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ل لعمل ما هي فلسفة الدين؟ ُفهم التفلسف الديين يف السابق مبعىن الدفاع عن املعتقدات الدينية، وظهر كمكم  
ز عن الالهوت املوحى. وكان منهجه االستدالل العقلي على وجود اإلله، وهو هبذا حيضر الهوت الطبيعي املمي  ال

فاع الفلسفي ، وتسمية الد"الالهوت الطبيعي"بـ الطريق لدعاوى الوحي. ويبدو أنه من األفضل تسمية هذه احملاولة
ية "فلسفة حتفاظ بتسم  . مث ميكن االئد الدينية""علم الدفاع عن العقا :"apologeticsعن العقائد الدينية "

 بفلسفة العلم، وفلسفة الفن...(.  اكما تعنيه بالضبط؛ أي التفكري الفلسفي حول الدين، )تشبيه    الدين"
من التعاليم الدينية، وال ينبغي أن تعاجل من وجهة نظر دينية. فامللحد  اليست جزء   ،افلسفة الدين إذ  

من فروع  اين فرع  يعهم يستطيعون التفلسف حول الدين. ألجل ذلك ال تكون فلسفة الدك واملؤمن مجواملشك  
الصياغة املنظومة لالعتقادات الدينية(، بل هي فرع من فروع الفلسفة؛ يدرس  الالهوت )نقصد "بالالهوت"

ل اليت أعمال العبادة والتأم  املفاهيم واملنظومات االعتقادية الدينية، كما يدرس الظاهرة الَقبِلية للتجربة الدينية، و 
 ة، واليت نشأت منها.ترتكز عليها هذه املنظومات االعتقادي  

. وفلسفة الدين ال ةعن مسائل موضوع من األعمال، منفصال   اثانوي   اوهكذا تكون فلسفة الدين نظام   
لظاهرة التشريعية واملفاهيم : ترتبط فلسفة القانون بارتباطها هبا، فمثال  ا من املنظومة الدينية رغم ال جزء  تشك  

 القضائية، وطرق التفكري؛ وترتبط فلسفة الفن بالظاهرة الفنية، وطرق وأنواع املناقشات اجلمالية.

وكذلك ترتبط فلسفة الدين باألديان اخلاصة، وبأنواع الالهوت العاملية، كما ترتبط فلسفة العلم بالعلوم 
كمفهوم اإلله، ودارما وبرامهن، ومفاهيم اخلالص والعبادة واخللق   اخلاصة. وهي تسعى لتحليل املفاهيم الدينية،

ملستعملة يف احلياة خل. وحتاول حتديد طبيعة التعابري الدينية مقارنة بتلك ااألبدية... إوالتضحية والنريفانا واحلياة 
 كتشافات العلمية، واألخالق، والتعابري الفنية اخليالية.اليومية، واال 

ّاماّهوّالدينّإذّ 
األشكال املعروفة ناك العديد من التعاريف املختلفة، منها ما هو ظاهرايت حياول عرض ما هو مشرتك بني كل ه

لون ألن يطاعوا عرتاف بشري بوجود سلطة فوق بشرية مسيطرة، هي اإلله أو اآلهلة املؤه  لألديان، مثل: "الدين ا
ض التعاريف التأويلية، وكذلك يوجد (. وهناك بع (Concise Oxford Dictionary ويعبدوا، قاموس

بطون الدين هو األحاسيس واألعمال، وجتارب البشر يف العزلة حينما يعلمون أهنم مرت" :تعاريف سيكولوجية مثل
عتقادات، وبعض التعاريف االجتماعية مثل: "الدين هو جمموعة اال )وليام جيمس(. "ابالشيء الذي يعتربونه إهل  
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 Talcottبارسونزاالجتماعية اليت طورها البشر يف جمتمعات خمتلفة )تالكوت واملمارسات، واملؤسسات 

Parsons).  ،ساملون  ة"جمموعة وساوس وشكوك تعيق ممارسة األعمال حبري  ، أنه "-كالطبيعيني–ويعرفه آخرون(
اعر" تعالت وأشعلت باملش ةالدين هو القيم األخالقي: "ا( أو بشكل أكثر تعاطف  Salamon Reinachريناخ 
عرتاف بأن كل ين هو االالد:" تعاريف دينية للدين مثال   ابع  وهناك ط .(Matthew Arnoldرنولد )ماتيو أ

(، أو "الدين استجابة Herbert spencer)هربرت سبنسر  مظاهر للقوة اليت تفوق إدراكنا" واألشياء ه
 .اإلنسانية لأللوهية"
ّنقدّتعريفّالدين

مشروطة؛ إذ أهنا هي اليت تقر ر كيف تستعمل املصطلح وتفرضه بشكل تعريف. ولكن هذه التعاريف تبقى كلها 
صحيح واحد، ولكن الظواهر املختلفة اليت معىن ليس هلا  ة "دين"أن كلم رؤية أكثر مرونة وهي ورمبا كان هناك

 اه  مشبـ   Ludwig Wittgenstein فتجنشتاين يت يصفها الفيلسوف لودفيغتندرج حتتها تتعلق هبا بالطريقة ال
، إذ أنك ال تستطيع أن تعرف اللعب بأنه ما يلعب اخلاص على ذلك هو كلمة "لعبة"إياها بالعائلة؛ ومثله 

ب مهارة )ألن بعضها ( أو ما يتطل  اللتسلية )ألن بعض األلعاب يلعب للكسب(، أو للتنافس )بعضها يكون متثيلي  
 دة.ميكن أن تنظر من جهة واح يتعلق باحلظ(، وهي بالفعل ال

إذ أن كل هذه األنواع املتداخلة من األلعاب، تعتمد يف خصائصها على أنواع أخرى تتداخل بدورها وبطريقة 
ع عنها ترتابط يف شبكة معقدة من التشاهبات واإلختالفات كتلك أخرى مع أنواع أخرى، وكل التشكيلة اليت تتفر  
ائص موحدة . إذ أنه رمبا ال توجد خص"دين" :مةعلى كل نياجنشتتاليت تظهر يف العائلة، ميكن تطبيق فكرة ف

. ففي كثري من األديان توجد عبارة اإلله لشيء يسمى: "الدين"، بل إن هناك جمموعة هي "عائلة من املتشاهبات"
 جتماعية،حمة االما يدعو الدين إىل الل   اال يوجد مثل هذا األمر. وغالب   أو اآلهلة، ولكن يف النريفانا والبوذية مثال  

(. A. N. Whithead خصوصية مثل: "ما يفعله اإلنسان يف عزلته" )وايتهدلل بينما جند يف أحيان أخرى ميال  
عبارة عن انسجام داخلي للفرد، إذ أن بعض دعاة األديان العظماء يبدون ملعاصريهم خمتلِّي التوازن  اوالدين أحيان  

األديان الكربى من إىل جانب الفروقات املوجودة بني  وحىت جمانني. وهناك نوع من التشابه العائلي، كما يوجد
 عن escatologicalاألخريي  اعتقادات العلمانية من جهة أخرى كاملاركسية، اليت هلا مثاهلجهة، وبني اال

كتبها، وأنبيائها، وقديسيها وشهدائها. وهي يف بعض من خالل  اجملتمع الالطبقي، ومبدؤها يف احلتمية التارخيية، 
ن تصنيف إمات املركزية للدين. و ورمبا أكثر املقو   ،ا تبدو كشريك ضمن عائلة األديان، رغم نقضها لبعضمظاهره
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ال تعين الكل أو ال شيء، بل إهنا مسألة موقعية يف شبكة واسعة األرجاء  ،غري ديين أو ،طار ديينإحركة ما يف 
 شاهبات واالختالفات.من الت  

ولكنها ليست شاملة،  اواسع   اشاهبات العائلية، هناك ميزة منتشرة انتشار  بة من التيف هذه اجملموعة املتشع  
، وهي تتعلق أكثر " أو "حرية". وهذه امليزة ليست ميزة دين "بدائي" أو "مهجور"ا"خالص   ىق مبا يسم  تتعل  

ة. وهي تدعو يانات يف العامل هلا بنية خالصيوكل الد   .للكوارث ايف مستوى متوازن جتنب   باحلفاظ على األمور
م بطرقه املختلفة عن إىل حالة أفضل بدرجات ال تقاس. وكل منها يتكل   الالنتقال من حالة غري مرضية أساس  

إذا  "خربة" نمتغرية. واحلياة تكو هة واخلاطئة أو املخادعة لوجودنا اإلنساين يف حالته العادية الال  اخلصائص املشو  
ا من عامل املايا الومهي. وهي تعلن كما هي األسس يف كتاباهتا، أن عيشت مبعزل عن اإلله، أو أهنا تكون جزء  

ستجابة له، وهو خري ومنعم، وميكن البحث عنه واال س الذي صدر عنه وجودنا احلايل؛ هواملطلق واحلقيقي واملقد  
اخلاصة إىل مطلق احلقيقة ومطلق القيمة. وبإكماهلا للبنية اخلالصية تعرض هذه العائلة من املتشاهبات طرقها 

لإلله، أو من خالل  امن خالل اإلميان يف االستجابة للنعمة املقدسة، أو من خالل وهب النفس كلي   –املطلق 
االنضباط والنضوج الروحي الذي يؤدي إىل احلرية والتنوير. ويف كل حالة يتشكل فيها اخلالص أو احلرية من نوعية 

 ن مركزية الذات إىل مركزية الواقع.تنشأ من التحول م اوجود جديدة، وأفضل كثري  
املسيحية واهلندوسية  -للنظريات التقليدية يف األديان ككيانات حمددة بوضوح اع  نت يف هذه الدراسة مت بك

 من هذا.  اوالبوذية وغريها... يف الواقع أن الصورة أكثر تعقيد  
أطلسية، وال تزال  - قت حضارتنا الغربوسأركز البحث اآلن على فكرة اإلله يف اليهودية واملسيحية. اليت سب

أن نرى كيف ميكن تطبيق املناهج الفلسفية املعاصرة على  اتشكل اخليار الديين األساس يف ثقافتنا. وسيكون مهم  
يتعلق بالعقيدة اهلندية يف التجسيد. ومن الضروري  ا، وسوف يكون هذا منوذج  اأفكار التقاليد الدينية املختلفة متام  

دعاءات حصرية احلقيقة، الظاهرة التعارض يف األديان املختلفة، املسألة مل الواحد" اليوم، مواجهة مشكلة ا"العايف 
 اليت تشكل اليوم أحد النقاط األساسية الكربى يف فلسفة الدين. 

ّاإللهّفيّاليهوديةّوالمسيحية
أو من رديفها  theosلمة اليونانية تشكلت التعابري األساسية املستعملة يف طرق التفكري حول اإلله إما من الك

 .deusالالتيين 



 

 - 44 - 

 عتقاد بعدم وجود إله من أي نوع، و)ال ألوهة( هي اال atheismء جبانب النفي عن املعادلة، فكلمة ىدبُ 
agnosticism   د االعتقاد بأنه ليس لدينا سبب كاٍف لنؤك   -يف هذا السياق -هي، أدرية""الال االيت تعين حرفي
اليت  تشري إىل النظرية Naturalismتعين ببساطة الشك، وكلمة  Skepticismاإلله. وكلمة  أو ننفي وجود

يوانات واألخالقية، ميكن وصفها واحلديث عنها بلغة تعرب عن وجودنا كح ترى أن كل مظاهر التجربة البشرية
 من البيئة الطبيعية. جتماعية وذكية تشكل جزء  ا

اإلله  تدل إما على فكرة "الغائب" ميكن أن deismاملعادلة، فإن عبارة  نتقال إىل اجلانب االجيايب منباال
الذي خلق الكون منذ القدم، وحركه مث بعد ذلك تركه وشأنه، أو كعبارة تارخيية لأللوهية اإلنكليزية يف القرن 

 .االثامن عشر، اليت عل مت أن الالهوت الطبيعي وحده كاف ديني  
عتقاد بإله شخصي. وكلمة كمرادف لكلمة توحيد(؛ تعين اال  ا)تستعمل غالب   Theismوكلمة 

Polytheism  تعدد اآلهلة(؛ تعين االعتقاد الشائع بني الشعوب القدمية، والذي بلغ مرتبة التعبري الكالسيكي يف
نب من اآلهلة الشخصيني، يتوىل كل واحد منهم تدبري جا االغرب يف اليونان وروما القدميتني مبعناه أن هناك عدد  

 .(1)من جوانب احلياة
( يعتقد بوجود عدد من اآلهلة لكنه حيصر henotheismمن أشكال ) والشخص الذي يكون دينه شكال  

)وحدة الوجود( هي االعتقاد أن اإلله  Pantheism"ما يكون إله قبيلته أو شعبه، والـ اوالءه بواحد منها، غالب  
حتوائية يف اال) " panentheismـ عرب  عن هذه الفكرة والهو العامل ككل، ورمبا كان الشعراء هم أكثر من 

)وحدة اإلله(؛ هي االعتقاد  "Monotheism" ، والـهي رؤية ترى أن كل األشياء توجد "يف اإلله"اإلله(؛ 
ول ما طرق بوجود كائن واحد متعاٍل، وأخالقي. وهو يطلب استجابة كلية وتامة من البشر. وهذه الفكرة كانت أ

إمسع يا إسرائيل.  الرب إهلنا رب واحد. فتحب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك يف العامل؛ " وعي البشر
. وكما تشري هذه الكلمات التارخيية، فإن الفهم الساميَّ لإلله الذي استمر يف املسيحية (2)"ومن كل قوتك

 واإلسالم هو توحيدي بالتأكيد.

                                                 
(. Aphrodites)إله احلرب(  Aresإله البحر  poseidamيف امليتولوجيا اليونانية   مثال   (1)  )إهلة احلب 
 .5 -4: 6التثنية  (2)
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يف الكتاب املسيحي( نشأة التوحيد كصراع ُحل بشكل  القدمي"ثق الكتب العربانية )واليت تشكل "العهد تو 
 Dagon (3)ل يف مقابل آهلة غريبة مثل داغونيمع تعد د كإله قبيلة، يهوه إسرائ ثابت، ولكن ليس كامال  

ق يف يصد   رغم أنه ال -رساالت األنبياء الكبار إله املوآبيني، ولكن إصرار  Chemosh  (4)كاموشالفلسطيين و 
يا وأشعيا الثاين( يف فرتة القرن الثامن والسابع والسادس قبل املسيح )عاموس، حزقيال، أشعيا األول، أرم - بدايته

 يكن إله العربانيني فقط، لكنه خالق السموات واألرض، واحلاكم على كل التاري  وكل علمت أن يهوه مل
وصية العامل أن خاصة؛ وهي الوساطة يف نقل  ستدعاء اإلله أمتهم ملهمةالعربانيون برغم االشعوب. علم األنبياء 

هم املتخصصني يف الكتاب ويقول أحد أ .مل يكن إهلهم وحدهم فقط، بل هو رب األجانب والغوييماإلله 
 ابد أن يكون عاملي   ال اوآخر   نشأ التوحيد العربي من خالل الفهم احلدسي بأن اإلله الذي هو حق أوال  املقدس: "

، بل نفس "عائلة اإلميان" أتباعهذا اإلله هي مسؤولية ليس فقط . وعبادة (5)"اي هو فيه حقاني  بالقدر الذ اومشولي  
 هي مسؤولية مجيع املخلوقات من كل جنس ونوع. 

والنتيجة الطبيعية لتعاليم األنبياء خبصوص مشولية الربوبية على كل حياة؛ هي أنه ال يوجد دائرة دينية خاصة 
أو بعبارة أخرى  ،الدين مرتبط باإلله. وهكذا "يعلمن" العلماين، بل كل الوجود البشريميكن أن تعزل عن العامل 

"نظري هذه العلمنة هو  :H. Richard Niebuhr كما يقول هـ. ريتشارد نيبري  اتأخذ احلياة العادية معىن ديني  
شعب مقدس خلقه  تقديس كل شيء. على هذه احلال يكون كل يوم هو اليوم الذي خلقه اإلله؛ وكل أمة هي

اإلله يف مكانه وزمانه جملده؛ وكل إنسان مقدس صنع على صورته وشبهه، وكل كائن حي على األرض أو يف 
السماء، أو يف البحر، هو خلقه ويدل بوجوده عليه، واألرض كلها مملوءة مبجده؛ والفضاء الالمتناهي معبده 

 .(6)حيث جتتمع كل اخلليقة صامتة أمام جمده"

                                                 
 إله النبات عند الفلسطينيني وهو عدو يهوه، ويذكر العهد القدمي ثالث مواجهات بينهما. (3)
 آبيني وعدو  يهوه.إله املو  (4)

 )5( C . H. Dodd , The Authority Of Bible, 1929 ( New York : Harper & Row, 
Publishers.1958) p. 111..1. 
 )6( H. Richard Niebuhr ,Radical Monotheism and Culture( New York : Harper 
& Row, Publishers.1960) pp. 52- 53 . 
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الحتفاظ مبمارسة هذا اإلميان, حىت يف ثقافة سرت فيها التعاليم التوحيدية لقرون، تشهد عليها وصعوبة ا
, من كوكب آخر, فإنه بال شك سيتبني  له أننا ااس ديني  العناصر التعد دية والقلبية يف حياتنا, وإذا زارنا كائن حس  

_ ولفرتة قصرية مرة يف اح, والقوة, واآلهلة األصنامالنجنقسم طاقاتنا يف خدمة آهلة متعددة، إله املال واملصاحل، و 
_  إله اإلميان اليهو مسيحي. وإذا تعالينا وجتاوزنا هذه التعددية يف األلوهية نسقط يف عبارة إله األمة, أو  األسبوع

زيج من هذا امل طريقة العيش األمريكية, ألجل أن نتمتع يف عزلتنا داخل مجاعتنا مقابل اجلماعات اخلارجية. ويف
ستمرارية للتوحيد اخلالص الذي نادى به أنبياء العهد اجلديد، وما يتبعه من وعي حي لإلله  العناصر ال توجد ا

كرب للتاري , رب تعانق أهداف نعمته كل احلياة, ومتنع الصراع الرهيب من أجل تكديس الثروات، ومن أجل 
 . ملناصب إذا كان على حساب اآلخرينالقوة وا

ّموجودّبذاتهالّمتناهيّّ
مسيحي الذي أول ما يعرب عنه يف الوصايا والصلوات واملزامري والنبوءات واألمثال والتعاليم  -التوحيد اليهو

للتفكري الفلسفي, وعر ف على مدى التاري  املسيحي. وألن املسيحية  ااملوجودة يف الكتاب املقدس, كان موضوع  
 ون أكثر مادة حبثنا من مصادرها.من اليهودية, ستك اأصبحت ديانة أوضح الهوتي  

هناك فكرة أساسية تتكر ر؛ وهي أن اإلله ال حمدود أو ال متناٍه, وهذا التأكيد على ال حمدودية اإلله هو الذي 
 ه ال ينبغي أن نقول حىت أن اإلله "موجود"؛ ألن هذه ستكون عبارة حمد دة له،عتقاد بأنلال  Tillichدعا تيليتش
جود، ا أن نسأل أو جنيب عن وجود اإلله. وإذا سئل سؤال سيكون عم ا هو بطبيعته فوق الو ميكن لن وبالتايل ال

 لطبيعة اإلله. اواضح   ا، نفي  -اأم سلب   اجياب  سواء أكان إ -وسيكون اجلواب،
بة. أو هي مسألة كاذ اموجود   اثبات ونفي وجود اإلله مسألة إحلادية؛ فاإلله هو الوجود نفسه، وليس شيئ  وإ
. كما يبدو للوهلة األوىل، وكما يراها الالهوتيون  اليس رهيب   (7)"اإلله غري موجود" التناقض الظاهري لقضية: وهذا

ال تشري إىل أية  أن عبارة: "إله" Tillichعتقاد بإله حمدود. وال يعين تيليتش بل إهنا قضية ترفض كل أشكال اال
رد حقيقة بني حقائق أخرى، وليست حىت أوالها أو حقيقة، بل يقصد أن احلقيقة اليت تشري إليها ليست جم

هو بالواقع حث  على ختطئة  Tillichأعالها، بل هي املصدر األساس واخللفية لكل موجود. ما يفعله تيليتش 

                                                 

 )7( Paul Tillich, Systematic Teology1( Chicago Press & Welwyn 1951 . p.237 ). 
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على أساس استعماله احلصري لرفض عبارة "اإلله موجود". فهو   اتأكيد أو نفي وجود اخلالق الالحمدود، وهذا طبع  
ة كانت مألوفة عند مدرسيي القرون الوسطى؛ وهي أن الوجود ال ينطبق على اخلالق واملخلوق كان يؤكد نقط
 بنفس املعىن.
أو اخلصائص اإلهلية املختلفة كالوجود أو  اتهو وجود مطلق، والصف -حبسب اليهودية واملسيحية ،افاإلله إذ  

 احلقيقة، أو الكينونة اإلهلية ال حدود هلا.
ود من املوج a se esse)من الالتينية  aseityمن هذه الصفات ما يسم يه املدرسيون  نقدر أن نصن ف أوال  

. وفكرة املوجود بذاته كما تبدو يف كتابات كبار الالهوتيني حتتوي على ذاته(، واليت ترتجم عادة: "املوجود بذاته"
 عنصرين:

اإلله ال لوجوده، وال لصفاته، ألي حقيقة أخرى، ومل خيلقه أي  موجود أعلى منه. وال يوجد  جال حيتا  .1
شيء لديه قدرة على إجياد أو إفناء اإلله، فغناه ال متناه، ووجوده ال حمدود، ال وضع له وال حال، وهو كل 

 شرط، وبعبارات جمردة لإلله استقالل وجود مطلق. باألشياء ال 
هي أن اإلله سرمدي البداية له وال هناية؛ إذ لو كان له بداية لكان هناك حقيقة سابقة هي  نتيجة األمر .2

كرة من هذه اليت سب بت وجوده. ولكي ينتهي وجود اإلله ينبغي أن تكون حقيقة ما قادرة على إهنائه. وكل ف
من جمرد أن اإلله موجود بال ستقالل الوجودي املطلق لإلله. وسرمدية اإلله تعين أكثر األفكار تتعارض مع اال

 (.1109 -1533بداية وال هناية كما هو واضح يف عبارات أنسلم )
كائنة   اخارج كل زمان فاألمس واليوم وغد   ا، وإنك حتم  اإنك بالفعل مل توجد ال باألمس وال اليوم وال غد  "

، لكن كل األشياء فيك، وال يف الزمان، وأنت رغم أنه ال ميكن لشيء أن يوجد بدونك لست يف زمان، أو مكان
 .(8)"شيء حيويك وأنت حتوي كل األشياء

 

ّخالق
 اإلله يف اليهودية واملسيحية ال هنائي، موجود بذاته، وخالق لكل موجود غريه.

                                                 

 )8( Prosologion. chap 19,  Prosologion ( Oxford: CLARENDON Press1965) PP. 
141-143.   trans M.J . Charles worth, St. Anselm S. 
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)كما يبين البن اء  اويف هذا التعليم، اخللق يعين أكثر بكثري من تصميم أشكال جديدة من مواد موجودة مسبق  
استدعاء الكون للوجود عندما كان هناك اإلله فقط. وهلذه  -(؛ إنه يعين اخللق من العدمات متثاال  ، أو النح  ابيت  

 الفكرة نتيجتان:
. ا: ينتج حتي ز مطلق بني اإلله واخللق، من قبيل: اإلستحالة املنطقية للمخلوق أن يصبح خالق  األولى

هو خارج،  ار يف صريورة اإلنسان إهل  ، وأي تفك  اد خالق  ، واخلالق يبقى إىل األبافاملخلوق سيبقى إىل األبد خملوق  
 أساس هذا املعىن للخلق. ىوال معىن له عل

ال. وهنا جند هذه الفكرة وكنتيجة ثانية: إن العامل املخلوق مرتبط باإلله صانعه، ومصدر الوجود السي  
باإلله عن حلظة للحظة. وحنن األساسية للخلق من العدم تعرب عن نفسها يف الصالة والطقوس كمعىن للتعلق 

من الكون، ليس كحق طبيعي، ولكن بالنعمة اإلهلية. وكل يوم هو هدية نتلقاها بالشكر واملسؤولية  امنلك جزء  
 جتاه اخلالق املنعم.

حلظة حمدودة يف املاضي  وهل تستلزم أن خلق العامل املادي حصل يف ي الدالالت العلمية هلذه الفكرة؟فما ه
 البعيد؟ 
ي ( أن فكرة اخللق ال تستبعد بالضرورة إمكانية كون الوجود املاد  1274 -5/1224تقد توما األكويين )يع
، معروف أن اإلله خال ق منذ األزل، ورغم الوضع املخلوقي والالإستقاليل -كما يعتقد األكويين  -. إنه،اأزلي  

فإن  فكرة البداية ال تتضم ن بذاهتا البداية. ، أنه على الرغم من أناللكون قد يكون بال بداية. وهو يعتقد أيض  
 .(9)الوحي املسيحي يؤكد على البداية، وعلى هذا األساس يرفض فكرة اخللق األزيل

، وهي اليت قد مها أوغسطني، وهو يرى أن اخللق مل حيصل يف الزمان ، اوهناك مقارنة خمتلفة ورمبا أكثر إمثار  
كما تنص النظرية   -، وعلى فرض صحة هذا األمر يكون،(10)املخلوقبل إن الزمان هو وجه من أوجه العامل 

                                                 

 )9( Summa Theological, Part 1, Question 46, Art2 ,There is a good discussion of 
Aquinas doctrine of  creation in F. C. Copleston, Aquinas (Harmondsworth, 
Middlesex: Penquin Books ltd, 1955) pp. 136 f. . 
 )10( Confession, Book 11, Chap 13.  
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أو  ا، املكان والزمان ال هنائيني. ومن داخل صريورة الزمان واملكان جند أن الكون غري حمدود زماني  -النسبية
 مي اخلالق.، ورمبا رغم ال هنائيته الزمانية واملكانية الداخلية هو مرتبط يف وجوده وطبيعته بإدارة وتساامكاني  

 هذا هو جوهر التعليم الديين يف اخللق؛ أي أن الكون ككل زماين مكاين، موجود ومهي بالنسبة لإلله.
بني النظريات املختلفة حول مصدر الكون اليت ترعرعت بني مسائل علم  اوهكذا تعليم يكون حيادي   
 .(11)الفلك

عند  اعلمي   ايني من كتاب التكوين، ال يعترب وصف  وغين عن الذكر، أن قص ة اخللق الواردة يف الفصلني األول
عن اإلميان بأن النظام الطبيعي كله هو خلق مقد س.  امنهجي   ااملفكرين الدينيني املعاصرين. بل يعتربوهنا تعبري  

القرن  يف  origenكما تشري الفقرة التالية اليت كتبها أورجيينا  اوهذه الطريقة يف قراءة األساطري الدينية قدمية جد  
 الثالث:
جد بال مشس، وبال قمر والثاين والثالث والصباح واملساء و  لمن له حظ من الفهم هل يفرتض أن اليوم األو "

ومن هو األمحق الذي سيفرتض أن اإلله خلق جنة عدن بعد  كان بال مساء؟  االيوم األول أيض  وأن  وبال جنوم؟
مرئية وحمسوسة، وأن تذوق مثرهتا ومضغها باألسنان اجلسدية عصر الزراعة جلهة الشرق، وزرع فيها شجرة احلياة 

يشك يف اللغة  اوإذا كان اإلله قد سار يف اجلنة واختبأ آدم منه حتت الشجرة؟ ال أعتقد أن أحد   اخللود؟ يسبب
 .(12)"….الرمزية واجملاز الذي حتمله العبارات يف داللتها على بعض األسرار

ّإلهّشخصي
واضح يف الكتاب املقد س ويف األدبيات الالهوتية والتعب دية املتأخرة يف اليهودية واملسيحية. االعتقاد بإله شخصي 
ل أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله اسحق وإله مث قا: "مي يتحد ث بعبارات شخصية مثال  فاإلله يف العهد القد

إهلي صراخي  إمسع يا: "مثال   ري اإلله بعبارات شخصية ، وكذلك خاطب األنبياء وأصحاب املزام(13)"يعقوب

                                                 
 يان باربور.إىل نظريات أصل الكون، ميكن مراجعة إللنظر  (11)

Issues in science and religion ( Englewood Cliffs, M.J: Prentice- Hall. Inc, 1966). 
 )12( De Principiis, 4.1.16. The Writings of the Ante - Nicene Fathers, 4,365. 

 
 .3:6اخلروج  (13)
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. ونفس االعتقاد باخلصائص الشخصية لإلله، تتجس د يف العهد اجلديد بصورة األبوة (14)وامسع يا إهلي صاليت"
 اليت استعملها املسيح كأفضل ما ميكن التفكري فيه خبصوص اإلله. 

ة لإلله. والتعليم الواضح أن اإلله مسيحي هو اإلميان باهلوية الغيبي -عتقاد الذي ساد يف التقليد اليهواال
، وهو من خصائص الهوت القرن التاسع عشر والقرن العشرين بصورة خاصة. ويشري اشخص حديث نسبي  

هو )اهلوية الغيبية(،  -إىل نوعني خمتلفني من العالقة: أنا Martin buberر اليهودي املعاصر مارتن بوبر املفك  
 قد طور عدد من الالهوتيني املسيحيني معىن فكرة أن اإلله هو املقدس.. و (15)هو )اهلوية الشخصية( -وأنا

. (16)الذي خلقنا كأشخاص على نفس صورته، وهو يتعامل بطرق حيرتم فيها حرمتنا الشخصية ومسؤوليتنا
؛ إذ إن العبارة األخرية توحي ـ"شخص"أكثر من حديثهم عنه ك ـ"شخصي"يتحد ث أكثر الالهوتيني عن اإلله ك

والكلمة  ،"anthropomorphism" ار اإلله كإنسان كبري )التفكري باإلله هبذه الطريقة يسمى جتسيم  بتصو 
ه على شكل البشر(. وما يقصد بعبارة أن اإلل اتشكل رد   morphe بشر و anthroposيونانية مشتقة من 

عن إدراكنا له،  امتعالي  ، وأنه مهما كان هذا اإلله شخصي هو اإلشارة إىل أن اإلله: "هو على األقل شخصي"
 اإلله القد وس املتعال. وهذا االعتقاد يثري تساؤال   افهو ليس أقل من شخصي، وليس جمرد شخصي، بل إنه دائم  

 حول املقايسة أو اخلصائص الرمزية اليت حيويها الكالم البشري عن اإلله. 
 

ّوخي ر ّمحب 

                                                 
 .1 -61املزامري  (14)

 )15( I and Thou, 1923, Trans, 2nd ed.9 New York: Charles Scribner s Sons, 1958 
).   

 من بينهم : (16)
John Oman Grace and personality, 1917 (London: Fontana Library, 1960, and 
New York : Association Press ,1961) Emil Bruner, God & man,(London: student 
Christian Movement Press 1936) & The Divine- Human Encounter (London: 
student Christian Movement Press 1944). 



 

 - 51 - 

ية. وصفات احملبة، واخلريية، والنعمة يف العهد اجلديد هي ، هناك صفة احملبة، وصفة اخلامن الصفات اإلهلية أيض   ري 
 مرادفات، املتميز بينها عبارة احملبة.

العهد اجلديد حبب اإلله، علينا أن منيز بني نوعني من احلب يعرب عنها بالكلمتني  هولكي نفهم ما يعني
لذي تستدعيه صفات احملبوب. )احلب الرغبوي(؛ وهو احلب، ا eros ، فكلمة agapeو   erosاليونانيتني 

، واألهل حيبون أبناءهم ألهنا مجيلة وجذابة وفاتنة وهي حتبه ألنه وسيم، وذكي، وفيه رجولة فالرجل حيب املرأة
الذي خيتلف عن    agapeألهنم أبناؤهم. فعندما يتحد ث اإلجنيل عن حب اإلله للبشر فهو يستخدم مصطلح 

وال مشويل، وهو يعطي لآلخرين، ليس ألن هلم بعض الصفات اخلاصة؛ غري مشروط agape  ،  إذ أنeros ـأل
هي تقومي األشخاص بطرق هتدف وهبذا agape لكن وببساطة، ألن اآلخرين موجودون كبشر وطبيعة. الـ 

،  (17)"اإلله حمبة: "إلله للبشر، فعندما يقول مثال  إلسعادهم وإكماهلم. واملعىن يتحدث العهد اجلديد عن حب ا
 هي املستخدمة. agape. تكون كلمة (18)"هكذا أحب اإلله العاملأو "

هلا، أو بسبب ما هلم من فضائل، ولكنها  تحقاقهمساحمبة اإلله الشاملة ملخلوقاته البشرية، ليست بسبب 
لنا اإلله اإلهلية كأمان وعون حلياة البشر:"، وأنه سبب هذه الطبيعة. يعرف اإلله يف األديان "agape"طبيعة اإلله 

، وهو النعمة الال حمدودة والقدرة املطلقة واحملبة اخلالصة اليت تكفل (19)"ايف الضيقات وجد شديد   املجأ وقوة. عون  
 سعادتنا إىل األبد.

طلب لكل طاعة من البشر. واحملبة اإلهلية الالمتناهية تنم ي ذاك اجلانب من التجربة اليت يعرف فيها اإلله كم
، والوصايا اإلهلية صيغت بلغة املطلق والالبشرط، وال ميكن أن تقاس لك"، وكذلك "اآلب"وأنه هو "الرب"، و"امل

بأي مصلحة أو حىت باحلياة نفسها. وميكن احلديث عن هذا العنصر من الطلب كتعبري عن احملبة اإلهلية، اليت 
شيء يستدعي فينا اخلري تتطلب أفضل ما ميكن أن حتق قه القابليات املوجودة يف اخللق. وحىت بني البشر ال 

األقصى سوى احملبة اليت ال ميكن أن يسعها أقل من أفضل ما لدينا، وألن حمبة اخلالق للمخلوقات املصنوعة على 
 صورته ال متناهية، فإن حمبة هذه املخلوقات خلالقها ينبغي أن تكون بنفس الصفة.

                                                 
 .4:8يوحنا  (17)
 .3:16يوحنا  (18)
 .1: 46املزامري  (19)



 

 - 52 - 

حتت حمبة اإلله، األمر الذي ال جين بنا إشكالية  يندرج افرعي   اويف سياق هذا العرض جعلنا خريية اإلله عنوان  
 وجود معايري أخالقية خارج اإلله؟فلسفية مهم ة متعلقة باإلميان خبريي ة اإلله. وهو السؤال عن اقتضاء هذا األمر 

 ومهما كانت طبيعته فهي اخلريية؟ أو هل تعين خريية اإلله أن اإلله هو اخلري،
بالنسبة لبعض املعايري املستقلة، ال يكون اإلله هو  اا. فإذا كان اإلله خري  لكل من هاتني النظريتني مصاعبه

بذاته، وأن  ايف كون أخالقي مل يصنع معايريه اإلله. وإذا كان اإلله خيـ ر   االوحيدة، بل يكون موجود   ةاحلقيقة املطلق
من الغد سرييد  انفرض أنه بدء  مسألة حقانية وخريية اإلله مسألة لفظية، سنصل إىل نتائج من الصعب تقبلها. ل

اإلله من كل البشر أن يفعلوا ما مل يردهم أن يفعلوه يف السابق. فالفضائل اآلن هي: الكره، والعداوة، واألنانية، 
واحلسد، واحلقد، واإلله يأمر هبا، طاملا أنه خري  فكل ما يريده هو خري. هذه نتيجة الفرضية اليت نناقشها، وهي 

األقل أهنا ال تؤدي بنا إىل تنقه يف احلاضر من مبادىء أخالقية، وهذه املبادىء ثابتة، أو على تتعارض مع ما نع
 .اخلاطئجتاه اال

وهذه املعضلة تدور يف حلقة مفرغة. اخلري مفهوم عالئقي، يرجع إىل حتقيق الرغبات الطبيعية للموجود، 
شكالن أفضل شروط خلري اإلنسان. والفرض املسبق يعنون أن وجود اإلله وفعله ي اوعندما يسمي البشر اإلله خري  

 بالعالقة مع اإلله. اهلكذا اعتقاد هو أن اإلله جعل الطبيعة البشرية بطريقة يكون أفضل ما نطمح إليه موجود  
مستقلة عن الدين، وميكن ملبادئها أن تشك ل دون أي ذكر لإلله، ومع ذلك  ،انظرية القيم واألخالق عموم  

ديث عن خريية اإلله بد أثناء احل فات اإلله الذي وهبنا طبيعة يكون خرينا بكماهلا. والهي ترتكز على ص
كانت   ا من الفكر الديين، "اجتنب الغضب القادم"اإلله؛ املسألة اليت كانت وال تزال جزء   احلديث عن "غضب"

نصوص العهد اجلديد  التجسيمية اليت كتبها وحذر منها القديس بولس، وهو من زودت كتاباته رنفس األفكا
أن القديس بولس مل يصف اإلله  -سللقد يس بوليف دراسته  C. H. Doddمبسألة غضب اإلله؛ إذ يشري 

منها  بد   عن غضب اإلله بطريقة شخصية، عند الرجوع لردة الفعل اليت ال اولكنه حتد ث دائم   ،البتة ابكونه غضوب  
. وهكذا تكون شروط احلياة البشرية إذا أراد الفرد أو اجلماعة يف نظام األلوهية األخالقي الكوين على اخلطأة
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"، أو ايسم يها بولس باللغة التقليدية "غضب   هذه الكوارث اليتالنظام الشخصي يف حمكمة الكوارث."إنتهاك بنية 
 .(20)"يظهر لنا بصورة رعب الذنوب املتزايد كأبشع نتيجة لقانون السببية "غضب اإلله"، و"الغضب"

ّمقدس
مسيحي، جند أهنا تعرض  -على حدة كما يُفهم اإلله يف التقليد اليهو إذا أخذنا كل هذه الصفات اإلهلية، كال  

للحقيقة اإلهلية بأهنا  انفسها كفكرة فلسفية جمر دة. ولكن املتدين الواعي للوقوف حبضرة اإلله الال مرئي، مدرك متام  
 شعيا بوضوح:ور بعظمة وغريية اإلله عرب  عنه أشعاألعظم، وأهنا ال متناهية بغريي تها، وهذا ال

 شبه تعادلون به؟ فمن تشبهون اإلله؟ وأي  
  كبه الصانع والصائغ يغشيه بالذهب.الصنم يس

ال  الينصب صنم   اماهر   اال يسو س، يطلب هلا صانع   افضة الفقري عن التقدمة، ينتخب خشب   لويصوغ سالس
 .يتزعزع

  ختربوا من البداءة؟أمل أال تعلمون! أال تسمعون!

كسرادق، ويبسطها   تأمل تفهموا من أساسات اجلالس على األرض وسكاهنا كاجلندب الذي ينشر السماوا 
 كخيمة للسكن؟!.  

 ، ويصري قضاة األرض كالباطل فمن تشبهونين فأساويه بقول القدوس؟!.االذي جيعل العظماء ال شيئ  
 .(21)هذه إرفعوا إىل العالء عيونكم وانظروا من خلف

 .(22)"العلي املرتفع ساكن األبد القدوس امسهواإلله هو "
عن األرض هكذا قول الرب، ألنه كما علت السماوات أفكاري ليست أفكاركم وال طرقكم طرقي ينه "وأ

وعي اإلله كمقدس هو وعي لكائن يف غاية الغموض،  .(23)"علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم

                                                 

 )20( C. H. Dodd , The Meaning Of Paul for Today, 1920( New York , World 
Publishing Company 1957) pp. 63-64. 

 .25:26، 23 -4:18أشعيا  (21)
 .57:15م.ن.  (22)
 .18: 55م.ن.  (23)
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. وعي للقدرة واملقصد الذي ة"كنجس وكثوب عد  … مامها كل القوى، وكل كمال قباله "أ وتعلق بقوة تضمحل
 ال يسعنا كبشر إال أن ننحين أمامه برهبة وصمت. 

مسيحي السائد عن اإلله: اإلله ال متناه، وسرمدي، وغري خملوق، وحقيقة  -ميكننا أن نلخص املفهوم اليهو
 خملوقاته البشرية بصفيت القداسة واحملبة. شخصية، وخالق كل موجود، والذي ظهر لكل


