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 التعّددية والوحي
 وجهة نظر صدر المتألهين الشيرازيمن 

 شتبول تيلي
 

 عالء توراينأ الدكتور
 علي احلاج حسنالدكتور ترمجة: 

 
أعالء توراين، علي احلاج حسن، التعددية والوحي، املال صدرا، بول تيليش، الكلمات المفتاحية: 

 الدين، التاريخ، اإلسالم، الواقع.
 

وال حيق ألحد حصرها بنفسه، بل اجلميع متساوون  ،احلقيقة موجودة عند اجلميعيعتقد ديكارت أن 
يف فهم احلقيقة. هذا الكالم جعل املرجعية الدينية عرضة للتساؤل. ويعتقد كانت أن عقلنا النظري 

مة التجريبية. لذلك ليس بقادر يف القضايا التحليلية على املعرفة املتقدمة، وإصدار األحكام املتقد  
 كون النتيجة هي الشكل الدائم يف الدين واهلل.ت

علىىى الىىرنم مىىن أنىىه ةكىىن دراسىىة هىىذة األفكىىار مىىن جهىىة صىىحتها وسىىقمها، لكىىن مجيعهىىا  تلىىك 
)ديىىو   "إن الوجىىود نشىى  مىىن اجلىىوهر"نتيجىىة واحىىدةي وهىىي أنىىه يف العصىىر اجلديىىد ألىىذ الىىبع  يقولىىون: 

)مثىىىل فيوربىىىات وسىىىارتر ي  "بنفسىىىه وموجىىىود بذاتىىىه إن اجلىىىوهر قىىىائم". والىىىبع  ا لىىىر قىىىال: 1واسىىىبينو ا 
 الفلسفي. تعد دالعامل، وال أنتيجة مجيع األفكار هو التعدد يف مبد

 systematicإلهياااااات ايياااااتماتي    يف كتابىىىىىهتشل تيليىىىىىو لىىىىىه املسىىىىىيحي )بىىىىىحىىىىىاول املت   
theogogy  أن يقىىوم بدراسىىة هىىىذة املسىىائل يف مبحىىت الىىىدين والتىىاريخ. وسىىنحاول هنىىىا عىىر  هىىىذا

 دية، ونوضح رأينا بناًء على املصادر اإلسالمية.املبحت ودراسة وجوة التعد  

 

 هين والتوفيق بين الدين والتاريخصدر المتأل 
التىىىاريخ  مىىىا هىىىو معىىى  هىىىل الىىىدين والتىىىاريخ مرتبضىىىان مىىىع بعضىىىهما  هىىىل يتقىىىدم الىىىدين يف حىىىال تكامىىىل 

الصورة  هل ةكىن للمفىاهيم املعنويىة واحلقيقيىة أن تتكامىل مىن لىالل األمىور املتصىر مةي  ةاخلا ية يف هذ
 أم ال   اأي التاريخ  هل  تلك مفاهيم احلقيقة، والوهم تاريً 
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حي مىىىا هىىىو التكامىىىل املىىى هر يف الىىىدين  هىىىل ةكىىىن للتىىىاريخ توضىىىيح عامىىىل التكامىىىل  هىىىل يتعىىى  الىىىو 
هىل مىن الضىروري  أن يتوجىه املتكلمىون إا التىاريخ ألجىل  اواحلقيقة يف الدين من لالل التاريخ  ولتامً 

 درك مفهوم اهلل بشكل أفضل  
يف اإلجابة على الس ال األلى،، بىا القىول إن املىتكلم يعتمىد علىى الىوحي يف رأيىه يف اهلل، ولىيس 

 .مىن الضىرورة الذاتيىة بى  التىاريخ والىوحي ايىرون نوًعى ،على التاريخ. لكن بع  الفالسىفة أمثىال هيجىل
العالقىة بى  الىوحي والتىاريخ. علىى الىرنم مىن يف ضىرورة  ال يرون أي   ،شتل تيليو والبع  ا لر أمثال ب

ى الىوحي عىىن قريىق التىاريخ. ويعتقىد بىىاين ك ال ةكننىا أن نتلق ى الىوحي ينىزل يف فىرل التىاريخ، ولكىىنأن 
 . 1ب  الوحي والتاريخبالعالقة الضرورية 

م صىحيح مىن جهىة، ونى، يعتقد صدر املت هل  ب ن احلديت عن العالقىة بى  الىوحي والتىاريخ املتقىد  
ن علىىى الكمىىىال م والتىى لر ال يىىدال  ضلىىق، فالتقىىىد  صىىحيح مىىن جهىىة ألىىرخ. فلىىىو ألىىذنا النبىىوة  عناهىىا امل

إال أن  عليىه السىالمضىرة إبىراهيم جىاء بعىد ح عليىه السىالموالنقص. فعلى الرنم مىن أن حضىرة يعقىو  
هذا األمر ال يدل على كونه أكمل. بىل املضىروه هنىا هىو مراتىا الوجىود. ففىي مسى لة األنبيىاء ال تضىره 

 .2م والت لر. )الوحي هنا أعم من النبوة والرسالة وال يوجد أي التالل بينهما هنا مس لة مرتبة التقد  
مقامىه أعلىى مىن القىدجل واجلديىد. فىاملتكلم عنىدما يشى،  الوحي ال ي لذ حجيَّته من التاريخي لىذلك

ا العناصىىر النهائيىىة والش صىىية يف إ اشىىارةاإلمىىة واملتىى لرة يف تىىاريخ الىىدين بىىا عليىىه إا العناصىىر املتقد  
 مفهوم الدين والوحي.

 

 أاباب بيط مفهوم الدين
 تان متال متان يف مس لة بسط مفهوم الدين:هناك عل  
 مفهوم الدين.. االلتالل يف 1
 قتصادية والثقافية.ص حركة التاريخ كالعوامل السياسية واال وتش   . األسبا  الكلية اليت تع   2

جتماعيىىىة والثقافيىىىة بشىىىكل ال ةكىىىن احلصىىىول علىىىى مفهىىىوم الىىىدين بنىىىاًء علىىىى األسىىىبا  والعوامىىىل اال
لىىة تلىىك توضىىيح مقىىدار م علىىى كافىىة مفىىاهيم الىىدين. مىىن مجمسىىتقل عىىن بنيىىة تاك التعلىىق النهىىائي املتقىىد  

التىى ه، التىىاريي علىىى مفهىىوم الىىدين. تلىىك ألن الفالسىىفة املىىادي  والتىىاريي  وإن كىىانوا حيىىاولون بىىذلك 
ز هنىىىا بىىى  وجىىىود تعيىىى  القىىىوخ التارييىىىة لوجىىىود مفهىىىوم الىىىدين، ولىىىيس تعيىىى  تاتىىىه. حيىىىت بىىىا أن  ي ىىى

لكنها تى هر علىى وجىودة  ،ر على مفهوم الدين ه  مفهوم الدين وماهية الدين. فهذة العوامل التاريية ال ت
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النظريىىىىة  . مىىىىثاًل 1ا أهنىىىىا ال توجىىىىدة جتماعيىىىىة لعصىىىىرث لىىىىاف تىىىى هر علىىىىى مفهىىىىوم الىىىىدين أم ىىىى)األوضىىىىا  اال
د الىىىدين مىىىن حيىىىت سلسىىىلة املراتىىىا علىىىى الىىىرنم مىىىن حضىىىور مفهىىىوم الىىىدين قبىىىل وبعىىىد جتماعيىىىة تقي ىىىاال

 العصر اإلقضاعي يف مجيع التاريخ، ال بل وراء التاريخ. 
ص مىن لىالل املراحىل التارييىة. وهىذا الكىالم عىن أن تش   مفالدين فوق التاريخ، أما حضورة فهو 

والىدهر املىذكور يف احلكمىة املتعاليىة. باإلضىىافة مفهىوم الىدين فىوق التىاريخ هىو عبىارة عىىن مسى لة السىرمد 
ث حول فلسفة البعثة، وإنزال الكتا تب  هىذة املسى لة علىى إا تلك فإن ا يات والروايات اليت تتحد  

 اشكل قاعدة عامة وكلية. فكل نيب  جاء لعصرث لاف، ولكن اإلسالم أتى لكل البشرية.
ش عىن أن كىل ديىن تسىالم. فاإلسىالم يقبىل كىالم تيليىفهذا أحد معاين فىوق التىاريخ املوجىودة يف اإل

 جاء لعصرث لاف عند نسبته لباقي األديان، وإن كان هذا الدين فوق عصور التاريخ.
 امعية اإلاالم وكونه فوق التاريخنظرية صدر المتألهين حول ج

معىىى   حيىىىت إن   .إن اإلسىىىالم هىىىو الىىىدين اخلىىىاو، وهىىىو أفضىىىل وأكمىىىل األديىىىان"يقىىىول صىىىدر املتىىى هل : 
تلىىك ألنىىه بمىىع األديىىان كافىىة. فاإلسىىالم جىىامع للكىىل، وفىىوق التىىاريخ،  يالكمىىال مىى لوت مىىن اخلا يىىة

ن اإلسىىىالم مشىىىمول يف إولىىىيس هىىىو أحىىىدها. فهىىىو جىىىامع لكمىىىاالت األديىىىان وفاقىىىد لنقصىىىانا اي حيىىىت 
جرياهنىىا يف ، باإلضىىافة إا 2. فهىىذة القاعىىدة‘"بسىىيط احلقيقىىة كىىل األاشىىياء، ولىىيس بشىىيء منهىىا’ قاعىىدة:

املرفىق  الىدين. لذلك جاء التعب، يف القرآن الكرجل عن اإلسالم ب نه االوجود، فهي جارية يف الوحي أيضً 
ىىاَلمي ديينًىى}: ادينًىى بىى لف والم االسىىتغراق وعىى   القىىرآن عىىن األديىىان األلىىرخ بىىى سي ىىَر اإلي َي َنيىي فَىلَىىني  اَوَمىىني يَىبيتَىى

نيىىهُ  بَىىَل مي ي أي أهنىىا ديىىن واحىىد، ولكىىن ادينًىى هىىي ،نىى، اإلسىىالم ،قي األديىىان. ومىىن هنىىا يتضىىح أن بىىا3{يُىقي
اإلسالم هو الديني  ع  أنه اجلامع لكافة األديىان. فمىن الضىروري تصىور مفهىوم الىدين ألجىل توضىيح 

 حبت تاريخ مفهوم الدين. 
يف هىىىل أن  ا، ويقىىىول أيًضىىى"حنتىىىاج ملفهىىىوم الىىىدين ملعرفىىىة كيفيىىىة بسىىىط مفهىىىوم الىىىدين"ش: تيقىىىول تيليىىى

، وإن تصىورناة افهىو مىانع، ولىيس جامًعى امفهوم الدين كلي وعام، أو جزئي ون، عام  إن مل يكن عاًمى
 ب نه كلي وعام فهو جامع. 

مىا فىوق التىاريخ،  ادينًى دنا مفهوم الدين الستلزم تلك حمدودية مجيع األديىان.   إن مفهىوم أن  لو قي  
هبذا الشكل، وألرخ على اشكل آلر فهذة مسى لة تارييىة. ولىو فهمنىا الىدين علىى أنىه آلىر  يظهر تارة

مىىا تتوجىىه إليىىه أنظىىار البشىىر، عنىىدما تصىىبح التصىىورات واملفىىاهيم األلالقيىىة واملنضقيىىة للىىدين معتىى ة مىىن 
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عيىىار سىىيحية واألديىىان األلىىرخ ن،هىىا  امل"بىىا أن تسىىلم  ،جهىىة أهنىىا تبىى  وتوضىىح التوجىىه النهىىائي هىىذا
  .1الوحي النهائي"
ةكىن ألتبىا  األديىان األلىرخ أن يفهمىوا  ا ن الوحي اخلاو والنهائي هو اإلسالم. وقبعً بحنن نعتقد 
 :ملزاجهم اخلاف. أما دليلنا على أن اإلسالم هو الدين اجلامع والوحي النهائي اهذا األمر قبقً 

عىن الىدين، وهىذا مل يضىره يف األديىان األلىرخ. وقىد  اوعامليًى اوعاًمى اكليًى  ايضره اإلسالم تصورً  :أواًل 
 . اجزئيً  اأوضحنا ب ن اإلسالم هو: الدين وهو مضلق، وليس دينً 

ىىىَر } يىىىدافع صىىىدر املتىىى هل  يف تفسىىى،ة عىىىن هىىىذة النظىىىرة املىىىذكورة يف ا يىىىات التاليىىىة: َي َنيىي َوَمىىىني يَىبيتَىىى
ىىىىاَلمي ديينًىىىى سي نيىىىىهُ  ااإلي بَىىىىَل مي ىىىىاَلمُ }، وا يىىىىة: 2{فَىلَىىىىني يُىقي سي يَن عينيىىىىَد اهللي اإلي . ويف احلىىىىديت الشىىىىريف: 3{إينَّ الىىىىد 

 لكافة األديان. ا. حيت يكون اإلسالم جامعً 4عليه" اإلسالم يعلو وال يُعال"
يف  اأكد صدر املت هل  يف تفاس،ة على أن احلقائق الىواردة يف القىرآن الكىرجل قىد تكىرت سىابقً  :اهانيً 

. وهىذا دليىل علىى جامعيىىة التاورا  واإلنييال، والصاف  اوولااى، والكتااب المكواونو، زبار اوولاين
ديىىن اإلسىىالم. فمىىع االلتفىىات إا هىىذا الىىدليل ةكننىىا اإلدعىىاء بىى ن اإلسىىالم هىىو فىىوق التىىاريخ، وجىىامع 
لكافة األديان حيت جاء الت كيد يف القرآن الكرجل مرات عديدة على هىذا األمىر حىص وصىل األمىر ألن 

 .اهنائيً  أصبح أصاًل 
 االىىدين اخلىىاو بىىا أن يكىىون جامًعىى سىىتدل علمىىاء التفسىى،  جموعىىة مىىن ا يىىات علىىى أن  ا :اهالثًىى

والشىاهد هىو اطىيط   ،5{ليَتُكونُىوا اُشىَهَداء َعلَىى النَّىا ي  اوََكَذليَك َجَعلينَىاُكمي أُمَّىًة َوَسىضً }بدليل ا ية التالية: 
 كإحاقة مركز الدائرة ب قرافها.

يني ميىني }: إن ا ية التالية: ارابعً  َتبَىاُكمي َوَمىا َجَعىَل َعلَىييُكمي يفي الىد  َهىاديةي ُهىَو اجي َوَجاهيُدوا يفي اهللي َحىقَّ جي
ىني قَىبيىُل َويفي َهىَذا ليَيُكىوَن الرَُّسىوُل اَشىهييدً  ليميَ  مي يَم ُهَو ََسَّاُكُم اليُمسي لََّة أَبييُكمي إيبىيرَاهي ُكونُىوا َعلَىييُكمي َوتَ  اَحرَجث مي

حىىو مىىن اإليفىىاد يف األديىىان اإلسىىالم كانىىت موجىىودة بن ي تىىدل علىىى أن واقعيىىات6{اُشىىَهَداء َعلَىىى النَّىىا ي 
لذلك ةكن اإلدعاء بى ن قاعىدة  ،وعليه ةكن إحرا  جامعية اإلسالم بالنسبة لألديان األلرخ ،األلرخ

ات اإلسىىالم الىىذي هىىو فىىوق التىىاريخ . وهىىذة اخلصيصىىة مىن  تص ىىابسىيضة احلقيقىىة جاريىىة يف الىىوحي أيًضىى
يف أصىىىله وحقيقتىىىه. مىىىا تقىىىدم هىىىو النقضىىىة النهائيىىىة يف معىىى  التعدديىىىة  عناهىىىا الىىىرائ  حيىىىت يلىىىزم منىىىه أن 
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تكون كافىة األديىان سىواء اإلهليىة، أو نى، اإلهليىة يف عىر  واحىد مىن حيىت عىدم رجحىان أحىدها علىى 
الكىىىرجل يف آيىىىات متعىىىددة يفمىىىل يف قيا ىىىا بشىىىكل ا لىىىر. لىىىذلك فىىىإن اخلا يىىىة الىىىيت أكىىىد عليهىىىا القىىىرآن 

ىىيُت }: ضىىروري، وإلزامىىي معىى  الكمىىال، ف يىىة ىىُت َعلَىىييُكمي نيعيَمىىيتي َوَرضي َمي َمليىىُت َلُكىىمي دييىىَنُكمي َوأَ ي الييَىىىويَم َأكي
ىىىاَلَم ديينًىىى سي . تىىىدل علىىىى أنىىىه مىىىن املمكىىىن وجىىىود ديىىىن واحىىىد ةلىىىك مرتبىىىة أكمىىىل مىىىن األديىىىان 1{اَلُكىىىُم اإلي

 خ يف جمال تكامل األديان واألحكام والقوان .األلر 
 

 التوحيد والتعددية:
بعد تناول مس لة التعددية بالبحت سنحاول يف هذا القسم اإلقاللة علىى مسى لة معارضىة هىذة النظريىة 

 مع التوحيد املضلق والوحدة اإلهلية. 
إا الثالهيىىة يف العبىىادات.  ديىىة الدينيىىة يف العصىىر املسىىيحي: ترجىىع جىىذور التعد  ديااة الديويااةأ. التعدّ 

فهىرت التعدديىىة الدينيىة منىىذ فهىور الوسىىائط يف التىاريخ املسىىيحي بى  الوجىىود املضلىق والضبيعيىىةي حيىىت 
ق عيىىىىع يف عىىىىر  الوجىىىىود املضلىىىىق، فيصىىىىبح األمىىىىر اجلزئىىىىي إن هىىىىذة الوسىىىىائط أصىىىىبح هلىىىىا وجىىىىود ويفق ىىىى

جمموعىىىىىة  ئط الوجوديىىىىىة عبىىىىىارة عىىىىىنا مىىىىىن الوسىىىىىااإلنضىىىىىمامي تا وجىىىىىود وهويىىىىىة مسىىىىىتقلة. ا موعىىىىىة األو 
والىىىيت هىىىي احلكمىىىة والكلمىىىة والعظمىىىة. ا موعىىىة  ،الصىىىفات اإلهليىىىة الىىىيت ااىىىذت حالىىىة األقىىىانيم الىىىثالث

صىىىة. لىىىبع  األعمىىىال اخلا اومعيىىىارً  االثانيىىة هىىىي التثليىىىت املالئكىىىي حيىىىت تعتىىى  كىىىل واحىىدة منهىىىا  وتًجىىى
وهىي اش صىية تات  ،واليت هي وساقة ب  الذات اإلهلية والضبيعة واألاشياء ا موعة الثالثة من التثليت

ن اهلل تعىىاا مىىن لاللىىه مىىن إهنىىاء التىىاريخ، وتلىىك الش صىىية هىىي اش صىىية السىىيد اإلنسىىان الىىذي يىىتمك  
 ،نتقىىال مىىن الىىذات إا أمىىر لىىافن مىىن االحىىص يىىتمك   ،. تلىىك ألن األمىىر اإلهلىىي2عليىىه السىىالم املسىىيح

ئط الىىيت تتحقىىق عىىن قريىىق التثليىىت. يف ا موعىىات الىىثالث مىىن التعدديىىة الدينيىىة الىىيت يلزمىىه تلىىك الوسىىا
ل ة عىىىن العىىىامل، والىىىذي ال ةكىىىن الوصىىىول إليىىىه يتنىىىز  تكرناهىىىا نشىىىاهد أن اإللىىىه تاك املضلىىىق املتعىىىا  واملنىىىز  

 صة. ليكون على صورة معينة ومش   
زداد يف كىىل حلظىىة، وكلمىىا كانىىت الوسىىائط   إن أمهيىىة الوسىىائط بىى  الىىذات اإلهليىىة وأاشىىياء العىىامل تىى

ديىىة الدينيىىىة أكثىىر أمهيىىىة. فعنىىدما تنظىىىر املسىىيحية األوا إا عيسىىىى تات أمهيىىة أكىىى ، كانىىت أمهيىىىة التعد  
ن تصىبح مسى لة التثليىت مىن أهىم أل هذا ي دي ،الناصري على أنه املسيح, وااقبه بع  الكلمة اإلهلية

 مسائل الوجود الديع يف املسيحية.

                                                 
 .3ا ية ، المائد سورة  1

 .221فحة صال مصدر سابق، ،ش اإللهيات الهادفةتتيلي 2
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ديىة الفلسىفية مىن نىو  مىن الفهىم تنبىع جىذور التعد   ب. نفاي اإللاه المقلاق تالتعددياة الفليافية :
فىىىإن هىىىذة املسىى لة تعىىىود لنىىو  مىىىن التوحيىىىد  ،حناة. وكمىىىا وض ىىلىىماوالىىدرك امل تلىىىف ملبىىدأ العىىىامل وقىىىواة الع

حيىىت نشىىاهد وجىىود التثليثىىي, ف،جىىع الواحىىد إا هالهىىة يف هكىىذا معرفىىة إهليىىةي ويرجىىع الثالهىىة إا واحىىد 
 :الهة تفاس، يف املسيحية للتوحيدنو  من املغالضة. ولتوضيح األمور اليت تكرناها نش، إا وجود ه

 .االتوحيد العرفاين الذي ينتهي إا عامل الفناءي حبيت ال يبقي األمر اجلزئي انضماميً  -1
ي فيكىون هنىاك ااملقيىد مضلًقىن قيد اإلقالق موجىود مىن دون أن يكىون أالتوحيد املضلق حيت  -2

أو  د املضلىىق،وتلىىك كالعبوديىىة املضلقىىة الىىيت هىىي مضلقىىة ومقيىىدة يف تقي ىى درابضىىة وعالقىىة بىى  املضلىىق واملقي ىى
 د. إقالق املقي  

رتضىىىاة أكثىىر املتكلمىىى  املسىىىيحي  التوحيىىد التثليثىىىي امل تلىىف عىىىن العرفىىاين والتوحيىىىدي، وقىىد ا -3
ش أن الىىدين يبحىىت يف الوجىىود مىىن حيىىت هىىو وجىىود، تاملتىى لرين. يعتقىىد تيليىىسىىواء السىىابق  مىىنهم أم 

لكن الفلسفة تبحت من الناحية النظرية حول هيكلية الوجود. فالدين فقط هو الكفيىل احلقيقىي الىذي 
ل الفلسىىفة البحىىت حوهلىىا يىىتمكن مىىن توضىىيح حقيقتىىه مىىن لىىالل عناصىىر املقىىوالت الوجوديىىة الىىيت تتكف ىى

 النظرية.من الناحية 
األحكىىام الىىيت تصىىدرها الفلسىىفة حىىول قبيعىىة الوجىىود، فإ ىىا تصىىدرها عىىن قريىىق املقىىوالت. فىىإن مل 

فىت ملقىىام مىا فىىوق املقولىة )كمىىا جىاء يف الفلسىىفة اإلسىالمية ، فىىإن العقىل يىىتلط عليىه مقىىام األلوهيىىة تنل
د دة واملعينىىة، ونىىراة نىىات ولىىارج عىىن تصىىور البشىىر  مىىع مقىىام املوجىىودات اطىى)الىىذي هىىو فىىوق كافىىة التعي  

ديىىة  عناهىىا الفلسىىفي السىىتلزم األمىىر نفىىي ا . فلىىو ألىىذنا التعد  تعىىيقىىوم بإصىىدار أحكىىام قبيعيىىة ل لىىه امل
دة يف العىىامل. وقىىد فهىىر هىىذا األمىىر علىىى صىىور دينيىىة فظىىن ء متعىىد  خواجىىا الوجىىود املضلىىق وإهبىىات مبىىاد

، ويف الوقىىت الىىذي يكىىون اهلل فيىىه هىىو اهلل، فإنىىه هلل تعىىاا االىىبع  أن املسىىيح، أو العزيىىر يصىىحبان أوالدً 
 آلر باسم عيسى الناصري، وع  احلياة اإلنسانية. ااش صً  ايصبح أيضً 

إا  يف التىاريخ املسىيحي، فإهنىا تعىود أواًل  الو أردنا أن نوضح بكلمة صرحية سبا كون الىدين أرضىي  
راحىىت يف العصىىور اليونانيىىة. حيىىت كىىانوا  الىىيت ،ديىىة الفلسىىفية، وإا قضىىية أقسىىام احلكمىىةنىىو  مىىن التعد  

أمثىىال األلىىالق والسياسىىىة،  ايقسىىمون الكلمىىة آنىىذاك إا عمليىىة ونظريىىة، فيشىىىمل القسىىم العلمىىي أمىىورً 
 على القسم النظري. اق هذا القسم تدربيً واالقتصاد، حيت يتفو  

تثليىت قىال بىه يف هذة الش ون الثالهة، حيت فهىر أول  ونشاهد يف عصر أفالقون أن اهلل قد حل  
. فنشىاهد يف هىىذا أفالقىون، ويتناسىى يف القسىىم النظىري الشى ن األسىىا  أي إهبىات إلىه انتزاعىىي ومتعىالث 

هلل، ال بىىىل  االعصىىر أن عيسىىى الىىىذي يعتقىىد املسىىيحيون واملسىىىلمون أنىىه قىىىد عىىرج إا السىىماء يصىىىبح ابنًىى
 حد هذان االهنان يف واحد.يت  
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ء خد والتكثىىىر يف مبىىىاد عناهىىىا الفلسىىىفي تعىىىود إا التعىىىد  ديىىىة مىىىا ةكىىىن توضىىىيحه بالتصىىىار أن التعد  
 دية يف مبدأ العامل. الوجود، وهذة هي نفس اإلهنينية والتعد  

حنا مفهىىوم التعدديىىة والتالفىىه وهنىىا نعىىر  دور الىىدين يف القضىىاء علىىى أ مىىة املعنويىىات بعىىد أن وض ىى
النظىىر عىىن مىىوارد التالفهىىا  اإلهليىىة بغىى   عىىن مفهىىوم التقىىارن والتىىوا ي. لقىىد أهبتىىت التجربىىة أن األديىىان 

فقىىة فيمىىا مىىن إضىىفاء نىىو  مىىن اهلىىدوء والضم نينىىة والنجىىاة للبشىىر. فاألديىىان اإلهليىىة مت   تىىتمكن وااشىىكاكها
سىتضا  أتبىا  األديىان اإلهليىة أن يصىلوا إا رأي مشىكك يف ابينها يف حال عىدم تعرضىها للتحريىف. لقىد 

 مرحلت : 
 .. احلرو  الصليبية1
  وهىىو أنىىه يتوجىىا أن حييىىوا حيىىاة صىىلح وهىىدوء إا (Renaissanceد بدايىىة عصىىر التجىىد  . 2

د مفهىوم التقىارن والتىوا ي، أو كىون والوقول يف وجه اإلحلاد والكفر. لىذلك تول ى ،جانا بعضهم ا لر
 إا جنا. امفهوم األديان يف نفس العر ، ال بل وتستضيع احلياة جنبً 

إلهلية متوا نة، وكىل واحىدة علىى حىق بشىكل لىاف. وهىذا أمىر يعىود إا التقارنية تعع أن األديان ا
وبعىىد احلىىرو  الصىىليبية واقىىكا  اإلسىىالم إا املسىىيحية، - الىىدين. لقىىد قىىره يف مرحلىىة التجديىىدفلسىىفة 
مىىا هىىي النسىىبة بىى  اإلسىىالم واملسىىيحية  ومىىع  ،السىى ال التىىا  -عىىارل اإلسىىالمية إا الالتينيىىةوترمجىىة امل

مىع اليهوديىة، حىص أن الصىلح  دائمىة فقىد كانىت املسىيحية يف حىر  االل املشهور حاليًىتلك وعلى ل
 احلا  هو بسبا الظرول السياسية ليس إال.

قىىون النقىىاش املشىىككة لقىىد قىىره موضىىو  النسىىبة بىى  األديىىان بعىىد مرحلىىة التحديىىد. حيىىت قىىالع اطق  
هىو االبىن املعنىوي هلل  عليىه السىالم بى ن عيسىىب  اإلسالم واملسيحية واليهودية. فاملسىيحيون يعتقىدون 
يف مرحلىىىة الحقىىىة بعىىىد بىىىرو  املىىىذاها  اجسىىىمانيً  اوفهىىىور احلىىىق التىىىام، حيىىىت قىىىره موضىىىو  اعتبىىىارة ابنًىىى

اهلنديىىىة، حيىىىت ألىىىذت األحبىىىاث التقارنيىىىة ت لىىىذ بالتوسىىىع. وبعىىىد التسىىىاؤل عىىىن النسىىىبة بىىى  اإلسىىىالم، 
،  إلجابىىة علىى هىىذا السىى ال إا قسىىم قسىىم امل رلىىون يف ااملسىيحية واليهوديىىة واملىىذها اهلنىىدي، فقىد ان

  مىىىىن جهىىىىة، الىىىىذين Histonistوالتىىىىارييون ) ، positivismeاملفسىىىىرون اإلبىىىىابيون )األول هىىىىم 
اعت وا أن املذها اهلنىدي حيتىوي علىى العديىد مىن ا دا  واملناسىك، وهىو لىالث وعىارث عىن املعنويىات. 

ال بىا النظىر إا األديىان امل تلفىة "صىحا  دراسىة الظىواهر، فقىالوا: رون أأما القسم الثاين وهىم املفس ى
. فمىىا هىىي ماهيىىة "مىىن جها ىىا التارييىىة، بىىل بىىا البحىىت عىىن حقيقىىة الىىدين املشىىكك فيىىه بىى  األديىىان

 الدين    ندر  يف مرحلة الحقة جتليات الدين يف األديان امل تلفة.
 

 نظرية رودل  آتو
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الدين حقيقة تشىعر البشىر مىن لالهلىا جىالل وعظمىة املوجىود "يقول عامل الدين املسيحي رودلف آتو: 
املضلق املنحصر الفرد، حبيىت يى دي هىذا إا اخلضىو  أكثىر أمىام عظمتىه. وهىذة العظمىة ل لىه تظهىر يف  

 ."كل دين على اشكل لاف
، وبينىوا األديىان األلىرخ بنىاًء عليىه، أعضى م رلو األديان يف تفاس،هم التاريية األصالة للمسيحية

لكنهم قالوا يف علم فواهر الدين أن هىذة هىي حقيقىة الىدين، لكىن ال ةكىن تىرجيح ديىن علىى آلىر يف 
 مرحلة فهور الدين ومصاديقه اخلارجيةي وهنا ةكن مالحظة أمهية الدين اإلسالمي ومكانته. 

فهم، ويقىول: "بىا علينىا فهىم ماهيىة وجىوهر يف دائرة معارفه هكذا نوٌ  من ال 1إلياد سيايعر  مر 
 الدين".

مسىىى لة اجلىىىوهر  حاااد  اودياااان المتعالياااةو  سويسىىىي )فردريىىىك اشىىىوان  يف كتابىىىهيضىىىره املستشىىىرق ال
ن كىل أل ،ديىان علىى مسىتوخ الشىريعةه ال نسىبة بى  األأن  املعنوي املشكك لألديان، ويعتقد )رنه نانون  

الفقيقاااة  إمىىىا أهنىىىا تتحىىىد يف مرحلىىىة متعاليىىىة. يقىىىول نىىىانون يف كتابىىىه ،واحىىىد منهىىىا ةلىىىك اشىىىريعة لاصىىىة
إن أمهية هذا البحت أن األاش اف الذين يشرحون أ مىة القىرن العشىرين، ومشىكلة ": الواحد  لألديان

املعنويات فيه، وأن احلقىائق الدينيىة أصىبحت تشىوهبا اإلاشىكاالت يقولىون ب نىه بىا الرجىو  إا حقيقىة 
عة، فإهنمىا ملتزمىان باحليىاة . وهنا فإن اشوان ونانون علىى الىرنم مىن كوهنمىا مىن املتشىر  "األديان املشككة

إنه ال با البحت يف حىد  الشىريعة "ان على االلتزام بالشريعة اخلا ة، ويقوالن: املشككة لألديان، ويصر  
ت، وهىىىذا ومصىىىاديقها عىىىن االلىىىتالل بىىى  األديىىىاني تلىىىك بسىىىبا األ مىىىة الىىىيت تعيشىىىها حالىىىة املعنويىىىا

 . "األصل ال با أن ي دي إا إنكار لا ية اإلسالم واشريعته
 

 الخاتمة
 مفهوم الدين والخاتمية

ىىى ل يىى ا الىىدين  عىى  التسىىليم، الضريىىق، واجلىىزاء واألديىىىان اإلهليىىة أتىىت ألجىىل هدايىىة البشىىرية، وهىىي تكم 
انيىة، لكنهىا اتلىف مىن احلق  بعضها ا لر يف مراتا الكمال. واألديان ال اتلف مع بعضىها يف مسى لة 

حيىىىت الشىىىروش الزمانيىىىة واملكانيىىىة علىىىى مسىىىتوخ اهلدايىىىة. والىىىدين اإلسىىىالمي هىىىو آلىىىر األديىىىان اإلهليىىىة 
ديىىة، الىىدين، اخلا يىىة وحقانيىىة  اإلسىىالم هىىو لىىاو األنبيىىاء. وهىىو ال يتوافىىق ومفىىاهيم التعد  نىىيبوأكملهىىا. و 

مىا تقتضىي  اوكثى،ً  .تقول ب فضلية األديان اإلهلية على ن،ها دية[ الالتعد  ]ألديان باملعاين اليت تكرناها. ا
ديىة السياسىية، مىن تنىزل املقىام اإلهلىي. والتعد   اديىة الدينيىة نوًعىدية الفلسىفية الشىرك، وتقتضىي التعد  التعد  

                                                 
 ، اهلرمينوتيك.Hإلياد، دائرة املعارل، احلرل سيامر  1
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لذلك كان ل سالم رأي إبا  حول هىذا النىو   ،جتماعية، والثقافية، ال تتعار  واملباين اإلسالميةواال
 دية. ن التعد  م
 


