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تيليش  بول  االملاين  والالَّهويت  الفيلسوف  كتاب  يعد 

 ،)Dynamics of  Faith( »ديناميات اإلميان« )Paul Tillich(

أحد أهم  املؤلفات التي اعتنت باملسألة الدينية يف حقبة ما 

بعد الحداثة يف الغرب. يناقش تيليش يف  كتابه معضلة أساسية 

الدين  فالسفة  اهتممات  من  كبرياً  شطراً  أخذت  قد  كانت 

وعلمء الالّهوت يف أوروبا منذ العصور الوسطى وحتى فجر 

وثورة  والخالق  الدين  بني  العالقة  قضية  وهي  أال  الحداثة، 

العلوم الطبيعية.

والكتاب الذي صدرت له ترجمت كثرية منذ العام ]195 

إىل اللغات اإلنكليزية والفرنسية واالسبانية والعربية، فإنه منذ 

الساعة  يزال موضوع  العام،  ال  بريطانيا يف ذلك  صدوره يف 

بالنسبة إىل الجامعات ومراكز دراسات فلسفة الدين واملعاهد الالَّهوتية.

صحيح ان تيليش كان مدافعاً عن املسيحية إلميانه بها، إال أنه حرص عل تناولها ودرسها يف 

التقليدية  الكنيسة  السبب هو ما جعله عل مسافة من  جميع مؤلفاته من داخل ومن خارج، هذا 

مثلم جعله عل مسافة أخرى من الوسط العلمين ومدارسه الفلسفية. ومع هذا مل متلك النخب 

عل اختالفها إال أن تهتم بنظرياته وتحديداً يف موضوع اإلميان الذي وردت مرتكزاته النظرية يف 

هذا الكتاب.
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اإليامن باعتباره اهتاممًا مطلقًا

الالهوتية  الرؤى  عن  املنفردة  خاصيته  له   Paul Tillich تليش  بول  فهم  حسب  اإلميان 

االهتمم  حالة  هو  »اإلميان  العبارة  بهذه  يعرِّفه  فهو  الوروبية:  الحداثة  سادت  التي  الكالسيكية 

املطلق«. ويصف تيليش Tillich االهتمم املطلق باملقطع التايل: »االهتمم املطلق هو الرتجمة 

إلهنا، الرب واحد؛ أحبب إلهك من كل قلبك، وكل روحك،  العظيمة«: »الرب  املجرّدة للوصية 

وكل عقلك، وكل قوتك«. إن االهتمم الديني املطلق يستبعد كل االهتممات عن الهمية املطلقة 

ويجعلها متهيدية. أنه اهتمم غري مرشوط، مستقل عن كل الرشوط الشخصية والظروف والرغبات. 

واالهتمم الالمرشوط كيل: ال يُستثنى منه أي جزٍء من ذواتنا او من عاملنا؛ ليس  هناك »مكان« 

للفرار منه، إن االهتمم املطلق ال متناٍه: فال لحظة راحة ممكنة أمام االهتمم الديني املطلق، وغري 

املرشوع والكيل وغري املتناهي]1[.

هذا املقطع يعرض بشكل جيد غموض عبارة »االهتمم املطلق« التي قد تشري إما إىل موقف 

اهتمم او إىل موضوع ذلك املوقف )الحقيقي او املوهوم(. فهل تشري عبارة »االهتمم املطلق« 

إىل حالة اهتمم ذهنية، أم إىل موضوع مفرتض للحالة الذهنية؟ ان من بني الصفات الربع التي 

يستخدمها تيليش يف املقطع، توحي صفة »غري مرشوط« أنها تشري إىل موقف اهتمم، وتشري صفة 

»ال متناٍه« إىل موضوع اهتمم، وصفتا »مطلق« و«كيل« قد تناسب كال المرين. وعل كل حال 

يستحيل فعالً، معرفة املعنى الذي يقصده تيليش، أو إذا كان يقصدهم معاً، أو تارة هذا وتارة ذاك.

 Dynamic »لقد حل تيليش هذا الغموض يف كتابه موضوع العرض والتحليل »بواعث اإلميان

of Fatih، حيث تبنى بوضوح كال املعنيني املمكنني باعتبار موقف االهتمم املطلق وموضوع 

االهتمم املطلق أمراً واحداً. »إن عمل االميان املطلق واملطلق املقصود من عمل اإلميان أمر 

واحد« وهذا يعني »... زوال نظام الذات ـ املوضوع العادي يف تجربة املطلق، غرياملرشوط«؛ 

أي أن االهتمم املطلق ليس مسألة الذات االنسانية التي تتبنى موقفاً ما تجاه موضوع مقدس، إمنا 

هو، كم يعرب تيليش، شكل من أشكال مشاركة الذهن البرشي يف أساس وجوده. إن فكرة املشاركة 

باالنطولوجي  يصفهم  الدين  فلسفة  من  منوذجني  بني  مييز  الذي  تيليش  فكر  يف  أساسية  هذه 

والكوزمولوجي. النموذج الكوزمولوجي)الذي ينسبه لتوما الكويني( يرى أن الله موجود »هناك«، 

[1] - paul Tillich, Spystematic Theology )Chicago University press, (1951) 1,14 Copyright 1951 by the 

University of Chicago,P.12
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وال يكون الوصول اليه اال بعد عملية استدالل خطرية؛ أما العثور عليه فشبيه بلقاء شخص غريب. 

أما بالنسبة للمقاربة االنطولوجية التي يتبناها تيليش فإنه يربطها بالقديس أوغسطني، ومفادها أن الله 

بالصل حارض لنا من حيث هو أساس وجودنا، ولكنه بنفس الوقت مفارق لنا إىل حد ال متناٍه، وأن 

وجودنا املتناهي استمرار للوجود الالمتناهي؛ وبالتايل، فإن معرفة الله تعني التغلب عل اغرتابنا 

إمنا هو  معرفته،  اونفشل يف  نعرفه  ان  أي موضوعاً ميكن  اآلخر،  ليس  فالله  عن أصل وجودنا،. 

الوجود عينه الذي نشرتك فيه بنفس حقيقة الوجود. فأن نكون مهتمني بالله بشكل مطلق يعني أن 

نعرب عن عالقتنا الصحيحة بالوجود.

وكم هي مسألة العنارص االخرى يف منظومته، فإن تعريف تيليش لإلميان بأنه اهتمم مطلق، 

قابل للتطور بعدة اتجاهات، فبتأكيده عل إزالة ثنائية الذات ـ املوضوع، ميكن النظر إىل تعريفه 

لإلميان كمؤرش إىل استمرار اإلنسانية، او حتى للتمهي مع الله كأصل للوجود.

اهتمم االنسان  أنه  بلحاظ اللوهة، مثالً،  نعرّف االميان  أن  تيليش  وهكذا، ميكننا مع معادلة 

باملطلق، او ميكن ان نعرف اإلله بلحاظ اإلميان بأنه ذاك الذي يهتم اإلنسان به اهتمما مطلقاً. 

نظر تيليش إىل هذا التسامح بني فوق الطبيعانية والطبيعانية بأنه يشكل وجهة ثالثة فائفة »تتجاوز 

الطبيعانية وفوق الطبيعانية«. أما السؤال عم إذا كانت نظرة تيليش بهذه الطريقة مربرة، فإننا نرتك 

للقارئ فرصة للتأمل يف ذلك]1[.

مفهوما الوحي واإليامن

النقطة املحورية يف كتاب تيليش هي محاوالته الدؤوبة لتمييز الفروق اللغوية واالصطالحية 

والداللية بني مفهومي الوحي واإلميان. من املعروف انه يوجد يف الفكر املسيحي فهمن مختلفان 

الكتاب  عرب  للوحي  برشي  )كتلقِّ  لإلميان  مختلفان  مفهومان  عنهم  ويلزم  الوحي،  لطبيعة  جداً 

املقدس كوسيط للوحي(، والالهوت )كخطاب مرتكز عل الوحي(. ومن املفيد اإلشارة يف هذا 

الصدد إىل أن الرؤية التي هيمنت يف العصور الوسطى والتي تقدم راهنا بأكث أشكال الكاثوليكية 

الرومانية تقليدية )وأيضاً، يف لقاءات الطرف اآلخر الالفت للنظر، الربوتستانتية املحافظة(، ميكن 

 .» وسمها بـ: فهم الوحي »الَقَضويِّ

« فيعرب عنه الالَّهوت الربوتستانتي بأنه الوحي الذي  أما املعنى املقصود من »الوحي الَقَضويِّ

يعكس الذي ينبغي عل املؤمنني الخذ به وتطبيقه عل حرفيته.

[1]ـ جون هيغ، فلسفة الدين، ترجمة طارق عسييل، دار املعارف الحكمية، بريوت 2010 – ص 96-95.
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، أن مضمون الوحي عبارة عن مجموعة حقائق يُعرب  ويرى محللو هذه الرؤية للوحي الَقَضويِّ

عنها بجمل او قضايا. والوحي هو نقل الحقائق اإللهية االصيلة للبرش، أو كم جاء يف اقدم موسوعة 

كاثوليكية »ميكن تعريف الوحي بأنه إيصال الله الحقيقة ملخلوق عاقل عرب وسائل تختلف عن 

السياق العادي للطبيعة«]1[.

ينسجم مع هذا املفهوم للوحي وجهة نظر ترى ان اإلميان هو قبول الناس وطاعتهم للحقائق 

املوحاة من الله,. وقد عرف املجمع الفاتيكاين عام 0]18 اإلميان بأنه »فضيلة فوق طبيعية، ملهمة 

ومدعمة بالنعمة اإللهية، وهو االعتقاد بصحة االمور املوحى بها«، أو كم كتب أحد الالَّهوتيني 

اليسوعيني املعارصين، »بالنسبة للكاثوليك، إن كلمة إميان توصل فكرة التوافق العقيل عل صحة 

مضامني الوحي بسلطان شهادة الله املوحي... واإلميان هو االستجابة الكاثوليكية لرسالة عقلية 

مبلّغة من الله«]2[.

هذان املفهومان املتداخالن: الوحي كإعالن إلهي عن الحقيقة الدينية، واالميان كتلٍق بالطاعة 

الحقائق، مرتبطان بالكتاب املقدس بصفته املحل الذي سجلت فيه تلك الحقائق رسمياً، والتي 

أوحيت أوالً عن طريق النبياء، ثم مبظهرها التم والكمل عرب املسيح والرسل، وهي مدونة اآلن 

كتاب  مجرد  ليس  املقدس  الكتاب  أن  الرؤية،  هذه  الساس يف  والعنرص  املقدس.  الكتاب  يف 

برشي، وبالتايل ليس كتاباً قابالً للخطأ.

الكاثولييك للعرص الحديث بقوله: إن  الروماين  الفاتيكاين الول االعتقاد  وقد صاغ املجمع 

نصوص الكتاب املقدس »... كتبت بإلهام من الروح القدس، ومؤلفها هو الله«. )وهذا ما ميكن 

مقارنته بكلمت اإلنجييل الربوتستانتي، د. بييل غراهام Billy Graham »الله هو الذي كتب الكتاب 

املقدس بواسطة ثالثني من الكتبة«. وال بد من اضافة ما أعلنه مجمع الثالثني )6451 – 3651( أنه 

»بنفس االحرتام والوالء الذي به نبجل ونحرتم كل كتب العهد القديم والجديد، لن مؤلفهم واحد 

هو الله، فإننا نبجل ونحرتم الرتاث اإلمياين والخالقي الذي تم تلقيه شفويا من املسيح، أو إلهاماً 

بواسطة الروح القدس، وما زال مستمراً يف الكنيسة الكاثوليكية«]][.

[1]  - The Catholic Wncyclopedia )New York: Appleton Co.. 1912), XIII, 1.

[2]  - Gustave Weigel, Faith and Understanding in America )New York Yhe Macmillan Company, 1959), P.1.

ومن جانب آخر فإن للكتابات الكاثوليكية الحديثة توجه متزايد لالعرتاف بالعقائد األخرى والتسليم باألفكار األخرى أنظر:

Karl Rahner, ed.. Encyclopedia of faith )London: Burns & Oates News York: Crossroad Publishing 

Company, 1975)

[3]  - Karl Rahner, Ipid.
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سلطة  والخالقي  اإلمياين  الشفوي  للرتاث  بأن  تعرتف  ال  الربوتستانتية  فإن  أخرى،  جهة  من 

بالكتاب املقدس مبارشة،  الكنيسة ككل  الله خاطب  أن  الكتاب املقدس، وتعلن  تساوي سلطة 

، بوصفه كشفاً لبعض  كم خاطب عقول وضمئر الفراد. وهكذا يتضح بأن مفهوم الوحي الَقَضويٍّ

يف  خاصة  نظرية  إىل  يؤدي  اإلميان،  عليها  وصادق  املقدس،  الكتاب  يف  دونَّت  التي  الحقائق 

طبيعة ووظيفة الالَّهوت. وهذه النظرية الَقَضويَّة كانت عل الدوام مصحوبة بالتمييز بني الالَّهوت 

الالَّهوتيني  العموم من قبل  التمييز ما زال مقبوالً عل  الوحياين. كم أن هذا  الطبيعي والالَّهوت 

املسيحيني عل اختالف انتمءاتهم الرتاثية وحتى أزمتنا املعارصة.

الرمزية يف اللغة الدينية 

هناك عنرص مهم يف فكر تيليش Tillich وهو الطبيعة الرمزية للغة الدينية. قبل كل يشء، وليك 

تستوي املفاهيم واملصطلحات عل نصاب سليم مييز بني الرمز، والعالمة، إذ كالهم يشري إىل 

يشء آخر وراءه. ما تشري اليه العالمة يكون باالصطالح والوضع ـ كم يشري الضوء الحمر عل 

مفرتق الطريق إىل أن السائقني مأمورون بالتوقف ـ لكن »الرمز يشارك مبا يشري اليه« بخالف هذه 

العالقة الخارجية الخالصة، فإذا استخدمنا مثال تيليش Tillich عن العلم،فإن هذا الخري يشارك 

يف قوة ومنزلة المة التي ميثلها، والسبب يف هذه املشاركة يعود إىل الصلة الذاتية بالحقيقة التي 

»من  تنشأ  ولكنها  االصطالحية،  العالمات  يف  الحال  كم  اعتباطا  تعني  ال  الرموز  إذ  اليها،  يرمز 

)يف  وموتها  واضمحاللها  الحياة  امتدادها يف  لها  يكون  وبالتايل  الجمعي«.  او  الفردي  الالوعي 

نفس  ويف  لنا«،  بالنسبة  مجهولة  تكون  للحقيقة  مراتب  عن  »تكشف  فالرموز  الحاالت(.  بعض 

الوقت »تحرر أبعاد النفس وعنارصها«. وهي تطبق عل مظاهر العامل الجديدة التي تكشف عنها. 

وأوضح المثلة عل هذه الوظيفة الثنائية نجدها يف الفنون التي »تخلق رموزاً ملستوى من الحقيقة 

ال ميكن الوصول اليها بطريقة أخرى:، ويف اآلن عينه تكشف عن الحساسيات والطاقات اإلدراكية 

يف نفوسنا.

يرى تيليش Tillich أن املعتقد الديني، الذي ميثل حالة من »االهتمم املطلق«، ال ميكن ان 

تعرب عن نفسها اال باللغة الرمزية. »إن أي يشء نوله عم نهتم به اهتمماً مطلقاً، اسميناه إلهاً أم مل 

نسمه، فإن له معنى رمزياً، يشري إىل ما وراء نفسه، ويشارك فيم يشري اليه، وال ميكن لإلميان أن 

يعرب عن نفسه بأية طريقة أخرى وافية باملراد. فلغة الدين هي لغة الرموز. وتبعاً لهذه الرؤية فإنه 

يوجد بحسب Tillich عبارة واحدة فقط حرفية، غري رمزية، ميكن ان تقال عن الحقيقة املطلقة، 
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وهي ما يسميه الدين إلها، إن اإلله هو الوجود نفسه، وعدا ذلك فجميع العبارات الالهوتية، كقولنا إن 

اإلله أزيل، وحي، وخري، وشخيص، وأن اإلله هو الخالق، وأنه بحسب مخلوقاته هي عبارات رمزية.

من  يستخدم جزءاً  الجازم  الحكم  يكون رمزياً؛ لن  أن  ينبغي  اإلله  أن أي حكم عل  ال شك 

التجربة املحدودة  ليقول شيئاً عنه، ثم يسمو مبضمون هذا الجزء رغم انه يتضمنه. وجزء الحقيقة 

نفسه، ويصبح  الوقت  وينفي يف  يثبت  اإلله،  الجازم عن  للحكم  الذي يصبح وسيلة  املحدودة، 

رمزاً،لن التعبري الرمزي، هو ما ينفي معناه الحقيقي مبا يشري اليه، وكذلك يثبته، وهذا اإلثبات يعطي 

التعبري الرمزي اساساً كافياً للداللة عل ما وراءه.

ميكن لفكرة تيليش عن الخصائص الرمزية للغة الدين – ككثري من أفكاره املركزية – ان يتطور 

غامضة  اجملية  بطريقة  تيليش  كتابات  قي  الفكرة  هذه  وقد عرضت  متقابلني.  اتجاهني  احد  يف 

ورمزية. وهنا ال بد من التطرق ملبدإ تيليش يف تطوره التوحيدي املشار اليه يف املقاطع الالحقة 

ذات الصلة بنظرية ج.هـ راندال H. Randal,jr وكيف ميكن لهذا املبدأ أن يتطور باتجاه املذهب 

الطبيعي.

الالهوت  الدين كم يرى جون هيغ –وهو مستخدم يف  لغة  تيليش يف  مثة وجه سلبي ملبدأ 

اللغة  أننا ال نستخدم  التمثيل حيث يؤكد  اليهودي ـ املسيحي ـ ينطبق عل الوجه السلبي ملبدأ 

البرشية حرفيا، او عل نحو االشرتاك املعنوي، عندما نتحدث يف املطلق؛ ذلك لن تعابرينا ميكن 

اشتقاقها فقط من حياتنا البرشية املحدودة، وبالتايل، فهي مبا يشري اليه« جزئياً. لكن عل املستوى 

الديني يشكل هذا املبدأ تحذيراً من طريقة التفكري الوثنية باإلله، التي تصوره كمجرد كائن برشي 

ضخم )وهذا ما يعرف بالتشبيه(.

»نظرية  أي  التمثيل  مبدأ  عن  بديالً  تقدم  التي  تلك  فهي  تيليش،  نظرية  البناءة يف  التعاليم  أما 

املشاركة«، التي تقول إن الرمز يشارك يف الحقيقة التي يشري اليها. وهنا ال يوضح تيليش أو يعرف 

الرمز يف هذه  الرمزية »اإلله خرّي«،هل  العبارة  تأمل مثالً  بدقة ووضوح فكرة املشاركة الساسية. 

الحال هو عبارة »اإلله خرّي« أم أنه مفهوم »خريية اإلله«؟ وهل يشارك هذا الرمز يف الوجود نفسه 

بنفس املعنى الذي يشارك فيه العلم يف منزلة وكرامة المة؟ وما هو هذا املعنى بالتحديد؟ ال يحلِّل 

تيليش Tillich هذه املسألة – التي يستخدمها يف أماكن عدة ليشري فيها إىل ما يعنيه مبشاركة الرمز 

مبا يرمز إليه، وبالتايل، فإن وجه الشبه يف حالة الرمز الديني ليس واضحاً]1[.

[1] - Paul Tillich- Dynamics of Faith- Paperback -24 February 2009 - p 176.  
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ومرة أخرى وبحسب تيليش Tillich، إن كلم هو موجود يشارك يف الوجود نفسه، فم الفرق 

باقي  بها  تشارك  التي  الطريقة  وبني  نفسه،  الوجود  يف  الرموز  بها  تشارك  التي  الطريقة  بني  إذا، 

املوجودات فيه؟

اخرى.  أسئلة  تثري  ـ  الالهوتية  التعابري  رمز عل  لكل  االخرى  الرئيسية  »الخصائص  تطبيق  إن 

فهل من املعقول القول ان العبارة الالهوتية املعقدة مثل« اإلله غري متوقف بوجوده عل أية حقيقة 

خارجية« قد نشأت من الالوعي، سواء أكان فردياً أو جمعياً؟ أال يبدو عل الرجح أن فيلسوفاً 

الهوتياً صاغها بعناية؟ وبأي معنى ميكن للجملة نفسها ان تكشف عن »مراتب الحقيقة املخفية 

عل  لالنطباق  قابلتني  للرموز  الخاصيتان  هاتان  تبدو  املخفية«؟  وجودنا  »أعمق  وعن  علينا«، 

الفنون أكث من الفكار والعبارات الالهوتية، وإن غرض تيليش الفعيل من تشبيه اإلدراك الديني 

بإدراك الجمليات، هو الذي يوحيبتطور فكره باتجاه املذهب الطبيعي.

تعاليم  فإن  افرتاض الجوبة عنها؛  Tillich ويف  تيليش  يثريها موقف  التي  هذه بعض السئلة 

تيليش ورغم ما فيها من إيحاءات قيمة، فإنها ال تصل إىل مستوى الطرح الفلسفي املفصيل كم 

يرى عدد من مجايليه. لكن مع ذلك فإن ميزة الرجل انه قّدم رزمة من املعطيات املعرفية العميقة 

تتصل بالفلسفة والالَّهوت وفلسفة الدين يف الوقت نفسه. وهذه امليزة التي اختص بها بول تيليش 

جعلته محّط اهتمم كبار فالسفة ما بعد الحداثة فضالً عن االهتمم االستثنايئ بأفكاره وأطاريحه من 

جانب الكنيسة املسيحية بطوائفها املختلفة.


