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اعة ة علم الكالم. وقد اصطبغ كّل منها بلون صندة يف بياهنم ملاهيّ قّدم العلامء املسلمون تعريفات متعدّ 

ملتكّلمون قّدمها ااّلتي  ينتمي إليها. وسنعرض هنا بعض أهّم التعاريفاّلتي  ةصاحبه أو منظومته الفكريّ 

 .(1)هلذه الرؤى والفالسفة، مع يشء من العرض والتحليل

الكالم صناعة يقتدر با اإلنسان عىل نرصة األفعال »(: ه333) قول املعّلم الثاين ي

ح هبا واضع املّلة، وتزييف كّل ما خالفه من األقاويلاّلتي  واآلراء  .(2)«رصَّ

وهو أهّم عنرص  - علم الكالم وضوعبيانه مليف ه قال أنّ ( ه515)  لإلمام وقد ُنسب

 - هرين، بيد أنّ النّص له يف كتب املتأّخ  هذا ورغم اشتهار نسبة .(3)«املوجود بام هو موجود»:  -يف التعريف 

                                                           

 . 21(: قراملكي) اهلندسة املعرفيّة للكالم اجلديد انظر: (1)

 . 131(: بّ )الفارا (2)

لرجوع  ؛"املوجود بام هو موجود" :جعلوا موضوعه»إهّنم  وقال: ،" من علامء الكالمنيماملتقدّ " إىله( 732) نسبه  (3)

«. م ينظر يف أعم األشياء وهو املوجوداملتكلّ  نّ [: إه(515) ]ة اإلسالم مباحثه إليه، عىل ما قال اإلمام حجّ 

 ء،د بيشغري مقيّ  ،من حيث هو هو :أي: »يف رشح ذلكه( 212) قال و، 176: 1تفتازايّن( )ال 

، 52: 1)الالهيجّي(  ، 47: 1)اجلرجايّن(   انظر: .«ة اإلسالممنهم حجّ  ؛طائفة :والقائل به

، علم الكالم ينظر فيه يف أعّم األشياء»: يف أحد مصّنفاته حيث قال ؛قد استساغ هذا التعريف (ه726) ولعّل 



  

 

لك يف قوله: ذالعاّم لضمون امليمكن اقتناص  ،لكنو .غري متوّفر يف ما وصلنا من مصنّفاته -عىل هذا احلال 

 .(1)«ء؛ وهو املوجودر يف أعّم األشياينظاّلذي  واملتكّلم هو»

املوجود بام هو »قيدًا آخر فقال:  يف تعريف علم الكالم إىل هذه العبارة( ه756) وقد أضاف 

 الكالم والفلسفة. يتعريف خّفف من الشبه بنيصنع ذلك لي ، ولعّله(2)«عىل قانون اإلسالم موجود

قد عّرف بعضهم فيف مواضع رئيسة؛ قّدمها من تعّرض لتعريفه اّلتي  الكثريةوختتلف التعريفات  فقتّ ت

 عت أخرىتوقّ  ، بينام«وظيفة واحدة» ب. وحرصت جمموعة الكالم «غايته» ب، وآخرون «موضوعه» بالكالم 

 ، بينام عّرف«العقلّ  اجلانب» بالكالم  منيمن املتكلّ  . كام حرص رهط  «وظائف عّدة»من علم الكالم إنجاز 

، بينام «البحث يف الدين اإلسالمّي » بخّصص بعضهم الكالم  . وقد«للعقل والنقل»آخرون الكالم شاماًل 

الكالم، يف  رة ملنهج خاّص يفلكالم. وقد كانت بعض التعريفات ثممل يضّمن غريهم هذا القيد يف تعريفه ل

 أغفلت تعريفات أخرى هذه املسألة.اّلذي  الوقت

                                                           

(  الحظ: «.وهو الوجود، .. فيكون موضوعه هو الوجود املطلق  .12-11: 1)احلّلّ

فادة من الفلسفة؛ بل نقدها مل يكن يف منهجه اإل وجتدر اإلشارة إىل أّن ، 5: 1( )الغزالّ   (1)

كالم؛ يف بدايات حياته العلمّية، فرأى ما رأى يف موضوع ال ومعارضتها والتأسيس لعلم ينافسها، فامل إىل الكالم كبديل هلا

عقيدة  حفظ» أّن املقصود من الكالم: -يف سنوات عمره األخرية  -غري أنه متايل نحو التصّوف يف أواخر حياته، ورّصح 

بكالم  ةك دواعيهم لنرصة السنّمني، وحّر .. فأنشأ اهلل تعاىل طائفة املتكلّ ؛ ة وحراستها عن تشويش أهل البدعةنّأهل الس

ب، يكشف عن تلبيسات أهل البدع املحدثة ..؛ فمنه نشأ علم الكالم وأهله. ولقد قام طائفة منهم بام ندبـهم اهلل تعاىل مرتّ 

. «دعةة، والتغيري يف وجه ما أحدث من الباة بالقبول من النبوّ ل عن العقيدة املتلقّ ة، والنضاعن السنّ إليه، فأحسنوا الذّب 

 املوجود». وبالتال: فإذا كان املقصود من الكالم هذا، فهو إذن ليس بحث عن 72-71)الغزاّل(:  انظر: 

 . كام كان يرى من ذي قبل «بام هو موجود

و ه يف أن موضوعه أيضاً  املشارك له الكالم عن اإلهلّي  ويمتاز: » -شارحًا لعبارة  -( ه122) قال  (2)

عىل قانون اإلسالم؛ بخالف البحث يف اإلهلّي فإنه عىل  -أي: يف الكالم  -املوجود مطلقًا باعتباٍر؛ وهو أّن البحث هاهنا، 

. «ا القيد أنه يستمّد مبادئه من النقل، وال يكتفي بمجّرد العقلمن هذ قصدهموم قانون عقوهلم؛ وافق اإلسالم أو خالفه.

 بأنّ  فتميز علم الكالم عن اإلهلّي (: »ه732) . وقال 2الالهيجّي( ، 47: 1 

كتاب قواعد املعلومة قطعًا من الوال ،ةامللّ ة بالدين وودة املساّم هالطريقة املع :أي ؛ن عىل قانون اإلسالموالبحث فيه إنام يك

 . 177-176: 1( )التفتازاينّ  «. ة واإلمجاعوالسنّ



  

اه تعدّ ة علم الكالم، بل تعن ماهيّ  للعلامء ر الذهنّي فاق ال تشمل فقط التصوّ إّن مواضع االختالف واالتّ 

للشيخ  مّي يتشابه وخيتلف اإلنتاج الكال - ال احلرص -فعىل سبيل املثال  ؛ة أيضاً لتشمل األنظمة الكالميّ 

كليهام  رخيتلف فيه تصوّ  وأيتشابه اّلذي  بالقدر الكالمّي  (ه732) عن إنتاج ، ه(461) 

 .(1)ة علم الكالمعن ماهيّ 

ه تناول الفكر الفلسفّي اليونايّن أو رواجه يف الثقافة اإلسالميّة بمواقف موّحدة من قبل العلامء، مل  يواجه

 متشائِم. وقد أسفر هذا البون الشاسع يف الرؤى بل تراوحت هذه املواقف ما بني منفتٍح متفاءٍل، وُمعرضٍ 

 واملواقف عن نتائج معرفيّة كثرية يف تاريخ اإلسالم.

وتعّد ازدواجيّة موقف العلامء فيام يرتبط بامهيّة علم الكالم، واألدوار املتوّقعة من املتكّلم إحدى نتائجه 

سوف، نوا بأّن علم الوجود هو صناعة الفيلعىل الصعيد املعريّف؛ فاّلذين انفتحوا عىل الفكر الفلسفّي آم

وبالتال: خّصوا املتكّلم بمهّمة الدفاع عن الفكر الدينّي. أّما أولئك الذين تعاملوا مع الفكر الفلسفّي بريبة، 

وخلصوا إىل ضالل هذا املنهج وزيغه يف طريقه نحو حتصيل املعارف املرتبطة بحقائق الوجود، فقد جعلوا 

 ؛ أال وهو هوّية اإلنتاج -آنف الذكر  -ن املتكّلم، مؤّكدين بذلك عىل التصّور الثاين علم الوجود من شأ

 املعريّف لعلم الكالم.

وتأسيسًا عىل ما تقّدم، فإّن دراسة موقف العلامء املسلمني حيال الفلسفة، وعالقتها بالعلوم واملعارف 

 هور وتبلور التصورين الرئيسني.الدينية تعّد أحد العوامل األساسّية يف الفهم التارخيّي لظ

فقد توّلد عند العلامء املسلمني من جّراء االحتكاك بالفلسفة موقفان رئيسان يمكن رّد اخلالفات 

املتعّددة إليهام، ويمكن إمجال هذين املوقفني، بنظرّية وحدة احلقيقة الدينيّة )النبوّية(، واحلقيقة الفلسفّية، 

 ة عن احلقيقة الفلسفيّة.ونظرّية تفكيك احلقيقة الدينيّ 

أّما النظرّية األوىل )اهلوّية الدفاعّية( فهي الرؤية العاّمة الطاغية عىل انطباعات القدماء عن علم الكالم 

ؤية وأّما النظرّية الثانية )هوّية اإلنتاج املعريّف( فتمّثل تطّورًا الفتًا لر ،«طريقة املتقّدمني» بُعرفت فيام بعد 

طريقة » بتكّلمني األوائل، أقدم عىل بلورهتا جيل جديد من املتكّلمني ُعرفت فيام بعد األقّلّية من امل

                                                           

 . 22(: قراملكي) اهلندسة املعرفيّة للكالم اجلديد (1)



  

 

 .«املتأّخرين

مكننا إعادة صياغة التعاريف املذكورة لعلم الكالم بام يضمن انضواء تعريفات أخرى هلا، وتصنيفها ي

 .املعريفّ ة اإلنتاج ة لعلم الكالم، وهويّ ة الدفاعيّ ؛ اما: اهلويّ رين رئيسنيمجيعًا حتت تصوّ 

، ما هو إال التصّور الدفاعّي واآلّل (1) «املتقّدمني كالم» ب إّن ما اصطلح عىل لسان بعض املتكّلمنيو

مًا هلوّية علم الكالم عند واّلذي  هلوّية علم الكالم، ا ا ما أطلقوالقدماء. وأمّ وأتباعه من  كان مقوِّ

ه يف ، وهو ما شهدناة اإلنتاج املعريّف لعلم الكالمفهو كالم ينطوي عىل هويّ  «كالم املتأّخرين»عليه اسم 

 .من علامء القرن السابع فام بعد ومن تابعه يف ذلك التعريف املنسوب 

فاً لبقّية ق الوحي، وخالوتأسيساً عىل التصّور األّول، فإّن علم الكالم مسبوق بحصول املعرفة عن طري

العلوم النظرّية، ال يقوم بتحصيل املعرفة املرتبطة بالواقعّيات، بل ُيستخدم لصيانة املعارف املستقاة من 

الوحي الساموّي. وهنا يقوم املتكّلم بخدمة املعارف الساموّية؛ فيكون هدفه إثبات األفكار الدينّية، والدفاع 

 عنها مقابل األفكار املناهضة.

يل املعرفة، ه ُيعّد وسيلًة لتحصفإنّ  ،«املعريفّ  باإلنتاج» بالذي ُعّّب عنه الثاين أّما علم الكالم يف التصّور 

ة بعامل ُيعتّب البحث املنهجّي يف حتصيل املعرفة املرتبط -كبقّية العلوم النظرّية  -وكامل العقل النظرّي، و 

نظرّية األخرى هو استناده إىل مرجعّية القرآن والوحي الوجود جزءًا منه. أّما ما يمّيزه عن العلوم ال

                                                           

عندما ه(724)  «كالم املتأّخرين»، و«كالم املتقّدمني»اصطلح عىل تصنيف الكالم حسب منهجه البحثّي إىل  (1)

،  ، فأمىل يف الطريقة كتابمن أئّمة األشعرّية  جاء بعد : »قال

، واختذ الناس إمامًا لعقائدهم. ثم انترش من بعد ذلك علم املنطق يف امللة. وأوسع القول فيه، ثّم خلصه يف كتاب 

الفلسفّية بأنه قانون ومعيار لألدلة فقط يسّب به األدلة منها كام يسّب من سواها. ثّم  وقرأه الناس وفرقوا بينه وبني العلوم

ذلك. ورّبام أن  أدهتم إىلاّلتي  ، فخالفوا الكثري منها بالّباهنينظروا يف تلك القواعد واملقّدمات يف 

عتقدوا يات. فلاّم سّبوها بمعيار املنطق رّدهم إىل ذلك فيها، ومل يكثريًا منها مقتبس من كالم الفالسفة يف الطبيعّيات واإلهلّ 

فصارت هذه الطريقة يف مصطلحهم مباينة للطريقة األوىل،  - كام صار إليه  -بطالن املدلول من بطالن دليله 

ل علم الكالم مسائ خلط  ثمّ »... وقال أيضًا: )ابن خلدون(: «. وتسّمى 

بمسائل الفلسفة لعروضها يف مباحثهم، وتشابه موضوع علم الكالم بموضوع اإلهلّيات، ومسائله بمسائلها، فصارت كأهنا 

 .417)ابن خلدون(:  . «فّن واحد



  

 :رئيسّيان لظهور هذا التصّور ورواجه سببان ويمكن هنا، أن نذكر .(1)الساموّي 

ن رّواد معارضة ّدون معه فالكثري من املؤمنني بدور اإلنتاج املعريّف لعلم الكالم يُ  منافسة الفلسفة:. 1

، وحرص هذا اللون من «عرفة الوجودم»نيل لعقل املحض ال أهلّية من نفاة، والفكر الفلسفّي 

وعليه: فقد خلصوا إىل رضورة تأسيس علم  املعارف بمصدر مّتكئ عىل الوحي )املنهج النقّل(.

عارف ، فيصوغ املإسالمّي يقوم بالدور املطلوب من الفلسفة، دون أن يشاركها يف اجلوهر واملنهج

 .عالوًة عىل ما كان يصنعه يف مرحلة الدفاع واجلدال جة للمعرفة،نتِ ة بصياغة مُ الوحيانيّ 

التي رّكز عليها دعاة اإلنتاج املعريّف لعلم الكالم، فهم يؤمنون  األخرى وهي النقطة إثراء املعرفة: .2

ظّية اللفشاحنات متاهات اجلدل العقيم، وامل، بعد دخوله يف الدفاعّي الرائجبعدم جدوى الكالم 

بقاءها ، وإسهامات ملموسة تثري املعارف الدينيّةا أّدى إىل فراغ اليد من أّي ممبحتة، القناعّية اإل

عن الدفاع يف مواجهة األزمات العقائدّية تراوح مكاهنا، لرتّد هذا، أو ُتقنع ذاك، فال خيرج دورها 

 .والنشاط السلبّي، وال متارس اهلجوم والنشاط اإلجيابّ 
 

ة للمعرفة يف زمرة العلوم احلقيقيّة التي متتاز بانطوائها عىل ثالث وبناًء عىل ذلك، يدخل الكالم املنتج

 أركان أساسية كام قررت قواعد منطق العلوم عند القدماء وهي: املوضوع، واملسائل، واملبادئ.

أّما املوضوع فهو القطب الذي تدور مداره رحى األحكام والعوارض املختلفة، وبه يتاميز العلم عن 

وتتحّقق وحدة مسائل كل علم، وبه أيضًا ُيعّرف العلم احلقيقّي. وأّما املسائل فهي نفس العلوم األخرى، 

 تلك األحكام والعوارض. وأّما املبادئ فهي األسس التي يتّم وفقها إثبات املسائل ضمن منهج معني.

ام ىل التوّهم بأهّن إبالبعض ة علم الكالم قد يؤّدي ملاهيّ رين الرئيسني ّن التأكيد عىل التاميز بني التصوّ إ

رين ايز هذين التصوّ وراء مت التحليل الدقيق ُيظهر أنّ  ، بيد أنّ يفضيان إىل التباين التاّم بني هاتني اهلوّيتني

معًا،  انبنيالتي تغّطي اجليمكن اعتباره املظّلة  قاسم مشرتكإذا استطعنا وضع اليد عىل  ةً خاّص وحدة كامنة؛ 

 .كال التصّورينعند املتكّلمني من أتباع  آثارهيمكن اقتفاء  والذي

                                                           

 . 34-33(: قراملكي) : اهلندسة املعرفيّة للكالم اجلديدالحظ (1)



  

 

 ومن تلك النقاط املشرتكة ما يل:

إّن تعلق علم الكالم بالنصوص الدينية هو أحد مواضع التوافق  :االستناد إىل النصوص الديني ة. 1

قوم بالدفاع عن ر اآلل ييف التصوّ  لعلم الكالم؛ فالكالم ر اآللّ والتصوّ  ،ر اإلنتاج املعريفّ بني تصوّ 

كذلك علم الكالم م يقوويف تصّور اإلنتاج املعريّف ، مسبقاً  هبابعد االلتزام ة، تعاليم النصوص الدينيّ 

 .أيضاً  ةبتحصيل املعرفة يف عامل الوجود من خالل النصوص الدينيّ 

 ّي امج تروجيبرنعىل الكالم ينطوي علم  ينرعىل هذين التصوّ  بناءً ف :برنامج الرتويج والتعليم. 2

ة النظريّ بنّينا ت غ الدين، سواءً مبلّ الداعية وم كشأن ة، فشأن املتكلّ لتعاليم الدينيّ ا ّي يتناولتعليم

 .ة اإلنتاج املعريفّ أو نظريّ  ،ةالدفاعيّ 

: دور ة؛ أية وسائطيّ هويّ  هز علم الكالم عن غريه من العلوم بامتالكيتميّ ف :ةة الوسائطي  اهلوي  . 3

لكالم ة ارين عن هويّ ي للوحي، فكال التصوّ يه هذا العلم بني الوحي واملتلقّ الوساطة التي يؤدّ 

 .ة هبذا املعنىة وسائطيّ فقان عىل امتالك هذا العلم هويّ متّ 

معيار »، وّي البرش «العقل»مشرتكان يف رؤيتهام عن ران املذكوران فالتصوّ  :االستناد إىل الواقعي ة. 4

م القضايا قدرة العقل البرشّي عىل فه»، أو «ةالواقعيّ »ال ختتلف نظرّيتهام املعرفيّة حول إذ  ؛«ةالعقالنيّ 

 .«ة املطابقة للواقعاملعرفة اليقينيّ ». ومن هنا، فإّن كليهام ينشد «ةالدينيّ 

يًا عن رين االنطباع الواحد نسبالتصوّ كال فمن األوجه املشرتكة بني  :الغرض التعليمي  للوحي. 5

فقان رين يتّ . وعىل الرغم من أّن هذه التصوّ «الغرض التعليمّي للوحي» باملعّّب عنه أحيانًا الوحي، 

 ة أنّ ؤية الدفاعيّ ر مؤيدو الريف هذه النقطة، إال أهنام خيتلفان يف تفسري حمتوى هذه التعاليم؛ فيتصوّ 

ة ك احلقائق الوحيانيّ ة بتفكيفيّ ة املعرة، ويؤمن أتباع اهلويّ ة هي ذاهتا احلقائق الفلسفيّ احلقائق الوحيانيّ 

 .ة، كام سيّتضح أكثر يف ما يل من أبحاثعن التعاليم الفلسفيّ 

(1)

رشنا فيام تقّدم إىل أّن اهلوّية الدفاعيّة لعلم الكالم هي التصّور السائد عىل مدرسة القدماء من أ

                                                           

 . 42-32(: قراملكي) ا البحث مناقُتسبت عمومّيات هذ (1)



  

 عريفشهدناه يف تكام  -أيضًا  يف ذلك ولعّل احلكامء والفالسفة املسلمون يشاطروهنم الرأي، (1)منياملتكلّ 

عدم أو ب، وانحصارها بذلك ،كشف احلقيقة الدينيّة بالرشع بإناطةال ألهنم يؤمنون  -( ه333) 

حيرصون  أهنم من أجلني، بل التعويل لنيل ذلك عىل العقل يف املقام األّول كام هو رأي أغلبيّة أولئك املتكّلم

ح املشتغل هبا إال فنًا وصناعًة متن «الكالم»، وال يرون «بالفلسفة» بهوّية اإلنتاج املعريّف يف العلوم احلقيقيّة 

 ة أّن تلك الطرقريى الفالسففبطرق خمتلفة؛  قّوة ومهارًة جدالّية ونقاشيّة للدفاع عن املعتقد الثابت مسبقاً 

  يف األعّم األغلب. وبالتال: ال خيتلف ، ويرى خمالفوهم أهنا نقليّة رشعيّةمعظمهايف  ةة فلسفيّ عقليّ 

مي متقدّ  معظمعن  «ة الدفاعيّة لعلم الكالماهلويّ »يف رؤيته عن  كثرياً  وأتباعه من املدرسة املشائيّة الفلسفّية

 (ه472) و ،(ه412) و، (ه413) و ،(ه324) مثل: مني؛ املتكلّ 

 ،اإلماميّة عند ه(461) ، وه(413) و، ه(321)  مثل:ة، واألشعريّ  عند

ة، أم قّل العقلّية واملنطقيّ والدراسات غزير من املقّدمات  سواء اختلطت مناهج هؤالء بكمّ  وغريهم،

 .اختالطها بذلك

قائمة  «وحدة احلقيقة الدينيّة واحلقيقة الفلسفيّة» بية الفالسفة فيام يتعّلق ومهام يكن من أمر، فإّن نظر

ليست بأجنبّية  توّصل هلا الفالسفةاّلتي  أخّب عنها األنبياء والتعاليماّلتي  عىل أساس أّن احلقائق واملضامني

إليها  ى يمكن قد نصلعن بعضها البعض، بل هي يف واقعها متحدة؛ ألّن احلقيقة املعّراة عن أي شائبة أخر

بأدوات عقليّة فلسفّية، وقد نخترص هذا الطريق الشائك بأخذها عن لسان الوحي والرشيعة، بغّض النظر 

جاء ي اّلت وعليه: خُلصت هذه النظرّية إىل أّن هامش االختالف بني احلقيقة عن سعة هذه الدائرة أو تلك.

 ا الفالسفة ضيّق وحمدود جدًا، وال ُيعبأ به بحال، ُبيّنتتوّصل إليهاّلتي  هبا األنبياء والرسل، واحلقيقة

احلقيقة األوىل من خالل الوحي بلسان عرّب مبني، اّتسم بالرصاحة والفهم العاّم، وُبّينت احلقيقة الثانية من 

                                                           

أتينا يف أكثر من موضع عىل ذكر طريقة املتقّدمني واملتأّخرين من املتكّلمني املسلمني، وهنا ينبغي التنويه إىل أّن هذا التقسيم  (1)

 منذ بدايات تأسيسه عىل هيئة علم متكامل -اّم بشكل ع -املتداول عند أرباب علم الكالم ومؤّرخيه ينظر إىل علم الكالم 

كالمّية األشعرّية املدرسة ال -ثّم تطّور  -حينام لعبت املعتزلة أدوارًا منهجّية كبرية وسبّاقة يف ترشيده وإذكائه، وإىل تبلور 

 أرباب مدرسة ن املتكّلمنيوعليه: فليس املراد باملتقّدمني م .و واإلمامّية ما قبل مرحلة 

االعتزال كام قد يتبادر للذهن أحيانًا؛ بل املراد هي املرحلة اّلتي تبدأ من تأسيس العلم كمنظومة معرفّية متناسقة )بعيدًا عن 

لكالم ااملناظرات واملحارضات واملؤّلفات املتفّرقة واملنفصلة هنا أو هناك(، وتنتهي عند بروز معامل املنهج الفلسفّي يف علم 

 عىل يد متكّلمي القرن السابع اهلجرّي فام بعد.



  

 

م دة عصيّة عىل عموخالل منتجات العقل والفكر بخطاب فنّي خاّص، لّفته يف أغلب األحيان لغة معقّ 

 الناس.

ني التعارض الظاهرّي ب»توّصل الفالسفة إىل قناعة أّدت إىل حّل مسألة ة، وتأسيسًا عىل هذه النظريّ 

نه املتوّخاة منه، فال ُيطلب م «وظائفه»و «أهدافه»، وطبيعة «حدود علم الكالم»، وأبانوا «الدين والفلسفة

ة؛ ألّن طريق سلوك املناهج النظريّ حتصيل املعرفة بعامل الوجود وحقائق األمور عن  -عىل سبيل املثال  -

 حسب تعبري -أمران شعر باحلاجة إليهام القدماء إال هذا خمتّص عندهم بالفلسفة، وال يتوّخى منه 

 :اما - (ه1172) 

ة امللل والنحل اخلارج سائر. احلفاظ عىل العقائد الدينيّة ضّد هجامت اجلاحدين واملعاندين من 1

 مل هذه احلاجة أهل اإلسالم أنفسهم أيضًا.تشقد عن اإلسالم، و

فيهم ة هبا، والرّد عىل خمالومعتقداهتا اخلاّص  ،. إثبات كّل فرقة من فرق املسلمني ألصول مذهبها2

 .(1)من الفرق األخرى

(2)

قهم حلّل إشكالية التعارض بني الفلسفة والدين لك األعّم األغلب من العلامء املسلمني يف طريس

ني احلقيقة الوحدة ب»، أو قل: مسلك «التامثل بني املعرفة الدينّية والفلسفّية»مسالك أخرى مغايرة ملذهب 

ديث، ة خمتلفة؛ عىل رأسها: أهل احلي لذلك مدارس واجتاهات إسالميّ فانّبت للتصدّ  .«الدينيّة والفلسفّية

أبناء املنهج السلفّي عند أهل السنّة، وكذلك: األخبارّيون، وأتباع املدرسة ابعهم من احلنابلة، ومن تو

 ، فعارضت فكرة التامثل والوحدة هذه، وذهبت إىل متايزاما.التفكيكّية عند اإلماميّة

                                                           

يعّرفه  (ه333)  ومن هنا، مال أصحاب هذه الرؤية إىل العدول عن التعريف باملوضوع إىل التعريف بالغاية، فوجدنا (1)

ا خالفها م ة، وتزييف كّل امللّ  عرصح هبا واضاّلتي  ملكة يقتدر هبا اإلنسان عىل نرصة اآلراء واألفعال املحدودة» :بأنه

ة وحراستها علم مقصوده حفظ عقيدة أهل السنّ: »يصفه بقوله (ه515)  وكذا، 131 : .«باألقاويل

صناعة نظرّية : »بقوله (ه1172) تعريف هكذا يف ، و2: )الغزاّل( ، «عن تشويش أهل البدعة

صناعة يمكن معها املحافظة عىل »، أو قوله: 51: 1 )الالهيجّي( ، «ات العقائد الّدينّيةيقتدر هبا عىل إثب

 .23)الالهيجّي(:  : . انظر«أوضاع الرشيعة

 . 47-42(: قراملكي) اقُتسبت عمومّيات هذا البحث من (2)



  

هجوم عنيف عىل  بشنّ  -بادئ ذي بدء  -أهم رّواد هذا املسلك؛ حيث انطلق  (ه551) ويعّد 

ؤيته الناقدة ر ، وأشار إىل«هتافت الفالسفة»، ثّم «مقاصد الفالسفة»كتب يف نقدهم املسلمني، و احلكامء

 :اواملناهضة للفلسفة، وتوّصل يف هناية املطاف إىل نقطتني رئيستني؛ ام

 ة.. تناقض ما ُيزعم بأنه حقيقة فلسفيّ 1

 ة السائدة مع األفكار الدينّية.. عدم انسجام التعاليم الفلسفيّ 2

 ة واحلقيقة الفلسفيّة.ة الوحدة بني احلقيقة الدينيّ النتيجة: بطالن نظريّ و

 .(1)مجع غفري من العلامء واملتكّلمني املسلمني -وضعفًا  ةً مع اختالفهم شدّ  -هذا اخلّط عىل واستمّر 

 

 

                                                           

؛ حيث صّنف كتابًا بعنوان:  (، صاحبه542) إىل يمكن اإلشارة من بينهم  (1)

، (ه277)، و(ه574) ، انتقد فيه املنهج الفلسفّي، وكذا: 

 .512: 4 (الطهراينّ ): . انظروغرياما بنفس هذا العنوان





 

 

 

(1)

 

 

م الكال»الوقوف عىل املقصود من كالم، يأيت دور ة لعلم الملعامل الرئيسيّ عىل ابعد اإلطاللة اإلمجالّية 

، واملغزى من وراء الدعوة إىل استحداث علم جديد حتت «التجديد يف علم الكالم»، أو أصل فكرة «اجلديد

 هذا املسّمى، أو فرع حديث من ذلك العلم التقليدّي يغّطي احلاجة املعارصة امللّحة.

ا كعلم قائم هلاستقالحقيقة و املباحثة هذا فيام بينهم بشأن هويّ  ن بحقل الكالم اجلديدواملهتمّ  ختلفا

 أبرزها ما يل: ؛بنفسه، أو فرع ملحق بعلم الكالم املتداول إىل مسالك شتّى

 تقليدّي علم الكالم الب (2) مسائل جديدةتكمن يف إحلاق  امإنّ  ة علم الكالمدّ جِ  نّ أىل مجاعة إيذهب . 1

 .(3)وهذا ال يعني والدة علم جديد

                                                           

 . 115-73(: الرفاعي) راجع تفاصيل هذا البحث يف (1)

ة: وهي التي ليس هلا جذور يف الكالم التقليدّي؛ ألهنا وليدة [: مسائل مستقلّ 1قّسموا املسائل الكالمّية اجلديدة إىل: ]وقد  (2)

ملعرفّية التي هلا أصول يف الكالم التقليدّي؛ إال أهنا طرحت [: مسائل مشرتكة: وهي املسائل ا2األجواء املعارصة بالكامل. ]

 .رات جديدة غري معهودةبشكل حديث حاملة لتصوّ 

والدة علم ا يوهم بيف هذا الصدد: يستعمل يف املحافل العلمية اليوم مصطلح الكالم اجلديد، ممّ  يقول  (3)



  

 

 -لكالم ايوافق بعض الفالسفة واملتكّلمني املعارصين عىل حدوث تغيريات طرأت عىل علم . 2

ن هذا كّله لك ؛ - ى يف دائرة األسلوب واملنهجوإنام حتّ  ؛ليس يف حدود املسائل واملفردات فحسب

 . (1)جديد ال يّّبر استحداث علم

 .(2)نبئ باستقالل هذا العلم عن غريه، وهذا يُ املوضوع طرأ عىل التغرّي  أنّ رأى آخرون . 2

زاعاًم أّن اخلالف بني الكالم اجلديد  ،املتوّخاة منه الغايةذهب غريهم يف عزو ِجّدة هذا العلم إىل . 3

 .(3)والقديم خالف جوهرّي وحقيقّي 

                                                           

يعني ظهور  اة السابقة، ممّ ىل املسائل الكالميّ إام هناك مسائل جديدة تضاف بدًا، وإنّ علاًم جديدًا مل يظهر أ جديد. واحلقيقة أنّ 

 نالحظ يف حني ال ؛نة حديثة هلذا العلم. فمقتىض ظهور العلم اجلديد، أن يكون له موضوع وهدف مستقاّل مرحلة تكامليّ 

. ويذهب 11 :شيئًا من هذا االستقالل يف املسائل اجلديدة لعلم الكالم. انظر: 

إىل هذا الرأي عدد من الباحثني والدارسني للكالم اجلديد. الحظ بعض كلامهتم يف: 

. وأيضًا: 7، ص 21216م، العدد: 1336)صادق الرجياين(: صحيفة إطالعات،  ، القسم الثاين

 .55 -54، املقالة الثانية: 

ضح ذلك من خالل مراقبتنا لعلٍم كعلم الفقه، فاجلميع يعرف كيف كان هذا العلم يف : يتّ يقول  (1)

اضيع وٍة يف نطاق املنهج واألسلوب واملالقرون األربعة اهلجرية األوىل، وكيف هو اليوم، وكم طرأ عليه من حتّوالٍت بنيويّ 

كذا عىل غرار التقسيم املقرتح لعلم الكالم، وه وغري ذلك، لكن مع ذلك مل يسمح الفقهاء ألنفسهم بإبراز تقسيٍم ثنائّي 

 احلال يف علم الكيمياء أو الرياضيات...، وهذا ما يدفعنا إىل إبراز إشكالّيٍة يف هذا التقسيم تتمحور حول الضابط املوضوعّي 

ٍة حقبٍة زمنيّ  كّل  ألنّ  ؛ة عديدةبدون هذا الضابط املحّدد سوف يصّح لنا أن نفرتض علومًا كالميّ  هجلِدة علم الكالم؛ ألنّ 

، املقالة تسمح لنا بالتال وصفه باجلديد. انظر:  ،تشتمل ال حمالة عىل تغيرياٍت يف هذا العلم

 .األوىل

يف إطار  نا يقعامللحوظ ه ًا ملحوظًا من حيث املنهج والغاية؛ بل الفارق الكبري تغرّي الكالم يف عرصنا مل يتغرّي  أنّ  :بيان ذلك (2)

. ةساعًا كبريًا، وأصبح يشمل الدفاع عن كّل القضايا الدينيّ سع موضوع علم الكالم اتّ اتّ  الراهناملوضوع .. ففي الوقت 

 .1الدرس ، )ملكيان( جامعة االمام الصادق انظر: 

ع خماطبني آخرين؛ مث اليوم مون القدماء، ويتحدّ م املعارص يعيش يف فضاء يغاير الفضاء الذي عاشه املتكلّ بمعنى أّن املتكلّ  (3)

ام نّ ُيكّرس هلا جهوده ومباحثه، وإ عينيه أهدافاً  نصباألهداف السابقة  يضعأن  - وال يمكنه أساساً  بل - بحيث ال حيتاج

ة لعلم الكالم يسيّ الرئ يامن وتقديم الدين للناس، فاملهامّ تفسري اإل تتمحور حولاسقة مع الظروف احلديثة، ته املتنيرى مهمّ 

ىل ة، ثّم الرد عثبات العقائد احلقّ إة لإلسالم، والكشف عنها. ثّم يامنيّ القديم حسب هذه الرؤية هي: عرض األصول اإل

قضايا بعض ال لتوتبدّ  ،ةلت األجواء الفكريّ نا الراهن، فقد تبدّ ا يف عرصأمّ  .الدين من خارجه الشبهات التي ترد ضدّ 

و ، وصار من غري املجدي اللهاث وراء اليقني عىل نحوالعلمّي  اجلديد، اهنار اجلزم الفلسفّي  برّمتها، ففي الفضاء الفكرّي 



  

واملنهج واملوضوع واللغة الغاية  ة طرأت، وتناولتساسيّ أة تغيريات ثمّ ذهب مجاعة إىل أّن . 4

 للكالم، ةاهلندسة املعرفي  ة و، ويف كلمة واحدة: فإّن التجّدد شمل املنظومة الكالميّ ةً عجمتمواملباين 

  .(1)هل ظهور علم الكالم اجلديد ال يلغي علم الكالم القديم بقدر ما هو ظهور تكاملّ  نّ إوبالتال: ف

تبدو  هامقة بينالعال، ف«فلسفة الدين«عدم التمييز بينه وبني  «م اجلديدالكال»ة يف املنهجيّ ن املزالق م

ة الكالم اجلديد يف مقام التعريف، من جوانب غامضة. ال ختلو هويّ  :فمن ناحية ؛ة جهاتغامضة من عدّ 

ة، ويعود جزء مهم من هذا غموض القضيّ دة لفلسفة الدين من تزيد الصور املتعدّ  :ومن ناحية أخرى

 ىني. وهو غموض ال يعاين منه طلبة العلم وحسب، بل وحتّ ىل حداثة هذين الفرعني املعرفيّ إالغموض 

 . ساتذةالباحثون واأل

البعض اآلخر يدافع ، يف حني (2)يرى البعض أهنام اسامن ملوضوع واحد« فلسفة الدينب »حول عالقته و

هو ذات الكالم  «الكالم اجلديد» ، ويرى أنّ (3)«فلسفة الدين»يف مواجهة  «الم اجلديدالك»عن استقالل علم 

فلسفة » بخالف ؛بسبب رضورة تطابقه مع األذهان واللغات اجلديدة جديداً  السابق بعد أن اكتسب نظاماً 

ى هلا نّ يتستدرس الدين من اخلارج، وبالتال ال فهي  ،«دراسة الدين»ي تعّد منحى من مناحي الت «الدين

الدين من « الكالم اجلديد»، بينام يدرس خاّص  إعطاء وجهة نظر حول حقانية وصدقية شأن دينّي 

 .(4)الداخل

                                                           

 علم كالم ىلإاليوم أيضًا نحتاج مشكلة، و ام يريد حّل ثبات يشء، وإنّ إواإلنسان املعارص ال يريد  !ما كان يصنعه املاضون

إليه الناس. انظر:  بأسلوب خمتلف يشدّ  ،واملعاد ،والوحي ،ةوالنبوّ ، اهلل يتناول مطارحات حول

 .173 -162بسرتي(: ش)

ال  ، أساس من هذا الرأيوعىل .، ودعا إليه عّب كتابه: وهو ما آمن به  (1)

. انظر: هلذا العلم ةام يشمل مجيع األضالع املعرفيّ ًا بضلع واحد من علم الكالم دون غريه، وإنّ د خاّص يكون التجدّ 

 .133)أحد قراملكي(:  

م دين اليوم ذات مفهوم أعم يشمل الكالم القديى الكالم اجلديد أحيانًا فلسفة الدين، وفلسفة اليسمّ »قال بعضهم: من هنا  (2)

 .71)رسوش(:  انظر: «. والكالم اجلديد بجانب بعضهام

 .34)قراملكي(، جملة املحّجة، العدد الثامن، ص انظر:  (3)

 .111-32راجع: املصدر السابق:  (4)





 

 

 

(1)

 

 

 ؟ ما هي احلدود املمكنة لوجود إيامن عقالينّ وعنه؟  أم أنه غنّي  ،ل اإليامن يرتكز عىل العقله

نون ني. وقد عُ مشغلت بال الفالسفة واملتكلّ اّلتي  ة العالقة بني العقل واإليامن من أهم القضاياقضيّ  عدّ تُ 

 ، وغريه.«والدين العلم»و، «والوحي العقل»مثل:  ؛التاريخ بعناوين هذا البحث عىل مرّ 

نا ة، وهل أنّ يّ املعرفة وقيمتها هذا الصعيد يف صدق القضايا الدينيّ  ات املختلفة عىلل النظريّ تتمثّ و

 أم ال؟ ،ون لعقلنتها من أجل الوصول إىل هذا املبتغىمضطرّ 

  :تان باجتاهني خمتلفني؛ وهيأساسيّ  تانطفت عىل السطح نظريّ  ،هذا التساؤل عىل اً وردّ 

 .: باجتاه متطّرف، وآخر معتدلةالنزعة اإليامنيّ . 1

 .: باجتاه متطّرف، وآخر معتدلة العقالنيّ  ةالنزع .2

                                                           

 . 47-42(: قراملكي) راجع تفاصيل هذا البحث يف (1)



  

 

ص والتمحي للنظر اً ة صاحلة لكي تكون موضوعاملعتقدات الدينيّ  منظومة  يرى هذا املسلك أنّ ال

فقد ذهبوا إىل ؛ معنّي  دليل وأ ك أرباب هذا املذهب يف تعزيز رؤيتهم واالنتصار هلا بّبهنة. ومل يتمّس العقلّ 

 ،امنيساوي فقدان اإلي ،ة داعمة لإليامنة عقليّ ىل أدلّ وبذل اجلهد يف سبيل العثور ع أن السعي النظرّي 

 املنظومة ا يفأمّ ، وسالمّي غري اإل هذا يف الوسط الدينّي  والتفريط هبا.، القلبيّة  عن هذه العقيدةوالتخّل 

جمال  م يبقه فل ،روالتدبّ  له الدعوة إىل التعقّ تنتضمّ  وما ،ةة واحلديثيّ للتعاليم القرآنيّ  ونتيجةً  ةسالميّ ة اإلالفكريّ 

 ؛ةيحيّ سة عند أتباع الديانة املسبخالف ما نجده يف النصوص املقدّ  ؛سالمة يف اإللظهور هذه النزعة الفكريّ 

 خصبة لذلك.  ضروغريها، حيث توجد أ ،«التثليث» عقيدة :مثل

 ما يل: إىلينقسم  فإّن هذا املسلك كام تقّدمو

فاإليامني ة امل. 0/0/0  :ةتطر 

د كّ عقلنة اإليامن رضب من املحال. وأ ذهب إىل أنّ اّلذي   نيرين الغربيّ املفكّ  لها من بنيويمثّ 

ة ألدلّ ا أمتن هذه ، فإنّ ان مؤمناً نسع من اإلو الشواهد ال يمكن هلا أن تصن إقامة الدليل ومجع القرائن أنّ  عىل

خمالفة ومناقضة لإليامن  ديدةة أو قرائن جاحتامل وجود أدلّ  للنقد والنقض، وإنّ  ضة  معرّ  ةً وأبلغها حجّ 

 وهي:  ؛ة لإليامنص إىل عّد ثالث خصائص أساسيّ خلُ  مّ ثه  أمر ممكن عىل الدوام. ومن الدينّي 

 . «ةاملسؤوليّ »و ،«االلتزام»ه بستلزم أنّ  .1

 وركوب الصعاب. ،يستدعي توطني النفس عىل املخاطرة «هيجان إحساّس »ه أنّ  .2

 . «املعرفة»و «العلم» وليس ؛«عزمال»و «رادةاإل»ه من جنس أنّ  .3
 

اإليامن  بل إنّ  ،اإليامن ة املنشودة يفزات الثالثة ال تنسجم مع العقالنيّ من هذه املميّ  اً أيّ  فإنّ  :حسب رأيهو

له استجامع تلك  ىكي يتسنّ  ؛سقةوالقبول بقضايا ال حيسبها العقل متّ  ،يستنلزم اخلضوع ألمور متناقضة

 ات املذكورة. اخلصوصيّ 

فنقد اإليامني ة امل. 0/0/0  :ةتطر 

 : يف نقاط؛ أاّمها ةتطّرفة املشكال يف اإليامنيّ مواطن اإلتكمن 

نوع  أّي  إنّ ف ؛بعينه «دين»الختيار  م معياراً ا ال تقدّ تواجه هذه الرؤية أهّن اّلتي  ة الكّبىشكاليّ اإل .1



  

  !ملحظور أصالً ا العقلّ  لتقييما  الوقوع يف فّخ ي إىلديان سوف يؤدّ من التمحيص واملفاضلة بني األ

نقها جيد يف معت فإنّ  ؛نسانة الباحثة عن احلقيقة يف وجود اإلتتقاطع هذه الرؤية مع النزعة الفطريّ  .2

 منرور عليها م وأن يمرّ  ،للخضوع إىل معتقدات يعلم أهنا خمالفة للواقع املوضوعّي  اً نفسه مضطرّ 

 . هلا أصالً  وال يكرتث ،«احلقيقة»ى ال يعبأ بأمر يسمّ 

 يتنا ى مع هذا ال نسان، لكنّ يف االلتزام عند اإل وسبباً  ،ةللمسؤوليّ  اإليامن مصدراً  ري يف عدّ ضال  .3

 تزاميف وجه حالة االل اً ة خمالفة ال يقف سدّ د احتامل وجود أدلّ جمرّ  االعتامد عىل الدليل والّبهان، وأنّ 

 .دها هذا اإليامنيولّ اّلتي 

هذه امليزة  أنّ  كاممعها،  تنافره وأ ،ةعن العقالنيّ  د اإليامناال تستلزم ابتع اإليامينّ  ة الشعورهيجانيّ  .4

، متاماً  ق اإليامن، بل عىل العكسيف متعلّ  «تناقض»أو  «هبامإ»ذعان بوجود ال تستدعي بالرضورة اإل

ك مّس ة التت مظلّ تبلور حتاّلذي  ة هو ذاكوهيجانيّ ثورّية أنواع اإليامن  أشدّ  التاريخ يشهد أنّ  فإنّ 

 وااللتزام هبا.  ،باحلقيقة

 ؛اً أال يكون عقالنيّ  هذا ال يقتيض حتامً  ة، فإنّ راديّ ون اإليامن مقولة من املقوالت اإلا بكلو آمنّ  .5

 نّ وحجج بالغة. وأ ،ة قاطعةق مع وجود أدلّ ق أو ال يتحقّ يمكن له أن يتحقّ  اينّ فاإليامن فعل نفس

 . ق بذلكدامت إرادة االنسان مل تتعلّ  ما ،عي االلتزام به بالرضورةال يستد د معرفة احلّق جمرّ 

 :اإليامني ة املعتدلة. 0/0/0

 به من ىّل عىل ما يتح عالوةً  - االنسان أنّ   ّي الفيلسوف النمساوس هذا االجتاه يرى مؤّس 

الدين  ا. وأنّ ة هبقوانني خاّص ز بامتالكها لقواعد وينطوي عىل جوانب أخرى تتميّ  - ةة وجتريبيّ أبعاد علميّ 

 . والنطاق العقالينّ  ،به ال عالقة له بالعامل العلمّي  اً ونطاقا خاّص  أو اإليامن يمتلك عاملاً 

 معركة أو الدخول يف ،ة للعقليّ ته ال يعني الضدّ غول ،ة عن الدينانفكاك العقالنيّ  ويضيف إىل ذلك: أنّ 

نا يف إنّ ف :زعمه أطره. وعىل حدّ و ،عن دائرة التقييم العقلّ ة وجود معه، بل يعني: خروج القضايا الدينيّ 

أو  ،مّي للتمحيص العل يشءخضاع إولسنا يف صدد  ،مواجهتنا للدين قادرون عىل االختيار بني هذا أو ذاك

 . التقييم الفلسفّي 



  

 

 :املعتدلةنقد اإليامني ة . 0/0/2

 : هايف نقاط؛ أام ة املعتدلةشكال يف اإليامنيّ مواطن اإلتكمن 

 معيار يستخدم يف تكوين قرار بشأن الدين. ها ألّي دافتقا .1

 وهو باطل بالوجدان.  ؛نال يمكن للفيلسوف أن يفهم حديث املتديّ  :هلذه الرؤية وفقاً  .2

وهو  ؛هم يفهم أتباعها كالم بعضاّل أيستلزم  ، فهذالو كانت األديان ختتلف يف لغاهتا وخطاباهتا .3

 قرب لغة بعض األديان إىل بعض الفلسفات أشد فإنّ  ،لو كانت لغاهتم مشرتكةأّما باطل بالوجدان. 

 !الديانات األخرى، فكيف التوفيق؟ بعض من قرهبا من لغة

 ةمن الرؤى واملذاهب الطائفيّ  جمموعةً  -ينتمي إليه اّلذي  يف صميم الدين -يواجه املؤمن  .4

 .لجوء إىل التقييم العقلّ إىل اليف ترجيحه ألحدها  مضطرّ املختلفة فيام بينها، وهو 

فة. 0/0/0  :العقالني ة املتطر 

ها جلميع أثبت العقل صدقاّلتي  هي اً عقليّ  يمكن القبول هبااّلتي  ة الوحيدةالقضيّ  هي مسلك يرى أنّ و

 ار وليسمنوطة هبذا املعي ةمنظومة املعتقدات الدينيّ بذعان اإل وأنّ  ،ى األمكنةالعقالء يف مجيع األزمنة وشتّ 

 يشّط عنها.

فة. 0/0/0  :نقد العقالني ة املتطر 

 : يف نقاط؛ أامها فةة املتطرّ شكال يف العقالنيّ مواطن اإلتكمن 

نفسها  لّ للقبول العق ت مناطاً دّ عُ اّلتي  ةالقضيّ  وذلك ألنّ  ؛ة عىل تناقض ذايتّ تنطوي هذه النظريّ . 1

ى العقالء يف مجيع األزمنة وشتّ  بقبول مجيع بداهة أهنا مل حتظه ل ؛تتقاطع مع مضمون هذا املعيار

 األمكنة. 

أكثر القضايا  إنّ ف ؛ماملعيار املتقدّ  ي الرشوط املذكورة يفع منها أن تلبّ توقّ ة يُ قضيّ  ليست هناك أّي  .2

 !هانسان جتد من ينكرها أو يردّ عند اإل ة بداهةً الفكريّ 

ما، فإذا  ةنسان هناية التاريخ ليشهد إطباق العقالء عىل صدق قضيّ يستلزم هذا املناط أن ينتظر اإل .3



  

ق ر معلّ ة، وإال فاألمالعاقل بأكمله عىل ذلك، حان وقت األخذ بتلك القضيّ  تسامل اجلنس البرشّي 

 !ال يقبل األخذ وال الردّ 

 :العقالني ة املعتدلة. 0/0/0

 و، وهفطرّ يها املعتدل واملتة بشقّ زعة اإليامنيّ عن الن فة، فضالً ة املتطرّ لعقالنيّ الرافض لوهي املسلك 

 العقل السليم املألوف عند بني البرش. نطوي عىل رؤية مرتكزة عىلي

 يل:  هذا املسلك ما و أبرز معامل

ا ة تقسيم األفكار ومتحيصها، واالقتصار عىل قبول القضايي احليطة واحلذر يف عمليّ جيب توّخ  .1

 . الثابتة بالدليل التامّ 

ملعرتك ا هات يفبه قادر عىل فتح مجيع اجلعي أنّ ه، وال يدّ من حدود حتدّ  يعاين العقل البرشّي  .2

 ة مجعاء. وإثبات صدق مجيع املعتقدات لإلنسانيّ  ،االعتقادّي 

 ذي عقل سليم. من املمكن إثبات صدق بعض القضايا املزعومة لكّل  .3

عند  دراكّي ل السليم يمكن الوثوق باجلهاز اإلقللع ، فوفقاً «املطابقة مع الواقع» :يعني «الصدق» .4

كذا و ،«جدارهتا»و ،«كفاءهتا»أو  ،«ةساق القضيّ اتّ » نسان، وهوكفيل بالكشف عن الواقع، وإنّ اإل

 ي إىل ازدياد نسبة الوثوق بصدقها. عليها يمكن له أن يؤدّ  «التسامل»و ،«مجاعاإل»

ة والشواهد األدلّ  إنّ و .«عينّي »وما هو  ،«ذهنّي » ز بني ما هوقاطع يميّ   حدّ ال يمكن الركون إىل .5

 ة. ازدادت نسبة كوهنا عينيّ  ،نةة مزعومة معيّ ام ازدادت لرتجيح قضيّ كلّ 

 ل، وآخر مستنبط. ياملعتقد املعقول عىل رضبني: معتقد أص .6

ة ال ترقى قيمها يّ والنقل ةاملناهج االستقرائيّ  ة، لكنّ يف االستنتاج حيظى بقيمة يقينيّ  املنهج القياّس  .7

 تسفر عنها تلك املناهج.اّلتي  تها وشواهدها به أدلّ تتحىّل اّلذي   احلدّ املعرفية إال إىل

 خّص عىل ركائز الشهود الش ل ليس بأمر مستنبط، فإذا كان القبول به مرتكزاً ياملعتقد األص .2

د من بول به حيظى بتأييا لو كان القدائرة ذلك الشخص، أمّ  تهلن تتجاوز قيمف والوجدان الفردّي 

 ة. فهو ذو قيمة عينيّ  -مثاًل  ة العامل اخلارجّي بواقعيّ  ذعان العامّ اإليف  كام -الغري 

لتزام واال ،مذعان بقيمة الرأي املقدّ اإل :الً ف عىل ثالثة أمور: أوّ املناط يف اعتدال الفكر متوقّ  .3



  

 

 ،والشهود، نةالباطاحلواس الظاهرة وك ؛ثوق: بلوغ املعتقد عن طريق قابل للوبمفاده. وثانياً  العملّ 

 ة عند العقالء. ة منكرة شاذّ : عدم اخللوص إىل قضيّ وما إىل ذلك. وثالثاً 

من  ّي إىل القرب التدرجي ة يف مسريته هادفاً تكامليّ  نسان أشواطاً يطوي العقل السليم عند اإل .11

 -ألخطاء كشف تلك ا  قيمته، فإنّ ال خيدش يف سابقاً  ءثبوت الوقوع يف بعض األخطا نّ الواقع. وإ

 حيظى هبا العقل السليم نفسه.اّلتي  نابع من القيمة -ذاته  بحدّ 

 مرصاعيه، وال توح عىلفة املعتدلة مالسابقة عند العقالنيّ  محيص للمعتقداتباب التقييم والت .11

 ل.حال من األحوا ة بغلق هذا الباب بأّي حيكم بنحو جازم ضمن هذه املدرسة الفكريّ 

إذ ال حميص يف اختيار منظومة  ؛ةف العقل السليم يف العقائد الدينيّ أن يوظّ  من الرضورّي  .12

 . نة عن اللجوء إىل التقييم العقلّ ة معيّ عقائديّ 

رتكزاهتا م فإنّ  ،ومع ذلك .ة ال ترفض اخلضوع للتقييم العقلّ سالميّ ة اإلاملنظومة العقائديّ  .13

عنرص يمكن اهتامه  ة أّي لسليم، وال يوجد ضمن أصوهلا اإليامنيّ سقة مع العقل اة متّ ساسيّ األ

 .أو التنافر مع العقل ،بالتضادّ 

 

 



 

 

 

 

 

 -مّر التاريخ  م عىلفيلسوف أو متكلّ  مل خيتلف يف كوهنا دالة عىل معانيها أّي اّلتي  -لقضايا الدينيّة ا

 ةعّرضت يف بدايات القرن العرشين امليالدّي إىل موجة من الشّك والرتديد من قِبل أرباب مسلك الوضعيّ ت

يمكن هلا أن تدّل  اّلتي أّن القضايا الوحيدة «اخلضوع للتجربة»فقد أعلن هؤالء بعد تأسيسهم ملبدأ  ؛ةاملنطقيّ 

حث أو اخلاضعة للب ،ةيّ لة للدراسة احلّس هي القضايا القاب «داللة»، أو أن توصف بأهنا ذات «معنى»عىل 

 . التجريبّي 

ليتحّول  ،ُعّدل هذا املبدأ -جد يف هذه الرؤية من ثغرات اء ما وُ ه من جرّ ولعلّ  -ويف أدوار تلت ذلك 

ل«اإلبطال قابليّة»، ومن ثهّم إىل «التأييد قابلّية»إىل  ة ايا الدينيّ القض»فإّن  ،. ووفقًا للمبدأ األخري املعدَّ

وبالتال: فهي فاقدة للمعنى من  ،«اإلبطال» بظرف أو حال إىل ما يسّمى  ال ختضع حتت أّي  «زعومةامل

 األصل؛ فضاًل عن كوهنا صادقة أو غري صادقة!



  

 

م مل تسل ،اتمعىل ثالث مقدّ  يف نظرّيتهم هذه ث هباون التشبّ حياول الوضعيّ اّلتي  رتكز أسس الّبهنةت

 أيٌّ منها من سهام النقد والنقض؛ وهي:

 . ةقة بالواقع جتريبيّ األحكام املتعلّ  .1

 . «اإلبطال قابليّة»، أو «اخلضوع للتجربة»ة تقع حتت دائرة مبدأ األحكام التجريبيّ  .2

 .«اإلبطال قابليّة»، أو «اخلضوع للتجربة»ة تقع حتت دائرة مبدأ القضايا الدينيّ  .3

 : هذه النظرّية يف نقاط؛ أامهاشكال يف مواطن اإلكمن ت

ة خارجة عن نطاق واقعيّ  بانعدام أّي  أقررنا إذا مة األوىل أن تكون صحيحًة إاّل . ال يمكن للمقدّ 1

اتني ه ؛ يف حني أنّ والتجريبّي  ات أمور قابلة لإلدراك احلّسّ يّ مجيع املادّ  ة يف هذا العامل، وأنّ املادّ 

؛ مثل: الوقائع ةة غري جتريبيّ إذ يمكن العثور عىل أمور واقعيّ  !ةتني فاقدتان للدليل واحلجّ فرضيّ ال

 . ها، وال ينطبق عىل غريها بمنهج خمتلف يف البحث، خيّص تتحىّل اّلتي  (1)ةامليتافيزيقيّ 

نة ملبدأ رهي -م وفقًا هلذا الزع -ة أنفسها ضايا التجريبيّ معاين الق مة الثانية أنّ يرد عىل املقدّ  .2

اب: ال ًا تطبيق هذا املبدأ عليها؟ اجلونفسه! فهل يمكن حقّ  «اإلبطال قابليّة»أو  «اخلضوع للتجربة»

كام ة فقط، وهذه ليست بأحالتجربة هي املعيار الختبار صدق األحكام التجريبيّ  يمكن ذلك؛ ألنّ 

 !أصالً  ةجتريبيّ 

ضمن  ةعدم وقوع معاين القضايا الدينيّ  :قصد هباأن يُ  ل:و  األمة الثالثة احتامالن: حُيتمل يف املقدّ  .3

نا ال ننكر ذلك؛ لكّن هذا ال يؤّدي إىل أّي متايز نقول: رغم أنّ  ، وحينئذٍ «اخلضوع للتجربة»دائرة مبدأ 

ملذكورين عدم شمول املبدأين ا :راد بذلكأن يُ  والثاين:ة! ة والقضايا التجريبيّ بني القضايا الدينيّ 

ال تتنا ى مع  ةبعض القضايا الدينيّ  مة، ويثبت كذهبا؛ ألنّ تبطل هذه املقدّ  ة، وحينئذٍ لدينيّ للقضايا ا

حتويل حياة »ني؛منها عىل سبيل املثال: هذين املبدأين؛ فهي قابلة لإلثبات أو اإلبطال التجريبيّ 

                                                           

 أو قل: املاورائّية. واملقصود هبا: األمور اّلتي توصف بأهنا ما وراء الطبيعة. (1)



  

 .«رفع حالة اليأس والقنوط»كذا ، و«اإلنسان إىل حياة ذات معنى ومغزى
 

أّن مزاعم  ص إىلعياهتا، نخلُ ة إلثبات مدّ ساقتها هذه النظريّ اّلتي  مات الثالثةطالن املقدّ ونظرًا إىل ب

 وفاقدة للدليل. ،ة يف هذا اخلصوص واهيةة املنطقيّ الوضعيّ 



 

 

 

1

أصحاب هذه النظرّية، وقد تبنّاها  من أقدم (م1214) (2)عّد الفيلسوف اليهودّي يُ 

 تعاين منها نصوص العهد العتيق املرتبطة ببعض الصفات اإلهليّة؛ مثل:اّلتي  نتيجًة للمفارقات العقليّة

، وما إىل ذلك، فحاول اخلالص «اخلروج»، و«الصعود»، و«النزول»، و«اجللوس»، و«الرؤية»، و«الوجه»

بأّي صفة   امتناع وصفه»تعني يف اجلملة: اّلتي  «ات السلبيّةاإلهليّ »منها بالتأويل، واستحداث فكرة 

نقول يف عنه، ف «سلب احلمل»؛ ألّن هذا يؤّدي إىل جتسيمه أو تشبيهه بخلقه، فام علينا إال «ذاتيّة موجبة

 .«ال مّيت»، و«ال عاجز»، و«ليس بجاهل»: إّنه  -، ومثيالهتا «احلّي »، و«القادر»، و«العامل»بدل  -وصفه 

 استستاغ هذا الرأي يف اجلملة بعض املتكّلمني املسلمني مع يشء من التفاصيل اخلاّصة هبم.و

اقض للذات املقّدسة يتن «التوحيد األحدّي »و «البساطة»أّن احلديث عن إىل هذه النظرّية  وقد توّصلت

                                                           

 . 167-163(: عليزماين) راجع تفاصيل هذا البحث يف (1)

القاهرة.  يف وفارق احلياة ،بقرطبةم 1135ولد عام  ،القرون الوسطى ظهر يف ّي فيلسوف هيود رز: أب (2)

مصنفاته اّلتي  نة. من أبرزثالثة عرش س يف هاقرأو فات حصل عىل مؤلّ  ؛العلامء املسلمني بعضى العلم عىل يد تلقّ 

 . ه الشهري:كتاب تناول فيها هذه النظرّية



  

 «التثليث» بل القومتامًا كام يتناقض  ،  هل «ذاتيّة صفات»بوجود  يامنمع اإل -حسب هذه الرؤية  -

كن يمإىل أّن نفي الصفات الذاتيّة عن اخلالق أمر  أيضاً وقد خُلصت  .«  بوحدانيّة اهلل يامناإل»زعم  مع

 من البدهيّيات الغنّية عن الّبهنة واالستدالل. عدّ 

 عىل النحو التال: إىل النتيجة للوصول هذه النظرّية سلكتهااّلتي  املراحلمكن اختصار ي

 إّما أن تكون عني ذات املوصوف، وإّما أال تكون. الصفات اإلهلي ة:. 1

: إّما أن تكون تكرارًا «الصفات»و «الذات»فجميع القضايا املؤّلفة من  إن كانت عني الذات،. 2

 لفظيًّا رصفًا، أو رشحًا لالسم ليس أكثر.

يرة هلا، وعارضة عليها. وهذا يعني: كون الذات البسيطة األحدّية فهي مغا عني الذات، مل تكنإن . 3

 حماًل لعروض العوارض املتعّددة؛ وهو خلف.

مة غريها؛ ألّن القس؛ فنزعم أّن الصفات ليست بعني الذات، وال بخيار ثالثال يمكن القول . 4

 .ثنائّية وحرص عقلّ 
 

 :ببني رئيسنيسة الصفات الذاتيّ استخدام  بنا إىلأّدت اّلتي  لألسبابهذا املسلك يف حتليله  ذكروقد 

ل:*   ات،يّ درجنا عليها يف حياتنا اآلنسة باألجسام واملادّ حيث ة، ة مستمرّ أهنا عادة ذهنيّ  األو 

يّتصف بصفاته كام   ّيل لنا أّن اهللى ُخ فوجدناها متتلك ذاتًا وصفات عارضة عليها، حتّ 

وم به نا هبذه الصفات، ليس إال تشبيه معّقد تقإيامنفإّن  تّتصف هذه األجسام بصفاهتا، وبالتال:

 .اً عقليّ  اهُيدفع به التشبيه والتجسيم، وُيستدّل به عىل امتناعاّلذي  أذهاننا، ُيدفع عقلّيًا بالدليل

 ينّي ة املطلقة لظواهر النص الدة عائد إىل التبعيّ هبذه الصفات الذاتيّ  يامنمنشأ اإل أنّ  والثاين:* 

تعرض  عديدة «صفات»و ،«ذات» :من مركّب   اهلل بأنّ الساذج قد توحي للفهم واّلتي  س،املقدّ 

م مع األحكا يتواؤموهو فهم مغلوط، جيب تعديله بتأويل هذه األلفاظ إىل ما  عىل تلك الذات؛

 .ة بالدليل القطعّي العقليّة الثابت
 

وأتباعه  لق واملخلوق، فإّن بالبون الشاسع بني اخلا يامناإلبناًء عىل ذلك، ووفقًا لرضورة 

مع سّبب امتناع العثور عىل عنوان واحد جياّلذي  يرون تعّذر الوقوف عىل نقطة اشرتاك واقعّية بينهام، األمر



  

 

غاتنا اإلسامن بوصف واقعي مشرتك بينهام، ومجيع ما نتداوله يف لبني اهلل وخملوقاته. وبالتال: ال يمكن لنا 

عاّمة ال ترفضه اللغة الُعرفّية الاّلذي  «االشرتاك اللفظّي »نوع ليس إال رضبًا من رضوب الدينية من هذا ال

 املتداولة بني بني البرش.

كام تذهب هذه الرؤية أيضًا إىل أّن الصفات اإلهليّة الواردة يف النصوص املقّدسة ال تشري بالرضورة إىل 

يسهل علينا التعامل معه عقلّيًا؛ فكام ال نامنع من اّلذي  مقام الذات، بل إهنا ناظرة إىل مقام الفعل اإلهلّي 

 ؛ ألهّنا صفات فعليّة ال تؤّدي بنا إىل إشكاليّة الرتّكب«املميت»، و«املحيي»، و«الرازق»، و«اخلالق» بوصفه 

اّلتي  -يف الذات اإلهليّة، وألهنا صفات تشري إىل ثبوت هذه الكامالت له، فإّن باقي الصفات األخرى 

أو  ،«العلم»بال ُيقصد منها سوى اإلشارة إىل كامالت أخرى، أسميناها  -ت بالذاتيّة عند اآلخرين سّمي

واجد هلذه الكامالت كام هي املخلوقات   ولكن ليس املقصود بأّن اهلل، أو ما شابه ذلك، «القدرة»

 ، وهلّم جّرًا.«خالق القدرة»، و«خالق العلم»بأّنه:  -تأويلها بعد  -الواجدة هلا، بل هي تعني 

وإذا ما أردنا تقديم مبدأ عاّم وأصل شامل هلذه النظرّية، أمكن القول بأهنا تنفي بقطعيّة أّي صفة توقعنا 

 يف املحاذير التالية:

 .«اجلسامنّية». كّل ما يؤّدي إىل 1

 يف الذات. «احلدوث»و «التغرّي ». كّل ما يؤّدي إىل 2

 .«إسناد األمور العدميّة له» ، أو«محل السلب». كّل ما يؤّدي إىل 3

 بني اخلالق واملخلوق، أو الواجب واملمكن. «التشبيه». كّل ما يؤّدي إىل 4
 

ل هو آمن السبل، وأصّحها، بل السبي «السلب»سبيل  ة أنّ ويف هناية املطاف، استنتجت هذه النظريّ 

ز ليس هلا أن تتجاو -ا الضّيقة يف حدود معرفته -، فقوانا اإلدراكيّة   املمكن الوحيد إىل وصف الباري

هذا احلّد، وهذا األسلوب يف الوصف يتواءم مع بساطة الذات األحدّية املقّدسة، وإطالقها، وعدم تناهيها، 

 توّرطت هبا النظرّيات األخرى.اّلتي  «التكثّر»و «الرتكيب»بعيدًا عن إشكالّيات 

فة حتمل ص»، أو «صفة فعل»: إما أن تكون وعليه: فإّن أي صفة ننسبها له س ال خترج عن أحد حالتني

 ب  ؛ فوصف اهلل«سلبًا لنقيض ذلك الوصف»؛ أي: أّن مفادها ومدلوهلا ال يعدو كونه «معنى سلبّي 

مثاًل  «املالع» ب، أّما وصفه «صفة فعليّة»مثاًل ال يؤّدي إىل أّي من اإلشكالّيات املذكور آنفًا؛ ألهّنا  «اخلالق»

ار حمضة، ال غب «صفة سلبّية»، وهي «نفي اجلهل عنه»إال عىل ما نريده من  -أمره  يف حقيقة -فال يدّل 



  

 عليها، وهكذا دواليك.

1

 مكن لنا يف طريقنا للرّد عىل هذه النظرّية أن نسلك عّدة سبل؛ أبرزها ما يل:ي

سلب عىل ، تُ «ةسلبيّ »، معارف يمكن وصفها بأهنا   ال ريب يف أّن جانبًا من معارفنا باهلل. 1

 ضمنصاغ ، وتُ اإلمكانيّة واجلمسانيّة التي تتلبس هبا املخلوقات عن ساحة اخلالقضوئها الصفات 

وهو ، فريةغوقد رّصحت بذلك نصوص دينيّة مقّدسة  .قضايا سالبة تنفي ثبوت املحمول للموضوع

يف أّن يضًا أوال مراء  .«التعال عن مشاهبة املخلوقات»، و«تنزيهال» بيف الثقافة الدينيّة  بات ُيعرف ما

عدد كبري من صفات املخلوقات التي برضورة سلب يقيض   الالزم العقل واملنطقّي لتنزهيه

 نختلف فال .تستلزم اإلمكان والرتكيب وكّل ما يعّد عيبًا أو نقصًا يف املوصوف عن الذات األحدّية

اإلطالق »، و«الالحمدودّية»، و«البساطة املطلقة»، و«وجوب الوجود»نايف تمع هذه النظرّية يف 

ينهام يعني واجلمع ب، هبا ملخلوقاتالتي تّتصف اة الثابتة مع كثري من الصفات اإلمكانيّ  «الوجودّي 

ب  عمليّات السلتستمرّ إىل أّي حّد جيب أن  نا نتساءل يف الوقت ذاته:؛ لكنّ اجتامع النقيضني املحال عقالً 

الصادقة عىل الكائنات اإلمكانيّة يف هذا العامل  أن نسلب مجيع املحموالتعقاًل لنا يصّح هل و؟ هذه

تفسري  الذي يبدو لنا أّن املصري إىل ؟تتعارض مع التنزيه -بال استثناء  -؟ وهل أهنا مجيعاً   عنه

رجة انعدام أّي بني اهلل وخلقه إىل د ني بام يؤول إىل البون الشاسع واهلّوة العظمىالتعال والتنزيه اإلهليّ 

ا سوف يؤّدي بنا إىل إنكار وجود املفاهيم املشرتكة بينن -ولو بنحو ضئيل جّدًا  - جهة مشرتكة بينهام

أو احلديث عنه بكالم ذي معنى عىل اإلطالق! وبكلمة   وبينه، وإعالن العجز التاّم عن وصفه

معرفة  ؛ أي: تعطيل العقل عن«التعطيل»جيّرنا إىل هاوية  واحدة: ال ينبغي أن نفّّس التنزيه عىل نحو

 .بقول مطلق  الصفات اإلهلية، وامتناع الكالم عن اهلل

  اهللة لإلشارة إىلة االعتياديّ إذا صّح هذا املذهب الستلزم انسداد الطريق يف وجه اللغة البرشيّ . 2

 عند حديثهم عنه إىل أمر مناٍف  ، وحتّول االستعامل اللغوّي املتداول يف لغات بني البرش

ومعارٍض للتنزيه اإلهلّي، وهو ما يقتيض منا البحث عن لغة خمتلفة متامًا عاّم لدينا من أجل اإلشارة 
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ل كامل، ال يرتك ة بشكة الطبيعيّ إليه لغوّيًا، ختتلف يف مفاهيمها وأنظمتها وتراكيبها عن اللغة العاديّ 

 .هذه اللغة اجلديدةجماالً لعقولنا يف أن تدرك مداليل 

 بالنقاط التالية:للقبول ة هذه النظريّ يمكن لنا أن نستنتج اضطرار م ا تقدّ ممّ . 3

أ(: إّن تعال اخلالق عن جمانسـة املخلوقات، وتنزهيه عن املشاهبة يقتضيان انعدام أّي جهة من )

 !جهات الشبه واالشرتاك عىل أّي نحو من األنحاء

 هلذه وفقاً  -، فهو «الوجود»ك بني اهلل وخلقه؛ بام يشمل مفهوم )ب(: ال يوجد أّي مفهوم مشرت

 !ينطوي عىل معنيني خمتلفني متامًا، يطلق أحداما عىل اخلالق، واآلخر عىل املخلوق -الرؤية 

لغوّيًا باستخدام املفاهيم املتداولة يف لغاتنا   )ج(: ال يمكننا اإلشـارة أو احلديث عن اهلل

ــامني هذه املعتادة، كام ال يمك ــيل املعرفة بمض ننا فهم كالم من حياول فعل ذلك، وألجل حتص

اجلمل واخلطابات اللغوّية علينا أن نجد سبياًل لفّك رموز لغة جديدة خمتلفة عن لغاتنا البرشية 

 االعتيادية، تتفاوت بجميع تفاصيلها عاّم لدينا، وبدوهنا فاملعرفة معّطلة، ال تناهلا أوهامنا!

عتنا واحلديث عنه، وتقترصــ بضا ،لنا ملعرفة اهللة التي تؤهّ نا ال نملك اللغة اخلاصـّ ا أنّ طامل)د(: 

ال  -نا ، فإنّ ةبني الشــعوب والقبائل البرشــيّ  املتداولةاللغات  يف ســوقر املزجاة عىل ما هو متوفّ 

يف  هّم إاّل ، اللّ   حمرومون من نيل تلك املعرفة، وقارصون عن احلديث املرتبط باهلل - حمالة

 التي سمحت هبا هذه النظرّية!الضّيقة دائرة السلب 

إّن هذا املسلك يدعونا إىل سّد مجيع أبواب التّبير العقّل لصدور املخلوقات عنه، فال يبقى بعدئٍذ . 4

سبيل لتقديم مّّبرات عقلّية تفّّس لنا خلق املخلوقات؛ وذلك ألّن الفرضّية التي يتبنّاها هذا  أّي 

ين التاّم واالختالف املطلق بني الطرفني، وهو يعني انعدام السنخيّة بينهام بشكل املسلك هي التبا

 .كامل! وهو واضح البطالن

. يدعونا هذا املسلك أيضًا إىل رفع الراية البيضاء أمام أّي نوع من املعرفة باهلل عّز وجّل، مرّصحًا 5

ه  عامل اخللق. فإذا انعدمت مجيع أوجة يفبامتناعها علينا، حّتى عن طريق مشاهدتنا لآليات واإلهليّ 

ل والتأمّ  رة املعرفة هبذه املخلوقات، أو إمكانيّة التفكّ الشبه واالشرتاك، كيف يتسنّى تفسري إمكانيّ 

فيها للوصول إىل صفات اخلالق؟! وعليه: جيب شطب مجيع ما سّطرته أقالمنا، أو ما ورد رصحيًا يف 

عن طريق التدّبر والسري يف آفاق نظام   عرفة اهللالنصوص املقّدسة التي تناولت موضوع م

 اخللق اإلهلّي؛ وهو أيضًا واضح البطالن.

ن ما بلغنا م -إىل حّد كبري  -جُيانب هبذا الشكل . إّن تقديم صورة عامتة عن التنزيه اإلهلّي 6



  

 مّر فكرة عىلعن هذه ال سة واملأثور الدينّي، بل ومجيع ما فهمه وعرفه أهل الدياناتالنصوص املقدّ 

النظرّية هو الوحيد الذي تفّطن هلذا الكشف البديع يف أهّم هذه صاحب  العصور؛ فهل ُيعقل أنّ 

 منذ فجر التأريخ؟!شبعت بحثًا التي أُ ة والكالمّية وأعقد البحوث الفلسفيّ 

رج عن كوهنا: إجيابّية، أو سلبيّة. وهذان اجلانبان يكّمل بع7 هام البعض ض. إّن املعرفة بيشء ما ال خته

اآلخر. فإذا فقدنا املعرفة اإلجيابيّة بيشء ما، فهل يمكن سلب صفة عنه؟! الذي يبدو لنا أّن الصفات 

السلبيّة ألّي يشء فرع  عن وجود نوع من املعرفة اإلجيابيّة بالنسبة لذلك اليشء، ومتفّرع أيضًا عن 

ه قاط امتياز فيام بينها؛ فام يّدعيإقامة مقارنة بينه وبني سائر األشياء األخرى، والعثور عىل ن

وأتباعه من انحصار الصفات اإلهليّة التي يمكن هلا أن تدّل عىل معنى دقيق وصحيح  

بالصفات السلبيّة، زعم  يفتقر إىل أصل ودليل يثبته؛ فمع افرتاض أّننا ال نملك أّي معرفة برهانّية 

اهلل » ما الذي ُيثبت لنا أنّ  -، وما إىل ذلك «اطة املطلقةالبس»، و«وجوب الوجود»بام فيها:  -إجيابّية 

 .(1)؟! «ليس بجاهل»؟ أو «ليس بعاجز»؟ أو أنه «ليس بجسم

بّية املحضة املعرفة السل»تكمن املشكلة الكّبى التي تعاين منها هذه الرؤية يف زعمها القايض بأّن . 2

 بّر يمكن أن تأخذ بأيدينا إىل -جيابيّة هلا دون انضامم أّي معرفة إ -الناشئة عن الصفات السلبيّة 

 - ةنا لو تأّملنا تلك الصفات السلبيّ ؛ يف حني أنّ «  األمان، وتطلعنا عىل تصّور صحيح عن اهلل

بشكل  ةلوجدنا أهنا تستبطن صفات إجيابيّ  -ة طريق اخلالص التي وجد فيها أصحاب هذه النظريّ 

؛ «ب العدمسل»، أو: «سلب السلب»يقة هذه الصفات إىل من األشكال! فعىل أقل التقادير: تعود حق

 -لظاهر حسب ا -ة التي نطلقها حتمل فام دامت القضيّ  ؛بطبيعة احلال «اإلجياب»وهو ما يستلزم 

مر ذلك األ ؛ ألنّ «سلب السلب»ا يف واقع أمرها تؤول إىل فإهّن  ،وصفًا أو حمموالً مسلوبًا عن اهلل

 حّظ له من الوجود أصالً! فنعود مّرة أخرى إىل دائرة الصفة املسلوب أمر عدمّي ال واقع وال

 املوجبة، وينتقض بذلك مطلوهبم.

 

                                                           

 أّوالً، ثمّ  «الوجود واجب»السبيل الذي انتهجه كثري من املتكّلمني واحلكامء املسلمني يف إثباهتم الّبهايّن لصفة  ويبدو أنّ  (1)

 .خري دليل عىل ما تقّدم ة، هوإلثبات عدد غفري من الصفات السلبيّ  الرتكيز عىل هذا الوصف اإلجيابّ 



 

 

 

 

 

(1)

 هبا يف القرون التي برّش  «التمثيل ةنظريّ » بق موضوع لغة الدين والصفات اإلهليّة تتعلّ لرؤية األخرى يف ا

 حيث عرض يف نظرّيته حلّل  (؛م1274) ( 2)اإليطاّل  الكاثوليكّي  الالهويتّ وسطى ال

ني سلبّيني، وآخر جانب -ن التعطيل ااملتمّثلة أصاًل يف االبتعاد عن مطرقة التشبيه وسند - معضلة الصفات

 إجياّب، ضمن ثالث مراحل، نخترصها بام يل:

من االشرتاك املعنوّي: املشاركة الدقيقة واملتناهية يف ُيريد  :«االشرتاك املعنوي  »إنكار . 1

املعنى بني أمرين أو أمور خمتلفة، ويرى أن هذه الوحدة واملشاركة يمكن هلا أن توجد يف مصاديق 

املعنى التي تتحىل بوحدة واشرتاك واقعّي فيام بينها. ونظرًا إىل انعدام أّي جهة وحدة أو شبه بني 

 املخلوق، فال يمكن تصّور أّي نوع من االشرتاك أو الوحدة يف املعنى بينهام.اخلالق و
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(2)   Thomas Aquinas :وقد يطلق عليه يف املصادر العربّية أيضًا ،. 



  

ويف هذه املحّطة من مسريته يف التمهيد لنظرية التمثيل خيّطئ  :«االشرتاك اللفظي  »إنكار . 2

نظرية االشرتاك اللفظّي يف تّبير معاين القضايا الكالميّة املذكورة، ساعيًا إىل إرجاع مآهلا  

إىل الوقوع يف فّخ التعطيل، واملصري إىل إعالن العجز أمام فهم تلك القضايا التي تناولت الصفات 

ة. ويف وجهة نظره: ال ختتلف دعوى التباين التاّم يف املعنى بني األلفاظ املستعملة يف الذات اإلهليّ 

ابه بينهام، قاسم مشرتك أو متش، وإنكار أّي اإلهلية، ونفسها عند استعامهلا يف معانيها العادية الطبيعية

عن دعوى الوصول إىل طريق مسدود يف فهم معاين تلك األلفاظ، واالعرتاف بأّن هذه األلفاظ 

وعندئٍذ فإّن استعامل هذه املفردات من قبل املتكلم احلكيم اهلادف إىل  فارغة عن املعنى بالنسبة لنا!

: لو قائالً وهنا يتساءل  طائل منه.هداية اإلنسان يتنا ى مع أصل حكمته؛ ألّنه عبث ال 

، «احلركة» بصدقت فرضّية االشرتاك اللفظّي فام املانع الذي يقف يف وجه وصفنا للذات اإلهلّية 

، وما شابه ذلك، وأن نزعم بعدئٍذ اختالف معاين هذه الصفات «اجلسامنيّة»، و«االمتداد»و

 لغتنا العرفّية اليومّية؟! واملحموالت عند إسنادنا إليه عاّم هي متداولة يف

ي . 3 قياس »أو  «لتمثيلا نظرّية» بوهي رؤيته املعروفة  :«االشرتاك التمثيل  » بالتنظري والتربير ملا سم 

الذي عّده  «التمثيل»، والتي اختلف الشارحون واملفّّسون هلا يف تبيني املقصود من «النظري

يرى أّن  (اإلهلية؛ فالبعض )مثل:  احلّل األمثل ملشكلة فهم معاين الصفات 

؛ وهو املراد بالتمثيل يف كلامته، ورّجح آخرون «التمثيل اإلسنادّي »أساس هذه النظرّية قائم عىل 

، واختار غريهم )مثل: «التناسبّي التمثيل »( أن يكون مراده هو و )مثل: 

ات اإلهلية غري ممكن إذا ما اقترصنا عىل أحد النوعني ( أّن التّبير الدالّل ملعاين الصف

 .املذكورين من التمثيل فقط؛ ألّن كليهام رضورّي يف عملية التفسري والتّبير تلك

ك بلون آخر من التمثيل، حيث ال تقوم فيه اول توماس ألجل اخلالص من ورطة التشبيه أن يتمّس ح

 .ةة والصفات اإلنسانيّ ة، أو قل: الصفات اإلهليّ ة والذات اإلنسانيّ أّي مقارنة مبارشة بني الذات اإلهليّ 

 فالطرفان املتناوالن يف هذه املقارنة عبارة عن نسبتني، نقيس أحداما باآلخر، وليس وصفني أو ذاتني.

بعني يساويان ثالثة أسداس، فلسنا يف صدد احلدفعىل سبيل املثال: عندما  يث نقول يف الرياضيات أن الرُّ

، اتاملقامو الصورنا هنا بدل أن نعقد مقارنة بني فإنّ  ؛(املقام) املخرج ( والبسط) الصورةعن الصلة بني 



  

 

؛ إذ نّدعي يف هذه طافنقوم عمليًا بقياس نسبتني إىل بعضهام، واخللوص إىل نتيجة التساوي يف هناية امل

وقد رسم البعض  .«6»إىل العدد  «3»، تساوي بالضبط نسبة العدد «4»إىل العدد  «2»ة أن نسبة العدد القضيّ 

 عىل هيئة املعادلة التالية: صورة هذا التمثيل التناسبّي 

 صفات املخلوقات = ةالصفات اإلهليّ   

 ذات املخـلـوقـات  الذات اإلهلـّيـة  

سب الصفات اإلنسانّية مع الذات اإلنسانّية بنفس الطريقة التي تتناسب فيها الصفات تتنا وعليه:

ًا ، فإّن صفاته أيض«غري متناهية، وواجبة بالذات ،بسيطة»  اإلهلّية مع الذات اإلهليّة؛ فكام أّن ذات اهلل

. أّما ذات «الوجوب بالذات»، و«عدم التناهي»، و«البساطة»متناسبة مع الذات، متحّلية بخصائص 

تتواءم  «متناهية ةة حمدودإمكانيّ »صفات  -بطبيعة احلال  -فتقتيض  «اإلمكانيّة املحدودة املتناهية»اإلنسان 

 .(1)مع هذه الذات

رين يف هذين اإلطا «الطيبة»، فإّن وصف «اهلل طيّب»، و«سقراط طيّب»وبناًء عىل ذلك، عندما نقول: 

منت كام تذهب نظرّية االشرتاك املعنوّي، وال بمعنيني متفاوتني متاماً كام آ املختلفني مل يرد بمعنى موّحد متاماً 

به نظرّية االشرتاك اللفظّي، بل أطلق عىل نحو التمثيل التناسبّي؛ بام يعني أن رضباً من التشابه والتناظر قائم 

عاله وترصفاته، ض أفمن جهة سلوكه العاّم يتحىّل بنسبة معينة مع بع «سقراط»بني هاتني النسبتني؛ فإّن 

 وأفعاله الطيّبة احلسنة. «اهلل»تتامثل بلون من األلوان مع النسبة القائمة بني 

مون وفالسفة الدين املعارصون جمموعة من املناقشات عىل ما برّشت به نظرية التمثيل ورد املتكلّ أ

 قاط التالية:التناسبّي؛ نشري إىل أبرزها ضمن الن

. إّن هذا اللون من التمثيل عاجز عن تقديم أّي رضب جديد من رضوب املعرفة اإلجيابية عن اهلل 1

وصفاته؛ فهذه النظرّية تزعم انطواءها عىل رشح وتفسري ملعاين الصفات اإلهليّة، بام يوّفر لنا من جهة: 

األمن من الوقوع يف ورطة  معرفة إجيابّية جديدة يف هذا الصدد، ويضمن لنا من جهة أخرى:

ح أمام إال عن تقديم نسبة مبهمة غائمة، ال تفت -يف هناية املطاف  -التشبيه؛ يف حني أهنا ال ُتسفر 

                                                           

 .253، مايكل بطرسون وآخرون، صانظر:  (1)



  

 ال تطّل بنا عىل أّي معرفة إجيابيّة معّينة!أهّنا عقولنا أّي نافذة معرفيّة، كام 

ه التحديد؟ رتني يف هذه النظرية عىل وجما هي امليزة التي تتميز هبا العالقة بني النسبتني املذكو. 2

فهي ال خترج عن فرضني: إما أن تكون مبينة للتساوي الريايض الدقيق املخيم عىل هاتني النسبتني، 

اح عن إفص -بدالً عن ذلك  -أو أال يكون هناك إشارة هلذا التساوي الريايض الدقيق؛ بل املقصود 

د أذعنّا ذهبنا إىل اخليار األول، وآمنا بوجود تساٍو دقيق، فقلون من التشابه بني هاتني النسبتني. فإذا 

 ، ولو عىل«الوحدة الدقيقة يف املعنى»، و«االشرتاك املعنوّي »عندئٍذ بوجود ولو مورٍد واحٍد من 

صعيد نسبة خاصة معينة. وهنا نتساءل: إذا كانت النسب يف مورد معني مشرتكة بني اخلالق 

من القول هبا يف جمموعة من الصفات األخرى؟! أّما لو ذهبنا إىل اخليار واملخلوق، فام الذي يمنعنا 

الثاين، وأنكرنا التساوي الريايض الدقيق، لنؤمن بوجود لون مبهم وجمهول من التشابه، فإّن هذا 

 التشابه حينئٍذ لن يضيف لنا جديدًا، ولن ُيسمن أو يغني من جوع!

هذا  لنسب، ثّم غّض الطرف عن الصفات املستعملة يفإّن قرص متثيل التناسب بالتشابه بني ا. 3

 .التناسب، جيعل من التناسب املشار إليه أمرًا عديم الفائدة، وغري قابل للمعرفة

. يبدو أن أهّم إشكالية ابتليت هبا نظرية توماس وأتباعه هنا، تتمثل يف التحليل اخلاطئ والتصور 4

الذهاب إىل وجود مالزمة بني هذا االشرتاك والقول  ، ثم«االشرتاك املعنوّي »املغلوط عن نظرّية 

 «وّي االنجرار نحو التشبيه عند القول باالشرتاك املعن»بالتشبيه! وبعبارة أخرى: لقد أخذوا فرضيّة 

مأخذ املسّلامت واألصول املوضوعة؛ يف حني أّن املالزمة املزعومة فاقدة للدليل القطعّي، خاّصًة 

قيق من حتليل د -وباألخّص ضمن مدرسة احلكمة املتعالية  -سالميّة بعد ما قّدمته الفلسفة اإل

، ممّا أزاح الستار عن حقيقة التفريق والتفكيك بني ما نزعمه من وحدة «االشرتاك املعنوّي »ملفهوم 

وبعد استعراض نظرية  من جهة أخرى. «املصداق»من جهة، والوحدة يف إطار  «املفهوم»يف إطار 

لفلسفة اإلسالمّية وجود لون من االختالف يف ناحية املصداق ال يتقاطع أو أثبتت ا «التشكيك»

يتنا ى مع الوحدة عىل صعيد املفهوم، وأّن ذلك االختالف التشكيكّي يف ناحية املصداق قائم عىل 

 أساس الشّدة والضعف، أو النقص والكامل، أو التقّدم والتأّخر.

التمثيل » با ّمي التمثيل عىل أثرهيف هذا البحث تفسريًا آخر لنظرّية التمثيل، ُس  ّدم ق



  

 

 ة قياس النظري هذه يف لغاتنا االعتيادّية إىل حالتني؛ اما:فقد قّسم أّوالً عمليّ  ؛«التصاعدّي 

و أطلق لة قياس للنظري األدون من املمثَّل به، كام وحيصل عندما نقوم بعمليّ  :التمثيل التنازل  . 1

، «لبالك»املستخدم عادًة يف العالقات بني بني البرش عىل حيوان مثل  «الوفاء»أحدهم وصف 

تظهر ة، وهلا حّدها املعروف عند اإلنسان؛ فهي حالة تعرض عىل النفس اإلنسانيّ  «الوفاء»فصفة 

هلا يطلق عليها  ينتزع الذهن مفهوماً مشرتكاً  ،(1)آثارها عىل سلوك اإلنسان، وبعد مالحظة هذه اآلثار

، فكّلام برزت هذه اآلثار يف سلوك إنسان ما، حكم الذهن بوجود هذه احلالة النفسانية فيه. «الوفاء»

بعد ذلك، حينام نشاهد يف بعض احليوانات سلوكًا مشاهبًا ملا يصدر من اإلنسان عىل صعيد تلك 

عند  «فاءالو»ذا، فيحكم بوجود حالة اآلثار املشار إليها، يقوم الذهن بعملّية قياس للنظري األدون ه

الكلب أيضًا، عىل الرغم من معرفته باختالف جوهرّي بني هذا وذاك، ال ليشء سوى لوجه الشبه 

مستخدمًة يف اإلنسان واحليوان عىل حّد  «الويفّ »الذي ُوجد يف سلوكّيات هذا وذاك. فتكون صفة 

ّي التاّم(، وال عىل نحو االشرتاك املعنوّي سواء، ال عىل نحو االشرتاك اللفظّي )التباين املعنو

 )االحّتاد املعنوّي التام(، بل عىل نحو متثيل األدون باألعىل. 

وحيصل إذا ما عكسنا احلالة السابقة، فرأينا يف املشبّه به األدون صفًة،  :التصاعدي  التمثيل . 2

، لكنّنا بعد «العلم» بليًّة أسميناها مثاًل صفًة كام «سقراط»وقسناها بنظري أعىل منه. كام لو وجدنا يف 

فإّن واجب الوجود  ؛  «اهلل»التأّمل وجدنا أهنا من حيث املرتبة الوجودّية كامل أدون ممّا هو يف 

واجد لكامالت معلوله عىل أتّم الوجوه، فالعلم اإلهلّي إذن  -وهو عّلة وجود سقراط  -بالذات 

، «قراط عاملس»فبعد أن أطلقنا قضّية  ،«وجوب الوجود» كامل مطلق ، ال يتصّور فيه أّي نقص ينايف

 ، فمن جهة ال نّدعي يف هذا التمثيل االحتاد املفهومّي التامّ «اهلل عامل»ننقيس النازل بالصاعد، ونقول: 

 .املفهومني متباينان متاماً  بني العلم هنا والعلم هناك، كام ال نّدعي من جهة أخرى أنّ 
 

إىل أّن استخدامنا للصفات اإلهليّة مجيعًا ما هو إال لون من ألوان التمثيل  وبعد ذلك، ذهب 

يف حّل اإلشكالّية املذكورة؛ وإن مل ُيسفر عن كشف  -حسبه رأيه  -التصاعدّي املذكور، وهو الطريق األمثل 

تنري لنا وجهًا  ةينتشلنا من حرية التعطيل، وُييضء لنا شمع -عىل أقّل التقادير  -تاّم حلقيقة الصفات، فهو 

 . ولو ناقصًا من أوجه املعرفة باهلل

                                                           

 .يّف عن صاحبه عند غيابه، أو مواساته له يف الّّساء والرضاء، وغري ذلك من األمورمثل: دفاع اإلنسان الو (1)



 

 

 

 

 

1

ت ارشنا بشكل عابر يف ما مىض من أبحاث إىل وجود نظرّية أخرى تتنافس يف هذا املضامر مع النظريّ أ

ة أيضًا إىل الدور الفّعال الذي لعبته مدرس ، كام أملحنا«الشرتاك املعنوّي ا»ة سّميت بنظريّ  ،ذكرها مرّ التي 

بعيدًا  ،ةيّ ، حلّل مشكلة الصفات اإلهل«التشكيك الوجودّي » بة، وربطها يف تطوير هذه النظريّ  احلكمة املتعالية

كثريًا من دعاة الذي طال  «التعطيل» من ألوان -خفّي أو جّل  -لون  ، أو أّي «التشبيه»عن أّي نوع من 

 رشقًا وغربًا.  «التنزيه»

يرى أصحاب هذا املدرسة أّن االشرتاك بني الصفات واملحموالت اإلهلّية من جهة، والصفات 

ّي كام حيلو ألتباع نظرّية االشرتاك اللفظ -واملحموالت اإلنسانيّة من جهة أخرى، ال يدور يف فلك اللفظ 

 أّن واقع هذا االشرتاك جتاوز وحدة اللفظ، ليصل إىل املعنى املتّحد بل يؤّكد لنا الّبهان عىل -أن يصّوروه 

أيضًا، وال سبيل إىل تّبير الصفات اإلهلّية دالليًا غري انتهاج هذا النهج، وإال فلن يبقى بعد ذلك مفّر سوى 

                                                           

 . ؟؟-21(: عليزماين) راجع تفاصيل هذا البحث يف (1)



  

 

 الذي نواجهه ّبوالعياذ باهلل. أّما التحّدي األك« الكفر»، أو «السفسطة»، أو «التعطيل»االنزالق يف مستنقع 

عىل هذا اخلّط فهو التاميز العينّي الكبري، واالختالف احلقيقّي الواضح بني اخلالق واملخلوق، بام ال يدع جماالً 

ألّي شّك أو ريب؛ فكيف يمكن التوفيق بني ادعاء وحدة املفهوم بشكل شامل للخالق واملخلوق من جهة، 

ة بينهام من جهة أخرى؟ أال تدعونا هذه الفروق الفارقة واإلذعان بوجوه افرتاق واختالف جوهرّية عديد

 إىل نبذ أّي نوع من أنواع التشابه واالشرتاك بأّي حّد من احلدود؟! 

لقد انّبى لإلجابة عىل هذا التساؤالت يف القرن العارش اهلجرّي: احلكيم اإلهلّي املسلم 

لتي وجد فيها ا« التشكيك الوجودّي »ملعنوّي بفكرة مستعينًا يف تفسريه لالشرتاك ا (ه1151) 

  تّبيرًا معقوالً يف الرد عىل ما ذكر.

 :النقاط التالية ضمنذه النظرّية هل اخلطوط العريضةمكن اختصار ي

لك السلوب ورأى أّن تة. وأخرى سلبيّ  ،ةة إىل صفات ثبوتيّ الصفات اإلهليّ  قّسم . 1

 سلب واحد إىل -يف حقيقة أمرها  -مون إطالقها يف بحث الصفات، تعود املتعّددة التي اعتاد املتكلّ 

، كام أّن مجيع الصفات اإلجيابيّة يمكن هلا أن تؤول إىل  عن اهلل «سلب اإلمكان»يدور مدار 

 .(1)«ب الوجودوجو»، أو قل: «تأّكد الوجود وشّدته املطلقة» :هي ة؛صفة واحد

 ،«القدرة»و ،«العلم»صافه بصفات خمتلفة من قبيل: رغم اتّ   ترى هذه النظرّية أّن اهلل. 2

 حال من األحوال تعّددًا أو كثرة يف ال يستلزم بأّي  -يف الوقت نفسه  -وما شاكلها، فإّنه  ،«احلياة»و

دة ال متتلك سوى مصداقًا . وبكلمة واحدة: فإّن مجيع هذه الصفات املتعدّ «واجب الوجود»ذات 

 .(2)واحدًا يتّسم بالبساطة من مجيع اجلهات، ال غري

إن أثبتناها، ومل تكن تلك   يف نظرّيته هذه إىل أّن الصفات الكاملّية هلل . انتهى 3

ّن إالصفات عني ذاته، ومل تكن الذات اإلهلّية أيضًا مصداقًا هلذه الصفات الكامليّة بحسب ذاهتا، ف

                                                           

 .121، ص6، صدر الدين الشريازّي، جانظر:  (1)

والقدرة، واإلرادة، وغريها ... لكّن ليس وجود هذه الصفات ؛ وإن وصف بالعلم، واجب الوجود»يف هذا الصدد: يقول  (2)

 .[]املصدر السابق «فيه إال وجود ذاته بذاته؛ فهي وإن تغايرت مفهوماهتا، لكنّها يف حقه تعاىل موجودة بوجود واحد



  

يها للحصول عل هلذه الكامالت، وحمتاجةً  أن تكون الذات بام هي هي فاقدةً  -ال حمالة  -هذا يستلزم 

 . ؛ ومن اجلّل أّن هذا ال ينسجم مع وجوب وجوده(1)من الغري

. رغم أّن هذه النظرّية تؤمن بعينيّة الصفات اإلهلّية مع الذات وجودّيًا، غري أّن هذه العينّية 4

ىل ؛ فالصفات اإلهليّة تنطوي ع«املفهوم»هذا احلكم إىل  ينسحب، وال «املصداق»دائرة  منحرصة يف

لك ومع أّن مجيع ت متكثّرة، يتاميز كّل منها مع اآلخر يف املضمون واملغزى.ومعاٍن ومفاهيم متعّددة 

ها حيمل نالصفات اإلهلّية املتعّددة تتحّقق عىل أرض الواقع يف وجود واحد بسيط، بيد أّن كاًل م

مفهوماً حمّدداً يشري إىل حيثيّة معّينة من الكامالت اإلهليّة الالحمدودة، يغاير يف مدلوله ومفاده املعنوّي 

ولو كانت مجيع تلك الصفات مشرتكة يف معنى واحد، دون أّي اختالف  الصفات األخرى.ئر سا

لِزم ترادف  مكن محل تلك الصفات لغوّيًا، وأله قائم بينها، واقترص التاميز عىل األلفاظ ليس أكثر، له

والستلزم ذلك أيضًا كفاية إطالق صفة واحدة منها لإلشارة إىل  كّل منها وإطالقه عىل اآلخر!

 بداهة وال شّك يف مداليل باقي الصفات، وحتّول ذكر الصفات األخرى إىل عمل عبثّي ال طائل منه!

 بطالن هذه التوال، فيبطل بذلك املقّدم أيضًا.

القول بأصالة الوجود،  متكّونة من أضالع ثالثة؛ هي: هذه النظرّيةّن أ :ا تقّدمستنتج ممّ ن. 5

أرباب طو خيوبتوظيف هذه املبادئ الثالثة  .التشكيك الوجودّي ثّم للوجود،  االشرتاك املعنوّي ف

  :اخلطوات التاليةاحلكمة املتعالية 

لسببّي والتأثري ا ،والوحدة ،ة، وما به الفعليّ ّن منشـأ اآلثار احلقيقّي يف اخلارج املوضـوعّي أ(: إ)

 .هو الوجود؛ ال غري

ــرتكة ومّتحدة فيام بين ؛املوجودات إىل وجودها بنيالقائمة التاميزات )ب(: ال تعود  ها فإهّنا مش

  يف هذا اجلانب.

ي حيكورة املتاميزة، ه املوجودات املتكثّ ُيطلق عىل مجيع هذ ،مفهوم واحد «الوجود»مفهوم )ج(: 

 احلقيقة الطاردة للعدم، والتي :، وهيكاّفة ة واحدة مشرتكة قائمة يف تلك املوجوداتعن حيثيّ 

 تنشأ منها اآلثار الواقعّية.

مفهوم واحـد ُيطلق عىل مجيع هـذه املوجودات املتكثرة املتاميزة، حيكي  «الوجود»مفهوم )د(: 

                                                           

ود يكن ذاته يف مرتبة وج إّن هذه الصفات الكاملية كالعلم والقدرة وغرياما، لو كانت زائدة عىل وجود ذاته، مل»: يقول هنا (1)

 .[]املصدر السابق «ذاته مصداقًا لصدق هذه الصفات الكاملية، فيكون ذاته بنفس ذاته عارية عن معاين هذه النعوت



  

 

 احلقيقة الطاردة للعدم، والتي عن حيثية واحدة مشــرتكة قائمة يف مجيع تلك املوجودات، وهي

 تنشأ منها اآلثار الواقعّية.

املوجودات العينية رغم أهنا متحدة ومشـرتكة يف أصل وجودها، لكنها تتفاوت فيام بينها (: ه)

ــده يف املوجودات هو  ــتطاعت هذه النظرية أن ترص من جهات أخرى. واالختالف الذي اس

ما »راتب احلقيقة الواحدة، وحسب تعبريها: فإّن ؛ أي: االختالف يف م«االختالف التشكيكّي »

 - (1)اخلارجّي  «النور». فكام أّن نفســه «الوجود»؛ وهو «به االختالف هو عني ما به االشــرتاك

ــعف، مع احتفاظه بحقيقته النورّية  -مثاًل  ــّدة والض يمتلـك مراتـب ودرجات خمتلفة يف الش

ــكيكّية،  يمكن لنا أن نتصــّور االختالف عىل صــعيد الواحدة املشــرتكة، فكذا يف األمور التش

ــعف» ــّدة والض . وقد خُلص ، وما إىل ذلك«التقّدم والتأّخر»، أو «الكامل والنقص»، أو «الش

ــكيكّي، تنحرصــ حكايته عىل تلك احليثيّ  «الوجود»إىل أّن مفهوم    ةمفهوم تش

ــأيـّ  ــرتكـة بني املفـاهيم )منش من األنحاء عن متايز املراتب  ة اآلثـار(، وال حيكي بأي نحواملش

 واختالفها التي ُتعّد منشًأ للكثرة، وإنام حيكي ذلك املاهّية.

ة )مثـل: العلم، والقـدرة، واحليـاة، وما  )و(: ترى هـذه النظريـة أّن مجيع الكامالت الوجوديـّ

شـاهبها( أمور وجودّية ناشئة من الوجود، فكّلام اشتّدت درجة الكامل يف موجود ما، صعدت 

ــتجمعة جلميع م قـاييس العلم والقـدرة واحليـاة فيـه. ومن هنا، فإّن ذات واجب الوجود مس

 الصفات الكاملّية؛ ألهّنا تقع يف قّمة املراتب الوجودّية.

كام هو  - سـم باالشرتاك املعنوّي تتّ  ة عند )ز(: مجيع املفاهيم الكامليّ 

مجيعًا عىل اخلالق واملخلوق بحّد ســواء من حيث فتصـدق  - نفسـه «الوجود»احلال يف مفهوم 

ــكيكيّ  ــل املفهوم؛ وإن اختلفت بينهام من حيث املراتب التش ــعفًا. فمن جهة أص ــدًة وض ة ش

ــرتكة بينهاماملفهوم: ال فرق بني اخلـالق واملخلوق يف احلكـايـة عن حيثيّ  كام هو  - ة واحدة مش

و نح»ة وجدان هذه الصــفات، أو قل: يف ام االختالف منحرصــ يف نوعيّ وإنّ  - احلال يف الوجود

 .«املفاهيم»؛ ال «املصاديق»إىل  -إذن  -، فيعود االختالف «الوجود

 

 

 

                                                           

 .ال خيفى أّن هذا املثال ال يؤتى به سوى لتقريب املعنى للذهن، وليس املراد منه انطباق املشّبه باملشّبه به متاماً  (1)



 

 

 

 

 

(1)

ان كوكان الدليل عىل وجود اخلالق املدّبر هو النظام السائد يف الكون، ولو كان اإلله اخلالق حكياًم،  ول

تمع عدله مع ؟ وكيف جيوالنوائب الكونّية والطبيعيّةفّّس الزالزل والسيول عادالً وقائاًم بالقسط، فكيف تُ 

وهو الرؤوف  -بل كيف يستقيم خلقه هذه احلوادث التي حترق األخرض واليابس، وتدّمر البالد والعباد؟! 

 وما إىل ذلك؟!لألعمى، واألصّم، واملعتوه، واملشّوه،  -ذو الرمحة الواسعة 

وأوسعها نقضًا وإبرامًا يف الفكر اإلنسايّن قدياًم وحديثًا، وال  ،تعّد هذه القضيّة من أقدم األسئلة املحرّية

ِرّية بالتصّدي هلا، واإلجابة عليها، بام يلبّي حاجة السائل، ة واإلهليّ ة الدينيّ شّك يف أّن الرؤية الكونيّ  ة حه

ن بمجموعة م «اآلالم والرشور»تشابكت األبحاث الدائرة يف مدار ويقطع دابر الريب والشبهة. لقد 

 ؛  ، وصفات اهلل«التوحيد»، و«أصل وجود اهلل»ة؛ مثل: ة األساسيّ ة والفلسفيّ الدراسات الكالميّ 

 إىل -بطبيعة احلال  -، وغري ذلك، ممّا أّدى «العلم»، و«القدرة»، و«احلكمة»، و«الرمحة»، و«العدل»مثل: 

حّتى  ،لتعقيد، وفتح األبواب لورود الرؤى واالجتاهات الفكرّية املتناحرة واملتضاّدة يف ما بينهامزيد من ا

                                                           

، 236-231، ص2، ج(احليدرّي ) ، 236-231، ص2، ج(السبحاينّ ) ل هذا البحث يفراجع تفاصي (1)

 . ؟؟-؟؟(: خّسوبناه) 



  

 

، «ثنوّيةال»عند اإلنسان إىل اختيار مذاهب وأديان قائمة عىل هذا اللون من  «الرّش »و «اخلري»بلغ البحث عن 

 .للرش فاختلقوا إهلًا للخري، وآخر

حلادّية احلديثة بّث روح جديدة يف مطارحات فكرّية سحيقة، تعود لقد حاول بعض فالسفة النزعة اإل

، فأعادوا صياغتها يف جلباب النقد ( 1)جذورها التارخيّية إىل أّيام اإلغريق والفلسفة اليونانيّة القديمة

ّي أمثال الفيلسوف األسكتلندالفلسفّي بلغة معارصة، ومنها هذه املسألة التي انّبى للخوض فيها 

توظيفها للتدليل عىل م(، وأمثاهلام، فحاولوا 1321) (3) م(، واألسرتالّ 1776) (2)

 بنمطّية غريبة، نستعرض بعض جوانبها فيام يل من نقاط.   إنكار أصل وجود اهلل

 ي األموره «الرّش » باألمور التي يصفها اإلنسان  ينبغي أن نذّكر هنا بأنّ  ،ةوألجل التمهيد هلذه القضيّ 

رادّي؛ كام إومنطلق طبيعّي ال أال خترج عن أن تكون نامجة عن مبد وهي ،التي تنتج عنها اآلالم واملصاعب

، اصف مثالً ؛ كالزالزل والسيول والعولو كانت مسبَّبة عن تقّلبات الطبيعة، وما تستتبعها من قيود ومتاعب

ى تّ كالقتل والّسقة وش ؛حصيلة لسوء اختيارهأو تكون نتيجة ألمور خاضعة إلرادة اإلنسان املختار، و

ور الرش» ب، واألخرى «الرشور الطبيعيّة» بفنسّمي األوىل ،  - مثالً  -أنواع ظلم اإلنسان لبني جلدته 

 .«األخالقّية

 :لا كام ينستعرضها هنا مع املناقشة التي أوردت عليه نقطةحول أكثر من تمحور حمّل النزاع هنا ي

اإلله القادر »تني القائلتني: تني الفكريّ أّن القضيّ  يرى . 1

، قضّيتان متناقضتان «الرّش موجود»، و«املطلق ذو الرمحة الواسعة واخلري املحض موجود

قل أن لعكس! فكيف ُيعومتنافرتان، ال يمكن اجلمع بينهام، فإّما أن تصدق هذه وتبطل تلك، وإّما ا

؟! أو شيئًا يمكن أن يوصف بالرّش  -الذي ال يتصّور منه إال اخلري املطلق  - يريد اإلله القادر املطلق

                                                           

، وهلام استدالالت وكالم هنا، وهذا يكشف قدم املسألة، وكوهنا شبهة قديمة وتطّرق هلذه البحوث  ( 1)

مل هتمل الفلسفة اإلسالمّية التعليق عىل هذه اإلشكالّية، وقد درسها احلكيم اإلهلّي الكبري و .تصّدى هلا الفالسفة األوائل

 ضمن فصول ثامنية، وكذا غريه من الفالسفة. يف  

(2)   David Hume  . 

(3)   John Leslie Mackie  . 



  

أمام أعداد هائلة من املصائب والنوائب التي عىل أرض الواقع ؟! لكنّنا أصالً  كيف يسمح بوقوعه

ك ة األوىل، فينتفي أصل وجود ذلقضيّ ال يسعنا إنكار وجودها، فيكفي ذلك دلياًل عىل بطالن ال

 اإلله! 

الا  واجلواب * ّ  مطل »: أو  مبدأ رفض  أنّ ورفاقه  اب عن خمّيلة فقـد غـ ؛«ليس كلل  

الرشور ب أّي أمر حيلو لنا تسـميتهالرشـّ املطلق من قبل القادر املطلق، والرؤوف املحض، ال ينتقض ب

ــفات للّية واآلالم؛ ألّن النتيجـة العقلّية الطبيع ــدور رّش مثل هذا من اإلهلّية املذكورة ص هي منع ص

الذات املّتصفة هبا؛ ال حمالة. فإذا زعمنا العثور عىل مثال ناقض هلذا املبدأ، فينبغي عندئٍذ أن نشّك يف 

كام ُزعم، وعلينا أن نعيد التقييم والتحليل، لنرى: هل يمكن التدليل العقّل عىل  «رّشًا مطلقاً »كونـه 

 رّش مطلق حمض، أم ال؟ ال أن ننفي أصل وجود اليشء الذي قام الدليل العقّل عىل إثباته مسبقًا! أنه

و افرتضنا أّن حدوث قضّية الرّش يمكن له أن خيلق شبهة فل ؛«ال تعارض مع أصل الوجود»: ثانياا و* 

هنا ال هذا املبتغى؛ ألمع أّننا ال نسلم أّن مؤداها يط -تتعارض مع أصل وجود اإلله يف أسوء التقادير 

لكّن هذا ال  -يف أحسـن حاالهتا قد ُيرتاءى تعارضها مع بعض صفات ذلك اإلله؛ ال أصل وجوده 

ــفة  ــفّية وجتريبّية ووجدانّية أخرى، ما فتئ الفالس يمنع من إثبـات وجود اإللـه بأدّلة وبراهني فلس

 !واملتكّلمون يسوقوهنا يف كّل عرص، بلغات خمتلفة، وعبارات شّتى

أمور عدمّية، وليست  التي يذكروهنا لكثري من الرشـورفا ؛(1)«الرشلور عدمي ة ال اال  هلا»: ثالثاا و* 

فاجلهل، والفقر، والعمى، وأمثاهلا ليســت أمورًا موجودة يف اخلارج املوضــوعّي، بل  أصــاًل؛ خملوقة

 فضالً ؛ كي نبحث عنه، ، وهذا يعني أهنا ال تتطّلب خالقًا مسـتقالً (2)من األسـاسهي أعدام مل ختلق 

ثُل الظّل الذي ال حقيقة له ســوى انعدام النور يف جهة معّينة، ثُلها مه وإنام مه  !اخلالق ها لإللهتنســبعن 

فال يصّح البحث عن صانع له؛ لوضوح أنه عدم، والصحيح: أن نسأل عن السبب املانع من سطوع 

 .النور يف تلك اجلهة
 

مة أّن األديان واملذاهب التي اختارت فقد أملحنا يف املقدّ . 2

إّن مصدر ف ؛نسب إليه اخلري والرش عىل حّد سواءه واحد يُ ت إىل استحالة وجود إل، قد ذهب«الثنوّية»

                                                           

 هذه الشبهة، وهي صاحلة للرّد األنطولوجّي عىل املشكلة، وال تنفع فيام لو صّب وهي النظرّية األفالطونّية يف الرّد عىل (1)

 اإلشكال عىل السبب أو احلكمة التي تقف خلف هذه الرشور، وهو ما سيأيت بيانه يف النقاط التالية.

 : عدم العلم.«اجلهل»: عدم الغناء، و«الفقر»يعني شيئًا سوى: عدم البرص، و ال «العمى»ألّن  (2)



  

 

اخلري ال يمكن له أن يكون مصدرًا للرّش يف آن واحد! من هنا، آمنوا بوجود إله للخري، وآخر غريه 

 للرّش.

  ، فال نعيد.«الرشور عدمّية ال خالق هلا»:  -كام مّر أعاله  - ابوواجل *
 

 -: حّتى لو أذعنّا بأن الرشور ناشئة من األعدام قد ُيقالوهنا . 3

، لكن ملاذا مل خيلق هذا اخلالُق العامله عىل نحو تأخذ فيه الوجودات مكاهنا بدالً من  -كام تقّدم 

 ،«العّلة املوجدة للرشور» حولدام، والكامالت بدالً من الفقدانات؟ فاإلشكال هنا ال يدور األع

الفراغ احلاصل من  م حول السبب الذي منع من أن يمألام حيو، وإنّ «خلق الرشورسبب » أو قل:

مل أ ؟مل بشكل تكون فيه كّل هذه الرشورلق العاوبعبارة أخرى: ملاذا ُخ  (1)األعدام بخلق اخلريات! 

 (2)حمّل هذه األعدام؟!  اخلرّية يمكن حلكمته أن تقتيض خلقًا حتّل فيه الوجودات

 ود أمور نسبّية قياسّية، ليس هلا وج بالرّش ا يوصـف ممّ  لكثريفا ؛«الرشلور أمور نسلّي ة»: ابوواجل

 -بيل املثال س عىل -نفّس؛ أي أهّنا رّش إذاما قيست إىل يشء، وخري بالنسبة إىل يشء آخر؛ فسّم احلّية 

، وعندما  الذي قد يوصـف بأنه رّش، عندما نلحظ فيه هتديده حلياة امللدوغ به، تصــّح تسـميته بالرشــّ

دفاعّي هلا، وخري لإلنسـان الذي يوّظفه ألغراض عالجّية  نقيسـه إىل احلّية نفسـها، فهو خري سـالح

 يتصّور فيه اخلري.فليس كّل ما وصفتموه بالرّش رّش حقيقّي حمض، ال تنقذه من املوت! 

 ــّيقة األفق، ومعادلة جزئّية  آار: حتليل   وبّيلان ــّ يف أذهاننا أحيانًا من نظرة ض ة الرش تتبلور رّشيـّ

ناقصة، ُتقص يف مقّدماهتا التحليل الشامل لشّتى جوانب املسألة، واحلصيلة النهائّية التي تؤول إليها 

ان جارف قىض عىل أرضه ومزرعته، أو سيل عارم أو جدلّية اخلري والرّش. فاإلنسان الذي ُمني بطوف

 ةزلزال عنيف أتى عىل منزله وبنيانه، فإّنه سيصفها بالرّش؛ ال حمالة، لكنّه لو وقف عىل النتائج اإلجيابيّ 

 .(3)التي تنطوي عليها هذه احلوادث والظواهر يف جماالت أخرى من احلياة، ملا ترّدد يف وصفها باخلري

 ةومن ناحية تربو تقع بعض الرشـور مقّدمة حلصـول خريات أخالقّية سامية، وهبذا تكون سّلاًم  :ي 

للوصـل إىل اخلري والسـعادة. فالعامل امللء باملصاعب واملتاعب هذا، ما هو إال منّصة اإلنسان للرقّي 

                                                           

 .42، ص5، ج(املطّهري) الحظ (1)

 .431، ص2، ج(اليزدّي ) : الحظ (2)

ألسميناه رّشًا، « الشهيد يف سبيل اهلل»لو قرصنا النظر عىل أمل ساعة يشعر هبا كمثال يصلح ألبناء العقيدة الدينّية ُيقال عادًة: و (3)

 .لو أمعنّا النظر إىل ما سيحصل عليه من نعيم مقيم، وفوز أبدّي عظيم يف اآلخرة، ملا صّح وصفه بالرّش بأّي حال أّما



  

املعنوّي، واسـتجالب الكامالت الوجودّية باستمرار، وحتّمل الرشور هذه رشط الزم لكثري من هذه 

ــّية الالزمة لالختبار واالمتحان  ــور متّهد األرض اخلريات؛ ال حمـالة. وعليه: فإّن كثريًا من هذه الرش

والتمحيص الذي ُوعد به اإلنسان من ِقبهل رّبه، وليست تعني دومًا أهّنا نالت منه انتقامًا أو عقابًا، بل 

 يمكن هلا أن تكون تعريضًا لفرصة يمكن استثامرها يف جلب اخلري.
 

أمل يكن : تساءل أرباب هذا االجتاهرّدًا عىل اإلجابة السابقة، .3

 -سواًء ذهبنا إىل أّن تلك احلوادث رشور يف نفسها، أو رشور نسبيّة وقياسيّة  -هذا بمقدور اإلله 

س مصدر افرتضنا أنه ليى هذه الرشور النسبّية؟ ولو أن يصّمم عامل اإلمكان عىل نحو ال تقع فيه حتّ 

ر اهذه املصائب والنوائب، فامذا يمنعه من التصّدي هلا ما دامت رمحته تقتيض ذلك، وهو الواحد القهّ 

 (1)؟!  - كام يصفه املؤمنون به -القادر عىل كّل يشء 

ة»: واجلواب * ة وبني أي أّن التفكيك بني عامل املادّ  ؛(2)«الرشللور لوازم ال تنفلع  عقالا عن علامل املاد 

التضـاّد والتزاحم فيام بني األمور املادية يف هذا العامل أمر ممتنع عقاًل؛ فالعامل املادّي ينطوي بالرضورة 

ــء ثم يكون واجدًا له، فليس معنى احلركة والتكامل إال  عىل احلركة وقابلية التكامل، فهو فاقد ليش

ــابق املوجودات اخلروج من القّوة إىل الفعل، ومن النقص إىل الكامل، وعندئ ٍذ فمن الطبيعّي أن تتس

فيام بينها لنيل الكامل؛ فتتزاحم وتتضـاّد، فتحصـل عىل إثر ذلك بعض الرشور. فكام ال يمكن عقاًل 

ــور عن عامل املاّدة ــًا أن ينفّك التزاحم املؤّدي للرش ، ( 3)أن تنفّك الزوجّية عن األربعة، ال يمكن أيض

ــاحب هذه الرؤية مل يلتفتوبالتال: فإّن  .طائل القدرة ال يقع حتت -كام ال خيفى  -املحال و إىل  ص

 ، حتى يصّح اإلشكال به.يف دائرة القدرة من األساس« األمر املستحيل عقالً »عدم وقوع 

وتعقيبًا عىل اإلجابة السابقة، قد ُيقال: ما السبب الذي دفع .3

                                                           

شبهته يف هذا الصدد بام مضمونه: هل يريد هذا اإلله أن يمنع من وقوع الرّش؛ لكنه غري قادر عىل  وقد صاغ  (1)

هل ال يريد ذلك أصاًل؟ فهو إذن فاقد للرمحة وطلب اخلري! وإذا كان قادرًا مريدًا ذلك؟ فهو إذن عاجز! وإذا كان قادرًا، ف

ملنع الرّش، فمن أين تأيت هذه الرشور؟ وملاذا هي موجودة من األساس؟ البّد من مبدأ هلا؛ الستحالة صدورها من دون 

مع اخلري املطلق الذي يوصف به، وإن  عّلة، فهل صدرت متناغمة مع القصد اإلهلّي؟ إن كان اجلواب بنعم، فهذا متعارض

 .41، ألوين بالنتينغا، صكان بال، فهو ليس بقادر مطلق. الحظ: 

 وهذا الرّد مقتبس مما أجابت به املدرسة املشائّية يف هذا الصدد. (2)

 .43-42، ص5، ج(املطّهري) لالستزادة راجع (3)



  

 

ام لعامل املاّدة تتزاحم فيه الوجودات بام ُيفيض إىل بروز هذه الرشور؟ أمل يكن هذا اإلله نحو خلق نظ

 بمقدوره أن يصّمم هذا العامل عىل نحو ال يقع فيه هذا التزاحم املؤّدي للرشور النسبّية أو النفسّية؟

 إذا أراد خريًا  ّن ذلك اإلله العزيز املقتدر،فإ ؛(1)«الضئيل أو الرشل   ،جدلي ة اخلري العميم»: واجلواب

ي شاء هو حسب قوانني الطبيعة الت -ًا كبريًا حسبام تقتضيه حكمته ورمحته، واستلزم ذلك اخلري عامّ 

رّش حمدود ضـئيل نسبًة لذلك اخلري العميم، فإّن هذا يعني عدم ممانعته  حدوثه  -أن حتكم عامل املاّدة 

ف وقوع اخلري عليه. فإذا أراد أن يرصف بحدوث هذا الرّش، طاملا توقّ  -وليس باألصـالة  -ضـمنّيًا 

ــنّة الكونّية التي  ــوى احتاملني؛ اما: أن خيرق العادة والس ــّ عن املخلوقات فلن يبقى س ذلـك الرش

وضعها بنفسه ملا اقتضته احلكمة، وينقض نواميس الطبيعة كّلام أحدق خطر بكائن من الكائنات، أو 

ــتت ــح البطالن؛ فال حكمته أن يمنع ذلـك اخلري الكثري الوفري؛ ألنـه يس بع رشًا قلياًل! وكالاما واض

تسـمح بنقض قانون ُوضـع أصـاًل للوصول إىل غاية معّينة )فنقض الغرض حمال عىل احلكيم(، وال 

 حكمته أيضًا تنسجم مع حرمان الكثري من أجل القليل املزاحم.
 

دوث الرشور واآلالم عىل أّن ح بعض املستشكلنييزعم . 3

يق بني رّب  اإلهلّيون؛ فكيف التوفامالتي يصفه هب «الرمحة»و «العدل» تيمّسح احلياة خيدش يف صف

كامل عادل رؤوف بالعباد، ورّش حقيقّي حمدق بمخلوقاته هُيلك احلرث والنسل، من دون أن 

ر هذا احلدث الفةاملزعوماملّدعى ورمحته ينتقض عدله  ظيع الذي ال يعزب عن علمه ، أو أن ُينكه

 وقدرته؟!

  الا ــدر منه الظلم ينبغي أن تكون فيه ما يدعو  ؛«دواعي الظلم فيه منتفية»: واجلواب أو  فالذي يص

إىل ذلـك؛ مثل: اجلهل، والعجز، واحلاجة، والنقص. فإذا ثبت بالدليل القاطع أنه عامل وقادر وغنّي 

 .فيه وكامل مطلق، مل يبق أّي جمال لتصّور الظلم

 فالكثري من األمثلة التي أريد هلا أن تكون  ؛«الرشللور األاالقي ة نابعة من إرادة اإلنسللان»: ثانياا و

لرّش ا اختار تقديماإلنسان املختار الذي  للعدل اإلهلّي، ما هي إال رشور أقدم عليها للرمحة أو ناقضة

الق تيار اإلنسان نفسه، فإذا توّقعنا من اخلالخ -إذن  -فهي مسبَّبة املبارش هلا. ، وهو الفاعل عىل اخلري

أن خيلق إنســانًا ال خيتار إال اخلري والصــواب، فهذا يتناقض مع أصــل مبدأ االختيار؛ فيكون اختيارًا 

                                                           

، 313ّي، ص، العالمة الطباطبائيف تقسيمه للخري. الحظ:  بة مقتبسة عىل ما يبدو مما جاء به وهي إجا (1)

 .122، ص13، له أيضًا، ج



  

ــه؛ وهو حمال.  ــد يف األرض  وأّماوجّبًا يف الوقت نفس ــاؤل عن احلكمة من خلقه خمتارًا لُيفس التس

 .لج يف موضع آخرعا، فقضّية أخرى تُ (1)ويسفك الدماء

ذاهبًا ة، نفقد يأيت املستشكل حمّماًل بالشبهات دون اكرتاثه بصفة معيّ . 3

 الرشور واآلالم منافية للصفات الكاملّية التي ينسبها املؤمنون به بشكل عاّم؟! أنّ  إىل

 ّن األدّلة والّباهني العقلّية فإ ؛«أارى الصللفات الكاملي ة ثابتة بلدل ة»: ( 2)واجلواب العام  عىل ذلع

ة جلميع الكامالت الوجودّية عىل  ــتجامع الـذات اإلهليـّ ــّك، قـد أثبتـت اس التي ال ترتك جمـاالً للش

اإلطالق، ونفت عنه النقص بكاّفة أوجهه املتصّورة؛ فإذا واجهتنا قضّية يتنا ى ظاهرها مع مفاد هذه 

ــف األدّلة، فال حميص للعقل من اإلذعان  ــّ الذي يقف خلفها، أو إعالن العجز عن كش بجهله الّس

ــّي بجميع  احلكمـة التي خفيـت عليـه وانطلقـت منهـا، فليس هناك من يّدعي إحاطة العقل البرش

ــة يف مفاد تلك ومن جهة أخرى، فإّن  .ة عىل اإلطالقاحلقائق الوجوديّ  هذا اجلهل ال يرقى للخدش

 يف أصل صّحتها! األدّلة الدامغة، أو ُيستعان به للتشكيك
 

 

 

 

                                                           

َوإِْذ ﴿عىل لسان املالئكة قبل خلق اإلنسان؛ قّص ذلك علينا القرآن الكريم قائاًل:  -أّول ما طرحت  -وهي قضّية طرحت  (1)
ََتَْعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك 

َ
رِْض َخِليَفًة قَالُواْ أ

َ
َماء قَاَل َربَُّك لِلَْماَلئَِكِة إِِّني َجاِعٌل ِِف األ  .﴾ادلي

 .ينتقل من العّلة إىل املعلولالذي لّمي الّبهان هذا الرّد يوّظف ال (2)





 

 

 

(1)

 

 

حول  «الدينّية»املقّيدة بوصف  (2)«البلوراليّة»، أو «التعّددية» باألساس يف البحث املوسوم يقع النزاع 

قة، ، هلا نصيبها من الواقع واحلقي«أديان حّقة»إمكانّية االعرتاف بجميع األديان والرشائع املوجود عىل أهنا 

 ةنحصاريّ اال»مسلكي  :ة ذلك من األساس، كام ذهبت إىل ذلك اجتاهات معارضة هلا؛ مثلعدم إمكانيّ  أو

 .(4)«الشموليّة الدينّية»، و(3)«الدينيّة

ذلك ك «النجاة»منحرصة يف دين خاّص بعينه، ال بل  «املصداقّية»و «احلّقانّية»رى هذا املسلك أّن ي

ادة إىل انسداد أبواب اجلنّة والسع وبناًء عىل ذلك، ذهب أرباب هذا االجتاه ، ومتوّقفة عليه أيضًا.منوطة به

 األبدّية األخروّية عىل مجيع أتباع الديانات األخرى املخالفة لذلك الدين املعنّي.

                                                           

 . 311-272(: يوسفيان) راجع تفاصيل هذا البحث يف (1)

(2)   Pluralism . 

(3)   Religious Exclusivism  . 

(4)   Religious Inclusivism . 



  

 

وضوع ، غري أّنه يفسح املجال يف مبدين خاّص بعينه «احلّقانّية»هو مسلك يتّفق مع سابقه يف حرص و

. وبحسب قراءة أخرى عن هذا «الدين احلّق »أمام كثري من أتباع الديانات األخرى املخالفة لذلك  «النجاة»

املسلك، فإّنه يرى أّن احلقيقة الكاملة قد تكون يف قبضة دين معنّي، لكّن هذا ال يمنع من أن تصطبغ أديان 

 كام فاز ذلك الدين احلّق، وينجو أتباعها. -بشكل ما  -، فتفوز أخرى بمراتب أدنى من احلقيقة

ة يف املسيحّية انيّ وهو حيرص احلقّ  - م(4132)(1)الكاثوليكّي املعارص  هويتّ لاّل  من هنا، طاب

ال مسيحّيون ب»بأهّنم  ممّن شملهم نسيم الفالح والنجاح األخروّي أن يصف أتباع الديانات األخرى  -

دًا من عداملعارصة  ساتاملؤّس بعض  تصف بهالذي  «عضو الرشف»لقب حياكي بذلك  ولعّله، «عنوان

 الرسمّيني.غري هامنتسبي

لإلشارة إىل ذلك املسلك الفكرّي الذي يرى تعّدد عادًة  ( 2) «ة الدينّيةالتعّدديّ »ستعمل مصطلح يُ 

 . ىأخر ّررها عن أّي نوع من االنحصار واالحتكار عىل فئة دون فئةحتممّا يعني: ، ، وتكثّرها«احلّقانية»

 وتتمثّل أبرز ألوان هذا املسلك يف: 

دي  . 1 خالفة، مع أتباع الديانات املن واملُهادِ السلمّي التعايش راد هبا ويُ  :عىل مستوى السلوكة التعد 

  التعّصبات املذهبيّة، واملشاحنات الطائفيّة.بعيدًا عن 

: ة يف دي  د  التع. 2 وتعني عدم قرص مفهوم النجاة والفالح األخروّي عىل دين خاّص الفالح األاروي 

 بعينه، واإليامن بنجاة أتباع الديانات األخرى؛ ولو ضمن دائرة حمّددة ورشوط معيّنة.

ة يف . 2 دي  اني ةالتعد  دة دّ االعرتاف بمصداقيّة خمتلف األديان، وعّدها طرقًا وسباًل متع بمعنى: احلق 

 أحد تفسريين: -التقادير  عىل أقّل  -واملقصود هبذا النوع من التعّددّية  نحو احلقيقة.

ــابكة فيام بينها، يمّثل كّل دين من األديان املتنّوعة جانبًا أ(: احلقائق يف هذا العامل ) متلّونة ومتش

مكان ؛ منها: إملعاينهذا حيتمل أوجهًا خمتلفة من ا «تنّوع احلقائق»من تلك احلقائق. وإّن مفهوم 

                                                           

(1)   Karl Rahner  . 

(2)   Religious Pluralism  . 



  

ثبوت احلّقانّية يف القضــايا املتناقضــة، ووجود حقائق متنّوعة غري متعارضــة، وكذلك: إمكان 

 تعّدد القراءات املستقّلة واالنطباعات الطولّية حلقيقة واحدة.

)ب(: اصطباغ كّل من األديان املختلفة بلون باهت وناقص من احلقيقة، وعدم امتالك أّي منها 

 بشكل مطلق. للحقيقة

 مكن اإلشارة إىل أبرز أوجه اخللل يف هذه النظرّية ضمن النقاط التالية:ي

نسبّية ال»رغم أّن أصحاب هذه النظرّية ينأون بأنفسهم عادًة عن وصمة ف :احلقيقةمشكلة نسّي ة . 1

مل يامنعوا من إذ  ؛يًّا عمل بمامرستها هذه ا يف رؤيتهمم توّرطويف املعايري التي يتبنّوهنا، غري أهّن  «املطلقة

احلقيقة »، و«احلقيقة لك»، ليعلنوا رصاحًة قبوهلم بمفاهيم وشطرها إىل حصص «احلقيقة» تقسيم

، ، وال يمكن اجلمع بني أمرين متناقضني(1)البطالنإال  وهذا مرفوض عقاًل، فليس بعد احلقيقة. «ل

 جزًء من احلقيقة! منهام  حكاية كّل ادعاء ثّم 

فإّن هذه النظرّية تعتمد يف حتليلها لتعّدد األديان عىل أّن األنبياء : مشكلة قصور اإلدراك الّرشي  . 2

واملبرّشين بالديانات املختلفة إّنام قّدموا للبرشّية صورًة عن جانب من جوانب احلقيقة الواحدة؛ 

ثهلهم مه ! سان، فحّدثوا الناس عىل قدر عقوهلموذلك نظراً للقصور الذي وجدوه يف اإلدراك عند اإلن

ثهل ألّن كاًل منهم وليتعّرفوا عليه باللمس،  ،«الفيل»ركوا أمام تُ  نمجاعة من املكفوفني الذي يف ذلك مه

اآلخر وقال  !«عىل األرض أعمدةأربعة » ه أمامقائل منهم أنقال حتّسس عضوًا من أعضائه فقط، 

فال أحد منهم يمتلك احلقيقة كاملة،  !«ابنيالثعب من رضوب رض»، أو «مكنسة»، أو «حبل» هأنّ 

 ينطبق الاألديان فواقع  ؛. وهذا التحليل والتمثيل واضح البطالنعرض الواقع عليه مبارشةً رغم 

، وإذا أذعنّا أن غالبّية الناس يف بعض الظروف هلم حالة كحالة العميان، «العميان والفيل»عىل قّصة 

اعتبار حال املسلم وال يمكن  !اس مجيعًا عىل هذا احلال دومًا أمر جمانب للحّق فإّن ادعاء كون الن

زئني ثان عن جام يتحدّ ، وحال البوذّي الذي يصف رّبه بنمط آخر، أهّن «اهلل»الذي حيكي عقيدته عن 

 ل! كام أّن هذه املغالطة ال يمكن هلا أن تثبت صّحة كالم هؤالء العميان مجيعًا؛ بة واحدةمن واقعيّ 

                                                           

اَلُل ﴿وكام يعّّبالقرآن الكريم:  (1)  .32، سورة يونس: ﴾َفَماَذا َبْعَد اْْلَقي ِإالَّ الضَّ



  

 

، وال «ضعىل األر أعمدةأربعة »فليس الفيل  األمر البدهيّي البنّي أّن كالمهم مجيعًا ليس بصحيح!

مل يعّّبوا بكالمهم هذا حّتى عن جزء بسيط من وبالتال: فهم ، «ثعبان»، أو «مكنسة»، أو «حبل»هو 

 احلقيقة!

األديان  تّبير رؤيتهم يف صوابيّة فأصحاب هذه النظرّية حياولون: إهيام التنايف مع رمحاني ة الرب  . 3

مجيعًا، أو امتالك كّل منها جانبًا من احلقيقة، أو نجاة اجلميع بنحو من األنحاء، بأّن هذا هو مقتىض 

الرمحة اإلهلّية الواسعة، واهلداية الرّبانيّة التي ال تستثني أحدًا، فإذا ضيّقنا دائرة اهلداية، وحرصنا 

 ّي أن نذعن بفشل املرشوع اإلهل -إذن  -فعلينا  ،يّة من سّكان هذا العاملسبيل اجلنّة والنجاة يف أقلّ 

عىل األرض، وانتقاض برنامج اهلداية من األساس! لكّن هذا املّدعى ال يعدو املغالطة الرصحية؛ 

هل اجلا»ينطبق عليه عنوان  «ضاّل »، فكم من «الدخول إىل النار»دومًا يساوي  «الضالل»فليس 

ألديان ا عن رمحة رّبه، كام أّن حرص احلقانّية يف دين ما، ال يعني أنّ بالتأكيد منع لن ي  الذي  «القارص

فة مل تكن حّقة يف وقتها، أو أّن املرشوع اإلهلّي يف هداية اإلنسان قد فشل! وذلك  املنسوخة أو املحرَّ

فكر والسلوك عىل الألّن تعاليم األنبياء الرتبوّية الصاحلة قد وضعت بصامهتا اإلجيابّية الواضحة 

كون ت ال يفرتض هبا أنالبرشّي بام ال يمكن ألّي أحد إنكاره. عالوًة عىل أّن الرمحة اإلهلّية الواسعة 

أيضًا، فام دامت الرمحة توّعدت الصاحلني بالنعيم  أو العدل اإلهلّي عىل نحو يتعارض مع احلكمة 

يف  اختياره اإلنسان منحأن يكون ذلك بعد ًا أيضأجرًا للصالح يف الدنيا، فإّن احلكمة اقتضت  املقيم

أن ُيعاقهب املتمّرد الطالح،  كذلكّن العدل يتطّلب كام أأو اإلعراض عنه،  ،سلوك طريق الصالح

 وال يكون جزاء عمله مساويًا للمطيع الصالح.

 

 


