله  لهذا  يقّدم  ال  فإنه 

مقبولة أيًضا]1]«.

ف بريــــج( إله اآلمال والتطلعات المستحيلة )رأي ستارك وب�ي

كانت هذه النظرية مطروحة ما بني عامي 1980ـ  1987م. طبًقا 

لهذه الرؤية يكون الناس يف بحث عن املكافآت، ومن أجل ذلك 

يتصّورون وجود آلهات قادرة عىل منحهم ما يرغبون بالحصول عليه 

بأن  االعتقاد  بريج إىل  يذهب كل من ستارك وبني  من املكافآت. 

اإلنسان يسعى إىل تحقيق رغباته بنفسه، فإن مل يستطع ذلك صار 

طريق  من  اآلخرين  األشخاص  مع  التعاطي  عرب  رغبته  تحقيق  إىل 

إىل  عمد  رغبته،  تلبية  عن  اآلخرون  عجز  فإن  والتبادل؛  التعامل 

اخرتاع عنرص يتدارك به هذا النقص، ويقول بوجود جهة ميتافيزيقية 

وما فوق طبيعية صالحة ألن تكون طرفًا يف عملية التبادل؛ فيمكن 

لهذه الجهة الغيبية أن تلبي رغباتنا، ويف املقابل فإن اآللهات لديها 

تطالب باملكافآت جزاًء عىل تلبيتها لرغبات أطراف املبادلة.

شعروا  إذا  إال  اآللهات  مع  املعاملة  يف  يدخلون  ال  الناس  إن 

وتلبية  آمالهم  لتحقيق  تأثريًا  وأكرث  كلفة  أقل  طريق  وجود  بعدم 

رغباتهم، وهذه املسألة بدورها ال تقبل الخضوع للتجربة واالختبار 

املؤّسسات  وتكتسب  خالدة،  تبقى  فإنها  ولذلك  املختربات،  يف 

الدينية قدرات ضخمة ومذهلة يف املجتمع]2].

]1]. هوردرن، راهنامي إلهيات بروتستان، م.س، ص188.

]2]. هملتون، جامعه شنايس ديني )علم االجتامع الديني(، 323 ـ 324.
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هذه  إن  وقال:  بنفسه،  الرأي  هذا  نقد  إىل  هاملتون  عمد  وقد 

أن  تصّور  إىل  الناس  يدعو  الذي  السبب  بيان  عن  عاجزة  النظرية 

من  يتمنونها  التي  وتطلعاتهم  آمالهم  عىل  الحصول  مبقدورهم 

مصادر غيبية وغري طبيعية. ثم هل ميكن يف الحقيقة توصيف جميع 

أبعاد التعاطي البرشي املتبادل بوصفها مبجرد لغة املبادلة بشكل 

ناجح، وهل تعّد نظرية التبادل لبيان ومعرفة االعتقاد الديني مناسبة؟ 

وملاذا يتعنّي عىل الكثري من املعتقدات الدينية أن تعمل بشكل ما 

عىل نوع من التدارك؟ إن هذا املدخل ميثل يف الواقع تدخل بغري 

حق نوًعا من املعرفة اإللهية الذاتية يف تحليل الدين]1].

ترويلتش وتاريخية الدين

القائلني بشمول ورسيان   بدوره من  ترويلتش]2]  إرنست  أن  كام 

التاريخانيّة إىل الدين أيًضا؛ إنه يؤمن باملنشأ اإللهي للدين، ولكنه 

بأن  االعتقاد  إىل  ذهب  وقد  له؛  األبدي  والدوام  التاريخانيّة  ينكر 

كل يشء يُرى عىل حالة من السيان والصريورة، ويف مسار التفرّد 

واألخالق  والقانون  السياسة  تنفسخ  أبًدا،  واملتجدد  الالمتناهي 

والدين والصناعة والفن بأجمعها يف مسار الصريورة، وإمنا ميكن 

فهمها بأجمعها بوصفها أجزاء مؤلفة لتنميتنا التاريخانيّة]3].

األمور   تفسري  يف  أصول  ثالثة  ترويلتش  إرنست  وضع  لقد 

التاريخانيّة، وهي:

]1]. هملتون، جامعه شنايس ديني، م.س، ص331 ـ 332.

[2[. Ernst Troeltsch )1865 – 1923(.

]3[.Edward, Routledge Encyclopedia of philosophy, 3: 22- 23.
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أصل االنتقاد: مبعنى أن كل تراث تاريخي يجب أن يخضع إىل 

النقد، ويجب أن ال يتوقف هذا األمر أبًدا. ال ميكن اعتبار ما ورد من 

األحداث يف العهد الجديد يقينية.

شديدة  املاضية  األحداث  أن  مبعنى  والتشبيه:  املقارنة  أصل 

عىل  تشتمل  ذاتها  حّد  يف  وهي  حاليًا،  تجربته  نعيش  مبا  الشبه 

محل  هناك  يكون  ال  التي  لألحداث  خالفًا  أكرب،  وقوع  احتاملية 

الخارقة  قبيل: املعجزات واألمور  الراهن، من  واقعنا  لتجربتها يف 

للعادة. وإمنا بالنظر إىل هذا األصل نستطيع الوصول إىل املعرفة 

بشأن املايض.

سائر  مع  تتحد  تاريخية  حادثة  كل  أن  مبعنى  االتحاد:  أصل 

من  وأضحت  للنظم  تابعة  فكلها  املجموعة؛  تلك  من  األحداث 

سلسلة العلل الخاّصة املوجودة، وعىل هذا األساس يف كل حادثة 

ونشاط  حياة  وإن  وفريدة؛  ومطلقة  نهائية  بأنها  االدعاء  ميكن  ال 

ا، ولكن ال ميكن أن  السيد املسيح عيىس قد تكون حادثة بارزة جدًّ

تكون مطلقة ونهائية أو تابعة لنظم مختلف عن نظم سائر األحداث  

التاريخانيّة.

شكل  إىل  املسيحية  تتحّول  سوف  ترويلتش  أصول  ضوء  يف 

دين مفتقر إىل اليقني واالطمئنان، وفاقد للعنارص ما فوق الطبيعيّة، 

ومنكر لكل خصوصيّة نهائيّة ومطلقة. يقول إرنست ترويلتش: حيث 

أمرًا مطلًقا ونهائيًّا،  نعترب املسيحية  فإننا  لدينا يشء آخر،  ال يوجد 

الناس من مختلف األعراق ـ  يتمكن سائر  ولكن هناك احتامل أن 
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من الذين يعيشون يف ظّل ظروف ثقافية مختلفة متاًما ـ أن يجّربوا 

صلتهم وارتباطهم بالحياة اإللهية بأسلوب مختلف بالكامل]1].

رؤية مارتن لوثر

ـ  تبدو اإلصالحات األوىل ملارتن لوثر بدورها  الشأن  يف هذا 

وهو مؤّسس الربوتستانتية املسيحية ـ مرتبطة بالرؤية التاريخانيّة يف 

مرحلة أخذ وإبالغ الدين.

أنه  باختصار  يتّضح  املقّدس،  الكتاب  بشأن  آرائه  خالل  ومن 

يرى:

ـ إن جميع الكتاب املقّدس من بدايته إىل منتهاه ليس صحيًحا 

عىل نحو حريف، وال تتساوى جميع أجزائه يف القيمة واألهمية.

قبيل: سفر  من  املقّدس،  الكتاب  أسفار  بعض  ـ ميكن حذف 

إستري واملكاشفة ، كام أن كتاب يعقوب قليل األهمية والقيمة.

ـ إن بعض نبوءات األنبياء خاطئة، وعليه ال ميكن اعتبار الكتاب 

املقّدس صحيًحا ومعصوًما من الخطأ بجميع أجزائه ومواضعه.

ـ إن األشخاص اآلخرين ]غري السيد املسيح[ ـ من أمثال مؤلفي 

الكتاب املقّدس ـ ميكنهم أن يكتبوا عهًدا جديًدا آخر مختلًفا، إذا 

]1]. مك كواري، تفکر دینی در قرن بیستم )تاريخ التفكري الديني يف القرن العرشين(، 290 ـ 

.293
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حصلوا عىل هداية كاملة من قبل روح القدس]1].

ونتيجة لذات هذا التفكري التاريخي، أخذ العامل الحديث يسمع 

منذ مّدة طويلة كالًما حول موت اإلله، ونهاية الدين، وانقضاء فرتة 

استضافة اإلميان]2].

ي ي العالم الغر�ب
نقد تاريخّية الدين �ف

وبطبيعة الحال كان هناك يف ذلك الفضاء أشخاص وال يزالون 

من الذين وقفوا يف قبال هذا الرأي وقاموا برّده، وقد سبق أن أرشنا 

إىل بعض هذه املوارد يف تضاعيف ما تقّدم، وسوف نشري هنا إىل 

القائلني  لرأي  الراهن  والفضاء  يتناسب  النامذج األخرى مبا  بعض 

بتاريخيّة الدين يف عامل اإلسالم أيًضا. مع التذكري بهذه النقطة، وهي 

أنهم مبا ميتلكونه من ثروة اإلنجيل الفعيل واملسيحية الراهنة، ال 

تلك  يقاومون  ـ  التحريف  يطالها  مل  التي  املسائل  بفضل  ـ  زالوا 

لو كانوا ميتلكون نسخة ذلك  أنهم  الرشسة، وال شك يف  الهجمة 

املسائل  عىل  يحتو  ومل  للتحريف،  يتعرّض  مل  الذي  اإلنجيل 

هذه  مبثل  ومواقفهم  مواضعهم  عن  تراجعوا  ملا  للعقل،  املخالفة 

النظرة  تجاه  قوية  فعل  رّدة  إنغ«  رالف  »وليم  أظهر  وقد  السهولة. 

التاريخانيّة إىل الدين، وقد سخر من التقّدم الرنجيس للحضارة اآللية 

واملمكننة، وقال يف ذلك: ليس التقّدم املادي، بل القيَم املعنوية 

أساًسا  يوفّر  أن  الذي ميكنه  والخري، هو  والحقيقة والجامل  الثابتة 

]1]. هوردرن، راهنامي إلهيات بروتستان )املرشد إىل الالهوت الربوتستانتي(، 51.

[2[. Ratzinger, The Feast of Faith.
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محكاًم ومتيًنا وراسًخا ملجتمعنا. بيد أن هذه القيَم إمنا نشأت من 

الله سبحانه وتعاىل. وهو يرى أن العقالنية الجديدة أصبحت أحادية 

البُعد، يف حني أن العقالنية الحقيقية ذات آفاق أوسع، وهي تهتم 

بالحقائق والقيَم مجتمعة]1].

لقد أورد وليم هوردرن انتقادات أساسية عىل القائلني بتاريخية 

النحو  عىل  االنتقادات  هذه  بيان  وميكن  املقدس،  الكتاب  ونقد 

اآليت:

1ـ إن لدى الناقدين أصواًل ورؤية كونية، مل يثبتوها بدليل أبًدا، 

إدراك  يرومون  إنهم  وبواطنهم.  دخيلتهم  يف  بها  يعتقدون  ولكنهم 

ولهذا  والطبيعيّة،  العادية  واألدلّة  الرباهني  عرب  املقّدس  الكتاب 

السبب نراهم ينحرفون عن الطريق الصحيح.

2ـ إنهم يعتقدون أنه ال ميكن ألي واقعة يف العامل أن تحدث إال 

وتكون قابلة للرشح والتفسري من خالل إدراكنا الفعيل للعامل، وهذا 

مجرّد ادعاء ال يستند إىل دليل.

أن  أو  املعجزة،  استحالة  إثبات  من  أبًدا  يتمكنوا  مل  إنهم  3ـ 

الكتاب املقدس يحتوي عىل تقارير متعارضة أو تخالف العقل يف 

ذاتها، أو أن يعرثوا عىل وثيقة أو مستند تاريخي يؤّدي إىل التشكيك 

يف معجزات وقيامة السيد املسيح.

]1]. مك كواري، تفکر دینی در قرن بیستم )تاريخ التفكري الديني يف القرن العرشين(، 303 ـ 
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4ـ إنهم مستغرقون يف تصّوراتهم، وبداًل من إميانهم باملعجزات، 

يقّدمون فرضيات مستندة إىل مهارتهم يف نسج الخيال. إن كلامتهم 

ال تستند إىل نقد حقيقي أو علمي، وإمنا تقوم عىل أساس العقائد 

الجزمية الدوغامئية والعصبية.

5ـ  يتصّور الناقدون أن العامل وحدة كلية، ميكن إدراكها بالعقل 

البرشي بشكل كامل، وأنه ال مجال يف عقيدتهم للمكاشفة اإللهية 

الخاصة أو أّي نوع من الوقائع واألحداث التي تعترب تدخالً من قبل 

الله يف الخلق.

6ـ إنهم ينكرون األمور الغيبية وما وراء الطبيعة دون أن يقّدموا 

وميكن  الطبيعة،  عامل  لغري  وجود  ال  ويقولون:  ذلك،  عىل  دليالً 

تفسري كل يشء بهذا العامل فقط.

يذهب كارل هرني إىل االعتقاد، قائاًل:

للعقل  كافيًا  وتقديرًا  احرتاًما  النقدي  الالهوت  يوجد يف  7ـ ال 

علامء  إن  الله.  وجود  يثبت  أن  للعقل  ميكن  حني  يف  واملنطق، 

املقابل  ويف  األهواء،  مستنقع  يف  غرقوا  قد  املسيحي  الالهوت 

أنفسهم  هؤالء  يقبل  عندما  إذ  ضعًفا؛  جانبهم  من  الخصوم  أبدى 

بعدم وجود دليل عىل إثبات وجود الله، فال يستغرب لو ظهر بعض 

املفكرين من الذين يعلنون عن موت اإلله.

وقال جون غريشام ماتشني:
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والكفارة،  الله،  قبيل:  من  كلامت  بشأن  هؤالء  لدى  إن  8ـ 

ميتنعون  أنهم  بيد  حّدين،  ذات  أقوال  واملسيحية،  والخالص، 

بالنسبة إىل  عن تعريف هذه املفاهيم، يك ال يكون معناها واحًدا 

الجميع. 

طبًقا  أنهم  إذ  التفكري؛  يخالفون  والناقدين  املتحررين  إن  9ـ 

لعادتهم بداًل من السعي إىل الحصول عىل املفهوم األصيل للكتاب 

املقّدس، يعمدون إىل التعرّف عىل ما يردون فهمه منه أنفسهم، وإن 

عيىس  هو  ليس  عنه،  الحديث  من  يكرثون  الذي  التاريخي  عيىس 

املذكور يف األناجيل بوضوح تام، بل هو عيىس الذي يريده هؤالء 

وجود  وجوده  يتجاوز  ال  الذي  عيىس  يريدون  إنهم  املتحررون، 

اإلنسان]1].

10ـ وقال هاري إمريسون فوسديك: لقد كان التجديد قد شغل 

الهاّمة  الغاية  كانت  لقد  به؛  مبالغ  بشكل  واالستدالل  بالعقل  نفسه 

لإلبداع عبارة عن تحويل املسيحية بحيث ميكن لإلنسان املنطقي 

يف العرص الحديث أن يؤمن بها. وعىل الرغم من رضورة هذا األمر 

املشاكل  من  الكثري  بني  من  واحدة  مشكلة  سوى  يحل  ال  أنه  إال 

الجّمة األخرى، فإن االحتياجات العميقة للروح اإلنسانية ـ سواء يف 

الدين أو الحقول األخرى ـ ال تقترص عىل العقل والتفكري فقط، إن 

االستفادة من العقل أمر صائب، ولكن بداًل من التعاطي مع املسائل 

عرب الوسائط العقليّة، من األجدر بنا أن نتعاطى معها يف البداية من 

]1]. هوردرن، راهنامي إلهيات بروتستان )املرشد إىل الالهوت الربوتستانتي(، 56 ـ 58.
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عقله،  من  أكرب  اإلنسان  إن  والتصّورات.  والوجدان  القلب  طريق 

وبداًل من أن يشغل نفسه يف املشاكل العقلية بشكل مفرط، عليه أن 

ينظر إىل املسائل بنظرة أوسع. وعالوة عىل ذلك يجب أن نعلم بأن 

مسائلنا الروحانية ال ترتبط بعقلنا إىل حّد كبري، وإمنا هي يف الغالب 

ترتبط باألمور األخالقية]1].

11ـ وقال جون بينت يف كتابه )الالهوت التحرري(: 

بأن  متسارع  نحو  عىل  الجدد  املتحررون  آمن  »لقد 

اإلنسان واملجتمع ال ميكن إصالحه بواسطة الرتبية والتعليم 

والعلم واملعرفة، فإن قّوة الغرور واألنا يف اإلنسان من القّوة 

والتقّدم  الرتبوية  القواعد  عرب  إصالحها  ميكن  ال  بحيث 

االستفادة عىل  بّد إلصالح املجتمع من  العلمي؛ وإمنا ال 

الدين  عىل  وإن  والرتغيب؛  والتشجيع  القّوة  بعنرص  الدوام 

أن مينح من القّوة بحيث يغرّي حياة اإلنسان وكذلك الرتبية 

والتعليم من ناحية النامذج األخالقية]2]«.

12ـ ذهب الالهويت األمرييك كارل رينهولد نيبوهر إىل القول 

تكمن يف  الحديث،  اإلنسان  منها  يعاين  التي  األكرب  املشكلة  بأن 

ليك  دعاه  وتكرّبه  اإلنسان  غرور  وإن  الراحة،  وطلب  الدعة  إيثار 

يّدعي لنفسه كاماًل ال ينتمي إليه وال صلة له به. إن هذه الرنجسية 

وتأليه الذات تصيب اإلنسان بالعمى، حتى ال يعود مبقدوره القبول 

]1]. هوردرن، راهنامي إلهيات بروتستان )املرشد إىل الالهوت الربوتستانتي(، 86.

]2]. املصدر نفسه، ص 90 ـ 91.
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التي يعتنقها اآلخرون. إن جذر املعصية  بالعقائد العادلة والصائبة 

يكمن يف سعي اإلنسان إىل الهروب من الفوىض واالضطراب؛ ما 

دام اإلنسان يعتقد أن مبقدوره االنتصار عىل االضطراب والفوىض، 

تحت  أبًدا  يرزح  سوف  فإنه  لنفسه،  األمن  يجلب  أن  يستطيع  وأنه 

اضطراباته  يواجه  أن  عليه  يتعنّي  ولذلك  والغرور.  التكرّب  نري 

بواقعية، ويؤمن بأن الله وحده هو الذي يستطيع التغلّب عىل هذه 

االضطرابات. إن هذا األمر يحفظنا من غرور أنفسنا لسببني، وهام:

أمنه، وال ميكنه  الله يف  أنه يحتاج إىل  اإلنسان  يدرك  أن  أّوًل: 

التعويل عىل نفسه يف هذا الشأن.

ثانًيا: أن يدرك اإلنسان نقصه، ويعلم أن ارتباطه بالله يقوم عىل 

أساس الرحمة اإللهية، ال عىل أعامل الخري والرب التي يقوم بها]1].

13ـ ال شك يف أن بقاء الدين، يكم يف أن اإلضعاف التدريجي 

والحاجة  االنجذاب  بقاء  من  مينع  ال  الدينيّة  واملؤّسسات  للفكر 

الدينية يف أعامق الضمري اإلنساين عىل زخمها وقّوتها الدامئة. إن 

بعض املهام والوظائف التقليدية للدين قد تّم إيكالها إىل اآلخرين؛ 

أن نرتقب من  اليوم  الغباء  إنه ملن  ـ  املثال  ـ عىل سبيل  من ذلك 

الدين أن يعمل عىل عالج مريض أو يحّسن من كمية وكيفية إنتاج 

املحاصيل الزراعية، بيد أن األهداف الدينية األخرى واألكرث أهمية 

ال تزال باقية عىل قّوتها؛ فتصّور املوت، والشعور بالضعف والضعة، 

وتصّور عدم ثبات القيَم البرشية يف التعاطي مع طغيان الطبيعة، ال 

]1]. هوردرن، راهنامي إلهيات بروتستان )املرشد إىل الالهوت الربوتستانتي(، 131 ـ 132.
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تزال تثري خوفنا وانجذابنا إىل الدين، فام أكرث املراحل الكبرية التي 

ما  بنا!  تعلم  أو  بها  نعلم  أن  دون  بعدنا  تكون  وسوف  قبلنا  كانت 

أضعف اإلنسان، وما أكرث املصائب املحدقة بحياة الناس، وما أكرث 

األمور التي تُعرض سعادتنا إىل الخطر والسوء والرش الكامن فينا من 

الداخل، واملحيط بنا من الخارج]1].

والصناعيّة  واملدنيّة  الدنيويّة  ثقافتنا  بني  نقارن  عندما  14ـ 

الحّد  إىل  الشديد  بالنقص  نشعر  السابقة،  الثقافات  وبني  الجديدة 

الذي نجد معه حتى اليوم الكثري من األعراق البرشية التي تحّن إىل 

املايض وترغب يف الحفاظ عىل ارتباطها الوثيق باألديان القدمية 

ما  قبل  ظهرت  التي  األديان  إن  الزراعية؛  الحضارة  إىل  تعود  التي 

يقرب من ثالثة آالف سنة إىل ألف وخمسمئة سنة خلت، واألديان 

ا ـ ومن جهات عديدة ـ عن العلوم الحديثة وعن أساليب  الغريبة جدًّ

الحياة املعارصة، واألديان التي متتلك ـ عىل الرغم من كل ذلك ـ 

أمرًا قيّاًم ال ميكن استبداله واالستعاضة عنه بيشء آخر؛ وهو اليشء 

الذي ال نستطيع وال نجرؤ عىل التخيل عنه أبًدا.

بالتعايل،  الشعور  من  نوع  أنه  يبدو  اليشء؟  هذا  هو  فام 

واالنضباط الروحي، والقدرة عىل خلق حقيقة أخالقية ثابتة وعاّمة، 

بحيث يستطيع الناس أن يعيشوا فيه وعىل أساسه]2].

]1]. كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، 47-46.

]2]. املصدر نفسه، ص 233.
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العلموية]1] املخيّم يف سامء عامل املسيحيّة،  الفضاء  إن  15ـ 

يعّد واحًدا من أسباب تراجع وانحسار الدين يف مواجهة  التاريخانيّة. 

مفرتق  من  أكرث  عىل  النهضة  عرص  بعد  الغريب  العامل  وقف  لقد 

طرق، وتعنّي عليه اختيار واحد من بني اثنني يف الكثري من املوارد 

بني  ومن  األنسانوية،  اختار  اإلله  اإلنسان/  ثنائية  بني  فمن  الثنائية؛ 

التقابل  الطبيعة، ويف  آثر  الطبيعة  الطبيعة/ ما بعد  التقابل بني  ثنائية 

بني ثنائية اإلميان/ العقل نزع إىل ترجيح العقالنية عىل اإلميان. يف 

حني أن هذا التقابل وهذه الثنائيات إمنا كانت من صنع اإلنسان، ومل 

املشكلة  لهذه  اإلنسان  وبعد خلق  ذاتيًّا؛  وتضاًدا  تقاباًل  تكن متثّل 

أخذ يقيس كل يشء مبعيار التجربة، وكل ما ال يخضع لهذا املعيار 

سوف يسقط عن االعتبار ولن يتّم االعرتاف به. وإن بناء التعارض 

بني العلم والدين يعود بجذوره إىل هذه املسألة.

قال جون هيك يف هذا الشأن: عىل الرغم من أن العلوم مل تبطل 

أّي واحد من مدعيات الدين، إال أن بريقها الساطع كان بحيث بسط 

نوره عىل جميع ربوع العامل )دون أن يتعرّض إىل موضوعات الدين 

أبًدا(، حتى أخذ الظن يذهب حاليًا إىل القول بأن الدين مل تعد له 

الدوائر والحقول املعرفية  يُنفى من  أن  له  موضوعية، ومن املقّدر 

للبرش أكرث وأكرث]2].

وقال أيًضا: إن استقاللية الطبيعةـ  عىل نحو ما تسعى العلوم إىل 

[1[. Scientism.

]2]. هيك، فلسفه دين )فلسفة الدين(، 89.
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أو اإلميان  العقائد  تتعارض مع  ـ ال  إثباته بشكل متواصل ومتزايد 

الديني أبًدا. إن العلوم تعمل عىل االكتشاف يف عامل خلقه الله، وهو 

الذي يعمل عىل إبقائه، وهو يتمتع يف الوقت نفسه عىل استقاللية 

ممنوحة له من قبل الله أيًضا. إن هذا النوع من العلم بوجود الله، 

والتدّخل اإللهي يف العامل باالكتشافات العلمية ـ سواء االكتشافات 

اكتشافه يف املستقبل ـ سوف  يتّم  الذي سوف  أو  السابقة  العلمية 

يكون قادًرا عىل القبول بها]1].

من  بدوره  هو  والذي  ـ  املعارصين  املفكرين  أحد  ذهب  وقد 

القائلني بتاريخية الكثري من التعاليم الدينية، وبالتايل فإنه يدعو إىل 

ميكن  نقد  أكرب  أن  أرى  القول:  إىل  ـ  التاريخي  الدين  نبذ  رضورة 

توجيهه إىل االتجاه التجديدي، هو اإلشارة إىل ابتالئه بوباء العلمية؛ 

ولكن  إشكال،  وال  فيه  عيب  ال  ذاته  حّد  يف  التجريبي  العلم  فإن 

عندما يتم السعي إىل االستعانة بالعلم التجريبي ـ الذي هو يف حّد 

ذاته وبحسب تعريفه مرتبط بعامل الطبيعة ومحدود بها ـ لبناء عقيدة 

الكون،  ومجمل  الوجود  كل  بشأن  األحكام  تصدر  كونية  ورؤية 

واعتباره الطريق األوحد ملعرفة عامل الواقع، فسوف نتعاطى حينها 

مع متالزمة العلمية]2].

وقال والرت تريينس ستيس]3]: إن املعتقدات الخاصة التي كانت 

يشكل  منها  واحد  أّي  يكن  مل  عنها،  التخيل  عىل  مرغمة  الكنيسة 

]1].  هيك، فلسفه دين )فلسفة الدين(، م.س، ص91.

]2]. ملكيان، راهي به رهايئ )طريق إىل التحرر(، 375.

]3[. Walter Trence Stace )1886- 1968(.
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املعتقدات  التخيّل عن جميع هذه  باإلمكان  وكان  للدين،  رضورة 

دون أن يتعرّض أصل الدين إىل أدىن رضر. إن االكتشافات العلميّة 

فإن  الله، ومع ذلك  تأثري سلبي عىل مسألة وجود  أّي  لها  مل يكن 

إىل  التاريخي  وباللحاظ  العملية  الناحية  من  أّدت  العلمية  الثورة 

الديني  التشكيك  ظهور  فإن  كبري؛  بشكل  بالله  اإلميان  تذويب 

عىل نطاق واسع بالتزامن مبارشة مع ظهور العلم، حقيقة ال ميكن 

القرن  )يُعترب  الشك  قرن  التاريخي مبعنى  التوايل  هذا  إن  إنكارها، 

الثامن عرش للميالد من أشد القرون تشكيًكا يف العامل الحديث(، 

الذي حدث بعد ظهور العلم مبارشة، مل يحدث صدفة؛ فقد كانت 

هناك صلة بني األمرين؛ إذ لو مل يكن لدى العلم يف القرن السابع 

عرش للميالد أي اتجاه منطقي إلبطال العقائد الدينية األصلية، كيف 

ميكن له أن يرتك تأثريًا مخّربًا عليها، كام كان له مثل هذا التأثري عىل 

الصعيد العميل أيًضا؟ إن مفتاح حّل هذه األحجية يكمن يف هذه 

النقطة، وهي أن عقول األشخاص ال تعمل عادة عىل طبق ما يقوله 

إن  قلياًل.  إال  الناس  يعتقده  مبا  له  صلة  ال  املنطق  وإن  املناطقة، 

عدد القنوات غري املنطقية الناشئة من التلقني والتداعي أكرث بكثري 

من الروابط والقنوات املنطقية، وعليه فإن حل السؤال القائل: كيف 

أّدى عرص الثورة العلمية إىل إيجاد عرص الشك الديني، رغم عدم 

أنه  هو  الشك؟  هذا  مثل  إيجاد  إىل  يدعو  منطقي  دليل  أّي  وجود 

كانت هناك الكثري من العوامل النفسية العميقة التي أّدت إىل هذه 

السابع  القرن  يف  والكربى  الهامة  العلمية  االكتشافات  إن  النتيجة. 

بها:  ونعني  للعرص،  العلمية  الثورة  لقب  عليها  أطلق  والتي  عرش، 
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نظريّة مركزيّة الشمس لكوبرنيق، ونظريّة الحركة البيضويّة للسيارات 

التي قال بها يوهان كيبلر، ونظرية الحركة لغاليلو، ونظرية الجاذبية 

ضّد  ادعاء  عىل  مشتماًل  منها  واحد  أّي  يكن  مل  نيوتن،  إلسحاق 

للكنيسة  الجازمة  التعاليم  وإن  الله،  وجود  أو  املسيحي  اإلميان 

والتي كانت تبدو مخالفة للمعطيات والنتائج العلمية الجديدة، مل 

الكنيسة  أن إرصار  بيد  املسلّمة،  الدينية  األصول  إىل  مستندة  تكن 

بني  الصدام  حدوث  إىل  أّدى  الذي  هو  بها  التمسك  يف  وعنادها 

العلم والدين]1].

بالله الخالق واملتدخل يف عامل  يرى والرت ستيس أن االعتقاد 

أخالقي  نظام  بوجود  واإلميان  العامل،  بهدفية  واالعتقاد  الخلق، 

وقيَمي يحكم العامل، هو من الفصول املميّزة للرؤية الكونية الدينية 

يف العصور الوسطى من عرص ما بعد النهضة؛ حيث ال يوجد مسار 

منطقي لترضر أّي واحد منها، بل هو قفز غري منطقي متأثر بالرؤية 

اآللية للطبيعة]2].

تدور حول  الشمس  أكانت  يتأثر سواء  الله ال  إن مفهوم وجود 

األرض أو كانت األرض هي التي تدور حول الشمس، ولن يختلف 

األمر كذلك فيام إذا كان السيارات واألجرام الساموية تسري ضمن 

مدارات مستديرة أو بيضويّة، أو ما إذا كانت قوانني الحركة هي تلك 

التي جاء بها غاليلو ونيوتن أم ال؛ فإن االنتقال من العلوم األولية إىل 

]1]. ستيس، دين و نگرش نوين )الدين والرؤية الحديثة(، 138 ـ 142.

]2]. املصدر نفسه، ص 163، وص 208 ـ 209.
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الله، كان ميثل مجرد نقلة نفسية، ومل يكن ميثل  االعتقاد بنقصان 

نقلة منطقية أبًدا. وبعبارة أخرى: كان ذلك مجرّد خطأ.

وجود  الستمرار  رضوري  أمر  الله  وجود  أن  نفرتض  أن  يجب 

العامل، وأنه مثل السابق ـ وكام هي الحال أبًدا ـ يعمل بواسطة وآلية 

القوانني الطبيعية التي تحكم العامل منذ األزل، وإذا مل يكن العلم 

االعتقاد  يتناىف مع  نيوتن مشتماًل عىل يشء  به إسحاق  قال  الذي 

بالله، فإن العلم املعارص كذلك أيًضا، وال ميكن ألّي علم أن يكون 

مشتماًل عىل مثل هذا اليشء أيًضا]1].

16ـ إن العمالنية والرباغامتية]2] من العنارص األخرى التي أّدت 

ذلك  وإن  التاريخانيّة؛  الرؤية   مواجهة  يف  املسيحية  اندحار  إىل 

العلم الذي ساد يف املرحلة الجديدة، مل يكن بسبب العلمية، وإمنا 

ألمور  وتسيريه  وبراغامتيته  عمالنيته  بسبب  ومنشوًدا  مطلوبًا  كان 

إىل  تسيتها  متّت  فقد  وعمالنيتها،  العلمية  املتالزمة  ومع  البرش، 

العقل  فإن  أيًضا، وعىل هذا األساس  اإلنسانية  العلوم  العقل وإىل 

الحاكم عىل اإلنسان الحديث ـ مثل العلم الحاكم عليه ـ هو عقل 

آيل، وليس العقل الباحث عن الحقيقة.

يقول رينيه غينون: 

»إن الغربينيـ  بصورة عاّمةـ  ال يعلّمون العلم إال مبفهومه 

]1]. ستيس، دين و نگرش نوين )الدين والرؤية الحديثة(، م.س، ص348 ـ 349.

[2[. Pragmatism.
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معرفة  حتى  وال  ألبتّة،  معرفة  ليس  إليه  ينظرون  ما  إن  هذا: 

دنيا، بل تطبيقات عملية، ومن يُرد االقتناع بذلك ليس عليه 

سوى النظر إىل السهولة التي يخلط بها غالبية املعارصين 

الذين ميثل  أولئك  والصناعة، وكم هم عديدون  العلم  بني 

لهم املهندس منوذج العامل نفسه .. إن العلم ـ وبالطريقة 

العمق، بل  التي تأسس عليها ـ مل يخس فقط يف  الحديثة 

ألن  أيًضا؛  رسوخه  يف  خس  قد  إنه  القول  ميكننا  وأيًضا 

ارتباطه باملبادئ كان قد جعله ينهل من ثباتها بالقدر الكامل 

بانغالقه حرصيًّا  بينام  نفسه،  به موضوعه  الذي كان يسمح 

يف عامل التغرّي، مل يعد هذا العلم يجد شيئًا من الثبات، وال 

أّي نقطة ثابتة يستطيع االرتكاز عليها. كام أنه بعدم انطالقه 

من أّي يقني مطلق، اختزل يف احتامالت وتخمينات، أو يف 

بناءات محض افرتاضية ليست سوى عمل مخيّلة فردية .. إن 

هذه األمور ال ميكنها ـ بالنتيجة ويف ما يخّص العلم الراهن 

ـ إال أن تتعلّق مبجال الفرضيات«]1].

ي العالم اإلسالمي
جذور ومصادر تاريخّية التعاليم الدينّية �ف

بعد ذكر خالصة بجذور تاريخية الدين وتعاليمه، من الرضوري 

أن ننتقل اآلن إىل بيان مناشئ وجذور هذه الرؤية يف اإلسالم وتعاليمه 

يف العامل اإلسالمي، وبطبيعة الحال فإن وجود االختالفات سوف 

يساعد عىل حّل الكثري من الشبهات واإلجابة عنها.

أيًضا  العامل الحديث(، 72 ـ 73. وانظر  ]1]. يحيى )رينيه غينون(، بحران دنياي متجدد )أزمة 

غينون، أزمة العامل الحديث، 65 ـ 66.
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النظرّية غ�ي المحلّية

تاريخية  بجذور  تحظى  ال  الدين  إىل  التاريخانيّة  الرؤية  إن 

ملحوظة يف العامل اإلسالمي، وإن ما يُذكر يف هذا الشأن ال يعدو 

أن يكون نوًعا من االنعكاس املأخوذ من األفكار السائدة يف العامل 

الغريب تجاه الدين املسيحي؛ حيث يتم السعي هذه املرّة إىل إسقاط 

التاميز  االعتبار وجوه  بنظر  األخذ  دون  اإلسالم،  ذلك عىل  جميع 

النظرية  هذه  إن  أخرى:  وبعبارة  واملسيحية.  اإلسالم  بني  األصيلة 

تعّد يف العامل اإلسالمي نظرية مستوردة وليست محلية الصنع ومل 

مل  وطرحها  ظهورها  أن  مبعنى:  اإلسالمي؛  العامل  يف  إنتاجها  يتم 

يكن وليد الرشائط والظروف واألوضاع واألحوال الداخلية، وعليه 

من  الخروج  أو  اآلالم  لعالج  تصلح  أو روشيته  ليست وصفة  فهي 

املغضالت واملشاكل املوجودة يف العامل اإلسالمي، بل هي مجرّد 

الطفيفة  التعديالت  بعض  إدخال  مع  الغربية  الوصفة  استنساخ عن 

إعادة  يتّم  حيث  عليها،  الظاهرية  التغيريات  بعض  وإحداث  عليها 

وصفها لشخص ال يعاين من أّي مشكلة، أو أنه يعاين مشاكل مختلفة 

وأوجاع مغايرة ملشاكل الغرب وأوجاعه. فال اإلسالم ميكن مقارنته 

باملسيحية الراهنة )املسيحية املحرّفة(، وال القرآن الكريم هو مثل 

فصار  البرش؛  أيدي  به  التحريف وتالعبت  يد  طالته  الذي  اإلنجيل 

عرضة للكثري من التحريفات والتناقضات، وال املؤسسات الدينية 

يف اإلسالم شبيهة بالكنيسة سواء يف العقيدة أو األداء العميل عىل 

أرض الواقع. كام أنه مل يظهر مثيل لرينيه ديكارت وال إميانوئيل كانط 

يف العامل اإلسالمي، وال متكنت آراء ونظريات هذين املفكرين من 
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أن تجد األرضية الخصبة النتشارها بني املسلمني، وال اإلنسانوية 

للتطبيق يف املجتمعات اإلسالمية.  الغربية ومبانيها وجدت فرصة 

ولكن مع ذلك ظهر هناك بعض املستنريين اإلسالميني من الذين 

ميكن لنا تسميتهم بـ »املعتزلة الُجُدد« قد دخلوا مضامر اللعبة يف 

منتصفها، وأخذوا يحاكون كل ما يقوم به سائر الالعبني من حركات، 

وقاموا باستنساخ الوصفة املكتوبة للمرىض من الغربيني، وعمدوا 

الناس عىل  بل وأخذوا يشجعون  الناس،  تعميمها عىل جميع  إىل 

عن  جلدتنا  أبناء  من  املستنريين  فهم  كان  لقد  مبوجبها.  العمل 

الغرب سطحيًّا ومتدنّيًا للغاية. كام أنهم مل يتعرّفوا عىل الربوتستانتية 

بشكل عميق. ومن خالل إطاللة عىل معطيات التيار التنويري يف 

قد  كان  لهم  املنشود  الديني  اإلصالح  أن  ندرك  القاجاري،  العهد 

إىل  قد سعوا  وأنهم  الغربية،  واملفاهيم  التعاليم  أساس  تبلور عىل 

تحقيق اإلصالحات  من خالل التقليد األعمى ملا حدث يف الغرب 

طوال القرون التي أعقبت عرص النهضة!! وقد توقعوا إمكان القفز 

عىل املقدمات من أجل الوصول إىل النتائج.

إن  أحمد:  آل  جالل  اإليراين  املفكر  يقول  الشأن  هذا  ويف 

عنوان  أنفسهم  عىل  يطلقون  كانوا  إذا  فرنسا  يف  الفكريني  القادة 

الوسطى  للعصور  املظلم  العامل  تجاوزوا  ألنهم  فذلك  التنوير، 

واملتخلّفة،  الرجعية  الكنيسة  سلطان  تحت  رازًحا  كان  الذي 

تجربة  وخاضوا  العلوم،  مقدمات  من  يشء  عىل  وحصلوا 

صدر  يف  الفكريني  القادة  يدعو  الذي  ما  ولكن  النهضة؛  عرص 
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التسمية؟!]2] أثرهم حتى يف  تقليدهم واقتفاء  املرشوطة]1] إىل 

ويف الحقيقة فإن هذه الجامعة كانت تبحث عن جواب ألسئلة 

مل يكن لها من وجود يف املجتمع، وكانوا يسعون إىل دفع إشكاالت 

مل تكن واردة أصاًل، ومل يكن لهم حركة مبنائية من أنفسهم، وقد 

عمدوا بفعل التبعية العمياء لألبحاث السائدة يف الغرب إىل إيجاد 

الناس  فشغلوا  عنها،  اإلجابة  بصدد  وصاروا  عندهم،  من  أسئلة 

لفرتة وشغلوا أنفسهم، ثم مل يخرجوا بنتيجة من كل هذا الضجيج 

والصخب!]3].

وقد تحّدث بعض الكتّاب العرب يف عبارة ال تخلو من الحّدة 

يف هذا الشأن قائاًل:

»ولكن ما ميارسه العلامنيون ـ يف واقع األمر ـ ال ميكن 

السطو  اآلخر:  من  أسوأ  كالهام  وصفني  تحت  إال  تصنيفه 

أّواًل، واالجرتار ثانيًا؛ فيُسق الفكر الغريب ويُعرض يف بالدنا 

هنا مجرًدا عن مصادره، ويصبح »رُسّاقه« قادة للفكر وقادة 

للنهضة، وهم ـ لو كشف الغطاء ـ ليسوا أكرث من لصوص 

نصوص ميارسون مهنة السقة باحرتاف وإتقان، وليس لهم 

اإلبداع املراد هو  إذا كان  إال  أّي نصيب  اإلبداع  من رشف 

]1]. املرشوطة: أو الثورة الدستورية اإليرانية، وتعرف يف العراق باسم )حادثة املرشوطة(، و)حركة 

املرشوطة واملستبّدة(. حدثت ما بني عامي )1905 ـ 1911م(. وأّدت إىل إقامة مجلس نواب 

)برملان( يف بالد فارس يف عهد الساللة القاجارية التي كانت تحكم إيران يف ذلك الحني. )املعرّب(.

]2]. آل أحمد، در خدمت و خيانت روشنفكري )يف خدمة وخيانة التنوير(، ص24.

يف  الفكري  للتنوير  املأساوية  )الحكاية  ايران  در  فكري  روشن  انگيز  غم  ماجراي  يرثيب،   .[3[

إيران(، ص197-196.
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االحرتاف والدربة اللصوصية«]1].

لقد متّت املقارنة يف كتاب )العلامنيون والقرآن الكريم( بني آراء 

حسن حنفي وباروخ سبينوزا ولودفيغ فويرباخ، حيث الشبه بني رأيه 

ورأيهام قريب بل ومتطابق أيًضا. فإن آراء هؤالء حول تبعية الوحي 

وقدرة  وقّوة  النبّوة،  عىل  العقل  وتقديم  لألنبياء،  املزاجية  للحالة 

الخيال لدى األنبياء، وإنكار معجزات األنبياء، واعتبار املعجزات 

واعتبار  املعجزات،  وقوع  باستحالة  والقول  للعقل،  مخالًفا  أمرًا 

الله  ذات  بشأن  ورؤيتهم  الطبيعة،  ومثار  نتائج  من  والوحي  الدين 

وصفاته، والقول ببرشية الدين ومنشأ الدين وإنسانويته، متشابهة إىل 

حّد التطابق؛ األمر الذي يعرّب بوضوح عن مدى تأثر الدكتور حسن 

حنفي بهذين املفكرين الغربيني]2].

كام أن سالمة موىس ـ وهو اآلخر بدوره من املعتزلة الُجُدد ـ قد 

ذهب يف التعبري عن غرامه وشّدة هيامه بالثقافة الغربيّة واألوروبيّة 

يف كتابه )اليوم والغد(، إىل حّد القول: 

الدينية  الرابطة  فإن  سخافة،  الرشقية  الرابطة  كانت  »إذا 

ما  كل  ويف  بالغرب،  مؤمن  بالرشق  كافر  فأنا   .. وقاحة!! 

أكتب أحاول أن أغرس يف ذهن القارئ تلك النزعات التي 

قرّايئ  أجعل  وأن  الحديث،  العرص  يف  أوروبا  بها  اتسمت 

يولّون وجوههم نحو الغرب، ويتنّصلون من الرشق«]3].

]1]. الطعان، العلامنیون والقرآن الکریم، ص315.

]2]. الطعان، العلامنیون والقرآن الکریم، ص611 ـ 617.

]3]. املصدر نفسه، العلامنیون والقرآن الکریم، 141. 
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وأّما الذي يتّم الحديث عنه يف العامل اإلسالمي، فنادًرا ما يتّم فيه 

تناول أصل ومنشأ الدين بطبيعة الحال، وأما فيام يتعلق بأخذ الدين 

وإبالغه فهناك من بني املعتزلة الجُدد من يذهب يف هذا القرن إىل 

القول بأن القرآن الكريم نتاج ثقايف، وأن النبي األكرم  متأثر ببيئته 

زمنيًّا  كائًنا    النبي  شخص  وحتى  القرآن  واعترب  عرصه،  وثقافة 

وتاريخيًّا.

ي ي العالم العر�ب
الرؤية التاريخانّية �ف

من  عدد  ظهور  األخرية  املرحلة  يف  العريب  العامل  شهد  لقد 

فيها  تّم  حيث  الرتاث،  نقد  إىل  تهدف  التي  املوسوعية  األبحاث 

أن  مبعنى  الحاكمة؛  للثقافة  تاريخيًّا  بُعًدا  ميثل  الرتاث  أن  اعتبار 

الكثري من التعاليم الدينية التي وصلت إلينا منذ صدر اإلسالم كانت 

متأثرة بثقافة عرص النزول، وقد تحّولت اليوم إىل أمر تاريخي، ومل 

تعد ُمجدية. ومن بني األبحاث التي صدرت يف هذا الشأن كتاب: 

ثم  مروة.  حسني  ملؤلفه:  اإلسالمية،  الفلسفة  يف  املادية  النزعات 

واصل طيّب تيزيني مرشوعه يف كتابه من الرتاث إىل الثورة. ثم عمد 

إىل  العقيدة  من  كتابه  مقدمته يف  إظهار  إىل  الدكتور حسن حنفي 

الثورة يف خمسة مجلّدات، وسار يف ذات االتجاه. تاله بعد ذلك 

محمد عابد الجابري؛ ليبلغ بهذا النوع من األعامل النقدية ذروتها 

يف كتابه البالغ ثالثة مجلدات بعنوان نقد العقل العريب والذي يبدأ 

بكتاب تكوين العقل العريب]1].

]1]. صايف، »وحي و خيزش متدين«، 2.
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حسني،  وطه  شَميّل،  شبيل  أمثال:  من  املفّكرين  بعض  وإن 

وسالمة موىس، وعيل عبد الرزاق، وأحمد لطفي السيد، وإسامعيل 

أدهم، هم من املنخرطني ضمن هذا التيار. 

يعّد نرص حامد أبو زيد من الكتّاب الذين اتخذوا هذه الطريقة؛ 

املتعّددة،  ومقاالته  كتبه  من  الكثري  يف  االتجاه  هذا  اختار  حيث 

ومن بينها: مفهوم النص، ونقد الخطاب الديني، والنص، السلطة، 

الحقيقة وغريها، وصواًل إىل كتاب محمد والقرآن والذي هو عبارة 

وأخذت  األملانيّة،  باللغة  معه  أجريت  حوارات  من  مجموعة  عن 

أفكاره تقرتب بالتدريج من مباين الرؤية  التاريخانيّة الفلسفيّة. وقال 

يف حوار له مع صحيفة أملانية: 

»ال شّك يف أين تعلمت الكثري من الهرمنيوطيقا. واآلراء 

التي تتعرّض إىل االرتباط الحيوي بني النصوص وتفسريها، 

بني  التحاور]1]  مسار  بذلك  وأعني  ا،  جدًّ وقاطعة  محكمة 

القرآن  تفسري  عند  فإين  السبب  ولهذا  وتفسريه.  النص 

»الحقيقة  وكتابه  غادامري«  جورج  »هانز  نظريات  إىل  أرجع 

واملنهج«. وقد كان يف عقد السبعينات أن بدأت عالقتي مع 

الهرمنيوطيقا واللسانيات الحديثة«]2].

]1]. إن هذه املفردة مأخوذة من غادامري يف كتاب الحقيقة واملنهج؛ وذلك حيث يرى أن معنى 

النص أمر سائل وهو حصيلة التحاور والسؤال والجواب بني النص ومفّسه، ونتيجة لذلك يعتربه 

تاريخيًّا:

Gadamer, Hans. Georg, Truth And Method, 262, 369- 370, 461- 462.

]2]. أبو زيد، اساس دين، بيم و عشق است، 1.  
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ومن بني القائلني بهذا االتجاه، مع اختالف يف بعض تفاصيل 

وجزئيّات املسائل، ميكن اإلشارة إىل أشخاص آخرين، من أمثال: 

أمني الخويل، ومحمد أركون، يف كتاب العلمنة والدين، واإلسالم 

يف  ضاهر  وعادل  اإلسالمي،  العريب  الفكر  وتاريخيّة  والحداثة، 

كتاب األسس الفلسفيّة للعلامنيّة، وفضل الرحمن مالك.

ببساطة  الطرف  نغض  أن  البني  هذا  يف  ميكن  ال  أنه  يخفى  ال 

أحمد خان  السيد  السري  أال وهو  املجّددين،  رائد هؤالء  تأثري  عن 

الهندي، وهو الذي ألف تفسريًا للقرآن الكريم، ولكنه مل يكتمل]1]. 

وقد ذهب إىل االعتقاد والقول: 

القوى  سائر  مثل  خاّصة،  طبيعية  ملَكة  النبّوة  »إن 

التي تتجىل عندما يحني وقتها  البرشية األخرى  وامللَكات 

الثامر  مثل  متاًما  البيئية،  مقتضياتها  تتوفر  عندما  وتزدهر 

أن  يرى  وكان   ... وقتها  يف  إال  تنضج  ال  فإنها  واألزهار، 

النبي األكرم  قد تلقى الوحي عن الله مبارشة. ومل يكن 

جربيل يف حقيقة األمر سوى تعبري مجازي وكنايئ عن قّوة 

أو ملَكة النبّوة. إنه يرى أن الوحي ليس شيئًا يرد عىل النبي 

النفس  يف  األلوهي  العقل  نشاط  ذات  هو  بل  خارجه،  من 

السيد  السري  استند  وقد   ... له  البرشي  القديس  والعقل 

القائل  التصّور  هذا  إىل  النظرية،  هذه  تأييد  يف  خان  أحمد 

بأن القرآن الكريم مل ينزل دفعة واحدة، وإمنا نزل عىل نحو 

]1]. تفسري القرآن وهو الهدى والفرقان.
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التدريج ونجوًما مبقتىض األحداث والحاالت التي تعرض 

عىل النبي األكرم. وكان يرى أن قوة النبّوة موجودة لدى 

جميع األشخاص دون استثناء، وإن كانت تختلف درجاتها 

من شخص إىل آخر ...«]1].

الدين اإلسالمي يف  بتاريخية  القائلني  آراء  إن خالصة مجموع 

مرحلة األخذ بنحو مطلق أو جزيئ، عىل النحو اآليت:

 ، األكرم  النبي  شخص  وتاريخية  الكريم،  القرآن  تاريخية 

تاريخية  الفقه والرشيعة،  اإللهية، وتاريخية أصل  الوعود  وتاريخية 

وتاريخية  املعامالت،  وتاريخية  العبادات،  وتاريخية  الدين،  لغة 

األحكام الجزائية يف اإلسالم، وتاريخية الفقه السيايس يف اإلسالم، 

وتاريخية األحكام الفقهية/ الحقوقية يف اإلسالم، وتاريخية خصوص 

أحكام وحقوق املرأة واألرسة، وتاريخية القيَم واألخالقيات الدينية، 

وتاريخية القصص القرآين.

تبق عيل  اآلراء يف مجموعها مل  أن هذه  أحد  يخفى عىل  وال 

يشء من مفاهيم اإلسالم إال وأدخلته ضمن الحكم بـ التاريخانيّة، 

وتّم إدخال حتى العبادات واملسائل الفردية لإلنسان يف ارتباطه مع 

الله، ضمن هذه الدائرة أيًضا.

]1]. خرم شاهي، »پاسخ »بهاءالدين خرمشاهي« به قرآن ستيزان«، فارس نیوز، 1401/1/28.

https://www.farsnews.ir/news/861121006620%20%20%20%/
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لوازم الرؤية التاريخانّية إىل الدين

ميكن بشكل عام اختزال لوازم هذا الرأي ضمن املوارد أدناه، 

العناوين  عرشات  املوارد  هذه  من  واحد  لكل  نذكر  أن  وميكن 

املتفّرعة، حيث سنشري إليها بشكل عابر]1].

ّية الدين ب�ش

وجواز  الدين،  بعرصية  القول  الدين،  ببرشية  القول  نتائج  ومن 

وتنزل  الخطأ،  يف  الدينية  والتعاليم  الدين  وقوع  وإمكان  نقده، 

سائر  مع  تتساوى  مؤسسة  إىل  املؤسسة  فوق  ما  منزلته  عن  الدين 

يف  الدينية  للمرجعيات  التدريجي  واألفول  البرشية،  املؤسسات 

إضفاء املرشوعية، واإلعراض عن التعاليم الساموية، واالتجاه إىل 

املعطيات العقلية، ونقصان الدين وما إىل ذلك.

يقول دون كوبيت: 

»يجب أن نختار أكرث معتقداتنا جوهرية؛ إن »حقيقتها« 

ليست حقيقة توصيفية أو ناظرة إىل األمر الواقع، بل حقيقة 

كيفية تأثريها يف حياتنا، يجب اعتبارها دستوًرا للعمل، فإذا 

مل ميكن ألي يشء أن يتقدم عىل خياراته التي تحّدد قيَمنا 

ومسار حياتنا، إذن يالحظ أن الدين برشي متاًما، وأنه مرتبط 

بالثقافة و التاريخانيّة بشكل وثيق. لو تصّور عامة الناس أن 

الفصل من املقالة، من: شجاعي زند، »عريف شدن در  الكثري من عناوين هذا  ]1]. لقد أخذنا 

تجربه مسيحي  و اسالمي« )العلمنة يف التجربة املسيحية واإلسالمية(، 64 ـ 66.
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األساطري يف معتقداتهم الدينية حقائق عينية خالدة، فإن أهل 

االختصاص من الناس يعلمون أن جميع أجزاء الدين برشية، 

تاريخ  لها  وأن  البرشية،  املجتمعات  يف  تكاملت  قد  وأنها 

برشي بحت، وهو قابل لإلصالح وإعادة القراءة]1]«.

يجب  للدين،  التاريخانيّة  الرؤية  ضوء  يف  فإنه  الحقيقة  ويف 

االنتقال من الله إىل اإلنسان، ومن علم الله إىل علم اإلنسان، ومن 

الدين إىل الفلسفة، ومن الوحي اإللهي إىل الوحي التاريخي، ومن 

امليتافيزيقا إىل الفيزيقا. يقول الدكتور حسن حنفي ]ما معناه[:

املسار  إىل  اإللهي  املسار  من  االنتقال  غايتنا هي  »إن 

قامئة  أن تكون حضارتنا  بداًل من  الجديد؛ وعليه  اإلنساين 

 ... اإلنسان  مركزية  عىل  تقوم  أن  يجب  الله،  مركزية  عىل 

عىل  واإلقبال  الدين  عن  باإلعراض  رهن  البرشية  تطّور  إن 

الفلسفة، واالنقال من اإلميان إىل العقل، ومن مركزية الله 

إىل مركزية اإلنسان؛ ليك تشّق اإلنسانية مسارها يف طريق 

الكامل، ونؤسس ملجتمع عقيل ساطع«]2].

الخطأ  إمكان  الدينية  والنصوص  الدين  برشية  لوازم  بني  ومن 

عىل القرآن الكريم، وهو ما رّصح به بعض املعتزلة الُجُدد، ويقول 

مجتهد شبسرتي يف ذلك:

إن  يقول:  أنه  يف  يكمن  السابقة،  الوثنية  عن  النبي  اختالف  إن 

]1]. كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، 28.

]2]. حنفي، دراسات إسالمية، 300.
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الله،  ترجع إىل  ـ  الجميع  يعرفها  التي كان  ـ  السامء واألرض  هذه 

إىل  أبًدا  ينظران  واملحتوى  التفسري  فإن  تفسري؛  القرآن  أن  وحيث 

الثقافة الجاهلية  الخلفية، والخلفية هي ذلك اليشء الذي كان يف 

لدى العرب ... من ذلك أنهم كانوا ـ عىل سبيل املثال ـ يتصّورون 

ميسك  الذي  هو  النبي  وأن  األرض،  عىل  السامء  سقوط  إمكانية 

السقف  لهذا  الوقوع عىل األرض وال يسمح  بالسامء ومينعها من 

األزرق بالسقوط، أو فيام يقوله من التعبري بقوله »بغري عمد ترونها« 

ليست القضية يف أن السامء لها أعمدة غري مرئية أو ال؛ إمنا السامء 

يف تلك الثقافة لها أعمدة ال ميكن رؤيتها]1].

إنكار الجوهر الثابت للدين

إن إنكار الحقائق املطلقة والذاتية للدين، وإنكار النامذج الثابتة 

اإلنسان،  لهداية  والدامئة  الثابتة  القوانني  وفقدان  للبرش،  والخالدة 

ورضورة التغيري والتحّول املستمر والدائم يف الدين، ونتيجة لذلك 

تعّدد حقيقة الدين وما إىل ذلك، من نتائج القول بتاريخية التعاليم 

الدينية. ولو ورد يف كلامت بعضهم أن األخالق أو استمرار التجربة 

الدينية هي جوهر الدين، ويبدو أن هناك يف الحد األدىن بقاء ألمر 

ثابت للدين، ولكن حيث أن نفس األخالق والقيَم األخالقية تعّد من 

التجربة  أن  نسبيًّا وتاريخيًّا، ويرون  أمرًا  نظر هذه املجموعة  وجهة 

دوامها  رضورة  يرون  ولذلك  بالتاريخ،  متأثرًا  أمرًا  بدورها  الدينية 

والظروف   الرشائط  مع  املتناسبة  املطالب  لتجربة  واستمرارها 

نه )نعم للمستنريين املتدينني،  ]1]. مجتهد شبسرتي، روشنفكران ديندار آري، روشنفكر ديني 

كال للمستنري الديني(، ص88.
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الظاهر  بحسب  ـ  يبدو  الذي  الجوهر  هذا  فإن  وعليه  التاريخانيّة، 

وترصّم  التاريخانيّة  الرؤية  ألحكام  مشمواًل  بدوره  يكون  ثابتًا،  ـ 

الزمن. وكأنهم يدعون أن جوهر الدين هو التغرّي والتحّول املستمر، 

وهناك من قال بأن الروحانية واملعنوية أو العشق هو جوهر الدين، 

ويعتربونه أمرًا ثابتًا؛ بيد أن مرادهم من املعنوية والعشق غري واضح 

املعنوية  عن  األحيان  بعض  يف  يتحدثون  فإنهم  هنا  ومن  ا،  جدًّ

املتحّررة من الدين. 

وقال محمد أركون وهو من املعتزلة الُجُدد: 

مثالية  إسالمية  حقيقة  هناك  إن  القول:  أن  يعني  »هذا 

إاّل  اليوم، ليس  التاريخ وحتى  وجوهرية مستمرّة عىل مدار 

وهاًم أسطوريًّا ال عالقة له بالحقيقة والواقع«]1].

وامللفت اآلن أنه عاد الفالسفة الغربيون بعد قرون ليدافعوا عن 

مرجعيات وتنظريات مثل الرتاث. فقد استدل هانز غادامري )1900 

ـ 2002م( يف معرض الدفاع عن مرجعية تراث املتقدمني، قائاًل:

مل  واحتقارها  املرجعيّة  عىل  التهّجم  إن  الحقيقة  »يف 

التنوير عىل  ما عمل  هو  بل  فقط،  مسبق  مجرّد حكم  يكن 

التأسيس له. إن التنوير قام بتحريف حتى مفهوم املرجعية 

نفسه أيًضا. إن مفهوم املرجعيةـ  يف ضوء فهم التنوير للعقل 

والحرية ـ ميكن أن يُفهم بوصفه مخالًفا للعقل والحرية: إن 

]1]. أركون، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، 242.
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املرجعية واالقتدار يعني يف الواقع الطاعة العمياء؛ وهذا هو 

ذات املفهوم الذي نجده يف لغة نقد وانتقاد الدكتاتوريات 

الحديثة.

أن  صحيح  املرجعية.  جوهر  هو  ليس  هذا  أن  بيد 

)فيام  مرجعية  لديهم  كانت  الذين  هم  البدائيني  األشخاص 

تقوم  ال  املطاف  نهاية  يف  األفراد  مرجعية  أن  بيد  بينهم(؛ 

عىل أساس تتبيع العقل وتطويعه، بل عىل عملية التصديق 

يف  اآلخر  أن  معرفة  هي  املعرفة  من  املراد  إن  واملعرفة. 

السبب  ولهذا  الشخص،  ذات  عىل  يسمو  والرؤية  الحكم 

ذات  إىل  بالنسبة  أولوية  له  أن  مقّدًما؛ مبعنى  يكون حكمه 

الشخص. إن هذا األمر يرتبط بهذه الحقيقة وهي أن املرجعية 

بل هي يشء مكتسب]2]،  هبة]1]  ليست  العملية  الناحية  من 

أن  عليه  وجب  املرجعية،  شخص  ادعى  لو  أنه  مبعنى 

خالل  ومن  التصديق،  عىل  تقوم  املرجعية  إن  يكتسبها. 

ذلك تقوم عىل نشاط ذات العقل، وهو العقل الذي يعتمد ـ 

بواسطة إدراكه ملحدودياته ـ عىل الرؤية األسمى لآلخرين. 

لن  دقيق،  بشكل  فهمها  تّم  لو  املعنى،  بهذا  املرجعية  إن 

يكون لها أّي صلة بالطاعة العمياء لألوامر. ويف الحقيقة فإن 

باملعرفة. صحيح  ترتبط  بالطاعة، وإمنا  ترتبط  املرجعية ال 

أن املرجعية تتضّمن إمكانية إصدار األوامر والقول برضورة 

[1[. Bestowed.

[2[. Earned.
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إطاعة هذه األوامر، فإن مبانيها هنا عبارة عن عمل االختيار 

والعقل، وهو إمنا يقبل مرجعية األعىل من حيث أنه ميتلك 

بدوره  وهذا  أكرث،  يتمتع مبعرفة  أنه  أو  لألمور،  أوسع  رؤية 

يعني أنه أكرث علاًم.

عىل  مرتبط  املرجعية  تصديق  فإن  األساس  هذا  وعىل 

الدوام بهذه الرؤية، وهي أن ما تقوله املرجعية ليس اعتباطًا 

أو ال معقواًل، بل إن صدقه قابل للكشف بحسب األصول. 

والشخص  املعلم  يّدعيها  التي  املرجعية  جوهر  هو  هذا 

األسمى واملتخصص«]1].

ويف الحقيقة فإن كالم هانز غادامري هذا شبيه مبسألة يف الفقه 

اإلسالمي، والتي عىل أساسها ال يعترب التقليد تقليًدا أعمى؛ مبعنى 

أنه يف أصل وجوب التقليد ال ميكن للشخص أن يكون مقلًدا، بل 

التي ال يكون له علم  البرشي يف املوارد  العقل  واقع األمر هو أن 

بيشء، أو ال خربة له يف فن من الفنون، أو ال تخصص لديه يف علم 

من العلوم، فإنه سوف يحكم يف مثل هذه الحالة بوجوب الرجوع 

فيام  التقليد  يعترب  فإنه  هنا  ومن  واملختص،  والخبري  العامل  إىل 

يعلمه ويعرفه مخالًفا للعقل. إن هذا األمر جار يف جميع أبعاد حياة 

اإلنسان ويف جميع موارد احتياجه، وال يقترص عىل املسائل الدينية 

تصاب  سوف  التقليد  دون  من  فإنه  الحقيقة  ويف  فقط.  والرشعية 

[1[. Gadamer, Hans. Georg, Truth And Method, 280 – 281.
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الحياة الفردية واالجتامعية بالشلل؛ وذلك ألنه قلام توجد جهة يف 

الحياة البرشية تخلو من التقليد]1].

إبطال األمثلة والمفاهيم الثابتة والخالدة

للمثال  التاريخانيّة  الرؤية  يف  وجود  ال  أنه  بداهة  شك  ال 

والنموذج الثابت والخالد؛ وذلك ألن هذا النموذج واملثال هو يف 

حّد ذاته كائن تاريخي له مّدة ينقيض فيها. والكالم أدناه يُشري إىل 

هذه النقطة:

ليس هناك يف العامل معيار حسن، ولو افرتضا قبولنا ذلك بالنسبة 

إىل الله، وقلنا بحسن كل ما يصدر عنه، إال أننا ال نستطيع قبول ذلك 

بالنسبة إىل أّي واحد من عباد الله؛ وكل ما ميكننا قوله هو: »إن الـ 

)أ( حسن«، ولكن ال ميكننا القول: 

»إن الحسن هو الـ )أ(«؛ فإن هذا سوف ميثل بداية كارثة 

أخالقيّة ثقيلة، يجب أن نستعيذ بالله من رشورها]2]«.

الثابتة  األشكال  استمرار  بفعل  يتحقق  ال  ما  دين  استمرار  إن 

الدين؛  لذلك  العملية  األحكام  أو  األخالقية  أو  االعتقادية  للقضايا 

]1]. ومام ال إشكال فيه ـ بطبيعة الحال ـ أن الرتاث الذي يقول هانز غادامري مبرجعيته هو يف حّد 

ذاته أمر سيال، وهذا غري ذلك اليشء الذي يقال مبرجعيته األبدية يف األديان الساموية بالنسبة إىل 

الكتاب والرتاث. بيد أن النقطة الجوهرية يف البني أنه حتى هذا املقدار من املرجعية قد تّم نقده 

الحًقا من قبل أمثال: يورغن هابرماس أيًضا. )هوالب، روبرت، يورغن هابرماس، ترجمه إىل اللغة 

الفارسية: حسني بشرييه، ص99، نرش ين، طهران، 1375هـ ش(.

]2]. رسوش، اسالم وحي و نبوت: پريامون بسط تجربه نبوي )اإلسالم والوحي والنبوة: حول 

بسط التجربة النبوية(، 79.
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وذلك ألن هذه األشكال تتغرّي عىل الدوام وعىل طول الزمان، وال 

استمرار كل دين  إن  أن تكون مالكًا ومعياًرا لالستمرار.  لها  ميكن 

تأسيسه،  إىل  املنسوب  الخطاب  استمرار  خالل  من  يكون  إمنا 

حيث ينشأ ذلك الخطاب من تجربته املعنوية القويّة]1]. ليس لدينا 

تّم تنظيمها مرّة واحدة وانقىض األمر، ويجب  تاّمة  معتقد وأخالق 

التعاليم  فإن  عام.  ألف  مدى  واعتامدها عىل  قراءتها  الجميع  عىل 

للفحص  كلها  تخضع  أن  يجب  االعتقادية  واملفاهيم  األخالقية 

تحت مجهر الناقدين، وأن يتّم وضعها عىل طاولة الترشيح العلمي 

بحرية كاملة ودون فرض قيود أو خطوط حمراء]2].

علمنة الدين

مبعنى أن الدين يجب أن يواكب التحّوالت االجتامعية والثقافية 

هذه  مع  يتامهى  أن  الدين  عىل  يتعنّي  املسار  هذا  ويف  للناس، 

التحّوالت وأن يتأقلم يف ضوئها وأن يغدو دنيويًّا مبا يتطابق معها؛ 

ومن نتائج هذا التامهي نفي األساطري عن الدين، وخفضه وتهميشه 

دين  إىل  وتحويله  عنه،  القداسة  ونفي  األدىن(،  الحّد  يف  )الدين 

من  ذلك  إىل  وما  والحداثة  الدين  بني  التطابق  شخيص، ووجوب 

األمور األخرى.

ي األساط�ي عن الدين
ن�ف

إزالة  عن  تحّدثوا  الذين  أوائل  بني  من  بولتامن  رودولف  كان 

]1]. مجتهد شبسرتي، تأماليت در قرائت رسمي از دين )تأمالت يف القراءة الرسمية للدين(، 25.

]2]. املصدر نفسه،  8. 
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الشأن  أن كالمه يف هذا  يبدو  الدينية، ولكن  القضايا  األساطري من 

بعده نحو  انسحب  ينطوي عليه من اإلشكاالت، قد  ما  بالنظر إىل 

امليل واالنحراف، وتّم تفسريه بشكل آخر.

يرى بولتامن أن األسطورة تسعى إىل الحديث عن حقيقة تفوق 

الحقائق التي ميكن ضبطها والسيطرة عليها والتي ميكن مشاهدتها. 

ال شك يف أن األسطورة تتحّدث عن حقيقة تحظى باألهمية القاطعة 

السعادة  عىل  تدل  الواقعة  هذه  ألن  وذلك  اإلنسان،  إىل  بالنسبة 

والشقاء، والرحمة والغضب، وتقتيض االحرتام والطاعة]1].

»مفتوحة«]2]  فيه  تقع  التي  واألحداث  العامل  إن  بولتامن:  يقول 

غري  القوانني  لتدخل  عرضة  أنها  مبعنى  األسطوري،  التفكري  يف 

الدنيوية، يف حني أن هذا األمر من ناحية التفكري العلمي تحيك عن 

خلل ونقص. إن العامل وما يقع فيه من الحوادث تعّد »مغلقة«]3] يف 

التفكري العلمي]4].

العنارص األسطورية يف اإلنجيل  وقد فهم من كالم بولتامن أن 

عدمية املعنى، وأنها يجب العمل عىل إزالتها ليكون اإلنجيل قاباًل 

للتصديق بالنسبة إىل اإلنسان املعارص.

إن إزالة بولتامن لألساطري، عندما تصل إىل دون كوبيت تكتسب 

معنى آخر، فهو يقول:

[1[.  Boltmann, The Problem of Demythologizing, 248. 252.

[2[. Open.

]3[. Closed.

]4[. Ibid, 249- 250.
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وأّما يف الدميقراطيات املتسامحة والدهرية يف الغرب، فكيف 

ميكن املنع من إبعاد الدين ووضعه يف هامش الحياة؟ ال شّك يف 

من  الدينية  العقيدة  تجريد  يف  يكمن  السؤال  هذا  عن  الجواب  أن 

األساطري، ويف السعي املنتظم من أجل ربط النامذج القدمية ألفكار 

عمليًّا  ليس  األمر  وهذا  الجديدة،  الثقافية  بالنامذج  الدين  وأفعال 

فحسب، بل وهو يف طريقه إىل التطبيق عىل أرض الواقع. من ذلك 

عىل سبيل املثال أن لغة الدين تؤكد عىل الخطاب القائل: »توبوا 

بسبب  أنه  العبارة  هذه  من  املراد  إن  قريب«.  ملكوته  فإن  الله  إىل 

السامء،  من  عليهم  تسقط  سوف  كربى  مصيبة  فإن  البرش  معايص 

وإن الله سوف يعقد محكمة للناس، ولن ينجو من عذابه إال أولئك 

النموذج  هذا  أن  إال  حياتهم.  طريقة  وغرّيوا  أنفسهم  طّهروا  الذين 

القديمـ  بطبيعة الحالـ  بشكله األصيل امليتافيزيقي مل يعد مطروحاً 

يف العرص الراهن؛ إذ هناك أدلة علمية جيّدة تقول إن العامل سوف 

يستمر ملليارات السنني، وعىل الرغم من ذلك كله ميكن العثور يف 

الثقافة الحديثة عىل موقعيات وأمثلة مشابهة، وإحياء هذا املفهوم 

من جديد، من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن سلوك اإلنسان إذا مل 

يتغرّي عىل نحو كبري، لرمبا تفنى حياة اإلنسان فوق الكرة األرضية 

للخطاب  ميكن  وبذلك  الذريّة.  القنابل  فيها  تستعمل  حرب  بفعل 

أن  والندم  التوبة  بشأن محكمة اآلخرة والحاجة إىل  القديم  الديني 

تحدث تغيريًا جديًدا ومؤثرًا، وأن يكون لها صلة معارصة من الناحية 

االجتامعية وما إىل ذلك. وعىل هذا األساس ميكن للكنيسة أن تقوم 

مبسؤوليّتها ومهّمتها يف بسط السالم يف العامل وتجريد البلدان من 



155 الفصل الرابع: الرؤّية التاريخانية والدين

األسلحة الفتاكة]1]. )إن الكالم يدور حول التحاق القديم بالجديد، 

ال أن يعمل الجديد عىل التأقلم مع الحقيقة(.

وقال آخر: 

تجريد  تّم  ولو  باألساطري،  أحكام اإلسالم ممزوجة  »إن 

قابلة  تكون  سوف  فإنها  األساطري،  هذه  من  األحكام  هذه 

للتغيري مع مرور الوقت بشكل يسري. من ذلك أن الحجاب 

لحفظ  رّشع  قد  أنه  ال  أسطوري،  بُعد  عىل  يحتوي  مثاًل 

العفاف. أجل، ال شك يف وجوب الحفاظ عىل العفاف، إال 

أن حفظ العفاف يف كل عرص يكون بشكل مختلف، وهذا 

الشكل هو الذي يحّدده الُعرف]2]. )ويذهب شخص آخر من 

الغيبية  تيار االعتزال الجديد إىل االعتقاد بأن جميع األمور 

والجن  واملالئكة  والكريس  العرش  قبيل:  من  ـ  الدين  يف 

ـ كلها  والشياطني والرصاط وسجّل األعامل وما إىل ذلك 

تصّورات وظنون أسطورية(«]3].

أمثلة ونماذج من علمنة التعاليم الدينّية

قال دون كوبيت: إن األفكار املرتبطة باملعاد ليس لها من وظيفة 

سوى تذكرينا بأن حياتنا محدودة، وتقذف بنا يف أحضان الحارض. 

إن املعتقدات املسيحيّة إمنا تقوم بدورها، حتى إذا عاش الشخص 

]1]. كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، 17.

]2]. رسوش، »قبض و بسط حقوق زنان« )قبض وبسط حقوق املرأة(، 33. 

]3]. أبو زيد، النص السلطة الحقيقة، 135. 
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املسيحي يف الزمن الحارض إىل األبد، فإنها سوف تتنّحى جانبًا؛ إذ 

ال يعود هناك يشء لتعمل عىل بيانه]1]. 

وقال الدكتور حسن حنفي يف هذا الشأن: 

»هناك دنيا واحدة وآخرة واحدة هي نفسها الدنيا؛ فالجنة 

والنار هام النعيم والعذاب يف هذه الدنيا وليس يف عامل آخر 

يحرش فيه اإلنسان بعد املوت. الدنيا هي األرض، والعامل 

يف  خري  من  اإلنسان  يُصيب  ما  الجنة  األرض.  هو  اآلخر 

الدنيا، والنار ما يصيب اإلنسان من رّش فيها«]2].

َفاْقَطُعوا  ارِقَُة  َوالسَّ ارُِق  َوالسَّ تعاىل:  قوله  تفسري  يتّم  كام 

ْيِدَيُهَما]3] ال مبعنى استئصال اليد، بل مبعنى املنع وكّف اليد عن 
َ
أ

السقة بالحبس واإليداع يف السجن]4].

لنا  تبنّي  الهندي،  خان  أحمد  سيد  السري  تفسري  عىل  جولة  إن 

الدينية  التعاليم  تجاه  آرائه  يف  الصارخ  العلامين  منهجه  بوضوح 

األصيلة، ومن ذلك: إنكاره لوالدة السيد املسيح عيىس بن مريم من 

غري أب بايولوجي من بني البرش، وقوله بزواج السيدة مريم العذراء 

كانوا  الذين  هم  العاديني  الناس  بأن  وقوله   ،النبي يوسف  من 

يأتون بالطعام إىل مريم ومل يكن الله هو الذي ينزل عليها الطعام، 

]1]. كوبيت، درياي اميان، 324- 325.

]2]. حنفي، من العقيدة إىل الثورة، 4: 605. 

]3]. املائدة: 38.

]4]. شحرور، نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي، 100.
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وقوله بأن النبي عيىس بن مريم إمنا كلّم الناس يف طفولته وليس 

يف مستهّل والدته، وحمله ملعجزات السيد املسيح عىل املبالغات 

والتأويالت املبتذلة لهذه اآليات، وغري ذلك، من بني املوارد التي 

عمد إىل تفسريها يف ضوء تأثره باألفكار العلامنية]1].

النسبّية

إن نسبية القيَم واملعتقدات واألخالق والقانون والحقوق ونسبية 

املعرفة الدينية يف جميع هذه الحقول، والتي من نتائجها التعددية 

جميع  يف  والتسامح  واالعتقادية،  والثقافية  واألخالقية  الدينية 

الحقول، واإلعراض عن الثبات إىل التغيري، واإلعراض عن القطع 

واليقني إىل النسبية، والتعددية الدينية، والتشكيك يف حجية القطعية 

وبيان مسألة الرتابط بني العلوم]2].

النهايئ  االعتبار  يتبنى  ال  الحقيقي  املؤمن  أن  من  يقال  ما  إن 

الحقيقة  بوصفها  حقيقة  أّي  إىل  ينظر  وال  قضيّة،  أّي  إىل  بالنسبة 

بأن  القائلة  املحورية  القضية  حتى  يشمل  األمر  هذا  وإن  النهائية، 

»الله موجود« أيًضا]3]، إمنا تنبثق من هذه الرؤية.

يف  املعارص  االستدالل  وإن  النسبية.  نتائج  من  التسامح  إن 

]1]. الهندي، تفسري القرآن وهو الهدى والفرقان، 2: 16، و37، و41، و169، و201، و211، 

و212.

ألهميّته؛  مستقل  بشكل  ذكره  تّم  وقد  لألديان،  الثابت  الجوهر  إنكار  نتائج  من  النسبية  إن   .[2[

يف  األمر  عليه  كان  ملا  خالفًا  أيًضا،  الدينية  املعرفة  أبحاث  تشمل  النسبية  أن  ذلك  إىل  يضاف 

السابق، حيث كان البحث يقترص عىل خصوص ذات الدين.

]3]. مجتهد شبسرتي، »پرواز در ابرهای ندانسنت«، 13 ـ 14.
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الدفاع عن التسامح الديني يقوم عىل أساس هذه املعرفة، وهي أن 

الدين شأن إنساين وتاريخي ومتنّوع ويف حالة من التغيري املستمر. 

إن الحقيقة الساموية املطلقة والثابتة التي كان يعتقد بها الناس يف 

املايض مل يعد ميكن أن يكون لها وجود، ومل تعد قدم الرباهني ـ 

التي كانت يف يوم ما تعمل عىل تربير الشمولية واالحتكار وعدم 

التسامح ـ راسخة وثابتة، بل هي اليوم واهية ومشلولة]1].

إىل  باإلضافة  ـ  بالنسبية  القول  أن  هي  الهاّمة  النقطة  أن  بيد 

التناقض الذايتـ  يؤّدي إىل العدمية، يف حني أنه ال أحد من القائلني 

بالرؤية  التاريخانيّة، يؤمن أو يقول بالعدمية.

يراه  مفهوم  كل  بأن  االعتقاد  عن  عبارة  النسبية  إن  توضيح: 

للتقييم  أخضعناه  لو  وأساسيًّا،  جوهريًا  الفالسفة  غري  أو  الفالسفة 

والخري  والحق  والواقعية  والحقيقة  العقالنية  مفهوم  من  األعم  ـ 

والقوانني واملعايري ـ فإنا يف التحليل النهايئ سوف نصل بالرضورة 

إىل هذه النتيجة، وهي أن جميع هذه املفاهيم تعرف يف إطار وطرح 

ومنهج خاص وشكل حياة خاصة ومجتمع خاص وثقافة خاّصة. 

وليس هناك أّي قالب أو معيار مستقل يفوق التاريخ والزمان بحيث 

تقييم  حتى  نستطيع  ال  نحن  بل  خصومنا،  مدعيات  تقييم  ميكننا 

املعايري املتناقضة والحكم بشأنها أيًضا]2].

والخطأ،  الصحيح  بني  القطعي  التاميز  مبعنى  العدمية  أن  كام 

]1]. كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، 207- 208.

[2[. Bernstien, Beyond objectivism and Relativism, p. 8.
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واألفضل واألسوأ، والقيّم وغري القيّم، تدعو إىل اإلحباط، بل ورمبا 

ال تكون ممكنة وقد تكون غبية وحمقاء. وبكلمة واحدة: إن العدمية 

ال تحمل يف أحشائها فصاًل ومتييزًا أبًدا]1].

الرؤية   نظر  وجهة  من  ـ  التاريخانيّة  واملحدودية  الحرص  إن 

التاريخانيّة ـ هي املصري الحتمي لكل إنسان يف جميع أبعاد وعيه؛ 

فإن أّي معيار يقّدمه، ينفتح بدوره عىل تغيريات مضطربة ومتهافتة 

معيار  تقديم  عن  حتى  عاجز  إنه  بل  والتوقّع.  للتكّهن  قابلة  وغري 

قريب من الصّحة. بل يبقى حائرًا حتى يف بيان أصل معنى الصحة 

لتقييم  معيار  لديه  ليس  إذ  ذلك.  إىل  وما  والحق  والسعادة  والخري 

هذه األمور. ومن هنا نجد أمثال غادامري يتجّنبون الحديث عن الفهم 

الصحيح والخطأ، ويؤثرون الحديث عن الفهم املختلف]2]. ويرون 

أن الحقيقة هي تلك التي يصل إليها اإلنسان يف كل برهة تاريخية. 

إنه يرى أن الحقيقة تتغرّي بحسب الرشائط  التاريخانيّة البرشية، فهي 

يعترب  الذي  التقليدي  لالتجاه  خالفًا  زمني،  وغري  ثابتًا  أمرًا  ليست 

الحقيقة أمرًا ثابتًا ودامئًا وغري متغرّي. إنه يقول: 

»إن اختالف العلوم اإلنسانية عن العلوم الطبيعية يكمن 

ذاتيًّا ونفسيًّا أصاًل،  لها متعلًقا  العلوم اإلنسانية ليس  يف أن 

يتّم  أن  الطبيعيّة  العلوم  ملتعلّق  ميكن  الذي  الوقت  ويف 

للطبيعة،  الكاملة  املعرفة  ضمن  يتضح  أمرًا  بوصفه  رشحه 

إىل  يفتقر  تاريخي  ألمر  الكاملة  املعرفة  عن  الحديث  فإن 

[1[. Page, Philosophical Historicism And The Betaryal of First Philosophy, 90.

[2[. Gadamer, Truth And Method, 297.
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يف  املتعلق  عن  الحديث  ميكن  ال  السبب  ولهذا  املعنى، 

نفسه وذاته بحيث تكون العلوم اإلنسانيّة ناظرة إليه«]1]. 

وحيث أن اإلحاطة بالتاريخ أمر مستحيل التحقق، فإن اإلحاطة 

بإمر تاريخي مستحيلة التحقق بدورها أيًضا.

يقول فيخرت هاوزر: 

ذاتيات  من  وهو  إيجايب،  أمر  التاميز  متاهة  ذات  »إن 

التفاسري  وحتى  الحقيقة،  عن  البحث  يف  إإلنساين  التطلّع 

بينها،  فيام  داخيل  وانسجام  تناغم  هناك  كان  إذا  املتناقضة 

تكون لها حّصة من الحقيقة أيًضا«]2].

[1[. Ibid, Gadamer, Truth And Method,  285.

[2[. Wachter Hauser, Hermeneutics and Truth, 185.
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بالنسبة إیل الدين

لقد تّم حتى اآلن إيراد انتقادات هاّمة عىل مذهب التاريخانيّة؛ 

الرؤية  وصلة  عالقة  عىل  االنتقادات  بعض  نذكر  سوف  ييل  وفيام 

االتجاه  هذا  عليها  يشتمل  التي  واالدعاءات  الدين  إىل  التاريخانيّة 

يف قبال مجموع الدين واملباين الدينية. من الواضح أن اإلجابة عن 

الشبهات التي تؤّدي إىل تاريخية آحاد املفاهيم الدينية، تحتاج إىل 

إفراد كتاب مستقل، وقد تعرّض كاتب السطور إىل بيان بعضها يف 

كتابه »الرؤية التاريخانيّة والدين«]1].

ي الرؤية التاريخانّية
وبولوجيا �ف نقد األن�ث

الرؤية  بلغت ذروتها يف  التي  الرؤية  لهذه  ـ طبًقا  إنسان  إن كل 

التاريخانيّة الفلسفية يف آراء مارتن هايدغر وهانز غادامري وجوزيف 

الذات  ويفتقر إىل  والتاريخ،  بالزمان  ـ محدود ومحاط  مارغوليس 

الثابتة؛ وإن حيثياته الزمانية واملكانية والتاريخانيّة، وإن عدم إمكانية 

التفّوق عىل الزمان والتاريخ يُعّد من ذاتيات اإلنسان.

يهرب  أن  شخص  ألّي  ميكن  ال  مارغوليس  تعبري  حّد  وعىل 

للفرار  طريق  من  هناك  وليس  واملحيل،  املوضعي  تاريخه  من 

إىل  بدوره  برنستاين  وقد ذهب  التاريخانيّة.  والظروف  الرشائط  من 

املوافقة عىل هذه الرؤية، وقال:

]1]. عنوانه يف األصل الفاريس: )تاريخي نگري و دين(.
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»إن اإلنسان ال ميتلك القدرة عىل تجاوز القّوة الديناميكية 

عىل  باستمرار  يعمل  الذي  التاريخ  وهو  املؤثّرة،  للتاريخ 

بلورة الهوية األصلية لإلنسان يف الحارض واملستقبل«]1].

ضمن  والعمل  والتأمل  التفكري  عىل  مكرهون  األشخاص  إن 

وليس  التاريخ،  موقعيتهم يف  عليهم  أملتها  التي  املحدودة  الدائرة 

وليس  املحدودة،  الدائرة  هذه  من  خروجهم  يف  أمل  من  هناك 

هناك إمكانية لتخطّي هذه الدائرة ووضع األقدام يف موقعية ودائرة 

مطلقة]2].

إن اإلنسان واقع يف رشائط وظروف يف حالة تحّول وصريورة، 

ونعمل عىل صنع تاريخه، وهو بدوره يقوم بتأثري متبادل عىل التاريخ 

أيًضا.

عندما يتحّدث مارتن هايدغر ويعرّب عن اإلنسان بـ »الكينونةـ  يف 

ـ العامل«]3]، فإن مراده من العامل هو العامل الذي يعيش كل إنسان 

اآلخرين،  األشخاص  عامل  وال  الكائنات،  جميع  عامل  وليس  فيه، 

بل هو العامل الذي يرى كل إنسان نفسه مستغرقًا فيه وأحاط به من 

الوجود  ذلك  يكون  إنسان  كل  كيفية وجود  هي  وهذه  كل جانب. 

ا به ويكون له بداية ونهاية؛ هذه هي الحدود الوجودية لهذا  مختصًّ

اإلنسان]4]. إن مارتن هايدغر بفهمه هذا عن اإلنسان يقف يف وجه 

[1[. Page, Philosophical Historicism And The Betaryal of First Philosophy, 50.

[2[. Ibid, 81.

]3[. Being- in- the World.

]4[. Heidegger, Being and Time, 434.
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جميع أولئك الذين يقّدمون تعبريًا ذاتيًّا عن اإلنسان. إن اإلنسان أو 

الـ )Dasein( ليس ذاتًا قابلة للتعريف، بل هو عبارة عن »كينونة ـ 

يف ـ العامل«]1].

أو  الفرد  وإن  جوهرية؛  كينونة  أو  شيئيًّا  وجوًدا  ليس  الفرد  إن 

الشخص ليس شيئًا أو جوهرًا أو متعلًقا معرفيًّا]2]. إن وجود اإلنسان 

يكمن يف »كينونته يف مساره«، وإن أجزاءه املقّومة له، تتألف عىل 

الدوام من اإلمكانات املتوفّرة واملتاحة، وليس من الصفات. مبعنى 

التفعيل  ماهيته من خالل  يحقق  ثابتة، وإمنا هو  ماهية  له  ليس  أنه 

املستمر واملتواصل لإلمكانات أو من خالل إطالقها وتحريرها]3].

الرؤية ـ ال  وكام قال كارل هيويس]4] فإن اإلنسان ـ طبًقا لهذه 

أبًدا  يصل  ولن  مستمر،  تغرّي  يف  كائن  هو  وإمنا  ثابتة،  ذاتًا  ميتلك 

إىل اليقني، ولن يبلغ الحكم اليقيني أبًدا. وإن جميع علمه وفهمه 

التاريخ؛  القفز عىل  إمكانية  به، وال ميتلك  ومتأثر  بالتاريخ  محاط 

وحصيلة  نتاج  إال  هي  ما  حياته  قوانني  وإن  ومؤقت،  محدود  فهو 

التاريخ]5].

بأن  القول  إىل  مييلون  الذين  من  وهو  ـ  تيليش  بول  أشار  لقد 

جميع الناس يشرتكون يف طبيعة واحدة، دون أن يعرث عىل دليل عىل 

[1[. Edward, Routledge Encyclopedia of philosophy, 4: 311.

]2]. هايدغر، وجود و زمان )الوجود والزمان(، 77.

]3]. املصدر نفسه، ص52 ـ 53.

]4[. Karl Heussi.

]5[. Crai, Routledge Encyclopedia of Philosophy, 4: 443- 444.
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إثبات ذلك ـ إىل رأي القائلني باإلنسان التاريخي، قائاًل:

»إن هؤالء املستشكلون قد يتحّدون يف هجومهم علينا، 

ويقولون بصوت واحد: إن ما قلناه بشأن اإلنسان، ال ميكن 

أن يعّم الجميع، بل هي أمور محتملة ومنسوبة إىل املكان 

وإىل الزمان الذي يعيش فيه اإلنسان. إن هؤالء املستشكلون 

يرّصون عىل مسألة واحدة، وهي أن علينا أن ال نقّدم جوابًا 

عن  الحديث  ينبغي  وال  املتغرّية،  األوضاع  ظّل  يف  شاماًل 

طبيعة البرش وكأنه أمر عام وشامل لجميع العامل. إن هؤالء 

يقولون: ليس هناك يف العامل يشء ثابت باستثناء حقيقة أن 

اإلنسان قابل للتغرّي، وإن له تبلورات تاريخيّة ال أمد لنهايتها، 

وميكنه بل ويجب عليه أن يعمل عىل بناء ذاته«]1].

وقد بنّي جون كوبيت يف نهاية كتابه الشهري »بحر اإلميان« نتيجة 

الناس  يتغرّي  التاريخي،  التقدير  النحو اآليت: يف ضوء  أبحاثه عىل 

أيًضا؛  السياق  تتغرّي بدورها يف هذا  أيًضا، وإن فكرة اإلله  بدورهم 

وهذا يشء حسن ورضوري؛ إذ ليس هناك يف الحياة ما هو أهم من 

تنظيم رؤيتنا الشخصيّة عن الله، وهذا أمر يجب يجب أن يتكّفل به 

كل شخص بنفسه. عندما نقبل هذه الرؤية بشكل كامل، ونخلّص 

عندها سوف  الساموي،  األب  من  نوع  عن  البعد  من وجع  أنفسنا 

منزًّها  يكون  واختياريًّا، وسوف  برشيًّا ووجوديًّا  برّمته  إمياننا  يكون 

]1]. يوهانس، إلهيات فرهنگي )الالهوت الثقايف(، 205. )ال يخفى أن العبارة األخرية هي يف 

حد ذاتها عامة وشاملة يف مورد الناس يف املستقبل ويف املايض أيًضا، وإن هذا الكالم ينطوي 

عىل تناقض وإنكار لنفسه(.
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هو  الغاية  هذه  إىل  الوصول  إن  واألساطري؛  الخرافات  من  ومجرًّدا 

مصري املسيحيّة، ونحن نقرتب من هذه الغاية يوًما بعد يوم]1].

اإلنسان  ومعرفة  األنرثوبولوجيا  موضوع  أن  بداهة  الواضح  من 

من املوضوعات الهاّمة واملؤثّرة للغاية يف العلوم اإلنسانية؛ سواء 

موضوعها  يكون  التي  اإلنسانيّة  العلوم  من  الطائفة  تلك  ذلك  يف 

الرتبوية  والعلوم  النفس،  علم  قبيل:  من  اإلنسان،  هو  األسايس 

يكون  ال  التي  اإلنسانية  العلوم  من  الطائفة  تلك  أو  واألخالق، 

أساسيًّا  محوًرا  بوصفه  يدخل  ولكنه  املبارش،  موضوعها  اإلنسان 

فيها، من قبيل: علم االقتصاد، وعلم اإلدارة، والعلوم السياسية. كام 

واستعداداته،  وطاقاته  وظرفيته  وماهيته  اإلنسان  إىل  الرؤية  نوع  أن 

األمور، ومن  الكثري من  ماهية  مؤثرة يف تشخيص  تكون  أن  ميكن 

بني هذه األمور: بحث ماهية القضايا والتعاليم القرآنية وكيفية تلقيها 

من قبل النبي. ويف رؤية واحدة يكون اإلنسان فوق التاريخ، وإنه قد 

الربويب والنشأة امللكوتية، ومل يرتك  الصقع  الوحي من  أخذ متام 

أّي عنرص غري إلهي تأثريه يف محتوى ولفظ القرآن؛ وإن الذي نزل 

الله  الله، وقام رسول  النبي من عند  تلقاه  إىل األرض هو متاًما ما 

بدوره بنقله إىل الناس بشكل دقيق. ونتيجة لذلك فإن القرآن سوف 

يكون شيئًا فوق الزمان والتاريخ ومجرًّدا من املؤثرات  التاريخانيّة. 

ومن زاوية أخرى فإن اإلنسان ـ حتى إذا كان رسواًل أو نبيًّا ـ محدود 

ومقيّد بقيود عرصه وزمانه، وال ميتلك القدرة عىل تجاوز التاريخ، 

والظروف  الرشائط  لتلك  تابعة  وفهمه  إدراكه  وقّوة  ظرفيته  وإن 

]1]. كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، 335.
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والحقائق العينيّة لزمانه الخاص. إن النظرة الثانية تّم طرحها بوصفها 

واحدة من أسس القول بتاريخية القرآن؛ ويف هذه الرؤية عمد النبي 

إىل التعريف بنفسه بوصفه برًشا مثل سائر الناس، وكام أن اآلخرين 

يخضعون يف فهمهم وإدراكهم للقيود والحدود والظروف والرشائط  

وتاريخيًّا  محدوًدا  يكون  إنسانًا  بوصفه  النبي  كذلك  التاريخانيّة، 

مثلهم ويجوز عليه الخطأ. إن هذا الرأي ال يُفرّق بني األنبياء وبني 

بني  باالختالف  يُقّر  كان  وإن  التاريخانيّة،  الناحية  من  الناس  سائر 

ظرفية األنبياء وظرفياتهم. يرى القائلون بهذا الرأي أن اإلنسان حيث 

للوحي  فهمه  فإن  وتاريخيًّا،  محدوًدا  كائًنا  املاهية  من جهة  يكون 

انتقال  اإللهي سوف يكون تاريخيًّا وبرشيًّا، وإن البرشية من لوازم 

الوحي من الله إىل اإلنسان؛ ومن الجدير ذكره أن هذه الطائفة ترى 

أن القرآن نتيجة فهم النبي للوحي]1].

للوحي  املتلقي  يكون  حيث  الرؤية  لهذه  طبًقا  أخرى:  وبعبارة 

واملخاطب به برش، وإن اإلنسان وفهمه ـ حتى إذا كان نبيًّا ـ سوف 

بالرشائط  ومقيًّدا  محدوًدا  يكون  وسوف  بالرضورة،  تاريخيًّا  يكون 

املكانية والزمانية والثقافية، ونتيجة لذلك سوف يكون قاباًل للخطأ. 

وإن القرآن بدوره الذي هو نتاج الفهم البرشي، سوف يكون بدوره 

قاباًل  يكون  اإللهي ليك  الوحي  إن  للخطأ.  وقاباًل  تاريخيًّا وبرشيًّا 

يُصّب  إنسان، وأن  يُنزل عىل قلب  أن  البرش، يجب  للفهم من قبل 

يف قالب برشي، وأن يكتسب بالرضورة صبغة برشية، وإاّل لن يكون 

باإلمكان فهمه من قبل البرش، حتى إذا كان هذا البرش نبيًّا؛ وذلك 

]1]. أبو زيد، نقد گفتامن ديني )نقد الخطاب الديني(، 155.
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ألن النبّوة ال تحّول اإلنسان إىل كائن يفوق البرش. وكل ما كان برشيًّا 

سوف يكون تاريخيًّا قطًعا]1].

خارج  من  االنتقادات  أن  املجال  هذا  يف  ذكره  الجدير  ومن 

القرآن وإن كانت متوفّرة بكرثة، إال أن الرتكيز الخاص يف هذا الشأن 

يقوم عىل استخراج املباين القرآنية والنقلية. وال بّد هنا من االلتفات 

إىل نقطتني، وهام كاآليت:

أن  وهي  النقطة،  لهذه  مدرك  السطور  كاتب  إن  األوىل:  النقطة 

يستلزم  القرآن  بتاريخيّة  القائل  املبنى  نفي  عىل  بالقرآن  االستدالل 

الدور، بيد أن النقطة هي أنه ال بّد قبل كل يشء من توضيح رؤية 

القرآن الكريم؛ يك يتحتم عىل الخصم إبطالها؛ يف حني مل نشهد 

دلياًل واحًدا عىل بطالن هذا الرأي.

النقطة الثانية: إن االستدالل بالقرآن الكريم ميكن أن يكون مفيًدا 

ونافًعا بالنسبة إىل الكثري من الذين يؤمنون بالقرآن.

االستدالل  يف  حرًجا  يجد  مل  بدوره  خصمنا  إن  الثالثة:  النقطة 

اآليات  هذه  توظيف  إمكان  توّهم  حيثام  والروايات  القرآن  بآيات 

لصالح نظريّاته.

]1]. رسوش، »قبض و بسط تجربه نبوي« )قبض وبسط التجربة النبوية(، ص21، ونص حواره 

مع ميشيل هوبينك. وانظر أيًضا: أبو زيد، معناي منت )مفهوم النص(، 123؛ أبو زيد، نقد گفتامن 

ديني )نقد الخطاب الديني(، ص155؛ نص الحوار مع أكرب كنجي، ونقاًل عن ص54 من كتاب 

محمد و آيات إلهي.
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اّدعاء من دون دليل

إن اإلشكال األّول الذي يرد عىل هذا الرأي، هو أنه ال يشء من 

هذه املدعيات مربهن أو يستند إىل دليل عقيل أو نقيل وجيه. وبعبارة 

أخرى: إن منط كالم هذه الطائفة بداًل من أن يكون مستنًدا إىل دليل، 

إمنا يستند إىل العلة؛ مبعنى أنهم حيث شاهدوا تأثر اإلنسان بثقافة 

وأوضاع وأحوال عرصه يف الكثري من املوارد، عمدوا إىل تعميم ذلك 

عىل جميع الناس، وقالوا بهذه النظرية، ولكننا ال نعرث يف كلامتهم 

عىل دليل يثبت عجز اإلنسان عن فهم أمر أو خطاب كام هو دون 

تأثر بزمانه ومكانه وظروفه التاريخانيّة. وخالصة السؤال الذي ميكن 

توجيهه إىل هؤالء يقول: ما هو املحذور يف فهم الشخص العريب 

للخطاب اإللهي دون مزجه بالثقافة العربية، وأن يبلغ هذا الخطاب 

إىل الناس بشكل كامل ودون شائبة؟ ليس هناك من دليل يف البني 

الذاتيات والحيثيات  تاريخ وثقافة العرص هي من  بأن  القول  سوى 

يأيت  إمنا  وهذا  عنه،  تنفك  أن  ميكن  ال  والتي  لإلنسان  الوجودية 

بتأثري من املبنى األنرثوبولوجي للرؤية التاريخانيّة الفلسفيّة، وهو ما 

سوف نتعرّض إىل مناقشته وبحثه يف مقالة مستقلة.

ذاتّية وفطرّية اإلنسان

إن الدين من حيث املبدأ الفاعيل ثابت وأبدي وال يتغرّي، كام 

هو  الدين  منشأ  إن  يتبّدل؛  واحد وال  الفاعيل  املبدأ  من حيث  هو 

الحقيقة اإللهيّة التي ال تتغرّي، وإن املقصد واملخاطب بالدين هو 

فطرة وذات وروح اإلنسان، وهي برصيح القرآن من األمور املشرتكة 
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بني جميع الناس؛ حيث ال يعرتيها التبديل والتغيري.

يِن َحنِيًفا  قِْم وَْجَهَك لدِّلِ
َ
قال تعاىل يف محكم كتابه الكريم: َفأ

ِ َذلَِك ادّلِيُن  ِ الَِّت َفَطَر انلَّاَس َعلَْيَها َل َتْبِديَل ِلَلِْق اللَّ فِْطَرةَ اللَّ
.[1[ْكَثَ انلَّاِس َل َيْعلَُموَن

َ
الَْقّيُِم َولَِكنَّ أ

وعىل هذا األساس فإن جوهر تعاليم القرآن والدين، يكمن يف توجيه 

الخطاب إىل الفطرة اإلنسانيّة، وفيام يتطابق مع هذه الفطرة الواحدة، 

ومن أجل هدايتها وكاملها. وكام أن الفطرة ليست أمرًا تاريخيًّا، فإن 

ترصّم الزمان وتغرّي املكان واألوضاع واألحوال ال يبليها، فإن تعاقب 

األيام ال يبّدل فطرة اإلنسان إىل يشء آخر، وال يحّول اإلنسان إىل 

كائن آخر؛ ونتيجة لذلك فإن قوانني هدايته وطريقة مخاطبته بدورها ال 

تتغرّي أيًضا. وبعبارة أخرى: إن املخاطب بآيات القرآن الكريم هو فطرة 

البرش جميعهم، وليس خصوص العرب من العرص الجاهيل يف شبه 

الجزيرة العربية، والفطرة ال تختلف بني العرب والعجم وغريهم. وعىل 

الرغم من أن الفطرة اإلنسانية قادرة عىل التكامل، وميكنها أن ترتقي 

إىل مختلف مراتب الكامل يف قوس الصعود، أو أن ترتّدى يف قوس 

السقوط بسبب االبتالء بالذنوب والحجب، ولرمبا تّم دّسها كام ورد 

يف رصيح القرآن الكريم]2] حتى ال يعود مبقدورها سامع كالم الله، 

إال أنها مع ذلك ال تخرج عن فطرة اإلنسان]3]، كام أن تعاليم القرآن 

بدورها ذات مراتب، وتعمل عىل هداية جميع مراتب الفطرة. إن القرآن 

]1]. الروم: 30.

اَها« )الشمس: 10(. ]2]. »َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّ

]3]. سورة الروم: 30.
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بحر زاخر يروي ظأم األرواح العطىش مهام بلغت سعتها، وهذا هو 

الّس يف بقاء القرآن خالًدا وكأنه عني عذبة ال تنضب أبًدا؛ وإن القول 

بأن التغيري والتحّول من رضورات وذاتيات اإلنسان يف صلب التاريخ، 

عىل ما يرد ذكره يف الرؤية  التاريخانيّة، إمنا هو نتيجة لتسية اعتباطية 

ألحكام املاّدة والكائنات املادية إىل األمور املجرّدة واملعنوية، يف 

اإلنسان؛  من  واملجرّد  الفطري  البُعد  لهداية  نزل  قد  القرآن  أن  حني 

الترشيعية. ولهذا  للهداية  قابل  الجسامين من اإلنسان غري  البُعد  إذ 

السبب نجد جميع األديان الساموية تشرتك يف األصول والقواعد ويف 

الكثري من مسائل الرشيعة؛ من ذلك أن الصالة، والزكاة، واإلحسان 

إىل الوالدين، والصوم، وحرمة الربا، والقصاص وما إىل ذلك ـ عىل 

سبيل املثال ـ كانت موجودة حتى يف األديان السابقة أيًضا]1]. وقد 

تكاملت مبرور الزمان مبا يتناسب وتكامل اإلنسان، إىل أن تّم إهداء 

الخاتم؛  الدين  إطار  الساموية يف  التعاليم واملفاهيم  البرشية أكمل 

ليك يُلبي الحاجة الفطرية لإلنسان إىل األبد.

وعىل هذا األساس فإن هذا النوع من التعاليم التي تشكل أغلب 

آيات القرآن الكريم، ال ميكن أن تكون من نتاج ثقافة العرص أو متأثرة 

بها؛ لينظر إليها بوصفها من مثار الثقافة املعارصة، وال ميكن لنرص 

حامد أبو زيد أن يعترب القرآن مبا هو قرآن والذي يكون هدفه الغايئ 

هداية البُعد املجرّد من اإلنسان وهويته، وأن تعاليمه قد نزلت لهداية 

الديالكتييك  ثقافيًّا وأنه حصيلة الحوار واالرتباط  نتاًجا  البُعد،  هذا 

بني النبي والحقائق العينية والتاريخانيّة. ويف املوارد الخاصة، من 

]1]. طه: 14؛ مريم: 14، و31 ـ 32؛ البقرة: 183؛ النساء: 161؛ املائدة: 45.
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قبيل بعض املوارد التي ترتبط بالجانب املتغرّي من حياة اإلنسان، 

تعود  آثارها  ـ وإن كانت  الفطرة مبارشة  ناظرة إىل هداية  وال تكون 

إىل الفطرة بشكل غري مبارش ـ يجب بحثها بشكل موردي، وهو ما 

إثبات  فرض  وعىل  الكتاب،  هذا  من  السادس  الفصل  به  سيتكّفل 

قرآن  هو  مبا  القرآن  نعترب  أن  يصّح  ال  الخاّصة،  املوارد  تاريخيّة 

تاريخيًّا ونتاًجا لثقافة املجتمع وتاريخ العرب.

جزء  الدين  إن  املطهري:  مرتىض  الشيخ  األستاذ  يقول  وكام 

والعاطفيّة  الفطريّة  احتياجاته  من  جزء  هو  كام  اإلنسان  وجود  من 

لإلنسان، كام أنه من ناحية تلبية املطالب والرغبات البرشية ميتلك 

مقاًما ليس له بديل، ولو حللنا األمر جيًّدا، سوف ندرك أنه ال ميكن 

ليشء آخر أن يحّل محلّه]1].

ة وعالمات وجود الفطرة الواحدة لدى الب�ش
ّ
أدل

1/ 3ـ لقد بعث الله النبي األكرم  رسواًل للناس كافة]2]، وقد 

أرسله لهداية جميع البرش]3]. وعىل هذا األساس يجب أن ميتلك 

جميع الناس حقيقة واحدة.

2/ 3ـ إن الحّس والتجربة واالستقراء بدوره يؤيّد ويُثبت االتحاد 

النوعي والحقيقي بني جميع البرش]4].

]1]. املطهري، مجموعه آثار )األعامل الكاملة(، 21: 388.

]2]. سبأ: 28.

]3]. البقرة: 185.

]4]. جوادي آميل، فطرت در قرآن )الفطرة يف القرآن الكريم(، 90 ـ 91.
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شيئًا  حياته  مراحل  جميع  يف  نفسه  يعترب  إنسان  كل  إن  3ـ   /3

ذهنه،  يف  بها  ويحتفظ  ذكرياته  جميع  يختزن  حيث  وثابتًا؛  واحًدا 

وعىل الرغم من ترصّم األيام والدهور وكرثة الشؤون املادية وقواه 

الجسدية، يدرك حقيقة ذاته بوصفها شيئًا واحًدا بالعلم الحضوري، 

وعندما يسأل عن الزمان واملكان ال يعترب نفسه مقيًدا بأّي زمان أو 

مكان بعينه، بل يرى جميع األزمنة واألمكنة خاضعة لوجوده. ويف 

خضم جميع املتغرّيات يرى نفسه واحًدا ثابتًا ال يغيب عن نفسه، 

وأنه حارض عند ذاته]1].

3/ 4ـ لقد تّم غرس فسيل اإلسالم يف شبه الجزيرة العربية، إال أن 

جذوره القوية قد تجّذرت يف جميع األقطار وتفرعت وأمثرت، ومل 

بظاللها  لتحتوي  وأفنانها  أغصانها  ميض وقت طويل حتى نرشت 

جميع األمم مبختلف أعراقها يف العامل، وضمنت الرفاه والسعادة 

كانوا  الذين  األشخاص  حتى  اإلسالم  وحّرر  العرب،  وغري  للعرب 

يبعدون عن مهد اإلسالم بآالف الفراسخ، والذين تختلف أعراقهم 

كانت  التي  األغالل  عنهم  وألقى  العربية،  الجزيرة  شبه  سكان  عن 

مسار  اجتياز  إىل  الجميع  ودعا  وأقدامهم،  وأيديهم  أعناقهم  تغّل 

التكامل اإلنساين]2].

الظواهر   أو  الحقائق  بيان  يف  تكمن  ال  القرآن  قّوة  »إن 

التاريخانيّة، بل إن هذه القّوة تكمن يف أن القرآن عبارة عن 

]1]. جوادي آميل، فطرت در قرآن )الفطرة يف القرآن الكريم(، 124.

]2]. السبحاين، سيامي انسان كامل در قرآن )صورة اإلنسان الكامل يف القرآن الكريم(، 25.
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رمز يختزن مفهوًما معتربًا عىل الدوام؛ إذ ال ينتمي هذا الرمز 

بحقائق  يهتم  بل  خاص،  زمن  إىل  وال  خاّصة  واقعية  إىل 

القرآن  إعجاز  إن  األشياء.  ذات  يف  وجودها  بسبب  خالدة 

بعد  حتى  ـ  ويستطيع  ومؤثرة،  قوية  لغة  امتالكه  يف  يكمن 

ميض أكرث من أربعة عرش قرنًا من نزول الوحي ـ أن يحرّك 

روح اإلنسان ويجعلها تنتفض ومتور، مبقدار ما كان له من 

التأثري يف بداية ظهوره عىل وجه البسيطة«]1].

إن املسلم ال يرى أي اختالف أو تغيري يف معنى العمل اإلمياين 

باإلسالم يف الزمن الحارض واملستقبل بالنسبة إىل العمل اإلمياين 

يف الزمن املايض؛ وذلك ألن العالقة بني اإلنسان وبني الله تفوق 

الزمن والتاريخ. كام أن هذا االتصال يفوق جميع األمور الظاهرية 

وكافة الرضورات الزمانية واملكانية]2].

تحكم  التي  العامة  واألحكام  القوانني  من  هناك سلسلة  5ـ   /3

ذاتًا  البرش  امتالك  عن  يُنبئ  األمر  وهذا  وعالقاتهم؛  الناس  حياة 

ثابتة  ذاتًا وفطرة  الناس ميتلكون  إذ لو مل يكن  ذاتيات مشرتكة؛  أو 

أو  العامة ممكًنا  القواعد والقوانني  تلك  ومشرتكة، ملا كان جريان 

معقواًل.

3/ 6ـ  إن إنكار التامهي واالشرتاك الذايت بني الناس من شأنه 

الحالة سوف  مثل هذه  إذ يف  اإلنسانيّة؛  العلوم  بإمكان  يُشّكك  أن 

]1]. نرص، آرمان ها و واقعيت هاي اسالم )أهداف وحقائق اإلسالم(، 83.

]2]. نرص، اسالم وتنگناهاي انسان متجدد )اإلسالم ومعضالت اإلنسان املتجدد(، 363.
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ينتفي صدور أّي قاعدة علمية عاّمة وثابتة بشأن أفعال آحاد الناس 

واملجتمعات البرشية، وسوف يصبح ذلك رضبًا من املحال؛ هذا 

يف حني أن هذه القواعد املقبولة موجودة، ومن خالل نظمها وترتيبها 

ظهرت سلسلة حقول العلوم اإلنسانية واالجتامعية املشتملة عىل 

عّدة علوم مستقلة]1].

عىل  واحدة  توّجهات  الناس  جميع  بني  هناك  كانت  7ـ   /3

والرغبة يف  والكامل،  التعايل  إىل  النزوع  قبيل:  من  التاريخ،  طول 

إن  ذلك.  إىل  وما  الجامل  نحو  وامليل  الحقيقة،  عىل  الحصول 

العلة  وهذه  علّة،  وجود  تستدعي  الحال  بطبيعة  االتجاهات  هذه 

تكون  أو  داخلية  علّة  تكون  أن  إما  فهي  تخلو،  العقيل ال  بالحرص 

علّة خارجية. وال شك يف أن العلة الخارجية ال تستطيع أن تكون 

مبدأ ملثل هذه التوّجهات، وذلك ألن العوامل الخارجية هي عىل 

الدوام ُعرضة للتغرّي والتطّور وعدم الثبات، ونتيجة لذلك ال ميكن 

أن تكون شاملة؛ وعليه ال بّد من البحث عن علّة ومبدأ هذا النوع من 

التوّجهات يف داخل ذوات الناس وفطرتهم، واعتبار ذلك أمرًا ذاتيًّا 

مودًعا يف فطرة كّل إنسان]2].

ي اإلنسان
األبعاد الثابتة �ف

بالنظر إىل األبعاد الثابتة من الحياة البرشية يف الجهات املعنوية، 

]1]. رشاد، منطق فهم دين )منطق فهم الدين(، 218.

]2]. السبحاين، مدخل مسائل جديد در علم كالم )مدخل إىل املسائل الجديدة يف علم الكالم(، 

3: 179 ـ 180. 
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بني  والثوابت  واملشرتكات  الزمن  طوال  لإلنسان  الثابتة  واألفهام 

جميع الناس عىل مدى التاريخ، يبدو بطالن هذه الرؤية التاريخانيّة 

العامة أمرًا بديهيًّا. بل وحتى املسار عىل نحو الصريورة والتغيري يف 

يزال يجري يف مسار واحد وثابت   أنه ال  الطبيعة يحيك عن  عامل 

وعىل طبق القوانني الثابتة.

وعىل حّد تعبري بعض الكتّاب: 

التغيري  حول  مستمر  وبشكل  حاليًا  الحديث  »يدور 

عامل  إىل  نظرنا  لو  إذ  غريب؛  أمر  وهذا  والتنّوع.  والتحّول 

الطبيعة نجد أنها مل تتغرّي منذ آالف السنني بحسب ما وصل 

زالت  فال  التاريخ؛  عرب  أسالفه  من  الحديث  اإلنسان  إىل 

الشمس تبزغ من جهة الرشق، وال زال فصل الربيع يحني يف 

موعده ويجدد الحياة يف األرض، وال يزال املاء يصل إىل 

الدرجة  نفس  الطقس  يبلغ  عندما  التبّخر  أو  اإلنجامد  حالة 

املئوية من الربودة أو الحرارة، ومل تتغري قوانني الطبيعة منذ 

واألرض  السامء  تزال  وال  األرض،  عىل  اإلنسان  ظهر  أن 

النظم  من  الوترية  ذات  نشاطهام وحركاتهام عىل  تواصالن 

املذهل .. واإلنسان بدوره مل يطرأ عليه تغيري جوهري فيام 

الواقع؛ فهو يولد ويعيش ردًحا من  يتعلق بصلته مع صلب 

الزمن ثم ميوت، وهو ينشد الكامل عىل الدوام، ويبحث عن 

الحقيقة واملعنى«]1].

]1]. نرص، معارف اسالمي در جهان معارص )املعارف اإلسالمية يف العامل املعارص(، 242.
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وقال كاتب آخر: 

»حّب الحياة .. دافع مشرتك بني جميع األحياء؛ فكلهم 

به  يؤّدي  الذي  ذلك  .. وحتى  بها  ويتشبّثون  الحياة  يحبّون 

ا  الحياة جدًّ الشذوذ املنحرف إىل االنتحار، شخص يحب 

الذي  املنشود  متاعه  فيها  يجد  الواقع، ولكنه ال  يف حقيقة 

يحبّه؛ فينتحر ألنه ال يُطيق الحرمان من ذلك املتاع. وهكذا 

بالنفس يف  التضحية  إىل  االرتفاع  به  يؤّدي  الذي  الشخص 

من  أعىل  الحياة  من  صورة  يحّب  فكرة،  أو  عقيدة  سبيل 

حياته  يقّدم  العايل  املستوى  هذا  ويف  الواقعية،  الصورة 

عىل  الحياة  من  أفضل  صورة  يحقق  أن  سبيل  يف  الخاصة 

واملسكن  وامللبس  والرشاب  الطعام  دافع  وحتى  األرض. 

تلبية هذه  يتغرّي فيه سوى شكل وطريقة  ودافع الجنس، مل 

االحتياجات .. صحيح أن االختالف بني اإلنسان املعارص 

ا، ولكن ال يشء من  واإلنسان يف العرص الحجري كبري جدًّ

هذه االختالفات يعود يف أصله إىل فطرة اإلنسان، بل تعود 

بأجمعها إىل أمور عارضة. مل يحدث أي تغيري أو تبّدل من 

الفطرية،  واالحتياجات  اإلنسانية  والفطرة  الكينونة  حيث 

وال سياّم يف تلك الطائفة من االحتياجات التي تعود روح 

اإلنسان وأبعاده املعنوية أبًدا«]1].

التطورات  إن  أخرى  بعبارة  ليقول:  قطب كالمه،  ويواصل سيد 

]1]. قطب، التطّور والثبات يف حياة البرشية، ص85 ـ 95.
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التي تحّدثها االكتشافات واالخرتاعات يف نفس اإلنسان، إمنا هي 

وجود  يف  الكامنة  الفطرية  الرغبات  تلك  وتطوير  تنمية  الواقع  يف 

اإلنسان، وفرق بني التنمية والتطوير وبني استحداث رغبات جديدة؛ 

فكام أن أعضاء جسم اإلنسان تنمو وتتكامل منذ مرحلة الطفولة إىل 

مرحلة الشباب، دون أن يضاف عضو جديد إىل األعضاء السابقة؛ 

فهذه األمور بدورها متثل تحققاً لفطرة، ال تبدياًل أو تغيريًا فيها.

أيًضا،  واألخالقية  النفسية  التطّورات  إىل  بالنسبة  األمر  وهكذا 

مع فارق أن األمر ال يتجه هنا نحو الكامل والتكامل أبًدا، بل يتجه 

نحو الصعود تارة، ونحو االنحدار والسقوط تارة أخرى وسبب ذلك 

يدعوه  من  إىل  قياده  اإلنسان  أسلم  فكلام  الفطرة؛  ذات  إىل  يعود 

عن  تنّصل  وكلام  ويتكامل،  يتعاىل  فسوف  والكامل،  التعاىل  إىل 

أن  هو  نّدعيه  والذي  والسقوط.  التداعي  نحو  مييل  فسوف  ذلك 

املستوى  عىل  االرتفاع  نحو  التوجيه  قّمة  ميثل  اإلسالمي  التوجيه 

قّمة  هو  يزال  وال  اإلسالمي  النظام  كان  فقد  واملعنوي،  املاّدي 

النفس  فارتفعت  التوجيه؛  ذلك  مثرة  بتحقيق  تسمح  التي  األنظمة 

أن يعرث عىل أفضل من  البرشية إىل ذروتها. ولن يستطيع اإلنسان 

هذا الطريق. إن التكامل األخالقي والروحي واملعنوي لإلنسان أو 

سقوطه وهبوطه ال ربط له بالرضورة بتطّور البرش يف العلوم املادية، 

يك تتغرّي فطرة اإلنسان نتيجة لتطّور وتغرّي العلوم املادية، وتحتاج 

الفطرة يف تكاملها إىل طريق آخر غري الطريق القديم؛ وميكن لها أن 

تكون أدوات ووسائل نحو الصعود أو السقوط]1].

]1]. املصدر نفسه، ص109 ـ 145. )خالصة ونقل باملضمون(.
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ذات  وجود  وتنكر  الذاتية،  تخالف  التي  التاريخانيّة  الرؤية  إن 

وراء   ما  الوجوه  هذه  نفي  عىل  دلياًل  متتلك  ال  اإلنسان،  يف  ثابتة 

التاريخانيّة، واملشرتكة والثابتة يف جميع الناس.

قابلّيات وطاقات اإلنسان الكامنة بالقّوة

القّوة الروحّية لدى اإلنسان:

إن اإلنسانـ  من وجهة نظر اإلسالمـ  مركّب من عنرصين، وهام: 

العنرص الطبيعي، والعنرص ما فوق الطبيعي.

ا ِمْن ِطنٍي]1]، واآلية الثامنة  وإن قول الله تعاىل: إِّنِ َخالٌِق بََشً

الطارق،  سورة  من  السادسة  واآلية  الحجر،  سورة  من  والعرشون 

تشري إىل العنرص الطبيعي من وجود اإلنسان. وإن قول الله تعاىل: 

َنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِح]2]، واآلية الرابعة عرشة من سورة املؤمنون، 
تشري إىل العنرص ما فوق الطبيعي من وجود اإلنسان.

وفيام يتعلّق مبعنى »الروح« فإن القرآن الكريم قد فّسها بأنها من 

»أمر الرّب«]3]، ويف بيان »أمر الرّب« فقد فسّه بذات اإلرادة اإللهية 

اليشء حتاًم]4].  ذلك  ما، سيوجد  بشأن يشء  تحققها  التي مبجرّد 

البعد ما بعد  ومن وجهة نظر اإلسالم فإن الطريق أمام اإلنسان يف 

الطبيعي للوصول إىل ذلك املقام الذي إذا قام فيه بعمل إلهي بإذن 

]1]. ص: 71.

]2]. ص: 72.

]3]. اإلرساء: 85.

]4]. يس: 82.
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الله يف حدود استعداده وقابليته، فيوجده مبجرّد إرادته، مفتوح]1].

إنه يستطيع من خالل التعبد واالنصياع إلرادة الله أن يتصل مبا 

وراء الزمان، ويجرتح أفعااًل تفوق الزمان، وإن العبادة جوهرة ميكن 

كنهها  جوهرة  »العبودية  الربوبية:  إىل  اإلنسان  توصل  أن  ذاتها  يف 

الربوبية«]2].

وجاء يف رواية أخرى أنه ورد يف الحديث يف خرب أهل الجنة: 

»أنه يأيت إليهم امللَك بعد أن يستأذنهم يف الدخول عليهم؛ 

فإذا دخل ناولهم كتابًا من عند الله بعد أن يُسلم عليهم من 

الله، فإذا يف الكتاب لكل إنسان يخاطب به: من الحّي القيّوم 

إىل الحّي القيّوم، أما بعد: فإين أقول لليشء »كن« فيكون، 

وقد جعلتك اليوم تقول لليشء »كن« فيكون. فقال: فال 

يقول أحد من أهل الجنة ليشء »كن« إال ويكون«]3].

 ومن الواضح أن اإلنسان يف الجنة ال يختلف عن اإلنسان يف 

استعداًدا  ميتلك  يكن  مل  وإذا  والذاتيات،  النوع  حيث  من  الدنيا 

له  بالنسبة  وتحصيلها  تحققها  لكان  الكامالت،  هذه  ملثل  وظرفيّة 

مستحياًل، وليس هناك من دليل عىل اختصاص تحقق وفعلية هذه 

القابليّات بيوم القيامة وعامل ما بعد املوت.

الكريم(،  القرآن  انسان در قرآن )صورة وسرية اإلنسان يف  ]1]. جوادي آميل، صورت و سريت 

75 ـ 77.

]2]. منسوب إىل اإلمام الصادق )عليه السالم(، مصباح الرشيعة، 7.

]3]. صدر املتألهني، تفسري القرآن الكريم، 5: 233. 
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الظرفّية العلمّية لإلنسان

يحصل  أن  ملخلوق  ميكن  هبة  أعظم  هي  العلمية  الظرفية  إن 

عليها، ويف الوقت نفسه فإن مبقدور اإلنسان أن يتلقى ما ألقاه عليه 

 آدم نبيّه  وتعاىل  سبحانه  الله  وصف  كام  خالص.  بشكل  الله 

ْسَماءَ ُكََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَ 
َ
يف القرآن الكريم، بقوله: َوَعلََّم آََدَم اْل

قَالُوا  َصاِدقنَِي   ُكْنُتْم  إِْن  َهُؤَلءِ  ْسَماءِ 
َ
بِأ ْنبُِئوِن 

َ
أ َفَقاَل  الَْمَلئَِكِة 

ْنَت الَْعلِيُم اْلَِكيُم  قَاَل 
َ
ُسْبَحانََك َل ِعلَْم نَلَا إِلَّ َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أ

ُقْل لَُكْم 
َ
لَْم أ

َ
ْسَمائِِهْم قَاَل أ

َ
ُهْم بِأ

َ
ْنَبأ

َ
ا أ ْسَمائِِهْم َفلَمَّ

َ
ْنبِْئُهْم بِأ

َ
يَا آََدُم أ

ُكْنُتْم  َوَما  ُتْبُدوَن  َما  ْعلَُم 
َ
َوأ ْرِض 

َ
َواْل َماَواِت  السَّ َغْيَب  ْعلَُم 

َ
أ إِّنِ 

.[1[تَْكُتُموَن

هذه  عىل  بناء  ـ  لإلنسان  العلمية  والقابلية  املعرفية  الظرفية  إن 

لنص  طبًقا  اإلنسان  وقد متّكن  املالئكة،  من ظرفية  أكرب  ـ  اآليات 

الله سبحانه  القرآن الكريم من فهم جميع األسامء كام تعلّمها من 

وتعاىل؛ وذلك أّواًل: ألن التعليم يالزم التعلّم، وهو غري التدريس. 

للمالئكة،  األسامء  تلك  يعلّم  أن  ذلك  بعد  الله  أمره  لقد  وثانيًا: 

وعندما  األسامء.  تلك  ذات  املالئكة  تعليم  إىل  بدوره  عمد  وقد 

الله  التي أعلمه  القرآن الكريم أن آدم قد تعلّم تلك األسامء  يّدعي 

كل  فإن  أجل،  ألوهي؟  بشأن  لإلنسان  قال  قد  الله  يكون  هل  بها، 

شخص ميتلك القدرة عىل تحصيل العلوم الخاصة يف حدود سعته 

الوجودية، وهذا األمر غري تأثر الفهم بالتاريخ والثقافة، وخلط العلم 

]1]. البقرة: 31 ـ 33.
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الخالص بالشوائب، بل وامتزاجه باألخطاء أحيانًا. هذا باإلضافة إىل 

خاص،  فرد  هو  إنسان، ال مبا  هو  لإلنسان مبا  العلمية  الظرفية  أن 

ليست قابلة للقياس من قبل أّي شخص آخر، وإذا أراد الله ميكنه 

العلوم  من  يريد  ما  كل  عىل  ليحتوي  اإلنسان  ظرفية  من  يرفع  أن 

األمور  يف  للفهم  قابلية  أكرث  يكون  اليشء  هذا  وإن  واملعارف. 

املجرّدة مثل العلم، إذ مبعرفته تتسع ظرفية اإلنسان بشكل تلقايئ. 

وقد روي عن اإلمام أمري املؤمنني، قوله: »كل وعاء يضيق مبا 

جعل فيه، إال وعاء العلم فإنه يتسع«]1].

الميل الفطري لدى اإلنسان إیل عدم التناهي

إن اإلنسان ال يطمنئ إاّل بذكر الله. وإن رغباته ومطالبه ال نهاية 

لها، وإن كلام بلغ شيئًا شبع منه وماجتواه، ولن يقّر له قرار إال إذا 

اتصل بذات )الله( املطلقة والتي ليس هناك حدود ألمدها. قال الله 

سبحانه وتعاىل: 

ِ َتْطَمئِنُّ  َل بِِذْكِر اللَّ
َ
ِ أ ِيَن آََمُنوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوُبُهْم بِِذْكِر اللَّ ـ الَّ

.[2[الُْقُلوُب

.[4[[3[نَْساُن إِنََّك َكِدٌح إَِل َرّبَِك َكْدًحا َفُمَلقِيِه يَُّها اْلِ
َ
ـ يَا أ

]1]. اإلمام عيل)عليه السالم(، نهج البالغة، الحكمة رقم: 205.

]2]. الرعد: 28.

]3]. االنشقاق: 6.

]4]. املطهري، انسان در قرآن )اإلنسان يف القرآن الكريم(، 11.
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كرامة  وصاحب  أسمى  كائن  اإلسالميّة  الثقافة  يف  اإلنسان  إن 

عظمى، إذ يكتسب عظمته يف ضوء االتصال بالله سبحانه وتعاىل. 

من  نوع  عىل  تقوم  ثقافتنا  إن  الكتّاب:  بعض  تعبري  حّد  وعىل 

األنرثوبولوجيا التي عمدت الحضارة الغربية منذ عرص النهضة عىل 

األنرثوبولوجيا  وهي  وإنكارها؛  وتجاهلها  نسيانها  عىل  رؤيتها  بناء 

التي تصّور اإلنسان بوصفه كائًنا سامويًّا عىل األرض، وأنه قد ُوجد 

عىل صورة تتطابق مع صورة الله. وقد ورد يف الحديث: »خلق الله 

آدم عىل صورته«]1].

بأن  القائل  األصل  هذا  عىل  يقوم  الرشقية  الحضارة  أساس  إن 

اإلنسان كائن معنوي وروحاين، وأنه قد ُوجد لفرتة وبرهة من الزمن 

يف هذا املجاز والقنطرة األرضية العابرة. كام ورد يف لغة القرآن أن 

كينونة اإلنسان مرتبطة ومتصلة بنوع من العهد وامليثاق الذي يربطه 

بالحقيقة املطلقة حتى قبل ظهور هذا العامل.

منذ  الغرب[  والروحي ]يف  املعنوي  األصل  هذا  إنكار  تّم  لقد 

يعرّف  اإلنسان  أخذ  ]الغريب[  اإلنسان  أن  مبعنى  النهضة؛  عرص 

كائن  وأنه  املعنى،  وعامل  الله  عىل  متمرًّدا  كائًنا  بوصفه  نفسه  عن 

وأنه مل  األرضية،  الكرة  فوق  له  يحلو  ما  يفعل كل  أن  يستطيع  حّر 

يعد مسؤواًل تجاه حقيقة وراء حقيقته. يف )اإلنسوية( شّق كل من 

الفلسفة والدين والعلم طريقه الخاص به، واستمر هذا الوضع عىل 

]1]. العالمة املجليس، بحار األنوار، 4: 11، و11: 111، الكليني، الكايف، 1: 134؛ الشيخ 

الصدوق، توحيد الصدوق، 103 ـ 152.
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مدى ثالثة قرون. يكمن خطأ الغرب منذ عرص النهضة فام بعد يف 

أن مبقدور اإلنسان أن يُعرض عن ذكر الله ومع ذلك يبقى إنسانًا، 

القائلة  أنه كان يظن أن يبقى إنساناً إىل األبد يف ظل رؤيته  مبعنى 

بأصالة اإلنسان]1].

إن اإلسالم إمنا يرى عظمة اإلنسان الحرصية يف االتصال بالله 

واإلمكان  والرثوة  والقدرة  بالعلم  ارتباطه  لذلك  ونتيجة  املطلق، 

يرى  الحديث  اإلنسان  أن  حني  يف  والالنهائية،  املطلقة  والكرامة 

األمور  جميع  من  تحرره  رشيطة  وجوده،  يف  اآلنفة  األمور  جميع 

الوهم  املاورائية وامليتافيزيقية؛ حيث أخذ هذا اإلنسان يعاين من 

والغرور.

»إن مفهوم الحرية )املفردة التي تستعمل اليوم عادة يف 

اللغة العربية، كرتجمة لكلمة »Freedom«( مأخوذة من فهم 

ما بعد عرص النهضة للحرية الفردية، والتي تؤّدي يف نهاية 

للطبيعة  الضيّقة  الحدود  يف  االنحشار  معنى  إىل  املطاف 

الفردية لذات الشخص. إن هذا املفهوم الغريب الخالص من 

البعد عن اإلسالم التقليدي؛ بحيث ال ميكن العثور عىل هذه 

املفردة بهذا املعنى يف أّي نص ترايث. فإن الحرية والقدرة 

عىل فعل القبيح يف الرؤية اإلسالمية أو الحرية املنقطعة عن 

مصدر جميع الوجود، ليست سوى حرية وهمية«]2].

]1]. نرص، معرفت جاودان )املعرفة الخالدة(، 2: 133 ـ 129.

]2]. نرص، اسالم وتنگناهاي انسان متجدد )اإلسالم ومعضالت اإلنسان املتجدد(، 61 ـ 62.
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اإلنسان المتكامل أو اإلنسان المتبّدل

إن اإلنسان ـ من وجهة نظر اإلسالم ـ ليس كائًنا راكًدا وساكًنا 

أبًدا، وعىل الرغم من ركونه وانزوائه الظاهري، إال أن السعي والجهد 

تحّول  يف  إنه  باستمرار.  الحركة  إىل  يدعوه  واملتواصل  الحثيث 

الثمرة  حال  هو  كام  للذات؛  وتغيري  تبّدل  أنه يف  ال  دائم،  وتكامل 

إن  النضج واإليناع.  تبلغ مرحلة  تنتهي مراحل تكاملها عندما  التي 

الصريورة تعني التحّول والتكّون والتكامل من منزلة إىل منزلة أخرى، 

ومن مرحلة إىل مرحلة أخرى]1]. بيد أن جميع هذه الصريورات تدور 

حول محور واحد، وإن اتحاد اإلنسان ال يخدش أبداً؛ فهو إنسان له 

صريورة وحركة تكاملية.

الحياة  بواسطة  واملستمر  املتواصل  األنس  »إن 

الصناعية، لن يؤّدي إىل االنشغال بالطبيعة فحسب، بل وإن 

الطبيعة من لوازم االنغامس واالنهامك  اإلعراض عام وراء 

سوف  إذ  ذلك  من  أبعد  إىل  ويؤّدي   بل  بالطبيعة،  املفرط 

شك  وال  وتكنولوجية؛  صناعية  رؤية  اإلنسان  عىل  يفرض 

الذين غرقوا يف  يف أن حياة اإلنسان من وجهة نظر أولئك 

صناعية،  حياة  تكون  سوف  بالطبيعة،  وانشغلوا  الصناعة 

أن  الطبيعي  كائًنا صناعيًّا، ومن  فيها  اإلنسان  وسوف يكون 

تخلو هذه الرؤية من الفطرة الثابتة«]2].

]1]. جوادي آميل، صورت و سريت انسان در قرآن )صورة وسرية اإلنسان يف القرآن الكريم(، 98 

ـ 99، 1381هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2]. جوادي آميل، فطرت در قرآن )الفطرة يف القرآن الكريم(، 53. 
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بخصوص  يتعلق  فيام  وأما  اإلنسان،  مطلق  بشأن  كان  تقّدم  ما 

شخصية النبي األكرم ؛ فهناك الكثري من النقاط األخرى التي تقع 

يف قبال القول بتاريخية اإلنسان، وفيام ييل نشري إىل بعضها.

ف المحدودية الذاتية لإلنسان وما فوق  التاريخانّية ي ب�ي
عدم التنا�ف

يف  الكائنات  سائر  مثل  ـ  متصًفا  اإلنسان  كون  يف  إشكال  ال 

ذاتيات كل  وإن هذه املحدودية من  الذاتية،  باملحدودية  ـ  العامل 

كائن قابل للعّد، بيد أن الكالم هنا يكمن يف السؤال القائل: أين تقع 

الرؤية   تقول  لإلنسان؟  املرسوم  والحصار  املحدودية  هذه  حدود 

التاريخانيّة: إن اإلنسان محدود بالزمان واملكان والثقافة التي يعيش 

فيها، وإن اإلنسان ال ِقبَل له عىل الخروج من هذه الحدود املحيطة 

بذات  يتمتع  فهو ال  الحدود؛  بالتفكري ضمن هذه  به؛ فهو محكوم 

تفوق التاريخ، وال ميتلك عقاًل وال تعقاًل وال تفكريًا فوق التاريخ. 

عىل  دليل  أّي  تقيم  ال  التاريخانيّة  الرؤية  هذه  فإن  الحال  وبطبيعة 

التالزم بني املحدودية و التاريخانيّة، وإمنا تقحم مرادها من خالل 

مجرّد ذكر موارد خارجية من االقرتان بني املحدودية والتاريخانيّة، 

لو  البني. وحتى  الواقع تالزم ذايت يف  ليس هناك يف  أنه  يف حني 

كانت هذه املصاديق الخارجية لالقرتان بني املحدودية والتاريخانيّة 

يف اإلنسان هي الغالبة، إال أن اإلنسان ـ يف الرؤية األنرثوبولوجية 

الدينية والكثري من املذاهب الفلسفية والعرفانيةـ  يف عني محدوديّته 

الذاتية، ميتلك القدرة يف حدود ظرفيته عىل أن يكون كائًنا متفّوقًا 

لو  وأنه  مجرّدة،  روًحا  ميتلك  إنه  واملكان.  والزمان  التاريخ  عىل 
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تسخري  يكون مبقدوره  املادية، سوف  التعلقات  تجرّد عن سلسلة 

الكثري من اآلفاق ما فوق الزمانية واملكانية. إن اإلنسان ـ من وجهة 

نظر الفلسفة الدينية والتعاليم الدينية ـ ليس له طريق إىل ذات الله 

فقط، بل وهو قادر عىل اإلحاطة بغري ذاته أيضاً، وهذا األمر يكون 

بالنسبة إىل كل إنسان بحسب ظرفيته بطبيعة الحال. وهناك الكثري 

عىل  التاريخ  تفوق  املالئكة،  قبيل  من  املجرّدة  املوجودات  من 

الرغم من محدوديتها الذاتية.

سوف  ييل  وفيام  اإلنسان،  مطلق  إىل  بالنسبة  كان  تقدم  ما 

للنبي  التاريخانيّة  فوق  ما  الشخصية  خصوص  يف  نقاط  إىل  نشري 

.األكرم

ي
ي األكرم إنسان ما فوق تاري�ف الن�ب

؟ إن الدليل  النبي األكرم  ما هو الدليل عىل تاريخية وجود 

الوحيد عىل ذلك هو برشية النبي األكرم، وقد تقّدم أن ذكرنا أنه ال 

تالزم بني برشية شخص وعدم إمكان االتصال مبا وراء التاريخ، بل 

وحتى االتصال بالالمتناهي. إن ما تحّدنا عنه من اإلحاطة العلمية 

وكيفيتها عىل مستوى اإلمكان بالنسبة إىل اإلنسان العادي، قد ثبت 

للنبي األكرم بدليل ذات القرآن الكريم عىل مستوى الفعلية والتحقق 

  والواقع. فقد تحّدث القرآن عن إلقاء الوحي عىل النبي األكرم

وقد ذهب يف  بل  األفق األعىل]1].  إىل  ارتقى  أن  بعد  إياه  وتعليمه 

بعض املنازل إىل أبعد من ذلك حتى مل يبق بينه وبني مبدأ الفيض 

]1]. النجم: 4 ـ 7.
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والوحي واسطة أو فاصلة؛ إذ يقول تعاىل: ُثمَّ َدنَا َفَتَدلَّ َفَكَن قَاَب 

ْن  دَلُ ِمْن  الُْقْرآََن  لَقَّ  لَُ ِإَونََّك  تعاىل:  وقال   ،[1[ْدَن
َ
أ ْو 

َ
أ قَوَْسنْيِ 

الربوبية  الحرضة  من  يؤخذ  الذي  العلم  مبعنى   .[2[َعلِيٍم َحِكيٍم 
قبل  للتوسط من  يبقى هناك موضع  مبارشة ومن دون واسطة، وال 

الغري؛ ففي العلم اللدين يكون اإلنسان وجًها لوجه مع ذات الواقعية 

ومدلول،  دال  البني  يف  هناك  وليس  الحضوري؛  العلم  نحو  عىل 

)لقد أقّر أبو زيد يف قصة الخرض والنبي موىس بالعلم اللدين 

لألمور  الحقيقية  واألسباب  الخفية  الداللة  وكشف   ،للخرض

واألفعال والعودة إىل أصول األشياء بواسطته]3]، ولكنه يرفض ذات 

هذه األمور يف حق النبي األكرم ، ويقول بأن فهم النبي ال يتحد 

ينىس  ال  األكرم  النبي  فإن  ذلك  وبعد  الذاتية(.  بالداللة  املنت  مع 

ينزل عليه  ما  الناس غري  يبلغ  أبًدا]4]. وال  الوحي  يلقى عليه من  ما 

مراًرا  نفسه    األكرم  النبي  تأكيد  من  الرغم  الوحي]5]. وعىل  من 

غري  هو  ما  كل  اجرتاح  منه  يتوقعوا  ال  ليك  برش  أنه  عىل  وتكراًرا 

معقول، كان يف الوقت نفسه يؤكد لهم أنه برش متصل بالوحي؛ فهو 

األكرم  النبي  تحّدث  كام  العاديني]6].  البرش  أفراء  سائر  يفوق  برش 

مقرّب وال  ملك  فيه  يسعني  الله وقت ال  مع  قائاًل: »يل  نفسه  عن 

]1]. النجم: 8 ـ 9.

]2]. النمل: 6.

]3]. أبو زيد، معناي منت )مفهوم النص(، 380. 

]4]. األعىل: 6.

]5]. النجم: 3 ـ 4.

]6]. الكهف: 110؛ فّصلت: 6.
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نبي مرسل«]1]. ميكن للرجوع إىل كالم العرفاء الكبار يف املراتب 

األّول  العقل  ومسألة  املحمدية  والحقيقة  النبوية  للنفس  الوجودية 

والصادر األول ومراتب اإلنسان الكامل أن ينفعنا يف تأييد وبيان هذه 

القسم من البحث.

ف ه�ي
ّ
ي كالم صدر المتأل

كيفّية الوحي �ف

لقد أشار صدر املتألّهني يف بداية األمر إىل مسلكني يف باب 

: الوحي إىل النبي األكرم

]ـ رأي املعتزلة: حيث يقولون بأن الله قد خلق حروفًا وأصواتًا 

عىل لسان جربائيل، وهكذا تحقق أمر الوحي عىل هذه الشاكلة.

]ـ رأي األشاعرة: حيث قّدموا ثالثة احتامالت؛ أحدهام: أن الله 

قد وهب جربائيل القدرة عىل السمع، ثم جعله قادًرا عىل التكلّم 

اللوح  الله قد خلق يف  أن  الثاين:  والتعبري عاّم سمعه. واالحتامل 

املحفوظ كتابًا شبيًها بالقرآن الكريم وأعطاه إىل جربائيل، وأن 

، ثم قام النبي بحفظه  جربائيل بدوره قد قرأه عىل النبي األكرم 

وتالوته دون زيادة وال نقصان. واالحتامل الثالث واألخري: أن الله 

سبحانه وتعاىل قد خلق هذه الحروف واألصوات يف جسم خاص، 

وإن جربائيل قد سمعها تصدر من ذلك الجسم، ثم قراها عىل النبي 

األكرم ، ومن هنا قال البعض بجسامنية املالئكة.

وقد وصف صدر املتألهني هذه األقوال بأنها من كالم أصحاب 

]1]. العالمة املجليس، بحار األنوار، 79: 243، 1404.
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الجدل والتخييل، ثم عمد إىل بيان رأيه يف هذا الشأن عىل النحو 

اآليت:

ليس مقصوًرا  الله  أن كالم  البصرية: وهو  ـ مسلك أصحاب   3

من  هو  ما  عىل  وال  الحروف،  أو  األصوات  قبيل  من  هو  ما  عىل 

ألفاظًا كانت أو معاين، بل كالمه ومتكلميته  قبيل األعراض مطلًقا 

يرجع إىل رضب من قدرته وقادريته، وله يف كل عامل من العوامل 

عىل  اقترصوا  أخرى  وطائفة  مخصوصة.  صورة  والسفلية  العلوية 

  األكرم  النبي  بني  العقالين  والظهور  الروحاين  بالتالقي  القول 

طريق  عن  زيغ  القولني  كال  يف  إذ   ... للوحي؛  الحامل  وامللَك 

  الصواب وَحيًدا عاّم فيه ... فاألّمة مطبقة عىل أن النبي األكرم

كان يرى جربائيل ومالئكة الله املقّربني ببرصه الجسامين، ويسمع 

كالم الله الكريم عىل لسانهم القديس بسمعه الجسداين الشخيص. 

والربهان العقيل قائم بالقسط عىل أن مناط الرؤية والسامع الحسيني 

وغريهام،  واألشكال  كاأللوان  البرصية  الصورة  وجود  اإلنسان  يف 

والصورة املسموعة كاألصوات والحروف والكلامت .. ولكن هذا 

إمنا يكون ما دامت نفس اإلنسان يف هذه النشأة الحّسية املحضة، 

النوم؛  حالة  يف  كام  للنفس  آخر  بطريق  حصولها  متّكن  لو  وأما 

حيث ال يكون وجود الصورة يف مادتها املخصوصة رشطًا الزًما .. 

وللنفس يف ذاتها سمًعا وبرًصا وشامًّ وذوقًا وملًسا، وإن انسلخت 

الحواس،  هذه  ظلامت  من  وخرجت  العنرصية  اآلالت  هذه  عنها 

عن  تجرّدت  وإن   .. املتخيّلة  بقّوتها  املحسوسات  تشاهد  سوف 

الشأن  ذلك  بحسب  تناله  فيام  منالها  فيكون  بالكلية؛  املاّدة  عامل 
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وتلك الدرجة، فيتحّول امللَك الحامل للوحي عىل صورة متمثلة يف 

.[1[ا َسِويًّا شبح شخص برشي؛ كام قال تعاىل: َفَتَمثََّل لََها بََشً

إىل  املحسوس  من  ترتفع  أن  اإلنسانية  النفس  مبقدور  إن 

يف  ثابتة  بأجمعها  والصَور  املعقول،  إىل  املتخيّل  ومن  املتخيّل، 

ينعكس  الوحي  وسامع  امللك  إبصار  يف  وأما  وعواملها.  أحيازها 

فهي  النفس  وأما  النفس،  إىل  األمر  الفيض من عامل  فينزل  الشأن؛ 

أو  حسيّة  لقّوة  مستصحبة  غري  مجرّدة  امللكوت  من  شيئًا  تطالع 

فتتمثّل  الخيالية،  القّوة  النفس إىل  ثم يفيض من  أو وهمية،  خيالية 

لها الصَور مبا انضّم إليها من الكالم يف الخيال من معدن اإلفاضة، 

ثم تنحدر الصورة املتمثّلة والعبارة املنظومة من الخيال إىل عامل 

الحّس، ويف الواقع فإن النفس هي التي تنزل من العامل األعىل إىل 

يف  فتشاهد  املحسوسات،  وعامل  األدىن  العامل  إىل  ثم  األوسط، 

كل عامل ما يتعارف لها ويناسبها ... فتسمع كالم الله وتبرص صورته 

يف جميع هذه العوامل، ومن هنا فإن للوحي أنحاء مختلفة ومراتب 

متفاضلة بحسب درجات النفس، عىل ما وردت اإلشارة إىل ذلك 

يف اآليات والروايات أيًضا]2].

َعلََّمُه  تعاىل:  قوله  الكريم،  القرآن  آيات  بعض  يف  ورد  وقد 

ْعَل]3]، فهنا عىل 
َ
اْل ُفِق 

ُ
بِاْل َوُهَو  َفاْسَتَوى  ةٍ  مِرَّ ُذو  الُْقَوى  َشِديُد 

]1]. مريم: 17.

ـ 301. كام مّتت اإلشارة إىل   296 الكريم، 1:  القرآن  تفسري  الشريازي،  املتألهني  ]2]. صدر 

ذات هذه املسألة يف موضع آخر من ذات هذا التفسري أيًضا، املصدر نفسه، 7: 110 ـ 117.

]3]. النجم: 5 ـ 7.
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الرغم من أن النبي األكرم  يتلقى الوحي وهو منرصف عن عامل 

معلّمه  ويرى  األعىل  األفق  يف  مقرّه  يكون  حيث  املحسوسات؛ 

القديس، ويأخذ منه املعارف والعلوم، ولكن ال يزال هناك بينه وبني 

مبدأ الوحي واسطة، ولكنه رمبا وصل النبي األكرم  بعد ذلك إىل 

مقام أعىل وأسمى من أن يتوّسط بينه وبني املبدأ األول واملفيض 

الله بال واسطة، كام ورد يف اآلية  عىل الكل واسطة، فيسمع كالم 

قَوَْسنْيِ  قَاَب  َفَكَن  َفَتَدلَّ  َدنَا  ُثمَّ  األخرى بعد ذلك، قوله تعاىل: 

  1]. وقد ذكر أن النبي األكرم[ْوَح
َ
ْوَح إَِل َعْبِدهِ َما أ

َ
ْدَن َفأ

َ
ْو أ

َ
أ

إمنا رأى جربائيل بصورته الحقيقية مرّتني .. ويف الحديث أن 

الحارث بن هشام سأل رسول الله  عن كيفية نزول الوحي عليه؛ 

فيُفصم  أشّد عيّل،  الجرس، وهو  يأتيني مثل صلصلة  أحيانًا  فقال: 

عّني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا مُيثّل يل امللَك رجاًل فيكلّمني 

فأعي بالقول، وأحفظ كالمه]2].

ي القرآن بمعزل عن تأث�ي التاريــــخ والثقافة المعارصة:
تل�ق

هناك الكثري من اآليات الدالة يف القرآن الكريم عىل أن ما تلقاه 

النبي األكرم  عن الوحي وأبلغه إىل الناس، هو ذات ما أنزله الله 

سبحانه وتعاىل وحيًا عليه، وإن شخص النبي األكرم مل يترصّف فيه 

بزيادة وال نقيصة، ال يف اللفظ وال يف املعنى ولو عىل سبيل السهو 

وعدم القصد إىل ذلك، كام متّت اإلشارة إىل ذلك يف قوله تعاىل: 

]1]. النجم: 8 ـ 10.

]2]. صدر املتألهني الشريازي، تفسري القرآن الكريم، 1: 301؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل أيب 

طالب، 1: 43.
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َشِديُد  َعلََّمُه  يُوَح  َوْحٌ  إِلَّ  ُهَو  إِْن  الَْهَوى  َعِن  َيْنِطُق  َوَما  ـ 

.[1[الُْقَوى

.[2[َل إَِلِْهْم َ لِلنَّاِس َما نُّزِ ْنَزنْلَا إَِلَْك اّلِْكَر ِلَُبنّيِ
َ
ـ َوأ

.[3[ْن َحِكيٍم َعلِيٍم ـ ِإَونََّك َلُلَقَّ الُْقْرآََن ِمْن دَلُ

ِمنُي َعَ قَلْبَِك 
َ
وُح اْل ـ  ِإَونَُّه َلَْنِيُل َرّبِ الَْعالَِمنَي نََزَل بِِه الرُّ

.[4[ِلَُكوَن ِمَن الُْمْنِذرِيَن  بِلَِساٍن َعَرِبٍّ ُمبنٍِي

 .[5[ تَّبُِع إِلَّ َما يُوَح إَِلَّ
َ
ـ إِْن أ

.[6[ تَّبُِع َما يُوَح إَِلَّ ِمْن َرّبِ
َ
ـ ُقْل إِنََّما أ

إن هذه اآليات والكثري غريها  تدل بوضوح عىل أن القرآن بعد 

نزوله عىل النبي األكرم هو ذات القرآن قبل نزوله عليه؛ فهو القرآن 

عن  ينفك  ال  بالفعل  التعليم  )إن  إياه  وعلّمه  إليه  الله  أوحاه  الذي 

وكلامته  ألفاظه  وحتى  بتأويل،  وليس  تنزيل  إنه  بالفعل(،  التعلّم 

أو  النبي  لشخص  يكون  أن  دون  الله،  عند  من  نزلت  قد  العربية 

]1]. النجم: 3 ـ 5.

]2]. النحل: 44.

]3]. النمل: 6.

]4]. الشعراء: 192 ـ 195. وهذا املعنى إمنا يكون بناء عىل القول بتعلق )بلسان( بـ )نزل(.

]5]. األنعام: 50؛ يونس: 15؛ األحقاف: 9.

]6]. األعراف: 202.
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التاريخانيّة أّي تدخل يف الكيفية  شخصيّته وال للرشائط والظروف 

النازلة من عند الله سبحانه وتعاىل.

ي األكرم  ورؤية أعمال العباد الن�ب

إن الله سبحانه وتعاىل يقول رصاحة: إنه ورسوله يريان أعامل 

من  املخلصني  بعباده  حتى  يليق  املقام  هذا  أن  ويرى  بل  العباد، 

املؤمنني]1]. ومن الواضح أن اإلطالع عىل أعامل العباد، ال ميكن 

بالزمان واملكان؛ ويف هذا الشأن  أن يكون إال من خالل اإلحاطة 

ورد فيام يوافق هذا التفسري عىل هامش هذه اآليات روايات بالغة حّد 

  ما يدّل عىل أن النبي األكرم ،التواتر املعنوي عن أهل البيت

واملؤمنني الحقيقيني يستطيعون ـ مثل الله سبحانه وتعاىل وبفضل 

الدنيا، وهذه الطائفة من  الناس يف هذه  وتفّضل منه ـ رؤية أعامل 

الروايات هي الروايات املعروفة بـ »روايات  عرض األعامل«]2]. 

فهل هذا هو ذات اإلنسان الذي يذهب األستاذ نرص حامد أبو 

زيد إىل االعتقاد بأنه حتى إذا كان هو النبي األكرم ـ وهو اإلنسان 

الثقافة  تأثري  من  التخلّص  يستطيع  ال  ـ  األرض  وجه  عىل  األكمل 

العربية، وال يستطيع أن يدرك جميع محتوى النّص القرآين؟! فعندما 

يؤكد رصيح القرآن والسنة ال عىل تفّوق اإلنسان فحسب، بل وعىل 

تفّوق النبي عىل الزمان والتاريخ ولو عىل مستوى تلّقي الوحي يف 

الحّد األدىن، والعقل بدوره ال يرى محذوراً يف إمكان ذلك بل وال 

]1]. التوبة: 94 و105.

]2]. الكليني، الكايف، 1: 219؛ العالمة املجليس، بحار األنوار، 23: 333. 
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يرى محذوًرا حتى يف وقوعه وتحققه، فام هو الدليل والربهان الذي 

يبقى لدى القائلني بالرؤية  التاريخانيّة؛ ليقيموه عىل رّد هذه الرؤية؟ 

فلو قّدر إلنسان أن يبلغ هذا املقام من اإلحاطة العلمية، أو يتحّول 

بواسطة االتصال مبا فوق التاريخ إىل حقيقة وأسوة خالدة ومثالية، 

أال يكون قد تخطّى إىل ما فوق مقام اإلنسانية؟ ال يشء من مدعيات 

القائلني بالرؤية  التاريخانيّة يف مورد اإلنسان ـ والتي متّت اإلشارة 

مجرّد  هي  وإمنا  مستدلة.  أو  مربهنة  ـ  الكتاب  هذا  بداية  يف  إليها 

العلوم  وأسلوب  منهج  تطبيق  مبعنى  الكل؛  عىل  وتعميم  استقراء 

التجريبية يف العلوم اإلنسانية والعقلية )العلموية(.

يف  العرص  وثقافة  التاريخ  تأثري  ينكر  أحد  ال  أنه  ذلك  توضيح 

البرش؛ إال أن  أفراد  الجملة يف كيفية فهم وإدراك الحقائق يف نوع 

الحكم برضورة هذا التأثري أّواًل، وتعميمه عىل كل أفهام أّي شخص 

إنساين ثانيًا، وتسيته عىل جميع أفراد البرش ـ مبن فيهم األنبياء ـ 

ثالثًا، مجرّد مدعيات ال تستند إىل دليل وجيه؛ إذ من خالل مشاهدة 

املوارد الكثرية من التأثري، ال ميكن الحكم بالرضورة أو التعميم.

ي األكرم  عن المستقبل اإلخبارات الغيبية من قبل الن�ب

لقد اشتملت الكتب الروائية و التاريخانيّة عىل الكثري من املوارد 

التي أخرب فيها النبي األكرم عن أحداث املستقبل، وأن الكثري منها 

قد تحقق كام أخرب به النبي األكرم ، ونحن نعتقد بأن الكثري ماّم 

بقي منهاـ  ويعّد إسناده إىل النبي واقعيًّاـ  سوف يتحقق يف املستقبل 

حتاًم. وال ميكن اعتبار هذا النوع من اإلخبارات ناتًجاً عن حدس 
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أو تخمني؛ كام يفعل ذلك بعض املحللني والخرباء حيث يتوقعون 

نتائج الحرب وانتصار طرف عىل طرف، واندحار جيش أمام جيش 

يف  تكون  والتي  الكَهنة  بعض  بها  يقوم  التي  التكّهنات  أو  آخر، 

إخبارات  الواقع؛ وذلك ألن  الكثري من املوارد مشوبة مبا يخالف 

النبي تحظى بخصوصية فّذة؛ وهي اإلشارة إىل جزئيات األحداث 

والخصائص املحيطة بها، وكأنه يراها ماثلة أمامه، وقد تحقق الكثري 

منها مع التفاصيل التي ذكرها رسول الله . والسؤال الذي يطرح 

نفسه هنا هو: من أين وكيف جاء هذا الشخص الذي ترعرع ونشأ 

يف ثقافة وبيئة العرب الجاهلية ـ بناء عىل تفسري الرؤية  التاريخانيّة 

االجتامعية  بالحياة  كلها  ترتبط  التي  األخبار  هذه  بكل  ـ  لإلنسان 

لهؤالء الناس التي هي أكرث عرضة لتأثري الثقافة والتاريخ؛ حيث ال 

كام  بحذافريها  تحققت  وقد  أبًدا،  العرص  بثقافة  تأثر  أّي  فيها  نرى 

أخرب بها رسول الله . كام ورد هذا النوع من األخبار يف القرآن 

الكريم بكرثة أيًضا؛ بيد أننا سنكتفي هنا بذكر عناوين بعض األخبار 

األكرم  النبي  عن  الروائية  والكتب  السرية  كتب  يف  املأثورة  الغيبية 

 لدى كال الفريقني، وسوف نكتفي بذكر خصوص ما تحقق منها 

فقط، وذلك عىل النحو اآليت:

الخندق؛ حيث كان املسلمون ال  ـ يف حرب األحزاب وحفر 

يزالون يعانون من الضعف، ومل يصلوا إىل تلك القوة التي تجعل 

بان  وقد  والعسة،  الخوف  لحظات  ويف  جانبهم،  يرهبون  األعداء 

بأنهم  الله  الكثري من املسلمني، أخربهم رسول  اليأس عىل وجوه 

عرصهم،  يف  العامل  إمرباطوريات  أعتى  عىل  يتغلبوا  أن  يوشكون 
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وأن يفتحوا أيوان كسى ويستخرجوا كنوزه، وسوف يبسط اإلسالم 

سلطته يف ربوع جميع تلك األصقاع]1].

ـ اإلخبار بفتح كامل شبه جزيرة العرب، وفتح إيران، واالنتصار 

عىل الروم، واالنتصار عىل الدجال]2].

ـ أو اإلخبار باملصري املشؤوم لزعيم الخوارج )ذي الخويرصة(، 

واملارقني]3].

األولني  أشقى  يد  عىل   عيل اإلمام  باستشهاد  اإلخبار  ـ 

واآلخرين يف شهر رمضان، أثناء الصالة، بسيف يخضب لحيته بدم 

هامته]4].

ـ اإلخبار مبوت أيب ذر الغفاري وحيًدا فريًدا يف الصحراء]5].

تنبحها  وأنها   ،عيل اإلمام  لقتال  عائشة  بخروج  اإلخبار  ـ 

معرفة  يف  االستيعاب  الرب،  عرب  ابن  232؛  ـ   228  :1 واملؤانسة،  االمتاع  التوحيدي،   .[1[

األصحاب، 3: 1069؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 4: 104؛ الكليني، الكايف، 8: 216.

]2]. ابن حنبل، مسند أحمد، 2: 468؛ ابن ماجة القزويني، سنن ابن ماجة، 2: 1370؛ املتقي 

الهندي، كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، 14: 370؛ الشافعي السلمي، عقد الدرر يف أخبار 

يف أخبار املنتظر، 1: 27.

]3]. ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، 2: 20؛ الواقدي، املغازي، 3: 949.

]4]. الشيخ الصدوق، أمايل الصدوق، 95؛ ابن عرب الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، 3: 

1125؛ ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، 3: 613.

اإلمتاع واملؤانسة، 14:  التوحيدي،  101؛  الصحابة، 5:  معرفة  الغابة يف  أسد  األثري،  ابن   .[5[

36 ـ 38.
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صفوف  يف  تكون  سوف  عائشة  وأن  الحوأب،  منطقة  يف  كالب 

الظاملني يف هذه الحرب]1].

ـ اإلخبار بقتال اإلمام عيل للناكثني والقاسطني واملارقني]2].

ـ اإلخبار بدولة بني أميّة يف املستقبل ومّدتها]3].

ـ اإلخبار بقتال الزبري لإلمام عيل، وأن الزبري سوف يكون 

يف جبهة الباطل ظاملًا]4].

ـ اإلخبار باستشهاد عامر بن يارس عىل يد الفئة الباغية، وأن آخر 

طعامه من الدنيا سيكون عبارة عن ضحضاح من اللنب]5]. وما إىل 

ذلك من اإلخبارات الغيبية التي تحققت بجميع تفاصيلها عىل مّر 

الزمان.

إذ تشتمل عىل  الشأن؛  الروايات األخرى يف هذا  وهناك مئات 

هو  ما  ومنها  املستقبل،  وأحداث  بالغيب    األكرم  النبي  إخبار 

وأن  املوضوعات،  مختلف  يف   املعصومني األمئة  عن  مأثور 

]1]. السمعاين، األنساب، 4: 298؛ الطربي، تاريخ امللوك واألمم )تاريخ الطربي(، 6: 2364؛ 

املسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، 1: 704.

]2]. ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، 3: 611 ـ 612؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 7: 

.304

]3]. املقريزي، امتاع األسامع، 12: 274؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 2: 243.

]4]. الدينوري، األخبار الطوال، 147؛ ابن عرب الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، 2: 515؛ 

ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة.

]5]. ابن عرب الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، 3: 1139؛ ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة 

الصحابة، 3: 631.



  التاريخانّية200

وإرهاصات  عالمات  ظهرت  كام  تحقق،  قد  منها  الكثري  مضمون 

تحقق البعض اآلخر منها.

ي األكرم  وثقافة ع�ه ة العملّية للن�ب الس�ي

الرمق  حتى  الظلم  ومحاربة  بالقسط]1]،  القيام  عّد  تّم  لقد 

املتفشية]4]،  االنحرافات  ومواجهة  الخرافات]3]،  ونبذ  األخري]2]، 

الثقافات  جميع  عىل  واملحمدية  القرآنية  املفاهيم  بغلبة  والوعد 

وتعاىل  الله سبحانه  قبل  من  واملتكرر  املؤكد  والنهي  األخرى]5]، 

عن التبعية للرغبات النفسية للجاهليني، وهي الرغبات املنطلقة ـ 

األمور  من  ذلك  إىل  وما  املعارصة]6]،  الثقافة  من  ـ  الحال  بطبيعة 

وقف  وقد  والرسالة،  الوحي  ومقاصد  أهداف  أهم  من  األخرى، 

النبي األكرم  وأرّص عىل تحقيق هذه األهداف إىل حّد التضحية 

بالنفس والغايل والنفيس، وضحى يف سبيل ذلك بأفضل وأخلص 

أهل بيته وأصحابه؛ حتى قال بأيب هو وأّمي: »ما أوذي نبي مثل ما 

أوذيت«]7].

]1]. الحديد: 25؛ يونس: 47.

]2]. البقرة: 193؛ األنفال: 54؛ النساء: 10.

]3]. األعراف.

]4]. املائدة: 103؛ األحزاب: 4، و37، و54؛ املجادلة: 11.

]5]. التوبة: 33؛ الفتح: 28؛ الصف: 9.

]6]. البقرة: 120 و145؛ الجاثية: 18؛ املائدة: 41. وغريها العرشات من اآليات األخرى.

]7]. اإلربيل، كشف الغمة يف معرفة األمئة، 2: 537؛ پايبنده، نهج الفصاحة، 697؛ ابن ماجة 

القزويني، سنن ابن ماجة،2: 54.
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وعليه هل من املعقول لدين وثقافة يُراد لها أن تهيمن عىل جميع 

لثقافة  التبعية  من  بشّدة  يحّذر  والذي  األخرى،  والثقافات  األديان 

العرب يف العرص الجاهيل، أن يكون هو يف حّد ذاته متأثرًا بها، بل 

ويعمل عىل األخذ من تلك الثقافات يف بعض املوارد؟! ومع أّي 

للصمود وعدم  مثااًل  فيها  النبي  كان  التي  األهداف  من هذه  واحد 

التأثر، يتامهى القول بتأثر النبي األكرم والقرآن الكريم بثقافة العرص؟ 

وكيف ميكن االدعاء بأن الوحي )القرآن( مل يكن ظاهرة معزولة عن 

أنه  الحق  بل  لقوانينها،  الواقعية وخرقًا  القفزة عىل  الواقعية ومبثابة 

كان جزًءا من مفاهيم تلك الثقافة، ومنبثًقا من عقودها ومعتقداتها]1]. 

إن الوحي ليس معزواًل عن واقعيات حياة اإلنسان، إال أنه مبقتىض 

وقد  »الهوى«]2].  قبال  يف  الكريم  القرآن  يف  يقع  فإنه  وحيًا،  كونه 

الجاهيل،  العرص  ثقافة  املنبثقة من  الجاهلية  قوانني  اخرتق جميع 

وإذا حدث أن أقّر القرآن بعض املوارد منها يف بعض األحيان؛ فإن 

ذلك ألنه قد اعتربها صحيحة، ال ألنها قد وردت يف ثقافة الجاهلية، 

وقد أقرّها وثبّتها إىل األبد ملا فيها من الحسن الذايت. وهذا ال يعني 

العربية؛  الجزيرة  الجاهلية يف شبه  الثقافة  الكريم من  القرآن  انبثاق 

مرفوضة  الجاهيل  العرص  يف  العرب  ثقافة  كانت  لو  ألنه  وذلك 

وقبيحة برّمتها، لعمل القرآن الكريم عىل نفيها ورّدها بأجمعها، كام 

عمل عىل رفض ورّد الكثري من املوارد األخرى لبطالنها أيًضا.

]1]. أبو زيد، معناي منت )مفهوم النص(، 80. 

]2]. النجم: 3 ـ 4.
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نظر  وجهة  من  اإلنسانّية  العلوم  ي 
�ف والبسط  الفردّية  نقد 

الرؤية التاريخانّية

كام سبق أن أرشنا يف الفصل الثاين فإن من بني العنارص األساسيّة 

للرؤية التاريخانيّة، هام عنرصي الفردية]1] بداًل من التعميم، والبسط 

الظواهر   أن  تعني  الفردية  إن  والثبات.  العينية  من  بداًل  والتطوير]2] 

األصول  إىل  اللجوء  ينبغي  وال  انحصارية،  والثقافية  التاريخانيّة 

املشرتكة يف بيانها، والبسط مبعنى أن فردية كل شخص هي ذات 

تاريخ تحّوله وتكامله يف مسار البسط يف تاريخه الخاص، وليست 

أمرًا ثابتًا]3].

عنرص  مع  تتناسب  الوجودية  الفلسفة  يف  والعزلة  التناهي  إن 

مثيل.  له  وليس  فرد  شخص  هو  وجودي  شخص  كل  إن  الفردية؛ 

يقول كارل ياسربس: 

»نحن ال بديل لنا إطالقًا، ولسنا مجرّد موارد من الوجود 

الكيل«. وقد تحّدث مارتن هايدغر عن الوجودية الشخصيّة 

وتعلّقها البحت باألنا، وليس بأّي شخص آخر. يعيش الناس 

يومية وروتينية، ويخفون  التجارب املشرتكة حياة  عادة يف 

نواة تجاربهم الشخصية خلف حجاب من األقوال واألفعال، 

واألجل  املوت  وذكر  بالذنب،  والشعور  الوجدان،  وأّما 

[1[. Individuality.

[2[. Development.

]3[. Page, Philosophical Historicism And The Betaryal of First Philosophy, 24.
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املحتوم، فهي ال تقصد اإلنسان إال يف عزلته الداخلية]1]«.

إن الفردانية تستتبع بالرضورة امتناًعا عن قبول أّي مرجعية أعىل 

من الفرد، ومتتنع أيًضا عن كل وسيلة معرفية أسمى من العقل الجزيئ 

والفردي؛ إن هاتني الرؤيتني ال تنفكان عن بعضهام. وكان عىل هذا 

املبنى أن عمد املذهب الربوتستانتي إىل إنكار أّي منظومة متتلك 

بداًل  وأخذ  مرشوع،  بشكل  للغرب  الديني  الرتاث  تفسري  صالحية 

يحصل  تفسري  كل  مبعنى:  الحر«؛  »االنتقاد  إقامة  يّدعي  ذلك  من 

من الحكم الشخيص، ويقترص عىل أساس توظيف العقل الجزيئ 

لإلنسان. إن النتيجة الطبيعية لهذا املبنى هي ظهور كّميات كبرية من 

الِنَحل والفرَق، حيث تبدي كل واحدة منها شيئًا أكرب من االعتقاد 

العقالنية  العنارص  تزول  الدين  األفراد. يف حقل  لبعض  الشخيص 

الثابتة، ويتحّول الدين إىل »إحساس ديني«]2]؛ مبعنى اآلمال املبهمة 

واألحاسيس التي ال ميكن تفسريها يف ضوء أّي معرفة واقعية؛ وهي  

حتى  جيمس،  لوليم  الدينية«  »التجربة  نظرية  قبيل:  من  نظريات 

يذهب إىل حّد القول بأن هناك يف ال وعي اإلنسان يتّم العثور عىل 

وسيلة إلقامة االرتباط مع العامل اإللهي، ترتبط بهذه املرحلة]3].

الرؤية  إن  القول:  ميكن  التطّور  أو  البسط  عنرص  إيضاح  ويف 

بالتقّدم  آخذ  التاريخ  أن  مبعنى  التقدمية]4]؛  إىل  تنتهي  التاريخانيّة 

]1]. تيليش، الهيات فرهنگ )الالهوت الثقايف(، 108.

[2[. Religiosity.

]3]. يحيى، )رينيه غينون(، بحران دنياي متجدد )أزمة العامل الحديث(، 92 ـ 94.

]4[. Progressism .
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والتطّور، وإنه ال يتكّرر ألحد، ويجب البحث عن حقيقة األمور يف 

تطّورها وانتشارها وامتدادها؛ إن حقيقة كل يشء هو طبيعته السيّالة، 

وجود  »إن  فيها:  يقول  التي  هايدغر  مارتن  عبارة  معنى  هو  وهذا 

اإلنسان يكتسب معناه يف التاريخانيّة«]1].

وعىل حّد تعبري إرنست ترويلتش]2]، كل ما يُرى يف حالة جريان 

والدين  واألخالق  والقانون  السياسة  من  يشء  كل  وإن  وصريورة، 

والالنهائية  الجديدة  الصريورة  مسار  يف  ينفسخ  والفن  والصناعة 

يكون  تاريخي  هو  ما  كل  فإن  األساس  هذا  وعىل  الدوام]3].  عىل 

واحدة،  والنسبيّة  التاريخانيّة  الرؤية  أيًضا؛ وذلك ألن عنارص  نسبيًّا 

ومن هنا فإن املسيحيّة قد تخلّت عن مدعاها القائم عىل أن الدين 

بأنها  القائل  مّدعاها  عن  بدورها  الغربيّة  الحضارة  وتخلّت  مطلق، 

هي الحضارة البرشيّة الوحيدة؛ إذ نتيجة الرؤية التاريخانيّة هي زوال 

جميع املعايري الثابتة]4].

ويف نقد هذين املبنيني األساسيني للرؤية التاريخانيّة، نحيل القارئ 

الكريم إىل ما ورد يف نقد األنرثوبولوجيا التاريخانيّة؛ إذ أن الكثري من 

األنرثوبولوجيا  فإن  أيًضا؛  املبنى  لهذا  انتقاًدا  متثل  االنتقادات  تلك 

التاريخانيّة قد تبلورت عىل هامش هذين املبنيني أيًضا. وباإلضافة إىل 

ذلك سوف نشري باختصار إىل موارد أخرى عىل نحو عابر:

]1]. هايدغر، وجود و زمان )الوجود والزمان(، 34.

[2[. Ernst Troeltsch )1865. 1923(.

]3[. Page, Philosophical Historicism And The Betaryal of First Philosophy, 25.

]4[. Iggers, “Historicism”.
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ي التاريخانّية لذاتها
نقض المبا�ف

والنقض  الداخيل  التناقض  من  تعاين  التاريخانيّة  الرؤية  إن 

أن  حني  يف  هذا  املباين؛  يف  أو  االدعاء  يف  سواء  الشديد  الذايت 

أبسط فرضية ليك تكون قابلة للطرح والبيان يجب أن ال تشتمل عىل 

تناقض ذايت، فام ظنك مبا لو كانت نظرية. والذي يزيد األمر عجبًا 

أن هذه النظرية تعمل عىل تقديم نفسها بوصفها فلسفة عاملية. وقد 

وأما  الثالث؛  الفصل  يف  االدعاء  يف  والتنايف  التناقض  بيان  تقّدم 

التنايف يف املباين فهو بأن املباين الفردية ومباين البسط والسيالية 

تعمالن يف الواقع عىل اجتثاث جذورهام. إذ لو أن جميع القضايا 

املعروضة يف العلوم اإلنسانية أواًل محكومة باالنحصارية، واعتربت 

غري قابلة للتعميم، فيجب عىل هذه القضية بدورهاـ  حيث هي بشأن 

العلوم اإلنسانية ـ أن تتبع هذا القانون أيًضا؛ إذ مالك الفردية واحد 

يف الجميع؛ فإن قيل: إن هذه القضية ال تشمل ذاتها، كان الجواب: 

إن هذا االدعاء بدوره يقّوض أسس ادعاء الرؤية  التاريخانيّة أيًضا؛ 

البسط والسيالية  مبنى  أن  القضية كيل؛ كام  تلك  وذلك ألن نقض 

قضايا  جميع  أن  لو  إذ  أيًضا؛  نفسه  اعتبار  عدم  عىل  بدوره  يحكم 

من  يجب  إذن  والتغيري،  بالسيالية  محكومة  كانت  اإلنسانية  العلوم 

احتامل  واعتبار  أيًضا،  الزوال  إىل  آيلة  القضايا  هذه  اعتبار  اآلن 

هذه  مثل  إقامة  ميكن  هل  وعليه  ممكًنا.  أمرًا  نقيضها  إىل  تحّولها 

الرؤية والفلسفة عىل مثل هذه األسس الواهية واملتداعية؟!!
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مب�ف من دون دليل

الدفاع  موضوع  يف  تأليفها  تّم  التي  الكتب  جميع  يف  بحثنا  لو 

منطقيًّا  واحًدا  دلياًل  ولو  نجد  لن  ومبانيها،  التاريخانيّة  الرؤية  عن 

عىل صّحة وصوابية تلك املباين؛ وإمنا منهجها يف الغالب تحلييل 

األمثلة  تلك  وحشد  الخارجية  باملصاديق  التمّسك  مع  وجديل 

ومراكمتها، وبعد إقناع املخاطب تعمل بخّفة يد فريدة عىل استغفال 

القارئ وتحّول القضية الجزئية إىل قضية كلية ورضورية، وحرشها 

بوصفها مسألة علمية؛ هذا يف حني أنه بناء عىل ما تقّدم من البحث 

األنرثوبولوجي أن الحقيقة عىل خالف هذه املباين. وقد تّم هناك 

ذكر أدلة من داخل الدين وخارجه عىل أن اإلنسان يف حّد ذاته كائن 

فوق تاريخي، وميكنه أن يصل إىل قضايا ما فوق تاريخيّة أيًضا.

إنكار األمور الواقعّية والبديهّية

إن ما يذكر بوصفه من مدعيات هذين املبنيني يتعارض مع ما 

يقع يف الخارج ويُعّد من بديهيات الحياة البرشية. ويف الواقع فإن 

األمور  يواجه  حيث  الحديث  لإلنسان  واملعلمن  الصناعي  الذهن 

السيّالة والعابرة واملتغرّية عىل الدوام، فإنه يغفل عن األمور الثابتة 

الفضاء املفروض  أن هناك خارج هذا  باملرّة، وال يخطر يف ذهنه 

موجودة  تزال  وال  القدم  منذ  موجودة  كانت  وراسخة  ثابتة  أموًرا 

الثقافة األخرى. ففي جميع  باسم  ثقافة  ومستمرّة، ومل تتحول إىل 

الحقول العلمية ـ سواء يف ذلك العلوم التجريبية أو العلوم الطبيعية 

الدينية  العلوم  يف  سواء  والتبدل،  التغيري  معرض  يف  هي  التي  ـ 
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ثابتة  التي كانت  القضايا  الكثري من  العثور عىل  واإلسالمية، ميكن 

منذ بداية تأسيسها، وال يزال يتّم توظيفها واستخدامها؛ من ذلك أن 

من  الرغم  عىل  فإنه  القرآن،  تفاسري  يراجع  عندما  املسلم  املحقق 

بني  اتحاًدا  الوضوح  بنفس  يرى  التفاسري،  يف  االختالف  مشاهدة 

آراء املفسين يف الكثري من املوارد، وهكذا األمر بالنسبة إىل سائر 

العلوم األخرى أيًضا.

العدمّية والنهلستّية

إن النسبية البحتة واملطلقة، وأزمة املفاهيم، والفوىض والهرج 

واملرج املعريف، وبالتايل العدمية والنهلستية هي من اللوازم الثابتة 

للتمّسك مبباين الرؤية التاريخانيّة. ال ميكن العثور عىل أّي معيار 

لتقييم الحقيقة من الساب والفهم الصحيح من الفهم الخاطئ يف 

هذا املذهب وهذه الرؤية، وإن هذا املذهب يواجه طريًقا مسدوًدا 

الواقع عىل  إن  قيل:  أيًضا. ولو  تطبيق األمور االجتامعية  حتى يف 

خالف ذلك، وإن القائلني بهذا املذهب مل يواجهوا طريًقا مسدوًدا؛ 

كان الجواب: إنهم من الناحية العملية ال يلتزمون بلوازم نظريتهم، 

من ذلك أنهم عندما يبطلون جميع املرجعيات يف قاموس الرؤية  

التاريخانيّة، يذهبون من الناحية العملية إىل إثبات املرجعية يف هذا 

املذهب آلراء األغلبية؛ يف حني أنه طبًقا لهذا املذهب ال يوجد أّي 

دليل عىل اعتبار ذلك. ويف الحقيقة هناك نوع من التناقض الواضح 

لها طريق  وليس  التاريخانيّة،  الرؤية  والتطبيق يف  النظرية  بني  ا  جدًّ

للخروج من هذا التناقض. ومن الجدير ذكره ـ بطبيعة الحال ـ أنهم 
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من الناحية العملية حيث ال يكون هناك رضر دنيوي يطالهم، فإنهم 

يلتزمون بلوازم هذه النظرية، ولكن ما أن تتعرّض حياتهم املادية إىل 

الخطر، حتى يتنكرون لتلك اللوازم بكل بساطة.

لزوم تعطيل وتعليق جميع العلوم اإلنسانّية

إن االلتزام مبباين الفردية والسيالية، يعني تعطيل وإلغاء جميع 

حقول العلوم اإلنسانية؛ وذلك ألن أهداف العلم هي أّواًل: الوصول 

إىل القضايا القابلة للتعميم دون الحرص. وثانيًا: الوصول إىل القضايا 

القابلة للتفسري دون القضايا املحتملة؛ إن القضايا الحرصية ال تقّدم 

أّي حّل ألّي مشكلة من املشاكل املوجودة يف حياة اإلنسان. كام 

واألحوال  األوضاع  تغرّي  مبجرّد  تتغرّي  التي  املحتملة  القضايا  أن 

والثقافات، هي مجرّد قضايا محتملة ال تجدي العلم شيئًا وال تلبي 

يف  يحقق  أن  يريد  الذي  أن  ذلك  من  البرش.  حاجات  من  حاجة 

حقل تربية الطفل ـ عىل سبيل املثال ـ لو علم منذ البداية أن نتيجة 

تحقيقه سوف تكون عبارة عن مجموعة من القضايا الحرصية غري 

البداية بعدم ترتب نتيجة عىل  القابلة للتعميم، يكون قد حكم منذ 

تحقيقه، وهذا هو الالزم الذي ال ينفك عن مباين الرؤية التاريخانيّة. 

أّي  وإىل  ثقافة  أّي  وإىل  الرتبوي؟  الكتاب  هذا  يؤلف  طفل  فألي 

أننا  الطفل؟ هذا يف حني  ينتمي هذا  أن  أّي عرص يجب  لغة وإىل 

الالزم؛  بهذا  يلتزمون  ال  املذهب  بهذا  املعتقدين  اليوم حتى  نجد 

الطفل، ويرتجمونها ويدرسونها يف  تربية  الكتب يف  يؤلفون  فإنهم 

جميع املدارس والجامعات التي تكون يف متناول أيديهم؛ ويبدو أن 
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هذه املباين كانت ناجعة يف بعض الحقول ويف بعضها اآلخر كانت 

عدمية التأثري. من ذلك أنهم حيث يصلون إىل حقل الدين يحكمون 

ببساطة بانفساخ التعاليم الدينية، وحيث يصلون إىل حقل األخالق 

يحكمون بسياليتها ونسبيتها بكل بساطة، وحيث يصلون إىل حقل 

القيَم يذهبون بكل يُس إىل اعتبارها رهًنا بقبولها من قبل األغلبية؛ 

العلوم  سائر  يف  وأما  مبنى،  إىل  يستند  ال  بدوره  األمر  هذا  وحتى 

التي يؤثر تغيريها عىل حياتهم املادية فإنهم يعتربون مبانيها الغية 

ويرونها بحكم املعدومة. وهناك لن يكون وجود للفردية والتغيري، 

أو أن وجودها يصل إىل الحدود الدنيا.

ي مرحلة تحّول الدين إیل المعرفة الدينّية
نقد تاريخّية الدين �ف

طبًقا لهذه الرؤية حيث أن الذي يبقى بني أيدي البرش لن يعدو 

ذات  وليس  الوحي،  ملصادر  البرشية  املعرفة  مجرّد  هو  يكون  أن 

لن  اإلنسان  نصيب  من  يكون  الذي  فإن  وعليه  الخالص؛  الوحي 

يعدو الوحي التاريخي. إن الذي بني أيدينا هو نص القرآن الكريم 

والروايات، وليس هناك من يبنّي لنا املعنى الواقعي املراد من هذه 

اآليات والروايات، وإنه الذي نفهمه من القرآن الكريم إمنا هو فهمنا 

الخاص، وليس فهم القرآن الخالص؛ وإن لفرضيّاتنا ومتبنيّاتنا تأثريها 

عىل فهم القرآن، ولذلك فإن الذي منتلكه من الدين عىل املستوى 

العميل إمنا هو فهمنا البرشي، والفهم البرشي فهم تاريخي ونسبي 

ومحدود وعرضة للخطأ.

إن هذه املسألة تأيت بتأثري من الرؤية الهرمنيوطية، والتي بلغت 
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ذروتها يف الهرمنيوطيقا الفلسفية والرؤية  التاريخانيّة الفلسفية.

إن تحقق الفهم بشكل طبيعي ـ يف ضوء الهرمنيوطيقا الفلسفية ـ 

يتوقف عىل تحقق العلل واألسباب والعوامل الدخيلة فيه أيًضا، وإن 

الفهم،  عىل  السابقة  والخلفيات  الفرضيات  العوامل  هذه  بيت  من 

واملراد بالفرضيات السابقة هو ذات ما اصطلح عليه مارتن هايدغر 

باملؤلفات واألبنية السابقة]1] عىل الفهم، واعتربها مكّونة من ثالثة 

والفهم  السابقة]3]،  والرؤية  السابقة]2]،  املدخرات  وهي:  عنارص، 

السابق]4] قبل كل يشء]5].

إيضاح ورشح كل واحد من هذه املصطلحات يخرج عن  إن 

طاقة هذا الفصل، ولكن ميكن القول يف جملة واحدة: إن كل ما 

يتمخض عن الرؤية واألفق الفكري واملحتويات العلمية والتاريخ 

ضمنه  وترعرع  كنفه  يف  الشخص  عاش  الذي  والرتاث  والثقافة 

حتى أصبح من حيثياته الوجودية، يُعّد من وجهة نظر الهرمنيوطيقا 

الفلسفية من الفرضيات السابقة عىل الفهم. 

متناسبة  سابقة  فرضيات  عىل  يقوم  األفهام  نوع  أن  يف  كالم  ال 

واع  بشكل  إدخالها  يتّم  السابقة  الفرضيات  من  الكثري  فإن  معها، 

فهم  يف  أحيانًا  يؤثر  بعضها  أن  كام  الفهم،  عملية  يف  ومقصود 

[1[. Fore- structure.

[2[. Fore- having.

]3[.  Fore- sight.

]4[. Fore- conception.

]5[. Heidegger, Being and Time, 193 – 194.
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من  هناك  ليس  األساس  هذا  وعىل  مقصود؛  غري  بشكل  املسألة 

والرؤية  والرتاث  السابقة  الفرضيات  تأثري  إمكان  الجملة  يف  ينكر 

الكونية والبيئة والظروف واملوقعيات املختلفة يف كيفية الفهم، بل 

السابقة هي مبنزلة الرشائط املعتربة يف  الفرضيات  الكثري من  وإن 

الفهم الصحيح، وإذا مل يكن لها وجود أو مل يتّم إدخالها، لن يكتب 

التحقق للفهم من األساس، أو أن الفهم املتحقق لن يكون صحيًحا. 

كام أنه ليس هناك من ينكر أن كل شخص ينظر إىل كل موضوع من 

تأثري هذه  أن املسألة تقول: ما هي حدود وكيفية  بيد  زاوية رؤيته، 

األمور؟ وهل تقوم عالقة الرضورة بني هذين األمرين؟ وهل هناك 

كلام  بحيث  السابقة،  والفرضيات  الفهم  بني  ومعلولية  علّية  عالقة 

أيًضا، وحيث  تبًعا لذلك  السابقة تغرّيت األفهام  الفرضيات  تغرّيت 

هناك  وهل  أيًضا؟  مختلفة  األفهام  تكون  مختلفة  الفرضيات  تكون 

مالزمة قطعية وعقلية بني الفرضيات السابقة وبني الفهم؟ أم أن هذا 

التأثري إمنا هو عىل النحو االقتضايئ، بل وأقل من ذلك وعىل نحو 

عنها  االنفصال  أو  تأثريها  دون  الحيلولة  اإلعدادية؟ وميكن  العلل 

وتجاوزها وإصدار األحكام بغض النظر عنها؟ تذهب الهرمنيوطيقا 

الفلسفية إىل استحالة تجّنب تأثري الفرضيات السابقة بشكل مطلق، 

وأن العبور عىل هذه الفرضيات والنظر إىل موضوع املعرفة بعيًدا 

الفرضيات  ذات  إىل  االستقاليل  النظر  أو  السابقة،  الفرضيات  عن 

السابقة ودراستها ليس ممكًنا، ومن هنا تذهب الهرمنيوطيقا الفلسفية 

إىل القول باستحالة الوصول إىل مراد املؤلف. وفيام ييل نعمد إىل 

تحليل هذه املسألة يف ثالثة فصول.
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ي الفهم
ل الفرضّيات السابقة �ف

ّ
رأي غادام�ي حول تدخ

المحدودّية الذاتّية لإلنسان

التموضع ضمن  فإن  الحقيقة واملنهج  كتاب  طبًقا ملا ورد يف 

السنن إمنا يعني يف الحقيقة والواقع التبعية لألحكام املسبقة وتقييد 

مقيًّدا  تحّرًرا يكون  الناس  أكرث  إنسان، وحتى  الشخص وكل  حرية 

ومحدوًدا بطرق مختلفة، وإذا صّح ذلك فإن فكرة العقل املطلق]1] 

التاريخانيّة. إن  بالنسبة إىل اإلنسانية  لن تكون من األمور املمكنة 

والتاريخانيّة  الرشائط االنضامميّة  لنا يف  بالنسبة  يتحقق  العقل إمنا 

فقط، مبعنى أن العقل ال ميتلك زمام نفسه، وإمنا هو عىل الدوام 

يصدق  ال  األمر  هذا  إن  فيها.  يعمل  التي  املعيّنة  للموقعيّات  تابع 

الشيّك  النقد  تأثري  تحت  كانط  إميانوئيل  فيه  وقع  الذي  باملعنى 

الوعي  مورد  يف  حتى  الغالب  يف  وتصدق  بل  فقط،  هيوم  لديفد 

واإلدراك التاريخي وإمكان املعرفة التاريخانيّة أيًضا. ويف الحقيقة 

فإن التاريخ ال يتعلق بنا، وإمنا نحن الذين نتعلق به. فمنذ أمد بعيد 

ونحن بداًل من أن نفهم أنفسنا من خالل الرؤية الذاتية]2]، قد دأبنا 

والبلد  واملجتمع  األرسة  إطار  يف  بديهي  بشكل  أنفسنا  فهم  عىل 

الذاتانية مرآة تظهر األمور بشكل  فيه. إن مركز اهتامم  الذي نعيش 

معكوس. إن الوعي الذايت للفرد ما هو إال مجرّد تخبّط يائس ضمن 

فإن األحكام املسبقة  التاريخانيّة، ومن هنا  الحياة  نطاق مغلق من 

للفرد تعمل عىل صياغة الواقعية التاريخانيّة لوجوده عىل نحو أكرث 

[1[. Absolute Reason.

[2[. Selfـ Examination.
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بكثري ماّم تفعل أحكامه الخاّصة واملستقلّة]1].

إن اّدعاء العلم العيني ـ العلم املعترب عىل نحو عيني ـ يتضّمن 

املوقف  ذلك  من  النظر  ميكن  بحيث  التاريخ؛  وراء  فيام  موقًفا 

إىل ذات التاريخ، ومثل هذا املوقف ليس يف متناول اإلنسان. إن 

اإلنسان املتناهي والتاريخي إمنا ينظر ويفهم عىل الدوام من زاوية 

الزمان واملكان. ال ميكن  فيه من حيث  نفسه  الذي يجد  املوقف 

لإلنسان أن يقف فوق نسبية التاريخ، وأن يكتسب »علاًم معتربًا عىل 

نحو عيني«]2].

إن الفهم ـ من وجهة نظر غادامري ـ نحو من الوجود والكينونة 

اإلنسانية، وإن كل إنسان يتعلق بزمانه الوجودي الخاص، ومن هنا 

فإن كل فهم يكتب له التحقق، يكون هو إمكانه الوجودي الخاص، 

الذي توفر يف ظرفه الوجود وزمانه الوجودي، وعليه ال يعود هناك 

بعد ذلك معنى ليك نتوقع معه أن يكون املفّس منفصاًل عن زمانه 

الوجودي، وأن يسري يف أفق زمني آخر]3].

ي الفهم 
استحالة تجّنب تدخل الفرضيات السابقة �ف

»إن سهم أحكامنا املسبقة يف بناء كينونتنا أكرث بكثري من سهم 

أحكامنا يف بناء هذه الكينونة«]4].

[1[. Gadamer, Truth And Method, 276.

]2]. باملر، علم هرمنوتيك )علم الهرمنيوطيقا(، 195 ـ 197.

]3[. Gadamer, Truth And Method, 297.

]4[. Ibid, 261.
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قاموس  يف  ـ  مرفوًضا  أمرًا  ليس  السابقة  الفرضيات  إلغاء  إن 

مستحيل  الواقع  يف  هو  بل  فحسب،  ـ  الفلسفيّة  الهرمنيوطيقا 

التحقق، وإن عملية الفهم والتفسري من دون تدخل األحكام املسبقة 

والتصّورات السابقة غري قابلة للتحقق أصاًل. 

»إن السعي إىل التخلّص من تصّوراتنا يف أمر التفسري، 

ليس مستحياًل فحسب، بل هو فاقد للمعنى وغري معقول. 

يف  السابقة  تصّوراتنا  إدخال  دقيق  بشكل  يعني  التفسري  إن 

ليتكلّم  النص  إقدار مفهوم  يتّم معه  الذي  الحّد  اللعبة؛ إىل 

معنا«]1].

فهم إنتاج المع�ف الجديد ال إعادة إنتاج المع�ف القديم

املعنى  إنتاج  إعادة  بأن  االعتقاد  إىل  غادامري  هانس  يذهب 

عن  االنفصال  الستحالة  وذلك  األساس؛  من  مستحيل  أمر  القديم 

أحكامنا السابقة والراهنة؛ فإن للفهم بُعًدا إنتاجيًّا، وليس بُعًدا إلعادة 

إنتاج ما كان موجوًدا يف السابق]2]. وعىل هذا األساس فإن الفاصلة 

الزمنية حقيقة لها مدخلية يف بلورة معنى األثر، وليست هي باليشء 

الذي ميكن التغلب عليه أو االلتفاف حوله أو تجاهل دوره يف بلورة 

الفهم]3].

إن الزمن الحارض إمنا يُرى ويتّم فهمه من طريق النوايا وأنحاء 

[1[. Ibid, Gadamer, Truth And Method, 396.

[2[. Ibid, 2962 ـ

]3[. Ibid, 440.
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ليس  املايض  إن  املايض.  من  املوروثة  السابقة  واألفهام  الرؤية 

مبنزلة الكتلة املرتاكمة من األمور املتحققة التي ميكن لها أن تقع 

مجرى  عن  عبارة  دقيق  بشكل  هو  بل  واإلدراك،  للوعي  موضوًعا 

الرتاث  فإن  وعليه  الفهم.  عملية  يف  ونشاركه  عليه  نتحرّك  سيّال 

لنا  ويكتب  فيه،  نقع  يشء  هي  بل  قبالنا،  يف  شيئًا  ليست  والسنة 

الوجود بواسطته]1].

نتائج رأي هانس غادام�ي

ـ إن كل شخص من أفراد اإلنسان محدود بتاريخه، وال ميكنه 

أن يتجاوز التاريخ أبًدا، وإن فهمه بالرضورة متأثر بهذه املحدودية 

أيًضا.

ـ إن الفرضيات املسبقة متثّل حيثية وجودية لإلنسان.

ميكن  ال  أمر  الفهم  بلورة  يف  املسبقة  الفرضيات  تدّخل  إن  ـ 

اجتنابه.

- إن الوصول إلی مراد املؤلف ال هو ممکن وال مطلوب.  

- إن الفرضيّات املسبقة بدورها أمور متحرّكة وتاريخيّة وغري ثابتة.

ونتيجة لذاك:

إلنتاج  إعادة  وليس  الدوام،  عىل  مبدع  إنتاج  هو  الفهم  إن  ـ 

املعاين واملفاهيم القدمية.

]1]. باملر، علم هرمنوتيك )علم الهرمنيوطيقا(، 195 ـ 197.
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ـ إن األمر سيبقى عىل الدوام أمرًا تاريخيًّا ومتحرّكًا.

وفيام ييل سوف نعمل عىل نقد نظرية هانس غادامري، ونعني بها 

التاريخانيّة  املسبقة  للفرضيات  والرضوري  القهري  التدخل  نظرية 

واملتحرّكة يف عملية الفهم.

مسألة الفرضّيات المسبقة واإلشكاالت التحليلّية والعقلّية

ميكن أن نفهم من كلامت هانس غادامري ـ التي تقّدمت اإلشارة 

أمر  املسبقة  الفرضيات  تأثري  أن  يرى  أنه  ـ  البحث  بداية  يف  إليها 

رضوري بشكل مطلق. والسبب الرئيس يف مواجهته للنزعة العينية  

التاريخانيّة لدلتاي وشاليرماخر يعود بدوره إىل هذه النقطة؛ إذ أنهام 

كانا يقوالن بإمكان االلتفاف عىل الرشخ الزمني وإزاحة الفرضيات 

كان  ما  وهو  معه،  والتامهي  املؤلف  مراد  إىل  والوصول  السابقة، 

هانس غادامري يراه أمرًا مستحياًل. ويف هذه الحالة ترد عىل هانس 

غادامري اإلشكاالت اآلتية:

ورة ال تستند إیل دليل رصف

إن هانس غادامري ال يذكر أّي دليل عىل هذا االرتباط الرضوري 

املزعوم، وإمنا يرى مجرّد وجود األفهام املختلفة دلياًل عىل تدخل 

أصل  بني  مالزمة  وجود  عدم  يف  شك  وال  املسبقة،  الفرضيات 

املسبقة  الفرضيات  بأن  القول  أن  كام  التدّخل.  ورضورة  التدخل 

رضورة  يرُبر  أن  ميكن  ال  بدوره  لإلنسان  الوجودية  الحيثية  متثل 

اإلنسان  لدى  إن  الفهم؛  دفّة  توجيه  يف  املسبقة  الفرضيّات  تدخل 
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فيام وراء الفرضيات املسبقة حيثيات وجودية أخرى ال تتدخل يف 

عملية الفهم، يُضاف إىل ذلك أن هانس غادامري قد غفل عن قّوة 

حيثياته  بعض  تعليق  أو  توظيف  يف  اإلنسان  لدى  املجرّدة  الروح 

الوجودية يف فهم األمور. إن الشخص الذي يحمل فرضيات مسبقة 

بإرادته،  تحييدها  عىل  العمل  له  ميكن  سنية،  أو  شيعية  ومتبنيات 

معتقداته؛  عن  مبعزل  والتعّمق  القراءة  إىل  أخرى  مرّة  والذهاب 

أن  للعارف  ميكن  كام  واضح.  بشكل  هو  كام  الحق  له  لينكشف 

يعمل عىل تحييد فرضياته العرفانية املسبقة يف االستنباط الفقهي، 

وأن يسلك يف هذا املسار سلوكًا فقهيًّا بالكامل، ويفتي عىل أساس 

الفهم الفقهي البحت. ولكننا ـ بطبيعة الحال ـ ال ننكر يف الوقت 

نفسه وجود بعض األشخاص الذين يعملون عىل إدخال فرضياتهم 

املسبقة يف غري موردها عن قصد أو عن غري قصد. إال أن هذا ال 

يصلح دليالً عىل القول برضورة هذا التدخل. إال أن هذا ال یمکنه 

تفسیر الرضورة. 

عدم إمكان الفهم الواحد والثابت

الحتمي  والتدخل  الرضوري  باالرتباط  القائلني  من  كنا  لو 

إمكان  هناك  يكون  ال  أن  يجب  الفهم،  يف  السابقة  للفرضيات 

لتحقق الفهم الواحد لشخصني يف أّي مسألة من املسائل؛ إذ طبًقا 

لرأي غادامري ليس هناك شخصان متحدان يف مجموع الفرضيات 

السابقة، مهام كانت لهام فرضيات سابقة مشرتكة يف الجملة، ومن 

يف  دخيلة  السابقة  الفرضيات  جميع  بأن  يقول  فإنه  أخرى  ناحية 
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الفهم، ومن هذه الناحية يرى استحالة الوصول إىل مراد املؤلف. 

كام أن الزم قوله هذا عدم إمكان الفهم الثابت حتى لشخص واحد 

يف مختلف املوقعيات وعىل طول الرشيط الزمني؛ إذ سيطرأ التغرّي 

عىل الفرضيات السابقة مبرور الزمان حتاًم، وإن الرتاث واألحكام 

وصريورة  وحركة  تغرّي  يف  غادامري  نظر  وجهة  من  والفهم  املسبقة 

إىل  بالنسبة  ال  املسائل  من  الكثري  يف  نرى  أننا  حني  يف  دامئة، 

شخص واحد أو شخصني أو مجموعة من األشخاص املتعارصين، 

هذه  وتتضح  مشرتك،  رأي  وجود  متوالية،  قرون  مدى  وعىل  بل 

يشرتكون يف  الجميع  اإلسالمية؛ حيث  النصوص  فهم  املسألة يف 

من  قرنًا  عرش  أربعة  ميض  من  الرغم  عىل  الهاّمة  املسائل  أّمهات 

النصوص واملتون األصلية.  بداية عمليات االستنباط وتفسري هذه 

فهل ميكن القول: مل يحدث أي تغيري يف أّي فرضية مسبقة طوال 

هذه القرون، وأن الرتاث واملوقعيات االجتامعية قد بقيت عىل نحو 

ثابت؟ إن هذا املبنى لن يتناغم مع مبنى غادامري نفسه.

وجوب تغرّي األفهام مبا يتناسب مع تغرّي الفرضيات السابقة

لو كانت العالقة والتأثري بني الفرضيّات املسبقة وعملية الفهم، 

أن  العلة واملعلول، يجب  كالعالقة بني  الرضوري  التأثري  قبيل  من 

يكون هناك اختالف يف الفهم، وتغيريات يف الفهم بعدد التغرّيات 

التي تحدث يف الفرضيات املسبقة يف املسألة عىل طول التاريخ، 

هذا يف حني أننا يف املسائل املختلف فيها نجد أن االختالف بني 

األقوال ينحرص عادة يف دائرة خاّصة ومساحة محّددة، وال نشاهد 
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يف البني تعّدًدا وكرثة يف الفرضيّات املسبقة. يضاف إىل ذلك هناك 

حّد مشّخص،  إىل  النظريات  لتعدد  إمكانية  املوارد  من  الكثري  يف 

إليها  الوصول  إىل  اآلخرون  ليسعى  نظرية  ذلك  بعد  هناك  وليس 

بواسطة الفرضيات املسبقة املختلفة. من ذلك ـ عىل سبيل املثال 

الفقهي يف الحد األقىص لن  الذي يرتضيه املوضوع  ـ أن الحكم 

يخرج عن أحد األحكام الفقهية الخمسة، أو املوضوع يف الفلسفة 

قد يدور أمره مدار »الوجود« أو »العدم«، وال ميكن تصّور شّق ثالث 

وجود  إىل  التفت  قد  كان  غادامري  هانس  أن  لو  ويبدو  البني.  يف 

األقوال  تغيري  مساحة  يف  ودقق  التاريخ،  طوال  املشرتكة  األفهام 

بشكل أكرب، لرمبا كان قد تخىل عن الكثري من آرائه ونظرياته. ويبدو 

إىل  بذلك  فوصل  فقط،  االختالفات  مشاهدة  عىل  اقترص  إمنا  أنه 

تاريخية،  الحدس إىل أن جميع األفهام  به  أو ذهب  نتيجة حاسمة 

ولذلك فهي بالرضورة متغرّية عىل الدوام.

ل أّي فرضية مسبقة
ّ

مساحة تدخ

هو  غادامري  هانس  إىل  توجيهه  يتّم  الذي  األسايس  السؤال  إن 

إىل  بالنسبة  املسبقة  الفرضية  قبيل  من  كان  ما  كل  أفهل  القول: 

الشخص يجب أن يكون له تدّخل يف جميع أفهامه، حتى لو كانت 

الوجودية  الحيثيّات  من  ـ  نظره  وجهة  من  ـ  املسبقة  الفرضيّات 

أيًضا؟  بالرضورة  اإلنسان  أن تكون دخيلة يف فهم  لإلنسان، يجب 

وهل أن جميع الفرضيات املسبقة لإلنسان وجميع حيثياته الوجودية 

دخيلة يف مجموع أفهامه؟ وهل يتعنّي عىل اإلنسان أن يحشد جميع 
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فرضياته السابقة ويعمل عىل توظيفها يف مسألة ما حتى ولو مل يكن 

لها أّي صلة بتلك املسألة؟ فقد حصل كثريًا أن ننظر إىل مسألة من 

الفرضيات  الزوايا، ونعمل يف كل رؤية عىل تحييد بعض  مختلف 

املسبقة ونعمل عىل توظيف بعضها اآلخر، وميكن للكثري من هذه 

التوظيفات أو التحييدات أن يكون اختياًرا.

ي »المفهوم ألنفسنا«
تدخل الفرضيات السابقة �ف

لقد ذهب إريك هريشـ  بعد قوله بإمكان رفع اليد عن الفرضيات 

من  نوع  كل  أن  عىل  اإلرصار  تّم  لو  قائاًل:  االعتقاد  إىل  ـ  السابقة 

التخلص  واستحالة  السابقة،  الفرضية  نص  حول  الفكري  التنظيم 

»املفهوم  يف  السابقة  الفرضيات  تدّخل  إن  نقول:  فسوف  منها، 

ألنفسنا«]1]، وليس يف »املفهوم اللفظي«]2]، واملعنى الذايت للنّص 

يف  الوصول  ميكن  األساس،  هذا  وعىل  املؤلف.  مراد  ذات  هو 

النص إىل فهم ثابت، ويكون هذا الفهم من ذات املعنى وليس من 

املفهوم ألنفسنا. وإن الذي يُعّد أمرًا تاريخيًّا هو »املفهوم ألنفسنا« 

وليس املفهوم يف ذات النص]3].

يبدو هذا اإلشكال من إريك هريش وارًدا. توضيح كالم هريش 

املعلومات،  مقام جمع  اإلنسان يف  يكون  تارة  اآليت:  النحو  عىل 

ويف مقام فهم رأي املؤلف، ويحرض حلقة درس ليفهم رأي األستاذ 

يكون  املوارد  املعلم يف موضوع خاص؛ وهو يف جميع هذه  أو 

[1[. Significance.

[2[. Verbal Meaning.

]3[. Hirsh, Validity in Interpretation, 255.
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يف مقام جمع املعلومات؛ وهو يف هذا املقام ال يسعى إىل تقييم 

صّحة وسقم هذه املعلومات، وفوق ذلك أنه يف هذه املوارد ينطلق 

ليفهم وال يحكم، وال يعمل عىل إدخال فرضياته السابقة يف البني. 

يف  رضوري  تدخل  السابقة  للفرضيات  يكون  ال  املوارد  هذه  يف 

هذه  ويف  املسبقة؛  األحكام  مرحلة  تأيت  ذلك  بعد  ولكن  الفهم، 

املرحلة يبدأ بالتفكري فيام بينه وبني نفسه، ويدرس النص أو الرأي 

الزوايا، ويعمل عىل تقييمها بواسطة معطياته، ويعمل  من مختلف 

حكمه  يُصدر  املطاف  نهاية  ويف  السابقة،  فرضياته  توظيف  عىل 

بصحتها أو بطالنها أو إصالحها، ويكون ما يقوم به هنا هو التصديق 

واإلقرار بالنسبة؛ وال شك يف أن فرضيات الشخص ومبانيه لها دخل 

إريك  عنه  يتحدث  الذي  ألنفسنا«  »املفهوم  هو  وهذا  حكمه،  يف 

هريش.

مسألة الفرضّيات النقيضة السابقة

»لو كانت جميع املعارف البرشية ضيوفًا عىل الفرضيات 

السابقة، وكانت الفرضيات السابقة عىل الدوام قوالب تعمل 

ذاتها  حّد  يف  هي  كانت  وإن  معارفنا،  وتشكيل  بلورة  عىل 

تحصل عىل نسبة جديدة يف ضوئها، فإن كل فكرة أو رؤية 

جديدة يف هذه الحالة يجب أن تتناسب مع األفكار السابقة، 

تدريجيّة،  حركات  تكون  أن  يجب  العلمية  الحركات  وإن 

وأن يكون تأثريها وتأثرها يف كل مقطع ومرحلة متناسبًا مع 

ينبغي أن  أنه ال  القدمية واآلتية، مبعنى  املقاطع واملراحل 
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الفرضيات  مع  أبًدا  تتناسب  ال  جديدة  رؤية  أو  فكرة  تظهر 

السابقة، بل ومتضادة ومخالفة لها، يف حني أننا نجد الكثري 

فرضياتهم  الرغم من  ـ عىل  يتوّصلون  الذين  املفكرين  من 

الذهنية السابقة ـ إىل براهني أدت إىل تقويض وهدم جميع 

تحصيل  إىل  األرضية  وأعدت  بل  السابقة،  الفرضيات 

املعارف الالحقية، دون أن يتأثروا باألصول السابقة. إن هذا 

التي ال تكون  يعكس قدرة اإلنسان عىل تحصيل املطالب 

غري ذات صلة باملعلومات السابقة فحسب، بل وتعمل عىل 

إزالتها والقضاء عليها أيًضا، وتقوم بتوجيه املعارف القادمة. 

هذا  من  يُعّد  الفالسفة  لبعض  الفكرية  املباين  تحّول  إن 

القبيل«]1].

معضلة األفهام األویل

لو مل يكن هناك فهم دون أن تكون هناك فرضيات مسبقة، وأن 

الفرضيات املسبقة تُعّد من رشائط تحقق الفهم، فكيف تّم فهم ذات 

هذه الفرضيات املسبقة؟ إن الجواب عن هذا السؤال ـ طبًقا ملبنى 

بل  ثابتة،  أموًرا  ليست  املسبقة  الفرضيات  أن  هو  ـ  غادامري  هانس 

هي يف حالة مستمرة من الحركة والسيالن، وإن كل فرضية مسبقة 

اإلشكال  هذا  يرد  عندها  عليها.  السابقة  الفرضيات  عن  تتمّخض 

املطاف  نهاية  ففي  لإلنسان؟  األوىل  األفهام  تكّون  كيف  القائل: 

مثل  محّدد  كائن  عند  بداية  إىل  السلسلة  هذه  تنتهي  أن  يجب 

]1]. جوادي آميل، رشيعت در آينه معرفت )الرشيعة يف مرآة املعرفة(، 279 ـ 280.
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اإلنسان؛ فهل هذه األفهام األولية بدورها متأثّرة بالفرضيّات السابقة 

عليها؟ يبدو أنه ال طريق لهانس غادمري للتخلّص من هذا اإلشكال، 

فرضياته  يحمل  وهو  العامل  هذا  إىل  يأيت  اإلنسان  بأن  قال  إذا  إاّل 

السابقة معه، وأن نفس عبارة »الكينونة - يف - هناك« و»الكائن الذي 

ليس هو وحده  اإلنسان  أن  هايدغر، مبعنى  به« ملارتن  القذف  تّم 

الذي يكون وجوده وكينونته من دون اختياره، وقد تم القذف به يف 

حلقة من حلقات الوجود حيث يكون السابق والالحق فيها متعلًقا 

السابقة  فرضياته  وحتى  بل  فقط،  حرصي  نحو  عىل  به  ومختًصا 

وأفهامه الخاصة تكتسب حالة من القذف واالنقذاف أيًضا.

ذلك  عن  يجيب  أن  غادامري  لهانس  ميكن  الحال  وبطبيعة 

السابقة  الرتاث والفرضيات  يقع يف تدخل  أن بحثنا  بالقول: حيث 

وغري الشخصية؛ فحتى األفهام األوىل تكون قد تحققت عىل طبق 

تلك  يديه يف  بني  للمجتمع  السابقة  والفرضيات  الرتاث  ما وضعه 

املختلفة  الثقافات  أن  يف  شك  وال  املكانية،  الزمانية/  املوقعية 

سوف ترتك تأثريات مختلفة من هذه الناحية، إال أن هانس غادامري 

امتزاج لآلفاق  يتحقق  أنه مل  يواجه معضلة أخرى هنا، وهو  سوف 

يف خصوص هذه املوارد، يف حني أن غادامري كان يقول بأن الفهم 

تهافتًا  األمر ميثل  فإن هذا  الواقع  امتزاج لآلفاق]1]. ويف  عبارة عن 

آخر بني أجزاء نظرية الهرمنيوطيقا الفلسفية لهانس غادامري.

[1[. Gadamer, Truth And Method, 304- 305.
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اإلجابة عن هذا الرأي بالنظر إیل آيات القرآن

عىل الرغم من أن القرآن الكريم ليس كتابًا أبستمولوجيًّا وليس 

كتابًا فلسفيًّا، بل هو كتاب جامع لهداية اإلنسان؛ إال أن هذا ال يعني 

اللوازم املعرفية،  أو  املباين  منه بعض  نستخرج  أن  نستطيع  أننا ال 

كام هو الحال بالنسبة إىل القول بأن القرآن الكريم ليس كتابًا فقهيًّا، 

إال أن هذا ال يعني أن الفقهاء ال يستطيعون أن يستنبطوا منه بعض 

لعلم  الفقهيّة. وميكن  واملباين  القواعد  بعض  أو  الفقهيّة  األحكام 

التفسري أن يقدم لنا الكثري من العون يف هذا املجال.

إن اآليات التي ميكن لنا أن نتمّسك بها فيام يتعلق باملوضوع 

ـ  الفهم  املسبقة يف  الفرضيات  تدّخل  كيفية  بذلك  ونعني  ـ  أعاله 

تنقسم إىل عّدة أقسام. فبنظرة عاّمة إىل آيات القرآن الكريم، ميكن 

القول: هناك مجموعتان من اآليات القرآنية التي ميكن التمّسك بها 

إلنكار التدّخل الحتمي للفرضيات املسبقة يف عملية الفهم، وهام 

كاآليت:

آيات التعليم

.[1[ْسَماءَ ُكََّها
َ
ـ َوَعلََّم آََدَم اْل

.[2[نَْساَن  َعلََّمُه اْلََياَن ـ الرَّْحَُن  َعلََّم الُْقْرآََن  َخلََق اْلِ

]1]. البقرة: 31.

]2]. الرحمن: 1 ـ 4.
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.[1[إِْن ُهَو إِلَّ َوْحٌ يُوَح َعلََّمُه َشِديُد الُْقَوى ـ

.[2[َوُيَزّكِيِهْم َوُيَعّلُِمُهُم الِْكَتاَب َواْلِْكَمَة ـ

ـ َويَُزكِّيكُْم َويَُعلُِّمكُُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمَة َويَُعلُِّمكُْم َما لَْم تَكُونُوا 

.[3[تَْعلَُموَن

إن اآلية األوىل إىل الثالثة من اآليات أعاله، ترتبط بتعليم األنبياء، 

واآليات األخرى ترتبط بتعليم سائر الناس. إن الله سبحانه وتعاىل 

ـ طبقاً لآليات أعاله ـ هو الذي علم األسامء للنبي آدم، وهو 

الذي علم القرآن للنبي األكرم ، وعلم البيان لإلنسان، وإن األنبياء 

بدورهم يعلمون الناس الكتاب والحكمة ويقومون بتزكيتهم. طبًقا 

لهذه اآليات فإن آدم قد تعلم ذات اليشء الذي علمه الله له، 

وإن النبي األكرم  بدوره قد تعلم ذات القرآن الذي أنزله الله عليه، 

السابقة آلدم والنبي األكرم مل تحل دون فهم مراد  الفرضيات  وإن 

الله سبحانه وتعاىل. والناس بدورهم يعمل كل واحد منهم عىل فهم 

ما يتعلمه من النبي األكرم  يف حدود قدراته االستيعابية. إن وجه 

الداللة عىل النحو اآليت:

1ـ إن التعليم من دون تعلّم محال من الناحية العقلية؛ فإن تحقق 

ألن  وذلك  التعلّم.  تحقق  مع  يتساوى  العقلية  الناحية  من  التعليم 

للعلّة  العلّة واملعلول، وإن  والتعلّم هي عالقة  التعليم  العالقة بني 

]1]. النجم: 4 ـ 5.

]2]. آل عمران: 164.

]3]. البقرة: 151.
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واملعلول وحدة وجودية وتحققية، وإن االختالف بينهام يكمن يف 

وقوع  عن  الكريم  القرآن  يتحّدث  وعندما  الوجودية.  املرتبة  تقدم 

التعليم، يكون التعلم واقًعا قطًعا.

توضيح ذلك أن املراد من العلّة واملعلول هنا ليس هو املعنى 

الُعريف وال حتى املعنى الفقهي والحقوقي لهام؛ ففي هذا املعنى 

من  واملعلول،  العلّة  بني  وجودي  اتحاد  أّي  هناك  يكون  ال  لرمبا 

زاوية  من  يُعّد  ـ  املثال  سبيل  ـ عىل  إنسان  لقتل  املبارش  أن  ذلك 

الفقه والحقوق علّة لقتله، والقتل معلواًل للقاتل، مع أنه ليس هناك 

اتحاد بني القاتل والقتل. بل إن املراد هنا هو املعنى الفلسفي للعلة 

والعلة  األخرية  املرحلة  يف  واملعلول  العلة  اتحاد  إن  واملعلول، 

واملعلول  بالعلة  متاًما  نعنيه  ما  هو  املبارش  املعلول  من  القريبة 

الفلسفي. قد ال تكون هناك أّي عليّة بني املعلّم واملتعلّم، بيد أن 

التعليم والتعلم حيثام كانا، تكون هناك عليّة ومعلولية حيث يوجدان 

بوجود واحد، وذات هذا الوجود الواحد يكون من حيثية ومن زاوية 

واحدة علة )التعليم(، ومن حيثية وزاوية أخرى معلواًل )التعلّم(. إن 

تحريك يشء علة، وتحرّك ذلك اليشء معلول؛ ومن حيث انتساب 

هذه الحركة إىل املحرّك يتّم انتزاع العلية، ومن حيث انتسابها إىل 

املتحرّك، يتم انتزاع املعلولية. إن قذف الحجر علة النقذافه، كام 

الحرارة  درجة  ورفع  والتحرّك،  والتحريك  واالنفطاع،  القطع  أن 

والتنظيم  والتحّسن،  والتحسني  والرتتّب،  والرتتيب  وارتفاعها، 

واالنتظام وما إىل ذلك كلها علل ومعاليل، وتوجد بوجود واحد؛ 

يتحقق  أن  ميكن  فال  والتعلّم.  التعليم  إىل  بالنسبة  األمر  وهكذا 
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التعليم دون أن يتحقق التعلّم، كام يستحيل عقاًل ومنطًقا أن يتحقق 

التحسني وال يتحقق التحّسن.

يكون  ال  وحيث  بالتعليم؛  وتعاىل  سبحانه  الله  أخرب  لقد  2ـ 

التعلّم واقًعا ومتحقًقا، لكان الزم ذلك عدم تحقق التعليم، ونتيجة 

ذلك نسبة صدور الكذب عىل الله سبحانه، وهذا األمر محال يف 

فقد  التدريس،  التعليم غري  أن  ذكره  الجدير  ومن  تعاىل.  الله  مورد 

يكون هناك تدريس وال يستتبع تحقًقا للتعليم، وأما التعلّم فحيثام 

مبعنى  كان  إن  والتعليم  أيًضا.  تعلم  هناك  يكون  أن  يجب  ُوجد، 

إعداد مقّدماته، فعندها ال يكون من املناسب اإلخبار عن وقوعه، 

وملا كان من املناسب أن يؤمر النبي آدم بأن يعلّم املالئكة ما 

سبق له أن تعلّمه.

3 ـ لو أن الله سبحانه وتعاىل أو النبي أو أّي معلّم آخر، عمد 

إىل تعليم يشء لشخص، إال أن ذلك الشخص تعلّم شيئًا آخر، أو 

تعلم ذلك اليشء ولكن ليس بشكل خالص، وإمنا شابه بفرضياته 

مفاد  إن  تحقق.  قد  اليشء  ذلك  تعليم  يكون  لن  عندها  السابقة، 

اآليات أعاله أن الله سبحانه وتعاىل قد علّم القرآن الكريم، فلو أن 

النبي األكرم  مل يتعلّم ذلك القرآن، أو أن فرضياته السابقة كان 

لها تدّخل يف كيفية فهم املعنى، لكان الزم ذلك عدم تحقق تعليم 

القرآن، وهذا يتناىف مع القاعدتني العقليتني أعاله؛ إحداهام قاعدة 

استحالة االنفصال بني العلّة واملعلول يف التحقق وهي من حكم 

الله  العقل النظري، والقاعدة األخرى استحالة صدور الكذب عن 
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سبحانه وتعاىل وهي من حكم العقل العميل والعقل النظري أيًضا.

4ـ  طبًقا لهذه اآليات فإنه ليس هناك إمكان للحيلولة دون التدخل 

االعتباطي للفرضيات السابقة فحسب، وال أن هذا اإلمكان قد بلغ 

لإلنسان  العلمية  الظرفية  وإن  بل  والتحقق فحسب،  الفعلية  مرحلة 

ا صار معه مبقدوره أن يتعلم جميع األسامء مبختلف  قد بلغت حدًّ

أن  إن مبقدوره  أيًضا؛  التفسري  الروايات وكتب  الواردة يف  التفاسري 

النبي، وأن  أو  الله  أكان هذا املتكلم هو  يفهم مراد املتكلم سواء 

اليقني.  إىل  بواسطته  ويصل  يتعلمه  أن  ورسوله  الله  أراد  ما  يتعلّم 

كام أن الظرفية العلمية لإلنسان ـ يف ضوء هذه اآليات ـ أوسع من 

املالئكة؛ وذلك ألن آدم صار يف رتبة من يعلمهم. والنقطة الظريفة 

يف هذه اآلية أن الحديث يف مورد النبي آدم يقع حول التعليم 

اإلنباء  مجرّد  عن  يرد  فالحديث  املالئكة  مورد  يف  وأما  والتعلّم، 

واإلخبار واالستخبار عن األسامء اإللهية فقط.

وقال األستاذ الشهيد مرتىض املطهري، يف تفسري قوله تعاىل: 

ْسَماءَ ُكََّها]1]: عندما يرفع القرآن الكريم درجة علم 
َ
َوَعلََّم آََدَم اْل

اإلنسان ميتلك  إن  يقول:  أن  بذلك  يريد  فإنه  نهاية؛  ال  ما  إىل  آدم 

إمكانية ال متناهية يف تحصيل املعارف. إن القرآن الكريم يخاطب 

بلغ  الذي  الشخص  أبناء ذلك  إنكم  آدم  بني  يا  لهم:  الناس ويقول 

تسعوا  أن  فعليكم  واملعرفة،  العلم  من  الالمتناهي  املستوى  هذا 

]1]. البقرة: 31.
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العلم  إىل تحصيل املعرفة الالمتناهية]1]. وبطبيعة الحال فإن ذات 

الالمتناهي ال يُستفاد من ذات اآلية، إذ ليس هناك ما يدّل عىل عدم 

التناهي ال يف كلمة »األسامء« وال يف كلمة »كلها«، إال إذا أقيم دليل 

آخر عىل عدم تناهي األسامء. ولذلك يُحتمل أن يكون مراد األستاذ 

الشهيد املطهري عدم التناهي الُعريف مبعنى الكرثة التي تفوق حّد 

اإلحصاء.

وقال صدر املتألّهني يف تفسري هذه اآلية: 

الله تعاىل خلق آدم من أجزاء مختلفة  »املعنى أن 

ا إلدراك أنواع املدركات من املعقوالت  وقوى متباينة مستعدًّ

واملحسوسات واملتخيالت؛ الشتامله عىل جميع النشئات 

األشياء  ذوات  معرفة  وألهمه  واألخروية،  واملثالية  الدنيوية 

وأصول  وأسامئها،  وخواصها  والجزئية  الكلية  وحقائقها 

العلوم وقوانني الصناعات، وكيفية اتخاذ اآلالت، حتى صار 

ا منفرًدا منفصاًل عن العوامل كلها، ذا هيئة  يف نفسه عاملًا تامًّ

جمعية ونظام وحداين مضاهيًا للعوامل الثالثة«]2].

5ـ إن الكالم يف هذه اآليات عن إمكان تحقق التعلّم مبعزل عن 

الدور السلبي للفرضيات السابقة؛ وأما أن يكون هذا العلم يتحقق 

محل  عن  خارج  فهو  الحصويل،  أو  الحضوري  العلم  نحو  عىل 

بحثنا؛ إذ ليس لذلك تأثري عىل االستدالل بهذه اآليات.

]1]. املطهري، مجموعه آثار )األعامل الكاملة(، 13: 352.

]2]. صدر املتألهني، تفسري القرآن الكريم، 2:319.
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السابقة  للفرضيات  املطلق  التدّخل  عن  تارة  الحديث  يقع  6ـ 

الوسع  حدود  يف  الفهم  عن  الكالم  يقع  أخرى  وتارة  الفهم،  يف 

يرد  األول  املقام  ففي  املقامني.  هذين  بني  فرق  وهناك  والقدرة، 

الكالم عن إسقاط الفرضيات السابقة عىل املحتوى، ولذلك ذهب 

إعادة  وليس  مولًدا ملعنى جديد،  الفهم  اعتبار  إىل  غادامري  هانس 

عن  الكالم  يرد  الثاين  املقام  ويف  للمؤلف.  املراد  للمعنى  إنتاج 

فهم خالص املعنى دون أن ميتزج املعنى املراد للمؤلف باملعاين 

أو املفاهيم األخرى. من قبيل أن منأل القربة مباء البرئ، فإن الذي 

سيكون يف جوف القربة ـ يف مثل هذه الحالة ـ هو ماء البرئ، ولكن 

مقداره ال يزيد عن القدرة االستيعابية للقربة. ومن هنا يكون القرآن 

الكريمـ  عىل حد تعبري العالمة الطباطبايئـ  مبنزلة املائدة الساموية 

التي تعرض عىل جميع الناس عىل حّد سواء، ويحصل كل شخص 

من هذه املائدة مبقدار سعته وظرفيته]1]، ومن الواضح أن هذا يشء 

مختلف عن إدخال الفرضيات السابقة يف محتوى الفهم. أجل، لو 

كان جوف القربة قبل ملئها مباء البرئ متّسًخا باألدران والطني، فإن 

املاء الذي يدخل فيها سوف ميتزج بتلك األدران التي سبق وجودها 

يف القربة؛ كام هو الحال فيام لو تدخلت الفرضيّات الباطلة السابقة 

يف تفسري وفهم معنى املنت.

وقال العالمة الطباطبايئ يف تفسري هذه اآلية: لقد توصل آدم إىل 

الحقائق  هذه  له  وانكشفت  وذواتها،  األسامء  بجميع حقائق  العلم 

]1]. العالمة الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، 10: 294.
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أّي  بالنسبة إىل  العلم ليس فطريًّا  النوع من  تام]1]، وهذا  عىل نحو 

اعتبار  الشهيد املطهري حتى إىل  إنسان قطًعا. وقد ذهب األستاذ 

أفالطون  ذهب  لقد  أفالطون.  نظرية  بطالن  عىل  دلياًل  اآلية  هذه 

كانت  الدنيا،  إىل هذه  تأيت  أن  قبل  اإلنسان  بأن روح  االعتقاد  إىل 

موجودة يف عامل الكليات واملُثُل، وإن كل ما ميتلكه من الجزئيات 

املُثُل  عامل  يف  موجوًدا  أصله  كان  املادي،  العامل  يف  والتفاصيل 

الحجاب  مبنزلة  املادي  العامل  إىل  االنتقال  هذا  وإن  والكليات، 

من  إليه  يصل  ما  كل  وإن  السابقة،  معلوماته  عىل  أسدل  الذي 

املعارف يف هذا العامل، إمنا هو يف الواقع عبارة عن استذكار وليس 

تعلاًّم. يذهب األستاذ املطهري إىل القول بأن اآلية أعاله تبطل هذا 

االعتقاد. إذ أن اإلنسان ـ من منظور هذه اآلية ـ ال يعلم قبل الوالدة 

شيئًا، وإمنا يبدأ التعلم بعد الوالدة حيث يأخذ يتعلم األشياء بأدوات 

األخرية  والنقطة  والفؤاد]2].  واألذن  العني  وأهمها  واملعرفة،  العلم 

هي أنه عىل فرض الخدش يف داللة هذه اآلية عىل املطلوب، فإن 

داللة اآليات األخرى التي تقدم ذكرها تبقى تامة.

ة عىل إمكان ووقوع العلم الحضوري
ّ
اآليات الدال

أن  إما  فهو  أمره،  يخلو  ال  الخصم  أن  البداية  يف  القول  يجب 

ينكر  أنه  أو  اإلنسان،  إىل  بالنسبة  الحضوري  العلم  بإمكان  يعرتف 

تحقق العلم الحضوري لإلنسان من األساس. وعىل كل حال فإن 

الجواب بالعلم الحضوري عىل مّدعى الهرمنيوطيقا الفلسفية يكون 

]1]. العالمة الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، 1: 118.

]2]. املطهري، مجموعه آثار )األعامل الكاملة(، 13:360. 
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وارًدا. وذلك ألن الخصم لو كان يؤمن بإمكان العلم الحضوري ـ 

كام يفهم ذلك من الكثري من عبارات مارتن هايدغر وهانس غادامري 

ـ  ففي مثل هذه الحالة يجب عليه االلتزام بلوازم العلم الحضوري 

ومن بينها عدم تدّخل  الفرضيات السابقة يف هذا النوع من العلم، 

وإن كان ينكر العلم الحضوري، ففي مثل هذه الحالة سوف يكون 

يتعنّي  وعندها  مبنائيًّا،  الفلسفية  الهرمنيوطيقا  عىل  الوارد  اإلشكال 

عىل القائلني بها أن يعملوا عىل إبطال هذا املبنى.

الوجود  العلم الحضوري هو عني املعلوم وذات  العلم يف  إن 

الخارجي يكون هو املعلوم لإلنسان، وليس هناك يشء آخر غريه 

يكون  الحضوري  العلم  ففي  البني]1]،  يف  العلمية  الصورة  بعنوان 

املعلوم حيثية وجودية للعامل، ويظهر واقعيته وراء جميع الفرضيات 

السابقة يف العامل، وعىل هذا األساس ال يبقى هناك موضع لتدخل 

يُساعد  أن  مثال  لذكر  ميكن  الفهم.  عملية  يف  السابقة  الفرضيات 

أعداد  تّم جمع  أنه  لنفرتض  فنقول:  أفضل؛  بشكل  األمر  بيان  عىل 

ثقافات وطوائف وأعراق وأديان مختلفة، بل  ـ من  من األشخاص 

وكانت فرضياتهم السابقة متباينة ومتناقضة يف بعض األحيان ـ ثم 

تّم إلقاؤهم يف تنور مسجور بحيث تصل إليهم حرارة التنور بدرجة 

واحدة؛ فمنذ أن يبدأ هؤالء األشخاص باالحرتاق، سوف يحصل لهم 

فهنا سوف  النار واحرتاق أجسامهم.  جميًعا علم حضوري بحرارة 

تضمحل جميع الفرضيات السابقة عىل املستوى الفكري والثقايف 

من  اإلنسان  متكن  لو  وعليه  ذلك.  إىل  وما  والوطني  واالعتقادي 

]1]. جوادي آميل، تسنيم، 7:358 ـ 359.
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هذا  فإنه يف  الحضوري،  العلم  إىل  الوصول  الحصول عىل ظرفية 

السابقة،  الفرضيات  املقدار من فهمه وعلمه سوف يتجاوز جميع 

ولن يتدّخل بينه وبني فهم حقيقة أّي أمر من األمور، وسوف تكون 

نظرية هانس غادامري يف الهرمنيوطيقا الفلسفية غري مجدية يف هذه 

الوصول  يف  األشخاص  ظرفية  فإن  الحال  وبطبيعة  قطًعا.  املوارد 

إىل العلم الحضوري مختلفة، وإن وصول هذه الظرفية إىل مستوى 

القرآن  رّصح  وقد  الصحيحة.  املقدمات  باتباع  رهن  بدوره  الفعلية 

مرحلة  إىل  ووصولها  الظرفية  بهذه  املوارد  من  الكثري  يف  الكريم 

. الفعلية، وال سيّام بالنسبة إىل النبي األكرم

التقوى وتزكية  يتحقق يف ظل سقف  الحضوري إمنا  العلم  إن 

النفس، وال يحصل بالرجوع إىل الكتب أو الفنون املختلفة. وهذا 

 .[[[َواتَُّقوا اللََّه َويَُعلُِّمكُُم اللَُّه :األمر قد انعكس يف مفاد قوله تعاىل

إن التقوى والتزكية مقدمة للمعرفة والشهود]2]. يذهب البعض إىل 

االعتقاد بأن 

املقّوم  هي  التي  الحقيقة  مشاهدة  عن  عبارة  »الوحي 

الحضوري  العلم  بواسطة  اإلنسان  إن  اإلنسان،  لوجود 

الله سبحانه  الذي هو  الوجودي  الخالص يصل إىل مقّومه 

الوحي  إن  أيًضا.  الخاّصة  ذاته  عىل  يعرث  أنه  كام  وتعاىل، 

عىل  النبي  يحصل  وعندما  وتحقق،  حصول  عن  عبارة 

]1]. البقرة: 282.

]2]. جوادي آميل، تسنيم،7: 102 ـ 103.
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الوحي، يحدث لديه يقني بأن ما حصل عليه هو الوحي. إن 

الوحي من سنخ العلم الحضوري، بل هو من أكمل مراتب 

كيانه  بعمق  يراها  أن  لإلنسان  التي ميكن  الحضوري  العلم 

ووجوده ...«]1].

الَْعالَِمنَي  َرّبِ  َلَْنِيُل  ِإَونَُّه  الشعراء:  الله تعاىل يف سورة  قال 

ِمنُي َعَ قَلْبَِك ِلَُكوَن ِمَن الُْمْنِذرِيَن]2]. إن مهّمة 
َ
وُح اْل نََزَل بِِه الرُّ

األنبياء تتلّخص يف الشهود والحصول عىل الحقائق من طريق العلم 

الحضوري املعصوم من الخطأ]3].

النبي األكرم ال يقول شيئًا من عنده، وكل ما يصدر عنه  إن 

إمنا هو بوحي يتلقاه من عند الله الحكيم العليم؛ وعليه فإن الذي 

ْن  دَلُ ِمْن  الُْقْرآََن  َلُلَقَّ  ِإَونََّك  اللديّن:  العلم  من  يكون  يتلقاه 

العلم  بواسطة  الوحي  تلقّي  كان  فقد  وبذلك   .[4[َعلِيٍم َحِكيٍم 
الحضوري]5]. إن العلم اللدين هو العلم الذي يحصل عليه السالك 

الصاعد من عدم الله من طريق الشهود، واملراد من اللدنّية هنا ليس 

أنه قد جاء من عند الله، وذلك ألن كل يشء يأيت من عند الله]6]. 

إن العلم اللدين ال موضع فيه للوهم والخيال والشيطان؛ ففي ذلك 

]1]. جوادي آميل، تفسري موضوعي قرآن مجيد )التفسري املوضوعي للقرآن الكريم(، 1: 34.

]2]. الشعراء: 192 ـ 194.

]3]. جوادي آميل، تسنيم، 10: 455.

]4]. النمل: 6.

]5]. جوادي آميل، قرآن در قرآن )القرآن يف القرآن(، 62. 

]6]. جوادي آميل، تسنيم، 13: 239.
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وال  الشيطاين،  نشاطه  أن ميارس  للشيطان  الرفيع ال ميكن  املقام 

ميكن للسهو والنسيان والتغيري أن يتحقق]1].

القرآن  العتبار  موضع  هناك  يبقى  ال  اآليات  هذه  ضوء  يف 

لنظرية  إخضاعه  ميكن  وأنه  االعتيادية،  األفهام  سائر  مثل  الكريم 

املسبقة.  للفرضيات  النص  بتبعية  القائلة  الفلسفية  الهرمنيوطيقا 

الدكتور  أمثال:  من  ـ  الُجُدد  املعتزلة  من  الكثري  أن  ذلك  توضيح 

عبد الكريم رسوش، والدكتور نرص حامد أبو زيد ـ يعتربون القرآن 

الكريم حصيلة فهم النبي األكرم ، ومن هذه الناحية يقولون بأن 

القرآن كتاب برشي]2]. يف حني أن القرآن الكريم قد انتقل من الله 

إىل النبي األكرم  بالعلم الحضوري، ويف هذه املوارد ال يكون 

هناك موضع للتدّخل البرشي.

]1]. جوادي آميل، واليت فقيه )والية الفقيه(، 95.

]2]. رسوش، »قبض و بسط تجربه نبوي« )قبض وبسط التجربة النبوية(، 21؛ أبو زيد، معناي منت 

)مفهوم النص(، 123؛ أبو زيد، نقد گفتامن ديني )نقد الخطاب الديني(، 155.
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خاتمة وتبويب األبحاث

خالصة الفصول الخمسة المتقّدمة

ما تّم تقدميه يف هذه الدراسة ضمن الفصول الخمسة باختصار 

ميكن  واإللهيات«،  التاريخانيّة  للرؤية  نقدية  »دراسة  عنوان  تحت 

تبويبه عىل النحو اآليت:

الرؤية  عن  التعاريف  مختلف  بيان  ضمن  األول  الفصل  يف 

التاريخانيّة، تّم التأكيد عىل هذه النقطة وهي أن كل واحد من هذه 

التعاريف املختلفة يرتبط مبرحلة من مسار تطّور هذه الرؤية، ولكن 

التاريخانيّة بشكل عام قد اكتسبت معنيني مختلفني، وهام  الرؤية  

أواًل: االصطالح الذي أبدعه كارل رميوند بوبر، وقد أقّر بنفسه أنه 

السعي  وهو  املعنى،  هذا  يف  املفردة  هذه  يستعمل  الذي  الوحيد 

التاريخ  صلب  من  والكلية  والقطعية  الثابتة  القوانني  اكتشاف  إىل 

كتابه  يف  املعنى  هذا  بوبر  أراد  )لقد  املستقبل.  بأحداث  للتكّهن 

وعمد إىل نقده قائاًل إن التاريخ عاجز عن تقديم مثل هذه القوانني 

رميوند  مصطلح  إىل  ناظرة  التعاريف  بعض  فإن  ولذلك  الثابتة(؛ 

األصيل  املعنى  وهو  الثاين  واملعنى  التاريخانيّة.  الرؤية  عن  بوبر 

الكونية  والرؤية  النظرة  التاريخانيّة مبعنى  الرؤية   بحثنا، هو  ومورد 

والتي تعترب التاريخ يف شكله الكامل محيطًا ومؤثرًا يف جميع شؤون 

ودينه  وعقيدته  ومعرفته  وعقله  لفهمه  الوجودية  من  األعم  اإلنسان 

ومذهبه وأخالقه وثقافته، وتعمل عىل تحديد مصري حياته. إن كل 

التاريخانيّة  والظروف  الرشائط  ووليد  األمور خاص  هذه  من  واحد 
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الخاصة، وال تقبل التسية إىل األزمنة واألوضاع واألحوال األخرى. 

إن كل إنسان محدود ضمن ظروفه ورشائطه الخاصة به، وإن ماضيه 

ومستقبله مختلف عن أّي إنسان آخر، وهو بدوره ال يستطيع الخروج 

من هذه الرشنقة املحيطة به، وحيث أن هذه الظروف والرشائط من 

أجزاء ذاته، وال يسع أحد أن يخرج من ذاته.

ويف الفصل الثاين تّم بيان التطّور املفهومي للرؤية التاريخانيّة، 

إىل  الهيجلية  التاريخانيّة  الرؤية  من  ابتداًء  لها،  التاريخي  واملسار 

التاريخانيّة  الرؤية  مناقشة  ثم  ومن  البوبرية،  التاريخانيّة  الرؤية 

الرؤية  إىل  لألفكار، وصواًل  التاريخانيّة  والرؤية  ومبانيها،  التقليدية 

التاريخانيّة الفلسفية يف نهاية املطاف. كام تّم يف هذا الفصل بيان 

االختالفات يف كل واحد من هذه األمور أيًضا، حيث تبنّي هناك يف 

الرؤية التاريخانيّة الفلسفية ـ باإلضافة إىل تاريخية الفهم ـ أن ذات 

اإلنسان وعقله بدورهام تاريخيني بالرضورة أيًضا، وتم إنكار وجود 

الذات الثابتة والعقل الثابت لإلنسان والذات الواحدة لدى الناس.

ويف الفصل الثالث تّم نقد أصل مذهب الرؤية التاريخانيّة بغض 

النظر عن ارتباطها وصلتها بالدين، وتبنّي أن الرؤية التاريخانيّة عىل 

متداعية  وأصولها  واهية  أسسها  أن  إال  الكرث،  أنصارها  من  الرغم 

لذاتها  املضيّقة  وأصولها  تصّوراتها  بيان  من  تتمكن  فلم  ومتهافتة. 

يف حقل املعرفة بشكل صحيح. هل العقل اإلنساين بتلك الكلية 

واالتحاد والشّدة التي تستلزمها املفاهيم الحارصة للرؤية التاريخانيّة 

الرضورة  نحو  عىل  التاريخ  مع  متطابقة  تكون  أن  يجب  الفلسفية، 
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أوردها  التي  باالنتقادات  االكتفاء  آثرنا  الشأن  هذا  ويف  واللزوم؟ 

مفكران من أوروبا وأمريكا عىل هذا املذهب، وهي االنتقادات التي 

أوردها كل من كارل بيتش وروي كلوزر. طبًقا لهذه االنتقادات تم 

لنفسه،  وناقًضا  متهافتًا  مذهبًا  بوصفها  التاريخانيّة  الرؤية  تشخيص 

نفسه  إبطال  عىل  يعمل  وأنه  الذايت،  التامهي  عدم  من  يعاين  وأنه 

بنفسه، وأنه ال يحق له ـ طبًقا ملّدعيتاته ـ أن يصدر أحكاًما بشأن أّي 

مذهب منافس له؛ ثم إن الرؤية التاريخانيّة تفيض إىل العدمية التي 

هي نتيجة طبيعية للمزاجية يف التفسري التاريخي. إن العدمية تعني 

أن يكون التبويب الحاسم والقطعي للصائب والخاطئ، واألفضل 

واألسوأ، والقيّم وغري القيّم وما إىل ذلك، هو يف الحّد األدىن يدعو 

إىل اإلحباط، ولرمبا كان عماًل مستحياًل وغبيًّا، وهذه هي النتيجة 

والواقع  الحقيقة  التاريخانيّة؛ ويف  الرؤية  ترتتب عىل  التي  القطعية 

فإن الرؤية التاريخانيّة بشأن جعل بلورة األشياء مفهومة، هي عرضة 

الرؤية  إن  املعنى.  عديم  املعنى  وجعل  واملرج  والهرج  للفوىض 

بل هي عاجزة حتى عن  فقط،  كلية األحكام  ترفض  التاريخانيّة ال 

توجيهها وتربيرها، فإنها بالتايل تتعاطى مع تفكيك قضايا األفضل 

التجريبية عىل  للدراسة  ترجيح طريقة  واألسوأ، وألّي سبب يجب 

الطريقة األخرى، بيد أنها تعجز عن إيجاد الحل.

التاريخانيّة  الرؤية  بني  العالقة  ببيان  يتكفل  الرابع  الفصل  إن 

الدين  تاريخية  منشأ  وبيان  لذلك  الواسعة  واملساحة  والالهوت 

الخطرية  واللوازم  اإلسالمي  والعامل  الغرب  يف  الدينية  والتعاليم 

الرؤية  أن  الفصل  هذا  يف  تبنّي  وقد  الدين.  إىل  التاريخانيّة  للرؤية 
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الدين كام اعتربت والدة  الدين قد استهدفت منشأ  التاريخانيّة إىل 

الدين تاريخية وبرشية، وتعترب فهم الدين تاريخيًّا، وتظن أن جدوائية 

شخصية  ترى  كام  أيًضا.  والتاريخانيّة  الزمان  ترصّم  تشمل  الدين 

هذه  مثل  يف  املسلّم  ومن  أيًضا.  تاريخية  )األنبياء(  الدين  حامل 

ولن  وعرصيًّا،  وعرفيًّا  برشيًّا  أمرًا  يصبح  سوف  الدين  أن  الحالة 

الثابتة والخالدة،  النامذج  إنكار  بأّي مفهوم ثابت، ويتّم  القبول  يتّم 

والثقافة  الفهم  يف  الحاكمة  هي  واملطلقة  البحتة  النسبية  وتصبح 

هذه  منشأ  بيان  معرض  ـ يف  الفصل  هذا  تبنّي يف  وقد  واألخالق. 

الرؤية إىل الدين ـ أن املهد األصيل لهذه النظرية هو العامل الغريب، 

التي أّدت يف الغرب إىل هذه  وإن الخلفيات واألوضاع واألحوال 

النظرية سواء من الناحية العلمية أو الدينية أو التطبيقية إمنا تخص 

تلك األصقاع، وإن هذه الرؤية غريبة عن العامل اإلسالمي وال تنتمي 

إليه؛ فال يشء من الخلفيات واألرضيات التي شهدها العامل الغريب 

قد وقع يف العامل اإلسالمي، واألهم من ذلك أن هناك بونًا شاسًعا 

وبطبيعة  والحنيف.  األصيل  اإلسالم  وبني  املحرّفة  املسيحيّة  بني 

الحال فإن الذين يسعون إىل استساخ الوصفة الغربية وتطبيقها عىل 

العامل اإلسالمي ما هم إال يف ضالل مبني. ويف نهاية هذا الفصل 

متّت اإلشارة إىل االنتقادات التي تّم توجيهها يف العامل الغريب إىل 

الرؤية التاريخانيّة إىل الدين.

ـ  الكتاب  هذا  أهم فصول  من  الذي هو  ـ  الخامس  الفصل  إن 

يحتوي من حيث الشمول عىل أهم االنتقادات إىل الرؤية التاريخانيّة 

إىل الدين، وقد تّم بحث هذه األمر الهام ضمن ثالث مقاالت. يف 
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املقالة األوىل من هذا الفصل تّم نقد األنرثوبولوجيا التاريخانيّة من 

حيث أنها تؤّدي إىل تاريخية الدين بشكل جوهري، ونتج عن ذلك 

أن الناس يتمتعون بفطرة ثابتة وذات واحدة، وأقمنا األدلة عىل ذلك. 

إن اإلنسان ميتلك الكثري من األبعاد الثابتة التي تّم تجاهلها من قبل 

الرؤية التاريخانيّة؛ وعىل الرغم من املحدودية الوجودية التي يعاين 

منها نوع اإلنسان، إال أن هذا ال يُشكل مانًعا يحول دون فهم وإدراك 

األمور ما وراء التاريخانيّة. وحتى بالنسبة إىل اإلنسان غري املعصوم 

هناك إمكانية للفهم املطلق وما بعد التاريخي أيًضا. وميكن لكل 

إنسان يف حدود سعته الوجودية ويف هذه الدائرة الضيّقة واملحدودة 

أن يصل إىل املعرفة املعصومة من الخطأ. إن محدودية اإلنسان يف 

الوجودية مؤثر، ولكنه ال يؤثر بالرضورة  مورد معرفة ما وراء سعته 

واملجرّد  اإللهي  بُعده  مبقتىض  اإلنسان  فإن  دائرته؛  حدود  يف 

والتاريخي؛  الزمني  البُعد  وراء  ما  إىل  الذهاب  القدرة عىل  ميتلك 

التي  واملاورائية  امللكوتية  األمور  اإلنسان هي من سنخ  فإن روح 

العلم الحضوري تحول دون  الزمن؛ وإن قدرة اإلنسان عىل  تفوق 

تدّخل األمور التاريخانيّة يف هذا السنخ من العلوم. إن اإلسالم ـ من 

وجهة نظر اإلسالم ـ ميتلك القدرة عىل تعلم ذات الوحي وحقيقة 

جميع األسامء، وأنه يف ذلك يتفّوق حتى عىل املالئكة، وقد تلقى 

ُعجنت  وقد  الحضوري،  بالعلم  الكريم  القرآن    األكرم  النبي 

حقائق القرآن يف عمق وجود النبي. إن اإلخبار الغيبي من قبل النبي 

األكرم  وإحاطته العلمية بأعامل اآلخرين، دليل عىل تفّوقه عىل 

التاريخ، وإن اإلعجاز العلمي يف آيات القرآن الكريم ويف كلامت 
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من  الكثري  تضع  التي  األخرى  األدلة  من  بدوره    األكرم  النبي 

عالمات االستفهام عىل القول بتاريخية النبي والقرآن الكريم.

إىل  اإلشارة  متّت  الخامس،  الفصل  من  الثانية  املقالة  ويف 

انتقادات أخرى عىل الرؤية التاريخانيّة باإلضافة إىل االنتقادات التي 

السابقة، وكان من بني االنتقادات الجديدة:  إليها يف املقالة  أرشنا 

افتقار األدلة إىل املباين، ونقض املباين لنفسها، والعدمية، ولزوم 

تعطيل وتعليق جميع العلوم اإلنسانية، ولزوم إنكار األمور البديهية 

والواقعة.

انتقادات  توجيه  تّم  الخامس،  الفصل  من  الثالثة  املقالة  ويف 

أساسية لتاريخية فهم الدين سواء يف مورد النبي األكرم  ـ بوصفه 

الشخص الذي فهم الدين من قبل الله سبحانه وتعاىل وقام بتبليغه 

بالدين. وحصيلة هذه املقالة  ـ أو يف مورد املخاطبني  البرش  إىل 

عىل النحو اآليت: إن اإلنسان ـ من وجهة نظر الهرمنيوطيقا والرؤية 

التاريخانيّة الفلسفية ـ غري قادر عىل املنع من تدّخل أي فرضيّة من 

فرضياته السابقة يف عملية الفهم؛ كام أن الفرضيات السابقة بدورها 

تُعّد ـ يف هذه الرؤية ـ أمر متحرّك وتاريخي؛ ونتيجة لذلك سوف 

يكون الفهم مطلًقا وذاتًا أمرًا متحرّكًا وتاريخيًّا. ترد عىل هذه الرؤية 

الكثري من اإلشكاالت النقضية والحلّية العقليّة والتحليليّة، ومن بني 

اللوازم الفاسدة املرتتبة عىل هذه النظرية: عدم إمكان الفهم الثابت 

بالنسبة إىل  الواحد حتى  الفهم  إمكان  اإلنسان، وعدم  بالنسبة إىل 

شخصني، ولزوم التناسب العددي بني املنظرين يف مسألة واحدة 
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واآلراء والنظريات املطروحة، كام أن هذا الرأي ليس لديه ما يقوله 

يف مورد الفهم الذي يتناقض مع الفرضيّات السابقة لإلنسان. وقد تّم 

اعتبار مساحة تدخل الفرضيّات السابقة يف الفهم أمرًا مطلًقا ومستمرًّا 

ودامئًا، كام تّم الخلط بني مرحلة جمع املعلومات ومرحلة إصدار 

مضامني  مع  تتعارض  الرؤية  هذه  أن  ذلك  إىل  يُضاف  األحكام. 

آيات  بعض  نظر  وجهة  من  الفهم  فإن  الكريم؛  القرآن  آيات  بعض 

القرآن ميكن أن يتحقق الفهم مبعزل عن تدخل الفرضيات السابقة 

أن  القرآنية قادر عىل  لداللة اآليات  الخاطئة. كام أن اإلنسان طبقاً 

حقائق  تعلّم  حّد  يف  وذلك  يتعلّمه،  أن  الله  له  أراد  ما  ذات  يتعلم 

جميع األسامء! وإنه ال يبقى هناك يف مرتبة العلم الحضوري موضع 

لتدّخل الفرضيات السابقة، وإن الحقيقة تتجىل بنفسها لإلنسان وراء 

جميع األمور التاريخانيّة.

التذك�ي ببعض النقاط

التاريخانيّة  الرؤية  أن  وهي  النقطة،  بهذه  التذكري  من  هنا  بّد  ال 

أمكنها  إذا  الغريب  العامل  يف  والحداثوية  والعلامنية  واإلنسانوية 

الكنيسة  تجاوز  بعد  الغربية،  األصقاع  تلك  يف  سيطرتها  تبسط  أن 

فليس  األخرية؛  القرون  يف  تعاليمه  وأمهات  اإلنجيل  عن  والتخيل 

والتبعية  املقوالت  ذات  تجربة  وإعادة  الرؤية  لهذه  املعلوم  من 

املطلقة والعمياء للتجديد والحداثة الغربية، أن تحقق ذات النجاح 

نهاية  التي شهدتها  األساسية  األزمة  إن  أيًضا.  اإلسالمي  العامل  يف 

العصور الوسطى وبداية عرص النهضة يف أوروبا، كان سببها أّواًل: 
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أن الروحانية والحكمة وحاجة اإلنسان الفطرية إىل الحقيقة املطلقة 

وكنيسة  مسيحية  يف  لها  حّل  طريقة  عىل  العثور  تستطيع  تعد  مل 

من  حاله  عىل  باقيًا  لها  الروحي  الظأم  وبقي  الزمنية،  الحقبة  تلك 

عدم اإلرواء، ومن هنا فقد قطعت األمل باملسيحية إىل حّد كبري، 

واتخذت سبيل االفرتاق، وظل هذا الرشخ واالفرتاق العميق بينهام 

باقيًا عىل حاله. ولكن ال بّد من العلم بأن هناك اختالفات جوهرية 

وأن  واألناجيل،  القرآن  وبني  واملسيحية  اإلسالم  بني  وأساسية 

الخوض يف هذا البحث يف حّد ذاته وبيان هذه األوجه من الفروق 

واالختالفات يحتاج إىل بحث تفصييل مستقل، ولكننا سنكتفي هنا 

باإلشارة إىل مجرّد العناوين الرئيسة يف هذا الشأن:

ي سندية الكتاب السماوي
االختالف �ف

يقوم إجامع املسلمني عىل أن القرآن الكريم كالم الله سبحانه 

وتعاىل وليس كالم البرش، وأن القرآن الكريم قد سلم من التحريف، 

ـ  باإلضافة إىل اإلجامع  ـ  داخله  الدين ومن  األدلة من خارج  وأن 

تدّل عىل عدم تحريف القرآن. إن القرآن الكريم هو عني كالم الله 

الذي تّم إبالغه إىل الناس من قبل النبي األكرم  دون نقصان.

وأما أناجيل املسيحيني فهيـ  كام يقّر املسيحيون أنفسهم وتدّل 

الكالم  عني  ليست  ـ  أيًضا  ذلك  عىل  التاريخانيّة  والشواهد  األدلة 

مؤلفيها  فهم  بل هي  الناس،  السيد املسيح إىل  نقله  الذي  اإللهي 

تأليف وتقرير برشي،  لذلك  السيد املسيح؛ فهي  لكلامت وأفعال 

يتسلل  أن  للباطل  ميكن  ولذلك  الساموي،  الوحي  نص  وليست 
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املعصوم  غري  فهم  هي  وإمنا  ملعصوم،  كالًما  ليست  ألنها  إليها؛ 

ـ  يكونوا  مل  الجديد  العهد  ومؤلفو  كتاب  إن  املعصوم.  لكالم 

يكونوا  ومل  األنبياء،  من  ـ  أنفسهم  املسيحيني  جميع  باعرتاف 

من  معصومني  حتى  بعضهم  يكن  ومل  بل  األخطاء  من  معصومني 

املعايص والذنوب، بل وهناك ترصيح يف بعض مواضع األناجيل 

وتالميذ  الحواريني  بعض  إىل  الذنوب  نسبة  إىل  الجديد  والعهد 

والشيطنة  القلب  وغلظة  اإلميان،  بعدم  ووصفهم  املسيح  السيد 

وإنكار السيد املسيح وكلامته والقول بتنافضها وتهافتها]1].

الشخصّية الُملغزة لبولس وتأليف اإلنجيل

الثالثني  السنة  ويف  للميالد؛  العارشة  السنة  يف  بولس  ولد 

بولس  اعتنق  السنة  تلك  ويف  الصلب،  حادثة  وقعت  امليالد  من 

للمسيحية،  الثاين  باملؤسس  بولس  يلقب  ما  غالبًا  املسيحية]2]. 

كام يذهب الكثريون إىل اعتباره محرّفًا للعقائد املبّسطة التي جاء 

املزيد  استقطاب  أجل  من  ـ  بولس  عمد  فقد  املسيح.  السيد  بها 

 ،32 ـ  و24   ،35 ـ   31 الفقرة:   ،22 اإلصحاح:  لوقا،  إنجيل  املثال:  سبيل  عىل  انظر   .[1[

واإلصحاح: 24، الفقرة: 1 ـ 12؛ إنجيل متى، اإلصحاح: 7، الفقرة: 19 ـ 21، واإلصحاح: 26، 

الفقرة 31ـ  34، والفقرة: 36ـ  57، واإلصحاح: 17، الفقرة: 22ـ  23؛ إنجيل مرقس، اإلصحاح: 

اإلصحاح:   ،15 ـ   14 الفقرة:   ،16 اإلصحاح:   ،40 الفقرة:   ،16 اإلصحاح:  40؛  الفقرة:   ،40

6، الفقرة: 52؛ رسالة بولس إىل أهل غالطية، اإلصحاح: 2، الفقرة: 11 ـ 15؛ أعامل الرسل، 

ـ  الفقرة: 17  الفقرة: 36 ـ 41؛ رسالة بولس إىل أهل رومية، اإلصحاح: 16،  اإلصحاح: 15، 

20. وانظر أيًضا: كاربنرت، عيىس، 35 ـ 36، وانظر أيًضا: كوبيت، درياي اميان )بحر اإلميان(، 

122 ـ 143.

أيًضا:  649، وص 679، وص 693. وانظر  الحضارة(، 3:  تاريخ متدن )قصة  ]2]. ديورانت، 

قطب، سكوالرها چه مي گويند؟ )محمد، العلامنيون واإلسالم(، 14 ـ 18.
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ـ إىل إحداث  الجديد  الدين  الرومانية إىل  من سكان اإلمرباطورية 

تغيريات جذرية فيه وأضاف عليه بعض األمور؛ بحيث ميكن القول: 

إن بولس قد أسس لدين جديد مستظاًل بغطاء املسيحيّة]1]. هذا يف 

حني أنه مل يكن هناك أي تدخل من أحد يف تدوين القرآن الكريم 

عىل نحو االستقالل سوى النبي األكرم ، وقد تّم تدوين القرآن 

الكريم يف حياة النبي األكرم، ويف العام األخري من حياة النبي، متّت 

قراءة هذا القرآن عىل الناس مرّتني.

ي التعاليم والعقائد 
اختالف اإلسالم عن المسيحّية الراهنة �ف

األساسّية

ال نرى يف اإلسالم شيئًا من تلك التعاليم املوجودة يف املسيحيّة 

قبيل:  من  فيها،  جوهري  تغيري  إحداث  إىل  أّدت  والتي  املحرّفة 

اإلعراض عن الدنيا، وتجاهل األوضاع االجتامعيّة، وقواعد السلطة 

يف املجتمع، وحياة الرهبانيّة، والفصل بني الدين واألخالق، وعدم 

الجديدة،  والعلوم  الدين  بني  والتعارض  والعلم،  بالعقل  االهتامم 

األمر الذي غرّي املعامل الحقيقية لصورة املسيح، وال نجد لها أثرًا 

املفاهيم.  تلك  من  الضد  إىل  يقف  اإلسالم  وإن  بل  اإلسالم،  يف 

ويتوّجه  للبرش،  الثابتة  الفطرة  يخاطب  اإلسالم حيث  فإن  هنا  ومن 

يف كالمه إىل وجدان املخاطبني، ويستحثهم عىل االستعانة بالعقل 

وتوظيفه وما إىل ذلك من األمور الكثرية األخرى، فإنه ال ميكن أن 

يكون مشمواًل لترصّم الزمن، وبهذه التعاليم القويّة والغنيّة فإنه يرّد 

]1]. زيبايئ نجاد، مسيحيت شنايس مقايسه اي )املعرفة املسيحية املقارنة(، 104.
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أعقابها،  الغريب عىل  والحداثة مبعناها  والتجّدد  التاريخانيّة  الرؤية 

وال يسمح لها بالتسلل إىل األصقاع اإلسالمية.

والرهبانية  الصوفية  والحياة  االنعزال  يخالف  اإلسالم  إن 

املسيحية ويعرتض عليها بشّدة ويشجبها ويستنكرها. يف حني جاء 

يف اإلنجيل قوله: »ادفعوا لقيرص ما للقيرص، وإىل الله ما لله«]1].

ة ف القرآن والع�ق ي اإلسالم والتالزم المستمر ب�ي
الخاتمّية �ف

بني  الجوهرية  الفوارق  جملة  من  تعّد  التي  األخرى  النقطة 

وبالتايل  اإلسالمي،  الدين  خامتية  مفهوم  هو  واملسيحية  اإلسالم 

لإلسالم  البقاء  تضمن  نوعها  من  فريدة  آلية  عىل  اإلسالم  اشتامل 

إىل يوم القيامة، وتتمثّل هذه اآللية يف التالزم التام بني القرآن وأهل 

العنرصين  هذين  بني  الدائم  االقرتان  هذا  وأن  املعصومني،  البيت 

املعصوم  اإلمام  أن  بحيث  القيامة؛  يوم  إىل  مستمرًّا  يبقى  سوف 

تحديث  والعمل عىل  للقرآن  الصائب  تفسريه  من خالل  ـ  سيعمل 

املفاهيم املطلقة يف القرآن ـ عىل غلق الباب أمام جميع أنواع الزيغ 

بوصفه   املعصوم اإلمام  وأن  باملرّة،  اإلسالم  عن  واالنحراف 

أبناء  من  الناس  هداية  يعمل عىل  واملجّسم، سوف  الناطق  القرآن 

عرصه ويتقدّم بهم إىل األمام مبا ينسجم مع العرص واختالف الزمان.

وند،  شجاعي  131؛  )الدجال(،  دجال  نيتشه،  21؛  الفقرة:   ،22 اإلصحاح:  متى،  إنجيل   .[1[

املسيحية واإلسالمية(، 425،  التجربة  )العلامنية يف  اسالمي  و  تجربة مسيحي  در  عريف شدن 

نقالً عن كتاب:

Gelner, A Pendulum Swing Theory of Islam.



247 خاتمة وتبويب األبحاث

ي اإلسالم والمسيحّية
عن� العقل �ف

هنا  نفسه  يفرض  الذي  الجوهري  السؤال  فإن  الحال  وبطبيعة 

الراهنة  املسيحية  دور يف  للعقل من  القائل: هل  السؤال  ليس هو 

يكون  سوف  السؤال  هذا  عن  الجواب  أن  الواضح  من  إذ  ال؟  أم 

باإلثبات واإليجاب. بل السؤال الجوهري يقول: ما هو موقع العقل 

يف تلك املساحة وما هي املكانة التي يجب أن يحظى بها يف تلك 

الدينية تستمد  أن كافة املجتمعات  أنه ال شك يف  املساحة؟ كام 

يفهم  يك  الدينية،  معتقداتها  نظام  وتعليم  نرش  أجل  من  العقل  من 

املؤمن موضوع إميانه يف حدود اإلمكان. إن البحث األسايس يف 

جيّدة  أدلة  املؤمن  أن ميتلك  اإلميان  لوازم  من  هو هل  املسيحية 

والتوافق  اإلجامع  من  نوع  هناك  ال؟]1]  أم  إميانه  بصدق  لالعتقاد 

من  النظري  والبُعد  بالعقل  املسيحية  اهتامم  بقلة  القول  يف  العام 

اإلميان. ومن هنا يذهب بعض املفكرين الغربيني من أمثال سورين 

كركيغارد إىل االعتقاد باإلميانية املطلقة. فقد ذهب هذا الفيلسوف 

الدمناريك إىل االعتقاد بأننا إذا استطعنا أن نثبت وجود الله وحبّه يف 

أنفسنا فإن اإلميان بالله سوف يغدو محاالً، وقال يف ذلك: 

إن  الخطر.  صهوة  ركوب  دون  من  لإلميان  وجود  »ال 

الحامس  بني  التناقض  عن  عبارة  دقيق  بشكل  هو  اإلميان 

كان  فإذا  العيني؛  اليقني  وعدم  الشخص  لروح  املطلق 

متّصًفا  أكون  لن  عندها  عيانًا،  الله  أدرك  أن  مبقدوري 

]1]. مايكل باترسون وآخرون، عقل و اعتقاد ديني )العقل واالعتقاد الديني(، 72.
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باإلميان، ولكن متاًما حيث ال أستطيع ذلك يجب عيّل أن 

أكون مؤمًنا«]1].

التقابل والتضاد بني  النوع من  وأّما يف اإلسالم فال وجود لهذا 

العقل والدين أو العقل واإلميان؛ يقوم أساس اإلسالم عىل القبول 

العقيل بجميع أركانه، بحيث أن التقليد يف هذه األركان يُعّد باطاًل. 

مسألة  أساس  عىل  بدوره  يقوم  الفرعية  املسائل  يف  التقليد  وحتى 

العقل،  حكم  من  أساس  عىل  التقليد  أصل  يقوم  وبذلك  عقلية، 

وعليه ال وجود للحديث هنا عن اإلميانية البحتة واملطلقة.

ي »العهد الجديد«
التناقضات واالختالفات �ف

القرآن،  يف  التدبّر  إىل  رصاحة  الجميع  يدعو  الكريم  القرآن  إن 

وقال بأنه ال يوجد أي تناقض أو اختالف يف القرآن الكريم، ويعّد 

ذلك من األدلة عىل نزوله من عند الله؛ إذ لو مل يكن من عند الله 

يّدعي  كام  والتناقضات]2]،  االختالفات  من  الكثري  عىل  الشتمل 

القرآن الكريم أنه ال يشء من قضاياه وتعاليمه سوف تكون عرضة 

لإلبطال عىل طول الزمان وإىل يوم القيامة]3]. وإىل اآلن بعد ميض 

أكرث من 1400 سنة مل يتمكن أحد من العثور عىل أّي تناقض أو 

اختالف يف القرآن الكريم.

وأما يف األناجيل فهناك اختالفات كثرية، ومن بينها: بيان نسب 

]1]. مايكل باترسون وآخرون، عقل و اعتقاد ديني )العقل واالعتقاد الديني(، 80.

]2]. النساء: 82.

]3]. فّصلت: 42.
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املسيحي]2]،  والدين  الفقه  بني  والصلة   ،[1[املسيح السيد 

النبي  كان  إذا  وما  الحياة]3]،  إىل   املسيح السيد  عودة  وحادثة 

عيىس نبي حرب أو نبي سالم]4]، وما إىل ذلك من االختالفات 

والتناقضات األخرى.

ي »العهد الجديد«
الخرافات �ف

الثالثة: إن من بني الخرافات  باألقانيم  التثليث واإلميان  7/ ]ـ 

املوجودة يف العهد الجديد، ادعاء التوحيد يف عني التثليث، وعىل 

الرغم من عدم ذكر هذا املفهوم يف الكتاب املقدس بهذه الصيغة، 

املسيح  السيد  بتأليه  مواضعه  جميع  يف  مشحون  ذلك  مع  ولكنه 

الثالوث  وروح القدس باإلضافة إىل اإلله األب. إن كل واحد من 

إله]6]،  واالبن  إله]5]،  فاألب  إلهية،  شخصية  عىل  ينطوي  األقدس 

والروح القدس إله]7].

]1]. إنجيل متى، اإلصحاح: 22، الفقرة: 41 ـ 46؛ إنجيل لوقا، اإلصحاح: 20، الفقرة: 35 ـ 37.

]2]. إنجيل متى، اإلصحاح: 5، الفقرة: 17 ـ 19.

ـ  الفقرة: 1  الفقرة: 1 ـ 10؛ إنجيل مرقس، اإلصحاح: 16،  ]3]. إنجيل متى، اإلصحاح: 28، 

9؛ إنجيل لوقا، اإلصحاح: 24، الفقرة: 1 ـ 10؛ إنجيل يوحنا، اإلصحاح: 20، الفقرة: 1 ـ 14.

]4]. إنجيل متى، اإلصحاح: 5، الفقرة: 9؛ إنجيل متى، اإلصحاح: 10، الفقرة: 34 ـ 35.

]5]. إنجيل متی، اإلصحاح: 13، الفقرة: 16 – 18؛ إنجيل یوحنا، اإلصحاح: 6، الفقرة: 27؛ 

رومة، اإلصحاح: 1، الفقرة: 7؛ بطرس األوىل، اإلصحاح: 1، الفقرة: 2.

]6]. إنجيل یوحنا، اإلصحاح: 1، الفقرة: 1 ـ 14، اإلصحاح: 30، الفقرة: 10، اإلصحاح: 14، 

اإلصحاح:  کولويس،  9؛  الفقرة:   ،10 اإلصحاح:   ،5 الفقرة:   ،9 اإلصحاح:  رومة،  9؛  الفقرة: 

20؛  الفقرة:   ،5 اإلصحاح:  األوىل،  یوحنا  8؛  الفقرة:   ،1 اإلصحاح:  العربانیني،  9؛  الفقرة:   ،2

كورنثوس األوىل، اإلصحاح: 8، الفقرة: 6؛ إنجيل متی، اإلصحاح: 24، الفقرة: 42.

]7]. أعامل الرسل، اإلصحاح: 5، الفقرة: 3 ـ 4؛ كورنثوس األوىل، اإلصحاح: 3، الفقرة: 12 ـ 

16؛ كورنثوس الثانية، اإلصحاح: 3، الفقرة: 17؛ رومة، اإلصحاح: 8، الفقرة: 9؛ إنجيل یوحنا، 

اإلصحاح: 14، الفقرة: 16 ـ 17، واإلصحاح: 26 ـ 16، الفقرة: 3؛ أعامل الرسل، اإلصحاح: 
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وفيام يتعلّق باإلله االبن ميكن الرجوع إىل املواضع اآلتية من 

إنجيل  42؛  الفقرة:   ،22 اإلصحاح:  لوقا،  )إنجيل  الجديد:  العهد 

يوحنا، اإلصحاح: 5، الفقرة: 36؛ إنجيل يوحنا، اإلصحاح:  20، 

الفقرة: 21؛ يوحنا األوىل، اإلصحاح: 4، الفقرة: 14(. وفيام يتعلق 

باإلله الروح القدس، ميكن الرجوع إىل املواضع اآلتية من العهد 

اإلصحاح:  16؛  الفقرة:   ،14 اإلصحاح:  يوحنا،  )إنجيل  الجديد: 

 ،16 اإلصحاح:  26؛  الفقرة:   ،15 اإلصحاح:  26؛  الفقرة:   ،14

الفقرة: 7. وال سيّام: اإلصحاح: 16، الفقرة: 13 ـ 14(.

7/ ]ـ مسألة الفداء: حيث قام النبي عيىس بالتضحية بنفسه 

من أجل غفران ذنوب بني آدم إىل يوم القيامة]1].

يف  األخرى  الخرافات  بني  من  الرباين:  العشاء  قّصة  3ـ   /7

للنبي  األخري  العشاء  قّصة  من  األناجيل  يف  نقل  ما  الجديد  العهد 

عيىس مع تالميذه )العشاء الربّاين(]2].

هذا يف حني أن اإلسالم قد أقام دعوته منذ البداية عىل مكافحة 

وقد  البرش]3].  فيها عقول  ترسف  التي  واألغالل  والقيود  الخرافات 

حرص مسألة الصفح والغفران بيد الله سبحانه وتعاىل، كام ورد يف 

2، الفقرة: 1. 4.

]1]. رومة، الفقرات: 16 ـ 19. وانظر أيًضا: غالطية: اإلصحاح: 3، الفقرة: 13 ـ 14؛ تيموثاوس 

األوىل، اإلصحاح: 2، الفقرة: 5 ـ 6.

]2]. إنجيل متى، اإلصحاح: 26، الفقرة: 26 ـ 29؛ إنجيل مرقس، اإلصحاح: 14، الفقرة: 22 ـ 

24؛ إنجيل لوقا، اإلصحاح: 22، الفقرة: 16 ـ 21.

]3]. تقدم بيان بعض مستندات ذلك يف الفصل األول من القسم الثاين من هذا الكتاب.
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السجود  أن  ]1]، ويرى  ُ اللَّ إِلَّ  نُوَب  الُّ َيْغِفُر  َوَمْن  كتابه:  محكم 

 ِ ِ َفَل تَْدُعوا َمَع اللَّ نَّ الَْمَساِجَد لِلَّ
َ
والخضوع ال يكون إال لله: َوأ

َحًدا]2]، وإن كل شخص يحمل وزر أعامله، وال ميكن ألحد أن 
َ
أ

 ،[3[نَْساِن إِلَّ َما َسَع ْن لَيَْس لِْلِ
َ
يحمل وزر غريه، قال تعاىل: َوأ

.[4[ْخَرى
ُ
وقال أيًضا: َوَل تَِزُر َوازَِرٌة وِْزَر أ

اإلسالم والعلوم اإلنسانّية والتجريبّية

العلم والحث عليه ولو كان يف  إن تشجيع اإلسالم عىل طلب 

أقىص نقاط العامل، وأن يواصل اإلنسان طلب العلم من املهد إىل 

اللحد، من أجل عامرة األرض، وتكريم مقام ومنزلة العلامء، ووجوب 

واالستعداد  ومسلمة،  مسلم  كل  عىل  فريضة  باعتباره  العلم  طلب 

إىل  األنظار  وتوجيه  املجاالت،  مختلف  يف  األعداء  مواجهة  يف 

الساموات واألرض لإلنسان، وأن  الله سبحانه وتعاىل قد سّخر  أن 

عىل اإلنسان يف نهاية املطاف أن يعتيل ذروة هذه املُسّخرات من 

أجله، والتأكيد عىل الحرية الفكرية واالستقالل الفكري وما إىل ذلك 

واملفاهيم  التعاليم  وبديهات  أوليات  من  كلها  األخرى،  األمور  من 

إثباتها باآليات والروايات  التي ال نجد أنفسنا بحاجة إىل  اإلسالمية 

َماَواِت  لشّدة وضوحها وبداهتها. وقد قال الله تعاىل: إِنَّ ِف َخلِْق السَّ

رِْض َواْختَِلِف اللَّْيِل َوانلََّهارِ َوالُْفلِْك الَِّت َتِْري ِف اْلَْحِر بَِما 
َ
َواْل

]1]. آل عمران: 135.

]2]. الجن: 18.

]3]. النجم: 39.

]4]. األنعام: 164، اإلرساء: 15، فاطر: 18، الزمر: 7. وانظر أيًضا: النجم: 38.
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رَْض َبْعَد 
َ
ْحَيا بِِه اْل

َ
َماءِ ِمْن َماٍء َفأ ُ ِمَن السَّ ْنَزَل اللَّ

َ
َيْنَفُع انلَّاَس َوَما أ

ِر  َحاِب الُْمَسخَّ ِ َدابٍَّة َوتَْصِيِف الّرَِياِح َوالسَّ
َمْوتَِها َوبَثَّ فِيَها ِمْن ُكّ

أن  الواضح  ومن   .[1[َيْعِقُلوَن لَِقْوٍم  َلَيَاٍت  رِْض 
َ
َواْل َماءِ  السَّ َبنْيَ 

البحث  من طريق  إال  يكون  واآليات ال  الظواهر  هذه  الوقوف عىل 

والتحقيق والتخصص يف العلوم التجريبيّة.

هذا يف حني أن يف اإلسالم كان ـ عىل حّد تعبري موريس بوكاي 

يتخلّوا  ال  أن  اإلسالمي  الدين  أتباع  عىل  وإن  وقرينه،  الدين  توأم  ـ 

عن هذه الطريقة]2]. وقال موريس بوكاي: تجاه هذه املوجة املادية 

وانغامر الغرب باإللحاد، تعلن اليهودية واملسيحية مثلها عجزها عن 

حجزها، وكالهام تجاهها يف كامل االضطراب. ألسنا نجد منذ عقود 

إىل أخرى تزايد عجز مقاومتهام الظاهر لهذا التيار الذي يهدد باكتساح 

كل يشء؟ إن املادية امللحدة ال ترى يف املسيحيّة التقليديّة إال نظاًما 

صنعه الناس منذ ما يقرب من ألفي سنة لتثبيت نفوذ أقليّة عىل أمثالها. 

العتيق  )العهد  املقّدسة  املسيحيّة  اليهوديّة/  كتابات  يف  نعرف  وال 

والجديد( وجود لغة تنتمي ولو من بعيد إىل لغتها؛ ألن هذه الكتابات 

مع  وال  الحق،  مع  يتّفق  ال  وما  التناقضات  من  الكثري  تحتوي عىل 

معطيات العلوم الحديثة التي ترفض أن تأخذ بعني االعتبار نصوًصا 

يريد غالبية الالهوتيني قبولها مسلمة جملة واحدة]3].

]1]. البقرة: 164.

]2]. بوكاي، قرآن و علم )القرآن والعلم(، 40.

]3]. املصدر نفسه، 40 وانظر أيًضا: بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم.
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والطوفان،  الخلق  موضوع  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  اختربنا  وقد 

التوراتية  الرواية  مطابقة  عدم  الثاين  يف  كام  األول  يف  وأوضحنا 

العلم  مع  الخصوص  بهذا  التام  القرآنية  الروايات  واتفاق  للعلم، 

الحديث. عىل أننا سنذكر الفروق التي تجعل عىل سبيل الدقة رواية 

ما مقبولة يف العرص الحديث، يف حني تكون الرواية األخرى غري 

مقبولة]1].

إىل  بالنظر  ـ  اإلسالم  بأن  االعتقاد  إىل  السطور  كاتب  يذهب 

العنارص أعاله والكثري من االمتيازات األخرى التي مل نأِت عىل ذكرها 

رعاية لالختصارـ  ميتلك عىل الدوام ظرفية التجديد واإلصالح الذايت 

والتلقايئ من الداخل، وأنه من خالل التوظيف الكامل والتام لظرفيّاته 

الداخلية سوف يكون قادرًا عىل إدارة اإلنسان يف جميع العامل، والذي 

يحظى باألهّمية يف البني هو تفعيل هذه الظرفيات يف حدود اإلمكان، 

واالهتامم باالجتهاد املنتج واالنتقال إىل الحقول الجديدة، دون أن 

تكون هناك حاجة يف هذا الشأن إىل األفكار العلامنيّة البالية واملتهرّئة 

التي تعود بجذورها إىل العامل الغريب.

والسالم عىل من اتبع الهدى

متّت بحمد الله ومّنه وکرمه يوم تاسوعاء سنة 1443هـ وعيني 

عليه  الحسني  راية  اآلن يف عزاء صاحب  إلی  اليوم  فجر  من  باکية 

.السالم بکربالء أيب الفضل العباس

]1]. بوكاي، قرآن وعلم )القرآن والعلم(، 47ـ  48. وانظر أيًضا: بوكاي، موريس، التوراة واإلنجيل 

والقرآن والعلم، 152.
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