
 اإلسالم وفلسفة الدين

 شفيق جرادي

 الصبغة، القرآن الكرمي.املسيحّية، اليهوديّة، الوحي، اإلسالم، فلسفة الدين،  الكلمات المفتاحّية:

لطاملا كانت تتملك أدبيات املفكرين املسلمني مشاعر االستثنائية املزهوة مبا حيمل اإلسالم من أبعاد، وجماالت 
وهو اخليار اإلهلي الذي  خري، بني كل الرساالت السماوية.كونه اخليار اإلهلي األ  . وذلك بسبباستثنائيةحيوية 

ارتضاه اهلل لعباده، واعترب ألن كل خيار آخر ينتمي إليه الناس، فهو خارج سياق املشيئة اإلهلية اليت عربر عنها 
   .1{فلن يُقبل منه اري اإلسالم دين  ومن يبتغ غ} الوحي

يف  اإمنا هو حصر   - حبسب النص اإلهلي –خذه الناس، هو انتقاء ناقص؛ ألن الكمال كما وأن أي خيار يتّ 
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم }بيان اإلهلي األخري )اإلسالم( هذا ال

 .2{ادين  

فلقد بقيت النظرة  .اومضمون   فعمة برو  الزهو الرسا ي قابلها ما خالفها شكال  أّن هذه املشاعر امل إال
قد أوصل التدبري اإلهلي والزمن إىل اكتماالته  "شخص املسيح"احلاصل يف  "التجسد اإلهلي"تعترب أّن املسيحية 

ة إذ على الصليب كانت متام األلوهي ،ملعىن قد اكتمل هناك، على الصليبوأن متام ا اليت ما بعدها إال اهلرطقة.
ومع متام املعىن األلوهي والبشري، فكل  سيحية بتولد وانبثاق رو  القدس.و  املمتحدة  مع متام البشرية لتنجب ر 

 فسُيحكم عليه بالبدعة. "رسالة السماء"، أو "الدين"ما يأيت حتت عنوان:

بل إّن  ما سواهم أغيار يفقدون كل معىن .وأن  أن إسرائيل هم شعب اهلل املختار.كما وظلت اليهودية تعترب 
 ب مع أصل االختيار القومي لإلله.ألغيار ال يتأتى إال مبا يتناساملعىن ألّي من ا

فيه ما فيه مما ال يقل عن اليهودية  ألديان األخرى من شرقية وغريهاوال خيفى أن ما حتمله مضامني ا
 ص.املسيحية من الثقة باملضمون اخلاو 
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ث العلمية يف حقول تاريخ أما على مستوى الشكل فلقد جاءت األحبا هذا على مستوى املضمون واملعىن.
يف الناتج بالغ احلساسية  االدين، لتعترب أن السياق التارخيي يلعب دور  األديان، أو االجتماع الديين، أو فلسفة 

ستفاداته من الطروحات السابقة عليه االديين، إن على مستوى املضمون أو الشكل. ويأيت الشكل ليستكمل 
اإلسالم كدين أخري سوف يكون وهبذا املعىن فإن  املؤسَِّسة للدين الالحق. بذورهابل وليحمل ليقّلد ما فيها، 

مفاصل قيمها نظام القيم وبكثري من  اليهودي.-التشريع املوسويتتماثل بتشريعاهتا  ُعرضة  للقول إنه حلقة
 .3"اإلسالم بدعٌة نصرانية"مما شّجع البعض للقول بأن  ،املسيحي

محل كل حساسية التوثب حنو الشأن الزمين يف  إلسالم ديٌن وضعي  بل ذهب من ذهب للحديث عن أن ا
 االجتماعية والسياسية والسلطوية.أنظمته 

. والرد بأّن اإلسالم طرٌ  جاء يف سياق تارخيي "اإلسالم كمال الدين" بني الطر ، املتمثل بفكرة:وبالتقابل 
ظروف اجلزيرة العربية، وهو بذلك ديٌن فاقد للمعىن حلركة األديان ليلتقط بعض ما فيها، ويصوغها مبا يتناسب مع 

تقع مجلٌة من املهام اليت ال ميكن إجنازها من جمرد القول. إّن دليل، عظمة اإلسالم  والفريد. اجلذري التأسيسي
 . 4{اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ } ، هو اآلية القرآنية:هوكمال

وجل البشري، امل-يعة املفهوم يف اإلسالم إمنا تصاغ بالدليل اإلنساينعن أن طب بل إن مقتضى التحدي، فضال  
 إىل النص اإلهلي.

 تكاملها حركة املفهوم وضوابطه. لتحدث عرب

 إذ  .هو العلة الفاعلة للدين. وإذا كان اهلل سبحانه وتعاىل "قة التفاعلية بني اهلل واإلنسانالعال" هو: فالدين
 .5{َلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احلَْقّ ُهَو الرِذي أَْرَسَل َرُسو }

لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل } ان، كمقصد يتوجه إليه واجلماعية:فإّن العلة الغائية للدين إمنا هو اإلنس
 .6{النُّورِ 
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ة اإلنسان هي موضع ومورد خلق. إذ أصل "فطرة اهلل" ،- شئت فقل اإلسالم أو إن -من هنا ُعدر الدين، 
إننا ال نستطيع القول بوجود هدف وغرض يف اجملال "واهلدفية والغرضية الدينية إمنا تتعلق باإلنسان. إذ  .الدين

غرض هو الذي حركه حنو هذا اإلهلي؛ مبعىن أن الفاعل يريد عرب فعله أن يصل إىل غرض معني، وأن ذلك ال
 .7"دفع الفاعل ليكون فاعال   اّن هناك شيئ  إأي  ،الفعل

ما الغاية من خلق  . فاملوضوع هو:8"هدف اخللق ال على غاية الفاعل"نبغي أن يرتكز على إذ احلديث ي
إمنا يرجع إىل التساؤل عن ماهية اإلنسان وماهية الدين، وكيف يؤدي الدين  إلنسان؟، أو ما الغاية من الدين؟ا

 يف الوجود اإلنساين؟.إىل حتريك اإلمكانات الكامنة 

، وما هو املرتقب واملتوقع من الدين أن يقدمه ة اليت ميكن أن يبلغها اإلنسان؟وما هي الكماالت اإلنساني
ين، وعقل دي عم حاجة بشرية يُ َعربر عنها بنزو ؟ وهذه األسئلة ككثري من غريها تضعنا أماحلركة التكامل اإلنساين

 ولغة فلسفته بامتياز.

طبيعة املوضوع املبحوث فة البشرية ضرورة تقتضيها واعتبار املعر  ار اإلنسان كمورد وموضوع للدين،أّن اعتب إال
 ورة إىل ما هو إهلي وما هو بشري.عنه، هذا ال يُفضي بالضر 

 حبسب - الكمال اإلنساين، إذ مقتضى  ،لطابع البشري على الطابع اإلهليال يفضي إىل تغليب اكما هو   
نوعية  شبه هنائي يف حتديد اقة مع اهلل سبحانه حيّ ز  ، إمنا يرتبط بالعالقة مع اهلل، وتأخذ نوعية العال- فهم اإلسالم

بة، أو الشكر، واحلب ففارق بني كمال إنساين مبين على أساس اخلوف، أو الطمع، والرغ ورتبة الكمال اإلنساين.
 سوى املعبود، فالقرآن يريد ان يكون اهلدف األصلي من احلياة يف منطق اإلسالم شيئ  وهبذا املعىن فل" هلل سبحانه.

غري، وأي شيء غري  صياغة اإلنسان ومينحه هدفه وغايته، واهلدف الذي يريد أن يوصل اإلنسان إليه هو اهلل ال
 .9"مقدمة ال أصالة له وال استقالل إالذلك ليس 

 تُرسم حدود الصورة التالية:  إهلي.-بشري؛ ونصوصيّ -وبدورة التكامل بني ما هو معريف
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 لكونية تعتمد على خالق واحد للعامل ال شريك له.فباجلانب العقائدي تصري الرؤية ا .أ

 إال اهلل. يستحق أن يقصده استقالال   اوعلى مستوى الطمو  يصل إىل احلّد الذي ال يرى فيه هدف   .ب

 ترب أن اهلل منبع كل خرٍي وكمال.عوعلى مستوى نظام القيم ب .ج

  .ملني{}إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العا وعلى مستوى السلوك يردد: .د

بشري خيضع ملقتضيات الظروف، وصياغة هذا النحو من النظرة، ومنهجية التفكري جتمع بني ما هو 
وكوامن  واألوضاع، والزمان، واملكان، واملنتوج املعريف اإلنساين، ليعيد قراءته، من حدود الطاقة البشرية التأملية،

 التعمل الذهين الفلسفي.

 ياة، ملا يشكل من قواٍم للحياة.احلاضر يف احل -قدس والنصوصي والغييوجتتمع طريقة التعاطي مع املكما 

 ٌث فلسفي )فلسفة الدين( بامتياز.مبح اهو أيض   قته بالبشري والزمين والدنيويوحبث املقدس، وعال

 ينطلق من فرضيٍة دينية أو ظاهرة دينية، ليتم البحث يف ،تعاطي املنهجي مع تشكيل املفهوموهذا النحو من ال
فلسفة " لديين، لتوسم بسمة:واملقدس اأطر املعارف البشرية، مث تعاد النتائج واالجتماعات إىل حاضنة النص 

 "الدين

على قاعدة  -دون أن ننسى هنا االلفات إىل عنصر نفسي يف التعاطي املنهجي مفاده: أن أي ركون للنص،
ينما احلفاظ على الرو  ب يت.ع كالمي أو الهو ذو طاب –والقيام بالتربير هو يفضي لدراسة اإلستسالم التام، 

 النقدية.

 عليها. "الدين فلسفة" وف نعكس لنا وجهة يصح إطالق اسم:وقدرة اإلقناع القائمة على الدليل هي اليت س
فريغ اإلسالم من مضمونه وهبذا املعىن، فإن األدبيات اإلسالمية ما عاد بإمكاهنا أمام احلشو اهلائل من عمليات ت

ارية يف ظاهرة تكشف مدى صدقية كون اإلسالم حلقة اجرت  هتمام بدراسة جادة لفلسفة الدين. ي، إال االالكما
 ؟.االستثنائيةأو مدى صحة فرادة هذا اإلسالم يف انبثاقيته  الدين التارخيية؟.

 ولعلنا حنتاج يف هذا اجملال إىل أن تدخل مجلة من البحوث منها: 

 : حتديد معىن الدين:أوال  



والديان القهار، وقيل:  ،معناه احلكم القاضي ،الديان من أمساء اهلل عز وجل"دت معاجم اللغة العربية أن أور 
 نتهم فدانوا أي قهرهتم فأطاعوا.احلاكم والقاضي، وهو فعال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة. ويقال: د

 مالك يوم اجلزاء. اهوقيل: معن .10}مالك يوم الدين{احلساب؛ ومنه قوله تعاىل: والدين 

 والعادة والشأن. ،ين اإلسالموالد .ة، وقد دنته ودنت له، أي أطعتهوالدين الطاع

 .11"والدين هلل من هذا إمنا هو طاعته والتعبد له

، وذهبوا مذاهب شىت.. كانت كلها ابين   ااضطراب  وعندما تناول العلماء والباحثون تعريف الدين فقد اضطربوا 
 م ومذهبهم الفكري، أو العقيدي الذي ينتمون إليه..تُعربِّ عن نظرهت

بالنظر الختالف أشكال وطبائع الدين اخلاصة "و س طبيعة الدين الذي يتحدثون عنه.كما وأهنا كانت تعك
ينطبق على كل األديان؛ فالدين صلة خاصة وحيوية  شامال   املن العسري تعريف الدين بدقة، تعريف  واملتنوعة، فإنه 

 ضبط مواقف اإلنسان جتاه احلياة.وهو أي الدين يتضمن النزعات اليت ت يدة وأداء كل إنسان متدين،ر وعقبشعو 
  .12"وحىت خالل حياة فرد من األفراد، فإن فهمه للدين ميكن أن يتغري من فرتة إىل أخرى

يف حتديد املعىن  منها يف حتديد فهمه للدين؛. وبالتا يهذا على مستوى نظرة اإلنسان، أو الزاوية اليت ينطلق 
 االصطالحي املتعلق به.. 

ن شك آراء بدو سينتج  متنوعة،إىل وشاعر وروابط ، و قات خمتلفة ومتخالفةمنطل إىل ارتكازهوهو بسبب 
 وحتديدات غري موحدة.

ختالف ضطراب واالاالمعىن الدين ليعكس لنا طبيعة  اإلصطالحيةوتكفي مراجعة أي كتاب ينقل احلدود 
من تلك  يلقي الضوء على بعض الدين دراز يف كتابهفالدكتور حممد عبد اهلل . املستوى الواقع على هذا

 واليت منها. ،عريفاتالت
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 تصوره، والتعبري عن ما ميكن صور ما الالدين هو حماولة ت: "نشأة الدين ونموه يف كتاب ،ماكس ميلريقول 
 ."الهنائي، هو حب اهللطلع إىل الالتعبري عنه. هو الت ميكن ال

لشعوره بصلة بني روحه وبني  ا، وفق  سلوكه اإلنسانالدين هو توجيه " :مقدمة تاريخ األديانيف وقول ريفيل 
   . "تصاله هبااويطيب له أن يشعر ب ،وعلى سائر العامل ،يعرتف هلا بالسلطان عليهرو  خفية 

 أمام االيت تقف حاجز  تورعات هو جمموعته ال لديناإن " :التاريخ العام للدياناتسالومون ريناك يف ويقول 
والدين جمموعة متساندة  للحياة الدينية وليةألالصور ا كتابه  فيعترب يف مييل دوركاميإ؛ أما هاحلرية املطلقة لتصرفات

 ."معنوية تسمى امللة تباعها يف وحدةاعتقادات وأعمال ا عمال املتعلقة باألشياء املقدسة.واألعتقادات من اال

 تايلور. ":بكائنات حيةميان إللدين هو اا" التعاريف:ومن 

 ماخر. يرشال": تبعية املطلقةشعورنا باحلاجة والقوام حقيقة الدين "

ذه التعاريف فتبني من ومن جمموع هكانت "  هليةإ أوامرحيث كوهنا قائمة على  بواجباتنا منالدين الشعور "
حلاكمية للضمري، وثالث للرباط عترب اهو: صاحب الوجهة؛ الذي يعتقد وجود عامل أروا  حاكمة، وآخر ي

جتماعي وعقل اجلماعة، أو صاحب النزعة النفسانية والشعورية ولعل هذا االضطراب يف مناقشة التفاصيل اال
 إغناء البحث الديين واملعريف. املتعلقة بالتعريف وحدوده، واكتشاف كوهنا غري قادرة على

وآثار الدين لتحديد ترتكز على مواصفات  التحديديف إىل وضعية جديدة  لالنتقالدعا بعض الباحثني 
 معناه.

ولوصف هذه األديان ميكننا إيراد  اإن التعريف العام ال يكفي لوصف األديان األكثر تطور  " فمن قائل:
 التعريف التا ي:

هي:  عناصروتتضمن ثالثة ، املثلى الدين ظاهرة اجتماعية، تتجلى يف جمتمع ما ينشدان الفرد لقيم احلياة
املثل األعلى، واملمارسات اهلادفة إىل تعظيم املثل األعلى وحتقيق قيمه، والنظرة الالهوتية اليت تربط بني إله معبود 

إىل متعامل مع الدين كحالة مشاهبة ملا عليه اإلنسان يف  13"ميثل املثل األعلى، وبني الكون احمليط باإلنسان
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أصل الدين، كما يف أصل اجملتمع والثقافة البشرية، جرمية قتل  يرى فرويد أن يف" :خفاياه النفسية فمثال  
 ".أصلية...

يزعم أن اهلل هو عبارة عن جتميل لصورة األب الفعلي واجلسدي "أن فرويد إمنا  فلهلم مشيت ويوضح
ليس للكائنات البشرية، ال أكثر وال أقل. ومن هنا، إن من يُقتل ويضحى به أثناء الطقوس )التضحية الطوطمية( 

اإلله هذه إال اخلطيئة األصلية اليت ارتكبتها البشرية منذ القدم. مث جيري  -وما جرمية قتل األبسوى اهلل نفسه. 
 ".التكفري عن هذا الشعور الدامي باإلمث بواسطة تلك امليتة الدموية اليت ماهتا السيد املسيح

ة التارخيية وتدبر سياقاته وصياغاته من خالل عن القراء اإىل ثالث يرى أن حتديد الدين ال ميكن فصله إطالق  
 التاريخ. 

فإن ذلك ال ميكن إال أن يكون  ،ف الدين قبل دراسة علم األديانالبدء بتعريفإذا شاء فريٌق من الباحثني "
 متباينة، وينجم عن إضمار أيوقائع جد ال يطابق موضوعه، ألن كلمة دين تشتمل على  ا، تعريف  اتقريبي   اتعريف  

 ".افيزياء يف تعريف الدين تزييف كل حبث علمي يف هذا اجملال. لذا جيب االنطالق من التجربة اإلنسانيةميت

رأي املقدس. وهو  وهذه التجربة اإلنسانية ينبغي أن تتقاطع مع حقيقة أخرى قائمة بذاهتا امسها املقدس؛
ال تنال إال بواسطة منظومات تعبري  إن جتربة اإلنسان عن املقدس، هذه التجربة". إذ ليس جمرد إسقاط نفسي

 ".وهي كلها من حيث طبيعتها لغات إنسانية أدبية؛ ؛شعائرية ؛تصورية؛ نظرية

مشيت عرتاضات ا الحنين إلى األصول مارسيا الياد يف كتابه عتماد على التاريخ نقلوعلى قاعدة هذا اال
 ر االعرتاضات كما يلي:وذك .الطوطم والمحرم كتابهيف  وما أورده ، يدفرو النياسية على 

 ال وجود هلا يف بدايات نشأة الدين. إن الطوطمية  -1"

 ليست ظاهرة عامة، وبالتا ي، فإهنا ليست مرحلة الزمة لدى مجيع الشعوب. -2

إن فرازر سبق أن برهن من أن أصل مئات القبائل الطوطمية، هناك أربع قبائل فقط تقوم بطقوس تتعلق  -3
 اإلله. -باحتفال قتل الطوطم

عن أكل حلوم البشر، وإن قتل األب عندها أمٌر مستحيل  اإن األقوام ما قبل الطوطمية ال تعرف شيئ   -4
 .اوأخالقي   اواجتماعي   انفساني  



 ".، إن العائلة ما قبل الطوطمية. مل تتخذ شكل الفوضى اجلنسية املعمرمةاوأخري  

 وهكذا فإن هذا العرض يثبت لنا مجلة من األمور:

اعات أيٍّ من هذه التعاريف عن مسارها املعريف؛. وإن التزمت حدود قن ضطرابات مل ُُترج: إن هذه اإلال  أو 
 . أصحاهبا واجتاهاهتم اخلاصة

حلَظت دائرة نشوء الدين وفعالياته، وبالتا ي فقد دخل يف التعريف املوقف من : إن غالبية التعاريف قد اثاني  
 ة أو غريها يف معرفة معىن الدين.يثيات االجتماعيالبعد التارخيي، واملوقف من احل

وصيف املوضوعية واجلدية وهذه األبعاد واحليثيات، وإن كانت قابلة للنقاش إال أهنا مل ُُترج حتديد املعىن عن ت
 البحثية.

  .ددة للفهم أو االنتماء الديين: إن أي تعريف أو توصيف للدين؛؛ هو بالضرورة تعبرٌي عن منظومة حماثالث  

وعلى ضوء ذلك، ميكن إنشاء معاجلة إسالمية معرفية، موضوعية، حبثية جاّدة للدين.. تُعربِّ عن فلسفة 
خاصة نابعة من صميم القناعة اإلسالمية دون إلصاق أي هتمة بالتضليل املعريف أو عدم اجلدية واملوضوعية 

 حبقها.. 

بالفسحة املعرفية؛. إال أن يقع يف أسر  ال إطالق  االنتماء هو أمٌر طبيعٌي ال خيبروز املعىن من حاضنة إذ 
 التضليل التربيري والسجا ي العقيم..

واحلديث(،  القرآنلقد استندت األدبيات عند املسلمني يف تعريف الدين وماهيته على سياقات النصوص )
 السياسي. وأ ،اعياالجتمأو  ،أو الفردي ،إن على مستوى البعد النفسي ،اوبعض التحاليل للوظائف اليت يؤديه

}ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب  مرة( منها قوله سبحانه: 47) القرآن الكريمفلقد وردت لفظة الدين يف 
 .14بين إن اهلل اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون{ يا

يَن ِعْنَد اهلِل اإِلْساَلُم َوَما اْختَ َلَف الرِذيَن أُوتُوا اْلِكَتا} نَ ُهْم َوَمْن  اَب ِإاَل ِمْن بَ ْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغي  ِإنر الدِّ بَ ي ْ
 .15{َيْكُفْر بِآيَاِت اهلِل فَِإنر اهللَ َسرِيُع احلَِْسابِ 
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يَن َكَما َبدَ    .16َأُكْم تَ ُعوُدوَن{}ُقْل أََمَر َرِّبِّ بِاْلِقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ

يِن ُكلِِّه{  .17}ُهَو الرِذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّ

 كما ورد لفظ الدين يف مجلة من األحاديث منها:

 .18"ديق به، وكمال التصديق به توحيدهأول الدين معرفته، وكمال معرفته التص"

 ."عن الدنيا اهلوى والتنزهنظام الدين خمالفة "، "غاية الدين اإلميان"و ،"أول الدين التسليم"

 ."حبنا أهل البيت أصل الدين"، "وهل الدين إال احلب"

 واملرويات كثري. وغري ذلك من اآليات

 وهي اليت انعكست يف مجلٍة من حماوالت التعريف أو التوصيف لتحديد معىن الدين منها:

والدين وامللة  .قول إىل قبول ماهو عند الرسولين وضع إهلي يدعو أصحاب العالد" تعريف اجلرجاين: -أ
ومن حيث إهنا جتمع تسمى  .امتحدان بالذات ُتسمى باالعتبار، فإن الشريعة من حيث إهنا تطاع ُتسمى دين  

ن منسوب إىل اهلل وقيل: الفرق بني الدين وامللة واملذهب أن الدي. املرة ، ومن حيث إهنا يُرجع إليها تسمى مذهب  
 ".، واملذهب منسوب إىل اجملتهدالرسولتعاىل، وامللة منسوبة إىل 

كلمة الدين اليت تستعمل يف تاريخ األديان "نطلق الدكتور دراز من كون ا تعريف حممد عبد اهلل دراز: -ب
 هلا معنيان ال غري.

 .religiasiteاليت نسميها التدين   état subjectifأحدمها: هذه احلالة النفسية

اليت ميكن الرجوع إليها يف العادات اخلارجية أو اآلثار اخلالدة،   fait objectifواآلخر: تلك احلقيقة اخلارجية
 .19"أو عمال   اأو الروايات املأثورة، ومعناها مجلة املبادىء اليت تدين هبا أمٌة من األمم، اعتقاد  
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اشتهر "ريف للدين يف أوساط اإلسالميني الذين ، من تع- حبسب نظره - لينقل بعد ذلك ما هو سائد،
لفال  عندهم تعريف الدين بأنه وضع إهلي سائٌق لذوي العقول السليمة باختيارهم إىل الصال  يف احلال، وا

 .20"واملعامالت االعتقادات وإىل اخلري يف السلوكوميكن تلخيصه بأن نقول: وضع إهلٌي يرشد إىل احلق يف  ...يف

 ( دعوة ألصحاب العقول السليمة. 2؛ واإهلي   ا( وضع  1 التعريفني هو اعتباره: واجلامع هنا بني

فمحور اخلطاب الديين حركٌة من عند اهلل )املصدر( حنو اإلنسان )املورد(. أما ما جاء من بقيٍة يف كال 
 إذ تناول:  ني فهو من باب التبيان التفصيلي.التعريف

 .صّلى اهلل عليه وعلى آله لقبول ما هو عند الرسولب العقول أن اخلطاب إمنا يدعو أصحا -1

أن الدين حبسب وضعية تلقيه تسميات متعددة، فمن حيث هو يُطاع يسمى شريعة، ومن حيث جيمع  -2
 .احيث هو اجتهاد يسمى مذهب   ُيسمى ملة، ومن

 البشري. االختيارأن النقطة اإلنسانية املركزية اليت خياطبها الدين إمنا هي  -3

 إىل اجلانب السلوكي واملعاماليت.حبيث إنه يُرشِّد اعتقادات الناس. و  قسام الدين إىل اجلانب العقائدي.نا -4
 وهذا ما يوصل لصال  الدنيا وفال  اآلخرة.

 لغيي واخلالصي يف تعريفه للدين.تغييب اجلانب األخروي وا "دراز"وقد يُلحظ يف تعريف 

 اواقع   اإال أنه ليس شرط   .االبشري يف تبين الدين وإن كان صحيح   "اراالختي"كما وقد يُلحظ عليه أن اعتبار 
، عرب وسائط ُتتلف عن االختيار  - مبا يف ذلك اإلسالم - ،امعين   ايف اخلارج فكثرٌي من الناس إمنا يتبنون دين  
 كاإلرث واإلنتماء للجماعة، وغري ذلك.

 التعريف؛ وذلك حتت تأثري السعي لطر  تعريف نزوعه حنو التعميم يف درازمث إن امللحوظ لدى الدكتور 
ا عند الدكتور حسن الرتاِّب حينم اوهو األمر الذي نلحظه أيض   امع مانع وعلى الطريقة األرسطية لكل دين.ج
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حيث هو كائن حر، حنو من الدين من شأن اإلنسان، وهو عالقة خضاعة وضراعة يتخذها اإلنسان " يعترب أن
 .21"ا عالقاته بسائر الوجودويرتب عليه موجود أعلى.

عتقاد اإلنسان، الدين هو موقف ا"أن  ايعود ليذكر وبشكل أكثر ُتصيص   ،مث وبعد هذا التعميم يف التعريف
للوحي  املخلوقية سائر الكائنات، وتصديق   ا، وإدراك  االوجود... اهتداء  إىل معرفة اهلل احلق املطلق، وإهل  يف تصور 

يف كل ذلك، وألن الدين من مثر  اوتكذيب   اوغفلة  وكفر   بعدله يف أحكام الشرع، أو ضالال   ايف إخبار الغيب، وإميان  
 .22"امع سائر املخلوقات هلل أو شذوذ   اهو مواقف سلوك اإلنسان إزاء الوجود سجود  

ها جملرد كر وأورد ذ  .اإلهليةاملتوافقة، أو املختلفة اإلرادة من باب ذكر اخليارات  هذا التخصيص إمنا هو اإذ  
أن تطال كل تعبري عن موقف اإلرادة احلرة عند اإلنسان فالدين حبسب جس العوميمية عسى هبا ابيان مهجوس  الت
 .23"كسب اإلنسان احلر"هو موضوع  "الرتاِّب"

إن الدين عند اهلل } فإمنا يلحظ ضرورة اإلضافةوعند حماولة إعادة صياغة نسبة الدين إىل اإلسالم أو احلق 
 .24{اإلسالم

 .25{فغري دين اهلل يبغون}أ

 .26{لذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلقهو ا}

 .لذا فقد ترد لفظ دين وال يقصد هبا اإلسالم

 .27{ادين  ومن يتبع غري اإلسالم }
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 .28{ا الكافرون... لكم دينكم و ي دينقل يا أيه}

 يتأتى من مستويني: فهاجس العمومية يف التعريف 

           مصطلح الدين. ذي ينطوي على مثل هذا التعدد يف استخدام املستوى الداخلي ألنصوصي ال

املستوى اخلارجي، ونقصد به إطالق غري املسلمني على اعتقاداهتم اسم الدين، وبالتا ي الرغبة اإلنسانية 
ساب ما يكون على ح اغالب  إن مثل هذا التعميم . أال أنه ومما ال خيفى ميثل هذا التعريفواملعرفية بشموهلم 

 م املعرفية.أنظومة اإلسالاملضامني والدالالت املراسيل اليت حيملها مصطلح الدين يف 

عربِّ عنها العالمة يُ  صية يف احلّيز اإلسالمي الداخليمن التعريفات األكثر خصو  الذا فإنا جند يف املقابل حنو  
صل تشكل مفا من العلماء املسلمني؛هبا مجلٌة  وهي إذا ضممناها إىل عمومية األبعاد اليت تقدم الطباطبائي؛

فالعالمة الطباطبائي يقول يف  ىن الدين يف األدبيات اإلسالمية.عند حتديد مع حساسة يف منظومة فلسفة الدين
أنه هو سلوك احلياة الدنيا، يتضمن صال  الدنيا، مبا يوافق الكمال األخروي، واحلياة " تفسريه امليزان عن الدين:

 .29"ند اهلل تعاىل فال بد يف الشريعة من قوانني، تتعرض حلال املعاش على قدر االحتياجالدائمة احلقيقية ع

الدين سلوك يُؤمِّن مصاحل الدنيا باملقدار املناسب، وهو إعطاٌء للمعارف واألحكام شرعنة إهلية؛ أي مبعىن 
حكام الباري هي الدين، كما أن إنزال والقوانني املوافقة ألاملعارف اليت يوافق عليها املوىل أي وأن األفكار آخر أن 

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت الباري عليك هذه القوانني هو دين. ويقول العالمة عندما يفسر قوله تعاىل:}
 .31"علميةيفيد أن املراد بالدين، هو جمموع املعارف اإلهلية واألمور اخللقية واألحكام ال". 30{َعَلْيُكْم نِْعَميِت 

والصبغة  .32ويف موضع آخر يقول:<الدين صبغة اجتماعية محله اهلل على الناس وال يرضى لعباده الكفر>
إشارة إىل ما أوجده اهلل تعاىل يف الدنيا من العقل املتميز به عن البهائم  <كما يقول الراغب األصفهاين: 
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؛ 33> ماء عامودية يزعمون أن ذلك صبغةكالفطرة، وكانت النصارى إذا ولد هلم ولد غمسوه بعد السابع يف
َغة  }وهذا املعىن يؤكد الباري عز وجل، عندما يقول: َغَة اهلِل َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهلِل ِصب ْ . فالعالمة يعترب أن 34{ِصب ْ

الفطرة، اليت خلق الناس عليها، لذلك هذه الصبغة ال بد من أن الصبغة من الناس، أما صبغة اهلل فهو عنصر 
 كل فرد على حدة وبالتا ي يصبح الفرد واجملتمع مصبوغني بصبغة الباري سبحانه وتعاىل.تكون ل

أن هذه املعارف اإلنسانية ذات الطابع الديين، واألحكام والسلوك هذا ويذهب العالمة الطباطبائي إىل 
فَأَِقْم :}تفسريه لقوله تعاىل وااللتزامات كلها أمور فطرية؛ لذا فالدين فطري. ويعرّب العالمة عن هذه امليزة من خالل

يِن َحِنيف   َها اَوْجَهَك لِلدِّ هو الذي فالدين اإلنساين القيم على اجملتمع اإلنساين " :35{ِفْطرََة اهلِل الريِت َفَطَر النراَس َعَلي ْ
ها من في هتدي إليه الفطرة، ومتيل إليه اخلالئق البشرية حبسب ما حتس يف حوائجها الوجودية، وكل ما يسعدها

 الدين نابع من عند اهلل تعاىل. ااالعتقاد والعمل، وبتعبري آخر من املعارف واألخالق واألعمال>؛ إذ  

هو الدين القيم، ولعل هذا هو السر الذي اعترب  ولكنه يعترب أن الدين كلما اقرتب من فطرة الناس أكثر كان
 على أساسه أن اإلسالم هو الدين القيم.

)أي بطبيعة كل إنسان هناك دين(، وبالتا ي فنحن ال حنتاج  اطبيعي   اعتربون الدين أمر  ومبا أن بعض الناس ي
، وليس هو املركوز عند وهناك من يعترب الوحي هو الدين، فالدين هو املوحى من عند اهللللوحي، كي نصل إليه. 

 ى سنن اآلباء، يقول العالمة:الناس وجبلتهم األوىل. وهناك رأي ثالث يقول أن الدين مبين على التقليد؛ أي عل
اع الدين كتقليد يبطله تبان إ" ، ويتابع:36"بعدما بني هلا بالوحيالدين فطري تقبله الفطرة وُتضع له القوة املميزة "

أن الدين جمموع مركب من معارف املبدأ واملعاد، ومن قوانني اجتماعية من العبادات واملعامالت، مأخوذٌة من 
الثابت صدقه بالربهان واجملموعة من األخبار اليت أخرب هبا الصادق صادقة، وإتباعها إتباع طريق الوحي والنبوة 

 .37"للعلم ألن املفروض العلم بصدق خمربها بالربهان
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والنقطة األخرى املرتبطة مبوضوع الفطرة، أن الغاية واألصل بالنسبة إىل اإلنسان الوصول إىل السبب الذي 
الدين، فالدين  السعادة والكمال، والذي ال يستطيع اإلنسان أن يبلغها مبعزل عنخلق له، والذي يعترب طريق 

ن اإلنسان حبسب طبعه وفطرته "إ :هبذا العنوان هو احملقق هلدف خلقة اإلنسان، لذلك يقول يف الدعوة الدينية
ىل االختالف مل الفطرة هي اهلادية إوإذا كانت سائر حنو االختالف، كما أنه سالك حنو االجتماع املدين. 

جيذبه به إليه نفسه، فرفع اهلل سبحانه هذا االختالف بالنبوة والتشريع  تتمكن من رفع االختالف، وكيف يدفع ما
فما  واإلجيادكمال حقيقي داخل يف الصنع   هبداية النوع إىل كماله الالئق حباهلم املصلح لشأهنم، وهذا الكمال

 .38"هو مقدمته كذلك

؛ ولذلك كان الوحي والنبوة لكي يهدي النوع االختالفأن الفطرة حتمل بذاهتا قابلية يذهب إىل والعالمة 
مع الفطرة اإلنسانية، إذا الدعوة الدينية هي لرفع االختالف ودفع الناس إىل  يتالءمإىل كماله، وعرب نص 

على اإلنسان أن يسلكها  ليس الدين إال سنة احلياة، والسبيل الذي جيب" يقول العالمة: نفسه . وباملعىناإلتالف
حىت يسعد يف حياته فال غاية لإلنسان يتبعها إال السعادة وقد هدي كل نوع من اخلليقة إىل سعادته اليت هي 

 .39"بغية حياته بفطرته، وجهز يف وجوده مبا يناسب غايته من التجهيز ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى

 ائي حبس فلسفي، تظهر النقاط التالية:فالتعريفات اليت قدمها العالمة الطباطب

كل التعاريف كانت مستندة إىل الرويات واآليات القرآنية، والعقلية اليت تكلم هبا نابغة من تلك املرجعية   -1
الفكرية، وبالتا ي فإن طبيعة التعاريف كانت تتحدث عن الدين مبا يتناسب مع املنظومة اإلسالمية، و ي عن الدين 

 مبطلقيته.

 أثر العالمة بالتعريفات األرسطية للدين يف موضوع السعادة، وتأثره بالعرفاء عند حديثه عن الكمال. ت -2

فحسب أو  ا، فالدين ليس أمر دنيوي  اواحد   راعى العالمة جنبة اآلخرة عرب ربط الدنيا هبا وكوهنما حبال   -3
 وضوع الدنيا عرب ارتباطها هبا.فقط، إمنا هو مسألة تنظر باألصل إىل اآلخرة ومن مث إىل م اأخروي  
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يف اللغة اليت استخدمها نالحظ طبيعة كالمية وأصولية يف كثري من األحيان. ومن خالل جمموعة هذه  -4
 ايصلح ليكون حمدد  النقاط نتوصل إىل القول أن العالمة عّرف الدين مبا هو إسالم، وهذا يعين أن غاية ما قّدمه 

 لسفة الدين اإلسالمي.من حمددات فلسفة الدين، وليس ف

أن القرآن الكرمي  اكما أن العالمة عندما حتدث عن الدين القيم، مل يفصل بني دينقيم ودين غري قيم، علم  
 .41{َلُكْم ِديُنُكْم َو يَ ِدينِ }و 40{اَل أَْعُبُد َما تَ ْعُبُدونَ عن}يتحدث 

 .اسالم  ن النص القرآين حتّدث عن الدين )اإلسالم(، ودين آخر هو ليس إإأي 

يفيدنا يف إنشاء تصورنا جتاه )فلسفة الدين( النابغة من  قّدس سرّهلكن رغم كل ذلك.. فإن ما طرحه 
 حاضنة اإلسالم يُذكر خصائص ذاك التصور؛. وهو عند العالمة مبيٌن على:

 ددات املتعلقة بالنظرة لإلسالم.: االنتقال من رسم التحديد إىل وجوه احملأوال  

، نقيس على أساس املقاربة منه بذور الدين اليت كامال    ا، وجعله معيار  "الدين"أن اإلسالم هو عتبار ا: اثاني  
 ميكن أن حتملها بقية الطروحات والعقائديات األخرى. 

عند كل فرد؛. وهو صبغٌة وحياتية، عتماد كون الدين صبغة تكوينية هي الفطرة اإلنسانية وهي ركوزٌة ا: اثالث  
 ليكّون األمة الشاهدة على األمم.تنّزل من عند اهلل  متثل التشريع الذي

خللجات إنسانية، ومشاعر نفسية، ُتاطب كل ا احياتية وقيم   اولتكون الصبغة بذلك نظاَم قانوٍن إهلي، وسنن  
 اإلنسانية، على اإلطالق.

ف مورد التعري وال يفوتنا هذا القول أن إمكانية اجلمع بني الطابع العمودي يف التحديد، واخلصوصيات يف
 ميكننا جتاوز اإلضطراب بينها يف احلقل اإلسالمي عرب اخلطوات التالية: الواحد أو التعريفات املتعددة.

، والتعاطي مع أي تعريف "اجلامع املانع"التعريف اخلاص بالدين ملعيارية  التخلي عن دعوى وجوب محل –أ 
م ل  واملقوِّمات.نا اخلصائص على أساس أنه مسة من مسات احملّددات اليت تُقدِّ
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ضرورة التمييز بني مسة هي نتيجة نص مقّدس، أو تأمل يف دور الدين، أو رجاء لدور مأمول، أو رغبة  -ب
 يف التواصل مع بقية اإلجتاهات، أو إفراز معريفٍّ بسبب تأثري البيئة الثقافية واالجتماعية على اإلنسان الباحث.

 إىل أن احليز اإلسالمي، خيتلف عن غري األوروِّب، باستفاده إىل ركيزة مث، رغم كل هذه الفوارق، اإللتفات
. وبالتا ي يصبح اإلختالف والتمايز هو من أال وهي اإلسالم ،نطالق املعريفوقاعدة متفق عليها تشكل مصدر اال

 ياف املتعددة ملعىن وشاخص واحد.باب األط

ين، هو عبارة عن تأمل شخصي؛ أو جتربة شخصية؛ إعتبار كل جتربة أو تعبري عن موقف جتاه معىن الد –ج 
 نفعاالت، أو حماوالت لفهم الدين.ال

الذهنية والنفسية عند  الستكشاف املدى احليوي لتأثري الدين يف البىن اهام   اولعلها مبجموعها تشكل رصيد  
 متلقيه.

 نتماء الديين.حدة يف مرجعية اإلتنادها إىل و وكل هذه اخلطوات ما كان هلا من معىن  لو ال اس

لتفتح لنا أبواب األمل ببناء فلسفة  )اإلسالم( "الدينية" "الوحدة"على أرض  اغىن  معرفي   وهنا ُيصبح التنوّع
 ابل تشكل منطلق   املعرفية والنقدية واملوضوعية. دين تستند إىل املرجعية اإلسالمية، دون أن تفقد أي مداليلها

 اص(.ة اليت ميثل اإلسالم هنا )عنواهنا اخللرسم البىن اخلاصة بالظاهرة الديني

 :النشأة والبنية ،: الديناثالث  

 ملاذا البحث عن نشأة الدين وما هي املنطلقات والغايات اليت ميكن أن يؤديها مثل هذا البحث؟

 دين اختلفت حبسب اجلهات الباحثة.اف للبحث يف نشأة الأقرُّ أن السبب واملنطلقات واألهد

ذا املوضوع، ضمن هذه النظرة للعالقة بني اإلسالم وفلسفة الدين؛ تنطلق من ضرورة التعرف إال أن إيراد ه
إىل نظرة املدارس اليت عنت بنشأة الدين، وكيف ربطت هذه املبحث بأنظمتها املعرفية، من أجل االستعان 

اختالف املرجعية  ولتأكيد أن اختالف اإلجتاهات الذي يكشف عن جات املعرفية هلذا احلقل من جهة؛بالنتا
عن اختالف املرجعية الفكرية أو العقيدية يف دراسة الظاهرة  ا، يكشف أيض  - ومرة جديدة - الفكرية هو،

 ى مستوى اهلاجس والضابط املعريف.، عل-يُذكر - الدينية، ودون أن يؤدي ذلك إىل إحداث أيِّ خلل،



 ش.يختبارية باملقدس، املعفة اال، أي يتبع املعر دياناأل علم األديان يتبع تاريخ"كما وينبغي أن نتنبه إىل كون 
إن تاريخ ديانات األقوام والشعوب واملنظمات الدينية يستجيب ملفهوم وضعي وتأرخيي، وهو يهدف إىل تبيان 

ي طبالرغم من أمهيتها وخطرها ال تُغ تطور اإلعتقادات والشعائر، والعقائد واملؤسسات. ولكن ميزات هذا التاريخ
 .42"حقول سلوك اإلنسان الديين كلها

وكيف كانت  ليت واكبت حركة اإلعتقاد الديين.وعليه، فإن دراسة النشأة، هي دراسة للبدايات والتطورات ا
يغين بالكامل عن  مرٌ أالنشأة والتاريخ هي دراسة  دون أن يعين ذلك أن سرية السلوك الديين عرب التاريخ.سنة 

 .الظاهرة والسلوك الدينينيسة أي طريٍق آخر لدراانتهاج 

؛ وبني دين يعتمد بني دين توحيدي وآخر وثينما مييز  "النشأة"أن نستكشف وعرب دراسة وهنا من املفيد 
يعتمد السحر، وبني دين ينتمي للطبيعة وآخر ينتمي لألسطورة. كما وينبغي وآخر  ،واألسالف األروا على 

ترتبط بالتكيف "ن املعطيات املتعلقة بالبيئة اخلاصة، إذ غالب هذه األديان التنبيه إىل ارتباط هذه األنواع جبملة م
والتوافق مع البيئة وهو الدين الذي درسه علم اإلجتماع. كاحلضارات الشرقية يف الصني واهلند، فهي حضارات 

ندي إال جمرد مرتبطة بغايات عملية، وتقوم يف تصورها للكون على الدين األسطوري. وما العامل يف التصور اهل
 ألنه ال خيضع لعلم عقلي موضوعي. افرتاض

شخصي يقوم على  والعامل يف التصور الصيين، بل ويف التصور اليوناين حىت عهد )صولون( عامل ذايت
أما احلضارة األوروبية فعلى الرغم من خلطها الفلسفة والالهوت كما وضح يف الفلسفات  تشخيص الطبيعة.

 . أصبح اهلل هو العقل الشاملىتحتويل الدين إىل حبث نظري خالص ح احلديثة فإهنا استطاعت

لقد استطاعت احلضارة األوروبية حتويل الدين إىل علم شامل، واهلل إىل منطق، وأعطت لكل حمتويات الدين 
وعلى هذا يصف  .فاهلل يف نظر هيجل هو العقل يف التاريخ ميكن التعبري عنها بصورة خالصة.معاين مستقلة، 

 يقوم على رأس اجلماعة اإلنسانية.الشعور األوروِّب وكأن اهلل  وسرله

 .43"، تتحد فيه الذوات العاقلة من أجل انتصارها على املوتافاهلل عقالنية العامل والتاريخ مع  
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وهكذا يظهر مدى تأثري اخللفية على القراءة للنشأة للشعوب البدائية على نسج النظرية اليت تقرأ بداية نشأة 
 اهرة..الظ

 ى بنية النظرة للظاهرة الدينية.دراسة النشأة عللكن الذي ال ميكن لنا نسيانه، أو التغافل عنه هو حجم تأثري 

 ".املانا "إىل درجٍة أوصلت البعض حينما واجه حجم تأثري اخللفيات واملعطيات العتبار أن املنشأ إمنا يعود ل
 قوة سحرية دينية غامضة ومشوشة.دين كانت عبارة عن إميان بونظرية املانا هي تلك اليت تدرعي أن بداية ال

اعتقد ماكس مولر أن . إذ "جنس حمدرد"بينما اجته آخرون كتعبري عن حجم املشكلة إىل حصر النشأة ضمن 
منذ  برغيينكان قد قدمها   دراسات امتجاوز  ، لة األولنية من الديانة اآلريةتعكس املرح( Rig vida) "اريغ فيد "ال

قامت  اعن ديانة طبيعية، بل كانت نتاج   اوساذج   اعفوي   اتعلن أن الرتاتيل الفيدية مل تكن تعبري   ميالدي ا. 1870
وهكذا كان هلذا اليقني املفرط بالعثور على شكل  ى قسط رفيع من الثقافة والصفاء.به طبقة من القساوسة عل

 .44اصارم   ادقيق   الغوي   عد القيام بتحليل الوثائق حتليال  أوالين من أشكطال الدين أن يتحول مرة أخرى إىل سراب ب

على  -وبعد أكثر من قرن من العمل -ع هو الذي دف ضطراب املوسوم بالسراب والغموضومثل هذا اال
لإلنصراف حنو دراسة خمتلف احلياة الدينية ووجوهها،  إدراك أصل الدين بوسائل تارخيية؛معرفة النشأة الدينية و 

أميكن أن يكون الدين جمرد ظاهرة تارخيية، نبحثها كما  عيدون طر  األسئلةعلى حنو مفاده.هم يوهو ما جعل
 نبحث بسقوط األندلس واحلروب الصليبية؟.

وهكذا بدأ البحث عن أصل الدين وبنية عرب اجتاهاٍت قائمة على علم اإلجتماع، أو النفس، أو الطريقة 
 Leh استخدمها يف علم األديان ألول مرة يف العامل )ليهمان( )واليت ولوجية كما جاء هبا )هوسرل(الفنومن

mann ؟.هم كرودولف أوتو، وجورج دوميزيل، ورسيا الياد(، وغري 

من وسائط التعرف العلمي على النشأة  اإال أن هذا النحومل يُلِغ دور املبحث التارخيي بقدر ما جعله واحد  
مواقعهما  طر  اجتاهني انطلقا يف دراسة النشأة التارخيية لألديان منوهذا ما يفتح الباب أمام  ة وبنيتها.الديني

 العقيدية أو املعرفية.
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جتاه العقيدي والذي متثل جبملة من األسئلة واخلطوات املبتنية على املناخ الالهويت يف وهو اال جتاه األول:اال
 دراسة املسألة، وأذكر منها على سبيل املثال:

 ه عرب التاريخ؟.كيف كشف اهلل عن ذات  -1

اختبار اهلل؟. ومن أي اختبار بشري ينطلق  اوعلى أي نوع من اإلختبار عند اإلنسان يرتكز خصوص   -2
 البحث عن اهلل؟.

 .45الديين يف حياة البشر؟ االختباركيف يتم التعبري عن   -3

وبالتا ي، . ن والتاريخفصح عن نفسه بالزمفكما حلظنا فاألسئلة صيغت ضمن قناعٍة الهوتية مفادها أن اهلل يُ 
 ا؛ ألن التاريخ والزمن هو ساحة التدبري اإلهلي الذي يريد منه أن يكون ممتلئ  فة النشأة، لكل البنية الدينيةفمعر 
 باهلل.

 من الزمن)اهلل هو سيده(.فاللحظة األوىل هي الوجه األول للحظة األخرية 

اعتربت أن تاريخ األديان تاريخ األديان؛ ألهنا  وهذا النحو من الدراسات رفضته اجتاهات أساسية يف دراسة
 لالهوت. االعلمي يرفض أن يكون خادم  

بوجه يعارض املضمون املسيحي، فقد ذهبت  وبنفس الطريقة اليت تنطلق من قناعات ومسلمات مسبقة، وإن
 ."أفيون الشعوب" املاركسية لتدرس تاريخ الدين حىت تثبت أنه

لُبىن التحتية للحياة الدينية هي جمرد بنية فوقي، وال عالقة هلا بتأسيس اعاملة على إثبات أن الظاهرة 
 اإلنسانية.

 اليسا سوى موقفني متطرفني، مل مينعا منو تاريخ األديان منو   ارسيل سيمون( أن هذين املوقفنيوهنا يؤكد )م
 .اواسع  
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ن الفطرة كأصل للدين، لكنه مل حتدث عوقبل االنتقال إىل االجتاه الثاين، يهمنا القول أن اإلسالم وإن 
كان "ُيسقط أّي وجهٍة يف قراءة التاريخ، بل هو اعترب أن حركة األنبياء جاءت بعد مرحلة اإلئتالف البشري 

 ."بشرين ومنذرينفاختلفوا ؛ فبعث اهلل األنبياء م‘ ختالفويف مرحلة اال’أمة  واحدة  الناس 

 ستنباطات.كثر مما يستند على االيستند على املعطيات أوهذا ما يؤهل لدخول املبحث حول النشأة بشكل 
 ستناد على املعطيات التارخيية أهنا وحدها صاحبة احلكم يف تقرير منشأ الدين وبنيته. دون أن يعين اال

إىل  وهو الذي تعاطى مع املوضوع على أساس البحث النقدي للوثائق التارخيية، وإن انقسم جتاه الثاين:اال
 وآخر تأليهي. اجتاه وضعائي

فقد وجد )ماكس مولر(، وهو عامل لغة، إن الدين عرٌض لغو، واعترب مع خلفائه أن اإلخنالع أصل الدين، 
وذهب )ا. تيلور( إىل أن أصل الدين ال  ن عجز البشر الطبيعي واالجتماعي.وأن الدين ليس سوى انعكاٌس ع

 تدائية. ية، بل يف النزعة اإلحيائية اإلبميثل يف النزعة التعويذ

من )روبرتسون مسيت(، و)س. ريناخ(.. أما )فريزر( فإنه يعتقد أن أصل الدين هو السحر. بينما  ورأى كل
أن األصل ماثل يف علم النفس  برول( –. ويرى )ليفي االجتماعيةوجد )دور كهامي( أن أصل الدين هو األوامر 

بأهنا تشتمل على املفاهيم  العتقادهماالبتدائية أكثر ما عنوا، بتحليل الديانات  الباحثوناجلمعي. وقد عىن 
االبتدائية اليت تصف حول ما يقصدونه بالصفة  اإن مل يتفقوا متام  و  ،املانا ،التابو ،يف كل تدين:املقدساألساسية 

وعندهم أن معرفتنا بأسطوريات الشعوب عريقة يف القدم تتيح لنا مالحظة أشكال اجملتمعات اإلنسانية األوىل، 
عبادة  ية رئيسية: الديانات السموية، ديانة الشمسي، وعبادة احليوان،)وهي متيز مرحلة الصيادين واحملاربني(،دين

وقد ذهبوا إىل أن مؤسسي  واإلحياتية(.بدل السماء وتعىن باخلصب  الشياطني،)وهي تتجه شطر األرض
وقد جاء بعضهم  يف بيئات خمتلفة،الديانات ميثلون مرحلة واحدة من مراحل التطور، على الرغم من ظهورهم 

كس،)إبراهيم، موسى، وتنسيقها أو تنقيتها؛ كما جاء آخرون، على الع( إليضا  التقاليد احمللية بوذا –)زرداشت 
ليحملوا الوحي إىل الناس الضالني يف عامل غري ذياجتاه، وقد جاؤوا بفكرة إله واحد، ودعوا إىل  عيسى، حممد(.

املسيح فقد حسبوا أنه مجع يف شخصه ما هو مقدس إهلي، وما   يف نقائهم. أما يسوعنية اهللاحلفاظ على وحدا
 أن هدف هذه املدارس إمنا متثل ثالثة أمور: بوضو  هذا النص ليشي. إن 46هو مقدس إنساين
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 البحث عن أصل الدين.  -أ

 البحث عن بىن الدين. -ب

 البحث عن السلوك الديين. -ج

 يات تتعلق بنفس الدين وتأثرياته.ثمنفصل عن حي الدينية النشأةتاريخ و ال إطار وبالتا ي، فال يوجد حبث يف
أو العقيدية وهم يقومون بتحليل  قناعاهتم الفكرية،وهكذا فإن أصحاب هذا اإلجتاه قد يدخلون الكثري من 

لقداسة  يتهكما أشار صاحب النص عند ذكره خصوصية املسيح وتعبريه عنه بيسوع ومجع  –املعطيات التارخيية 
جتاه، وفّرق أصحاب هذا االوهو عني ما ينص عليه الالهوت املسيحي... لكن الذي مّيز  إهلية وإنسانية يف آن.

هو استنادهم إىل قراءة الدين من منظور اإلنسان؛  - عمرا ذكرناه فضال   - جتاه األول،بينهم وبني أصحاب اال
 وهو عاجز عن الكالم عن عمل اهلل. نسان بالنسبة إىل اهلل. عمل اإل، ال يعرف إال- سب رأيهمحبألن العلم، 

 إذ الكالم عن عمل اهلل هو ما يقوم عليه الالهوت. 

مع النظرة اإلسالمية اليت تعترب أن الدهر هو وعاء إرادة اهلل وقضائه، وأن  اهذا األمر ال يتصادم كثري   اوطبع  
فإن الفارق بني األمرين  ،عاء الزمن داخل وعاء الدهركان و الزمن هو وعاء إرادة اإلنسان وقدره. وحىت لو  

، وبالتا ي، ميكن الكالم عن دين ميارسه   اإلنسان ويتحرك معه أو يف كنفه.واإلرادتني بنيِّ

نهائي للظاهرة، بل تعترب أن هناك خطوة أوىل حتمل كل املشروعية وهذه املرونة ال تلغي خصوصية التفسري ال
لكن هذه املشروعية ال حتكم على النتائج من أحكام خاصة،  ي".التوصيف احلياد" املعاجلة؛ وهييف سياق 

 ووجهات معرفية خاصة.

 رة اإلهلية.ففي الوقت الذي تعترب فيه الرؤية وضعانية أن النظرة للعامل جيب أن تكون بشكل منفصل عن القد

ية، وأن كل نظام العالقات الطبيعي، فإن النظرة اإلسالمية تعترب أن الكون واإلنسان مها ساحة القدرة اإلهل
وهكذا فإننا جند  ،والتارخيي إمنا هو منسجم مع سنن إهلية، ميكن لإلنسان أن يستكشفها استقالال   ،واالجتماعي

 جتاهني.واالختالف مع كل من اال أن النظرة اإلسالمية تقع على مواضع من التوافق



 اوإنساني   اأنطولوجي   ات الذي حتمل فيه رؤية كونية وموقف  فهي حتمل نظامها القيمي والعقيدي اخلاص يف الوق
بني الكل بنظام للفهم  اجامع   النزوع الفطري والتعّبد بالوحييعتمد على العقل الفلسفي، كما يعتمد على  اعام  

 ثل تلك احليثيات.يساعد على م

تقوم هبا العلوم يف شأن الدين، اإلقرتا  املنهجي الذي يقول أّن: العمليات اليت  مع اوإين ألجدين منسجم  
 والتدين هي: 

 مناهج علم النفس، وعلم االجتماع، وعلم التاريخ،األوىل: حتديد الدين كموضع للبحث؛ وذلك باعتماد 
 والظواهرية. 

 باستخدام املناهج املذكورة.ذلك وأنظومة؛ و  اوعمله باعتباره خرب  الثانية: وصف ُبىن الدين 

 ربطه بالعلل البيولوجية، والنفسية، واالجتماعية، والثقافية، والتارخيية.الثالثة: تعليل الدين و 

عيار ترابط األنظومة الدينية الداخلي، وبإرجاع املعىن الرابعة: تأويل الدين؛ أي البحث عن معناه باللجوء إىل م
 الديين إىل منبعه؛ أي الذات، ويكون البحث ذا طابع ظواهري وتأويلي. 

 .نطولوجي باعتماد املنهج الفلسفين حقيقة الدين األاخلامسة: البحث ع

 .47السادسة: البحث عن حقيقة الدين اإلميانية

أو إال أن ما ميكن إضافته على الطر  هو التدقيق يف أن املقصود من الدين هو نفس ذاك اخلطاب املوحى؟ 
ه ضمن هذه السياقات املنهجية بشكل هو النزوع اإلنساين حنو اإلله )التدين(؟. إذ لعل التدين هو القابل لدراست

 مباشر، مث االستفادة منها يف التعرف، وفهم اخلطاب املوحى، ولو بشكل غري مباشر. 

اغة فهم أو منطق ويف صي رة التدين،وهنا سوف يدخل حبث نشأة الدين كعامل فاعل يف إدراك الدين وظاه
 .و أن نطلق عليه اسم فلسفة الدينأ، ديين( -)فلسفي

 .جتاه الثاين، وقعوا أسرى عقيدةن أشري إىل أن أصحاب االيبقى أ
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فكما أن التطور، من األسفل إىل  ق التطور يف تصور تاريخ األديان.اعتمادهم على منط العقيدة األوىل:
 .احلياة العقلية ايسود احلياة كما البيولوجية لإلنسان، فإنه يسود أيض  األعلى، 

فمن  - نوع أعلىطور، من ماهية أدىن إىل ماهية أمسة، ومن نوع سافل إىللقانون الت اإن الكائن ينتقل طبق  
والدين عندهم  نسي.إن يتطور يف حياته الفكرية، وأن تنتقل من طور إىل طور حىت تصل إىل كماهلا ال ااألوىل إذ  

ىت وصل إىل كماله اإلنسانية يف    وتطور معها يف درج احلياة حمع  انسانية الفكرية، بد  ناحية من النواحي اإل
 .48احلا ي

ية والشر، إىل اعتبار أن الصورة األوىل للعبادة انبنت على الوثن -وهكذا فقد يذهب هؤالء وحبسب نظريتهم، 
 مث تطورت حنو التوحيد.

ُصِدموا بالكثري من األنتولوجيات املشرية إىل بداية التوحيد يف النزوع والظواهر الدينية حبيث تولدت لكنهم 
أن األصل من هنا زعموا  دائية هو وجود فكرة اهلل الواحد.عتربت أن القاسم املشرتك عند كل اجملتمعات البنظرية ا

 ل هذا عرب عنه اإلسالم بالفطرة.ولع .هو الواحدية، ألهنا تعرّب عن حقيقة نفسية راسخة يف وجدان اإلنسان

 نسميه باحلقيقة والفعلية احلقة؟يصح أن عتباري ال افهل الدين موجوٌد من هذا النوع؟، أو أنه جمرد أمٍر 

يِن  ه تعاىل:}يف احلقل اإلسالمي إجابة  له بقولإن هذا هذا التساؤل الفلسفي؛ جيد الباحث  فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يُن اْلَقيِّ  اَحِنيف   َها اَل تَ ْبِديَل خِلَْلِق اهلِل َذِلَك الدِّ  .49{ُم َوَلِكنر َأْكثَ َر النراِس اَل يَ ْعَلُمونَ ِفْطرََة اهلِل الريِت َفَطَر النراَس َعَلي ْ

كما إذا انتزعت   ية املقوِّمة حلقيقة؛. حيث إنكوهو ميثل حالة ثابتة من حاالت اإلنسان "خلق اهلل"فالدين 
يته فنفس األمر فيما خيص ، فإنك بذلك تنتزع حقيقة إنسانا، أو أخالقي  ، أو عاقال  اعن اإلنسان كونه مفكر  

، وهبذا االعتبار فليس الدين جمرد <مقولة  -الذي هو اإلنسان -إذ الدين هو ِقواُم حقيقة هذا الكائن،  الدين.
حضارية مكتسبة ميكن إعطاؤها وميكن االستغناء عنها؛ ألهنا يف حالة من هذا القبيل، ال تكون فطرة اهلل اليت 
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كون من املكاسب اليت حصل عليها اإلنسان من اهلل الذي ال تبديل له، بل تفطر الناس عليها، وال تكون خلُق 
 .50"خالل تطوراته املدنية واحلضارية على مرِّ التاريخ

الذي وصل معه العلماء إىل طريق  -وبالتا ي، فمصدر الدين ومنشؤه هي الفطرة؛. وما البحث التارخيي، 
العوامل واملالبسات اليت "عض ، إال حبث عن ب-هي بدايات اإلنسان األوىلمسدود، إذ ملسوا أن بدايات الدين 

تكون قد رفعت هذه احلقيقة إىل مستوى الوعي املتيّقظ، مث مل تكتف بإبرازها أمام العقل قضية نظرية، بل حورلتها 
علوية، تتوجه إليها القلوب بالرغبة  اإىل فكرة حية ملهبة للمشاعر، وطبعت موضوعها بطابع خاص، جيعله ذات  

ية . وهذه الظروف واملالبسات ميكن التفاعل معها بعقل علمي يعود إىل حاجة معرف51"عوالرهبة، والدعاء واخلضو 
 ف بدأ اخللق يف مسريته.بالسري يف األرض والتعرف كي قرآين؛ -إنسانية، وترشيد إهلي

وال مانع من أنتكون النظريات املطروحة حول البدايات والنشأة للدين؛ هي عبارة عن وجوه تكشف الظروف 
 ت، وومست الناس بانتمائها للدين.سات واألسباب املتعددة اليت دفعت، وحرّكواملالب

فبعض الناس تستيقظ فطرة الدين يف حياته بسبب خسارة وبالء نتج عن فقدان عزيز؛ وبعضهم بسبب 
وآخرون بسبب تأمالهتم العقلية، أو وجداهنم تأمالهتم يف اآلفاق؛ وبعضهم بسبب تأمالهتم يف أنفسهم، 

ي، أو اإللفة اإلجتماعية وسيطرة سلطة اجلماعة، أو اإلهتداء إىل نور الرساالت أو إىل ما هنالك من األخالق
وء الدين، ، العلة والسبب لنش- احصر   - مربرات ودواٍع دون أن ترقى كل واحدة، أو أية واحدة منها لتكون هي،

 أو حىت ظاهرة التدين.

 عند التأليهيني:: ارابع  

أو تلك املهتمة الفلسفية، مقومات قراءة ظاهرة الدين عند االجتاهات من املعاجلة، القسم لن نتناول يف هذا 
الفهم من منطلق ، ظاهرة الديناليت اهتمت بقراءة بل سنعرض للواجهات  ،ءة اجتماعيةاألديان كقرا بتاريخ

 هلي.إالدين ميثل ظاهرة تولدت من مصدر أي كون ، للدين لتأليهيا

يف الوسط الذي الدينية كان هلا حضورها أن تلك االجتاهات األديان؛ خاصة يف دراسة  ولقد عىن املسلمون
 على ترمجة:إذ جند أن ابن املقفع يعمل علمية بتلك األديان؛ إىل عناية ؛.مث تطور األمر  اإلسالمفيه  انبعثت
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، وأخذ املرتمجون يف العهد نداهلعن أساطريها كما أساطري فارس القدمية، و الكتب الفارسية الباحثة عن أديان "
أسفار مي عرب الكلدان، كما أن سعيد الفيو والسريانية الباحثة عن أساطري يرتمجون الكتب الكلدانية العباسي 

 . طواال   ال  نية، بل دققوها وكتبوا عنها فصو ومل يغفلوا املذاهب النصرا  ،ه 320التوراة 

وعن ؛ واإليرانيةوالتورانية ندية األديان الصينية واهله حبث في البدء والتاريخ قدسي كتابه املسمىوألف ال
 .52"اهلنوداهلند؛ وذكر فيه معتقدات عن رحيان البريوين كتابه  أبووألف  بئة.اليهودية والنصرانية والصا

 .الملل والنحل بصياغة كتباملسلمني حجم االهتمام الذي أواله علماء  اأيض   وال ننسى

مبثل هذا ملن يريد القيام  امفتاح  شّكل زاوية و وإن  ،مستقال   اعلمي   امر ليكون فرع  االهتمام مل يوصل األإال أن 
  .العمل

بوادره يف علمي مستقل، إمنا كانت  راء على صيغة فرعٍ اآلوإذا أردنا املوضوع يف الطر ، فإن تشكل هذه 
 عشر، وبدايات القرن التاسع عشر. الغرب مع هنايات القرن الثامن 

 إذ حاول الكثري من علماء الدين أن يقرئوا بداية اإلنسانية النظريات املؤهلة؛ بني تلك األفكار وقد برزت من
أمام فكرة اهلل يف نفس اإلنسان، ولكن اخلطيئة األوىل أخفت تلك وأن هذا الوحي " بدين الوحي احلقيقي.

 .53"له السماء(إ) ةفكر )فكرة اهلل(، أو  افلم تصل إىل فكرة التوحيد إطالق  احلقيقة عن البشر، 

فلسفة ه لبخ يف كتابعند " أملانيالكن هذه الفكرة شهدت العديد من التعثرات اليت قامت بعد ذلك يف  -
كانت غامضة، وغري واضحة كانت تسود اإلنسانية األوىل. ؛ وقد ذهب إىل أن فكرة عن التوحيد  لوجيايتو الم

إىل التعدد والشرك، وهامت يف  ا أنتقلت اإلنسانيةالتوحيد مل يتحقق بوضو  من حيث هو. ومن هنولكن هذا 
 .54"حبار من األساطري عن تعدد اآلهلة وتكثريهم

د اليهودية واملسيحية التوحيد، وفكرة اهلل إمنا تبلورت يف صورهتا الكاملة عنوقد أمر هذا االجتاه أن فكرة 
 واإلسالم.
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باإلله األمسى، وهذا هو اإلميان ل لإلنسان إمنا األصل األو  هذا وقد تكثفت األحباث اليت سعت إىل القول أن
 فس، مث تدهور األمر حنو التشتتنصفاء  األحباث والتنقيبات؛ وأن اإلنسان أمنا كان علىما تساعد عليه 

 ويف القيم ويف العالقات احلاكمة.والضياع يف اإلميان 

عليه من بعده باحثون كبار،  تعاقباملفكر االسكتلندي هو الذي أفتتح هذا التيار، الذي  النج ولعل
مل ينف حجم التأثري الذي ألقته  اغري أن أحد   وغريهم. مثل: مشيت، وشرود، وكروير نعوه إىل األمام ليطوروه وليد

أن اإلستفادة من علوم  اعلم   الدينية. -الفلسفيةاإلنتماءات الدينية على سياقات التأويل النظري لتلك املذاهب 
دون أن كانت كلها متوفرة وإن مبستويات متفاوتة   حث التارخيي والنفسي واإلجتماعي؛هج البو منامقارنة األديان 

 الديين. رهات البحثية املعرفية ببعدها أو بتأثيؤدي ذلك إىل أي خلل يف املعطيا

النظرية  حىت وصلة بعض النظريات إىل مزج واضح بني اخللفيات الدينية، ورو  البحث العلمي من ذلك مثال  
، وكذلك كان تطورها، إننا جند عند اثالثي   إن لفكرة اهلل أصال  " سودر بلوم واليت تقول:نتخابية اليت وضعها اإل

حية ذات صبغة  املوجدات ادة الروحية؛ وتعترب تلك العبادةأو العب -عبادة حيوية املادة -البدائيني، بتساوي
وقد خرج  ، فكرة اآلهلة اخلالقة.ابو أو الالمساس، وأخري  التاروحية، مث جند القو الالشخصية املانا مرتبطة بفكرة 

وهذا  - رجت اآلهلة السماويةالدين من هذا األصل الثالثي، على نسق ثالثي من التطور؛ من اآلهلة العظمى خ
هو اإلله العظيم عند الصني. ومن املانا خرج مذهب وحدة الوجود مع الربمهانا اهلندي، ومن املذهب احليوي، 

 . 55"يالتوحيد اليهود اخري  خرج أ

حبسب خرباته ومرجعياته الدينية والعلمية.. وما زال الباب  وهكذا صاغ االجتاه التأليهي نظرياته، وطّبقها
للكالم ال فقط عن أصل البداية؛ بل عن طبيعة الظاهرة الدينية، أو عن فلسفة تربز طبيعة الدين.. وهو  امفتوح  

 عام.. معريف -هاجس ديين

 : يف املنهجية والقراءة الدينية:اخامس  

ألي شكل أو صيغة من أشكال وصيغة التفكري؛ مبا فيها  اضروري   اإن مما ال شك فيه إعتبار املنهج شأن  
طورات احلياة يفتح ذلك أن التعاطي مع النص الديين، ومع ت البحث يف إطار املعاجلة الدينية.التفكري الديين. أو 
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األمر الذي يستدعي البحث عن مقوِّم بقدراته على تتبع املنظم واملنتج؛. ا أن تأخذ فاق ميكن هلأمام اإلنسان آ
 حلركة التتبع البحثي.

ولعل اإلشكالية األساسية يف جمرى البحث عن منهجية للبحث الديين أن النص )الدين(، أو الصيغة الدينية؛  
يام املنهج؟ أم أن املنهج خمّوٌل إنتاج رؤية وفهم كما تطر  نفسها؛ ولو بكليتها وإمجاهلا؛ هي اليت يتفررع عنها ق

 حيكم النص، كما حيكم الصيغة الدينية؟. 

واعتربنا على هذا األساس أن الظاهر ال ميثل متام  .اوباطن   اإذا اعتربنا للدين ظاهر  وتتأكد هذه اإلشكالية 
الت اليت تشري إىل لبعث املرس إىل مستوى يعتربه أهل التأويل مناسبة   حقيقة النص بل هو وجه من وجوهها.

وهنا يأيت دور املنهج كطريق نسلكه للوصول إىل املقصد عرب خطوات منظمة يتخذها الباحث  دالالت معينة.
 طريقُه الذي نصل إليه من خالله. للمعاجلة والوصول إىل نتيجٍة. لذلك إعترب الباحثون أن لكل موضوع

 وع ما يناسبه من منهجه اخلاص به.نَؤمِّن لكل موضفإذا تعددت املوضوعات العلمية؛ علينا أن 

جنري عملية تقييم وحبث منهجي  ، مبعىن أنملعاجلوال يصح أن منارس إسقاطات منهجية على املوضوع ا
 قد ال يتناسب معه بشكل أو بآخر. معني، على موضوٍع معني نهجمب

 .الميزان في تفسير القرآن قدمة كتابهلطباطبائي )قده( يف موهذا ما أشار إىل وجه من وجوهه، العالمة ا

حينما اعترب أنه ال جيوز حتميل النص القرآين قبليات خاصة وإسقاطها على النص القرآين؛ حبيث ال نقرأ 
ال هنا إإذ  .هذا النوع؛ بالقراءة التحميلية. من القراءة وهو يسمى مثل  من خالل تلك القبليات املنهجيةالنص إال

بل نقوم حنن بتحديد الصيغة اليت على النص أن يصوغ على أساسها ما  عن نفسه، تُفسح للنص أن يتحدث
وهذا ما دعا إليه العالمة إىل طر  منهجية للتفسري تقوم على التفسري املوضوعي، أو تفسري  عنه.سوف حيدثنا 

 .اآلية ببقية اآليات

أن حيكي النص الديين عمرا خيتلج فيه،  وهو ما عمل السيد الشهيد الصدر على تطويره إذ اعترب أننا إذا أردنا
فعلينا أن نرصد شبكة التمدد والعالقات القائمة للمفهوم، أو املصطلح احملّددين يف مساحة النص، كما علينا 

ننظر بعد ذلك يف اإلضاءات اليت شكلها جمرى  يتخالف مع املفهوم أو  املصطلح. البحث عن كل ما يتوافق أو
ألسئلة اليت ننطلق يف طرحها من جوانب حياتية نعايشها ونتوقع اإلجابة عنها من البحث يف التعاطي مع ا



يف الفكر اإلسالمي  اوضابط   االدين.. هذا وميكن تطوير هذا النمط من التفكري املنهجي؛ بالقول أن هناك حاكم  
ل مبظهر سلوكي واجتماعي مفهومية، أو عملية، تتمثالتوحيد. وهو املبدأ الناظم لكل حركة وسريورة نصِّية أو  هو

وإنشاء قاعدة  يف الفهم اإلسالمي رتكاز إىل مركزية التوحيدردنا ضبط وفهم األبعاد فعلينا االوإذا أ أو نفسي.
 نهجية ألسس فلسفة دينية إسالمية.م

إىل إيراد منهج  عات املتعددة يف احلقل اإلسالميعن البحث عن منهج للموضو  وهنا تتولد احلاجة فضال  
 جامع للمنظومة اإلسالمية عاّمة.دي توحي

مع النص  مستفيدين من املناهج السائدة كمنهج علم األصول ومباحثه يف الداللة التصديقية وذلك بالتعاطي
 لم تصبح جوفاء فارغة من كل معىن.. إذ حني تتجرد العبارة عن قصد املتكعلى حسب مقاصد صاحبه

النص، وحتديد كيفية التعاطي  ضرورة البحث عن آليات لقراءةوإن هذا املستوى من التفكري املنهجي يولد 
. كما أنه يولد نظرة تفيد أن علينا تلمس الرؤية الكلية لصاحب النص؛ مث القيام بعمل تقين تفريعي يعاجل معه

ابط . وبذلك ميكن لنا اعتبار أن الروحية والضو زئية وطبيعة العالقة فيما بينهااألشكال النصوصية واملفاهيم اجل
وتشكيل منظومات املنهجية لعلم أصول الفقه قد حتمل يف حركتها املستقبلية قواعد أساسية لفهم فلسفة الدين، 

 الوعي املفاهيمي.

خاصة إذا أفسحنا باجلال أمامها للتفاعل مع منهجيات مطروحة مثل: املنهج التارخيي يف قراءة حركة الوعي 
ابط فهم الظاهرة وكيفية قيام جسر التفاهم بني ما حتكيه الظاهرة من وقراءة ضو  املفاهيم، وتشكيالهتا وصيغهاو 

 هتا اليت تشي حبقائقها الباطنية.دالالظاهر، وبني 

عقل كمصدر مؤسس للمعرفة وأفسحنا اجملال ملمارسة نقدية يف احلقل املنهجي، تعتمد على ارتكازية ال
 الدينية.

 اضية ومعاصرة.يف حقبات زمنية م وهو أمٌر قد مارسه األصوليون

إذ أدخلوا الكثري من العناصر واآلليات املعرفية واملنهجية على املبحث األصو ي؛. حىت بات املبحث األصو ي 
؛ وهو عمليات استنباط احلكم الشرعي؛ فإن ما يطويه علم - كان قد وضع له  - وظيفيٍّ حمدرد لدورٍ  امتجاوز  



مبعونة املرونة يف التمحيص، ونقد املدخالت  -ن يشكلاألصول كمنهج يف التفكري واالجتهاد يسمح له أ
 معمرق؛ بل لفلسفة دينية مركزة.إسالمي  - ، الباب األوسع الجتهاد فكري- واملخرجات املعرفية واملنهجية عليه

لكننا نعلم أن الفقهاء واألصوليني  ألصول الفقه. اولعله من صحيح القول أن هذا الدور ليس مرسوم  
علمي. فكيف إذا تعاطينا مع األصول علم واحد ألكثر من مسمى  ميانعون من قابلية توظيف  والعلماء.. ال

معريف، تولرد )كمنهج( من -سب الشهيد الصدر بل كمنطق للعلوم اإلسالمية ومَولِّد منهجي" حبكمنطق فقهي"
عمال العقل يف التفسري رحم تفاعالت املصادر املعرفية اإلسالمية، واحتكاكها مع احتياجات الواقع؛ وحركة إ

 د.والفهم والتبيني، واالجتها

اليت هو طبيعة املرحلة الرسالية  ديين-فلسفي-إسالمي-إن الباعث اليوم حنو ضرورة الكالم عن اجتهاد فكري
قتضت إنشاء علم اضرورات  اإلسالمية األوىل فإذا ولردت عالقة الواقع يف الفرتات ينبض هبا عصرنا ووقتنا هذا.

مي يف حقول املعرفة وفلسفة املسلمني، وفلسفة التصوف والعرفان، ودراية التاريخ وثقافة املذهب اإلسال الكالم
 على تنوعها.

واملفضية إىل النسبة اليت تبحث بني: التعدديات املفرطة يف تشعباهتا،  املعاصرة-جة والضرورة املعرفيةفإن احلا
الظاهر النصوصي، أو الظاهر "، باملعىن املغا ي أمام "رفيةاحل"ة ير كما وتلك املوجلة يف التطرف واحلدّ   املعرفية،

 ."التارخيي املتجمد على حقبة معينة

والثالثة: اليت تنطلق من الثقافة العابرة للقارات؛ )على طريقة الشركات االقتصادية العابرة للقارات( والداعية 
وهي هنا الغرب؛ أو إن شئت فقل  عالقة، وأدوات التعبري،آليات الملنطقة مركزية متثل ثقل احلضارة، ونظام القيم، و 

وروِّب؛ أو بقية الذي يعمل على اختطاف واستحواذ كل التوهج احلضاري للغرب األي الغرب األمريكي، ه
 احلضارات األخرى.

سب حب، أو "السمة اخلاصة"بني كل هذا الضجيج فإن احلضارة، واهلوية، والرسالة، مرهتنة لتحدي إبراز 
؛ يفرض مجلة من املهام املعرفية، والتحديات يمالقرآن الكر  سبحبومبحث الصبغة  "الصبغة"عبري القرآين الت

َغَة اهلِل َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهلِل ِصب َْغة { احلضارية، إذ يقول سبحانه: والصبغة هنا هي العنصر الذايت ملا ميثله  }ِصب ْ
 نه وحقيقته.دأ الذي منه يأخذ كل شيء معناه ومضمو إذ هي املب .- نفس الدين وعينه - الدين بل هي

 ؟"جوهر الدين"أو  "الذايت"فما هو 



 ات واملعامل اليت متيزه عن غريه؟وما هي السم

 من األديان بل الرساالت بأمجعها؟وملاذا الكالم عن أفضلية اإلسالم على غريه 

طروحاته؛ حتت مصادرة جاهزة عند الكثري  وال ينبغي احلذر من املرجعية اإلسالمية لفلسفة دين ُترج من بني
 ف املتعاملني مع الثقافة والفكر.من أنصا

املقفلة هي حمط التعيُّب أما  "األيدولوجيا"أو  "أيدولوجيا"ن أي تعاط مرجعي يف الشأن املعريف هو إعنواهنا: و 
رب لنظرية والفكرية؛ فإهنا تعتعن كوهنا واقع كل املشاريع ا فهي فضال   ة املتعايشة مع رو  النقد احلر.املرجعي

 ولوجيا معرفية منتجة.يأيد

ال   كيف نستفيد من الطاقات احليوية الكامنة يف قلب الرساالت النابض؟،  :ولعل التحدي املعريف اليوم هو
ة مترر على احلق وال الفلسف ،هام املصطلحات املعيقة واملعطلة. فال اإلسالم والدين عائق معريفكيف جنمد عند أو 

 ، أي"رو  اإلسالم قلبه النابض"ي دين مبنية على مرجعية معرفية ه فلسفةوهنا تأيت مهمة قيام  لقيم والصواب.وا
 ".الصبغة"


