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ترّحب مجلة االستغراب بكل نت�اج فكري يّتسم باملوضوعية
وينسجم مع اهتماماتها ضمن قواعد النشر اآلتي�ة:

تنرش املجلّة األبحاث العلميّة األصيلة املوافقة للرشوط األكادميية املعتمدة   .1

يف البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًّا.

يشرتط انسجام املضمون واملنهج مع أولويات املجلّة يف نقد الفكر الغريب،   .2

وعدم االكتفاء بعرض األفكار ووصف األقوال.

أن يُكتب البحث باللّغة العربيّة، ويُرسل منه نسخة إلكرتونيّة بصيغتي Word و   .3

pdf، بحدود )5,000کلمة، عىل أن تُرقّم الصفحات ترقيًم متسلسًل.

عن  يزيد  ال  البحث  أّول  يف  يُوضع  العربيّة،  باللّغة  للبحث  ملّخص  تقديم   .4

)300( كلمة، عىل أن يتضّمن عنوان البحث واسم املؤلّف.

تنرش املجلة ترجمة ملّخصات األبحاث باللغة اإلنكليزية.  .5

أن تحتوي الّصفحة األوىل من البحث عىل اسم الباحث وعنوانه، وتخّصصه   .6

)باللغتني العربيّة واإلنكليزيّة( ورقم الهاتف والربيد اإللكرتوين.

إرفاق نسخة من الّسرية العلميّة إذا كان الباحث يتعاون مع املجلّة للمرة األوىل.   .7

يتّم التّعريف بالكتب واملقاالت وسائر املصادر املعلوماتيّة يف نهاية الّدراسة   .8

بالطريقة التّالية: املؤلّف )املصّحح، الجامع، أو املرتجم الذي يذكر بدالً من املؤلّف(، 

تاريخ طباعة األثر، العنوان، ويُضاف يف الكتب، مكان الّنرش والّنارش، ورقم الصفحة، 

ويف املقاالت اسم املجلّة العلميّة ورقم الجزء أو الدورة ورقم الصفحة ورقم الّنسخة 

أيًضا. وتُدرج يف املواد املعلوماتيّة ما عدا املصادر املطبوعة كاآلثار اإللكرتونيّة أو 

املواد املرئيّة والّسمعيّة، ووسيلة اإلعلم التي تعرض هذا األثر. 



يُشار إىل املصادر واملراجع جميعها بأرقام الهوامش التي تنرش يف أسفل كل صفحة. وتراعى   .9

األصول العلميّة املتعارفة يف التّوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب ورقم الصفحة.

مصادر  وجود  حالة  ويف  البحث،  آخر  يف  واملراجع  املصادر  من  مفّصلة  بقامئة  البحث  يزوَّد   .10

أجنبيّة تُضاف قامئة بها منفصلة عن قامئة املصادر العربيّة، ويُراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبايئ ألسمء 

الكتب أو األبحاث يف املجّلت، أو أسمء املؤلفني.

أن ال يكون البحث قد نرُش سابًقا يف مجلّة أو كتاب أو موقع الكرتوين...، وليس مقّدًما إىل أيّة   .11

وسيلة نرش أخرى، وعىل الباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك. 

تعرّب جميع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن وجهة نظر جهة   .12

اإلصدار، ويخضع ترتيب األبحاث املنشورة العتبارات فنيّة ومنهجية فقط.

تراعي املجلّة األنظمة مرعيّة اإلجراء فيم يخّص حقوق امللكية الفكريّة للمؤلّفني.  .13

يجب أن يرفق الباحث تعّهًدا خطّيًّا ببحثه وفق اآليت: جانب مدير تحرير مجلة االستغراب املحرتم  .14

أقّر أنا املوقّع عىل هذا أدناه وأتعّهد .... )يذكر اسم الباحث(

 ....)الصفة العلمية للباحث(

بأن هذه املادة وعنوانها :........ )العنوان الكامل للبحث( هي من إنتاجي العلمي، ولهذا فهي تدخل 

يف ملكيّتي الفكريّة، ومل يسبق نرشها، وإيّن أعطي مجلّتكم  الكرمية حّق الطبع والّنرش والرّتجمة وإعادة 

الّنرش والتوزيع الورقي أو االلكرتوين.

.Turnitin تخضع األبحاث املستلمة لربنامج االستلل العلمي  .15

ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيئة التّحرير.  .16

تخضع األبحاث لتقويٍم وتحكيم رّسي لبيان صلحيّتها للنرش، وعىل وفق اآللية اآلتية:  .17

أ -  يبلّغ الباحث بتسلّم املاّدة املرسلة للنرش خلل مّدة أقصاها أسبوع من تاريخ التسلّم.

يخطر أصحاب األبحاث املقبولة للنرش موافقة هيئة التّحرير عىل نرشها وموعد نرشها املتوقّع. ب - 

األبحاث التي ترى اللجنة وجوب إجراء تعديلت أو إضافات عليها قبل نرشها تُعاد إىل أصحابها،  ت - 

مع امللحظات املحّددة، يك يعملوا عىل إعدادها نهائيًّا للنرش.

ث -  األبحاث املرفوضة يبلّغ أصحابها من دون رضورة إبداء أسباب الرّفض.
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التجربة الدينّية ومنطق العقل األدنى

محمود حيدر

قد يكون علينا أن نكون عىل حذٍر مقيم، ونحن نتاخم حقلً معرفياً إشكالياً كالتجربة الدينية. نقول 

هذا ألربعة دواٍع نبسطها باملجمل عىل التايل: أولها، ما يفرتضه املنشأ الجيو- حضاري الغريب الذي 

ولدت فيه.. ثانيها: نظرية املعرفة التي اعتُمدت من أجل مقاربة الدين كموضوع للبحث،.. وثالثها، 

اإللتباسات الكثيفة التي ظلَّلت املفهوم، وما ترتب عىل ذلك من سوء استعمله يف الفضاء العريب 

واإلسلمي.. أما رابعها، - وهو الذي يضاعف من الحذر واالحرتاز - فمؤّداه أن التجربة الدينية غالباً 

ما أُِخذت يف مجتمعاتنا العلمية والثقافية كمقولة معيارية محايدة، متاماً كم يحصل يف العادة من 

إسقاطات مفاهيمية يف معرض اإلنشغال بفلسفة الدين كحقٍل مستحدٍث ومثريٍ لإلشكال يف ميتافيزيقا 

الحداثة.

الحداثة سحابة ستة قرون  تاريخ  بها  اكتظَّ  التي  إذاً، عن حزمة املفاهيم  الدينية  التجربة  تنأى  ال 

متصلة. فلسفة الغرب الذي اشتغلوا عىل هذه املقولة مل يفارقوا فضاء النظر إىل الدين بوصفه ظاهرة 

"أرضانية" منحِكمًة اىل ظروف املكان ومقتضيات األوان. عند هؤالء،  ال يشء يعوَّل عليه إال ما ينالُه 

التجربة  انبسطت  النحو سرنى كيف  التجريبية باإلحاطة والفهم. من هذا  املنطق الوضعي والعلوم 

الدينية كحقل إستقرايئ عىل َهْدِي حاسوب تفكريي يكتفي مبعاينتها وتنظريها مبا هي ظاهرة سوسيو- 

تاريخية وحسب. 

العليا  أكرث ما فعله الظواهريون الغربيون يف هذا املضمر، انهم رأوا إىل الدين مبا هو الصورة 

من صور الوعي بالذات، وانه ال يوجد خارج الوعي اإلنساين، وال ينمو ويحيا إالَّ داخل هذا الوعي. 

املبتدأ
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بل ان هؤالء سيمضون ما هو أبعد ليقولوا أن اإلميان الديني، إْن هو إال وعٌي نائم تلقاء فلسفة التنوير 

بوصفها وعياً مستيقظاً. وأما النتيجة التي غالباً ما انتهوا إليها بعد أَلٍي طويل، فهي أن فكرة اإلنسان عن 

الله ليست إال مرآة تعكس فكرة اإلنسان عن نفسه".

 قوٌل كذاك، سوف يختزل مرياث الحداثة كله. وسرنى أن وقائعه األوىل رَسَْت يف تاريخ الحداثة 

يؤسس  التنوير  طفق  وقتذاك  الوسطى.  القرون  مسيحية  عىل  "التنوير"  فيها  انقلب  التي  اللحظة  منذ 

ملنقلٍب آخر لن يكون النظر فيه إىل اإلميان الديني غري تهيؤات نفسانية ألفراد متفرقني. وهكذا جرى 

راح التعامل مع الدين واختباراته تبعاً ملعايري )األنسنة املطلقة(. لقد كان هذا هو الدافع الذي سيجعل  

مؤرخي التنوير األورويب يُخِضعون كل يشء ملنهج مادي تاريخاين، ال يرى إىل اإلنسان إال باعتباره 

محور الدين وجوهره، وال ينظر إىل الدين إال مبا هو املرآة التي ترتاءى فيها صفات النوع البرشي... 

*     *     *

س عىل "وثنية العقل األدىن" سيفيض إىل معاملة الحداثة للدين والتجربة  حاصل التنظري املؤسَّ

الدينية بوصفهم قضية فينومينولوجية خالصة. رمبا لهذا السبب ستنشئ أجهزة الحداثة فرعاً مستحدثاً 

يف العلوم اإلنسانية يتاخم الدين واختباراته متاخمة فلسفية. وسيتبنيَّ لنا كيف ستؤول مقولة التجربة 

هذا  ألقى  فلقد  الدين.  فلسفة  به  عنينا  تناغمً  األكرث  املعريف  الحقل  اىل  ومفهوم  الدينية كمصطلح 

منها  األخص  وعىل  الكربى،  ومعايريه  ِقيََمه  عليها  ليُسِقَط  الدينية  التجربة  عىل  الثقيل  بظله  الحقل 

تاريخانية الدين وفينومينولوجيته، وما نجم عن هذين املعيارين من نظريات معرفة ال تفرس الدين إال 

بوصفه منجزاً برشياً محضاً.

تلك كانت اإلرهاصات املمهِّدة التي تشكلت عىل أسسها معضلة التفكري امليتافيزيقي الحدايث 

حيال الدين. وهي يف كل حال، معضلة قدمية العهد، ذاك انها ترضب جذورها عميقاً يف أرض اإلغريق 

د إىل أرض الحداثات املتعاقبة.  من قبل ان تتمدَّ

لعل أول ما يطالعنا يف تداعيات هذه املعضلة أن التنظريات التي دارت يف رحاب ما سمي بـ)فلسفة 

استشعرت عجزها عن  املتعايل. وملَّا  إدراك جوهره  عليها  وتعذر  الدين،  فهم  تفلح يف  الدين(، مل 

استكشاف ما تنطوي عليه املعارف الوحيانية، كان مثة إرصار عىل متاخمتها كقضية فينومينولوجية. 

علم  أنها  عىل  تدل  وال  محايدة  ليست  الفينومينولوجيا  ان  إىل  نشري  واإليضاح  التبيني  سبيل  وعىل 

املنهج  اشتغاالت  عن  الحاصلة  النتائج  جاءت  الدوام  وعىل  منهج.  اىل  تومئ  وإمنا  مخصوص 
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الفينومينولوجي متحيِّزة، بل وخادمة للوضعانية بأشكالها ومذاهبها كافة. لذا ال ينبغي أن نقارن كلمة 

فينومينولوجيا )علم الظواهر( بكلمة ثيولوجيا)علم اللهوت(. الفينومينولوجيا – كم يبنيِّ املعجميون 

– هي قراءة الظواهر،؛لكن هذه القراءة ال تبتغي بناًء ملعنى أو إعادة بنائه من منطلق ذات مفكرة تجعل 

من ذاتها مركز كل داللة. فينومينولوجيا عند اليونان تعني: )apophainesthai ta phainomena(، أي 

ما يَظَْهر، وتركُه يُرى كم يظهر من تلقاء ذاته. أما املعنى البَديئ لكلمة ظاهرة Phainomenon فإنها 

مشتقة من فعل Phainesthai الذي يعني »ظهر«. والظاهرة هي ما يظهر من تلقاء ذاته، وما يبدو للعيان. 

وإذن فانطلقاً من هذا املعنى األول يجب فهم باقي املعاين التي اشتُقَّت يف ما بعد من هذه الكلمة؛ 

فالظاهرة مبا هي ما يظهر من تلقائه، هي أساس الظاهرة مبا هي مظهر ومبا هي متظهر...

الظاهرة.  تأويلية ملعنى  كثمرة  إال  املتتالية  الحداثات  تفكري  الدينية يف  التجربة  مقولة  ما ظهرت 

فهي يف هذا التفكري إما انها ُولٍَدت من تلقاء نفسها وبذلك تكون فاقدة لبعدها الوحياين، وإما ان يُرى 

إليها كظهور تاريخي باٍد للعيان مثل كل ظاهرة. ويف هذه الحال تبقى النتيجة هي هي يف تعاملت 

العقل الحديث. فلو كان لنا أن نستحرض عىل وجه اإلجمل السياقات التي قوربت فيها التجربة الدينية 

االجتمع  وعلمء  الدين  فلسفة  أعمل  يف  مخصوصة  مكانة  احتلت  انها  لوجدنا  املجال،  هذا  يف 

الرغم من  األعظم من هذه األعمل، وعىل  القسط  ان  أوروبا. غري  الظواهري يف  أهل املذهب  من 

األحكام  أسرية  ظلت  فقد  العلمي،  البحث  من  استثنائية  مكانة  الدينية  واالختبارات  التجارب  إيلء 

الكلية للعقل الوضعاين. وعند هذا املوضع، نحيل ولو نحو مقتضب اىل املفارقة التالية: لقد حظيت 

املسألة الدينية بوجهيها األنطولوجي والتاريخي بشغف مخصوص فلسفة وسوسيولوجيني اختصموا 

مع اإلميان الديني، وسلكوا سبيل اللأدرية والوضعانية وصوالً إىل اإللحاد. وهذا ان دلَّ عىل أمر، 

دّلْ عىل املشقة الكربى التي ستواجههم حيال ظاهرة استعصت عىل الفهم، ال كسواها من الظواهر 

الداخلة يف أنشطة العلوم اإلنسانية األخرى.

*     *     *

من أظهر السمت التي نجمت عن دراسات التجربة الدينية يف الغرب، ان هذه األخرية اتخذت 

عىل  إذ  واللَّهوت.  الهرمنيوطيقا  دوائر  إىل  عليها  االشتغال  دائرة  توسعت  فقد  متناقضة.  سياقات 

الرغم مم فعله التكيُّف املديد الذي أجرته الكاثوليكية لصالح العلمنة، وإىل ذلك ما فعله اإلصلح 

الربوتستانتي من قبل، لجهة ما سمي بـ "الدين املدين"، كان مثة مطارحات جادة تنقض املقاربات 
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الَعلمنية للدين. ولقد بدت الصورة عىل الوجه التايل: تلقاء الرؤية الوضعانية التي مألت الحقل 

املجاوزة  اىل  من مييض  سنجد  عرش،  والتاسع  عرش  الثامن  القرنني  بني  الدين  لفلسفة  املعريف 

الثقافية  وتحيُّزاتها  الحياة  بسوسيولوجيا  متصٌل  وجٌه  متلزمني:  وجهني  الدينية  للتجربة  أن  لريى 

والحضارية، ووجٌه منوٌط بالتطلع اىل فهم املتعايل والقدير واملعتني باإلنسان والكون. فالتجربة 

مبا هي تجربة تحتمل الصواب والخطأ أىنَّ كان الحقل الذي تقع فيه. 

من البنيِّ ان فلسفة الدين الذين اتخذوا ألعملهم نسقاً مغايراً للظواهرية، خاضوا سجاالً مل ينتِه 

بعد، ضد الذين يزعمون أن "الحق" غري معروف، ويبتنون عىل هذا الزعم بأن الحق غري موجود. 

ولنا ان نستعيد بعضاً من خلصات السجال املشار إليه: الله ال يوجد أعظم منه ميكن أن يكون 

مقنعاً"، ومثة من مييض يف السياق إياه لريى، أن لله صفتني أساسيتني: األوىل أنه أساس الخربة 

الدينية ومحورها. والثانية، أنه سبب التحول الديني من مركزية الذات اىل مركزية الحقيقة. أما املراد 

من ذلك كله فهو اإلمساك برؤيتني متعارضتني يف الوقت عينه: من ناحية يرى هؤالء أن "الحق" 

وراء مجال الفكر والخربة اإلنسانية، بينم يستخدم يف الوقت عينه العديد من املفاهيم االنسانية 

مثل األساس، والحق، والواحد. 

*     *     *

لو قاربنا التجربة الدينية يف مرسى التاريخ فسرنى حقلً أكرث سعة ورحابة قياساً بتجربة اإلميان 

الفردية. والتجربة ها هنا هي تلك التي تعكسها تجارب شعوب وحضارات متباعدة يف عقائدها 

الفضاء سيكون مدار  تلتقي يف فضاء روحي ومعنوي وأخلقي مشرتك. مثل هذا  أنها  الدينية إال 

قة يف األنرثوبولوجيا وفلسفة الدين ولدى عدد من كبار اللّهوتيني الغربيني.  أبحاث معمَّ

القديس وإدراك أرساره ميكث يف  األمر  فهم  أن  الروحية عىل  دلّت االختبارات  لهؤالء،  وفقاً 

بالغيب  إميانهم  خلل  من  املؤمنون  اليها  يصل  التي  الدرجة  وهي  اإلميان.  من  العليا  املنطقة 

الدرجة  الله. والذين يصلون اىل هذه  أنفسهم، ومعرفة املوجودات وصوالً اىل معرفة  اىل معرفة 

املتعالية، هم الذين يطلق عىل كل فرد منهم صفة العارف أو اإلنسان السالك نحو الكمل. وإذن 

إميان  فإن  وعليه،  ذلك.  اآلخرون خلف  ولو ظن  ووئام يف عيشه إلميانه  انسجام  فهو يف حالة 

املؤمن مبا يؤمن ال ميكن وصفه وتحديده إال يف إطار ما هو مشرتك مع الجمعة املؤمنة. فاإلميان 

ليس مجرد ظاهرة متاثل الظاهرات الطبيعية األخرى، وإمنا هو الظاهرة املركزية يف حياة اإلنسان 
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الشخصية الجلية والخفية يف الوقت نفسه. فاإلميان هو إمكانية جوهرية لإلنسان، ولذلك فوجوده 

رضوري وكيل، وهو ممكن ورضوري أيضاً يف كل زمان ومكان. وألن لإلميان نبوت فطري ملاهية 

الكائن اآلدمي، فل ميكن إّذاك أن يثلمه العلم الحديث أو أي نوع من الفلسفة. ولعل املفارقة التي 

ون  عن إميان ما، ولو كان هذا اإلميان بقضايا  تفرتضها واقعية اإلميان أن الذين يرفضونها إمنا يعربِّ

تنسمي إىل دنيا املحسوسات وعامل األفكار.

جمٌع من علمء اللَّهوت يف الغرب ممن جاوزوا الرؤية التاريخانية الوضعية للدين، الحظوا 

هذه الجدلية العميقة بني اإلميان والعقل، إال أنهم سيوضحون مسألة مهمة غالباً ما تخللَّها اللبس 

والغموض. فعىل الرغم من يقينهم مبلزمة اإلميان للعقل يف جميع أطواره إال أن مثة أطواراً متتنع 

فيها التجارب عىل التفسري العقيل. والسبب يعود إىل وقوعها فوق حقل املفاهيم التي تنتمي اىل 

منحوتات العقل األدىن. ولعل سبب عجز الفهم البرشي عن إدراك اختبارات األمر القديس هو أن 

القوانني املنطقية الحاكمة عىل مجال الفهم اإلنساين ال استخدام لها يف نطاق هذه االختبارات. 

*     *     *

يف امللف الذي يحمله هذا العدد من االستغراب، حول التجربة الدينية، سنقرأ مقاربات نقدية 

شارك فيها عدد من الباحثني واملفكرين املتخصصني، يف الفلسفة وعلم االجتامع وفلسفة الدين. 

أما يف امللفات املوازية وخصوصاً يف باب دراسات تأصيلية ونقد الغرب فسنقرأ أيضاً مجموعة من 

األبحاث ذات الصلة واملخصصة لهذه الغاية.





التجربة الديني�ة اإلسالمية؛ دحض املفهوم الغريب خلصخصة الدين

محمد لكنهاوزن

الويح ليس جتربًة ديني�ة
علي رضا قائيم ني�ا

جتربة هللا
علي شريواين

الشخصانّي�ة واختب�ار املعرفة اإللهّية

أحمد عبد احلليم عطّية

مصداقّيات التجارب الدينّي�ة

جابر موسوي راد

لرشوط  موافقاً  يُعترب  وال  امللف  بحوث  جميع  عىل  حاكم  أصل  الغريب  الفكر  نقد  اعتبار 

املجلة وسياساتها كل بحث ال يتضّمن نقداً لألفكار املطروحة فيه يف كل ما ميكن فيه النقد.

قراءة  أساسه  عىل  يُجري  بحثه  يف  معيّناً  منهجاً  الباحث  يعتمد  أن  بالنقد  ونقصد 

تبّي  ناقدة  بعي  التحليلية  املناقشة  خالل  من  البحث  قيد  للموضوع  نقدية  تحليلية 

العيوب واملعاثر املعرفية ومواضع الخلل والتهافت املضموين والبحثي واملنهجي يف 

ما يتعلّق مبوضوع البحث. 

الملف



التجربة الدينية اإلسالمية
دحض املفهوم الغريب خلصخصة الدين

]*[
محمد  لكنهاوزن]1]

يعترب مصطلح »التجربة الدينّية« مصطلًحا أجنبيًّا يف العامل اإلسالمّي. وقد تطّور عند الغربيني 

إىل تيارين رئيسّيني: يتمّثل التّيار األّول بأعامل فريدريك شاليرماخر )1768-1834(، بينام يتمّثل 

اآلخر بأعامل ويليام جيمس )1842-1910(. يسود يف الوقت الحايل نوع من الخلط بني التيارين، 

ذاتها،  بحّد  الدينّية  التجربة  مفهوم  تفصيل  أو  نقد  بهدف  تتّبعها  إعادة  إىل  املقالة  تهدف هذه  وال 

عوًضا عن ذلك، سوف أفرتض أّن املفهوم موجود بالفعل، وأتساءل كيف تّم انتشاره بهذا الشكل. 

مهّمة هذه املقالة للربوفسور محمد لكنهاوزن إجراء مناقشة نقدية ألصل هذا املفهوم يف نشأته 

سعى  وقد  الدينية.  للتجربة  اإلسالمي  املفهوم  عن  متيِّزه  التي  األساسية  العنارص  وبيان  الغربية، 

الكاتب اىل إجراء تأصيل إجاميل للتجربة الدينية يف فضاء الفكر اإلسالمي.

»املحرر«

يثري استخدام مفهوم التجربة الدينيّة يف مجال الدراسات اإلسلميّة عّدة تساؤالت مهّمة مثرية 

للتفكري. 

نشأ  الذي  املصدر  عن  ا  جدًّ تختلف  نواٍح  يف  املفهوم  استخدام  رشعيّة  حول  التساؤل  أّواًل: 

منه! إذ إنّه من حيث املبدأ، ال يوجد ما يتعارض بني الحاجة لوجود هذا املفهوم وبني املصادر 

التي نشأ منها، عىل سبيل املثال: إّن عزل عنرص التنجسنت ألّول مرة من الولفراميت ال مينعنا من 

*. الربوفسور محمد لگنهاوزن )أستاذ سابق بجامعة تكساس الجنوبية 1979-1989( وعضو الهیئة العلمية مبؤسسة اإلمام الخميني 
التعليمية – البحثية يف قم. له أنشطة علمية فلسفية إسلمية بالتعاون مع العديد من املراكز العلمية اإليرانية من مثل جامعة قم، وجامعة 

األديان واملذاهب واملؤسسة الدولية للدراسات اإلسلمية. 

املصدر: مجلة "روش شناىس علوم انساىن" ]منهجيات العلوم اإلنسانية[، ربيع 1383 ش، العدد 38.

ـ ترجمة: عيل فخر اإلسلم.
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يف  الدينيّة  التجربة  ظهور  فإّن  وباملثل،  الشيليت.  معدن  من  استخراجه  يتّم  عندما  عليه  التعرف 

الديانة املسيحيّة أّواًل ال مينع إمكانيّة تطبيقه يف مختلف نواحي الحياة الدينيّة عند املسلمني. من 

ناحية أخرى، تبدو االفرتاضات الكامنة وراء مفهوم التجربة الدينيّة أكرث حساسيّة ثقافيًّا من تلك التي 

ميكن أن يتّم الكشف عنها خلل البحث يف البناء االجتمعّي عن مختلف أنواع املعادن )روكس، 

1999، ص: 206-186(. 

ثانًيا: إذا افرتضنا أنّه يُسمح للمسلمني تطبيق مفهوم التجربة الدينيّة يف شؤونهم الحياتيّة، فهل 

يوجد اختلفات جوهريّة يف أنواع التجارب الدينيّة عند املسلمني واملسيحيّني؟ 

من  أنواع  يوجد  وهل  املسيحيّون؟  يجهلها  املسلمني  لدى  الدينيّة  التجارب  من  أنواع  توجد 

التجارب الدينيّة املسيحيّة عىل وجه التحديد يجهلها املسلمون؟ وإذا افرتضنا أّن التجارب الدينيّة 

بني  الجوهريّة  االختلفات  من  املزيد  مثّة  أليس  نفسها،  األنواع  بني  تتنوع  واإلسلميّة  املسيحيّة 

املسيحيّني واملسلمني؟ 

ثالًثا: إذا افرتضنا أّن األنواع الرئيسة للتجربة الدينيّة مشرتكة بني املسلمني واملسيحيّني، حينها من 

املرّجح أن يختلف دور هذه التجارب يف الحياة الدينيّة. هل تعترب األنواع املتشابهة من التجارب 

الدينيّة أمرًا مركزيًّا يف حياة املسلمني واملسيحيّني؟  إذا افرتضنا أّن أهّم التجارب الدينيّة للمسلمني 

تختلف اختلفًا كبريًا عن أهّم التجارب الدينيّة للمسيحينّي، فمذا تخربنا هذه الفروقات بني اإلسلم 

واملسيحيّة أو بني الحياة الدينيّة لكٍل من املسلمني واملسيحيّني؟ 

لإلجابة عىل القضايا املذكورة سابًقا يجب أن نتوّصل إىل عّدة أحكام: 

الحكم حول إمكانية تطبيق مفهوم التجربة الدينيّة عىل اإلسلم، أي تحليل ماهيّة املعنى الذي 

ميكن أن مُينح ملصطلح التجربة الدينيّة يف حال إيجاده وتوظيفه بهدف تعزيز فهمنا لإلسلم.

تصنيف التجارب الدينّي�ة اإلسالمّية.
املساعي  إّن  الواقع  ويف  للمسلمني.  الدينيّة  الحياة  يف  اإلسلميّة  الدينيّة  التجربة  أدوار  رسد 

املسائل  بعض  بدراسة  املقالة  هذه  يف  سأقوم  املنال.  سهلة  ليست  األمر  هذا  لتحقيق  الهادفة 

األساسيّة املطروحة حول مفاهيم التجربة الدينيّة املكتشفة يف أعمل كلٍّ من شليرماخر وجيمس، 

ال سيّم تلك املطبَّقة عىل الحياة الدينيّة اإلسلميّة؛ لكّنني آمل أن نتمّكن من اتّخاذ بعض الخطوات 

الدينيّة يف  التجربة  التساؤل عن رشعيّة مفهوم  أّن  الثلثة. وبالرغم من  األّوليّة نحو هذه األهداف 
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البيئة اإلسلميّة قد يعترب أمرًا مبالًغا به، إاّل أّن العديد من األسئلة الجّديّة حول التجربة الدينيّة قد 

متّت إثارتها بشكل عاّم، خاّصًة يف بيئة الثقافة املسيحيّة ذاتها، والتي كانت السبب وراء ظهور هذه 

الفكرة يف املقام األّول.

املفهوم يف احليِّ اإلساليم
حتى لو ُمنحنا رشعيّة استخدام هذا املفهوم بغرض فهم التديّن املسيحّي، فهذا لن يجيز تطبيقه 

عىل اإلسلم، من ناحية أخرى، ومن خلل االعرتاض عىل تطبيق املفهوم عىل اإلسلم فإنّنا قد 

نجد ما يثري تساؤالتنا حول األفكار املرتبطة باتباع املفهوم إىل الحّد الذي قد يجعل تطبيقه عىل 

الحياة املسيحيّة أمرًا مثريًا للشّك أيًضا بخلف ما كّنا نعتقده يف بادئ األمر. 

ا للغاية     بدايًة، يعترب مفهوم التجربة الدينيّة كم أُشيع استخدامه يف الفلسفة الغربيّة مفهوًما عامًّ

الصوفيّة واكتشافاتها  الرؤى  الدينيّة، وال يقترص عىل  أنواع املشاعر ووقائع األفكار  يشمل جميع 

فقط، لكن الوضع يختلف يف العامل اإلسلمّي، فعىل سبيل املثال: ال يعترب املسلمون التجلّيات 

الروحانيّة التي يشعرون بها أثناء الصلة والدعاء عىل أنّها تجربة دينيّة، قد تكون مسألة مصطلحات، 

الدينيّة عىل نطاق واسع بحيث تشمل  التجربة  الدين من تعريف  فيلسوَف  فليس هنالك ما مينع 

حالة التفكري الدنيوّي حول صلة املرء الحاليّة بالله، ومع ذلك، يجب أن نضع يف الحسبان وجود 

العديد من األشخاص الذين قد نظّن أنّهم يعيشون تجارب دينيّة، لكّنهم مع ذلك يرفضون وصف 

أنفسهم بهذه الطريقة. يف الحقيقة مييل الناس يف جميع األحوال إىل عدم التفكري يف تجاربهم 

الدينيّة، ومع ذلك ال ميكن السمح أثناء وصفنا لتجربة املرء باإلسهاب بعيًدا عّم قد يؤكّده بنفسه؛ 

لنا، ميكننا دامئًا  كيفيّة ظهورها  أو جزئيًّا من خلل  كلّيًّا  تتشّكل  بكونها  تتميّز  التجارب  ذلك ألّن 

أّدى عدم  لقد  فيها عن تجربة شخص آخر، وأن نطعن مبصداقيّتها.  يتحّدث  ننكر رواية ملرٍء  أن 

االقتناع بالنظريّة اللهوتيّة والدراسات العقائديّة إىل ازدياد الرتكيز عىل التجربة الدينيّة عند كلٍّ من 

شليرماخر وجيمس. شعر املفّكران أن دراسة العقيدة قد أّدت إىل إهمل ونسيان جوهر الدين، 

واعتقد كلٌّ منهم أنّه ميكن أن يتّم تقديم مفهوم التجربة الدينيّة كبديل عن املبادئ العقائديّة القامئة 

عىل الحجج والدفاعات.

ويرى املفّكران أّن دراسة العقيدة املتعلّقة باملشاعر واألفكار الدينيّة يف مؤلّفات شليرماخر قد 

تأثّرت بالحركة الرومانسيّة األملانيّة، بينم تأثّرت مؤلّفات جيمس املتعلّقة بالتجربة الدينيّة بفلسفة 

ڤندت واملبادئ الرباغمتيّة التي كان قد سعى لتطويرها، ومع ذلك يجب أاّل نغفل عن أهّميّة أوجه 
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التشابه القامئة بني جيمس وشليرماخر عىل الرغم من أوجه االختلف الجوهريّة بينهم، فكلهم 

يرى أّن جوهر الدين يكمن يف املظاهر الباطنيّة والذاتيّة الخاّصة به، كم أنّهم يعارضان محاوالت 

الدين  فهم  ميكن  ال  أنّه  كلهم  يعتقد  إذ  األخلقّي،  والوعظ  اللهوتيّة  النظريّة  يف  الدين  حرص 

بطريقة صحيحة ما مل يتّم إيلء االهتمم اللزم للمشاعر والعواطف.  

ومن النقاط األخرى املهّمة التي يتقاسمها شليرماخر وجيمس التي غالبًا ما حاَد الُكتَّاب األكرث 

حداثة عن ذكرها - هي ابتعاد كلهم عن محاولة إثبات أو تربير أّي عقيدة معيّنة عىل أساس التجربة 

الدينيّة، حيث كان هدفهم فهم الحياة الباطنيّة للمتديّنني دون محاولة إثبات وجود الله أو ملئكته.  

اللذين كانا ملمئني للعرص الذي قد عاشا  متتّع كّل من شليرماخر وجيمس بالجرأة والحمس 

فيه، واتّخذ كلهم موقًفا ضّد اإلفراط يف التفكري يف الدين. لقد سعى كلٌّ منهم للدفاع عن الدين 

كم يفهمه دون محاولة إثبات العقائد أو تربيرها، وإىل محاولة إظهار قيمة اإلميان من خلل شّدة 

ارتباطه باملرء. 

يعتقد شليرماخر أنّه ال توجد حاجة ألّي حّجة تثبت صّحة االدعاءات إذا مل يتّم اجتثاث اإلميان 

الصفة  معه  اإلنسان حامًل  »يولد  وتأمينه،  اإلميان  لرتسيخ  كافية  الحدس  قّوة  أّن  يرى  إذ  الدينّي؛ 

الدينيّة كباقي الصفات، وإذا مل يتّم قمع إحساسه بالقّوة وحظر وتحصني الصلة التي تربط اإلنسان 

بالكون - املعروفان بأنّهم قطبا الدين- عندها يجب أن يتطّور الدين دون أّي خطأ عند كّل إنسان 

وفًقا ألسلوبه الفردّي الخاّص به« )شليرماخر، 1996, صفحة:59(.

كم يدافع جيمس يف كتابه »أصناف التجربة الدينيّة« عن قّوة التجربة الباطنيّة يف ترسيخ اإلميان 

باعتباره أفضل من محاوالت اإلثبات العقليّن. »أعتقد بكّل أمانة وحزن أنّه علينا أن نخلص إىل 

اعتبار أّن محاولة إثبات حقيقة تحّرر التجربة الدينيّة املبارشة عرب املنهجيّات الفكريّة ما هي إال 

الذين  ألولئك  مقنعة  ]املشاعر[  »تعد   .)455 صفحة:   ،1928 )جيمس،  متاًما«  يائسة  محاولة 

يتمتّعون بها بالقدر الذي ميكن ألّي تجربة من التجارب املنطقيّة املبارشة أن تحمله، وهي بصفة 

عاّمة أكرث إقناًعا بكثري من النتائج التي أنشأها املنطق املجرّد« )املرجع نفسه، ص: 72(. ال يستخدم 

 “Anschauung” الكانطّي الدينيّة، بل يستخدم بداًل عنه املصطلح  التجربة  شليرماخر مصطلح 

)الَحْدس( الذي يتناقض مع املعرفة واملمرسة، حيث يهدف من خلله إىل تقديم وصٍف دقيٍق عن 

اإلدراك والوعي الدينّي وبالتايل تِبْيانه عدم إمكانية اختزال الدين ضمن مجموعة من املعتقدات 

أو القواعد األخلقيّة، هكذا سعى مدافًعا عن الدين ضّد رومانسيّي عرصه الذين كانوا غري راضني 
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عن األعراف والعقائد األخلقيّة للمؤّسسات الدينيّة يف أوروبا، فكان باملقابل يقّدم الدين عىل أنّه 

إمكانيّة  يتيح  أن  الحدس من شأنه  الرتكيز عىل  أّن  اعتقد شليرماخر  للروح. كم  الداخليّة  الحياة 

العقيّل  التأّمليّة واملذهب  للميتافيزيقيا  الكانطّي  النقد  أثارها  التي  الشكوك  الدين ضّد  الدفاع عن 

إّن  الدينيّة، حيث  بالحقيقة  التنوير. قد ال تكون هذه الشكوك متعلّقة  يُعترب من أشكال  الذي كان 

الدين هو مسألة شعور وحدس، يف حني تدور الشكوك حول الفرضيّات النظريّة لعلمء اللهوت. 

ومستقلّة  مبارشة  بكونها  شليرماخر  عند  والبديهيّات  الدينيّة  للمشاعر  الرئيسيّة  الخصائص  تتميّز 

عن  التجارب  استقلل  إمكانيّة  حول  فلسفٌي  نقاٌش  اليوم  ويدور  واملمرسات،  املعتقدات  عن 

املعتقدات واملمرسات كم اعتقد شليرماخر.

االعتقاد  إىل  وَخلُص  ملحوظ،  بشكل  برز  قد  كان  لرأي شليرماخر،  معارض  آخر  رأي  ومثّة 

والسلوك  والتعاون  التواصل  وأساليب  املفاهيم  خلل  من  تتشّكل  الدينيّة  التجارب  جميع  بأّن 

 .[1[)1985 )برودفوت،  ”البنائيّة“.  اسم  عليه  أُطلق  وقد  الدينيّة،  التقاليد  بعض  يف  يحدث  الذي 

وفًقا لويليام جيمس، وعىل النقيض من شليرماخر، فإّن التجربة الدينيّة ليست مستقلّة عن خلفيّة 

السمت  من  املعرفيّة  األسس  أنواع  لجميع  األّمة  رفض  يعّد  الواقع،  يف  واملفاهيم.  املعتقدات 

املّميزة للرباغمتيّة.  تّم تعريف التجربة عند جيمس والرباغمتيّني اآلخرين عىل أنّها نشاط يعرض 

لنا كّل ما قد تتّم مواجهته، ويختلف هذا األمر كلّيًّا عن النظريّة التي تدور حول نظرة الربيطانيّني 

التجريبينّي للخربة باعتبارها سجلًّ سلبيًّا للبيانات املنطقيّة، ونظرًا العتبار تجربة الرباغمتيّني نشاطًا 

بيئته مستفرًسا  يتفاعل املرء مع  البرشيّة، كأن  الغايات واملصالح  بالتايل تعتمد عىل  برشيًّا، فهي 

بشكل متكّرر حول كّل ما هو موجود فيها.  شّدد الرباغمتيّون عىل الطابع االجتمعّي للتجربة بداًل 

من املفهوم القديم لها، كاملحتوى املقترص عىل عقل الفرد بشكل خاّص، وعىل الرغم من وصف 

جيمس لنظريّته بالتجريبيّة الراديكاليّة، إاّل أّن أفكاره عن التجربة تجاوزت إىل حّد كبري األمور التي 

كان التجريبيّون التقليديّون عىل استعداٍد لقبولها، فبالرغم من أنّه ال يقيّد التجربة بالحاالت الباطنيّة 

، ومييل إىل التشكيك مبحاوالت عزل الجوانب الذاتيّة والداخليّة لحياة  الناتجة عن اإلدراك الحّسّ

الفرد عن بقيّة جوانب الحياة، إاّل أنّه يف نهاية املطاف مييّز بني موضوعيّة وذاتيّة التجربة، ويؤيّد 

بوضوح أولويّة التوّجه الداخيّل، وال يعترب هذا األمر مجرّد تحيّز أو فردانيّة يانكيّة ال واعية. يستمّر 

جيمس بالتمّسك مبوقفه عىل الرغم من إدراكه للنتقادات وملحظتها، مؤكًّدا أنّه فقط من خلل 

]1]- ملزيد من املعلومات واملقاربة النقديّة لشليرماخر من زاوية بنيويّة، راجع:

Robert Forman, Mysticism, Mind, Consciousness (Albany: SUNY Press, 1999).
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العيش يف فلك الفكر املنفتح عىل التساؤالت املحّددة حول املصري الذي يجعل اإلنسان متعمًقا؛ 

وعيشه بهذا الشكل، هو ما يجعل اإلنسان شخًصا متديًّنا. »وبكوننا متديّنني فإنّنا نثبت بأنّنا منتلك 

الحقيقة املطلقة ال سيّم يف النقاط التي يسمح لنا الواقع بحميتها. يف نهاية املطاف، إّن اهتممنا 

الجاّد مرتبٌط مبصرينا الشخيّص«.

»إنّك ترى السبب الذي قد جعلني متفرًّدا كثريًا خلل هذه املحارضات، وجعلني أبدو عازًما 

ا عىل إعادة تأهيل الجانب الوجدايّن للشعور؛ وخبايا اإلحساس، إذ تُعّد الطبقات العمياء األكرث  جدًّ

قتامًة يف الشخصيّة هي األماكن الوحيدة يف العامل التي تكشف لنا أثناء تكوينها الحقيقة الفعليّة، 

وتجعلنا ندرك بشكل مبارش كيفيّة حدوث الوقائع، وكيفيّة إنجاز العمل عىل أتّم وجه. وباملقارنة 

مع عاملنا الذي تحيا فيه املشاعر الفرديّة، يغدو العامل امليلء باألشياء املعّممة التي يتأّملها الفكر 

خاليًا من املتانة والحياة« )جيمس، 1902، صفحة: 501-2(. سواء أكان املرء يفرتض بأّن جيمس 

التحّول. دعونا ننظر  أّن هذا األمر أصبح مبثابة نقطة  إاّل  يدافع هنا بشكل كاٍف عن فرديّته أم ال، 

كيف كانت ردود اثنني من أبرز النّقاد وهم »كليفورد غريتز« و»تشارلز تايلور«. كتب غريتز باإلشارة 

إىل املقطع املقتبس أعله قائًل: إن تطويق فضاء »الدين« يف نطاٍق يُدعى »التجربة« - »الطبقات 

لتتّم محاولة  أمرًا منطقيًّا وطبيعيًّا  يعد  أنّه بشكل ما مل  يبدو   - الشخصيّة«  قتامة يف  العمياء األكرث 

القيام به.  مثّة الكثري مم قد يرغب املرء مبنحه سمة »الدينّي«، فإّن جميع األشياء التي يبدو أنّها 

تايلور  يعرّب  كم   .)169 صفحة:   ،2000 )غريتز،  غالبًا  الذات  خارج  تحدث  السمة  هذه  تحمل 

)معرتفًا بأنّه »استفاد بشكل كبري« من محارضات غريتز( عن نفس الشكوى قائًل: »يبدو أّن جيمس 

ال يستطيع استيعاب ظاهرة الحياة الدينيّة الجمعيّة، والتي ال تكون نتاًجا للصلت الدينيّة )الفرديّة( 

فحسب، بل إنّها تساهم يف تكوين هذه الصلة، مبعنى أنّه مل يرتك مكانًا للّصلة الجمعيّة خلل 

طريقته التقليديّة للوجود« )تايلور، 2002، صفحة: 24(. ما يهّمنا حاليًّا أّن املثري للستفزاز حول 

االعرتاضات التي أثارها كلٌّ من غريتز وتايلور هو اتخاذ كليهم أمثلة من العامل اإلسلمّي كإثبات.

إلتب�اسات مصطلح اإلسالم السيايس
يعرتض غريتز عىل اعتبار أّن جوهر الدين يكمن يف املعتقد الشخيّص؛ ألّن ذلك سينتج عنه 

إقصاء الدين من األحداث السياسيّة التي غالبًا ما يكون له دور حاسم فيها. »إّن اإلسلم السيايّس 

)بحسب ما قد جاء، وتحت مسّميات مضلِّلة( هو املحاولة املبذولة من طرف املسلمني إلرشاك 

مع  تعاطًفا  غريتز  يُبدي   .)173 صفحة:   ،2000 )غريتز،  الحديث«  العامل  وطاقات  مطالبات 
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الذين أصبحت محاوالتهم  الحداثة ومع  فّعال مع  االنخراط بشكل  لعدم متّكنهم من  املسلمني 

اليوم تبدو أكرث شؤًما، »لكنه أيًضا ويف املقابل ليس قامئًا عىل الهويّة الذاتيّة الدينيّة وعىل الهويّات 

بعض  إّن  بل  فحسب،  العلميّن  والخطاب  العام  امليدان  يف  متزايد  بشكل  برزت  التي  األخرى 

القبول  الهويّات املتينة للغاية مثل »الهندوسيّة« أو»الشيعة« قد اتخذت عاملًا عدائيًّا - ونوًعا من 

السيايّس مؤّخرًا« )غريتز، 2000، صفحة: 175(. انتُِقد جيمس بسبب مساواته بني الدين والتجربة 

»التجربة  سياسيّة،   سلطة  أّي  أخذ  من  الدين  منع  ملحاولة  عقيمة  وسيلة  كانت  لو  كم  الخاّصة 

راديكايّل،  بشكل  وموضوعيّة  وذاتيّة  فرديّة  إميانيّة«  »حالة  باعتبارها  الباب  خارج  طردها  تّم  التي 

تعود عرب النافذة كإحساس جمعّي ملمثّل صارم دينيًّا« )غريتز، 2000، صفحة: 178(. يلخص 

غريتز حّجة محارضته يف قوله: »إّن ما نرغب بتسميته العامل الحقيقّي مبا يحمله من معنى وهويّة 

وسلطة وتجربة، جميعها مقّومات متشابكة فيم بينها بطريقة معّقدة يصعب حلّها، ومتضّمنة بشكل 

متبادل، وال ميكن تأسيس »الدين« أو اختزاله إىل األخري، أي »التجربة« بشكل أفضل من إمكانيّات 

املقّومات األخرى؛ ذلك ألّن اإلميان ال يتكّون يف العزلة« )غريتز، 2000، صفحة: 184(. ومن 

جانب آخر، يستعني جيمس باألمثلة التي يستقيها من العامل اإلسلمّي ليؤكّد أهّميّة التجربة املبارشة 

للدين، حيث ميكننا القول، رًدا عىل اعرتاضات غريتز وتايلور، إّن جيمس مل يكن جاهًل بالجوانب 

أنّه مل يقصد إنكارها. من ناحية أخرى يرفض كلٌّ من غريتز  االجتمعيّة واملجتمعيّة للدين، كم 

وتايلور أن يربروا له أسلوبه املتجاهل لكّل ما هو اجتمعّي.

عندما شّدد جيمس عىل الفرديّة، مل يهدف بها التحريض ضّد علم االجتمع، وإمّنا ضّد اإلفراط 

يف التفكري يف الدين، وضّد ما أسمه »نظريّة النجاة« يف الدين، والتي قصد بها الغرور العلمّي يف 

أّن الدين هو كّل ما بقي راسًخا بشكل مجرّد من الزمن الذي مل يعرف فيه الناس ما هو أفضل. يف 

املحارضة الثانية من »أصناف التجربة الدينيّة« يدافع جيمس بالتفصيل عن »حرص املوضوع« الذي 

ناقشه، ويعرتف بأّن للدين جوانب أشمل من التي تطرّق لها يف باقي الكتاب، مرصًّحا أنّه لن يبحث 

يخّص  فيم  لجيمس  اصطياده  تّم  الذي  الخطأ  نرّبر  أن  وميكننا  للدين،  املؤّسسيّة  الجوانب  يف 

عدم إيلئه االهتمم الكايف عن كيفيّة خضوع التجارب الشخصيّة لتأثري العلقات االجتمعية أو 

العلقات مع املؤّسسة الدينيّة، فهو مدرٌك لذلك، حيث يؤكّد أّن اهتمماته تكمن يف مكان آخر، 

وأّن فكرته ليست يف حرص الدين، بل يف حرص موضوع البحث الخاّص به، حتى أنّه يُعرب عن 

أتجاهل  أن  املحارضات  هذه  يف  حاليًّا  »أقرتح  ملوضوعه،  ”الدين“  اسم  عن  للتخيّل  استعداده 

علم  قدر ممكن يف  بأقّل  أتأّمل  وأن  الكنّس،  التنظيم  أتحّدث عن  وأاّل  املؤّسّس متاًما،  القسم 
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الدين  عىل  اإلمكان  قدر  نفس  أقرص  وأن  نفسها،  باآللهة  املتعلّقة  واألفكار  النظامّي  اللهوت 

الفردّي بشكل طاهر وبسيط... إنّني مستعد لقبول أّي اسم قد يُطلق عىل الديانة الشخصيّة والتي 

أويص بدراستها« )جيمس، 1902، صفحة: 29-30(. يستمّر جيمس بتقديم األسباب التي تقّوي 

اعتقاده بأّن الجوانب الفرديّة للدين أكرث جوهريّة من أساليب التعبري املؤّسسيّة )عىل الرغم من أنّه 

ا يف الفتشية البدائيّة والسحر(. إنّه أمر  يعرتف بأنّه ميكننا إيجاد أصول املشاعر الدينيّة الصادقة حقًّ

قد يختلف معه املرء، لكن ال ينبغي أن نأخذ فكرة عن جيمس كم لو أنّه الشخص الذي أعمته 

فردانيّته الصارمة للحّد الذي مينعه من تقدير حقيقة أّن الدين ممتّد إىل ما وراء نطاق الفرديّة.

 قد تّم تكرار وانتقاد تعريفه للدين يف مناسبات الحرص لها، لكن انظر إىل الصيغة التي يقدم 

املشاعر  لنا  ميثّل  اعتباطيًّا(  تتخذه  أن  اآلن  منك  أطلب  )كم  فالدين  »لذلك،  التعريف:  هذا  بها 

عامل  يعتربونه  قد  إدراكهم الرتباطهم مبا  بقدر  عزلتهم،  للبرش يف  الفرديّة  والتجارب  والترصّفات 

اللهوت« )جيمس، 1902، صفحة: 31(. يتابع جيمس فكرته معتربًا أّن العلقة بعامل اللهوت 

نفسه »قد تكون إّما أخلقيّة أو بدنيّة أو شعائريّة«، وكان يجب أن يضيف عبارة »اجتمعيّة أو مجتمعيّة 

ـ أو حتى سياسيّة«، وال أعتقد أنّه كان ليعرتض عىل مثل هذه اإلضافة، كان سيستمر بإنهاء فقرته 

بالجملة نفسها: »يف هذه املحارضات، كم رصّحت سابًقا، فإّن التجارب الفرديّة املبارشة ستمأل 

وقتنا مبا يكفي، ولن نفّكر يف اللهوت أو الكنسيّة عىل اإلطلق«. كم كان يجدر به أن يضيف أنّه 

مل يكن ليأخذ بعني االعتبار أيًّا من الهياكل والعلقات االجتمعيّة الدينيّة، ليس ألنّه ينكر وجودها أو 

أهّميّتها، بل ألنّه يصطاد يف مكان آخر، صحيح أنّه ينحاز للعاطفة ضّد الفكر، كم أنّه مع املرتّدين 

ضّد األرثوذكس، لكن هذا االنحياز هو أكرث انعكاًسا عىل ما يثري تعاطفه، وليس لوجود أّي نقاش 

حول عدم اتخاذ الدين أشكااًل ال تجعله يشعر باللّذة.  يعرتف جيمس بوجود تعّصب واعتلل دينّي 

التي  التي كان يدافع عنها، وال تتمثل وجهة نظره يف إنكار األشياء  حتى يف الجوانب الشخصيّة 

ال تلفت انتباهه، وإمّنا يف إلحاحه عىل أّن الدين قادر عىل اتخاذ أشكال خالية من املظاهر التي 

يجدها قبيحة، يف حني أّن الدين إن مل يُبنى عىل أساس الشعور الفردّي للمرء فهو مجرّد نفاق. إّن 

الدفاع عن جيمس أمٌر مبالغ به، فحتى لو كان بريئاّ فإّن الفرضيّة الرئيسة لخصومه باقية: ال ميكن 

للمرء الحصول عىل فهم كاٍف للدين إذا كان يحرص تركيزه إىل األمور الفرديّة. يختتم تايلور كتيّبه 

مشريًا إىل ثلثة أشياء قد نتخطّاها يف حال حرصنا تفكرينا عىل الدين بالشكل الذي يقّدمه جيمس:

ميكن أن يتّم التوّسط الجمعّي يف تواصلنا مع املُقدَّس حتى لو تّم إبعاده عن السياسة؛ ميكن 

النظر عن مدى روحانيّتهم؛ كم  للناس بغض  اجتمعيّة وسياسيّة  أهّميّة  الدينيّة  الهوية  أن تحمل 
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ميكن اعتمد قواعد السلوك الروحانيّة التقيّة كوسيلة مهّمة للستجابة للحدس الدينّي. عندما أعيد 

قراءة كتابات جيمس، ال أجد أنّني أميل إىل نسيان النقاط التي ذكرها تايلور. يبدو أّن هناك إشارة 

كافية للطوائف الدينيّة واالنضباط الروحّي املتّبع رسميًّا عىل الرغم من التجاهل الواضح للسياسة، 

إّن ما يبدو مزعًجا حًقا حول وجهة نظر جيمس للدين هو أنّه يقّدم تجربة دينيّة يف مكانة مميزة من 

الناحية املعرفيّة بسبب الرؤية املحدودة ألصناف »الثمر«، ما قد يؤّدي إىل تقويضها. يبدو هنا أّن 

جيمس يحرص تركيزه بشكل كبري عىل الفوائد واألرضار الروحيّة والنفسيّة التي قد تجلبها التجربة 

واألخلقيّة  واالجتمعيّة  والسياسيّة  الجمعيّة  وعواقبها  فوائدها  االعتبار  بعني  أخذه  دون  الدينيّة، 

وغريها من الشؤون النظريّة. تعترب التجارب الدينيّة التي تقود إىل الهراء اللهويتّ باطلة. إّن التساؤل 

حول املعيار الذي نستخدمه لتمييز الخرافات عن اللهوت الصحيح هو قضية أخرى، لكن الفكرة 

القائلة بأّن القيود اللهوتيّة وقيود املنطق ميكنها أن تقلب سلطة التجربة هي أمٌر غالبًا ما يلحظه 

بالتقاليد املسيحيّة واإلسلميّة مًعا، بينم يطلب  املرء يف كتابات املتصّوفني أنفسهم فيم يتعلّق 

جيمس من قرّائه قبول تعريفه للدين بشكٍل اعتباطيٍّ بهدف الوصول إىل التساؤالت التالية، إاّل أّن 

اختياره الشخيّص يبدو بعيًدا عن االعتباطيّة، أو عىل األقّل ليس متقلّبًا، كان اهتمم جيمس موّجًها 

نحو العوامل الباطنيّة الشخصيّة للشعور الدينّي وهو ما َعكس يف شخصيّته مزيًجا من عدم الرىض 

الدين، تلك املتمثّلة يف الطقوس واملؤّسسات، ورفض اللهوت  العاّمة يف  التعبري  عن أساليب 

الفلسفّي السائد آنذاك، ومعاداة رجال الدين، واإلحساس القوّي بالتقوى الذاتيّة، وبالنظر إىل تركيز 

الدينيّة  التجارب  تكون  ما  عادًة  التي  االجتمعيّة  بالحاالت  االهتمم  وعدم  الباطن  عىل  جيمس 

متأّصلة فيها، نجد أّن فكرة التجربة الدينيّة يف حّد ذاتها قد تصبح موضع شّك.

التجربة الديني�ة أو خصخصة الدين   
ا  تبدو التجربة الدينيّة وكأنها مصطلح يرمز إىل خصخصة الدين.  إّن هذه القضيّة حّساسة جدًّ

الدينيّة  خصوًصا يف حال أردنا تطبيقها يف العامل اإلسلمّي. ال يرتّدد جيمس يف تحليل التجربة 

عىل اإلسلم رغم اعرتافه بأنّها تفتقر إىل كثري من املعلومات، حيث يقول مدعيًا: »إذا اتّجهنا إىل 

)جيمس، 1902،  اللوعي«  منطقة  من  أىت  قد  محّمد  إىل  به  يُوَحى  ما  أّن جميع  نجد  اإلسلم، 

صفحة: 481(، وهذا ال يدّل عىل عدم احرتام الله طبًعا، فالقول بأّن الوحي يأيت من منطقة اللوعي 

ال يعني إنكار أنّه يأيت من الله، عىل الرغم من أّن كّل شخص مل يقبل نظريّة الوحي البن سينا )التي 

الفّعال(، فسيكون عىل األرجح غري راٍض  العقل  االتحاد مع  ناتٌج عن  الوحي  أّن  يعترب  مبوجبها 
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القرآن، حيث متّت  تاريخ  نولدكه يف حديثه عن  بـ  مستشهًدا  ويتابع جيمس  نظريّة جيمس،  عن 

اإلشارة إىل العديد من الروايات املتنّوعة التي تصف كيف تجىّل الوحي للنبّي، عىل سبيل املثال، 

 m ot« مصحوبًا بتنهيدة امللَك، أو بصوت رنني...إلخ، ويلحظ أنّه مل تكن أّي من تلك الحاالت

or«، أي أّن الوحي يف جميع الحاالت املذكورة مل يأِت عرب أحد الدوافع املحّفزة التي تسبّب رّدة 

فعل عضليّة بشكل مبارش، كاللسان مثًل، وينهي فكرته هنا ليتابع بعد ذلك بعرض أمثلة من تقاليد 

دينيّة أخرى.

 مثّة العديد من األسباب التي تجعل تطبيق جيمس ملفهوم التجربة الدينيّة عىل أحداث الوحي 

التي عاشها النبّي محّمد أمرًا غري مقبواًل، بغّض النظر عن الشكوك التي قد تصيب املرء حول دور 

العقل الباطن يف الوحي اإللهّي؛ وعلينا أن نقّوم بحذر، وقد يستاء بعض املؤمنني من وضع النبّي 

إىل جانب شخصيّات أخرى مثل فيلون السكندرّي، وجوزيف سميث، وجورج فوكس، وعدد من 

القّديسني الكاثوليك غري املعروفني، لكن جيمس ال يدعي امتلك الشخصيّات لنفس النوع من 

التجربة، أو أّن تجاربهم لها القدر نفسه من الرشعيّة، يحاول جيمس أن يتّخذ موقًفا مدروًسا جيًّدا 

وبعيًدا عن األحكام األخلقيّة، حيث يلعب دور عامل النفس يف لباسه املخربّي األبيض، فاحًصا 

أمثلة عن االّدعاء الدينّي.

يتّم تصنيف النبّي مع فئة الذين اّدعوا أّن لديهم إلهاًما متكّرًرا »مع اعتناقات مميزة تخضع لتوجيه 

من قّوة خارجيّة« )جيمس، 1902، ص: 479(، والسبب الوحيد وراء تصنيف األمثلة مًعا هو تشابه 

التوّصل  يتّم  مل  إذا  للفحص،  الخاضعة  التجارب  مع  األشخاص  جانب  من  املقّدمة  االّدعاءات 

يحاول  إذ ال  فليكن كذلك؛  اإللهّي،  بالوحي  املتعلّقة  دينيًّا  الجوهريّة  لألمور  املناسب  فهم  إىل 

تعطي  ذلك،  ومع  الدجل.  عن  اإللهّي  الوحي  مييّز  عّم  أو  الوحي،  عن جوهر  الكشف  جيمس 

الصورة املطبوعة بالذهن انطباًعا بأّن االّدعاء بالنبّوة قائم فقط عىل الخصائص الظاهراتيّة لبعض 

وأّي  دين  أّي  قيمة  أّن  جيمس  يعترب  بل  جيمس،  أقوال  ليست  هذه  الشخصيّة،  العقليّة  الحاالت 

ماذا  أساس مثارها )جيمس، 1902، صفحة: 327(.  فقط عىل  الحكم عليها  يتّم  مقّدس  اّدعاء 

يقصد بالثمر؟ بحسب ما يحتويه الجزء األخري من محارضة القداسة، فالجواب هو: راحة البال، 

والطاعة،  والتقوى،  الروح،  وطهارة  النفس  وصحة  والهدوء،  النفس،  وضبط  والصرب،  اإلحسان، 

والفقر )الزهد(، واملشاعر الدميقراطيّة واإلنسانيّة. وال شّك أّن جيمس ال يقصد بالدميقراطيّة نظاَم 

الله:  أمام  الشعور باملساواة  انتخاب األفراد كمسؤولني، بل يقصد  فيه  يتّم  الذي  الخاّص  الحكم 

»هناك أيًضا الرس اإللهّي املتعلّق بالدميقراطيّة، أو الشعور باملساواة أمام الله بني جميع مخلوقاته، 
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مييل هذا الشعور )الذي يبدو عموًما أنّه كان منترًشا يف البلدان املحّمديّة أكرث من املسيحيّة( إىل 

إبطال التملّك الفطرّي عند اإلنسان« )جيمس، 1902، صفحة: 324(. تعترب مثار جيمس مثاًرا 

أخلقيّة إىل حّد كبري، ولكّنها ليست مجرّد ذلك، مع األخذ بعني االعتبار ما يقوله عن الزهد، »مبا أّن 

اك الهندوس والرهبان البوذينّي والدراويش املحّمدينّي يرتبطون مع اليسوعينّي والفرنسيسكان  الُنسَّ

يف إضفاء الطابع املثايّل عىل الزهد يف أسمى حالة فرديّة، فمن الرضورّي دراسة األسس الروحيّة 

ملثل هذا الرأي الذي مييل لكونه مخالًفا للطبيعة.

تعّد الحياة القامئة عىل األخذ أقّل حّريًّة من تلك القامئة عىل اإلنجاز أو الكينونة، ومن التدابري 

العديد من  املتّخذة قيام األشخاص الخاضعني لإلثارة الروحيّة برمي ممتلكاتهم، كالتخلّص من 

األحذية،  فقط أولئك الذين ليس لديهم مصالح خاّصة هم من يستطيعون اتّباع الطريق املستقيم 

عىل  عموًما  يركّز  جيمس  أّن  من  الرغم  وعىل  317-319(؛  صفحة:   ،1902 )جيمس  املثايّل« 

أّن الخصائص  فإنّه ال يرى  أم ال،  بالثقة  إذا كانت جديرة  النظر عّم  الدينيّة دون  التجارب  ظواهر 

معايريه  تتّسم  إذ  النهاية؛  يف  مصداقيّتها  مدى  تقويم  يجب  التي  هي  التجارب  لهذه  الظاهراتيّة 

بالواقعيّة. يجب أن نرى اآلثار الناتجة عن هذه التجار، وعىل الرغم من أّن اآلثار يجب أاّل تقاس من 

، فإنّه ومن خلل النظر إىل الفضيلة  منظور تجريبّي تاّم يشّك يف أّي يشء يتجاوز اإلدراك الحّسّ

وما يلزم ألتباعها »تجريبّيون معارصون مثاليّون ومستقيمون مثل باس فان فراسن )2002(،  يبدو أّن 

مصطلح التجريبيّة املستخدم من قبل جيمس فيه نوٌع من التسمية الخاطئة، عندما يكتب »معيارنا 

التجريبّي: من مثارهم تعرفونهم، ال من جذورهم«]1]. ميكن أن نتصيّد الخطأ عند جيمس بسبب 

نفاد صربه مع اللهوت، لوال حقيقة أّن قدًرا كبريًا من علم اللهوت الذي كان عالًِم به يتكّون من 

مثل هذه الحجج الضعيفة التي يبدو أنّها تُستخدم كأعذاٍر للمعتقدات، أكرث من كونها برهانًا لها. 

عىل أّي حال، رمبا كان رفض جيمس للطرق البديهيّة أكرث مم قّدمه للتو هو السبب يف هذا.

»ال نستطيع التمييز بني اآلثار الطبيعيّة واآلثار الخارقة للطبيعة؛ وال بني اآلخرين مّمن يعلمون 

أّي منهج  مًعا دون  الشيطان املزيّفة، علينا فقط جمع األشياء  الله، وما هي عمليّات  نَِعم  ما هي 

الهويتّ بديهّي مميّز، ومن خلل مجموع األحكام الجزئيّة املرتبطة بقيمة هذا األمر وتلك التجربة- 

]1]-  املقطع مأخوذ من إنجيل متّى 7: 15- 19: »احرتزوا من األنبياء الكَذبَة الذين يأتونكم بثياب الحملن، ولكّنهم من الداخل ذئاب 

خاطفة. من مثارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبًا أو من الحسك تيًنا. هكذا، كل شجرة جيّدة تصنع أمثاًرا جيدة، وأّما الشجرة 

الرديّة، فتصنع مثاًرا ردية. ال تقدر شجرة جيّدة أن تصنع مثاًرا رديّة وال شجرة رديّة أن تصنع مثاًرا جيّدة. كّل شجرة ال تصنع مثرًا جيًّدا تقطع 

وتلقى يف النار. فإًذا من مثارهم تعرفونهم.«  هل يعني ذلك أّن املسيح أو اإلنجيلينّي كانوا براغمتيّني؟
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الوحيد  مرشدنا  هي  السليمة  وفطرتنا  وغرائزنا  العاّمة  الفلسفيّة  تحيّزاتنا  فيها  تكون  التي  األحكام 

الذي يقّرر بشكل عام أّن نوًعا واحًدا من الدين موافق عليه من مثاره، والنوع اآلخر غري صالح« 

)جيمس، 1902، صفحة: 327(. يتابع جيمس دفاعه عن نَفِسه الشخيّص املوجود إىل حّد ما يف 

نّص التجريبيّة، لكّنه الحًقا يف املحارضة الثامنة عرش بعنوان ”الفلسفة” يقّدم بعًضا من املحاذير 

هذه  تتضّمن  الفلسفّي،  الجدل  أساس  عىل  الدين  بناء  محاوالت  ضّد  املطولّة  واملحاججات 

املحاذير يف غالبيّتها التسليم بكونه جداًل فلسفيًّا، وبحقيقة أّن البرش يسعون بطبيعتهم إىل تنظيم 

املنطق وتطبيقه عىل تجاربهم، وأّن املنهجيّات التي تّم إنشاؤها، عىل هذا النحو قد تشغل محًل 

لها يف التجربة اللحقة. إّن األساس وراء رفضه لللهوت امليتافيزيقّي هو االعتمد عىل التجربة 

املفرّسة عىل نطاق واسع، بحيث إنّه من غري املنطقّي أن نبقى عىل اعتقادنا أّن امليتافيزيقا بحّد 

ذاتها ال ميكن تفسريها بناء عىل أساسها. يبدو أّن الغاية األوىل لجيمس هنا هي مهاجمة الفلسفة 

املفّكرين  )من ضمنهم  األشخاص  من  العديد  بني  من  احتساب جيمس  يتّم  قد  لذلك  الهيغليّة؛ 

التفكري  أجل  من  تحفيزهم  تّم  الذين  كارناب(  عن  كاختلف كريكغور  بينهم،  فيم  اختلفوا  الذين 

بطريقة فلسفيّة حديثة بسبب انزعاجهم من الهيغليّة، وعىل الرغم من ”التجريبيّة الراديكاليّة“ عند 

جيمس، يبدو أنّه ال ميانع الدعوة إىل التعّدديّة امليتافيزيقيّة التي تتجاوز أّي يشء ميكن الدفاع عنه 

انطلقًا من خلص اإلدراك الّحّس. إّن الحالة األخرى الوحيدة التي وّجه فيها جيمس انتباهه إىل 

اإلسلم يف كتابه »أصناف التجربة الدينيّة« هي يف القسم الخاّص بالتصّوف، حيث يرتجم صفحتني 

التي ترجمها شمولديرس من كتاب الغزايل ”املنقذ من الضلل“ )جيمس،  من النسخة الفرنسيّة 

1902، صفحة: 405-402(.

يعرتف جيمس بقلّة معرفة املسيحينّي بالتصّوف اإلسلمّي، حيث يقول: »نحن املسيحيّون ال 

لها؛ إلضفاء بعض  تنكشف فقط ألولئك املنضّمني  الصوفيّة؛ ألّن أرسارها  القليل عن  إاّل  نعرف 

الحيويّة عىل وجودها يف أذهانكم، سأقتبس من وثيقة إسلميّة، وأبتعد عن املوضوع« )جيمس، 
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كونه  من  قليلً  أكرث  الغزايّل  من  جيمس  اقتبسه  ما  يعّد  وهكذا   .[1[)402-405 صفحة:   ،1902

ملّخًصا لبضع صفحات من كتاب املنقذ، إذ إّن املختارات من الغزايل مل تقف عند حّد االقتباس 

وامليض قدًما، بل إنّها وعىل النحو املوعود تؤّدي إىل تحريك سلسلة من التأّملت التي  تقود 

جيمس إىل  دعم وتأييد التصّوف. يقتبس جيمس ما كتبه الغزايل حول أهّميّة الذوق )حرفيًّا، التذّوق(، 

والذي ترجمه جيمس عىل أنّه »النقل«، يف حني ترجمه واتس »تجربة مبارشة«.  يف الواقع، كان 

من املمكن أن يوصل جيمس وجهة نظره بطريقة أفضل لو كانت لديه ترجمة واتس، ويف جميع 

املعرفة  بعض  الحصول عىل  إنّه ميكننا  فيها  يقول  الغزايل  من  بنقاط  يستشهد جيمس  األحوال، 

من خلل التجربة الدينيّة واتباع طريق الصوفيّة، وبأّن هذه املعرفة غري قابلة للتواصل، األمر الذي 

يعّد أساسيًّا يف مفهوم التصّوف ككّل، إّن الذوق أو التذّوق الذي يتحّدث عنه الغزايل هو بالطبع 

ما يُناقش عادًة يف الفلسفة اإلسلميّة تحت عنوان العلم الحضورّي أو املعرفة بالحضور )يزدي، 

املعضلة  إىل  األمر  هذا  يقوده  حيث  املبارش،  الشعور  من  نوًعا  جيمس  يعتربه  ما  وهو   ،)1992

اآلتية: »لكن مشاعرنا املبارشة ال تحتوي إاّل عىل ما توفّره الحواس الخمس؛ وقد رأينا وسرنى مرّة 

أخرى أّن الصوفيّني قد ينكرون بشكل قاطع أّن الحواس تلعب دوًرا ما يف األشكال األسمى للمعرفة 

التي تنتجها وسائل نقلهم« )جيمس، 1902، صفحة: 405(. 

املعرفة ال  أّن هذه  يؤكّد جيمس  أّواًل،  الصوفيّة؟  املعرفة  نظر جيمس يف  ما هي وجهة  إذن، 

تقترص عىل الصوفيّني فحسب، ويستشهد ببعض األمثلة من األعراف املسيحيّة.

ثّم يقّدم تشخيًصا طبيًّا: »حاالت تنومييّة مقرتحة ومزيّفة، قامئة عىل أساٍس ذهنيٍّ من الخرافات، 

وحاالت بدنيّة من االنحطاط والهسترييا« )جيمس، 1902، ص: 413(. ومع ذلك، وبداًل من رفض 

قيمة التصّوف القائم عىل هذا األساس، فإنّه يسخر من الحديث الطبّي ويعتربه سطحيًّا، ويشّدد عىل 

رضورة تقويم مثار الحاالت الصوفيّة من أجل الحياة )إّن عدم الرىض عن التقويم الطبّي - كيف 

ميكن للصوفيّة أن تغرّي حياة املرء هو ما يدعوه جيمس بالتجريبيّة!(. بعد التفكري يف حياة بعض 

ا، لكن هذا التأثري ال  القّديسني املسيحيّني، توّصل جيمس إىل استنتاج مفاده أّن التصّوف فّعال حقًّ

ميكن اعتباره ميزة إاّل إذا كانت األفكار املستوحاة من خلله صادقًة، لكن كيف ميكننا معرفة مدى 

]1]-  اعتمد جيمس الرتجمة اإلنجليزيّة  من:

 )1902( is taken, see W. Montgomery watt, The faith and practice of al-Ghazali )Chicago: Kazi, 1982; originally 

published in london by George allen and Unwin, 1956(, 54- 68. 

كم اعتمد ترجمة Schmolders لـ«گلستان راز ]جنة األرسار[« للشبسرتي.
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مصداقيّتها؟ يبدو أنّنا انطلقنا يف دائرة ال ميكن فيها تقويم الحقيقة إاّل عىل أساس الثمر التي تعتمد 

قيمتها عىل خلص الحقيقة! يقسم جيمس استنتاجاته إىل ثلثة أجزاء:

 )1( إّن الحاالت الصوفيّة، عندما تكون متطّورة إىل حّد كبري، فهي عادة ما تكون، ولها الحّق 

يف أن تكون، ذات سلطة مطلقة عىل األفراد الذين تحّل بهم.

 )2( ليس هناك أّي سلطة تنبع منهم من شأنها أن تجعل من الواجب عىل من يقف بعيًدا عنهم 

أن يقبل تجليّاتهم دون انتقاد. 

والحواس وحدها،  الفهم  املبنّي عىل  العقليّن،  أو  الصويّف  الوعي غري  يدّمرون سلطة   )3(  

لقد أظهروا أنّه لن يكون هناك سوى نوع واحد فقط من الوعي، إنّها تفتح إمكانيّة وجود جوانب 

أخرى للحقيقة، والتي بقدر ما يستجيب لها كّل ما فينا بشكل حيوّي، ميكننا مواصلة إمياننا بحّريّة 

)إن وجدت(  القيمة  يسعى الكتشاف  بدأ جيمس  بينم  )جيمس، 1902، صفحة 423-422(.  

يف التجربة الدينيّة، فإنّه يختتم بنقاٍش غريٍب عن السلطة، ال يهتّم جيمس هنا بالوظائف السياسيّة 

واالجتمعيّة للسلطة الدينيّة، بل يصّب اهتممه حول نظريّة املعرفة]1].

الزنعة التبريرية
يتساءل فلسفة الدين املعارصون يف الغالب حول إمكانيّة تربير االعتقادات املختلفة بناًء عىل 

التجارب الدينيّة. يبدو أّن استخدام التربير كمصطلح فّنّي يف نظريّة املعرفة يلقي انتشاًرا من خلل 

مدى تأثري تلميذ جيمس املدعو يس آي لويس )1929(؛ لذلك يتناول جيمس يف حديثه الجانب 

التي ترّبر االعتقادات، ومن الواضح هنا  التجارب  املتعلّق باكتساب السلطة بداًل من حديثه عن 

أنّنا منتلك مفهوًما ملزًما فيم يتعلّق بالتربير املعريّف، ذلك أّن السيطرة التي يتحّدث عنها جيمس 

أن  التي كان يفرتض  الكلمت  انتقاء  ندمه يف  إّن جيمس عربَّ عن  يُقال  القبول]2].  تفرض واجب 

تكون »الحّق يف اإلميان«. يدرك كاتب سريته متاًما أّن املسألة متعلّقة بالتربير املعريّف، يف حني 

وقد  صحيًحا،  تجعله  قد  صحيًحا  أمرًا  ما  يشء  جعل  يف  الرغبة  إّن  قوله  يف  جيمس  النقاُد  اتّهم 

حني  يف  تصديقه،  سبيل  يف  اإلميان  إىل  بالدعوة  أو  باإلميان،  العبث  أو  التعّنت  بتشجيع  »اتُّهم 

 by Will iam P. Alston in his Perce iving God ) Ithaca: Comell University 1]-  كم اعتمدت وجهة النظر هذه من قبل[

.Press, 1991(, 281

]2]- ملزيد من املعلومات حول مفاهيم التربير املعرفيّة راجع:

  William P. Alsto, Epistemic Justification )Ithaca: Comell University Press, 1989(.
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كانت أقىص غايته تربير اإلميان« )بريي، 1935، صفحة: 275(. يعرتف جيمس بأّن األحاديّة التي 

تعترب سائدة يف العديد من نصوص الصوفيّة قد تكون صحيحة، عىل الرغم من تفضيله مليتافيزيقا 

اعتقادات  كيفيّة تحّول املشاعر إىل  تناقش  التي  أبًدا لحّل املعضلت  يسَع  لكنه مل  التعدّدية]1]، 

ذات محتوى معريّف، أو حول ماهيّة تلك املشاعر التي ليس لها ارتباط  بالحواس الخمس؛ مع 

ذلك، حتى السلطة البسيطة التي يرغب جيمس يف منحها للحاالت الصوفيّة- مع الفرضيّة الشاذة 

التي تعطي الحّق ألولئك الذين يسعون للوصول لها دون غريهم - يبدو أنّها تعتمد عىل كيفيّة حّل 

هذه املعضلت؛ بل وأكرث من ذلك، إّن االّدعاء الرصيح بأّن سلطة الفهم والتجربة الحّسيّة يجب 

أن تفسح املجال للحقيقة املستخلَصة من التجربة الصوفيّة يظّل خاليًا من الدفاع الكايف يف حال 

استمّر جيمس بإرصاره عىل أّي يشء مثل التجريبيّة بالطريقة التي تُفهم بها عادًة.

الصوفيّة  التجربة  اكتساب  كيفيّة  عن  برسٍد  جيمس  لنا  يدين  التجريبيّة،  من  النوع  هذا  لتجاوز 

لحقوق التربير املعريّف دون أن ينكره، ويعرّب ألستون عن شكوكه حول قدرة شليرماخر أو جيمس 

أنّها نوع من أنواع الشعور،  الدينيّة عىل  عىل سداد هذا الدين بشكل تاّم بسبب تعريفهم للتجربة 

حيث يقول: »إّن معاملة ”التجربة الدينيّة“ باعتبارها تتألّف بشكل أسايّس من ”مشاعر أو حاالت 

عاطفيّة أخرى“ أمٌر شائٌع جًدا. وهكذا هو األمر عند شليرماخر )منبع الرتكيز عىل التجربة الدينيّة 

»الشعور  باعتباره  للدين  األسايّس  التجريبّي  العنرص  مع  التعامل  يتّم  أنّه  نجد  الدين(،  دراسة  يف 

أنّه يف  بالتبعيّة املطلقة«، كم ركّز رودولف أوتو وويليام جيمس عىل املشاعر. يجب االعرتاف 

جميع هذه الحاالت يصّور املنظّرون التجربة الدينيّة عىل أنّها تجربة إدراكيّة للحقائق املوضوعيّة 

بوسائل تبدو غري متوافقة مع تصنيفها كحالة عاطفيّة، أشّك كثريًا يف إمكانيّة العثور عىل أي رسد 

متّسق للتجربة الدينيّة يف أعمل أّي من هؤالء األشخاص« )ألستون، 1991، صفحة: 16(. 

الغزايّل إلثبات وجهة نظره عن وجود  يشري جيمس يف خامتة كتابه األصناف مرّة أخرى إىل 

اختلف بني املعرفة النظريّة للدين من وجهة نظر علوم الدين وبني املعرفة املكتسبة من خلل 

التجربة الدينيّة نفسها، ويجد جيمس نفسه مجّدًدا أمام التساؤل حول ما إذا كان محتوى التجربة 

الدينيّة معقواًل أم ال، ومن جديد يتشّكك؛ إذ إنّه ذاتيًّا، يحّق للفرد أن يؤمن بأّن تجاربه صادقة. يبحث 

]1]- راجع James )1902(, 131؛ حيث يتبنّي أّن التعدّديّة امليتافيزيقيّة التي كان مييل إليها مل تكن بتلك الدرجة من املعارضة لألحاديّة. 

راجع:

 William James, A Pluralistic Universe. )Lincoln: University of Nebraska Press, 1996, first published in 1909( 

and the appraisal by Ralph Barton Perry )1948(, 328- 334.
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جيمس ما بعد ذلك عن يشء مشرتك بني األصناف، وال ميانع يف إيجادها، لكن عندما يتعلّق األمر 

باستخدامه  السمح  عدم  لدرجة  اللهوت  علم  من  الشديد  إبداء حذره  يستمّر يف  فإنّه  بالتقويم، 

من أجل التوّصل إىل أّي قرار، دون أّي اعتبار للوضع االجتمعّي العام للحياة الدينيّة أو تاريخها 

ا بأيٍّ مم هو متأّصل يف مفهوم التجربة  عىل اإلطلق؛ لذلك فقد خلص إىل تأييد دين ليس خاصًّ

الدينيّة كم يعرّفها جيمس، إمّنا مقيًّدا بالخصوصيّة التي منحها له جيمس عرب تشكيكه يف اللهوت 

العقائدّي وإهمل االجتمعّي والتاريخّي.

به عىل  الخاّص  الدينيّة  التجربة  مفهوم  تطبيق  إمكانيّة  ما مينع جوهريًّا  يوجد  ال  أنّه  يف حني 

نحو  املوجهة  )غري  الدين  من  الجوانب  تلك  لتجاهل  جيمس  أظهرها  التي  النزعة  فإّن  اإلسلم، 

الفهم  اكتساب  أمام  للدين( هي عقبة  والعقائديّة  املؤّسسيّة  الجوانب  مثل  الفرديّة  الذاتيّة  التجربة 

األديان  دراسة  يف  مشكلة  أيًضا  وهي  وتايلور،  غريتز  أشار  مثلم  عاّم،  بشكل  للدين  الصحيح 

املحّددة، ومن بينها اإلسلم عىل وجه الخصوص، وليس من الصدفة أن يلجأ جيمس إىل الصوفيّة 

كمثال عن الباطنيّة، وهو ال يجد ما يكفي ليرشح كيفيّة تجربة املسلمني لدينهم، فهنا يتبع جيمس 

األمثلة املوضوعة من قبل املسترشقني من أمثال السري ويليام جونز )تويف يف عام 1794( والسري 

جون مالكومل )تويف يف عام 1833(، وآخرين من املرتبطني غالبًا برشكة الهند الرشقيّة الربيطانيّة 

الذين رأوا أّن الصوفيّني يشرتكون إىل حّد كبري مع املسيحيّة واألفلطونيّة املحدثة والفيدانتا يف 

الهند أكرث من اإلسلم املعارض لإلمرباطوريّة الربيطانيّة، ويتّم تقديم الصوفيّة كم لو أنّها دخيلة 

الهندوسيّة.   أّن أصولها تنحدر من  ا عىل اإلسلم لدرجة أّن هؤالء املؤلِّفني غالبًا ما يتخيّلون  جدًّ

يبدو أّن مصطلح التصّوف بحّد ذاته قد تّم اخرتاعه يف نهاية القرن الثامن لتخصيص جوانب الثقافة 

الرشقيّة التي وجدها األوروبيّون جذابة )إرنست، 1997، صفحة: 9(. 

يرشح كارل إرنست كيف حّول املسترشقون الصوفيّة إىل باطنيّة وحدة الوجود، حيث تّم استيحاء 

مفهوم وحدة الوجود من النقاش األورويّبّ الذي كان دائرًا حول سبينوزا يف أواخر الثمنينات من 

القرن الثامن عرش أكرث من أعمل املتصّوفة املسلمني أنفسهم، ويرى أنّهم ”تجاهلوا متاًما النواحي 

قبور  حول  تشّكلت  التي  واملؤّسسات  املتصّوفة،  طقوس  يف  وردت  كم  للصوفيّة  االجتمعيّة 

القّديسني، ودور الصوفينّي يف السياسة“ )إرنست، 1977، صفحة:16( فصل املسترشقون الصوفيّة 

عن اإلسلم بطريقة تبنّي فيها أّن الدين اإلسلمّي  ذو ترشيع صارم، بينم كان يجدر بالصوفيّة أاّل 

تبايل يف املسائل املتعلّقة بالترشيع الدينّي )إرنست، 1997، ص: 19(. 
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األّول  املقام  إنّه يف  التصّوف عند جيمس،  يلئم متاًما مفهوم  التصّوف عند املسترشقني  إّن 

دين من التجارب الصوفيّة وأحاديِّة القيمة، أو وحدة الوجود التي تعترب جوانب الدين التي تجاهلها 

 ،جيمس شيئًا ثانويًّا. يشري جيمس إىل اإلسلم، إىل جانب الصوفيّة والوحي املنزل عىل الرسول

وذلك فقط  يف إشارات عابرة ويف حاشية عن تعّصب الدرويش الشيعّي، دون أن يلحظ أّي ارتباط 

بني تعّصب الدرويش وتصّوف الصويّف )جيمس، 1902، صفحة: 341(.

التي قّدمها كارل إرنست عىل املسترشقني تحمل تشابًها الفتًا للنظر مع  كم أّن االعرتاضات 

االعرتاضات التي قدمها غريتز وتايلور ضّد تعامل جيمس مع الدين )تايلور 2002، صفحة: 17(. 

باستثناء  إهمل جميع جوانبها،  نتيجة  مشّوهة  الدراسة  موضوع  مة حول  املقدَّ النظر  تعترب وجهة 

أنّها جوهر  الدينيّة عىل  للتجربة  معاملة جيمس  الخلل يف  أوجه  إّن  األكرث خصوصيّة،  الجوانب 

الدين ال تبطل مفهوم التجربة الدينيّة يف حّد ذاته، كذلك فإّن أوجه الخلل يف فهم املسترشقني 

للصوفيّة ال تعني أن نحكم عىل الصوفيّة بأنّها مجرّد تركيبة بريطانيّة ليس لديها حقيقة خاّصة بها. 

يشتّد النقد تجاه وجهة نظر جيمس للتجربة الدينيّة، ويغدو أكرث جّديّة عندما يدرس املرء االستخدام 

املعريّف الذي سيضع املفهوم من أجله، يتمتّع ألستون برؤية ثاقبة يف هذا الشأن. ومع ذلك، فمن 

الطبيعّي أن يبدي ألستون اهتممه يف الدرجة األوىل بانتقاد جيمس من ناحية دفاعه عن التجربة 

الدينيّة باعتبارها عىل قدم املساواة مع التجربة الحّسيّة يف تقديم تربير للعتقادات التي تشّكلت 

عىل أساسها. أعتقد أّن هذا النوع من الحركة يثري التساؤل عن أسس ظاهراتيّة، مهم كان األمر، فإّن 

ألستون يشري إىل وجود مشاكل خطرية يف منظور التجربة الدينيّة عند جيمس، ولكن ميكن القول إّن 

محاولة ألستون لعرض التجربة الدينيّة عىل أساس التشابه مع تجربة الحّس غري مرضية، عىل الرغم 

من أنّه من واجبي أن أعرتف أّن ألستون ولسنوات عديدة كان قد دافع برباعة عن موقفه أمام أولئك 

 . الذين جادلوا بأّن التجربة الدينيّة ال تشبه اإلدراك الحّسّ

التجربة الديني�ة حسية أم إحساسية؟
ال تزال التجربة الدينيّة مختلفة متاًما عن التجربة الحّسيّة، عندما أقول هذا، فأنا أدين ألليستون 

برشح كيفيّة اختلفها، إًذا إّن الشعور بوجود الله يف حياة املرء ال يشبه الشعور بربودة الجّو خارًجا، 

الحواس  وتتنّوع  عظيًم  اختلفًا  اإلدراك  دوافع  فيها  تختلف  التي  البيّنة  الطريقة  عىل  يقترص  وال 

املستخدمة؛ ذلك ألنّنا حتى لو قبلنا أّن مثّة نوًعا من الحّس اإللهّي الذي زرعه الله يف البرش، فهو 

إنّه أشبه  الروحّي،  الوجود  الذي يستقّر يف  الرادار  نوًعا من  السادسة، وليس  بالحاّسة  ليس شبيًها 
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بإحساس املرء الكامل بأنّه متّجه نحو الله، حيث يلحظ مظاهر خلقه سواء أكان يف الطبيعة أو 

األحلم أو الغيبوبة أو املزاج أو الصدف أو أّي يشء آخر. ثانيًا، إنّنا نستخدم حواسنا للحصول عىل 

معلومات حول العامل املريّئ عرب توجيههم بالشكل املناسب، كم هو الحال عندما أنظر من النافذة 

ألرى ما إذا كانت السمء ال تزال متطر؛ لكّننا ال نوّجه حواسنا الداخليّة الكتشاف اهتمماتنا حول 

العامل الروحّي بهذا الشكل، ونحن ال نستخدم وعينا الروحّي لتبيان ما إذا كان الله ال يزال يحبّنا 

أو فيم إذا كان الحضور امللئيّك متمثًّل يف حضور عزرائيل أم إرسافيل. قد نتمكن من تحصيل 

إنّنا ال نكبح  النظر والرؤية،  الدينيّة، لكّننا منتنع عن  القليل من التجربة  مثل هذه املعلومات عرب 

التجربة بهذه الطريقة. ثالثًا، واألهّم من ذلك، أّن التجربة الدينيّة ال تشتمل عىل الدور املعريّف نفسه 

، هنا قد يتّهمني ألستون بالجدل العقيم، ففي النهاية هذا هو  ملوضوع التجربة مثل اإلدراك الحّسّ

بالضبط ما يسعى ألستون إلثباته، ومع ذلك، ما أقصده هو أّن الطرق التي يتّم بها اكتساب اليقني من 

خلل التجربة الدينيّة تختلف اختلفًا كبريًا عن الطرق التي مينح بها اإلدراك الحّسّ شعوًرا باليقني 

تجاه األمور، إنّه نوع من االختلف بني اليقني بأنّك تحّب والدتك وبني اليقني أنّك تحّدثت إليها 

للتّو يف املطبخ. ليس األمر مرتبطًا بجعل إحدى الحقائق أكرث يقيًنا من نظريتها، ولكن يقني املحبّة 

. يستحوذ عىل كياننا بالكامل بطريقة ال يفعلها اإلدراك الحّسّ

تعّد التجربة الدينيّة أكرث اعتمًدا عىل الفهم والبصرية من التجربة اإلدراكيّة، هذا أّول ما نلحظه 

ينطبق حتى عىل  إنّه  بالقول  أوّد أن أجازف  الدينيّة، لكّنني  للتجربة  تأّمًل  من بني األشكال األكرث 

األنواع األكرث عمًقا للتجربة الدينيّة التي ناقشها أوتو عام )1958(، كاإلحساس بالتقوى واالنجذاب 

بفعٍل  القيام  القدسيّة، علينا  نستشعر هذه  ما هو مقّدس، وليك  بها يف حرضة  نشعر  التي  والرهبة 

يضاهي الشعور باالنجذاب والرهبة وجهل ما يتوّجب فعله، ذلك أنّه بإمكان املرء أن يشعر مبثل 

الوضع  هذه املشاعر سواء أكان يف مصنع ضخم أم يف كاتدرائيّة ضخمة، يكمن االختلف يف 

املعّقد للعتقادات األخرى ال سيم الدينيّة، ويف فهمنا لكيفيّة توافق التجربة الحاليّة مع هذا األمر، 

وردًّا عىل ذلك، قد يدافع أحدهم عن موقف ألستون مجاداًل بأنّه قد أصبح مقبواًل عىل نطاق واسع 

أن يكون اإلدراك الحّسّ محّمًل بالنظريّة؛ وبالتايل فإّن اعتمد الوضع الذي تحّدثت عنه ال مييّز 

الدين عن التجربة اإلدراكيّة، لكّني ال أّدعي أن اعتمد الوضع هو خاّصيّة حرصيّة للتجربة الدينيّة، ما 

أقصده أّن اعتمد الوضع للتجربة الدينيّة هو أوسع نطاقًا أو شموليّة مم هو عليه يف حالة اإلدراك. 

االعتقادات  من  متشابكة  تنطوي عىل مجموعة  يراها هي مللك  التي  الرؤية  بأّن  املرء  إدراك  إن 
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الطرفاء]1]،  أّن ما يراه هو  تُقارن باملعرفة األساسيّة اللزمة إلدراك املرء  التي ال  الدينيّة  واملشاعر 

ال يجب عليك أن تكون عامل نبات لتتعلّم كيف متيّز شجرة الطرفاء، لكن عليك أن تكون متديًّنا 

لرتى امللئكة، يستطيع املرء أن يتعلّم كيف مييّز شجرة الطرفاء من خلل رؤية صورها ودراسة 

علم النبات، يف حني أنّه ال يستطيع أن يتعلّم كيف مييّز امللئكة من خلل رؤية صورها ودراسة 

علم امللئكة. وباالعتمد عىل السمت املمثلة بني التجربتني الدينيّة واإلدراكيّة، نجد أّن الرتكيز 

عىل تلك األنواع من التجارب الدينيّة املشابهة إىل حّد كبري للتجارب اإلدراكيّة مثل )الرؤى( يتّخذ 

حجًم أكرب مم تستحّق.

العرفاء أو املتصّوفني  تتّم مناقشتها من قبل  التي غالبًا ما  الدينيّة  التجارب  أنواع  إذا نظرنا إىل 

اإلسلميّني، نجد أّن الرؤى وما يشابهها تلعب دوًرا ثانويًّا إىل حّد ما، وأّن األكرث أهّميّة هو ما يطلق 

عليه  اسم )األحوال( و)املقامات(، حيث إنّها ترتبط ارتباطًا وثيًقا مبسار التحسني األخلقّي، ويقّدم 

املتمثّلة  الصوفيّة  للتجارب  )مثاًرا(  نتاًجا  كانت  لو  كم  للقّديسني  األخلقيّة  التحسينات  جيمس 

بشكل أسايّس يف مشاعر الوحدة املتناغمة مع الكون أو الرؤى؛ لكّن املقامات الصوفيّة ليست 

تجارَب وال نتائَج بسيطًة للتجارب الدينيّة، حتى لو ترافقت التحسينات األخلقيّة والتجارب الدينيّة 

مع بعضهم، ويف حال حدوث أّي يشء، يُنظر إىل األحوال واملقامات عىل أنّها مثار تطهري الذات 

والبعد الروحّي وليس العكس. 

عىل  بناء  الدينّي  للعتقاد  التربير  بعض  إىل  التوّصل  وألستون  جيمس  من  كلٌّ  يحاول  أخريًا، 

مؤّهلت  تحت  التأسيّس،  الدور  من  نوع  بلعب  الدينيّة  للتجربة  املطاف  ينتهي  الدينيّة،  التجربة 

ورشوط مختلفة، وتتمتّع التجارب من وجهة نظر جيمس بالسلطة والقدرة عىل تقديم تربير حول 

االعتقادات الدينيّة، عىل األقّل ملن ميتلكونها، بل وحتى املتصّوفون أنفسهم مل يسعوا إىل تربير 

نظرتهم الدينيّة األساسيّة من خلل تجاربهم الدينيّة )سواء أكان بطريقة مبارشة أم غري مبارشة( كم 

فعلها جيمس وألستون. ال أعتقد أنّه كان ليخطر يف بالهم عىل اإلطلق القيام بذلك، قد يتّم تربير 

اعتقادات معيّنة للمتصّوف من خلل التجارب الدينيّة، وميكن اكتساب اليقني حول بعض األمور 

التي كانت من املعتقدات سابًقا، لكن هذا بعيد كّل البعد عن استنتاج املضمون الحقيقّي للتجارب 

الدينيّة للفرد واملسلّمت املسبقة كونها قد أصابته، حتى التجارب نفسها ال ميكن أن يتّم اختبارها 

من خلل لعب دوٍر كهذا، وخذ عىل سبيل املثال عمل الغزايل الذي أشار إليه جيمس، وميتنع 

]1]- شجر يستعمل للزينة



35االستغراب التجربة الدينّية اإلسالمّية

2 0 2 ء 1 شــتا
A L - I S T I G H R A B االستغراب 22

الغزايل عن محاولة إثبات وجود الله أو تربير اإلميان بوجود الله عن طريق التجارب الدينيّة، فهذه 

ليست الطريقة التي يتّبعها يف اختبار تجاربه الدينيّة.

ال شّك أّن الغزايّل يؤمن بأّن املعلومات- ويفّضل أن نقول إّن التعليم هو ما يجب اكتسابه من 

التجربة الدينيّة، لكن األمر ليس كم لو اكتشفنا وجود الله أو امللئكة بسبب تلّقينا العلم من قبلهم 

أو اجتياز نوع من االتحاد معهم. عندما يتعلّق األمر بالنبّوة، فهناك بعض الشكوك التي يعرب عنها 

الغزايل حول االعتمد عىل املعجزات إلثبات أّن محّمًدا هو رسول الله، هذا ال يعني أنّه ال يؤمن 

باملعجزات، لكّنه يعتقد أنّها ليست سوى جزء من األدلّة، وأّن الجزء األهّم من األدلّة هو الذي سيتّم 

تجميعه بدراسة القرآن واألحاديث وتجريب التعاليم، »أقنع نفسك بذلك عرب تجريب ما قاله عن 

ا أّن ”من يعيش ما يعرفه سينال من الله  تأثري املمرسات التعبديّة عىل تطهري القلب- كيف أثبت حقًّ

ا أنّه ”إذا ساعد أحدهم شقيًّا، فَسيمنح الله ذلك الرجل سلطانًا عليه“،  ما يجهله“، وكيف أثبت حقًّ

ا أنّه ”إذا استيقظ رجل يف الصباح بتعّهد واحد فقط )ابتغاء مرضاة الله(، فَسيحفظه  وكيف أثبت حقًّ

الله تعاىل من كافّة هموم هذا العامل وما يليه«، فعندما تقوم بتجربة هذه األقوال عىل آالف أو عّدة 

آالف من األمثلة، ستصل إىل املعرفة اللزمة دون أدىن شك« )واط، 1959، صفحة: 67(.

     مييض الغزايل يف الحديث عن أّن الوصول بشكل أكرب ومبارش إىل اليقني متاح ملن هم 

متقّدمني للغاية عىل النهج، ولكن تُعترب خلفيّة هذه الحالة الرتاكميّة من الروحانيّة املختربة خطوة 

رضوريّة لتوجيه التذّوق.

     لذلك، بداًل من انتقاد جيمس ألنّه جعل التجربة الدينيّة مختلفة جًدا عن التجربة الحّسيّة، 

كم يفعل ألستون، أوّد أن أعرتف أّن التجربة الدينيّة تختلف عن التجربة الحّسيّة أكرث مم يعتقده 

جيمس، ناهيك عن ألستون. إضافة إىل اعتقادي أّن ذلك االختلف يتجىّل بشكل كبري يف الكتابات 

اإلسلميّة حول هذا املوضوع، عىل الرغم من أنّني ال أجده أمرًا غريبًا عن التجربة الدينيّة اإلسلميّة.
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الوحي ليس تجربًة دينّية
دراسة حتليلّية حلقيقة الويح يف رحاب ثالث نظرّيات عاملّية

[1[
علي رضا قائيم ني�ا ]*[

تقارب هذه الدراسة للباحث الربوفسور عيل رضا قامئي نيا واحدة من أبرز القضايا إثارة للجدل 

يف حقل التجربة الدينّية. مثّة كثري من الدراسات ترى إىل الوحي مبا هو تجربة دينّية تاريخّية كام 

تؤكّد عىل ذلك األنرثوبولوجيا والنزعة التاريخانّية يف الغرب الحديث.

هنا يحاول الباحث أن يناقش بالتحليل والنقد هذه األطروحة ليبنيِّ أن الوحي ليس تجربة دينّية، 

وال ميكن أن تكون كذلك عقيدة التوحيد كام يف األديان اإلبراهيمّية وخصوًصا اإلسالم، وألجل 

ذلك يسعى إىل بيان مفهوم الوحي من خالل مناقشته لثالثة نظريّات عاملّية يف هذا الخصوص..

»املحّرر«

الوحي هو أحُد املفاهيم األساسيّة يف الثّقافة اإلسلميّة، واألديان بشكٍل عاٍم منها ما هو ديُن 

وحٍي، ومنها ما ليس كذلك، واملقصود من األّول أّن تعاليمه وحقائق أخرى فيه منزَّلٌة للبرش من عند 

الله سبحانه وتعاىل، بينم الثاين ال وجود فيه لهكذا تعاليم وحقائق سمويّة، مثل الديانة البوذيّة؛ 

ألّن أتباعها ال يؤمنون بالله كم جاءت به األديان التوحيديّة. وعىل هذا األساس ال تعتقد األديان 

غري الوحيانيّة بوجود تعاليم وحقائق سمويّة منزلًة عن طريق الوحي؛ وكذا هو الحال بالنسبة إىل 

األديان الشائعة يف بلدان رشق آسيا، مثل الهندوسيّة والطاويّة - التاوية - ويف مقابلها األديان الثلثة 

األكرث انتشاًرا يف العامل، وهي اليهوديّة واملسيحيّة واإلسلم. 

سبحانه  بالله  األنبياء  ارتباط  عن  أخبار  فيه  منها  واحٍد  وكّل  وحٍي،  أدياُن  الثلثة  األديان  هذه 

*ـ باحث يف الفكر الديني ـ إيران.
ـ هذه املقالة هي الفصل األّول للكاتب بعنوان: )الوحي واألفعال الكالمّية: نظريّة الوحي الكالمّي(، وقد صدر عن مؤّسسة طه الثقافّية 

للنرش، قم - إيران-  2018م.

ـ ترجمة: د. أسعد مندي الكعبي.
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وتعاىل بنحٍو ما، وتلّقيهم منه تعاليَم وحقائَق يجب عىل أتباعهم تصديقها والعمل مبضامينها. 

حينم مُنعن الّنظر يف معطيات هذا التقسيم، يتّضح سبب أهّميّة الوحي يف اإلسلم لدرجة أنّه 

بات مفهوًما أساسيًّا ومصرييًّا يف الثّقافة اإلسلميّة. 

املقسوم،  عىل  املتفّرعة  األقسام  بني  كلّيٍّة  ومشرتكاٍت  عاّمٍة  مبادئَ  وفق  عادًة  يتّم  تقسيٍم  كّل 

وذلك عن طريق تحديد مفهوٍم عامٍّ وشامٍل يتّم تقسيمه إىل أجزاء عىل ضوء قيوٍد وأسٍس محّددٍة، 

لو وصفنا أحد  عّدٍة: كم  بقيوٍد  أقسامه  بيان  كلّيًّا ميكن  يعترب مفهوًما  "إنسان"، حيث  مثل مفهوم 

أقسامه باألبيض، وقلنا: »إنسان أبيض البرشة«، ووصفنا القسم اآلخر باألسود، وقلنا: »إنسان أسود 

ا - كلّيًّا - هو اإلنسان، ثّم قّسمناه إىل قسمني عىل ضوء  البرشة«. يف هذا التقسيم اخرتنا مفهوًما عامًّ

قيدين مميّزين له - أبيض وأسود - لكن ليس لدينا مقسم عاٌم وكيّلٌّ بالّنسبة إىل جميع األديان، كذلك 

ليس لدينا مقسم عاٌم وكيّلٌّ ألديان الوحي بالتحديد - اليهوديّة واملسيحيّة واإلسلم - إذ ال مُيكننا 

تحصيل أقساٍم منها عرب إضافة قيوٍد ألقسامها، كم فعلنا إزاء مفهوم »إنسان«. 

كذلك ليس من املمكن طرح تعريٍف واحٍد لألديان؛ بحيث يعّمها قاطبًة، ويشتمل عىل قيودها 

املتباينة واملشرتكة؛ لذلك اعتمد بعض الفلسفة عىل ما ذكره الفيلسوف الغريّب لوفيج فيتجنشتاين، 

وقالوا إّن األديان من املفاهيم ذات التشابه العائيّل )family resemblance(، وعىل هذا األساس 

بإمكاننا اعتبار مختلف األديان عىل غرار أعضاء عائلٍة واحدٍة، لكن لكّل عضٍو ميزاته الفارقة التي 

يختّص بها، أي أنّهم ال يتشاطرون صفاٍت مشرتكًة وموّحدًة باستثناء بعض أوجه الّشبه، وحتّى مع 

وجود هذا التّشابه املحدود مثّة بوٌن شاسٌع فيم بينها؛ بحيث ال ميكن تصّور أّي تقارٍب. 

وعىل الرغم من أّن الوحي يعّد مفهوًما أساسيًّا وارتكازيًّا يف األديان الثلثة التي تتقّوم عليه - 

اليهوديّة واملسيحيّة واإلسلم - إاّل أنّه ليس مبعًنى واحٍد فيها، فاملسيحيّون يعتقدون بوجود نوعني 

من الوحي، هم: 

 )revelation of God( تجيّل اإلله )1

 )revelation of propositional truths by God( تلّقي حقائق من جانب اإلله )2

 ،يف الّنوع األّول يتجىّل الله إىل البرش - يتجّسم - عىل هيئٍة خاّصٍة يف شخصيّة النبّي عيىس

ويف الّنوع الثّاين يلقي الله حقائق عىل هيئة مفاهيم ذات مداليَل خاّصٍة. 
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الجدير بالّذكر هنا أّن التّعاليم املسيحيّة تؤكّد عىل املعنى األّول أكرث من تأكيدها عىل املعنى 

الثاين]1]. 

لها،  األساسيّة  البنية  هو  الذي  الوحي،  من  خاصٍّ  مفهوٍم  عىل  ارتكزت  اإلسلميّة  تعاليمنا 

واملتمثّل بالقرآن الكريم؛ ألّن الله عّز وجّل يف اإلسلم بدل أن يتجىّل عىل هيئة إنساٍن - حسب 

زعم املسيحينّي - تجىّل يف كلمه، فقد ُروي عن أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب: »َفَتَجىلَّ 

َفُهْم ِمْن َسطَْوتِِه َوَكْيَف َمَحَق  لَُهْم ُسْبَحانَُه يِف ِكَتاِبِه ِمْن َغرْيِ أَْن يَكُونُوا َرأَْوُه مِبَا أََراُهْم ِمْن ُقْدَرتِِه َوَخوَّ

َمْن َمَحَق ِبالَْمُثاَلِت َواْحَتَصَد َمِن اْحَتَصَد ِبالنَِّقاَمِت«]2].  

 ، الجدير بالذكر هنا أنّه ال يوجد أّي ديٍن يشابه اإلسلم يف استناده إىل الوحي بشكٍل محوريٍّ

وهذا األمر يتجىّل بكّل وضوٍح يف أهّميّة القرآن الكريم عند املسلمني، فهو كتاٌب سمويٌّ نزل عىل 

قلب خاتم األنبياء واملرسلني محمد بن عبد الله، عن طريق الوحي؛ ليُصبح املستند األسايّس 

يف دين الله الحنيف؛ حيث وصفه تعاىل بقوله: »اَل يَأْتِيِه الَْباِطُل ِمْن بَنْيِ يََديِْه َواَل ِمْن َخلِْفِه تَْنِزيٌل 

ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد«]3]، وبناًء عليه فإّن مفهوم الوحي يف اإلسلم يختلف بالكامل عمّ هو مطروٌح يف 

الّديانة املسيحيّة. 

الّدراسات والبحوث العلميّة التي تُدّون يف العرص الحارض حول الدين وما يرتبط به، تُطرح فيها 

نقاشاٌت بخصوص ما يسّمى بـ »التجارب الدينيّة«، وكّل من يلج فيها تطرق ذهنه بعض األسئلة التي 

من جملتها ما ييل: 

- هل الوحي عبارة عن تجربٍة دينيّة أو أنّه ليس من سنخ التجارب؟ 

- هل التّجربة الّنبويّة هي الوحي بذاته أو أنّها يشٌء آخر؟ 

- إذا اعتربنا الوحي تجربًة دينيّة، فيا ترى ما وجه اختلفه مع سائر التجارب الدينيّة؟ 

- هل بإمكان سائر الّناس - غري األنبياء والرسل - أن يخوضوا تجارب كهذه؟ 

وهناك أسئلة بهذا الخصوص تُطرح يف أوساطنا الفكريّة نحن املسلمون، ومن جملتها: 

- هل ميكن التنزّل بالوحي - حسب املفهوم اإلسلمّي - إىل مستوى التجربة الّنبويّة فحسب؟ 

]1[- Richard Swinburne, Revelation, p. 2. 

]2]- الرشيف الريض، نهج البلغة، الخطبة رقم 147. 

]3]- سورة فصلت، اآلية 42. 



االستغراب الملف40

2 0 2 ء 1 شــتا
 A L - I S T I G H R A B22 االستغراب

- هل الوحي وفق مفهومه اإلسلمّي يعّد رضبًا من التّجارب الدينيّة؟ 

اإلجابة عن هذه األسئلة بطبيعة الحال تقتيض دقًّة وإمعان نظٍر واستقصاًء لشتّى اآلراء املطروحة 

بخصوص الوحي، كم تقتيض تحليًل لكّل واحٍد منها عىل حدة، ويف هذا السياق طُرحت ثلث 

نظريّات مختلفة، امللفت للنظر أّن هذه النظريّات مل تُطرح بشكٍل متزامٍن، بل خلل حقٍب زمنيٍّة 

متباينٍة، وبيان ذلك كم يأيت: 

النظريّة األوىل: املفاهيم )الوحي املفهومّي( 

هذه النظريّة تعترب الوحي مجموعة من املفاهيم التي يتلّقاها النبّي، وقد طُرحت يف حقبة القرون 

الوسطى من قبل علمء اللهوت املسيحيّني، ويُؤيّدها بعض املفّكرين والباحثني املعارصين. 

النظريّة الثانية: تجربة الوحي 

هذه النظريّة تبلورت يف اللهوت الليربايّل؛ حيث اعترب اللهوتيّون الليرباليّون الوحي بأنّه رضٌب 

 .)religious experience( من التّجارب، وعىل هذا األساس نشأت نظريّة التجربة الدينيّة

النظريّة الثالثة: األفعال الكالمّية 

هذه النظريّة طُرحت يف القرن العرشين، وفحواها أّن الوحي عبارٌة عن أفعاٍل كلميٍّة منسوبٍة إىل 

الله عّز وجّل. 

النظرّية األوىل: نظرّية املفاهيم 
الوحي حسب أقدم اآلراء عبارة عن وسيلٍة لنقل املعلومات من السمء إىل األرض؛ حيث يُلقي 

الله عّز وجّل حقائق للنبّي الذي يُوحي إليه، أي أّن هذه الحقائق هي البنية األساسيّة له؛ وقد تبلور 

 .)propositional view( هذا الرأي ضمن نظريّة املفاهيم

املعلومات املُشار إليها تُنقل إثر ارتباٍط بني اإلله والنبّي عىل ضوء قابليّاته الروحيّة التي ميتاز 

بها، فهذه القابليّات الخاّصة التي ال ميتلكها غريه متّكنه من تلّقي املعلومات التي تأتيه من عند 

اإلله، وبعد أن يدركها - يفهمها - ينقلها إىل الّناس. 

إًذا، الله تعاىل عىل ضوء ارتباطه باإلنسان - النبّي - يحّمله رسالًة تتضّمن مفاهيَم محّددة، مّم 

يعني أنّها مجموعٌة من التعاليم التي تتبلور عىل هيئة مفاهيم؛ لذا فالبنية األساسيّة لهذه النظريّة هي 
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مصطلح »مفهوم«، لكن ما املقصود من املفهوم يف هذا السياق؟ وما هو الوحي املنزل من الله 

وفق هذا املعنى؟ 

عرّف علمء املنطق املفهوم بأنّه ما يحتمل الصدق والكذب، كقولنا »املطر ينزل«، فهذه العبارة 

الوحي؛ ألّن  التعريف ليس هو املقصود عىل صعيد  أو كاذبًة، لكّن هذا  ميكن أن تكون صادقًة 

أخباره عندما تتبلور يف رحاب جمٍل وكلمٍت، فهي ال تُطرح ضمن احتمالت الّصدق والكذب. 

املفاهيم املنطقيّة لها ميزٌة أخرى؛ إذ جمل عّدة من لغاٍت مختلفٍة قد تصدق عىل مفهوٍم واحٍد، 

مثل جملة »الثلج أبيض اللون« التي تدّل عىل ذات املضمون لو تُرجمت إىل جميع لغات العامل 

بشكٍل صحيٍح، أي أنّها تحيك عن مفهوٍم واحٍد ال يختّص بلغٍة واحدٍة بالتحديد، وهو بياض الثلج 

ا وشامًل. املفهوم حسب االصطلح املنطقّي وفًقا لهذا الكلم ال يُشرتط فيه أن يتبلور  لكونه عامًّ

يف رحاب لغٍة برشيٍّة - طبيعيّة - معيّنٍة، وهذا يعني أّن املفاهيم مستقلٌّة عن اللغات البرشيّة. 

إًذا، اللّغات الطبيعيّة هي التي ينطق بها البرش، إال أّن املفاهيم ليست مرشوطًة بأن تتبلور يف 

رحابها؛ إذ من املمكن أن تُطرح يف نطاٍق لغويٍّ أو غري لغويٍّ عىل الرغم من أّن تبادل املعلومات 

بينهم عادًة ما يتّم عن طريق لغٍة معيّنٍة. 

نستشّف من جملة ما ذُكر أّن الحقائق املنزلة عن طريق الوحي -وفق هذه النظريّة- عبارة عن 

مفاهيَم مستقلٍّة عن اللّغات البرشيّة - الطبيعيّة - باعتبار أّن الله سبحانه وتعاىل أو امللَك يُلقيها يف 

قلب النبّي عىل هيئٍة لُغويٍّة خاّصٍة، فهي معلوماٌت بحتٌة يذكرها النبّي لقومه بلغتهم التي يتكلّمون 

بها. 

الجدير بالذكر هنا أنّنا قادرون عىل نقل حقائق مفهوميّة إىل اآلخرين عن طريق رموٍز أو علماٍت دالٍّة 

مثل العلمات املروريّة املوجودة يف الطرقات، كذلك هناك سبٌل أخرى لنقلها مثل األساليب املتّبعة يف 

علم الّنفس املوازي )para-psychology( والتّخاطر )توارد األفكار( telepathy وغري ذلك. 

الويح املفهويّم إجناٌز للّنيّب 
الوحي حسب نظريّة املفاهيم، يعني إنزال حقائق من قبل الله سبحانه وتعاىل عىل قلب نبيّه، 

 Gilbert( ويف هذا السياق هناك تقسيٌم لألفعال من قبل الخبري يف علم الّنفس التحلييّل غلربت رايل

من  للمقصود  أفضل  فهٍم  امتلك  فبإمكاننا  األفعال،  هذه  الّنظر يف  أمعّنا  إذا  إنّنا  قال  فقد   ،)Ryle

الوحي املفهومّي، وهي تصّنف ضمن قسمني: 
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.achievement verbs )1( أفعال تحيك عن نجاح )تحقيق إنجاز

. task verbs )2( أفعال تحيك عن فعل )أداء عمل

، مثًل عندما نقول »فاز زيد يف  القسم األّول يدّل عىل أّن الفاعل متّكن من تحقيق هدٍف معنّيٍ

سباق العْدو« فالفعل »فاز« يحيك عن نجاٍح وتحقيق إنجاٍز، وهذا األمر حدث بعد أن متّكن زيٌد 

من بلوغ هدفه املنشود من وراء املشاركة يف سباق العْدو. 

القسم الثاين يدّل عىل أّن الفاعل أّدى عمًل معيًّنا، مثًل لو قلنا يف املثال السابق »عدا زيد يف 

مضمر السباق«، فالفعل »عدا« يحيك عن أّن زيًدا قام بالعدو فقط، لكّنه ال يدّل عىل كونه حّقق 

إنجازًا وفاز يف السباق، بحيث حّقق هدفًا كان يقصده]1]. 

الله  »أوحى  نقول  فحينم  )إنجاز(،  نجاٌح  فيه  تحّقق  فعٍل  عىل  يدّل  مفهوٍم  عن  عبارة  الوحي 

للنبّي...« نقصد من ذلك أّن الله سبحانه وتعاىل أوحى للنبّي املفهوم )أ( عىل سبيل املثال، وهذا 

الفعل يُشري إىل وجود ارتباٍط بينهم - الله والنبي - تّم عىل أساسه انتقال املفهوم؛ وهذا االرتباط 

من شأنه أن يتحّقق يف رحاب أساليَب عديدٍة، لكّن املقصود يبقى واحًدا.]2] 

أركان الويح املفهويّم 
تحليل  إىل  أّواًل  نتطرّق  أن  بّد  املفهومّي، ال  الوحي  عليها  يتقّوم  التي  األركان  معرفة  أردنا  إذا 

املقصود من الحوار واالرتباط الكلمّي. 

كّل كلم يدور بني البرش يتقّوم عىل ستّة أركاٍن أساسيٍّة، هي: 

1( املتكلّم 

2( املخاطب 

3( املعنى الذي يقصده املتكلّم  

4( التقابل )املواجهة( 

5( خلفيّة الكلم 

6( الرّموز الكلميّة]3]

]1[- Gilbert Ryle, The concept of mind, pp. 143 - 153. 

]2[- Davis Charles, Religion and the making of society, pp. 96 - 97. 

]3[- Ibid, pp. 96 - 97. 
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نقل معًنى  يرتبط معه كلميًّا بهدف  ، وإثر ذلك  يوّجه كلمه عادًة إىل مخاطٍَب معنّيٍ املتكلّم 

يقصده مّم يقول، وهذا االنتقال عادًة ما يتّم عىل ضوء خلفيٍّة محّددٍة يرتكز عليها الكلم، ويف هذه 

الحالة ال بّد من وجود تقابٍل - مواجهة - فيم بينهم يف رحاب رؤيٍة واستمٍع ضمن رموٍز كلميٍّة 

مفهومٍة لديهم، وهذه الرموز بطبيعة الحال تندرج ضمن لغٍة خاّصٍة؛ وعىل هذا األساس تتحّقق ستّة 

أركاٍن يف الكلم املوّجه إىل املخاطب. 

أّما الوحي املفهومّي، فهو يرتكز عىل ثلثة أركان أساسيٍّة هي: 

1( املرِسـل 

2( املتلّقي 

3( املعنى الذي يقصده املرِسـل )الرسالة( 

املرِسـل حسب نظريّة الوحي املفهومّي هو الله سبحانه وتعاىل أو ملَك الوحي، والنبي هو 

املتلّقي، حيث يتلّقى من عند الله معًنى مقصوًدا - رسالًة - يف رحاب مواجهٍة بينهم، أي بني النبي 

والله أو ملَك الوحي. 

عليها  يطلق  لذلك  رسالة،  بتلّقي  مصحوبٌة  أنّها  ومبا  دينيّة،  تجربٍة  عن  عبارة  املواجهة  هذه 

عىل  يحدث  االنتقال  وهذا  الوحي]1]،  تلّقيه  عند  النبي  يخوضها  حيث  وحي«؛  »تجربة  اصطلح 

ضوء خلفيٍّة معيّنٍة تسّمى خلفيّة الوحي التي من خصائصها أنّها تتزامن مع نزول الوحي. 

الجدير بالذكر هنا أّن الوحي املفهومّي ليس فيه مخاطٌَب شاخٌص )بالفعل(؛ نظرًا لعدم وجود 

تلّقاه من  )ما  الوحي  النبّي  فيه، ومن هذا املنطلق فاملخاطَب يوجد عندما يصوغ  ارتباٍط كلميٍّ 

ربّه( عىل هيئة ألفاٍظ وكلٍم ضمن لغٍة معيّنٍة، مّم يعني أّن املخاطَب موجود عىل نحو االستعداد 

)بالقوة( قبل ذلك. 

النبّي يف هذا املضمر عبارٌة عن واسطٍة لنقل رسالة الّسمء )مضمون الوحي( إىل الّناس، مّم 

يعني وجود واسطٍة للرسالة ومتلقٍّ لها، وعىل أساس نظريّة الوحي املفهومّي مثّة اختلٌف أسايسٌّ 

سبحانه  الله  من  الوحي  تلّقيه  عند  النبّي  يخوضها  فاألوىل  النبويّة،  والتجربة  الوحي  تجربة  بني 

]1]- مصطلح تجربة الوحي يطلق عىل مفهوم آخر يختلف عمّ ذكرنا يف النّص. 

للطلع أكرث، راجع: عيل رضا قامئي نيا، تجربه ديني وگوهر دين )باللغة الفارسيّة(، الجمهورية اإلسلميّة اإليرانيّة، قم، منشورات مركز 

اإلعلم اإلسلمّي، 2002م، ص 58 - 61. 
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وتعاىل أو امللَك، بينم الثانية يقصد منها مجمل تجاربه الدينيّة التي يخوضها طوال حياته املباركة 

باستثناء األوىل. 

الوحي املفهومّي يختلف عن تجربة الوحي والتجربة الدينيّة؛ لكون األوىل ال تعنيه بذاته وإمّنا 

ترتافق معه، حيث يُلقى عىل النبّي بشكل مفاهيَم تدّل عىل حقائق ضمن مقابلٍة - مواجهة - تسّمى 

تجربة وحي، والحقائق بدورها تتبلور عىل هيئة وحٍي، فتنشأ عىل ضوئها رسالة الوحي. 

الحقائق التي تنتقل إىل النبّي عن طريق الوحي من جانب الله سبحانه وتعاىل أو امللَك ذات 

صعود  حالتي  يف  ميّر  الوحي  يتلّقى  عندما  فهو  تلّقيها،  عىل  الّناس  لسائر  قدرة  ال  معيّنٍة  مداليل 

ونزول؛ ألّن روحه يجب أن تعرج إىل أعىل املراتب يف مرحلة تلّقي الحقائق املفهوميّة، ثّم بعد 

أن تكتمل هذه املرحلة تنزل مرًّة أخرى إىل حياته الّدنيويّة ليصوغ الحقائق التي تلّقاها يف إطار لغٍة 

محّددٍة يُخاطُب بها قومه. 

الغزايل،  أمثال  من  الكلم  علمء  من  وكثري  سينا  وابن  الفارايب  أمثال  من  املسلمون  الفلسفة 

تبّنوا هذه الرؤية عىل صعيد تفسري الوحي، إال أّن بعضهم أقّروا بكلميّة الوحي يف اإلسلم ضمن 

مباحثهم الفلسفيّة. فلسفتنا بشكٍل عاٍم غالبًا ما يسوقون نقاشاتهم ألجل طرح مبادئ أنطولوجيّة 

النبّي  التي جاء بها  الفلسفيّة؛ يك يتسّنى لهم توضيح الحقائق املفهوميّة  مقبولة حسب متبّنياتهم 

محّمد عن طريق الوحي، ويف هذا السياق أكّد الشيخ الشهيد مرتىض مطهري )رحمه الله( عىل 

أّن النظريّة الفلسفيّة اإلسلميّة يف تفسري الوحي هي األفضل عىل اإلطلق، حيث قّرر رأي الفلسفة 

ذو  لكّنه  واحٍد،  كائٍن  عن  عبارة  الّروحيّة  الناحية  من  اإلنسان  بقوله:  الخصوص  بهذا  املسلمني 

بعدين، فهو ذو روح وليس عبًدا فحسب، وهذه الّروح لها بعدان: أحدهم بعد طبيعّي، واآلخر هو 

العلوم املتعارفة يحصل عليها عن طريق الحواس التي هي يف الواقع مرتكز ارتباطه بعامل الطبيعة. 

ينقله  ثّم   - ذاكرته   - اإلنسان من معلوماٍت عن طريق حواسه يخزّنه يف مكنون ذهنه  يناله  ما 

السياق:  العرفاء يف هذا  ا، وقال  إليه صيغًة كلّيًّة، ويجعله مجرًّدا وعامًّ إىل مرحلٍة أعىل ويضفي 

روح اإلنسان لها بُعٌد آخر من سنخ عامل ما وراء الطبيعة، ومبقدار ما ترتقي من مراتب يف هذا 

- شبّهها يف أحد  - موالنا  الرومّي  الدين  أكرث، والشاعر جلل  بأشياٍء  بإمكانها االحتكاك  العامل 

أشعاره الفارسيّة بالّناي الذي يف قصبته رأسان صغريان ينفخ فيهم العازف، وشبّه الله عّز وجّل 

بهذا العازف، وفحوى كلمه أّن اإلنسان ال يعلم سوى بوجود رأٍس واحٍد، لذا عندما يرى العازف 

وهو يعزف وينشد يتصّور أّن صوت العزف يخرج من الرأس الظاهر لعينيه وال يعلم بوجود قصبٍة 
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أخرى مكنونة يف فم العازف، فهي ال تُرى لكونها مستورًة يف هذا الفم]1]. 

ومن أقوال الفلسفة بهذا الخصوص: كائنات ذلك العامل تختلف عن كائنات هذا العامل - عامل 

الطبيعة - الذي هو عامل ماّدّي ويجري يف حركٍة دائبٍة، يف حني أّن ذلك العامل ليس بهذا الّشكل؛ 

هذان العاملان مرتبطان مع بعضهم، لكّن عاملنا الّدنيوّي خاضٌع لذلك العامل، والحقيقة أّن كّل 

ما يف عاملنا املاّدي عبارة عن ظلٍّ ملا هو موجوٌد يف ذلك العامل، أي أنّه معلوٌل له حسب التعبري 

الفلسفّي. 

أّواًل  ترتقي  الوحي  تكون يف مضمر  فعندما  ترتقي،  أن  من شأنها  اإلنسان  روح  أيًضا:  وقالوا 

إىل مرتبٍة عليا ثّم تنزل إىل مرتبتها السابقة، ونحن البرش ال ندرك سوى مرحلة نزول الوحي لكونها 

ترتبط بواقع حياتنا املاّديّة؛ لذا ال ندرك مرحلة االرتقاء؛ ومن هذا املنطلق فروح النبّي يف بادئ 

التلقي، وغاية  نستطيع توضيح طبيعة هذا  لكّننا ال  العامل اآلخر،  ليلقي حقائق يف  ترتقي  األمر 

ما يف األمر مُيكننا تشبيهه بصورٍة محسوسٍة يتلّقاها اإلنسان يف نطاق عامل الطبيعة، ويف رحابها 

؛ كذلك روح النبّي تنال حقائق  ترتقي روحه إىل مراتب ُعليا لتتّسم بحالٍة عقلنيٍّة ذات طابعٍ كيّلٍّ

من ذلك العامل عىل ضوء حالٍة عقلنيٍّة ذاٍت طابعٍ كيّلٍّ بفضل قابليّاتها الخاّصة التي ال متتاز بها 

األرواح األخرى، وبعد أن متتزج هذه الحقائق مع مكنون أحاسيسه الباطنيّة وتنزل معه إىل عامل 

الدنيا، فهي تتبلور ضمن صورٍة تدركها حواّس بني آدم، وهذا هو املقصود من نزول الوحي. 

إًذا، الحقائق التي تلّقاها النبّي محّمد يف بادئ األمر عىل هيئة صوٍر عقليٍّة تجريديٍّة تنزّلت 

بالنسبة  مرئيّة  أو  أشياء محسوسة مسموعة  إطار  لتتبلور يف  الّدنيوّي  مراتب وجوده  إىل  بعد  فيم 

إليه]2]. 

التفسري الذي ذكره الشيخ الشهيد مرتىض مطهري )رحمه الله( لبيان حقيقة الوحي مرتكٌز بشكٍل 

أسايسٍّ عىل مبادئ نظريّة املفاهيم؛ حيث اعترب روح النبّي ترتقي إىل مراتب ُعليا يك تتلّقى 

حقائق من الوحي، ثّم تتنزّل هذه الحقائق يف وجوده لتتبلور عىل هيئة قضايا تدركها حاّستا السمع 

والبرص، والفلسفة املسلمون بدورهم ذكروا األسس الفلسفيّة لهذا العروج الّروحي، وحينم مُنعن 

الّنظر فيم ذكروه عىل هذا الصعيد نجده ذا ارتباٍط وطيٍد بنظريّة املفاهيم. 

األطبّاء  نقابة  يف  أقيمت  التي  النقديّة  البحوث  سلسلة  اإليرانيّة،  اإلسلميّة  الجمهوريّة  الفارسيّة(،  )باللغة  نبّوت  مطهري،  مرتىض   -[1[

اإلسلميّة، ص 85. 

]2]- م.ن، ص 85 - 86. 
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الذين  )Kierkegaard( هو أحد املفّكرين  الغريّب كريكيغارد  الفيلسوف  أّن  بالذكر هنا  الجدير 

الوحي  اعترب  حيث  الحديث؛  املسيحّي  اللهوت  علم  يف  مباحثه  ضمن  املذكورة  النظريّة  تبّنوا 

ذا مرتبٍة أعىل من مرتبة العقل، لذا عندما يلج العقل يف نطاق الوحي، فهو يتوقّف عن العمل وال 

جدوى من قابليّاته، بل يقع يف تناقضاٍت؛ والحقائق التي يتلّقاها النبّي من الوحي املنزَل إليه ال 

تتعارض مع األسس العقليّة، بل هي أعىل مرتبًة من العقل، وعىل هذا األساس ال يتسّنى لإلنسان 

أن يصبح متديًّنا إاّل إذا حدثت له طفرٌة إميانيٌّة )leap of faith( واملقصود من ذلك هو استسلمه 

التاّم للحياة؛ والسبب يف ذلك يعود إىل أّن عقله يبلغ مرحلًة يتوقّف فيها، بحيث ال ميكنه تجاوزها. 

متنّوعة، ال  القابليّة إلثبات قضايا علميّة  لها  التي  العقليّة واملنطقيّة  فالقواعد  وعىل هذا األساس 

مُيكن االعتمد عليها بشكٍل مستقلٍّ ملعرفة الله وحقائق الوحي]1]. عىل ضوء هذا الكلم تساءل 

قائًل: كيف ميكن تحصيل هذه الحقائق بواسطة إنساٍن يعيش يف نطاق الزمان؟ ويف بادئ إجابته 

عن هذا السؤال ذكر احتملني هم: 

االحتامل األّول: نظريّة سقراط 

االحتامل الثاين: النظريّة املسيحيّة]2] 

االحتمل املطروح لحّل هذه القضيّة وفق نظريّة سقراط فحواه إمكانيّة الحصول عىل حقائق 

الوحي من ِقبل إنساٍن يعيش يف رحاب الزمان، لكونها مستقرّة يف داخله؛ لذا باستطاعته معرفتها 

عن طريق رجوعه إىل باطنه، وعىل هذا األساس فهو كاألستاذ الذي وصفه كريكيغارد بـ »األستاذ 

السقراطّي«؛ حيث ميتلك دوًرا فرعيًّا عىل صعيد معرفة هذه الحقائق؛ وبعبارٍة أخرى فغاية ما يفعله 

هذا األستاذ هو إيقاظها بعد أن كانت مكنونة يف باطنه، وهذا يعني أنّه مل مُينح حقائق جديدة مل 

تكن مكنونًة يف باطنه سابًقا، وال علم له بها، لذا هو قادر عىل استكشافها يف كّل حني. 

ِقبل  من  طُرحت  التي  ذاتها]3]،  االستذكار  نظريّة  هي  سقراط  نظريّة  أّن  إىل  هنا  اإلشارة  تجدر 

اإلسلميّة  الجمهوريّة  ميكائيليان،  وس  طاطه  الفارسيّة  إىل  ترجمه  الفارسية(،  )باللغة  پروتستان  الهيات  راهنمي  هوردون،  وليام   -[1[

اإليرانيّة، طهران، منشورات دار العلم والثقافة، 1989م، ص 97. 

]2[-  Emmanuel Steven M. , Kierkegaard & the concept of revelation, p. 62. 

]3]- يقصد باالستذكار يف الفلسفة نظريّة االستذكار األفلطونيّة )باإلنجليزيّة: Platonic Reminiscence(  وهي نظريّة إبستيمولوجيّة 

طّورها الفيلسوف أفلطون محاواًل رشح مصادر املعرفة أو التصّورات، وتقسم الوجود اإلنسايّن إىل وجود مثايّل وآخر ماّدّي، النفس يف 

الوجود املثايّل هي التي تعرف تصّورات األشياء، ولكن عندما نزلت من العامل العلوّي »مثال« إىل العامل املاّدّي والتحمت بالبدن، فََقدت 

بذلك املعارف وأصبح اإلنسان يعرف األشياء باستذكار - اسرتجاع - ما عرفته النفس يف الوجود املثايّل عن طريق اإلحساس باملعاين 

الخاّصة واألشياء األوليّة. )املرتجم( 

https://ar.wikipedia.org/wiki :املصدر
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أفلطون ضمن محاورة »مينون«، والتي تتمحور مواضيعها حول إمكانيّة تعلّم الفضيلة؛ حيث أكّد 

فيها عىل أّن اإلنسان عاجٌز عن تحصيل معرفٍة حقيقيٍّة يف الحياة الدنيا، بل كّل ما يتعلّمه فيها مجرّد 

أموٍر ظاهريٍّة وليست حقيقيّة، باعتبارها استذكاًرا ملا حصل عليه يف عامل املـُثُل. 

حقائق الوحي وفًقا للحتمل السقراطّي يجب أن تكون مكنونًة يف نفس النبّي مسبًقا، ثّم تتبلور 

يف رحاب الظروف التاريخيّة - الزمانيّة -]1]. 

يتعارض مع االحتمل املطروح يف نظريّة سقراط؛  النظريّة املسيحيّة  االحتمل املطروح يف 

املنطلق ال  أّي حقائق وحيانيٍّة، ومن هذا  الوحي ال ميتلك  تلّقيه  قبل  النبّي  أّن  تؤكّد عىل  حيث 

ميكن اّدعاء أنّه يبادر فقط إىل استكشاف هذه الحقائق يف باطنه، فاملوحي الذي وصفه كري كيغارد 

باألستاذ املسيحّي ال يكتفي يف وحيه مبنح النبّي أو أّي شخص آخر حقائق ال يعلم بها الناس، بل 

إضافًة إىل ذلك يوفّر له كافّة الرشوط الّلزمة التي تيرّس عمليّة تلّقي هذه الحقائق، وهذا يعني أّن 

وجوده يعّد أمرًا رضوريّا ال محيص عنه. 

فالنظريّة  الوحي،  ذات  يف  يكمن  واملسيحّي  السقراطّي  االحتملني  بني  اآلخر  االختلف 

املسيحيّة تؤكّد عىل رضورة وجود أستاٍذ يعلّم النبّي الحقائق عن طريق الوحي، وهذا األستاذ هو 

الله طبًعا. 

أنّه يقوم  بالكامل عن سائر األساتذة، واألهّم من ذلك  بناًء عىل ما ذُكر يختلف  الوحي  أستاذ 

بأفعاٍل تختلف عن سائر األفعال]2]. 

هناك سؤال يُطرح يف هذا املضمر فحواه أنّه: كيف يتلّقى النبّي الوحَي أو يتعلّمه وفق النظريّة 

غري السقراطيّة؟ وقد ذُكرت إجابتان عن هذا السؤال، وهم: 

اإلجابة األوىل: معلّم الوحي يُلهم الوحي إىل النبّي رشيطة أن يفعل شيئًا يك يبلور حقائقه عىل 

أرض الواقع، مّم يعني أّن الله سبحانه وتعاىل مينحه حقائق مكنونًة عىل نحو االستعداد والقابليّة - 

بالقّوة - وال تنزل إىل أرض الواقع - الفعليّة - إاّل إذا قام بعمٍل من شأنه أن يبلورها بالفعل. 

اإلجابة الثانية: معلّم الوحي - الله سبحانه وتعاىل - منذ بادئ األمر مينح النبّي حقائق عىل نحو 

الفعليّة ال االستعداد]3]. 

]1[- Emmanuel Steven M. , Kierkegaard & the concept of revelation, p. 62. 

]2[- Ibid. 

]3[- Ibid, p. 63. 
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لديه  نظريّة سقراط  االحتمل املطروح يف  - حسب  النبّي   - الوحي  متعلّم  أّن  الكلم  خلصة 

معرفٌة بالحقائق الوحيانيّة قبل نزول الوحي عليه، وعىل هذا األساس فالظروف التاريخيّة - الزمانيّة 

الكامنة  الحقائق  تتبلور يف رحابه  نطاٍق  الزمان مجرُّد  أّن  أي  فقط،  بالوحي  ارتباٍط عريضٍّ  - ذات 

؛ بينم االحتمل املطروح يف النظريّة املسيحيّة تّم التأكيد فيه عىل عدم وجود ارتباٍط  بشكٍل علنيٍّ

عىل صعيد الرتتيب والتوايل الزمنّي - التأريخّي -؛ ألّن أمرًا جديًدا من نوعه وغري مسبوٍق يف تأريخ 

ذاته، هو  نوعيًّا يف  تحّواًل  الوحي  متعلّم  يواجه  معيّنٍة، وحينها  ما يحدث يف لحظٍة  البرشيّة فجأًة 

يف الواقع هبٌة مقّدمٌة له من قبل الله سبحانه وتعاىل، ومن هذا املنطلق تحظى الظروف التاريخيّة 

بأهميّة بالغٍة يف هذا املضمر]1]. 

النظرّية الثاني�ة: نظرّية التجربة الدينّي�ة 
نظريّة التجربة الدينيّة هي إحدى النظريّات األخرى املطروحة عىل صعيد تفسري الوحي؛ حيث 

حقيقة  هي  املواجهة  وهذه  وتعاىل،  سبحانه  الله   - يواجه   - يقابل  النبّي  أّن  عىل  أصحابها  يؤكّد 

الوحي، وبعبارة أخرى فالوحي ال يعني تحميل النبّي رسالة من قبل الله سبحانه وتعاىل. 

إًذا، النبّي حسب هذه النظريّة يُواجه ربّه تبارك شأنه، ثّم يذكر تفسريًا لَِم حدث خلل مواجهته، 

لتجربته، وميكن وصفه  النبّي  ذكره  تفسري  الواقع  الوحي« هو يف  »رسالة  عنوان  تحت  نعرفه  وما 

بالرتجمة لهذه التجربة؛ ألنّه مل يتلقَّ الوحي من ربّه عىل هيئة كلٍم، باعتبار أّن تجربته ليست من 

سنح التجارب الكلميّة، بل الكلم الذي تبلورت فيه حقائق الوحي عبارة عن صورٍة أضفاها إليها 

يك يفرّس مغزاها للناس وفق لغتهم. 

ألجل بيان مدلول هذه النظريّة بشكٍل أفضل ال نرى بأًسا من بيان معاين أهّم املصطلحات التي 

تطرح يف رحابها، وهي التجربة والتجربة الدينيّة والتفسري، وذلك كم يأيت: 

1( التحّول الداليّل ملصطلح »تجربة« 

الدينيّة وتجربة  التّجربة  التعابري، مثل  مصطلح تجربة )experience( الذي يُستخدم يف بعض 

الوحي والتجربة الشهوديّة والتّجربة األخلقيّة، هو أحد أشهر املصطلحات املطروحة يف مواضيع 

التي شهدت تحّوالٍت دالليًّة عديدًة  فلسفة الدين يف العرص الحديث، ومن جملة املصطلحات 

عىل مّر التأريخ إىل أن اتّسمت باملعنى املعهود لها يف عرصنا الحارض. 

]1[- Ibid. 
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انتقال املعنى  الحديث، هو  العرص  الذي شهده هذا املصطلح يف  الجذرّي  الداليّل  التّحّول 

الفعيّل - املؤثّر - إىل املعنى االنفعايّل - املتأثّر - ضمن مواضيع فلسفة الدين، ومنشأ هذا التغيري 

يكمن يف تغرّي الرؤى التي يتبّناها املفّكرون والباحثون املعارصون بالنسبة إىل حياة البرش، فاإلنسان 

القديم كان يعترب الحياة مجرّد سلسلٍة من األفعال العظيمة، يف حني أّن اإلنسان املعارص غالبًا ما 

يُصّورها يف رحاب ذكرياته وتجاربه الّسابقة مثل الحزن والفرح والسفر واملصائب والنجاح وما إىل 

ذلك من أشياء أخرى تطرأ يف الحياة؛ وعىل هذا األساس ال ينظر إىل أقرانه البرش من حيث قيامهم 

بأفعال معيّنٍة، بل يعتربهم مجرّد مستهلكني ومرتجمني لتجاربهم]1]. 

مصطلح »تجربة« برؤية اإلنسان القديم كان يعني أيًضا االختبار كاملعنى املتعارف اليوم، لكن 

ضمن مدلوٍل يحيك عن فعٍل وتأثريٍ، بينم اإلنسان املعارص يعتربها ذات مدلوٍل يحيك عن انفعاٍل 

وتأثٍّر، لكن ما السبب يف هذا التغيري الداليّل يا ترى؟ اإلجابة عن هذا الّسؤال واضحٌة، فالتحّول 

الداليّل املذكور نشأ منذ القرن السابع عرش، وتبلور بشكٍل أفضل يف العرص الحديث، إثر اتّساع 

نطاق الفكر وطرح رؤًى متنّوعة تختلف عّم كان معهوًدا يف العصور السابقة عىل صعيد مواضيع 

قيّمة، وجرّاء ذلك  البرشيّة يف رحابها مصادر معرفيّة  العلوم؛ بحيث نالت  الدين والفلسفة وشتّى 

البحث  عناء  دون  منها  ينهل  خالصًة  معرفيًّة  مصادر  بصفتها  مقابلها،  فقط  متأثّرًا  اإلنسان  أصبح 

والتحليل الشخيّص، ومن هذا املنطلق بات كّل إنساٍن قادًرا عىل معرفة الحقائق الكامنة يف باطنه. 

تأّملته  طريق  عن  الواقع  معرفة  عىل  القدرة  لديه  أصبحت  الفرتة  هذه  خلل  إنسان  كّل  إًذا، 

الباطنيّة، مّم يعني أّن الّنفس يف هذه الحالة عبارة عن جهاز استقباٍل وجانب منفعل - متأثّر - بحيث 

يكتنفها سيل معلوماٍت تأتيها من عامل الخارج فتخزّنها وتحتفظ بها. 

2( التجربة الدينّية مواجهة مصحوبة بانفعال  )تأثّر( 

حينم طُرح مفهوم التّجربة الدينيّة من قبل علمء اللهوت املسيحيّني أسفر عن حدوث تحّوٍل 

املواجهة  عىل  للداللة  استخدموه  حيث  الحديث،  اللهوت  وعلم  الدينيّة  املباحث  يف  جذريٍّ 

املصحوبة بالتأثّر]2]، ومثال ذلك أّن شخًصا رمبّا مل يشعر سابًقا بلسعة الّنار، أي أنّه مل يُواجه يف 

حياته مسألة االحرتاق، لكّنه قد يجرّب ذلك عندما تلسع الّنار جلده أو أحد أعضاء بدنه، لذا عند 

]1[ Don Cupitt, Mysticism after modernity, p. 15. 

]2]- للطلع عىل تفاصيل هذا املوضوع ومعرفة شتّى املعاين التي يدّل عليها مصطلح »تجربة«، راجع: عىل رضا قامئي نيا، تجربه ديني 

وگوهر دين )باللغة الفارسيّة(، ص 24. 
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مواجهة هذا األمر ستكتنفه حالة انفعاٍل خاّصٍة - تأثّر - تتمثّل يف الّشعور باالحرتاق؛ ومن ثّم بإمكانه 

القول »خضت تجربة االحرتاق«. 

التجربة عىل أساس املثال املذكور متتاز بخمس خصائص مهّمة، وهي: 

1( تلّقي يشء بشكٍل عميلٍّ ومبارش. 

2( الشعور باليشء ذاته الذي أحّس به من خاض التجربة ذاتها سابًقا. 

3( عدم ارتكاز التجربة عىل املفاهيم واالستدالالت العقليّة. 

4( التّجربة الّشخصيّة ال تنتقل بذاتها إىل الغري. 

5( التجربة ذات طابعٍ شخيصٍّ وتختّص مبن خاضها. 

التجربة وفق هذا التوضيح تعني تلّقي اإلنسان شيئًا بشكٍل عميلٍّ ومبارش، ففي املثال املذكور 

حدثت تجربة االحرتاق بشكٍل عميلٍّ ومبارٍش؛ لذا بإمكان من خاضها أن يشعر باليشء ذاته الذي 

التي خاضها ملا شعر  شعر به من خاضها قبله من حيث الشّدة والّضعف؛ لذا لوال هذه التجربة 

بذلك الّشعور الذي جّربه غريه؛ فضًل عن ذلك مل تتقّوم تجربته هذه عىل أسٍس عقليٍّة، لكونها مل 

إثر مواجهٍة مع مفاهيم واستدالالٍت عقليٍّة، بل هي عبارة عن مواجهٍة عمليٍّة ومبارشٍة ال  تحدث 

دخل للمفاهيم العقليّة فيها، ومن خصائصها األخرى أنّها ال تنتقل بذاتها إىل غري من جّربها لكونها 

إنسان حينم  كّل  إذ  من خاضها؛  لغري  بعينها  تحدث  أن  املستحيل  من  أي   ، طابعٍ شخيصٍّ ذات 

يجرّب شيئًا هو يف الواقع يخوض تجربته خلل ظروٍف خاّصٍة، ومن ثّم ال ميكن ألّي شخٍص آخر 

وصف تفاصيلها وكيفيّة حدوثها وما حدث فيها لغريه]1]. 

؛ حيث تكتنف املعتقدين  التجربة الدينيّة هي األخرى عبارة عن مواجهٍة متواكبٍة مع انفعاٍل دينيٍّ

ببعض األديان حينم يشعرون باالرتباط بأمٍر مقّدٍس ومتعاٍل، وهي كمفهوٍم عامٍّ ال تختّص بأحد 

األديان بالتحديد، بل هي أمٌر مشهوٌد عىل نطاٍق واسعٍ يف األديان جميعها؛ ومن أمثلتها ما يواجهه 

املتديّنون حني دعائهم وعبادتهم ويف مجالس عزائهم. 

آخر،  إىل  ديٍن  من  تختلف  بطبيعتها  لكّنها  األديان،  جميع  يف  حدوثها  رغم  الدينيّة  التجارب 

الثّقافيّة؛  وتوّجهاتهم  أتباعه  معتقدات  بلون  وتصطبغ  فيه  تتبلور  الذي  الّدين  بحلّة  تكتس  بحيث 

]1]- عيل رضا قامئي نيا، تجربه ديني وگوهر دين )باللغة الفارسيّة(، ص 25 - 26. 
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الدينيّة  املسيحينّي  فتجارب  ا،  تامًّ امتزاًجا  واملعتقدات  الدينيّة  املفاهيم  مع  بالكامل  ألنّها متتزج 

عىل سبيل املثال تختلف عن تجارب املسلمني؛ لذا نجد تجاربهم تدور يف دّوامة عقيدة الثالوث، 

بينم تجارب املسلمني متأثّرة بالكامل بعقيدة التوحيد. 

الّناس،  عاّمة  تجارب  تعّم  حيث  كثريٍة؛  مصاديق  ذات  الدينيّة  فالتجارب  ذلك،  إىل  إضافًة 

الروحانيّة  املكاشفات  مثل  كذلك  يقظتهم،  حني  يواجهونه  وما  املنام  عامل  يف  كمشاهداتهم 

ألصحاب السري والسلوك، وغريها؛ ومن هذا املنطلق تعترب من أكرث الظّواهر رواًجا بني أصحاب 

املعتقدات الدينيّة؛ ألنّهم يُجّربون حاالٍت دينيّة متباينًة، وكّل حالٍة منها تندرج ضمن نطاق إحدى 

التجارب الدينيّة. 

3( كيفّية تفسري التجربة 

ذُكرت العديد من التفاسري بهدف بيان حقيقة ما يذكره النبّي للّناس بخصوص تجربته الدينيّة، 

لكن ما املقصود من التفسري )interpretation( هنا؟ 

تحّدث الفيلسوف الغريّب وولرت ستيس )Walter Terence Stace( عن هذا املوضوع، ووّضح 

املقصود من التفسري يف كتاب »التّصّوف والفلسفة« قائًل: »التفسري عبارة عن يشٍء يزيد من القدرة 

اللفظّية وإّما  إّما تكون يف املفاهيم  الزيادة  بغية فهمها عىل حقيقتها، وهذه  بالّتجربة  التفكّر  عىل 

تكون يف االستنتاجات املنطقّية أو إحدى الفرضّيات التي يُراد منها بيان حقيقة ما«]1]. هذا الكلم 

ذكره بخصوص تفسري التّجارب الّروحيّة إاّل أّن بحثه بشٍكل عامٍّ ال يتمحور حولها بالتحديد. 

بوضوٍح عىل  ملحوٌظ  األمر  عّدة، وهذا  ذو مستوياٍت  التجارب  تفسري  أّن  هنا،  بالذكر  الجدير 

صعيد تفسري التجارب الحّسيّة، فعىل سبيل املثال حينم أقول »أرى اللون األحمر« يكون التفسري 

ذا مرتبٍة متدنّيٍة ومستوًى منخفض؛ لكونه ال يشتمل عىل يشٍء سوى تعيني نوع اللون، يف حني أّن 

تفسري إحدى النظريّات الفيزيائيّة املعّقدة مثل نظريّة موجات الّضوء هو يف الواقع ذو مرتبٍة ُعليا 

ومستوًى رفيع. 

أركان الويح التجرييّب 
الّسؤال األسايس الذي يُطرح عىل أصحاب نظريّة التجربة الدينيّة هو كالتايل: يا ترى كيف ميكن 

تصّور الوحي وفق مبادئ نظريّة التجربة الدينيّة؟ اإلجابة عن هذا الّسؤال هي املحور األسايس يف 

]1]- عيل رضا قامئي نيا، تجربه ديني وگوهر دين )باللغة الفارسية(، ص 25 - 26.
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هذا املبحث الذي نستهلّه برشح هذه العبارة وتحليل: »أوحى الله إىل النبّي«.

الوحي كم ذكرنا يف مباحَث نظريّة املفاهيم يحيك عن نجاح وتحقيق إنجاز، إال أنّه وفق نظريّة 

التجربة الدينيّة يحيك عن فعٍل فحسب؛ لذا تُفرّس العبارة املذكورة أعله كم يأيت: »النبّي جرّب 

الله«، وبعبارة أدّق »حدثت للنبّي مواجهة وحٍي مع الله«، فهذه العبارات تدّل عىل الفعل الذي قام 

به النبّي فقط، وهذا هو السبب يف وصف الوحي بأنّه تجريبيٌّ تحت عنوان »الوحي التجريبّي«. 

الوحي التجريبّي يتقّوم بثلثة أركاٍن أساسيٍّة، هي: الله، والنبّي، وتجربة الوحي، فالنبّي واجه الله 

يف تجربة وحي، والله بدوره تجىّل خلل هذه التجربة، والوحي هنا هو تجربة الوحي ذاتها التي 

حدثت. 

املفاهيم التي يتلّقاها النبّي خلل الوحي ويذكرها للناس يصطلح عليها »رسالة الوحي«، وهي 

بذاتها ليست وحيًا، وإمّنا عبارة عن تفسري يذكره لهم بخصوص تجربته، وهذا يعني أّن املفاهيم 

التي يذكرها لهم عبارة عن ترجمة وتفسري لتجربة الوحي التي خاضها مع ربّه، وليست اليشء ذاته 

الذي تّم تبادله بشكٍل مبارٍش. 

تجربة الوحي توصف بكونها تجربًة شخصيًّة عىل ضوء معنيني، هم: 

1( النبّي وحده له الحّق يف تفسري تجربته وال يحّق لغريه ذلك؛ ألّن جميع التّجارب الدينيّة ذات 

طابعٍ شخيصٍّ وليس تجربة الوحي فحسب. 

2( النبّي وحده قادٌر عىل خوض هذه التجربة، وال ميكن ألحٍد غريه خوضها؛ إذ ليس من شأن 

سائر الّناس أن يخوضوا تجربة الوحي، بل هي من مختّصاته عىل نحو الحرص. 

إًذا، تجربة الوحي تتبلور عىل ضوء ارتباٍط خاصٍّ يحدث بني الله سبحانه وتعاىل وبعض عباده 

الذين يوصفون بأنّهم أنبياء ورسل، وهذا هو السبب يف ندرتها؛ إذ ال ميكن لغري األنبياء والرسل 

خوضها. 

تجدر اإلشارة هنا إىل أّن نظريتي املفاهيم والتجربة الدينيّة كلهم تؤكّدان عىل كون الوحي أمرًا 

شخصيًّا؛ لذا سواء أعتربناه مجموعًة من املفاهيم أم قلنا إنّه مجرّد تجربٍة دينيّة، فهو يف كل الحالتني 

يعّد تجربًة شخصيًّة ال عاّمًة، لكن وجه االختلف بني الّنظريّتني يكمن يف أّن نظريّة املفاهيم تفرّس 

الوحي بكونه تلّقيًا لرسالة الّسمء تزامًنا مع تجربة وحي، يف حني أّن نظريّة التجربة الدينيّة تفرّسه 

بكونه التجربة ذاتها التي يخوضها النبّي، وال يعني تلّقي رسالة ممن أوحى إليه - الله أو امللَك - 
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وعىل هذا األساس فهو ليس مجموعًة من املفاهيم، وهذا هو وجه االختلف الجذرّي بني تجربة 

الوحي وسائر التّجارب الدينيّة، بداعي أّن التّجارب الّشخصيّة غري الدينيّة ليست من هذا الّنوع. 

تجدر اإلشارة هنا إىل أّن نظريّة املفاهيم تُعترب أقدم النظريّات التي طُرحت عىل صعيد تفسري 

الوحي وأكرثها رواًجا يف املجتمعات الدينيّة التي تؤمن باألديان الّسمويّة، حيث ترضب بجذورها 

يف الّنصوص الدينيّة األصيلة التي تفرّس الوحي بنوٍع من االرتباط الذي تنتقل يف رحابه حقائق دينيّة 

من الله إىل النبّي، بينم سائر الّنصوص الدينيّة - غري األصيلة - تؤكّد عىل مسألة انتقال الحقائق إليه 

وتنفي تأثري حاالته الروحيّة والّشهوديّة وتجاربه الّشخصيّة يف هذا الصعيد، ولكن ليس عىل نحو 

اإلطلق، وحتّى حينم تشري إىل تجاربه الّشخصيّة وبعض حاالته الّروحيّة، فهي ال تقصد أّن انتقال 

الحقائق يحدث عىل ضوء ارتباٍط وحياينٍّ وتجربة وحي. مثال ذلك حالة الخوف التي اكتنفت النبّي 

موىس عند تلّقيه الوحي من الله تعاىل، فقد ذُكرت هذه الحالة يف بعض الّنصوص الدينيّة وال 

يقصد منها تفنيد مفهوميّة الوحي، بل توعزه إىل قضايا أخرى غري املفاهيم. 

يعني  ال  هذا  لكّن  املفاهيم،  نظريّة  مقابل  الحديث  العرص  طُرحت يف  الدينيّة  التجربة  نظريّة 

النظريّة األوىل فحسب، بل مثّة كثري  بالكامل واقتصار األمر عىل  الثانية وتهميشها  النظريّة  أفول 

من الباحثني واملفّكرين ما زالوا يؤيّدونها ويعتقدون بصوابها، فغاية ما يف األمر أّن نظريّة التجربة 

الدينيّة طُرحت يف حقبٍة زمنيٍّة متأّخرٍة عنها من قبل علمء اللهوت املسيحيّني إثر عوامل تاريخيّة 

معيّنٍة، حيث تبّناها أتباع املذهب الربوتستانتّي، وسوف نشري إىل األسباب التي دعتهم إىل ذلك. 

غالبيّة علمء اللهوت املسيحيّني الذين تبّنوا نظريّة التجربة الدينيّة يف تفسري الوحي، هم من 

بالذكر  والجدير  التجارب،  من  اعتربوه رضبًا  إذ  )liberal theology(؛  الليربايّل]1]  اللهوت  أتباع 

الربوتستانتّي،  تأريخ اللهوت  يعّد املرحلة األوىل يف  الّنوع من اللهوت املسيحّي  أّن هذا  هنا 

ثّم فالكتاب املقّدس وال  الدينيّة، ومن  بباطن اإلنسان وتجربته  أّن الوحي مرتبٌط  وخلصة رأيهم 

سيّم العهد الجديد هو يف الواقع مجرّد مصدٍر لنقل التجارب الدينيّة التي خاضها املتديّنون. 

الرأي الرسمّي الذي تبّنته الكنيسة يف هذا املضمر هو أّن الوحي اإللهّي عبارة عن حالة انتقال 

الحقائق السمويّة إىل اإلنسان، ويف مقابل ذلك أكّد أتباع اللهوت الليربايّل عىل بطلن هذا التفسري 

مؤكّدين عىل كونه محض تجربٍة دينيّة، ويف هذا السياق اعرتض بعضهم عىل أرباب الكنيسة باّدعاء 

أّن الله يتجىّل بذاته للنبّي ال كلمه، ومنهم من رفض قول من قال إّن الديانة املسيحيّة عبارة عن 

]1]- للطّلع عىل معلومات أكرث حول اللهوت الليربايّل، راجع: وليام هوردرن، دليل اللهوت الربوتستانتّي، ص 63 - 93. 
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مجموعٍة من التعاليم الدينيّة بحيث اعتربها منهًجا للحياة، وقصده من ذلك نفي مفهوميّة الوحي، 

أي أنّه ليس مجرّد مفاهيم يتلّقاها النبّي من الله تعاىل، بل هو تجربة دينيّة له]1]. 

 أسباب طرح نظرّية جتربة الويح وخلفّياتها
يا ترى ما الذي دعا علمء اللهوت الليربايّل إىل تفنيد نظريّة املفاهيم بخصوص الوحي وتبّني 

نظريّة التجربة الدينيّة؟ 

اللهوت  علمء  حاول  وقد  معيّنٍة،  وألسباٍب  خاّصٍة  ظروٍف  يف  نشأت  الوحي  تجربة  نظريّة 

املسيحّي الليربايّل تربيرها بأدلٍّة استندوا إليها، ويف هذا السياق سوف نسلّط الضوء أّواًل عىل أهّم 

ثلثة عوامل أّدت إىل ظهورها، وهي كم ييل: 

العامل األّول: هزمية اللهوت العقيّل )الطبيعّي( )natural theology( يف األوساط املسيحيّة. 

العامل الثاين: رواج فكرة التّعارض بني العلم والدين. 

العامل الثالث: انتعاش حركة نقد الكتاب املقّدس. 

الذين فرّسوا الوحي وفق أسس نظريّة املفاهيم اعتربوا الّدين مجموعًة من التعاليم التي يجب 

توما  القّديس  عهد  منذ  اللهوت  علم  أّن  هنا  بالذكر  والجدير  عنها،  الّدفاع  اللهوت  علمء  عىل 

)الطبيعّي(، والهوت  العقيّل  اللهوت  تبلور يف مضمرين هم:   )Thomas Aquinas( األكويني

 .)revealed theology(  الوحي

اللهوت الطبيعّي يُفرّس الّدين وفق أسٍس عقليٍّة وفلسفيٍّة، وعىل هذا األساس يتّم إثبات وجود 

الله عّز وجّل وسائر املعتقدات املسيحيّة مثل عقيدة الثالوث، يف حني أّن الهوت الوحي يطرح 

تفسريًا آخر، ومثال ذلك أّن القّديس توما األكويني كان يعتقد بإمكانيّة إثبات وجود اإلله اعتمًدا 

عىل أدلٍّة عقليٍّة، لكن إىل جانب ذلك ال بّد من وجود الهوت وحي يُثبت لنا صواب عقيدة الثالوث، 

والهوت  اإلله  وجود  إلثبات  اإلنسان  قبل  من  سعيًا  الطبيعّي  اللهوت  اعترب  املنطلق  هذا  ومن 

الوحي سعيًا من اإلله للرتباط باإلنسان]2]. 

علمء الفلسفة انتقدوا مبادئ اللهوت الطبيعّي يف صورته الجديدة، وال سيّم الفيلسوف ديفيد 

]1[- Louis Breakoff, Systematic theology, p. 121. 

]2] وليام هوردرن، دليل اللهوت الربوتستانتّي، م.س، ص 94. 
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هيوم، الذي انتقده بشّدٍة عرب تشكيكه بالرباهني التي تُطرح إلثبات وجود الله ومعاجز األنبياء وكثري 

من املعتقدات الدينيّة األخرى، ثّم تبعه يف ذلك فلسفة آخرون من أمثال إميانوئيل كانط، األمر 

الذي أسفر عن تأزيم أوضاع اللهوت املسيحّي وإثارة جدٍل محتدٍم حول مصداقيّة مبادئه؛ ومن 

هذا املنطلق حاول بعض علمء اللهوت املسيحيّني تفنيد قول َمن اعترب الوحي بأنّه مجموعٌة من 

املفاهيم والتعاليم، لذلك أكّدوا عىل كونه مجرّد تجربٍة دينيّة يخوضها النبّي؛ ومّم زاد الطني بلًّة 

رواج فكرة تعارض الّدين مع العلم يف األوساط املسيحيّة، والتي أسفرت عن االستهانة بالتعاليم 

الدينيّة املسيحيّة، وإثر ذلك وقعت الّديانة املسيحيّة يف مأزٍق خانٍق، فقد شهد العامل الغريّب تحقيق 

الكثري من اإلنجازات العلميّة، وتطّوًرا ملحوظًا يف العلوم التجريبيّة، ورواًجا لنظريّات علميٍّة يف 

شتّى املجاالت، وكّل هذه التحّوالت الكبرية ساهمت يف تهميش الدين عن الساحة االجتمعيّة. 

ال شّك يف أّن نظريّات سيجوندو غاليليه وإسحاق نيوتن وتشارلز داروين وما ناظرها تتعارض 

يف الكثري من جوانبها مع واقع التعاليم املسيحيّة، لذلك تزعزعت أركان علم اللهوت املسيحّي 

وأثري جٌدل محتدٌم حوله، مّم جعل أتباع النبي عيىس يف وضع ال يحسدون عليه]1]، والعامل 

اآلخر الذي كان له دوٌر ملحوٌظ يف هذا املضمر هو شيوع ظاهرة نقد الكتاب املقّدس من حيث 

النّص واملضمون. 

الكتاب  نّص  نقد  وراء  من  تحقيقه  املسيحيّون  اللهوت  علمء  رام  الذي  األسايّس  الهدف 

ودينيًّا،  تأريخيًّا  سنديًّة  وأكرثها  الّنسخ  أصّح  عن  والبحث  مضامينه  وتنقيح  تشذيبه  هو  املقّدس، 

إثر ذلك مشاكل جاّدة]2]؛  الكنيسة  نقد املفاهيم املسيحيّة، فواجهت  وتلت هذه املرحلة مرحلة 

ألّن عمليّة نقد املضمون تتجاوز نطاق نقد النّص، بحيث تطال تلك الحقائق االرتكازيّة التي يتقّوم 

بها الكتاب املقّدس، ومن أمثلة النقد الذي طرح بهذا األسلوب هو اعتقاد الناقدين بأّن الكتب - 

النبّي موىس، بل هي من  األسفار - الخمسة األوىل يف الكتاب املقّدس ليست موروثًة من 

إضافة مدّونيه الذين هم أربعة عىل أقّل تقدير، وهذا الرأي يتعارض بالكامل مع الرأي التقليدّي، 

ِسفر الظهور عىل سبيل املثال ذكر فيه رأيان مختلفان عىل صعيد تفسري معنى الخلقة، والتنبّؤات 

باألحداث املستقبليّة املذكورة فيه كُتبت بعد وقوعها مّم يعني أنّها ليست تنبّؤاٍت من األساس؛ 

]1]- دون كوبيت، درياي اميان )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسيّة حسن كامشاد، الجمهوريّة اإلسلميّة اإليرانيّة، طهران، منشورات 

كامشاد، 1997م، ص 67. 

راجع أيًضا: إيان بربور، علم ودين )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسيّة بهاء الدين خرمشاهي، الجمهوريّة اإلسلميّة اإليرانيّة، طهران، 

منشورات مركز النرش الجامعي، 1983م، ص 17 - 67. 

]2]- وليام هوردرن، دليل اللهوت الربوتستانتّي، م.س، ص 37. 
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وبهذا أُثري جدٌل حول مصداقيّة الكتاب املقّدس، وتّم التشكيك بجميع مواضيعه]1]. 

هذه الظاهرة السلبيّة التي واجهتها الكنيسة اضطرّت بعض علمء اللهوت الليربايّل املسيحّي 

إىل تبّني نظريّة تجربة الوحي، باعتبارها الحّل الوحيد لكّل ما تواجهه ديانتهم من مشاكل جاّدٍة؛ إذ 

لو اعترُب الوحي من سنخ التجارب سوف تتنزّه املسيحيّة من كّل شوائبها، وال يبقى مجاٌل لطروء 

العقيّل  اللهوت  والتي هي هزمية  البحث،  بادئ  إليها يف  التي أرشنا  الثلثة  أّي من املعضلت 

نقد  العلم والدين، وانتعاش حركة  التّعارض بني  )الطبيعّي( يف األوساط املسيحيّة، ورواج فكرة 

كافّة  ، وتنظيم  نٍهج عقيلٍّ الطبيعّي وفق  اللهوت  بيان طبيعة  باإلمكان  ثّم  الكتاب املقّدس، ومن 

األخبار املرتبطة بالتجارب الدينيّة عىل أساس مبادئ هذا اللهوت الرّصني. وتجدر اإلشارة هنا إىل 

أّن هذا البيان والّنظم خارجان عن نطاق الوحي، لذا حتّى إن وردت مؤاخذاٌت عليهم، فهذا ال يعني 

تعرّض الوحي ألّي خلٍل، كم أّن التّعارض بني العلم والدين ال ارتباط له بذات الوحي، باعتبار أّن 

الوحي مصوٌن من التعارض، والتارض الحاصل هنا يكمن يف عدم اتّساق بعض أخباره مع األسس 

العلميّة املعتربة، وكم هو معلوٌم فالكتاب املقّدس بحّد ذاته ال يعترب وحيًا، وإمّنا مجرّد إخبار ونقل 

لحاالٍت باطنيٍّة وتجارب دينيّة للمتديّنني. 

علمء اللهوت املسيحّي اتّبعوا سبًل عّدة يف مقابل هذه املشاكل التي واجهتها املسيحيّة، 

فعىل صعيد مسألة تعارض العلم والدين ذكروا تربيراٍت واستدالالٍت متباينًة مع بعضها بالكامل،]2] 

كذلك ظهرت مدارس الهوتيّة جديدة من نوعها يف مقابل رواج ظاهرة نقد الكتاب املقّدس. فضًل 

هزمية  رغم  املسيحيّة  األوساط  يف  متنّوعة  فكريّة  مشارب  ذات  عقليّة  مدارس  ظهرت  ذلك  عن 

اللهوت الطبيعّي )العقيّل(، ويف رحابها طُرحت مبادئ الهوتيٌّة تختلف عّم كان معهوًدا قبل ذلك، 

ويف خضّم هذه األحداث أدرك غالبيّة املسيحينّي عدم نجاعة التجربة الدينيّة مؤكّدين عىل كونها 

ليست أفضل حّل ملشاكلهم العقديّة، وذلك لألسباب اآلتية: 

ألّن  بالله؛  ارتباطهم  ويقطع  الوحي  حقائق  من  الناس  يحرم  الدينيّة  بالتّجربة  القول   )1

لها،  يطرح  الذي  والتفسري  منها  املنبثقة  األخبار  عن  الوحي  تجربة  لفصل  الحتميّة  النتيجة 

هي  والتفسري،  اإلخبار  مرحلة  يف  الحديثة  العلوم  مع  متعارضًة  واعتبارها  تخطئتها  جانب  إىل 

الوحيد  السبيل  لكون  للوحي؛  الحقيقّي  فهم املضمون  البرش عىل  قدرة  بعدم  االعتقاد  رضورة 

]1]- وليام هوردرن، دليل اللهوت الربوتستانتّي، م.س، ص 38. 

]2]- إيان بربور، علم ودين )باللغة الفارسيّة(، ترجمه إىل الفارسيّة بهاء الدين خرمشاهي، ص  17 - 67. 
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التي خاضوها.  الوحي  أنفسهم بخصوص تجارب  الذي ذكره األنبياء  التفسري  لذلك هو 

إًذا، تجارب األنبياء عبارة عن مضمٍر واجهوا فيه تجربة الله، لذا لو طرأ أّي خطأٍ عليها ال ميكن 

للبرش حينها أن يرتبطوا بربّهم بأّي نحٍو كان. 

2( نظريّة التجربة الدينيّة تتعارض مع التعاليم واملعتقدات التي جاءت بها األديان، فكّل ديٍن 

أمعّنا  إن  لذا  لهم،  حقائَق سمويّة  بنقل  مكلٌّف  الّناس  بني  لنرشه  بعث  الذي  النبّي  أّن  يؤكّد عىل 

الّنظر ودقّقنا بالّنصوص الدينيّة سوف نستشّف منها أّن األخبار التي جاء بها األنبياء هي املحور 

االرتكازي؛ ألنّها بدل أن تؤكّد عىل تجاربهم أكّدت عىل ما جاؤوا به من السمء. 

تأزيم  يف  ساهمت  املسيحيّة،  واجهتها  التي  للمعضلة  حًل  تضع  أن  بدل  النظريّة  هذه  إًذا، 

أوضاعها. 

3( نظريّة التجربة الدينيّة تتعارض بالكامل مع الحقائق التاريخيّة الثابتة لألديان، فاألنبياء عندما 

كانوا يعلنون نبّوتهم للّناس عادًة ما كانوا يخربونهم عن الحقائق التي تلقوها عن طريق الوحي، أي 

أنّهم كانوا يدعونهم إىل اإلميان برسالة السمء التي جاءتهم بالوحي واتّباع كافّة أوامرها ونواهيها، 

وليس هناك أّي خرب أو نقل تأريخّي يدّل عىل أنّهم كانوا يدعون قومهم إىل خوض تجارب عىل 

غرار التجارب التي خاضوها بأنفسهم. 

4( حتّى لو افرتضنا أّن األنبياء أكّدوا عىل تجاربهم الدينيّة، لكن إن أراد سائر الّناس خوض مثل 

هذه التجارب، فل بّد لهم أّواًل من معرفة حقيقتها، وهذه املعرفة ال تتحّصل إال إذا استمعوا إىل 

أنبيائهم واطّلعوا عىل األخبار التي جاؤوهم بها؛ ألّن جميع التجارب وفق هذا املعنى ذات طابعٍ 

، ومن ثّم ال ميكن بيان ما حدث يف رحابها وتعريف اآلخرين مبضامينها إال بواسطة من  شخيصٍّ

خاضها. 

أنفسهم،  األنبياء  إخبار  إىل  االستمع  طريق  عن  إال  تتسّنى  ال  الّنبّوة  تجربة  حقيقة  معرفة  إًذا، 

وحسب االفرتاض املذكور ال ميكن االعتمد عىل هذا اإلخبار، والّناس أنفسهم غري قادرين عىل 

خوض تجربة النبّوة، لذا ال صواب لهذا االفرتاض. 

5( من جملة النقد املذكور عىل نظريّة التجربة الدينيّة هو ارتكازها عىل إمكانيّة الفصل بني التجربة 

وتفسريها، فالنبّي يف املرحلة األوىل - بغّض الّنظر عن كّل اعتبار آخر - يخوض تجربًة بحتًة عاريًة 

من التفسري، واملرحلة الثانية هي التي يطرح فيها التفسري لهذه التجربة يف إطار إخبار وبيان للناس. 
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التجربة وتفسريها؛  بني  الفصل  إمكانيّة  يؤكّدون عىل عدم  اإلبستيمولوجيا املعارصون  علمء 

نظرًا لعدم وجود تجربٍة محضٍة ال تفسري لها، لكون اللّغة واملعتقدات واملجرّب عبارة عن عنارص 

العنارص  هذه  رحاب  يف  تحدث  إمّنا  تجربة  فكّل  الخاّصة،  بنيتها  تصوغ  بحيث  فيها،  أساسيّة 

االرتكازيّة. 

الويح منهٌج للحياة 
الباحثون واملفّكرون الذين يرفضون نظريّة املفاهيم، وال يعتقدون بكون الوحي مجموعة من 

يتلّقاها عن  التي  الرسالة  أّن  أسايسٍّ عىل  بشكٍل  يؤكّدون  الوحي،  النبّي من  يتلّقاها  التي  التعاليم 

السلوكيّة واألخلقيّة]1]، فالوحي أحيانًا  الحياة ومختلف الشؤون  ارتباٍط بنمط  طريق الوحي ذات 

؛ ومنهم من استدّل ببعض اآليات القرآنيّة إلثبات رأيه بهاتني اآليتني:   يحيك عن سلوٍك معنّيٍ

 ،[2[ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  :قال تعاىل

هذه اآلية تدّل بوضوٍح عىل أّن الله سبحانه وتعاىل أوحى إىل جميع األنبياء والرسل، الذين سبقوا 

فهي  معلوم  الوحي، وكم هو  املوّجهة يف  الرسالة  هنا هي  والعبادة  يعبدوه،  أن   النبّي محّمد

ترتبط بسلوك اإلنسان، حيث تؤكّد عىل رضورة العمل بأوامر الله تعاىل واتّباع أصول ومبادئ خاّصة 

يف الحياة عىل ضوء العيش يف رحاب منط محّدٍد من الحياة. 

ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   أخرى:  آية  يف  وقال 

 [3[.ک
ومثّة من أتّم هذا الكلم قائًل: إذا كانت رسالة الوحي تتمحور حول منط الحياة وطبيعة سلوك 

البرش، فالنبّي بطبيعة الحال لديه نهٌج خاصٌّ يف حياته، ومن منطلق كونه نبيًّا فهو يدعو الّناس إىل 

التي  التجربة  أّن  البرش، أي  نهًجا لحياة  الذي يصبح  الوحي هو  أّن  السري عىل نهجه، وهذا يعني 

خاضها النبّي يجب أن يخوضها اآلخرون أيًضا. 

نقد هذا االستدالل يتمحور حول مسألتني أساسيّتني اّدعاهم من استدّل به، وهم: 

]1[- Davis Charles, Religion and the making of society, p. 99. 

]2]- سورة األنبياء، اآلية 25. 

]3]- سورة النحل، اآلية 123. 
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1( رسالة الوحي مرتبطٌة بنهج حياة البرش وسلوكاتهم. 

2( الوحي هو ذات نهج حياة البرش ومرتكز سلوكاتهم. 

ال شّك يف أّن رسالة الوحي تحيك عن نهٍج معنّيٍ لحياة بني آدم وأسلوب معنّيٍ لسلوكهم، فقد 

دعا األنبياء قومهم إىل التحيّل بالفضائل األخلقيّة وتبّني سلوكاٍت فاضلة يف سريتهم العمليّة، ومن 

املؤكّد أّن كثريًا من تعاليم الوحي تتمحور حول هذا األمر، وحتّى سائر تعاليمه التي فيها أخبار عن 

املايض واملستقبل هي يف الواقع تهدف إىل تعليم املخاطَب اتّباع نهٍج معنّيٍ يف الحياة وتبّني 

نهًجا  الوحي  ما ذُكر يف رحاب االعتقاد بكون  تأييد  سلوكات خاّصة؛ وعىل هذا األساس ميكن 

ا، مّم يعني أّن آراء أصحاب نظريّة تجربة املفاهيم صائبة يف  معيًّنا للحياة وأسلوبًا سلوكيًّا خاصًّ

هذا املضمر. 

من املؤكّد أّن الوحي مرتبٌط بسلوكات البرش األخلقيّة وحياتهم الدينيّة؛ إذ يعلّمهم األسلوب 

الّسلويكّ األمثل والنهج القويم يف الحياة، لكّن رسالته تختلف بالكامل عن كونه تجربًة كم اّدعى 

بعض الباحثني؛ إذ كيف ميكن اّدعاء أنّه نهج للحياة ومرتكز للسلوك األخلقّي يف عني اعتباره من 

سنخ التجارب؟! النبّي بنفسه اتّبع هذا الّنهج يف الحياة، لذا هل هناك مسّوغ يدعونا العتبار الوحي 

تجربًة؟! 

فيم ييل نوّضح املوضوع مبثال: 

لنفرض أّن السيّد )أ( قال للسيّد )ب( "كُـن صادقًا"، ونحن نعلم بأّن السيّد )أ( صادق. 

نستنتج من هذا املثال أّن السيّد )أ( أمر السيّد )ب( بانتهاج سلوٍك معنّيٍ وهو الصدق، أي أنّه 

خاض تجربة الصدق؛ لذا لدينا رسالة انتقلت من شخص إىل آخر عىل ضوء تجربة خاضها السيّد 

)أ(؛ وكذا هو الحال يف الوحي؛ إذ فيه تجربٌة مشابهٌة لهذه ومفهوم شبيٌه بالدعوة إىل الصدق كم 

ذُكر يف املثال، ومن هذا املنطلق لو أراد السيّد )ب( أن يكون صادقًا، فيجب عىل السيّد )أ( أن 

يوّضح له معنى الّصدق وكيفيّة العمل به يف رحاب مفهوٍم دالٍّ عىل مقصوده، أي أّن السيّد )أ( هو 

الذي يأمره أّواًل بذلك. 

إًذا، ال بّد من بيان مدلول رسالة الوحي عىل هيئة مفاهيم يك يعمل الناس مبضمونها؛ إذ يجب 

اعتباره شبيًها بتجربة الّصدق التي أرشنا إليها يف املثال أعله. 

أردنا  فلو  املطلوب،  وفيه مصادرٌة عىل  مغالطٌة،  الواقع  الدينيّة يف  التجربة  رأي أصحاب  إًذا، 
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االستدالل  هنا مبقّدمتي  االكتفاء  النبّي، فل ميكن  تجربٍة يخوضها  الوحي عبارة عن  أّن  استنتاج 

اللتني أرشنا إليهم، وهم بتقرير آخر: 

املقّدمة األوىل: رسالة الوحي عبارة عن سلوٍك معنّيٍ ونهٍج خاصٍّ لحياة البرش. 

املقّدمة الثانية: النبّي تبّنى سلوكًا ونهًجا وفًقا ملا تلّقاه من رسالة الوحي. 

بل إضافًة إىل هاتني املقّدمتني يجب افرتاض أّن تجربة هذا الّنهج يف الحياة تعّد وحيًا بحّد 

ذاتها، وهذه هي النتيجة التي نحصل عليها من هذا االستدالل. 

إىل هنا تحّدثنا عن طبيعة ارتباط النبّي مبخاطبيه، وهكذا هي طبيعة ارتباطه بالله سبحانه وتعاىل، 

فعندما نقول "الله يوحي إىل نبيّه" نقصد من ذلك أنّه يطلب منه أن يعيش هو أو يعيش الناس وفق 

، لذا إن أراد النبّي تجربة هذا الّنمط يف الحياة، فل بّد له أن يفهم قصد الله سبحانه  منط حياٍة معنّيٍ

وتعاىل ويتأكّد من أنّه طلب منه ذلك. 

إًذا، الوحي عىل أقّل تقدير عبارة عن ارتباٍط مفهوميٍّ بني الله والنبّي، ولغة الوحي ذات مضامني 

عديدة، ففي بعض األحيان تتمحور حول اإلخبار بالغيب املايض - ما حدث قدميًا وال علم للناس 

به -، حيث يخرب الله نبيّه بأخبار الّشعوب واألمم السالفة، فقد قال يف كتابه الكريم: ېئ  ېئ  

ىئ  ىئ     ىئ  یی  ی  ی       جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب]1]. هذه اآلية مجرّد مثال عىل 
تنّوع مضامني لغة الوحي، فهي توّضح منط الحياة األمثل والسلوكات املناسبة التي ينبغي لبني 

آدم انتهاجها. 

ال  الوحي  رسالة  أّن  ذلك  عىل  يرُِد  الوحي،  رسالة  من  املقصودة  هي  الوحي  لغة  إّن  قيل  إذا 

تتمحور دامئًا حول بيان منط الحياة والسلوك األمثل، لكن إذا اعتربنا رسالة الوحي بأنّها الوحي 

بذاته، بحيث تشمل مضامني القصص الدينيّة وأخبار األمم السالفة واإلخبار عن املستقبل وما إىل 

ذلك من مضامني أخرى، ففي هذه الحالة يكون املقصود منها توجيه املخاطبني إىل منٍط معنّيٍ 

يف الحياة ودعوتهم إىل انتهاج السلوك األمثل اعتمًدا عىل مبادئ األخلق الحميدة؛ مّم يعني أّن 

كافّة تعاليم الوحي ومختلف الوظائف التي ميكن تصّورها له، هدفها تشجيع الناس عىل ذلك. 

]1]- سورة يوسف، اآلية 102. 
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رودولف أوتو وجتربة النبّوة 
الفيلسوف األملايّن رودولف أوتو )Rudolf Otto( هو أحد علمء اللهوت الذين كان لهم دوٌر 

مشهوٌد عىل صعيد طرح نظريّة التجربة الدينيّة يف علم اللهوت املسيحّي الحديث، بل كان دوره 

هو األهّم من سائر علمء اللهوت الغربيّني ومن املبتكرين لهذه النظريّة، لكّنه مع ذلك مل يدّون 

بحوثًا ودراساٍت مسهبًة حول تجارب األنبياء الدينيّة، بل األمثلة التي ساقها يف هذا املضمر ضمن 

مختلف مباحثه تحيك عن رؤيته هذه، ناهيك عن أنّه نشأ وترعرع فكريًّا يف أوساٍط علميٍّة ودينيّة 

تويل األهميّة يف مباحثها لهذا املوضوع. 

هذا الفيلسوف الغريّب أكّد عىل وجود عنرصين أساسيّني يف األديان ال بّد من التمييز بينهم، هم: 

- عنرٌص عقيلٌّ 

- عنرٌص غري عقيلٍّ 

العقيّل،  العنرص  عىل  الضوء  سلّطوا  التأريخ  مّر  عىل  اللهوت  علمء  قال:  الّسياق  هذا  ويف 

بحيث متحورت مباحثهم اللهوتيّة قاطبة حوله، األمر الذي أسفر عن تهميش العنرص غري العقيّل 

وصهره يف باطن املباحث العقليّة، إال أّن هذا العنرص - غري العقيّل - هو األساس يف الدين]1]، وبناًء 

عىل هذا الكلم حاول يف كتابه "فكرة املقّدس" تسليط الّضوء عىل هذا العنرص وبيان معامله عىل 

نحو التفصيل. 

الفكر، واعتربوا  بأنّه ذات  العقيّل  العنرص  أّن علمء اللهوت اعتربوا  الّسياق  وأضاف يف هذا 

العنرص غري العقيّل بأنّه الشعور الباطنّي، وعىل هذا األساس استنتجوا أّن كّل أمٍر دينيٍّ مرتبط بالفكر 

يعّد عقلنيًّا، وكّل أمٍر دينيٍّ مرتبط بالّشعور يعّد غري عقلينٍّ. 

حينم  أنّه  عىل  أكّدوا  الفيلسوف  لهذا  الفكريّة  الوجهة  بيان  إىل  تطرّقوا  الذين  الباحثني  بعض 

أو  الفكريّة  التداعيات  يقصد من ذلك  ما  فهو غالبًا  العقيّل،  العقيّل وغري  العنرصين  يتحّدث عن 

الشعوريّة يف الدين، فالعنارص العقليّة ذات ارتباٍط بالفكر الدينّي والعنارص غري العقليّة ذات ارتباٍط 

بالّشعور الدينّي. 

املقصود من العنرص العقيّل كّل يشٍء يتبلور يف رحاب الفكر ويندرج ضمن املفاهيم الّذهنيّة، 

]1[- Rudolf Otto, The idea of the Holy, translated by John W. Harvey, pp. 1 - 3. 
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وأّما العنرص غري العقيّل، فهو ال يندرج ضمن املفاهيم، ومن ثّم ال يتبلور فكريًّا عىل اإلطلق]1]. 

طبًقا للتحليل الذي ذكرناه بخصوص نظريّة التجربة الدينيّة وأسباب ظهورها يف األوساط الفكريّة 

املسيحيّة، يتّضح لنا السبب الذي دعا رودولف أوتو إىل االعتقاد بالعنرص غري العقيّل عىل صعيد 

الدين، فهو يعترب الدين ذا ارتباٍط مبا وصفه بـ "األمر القديّس" الذي هو "الله" يف األديان املستندة 

إىل تعاليم الوحي، وهذا األمر القديّس برأيه عبارة عن يشٍء غري عقيلٍّ من جهٍة لكونه يتبلور يف 

"الله  قلنا  لو  كم  خاّصة،  ذهنيّة  ومعاٍن  مفاهيم  بواسطة  عنه  اإلخبار  بحيث ميكن  الفكر،  رحاب 

حكيم"، و"أفعاله ذات هدف"، و"هو قادر"؛ ومن جهٍة أخرى، فهو غري عقيلٍّ لكونه يتبلور يف رحاب 

الّشعور وال ارتباط له بالفكر واملفاهيم الذهنيّة]2]. 

"األمر  عليه  اصطُلح  ما  إىل  لإلشارة   )numen( "نومني"  مصطلح  استخدم  السياق،  هذا  ويف 

، وميكن أن يُعرف من خلل التجربة. الجدير بالذكر هنا أّن  القديّس" - الله - والذي اعتربه غري عقيلٍّ

النومني يف اللغة اللتينيّة يعني الكائن الغيبّي، ويدّل عىل جلل وعظمة الله سبحانه وتعاىل، لذلك 

اصطُلح عىل التجربة التي يتبلور يف رحابها النومني عنوان التجربة النومينيّة "تجربة األمر القديّس" 

 .)numinous experience(

هذه التجربة برأيه هي جوهر الدين ومغزاه الحقيقّي، بحيث ال ميكن أن تتحّول إىل نوٍع آخر 

أمرًا قدسيًّا مختلًفا متاًما  باعتباره  النومني  التجارب عىل اإلطلق، واملتديّن يف رحابها يدرك  من 

عن سائر األشياء التي ينالها بواسطة قواه اإلدراكيّة، ولهذا النومني ميزتان متناقضتان مع بعضهم؛ 

ألنّه من جهة جّذاٌب يستقطب األنفس نحوه، ومن جهة أخرى ينّفرها عنه، لذا فأّول تجربة يخوضها 

 mysterium( أو "رّس مخيف"  تتمّخض عن شعوره برعب غامض  له  يتجىّل  اإلنسان معه حينم 

tremendum( يكتنف نفسه. أوتو ذكر أوجًها عّدة لهذه الحالة التي وصفها بالرعب الغامض أو 

"الرّس املخيف"]3]. 

نستنتج من جملة ما ذكره هذا الفيلسوف الغريّب بخصوص تجربة األمر القديّس »الله«، ومن 

 األمثلة التي استند إليها إلثبات رأيه، أّن هذه التجربة هي التي خاضها األنبياء، فالنبّي موىس

مثًل عندما تكلّم أّول مرّة مع يهوه »الله« اكتنفته حالتان هم االنجذاب له والرهبة منه]4]. 

]1[- Philip C. Almond, Rudolf Otto: An introduction to his philosophical theology, p. 55. 

]2[- Ibid, pp. 56 - 57. 

]3[- Rudolf Otto, The idea of the Holy, pp. 12 - 23.  

]4[- Ibid, pp. 72 - 81. 
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امللفت للّنظر هنا أّن أوتو فاق أقرانه عىل صعيد بيان واقع عنارص التجربة الدينيّة التي وصفها 

بتجربة األمر القديّس، حيث سلّط الضوء عىل التجارب املذكورة يف الكتاب املقّدس واملنقولة 

التوضيحات  أدّق  قّرر  بالغًة، وهو يف هذا املضمر  أهّميًّة  وأعارها  والجديد  القديم  العهدين  من 

الّدراسات  دقّة  من  الّرغم  وعىل  معارصة.  وبحوٍث  دراساٍت  ضمن  األنبياء  تجارب  بخصوص 

والبحوث التي دّونها هو وغريه من باحثني وفلسفة غربيّني عىل هذا الصعيد، لكّنهم مل ينجحوا 

يف إثبات مّدعاهم، باعتبار أّن الوحي ذات التجربة النومينيّة »تجربة األمر املقّدس«، بل هناك أشياء 

أخرى تتزامن معه؛ وهنا يتّضح لنا ضعف جميع النظريّات التي اعتربت الوحي تجربًة دينيّة، حيث 

يثبت بطلنها عىل ضوء تحليل األخبار التي دلّت عىل نزول الوحي كلميًّا عىل األنبياء. 

النظرّية الثالثة: نظرّية األفعال الكالمّية 
نظريّة األفعال الكلميّة هي النظريّة الثالثة التي طُرحت لتفسري معنى الوحي، حيث عرّفته بأنّه 

مجموعة من األفعال الكلميّة الصادرة من الله سبحانه وتعاىل، وأتباعها هم من أشهر علمء فلسفة 

الّسبق يف هذا  الذي له عصا   )J. L. Austin( الربيطايّن جون أوستني الفيلسوف  أمثال  اللغة من 

من  املقصود  بيان  البحث عرب  الضوء عىل موضوع  نسلّط  األساس سوف  هذا  املضمر، وعىل 

االرتباط اللغوّي أو الكلمّي يف رحاب آراء هذا الفيلسوف. 

أهّم ميزة للغة هي أنّها وسيلُة ارتباٍط بني البرش، لكن ما املقصود من االرتباط الكلمّي )اللغوّي(؟ 

فيا ترى ما الذي يحدث يف واقع الحال عندما نرتبط مع أقراننا البرش كلميًّا؟ 

أي  اللّغويّة،  الجمل  البرش عن طريق  بني  بأنّه تلحٌم يحدث  الكلمّي  االرتباط  القدماء  عرّف 

رفض  أوستني  أّن جون  إاّل  تاّمٍة،  مداليَل  ذات  تبادل جمٍل  من خلل  لسانيًّا  أقراننا  مع  نرتبط  أنّنا 

الفعل  اعترب  حيث  الكلميّة،  األفعال  بنظريّة  ُعرفت  جديدًة  نظريّة  عنه  بداًل  وطرح  التعريف  هذا 

الكلمّي حلقة ارتباط بني البرش، ويقصد من ذلك أّن االرتباط الكلمّي أو اللسايّن يتحّقق حينم 

 . يبادر املتكلّم إىل فعٍل كلميٍّ

هذه النظريّة استقطبت أنظار كثري من فلسفة القرن العرشين، وأثارت جداًل واسًعا حول طبيعة 

فلسفة  ثورًة يف مجال  اعتربوها  الباحثني  أّن بعض  البرش لدرجة  املتبادل بني  الكلم  اللغة وواقع 

اللغة. 

إيجاد  يُبادر إىل  متكلٍّم عندما  كّل  أّن  نظريّته هذه عىل  أكّد يف  أوستني  أّن  هنا  بالذكر  الجدير 
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أفعال كلميٍّة  ثلثة  تتمثّل يف  هذا املضمر  بأفعال خاّصٍة يف  يقوم  فهو  مع غريه،  ارتباٍط كلميٍّ 

مختلفٍة عن بعضها، وهي كاآليت: 

ا من قبل املتكلّم، وهو ما يُسّمى بـ »فعل الكلم« أو  الفعل األّول: إنشاء جملٍة لغويٍّة تُفيد معًنى تامًّ

فعل قويّل أو فعل لفظّي )locutionary act(، ومثال ذلك لو قال املتكلّم ملخاطَبه "أغلق الباب"، فهو 

 . ، وهذا اإلنشاء اللفظّي يف الحقيقة فعٌل كلميٌّ يف هذه الحالة أنشأ جملًة ذات معًنى تامٍّ

يصوغها  التي  الجملة  للمخاطَب يف  الكلم  من  ومقصود  نقل مضمون خاّص  الثاين:  الفعل 

بـ "فعل ضمن  يُسّمى  املتكلّم، كم لو أمره أو طلب منه أو نهره أو نهاه عن فعل يشء، وهو ما 

الكلم" أو فعل إنجازّي )illocutionary act(، وهذا الفعل الكلمّي يختلف من جملٍة إىل أخرى، 

فعىل سبيل املثال عندما يقول املتكلّم "أغلق الباب"، فهذه الجملة تستبطن أمرًا، وعندما يقول "ال 

تغلق الباب"، فهذه الجملة تستبطن نهيًا، وعندما يقول "هل قرأت درسك؟"، فهذه الجملة تستبطن 

استفهاًما. 

الفعل الثالث: حدوث أثٍر يرتتّب عىل كلم املتكلّم، كم لو أرغم املخاطب عىل فعل يشٍء 

، ولو  بالتحديد، لذا عندما يقول له "أغلق الباب"، فهو يجربه عىل أن يقوم بإغلق الباب بشكٍل عميلٍّ

سأله "هل قرأت درسك؟"، فهو قد يقصد تخويفه من ترك درسه، ومن ثّم إجباره عىل القراءة، وهذا 

 perlocutionary( الّنوع من الفعل الكلمّي اصطلح عليه أوستني عنوان فعل تأثريّي أو فعل التأثري

act( أي أنّه يعكس أثر الفعل الكلمّي. 

هذه األفعال الكلميّة الثلثة تنشأ عرب صياغة جملٍة يف لغٍة خاّصٍة. 

ما ذكرناه هو يف الحقيقة تقريٌر بسيٌط لنظريّة األفعال الكلميّة كمقّدمٍة للولوج يف مباحث الوحي 

أوستني،  جون  نظر  وجهة  من  بيانها  لنا  ينبغي  ذلك  وقبل  النظريّة،  هذه  رحاب  يف  طبيعته  وبيان 

عليها  أدخل  بعد طرحها، حيث  وتعديلٍت  تغيرياٍت  النظريّة شهدت  أّن هذه  هنا  بالذكر  والجدير 

ارتباطها  لبيان تفاصيلها لعدم  الفيلسوف جون سريل )John Searl( تعديلٍت ال نرى رضورًة هنا 

مبوضوع بحثنا. 

لذا  ومتنّوعٍة،  عديدٍة  بأفعال  للقيام  تسخريها  عىل  قدرته  تعني  خاّصٍة  بلغٍة  اإلنسان  معرفة 

حينم يقول »أنا أتقن اللغة العربيّة«، فهذا يعني أنّه يستطيع أن يؤّدي كثريًا من األفعال الكلميّة 

ُصّنف  أساس ذلك  الكلميّة، وعىل  األفعال  نظريّة  أوستني من  مراد جون  بواسطتها، وهذا هو 
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بتفصيل أكرث فيم ييل:  إليها وسنوّضحها  أنواٍع أرشنا  الكلمّي ضمن ثلثة  الفعل 

 locutionary act )الفعل األّول: فعل الكالم )فعل قويّل أو فعل لفظّي

عندما ينطق اإلنسان بألفاظ ضمن جمٍل ذات معاٍن مقصودٍة فهو يف الحقيقة يؤّدي فعًل كلميًّا، 

حيث يصدر أصواتًا خاّصًة ضمن ألفاٍظ خاّصٍة للداللة عىل معاٍن ومداليل محّددٍة مكنونة يف قواعد 

وأصول اللغة التي يتحّدث بها، مّم يعني أنّه يقوم بثلثة وظائف خطابيّة خلل فعله الكلمّي وهي: 

الوظيفة  هذه  عىل  أوستني  جون  أطلق  وقد  فمه،  من  تصدر  التي  األصوات  األوىل:  الوظيفة 

 .)phonetic act( ّالخطابيّة عنوان: الفعل الصويت

خاّصة  معاٍن  عىل  للداللة  معيّنٍة  ألفاٍظ  ضمن  فمه  من  تصدر  التي  األصوات  الثانية:  الوظيفة 

تنطبق مع أسس اللغة التي ينطق بها، وأطلق جون أوستني عىل هذه الوظيفة الخطابيّة عنوان: الفعل 

 .)Phatic act( الرتكيبّي

التي تتبلور ضمن ألفاٍظ تدّل عىل معاٍن خاّصة، تجتمع مع بعضها  األصوات  الثالثة:  الوظيفة 

للداللة عىل معًنى محّدٍد، وقد أطلق جون أوستني عىل هذه الوظيفة الخطابيّة عنوان: الفعل الداليّل 

 .[1[)rhetic act(

 illocutionary act )الفعل الثاين: فعل ضمن الكالم )فعل إنجازّي

الفعل اآلخر الذي يقوم به املتكلّم هو فعل ضمن الكلم )فعل إنجازّي(، إاّل أّن جون أوستني مل 

يعرّفه بوضوح كم رّصح بنفسه: »ال ميكن تعريف األفعال اإلنجازيّة بوضوح«، لكن نستوحي من 

مجمل بيانه وجود بعض املعايري األساسيّة لتشخيصه والتي ميكن تلخيصها باآليت: 

الفعل الكلمّي،  أّن املتكلّم يفعل شيئًا ضمن كلمه، وهو يف مقابل  الفعل اإلنجازّي هو   - أ 

ومثاله أن يحّذر املخاطب من يشٍء أو يعده بيشٍء ضمن كلمه، واإلنسان بطبيعة الحال بإمكانه 

، حيث يستطيع اإلشارة إىل هذه األفعال ضمن  الحاجة إىل فعٍل كلميٍّ أفعال دون  بهكذا  القيام 

أفعال أخرى كم لو لّوح بعصا يحملها بيده تحذيرًا للطرف املقابل من يشٍء ما. 

أّن الرضورة ال تحتّم كون كّل فعل يقوم به اإلنسان ضمن كلمه يجب أن  الجدير بالذكر هنا 

يندرج ضمن األفعال الكلميّة، كم لو مزح يف كلمه أو انتقد اآلخرين بكلٍم الذٍع، فهذا الّنوع من 

األفعال الكلميّة ليس من سنخ الفعل ضمن الكلم. 

]1[- John Austin, How to do things with words, pp. 92 - 98. 
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إًذا، الفعل ضمن الكلم هو ما ينجز بشكٍل ضمنيٍّ يف قول القائل، لكن ليس كّل فعل ضمن 

الكلم يعّد من جملة األفعال الضمنيّة يف الكلم حسب التقسيم املذكور]1]. 

ب - معرفة قصد املتكلّم ال تكفينا يف إدراك كون الفعل اإلنجازّي قد متّت تأديته ضمن الكلم، 

إليه، فعىل سبيل املثال يجب  بّد من معرفة املضمون الذي أراد أن يُشري  بل إضافًة إىل ذلك ال 

نكون عىل علٍم  أن  ينبغي  أي  فقط،  له  أراد ذكر خرب  أنّه  أو  أنّه قصد تحذير املخاطب  نعرف  أن 

باملضمون الذي ذكر كلمه ألجله وقصده عىل نحو الحرص]2]. 

ج - الرّشط األسايّس للنجاح يف القيام بفعٍل كلميٍّ هو أن يوفّر املتكلّم للمخاطب األرضيّة 

املناسبة يك يفهم معنى كلمه ومضمونه املقصود، فعىل سبيل املثال ال ميكنه أن يقول »حّذرت 

مخاطبي من يشء إذا مل يصغِ إىل كلمي ويدرك منه ذلك املعنى الذي أضمره يف نفس«، بناًء عىل 

ذلك فإّن تأدية فعٍل ضمن الكلم يستوجب حدوث تأثري يف املخاطب بشكٍل مبارٍش، مّم يعني أّن 

الفعل ضمن الكلم يستتبع فهًم يحدث لدى املخاطب]3]. 

 )perlocutionary act( الفعل الثالث: فعل تأثريّي أو فعل التأثري

إّن املتكلّم عندما ينطق جملًة  التأثريّي يحدث يف رحاب الكلم وهو نتيجًة له؛ حيث  الفعل 

أو  بنحٍو أو بآخر يؤثّر - بشتّى األشكال- عىل أفكار ومشاعر وأفعال املخاطب أو املستمع  فهو 

من  فهذه  الكلم،  إمتام  بعد  والتعّجب  الّدهشة  وإثارة  والتخويف  اإلقناع  ذلك  ومثال  اآلخرين]4]، 

جملة األفعال التأثرييّة التي ترتتّب عىل الكلم، وكّل واحٍد منها إىل جانب امللحظات التي ذكرها 

جون أوستني تّم بيانها بشكٍل مسهٍب ضمن مباحث علم فلسفة اللغة. 

الويح يف رحاب نظرّية األفعال الكالمّية 
أتباع نظريّة األفعال الكلميّة لديهم اّدعاءان عىل أقّل تقدير يف مجال تفسري الوحي: 

االّدعاء األّول: الوحي ذو طابعٍ كلميٍّ - لغوّي - مّم يعني أنّه ليس مستقًل عن الكلم، وعىل 

هذا األساس حينم نقول »أوحى الله إىل نبيّه« نقصد من ذلك حدوث ارتباٍط كلميٍّ فيم بينهم. 

؛ حيث ذكر  االّدعاء الثاين: الله سبحانه وتعاىل ضمن هذا االرتباط الكلمّي قام بفعٍل كلميٍّ

]1[- Ibid, pp. 104 - 105 & 120. 

]2[- Ibid, pp. 98 - 100. 

]3[- Ibid, pp. 116 - 117.  

]4[- Ibid, p. 102. 
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لنبيّه جمًل ذات معاٍن محّددٍة يف رحاب لغٍة معيّنٍة، وهذه الجمل لها مضامني خاّصة، وبواسطتها 

تُلقى إىل النبّي أوامر ويكلّف بواجباٍت، وكّل ذلك ذو تأثريٍ عليه طبًعا. 

إًذا، عندما نقول »أوحى الله إىل نبيّه« - حسب هذين االّدعائني - نقصد أّن الله سبحانه وتعاىل 

نظريّة  أّن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر  فعٍل،  عن  عبارة  األساس  هذا  عىل  والوحي   ، كلميٍّ بفعٍل  قام 

أتباع  أّن  الّنظريّتني يكمن يف  تُعترب الوحي فعًل، لكن االختلف بني  الدينيّة هي األخرى  التجربة 

النظريّة الثانية يعتربون الوحي دااًل عىل فعل النبّي فقط. 

أّن  الله قام بفعٍل كلميٍّ عندما نذكر عبارة »الوحي الكلمّي«، مّم يعني  أّن  نحن أيًضا نقصد 

 . الوحي يف حقيقته ذو طابعٍ كلميٍّ

الجدير بالّذكر هنا أّن أتباع نظريّتي الوحي املفهومّي وتجربة الوحي يؤكّدون عىل أّن الله حتّى 

، فهذا ال يعني أّن فعله الكلمّي وحٌي؛ لكون نظريّة املفاهيم تّدعي أّن الله يُلقي  لو قام بفعل كلميٍّ

، والنبّي بدوره يصوغها يف إطاٍر لفظيٍّ ضمن لغة قومه؛ يك  عىل نبيّه معلوماٍت ذات طابعٍ غري لفظيٍّ

يدركوا مغزاها. وأّما أتباع نظريّة التجربة، فهم يّدعون أّن غاية ما يفعله النبّي هو مواجهة الله، وهذه 

 . ، أي أنّها عبارٌة عن ارتباٍط غري كلميٍّ املواجهة ليست ذات طابعٍ لُغويٍّ

بعض الباحثني واملفّكرين مل يدركوا مغزى املوضوع بدقّة، لذلك يّدعون حدوث مواجهة - 

لقاء - بني الله والنبّي الذي يتلّقى خللها كلًما، وإثر ذلك تحدث له تجربٌة دينيّة، وهذه التجربة 

حسب ما ذكر تعني تكليمه من قبل الله تعاىل. مثرة هذا الكلم هي تأكيد أتباع نظريّة التجربة الدينيّة 

عىل قيام الله بأفعاٍل كلميٍّة هي الوحي بذاته. 

هذه النتيجة سببها عدم التمييز بدقٍّة بني الرأيني، فالوحي يف رحاب نظريّة التجربة الدينيّة عبارة 

كلميٍّ  فعٍل  عن  عبارة  الكلميّة  األفعال  نظريّة  رحاب  والنبّي، ويف  الله  بني  تحدث  مواجهٍة  عن 

يصدر من الله عّز وجّل؛ إاّل أّن اعتباره تجربًة كلميًّة يخوضها النبّي مع الله يعني االعتقاد بكونه 

مركّبًا من شيئني هم التجربة وكلم الله. 

إًذا، أتباع نظريّة التجربة الدينيّة اعتربوا الوحي تجربًة مرتبطًة بكلم الله، لكن هل ميكن اعتبار 

هذا االّدعاء بأنّه رأٌي آخر؟ وهل ميكن عىل أساسه القول بأّن الله يقوم بأفعاٍل كلميٍّة؟ 

تعترب مواجهة  التي  الدينيّة  بالتجربة  القائل  الرأي  الواقع يعكس  الكلم يف  نقول: هذا  لإلجابة 

، أم حدثت بأّي  النبّي مع الله وحيًا، سواء أكانت قد حدثت بأسلوٍب كلميٍّ عىل ضوء ارتباٍط لغويٍّ
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نحٍو آخر؛ ألّن مغزى موضوع الوحي هو املواجهة بحّد ذاتها بغّض الّنظر عن أّي اعتباٍر آخر، وعن 

كيفيّة انتقال التعاليم والحقائق؛ لذا ال فرق يف ذلك بني صدور فعٍل كلميٍّ من جانب الله تعاىل أو 

عدم صدوره، فهذا األمر ال يؤثّر عىل واقع الوحي لكون األفعال الكلميّة ليست من مكّوناته الذاتيّة. 

فعٍل  حدوث  بالرضورة  يقتيض  ال  والنبّي  الله  بني  الحاصل  االرتباط  أّن  عىل  يؤكّدون  هؤالء 

باعتباره تجربًة؛  ، بل هو من سنخ املواجهة والتّقابل  ذا مغزًى لغويٍّ الوحي ليس  أّن  ، أي  كلميٍّ

لكن هذا الرأي يتعارض مع ما ذهب إليه أتباع نظريّة الفعل الكلمّي الذين اعتربوا الوحي ذا طابعٍ 

 .[1[ لغويٍّ

أتباع نظريّة األفعال الكلميّة يؤكّدون عىل تلزم املواجهة بني الله والنبّي مع أفعاٍل كلميٍّة، ويف 

هذا السياق يعتربون األفعال الكلميّة خارجًة عن ذات الوحي، وهذا االستثناء ينطبق مع ما ذهب 

إليه أتباع نظريّة الوحي املفهومّي حينم قالوا إّن تجربة النبّي تتواكب مع نزول الوحي، لكّنها ليست 

من ذاته، ومن هذا املنطلق فإّن كل الّنظريّتني ال تنفيان حدوث تجربة وحٍي للنبّي. 

إًذا، حتّى لو أقررنا بصواب نظريّتي األفعال الكلميّة والوحي املفهومّي، فاملشكلة تبقى عىل 

حالها من حيث رضورة القول بحدوث تجربة وحٍي للنبّي، لكن غاية ما يف األمر أنّها غرُي داخلٍة 

يف ذات الوحي، بل ملزمة له؛ يف حني أّن نظريّة التجربة الدينيّة تؤكّد عىل كون الوحي هو تجربة 

الوحي ذاتها التي يخوضها النبّي، ومن ثّم فاملفاهيم التي يتلّقاها من الله واألفعال الكلميّة التي 

يواجهها عبارة عن قضايا تتزامن مع الوحي - تجربة الوحي -؛ لذا فهي خارجٌة عن ذاته. 

أركان الويح الكاليّم 
ذكرنا آنًفا أركان الوحي يف نظريّتي املفاهيم والتجربة الدينيّة، وفيم ييل نتطرّق إىل بيان أركانه 

يف نظريّة األفعال الكلميّة: 

الله عّز وجّل يؤّدي أفعااًل كلميًّة حينم يُوحي إىل نبيّه؛ لذا فاملتكلّم هو أحد أركان الوحي وفق 

هذه النظريّة؛ لكونه صاحب الفعل الكلمّي، أي أّن الله هو الركن األّول هنا، حيث ينشئ ارتباطًا 

كلميًّا مع النبّي الذي هو يف الحقيقة الركن الثاين يف هذا املضمر. 

]1]- ميكننا توضيح هذا املوضوع عىل ضوء القول الفلسفّي »التقيّد داخل يف املوضوع والقيد خارج عنه«، لذا حينم نعترب تجربة الوحي 

مبعنى تكلّم الله، فالتقيّد هنا داخل يف »الكلم واألفعال الكلميّة« لكن نفس »األفعال الكلميّة« لله والتي هي يف الواقع قيد، تعّد خارجًة 

من موضوع الوحي. 
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اللّغة املعتمدة يف الحوار تعّد من مكّونات الوحي وفق هذه النظريّة، وعىل هذا األساس يلقي 

الله تعاىل لنبيّه جمًل ذات معاٍن ومداليل لغويّة خاّصة، مّم يعني أنّها الركن الثالث يف االرتباط 

اللغوّي الحاصل يف رحاب الوحي الكلمّي، وهي الفعل الكلمّي ذاته. 

، وهو ما يصطلح عليه برسالة الوحي، وهذه الرسالة كم  الجمل املذكورة ذات مضموٍن معنّيٍ

أرشنا يف البحوث السابقة عبارة عن فعٍل إنجازيٍّ - فعل ضمن الكلم - وبالتايل فهي الركن الرابع 

عىل هذا الصعيد؛ لكن الفعل التأثريّي - فعل التأثري - الذي هو نتيجٌة للفعل الكلمّي ال يعترب من 

أركان الوحي، والسبب يف ذلك وّضحه جون أوستني كم ييل: »الفعل التأثريّي يحدث يف رحاب 

الكالم، وهو يف الحقيقة يرتتّب عليه كنتيجٍة له«. 

ال شّك يف أّن الفعل الذي يتضّمنه الكلم له تأثرٌي عىل أفكار املخاطب أو املستمع وسلوكه 

ومعتقداته، وهذا التأثري يحدث بطبيعة الحال بعد أن يستمع للكلم أو حينم يستمع له، لذا يصطلح 

عليه فعل تأثريّي، كم لو أمره كلميًّا بفعل يشٍء، أو ذكر له جملًة تستبطن مفهوم الطلب ألجل أن 

باستطاعته   - الفعل اإلنجازّي   - الكلم  الفعل ضمن  الفعل؛ فاملتكلّم عىل ضوء  يجربه عىل هذا 

التأثري عىل املخاطب أو املستمع من جهاٍت عديدٍة. 

الفعل التأثريّي يختلف جذريًّا عن الفعل الكلمّي، وعن الفعل ضمن الكلم، ألّن هذين األمرين 

 ، من سنخ الجملة ومرتبطان بها ذاتيًّا، فالفعل الكلمّي يتبلور يف رحاب جملٍة ذات مدلوٍل معنّيٍ

والفعل ضمن الكلم هو اآلخر يتبلور يف باطن الجملة، بينم الفعل التأثريّي ليس من سنخ الجملة 

وال يرتبط بها ذاتيًّا، بل يرتتّب عليها - نتيجة لها - والنتيجة بطبيعة الحال الحقٌة للموضوع، وليست 

من أجزائه، فهي بعكس التأثري الذي انطبع يف املخاطب أو املستمع بعد إلقاء الكلم عليه. خلصة 

الكلم هي أّن الفعل التأثريّي ليس ذا ماهيٍّة لغويٍّة، خلفًا للفعل الكلمّي والفعل ضمن الكلم، فهم 

ذوا ماهيٍّة لغويٍّة. 

الوحي  ذات  يف  كامنان  الكلم  ضمن  والفعل  الكلمّي  الفعل  أّن  ذكر  ما  جملة  من  نستنتج 

الكلمّي، بينم الفعل التأثريّي يرتتّب عليه وليس من ذاتيّاته، وهذا يعني أّن الله سبحانه وتعاىل يخرب 

نبيّه بجمٍل ذات مداليل معيّنٍة يف رحاب لغٍة خاّصٍة، وهنا ال بّد من وجود مضموٍن محّدٍد بطبيعة 

الحال؛ لذا فالوحي الكلمّي يف الحقيقة عبارة عن مجموعٍة من هذه األفعال. 

الله سبحانه وتعاىل عىل ضوء الفعل ضمن الكلم، قد يأمر النبّي بفعل يشٍء، وفعل النبّي هنا 

تأثرييٌّ يتحّقق طبًعا بعد إلقاء الكلم لكونه مرتتّبًا عليه - أي أنّه فعٌل مرتتٌّب عىل الوحي ونتيجٌة له 



االستغراب الملف70

2 0 2 ء 1 شــتا
 A L - I S T I G H R A B22 االستغراب

- وهنا يقال إّن الوحي أمَر النبّي بفعل يشٍء؛ لذا يوصف فعله بأنّه ضمن كلم الوحي وأثٌر له؛ مّم 

يعني أّن الفعل التأثريّي يعّد مستبطًَنا يف ذات الوحي من جهة واحدٍة بصفته مرتتّبًا عليه فحسب، 

ُهُكْم 
َ
نََّما إِل

َ
َّ أ ُكْم يُوَح إِلَ

ُ
نَا بََشٌ ِمْثل

َ
ْل إِنََّما أ

ُ
وليس ذاتيًّا له، وهو ما نستشّفه من قوله تعاىل: ق

َحًدا]1]. حسب 
َ
أ َربِِّه   يُْشِْك بِِعَباَدةِ 

َ
 َصاِلًا َول

ً
َيْعَمْل َعَمل

ْ
ل
َ
َواِحٌد َفَمْن َكَن يَرُْجو لَِقاَء َربِِّه ف  ٌ

َ
إِل

نظريّة األفعال الكلميّة، فإّن الله سبحانه وتعاىل أوحى كلمه إىل النبّي محّمد باللغة العربيّة، 

أي أّن النّص القرآيّن العريّب عبارة عن وحٍي منزٍل، لذا لو متّت ترجمته إىل لغٍة أخرى كالفارسيّة أو 

اإلنجليزيّة، فهذه الرتجمة بحّد ذاتها ال تعّد وحيًا. معنى اآلية املذكورة هو أّن الله سبحانه وتعاىل 

قومه،  إىل  الله  نّص كلم  نقل  بدوره  »قُْل«، وهو  كلمة  محّمًدا بيشٍء وفق مضمون  النبّي  أمر 

بحيث مل يجرّده حتّى من هذه الكلمة التي تّم فيها توجيه األمر الّربّاين له، وما قام به من إبلٍغ هو 

يف الواقع فعٌل تأثرييٌّ لكونه مرتتّبًا عىل الوحي، أي أنّه ليس ذات الوحي لكونه هو من تلّقى ذات 

الوحي. 

اختالف نظرّية األفعال الكالمّية عن نظرّييت املفاهيم والتجربة الدينّي�ة 
أوجه االختلف بني نظريّة األفعال الكلميّة ونظريّتي املفاهيم والتجربة الدينيّة اتّضحت لنا من 

جملة ما ذكر، وأهّم هذه االختلفات تتلّخص يف مسألتني أساسيّتني هم: 

أّواًل: لَُغويّة الوحي  

، بل يعّد أمرًا مستقًل  الوحي عىل أساس نظريّتي املفاهيم والتجربة الدينيّة ليس ذا طابعٍ لغويٍّ

عن الكلم واأللفاظ اللغويّة، لكّنه ليس كذلك حسب مضمون نظريّة األفعال الكلميّة، ومن ثّم فهو 

 . ذو طابعٍ لُغويٍّ

الجدير بالذكر هنا أّن نظريّتي املفاهيم والتجربة الدينيّة بينهم اختلٌف من جهة اعتبار الوحي 

، فاألوىل تعتربه من سنخ املعارف لكون النبّي يف رحابه يتلّقى معلوماٍت من  ليس ذا طابعٍ لغويٍّ

جانب الله سبحانه وتعاىل، يف حني أّن الثانية تعتربه من سنخ الحاالت الباطنيّة للنبّي وذا ارتباٍط 

مبشاعره الّشخصيّة، أي أنّه عبارة عن انفعاٍل باطنيٍّ يحدث له. 

ثانًيا: أركان الوحي 

صعيد  عىل  الدينيّة  والتجربة  املفاهيم  ونظريّتي  الكلميّة  األفعال  نظريّة  بني  اآلخر  االختلف 

]1]- سورة الكهف، اآلية 110. 
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الوحي يتمثّل يف أركانه، فنظريّة الوحي املفهومّي تعتربه متقّوًما عىل ثلثة أركاٍن أساسيٍّة، وهي: 

الركن األّول: الله سبحانه وتعاىل

الركن الثاين: النبّي 

الركن الثالث: الرسالة التي يتضّمنها 

ونظريّة التجربة الدينيّة تعتربه متقّوًما عىل األركان الثلثة التالية: 

الركن األّول: الله سبحانه وتعاىل

الركن الثاين: النبّي 

الركن الثالث: تجربة الوحي 

ومن ثّم فاألخبار التي يأيت بها النبّي بخصوص تجربته هذه تعّد تفسريًا لها. 

وأّما نظريّة الوحي الكلمّي، فهي تعتربه متقّوًما بأربعة أركاٍن، وهي: 

الركن األّول: الله سبحانه وتعاىل

الركن الثاين: النبّي 

الركن الثالث: الفعل الكلمّي 

الركن الرابع: الفعل ضمن الكلم )الفعل اإلنجازّي( 

هذه النظريّات الثلثة كم هو ملحوٌظ، تعترب الله تبارك شأنه والنبّي ركنني أساسيّني يف الوحي، 

لكّنها تختلف عن بعضها يف الركن الثالث، ونظريّة الفعل الكلمّي تتفرّد بركٍن رابعٍ هو الفعل ضمن 

الكلم. 

نظرّية األفعال الكالمّية برؤية وولرتستورف 
مؤّسس  أحد  هو   )Nicholas wolterstorff( وولرتستورف  نيكوالي  األمرييكّ  الفيلسوف 

حركة إصلح اللهوت املسيحّي، وقد تبّنى نظريّة األفعال الكلميّة؛ لتفسري الوحي يف املسيحيّة 

أكّد  إليها تغيرياٍت طفيفًة، حيث  الكتاب املقّدس، لكّنه أضفى  الله املذكور يف  بخصوص كلم 

عىل أنّه تعاىل تكلّم مع إنسان وفق ما ذُكر يف الكتاب املقّدس، وكلمه تبلور بأشكاٍل عديدة؛ ويف 
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هذا السياق قال إّن القرن العرشين فقط شهد نشاطاٍت تنظرييًّة لتوضيح طبيعة كلم الله، وكّل هذه 

الّنشاطات متحورت حول نظريّة األفعال الكلميّة. 

وقد استهّل بحثه بخصوص الوحي قائًل »الوحي ليس كالًما«، وعىل هذا األساس حينم نقول 

»أوحى الله« أو بتعبريٍ آخر »كشف الله شيئًا«، فهذا ال يعني أنّه تكلّم لُغويًّا. 

لكّن  الله،  كلم  بأنّه  الوحي  يفرّسون  األخرية  اآلونة  حتّى  واللهوت  الفلسفة  علمء  وأضاف: 

الواقع خلف هذا الرأي لكونه يختلف عن الكلم، واختلفهم يبدو جليًّا يف املثال التايل الذي 

نوّضح فيه حقيقة الوعد: لو أّن شخًصا قال »أعدكم بأن أفعل كذا«، فهل كلمه هذا يعني أنّه كشف 

عن قراره بفعل ما وعد به؟ أي هل كشف عن قصده يف هذا املجال؟ من املؤكّد أّن الوعد بذاته 

يختلف عن كشف القصد وإظهاره، فلرمّبا يِعد اإلنسان الطرف املقابل بأن يفعل شيئًا، لكّن كلمه 

فعله  يقصد  وال  يكذب  أنّه  باعتبار  قصده،  مبا  للقيام  املحّدد  الزمان  عن  يكشف  ال  الحقيقة  يف 

من األساس، بل غاية ما قام به هو ذكر وعٍد كاذٍب؛ وهذا األمر معهوٌد عىل نطاٍق واسعٍ يف شتّى 

املجتمعات البرشيّة؛ إذ كثريًا ما ال يقصد الناس فعل يشٍء لكّنهم رغم ذلك يعدون غريهم به]1]. 

املعارف  لنقل  مصدًرا  كونه  حيث  من  الكلم  أّن  معناه  لغويٍّ  طابعٍ  ذا  بكونه  الوحي  تصوير 

واملعلومات يختلف بالكامل عن ذات الّنقل الذي يرتتّب عليه، فلكّل واحٍد منهم ماهيّته الخاّصة 

رغم ارتباطهم من جهٍة معيّنٍة، والوحي عىل هذا األساس أوسع نطاقًا من الكلم. عىل سبيل املثال، 

عندما نِعُد اآلخرين بيشٍء ما أو نطلب منهم فعل يشٍء أو نأمرهم بذلك وإلخ من قضايا مشابهة، 

فنحن يف الواقع نقوم بفعٍل أوسع نطاقًا من مسألة نقل املعلومات؛ ألنّنا حني الوعد نلزم أنفسنا 

بفعل يشٍء ما، وحني الطلب نريد من غرينا فعل يشٍء ما، وبالتايل ال يقترص املوضوع هنا عىل نقل 

املعلومات من طرٍف إىل آخر ]2]. 

وولرتستورف يقصد من هذا الكلم تفنيد رأي من اعترب الوحي املفهومّي من سنخ الكلم والعبارات 

اللغويّة؛ ألّن الله ينقل مفاهيم ذات مداليل خاّصٍة إىل الّناس يف رحاب إيحائه للنبّي، لكّنه خلل 

التكلّم إضافًة إىل نقل هذه املفاهيم فهو يقوم بفعٍل آخر. وقد تطرّق إىل إثبات أّن الوحي ليس من 

 .[3[ سنخ الكلم يف أحد مؤلّفاته بإسهاب وتفصيل ليستنتج أّن الوحي املفهومّي ليس ذا طابعٍ لغويٍّ

]1[- Nicholas wolterstorff, ”The importance of Hermeneutics for a Christian world view“ in Disciplining 

Hermeneutics, ed. By Roger Lundin, pp. 29 - 30. 

]2[- Ibid. 

]3[- Nicholas wolterstorff, Divine discourse: Philosophical reflections on the claim that God speech, pp. 19 - 37. 
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، لذا ال بّد أن نعتقد به حرفيًّا، فحينم  إًذا، املقصود من تكلّم الله تعاىل هو قيامه بفعٍل كلميٍّ

نقول »تكلّم الله« ال نعني من ذلك أنّه تكلّم مجازيًّا، بل كلمه حقيقيٌّ وواقٌع؛ والجدير بالّذكر هنا 

أّن بعض الباحثني من منطلق اعتقادهم بكون كلمه متعاليًا وذا شأٍن رفيعٍ أكّدوا عىل رضورة عدم 

االعتقاد به حرفيًّا، باعتبار أّن املقصود منه يشء مجازّي لكون الكلم الحقيقّي الذي يحمل عىل 

معناه الحريّف، ال يصدر إاّل من كائٍن ماّديٍّ لديه فٌم ولساٌن وشفتان وحنجرة، بينم الله عّز وجّل منزّه 

من هذه األعضاء املاّديّة]1]. 

فضًل عن ذلك هناك إشكال آخر ميكن إضافته إىل ما ذكر، وهو أّن تكلّم الله سبحانه وتعاىل مل 

، أي أنّه ال يكلّم النبّي بجمٍل لفظيٍّة مسموعٍة؛ إذ لو كان األمر كذلك لتمّكن  يحدث بصوٍت ماّديٍّ

سائر الناس من سمع صوته. 

للرّد عىل إشكاالٍت كهذه؛  الكلميّة أفضل وسيلة  األفعال  نظريّة  نيكوالي وولرتستورف  اعترب 

لكونها تستند إىل الفصل بني الفعل الكلمّي والفعل ضمن الكلم )اإلنجازّي( والفعل التأثريّي؛ 

لذا إن أردنا فهم كلم الله يكفينا الرتكيز عىل الفعلني األّول والثاين - الكلمّي واإلنجازّي - بغّض 

الّنظر عن الفعل الثالث - التأثريّي -، ومثال ذلك لو أمرين املتكلّم قائًل »أغلق البابـ»، فهو حسب 

هذه النظريّة قام بفعلني مختلفني عن بعضهم بالكامل، مّم يعني أّن القيام بالفعل األّول يتمّخض 

عن حدوث الفعل الثاين بشكٍل مستقلٍّ عنه، وذلك بأن يلفظ العبارة املذكورة باللّغة العربيّة أّواًل، 

وبواسطة هذا اللفظ يطلب تنفيذ محتوى الكلم الذي هو هنا إغلق الباب. من املؤكّد أّن الّناطقني 

الخاّصة، كذلك ميكن  بلغته  كلٌّ  الجملة،  أيًضا عىل صياغة هذه  القدرة  لديهم  األخرى  باللّغات 

التعبري عنها بأساليب أخرى غري األلفاظ، كم لو رسم صاحب الطلب صورًة يطلب فيها من مخاطبه 

أن يغلق الباب. 

فعل   - الكلم  بفعٍل ضمن  يقوم  أنّه  ذلك  من  نقصد  يتكلّم«  »الله  نقول  عندما  ذلك  بناًء عىل 

أن  إىل  الحاجة  دون  األمور  بهذه  يعلّمنا  حيث  ووعيده،  ووعده  أوامره  واقع  هو  وهذا   - إنجازّي 

يوّضحها بأعضاء بدنيٍّة]2]. 

نستنتج مسألتني أساسيّتني مّم ذُكر: 

املسألة األوىل: كلم الله ليس ذات الوحي املفهومّي. 

]1[- Idem, The importance of Hermeneutics for a Christian worldview, p. 30. 

]2[- Ibid, p. 31. 
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املسألة الثانية: يجب فهم كلم الله وفق معناه الحريّف واملداليل الحقيقيّة لأللفاظ التي تبلور 

يف رحابه. 

أضاف وولرتستورف مسألًة ثالثًة حينم قال إّن الله يتكلّم عن طريق إنجاز نّص مقّدس]1]، وهذا 

ا يراد من  اصطلٌح خاصٌّ ذكره للّداللة عىل مقصوده، فعندما يقال إّن املتكلّم أو الكاتب ينجز نصًّ

ذلك قيامه بفعل يشٍء يك يُـنسب نّص الكلم أو الكتابة إليه دون غريه، كم لو وقّع مدير يف أسفل 

ورقٍة مكتوب فيها قرار أصدره بخصوص موضوع مسؤوليّته؛ ألنّه بهذا التوقيع ينجز كلمه بشكٍل 

عميلٍّ ويثبت أّن النّص عائٌد له]2]. 

يسع  ال  عديدٍة  وتأويلٍت  تفاسري  يوّضح ضمن  أن  وولرتستورف ميكن  تبّناه  الذي  الرأي  هذا 

املجال هنا لبيان تفاصيلها، لكّن خلصة كلمه هو التأكيد عىل كون الوحي الكلمّي موجوًدا اليوم 

يف الّنصوص الدينيّة املقّدسة، لذا عندما يسعى أتباع بعض الديانات إىل استمع كلم الله ملعرفة 

أفعاله الكلميّة - حسب االصطلح العلمّي -، فينبغي لهم قراءة هذه الّنصوص. 

ا يعكس كلًما ثنائيًّا )مزدوًجا( )double discourse(، ويقصد  الكتاب املقّدس برأيه يتضّمن نصًّ

من ذلك أن يتحّدث شخٌص بكلٍم غريه، كم لو يكتب سكرتري املدير رسالًة عىل لسان املدير 

نفسه، واألخري بدوره يوقّع عليها فقط تأييًدا ملضمونها، فهذه الرسالة يف الحقيقة تحيك عن قصد 

املدير؛ ألّن ما كتبه السكرتري مجرّد وسيلٍة لبيان هذا القصد؛ لذا لدينا عنرصان هنا أحدهم تكلّم 

عىل لسان اآلخر. 

الكالم الثنايئ ميكن أن يتحّقق يف صورتني: 

لو  باسمه، كم  أو  عنه  نيابًة  أو  آخر  لسان شخٍص  اإلنسان عىل  يتكلّم  أحيانًا  األوىل:  الصورة 

تحّدث سفري يف أحد البلدان عىل لسان رئيس بلده، وهذه هي الصورة التي تبّناها بنو إرسائيل إزاء 

أنبيائهم؛ إذ اعتربوهم ناطقني بلسان الله تعاىل، أي أنّهم نائبون عنه يف األرض، بحيث ال تقترص 

كلمهم  اعتربوا  املنطلق  هذا  ومن  نطقه،  ما  ذات  ينطقون  بل  تعاىل،  باسمه  النطق  مهّمتهم عىل 

 deputized( بالنيابة  كلم  عليه  يصطلح  الذي  املزدوج  الكلم  هو  وهذا  الله،  كلم  لنقل  وسيلًة 

 .[3[)discourse

]1[-  Ibid. 

]2[- Nicholas Wolterstorff, Divine discourse, pp. 41 - 42. 

]3[- Ibid, pp. 42 - 44. 
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أؤيّده وأقول "هذا هو  ينطق شخٌص كلًما وأنا بدوري  الكلم املزدوج هو أن  الثانية:  الصورة 

قصدي بالتحديد" أو »هذا هو كلمي بذاته«. أنا يف هذه الحالة خّصصت نّص املتكلم لنفس، حيث 

 .)appropriated discourse( تعنّي كلمي بتعنّي كلمه، وهو ما يُصطلح عليه التكلّم بالتخصيص

الجدير بالذكر هنا أّن بعض فقرات الكتاب املقّدس - التوراة واإلنجيل - ال ميكن اعتبارها من 

كلم األنبياء، فاملزامري عىل سبيل املثال فيها خطاٌب موّجٌه من البرش إىل الله عّز وجّل، وليس منه 

إليهم، لذا ال ميكن اعتبار هذا النوع من النصوص كلًما بالنيابة، وهذا ما أراده وولرتستورف واعتربه 

كلًما بالتخصيص. 

الفيلسوف الفرنّس بول ريكور )Paul Ricoeur( استنتج مّم ذكر أّن الوحي ليس كلًما لألنبياء، 

من  ليس  قائًل:  ذلك  وبّرر  مغالطًة،  الرأي  هذا  اعترب  وولرتستورف  بينم  الكشف،  من  نوٌع  وإمّنا 

الرضورة أن يكون الوحي كلًما لألنبياء بالنيابة عن الله، بل كلمهم من نوع التخصيص]1]. 

عادًة ما يوصف الكتاب املقّدس عند اليهود واملسيحيّني بأنّه كتاب الله، إال أّن هذا الكلم ال 

يعني كونه مجموعًة من الكتب اإللهيّة، فهو ليس كلم الله، حيث نجد فيه كلًما للبرش خّصص لله، 

كذلك فيه كلم نيايبٌّ ذكره األنبياء عن الله عّز وجّل. 

مالحظتان حول رأي وولرتستورف 
الديانة  يف  البرش  إىل  املوّجه  الله  وكلم  الوحي  من  املقصود  وولرتستورف  نيكوالي  وّضح 

املسيحيّة عىل ضوء مبادئ نظريّة األفعال الكلميّة، كذلك اعتمد عىل هذه النظريّة لبيان املقصود 

من اّدعاء أّن الكتاب املقّدس كتاب الله، وفيم ييل نوّضح املوضوع ضمن نقطتني: 

1( عرّف الفيلسوف الربيطايّن جون أوستني األفعال الكلميّة بأنّها أفعاٌل تُنجز يف رحاب لغٍة 

، كم لو رسمنا  وألفاٍظ، ويف هذا السياق نّوه إىل إمكانيّة القيام بأفعاٍل مشابهٍة لها بأسلوٍب غري لغويٍّ

صورًة نطلب عىل أساسها من املخاطَب أن يغلق الباب، ففي هذه الحالة مل يصدر مّنا فعٌل كلميٌّ 

 . لكون كّل فعل من هذا القبيل مرشوطًا بقالٍب لغويٍّ

كم اعترب وولرتستورف كلم الله دااًل عىل املعنى الحريفّ - اللفظّي - الذي تبلور فيه، لكّنه مع 

ذلك أكّد عىل أّن أفعاله الكلميّة ال تتقّوم باأللفاظ، ويف هذا السياق حاول إثبات تنزّه الله سبحانه 

وتعاىل من األوصاف املاّدية وعدم صواب تصّور امتلكه فًم ولسانًا وشفتني وحنجرًة ينطق بها، لذا 

]1[- Ibid, pp. 51 - 52. 
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بادر إىل تفكيك نظريّة األفعال الكلميّة حسب أقسام األفعال التي تتبلور خلل الكلم، وليس املعنى 

الذي يتبلور من األلفاظ؛ ويبدو من هذا التفكيك أّن األفعال التي قصدها هذا الفيلسوف ليست لغويًّة. 

ماّديًة  يحدث عن طريق وسائَل  البرش  لدى  املتعارف  اللفظّي  النطق  أّن  أيًضا  عليه  أكّد  ومّم 

هي الفم واللسان والشفتني والحنجرة، لكّن هذا ال يعني رضورة امتلك الله سبحانه وتعاىل هذه 

األعضاء يك يصدر منه كلم؛ ألنّه قادٌر عىل بلورة الكلم بأساليب عديدٍة دون االعتمد عىل عضٍو 

؛ ألّن كلمه ينطبع يف باطن النبّي، لذلك ال يسمعه اآلخرون.  ماّديٍّ

إًذا، نظريّة األفعال الكلميّة برأيه تتقّوم عىل مسألة قيام املتكلّم بأفعاٍل يف رحاب لغة وألفاظ، 

وهذا الرأي بكّل تأكيد يتناغم مع تعاليم الديانة املسيحيّة لكون نّص الكتاب املقّدس ليس منطوقًا 

بلسان الله تعاىل. 

2( الكتاب املقّدس هو كتاب الله حسب رأي وولرتستورف، وهذا يعني ما ييل: 

أ - الله قام بأفعاٍل كلميٍّة. 

ب - بعض فقرات الكتاب املقّدس عبارة عن كلم ذكره األنبياء نيابًة عن الله، وبعضها تخصيص 

- باملعنى الذي أرشنا إليه - لكّن هذا ال يعني أّن ألفاظه هي ذات األلفاظ التي نطقها الله سبحانه 

وتعاىل. 

الجدير بالذكر هنا أنّنا أثبتنا يف مبحث أسباب ظهور التجربة الدينيّة أّن الكتاب املقّدس بذاته 

يدّل عىل كونه ليس كلم الله حرفيًّا، ويف هذا السياق ال نرى بأًسا من اإلشارة إىل ما ذكره الفيلسوف 

دون كوبيت )Don Cupitt( حينم تطرّق إىل بيان الخلف املوجود بني الرؤيتني الّدينيّتني التقليديّة 

والعلميّة عىل صعيد نقد الكتاب املقّدس، حيث قال: »التقليديّون يعتربون التوراة واإلنجيل كتابني 

مقّدسني منزّلني من الّسمء ومؤلّفهم الله بذاته، أي أنّهم كلم الله املوّجه إىل بني آدم؛ وعىل هذا 

األساس فاألسلوب األصّح يف تلوته ومعرفة أرساره هو تلوته بحضور قلب واالعتقاد بتعاليمه وفق 

أسس اإلميان التقليدّي. 

ال شّك يف أّن نقد هذه الّنزعة التقليديّة ليس الئًقا لكونه ميّس مبصداقيّة الكتاب املقّدس، ويُثري 

شكوكًا حوله، بحيث يجعل الّناس يعتربونه من صياغة البرش وليس كلًما صادًرا من الله. 

الرّد الذي ذكره منتقدو التوراة واإلنجيل عىل التقليدينّي فحواه وجود اختلٍف شاسعٍ بني الدين 

وبني الكتاب املقّدس، ويف هذا السياق أكّدوا عىل رضورة عدم الجزم بصواب أحدهم وبطلن 
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اآلخر، بل ال بّد من النظر إىل جميع النصوص املقّدسة برؤيٍة تحليليٍّة دقيقٍة وبيان طبيعة تعاليمها 

وقيمها الدينيّة واألخلقيّة وما فيها من معلوماٍت تاريخيّة بأسلوٍب صائٍب، فضًل عن ذلك فاإلنجيل 

، وقد طوى مراحل تاريخيّة متدرّجة خلل فرتة تدوينه؛  املوجود عند املسيح اليوم مصدره برشيٌّ

لذا فهو ذو ارتباٍط بحقٍب زمنيٍّة وبقاٍع جغرافيٍّة محّددٍة؛ لذا إن اعتربناه مصدًرا معلوماتيًّا نعتمد عليه، 

فل بّد لنا يف هذه الحالة من تقوميه بأسلوٍب علميٍّ دقيٍق، ونستقيص حقيقة مصادره مثلم نتعامل 

مع سائر الكتب التاريخيّة عندما نريد أن نجلعها مصادر مرجعيّة معتربة. 

الجدير بالذكر هنا أّن اإلنجيل عىل خلف بعض الكتب املقّدسة من حيث امتزاج نّصه بكثري 

من األساليب األدبيّة، فهو مل يكن ذا طابعٍ مقّدٍس يف باكورة ظهوره، بل نصوصه عبارة عن مدّوناٍت 

ُحفظت من التلف وحظيت باحرتام الّناس عىل مّر الزّمان، ثّم أضفت الكنيسة إليها طابًعا قدسيًّا. 

إًذا، اإلنجيل مل يكن كتابًا مقّدًسا منذ بادئ األمر، بل التغيريات التاريخيّة هي التي أضفت إليه 

قدسيًّة، فالرسالة التي يقال إّن بولس كتبها إىل أهل روميّة ال تدّل يف مضمونها عىل أنّها خطاٌب 

إلهيٌّ رسمديٌّ موّجٌه إىل البرش؛ لذلك يقول ناقد اإلنجيل إّن قرائتي لنّصه هي الصحيحة وليست 

القراءة التقليديّة«]1]. تعليًقا عىل هذا الكلم نقول إّن الحّق مع أصحاب الّنهج النقدّي بكون الرسالة 

التي يُقال إّن بولس كتبها إىل أهل روميّة، ال تدّل يف مضمونها عىل أنّها خطاٌب إلهيٌّ رسمديٌّ موّجٌه 

إىل البرش، مّم يعني أّن الكتاب املقّدس املوجود لدى املسيحينّي اليوم ال يتضّمن خطابًا إلهيًّا 

رسمديًّا، ومن هذا املنطلق فاملسيحيّة تواجه تحّديًا جادًّا إذا ما تّم تفسري الوحي بأنّه من أفعال الله 

الكلميّة. 

خالصة البحث 
ميكن تلخيص ما ذكرنا ضمن النقاط اآلتية: 

1( الوحي عبارة عن مفهوٍم أسايسٍّ يف األديان السمويّة، لكّنه مل يُطرح فيها عىل نسق واحد، 

فاملسيحيّون املعارصون يعتربونه تجليًا لله يف شخصيّة النبّي عيىس وتنزيًل لحقائق من عنده 

تعاىل، بينم اإلسلم طرحه بشكٍل آخر مبحوريّة القرآن الكريم. 

2( األديان متشابهٌة فيم بينها من حيث الفكرة األساسيّة، لكن مع ذلك ال ميكن ذكر تعريٍف 

شامٍل وجامعٍ لها، بل ميكن اعتبارها كأعضاء عائلٍة واحدٍة ال يشرتكون فيم بينهم مبيزات موّحدٍة. 

]1]- دون كوبيت، درياي اميان )باللغة الفارسيّة(، ص 109 - 110. 
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3( علمء اللهوت الحديث تبّنوا ثلث نظريّات عىل صعيد تفسري الوحي، هي: 

- نظريّة املفاهيم 

- نظريّة التجربة الدينيّة 

- نظريّة األفعال الكلميّة 

ملَك  من  أو  عّز وجّل  الله  من  النبّي  يتلّقاها  عبارة عن حقائق  املفاهيم  نظريّة  الوحي حسب 

مبعوث لهذا الغرض؛ لذا فهو ليس من سنخ األلفاظ اللغويّة، وتجربة الوحي متزامنة معه وليست 

ذاته، وتتقّوم بثلثة أركان أساسيّة هي: 

- الله 

- النبّي 

- الرسالة. 

4( الوحي املفهومّي هو الفعل الداّل عىل النجاح واإلنجاز، حيث يتقّوم بثلثة أركاٍن أساسيٍّة هي: 

- املرِسـل 

- املتلّقي )املرَسـل( 

- الرسالة 

وجّل  عّز  الله  يُلقيها  التي  الحقائق  تلك  املفاهيم  نظريّة  الوحي حسب  مفاهيم  من  املقصود 

للنبّي، وهي يف الواقع ليست ذات طابعٍ لغويٍّ )كلمّي(. 

5( الوحي عىل أساس نظريّة التّجربة الدينيّة عبارة عن مواجهٍة تحدث بني الله والنبّي، ورسالته 

تتمثّل يف األخبار التي يذكرها النبّي بخصوص هذه املواجهة وعىل ضوء تفسريه ملا حدث فيها، 

وهو هنا يتقّوم عىل ثلثة أركاٍن أساسيٍّة، وهي: 

- الله 

- النبّي 

- تجربة الوحي 
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هذه النظريّة طُرحت من قبل علمء اللهوت الليربايّل بهدف اإلجابة عن بعض اإلشكاالت التي 

تُطرح عىل املسيحيّة. 

األفعال  من  مبجموعٍة  الوحي  فرّست  عنوانها  من  واضح  هو  كم  الكلميّة  األفعال  نظريّة   )6

الكلميّة، وهي مقتبسٌة من نظريّة الفيلسوف جون أوستني. 

الوحي حسب هذه النظريّة يفرّس كم ييل: 

- الله يلقي عىل النبّي جمًل ذات مداليل معيّنٍة بلغٍة خاّصٍة. 

- هذه الجمل ذات مضامني لغويّة محّددة مثل األمر أو النهي أو اإلخبار. 

- الله عىل ضوء هذه الجمل يأمر النبّي أو سائر الناس بأداء أفعاٍل معيّنٍة. 

7( نظريّة األفعال الكلميّة تطرح رأيني عىل األقل يف مجال الوحي، وهم: 

الرأي األّول: الوحي ذو طابع لغوّي )كلمّي( وعبارة عن ارتباٍط دالٍّ يحدث بني الله والنبّي يف 

رحاب لغٍة خاّصٍة. 

الرأي الثاين: الله يقوم بأفعال كلميٍّة ضمن هذا االرتباط اللغوّي. 

الوحي عىل أساس هذه النظريّة يختلف جذريًّا عّم هو مطروح يف نظريّتي املفاهيم والتجربة 

الدينيّة. 

8( املقصود من الوحي الكلمّي ما كان ذا طابعٍ لغويٍّ وعىل أساسه يقوم الله بأفعال كلميٍّة، 

وهو يتقّوم بأربعة أركاٍن أساسيّة، وهي: 

- الله 

- النبّي 

- الفعل الكلمّي 

- الفعل ضمن الكلم )الفعل اإلنجازّي( 

وأّما الفعل التأثريّي الذي يرتتّب عىل الفعل اإلنجازّي، فهو ال يعترب ركًنا من أركان الوحي؛ ألنّه 

خارٌج عن ماهيّته. 

9( مصطلح »التجربة الدينيّة« وفق املصطلح الحديث ميتاز بخمس خصائص أساسيّة هي: 
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أ - تلّقي يشٍء بشكٍل عميلٍّ ومبارٍش. 

ب - الّشعور باليّشء ذاته الذي أحّس به من خاض التجربة ذاتها سابًقا. 

ج - عدم ارتكاز التجربة عىل املفاهيم واالستدالالت العقليّة. 

د - التجربة الّشخصيّة ال تنتقل بذاتها إىل الغري. 

هـ - التجربة ذات طابعٍ شخيصٍّ وتختّص مبن خاضها.

10( املقصود من الوحي وفق ما هو مطروح يف نظريّة التجربة الدينيّة هو أنّه مجرّد تجربٍة دينيّة 

تتقّوم بثلثة أركاٍن أساسيٍّة هي: 

- الله 

- النبّي 

- تجربة الوحي 

النبّي عىل هذا األساس يخوض تجربة وحي ضمن مواجهٍة مع الله. 

11( نظريّة التجربة الدينيّة بصيغتها املعارصة تبلورت يف رحاب علم اللهوت الليربايّل، وهناك 

ثلثة عوامل أساسيّة ساهمت يف ظهورها هي: 

العامل األّول: هزمية اللهوت العقيّل )الطبيعّي( )natural theology( يف األوساط املسيحيّة. 

العامل الثاين: رواج فكرة التّعارض بني العلم والدين. 

العامل الثالث: انتعاش حركة نقد الكتاب املقّدس. 

12( علمء اللهوت املسيحيّون حاولوا وضع حلول ملشاكلهم العقديّة عىل ضوء طرح نظريّة 

التجربة الدينيّة، إال أنّهم أخفقوا يف مساعيهم هذه بسبب السلبيّات التالية التي ترِد عىل نظريتهم 

هذه: 

أ - تحول دون اطّلع الناس عىل حقائق الوحي. 

ب - تتعارض مع ما تدعو إليه األديان السمويّة. 

ج - ال تتناغم مع تأريخ األديان السمويّة. 
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د - ال ميكن فهمها إال إذا فرّست من قبل النبّي نفسه. 

هـ - تتقّوم عىل الفصل بني التفسري والتجربة. 

الفيلسوف املعارص رودولف أوتو تطرّق إىل تدوين بحوٍث حول تجارب األنبياء، ومن   )13

 ،)numen( "جملة النتائج التي توّصل إليها أّن الدين ذو ارتباٍط مبا وصفه باألمر القديّس "نومني

الدين  هي جوهر  األساس  هذا  النومينيّة عىل  والتجربة  عقليٍّة،  وغري  عقليٍّة  عنارص  ذو  برأيه  وهو 

ومغزاه الحقيقّي، لذا فاألنبياء خاضوا تجارب من هذا الّنوع. 

14( نظريّة األفعال الكلميّة تبلورت يف األوساط اللهوتيّة املسيحيّة عىل ضوء آراء الفيلسوف 

جون أوستني اللغويّة، حيث يعتقد أّن املتكلّم يقوم بثلثة أفعال حينم ينطق كلمه، وهي: 

- الفعل الكلمّي 

- الفعل ضمن الكلم )الفعل اإلنجازّي( 

- الفعل التأثريّي. 
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تجربة اهلل

حبث نقدّي مقارن بني نظرية وليام ألستون والرؤية اإلسالمية

[1[
علي شريواين]*[

مع  مقارنًة  ألستون  وليام  األمرييّك  الفيلسوف  نظريّة  بيان  إىل  املقالة  هذه  يف  الباحث  تطّرق 

التي ترتكز عليها الرؤية اإلسالمّية يف هذا السياق، ووّضح مدى إمكانّية تحّقق املعرفة  األسس 

التجريبّية بالله تعاىل ونطاقها وفق التعاليم اإلسالمّية الوحيانّية التي تؤكّد عىل إمكانّية معرفته تعاىل 

شهوديًّا، حيث طرح املوضوع بأسلوب مقارن مبحوريّة املبادئ الالهوتّية املسيحّية واإلسالمّية. 

والفلسفة  املعرفة  ونظريّة  اللغة  فلسفة  يف  مؤثّرة  مساهامت  م  قدَّ أنّه  ألستون  عن  املعروف 

املسيحّية، وضمن طرحه نظريّة بخصوص التجربة الدينّية تبّنى رؤية إبستيمولوجّية تجريبّية لتربير 

رؤيته العقلّية بالنسبة إىل االعتقاد بوجود الله، حيث اعتربها تجربة شهوديّة - باطنّية - أطلق عليها 

عنوان )تجربة الله(، الجدير بالذكر هنا أّن التجربة اإلبستيمولوجية برأي هذا املفكّر الغريب عبارة 

عن معرفة تنشأ وفًقا ملا يستنتجه صاحبها ومدى معرفته بحقيقة اإلله دون وساطة أّي من املدركات 

الحّسّية، فهي معرفة يشعر بها اإلنسان مبارشًة وبشكل بديهّي )بعلم حضورّي(. 

وليام  نظريّة  ألستون،  وليام  املقارن،  الالهوت  الله،  تجربة  الدينّية،  التجربة  مفتاحّية:  كلامت 

ألستون، النظريّة اإلسالمّية 

»املحّرر«

انعدمت الثقة يف العامل الغريّب باالستدالالت العقليّة الهادفة إىل إثبات وجود الله عّز وجّل، 

فأصبحت اآلراء الفلسفيّة بهذا الخصوص غري معتَمدة يف األوساط العلميّة؛ لذلك مل يجد علمء 

ا من التفكري بحلول إلثبات حقيقة معتقداتهم والتأكيد  اللهوت واملعتقدين بوجود إله للكون بدًّ

عىل وجود اإلله الذي يؤمنون به، ويف هذا السياق طُرحت نظريّات متنّوعة، منها ما هو مبالغ فيه، 

*ـ أستاذ مشارك يف قسم الفلسفة والكالم مبعهد دراسات الحوزة والجامعة يف الجمهوريّة اإلسالمّية اإليرانّية.
- هذه املقالة نرُشت يف مجلّة »قبسات« الفصلّية التي تصدر باللغة الفارسّية يف جمهوريّة إيران اإلسالمّية، السنة السادسة عرشة 2011م، العدد 60.

ـ ترجمة: أسعد مندي الكعبي.
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كاٍف  غري  وحده  الله  بوجود  العلم  أّن  فيها  اّدعى  التي  املتطرّفة  كريكيغارد  الفيلسوف  نظريّة  مثل 

لإلميان به، بل ذهب إىل أكرث من ذلك، وزعم أّن هذه املعرفة تعّد عقبًة أمام اإلميان الذي يتقّوم من 

أساسه عىل الشّك وليس اليقني؛ ومنها ما هو غري علمّي مثل نظريّة الفيلسوف ألفني كارل بلنتينغا 

الذي تبّنى رؤية إبستيمولوجيّة بخصوص االعتقاد بالله، معتربًا املعرفة وحدها اعتقاًدا مرتكزًا لدى 

اإلنسان، بحيث ال يحتاج معها إىل الربهنة واالستدالل. 

نظريّة الفيلسوف وليام ألستون]1] تعّد من جملة النظريّات املهّمة املطروحة يف العامل الغريّب 

الله لدى اإلنسان،  الدينيّة يف تحقيق معرفة  التجربة  أكّد فيها عىل حّجيّة  بهذا الخصوص، حيث 

وعىل ضوئها وضع الحجر األساس لرؤية إبستيمولوجيّة تثبت صواب اإلميان بالله وعقلنيّته. 

الجدير بالذكر هنا أّن األوساط الفكريّة الغربيّة طُرحت فيها العديد من أنواع التجارب الدينيّة، 

الله مبارشًة - بدون الحاجة  التي يتمّكن صاحبها من معرفة  التجربة  انتقى ألستون منها تلك  وقد 

إىل واسطة - ووصفها بأنّها تجربة شهوديّة )باطنيّة( وتجربة الله؛ إذ تنشأ لدى صاحبها مبنأى عن 

اإلدراكات الحّسيّة بصورة إدراك حضورّي - بديهّي - ونّوه يف هذا املضمر عىل أنّها ال تقترص بهذه 

الصورة فقط]2].

الله(  )تجربة  ما أسمه  ألستون بخصوص  وليام  نظريّة  بيان  املقالة إىل  نتطرّق يف هذه  سوف 

نظريّة  رحاب  ويف  اإلسلمّي  الفكر  مبادئ  حسب  تحّققها  إمكانيّة  مدى  ونذكر  مخترص،  بشكل 

الشهود الباطنّي بالتحديد، ومن هذا املنطلق يتمحور موضوع البحث حول دراسة مقارنة بني أسس 

اللهوت املسيحّي واإلسلمّي بهذا الخصوص، وذلك بهدف طرح وجهة فكريّة كلميّة جديدة 

بنحو ما، وتأسيس معامل فلسفة دين متقّومة عىل مبادئ إسلميّة. 

خصائص ما يسّم »جتربة هللا« 
الله  تجربة  أسّميه  ملا  ميزة  أهّم  »باعتقادي  الله:  تجربة  أسمه  ما  واصًفا  ألستون  وليام  قال 

]1]- وليام باين ألستون William P. Alston )29 نوفمرب 1921 - 13 سبتمرب 2009( فيلسوف أمرييّك قّدم مساهمت مؤثّرة يف فلسفة 

اللغة ونظريّة املعرفة والفلسفة املسيحيّة. 

حصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة شيكاغو ودرّس يف جامعة ميشيغان وجامعة روتجرز وجامعة إلينوي وجامعة سرياكيوز.

]2]- أهّم كتاب ألّفه هذا الفيلسوف الغريّب عنوانه: »إدراك الرب: إبستيمولوجيا التجربة الدينيّة« 

  .Perceiving God: the epistemology of religious experience, Ithaca & London: cornel university press , 1991

وضمن مقالته التي دّونها تحت عنوان Religious experience as perception of God  وّضح املعامل األساسيّة لنظريّته بشكل مبّسط 

ومخترص ودقيق للغاية. 



85االستغراب تجربة الله

2 0 2 ء 1 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 22

experience of God هي أّن صاحبها يعرف الله بدون واسطة أحيانًا، أو أنّه يعرفه حينم يطرح عليه 

سؤال عنه«،]1] وقد استدّل عىل رأيه هذا مبثال من كتاب »أصناف الخربة الدينيّة« لنظريه املفّكر 

الغريّب وليام جيمس، معتربًا ما ذُكر مثااًل واضًحا عىل التجربة الدينيّة: »فجأًة... شعرت بوجود الله، 

وسوف أخربكم بهذا الشعور كم جّربته بالفعل، فقد شعرت كأيّن ُغمرت بكّل وجودي بلطف الله 

وقدرته، لكن رسعان ما زالت طأمنينة قلبي بهذا الشعور، بحيث أحسست وكأّن الله قد سلبني ما 

أفاضه عىل قلبي...؛ لذا تساءلت يف نفس قائًل: يا ترى هل متّكن موىس وهو يف صحراء سيناء 

من االرتباط بالله بشكل يفوق شعوري هذا؟ 

استنشق منها  لونًا، ومل  لله شكًل وال  فيها  أَر  الباطنيّة هذه مل  أّن حالتي  أنّوه هنا عىل  أن  أوّد 

رائحًة، وما تذّوقت منها طعًم له، كم مل أشعر بوجوده يف مكان معنّي...، وكلّم حاولت وصف 

بالتصّورات  ليس من املمكن وصفها  إذ  تعينني عىل ذلك؛  الروحيّة مل أجد كلمت  الحالة  هذه 

التي تكتنف أذهاننا، ومن هذا املنطلق وجدت أّن أنسب توضيح لذلك هو أن أقول: الله حارض 

وعىل الرغم من كونه غري مريّئ ومل تدركه حوايس، لكّن ضمريي أدركه«.]2] بعد ذلك أكّد ألستون 

عىل أّن كثريًا من الناس جّربوا الله بهذا الشكل، حيث قال: »التجارب الباطنيّة - الشهوديّة - التي 

طرأت لهؤالء فيها يشء مشرتك أسّميه تجيّل الله يف ضمئرهم بل واسطة، وعىل الرغم من أنّهم 

مل يذكروا هذا املصطلح، إال أنّهم اعتربوها تجربتهم املختلفة عن التفكر بالله، واستدعاء الصور 

الذهنيّة بخصوصه وتفعيل األسس االستداللّية يف الذهن أو استدعاء يشء يف الذهن بخصوص 

الله، وميكن تشبيه هذه الحالة برؤية شجرة بالعني، فهي عىل هيئتها الظاهريّة تختلف عم يرتبط بها 

من خصائص معرفيّة«]3]. 

عن  يختلف  الله«  »تجربة  عنوان:  ألستون  عليها  أطلق  والذي  الدينيّة  التجارب  من  النوع  هذا 

املشاعر التي تكتنف روح اإلنسان، حيث نشعر يف رحابه بإميان ميلء باملحبّة، وتتواكب مع إرادة 

راسخة وقرارات قطعيّة نتّخذها بهذا الخصوص إىل جانب مشاعر روحيّة، وهذا ما أراد إثباته ضمن 

تأكيده عىل اختلف الحضور الحقيقّي لله يف باطن اإلنسان مع املشاعر التي ترافقه وسائر األمور 

التي يتصّور البعض أنّها حضور، وقد وصفت القّديسة أنجيل فولينيو وجهته هذه كم ييل: »الله 

]1]- وليام باين ألستون، تجربه ديني »ادراك خدا« )باللغة الفارسيّة(، مقتطفات حول التجربة الدينيّة ملايكل بيرتسون وآخرون، ترجمها إىل 

الفارسيّة مالك حسيني، جمهوريّة إيران اإلسلميّة، طهران، منشورات هرمس، 2010م، ص 34. 

]2]- املصدر السابق. 

]3]- املصدر السابق، ص 41. 
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يرّد روح اإلنسان أحيانًا دون أن تستدعيه، فيضفي إليها حنانًا ومحبًّة ولّذًة، وهي بدورها تتيّقن بأّن 

كّل ذلك من عنده، فتبهر به لكّنها ال تدرك أو ال ترى أنّه مقيم فيها، فهي يف الواقع ال تدرك كّل هذا 

اللطف الذي أبهرها... وعىل هذا األساس تنال كرامة لقائه. 

الله يخاطب الروح قائًل: انظري إيّل، فتدرك حينها أنّه مقيم فيها، حيث تراه بوضوح يفوق رؤية 

ليس كماًل  فهو  بالكلم،  تشاهد كماًل ال ميكن وصفه  عينيها  أمامه؛ ألّن  ماثًل  اإلنسان شخًصا 

لذًة عظيمًة وتشعر  بفضله  الروح  تنال  نعجز عن وصف معامله، بحيث  جسمنيًّا، وإمّنا روحاين 

ببهجة غامرة، وهذا مؤرّش واضح وقطعّي عىل كون الله مقيًم فيها بشكل حقيقّي«]1]. 

الله مجرّد شعور شخيّص  تجربة  اعتربوا  الذين  آراء  تفنيد  هو  تحقيقه  ألستون  أراد  أّول هدف 

يكتنف اإلنسان، بحيث ال ميكن تعميمه عىل غريه، مثل رأي املفّكر واين براودفوت؛ لذا ليس من 

الصواب نسبة الفرضيّات العلّيّة املاورائيّة إليها، وعىل هذا األساس فاملواضيع املرتبطة بالتجربة 

الحّسيّة تختلف بالكامل عن مواضيع التجربة الشهوديّة - الباطنيّة - وبعض دعاة هذا الرأي تبّنوا 

يّدعيه  الذي  التأثري  كذلك  روحّي،  تأثري  ذات  الحّسيّة  التجربة  اعتربوا  أنّهم  لدرجة  متطرفًة،  رؤيًة 

املعتقدون بالتجربة الشهوديّة أو ما يسّمى بالتجربة الروحيّة والباطنيّة. 

صاحب التجربة الروحيّة يدرك قضايا ال يدركها يف تجاربه الحّسيّة، فهو قبل أن يّدعي أنّه أدرك 

حضور الله يف باطنه يجد نفسه مضطرًا ألن يذكر سببًا لذلك، لكّنه إن طرح تفسريًا إدراكيًّا للتجربة 

منذ بادئ األمر، فل محيص له من القول: »اّدعاء إدراك حضور الله مقبول يف أّول وهلة؛ نظرًا ملا 

فيه من خصائص فريدة من نوعها، رشيطة أن ال توجد براهني تدّل عىل خلفه«،]2] وهذا يعني أّن 

الدور الذي تفي به تجربة الله أو ما ميكن وصفه بإدراك حضور الله، يتمحور حول العامل املاّدي 

من الناحية العقديّة]3]. 

السبب الذي دعا ألستون إىل أن يسلّط الضوء عىل تجربة الله الروحيّة املبارشة العارية عن املؤثّرات 

الحّسيّة والوسائط يعود إىل اعتقاده بأّن هذا النوع من التجارب هو األفضل واألقرب إىل الواقع، لكونه 

يدّل عىل وجود الله الذي هو عبارة عن أمر روحاينّ ال يكتنفه أّي وصف ماّدّي عىل اإلطلق]4]. 

]1]- املصدر السابق، ص 42. 

]2]- املصدر السابق، ص 50. 

]3]- مايكل بيرتسون وآخرون، عقل واعتقاد ديني )باللغة الفارسيّة(، ترجمه إىل الفارسيّة أحمد نراقي وإبراهيم سلطاين، جمهورية إيران 

اإلسلميّة، طهران، منشورات طرح نو، 1997م، ص 237. 

]4[- William P. Alston, Preceiving God: The epistermology of religious experience, Ithaca & London: Cornel 

University Press, 1991, p. 20 - 22. 
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التجربة الشهوديّة برأي هذا الفيلسوف الغريّب متتاز بأربع ميزات أساسيّة: 

1( تحيك عن رضب من اإلدراك التجريبّي experiential awareness بالله، فهي ليست مجرّد 

الله يف باطنه، وميكن تشبيه  انتزاعيٍّ بشأنه. واإلنسان خلل تجربته الشهوديّة يدرك حضور  فكٍر 

حالته هذه برؤية شجرة ماثلة أمامه، حيث يتجىّل الله يف باطنه كم تتجىّل الشجرة أمام عينيه، ومن 

هذا املنطلق تعّد رؤيته رضبًا من اإلدراك التجريبّي. 

2( هي عبارة عن تجربة مبارشة ليس فيها واسطة تُذكر، مّم يعني أنّها مل تنشأ يف ذهن صاحبها 

أنّها عىل غرار رؤية الشجرة بشكل مبارش وليس من قبيل رؤية  عىل ضوء إدراكه ليشء آخر، أي 

صورتها وهي يف مرآة أو تلفاز. 

3( الله هو موضوع هذه التجربة الباطنيّة. 

4( محض تجربة باطنيّة ال تتضّمن أّي أمر حّسّ )ماّدّي(]1]. 

مبارًشا  تجريبيًّا  إدراكًا  الباطنيّة  التجربة  يعترب  الغريّب  املفّكر  هذا  أّن  ذُكر  ما  من جملة  نستنتج 

لله، ومعرفًة مجرّدًة عن كّل أشكال الحّس واملؤثّرات املاّديّة، وهذه الرؤية تدّل عىل عدم اعتقاده 

الفاعل ومتعلّق  اختلف بني  أّي  فيها  بالكامل، وليس  فيها صاحبها  يفنى  التي  الباطنيّة  بالتجارب 

الفعل عىل ضوء وحدٍة تاّمٍة؛]2] إذ من البديهّي أّن تجارب كهذه ليست هي مقصود ألستون الذي 

اعتربهم  فقد  أنّهم من سنخ واحد،  بادعاء  الدينيّة والحّسيّة  التجربة  تقارب بني  إيجاد  سعى إىل 

بذات املستوى من الناحية املعرفيّة عىل صعيد إثبات متعلَّقهم. 

السبب يف عدم اكرتاث ألستون بالتجارب الباطنيّة التي أرشنا إليها رمّبا يعود إىل مساعيه التي 

رام منها تربير االعتقاد باإلله الخالق الذي هو خري محض، وقادر عىل كّل يشء، وعامل بكّل يشء، 

الباطنّي  خلفًا ملا تقوم عليه مبادئ اللهوت املسيحّي، وملا يعتقد به أصحاب السري والسلوك 

بكونه وجوًدا محًضا، والوجود الوحيد الذي ال يسانخ مخلوقاته؛ وال شّك يف صعوبة الجمع بني 

هاتني الرؤيتني من قبل جميع الناس، إال من شملته العناية اإللهيّة]3].

حاول هذا املفّكر الغريّب إثبات أّن التجارب الباطنيّة - الشهوديّة - التي تبّناها والتجارب الحّسيّة 

]1[- William P. Alston, Religious experience, in Edward Craig )ed(, Routledge Encyclopedia of philosophy, 

V. A. , New York, Routledge, 1998, p. 254. 

]2[- William P. Alston, Preceiving God: The epistermology of religious experience, p. 24. 

]3]- صدر الدين الشريازي والذين ساروا عىل نهجه تبنوا هذه الرؤية الشمولية. 
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تعني  الحّسيّة  فالتجارب  لإلدراك،  مصدرين  اعتبارهم  ميكن  ثّم  ومن  واحد،  سنخ  من  املتعارفة 

إدراك قضايا ماّدية عن طريق الحواس الخمسة، يف حني أّن التجارب الشهوديّة تعني إدراك وجود 

الله باطنيًّا لو صّح التعبري؛ ومبا أّن مبدأ بحوثه يف هذا املضمر هو اإلدراك الحّسّ وبنيته وقيمته 

املعرفيّة، فقد تطرّق إىل بيان تفاصيله بشكل مسهٍب]1].

املعتقدات املرتبطة بمسألة جتربة هللا 
لتجارب شهوديّة مبارشة وال دليل عليها  انعاكًسا مبارًشا  ما  بنحو  تعّد  التي  الدينيّة  املعتقدات 

التجيّل  من  املنبثقة  املعتقدات  أي   M عنوان  ألستون  وليام  عليها  أطلق  الباطنّي،  الشهود  سوى 

الروحايّن،]2] ومثالها اعتقاد اإلنسان بأّن الوجود قائم بالله وال ميكن أن يدوم دونه، حيث يدرك هذا 

األمر عن طريق شهود باطنّي وإرشاف مبارش من قبل الله الذي أكرمه بهذه الحالة الروحيّة حبًّا به، 

فمن خللها مينحه قدرًة عىل رؤيته باطنيًّا ويلّقنه بأمور غيبيّة تصبح معتقدات دينيًّة راسخًة لديه.]3] 

نستشّف مّم ذكر أّن املعتقدات التي أسمها ألستون M تتمحور حول الله، وتدّل عىل تجلّيه 

لصاحب الشهود الباطنّي عىل أقّل تقدير، فهي ترتكز عىل وعي ذايتّ، وتنقسم إىل نوعني: 

النوع األّول: معتقدات متقّومة بشهود باطنّي لله فقط دون وساطة أّي يشء آخر، أي أنّها ثابتة 

عىل نحو اليقني لدى صاحبها دون الحاجة إىل أّي واسطة. 

النوع الثاين: معتقدات متقّومة بشهود باطنّي لله، إىل جانب ارتكازها عىل معتقدات أخرى؛ لذا 

تثبت لدى صاحبها من خلل واسطة، أي معتقدات وسيطة تثبت حقانيّتها. 

ال شّك يف أّن متييز هذين النوعني من املعتقدات عن بعضهم مرهون بدراسة وتحليل كّل ما 

يندرج تحتهم بالتفصيل، وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن كثريًا من علمء اإلبستيمولوجيا يفّندون مصداقيّة 

النوع األّول منها، وهذا هو مكمن االختلف األسايّس بينهم وبني وليام ألستون]4] الذي دافع عن رأيه 

باعتباره أصًل إبستيمولوجيًّا ثابتًا، حيث قال: »هذا االعتقاد الذي ميكن تسميته )A, B( يقوم عىل 

 Preceiving God: The epistermology of religious experience 1]- ذكر وليام ألستون يف الفصلني الثالث والرابع من كتاب[

تفاصيل حول األدلة التي تثبت إمكانيّة االعتمد عىل اإلدراك الحّسّ ومكانته املعرفية ثّم تطرّق إىل بيان مختلف تفاصيلها بإسهاب ضمن 

 The reliability of sense perception كتاب

]2]- الحرف M هو مخترص كلمة manifestation التي تعني الظهور والتجيل. 

]3]- مايكل بيرتسون وآخرون، عقل واعتقاد ديني )باللغة الفارسية(، ص 237. 

]4[- William P. Alston, Preceiving God: The epistermology of religious experience, p. 96. 
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تجربة بنحو ما،]1] وخلل هذه التجربة يتضح A لصاحب اإلدراك الذهنّي عىل هيئة B، وبعد ذلك 

يأيت دور التجربة ليك تثبت هذا االعتقاد«]2]. 

استناًدا إىل هذه القضيّة التي اعتربها ألستون مرتكزًا أساسيًّا يف الفكر العقدّي، إذا تجىّل الله 

لإلنسان عىل هيئة وجود رؤوف ومقتدر، فهذا التجيّل - التجربة الباطنيّة - يصبح ذا دور فاعل يف 

إثبات عقيدة أّن الله رؤوف ومقتدر. 

فإذا كان هذا االعتقاد متقّوًما بالتجربة املذكورة فحسب، فسوف يتّم إثباته بشكل مبارش دون 

الحاجة إىل أّي واسطة، لكن إذا كان متقّوًما بهذه التجربة إىل جانب معتقدات أخرى، ففي هذه 

الحالة يتّم إثباته من ناحية عىل أساس ما حصل لدى اإلنسان من تجربة شهوديّة، كم يثبت استناًدا 

ثابتة  اإلدراكّية  املعتقدات  تبقى  ذلك  ومع   ،- الشهوديّة  غري  املعتقدات   - األخرى  الوسائط  إىل 

وموّجهة. 

التجارب  أّن  إثبات  هو  الدينيّة  التجربة  نظريّة  تحقيقه يف  ألستون  أراد  الذي  األسايس  الهدف 

الباطنيّة - الشهوديّة - تعترب حّجًة يف الداللة عىل وجود الله عّز وجّل وبعض أوصافه وأفعاله، ومن 

هذا املنطلق حاول وضع املرتكزات األساسيّة لبعض اإلدراكات التي اعتربها يقينيًة بالنسبة إىل الله 

باعتبارها تجارب شهوديّة يف مجال معرفته باطنيًّا، حيث اعترب اإلدراك ذا مفهوم عاّم ال يقترص عىل 

ما هو حّسّ فقط، فم هو حّسّ من اإلدراكات مجرّد نوع واحد، وليست هناك رضورة لترسيته إىل 

جميع األنواع األخرى، أو اّدعاء أّن إدراك الله باطنيًّا ليس من سنخ اإلدراك اليقينّي، بل هو يقينّي 

بكّل تأكيد مّم يعني أّن الشهود الباطنّي لله - تجربة الله شهوديًّا - عبارة عن أمر واقعّي ال غبار عليه. 

تكافؤ جتربة هللا مع التجربة احلّسّية 
الشهوديّة  اإلدراكيّتني،  التجربتني  بني  اختلف  بوجود  ألستون  وليام  إذعان  من  الرغم  عىل 

والحّسيّة، لكّنه اعترب تجربة الله من سنخ التجربة الحّسيّة ومتشابهة معها إىل حّد كبري، وعىل هذا 

يقيًنا باملوضوع؛ لكونهم  اعتبارهم متكافئتني من حيث منح اإلنسان  إمكانيّة  أكّد عىل  األساس 

ببنية واحدة، وتسفران عن نتائج متشابهة، فكم أّن اإلنسان خلل إدراكه الحّسّ الذي  متقّومتني 

إىل  توّصل  ألستون  وليام  برأي  فهو  مفتوح«،  أمامي  هو  الذي  الكتاب  »هذا  فيقول  أمامه،  موجود  كتاب  إىل  اإلنسان  ينظر  حينم   -[1[

أمامي مفتوح، وهو ملك  الذي هو  الكتاب  التالية: »هذا  الحالة  بالنسبة إىل  رأيه  إدراك حّسّ بحت، وكذا هو  النتيجة عىل أساس  هذه 

القضيّة تقوم عىل  البحت؛ ألّن موضوع  الحّسّ غري  النتيجة عىل أساس نوع من اإلدراك  الثانية توّصل إىل  القضيّة  لصديقي«،لكن يف 

اعتقادات أخرى مثل »صديقي لديه كتاب خصائصه كذا وكذا«. 

]2[- William P. Alston, Preceiving God: The epistermology of religious experience, p. 96.
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التي تشاهد  يكتنفه عندما يشاهد شجرة تتقّوم تجربته الحّسيّة بثلثة مرتكزات أساسيّة هي: نفسه 

التي تشاهدها العني - املدرَك -، والصورة الذهنيّة لهذه الشجرة -  الشجرة - املدرِك -، والشجرة 

الفينومني -، كذلك يف التجربة الدينيّة التي هي عبارة عن تجربة الله يف الباطن لديه ثلثة مرتكزات 

التجربة  هو موضوع  الذي  والله   ،- املدرِك   - التجربة  هذه  عليها  التي طرأت  نفسه  أساسيّة هي: 

- املدرَك -، وتجيّل الله يف القوة اإلدراكيّة - الفينومني -، وهذا يعني تسانخ التجربة الباطنيّة مع 

الحّسيّة بهذا الخصوص. 

أرض  عىل  للحواس  وظهوره  املدرَك  األمر  تجيّل  هو  الحّسيّة  التجربة  يف  األسايّس  املرتكز 

الواقع؛ ألّن املعرفة الحّسيّة ال ميكن أن تتحّقق لدى اإلنسان دون هذا الرشط، إذ حينم يشاهد 

شجرًة بعينيه عىل أرض الواقع، فهي تظهر أمامه بشكل واقعّي محسوس، وميكن التعبري عن هذه 

الحالة بأّن الشجرة تتجىّل لقابليّته اإلدراكيّة، وهذا الظهور يف الحقيقة يختلف عن االستدالل عىل 

وجود الشجرة يف رحاب تصّورها ذهنيًّا]1]، وهو ما نلحظه بوضوح ضمن التجربة الشهوديّة - تجربة 

الله -، حيث يتجىّل الله لصاحب التجربة، وهذا التجيّل مختلف عن تصّور الله ذهنيًّا وإدراكه عن 

طريق االستدالل العقيّل، وعىل هذا األساس فإّن ما أسمه ألستون »تجربة الله« هي بالنسبة إىل الله 

تفي بذات الدور املعريّف الذي تفي به التجربة الحّسيّة بالنسبة إىل العامل املاّدّي. 

املعتقدات  وقطعيّة  الباطنّي  الشهود  حّجية  عىل  الغريّب  املفّكر  هذا  أكّد  ذكر  ما  إىل  استناًدا 

التي تنشأ عىل أساسه يف أّول األمر مثل تجربة الله واالعتقاد بأنّه عامل وقادر، فهي برأيه عىل غرار 

املعتقدات التي تنشأ لدى اإلنسان جرّاء تجاربه الحّسيّة، ويقصد من كونها حّجة »يف أّول األمر« 

أنّها يقينيّة وقطعيّة ما مل يوجد برهان مقنع يدّل عىل عدم صوابها. 

نظرّية الظهور 
حاول وليام ألستون بيان تفاصيل نظريّته - تجربة الله - بشتّى السبل، ويف هذا السياق تبّنى نظريّة 

الظهور theory of appearing التي تعني أّن ظهور املوضوع الذي أسمه A لدى ذهن املدرِك هو 

أمر أسايّس ومتكامل بحّد ذاته، بحيث ال ميكن اعتباره مجرّد مفاهيم ذهنيّة أو محض تصّورات أو 

أّي يشء آخر غري داللته الحقيقيّة. 

دون  معنّي،  إدرايكّ  بنحٍو  لدى صاحبه  تجلّيه  عن  عبارة  الظهور  نظريّة  ما حسب  إدراك يشء 

]1]- هذا الظهور برأي العلمء املسلمني عبارة عن حضور صورة الشجرة يف ذهن صاحب اإلدراك، وليس شيئًا آخر، وهو بطبيعة الحال 

مختلف عن الصور التي يدركها اإلنسان عن طريق االستدالل العقيّل، كم يختلف عن الصور الخياليّة. 
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الحاجة إىل صياغته يف إطار مفهوم محّدد أو إصدار حكم عقيّل عليه، وهذا ما أكّد عليه ألستون 

ضمن ما ذكره بخصوص التجارب الباطنيّة املبارشة بالنسبة إىل الله، والتي ال تفتقر إىل واسطة وال 

تتقّوم بأّي صورة حّسيّة، حيث أثبت ضمن مباحثه العقديّة هذه أّن كثريًا من الذين خاضوا تجربة 

الله متّكنوا من تحصيل نتائج تشابه ما يحصل عليه اإلنسان من تجاربه الحّسيّة املتعارفة؛ ومن هذا 

املنطلق استنتج إمكانيّة تحّقق إدراك باطنّي لله بشكل مبارش دون الحاجة إىل توّسط أّي يشء، 

معتربًا إيّاه إدراكًا أصيًل مينح صاحبه يقيًنا. 

قابليّاته  طريق  مبارش عن  بشكل  ذهنه  وتتبلور صورها يف  املدرِك  للشخص  تظهر  املدركات 

الحّسيّة، كالشجرة التي تراها عيناه، وأحيانًا بشكل غري مبارش كم لو رأى صورة شجرة يف التلفاز؛ 

وكذا هو الحال بالنسبة إىل تجربة الله حسب رأي هذا املفّكر الغريّب، فأحيانًا يجّربه اإلنسان يف 

التجربة   - الحالة األوىل  باطنه بشكل مبارش، ويف أحيان أخرى يجّربه بشكل غري مبارش، ومثال 

املبارشة - تلك األخبار التي يتداولها كثري من أصحاب الشهود الباطنّي، والتي يؤكّدون فيها عىل 

التجربة غري   - الثانية  الحالة  باطنيًّا دون توّسط أّي يشء، ومثال  الله وأدركوه  أنّهم خاضوا تجربة 

املبارشة - إدراك وجود الله عن طريق مشاهدة جمل الطبيعة وعظمتها وروعة مظاهرها مثل رؤية 

الشمس وهي ترشق أو تغرب ومثل سمع تلوة آيات كتاب سموّي. 

جتربة هللا بني البداهة واالكتساب 
العلم  سنخ  من  هو  أم  )االكتسايّب(  الحصويّل  العلم  سنخ  من  الله  تجربة  اعتبار  ميكن  هل 

الحضورّي )البديهّي(؟ يعترب وليام ألستون الظهور املبارش متقّوًما بعّدة مراتب، حيث يقصد من 

ذلك عدم تفنيد وجود الواسطة بشكل مطلق يف تحّققه، أي ليس من الصواب اّدعاء عدم وجود 

يتوّسط  الذي  اإلدراك  من  نوع  مثّة  بل  الله،  تجربة  اإلنسان  يخوض  عندما  الوسائط  من  نوع  أّي 

بني صاحب التجربة وموضوعها، فقد أكّد أصحاب الشهود الباطنّي عىل أّن الحالة اإلدراكيّة التي 

تكتنف باطنهم تختلف عن ذات املوضوع الذي هو الله تبارك وتعاىل؛ يف حني أّن القول بتفنيد 

رضورة  يعني  الشكل  بهذا  انعدامها  لكون  القبيل؛  هذا  من  ليس  وتفصيًل  جملًة  الواسطة  وجود 

اإلذعان بعدم وجود اختلف بني اإلدراك واليشء املدرَك]1].

بناًء عىل هذا الرأي ال ميكن القول إّن الظهور املبارش لله - إدراكه بدون واسطة - عبارة عن 

]1[- William P. Alston, Preceiving God: The epistermology of religious experience, p.  20 - 28.  
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علم حضورّي )بديهّي( ملن يدركه، ومن البديهّي أنّنا لو مل نعتربه علًم حضوريًّا فل محيص لنا من 

اعتباره حينئٍذ علًم حصوليًّا - اكتسابيًّا -؛ ألّن كّل يشء يدركه اإلنسان إّما أن يتحّقق له عن طريق 

علم حصويّل أو حضورّي ال غري، فهذه قاعدة عقليّة شاملة؛ وعىل هذا األساس يرُِد إشكال عىل 

نظريّة هذا املفّكر الغريّب بسبب هذا الغموض؛ إذ ال نعلم ما إن كان يعترب التجربة الشهوديّة التي 

أّسس عليها نظريّته تحيك عن علم حصويّل بالنسبة إىل الله أو تدّل عىل علم حضورّي؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال نقول: من ناحية ال ميكن اعتبارها علًم حصوليًّا لكون ألستون يعتقد بأّن 

الله خلل هذه التجربة يظهر لإلنسان، ويف هذا الظهور ليست هنا حاجة إىل صياغة مفهوم معنّي 

أو إصدار حكم عقيّل محّدد بهذا الخصوص، ومن ناحية أخرى ال ميكن اعتبارها علًم حضوريًّا؛ 

لكون صاحب التجربة حني هذا الظهور ميتلك إدراكًا مختلًفا عن موضوع التجربة الذي هو الله، 

ومن املعلوم أّن االختلف بني العلم واملعلوم عبارة عن أمر بديهّي حتّى عند عدم وجود واسطة 

بينهم. 

إذ  الغريّب عبارة عن علم حصويّل،  الله بحسب رأي هذا املفّكر  أّن تجربة  نستشّف مّم ذكر 

لو اعتربناها رضبًا من العلم الحضورّي ففي هذه الحالة ال ميكن اإلذعان بكونها شبيهًة باإلدراك 

الحّسّ كم اّدعى؛ والجدير بالذكر هنا أّن غالبية العلمء املسلمني يعتربونها علًم حصوليًّا. 

املعتقدات  لسائر  أساس  هي  والتي  الشهوديّة  الله  لتجربة  املعرفيّة  النسبة  أّن  الكلم  خلصة 

هو  الذي  الحّسّ  لإلدراك  املعرفيّة  النسبة  ذات   - ألستون  رأي  حسب   - تعترب  تعاىل،  بخصوصه 

املعرفة  أّن  يعني  مّم  قضايا محسوسة،  من  فيه  ما  وكّل  املاّدة  بعامل  الخاّصة  للمعتقدات  أساس 

الباطنيّة يف هذا املضمر تفي بذات الدور الذي تلعبه املعرفة الحّسيّة، ومن هذا املنطلق ميكن 

يتبّنى صاحب  ثّم  الحّس، ومن  التجريبّي املتقّوم عىل  بأنّها رضب من اإلدراك  الله  اعتبار تجربة 

قابليّاته  وفق  إثباتها  وبإمكانه  وأفعاله  الله  صفات  بخصوص  معيّنة  معتقدات  رحابها  يف  التجربة 

الشهوديّة. 

تجدر اإلشارة هنا إىل أّن هذا اإلثبات الذي يعني قطعيّة ما تحّصل للذهن عىل ضوء الشهود 

الباطنّي من معتقدات بخصوص الله، يتحّصل لصاحبه بشكل مبارش دون الحاجة ألّي واسطة، وال 

يعني أنّه يتحّصل عن طريق معتقدات أخرى تّم إثباتها مسبًقا عن طريق استدالل وبرهنة. 
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يقينّي�ة املعرفة املتحّصلة من التجربة اإلدراكّيّة 
طرح وليام ألستون تساؤالْ أساسيًّا بخصوص املعرفة التي تتحّصل لدى اإلنسان بواسطة تجاربه، 

حيث قال: ما هو الدليل الذي يثبت كون املعرفة املتحّصلة من التجربة قطعيّة وال بّد من اإلذعان 

؟ هل ميكن القول إّن  بها؟ فم السبب يف وجوب قبول اإلدراك التجريبّي حّسيًّا كان أم غري حّسّ

اإلدراك املتحّصل عن طريق التجربة يقينّي عىل الدوام وال يطرأ عليه الخطأ مطلًقا؟ 

إدراكاتنا  عىل  االعتمد  من  لنا  محيص  »ال  ييل:  ما  هي  التساؤالت  هذه  عن  إجابته  خلصة 

هذا  تبّناها  التي  املعّدلة  اإلبستيمولوجيّة  املبادئ  تفيده  ما  وحسب  موثّقة«،  لكونها  التجريبيّة 

 ، الحّسّ كاإلدراك  اإلنسان،  بنفس  االعتقاد  ترسيخ  املتعارفة يف  األسس  فإّن  الغريّب،  الفيلسوف 

ذات  واالستدالل،  الربهنة  أنواع  ومختلف  الباطنّي،  والشهود  العقيّل،  والشهود  الذهنيّة،  والذاكرة 

ابتداًء، ما مل  النفس أو العقل؛ لذا تعّد صحيحًة  أنّها حّجة يف بادئ تبلورها يف  اعتبار أّويل، أي 

توجد شواهد وقرائن قويّة وموثّقة تدّل عىل بطلنها. 

توثيق  إلثبات  ذُكرت  التي  الرباهني  جميع  بأّن  يقّرون  املعّدلة  اإلبستيمولوجيّة  املبادئ  أتباع 

للستدالل؛  اعتبارها مصدًرا  عليها، وال ميكن  االعتمد  املذكورة، ال ميكن  اإلدراكات  معطيات 

لكونها براهني غري معرفيّة، ويف هذا السياق يعتقد وليام ألستون أّن االعتمد عىل تلك اإلدراكات 

، وذلك ملا يأيت:  يعّد معقواًل، وال سيّم اإلدراك الحّسّ

1( هذه اإلدراكات عادًة ما ترتّسخ لدى اإلنسان عن طريق مفاهيم وقضايا يتلّقاها من مجتمعه، 

أي أّن املجتمع يفرضها عليه ويضفي إليها طابًعا رسميًّا إلزاميًّا، وهذا يعني أّن دور املجتمع يف 

بلورة معتقدات اإلنسان عىل غرار الدور الذي تفيه إدراكاته الفطريّة وتوّجهاته الباطنيّة. 

والعنارص  املجتمع،  من  املكتَسبة  باإلدراكات  املتمثّلة  الخارجيّة  فالعنارص  ذلك  عىل  بناًء 

الداخليّة املتمثّلة باإلدراكات الفطريّة، تشرتك يف صياغة اإلدراكات املوثّقة لدى اإلنسان. 

2( االعتمد عىل ما يتحّصل من نتائج هذه املصادر املعرفيّة يف بادئ نشأتها قائم عىل أسس 

عقليّة؛ إذ ليس لدينا أّي بديل أفضل منها؛ لذا يُقال إّن العقل يلزمنا بأن نعتربها موثّقة بحيث نعتمد 

عليها ونعمل بها، ومن هذا املنطلق فكّل إدراك يتحّصل لنا عن طريقها يعّد موّجًها ومعتربًا يف بادئ 

ظهوره. 

3( حصيلة هذه املصادر املعرفيّة املوِجدة لإلدراك متناسقة األجزاء، وليس بينها أّي تضاد يُذكر، 
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فهي ال تختلف مع بعضها وال مع سائر اإلدراكات؛ ألّن ما يتحّصل يف رحاب اإلدراك الحّسّ عىل 

سبيل املثال رمبا ال ينسجم مع بعضه يف حاالت معيّنة، كم لو رأت العني شيئًا ال تستطيع اليد 

ملسه، أو أنّه يتعارض مع ما هو موجود يف الذاكرة أو مع األسس االستدالليّة يف حاالت أخرى، 

لكّنه ليس كذلك دامئًا، أي أّن عدم انسجامه وتعارضه ليس شامًل لجميع الحاالت، بل يحدث 

اإلدراكات  عقلنيّة  زوال  عن  تسفر  عوامل  توجد  ال  املنطلق  هذا  ومن  فقط؛  خاّصة  حاالت  يف 

املذكورة، ألّن العقل يحكم بحجيّتها حتّى يف هذه الحاالت. 

4( األمر ال يقترص عىل عدم وجود انسجام يف حصيلة هذه اإلدراكات، بل كّل واحد منها يساند 

اآلخر ويؤيّد مصداقيّته، حيث يثبت توثيقها لنا عن طريق القدرات العمليّة التي متنحها لنا، فعىل 

سبيل املثال لو قيل إّن اإلدراك الحّسّ ال مينحنا فهًم صحيًحا بالنسبة إىل أحد األحداث، فكيف 

ميكننا فهم األحداث التي سنواجهها مستقبًل بشكل صائب؟ فهل هناك بديل لذلك؟ 

املعرفة اليقيني�ة بني اإلمكان والعدم 
نستشّف من جملة ما ذُكر أّن وليام ألستون، عىل ضوء آرائه التي أرشنا إليها، قطع الطريق عىل 

ذلك  وإثر  بالظّن،  التمسك  من  ا  بدًّ يجد  العلم مل  باب  أغلق  أّن  بعد  فهو  اليقينيّة،  املعرفة  تحّقق 

اضطر ألن يقسم الظّن إىل معترب وغري معترب، ويف هذا السياق اعترب منشأه معياًرا أساسيًّا يف تقويم 

ما ميكن تحصيله من  الظّن مفهوًما منسجًم مع  منحنا  لو  لدينا، وعىل هذا األساس  يتحّصل  ما 

اإلدراكات املتعارفة اجتمعيًّا واملعتمدة يف إيجاد املعتقدات لدى اإلنسان، فهو معترب ابتداًء، وإن 

مل ينسجم معها، فل اعتبار له عىل اإلطلق. 

إذن، املرتكز األسايّس للبنية اإلبستيمولوجيّة املعّدلة وكّل ادعاء مستند إليها، هو عدم وجود معرفة 

قطعيّة يقينيّة، أي انسداد باب تحّقق هذه املعرفة وفق رؤية ألستون، لكن إذا فُتح هذا الباب كم هو 

رأي الفلسفة املسلمني، سوف ال يبقى مجال للتنظري القائم عىل املبادئ اإلبستيمولوجيّة املعّدلة. 

نظرّية وليام ألستون يف بوتقة التحليل اإلساليّم 
بالنسبة  اإلسلميّة  الرؤية  هي  ما  يأيت:  ما  ألستون،  وليام  نظريّة  حول  يُطرحان  سؤالني  أهّم 

أطلق عليها عنوان  تجربة شهوديّة  الغريّب بصفتها  املفّكر  اّدعاها هذا  التي  الدينيّة  التجربة  إىل 

»تجربة الله« واّدعى فيها أّن صاحبها يدرك الله بشكل مبارش دون الحاجة إىل وساطة أّي من 
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؟ وهل هذا اإلدراك الذي مينح اإلنسان معرفًة بالله عّز وجّل يتناغم مع  وسائل اإلدراك الحّسّ

املسلمون؟  واملفّكرون  العلمء  ويتبّناه  اإلسلمّي  الفكر  مبادئ 

إذا أردنا معرفة واقع الرؤية اإلسلميّة بهذا الخصوص، فمن األجدر بنا تسليط الضوء عىل مسألة 

 ،رؤية الله« والتي طرحت بني املسلمني منذ عرص صدر اإلسلم ويف عهد رسول الله محّمد«

وتحليل اآلراء املطروحة يف تلك اآلونة عىل هذا الصعيد، وال شّك يف أّن تفاصيل هذا املوضوع 

بشكل  صحيًحا  نعتربه  الذي  الرأي  معامل  توضيح  املستطاع  قدر  سنحاول  لكّننا  ومتشّعبة  كثرية 

إجميّل. 

 مسألة رؤية هللا يف القرآن يف قّصة النيّب موىس
اعتمد املسلمون بشكل أسايّس عىل آيات القرآن الكريم ضمن مباحثهم التي تطرّقوا فيها إىل 

رشح وتحليل مسألة رؤية الله، حيث طرحت اآليات هذا املوضوع بأوجه متعّددة، مثل مفهومي 

 ے  ۓ  ۓ  ڭ   السياق قوله تعاىل:  آية يف هذا  الكريم، وأهّم  الله ورؤية وجهه  رؤية 

ې     ۉ   ۉ   ۅ     ۅ     ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   
ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ]1]. جرت الكثري من النقاشات واحتدم الجدل 
بني العلمء واملفّكرين املسلمني وحتّى غريهم حول مضمون هذه اآلية، وطرحت كثري من األسئلة 

بخصوصها، ومن ذلك أنّه هل طلب النبّي موىس من الله عّز وجّل أن يريه نفسه بعينه البارصة 

يك ترتّسخ يف نفسه صورة حّسيّة له، أو أنّه قصد شيئًا آخر؟ 

هذا النوع من الرؤية يقتيض كون اليشء الذي تدركه الحواس - املدرَك – جسمنيًّا؛ لذا مبا أّن 

الله عّز وجّل منزّه عن كّل ميزة جسمنيّة، ونظرًا لكون النبّي موىس نبيًّا عظيًم من أنبياء أويل 

كهذا،  يطلب شيئًا  أن  أعىل شأنًا من  املهّمة؛ ألنّه  الحقيقة  بهذه  كان علم  تأكيد  بكّل  فهو  العزم، 

حاشاه من ذلك. 

العّلمة محّمد حسني الطباطبايّئ )رحمه الله( قال يف هذا السياق: »رغبة اإلنسان يف رؤية الله 

بعينه البارصة مع علمه بكونه منزًّها من الحركة والزمان واملكان وجميع الخصائص املاّديّة، هي يف 

الواقع أشبه باملزاح وأبعد ما تكون عن الجّد«]2].

]1]- سورة األعراف، اآلية 143. 

]2]- محمد حسني الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، لبنان، بريوت، منشورات مؤّسسة األعلمّي للمطبوعات، 1392هـ، ج 7، ص 238. 
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استحالة رؤية هللا بالعني الباصرة وحقيقة الرؤية اليت ذكرت يف القرآن 
نستشّف مّم ذكر يف املبحث السابق أّن النبي موىس مل يطلب من الله أن يريه نفسه يك 

يدركه بعينه البارصة، وعىل هذا األساس فاإلجابة التي ذكرت لهذا الطلب يف اآلية املذكورة هي 

»َقاَل لَْن تََرايِن َولَِكِن انْظُْر إِىَل الَْجَبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمكَانَُه َفَسْوَف تََرايِن«، وال يُراد منها أّن الله عّز وجّل 

أخربه بأنّه غري قادر عىل رؤيته بعينه البارصة، أي ليس املقصود منها نفي الرؤية الحّسيّة التي مل 

يقصدها موىس من األساس، فهو عىل علم مسبق بعدم إمكانيّة تحّققها بالحواس. 

إذن، بعد أن ثبت لنا أنّه مل يطلب رؤية الله عّز وجّل بعينه البارصة، فم هي الرؤية التي قصدها؟ 

هل القرآن الكريم يف هذه اآلية يؤكّد عىل أّن رؤية الله من قبل البرش ممكنة؟ لو قيل إنّها ممكنة، فم 

هي حقيقتها؟ ومتى ميكن أن تحدث؟ ومن ذا الذي يتمّكن من نيل هذه الكرامة؟ 

مسألة رؤية الله طُرحت يف مختلف اآليات القرآنيّة بتعابري عديدة، مّم يعني أّن أصل تحّققها 

ممكن، وفيم ييل نذكر جانبًا منها: 

 .[1[پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ :1( قال تعاىل يف وصف حال بني آدم يف يوم القيامة

الله عّز وجّل ممكنة للبرش يف عامل اآلخرة عىل أقل تقدير  أّن رؤية  هذه اآلية تدّل بوضوح عىل 

بحيث ميكن لبعضهم رؤيته]2].

2( قال تعاىل يف وصف النبّي محّمد وشهوده الباطنّي: ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  
هذه   [3[.  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

]1]- سورة القيامة، اآليتان 22 - 23. 

]2]- مّثة رأي آخر طرح يف تفسري عبارة »إىل َربِّها ناِظرٌَة« وفحواه أّن النظر هنا يشء آخر غري الرؤية العينيّة - بالعني البارصة - وإمنّا مبعنى 

االنتظار الذي ذكر مفهومه يف قوله تعاىل: »َوإِينِّ ُمرِْسلٌَة إِلَيِْهْم ِبَهِديٍَّة فََناِظرٌَة ِبَم يَرِْجُع الُْمرَْسلُوَن« )سورة النمل، اآلية 36( أي أيّن انتظر حتّى 

يعود الذين أرسلتهم ألعرف الحقيقة. 

إذن، معنى اآلية حسب هذا الرأي التفسريّي هو أّن اإلنسان يف يوم القيامة ينتظر عطاء الله سبحانه وتعاىل، حيث استدّل من ذهب إليه 

عىل هذا املضمون اعتمًدا عىل رواية منقولة عن اإلمام عيل بن موىس الرضا وهي مذكورة يف املصدر التايل )عيون أخبار الرضا، 

ج 1، ص 114 - 115(. 

للطلع أكرث، راجع: محمد حسني الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن. 

]3]- سورة النجم، اآليات 11 - 18. 
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اآليات تتحّدث عن يشء أو رمّبا أشياء رآها النبّي محّمد بشهود باطنّي،]1] حيث تؤكّد عىل صواب 

ما شاهد وعدم طروء أّي خطأ عليه، فقد تلّقى الحقيقة كم هي عليه دون زيادة أو نقصان؛ لكن السؤال 

الذي يُطرح للبحث والنقاش هنا، هو: ما هو موضوع هذه املشاهدات الباطنيّة؟ هل هو الله عّز وجّل 

أو يشء آخر؟ 

 ال توجد لدينا قرينة يف هذه اآليات تدّل عىل أّن الله عّز وجّل بذاته ليس هو ما شاهده النبّي

والدنّو  األعىل  األفق  هو  موضوعها  أّن  عىل  تدّل  السابقة  واآليات  الرؤية،  موضوع  ليس  أنّه  أي 

والتديّل،]2] وهذه األمور الثلثة هي آيات إلهيّة عظيمة،]3] واآليات اللحقة هي األخرى تؤيّد هذا 

 .ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  املعنى، فقد قال تعاىل

النبّي محّمد من األفق األعىل،  نستنتج من جملة ما ذُكر أّن هذه اآليات تدّل عىل اقرتاب 

وحينها رأى جربائيل، فأُلقي عليه الوحي بشكل شفوّي، وكّل ذلك من آيات الله عّز وجّل. 

3( الكثري من اآليات تحّدثت عن لقاء الله تعاىل بتعابري عديدة نشري إىل جانب منها فيم يأيت: 

- لقاء الله]4]. 

- لقاء ربّهم]5]. 

]1]- ذكرت العديد من التفاسري بخصوص قوله تعاىل »َما كََذَب الُْفؤَاُد َما رَأَى« وكّل تفسري طرحها بأسلوب مختلف عن غريه، والباحث 

مجتبوي الذي ترجم القرآن الكريم إىل الفارسيّة ترجمها كم ييل: »قلب النبّي محّمد مل يكذب فيم رأى«، واملرتجم فوالد وند ترجمها 

هكذا: »القلب مل يَر شيئًا بالخطأ«، والعلمة محمد حسني الطباطبايئ )رحمه الله( قال يف تفسريها: »الكذب خلف الصدق يقال: كذب 

فلن يف حديثه، ويقال: كذبه الحديث بالتعّدي إىل مفعولني أي حّدثه كذبًا، والكذب كم يطلق عىل القول والحديث الذي يلفظه اللسان 

كذلك يُطلق عىل خطأ القّوة املدركة يقال: كّذبته عينه أي أخطأت يف رؤيتها.

و نفي الكذب عن الفؤاد إمّنا هو بهذا املعنى سواء أخذ الكذب الزًما والتقدير ما كذب الفؤاد فيم رأى أم متعّديًا إىل مفعولني، والتقدير 

ما كذب الفؤاد - فؤاد النبّي - ما رآه أي إّن رؤية فؤاده فيم رآه رؤية صادقة«. 

محمد حسني الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج 19، ص 29. 

]2]- محمد حسني الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج 19، ص 30. 

]3]- العلّمة محمد حسني الطباطبايّئ )رحمه الله( أكّد يف هذا السياق عىل إمكانيّة افرتاض كون الله سبحانه وتعاىل هو موضوع الرؤية يف 

اآلية املذكورة لكونها رؤية قلبيّة تختلف عن الرؤية الحّسيّة التي تتحّصل لدى اإلنسان بالعني البارصة وتتعلّق باألجسام فقط. 

وقال أيًضا هناك روايات تدّل عىل هذا الرأي من جملتها ما ييل: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال: حدثنا محّمد بن 

الحسن الصّفار، عن محمد بن الحّسنّي بن أيب الخطّاب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن: هل رأى رسول الله ربّه 

عّز وجّل؟ فقال: »نعم بقلبه رآه، أما سمعت الله عّز وجّل يقول )َما كََذَب الُْفؤَاُد َما رَأَى( أي مل يره بالبرصة، لكن رآه بالفؤاد«. هذه الرواية 

نقلها الشيخ الصدوق )رحمه الله( يف كتاب التوحيد، الباب الثامن، الحديث رقم 17. 

]4]- سورة األنعام، اآلية 31؛ سورة يونس، اآلية 45؛ سورة العنكبوت، اآلية 5. 

]5]- سورة األنعام، اآلية 154؛ سوة الروم، اآلية 8؛ سورة السجدة، اآلية 14؛ سورة فصلت، اآلية 54. 
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- لقاء ربّكم]1]. 

- لقاء ربّه]2]. 

- لقائه]3]. 

- لقاءنا]4]. 

وقال تعاىل يف سورة الكهف: يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  

جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس]5]. املعنى الذي يتبادر إىل 
الذهن يف أّول وهلة هو أّن »لقاء الله« يراد منه املواجهة املبارشة حسب ظاهر العبارة، بحيث تزول 

كّل الحجب بينه وبني عباده الذين يبلغون هذا املقام]6] .

العامل الجليل والعارف املريزا جواد مليك التربيزّي تحّدث عن املقصود من »لقاء الله« قائًل: 

»آيات لقاء الله تدّل عىل أّن بعض عباده الخلّص ينالون لقاءه ويترشّفون مبلقات ذاته املقّدسة، 

وقد تّم تفسري اآليات التي تضّمنت هذه العبارة وما شاكلها من قبل بعض علمء الكلم وغريهم 

من العلمء األعلم الذين يؤكّدون عىل رضورة تنزيه الله عّز وجّل بالكامل، وال شّك يف أّن تنزيهه 

التاّم الكامل هو ذروة معرفته، حيث اعتربوا أنّها تدّل عىل لقاء املوت ولقاء الثواب الذي سيمنحه 

الله ملن يلقيه، إال أّن هذا التفسري رفضه علمء آخرون يعتقدون بإمكانيّة معرفته تبارك شأنه من 

يستلزم  التفسري  فهذا  اإللهّي،  الثواب  ونيل  املوت  لقاء  هو  املقصود  كان  إذا  فقالوا  عباده،  قبل 

احتمل  وال شّك يف ضعف صواب  الحقيقّي...،  معناه  غري  اللفظ يف  باستعمل  القول  وجوب 

]1]- سورة الرعد، اآلية 2. 

]2]- سورة الكهف، اآلية 110. 

]3]- سورة الكهف، اآلية 105؛ سورة العنكبوت، اآلية 23؛ سورة السجدة اآلية 23. 

]4]- سورة يونس، اآليات 7 - 11 - 15؛ سورة الفرقان، اآلية 21. 

]5]- سورة الكهف، اآلية 110. 

]6]- الجدير بالذكر هنا أّن بعض املفرّسين مل يتمّكنوا من تصّور كيفيّة حدوث »لقاء الله« بشكل مقنع يتناسب مع توّجهاتهم الفكريّة؛ 

تعاىل هو  بالله  اللقاء  بأّن املقصود من  بعضهم  إليه غريهم، وفرّسها  بأسلوب مختلف عّم ذهب  العبارة وما شابهها  فرّسوا هذه  لذلك 

ذات البعث يف يوم القيامة، يف حني أّن آخرين اعتربوا املقصود بلوغ اإلنسان املرحلة النهائيّة من حياته الدنيويّة ولقاء ملك املوت، ثّم 

الحساب والجزاء، وطائفة أخرى منهم قالت إّن املقصود هو لقاء اإلنسان ما أقّر الله سبحانه وتعاىل له من جزاء يف يوم القيامة ثوابًا كان 

أو عقابًا، ومنهم من فرسها مبلقات اإلنسان حكم الله سبحانه وتعاىل يف يوم القيامة. 

هذه التفاسري تشرتك يف مسألة مهّمة هي تفسري العبارة مبعنى يخالف ظاهرها اللفظّي وتقدير يشء عىل غراره تستبطنه يف مدلولها، والعّلمة 

محمد حسني الطباطبايّئ )رحمه الله( بعد أن ذكر هذه اآلراء التفسرييّة قال: كّل هذه اآلراء افرتاضيّة بعيدة عن املدلول الحقيقّي للعبارة، 

وليس لدينا أّي دليل يثبت صوابها، بل غاية ما يف األمر أنّها تحيك عن معنى ملزم، أي أنّهم فرسوا اللقاء مبا يلزم معناه. 

للطلع أكرث، راجع: محمد حسني الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج 16، ص 102. 
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املعنى املجازّي يف هذا املضمر، ومن املؤكّد أّن املقصود أنّه لو مل يكن املعنى الحقيقّي من 

اللفظ هو املراد... ففي هذه الحالة يكون املعنى املجازّي هو األقرب...، وهنا ال بّد من تفسري 

اللقاء مع واجب الوجود يسّوغ رشًعا ملمكن الوجود رغم عدم  بأنّها تدّل عىل درجة من  العبارة 

كونه لقاًء حقيقيًّا باملعنى العريّف العاّم«]1]. بعد ذلك ذكر القاعدة القائلة بأّن األلفاظ ُوضعت من 

أساسها لبيان املعاين املقصودة منها، وال دخل لها بخصائص املصاديق التي تطلق عليها وموارد 

استعملها فيها، واستنتج من ذلك أّن لفظ »لقاء« وضع للمعنى املقصود من االلتقاء، وبالتايل فهو 

ميكن أن يُستعمل يف مصاديق عديدة مبا فيها ملقاة الروح بالروح، لذا ميكن تفسري اللقاء املذكور 

يف القرآن الكريم بأنّه مستعمل يف معناه الحقيقّي وليس املجازّي، مّم يعني أّن املراد من لقاء العبد 

بربّه ذات املعنى املقصود يف األدعية واألخبار، وهو البلوغ إىل الهدف والزيارة، والنظر إىل الوجه 

والتجيّل والرؤية القلبيّة وتعلّق الروح، وعىل هذا األساس، فهو يقابل الفراق والحرمان]2]. 

العّلمة محمد حسني الطباطبايّئ )رحمه الله( فرّس »لقاء الله« بكون العبد يبلغ مقاًما تزول فيه 

الحجب املوجودة بينه وبني ربّه الكريم، وهذا ما يحدث يف يوم القيامة الذي هو يف الواقع مضمر 

لتجيّل الحقائق]3]؛ ودعم رأيه هذا بقوله تعاىل:  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

. [4[ۇ  ۇ     ۆ

الرؤية الباطنّي�ة والعلم احلضورّي 
ما ذكر يف املبحث السابق مجرّد جانب مّم أشارت إليه اآليات القرآنيّة التي أكّدت عىل إمكانيّة 

رؤية الله يف يوم القيامة عىل أقّل تقدير، لكن هذه الرؤية ليست كم يتصّورها البرش حسب إدراكهم 

، فقد أرشنا آنًفا إىل أّن رؤيته تبارك شأنه مستحيلة بالعني البارصة، فهو ال يتجّسم كم تتجّسم  الحّسّ

األشياء املاّديّة، وهذا األمر رفضه النّص القرآيّن أيًضا بشكل قطعّي، فقد قال تعاىل:  ٿ  ٹ   

]1]- جواد مليك التربيزّي، رسالة لقاء الله، بإرشاف املريزا خليل مجتهد كمره اي، ص 5 - 7. 

]2]- املصدر السابق، ص 6 - 7. 

]3]- محمد حسني الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج 16ن ص 102. 

]4]- سورة النور، اآلية 25. 

هذه اآلية تدّل عىل أّن الله سبحانه وتعاىل حقيقة جليّة ووجوده بديهّي بكّل ما للكلمة من معنى، بحيث ال يخفى عىل أحد، وال شّك يف أّن 

اإلنسان قد يغفل أحيانًا عن إحدى الحقائق البديهيّة، ومبا يف ذلك ربّه الكريم، وعىل هذا األساس ال تكشف له حقيقة العلم بالله يف يوم 

القيامة، وال ميتلك معرفة جديدة به آنذاك، بل غاية ما يف األمر أّن غفلته ستزول وينكشف له ما كان غافًل عنه، فيدرك أّن الله سبحانه وتعاىل 

حقيقًة جليًّة، ويؤيّد هذا الرأي قوله تعاىل: »لََقْد كُْنَت يِف َغْفلٍَة ِمْن َهَذا فََكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فَبَرَصَُك الْيَْوَم َحِديٌد«. )سورة ق، اآلية 22( 
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املقصود  أّن  بوضوح عىل  تدّل  اآلية  هذه   .[1[ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ
الحّسيّة، بل هي نوع من تحّقق علم رضورّي لدى  الرؤية  الله عّز وجّل يشء آخر غري  من رؤية 

البرش، لكن هذا ال يعني أّن كّل علم رضورّي - يقينّي - يوصف بكونه مشاهدة، وال يراد منه اللقاء 

دامئًا، فنحن عىل علم مؤكّد بوجود كثري من الشخصيّات عىل مّر تأريخ بني آدم من أمثال هتلر، 

األكرم محمد، وحتّى شخصيّات  ونبينا   ،والنبي عيىس  ،والنبي موىس وجنكيزخان، 

معارصة، لكّننا مل نرها ومل نلتِق بها. 

القضيّة الرياضيّة 2 + 2 = 4 ذات مدلول قطعّي يقينّي ال يكتنفها أدىن شّك، لكونها من البديهيّات 

الثابتة التي ال غبار عليها؛ لذا فهي معلومة لدينا بالعلم الحصويّل - االكتسايّب - لكّننا ال نشاهدها 

بأعيننا أو نلتقي بها، وكذا هو الحال بالنسبة إىل سائر املداليل النظريّة الثابتة بالقطع واليقني. 

واملودة  والبغض  واملحبّة  اإلرادة  مثل  واسطة،  أّي  دون  مبارش  بشكل  ندركها  معلومات  مثّة 

والعداء بالنسبة إىل يشء أو شخص ما، حيث نقول إنّنا ندرك - نرى - هذه الحقائق الثابتة يف باطننا، 

كم لو أحببنا شيئًا أو شخًصا أو أبغضناه. 

العّلمة محمد حسني الطباطبايّئ )رحمه الله( قال يف هذا السياق: »إطلق لفظ )رؤية( عىل هذا 

النوع من العلم الذي يدركه مع حقيقته الخارجيّة هو أمر شائع ومتعارف«]2]. 

بأنّه حضورّي - بديهّي - ومن مصاديقه علم  الفلسفة املسلمون وصفوا هذا النوع من العلم 

اإلنسان بنفسه وقابليّاته الذاتيّة وصفاته الشخصية وشتّى أحواله الباطنيّة، كذلك من مصاديقه علم 

العلّة املوجدة املجرّدة مبعلولها املجرّد وهذا املعلول بها. 

أمثلة قرآنّي�ة على العلم احلضورّي باهلل تعاىل 
يقول العّلمة محمد حسني الطباطبايّئ )رحمه الله( إّن القرآن الكريم حينم أشار إىل مسألة »رؤية 

الله تعاىل« يف كّل آية، ذكر معها قيوًدا خاّصًة تثبت كون الرؤية مبعنى العلم الحضورّي فحسب، 

حيث قال: »والله سبحانه فيم أثبت من الرؤية يذكر معها خصوصيّات ويضّم إليها ضمئم، يدلّنا 

ذلك عىل أّن املراد بالرؤية هذا القسم من العلم الذي نسّميه فيم عندنا أيًضا رؤية، كم يف قوله: 

]1]- سورة األنعام، اآلية 103. 

]2]- محمد حسني الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج 8، ص 239. 
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وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

ی           جئ  حئ، حيث أثبت أّواًل أنّه عىل كّل يشء حارض أو مشهود]1] ال يختّص بجهة دون 
جهة، أو مبكان دون مكان، أو بيشء دون يشء، بل شهيد عىل كّل يشء، محيط بكّل يشء؛]2] فلو 

وجده يشء لوجده عىل ظاهر كّل يشء وباطنه، وعىل نفس وجدانه وعىل نفسه، وعىل هذه السمة 

لقاؤه. 

إاّل مبواجهة جسمنيّة  البتّة  يتأىّت  الذي ال  الحّسّ  اللقاء  ]فهو[ ال عىل نحو  لقاء  لو كان مثّة 

ى من نسبة الرؤية إىل 
َ
وتعنّي جهة ومكان وزمان، وبهذا يشعر ما يف قوله: َما َكَذَب الُْفَؤاُد َما َرأ

الفؤاد الذي ال شبهة يف كون املراد به هو النفس اإلنسانيّة الشاعرة دون اللحم الصنوبرّي املعلّق 

عىل يسار الصدر داخًل. 

ونظري ذلك قوله تعاىل: ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    

ڈ )سورة املطّففني، اآليتان 41 و51(، دّل عىل أّن الذي يجبهم عنه تعاىل َريْن املعايص 
ترشيف  عن  فحجبهم  ربّهم،  وبني  أنفسهم،  أي  قلوبهم،  بني  فحال  اكتسبوها،  التي  والذنوب 

املشاهدة، ولو رأوه لرأوه بقلوبهم، أي أنفسهم ال بأبصارهم وأحداقهم. 

وقد أثبت الله سبحانه يف موارد من كلمه قسًم آخر من الرؤية وراء رؤية الجارحة كقوله تعاىل: 

)سورة   ہ ہ   ۀ       ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ       ڱ  

 ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   التكاثر، اآليات 5 - 7(، وقوله: 

ڤ   )سورة األنعام، اآلية 57(، و... امللكوت هو باطن األشياء ال ظاهرها الحسوس. 
فبهذه الوجوه يظهر أنّه تعاىل يثبت يف كلمه قسًم من الرؤية واملشاهدة وراء الرؤية البرصيّة 

الحّسيّة، وهي نوع شعور يف اإلنسان يشعر باليشء بنفسه من غري استعمل آلة حّسيّة أو فكريّة، 

وأّن لإلنسان شعوًرا بربّه غري ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر واستخدام الدليل، بل يجده وجدانًا 

من غري أن يحجبه عنه حاجب، وال يجرّه إىل الغفلة عنه إال اشتغاله بنفسه ومبعاصيه التي اكتسبها، 

وهي مع ذلك غفلة عن أمر موجود مشهود ال زوال علم بالكلّيّة ومن أصله، فليس يف كلمه تعاىل 

حسني  محمد  والعلّمة  )املشهود(،  املفعول  اسم  عىل  تدّل  كذلك  والحارض(  )الشاهد  الفاعل  اسمي  عىل  تدّل  »شهيد«  لفظ   -[1[

الطباطبايّئ )رحمه الله( يف كتاب »الوالية« ويف الصفحة 26 بالتحديد أكّد عىل أّن سياق اآلية يحيك عن كون املقصود من الشهيد هو 

املشهود وليس الشاهد. 

]2]- استخدم حرف الجّر »عىل« يف هذه العبارة وما شابهها ومل يستخدم الحرف »لـ«، حيث قال »عىل كُلِّ يَشٍء َشهيٌد« ومل يقل »لكّل 

يشء شهيد«. 
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ما يشعر بذلك البتّة، بل عرب عن هذا الجهل بالغفلة وهي زوال العلم بالعلم ال زوال أصل العلم. 

أمئة  األخبار عن  من  ورد  ما  وكذا  براهينه،  بساطع  العقل  ويؤيّده  بيّنه كلمه سبحانه،  ما   فهذا 

 ...أهل البيت

والذي ينجيل من كلمه تعاىل أّن هذا العلم املسّمى بالرؤية واللقاء يتّم للصالحني من عباد الله 

يوم القيامة، كم يدّل عليه ظاهر قوله تعاىل:  پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ )سورة 

القيامة، اآليتان 22 و32(، فهناك موطن الترشّف بهذا الترشيف، وأّما يف هذه الدنيا واإلنسان مشتغل 

ببدنه ومنغمر يف غمرات حوائجه الطبيعيّة، وهو سالك لطريق اللقاء والعلم الرضورّي بآيات ربّه، 

كادح إىل ربّه كدًحا ليلقيه، فهو بعد يف طريق هذا العلم، لن يتّم له حّق ملقاة ربّه، قال تعاىل: 

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ )سورة االنشقاق، اآلية 6(، ويف معناه آيات 

كثرية أخرى تدّل عىل أنّه تعاىل إليه املرجع واملصري واملنتهى، وإليه يرجعون وإليه يُقلبون.

يهّمنا  ولقاء، وال  رؤية  لنفسه وسّمه  تعاىل  الله  أثبته  الذي  الخاّص  الرضورّي  العلم  هو  فهذا 

البحث عن أنّها عىل نحو الحقيقة أو املجاز، فإّن القرائن قامئة عىل إرادة ذلك، فإن كانت حقيقة 

كانت قرائن معيّنة، وإن كانت مجازًا كانت صارفة، والقرآن الكريم أّول كاشف عن هذه الحقيقة عىل 

هذا الوجه البديع، فالكتب السمويّة السابقة عىل ما بأيدينا ساكتة عن إثبات هذا النوع من العلم 

بالله، وتخلو عنه األبحاث املأثورة عن الفلسفة الباحثني عن هذه املسائل، فإّن العلم الحضورّي 

عندهم كان منحرًصا يف علم اليشء بنفسه حتّى كشف عنه يف اإلسلم؛ فللقرآن املّنة يف تنقيح 

املعارف اإللهيّة«]1]. 

طلب النيّب موىس وإجابة هللا تعاىل 
استناًدا إىل ما ذكر نستنتج ما ييل: حينم طلب النبّي موىس من الله عّز وجّل أن يراه ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ]2]، قصد من ذلك العلم الشهودّي 
واملعرفة الحضوريّة، فبعد أن امتلك معرفًة به تبارك شأنه عن طريق النظر يف آياته وبعد أن اصطفاه 

للنبّوة - وهذا االصطفاء يف الواقع نوع من العلم به تعاىل عن طريق االستمع - رغب يف أن ميتلك 

علًم به عن طريق الرؤية القلبيّة، وهذا األمر هو ذروة الكمل يف العلم الرضورّي بالله تبارك شأنه. 

]1]- املصدر السابق، ج 8، ص 240. 

]2]- سورة األعراف، اآلية 143. 



103االستغراب تجربة الله

2 0 2 ء 1 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 22

البارئ الكريم أخربه بعدم إمكانيّة تحّقق هذه الرؤية يف الحياة الدنيا]1] التي فيها قيود كثرية تحول 

التاّم والكامل  الدنيا وكّل ما فيها، ألّن االنقطاع  الرؤية، فهي رؤية مرشوطة برتك  دون تحّقق هذه 

إىل الله عّز وجّل ال يحصل إاّل عىل ضوء التحّرر من كّل أمر ماّدّي، ومبا يف ذلك البدن وما فيه 

من جوارح، وهذا األمر ال يحدث إاّل بعد املوت؛ وعىل هذا األساس يثبت أّن املقصود من قوله 

تعاىل:   ٴۇ  ۋ]2] هو: يا موىس، ما دمت يف هذه الحياة الدنيا، فأنت ال تطيق رؤيتي؛ والجزء 

اآلخر من اآلية يدّل عىل هذا املعنى. 

مؤبّد  »نفي  ييل:  كم  ذكرناه  الذي  الله(  )رحمه  الطباطبايّئ  حسني  محّمد  العلمة  وّضح  وقد 

راجًعا  النفي  تأبيد  كان  اآلخرة  يف  الرضورّي  العلم  مبعنى  الرؤية  سبحانه  الله  أثبت  وإذ  للرؤية، 

إىل تحّقق ذلك يف الدنيا ما دام لإلنسان اشتغال بتدبري بدنه وعلج ما نزل به من أنواع الحوائج 

الرضوريّة، واالنقطاع إليه تعاىل بتمم معنى الكلمة ال يتّم إال بقطع الرابطة عن كّل يشء حتى البدن 

وتوابعه؛ وهو املوت، فيؤّول املعنى إىل أنّك لن تقدر عىل رؤيتي والعلم الرضورّي يب يف الدنيا 

الظاهر يف  بـ »لن«  حتّى تلقيني، فتعلم يب علًم اضطراريًا تريده، والتعبري يف قوله: »لَْن تَراين« 

تأبيد النفي، ال ينايف ثبوت هذا العلم الرضورّي يف اآلخرة، فاالنتفاء يف الدنيا يقبل التأبيد أيًضا«.]3] 

نتيجة البحث 
الحصيلة النهائيّة التي نستنتجها من موضوع البحث ميكن تلخيصها باآليت: 

1( رؤية الله عّز وجّل يف الفكر اإلسلمّي ميكن أن تتحّقق عىل نحوين: 

أ - رؤية عينيّة 

ب - رؤية قلبيّة 

رؤية العني كم هو معلوم تتحّقق عن طريق املشاهدة الحّسيّة وشبه الحّسيّة - التمثّل - وهذا 

األمر فّنده القرآن الكريم برصيح العبارة، لكّنه أثبت إمكانيّة الرؤية القلبيّة. 

2( رؤية الله عّز وجّل الشهوديّة - القلبيّة - ذات مراتب عّدة يبلغ اإلنسان بعضها بفضل العلم 

الحضورّي – البديهّي، بحيث يراه دون توّسط أّي صورة ذهنيّة، بل عىل ضوء ارتباط واتّحاد وجودّي 

]1]- العبارة املذكورة يف اآلية هي »لَْن تَرَايِن« والشواهد املوجودة يف اآليات األخرى تدّل عىل كون رؤية الله سبحانه وتعاىل تتحّقق يف 

عامل اآلخرة حسب املعنى الذي ذكرناه يف النّص، لذا نستدّل منها عىل عدم إمكانيّة تحّقق هذه الرؤية يف الحياة الدنيا. 

]2]- سورة األعراف، اآلية 143. 

]3]- محمد حسني الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج 8، ص 242. 
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مع واقع يقينّي، وعىل هذا األساس تكون الرؤية صادقة ال ميكن أن يكتنفها أّي وهم أو بطلن. 

3( أولياء الله املقّربون فقط لهم القدرة عىل بلوغ املراتب التاّمة والكاملة لرؤيته تبارك شأنه بعد 

املوت حسب املعنى الذي أثبتناه. 

4( »تجربة الله« الشهوديّة - الباطنيّة - حسب املعنى الذي ذكره الفيلسوف الغريّب وليام ألستون 

تعّد رضبًا من العلم الحصويّل - االكتسايّب -؛ لذا ال ميكن اعتبارها رؤيًة بالعني البارصة التي تتجّسم 

؛ لكّنها حسب  أمامها األشياء املاّدية، فهي حصوليّة برأيه لكونه اعتربها عىل غرار اإلدراك الحّسّ

مبادئ الفكر اإلسلمّي عبارة عن معرفة حضوريّة - بديهيّة - ومبارشة يف بعض الحاالت إن مل نقل 

يف جميعها. 

5( األمثلة التي ذكرها هذا املفّكر الغريّب بخصوص إدراك الله تعاىل والتي أطلق عليها عنوان 

»تجربة الله« حتّى إذا اعتربناها سنًخا من رؤية الله بعني القلب، لكّنها ليست من املراتب الشهوديّة 

العليا، بل ذات مرتبة متدنّية شهوديًّا، بحيث تتحّقق لدى غري أولياء الله املقّربني يف الحياة الدنيا؛ 

لذا فهي ليست عىل غرار تلك املرتبة التي بلغها النبّي موىس حينم سأل الله تعاىل بأن يراه، 

واملرتبة التي بلغها خاتم األنبياء محّمد حينم عرج إىل السمء، وهذه املرتبة السامية تحصل 

بنحو تاّم وكامل وتبلغ ذروتها بعد املوت. 

6( معرفة اإلنسان بالله سبحانه وتعاىل ال ميكن تفنيدها بالكامل واّدعاء عدم قدرته عىل امتلكها 

بأّي نحو كان، بحيث ال ميكنه أن يراه ولن يراه - حسب املعنى الذي ذكرناه للرؤية -، ويف الوقت 

نفسه ال ميكن وصفها بكونها معرفًة تاّمًة وكاملًة بحيث ميكن أن يراه بعينه البارصة؛ بل ال بّد من 

الجمع بني التنزيه والتشبيه، فنقول: ميكن لإلنسان أن يعرف ربّه، لكّنه ال يستطيع إدراك كُـنه حقيقة 

ذاته املقّدسة بالتمم والكمل، وميكن أن يراه، لكن ليس بعينه البارصة، بل بعني قلبه، وعىل هذا 

األساس توصف هذه املعرفة بأنّها علم بأسمئه وصفاته املباركة – تجلّياته - وليس بعني ذاته. 
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الشخصانية واختبار المعرفة اإللهية
نقد التجربة الديني�ة املسيحية يف أعمال موريس ني�دونسيل

[1[
أحمد عبد احلليم عطية]*[

يبدو بوضوح أّن األبحاث التأسيسيّة يف الغرب حول الدين تنطلق من معايري العقل األرسطّي، 

ولذلك تّم الّنظر إىل اإلميان الدينّي كظاهرٍة تاريخيٍّة مثل أّي ظاهرة دنيويّة أخرى، وهكذا فقد 

تاريخيٍّ طويٍل ومن خلل مراحل عديدة، من حالته  الغريّب، عرب مساٍر  الفلسفّي  الفكر  تدّرج 

الّنظريّة املجرّدة إىل حالته التطبيقيّة القامئة عىل براغمتيّة مفرطة... ما جعل هذا الفكر منقاًدا يف 

نهاية األمر إىل التجربة واملآالت العمليّة يف خضم تقوميه ألّي منظومة تفكري. وهذه املنهجيّة 

االنحصاريّة جعلت مقاربة اإلميان والتجارب الدينيّة سواء عىل مستوى األفراد أو الجمعات 

الحضاريّة مقيَّدة بالرؤية التاريخانيّة املاّديّة، ومن النتائج املرتتّبة عىل ذلك أّن السواد األعظم 

من مفّكري وعلمء اجتمع الحداثة راحوا يتعاطون مع منظومة التفكري الدينّي ليس مبا متثّله 

من قيمٍة نظريٍّة، بل مبا هي تجربٍة عمليٍّة؛ لذا جرت مقاربة الدين ال بوصفه منظومة تعاليم، بل 

كممرسة تطبيقيّة يف ميدان السلطة واالجتمع السيايّس؛ وهذا يعني أّن الحكم عىل الدين يف 

للقيم  والرافضة  العقل املحض  لسلطان  الخاضعة  الغربيّة  املعياريّة  تّم وفق  قد  الحداثة  حقبة 

الغريّب إسباغها عىل  الفكر  أراد  التي  الدين  تاريخانيّة  التفريق بني  الوحيانيّة. وبناًء عليه وجب 

الدينيّة  التجربة  فيها  التي وقعت  الذاتيّة  التاريخانيّة  القداسة عنه، وبني  نزع صفة  بهدف  الدين 

الغربيّة منذ تحول اإلمرباطوريّة الرومانيّة إىل املسيحيّة، وصواًل إىل أزمنة الحداثة.

غري أّن مثّة محاوالت يف الغرب سعت باتجاه تظهري فهٍم للتجارب الدينيّة يغاير ما درجت 

ما  الخصوص  وجه  عىل  منها  الدينّي،  واإلميان  الدين  إىل  نظرتها  يف  الحادة  العلمنيّة  عليه 

الشأن  إىل  الدينّي  اإلطار  تتخطّى  إشكاليّته  إّن  حيث  األرسطّي،  املنطق  تفكيك  بإعادة  يتعلّق 

البرشّي فكريًا وفلسفيًا، فم أصاب الدين بسبب االنقلب الغريّب عىل القيم اللَّهوتيّة املسيحيّة 

الفلسفة أيًضا، بدًءا من محاوالت السفسطائيّني القدامى الذين أعيوا الحكمء يف  إمّنا أصاب 

كانت  مثل  والحديثة، حيث حاول فلسفة  الوسيطة  بالفلسفة  مروًرا  والواقع،  للمعرفة  إنكارهم 

وهيوم ولوك، الحّد من دور العقل وتحجيمه، وليس انتهاًء مبحاوالت تيّارات الفلسفة املعارصة 

»املحّرر« للنقلب عىل العقل وإخضاع كّل يشء للتجربة واالختبار.   

*ـ   باحث يف الفكر الفلسفي – وأستاذ مرشف عىل الدكتوراه- جامعة القاهرة- مرص.
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أعمل  من  الباحث  استقاها  الدينيّة  للتجربة  مخصوصة  رؤية  تتاخم  هنا  نقّدمها  التي  الدراسة 

الفيلسوف الفرنّس موريس نيدونسيل، وهو أحد أبرز الفلسفة املعارصين ممن شغلوا بالفلسفة 

الدينيّة، ولد M.Nedoncelle يف بدايات القرن العرشين يف الثلثني من أكتوبر عام 1905 يف نورد

Nord بفرنسا، وتعلّم بجامعة السوربون؛ ثم قام بتدريس الفلسفة واللهوت، يف إحدى الثانويّات 

لللَّهوت  أستاًذا  وعمل   ،1945 وحتى   1930 من  عاًما  عرش  خمسة  ملدة  سورمارن  بنوجينت 

النّقاد واملؤرّخني إىل  نيدونسيل بحسب تصنيف  العلوم اإلنسانيّة باسرتاسبورج. وينتمي  بجامعة 

فلسفة »الشخصانيّة«؛ وهي فلسفة ال تحافظ فقط عىل قيمة الشخصيّة، ولكّنها تّدعي أّن الحياة 

الشخصيّة؛ هي األرضيّة النشطة للعامل، وأّن مفتاح مشاكل الفلسفة يوجد يف الشخصيّة، فالواقع 

أّن  نيدونسيل؛  أكّد  وقد  الشخص،  باعتباره  بالله  يرتبطون  الذين  األشخاص؛  من  نظام  من  يتكّون 

شخصيّة اإلنسان »تخلق نفسها«، ولكّن كّل شخص فرد؛ ميكن أن يتطّور فقط يف توحيد علقته مع 

كّل شخص آخر، ومع الله. وكانت شخصانية نيدونسيل؛ فلسفة مستوحاة من الروح التعبُّديّة ومتثّل 

جانبًا كبريًا من الفلسفة الدينيّة الكاثوليكيّة يف القرن العرشين، وهي ليست مؤثّرة  فقط يف فرنسا، 

ولكن أيًضا يف إيطاليا وأملانيا]1].

أّواًل: ني�دونسيل ناقًدا علمنة املسيحّية
بسبب من ثقافته اللَّهوتيّة الراسخة سعى نيدونسيل إىل »روَحَنة« املسيحيّة بعد تأثّرها الكبري 

باملوجات العلمنيّة واإللحاديّة التي حكمت أوروبا قرونًا طويلة.

أسربي  مبجلّة  ظهورها،  ارتبط  التي  الشخصانيّة؛  الفلسفة  حركة  وسط  نيدونسيل  موريس  نشأ 

)Espri(؛ مكانًا انفرد به، وذلك بفضل فكره الذي يتميّز بأنّه أكرث جّوانيّة من غريه، حيث إنّه ال ينكر 

الدور الذي يلعبه املجتمع يف حياة اإلنسان، لكن الحديث عن الجّوايّن قد يسمح بالخلط بني 

أّن هذا هو  الروحيّة، وال شك  الحياة  داخليّة  إنقاذ  »النفّس« والروحّي. ونيدونسيل حريص عىل 

ما أّدى به إىل أن يصبح فيلسوف ميتافيزيقا الشخصانيّة يف فرنسا. مثّة نداء مستمّر يدعو الشخص 

للحضور يف داخل كّل األشياء: األشياء التي لها وجود أقّل مرتبة من وجود اإلنسان، والتي توازيه، 

]1]- رغم أهّمّيته الكربى ىف الشخصانّية الفرنسّية والفلسفة املسيحّية ىف فرنسا، خاّصة فرتة ما بعد الحرب، فإّن نيدونسيل غري معروف ىف 

العربّية  متاًما. وهنا تكمن أهّمّية الكتابة عنه للتعريف بجهوده الفلسفّية التى تجعل منه ومن بلوندل ولفيناس من أهّم الفالسفة الذين أّسسوا 

فلسفاتهم انطالًقا من التجربة الدينّية، إاّل أّن ما تجدر اإلشارة إليه هو أّن نيدونسيل، ككثري من فالسفة الدين املسيحّيني مل يتصّد بعمق 

للتّيارات الوضعّية التي تعاملت مع التجربة الدينّية مبا هي ظاهرة إنسانّية تجد جذورها وأصولها يف البعد النفيّس واألسطورّي لإلنسان.
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والتي تتفّوق عليه كذلك؛ ألّن انعدام الشخصانيّة وعدم حضورها يف أّي مجال من هذه املجاالت؛ 

معناه القضاء عليها. ليس املقصود بالشخص هنا كم يوضح ديلكروا مجرّد الوعي بالذات؛ ألّن 

إدراك الذات لذاته يف نفس الوقت. من هنا كان من الرضورّي أن تنشأ فلسفة مونادولوجيّة جديدة 

تقوم عىل تحليل العلقة املتبادلة بني األشخاص. وبداًل من أن يوصف اإلنسان بعدم قابلّيته للتصال 

يكون العكس هو ما يجب عمله واعتباره صحيًحا، فاليشء الغامض، هو أن نكون خاضعني دامئًا 

التجاه مضاّد للشخصيّة، وأن نعتقد أّن الوعي بالذات؛ يبحث عن محوره يف االنسحاب الفردّي، 

فالّذايت هو بنفسه الذايتّ املتبادل.]1]

الشعور  الطبيعة، وإذا كان  له  التي ترسمها  الطرق  يتحّقق بصورة غري مكتملة يف  »الذايتّ«  إّن 

وال  واضح  غري  وجوده  فإّن  الواعية،  الذوات  بني  املتبادلة  العلقة  أمام  الطريق  ميّهد  الجمعّي 

يشّكل يف نفسه »نحن« حقيقة. واملشاركة يف هذا الشعور تكون قريبة من الطبيعة: والتشابه بني 

املتشاركني يتّم عىل حساب فرديّتهم، وفضًل عن هذا، يظلّون غري متّصلني فيم بينهم، والشعور 

الجمعّي يف التجربة اإلنسانيّة البحتة ال يوجد إاّل يف بعدين اثنني، أي أنّنا ال نتّجه نحو إيجاد شعور 

عاّم جمعّي إاّل ابتداء من علقة ثنائيّة الـ«األنا« والـ »أنت« اللتان تشّكلن الـ »نحن« التي تربطهم 

مًعا، ولكن متيّزهم الواحدة عن األخرى. واالتصال الشامل بني جميع الذوات الواعية يظّل ممكًنا، 

لكن بداًل من أن يقيض عىل »داخليّة« كّل فرد؛ فإنّه يزيد من كيانه الداخيّل، ويزيد أيضا من التبادل 

بينه وبني اآلخرين. يستخدم نيدونسيل تعبري »الهويّة غري املتجانسة« ليصف تلك العلقة بني األنا 

واألنت داخل إطار الحّب.]2]

هذا الكائن من واقع الشخص يختلف اختلفًا جذريًّا عن الكائن تبًعا للطبيعة؛ ألنه يفرتض نظرة 

عاّمة؛ والعموميّة هي القدرة عىل نرش حضور وعي ما يف الواقع كلّه، عىل أن تجعل الواقع كلّه 

حارًضا فيك من وجهة نظر تظّل فيها شخصيّة الفرد قامئة. فالعام والشخيّص فكرتان متّحدتان ال 

تنفصلن أبًدا يف الوعي البرشّي؛ ذلك أّن الـ »أنا« والـ »نحن« ترتكزان عىل الله، وهناك »أنت« إلهيّة 

مبدعة ترفع من شأن كّل وعي فردّي بل نهاية، ولها صلة بكّل »علقة ثنائيّة« إنسانيّة، وهذه الفلسفة 

العينيّة ليست يف نهاية األمر إاّل مسرية، نصل فيها إىل »العام« بًدال من أن نصل إىل العامل، باعتبار 

أن العام هو الطريق للذهاب إىل العامل، أي إىل الكون الداخيّل وإىل الله، هذه املسرية تتضّمن 

للمنطق  تقريبيّة  يقّدم صورة  لنيدونسيل كم يبني جان دي الكروا أن  أتاح  الطبيعة. وهذا ما  عبور 

]1]- هرنى ديالكروا: نظرة شاملة عىل الفلسفة الفرنسّية املعارصة، ترجمة يحيى هويدى، مؤّسسة فرانكلني القاهرة، ص107.

]2] - املصدر السابق، ص109-108.
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الشخصايّن، فكتاب: »الشخص والطبيعة«؛ كان ميكن أن يكون عنوانه »مدخل لدراسة املقوالت 

الشخصانيّة«، حيث يحلّل الدرجة التي ميكن بها تطبيق بعض األفكار األساسيّة التي تتّفق وتفهم 

األشياء، عىل الشخص التعبري عن تطوره يف اتصاله باألشياء. وإذا كان الـ »أنا« البرشّي ال يستطيع 

أن يعرّف نفسه باعتباره أنا مفّكرًا، إاّل إذا ربط تفكريه وكيانه مببدأ تفكريّي وكينويّن معنّي؛ يكون هو 

ذاته شخصيًّا، وإذا كّنا متأكّدين من واقع تجربتنا الشخصيّة أن إرادتنا مرادة بفعل إرادة خالقة، فإنّنا 

نستطيع أن نفهم بصورة أحسن وأوضح مختلف تجارب السببيّة: تلك التي منارسها عىل بعضنا، 

وتلك التي منارسها يف الطبيعة، أو تلك التي نراها يف الطبيعة.]1]

ثانًي�ا: جتربة األخالص
الهويّة  مبدأ  إّن  يقول:  حيث  »اإلخالص«،  مثال  هو  ذلك  عىل  محددًّا  مثااًل  ديلكروا  ويقّدم 

الكلسييّك؛ يؤكّد أّن مثّة هويّة تتعلّق بوجود الكائن، وهذا املبدأ غامض، لكن له قيمة االلتزام: 

فهو يعرّب عن األمل يف أن يحتفظ مستقبل الكائن بيشء من ماضيه، لكن تطبيقه بصورة جامدة عىل 

إذا حاولنا تطبيقه.  تناقضه  التفكري، ففي فلسفة من فلسفات »الطبيعة« يظهر  محتواه؛ يعني وقف 

ومع كٍل فسيكون لهذا املبدأ »اإلخالص« معنى، وستكون له قيمة خاّصة إذا استخدم يف فلسفة 

ليس  الشخص  إخلص  ألّن  وذلك  مقّدًما؛  الشخصيّني  واإلخلص  الهويّة  يصّور  ألنّه  شخصيّة؛ 

معناه ثباته جوهريًّا، بل ال ميكن أن يكون له معنى؛ إاّل بافرتاض استمراره املمكن أو غري األكيد، 

مبعنى أّن اإلرادة الثابتة الدامئة تختلط فيه بالتشكك والخنوع واألمل، ولكّل قسم إراءاته بالحنث 

فيه، إاّل أّن اإلنسان يظّل سجيًنا ملا قاله، وسجيًنا ملاضيه، والَقَسم أمر موضوعّي، بل هو موضوع، 

أيّن  أفرتض  كنت  لو  كم  سلوكًا  أسلك  أّن  أقسم  فأنا  مضمونًا،  يكون  الذي  هو  املوضوع  وهذا 

سأشعر مبشاعر رمبا ال أشعر بها بعد ذلك. 

واإلخلص الصادق ال ميكن أن يكون تحقيًقا لهويّة صارمة، أو مجرّد تكرار؛ ألنّه ال يستند إىل 

مجرّد التمسك الداخيّل الذايتّ، بل إنّه يستند إىل االنفتاح عىل الله الخالق وعىل اآلخرين. وفيم 

إاّل بفعل إميايّن هو فعل  البطويّل أن يظّل سليًم  التفكري امليتافيزيقّي، ال ميكن لإلخلص  وراء 

الحّب، واألسباب التي ال تجد مّنا تفسريًا وال نستطيع أن نجعلها تتمّش مع بعضها، بحيث يكون 

]1] - املصدر  نفسه، ص110.
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لها تفسريها عند الشخص الذي يجعل الله شاهًدا ومصدًرا وضمنًا اللتزاماته.]1]

وللشخصانيّة عند نيدونسيل متضّمنات دينيّة، فهناك من الناس من يتحّول من مذهب إىل آخر، 

وهذه التحّوالت يف حقيقتها ليست إاّل تّحوالت للوجوس، وبصفة خاّصة للكلمة التي تجّسدت 

الفلسفة تقف  الفلسفة؛ ألّن  النهايّئ يتخطّى  التحّول  الله، لكن هذا  أنّه كلمة  باعتبار  يف املسيح؛ 

عند حدود األفكار، ففلسفة اللوجوس ميكن أن ترثي خلل العصور بأفكار كثرية تعرب عن اإلشعاع 

الشخيّص للمسيح، وميكنها – هذه الفلسفة – أن »تترّشبـ» مبعطيات مسيحيّة، وأْن تعيد التفكري 

فيها بطريقتها، وهنا تصبح يف نفس الوقت فلسفيّة وفوق طبيعيّة، لكن اليشء الذي ال تستطيع فعله 

بأّي صورة؛ هو اكتشاف »شخص« املسيح ذاته وبصفته شخًصا؛ ألّن هذا تفكري من مستوى آخر، 

الفيلسوف وإميان املؤمن أو تأّملت  الدقيق بني »تأّمل«  إْن عرّب عن يشء، فإمّنا يعرّب عن الحّد 

رجل الدين. 

      ثالًثا: من اإلدراك احلّسّ إىل الوجود اإللهّي
يتحّدث موريس نيدونسيل يف كتابه هل هناك فلسفة مسيحيّة عن الشخص األخلقّي كمصدر 

الوجود اإللهّي، ويناقش اإلدراك الحّسّ وجسد املرء:  الدينيّة؛ من اإلدراك الحّسّ إىل  لألفكار 

موضًحا أّن اإلدراك الحّسّ ال ميكن التحّدث عنه إاّل بصيغة الجمع؛ ألّن انتباهنا قد يتشتت يف أّي 

لحظة بني العديد من املدركات، ونفهم من خلله؛ عدًدا من العنارص أو العوامل الجزئيّة، سواء 

وأنّنا يف عمليّة  أم ال.  بحواس  تذّوقها  أو ميكن  أو مشمومة،  ملموسة، مسموعة  أو  مرئيّة  أكانت 

استقبالها، نستحوذ عليها وهي تظّل »معطيات«، ومن ثّم، فإّن معلوماتنا تبقى خلفيّة لواقعها، وال 

ميكننا أبًدا أن نسيطر عىل تعّدديّتها. ويخربنا أّن هذا العامل ميتلك؛ عدًدا من الخصائص املميّزة: 

يحّددها يف أربع هي:

1( األّول هو أّن الجزئيات املدركة؛ ليست سوى أجزاء وهي ال تكفي بذاتها لتكوين كّل كامل، 

يف كّل تصور ينشأ االقتناع بأّن ما تّم إدراكه ليس سوى جزء من كّل مل يتّم إدراكه بعد. ويتّم التحّقق 

من  أبعد  إىل  ميتّد  بل  إدراكه،  تّم  ما  ضمن  فقط  ليس  أجزاء،  أنّه  عىل  املمتّد«  »الواقع  فكرة  من 

تلك السلسلة من العنارص املعطاة، إىل مجال غري محدود من األشياء؛ التي مل يتّم إدراكها بعد. 

]1] - املصدر السابق، ص 112-111.
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؛ يتوّحد يف املكان والزمان فقط بشكل ناقص ومتنوع، فالواقع  وبالتايل، فإّن تنّوع العامل الحّسّ

يقابل جهيل وحدود  يقّدم صورة واضحة ومحّددة فحسب، بل له جانب غامض وغري محّدد  ال 

جهودي، وهو ما يذكر بأّن مثّة بقيّة باقية يف العامل أشبه باليشء يف ذاته عند كانط ال نصل إليها يف 

اإلدراك.

2( الخاصية الثانية للعامل املحسوس؛ هو أنّه يقتحمني ليجعلني جزًءا منه، وعلمة هذا جسدي؛ 

مفارقة جوهريّة لإلدراك، من حيث هو يف  فيظهر جسدي يف   ، الحّسّ اإلدراك  ألنّه هو موضوع 

الوقت نفسه األداة وجزء من موضوع اإلدراك؛ ذلك ألّن جسدي جزء من ذلك املوضوع، وبالتايل 

أنا جزء من هذا العامل. وهكذا، فبقدر ما أقدر عىل  اليومّي،  يكون جزًءا من مشهد وواقع العامل 

اإلدراك، فأنا جزء من العامل؛ ألّن الخاصية املشرتكة لألشياء هي أن تكون جزًءا خارج آخر ويرتبط 

بكّل، وإذا كنُت جزًءا من كّل، فأنا محتوى يف هذا الكّل، ولكنني لست الكّل نفسه.

3( ورغم ذلك، فإّن األجزاء ليست مصطّفة بجانب بعضها البعض ببساطة؛ حيث تظهر املعارضة 

نفسها التي تحّقق األجزاء بها فرديّتها أّن تلك األجزاء تتفاعل بشكل سببّي. 

4( أنا جزء من هذا العامل، كيف أفهمه؟ إّن االنطباع املبارش؛ الذي يعطيه اإلدراك هو أّن جسدي 

جزء مركزّي ومميّز من العامل، وفيم يتعلّق به تكون كّل البقيّة منظّمة ميكن إدراكها وفهمها، فإّن 

بينم »حاّسة املسافة«  )مثل اإلحساس( تبنّي ذلك أكرث عىل أساس عاطفّي،  »حواس املشاركة« 

sense of distance )مثل اإلبصار( توضحه أكرث عىل أساس معريّف. 

ويغمره  املركزيّة  أهّميّته  جسدي  يفقد  بحيث  اإلدرايكّ؛  النمط  فهم  عكس  ميكن  ذلك،  ومع 

اإلدراك  الجسد« ضمن ذلك  انعكاس »املنظور املرتكز عىل  إذا متّت اإلشارة إىل  العامل، ذلك 

نفسه، فإنّه ال يتحّقق هناك يف اإلحساس وال يف الخيال، بل باألحرى، يتحّقق يف التفكري الذي من 

خلله نزيل أنفسنا من تشكيل املركز وترابط العنارص املختلفة، بحيث تشّكل العامل املوضوعّي 

كعلقة مرتّبة بني األشياء. 

ويوضح نيدونسيل أّن العامل الذي أنظر إليه عىل أنّه يغمرين باعتباري نقطة واحدة بني العديد 

من النقاط، ال ينجح متاًما يف القيام بذلك، لسببني؛ أواًل: ألّن العامل ال يزال غري مكتمل وغامض، 

ال  الكون  إّن  الكونيّة.  عنارصه  عن  شامل  بشكل  تعرّب  قوانني  يف  التشّكل  عن  عاجزًا  يزال  ال  إنّه 

يزال مفتوًحا؛ فهو يهرب من قيود العوامل املوضوعيّة املكتشفة بشأنه؛ ثانيًا: ال ميكن أبًدا تجاوز 
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أداة  القابل لإلدراك  أو  النمط املدرك  الذي هو جزء من  يبقى جسدي،  املفارقة املذكورة، حيث 

للفعل الذي أدركه، وعلوة عىل ذلك، فإنّه يلجأ إىل »ذاتيّتي« يف اللحظة التي ستكون فيها عىل 

وشك أن تصبح موضوعيًّة.

إّن ما يجعل هذه االزدواجيّة شديدة التميّز؛ هو أنّه إذا اخرتت ربط كّل يشء بجسدي، فإيّن أظّل 

، بينم إذا اخرتت ربط كّل يشء بعامل مستقّل بذاته من املوضوعات  يف مستوى اإلدراك الحّسّ

ذات علقات متبادلة، فإنّني أنتقل إىل مستوى الفهم ]الواضح[؛ حيث يصبح الحقيقّي نتيجًة لنظام 

من املتطلّبات النظريّة. 

ينتقل نيدونسيل من اإلدراك الحّسّ والجسد إىل وجود ]كينونة[ العامل واإللهّي: »فمن خلل 

أنّه  أّدعي  ذلك، ال  أكتشفه حقيقيًّا، ومع  الذي  العامل  يكون  أن  ، ميكن  الحّسّ اإلدراك  من  البدء 

مكتمل، وإن كنت أتحّدث عنه ألّول وهلة بهذه الطريقة، لجهة أّن هناك قصوًرا جذريًّا يف العامل ال 

ميكن معه اختيار العامل كقاعدة إثبات لوجود الله بشكل مبارش. إّن عدم تحديد العامل أمر غامض؛ 

ال يوفّر أساًسا مؤكًّدا لعمل اللهوت، وهناك حاجة لفكرة الوجود، كرابطة وسيطة. ورغم أّن العامل 

، إاّل أنّه حقيقّي، وعىل الرغم من أنّني ال أعرف ما إذا كان جوهرًا أم عرًضا، مرشوطًا أم  ليس كلًّ

رضوريًّا، وعىل الرغم من أنّني غري قادر عىل اتباع مسار الوجود يف ذاته حتى نهايته؛ فإّن العامل يتبع 

هذا املسار مبا يكفي ليسمح بالقول إنّه موجود، وعلوة عىل ذلك، فإّن شكل وجوده مصمم لطرح 

السؤال عم إذا كان ]ينطوي عىل[ وجود إله.]1]

حيال التساؤل املديد الذي شهدته الحضارات اإلنسانيّة، عن »الوجود يف العامل« أو »العامل يف 

م توضيًحا لطبيعة الوجود. فإذا كان الوجود هو املوجود، أو هو  الوجود«؛  نجد أّن نيدونسيل يقدِّ

العامل املوجود، فمن املمكن أاّل تكون هذه املوجودات مكتفية ذاتيًّا، ولكن لن يكون من الواضح 

أّن هذا القصور يتطلّب إلًها. ومع ذلك، فإّن الوجود ليس موجوًدا أو مجموعة من املوجودات؛ 

بل هو العلقة األوىل واألخرية لكّل منها؛ مع ذاتها ومع املوجودات األخرى. يُظهر الوجود نفَسه، 

تلك  تعلم  أن  دون  العامل؛  موجودات  يف  مستوياته،  جميع  وعىل  معانيه  بكّل  العامل  يتتبع  الذي 

املوجودات ذلك، من خلل هذه الحقيقة؛ فإّن الوجود حارض بشكل فريد يف جذور الجميع. 

]1]- نظًرا لعدم وجود أّي ترجامت أليٍّ من كتابات نيدونسيل أو أّي دراسات حول فلسفته سوى املقال القصري الذى كتبه هنريى ديالكرو 

وترجمة يحيى هويدي ىف »نظرة شاملة« عىل الفلسفة الفرنسّية املعارصة نشري هنا إىل بعض نصوص الفيلسوف بالفرنسّية، موضحني أنّنا 

سوف نعتمد عىل بعض كتبه وما كتب عنه باللغة االنجليزيّة، خاّصة كتاب هل هناك فلسفة مسيحّية، والفقرة التالية كام كتبها نيدونسيل 

الشخيّص األخالقّي كمصدر لألفكار الدينّية.
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والسؤال هل ميكن أن يطلق اسم اإلله عىل هذا الوجود وهذا الوسيط الكويّن، الذي بدونه قد 

تسقط املوجودات؟ إذا استخلصنا من الشخص قدر ما نستطيع، فإنّه لن يكون من املمكن القول 

إّن الوجود الذي يقع عليه العامل هو فعل الكينونة بامتياز، وهو اإلله، ومع ذلك يخربنا نيدونسيل 

الَفرَضية يسعى  الوجود؛ تصّوًرا مسبًقا إلله، وهذا هو اإللهّي، وهذه  أن ندرك يف هذا  أنّنا ميكننا 

نيدونسيل إىل تسويغها عىل النحو اآليت:  

1( ال ميكن للمرء أن يقول إّن »الوجود يف العامل«، والذي يبدو لنا كـ »وجود للعامل«، هو فعل 

الله، والسبب يف ذلك؛ هو أنّه ال توجد لدينا وسائل لتقرير ما إذا كان نقص األشياء املوجودة يف 

العامل يتطلّب سببًا مجاوزًا أم ال، وأنّه ليس من املمكن أن نقول ما إذا كانت فكرة السبب؛ تحّد من 

معنى أّن وجوًدا ما هو الرشط الحاسم لحضور أو غياب وجود آخر. 

لإلله؛  مسبًقا  تصّوًرا  أو  إلًها  العامل  يف  املوجودة  األشياء  يف  ندرك  أن  ميكننا  ذلك،  رغم   )2

ألّن الوجود، مهم كان نوعه، يكشف عن أمر واضح هو أّن للعامل تناغًم أساسيًّا مصحوبًا بالقوة 

والحكمة، كم يتجىّل يف حضوره يف كّل املوجودات، يف قّوته اللمحدودة لربط األشياء، ويف 

حقيقة أنّه بينم يخرتق جميع املوجودات، فإنّه قادر عىل التعبري عنهم وتحويلهم، وتوحيدهم، دون 

الظهور كيشء منفصل أو موجود يف حّد ذاته. 

     هذا املفهوم؛ ال ينشأ من قصور الوجود، بل يوجد داخل تلك األشياء ويف أساسها، وأيًّا 

ما كانت، فمن خلل حقيقة وجودها، يكون املصدر موجود يف كيانها. إّن اإللهّي ليس شيئًا غري 

حّي وال ينشأ كم تنشأ األشياء الحيّة، بل إّن اإللهي مشرتك بني كّل ما هو غري حّي، ومع كّل يشء 

حّي. وعىل الرغم من أنّه ميكن أن يُطلق عليه أنّه »واحد«، إاّل أنّه أصل كّل تعّدديّة كوجه غري ظاهر 

يف جميع الوجوه، ويبقى نفسه دون تغيري يف جميع التغيريات التي يجعلها ممكنة. ويخلص إىل 

أّن اإللهّي هو مصدر هويّة كّل يشء آخر، ومع ذلك ال تصبح تلك األشياء إلهيّة، بينم اإللهّي هو 

هويّتهم األساسيّة ألنفسهم وعلقاتهم مع املوجودات األخرى. إنّه عقل الطبيعة، الوسيط املتخلّل 

لكّل يشء يف العامل، إنّه املقاربة األوىل لله، الله قبل اإلنسان.]1]

     رابًعا: االنتقال من الشخص إىل هللا
يوضح لنا الفيلسوف كيفيّة االنتقال من الشخص إىل الله، حيث يقول: »عندما أدرك أنّني لست 

]1] - نعرض لألطار العام للتجربة الدينية عند نيدونسيل اعتامداً عىل مقدمة الرتجمة اإلنجليزية لكتابه هل هناك فلسفة مسيحية.
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، يتغرّي كّل يشء. هذا الكون يفتقر إىل الذات التي تدركه، ولكّنها  جزًءا من عامل اإلدراك الحّسّ

ال تستطيع هي نفسها أن تحتويه. ال يؤكّد نيدونسيل أّن إثبات وجود الله يتّضح من اللحظة التي 

يعرتف فيها املرء بهذا التفرّد للشخص؛ إاّل أّن الدليل الذي يقّدمه لن يكون له أّي معنى من دون 

الفلسفّي  تقود إىل اإلميان  التي  التأّمل؛  أّن املرحلة األوىل من  بهذا املبدأ؛ ذلك  اعرتاف مسبق 

بالله، هي الله من خلل إدراك أّن واقعك وواقعي، من حيث هو واقع أّويّل وفريد ومقّدمات غري 

محدودة للوجود؛ هو ليس أّي نسبة ملوارد الطبيعة. وبالتعريف، يهرب مركز الشخص من القيود 

البيولوجيا. الشخص يحكم  التي تصاحب املوجودات عىل مستويات  التشابه والتباينات  وأوجه 

العامل ويقدر عىل النمّو غري املحّدد بهويّته الخاّصة، وهو ال يستطيع أن ينكر نفسه. إّن التحالف 

بني املصري الفريد واالنفتاح اللمحدود هو مجرّد رغبة فينا، لكّن التوّجه نحو هذا الهدف يستبعد 

أّي انفصال مطلق بني املظهر والحقيقة يف داخيل، بهذا املعنى، فإنّنا نحن ما سنصبح عليه، وهذا 

يكون بفعل يتجاوز بشكل جذرّي أّي يشء يف العامل املعقول. بالتأكيد نحن نعيش يف هذا العامل 

يقترص  ال  األشياء  هذه  يحّدد  الذي  املبدأ  لكّن  والنفسيّة،  الجسديّة  وظائفنا  يف  موجوًدا  ونجعله 

تكون  أن  ميكن  ال  إلينا،  وبالنسبة  وجودنا،  بحقيقة  فيه  نحن  الذي  الفريد  الواقع  هو  هذا  عليها؛ 

العوامل املعقولة إاّل مساعدات أو عوائق، وليتس أسبابًا أو أهدافًا. 

املرحلة الثانية من التأّمل الذي يقودنا إىل الله تتمثّل يف إدراك أنّنا ال نفهم أو نفرّس أنفسنا إذا مل 

يكن هناك إله أقرب مّنا إىل أنفسنا. يشهد التأّمل عىل التجربة األّوليّة التي أجربتني عىل التعرّف يف 

نفس عىل شخص آخر غري نفس، وال أدرك السببيّة يف كليّتها إاّل يف هذا اإلدراك الداخيّل، إنّني 

أتعلّم يف وجودي فقط ماذا يعني أن أكون محَدثًا كلّيًّا، أن أكون املوجود الحّي للمقّدس املعصوم 

يضعني يف   - إليه  املشار  الروح  إّن  ثوريت.  عليه حتى  تعتمد  والذي  أكون حرًّا،  أن  يرغب  الذي 

الوجود يف كّل لحظة، لكّنه يضعني يف موقف مفتوح لكّل من الهزمية والتقّدم، إنه يقسمني بني 

ذات مثاليّة وأخرى واقعيّة، ويقارن بني وظائف االثنني. أدرك أنّني السبب وراء أفعايل وكفاءتها أو 

قصورها بالنسبة إيّل؛ لكن هذا ليس الوحي األكرث عمًقا الذي أمتلكه، إّن أعمق ما لدّي من وحي 

ِقبَل سبب يحجبني ويحيط يب  فريًدا وكوين مسيطَرًا عيّل من  تأثريًا  بالسببية؛ هو أن كوين  خّص 

متاًما. 

ال  أنّني  نيدونسيل  يري  اإللهّي شخيّص؟  الروح  أو  السبب  هذا  إّن  املرء  يقول  أن  يجب  هل 

بإرادته الخّلقة. ومع ذلك،  أنّني متجّذر فيه وأتعرّف إىل نفس  أرّده إىل نفس، رغم  أستطيع أن 

يجب أن أشري إليه عىل أّنه »أنت«، وإن كان مبعنى يتفّوق عىل كّل تشابه دنيوّي؛ ألنّه هو الوحيد 
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الذي يفهمني باستمرار ويستمّر مع كّل أفعايل وحااليت، حيث أخش تحقيق نفس بالكامل يف 

إدراك شخيّص، إاّل أّن هذا الخوف الجديد يتّم التغلب عليه من خلل حقيقة أّن فعله هو ما جعلني 

أكون. يف العلقات اإلنسانيّة، ال يضعف الوعي الشخيّص بأّي شكل من األشكال بسبب خصوبة 

عمليّاته، بل يزداد بأدىن تأثري له عىل وعي آخر. 

املرحلة الثالثة من طريقنا نحو الله؛ كم يواصل نيدونسيل؛ هي أن نسأل أنفسنا إذا ما كان الروح 

 god اإللهّي مختلًفا عن كّل وعي أو إذا كان هو نفسه بالنسبة للجميع ومييّز نيدونسيل بني: إلهّي

)بالـ g الصغرية( والله God )بالـ G الكبرية( يهزأ بتعّدد اآللهة، حيث إّن املستوى الذي نضع أنفسنا 

ا لتعّدديّة الطبيعة والبرشيّة، ومع ذلك فإنّه يفعل ذلك بسهولة  فيه هو فرضيّة عميقة وتفسري جيّد جدًّ

شديدة ويتجاهل شيئني عىل األقّل؛ فمن ناحية، مثّة حضور آخر لله God كواحد غري مجزّأ يظهر 

 gods يف خضّم اجتمعاتنا، بينم يظّل محسوًسا يف تلك الحاالت التي تفتقر إىل االتحاد. واآللهة

God، ونحن ال نستطيع أن نفرط يف  الخاّصة بكّل فرد من أفرادنا هي وجوه مختلفة لنفس اإلله 

تأّمل كّل انعكاساته يف مرايانا، من ناحية أخرى، من أجل حمية كّل جانب من جوانب األلوهيّة 

يف تفرّده.

الله God ليس شخصيًّا فقط؛ ألنّه يخلق أشخاصنا، إنّه كذلك بسبب الطبيعة الحميمة أللوهيّته، 

دون أن يضيف نفسه كرابط إضايّف أو حتّى أّويّل لسلسلة األشخاص الذين نشّكلهم بني الناس، 

إنّه يتعاىل عىل األشخاص وليس غري شخيّص. إّن تأّصل األلوهيّة التاّم وضعفنا الواضح يجعلن 

العلقة التي لدينا غري متكافئة، ومع ذلك فإّن مثّة دامئًا علقة متبادلة بينه وبيننا. إّن حياة الروح، 

عندما تطّور نفسها، تُظهر أّن تلك العلقة ال تنحرس أبًدا، يف هذه النقطة، يؤكّد التأمل الفلسفّي دليل 

الدعوة الدينيّة.]1]

خامًسا: الطريق الفلسفّي إىل هللا والتجربة الدينّي�ة
 God ويتساءل نيدونسيل هل من املمكن الذهاب إىل أبعد من ذلك ورؤية يشء من حياة الله

الحميمة؟ ويجيب بالتأكيد، ألّن الله ال يستطيع أن مينح الوجود لشخص بدونه، وبطريقة معيّنة، 

مينح نفسه كذلك، خلفًا لألطروحة املتكّررة يف تاريخ الفلسفة، استنتج الفيلسوف أّن الشخص 

فإّن  وبالتايل،  ذاته،  يف  غاية  أو  هدف  هو  ألنّه  شخيّص؛  لكّنه  حدود،  لديه  ألنّه  شخصيًّا؛  ليس 

]1] - نعرض لألطار العام للتجربة الدينّية عند نيدونسيل اعتامًدا عىل مقّدمة الرتجمة اإلنجليزيّة لكتابه هل هناك فلسفة مسيحّية.
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ا، بل هو مصدر هذه الغاية. إذا كان صحيًحا؛ أنّه ليس  »اآلخر« - بالنسبة لهذا الشخص - ليس حدًّ

من الرضورّي أن يكون األنا مرتبطًا بتجربتنا، فإنّه من املستحيل تحديد وتصور األنا بدون األنت. 

لها شخصيّة.  الله، وأّن األلوهيّة  تغرّي يف طبيعة  أن يكون هناك  أنّه ال ميكن  نيدونسيل  أثبت  لقد 

تأيت الوحدة من الله God، وهي التي تنقذنا من كونّنا مجرّد ظواهر متقطّعة، وال يبدو من املمكن 

لسمّوه  مساويًا  »أنت«  ملنحه  تكفي  بطريقة  لله  ورضوريّون  األبدية  يف  مشاركون  بأنّنا  االعرتاف 

اإللهّي الخاّص. 

يبدأ بها. يجب  الله بتجربة دينيّة، متاًما كم  الفلسفّي إىل  الطريق  ينتهي  الفيلسوف  كم يؤكد 

أن يتناوب الزهد والجمل عىل جميع مستويات وجودنا. إن ما هو صحيح كونيًّا يف إثبات الله ال 

يأيت من العموميّة التي متتلكها األنواع واألجناس، ولكن من حقيقة أّن الله هو يف كّل واحد منا 

من خلل الوجود يف كّل وعي شخيّص لوجود متفرّد ومتفّوق، وهو ما يسعى العقل للتحّقق منه 

والتعبري عنه، هذا الوجود الذي يظهر يف بادئ األمر غري واضح للتفكري، ينفصل عن نفسه تدريجيًّا 

عن طريق التأّمل املقّدس عندما نقبل بالتخيّل عن أنفسنا من أجل الدخول إىل ملذ روحنا.

كثري من الناس عىل يقني من وجود الله؛ بسبب دوافع تتعلّق بحياتهم الخاّصة. إنّهم يؤمنون 

معروفة  ماضيهم  تحّول يف  نقطة  عند  ويدركونها  حياتهم  عملها يف  يرون  ألنّهم  اإللهيّة؛  بالعناية 

لهم وحدهم، ومع ذلك، فإّن األمر سيكون أكرث تقبًّل وقدرة عندما يكون الشخص، الذي يربهن 

يَنتُج، ليس من األنانيّة الخائفة، ولكن من الرغبة يف تأكيد  قادًرا عىل نوع التحّقق الروحّي الذي 

املوضوعيّة الداخليّة، مؤكًدا أنّني أؤمن بالله ؛ ألنّني أرى إرادة يف مجرى الحوادث، وأعرف أنّه 

يف لحظات معيّنة، كنت ُمنقاًدا له بلطف ولكن بحزم، إىل حيث مل أكن أرغب يف الذهاب. هناك 

طريقة يتدّخل فيها الله ويحّول األحداث بالطريقة التي يُحِدثها بها. عندما ألقي نظرة عىل سنوايت 

املاضية، هذه هي الطريقة التي أقابل بها الله. 

أن  الله، بل ميكن  الذي يجعله مدركًا لوجود عمل  التأّمل يف مايض اإلنسان فقط؛ هو  ليس 

ينشأ هذا الوعي عن تنبيهات الحارض أيًضا، وعن الطريقة التي تشري بها إىل املستقبل. فالله مرشد 

لإلنسان؛ إنّه املوجود األزيّل قبل العامل وهو الذي يقود العامل، إنّه السبب والهدف النهايّئ، وال 

شّك أنّه معرتف به بشكل شائع من حيث هو الهدف الوحيد امللزم لنظام شخيّص كويّن، ولكنه 

يستطيع أن يحافظ عىل الروح والحمسة اللتني يلهمهم؛ ألنّه يستطيع أن يعطينا القّوة والوسائل 

التي متّكننا من الوصول إىل كّل يشء، دون السقوط يف ذواتنا.
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مثل هذا اإلله؛ يتحّدث إلينا من خلل بيان ذاته؛ بينم نبحث عنه ونحاول فهم حكمته يف كّل 

ما يحدث، ومع ذلك، فإنّه ال يزال عىل مسافة بينم نتلّمس طريقه، ويكون أكرث حساسيّة إلرشاقه 

الظلمة،  يتجاوز  أن  دامئًا  الذي يجب  الفكر،  أيًضا إىل حدود  ترجع  الله  لنفسه، املسافة من  منه 

نيدونسيل؛  الذي يطرحه  تأّمله. والسؤال  ويرتّدد بني إمكانيّتني، ويواجه ازدواجيّة حالته وغموض 

هو هل ميكن أن يكون هناك حدس أكرث سموًّا لله، علقة صوفيّة معه، أو تقدير ليس فقط لعطاءاته 

بل لحضور الله نفسه؟ ويجيب أّن الشخص الذي يأيت من الله ال يدرك مصدره، بل يدرك نفسه؛ 

فهو مستغرق يف ما يشعر به ويف فعله، وينىس الذي هو سببه، وعىل الرغم من أّن هذا النمط من 

الجحود؛ يتشّكل باستمرار طوال حياتنا كبرش، إال أنّه ال يزال هناك وعي بكوننا ُمسبَّبني، وهو ما 

يشّكل عند نيدونسيل دعوة للتحليل امليتافيزيقّي وإدراكًا للوجود، ومع ذلك ال تعتمد هذه الومضة 

الغامضة عىل تحليل ميتافيزيقّي طويل، إذا قبل املرُء املقدَس، أي إذا استجاب املرء ملبادرة إلهيّة، 

فيجب أن يستمّر املنهج التأّميّل للميتافيزيقّي يف الومضة الروحيّة، ويصل إىل املرحلة النهائيّة من 

علقة اإلنسايّن-اإللهّي.

النعمة  اللهوتيّون  الذي يسّميه  الحدس  للطبيعة خاّصة يف  الخارق  الله  يتكّشف حضور       

الحقيقيّة، أي يف اإلشارات األولية لصداقة الله وتحويلها لطبيعتنا، وكذلك يف التواصل املثمر مع 

الله من خلل الفضائل اللهوتيّة وهبات الروح القدس، وهكذا فإّن »الكّل« اإلنسايّن؛ متّحد بشكل 

الهبة كم يقول هي ذات املانح، والذي هو بدوره كمل الحّب  الكينونة اإللهيّة، وهذه  وثيق مع 

نفسه. بهذه الطريقة تتغلّب العلقات البني شخصيّة عىل الطبيعة الجاحدة؛ ألنّه مل يعد هناك فصل 

بني الهبة وبني من يعطيها.

أفعاله  يعتمد عىل  أن  للمرء  يجوز  أنّه ال  يخربنا  نيدونسيل  فإّن  الله صوفيًّا،  من  نتقرّب  وحتى 

الخاّصة، ولكن عىل الله الذي هو مصدرها بالنسبة للصويّف، فإّن إنكار الذات يتألّف من التغلّب 

تنقية  يتّم  بذلك  القيام  نفسه شخصيًّا مبصدره، وعند  الطبيعّي املعتاد، وربط املرء  الجحود  عىل 

أفعاله، ويتّم تأليه جوهر روحه، ويف وجوده األسايّس بداًل من مجرّد قواه الخارجيّة يتّم تصحيح 

انحرافاته وأوجه قصوره. تتأكّد األنا يف حّد ذاته ويُنظر إليها فيم يتعلّق بالله؛ لذلك ال يكون الله 

 cogito Deum لكّنني أتصّور أّن الله يتصّورين ،cogito ergo Deus est موجوًدا؛ ألنّني أتصّوره

me cogitantem، وبهذه الطريقة يتّم النظر إىل وجودي يف ضوء أكرث وضوًحا، دون التوقّف عن 

أن يكون هو نفسه، فإّن املرء ال يكّف عن كونه جاحًدا ملصدره. عند هذه النقطة بالنسبة للصويّف 

تصبح النهاية هي البداية، وعندها لن يبحث عن دعم لوجوده، وعىل الرغم من أّن الوساطة تظّل 
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موجودة، إاّل أّن املسافة تختفي. إن وعيه األسايّس مفتوح أمام حضور الله، وإذا استطاع أن يحافظ 

عىل نفسه يف هذه الحالة القدسيّة، فإنّه سيقّدر قيمة كّل يشء وكّل شخص؛ ألّن جوهره سوف يتّحد 

النمط املحدود الكامل ملعرفته باإلضافة إىل أفعاله متحّواًل؛ وسيتم عكس  الله، ويكون  بجوهر 

اتجاهها النفّس، وهذا يعني أنّه ال مزيد من السقوط يف ذاته املنفصلة، ولكن يف معيّة الله األبديّة. 

وبهذه الطريقة تحدث الصلة البني شخصيّة لألشخاص املخلوقني مرغوبة من الله. كّل يشء 

يخفي  فإنّه  بحّريّة،  نحبّه  أن  ميكننا  وحتى  إمكانه،  بقدر  نفسه  إخفاء  أراد  الله  أّن  لو  كم  يحدث 

حتى  علينا  يفرضه  الذي  الوجود  علينا  يقرتح  إنّه  بل  اكتشافه،  من  نتمّكن  حتى  به  لنا  رابط  أقوى 

نتمّكن من فرض الوجود الذي يقرتحه، وهو قد يدعو اإلنسان الذي ارتقى إىل فكرة الله يف فلسفته 

إىل أن يجد الله نفسه يف تاريخه. إّن اإللهّي الذي ميكن لإلنسان الوصول إليه من خلل العامل 

الوجود  بني  التقليدّي  التكافؤ  أساس  وذلك عىل  املوجودات،  لتناغم  يتجىّل كمصدر  املعقول؛ 

والقيم املتعالية، كان الوجود مرادفًا للحقيقّي، والخرّي، والجميل، عىل الرغم من أّن أيًّا من هذه 

املفاهيم عىل هذا املستوى يؤِد إىل إله شخيّص، إاّل أّن هذا ال يعني أنّه ال ميكن التحّدث عن الله 

يف ضوء هذه القيم، ولكن القيام بذلك يتطلّب أن يتّم التعامل معها بطريقة جديدة.

من هنا يؤكّد نيدونسيل أّن يف النظام الرتنسندنتايّل كم تّم تطّوره يف ضوء »الشخيّص«، أولويّة 

املوجود فيم يتعلّق بالوجود؛ ما يعني أنّنا أمام مشهد أوضح مم كان عليه يف التطّور فيم يتعلّق 

بالعامل املعقول. لقد أصبحت القيم اآلن حاملة للرسالة التي تنبثق من املوجود األسمى، أي من 

الله، ومن خلل جميع املراحل القيميّة التي تعكس أفعال البرش، حتّى من خلل نفي القيمة التي 

تعيق هذا الفعل حتّى يف ما يتعلّق به، فإنّه ال يزال هناك علقة واضحة بني الله ومخلوقاته، أي وجود 

الله والقيم الرتنسندنتاليّة، والتي هي حضور خفّي للموجود األسمى. بهذا املعنى، فإّن القيمة هي 

قدرة الله املجهولة، وهي مطابقة له، حيث إنّها نشأت معه، ولكّنها تختلف عنه بقدر ما هو الفعل 

الوسيط يف حضوره ألشياء أخرى غري نفسه.

      إّن انعكاس الله يف اإللهّي الحارض يف هذا العامل ميكن أن يكون محدوًدا، ومع ذلك، فإّن 

االستيعاب اإللهّي البرشّي لله مختلف متاًما من حيث كونهم النهائيّني يف إدراكهم املايض، وال 

نهائيّني يف وعدهم باملستقبل. إّن الصفات اإللهيّة التي نتصّورها يف القيم الكثرية املجهولة ميكن 

أن تسعى أيًضا إىل العودة يف مجملها إىل الله نفسه الذي يُرجع الوجود الكيّلّ إىل ذاته؛ ألّن وجه 

الله، من حيث هو إنجاز لألمل، متكّشف لجميع املوجودات. إّن إخضاع املرء لنفسه دون قيد أو 
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ا، للتضحية بكّل يشء بداًل من خيانة الحقيقة أو العدالة، هو استعادة  رشط لقيمة، ليكون مستعدًّ

هذه القيمة خاّصية كونها سمة إلهيّة، وعلوة عىل هذا، فإّن ذلك تأكيد عىل اإلميان برتكيبة حيّة 

من الصفات، واالستعاضة عن الوهم بلمحة من الله، وهو عبور من اإللهّي إىل الله. هذا التحّول 

الوجود  يوّحد  الحّب  البني شخيّص؛ ألّن هذا  الحب  النظر هي  قيد  القيمة  تكون  عندما  ملحوظ 

إنّه ال يسيطر عىل  القيم.  واملوجود بطريقة متميّزة، والعمل الخريّي هو األكرث ترابطًا يف سلسلة 

مملكة القيم املجهولة بأكملها ويوّحدها فقط، بل يجرّس الفجوة بني األنظمة املجهولة واألنظمة 

الشخصيّة. إنّه يربط بني تلك األشكال غري الشخصيّة والحقائق الشخصيّة. الحّب يصنع ممرًّا بني 

األفكار واألشياء من ناحية، وكّل الوعي من ناحية أخرى، وعىل الرغم من أّن اإلحباط قد يكون 

التي  النقطة  تلك  هو  فالله  كمحبّة،  الشفاء  الوحيد يف  األمل  هو  الحّب  فإّن  للرش،  أصليّة  تجربة 

ينفتح فيها املوجود بشكل كامل عىل الوجود يف الفعل الشخيّص بامتياز، والذي هو أبدّي وبسيط 

وميكن أن يتبّناه لألبد.

ويؤكّد نيدونسيل »أّن الكتاب املقّدس والتقاليد التوراتيّة؛ هم أساس فلسفتنا... أي أّن األبحاث 

الفلسفيّة يف الغرب؛ سواء أكان معرتفًا بها أم ال، فهي تستخدم دامئًا الكتاب املقّدس، حتّى عندما 

يتعرّض للهجوم«. 

وألّن فكرة الفلسفة املسيحيّة كانت موضع اهتمماته من الناحيتني: التاريخيّة، )واملفهوميّة(. 

ومن هنا فهو يطلب عدم عزل التصّورات من سياقها العام، لسببني:

 أّواًل: إّن فحص الوعي الذي يطالب به الفلسفة »النقديّون« هو أمر مؤمل إىل حّد كبري، أّما يف 

إظهار أنّنا لن نتقّدم يف الفلسفة إذا حرصنا أنفسنا يف األمور اللوجستيّة، فقد كنت أبعد ما يكون عن 

استنكار معقوليّة املعيار املعّقد الذي أستخدمه يف كّل أنحاء الكتاب. 

هنا  ومن  املسيحيّة«،  »الفلسفة  من  بداًل  للطبيعة«،  الخارقة  »امليتافيزيقا  تعبري  استخدام  ثانًيا: 

يحّدد لنا ثلثة مشكلت علينا متييزها، تبنّي إىل أّي مدى وبأّي اعتبار هناك ميتافيزيقا، والتي تجد 

يكون  وحتى  األسايّس.  موضوعها   -3 التأسيّس  نشاطها   -2 مصدرها   -1 نفسها:  املسيحيّة  يف 

أكرث تحديًدا يرى أّن امليتافيزيقا املسيحيّة ممكنة؛ ألّن امليتافيزيقا ال ميكن أن تفلت من إشكاليّة 

االندماج، وال سيّم االندماج اإلنسايّن، ثم إّن إمكانيّة وجود مثل هذه امليتافيزيقا تأيت من اعتبار 

مرتبط باستدعاءات داخليّة، كم هو الحال مع حكم التاريخ، ففي هذا العامل، يكون األشخاص 
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»نسق من املفاهيم«، وتساعد عىل  التي ترتجم الوجود الشخيّص إىل  مصدر األفكار واملبادئ؛ 

الكشف عن الطبيعة األساسيّة لألشياء واالفرتاضات األساسيّة يف العقل البرشّي، وبناًء عىل ذلك 

للطبيعة  خارقة  نوعيّة  تعطي  أن  ميكن  التي  واملبادئ  األفكار  مصدر  هو  املسيح  شخص  فإّن 

للميتافيزيقا. هذا هو الحال عندما يأيت فيلسوف ويدمج يف تركيباته وجهات نظر معيّنة حول العناية 

يسوع  منذ فرتة حياة  الناس  التي أصبحت واضحة بني  الجديدة  القيم  أو بعض  والتجّسد  اإللهيّة 

عىل األرض. ويؤكّد نيدونسيل أّن هذه العنارص ميكن أن تصبح فلسفيًّة، إذا تّم استخلصها  من 

الشخص الذي استُِمّدت منه وتّم اختبار تأثريها عىل املخلوقات، وليس يف حياة الله نفسه والذي 

تحيلنا هذه العنارص إليه، فبخلف العنارص اللهوتيّة، فإنّه يتّم فصلها عن التاريخ املقّدس، وتؤدي 

إىل عمليّات فكريّة ال تدور يف املدار املبارش لإلميان اللهويتّ، أو يف علقة مبارشة مع حدث 

يف النظام املتكشف، وميكنها أن تدخل مجال التساؤل األنطولوجّي وإثرائه بشكل قيايّس، وذلك 

عىل الرغم من أنّها ليست بعيدة عن املنظور الكيّلّ للخلص؛ إلعداد الطريق للقبول الذي يذهب 

ما وراء قوى الفلسفة الخالصة.

 يوضح نيدونسيل كيف يؤثّر موضوع التفكري عىل امليتافيزيقا التي يبنيها؟ أّواًل باختياره لجوانب 

الوجود التي يهتّم بها، موضًحا أّن مثّة فلسفة منفتحون ومنغلقون، وأولئك الذين يغرقون يف أعمق 

العقل عندما يتحّول إىل آلة، الذين ال يذهبون أبعد من املخلوقات، ثم هناك الطابع املميّز الذي 

يعطيه املفّكر للكون كلّه، وذلك بسبب األفكار التي تنبثق من كيانه الشخيّص والتي تعرّب عن قصة 

حياته يف صور مجرّدة، فهو ال يفرض فقط أسلوبًا وترتيبًا عىل أفكاره، لكّنه يرتجم نفسه فيها، وهو 

لنا،  الفكريّة واإلبداعيّة، كم يذكر  الرجال يف حياتهم  به  إّن ما يرتبط  نفسه مصدر أفكار جديدة، 

إليهم، وهدف هذه االكتشافات ليس خارجهم،  تنسب  التي  الفلسفيّة  ينفصم عن االكتشافات  ال 

بل بداخلهم؛ ألّن مثّة واقًعا موضوعيًّا لهذه الذات، هناك كم يخربنا »وجود يف الذات« مناسب 

ألولئك الذين هم »موجودون من أجل أنفسهم«. وأخريًا، ال تؤثّر هذه املوضوعيّة عىل الخصوصيّة 

املناسبة للذات، بل متتّد إىل الكون كلّه الذي يتأّمله العقل؛ ذلك ألّن علقة العقل مع كّل األشياء 

هي أيًضا يشء ينتمي إىل العقل، وبالتايل فإّن الشخصيّة دامئّا تعّدل بنفس الدرجة ميتافيزيقا األشياء 

يف هذا التفاعل املستمّر؛ الذي يكشف فيه الوجود تدريجيًّا ظواهره، والذي يسهم فيه كّل موجود 

يف وجود اآلخر من خلل عملهم املتبادل.
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الكونيّة،  تّدعي  أن  املسيحيّة  للفلسفة  ميكن  كان  إذا  ما  أكرث  بوضوح  نرى  أن  أردنا  إذا  يقول 

فإنّها مثل جميع الفلسفات، عليها أن تجعل محتواها أكرث دقّة، وأن تحرز تقّدًما يف منطقة ملمئة 

لها؛ ألنّها تعرّب عن ذلك الجزء من الواقع الذي يتوافق مع تجربة تفكري املؤمن، وهكذا يصبح من 

بها  الكويّن  التمّسك  إّن  الكونّية.  من  مختلفة  درجات  بني  داخلها  أن منّيز يف  يجب  أنّنا  الواضح 

سيفرتض مسبًقا أن مبادئ الفلسفة املسيحّية تّم االعرتاف بها، ولن تتحّول الفرضيّة إىل يقني حتّى 

الدينيّة نفسها يف  تأّمل مستقّل للمصادر  تتّفق يف السعي إىل  إنّها قد  تصبح األدلّة أكرث احتماًل. 

اكتشاف قصور يف الفلسفة، ويف محاولة لتحديد معامل هذا القصور، لكّنها سوف تضع مشاكل 

إنّها متشبّثة مبقارباتها الشخصيّة، ويجب عليها أن تبدأ من خلل فهم  لبعضها يف كّل األحوال. 

بعضها إذا كانت متّحدة يف التشبّث نفسه وباألطروحات نفسها، ومع ذلك فإنّهم سيكونون فلسفة 

رديئني إذا مل يستهدفوا الصلحية الكونيّة عندما يطرحون أطروحاتهم الخاّصة. 

ميتافيزيقيّة، خاّصة  قيمة  له  نفسه  هو  للميتافيزيقا،  يكون  أن  يجب  الذي  الشخيّص  الطابع  إّن 

يا، وعندما تكون جميع وجهات النظر األخرى للكون محّددة،  عندما يكون امليتافيزيقّي رجًل عبقرًّ

وهذا هو السبب يف أّن العمل الفلسفّي العظيم يتمتّع بالكونيّة التي تنتمي إىل روائع فنيّة. إنّها يف 

منتصف الطريق بني الثقة التي يقّدمها املوضوع التجريبّي، واملوضوعيّة شبه الكاملة للرياضيّات، 

وهي تشّكل نوًعا من النظام العضوّي الذي له أعضاؤه ومركزه، مثل السيمفونيّة.

يف حني أّن السيمفونيّة تحتوي عىل املفاهيم املنطوقة، فإّن العمل الفلسفّي يحاول بداًل من 

ذلك التعبري عن بنية الواقع، إنّه أنشودة العامل بأرسه، يف حني أّن السيمفونيّة ليست سوى إضافة 

أخرى إىل العامل. إّن جمل السيمفونيّة ليس غريبًا عىل تأكيد الحقيقة، إنّها عاطفة تخلق متثيلت، 

لكن نوع الجمل ونوع الحقيقة الخاّصة بالفلسفة، وعىل وجه الخصوص امليتافيزيقا، تنتميان إىل 

إعادة بناء كاملة للكون بحّد ذاته، إّن األمر كم يؤكّد نيدونسيل منوط بقدريت وقدرتك، ويف كّل 

ا، ولكنه امتداد مستمّر لتمثيلتنا، وهو معيار يدعو إىل فهمه وقبوله،  حالة، يكون الكون متثيًل خاصًّ

وهي قداسة تأيت ملواجهة تلك الفلسفات وتعمل يف كّل يشء دون أن تكون قابلة للختزال ألّي 

الوحدة  الشواهد هذه:  لتجربة حيويّة معّينة لسلسلة  الفلسفة املسيحّية هي مجرّد طريقة  إّن  منها. 

الغامضة للوجود، واملبادرة التي تغرقنا فيها بطرق مختلفة، وعدم اكتامل مخططاتنا للكون. 
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1. Nedoncelle )Maurice(, la reciprocite des consciences )Aubier(. 

2. La Personne humaine et nature )Presses Universitaires de France(, reedite 

sous le titre : Personne Humaine et nature, Etude logique et metaphysique 

)avec une nouvelle preface, Aubier(. 

3. De la fidelite )Aubier(. 

4. Vers une philosophie de l’amour et de la personne )Aubier(. 

5. Conscience et Logos )ed. de l’Epi(. 



مصداقّيات التجارب الدينّية
رؤية نقدّية خلمسة اجتاهات يف الفكر الغريّب
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جابر موسوي راد ]*[

تناقش هذه الدراسة إشكالّية أساسّية يف حقل الدراسات الغربّية تدور حول واقعّية التجارب 

آراء لخمسة من  بالتحليل والنقد خمسة  الباحث  يتناول  الغاية  الدينّية ومصداقّيتها، وألجل هذه 

كبار فالسفة الدين يف الغرب: 

الرأي األّول: حول حّجّية اتفاق اآلراء حول التجارب الدينّية )اإلجامع( وتناسقها مع بعضها، 

وقابلّية طرحها للبحث والتحليل - الفيلسوف وولرت ستيس 

الرأي الثاين: حول رسعة التصديق إثر التجارب الدينّية )التصديق بدون تحقيق( - الفيلسوف 

ريتشارد سوينبورن  

الفالسفة: وليام ألستون،  الحّسّية –  التجارب  الدينّية مع  التجارب  الثالث: حول تشابه  الرأي 

وجون هيك، وكايث ياندل، ووليام ألستون 

الرأي الرابع: يقدم ثالثة أدلّة إلثبات واقعّية التجارب الدينّية - الفيلسوف رودولف أوتو 

الرأي الخامس: يتحدث شخصية صاحب التجربة الدينّية وهو للفيلسوف وليام جيمس.

»املحّرر«

تتضّمن الدراسات التي تُدّون حول التجارب الدينيّة أهّم املباحث التي تُطرح للبحث والتحليل 

يف علم الفلسفة، وهذه التجارب ترضب بجذورها يف النشأة األوىل للبرشيّة؛ ألّن كّل إنسان عىل 

مّر العصور عادًة ما يواجه يف حياته منطًا أو أمناطًا عديدة من التجارب الدينيّة. 

شهدت التجارب الدينيّة تغيريات تدريجيّة كثرية، ومثال ذلك يف تأريخنا اإلسلمّي، حيث تبّنى 

*ـ  باحث وأكادميّي متخّصص يف فلسفة الدين - جامعة طهران.
- هذه املقالة نرُشت يف مجلّة »حكمت إرساء« الفصلّية التي تصدر باللغة الفارسّية يف جمهوريّة إيران اإلسالمّية، السنة الثامنة 2014م، 

العدد 22.

   ترجمة: أسعد مندي الكعبّي.
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أتباع الفكر الصويّف الذين فّندوا الفكر االستداليّل، واستهانوا بأحكام العقل بزعم عدم نجاعته يف 

املجال الدينّي، واستعاضوا عنه بالفكر الشهودّي واملكاشفات العرفانيّة؛ لكن بعد ذلك تألّق نجم 

صدر الدين الشريازّي - صدر املتألّهني - يف سمء الفكر اإلسلمّي ليطرح التجارب الدينيّة ضمن 

مباحثه الفلسفيّة باعتبارها مصدًرا مستقلًّ إىل جانب االستدالل العقيّل، وقد سبقه الحكيم ابن سينا 

الذي اعتربها مصدًرا معرفيًّا، بحيث ميكن لعاّمة الناس أن يبلغوا بعض مراتبها]1]. 

وأّما يف العامل الغريّب فقد شهدت النظريّات املطروحة حول التجربة الدينيّة تحّواًل جذريًّا يف 

إىل  الطبيعّي  اللهوت  نظريّات  فيه  آلت  عهد  ذاع صيته خلل  الذي  الفيلسوف شليرماخر  عهد 

الركود، لتُطرح يف األوساط الفكريّة نقاشات محتدمة حول العديد من القضايا ذات الصلة بالدين 

واملعتقدات الدينيّة، وعىل رأسها مسألتا تعارض العلم مع الدين ونقد نصوص الكتاب املقّدس، 

ومن هذا املنطلق اعتربت التجربة الدينيّة بديًل عن اللهوت الطبيعّي. 

تبّناها شليرماخر ال ترتكز عىل العقل وال عىل الكتاب املقّدس، بل  التي  املبادئ اللهوتيّة 

املسلك  هذا  تبّنى  أنّه  من  الرغم  الدينيّة، وعىل  التجربة  من  منبثقة  مبادئ الهوتيّة  عبارة عن  هي 

بهدف الدفاع عن الدين وليس بداعي التشكيك مبصداقيّته، لكّنه تسبّب بإيجاد شبهات عديدة عىل 

املبادئ العقليّة وتعاليم الكتاب املقّدس. 

الغربيّة  الفكريّة  األوساط  يف  صيتهم  ذاع  آخرون  فلسفة  املوضوع  هذا  إىل  تطرّق  ذلك  بعد 

کاتس،  وستيف  براودفوت،  وواين  أوتو،  ورودولف  جيمس،  وليام  رأسهم  وعىل  قاطبًة  والعامل 

وريتشارد سوينبورن، وولرت ستيس، وجون هيك، حيث دّونوا كثريًا من البحوث والدراسات حول 

طبيعة الفلسفة الدينيّة وكّل ما يرتبط بها من مسائل، وال سيّم السؤال األكرث شيوًعا يف هذا املضمر، 

والذي يُطرح عىل مدى مصداقيّة هذه التجربة، وهو: هل التجارب الدينيّة تحيك عن الواقع أم أنّها 

مجرّد أوهام أو إلقاءات شيطانيّة يتصّورها الناس من عند الله عّز وجّل؟ 

ال نبالغ لو قلنا إّن أهّم املواضيع التي تُطرح للبحث والنقاش بخصوص التجارب الدينيّة تتمثّل 

يف مدى واقعيّتها ومصداقيّتها، وذكر الفلسفة الغربيّون آراء متباينة يف هذا الصدد، لكّننا سنسلّط 

الضوء عىل خمسة منها فقط ضمن مباحث هذا املقالة، وذلك كم يأيت: 

الرأي األّول: حّجيّة اتفاق اآلراء حول التجارب الدينيّة )اإلجمع( وتناسقها مع بعضها وقابليّة 

طرحها للبحث والتحليل - الفيلسوف وولرت ستيس.

]1]- عيل شريواين، مباين نظري تجربه ديني از نظر ابن سينا )باللغة الفارسية(، مقالة نرشت يف مجلة »معرفت فلسفي«، العدد 3، 2011م. 
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الرأي الثاين: رسعة التصديق إثر التجارب الدينيّة )التصديق بدون تحقيق( - الفيلسوف ريتشارد 

سوينبورن.  

ألستون، وجون  الفلسفة: وليام  الحّسيّة –  التجارب  الدينيّة مع  التجارب  الثالث: تشابه  الرأي 

هيك، وكايث ياندل، ووليام ألستون. 

الرأي الرابع: ثلثة أدلّة إلثبات واقعيّة التجارب الدينيّة - الفيلسوف رودولف أوتو.

الرأي الخامس: شخصيّة صاحب التجربة الدينيّة ذات تأثري عليه فقط فيم ينشأ لديه من معتقدات 

دينيّة )التفكيك بني التجارب الدينيّة التي يخوضها الناس( - الفيلسوف وليام جيمس. 

يف نهاية البحث سوف نذكر الرأي املختار الذي ميكن اعتباره السادس يف ترتيب هذه اآلراء. 

1 - رؤية والرت ستيس
يف  الروحايّن  والسلوك  السري  وأهل  املتصّوفة  اشرتاك  مسألة  الغربينّي  الفلسفة  بعض  اعترب 

التجارب  هذه  مصداقيّة  عىل  دليًل  منها  يتحصل  ما  حول  باإلجمع  واتفاقهم  الدينيّة  التجارب 

وحّجيّتها، وهذا أمر يحكم به العقل حسب رأيهم، باعتبار أّن تكرارها بشكل متناسق من ِقبل أناس 

تختلف مشاربهم الفكريّة وأعراقهم وبقاعهم الجغرافيّة وما إىل ذلك من اختلفات أخرى يعّد برهانًا 

قطعيًّا عىل صدقها؛]1] ويف هذا السياق قال الفيلسوف وليام جيمس: "التغلّب عىل العقبات وتجاوز 

الحدود الحائلة بني اإلنسان والوجود املطلق يف الواقع أكرب نرص يحّققه السالك الروحايّن، وهذا 

الوجود املطلق يعترب عقيدة مشرتكة بني أصحاب السري والسلوك الروحايّن من أتباع ديننا، مّم يعني 

وحدة أفكارهم واشرتاكها. 

هذا العرف الثابت والدائم بني أهل السري والسلوك الروحايّن، والذي ميكن اعتباره نرًصا دينيًّا، 

البقاع  أبناء مختلف  الدينيّة ولدى  فيه سوى تغيريات طفيفة يف مختلف األديان واألفكار  ال نجد 

التصّوف  مسلك  وأتباع  األفلطويّن  والفكر  الهندوسيّة  الديانة  ملموس يف  األمر  فهذا  الجغرافيّة، 

والشهود الروحايّن املسيحّي وأتباع فكر وايتمن، حيث يرّدد أتباع هذه املدارس الفكريّة والدينيّة 

العبارات واملضامني نفسها. 

فثّمة اتفاق يف اآلراء - إجمع - دائم وشامل يف التوّجهات الروحانيّة؛ لذا يجب عىل كّل ناقد أن 

يتوقّف عند هذه النقطة ويحلّلها بدقّة يك يدرك مغزاها"]2]. 

]1[- William James, 1982, The varieties of religious experiences, Penguin American library, USA, p. 324. 

]2[- Ibid. 
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الرأي، حيث  Walter Terence Stace إىل رشح وتحليل هذا  الفيلسوف وولرت ستيس  تطرّق 

استدّل يف بادئ األمر قائًل إّن التجارب الروحانيّة - الدينيّة - التي خاضها الناس يف شتّى أرجاء 

العامل رغم تنّوعها ووجود اختلفات يف بعض جوانبها، لكّنها بشكل عاّم تحيك عن اتفاق عىل 

رأي مشرتك - إجمع - حول مرتكز فكرّي دينّي ثابت ومتعارف، فالسالك الروحايّن يخوض تجربًة 

دينيًّة يدرك من خللها جزًءا من الحقيقة، وهذا أمر مشهود لدى جميع أقرانه يف كّل آٍن ومكاٍن؛ ألّن 

كّل تجربة دينيّة يف كّل بقعة من العامل ويف كّل عرص من العصور مستقلّة عن غريها، وال ارتباط لها 

بسائر التجارب التي يخوضها أو خاضها اآلخرون، لكن نلمس منها جميًعا مضمونًا واحًدا متّفًقا 

عليه بشكل غري مقصود من ِقبل أناس مل يروا ومل يعرفوا وحتّى مل يعارصوا بعضهم]1]. 

املؤاخذة التي تطرح عىل هذا الرأي هي أّن مثّة أشياًء عىل غرار الرساب، بحيث يتّفق معظم 

الناس عىل كونها شيئًا واحًدا عندما يشاهدونها عن بعد، وهم يف الحقيقة مخطئون فيم تصّوروا، 

للمء عىل  إذ ال وجود  الحقيقة عىل خلف ذلك؛  لكّن  ماء،  أنّه  نتصّور  نشاهده  فالرساب عندما 

اإلطلق، فهل ميكن اعتمد اتفاق جميع العرفاء للرّد عىل الشبهات التي يطرحها أصحاب الفكر 

الحياة  يف  مفيدة  كانت  إن  حتّى  الروحانيّة  التجارب  أّن  عىل  يؤكّدون  الشكوكيّون  الشكويكّ؟ 

االجتمعيّة والفرديّة ملا فيها من نقاط إيجابيّة أخلقيًّا واجتمعيًّا، لكّنها ليست سوى أفكار وهميّة 

ال وجود لها عىل أرض الواقع. 

الدينيّة  التجارب  حول  اآلراء  اتفاق  حّجيّة  فكرة  وطرح  املؤاخذة،  هذه  عىل  ستيس  وولرت  رّد 

استدالله عىل هذا  الناس، وفحوى  لدى جميع  متشابه  تحّققها بشكل  إمكانيّة  باعتبار  )اإلجمع( 

الرأي أّن اإلنسان عندما يخوض تجربة شخصيّة يف عامل املنام أو يتصور أشياء من نسج الخيال، 

ال ميكن ألحد تأييد ذلك، يف حني أّن التجارب العمليّة التي يخوضها يف عامل الخارج عادًة ما يتّم 

تأييدها والتأكّد من مصداقيّتها، فهذه التجارب ال يفّندها اآلخرون إاّل إذا كانت ضعيفة االحتمل 

إىل أقىص حّد، كم لو أّن أحد سكنة املدن كان منهمًكا بالكتابة ثّم رفع رأسه فوجد حيوانًا كحمر 

الوحش عىل سبيل املثال واقًفا أمامه، يف هذه الحالة ميكن احتمل أّن ما رآه مجرّد وهم، وال سيّم 

إذا افرتضنا عدم وجود حديقة حيوان قرب داره، لذا يشّكك الناس يف مصداقيّة كلمه، حيث يقولون 

إنّه ال وجود لحديقة حيوان قرب دار هذا الشخص، لكّنه يبقى يف حرية من أمره عندما يشاهد هذا 

الحيوان يف داره متسائًل من أين جاء وكيف دخل الغرفة؟! بطبيعة الحال تكتنفه كثري من األفكار، 

]1]- وولرت ستيس، عرفان وفلسفه )باللغة الفارسيّة(، ترجمه إىل الفارسيّة بهاء الدين خرم شاهي، الجمهوريّة اإلسلميّة اإليرانيّة، طهران، 

منشورات رسوش، الطبعة السادسة، 2005م، ص 137 - 138. 
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فتارًة يقول يف نفسه لو أخربت الجريان أو اتصلت برجال الرشطة فجاؤوا إىل غرفتي ومل يجدوا أثرًا 

لهذا الحيوان غري املألوف يف مدينتنا، كيف سأوضح لهم الحقيقة وليس مثّة شاهد يؤيّد كلمي؟! 

لكن إذا شاهده الجريان بأعينهم، فل بّد من اعتباره أمرًا حقيقيًّا وليس من نسج الخيال، إال أّن كيفيّة 

دخوله يف الغرفة تبقى أمرًا مجهواًل إن أردنا معرفتها بإمكاننا اللجوء إىل محّقق مثل شارلوك هوملز. 

هذا املثال يدّل عىل رضورة كون األمر الواقع منبثًقا من اإلجمع العام بني الناس عىل ضوء 

الدينيّة ألصحاب السلوك الروحايّن دليًل عىل  التجارب  بّد من اعتبار  تجاربهم املشرتكة؛ لذا ال 

واقعيّتها، إذ ليس هناك ما يدّل عىل خلف ذلك]1]. 

املؤاخذة األخرى التي تُطرح يف هذا املضمر ميكن تقريرها باآليت: عدد أصحاب التجارب 

النوعني  الروحانيّة، واالختلف شاسع بني هذين  التجارب  بكثري من عدد أصحاب  أكرب  الحّسيّة 

الطبقات  جميع  أّن  عن  ناهيك  بينهم،  فيم  للمقارنة  مسّوغ  أّي  يوجد  ال  بحيث  التجارب،  من 

يخوضها  أن  املمكن  من  بل  وتصديقها،  الحّسيّة  التجربة  تأييد  بإمكانها  استثناء  دون  االجتمعيّة 

النطاق وغري  الدينيّة - الروحانيّة - محدود  التجارب  أّن  الناس حتّى العوام منهم، يف حني  جميع 

متعارفة، وتفاصيلها مجهولة لدى الغالبيّة العظمى من الناس، لذا ال يتسّنى لكّل شخص تأييدها أو 

التحّري عن مدى مصداقيّتها. 

وقد رّد وولرت ستيس عىل هذه املؤاخذة بقوله إنّه بإمكان أصحاب السري والسلوك الروحايّن 

اّدعاء أّن عدد حاالت الشهود الروحايّن ال تأثري لها عىل أصل املوضوع، أي أّن املوضوع يحيك 

عن أمر واقع مهم كان عدد هذه الحاالت، وهي بالتايل حّجة وصادقة لكون الحّجيّة تعني إمكانيّة 

تحّققها فحسب، بغّض النظر عن سائر القضايا املرتبطة بها، ومن ثّم ليس من الصواب زعم أنّها 

حّجة عندما تتحّقق عىل أرض الواقع فقط، كذلك يؤكّد هؤالء عىل أّن جميع الناس - حتّى العاّمة 

منهم - لديهم القابليّة عىل خوض هذا النمط من التجارب الدينيّة. 

ويف هذا السياق استدّل باملثال اآليت: ينبغي لنا التصديق بوجود جبل اكتشف حديثًا يف القطب 

الشميّل أو الجنويّب من الكرة األرضيّة فيم لو شاهده أحد الباحثني املوثوق بهم بعد جهد وعناء، 

وبطبيعة الحال حتّى عاّمة الناس بإمكانهم رؤيته فيم لو أجهدوا أنفسهم وذهبوا إىل تلك البقعة من 

العامل، وكذا هو حال التجارب الدينيّة، إذ ميكن لكّل إنسان خوضها إذا أعّد نفسه لها وسلك تلك 

السبل التي تتيح له ذلك]2]. 

]1]- املصدر السابق، ص 140 - 141. 

]2]- املصدر السابق، ص 141. 
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بناًء عىل ما ذُكر مل يقتنع هذا الفيلسوف الغريّب مبا ذُكر، ومن هذا املنطلق حاول إضافة قيد 

آخر يف نظريّته، حيث أكّد عىل رضورة وجود انتظام وتناسق بني املشاهدات الروحيّة أو الخارجيّة 

الدينيّة  التجارب  التجارب يك تكون حّجة وقطعيّة، وهذا األمر اعتربه رشطًا أساسيًّا يف  يف شتّى 

وانتظام  تناسقه  عىل  شاهًدا  تعّد  الناس  بني  وشيوعه  اليشء  عموميّة  أّن  استدالله  وفحوى  أيًضا، 

أجزائه، بينم األمور الشخصيّة ال ميكن اعتبارها كذلك، ومن ثّم فهي ال تعّد شاهًدا عىل تناسقها 

مع بعضها، بل العكس صحيح، أي ميكن اعتبارها شاهًدا عىل عدم تناسقها. 

والرتتيب  النظم  قواعد  ظّل  يف  االنتظام  هو  املجال  هذا  يف  والتشابه  التناسق  من  املقصود 

والتوايل والتكرار والعلقات الثابتة بني يشء خاّص - غري عاّم – وبني يشء أو أشياء خاّصة أخرى، 

وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن األحلم واألوهام ال انتظام فيها وال تناسق، فأحيانًا نشاهد أحلًما تتضّمن 

لكّنها  مفاجئ،  قطّة إىل كلب بشكل  تحّولت  لو  الطبيعيّة، كم  القوانني  مع  ذاتيًّا  تتعارض  أحداثًا 

يف بعض األحيان تتضّمن أحداثًا تنطبق مع الواقع وتنسجم مع القوانني الطبيعيّة، كم تتناغم مع 

الواقع لكون حدوثها  أنّها ال تحدث عىل أرض  العقليّة، لكن غاية ما يف األمر  القواعد واألسس 

مرشوطًا بنقض القوانني الطبيعيّة. 

رمّبا يشاهد النائم يف عامل الرؤيا أنّه يف مدينة لندن ويرى أحداثًا معيّنة، لكّنه حينم يستيقظ يجد 

نفسه يف الواليات املتّحدة األمريكيّة، ويف هذه الحالة مل تُنقض قوانني الطبيعة يف عامل الرؤيا، بل 

اليشء الخارج عن القاعدة املتعارفة هو االنتقال من أمريكا إىل بريطانيا خلل لحظة واحدة دون 

أن يقطع املسافر تلك املسافة املتعارفة بني البلدين]1]. 

والنظم   - املاّديّة   - الحّسيّة  القضايا  واقعيّة  أّن  عليها  نّوه  التي  األخرى  املسائل  جملة  ومن 

التي  الحّسيّة  التجارب  أجزاء  مختلف  بني  ثابت  ارتباط  وجود  عىل  واضح  شاهد  فيها  املوجود 

مثّة  إّن  حيث   - الحّسيّة  غري   - الروحيّة  التجارب  إىل  بالنسبة  الحال  هو  وكذا  اإلنسان،  يخوضها 

ارتباطًا ثابتًا بني مختلف أجزائها، وهو ما نلمسه ضمن واقعيّة هذه القضايا والُنظُم املوجود فيها؛ 

ويف هذا السياق طرح السؤال اآليت: هل التجارب الشهوديّة - الروحيّة - تحيك عن هذا االرتباط 

ا، أم أّن األمر مجرّد افرتاض ال أكرث؟ وقد وّضح اإلجابة قائًل: التجارب الشهوديّة ليست من  حقًّ

سنخ القضايا املحسوسة وال الذهنيّة، فهي ليست عىل غرار التجارب التي يخوضها اإلنسان عن 

طريق حواسه املاّديّة؛ ألّن االنتظام املوجود فيها مرشوط بأن تكون التجربة التي تخوضها النفس 

]1]- املصدر السابق، ص 143 - 144. 
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اإلنسانيّة مكّونة من عّدة أجزاء خاّصة بها، يف حني أّن التجارب الدينيّة بطبيعتها ال تكون محّددة وال 

متعّددة األجزاء، وال يوجد اختلف فيم بينها، أي أنّها ال تشتمل عىل أجزاء أو أحداث معيّنة، ومن 

ثّم ال تحيك عن أفكار منتظمة مكّررة أو متعّددة. 

أضف إىل ذلك أّن التجارب الشهوديّة ليست ذهنيًّة؛ لكونها ال تتضّمن أجزاًء مختلفة ومحّددة، 

وبالتايل ليس بينها تواٍل يك يُقال إنّها تختلف مع القضايا املتعارفة عىل صعيد النظْم املوجود يف 

عامل الدنيا]1]. 

نقد رؤية ستيس 
النقاط  يف  تلخيصها  ميكن  مؤاخذات  عليها  تَرُِد  ستيس  وولرت  الفيلسوف  تبّناها  التي  النظريّة 

اآلتية: 

1( أصحاب السري والسلوك الروحّي - العرفاء واملتصّوفة - متّفقون عىل وجود تناقض ملحوظ 

موّحد وشامل  إجراء بحث علمّي  املنطلق ال ميكن  الشهوديّة، ومن هذا  الحاالت  من  كثري  بني 

حول طبيعتها باّدعاء أنّها من سنخ واحد، وبالتايل ليس مثّة مجال إلجراء بحث من هذا النوع حول 

التجارب الدينيّة لكون كّل إنسان بعد أن يخوض تجربة شهوديّة قد يتوّصل إىل نتيجة تختلف عّم 

توّصل إليه نظريه؛ لذا ال يبقى مجال ألن تشملها دراسة موّحدة أو بحث علمّي شامل، ونتيجة ذلك 

ال ميكن تعميم املوضوع عىل كافّة أتباع أحد األديان واّدعاء أّن تجارب املسيحّي أو اليهودّي أو 

البوذّي صحيحة؛ لكن غاية ما يف األمر أّن االتفاق - اإلجمع - املطروح هنا يثبت صدق بعض هذه 

التجارب وليس كلّها. 

2( املؤاخذة التي تَرِد عىل رشط االنتظام الذي ذكره هذا الفيلسوف الغريّب ميكن تقريرها كم يأيت: 

قاعدة  فحسب  واحٍد،  آٍن  يف  ذهنّي  وغري  حّسّ  غري  يشء  وجود  باستحالة  يحكم  العقل   - أ 

الحرص العقيّل كّل يشء إّما أن يكون حّسيًّا أو ذهنيًّا، وليس مثّة أّي احتمل آخر. 

ب - الثوابت املوجودة يف النظم الحاكم عىل عاملنا هي املعيار املعترب يف واقعيّة كّل تجربة؛ 

لذا لو كان املقصود منها تلك القواعد املاّديّة املوجودة يف عامل الطبيعة، ففي هذه الحالة ال لزوم 

ألن تكون التجارب الدينيّة عىل غرار التجارب الحّسيّة، ولو كان املقصود منها قواعد أخرى، فهي 

يف الواقع غامضة وال أحد يعرف مغزاها الحقيقّي. 

]1]- املصدر السابق، ص 146 - 147. 
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2 - رؤية سوينبورن: تصديق بدون حتقيق
نظريّة  طرح  ضوء  عىل  الدينيّة  التجارب  مصداقيّة  إثبات  سوينبورن   ريتشارد  الفيلسوف  حاول 

رسعة التصديق )التصديق بدون تحقيق(، وفحواها أّن عدم وجود دليل يثبت بطلن التجربة الدينيّة 

هو يف الحقيقة دليل مناسب يثبت مصداقيّتها وصواب االعتقاد مبا يتمّخض عنها]1]. 

ويف هذا السياق استند إىل برهانني أساسيني هم: 

قاعدة جرت عليها سرية  يثبت بطلنه هي  حّجيّة اليشء عند عدم وجود دليل  األّول:  الربهان 

العقلء، فكم أنّهم يعتقدون مبصداقيّة التجارب الحّسيّة وفق مبدأ رسعة التصديق، كذلك يعتقدون 

مبصداقيّة التجارب الدينيّة وفق املبدأ ذاته]2]. 

الربهان الثاين: استثناء التجارب الدينيّة من مبدأ رسعة التصديق هو يف الحقيقة باطل وال مسّوغ له. 

ويف هذا السياق طََرَح استداللني عىل طاولة البحث والتحليل،حاول من خللهم تضييق نطاق 

املبدأ املذكور، وخلصة ما توصل إليه: 

األساس  هذا  وشاملة، وعىل  ثابتة  عقليّة  قاعدة  يعترب  ال  التصديق  مبدأ رسعة  أّن  استُدل عىل 

قالوا لو أريد إثبات صوابه فل بّد من االعتمد عىل أدلّة استقرائيّة، واالستقراء كم هو معلوم عادًة 

ما يعتمد يف القضايا املحسوسة املتعارفة، ومن ثّم ال طائل منه يف مجال التجارب الدينيّة، أي 

أّواًل  علينا  فيجب  استقرائيًّا،  حّجيّته  إثبات  أردنا  فإذا  مصداقيّتها،  إلثبات  عليه  االعتمد  ميكن  ال 

إثبات وجود قضايا سابقة مشابهة للموضوع قد ثبتت حّجيّتها مسبًقا وميكن االعتمد عليها أيًضا 

يف الوقت الحارض، كم هو الحال بالنسبة إىل القضايا املتعارفة يف حياتنا والتي ميكن اعتبارها 

لتصبح  أن وصلتنا  إىل  األجيال  وتوارثتها  القدم  منذ  حّجيّتها  ثبتت  وثابتة، حيث  متداولة  تجارب 

معتربة لدينا كم كانت سابًقا، إال أّن التجارب الدينيّة ليست بهذا الشكل. 

ثابتًا لدينا عىل  إنّه ليس مثّة إلزام بأن يكون كّل يشء  رّد سوينبورن عىل هذا االستدالل قائًل 

ضوء التجارب السابقة، فعىل سبيل املثال يحّق للناس اعتبار يشٍء شبيٍه بالطاولة بكونه طاولًة حتّى 

إذا مل تثبت التجارب السابقة ذلك، ناهيك عن أّن بعض التجارب السابقة مل تنشأ لدى البرش من 

عنرص مجهول، بل كّل تجربة عادًة ما تحدث عىل ضوء الخصائص املوجودة يف موضوعها، ومن 

]1[- Richard Swinburne, 2004, The existence of God, Clarendon press - Oxford, New York, p. 303. 

]2[- Ibid. 
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ثّم نحكم عىل مصداقيّة ما يتحّصل منها، رغم عدم وجود خلفيّة تأريخيّة لها، حتّى لو مل يجّربها 

األسلف من قبل]1]. 

الربهان الثاين يستند عىل مسألة االختلف بني التجربة بذاتها وطريقة تفسريها، حيث تّم التأكيد 

أتباع  وسائر   Roderick Milton Chisholm تشيشومل  ملتون  رودريك  الفيلسوف  ِقبل  من  عليه 

شتّى  يف  بعينها  تحدث  أو  بذاتها  توصف  التجارب  بعض  أّن  كلمهم  وفحوى  التجريبّي،  الفكر 

العصور ويف مختلف البقاع، مثل كون اليشء ذا لون بّنّي أو ناعم امللمس أو واقع دامئًا عىل جهة 

اليسار، وما إىل ذلك من خصائص ثابتة، فنحن عادًة ما نذكر ذات األوصاف لهذه األشياء كم ذكرها 

األسلف، نظرًا النطباقها عىل كّل يشء من النوع نفسه، لكن إذا تجاوزنا نطاق عامل املحسوسات 

كم لو قلنا عىل سبيل املثال )هذا قارب( أو )هذا قارب رويّس(، ففي هذه الحالة نكون قد وردنا 

يف نطاق قضيّة تفسرييّة، ومن املؤكّد أّن كّل تفسري يقتيض وجود دليل يثبت مصداقيّته. 

استناًدا إىل االختلف الذي أرشنا إليه - االختلف بني التجارب املحسوسة وغري املحسوسة-، 

فعندما نتصّور أنّنا نتحّدث مع الله فالتجربة املتحّققة هنا تتبلور يف الصوت عىل سبيل املثال، لكّن 

نسبة هذا الصوت إىل الله بشكل قطعّي بحاجة إىل تفسري صائب يستند إىل برهنة واستدالل خارج 

عن نطاق هذه التجربة بذاتها. 

رفض هذا الفيلسوف الغريّب الرأي القائل بوجود اختلف بني التجربة والتفسري، وقال يف هذا 

الصدد إنّه كم أّن التجارب الحّسيّة حّجة عندنا ومصداقيّتها ثابتة لدينا، كذا هو حال التجارب غري 

الحّسيّة - الروحيّة -، بحيث لو جرّب أحد الناس شهوًدا روحيًّا، وثبت له وجود العنرص )x( عىل 

سبيل املثال، فهو يف هذه الحالة ملزم بأن يعتقد بوجوده بعد أن ثبت له ذلك، رشيطة أن ال يوجد 

دليل يثبت عدمه، بغّض النظر عن كونه ماّديًا أو غري ماّدّي )شهودّي(]2]. 

بعد هذه التوضيحات ذكر أربع حاالت من شأنها تضييق نطاق التجارب الروحيّة، وهي: 

الحالة األوىل: التجارب التي يخوضها أشخاص غري موثوقني، أو التي تحدث يف ظروف ال 

تأثري  ميكن تعميمها عىل كّل زمان ومكان، كم لو جّربها اإلنسان وهو يف حالة وهم، أو تحت 

.[3[ LSD بعض عقاقري الهلوسة أو غريها، مثل عقار أل أس دي

]1[- Ibid, p. 305 - 307. 

]2[- Ibid, p. 309 - 310. 

]3]- ثنايّئ إيثيل أميد حمض الليرسجيك )يخترص LSD وذلك من التسمية األملانيّة للمركّب Lyserg säure diethylamid( هو مادة 

صلبة عدمية اللون والرائحة والطعم يف شكله النقّي، وعبارة عن مركب شبه قلوّي من املهلوسات القويّة املؤثّرة عىل العقل، بحيث إّن 

جرعة صغرية جًدا منه تكفي إلحداث اضطرابات يف الرؤية، واملزاج والفكر. 
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الحالة الثانية: التجارب التي يكون موضوعها مجهواًل وتتسبّب بحدوث خطأ يف اإلدراك، كم 

لو افتقد اإلنسان التجربة الكافية التي تؤّهله إلثبات ما يّدعي، ومن هذا املنطلق ال ميكن الوثوق 

ثّم تصبح تجربته  بحقيقته ومن  إدراك املوضوع  قدرته عىل  احتمل كبري يف عدم  فثّمة  بتجربته، 

خاطئة من األساس. 

الحالة الثالثة: التجارب التي مل يتّم فيها معرفة اإلله الحقيقّي. 

الحالة الرابعة: التجارب التي تتمّخض عنها نتائج غري تجريبيّة]1]. 

هذه الحاالت األربعة برأي ريتشارد سوينبورن ال تعّد عقبًة جّديّة أمام مصداقيّة التجارب التي 

يخوضها البرش، ومن ثّم ال ميكن اتّخاذها ذريعًة لتفنيد التجارب الدينيّة من أساسها، ومن منطلق 

هذا االعتقاد أجاب عن اإلشكاليّات التي تطرح عىل أساسها كم يأيت: 

قليلة  يتعاطون عقاقري هلوسة  أناس  أوهام ويجّربها  تستند عىل  التي  التجارب  الحالة األوىل: 

للغاية، وغالبيّة الذين خاضوا تجارب دينيّة مل يكونوا من هذه الرشيحة االجتمعيّة املرفوضة من 

أساسها يف كّل مجتمع برشّي. 

ميكن  ال  بحيث  وتوثيقها  مصداقيّتها  عدم  الدينيّة  التجربة  معارضو  اّدعى  إذا  الثانية:  الحالة 

االعتمد عليها، فل بّد لهم من إثبات رأيهم هذا بأدلّة وبراهني قطعيّة؛ لذا إن مل يتمّكنوا من ذلك، 

ففي هذه الحالة ينبغي لهم اإلذعان بصوابها وقبول ما ذكره من خاضها. 

بني  املوجود  التناقض  اعتربوا  فلو  أنطوين  أمثال  من  الفلسفة  بعض  أّن  هنا  بالذكر  الجدير 

مختلف التجارب الدينيّة التي يخوضها البرش يف مختلف األديان دليًل جليًّا عىل كونها خاطئة،]2] 

لكّن سوينبورن أكّد عىل عدم كون هذه الحالة دليًل عىل بطلن التجارب الدينيّة، وبّرر ذلك بأنّه 

ليس من املستحيل أن يتجىّل الله يف مختلف الثقافات بهيئات وأسمء مختلفة، وبطبيعة الحال 

مثّة قضايا متناقضة يف هذا الصعيد، مثل اليهود األرثوذكس الذين يرفضون عقيدة تجّسم اإلله عند 

املسيحينّي ويفّندونها بشّدة، وحتّى هنا ميكن تربير ما يحدث أو ذكر سبب وجيه له بحيث تبقى 

مصداقيّة التجربة الدينيّة عىل حالها، حيث يقال بخصوص هذه العقيدة املتناقضة إنّه إذا ثبت أّن 

تجّسم الله مخالف لحكم العقل، ففي هذه الحالة تصبح التجربة مرفوضة وال مصداقيّة لها، لكن 

إذا ساق كّل واحد من الطرفني أدلّة وبراهني إلثبات رؤيته وتجربته الدينيّة، ومل يتّم نقض القواعد 

]1[- Richard Swinburne, 2004, The existence of God, p. 310 - 315. 

]2[- Antony Flew, 1996, God and philosophy, Hutchinson, Michigan, p. 120. 
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العقليّة الثابتة، فهنا بإمكان كّل منهم التمسك بتجربته، وليس مثّة إلزام ألن يبّدل رأيه، بل يكفي أن 

يتجاوزا التفريعات واملسائل الجزئيّة يك يحدث اتّفاق فيم بينهم لتجاوز هذه العقبة. 

خلصة الكلم أّن هذه الحاالت ليس من شأنها تفنيد مصداقيّة التجارب الدينيّة من أساسها. 

اإلشكال اآلخر الذي يُطرح يف هذا املضمر هو أّن بعض دعاة التجارب الدينيّة ليست لديهم 

تجارب سابقة يعتمدون عليها إلثبات مصداقيّة تجاربهم اللحقة. 

الذي ذكره سوينبورن عىل هذا اإلشكال فحواه عدم وجود رضورة ألن تكون كّل تجربة  الرّد 

مسبوقة بتجارب أخرى يك تثبت مصداقيّتها، ومثال ذلك أنّنا قادرون عىل معرفة إنسان يف أّول لقاء 

معه، وذلك بعد أن ذُكرت لنا أوصافه وميزاته الفارقة، فنحن هنا مل نخض تجربة سابقة معه ومل 

نشاهده، وهذه هي املرّة األوىل التي نجرّب اللقاء به والتعرّف عليه. 

وعىل  استثناء،  دون  مكان  كّل  يف  يوجد  أن  بّد  ال  فهو  ا  حقًّ موجود  الله  أّن  لو  الثالثة:  الحالة 

هذا األساس ال ميكن افرتاض عدم قدرة البرش عىل تجربته إاّل عندما يكون معدوًما من األساس 

وتصّوره مجرّد وهم من نسج الخيال، وهذا األمر ال يّدعيه سوى امللحدين الذين ينكرون وجوده 

من األساس، لكّنهم ال يذكرون أّي برهان قطعّي يثبت مزاعمهم اإللحاديّة. 

الحالة الرابعة: إذا أذعّنا بكون الله موجوًدا وأقررنا بوجود تجارب يخوضها البرش بشأنه، فهذه 

التجارب يف الواقع مرتبطة به ومنبثقة من ذات وجوده؛ ألنّه علّة العلل التي هي أكرث العلل تأثريًا 

يف عامل الوجود. 

تأثري الله يف عامل الوجود يتجىّل أحيانًا من خلل تغيري األحداث والظواهر الطبيعيّة، ويف أحيان 

أخرى يتجىّل يف رحاب علل طبيعيّة؛ لذا إن أردنا إثبات عدم ارتباط هذه التجارب الطبيعيّة بالله، 

فل محيص لنا يف هذه الحالة من ذكر برهان يثبت ذلك، وهنا بطبيعة الحال يجب أن نثبت أّواّل أن 

ال وجود لإلله من األساس؛ ألّن البرشيّة جمعاء تعتقد بأنّه العلّة األوىل واألساسية لكافّة القوانني 

الحاكمة عىل عامل الطبيعة]1].

سوينبورن يف بوتقة النقد والتحليل 
يف  تلخيصها  ميكن  مؤاخذات  عليها  ترِد  سوينبورن  ريتشارد  الفيلسوف  تبّناها  التي  النظريّة 

النقاط اآلتية: 

]1[- Richard Swinburne, 2004, The existence of God, p. 315 - 320.  
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1( ال يوجد أّي دليل عقيّل يثبت صواب مبدأ رسعة التصديق لذا حتّى إن اّدعى الناس صوابه 

ضمن تجاربهم التي يخوضونها خلل حياتهم الرتيبة، إال أّن الفيلسوف الذي يتّبع النهج العقيّل 

الدقيق ويبحث عن الحقائق الثابتة بالدليل والربهان، ال يعتقد به عىل اإلطلق نظرًا النعدام الدليل 

عليه. 

أّن البحث  التمييز بني التجارب الحّسيّة وغري الحّسيّة - الروحيّة -، ومن املؤكّد  بّد من  2( ال 

عن كون إحدى التجارب معتربة أو غري معتربة واسع ومتشّعب، لكن مع ذلك نخترص املوضوع 

بالقول إّن إثبات مدى اعتبار أو عدم اعتبار التجارب الحّسيّة ال ميكن تعميمه عىل التجارب الدينيّة، 

ومن هذا املنطلق اّدعى سوينبورن أنّنا مبجرّد مشاهدة يشء محسوس يجب أن نحكم مبصداقيّته 

بالتجارب  التصديق  لنا  ينبغي  ذلك  وإثر  التصديق،  رسعة  ملبدأ  وفًقا  الواقع  أرض  عىل  ووجوده 

الدينيّة مبجرّد حدوثها. 

املؤاخذة األساسيّة التي تُطرح عىل هذا الرأي هي عدم إمكانيّة تعميم األدلّة التي تثبت مصداقيّة 

بها،  وبراهني خاّصة  أدلّة  تستند عىل  الحّسيّة  فالتجارب  الدينيّة،  التجارب  الحّسيّة عىل  التجارب 

سواء أكانت معتربة أم غري معتربة، وبالتايل من الخطأ مبكان االعتمد عليها إلثبات صواب التجارب 

الدينيّة دون دليل قطعّي. 

3( ذكر سوينبورن أربع حاالت أكّد عىل أنّها ال تعّد وازًعا لتفنيد مصداقيّة التجارب الدينيّة، لكن 

املؤاخذة التي ترِد عليه يف هذا السياق هي أّن التجربة الدينيّة ليست أمرًا ثابتًا يف هذه الحاالت، 

بل مشكوك بها، فكم يُحتمل أن تكون دينيّة، كذلك مثّة احتمل آخر مناقض يحيك عن كونها غري 

دينيّة؛ لذا ما السبيل املعتمد هنا للتمييز بني هذين النمطني من التجارب التي يخوضها البرش؟ من 

البديهّي لو مل يكن لدينا معيار صائب ودقيق منيّز عىل أساسه بني مختلف أمناط التجارب، ففي 

هذه الحالة ال بّد من اإلذعان باحتمل عدم صواب جميع التجارب دون استثناء. 

4( بعض االستدالالت التي ذكرها سوينبورن ترِد عليها مؤاخذات، فعىل سبيل املثال استنتج 

من مسألة علّيّة اإلله - تأثري الله عىل كّل يشء يف عامل الوجود - بأنّه العلّة األوىل واألساسيّة لكافّة 

التجارب التي يخوضها البرش، لكّن هذا الكلم يرِد عليه أّن كون الله علّة العلل والعلّة األوىل ال 

يتعارض مع مسألة كون التجربة ناشئة من أوهام أو قضايا طبيعيّة أو عقار خاّص كعقاقري الهلوسة، 

كم أّن التناقض يف التجارب الدينيّة عادًة ما يحدث عىل ضوء اّدعاء كّل طرف بأنّه شاهد موضوع 

التجربة - جّربه - بعينه وبالتمم والكمل، ويف هذه الحاالت عادًة ما يتمّسك برأيه وال يتنازل عنه 
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مهم حصل، ومن ثّم ال مجال لحدوث اتفاق بني الطرفني أو األطراف التي خاضت تجارب دينيّة 

مختلفة. 

3 - رؤية ألستون 
قال  الحّسيّة، حيث  التجارب  مع  الدينيّة  التجارب  تشابه  نظريّة  ألستون طرح  وليام  الفيلسوف 

نتائج  من  عنها  يتمّخض  مبا  يقيًنا  لدينا  تُوِجد  الحّسيّة  التجارب  أّن  كم  إنّه  حذوه  حذا  ومن  هو 

ومشاهدات، كذلك ينشأ لدينا يقني من معطيات التجارب الدينيّة، ومن ثّم ال بّد من اإلذعان بها 

والتصديق بكّل ما ينشأ عنها. 

فحوى هذه النظريّة أّن الخطأ املحتمل يف التجربة الدينيّة ال يختلف عّم هو محتمل من أخطاء 

تحدث ضمن التجربة الحّسيّة، ومثرة ذلك أنّه إذا اّدعي عدم مصداقيّة التجربة الدينيّة، فيجب عندئذ 

ترسية هذا األمر عىل التجربة الحّسيّة ورفض مصداقيّتها. 

ياندل  وكايث   ،John Harwood Hickهيك أمثال جون  من  الغربينّي  الفلسفة  بعض  استدّل 

Keith Yandell عىل هذا الرأي بأنّه كم أّن التجربة اإلدراكيّة توِجد لدينا أفكاًرا معيّنة بخصوص 

عامل املاّدة، بحيث تصبح ثوابت بعد حدوثها، كذا هو الحال بالنسبة إىل التجربة الدينيّة، حيث لها 

القابليّة عىل إيجاد معتقدات دينيّة لدينا بالنسبة إىل الله وإىل كّل شأن قديّس.]1] فحوى هذا الكلم 

أّن الدليل الذي يثبت لنا صواب ما يحصل لدينا عن طريق الحواس بذاته يثبت لنا صواب ما نحصل 

عليه من تجاربنا الدينيّة وتوثيقه، فكم أنّنا نتيّقن بكون هذه الوردة حمراء اللون، وال أحد يشّكك 

بهذا اليقني، كذلك ينشأ لدينا يقني بكون ما اكتنفنا من معتقدات دينيّة عىل ضوء تجاربنا الروحيّة 

حقيقّي ال غبار عليه؛ وهذه القضايا صادقة بالكامل وليس مثّة مجال لتفنيدها]2].

البرش اإلدراكيّة ذات  أّن تجارب  ثابتة فحواها  ياندل: »مثّة حقيقة  السياق قال كايث  ويف هذا 

أجزاء ظاهريّة محسوسة، يف حني أّن تجاربهم الدينيّة ليست هكذا كم هو واقع الحال، أي أنّها 

ليست محسوسة وال تثبت بحّد ذاتها قضيّة )الله موجود(. 

التجارب اإلدراكيّة  أّن  إاّل  الدينيّة مكّونة من أجزاء ظاهريّة دينيّة قطًعا،  التجارب  أّن  نظري ذلك 

]1]- تشارلز تاليافريو، فلسفه دين در قرن بيستم )باللغة الفارسيّة(، ترجمه إىل الفارسيّة إنشاء الله رحمتي، الجمهوريّة اإلسلميّة اإليرانية، 

طهران، منشورات مكتب سهروردي للدراسات والنرش، 2003م، ص 439. 

السيد محمود موسوي، الجمهورية اإلسلميّة اإليرانيّة، قم،  الفارسيّة  الفارسيّة(، ترجمه إىل  ]2]- ديفيد بالني، مباين فلسفه دين )باللغة 

منشورات معهد دراسات العلوم والثقافة اإلسلميّة، قم، الطبعة األوىل، 2004م، ص 388. 
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ليست كذلك؛ لذا ال ميكن اعتبار اإلدراك الحّسّ بحّد ذاته دليًل عىل وجود اليشء املاّدي الذي 

يستشعره البرش بحواّسهم... 

الدينيّة غري صحيحة، وهذه األسس  التجارب  إّن جميع  القول  حسب األسس املنطقيّة ميكن 

بعدم  القول  ميكن  بحيث  الحّسيّة،  التجارب  بخصوص  ذاته  االحتمل  تطرح  بذاتها  املنطقيّة 

مصداقيّتها قاطبًة«]1]. 

؛ لذا اعرتض عليه بعض الفلسفة  اعترب وليام ألستون التجربة الدينيّة منطًا من اإلدراك الحّسّ

باّدعاء أّن الصفات التي يتجىّل لنا اإلله من خللها تختلف إىل حّد كبري مع الصفات التي تتجىّل 

بالحواس  لنا  الظاهرة  ما نطرح غالبيّة األمور  قائًل: عادًة  لكّنه دافع عن رأيه  فيها األشياء املاّديّة؛ 

ضمن مفاهيم مقارنة، فعىل سبيل املثال نقول إّن هذه الوردة تشبه وردة السوسن، وطعم فاكهة معيّنة 

تشابه طعم فاكهة األنناس، وهكذا نشبّه املفاهيم التي نصوغها بالنسبة إىل اإلله، حيث نشبّه تجيّل 

مفاهيم  الدينيّة عىل  معتقداتنا  نعتمد يف  لكوننا  الحّسيّة،  تجاربنا  ندركه يف رحاب  لنا مبا  صفاته 

ألشياء محسوسة يف عامل الظواهر ضمن رؤية مقارنة، وعىل هذا األساس نصف تجاربنا الدينيّة 

بأوصاف ملموسة يك يتسّنى لنا إدراك كنهها، لذلك نتوقّع من كّل من خاض تجربة الله أن يخربنا 

عن شعوره بذلك املوجود القادر املحسن الرؤوف الرحيم]2]. 

تربيره هذا مل يقنع معارضيه، فقد أشكلوا عليه بأّن التجربة الحّسيّة قد تكون معتربة بهذا الشكل، 

لكن ال ميكن ترسية هذا األمر عىل التجربة الدينيّة، وهو بدوره دافع عن رأيه قائًل: كّل مؤاخذة 

ترِد عىل التجربة الشهوديّة - الروحيّة - يف الواقع ترد عىل التجربة الحّسيّة أيًضا،]3] لذا ليس مّثة أّي 

مسّوغ لقبول إحداهم ورفض األخرى، فم هو دليلكم عىل ذلك؟! كلمكم مجرّد رأي ذوقّي ال 

يرتكز عىل أسس منطقيّة وعقليّة، فلو قلتم إّن العقل يحكم مبصداقيّة ما يتوّصل إليه من نتائج عىل 

ضوء التجارب الحّسيّة، كذلك يجب أن يحكم مبصداقيّة ما يتّم التوّصل إليه يف رحاب التجارب 

الدينيّة، أي أنّها تتناغم مع األسس العقليّة حالها حال التجارب الحّسيّة]4]. 

كلّهم يصفون  الدينيّة  التجارب  أكّد عىل كون أصحاب  الفيلسوف  هذا  أّن  هنا  بالذكر  الجدير 

]1]- تشارلز تاليافريو، فلسفه دين در قرن بيستم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسيّة إنشاء الله رحمتي، ص 441 - 442. 

]2]- وليام باين ألستون وآخرون، درباره تجربه ديني )باللغة الفارسية(، مقاالت مختارة انتقاها مايكل بيرتسون وآخرون، ترجمه إىل الفارسيّة 

مالك حسيني، الجمهوريّة اإلسلميّة اإليرانيّة، طهران، منشورات هرمس، 2010م، ص 45. 

]3]- املصدر السابق، ص 50. 

]4]- وليام وايرايت، فلسفه دين )باللغة الفارسيّة(، ترجمه إىل الفارسيّة عيل رضا كرمايّن، الجمهوريّة اإلسلميّة اإليرانيّة، قم، منشورات 

مؤّسسة اإلمام الخمينّي للتعليم والبحوث العلميّة، 2011م، ص 281. 
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األمر مشهود يف  الصفات، وهذا  يدركونه يف رحاب هذه  والرحمة، حيث  والرأفة  باالقتدار  اإلله 

املجتمعات البرشيّة منذ القدم، وما زال قامئًا حتّى عرصنا الراهن، كم هو حال النتائج التي توّصلوا 

أّن اإلدراك الحّسّ مكون من ثلثة  إليها عىل ضوء تجاربهم الحّسيّة]1]. وأضاف يف هذا السياق 

الدينيّة  التجربة  إّن صاحب  أجزاء هي املدرِك واملدرَك وظهور املدرَك، وعىل هذا األساس قال 

يتجىّل له اإلله يف رحاب تجربته الدينيّة هذه. 

أّما جون هيك فقد رأى أّن غاية ما يف األمر أّن الناس ال يشّكون بوجود املاّدة نظرًا لظهورها 

للعيان، إاّل أنّهم يشّكون باإلله بسبب عدم ظهوره يف أجزاء املاّدة باّدعاء أّن خفاءه عن الحواس 

املاّديّة مثار للشّك والرتديد يف مصداقيّة وجوده عىل أرض الواقع]2]. 

ذكر الفلسفة الغربيّون ثلثة أوجه اختلف بني التجارب الدينيّة والحّسيّة هي: 

 - )الشهوديّة  الدينيّة  للتجارب  حّسيّة خلفًا  تجارب  يخوضون  الناس  األّول: جميع  االختالف 

الروحيّة(؛ ألّن القليل منهم يخوضونها. 

االختالف الثاين: التجارب الحّسيّة رافقت وما زالت ترافق البرش عىل مّر العصور، بينم التجارب 

الدينيّة ليست كذلك. 

أّن  حني  يف  وتفصيليّة،  واضحة  معلومات  البرش  متنح  الحّسيّة  التجارب  الثالث:  االختالف 

التجارب الدينيّة غاية ما ينتج عنها معلومات غامضة ومحدودة لدرجة أّن أهّم وأدّق تجربة دينيّة ال 

متنحنا أّي تفاصيل ميكن أن تقارن مع أدىن التجارب الحّسيّة. 

وليام ألستون أذعن لهذه االختلفات، لكّنه رفض رأي من اعتربها وازًعا لوجود اختلف بنيوّي 

بني التجارب الحّسيّة والدينيّة، مرّبًرا ذلك بأّن كرثة تكرار التجربة ومقدار املعلومات التي تتحّصل 

منها ال ارتباط لهم بهيئتها األساسيّة من حيث كونها تجربة، ويف هذا السياق ذكر رأيه بالنسبة إىل 

االختلفني األّول والثاين، قائًل إّن قلّة التجارب الدينيّة وعدد من يخوضها ال يعّد ذريعًة لتفنيدها 

عىل  طرح  التي  أينشتاين  ألربت  الكبري  العامل  تجارب  أّن  اّدعاء  لعاقل  ميكن  فهل  األساس،  من 

أساسها نظريّته النسبيّة الشهرية أقّل شأنًا من التجارب الحّسيّة التي يخوضها عاّمة الناس؟! فيا ترى 

هل من الصواب اعتبار تجارب العواّم أكرث قيمًة من تجارب هذا العامل الخبري بداعي أنّها ترّجح 

بسبب كرثتها وتنوعها؟! 

]1]- وليام باين ألستون وآخرون، درباره تجربه ديني )باللغة الفارسية(، مقاالت مختارة انتقاها مايكل بيرتسون وآخرون، ص 46. 

منشورات  طهران،  اإليرانيّة،  اإلسلميّة  الجمهوريّة  ساليك،  بهزاد  الفارسيّة  إىل  ترجمه  الفارسيّة(،  )باللغة  دين  فلسفه  هيك،  جون   -[2[

الهدى، 2011م، ص 177. 



االستغراب الملف138

2 0 2 ء 1 شــتا
 A L - I S T I G H R A B22 االستغراب

ثانوّي  أمر  القضايا مجرّد  التفصيل يف مضامني  اعترب  فقد  الثالث،  بالنسبة إىل االختلف  وأّما 

وليس له ذلك التأثري الكبري الذي من شأنه أن يجعلها أفضل من غريها، فالحواس بذاتها ال متنحنا 

معلومات تفصيليّة دامئًا، بل أحيانًا نستنتج منها ما هو تفصييّل ويف أحيان أخرى نستنتج منها القليل 

من التفاصيل، ومن األدلّة عىل ذلك أّن ما نناله من حاّسة الشّم أقّل تفصيًل مّم نحصل عليه من 

حاّسة البرص، لكن رغم ذلك ال أحد يقول إّن ما ندركه بالبرص مينحنا معرفًة أكرث مّم ندركه بالشّم؛ 

لذا من البديهّي القول إنّه ليس هناك أّي سبب يدعونا ألن نعترب املعلومات القليلة عدمية القيمة أو 

أنّها أدىن قيمًة معرفيًة من املعلومات الكثرية]1]. 

كم أكّد عىل أّن الحواس الخمسة ليست بذات الكفاءة والفاعليّة لدى جميع الناس، إذ ترتاوح بني 

الشّدة والضعف من شخص إىل آخر بحسب قابليّاته الجسمنيّة، وواقعنا االجتمعّي يدّل بكّل وضوح 

عىل وجود ضعف أو نقص عند بعض الناس يف بعض حواّسهم، وحتّى إّن بعضهم محروم من إحدى 

الحواس أو بعضها، مثل األعمى املحروم من حاّسة البرص، واألصّم املحروم من حاّسة السمع؛ لكن 

مع ذلك ال أحد يّدعي أّن حاستي البرص والسمع ال قيمة لهم لكون بعض الناس محروًما منهم]2]. 

قلّتها  أو  التجارب  كرثة  حّجيّة  بعدم  القول  إىل  خلص  املوضوع  هذا  حول  كلمه  ختام  يف 

فرمّبا  لتحديد مدى مصداقيّتها وبطلنها،  وازًعا  تعّد  األمور ال  فهذه  تفصيلها،  أو عدم  وتفصيلها 

يعود السبب يف قلّة التجارب الدينيّة وغموض بعض جوانبها إىل كونها بحاجة إىل قابليّات خاّصة 

ال ميتلكها جميع الناس عىل حّد سواء]3]. 

سوف نذكر يف الرأي الذي اخرتناه بخصوص موضوع هذه املقالة أّن علمنا بوجود الله عىل 

غرار علمنا بصفات ذاته املقّدسة، باعتبار أنّه من سنخ العلم الحضورّي - البديهّي -؛ لذا بإمكاننا 

إثبات مصداقيّته دون الحاجة إىل مقارنته مع الحقائق املاّديّة التي نستشعرها بالحواس الخمسة، 

لكّن األمر ليس كذلك بالنسبة إىل جميع التجارب الدينيّة، بل ال بّد من تفكيك البحث بالشكل 

التايل عىل ضوء أوجه الشبه واالختلف بني التجربتني الدينيّة والحّسيّة: 

أّواًل: هل التجارب الدينيّة تشابه التجارب الحّسيّة من جميع جوانبها؟ بالتأكيد كل، ألّن الحس 

]1[- William P. Alston, 1998, Religious experience justifies religious belief, in: contemporary debates in 

philosophy of religion, Michael L. Peterson and Raymond J. Van Arragon, Blackwell, USA, p. 139 - 140. 

الجمهوريّة  سلطاين،  وإبراهيم  نراقي  أحمد  الفارسيّة  إىل  ترجمه  الفارسيّة(،  )باللغة  ديني  واعتقاد  عقل  وآخرون،  بيرتسون  مايكل   -[2[

اإلسلميّة اإليرانيّة، طهران، منشورات طرح نو، 1998م، ص 43 - 45. 

]3[- William P. Alston, 2012, Perceiving God, in: philosophy of religion and anthology, edited by Louis 

Poyman and Rea Michael, sixth edition, Wadsworth, Boston, p. 244. 
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هو املضمر األسايّس لتجيّل القضايا املاّديّة - املحسوسة - يف حني أّن التجارب الدينيّة ال ميكن 

، لكن رمّبا تكون واسطة التجربة الدينيّة حّسيًّة لكّن موضوعها  أن تتبلور يف رحاب اإلدراك الحّسّ

عبارة عن يشء خارج عن نطاق الحّس واملاّدة. 

ميكن  هل  تختلف،  مل  أم  الحّسيّة  التجارب  مع  ذاتيًّا  الدينيّة  التجارب  اختلفت  سواء  ثانًيا: 

اعتبارهم من سنخ واحد نظرًا لوجود تشابه كبري بينها؟ أي هل ميكن اّدعاء أّن مصداقيّة التجربة 

الدينيّة عىل غرار مصداقيّة التجربة الحّسيّة؟ يبدو أّن النتائج التي تتمّخض عن املقارنة بني هذين 

النوعني من التجارب ال تثبت كون التجارب الدينيّة صائبًة عىل اإلطلق، وذلك ملا ييل: 

1( هناك مرتكزات علميّة ثابتة ومعتمدة ميكن اللجوء إليها عىل صعيد تقويم التجارب الحّسيّة 

مصداقيّة  إلثبات  ومعتمدة  ثابتة  علميّة  مرتكزات  لدينا  ليست  لكن  مصداقيّتها،  مدى  إثبات  بغية 

التجارب الدينيّة. 

عندما يطرأ خطأ عىل التجربة الحّسيّة ميكن تلفيه فيم بعد بكّل سهولة، اعتمًدا عىل وسائل 

وأسس علميّة، ومن ثّم يتسّنى لنا إثبات مصداقيّتها وكسب يقني منها]1]، لكّن األمر ليس بهذا الشكل 

بالنسبة إىل التجربة الدينيّة، فهي ليست مضمًرا للختبار والتجربة املكّررة والدقيقة؛ وهذا يعني 

أّن التجارب الحّسيّة تتمّخض عنها نتائج مشرتكة كلّها قابلة للتحليل والتقويم يف رحاب االختبار 

والتجربة، ومثال ذلك االعتقاد السائد بني جميع البرش بكون اليد تحرتق إذا المست النار، فل أحد 

اليقينيّة؛ لذا لو شّك بها أّي إنسان بإمكانه تجربتها إلزالة شّكه حتّى  الثابتة  يشّكك بهذه الحقيقة 

يعرف حقيقتها بكّل وضوح وسهولة؛ يف حني أّن التجارب الدينيّة ليست بهذا الشكل والنتائج التي 

ترتتّب عليها ليست من سنخ واحد، كم أّن النتائج التي يتوّصل إليها صاحب التجربة تختّص به 

وتتداعى آثارها عليه فقط لكونها متقّومة عىل توّجهاته السيكولوجيّة املختّصة بشخصيّته؛ لذا ال 

ميكن ترسيتها عىل غريه خلفًا للتجارب الحّسيّة التي لها تداعيات مشرتكة قابلة للختبار والتجربة 

من قبل الناس كافّة. 

]1]-  تجدر اإلشارة هنا إىل وجود خلف بني العلمء واملفّكرين املعارصين حول ما إن كانت التجربة الحّسيّة متنحنا اليقني مبوضوعها، 

أو أنّها مجرّد وسيلة عمليّة ميكن االعتمد عليها لوضع حلول لبعض اإلشكاليّات التي تكتنف أذهاننا ومعرفة حقائق القضايا الغامضة علينا 

بغّض النظر عّم إن كانت متنحنا اليقني أو ال.

هذه القضيّة أثارت جداًل يف املباحث املطروحة عىل صعيد فلسفة العلم يف العرص الحديث، لكن من املؤكّد أّن العلوم التجريبيّة - حتّى 

حسب الرؤية الرباغمتيّة - ذات خلفيّة قويّة لكونها خاضعة للختبار والتجارب املكّررة، لذلك تحّولت إىل قضايا مهّمة ذات نتائج عمليّة 

ومعتربة يف حياة البرش؛ يف حني أّن التجارب الدينيّة ليست كذلك. 
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بنتائج التجارب الحّسيّة،  فّند بعض الفلسفة الغربيّني هذا اإلشكال من أساسه عرب التشكيك 

التجارب عبارة عن مرتكز أسايّس ومستقّل ميكن االعتمد عليه  يبّت بكون هذه  برأيهم  فل أحد 

، ومن جملة األسئلة التي طرحوها يف  إلثبات مصداقيّة ما يتّم تحصيله عن طريق اإلدراك الحّسّ

هذا املضمر أنّه هل ميكن تصّور أّن النتائج التي تتوّصل إليها منظومتنا اإلدراكيّة بأرسها خاطئة؟ 

اإلجابة التي ذكروها هي عدم وجود ما مينحنا اليقني بكون كّل ما نحصل عليه من منظومتنا اإلدراكيّة 

صائبًا، فهناك احتمل أن يكون خاطئًا بالكامل، لذا ليس من الصواب مبكان تفنيد مصداقيّة التجربة 

الدينيّة ملجرّد عدم إمكانيّة إعادة النظر يف املعتقدات التي تتمّخض عنها أو اختبارها وتجربتها من 

جديد.]1] هذه اإلجابة ال تبدو صائبًة ألّن بحثنا يتمحور حول مصداقيّة التجربة الدينيّة مقارنًة مع 

التجربة الحّسيّة، وال شّك يف أّن تفنيد كافّة النتائج التي تتمّخض عن إدراك منظومتنا الحّسيّة وزعم 

بطلنها بالكامل هو رضب من السفسطة، ومجرّد رؤية نسبيّة؛ وقد تّم تفنيد رأيهم هذا يف محلّه بأدلّة 

وبراهني قطعيّة. 

2( التجارب الحّسيّة ليست متناقضة فيم بينها، وحتّى لو ُوجدت بعض التناقضات الثانويّة فيم 

هذا  ومن  كثرية،  بتناقضات  محفوفة  الدينيّة  التجارب  بينم  سهولة؛  بكّل  تلفيها  فباإلمكان  بينها، 

املنطلق ال ميكن اّدعاء أّن كّل تجربة دينيّة يجب أن تكون صادقًة، بل منها ما هو باطل من أساسه 

وال صواب له. 

4 - رؤية رودولف أوتو
الفيلسوف رودولف أوتو Rudolf Otto ذكر ثلثة طرق أو أدلّة ميكن االعتمد عليها إلثبات 

اإلله  وجود  تجربة  مصداقيّة  إثبات  حول  متحورت  هذه  أدلّته  لكّن  الدينيّة،  التجارب  مصداقيّة 

)املاينو( - تجربة الروح املقّدسة – فحسب، وال ارتباط لها بسائر التجارب الدينيّة، وميكن تلخيص 

آرائه يف النقاط اآلتية: 

1( وجود اتحاد نوعّي بني املشاعر الدينّية 

رودولف أوتو اعترب املشاعر الدينيّة عىل غرار الظواهر الفينومينولوجيّة من حيث كونها متّحدة 

نوعيًا، أي أنّها من سنخ واحد، ويف هذا السياق قال إّن إثارة كّل شعور لدى اإلنسان يقتيض وجود 

]1]- تشارلز تاليافريو، فلسفه دين در قرن بيستم )باللغة الفارسيّة(، ترجمه إىل الفارسيّة إنشاء الله رحمتي، ص 451. 



141االستغراب مصداقّيات التجارب الدينّية

2 0 2 ء 1 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 22

قدرة لها القابليّة عىل ذلك، وهذه القدرة هي املاينو - الروح املقّدسة - فقط ال غري، باعتبارها كائًنا 

ال ميكن إدراكه بالقوى العقليّة. 

2( املشاعر الروحّية عبارة عن تداعيات تتمّخض عن واقعّية التجارب 

املشاعر التي تتمحور حول املاينو هي يف الحقيقة حاالت خاّصة تكتنف اإلنسان وال تشابه 

القديّس  األمر  بذلك  ورغبة  وإعجاب  وحرية  هيبة  هيئة  عىل  تتبلور  حيث  املتعارفة،  املشاعر 

املتعايل، وعىل أساس هذه املشاعر يجد نفسه أمام كائن آخر يف غاية العظمة والجلل والجمل 

والكمل؛ وال شّك يف أّن شعوًرا كهذا ال ميكن أن يتحّقق إال عند وجود هذا الكائن العظيم عىل 

أرض الواقع رغم عدم وجود دليل عقيّل يثبت ذلك. 

3( العناية اإللهّية 

اإللهيّة  العناية  شمول  عن  تحيك  الدينيّة  واملفاهيم  اللهوتيّة  املبادئ  حسب  املاينو  تجربة 

لصاحبها، وهي يف الحقيقة واحدة من مصاديق الوحي. 

جملة  من  وتأريخه  الدين  سيكولوجيا  اعتبار  رضورة  عىل  أوتو  رودولف  أكّد  السياق  هذا  يف 

األلطاف والعنايات اإللهيّة، وتجربة املاينو بحّد ذاتها تدّل عىل حاجة اإلنسان إىل القيم واملبادئ 

املتعالية، ومن ثّم فهي عىل ضوء منحه هذه القيم واملبادئ تقهره وتخضعه لها، مّم يعني أنّه ينال 

العناية اإللهيّة بفضلها والتي تتجّسد يف اإلميان الحقيقّي. 

اإلميان - التديّن - يفّعل لدى اإلنسان قابليًّة معرفيًّة مستقلًّة ميكن اعتبارها عنرًصا مكنونًا مسبًقا 

الحقائق  من  وأسمى  أرقى  متعالية  قدسيّة  حقيقة  إدراك  من  روحه ميّكنه  ومستودًعا يف  نفسه  يف 

املاّديّة املحسوسة، وعىل هذا األساس تتّحد روحه مع هذه الحقيقة القدسيّة.]1] 

نظرّية رودولف أوتو يف بوتقة النقد والتحليل 
ليست  الدينيّة  التجارب  أوتو إلثبات مصداقيّة  رودولف  الفيلسوف  ذكرها  التي  الثلثة  األدلّة 

املشاعر  منشأ  هو  الله  إّن  يُقال  فعندما  تأكيد،  بكّل  بالغرض  تفي  وال  املضمر،  هذا  يف  كافيًة 

والحاالت الخاّصة التي تكتنف النفس اإلنسانيّة وال وجود لعنرص آخر سواء أكان باطنيًّا كان أم 

خارجيًّا، أي أّن مجرّد اّدعاء أّن الوحدة النوعيّة للتجارب الدينيّة منبثقة من أمر غيبّي - إلهّي - ال 

]1]- عيل شريواين، مباين نظري تجربه ديني )باللغة الفارسيّة(، الجمهوريّة اإلسلميّة اإليرانيّة، قم، منشورات بوستان كتاب، الطبعة الثانية، 

2009م، ص 84 - 90. 
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يعترب دليًل إلثبات املطلوب، بل هو محض اّدعاء ويبقى بحاجة إىل ما يثبت صوابه. 

العناية اإللهيّة، حتّى إن افرتضنا صوابه، لكن ال ميكن  الذي يتمحور حول  الثالث  وأّما دليله 

اتّخاذه ذريعًة لتفنيد آراء امللحدين الذين ينكرون وجود الله من األساس، فهو يف الحقيقة ال يعّد 

دليًل مقنًعا لهم. 

بعض الفلسفة والباحثني حاولوا إثبات صواب نظريّة رودولف أوتو، وال سيّم الدليلن األّول 

والثاين، وخلصة كلمهم أّن: »التجربة الدينيّة عبارة عن شعور حقيقّي يكتنف اإلنسان املتديّن، 

وحقيقته هي من األمور املضافة التي ال تتحّقق بدون تحّقق موضوعها، أي أّن هذا الشعور ال ميكن 

أن يكتنف اإلنسان ما مل يكن موضوعه واقعيًّا، لذا فهو عىل غرار العلم الحقيقّي الذي يعتمد عىل 

وجود معلومات حقيقيّة ومثل الحّب الحقيقّي الذي يستند عىل وجود محبوب حقيقّي؛ ومن هذا 

املنطلق يثبت أّن الشعور باالرتباط املطلق ال ينشأ إال عند وجود أمر حقيقّي ترتبط به الروح، وهذا 

األمر بطبيعة الحال ال بّد أن يتناسب مع شأن هذا الشعور، ومن ثّم ال بّد من كونه مطلًقا يك يتحّقق 

االرتباط املطلق معه. 

هذا التشبيه للتجربة الدينيّة يدّل عىل كون متعلّقها واقعيًّا؛ لذا فهي عىل غرار املعنى الذي تبّناه 

بعض املفّكرين املسلمني وطرحوه يف رحاب برهان الفطرة«]1]. 

اإلشكال الذي يرِد عىل هذا االستدالل فحواه أّن كون التجربة مضافًة ال يعّد دليًل يثبت كائًنا 

مضافًا، بغّض النظر عن كونه ذهنيًّا أو خارجيًّا، فالبحث عّم إن كان مجرّد أمر ذهنّي أو حقيقّي هو 

يف الواقع مجرّد تقرير ملضمون املوضوع ال يعترب دليًل معتمًدا إلثبات املّدعى. 

5- رؤية وليام جيمس )تفكيك التجارب(

عليها  التي يحصل  النتائج  أّن  فحواها  نظريّة   William James ولیام جیمس  الفیلسوف  طرح 

صاحب التجربة الدينيّة ذات تأثري عليه فقط، فيم ينشأ لديه من معتقدات دينيّة، حيث فّكك بني 

اعتربها حّجًة عىل صاحبها فحسب،  الناس، وعىل هذا األساس  التي يخوضها  الدينيّة  التجارب 

ومّم قاله يف هذا السياق: »هناك حقيقة سيكولوجيّة مضمونها أّن الحاالت الروحيّة - الشهوديّة - 

الطبعة  هاجر،  منشورات  قم،  اإليرانيّة،  اإلسلميّة  الجمهوريّة  الفارسيّة(،  )باللغة  جديد  كلم  بر  آمدي  در  كلبايكاين،  رباين  عيل   -[1[

الخامسة، 2010م، ص 179 - 180. 
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التي تكتنف اإلنسان عبارة عن حقائق واضحة وثابتة، لكّنها حّجة عىل من يجّربها فقط، فصاحب 

النزعة  أصحاب  اعرتاض  بعدم صواب  يقني  لديه  املنطلق  هذا  ومن  بنفسه  فيها  ولج  قد  التجربة 

لديه  الروحيّة ويحصل  التجارب  النوع من  العقليّة عىل مصداقيّتها، فحينم يخوض اإلنسان هذا 

يقني بنتائجها، فسوف تنشأ لديه قابليّة روحيّة يعيش يف رحابها؛ لذا ال ميكن لألغلبيّة من البرش 

إرغامه عىل اإلذعان آلرائهم والعيش بنمط آخر يختلف عّم لديه من معتقدات، بداعي أّن تجاربهم 

الحّسيّة أكرث من التجارب الدينيّة«]1].

وتحّدث عىل لسان الذين مل يخوضوا تجارب دينيّة قائًل: »اإلنسان الذي يُحرم من التجارب 

الروحيّة - الشهوديّة - وال يشعر بالنداء الباطنّي املوّجه لبدنه، ال يحّق ألصحاب هذه التجارب أن 

يرغموه عىل اإلذعان ملا توّصلوا إليه من نتائج يك ينجو من ضلله؛ بل غاية ما يف األمر أّن صاحب 

هذه التجارب يذكره بأشياء عىل هيئة فرضيّات وقضايا محتملة«]2].

نظرّية وليام جيمس يف بوتقة النقد والتحليل 
التفكيك بني صاحب التجربة وغريه برأي الفيلسوف وليام جيمس ال صواب له كم يبدو من 

الشواهد الدالّة عىل املوضوع، فلو كانت التجارب الدينيّة غري معتربة وال مصداقيّة لها، فل محيص 

لنا من نبذها كافًّة، وال فرق يف ذلك بني صاحب التجربة وغريه، أي أّن صاحب التجربة نفسه يجب 

أن ال يعتني بها من منطلق عدم مصداقيّتها ابتداًء؛ ولو كانت معتربة وصادقة ففي هذه الحالة تثبت 

مصداقيّتها لصاحبها ولغريه عىل حّد سواء، أي أنّها تكون حّجة عىل جميع الناس دون استثناء، وال 

يختّص اعتبارها بصاحبها فحسب. 

باعتبار  أنّنا نطرح املوضوع هنا ضمن مبحث فلسفّي عىل ضوء رؤية واقعيّة،  بالذكر  الجدير 

أّن التجارب الدينيّة حقائق ثابتة وليست أوهاًما من نسج الخيال كم يّدعي بعضهم؛ لذا فإن اعتقد 

ورؤيته  حّق  عىل  فهو  والشهوديّة،  الروحيّة  حالته  خلل  من  له  ثبت  مبا  الدينيّة  التجربة  صاحب 

اعتقاد  وعدم  تتحّقق،  عندما  حّجة  أنّها  أي  اآلخرين،  ِقبل  من  لرفضها  اعتبار  ال  ثّم  ومن  صائبة، 

اآلخرين بها ال ميّس مبصداقيّتها عىل اإلطلق، ومثرة ذلك أنّه يف هذا النوع من التجارب - سواء 

]1]- وليام باين ألستون وآخرون، درباره تجربه ديني )باللغة الفارسيّة(، مقاالت مختارة انتقاها مايكل بيرتسون وآخرون، ص 44 - 45. 

]2]- املصدر السابق، ص 25. 
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للتفصيل والتفكيك بني صاحبها وغريه؛ ألّن  أم مل يكن كذلك - ال وجه  الواقع  أكان منطبًقا مع 

ا يعّد معتربًا لدى جميع الناس دون استثناء، ولو كان غري منطبق  اليشء إذا كان منطبًقا مع الواقع حقًّ

مع الواقع، فل اعتبار له عىل اإلطلق مثل التجارب الحّسيّة، فعىل سبيل املثال لو ذكر شخص 

تجربة سفر وقال لقومه يف كذا بلد توجد مدينة اسمها كذا وقد زرتها بنفس، ففي هذه الحالة تعّد 

تجربته الشخصيّة هذه حّجًة عليه وعىل كّل من أخربه بها، وكذا هو حال التجارب الدينيّة، فإذا كانت 

يقينيًّة وثبت ذلك بالدليل، فهي معتربة وحّجة عىل الناس كافًّة وليس عىل صاحبها فقط. طبًعا ال 

نعني من ذلك أّن التجارب الدينيّة من سنخ التجارب الحّسيّة وال تختلف عنها، بل املقصود هو أّن 

كّل مصدر معريّف عندما مينحنا حقائق ثابتة ويقينيّة، فل بّد لكّل إنسان أن يذعن بهذه الحقائق وال 

ميّس مبصداقيّتها، ومن هذا املنطلق ال صواب للقول بأّن صاحب التجربة يجب أن يؤمن بتجربته، 

وغريه ليس ملزًما بذلك. 

الرأي املختار 
بعد أن ذكرنا النظريّات الخمسة التي طرحها بعض الفلسفة الغربيّني بخصوص تعيني مصداقيّة 

التجارب الدينيّة، نشري فيم ييل إىل الرأي املختار الذي نراه أنسب وأصّح وميكن اعتباره نظريًة 

سادسًة. 

التجارب الدينّية نوعان: 

أو  )البديهّي  الحضورّي  علمه  طريق  عن  مواضيعها  اإلنسان  يدرك  ال  تجارب  األّول:  النوع 

الفطرّي(.

يبدو أّن هذا النوع من التجارب ليس يقينيًّا، وال دليل عىل كون ما يتمّخض عنه منطبًقا مع الواقع 

ا، فلرمّبا يكون من نسج الوهم والخيال.  حقًّ

ينطبق  األمر ال  هذا  لكّن  عبارة عن علم حضورّي،  اإلنسان  يكتنف  الذي  الشعور  أّن  صحيح 

عىل موضوعه يف جميع الحاالت، أي أّن موضوعه ال يُدرك أحيانًا يف رحاب علم حضورّي، بل 

قد يكون ناشئًا من محض تصّورات وأوهام شخصيّة، وما أكرث التجارب الروحيّة - الشهوديّة - التي 

هي من هذا النمط، ومن هذا املنطلق يحدث تعارض واختلف بني مختلف التجارب الدينيّة التي 
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يخوضها البرش، ويف هذا السياق قال آية الله عبد الله الجوادي اآلميل: »رمبا يواجه اإلنسان حالًة 

يشاهد فيها شيئًا باطنيًّا يف عامل اليقظة أو املنام، ويف هذه الحالة قد يُتصور أنّه كمن تلّقى إلهاًما 

كم لو كانت مشاهدته هي شخص صالح، لكن مع ذلك ليس لديه أّي يقني علمّي مبا رأى؛ ألّن 

هذه الرؤية مل توجد لديه غري الظّن ورمّبا تكون مجرّد حالة نفسيّة أو حتّى شيطانيّة«.]1]  

العلم  سنخ  من  لكونها  صادقة   - الشهوديّة   - الروحيّة  املكاشفات  جميع  أّن  يّدعي  من  مثّة 

الحضورّي، لكّنها تكون عرضًة للخطأ فيم لو كانت من سنخ العلم الحصويّل. 

هذا الكلم خاطئ بكّل تأكيد، فلو قبلناه فل بّد من اإلذعان حينئٍذ بعدم وجود ما يضمن تحّقق 

العلم الحضورّي لدى اإلنسان؛ ألّن كّل ما لديه ناله عن طريق علمه الحصويّل، ولو قيل إنّه غري 

قادر عىل ترجمة مشاهداته الحضوريّة - تجاربه البديهيّة الثابتة - إىل علوم حصوليّة بذات هيئتها 

الحقيقيّة، ففي هذه الحالة ال يبقى للعلم الحضورّي أّي أثر وال فائدة، بل يزول من أساسه. لكن لو 

كان املقصود أّن اإلنسان يذكر شيئًا فيم وراء موضوع العلم الحضورّي بحيث طبّق ما حصل عليه 

حضوريًّا عىل يشء آخر بشكل خاطئ، يكون الرأي املذكور صائبًا، إال أّن املشكلة تكمن يف أّن 

الشواهد التأريخيّة تحيك عن كثري من املكاشفات الروحانيّة التي يذكر أصحابها ما شاهدوه فيها 

باّدعاء أّن نفس هذا األمر املشهود يحيك عن نفسه دون أن يفرّسوا املوضوع أو يطبّقونه عىل يشء 

مفهوم، وهذه املشاهدات ال تنطبق مع الواقع من أساسها. 

آية الله عبد الله الجوادي اآلميل قال يف هذا السياق: »يتصّور بعض الناس أّن صاحب التجربة 

الدينيّة ما دام قادًرا عىل املشاهدات الروحانيّة فكّل ما يراه ال بّد أن يكون صائبًا وال ترد عليه أّي 

شبهة تُذكر وال شّك يف مصداقيّة مشاهداته، حيث يكتنف الشّك مشاهداته بعد أن تنتهي مكاشفته 

وينتقل إىل عامل العلم الحصويّل. 

هذا التصّور خاطئ بكّل تأكيد؛ ألّن كثريًا من املشاهدات الروحانيّة واملكاشفات ال تحيك عن 

قضايا يقينيّة وقطعيّة، بل إّن بعضها مقرتن دامئًا بالشّك والرتديد«]2]. 

]1]- عبد الله الجوادي اآلميل، تبيني براهني إثبات خدا )باللغة الفارسيّة(، الجمهوريّة اإلسلميّة اإليرانيّة، قم، منشورات إرساء، الطبعة 

السادسة، 2011م، ص 274. 

]2]- املصدر السابق، ص 269. 
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معتربة  وهي  حضورّي،  علم  طريق  عن  موضوعها  صاحبها  يدرك  دينيّة  تجارب  الثاين:  النوع 

وحّجة، نظرًا لكون العلم الحضورّي مينح اإلنسان أفضل أنواع املعارف، والجدير بالذكر هنا أّن 

العلم الحضورّي الذي ميتلكه جميع الناس بالنسبة إىل وجود الله تعاىل وصفاته الحسنى، يُصطلح 

عليه دينيًّا عنوان »فطرة«،]1] وهو يف الحقيقة رضب من التجارب الدينيّة؛ لذا نحن نعتقد مبصداقيّة 

كّل ما يتحّصل منه من نتائج، أي ال بّد من كونها معتربًة، ومن ثّم فإّن معطياتها حّجة علينا. 

ميكن تقسيم العلم الحضورّي ضمن ثلثة أقسام أساسيّة هي: 

القسم األّول: علم اإلنسان بنفسه وحاالته السيكولوجّية 

اإلنسان يف هذا القسم هو موضوع العلم الحضورّي، سواء أكان األمر يتمحور حول نفسه أم 

حول حاالته السيكولوجيّة دون واسطة، ولرمبا لهذا السبب يعجز الناس عن تحصيل هذا العلم، 

ومنهم من أنكره أساًسا إثر طروء بعض الشبهات عىل ذهنه، لكّنهم يف الواقع يقّرون به ال شعوريًّا، 

بحيث يتجىّل يف كلمهم وكتاباتهم، أي أنّهم يعتقدون به بشكل غري مبارش دون أن يرصّحوا بذلك. 

القسم الثاين: علم العلّة مبعلولها وبكّل ما يكتنفه من حاالت.

أثبت الفلسفة املسلمون أّن العلّة متتلك علًم حضوريًّا مبعلولها؛ ألنّه يف الحقيقة انعكاس لها 

ومتعلّق بها بكّل تفاصيله وجزئيّاته، فهو مظهر شّفاف وظريف لها - حسب التعبري الفلسفّي - وهذه 

امليزة تقتيض بطبيعة الحال امتلك العلّة علًم حضوريًّا به وبكّل الحاالت التي تكتنفه. 

القسم الثالث: علم املعلول بعلّته حسب قابلّياته الوجوديّة 

املعلول له علم بعلّته حسب القابليّات التي ميتلكها والتي استودعت فيه من قبلها، وهذا العلم 

موجود إىل حّد ما عند الناس كافًّة، فكّل إنسان منذ لحظة والدته يشعر ذاتيًّا بوجود إله خلقه وخلق 

الكون بأرسه، وهذا األمر كامن أيًضا يف باطن امللحدين الذين ينكرون وجود الله يف ظاهر الحال. 

اإلنسان يف هذه الحالة ميتلك علًم حضوريًّا بوجود الله عّز وجّل، ألّن جميع الناس يدركون 

معترب  العلم  هذا  بأّن  نعتقد  املنطلق  هذا  ومن  موجوًدا،  يكون  وأن  بّد  ال  اإلله  أّن  وذاتيًّا  فطريًّا 

ومصداقيّته ثابتة لكونه حضوريًّا. 

العلم  بيان فلسفّي لها هو اعتبارها سنًخا من  أّن أفضل  العلمء والباحثني متنّوعة بخصوص مسألة »الفطرة« وطبيعتها، ويبدو  ]1]- آراء 

الحضورّي. 
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إذن، معرفة اإلنسان ربّه هي من سنخ العلم الحضورّي الذي ميتلك الناس جميًعا جانبًا منه، 

وهذا  له،  املوجدة  بالعلّة  حضوريًّا  علًم  ينال  سوف  التجرّد  من  مرتبًة  يبلغ  الذي  املعلول  لكون 

العلم ذو مراتب عديدة طبًعا؛ لذا علمه هنا قد يكون عن وعي وإدراك تاّم أو أنّه منبثق من إدراك 

ضعيف، نظرًا لتفسرياته الذهنيّة الخاطئة للمشاهدات الروحيّة، حيث تقلّل من شأن علمه الحضورّي 

بالحقائق. 

آية الله محمد تقي مصباح اليزدي قال يف هذا الصعيد: »مثّة مرتبة من مراتب العلم الحضورّي 

بالله سبحانه وتعاىل ينالها الناس قاطبًة... ألّن املعلول الذي يبلغ مرتبًة من مراتب التجرّد الروحّي 

تاّم  وإدراك  ينشأ من وعي  رمّبا  العلم  له، وهذا  املوجدة  بعلّته  أن ميتلك علًم حضوريًّا  بإمكانه 

وكامل أو عن إدراك غري تاّم ناشئ من ضعف روحّي، وإثر هذا الضعف، فهو يفرّس إدراكه بشكل 

خاطئ«]1]. 

وأقّروا  قاطبًة،  الناس  تعّم  التي  الشموليّة  الدينيّة  التجربة  بهذه  الغربيّني  الفلسفة  بعض  أذعن 

أنّهم مل يستخدموا ذات  البديهّي، لكن غاية ما يف األمر  الله ضمن علمهم  بأنّهم يدركون وجود 

املصطلحات املستخدمة يف الفلسفة اإلسلميّة، لذا ال نجد يف كلمهم بعض التعابري مثل عبارة 

»العلم الحضورّي«، ومن جملتهم الفيلسوف أتش. دي. لويس الذي أعرب عن أسفه لكون غالبيّة 

العلمء والباحثني الغربيّني يفّندون التجربة الدينيّة ويعتربونها مجرّد أمر عارض يحدث خلسًة وفجأًة 

بشكل مشتّت ال ضابطة له، ويصفونها بكونها خارجة عن نطاق القواعد املتعارفة بني البرش، يف 

حني أّن معرفة الله عبارة عن أمر شمويّل يعّم البرشيّة قاطبًة قدميًا وحديثًا ويف كّل بقعة جغرافيّة، 

حيث يدركونه كوجود فائق القدرة ومتعاٍل يسمو عىل عامل املاّدة]2]. 

نتيجة البحث 
نستنتج من جملة ما ذكر يف املقالة أّن النظريّات الخمسة التي طرحها بعض الفلسفة الغربيّني 

بخصوص التجارب الدينيّة التي تكتنف باطن اإلنسان ضمن مشاهداته الروحيّة أو ما يسّمى »تجربة 

اإلعلم  مكتب  منشورات  طهران،  اإليرانيّة،  اإلسلميّة  الجمهوريّة  الفارسية(،  )باللغة  فلسفه  آموزش  اليزدي،  مصباح  تقي  محمد   -[1[

اإلسلمّي، 1986م، ج 2، ص 330 - 331. 

]2]- تشارلز تاليافريو، فلسفه دين در قرن بيستم )باللغة الفارسيّة(، ترجمه إىل الفارسيّة إنشاء الله رحمتي، ص 468. 
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الله« ال صواب لها، وترِد عليها مؤاخذات جاّدة ونقد ال محيص منه؛ لذا فإّن أفضل سبيل لتجاوز 

العلم الحضورّي  بأنّها من سنخ  الدينيّة ـ  التجارب  هذه املعضلة هو اعتبار الحاالت الشهوديّة ـ 

الذي يصطلح عليه البعض عنوان علم بديهّي أو فطرّي. 

العلم الحضورّي حسب األسس اإلبستيمولوجيّة مينح اإلنسان معرفًة مبارشًة باملوضوع، وهو 

يقينّي ال يكتنفه أدىن شّك وترديد، لكن ليس املقصود من ذلك أّن جميع التجارب الدينيّة معتربة، 

فالشواهد التأريخيّة تحيك عن كثري من هذه التجارب الباطلة التي هي مجرّد أوهام أو مزاعم باطلة 

ومعظمها محفوف بالتناقض، وهي بكّل تأكيد غري معتربة وال مصداقيّة لها عىل اإلطلق. 

التجارب الدينيّة املعتربة التي يجب اإلذعان مبصداقيّتها والتي لها قيمة علميّة هي التي تكتنف 

موجود  علم حضورّي  فهو  وجّل،  عّز  الله  بوجود  العلم  مثل  علم حضورّي،  اإلنسان يف رحاب 

لدى جميع الناس لكن مبراتب متنّوعة؛ لذا بإمكان كّل إنسان بلوغ أعىل مراتبه عن طريق الجّد 

واالجتهاد وعدم االنجرار وراء األهواء والنزوات النفسانيّة. 
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أصالة املنهج يف الرتاث العريب اإلساليم
النص القرآين مسّددًا

محمد بنعمر

أسلمة حقوق اإلنسان 
مبدأ االستخالف والتكريم كبديل من التشّيؤ واالستالب

محمد طي

عرب  اإلسالمي،  الفكر  يف  التأصييل  املنهج  تفعيل  إىل  الباب  هذا  يهدف 

واألخالقية  الدينية  املعرفة  حقل  يف  املعّمقة  والبحوث  الدراسات  تظهري 

والفلسفية... كام يعتني بتقديم بحوث تأسيسية يف الحضارة اإلسالمية. 

بحوث تأصيلّية



أصالة المنهج في التراث العربّي اإلسالمّي

النص القرآين مسّددًا

محمد بنعمر ]*[

تهدف هذه املقالة إىل الدفاع عن حضور املنهج يف علوم الرتاث العريّب اإلسالمّي، انطالًقا 

من أّن املنهج هو مسالك ضابطة وآلّيات منظَّمة موصلة إىل املعرفة، فاملنهج مل يكْن غائًبا يف 

الرتاث العريّب اإلسالمّي، كام يّدعي بعض الباحثني أّن الغالب واملهيمن يف املامرسة الرتاثّية هو 

االشتغال عىل املضامني، واملراهنة عىل املحتويات، وذلك بدل االشتغال عىل اآللّيات واملناهج 

املُنتجة لتلك املضامني!

»املحرر«

العريّب  الرتاث  الحضور يف  من  حّقها  تنْل  املنهجيّة مل  املسألة  أّن  املفّكرين]1]  بعض  يّدعي 

وعنايتها  اهتممها  من  أكرث  واملحتويات  باملضامني  الرتاثيّة  املمرسة  عناية  بحكم  اإلسلمّي، 

بهذه  العريّب اإلسلمّي كان مشبًعا  الرتاث  أّن  الرغم من  لتلك املضامني، عىل  املُنتجة  باآلليّات 

اآلليّات عىل قدر كبري؛ وبخاّصة يف ما يتعلّق باآلليّات اللغويّة والربهانيّة واملنطقيّة...]2].

*ـ  باحث يف الفكر اإلسلمي وأستاذ يف جامعة القايض عياض- اململكة املغربية.
]1]- يُعّد الدكتور طه عبد الرحمن من أبرز املفّكرين الذين تبّنوا هذا الطرح القائل باعتناء املمرسة الرتاثيّة باملضامني أكرث من اهتممها 

وعنايتها باآلليّات.انظر:

- تجديد املنهج يف تقويم الرتاث، ط3، املركز الثقايّف العريّب، ال ت، ص89-86.

- »يف فقه املصطلح الفلسفّي«، مجلّة املناظرة، السنة4، العدد71، 1993م، ص78.

- عبد الرحمن، طه:حوار من أجل املستقبل، ط2، منشورات الزمن، 2008م، ص43.

-همم، محّمد:»طه عبد الرحمن قارئًا ملحّمد عابد الجابرّي«، مجلة األزمنة الحديثة، السنة4، العدد3، 2011م.

]2]- انظر: عبد الرحمن، حوار من أجل املستقبل، م.س.، ص43.



153االستغراب أصالة المنهج في التراث العربي اإلسالمي

2 0 2 ء 1 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 22

وانطلقًا من هذا االّدعاء بغياب املنهج يف املمرسة الرتاثيّة، باتت الحاجة ماّسة إلبراز مدى 

حضور املنهج يف أغلب العلوم التي أنتجتها علوم الرتاث العريّب اإلسلمّي يف جميع امتداداته 

الزمانيّة واملكانيّة، من خلل تقيّص األنساق املعرفيّة املركِّبة لهذه العلوم وفحصها، وذلك بهدف 

العريّب اإلسلمّي بصفة  الرتاث  بغياب خطاب املنهج يف  القائل  الرأي، وإسقاط االّدعاء  دحض 

العريّب اإلسلمّي  الرتاث  املنهج يف  لتقيّص خطاب  أّوليّة  املقالة محاولة  لذا جاءت هذه  عاّمة؛ 

واستحضاره.

أّواًل: أهّمّية املنهج يف املمارسة الرتاثّي�ة:
شّكل املنهج حضوًرا متميّزًا يف الرتاث العريّب اإلسلمّي عاّمة، باعتبار أّن املنهج هو السبيل 

يف البحث، وطريق املعرفة، ومفتاح العلوم، وهو أساس كّل فكر، وركن كّل دراسة، وعمد كّل 

بحث؛ فهو من أهّم مقتضيات قيام العلم، ومن أهّم دعائم سداده واستمراريّته، فاملنهج يهدف إىل 

تقييد مستعمليه ومستخدميه بالطرق الصحيحة والسليمة، وإلزامهم باملسالك السديدة القومية يف 

تحصيل املعرفة واكتسابها.

وهذه العناية باملنهج يف جميع العلوم اإلسلميّة تعود أساًسا إىل كون الثقافة العربيّة اإلسلميّة 

تنطلق من هذا الثابت املعريّف، وهو »أّن سلمة األفكار متوقّفة عىل مدى سلمة املناهج، وعىل 

صّحة الطرق واملسالك املركِّبة لهذه املناهج، وعىل مدى سداد الطرق من حيث هي آليّات محّققة 

وُموِصلة إىل املعرفة...«]1].

وتبًعا لهذا املعطى العلمّي واملعريّف، فقد كان لكّل علم منهجه الخاّص به، الذي مييّزه عن 

غريه من العلوم، وخاّصة فيم يتعلّق مبستوى املوضوع، أو فيم يتعلّق مبستوى املفاهيم املشكِّلة 

لذلك املوضوع، بحيث متيّز كّل علم مبسالكه الخاّصة به، ومببادئه العاّمة، وبطرقه، ومبفاهيمه 

ومصطلحاته...

املنهج  احتلّه  الذي  املعريّف  السؤال  حجم  مدى  لنا  يفرسِّ  الذي  هو  باملنهج  االهتمم  وهذا 

وبني  واملكانيّة،  الزمانيّة  الرتاث  هذا  امتدادات  جميع  يف  اإلسلمّي  العريّب  الرتاث  أحضان  يف 

مذاهبهم  وتنّوع  اتّجاهاتهم،  وتعّدد  مدارسهم،  اختلف  من  الرغم  عىل  اإلسلم،  علمء  جميع 

واختصاصاتهم...

]1]- عكيوي، عبد الكريم: نظريّة االعتبار يف العلوم اإلسلميّة، منشورات املعهد العاملّي للفكر اإلسلمّي، 2008م، ص10.
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وقيمة العلوم بصفة عاّمة تتحّدد، مبا تحمله من مناهج، باعتبار أّن من رشط قيام العلم وسداده 

وآليّات  ناظمة،  ومسالك  معيّنة،  طرق  العلم  لهذا  تكون  وأْن  باملنهج،  وارتباطه  العلم  هذا  اقرتان 

هة له... موجِّ

ثانًي�ا: معىن املنهج ووظيفته:
يسلك  أي  فلن،  سبيل  يستنِهج  وفلن  َسلََكه،  ونََهَجه  الواضح،  الطريق  هو  اللغة  يف  املنهج 

مسلكه...]1].

وأّما يف االصطلح، فقد عرِّف بتعاريف عّدة، أبرزها:

الطرق  جملة  »هو  فاملنهج  للذهن،  العاصمة  والطرائق  املسالك  من  مجموعة  هو  املنهج 

ل بها إىل نتائج معيّنة يف حقل معريّف معنّي...«]2]، والغاية من املنهج هي  واألساليب التي يُتوصَّ

تحصني العقل من الوقوع يف الخطأ، وذلك إذا ما مارس هذا العقل التفكري أو عمل عىل بناء النسق 

املعريّف.

النتائج  إىل  للوصول  التصحيحيّة  املقّدمات  بناء  عىل  يعني  الذي  الضابط  العلم  هو  املنهج 

د السبل املؤّدية إىل املعرفة، والهادية إىل العلم...«]3]. السليمة املنضبطة التي من شأنها أْن تسدِّ

هذه التعاريف تشرتك وتتّفق يف أّن املنهج هو مجموعة من القواعد املتعلّقة بالتفكري والناظمة 

للنظر، والكاشفة للضوابط واملُجلية لألصول.

ثالًثا: املنهج يف املمارسة الرتاثّي�ة:
لقد أدركت املمرسة الرتاثيّة يف وقت مبّكر القيمة املعرفيّة للمنهج، وعرّبت عن هذه القيمة 

واإلدراك املعريّف بعّدة صيغ وأشكال، وعبارات ومقّدمات، ونقول وشواهد؛ بحيث تشرتك يف ما 

بينها يف أّن املنهج رضورّي يف تحصيل املعرفة]4]، وأّن القيمة العلميّة ألّي علم من العلوم تتحّدد 

يف مدى األخذ باملنهج السديد، والتمّسك بآليّاته الرصينة، وحمل عنارصه ومكّوناته؛ باعتبار أّن 

]1]- انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، بريوت، دار إحياء الرتاث العريّب، 2000م، ج14، ص300.

]2]- عبد الرحمن، تجديد املنهج يف تقويم الرتاث، م.س، ص86.

]3]- العلواين، طه جابر: معامل يف املنهج القرآيّن، مجلّة اإلحياء املغربيّة، تصدر عن الرابطة املحّمديّة للعلمء، املغرب، العدد27، 

2008م، ص54.

]4]- انظر: عبد الرحمن، تجديد املنهج يف تقويم الرتاث، م.س، ص86.



155االستغراب أصالة المنهج في التراث العربي اإلسالمي

2 0 2 ء 1 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 22

والضوابط،  القوانني،  هذه  من  الغاية  أّن  علمً  للمعرفة]1]،  واملسّدد  واملشيّد  الصانع  هو  املنهج 

والقواعد هو العمل عىل عصمة الذهن من الزلل، وحفظ العقل من الوقوع يف الخطأ، وتوجيهه إىل 

الطريق السديد، والسبيل الصحيح، إذا هو مارس التفكري أو النظر، أو اختار البحث]2].

وتبًعا لهذا املعطى، فإّن من أبرز مداخل إعمل املنهج يف العلوم هو اعتباره وسيلًة للبحث، 

وطريًقا يف تحصيل املعرفة، وبالتايل، ال يجب اعتباره غاية يف حّد ذاته؛ ألّن املنهج مهّمته مساعدة 

الباحث، ووظيفته إعانة الدارس عىل اكتساب املعارف، وتحقيق التعلّم، وتحصيل العلم؛ وهو ما 

الفكرّي والعلمّي  نوعيّة، وطفرة معرفيّة يف املسار  نقلة  يُعّد  العلوم  اكتشاف املنهج يف  أّن  يعني 

الذي قطعه العقل البرشّي يف اشتغاله عىل العلم واملعرفة]3].

ومن جهة أخرى، فقد أدركت املمرسة الرتاثيّة يف اشتغالها عىل العلوم، أّن قيمة املنهج تتحّدد 

يف كونه من أساسيّات تحصيل العلم، ومن رضوريّات اكتساب املعرفة، ومن دعائم النظر والبحث.

وبناًء عىل هذا املعطى املعريّف والعلمّي، فقد شّكل البحث يف املنهج ثابتًا محوريًّا، وقاسًم 

واهتممها  عنايتها  ويف  اشتغالها،  ويف  املعرفيّة،  نظمها  جميع  يف  الرتاثيّة  املمرسة  يف  مشرتكًا 

باملنهج؛ من حيث هو أحد مكّونات املاّدة العلميّة ودعامئها يف أّي علم من العلوم.

الثابت، هو  التزام املمرسة الرتاثيّة بهذا املعطى وبتأصيل هذا  القناعة ويؤكِّد  وما يجيل هذه 

تنصيصها الدائم وإلحاحها املتكّرر عىل أّن املنهج من الُسبُل واملسالك التي يتحّرى الباحث من 

خللها السلمة يف التفكري، والسداد يف الفهم، والضبط يف النظر.

دة  ة بعلوم املناهج أو العلوم املسدِّ كم تأّصل يف الثقافة العربيّة اإلسلميّة كثرٌي من العلوم املسمَّ

الخادمة لغريها، وهي العلوم التي اشتغلت عىل املنهج يف مستوى إعمله وتطبيقاته؛ مثل: أصول 

الحديث، وأصول التفسري، وأصول الفقه، وعلم النحو، وعلم املنطق...بحيث ساهمت هذه العلوم 

يف وضع األصول ورسم القواعد التي تكفل الفهم السليم للنّص الرشعّي.

رابًعا: قيمة املنهج يف العلوم اإلسالمّية:
وقت  يف  خاّصة،  اإلسلميّة  والعلوم  عاّمة،  العلوم  يف  املنهج  قيمة  اإلسلم  علمء  أدرك  لقد 

]1]- انظر: يفوت، سامل:.قيمة العلم يف اإلسلم، بريوت، دار الطليعة، 2000م، ص43.

]2]- انظر: العلواين، معامل يف املنهج القرآيّن، م.س،ص54.

]3]- انظر: مجموعة من املؤلّفني: مناهج االستمداد من الوحي، منشورات الرابطة املحّمديّة للعلمء، املغرب، 2007م، مقّدمة الكتاب 

)أحمد عبادي(، »خطاب يف املنهج«.
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مبكر؛ انطلقًا من مبدأ أّن سلمة األفكار متوقّفة عىل مدى سلمة املناهج وصّحة الطرق والوسائل 

واملسالك املؤّدية إىل املعارف والعلوم]1].

تقعيًدا، وإعماًل، وممرسًة، وتطبيًقا،  باملنهج؛  والريادة يف األخذ  السبق  مّكنهم من هذا  وما 

واستثمًرا هو توّجههم واشتغالهم يف تحصيل العلوم أو اكتساب املعارف، انطلقًا من أّن التحّقق 

الرئيسة  والرشوط  األساس  املطالب  ومن  األّوليّة،  املداخل  أبرز  من  يُعّد  السديد  املنهج  من 

والعنارص الرضوريّة يف اكتساب العلم واملعرفة وتحصيلهم]2]. 

املعرفة  طبيعة  يف  القناعات  أحد  يشّكل  بات  الذي  واملعريّف،  العلمّي  املعطى  لهذا  وتبًعا 

اإلسلميّة يف جميع مساراتها وامتداداتها وأشكالها وأبعادها، فقد اعتنت املمرسة الرتاثيّة بالعلوم 

التنظري والتأصيل والتطبيق واإلعمل، فوضعت املناهج واألدوات واآلليّات للعلوم،  يف مستوى 

وأرست القواعد والكلّيّات لهذه العلوم بجميع أشكالها، سواء أكانت هذه العلوم نقليّة أم عقليّة، 

أصليّة أم وافدة دخيلة من ثقافات وحضارات أخرى. 

حضور  مدى  عىل  وهادية  وراشدة  مؤكّدة  وعلمات  واضحة،  وملمح  قويّة،  مؤرّشات  وهذه 

الدرس املنهجّي يف أحضان علوم الرتاث العريّب اإلسلمّي.

وما متّسك به علمء اإلسلم يف اشتغالهم باملنهج هو االنطلق من هذا الثابت املعريّف الذي 

دافعوا عنه بقّوة، ورافعوا عليه باستمتة، باعتبار أّن املنهج من أوىل األّوليّات يف تأصيل املعرفة 

أو  أّي مجال  العليا يف  الغايات، وإدراك املقاصد  النظريّة والتطبيقيّة، وتصحيح األصول، ومتثّل 

اإلسلميّة  املعرفة  أّن  مبدأ  عىل  ارتكازًا  اإلسلمّي؛  الحضارّي  البناء  يف  معرفيّة  ممرسة  أو  قطاع 

تتأّسس أصولها عىل مرجعيّة الوحي، انطلقًا من القرآن الكريم الذي هو كتاب األّمة ومنهجها يف 

الحياة، منه تستمّد أحكامها وقيمها، ومنه تحصل عىل معارفها...

لذا فقد اختار علمء اإلسلم السري عىل املنهج، وإعمله يف جميع بحوثهم التي اشتغلوا عليها، 

ويف جميع الدراسات التي أنجزوها أو التي حّققوها، سعيًا نحو تحقيق النظرة التكامليّة التداخليّة 

الجامعة للعلوم، باعتبار أّن البعد التكاميّل يف العلوم هو البعد الذي ينظر إىل املعرفة من حيث 

هي معرفة نسقيّة جامعة ومتكاملة ومتداخلة، ال تقبل التفرقة، وال تحتمل التجزئة بني وحداتها، وال 

]1]- انظر: عكيوي، نظريّة االعتبار يف العلوم اإلسلميّة، م.س، ص11.

]2]- انظر: العلمي، عبد الحميد: منهج الدرس الداليّل عند اإلمام الشاطبّي، منشورات وزارة األوقاف املغربيّة،2001م، ص21.
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سة لها، فهي وحدة معرفيّة  يرسي عليها التقطيع بني مكّوناتها وأجزائها وقطاعاتها املشكِّلة واملؤسِّ

متكاملة يف مضامينها، ومنسجمة يف محتوياتها، ومتناسقة يف مسالكها وآليّاتها]1].

خامًسا: منهج الفهم يف الرتاث العريّب اإلساليّم:
مبوضوعها،  تتميّز  العلوم  أّن  إىل  واستناًدا  باملوضوع،  املنهج  علقة  من  تقّدم  ما  عىل  بناًء 

وتختّص مبفاهيمها ومصطلحاتها؛ فل ميكن الحديث عن منهاج واحد مشرتك وجامع بني جميع 

ا به تفرضه طبيعة  العلوم التي اشتهرت يف الرتاث العريّب اإلسلمّي؛ حيث إّن »لكّل علم منهًجا خاصًّ

املوضوع«، وهو ما يعني أّن طبيعة املوضوع املدروس هي التي تحّدد طبيعة املنهج ونوعه.

لكْن، ملّا كان املشرتك يف العلوم اإلسلميّة هو الفهم للخطاب، واستمداد املعنى، وتحصيل 

املقصد من هذا الخطاب؛ فإّن املنهج الذي كان أكرث حضوًرا وسيادة وغلبة يف علوم الرتاث كان 

منهج الفهم والبيان واالستمداد، وهو ما يعني أّن الغلبة والسيادة يف الرتاث العريّب اإلسلمّي كانت 

الفهم والبيان واالستمداد؛ بحيث كان من مقّدمات ما اشتغل عليه علمء  للمنهج املشتغل عىل 

اإلسلم هو التوّجه نحو تأسيس البيان والفهم املؤّدي إىل فهم الخطاب القرآيّن، عن طريق وضع 

الضوابط واملقتضيات املُعيَْنة عىل الفهم، واملساعدة عىل االستنباط.

يف  باملعاين  األلفاظ  علقة  يف  البحث  هو  والبيانيّة  اإلسلميّة  العلوم  يف  الرئيس  فالشاغل 

الخطاب؛ بوضع الضوابط، وبيان الكيفيّة التي يفهم بها الخطاب الرشعّي، وهذا ما يتأكّد للمتتبّعني 

واملمرسني، وينكشف للمشتغلني والدارسني لهذه العلوم، علًم أّن الجامع للعلوم يف املمرسة 

الرتاثيّة هو تقاسمها وخدمتها للنّص؛ تحقيًقا، واستمداًدا، وبيانًا]2]. 

فعىل الرغم من أّن العلوم اإلسلميّة تختلف مضمونًا وشكًل وبناًء، وتتعّدد أسمؤها وأنواعها، 

املعنى،  تحصيل  ووظيفته  مهّمته  واحًدا  علًم  املعرفيّة  الناحية  من  تبدو  لكّنها  أهدافها،  وتتباين 

البيان يف  مقتضيات  من  للمكلّف؛ ألّن  املعنى  هذا  إىل  املوصلة  واملقتضيات  الرشوط  وإدراك 

يتحّقق  حتّى  وتوظيفها  املتخاطبني  لدى عموم  املفهومة  واألساليب  األلفاظ  استخدام  الخطاب 

لديهم خطاب التكليف]3]، وهو ما جعل العلوم يف الرتاث العريّب اإلسلمّي تتّجه إىل تأسيس البيان 

]1]- انظر: عبد الرحمن، حوار من أجل املستقبل، م.س، ص28.

]2]- انظر: النّشار، عيل سامي: مناهج البحث عند مفّكري اإلسلم، مرص، دار السلم، 2013م، ص5.

]3]- انظر: بزا، عبد النور: مصالح اإلنسان مقاربة مقاصديّة، إصدار املعهد العاملّي للفكر اإلسلمّي، 2008م.



االستغراب بحوث تأصيلّية158

2 0 2 ء 1 شــتا
 A L - I S T I G H R A B22 االستغراب

الضوابط، وإرساء الرشوط، وعرض  الرشعّي وتشييده؛ بوضع  الخطاب  والفهم املؤّدي إىل فهم 

األسس املبيّنة لكيفيّة الفهم واكتساب الداللة من هذا الخطاب]1].

إّن أغلب معارف هذا الرتاث وعلومه هي معارف وعلوم ضابطة للتفسري، ومؤّصلة لرشوطه، 

لعنارصه  ومقّننة  ملكّوناته،  وكاشفة  ألسسه،  سة  ومؤسِّ ملقتضياته،  ومبيّنة  لدعامئه،  ومجلّية 

إال  يفرسَّ  ال  الله  كتاب  وهو»أّن  ومنهجّي؛  علمّي  مبدأ  من  االنطلق  اختارت  ألنّها  ومقّدماته]2]؛ 

بترصيف جميع العلوم فيه«]3].

سادًسا: منهج الفهم: املرجعّية واألصل:
س،  تقّدم الكلم يف أّن املرجع والجامع للعلوم يف الرتاث العريّب اإلسلمّي كان هو النّص املؤسِّ

والجامع يف  أّن املشرتك  يعني رصيًحا  ما  الرشيفة، وهو  النبويّة  والسّنة  الكريم،  القرآن  الذي هو 

العلوم اإلسلميّة كان هو خدمتها للنّص؛ توثيًقا، وتحقيًقا، واستمداًدا، وبيانًا، وفهًم، وتأويًل...

الخطاب  طبيعتها يف  من حيث  العربيّة؛  اللغة  من  ا  مستمدًّ كان  بالفهم  املتعلّق  املنهج  وهذا 

العرب  إمّنا خاطب  الحّق سبحانه  أّن  باعتبار  التواصل، وإبلغ املعنى؛  والتخاطب، ومنطقها يف 

بلسانهم وبلغتهم.

قال الشافعي: »إمّنا خاطب الله بكتابه العرب بلسانها عىل ما تعرف من معانيها، وكان مّم تعرف 

من معانيها اتّساع لسانها«]4].

يف  مبارش  بشكل  وساهمت  تحّكمت  دينيّة  خلفيّة  مثّة  أّن  إىل  يعود  الفهم  منهج  فسيادة  إًذا، 

تشكيل العلوم، ويف تركيب أنساقها، ويف تطّور بنيتها وعنارصها ومكّوناتها، وتوجيه مباحثها، ويف 

مباركة، وأعمالً  بذل علمء اإلسلم جهوًدا  الغاية  آخر]5]. ولهذه  ارتقائها وتطّورها من مجال إىل 

كبرية، ومشاريع رصينة؛ إلرساء هذا املنهج الذي يتعلّق بفقه النّص وتلّقي الخطاب]6].

]1]- انظر: عبادي، أحمد: القرآن الكريم والتأويل، مجلّة التأويل، تصدر عن الرابطة املحّمديّة، املغرب، العدد1، 2014م، ص13.

]2]- انظر: ملكاوي، فتحي:»التفكري املنهجّي ورضورته«، مجلّة إسلميّة املعرفة، تصدر عن املعهد العاملّي للفكر اإلسلمّي، العدد28، 

2002م، ص19.

]3]- الغرناطي، ابن عطيّة: تفسري ابن عطية )املحّرر الوجيز(، تحقيق: عبد السلم عبد الشايف محمد، ط1، بريوت، دار الكتب العلميّة، 

1413ه.ق.، ج1، مقّدمة التفسري، ص5.

]4]- الشافعي، محمد بن إدريس: الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة الرسالة،1980م، ص57.

]5]- انظر: املاليّك، محّمد: دراسة الطربّي للمعنى يف تفسريه، منشورات وزارة األوقاف املغربيّة، 1994م، ص22.

]6]- انظر: حمدي، إدريس:الخطاب الرشعّي وطرق استثمره، املركز الثقايّف العريّب، 1994م، ص26.
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ابًعا: مناهج الفهم يف العلوم اإلسالمّية:
العلوم  الدينّي يف مناهج  الدالّة واملظاهر املؤكِّدة عىل مدى حضور املرجع  التجلّيات  ومن 

التي اشتغلت عىل الفهم والبيان؛ تنظريًا، وممرسة، هو أّن كثريًا من العلوم كانت يف أصلها علوم 

دة«، وقد احتلّت هذه العلوم املسّمة  مناهج، واشتُهرت يف الرتاث العريّب اإلسلمّي بـ»العلوم املسدِّ

أبرزها علم أصول  اإلسلميّة، ومن  العلوم  نسق  رفيًعا يف  مكانًا  دة«  »املسدِّ أو  املناهج«  بـ»علوم 

القواعد واألصول  القرآيّن؛ ألنّه عبارة عن  النّص  البيان يف  التفسري، وهو علم يشتغل عىل قواعد 

بحيث  التفسري،  لعلم  التطبيقّي  املنهج  هو  العلم  وهذا  الكريم،  القرآن  مع  التعامل  كيفيّة  ملعرفة 

يهتدي املفرّس بقواعده يف تفسريه لكتاب الله؛ فاملنهج ما هو إال تنزيل لتلك األصول والضوابط 

عىل النّص القرآيّن.

ومنها: علم أصول الحديث، وهو منهج لفحص األخبار واملرويّات وتحقيق النصوص التاريخيّة 

وتصحيحها. ويُعّد علم أصول الفقه منهًجا ألصول االجتهاد، وبيانًا لقواعد الفهم وطرائق استنباط 

الحكم الرشعّي، فهو يعنْي الفقيه عىل استثمر األحكام الرشعيّة من الخطاب الرشعّي. وعليه؛ فإّن 

علم أصول الفقه، وعلم أصول التفسري، وعلم أصول الحديث؛ هي من العلوم التي ميكن اعتبارها 

من أبرز العلوم اشتغااًل عىل النّص؛ بحكم صلتها املبارشة بعلم بيان النّص. فاملشرتك يف مناهج 

العلوم اإلسلميّة هو اختصاصها بالبيان، وتحليل رضوب القول، وأصناف الكلم، سواء أكان هذا 

الكلم رشعيًّا أم برشيًّا]1].

إّن العلوم الرتاثيّة، وخاّصة الدينيّة والبيانيّة منها، تحمل يف جنباتها منهًجا دقيًقا غنيًّا يف مسالكه، 

الفقهيّة واألصوليّة  العقليّة  قّوة  متداخًل يف عنارصه ومكّوناته، مبا يكشف عن  تطبيقاته،  مرنًا يف 

والبيانيّة يف بناء مناهج الفهم والبيان ووضع آليّاتها.

ثامًنا: مؤّكدات حضور منهج الفهم يف الرتاث العريّب اإلساليّم:
1. خطاب املقّدمات:

مات  من األمور الداعمة واملؤكِّدة لحضور املنهج يف املمرسة الرتاثيّة هو حضور خطاب املقدِّ

يف أغلب املؤلّفات، واملدّونات، واملصّنفات، والكتب التي ُصنِّفت وأُلِّفت يف مختلف العلوم 

الرتاثيّة  واملعارف  العلوم  مختلف  العلوم يف  هذه  مات  مقدِّ اختارت  اإلسلميّة، حيث  واملعارف 

]1]- انظر: عكيوي، نظريّة االعتبار يف العلوم اإلسلميّة، م.س، ص9.
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للمنهج  ومْجليَة  كاشفة  منهجيّة  مات  مبقدِّ مداخلها  واستهلل  مطالبها،  وتقديم  مباحثها،  تصدير 

العلمّي الذي التزم وتقيّد به واضعو تلك املصّنفات، ومؤلّفو تلك الكتب، يف اشتغالهم ومدارستهم 

للعلم الذي اختّصوا به.

مات العلميّة، بقوله:»إّن املقّدمات؛  وقد كشف أبو حامد الغزايل )ت505ه.ق.( عن قيمة هذه املقدِّ

وهي التي تجري منه مجرى اآلالت، كعلم اللغة، والنحو، فإنّها آلة لعلم كتاب الله -تعاىل- وسّنة نبيّه 

، وليست اللغة والنحو من العلوم الرشعيّة يف أنفسها، ولكْن يلزم الخوض فيهم بسبب الرشع؛ 

إذ جاءت هذه الرشيعة بلغة العرب، وكّل رشيعة ال تظهر إال بلغة، فيصري تعلّم تلك اللغة آلة...«]1]. 

فمقّدمات كتب العلوم يف الرتاث تحمل خطابًا رصيًحا، ونصوًصا مدّعمة، وشواهد مؤكَّدة، وهي دالّة 

مات. عىل حضور املنهج يف العلوم التي تستحرضها وتشتغل عليها تلك املقدِّ

- مقّدمات كتب األصول:

احتوت مقّدمات كتب علم األصول ومدّوناته عىل مباحث واسعة، ودراسات شاسعة لها صلة 

دة للفهم وصانعة للتأويل.  وطيدة مبارشة مبباحث اللغة وبعلومها، من حيث هي أداة ومسالك مسدِّ

ومن أبرز املقّدمات يف كتب علم األصول: مقّدمة املستصفى لإلمام الغزايّل املعروفة باملقّدمة 

املنطقيّة، فاملنطق، كم قال الغزايل يف مقّدمة كتابه املستصفى، »هو مقّدمة العلوم كلّها، ومن ال 

يحيط به فل ثقة له بعلومه أصًل«]2]؛ ألّن املنطق قانون عاصم للذهن من الخطأ، كم يعصم النحو 

اللسان من اللحن يف القول]3].

- مقّدمات كتب التفسري:

التي  العاّمة  املنهجيّة  بالقضايا  اتّجاهاتها ومدارسها تحفل  بجميع  التفسري  مقّدمات كتب  إّن 

للتفسري.  سة  هة واملؤسِّ باألصول والضوابط املوجِّ يتعلّق  فيم  التفسري، وخاّصة  تتّصل مبمرسة 

وتُعّد مقّدمة تفسري التسهيل لعلوم التنزيل البن جزّي الكلبّي الغرناطّي]4] من أبرز املقّدمات التي 

اشتغلت عىل املنهج يف تفسري النّص القرآيّن، فهي خطاب علنّي رصيح يدعو إىل رضورة إعمل 

بالغة يف  أهّميّة  العمليّة من  القرآيّن؛ ملا تكتسبه هذه  النّص  اللغويّة يف تفسري  القواعد األصوليّة 

والبيان. التفسري 

الغزايّل، أبو حامد: إحياء علوم الدين، ج1، ص17.  [1[

]2]- الغزايّل، أبو حامد: املستصفى، تحقيق: حمزة زهري حافظ، مكتبة العبيكان، 1993م، ج1، ص10.

]3]- انظر: السنويس، محمد بن يوسف: املخترص يف املنطق، مرص، مطبعةالسعادة، 1330هـ.ق، ص28.

]4]- تحقيق: محمد سيدي محمد موالي، دار الضياء، 2009م.
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قال ابن جزّي يف مقّدمة تفسريه: »وأّما أصول الفقه، فإنّها من أدوات تفسري القرآن الكريم، عىل 

أّن كثريًا من املفرّسين مل يشتغلوا بها، وإنّها لِنْعَم العون عىل فهم املعاين وترجيح األقوال، وما 

أحوج املفرّس إىل معرفة النّص والظاهر، واملجمل واملبنّي، والعاّم والخاّص، واملطلق، وفحوى 

الخطاب، ولحن الخطاب، ودليل الخطاب، ورشوط النسخ، ووجوه التعارض، وأسباب الخلف، 

وغري ذلك من علم أصول الفقه...«]1].

مات اعتناء علمء التفسري مبسائل أصول التفسري؛ ألّن هذا العلم مجموعة  كم حملت هذه املقدِّ

دة للتأويل، من  من القواعد، وما وضعوه من كلّيّات، وما بسطوه من أصول ضابطة للتفسري ومسدِّ

أّن كتب  خلل ما سطّروه من مقّدمات تصّدرت تفاسريهم، وهو ما يعني بشكل رصيح وواضح 

التفسري ومصّنفاته تحتوي مقّدماتها عىل ماّدة علميّة غنيّة وثريّة وواسعة تتّصل باملنهج الذي تقيّد 

به املفرّس والتزم به حني إقدامه عىل بيان املعنى املراد من كلم الله.

إّن حضور املنهج يف الرتاث تؤكّده مصّنفات التفسري، ذلك أّن مقّدمات كتب التفسري تحتوي 

الفقه،  من  التفسري؛  عىل  تشتغل  التي  اإلسلميّة  العلوم  شتّى  يف  وواسعة  ثريّة  علميّة  ماّدة  عىل 

واألصول، والنحو، واللغة، ومعاين املفردات، واالشتقاق، والترصيف، والوجوه والنظائر، وغريها 

وتأّصلت  بحيث نضجت  واالستمداد؛  والتفسري  البيان  االشتغال عىل  تشرتك يف  التي  العلوم  من 

كثري من العلوم يف أحضان كتب التفسري، فاجتمع فيه من العلوم ما تفرّق يف غريه. ومن أبرز العلوم 

حضوًرا أصول التفسري]2]، فقد احتفظت لنا كتب التفسري مباّدة علميّة غنيّة وثريّة من املعارف التي 

ضاعت يف أصولها، ويف مصادرها ومظانّها األصليّة، وبخاّصة تلك املعارف التي تتّصل بالبيان، 

وتتعلّق بتفسري النّص القرآيّن.

2. علوم املناهج: 
- علم أصول الفقه:

العلوم  أهّم  الفقه؛ فهو من  العريّب اإلسلمّي علم أصول  الرتاث  العلوم املنهجيّة يف  أبرز  من 

بالقواعد والكلّيّات املساعدة واملعيْنة  للمجتهد، واملستدّل، والفقيه؛ ألنّه ميّد املستدّل والفقيه 

عىل االستدالل واالستنباط. قال فخر الدين الرازّي )ت: 606هـ.ق(:»إّن أهّم العلوم للمجتهد علم 

أصول الفقه...«]3].

]1]- ابن جزّي، محّمد: التسهيل لعلوم التنزيل، ج1، مقّدمة التفسري، ص11.

]2]- انظر: بنحمد، موالي عمر: علم أصول التفسري محاولة يف البناء،مرص، دار السلم، 2010م، ص3.

]3]- الرازي، فخر الدين: املحصول، تحقيق: جابر العلوايّن، جامعة اإلمام محمد سعود، 1981م، ج6، ص55.
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واملرجع املنهجّي يف علم أصول الفقه يعود إىل أّن علم أصول الفقه مبنّي لطرق الفقه]1]، فعلم 

د لفهم النصوص الرشعيّة،  أصول الفقه هو يف أصله علم منهجّي كاشف لطرق االستدالل، ومسدِّ

فهو يعكس مدى اشتغال علمء اإلسلم باملنهج.

ولعّل البعد املنهجّي املؤّسس لعلم أصول الفقه، هو الذي جعل الدكتور عبد املجيد الرتيك 

ينعت هذا العلم ويسّميه: »املنهجيّة الترشيعيّة«، فهو مجموعة من اآلليّات والقواعد املعيْنة للفقيه 

يف استمداده لألحكام الرشعيّة، أو يف سعيه لتفّهم النّص الرشعّي]2].

وأّما الدكتور محّمد عابد الجابري، فكان ينعت علم أصول الفقه بـ»منطق الفقه«؛ فعلم أصول 

الفقه ميكن اعتباره منطًقا للفقه]3]، والطابع املنهجّي واالبستمولوجّي حارض يف علم أصول الفقه؛ 

ل بها إىل تفّهم النصوص الرشعيّة، أو إىل استنباط األحكام  ألنّه مجموعة من القواعد التي يُتوسَّ

الرشعيّة من تلك النصوص الرشعيّة]4].

- عالقة علم الفقه بعلم أصول الفقه:

الفقه هو علم تطبيقّي غايته تنزيل الحكم الرشعّي عىل أفعال املكلَّف وترصّفاته يف  إّن علم 

به علم نظرّي؛ وهو علم  فيه ذلك املكلّف، حيث يواكبه ويرتبط  الذي يعيش  الواقع االجتمعّي 

د للفقيه، وضابط له يف استنباطه للحكم الرشعّي،  الفقه؛ من حيث هو علم منهجّي مسدِّ أصول 

ومعنْي له يف تفّهمه للنّص الرشعّي، ومساعد له يف استدالله عىل الحكم الرشعّي من النّص...

ومضافًا إىل هذا، فإّن علم أصول الفقه، من جهة أخرى، ميكن اعتباره منطًقا للفقه؛ ألنّه يرجع يف 

دة للفقيه، بحيث  بنائه إىل مجموعة من القواعد، واآلليّات، واألنساق، والكلّيّات، واملسالك املسدِّ

تعيْنه عىل معرفة الحكم الرشعّي، وتعصمه يف استدالله عىل هذا الحكم]5].

إّن علم أصول الفقه يجّسد مدى عمق العقليّة اإلسلميّة يف استحضارها لإلشكال املنهجّي، 

وإمكانيّاتها يف ضبط مسالك املعرفة، وبناء األنساق االستدالليّة املشيّدة لهذه املعرفة]6].

ًدا لفهم النّص الرشعّي،  لقد أراد له مؤّسسه اإلمام الشافعّي )ت204هـ.ق( أْن يكون علًم مسدِّ

]1]- انظر: البرصّي، أبو الحسني: املعتمد، ج1، ص13.

]2]- انظر: الباجي، أبو الوليد: مقّدمة إحكام الفصول، تحقيق: عبد املجيد تريك، ط2، دار الغرب اإلسلمّي، 1994م، ص22.

]3]- انظر: الجابري، محمد عابد: تكوين العقل العريّب، ط1، املركز الثقايّف العريّب، 1984م، ص58.

]4]- انظر: م.ن، ص100.

]5]- انظر: م.ن، ص32.

]6]- انظر: عبد الرحمن، طه: الحوار أفًقا، الشبكة العربيّة، 2014م، ص162.
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وخادًما للستدالل، حتّى يكون هذا الفهم طريًقا ومتهيًدا وسبيًل يف استنباط األحكام الرشعيّة من 

النّص الرشعّي، فهو علم يعكس يف أحد جوانبه ومستوياته مدى اشتغال علمء اإلسلم عىل املسألة 

املنهجيّة يف العلوم بشكل كبري، واستحضارهم للمسالك املوصلة إىل املعارف، وعنايتهم البالغة 

بالعلوم يف مستواها النظرّي والتطبيقّي، بحيث كان لكّل علم منهجه الخاّص به، املميّز والفاصل 

له عن غريه من العلوم]1].

ومن أبرز املرجعيّات املشيّدة لعلم أصول الفقه املرجع اللغوّي، حيث إّن الدرس اللغوّي عند 

علمء أصول الفقه يأخذ جهات ومستويات عّدة؛ أبرزها: جهة اللفظ يف علقته باملعنى، وهو ما 

يسّمى »جهة الدالالت«. وإّن اهتمم األصوليّني بهذه الجهة أْملَته اعتبارات ومعطيات عّدة؛ أبرزها: 

كون اللفظ أصغر وحدة معجميّة يف أداء املعنى، وإبلغ الداللة، وإيصال املطلوب، فهو وسيلة 

رضوريّة لتحصيل املعنى املراد من تداول الخطاب، علًم أّن املعنى هو املقصود من التخاطب 

يف الرشيعة اإلسلميّة، واللفظ ما هو إاّل أداة الكتساب املعنى، وعليه »فل بيان إاّل باأللفاظ املعرّبة 

عن املعاين التي وقعت عليها يف اللغة«]2].

واشتغااًل مببحث الدالالت، ُوِضَعت القواعد والكلّيّات اللغويّة بعد االستقراء والتتبّع ألساليب 

األلفاظ  تلك  تؤّديه  أْن  ما ميكن  ومعرفة  والتخاطب،  الخطاب  طبيعتها يف  وإدراك  العربيّة،  اللغة 

والرتاكيب من مدلوالت]3]، والقصد من هذه القواعد هو تسهيل االستنباط والفهم للخطاب الرشعّي 

وتيسريه.

ومن هنا؛ ندرك أّن علم أصول الفقه من أبرز العلوم التي اجتمعت فيه علوم كثرية؛ مبا استُثِمر فيه 

ًدا للفهم واالستدالل. من املعارف؛ من أجل جعله علًم مسدِّ

     خاتمة:
فهم  للباحث واملفرّس واملشتغل عىل  هادية  راشدة وطرقًا  باعتباره مسالك  املنهج،  كان  لقد 

النصوص الرشعيّة حارًضا بقّوة يف الرتاث العريّب اإلسلمّي، وهو ما يعني أّن كثريًا من العلوم التي 

نشأت يف أحضان الرتاث العريّب اإلسلمّي كانت يف أصلها علوم مناهج.

الحاجة ماّسة ورضوريّة إىل تأسيس  أّن  بداية نشأتها  العربيّة اإلسلميّة يف  الثقافة  وقد أدركت 

]1]- انظر: عكيوي، نظريّة االعتبار يف العلوم اإلسلميّة، م.س، ص9.

]2]- التقريب لحّد املنطق، ج4، ص128.

]3]- انظر: صالح، أديب: تفسري النصوص، ط3، املكتب اإلسلمّي، 1984م، ج1، ص10.
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منهج يضبط عمليّة الفهم، ويسّدد عمليّة البيان، ويقوِّم االستمداد ويحّصنه، وينظّم عمليّة التأويل، 

العريّب اإلسلمّي كانت  الغلبة والسيادة يف الرتاث  النصوص الرشعيّة، لكّن  التحريف عن  ويُبعد 

ما  االستمداد؛  عىل  واملُِعني  للتفسري،  واملحّقق  للبيان،  د  واملسدِّ الفهم،  عىل  املشتغل  للمنهج 

لة لرشوطه، ومجلّية  جعل معارف هذا الرتاث تحمل إنتاجات نظريّة ضخمة ضابطة للتفسري، ومؤصِّ

لدعامئه، ومبيّنة ملقتضياته، ومؤّسسة ألسسه، وكاشفة ملكّوناته، ومقّننة لقواعده ولعنارصه]1].

ومن ثّم فل ميكن قراءة اإلنتاج العلمّي والفكرّي ألّي عامل من علمء اإلسلم أو القيام بتقوميه؛ 

ما مل يتأّسس فعل القراءة أو التقويم عىل االقتناع املبديّئ والتسليم العلمّي بأّن نتاجه كان متداخًل 

ومتفاعًل وموصواًل مع أقرب العلوم السائدة والشائعة واملتداولة يف زمنه، ويف عرصه]2].

]1]- انظر: ملكاوي، »التفكري املنهجّي ورضورته«، م.س، ص19.

]2]- انظر: البوشيخي، الشاهد:»نظرات يف املصطلح واملنهج«،ضمن كتاب »دراسات مصطلحيّة«، ط1، دار السلم، 2012م، ص11.
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أسلمة حقوق اإلنسان

ؤ واالستالب مبدأ االستخالف والتكريم كبديل من التشيُّ

[1[
محمد طي]*[

يقتيض البحث يف أسلمة العلوم اإلنسانّية، وقبل كّل يشء، تحديد ما حمله اإلسالم للبرشيّة 

لتأيت محاولة األسلمة يف إطارها الصحيح، ثم نعمد إىل البحث يف حقوق اإلنسان يف اإلسالم. 

ومن أجل هذا األمر نبدأ من منطلق مسلّم به من قبل املؤمنني بأيٍّ من األديان السامويّة.

 أّما املنطلق الذي يأخذ به الباحث لتسييل أطروحته هو أّن األديان السامويّة نزلت لتنقذ البرشيّة 

من الضالل والظلم والتخلّف، وبهذا نرى أنّها أحدثت ثورة عىل جميع الصعد املتعلّقة باإلنسان، 

سواء أكان ذلك يف جانبها الروحّي أم يف جانبها املاّدّي.

»املحرر«

مصطلح »حقوق اإلنسان« هو مصطلح حديث، لكّن بعض مضامينه قدمية، فاإلسلم يعرتف 

بكيان اإلنسان، ويؤكّد تكريم الله له، كم يؤكّد خلفته لله تعاىل يف عمرة األرض. وإذا أردنا أن 

نتبنّي الحقوق التي خّص الله تعاىل اإلنسان بها، فل بّد لنا من بيان أمرين:

أّواًل: التحّري عنها بأدواتنا املعرفيّة عىل قصورها.

ثانًيا: مقارنتها بالحقوق التي تفتّق عنها الذهن البرشّي وكرّست بأشكال قانونيّة.

عىل أن نبدأ باملوقف البرشّي ثّم نتناول املوقف الدينّي:

*ـ باحث وأستاذ القانون الدويل يف الجامعة اللبنانية.
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النظرة البشرّية حلقوق اإلنسان )أو احلّرّيات الوضعّية(
العرص  والسيايّس يف  الحقوقّي  املجال  البرشيّة يف  حّققته  إنجاز  أهّم  اإلنسان«  »حقوق  تعّد 

الحديث. ومل تكن هذه الحقوق هبة من الحاكمني، بل أتت بعد سيول الدماء والعذاب واملعاناة، 

لتي تكبّدتها الشعوب عىل أيدي امللوك واألباطرة. 

تتلّخص هذه الحّريّات والحقوق بالحّق بالحياة والحّريّة واملساواة واألمن واالستقرار والعيش 

الكريم، فم هي تفاصيلها. 

الحّق بالحياة: حّق سابق لكّل حّق؛ ألّن كّل الحقوق ال قيمة لها، بل ال فاعليّة لها إن مل يكن 

الحّق بالحياة مضمونًا. إاّل أّن هذا يطرح مشكلة الحّق بالحياة للشخص الذي يحرم غريه من حياته 

ويهّدد املجتمع، فقد برز مؤّخرًا اتجاه يدافع حتّى عن حّق كبار املجرمني بالحياة، ويتصّدى لعقوبة 

كبار  أّن  متناسني  العقوبة،  االتجاه بحملت مستمرّة إللغاء هذه  أنصار هذا  اليوم  اإلعدام. ويقوم 

املجرمني، إذا بقوا عىل قيد الحياة، فيمكن أن يثريوا ردود أفعال من قبل أولياء ضحاياهم، كم أّن 

التساهل يف معاقبتهم قد يشّجع غريهم عىل اقتفاء آثارهم.  

الكفاح  يستمّر  واليوم  رسميًّا،  عرش  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  الرقيق  ألغي  الحّريّة: 

إللغاء ممرسات تقرب بحقيقتها من االستعباد كالسخرة والعمل اإلكراهّي...  

األمن: ويقيض بفرض النظام العاّم، ومنع التعديّات وامتناع أجهزة السلطة عن تهديد املواطنني 

يف حياتهم وأرزاقهم وحّريّاتهم. 

االستقرار: بأن يكون لإلنسان بلد ينتمي إليه ويحمل جنسيّته ويكون ملذه ومستقرّه، ليمرس فيه 

حقوقه دون أن يكره عىل ذلك، فيمتلك حّق تغيري الجنسيّة واالنتمء إىل بلد آخر.

العيش الكريم: ال يكفي أن يستمّر اإلنسان عىل قيد الحياة بحد أدىن من الغذاء، بل ال بّد من 

توفري الوسائل التي تسمح لـه بالتغذية وبالطبابة وباللباس والسكن، وبيشء من الفراغ ليشارك يف 

الحياة االجتمعيّة والسياسيّة.

أّما الجردة التفصيليّة، كم حملتها اإلعلنات ومن ثّم مقّدمات الدساتري من حقوق وحّريّات، 

فيمكن تقسيمها إىل خمس فئات: املساواة، الحقوق الشخصيّة، الحّق بالحياة الخاّصة، الحّريّة 

الفكريّة والسياسيّة، والحقوق االقتصاديّة واالجتمعيّة، وسنضيف إليها بعض الحقوق إبان الحرب.
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يف  يكونون  ملن  نفسها  الحقوق  وبإتاحة  واحدة،  معاملة  الجميع  مبعاملة  وتقيض  املساواة: 

عىل  األنظمة  وعملت  الفرنسيّة،  الثورة  شعاري  أحد  املساواة  شّكلت  وقد  واحد،  قانويّن  وضع 

تكريسها كل منها داخل بلده، ولو من الناحية القانونيّة. واملعركة ما زالت قامئة يف مطلق األحوال. 

كم تقيض املساواة مبنع التمييز عىل أساس العنرص، أو اللون، أو الدين، أو االنتمء السيايّس، 

أو األصل الوطنّي، أو الوضع االجتمعّي أو الرثوة... كّل ذلك بعد ما عانت اإلنسانيّة من التمييز 

العنرصّي املرشعن، والذي استمرّت مظاهره حتى األمس القريب يف الواليات املتحدة األمريكيّة 

وجنوب إفريقيا، والذي ما يزال مُيارس اليوم يف الكيان الصهيويّن. 

وتشمل مبدأ رشعيّة الجرائم والعقوبات، والضمنات القضائيّة، وحّريّات  الحقوق الشخصّية: 

الذهاب واإلياب، وتكوين األرسة. 

رشعّية الجرائم والعقوبات: وهي متنع تجريم أّي إنسان عىل أّي فعل أو امتناع، ما مل يتّم يف 

ظّل قانون سابق يجرمهم، فل يسمح للحاكم الذي يريد االنتقام من خصومه أن يسّن قوانني تعاقب 

عىل أعمل سابقة لوضع هذه القوانني موضع التنفيذ، كم أّن هذا املبدأ مينع من إنزال أّي عقوبة 

مل تكن ملحوظة يوم ارتكاب هذا الفعل، وهكذا يكون اإلنسان آمًنا عىل حياته وأمواله وحّريّته، ما 

مل يرتكب ما يعّده القانون جرمية، فيتعرض للعقوبة التي ينّص عليها القانون نفسه. 

الضامنات القضائّية: تحرص هذه الضمنات التجريم واملعاقبة  بيد القايض ِ النزيه والحيادّي 

الذي يتمتّع بالحصانة والذي يحفظ للمتهم حّق الدفاع عن نفسه. إاّل أّن األصول الجزائيّة ال ميكن 

إاّل أن متّس الحقوق والحّريّات، قبل أن يتأكّد القايض من الوقائع إلصدار حكمه، فيقيض املّدعى 

عليه مدة 24 – 48 ساعة يف النظارة لدى الضابطة، قبل أن يُحال إىل القايض. ثم قد يحتجزه قايض 

التحقيق حتى انتهاء التحقيق، ورمبا ال تكون نتيجة التحقيق حاسمة، فيستمّر االحتجاز حتى إنجاز 

املحاكمة، وقد تستمّر املسألة سنوات قبل إثبات الرباءة. 

حّريّة الذهاب واإلياب: وهي تقيض بأن يتمتّع اإلنسان بإمكانيّة االنتقال داخل بلده حيث يشاء، 

ليقوم بنشاطات مرشوعة، دون أن مُينع عليه املسري، كم يحّق له اختيار املنزل حيث يشاء، ما مل 

يكن ممنوًعا بحكم قضايّئ، أو يكون من املوظّفني امللزمني باإلقامة يف أماكن معيّنة، وكذلك حّريّة 

مغادرة البلد، إاّل أّن هذه الحّريّة األخرية تقتيض سمح سلطات البلد التي يقصدها بدخوله إليها. 

هذا باإلضافة إىل بعض القيود عىل التحرّك بالسيارات، أو عىل تحرّك بعض أصحاب الحرف 

والتجارات بتجارتهم 
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 حّريّة تكوين األرسة: تكوين األرسة من الحقوق الطبيعيّة، وال يُحرم الناس عادة من هذه الحّريّة، 

إاّل أّن بعض األنظمة قد تحرّم توالد بعض الجمعات، ورمبا تُحْول اإلمكانات املاّديّة دون تكوين 

العائلة؛ لذلك يقتيض مساعدة املقبلني عىل الزواج حتى يتمّكنوا من إنجاز مرشوعهم، وهذا ما ال 

تلتزم به األنظمة إاّل عند الحاجة الشديدة.

حرمة احلياة اخلاّصة:
وهي تحمي اإلنسان داخل منزله كم تحمي مراسلته. 

حرمة املنزل: بحيث ال يُسمح لقوى السلطة بدخوله، إاّل بعد تلبية رشوط معيّنة، وهي يف النهار 

أسهل منها يف الليل، ما مل يكن مكانًا مفتوًحا للعموم. 

حرمة املراسالت: ألنّها قد تحتوي عىل أرسار بني املرسل واملرسل إليه، فل يجوز االطلع 

عليها، إاّل إذا كان يشّك بأنّها تهيّئ لجرمية ما. 

احلّرّيات الفكرّية والسياسّية:
التجمع،  حّريّة  الصحافة،  حّريّة  التعليم،  حّريّة  الدينيّة،  الحّريّات  الرأي،  إبداء  حّريّة  وتشمل: 

حّريّة االجتمع. 

حّريّة إبداء الرأي: وهي تشمل تكوين الرأي، ومن ثم إبداؤه يف كافة الشؤون، فإذا كان الرأي 

إمكانيّة هذا  اإلنسان  إعلنات حقوق  لذلك ضمنت  يجعله معروفًا؛  إبداءه  فإّن  أن يخفى،  ميكن 

اإلبداء دون إزعاج، ما مل ميّس بالنظام العام واألخلق. 

الحّريّة اإلعالمّية: التي تقيض بحّريّة الصحافة ونرش املعلومات والتحليلت واآلراء، عىل أن 

ال تحمل القدح والذم وال التشهري وال التشجيع عىل اإلجرام، وال تهّدد السلم االجتمعّي، وبهذا 

تقّدم للناس املاّدة األّوليّة، التي يبنون عليها آراءهم، ويحّددون خياراتهم السياسيّة واالجتمعيّة. 

السياسيّة  كاألحزاب  واالجتمعّي،  السيايّس  الطابع  ذات  التنظيمت  بإنشاء  التجّمـع:  حّريّة 

والجمعيّات والنوادي وما إليها، من أجل الدعوة إىل مبادئ سياسيّة أو عقديّة أو الدفاع عن مصالح 

مشرتكة يف وجه السلطة، وقد أصبحت األنظمة السياسيّة اليوم، ال سيّم يف الدول املتقّدمة، تقوم 

عىل األحزاب، التي تشّكل أساس املمرسة الدميقراطيّة.
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حّريّة االجتامع: وذلك من أجل التعبري عن املواقف، سواء أكانت احتجاجيّة أو تأييديّة، أو من 

أجل إظهار الفرحة أو االستياء، فتُعقد االجتمعات واملهرجانات، وقد يتّم االعتصام أو التظاهر، 

فل تصطدم بالقوى العسكريّة واألمنيّة، بل عىل هذه حميتها واملحافظة عليها.

 حّريّة التعليم: وتضمن لألهل بأن يختاروا ألوالدهم نوع التعليم الذي يرون، واملدرسة التي 

يختارونها. وتقيض تبًعا لذلك بحّريّة إنشاء املدارس ووضع برامج التعليم، ضمن القوانني املنظّمة 

الذي  لغًوا لدى املعوزين، وهو األمر  الحّريّات، تصبح  الحّريّة، كغريها من  أّن هذه  لذلك. عىل 

دفع إىل إقرار مّجانيّة التعليم، فنشأت املدارس العموميّة التي متّولها الدولة، إىل جانب املدارس 

مرحلته  يف  إلزاميًّا  فأصبح  التعليم،  فرض  إىل  الدولة  عمدت  ثّم  األجور،  تتقاىض  التي  الخاّصة 

األساسيّة.

احلّرّيات الدينّي�ة 
أكان عن طريق ممرسته  ذلك، سواء  ويعلن  وأن  يختاره،  دين  أّي  اإلنسان  يعتنق  أن  وتضمن 

للشعائر الدينيّة أم بالتعليم. كم تقيض بتمكني اإلنسان من تغيري دينه أو اإللحاد. كل ذلك ما مل 

يهّدد وجود الجمعة أو استمرارها أو يهّدد أخلقها أو النظام العاّم. 

الحقوق ذات الطابع االقتصادّي واالجتامعّي:

      وتشمل الحّق بالعمل والحّق بامللكيّة وحّريّة التجارة والصناعة إىل جانب الحّق بالضمنات 

االجتمعيّة:

الحّق امللكّية الخاّصة: وهو مينع السلطة من االعتداء عىل أملك املواطنني ومصادرتها دون 

وجه حّق، حتى إذا احتاجت إليها، فهي تحصل عليها مقابل تعويض، وعىل أن يكون ذلك من أجل 

املصلحة العاّمة.

النشاطات،  من  األصناف  بهذه  يقوم  أن  إمكانيّة  لإلنسان  تؤّمن  والصناعة: وهي  التجارة  حّريّة 

وينشئ املؤّسسات التي يشاء، ضمن حدود القوانني واألنظمة، التي متنع العمل فيم يشكل تهديًدا 

للنظام العاّم واألخلق، كم متنع االحتكار والتعّسف باستعمل الحّق.

حّريّة العمل: وذلك ليؤّمن اإلنسان معيشته، إاّل أّن هذا ال يكفي، فهو قد ال يجد عمًل؛ لذلك 

نّصت الترشيعات عىل الحّق بالعمل. بحيث تصبح السلطة ملزمة بتأمني العمل ملن يطلبه، وقد 

التأهيل املهنّي، حتى يصبح الحصول عىل عمل أسهل، والعمل يقتيض  رشعت بعضها رضورة 
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ا أدىن من األجر، كم  األجر؛ لذلك وضعت الترشيعات يف هذا الخصوص، حيث راحت تضمن حدًّ

راحت تحّدد ساعات العمل التي تقابل هذا األجر، وتفرض اإلجازات، ليحّقق العامل راحته وحياته 

اإلنسانيّة.

بالطرف  لتحّكمهم  وتلفيًا  املاّدّي،  وتفّوقهم  العمل  أصحاب  قّوة  مقابل  النقابّية: يف  الحّريّات 

يتكتّل  بحيث  النقابيّة،  الحّريّة  للعمل،  القانونية  الضمنات  جانب  إىل  رُشّعت  األضعف،  اآلخر 

العّمل يف مواجهة أصحاب العمل، فيحمون حقوقه. ويُسمح لهذه التكتّلت، كم للعّمل، بحّق 

التوقّف عن العمل ـ اإلرضاب ـ وسيلة من وسائل الضغط للحصول عىل حقوقهم. 

عمدت  الكريم،  العيش  من  األدىن  الحّد  الدنيا  للطبقات  يوفّر  حتى  االجتامعّية:  الضامنات 

الترشيعات املختلفة، إىل جانب تأمني الحّد األدىن من املعيشة، إىل تأمني الطبابة وحمية األمومة 

والطفولة من العوز، وكذلك ضمن الشيخوخة والزمانة والعجز وفقدان وسائل العيش.

القانون اإلنسايّن              

ويحمي  األدىن،  الحّد  إىل  اآلالم  بتقليص  فيقيض  الحروب،  إبان  اإلنسان  يحمي  القانون  هذا 

غري املقاتلني، سواء أكانوا ممن عجزوا عن االستمرار يف حمل السلح، أم من األرسى والجرحى، 

يحمي  كم  عيشهم.  بوسائل  أو  بأنفسهم  املدنيّني،  أخّص  بشكل  ويحمي  الرب،  أو يف  البحار  يف 

املؤّسسات الثقافيّة والرتاثيّة والدينيّة والطبّيّة، وكذا منظّمت الدفاع املديّن، ووسائل اإلعلم...

حقوق اإلنسان يف التطبيق

يزعم الغرب أنّه اعرتف بهذه الحقوق وأنّه حّصنها بأن ضّمنها الدساتري، وجعل أمر تقييدها عائًدا 

الحقوق.  تعتدي عادة عىل  التي  التنفيذيّة هي  السلطة  التنفيذيّة؛ ألّن  السلطة  الشعب دون  ملمثيّل 

وبهذا هو ضّمن املبدأ يف الدساتري، أّما التفاصيل العمليّة، فهي أعمل ترشيعيّة، أي من املستوى 

ما دون الدستورّي.

ويف هذه العمليّة جعل الحقوق، ومن حيث ال يدري، تحت رحمة السلطة الحاكمة مبجموعها، 

وغالبًا تحت رحمة السلطة التنفيذيّة التي تستطيع، ضمن رشوط معيّنة، أن تستصدر من الربملان ما 

تشاء من قوانني، ومن بينها تفويضها بالترشيع بداًل منه. 

املستوى  من  الحقوق  بهذه  هبطت  وضوًحا،  أكرث  األمور  جعلت  التي  التقنني  عمليّة  أّن  كم 

ا وضعيًّا، وأّي نّص ال بّد أن  الفلسفّي واإلميايّن، إىل املستوى الوسائيّل األدوايتّ، أي أصبحت نصًّ
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يعتوره الغموض والخطأ أيًّا تكن خربة واضعيه. من هنا فإّن سيّئي النيّة يستخدمون الخرباء للبحث 

عن الثغرات، لينُفذوا منها، أو ليجرتحوا التفسريات التي تسمح لهم بالتهرّب. 

وإىل كّل ما تقّدم، اقترص االعرتاف بحقوق اإلنسان عىل الداخل يف البلدان االستعمريّة، ومل 

يُعرتف بها للخارج، الذي تعرّض للحتلل وللنهب، وتعرّض أهله للسخرة، وحتى للقتل.

وهكذا فقد عمدت الدول الليرباليّة، التي عّدت رائدة يف مجال حقوق اإلنسان، وخاّصة بريطانيا 

وفرنسا، إىل استعمر األقطار الضعيفة، بعد أن شّنت الحروب عىل أهلها، وقيّدت أحيانًا حكامها 

يف  مآربها  لتحقيق  ومواقعهم  خرياتهم  تستخدم  وراحت  خربتهم،  عدم  فيها  استغلّت  مبعاهدات 

توفري القّوة والوفرة للمرتوبول ) الدولة املستعمرة(.

ويف الوقت الذي تّدعي فيه توفري الحقوق والحّريّات للفرد يف الداخل، راحت متارس استعباد 

تقوم  بساعات  ولو  اللزم  من  أكرث  مواطنيها  من  مواطن  ُسجن  فلو  الخارج،  ونهبها يف  الشعوب 

الدنيا، أّما إذا قُتل خمسة وأربعون ألًفا يف الجزائر، كم حصل يف مواجهة تظاهرة سنة 1945 مثًل، 

تكون الرضورة قد ألجأت إىل ذلك. 

التي يراد »متدينها«، أو  الرببريّة،  وكذلك استخدم شعار رسالة الرجل األبيض تجاه الشعوب 

تحت الشعار، الذي تل ذلك، وهو شعار نرش الدميقراطيّة، حيث أُجيل شعب فلسطني من أرضه 

مثًل، واستُبدل مبهاجرين »دميقراطيّني« يجيدون فنون القتل والرتويع والعدوان، كم قّسمت كوريا 

إىل كوريّتني، وفيتنام إىل فيتنامني، ثّم الشعار املطروح اليوم آخر رصعة: »محاربة اإلرهابـ»، حيث 

احتلت أفغانستان والعراق ورمبا الحبل عىل الجرار.

وإذا عدنا إىل الداخل يف البلدان »الرائدة«  يف مجال حقوق اإلنسان، فإنّنا نرى أّن هذه الحقوق 

صوريّة يف  الغالب، ذلك أّن الفقراء ال ميكنهم أن يتمتّعوا منها، إاّل بالنزر اليسري، الذي مل يوفّر لهم 

شيئًا منها، إاّل بعد تدّخل الدولة، التي خافت عىل نظامها من التحّدي الشيوعّي والفايّش وغريهم.

واليوم، إذا حاولنا أن نستقيص من يتمتّع بحّريّة إبداء الرأي مثًل، فهل يستطيع أحد أن يُقنعنا 

أّن الناس جميًعا يتمتّعون، وعىل قدم املساواة، بهذه الحّريّة، التي أصبحت حّريّة وهميّة يف ظّل 

صناعة الرأي العاّم.

وإذا أخذنا الحقوق والحّريّات كًل عىل حدة، فإنّنا نجد أّن: 

الحكام، فهم يحافظون  ال يحرتم، ال سيّم عندما تلعب املطامع برؤوس  بالحياة: حّق  الحّق 
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عىل حياة األفراد يف مواجهة القتل من قبل رجال األمن، إاّل أنّهم يزجون املليني، أو أقلّه مئات 

اآلالف، يف أتون الحرب، فيقتلون ويُقتلون لتحقيق مصالح الطبقات الحاكمة يف الحصول عىل 

املواد األّوليّة واألسواق وما إليها، ويقتل هؤالء يف طريقهم مليني املدنيّني أحيانًا، كم حصل يف  

الحربني العامليّتني يف القرن املايض.

املساواة:  ويطرح السؤال بكّل بساطة بني من ومن؟  أبني القيّمني عىل اإلمرباطوريّات االقتصاديّة 

واملاليّة، أم بني أبناء الشعب العادينّي، ومنهم من يعيش تحت خّط الفقر يف أغنى الدول، وتطرح 

هنا أيًضا مسألة العيش الكريم وال نعلّق.

رشعية الجرائم والعقوبات: وهذه الرشعيّة مستمّدة من أّن املرشع ميثّل اإلرادة الشعبيّة، وهو 

يف الحقيقة ميثّل إرادة اإلمرباطوريّات االقتصاديّة واإلعلميّة والقوى الضاغطة واللوبيات، وهذا 

املرّشع هو الذي يحّدد الجرائم  ويحّدد العقوبات، فيأيت كّل ما ال يهّدد مصالح القوى املذكورة 

مسموًحا به، كالزنا واللواط واإلجهاض، وما ينتج عن بعضها من تربية أطفال مؤّسسات دون معرفة 

والديهم، وما يؤّدي إليه ذلك من خطر عىل الجنس البرشّي أّواًل، وعىل السلوك ثانيًا، والظواهر 

ناطقة، حيث نجد شعوبًا تتناقص، ونرى أنواًعا من الجرائم مل تكن معروفة عرب التاريخ، ترتكب 

اليوم، وهي من أخطر ما ميكن تصّوره.

أّما الحديث عن الضمنات القضائيّة فهو حديث ممّل، حيث تقيض أصول املحاكمت بأن ال 

تبّت املحاكمة إاّل بعد سنوات طوال، األمر الذي يؤّدي، إذا كان الخصم فقريًا، إىل ترك حّقه؛ ألّن 

هذا أوفر بالنسبة إليه.

الجّو  هذا  يف  إمكانات  ميلكون  ال  شبّان  من  طويلة،  فقّصته  األرسة:  تكوين  يف  الحّق  وأّما 

تكون  الذي  كالتساكن،  مختلفة،  مسّميات  تحت  مثيلتها،  أو  الدعارة  شيوع  إىل  االستهليكّ، 

ضحيّته املرأة؛ ألّن الرجل يتخىّل عنها عندما يحلو له، خاّصة عندما تتقّدم يف السن، فترُشّد من 

الناحية العمليّة، ومثّة كثري من هذه النمذج يف أوروبا وأمريكا وغريهم؟  

وإذا تفّحصنا حرمة الحياة الخاّصة، فإنّنا نجد اليوم أّن هذه الحرمة أصبحت سلعة لدى الجهات 

األمنيّة وحتى غري األمنيّة، بعد انتشار وسائل املعلوماتيّة، وأساليب التجّسس املختلفة، التي تستطيع 

والعائلت.  البيوت  أرسار  تُْفيش  أن  ميكن  للتسجيل،  كآالت  الشخصيّة  الهاتف  أجهزة  استخدام 

التجّسس عىل  يُنقل عن  وما  املعضلة.  لهذه  الضمئر إليجاد حّل  بعض أصحاب  يسعى  واليوم 

الناس يف أمريكا، وما تثريه من ردود فعل، هو دليل مهم عىل ذلك. 
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أّما الحّق بالحصول عىل املعلومات، فهو إذا ما استُقيص بشكل ِجّدّي، حّق وهمّي، فإذا كانت 

فإّن هذه املؤّسسات هي واجهة، كم  الشفافيّة من حيث املبدأ،  بقاعدة  الدولة ملزمة  مؤّسسات 

قلنا، للقوى االقتصاديّة واملاليّة وللوبيات، فهل تخضع هذه القوى ملبدأ الشفافيّة؟ هل املركّبات 

هائلة القدرة، من صناعيّة وعسكريّة ونفطيّة التي تتحّكم بالعامل، تعمل بشكل شّفاف؟ وهل ميكن 

االطلع عىل طبيعة أعملها والحكم عليها؟ هل نشاطات املحافظني الجّدد يف أمريكا يف مجال 

النفط واملخابرات وإدارة الحروب هي نشاطات شّفافة؟ وتقدم عنها املعلومات إىل أولئك الذين 

تتلعب مبصريهم حتّى يف بلدها.

وهل اللويب الصهيويّن العامل يف الواليات املتّحدة، والذي يحّدد سياستها يف الرشق األوسط 

أمام  ميثّل  هل  شّفاف؟  بشكل  يعمل  والرتهيب،  بالرتغيب  القرار  صّناع  عىل  السيطرة  طريق  عن 

الكونغرس ليحاسب؟

ومن هنا، فإّن املتحّكمني اليوم مبصري اإلنسانيّة من إمرباطوريّات املال واللوبيات، يعملون يف 

الخفاء، ويصنعون الرأي العام ويعيّنون الحّكام ويعزلونهم عمليًّا، دون أن يتعرّضوا للمساءلة. وَمن 

يتحّمل التبعة هم صنائعهم الذين قد يستخدمونهم كبش محرقة عند اللزوم.

احلقوق واحلّرّيات يف اإلسالم:
ينتظم الرشع اإلسلمّي شؤون اإلنسان يف هذه الدنيا ويف اآلخرة، وهذا الرشع اإللهّي قد فرغ 

الله تعاىل من إنزاله وانتهى األمر، فل يستطيع أحد تعديله، وال يخضع بالتايل لألهواء واملصالح، 

وال تؤثّر يف تحديده إمرباطوريّات املال واالقتصاد، وال قوى الضغط. ثّم هو ال يحتمل الثغرات 

التي تدفع اإلنسان إىل الترشيع لسّدها، ومن هنا، فإّن كّل ما يتعرّض لـه الترشيع الوضعّي ينزّه عنه 

هذا الرشع.

أّما من جهة الضمنات، فإّن الرشيعة اإلسلميّة تستخدم أصواًل للمحاكمت ال تضيّع الحقوق، 

التي ال تزول مبرور الزمن عليها، كم تقيض به الرشائع الوضعيّة.

وأّما من جهة املسؤوليّة، فإّن الرشع يرتّب املسؤوليّة عىل املسؤول الفعيّل والرشيك، من هنا 

فل أحد يستطيع أن يستخدم أحًدا كبش محرقة، وال يعقل أن ينجو الجاين الفعيّل إذا تخّفى وراء 

الستار، لتطال املسؤوليّة صنائعه من دونه.

وأخريًا، فإّن الرشع إذا منح حًقا لإلنسان، فإنّه يلزم الجميع مبن فيهم الحاكم باحرتامه. ومن هنا، 
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فل ميكن أن تكون الحقوق وهميّة بحيث يعرتف بها، لكن يعجز صاحبها عن ممرستها. 

فكيف نقل لنا الرسول  عن الذات اإللهيّة حقوقنا، وما هي الحّريّات التي منَحناها؟

أسارع هنا إىل القول: إن إجابتنا لن تكون إاّل نسبيّة وعىل قدر إمكاناتنا.

وأبدأ بالقول: إّن الله تعاىل يعلن يف كتابه العزيز تكرميه لإلنسان وتفضيله عىل سائر املخلوقات: 

ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک         ک     
ڱ  ڱ  ں  ں )اإلرساء/70(   

  ٻ   وهذان التكريم والتفضيل يعودان إىل أّن الله خلق اإلنسان ليكون خليفة يف األرض: 

پ  پ  پ  پڀ    ) البقرة  /30(، يترصّف بها ويسأل عن ترصّفه.
وملّا كّنا ال نستطيع أن نسرب غور التكريم ونستقصيه، فسنحاول بإمكاناتنا املحدودة تناول هذا 

األمر؛ لذلك ترانا مضطّرين إىل املقارنة مع ما اكتشفه الذهن البرشّي يف مجال حقوق اإلنسان، 

لنا  ليظهر  االلتقاء،  نقاط  املقارنة يف  ولنجري  االفرتاق،  ونقاط  االلتقاء  نقاط  لنربز  قصوره،  عىل 

الفارق بني ما منَحنا الله تعاىل وما انتزعه اإلنسان لنفسه.

ونحن سنعالج األمر عىل ضوء ما قّدمناه من أّن األديان السمويّة ألغت الحقوق التي كان ميارسها 

الحاكمون عىل األنفس والحّريّة واألموال، فسنبدأ بالحّق يف الحياة، مروًرا بالحّريّة مبعناها العاّم 

التي تشمل: املساواة فالحقوق الشخصيّة فحرمة الحياة الخاّصة، فالحّريّات الفكريّة والسياسيّة، 

وصواًل إىل الحقوق االقتصاديّة املعيشيّة أو الحقوق ذات الطابع االجتمعّي واالقتصادّي. 

 احلّق باحلياة:
الخطورة،  شديدة  الجرائم  عىل  عقوبًة  إال  بإزهاقها  يسمح  فل  بالحياة  الحّق  اإلسلم  يضمن   

يقول تعاىل:   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

. ٿ
وأموالكم  دماءكم  فإّن   : يقول  إذ  الحرمات؛  كأقدس  املسلم  حرمة   النبّي جعل  وقد    

عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا )يوم الحّج( وحرمة شهركم هذا )شهر ذي الحّجة( يف بلدكم هذا 

)البلد الحرام( ]1].

]1]- الربوجردي، الحاج آقا حسني الطباطبايئ: جامع أحاديث الشيعة يف أحكام الرشيعة، ال ط، قم، مطبعة املهر، 1373 ه ش/ 1415ه 

ق، ج26، ص100.
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أّن أهل السمء واألرض  بالحّق، لو  : »والذي بعثني  الدم يقول   وللتدليل عىل أهّميّة هذا 

رشكوا يف دم امرئ مسلم ورضوا به، ألكبّهم الله عىل مناخرهم يف النار«.]1]

  پ  ڀ    وإذا كان دم املسلم حراًما، فإّن دم الذّمّي حرام هو اآلخر، إذ يقول الله تعاىل: 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  )املائدة/32(
كم يقول رسول الله : »من قتل رجاًل من أهل الذّمة مل يجد ريح الجنة«.]2]

عىل أّن إزهاق األرواح ميكن أن يحصل بالقتل املبارش أو يف الحروب العدوانيّة، أي التي ال 

يبيحها الله تعاىل. وهذا محرّم كالقتل املبارش.

 وإذا كان اإلسلم يحرتم الحياة إىل هذا الحّد، فل بّد له من أن يحميها، ليس فقط من اعتداء 

الحاكمني، بل من اآلخرين أيًضا، فل يسمح للمجرمني بإزهاقها. من هنا كان الردع، وهو يتمثّل 

بإنزال العقوبات الرادعة مبن يعتدي عىل الحياة وصواًل إىل اإلعدام.

  وهنا يطرح فريق من املفّكرين املهتّمني بحقوق اإلنسان مشكلة عقوبة اإلعدام، عىل أساس 

أنّها، هي األخرى عمليّة قتل، وملا فيها من »الهمجيّة«، وعىل أساس أّن هذه العقوبة، إذا ما تبنّي 

مستقبًل خطأ يف الحكم بها، فل ميكن الرتاجع عنها.

   لكن هؤالء املفكرين ينظرون إىل الشخص املرتكب، وال يعريون االهتمم الكايف للمجتمع 

املهّدد مبثل هذا الشخص، الذي ميكن إّما أن يكّرر فعلته، أو يشّجع غريه عىل األقّل، عندما يرى 

الوسائل  من  بغريه  أو  بعفو  فيأّمل  لو ُسجن،  الحياة، حتى  قيد  فسيبقى عىل  القتل،  تعّمد  إذا  أنّه، 

الستعادة حّريّته.

من جهة أخرى، البّد من أن نتذكّر دامئا أّن عقوبة اإلعدام، فرضها الله تعاىل جزاء عىل جرائم 

فظيعة، فمن أدرى منه تعاىل مبصلحة خلقه، فهل صنع اإلنسان نفسه أم الله سبحانه خلقه ومنحه 

الحياة؟َ!  فإذا  كان الله مانح الحياة، فل ميكن أن يكون اإلنسان أدرى بالهدف والحكمة من ورائها، 

بل األدرى هو الذي وهبها، وهو الذي يستطيع أن ينظّمها بحيث تصل إىل الغاية املرجّوة، ويصبح 

الخلف حول رضورة أو عدم رضورة عقوبة اإلعدام مناقشة لله تعاىل يف أحكامه.

الكتب اإلسالمّية،  الغفاري، ط3، قم، دار  الكايف، تصحيح وتعليق: عيل أكرب  أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق:  الكليني،   -[1[

1367 هـ، ج7، ص273.

]2]- بخاري، الجزية واملوادعة/5.
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املساواة: 
التمييز بني من هم يف وضع قانويّن واحد، إذ يقول  مل يسمح اإلسلم بأّي شكل من أشكال 

 نَثٰى وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرفُوا
ُ
ن َذَكٍر َوأ َها الَنّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم ِمّ ُيّ

َ
تعاىل: يَا أ

)الحجرات /13(، كم ينادي الناس بـ:»يا أيّها الناس« عىل قدم املساواة دومنا متييز 

بلل  أيٍّ من أصحابه وبني  بني  فهو مل مييّز  األمر عظيًم،  بهذا    الرسول  اهتمم  كان  وقد 

الحبيّش مثًل، أو بينهم وبني غريه من أبناء األعراق أو األلوان املختلفة. كم مارس هذا األمر يف 

لعريّب  فضل  »ال  القائل:  فهو  القوليّة،  به يف سريته  بالتشبّث  وأمر  به،  تشبّث  فهو  العمليّة،  سريته 

عىل أعجمّي وال ألبيض عىل أسود... إاّل بالتقوى«]1]. كم منع الرسول  من التعايل عىل ذوي 

األصول الرقّيّة والسود، بل أمر بطاعتهم عندما يُعيَّنون قادة أو أمراء، وذلك استجابة لقوله تعاىل:{

 هذا املعنى  الله وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم} »)النساء/95(. وأوضح الرسول  أطيعوا 

بقوله: »اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبيّش كأّن رأسه زبيبة« ]2]. 

كم روى أبو ذر)رض( عن الرسول ، قال: »إّن خلييل أوصاين أن أسمع وأطيع وإن كان عبًدا 

مجّدع األطراف«.]3]

  وقد بلغ من التمّسك باملساواة أن مدح الله تعاىل أولئك الذين يطعمون األسري)املسرتَّق(: 

ِسيًرا )اإلنسان/8(
َ
َعاَم َعلَٰى ُحبِّهِ ِمْسِكيًنا َوَيتِيًما َوأ َوُيْطعُِموَن الَطّ

 كم أمر النبّي  مبساواة الرقيق بصاحبه يف املأكل وامللبس.

تأكلون  مم  أطعموهم  أرقاءكم،  »أرقاءكم،  قائًل:  الناس    الرسول  أمر  الوداع  حجة  ففي 

واكسوهم مم تلبسون« ]4].

وقد قىض اإلسلم بشكل عام، كم أمر الرسول كّل إنسان مبساواة نفسه بالناس، بحيث ال 

 :فقد قال رسول الله .يعاملهم إاّل كم يعاملونه متاًما، عىل نحو ما كان يعلّم أخوه عيىس بن مريم

»ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فائته إليهم. وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فل تأته إليهم«.]5]

البيان  الجاحظ،  ص3629؛  ج4،  ه،   1416 الحديث،  دار  قم،  ط1،  الحديث،  دار  تحقيق:  الحكمة،  ميزان  محمد:  الريشهري،   -[1[

والتبيني، دار صعب، بريوت، دون تاريخ، س229.

]2]- الشيخ األميني، عبد الحسني أحمد: الغدير، ط1، بريوت، دار الكتاب العريب، 1977م، ج10، ص273؛ ابن ماجة، جهاد/39.

]3]- مسند أحمد، 161/5 ومسلم أمارة،/35و 37.

]4]- الجاحظ، مذكور سابقا.

]5]- راجع: الكلينّي: أصول الكايف، ال ط، بريوت، دار األضواء، ج2، ص146؛ النسايّئ، بيعة/25.
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 پ پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ      العدل:  عىل  تعاىل  الله  يشّدد  العدل:  

)النساء/135(، ې   ې  ې  ى )األعراف/29(. ويرتبط مفهوم العدل مبفهوم املساواة، 

كم يرتبط مبفهوم رشعيّة الجرائم والعقوبات. فهو يرتبط مبفهوم املساواة لجهة تطبيق القانون عىل 

الجميع دون متييز، وهو يرتبط مبفهوم رشعيّة الجرائم والعقوبات؛ ألنّه يقيض بعدم تجريم إنسان إاّل 

بناء عىل الرشيعة، وهي هنا الرشيعة اإللّهية، كم يقيض بتحريم إنزال أّي عقوبة، ما مل  يكن منصوًصا 

عليها يف الرشيعة:   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ)املائدة/)44 ۀ  

ۀ)املائدة/45( { هم الفاسقون} )املائدة/47(<
ويقّوم الرسول العدل، فريى أنّه أهّم مبا ال يقاس من سائر العبادة، فيقول: »ساعة إمام عادل 

أفضل عبادة من عبادة سبعني سنة«.]1]

أّما الظلم فهو باملقابل رّش عظيم، حيث يقول : »من توّل عرافة قوم )املسؤوليّة عنهم( أيُت 

به يوم القيامة ويداه مغلولتان إىل عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله عز وجل أطلقه الله، وإن كان ظاملًا 

ُهوَي به يف نار جهّنم وبئس املصري«.]2]  

اإللهيّة  األحكام  بتطبيق  أو  ببعض،  بعضهم  الناس  مساواة  عىل  فقط  يقوم  ال  العدل  أّن  عىل 

يقول  حيث  األقرباء،  أقرب  من  الناس  إنصاف  يقتيض  ذلك،  إىل  هو،  بل  فقط،  جميًعا  عليهم 

الناس  إنصاف  يقتيض  كم  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ)األنعام/152(  تعاىل: 

من النفس، إذ يقول تعاىل:   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  

ڀ)النساء/135(.  
عىل  الساري  القانون  فوق  الحاكم  يكون  ال  بحيث  النفس،  من   الناس  إنصاف  يقتيض  كم 

الجميع، فقد قال الرسول : »سيّد األعمل إنصاف الناس من نفسك، وطوىب ملن  أنصف الناس 

من نفسه«.]3]

وهكذا يصبح العدل هاجس الناس جميًعا، حاكمهم ومحكومهم، فإذا تعرّض فرد للظلم، فله 

أن يقاتل لرفع الظلم عن نفسه، حيث يقول : »ومن قتل دون ماله فهو شهيد«،]4] ووجب عىل 

]1]- الكليني، الكايف، م.س، ج7،ص175.

]2]- الحر العاميل، وسائل الشيعة، 136/12.

]3]- الكلينّي، الكايف، م.س، ج2، ص145.

]4]- وسائل الشيعة، 49/15. 
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الجميع أن يهبّوا لنرصته، فل يرتك الضعيف يواجه مصريه مع القوّي، حتى لو كان هذا القوّي حاكًم، 

ڀ   ڀ   ڀ     پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     تعاىل:  قال  فقد 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ)النساء /75( وقد تضافرت األخبار التي 
.وآله األطهار  تحّث وتأمر بنرصة املظلوم عن رسول الله

عىل أّن عقوبة الظامل ليست دنيويّة فقط، بل وأخرويّة أيًضا، حيث يقول جّل من قائل: ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے   ے )النحل/85 راجع كذلك البقرة/165، 
األعراف/165، يونس/52، الكهف/29 و59، الشعراء/227، الروم/57، الزمر/47، الزخرف/65.

 عىل أّن الله يستجيب دعوة املظلوم؛ حيث ورد عن رسول الله : »إياكم ودعوة املظلوم، 

فإنها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله إليها فيقول: ارفعوها حتى أستجيب له«]1]، كم يعّد الله من 

يظلم أولياءه عدًوا له، إذ جاء يف الحديث القديس:»من أهان يل وليًا فقد أرصد ملحاربتي«]2]. كم 

جاء: »قد نابذين من أذل عبدي املؤمن«]3].

حرمة اإلكراه على االعرتاف
حرّم عيل ممرسة العنف عىل املتقاضني بدون وجه حّق، فل يجوز استعمل الشّدة مع 

املتّهم النتزاع االعرتاف منه، مهم كانت تهمته، فحتى يف تهمة القتل، قىض عيّل بـ»التلطّف 

يف استخراج اإلقرار من الظنني]4]«، ثم هو رفع العقوبة عن املقّر، إذا كان إقراره نتيجة لعنف عىل 

شخصه أو ماله، أو نتيجة لتهديد، فكان يقول: »من أقّر عن تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد 

فل حّد عليه«]5].

 عيّل كان  فقد  التجاوز،  عدم  يجب  فإنّه  العقاب،  وإنزال  الجرمية  ثبوت  حال  يف  وحتى 

يعرض السجون كّل يوم جمعة، فمن كان عليه حّد أقامه عليه، ومن مل يكن عليه حّد خىّل سبيله«.

كان ال  بدم، كم  متّهًم  إالّ  التحقيق  ذّمة  يسجن عىل  فكان عيّل ال  التهمة،  أّما يف حال 

يسجن بعد معرفة الحّق وإنزال الحدود، ألّن الحبس بعد ذلك ظلم.. 

]1]- راجع: وسائل الشيعة، 28/7. 

]2]- الكايف، مذكور سابًقا، ج2، ص351.

]3]- املصدر نفسه، ص352.

]4]- مستدرك الوسائل، ج 18، ص 273.

]5]- الوسائل، م 16، ص  111.
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استقاللّية القضاء: 

يخاطب الله تعاىل داوود فيقول:  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     

جئ  حئ  مئ  ىئ)ص/26(. والحكم بالحّق يعني أاّل يتأثّر الحاكم بأّي عامل يف ممرسته 
واجبه.

كم تتوّجه األحاديث الرشيفة إىل القضاة بأاّل مييّزوا بني الناس، وبأن يساووا بالتايل بني الحاكم 

 واملحكوم، وقد مارس قضاة عديدون، ومن يف حكمهم هذا األمر مع الجميع، مبن فيهم الرسول

نفسه، وكذلك خلفاؤه. وتتبّدى االستقلليّة يف هذه الحياديّة التي كان يرّص عليها الرسول ، فقد 

أوىص  بالسمع إىل الخصمني، وهذا يعني إتاحة حّق الدفاع لكّل منهم عىل قدم املساواة، كم 

يويص  القايض بالقول: »إذا جلس بني يديك الخصمن، فل تقِض حتى تسمع من اآلخر كم 

سمعت من األّول، فإنّه أحرى أن يتبنّي لك القضاء«]1].

فأمر  القضايّئ،  العمل  هامش  عىل  كاملعاملة  الصغرية،  للتفاصيل  حتى   الرسول تنبّه  وقد 

 بأن ال يستقبل أّي متقاٍض أو عازم عىل التقايض دون خصمه، فقد نهى أن يضاف )يستضاف( 
الخصم إاّل ومعه خصمه]2].

أصل الرباءة )براءة املّتهم حىت تثبت إدانت�ه(:
 إذا كان العدل مقّدًسا إىل هذه الدرجة، فإّن اإلنسان يجب أاّل يؤاخذ إالّ مبا جاء من عند الله 

إذ يقول تعاىل:   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  )الطلق/7(، فل يؤخذ بالظّنة، لِـ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک  گ)يونس/36(. فقد قال :  »إيّاكم والظّن فإّن الظّن أكذب الحديث«]3]. 
والظّن مسألة واسعة تتعّدد فروعها وهي تنطبق عىل من تحوم حوله شبهة ما.

عىل أنّه ال بّد هنا من التمييز بني الظّن، الذي ال يبيح العقوبة، وبني أمر آخر قد يحمله بعضهم 

فهذا  العنارص،  بعض  منه  صاحبه  يخفي  أمر  عىل  قاطعة  أدلّة  هناك  تكون  أن  وهو  ظّن،  أنّه  عىل 

يقني، وهنا يجيز الرسول إكراه املمتنع عىل البوح، فقد سمح بإجبار كنانة بن الربيع عىل أن 

]1]- سنن أيب داوود، األقضية/6.

]2]- الكلينّي، مذكور سابًقا، ج7، ص413.

]3]- وسائل الشيعة، 59/27؛ بخاري، وصايا/8.
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يدّل املسلمني عىل موضع كنز عّد من غنامئهم، بعد أن كان ثابتًا لدى الرسول  أنّه يخفي ذلك 

الكنز]1]. 

وهذا األمر ليس ممنوًعا اليوم، بل هو يبيح أن يستخدم السجن اإلكراهّي حتى يجرب املنكر عىل 

اإلقرار.

احلّرّيات الشخصية
وتشمل حرمة التعذيب والحّق يف تكوين العائلة وحرمة الحياة الخاّصة وحّريّة الحركة.

حرمة التعذيب
التعذيب ميكن أن يكون عقوبة قانونيّة تقرّها ترشيعات الدول دون استثناء، وهذه ال خلف عىل 

أّن  الحديث  فقد جاء يف  منعه،  الرشيعة اإلسلمية يف  تنطلق  للتعذيب  الفهم  جوازها]2]. من هذا 

رسول الله منع التمثيل حتى بالحيوانات: »من مثّل بذي روح ثم مل يتب مثّل الله به يوم القيامة«]3].  

كم وبسند عن عيل: »إياكم واملثلة ولو بالكلب العقور«]4]، بل حرّم اإلسلم مجرّد تخويف 

إالّ  ظّل  يوم ال  عّز وجّل  الله  أخافه  بها،  ليخيفه  نظرة  مؤمن  إىل  نظر  »من   :يقول إذ  اإلنسان، 

ظله«]5].

حّرّية تكوين العائلة:
يعلّمنا الله تعاىل أن األبناء، إىل جانب املال، هم زينة الحياة الدنيا)الكهف/46(

العديد من  الحديث  فقد حملت كتب  العائلت،  الزواج وتكوين  الرسول عىل  يحّث  كم 

أّن  ولودا«]6]، عىل  بكرا  »تزوجوا   :يقول اإلنجاب، حيث  الزواج، وعىل  الحاثّة عىل  الروايات 

لإلنسان حّريّة اختيار رشيك حياته، وهذا ليس حكرًا عىل الرجل، بل هو حق مضمون للفتاة، حيث 

يشرتط قبولها، إاّل أّن اإلسلم يراعي الحياء، فقد تستحي الفتاة التي ال عهد لها بالزواج من أن تعلن 

قبولها؛ لذلك يكتفى مبا يدّل عليه من األمارات. 

]1]- راجع ابن هشام، السرية النبويّة، دار الجيل، ج 3،  ص 217.

]2] - راجع املادة 1/1/الجملة األخرية من اتفاقيّة منع التعذيب بتاريخ 10 كانون األول/ديسمرب 1984.

]3] - املصدر نفسه، 92/2 و 115.

]4] - النهج، الكتاب 47. 

]5] - أصول الكايف، دار األضواء، 1998، ج 2 ص 368.

]6]- وسائل الشيعة، 33/14.
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مسألة  وهذه  الويّل،  قبول  يشرتط  إذ  أخرى،  أحكاًما  لألمر  فإّن  املبكر،  الزواج  مسائل  أّما يف 

الثانية: من بيده مسألة  تحتاج إىل نقاش من جهتني: الجهة األوىل: جواز الزواج املبكر، الجهة 

القبول والرفض.

ففي مسألة الزواج املبكر نرى بعضهم يرفضه وال يجيزه، ولكّننا نرى رضورة تناول مسألتني يف 

مقام الرّد:

أّواًل: يف أّي سنٍّ يكون الزواج مبكرًا؟ إّن الزيجات اليوم ال ميكن أن تحصل سواء بالنسبة إىل 

الشاب أو إىل الفتاة قبل البلوغ، وسن البلوغ كانت مبدئيًّا سّن الرشد، وهذا أمر كان معروفًا عند 

األمم األخرى أيًضا، ويف سّن الرشد تصبح موافقة الطرفني رضوريّة، إاّل أنّه ميكن القول إّن سن 

البلوغ ليست بالرضورة سّن الرشد، والسبب أّن القرآن الكريم مييّز بني البلوغ والرشد، حيث يقيض 

ائ  ائ   ى   ى   ې   ې    ې    تعاىل:  بقوله  وذلك  البلوغ،  بعد  الرشد  يُستجىل  بأن 

ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ. مم يثبت أنّه ال يكفي البلوغ لحصول الرشد، بل ال 
بّد من تلّمس الرشد.

ثانًيا: وبناًء عىل هذا، فهل يجوز الزواج بعد البلوغ مبارشة، وهو األمر الذي، كم قلنا، ال يجيزه 

بعضهم؟

إنّنا نقول هنا: إّن الحاجة الجنسيّة تفرض نفسها بعد البلوغ، فإّما الصرب سنوات حتى يتّم الرشد، 

الذي قد يتّم يف سّن الثامنة عرشة بسبب تعّقد الحياة اليوم، وهي السّن التي أثبتت التجربة أنّها هي 

التي يتمّكن فيها اإلنسان من مبارشة حقوقه والترصّف بها. وإّما اللجوء إىل ممرسات غري مستحبّة 

أو محرّمة، ومنها الزنا؛ وإّما الزواج، فأّي هذه الحلول أفضل؟ ومن هنا ال يكون الزواج املبكر أمرًا 

مستهجًنا، إاّل ألسباب مالّية، وهي واملشكلة املالية تحتاج إىل حل بالتأكيد؛ ألنّنا مأمورون بالزواج 

املبكر. 

فإىل من يعود القبول والرفض؟

يتحّرر كثري من الشباب ويندفعون إىل علقات جنسيّة غري رشعيّة، فهل يسألون، وهم من وجهة 

تبعات خطرية، بغض  التبعات، وهي غالبًا  يتحّمل  نظر معيّنة غري راشدين؟ وإذا مل يسألوا، فمن 

النظر عن الحليّة والحرمة.

د النتائج هو األفضل؟ أفل يكون يف هذه الحالة رىض الويل بزواج رشعّي محدَّ
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حرمة احلياة اخلاّصة: 
يحّض اإلسلم عىل الحشمة ومنع الدخول إىل حياة الناس الخاّصة بأّي شكل؛ إذ يقول الله 

ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   تعاىل: 

ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ)النور/27(كم يقول تعاىل:  ڇ  ڇ   ڇ  
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ  

ک    گ  گ  گ  )النور/30و31(
 كم أمرنا الرسول بهذا بقوله: »ال يدخل أحدكم بيتًا إال بإذن«،]1] بل »ال ينظر يف قعر بيت 

قبل أن يستأذن«]2]؛ ألّن للبيوت أرسارها الخاّصة، غري أّن األرسار ال تقترص عىل ما يجري داخل 

إبلغه إىل شخٍص آخر، ومن هنا كانت حرمة  يريد الشخص  البيوت، بل قد تكون األرسار فيم 

املراسلت، فل يجوز انتهاكها، وهذا فرع، كم أرسار البيوت، من مبدأ عام يقيض بحرمة التجّسس 

عىل  بالسرت  مأمورون  فنحن  الحجرات/49(،   (  ٺ ڀ    أشكاله،  بكّل  املواطنني  عىل 

بعضنا، حيث يقول: »من يسرت عىل مسلم سرته الله يف الدنيا واآلخرة«.]3]

 وهكذا فل تجوز ملحقة الناس لكشف ما ال يريدون إطلع اآلخرين عليه، فقد قال: »ال 

القيامة وفضحه يف جوف  الله عرثاته يوم  تتبّع عرثة املؤمن تبع  تتبعوا عرثات املؤمنني، فإنّه من 

بيته«]4]. 

حّرّية احلركة )الذهاب واإلياب(:
 إّن الذهاب واإلياب مل يرد ما مينعهم من حيث املبدأ، كم أّن اإلسلم يحّث عىل الحركة، 

فل ميكن أن يقيّدها إاّل ألمر خطري، إذ يقول تعاىل:  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ )امللك/15، راجع كذلك الحجر/20 والجمعة/10(
 وسرنى تفصيل ذلك يف فقرات الحقة.

]1]- أحمد، 250/5 و261.

]2]- مسند أحمد، 261/5 و280.

]3]- مسلم، بر/58 وبخاري، مظامل/3.

]4]- الكليني، مذكور سابًقا، ج2، ص355.
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احلقوق السياسية
فرض اإلسلم عىل الناس املشاركة يف األمور السياسيّة، فهي ليست حقوقًا فقط، بل واجبات 

أيًضا؛ ألّن أمور املسلمني يجب أن تُناقش فيم بينهم، فهي تخّصهم جميًعا، حيث يقول تعاىل: 

ں  ں  ڻ  )الشورى/38(

كم أّن رسول الله  يقول: »من أصبح ال يهتّم بأمور املسلمني فليس مبسلم«]1].

 :وهذا مطلوب من األمراء، بطبيعة الحال، كم هو مطلوب من سائر املسلمني، حيث يقول

»إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم، فظهر األرض خري لكم من 

 بطنها«]2]. عىل أّن الشورى تستبطن النصيحة، والنصيحة هي األخرى واجب يف نظر الرسول

حيث ورد عنه: »من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه«]3].

والنصيحة ال تقترص عىل مسألة التعامل بني األفراد كم قد يُتوّهم، بل هي تطال أيًضا العلقات 

بني الحّكام واملحكومني؛ ألن النّص أىت مطلًقا، بل هي واجبة يف هذا الصدد أكرث؛ ألّن أثرها عاّم، 

بينم هو يف الحالة األوىل محصور، وكم أّن النصيحة واجبة عىل املحكوم تجاه الحاكم، فهي 

الساعني يف حاجاتهم جميًعا، وقد ورد عن رسول  الحاكم تجاه املواطنني؛ ألنه من  واجبة عىل 

الله: »من سعى يف حاجة ألخيه فلم ينصحه، فقد خان الله ورسوله«]4].

مقاومة اجلور
مقاومة  أشكال  من  شكل  وهو  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  عىل  تعاىل  الله  يحّث 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   فيقول:  الواجب  بهذا  القامئني  الجور، وميدح  االنحراف ومنه 

ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ. )آل عمران/110،راجع كذلك 
التوبة/112(.

فإّن الحاكم إذا متادى ومل ينفع معه النصح وجبت مقاومته، وأّول املقاومة التمرّد عىل األوامر 

]1]- أصول الكايف 163/2.

]2]- ابن شعبة الحراين، أبو محمد الحسن بن عيل بن الحسني: تحف العقول، تصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري، ط3، قم، مؤسسة 

النرش االسلمي )التابعة( لجمعة املدرسني بقم املرشفة، 1404هـ، ص36.

]3]* الوسائل، 44/12.

]4]- الكليني، مذكور سابّقا، ج2، 362.
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يف معصية الله ورسوله، فقد قال تعاىل حكاية عّمن يطيع يف املعصية: ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ)الكهف /28(كم يقول تعاىل:   ىت   يت   جث  مث  ىث     
يث)اإلنسان/24(

عىل أّن األمر قد يتجاوز التمرّد وصواًل إىل حمل السلح، فحيث تنفع الكلمة تصبح واجبة، 

وتفوق أكرب الفرائض إذ يقول : »وما جميع أعامل الربّ والجهاد يف سبيل الله عند األمر باملعروف 

 :والنهي عن املنكر، إالّ كنفثة يف بحر لّجّي«]1]، فإذا مل يرعِو فتجب مقاتلته عند امُلْكَنة، لقوله

أضعف  وهو  فبقلبه،  يستطع  مل  فإن  فبلسانه،  يستطع  مل  فإن  بيده،  فليغرّيه  منكًرا  منكم  رأى  »من 

اإلميان«]2].

وقد كانت القوانني الغربيّة )خاّصة الفرنسيّة( قد نّصت يف يوم من األيام عىل الحّق بالثورة ضّد 

الحاكم إاّل أنّها ما لبثت أن تخلّت عن ذلك، عىل أساس أاّل رضورة لها يف ظّل الحكم الدميقراطّي 

والتناوب عىل السلطة، غري أّن األمور ال تسري دامئًا بهذا االتجاه، فم العمل عندما تُبتىل الشعوب 

أو اإلنسانيّة بالحّكام املستبّدين؟

إنّه ال يبقى إاّل الثورة عندما تتوفّر إمكاناتها، وبهذا يكون الحّل اإلسلمّي هو الحّل الحقيقّي.

أّما إذا تركت األمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر فإنّها سترتّدى، حيث يقول الله تعاىل حكاية 

عن قوم تخلّوا عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيم بينهم:  چ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ)املائدة/79(
كم يفيده قول النبّي: »ال تزال أّمتي بخري ما أمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وتعاونوا عىل 

الربّ، فإذا مل يفعلوا نُزعت منهم الربكات وُسلِّط بعضهم عىل بعض، ومل يكن لهم نارص يف األرض 

وال يف السامء«]3].

التواكل، بحيث يرتك  املنكر من طريق  والنهي عن  باملعروف  األمر  التخيّل عن  وقد يحصل 

تعاىل  الله  أنبأنا  فقد  املصائب،  تبدأ  وهنا  أو مصلحته،  نفسه  لآلخرين، حفاظًا عىل  األمر  أحدنا 

عّمن يتخلّون عن هذا الواجب ويفعلون عكسه بقوله: ۀ  ۀ   ہ  ہ  

]1]- نهج البلغة، رشح: محمد عبده، ط1، بريوت، دار املعرفة للطباعة والنرش، 1412 ه، ج4، ص89.

]2]- الريشهري، ميزان الحكمة، م.س، ج3، ص1950.

]3]- الوسائل، 394/11.
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ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہہ  

ڭ  ڭڭ   ۇ    ۇ  ۆ  ۆ)التوبة/67(.

كم أوضح رسول الله املصري بقوله: »لتأمرّن باملعروف ولتنهّن عن املنكر، أو ليسلّطّن الله 

عليكم رشاركم«]1]؛ ألّن املتهرّب، إذا نجا يف عاجل أمره فلن ينجو يف أجله، ال سيّم إذا تحّول إىل 

التملّق لرييض الحاكمني: »من أرىض سلطانًا جائًرا بسخط الله، خرج من دين الله«]2].

أّما السلطان نفسه، الذي يوزّع املنافع عىل أساس التملّق، فهو خائن ملا أئتمن عليه معنويًّا وماّديًّا، 

فقد تشّدد اإلسلم فيم يجب للحكام من مال املسلمني حتى ال يستخدموه لرشاء الذمم؛ إذ نهى الله 

تعاىل عن إيتاء الحّكام الظاملني املال بقوله: ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ )البقرة/188(.
كم قال عيل، تعبريًا عن رأي رسول الله: »ال يحّل للخليفة من مال الله إاّل قصعتان، 

قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بني يدي الناس«]3]، أّما الباقي فسبله واضحة وعىل الخليفة 

أاّل يحيد عنها قيد شعرة، بذلك يقطع الطريق عىل الحيف من جهة، وعىل التملّق من جهة أخرى.

حّرّية إبداء الرأي واالجتماع والتجّمع
الثورة  إذا كان مطلوبًا من املسلم أن ينصح للحاكم وأن ميتنع عن طاعته جائرًا، وصواًل إىل 

عليه، فهذا ميكن أن يحصل إفراديًّا كم ميكن أن يحصل جمعيًّا، وإذا كان مطلوبًا دامئًا أن مُتارس 

الحّريّات  هذه  متس  وبالتايل  األكمل،  هو  الجمعّي  العمل  فإّن  يكون،  ما  أكمل  عىل  األعمل 

حّريّات وواجبات يف الوقت نفسه. 

من هنا كانت أوامر الله تعاىل توّجه إىل املسلمني كافّة، مم يدّل عىل أهّميّة العمل الجمعّي 

ووجوبه، ومن هنا نشأت التنظيمت املعارضة، التي تسّمى اليوم املذاهب، وهي كانت تشكيلت 

سياسيّة تسعى للوصول إىل الحكم، وكان القيّمون عىل بعضها من كبار الفقهاء واألمئة، كأمئة أهل 

البيت وغريهم.

]1]- الشيخ الطويس: تهذيب األحكام، تحقيق وتعليق: السيد حسن املوسوي الخرسان، ط4، قم، دار الكتب اإلسلميّة، 1365 ش، 

ج6، ص176.

]2]- الكليني، مذكور سابًقا، ج2، ص373.

]3]- مسند أحمد، 78/1.



االستغراب بحوث تأصيلّية188

2 0 2 ء 1 شــتا
 A L - I S T I G H R A B22 االستغراب

احلّرّية الدينّي�ة
الشّدة  ُمورست  وإذا  أمر مستحيل،  دين  بأّي  التديّن  أو  رأي  أّي  اعتناق  الناس عىل  إجبار  إّن   

حئ   جئ     ی   تعاىل:   يقول  هنا  من  أكرث،  ال  النفاق  ممرسة  إىل  تؤّدي  فقد  املجال،  هذا  يف 

 ڃ ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     :قائًل تعاىل  يسأل  كم  مئ)البقرة/256(، 
)يونس/99(. والله تعاىل ال يأمر بقتال من ال يؤمن ملجرّد عدم إميانه، حيث يقول تعاىل: وئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی )البقرة/190(، 
أّما الذين مل يؤذوا املؤمنني، فل مانع عند الله من أن يربّوا:  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک)املمتحنة/7(.
 فما هو موقف الرسول؟

هذا الجانب من املوضوع نعتمد يف معالجته عىل سريته العمليّة، أكرث مم نعتمد عىل السرية 

القوليّة، فالرسول كان مكلًّفا بدعوة دينيّة، وكان يعمل عىل نرشها بالحكمة واملوعظة الحسنة؛ 

)النحل/125(، لذلك فهو مل يقاتل يف سنوات الدعوة األوىل يف مكة، حتى أُخرج واملسلمني 

من ديارهم وأموالهم، ولّم قدم املدينة مهاجرًا، وضع الصحيفة التي سمحت للجميع بالتعايش، 

من مسلمني ويهود، إاّل أّن اليهود نابذوه بالعداء، كم نابذه املرشكون من حول املدينة، فُسمح لـه 

القتال كان يُسمح ألهل  أنّه وبنتيجة  إاّل   . ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ...  بالقتال: 

بأديانهم لكن مقابل جزية، وفرض الجزية كان معاملة باملثل؛ ألّن كّل قّوة  الكتاب بأن يحتفظوا 

منترصة كانت تفرض الجزية عىل القّوة املهزومة، إاّل أنّه كان للجزية مقابل وهو الحمية، فإذا عجز 

املسلمون عن حمية أهل الذّمة، وهم أهل الكتاب، فل تتوّجب الجزية]1].

أّن االنتمء كان حينها قبليًّا أو دينيًّا، فل يُعرف اإلنسان بوطنه أو قوميّته بقدر ما يعرف   علًم 

بقبيلته ودينه.

 إًذا مل يساِو اإلسلم الذّمّي باملسلم، بل جعله يف وضع يجد مصلحته يف الخلص منه واعتناق 

القتال،  اإلسلم، فقد فرض عليه الخراج يف األرض، أو الجزية عىل الرؤوس إذا كان قادًرا عىل 

استدالاًل باآلية الكرمية: چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

]1]- املاوردّي، األحكام السلطانيّة، مكتب النرش اإلسلمّي، السعوديّة، 1406، ص142.
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گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ )التوبة/29 (

  كم أّن اإلسلم حرّم عىل أهل الذّمة أن يتبوؤوا مناصب الوالية عىل املسلمني من إمارة وقضاء 

وما إليهم، بدليل اآلية الكرمية: ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ)آل 

عمران /28(، واآلية ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ )سورة املائدة 

/51(، ويف النكاح مينع اإلسلم زواج املسلمة بكتايّب، يف حني يسمح بزواج املسلم بكتابيّة.

 أّما يف مسائل القصاص، فليس هناك إجمع بني املسلمني يف موضوع نفس املسلم ونفس 

الكتايّب، إذ ترى بعض املذاهب، كالحنفيّة مثًل، أّن مثّة مساواة بحيث يُقتل املسلم بالكتايّب، فيم 

ترى مذاهب أخرى أنّه ال ُيقتل املسلم إالّ إذا اعتاد قتل أهل الذّمة.

أّما اليوم فقد زالت األسباب املوجبة للتمييز بني أهل الكتاب وبني املسلمني، كم كانت عليه 

يف الدولة اإلسلميّة، بزوالها من العامل أجمع من جهة، وبغلبة االنتمء الوطنّي عامليًّا عىل االنتمء 

الدينيّة، كم ال  األقلّيّات  أبناء  يفرضها عىل  إسلميًّا  نظاًما  اليوم  نرى  فل  أخرى،  الدينّي من جهة 

تفرضها أّي أّمة عىل املسلمني. 

أّما الوثنيّون فلم يؤمر الرسول بقتالهم ملا اشتّدت شوكة اإلسلم، إاّل دفاًعا عن النفس، ثّم إبعاًدا 

لهم عن املسجد الحرام، ومل يقبل منهم إاّل اإلسلم أو القتل وسبي الذراري.

غري أّن اإلسلم املفروض عليهم هو اإلسلم الظاهرّي، أّما ما يتعّداه، فل ميكن ألحد فرضه؛ 

ألنّه يدخل يف مجال الضمري الذي ال ميكن التفتيش عنه.

أو  الحزبيّة  األكرثيّات  زالت  ما  الذي  واالجتمعّي،  السيايّس  النظام  هو  الظاهرّي  واإلسلم 

السياسيّة عاّمة حتى اليوم تفرضه عندما تصل إىل الحكم.

احلقوق االقتصادّية واالجتماعّية
املسلمون  يغنم  مم  قسًم  للفقراء  الله  جعل  إذ  تكافيّل؛  مجتمع  هو  اإلسلمّي  املجتمع  إّن 

وقسًم من الزكاة. )األنفال/41، والتوبة/60(

واملجتمع التكافيّل ليس مجتمَع التواكل والكسل واالعتمد عىل الدولة، بل هو أواًل مجتمع 
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السعي لكسب   كان يحّث عىل  الرسول  فإّن  هنا  يعجز عن كسب رزقه، ومن  يعيل من  منتج 

الرزق، فيقول: »دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض«]1].

وهكذا فإّن الكسول الذي ال يسعى للقيام بأود عياله مرذول، حيث يقول: »ملعون ملعون من 

يضيع من يعول«]2]، كم أنّه »ملعون من ألقى كَلَّه عىل الناس«]3]. وهكذا ميُس طلب الرزق أفضل 

العبادة حيث يقول تعاىل: ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  

ڦ  ڄ)امللك/15(، كم يؤكّد ذلك الرسول بقولـه: »العبادة سبعون جزًءا أفضلها طلب 
الذنوب ذنوبًا ال  الحالل«،]4] فإذا جهد اإلنسان يف العمل انحطّت عنه ذنوبه لقولـه: »إن من 

يكفرها صالة وال صدقة، قيل: يا رسول الله فام يكفرها؟ قال: الهموم يف طلب املعيشة«]5]. وهكذا 

فإّن طلب الرزق ميس من أوائل الواجبات عىل اإلنسان، إاّل أنّه يجب أن يكون طلبًا يف املجاالت 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ)املائدة/88(، وكذلك من أجل  املرشوعة، يقول تعاىل: 

سّد حاجته وحاجة عياله ومساعدة اآلخرين.

البسيطة:  اإلنسان عن األعمل  يتعاىل  فل  أّي عمل مرشوع،  يكون  أن  فيمكن  العمل  نوع  أّما 

»فمن سقى طلحة أو سدرة، فكأمّنا سقى مؤمًنا من ظأم«]6].

ضمنّي،  أو  رصيح  عقد  عن  ينتج  العمل  أن  ذلك  األجر،  اإلسلم  يضمن  العمل،  مقابل  ويف 

ڑ   ڑ   ژ   ژ     تعاىل:  يقول  حيث  املعطى،  كلمنا  باحرتام  مأمورون  ونحن 

ک)املائدة/1(.
 كم نجد الرسول يقول: »من منع أجريًا أجره، عليه لعنة الله«]7].

الثلثينّي]10]،  العرشّي]9]وال  الثنايّئ]8]وال  الزمن  مبرور  ال  يتقادم،  ال  العامل  أجر  فإّن  وهكذا 

.[11[فالحّق ال يبطله يشء، كم يقول عيل

]1]- مسلم، بيوع/20 وأبو داوود، بيوع/45.

]2]- الوسائل، 43/12.

]3]- املصدر نفسه،ص 18.

]4]- املصدر نفسه، ص11.

]5]- املجلس: بحار األنوار، ط3، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1983م، ج70، ص157.

]6]- الوسائل 25/12.

]7]- الوسائل 18/19.

]8]- كم يف قانون العمل اللبنايّن.

]9]- كم يف قانون املوجبات والعقود اللبنايّن.

]10]-كم يف القانو ن املدين الفرنس

]11]- نهج محمد باقر املحمودّي، نهج السعادة، ج1، ص198و 199.
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أّما الضمنة هنا فهي إجازة القتال لتحصيل الحّق، ورضورة إعانة املسلمني للمظلوم كم رأينا 

سابًقا، إذ إّن من قُتل دون ماله فهو مبنزلة شهيد]1].

أّما العاجزون عن إحراز الرزق، فيجب أن يعطوا من املال العام حتى تُسّد حاجاتهم ويستغنوا، 

أو يعيشوا، إن أمكن، يف بحبوحة؛ ألّن اإلعانة واجبة لكّل فقري ومسكني، إاّل أن يكون مستغنيًا قادًرا 

عىل الكسب ولكّنه متكاسل.

وحتى تتوفّر البحبوحة، وبالتايل العمل، يدعو اإلسلم إىل تحرير السوق ومنع االحتكار: »الجالب 

مرزوق واملحتكر ملعون«]2]، كم مينع اكتناز األموال وعدم استثمرها، ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ)التوبة/34(
أّما يف مجال الرتاحم، فيبلغنا الرسول أّن الله تعاىل ال يرحم عباده الذين ال يرحمون اآلخرين: 

»إمّنا يرحم الله من عباده الرحامء«]3]، أّما من ال يرحم أبناء جنسه، فل يرحمه الله عز وجّل، إذ يقول 

رسول الله: »ال يرحم الله من ال يرحم الناس«]4]، واألمر بالرتاحم ال يقترص عىل تعامل األفراد 

والجمعات بعضهم مع بعض، بل هو يشمل الحاكمني يف تعاملهم مع املواطنني؛ ألّن األمر عاّم 

وال يستثنى منه أحد، بدليل اللفظ. 

أمـّا التكافل والتعاون فقد أمر به الله تعاىل بقولـه:ەئ  وئ  وئ  ۇئ)املائدة/2(، 

فكان  بعًضا«]5]،  بعضه  يشّد  كالبنيان  للمؤمن  »املؤمن  فقال:  ويفّصله،  ليوضحه  الرسول  أىت  ثّم 

 : الرسل  يقول  حيث  كاأليتام،  املحتاجني،  عن  البحث  والتعاون،  التكافل  هذا  مصاديق  من 

واملساكني  األرملة  عىل  »الساعي  واملساكني:  األرامل  وكذلك  الجنة«]6]،  يف  اليتيم  وكافل  »أنا 

كاملجاهد يف سبيل الله«]7].

]1]- الوسائل 589/18.

]2]- الكليني، الكايف، م.س، ج5، ص165؛ العلمة الحيل: تذكرة الفقهاء، ج12، ص166.

]3]- العلمة املجلس، بحار األنوار، م.س، ج79، ص91.

]4]- الريشهري، ميزان الحكمة، م.س، ج2، ص1044؛ بخاري، توحيد/2 .

]5]- بخاري، مظامل/5 ومسلم بر/ 65.

]6]- الريشهري، ميزان الحكمة، م.س، ج4، ص3708؛ بخاري، أدب/24 ومسلم، زهد/ 42.

]7]- بخاري، نفقات/1 ومسلم زهد/41.
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الـحّق بالعلم
الحياة  أعباء  ملواجهة  الرضوريّة  الخربة  يؤّمن  ألنّه  الحقوق؛  أهّم  من  اليوم  الحّق  هذا  أصبح 

إضافة إىل حاجة املجتمع للعلمء]1]، والله تعاىل يعظّم العلمء، وذلك بقوله:  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى )فاطر/28(. ويفّضل الذين يعلمون عىل الجاهلني 
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون)الزمر/9(.

كم يحّث الرسول عىل طلب العلم يف العديد من الروايات، ويرى بعضهم أّن هذا العلم 

املطلوب هو العلم الدينّي، إاّل أّن السّنة النبويّة تدّل عىل أّن العلم املطلوب أوسع من ذلك، فقد 

قال رسول الله: »طلب العلم فريضة عىل كّل مسلم ومسلمة«]2]. والعلوم املطلوبة، حتى »يف 

الصني«، ليست العلوم الدينيّة، ألّن العلوم الدينيّة يف املدينة ومنها تنترش إىل املراكز اإلسلميّة، 

وليس العكس، بينم العلم الدنيوّي ميكن أن يكون يف أّي مكان يف العامل.

من هنا نفهم أّن العلم بكّل فروعه مطلوب، فل بّد من أن يكون التعليم، عىل األقّل متاًحا، إذ 

كيف يحّث عىل العلم ثم يقيّده.

يبقى هناك سؤال وهو: هل العلم جائز أم واجب عىل الدولة يف اإلسلم؟

إّن مسألة الجواز مؤكّدة مبا رأينا، أّما مسألة الوجوب فيجب بحثها، فثّمة اليوم حّد إلزامّي معنّي 

من العلم تجرب الدولة أولياء األطفال عىل متكينهم من تحصيله، وهذا املستوى متفّرع من األساس 

وهو توفري العلم، حسب اإلمكانات، ونحن نرى أّن اإلسلم ال ميانع يف ذلك لرضورة العلم بالنسبة 

إىل املجتمع وحاجاته، فل بّد من توفري املرحلة األساسيّة الرضوريّة البتداء العلم الجّدّي. 

لكن يبقى السؤال: هل هناك، فيم ييل املرحلة األساسيّة، علم من الرضورّي تأمينه لتلزم الدولة 

بذلك؟

لقد كلّف الرسول رجااًل من املسلمني بأن يتعلّموا لدى املجتمعات األخرى بعض األمور، 

كم حاول االستفادة من متقني اللغات األخرى. 

وأرسل  عروة بن مسعود وغيلن بن سلمة إىل جرش، ليتعلّموا التقنيات التي كانت رضوريّة 

]1] - راجع ميثاق الحقوق االقتصاديّة واالجتمعيّة والثقافيّة بتاريخ 16 كانون األّول/ديسمرب 1966.

]2]- الكليني، الكايف، م.س، ج1، ص30.
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لقيام الدولة والحفاظ عليها يف الجّو الحريّب الذي كان سائًدا كاستعمل املنجنيق]1] ونحوه، ومن 

هنا نستطيع االستنتاج أّن عىل الدولة أن توفّر العلوم الرضوريّة الستمرار املجتمع والدولة اإلسلميّة 

وتطّورهم، إًذا من الواجب توفري كّل أنواع العلوم الرضوريّة.

عن  العاطلني  أفواج  لتخريج  ال  املجتمع،  لخدمة  موظّفة  مسألة  التعليم  إلزاميّة  تصبح  وبهذا 

العمل يف جّو الليرباليّة التعليميّة، التي يرّوج لها اليوم.

القانون اإلنسايّن
الرسول يف مجال الحرب ومعاملة غري املقاتلني، يف  بيّنها  التي   ميكن تلخيص املبادئ 

الحديث والخربين اآلتيني:

 الحديث: »ال تغلّوا وال متّثلوا وال تغدروا وال تقتلوا شيًخا فانًيا وال صيبًّا وال امرأة…«]2].

ا قط« ]3]. الخرب األول: »ما بّيت  رسول الله عدوًّ

الخرب الثاين: »نهى رسول الله  أن يلقى السّم يف بالد املرشكني«]4]

هذه النصوص تحوي أسس القتال العاّمة وهي، دون مراعاة للرتتيب الوارد أعله، كم يأيت:

 1- ال متّثلوا: وهذا نهي عن االنتقام من رجال الخصم القتىل، وهو ما سوف تظهر رضورته بعد 

كّل املآيس التي عانتها البرشيّة من الحروب، وما كان يحصل فيها من فظاعات، مم دفع املرّشعني 

الدوليّني إىل تحريم العبث بالجثث، وإىل ترشيع رضورة دفنها يف مقابر يعلن عنها. وهذا ما كان 

يفعله الرسول  بقتىل أعدائه، كم حمل التاريخ عن معركة بدر وغريها.

عىل أّن تحريم التمثيل إبان الحرب ال يقترص عىل األموات، بل هو يحمي األحياء أيًضا؛ ألّن 

اللفظ عاّم غري مخّصص. 

 لهذا  ال تغدروا: وهذا نهي عن قتال الخصم قبل دعوته وإنذاره، وقد أخلص الرسول   -2

املبدأ كم لغريه، حتى أنّه مل يباغت عدوًّا له، ليتلىف أّي حرب، كم ورد يف الخرب األّول الذي 

ذكرناه أعله.

]1]- راجع الطربّي، مذكور سابًقا، ج 2، ص353 وابن هشام السرية النبويّة، ج4، ص90 وابن األثري، مكتب اإلعلم اإلسلمّي، قم،1418، 

ج2، ص922

]2]- الكليني: الكايف، دار األضواء، ط3، م5، كتاب الجهاد، ص28؛ راجع كذلك أبواب الجهاد يف سائر الصحاح.

]3]- املصدر نفسه.

]4]- املصدر نفسه.
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وتأسيًسا عىل مبدأ عدم الغدر، كان االلتزام بالعهود التي تُقطع للعدو، وعىل الرغم من ميّض ما 

يزيد عىل أربعة عرش قرنًا عىل وضع اإلسلم لهذه القاعدة، فإّن البرشيّة مل تستطع ترسيخها حتى 

اليوم. صحيح أّن مؤمتر الهاي الثالث ألزم من يزمع شّن الحرب، برضورة توجيه إخطار مسبق ال 

لبس فيه إىل خصمه، وأّن هولندا اقرتحت أن يوّجه اإلنذار قبل أربع وعرشين ساعة عىل األقّل من 

بدء العمليّات الحربيّة، لكن الذي يجري عمليًّا اليوم هو أّن اإلنذار، إذا ما ُوّجه، فهو يُوّجه فعليًّا بعد 

بدء العمليّات، كم أّن العهود تنقض بكّل خّفة عندما متكن الفرص من العدو، وكّل ذلك حفاظًا 

عىل عنرص املباغتة الذي ال ينفصل عن الغدر بسهولة.

3_ »ال تقتلوا شيًخا فانًيا وال صبيًّا وال امرأة... ألّن هؤالء جميًعا هم من غري املحاربني«. 

الحرب  نهاية  حتى  البرشيّة،  خاضتها  التي  الحروب  كل  بعد  رضورته  ستُكتشف  املبدأ  وهذا 

الثانية، حيث كرّست اتفاقيّة جنيف الرابعة، بتاريخ 12آب 1949، وملحقاها لسنة 1977، لحمية 

املدنينّي زمن الحرب، ولكن هذه االتفاقيّة وملحقيها، مل تتحّول فعليًّا إىل مبادئ عاّمة توفّر الحمية 

لألبرياء يف جميع األحوال، ذلك أّن قانون الحرب ما يزال يسمح بقصف املدن، وإن اشرتط أن 

تكون محميّة، وأن يبتعد القصف عن أماكن العبادة، واملراكز الثقافيّة واألثريّة، وأماكن تجّمع النساء 

واألوالد والعّجز، رشط أن تحمل شارات متّكن من متييزها، فإذا اتخذت هذه االحتياطات، يتسامح 

قانون الحرب بقتل األبرياء، وهو ال يفرض إال قيدين عاّمني مطّاطني ال ميكن التحّقق من توفّرهم، 

تضّمن  الذي   )xxv( املرقّم 2675  املتّحدة  لألمم  العموميّة  الجمعيّة  قرار  عليهم  نّص  ما  وهم 

مراعاة مبدأي الرضورة والتناسب.

يكون  بحيث  الرضورة،  عند  إالّ  ما،  عسكرّي  تدبري  إىل  اللجوء  يتّم  أالّ  يعني  الرضورة  فمبدأ 

الوسيلة األخرية لتحقيق الهدف املنشود، ومبدأ التناسب يقيض بأالّ يُستخدم من أساليب  العنف 

ووسائل القتل والدمار، إاّل القدر الرضورّي لتحقيق ذلك الهدف، وأن ال يُضّحى بأعداد كبرية من 

املدنيّني لتحقيق أهداف بسيطة.

4 _ عدم إلقاء السّم يف بالد املرشكني )األعداء(: ملا ميثّله هذا األمر من الغدر من جهة، وملا 

يسبّبه من قتل جمعّي ولو محدود، وهذا ما اكتشفت اإلنسانيّة رضورته مؤّخرًا، فحرّمت االتفاقات 

الدوليّة استخدام الغازات الساّمة واألسلحة البكرتيولوجيّة، ملا تُحِدثه من قتل جمعّي، وذلك يف 

ترصيح الهاي سنة 1899، ثّم يف بروتوكول جنيف بتاريخ 17 حزيران 1925، وأخريًا يف اتفاق 
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16 كانون األول لسنة ا197، دون أن تلغي كلّيًّا استخدام حتى األسلحة النوويّة.

أّن املسلمني راعوها  لو  الحقوق،  الرسول أىت اإلنسانيّة مبجموعة من  أّن  يتبنّي  تقّدم  مم 

ونرشوها، أو لو أّن اإلنسانيّة مل تلُذ تجاهها بالسلبيّة، بل بالعداوة، لكانت وفّرت عىل نفسها دماء 

ودموًعا كاألنهار، ثّم لكانت متتّعت بحقوق حقيقيّة ال وهميّة، يتمتّع بها القوّي والضعيف، الفقري 

والغنّي، وال تؤثّر فيها اإلمكانات املاّديّة، وال موازين القوى االجتمعيّة.

اخلالصة
مم تقّدم ميكن االستنتاج أن اإلسلم، بصفته الدين الخاتم بني الديانات السموية، فّجر الثورة 

اإلنسانيّة الكربى يف هذا العامل، يف مجال حقوق اإلنسان أينم كان، وليس يف داخل دولة معيّنة 

فقط. وهكذا فقد نقل البرشية من حالة العبوديّة الفعليّة أو االحتياطيّة، حيث يعّد الحاكم نفسه مالًكا 

لرعاياه بأنفسهم وأموالهم وحّريّتهم، إىل حالة االنعتاق وعدم الخضوع إالّ لله خالقهم ومالكهم. 

وقد تفّرعت الحقوق اإلجمليّة املكرّسة بهذه الحالة إىل تفاصيل أقرّتها تعاليم اإلسلم يف الكتاب 

)ع(،  عيّل  اإلمام  استنبطه  ما  أو  مبارشة    الرسول  إىل  يعود  ما  فيها  املطّهرة مبا  والسنة  العزيز 

فكانت هذه الحقوق حقوقًا حقيقيّة ال تخضع ألمزجة الحّكام وال تفرغ من مضامينها بسبب العوز؛ 

ألّن املجتمع اإلسلمّي يجب أن يكون مجتمًعا متكافًل يؤّمن العيش الكريم لكّل رشائحه.

وإذا كانت البرشيّة استطاعت، بعد أن دفعت أمثانًا باهظة من الدم والدموع والعرق حتى وصلت 

إىل إقرار حقوق لإلنسان وحّريّات عاّمة، إالّ أّن ما أحرزته ليس ثابتًا راسًخا يف كثري من األحيان، ال 

سيّم وأّن طبقات واسعة من الناس ال ميكنها التمتّع بكثري من تلك الحقوق ألسباب عديدة جرى 

تبيانها يف منت دراستنا. 

بدولة  الدولة  هذه  تحّكمت  فإذا  املعنيّة،  الدولة  داخل  إالّ  تطبّق  تحرتم وال  الحقوق ال  وهذه 

أخرى، فإّن الحقوق تداس، ال سيّم لدى الشعوب املستضعفة.

وإذا كانت القواعد الحقوقيّة يف اإلسلم تنبع، ما وراء النصوص، من اإلميان الذي مينع االلتفاف 

واالستغلل، فإّن األمر يتحّول يف األنظمة الوضعيّة إىل نصوص ترشيعيّة ميكن املمحكة، ال يف 

مسألة إثبات خرقها وحسب، بل ويف تفسري مضمونها نفسه، وهذا ما يفسح املجال للتلعب عليها 

من خلل الثغرات والغموض اللذين ال بّد أن يلزما أّي نصوص وضعيّة مهم أويت واضعوها من 
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حنكة ودراية وبعد نظر، ناهيك عن تعّمد ذلك ألسباب مختلفة.

عىل أنّنا ملزمون باالعرتاف بأنّنا مل نستقِص حقوق اإلنسان يف اإلسلم، بل حاولنا، بإمكاناتنا 

املجتمعات  يف  عليها  متعارفًا  أصبحت  التي  الحقوق  يوازي  ما  استكشاف  القارصة،  املتواضعة 

أحكام  إىل  منه  يلجوا  يك  الجامعات،  يف  وخاّصة  للدارسني،  باب  فتح  وحسبنا  ماّديًّا،  املتقّدمة 

اإلسلم الواسعة بعيدة الغور، فيحّققوا ويكتشفوا.

 عىل أّن الطريق طويل وال نعتقد أنّه ميكن اجتيازه، إال أّن األمر يستحّق املغامرة. 
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الربوتستانتّي�ة واإلمرباطورّية املختارة
أمريكا بوصفها جتربة الهوتّي�ة

محمود حيدر

اإليمان الصاعد واإلحلاد املتهافت
قراءة يف جتربة وليام كريغ يف دحض الزنعات اإلحلادّية

صابرين زغلول السيد

هوت اإلقصايّئ الالَّ
نقد جتربة هيغل الدينّي�ة حيال اإلسالم

محمود كيشانه

التسامح وأبعاده احلضارية يف الفلسفة الغربي�ة
قراءة نقدية إلشكالية العالقة بني النظرية واملمارسة

عبد اهلل محمد علي الفالحي

يعكس هذا القسم موقف العامل االسالمي تجاه الغرب، من خالل اآليت:

 أ. رشح وتظهري مشاريع العلامء واملفّكرين يف العامل اإلسالمي ممن نقدوا 

الغرب؛ ثقافياً وسياسياً، واجتامعياً...

من  ملفكرين  الغرب  مع  واملتوافقة  املستغربة  املشاريع  ونقد  تحليل  ب. 

العامل اإلسالمي ممن تأثروا بالغرب ورّوجوا ألفكاره.

العالم اإلسالمي والغرب



البروتستانتّية واإلمبراطورّية المختارة
أمريكا بوصفها جتربة الهوتّي�ة

[1[
محمود حيدر ]*[

تيضء هذه الدراسة عىل إحدى أهّم إشكالّيات التجربة الدينّية يف الحضارة الغربّية الحديثة، 

الالَّهوتّية  ومكّوناتها  جذورها  يف  دينّية  تجربة  بوصفها  األمريكّية  التاريخّية  التجربة  بها  عنينا 

واإليدويولوجّية والسياسّية. كام يتناول الكاتب يف دراسته الخصائص التي ميَّزت أمريكا عن أصلها 

األورويّبّ، والدور الذي لعبته الربوتستانتّية اإلنجيلّية يف إضفاء الفرادة واالستعالء عىل بقّية العامل، 

وذلك بذريعة أّن أمريكا هي أرض الخالص املوجود لسائر البرشيّة.

»املحّرر«

فلسفة الوالدة  
عندما قّرر كريستوفر كولومبوس أن يركب البحر ومييض يف مغامرته الكربى الكتشاف أمريكا، 

كانت اإلميانيّة املسيحيّة حارضة بقّوة يف وجدانه، ذاك أّن شغف كولومبوس بالعلم، مل يَُحل دون 

املسيحيّة،  إىل  تحّولت  يهوديّة  أرسة  سليل  فهو  القديم؛  امليثولوجّي  العامل  إىل  الروحّي  انتسابه 

ويبدو أنّه كان لديه اهتمم »بالقبالة«، أي بالرتاث الصويّف يف اليهوديّة، لكنه كان مسيحيًّا َورًِعا، 

وأراد أن يكسب العامل من أجل املسيح، وجلُّ آماله متثّلت بتأسيس قاعدة مسيحيّة عند وصوله إىل 

الهند، وكانت غايته املركزيّة العمل من أجل فتح القدس عسكريًّا، يف هذه املرحلة كان األوروبيّون 

كلمة  من  يُفهم  الذي  باملعنى  حداثيّني متاًما  يكونوا  أنّهم مل  إالّ  الحداثة؛  إىل  رحلتهم  بدأوا  قد 

الحداثة؛ فاألساطري املسيحيّة كانت ال تزال تعطي معنى الستكشافاتهم العلميّة والعقلنيّة. 

لقد أوضحت رحلة كولومبوس أن سّكان أوروبّا كانوا عىل شفا عامل جديد، كانت اآلفاق تتّسع، 

*ـ  مفكّر وأستاذ محارض يف الفلسفة وعلم اجتامع الدين ـ لبنان.
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بينم هم يدخلون عوامل ال مخطّطات لها جغرافيًّا، وثقافيًّا، واجتمعيًّا، واقتصاديًّا، وسياسيًّا، إالّ 

أنّهم ظلّوا عىل يقني من أّن إنجازاتهم هذه سوف تجعلهم سادة األرض. بيد أّن للحداثة، مع ذلك، 

جانبًا أكرث قتامة، فأسبانيا املسيحيّة كانت واحدة من أقوى اململك يف أوروبّا وأكرثها تقّدًما. وكان 

فرديناند وإيزابيل يختربان عمليّة إنشاء إحدى الدول املركزيّة الحديثة التي طفقت تظهر أيًضا يف 

أجزاء أخرى من العامل املسيحّي، ومل يكن يف وسع مملكة كهذه أن تتسامح مع املؤّسسات ذات 

الحكم الذايتّ التي تُسريَّ ذاتيًّا مثل نقابة الحرفينّي Guilds، أو مع هيئة أهليّة، أو مع التجّمع اليهودّي 

الذي يعود إىل الفرتة القروسطيّة. 

اليهود  فقدان  إىل  أّدى  تطهري عرقّي  تبعه  بفتح غرناطة  اكتمل  الذي  إسبانيا  توحيد  أّن  ومعلوم 

زة، محّررة وساحرة، بينم َخرِبَها  واملسلمني أوطانهم. كانت الحداثة - بالنسبة للبعض- قّوة محفِّ

آخرون كقّوة قهريّة غازيَة ومدّمرة، وقد استمر هذا النموذج عندما كانت الحداثة األوروبيّة، متتّد إىل 

أنحاء أخرى من األرض؛ ذلك أّن برنامج التحديث كان تنويريًّا، ويف نهاية املطاف سوف يُعيل مثل 

هذا الربنامج، ِقيًَم إنسانيّة، لكّنه يف الوقت ذاته كان عدوانيًّا أيًضا، فمن َخرِبَ الحداثة عىل أنّها هجمة 

أساًسا، سوف يصبح أصوليًّا يف القرن العرشين، ويف أواخر القرن الخامس عرش مل يكن باستطاعة 

التالية لن تحوِّل أوروبّا  الثلمثئة  السنوات  الذي دّشنوه، وطوال  التغريُّ  بفداحة  التنبّوء  األوروبيّني 

مجتمعها سياسيًّا واقتصاديًّا فقط، بل هي ستنجز ثورة ثقافيّة أيًضا، وستغدو العقلنيّة العلميّة نظاًما 

راهًنا وحارًضا يف صميم تلك الحقبة، وستطرد تدريجيًّا عادات العقل والقلب القدمية. ومهم يكن 

فإنّه ينبغي النظر بعناية خاّصة إىل الطريقة التي كان الناس فيها يختربون العامل، وال سيّم يف حقبة 

ما قبل الحداثة، ففي جنوب أسبانيا مثًل، كان الطلب واملدرِّسون يناقشون بحمسة بيِّنة األفكاَر 

الجديدة التي قّدمتها النهضة اإليطاليّة. وقياًسا عىل ذلك، ميكن القول إّن رحلة كولومبوس كانت 

أمرًا محااًل من دون اخرتاعات مثل البوصلة املغناطيسيّة، أو من دون امتلك أحدث ابتكارات علم 

الفلك. وبحلول عام 1492م كانت العقليّة العلميّة الغربيّة قد أصبحت كفوءة بشكل أّخاذ، وصار 

الناس يكتشفون أكرث من قبل قيمَة - ما أسمه اإلغريق - اللوغوس - الذي كان يتوّصل دامئًا إىل 

ىشٍء ما جديد]1]. 

ى أمريكا، كانت  يف الحقبة التي شهدت نزول األوروبيّني عىل شواطئ العامل الجديد، املسمَّ

ِسمتُهم القوميّة قد بلغت متامها، وكان لكّل منهم شخصيّته املميّزة، وملَّا أن بلغوا تلك الدرجة 

]Logos  - [1: العقل األّول )كائن يفصل بني الخالق والكون يف األفلطونيّة الحديثة(. كلمة الله. 

 كارين آرمسرتونغ - النزعات األصوليّة يف اليهوديّة واملسيحيّة واإلسلم- ترجمة محمد الجورا - دار الكلمة- دمشق 2005 )ص 19(. 
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من التحرضُّ التي تحمل اإلنسان عىل النظر يف ذات نفسه، نقلوا إلينا صورة أمينة آلرائهم وعاداتهم 

وقوانينهم، وبدا األمر كم لو أنّنا نريد أن نعرف أُناس القرن الخامس عرش مثلم نعرف أُناس زماننا 

هذا؛ لذلك راحت أمريكا تُظهر للعيان ما حجبه جهل العصور األوىل وبربريّتها عن أبصارنا، هكذا 

يقول املؤّرخ الفرنّس ألكسس دوتوكفيل يف سياق رؤيته إىل الصورة التي ظهرت فيها التأسيسات 

التي  األرض  الستيطان  مختلفة،  حقِب  يف  قَِدموا  الذين  املهاجرين  أّن  رأى  لقد  ألمريكا.  األْوىل 

يتألّف منها اليوم االتحاد األمرييكّ، كانوا مختلفني عن بعضهم يف أكرث من وجه؛ إذ مل يكن َغرَُضُهم 

يتدبَّرون شؤون حكم أنفسهم وفق مبادىء مختلفة، ومع ذلك كان مثّة قواسم  واحًدا، كم كانوا 

مشرتكة بني هؤالء الناس جميًعا، كم كانوا يحيون يف ظروف ممثلة... ويقّدم دوتوكفيل إضاءًة 

يف غاية األهّميّة حني يشري إىل رابط اللغة بوصفه أقوى الروابط التي تجمع بني الناس، وأكرثها 

دواًما. هنا الجميع يتكلّمون اللغة نفسها، فقد كانوا أبناء الشعب نفسه، ونظرًا لظروف والدتهم يف 

بلٍد طاملا عصفت به رصاعات األحزاب، ويف بلٍد كان عىل الزَُمِر املتنازعة فيه أن تضع نفسها عىل 

التتايل تحت حمية القوانني، ولكون تربيتهم السياسيّة هي نتاج مترُِّسهم بتلك املدرسة الشاقّة، 

تفعل  كانت  مم  أكرث  الحقيقيّة،  الحّريّة  ومبادىء  الحقوق،  مفاهيم  يغلِّبوا  أن  مستهجًنا  يكن  فلم 

الخصبة  النواة  تلك  البلديّة،  الحكومة  كانت  األوىل،  الهجرات  أوروبّا. ويف حقبة  غالبيّة شعوب 

للمؤّسسات الحرّة، قد غدت راسخة يف العادات اإلنكليزيّة، ومعها أُدِخلَْت العقيدة القائلة بسيادة 

الشعب، إىل ُصلِب عهد أرسة تيودور )Tudor( املالكة]1]. 

الطائفة  تلك  إىل  ينتمون  أنفسهم،  يسّموا  أن  لهم  يحلو  كم  الحّجاج،  أو  املهاجرون،  كان 

النزوع  أّن  املعروف  ومن  الطهرانيّة،  اسم  نفسها  عىل  أطلقت  مبادئها  لتقّشف  التي  اإلنكليزيّة، 

الطهرايّن مل يكن مذهبًا دينيًّا فحسب، بل غالبًا ما كان يتطابق، يف عدد من األوجه، مع النظريّات 

الذين  أّما  الطهرانيّني حكومة وطنهم،  ألَّب عىل  ما  الدميقراطيّة والجمهوريّة األشّد مغاالة، وهذا 

تأّذت مبادؤهم الصارمة جرّاء السلوك اليومّي للمجتمع الذي عاشوا يف كنفه، فإنّهم راحوا يبحثون 

عن أرض بربريّة ومعزولة متاًما عن العامل، حيث يكون متاًحا لهم أن يحيوا فيها كم يشاؤون وأن 

يعبدوا ربّهم بحّريّة]2]. 

ار - معهد الدراسات اإلسرتاتيجيّة- بغداد- بريوت الطبعة األوىل  ]1] - الكسس دوتوكفيل- عن الدميقراطيّة يف أمريكا- ترجمة بسام حجَّ

2007 )ص61(.

]2] - ألكسيس دوتوكفيل، املصدر نفسه )ص68(.
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معىن اجلغرافيا الناشئة
نحو  قبل  ذلك  حدث  وقد  األمريكيّة،  القارّة  استوطنوا  من  أّول  هم  والربتغاليّون  األسبان  كان 

السادس  القرن  نهاية  الجديدة. يف  البلد  اإلنكليز املحيط األطلّس متوجهني إىل  قرن من عبور 

عرش سجَّل ريتشارد هاكليوت يف أعمله املعروفة »الرحلت الكربى، ورحلت واكتشافات األّمة 

اإلنكليزيّة«، الوضع الصعب الذي مّر به االقتصاد الربيطايّن، وحثَّ مواطنيه عىل االستثمر يف ما 

وراء البحار، واإلفادة من مصدر املواد األّوليّة الذي من شأنه السمح لهم باالستغناء عن املواد 

التي تبيعها أسبانيا بسعر ذهبّي، زد عىل ذلك أّن من شأن إقامة مستوطنات جديدة، أن ميكِّن من 

األرايض  الستيطان  وَشَغبًا  إقلقًا  األكرث  الفئات  إرسال  إّن  ثّم  االجتمعيّة،  للمشاكل  حّل  تقديم 

املكتسبة حديثًا، كان من شأنه كذلك التخلّص منها بسهولة، مع تشجيع التنمية بتجارة مزدهرة بني 

أمريكا وإنكلرتا، ونرش الكلم الطيّب يف هذه األماكن الرّبيّة، وقد كان إدخال »الرّبينّي« يف الدين 

القيِّم الوحيد من شأنه أن يكرس ممنعتهم أيًضا، أو أن يزوِّد العمليّة بجرعٍة من الوعي الصحيح]1]. 

الزمن  الجديدة، أخذ نصاُب  الجدد لألرض  الساكنني  َحيََواِت  الَسرْييَّة]2] من تشّكل  عىل هذه 

ينبسط أمام األطروحة األمريكيّة املتنامية، غري أّن مثَل هذا النصاب مل يكن ليجري دامئًا عىل رصاط 

االستقامة، فقد وقع الساكنون الجدد يف حقول االختبار الصعب منذ املراحل االبتدائيّة لوجودهم 

يف األرض املوعودة. 

كان عىل املستوطنني أن ميّروا يف تجربة مصالحة مع األرض التي حلّوا فيها للتّو، ومل يكن 

أمامهم إالّ الدخول يف ما يشبه العبور الربزخّي الشاّق من طور الغربة إىل طور السكينة، ولسوف 

يعيدوا هندسة  امليعاد، وأن  الذي سبق مجيئهم إىل أرض  الزمان  زمانًا غري  ينشئوا  أن  لهم  ينبغي 

املكان عىل قياس األحلم التي غالبًا ما تتصّور األمكنة عىل متام املدن الفاضلة، وهكذا مل يكن 

ليُفتح باُب الكلم عىل أمريكا بوصفها »مدينة فوق جبل«، إاّل يف سياق جعل الجغرافيا متثيًل واقعيًّا 

لإلميان الدينّي. 

زمان  بني  والفصل  الوصل  مشكلة  التأسسيّة  ملهّمتها  تبًعا  ستواجه،  األمريكيّة  األطروحة  لكّن 

ومكان انرَصََما إىل غري رجعة، وزمان ومكان ينبغي لهم أن يؤلِّفا بداية تاريخ جديد. 

]1] - املصدر نفسه، )ص69(.

]2] - نقصد منها الحركة الجوهريّة يف االجتمع البرشّي. وسيكون لنا مجال آخر يف تعريف هذا املصطلح، وتفصيله وبيان داللته املعرفيّة 

والفلسفيّة. )املؤلف(
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لرنَ إًذا، عىل أّي أرشعة ستنطلق هذه األطروحة من أجل تشييد »مدينتها الفاضلة«؟

عقدة  من  التخلّص  يف  بالعظمة،  امتلًء  أطوارها  أكرث  يف  حتى  األمريكيّة،  الثقافة  تنجح  مل 

الواقع حقيقة كون أمريكا مستعمرة  ينايف هذا  اإلحساس باالستلب حيال مصدرها األورويّب، ال 

النشأة  مؤرِّخي  وبحسب  نفسها،  تلقاء  من  رئيّس  كيان  إقامة  باتجاه  وتتحرّك  استقللها،  تؤّسس 

تأسيس  شتّى،  نواح  من  سبقت،  التي  التغرّيات  من  سلسلة  يف  مرَّت  النشأة  هذه  فإّن  األمريكيّة، 

االستقلل الثقايّف لكثري من األمم الناهضة، وسرنى تبًعا لهذا اإلحساس كيف سعى املؤسسون 

األوائل إىل تأكيد األصالة السياسيّة والثقافيّة لإلطروحة األمريكيّة. 

لقد حاولوا منذ البداية صياغة سياسة خارجيّة واضحة ومتميّزة، وكان ذلك يف سياق رصاع مع 

البلد األّم بريطانيا بقصد إظهار هويّتهم املخصوصة؛ لذا سيعلنون بنربة عالية أّن ألمريكا فنانّيها، 

ومفكِّريها، وعلمَءها، وكتَّابها، متاًما مثلم أّن لديها زعمءها السياسيّني. ثم إّن زخم الكلم عىل 

أمريكا  امتلك  إنّه رغم  إذ  السخرية؛  التعامل معه بيشء من  ا سيحمل كثريين عىل  بلغ حدًّ الهوية 

فإنّهم   ، املحيّلّ فيها عىل املرسح  التي رمبا ظهروا  العظمة  والثقافينّي، ورغم  السياسيّني  لقادتها 

البعيد،  أّما أصالتهم فمرجعها  الثقافة األوروبيّة،  للتاريخ ظلَّوا مخلوقات صنعتها  باملنظار األكرب 

إىل جهودهم يف تكييف األفكار القدمية مع البيئة الجديدة. وعىل ما يبنّي مؤرّخو النشأة األوىل، 

فقد كانت أمريكا نفسها اخرتاًعا أوروبّيًّا، وعىل الرغم من أّن تطّورها كان من إنجازها، إاّل أّن املواد 

التي ُصنع منها املزيج الجديد هي يف الغالب ابتكارات األجيال السابقة من األوروبيّني. وإذا كان 

صحيًحا اشتمل الطهرانيّة، والتنوير، والرومانسيّة األمريكيّة عىل جوانب أصالة، فالصحيح أيًضا هو 

أن األفكار والنظريّات املعنيّة جاءت من مكان آخر]1]. 

حلظة تكوين الهوّية
مل يكتِف هذا التحليل التاريخّي بهذا القدر من إحالة الثقافة األمريكيّة إىل مصدرها األّول، وإمّنا 

ذهب بعضهم إىل ما يتعّدى ذلك، فقد رأى أّن أهّم حقيقة ميكن جلؤها يف تأسيسات الحضارة 

األمريكيّة الحديثة، هي أنّها انطلقت من إنكلرتا كحركة دينيّة وسياسيّة ثوريّة. وقد برهن اقرتان الخلفيّة 

الربيطانيّة بالوسائل السياسيّة والغايات الدينيّة قدرته عىل الحياة يف أرض مقفرة، وبالتايل قدرته يف 

الهيمنة عىل جغرافية واسعة، وإىل هذه األصول تنسب الخصائص الجوهريّة للسلوك االقتصادّي 

للنرش  األهليّة  الدار  املجدوبة-  يعقوب  أحمد  مراجعة   - مازن حمّد  ترجمة  األمريكيّة-  الثقافة  تاريخ  موجز   - كروندن  م-  روبرت   -  [1[

والتوزيع- األردن- 1995 )ص15(.
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ومحاوالت اإلبداع األمرييكّ، ومع أّن هذه الخصائص غالبًا ما كانت تُجابَه بالتحّدي، فقد أثبتت 

قدرتها عىل ابتكار وسائل تعبري بديلة، مكَّنها من إرساء طابع ثقايّف، تّم قبوله لدى معظم االتجاهات 

عىل أنّه »طابع ثقايّف أمرييكّ«، حتى يف فرتات متقّدمة من القرن العرشين]1]. 

تكوين  نحو  البحار، سعى املستوطنون  فيم وراء  اإلنكليزّي  البدايات األوىل للستيطان  منذ 

هويّة خاّصة ومستقلّة عن هويّة الجغرافيا األّم، وبحسب املؤرّخني فإّن اإلرهاصات األوىل لوالدة 

إليزابيت األوىل يف إنكلرتا، وكانت العقود األخرية من  الحضارة األمريكيّة بدأت يف عهد امللكة 

القرن السادس عرش فرتة فوىض دينيّة شديدة يف تلك البلد، وقد أيَّد الربوتستانت يف منطقة لندن 

امللكة الجديدة، غري أّن جيوب الوالء للروم الكاثوليك كانت ال تزال مستمرّة يف املناطق األقّل 

كثافة سّكانيًّا من البلد، وقد وافقت امللكة ومعظم مواطنيها عىل أّن ِديَْن امللك يجب أن يكون دين 

الدولة، ولكن أحًدا مل يعرف عىل وجه التحديد الحّد الذي ميكن أن يذهب إليه بعض املواطنني 

يف معارضة امللك الذي يعتنقون مذهبه، ومل تكن إليزابيت نفسها مهتّمة كثريًا باللَّهوت، وكانت 

النقاء املذهبّي،  الحكم لصالح  فنون  فيم كرّست  بالعرش،  باالحتفاظ   - - فوق كّل ىشء  ترغب 

يبّدد  أن  شأنه  من  ذلك  كان  طاملا  املعارضة،  من  معنّي  قدر  إزاء  للتساهل  استعداد  وكانت عىل 

الحمس الثورّي. ويبدو أّن امللكة كانت تعلم بحدسها أّن الشعب الربيطايّن ال يعترب تقليديًّا - شعبًا 

مذهبيًّا-، وأنّه إذا تُرك لشأنه، فلن يؤيّد يف العادة، تحّديًا قويًّا يوّجه إىل السلطة الرشعيّة، وفيم يتعلّق 

اد امللكة من الجناح اليسارّي كانوا األكرث أهّميّة، فهؤالء  باالستيطان األمرييكّ املستقبيّل، فإّن نقَّ

هم الذين اقتنعوا بأّن حركة اإلصلح الدينّي مل تذهب إىل مدى كاٍف. وهم أيًضا الذين اعتربوا أّن 

تساهل إليزابيت يشكِّل تلعبًا خطريًا يف خطّة الله عىل األرض، وكانوا يعرثون يف كّل مكان عىل 

بقايا الكاثوليكيّة الروحيّة، ويبدون رغبتهم يف تطهري األّمة من تعاليم الكنيسة ونفوذها الشعائرّي 

والسيايّس. وبسبب من هذه الرغبة يف إجراء املزيد من تطهري الكنيسة، ُوِصَف هؤالء الراديكاليّون 

بأنّهم »بيوريتانيّون«، أي »طهرانيّون«، وهؤالء مل يكونوا مجموعة خارجة متاًما عن نطاق الرشعيّة، 

فقد بقي بعضهم قريبًا من العرش، ومتتَّع آخرون بنفوذ يف الحكومة ويف دوائر الطبقة االجتمعيّة 

العليا؛ وألنّهم كانوا ميارسون قَْدًرا من الحنكة، فقد كان بإمكانهم التكلّم والترصّف كم يشاؤون 

إىل حّد بعيد، ورمبا كان الواحد منهم يخرس موقًعا يف الجامعة، أو منربًا مؤاتيًا إلعلن انشقاقه، 

ولكن أحكام السجن أو اإلعدام كانت نادرة، وال تلجأ السلطة إليها إاّل إزاء املتحّمسني املستعّدين 

]1] - روبرت م- كروندن، املصدر نفسه )ص15(. 
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لتحويل أنفسهم إىل شهداء. كان الطهرانيّون يحملون يف داخلهم جرعة زائدة من االحتجاج عىل 

ون عن احتجاجهم شيئًا فشيئًا من خلل  سلوك امللكة املركّب من السياسة والدين، لكّنهم سيعربِّ

التحّول إىل كتلة إيديولوجيّة لها رؤاها واسرتاتيجيّاتها يف النظر إىل الدين واملجتمع والدولة. كانت 

العام 1650، حيث دأب املحارضون عىل  الطهرانيّة يف حوايل  جامعة كامربدج مركزًا للمشاعر 

القول يف مواعظ املناسبات إّن الله كان دقيًقا يف الكتاب املقّدس حول ما يجب أن تكون عليه 

الحكومة والكنيسة، فلم يُرِد الله حكومة كتلك املوجودة يف إنكلرتا التي يحكم امللك فيها من 

خلل أساقفة تّم تعيينهم، فقد أراد الله بنيًة كنسيًّة مشيخيًة تقوم عىل أساس أن تنتخب كّل مجموعة 

مستقلة قساوستها، ثم ينتخب هؤالء القساوسة بدورهم زعمء للكنيسة ككّل. وبعد ذلك يستطيع 

نوا للكنيسة برّمتها وحدة تنظيميّة. ومثل هذا  هؤالء الزعمء أن يقّرروا أسس العقيدة الكهنوتيّة، ويؤمِّ

الرتتيب سيؤّدي بالطبع إىل التخلّص من األساقفة املعيّنني من جانب امللكة، والتخلّص بالتايل 

من سلطانها عىل شؤون الكنيسة، وبالنظر إىل الدور املركزّي املحتمل لتلك الكنائس يف الحياة 

اليوميّة للناس، فإن النموذج املشيخّي من الحكم الكنّس سيوفّر أيًضا نوًعا من الفيتو املحيّلّ عىل 

الحّد، فسيكون للتجاه  تتوقّف عند هذا  األمور مل  فإّن  املركزيّة]1]. مع ذلك  الحكومة  إجراءات 

اللَّهويتّ الناىشء دوره الفاعل يف إحداث نقلت فعليّة يف الزمنني السيايّس واالجتمعّي؛ لذا مل 

الدينّي والسيايّس عىل نظام  تبَق الطهرانيّة يف إنكلرتا مجرّد مشاعر، فقد راحت تُظهر احتجاجها 

امللكة بوسائط أخرى؛ إذ من قبل أن تنتقل إىل األرايض الجديدة يف أمريكا شقَّت الطهرانيّة سبيلها 

الذين طالبوا مبثل هذه  الوعَّاظ  واجهه  الرغم مم  التبلور كهويّة حضاريّة. جرى ذلك عىل  نحو 

التغرّيات، فقد عانوا ما يكفي من االضطهاد، إىل الحّد الذي جعلهم يحّسون مبشاعر الشهادة، من 

دون أن تكون هناك رضورة لسجنهم أو نفيهم أو إعدامهم. لقد ازدهرت الطهرانيّة رًسا، وولَّدت يف 

بعض األحيان أفكاًرا فريدة مل يعد أحد قادًرا معها عىل ممرسة السلطة الكهنوتيّة، كم أّن أحًدا مل 

يكن يتوىّل مسؤوليّة مؤّسسة قامئة بالفعل؛ لذا سيؤّدي ذلك إىل منّو أفكار ذات طبيعة انشقاقيّة؛ 

وألّن الكتاب املقّدس برأي الطهرانينّي غري دقيق ورمزّي، فقد أثبت القراء غري املتعلّمني قدرتهم 

عىل قراءته بأساليب متنّوعة ومثرية للدهشة، ومل يكن الزعيم القادر عىل سحر الجمهور محتاًجا 

إىل أكرث من إعلن اختلفه مع عقيدة تقليديّة، والعثور عىل بضعة أتباع، لتنشأ عىل يديه حركة هرطقة 

جديدة، وكانت الفئة الرئيسة من »الطهرانيّني«، وهي األكرث أهّميّة بالنسبة للحضارة األمريكيّة، غري 

وا بـ »اللّإنفصاليّني«، وإىل يسار  راغبة يف هجران الكنيسة التقليديّة، وهؤالء هم أنفسهم من ُسمُّ

]1] - املصدر نفسه- )ص17(.
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الكنيسة وإنشاء  الذين رصّحوا برغبتهم يف هجران  ذلك كانت هناك مجموعة من »اإلنفصاليّني« 

تجّمعهم الخاّص واملستقّل، وقد رغب االنفصاليّون الذين كانوا يُعرفون أيًضا بـ »املستقلنّي« يف 

تحديد االنتمء إىل عضويّة الكنيسة بشكل أكرث حزًما، بحيث يقترص عىل أولئك القّديسني الذين 

كنائسهم  تتمتّع  أن  كذلك  أرادوا  لقد  الجديد،  للمذهب  اعتناقهم  مجال  أصيًل يف  تحّواًل  حّققوا 

املحلّيّة بأكرب قدر من االستقلليّة عن املشيخات الكنسيّة أو عن أّي قيود أخرى، لتحقيق أقىص 

، ولو اتّجهنا أكرث نحو اليسار، سوف نجد مجموعات من  ما ميكن من االستقلل الذايتّ املحيّلّ

الراديكاليّني، كّل لها زعيمها ومذهبها. وكانت مستعمرة ويليام برادفورد يف بلميوث واحدة من أشّد 

تلك املجموعات، وأثبت بعضها، كمجموعة املعمدانينّي يف رود آيلند، والصاحبيّني )الكويكرز( 

يف بنسلفانيا، أنّها أكرث أهّميّة بكثري يف أمريكا مم كان ميكن لها أن تكون يف إنكلرتا، وقد أمكن 

من خلل هذه النزاعات الدينيّة تسجيل أسبقيّات مهّمة للمنجزات األمريكيّة اإلبداعيّة يف مجاالت 

وهكذا  املستعمرات،  الفّن يف  أشكال  من  وأهم شكل  أّول  هي  الدينية«  »الخطبة  كانت  الفنون. 

إنغليكانيّني  وّعاظ  بضعة  وأتقن  إنكلرتا.  يف  العادّي  املسيحّي  أذواق  عن  بنفسه  الوعظ  فّن  نأى 

والظرافة،  بالتشبيه،  ومليئًا  ومتأنًّقا،  منّمًقا،  بلغة  أسلوب  دون،  وجون  آندروز،  النسلوت،  أمثال 

واالستعارات اللفظيّة، وكانوا يتكلّمون حول سلطة الكنيسة أو التاج، أو يعيدون رسد قّصة املسيحيّة، 

عىل أّن أّي دارس حديث، سوف يبقى متأثّرًا بعمق أدائهم املعريّف، أّما بالنسبة لعضو عادّي، وغري 

متعلّم يف الكنيسة، فإّن مثل هذا األداء كان بل معنى؛ ولهذا دأب »الطهرانيّون« عىل املطالبة بعودة 

الوّعاظ إىل أسلوب يستطيع الجمهور العريض فهمه]1]. 

التأسيس الطهرايّن ألمريكا
بعد قليل من الوقت، سوف يبدو بوضوح أّن التأسيس الدينّي ألمريكا أخذ من جانب الطهرانيّة 

طريق التبشري، حتى لقد ظهرت الصورة كم لو أّن الوّعاظ يقومون برتسيخ ديانة جديدة، كان عليهم 

أن يبتكروا أساليب تجعل من مهّمتهم املقبلة قضيّة رساليّة مركّبة امتزجت فيها الهويّة مع العقيدة 

ثّم مع املصلحة. 

لكن َسرْييّات التأسيس الدينّي لألطروحة األمريكيّة مل تنفصل عن مقّدماتها اإلنكليزيّة وظهوراتها 

الجامحة  الرغبة  الرغم من  الجديدة. كان مثّة وصٌل وطيد بني املقّدمة والظهور، عىل  البلد  يف 

باالنفكاك من جانب نخبة املهاجرين األوائل والسعي لتشييد املكان الخاّص بهم. وليك نستطيع 

]1] - املصدر نفسه - )ص 18(.
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بنموذجيها اإلنكليزّي  الطهرانيّة  الضوء عىل  إلقاء  الوصل واالنفكاك هذه، من املفيد  بيان جدلية 

واألمرييكّ: 

أّواًل- الطهرانّي�ة اإلنكليّية
يتعلّق ببزوغ األّمة األمريكيّة ليس فقط من خلل  الرئيسة« فيم  التعبري عن »األفكار  لقد جرى 

التمهي مع الشعب العربايّن، بل أيًضا من خلل الطهرانيّة اإلنكليزيّة، ومن أجل فهم هذه العمليّة 

تذكر الباحثة الفرنسيّة واألستاذة يف جامعة باريس الرابعة )السوربون( نيكول غيتان بعض الوقائع 

حول أصولها، منها أّن تربُّع امللكة إليزابيت األوىل عىل العرش عام 1558، خلًفا للملكة الكاثوليكيّة 

ماري تيودور، أعاد إحياء األمل لدى الكالفينينّي ]نسبة إىل الّلهويت الربوتستانتّي الكبري كالفن [ 

الذين كانوا يطمحون إىل إنكلرتا بروتستانتيّة، ومل يكن نرش »قانون التوحيد« )عام 1559( الذي 

فإّن  العكس،  إاّل إلرضاء طموحهم هذا. وعىل  البابا،  العليا، دون  الكنسيّة  السلطة  يعطي امللكة 

النرشة التي أُعيد النظر فيها »بكتاب الصلة« )بريريبووك( املستوحى من اإلصلح، والذي كان يف 

األصل قد نرُش يف عهد هرني الثامن شّكل سببًا يف إقلقهم؛ ذلك ألّن طقوًسا كاثوليكيّة ما تزال 

حيّة فيه، مثل تبادل الخواتم خلل مراسم الزواج، واالحتفال بالقّديسني، أو ارتداء حلّة القّداس يف 

أثناء املراسم الدينيّة، باإلضافة إىل إلغاء الصلة من أجل الخلص جرّاء ظلم أسقف روما )البابا(. 

إّن كّل هذه التفاصيل انطوت عىل أهّميّة كبرية، حيث بدأ األساقفة املحيطون بامللكة بالعصيان، 

وملَّا صار أّن أحدهم يف وضع أكرث نضًجا، مثل جون كنوكس، عمد إىل كتابة رسالة هجاء بعنوان 

»الصوت األّول يف بوق يوم الدينونة ضّد »فوج النساء الفظيع«. ويف عام 1564 أرادت امللكة أن 

ا للجدل، فانفجرت األزمة؛ ورحنا نشهد تكّون حزب طهرايّن أخذ يتحّول شيئًا فشيئًا إىل  تضع حدًّ

قّوة سياسيّة ودينيّة. لقد أرادت امللكة أن تستفّز العاصني ليك تدفعهم إىل وعي مدى محدوديّة 

لوا الرتاجع، عىل االقرار بهزميتهم ورصّحوا يومئٍذ: »إذا أراد األمري أن يأخذ  فكرهم. ولكن هؤالء فضَّ

القرار ويأمرنا مبا مل يأمرنا به الله.. فعلينا إًذا، أن نرفض القيام مبا يفرضه األمري«]1]. 

أن  دون  الذايتّ،  التبلور  باتجاه  إضافيّة  مسافات  اإلنكليزيّة  الطهرانيّة  الحركة  متيض  سوف 

تكّف عن مواجهة النظام املليّك، وعىل هذا النحو سرنى كيف تطّورت األمور تحت حكم جاك 

كانت  نزاعات مضاعفة.  إىل  وأّدت  الطهرانيّة،  متطلّبات  تعّددت  )1603- 1625(، حيث  األّول 

]1] - نيكول غيتان- نشأة النزعة القوميّة األمريكيّة ومصادرها- مجلّة »مدارات غربيّة»- العدد السابع- صيف 2005- ترجمة جورجيت حّداد 

.Genese et Sources du Nationalisme Americain :العنوان األصيّل للمقال -
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مطالبهم األساسيّة تهدف إىل إلغاء »كتاب الصلة« والرتاتبيّة الكهنوتيّة. وقد أخذوا عىل »اإلصلح« 

أنّه إصلح غري  إليه  يرون  كانوا  الكالفينيّة؛ ذلك ألنّهم  الروحيّة  كثريًا عن  يبتعد  كونه  اإلنغليكايّن 

د بشكل كاٍف، وهكذا حصل انقسام بني املؤمنني الذين انشّقوا إىل مجموعتني؛ الربوتستانت  متشدِّ

الذين  الربوتستانتيّني  األّول  أيّد امللك جاك  األمور عندما  تفاقمت  ثّم  والطهرانيّون،  )التقليديّون( 

الطهرانيّون  بينم اعرتض  الرياضيّة يوم األحد،  النشاطات  الحفاظ عىل ممرسة  كانوا يرغبون يف 

الذين كان يدعمهم الربملان، عىل ذلك بشكل قاطع، وبنتيجة احتدام السجال نرش امللك وثيقة، 

الشاعر  رّد  بهذا  مستثريًا  وسلطته،  قناعاته  عىل  فيها  وأكّد  الرياضة«،  »كتاب  بـ  سميت  التي  تلك 

واملناظر اإلنكليزّي الكبري ميلتون )1608- 1674( الذي اتّهم األساقفة »بنزع الناس من أفكارهم 

األكرث جّديّة واألكرث تقّشًفا، ثم اإللقاء بهم يف دّوامة األلعاب والسكر والرقصات املختلطة«، إال 

أّن الطهرانيّني مل ييأسوا، وكتبوا عريضة جمعت تواقيع ألف وزير من وزراء العبادة تطالب ببعض 

يّة تفضيل الِعظات عىل حساب األناشيد واملوسيقى، لكن السجال بني  الحقوق، وباألخص بُحرِّ

بسبب  وذلك  واالحتدام؛  الربدوة  من  متعرِّجة  مسارات  سيسلك  الطهرايّن  والتيّار  املليّك  النظام 

التعقيدات التي واجهت الحلول والتسويات بني الطرفني. 

تنسيق  الثاين/يناير عام 1406 من أجل  نظَّم امللك مؤمتر هابتون كورت يف 14 كانون  لقد 

ملطالب  الرضوخ  رفض  ذلك،  إىل  يتوّصل  مل  وملَّا  النظر،  وجهات  يف  االختلفات  وتنظيم 

الطهرانيّني، أّما ما يتعلّق بالرتاتبيّة الكنسيّة، فقد ظلّت عبارة امللك »ال مطران، ال ملك، ال نبيل« 

محفورة يف الذاكرة، أي أنّه إللغاء والية األسقف كان ال بّد من إلغاء امللكيّة وطبقة النبلء، وبعد 

فرتة طويلة من الهدوء، عاد الجدل ليشتعل من جديد عندما برزت مسألة زواج األمري تشارلز، االبن 

الثاين للملك جاك األّول من أمرية أسبانيّة كاثوليكيّة، فكانت رّدة فعل الربملان أن دّون عريضة رماها 

امللك يف أثناء جلسة رسميّة ممزّقًا الصفحة التي كُتبت عليها، ثم منع امللك طبع الكتب الدينيّة 

واستريادها، لتأخذ األزمة شكل معركة إيديولوجيّة، وبعد زواج تشارلز األّول الذي مل يقرتن بأمريته 

اإلسبانيّة، بل بشقيقة امللك لويس الثالث عرش هرنييت ماري، كثَّف الطهرانيّون من نضالهم، ومنذ 

تربّع امللك الشاب عىل العرش عام 1625 اعتمد سياسة قمعيّة، حني مل يتمّكن من االتفاق مع 

الربملان أقدم عىل حلّه عام 1629، واتّخذ مطران كانرتبريي وليام لود مستشاًرا له، فقد لجأ هذا 

األخري إىل إجراءات تعّسفيّة ضّد الطهرانينّي املناهضني له. وبالفعل فقد تعرّض هؤالء الضطهادات 

وبني  الطهرانيّني  بني  صدامات  فقامت  نفيهم،  تّم  أو  معظمهم،  آذان  قُطِّعت  أن  درجة  إىل  شتّى، 

مؤيّدي امللك، وأّدت إىل حرب أهليّة أرُِسَ خللها امللك، وجرى إعدامه عام 1649 ومستشاره 
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س الطهرانيّون  لود، ثم ألغى الجرنال الطهرايّن املنترص كرومويل امللكيّة، وأعلن الجمهوريّة ليؤسِّ

هويت جون كالفن]1].  بعدئٍذ الكنيسة الجديدة يف انكلرتا، القامئة عىل تعاليم اللَّ

ثانًي�ا- الطهرانّي�ة األمريكّية
قّرر الطهرانيّون يف مراحل القمع األكرث قسوة أن يهاجروا إىل أمريكا، ولكن عىل أرض العامل 

الجديد تغرّي وجه الطهرانيّة، وحيث مل تكن هذه األخرية بالنسبة للناقد األديّب ِمنِكن يف الثلثينيّات، 

سوى الخوف املسيطر، فاألمر ليس كذلك بالنسبة لبريي ميلر الخبري يف الشؤون الدينيّة يف الواليات 

املتّحدة األمريكيّة الذي أعلن: »إذا مل نوافق أبًدا عىل الطهرانيّة ال ميكن أن نفهم أمريكا«]2]. 

يعتقد ميلر أّن الطهرانيّة هي نوع من الفلسفة، أو هي نوٌع من قانون للقيم أُدخل إىل »إنكلرتا« 

أحد  أصبحت  ذلك  وبعد  السابع عرش،  القرن  بداية  األوائل يف  املستوطنني  من جانب  الجديدة 

العنارص الدامئة يف الحياة والفكر األمريكيّني، يف حني يعترب أّن تأثريها عىل املجتمع كان راجًحا؛ 

حيث امتّد إىل ما بعد املرحلة االستيطانيّة، مضيًفا أنّها يف كّل امليادين الناشطة دمغت الحضارة 

األمريكيّة بلونها الخاّص، تحديًدا يف تطلّعاتها األكرث عمًقا، ومهم يكن من أمر، فليك نفهم كيف 

هذين  التفكري  منطي  أّن  معرفة  َوَجبَت  األمريكيّة،  شخصيّتها  لتأخذ  اإلنكليزيّة  الطهرانيّة  تطّورت 

ينتميان إىل األصل الربوتستانتّي نفسه، وأّن الطهرانيّني اإلنكليز واألمريكيّني كانوا يتّفقون عىل عدد 

كبري من املواضيع، يف األساس كانت حركاتهم تضّم أشخاًصا مثّقفني قاموا بدراسات جامعيّة، 

ويعارضون بشّدة ما كانوا يدعون »بالرؤيا املبارشة«، التي تعني كّل أشكال التواصل املبارش مع 

الله، وأّن إرادة الله ال تتجىّل إاّل يف عنايته، ومن هنا ظهر شعار قرن الوفرة الشهري. 

وأيًّا تكن عوامل الجمع، وااللتقاء، فضًل عن املرجعيّة املشرتكة بينهم، فإّن أحداثًا وتطورات 

أّدت إىل توتري علقات الطهرانيّني اإلنكليز واألمريكيّني، من بينها قضيّة هوتشنسن التي أثارت ضّجة 

كبرية يف املرحلة االستيطانيّة. ويف ما يُروى حول هذه الحادثة، أّن هتشنسون وصلت مع زوجها 

الطائفة  داخل  فيها  استقرت  التي  اللحظة  ومنذ  عام 1634.  ماساشوستس  إىل  إنكلرتا  من  قادمة 

الطهرانيّة املحلّيّة، راحت تعارض الحاكم جون وينرثوب، لقد دافعت هذه املتمرّدة عن فكرة أّن 

ا، األمر الذي اعترُب نوًعا من اإلهانة التي  وجود علقة »انصهاريّة« مع املسيح هي فكرة ممكنة جدًّ

]1] - نيكول غيتان، املصدر نفسه.

]2[ - Winthrop Hudson/ Nationalism and Religion )1( in America. New York, Harpers and Row. 1970- p.55.
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وجِّهت إىل الفكر الطهرايّن الذي مل يَسْعُه القبول بتصّور من هذا النوع يف العقيدة املسيحيّة. لقد 

حوكمت هوتشنسن وأُدينت، وتّم إبعادها مم اضطرها لإلقامة يف رودآيسلند، وهي مأوى الذين مل 

يكن باستطاعتهم القبول بالتشّدد الطهرايّن]1]. 

ثم وقع حدث آخر يتعلّق بروحيّة ويليامز، وهو الشخصيّة املعروفة يف العامل الطهرايّن، والذي 

لعب دوًرا كبريًا يف إنكلرتا كم يف أمريكا. بعد أن تلّقى ويليامز دروسه يف جامعة كمربيدج اختار 

عندها  الطهرانيّة،  الروح  مع  فشيئًا  يتمهى شيئًا  نفسه  ثم وجد  اإلنغليكانيّة،  الرهبانيّة  الدخول يف 

هاجر إىل أمريكا، إاّل أنّه حني وصل إىل بوسطن رفض أن ينتمي إىل الرهبانيّة، مدافًعا عن فكرة أّن 

السلطة القضائيّة يجب أن تتميّز عن السلطة الدينيّة. فضًل عن ذلك، فقد اهتّم مبصري، الهنود وثار 

يف وجه نزع ملكيّاتهم، حتى أّدت به مطالبه هذه إىل النفي عام 1635، متاًما كم حصل مع آن 

هتشنسون، فبعد أن استقبله الهنود، لجأ إىل رود آيلند حيث أّسس ما أسمه مدينة »العناية اإللهيّة«، 

وأنشأ فيها ديانة جديدة هي »املعمدانيّة«، إاّل أنّه تخىل عنها يف نهاية حياته، معلًنا أّن أّي كنيسة 

مكونّة ال تتمتّع بأّي رشعيّة. 

إىل ذلك تضاف قضيّة جّد مهّمة يف هذا املجال، هي قضية ساحرات »سامل« املعروفة من 

الجميع، والتي كان لها وقع كبري يف نهاية القرن السابع عرش، ال سيّم وأنّها تلقي الضوء عىل الطابع 

القرسّي للعقليّة الطهراويّة يف انكلرتا الجديدة، لقد انتظم الطهرانيّون األمريكيّون األوائل املخلصون 

ملعتقدهم يف طوائف دينيّة، عىل رأسها قّسيس مل يكن يتبع ألّي سلطة أسقفيّة، والكنيسة التي هي 

مركز الحياة السياسيّة واالجتمعيّة كانت تجمع أعضاء يتمتّعون بحقوق املواطن، وأّما الدخول يف 

العلنّي واالنتخاب من قبل  بنوع خاّص، االعرتاف  الطائفة، فقد كان يستتبع مراسم كاملة قوامها 

»أبرار« الرهبانيّة. يف هذه املرحلة التي كان الدين والسياسة مرتابطني بصورة مبهمة، أخذت الطهرانيّة 

تستخدم القضاة يف الغالب إلدانة من تعتربُهم مهرطقني، ولكن مع مرور الزمن خفَّفت الفضائح، 

واالنشقاقات، ووصول مهاجرين جدد، من التشّدد الدينّي، واألخلقّي، للطهرانيّة األمريكيّة، ويف 

نهاية القرن التاسع عرش جرى التخيّل عن النظام الثيوقراطّي ليظهر التسامح الدينّي شيئًا فشيئًا. 

يوضح ما جرى، أنّه عندما اختار الكونغرس يف 11 كانون األّول/ديسمرب عام 1783 للحتفال 

مبعاهدة السلم مع بريطانيا، تعّجب املحرتم جون رودجر يف نيويورك عندما قال: »إّن العناية اإللهيّة 

حّققت شيئًا كبريًا لعنرصنا. فباحتفالنا بالثورة اليوم قّدمت لنا ملجأً لكّل األمم املضطهدة يف األرض«. 

]1] - نيكول غيتان، مصدر سبقت اإلشارة إليه.
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لتؤكّد عىل مسؤوليّة  فقد استُخدمت تكراًرا  إلينا«،  يتطلّع  العامل كلّه  »إّن  وأّما جملة وينرثوب 

األمريكيّني تجاه العامل. يف حني كانت هذه العبارات الشهرية تذكّر بدور أمريكا بصفتها منوذًجا لكّل 

األمم؛ ذلك أنّه يف تلك الحقبة كان مثّة كثريون يؤمنون بأّن مثال أمريكا سيكون معديًا، وأّن األمم 

ستنتهي إىل تقليده]1]. 

ثقافة احلرب األهلّية
إىل  أّدت  التي  الحرب  نفسها  هي  أهليّة،  حرب  أنهكتها  قد  إنجلرتا  كانت   ،1642 عام  يف 

املتطّهر  الربملايّن  بزعامة  جمهوريّة  تأسيس  وإىل   ،1649 عام  يف  األّول  تشارلز  امللك  إعدام 

أوليفر كرومويل، وعندما أعيدت امللكيّة إىل إنجلرتا عام 1660 كان الربملان قد ضيَّق سلطتها، 

الفرنسيّة  الثورة  أّما  والدماء.  اآلالم  الغرب مثنها  تنهض يف  كانت  التي  الدميقراطيّة  فاملؤّسسات 

فكانت أكرث كارثيّة؛ حيث تلها عهد رعب وديكتاتوريّة عسكريّة قبل أن يتمّكن نابليون من إحلل 

النظام، واملعلوم أن تركة الثورة الفرنسيّة للعامل الحديث ذات وجهني: لقد منّت من وجه، املثل 

العليا املتسامحة حيال الحّريّة، واملساواة، واألخّوة، لكّنها تركت من وجه ثاٍن، ذكرى رعب دولة 

رشيرة، وهذه الذكرى كانت مؤثّرة كذلك. 

عىل مدار حرب السنوات السبع يف املستعمرات األمريكيّة )1756- 1763( تنازعت بريطانيا 

الساحل الرشقّي  الحرب عىل طول  أوزار هذه  وفرنسا عىل املمتلكات االستعمريّة، وتصاعدت 

جمهوريّة  أّول  تأسيس  وإىل   )1783  -1775( االستقلل  حرب  إىل  أّدى  الذي  األمر  األمرييكّ، 

علمنيّة يف العامل الحديث. صحيح أنّه كان يولد يف الغرب نظام اجتمعّي أكرث عدالة وتسامًحا، 

لكن ذلك مل يتحّقق إاّل بعد انقضاء قرنني من العنف. 

مل تكن الثقافة الدينيّة مبنأى عن هذه التطّورات، وسيبدو ذلك بوضوح من خلل معاينة إجمليّة 

الدين، لكن بعضهم  الناس يف حاالت االضطراب والفوىض يلجأون إىل  أّن  للمشهد، فقد ظهر 

سيجد أّن أشكال اإلميان القدمية مل تعد تجدي يف الظروف الجديدة. أّما حركات املعارضة، فقد 

سعت إىل قطيعة مع املايض، فوصلت - بشكل غري متناسق - إىل يشء ما جديد. ففي انجلرتا 

القرن السابع عرش - أي بعد الحرب األهليّة، برشَّ كّل من جاكوب باومثيل Bauthumely، ولورانس 

»جوانب  كتابه  يف  باومثيل  جادل  لقد  ناشئة.  بإلحاديّة   )1667  -1615(  Clarkson كلركسون 

]1] - املصدر نفسه.
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الله املضيئة واملظلمة« 1650، ورأى »أّن الله كان مجّسًدا يف البرش بداًل من يسوع، وأّن اإللهّي 

موجود يف جميع األشياء حتى يف الخطيئة«. أّما يف كتاب »العني الواحدة« الذي كتبه كلركسون، 

 Abiezer Coppe أبترس كوب  لكن  الله،  من  إلهام  والرّش  نزوة برشيّة،  الخطيئة مجرّد  كانت  فقد 

لقد  واللعنة،  الجنسيّة  املحرّمات  جهاًرا  خرق  فقد  راديكايّل،  معمدايّن  وهو   ،)1672  -1619(

اعتقد أّن املسيح الزائف The Mighty Leveller، سوف يعود ويزيل هذا النظام املنافق املتعّفن 

نزعة مناقضة يف املستعمرات األمريكيّة. من  ذاته كانت هناك  الوقت  أبيه، ويف  الحايل عن بكرة 

Cotton )1585- 1652(، وهو واعظ بيوريتايّن معروف حطَّ رحاله  أبرز أصحابها جون كوتون 

يف ماساتشوستس يف عام 1635، وكان يرى أّن أعمل الخري ال ثواب لها، وأّن الحياة الفاضلة ال 

جدوى منها، وأّن باستطاعة الله أن يُنقذنا من دون هذه القواعد التي وضعها اإلنسان، أّما تلميذته 

التي سبق وأتينا عىل ذكرها، آين هتشنسون Hutchinson )1590- 1643(، فقد زعمت أنّها تلّقت 

إيحاءات شخصيّة من الله، وشعرت أْن ال حاجة لقراءة اإلنجيل، أو القيام بأعمل الخري، رمبا كان 

القيود القدمية ما عاَدت  التكّون، وأّن  التعبري عن إحساسهم الحديث  هؤالء املتمرّدون يحاولون 

تنطبق عىل العامل الجديد، فالحياة كانت تتغرّي بعمق كبري؛ إذ يف مرحلة التجديد املستمر، مل يكن 

مثّة مفّر من أن يسعى البعض إىل وضعيّة استقلليّة وإىل رضٍب من تجديد أخلقّي ودينّي]1]. 

يف اآلن نفسه، وبالتزامن مع هذا الحراك، حاول آخرون التعبري عن املثل العليا للعرص الجديد 

بطريقة دينيّة، وبرز إىل الساحة جورج فوكس )1624- 1691(، وهو مؤّسس »جمعيّة األصدقاء« 

إميانويل  األملايّن  الفيلسوف  بإفاضة  عنها  تحّدث  التي  للتنويريّة  ممثلة  غري  تنوير  حركة  ليطلق 

كانط الحًقا، هذه الحركة هي نفسها ما أطلق عىل اتباعها »الكواكرز« أو »الصاحبيّون«]2]، وكان لها 

حضور مؤثّر يف الحركة املتمدية لإلصلح الدينّي الربوتستانتّي. 

كان عىل أنصار حركه الكواكرز Quakers أن يبحثوا عن نور داخل قلوبهم، وقد علمهم فوكس 

يف   - الدين  أّن  فوكس  اعتقد  أخر«.  شخص  أّي  من  إرشاد  دون  الخاّص  فهمهم  من  »االستفادة 

مؤّسسة  دون  ومن  شخصيّة،  تجربة  خلل  من  ومتنّوًعا،  »تجريبيًّا«،  يكون  أن  يجب  العلم  عرص 

]1] - كارين آرمسرتونغ- النزعات األصوليّة يف اليهوديّة واملسيحيّة واإلسلم- مصدر سبقت اإلشارة إليه )ص 94(.

ة تعود جذورها إىل القرن السادس عرش، وما زال الجدل  ]2] - كان الصاحبيّون )QUAKERS( يف األساس مجموعة دينيّة متطرّفة منشقَّ

يحتدم حول طبيعة األيّام األوىل لنشوء هذه الطائفة، ولكّنها ظهرت بشكلها املعروف والحقيقّي يف شخص جورج فوكس يف األربعينات 

من القرن السابع عرش. ثم تطّورت هذه املجموعة خلف قيادة ويليام بن يف الستينات من ذلك القرن وما بعد ذلك. وكانت الطهرانيّة ذات 

تأثري قوّي عىل التجربة الفرديّة لقلب اإلنسان وهي تشّق طريقها نحو السمّو، وكان الصاحبيُّون هم املجموعة التي حملت هذا االتجاه 

إىل ذروته.
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سلطويّة. »جمعيّة األصدقاء« هذه تبنَّت ورعت املَثَل األعىل الدميقراطّي الجديد، كّل البرش عندها 

متساوون، ويجب أاّل يخلعوا قبّعاتهم احرتاًما ألّي إنسان من غري املتعلّمني من الرجال والنساء، 

كم يجب أاّل يكرتثوا لرجال الدين الحائزين عىل شهادات جامعيّة، لكن ينبغي عليهم، يف املقابل، 

أن يكوِّنوا آراءهم الخاّصة بهم. لعّل من أبرز الرموز الناشطة يف تلك الحركة كم يذكر املؤرّخون 

هو جون ويزيل Wesley )1703- 1793(، وهو الذي حاول تطبيق الطريقة والنظام العلمّي عىل 

الروحانيّة، أّما أتباعه »الطرائقيون«، فقد اتّبعوا نظاًما صارًما يف الصلة، وقراءة اإلنجيل، والصوم، 

وحّب الناس. لقد رّحب ويزيل- مثلم فعل كانط - بفصل اإلميان عن العقل، وأعلن أّن الدين ليس 

مراحل  ثقافيّة عارمة يف  مناخات  القلب. وقد سادت  نوٌر مقذوٌف يف  بل هو  الرأس،  معتََقًدا يف 

التأسيس، مؤدَّاها أّن البنية العقلنيّة والتاريخيّة يف املسيحيّة قد أصبحت معوِّقة ومعرِقلة يف األزمنة 

الدينيّة، وذلك  النظر مبمرستهم  إعادة  دفًعا إىل  والنساء  الرجال  يدفع  األمر سوف  الحديثة: هذا 

بإجبارهم »عىل النظر داخل أنفسهم، واالهتمم بالنور الساطع يف قلوبهم«. وال يتوقّف األمر عند 

هذا الحّد طبًعا، فقد أّدت هذه التحّوالت إىل مزيد من االضطرابات يف اإلميان الرسمّي املسيحّي، 

اتّبع بعضهم املتفلسفنَي، وجرَّب آخرون نزعة  وبذلك انقسم املسيحيّون إىل أكرث من خط، فقد 

طة، بينم مىض بعضهم يعقلنون إميانهم، بينم تخىّل كثريون عن العقل كلّه، وقد شكل  صوفيّة مبسَّ

النزعة األصوليّة  البارزة، نشوء  آثاره  هذا تطّوًرا مقلًقا وبارزًا يف املستعمرات األمريكيّة، ولعل من 

يف الواليات املتّحدة يف نهاية القرن التاسع عرش، ومنها أّن معظِم املستعِمرين - عدا بيوريتانيّو 

إنجلرتا الجديدة - باتوا غري مكرتثني بالدين. وبحلول نهاية القرن السابع عرش بََدت املستعمرات 

وكأنّها »مَعلَْمنة« متاًما، لكن ما أن حلّت بداية القرن الثامن عرش حتى استيقظت طائفة »ِدنومينيشن« 

الربوتستانتيّة، فأصبحت املسيحيّة أكرث رسميّة يف العامل الجديد، مم كانت عليه يف العامل القديم، 

حتى الطوائف املنشّقة مثل »الكواكرز«، و»املعمدانيني« و»برسبيرتيانز« التي رفضت أصًل سلطة 

فيلدلفيا،  يف  اجتمعات  عقدت  الخاّصة،  مساراتها  اتّباع  يف  الحّق  عىل  وشّددت  الدين،  رجال 

الواعظني،  وقّدرت  الدين،  رجال  عىل  وأرشفت  املحلّيّة،  التجّمعات  عىل  مفتوحة  عينها  وأبقت 

عىل  الثلث،  الطوائف  هذه  ازدهرت  املركزيّة  لهذه  ونتيجة  الهرطقة،  من  اشمئزازها  وأبدت 

تأّسست  ذاته  الوقت  ويف  ا،  جدًّ متسارع  بشكل  أتباعها  فازداد  غريبة،  لكن  حداثيّة  مركزيّة  قاعدة 

الكنيسة األنغليكانيّة يف مريالند، وابتنت كنائس جميلة أحدثت تغرّيًا يف سمء نيويورك وبوسطن 

وتشارلستون. وبينم كان هناك انتقال إىل الضبط أو »املركَزَة«، كان مثّة رّد فعل حميّس عىل هذا 

»القيد املَُعْقلَْن« أيًضا. لقد رأى الدين املحافظ - دامئًا - امليثولوجيا والعقل مكّملني لبعضهم، 
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الدينيّة، حيث  الحالة يف املسائل  وأّن كلًّ منهم سيكون األسوأ من دون اآلخر، كانت هذه هي 

، ولو كان دوًرا مساعًدا. لكن امليل الجديد نحو تحييد العقل،  ُسمح للعقل أن يلعب دوًرا مهمًّ

أو طرحه يف بعض الحركات الربوتستانتيّة الجديدة )باإلمكان إرجاع هذا التأثري إىل لوثر( أّدى إىل 

رضٍب من العقلنيّة مزعجة]1]. 

من هم الكواكرز أو »الصاحبّيون«؟
لقد ُسّمي »الكواكرز« بهذا االسم ألنّهم كانوا يف بدايتهم يعرّبون عن فرحهم الدينّي بحمسة 

ويجعلون  ويزعقون،   ،Howl يعُوُون  يرتعشون،   - األحيان  أغلب  يف   - كانوا  أنّهم  لدرجة  شديدة 

الكلب تنبح - كم قال أحد املراقبني- واملاشية تجري مذعورة، والخنازير ترصخ، كم يصفهم 

والكنيسة  البابويّة«،  »الديانة  اعتربوه  ما  عارضوا  الذين  الراديكاليّون  الكالفينيّون  أّما  املؤرّخون، 

األنغليكانيّة، فكانت لديهم روحانيّة متطرّفة صاخبة، لكن والءاتهم الدينيّة »املولودة ثانية« كانت 

تعكس اطمئنانًا يف أغلب األحيان. وقد تعرَّض كثريون ألمل الشعور بالذنب والخوف، لقد كانوا 

عاىن  حيث  تتلىش،  كانت   Grace النعمة  تأثريات  لكن  فاضلني،  وعلمء  صالحني،  رأسملينّي 

ويف  مزمن،  إحباط  حاالت  يف  يسقطون  فكانوا  َمرَِضيَّة،  انتكاسة  من  )الطهرانيّون(  البيوريتانيّون 

أحيان معيّنة كانوا ينتحرون]2]. 

جذورها  تعود  ة،  منشقُّ متطرّفة  دينيّة  مجموعة  األساس  يف   )QUAKERS( الصاحبيّون  كان 

الطائفة،  هذه  لنشوء  األوىل  األيّام  طبيعة  يحتدم حول  الجدل  زال  وما  السادس عرش،  القرن  إىل 

لكّن املعلومات التاريخيّة تُرَجِّح ظهورها بشكلها املعروف والحقيقّي يف شخص جورج فوكس 

الستينات من ذلك  ويليام بن يف  قيادة  تطّورت خلف  ثّم  السابع عرش،  القرن  األربعينات من  يف 

لقلب اإلنسان، وهي  الفرديّة  التجربة  تأثري قوّي عىل  الطهرانيّة ذات  بعد ذلك، وكانت  القرن وما 

ذروته،  إىل  االتجاه  هذا  حملت  التي  املجموعة  هم  الصاحبيُّون  كان  السمّو.  نحو  طريقها  تشّق 

وخلل انتفاضتهم عىل كّل ما هو بابوّي )كاثولييّك(، مثل الرداء الكهنويتّ، والفنون، واالحتفاالت، 

بشّدة  فصلوا  لقد  ببعضهم؛  صلة  لهم  مبدأين  عىل  ركَّزوا  واملوسيقى،  املُْحَكمة،  واملواعظ 

الكالفينّي، ركَّز  للنمط  ة. وطبًقا  الحقَّ الكلّيَّة  القدرة  الله صاحب  السلبّي متاًما، وبني  بني اإلنسان 

الصاحبيّون عىل الهّوة الشاسعة بني اإلنسان والله، وأنكروا فائدة املواثيق الدينيّة الطهرانيّة، كذلك 

]1] - كارين آرمسرتونغ، املصدر نفسه- )ص95(.

]2] - كروندن، مصدر سبقت اإلشارة إليه- )ص58(.
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ركّزوا عىل الفرق بني ما هو جسدّي وما هو روحّي، وأنكروا قدرة املدارك الحّسيَّة، أو دراسة الطبيعة 

للمسيح،  الداخليّة  الروح  إال  تستطيع ذلك  إذ ال  الله؛  يخّص  أّي ىشء  اإلنسان عىل  إطلع  عىل 

موجود  فاملسيح  املدروسة،  واملواعظ  املقّدس  الكتاب  أهّميّة  من  قلّلوا  قد  يكونون  بهذا  وهم 

مع  تشابًها شديًدا  أفكارهم  وتشابهت  كتاب،  أو يف  التاريخ  ًنا يف  ُمضمَّ كونه  من  أكرث  القلب  يف 

أّن  الفصل. غري  الثوريّة اإلصلحيّة يف سياق هذا  أفكارها  أتينا عىل  التي كّنا  أفكار آن هتشنسون 

فوكس الذي ظهر يف لندن بادئ األمر كباحث عن الحقيقة، ثّم تحّول إىل »صاحبِّي« معروف، فقد 

متحورت أفكاره اإلميانيّة عىل »النور الداخيّل« الذي يستطيع اإلنسان من خلله العثور عىل الله. 

وحثَّ الناس عىل تجاهل املناصب والكهنوت والكنائس، كم دعاهم إىل التخيّل عن السخف 

ونبذ الّلمساواة االجتمعيّة واملمرسات الظاملة، ويف الخمسينات من القرن السادس عرش، عمل 

أتباعه عىل تخليص اللغة من التميزات الطبقيّة، ورفضوا حلف األمْيان، وتجّنبوا استخدام األسمء 

الوثنيّة للداللة عىل األيام أو الشهور، ونظرًا العتقادهم بأنّه ال أحد أفضل منهم، فإنّهم كانوا يرفضون 

رفع قبّعاتهم إجلاًل لآلخرين، وعىل الرغم من أنّهم اعتربوا الحكومات والكنائس بحكم الساقطة، 

إاّل أنّهم رفضوا حمل السلح ملهاجمتها أو الدفاع عنها. وكانوا يشبهون »الطهرانيّني« يف نظرتهم 

إىل املسائل الجمليّة، كم شعروا باإلهانة جرّاء التحّرر الناىشء عن ملهاة عرص النهضة، واإلقبال 

عىل قصائد الحب، فعارضوا كّل الفنون التي ال يركِّز العقل فيها عىل أمور خالدة]1]. 

»الطهرانينّي«،  الصاحبيّون. فعىل عكس  قها  هنا تجدر اإلشارة إىل ثلثة منجزات واضحة حقَّ

ومثّة  بعدل،  معهم  يتعامل  نفسه  بن  وكان  الهنود،  مع  جيّده  علقة  بناء  من  »الصاحبيّون«  متكن 

وفرة من الدالئل التي تُظهر أّن حالًة من الوّد قد سادت بني األجناس، وهي حالة غالبًا ما افتقدتها 

الرفض  من  جوُّ  عطّل  فقد  الدينيّة،  الناحية  ومن  الحدود.  طول  عىل  اللحقة  األمريكيّة  العلقات 

املهّذب- بسبب عدم القدرة عىل االستيعاب- محاوالت إقناع الناس باعتناق مبادىء »الصاحبيّة«، 

وقد حّقق مستوطنون آخرون، مثل املوراف )M ORAVIANS( يف فرتات الحقة نجاًحا أكرب يف 

هذا املجال. 

جون  فيها  عاش  التي  الحقبة  وشهدت  أهّميّة،  أكرث  العبوديّة  قضيّة  كانت  اللحظات  تلك  يف 

ووملان )1720- 1772(، مفّكر الصاحبينّي األّول بعد بن، اهتمم الطائفة الكبري بالعبيد، والتزامها 

املتزايد بتحريرهم، وقد ورث »الصاحبيّون« مشكلة العبيد، حيث كان االتجار بهم سائًدا يف ذلك 

]1] - كروندن - املصدر نفسه )ص 61(.
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العرص، وقليل من الناس كانوا يحتّجون عىل وجودهم يف بنسلفانيا ونيوجريس املجاورة، ولكن 

ئق االحتفاظ بأناس  منذ أيّام جورج فوكس األوىل التي أثار فيها شكوكهم حول ما اذا كان من اللَّ

يف األرس، وهذا املوضوع أخذ يُطرح بتكرار يف اجتمعات الصاحبيّني. ويف الوقت الذي بات 

فيه من السهولة مبكان أن يسّجل املرء اعرتاضه عىل املتاجرة بالعبيد، ولكّن امتلكهم كان قضيّة 

أكرث تعقيًدا، فكثري من الصاحبيّني ورثوا العبيد أو تزّوجوا ملّك عبيد. وأسهمت قوانني اإلرث يف 

صعوبة تحريرهم، كم أّن بعض األرايض الشاسعة كانت غري قابلة للتشغيل دون االستعانة بهم، 

وعىل غرار العديد من الصاحبيّني، فقد كان ووملان ميقت الحلول الوسط يف القضايا األخلقيّة، 

من منطلق أّن املسيحّي الجيّد ال يتساهل إزاء الخطيئة، وتحت إلحاحه أمكن الوصول باجتمعات 

الصاحبيّني إىل نتيجة قوامها أنّه ال بّد من تحرير العبيد، ولكن بحلول عام 1758 بات الصاحبيّون 

الطائفة، وهكذا وكم حدث غالبًا يف  بالطرد من  الهدف مهّددين  لتحقيق ذلك  الذين ال يعملون 

سنوات الحقة من التاريخ األمرييكّ، فقد كان شخص أو أكرث يخرج بفكرة إصلحيّة ويسعى إلقناع 

إحدى املجموعات الدينيّة بتبّنِيها، ثم تبدأ املجموعة بالدفاع عن هذه الفكرة إىل أن تثري مناقشاتها 

الرأي العام، فتنشأ بالتايل قضيّة سياسيّة. وعىل هذا النسق ظلّت العبوديّة تُطرح قضاياها وأسئلتها 

عىل املجتمع يف تلك املنطقة لفرتة قصرية من الزمن، إىل أن اختفت بالقانون، يف حني أّدى انتشار 

الحّريّة هناك، إىل الحرب األهليّة يف وقت الحق]1]، وهذه نقطة إشكاليّة سوف تبسط نفسها ضمن 

مساحات النقاش بني املؤّسسني حول ماهيّة الدستور الدميقراطّي، وشكل ممرسته اللَّحقة يف 

املجتمع والدولة.

»الرباغماتّي�ة« بما هي الهوت سيايّس
تنشأ  سوف  األوائل  األمريكيّني  املستوطنني  مجتمعات  يف  الدينيّة  للحركة  د  املعقَّ التطّور  مع 

مفارقات ال سابق لها يف الحضارات الحديثة، فهناك منطقة معرفيّة ُولدت من الرحم الحاّر للمسيحيّة 

الربوتستانتيّة، وسيكون لها أثر حاسم يف الفلسفة السياسيّة ألمريكا املعارصة، إنّها »الرباغمتيّة«، 

أو »املذهب العميّل« ـ حسب التوصيف املستمّد من األخلق الربوتستانتيّة، لكّن الحّجة يف مثل 

هذا التوصيف هي أّن املذهب الرباغميتّ يتّخذ من النتائج العمليّة معياًرا لتحديد صّحة األفكار أو 

بطلنها، وتُظِهُر الوقائُع عىل الجملة أّن نشوء الرباغمتيّة األمريكيّة جرى وسط حقل دينّي وثقايّف 

وسيايّس مكتظِّ بأسئلة املكان والزمان. 

]1] - كروندن - املصدر نفسه )ص 61(.
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الثقافيّة األمريكيّة، سوف يعرب زمًنا معّقًدا وطويًل وعسريًا من  البيئة  لكن ظهور املصطلح يف 

األمريكيّة  املتّحدة  الواليات  يف  املفّكرين  أكرب  من  نخبة  اجتمع  فقد  الوالدة،  نور  يرى  أن  قبل 

لدراسة احتمالت تطّورات العامل املستقبليّة، ودور أّمتهم الفتيّة، وتطلّعاتها لتسلّم الريادة ووجوب 

استخلفها لإلمربياليّات املتهالكة، وتحديد مصري بلدهم يف العامل. من أبرز منظِّري الرباغمتيّة 

تشارلز ساندر بريس، وشونس رايت، ووليم جيمس، وهو عالِم طبيعّي وفيلسوف وعالِم نفسايّن، 

وأوليفر وندل هولز، وهو محاٍم ومنظِّر ترشيعّي، وجون فيسك املؤّرخ املعروف، واملؤّرخ فرانسيس 

أبوت من كبار رجال الّلهوت، وكان محور الحلقة الفكريّة هو الجواب عىل السؤال اآليت: كيف 

ميكن أن تصبح الواليات املتّحدة األمريكيّة »االمتداد الحرصّي لإلمربياليّات األوروبيّة السابقة«، 

والفكريّة  الثقافيّة  األصعدة  جميع  عىل  املدى  بعيدة  لربامج  فكرّي  إطار  وضع  خلل  من  وذلك 

والرتبويّة والفّنيّة، )وكانت هذه هي املرحلة األوىل للذرائعيّة األمريكيّة من الناحية التنظرييّة(. 

متّخض عن هذه الندوة توصيات بقيت يف األرشيفات املتخّصصة يف املعاهد والجامعات، 

وقد لخَّصها املؤّرخ األمرييكّ جون فيسك يف كتابه »أفكار أمريكيّة يف السياسة«، ثم صاغها عىل 

شكل قّصة خياليّة تقع أحداثها يف باريس، حيث اجتمع ثلثة مغرتبني أمريكيّني يف حفل عشاء، 

األمريكيّة  املتّحدة  الواليات  نخب  »إليكم  أّولهم:  فقال  العظيم،  بلدهم  أنخاب  املتحّدثون  وقّدم 

التي تحّدها أمريكا الربيطانيّة شماًل، وخليج املكسيك جنوبًا، واملحيط األطلّس رشقًا والباسيفيك 

غربًا...«، وقال الثاين »ال يا صاح، إنّك تنظر نظرة محدودة للغاية؛ إذ يجب علينا ونحن نعيد حدود 

« للجنس  بلدنا أن ننظر إىل املستقبل العظيم، الذي يشري إليه »املصري الظاهر« أو »الَقَدر املتجيلِّ

األنغلوساكسويّن، )ويلحظ هنا حتميّة التحالف الربيطايّن - األمرييكّ يف كّل العمليّات العسكريّة 

الشميّل  القطب  ها  يحدُّ التي  األمريكيّة  املتّحدة  الواليات  نخب  هاكم  قائًل:  ويكمل  مستقبًل(، 

شماًل، والقطب الجنويّب جنوبًا، ورشوق الشمس رشقًا، وغروبها غربًا، فثارت زوبعة من التصفيق 

تحيّة لهذه النبوءة الطموحة، وهنا انربى متحّدث ثالث من أقىص القاعة، وهو أمرييكّ تبدو عليه 

البعيد، فقال هذا األمرييكّ الغيور، »إذا كان  البقر اآليت من الغرب  حكمة ورصاحة وهدوء راعي 

لنا أن نضع التاريخ مباضيه وحارضه، ونضع موضع االعتبار »مصرينا الواضح«؛ إًذا فلمذا نحرص 

ها  أنفسنا داخل هذه الحدود الضيّقة التي عيَّنها رفيقانا.. إليكم نخب الواليات املتّحدة التي يحدُّ

الفجر القطبّي شماًل، وتقّدم االعتداليّني جنوبًا، والعمء البدايّئ رشقًا، ويوم الدين غربًا«]1]. 

]1] - شوقي ريّايش - الرباغمتيّة األمريكيّة- حني يغدو انتصارها عىل العامل أشّد إيلًما - أسبوعيّة »الشمس«- العدد التاسع واألربعون- 

السبت 4 آب/أغسطس 2007.
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ده املفّكرون األمريكيّون مؤّسسو »النادي امليتافيزيقّي األمرييكّ«  هذا هو الحلم األمرييكّ كم حدَّ

منذ العرشينات من القرن التاسع عرش، عىل هذا النحو ستنشأ الفلسفة الرباغمتيّة كحصيلة جهد 

اللَّهوت،  يشمل  نظام شمويّل،  قولبوها يف  ثم  كٌل يف مجال تخّصصه،  الرجال،  لهؤالء  مشرتك 

تشارلز بريس ضمن  أعاد صياغتها  والفلسفة، حيث  النفس  واالقتصاد، وعلم  والرتبية،  والتاريخ، 

ا بالنسبة لغريي، وقد تكون صادقة اآلن، وباطلة يف موقف  خلصة مؤدَّاها أّن الفكرة قد تكون حقًّ

آخر، وذلك عىل ضوء املصلحة الذاتيّة، ومن ثّم فعلينا أن نعيش اليوم مع الفكرة التي نراها صادقة 

اآلن، وأن نكون عىل استعداد بأن نسلِّم يقيًنا بزيفها ما دامت تعارض مصالحنا، أّما حجر الزاوية يف 

مها وليم جيمس فقواُمُه ما ييل:  هذه الفلسفة كم يقدِّ

ـ إنكار الحقيقة املوضوعيّة التي تتميّز بوجودها املستقّل عن الذات والخربة البرشيّة، وتنعكس 

يف وعينا عن طريق الحواس. 

ـ إنكار للرضورة املوضوعيّة العلميّة. 

ـ اإلميان بأّن الوجود هو اعتقاد، والنجاح هو معيار الحكم عىل الحّق والباطل. 

الرباغمتيّة ترتّسخ عرب اجتمعات  بدأت  فقد  األدلّة عليها كانت شحيحة،  أّن  الرغم من  وعىل 

بوسطن يف  منطقة  )هارفارد( يف  لـ  الجامعّي  الحرم  امليتافيزيقّي« يف  »النادي  يعقدها  كان  متفرّقة 

العقدين األّولني من القرن التاسع عرش. وكان العضو األهّم يف املجموعة هو تشارلز ساندر بريس 

ويليام  هنالك  كان  الرئيسينّي،  األعضاء  بني  ومن  هارفارد،  يف  والفلك  الرياضيّات  بروفيسور  نجل 

جيمس نجل مفّكر تأثّر بسويدنبورغ، وكان صديًقا لـ )إمرسون( وأوليفر ويندل هوملز االبن، نجل 

كاتب وطبيب معروف. وكم استذكر بريس بعد سنوات، فإنّهم التقيا يف أوائل السبعينات من القرن 

التاسع عرش، واتّفقا عىل أّن واجبهم األسايّس هو تطبيق التعريف الذي وضعه )بني( )BAIN( حول 

ا لتنفيذه«. ومن خلل هذا الطرح الذي قّدمه فيلسوف  اإلميان، بأنّه »اليشء الذي يكون املرء مستعدًّ

بريطاينّ، فإّن الرباغمتيّة »ليست أكرث من نتيجة طبيعية«. ال بّد من اإلشارة، هنا، إىل أّن الجّو كان مليئًا 

بالعلم واللأدريّة يف آن مًعا، حني كانت امليتافيزيقيّة يف حال تراجع، وأّما اسم النادي، فكان ينمُّ عن 

ي »النادي املعادي للميتافيزيقيّة«، وهو اسم أكرث دقّة يف الواقع، وكم  سخرية مقصودة، حيث سمِّ

أشار بريس يف وقت الحق، فإّن أفكاره األوىل كانت مقتبسة، حيث أّن معظم أعضائه كانوا بريطانيّني 

يف توّجهاتهم، رغم أنّه هو نفسه َعرَبَ بوابات الفلسفة عن طريق الفيلسوف كانط]1]. 

]1] - كروندن - مصدر سبقت اإلشارة إليه - )ص 201(.
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التوّسع  وبالتايل  الحرب،  سبّبتها  التي  الوطنيّة  اآلالم  جرّاء  املبكرة  الرباغمتيّة  سقطت  لقد 

االقتصادّي الذي أعقب ذلك، وهكذا مل يعش أحٌد العقد السادس من القرن التاسع عرش دون أن 

تكون لديه أسئلة جاّدة حول طبيعة الدميقراطيّة األمريكيّة وقيمة االتحاد. وعىل الرغم من أّن الحرب 

الشخصيّات  إّن كثريًا من  بل  فكريّة،  تسوِّ قضايا  أنّها مل  إاّل  قد سوَّت قضايا سياسيّة واجتمعيّة، 

الفكريّة املرموقة أحّست باالنزعاج لتأثريات أعمل التجارة والبناء الكبرية، وأخلقيّات الداروينيّة 

االجتمعيّة عىل بلدهم، وأّدى الجشع املعيب لشخصيّات مثل آندرو كارنيجي وجون د. روكفلر، 

يف  جّديّة  نظريّة  مراجعات  إجراء  إىل  واشنطن،  يف  غرانت  إدارة  اجتاح  الذي  الرصيح  والفساد 

التي كانت  فالبلد  الكون،  لهذا  الله  الدميقراطيّة، واملجتمع، ويف مكانة أمريكا من ُخطَط  طبيعة 

يف معظمها من الطبقة الوسطى راحت تتّجه نحو انقسامات طبقيّة خطرية، وكانت الرباغمتيّة هي 

التخيّل  الدعوة إىل  استندت عىل  فقد  القضايا،  تلك  استهدفت مواجهة  التي  إحدى املحاوالت 

عن األفكار التي ال تسفر عن أّي نتائج، كم دعت إىل إسقاط األخلقيّات التي ال تأثري لها عىل 

الحياة العاديّة للمواطن، وسعت إلقناع الناس بأّن ما يفّكر به املرء ويُْقِدُم عليه هو أمر مهّم، وأّن 

األمريكيّني ال يحتاجون إىل تدريب فلسفّي فّنّي شامل ليعيشوا حياة ذات معنى. يف هذه اللحظات 

كان األوروبيّون غارقني يف أنظمة طبقيّة وميتافيزيقيّة ال تتلءم والدميقراطيّة األمريكيّة، األمر الذي 

ز الرباغمتيّني لبذل الجهود من أجل الوصول إىل جملة إجراءات تستطيع إنهاء تلك األنظمة]1].  حفَّ

أركان اإليمان »الرباغمايّت«
مقاالت ملجلّة  عاّم، وذلك يف سلسلة  إطار  الرباغمتيّة يف  األفكار  أول من صاغ  كان بريس 

ومن  عرش،  التاسع  القرن  من  السبعينات  أواخر  يف   )POPULAT SCIENCE MONTHLY(

اإلميان«  »تثبيت  الرباغمتيّة،  تطّور  يف  ساهمت  والتي  الواسع  التأثري  ذات  املهّمة  مقاالته  بني 

 HOW TO MAKE OUR( واضحة«  أفكارنا  نجعل  و»كيف   )FIXATION OF BELIEF(

IDEAS CLEAR(. ابتدأ بريس عمله يف مجال العلوم الطبيعيّة والنفسيّة، مستخدًما عبارات مثل 

»عادة« و»عمل« ملحاربة أّي معطيات مسبقة قد يخترب املرء عىل أساسها كلمة »إميان«. وتحّدث 

عن كيفيّة تغرّي األفكار العلميّة، وكيف أّن أّي إميان ال يستطيع الصمود طويًل مبفرده، ودافع عن 

هي  معرّضة  اإلميان  أشكال  جميع  فإّن  الوقت،  مع  العلميّة  األفكار  تغرّيت  إذا  إنّه  القائل،  الرأي 

األخرى إىل الريبة والشك، فإذا اعتقد شخص ما بصّحة يشء، فإنّه سيشعر باالرتياح إزاء الفكرة 

]1] - املصدر نفسه - )ص 202(.
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التي هو بصددها، وتصبح بالتايل عادة لديه، ويترصّف إزاءها آليًّا دون أن يشّك يف افرتاضاته، لكّنه 

إذا ما شّك يف ىشء، فإنّه سيشعر باالنزعاج وعدم الراحة؛ ذلك بأّن الناس عىل فطرتهم ال يحبّون 

أن تعرتيهم الشكوك، وهم مستعّدون لعمل أّي ىشء للتخلّص من الشّك والعودة إىل العادات التي 

رافقت إميانهم]1]. 

بالضيق،  يتوقّف اإلحساس  الناس إىل السعي نحو تحقيق اإلميان، حيث  ز  الشّك، إذن، يحفِّ

وهذا الكفاح من أجل تحصيل اإلميان هو ما اسمه بريس بـ »البحث«، فالناس يتطلّعون حولهم 

البحث  عمليّة  ويوقفون  باالرتياح  يحّسون  حّل،  عىل  يعرثون  وعندما  حلول،  إيجاد  ويحاولون 

هي:  اإلميان  لتحقيق  وسائل  أربع  بريس  حّدد  فقد  وهكذا  الجديد،  اإلميان  بتحقيق  ويقتنعون 

نحو  التوّجه  أي  والسلطة  القامئة،  األفكار  تغرّي  قد  معلومات  ألّي  العنيد  اإلنكار  أي  التمسك، 

مؤّسسة مثل الكنيسة، واالستنتاج املسبق، وأخريًا أسلوب العلم أو الحقيقة الذي يفّضله بريس. 

يفرتض هذا األسلوب أن »يكون االستنناج النهايّئ لكّل إنسان هو نفسه، أو أن يتوّحد االستنتاج 

بصورة مؤكّدة إذا ما أُتيح لعمليّات البحث أن تتواصل بشكل كاف«، ولتحديد هذا املوقف بكلمت 

أبسط، فإّن مثّة - حسب بريس - أشياء حقيقيّة، تعترب صفاتها مستقلّة متاًما عن آرائنا إزاءها، وهذه 

الحقائق تؤثّر عىل حواسنا طبًقا للقوانني العاديّة، وعىل الرغم من أّن نظرتنا إىل األمور قد تختلف 

من شخص إىل آخر من خلل تفسري قوانني املدارك، إاّل أنّنا قادرون عىل معرفة حقيقة األمور، كم 

أّن أّي شخص ذي خربة وتعّقل كافيَني إزاءها، سيجد أنّه متّجه نحو االستنتاج األوحد الصحيح، 

وهكذا بدأت الرباغمتيّة كإنكار ألنواع معيّنة من البحث، وهي تقول إّن املرء ال يستطيع ببساطة أن 

يتوقّف عن االستمع، ويتسلّح بحقائق خالدة ومثبتة، أو يأخذ شيئًا من السلطة املؤّسسيّة، فالشخص 

الذي يبحث يف أمر ما، ميكنه أن يشّق الطريق العلمّي، ويتعامل مع الحقائق بعقل مفتوح، ويطلب 

من شخص آخر أن يقوم باملهّمة بنفسه للتأكّد من جدواها، فهذا الشخص يكون قد حّقق اإلميان 

عندما قبل بعادة جديدة، ومسلك جديد؛ ولذلك فإنّك عندما تسأل شخًصا كهذا ماذا تعني فكرة 

ما، فإّن الجواب سيكون وصًفا للعادات التي تنتج عنها، إذ إّن ما يعنيه ىشء ما هو العادات التي 

يطّورها]2]. 

الخمر  إّن  القائلة  الكاثوليكيّة  الفكرة  وهي  »التحّول«،  فكرة  إىل  بريس  اتّجه  النقطة  تلك  من 

]1] - املصدر نفسه - )ص 203(.

]2] - كروندن - املصدر نفسه - )ص 204(.
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يرّص  كانا كم  أنّهم  أو  ودمه،  املسيح  حًقا جسد  الربَّاين هم  العشاء  مان يف  يقدَّ اللذين  والخبز 

معظم الربوتستانت يرمزان فقط إىل جسد املسيح ودمه، ويكوِّنان بالتايل وسيلة لتذكُّر تضحياته، 

وطاملا أّن جداًل كهذا ال يغرّي يف املسلك، وطاملا أنّه مل يغرّي من عادات املسيحيّني بطريقة أو 

بأخرى، فإّن الجدل يصبح آنئٍذ بل معنى. وقد توّصل بريس إىل استنتاج سّجله بكلمت يرجع اليها 

الرباغمتيّون منذ ذلك الحني، فقد رأى أنَّ من املستحيل أن تكون يف عقولنا فكرة لها علقة بأّي 

التأثريات املفهومة واملحسوسة. ذلك أّن فكرتنا حول أّي ىشء، هي فكرتنا حول  يشء باستثناء 

تأثرياتها املحسوسة، وأّن أّي رأي آخر هو خداع للنفس. فالفكر - عند بريس - له معنى فقط عندما 

التجادل حول  أوقاتهم يف  الكاثوليك والربوتستانت  باألداء، وقد أضاع  يكون هذا املعنى مرتبطًا 

قضيّة اتّفقا عىل أهّميّة تأثريها عند املمرسة. 

إدراك  خلل  ومن  التفكري،  من  بداًل  العمل  وعىل  النتائج  أكّدت عىل  الرباغمتيّة  فإّن  وهكذا 

الرباغمتيّة عىل  الكون، فقد عملت  بنظرة علميّة إىل  ِقبل املفّكرين امللتزمني بعمق  أهّميّتها من 

التقريب بني نظريّات العلم والتجربة، وبني املسلك الدميقراطّي العام، وأبلغت الناس أّن معظم 

النتاج الفكرّي للميض األورويّبّ هو مجرّد فتات كلم ال قيمة له يف بلد مزدهر؛ فالكنيسة الرسميّة 

ال حّق لها بعد اآلن بأن تفرض آراءها عىل أّي مواطن، مثلم ال يحّق ألّي حكومة أرستقراطيّة أن 

بالنسبة لألفكار  التشكُّل، كذلك كان األمر  أّن أمريكا كانت دولة يف طور  تفرض الرضائب، وكم 

والحقائق التي غدا مبقدور أّي شخص أن ميارسها ويساهم فيها حسب رغبته. وأضحى األمريكيّون 

فلسفيّة،  مواقف  شكل  تأخذ  وتكيُّفاتهم  ابتكاراتهم  أخذت  وقد  التكيُّف،  عىل  وقادرين  مبتكرين 

حيث مل يختف الله من الكون، بل إنّه - حسب النظرة الرباغمتيّة،- اتّخذ موقًفا تجريبيًّا من الحياة 

اإلنسانيّة، ويريد من مخلوقاته أن تعمل عىل صياغة قيمها يف عامل الحّظ]1]. 

جدلّية امليت�افييقّي - العلمايّن  
مل يكن الجدل الدينّي يف مرحلة التأسيس مبايًنا للجتمع والسياسة والفكر، كل حركة أو فرقة 

دينيّة كان لها حٌظ ما يف الحراك املشرتك بني الدينّي والدنيوّي، بل أكرث من ذلك، فقد كان مثّة 

رضٌب من علقة تداوليّة يتكامل فيها امليتافيزيقّي مع العلميّن، رغم خطوط االحتدام املديدة يف 

سياق الرصاع عىل تشكيل الدولة واملجتمع واملؤّسسات وموقعيّة الدين واإلميان الدينّي يف هذا 

الرصاع. 

]1] - املصدر نفسه - )ص 206(.
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لكن ال بّد من اإلشارة هنا إىل أّن الوضوح التاريخّي ملصطلح العلَمَنة يتوقّف عىل التسليم بأّن 

واقع أوروبّا خلل القرون الوسطى ويف كثري من جوانبه كان يقوم فعليًّا وذات يوم عىل نظام تصنيفّي 

يقسم الدنيا إىل مملكتني أو نطاقني متباينني: »دينّي« و»زمنّي«، والفصل بني هاتني اململكتني ضمن 

س والدنيوّي، مل يكن بالتأكيد مطلق  هذا النوع من التقسيم الخاّص غري املألوف تاريخيًّا بني املقدَّ

وااللتباس  والخلط،  واملرونة،  الغموض،  من  كثري  شابَُه  فقد  دامئًا،  دوركهايم  اعتقد  كم  التباين 

ما  أّما  ذلك،  مثال واضح عىل  العسكريّة هي  األنظمة  ولعّل  غالبًأ،  الفاصلة  بني حدوده  الرصيح 

يجب إدراكه فهو أّن الثنائيّة قد متأسست يف كّل أنحاء املجتمع، بحيث »تََهيَْكل« الحيِّز االجتمعّي 

بحّد ذاته بصورة ثنائيّة؛ لذا كان ال بّد من وجود »سيفني«: سيف روحّي وسيف زمنّي، يزعم كّل 

منهم امتلك مصدره الكاريزمايتّ املستقّل - أي شكل من أشكال السيادة املزدوجة املتأمسسة 

الرامية  والنزاع املفتوح، فضًل عن املحاوالت  التوتّر  بالرضورة إىل كثري من  يؤّدي  قد  ما  - وهو 

كانت  النطاق اآلخر. وقد  النطاقني تحت خانة  أحد هذين  الثنائيّة من خلل تصنيف  إللغاء هذه 

فكانت  الدوام،  الحارض عىل  التوتّر  ذلك  عن  الرصيح  التعبري  هي  املتكرِّرة  »التكريس«  نزاعات 

باحتكار  وبالتايل،  الزمنيّني،  الحّكام  عىل  بالتقّدم  الروحينّي  والقادة  للكنيسة  الثيوقراطيّة  املزاعم 

القيرص وبابوية امللوك من  تُقابل مبزاعم  الزمنيّة كذلك،  النظر يف األمور  الهيمنة املطلقة، وحقِّ 

سة بواسطة الحقِّ اإللهّي.  أجل تجسيد السلطة املقدَّ

وهكذا تأّسست بنية ثنائيّة ممثلة، تضّمنت املجال والنزعة نفسيهم للتوتّر والنزاع الفكرينّي مع 

الجامعات الناشئة يف القرون الوسطى، حيث أصبح اإلميان والعقل أساسني معرفينّي منفصلني ولكن 

متوازيني، يفضيان افرتاضيًّا إىل حقيقة واحدة هي الله. وعىل هذا املستوى كذلك، أثارت املطالبة 

اللهوتيَّة بالسلطة املطلقة مطالب مضادة لها، أواًل من جانب الفلسفة العقلنيّة الذاتيّة التي رفضت 

كتاب  يُصار إىل تصنيف  بأن  أكَّد مطالبته  الذي  الحديث  العلم  وثانيًا من جانب  تبعيّتها للهوت، 

الطبيعة، إىل جانب كتاب الوحي، سبيلني منفصلني ولكن متساويني معرفيًّا، إىل الله]1]. 

»دينّي«  منفصلني،  نطاقني  العامل« إىل  لـ »هذا  البنيوّي  التقسيم  بدَّ من متييز  مع ذلك كان ال 

و»زمنّي«، وإبقائه منفصًل عن تقسيم آخر بني »هذا العامل« و»العامل اآلخر«. وإىل حدٍّ كبري، يعترب 

اإلخفاق يف اإلبقاء عىل الفصل بني هذين التقسيمني مصدًرا لسوء التفاهم يف السجاالت القامئة 

حول العلمنة، وقد يرى بعضهم أنَّه ال يوجد »عالَمن« بكّل ما للكلمة من معنى، بل ثلثة عوامل 

]1] - خوسيه كازانوفا - األديان العاّمة يف العامل الحديث- املنظّمة العربيّة للرتجمة ومركز دراسات الوحدة العربيّة- بريوت 2007- ترجمة: 

قسم اللغات الحيّة يف جامعة البلمند- )ص28(.
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فعليًّا: مكانيًّا مثّة »العامل اآلخر« )السموات(، و»هذا العامل« )األرض(، ولكن »هذا العامل« نفسه 

خضع للتقسيم إىل عالَم دينّي )الكنيسة( وعالَم زمنّي )SAECULUM(. زمانيًّا، نصادف التقسيم 

بدوره إىل  انشطر  التقسيم  التاريخّي، وهذا   - الدهرّي  والزمن  األبدّي،  الله  زمن  بني  عينه  الثليّث 

 .)SAECULUM( س - الروحّي، كم ميثِّله التقويم الكنّس، والزمن الدهرّي زمن الخلص املقدَّ

وتجسيد هذا التقسيم الثليّث كنسيًّا من خلل التمييز بني »الكنيسة غري املرئيّة« املاورائيّة )الرشكة 

سة، الجامعة، الرسوليّة( واملجتمعات  الواحدة، املقدَّ سة( و»الكنيسة املرئيّة« )كنيسة روما  املقدَّ

عىل  املقدَّس  وتجسيدها  السموات(  )ملكوت  املتسامية  الله  مدينة  فثّمة  سياسيًّا،  أّما  الزمنيّة، 

سة  األرض من خلل الكنيسة ) اململكة البابويَّة(، ومدينة اإلنسان ) االمرباطوريَّة الرومانيَّة املقدَّ

إنَّه كان مثَّة  وكّل اململك املسيحيّة. ويف إطار الفئات التصنيفيَّة الزمنيَّة الحديثة، بوسعنا القول 

واقع طبيعّي وواقع فوق طبيعّي، إاّل أّن الحيِّز فوق الطبيعّي انقسم بدوره إىل واقع فوق طبيعّي ال 

إّن  القول  لنا  يجوز  وبالتايل  التجريبّي،  الواقع  املقدَّس يف  الرمزّي  وتجسيده  ذاته،  بحد  تجريبّي 

ثنايّئ ومزدوج: فمن  الغربيّة كانت تقوم عىل نظام تصنيفّي  السابقة للحداثة يف أوروبّا  املسيحيّة 

الثنائيّة ضمن »هذا  العامل« و»العامل اآلخر«؛ ومن جهة أخرى تتجىّل  الثنائيّة بني »هذا  جهة تربز 

ط بني هاتني الثنائيّتني الطبيعة  العامل« بني نطاق »دينّي« ونطاق »زمنّي«، وعلوة عىل ذلك، تتوسَّ

»األرساريّة« للكنيسة التي تقع يف الوسط، وتنتمي بصورة متزامنة إىل العاملني، وتستطيع بالتايل 

الكنيسة فقط، ومتّكن  التصنيفّي عىل مزاعم  النظام  بينهم. وبالطبع، فقد قام هذا  ط قدسيًّا  التوسُّ

من بناء الواقع عىل هذا األساس ما دام الناس يسلّمون بهذه املزاعم. ويف الحقيقه، كان من شأن 

هذا التسليم أيًّا كانت أسبابه، والذي يزعم تفّوق الحيِّز الدينّي عىل الحيِّز الزمنّي، أن يسيطر عىل 

النزاعات التي تدخل يف صلب مثل هذا النظام الثنايّئ]1]. 

بني  املستحيل  اللقاء  لهذا  منطقيّة  تعرث عىل مخارج  أن  تحاول  أخرى  قراءة  ذلك، سنجد  مع 

الدينّي والعلميّن. 

لنبدأ اواًل بإعادة توصيف املعنى قبل إجراءت التطبيق عىل الحالة األمريكيّة:  

تعني العلمنة، بوصفها مفهوًما، املسار التاريخّي الفعيّل الذي ينهار مبوجبه هذا النظام الثنايّئ 

بُنى  إليه،  املشار  العلميّن  املسار  العامل«. وكذلك ستنهار مبوجب  »هذا  تدريجيًّا ضمن  انهياًرا 

التصنيفّي  النظام  فيها  يختفي  التي  الدرجة  إىل  اآلخر،  والعامل  العامل  هذا  بني  سة  املقدَّ الوساطة 

]1] - كازانوفا - املصدر نفسه - )ص 209(.
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ة  القروسطّي بكامله، ثم ليُستبدل بأنساق جديدة من الهيكلة املكانيّة للنطاقني. ولعّل الصورة املعربِّ

التي ذكرها ماكس فيرب عن »انهيار جدران الدير« لهي أفضل تعبري بيايّن عن إعادة »الَهيَْكلة« املكانيّة 

الجذريّة تلك، فالجدار الفاصل بني اململكتني الدينيّة والزمنيّة داخل »هذا العامل« ينهار، والفصل 

بني »هذا العامل« و»العامل اآلخر«، حتى اآلن عىل األقل، يظّل قامئًا، ولكن من اآلن فصاعًدا - أي 

مع الظاهرة األمريكيّة - سوف يكون مثّة عامل واحد، و»هذا العامل«، هو العامل الزمنّي، ولكن مع 

وجوب ورضورة أن يجد الدين فيه موقعه الخاّص، ولنئ كانت اململكة الدينيّة تبدو سابًقا كأنّها 

الواقع الجامع الذي َوجدت اململكة الزمنيّة ضمنه موقعها الخاّص، فقد أضحى النطاق الزمنّي هو 

الواقع الجامع الذي يجب أن يتكيّف معه النطاق الدينّي، وتقوم املهمة التحليليّة لنظريّة العلمنة 

تحديًدا عىل دراسة األنساق التصنيفيّة والتميزيّة الجديدة الناشئة ضمن هذا العامل الزمنّي الواحد، 

واملوقع الجديد الذي سوف يحتلّه الدين ضمن هذا النظام التميزّي الجديد، إن كان الدين يحتّل 

فيه موقًعا أصًل]1]. 

اخرتاقات العلمنة
لكن كيف بدت تظاهرات الجدل ضمن ثنائيّة الدينّي-العلميّن يف أمريكا؟

بات  وقد  وأمريكا،  أوروبّا  شهدته  الذي  التنوير  َسرْييَّات  يف  كثرية  َشبٍه  أوُجَه  مثّة  أّن  شّك  ال 

معروفًا كيف ثار املثّقفون ضّد العقلنيّة وعنف عهد ما بعد اإلصلح يف أوروبّا، وكيف ركّزوا عىل 

األساليب التي يستطيع من خللها اإلنسان أن يصبح أكرث ميًل نحو الكمل عرب استخدام العقل 

لتطوير املجتمع، وبالتايل كيف أرصَّ هؤالء عىل أنّه ليس من داٍع حتى يكون الله غامًضا ومجهواًل 

إىل الحّد الذي يعتقده كثري من املسيحينّي، وأّن الدراسة العلميّة للطبيعة ميكن أن تكشف الحقيقة 

بخصوص املسائل الدينيّة. ومل يكن امللوك والقساوسة ليستحّقوا احرتام اإلنسانيّة ما مل يستطيعوا 

إيصال األسس العاقلة ألعملهم إىل الناس، كم أّن األهواء الشخصيّة مل تعد طريقة مقبولة إلدارة 

الكنيسة أو الدولة، وأصبحت الحّريّة واملعرفة واإلنسانيّة هي املحّكات، فالناس يجب أن يكونوا 

أحراًرا، ويجب أن يستعملوا حّريّتهم للحصول عىل املعرفة، ويجب أن يستعملوا املعرفة لتطوير 

املجتمع]2]. 

املراسلت  ويف  االستقبال،  قاعات  يف  يُثار  ا  خاصًّ شأنًا  أوروبّا  يف  التنويرّي  الفكر  كان 

]1] - كازانوفا - املصدر نفسه - )ص 30(.

]2] - روبرت كروندن - مصدر سابق- )ص 62(.
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الشخصيّة، حيث إّن أّي هجوم ُمعلن عىل ملك أورويّبّ ميكن أن يؤّدي إىل فرض الرقابة، أو إىل 

املحلّيّون  الدين  رجال  أّما  أسقفه،  وكذلك  ا  جدًّ بعيًدا  امللك  كان  أمريكا  السجن، ويف  أو  النفي 

امتداد  أّن  إىل  إضافة  الغالب مستنريين،  كانوا يف  فقد  األعمل واألكادمييّون واملهنيّون،  ورجال 

حالة التنوير واملؤّسسة نفسها كان متناسًقا، وكان الوّعاظ الطهرانيّون هم أّول َمن أعلن عن أفكار 

جديدة لجمهور املثّقفني. وعىل الرغم من أّن الجزء األكرب من جمهرة املواطنني بقي إنجيليًّا غري 

مدرك متاًما للتيّارات السائدة، فإّن اإلنجيليّني والزعمء العلمنيّني كانوا قادرين عىل مشاركة القيم 

واألهداف نفسها فيم بينهم، مع تباين فيم يتّم الرتكيز عليه، متاًما مثلم استطاع توماس جيفرسون 

وآرون بار اقتسام التذكرة الرئاسيّة نفسها. والذين كتبوا إعلن االستقلل والدستور كانوا شخصيّات 

عاّمة، فلن يكون بينهم سجناء أو أعضاء يف طبقة مثّقفة معزولة عن مجتمعها]1]. 

كانت أمريكا يف استنارتها أكرث عمليّة وأقّل غموًضا، فاألوروبّيّون أمثال اسحق نيوتون، وفرانسيس 

فإّن  وهكذا  والسيايّس،  الدينّي  لإلصلح  اللزم  الفّنّي  التفكري  مبعظم  قاموا  لوك  وجون  بيكون، 

الجدل الطويل والغامض الذي دار حول عرص التنوير يف أوروبّا، مل يكن له تأثري كبري عىل أمريكا. 

وفهم األمريكيّون الرضائب اإلنجليزيّة والتدّخل العسكرّي عىل أنّها أعمل استفزازيّة، ومل يفّكروا 

بعد عام 1763. ويف غضون وقت قصري،  لتربير مترّدهم  اضطّروا  أن  إىل  بعمق يف املوضوع، 

ا عن أمريكا  وبصورة ملفتة، أوجدوا العلم السيايّس الذي ساعد يف تغيري نظرة الجمهري البعيدة جدًّ

توفري مكان ألساطريهم،  األوروبيّني يف  أمريكا  فقد ساعدت  وباملقابل،  البلد.  ذلك  إىل حكومة 

أمريكا هي  كانت  وقد  الغالب إىل مكان معقول إلطلق جذورها،  تحتاج يف  واملُثُل  فالخياالت 

امللعب املطلوب للخيال األورويّب، ومل يكن مثّة أرستقراطيّة حقيقيّة أو ملك يف أمريكا، كم مل 

بإمكان  الكنائس األوروبيّة. كان  الثاين عرش، عىل غرار  القرن  أواسط  ثابتة حتى  تكن مثّة كنيسة 

األمريكيّني أن يكربوا ويعيشوا حياة تتّسم بالعقلنيّة والفضيلة؛ ألّن مجتمعهم مل يلجأ إىل قمعهم، 

أعداد ال تحىص من  نظر  كان يف  إنّه  إذ  األساس،  دوره  فرانكلني  بنيامني  لعب  اإلطار،  ويف هذا 

د  األوروبيّني الذين مل يقابلوا أمريكيًّا قّط، والذين مل تُكتب لهم زيارة ذلك البلد، اإلنسان املجسِّ

االبتكارات  وصاحب  وطيبة،  بحكمة  الناس  لغة  يتحّدث  الذي  العاقل  الرجل  فهذا  ألحلمهم، 

العلميّة، كان مؤّسسة قامئة بذاتها، ال مجرّد شخص من لحم ودم، وقد دخلت فلسفته إىل تعبريات 

»الصاحبيّني«، كم أثَّر يف كّل من حوله العبًا دوره برباعة منقطعة النظري. كان بنجامني فرانكلني 

بالنسبة للمثّقفني األوروبيّني مبثابة الجدار العازل ضّد تفاهات الحياة األرستقراطيّة، والربهان عىل 

]1] - ر. كروندن - مصدر سابق - )ص 63(.
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أّن التحّرر من الكهانة يجلب الفضيلة والتقّدم، وعندما ظهر أخريًا هو والشاعر فولتري مًعا، التقى 

د  عرص التنوُّر الجديد بعرص التنوُّر القديم، يف واحدة من تلك اللحظات رسيعة الزوال التي جسَّ

التاريخ كملها وجملها يف آن مًعا: فها هم الرجلن الذكيّان املسّنان، واملحبّان لألساطري يثريان 

أمريكا  وقّدمت  الكربى،  العرص  أسطورة  هي  العقلنيّة  كانت  الواقع.  أرض  عىل  الجمهور  خيال 

بتهم يف مراكز عاّمة مهّمة، كذلك كان  نصَّ  - الدهشة  يثري  ما  - وهذا  أنّها  بل  العامل،  قّديسني إىل 

التنوير األمرييكّ مشوبًا بالوطنيّة أكرث مم كان عليه يف أوروبّا. ففي أوروبّا، سيأخذ كّل من الفلسفة 

واألدب والعلم طابًعا عامليًّا، فاألمم عادة ما كانت تخضع لسيطرة ملوك غري عقلنيّني، ولكن أمريكا 

كانت جديدة ومتحّررة إىل درجة أنّه كان مبقدور األمرييكّ أن يوفِّق بيُرٍس بني بلده، وبني أفكاٍر حول 

الدميقراطيّة والعقلنيّة والطبيعة وطيبة الله، وكانت أمريكا هي املكان الذي ميكن ألمور من هذا 

النوع أن تحدث فيه، بل إنّها كانت تحدث بالفعل. وعىل هذا النسق، فإّن مواقف فكريّة مثل حّريّة 

العبادة، والحّق يف املثول أمام محاكم مشكَّلة من النبلء، أو حّق التصويب ارتبطت بـ »الطريقة 

األمريكيّة« التي حصلت عىل مباركة دينية، وباملقارنة، فإّن مثل هذه األفكار مل تكن ذات ارتباط 

التي  القضايا  كثريًا من  أوقات الحقة، وتجّنبوا  أمريكا يف  استوطنوا  الذين  بالَكَندينّي واألسرتالينّي 

أُثريت يف القرن الثامن عرش، وقد استقّر هؤالء يف الغالب مبساعدة األمن أو الجيش أو الحكومة، 

وارتبطت معاين الحّريّة واالزدهار لديهم ببلدهم األم، إي إنكلرتا، ومل يكن للدين أو للثورة مكان 

عىل اإلطلق ضمن هذا املفهوم]1]. 

ن واحلّرّية   التلفيق بني مفارقتني: التديُّ
لدى  كان  أوروبّا.  يف  التنوير  فرَّقه  ما  فضائه  يف  يجمع  جديد  كنسٍق  األمريكيّة  الطريقة  مَنَت 

القدرَة  واالجتمع  واالقتصاد  السياسة  مجال  يف  امليتافيزيقا  تسييل  بفنون  املشبعني  األمريكيّني 

عىل ممرسة إجراءات الوصل والفصل بني العلمنيّة وبني الدين كلّم اقتضت رشائط مرشوعهم 

الحضارّي ذلك. 

لقد أظهرت شواهد التجربة أّن العمليّة الحضاريّة اإلنغلو- أمريكيّة، جاءت بفعل تضافر مكوِّنني 

الحّريّة.  التديَّن وحسُّ  التميز، ولطاملا كانا يف حال عداء مستحكم، وهم: حسُّ  اثنني شديدي 

ولكن التجربة يف أمريكا - عىل ما يبنيِّ كثريون - أفلحت يف الوصل بينهم، ويف مزجهم عىل نحو 

أّن منشئي  الكبري الكسس دو توكفيل -  الفرنّس  مذهل، واللَّفت - كم يُلحظ املؤّرخ واملفّكر 

]1] - كروندن - مصدر سابق - )ص 64(.
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دين« حمسة يف الوقت  إنكلرتا الجديدة )أمريكا( كانوا، من أعتى »املتشيِّعني«، ومن أشّد »املجدِّ

نفسه  الوقت  يف  كانوا  تقيُِّدهم،  الدينيّة  املعتقدات  ببعض  الوثيقة  صلتهم  كانت  وحني  نفسه، 

متحّررين من كّل األفكار السياسيّة املسبقة. من هنا أمكن مشاهدة نزعتني مختلفتني، ولكن غري 

متعارضتني، ال يشّق عىل الباحث أو املؤّرخ أن يقع عىل آثارهم يف األعراف العاّمة والتقاليد، كم 

يف القوانني]1]. 

وهكذا ظهرت الصورة عىل متام وضوحها- كم يحلِّلُها دوتوكفيل يف كتابه »عن الدميقراطيّة يف 

أمريكا« )De la Democratie en Amerique( - إذ بدل أن تفسد إحداهم األخرى، تتوافق هاتان 

د إحداهم األخرى.  النزعتان املتناقضتان يف الظاهر، وتبدوان قابلتني ليك تسدِّ

الدين عند دوتوكفيل: يرى يف الحّريّة املدنيّة ُدربًة نبيلة مللََكات اإلنسان، مثلم يرى يف العامل 

الطليق وذو السلطان يف دائرته، الرايض مبا  العقل، والدين  ه الخالق لجهود  السيايّس ميدانًا أعدَّ

ُحبَي به من مكانة، يُدرك ان مملكته راسخة األسس، فل تسود إالّ بقواها الخاّصة، وهي تسيطُر بل 

سنٍد عىل األلباب، وأّما الحّريّة فإنّها ترى يف الدين رفيق كفاحاتها، وانتصاراتها، ومهد طفولتها، 

واملنبع اإللهّي لحقوقها، وهي تعترب الدين وقاية لألعراف والتقاليد، مثلم ترى األعراف والتقاليد 

أّن مثل هذا الجمع  بال دوتوكفيل،  للقوانني وعربون دميومتها. ومع ذلك، فم غاب عن  ضمنة 

الطبقيّة واالجتمعيّة، وحتّى  التفاوتات  أغوار  يسرب  أن  يستطع  متعاكسني ومفارقني مل  أمرين  بني 

املعرفيّة التي حكمت األزمنة األمريكيّة املتواترة، وحسبه أن يرى تبًعا لذلك أّن اللوحة التي يشّكلها 

ة بطبقة دميقراطيّة، وتحت هذه الطبقة تلوح بني الفينة والفينة  املجتمع األمرييكّ، هي لوحة مكسوَّ

ألوان األرستقراطيّة القدمية]2]. 

الربوتستانتيّة  أهّميّة  إدراك  أّواًل  فينبغي  جيًّدا،  اليوم  أمريكا  نفهم  فليك  يشء،  من  يكن  مهم 

املسيحيّة يف تكوين املثل األعىل الثقايّف األمرييكّ، ولسوف تتضاعف مثل هذه األهّميّة متى عرفنا 

أّن إنكليز أمريكا انطلقوا من فكرة أّن مجتمعهم سيكون معروفًا كونيًّا، وهذا يعني أّن املستعمرين 

العامل، يف حني وضعوا  عن  بعيدين  باتوا  ثم  الجديدة،  إنكلرتا  الرحال يف  الذين حطَّوا  اإلنكليز 

نصب أعينهم أن يؤّسسوا لبلد سيكون مثًل يُحتذى به ألوروبّا كلّها، ويف القرن الثامن عرش سوف 

يشّكل هذا املثل األعىل الدينّي تعبريًا للعامليّة الربوتستانتيّة. وألسباب ال حرص لها فإّن األمريكيّني 

]1] - الكسس دوتوكفيل- عن الدميقراطيّة يف أمريكا- مصدر سبقت اإلشارة اليه- )ص85 و87(.

]2] - دوتوكفيل - املصدر نفسه - )ص 89(.
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هم  عرش،  السابع  القرن  نهاية  يف  العامليّة  هذه  عن  مبنأى  ليكونوا  ألنفسهم  مسافة  أخفوا  الذين 

أنفسهم الذين متثَّلوا رسالة التنوير. وللداللة عىل هذا، مل يكن روسو، عىل سبيل املثال، معروفًا 

يف أمريكا عام 1770، يف حني كان مونتسكيو يشّكل مرجًعا يسهم يف إرساء حقوق اإلنسان يف 

إيطاليا، ومع أنّه من الصعب فهم هذا التحّول من املسيحيّة املتديّنة إىل املسيحيّة التنويريّة، إاّل 

الجمهوريّة  إنشاء  التحّول حقيقيًّا مع  فيها هذا  التي أصبح  اللحظة  بالفعل، ومنذ  أنّه كان موجوًدا 

األمريكيّة، برزت ظاهرة يف غاية األهّميّة، عنينا بها مسألة العبوديّة، التي مل يكن أحد عىل اإلطلق 

يتحّدث عنها قبل حرب االستقلل، لقد َغَدت هذه املسألة حارضة يف كّل مكان داخل املجتمع 

األمرييكّ، من هنا ستدور األسئلة الكثيفة مدار هذا املركَّب العجيب من التديُّن والعلمنيّة، الذي 

العلمنيّة  وطبيعة  ماهيّة  عن  أّما  املديّن«.  »الدين  بـ  يسّمى  ما  بلورة  إىل  فشيئًا  شيئًا  يصل  سوف 

تغاير  عىل  الكلم  دائرة  إىل  اإلجابة  تُحال  ما  فغالبًا  الرتكيب،  هذا  عن  ستتمّخض  التي  األمريكيّة 

املسارات املجتمعيّة يف كلٍّ من أمريكا وأوروبّا، فقد حصلت يف العام 1830 ثورة ثقافيّة جديدة 

يف أمريكا، حيث كانت املرحلة األوىل متمثّلة يف نشوء جمهوريّة أمريكيّة ستبدو من اآلن فصاعًدا 

يزالون  ال   1840  -1830 األعوام  يف  كانوا  الذين  األمريكينّي  أّن  حقيقة  الثورة  هذه  تل  علمنيّة. 

يعتربون أنفسهم قبل 1770 مجرّد طوائف آتية من الريف اإلنكليزّي، باتوا يشعرون بأنّهم أمريكيّون 

ا، ثم راحوا يبتدعون صورة مخصوصة ملا هو أمرييكّ، ثّم أنتجوا أدبًا ذا بعد عاملّي لتصدير هذه  حقًّ

الرؤية الجديدة. وعىل ما يتبنيَّ للمفّكر الفرنّس باتريس هيفونيه، فإنّه ال ميكن ألمرييكّ إاّل أن يكون 

دميقراطيًّا وعصاميًّا أيًضا يف مرحلة الوالدة والتكوين، ويقّرر أنّه يف ذلك الوقت تّم إرساء دعائم 

فكرة أّن أمريكا دميقراطيّة. أّما أوروبّا، وفرنسا عىل وجه الخصوص، فستظّل تُعترب بلًدا تحنُّ إىل 

األرستقراطيّة، وعىل ما يلحظ هيفونيه، فإّن الفرنسيّني يخضعون للدولة، وهم ليسوا بطليعيّني وال 

بعصاميّني، وال يفقهون شيئًا يف الفرديّة؛ ذلك أّن فرديّة الفرنسيّني مشّوهة الشكل وملتوية، ويقفون 

عىل هامش املجتمع، يف حني أّن األمرييكّ يؤثِّر يف املجتمع وعليه، ويضيف يف هذا السياق أّن 

املواطن األمرييكّ ليس يف حاجة إىل الدولة التي يرى فيها عدوًّا له، أو أنّها آلة لجباية الرضائب 

متنعه من القيام بتحقيق طموحاته]1]. 

]1] - باتريس هيفونيه- من حوار أجرته معه مجلّة »إيستوريا« الباريسيّة عام 2005- أيًضا ميكن مراجعة تعريب د. منصور حديفي لهذا 

الحوار املنشور يف مجلّة »مدارات غربيّة« - العدد السابع- صيف 2005. 
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خاتمة نقدّية:  
سوف نرى كيف انداحت األطروحة األمريكيّة إىل أقىص آماد حضورها األيديولوجّي حني دخل 

فقد  االستخدام،  ذروة  إىل  والعنف  القّوة  الهوت  دفع  يف  وحاسم  مقّرر  كعامل  السيايّس  التديّن 

كشف استطلع للرأي أجرته مجلّة تايم وشبكة )يس.أن.أن( العام 2000 »أّن نحو ستني يف املئة 

 )Apocalypse( من األمريكيّني مؤمنون بأّن التنبّؤات يف سفر الرؤيا سوف تتحّقق؛ لذا تأيت كلمة

العامل  بأن هذا  أيًضا  الرؤيا، ويؤمنون   )Revelation( العامل ونهايته، مرادفًة لكلمة  ومعناها: دمار 

وهذا الزمان ينتهيان عندما يعود املخلّص ابن الله ليحمل الرَبرَة الصالحني املسيحيّني املولودين 

من جديد إىل الجّنة، ويلقي بالخطّائني اآلمثني )باقي شعوب العامل( يف نار جهّنم األبديّة«.

ولبيان آليّة توظيف هذا االعتقاد الدينّي يف حقل املمرسة السياسيّة نشري إىل أّن مثّة الهوتيّات 

وطوائف عديدة ومتشّعبة تؤمن بهذه الفلسفة االنقضائيّة التدمرييّة، لكن األكرث نفوًذا عىل الصعيد 

السيايّس هم أولئك املعتنقون ألفكار الّلهويتّ األنجلوإيرلندّي جون نيلسون داريب الذي نرش يف 

منتصف القرن التاسع عرش فكرة التفسريات الحرفيّة للكتاب املقّدس، وهي التفسريات التي قّدمت 

ترتيبًا زمنيًّا مفّصًل لنهاية العامل الوشيكة. لقد قسم داريب التاريخ إىل مرجعيّات تحّددها كيفيّات 

التدّخل اإللهّي. وأعطى سفر الرؤيا يف العهد الجديد أهّميّة مل يعرفها من ذي قبل. كم برّش بقرب 

تحقيق النبوءات لجهة عودة اليهود إىل فلسطني واملجيء الثاين للمسيح الذي يليها. 

مل ينأَ فريق املحافظني الجدد عن هذا الّلهوت، فثّمة كثريون منهم يؤمنون بذلك، ويزعمون 

أنّهم باعتمد اسرتاتيجيّة »الفوىض الخّلقة« إمّنا ميّهدون السبيل للقيامة الكربى للمخلّص، ومنهم 

من ذهب إىل مخالفة داريب واتهامه بأنّه يحرّف النصوص الكتابيّة ويشّوهها. 

هؤالء الذين خالفوا داريب سّموا بـ»إعاديّي البناء« وبـ» السيادينّي«، وهم ال يبنون إميانهم بعودة 

املسيح عىل أساس النبوءات الكتابيّة، وإمّنا عىل الفعاليّة السياسيّة، ففي رأيهم أّن املجيء الثاين 

للمسيح لن يحدث، قبل أن يهيّئ العاملُ مكانًا له. 

يرى »اإلعاديّون« - الذين يتمثّل الحّكام الحاليّون للواليات املتّحدة كثريًا من آرائهم امليتافيزيقيّة 

- أّن الخطوة األوىل لتهيئة العودة )عودة املسيح( هي »َمْسَحنة« أمريكا، وبالتايل »َمْسَحنة« العامل 

كلّه، ويقول أحد كبار منظّريهم وهو جورج غرانت: إّن النيّة الرئيسة للسياسات املسيحيّة هي ضمن 

الغلبة عىل األرض مللكوت املسيح. ويتّفق األمريكيّون املناهضون واملعادون ملثل هذه املبادئ 

عىل أّن الحركة املعروفة باسم اليمني املسيحّي أو »املتديّن«، متثّل أكرب خطر منفرد عىل قضيّة 
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الفصل بني الدين والدولة؛ ذلك ألّن منظّمت هذه الحملة الّلهوتيّة األيديولوجيّة الرشسة تسعى 

جاهدة إىل فرض اآلراء املسيحيّة األصوليّة عرب إجراءات حكوميّة عىل جميع األمريكيّني، وتاليًا 

عىل قطاعات كبرية يف العامل. فتحقيق السيادة املسيحيّة يتطلّب إلغاء الفصل الدستورّي بني الدين 

والدولة، واالستعاضة عن النظام الدميقراطّي بحكومة ربّانيّة )ثيوقراطيّة( تحكم بالقانون التورايتّ، 

يقول  الرعاية.  هذه  الكنائس  تتوىّل  ليك  الحكوميّة،  االجتمعيّة  الربامج  جميع  إنهاء  يُوِجُب  كم 

غرانت استطراًدا »إّن فتح العامل هو ما كلّفنا املسيح بإنجازه، علينا اكتساب العامل بقّوة اإلنجيل، 

وعلينا أالّ نقبل بأّي يشء أقّل من ذلك؛ إذ فقط عندما يتّم الفتح الشامل ميكن للمسيح أن يعود«. 

لها  نظّروا  الذين  وحتى  القاتلة،  الغواية  حدود  إىل  بنفسها  مسحورة  اليوم،  أمريكا  تبدو  هكذا 

بوصفها الدولة الكاملة، أو الدولة العامليّة املنسجمة بحسب التعبري املستعار من هيغل، سيكون 

لهم غري باب مفتوح عىل التشاؤم. صحيح أنّها ستكون بفضل قّوتها واقتدارها وعظمتها آمنة، لكّنها 

ستفقد روحها، وستكّف أمريكا عن أن تكون »املدينة الواقعة عىل جبل« كم يقول تشارلز وليام 

ماينـز، وسوف تصبح بداًل من ذلك ـ كم يضيف ـ أّمًة مرقّعة تقسمها الوالءات واألعراق، يسكنها 

شعب يفزعه السفر إىل الخارج، ومغادرة البيوت داخل الوطن«... 

هل يعني هذا أن يدخل األمريكيّون عرًصا جديًدا من التشاؤم؟

سؤال أخذ يحفر مجراه العميق بعدما بلغت نظريّة »الفوىض الخّلقة« شوطًا بعيًدا مع املحافظني 

اإلنجيليّني الجدد، وبعد زلزال الحادي عرش من أيلول/ سبتمرب مل يعد السؤال مجرّد افرتاض، ال 

بل إّن أمريكا املحافظة الجديدة حتى وهي تتطرّي من نشوة نرصها يف الحرب الباردة، مل يغب عن 

نفسها املشحونة بالقلق وارد التشاؤم، والهلع، من اليوم التايل.
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اإليمان الصاعد واإللحاد المتهافت
قراءة يف جتربة وليام كريغ يف دحض الزنعات اإلحلادّية

]1[

صابرين زغلول السيد ]*[

يدخل هذا البحث ضمن دائرة الجدل الفكرّي والفلسفّي الراهن الذي يعصف باملجتمعات 

اإلشكالّية  القضّية  هذه  الباحثة  تناولت  وقد  اإللحاديّة،  والنزعات  الدينّي  اإلميان  حول  الغربّية 

التجربة الحجاجّية للفيلسوف والالهويّت األمرييّك املعارص وليام لني  من خالل اإلضاءة عىل 

كريغ. حيث يدحض أباطيل أصحاب النزعات اإللحاديّة وخصوًصا ما جاء به عدد من هؤالء 

مثل: ريتشارد دوكنز، ودانييل دينيت، وستيفن هوكينغ وسواهم. ولسوف يتبنّي لنا من خالل هذه 

املقاربة النقديّة أّن مسارات الجدل بني الالهوتّيني والعلامنّيني يف الغرب تنطوي عىل دالالت 

يف غاية األهّمّية، أبرزها عودة سؤال اإلميان الدينّي بقّوة بني عدد وازن من الفالسفة واملفكّرين، 

اإللحاديّة  والتّيارات  العلاميّن  الفكر  اعتمده  الذي  الحجاجّي  استنفاذ املخزون  بعد  وخصوًصا 

الناجمة عنه منذ نهاية العرص الوسيط وعىل امتداد القرن العرشين املنرصم.

»املحرر«

لقد أضحى النقاش حول قضيّة وجود الله والصعوبات التي تواجه اإلميان من أكرث الجداالت 

التي تدور يف الغرب املسيحّي، وقد تزايد االهتمم حول هذه املسألة يف اآلونة األخرية أكرث وأكرث، 

حيث ظهرت جوانب جديدة ملناقشة هذه القضايا مؤّخرًا، ويرجع هذا إىل التطّورات الناجمة التي 

حدثت يف العلم والفلسفة جزئيًّا، والتي كانت تجلب نتائج جديدة، ال سيّم ما نتج عنها من جدل 

العديدة يف  األبحاث  األكرث شهرة، وكذلك  املثال  الكبريBig Bang، وهي  االنفجار  نظريّة  حول 

أصول الحياة والكون، ونظريّات املعرفة، ونظريّات األخلق التي تحمل ُحجًجا للربهنة عىل وجود 

الله، وما نتج عنها من الهوت أخلقّي، باإلضافة إىل البحوث النفسانيّة الجارية وأبحاث التاريخ، 

*ـ  أستاذة فلسفة الدين املساعد بكلّّية البنات- جامعة عني شمس - جمهوريّة مرص العربّية.
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وغريها من البحوث العديدة يف فلسفة الدين حول أدلّة وجود الله، ولهذا كان من الرضورّي تجديد 

هذه املناقشات باستمرار.

وقد لُوحظ أّن العديد من املناقشات حول هذه القضايا وما يرتتّب عليها من علقة مع الله تغفل 

هذه التطّورات الحديثة األخرية، وتتدهور إىل خطاب تبسيطّي حول مناقشة هذه املسائل، ولكن يبدو 

أّن كثريًا من الفلسفة املعارصين نجوا من هذا التدهور والتبسيط الخطايّب حول ذلك، مّم أّدى إىل 

إثارة مناقشات جّديّة حول طبيعة اإلميان وأدلّة وجود الله، وتغرّيت طبيعة األسئلة، وتصّدرت أسئلة 

جديدة مثل ما هي املرّبرات املنطقيّة التي ميكن إعطاؤها لإلميان؟ ويطالعنا يف سياق املستجّدات 

الفكريّة ومقتضياتها الفيلسوف وليام لني كريج William Lane Craig ) 1949 م -( ]1] وهو أحد 

أبرز الفلسفة املسيحيّني املعارصين الذين تصّدوا ملناقشة املسائل الرئيسة يف فلسفة الدين حول 

اإلميان،  طريق  يف  عقبة  تقف  التي  والصعوبات  الرش،  ومشكلة  به،  اإلميان  وطبيعة  الله  مفهوم 

من  معارصيه  غرار  وعىل  الشائكة،  الفلسفيّة  املسائل  من  وغريها  املسيحّي،  اإلميان  سيّم  وال 

 Richard G. 1932 م -(، وريتشارد سوينربن( Alvin Plantinga الفلسفة أمثال ألفني بلنتينجا

انصّب  الذين  م(   1955 – 1910(  William B. Rowe -(، وويليام رو  م   1934(  Swinburne

الوضع يف  كريج عىل خطورة  وقف  به،  اإلميان  وطبيعة  الله  النقاش عن وجود  اهتممهم حول 

أوروبّا بصفة عاّمة ويف أمريكا عىل وجه الخصوص من حيث »توّغل الفكر العلميّن عىل الحياة 

والدين، حيث أصبح العلمنيّون عدوانيّني بشكل ملحوظ يف كّل من الواليات املتّحدة وأوروبّا« 

]2]، حيث شجبوا املعتقد الدينّي، خاّصة بعد أن دعا ريتشارد دوكينز Richard Dawkins )1946 م 

 1942( Stephen Hawking وستيفن هوكينج ،)- 1942م( Daniel Dennett ودانيال دينيت ،)-

م-( يف كتبهم األكرث مبيًعا، وحّذروا من اآلثار الوخيمة للعتقاد الدينّي عىل املجتمع، كذلك وجد 

املئة  يف  عرشة  أّن  إاّل  املسيحيّة،  إىل  االسمّي  بانتسابهم  يحتفظون  األوروبيّني  »غالبيّة  أّن  كريج 

الدين  والبعد عن  الرتاجع  هذا  أّن سبب  كريج  وقد الحظ   ،[3[ اإلميان«  الذين ميارسون  فقط هم 

يرجع »إىل التفكري العقيّل غري املنطقّي، والذي سيؤّدي يف أحسن األحوال إىل اإللحاد«]4]؛ ولهذا 

]1]- وليم لني كريج: فيلسوف تحلييّل والهويّت مسيحّي أمرييّك ولد 1949، له حوايل ثلثني كتاب من أشهرهم كتبه: »برهان الكلم 

الفلسفة،  الكويّن«، »الزمن والرسمديّة«، »اإلميان املعقول«، كم نرش كذلك أكرث من مئة موضوع يف مجّلت متخّصصة، منها: مجلّة 

دراسات العهد الجديد والصحيفة الربيطانيّة لفلسفة العلوم.

]2[-William Lane Craig, Reasonable Faith , Christian Truth and Apologetics , Third Edition , Wheaton, 

Illinois, Published by Crossway Books,p, 95

]3[- lbid,p16

]4[- Ibid,p,16
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أصبح االتجاه األهّم يف االنتمء الدينّي األورويّب هو»منّو الفئات املصّنفة بوصفها غري دينيّة« ]1]، 

وقد أخذ هذا التيّار يف التصاعد تدريجيًّا خاّصة بعد الهجمت التي شّنها امللحدون بعد أحداث 

الحادي عرش من سبتمرب.

ولذلك انتهج كريج منهج اللهوت الدفاعّي )املعروف أيًضا بالتربيريّات( بهدف تقديم أساس 

طريق  وذلكعن  الله،  وجود  عدم  عىل  االعرتاضات  ضد  عنه  والدفاع  املسيحّي  لإلميان  عقليّن 

»فضح العيوب الظاهرة يف النظره العلمنيّة للدين«  ]2]؛ لذلك جاءت فلسفة كريج مصطبغة بالصبغة 

الدين وطبيعة اإلميان، وال سيم كتابه األكرث شهرة والذي يحمل اسم  الدفاعيّة لقضايا  العقلنيّة 

أسئلة  عىل  الرّد  يطرح  وفيه   ،Reasonable faith العقليّن  اإلميان  اإلنرتنت  شبكة  عىل  موقعه 

أعمق  معنى  يعطي  أنّه  منطقّي متاًما من حيث  اإلله  بوجود  اإلميان  أّن  إثبات  امللحدين محاواًل 

للحياة وللتاريخ، وللخربة اإلنسانيّة عىل نحو يتفّوق عىل غريه من البدائل، ومن أجل ذلك عمل 

وربطها  األدلة  هذه  طّور  حيث  قبل،  من  الفلسفة  تناولها  التي  الله  وجود  أدلة  إحياء  عىل  كريج 

بالتطّورات العلميّة والفلسفيّة املعارصة، ويف مقّدمة هذه األدلّة دليل الكلم الكوزمولوجّي )الكويّن( 

عند الغزايل، وهو عنوان موضوع أطروحته للدكتوراه تحت إرشاف فيلسوف الدين املعروف جون 

هيك John Harwood Hick )1922 -2012 م(، وعادة ما يشار إىل كريج بأّن له الفضل يف إحياء 

دليل الكلم الكوزمولوجّي إلثبات وجود الله، ويظّل هذا الكتاب حتى اليوم ممثًّل ألهّم نقاش يف 

هذا املوضوع.

اإلسلم، وعىل  بفلسفة  الشديد  تأثّره  يُظِهر  الكتاب  هذا  من خلل  كريج  أّن  بالذكر  والجدير 

رأسهم الغزايّل وخاّصة يف عرضه لهذا الربهان كم سيتّضح من خلل هذا البحث.

دحض املنظور اإلحلادّي
لقد حاول كريج مواجهة املوقف اإللحادّي الذي ظهر بشكل مخيف يف املجتمعات الغربيّة، 

العامل عن  مبيًعا يف  الكتاب األكرث  لريتشارد دوكينز، وهو  اإلله«  بعد نرش كتاب »وهم  وال سيّم 

اإللحاد، حيث قّدم دوكينز العديد من الذرائع، والتي حاول من خللها إثبات إلحاده. ويف املقابل 

عمل كريج عىل تقديم األدلّة املعاكسة لنفي ُحجج دوكينز وتبيني تهافتها، ناهيك عن سعيه لدحض 

حجج امللحدين الغربيّني عىل وجه العموم. وقد استخدم يف مساعيه الحجاجيّة املنهج العقيّل 

]1[ -Ibid P,16 

]2[ - Ibid p,65



االستغراب العالم اإلسالمي والغرب236

2 0 2 ء 1 شــتا
 A L - I S T I G H R A B22 االستغراب

من أجل التصّدي لهذا التيّار، ومن أجل ذلك راح يؤكّد عىل رضورة االنطلق من مقّدمات منطقيّة 

لينتبه  النتائج سليمة بدون ثغرات، وقد بدأ ذلك بجدليّة السؤال  صحيحة ومتمسكة حتى تخرج 

العقل عىل رضورة االنتباه لخطورة القضيّة التي سيتناولها، فيقول »هل هناك حجج جيّدة لوجود 

الله  الحجج عىل وجود  بأّن  الخصوص  قّدمها دوكينز عىل وجه  التي  الحجج  لقد أظهرت  الله؟ 

يواجهها  التي  أهّم صعوبات اإلميان املسيحّي  ذاته من  السؤال يف حد  ]1] وهذا  ليست جيّدة؟« 

كريج، ومن أجل ذلك سعى كريج إلحياء أدلّة وجود الله منطلًقا من معقوليّة اإلميان إلثبات وجود 

الله، وقد رجع لألدلّة الفلسفيّة التي قال بها الفلسفة اليونانيّون وفلسفة علم اللهوت املسيحّي 

وعلم الكلم اإلسلمّي وقوفًا عند الفلسفة املحدثني واملعارصين يف عرصنا الحايل مع تطويرها 

مبا يتناسب مع التطّور الفلسفّي والعلمّي املعارص، وقد لّخص كريج براهينه يف خمسة أركان للرد 

عىل امللحدين بصفة عاّمة، وعىل كتاب دوكينز »وهم اإلله« بصفة خاّصة.

Cosmological Argument )أّواًل: الربهان الكويّن )الكوزمولوجّي

انطلقت إشكاليّة الربهان الكويّن منذ الفلسفة اليونان القدامى عندما اعتقدوا أّن املاّدة رضوريّة 

أّن اإلله قد  الخلق، حيث رأوا  أزليّة، ولهذا تشّكلت نظرتهم لقضيّة  وغري مخلوقة، وبالتايل فهي 

يكون مسؤواًل عن تدبري الكون، لكّنه مل يخلق الكون نفسه، ويف مقابل هذه النظرة اليونانيّة كانت 

االعتقادين  هذين  خلل  ومن  واألرض«]2]،  السموات  الله  خلق  البدء  »يف  القديم  العهد  نظرة 

املتنافسني بالسجال، نشأ جدل داخل الفلسفة الغربيّة، ودام أكرث من ألف سنة، عن الكون هل كان 

له بداية أم ال؟، هذا الجدل دخل فيه اليهود واملسلمون وكذلك النصارى الربوتستانت والكاثوليك 

مًعا، وانتهى أخريًا إىل نهاية غري قاطعة يف القرن الثامن عرش، عىل يد الفيلسوف األملايّن إميانويل 

كانط، عندما قّرر أّن مثّة حجًجا عقلنيّة دامغة يف كل الجانبني، مم يكشف عن إفلس العقل نفسه، 

لدحض  املسيحيّني  املفّكرين  محاولة  خلل  »من  كريج  يرى  فيم  الكويّن  الربهان  جاء  ولذلك 

ليكون  الوسطى  العصور  يف  املسلمني  الكلم  علمء  وطوره  الكون  أزليّة  يف  اليونانيّة  املذاهب 

مّثة شيئًا  أّن  العموم  الكويّن عىل وجه  الربهان  الله«]3]، ويرى كريج من خلل  حّجة عىل وجود 

ما، وأّن وجود ذلك اليشء ال بّد أن يكون وراءه سبب أّول أو سبب كاٍف للكون؛ لذلك يستعرض 

]1[- William Lane Craige , The KALAM cosmological argument. LIBRARY of PHILOSOPHY AND 

RELIGION General Editor: John Hick,, University of Birmingham First published 1979 , p,4 ,

]2]- التكوين: 1:1

]3[ -Craige , The KALAM cosmological argument , p,4 
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كريج برهان الكلم الكويّن عند العديد من الفلسفة، ويأيت يف مقّدمتهم توما اإلكوينّي )1225-

1274م( يف كتابه الخلصة اللهوتيّة، حيث اشتهر توما اإلكويني يف خلصته اللهوتيّة برباهينه 

الكونيّة، وقد اقترص كريج عىل ذكر ثلثة منها، بدًءا من برهايَن الحركة والعلّة الفاعلة املأخوذان عن 

أرسطو، وصواًل إىل برهان الواجب، وتستند جميعها عىل استحالة الرتاجع إىل ما ال نهاية، وصواًل 

إىل السبب األّول، والذي يعنينا هنا هو الطريقة التي تناول بها كريج تلك الرباهني اإلكوينيّة، تناواًل 

يتناسب مع الفهم املعارص، يقول كريج: »من املهم أن نضع يف اعتبارنا أّن اإلكويني يفّكر هنا يف 

األسباب التي تعمل جميعها يف وقت واحد مثل الرتوس يف آلة، وليس عىل التوايل مثل الدومينو 

الساقطة، لذا إذا أخذت السبب األّول فكّل ما تبّقى لك هو األسباب األساسيّة الضعيفة، وال يهّم إذا 

كان لديك من هذه األسباب ما النهاية له؛ ألنّها ال ميكن أن تسبّب أّي يشء«]1].

وبعد ذلك يعرض كريج ملفهوم العلّة الكافية عند الفيلسوف األملايّن ليبنتز )1646-1716م( 

والذي ال يجادل بوجود سبب غري مسبّب، ولكن لوجود سبب كاف للكون، وهو ما يسّمى بالعلّة 

ليبنتز  ساقها  التي  األسئلة  تلك  خلل  من  ليبنتز  عند  الكافية  العلّة  مفهوم  كريج  ويطرح  الكافية، 

للربهنة عىل وجود الله، حيث سأل: ملاذا هناك يشء بداًل من ال يشء؟، ملاذا ال يوجد أّي يشء 

عىل اإلطلق؟ وتأيت إجابة ليبنتز عىل هذا السؤال، بأنه »ال يشء يحدث دون سبب كاف«]2].

لذلك يرى كريج من خلل مبدأ ليبنتز الشهري الذي ينطوي عىل سبب كاف بأنّه يجب أن يكون 

مثّة سبب أو تفسري عقليّن لوجود الكون األبدّي؛ ذلك أّن السبب يف وجود الكون »يجب العثور 

عليه خارج الكون، يف كونه السبب الكايف الذي هو مكتٍف بذاته؛ وهو السبب الكايف الخاّص 

للربهان  الفلسفة  لتناول  عرضه  يف  كريج  ويستطرد  موجوًدا«]3].  الكون  يجعل  والذي  بالوجود، 

الكوزمولوجّي من خلل ُحّجة ويليم بييل  William pally )1773- 1805م( ]4] صانع الساعات 

الطبيعة بوجود  التي صاغها يف كتابه اللهوت الطبيعّي 1802م، حيث ربط التصميم الذيكّ يف 

مصمم ذيكّ للكون، مربهًنا باملثال اآليت: لنفرتض أنني أسري وفجأة اصطدمت قدمي بحجر، فإّن 

]1[ -Ibid ,p, 139 

]2[ -Ibid,p,140 

]3[-Craig,five-arguments-for-god, https://www.reasonablefaith.org/writings/popular-writings/

existence-nature-of-god/the-new-atheism-and-five-arguments 2017/9/10 تم الدخول بتاريج: 

]4]- ويليام بييل: هو مفّكر وفيلسوف إنجليزّي وهو صاحب حّجة صانع الساعة والتي طّورها بعد ذلك دعاة التصميم الذيّك، حيث اقرتح 

بايل أن التشبيه بنظام الساعة قّدم أدلّة عىل أّن الكون يشمل النظام والتصميم.

 Paley. A View of the Evidences of Christianity http://www.wmcarey.edu/carey/paley/
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أّول ما يتبادر للذهن أّن الحجر موجود يف مكانه منذ األزل، ولن يثري وجوده أّي إشكاليّة بالنسبة 

تواجدها عّدة  يثري  فاملسألة ستتغرّي، حيث  أنّني وجدت ساعة عىل األرض،  لنفرتض  يل، ولكن 

تساؤالت، مثل كيف وصلت هذه الساعة لهذا املكان؟ من قام بهذا الصنع الدقيق لهذه الساعة؟ 

يحلّله  بييل وطبًقا ملا  يراه  طبًقا ملا  وبالطبع  الذهن،  داخل  الجدل  تثري  التي  األسئلة  من  وغريها 

وجدت  معّقدة  أحكاًما  مثّة  أّن  ذلك  الحجر؛  عن  السابقة  اإلجابة  مثل  اإلجابة  تكون  لن  كريج، 

خلف وجود الساعة من خلل الدقّة املوجودة يف صناعة تروسها و)زنربكاتها(؛ ولذلك إذا عرثنا 

الوجود،  إىل  كيف وصل  نعرف  نكن  لو مل  حتى  فإنّنا  فوق حقل،  الساعة  مثل  معّقد  عىل يشء 

للساعة  أن يكون  ينبغي  بأنّه  الوصول إىل االستنتاج:  فإّن األحكام املعّقدة لوجوده تجربين عىل 

صانع، وأنّها ُصنعت يف وقت ما ويف مكان ما، وأّن مثّة ُمصّنًعا هو الذي صنعها وشّكلها ليك تفي 

بالغرض املطلوب من وجودها، ولذلك يقول كريج من خلل تحليله لربهان بييل »إنّنا يف تصميم 

الساعة نكتشف ما مل نتمّكن من اكتشافه يف الحجر، حيث إن أجزاء عديدة من الساعة ُوضعت مًعا 

لغرض ما«]1]؛ لهذا فمن خلل قياس املشاهدة ومن خلل التصميم الذيّك يف كّل مظهر من مظاهر 

دااًل عىل االخرتاع، وباملثل  أّن هناك مصمًم ذكيًّا  نستنتج  الساعة  التصميم املنظّم املوجود يف 

نستنتج من من خلل التصميم املوجود يف مظاهر الطبيعة وجود مسبِّب لهذا التصميم واإلبداع 

يف الكون، لذلك يرى كريج يف حّجة بايل »أنّها وّجهت رضبة ساحقة وقاتلة لسببيّة ديفيد هيوم«]2] 

والذي ذهب إىل أّن املعلول ليس متضّمًنا يف العلّة أو مرتبطًا بها ارتباطًا رضوريًّا، وأّن الرضورة التي 

تبنّي له ما هي إاّل وليدة عادة تتكّون بتكرار التجربة«]3]؛ ولذلك ساق كريج حّجة بييل ليدحض بها 

مفهوم السببيّة املتولّد عن العادة كم قال هيوم، والذي تبعه فيه أغلب امللحدة، ومن أجل ذلك 

طّور كريج الربهان الكويّن، باعتمده عىل برهان الكلم الكويّن الذي قال به العلمء املسلمون، 

وربطه بالتطّورات املعارصة بهذا النحو.

The Kalam Cosmological Argument ثانًيا: برهان الكالم الكويّن

يُعّد برهان الكلم الكويّن من أهّم الجداالت التي حدثت حول وجود سبب للكون، وقد صاغ 

هذا الربهان فيلسوف اإلسلم األّول أبو إسحاق الكندّي )185، 256هـ/ 805 -873 م(، ثم جاء 

]1[- Craige , The KALAM cosmological argument ,p,102 

]2[-Ibid ,,p, 104.

تم  إلكرتويّن،  كتاب  طبعة،  رقم  أو  تاريخ  بدون  والثقافة،  للتعليم  هنداوي  مؤّسسة  القاهرة،  الحديثة،  الفلسفة  تاريخ  كرم:  يوسف   -[3[

الدخول 2017/11/10
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بعده أبو حامد الغزايّل )450 - 505 هـ / 1058 - 1111م( وطّوره ردًّا عىل فلسفة اليونان ومن 

تأثّر بهم من فلسفة املسلمني، وال سيّم ابن سينا الذي وافق فكرُه فكَر فلسفة اليونان يف مسألة 

ِقَدم العامل وعدم وجود بداية له، فكرّس الغزايّل ما يقرب من ربع كتابه تهافت الفلسفة إلثبات 

أنّه »من  ليؤكّد  الفلسفة والرياضيّات،  أدلّة من  برهانه إىل  الغزايّل يف  بداية، وقد استند  أّن للكون 

املستحيل أن يكون هناك ِقدم ال نهايّئ للعامل، أي أّن العامل ال بّد أن تكون له بداية »فِقدم العامل 

حيث  عنه،  واملدافعني  الربهان  هذا  أنصار  أشهر  من  كريج  ويعّد  الغزايل«]1]،  عند  الكفر  يعادل 

أعاد طرحه ىف كتابة برهان الكلم الكويّن The Kalam Cosmological Argumenعام 1979م، 

ريتشارد  أمثال  New Atheismمن  الحديث  اإللحاد  رموز  مع  مناظراته  من  كثري  ىف  واستخدمه 

دوكينز، وكريتسوفر هيتشنز )1949 – 2011 م(، ويعرتف كريج بتجاهل الغرب لفلسفة املسلمني 

يف تناولهم لهذه الربهان، رغم »التميّز الواضح للربهان الكويّن يف الفكر اإلسلمّي«]2] عىل حّد 

تعبريه، وميكن صياغة هذا الربهان كم طرحه الغزايل عىل النحو اآليت:

1-كّل ما له بداية له علّة.

2 – الكون له بداية.

3- إًذا الكون له علّة )خالق( ]3]

يرى كريج أن جميع حجج الغزايل التي تثبت وجود الله تستند بشكل مبارش إىل مبدأين:

األول: استحالة العدد إىل ما النهاية.

الثاين: مبدأ التحديد بني اإلمكانيّات، أو األفضليّة بني اإلمكانيّات]4]، مبعنى أّن وجود الخلق 

يبدو  األّول  املُعطى  أّن  ذلك  منطقيًّا؛  متّسقة  الغزايّل  حّجة  أّن  كريج  ويلحظ  عدمه،  من  أفضل 

بديهيًّا، بأّن كّل يشء بدأ ىف الوجود ال بّد وأن يكون له سبب ما لبداية وجوده، وعىل الرغم من هذه 

 Quentin Smith البديهيّة، فقد ظهر مؤخرًا اعرتاض الفيلسوف األمرييّك املعارص كوينتني سميث

)1952 م-( الذي اعرتض عىل املُعطى األّول »بأنّه لو أّن كّل يشء موجود محتاج لسبب، فهل الله 

]1[ -Craige , The KALAM cosmological argument,p. 41

]2[- Ibid ,p,41 

]3[- Ibid, p ,42

]4[ -Ibid,p,45 
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نفسه محتاج لسبب؟«]1]، يعرتض كريج عىل مثل هذا السؤال؛ ألّن »الله مل يبدأ الوجود، الله دائم 

الوجود، الله هو ُمسبِّب غري ُمَسبَّبـ»]2] مبعنى أّن السؤال عن سبب امُلسبِّب غري امُلَسبَّب هو سؤال 

متناقض، ومن أجل ذلك جادل كريج بالحجج الفلسفيّة واألدلّة العلميّة للتدعيم وبقّوة حقيقة بداية 

الكون ووجود مسبّب له، والتي انطلق يف صياغتها من ثلث خطوات، وهي تلك الخطوات التي 

صاغها الغزايّل أيًضا وتنّص عىل: 

1- هناك ظواهر زمنيّة يف الكون.

2- وتنجم عن هذه الظواهر ظواهر زمانيّة أخرى.

وال ميكن لسلسلة الظواهر الزمنيّة أن تستمّر بل حدود«]3]

وتوضح هذه الخطوات أّن مثّة سلسلة من األحداث الزمنيّة هي التي كونت تاريخ الكون، وهي 

يف مجملها عبارة عن مجموعة تكّونت بإضافة حدث بعد اآلخر، ولكن هذه املجموعة التي تّم 

تكوينها بإضافة حدث بعد اآلخر، ال ميكن أن تستمّر يف تسلسل األحداث بل نهاية حقيقيّة، بل ال 

بّد من الوقوف عند ُمسبِّب هو الذي تسبّب يف مجموعة األحداث، ولتدعيم ذلك ومناهضة التيّار 

اإللحادّي أسس كريج دفاعه عىل ناحيتني؛ األوىل فلسفيّة واألخرى علميّة.

1 - األدّلة الفلسفّية:
تعد فكرة املايض املطلق من الناحية الفلسفيّة فكرة جدليّة، فإّن مل يكن للكون بداية محّددة، 

أّن وجود رقم ال متناه من  الكون ال متناهية، ذلك  أّن عدًدا من األحداث يف مايض  فذلك يعني 

برهان  يف  الفلسفّي  دفاعه  كريج  أّسس  لذلك  للمنطق؛  ومنافية  ورائيّة  ما  أمور  إىل  ئوّدي  األشياء 

الكلم الكويّن عىل عدد من الحجج املتشابهة، نتناول منها حّجتني اشتُهر بهم كريج، وهم حّجة 

عبور  الشهرية،  الفلسفيّة  الجدليّة  خلل  من  تناولهم  والتي  هلربت،  فندق  وحجة  زينون،  مفارقة 

اللنهاية Crossing the infinite argumen والتي من شأنها توضيح تناقض مفهوم الرجوع إىل 

ما ال نهاية.

]1]- الحّجة الكونيّة: موقع كلم فلسفة

 https://kalamfalsfa.wordpress.com/201721/03//ep38-the-cosmological-argument

]2[ -Craige , The KALAM cosmological argument,p. 41

]3[ -Ibid ,p. 41
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أ - مفارقة زينون

جاءت هذه املفارقة ضمن مجموعة من املفارقات أو الحجج التي صاغها زينون اإلييل من 

باختصار  املفارقة  هذه  وتقوم  بارمينيدس،  عند  الثبات  مفهوم  لتدعيم  اللنهاية  فكرة  إثبات  أجل 

سباق  بدأ  أنّه  ويفرتض  اليونان،  العّدائني يف  أرسع  من  وهو  أخيل،  يُدعى  افرتاض شخٍص  عىل 

فإّن أخيل لن يلحق  فإذا بدأ اإلثنان مًعا الحركة ىف لحظة واحدة،  مع سلحفاة تسبقه مبسافة ما، 

بالسلحفاة، ألنّه سيكون عليه أن يعرب نصف الطريق؛ ولكن قبل أن يتمّكن من عبور نصف الطريق، 

فإنّه يجب عليه أن يعرب ربع الطريق، ولكن قبل أن يتمّكن من عبور ربع الطريق، فإنّه يجب أن يعرب 

مُثن الطريق، وهكذا إىل ما ال نهاية، ولذلك، ال ميكن ألخيل الوصول إىل أّي نقطة، وقد لجأ كريج 

لهذه املفارقة نظرًا الستناد معظم امللحدين عليها من أجل إثبات التسلسل إىل ما ال نهاية وعدم 

وجود مسبّب للكون، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما توّصل إليه علمء الرياضيّات املحدثني 

ويف مقّدمتهم ليبنتز والذي وصل إىل أّن انقسامات املسافات أمر واقعّي وال بّد من حسابه، ومن 

هنا نشأ الحساب اللنهايّئ أو ما يسّمى بحساب التفاضل والتكامل، لذلك رأى كريج من خلل 

هذه املفارقة »أّن اإلشارة إىل الفواصل الزمنيّة التي اجتازها أخيل هي محتملة وغري متساوية، حيث 

افرتض زينون »أّن أّي فاصل زمنّي محّدد يتكّون من عدد ال حرص له من النقاط«]1]، وقد رجع كريج 

يف تحليله لهذه املفارقة إىل املعارضني لزينون، مثل أرسطو، الذي اتخذ الفاصل الزمنّي كمفهوم 

، ليكون من الناحية الفكريّة قابًل ألّي انقسامات، أي أّن الكّل سابق للجزء، لذلك يبني كريج  كيّلّ

هنا دفاعه عىل نقطتني.

أّواًل: ضّد أولئك الذين يقولون بوجود النهايّئ استناًدا ملفارقة زينون، ألّن مثّة »تناقًضا بني قضية 

أخيل ملفهوم اللنهاية، وقضيّة التسلسل الزمنّي للميض إىل ما ال نهاية«]2].

الكّل ليكون  الذي قّدمه أرسطو، وهو أن نأخذ  الحّل  أّن  أهّميّة، يرى كريج  ثانيًا: وهي األكرث 

من الناحية الفكريّة قبل الجزء، فعىل سبيل املثال عندما نفّكر يف مقياس الطول )1( مرت، فإّن هذا 

املقياس ال يتكّون من نقاط؛ بداًل من ذلك، فإّن املقياس كلّه موجود قبل النقاط، وأّي نقاط داخل 

العدد )1( هي مجرّد نتيجة لتفكرينا.

وعلوة عىل ذلك، فإّن االنقسامات الفكريّة ال تستمّر إىل ما النهاية؛ ألنّنا ميكن أن نذهب فقط 

]1[ -William Lan Craig, The tenseless theory of time: A critical examination... Springer Science & Business 

Media, 2000. P ,294.

]2[ -Ibid p, 294.
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من خلل عمليّة تحديد مفهوم اللنهاية كمفهوم محتمل فقط]1]، وعىل الرغم من هذه النتيجة التي 

وصل لها كريج يف استحالة التسلسل إىل ال نهاية، إال أنّه أخفق بوجود صلة بني األحداث املتعاقبة 

ومفهوم أرسطو بأّن الكّل سابق للجزء، حيث بالنظر إىل مفهوم أرسطو، نجد أّن سلسلة األحداث 

بني  التعاقب  يتطلّبه  ما  وهذا عكس  فكريّة؛  انقسامات  من  وإمّنا  متعاقبة،  إضافات  من  تتألّف  ال 

األحداث الذي يفرتض مسبًقا أّن األجزاء هي قبل كّل يشء، وهذا بخلف رأي أرسطو.

ب- حّجة فندق هلربت

صاغ هذه الحّجة عامل الرياضيّات األملايّن ديفيد هلربت )1862-1943م( والذي تخيّل وجود 

جديد  حاجز  يأيت  عندما  محجوزة،  الغرف  وجميع  الغرف،  من  محدود  عدد  عىل  يحتوي  فندق 

هذه  ويف  محجوزة،  الغرف  كّل  إّن  قائًل  له  سيعتذر  املدير  فإّن  شاغرة،  غرفة  عن  يسأل  للفندق 

اللحظة يدعونا هليربت لتخيّل الفندق وفيه عدد غري محدود من الغرف، ويفرتض أّن كّل الغرف 

محجوزة أيًضا، ويبدأ هلربت افرتاضه وإشكاليّته يف هذا املثال، حيث يفرتض قدوم ضيف جديد 

عىل الفندق، ويف هذه الحالة سيقول له املدير: ال مشكلة، وسيقوم بنقل الضيف املقيم بالغرفة 

رقم 1 إىل الغرفة رقم 2، وينقل املقيم يف الغرفة رقم 2 إىل الغرفة رقم 3، وهكذا إىل ما ال نهاية 

سيقوم بنقل كّل ضيف اىل الغرفة التالية، وكنتيجة ستصبح الغرفة األوىل محجوزة بواسطة الضيف 

الجديد، مع أنّه عند حضور الضيف الجديد كانت كّل الغرف محجوزة، وال يوجد مكان شاغر يف 

الفندق، ثم يضيف هلربت افرتاًضا آخر فيقول: »لنفرتض أّن عدًدا ال محدوًدا من الضيوف الجدد 

يريدون اإلقامة، سريّد املدير عليهم: ال مشكلة واآلن يقوم بنقل الضيف املقيم يف الغرفة رقم 1إىل 

الغرفة رقم 2، ثم سينقل الضيف امليقم يف الغرفة رقم 2 اىل الغرفة رقم 4، وسيقوم بنقل الضيف 

املقيم يف الغرفة 3 إىل الغرفة رقم 6، يعني أنّه سينقل كّل ضيف مقيم يف غرفته إىل الغرفة التي 

يكون رقمها ضعف رقم غرفته السابقة إىل ما ال نهاية، واآلن مبا أّن كّل رقم غرفة مرضوب بـ 2، هو 

دامئًا عدد زوجّي فسينتهي الحال بالضيوف يف غرف أرقامها زوجيّة، 2، 4، 6 إلخ، وكنتيجة لذلك 

ينتقل الضيوف الجدد إىل الغرف التي تكون أرقامها فرديّة، وهنا يقول هلربت »يف الحقيقة سنستطيع 

يف كّل مرة أن نشغل الغرف املمتلئة بضيوف جدد«]2]، وقد ساق كريج هذه الحّجة لتوضيح أّن 

فكرة فندق هلربت هي فكرة متهافتة مع أنّها ممكن أن يكتبها علمء الرياضيّات عىل الورق، لكن من 

املستحيل لهذا الفندق أن يوجد يف الحقيقة »فنحن نستطيع أن نصف مثل ذلك الفندق عىل الورق، 

]1[ -Ibid p, 295 

]2[ -Ibid, p, 295
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ولكّنه لن يوجد أبًدا عىل الواقع«]1]، وبالتايل فإّن فكرة اللنهاية كم يوضحها كريج هي فكرة تسكن 

يف عقولنا فقط، وال متّت للواقع بصلة، مم يحتّم أن تكون األحداث املاضية محدودة، ومبا أنّها 

حقيقيّة وليست من نسج الخيال؛ لذا ال ميكن أن تعود سلسلة األحداث املاضية إىل ما ال نهاية، 

وإمّنا من املؤكّد أّن الكون له بداية.

2 - األدّلة العلمّية
أهّم  من  الفلكيّة،  الفيزياء  إىل  اإلشارات  من  بالعديد  الكونيّة  الكلم  حّجة  كريج  ربط  يُعّد 

اإلسهامات التي قّدمها دعًم لبداية الكون، وذلك من خلل نظريّة التوّسع يف الكون والديناميكا 

الحراريّة، ويرى أّن التطّورات العلميّة من أكرث األمور التي تثري دهشتنا، وال سيّم يف علم الفلك 

املعارص بالدرجة »التي ال ميكن أن يتوقّعها الغزايل نفسه«؛ ذلك أّن لدينا اليوم أدلّة علميّة قويّة 

تأكيد  أّول  الغزايّل، وقد جاء  التي صاغها  الكونيّة  الكلم  الكون]2]، وهو ما يؤكّد عىل حّجة  لبدء 

علمّي لبداية الكون من خلل نظريّة توّسع الكون، حيث وضع ألربت أينشتاين نظريّة النسبيّة عام 

1917 م، عندما أظهرت حساباته أّن الكون إّما يتمّدد أو ينكمش، مم يعني أنّه ال ميكن أن يكون 

أزليًّا، وال بّد أن يكون له بداية، ويف عام )1920م( جاء عامل الرياضيّات الرويّس ألكسندر فريدمان 

)1888- 1925 م(، والفليّك البلجييّك جورج لومرت )1904 – 1968 م(، وقّررا أخذ معادالت 

أينشتاين عىل ظاهرها، ونتيجة لذلك خرجا من غري تواطئ بنمذج لكون متوّسع، ثّم جاء الفليّك 

األمرييّك إدوين هابل، وقام بأرصاد متواصلة، وقّدم اكتشافًا ال نظري له، حيث أكّد نظريّة فريدمان 

ولوميرت عندما وجد أّن الضوء يف املجرّات البعيدة يظهر أكرث حمرة مم هو متوقّع، وهذا االنحراف 

األحمر يف الضوء كان عىل األرجح راجًعا لتمّدد موجات الضوء بسبب ابتعاد املجرّات عّنا؛ لذلك 

وّجه هابل تليسكوبه لرصد هذا التغرّي يف الضوء األحمر القادم من املجرّات، حيث أظهر أنّنا يف 

مركز انفجار كويّن، وأّن كّل املجرّات األخرى تتطاير بعيًدا عّنا برسعات مذهلة، ويقف كريج عىل 

ا يف مركز الكون، وذلك بالنظر إىل أّي  ذلك بقوله: »اآلن حسب منوذج فريدمان - لوميرت لسنا حقًّ

يتوّسع،  الذي  الفضاء هو  أّن  بعيدة عنها، وهذا بسبب  الخارج، نرى املجرّات األخرى  مجرّة من 

بينم تظّل املجرّات يف سكون يف الفضاء، ولكّنها تبتعد عن بعضها البعض بتوّسع الفضاء«]3]، وقد 

]1[ -Ibid,p295

]2[- Ibid ,p,298

]3[ - Craig, The Kalam Cosmological Argument https://www.reasonablefaith.org/writings/popular-writings/

existence-nature-of- god/the-kalam-cosmological-argument 
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أصبح منوذج فريدمان - لوميرت يعرف بنظريّة اإلنفجار الكبري، وهو منوذج اإلنفجار الكبري القيايّس 

الذي يتنبأ ببداية مطلقة للكون، لذلك يقول كريج »إذا كان هذا النموذج صحيًحا، فإن لدينا تأكيًدا 

الكون  إّن  تقول  التي  املقّدمة  تلك  الكلمّي«]1]  الكويّن  الربهان  الثانية من  للمقّدمة  علميًّا مذهًل 

له بداية، ويستطرد كريج لتأكيد صّحة هذه النتيجة من خلل االكتشافات البارزة التي حدثت يف 

اآلونة األخرية يف علم الفلك وعلم الفيزياء الفلكيّة، فيقول: »بتنا اليوم منتلك دليًل قويًّا عىل أّن 

الكون ليس أزليًّا يف ماضيه، بل بدأ بداية قطعيّة منذ زمن محدود، يف عام 2003، استطاع ألكسندر 

ع كويّن، ال ميكن أن  فلينكن وأرفيند بورد وأالن جوث إثبات »أّن الكون، الذي ميرُّ يف حالة توسُّ

يكون المتناهيًا يف املايض، ويجب أن يتمتّع بحدوٍد للزمان واملكان املاضيَني«]2]، ويرى كريج 

الفيزيايّئ للكون املبكر،  الوصف  النظر عن  قّدموه قويًّا، وذلك لصموده بغض  الذي  الربهان  أّن 

نقّدم وصًفا  أن  نستطيع  وبالتايل ال  بالجاذبيّة،  الخاّصة  الكّم  نظريّة  إىل  نفتقد  زلنا  ما  وذلك ألنّنا 

فيزيائيًّا للحظة الكون املبكر األوىل؛ ولذلك يرى كريج أّن نظريّة بورد، غوث، فيلينكن هي نظريّة 

مستقلّة عن أّي وصف فيزيايّئ لتلك اللحظة، فهي »تشري إىل أّن الفضاء الكّمّي للكون املبكر الذي 

وصفه بعضهم بشكل مضلّل وغري متقن بالـ »العدم«، ال ميكن أن يكون أزليًّا يف املايض، بل من 

بها  قال  التي  املتعّددة  العوامل  لفرضيّة  مرّة أخرى  بداية قطعيّة«]3]. ويرجع كريج  بدأ  أنّه  املحتوم 

العلم الحديث واعتمد عليها امللحدون إلثبات عدم وجود بداية للكون وبالتايل عدم وجود الله، 

حيث يرى كريج أّن فرضيّة العوامل املتعّددة هي بذاتها تكشف وجود بداية للكون، وذلك باعتبار 

»أنّه طبًقا لتلك االكتشافات فإّن الكون الذي نعيش فيه هو جزء صغري مّم يسّمى العامل املتعّدد 

املؤلَّف من عّدة أكوان، مم تتطلّب نظريّتهم أن يكون لذلك العامل املتعّدد بداية حتميّة«]4]، وعىل 

ذلك يرى كريج أّن ما جرى القرتاح تصّورات خياليّة عّدة لتفادي البداية القطعيّة للكون، مثل مناذج 

الجاذبيّة الكموميّة ومناذج الخيوط الكونيّة واملنحنيات املغلقة، جاءت جميعها مليئة باملشاكل، 

النظريّات، وإن كانت صحيحة، يف  بأنّها »مل تنجح أّي من تلك  النتيجة كم يقول كريج  وكانت 

إعادة املايض األزيّل، بل إنّها أرجعت البداية خطوة إىل الوراء«]5].

وبالتايل فإنّه مبا أّن الكون يتوّسع عرب تاريخه، فل ميكن أن يكون أزليًّا يف املايض، وال بّد أن 

يكون له بداية مطلقة.

]1[ - bid 

]2[- Ibid 

]3[-Ibid

]4[- Ibid

]5[- Ibid ,p, 200
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ويضيف كريج دليًل علميًّا آخر رمبا يشّكك بعض أن تكون نظريّة اإلنفجار الكبري غري كافية؛ 

لذلك يعرض القانون الثاين للرتموديناميك، فحسب هذا القانون الثاين »إن مل يتّم تغذية منظومة 

ما بالطاقة، ستصبح املنظومة مضطربة بشكل متزايد وقد أدرك العلمء منذ القرن 19 رضورة التنبّؤ 

بوقت ما يف املستقبل يستنفذ فيه الكون كّل الطاقة، وبالتايل تصبح الحياة مستحيلة، وهو ما يسّميه 

العلمء باملوت الحرارّي للكون، ويرى كريج »أّن هذا التنبّؤ غري املرغوب فيه أثاَر لغزًا أبعد من 

ذلك، فإذا كان الكون سيصل يف وقت ما إىل حالة من املوت الحرارّي إذن ملاذا وجد الكون من 

األزل؟ وملاذا ال يكون من اآلن يف تلك الحالة«]1]. يرى كريج أّن الكون سيصل إىل حالة اللتوازن 

الحرارّي يف نهاية الزمن، فإذا جعلنا الكون يف ما ال نهاية من الزمن، فيجب أن يكون قد فقد كّل 

طاقته الحراريّة يف وقت سابق، ولكّنه ليس كذلك؛ لذا نحن يف حالة من اللتوازن، حيث الطاقة ما 

زالت متاحة للستعمل، وهذا برهان آخر يؤكّد من خلل األدلّة العلميّة صّحة املقّدمة الثانية من 

برهان الغزايل الكويّن.

وينتهي كريج من خلل األدلّة الفلسفيّة والعلميّة إىل أّن »لدينا أساًسا متيًنا للعتقاد بأّن الكون 

الفلسفيّة  لبدايته«]2]، ومن هذه األدلّة  له سبب  الكون  أن  فالنتيجة املنطقيّة،  ثّم  ابتدأ وجوده ومن 

بّد من وجود سبب  أّن وجود سلسلة ال متناهية من األسباب مستحيلة، فل  والعلميّة يؤكّد كريج 

للكون، والذي يتّصف بأنّه سبب أّول غري مسبّب، يتسامى عن الزمان واملكان؛ ألنّه خلق الزمان 

واملكان، كم أنّه يجب أن يكون ال ماّديًّا وال فيزيائيًّا، ويجب أن يكون قويًّا بشكل يفوق الخيال مبا 

أنّه ينهي كّل املاّدة والطاقة، ويستطرد كريج يف وصف السبب األّول مختتًم استداللته الفلسفيّة 

غري  سبب  بوجود  لإلميان  قويّة  أرضيّة  يعطينا  الكلمّي  الكويّن  فالربهان  هكذا  بقوله«،  والعلميّة 

مبتدأ، ال ُمَسـَبّب، خارج الزمان واملكان، ال متغرّي، ال ماّدّي، قوّي بشكل مذهل، خالق للكون، 

وهذا ما يعنيه الجميع: الله«]3]، ومبا أّن األدلّة الفلسفيّة والعلميّة أثبتت ذلك، يتساءل كريج ماذا 

يقول الكتاب املقّدس؟

هنا يتطرّق كريج آليات الكتاب املقّدس والتي تثبت خلق الكون وأبديّة الله وقدرته املطلقة، 

فعىل سبيل املثال جاء يف اآلية األوىل من سفر التكوين أّن الله هو من خلق الكون »يف البدء خلق 

الله السموات واألرض«]4]، ويذكر كريج بعض اآليات التي توضح أبديّة الله وال نهائيّته من خلل 

]1[ - Ibid , p, 201 

]2[ - Craige , The KALAM cosmological argument,p,76

]3[ -Ibid, p, 77

]4]- التكوين:1:1
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الرّب اإلله الرسمدّي«]1]، وجاء يف املزامري »متسلط  باسم  التكوين »ودعا هناك  ما جاء يف سفر 

بقّوته إىل الدهر«]2]. لهذا يرى كريج أّن الكتاب املقّدس يعلم بوضوح أّن الله هو السبب األّول 

الذي خلق الكون؛ لذلك فإّن حّجة الكلم الكونيّة تتّسق مع الرواية التوراتيّة لبداية الكون والسبب 

األّول، ومع ذلك، فإنّها ليست سوى واحدة من العديد من املؤرّشات واألدلّة التي تشري إىل وجود 

الله الخالق؛ ولذلك ال يقترص كريج عليها ويرسد أدلّة أخرى إلثبات أّن الله موجود، كم سيتضح 

من األدلّة القادمة.

The Moral Argument ثالثًا: الربهان األخالقّي

للقيم األخلقيّة وتعود  النهايّئ كمصدر  ينطلق من وجود الخري  الله  الربهان األخلقّي لوجود 

هذه الحّجة إىل أفلطون الذي قال بوجود مثال للخري يف عامل املثل الكيّلّ نحاول من خلله أن 

منتثل به يف عامل الواقع، ويرى كريج أّن املسيحيّة والفلسفة املسيحنّي اعتنوا كثريًا بهذه الحّجة 

ويأيت  الله،  وجود  عىل  للربهنة  كونيّة  مفاهيم  بثلثة  كريج  ذكره  والذي  اإلكويني  توما  سيّم  وال 

الربهان الرابع من خلل الربهان األخلقّي، حيث نجد يف العامل تدرًّجا يف الخري، فبعض األشياء 

أكرث خريًا، وأكرث صّحة، وأكرث نبًل، من غريها من األشياء، وتصف هذه املصطلحات الدرجات 

واألكرث صّحة،  األكرث خريًا،  الفائق،  املعيار  يسّمى  نقرتب مبا  متفاوتة حتى  األخلقيّة كدرجات 

وهكذا دواليك، ولذلك يجب أن يكون هناك يشء أفضل وأصدق وأنبل من جميع األشياء، ويعتقد 

توما اإلكويني أنّه مهم كان الخري الذي منتلكه«، فإّن مثّة خريًا أكرب من أّي خري آخر، ذلك أّن الخري 

املوجود يف الكائنات محدود، إذن فهناك خري أعظم وأكرث كماًل وهو الله، الذي هو أساس الخري 

املوجود يف الوجود«]3] ويتناول كريج الحّجة األخلقيّة األكرث تطّوًرا من حّجة اإلكويني من خلل 

ويليام سوريل )1855- 1935 م(]4]، حيث يعتقد سوريل أّن األخلق توفّر املفتاح للميتافيزيقيا، 

ويقول إّن الله هو األساس لألوامر الطبيعيّة واألخلقيّة، حيث يوفّر أفضل رؤية عقلنيّة وموّحدة، 

فإنّه  القيم املوضوعيّة موجودة،  أّن  يثبت  أن  استطاعة املرء  إذا مل يكن يف  بأنّه  ويعرتف سوريل 

والنظام  أيًضا،  موجود  الخارجّي  العامل  أّن  املعنى  بنفس  يثبت  أن  للمرء  ميكن  ال  املقابل  يف 

]1] - التكوين 33:21

]2] - املزامري:7:66

]3[- William Lane Craig and Walter Sinnott-Armstrong, God?: A Debate between a Christian and an Atheist 

)Publisher: Oxford; New York: Oxford University Press, 2004(, p.120.

]4] - وليام ريتيش سوريل: فيلسوف بريطايّن، ولد يف، اسكتلندا، وكان أستاًذا للفلسفة األخلقيّة بجامعة كمربدج، انتقد صور األخلق 

الطبيعيّة كافّة يف كتبه التي أهّمها: )أخلق املذهب الطبيعّي( »1885« و)القيم الخلقيّة وفكرة الله( 1918 
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األخلقّي والنظام الطبيعّي عىل قدم املساواة بالنسبة لنا، حيث إنّنا بنفس األساس الذي نفرتض 

فيه حقيقة عامل األشياء، فإنّنا نفرتض حقيقة النظام األخلقّي املوضوعّي، وبالتايل فكم أنّنا ندرك 

بالعقل األشياء املاّديّة التي تكمن وراء إحساساتنا يف النظام الطبيعّي، كذلك ندرك بالعقل القيمة 

املوضوعيّة التي تكمن خلف النظام األخلقّي.

ويصيغ سوريل الحّجة األخلقيّة كاآليت:

أ- إذا كانت األخلق موضوعيّة وُمطلقة، فإّن الله يجب أن يكون موجوًدا.

ب- األخلق موضوعيّة ومطلقة.

ج- إذن الله يجب أن يكون موجوًدا]1].

ويرى كريج الفرضيّة الثانية يف هذه الُحّجة هي التي وقف عليها كثري من امللحدين من خلل 

تقديم تفسريات بيولوجيّة واجتمعيّة لتطّور األخلق اإلنسانيّة والتي تُشري إىل أّن األخلق ليست 

نتيجة  األخلقّي ظهر  اإلنسان  التزام  أّن  التطوريّة  النظريّة  تّدعي  ُمطلقًة، حيث  وليست  موضوعيًّة 

ا أخلقيًّا للعقل البرشّي، وهذا يعني أّن القيم األخلقيّة غري موجودة  ضغوطات تطوريّة أضافت حسًّ

لهم،  بالنسبة  أفضل،  نحٍو  األخلق عىل  فهُم  مُيكن  أنّه  ذلك  البرشّي،  العقل  عن  ُمستقل  بشكل 

امللحدة  مذاهب  عىل  كريج  ويقف  الجينات،  ونقل  التكاثر  أجل  من  تطوريّة  رضورة  باعتبارها 

يف عدم وجود قيم موضوعيّة، وعدم وجود إله، وذلك من خلل الوقوف عند عدد من امللحدة 

 J. L. Mackie الذين يتبّنون النظريّة التطوريّة البيولوجيّة يف األخلق ويف مقّدمتهم جي ال مايك

)1917- 1981م( الذي اقرتح هذا النوع من التفسريات، حيث قال عنها »من السهل تفسري هذا 

الشعور األخلقّي بأنّه نتاج طبيعّي للتطّور البيولوجّي واالجتمعّي، بداًل من أن يكون مزروًعا من 

 Michael Ruse قبل خالق الطبيعة«]2]، كذلك يشري كريج إىل فيلسوف العلم امللحد مايكل روس

تطّوًرا  إاّل  ليس  نظره  فاألخلق يف  الحديث من ذلك،  التطّور  الذي يرشح، موقف   )- م   1940(

بيولوجيًّا لإلنسان مثل أّي يشء يف الجسد، وبالتايل ال تكون إاّل نوًعا من »التكيّف البيولوجّي ال 

يقّل عن اليدين والقدمني واألسنان، وتعترب األخلقيّات وهميّة باعتبارها مجموعة من املطالبات 

املعقولة املرّبرة بشأن يشء موضوعّي«]3]؛ ولهذا يرى روس أّن قيمة مثل حّب الجار ال معنى لها، 

]1[ - Craige , The KALAM cosmological argument,p, 112

]2[ - J. L. Mackie, the Miracle of theism ,Oxford: Clarendon Press, 1982 ,p, 115 

]3[ -Michael Ruse, ”Evolutionary Theory and Christian Ethics,“ in The Darwinian Paradigm ,London: 

Routledge, 1989 p,. 262
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إذا اعتقد اإلنسان أنّها نتيجة إشارة من أعىل، حيث »ال أساس لهذه اإلشارة بالفعل، فاألخلق هي 

مجرّد مساعدة للبقاء والتكاثر، وأّي معنى أعمق هو وهم«]1]، ويستكمل روس تحليله لعدم وجود 

النساء عقب  تُحرق  كانت  الهنديّة، حيث  الطقوس  لبعض  نظرته  أّي أخلق موضوعيّة من خلل 

موت أزواجهّن، فريى روس أّن هذه املمرسة هي غريبة متاًما عن العادات الغربية واألخلق، وأّن 

تضحية األرملة غري أخلقيّة متاًما؛ لذلك جاء حكم روس بأنّه ال يوجد يشء موضوعّي بخصوص 

هذه األخلق، وبالتايل »كّل يشء يصبح نسبيًّا ببساطة، وليست هناك قيم مطلقة موضوعيّة«]2].

الله، ال عن طريق إظهار  القيم املوضوعيّة إلثبات وجود  ينتهج كريج دفاعه عن  وعىل ذلك 

األخلقيّة  القيم  بأّن  دفاعه  بتدعيم  بل  األخلقية فحسب،  للقيم  امللحدين  فرضيّات  التناقض يف 

املرّة  هذه  منه  ليجعل  ذاته،  الرّش  ملفهوم  أخرى  مرّة  كريج  يرجع  لذلك  الله،  وجود  تثبت  ذاتها 

حّجة عىل وجود الله وليس ضّده، وذلك من خلل استخدامه الحّجة األخلقيّة للداللة عىل هذا 

الرّش  عن  املسؤول  هو  اإلنسان  بأّن  هيك،  أستاذه جون  اتبعه  الذي  املنهج  نفس  وهو  االتساق، 

األخلقّي، حيث ذهب هيك إىل »أّن غاية اإلله املحّب ال بّد أن تكون يف خلق جّنة اللّذة، ومبا 

الدرجة املطلوبة أو  الله ليس محبًّا عىل  أّن  بالنسبة لهم  يثبت  فإّن ذلك  العامل هو غري ذلك،  أّن 

إّن  بقوله  العامل«]3] ويزيد هيك يف توضيح األمر  ليخلق مثل ذلك  الكافية  بالدرجة  قويًّا  أنّه ليس 

امللحد يتصّور العامل دامئًا كعلقة اإلنسان بالحيوان األليف الذي يضعه يف قفص ليتحرّك داخله، 

فإذا كان هذا اإلنسان ذا حّس خلقّي عاٍل؛ فسيوفّر لحيوانه املكان املريح الصّحّي ما أمكنه ذلك، 

وكّل قصور يف إمتاع هذا الحيوان بالراحة والصّحة، ال ميكن تفسريه بغري القصور يف أخلق هذا 

املشهد  هذا  منه  التقط  كريج  لني  ولعّل  مًعا«]4]،  قصورهم  أو  املاّديّة،  إمكاناته  يف  أو  اإلنسان، 

التصويرّي، فهو دائم التعبري عن فساد التصّور اإللحادّي لعلقة الخالق باإلنسان، بقوله »إّن غاية 

الله من خلقنا عىل األرض ليست إسعادنا، إذ إنّنا »الحيوانات األليفة لله لقد ُخلقنا يف هذه الحياة 

للمكابدة ومصارعة الرّش بأنواعه والتصرّب عىل الوجع وأشكاله، ومل نحبس عىل هذه األرض للمتع 

فعل  عن  اإلنسان  ومسؤوليّة  اإلنسانيّة  الحّريّة  دور  عىل  كريج  أكّد  هنا  ومن  الصافية«]5]،  السائغة 

الرش والخري، حيث الحظ »أّن امللحدين يجعلون الجميع مجرّد ُدمى يف مثل هذا العامل؛ ألنّهم 

]1[ - Ibid,p,266.

]2[- I bid ,p, 268 .

]3[-John Hick, ‘The Soul-Making Theodicy’, in Readings in the Philosophy of Religion, Kelly James Clark, 

ed. )Peterborough, Ont.: Broadview Press, 2000(,p.215

]4[ -Ibid, p, 116.

]5[- William Lane Craig and Walter Sinnott-Armstrong, God? P, 122.
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يرفضون أن يتواجد الجميع التخاذ القرار الصائب بحّريّة«]1]؛ ولهذا أكّد كريج عىل أّن »اإلنسان هو 

املسؤول عن الرّش األخلقّي يف العامل، ويتدّخل بقدر ما يف الرّش الطبيعّي أحيانًا]2]، ويف مثل هذه 

الحالة فاإلنسان نفسه هو الذي يجلب الرّش، والله ال يستطيع فعل يشء ملنع القيام بذلك، إاّل إذا 

أزال إرادتهم الحرّة، وبالتايل فمن املمكن أن يخلق الله العامل الذي يحتوي عىل الحّريّة، وبالتايل 

الناس حّريّة حقيقيّة للختيار كم يحبّون،  الله مينح  سيكون يف العامل الخطيئة والرّش، فإذا كان 

الظروف  فعله هو خلق  يستطيع  ما  ما سوف يختارون »كل  له تحديد  بالنسبة  فإنّه من املستحيل 

التي يكون فيها الشخص قادًرا عىل اتخاذ خيار حّر، ومن ثم يقف إىل الوراء ويسمح له باتخاذ هذا 

الخيار«]3]، لذلك ففي الوقت الذي يستخدم فيه امللحدون مسألة الرّش من أجل إثبات إلحادهم، 

يتناول كريج هذه املسألة للتدليل عىل وجود الله، فوجود الرّش يف حّد ذاته هو داللة عىل وجود 

الله، فعندما يقلّب اإلنسان ناظريه يف هذا العامل، ويُعمل حاسة النقد والتقويم فيم تبرصه عيناه، 

ويقّرر أّن هذا األمر أو ذاك رّش وقبيح، فهو يستبطن يف ذهنه كم يقول كريج »فكرة الحّق والباطل 

املواجهة له، وليس بإمكانه أن يستبطن فكرة الحّق والباطل إاّل أن يكون قد انطبع يف عقله معيار 

أخلقّي متعال عن املاّدة يحّدد الحّق والباطل، وهذا املعيار غري املاّدّي حّجة عىل وجود إله«]4]؛ 

ذلك أّن هذا النقش األخلقّي يف الوعي اإلنسايّن حّجة عىل أّن اإلنسان مخلوق أخلقّي لخالق 

صنعه عىل صورة متعالية عىل املاّدة الرصفة.

وباإلمكان صياغة هذا املعنى كم صاغه كريج عىل النحواآليت:

إذا كان الله غري موجود، فالقيم األخلقيّة املوضوعيّة غري موجودة

الرّش موجود إذن، املعايري األخلقيّة املوضوعيّة موجودة ]5]

بعبارة أوَضح وأفَصح: ال ميكن للملحد أن يستدّل بالرّش املوجود يف العامل لنفي وجود الله 

بوجود  امللحد  يقّر  حتى  والرّش  الخري  بقيمتي  لإلقرار  سبيل  وال  والرّش،  الخري  بوجود  يقّر  حتى 

املعيار املوضوعّي، ووجود املعيار املوضوعّي األخلقّي غري ممكن دون وجود مرّشع أخلقّي 

لنفيه«، فل  الرّش  الحّجة األخلقيّة املعتمدة عىل  الذي تسعى  الله  ماّدّي، وهذا املرّشع هو  غري 

]1[- Ibid ,p, 130 

]2[- Crag, Hard Question, Real Answers, p ,117

]3[ - Ibid p, 117

]4[ - Ibid ,p,123 

]5[- Ibid ,p 123
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فغاية امللحد  الله،  بإثبات وجود  يُنقض اإللحاد  الرّش إلثبات اإللحاد حتى  سبيل العتمد حّجة 

ووسيلته لذلك تتنافيان = إذن، الله موجود.]1]

The Teleological Argument رابًعا: الربهان الغايّئ

يُعرف الربهان الغايّئ أيًضا بربهان التصميم، ويُعد هذا الربهان قدميًا جًدا بقدم الفلسفة، فمنذ 

أن بدأ اإلنسان يف التفكري أخذ يحلّل ويستنتج، بأّن الكون له صانع صّممه عىل أعىل درجة من 

درجات الدقّة والتصميم، وقد رجع كريج لألسس الفلسفيّة لهذا الربهان مبنهج تحلييّل نقدّي، منذ 

فلسفة اليونان القدامى وحتى عرصنا الحايّل، فعىل سبيل املثال نجد أّن كًل من أفلطون وأرسطو 

حركة  وثانيًا ألّن  أرواح،  تُوَجد  أّواًل ألنّه  إله،  بوجود  يؤمن  املرء  يجعلن  شيئني  بوجود  يعتقدان 

النجوم واألفلك يف نظام ُمتَقن، هاتان الحقيقتان »تشريان إىل وجود عقل كبري خلف هذه النجوم 

هو الذي سيطر وأدار نظام الكون]2]؛ لذا استنتج أفلطون أنَّه تُوَجد »روح فُضىل أو صانع الكّل أو 

 primordial chaos أبو الكّل أو امللك الذي أَمر ورتّب وصاغ هذا الكون، فرتتّبت الفوىض األوىل

أنَّ تدحض  الحّجة من شأنها كم وَجد أفلطون  ومثل تلك  نراه« ]3]  ُمرتّبًا كم  الكون  وجعل هذا 

مملوًءا بالدهشة  وكان  أرسطو،  تلميذه  وجاء  للكون،  ُمنظِّم  عقل  وجود  إىل  تشري  ألنَّها  اإللحاد؛ 

بسبب حركة النجوم والكواكب واألجسام السموية يف الليل، ويف تساؤله عّم يُسبّب كّل هذا، فإنَّه 

 Divine ل إىل حّل مفاده أّن سبب حركة السمء والنجوم والكواكب بالليل هو ) الذكاء اإللهّي توصَّ

intelligence( التقط كريج هذه األسس الفلسفيّة ومثيلتها عىل مّر العصور وربطها باالكتشافات 

العلمء اكتشفوا وجود حياة  أّن  السنوات األربعني األخرية تقريبًا، فوجد  التي حدثت يف  العلميّة 

ذكيّة تعتمد عىل توازن معّقد ودقيق من الرشوط األّوليّة املعطاة والتي حدثت من خلل االنفجار 

الكبري نفسه، وهو ما يُعرف باسم دقّة الكون، وتأيت هذه الدقّة يف نوعني:

النوع األّول: من خلل التعبري عن قوانني الطبيعة كمعادالت رياضيّة، ظهرت بعض الثوابت، 

وال تحكمها قوانني الطبيعة، مثل الثابت الذي ميثّل قّوة الجاذبيّة، فمثل هذه الثوابت مستقلّة عن 

قوانني الطبيعة، ومع ذلك تتّسق قوانني الطبيعة مع تلك املجموعة الواسعة من القيم لهذه الثوابت.

ابتدائيّة  الثوابت، مثّة كّميّات معيّنة عشوائيّة ُوضعت كرشوط  الثاين: باإلضافة إىل هذه  النوع 

املاّدة  بني  التوازن  أو  الحرارّي  التوازن  مقدار  املثال،  سبيل  عىل  الطبيعة،  قوانني  عليها  وتطبّق 

]1[- Craige , The KALAM cosmological argument,p, 144

]2[ - Craig, On Guard, Defending Your Faith with Reason and Precision. , p.105

]3[ -Ibid , p, 106 
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واملاّدة املضاّدة يف الكون »مثل هذه الثوابت والكّميّات تقع يف نطاق ضيّق للغاية من القيم التي 

تسمح بالحياة، وإذا ما تغرّيت هذه الثوابت أو الكّميّات بأقّل من حجم شعرة، فإّن التوازن الذي 

يسمح بالحياة سيتدّمر، ومن املستحيل أن توجد أّي كائنات حيّة من أّي نوع«]1]. 

ويتساءل كريج إذا كان األمر كذلك بأّن الكون مبا فيه ناتج عن دقّة ُمْحَكمة، فل بّد أن يكون 

إّما نتيجة لرضورة ماّديّة، أو نتيجة لصدفة، أو نتيجة لتصميم ذيك، فأّي من هذه البدائل هو التفسري 

األفضل؟

إىل  ذهب  وقد  املاّديّة،  الرضورة  عن  ناتًجا  الكون  يكون  أن  أي  األّول  البديل  كريج  ويرفض 

الفائقة  األوتار  نظريّة  اعتمد عىل  مقّدمتهم ستيفن هوكنج والذي  العديد من امللحدة، يف  ذلك 

Super String Theory التي تندرج تحت ما يسمى النظريّة الفائقة M-Theory وهي مجموعة من 

النظريّات لجأ إليها امللحدون إلثبات إلحادهم وأّن الكون ناتج عن رضورة ماّديّة عشوائيّة نتيجة 

االنفجار العظيم الذي نتجت عنه العديد من األكوان غري الكون الذي نعيش فيه، وتشري النظريّة إىل 

سبعة أبعاد أخرى مضافة إىل األبعاد األربعة األصليّة )الطول والعرض واالرتفاع والزمن أو الزمكان( 

ليكون مجموع األبعاد أحد عرش بعًدا، واستناًدا إىل نظريّة األوتار الفائقة، فإّن الكون ليس وحيًدا، 

مختلًفا  كونًا   10500 تبلغ   Parallel Universes املتوازية  األكوان  من  متناهيًا  ال  عدًدا  مثّة  وأّن 

بجانب الكون الذي نعيش فيه، وهي متّصلة بعضها ببعض، ويرى العلمء أّن هذه األكوان متداخلة، 

ولكل كون قوانينه الخاّصة به، مبعنى أّن الحيّز الواحد يف العامل قد يكون مشغواًل بأكرث من جسم، 

ولكن من عوامل مختلفة، وبحسب هذه النظريّة فإّن الكون ما هو إاّل سيمفونيّة أوتار فائقة متذبذبة.

وللرّد عىل ذلك يلجأ كريج ملنهج امللحدة نفسه، ولكن بطريقة عكسيّة، فإذا كان امللحدة 

الفلسفيّة إىل نظريّات  نتائجهم  فإّن كريج يحّول  العلميّة إىل نظريّات فلسفيّة،  النظريّات  يحّولون 

علميّة معتمًدا عىل تحليلت العلمء، وقد استشهد بنتائج ريتشارد ديك فينمن بنظريّته يف تاريخ 

العلم بأّن »أّي نظام يوجد له عّدة تواريخ وليس تاريًخا واحًدا ووحيًدا؛ ولذلك فإّن رؤيتنا الساذجة 

إذا  الفيزياء املعارصة«]2]؛ ولذلك  التي كشفتها  الواقع ال تتوافق وال تتلءم مع حقائق األمور  عن 

تنبّأت نظريّتان أو منوذجان فيزيائيّان باألحداث نفسها وبالدقّة نفسها، فسيكون من املستحيل علينا 

أن منّيز أو نحّدد أيًّا منهم هو الواقعّي أو الحقيقّي، وسنكون أحراًرا باختيار ما يلمئنا منها، وبالتايل 

]1[ -Crage , Time and Eternity. ,exploring God,s relationing to time , Wheaton Illinois ,puplished by 

Crossway ,2001, p, 199 

]2[- Ibid , p,200 
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يرى كريج »بأنّه ال يوجد ما يؤكّد بأّن هذه األكوان هي واقع حقيقّي دنيوّي وملموس، وعىل ذلك 

فإّن هذه التكّهنات تثري العديد من املشاكل التي تناقشها، ولذلك يفّند كريج هذه النظريّة من خلل 

عّدة نقاط«]1]:

أّواًل: تعّدد األكوان الذي يصل إىل 10500 كونًا مختلًفا يتسق فقط كنظريّة احتمليّة، وليس 

كواقع ملموس؛ ألنّها ليست عوامل حقيقيّة.

ثانًيا: ليس من الواضح أن وجود 10500 كون احتميّل يضمن بشكل كاٍف وجود أكوان تتّسم 

بالدقّة كم يف كوننا الحايّل، وذلك يثري إشكاليّة خاّصة فيم يتعلّق بالرشوط األّوليّة لهذه النظريّة، 

والتي كان نتيجتها وجود العديد من األكوان املتعّددة، نتيجة للنفجار العظيم.

لنا  تفرّس  أن  ميكن  ال  النظريّة  فإّن  ذلك  ومع  بُعًدا،  عرش  أحد  عىل  النظريّة  هذه  تعتمد  ثالًثا: 

ملاذا ينبغي أن يكون هذا العدد من األبعاد موجوًدا؟، وعلوة عىل ذلك، يستشهد كريج بعدد من 

املعادالت الحسابيّة التي أجراها عامل الفيزياء، روجر بيرنوز Roger Penros )1931 م -(، والتي 

دقّة وتصميم محكم؟ ويستشهد كريج  ناتًجا عن  الكون  أن يكون  من شأنها توضيح ملاذا يجب 

مبقولة بيرنوز »عندما يقول العلمء أّن الكون راجع لدقّة متناهية ليس معناه أنّه مصّمم، فحسب بل 

يعني أيًضا أّن أّي انحراف ولو بسيط مهم كان صغره عن القيم الفعليّة للثوابت األساسيّة وكّميّات 

الطبيعة من شأنه أن يجعل الحياة مستحيلة«]2]؛ لذلك جاءت انتقادات روجر بيرنوز التي يستعني بها 

كريج عن فرضيّة العوامل املتعّددة تفرتض أنّه لو كان كوننا مجرّد كون جاء بالصدفة يف مجموعة 

األكوان، فإّن عامل االحتمل يغلب عىل العامل العقيّل، وبالتايل سيكون كوننا مختلًفا كثريًا عّم 

نحن عليه اآلن، ومبا أّن الكون جاء مبا هو عليه من دقّة متناهية، إذن ال ميكن »أن يكون ناشئًا عن 

رضورة احتمليّة مثل باقي األكوان االفرتاضيّة، فهذا محال«]3].

فامذا عن البديل الثاين؟

ويفرتض البديل الثاين أّن العامل نشأ مبجرّد الصدفة، هنا يقف كريج عىل فكر ريتشارد دوكينز 

الذي تبّنى الدفاع عن هذا البديل، واضطر أنصاره لقبول فرضيّة أّن مثّة عدًدا ال حرص له من األكوان 

تّم ترتيبها ترتيبًا عشوائيًّا بحيث أّن كوننا ما هو إاّل جزء يف مكان ما يف هذا العامل اللنهايّئ الذي 

]1[-Crage , Time and Eternity. ,exploring God,s relationing to time , Wheaton Illinois ,puplished by Crossway 

,2001, p 201 

]2[- Ibid , p, 212 

]3[ - Ibid , p,213
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ظهر عن طريق الصدفة وحدها، ونحن نوجد يف عامل واحد من هذا القبيل، وقد وجد دوكينز أّن 

هذا التفسري هو األكرث معقوليّة، ويرى دوكينز أّن العامل غري مدبّر ويفرتض أّن كّل واحد من هذه 

األكوان بسيط يف قوانينه األساسيّة، ويتناول كريج هذه املشكلة كم طرحها دوكينز من منظورين؛ 

ناشئًا  العامل  لو كان  أنّه  العامل بسيط، حيث يرى كريج  أّن  بالصدفة والثاين  العامل جاء  أّن  األّول 

مبجرّد الصدفة، فإّن املشكلة تكمن »يف احتمالت وجود حياة يف أكوان أخرى ال ميكن أن يتقبّل 

بشكل معقول، ذلك أّن عدد العوامل التي تسمح بالحياة سيكون ضئيًل بشكل ال يُقارن مع املشهد 

الطبيعّي بأكمله الذي نتج عن اإلنفجار الكبري«]1]، هذا باإلضافة كم يرى كريج إىل أّن وجود الكون 

نفسه مبا فيه من دقّة سيكون غري محتمل تقبّله من العلمنيّني الذين يؤكّدون أّن الكون قد حدث عن 

طريق الصدفة، ألنّه ببساطة ليس لديهم أّي تصّور للدقّة املحكمة املطلوبة للحياة، وهم لن يتبّنوا 

مثل هذه الفرضيّة يف أّي محطّات أخرى من حياتهم، عىل سبيل املثال، كيف يرشحون صنع سيّارة 

بني عشيّة وضحاها؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يرى كريج إخفاق دوكينز يف رؤيته أّن العامل 

بسيط، ويرّد عىل ذلك من خلل االكتشافات العلميّة الحديثة ذاتها والتي يتبّناها امللحدون، وذلك 

من خلل املنطق الذي يبطل فرضيّة سلطة العامل، وذلك من خلل عّدة نقاط:

أّواًل: الكون ليس بسيطًا، ولكّنه يتميّز بتعّدد الثوابت والكّميّات املستقلّة، فإذا كان الكون بسيطًا، 

فلمذا يشعر دوكينز بالحاجة إىل فرضيّة األكوان املتعّددة؟ إىل جانب ذلك، فإّن املسألة ليست يف 

بساطة القوانني األساسيّة التي تحكم الكون، ولكن الفرق أّن جميع األكوان تتميّز بنفس القوانني، 

ولكّنها تختلف يف قيم الثوابت والكّميّات.

ثانًيا: يفرتض دوكينز أّن بساطة الكّل هو من بساطة األجزاء، وهذا خطأ واضح، فنجد عىل سبيل 

املثال يف فسيفساء الوجه الرومايّن، وهي مكّونة من عدد كبري من األجزاء الفرديّة البسيطة أحاديّة 

الشكل، وعىل الرغم من ذلك فهي معّقدة تعقيًدا كبريًا، وبنفس الطريقة، فإّن مجموعة من األكوان 

البسيطة ستظّل معّقدة إذا اختلفت تلك األكوان يف قيم ثوابتها وكّميّاتها األساسيّة.

ثالًثا: يتخذ كريج من نصل أوكام )1288- 1348م( دليًل آخر عىل دحض فكرة دوكينز، والتي 

ملّخصها أن نأخذ أبسط القوانني والحلول بحيث ال نفرتض وجود أكوان بدون رضورة، ذلك أّن رشح 

مثل هذا العدد من األكوان سيبدو أكرث تعقيًدا من تحليل أن يكون كوننا مؤّسًسا عىل التصميم الدقيق.

]1[ Crage , Time and Eternity. ,exploring God,s relationing to time , Wheaton Illinois ,puplished by Crossway 

,2001, p,214
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بأنّه عىل  باالّدعاء  متعّددة  أكوان  وجود  فرضيّة  اإلرساف يف  من  التقليل  يحاول  دوكينز  رابًعا: 

الرغم من هذا العدد الكبري لهذه األكوان إاّل أنّه، ال تزال مثل هذه الفرضيّة محتملة، يرى كريج أنّه 

من الصعب معرفة ما هو االحتمل الذي يتحّدث عنه دوكينز، مم يعني أّن االحتمل هو القاعدة 

وبالتايل كيف ميكن وصف هذا االحتمل  األكوان،  الخاّصة مبجموعة  الفرضيّة  لهذه  الجوهريّة 

بالبساطة؟ لذا تصبح املشكلة عند دوكينز كم يقول كريج »متناقضة ألنّها مل تظهر صّحة فرضيّة 

تعّدد األكوان، وبالتايل كيف تكون بسيطة؟«]1].

وينتهي كريج إىل فشل كلٍّ من البديل املاّدّي وبديل الصدفة أو العشوائيّة لنشأة الكون، وبالتايل 

مل يعد إاّل البديل الثالث، وهنا ينتهج كريج طرق املتكلمني مرّة أخرى يف نقده لتلك البدائل، فكأنّه 

يقول أّن تلك البدائل لها ثلثة احتمالت ال رابع لهم، فإذا فشل االحتمل األّول والثاين مل يتبق إاّل 

صّحة االحتمل الثالث، وهو أن يكون الكون ناشئًا عن تصميم ودقّة متناهية، وال بّد أن يكون وراء 

هذا التصميم وهذه الدقّة مصّمم يتّسم بالذكاء اللمتناهي، وهو الله؛ لذا يصيغ كريج حّجة التصميم 

أو الربهان الغايّئ عىل النحو اآليت:

1- الكون مبا فيه من دقّة محكمة ال بّد أن يكون نتيجة إّما لرضورة ماّديّة، أو نتيجة لصدفة، أو 

نتيجة التصميم.

2- ومبا أنّه ليس بسبب الرضورة املاّديّة أو الصدفة.

أمثال  للتصميم]2] ويف هذا دحض ألدلّة امللحدين  نتيجة  النتيجة املنطقيّة  3- لذلك ستكون 

ستيفن هوكنج وريتشارد دوكينز، ومحاولتهم إثبات وجود العامل ملجرّد الصدفة العشوائيّة.

The Ontological Argument خامًسا: الربهان األنطولوجّي

يُعد هذا الربهان من الرباهني الكلسيكيّة املسيحيّة التي تقوم عىل فكرة املوجود الكامل الذي 

ال ميكن أن يتحّقق وجوده يف العقل وحده؛ بل ال بّد من تحّقق وجوده يف الذهن والواقع مًعا، 

ومنطقيًّا ال ميكن أن نتصّور وجود الله كموجود كامل بدون اكتمل وجوده يف الواقع، وهذا عىل 

غرار تفكرينا بأنّه »ال ميكن أن نتصّور وجود مثّلث بخمس أضلع؛ ألّن كلمة مثّلث تستدعي شكًل 

هندسيًّا ذا ثلثة أضلع، فكذلك مفهوم الله الكائن ال ميكن تصّور أعظم منه، وليك يتحّقق هذا 

]1[- Craig, The Teleological Argument and the Anthropic Principle, https://www.reasonablefaith.org/

writings/scholarly-writings/the-existence-of-god/the-teleological-argument-and-the-anthropic-principle/

]2[ - Ibid 
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املوجود الذي ال ميكن تصّور أعظم منه، فل بّد من تحّققه يف الذهن والواقع أيًضا«]1]، وقد رجع 

كريج اىل الُحّجة التي صاغها القديس أنِسلم )1033- 1109م( وطّورها، ديكارت، سبينوزا، ليبنتز، 

يف الفلسفة الحديثة، نورمان مالكومل )1911 – 1990 م(، وألفني بلنتينجا يف الفلسفة املعارصة، 

إله«]2]، ومن هذه  قلبه: ليس  الجاهل يف  الكتاب املقّدس »قال  أنسلم يف حّجته من  انطلق  وقد 

اآلية بنى القّديس أنسلم تصّوره الذي يجعل من التجربة اإلميانيّة برهانًا عقليًّا استدالليًّا، وإن كان 

ال ينفصل عن حقائق ومسلّمت الوحي، وهنا يصبح إنكار األلوهيّة إنكاًرا لحقيقة تفرض نفسها 

أوىل،  بالوحي كخطوة  اإلميان  من  قّوتها  تستمد  مسلمة  من  ينطلق  أنسلم  كان  وإن  العقل،  عىل 

اتفق  التي  املشهورة  أطلق صيحته  ولهذا  ذاته،  تلقاء  من  الكائن  الرّب عن وجوده؛ ألنّه  فيكشف 

فيها مع القديس أغسطني )أؤمن ألتعقل( »أي أّن سند الوحي واإلميان هو الضمنة املبدئيّة، فالله 

نور يكشف عن ذاته من تلقاء ذاته، وقد امتألت آيات الكتاب املقّدس بأّي أنا هو: »أنا هو الذي 

هو أنا«]3]، وقد انطلق كريج يف برهانه األنطولوجّي من حّجة أنسلم، ليصبح سنده هو اآلخر سنًدا 

الهوتيًّا منطلًقا من الكتاب املقّدس، فيقول يف كتابه )اإلميان العقيّل(: »حني نفّكر يف الله، فإنّنا 

نتصّور أعظم يشء، ذلك اليشء الذي بلغ درجة الكمل املطلق، بحيث ال ميكن تصّور ما هو أعظم 

منه«]4]، وهو نفس التعبري الذي صاغه أنسلم بطريقة أخرى بقوله »إذا تصّورت شيئًا، ثم أمكنك أن 

تتصّور يف ذهنك ما هو أفضل وأكمل منه، فهذا الذي تصّورته أّواًل، ليس هو الله! فتصّور الكمل 

املطلق لله جزء من تصّور وجود الله«]5]؛ ولذلك كانت حّجة أنسلم بالنسبة لكريج عبارة عن »ُحجة 

واحدة من شأنها أن تثبت ليس فقط أّن الله موجود، ولكن أيًضا أّن لديه كّل صفات الكمل املطلق 

بحيث ال ميكن تصّور ما هو أعظم منه«]6]، ويتّضح ذلك من خلل الصياغة املنطقيّة لهذه الحّجة 

كم صاغها أنسلم، والتي عرض لها كريج يف كتابه اإلميان املنطقّي:

1-الله هو أعظم تصّور يف الذهن، وهو صحيح بحكم التعريف.

2- إذا كان بإمكاننا أن نتصّور شيئًا أكرب من الله، فإّن ذلك سيكون الله.

]1[- Craig,The only wise God: the compatibility of divine foreknowledge and human freedom. Eugene, OR: 

Wipf and Stock Publishers.2000 p, 89

]2] - املزامري: 14:1

]3[- Craig,The only wise God , p, 96

]4[ - Craig: Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics, p,95 

]5[ - Ibid , p,96 

]6[ -Ibid , p, 96 
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3- لذلك ال يشء أكرب من الله ميكن تصّوره.]1]

وتأيت هذه النتيجة عىل أساس أنّه من األفضل أن يكون وجود املوجود األعظم يف الواقع مع 

الذهن، فهذا أفضل من مجرّد وجوده يف الذهن فقط، ومثّة مثال شهري من خلل لوحة الفنان الذي 

تخيّل وجود لوحة يف ذهنه وبالرغم من ذلك فهي غري مكتملة؛ ألنّه ال يزال وجودها غري متحّقق 

يف الواقع، وعندما تكتمل اللوحة وتخرج للواقع، فإّن وجودها أكرث كماًل؛ ألّن تحّققها أصبح يف 

الذهن والواقع مًعا، وهو أفضل من وجودها يف الذهن فقط، لذلك فوجود الله يتحّقق يف الذهن 

والواقع؛ ألنه ليس هناك من هو أعظم منه.

وبعد أن يتناول كريج تدعيمه للحّجة األنطولوجيّة عند أنسلم، يطرحها بصورة أخرى عند أستاذه 

الوجود، »فالله  لله هو جوهر وجوب  الذايتّ  الوجود  أّن جوهر  فيها من  ينطلق  جون هيك والتي 

مطلق الكمل غري محدود بالزمان وال يتواجد فيه، فإمكانيّة أن يسبقه العدم أو يلحق به يف املستقبل 

بإثبات  أو فساد املطلوب  نقيضه  بإبطال  مستحيلة«]2]، ويربهن جون هيك عىل صّحة املطلوب 

وهي  أنسلم،  عند  األنطولوجّي  للربهان  ثانية  صيغة  أحيا  بل  بجديد،  هنا  هيك  يأت  ومل  نقيضه، 

الربهان بالخلف أو الربهان بالنقيض، لذلك يرى كريج أّن حجج أنسلم األنطولوجيّة »بسيطة خادعة 

أنّها تعرّضت  الرغم من بساطتها إالّ  اليوم«]3]، وعىل  العقيّل حولها ساخًنا حتى  النقاش  وال يزال 

لكثري من االنتقادات منذ عرص أنسلم، حيث قّدم الراهب جونيلون، وهو معارص ألنسلم نقًدا لها، 

ثم جاء بعده توما اإلكويني وهيوم وكانط وانتقدوا هذا الربهان، ويقف كريج عىل هذه االعرتاضات 

وعىل وجه الخصوص االعرتاض الذي قّدمه جونيلون والذي ذهب فيه إىل القول إنّه: »ليس كّل ما 

ميكن تصّوره يف الذهن موجود يف الحقيقة، فنحن نقع يف الخطأ ونتخيّل كثريًا من األشياء التي ال 

وجود لها يف الواقع]4]، ويعرض كريج تفسري القّديس أنسلم ردًّا عىل اعرتاض جونيلون بقوله: »ليس 

حيح أّن كّل ما نتخيّله ميكن أن يوجد، إالَّ أنَّ مثّة استثناًء واحًدا، وهو حالة الكائن الذي ال  من الصَّ

ميكن أن يُتصّور أعظم منه أي الله«]5]؛ لذلك يرى كريج أّن كلًّ من النقد والتفسري اللذان قُّدما حول 

الوقوف عليهم من جديد؛ لذا عرض لبعض اإلسهامات  بّد من  الُحّجة مثريان للجدل، وال  هذه 

املعارصة لهذه الحّجة، ومنها رأي أستاذه جون هيك »بأّن ما يقصده أنسلم باألعظم هو األكمل 

]1[- Craig: Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics p 96 .

]2] - جون هيك: فلسفة الدين، ص 26

]3[- Craig: Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics,p, 97

.عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى، الكويت، وكالة املبطوعات، لبنان، دار القلم، الطبعة الثالثة، 1979ص: 72، 73 ]4[

]5] - املرجع السابق ص73
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مالكومل  نورمان  املعارص  األمرييّك  الفيلسوف  اتخذه  الذي  نفس املخرج  األكرب«]1] وهو  وليس 

باستخدامه مفهوم العظمة القصوى، ذلك أّن التميّز يف عامل معنّي يعتمد فقط عىل خصائص ذلك 

العامل؛ فعظمة كوننا تعتمد عىل خصائصه املميّزة له عن جميع العوامل األخرى، ولذلك فمفهوم 

العظمة القصوى للوجود »هو أن يكون له أكرب قدر ممكن من التفّوق عىل كل العوامل املمكنة«]2]، 

ويرى كريج أّن هذا هو ما لفت انتباه آلفني بلنتينجا يف كتابه )الربهان األنطولوجّي 1965(، حيث 

انتبه ملفهوم مالكومل والذي جادل من خلله عن مفهوم العظمة القصوى، مستخدًما منطق املمكن 

والرضورة من خلل ما يسّمى العامل املمكن ممكن منطقيًّا، وجادل بأنّه من املمكن وجود العظمة 

القصوى يف كّل الوجود؛ لذلك فالوجود مع العظمة القصوى، موجود يف أّي عامل ممكن، وقد 

منطقيًّا،  العامل املمكن  أّن  أي   ،[3[*  Modal logic املوّجهات  منطق  ذلك  بلنتينجا إلثبات  اتبع 

يتضّمن  ذلك  مدّورة، ألّن  املربعات  أّن  أو  مثل 1+1=5  منطقيّة  مغالطات  يحتوى عىل  عامل ال 

تناقضات منطقيّة، ومن غري املمكن تواجدها حتى ىف العوامل املمكنة والتي تفرتض أّن الكائن 

كامل الكمل، كامل القدرة، كامل املعرفة، كامل العلم، كامل الخلق، يوجد يف أي عامل ممكن، 

وقد طرح بلنتينجا حّجته عىل النحو اآليت:

 )1( من املمكن وجود كائن كامل العظمة maximally great الله.

 )2( إذن ال بّد من وجود عامل ممكن يوجد فيه كائن كامل العظمة.

 )3( الكائن كامل العظمة والكمل من الرضورّي أن يكون كامل العظمة والكمل ىف كّل عامل 

ممكن طبًقا لتعريف العظمة القصوى.

 )4( مبا أّن العظمة القصوى والكمل يتطلّبان الكمل ىف كّل عامل ممكن، إذن ال بّد أّن الكائن 

كامل العظمة والكمل متواجد ىف كّل العوامل املمكنة.

 )5( وبالتاىل الكائن كامل العظمة موجود ىف العامل الواقعّي«]4]

للغاية، وبحسب  اختلفات طفيفة  مع  املوجهات  منطق  بلنتينجا يف  نهج  كريج عىل  ويسري 

الجدل الذي يثريه كريج، فإن صياغته تتخذ النهج اآليت: 

]1] - جون هيك: فلسفة الدين، ص 25 

]2[ - Craig, Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics,p, 97

]3] - * منطق املوّجهات نوع من املنطق الذي يتعامل مع »املحتمل« و«املمكن« والذي يظهر يف مقوالت لغويّة من قبيل: »من املتوقّع« 

و«من املفرتض« و»رمبا«. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modal_logic 

]4[- C raig, Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics,p, 97
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1- من املمكن أن يكون مثّة وجود يتّسم بالعظمة القصوى.

2- لذلك إذا كان من املمكن افرتاض هذا الوجود، فإنّه من املمكن افرتاض وجود أعظم وأكرب 

قدر يتّسم بالعظمة القصوى يف بعض العوامل املمكنة.

3- إذا كان هناك وجود أعظم وأكرب يتّسم بالعظمة القصوى موجود يف بعض العوامل املمكنة، 

بالتايل سيكون موجوًدا يف كّل عامل ممكن.

4- إذا كان وجود العظمة القصوى يف كّل عامل ممكن، إذن سيكون موجوًدا يف العامل الفعيّل.

5- وإذا كان وجود العظمة القصوى يف العامل الفعيّل، فل بّد أّن هذا الوجود عظيم ومتفّوق إىل 

أقىص حد.

6- لذلك يوجد وجود يتّسم بالعظمة القصوى وهو الله«]1].

وعىل ذلك تأيت النتيجة املنطقيّة، بأنّه من املمكن وجود العظمة القصوى يف العوامل املتعّددة 

انتهجها  التي  الفرضيّة  نفس  وهي  الفعيّل،  العامل  يف  القصوى  العظمة  وجود  عليه  يرتتّب  مم 

امللحدون يف إثبات عدم وجود إله من خلل العوامل املتعّددة، ولكن كريج قّوضها لهم من خلل 

انتهجه  برهان أنسلم الوجودّي الذي طّوره يف ضوء املنطق املعارص أو منطق املوّجهات الذي 

كريج ومعارصوه أمثال بلنتينجا إلثبات وجود الله.

خاتمة نقدّية
 يتّضح لنا من خلل هذا البحث، أّن فلسفة كريج جاءت أقرب لعلم اللهوت من فلسفة الدين، 

حيث تبّنى فيها اإلطار الدفاعّي عن املسيحيّة والتبشري بها، وأنّها الدين الحّق أو دين اإلبانة، وال 

، ومن أجل ذلك تنّوع املنهج الذي استخدمه كريج  ضري يف ذلك، باعتبار أّن كريج الهويتًّ مسيحيًّ

بتنّوع القضايا واملشكلت التي تناولها، وذلك بني الجانب العقيّل، والجانب الكشفّي الصويّف، 

والجانب العلمّي، حيث انتهج كريج طرق املتكلّمني، وال سيّم دليل الكلم الكوزمولوجّي الذي 

يرجع له الفضل يف إحيائه من جديد يف الفلسفة الغربيّة املعارصة، والذي كشف عن منهج أمئة 

املسلمني يف اتخاذهم املنهج العقيّل يف تحليل املشكلت والدفاع عن الدين وتقديم الحلول 

العقليّة املناسبة التي تزيل الصعوبات من طريق اإلميان، وهذا يساعد عىل محو الصورة السلبيّة 

التي شاعت يف الغرب عن اإلسلم، وقد اتضح ذلك من خلل فلسفة كريج التي جاءت مصطبغة 

لرؤيته  دينيًّا  الدين وطبيعة اإلميان، وهذا يضيف لكريج عمًقا  الدفاعيّة لقضايا  العقلنيّة  بالصبغة 

]1[- Craig,Reasonable Faith, Christian Truth and Apologetics,p, 187 .
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أسئلة  عىل  مبنيّة  جدليّة  فلسفته  جاءت  ولهذا  العقل؛  منظومة  خلل  من  األديان  بني  التوافق  يف 

فيم عرضه  التي سيتناولها، ال سيّم  القضايا  التيّقظ لخطورة  االستفهاميّة من أجل رضورة  العقل 

من  هذا  املسيحيّة.  يف  اإلميان  واجهت  التي  والصعوبات  الله  وجود  وأدلّة  الرّش  مشكلت  من 

اإلميانيّة،  التجربة  يخّص  مبا  االنكشافيّة  الصوفيّة  النزعة  كريج  انتهج  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية، 

حيث توّصل إىل أّن اإلميان ليس معرفة، وال فلسفة، وال منطًقا، وال علًم، وإمّنا هو أمر وجودّي 

عميق يف اإلنسان، ال يتأىّت باملعرفة، بل يتذّوقه اإلنسان ليعيشه تجربة حيّة فوريّة؛ ألّن اإلميان حالة 

أبعد مدى من العقل، وال ميكن تقوميها مبقاييس العقل.

ليس هذا فحسب، بل تناول كريج األدلّة والنظريّات العلميّة الحديثة من أجل مناهضة اإللحاد 

الفلسفيّة  النظريّات  حول  فقد  لذلك  مًعا،  والرش  الله  وجود  بني  التعارض  مفهوم  عىل  القائم 

العلميّة  النظريّات  تحويل  من  امللحدون  انتهجه  ما  بذلك  ليعكس  علميّة،  ونظريات  ملعادالت 

لنظريّات فلسفيّة، مّم أعطى لفلسفته بعًدا جديًدا مختلًفا عن الفلسفة السابقني عليه لوقوفه عىل 

مشكلت عرصه برؤى جديدة متنوعة يف استخدام املناحي العقليّة والصوفيّة والعلميّة مبا يتوافق 

مع التطّورات الفلسفيّة والعلميّة الحديثة.

وقد حرص كريج مشكلت املجتمع الغريّب املعارص يف النقاط اآلتية: 

 أّواًل: غالبيّة األوربيّني يف املجتمع الغريّب واألمرييّك يحتفظون بانتسابهم االسمّي للمسيحيّة، 

وعرشة يف املئة فقط هم الذين ميارسون اإلميان، ومل يكن هذا الوصف ببعيد عن املجتمعات 

التي جاءت  املعارصة  اإلرهابيّة  الحركات  بعًضا من  يفرّس  الوصف  العربيّة املعارصة، ولعل هذا 

معظمها من عدم فهم الدين وطبيعته وعدم اعتمدهم عىل التفكري العقيّل املنطقّي.

ثانًيا: منّو الفئات املُصنَّفة بوصفها غري دينيّة، مم يتيح املجال للتفسريات البعيدة عن جوهر 

الدين، والتي تكون نتيجتها الحرب عىل الدين، مّم يؤّدي لتصاعد التيّارات املتطرّفة واأليدولوجيّات 

الدينيّة.

ثالًثا: البعد عن الله، وعدم سعي اإلنسان لحقيقة املطلق، مم يؤّدي إىل تحّول الحياة إىل عبثيّة، 

وهذا سينعكس بدوره عىل الحياة الثقافيّة والذي يظهر من خلل الفّن الحديث التجريدّي الذي 

تحّول إىل سخافة، كم هو ظاهر يف بعٍض من املوسيقى الحديثة التي توحي بأنّها كلّها مؤرشات 

عىل ما يحدث من تدهور أخلقّي، والتي وصفها كريج بأنّها تحت خّط اليأس.

القول والفعل، حيث  التي تقف يف طريق اإلميان هي عدم االتساق بني  العقبات  أهّم  رابًعا: 

تأيت شعارات كثري من املفّكرين ورجال الدين فارغة، وليس لها أساس من الصّحة، ويظهر فيها 
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تذبذب  يؤّدي إىل  بها، مم  ينادون  التي  املُعاش وبني شعاراتهم  التفاوت واالنقطاع بني واقعهم 

فكرّي وعقائدّي بني فئات املجتمع املختلفة.

إباحيّة اإلجهاض ووأد  الغرب من  التي يعاين منها  خامًسا: حرص كريج املشاكل االجتمعيّة 

األطفال بأنها مثرة لتلك الفلسفة التي تتبّنى تيّار البعد عن الدين وعدم اإلميان بالله.

من أجل ذلك وضع كريج عدًدا من الحلول التي رآها مناسبة، والتي تتّضح من خلل النقاط 

التالية:

عىل  الجمود  دون  الصحيحة  التأويلت  إىل  بالرجوع  املسيحّي  الدينّي  الخطاب  تجديد   -1

تفسريات النّص حتى يتناسب مع املشكلت املعارصة. 

تأيت  ال  حتى  الدينيّة  املعتقدات  دعم  أجل  من  املوضوعية  األدلة  عىل  االعتمد  رضورة   -2

الحلول عىل مستوى فردّي، مّم يؤّدي إلثارة الكثري من الشبهات التي تؤّدي بدورها إىل االنغمس 

يف الكفر.

بالله بحيث ال يكون اإلميان مجرّد إميان أعمى بل تعّقل، والتعّمق يف أدلّة  3- الدعوة للثقة 

وجود الله التي تتناسب مع ما أثبته العلم الحديث، واألهّم من ذلك هو  الثقة واإلميان بأّن مثّة حياة 

أخرى أبديّة نتيجة لهذه الثقة ستكون جزاء للصابرين عىل األزمات واملعاناة.

لها  بالقيم اإلميانيّة األخلقيّة، ملا سيكون  والتحيّل  الرّش األخلقّي،  التخيّل عن  4- رضورة   

من أثار هائلة يف الخفض من الرشور الطبيعيّة والتي تتمثّل يف بعض تلك الكوارث الطبيعيّة التي 

نشاهدها يف أنحاء العامل، فوفًقا لتعاليم الدين واألخلق سيتحرّك العامل كلّه مرسًعا للمساعدة عىل 

النحو املطلوب مم يؤّدي إىل خفض نتائج تلك الكارثة.

قانون  سيّم  وال  املختلفة،  الفلسفيّة  واملذاهب  املنطقيّة،  والقوانني  القياسات  استخدام   -5

عدم التناقض ومذهب املولينزم والعوامل املتعّددة، التي رأى من خللها كريج حلواًل لصعوبات 

اإلميان املسيحّي، حيث أثبت مسؤوليّة اإلنسان عن أعمله، لذلك يستحيل منطقيًّا أن يأمر الله أّي 

شخص القيام بأّي فعل بخلف إرادته؛ ألّن هذا الفعل يُعّد إجباًرا لإلنسان، وهو يتناىف مع الحّريّة 

املمنوحة له، وهذا بدوره يؤّدي إىل عدم االتّساق منطقيًّا نتيجة لقانون عدم التناقض الذي اعتمد 

عليه كريج، وبذلك يكون قد قّدم نتائج تعّد متطّورة يف قضيّة الجرب واالختيار والتي شغلت تفكري 

معظم فلسفة الدين ليؤكّد عىل مسؤوليّة اإلنسان الختياراته سواء أكان مؤمًنا أم ملحًدا.

والذين  والعلمء  للفلسفة  مناذج  عرض  خلل  من  املعارص  الغريّب  الواقع  كريج  استقرأ   -6
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اتضح من خلل فلسفاتهم، أّن كّل املشاكل الثقافيّة التي تنعكس من خلل الفّن واملوسيقى تظهر 

رداءتها نتيجة االبتعاد عن اإلميان وعدم االعرتاف بوجود الله.

 وعىل الرغم من هذه الحلول إاّل أّن كريج حرص كّل املشكلت االجتمعيّة والثقافيّة يف البعد 

عن الدين وعدم اإلميان بالله، فجاء حلّه محصوًرا فقط يف لزوم اإلميان بالله، ويف هذا نلحظ 

إخفاق كريج يف عدة نقاط: 

اإلنسايّن  والضمري  اإلنسانيّة  النزعة  تناىس  قد  ألنّه  هيًّنا؛  ليس  إخفاقًا  يُعّد  ذاته  الحرص  أن   -1

القامئة عىل أساس  العاطفيّة  الخربات  بأنّه »مركّب من  الفلسفيّة  الذي جاء تعريفه يف املوسوعة 

الخاّص ألفعاله وسلوكه،  الفرد  وتقدير  املجتمع،  لسلوكه يف  األخلقيّة  للمسؤوليّة  اإلنسان  فهم 

وليس الضمري صفة تنشأ مع والدة اإلنسان، إمّنا يحددها وضع اإلنسان يف املجتمع..]1]، ويرتتّب 

عىل هذا التعريف ارتباط الضمري ارتباطًا وثيًقا بالواجب، وليس بالدين وحده، وهذا ما يفرّس وجود 

سلوكات أخلقيّة عند بعض الفئات غري املتديّنة.

البعد عن النزعة اإلنسانيّة وحسب، بل جاء اخفاقه يف  2- مل يكن إخفاق كريج منحرًصا يف 

إثبات بداية العامل عن طريق وجود صلة بني األحداث املتعاقبة وارتباطه مبفهوم أرسطو بأّن الكّل 

سابق للجزء، حيث إنّه بالنظر إىل مفهوم أرسطو، نجد أّن سلسلة األحداث ال تتألّف من إضافات 

الذي يفرتض  التعاقب بني األحداث  يتطلّبه  انقسامات فكريّة؛ وهذا عكس ما  متعاقبة، وإمّنا من 

مسبًقا أّن األجزاء هي قبل كّل يشء، وهذا بخلف رأي أرسطو، وأعتقد أّن هذه التفاسري هي تطّور 

ملاّديّة املذهب األبيقورّي أو النظرة املاّديّة للكون. 

وباملجمل وعىل الرغم من هذه اإلخفاقات، إاّل أنّنا نستطيع القول إّن املشكلت التي عرضها 

كريج مل تكن بعيدة متام البعد عن الواقع العريّب املعارص، وبالتايل كانت االحتياجات ملثل هذه 

الحلول التي عرضها كريج، وال سيّم تجديد الخطاب الدينّي واالتساق بني القول والفعل دليًل 

عىل أّن اإلنسان يف الواقع الغريّب والعريّب يبقى إنسانًا يتعرّض للمشكلت نفسها، ويتأثّر بالحلول 

ذاتها، وهذا يقيض عىل العنرصيّة يف كّل مكان وهذه واحدة من أهّم تطبيقات الفلسفة املعارصة.

]1]- 219- روزنتال، م، يودين، ب: املوسوعة الفلسفيّة، ترجمة سمري كرم، بريوت، طبعة دار الطليعة، الطبعة الرابعة، 1981 م، ص 282.
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الالَّهوت اإلقصائّي
نقد جتربة هيغل الدينّي�ة حيال اإلسالم

[1[
محمود كيشانه]*[

تتناول هذه املقالة بالنقد والتحليل رؤية هيغل لإلسالم انطالًقا مام نسّميه بتجربته الالهوتّية يف 

مقاربة اآلخر الدينّي، وميكن القول إنّنا ال نعدم وجود بعد الهويّت واضح يف تصّور هيغل لإلسالم 

وقراءته التي انتهى إليها، إنّه من الواضح فيام تركه لنا هيغل من بعض الصفحات يف بعض كتبه 

عن اإلسالم أنّه مل يقرأ اإلسالم إاّل وفق تعّصبه للديانة املسيحّية، إىل الحّد الذي ميكن معه القول 

إّن مثّة بعًدا الهوتيًّا رصًفا يف موقف هيغل من اإلسالم.

»املحّرر«

وعىل الرغم من أّن هيغل كان إيجابيًّا حيال اإلسلم يف بعض مطارحاته الفلسفيّة، حيث اعتربه 

قّوة مضيئة يف التاريخ، إاّل أنّه يف مطارحاته اللهوتيّة كان إقصائيًّا إىل درجة التعّصب والكراهية؛ 

الفيلسوف املتحّرر الذي ينظر للقضايا نظرة عقليّة، وبني هيجل  إنّنا نرى فرقًا كبريًا بني هيغل  إذ 

الدين  مبقياس  وقبواًل،  رفًضا  األمور،  فيقيس  رصفة،  تعصبيّة  نظرة  لإلسلم  ينظر  الذي  اللهويتّ 

املسيحّي الذي يؤمن به، ونحن نرى من جانبنا أن هيغل اللهويتّ كان األكرث حضوًرا من هيغل 

الفيلسوف عندما يتعلّق األمر باإلسلم]2]. 

بداية لقاء هيغل باإلسالم:
من  كتبه  وما  الثانويّة،  دراسته  مرحلة  إىل  يرجع  إمّنا  باإلسلم  هيغل  اهتمم  أّن  كثريون  يرى 

األوىل،  انطلقاته  منذ  ذهنه  يف  بقّوة  حارًضا  اإلسلم  كان  فقد  الفكريّة،  حياته  بداية  يف  شذرات 

*ـ   باحث يف الفلسفة وأستاذ محارض بجامعة القاهرة فرع الخرطوم.
]2]- هيغل، العقل يف التاريخ، املجلّد األّول من محارضات يف فلسفة التاريخ، ترجمة د. إمام عبد الفتاح، الطبعة الثالثة - بريوت، دار 

التنوير- 2007- ص 194.
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ويرى هذا الفريق أّن هيغل استقى معلوماته عن اإلسلم من كتاب جيبون: تاريخ انحطاط وسقوط 

اإلمرباطوريّة الرومانيّة، خاّصة فيم يتعلّق بالفتوحات اإلسلميّة، وتطّور العلوم عن العرب، ونقل 

الفلسفيّة والطبيّة إىل أوروبّا يف العصور الوسيطة عن طريق مراكز ثقافيّة  يتعلّق باملعارف  كّل ما 

إسلميّة يف األندلس مثل: طليطلة، فضًل عن أماكن أخرى]1].

ويؤكّد أحد الباحثني عىل هذه البداية ويرى أّن هيغل تعرّف عىل اإلسلم أّول ما تعرّف عليه خلل 

فرتة السنوات الخمس بني 1788 و1793م، وذلك عندما كان طالبًا يف املدرسة اللهوتيّة اللوثريّة 

ا بروتستانتيًّا، »ففي  املسّمة بـ»ستيفت توبنغن«، والتي تخّرج منها بنجاح، مرّشحة إيّاه ليصبح قسًّ

التاريخ،  مادة  مواضيع  أساسيًّا من  املسيحيّة واإلسلم موضوًعا  بني  العلقة  كانت  املدرسة  هذه 

وبالطبع فإّن هذه العلقة تُطرح من وجهة نظر مسيحيّة شديدة العداء لإلسلم آنذاك، وملّا كّنا نعرف 

أّن هيغل ظّل طوال حياته الفكريّة شديد االنسجام الداخيّل مع العقيدة املسيحيّة، كم يؤكّد ذلك 

الكاتب الفرنّس ميشيل هوالن يف كتابه )هيغل والرشق(]2]  »وهذا يقّوي ما نذهب إليه من أّن البعد 

اللهويتّ الربوتستايّن عند هيغل كان موّجًها له يف موقفه من اإلسلم، ومبا أّن الربوتساتنيّة التي 

كان هيغل يدين بها كانت تضمر العداء لإلسلم، فإّن هيغل قد ترّشب االتجاه ذاته، فضمر العداء 

لإلسلم من أّول وهلة. ولكننا ال نقف عند حدود هذه املدرسة كعامل من العوامل التي حّددت 

لعوامل  إفرازًا  يعد  هنا  أكرب من ذلك؛ ألّن موقف هيغل  الوضع  أّن  نرى  بل  تجاه اإلسلم،  موقفه 

تاريخيّة، وعداء متأّصل منذ قرون، فالرصاع كان عىل أشّده بني الرشق والغرب، رمبا منذ أّول لقاء 

الغرب، حتى صار أغلبهم ـ إن مل يكن جلّهم ـ يظاهرون  انتقل إىل مفّكري  بينهم. هذا الرصاع 

اإلسلم العداء يف كتاباتهم ونقاشاتهم وحواراتهم.

إنّنا ال نستطيع أن نغفل تلك املرحلة من حياة هيغل العلميّة؛ إذ ال يحسن بنا تغافلها، باعتبار 

منه  الصغر ال ميكن االنفلت  العقول منذ  يُصّب يف  أنّها كانت يف مرحلة مبكرة من حياته، وما 

بسهولة، وهذا ما نراه يف موقفه من اإلسلم، خاّصة أّن مثّة العديد من الشواهد من نصوص هيغل 

ذاته عىل هذا األمر. وال نقف عن حدود املذهب الربوتستانتّي يف ذلك، بل إنّنا نرى أّن اللهوت 

اللوثرّي كان أحد العوامل التي حّددت موقفه من اإلسلم؛ إذ من املعروف أّن املذهب اللوثرّي 

]1]- انظر أسمء العويس، هيغل واإلسلم، عىل الرابط التايل:

http://www.alkhaleej.ae

]2]- حسني الهنداوّي، دراسات هيغل واإلسلم لوثـريّة فـي ثوب فلَسفّي

http://www.nizwa.com :1 يوليو,2013 عىل الرابط التايل
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نسبة إىل لوثر، كان ينظر لإلسلم عىل أنّه نوع من التمرّد عىل الكنيسة، ومن ثّم فهو خارج عنها، 

ويجب معاداته.  

فقد ترىب هيجل عىل النظرة اللوثريّة والربوتستانيّة املتعّصبة، والتي كانت تنظر لإلسلم نظرة 

تقليل واحتقار، بل إنّها مل تنظر إليه عىل أنّه دين سموّي يضاهي املسيحيّة، بل لقد كان ينظر إليه 

نظرته إىل دين وضعّي من صنع برشّي، فاإلسلم يف نظر هؤالء – حسب رأي أحد الباحثني – متّهم 

بثلثة اتهامات]1]:

أواًل: اعتبار النبّوة املحّمديّة والديانة اإلسلميّة زائفتني، ومن صنع الشياطني، وموّجهتني ضد 

املسيح واملسيحيّة.

ثانًيا: اعتبار القرآن كمجموعة من النصوص املقتبسة بشكل مشّوه من الكتاب املقّدس بعهديه 

القديم والجديد.

ثالًثا: اعتبار العرب شعبًا بدائيًّا يحّب العنف وبسيط العقليّة، وبالتايل فهو عاجز عن أّي تفكري 

منطقّي أو إنتاج روحايّن أو فلسفّي جديدين.

ومن ثّم فإّن الحديث عن عدم تأثّر هيغل بتلك البيئة التي تصف اإلسلم بذلك يعّد حديثًا عىل 

غري أساس.

مصادره عن اإلسالم: 
مصادره  غري  من  اإلسلمّي  والفكر  الفلسفة  معرفة   – خطأً   - حاول  هيغل  إّن  القول  وميكننا 

املعتمدة أو املتعارف عليها، وهذا يقودنا إىل املصادر التي استقى منها هيغل نظرته عن اإلسلم 

عقيدة وفكرًا، وميكن أن نحّدد بعض هذه املصادر يف اآليت:

كتاب داللة الحائرين البن ميمون.

آراء املسترشقني املعارصين له.

ترجمة ديوان حافظ الشريازّي باألملانيّة. 

الجانب اإليجايّب يف فهمه لإلسلم:

]1]- حسني الهنداوي، مرجع سابق.
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ومع هذا ال نعدم شيئًا من اإلنصاف عند هيغل يف حديثه عن اإلسلم، إذ يقّرر أّن امليزة األساسيّة 

لإلسلم – الذي يسّميه املحّمديّة - تتمثّل يف كون الواقع ال يستقّر عىل حال، وأّن كّل متحرّك حّي 

يسري نحو المتناهي العامل، بحيث تبقى عبادة الواحد هي الرابطة الوحيدة مع كّل يشء. ويف هذا 

البعد وهذه القّوة يزول كّل حاجز وكّل متييز قومّي وصنفّي، وال فضل إذن ألّي جنس عىل آخر، أو 

ألّي حّق سيايّس بالوالدة وامللكيّة، فاإلنسان املؤمن وحده له الفضل من حيث إنّه يعبد الواحد 

األحد ويشهد بوجوده ويصوم ويتخلّص من شعوره الذايتّ ويتزّك، مبعنى أنّه ينفصل عن جزء من 

متاعه الخاّص: وهذه كلّها هي أركان )اإلسلم( السهلة، مع أّن الفضل األكرب هو يف الجهاد يف 

سبيل الحّق، ومن مات كذلك فإّن جزاءه الجنة]1].

ويصف هيجل هنا اإلسلم وصًفا جيًّدا؛ ألنّه أدرك – حتّى وإن كان مل يفهم – مبدأ العامليّة يف 

الفواصل الجنسيّة والقوميّة والطبقيّة وغريها، ليبقى املسلم – ليس عىل  اإلسلم، الذي يلغي كّل 

أساس تلك الفواصل الحاكمة -، بل عىل أساس الدين والعمل، أو التقوى والعمل الصالح. ورغم 

ذلك كان من املنتظر أن يضع هيغل اإلسلم يف تصنيف األديان عىل طرق املطلق، باعتبار أنّه يحّقق 

له شيئًا مم كان ينادي به من الروح املطلق، إاّل أنّه مل يفعل، تحت إلحاحات عقديّة مسيحيّة ال أكرث. 

كذلك من الجوانب اإليجابيّة عند هيغل يف تناوله لإلسلم أنّه أشاد بالحركة العلميّة يف البلد 

الغربيّة، وقد أشاد  تأثري كبري عىل أوروبا والحضارة  بعد  لها فيم  التي كان  الحركة  اإلسلم، تلك 

بفرتة حكم كلٍّ من املنصور جعفر، وهارون الرشيد، باعتبار أّن فرتة حكمهم من الفرتات التي اهتم 

فيها املسلمون كثريًا بالعلوم والفنون، كم أُنشأت العديد من املدن الكربى يف كّل أطراف الدولة 

اإلسلميّة التي ازدهرت فيها التجارة والصناعة، وُشيدت القصور البديعة واملدارس العلميّة الراقيّة، 

فحسب  خارجيًّا  ليس  يشّع  البلط  هذا  فأضحى  الخليفة،  بلط  يف  يجتمعون  البلد  علمء  وكان 

بلمعان األحجار الكرمية واألواين، وإمّنا أيًضا وخصوًصا بفضل ازدهار الشعر وكّل العلوم.

كذلك أيًضا وقوفه عند إلغاء الفوارق الطبقيّة والثقافيّة وغريها يف عرص صدر اإلسلم، وقد راعه 

ما كان عليه الخليفة عمر بن الخطاب من إلغاء لكّل فوارق الصنف والثقافة، إىل الحّد الذي كان 

النّد للنّد، بحيث إّن كّل فرد، من منطلق  يسمح معه بأن يخاطبه العاّمّي واملرأة الصغرية مخاطبة 

حّريّة فكره، يسلك بإزاء األمري كم يفعل مع ذويه وأشباهه.

]1] - أبو يعرب املرزوقي - منزلة اإلسلم يف تصنيف هيغل لإلسلم- املوقع اإللكرتويّن الخاّص بالكاتب )وورد برس( نرش بتاريخ 7 

يوليو 2015م.
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وال يخفي هيغل أثر اإلسلم عىل الغرب والحضارة األوروبيّة عاّمة وعىل الجرمانينّي خاّصة، 

فقد كان يدرك أّن العلوم، وخاّصة الفلسفة، إمّنا أتت إىل الغرب من عند املسلمني، وقد كان لذلك 

دور مهّم عند الجرمانيّني يف احتكاكهم بالرشق. وهكذا توجه غوته أيًضا إىل آسيا وأعطى يف ديوانه 

)الديوان الغريب-الرشقي( ِعقد جواهر يفوق كّل يشء يف باب الرقة وسعادة الخيال]1]. 

اجلانب السليّب:

أثر الربوتستانتّي�ة يف تشكيل صورته عن اإلسالم:
الغرب،  إىل  اإلسلميّة  البلد  من  انتقلت  قد  واملعارف  العلوم  أّن  جيًّدا  يدرك  هيغل  كان  وإذا 

خاّصة وقد عايش ذلك يف أملانيا، فإنّه ال ينكر دور اإلسلم يف ذلك، »ويتحدث عن اإلسلم كثورة 

الرشق، لكن دون أن يتلّفظ بكلمة إصلح أو مقارنة رصاحة بني اإلسلم واإلصلح الربوتستانتّي؛ 

إذ كيف يطرحها، وهو يعلم أّن أنصار الكنيسة التقليديّة قد اتهموا اإلصلح باإلسلم، وأّن أنصار 

اإلصلح الربوتستانتّي رّدوا عىل خصومهم بالتّهمة نفسها«]2]. 

وهذا يعني أّن مثّة بعًدا الهوتيًّا يف املوضوع؛ إذ ليس البعد اللهويتّ مقصوًرا عىل ربط قضاياي 

من اإلسلم مبوضوع عقدّي أؤمن به، بل قد يكون البعد العقدّي ظاهرًا يف الخوف من إبداء رأي 

اللهويتّ يف  البعد  فإّن ظهور  ثّم  ومن  ذلك،  عيّل  يلومون  قد  وأنصاره  املعتقد  أرباب  أراه؛ ألن 

وسوف  ظاهرة،  حقيقة  ألنه  إبدائه؛  من  الخجل  وال  إخفاؤه،  ميكن  ال  اإلسلم  من  هيغل  موقف 

تؤكّدها السطور القادمة.

هذا فضًل عن أّن هيغل كان يفرّق بني أمرين فيم يتعلّق باإلسلم:

األّول: اإلسلم التاريخّي، وهو اإلسلم الذي ينظر إليه كنظرة الفلسفة العقليّة التي ترفض كّل ما 

يتعلّق بالتاريخ ولو كان ديًنا، ومن ثّم فإنّه كان يعتقد - خطأ – أنّه انزوى من حلقة التاريخ.

الثاين: اإلسلم كم مثّلته اإلمرباطوريّة العثمنيّة بكّل ما مرّت به من مراحل قّوة وضعف.

إاّل أنّه عىل كّل حال كان ال يخفي اندهاشه وإعجابه بحركة التطّور العلمّي الذي حازته البلد 

اإلسلميّة، والتي انتقلت فيها العلوم اإلسلميّة من الرشق إىل الغرب، إىل الحّد الذي جعل الرشق 

يف صدارة الحضارة العامليّة آنذاك.

]1]- راتب حوراين، مجلّة الفكر العريّب املعارص، العدد 62-63، مارس- إبريل 1989، مركز اإلمناء القومّي، بريوت، باريس.

]2]- انظر أسمء العويس، مرجع سابق.



269االستغراب الالهوت اإلقصائي

2 0 2 ء 1 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 22

 وتعّد قضيّة تصوير الله يف اإلسلم من القضايا التي عملت عىل استحضار البعد اللهويتّ يف 

ذهن هيجل، فاإلسلم ال يقبل تصوير الله بأّي حال من األحوال، وهذه نقطة خلف جوهريّة مع 

املسيحيّة، فإذا كان اإلسلم مييل إىل تنزيه الذات اإللهيّة، فإّن املسيحيّة عىل مختلف فرقها متيل 

إىل التجسيم؛ طبًقا ملعتقد حلول اللهوت يف الناسوت، إال أنّه ميكن القول - فيم ينتهي إليه رأي 

هيغل – إنّه كان دائم املقارنة الذهنيّة بني موقف اإلسلم هنا، وموقف اإلصلح الربوتستانتّي من 

جانب، وموقف الكاثوليك من جانب آخر. 

وعىل الرغم من أّن هيغل كان ال يضّن باالعرتاف بفضل العرب عىل الغرب فيم يتعلّق بنقل 

أّي حّد كان هيغل مهتًم  نعلم إىل  والفلسفة، ونحن  الفّن  والعلوم، خاّصة يف مجايل:  املعارف 

بهذين األمرين يف ثلثيّته الشهرية: الفّن والدين والفلسفة]1]، ومع هذا فقد ضّن بالحديث عن أثر 

أنّه ناتج عن أبعاد الهوتيّة  الدين اإلسلمّي يف هذا الفضل، فهل هذا ناتج عن أبعاد منهجيّة؟ أم 

تتعّصب للمذهب العقدّي، أو تخاف من مخالفته؟ يرى بعض الباحثني أّن املطّلع عىل الظروف 

الثالث  العقد  التي كان يلقي فيها هيغل هذه املحارضات يف جامعة برلني امللكيّة يف  التاريخيّة 

من القرن التاسع عرش يدرك ملاذا كان هيغل يكتفي بتلميحات هنا وهناك؛ فقد تغافل هيغل عن 

االعرتاف بأّن االحتكاك املبارش باإلسلم كان سببًا من األسباب القريبة أو البعيدة للنهضة األوروبّيّة 

أو اإلصلح الدينّي يف أوروبّا، وإن كان هذا البعض يرى أّن هذا االفرتاض يبدو رضوريًّا، عىل األقّل 

إلنقاذ صورة الثالوث املطلق: فّن، دين، فلسفة، يف تحّقق الروح املطلق يف مسريته الفكريّة]2].   

 وإذا كان هيغل يرى للفلسفة دوًرا ثنائيًّا يف كتاب: محارضات يف فلسفة الدين، الدور األّول، 

الكايف  اإللهام  الدين  تعطي  الثاين،  والدور  والدين،  الفلسفة  بني  والفواصل  الحجب  كّل  إزالة 

للوصول إىل الحقيقة والحّريّة يف آٍن واحد]3]، فإّن ماهيّة الروح عنده هي الحّريّة، وأكمل الدول ال 

تعدو أكرث من كونها قّوة خارجيّة، ومن ثّم فإّن الروح يصعد إىل ما هو أعىل من الدولة، وعندها 

يعمل عىل تحقيق ما يجده يف نفسه من مثل عليا للجمل والله والحقيقة، فيولد عندها – يف نظره 

– الفّن والدين، ويصري الروح املطلق بالفعل، إذ يتحّقق عىل هذه الصورة يف نفس اإلنسان]4].

]1]- انظر هذه الثلثيّة هنس زندكولر، املثالية األملانيّة، ترجمة أبو يعرب املرزوقي وآخرون، الشبكة العربيّة لألبحاث والنرش، بريوت، 

األوىل، 2012م، ص 68.

]2]- انظر أسمء العويس، مرجع سابق.

]3[- Higel.leçons sur la philosophie de la religion. ed vrin.paris.1979. 4,  p 279

قّصة  أيًضا، زيك نجيب محمود،  وانظر  داراملعارف، 1986م، ص 283.  القاهرة، ط  الحديثة،  الفلسفة  تاريخ  انظر يوسف كرم،   -[4[

الفلسفة الحديثة، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش، 1936م، ص 356، وما بعدها.
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 ليس هذا فحسب، بل إنّه يقّدم فكرته عن الروح املطلق عىل ما عداها من األفكار، فاألديان – 

حسب ظّنه – تحّددت بطبيعة الروح الذي اندفع يف العامل من أجل إدراك وعيه لذاته]1]. 

ومن ثّم يُفهم من الروح املطلق عند هيغل أّن األخري ال يقبل بظهور دين جديد، برصف النظر 

تلك  فإّن  ثَّم  ومن  واحدة،  املطلق  الدين  بعد ظهور  النتيجة  إذ  أم ال؛  بوحي  مقرونًا  كان  إذا  عّم 

الصورة التي رسمها هيغل ال مكان فيها لإلسلم.

ومن املتعارف عليه عندنا نحن املسلمني أّن اليهوديّة دين ذو خصوصيّة؛ حيث نزل عىل فئة 

معيّنة من البرش، وأّن املسيحيّة دين ذو خصوصيّة واضحة أيًضا، مبعنى أنّه نزل عىل فئة معيّنة من 

البرش، أّما الدين الذي مل يكن له خصوصيّة من حيث َمن نزل عليهم، فهو الدين اإلسلمّي، فهو 

ديانة عامليّة نزلت للناس كافّة دون استثناء، ومن ثم وجدنا هيغل يقارن بني الديانات األخرى وبني 

اإلسلم من حيث هذا األمر، ومن ثم يشري يف محارضاته يف فلسفة التاريخ إىل أنّه مل يكن يهوه 

غري إله شعب واحد.. مل يعقد ميثاقه إاّل مع اليهود وحدهم، هذه الخصوصيّة ألغاها دين محّمد]2].

من األمور التي نظر فيها هيغل إىل اإلسلم بإيجابيّة – والتي رسعان ما سحبها منه - تلك املقارنة 

التي أجراها بني اإلسلم والثورة الفرنسيّة، فإذا كانت الثورة الفرنسيّة ثورة تبعها التقّدم األورويّبّ عىل 

كافّة املستويات، وأحدثت تغيريًا جذريًّا يف حياة الشعوب، فإّن هيغل كان ينظر إىل اإلسلم عىل أنّه 

ثورة الرشق]3]، بيد أنّه كان ينظر إىل حاميل هذه الثورة من املسلمني عىل أّن مبدأهم الدين والعنف، 

مثل مبدأ روبسبري الحّريّة والعنف. والحّق أّن اتهام اإلسلم بالعنف ينبني – دون شّك – عىل بعد 

تعّصبّي واضح من جانب هيجل، وهي الدعوى التي تكّررت كثريًا.

ومم يلفت النظر أّن هيغل ال يسّمي اإلسلم باسمه، وإمّنا يسّميه مبا سّمه به املسترشقون، أي 

الديانة املحّمديّة، وهي لون من ألوان التعّصب الذي نجده عند هيجل، وال يخفى علينا أسباب 

اختيار هذا االسم من قبله أو من قبل املسترشقني، فهي محاولة التهام اإلسلم بأنّه ليس ديًنا سمويًّا 

من عند الله تعاىل، ويف محاولة إللباسه لباس الدين الوضعّي البرشّي، فهذا الدين اإلسلمّي عىل 

ظّنهم الخاطئ من وضع محّمد صىل الله عليه وسلم، فإذا كانت املسيحيّة نسبة إىل املسيح، فإّن 

املحّمديّة عندهم نسبة إىل محّمد. ولسنا هنا يف معرض الرد عىل تلك الفرية، إذ أفاضت الكتب 

]1[- Higel.leçons sur la philosophie de la religion. ed vrin.paris.1979. 4, p 276

]2]- هيجل، العامل الرشقّي، املجلد الثاين من محارضات يف فلسفة التاريخ، ترجمة د. إمام عبد الفتاح، طبعة بريوت، دار التنوير، الثالثة، 

2007م، ص 181

]3]- هيجل، العقل يف التاريخ، ص 194.
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اإلسلميّة املهتّمة بالشبه واألباطيل املثارة ضّد اإلسلم يف الرّد عىل هذه القضيّة]1]. وهذا يقّوي 

الزعم لدينا بأّن البعد اللهويتّ كان موّجًها لهيجل يف نظرته إىل اإلسلم، ومل يكن العقل – الذي 

لطاملا نادى بتمجيده – مبعزل عن األفكار السابقة التي جاءت بها املسيحيّة البُولُِسيّة.

مكانة اإلسالم يف تصنيف هيغل لألديان: 
عناوين  إىل ثلث مجموعات تحت  املثلّثة  الدين  أشكال  قّسم مجموعات  قد  هيغل  كان  إذ 

ذات داللة عىل تطّور الروح صعوًدا نحو الوعي بذاته وبحّريّته: فمن »الدين املبارش« عىل حرف 

البداية ممثًّل بالسحر ننتقل إىل املجموعة األوىل بعنوان »انفصام الوعي يف ذاته« ممثّلة بالدين 

الصينّي )االعتدال(، والدين الهندّي )الخيال(، ودين اللمائيّة )الوجود الجّوايّن(؛ ثم إىل املجموعة 

الثانية بعنوان الجواز نحو الذاتيّة ممثّلة بالدين الفاريّس )دين الخري أو النور(، والدين السورّي )دين 

الروحانيّة  الفرديّة  أديان  بعنوان  األخرية  املجموعة  إىل  ثّم  الرمز(؛  )دين  املرصّي  والدين  األمل(، 

ممثّلة بالدين العربّي )دين الجلل أو الوحدة(، والدين اليونايّن )دين الجمل أو الرضورة(، والدين 

الدين  أو  باملسيّحية  ممثًّل  الغاية  حّد  إىل  الروح  مسار  لينتهي  العقل(.  أو  الغائيّة  )دين  الرومايّن 

يقّدمها  التي  التكوينيّة  الدين يف  أشكال  لعرض  العاّمة  البنية  فإّن  إذن  واملتجيّل، وهكذا  املطلق 

هيغل تتمثّل يف ثلث مجموعات دينيّة كّل واحدة منها مؤلّفة من ثلثة أديان. 

تأثريه  زال  هنا عن اإلسلم كدين ال  تغافل  فإنّه  التقسيم،  الديانات هذا  قّسم  قد  كان  إذا  أقول 

قامئًا يف اإلنسانيّة بأرسها، وال ندري كيف لهيجل العقليّن أن يدرج السحر يف أّول محطّاته ضمن 

تصنيف الدين، وال يدرج اإلسلم يف تلك السلسلة؟ فهل األمر مرتبط بالتعّصب؟! أم مرتبط بعدم 

العلم؟! أّواًل ميكن أن ننّحي من البدء الفرضيّة الثانية، ال ليشء إاّل ألّن اإلسلم كان معروفًا لهيجل 

الفرضيّة األوىل، وهي  إاّل  لنا  يتبّقى  ثّم فل  امتدحه يف بعض املواقف، ومن  وغريه، خاّصة وقد 

فرضيّة التعّصب، ونحن نؤمن بهذه الفرضيّة ونتمّسك بها، واألدلّة عىل ذلك كثرية، ومثّة العديد من 

األدلّة التي تثبت هذه الفرضيّة، أّولها ما تكشف عنه املرحلة األخرية من تطّور الوعي اإلنسايّن، 

فقد اختار هيغل املسيحيّة الغاية التي تنتهي عندها مسارات الروح اإلنسايّن، وجعلها ركيزة الدين 

املطلق أو املتجيّل، وثانيها أّن اإلسلم باعتباره ديًنا خامتًا، ميثّل املرحلة التي كان يبحث عنها 

هيغل لوال تعّصبه، خاّصة وأنّه قرأ يف املصادر التي تحّدثت عن اإلسلم، وهي مصادر متنّوعة ما 

]1]- انظر عىل سبيل املثال موسوعة بيان اإلسلم، إرشاف وتحرير محمد محمد داود، إعداد نخبة من كبار العلمء، ط القاهرة، دار نهضة 

مرص، األوىل، 2012م.
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بني الصحيح والزائف، فاختار أن يسري يف جوار الزائف طارًحا العلم واملنهجيّة العلميّة التي نادى 

بها أرًضا.  

اإلسالم والوعي اإلنسايّن - الروح املطلق:
يؤّسس هيغل فكرته عن الوعي اإلنسايّن هنا يف علقته بالروح املطلق عىل الركن األسايّس يف 

املسيحيّة القائم عىل أساس أّن املسيح ابن الله، بيد أنّه ال يطرحها بتلك الصياغة العقديّة اإلميانيّة، 

ولكّنه يصوغها عىل نحو فلسفّي، فيجعل اإلنسان كإنسان ابًنا لله يف كينونته وجوهره، وهذا دليل 

قوّي عىل تدّخل فكرة املسيحيّة عن الله واإلنسان يف تصّور هيغل للدين اإلسلمّي.

اإلنسايّن،  الوعي  ليل  مرحلة  مراحل:  لعّدة  اإلنسايّن  الوعي  مراحل  قّسم  قد  هيغل  كان  وإذا 

أي مرحلة ما قبل الوعي اإلنسايّن، ويعطي مثااًل عليها بأفريقيا، ومرحلة طفولة الوعي اإلنسايّن، 

ويرضب لها مثااًل بديانات الرشق كالصني والهند وفارس القدمية وبابل ومرص القدمية، ومرحلة 

بالحضارة  لها  وميثّل  الفتّوة  مرحلة  ثم  اإلغريقيّة،  بالحضارة  لها  ممثًل  اإلنسايّن،  الوعي  ريعان 

الرومانيّة، ثم مرحلة الكهولة، ونضج الوعي اإلنسايّن ممثًل لها باملسيحيّة، فقد »وضع املسيحيّة 

فيم بعد، أو أعاد وضعها فلسفيًّا عىل يديه، يف مرتبة أعىل من الدين اليونايّن«]1] – أقول إذا كان 

التي جعلها يف قمة هرم الوعي  التقسيم، فإّن هذا ينّم عن تعّصب واضح للمسيحيّة  قد قام بهذا 

ًما إيّاها عىل جميع املراحل السابقة، غاًضا الطرف عم تبعها من مراحل. اإلنسايّن مقدِّ

وقد بنى هيغل تفضيله للمسيحيّة كذروة تطّور الوعي اإلنسايّن عىل مجموعة من األمور حسب 

ظّنه]2]:    

أّن املسيحية تنظر لإلنسان عىل أنّه ابن الله.

تبّنيها املحبة كأساس لعلقة الناس.

التوازن بني الفرد واملجموع، فاحرتام الفرد ميثّل احرتام املجموع.

الدميقراطيّة واالنتخاب دليل عىل هذه املوازنة. 

ولعّل هذه األسس دليل عىل تعّصب هيغل الواضح لديانته املسيحيّة؛ إذ بنظرة رسيعة لإلسلم نجد 

]1]- جيمس كولينز، الله والفلسفة الحديثة، ترجمة فؤاد كامل، القاهرة، ط دار قباء، 1998م، ص 328.

]2]- انظر هيجل، العقل يف التاريخ، ص 194، 195.
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أنّه يتضّمن ما هو أفضل وأكرث قيمة من تلك األسس، بحيث تدّل عىل وعي إنسايّن كان يبحث عنه 

هيجل، ولو أّن هيغل قرأ اإلسلم جيًّدا – ونحن نظّن من جانبنا أّن قراءاته عن اإلسلم مل تتجاوز بعض 

املصادر التي تعاملت مع اإلسلم بسطحيّة أو بعض املصادر التي تعاملت معه بتعّصب – لعلم أنّه 

املرحلة املهّمة التي كان ميكنه االنطلق من خللها لتأكيد فكرته هذه، إال أنّه مل يفعل، بل فّوت عىل 

نفسه فرصة كانت سانحة لوال قلّة اطلعه عن اإلسلم من مصادره الرئيسة، وقد تساءل أحد الباحثني 

مستنكرًا عن األسباب التي دعته إىل عدم إدراج اإلسلم ضمن مراحله هذه قائًل: »والحال أن ظهور 

اإلسلم يف الرشق بالذات جغرافيًّا وبعد املسيحيّة بالذات، يبدو كرضبة قويّة لهذا املنظور التطّورّي 

الجغرايفّ- التاريخي؛ ألنّنا ال نستطيع أن نفهم كيف يستطيع الرشق أن يلعب دورًا عامليًّا يف تطّور 

الوعي، يف حني أّن هذا التطّور ال ميكن أن يحصل إاّل يف الغرب من جهة، ومن جهة أخرى أّن ظهور 

اإلسلم بعد املسيحيّة تاريخيًّا ال بّد أن يقود إىل االستنتاج أّن اإلسلم كوعي روحايّن هو بالرضورة 

أكرث تطّورًا من الوعي الروحايّن املسيحّي، ال سيّم وأّن هذا االستنتاج يبدو بديهيًّا إذا احرتمنا املنهج 

الهيغيّل نفسه. فإىل أّي حدود التزم هيغل نفسه بهذا املنهج الذي أراد له أن يكون علميًّا وصارًما، 

وإىل أّي مدى استطاع االنحياز لـ»العلم الفلسفّي« والتحّرر من انحيازه الطبيعّي لثقافته الخاّصة؟«]1].

وعىل الرغم من ما قام به هيغل من ترتيب مراحل الوعي اإلنسايّن دون أن يعري اإلسلم اهتمًما 

أو ذكرًا، إاّل أن الحضور اإلسلمّي كان قويًّا يف هذ املراحل، هذا ما أكّده بعض الباحثني بالقول: 

»وتتضّمن هذه البنية بعًدا آخر يلزمها من البداية إىل الغاية هو حضور اإلسلم يف كّل هذه املراحل، 

لكّنه غائب مبا هو واحد منها، امللفت خاّصة هو حضوره حضور النّد املضاّد يف غاية الكلم عىل 

الشكل الدينّي األتّم، وهذا الحضور املمثّل للوجه السلبّي من املسيحيّة التي يعتربها الدين الخاتم 

يجعلنا نتساءل عن حقيقة هذا التقابل بني اإلسلم واملسيحيّة ليس يف فلسفة الدين وحدها، بل 

وكذلك يف فلسفة التاريخ )املرحلة الرابعة أو املرحلة الجرمانيّة من تاريخ البرشيّة، وال شّك أّن 

التاريخ الوسيط إىل بدايات  الفعيّل؛ ألّن كّل  بالتاريخ  بالفلسفتني علقة واضحة  لهاتني الصلتني 

)الجرمانيّة  املسيحيّة  والجرمانيّة  اإلسلميّة  العربيّة  الحضارتني  بني  رصاًعا  كان  الحديث  التاريخ 

يعني الشعوب البدائيّة التي قضت عىل روما وورثت أرضها وتراثها(«]2]. ومن ثّم فإنّنا نظّن أّن هيغل 

وهو بصدد هذه املراحل كان يستحرض الرصاع التاريخّي بني املسيحيّة واإلسلم، أو بعبارة أدّق بني 

الحضارة الغربيّة والحضارة اإلسلميّة.  

]1]- حسني الهنداوي، مرجع سابق.

]2]-املرزوقّي - مصدر سبق ذكره.
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   ونرى أّن مثّة إشكاليّة وقع فيها هيغل – كم وقع فيها غالبيّة املسترشقني الذين درسوا اإلسلم 

– وهي الخلط الدائم بني اإلسلم كدين وبني املسلمني بأفعالهم وترصّفاتهم، فكّل خطأ تاريخّي 

وقع فيه بعض املسلمني - والذي من املفرتض أن يحاسب الفرد عليه وحده ويحمل وزره وحده 

– يتّم إلصاقه باإلسلم، وقد رفض اإلمام محمد عبده من قَبل االحتجاج باملسلمني عىل اإلسلم؛ 

ألّن البون بينهم شاسع، بعدما أهمل املسلمون تعاليم دينهم]1].

اتهام اإلسلم واملسلمني، مع  أمور مل تحدث مطلًقا، رغبة يف  يتحّدث عن  قد  إّن هيغل  بل 

ما يف ذلك من أخطاء منهجيّة ال تخفى عىل أحد، وقد وقع هيغل يف هذه األخطاء يف موقفه من 

بعض القضايا، من نحو: اتهام اإلسلم بالعدوان عىل العلم، واتهامه بقتل الرافضني يف الدخول إىل 

اإلسلم من أبناء البلد التي فتحها املسلمون، وغريهم من القضايا التي أثبت التاريخ زيفها، بل إّن 

التاريخ املوثوق به يحّدثنا عن خلف ما كان مييل إليه هيجل، وما ينطق به من دعاوى.

يف  سقط  الزوال،  نحو  الحمس  تدّرج  بعد  نفسه،  الرشق  أّن  هيغل  يرى  نفسه  االتجاه  ويف   

اللأخلق الواسعة النطاق، بحيث سيطرت األهواء البالغة الفحش يف ظّنه، بل يّدعي أّن الشهوة 

وإنّها حلّت  الجّنة،  أّويّل وتُعرض كجزاء يف  توجد سلًفا يف املذهب املحّمدّي، ولو يف شكل 

من بعد محّل الحمس. بل يذهب إىل أّن اإلسلم قد اختفى منذ زمن من ميدان التاريخ العاملّي، 

زاوية من  فقط يف  وأفريقيا وبقي  آسيا  انحرس يف  أن  بعد  الرشق وهدوئه، وذلك  فتور  ودخل يف 

أوروبّا، نظرًا لحسد  القوى املسيحيّة]2].

فهل سقط اإلسلم يف اللأخلقيّة الواسعة؟ وهل يقصد باإلسلم اإلسلم ذاته أم املسلمني؟ 

الباطلة  نظره  يؤيّد وجهة  أن  يتّهم اإلسلم، ويحاول  أّن هيغل  نشّك لحظة يف  نحن من جانبنا ال 

من خلل أفعال بعض املسلمني، وليك يؤّسس وجهة نظره ويوهم القارئ الغريّب بصّحتها يتهم 

اإلسلم، مَمثًّل يف رسوله الكريم صىل الله عليه وسلّم بالشهوة، وهي فريَة ال نظّن مشترشقًا حمل 

عىل اإلسلم، إاّل وقد بنى حملته املّشوهة عىل هذه الفرية الباطلة، وما املانع يف أن يصّور الجزاء 

وتوضيًحا  لألفهام؟!  تقريبًا   – هيغل شهوة  يسّميها  التي   – املحسوس  من  أساس  الجنة عىل  يف 

لألمر، ما دام شعار القاعدة الربّانيّة: فيها ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش.

ا يف الألخلقيّة الواسعة؟ أما سقط فيها الغرب من قبل وإىل  وهل سقط اإلسلم أو املسلمون حقًّ

]1]- انظر اإلمام محمد عبده، اإلسلم والنرصانيّة والعلم واملدنيّة، ط القاهرة، دا الحداثة، الثالثة، 1988م، ص 123.

]2]-انظر بن سامل حميش، املحّمديّة: رؤية هيغل لإلسلم- موقع الحوار اليوم - نرش بتاريخ 26 – 8 – 2013م 
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اآلن؟ ميكن القول إّن هيغل مل يستدّل بدليل واحد عىل ما يذهب إليه هنا، ولو أراد هيغل أن يثبت 

وجهة نظره الختار لنا دليًل عىل ما يذهب إليه، فهل يقصد بالسقوط اللأخلقّي لدى املسلمني 

تلك الفتوحات التي قامت بها الدولة العثمنيّة يف أوروبّا؟ أم يقصد انتهاء عرص املسلمني العلمّي 

وانزوائهم ناحية الحياة مباّديّتها؟ لعلّه هنا يقصد األمر الثاين؛ حيث إّن السياق يدّل عىل ذلك؛ ألنّه 

يتّهم باملسلمني بالتدهور عن السباق والتقّدم العاملّي.

لكننا هنا نتساءل: أنّه هل حّقق التقّدم العلمّي الغريّب األخلق الواسعة للعامل أو حتى للغرب؟ 

اإلجابة حتًم بالنفي، ومن ثّم فنحن لسنا مع ما يقوله أحد الباحثني: »إذن، من الواضح من كّل ما 

ا نسبيًّا، وواسعة  تقّدم أّن معلومات هيغل عن اإلسلم والعرب والرشق اإلسلمّي كانت مهّمة جدًّ

الرضورة  حول  الخاّص  الفلسفّي  منظوره  بلورة  يف  له  ستسمح  فهي  ولهذا  مثري؛  بشكل  ومتنّوعة 

وهذا  اإلنسايّن،  التاريخ  ويف  الحضارة  يف  أسايّس  كمكّون  لإلسلم  العميقة  والطبيعة  التاريخيّة 

آراءه  أّن  من  الرغم  بدقّة، عىل  هيغل  كتابات  تفّحصنا  إذا  الواقع  وعميًقا يف  كامًل  يبدو  املنظور 

بهذا الصدد تكاد تكون خفيّة يف كتاباته التي نرشها يف حياته، ثّم متفرّقة ومبعرثة جًدا يف دروسه 

فلسفة  ودروس  التاريخ،  فلسفة  دروس  مثل:  مهّمة  مؤلّفات  إىل  موته  بعد  تحّولت  التي  الربلينيّة 

الدين، ودروس تاريخ الفلسفة، ودروس فلسفة الجمل«]1].

إذ عىل العكس من ذلك فإنّنا نجد أّن الرجل مل تكن له أدىن دراسة بعقائد باإلسلم إاّل بـ صورة 

سطحيّة؛ ألنّه كان تحت سطوة أيديولوجيّته واتجاهه اللهويتّ، فهو مل يعرف اإلسلم – أو القدر 

القليل الذي عرفه عنه – إاّل من خلل كتب خصومه، أعني املسيحيّة الربوتساتنيّة وغريها، ومن ثّم 

فإّن معلومات هيغل عن اإلسلم مل تكن ذات أهّميّة، إال لتكريس التصّور اللهويتّ عن اإلسلم، 

فضًل عن أنّها مل تكن بحال ما واسعة أو وافية، أو متنّوعة املصادر؛ إذ لو كان األمر كذلك، ألتاح 

له تكوين فكرة صحيحة عن اإلسلم، ومبا أنّه مل يرجع إىل املصادر األساسيّة يف اإلسلم – قرآنًا 

وسّنة – فإنّه مل يستطع أن يكون صورة صحيحة ومنصفة عنه، نعلم أنّه يف بعض كتاباته ذكر القرآن 

التي  اللهوتيّة  فاكتفى باملصادر  الفاهم مبضمونهم،  العلم، وعدم  السنة، ولكّنه ذكر عدم  وذكر 

ترجمت بعض مضامني القرآن دون غريها. 

- هيغل  كتابه رسالة يف اإلسلم بني هيغل ومحمد عبده  - يف  البهي  األستاذ محمد  نقد  وقد 

هنا؛ حيث يرى أّن هيغل حكم عىل اإلسلم من خلل أعمل بعض املسلمني، وكان األوىل به أن 

]1]- حسني الهنداوي، مرجع سابق.
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يرجع إىل مصادر اإلسلم، وهي: القرآن والحديث وما أجمع عليه األمئة. وعاب عىل هيغل طريقته 

الدين املسيحّي عداءه للعلم  بأنه  لن يكون عاداًل يف حكمه إذا ما نسب إىل  يف البحث، وقال 

ومحاربته لحّريّة الفكر]1]. 

وقد استند األستاذ البهي يف ذلك إىل بعض الحوادث التي منها]2]:

الرياضيّني عام 415 ميلديّة،  العلمء  أفذاذ  إعدام )حيباتيا( املرصيّة، وكانت سيّدة من   )1(  

وذلك أثناء تعّقب النصارى للفلسفة.

تنفيًذا ألحكام  أحياء  وهم  سنة 1481 و1499م  بني  فيم  بالنار  إحراق 1220 شخًصا   )2(  

الرقابة املوضوعة عىل الكتب وأصحابها.

 )3( إحراق جيوردانو بروفو الذي قال بالوحدانيّة الربّانيّة.

 )4( إحراق الكردينال زمينس 8000 مجلّد من الكتب العلميّة يف غراناطة.

إّن كّل هذه األعمل ال تؤّديها التعاليم الدينيّة املسيحيّة، وكّل بحث يرتكز عىل مثل هذه األشياء 

يكون خاطئًا. وهكذا كان هيغل يف بحثه عن اإلسلم.

نحن مع صاحب هذا الرأي يف موقفه من هيغل هنا إذا كان ينظر لإلسلم عىل أنّه ليس عقيدة 

فحسب، وإمّنا علوم ومعارف وحضارة أنشأها أتباعه واملؤمنون به، خاّصة أنّنا ذكرنا سابًقا أّن هيغل 

كغريه من املهتّمني بالفكر اإلسلمّي كان يتحّدث عن اإلسلم ككيان يضّم – فضًل عن العقيدة – 

العلوم واملعارف والحضارة اإلسلميّة والتاريخ اإلسلمّي.

محارضات  كتابه:  خل  فلمذا  القدمية،  بلهوتيّته  متأثّرًا  هيغل  يكن  مل  إذا  نتساءل  هنا  ونحن 

يف فلسفة الدين من أّي فصل يتحّدث عن الديانة اإلسلميّة؟! أمل يتناول يف هذا الكتاب األديان 

من  شيئًا  يحمل  هيغل  ظّل  هل  اإلسلم؟!  عن  الطرف  غّض  فلمذا  وكبريها؟!  صغريها  البرشيّة 

كان  وإذا  اإلسلم؟!  تحمله من حقد عىل  كانت  وما   - بالطبع الهوتيّته  أقصد   - القدمية  جاهليّته 

هيغل قد تناول اإلسلم يف كتاباته - يف فلسفة التاريخ، وفلسفة الجمل، وتاريخ الفلسفة - اإلسلم 

يف بعض الفصول وبعض السطور، فلمذا غلب عىل النصوص التي نقلها عنه الترشذم والترّسع يف 

إصدار األحكام فيها؟! وكأنّه كان مجربًا ومكرًها عىل الحديث عنه؟!

]1]- إبراهيم يوسف، رسالة يف اإلسلم بني هيغل ومحمد عبده لألستاذ محمد البهي، مجلّة الرسالة، العدد 105، 1935/7/8م.

]2]- املرجع ذاته.
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إن اإلجابة عىل هذه األسئلة تكمن يف يشء واحد وهو أّن اإلسلم – الذي اتّخذ منه هيغل موقًفا 

غري علمّي وال أخلقي – كان سينسف بالكامل نظريّة هيغل عن الوعي اإلنسايّن عىل طريق الروح 

املطلق، والتي جعل ركيزتها ثلثة: الفّن والدين والفلسفة، فهيجل بنى نظريّته عىل أساس مكايّن 

وأساس زمايّن، األساس املكايّن يتمثّل يف كونه جعل تطّور الوعي اإلنسايّن يبدأ من الرشق يف 

أفريقيا، مروًرا بالصني والهند ومرص وانتهاء بالغرب، الذي له األفضليّة باعتباره ممثًل للدميقراطيّة 

الربملانيّة االنتخابيّة، واألساس الزمايّن يتمثّل يف أّن كّل مرحلة زمانيّة كانت تأيت بالجديد واملزيد 

فالغرب  ينتهي عنده األساسان،  الذي  القاسم  الوعي اإلنسايّن، وقد عّد هيغل املسيحيّة هي  من 

مسيحّي واملسيحيّة زمانيًّا يف رأيه هي مرحلة اكتمل الوعي اإلنسايّن.

ومن ثّم فإّن محاولة إدراج اإلسلم ضمن هذا اإلطار الذي رسمه لتطّور الوعي اإلنسايّن سوف 

يهدم له نظريّته من األساس ببعدها املكايّن عىل األقل ألنّه من الناحية املكانيّة كان ذلك سيجربه 

عىل جعل مرحلة اكتمل الوعي اإلنسايّن تعود إىل الرشق، باعتبار أّن اإلسلم من الناحية املكانيّة 

بدأ يف الرشق اإلسلمّي، ثّم جاب العامل كلّه بعد ذلك، وهذا ما كان ليقبله هيغل من األساس؛ 

العقيدة  الغرب ممثّل  يتمثّل يف اإلعلء من  فوقّي جنّس وَعَقدّي،  نظام  بنى فكرته هنا عىل  ألنّه 

املسيحيّة يف العامل، أما من الناحية الزمانيّة، فإّن هيغل لو أدرج اإلسلم يف نظامه ونظريّته هنا ألكّد 

نظريّته، استناًدا إىل أّن اإلسلم زمانيًّا كانت تاليًا للمسيحيّة، مبا يعني أنّه يحمل الجديد يف مرحلة 

الوعي اإلنسايّن، ولو فعل ذلك لكان متوافًقا منهجيًّا – عىل األقّل – مع هذا النظام، إاّل أنّه ارتىض 

التناقض، ونسف نظريّته من األساس يف رأينا نتيجة أيديولوجيّة مقيتة.  

أمل يذهب هيغل إىل وصف اإلسلم بأنّه ثورة الرشق الروحيّة؟! فلمذا مل يدرجه ضمن نظامه 

الفلسفّي؟! وإذا كان اإلسلم ثورة روحيّة يف الرشق، فلمذا ال يدخل – فضًل عن أن يعتيل – نظاًما 

ثورة مضاّدة ضّد  نوع آخر،  ثورة من  أنّه  إليه عىل  ينظر  لعله كان  الروح املطلق؟!  هدفه األساس 

سريورة انتقال بناء الوعي اإلنسايّن نحو الروح املطلق من الرشق إىل الغرب؟! ومن ثّم فليس األمر 

هنا أمر فشل هيغل يف إدخال اإلسلم يف نظريّته الفلسفيّة أو يف اإلطار الفلسفّي الذي تبّناه، وإمّنا 

تُصاغ القضيّة عىل وجه آخر مؤّداه: أّن هيغل لجأ عمًدا إىل ذلك من أجل اعتباراته الدينيّة والجنسيّة.

النقد، فليك  أّن هذا األمر سيجلب عليه كثريًا من أوجه  أّن هيغل رمبا أدرك  الرغم من  وعىل 

يتحاىش ذلك ذهب إىل أّن املسيحيّة الحّقة التي جعلها يف قّمة هرم الوعي اإلنسايّن ليست إال 

ديانات  إال  ليس  يزعم  كم  الحّقة  املسيحيّة  سبق  ما  أّن  يعني  مبا  والربوتستانتيّة،  لوثر  مسيحيّة 
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مزعومة، ومن ثّم فل الكاثوليكيّة معرّبة عن املسيحيّة الحّقة وال عن الروح املطلق، وال املسيحيّة 

ا إىل عىل  تُفهم حقًّ لن  نظره؛ ألّن املسيحيّة  يعرّب عنه، ال ليشء يف  الرشقيّة كذلك، وال اإلسلم 

يد لوثر - أقول عىل الرغم من ذلك فإّن التعّصب للمذهب اللهويتّ الذي أبداه هيغل يف شكله 

الربوتسانتّي ليس يف حاجة إىل بيان، واملتأّمل يف كتاب تاريخ الفلسفة الغربيّة لربتراند رسل يبنّي 

لنا كيف كان موقف هيغل الربوتستانتّي ميثّل اتجاًها أيديولوجيًّا؛ ألنّه ينتهي – يف التحليل األخري 

– إىل أنّه يف العصور التي تلت اإلصلح كان الضعف السيايّس األملايّن موضع أىًس من الجميع؛ 

ومن ثّم كان هناك ترحيب بالنهضة التدريجيّة لربوسيا، من حيث كونها تقود أملانيا إىل مرحلة القّوة 

تحت الزعامة الربوتستانتيّة، وليس تحت زعامة النمسا الكاثوليكيّة الضعيفة شيئًا ما]1]. 

وما كان هذا يُؤمل من رجل كان ميأل الدنيا – أو هكذا ُعرف عنه – بأنّه علمّي عقليّن، »وبهذا 

يصّفي حساب الربوتستانتيّة مع كّل الديانات األخرى التي ميكن أن تتّهمها بالهرطقة واللرشعيّة، 

ومن الواضح أّن انحياز هيغل لديانته الربوتستانتيّة هنا رصيح ومفجع بشكل يرضب يف الصميم 

تأكيداته السابقة حول »العلميّة« يف الفلسفة، مم يدعم الرأي السائد يف بعض األوساط الفلسفيّة 

الكاثوليكيّة، والقائل بأّن الفلسفة الهيغليّة ما هي يف الواقع سوى العقيدة الدينيّة اللوثريّة مصاغة 

بلغة الفلسفة، وأّن كّل مزاعم هيغل حول العلميّة والحياديّة والبحث العميق غري قادرة عىل طمس 

هذه الحقيقة الكبرية«]2].

اتهام اإلسالم بالتعّصب:
محمود  تعّصب  التعّصب  هذا  هل  ولكن  بالتعّصب،   – ظّننا  يف   – عمًدا  اإلسلم  هيغل  يتّهم 

كتعّصب املدافع عن عقيدته؟ أم هو من التعّصب املذموم الذي يتنازل فيه املتعّصب عن عقله، 

إىل  الوصول  حّب  وليس  املخالف،  عىل  االنتصار  حّب  أجل  من  التعّصب  هدفه  كّل  ويكون 

اللنهايّئ  إىل  يتّجهون  أفعالهم  أنّهم يف  به  املؤمنني  أتباعه  نظر  اإلسلم يف  يعّد  ا  حقًّ الحقيقة؟  

بكّل قّوتهم، وأّن عبادة الله وحده هي الرابطة الوحيدة التي تجمع بني املؤمنني، ويف سبيل ذلك 

بينهم، فل وجود للطبقيّة، وال لغريها من املظاهر، بل ال توجد  الفواصل والحواجز  تنمحي كّل 

أّي امتيازات من ناحية الرثوة أو السلطة أو املولد، أو العرق، بيد أّن املسلم املؤمن يكتسب هذه 

]1]- انظر برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربيّة، الكتاب الثالث: الفلسفة الحديثة، ترجمة: محمد فتحي الشنقيطّي، القاهرة، الهيئة املرصيّة 

العاّمة للكتاب، 1997م، ص 362، 363.

]2]- حسني الهنداوي، مرجع سابق.
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القيمة وهذه امليزة بإميانه، وهذه امليزة إمّنا تتجىل من طاعته وعبادته لله وقيامه بفرائض الصلة 

والصوم والتجرّد من الشهوات الجسديّة، أّما االستحقاق األكرب لهذه امليزة، فهو املوت يف سبيل 

الدين واإلميان؛ رغبة يف الجّنة.

فهيغل الذي يورد كّل هذا يتّخذ منه – يف وجهة نظره الباطلة – دليًل عىل التعّصب اإلسلمّي، 

مع أّن واقع األمر كان من املفرتض، أن يقوده إىل أّن هذه املعاين السامية جديرة بكّل احرتام؛ ألنّها 

تلغي الفواصل الطبقيّة أيًّا كان نوعها، رجاء رابطة واحدة هي رابطة اإلميان، إال أنّه مل يفعل. 

يذهب هيغل إىل أّن من يستحّق النظر إليه باالعتبار يف نظر اإلسلم والنبّي محّمد خاّصة إمّنا هم 

املؤمنون وحدهم، واصًفا هذا املوقف بأنّه ال يقوم إاّل عىل نظرة ضيّقة، بل هي عنده باألحرى نظرة 

تعّصب، مدعيًا بأّن الرابطة العائليّة العشائريّة كالتي توجد يف اليهوديّة من خلل إبراهيم وإسحق 

بها اإلسلم،  التي أىت  الرابطة  ويعقوب، وكذلك رابطة االنتمء إىل وطن من األوطان أفضل من 

بزعم أنّها أفسح مجااًل وأوسع منه )]1](، ويؤّسس عىل تلك املقّدمة نتيجة مؤّداها: أّن اإلسلم يف 

جوهره وبنيته دين تعّصب، تعّصب هدفه الرئيس تعميم اعتناق اإلسلم عىل العامل]2].  

وهل املسيحيّة التي اعتنقها هيغل مل تكن عىل يشء من التعّصب؟! أال تقيم رابطتها – وهذا 

ما نجده ظاهرًا بني األفراد والدول واألمم اآلن وقبًل – عىل أساس من الرابطة املسيحيّة؟! وإذا مل 

تكن هذه الرابطة موجودة، فعلم اجتمعت دول مثل إنجلرتا وفرنسا وغريهم قدميًا يف الحروب 

الصليبيّة، وحديثًا يف االحتلل؟! أتراهم اجتمعوا عىل الرابطة العائليّة أو الرابطة ايل تجمع بني بلد 

محّدد؟! وإذا كان هيغل يرى ذلك، فم قوله فيم انتهجه من آراء تحت إلحاحاته الربوتستانتيّة؟! أمل 

ينتمي لرابطته التي فّضلها عىل الكاثوليكيّة واملسيحيّة الرشقيّة وهم من املسيحيّة؟! أم تراه فعل 

ذلك تحت إلحاحات وطنيّة؟! 

للمذهب  التعّصب  من  أّواًل  ساحته  يربّأ  أن  باإلسلم  التعّصب  يُلصق  أن  قبل  هيغل  عىل  كان 

النظريّة  بني  فصل  هناك  يكون  ال  حتى  منه،  حّذر  فيم  يقع  ال  أن  ثانيًا  عليه  وكان  الربوتستانتّي، 

والتطبيق، ثم إذا كان تعّصب اإلسلم هدفه الرئيس تعميم اعتناق اإلسلم عىل العامل، فمذا صنعت 

املسيحيّة، هل ظهرت مبظهر املتسامح، فلم تدع مطلًقا لتعميمها عىل العامل ومحاولتها اعتناقه 

لها؟! 

]1[- Higel.leçons sur la philosophie de la religion. ed vrin.paris.1979. 4, p 83.

]2[- Higel.leçons sur la philosophie de la religion. ed vrin.paris.1979. 4, p 208.
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املسيحّي،  ومذهبه  أيديولوجيّته  يغلب  كان  ما  دامئًا  باإلسلم  يتعلّق  فيم  هيغل  أّن  والغريب 

فهو يرى أّن الخوف من الله هو الشعور املتحّكم يف املسلم، فيدعوه إىل نرش اإلسلم وتعميم 

استخدامه، لو باستخدام سلح التدمري والعنف، وكأنّه مل يسمع شيئًا عن الحروب الصليبيّة التي 

تعّد من أكرب الهجمت الرببريّة عىل مّر التاريخ، وما صاحبتها من محاولة إجبار الناس – يف املدن 

اإلسلميّة التي أغاروا عليها - عنوة عىل اعتناق دين الغازي، ويا ليت هيغل شهد موجات االحتلل 

يف العرص الحديث، ومحاولة القضاء عىل كّل ما هو إسلمّي يف البلدان اإلسلميّة املحتلّة، أو يا 

ليته شهد حملت التبشري التي جابت األرض رغبة يف نرش املسيحيّة، واعتناقها ومحاولة تعميمها 

عىل الناس، ليقول لنا ما رأيه، لعله وقتها كان سيدير وجهه وكأنّه ال يرى شيئًا، ثم يعيد الكرّة يف 

الهجوم عىل اإلسلم مرّة أخرى.  

ومن ثّم فإنّنا نقول من دون مواربة إّن هيغل مل يستطع أّن يتخلّص من الهوتيّته يف موقفه من 

بأنّه فيلسوف  الدنيا  اإلسلم؛ إذ ظّل منحازًا ومتحامًل بصورة ال نجد ما يرّبرها عند فيلسوف مأل 

العقل، وألنّه مل يكن عىل دراية عميقة باإلسلم – تلك الدراية التي تتطلّبها كّل منهجيّة سليمة تبغي 

لنفسها محاولة الوصول إىل الصواب، وعدم االنجراف وراء التيّار املتعّصب –، فإّن النتائج التي 

انتهى إليها مل تكن لتقنع أحًدا، إاّل أولئك النفر الذين صادف كلمه هوًى لديهم، وهذا يقودنا إىل 

نتيجة مؤّداها: أّن الفلسفة الهيجليّة ظهر عوارها الشديد يف األحكام غري املدروسة التي حكم بها 

عىل اإلسلم. 

هيجل وأركان اإلسالم: 
يرى بعض الباحثني أّن هيغل تطرّق إىل موضوع أركان اإلسلم بصورة رسيعة توحي لنا بعدم 

الجرمايّن؛  العامل  الذي خّصصه عن  الرابع  الجزء  وذلك يف  الشعائر،  هذه  بقيمة  الواضح  إملامه 

حيث خّصص فصًل يف هذا الجزء – هو الفصل الثاين – عن املحّمديّة، واملقصود اإلسلم.

فقد حرص هيغل فريضة الصيام يف تخيّل املسلم عن الشعور بالوجود الذايتّ والخاّص، وحرص 

الزكاة أو الصدقات يف التخيّل عن مبدأ التملّك الذايتّ والخاّص أيًضا]1].

»والسؤال هو أنّه هل فهم هيغل طبيعة الفروض الدينيّة اإلسلميّة إذا اعتمدنا عىل فهمه للصوم 

تعترب  التي  نظريّته  ضوء  يف  املسلم  واجبات  قراءة  محاولة  أّن  أم  خاّصة،  والزكاة  عاّمة  والصدقة 

]1]- أبو يعرب املرزوقي، تأويل هيغل ملعاين بعض أركان اإلسلم- مصدر سبقت اإلشارة إليه.
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اإلسلم الرديف السالب لدور املسيحيّة الجرمانيّة هو الذي حال دونه والقراءة الصحيحة ملعاين 

وداللتها  الدنيويّة  بالقيم  املسلم  لعلقة  مسيحيّة  قراءة  هذه  اإلسلم؟ أليست  الدينيّة يف  الفروض 

ثورة عليه، وتلك هي  كان اإلسلم  منظور  ليفهم اإلسلم من  أسقطها هيغل  قراءة  الروحيّة، وهي 

منزلته يف التاريخ الروحّي لإلنسانيّة، وهي منزلته التي جعلته يعترب نفسه الدين الخاتم لكونه الدين 

الفاتح الذي حرّفته التجارب الدينيّة التي من بينها ما ينطلق منه هيغل؟” ]1]

هو  ما  كّل  من  هيغل  موقف  الربوتستانتّي خاّصة يف  اللهويتّ  البعد  أّن  إىل  يقودنا  كلّه  وهذا 

إسلمّي، وإذا كان هيغل ينتقد هذه األركان، فهل نجد مثل هذا النقد ملعاين الصوم والصدقة يف 

الديانة املسيحيّة؟ بالطبع ال، ولو أّن هيغل تأّمل قليًل، لعلم أّن لهذه األركان معاٍن سامية، لكّنه ال 

يستطيع أن يصل هو إليها بسبب تعّصبه ملسيحيّته الجرمانيّة. 

إّن هذه العبادات أو األركان ليست مجرّد عبادة هدفها التجريد كم يزعم هيغل، بل إّن لها قيمة 

تقوم عىل  عبادة  فهي  الروحيّة،  الدنيويّة وداللتها  القيم  بني  الربط  أساس  تقوم عىل  وأشمل  أكرب 

الوازع اإلميايّن والروحّي، ذلك الوازع الذي نفتقده يف الحضارة الغربيّة اآلن، حيث تحّولت إىل 

نرى  العقديّة واإلميانيّة، يف حني  األبعاد  اإلنسانيّة وال  قيم  تراعي  ماّديّة جوفاء، ال  مجرّد حضارة 

اإلسلم بأركانه وعباداته كلّها يعمل عىل الربط بني ما هو دينّي وما هو دنيوّي.

يف  تجمع  هي  وإمّنا  وغريه،  هيغل  فهم  كم  لآلخرة  ليست  اإلسلميّة  الفرائض  أو  فالعبادات 

أهدافها وغاياتها بني الدنيا واآلخرة، ولننظر إىل قول الله تعاىل: »وال تنس نصيبك من الدنيا«، وقول 

النبّي الكريم صىّل الله تعاىل عليه وسلم: »اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبًدا، واعمل ألخرتك كأنّك 

ا«. وهذه النصوص هي وغريها دليل عىل خطأ ما ذهب إليه هيغل من آراء. متوت غدًّ

ومن ثّم فإّن الصوم الذي انتقده هيغل له معنى أسمى من تلك النظر الضيّقة التي نظر بها هذا 

يف  ضيق  من  واملساكني  الفقراء  عليه  يكون  مبا  الصائم  يشعر  أن  فهدفه  إليه،  الغريّب  الفيلسوف 

العيش، ومن ثّم يشعر بآالمهم، ويتصّدق عليهم، فالصوم إذن له بعد اجتمعّي دنيوّي راٍق، يتلّخص 

يف التعاون والتعاطف والشعور باملسؤوليّة تجاه املحتاجني. وكذلك ال يخفى البعد االجتمعّي 

القيمّي الذي تقوم به فريضة الزكاة.

]1]- املصدر نفسه.
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التسامح وأبعاده الحضارّية في الفلسفة الغربّية
قراءة نقدّية إلشكالية العالقة بني النظرّية واملمارسة

[1[
عبد هللا محمد علي الفاليح]*[

نطاق  والثقافية عىل  األكادميية  األوساط  النقاش يف  بّينة من  التسامح مساحة  نظرية  أخذت 

عاملي.

غري أن هذه النظرية مل تستقّر عىل أرض هادئة وتتحّول إىل قاعدة كلّية بسبب التأويالت التي 

عصفت بها يف املجتمعات الغربية الحديثة.

يف هذه الدراسة يسعى الباحث اليمني الربوفسور عبد الله محمد عيل الفالحي إىل تحليل 

األبعاد النظريّة ألطروحة التسامح كام يبنّي وأعطالها عىل املستويني النظري والتطبيقي.

»املحّرر«
يستهدف هذا البحث الكشف عن التسامح وأبعاده الحضاريّة يف الفكر الفلسفّي واإليديولوجّي 

الشعوب والحضارات واألمم األخرى  تجاه  الغربيّة  للنخب  نقدّي  منظور ومنهج  الغريّب موقف 

قدميًا  فعل  كم   - استعمرّي  تربيرّي،  كولونيايّل،  امربيايّل  هدف  من   - وليس  معها،   املختلفة 

عن  للكشف  تبعّي  نقدّي،  واقعّي  تحلييّل  مبنهج  وإمّنا  واملفّكرين،  املسترشقني  بعض  ويفعل 

الفروق بني النظريّة واملمرسة لثقافة التسامح. وحيثم ُوجد التطابق بني النظريّة والتطبيق، بيّناه 

وأنصفنا ذلك املنهج وتلك املمرسة، وحاالته كثرية ال تخفى عىل ذي عينني أو بصرية، وحيثم 

وجدنا اتجاًها ثقافيًّا فلسفيًّا – ترشيعيًّا - سلبيًّا نحو التسامح، وّضحناه وعرضناه، أو تناقًضا نظريًّا 

فلسفيًّا ترشيعيًّا أو قانونيًّا يؤّسس ثقافة متسامحة، مع تطبيقاتها الواقعيّة = )الحضاريّة والثقافية( 

الغربيّة،  مع اآلخر  يف املايض أو الحارض، أَبَّنا عنه، وكشفنا صوره ومظاهره.

- مثّة اتّجاه يذهب إىل أّن العامل الحديث مل يعِط أهّميّة كربى ملسألة التسامح رغم أنّها كانت 

*ـ   مفكّر وأستاذ الفلسفة يف جامعة إب - اليمن.
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الشغل الشاغل للغرب منذ عرص النهضة، وال يكتفي أصحاب هذا االتجاه بهذه القضيّة، وإمّنا 

اإلسلميّة، يف زعمهم،  العربيّة  فالحضارة  تاريخيّة سابقة،  بحالة  مرتبط  الغياب  هذا  أّن  يؤكّدون 

ا هو أّن التسامح  كانت بعيدة عن مسألة التسامح، يقول أحد الدارسني: »فإّن الواقع املدهش حقًّ

الذي يعترب سمة عاّمة يف الفكر الغريّب منذ النصف الثاين من القرن السابع عرش وفكرة معارصة 

يف زماننا هذا«]1].  

وميكن القول إّن ظهور الفكرة نفسها يف الغرب أو يف الحضارة الغربيّة الحديثة العلمنيّة عىل 

ملكّونات  السلوكيّة  املمرسات  عرب  تتجّسد  ثقافة  وليدة  تكن  ومل  حاجة،  وليدة  جاءت  األقّل، 

املجتمع الغريّب دواًل وجمعات وأفراًدا، مثلم هو حال الحضارة العربيّة اإلسلميّة، كم أّن التاريخ 

البوذيّة  بالتعاليم  تجّسدت  والتي  القدمية،  الرشقيّة  الثقافات  يف  التسامح  فكرة  ظهور  إىل  يشري 

والكونفوشيوسيّة يف حضارات  الصني والهند واليابان، وفكر وادي الرافدين، ومرص القدمية قبل 

اليونان، وليس أدّل عىل ذلك من أّن أصالة الفكرة يف الهند القدمية واليابان تعود مرّة أخرى يف 

العرص الحديث يف تلك الشعوب ملتحمة بسلوك مكّونات تلك الشعوب، ليس بوصفها تراثًا لها 

وحسب، بل وهويّة ذاتيّة تقارع بها كّل أشكال الهويّات الوافدة مع الحضارة املعارصة اليوم، فهذا 

الزعيم الهندّي غاندي قد أّسس فلسفة التسامح اللمرشوط، رافًعا شعار »العنف واللتسامح صفقة 

خارسة ألنّهم ضّد الفطرة اإلنسانيّة«؛ إذ قاد مقاومة عىل سياسة العنف وأّسس لفلسفة اللعنف، 

قّوة  املطلق  والتسامح  الَلعنف  »إن  الحياة«،  تتواجد  والَلعنف  الحّب  يتواجد  أين  أقواله:  ومن 

عظمى لدى اإلنسان، وهي أعظم ما أبدعه اإلنسان، ومن أكرث األسلحة قدرة عىل التدمري«، ولكن 

غاندي، داعية التسامح، قُتل بسلح هندويّس متعّصب مل تعجبه عظمة التسامح الغاندّي.                                                               

والحقيقة أّن - ووفق استقرائنا املتواضع - كّل الفلسفات واألديان واملعتقدات تلتقي حول فكرة 

واحدة، وهي الرغبة يف بلوغ فكرة اإلنسان الكويّن، فالله هو محور الجذب املطلق يف الكون، 

ديانة،  أو  ألُّمة  ملًكا  الحضارة  تكون  أاَل  منها  الحكمة  فإّن  والحضارات،  الديانات  تعّددت  مهم 

وذلك يخلق أرقى درجات التسامح، فتلتقي الحضارة عىل إبداعات مع اآلخر، وهي الحالة التي 

]1] - كارل بوبر: بحثه: )التسامح واملسؤوليّة الفكريّة( )ضمن كتاب(: التسامح بني الرشق والغرب. ملجموعة مؤلّفني، ترجمة: إبراهيم 

العريس، ص75-101، وقد نقل الدكتورمحمد أحمد عواد بعًضا من شذرات هذا البحث، وأفدنا منها يف هذا الهامش قبل العثور عىل 

الكتاب نفسه، يف عرضه ملوضوع منطلقات التسامح عند املسلمني فقرة )مبادئ التسامح( عىل موقع مجلّة التسامح اإلسلميّة، كم أفدنا 

منه يف أماكن أخرى من هذه الدراسة.

-ويف هذا املعنى يعّد )كارل بوبر )1902 - 1994( واحًدا من كبار فلسفة التسامح والحّريّة واالنفتاح االجتمعّي يف القرن العرشين. 

وكان من أبرز كتبه، إضافة إىل »املجتمع املفتوح وأعداؤه«، سريته الذاتيّة بعنوان »املسعى غري املكتمل« و»منطق االكتشاف العلمّي«، 

إضافة اىل كتاب مهّم بعنوان »املستقبل مفتوح« نرشه عام 1990 رشاكة مع كونراد لورنز.
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تبلغها أرقى الحضارات وأكرثها ازدهاًرا؛ إذ تنفتح الحضارة عىل إبداعات أبنائها، ثم تتقبّل إبداعات 

الحضارة األخرى دون الذوبان فيها؛ ألنّها تدرك أّن منطق التطّور هو تجاوز الحدود، فالحضارات 

القدمية مل تتطّور إال عندما أخذت من غريها، فاليونان أخذوا عن قدماء املرصينّي، وأخذ املسلمون 

عن اليونان فلسفتهم وطّوروها، ثم أخذ األوروبّيّون عن املسلمني علومهم وفلسفتهم وطّوروها. 

وهكذا حدث التطّور العلمّي الذي نعيش رفاهيته اليوم.

نفسها عىل  واحدة  تفرض  بعضها، ومل  تلغِ  الحضارات مل  أّن هذه  يخربنا  نفسه  التاريخ  لكن 

األخرى؛ لهذا حدث التعايش، وكان التسامح مبدأً أخلقيًّا مطلًقا، لكن ما نعيشه اليوم هو ثقافة إلغاء 

التسامح  العوملة، لهذا بات من الرضورّي أن يكون  حضارة للحضارات أخرى وتهميشها بحّجة 

مرشوطًا، وأن يكون الحوار قامئًا عىل املساواة، وليس عىل التفاضل، فل ميكن اليوم الحديث عن 

التسامح إاّل إذا عانينا كثريًا من قضيّة اللتسامح الدينّي، والرصاع االجتمعّي، والتكالب عىل السلطة، 

بالتسامح  االعرتاف  يتّم  حتى  واألجناس،  واألقلّيّات  األطفال  واضطهاد  االقتصادّي،  واالستغلل 

وزرعه كثقافة وعي بني الدول، وحتى نعيشُه يف الواقع امللموس، وليس فقط كمبدأ أخلقيٍّ ينصح 

ۆ   ۆ   ۇ   يقول:  أخلقّي  كمبدأ  والتسامح  الشورى  قاعدة  عىل  قام  الذي  واإلسلم  به. 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې األنفال:آية:60؛ 
الذي ننطلق منه، ولكّنه ال يكون  ألّن ردع العنف إذا مل ينجح معه التسامح، فسيصبح هو املبدأُ 

هو الغاية، وإمّنا وسيلة، ألنّه فضيلة أخلقيّة تقع بني رذيلتني: رذيلة اللمباالة الفكريّة )املبالغة يف 

التسامح( الذي يؤّدي اىل الفوىض، ورذيلة ضيق األفق، أي املبالغة يف عدم التسامح]1].

انترشت فكرة التسامح يف أوروبّا منذ عرص النهضة، وتعامل معها املفّكرون؛ لذلك نجد فولتري 

وجون لوك وروسو ثّم كانط وغريهم يكتبون عنها، وقد ُولدت تلك الكتابات عقب األحداث التي 

]1]- أيًضا: املرجع السابق، ص76؛ وقارن: للمرتجم د. إبراهيم العريس، حني نتعلّم من أخطائنا، )ضمن تعليقه عىل كتاب(: التسامح 

واملسؤوليّة الفكريّة لكارل بوبر مبوقع صحيفة دار الحياة:

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/152524 ، بتاريخ 15يونيو 2010م: حيث ينقل “إبراهيم العريس” عن بوبر 

أيًضا قوله:”إّن خشيتنا املبالغ فيها، من أنّنا معرش املؤمنني بالتسامح قد نصبح نحن أنفسنا ال متسامحني، هي التي أّدت بنا إىل املوقف 

الخطأ والخطري الذي بات يوجب علينا أن نتسامح مع كّل يشء، ورمبا مع أعمل العنف )...( مفيًدا بأّن هذا املوقف مفهوم، بل مثري 

لإلعجاب بطريقة من الطرق، ذلك أنّه ينبع من تلك النظرة التي تقف يف أساس التسامح كلّه: النظرة التي تقول إنّنا كلّنا قابلون ألن نخطئ، 

وألن ننادي بارتكاب الخطأ، النظرة التي تقول إنّني قد أكون عىل خطأ وقد تكون أنت عىل صواب، وأنّه ينبغي عيّل أن أعلّم نفس كيف 

ال أنخدع بذلك الشعور الغريزّي الخطري، أو تلك القناعة التي متيل عيّل الشعور بـ »أنا من هو عىل صواب دامئًا«. فإّن عيّل أن أحذر 

هذا الشعور مهم كانت قّوته. ذلك أنّه كلّم كان أكرث قوة، كان الخطر الكامن يف إمكان أن أخيّب ظن نفس بنفس أكرب... ومعه خطر أن 

أصبح أنا نفس متعّصبًا غري متسامح«. 
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وقعت »يف القرن السادس عرش والنصف األّول من القرن السابع عرش. كانت أوروبا قد تحّولت 

والدولة«،  الدين  بني  الفصل  يف  هو  الحّل  كان  »ولذا  الدينيّة«؛  الحروب  بفعل  خراب  أرض  إىل 

درس  املمكنة  السبل  بأقرص  البرش  »علّم  والدمار  فالتعّصب  العلمنيّة،  عقيدة  أخرى  بصورة  هو 

التسامح القايس« كم يقول فولتري. ميكن بالطبع أن يكون التسامح يف الغرب الحديث »قد نشأ 

كرّدة فعل عىل حروب أوروبّا الدينيّة«، وميكن أيضا أن يكون نشأ »بالتواكب مع نشوء منط اإلنتاج 

الرأسميّل«. ويخلص سمري الخليل إىل أّن كلمة التسامح »ليست واحدة من تلك الكلمت التي 

تّم النضال بشأنها خلل القرن التاسع عرش أو حتى يف القرن العرشين، فلسبب من األسباب تّم 

تجاهل هذه الكلمة، وتّم تجاوزها، أو باألحرى اكتفى مبجرّد النظر إليها عىل أنّها من نافل القول، 

ء... فلم يكن للتسامح من يفّكر به أو ينطق باسمه«]1]. كم لو أنّها ال تعرّب يف حقيقة أمرها عن يَشْ

مل يكن يف نظام اإلسلم كنيسة، ومل توجد طوائف دينيّة كم كان الحال يف أوروبّا، كانت هناك 

بذلك  وال  الصورة  بتلك  ليس  ولكن  الحروب،  بعض  ووقعت  مختلفة،  إسلميّة  وفرق  خلفات، 

العنف. 

كان تحييد الكنيسة والفصل بني الدين والدولة، ومطالبة الدولة، حسب تعبري لوك، أن تتسامح 

مع الطوائف جميًعا ضمن حدود الدولة، ال يشّكل قاعدة يف حالة خاّصة يف التاريخ، ويف ذلك 

كّل  تعرفها  والدولة مل  الدين  بني  والعنيفة  املتوتّرة  العلقة  هذه  »إّن  غليون:  برهان  الدكتور  يقول 

املجتمعات البرشيّة، ومل تظهر بهذه الحّدة إاّل يف هذه الحقبة من تاريخ أوروبّا، ويف هذه القارّة 

وحدها«]2]. 

يف الفلسفة الغربيّة الحديثة تظهر فكرة التسامح لدى مجموعة من أشهر أعلمها، مثل ) فولتري 

وروسو وجون لوك وكانط، وراسل، وهم ميثّلون أهّم مراكز أوروبّا الحضاريّة الحديثة، مثل فرنسا 

امليلدّي  التاسع عرش  والقرن  الثامن عرش  القرن  نهاية  أمريكا يف  إىل  وأملانيا، وصواًل  وإنجلرتا 

عرش  التاسع  القرن  نهاية  وحتى  النهضة  عرص  منذ  أوروبّا  عاشتها  التي  الظروف  مثّلت  كم  كلّه، 

حالة واحدة، أفرزت جميعها تحّواًل جذريًّا ألوضاع أوروبا ولكافّة املجاالت الحياتيّة بفعل الحركة 

واالقتصاديّة  السياسيّة  األحوال  عىل  وانعكاساتها  والدينيّة،  والثقافيّة  والعلميّة  والفلسفيّة  الفكريّة 

واالجتمعية بصورة مغايرة لوضعها يف القرون الوسطى، فقد اقرتح الفيلسوف اإلنجليزّي )جون 

http://mansourdialogue.org/Arabic/fikr2.html :1]- انظر: عبد امللك منصور، مرجع سابق، يف[

]2] - برهان غليون: الدين والدولة، ط1، املؤّسسة العربيّة للدارسات والنرش، بريوت،1991م، ص: 111.
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لوك 1689( يف كتابيه »رسالة يف التسامح« و»رسالتني يف الحكم«، نظريّة أكرث تفصيًل وتنظيًم 

لفكرة التسامح؛ اشتملت عىل مبدأ الفصل بني الكنيسة والدولة، والذي شّكل حجر األساس ملبادئ 

الدميقراطيّة الدستوريّة املستقبليّة، وتُعّد إضافة جون لوك  لفكرة اإلقرار ببعض القيم  بهذا الصدد 

الفكر  أساس  أصبحت  أو  مثّلت  الحديث، حيث   العرص  النظريّة يف  فلسفته  انتجته  ما  أروع  من 

بالعلمنيّة،  إنجليزيًّا  ُعرِفَت  والتي  والسياسة   الدين  بني  للفصل  الدعوة  مثل  حينذاك،  التسامحّي 

وعرفت فرنساويًّا بـ )اللئكيّة(.   

- وكم أرشنا إىل تبعية السياسة والفكر السيايّس  للفلسفة واأليديولوجيا، فقد جاء قانون التسامح 

النظريّات  واضعي  قبل  من  املبذولة  للجهود  السيايّس  الحصاد  باعتباره   1689 لعام  الربيطايّن 

أفسحت  سياسيّة  رضورة  أيًضا  القانون  هذا  كان  كم  عرش  السابع  القرن  يف  التسامح  فكرة  حول 

املجال لتطّور تاريخ التسامح الذي ساهم بدوره يف تحقيق مزيد من االستقرار السيايّس يف الجزر 

الربيطانيّة، هذا عىل الرغم من النطاق املحدود الذي كفله هذا القانون للتسامح. 

كم شارك فلسفُة وكتّاب عرص التنوير يف فرنسا وأملانيا أقرانَهم اإلنجليز من أهل انجلرتا يف 

نرش فكرة التسامح يف أدبهم الفلسفّي، ويأيت عىل رأسهم فولتري وليسينج، اللذين أسهم يف تعزيز 

وتطوير فكرة التسامح الدينّي عىل نطاق أوسع، لكن جهودهم يف هذا الصدد مل تكن كافية لوقف 

األعمل الوحشيّة التي انترشت يف عهد اإلرهاب، علوة عىل ذلك، فقد حّققت محاوالت توماس 

جيفرسون وغريه من املفّكرين إلدراج نظريّات لوك الخاّصة بالتسامح يف دستور الواليات املتّحدة 

التسامح املنطلقة من مسألة  ديفيد هيوم وفكرة  نفسه مع  للجدل. والحال  األمريكيّة نجاًحا مثريًا 

الدين الطبيعّي، املهّم أّن التسامح صفة غري معروفة َدْوليًّا، وميكن التحّدث بأكرث من لغة عن طريق 

الربط بالعفو واملحبّة، فقد قيل إّن األحمق لن يصبح ذكيًّا حتّى ولو حاول ألف مرّة، وقيل إّن الجمل 

يأكل النخالة )كأل(]1].

يتساءل فولتري يف كتابه: »املعجم الفلسفّي« عن مفهوم التسامح أو ما هو التسامح؟ ويجيب 

بعضنا عن  مع  لنتسامح  وأخطاء،  معجونون من ضعف  كلّنا  فنحن  اإلنسانيّة،  »هو خاّصيّة  قائًل: 

تفاهاتنا، هذا هو القانون األّول للطبيعة«، ويرى أّن استقصاء الطبيعة اإلنسانيّة واكتشاف ما تحتويه 

من إمكانيّة الضلل والزيغ يجعل القول بالتسامح رضورة طبيعيّة، وأن تعميمها يضمن لكل واحد 

]1] - )دي مرتي، فولتري، القاموس الفلسفّي، ورسالة يف التسامح الدينّي، ترجمة وعرض: ول ديورانت يف: )قّصة الفلسفة( ترجمة: محمد 

فتح الله املشعشع، ط2، مكتبة املعارف، بريوت، 1985م، ص، 296 ـ 297، وص:293-287.(.
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بنفسه عن  وزّعها  التي  - ويف رسالته  الخطأ.  الوقوع يف  من  أحد محمّي  منها؛ ألّن ال  االستفادة 

يضطهد  من  ويشبه  مخالفة،  آراء  يحملون  الذين  اضطهاد  ضّد  فولتري  يقف   ،- الدينّي  التسامح 

إقامة شعائرهم  الدين عىل  اقترص رجال  لو  بالعقيدة،  »ما كنت ألهتّم  بأنّه وحش، وقال  اآلخرين 

وتسامحوا مع اآلخرين الذين يختلفون عنهم يف املذهب، ولكّن موقفهم وتعّصبهم الذي ال نجد له 

أثرًا يف اإلنجيل هو مصدر النزاع الدامي يف التاريخ املسيحّي،.. وأّن التعصب املقرون بالخرافات 

والجهل كان أساس البلء يف جميع القرون، ولن يتحّقق السلم الدائم، ما مل يتسامح الناس مع 

 - وهكذا  والفلسفة«.   والسياسة  الدين  يخالفه  َمن  مع  يتسامح  كيف  واحد  كّل  ويتعلّم  بعضهم، 

بنظر فولتري- ال ميكن تجاوز التعصب الدينّي ووحشيّة اإلنسان إاّل بالتسامح، فهو العلج الوحيد 

للنقسام الذي تعرفه الكنيسة منذ أمد من القرون]1]. 

  والتسامح ال ينفصل عن مبدأ الحّريّة، ألنّه حسب تعريف الالند هو: »قابليّة للفكر أو لقواعد 

الترصّف يف ترك لكّل واحد الحّريّة يف التعبري عن آرائه عندما ال نقاسمه  إيّاها«، فل أحد ميلك 

الحقيقة املطلقة التي تخّوله حّق رفض التحاور مع اآلخرين. إّن مبدأ نسبيّة الحقيقة، وتطّور فهمنا 

عىل  يؤكّد  والحّريّة  التسامح  بني  الرتابط  هذا  للحقيقة.  تعّصب  كّل  ذواتنا  من  ينزع  لها  وإدراكنا 

الفرد  التي تحمي  الكربى، وخاّصة حّريّة املبادلة  الليرباليّة  التصّورات  التسامح وبني  الرتابط بني 

من التدّخلت غري امللمئة للدولة أو للمؤّسسات املدنيّة والدينيّة يف الشؤون الخاّصة، ويف آراء 

املواطنني، وقد تّم االنتقال من املستوى االقتصادّي للمبادلة إىل املستوى االجتمعّي والسيايّس 

التبادل  بهذا  السمح  هو  املعنى  بهذا  التسامح  فأصبح  واآلراء،  األفكار  تبادل  تعميم  خلل  من 

ملا ينتج عنه من منافع فرديّة )إمكانيّة ممرسة كّل فرد لحّريّته(، فقيمة الحقيقة ال تكمن يف ذاتها 

»الحقيقة من أجل الحقيقة«، أو يف إطلقيّتها وشموليّتها، بل يف منافعها وأثارها العمليّة.      

-إّن الفصل بني »الشأن العام« و«الشأن الخاّص« يعترب من أهّم مكاسب الليرباليّة، وذلك بإقامة 

للدولة  يحّق  فاألّول شأن خاّص ال  السيايّس،  والنشاط  االقتصادّي  النشاط  بني  الفاصلة  الحدود 

التدّخل فيه، فل بّد أن ترتكه يتحرّك وفق قوانني السوق الطبيعيّة، التي تتحّدد بواسطتها كّل األنشطة 

ا، وكّل من يُظِهر رأيًا مخالًفا للمعتقدات  االقتصاديّة، وحتى طرق التفكري واملعتقد تعترب شأنًا خاصًّ

الدينيّة السائدة ال يحّق للكنيسة معاقبته؛ ألّن العقاب وظيفة من وظائف مؤّسسات الدولة، وباإلضافة 

إىل الفصل بني الشأن الخاّص والشأن العاّم، مثّة فصل آخر بني الدولة والكنيسة، وهذا ما دعى 

]1] - أندريه الالند، القاموس الفلسفّي، ترجمة: خليل أحمد خليل، ط2، دار عويدات،بريوت-باريس، 2002م، مج3، ص: 1460-

.1462
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بني  الفصل  يعني رضورة  ا، وهذا  الدين شأنًا خاصًّ اعتبار  إىل  لوك(  )جون  اإلنجليزّي  الفيلسوف 

الدولة والكنيسة، حيث يقول: »ال بّد لنا من اعتبار أّن واجب التسامح يتطلّب من الذين يتميزون 

عن بقيّة الجمعة اللئكيّني، كم يحبون أن يقولوا...مهم يكن مصدر سلطتهم، ومبا أنّها كنسيّة، 

فيجب عليها أن متارس داخل حدود الكنيسة، وال ميكنها أن متتّد بأّي طريقة كانت إىل القضايا 

املدنيّة«]1]. ومن الحجج التي يقّدمها لوك لتربير هذا االنفصال، أّن الدولة تهتّم مبا هو زمنّي، أّما 

الدين فيهتّم بالخلص الروحّي ألتباعه، وال ميكن للدولة أو لرجال القانون، مهم فعلوا أن يحّققوا 

ذلك؛ ألّن ذلك ال يتحّقق بقانون أو مرسوم، أو بالعنف الذي ميكن أن متارسه السلطة املدنيّة عىل 

السياسيّة  السلطة  أّن  القادر عىل ذلك، ولنفرتض  الفردّي هو وحده  التأّمل  أفرادها ومواطنيها، بل 

تلجأ إىل اإلرغام من أجل فرض هذا املعتقد أو ذاك، فإّن هذا يؤّدي إىل نتيجتني:-

إىل  اللجوء  يكون  لن  وبالتايل  املعتقدات،  بهذه  إرادتهم  الرعايا سيقتنعون مبحض  أّن  إّما  أ-  

اإلرغام مفيًدا. 

ليست  أفكارهم  آراءهم؛ ألّن  يغرّي  لن  القّوة  إىل  لجوء  أّي  فإّن  ثمَّ   يقتنعوا، ومن  أاَل  وإما  ب-  

خاضعة لسلطة أحد؛ لذلك فإّن وظيفة الحاكم السياسيّة تتمثّل يف تحقيق املنافع املدنيّة

ا، فل مانع بعد ذلك أن يسعى الناس إىل تكوين  وإن تّم ترسيخ فكرة كون املعتقد شأنًا خاصًّ

جمعات دينيّة، ملا لهذا العمل من املزايا التي لها علقة باإلعلن، فالله جدير ويستحّق أن نعلن 

الناس أو معهم. يظهر من خلل رسالة  العبادة له أمام  حبّنا له وعدم خجلنا من ممرسة طقوس 

لوك أّن التسامح ليس مطلًقا، وال مفتوًحا عىل كّل الجمعات ذات االنتمءات الدينيّة املختلفة، 

بل يكون داخل الدين الواحد، وعندما يحدث وأن يقّدم الناس تصّورات أو تأويلت مختلفة لكن 

معه؛ ألن  التسامح  الواجب  من  الحدود  هذه  داخل  يبقى  من  فكّل  والعقل،  اإلنجيل  مع  متطابقة 

النّص الدينّي متعّدد املعاين، ومثّة َمن يتمّسك بحرفيّتها وال يتجاوزها. ومثّة َمن يتجاوزها لصالح 

معاٍن أخرى أكرث عمًقا، وقد فرّس )جون لوك( ظاهرة اإللحاد: )pantheism( بأنّها االنقسام داخل 

الدين، بسبب محاولة البعض تقديم فهم ال يتطابق مع النصوص الحرفيّة لذلك الدين، حيث يقول: 

»فالتسامح يكون تجاه من ميلكون آراء دينيّة مختلفة، لكن متطابقة مع اإلنجيل والعقل، بحيث تظهر 

كجرمية من طرف الرجال الذين ال يستطيعون الرؤية يف هكذا نور«، وهذا النور يتمثّل يف أنّه عىل 

]1] - انظر: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ط1، دار القلم، بريوت، ب.ت، ص: 151،152؛ وقارن: د. عبد الرحمن بدوي، ملحق 

موسوعة الفلسفة-م.ع.د.ن-ط1، 1996. ص59. 
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الرغم من االختلف يف بعض اآلراء الدينيّة، إاّل أّنها تكون متطابقة مع العقل واإلنجيل، كاالختلف 

بني الربوتستانت والكاثوليك واألرثوذكس، فالتسامح عند )لوك( يكون تجاه تلك االنقسامات التي 

عرفتها املسيحيّة. ومل يكن يف وسع السلطات السياسيّة أن تستمّر يف عدم تسامحها مع األديان 

األخرى داخل الدولة]1]، فاألساس الدميقراطّي الذي قامت عليه املجتمعات األوروبّيّة املعارصة 

ا يقع خارج حدود اإلجمع أو االنتخاب، فل ميكن باإلجمع اختيار دين  يعترب الدين شأنًا خاصًّ

وهذا ميثل  ذلك،  األقلّيّة عىل  وإرغام  األغلبيّة  برأي  األخذ  سيتّم  الحالة  هذه  ألنّه يف  املجتمع؛ 

مساًسا بالحّريّات الفرديّة وخاّصة حّريّة املعتقد. 

إّن التمييز بني الخاّص والعاّم ليس دامئًا أكيًدا، وإمكانيّات التداخل بينهم واردة عندما يتقاطع 

والدين  اإلنسان،  هو  واحًدا  كائًنا  يسكنان  كلهم  ألّن  والروحّي؛  اللزمنّي  مع  والدنيوّي  الزمنّي 

ا يف مثل هذا التداخل، تقول جويل سعادة، شارحًة رأي روسو،: »فحّريّة املعتَقد  يصبح شأنًا عامًّ

ميكنها أن تكون مرضّة للسلم املديّن، والنظام السيايّس يحتاج ملعتََقد اجتمعّي مشرتك. وبخلف 

لوك فإّن روسو ال يضع الدين يف دائرة الشأن الخاّص، فالدين شأن عاّم«]2]. وبحسب روسو نفسه 

الحياة  حول  التصّورات  من  جملة  معه  يحمل  دين  وكّل  معتقد  »كل  فإّن  االجتمعّي،  عقده  يف 

واملوت، ويدعو إىل أسلوب يف العيش، وطريقة يف التعامل مع اآلخرين، وإذا حدث وأن تعّددت 

لذلك يجب  ذلك وحدته ومتاسكه«؛  هّدد  الواحد،  املجتمع  داخل  التصّورات  تناقضت هذه  أو 

أن يكون لكّل مجتمع دين واحد فقط سمه روسو »الدين املديّن«، وهو ليس الدين الخاّص أو 

الفردّي، بل الدين العاّم واالجتمعّي، وهو يؤّدي إىل الشعور بالوطنيّة، وللدولة الحّق يف إقصاء 

ونفي من ال يشارك فيه، من أمثال امللحدين الذين ال ميكنهم أن يكونوا مواطنني صالحني. كم أّن 

)سبينوزا( ليس من دعاة الفصل بني السيايّس والدينّي؛ ألّن السمح مبأسسة سلطة روحيّة مستقلّة 

ومنفصلة عن الدولة، يعود يف األصل إىل إنشاء دولة داخل الدولة، وبالتايل إفلس السيادة، لكن 

الواقع السيايّس املعارص يثبت إمكانيّة الفصل بني الدولة والدين دون أن يؤدي ذلك إىل إضعاف 

السيادة عىل األقل يف الدول املتقّدمة، وليس بالرضورة األوروبيّة منها فقط، ومل يكن ذلك ليحصل 

لوال إحداث فصل جديد،  فإىل جانب الفصل املِْهِنّي –الوظيفّي -بني الخاّص  والعاّم، والسياسة 

التسامح، ترجمها  ]Locke, John, A Letter concerning Toleration-P.U.F-1ed: 1995,p,9,31. - [1  جون لوك، رسالة يف 

من الفرنسيّة: حريش بغداد محمد، مجلّة اللسانيات، العدد: 36، شتاء 2008، يف: www.google.com والعنوان اإلنجليزّي ترجمة 

الباحث.

سعادة،  انظر: Gendran-Julie Saada-La tolérance“Textes choisis“- Flammarion  )Paris( 1999. p137 جويل   -  [2[

نصوص مختارة عن التسامح، ترجمة حريش بغداد محمد، والرتجمة من اإلنجليزيّة بترصّف من الباحث.  
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والدين، جاء الفصل بني التفكري والعمل، فالحّريّة املمنوحة للمواطن يف مجال املعتقدات خاّصة 

أّما أفعاله فهي خاضعة للقانون والدستور، وهذا يف األصل جوهر  بالتفكري،  ترتبط -يف أغلبها – 

الحّريّة. إّن الحّريّة ال تتمثّل يف الصدفة أو العشوائيّة، وال يف الخضوع للرغبات الفرديّة، بل يف 

االمتثال للقوانني وسلطة الدولة تقول جويل سعادة: »ال يجب القول إّن املواطنني أحرار يف العيش 

التفكري  بالتمييز بني األفعال واألفكار، هو حّر يف  التفكري مرشوطة  الفردّي. حّريّة  لتكوينهم  تبًعا 

يتنازل كّل  التعاقد االجتمعّي تعني أن  القانون بفعله«]1].  إّن نظريّة  من يخضع أفعاله ملا يسمح 

فرد عن جزء من سلطته، لصالح قوة جديدة هي الدولة، فهي وحدها قادرة عىل كبح االنفعاالت 

العنيفة وتسمح للفرد مبمرسة حقوقه املعنويّة واملاّديّة، مبا يف ذلك حّق التفكري فيم يرغب فيه، 

والتعبري عم يفكر فيه يف حدود ما يسمح القانون به، القانون الذي ميثّل مجموع السلطات الفرديّة 

التي تنازل عنها األفراد لصالح سيادة جمعيّة، يف ظّل هذه الرشوط فقط ميكن الفصل بني السياسة 

ا  والدين، وتحقيق التسامح املنفتح عىل األقلّيّات الدينيّة، وميكن بالتايل جعل الدين شأنًا خاصًّ

دون أن يلحق السلم املديّن أّي خطر. 

لقد كانت العلقة القامئة بني الكنيسة والسياسة يف العرص الوسيط مرّبرة، فدور الكنيسة يتمثّل 

التفويض اإللهي،  تبًعا ملا كان يُعرف بنظريّة  القداسة عليه،  يف منح الرشعيّة لألمري بإضفاء هالة 

أّما دور السيايّس فكان تزويد الكنيسة باألداة املاّديّة والقّوة اللزمة ملعاقبة امللحدين والكافرين 

بحبسهم أو جلدهم أو قتلهم، فالتسامح مل يكن ممكًنا مع هؤالء املنحرفني الذين بطعنهم يف سلطة 

الكنيسة كانوا يطعنون يف سلطة الحاكم؛ لذلك فإّن الفصل بني الدين والسياسة سمح بتجسيد فكرة 

التسامح والحّريّة الدينيّة. يقول ريكور: »يف حدود ما أصبحت السلطة الكنسيّة شيئًا فشيئًا ال تشرتط 

من رضورة منح الرشعيّة لألمري، أمكنها التخيّل عن استعمل الذراع الدنيوّي للمعاقبة بالقّوة، ملا 

كانت تعتقد أنّه صحيح الهوتيًّا، ويف املرّة التي مل تعِط فيها الرشعيّة لألمري، أصبحت عىل الطريق 

الذي ستكتشف أّن سلطتها الوحيدة هي سلطة الكلمة«، إّن سلطة الكلمة هذه ال تعني أكرث من أنّها 

أصبحت تشغل وظيفتها الروحيّة، وتتموقع عىل ساحة األفكار، ال عىل ساحة الدنيوّي والسيايّس، 

وبالتايل رضورة إنتاج خطاب جديد ملا ميكن أن نسّميه اإللحاد، ينفتح أكرث عىل التسامح]2]. كم 

أّن سلطة الكلمة هذه تتمثّل يف وسائل اإلقناع غري املرفقة بالعنف، وإعادة االعتبار ملنطق العقل، 

]1] - جان جاك روسو، يف العقد االجتمعّي، ترجمة: ذوقان قرقوط، ط1، مكتبة النهضة، بغداد، 1983، ص: 201-203. وكذلك: 

جويل سعادة املرجع السابق: Ibid –p,151 والرتجمة عن الفرنسيّة إىل اإلنجليزيّة للباحث الجزائرّي، حريش بغداد.

]Ricoeur Paul-Lectures 1-édition du Seuil-11-1991.p307 [2 -. ترجمة: حريش بغداد، املرجع السابق.
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واالشتغال عىل الضمري لكسب مزيد من املؤمنني واملخلصني، وهذا يتمىش مع مفهوم التسامح 

كم عرّفه غوبلو يف كتابه  »املصطلحات الفلسفيّة »، يقول بدوي: »ليس التسامح هو التخيّل عن 

الوسائل  كّل  االمتناع عن  بل  عنها ونرشها،  والدفاع  إظهارها  االمتناع عن  أو  الخاّصة  املعتقدات 

التسامح هو اقرتاح اآلراء دون السعي إىل فرضها  العنيفة، أو املهينة، أو املؤملة، وبالجملة فإّن 

عىل اآلخرين«]1]. 

فالوثنيّة   ،- والتوحيديّة  منها  الوثنيّة  وخاّصة   - الديانات  وأنواع  التسامح  بني  غريب  ربط  ومثّة 

مرتبطة بالتسامح، والديانات التوحيديّة مرتبطة باللتسامح، وأّما املقاربة التي يضعها ديفيد هيوم 

املوّجهة  املمرسات  عن  ناتجة  فهي  التوحيديّة،  الديانات  يف  واللتسامح  اإلذالل  طقوس  بني 

وإذالله،  الجسد  إهانة  بواسطة  إاّل  يكون  الخطيئة ال  فالتكفري عن  للرشور،  الجسد كمصدر  نحو 

بإزالة كّل أثر للّذة، من أجل تطهري النفس، فالعلقة التي يقيمها اإلنسان مع جسده يف مثل هذه 

العنف  إىل  باإلضافة  ذاته،  مع  تناقض  اإلنسان يف  وتجعل  والعنف،  باللتسامح  تتميّز  الطقوس، 

املوّجه نحو باقي أفراد املجتمع،  والذي يرِجعه جان جاك روسو إىل االنقسام الحاصل بني النسق 

اإلسلم  أّن  ورأى  املسيحيّة.  الشعوب  تهييج  يف  سببًا  كان  مم  السيايّس،  النسق  وبني  اللهويتّ 

استطاع أن يوّحد بني النسقني، إىل أن اختلط العرب املسلمون بالشعوب الهمجيّة، فبدأ االنفصال 

بني السلطتني، ويقول: »كان ملحّمد )يقصد رسول الله صىّل الله عليه وسلم( رؤى جّد طاهرة، 

لقد وّحد نسقه السيايّس، وإىل أن تواصل شكل حكومته مع الخلفاء التابعني، فإّن هذه الحكومة 

بقت بالضبط واحدة، وخرية لذلك، لكن العرب عندما أصبحوا مزدهرين، متعلّمني، متأّدبني، ليّنني 

وجبناء وقعوا تحت غواية الهمج، عندها بدأ الفصل بني كل السلطتني من جديد، وإن كان أقّل 

بروزًا عند املحمدينّي منه عند املسيحينّي...]2]. هذا الربط بني انفصال السلطتني، واالنتقال إىل 

املرحلة الثقافيّة يبنّي أنّه يف املرحلة الروحيّة مثّة سيطرة تاّمة عىل الغرائز، بخلف املرحلة الثقافيّة 

التي يكون فيها العقل أقّل تحّكًم يف الغرائز -كم رأى ذلك  املفّكر النهضوّي اإلسلمّي املغاريّب-  

)مالك بن نبي(. 

ألّي  السليم  التأسيس  تعطي  التي  السياسيّة  الوحدة  إىل  يشء  كّل  رّد  هو  روسو  عند  -الحل 

]1] - انظر: د.عبد الرحمن بدوي، ملحق املوسوعة، مرجع السابق، ص 59، 60.

]2] - جان جاك روسو، يف العقد االجتمعّي، مرجع سابق، ص: 204-207. وانظر: ديفيد هيوم، محاورات يف الدين الطبيعّي، ترجمة: 

د.فيصل عباس، ط1، دار الحداثة، بريوت، 1980م، ص 216-214. 
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حكومة، ومن أجل ذلك ال بّد من نقد األشكال الدينيّة التقليديّة الثلث، ومنها دين اإلنسان ودين 

املواطن، فاألّول يتميّز بالبساطة وال يلتزم طقوس العبادة املعّقدة، أّما دين املواطن فهو يختلف 

من أّمة ألخرى من حيث الطقوس والعادات املسّجلة بواسطة القوانني، وكّل أّمة ترى أّن ما عدا 

هذه الطقوس يعترب خيانة. إّن دين اإلنسان يركّز عىل ما هو جوهرّي وداخيّل. ويقّدم روسو شكًل 

ثالًثا من الدين هو الدين الوثنّي، فهذا الشكل يجعل الناس أمام واجبات متناقضة، فيمنعهم من أن 

الدين  ينتقد  الثلث، فهو  نفسه. وينتقد روسو هذه األشكال  الوقت  يكونوا مؤمنني ومواطنني يف 

املسيحّي يف كل مظهريه: دين املواطن ودين اإلنسان، فدين املواطن يجعل من الشعب دمويًّا 

وغري متسامح، ويظّن أنّه يقوم بأفعال مقّدسة بقتل كّل َمن ال يقبل معتقداته؛ أّما دين اإلنسان الذي 

ال يبحث إاّل عن األهداف الروحيّة، فإنّه ال يستطيع تحقيق ذلك؛ ألّن فكرة الكمل -وإن تحّققت 

- ستفقد كّل صلة مع الواقع، فالكمل عامل تدمري. إّن مجتمًعا من املسيحيّني الحقيقينّي ال ميكن 

أّما  مثن،  أّي  نظرهم  يف  لها  يكون  لن  الدنيويّة  الحياة  أّن  إىل  باإلضافة  رجال،  مجتمع  يكون  أن 

الديانة الوثنيّة، فإنّها تجعل اإلنسان غري اجتمعّي باالنقسامات التي تُْحِدثها داخل املجتمع. يقول 

روسو يف نقده لهذه األشكال الثلث: »-باالعتبار السيايّس لهذه األشكال الثلثة من الدين-، فإّن 

كّل  شيئًا،  يساوي  ال  فإنّه  االجتمعيّة،  املجتمع وحدته  يفقد  عيوبه.......عندما  منها  واحد  لكّل 

ولتجاوز ذلك يقرتح روسو  تناقض مع ذاته ال تساوي شيئًا«.  التي تضع اإلنسان يف  املؤّسسات 

ليس  قواعده،  تحديد  حّق  للحاكم  يكون  بحيث  السياسيّة،  الوحدة  إطار  يف  املديّن«  »الدين 

كمعتقدات دينيّة، ولكن كإحساس اجتمعّي يهدف إىل تكوين مواطنني فاضلني ورعايا طائعني، 

وبدون أن يُرغم أّي شخص عىل التصديق بها، لكن يحّق للدولة إقصاء ونفي من ال يؤمن بها، ليس 

باعتباره ملحًدا، ولكن باعتباره شخًصا غري اجتمعّي. إذا فإّن روسو يهدف إىل إرجاع السلطة الدينيّة 

إىل السلطة السياسيّة، ويف الوقت نفسه يجرّدها من طابعها الدينّي، ويصبغها باألهداف االجتمعيّة 

املتمثّلة يف حفظ أمن املجتمع، واملحافظة عىل وحدته، وطاعة القوانني املدنيّة أخريًا]1].

محسن،  ذيكّ  قوّي،  إله  بوجود  االعرتاف  تتجاوز  ال  روسو  عند  املديّن  الدين  معتقدات  إّن 

االجتمعّي  العقد  قداسة  األرشار،  وعقاب  العادل،  الثواب  اآلخرة،  بالحياة  واإلميان  متنبّئ... 

والقوانني التي يسّميها روسو »باالعتقادات اإليجابيّة«؛ ويف املقابل هناك »االعتقادات السلبيّة »، 

ويحّددها يف واحدة فقط قائل: »...وفيم يخّص االعتقادات السلبيّة، فأحّددها يف واحدة فقط هي 

س عىل اللتسامح  اللتسامح، فهي تدخل ضمن املعتقدات التي أقصيناها«. إّن املجتمع املؤسَّ

]1] - روسو املرجع السابق، ص، 159، 212-206.
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الدينّي يؤثّر عىل الحياة املدنية، حيث يجعل رجال الدين هم املتحّكمني الفعلينّي فيها. فتصبح 

الكنيسة هي الدولة، ويرى روسو أّن مثّة إمكانيّة للتسامح الدينّي داخل مجتمع الدين املديّن، إذا 

كانت معتقدات الديانات األخرى تتسامح مع اآلخرين وال تتناقض مع واجبات املواطن]1].

القوانني  تكون  بأن  وذلك  املجتمع،  داخل  السياسيّة  الوحدة  تحقيق  هو  روسو  يهّم  ما  إّن   

والترشيعات نابعة من املجتمع ذاته ال من سلطة خارجيّة، وما دامت املعتقدات ال تتناقض مع 

القوانني االجتمعيّة، فيمكن القبول بها داخل املجتمع، إنّها فلسفة ال تقيض عىل الدين بقدر ما 

السياسة والدين  الدينّي. والفصل بني  اللتسامح  الناتجة عن  إزالة الرصاعات االجتمعيّة  تحاول 

يدخل ضمن تجريد رجال الدين من الوسائل املاّديّة التي تُستخدم لتكريس اللتسامح والعنف. أّما 

املناداة بالدين املديّن، فهو محاولة لتجاوز األشكال الدينيّة التقليديّة، وإضفاء البعد الدينّي عىل 

السياسة ال لئل توصف باإللحاد، بل ألّن الدين املديّن يحّدد قواعد االعتقاد العاّمة واملشرتكة التي 

ال تتناقض مع القوانني والقواعد االجتمعيّة؛ لذلك فإّن الدين املديّن له نظرة إيجابيّة إىل السياسة 

والفلسفة؛ ألّن الفلسفة هم الذين أّسسوا له نظريًّا، والسياسيّون هم الذين أعلنوه عمليًّا، سواء بسواء 

) روسو – فولتري –لوك(.

األملايّن  اليهودّي  الفيلسوف  فهذا  األنوار،  فلسفة  معظم  عىل  ترسي  هذه  الربط  عمليّة  إّن 

)باروخ سبينوزا( دعا إىل فكرة التسامح مع من نختلف معه، بل الدفاع عن أفكاره حتى وإن كانت 

سبينوزا  أّن  من  الرغم  وعىل  1670م،  عام  والسياسة  اللهوت  رسالة  كتابه  يف  وذلك  خاطئة، 

فيه، حتى  يفّكر  ما  التفكري فيم يشاء وقول  الدستورّي لكّل فرد يف  الحّق  الدفاع عن  قد دعا إىل 

الوقت نفسه  إىل محاربة كّل األفكار  أّنه دعا يف  إاّل  أنّها خاطئة،  لنا عىل  آراؤه تظهر  وإن كانت 

للتواصل،  موضوًعا  تكون  أن  ميكن  ال  أو  عليها،  الربهنة  ميكن  ال  التي  العقلنيّة  وغري  الخاطئة 

وذلك  الداخليّة،  سلطتها  عدا  ما  خارجيّة  سلطة  أّي  إىل  تحتاج  ال  التي  العقلنيّة  األفكار  عكس 

سبينوزا  ويؤكّد  اآلخر،  بحّريّة  اعرتاف  هو  التسامح  أّن  سبينوزا  يرى  معقوليّة.  من  تتضّمنه  مبا 

 عىل رضورة منح الحّريّة املطلقة يف التفكري لجميع األفراد وذلك من خلل النقاط اآلتية:  

 1- يستحيل سلب األفراد حّريّتهم يف التعبري عم يعتقدون. 

2- ال يهّدد االعرتاف بهذه الحّريّة حّق السلطة العليا أو هيبتها، ويستطيع الفرد االحتفاظ بحّريّته دون تهديد 

 لهذا الحّق برشط أاّل يسمح لنفسه بتغيري قوانني الدولة املعرتف بها، أو بأن يفعل شيئًا ضّد القوانني العاّمة.

]1] - أيًضا، والصفحات نفسها.
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3-ال يجلب التمتّع بهذه الحّريّة أّي خطر عىل التقوى.

- وهنا نلحظ مدى اهتمم سبينوزا برضورة منح األفراد الحّريّة يف التعبري عم يريدون، ولكن ليس عّم 

يفعلون، حيث يقول إنّه من الفسوق أن يفعل املرء شيئًا طبًقا لرأيه الخاّص ضّد مشيئة السلطة العليا التي يعّد 

 هو أحد رعاياها؛ إذ إنّه لو استباح الجميع ألنفسهم أن يفعلوا ذلك، ألّدى هذا إىل انهيار الدولة. 

- ويقول: »ال يتمثّل التسامح يف اعتبار أّن أّي رأي صحيٌح، ولكّن االعرتاف بالحّريّة الكاملة للغري 

التفكري  يف   فرد  لكّل   بالسمح  مرشوط   فالتسامح  إذن:  آرائه...«  عن  والتعبري  بذاته  التفكري  يف 

آرائه من جهة، ومن جهة أخرى، مرشوط مبحاربة هذه اآلراء إن كانت خاطئة، وال  والتعبري عن 

تنسجم مع نظام الطبيعة، ومعيار صّحة األفكار هذه، هو أّن معرفة اإلنسان لألشياء تجعله يتعرّف 

أكرث عىل قدراته، وعىل نظام الطبيعة وقوانينها. وميكُنه ذلك من توجيه ذاته، وأنّه كلّم عرف نظام 

الطبيعة، كلّم صاغ قواعدها بسهولة]1].  

عالج الفيلسوف األملايّن إميانويل كانط )1724- 1804م( موضوع التسامح يف مرشوعه حول 

السلم العاملّي الدائم والشامل بصورة مركّزة، وذلك عىل هيئة مبادئ يف رسالته املوسومة: )مرشوع 

السلم الدائم( والتي نرشها عام  1795م، كم تجلّت فكرة التسامح عنده أيًضا يف فلسفة األخلق، 

والواجب  التضحية  مفهوم  وعرب  وإميانه،  اإلنسان،  ضمري  ويسرّيها  العميّل،  العقل  خلل  ومن 

بوصفهم منطلقان أخلقيّان لها، وعندما يصبح الدين مجرّد مسلّمة من مسلّمت العقل العميّل. 

وهكذا  العقل،  داخل  اإلميان  جعل  طريق  عن  الجديدة،  األخلق  هذه  نجاح  عىل  قائم  والرجاء 

القرار  قلّة  عن  ولكن  الفهم،  نقص  عن  ناتًجا  ليس  الضعف  هذا  تجاوز ضعفه،  اإلنسان  يستطيع 

ليس  كانط  عند  والدين  اآلخر.  توجيه  نكون تحت  عندما  الخاّص  الفهم  استعمل  والشجاعة يف 

شيئًا نخضع له، بل يجب أن ينبع من العقل )العميّل( ذاته = اإلميان القلبّي الوجدايّن الغيبّي بتعبري 

فلسفة اإلسلم. ووفق مفهوم كانط - يجب أن ال يسيطر الدين عىل اإلنسان كقّوة أجنبيّة غريبة، بل 

ال بّد أن يكون نابًعا من حّريّته الداخليّة-يقصد القناعة بالدين من الداخل - وليس بالقّوة الخارجيّة، 

والتي هي املبادئ والتعاليم الرسميّة املقّررة. والدولة - بنظر كانط - من أهّم وسائل تحقيق السلم 

العاملّي، إذ يقول كانط: »الدولة وسيلة لخدمة األفراد وليست غاية«، ووظيفتها بحسب كانط تحقيق 

حلم السلم الدائم، ويرى كانط أنّه ليك يكتمل مرشوعه أيًضا، وليك يتحّقق سلم الجنس البرشّي، 

 .souriaa.net :1] - باروخ سبينوزا، رسالة يف اللهوت والساسة، ترجمة وتعليق: د. حسن حنفي، عرض: منتدى شباب سوريا، يف[

وقارن: ول ديورانت، قّصة الفلسفة، ترجمة: فتح الله محمد املشعشع، ط5، مكتبة املعارف، بريوت، 1985م، ص: 236، وص: 240-

243(؛ وقارن: كذلك: إيكو أومربتو -أين تقف حدود التسامح؟- مجلّة: أبواب – العدد5، 1995.ص101.
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فإّن ذلك يستدعي تحقيق الكمل األخلقّي األقىص للبرشيّة، حيث يقول كانط: إذا كان الله قد 

أعطى كّل فرد جزًءا من السعادة، فليس بعطاء اإلرادة اإللهيّة فقط نكون سعداء، بل يجب أن نجعل 

أنفسنا مستحّقني للسعادة بهذه األخلقيّة الحّقة والكمل األخلقّي األسمى، وأن نعمل من أجل 

السلم ليك نكون مستحّقني السلم، فهذا السلم هو الغاية النهائيّة واملصري الذي ميكن للجنس 

البرشّي أن يبلغه، ولكّنه أمل ال يزال بعيًدا، حيث يحتاج قرونًا كثرية قبل أن ميكن تحقيقه]1]. 

وعالج الفيلسوف اإلنجليزّي )برتراند راسل ت1978م( هذه القضيّة مبنهج يقرتب من منهج 

التي  األحقاد  »إّن  راسل:  يقول  لكانط،  املناظر  الدائم  السلم  حلم  وبخاّصة يف مرشوعه  كانط، 

توارثتها الشعوب سببها أطمع الحّكام«]2]. 

- وجملة القول: إّن نظريّة الدين الطبيعّي التي أّسس لها فلسفة األنوار مل تتحّقق، لكن تواصل 

وجودها من خلل ظهور فئة من الناس يعتربون أنفسهم مؤمنني لكن غري ممرسني لطقوس العبادة، 

ويعنون بذلك أنّهم يؤمنون بالله واليوم اآلخر، دون أن يستندوا يف خطاباتهم إىل الكتاب املقّدس 

والحّريّة  العقل  قيمة  عىل  تراهن  التي  الفلسفة  يف  كذلك  تأثريها  ويظهر  املسيح.  أقوال  إىل  أو 

الدين مجرّد مسلَّمة من  فلسفة األخلق عند كانط عندما يصبح  يتجىّل يف  الرش، وهذا  ملحاربة 

مسلّمت العقل العميّل، والرجاء قائم عىل نجاح هذه األخلق الجديدة، عن طريق جعل اإلميان 

داخل العقل، هكذا يستطيع اإلنسان تجاوز ضعفه، هذا الضعف ليس ناتجا عن نقص الفهم، ولكن 

عن قلّة القرار والشجاعة يف استعمل الفهم الخاّص، عندما نكون تحت توجيه اآلخر، الدين ليس 

اإلنسان كقّوة  الدين عىل  يسيطر  أن ال  ذاته،  يجب  العقل  ينبع من  أن  بل يجب  له،  شيئًا نخضع 

ليس املسيحيّون  الطبيعّي  الدين  وأمام هذا  الداخليّة،  نابًعا من حّريّته  يكون  أن  بّد  بل ال  أجنبيّة، 

واملسلمون إاّل ملحدين ومنحرفني. والّحجة أّن كّل األديان ميكن أن تنتهي ما عدا الدين الطبيعّي 

-كم يرى ديدرو-. يقول كاسرير: »كّل ما له بداية سيكون له نهاية، وكّل َمن ال يكون له بداية ال 

ينتهي أبًدا]3]. لكّن املسيحيّة لها بداية، واليهوديّة لها بداية، وال يوجد أّي دين عىل األرض الُ يعرف 

زمن بدايته، ما عدا الدين الطبيعّي – بحسب هيوم وجمعته من متأّخري فلسفة الدين الطبيعّي يف 

]1] - عمنوئيل كانط، مرشوع السلم الدائم، )كتيّب(، ترجمة وعرض د. عبد الغفار مكاوي، يف بحثه األزمة أم اإلبداع، مجلّة فصول عدد 

)؟؟( لسنة 1994، وعرضه كذلك: موقع:

ص،  سابق،  مرجع  الفلسفة،  قصة  ديورانت،  ول  كذلك:  وقارن   http://www.4shared.com/file/37486978/da13c869/؛

365،366. وص.ص،594-591. 

]2] - كانط، نقد العقل العميّل،ترجمة: أحمد الشيبايّن،ط1، دار اليقظة العربيّة، بريوت، 1966م، ص،246-240.

]3[  - Lagrée Jaqueline-La religion Naturelle-P.U.F-1ere édition, Mai1991

:GOOGLE.COM يف الدين الطبيعّي، من ترجمة: حريش بغداد، مجلّة اللسانيّات، مرجع سابق، عن 
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أوروبّا- هو الوحيد الذي لن ينتهي أبًدا، وأّن اآلخرين سيمضون إىل السؤال؟؟ هل ميكن التفكري 

يف منشأ الدين الطبيعّي يف حدود األسباب العقالنّية واألخالقّية؟ وهل ميكن لهذا الدين أن يخلد 

بدون طقوس العبادة؟ 

ليس الفكر واإلرادة األخلقيّة هم اللذان كّونا األديان، وليسا هم اللذان قاما بتغذيتها. فاإلنسان 

اقتيد باألمل والخوف إىل اإلميان، وهذا هو األساس األنرثوبولوجّي للدين، ومن هنا وقع التناقض 

بني الدين الطبيعّي ذو األساس الفلسفّي، وبني الديانات األخرى ذات األساس اإللهّي املتعايل، 

وباختصار التناقض بني الفلسفة والدين. اإلنسان الذي يعتقد بدين الوحي هو بنظرهم غري متسامح 

بالرضورة؛ ألنّه -كم يرون - يستمّد الحقيقة من مصدر فوق إنسايّن موثوق فيه، أّما الدين الطبيعّي، 

فهو ينتمي إىل مرحلة العقل النقدّي، أي العقل الذي يضمن ذاته بذاته، ضمن الحدود التي وضعها 

يكون  أن  الرضورّي  فقط، ومن  به  التسليم  إاّل  وما ال ميكن  عليه  الربهنة  ما ميكن  لنفسه، حدود 

الفيلسوف متسامًحا؛ ألّن الحقيقة بالنسبة إليه موضوع بحٍث مستمٍر. يقول جون الغري: »يجب 

عىل الفيلسوف أن يكون متسامًحا مع التصّورات األخرى؛ ألنّه يعلم كّل تفكري مشكوك فيه وموضوع 

للمراجعة، أّما إنسان دين الوحي، فهو بالرضورة غري متسامح يف موضوع االعتقاد.....]1]. 

االنفصاالت  من  مجموعة  يشرتط  األنوار-  فلسفة  نظر  وجهة  -من  له  املؤّسس  التسامح  إّن 

لوك،  عند  والسياسة  الكنيسة  بني  الفصل  الخاّص،  والشأن  العاّم  الشأن  بني  كالفصل  األساسيّة، 

والدين  األخلق   بني  أو  والدين،  الفلسفة  بني  الفصل  سبينوزا،  عند  والتفكري  الفعل  بني  الفصل 

عند كانط، ولكّن هذا التسامح فرضته رضورة تاريخيّة متمثّلة يف حالة الرصاع  والعنف التي عرفتها 

أوروبّا، والتي كادت أن تهّدد وجودها، وظهوره كان متزامًنا مع ظهور النظام االقتصادّي الليربايّل، 

الدينيّة.  املعتقدات  إىل  امتّدت  التي  الحّريّة  وخاّصة  األساسيّة،  الدميقراطيّة  القيم  إىل  والدعوة 

ومناقشة مفهوم التسامح، أو محاولة التأسيس له كانت تثري دامئا املسألة الدينيّة، انطلقًا من العلقة 

املوجودة بني العقل والدين، اإلنسان  والله، النسبّي والطلق، النور الطبيعّي والنور فوق الطبيعّي، 

ومل يكن هدف هذه النقاشات القضاء عىل الدين أو إقصاؤه من الحياة االجتمعيّة والسياسيّة، بل 

فلسفة  »إذا كانت  فال:  يقول جان  التاريخيّة.  اللحظة  متطلّبات  يتوافق مع  للدين مبا  تأويل  هناك 

األنوار تأخذ كّل األشكال وتتطرّق لكّل االختصاصات، انطلقًا من النور الطبيعّي، فإنّه تبقى لها 

]1] - جان فال، طريق الفيلسوق، ترجمة: أحمد حمدي محمود، ط1، مطابع سجل العرب، القاهرة،1967م، ص.ص،15-17.و ص، 492.
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أبعاد دينيّة وأخلقيّة، حتّى يف تجلّياتها األكرث الئكيّة« )علمنية(]1]. ويرى كاسرير أّن ما يعارض 

اإلميان ليس عدم اإلميان، بل الخرافة التي تقف يف وجه التقّدم العلمّي، والجهل الذي يريد أن 

يفرض نفسه كحقيقة، بحيث يسقط الفكر يف أخطاء ذاته، ويبقى سجيًنا دامئًا لها، ليس كم لو كان 

وهًم ال إراديًّا بل بطريقة إراديّة، وهذا ما أّدى إىل ظهور الهرمينوطيقا التي تهدف إىل إزالة األوهام 

.[2[)illusions, delete(

األبعاد احلضارّية ملفهوم التسامح عند فالسفة الغرب
بالقيم اإلنسانيّة اإليجابيّة، ووسيلة  التسامح الذي أسس له فلسفة األنوار مليئًا  -يظهر مفهوم 

للحفاظ عىل األمن االجتمعّي، وحمية الحّريّات الفرديّة، وضمن حقوق األقلّيّات الدينيّة، واستثمر 

والرصاعات  الرشور  لكّل  كمصدر  اللتسامح  مفهوم  يظهر  املقابل  ويف  املتعّددة،  الخطابات 

املدّمرة، وهو عىل رأس القيم السلبيّة التي حّددها روسو. يقول أومربتو إيكو: »األصوليّة، التطرّف، 

التعّصب شبه العلمّي، كلّها مواقف نظريّة تتطلّب مذهبًا، أّما بالنسبة للتسامح، فإنّه يفحص خارج 

كّل مذهب، إنّه أكرث خطورة؛ ألنّه يولد من الغرائز األّوليّة«]3]. إّن الصياغة النظريّة للمواقف األكرث 

تطرّفًا تقلّل من تطرّفها؛ ألنّها تستلزم تدّخل العقل والتفكري اللذين يحّدان من املشاعر العدوانيّة 

اتجاه الغري، أّما اللتسامح فهو ال يستند وال يقوم عىل أّي مذهب، بل ينبع فقط من الغرائز األّوليّة 

تصّوراته  لنا  يقّدم  ال  ألنّه  ممكن؛  غري  ممثليه  مع  الحوار  وتجعل  خطورة،  أكرث  منه  تجعل  التي 

عىل شكل أفكار منظّمة ميكن مناقشتها. ويرى )أومربتو إيكو( أّن اللتسامح له جذور بيولوجيّة، 

فاإلنسان بطبيعته عدوايّن وعنيف، وسلوكه قائم عىل ردود فعل انفعاليّة تكون يف غالب األحيان 

عىل ملحظات سطحيّة، إنّنا ال نحب الذين يكونون مختلفني عّنا؛ ألّن لديهم لونًا آخر للبرشة، أو 

ألنّهم يتكلّمون لغة ال نفهمها.  

ومثلم شهدت فكرة التسامح تطّوًرا عىل يد راسل يف أوائل القرن العرشين امليلدّي، وفيلسوف 

العامليّة  الحرب  بعد  إسهاًما ملحوظًا، وتحديًدا  قبله، شهدت كذلك  العلم )جون ستيوارت مل( 

األوىل.  

]1[ - Cassirer Ernest-La philosophie des Lumières-Traduit de L’Allemand et présenté par : Pierre Quillet. 

Fayard )Paris(, 1966, p 183 

:www. Google.com إرنست، كاسرير، فلسفة األنوار، عن: محمد حريش بغداد، املرتجم، مجلّة اللسانيّات، مرجع سابق، عن

]2[ - Eco Umberto -Définition de L’intolérance- Magazine littéraire )Paris(-n° 363, Mars 1998.p,18. 

من ترجمة: محمد حريش بغداد، لنصوص من مقال إيكو أومبيرتو، تعريف التسامح، يف مجلّة األدب الباريسيّة، ص: 18.

]3] - جويل سعادة، نصوص مختارة يف التسامح، مرجع سابق، ص، 13.
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- يعتقد الفيلسوف الفرنّس املعارص )إرنست كاسرير( أّن التسامح الذي فيه نزعة من اللمباالة 

الخالصة ال نجده إاّل عند بعض املّفكرين من الدرجة األخرية، وهذا النوع من التسامح يقبل كّل 

األفكار دون مراعاة نسبة الصواب والخطأ فيها، ويرى أّن الجميع عىل صواب مهم كانت آراؤهم، 

وبالتايل ال يرى داعيًا للدفاع عنها، وهنا جانب اللمباالة فيه. وقد الحظ ريكور أّن »الحوار النقدّي« 

ميكن أن ينعدم يف حالة التسامح املفرط الذي يرى أّن كّل اآلراء سواء، ولن يوجد بالتايل من سيدافع 

عن الحقيقة. تقول جويل سعادة: »إذا كان التسامح يدعونا إىل تقدير كّل اآلراء بحيث نتوقّف عىل 

إصدار كّل حكم حولها، أو ال نقلّل من قيمتها، أال نخاطر بإفلس مقدًما كّل نقاش نقدّي؟ التسامح 

سيكون بالتايل موقًفا يكتفي بأن ال يثبت أّي حقيقة، أو الدفاع فقط عن حقيقته...«]1].

أّما الحوار النقدّي، فيحتاج كم يف الحوار السقراطّي إىل التهّكم والسخرية بغية تجاوز األفكار 

املسبقة أو الجاهزة، للعلو إىل مرتبة أعىل من املعرفة، أو كم هو الحال عند السفسطائيّني الذين 

يشّككون يف كّل الحقائق ويطالبون الخصوم دامئًا بتقديم األدلّة التي تثبت صّحة أفكارهم، وبهذه 

الطريقة استطاعوا تنقية املجتمع من كثري من الخرافات نفس فكرة فولتري. 

آراء  مع  نتسامح   أاّل  الحوار  أثناء  يحصل  فقد  واالحرتام،  التسامح  بني  ريكور  مييز  وأخريًا، 

اآلخرين وأاّل نقبلها، ونحرتم أصحابها يف الوقت نفسه، فهذا ليس مرّبًرا لإلساءة إليهم، وما نحرتمه 

فيهم هو كونهم أناًسا أحراًرا، فالتسامح ال يعني دامئًا قبول الرأي اآلخر. وهذا ما عرّب عنه فولتري يف 

قوله: »قد أختلف معك يف الرأي، لكنني سأدافع دامئًا عن حّريّتك«]2].

وعىل اإليقاع نفسه عزف الفيلسوف األملايّن املعارص )فردريك نيتشة( -وإن ظهر يف رأيه نوع 

من الغرابة - يف حديثه عن التسامح املقبول واللتسامح، والقائم هو وجملة ممرساتنا عىل إرادة 

القّوة واإلنسان األعىل )السوبرمان(. ففي كتابه املشهور )هكذا تكلّم زرادشت( يقرتح نيتشه يف 

لهم  الذين  أولئك  طرف  من  باللّذة  شعور  فهي  الشفقة  أّما  األعىل،  واإلنسان  القّوة  إرادة  املقابل 

ا يعترب  أنفة أقّل وال يستطيعون تحقيق الفتوحات الكبرية. إّن السّم الذي ميوت به نوع ضعيف جدًّ

تؤّدي  التي  والتحّديات  األخطار  أّن  مبعنى  سّمه،  يعتربه  بأن  القوّي  يأبه  ال  هكذا  للقوّي،  منّشطًا 

إىل هلك نوع ضعيف ميكن أن تكون سببًا النبعاث وتقّدم نوع قوّي، فل يسمي هذه املخاطر 

مهالك، بل رشوَط وجوٍد. إّن كثري من القيم األخلقيّة كانت من إنتاج الضعفاء يك يحموا أنفسهم 

]1] - فولتري، أدميوند، رسالة يف التسامح الدينّي، من عرض: ول ديورانت، قصة الفلسفة، مرجع سابق، ص 277-272.

]2] - فردريك نيتشة، هكذا تكلّم  زرادشت، ترجمة: فليكس فارس، ط1، املكتبة الثقافيّة، بريوت، ب.ت، ص.ص،166 – 189.



االستغراب العالم اإلسالمي والغرب300

2 0 2 ء 1 شــتا
 A L - I S T I G H R A B22 االستغراب

من األقوياء، وهي متّجد يف األغلب التواضع، التضحية بالنفس واحتقار الذات...، فهي مجرّد رّد 

فعل باستعمل الحيل وابتداع عامل ميتافيزيقّي يتلّقى فيه املسيؤون أشّد أنواع العقاب، يف حني أّن 

األقوياء يف إبداعهم للقيم ينطلقون من ذواتهم وما تتصف به من خصائص. أن نحيا معناه عند نيتشه 

أن نكون قساة بدون رحمة وبل شفقة مع كّل ما هو ضعيف وباٍل فينا]1].

   إّن املناداة بالتسامح بدون تأسيس قانوينٍّ لٌه هي محاولة إلخفاء أشكال اللتسامح والتطرّف 

السائدة يف املجتمع، كم أّن التسامح املفرط غري املبايل يؤّدي من جهة إىل ضياع الحقيقة، ومن 

جهة أخرى إىل إفلس التسامح ذاته. ميكن إقامة علقة مع الغري تتّسم بعدم التسامح واالحرتام 

التعبري  من  أو ملنعهم  إليهم  لإلساءة  كافيًا  مرّبًرا  ليست  اآلخرين  آراء  رفض  إّن  نفسه.  الوقت  يف 

العنيفة، خاّصة وأّن  الوسائل  بعدم استخدام  أن يكون مرهونًا  التسامح ال ميكن  فإّن  عنها؛ لذلك 

طبيعة الخطاب واللغة تحمل يف ذاتها عنًفا كم سبق أن أشار إىل ذلك ليفيناس. والحكمة نفسها 

القيم  يدّمر  شفقة،  بدون  محارب  رجل  إىل  تحتاج  هي  والسخرية،  التهّكم  أصحابها  من  تتطلّب 

عن  الدفاع  هذه  والحالة  فيجب  الضعف،  موقع  من  للوجود  تؤّسس  التي  القطيع  قيم  السائدة، 

الحقيقة من موقع القّوة واملرح واإلقبال عىل الحياة، وتدمري القيم البالية وكّل ما هو ضعيف يف 

اإلنسان]2]. وما يرّبر ذلك كلّه يف فلسفة األنوار هو اإلنسان عند نيتشه، ولدى الفلسفة املعارصين 

لفلسفة  األساسيّة  القيم  لصالح  يوظّف  وهو  مّجانيًّا،  ليس  فالعنف  ريكور،  عند  كم  الحقيقة  هو 

األنوار، ويف حدود املبادئ الدميقراطيّة الكلسيكيّة. عنف الخطابات ورصاعها ليس ظاهرة تخّص 

املجتمعات العربيّة، بل هي مشرتكة مع املجتمعات الغربيّة التي رغم تنظريها للتسامح مند حركة 

التنوير إىل الفلسفات املعارصة، إال أنّها اعرتفت برضورة استمرار اللتسامح. فإذا كانت الوسائل 

متاحة للجميع يك يعرّب كّل واحد عن آرائه، فإّن هذه اآلراء ال ترُتك دون محاكمة، وخاّصة أّن النقد 

التدمريّي فعاليّة أساسيّة للعقل البرشّي، بفضله ينمو الحوار ويتكاثف، وإذا كان العنف يف شكله 

البدايّئ غري رمزّي ألنّه ميّس بل استثناء جميع أفراد املجتمع، فإنّه وفق النظريّة التي عرضها رونيه 

جريارد يتحّول تدريجيًّا ليصبح رمزيًّا، بحيث ال ميّس إاّل شًخصا واحًدا يُقّدم ككبش فداء، والهدف 

من وراء ذلك هو التخلّص من استفحال العنف الفوضوّي وتعويضه بالعنف املوّجه واملنظّم]3].

]1] - فردريك نيتشة، املرجع سابق، ص.ص،204، وص313-323. وله كذلك:  العلم املرح- ترجمة حسان بورقيبة، محمد الناجي-

إفريقيا الرشق-ب ط، 2000. ص55.

]2] - هوفميسرت بيرت- فريديريك نيتشة« مغامرة التفكري« –مجلّة فكر وفن-العدد73، السنة 38. 2001. ص،57.

  subject:toleration:in: http/www. wapedia of ,jewish ,at   http/www.google.com.،  :3] - انظر[

وقارن:بعيط الجيليل، جدلية  العنف والتسامح ،يف: منتدى النخبة الجزائرين  عن )شبكة معن التطويرية(. مرجع سابق.
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تغب،  مل  الفلسفّي  نتاجهم  يف  التسامح  فكرة  فإّن  املعارصين،  األمريكان  الفلسفة  عند  وأّما 

إىل  دعا  من  املتّحدة  الواليات  قيام  إبان  األمريكان  والسياسينّي  الفلسفة  من  هناك  أّن  خصوًصا 

السابع  القرن  مثًل( يف  لوك  )جون  اإلنجليز  الفلسفة  التي طرحها  التسامح  فكرة  وإدخال  تطبيق 

عرش يف الدستور األمرييّك، فقد خّصص الفيلسوف  األمرييّك )جون راولز( جزًءا من كتابه املؤثّر 

ينبغي  كان  إذا  ما  مشكلة  يف  للبحث  العدالة«  »نظريّة  عنوان  تحت  جاء  والذي  للجدل  واملثري 

للمجتمع القائم عىل العدل أن يتسامح مع املتعّصب أم ال، كم يعرض أيًضا إلحدى املشكلت 

ذات الصلة، وهي أحّقيّة الفرد املتعّصب، يف أّي مجتمع، يف التقّدم بشكوى إذا مل تتّم مسامحته 

وبناًء  متسامًحا،  يكون  أن  يجب  العدل  عىل  القائم  املجتمع  أّن  إىل  راولز  ويخلص  عدمها.  من 

عليه يجب التسامح مع املتعّصب، وإاّل سيتّحول املجتمع يف هذه الحالة إىل مجتمع متعّصب 

أّن املجتمع ومؤّسساته االجتمعيّة  بتأكيده عىل  األمر  راولز من وطأة هذا  وغري عادل، ويخّفف 

لديهم الحّق يف انتهاج مبدأ تأمني الحمية ألنفسهم ـ األمر الذي يعترب بديًل عن مبدأ التسامح، 

ومن ثّم يجب التسامح مع املتعّصبني، ولكن بقدر معنّي من التحّفظ الذي ال يشّكل أّي خطورة 

عىل املجتمع القائم عىل التسامح ومؤّسساته االجتمعيّة، أي أنّه  ناقش ما ميكن أن يعّد من نتائج 

وذلك  املتسامحني  غري  مع  التسامح  قدرة  مسالة  إىل  كفكرة،  التسامح  من  االنتقال  أو  التسامح، 

بطرحه سؤالني؛  األّول: هل ينبغي للجمعات غري املتسامحة أاّل تتذّمر عندما ال يجري التسامح 

معها؟ والجواب:أّن الرجوع إىل القاعدة الذهبيّة عامل الناس مبا تحب أن تُعامل به]1]. والسؤال 

الثاين: هل الجمعات والحكومات متسامحة حّق التسامح مع غري املتسامحني؟ الجواب: حني 

ال يتهّدد رسيان العدل والدستور، فمن األفضل التسامح ما دام الدستور آمًنا، فل داعي لقمع حّريّة 

عدم التسامح، غري أّن التسامح هو أكرث من قبول اآلخر واالعرتاف بحّقه يف االختلف، إنّه قبول 

الحّق كحقٍّ من حقوق اإلنسان واملواطنة، لهذا فإّن التسامح فضيلة رائعة تدعو كّل صاحب فكر 

لتبّنيها لنبذ التطرّف فاالختلف رحمة ربّانيّة، لكن مع نهاية الحرب العامليّة الثانية وتحّول الرصاع 

بني  جديدة  وثقافيّة  وسياسيّة  اقتصاديّة  وبأساليب  والحضارّي،  األيديولوجّي  إىل  العسكرّي  من 

أقطاب وقوى العامل املعارص، وظهور فكرة العوملة مع نهاية القرن املايض، بعد انهيار املنظومة 

االشرتاكيّة وتفّكك االتّحاد السوفيتّي وحلف وارسو، وانفراد النظام الرأسميّل بحكم العامل، بدأت 

الفكرة تأخذ أبعاًدا أخرى؛ إذ تقوم أطروحة التسامح يف الفكر الفلسفّي- السيايّس  الغريّب املعارص 

عىل فكرة دعاة حوار الحضارات اليوم نفسها؛ إذ يرفضون فكرة مطلقيّة التسامح، كم رفض ذلك 

]1] - أندريه الالند، املوسوعة الفلسفيّة، مرجع سابق، ج3، ص: 1461.



االستغراب العالم اإلسالمي والغرب302

2 0 2 ء 1 شــتا
 A L - I S T I G H R A B22 االستغراب

)أندريه الالند( عىل سبيل املثال، فهم يعتمدون عىل مسلّمت منها: أنّه ال جدوى من التسامح يف 

وضع غري متسامح، فل بّد أن تقّدم كّل األطراف املقبلة عىل التسامح؛ ألّن التسامح املطلق يؤّدي 

إىل الفوىض املطلقة، التسامح املطلق فكرة سادت عندما سادت فكرة املطلق يف كّل يشء متاًما، 

مثلم كانت السلطة املطلقة يف حّق البرش مفسدة مطلقة. مثّة أشخاص يتّخذون من التسامح شعاًرا 

وذريعة للقمع والتسلّط، وهذا يتناقض مع مفهوم التسامح، فل يصّح التسامح معهم؛ ألّن التسامح 

وسيلة وليس غاية، وغايته نرش السلم والتعايش مع اآلخر دون توّحد أو تنافر كم قال كانط، فإذا 

أّدى التسامح اىل نقيضه، خرج عن معناه الحقيقّي، وأصبح خضوًعا وتخاذاًل، وإذا كان التسامح 

فضيلة الشجاعة كم هو فضيلة السعادة، فل ينبغي أن يّدعيه من مل يقم به، وال يؤمن بحّقه، فبعض 

االشخاص إذا أسيئ إليهم شغلوا من حولهم بالحديث عن تسامحهم ملن أساؤوا إليهم، وهم يف 

الحقيقة يريدون التشهري مبن أساؤوا لهم، ولو أنّهم سامحوا حقيقة ملا جهروا بالسوء، ولو انتقموا 

ممن ظلمهم بقدر ظلمه كان أفضل. املشكلة التي تتعلّق بقضيّة التسامح يف حياتنا هي أّن الشخص 

الذي يتّخذ التسامح مبدأً يف حياته، يقع ضحيّة ال تسامح اآلخرين وأنّه ليك يسرتجع ما أضاعه، ال 

بّد أن يكون غري متسامح، أو أّن يضع قيوًدا ورشوطًا لتسامحه، فم جدوى التسامح يف وضع غري 

متسامح]1].

ناقش الالند مفهوم التسامح ومل يقبله ااّل بتحّفظ، إذ يقول: »كلمة التسامح تتضّمن يف لساننا 

فكرة اللياقة، وأحيانًا الشفقة واللمباالة أحيانا أخرى، فهي تتضّمن أكرث معاٍن من قبيل: االزدراء، 

التعايل، والطغيان، ويبدو يف األمر يشء من االزدراء عندما نقول لشخص أنّنا )نتسامح( فيم يفّكر 

الفيلسوف  وأّما  عيني«]2].  إغمض  أوافق عىل  لكّني  له  قيمة  فيه ال  تفّكر  ما  »أّن  معناه  فهذا  فيه، 

الكانطّي الجديد )إميل بوترو( فيقول: »ال أحّب كلمة تسامح هذه، فلنتحّدث عن االحرتام والتواّد 

والحّب، أّما التسامح فهي مهينة اإلنسانيّة، فذلك يعني أيّن أمنحك الحّريّة يف الوقت الذي تعترب فيه 

ا لألنا ولآلخر ال يجب املساس بها«. إذا كان التسامح قيمة أخلقيّة فهو نسبّي تتحّكم  الحّريّة حقًّ

فيه رشوط أهّمها: 

1-الحوار:فوق كّل التعّصبات أو أّي أفكار مسبقة عن اآلخر؛ ألّن التسامح يقتيض املساومة.

2- االستعداد ملمرسة التسامح مع اآلخر وقبول اآلراء املضاّدة برشط التجّنب الصارم لتدهور 

]1] - ينظر: ندوة حول: “التسامح بني املفاهيم والواقع”، املجلّة العربيّة لحقوق اإلنسان، العدد 2 سنة 1995م. ص 49- 62، وقارن: أبو 

..http/www.google.com عيل التونّس، فكرة التسامح الغريّب، بني املمرسة والنظرية، مقال عىل شبكة اإلنرتنت، يف: 2-2-2006 يف

]2] - جويل سعادة، يف التسامح، نصوص مختارة، مرجع سابق، ص، 161.
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تفرض عليه  وأنّه األفضل، واآلخر  أنّه أعىل  يعتقد  متسامح  مهينة بني  التسامح إىل علقات  ذلك 

املكانة األدىن.

3- وجوب تطبيق العدالة الصارمة هي الحكم الذي يحتكم إليه النقاش للوصول إىل نتائج يقبل 

بها الجميع.

ميكن  فل  منهم،  وتنازل  تراٍض  عن  يكن  مل  إذا  متنازعني  طرفني  بني  التسامح  فعاليّة  4-إّن 

الحديث عن التسامح؛ ألّن التنازل الحادث من طرف واحد مخّل برشوط التسامح، فل تسامح إاّل 

إذا كان مطلبًا ومطمًعا من الطرفني. 

 من نظرّية التسامح إىل تشريعات حقوق اإلنسان وتقنينها
العام والشأن  الشأن  الدين والسياسة،  العلقة بني  التحّوالت عىل مستوى  الرغم من كّل  عىل 

الخاّص، إاّل أّن التسامح يبقى مبادرة شخصيّة ميكن أن يبادر إليها الفرد، وميكن أن ميتنع عن ذلك؛ 

ألنّه ال يوجد وازع قانويّن يدفعه إىل التسامح، ما عدا وازع الضمري والقناعات الشخصيّة؛ لذلك 

أراد بعض املفّكرين استبدال مفهوم التسامح مبفهوم الحّق، حيث يرى رونفية )Renouvie( يف 

كتابه »علم األخلق« أّن احرتام الحّريّة الدينيّة يسّمى بشكل غري صحيح تسامًحا؛ ألنّه عدالة جازمة 

يعاقب  املعترب كحّق  التسامح  وبني  كمبادرة شخصيّة،  التسامح  بني  الفرق  هنا  ومن   . كيّلّ وإلزام 

القانون من يعتدي عليه، أو ال يحرتمه]1].

عىل  القدرة  وعدم  ألصحابها،  الحقوق  منح  عن  العجز  أّن   Rabaud Saint-Étienne ويرى 

مصارحتهم بذلك، مجرّد حيلة يلجأ إليها السياسيّون إلخفاء رغبتهم يف عدم تحويل بعض الحّريّات 

إىل حقوق منصوص عليها قانونيًّا، عىل أساس أّن العدالة تتكلّم عنها بلغة الحقوق والواجبات، 

وتحاول أن تقيم توازنًا بينهم؛ ألّن التسامح -كشعور ومبادرة شخصيّة - يقع خارج حدود هذه اللغة. 

تقول جويل سعادة يف رشحها لهذه األفكار: »التسامح ليس التعبري عن العدالة، ولكّنه يناقضها، إنّه 

بالضبط كلمة اللمتسامحني...إنّه يؤّسس علقة عدم املساواة عندما يفرتض أّن اآلخر عىل خطأ، 

وأنّه من املمكن إدانته، من يتسامح ميكن أن ال يُتسامح«]2]. إّن العلقة التي نقيمها مع الغري من 

منظور الصواب والخطأ سواء أكان يف مجال املعتقدات الدينيّة أم السياسيّة، هي علقة عدم توازن 

وعدم مساواة؛ ألّن من يعتقد أنّه عىل صواب يعطي نفسه حّق محاكمة اآلخرين؛ ألنّه أعىل منهم 

]1] - بن عشور عياض- حقوق اإلنسان: أّي حّق؟  وأّي إنسان؟- مجلّة: الفكر العريّب املعارص-العدد 83/82.  ديسمرب 1990. ص: 62.

]2]  - منصف بن دحمن، حقوق اإلنسان والدميقراطية ملحمد سبيل، مجلّة: فكر ونقد، السنة األوىل، العدد4، ديسمرب 1997. ص: 156.
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شأنًا، إاّل أّن تأسيس احرتام املعتقدات واآلراء عىل فكرة العدالة يضمن تساوي الناس أمام القانون، 

فكلّهم سيتمتعون بالحقوق نفسها ويلتزمون بالواجبات نفسها. إّن التسامح ليس قيمة ميكن الدفاع 

منشأ حقوق  وهو  به،  واملطالبة  عنه  الدفاع  الذي ميكن  الحّق  باسم  ويجب حذفها  لذاتها،  عنها 

اإلنسان«  »حقوق  عبارة  فيها  ظهرت  التي  األوىل  »النصوص  عاشور:  بن  عيّاض  يقول  اإلنسان، 

إعلنات  شكل  يف  جاءت  النصوص  وهذه  عرش،  الثامن  للقرن  الثوريّة  السياسيّة  النصوص  هي 

مثل إعلن الحقوق لوالية فرجينيا Virginia يف 12يونيو )حزيران( 1776م، ثم إعلن استقلل  

الواليات املتّحدة )4 يوليو »متوز«1776م( ثّم إعلن الفرنّس لحقوق اإلنسان يف 26 أغسطس 

)آب( 1789م«]1]. وهي نفسها النصوص التي أّسست للتسامح من منظار الحّق والواجب، ففي 

يجب  »ال  اآليت:  النص   10 رقم  الفقرة  يف  نجد  1789م  عام  اإلنسان  لحقوق  العاملّي  اإلعلن 

عىل أّي أحد أن يقلق عىل آرائه حتّى الدينيّة منها، املهّم أّن تجلّيّاتها ال تعّكر صفو النظام العام 

املوضوع بواسطة القانون«.  هذه الفقرة منسجمة مع ما توصل إليه روسو برضورة السمح لحّريّة 

ا يضمنه القانون، وحتى إعلن  املعتقد يف حدود القانون، مع فرق أسايّس وهو أّن ذلك أصبح حقًّ

1948م جاء بنفس التوّجهات، ففي الفقرة رقم 10 النص اآليت: »كّل فرد له الحّق يف حّريّة اآلراء 

والتعبري، مم يضمن له حّق عدم القلق عىل أفكاره، وأن يبحث ويتلّقى ويرّد عن األفكار واألخبار، 

بدون اعتبار أّي حدود، وبأّي وسيلة للتعبري كانت«، إّن القلق الذي يعيشه الفرد، وخشيته عىل حّريّته 

ومعتقداته ال تزيله فكرة التسامح بقدر ما يزيله القانون والعدالة الضامنتني لهذا الحّق. يقول منصف 

بن دحمن عند قراءته لحقوق اإلنسان والدميقراطيّة ملحّمد سبيل: »..فاإلقرار بالحقوق وتساويها 

كّل املجهودات  من  الرغم  الحديث. وعىل  مدلوله  للتسامح يف  سة  املؤسِّ القانونّية  القاعدة  هي 

الحقوقيّة والقانونيّة لرتسيخ مفهوم التسامح، إال أنّه مل يتحّول إىل سلوك يومّي وقناعة ذهنيّة«]2]. أي 

أنّه حتى التأسيس القانويّن للتسامح مل ينجح يف ترسيخه، فم بالك لو بقي التسامح مجرّد أفكار 

نظريّة أو مبادرة فرديّة؟.

من إعالن حقوق اإلنسان إىل إعالن املبادئ األممّية للتسامح 
-إذا كانت العوملة اليوم نوًعا من االستعمر املقّنع تفرض التعامل معها بنوع من اللتسامح؛ 

ألنّها رغبة يف محو ثقافات وحضارات شعوب والسيطرة عىل ثروتها من قبل القوى الكربى، فثّمة 

]1] - روجيه جارودي، يف سبيل حوار الحضارات، ترجمة: د. عادل العّوا، ط4، عويدات للنرش والطباعة، بريوت، 1999م، ص: 216ـ  228.

]2] - أبو عيل التونّس، فكرة التسامح الغريّب، مقال: عىل الشبكة العنكبوتيّة، مرجع سابق.
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عنف مسلّط عىل األشخاص من ِقبل السلطات الحاكمة يف كثري من البلدان، كلٌّ عىل حدة، وهو 

اإلنسان  إلنسانيّة  سلٌب  ألنّها  معها؛  التساهل  ميكن  ال  وفكريّة  واقتصاديّة  سياسيّة  أشكااًل  يأخذ 

وحقوق األفراد؛ لذلك بات رفع شعار التسامح مبدأً أخلقيًّا مجرًّدا مطلًقا، ال يكفي - بدون ممرسته 

كواقع – وال يقيض عىل الظلم والعنف القائم، وسيادة وعي أو فكر أو ثقافة إلغاء الغري.

برشوط  له  تقييد  وأّي  واألديان،  اإلنسانيّة  كّل  ومطمح  الشجاعة  فضيلة  التسامح  إّن 

والتعايش،  واألمن  السلم  نرش  يف  النبيلة  ولغايته  الواسعة،  صلحيّاته  تقيد  هو  ما 

أاّل  يجب  السلم  أردنا  وإذا  العنف،  مظاهر  أنواع  وأنهكتها  الرصاعات  مزّقتها  فاإلنسانيّة 

 نضع قيوًدا للتسامح؛ ألّن أّي قيود مفروضة هو قتل للتسامح؛ ألنّه أداة لسعادة البرش. 

ومثلم تنبّهت الفلسفات والترشيعات السياسيّة والقانونيّة الحديثة واملعارصة للتسامح، فقد تنبّهت 

إليه –كذلك - قوى العامل الكربى، بعد أن ذاقت ويلت اللتسامح والعنف املدّمر الذي دام مئة 

عام يف أوروبّا، وشمل معظم جغرافية العامل، وذلك عرب هيئة األمم املتّحدة املتمثّل يف إعلنها 

لحقوق اإلنسان، واليوم يرفعه مفّكروا العرص الحارض شعاًرا لفلسفاتهم، كم فعل الفيلسوف الفرنّس 

املعارص )روجي غارودي(، والذي يؤكّد عليه وسيلة ومدخًل يف حوار الديانات والحضارات]1]. 

الحضاريّة  وأبعاده  التسامح  قيمة  –لدراسة  –كذلك  الَدْوليّة  هيئتهم  عرب  العامل  دول  تداعت  وقد 

واإلنسانيّة، فتوّصلت إىل ما أسمي بإعلن مبادئ التسامح يف عام 1995م وإعلن يوم 16 نوفمرب 

من كّل عام يوًما عامليًّا للتسامح؛ ألنّه يدعم حقوق اإلنسان وحّريّاته املختلفة.

من إعالن املبادئ األممّية للتسامح إىل لواحئ تنفيذها
-رأينا سابًقا-  كيف ظهرت فكرة التسامح عند الغرب يف نهاية  القرون الوسطى أو ما يسمى بعرص 

النهضة واإلصلح يف فرتة متيّزت بسلطة مطلقة للكنيسة عىل الحياة والدولة واملجتمع والفرد، ثّم  

كيف تركّزت الفكرة كقيمة أخلقيّة ذات دالالت سياسيّة ومجتمعيّة يف القرن الثامن عرش، أو ما 

يعرف بعرص التنوير، وممن ساهم يف إبراز هذه الفكرة من املفّكرين يف تلك الحقبة من الزمن، 

الشهرية  الرسالة  صاحب  174م(  )ت   John Locke لوك  وجون  روسو،  مثل:  إليهم،  أرشنا  ممن 

 Voltaire وفولتري   ،A Letter concerning Toleration.»التسامح عن  »رسالة  بعنوان  املعروفة 

]1] - وثيقة إعلن مبادئ بشأن التسامح، إصدار املؤمتر العام لليونسكو، يف ترشين الثاين نوفمرب 1995، إصدار مكتبة حقوق اإلنسان، 

جامعة منيسوتا، ومكتب اليونسكو اإلقليمّي يف عمن األردن، نرشة عام 2010. يف شبكة النت عىل موقع:

 )www.umn,humanrights/arabic.com ).
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 IN THE RELIGIONAL  “ الدينّي  التسامح  يف  رسالة  الشهري:  العمل  صاحب  1778م(  )ت 

TOLERANCE”. كم نذكر أسمًء أخرى أسهمت يف هذا الجانب، فنذكر: جاكوب آكونتيوس 

Acontius )ت 1566م؟( وأرازموس Erasmus )ت 1536م( وجان بودان Bodin )ت 1596م( 

وقد  1638م(،  )ت   Althusius آلتسيوس  وجون  1528م(  )ت   Hübmaier هومباير  وبلتازار 

شهدت فكرة التسامح عند الغرب تطّوًرا يف مدلوالتها عرب السنني مواكبة لتطّور الفكر الغريّب نفسه 

عن العامل والحياة، فخرجت بذلك من طور املحلّيّة، أي التسامح بني أفراد الشعب الواحد إىل 

طور العامليّة، أي التسامح بني البرش كافّة، ومرّت »من مرحلة التنازل إىل مرحلة االعرتاف بالحّق، 

ثّم إىل احرتام هذا الحّق«..]1] وقد أصبحت هذه الفكرة اليوم تدّل عىل قيمة ذات مضمون أخلقّي، 

الحياة، وأضحت ركيزة من ركائز املجتمعات،  وثقايّف، وسيايّس، ومجتمعّي يشمل كّل جوانب 

يُعرف  بات  ما  عرب  الجمعيّة،  أو  الفرديّة  بصفتهم  البرش  بني  للعلقات  املنظّمة  األسس  من  ا  وأسًّ

اليوم بالجمعيّة العاّمة لألمم املتّحدة )1945م( واإلعلنات العامليّة الصادرة عنها، ومنها اإلعلن 

العاملّي لحقوق اإلنسان، وما شابه ذلك، وكذا إعلنها األخري عن اليوم العاملّي للتسامح والذي 

الثاين/نوفمرب  ترشين   16 باريس،  والعرشين،  الثامنة  دورته  يف  لليونسكو  العام  املؤمتر  اعتمده 

                                                                                                                                                                                            . 1995م ]2]

املجتمعة يف  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتّحدة  األمم  منظّمة  األعضاء يف  الدول  إن  الديباجة: 

باريس يف الدورة الثامنة والعرشين للمؤمتر العام يف الفرتة من 25 ترشين األول/ أكتوبر إيل 16 

أنّنا »نحن  الثاين/نوفمرب 1995، إذ تضع يف اعتبارها أّن ميثاق األمم املتّحدة ينّص عىل  ترشين 

شعوب األمم املتّحدة، وقد آلينا يف أنفسنا أن ننقد األجيال املقبلة من ويلت الحرب... وأن نؤكّد 

من جديد إمياننا بالحقوق األساسيّة لإلنسان وبكرامة الفرد وقَْدرِه... ويف سبيل هذه الغايات اعتزمنا 

أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش مًعا يف سلم وحسن جوار«.

وتذكر أّن امليثاق التأسيّس لليونسكو املعتََمد يف 16 ترشين الثاين/نوفمرب 1945 ينّص يف ديباجته 

عىل أّن »من املحتّم أن يقوم السلم عىل أساس من التضامن الفكرّي واملعنوّي بني بني البرش«.

JEUNE AFRIQUE; LINTELLIGENT العدد رقم 214، ص: 13 من مقال باسكال فارجكا. يف املوقع  ]1] - نقلً عن مجلّة 

اإللكرتويّن: )www.alasr.ws/index.cfm  )  وقد وضع هذا النّص حرفيًّا يف البند األّول من اإلعلن العاملّي لحقوق اإلنسان بتاريخ 

1 ديسمرب 1948 م.

]2] - وثيقة إعلن مبادئ التسامح الصادرة عن مؤمتر اليونسكو، يف 16نوفمرب 1995م، مرجع سابق، وقارن: ندوة “التسامح بني املفاهيم 

والواقع”، يف املجلة العربيّة لحقوق اإلنسان، ص 49- 62. وزيك بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتمعيّة، د زيك بدوي، ص462، 

مرجعان سابقان.
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كم تذكر أّن اإلعلن العاملّي لحقوق اإلنسان يؤكّد أّن »لكّل شخص الحّق يف حّريّة التفكري 

والضمري والدين« )املادة 18(، و«حّريّة الرأي والتعبري« )املادة 19( »وأّن الرتبية يجب أن تهدف 

الدينيّة«  أو  العنرصيّة  والجمعات  الشعوب  جميع  بني  والصداقة  والتسامح  التفاهم  إىل...تنمية 

)املادة 26(. وتحيط علًم بالوثائق التقنينيّة الدوليّة ذات الصلة، مبا يف ذلك: 

ـ العهد الدويّل الخاّص بالحقوق املدنيّة والسياسيّة.

ـ العهد الدويّل الخاص بالحقوق االقتصاديّة واالجتمعيّة والثقافيّة.

ـ االتفاقيّة الَدْوليّة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصّي.

ـ االتفاقيّة الخاّصة مبنع جرمية إبادة الجنس واملعاقبة عليها.

ـ اتفاقيّة حقوق الطفل.

ـ اتفاقيّة عام 1951 الخاّصة بوضع اللجئني وبروتوكولها لعام 1967 والوثائق التقنينيّة اإلقليميّة 

املتعلّقة بها.

ـ اتفاقيّة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضّد املرأة.

ـ اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانيّة أو املهينة.

ـ اإلعلن الخاّص بالقضاء عىل جميع أشكال التعّصب والتمييز القامئني عىل أساس الدين أو 

املعتقد.

ـ اإلعلن الخاّص بحقوق األشخاص املنتمني إىل األقلّيّات الوطنيّة أو اإلثنيّة والدينيّة واللغويّة.

ـ إعلن وبرنامج عمل فيينا الصادران عن املؤمتر العاملّي لحقوق اإلنسان.

ـ إعلن وخطة عمل كوبنهاغن اللذان اعتمدتهم القّمة العامليّة للتنمية االجتمعيّة.

ـ إعلن اليونسكو بشأن العنرصيّة والتحيّز العنرصّي.

ـ اتفاقيّة اليونسكو وتوصياتها الخاّصتان مبناهضة التمييز يف مجال الرتبية، وتضع يف اعتبارها 

أهداف العقد الثالث يف مكافحة العنرصيّة والتمييز العنرصّي، والعقد العاملّي للتثقيف يف مجال 

حقوق اإلنسان، والعقد الَدْويّل للسّكان األصليّني يف العامل، وتضع يف اعتبارها التوصيات الصادرة 

القرار  وفًقا ألحكام  للتسامح  املتّحدة  األمم  إطار سنة  نُظّمت يف  التي  اإلقليميّة  املؤمترات  عن 
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27 م/5.14 الصادر عن املؤمتر العاّم لليونسكو، واستنتاجات وتوصيات مؤمترات واجتمعات 

أخرى نظّمتها الدول األعضاء ضمن إطار برنامج سنة األمم املتّحدة للتسامح، يثري جزعها تزايد 

مظاهر عدم التسامح، وأعمل العنف، واإلرهاب، وكراهية األجانب، والنزاعات القوميّة العدوانيّة، 

والعنرصيّة، ومعادة الساميّة، واالستبعاد، والتهميش والتمييز ضّد األقلّيّات الوطنيّة واإلثنيّة والدينيّة 

وتزايد  املجتمعات،  يف  الضعيفة  والفئات  واملهاجرين  املهاجرين  والعّمل  واللجئني  واللغويّة 

أعمل العنف والرتهيب التي تُرتكب ضّد أشخاص ميارسون حّقهم يف حّريّة الرأي والتعبري، وهي 

والَدْويّل،  الوطنّي  الصعيدين  والدميقراطيّة عىل  السلم  دعائم  توطيد  عمليّات  كلّها  تهّدد  أعمل 

وتشّكل كلّها عقبات يف طريق التنمية، وتشّدد عىل مسؤوليّات الدول األعضاء يف تنمية وتشجيع 

احرتام حقوق اإلنسان وحّريّاته األساسيّة بني الناس كافّة، دون أّي متييز قائم عىل العنرص أو الجنس 

أو اللغة، أو األصل الوطنّي، أو الدين، أو أّي متييز بسبب عجز أو عوق. 

مظاهر التسامح وإشكالّياته يف الغرب األورويّبّ
والتساهل  التسامح  يعّد  كم  للتسامح،  الحضاريّة  الدالالت  ذات  املؤرّشات  أهّم  من  وهو 

الفكرّي من املصطلحات التي تُستخدم يف السياقات االجتمعيّة والثقافيّة والدينيّة لوصف مواقف 

واتجاهات تتّسم بالتسامح )أو االحرتام املتواضع( أو غري املبالغ فيه ملمرسات وأفعال أو أفراد 

تلك  »التسامح« عن دعم  لفظ  يعرّب  العمليّة،  الناحية  العظمى من املجتمع. ومن  الغالبيّة  نبذتهم 

املمرسات واألفعال التي تحظّر التمييز العرقّي والدينّي، وعىل عكس التسامح، ميكن استخدام 

الذي  والدينّي  العرقّي  التمييز  عىل  القامئة  واألفعال  املمرسات  عن  للتعبري  »التعّصبـ»  مصطلح 

للتعبري يف املقام  الفكرّي«  ابتكار مصطلحي »التسامح« و«التساهل  الرغم من  يتّم حظره. وعىل 

شاع  فقد  الربوتستانتّي،  اإلصلح  عقب  الدينيّة  األقلّيّات  طوائف  مع  الدينّي  التسامح  عن  األّول 

التسامح  تّم  التي  متزايد لإلشارة إىل قطاع أكرب من املمرسات والجمعات  استخدامهم بشكل 

معها، أو األحزاب السياسيّة، أو األفكار التي تّم اعتناقها عىل نطاق واسع. ويعترب مفهوم التسامح 

مبستوى  االرتقاء  عىل  يعمل  ال  أنّه  ذلك  أسباب  من  ولعّل  للجدل،  املثرية  املفاهيم  من  واحًدا 

املبادئ أو األخلقيّات الفعليّة عىل غرار ما يحدث يف املفاهيم األخرى )املتمثّلة يف االحرتام 

السلوكات  اعتبار  يتّم  أن  اللئق  من غري  أنّه  الليرباليّون،  النّقاد  ويرى  باملثل(.  واملعاملة  والحّب 

لدى  يكون  أن  أو  السائدة،  املعايري  عن  انحرافًا  أو  شذوًذا  معها  التسامح  نظهر  التي  العادات  أو 

السلطات الحّق يف أن تفرض عقوبة عىل ذلك، واألفضل من وجهة نظر هؤالء النّقاد هو التأكيد 
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عىل بعض املفاهيم األخرى، مثل التحرّض أو املَدنيّة والتعّدديّة أو االحرتام، بينم يعترب نّقاد آخرون 

يجيز  زائف  تعبري  أّي  إىل  يحتاج  ال  إنّه  حيث  نفًعا؛  أكرث  يعّد  املحدود  مفهومه  يف  التسامح  أّن 

التعّصب ضّد جمعات أو ممرسات وأفعال رفضها املجتمع يف األساس. ومن الناحية العمليّة 

كانت الحكومات تحّدد أّي الجمعات واملمرسات سيكون موضع اضطهاد وأيّها ستتسامح معه. 

ماوريا،  إمرباطوريّة  حاكم  العظيم،  أشوكا  اإلمرباطور  أصدرها  التي  أشوكا  مراسيم  كانت  وقدميًا 

تدعو إىل التسامح العرقّي والدينّي، ويف عهد اإلمرباطوريّة الرومانيّة التي توّسعت رقعتها فيم بعد، 

أُثريت تساؤالت حول األسلوب الذي ستنتهجه مع بعض املمرسات أو املعتقدات املعارضة لها، 

هل ستتسامح معها أم ستضطهدها بشّدة، وإىل أّي مدى؟ وباملثل، فإنّه يف العصور الوسطى، كان 

حّكام أوروبّا املسيحيّة أو حكام الرشق األوسط املسلم اليوم يقومون يف بعض ألحيان بتوسيع 

إذا  بتوسيعها  يقومون  أحيان أخرى ال  الدينيّة، ويف  األقلّيّات  التسامح ليك تشمل طوائف  حدود 

كانت هي نفسها متعّصبة، من ناحية أخرى، عاىن اليهود عىل وجه التحديد من وطأة االضطهادات 

املعادية للساميّة التي سادت أوروبّا خلل القرون الوسطى، لكّن بولندا شّكلت استثناًء ملحوظًا 

من دول أوروبّا الوسطى؛ حيث كانت امللذ بالنسبة ليهود أوروبّا، نظرًا لروح التسامح النسبّي التي 

سادت أرجاءها - ومع حلول منتصف القرن السادس عرش - كان 80 % من اليهود يعيشون فيها. 

التسامح، وهو الذي دافع عن حقوق األمم  وكان )باول لودكويك( من أوائل املنارصين لسياسة 

الوثنيّة أمام مجلس كونستانس، »أحد املجالس املسكونيّة التابعة للكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّة«، 

إاّل يف  التسامح  لنظريّة حول  إطاٍر  أو  بنيان  أّي محاولة لوضع  تبدأ  أنّه مل  إاّل  وبالرغم مم سبق، 

الربوتستانتّي وحروب  اإلصلح  لحركة  استجابة  وذلك يف  والسابع عرش،  السادس عرش  القرنني 

األديان واالضطهادات التي أعقبت االنتقادات التي ُوّجهت إىل الكنيسة الكاثوليكيّة، والتي أثارها 

مارتن لوثر وأورليتش زوينجيل )Ulrich Zwingli( وغريهم. وكرّد فعل لنظريّة االضطهاد التي كانت 

الزندقة  أو  الهرطقة  بتهم  املدانني  األفراد  وإعدام  األديان  اندالع حروب  أسباب  تربير  إىل  تهدف 

والسحر، تشّكك عدد من الكتّاب أمثال سيباستيان كاستيلو، وميشيل دي مونتني يف مسألة البُعد 

األخلقّي للضطهاد الدينّي، وعرضوا مناقشات حول فكرة التسامح.  

    أما بالنسبة لبولندا، التي قّدمت منوذًجا فريًدا للتسامح وتعّدد األديان وعدم التمييز العرقّي، فقد 

أكّدت رسميًّا عىل مكانتها “كأموى للهراطقة” )املنشّقون عن عقيدة ما(، وذلك يف حلف وارسو 

تفصيليّة  مجموعة  صدرت  وقد   ،1573 عام  أوروبّا  يف  الدينّي  للتسامح  قانون  أّول  أصدر  الذي 

أثناء  ويف  عرش  السابع  القرن  خلل  بريطانيا  يف  التسامح  حول  دارت  التي  الكتابات  من  ومؤثّرة 
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وعقب الحروب األهليّة اإلنجليزيّة املدّمرة. وقد أثار جون ميلتون ومجموعة من أعضاء الربملان 

الديانتني املسيحيّة واليهوديّة،  أمثال جريارد وينستانيل، جدااًل حول رضورة حمية  الراديكاليّني، 

وحدث ذلك يف تلك الفرتة التي سمح فيها أوليفر كرومويل بعودة اليهود إىل إنجلرتا]1].   

الذي جاء تحت  كتابه  بوبر يف  كارل  الفيلسوف  أكّد  قوميًّا:  أو  عرقيًّا  املتعّصبني  مع  التسامح 

مع  التسامح  رفض  إىل  تدفعنا  التي  األسباب  منتلك  أنّنا  وأعداؤه«  املفتوح  »املجتمع  عنوان 

املتعّصبني، موضًحا أّن مثّة حدوًدا للتسامح، والسؤال الذي يطرح نفسه عىل وجه التحديد، هل 

ينبغي للمجتمع القائم عىل التسامح أن يجيز فكرة التعّصب؟ وماذا لو كان التسامح عن الفعل »أ« 

إفراز نظام فكر جديد  الفعل »أ« إىل  التسامح عن  الحالة، رمبا يؤّدي  سيدّمر املجتمع؟ يف هذه 

ا، من الصعب تحقيق  يؤّدي بدوره إىل التعّصب ضّد أفكار أّي مؤسسة حيويّة ولتكن »بـ» مثًل. حقًّ

التوازن يف هذا الصدد؛ فاملجتمعات ال تتفق مطلًقا عىل التفاصيل، كم أّن الجمعات املختلفة 

يف املجتمع الواحد غالبًا ما تفشل يف االتفاق عىل رأي واحد. علوة عىل ذلك، تنظر بعض الدول 

إىل القمع الحايّل للنازيّة يف أملانيا باعتباره شكًل من أشكال التعّصب، بينم تعّد النازيّة يف أملانيا 

نفسها خري مثال عىل التعّصب الشديد.                                                                  

 -وكم أرشنا سابًقا إىل ما خّصصه الفيلسوف األمرييّك )جون راولز( من حديث يف كتابه »نظريّة 

ب، يف أّي مجتمع،  العدالة« عن إحدى املشكلت ذات الصلة بالتسامح، وهي أحّقيّة الفرد املتعصِّ

يف التقّدم بشكوى إذا مل تتّم مسامحته من عدمها، وما خلص إليه من أّن املجتمع القائم عىل العدل 

يجب أن يكون متسامًحا وبناًء عليه يجب التسامح مع املتعّصب، وإاّل سيتحّول املجتمع يف هذه 

يف  الحّق  لديهم  االجتمعيّة  ومؤّسساته  املجتمع  وأّن  عادل.  وغري  متعّصب  مجتمع  إىل  الحالة 

انتهاج مبدأ تأمني الحمية ألنفسهم ـ األمر الذي يعترب بديًل عن مبدأ التسامح، وأنّه يجب التسامح 

مع املتعّصبني، ولكن بقدر معنّي من التحّفظ الذي ال يشّكل أّي خطورة عىل املجتمع القائم عىل 

التسامح ومؤّسساته االجتمعيّة. يف حني أّن الجمعات املتعّصبة – برأيه - قد تفقد حّقها يف التقّدم 

بشكوى يف حال مل تتّم مسامحتها،، ومن ثّم فإّن أفراد املجتمع يحّق - بل ورمبا من واجبهم- لهم 

التقّدم بشكوى نيابة عن أولئك، طاملا أّن املجتمع يف حّد ذاته يف مأمن من هذه الزمرة املتعّصبة. 

واالتحاد األمرييكّ للحّريّات املدنيّة خري مثال عىل املؤّسسات االجتمعيّة التي تحمي حقوق 

املتعّصبني؛ حيث إنّه كثريًا ما يكفل حّريّة الكلم للمنظّمت املتعّصبة مثل منظّمة الـ»كوكلكس 

]1[- from:wapedia of  Jewish ,last reference. john, Lewis )2006(, pp.25 -36  
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كلن« Ku Klux Klan )وهي واحدة من املنظّمت العنرصيّة التي كانت تقود حملة إلبادة الجنس 

األسود يف أمريكا الشمليّة(]1].

التسامح وعقيدة التوحيد:
مثّة نظريّة واحدة حول أصول التعّصب الدينّي قّدمها أحد علمء النفس املعارصين )سيجموند 

فرويد(، وهو يهودّي يف كتابه »موىس والتوحيد، وهي تربط بني فكرة التعّصب وبني عقيدة التوحيد. 

ويف اآلونة األخرية، أثار كلٌّ من برينارد لويس ومارك كوهني جدااًل يزعم أّن الفهم الحديث للتسامح 

ـ والذي يشمل مفاهيم الهويّة القوميّة والتساوي يف حقوق املواطنة بالنسبة لألفراد الذين ينتمون 

إىل ديانات مختلفة ـ مل يكن ذا قيمة من وجهة نظر املسلمني أو املسيحيّني يف الفرتة التي سبقت 

العرص الحديث، وذلك نظرًا للمعاين التي تنطوي عليها عقيدة التوحيد. ويوضح املؤّرخ جيفري 

رودولف إلتون أنّه يف الفرتات التي سبقت العرص الحديث، كان املوّحدون يرون أّن مبدأ التسامح مع 

املعتقدات األخرى علمة من علمات الجحود وضعف اإلميان بالله، هذا ومتثََّل التعريف التقليدّي 

الذي وضعه ببرينارد لويس ملصطلح التسامح يف الفرتة التي سبقت العرص الحديث يف اآليت:

“ I am in charge. I will allow you some though not all of the rights and privileges 

that I enjoy, provided that you behave yourself according to rules and that I will lay 

down enforce..«“

من نظرّية التفّوق على اآلخر إىل التن�اقض مع الذات
أ- يطرح الباحث الجزائرّي )بعيط الجيليل( مشكلة التسامح يف الثقافة الغربيّة عموًما وجملة 

ملا  »نظرا  فيقول:  اليوم،  العمليّة  املمرسة  صعيد  عىل  تناقضات  من  يتخلّلها  ما  مع  ممرساتها، 

يعرفه العامل اليوم من أحداث وتحّوالت كربى يف كافّة مناحي الحياة البرشيّة، حيث تنترش وبشكل 

واسع ومستمّر ظاهرة العنف واللتسامح ومحاولة إلغاء األخر املختلف عن األنا بسبب النزاعات 

واملذهبيّة العرقيّة والطائفيّة والدينيّة، باإلضافة إىل الهيمنة العامليّة ذات القطب الواحد عىل بقيّة 

الشعوب والحضارات بحّجة العوملة والثقافة العابرة للقاّرات، من هنا تأيت رضورة املساهمة يف 

بناء تصّور جديد ملفهوم التسامح يأخذ توّسًعا يف دالالته األخلقيّة = )التحيّل بالحلم والرصانة 

يف السلوك(، والسياسيّة = )مشاركة القوى االجتمعيّة يف صنع القرار السيايّس ويف الترشيعات 

]1[ - Ibid , the last page.and ,last wep.   
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واالحتكام ملبدأ حّريّة التعبري، حّق املعارضة، العدل واملساواة(. إذ يُعرّف التسامح حسب القاموس 

الفرنّس روبار »بأنّه عدم املنع وعدم الرفض والتحّرر وحّريّة املعتقد والقدرة عىل التأقلم والتكيف 

يجب  التسامح  نزعتي  بني  القائم  االختلف  أّن  إاّل  مغايرة«.  وضعية  يف  الوجود  من  الرغم  عىل 

التسامح املقيّد  للتسامح، فهل  قيود ورشوط  القائل برضورة وضع  مطلًقا، واآلخر  مبدأً  أن يكون 

املحدود يدور مع كّل تسامح مطلق بطريقة صحيحة؟ أو يؤّدي إىل الفوىض؟ وهل أّن التسامح 

مبدأ أخلقّي مطلق تستدعيه رضورة التعايش السلمّي؟ أم أّن التسامح املطلق يؤّدي إىل الفوىض 

لهذا يجب أن يكون مقيًّدا برشوط؟ تلك أوىل تناقضات الفلسفة الغربيّة حول فكرة التسامح، وعىل 

األقل من الناحية النظريّة.

أّما من الناحية النظريّة، فكم أسهم فلسفة عرص التنوير يف توطني نظريّة التسامح يف كتاباتهم، 

لكن بعض َمن نقّدر لهم جهودهم الفكريّة يغمض عينيه عن الحقيقة، أو يتنّكر لها رغم وجودها، 

التسامح نظريًّا وسلوكيًّا. وما كتبه  الفرنّس )فولتري( ينكر عىل اإلسلم ونيه ثقافة  الفيلسوف  فهذا 

فولتري بهذا الصدد ميثّل حالة من الَلسوّي يف الفكر الغريّب أو ما يعّد حالة من حاالت التناقض، 

كم يظهر ذلك جليًّا يف مرسحيّته الرتاجيديّة »التعّصب أو النبّي محّمد«. فعىل الرغم من أّن فولتري 

محّمد«  »حياة  مثل:  واألدبيّة  العلميّة  املؤلّفات  بعض  هذه  مرسحيّته  تأليف  يف  استخدم  قد  كان 

الكريم  للقرآن  اإلنكليزيّة  الرتجمة  بولينفييل، و»سرية محّمد« لجان غرينيه، وكذلك  للكونت دي 

الجزيرة  الحقيقيّة يف شبه  التاريخيّة  فإنّه قد أهمل األحداث والوقائع  التي قام بها جورج باسيل؛ 

ليصّور  الخيال  إىل  قفز  ذلك  من  وبداًل  املراجع،  هذه  يف  املثبتة   الرسول حياة  ويف  العربيّة 

عندما  بذلك  ذاته  فولتري  رصح  وقد  الثيوقراطّي.  والطغيان  الدينّي  للتعّصب  منوذًجا   الرسول

قال لبعض اصدقائه »إنّني أصّور محّمًدا متعّصبًا، عنيًفا، محتااًل.... وعاًرا عىل الجنس البرشّي، 

التعّصب...]1].  إنّه يجسد خطر  تاجرًا.. محّمد  كان  أن  بعد  مرّشًعا وملًكا  نبيَّا،  تحّول  الذي  ذلك 

ويستمّر هذا النهج املعادي لإلسلم يف القرن التاسع عرش، ورمبا كان التذكري بالفيلسوف الفرنّس 

إرنست رينان شهادة كافية الستمرار وتأكيد النظرة املعادية لإلسلم يف الفكر األورويّب بعاّمته، أّما 

املعلومات والنظرة الواقعيّة لإلسلم، فيمكن القول إنّه من القرن الخامس عرش وحتى نهاية القرن 

التاسع عرش كانت تلك املعرفة تنمو ببطء شديد يف الغرب املسيحّي. 

بدور  ويعرتفون  األدبيّة  بالشجاعة  يتّسمون  الغرب  فلسفة  من  كتّاب  وجود  من  الرغم  وعىل 

]1] - املرجع السابق، ص152.     
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اإلسلم وجهود املسلمني يف بناء الحضارة اإلنسانيّة وموقفه النظرّي والعميّل املتسامح من اآلخر، 

إاّل أّن بعًضا من تلك الكتابات املوضوعية متنع من النرش من قبل الكنيسة تعّصبًا ضّد اإلسلم، 

فعىل سبيل املثال: ميكن  اعتبار كتاب »الديانة املحّمديّة« الذي أصدره هادريان ريلن )1676-

1748م( عام 1705م أّول عرض موضوعّي لإلسلم من وجهة نظرة مسيحيّة، إاّل أّن الكتاب مل 

يلَق استحسانًا من الكنيسة الكاثوليكيّة آنذاك، حيث اعتربته نزعة قريبة من االسلم، فمنعت تداوله 

هورغرونييه  سنوك  وكريستيان   ،)1920  -1857( غولدزيهر  أغناتس  من  كّل  يعّد  كم  وانتشاره. 

)1857- 1936(، وكارل هيرنش بيكر )1876-1933(، من رّواد البحث يف اإلسلميّات باملعنى 

العلمّي للكلمة، كم نفهم البحث يف أيّامنا هذه، غري أّن هاغمن يلحظ أنّه »رغم تزايد االهتمم 

الجديد  الذي طال نشأته وتطّوره وانتشاره منذ زمن مبكر مل يكن لهذا املوقف  العلمّي باإلسلم 

أّول األمر من تأثري يُذكر عىل اللهوت املسيحّي أو عىل الكنيسة الكاثوليكيّة، فهذا أمر مل يتحّقق 

النتائج  تلك  تُسهم  فلم  اإلسلم،  النقدّي يف  التاريخّي  البحث  األخرية. هكذا متّيز  اآلونة  إاّل يف 

بتوسيع معارفنا وبشكل موضوعّي حول نشأة اإلسلم أو إيضاح جوهره الداخيّل وحسب، بل إّن 

هذه األبحاث وجدت لها أيًضا طريًقا إىل جمهورنا الواسع ]1].                          

املسيحيّني  تصنيف  ميكن  فإنّه  مرتي(  )طارق  العاملّي  الكنّس  املجمع  عضو  وبحسب   -

املهتّمني بالحوار بني االسلم واملسيحيّة إىل أربع فئات:

الفئة األوىل: وينتهي أصحابها إىل الذين يتبعون املنهج السجايّل الذي يطعن باإلسلم أكان 

ذلك بهدف ضّم املسلمني إىل املسيحيّني، أم ردًّا عىل تجريح بعض الدعاة املسلمني.           

باإلحجام  الفئة  هذه  منطق  ويتميّز  األدىن«،  »الحّد  موقف  إىل  أصحابها  وينتهي  الثانية:  الفئة 

أو حرية  مع صمت  الغالب،  يرتافق، يف  اإلحجام  »وهذا  االسلم،  دعوى  بطلن  البحث يف  عن 

يف التعامل مع التأكيدات اإلسلميّة التي تناقض اإلميان املسيحّي من حيث وعيه لذاته اكتماًل 

للوحي، غري أّن وعيًا متزايًدا من املسيحيّني يتعّدى االمتناع عن إطلق حكم عقائدّي عىل اإلسلم 

إىل نوع من تعليقه )الحكم( أو إرجاعه، يف نوع من االنتظار األخروّي حتى يوم القيامة، ويتلقى 

چ  چ   چ  چ   القرآيّن:  القول  النابعة من  الفكرة اإلسلميّة  هذا اإلرجاء مع 

ڇ  ڇ        ڇ  ڇ )سورة آل عمران، اآلية: 55(.                             

]1] - أيًضا، املرجع السابق، ص 53،54.
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الكنيسة واإلسلم  اللقاء بني  يعرّبون عن هاجس  الذين  الثالثة: ويتّخذ أصحابها »موقف  الفئة 

ممن يذهبون إىل أبعد مم سبق، فيؤّسسون موقفهم من اإلسلم عىل فكرة رّس التدبري اإللهّي خارج 

حدود املسيحيّة التاريخيّة، ويقولون بتلّمس حضور الله وفعله يف خربة املسلمني الدينيّة؛ لذلك 

فهم يشّددون عىل األسس املشرتكة يف االعتقاد بوحدانيّة الله، ويخرجون من حرصيّة املسيحيّة 

إىل اكتشاف كّل ما هو حّق وخري وجمل يف اإلسلم. 

التعّددّي«، ويدعو أصحاب هذا املوقف  بـ »اللهوت  ما يسّمى  الرابعة: وهم أصحاب  الفئة 

الفرادة  إبراز  عوض  ويرى  الله،  مركزيّة  إىل  املسيحانيّة  املركزيّة  من  االنتقال  إىل  »املسيحيّني 

املسيحيّة أّن األديان إجابات إنسانيّة مختلفة لحقيقة إلهيّة واحدة. وأيـًّا كان من أمر الصفة التمثيليّة 

لهذا املوقف الذي قد يتجاوب معه اإلنسانيّون املتعلمنون أكرث من املتديّنني التقليدينّي، فإنّه يثري 

أسئلة كبرية انشغل الفكر املسيحّي بها بجديّة واهتمم ملحوظني]1]. 

للحوار بني املسيحيّني  الدعوة  أّن  بالعلقات اإلسلميّة املسيحيّة عىل  يتّفق املهتّمون  يكاد   

واملسلمني انطلقت يف منتصف القرن العرشين، ويشري جان باسيه، سكرتري العلقات مع املسلمني 

يف مجلس كنائس أوروبّا، إىل »أّن عبارة »حوار« قد ظهرت ألّول مرة عام 1949م، وارتبطت مبارشة 

بالحوار مع اإلسلم من خلل عنوان الكتاب الذي وضعه هرني نوسيل: الحوار مع اإلسلم«. ومن 

الجدير بالذكر هنا أّن الكنائس الربوتستانتيّة أنشأت »مجلس الكنائس العاملّي« عام 1947م عندما 

بدأ الحوار بني األديان يفرض نفسه فكرة وممرسة عىل ضوء ما قامت به مراكز الدراسات والبحوث 

التي أنشأت برعاية بروتستانتيّة، أقَْدُمها املعهد اإلسلمّي للدراسات يف جامعة حيدر آباد يف الهند 

والذي تأّسس يف الثلثينات من القرن العرشين]2]. 

- أّما الخطوة املسيحيّة الدينيّة املهّمة يف هذا الصدد، فقد متثّلت يف موقف الكنيسة الكاثوليكيّة 

فتح  من  جعل  والذي  1962-1965م  بني  املنعقد  الثاين«  الفاتيكايّن  »املجمع  يف  عنه  املعربَّ 

آفاق للحوار مع األديان األخرى مبا فيه الدين اإلسلمّي أحد همومه الرئيسة، وفعًل جرت مئات 

النظرة  كانت  وإذا  اليوم،  حتى  الستينات  منذ  واملسلمني  املسيحيّني  بني  واللقاءات  املؤمترات 

املسيحيّة لإلسلم، كم يذهب األستاذ الكبري يف اللهوت الكاثولييّك وكذا يف اإلسلميّات عادل 

خوري، قد تحّولت رويًدا رويًدا منذ مطلع القرن العرشين من موقف سلبّي إىل موقف معتدل منفتح 

]1] - االجتهاد، العدد 30، ص،31، 41.

]2] - املرجع السابق.ص 32،59،62.
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يحاول الرتكيز عىل املعطيات املشرتكة بني املسيحيّة واإلسلم، فإّن النظرة اإلسلميّة للحوار مل 

ناهيك عن  الراهنة،  وهيمنته  السابق  االستعمرّي  الغرب  مع  بالعلقة  مكبّلة  تزل يف عموميّتها]1]، 

تكوين املسلم الثقايّف والدينّي والتاريخّي الذي يحّدد نظرته لذاته وموقعه يف العامل ورؤيته لآلخر، 

ليس من خلل القرآن والسنة فقط، بل من خلل ما جاء به الفقهاء واملتكلّمون واملؤرّخون أيًضا. 

ومن الناحية العملّية أيًضا وكم يقول الداعية اإلسلمّي )عيل بن عمر با دحدح( إّن الصحف 

يسمى  عّم  الحديث  ومنها  بالتسامح،  العامل  بتذكري  الخاّصة  واملقاالت  بالعناوين  تعّج   الغربيّة 

)باليوم العاملّي للتسامح(، وهو اليوم الذي خرج من مؤّسسة الرتبية والعلوم التابعة لألمم املتّحدة 

ليكون تذكريًا بهذا املعنى كم يقولون، ويف هذه النصوص التي ترد يف املواثيق الدوليّة كلٌم جميٌل 

زاهٌر ومرشٌق، غري أّن الواقع قد ال يتّفق معه؛ ففي هذا امليثاق كم مّر معنا نّص يقول: »نحن شعوب 

األمم املتّحدة وقد آلينا عىل أنفسنا أن ننقذ األجيال املقبلة من ويلت الحروب، نؤكد من جديٍد 

إمياننا بالحقوق األساسيّة للفرد وكرامته، ويف سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، 

وأن نعيش مًعا يف سلم وجوار«، ويف فقرة أخرى ينّص امليثاق عىل أّن الرتبية يجب أن تهدف إىل 

تنمية التفاهم والتسامح والصداقة.

نبدأ  كّنا  وإن  أن نخّصص  نريد  ما يجري عىل هذه األرض، ولسنا  واقع  اليوم إىل  نظرنا   وإذا 

اإلرساء  أرض  من  بيت حانون،  منها يف  تفوح  الدم  رائحة  تزال  ما  التي  الحديثة  القريبة  بالجرائم 

يف فلسطني العزيزة، وإن صعدنا قليًل وجدنا إحصاءاٍت تقول إّن نحًوا من ستمئٍة وخمسني ألًفا 

هم الذين قُتلوا يف العراق خلل عامني ونصف من احتلله، وإذا نظرنا أكرث لوجدنا أيًضا أّن مثّة 

مئات من األلوف ترتى هنا وهناك، وليس يف البوسنة والهرسك فحسب، وليس يف البلد األفريقيّة 

فحسب وجدنا صورًة من سعاٍر محموٍم، وحرب مستعرة، وقتٍل وتدمريٍ تضاعف أضعافًا كثريًة عّم 

كان يف أوقات مضت، ينطبق عليهم املثل »أسمع خربك أصّدق أرى أفعالك أتعجبـ»]2].   

والغرب  املسلمني  موقف  بني  وعمليّة  نظريّة  متناقضات  سّمها  شئت  إن  أو  املفارقات  ومن 

القديم الوسيط أم الحديث من التسامح تجاه اآلخر، فبينم يف اإلسلم والحضارة اإلسلميّة، كان 

ا  الدينّي حقًّ التنّوع  بقاء  الوطنيّة والقوميّة والحضاريّة، مع  الدينّي« مثّل جزًءا من »الذات«  »اآلخر 

مقّدًسا من حقوق الضمري، ال سلطان عليه إاِّل لله؛ ألنَّ الدين لله وحده، وال ميكن أن يتأىت تديّن 

]1] - أيًضا،االجتهاد، العدد 32/31، ص75 ـ 77.

]2] - عيل بن عمر بادحدح، أسس التسامح يف اإلسلم، )محارضة أو خطبة( منشورة يف موقع مجلّة التسامح اإلسلميّة عىل شبكة النت 

www.google.com  مادة: التسامح يف اإلسلم.
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حّق مع أّي لون من ألوان اإلكراه، وعندما فتح اإلسلم األبواب أمام هذا »اآلخر الدينّي« لإلسهام 

يف بناء الحضارة اإلسلميّة الجديدة، ترك هذا »اآلخر« ليدير مؤّسسات »الدولة« الوطنيّة ودواوينها، 

حتى وجدنا مسترشقًا أملانيًّا حّجة، وهو »آدم متز« )1869-917( يشهد هذه الشهادة التي تقول: 

»لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلد اإلسلم«، ووجدنا املسترشق اإلنجليزّي »سري توماس 

أرنولد« )1864-1930م( يعلن عن سمحة اإلسلم عندما قال – وهو شديد التمّسك بالنرصانيّة 

إّن غري املسلمني قد نعموا بوجه اإلجمل يف ظلِّ الحكم اإلسلمّي  أَن نقول:  الْـَحّق  -:»إِنَُّه من 

بدرجة من التسامح ال نجد لها معاداًل يف أوروبّا قبل األزمنة الحديثة، وإّن دوام الطوائف املسيحيّة 

يف وسط إسلمّي يَُدلُّ عىل أّن االضطهادات التي قاست منها بني الحني واآلخر عىل أيدي املتزّمتني 

وعدم  التعّصب  مبادئ  عاقبة  كانت  ِمـمَّ  أكرث  املحلّيّة،  الظروف  صنع  من  كانت  واملتعّصبني 

»جورج  اللبنايّن  واملؤّرخ  الكاتب  مجملها  وفّصل  الشهادة،  هذه  عىل  صّدق  ولقد  التسامح«]1]. 

قرم« عندما حرص أسباب التوتّر الطائفّي، التي عرضت لفرتات قليلة وعابرة يف تاريخ املجتمعات 

اإلسلميّة يف ثلثة أسباب، فكتب يقول: »إّن فرتات التوتّر واالضطهاد لغري املسلمني يف الحضارة 

اإلسلميّة كانت قصرية، وكان يحكمها ثلثة عوامل: 

الذّميّون وقعا يف  العامل األول: هو مزاج الخلفاء الشخيّص، فأخطر اضطهادين تعرّض لهم 

ويف  والقسوة،  التعّصب  إىل  بطبعه  امليّال  الخليفة  821–861م(  )206-247هـ/  املتوكّل  عهد 

عهد الخليفة الحاكم بأمر الله )275-411هـ/ 985-1021م( الذي غاىل يف الترصّف معهم بشّدة.

العامل الثاين: هو ترّدي األوضاع االقتصاديّة االجتمعيّة لسواد املسلمني، والظلم الذي ميارسه 

بعض الذّميّني املعتَلِني ملناصب إداريّة عالية، فل يعرس أن ندرك صلتهم املبارشة باالضطهادات 

التي وقعت يف عدد من األمصار.

الحّكام األجانب  البلدان اإلسلميّة، وقيام  التدّخل األجنبّي يف  بفرتات  يرتبط  الثالث:  العامل 

بإغراء األقلّيّات الدينيّة غري املسلمة واستدراجهم إىل التعاون معهم ضّد األغلبيّة املسلمة..

-أسباب القطيعة بني نظريّة التسامح الغربّية ومامرستها

إّن الذي يعنينا أكرث من جدليّة  تعداد مظاهر التناقض بني نظريّة التسامح عند الغرب وسلوكه هو 

السبب يف ذلك، فم املظاهر التي ذكرناها أو التي مل نذكرها إالّ نتائج حتميّة وطبيعيّة لسبب ما. 

القاهرة، سنة 2000م.  الجليل. طبعة  عبد  د. عمر صابر  وتعليق:  ودراسة  ترجمة  النقيوس[  ليوحينا  ]تاريخ نرص  النقيوس  يوحّنا   -  [1[

ص95-90.
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والسبب الذي ولّد حالة االنفصام بني الفكر الغريّب وممرساته، وأنشأ القطيعة بني نظريّته وسلوكه، 

هو عدم إميانه بالفكرة ذاتها؛ ذلك أّن اإلنسان إذا آمن بفكرة ما طبّقها، حتى وإن مل يجِن منها نفًعا، 

أو عادت عليه برضر أو غري ذلك من السلبيّات املمكن تصّورها عقلً، ومبا أّن الغرب ال يطبّق 

الفكرة التي نظّر لها ودعا العامل أجمع إىل تبّنيها والعمل بها، فإّن ذلك يعني عدم إميانه الراسخ بها، 

وعدم القناعة بأسسها، وعدم اعتباره للقيمة املبتغاة من تطبيقها.

وقد يقول قائل: إّن املظاهر التي يستمّد منها عدم تطبيق فكرة التسامح، تتعلّق كلّها باملسلمني، 

وهذا يعني أّن الغرب متسامح مع غريهم وغري متسامح معهم لسلوكاتهم التي تدخل يف إطار ما 

يسّمى بـ )صفر تسامح( Zero-Tolerance، أو ما ال ميكن التسامح فيه، أو لعقيدتهم التي متثّل 

مادة النزاع والرصاع الوحيد للمبدأ الرأسميّل. 

والجواب عىل هذا هو أّن فكرة التسامح كلٌّ ال يتجزّأ، فإذا ما تّم اإلميان بها لزم تطبيقها بأكملها، 

وإذا مل تطبّق بأكملها، فمعناه أّن أهلها ال يؤمنون بها ككّل، إمّنا يؤمنون ببعضها ضمن حدود وقيود، 

مم يعني أّن الغرب يؤمن بالتسامح مع بني جلدته، ومع املعتنقني لحضارته وثقافته، وال يؤمن به 

مع اآلخر املخالف له يف مبدئه. 

ومن ناحية أخرى، فإّن التسامح يف حقيقته ال يكون إال مع اآلخر املخالف، وبعبارة أخرى فإّن 

قيمة التسامح تكمن يف تطبيقه مع الخصم والعدّو، أو كم قيل: »إّن التسامح يكون مع الرّش والخطأ 

وال يكون مع الخري والحقيقة«]1]، وهو ما أشار إليه فولتري بقوله: »حتى ولو كنت أخالفك الرأي، فإنّني 

مستعّد للنضال معك حتى األخري ليك تقول ما تريد«، فأين تطبيق فكرة فولتري الرائعة اليوم يف أوروبا 

وأمريكا دعاة الحّريّة والتسامح وواريث هذه الفلسفة الرائعة يف التسامح؟! لذلك، فإّن اإلسلم باعتباره 

املخالف الوحيد للمبدأ الرأسميّل، هو معيار نجاح فكرة التسامح الغربيّة أو فشلها، فإذا ما تسامح 

الغرب مع املسلمني، وفق ما تقتضيه نظريّته التي نظّر لها، فإّن ذلك يدّل عىل إميانه بنظريّته ومثاليّته؛ 

وأّما إذا مل يتسامح الغرب مع املسلمني، ومل يعترب ما نظر له وجعله أساس فخر ورقي، فإّن ذلك يدّل 

عىل عدم إميانه بالفكرة املسبّبة للفشل يف التطبيق، والله أعلم بشؤون خلقه....

       اخلاتمة
حاول البحث – عىل وفق املنهج الذي رُسم له، أن يستقرئ قيمة التسامح، من حيث هي مسألة 

]1[ - Definitions Alain, les Arts et les Adieux, p.152  وقارن: Dizionarioi the Political,1169.. TEA 199, Milano 

,p, نقًل عن: أبو عيل التونس، املرجع السابق.
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حّد سواء،  والحديث عىل  القديم  الغريّب  الفلسفّي  والرتاث  برّمته  اإلنسايّن  الرتاث  تتخلّل  نظريّة 

لقد ركّز عىل األسس واملبادئ التي تشّكل اإلطار النظرّي لقيمة التسامح بالفكر اإلنسايّن، عاّمة 

من حيث مفهومه، وتاريخيّته كم يف املبحث األّول. وعىل وفق منهج التحليل النقدّي واملقارنة 

عالج البحث موضوعي املبحث الثاين والثالث املخّصص للتسامح وأبعاده الحضاريّة يف الفلسفة 

الغربيّة، بدًءا باملنطلقات، ونهاية باإلشكاليّات، وقد أبان البحث عن بعض االستخلصات والنتائج، 

ومنها:

1- أّن قيمة التسامح –بوصفها فكرة نظريّة مجرّدة اتصلت بنظريّة األخلق، سواء أكانت مستندة 

إىل مرجعيّة نظريّة دينيّة، أم مرجعيّة نظريّة فلسفيّة، قد عرّبت عن أعىل درجات سمّو ورقي التفكري 

اإلنسايّن، وارتبطت بأرقى ما وصلت إليه الحضارات اإلنسانيّة، مجّسدة بشواهد تاريخيّة عظيمة، 

الحضارة  هو  القيمة  هذه  فيه  تجّسدت  شاهد  وأكرب  واليونانيّة،  واليابانيّة،  الهنديّة،  الحضارة  مثل 

الغربيّة  الحضارة  واقع  ونعني  قصرية،  ملّدة  ولو  به  ازدهرت  الذي  الواقع  وهو  اإلسلميّة،  العربيّة 

املعارصة، وإن تراجع شأنها يف العقود األخرية من القرن العرشين، وعىل املستوى العاملّي كلّه. 

2- أن مبادئ التسامح، سواء تلك صاغها ) بوبر( والتي تّم استعراضها يف املبحث األول، هي 

نفسها املبادئ التي سبق وعرّب عنها فلسفتنا املسلمون مثلم هو الحال عند الكندي، وابن رشد، 

والعامرّي، وفلسفتنا األخلقيّون ) مسكويه، واملاوردّي، فضًل عن القرآن الكريم والسّنة املطّهرة، 

نفسها بصور  التنوير، وعرّبت عن  الغرب، وبخاصة فلسفة عرص  التي ظهرت عند فلسفة  وهي 

لكّل  األخرية  الرتجمة  ليمثّل  عام 1995،  الصادر يف  التسامح  األممّي ملبادئ  اإلعلن  مختلفة، 

املبادئ التي توّصلت إليها الفلسفات، أو جاءت بها الديانات، وخاّصة اإلسلم، كم رأينا ذلك يف 

املبحث الثاين من هذا البحث. 

3- إّن ما توّصل إليه البحث، ويف املبحثني األول والثاين، يؤكّد أّن ظهور الفكرة نفسها )أي 

قيمة التسامح( يف الغرب أو الحضارة الغربيّة الحديثة العلمنيّة عىل األقل، جاءت وليدة حاجة، 

ومل تكن وليدة ثقافة تتجّسد عرب املمرسات السلوكيّة ملكّونات املجتمع الغريّب دواًل وجمعات 

وأفراًدا، كم  هو حال الحضارة العربيّة اإلسلميّة، كم أّن التاريخ يشري إىل ظهور فكرة التسامح يف 

الثقافات الرشقيّة القدمية تجّسدت بالتعاليم البوذيّة والكونفوشيوسيّة يف حضارات  الصني والهند 

أّن أصالة  أدّل عىل ذلك، من  اليونان، وليس  قبل  القدمية  الرافدين، ومرص  واليابان، وفكر وادي 

الشعوب ملتحمة  تلك  الحديث يف  العرص  تعود مرّة أخرى يف  القدمية واليابان  الهند  الفكرة يف 
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بسلوك مكّونات تلك الشعوب ليس بوصفها تراثًا لها وحسب، بل وهويّة ذاتيّة تقارع بها كّل أشكال 

الهويّات الوافدة مع الحضارة املعارصة اليوم. ومثلم فعل سقراط باألمس يف الحضارة اليونانيّة، 

رافًعا شعار  اللمرشوط،  التسامح  فلسفة  أّسس  وذلك حينم  اليوم،  غاندي  الهندّي  الزعيم  فعلها 

»العنف واللتسامح صفقة خارسة ألنّهم ضّد لفطرة اإلنسانيّة«؛ إذ قاد مقاومة عىل سياسة العنف 

وأّسس لفلسفة اللعنف، ومن أقواله: أين يتواجد الحّب والّلعنف تتواجد الحياة«، »إّن الّلعنف 

والتسامح املطلق قّوة عظمى لدى اإلنسان، وهي أعظم ما أبدعه اإلنسان، ومن أكرث األسلحة قدرة 

عىل التدمري«. 

4- إّن واقع الحال اليوم الذي يظهر فيه مفهوم التسامح يف اإلسلم ) نظريًّا، وعمليًّأ( من وجهة 

النظر النقديّة، والتي توّصل إليه بحثنا بهذا الخصوص حرًصا، وهي أّن مشكلة غياب التسامح أو 

تراجع ثقافته بني البرش عىل اختلف مللهم ونحلهم اليوم أي يف الوقت الحارض، يرجع إىل تحّول 

الفكر أو النظريّة الدينيّة أو الفلسفيّة من عقيدة ومعرفة وقيمة خالصة، جاءت بها الكتب السموية، 

برغبة  وموّجهة  محرّفة،  أيديولوجيا  إىل  البرشيّة،  الفلسفيّة  واألفكار  النظريّات  إليها  توّصلت  أو 

الناس، وأهوائهم بصفة عاّمة، وعند أهل القّوة والسلطة والنخب املثّقفة والجمهرييّة بصفة خاّصة، 

أصحابها  وأهواء  مقاصدها  بانحراف  النظريّة،  أطرها  فتنحرف  وأهدافهم،  مصالحهم  باتجاه  تتّجه 

الشخصيّة، وهذا ينطبق عىل الفكر الفلسفّي الغريّب، قدميه ووسيطُه وحديثُه وحارضُه.

اليوم هي نوع من االستعمر املقّنع، تُفرَض عىل الغري وتتعامل معه بنوع من  إّن العوملة   -5

شعار  رفع  ثروتها.  عىل  والسيطرة  شعوب،  وحضارات  ثقافات  محو  يف  رغبة  ألنّها  اللتسامح، 

التسامح كمبدأ أخلقّي مطلق، ال يقيض عىل الظلم والعنف وثقافة إلغاء الغري، ما مل مُيارس كواقع 

عىل األرض مجّسًدا عرب مبادئ وقوانني وقّوة تحميه، وهو ما مل تعد القوى الغربيّة تقوم به، بل 

اللتسامح وممرسة االمربياليّة فكرًا وممرسة عىل كّل  ثقافة  السياسيّة عادت إىل  وعرب سلطاتها 

املخالفني لها داخل شعوبها وخارجها.

6- نعتقد أّن التسامح فضيلة كربى للشجاعة، وهو يف الوقت ذاتُه مطمح كّل الفلسفات اإلنسانيّة 

واألديان، وتقييدُه برشوٍط ليس خارًجا عن أسسه النظريّة يف األديان والفلسفات، وحتى عن املبادئ 

األمميّة، إمّنا هو تقيٌد لصلحيّاته الواسعة ولغايته النبيلة يف نرش السلم واألمن والتعايش بني البرش. 

فاإلنسانيّة اليوم مزّقتها الرصاعات وأنهكتها حاالت العنف وأنواعه، وإذا أردنا السلم يجب أن ال 

نضع قيًدا للتسامح، ألّن أّي قيٍد له، إمّنا هو قتل للتسامح؛ ألنّه أداة لسعادة البرش، وما ميارس اآلن 
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من ِقبَل الغرب من تعّصب واستعلء عىل اآلخرين واحتقار ثقافاتهم ودياناتهم وازدرائها، إمّنا هو 

مبثابة انقلب عىل تلك الفلسفات واملبادئ األمميّة التي تبّنت ثقافة التسامح اللمرشوط، واّدعت 

حميتها بعد تبّنيها قبل قرن من الزمن وأكرث، يف عودة إىل ثقافة االستعمر عرب االسترشاق القديم 

من جانب، وعرب األعمل العدوانيّة والتآمريّة عىل كّل من يخالفها أو يريد أن يتحّرر من عبوديّتها.

7- أخريًا: تبنّي من خلل البحث يف ثقافة  التسامح واألبعاد الحضاريّة املتصلة بها، عند الغرب 

عىل وجه الخصوص، أنّها ثقافة غائبة كّل الغياب يف الغرب األورويّبّ املعارص، وال نُخرج أنفسنا 

من هذه التهمة سواء أكان مع أنفسنا، أم مع غرينا ممن تربطنا بهم روابط الدم، والقرابة، واللغة، 

هذه  نرش  إىل  بحاجة  نحن  وكم  اإلنسانيّة،  وروابط  املشرتك،  العيش  روابط  وحتّى  بل  والتاريخ، 

الثقافة، من الناحية النظريّة )كتابة – تأليًفا – تدريًسا – وعظًا وإرشاًدا(، ثم اتّخاذ األساليب املناسبة 

لتوجيه الناس وتدريبهم عىل ممرستها، ولكّن هذا ال يتّحقق إاّل بإرادة خرّية، مدفوعة بقّوة العقيدة 

واإلميان بها، وإرادة قويّة مدفوعة بقّوة القانون والسلطة امللزمة لألفراد، والجمعات مرحليًّا، حتى 

تتحّول يف وجداننا وعقولنا إىل جزء من هويّتنا الذاتيّة، بل وعقيدتنا التي ندين بها لله وحده. 
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and political ideologies; he also discusses the traits which 
discriminates it from its European origin and the role the 
Angelic Protestantism has played in bestowing uniqueness 
and boastfulness over the rest of the world with a claim that 
the USA is the land hosting salvation for the rest of humanity.

	The Egyptian Researcher Sabrin Zaghloul Al-Sayed Shaaban 
wrote a research titled “The Ascending Faith and the 
Deteriorating Atheism” in which she presented a reading 
of William Lane Craig’s experience in refuting the atheist 
tendencies; she saw that the dialectical courses between 
the theologians and the secularists in the West embed some 
extraordinary indications most salient of which is the forceful 
return of the religious faith among a rather big number of 
philosophers and thinkers.

	The Egyptian Researcher Mahmoud Kishanah wrote about 
“The Precluding Theology” in which he analytically and 
critically discusses Hegel’s vision of Islam starting from his 
theological experience in approaching the religious other that 
projects the obvious theological dimension in Hegel’s vision 
of Islam.

	Eventually, the Yemini Researcher Abdullah Muhammad 
Ali Al-Filahi wrote a research titled “Tolerance and Its 
Civilizational Dimensions in the Western Philosophy” in 
which he presents for an analysis of the theoretical dimensions 
of the tolerance thesis, then he points out its deficiencies at 
both the theoretical and the applied levels.     
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analytically and critically discusses five views of five great 
theology philosophers in the West and they are:  Walter Terence 
Stace,  Richard Granville Swinburne, William Payne Alston, 
Rudolf Otto and William James.
You will read in the Section “Etymologizing Researches”:

	The Moroccan Researcher Muhammad Bin Omar wrote “The 
Originality of Methodology in the Arabic Islamic Heritage,” 
in which he defends the presence of methodology in the 
sciences of the Arabic Islamic heritage based on the idea that 
methodology represents controlling courses and organizing 
mechanisms leading to epistemology, opposite to what some 
researchers claim that the overwhelming and the dominating 
in the heritage practices is the concentration on the contexts 
and betting on them instead of concentrating on the productive 
mechanisms and methodologies of those contexts.

	“Islamization of Human Rights” was written by the Lebanese 
Researcher, Muhammad Tay, who presented a thesis saying 
that heavenly religions have been revealed to save humanity 
from depravity, injustice and retrogression; he sees that they 
have produced a revolution at all levels related to Man whether 
in terms of its spiritual or materialistic aspect.

In the Section “The Islamic World and the West” a set of 
researches have been included and will be presented as follows: 

	The Lebanese Researcher Mahmoud Haidar wrote under 
the title “Protestantism and the Chosen Empire” in which 
he sheds light on  the historical American experience as a 
religious experience in its roots and its theological constituents 

325االستغراب Occidentalism Quarterly, Issue 22



االستغراب 326

2 0 2 ء 1 شــتا
 A L - I S T I G H R A B22 االستغراب

religious experience the way anthropology ascertains that and 
the historical trend does in the modern west; because of that 
the author seeks to points out the concept of revelation through 
discussing three international theories in this concern.

	“The Experience of God” is the title chosen by Ali Shirwani 
to write about in which there is a presentation of the American 
philosopher, William Aliston’s vision, and its comparison 
with the basics on which the Islamic vision is based in this 
context. He clarified the extent of the possibility of realizing 
the experiential knowledge of God, praise be to Him, and its 
scope according to the inspirational Islamic teachings which 
ascertain the possibility of knowing Him, praise be to Him, 
evidentially, presenting the subject in a style comparing the 
pivotal theological precepts of Christianity and Islam.

	The Egyptian researcher Abdel Halim A’tiyeh wrote 
“Personalism and Testing the Divine Knowledge” in which he 
differentiates between the historicism of the religion in which 
the Western intellect wanted to stain the religion aiming at 
taking the trait of sanctity off it and the subjective historicism 
when the Western religious experience took place ever since 
the Roman Empire converted to Christianity down till the 
modernity times; all of that through criticizing the Christian 
religious experience in the writings of Maurice Nedoncelle.
 

	The academician specialist in theological philosophy, 
Jaber Musawi Rad, wrote his research under the title “The 
Credibilities of the Religious Experiences” in which he 

Al-Istighrab ـ  Number 22



Summary of the Research Essays
 Included in the 22th Issue of Al-Istighrab

Al Istighrab Issue #22 of Winter 2021 has been released, and it includes 
the religious experience in addition to a series of researches and studies 
which a number of researches, thinkers and academicians from both the 
Arabic and the Islamic regions. In the following, we will briefly present 
for the contents of the researches and the studies included following the 
set serialization of the sections:

•	 In the Preface, Editor-in-chief Mr. Mahmoud Haidar wrote 
about the religious experience in which he presents an 
interpretive and critical vision of the concept starting from 
what the Western epistemological field was founded on.

•	 In the Portfolio, there is a set of choice studies and 
researches sequenced as follows:

	 A co-authored essay by Professor Muhammad Legenhausen 
and the Iranian researcher Ali Akbar Ahmadi Eframjani, 
whose title is “The Religious Islamic Experience” in which a 
critical discussion is conducted over the origin of the religious 
experience in its Western version besides pointing out the basic 
elements that make it different from the Islamic conceptual 
version of the religious experience; both authors sought to 
conduct a thorough tracking of the origin of the religious 
experience in the realm of the Islamic intellect.

	Under the title “Revelation is not a Religious Experience,” 
Researcher Ali Rida Qaemi Niya discusses by analysis and 
criticism the thesis of the revelation as being a historical 
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