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، مين ققيييل للمقاابيا  1ينطلق الباحث مّما انتهى إليه في مقدمة كتابه "نقد األديان عند ابن حزم األندلسيي"

طيي م منهةييية عثياليية ليسييتهاد  ميين  ييما التييثا  المت يي ّ ، اإلسيييمية التثاةييية لنديييان األعييثم، ميي  اسييل ع

بالتثكيز على مقاابتين متقابلتين،  ما: المقاابة الكيمية الةدالية، والمقاابة الص فية التهّهمية. وال ققتصيث  يم  

الدااسيية علييى إعطييال األمىليية علييى  يياقين المقيياابتين اييمن سييياواقهما التاايبييية، ولكنهييا قسيي ى لبيييان األسيي  

الم ثفية التي أدّ  إلى التباين بينهما. المقص د بـ "المقاابا  التثاةيية" قليا التيي تهيث  منيم التاسيي  الهكيث  

للحاليياا  اإلسيييمية، عنييدما ولييد  مبتلييا ال ليي م والم ييااه اإلسيييمية بمنا ةهييا المت ييدّد ، وبيي  عصيي ا 

ل ل م الغثبية والمقاابا  الةدييد . يؤيّّاع عياد   االنحطام المتاّعث ، وبطبي ة الحال وب  صدمة الحداةة واللقال با

لهتث  التاسي  الهكث  وال لمي للتثا  اإلسيمي بالهتث  التي قبدأ من نهاية ال صث األم   والقثون األولى مين 

بسيق م  - من الناحية الثمزيية عليى األوي  -ال صث ال بّاسي. وعلى الثغل من أنه يّّاع لبداية عصث االنحطام 

م، فينّن القيثن السياب  الهةث  الىاليث ع يث الميييد  ويد عيثه أو  8551 يـ 656ى ييد المغي ل سينة بغداد علي

م( وجييل اليدين 8521 يـ 631قطّ ا المقاابة الص فية ممىّلة ب لَمين كبيثين  ما محيي اليدين بين عثبيي   . 

يية والتثكيية والهنديية، فليل م(. من دون أن ننسى قاةيث ما اليحق في الىقافا  اإليثان8573  675الثومي   . 

، ب  اكتهت بنشااا  إلى إسهاَمْي ابن عثبيي والثوميي. كميا 2قتناول الدااسة التصّ ه الهند  على سبي  المىال

لل قؤ ن باألديان في القيثنن الكيثيل وقهاسييث  وقثجماقيه، فهي  م اي ج يحتيا  إليى بحيث نعيث. الهيده مين  يم  

 ة لبدل م ثوج يحتا  لس اعد فكثية عديد .البيصة المثّكز     فتح باب المناو 

 

                                                           
 58-82، ص ص 5111، 8 فيثجينيا(، م ثندن  الم هد ال المي للهكث اإلسيمي، 1

ييك    8615 8556انظييث مييىي التسييامح الييديني فييي عهييد اإلمبثاميي ا المغيي لي الهنييد  جيييل الييدين أكبييث   2 م(  8651 ييـ    8161م(، وأفكيياا محمييد دااا ش 
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 ؛والمنيا   ، يةيد قنّ ع يا وقباين يا فيي اليث مإن المتاّم  في نظثا  المسلمين لنديان عبث قاايبهل وقثاةهل

فلكيي  نظييث  محييدّداقها وعلهياقهييا التاايبييية والةغثافييية والمم بييية. وبصييهة عاميية يمكيين قمييييز أاب يية اقةا ييا  

 ة:ائيس

االقةييا  النقييد  الةييدالي، و يي  ينقسييل إلييى فييثعين متحييدّين فييي الغاييية ومبتلهييين فييي الميينه  ومثكييز  .8

ا لتداعلهما في األعمال النقدية  :اال تمام، يمكن اعتباا ما وجهين القةا  واحد نظث 

ا فيي عصي ا واستمث فيه األشاعث  والماقثيدية، وتّ  ققلييد ا ااسيب   ،االقةا  الكيمي الم  بدأ  الم تزلة -أ

هلسيهية والهكثيية ازد اا علل الكيم كةزل ال يتةّزأ من مباحىه. يؤ نى  ما االقةا  باألديان في أب اد ا ال قديية وال

مىلمييا يههمهييا الناوييد اييمن إميياا مداسييته  ،وفييي ج انبهييا التييي قت ييااد وال قيييد  اإلسيييمية بالداجيية األولييى،

 .الكيمية

ق م يياييث التصييّ ا اإلسيييمي لليين  الييديني علييى نصيي ص األديييان االقةييا  النّصييي الييم  يؤ نييى بتطبييي -ب

وب يك  عياص علميال الحيديث.  ،و ي الم اييث التي مّ ا ا علمال القيثنن ،األعثم، الكتابية منها بصهة عاصة

والغاييية ميين  ييما الةييدال  يي  البحييث عيين المىاليي  والتناوالييا  الم جيي د  أو المهتثايية فييي النصيي ص األعييثم 

 . تها وعدم االعتداد بها ديني اإلةبا  عدم حةيّ 

االقةييا  الهقهييي، و يي  يؤ نييى بييالتقنين لل اويي  السياسييي واالجتميياعي واالوتصيياد ، ميين عيييل قهصييي   .5

أو قمدييد ا لت ييم  ملييي  أعيثم غيييث المنصيي ص عليهيا. يتميّييز  ييما االقةيا  بغلبيية الصييبغة  ،منظ مية أ يي  المميية

ق سييي  ا وقالييييق ا حسيي  المييدااة الهقهييية والسييياوا  التاايبييية  القان نييية ال ملييية، ميي  اعييتيه االجتهييادا 

 .والةغثافية

االقةا  التاايبي ال صهي، وإن كان ال صا يحت   أحيان ا م اويا نقديية مبطةنية، مين عييل التثكييز  .3

ا إال أنة  يم… ، أو الت بيث عنها بمصطلح غيث مناسي ، أو قصينيههااآلعث على ب ض الن احي أو إغهال ب الها

ا ب يل من الحياد مقاانة  باالقةا  الةدالي   .االقةا  يتميّز عم م 

االقةا  الص في الم  يبحث عن م امن االلتقال وال حد  من واال اعيتيه الظي ا ث واألشيكال، فهي   .4

ييا لدعييث الييديني وب ييد ا عيين النزعيية الةدالييية التسييلّطية، وإن كانييت ب ييض أفكيياا  غاماليية  أكىييث االقةا ييا  قهّهم 
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ا لصيياغتها الثمزيية التيي يصي   اسيتي ابها عليى غييث المتميّثة، أو ومى اا  للةدال بين المسلمين أنهسيهل نظيث 

 الستناد ا إلى نظثيا  وا م عيفية.

على الثغل من  ما التنّ ج في اليث م واالقةا يا ، تيّ  الت ّجيه الةيدالي  ي  الغالي  عنيد قنياول البياحىين 

ّ ا أحيان ا أنه "الم وا" اإلسيمي ال حيد. ولملا ما يبيّثا  الم اصثين للم اوا اإلسيمية من ا ألديان. حتى صؤ

مة في المكتبية التثاةيية. كميا أنيه هميؤ ثه بادبيا  "الثدود"، مساحة جزئي ا: فمن حيث الكل يحتّ  الةدال، أو ما 

ّه  قحديييد  قصييدّم للم ايي ج ب ييك  مباشييث وعّصيي  لييه ال نيياوين البييااز  فييي المصيينّها  واألبيي اب، ممييا سيي

ودااسته. في حين تلّت المباحث المت لّقة باألديان في االقةا ا  األعثم متداعلية فيي م ظمهيا مي  غيث يا مين 

ا لهصلها والك ا عن مالامينها.  ما باإلاافة إلى كي ن االقةيا  الةيدالي  الم ا عا ، مما يتطلّ  جهد ا عاص 

     الغال  الي م على "الثأ  ال ام" اإلسيمي.

لتةثبيية التاايبييية اإلسيييمية، ن ييا علييل الكيييم عنييد اعييتيم المسييلمين بال يي  ب والىقافييا  األعييثم، فييي ا

لين بناةهل الديني والحالياا ودع ل أعداد غهيث  من أبنال قلا ال   ب في الدين الةديد  فكيان  يما ال ليل  ؛محمة

مستهيد ا من التهاع  والتيوح الحالاايين استةابة  لتحديا  المثحلة الةديد  عبث إعاد  صياغة الهكث اإلسيمي، 

اللييمين ميّييزا قلييا المثحليية، ومصييطبغ ا فييي ال وييت نهسييه بصييبغة دفاعييية  ة مييية؛ ألجيي  إةبييا  الييما  وقبثيييث 

 .وج د ا وبقائها، وإلبثاز قهّ وها و يمنتها

ةابة  للتحييديا  يييان اسييتأمييا الييي م فقييد ق يّنييت الحاجيية إلييى "كيييمن جديييد"، وإلييى نظييث  إسيييمية جديييد  لند

 ؟فه  يقتالي "الكيم الةديد" بالالثوا  "جداال  جديد ا"، الم اصث 

مكييّ ن أسيياة ل لييل الكيييم، الييم  كييان م ايي عه ووتيهتييه بنييال ال قائييد  -ميين الناحييية التاايبييية  -الةييدال 

علييى المييما    اإلسييمية علييى أسي  عقلييية نظثيية اسييتداللية، واليدفاج عنهييا إزال ال يبها  والت ييّككا ، واليثدّ 

 .واألديان األعثم، وصد بيان قهافتها وقهّ ق اإلسيم عليها، وفق المم   الم  يتبنّا  الناود

عم ب يين االعتبياا  عنيد صيياغتها  -والدلي  على ااقبام نقد األديان بالة ان  ال قدية اإلسيمية،    أنه يّؤ

ثا  التي يمكن أن يحت  بها المباله ن، والحهات الم وا من األديان األعثم، وصد سدّ الىغ - واالستدالل عليها

علييى االنسييةام الهكييث  الييداعلي للناوييد. و ييما ي نييي أن دااسيية نقييد األديييان قلقييي أايي ال كاشييهة علييى المنظ ميية 

 .الهكثية للناود، في مبتلا القالايا األعثم، بما فيها قلا التي قبدو ب يد  عن م ا ج األديان

بينهميا إليى حيدّ االلتبياة  التهثيق بين النقيد والةيدال عليى اليثغل مين التيداع  ومن الناحية المنهةية ينبغي

فالنقد وتيهية عقليية أساسيية، يميااة مين عيلهيا ال قي  سيلطته الثوابيية والتهكيكيية عليى الم طييا  وبي   ؛أحيانا
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يمكن نقيد اليما  فيي اي ل قثكيبها مةدّد ا في م ان ومها يل. النقد يت ّجه إلى الما  مىلما يت ّجه إلى اآلعث، كما 

ا في قحديد اله ية وصياغتها. والنقد المت ازن    الم  ينظيث إليى هماآلعث عامي   نقد اآلعث وال ك ، باعتباا م 

نقام االعتيه وال يهم  نقام االشتثاك، وإال فننه يتحّ ل إلى جدال. والةدال يمكن بدوا  أن يتحّ ل إلى مةيثد 

دميث اآلعث وإلغائه وق ثيته من ك  مصيداوية وعيثيية، وقح يليه إليى مسي  ميا نزعة قسلّطية ال قثاى س م بت

   في الحقيقية إال صي ا  م يّ  ة لليما .  يما الةاني  السيلبي مين النقيد ومين الةيدل، اليم  يحي ل دون م ثفية 

ق فقط لتناواليه ومقتالييا  األعيي لي قهّهمية مبنية على حسن االستماج، غيث مطل ب وال مثغ ب فيه الي م، 

ا ميين اإلسيقاما  والتصييّ اا   الم ثفيية مين عييدل وم اي عية، ولكيين أياليا ألن المسييلمين أنهسيهل عييان ا كىييث 

فال  د  إلى ال نا الةدالي    استسييم لحلقية مهثغية مين ادود  ؛ناجمة عن نزعا  الهيمنة والتسلّطالم ّ  ة ال

 .األمل وداعلهااألف ال الدفاعية والهة مية، ال قبدم الت ااه وال السيم بين 

دااسة قااي  الةدال الديني ال ق ني إحيال النزعة الةدالية، أو النبش في التااي  عن أسلحة وديمة لتلمي ها 

وإعاد  است مالها أو قس يقها. لكنها محاولة لهّا ال قيد التاايبيية المزمنية بم اجهتهيا وقةاوز يا، عي د الهيثب 

ا قسيكن مبيّيقنيامنها أو إعهائهيا والسيك   عنهيا، حتيى ال قب قبيث  عنيد األزميا  لتلهي  ال  اميا  ،قيى أشيباح 

 .بال داوا  القديمة

 ي جزل من م يثوج نظيث   -  ما االعتباا وبالمقاانة م  المقاابا  األعثم وفق -دااسة قااي  الةدال 

  وقكياملي فيالتثابط عالي  ؛قةديد الهكث الديني اإلسيمي ككي إسيمية جديد  لنديان، امن م ثوج أكبث    

بين الم ثوعين، ب  يمكن الق ل إن جدية التةديد ال ام ا ينة نظثقنا لدعث اليديني، لليتيزم بيين النظيث  لدعيث 

والنظث  للما ، ولتداع  النظث  لنديان م  مبتلا مناحي الم ثفة اإلسيمية من: فلسهة، وعلل كييم، وقيااي ، 

 وفقه، وقصّ ه...

ويتكام  وم ااي  نقدية عثبية وعالمية مماةلية فيي األدييان  ،جديد  لنديانيتهاع  م ثوج نظث  إسيمية 

األعثم، قس ى لمثاج ة الما  في نظثقها لدعث، ونقد النظثا  التاايبيية والم اصيث  المتبادلية بيين األدييان، 

لتهكييث ايمن ومن ةمة بنال ذا  متةدّد  ومنهتحة ومحاوا . الت اص  مي   يم  التةيااب مهيلد وصيد االسيتهاد  وا

  إماا أاح ، في يمكن الي م التهكيث جديًّا في تّ  فثاية غياب اآلعث.

يتطلّ  الم ثوج النقد  التةديد  للنظث  اإلسيمية لنديان إعاد  النظث في التيااا  والت ّجهيا  التثاةيية 

 :من حيث المنا   واألول يا  وال يوا  التثكيبية فيما بينها
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ة قاايبييية عميقيية منهتحيية علييى اللغييا  والىقافييا ، ومبنييية علييى عبييث  عملييية فييي ميين م ثفيي االنطيييق -أ

الت ايش مي  اآلعيث، ألجي  قكي ين وعيي قياايبي عيالمي مت اصي  مي  ال ي  ب فيي قنّ عهيا واعتيفهيا، يتحيّ ل 

لبيث ال ام قؤتثَجل إلى ق اون مىمث على ا - من دون نزعة قسلّطية م لَنة أو مبطةنة -بدوا  إلى مسّولية جماعية 

 والمصلحة الم تثكة.

اعتمييياد مييينه  نقيييد  متييي ازن ييييثم اإليةابييييا  وال يهمييي  السيييلبيا ، ي تبيييث الت افقيييا  وال يغهييي   -ب

وقت وّ  منيه اليمكال والههيل واالنهتياى عليى الحقيقية، وال قسيتغبيه  ،االعتيفا ، م  أعيق م ثفية قحتثم اإلنسان

وا  فييي سييبي  م ثفيية دينييية واةقيية مّمنيية بالحقيقيية وقسيي ى إليهييا لمةييّثد أنييه نعييث مبتلييا.  ييما الت يياما اييث

ا بالق   ،قب ى المهاجآ  ،بصدق، ال مثقبكة ومتق و ة على ذاقها  .وقست د  ك  مبتلا وقثم فيه عطث 

 ما الم وا التهّهمي الت امهي نح  اآلعث قحقّيق بصي ا  أوايح فيي الت ّجيه الصي في المتحيّثا نسيبي ا  - 

ط علييى اآلعييث والبيي ه منييه. التصييّ ه سييل ك أعيوييي وم ثفييي وا ييية فلسييهية وج دييية   ميين نزعييا  التسييلّ 

ا ميا يؤقصيى مين واشيا   واإلنسان وال الل، ل لّها األودا على مدّ جس ا الت اص  بين األديان.  يما الةاني  كىييث 

ديّن ال ي بي، عليى اليثغل التةديد الديني، ب  يؤحمة  التصّ ه مسّولية انحطيام الحالياا  اإلسييمية وقبلّيا التي

يا أن الت لييا بيين الت ّجيه الصي في والت ّجهيا  النقديية والتاايبيية مين  من أن المسّولية مثكةبية وجماعيية. علم 

فت يدّد المنيا   وقكاملهيا  ؛التيي ويد ي يطح فيهيا البييال الصي فيشانه أن يحدّ من التصيّ اا  الط باويية الحالمية 

 .امانةٌ لم ا عية المقاابة

ةديد المنظ مة الهقهية باالجتهياد فيي م اي ج الحثييا  الدينيية والسياسيية، واليتبلّ  مين ةنائيية داا ق -د

تيم ال ي  ب واألدييان اإلسيم وداا الحثب، المثقبطة بظثوه جغثاسياسية قّل قةاوز ا، عاصية  فيي تيّ  اعي

 ،أو اعتباا يا نهائيية أو مقدّسيةهيا وذليا باالسيتهاد  مين التةثبية التاايبيية، مين دون االحتةياب ب ؛في ك  مكيان

وبنعطال األول ية ل قيد  اإلنسان المبنية على المسياوا  والحثيية ووحيد  المياقى والميآل. وال مي  عليى بنيال عقيد 

وال قت ّسييا فيييه األغلبييية علييى األولييية، وال قسييحق فيييه  ،اجتميياعي جديييد ديمقثامييي، يتسيياوم فيييه الم امنيي ن

 .الةماعة المبادا  الهثدية

ن في مى   م  المقاابة،    الت ّجيه يم ا عية المطل بباا  أعثم، ألي  سبي  الت ازن واالعتدال والوب 

من ؟   م ثفية وعلمية وقاايبية متينةاإلنساني نح  الت ااه والت اون والبحث عن م امن اللقال بنال  على واعد

  نقيد اآلعيث، أو نقيد اليما  فيي اي ل نقيد وأولهيا نقيد اليما  وبي ،دون إغهال الثوى النقدية في جميي  االقةا يا 

 .؟ ال كواآلعث 



 

6 

              

 

ل ُّ إشكالية التةديد    ال عي بال يوة الةدلية بين الهكث اليديني والتةثبية التاايبيية، الي عي بالصييثوا  

هيال   ،التاايبية للهكث في أشيكالها المت يدّد ، السيتبيص ميا يمكيث وينهي  النياة فلكيي  ؛مين الزبيد اليم  ييم   جؤ

ا لنهسييه يكيي ن ا لنييا، البييدّ أن يكيي ن م اصييث  ييا وم اصييث  وعينييا بظثوفييه وحيىياقييه أ  مثقبط ييا فييي  ؛التييثا  مهه م 

 .وفي ن ج من عباد  التااي  باعتباا ما    نسبي ومتحّ ل مطلق ا ،وإال وو نا في النس  التكثاا  ،التاايبية

إذ يةيد نهسيه بيين قيثاةين ايبمين قثاكميا  المهمة أكىث ص  بة  وق قيد ا بالنسبة للباحث في مةال األدييان،

عبث القثون واألجيال، قثاةه الباص الم  قثبّى عليه وقلقّيى منيه ا يتيه الك نيية والدينيية، وقيثا  اآلعيث اليم  

د ا لما ية الما  بالتقاب . التحدّ  األكبث    استسهال ال و ج في اإلسقام واالنتقائية: ا ما يك ن محدّ   كىيث 

يل الما  وم اييث ا على اآلعث، بسح  المثج ية الباصة وقطبيقها قلقائي ا ونلي ا عليى عقائيد إسقام مها  -أ

اآلعث ونص صه، باعتبياا أن ميا ليدم الباحيث  ي  األفالي  واألنقيى.  يما  ي  الميدع  ال اسي  للةيدال، عي د 

 .المقاابة التهّهمية والداعلية لما لدم اآلعث في حدود المستطاج النسبي

ا ودين الناود، وانتقال التاويي  األس أ للنص ص، أو ق ي يهها انتقال  -ب القالايا والمها يل األكىث ق ااا 

ة عليى الين ، باسيت يل عمد ا، حتى يظهث اآلعث كانه مس  أبله ال يكاد يهقيه شييا ا. ييدع  الناويد الةيدلي ب دوانيي

ا م امن الحق والبيث والةميال. فيي حث عن ال  اا  والنقائ  ليدين اآلعث من لسانه، مغهي  بالمنتصث لي قمام 

في تبيث أن واال قليا النصي ص  ؛   يحم  امني ا ق امه يا قهسييثي او ،حين يدع  المّمن على نص صه المقدةسة

حكمة مت الية قهتثد فيها التناسق واالنسةام، و يي فيي كي  األحي ال قتةياوز ال يثم الب يث  وقحييط بيه، وال 

ا لقاائيه يمكن لإلنسان استنهاد أسيثاا  يث  ا واسيتنطاق كي  عبايا يا.  يما الت ااي  أميام الين ، ية ي  الين  مهّس 

 .وممدًّا إيا  بالم نى

عنيدما قتييثابط عي مهييا بيينااد  الهيمنيية والتسييلّط، باستصييغاا  ،قصيبح م ثفيية اآلعييث مهميية  صيي بة وم قّييد 

ثه حيديى ا بيـ "اإلوصيائية"، قاعيم اآلعث وقتهيه ما لدييه.  يم  النزعية االسيت يئية والتسيلطية، والتيي صياا  قؤ ي

مظا ث م ثفية ودينية وسياسية مت دد . ولكنها في األساة م كلة نهسية اوحية، م كلة األنا المتالّبمة، سي ال 

في شكلها الهثد  أو فيي شيكلها الةمياعي. ومين  نيا قبيثز أ ميية أعييق الم ثفية، بي  "اوحانيية" الم ثفية فيي 

  والنزاعيا  األنانيية وال صيبية.  يما التطّهيث اليداعلي  ي  سيل ك وقةثبية ب د ا الص في الزا د في البص ما

 .إنسانية، ونال   قدايةي للما  في انهتاحها على اآلعث بىقة وق اا ، بي ع ه أو استكباا

ما أايد التاكيد عليه في  ما السياق،    أن م ثفتنا لدعث، أو ب باا  أدق القثي  المبتليا، ليسيت مسيالة 

اليدين  سيالة مثكزيية بتناولهيا نتنياول لي ّ مكن نسيانها أو إغهالها في اكين مين وعينيا اليديني، بي   يي م ام ية ي
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وج  ث . كما أنها مسالة مت  ّبة قتيداع  مي  م اوةنيا الحالياا  فيي قهاصيي  ال يمكين حصيث ا فيي بياب دون 

ا ل لتيزم الالثوا  وال يوة الةدلية نعث. وأية مثاج ة جدية للتثا  ال يمكنها إغهال  ما الممث اإلجباا ، نظث 

 والتبادلية بين النظث  للما  والنظث  لدعث.

ق نى  م  المقاابة بالداجة األولى، كميا سيبقت اإلشياا ، بالماليم ن ال قيد  لندييان األعيثم، باسيت مال 

عيياص، باالسييتهاد  ميين فنيي ن عطيياب كيمي ال يي قي عقينييي متيياةث بالهلسييهة الي نانييية، األاسييطية منهييا ب ييك  

الةييدال الكيسيييكي. وكانييت الهلسييهة الي نانييية فييي ذلييا ال صييث قمىّيي  األااييية المهه مييية الم ييتثكة بييين أقبيياج 

مبتلا الديانا  والىقافا  في ح د المت سط، وعاصة منها اليديانا  اإلبثا يميية. باسيتبدام الةيدال والمنطيق 

البصل بصيحتها ليصي  بيه إليى نتيائ  ال يقيّث بهيا أصيي وصيد دحاليه  ينطلق المتكلل من مقدّما  يقثّ  ،الص ا 

 وإفحامه.

م(، 8155  285المتكلل الم  يمىّ  بامتياز  م  المقاابة    القاايي عبيد الةبياا بين أحميد الهميماني   . 

حييد في الةزل البام  من أةث  الالبل "المغني فيي أبي اب الت  ،لطبقة ال اشث  من مبقا  االعتزالمن اجال ا

الىن يية اإليثانيية  الزاادشيتية ويقيال لهيا أياليا المة سيية،  األديان، عّص  سب ين صهحة للثدّ على 3وال دل"

هية.  يما التقسييل والمزدكية، والمان ية...(، كما عّص  سب ين صهحة أعثم للثدّ على النصياام بهيثوهل المبتل

ن ا م تزلية أم أشياعث ، كيان اال تميام منصيب ا عليى فبالنسيبة للمتكلّميين الم يااوة، سي ال أكيا ؛يحم  داللة عاصة

 اقين المةم عتين اليدينيتين، إذ قميىّين اإلاةيين الىقيافيين والحالياايين الليمين واجههميا المسيلم ن فيي منيامق 

فهيي الغيثب  ؛ا  قغيث  حسي  الةغثافيية الىقافييةنه ذ ل، و ما الىقافة البيزنطية والىقافة الهااسية. ولكن األولي

مي، كانت الثدود مثّكز  على المسيحية واليه دية دون الديانا  اإليثانية، وعيث مىال على ذلا ابن حزم اإلسي

 .4م(8163  256القثمبي األندلسي   . 

لكييم، البد من الميحظة أن الةدال والدفاج ليسا أمثين  ام يين يق ان على أمثاه البنيية الهكثيية ل ليل ا

فب د عثو  المسلمين من جزيث  ال ثب وفتح جزل كبيث من ال الل القديل، واجه ا  ؛ب   ما جزلان أساسيان منه

آلعث الديني فا ؛  اآلعث لدع قه إلى الدين الةديدةقافا  مزد ث  وو ية، وكان عليهل إعاد  النظث في عطابهل نح

                                                           
 858-11، 71-1 ، ص صوالتثجمة، د. قحقيق: محم د محمد الباليث . القا ث : الداا المصثية للتاليا  3

 يـ  8215ه النقد  الم س عي: الهص  في المل  واأل  ال والنح ، قحقيق: د. محمد إبثا يل نصث، د. عبد الثحمن عميث ، بيثو : داا الةيي ، عاصة كتاب 4
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من أ   الكتاب  اليه د  مبثام اية اإلسيمية، ب  داعلها أيالا باعتباا  من أ   الممة أولل يكن عاا  حدود اإل

والمسيحي ن أساسا كما جثم إلحاق أديان أعثم كالزاادشتية...(،  يما باإلايافة إليى الم تنقيين الةيدد لإلسييم 

فكلتيا الهاتيين، المنتميية ف يي والمنتميية سيابقا  ؛ة حيية وحاايث  بقي   فيي قليا الثبي جوالقادمين من قثاةيا  دينيي

الىقافيية والدينييية المنبىقية عيين مااييهل التليييد،   تيين، كانتييا حياملتين للتثاةييالندييان األعيثم، وبطييثيقتين مبتله

 ي التي قتقام  فيها وقليتحل عيد  حاليااا  مية وازد اا ا. فالحالاا  الحية فاسهمت في نم  الحالاا  اإلسي

  ميا فييه وةقافا ، فقيد عثفيت الحالياا  اإلسييمية أييام ازد اا يا كييا قيديث قنّ عهيا اليداعلي باسيتبثا  أفالي

 وق تيهه لهائد  البيث ال ام.

بي   ،في  ما السياق، جديث بالميحظة أن حال ا اآلعيث ال يقتصيث عليى الةاني  الةيدالي مين عليل الكييم

يمتييد إلييى البنييى ال قدييية األساسييية نهسييها. بم نييى أن المييتكلّل عنييد بنائييه ألدلتييه وحةةييه، ولكييي يثاعييي االنسييةام 

ال يتّبم م وه يا جيدالي ا  ياعم ب ين االعتباا األنظاا الدينية لدعثين، حتى عندما والتةان  داع  نظامه الم ثفي،

 و م  ب ض األمىلة: ،م لَنا

  يثم الم تزلة أن صها  هللا ق يالى ليي  لهيا وجي دٌ مسيتقٌ  عياا  اليما  اإللهيية، فهيي  يي، كميا ي تقيد

ا كما ي تقد أ   ا ،الم تزلة أن القثنن الكثيل مبل ق بنيال  يم  ال قائيد  ،وإلى حدّ ميا األشياعث  ،لحديثولي  وديم 

 له صلة بالةدال ادّ المسيحيين ح ل عقيدقي الىال   والتةّسد.

  اقبم القااي عبد الةباا م وه يا يتةياوز الحيدود ال قديية التيي اسيمتها المداسية التيي ينتميي إليهيا، حيين

نسيبة ليه م ثفية اإلنسيان لنهسيه  يي م ثفية البافض الت ثيا ةيةي األب ياد لإلنسيان بانيه اوى ونهي  وجسيد. ف

ال  في  م  الحالة  ي  اسيل حدسية مباشث  غيث وابلة للت ثيا والت بيث عنها في كلما  ومها يل، فالت ثيا األف

. وبهم  الطثيقة ال يسيدّ البياب 5فاإلنسان عند  "    ما ال ب  المبني  م  البنية المبص صة" ؛" ما" اإلشاا 

في التةّسيد المسييحي، بي  أياليا االعتقياد فيي قناسي  األاواى، و يي عقييد  ليل قنسي  مين وبي  فقط أمام االعتقاد 

بيي  نسييبت إلييى فييثق عديييد  داعيي  اإلميياا اإلسيييمي ال اسيي  وعااجييه. و ييما لييي  مةييثد  ،المسييلمين للهنييدوة

 .6استنتا  ب  صّثى به القااي عبد الةباا

الدوّة في ااسة قطّ ا المقاابة الكيمية الةدالية، و   ي جد عنصث نعث البدّ من أعم  ب ين االعتباا عند د

ووصييا مالييامينها ال قدييية  ،المقاابيية فيمييا يت لّييق فييي الت ثيييا باألديييان األعييثم اي اقسييمت بهييتييالم ل ميية ال

                                                           
 -332م، ص ص 8165- ييـ8315القيا ث : اليداا المصيثية للتياليا والتثجمية،  التكلييا، قحقييق: محميد عليي النةياا وعبيد الحلييل النةياا. :88المغنيي،   5

336 
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الحالياا  اإلسييمية، مميا ييدّل عليى م ثفية  فيية صياحبت القيثون األوليى الزد يااوالت ثي ية.  م  الدوة الم ث

القثييي . وبالتييداي  وميي  زحييا االنحطييام، بييا  باإلمكييان ميحظيية قثاجيي  قلييا الدويية السييابقة.  مباشييث  لدعييث

وكمىال على ذليا االعتقياد بيان المسييحيين كيان ا ي بيدون ال يماال ميثيل مي  ابنهيا عيسيى المسييح، وأن الىيال   

لظيا ث اآليية القثننيية  و ي  فهيل يثقكيز عليى ويثال  ، ل: هللا والمسيح وميثيل ،المقدّة مّلا من ةيةة أشباص

ين دؤ  َهْين  م  ـِ يَي إ لَي ّ يمؤون ي َوأؤم  يَسى اْبَن َمْثيََل أَأَنيَت وؤْليَت ل لنةياة  اقةب  هؤ يَا ع  ،، المائيد   الكثيمة: ﴿َوإ ْذ وَاَل اللـة : 5ون  اللةيـه 

886.) 

حي الييم  كييان ا مسيييلقييد شيي ث المتكلّميي ن األوائيي  بالييثوا  الت فيييق بييين تييا ث اليين  وواويي  االعتقيياد ال

فكان البدّ من قاوي  يحهظ مصداوية مصدا  الم ثفية: الي حي وال قي . فيم   القاايي عبيد  ؛ي ثف نه عن كى 

ولكين واوي   ،الةباا، على سبي  المىال، إلى أن المقص د باالقبياذ إلهيا فيي اآليية ليي  ال بياد  الصيثيحة الم لنية

باا ميثيل إلهيا مين دون هللا أو أحيد أويانيل الىيال  . ويحيت  عبيد المبالغة في التقدي  والت ظيل، وال ي ني ذلا اعت

َههؤ  ـِ (، 53: 25(، انظث أيالا الةاةيية  23: 55َ َ ا ؤ،، الهثوان   الةباا لتاويله باآلية الكثيمة: ﴿أََاأَْيَت َمن  اقةَبمَ إ لَ

محقّق ييا إحييدم البصييائ   ،تييام لييهولكنييه ي بييد  بالطاعيية المطلقيية واإلسيييم ال ،فييي أحييد ي ليين  يي ا  م بيي دا مّلةهييا

 .7الثئيسة للسل ك الديني

فاآليية قحيي  فيي اأييه إليى فثوية مسييحية بائيد  كانيت قؤسيّمى  ؛ناحيته، اعتاا قياويي  قاايبي يا ابن حزم، من

ال فاآلية ال قتناول ال قائد الثسمية للكنائ  الكبثم التي عثفها المسلم ن م  ؛لبثبثانية" كانت ق بد حقًّا مثيل"ا

فهي  ينالي    ؛إعطال م نيى قياايبي ومحيدود لديية قاايبهل. و ما الم وا الحزمي ال يقتصث على الثغبة في

على ب د دفاعي، ألّن أّ  جدال وائل على الم نى ال ام لديية يمكين للمسييحيين أن ينكيثو  ويبطلي   بسيه لة، فهيل 

لم ويا الناويد، وحهيات عليى مصيداوية الين   فهيي  يما التاويي  قق يية ؛ ن جيدا ميا ي بيدون وميا ال ي بيدوني ثف

فتبنييي الناوييد ل صييا عييام  ل قائييد  ؛قنيياوض بييين فييثوج الم ثفيية المبتلهييةالقثننييي والببييث التيياايبي م  ييا، فييي 

اآلعثين من شانه أن يحّط من ويمة النقد. نةد  ما الحثص على احتثام الحقيقة التاايبية في وصا الماليامين 

ج  قدايةي ا أمام الثغبة بالتمّسا بحثفيية الين  اإلسييمي، وكانيه بيا  المثجي  ال حييد ال قدية لدين اآلعث يتثا

 لم ثفة اآلعث ب يدا عن الم ثفة المباشث  عبث الح اا والمبالطة االجتماعية والهكثية.

عثفت المقاابة الةدالية النصية أو  قطّ ا ا عليى ييد ابين حيزم، اليم  انتقيد بمنهةيية دويقية ال هيد الةدييد 

المسيحي باإلاافة إلى الكتاب المقدّة ال بث  وب ض النص ص المدااشية والتلم دية. وعلى الثغل من الةهيد 
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الكبيث اليم  بمليه ابين حيزم حتيى يظهيث نقيد  بمىابية النقيد المحاييد والم اي عي القيائل عليى أسياة مين المبياد  

لحزميية مبى ةية فيي كي  فنننا نةد المنظ مية الظا ثيية ا ؛الالثواية الم تثكة بين بني الب ثالبديهية وال قينية 

فالم ياا ال ام الم  انتقد من عيليه ابين حيزم النصي ص المقدّسية لليهي د والمسييحيين  ي  الث يية  ؛أجزال ال م 

اإلسيمية لل حي والقثنن الكثيل والسينة النب يية، إنيه حالي ا عهيي ولكنيه ف ّيال ليما  القياا  الناويد فيي ا يتيه 

 فالما  قن ك  ب عي أو الوعي في الم ا ج. لدعث،

النصي ص من بين ال قبا  التيي ي اجههيا الباحيث فيي  يم  المقاابية، كميا سيبقت اإلشياا ، صي  بة قحدييد 

فيبدّ  ،ث كافية لسبث أغ اا  م  المقاابةفالنص ص التي قتناول األديان ب ك  مباشث قظ  وليلة وغي ؛المت لقة بها

 سي  دائث  القثال  واالستنبام. من بين النص ص الص فية النادا  نسبيا التي قتناول ب ك  مباشيث األدييان من ق

 :ترجمان األشواقاألعثم، نةد األبيا  ال هيث  لمحيي الدين بن عثبي من دي انه 

 ـَــــان  فـمثعى  لغـــــزالنن ودَيٌث لثؤ ب ـ ا ن ــاَا ولـبي وابي  كَ  صؤ ــــلقد ص

  اىؤ قـ اا ن ومصـحاؤ وــــــثننـوألـ وك ـــبةؤ مـائـــان انن ـــــوبيٌت ألوةــ
 8يــ، فالح ُّ ديـني وإيـَمانهؤ ــــاكـائـب ى ق ّجـهـتْ ــــ   أنّ ــأديـنؤ بدين  الحــ

يا  وكمىال عليى النصي ص التيي قتنياول بيين ةنايا يا مسيالة اآلعيث اليديني ب يك  يتطلي  جهيدا قاويلييا عاصًّ

للبحث عن النقام ذا  الصلة بالم ا ج، ناعم وصة "م سى والثاعي" لةيل الدين الثومي في كتابه ال  ث  

الالبل "مىن  ". قثو  القصة كيا استهّز البطاب الت بيهي البسيط ألحد الثعيا  حهيظية م سيى النبيي، اليم  

  عين الميتكلّل اليم  يتثفي-ثوق عين اليدين الصيحيح.  نيا يثميز م سيى إليى الهقييهاأم فيه اثب ا من الكهث والمي

ألجي  بييان  - على الثغل من م له النسيبي -عطاب ال  ام المبتلط ب  ائ  الةه  وال ثك. سنست ثد الن  

 :9المنه  المقتثى في قحلي   م  المقاابة

أين أنَت حتى أك ن قاب  ا لا؟ أاقق  ويا هللا، اأم م سى  ج( أحد الثعا  في الطثيق، كان يق ل: "يا اّب،

 أغس  ةيابا، وأوت  ما فيها من وم ، ونقيا بالحلي  أيها المحت ل. ن لا وأم ط اأسا.

                                                           
8 Ibn ‘Arabi, Tarjuman al-Ashwaq, A Collection of Mystical Odes, R. A. Nicholson (ed.), Royal Asiatic Society, 

London, 1911, p. 19. 
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يا مين فيدا ك كي   يدك اللطيهة، وأدلا ودما اللطيهة، وعندما يحين ووت ن ما، أكن  مكانا الةمي . أوبّ 

  وي.م ز ، ويا من على ذكثاك صيحا  وجد  وش 

 فقال م سى  ج(: م  من قتحدّ  يا فين؟ ؛م ذلا الثاعي يةده على  ما النح وأع

 وال: أقحدّ  م  ذلا ال ب  الم  علقنا، والم  أبدج  م  األاد، و ما الهلا.

اوال م سى  ج(: انتبه، لقد صث  شديد اإلدباا، لقد عثجت أصيي   أّ   ؛ عين ملّية اإلسييم، وصيث  كيافث 

لقد أصاب نيتن كهيثك اليدنيا بيالنتن، وج ي  كهيثك ديبيا   هث وعته؟ أال فلتسدّ فما  ما بالقطن. ثال  ما؟ وأ  ك

 ]...[ إن الن   والبّا الئقان با، ومتى قليق مى   م  األشيال ب م  ال م ة؟ الدين علقا.

ا. ومّزق ةيابه، وأملق ن ة حيّثم، وا نطليق وال ]الثاعي[: يا م سى، لقد عطَت فمي، وأحثوت اوحي ندم 

ا في الصحثال، ومالى. فهي  قيثاك  و بط ال حي على م سى  ج( من و ب  هللا وائي : لقد فصلت عبدنا عنّيا.  ائم 

 جات من أج  ال ص ؟ أم قثاك جات من أج  الهص ؟

ا في الهثاق، "أبغض األشيال عنيد  الطييق". فلقيد واي ت لكيّ  إنسيان سييث ،  وما استط ت، ال قس  وؤدم 

ا.ولقد و بت كّ  ا  إنه بالنسبة له مدٌى، وبالنسبة لا ذّم، و   بالنسيبة ليه شيهد، وبالنسيبة ليا سيّل. مثمل مصطلح 

وأنيا ليل  وعن نة  النة  على الس ال، وعن ةقي  الثوى والةلد الن ط م  يا. ،ونحن منّز  ن عن مهث الطا ث

دى، ومصيطلح السيند عنيد أ ي  ومصيطلح الهنيد عنيد الهني د مي أول بامث لثبح من أحد، ب  لكي أج د على ال باد.

ا من قسبيحهل، إنهل  يل اليمين يصيبح ن ميا ثين نياةثين لليدّا. السند مدى. ونحين ال  وأنا ال أصبح منّز ا ما ث 

 ننظث إلى اللسان أو إلى المقال، نحن ننظث إلى الثوى وإلى الحال.

 يل.ونحن ناتثون إلى القل ب إن كانت عاش ة،  ما وإن كان اللهظ يمالي غيث مستق

فحتّياَم  يم   ذلا القل     الة  ث، والق ل عثد، ومن ةّل فينّن ال يثد مهيليي، والةي  ث  ي  الغيثد.

فلتاليثم نيااا مين ال  يق فيي  األلهات واإلاماا والمةاز؟ إنني أايد الحثوة، أايد ا، ومي  قليا الحثوية أقي الم.

 الثوى، واحثق الهكث وال باا  بثّمتها.

 أولاا المين ي ثف ن األدب، وبين أولاا اليمين احتثويت أاواحهيل وأنهسيهل. ويا م سى، إن  ناك فثو ا بين

فينن قحيدّ  عطيا ال قسيمه عامايا،  ولل ّ اق وابلية ليحتثاق في كّ  نهَ ، وال عثا  وال عؤ ث على وثية عثبة.

 مائة ص اب.فنن دمال ال هدال أفال  من المال، و ما البطا أفال  من  وإن كان شهيدا مالّثجا بدمه ال قغّسله.
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فيي قبحيث ممين ةمليت  وفي داع  الك بة، ال قحّث  ناك للقبلة، وأّ  حيزن للغيّ اص إن ليل يكين لدييه عيّا؟

وملّية ال  ياق منهصيلة عين كيّ  األدييان، فميم    ا وسهل عن دليي ، وميا أميثك بيالثف  لمين قمّزويت ميبسيهل.

 ال  اق وملتهل    هللا.

 ]...[ ، وال  ق في بحث الحزن ال يك ن حزينا.فنن لل يكن على الياو   عتٌل في باة

 ]...[ وعندما سم  م سى  ما ال تاب من الحّق، أسثج في الصحثال بحى ا عن الثاعي.

في قبحث ب د عن قثقي  الكيم أو أدب فييه،  وفي النهاية وجد  وان ، ووال له: الب ثم، فلقد صدا األمث.

فيا مين  ين، ودينا ن ا الثوى، إنا نمن، وفي أمان من الدااين.فكهثك د وو  ما شال أن يق له صداك الالائق.

.   ع فيت بـ "يه   هللا ما ي ال"، امض، وانطلق في الق ل بي قثون

وسيث   ،ولقد قةاوز  سيدا  المنتهيى وال: يا م سى، لقد قثكتؤ ذلا األمث، فانا اآلن غااٌق في دم القل .

فلييكن  ثبتني بس م، فتحّ ل جي اد ، ةيل وهيز وجياوز األفييك.لقد ا ماا  اآلاله من السنين في ذلا الص ب.

 ]...[ الي    ماذون ا له بناس قنا، والىنال على يدك، وعلى ساعدك.

 فانتبه، انتبه، س ال قحدةت بالحمد أو قحدةت بال كث، اعتبث ما مى   ثال ذلا الثاعي.

فحتام قتحد ؟ وعندما    بالنسبة للحق.فنن حمدك وشكثك أفال  بالنسبة لحمد الثاعي، إال أنه شديد النق

 يك ا الغطال، قثم أن األمث لل يكن مىلما يظن ن.

ا وباوتالاب شديد وصة دع ل المسيح أواشليل على تهث حمياا،  ،وفي نهاية القصة، يتناول م النا عَثا 

مهلّلية  فثحية،  حييث لقييت الةمي ج المسييح ؛10ونةد ا في األناجي  األاب ية ،و ي وصة غائبة في القثنن الكثيل

ا. الةم ج نهسها ب د أسب ج قبلّت عن المسيح عند صلبه حس  الثواية اإلنةيلية. جيل  ا تافث  فكان دع ال بهية 

هية حقّيا  ،الدين ال يمكث شياا عن الصل ، ولكنه يتسالل عن فثحة قلا الةم ج إن كانت صيادوة وإن كانيت م جة

والحمياا  ي   ،فالمسييح  ي  اميز اليثوى ؛ز جيل الدين عليى الثميزللمسيح أم للحماا الم  كان يثكبه.  نا يثكّ 

ث لليثوى، فاليم  يؤ نيى ب فيقي ل األْوليى أن قيثحل  ؛فهي  فيي غهلية ،ةسيد  عليى حسياب اليثوىامز الةسد المسيبة

 .11وقت اما م ه ال م  الحماا ،عيسى

                                                           
 (.86-85، 85(، ي حنا  31-51، 81(، ل وا  88-81، 88(، مثو   81-8، 58انظث: متى   10

 862 ، ص5،  مثنوي 11
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ة على متن حماا، و   كيان يتناول ابن حزم القصة نهسها بسبثية وقهّكل، متسائي  عن داللة دع ل المدين

متناسيي ا أن اليمين دعلي ا  12المسيح ال ب  ال حيد الم  دع  بتلا الطثيقة حتى يك ن في ذليا نيية أو عيمية؟ 

ا لل يدّع ا أنهل المسيحوبله أو ب د  ااكبين  نظيث نبيال الكنيسية  فهي ذلا قحقيق لنب ل  من ال هد ال تيق فيي ؛حميث 

أنه ملا لي  ككّ  المل ك، فلق  المسيح لق  ملكي، فهي  مليا اوحياني بالت ااي   من ناحية، كما فيه داللة على

 والمحبة.

بييالت افق ميي  الهلسييهة الصيي فية البيين عثبييي، يتحييدّ  الثومييي عيين البطيياب ب جهيييه اإليةييابي والسييلبي، 

يمييية الم ييثق والمظلييل، باعتبيياا  وسيييلة وعقبيية، وصييي وفصييي ، حماييية وعطييثا. بمييا فييي ذلييا المهييا يل الك

والي  قية لنديان، بما فيها الث م الثاوية والمت اليية. فميا يهيّل  ي  إعييص القلي  والنيية واال سيتاا الكلميا . 

وال باا  نهسها التي ذكث ا ال ي  األكبث "دين الح "، نةد ا عنيد م النيا م يثوحة بياّن "ملّية ال ّ ياق منهصيلة 

بى   في ". ال يت لّق األمث بدين جديد، ولكنه سل ك ديني أصي  معن كّ  األديان، فمم   ال ّ اق وملّتهل    هللا

"فينن ليل  :ف لى المّمن أن يه ّ  قلا البما  فيحّ ل قثاةه إلى ذ  . ةل يالييا الثوميي ؛مبتلا األديان والتقاليد

 ي  ويمتيه فميا ية ي  اليياو   ياو ق يا  ،  ق في بحث الحزن ال يكي ن حزينيا"يكن على الياو   عتٌل في باة، وال

 ولي  عتل الصائغ الم  ي تثيه ليبي ه. ،الماقية

 ،ال يكهي أن نق ل إّن الثوحانية ق ّحد والي    يهّثق، أو أن التصّ ه يبحث عن نقام االلتقال والت افيق 

اليما  ايدّ  وافي  التثسيانا  الحدوديية اسيت داد ا لليدفاج عين ،في حين يس ى الةدال إلى قحدييد عطي م التمياة

المبامث المهتثاة القادمية مين البصيل. كيّ   يما ويد ال يبلي  مين الصي اب، ولكنيه غييث كياه لتهسييث ال يثوم 

الم ثفية  اإلبستيم ل جية( ال ميقة التي أدّ  إلى  ما الب ن ال اس  في الث ية والمينه . علميا أّن أ ي  التصي ه 

ا يهالي حت ا إليى اإلوصيال المتبيادل بيين النظيثقين، بي  ينظيثون إلييه ال ينظثون إلى  ما األمث باعتباا  قناوال  م 

إحامة من المست م الم  قتيحه الث ية الت حيدية الص فية، ولكنه  كمست م من مست يا  الم ثفة والحقيقة، أو 

ظثية لي  عل ا من القيمة والهائد  امن إماا  وسياوه المحدّد، كاالنتقال الم ثفي من عالل الكىث  إلى الىن ية الن

 إلى الت حيد ال ام. فق   الت حيد ناب ة من و قه التهسيثية التي ق م  وقتةاوز في ال وت نهسه النظثا  الةزئية.

ال قينية الكيمية م س مة ب مق بىن ية وج دية ال قثاي ش ق الصي في لل حدانيية المطلقية. فيي الث يية 

اليث مثفي ج وج ديًّيا ومنطقيًّيا، وفقيا لمبيدأ  اله يية وعيدم الي  قية قنقسل الحقيقية إليى وسيمين: هللا وال يالل، والى

                                                           
 811 ، ص5انظث: الهص ،   12
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يا. الكلمية المهتاحيية  نيا  يي "التنزييه" أو  التناوض. فيت لّق األمث بحقيقتين منهصلتين ومتقابلتين ومبتلهتيين قمام 

ييية "الت ييالي". والسييبيين ال حيييدان للت اصيي  بييين هللا والبلييق  مييا اليي حي وال قيي ، وقثقيبهمييا ميين حيييث األول 

فالم تزلة يقدم ن ال ق ، واألشاعث  يهالل ن الي حي، وةمية مين  ؛ة يبتلا من مداسة فكثية إلى أعثمواأل مي

 أ   الحديث من ية   الن   و   في  م  الحالة مطابق لل حي( المصدا ال حيد للم ثفة الدينية.

فهيي مينطقهل الثوحيي الىاليث  ؛ال حد  أو باألحثم للتحقّيق منهيا بالنسبة للص فية، ك   ما ال يكهي لتحقيق

 ؛البلييق –األسييمال الحسيينى  –لييي  مثف ع ييا، والتقسيييل ال جيي د  لييي  ةنائيييا بيي  ةيةييي: السييث اإللهييي  الغييي ( 

  نيا  يي التنزييهفالبلق لي  إال قةلي األسمال اإللهية التي  ي "ال يوة" بين الغي  والظه ا. الكلمة المهتاحيية 

وقحييّ   ،فهييي ق ّحيد لتحي ّ  ،أميا الم ثفية الصي فية ؛حليلييي يهيّثق حتيى يههيل ويهيييمنفال قي  الت ؛"الت يبيه" م  ياو

 لت ّحد.

إّن هللا سبحانه وق الى، كغي ن مت ال، يت اص  م  الب ث عبث لغة إنسانية. و نيا يكمين ليّ  الم يكلة: كييا 

ن ي بيث إليى اإللهيي  ا عن أسثاا الكام  اليمتنيا ي؟ كييا يمكين لإلنسيان أكيمكن للغة محدود  وناوصة أن ق

 عبث اللغة؟

و مييا  هللا وال ييالل، لكيمييية إلييى وسييمين:كمييا قمييت اإلشيياا  ميين وبيي ، ينقسييل ال جيي د فييي النظييث  الهلسييهية ا

حقيقتان متقابلتان ومبتلهتان وج ديا: البالق البلق، الثّب ال بد، الباوي الهاني، الكام  الناو ، المطلق النسبي، 

الي .  يما الني ج مين الي ي   يثّكيز عليى الت يالي والتنزييه، كميا سيبقت اإلشياا ،  . ..دف ّال لميا يثييد  حّث( مقيّي

ا عليى صيحة اإليميانويثم في أ  ن ج أو داجة مي فالت يبيه بهيما الم نيى بمىابية واي  حيدود  ؛ن الت يبيه عطيث 

ي الههيل، فهي  واال أ  فا  ال يمكن احت ا   أو اإلحامة به، ال في الزمان والمكيان وال في ؛ليمحدود اليمتنا ي

قصّ ا إنساني. يمكن فهل  ما اإللحاى على التنزيه الكيميي  عاصية فيي مثحلتيه التاسيسيية االعتزاليية(، بكي ن 

يا نسيبيًّا عليى التاكييد  - حلقته المحمدية يف -اإلسيم  لد في سياق وةني شثكي. ل ّ  المسيحيين كان ا أويّ  حثص  وؤ

ييا ألن ديييانتهل و ؛علييى مبييدأ التنزيييه لييد  اييمن سييياق يهيي د  ق حيييد . واألمييث ذاقييه بالنسييبة للتصييّ ه عم م 

 ما وثون ا ب د استتباب األمث لإلسيم، فزالت قلا الحساسية المهثمة قةا  ا والتصّ ه الهلسهي عص صا، لظه

 الت يبيه فيي اللغية والبييال وال يثم الت بيه التيي نةيد ا فيي عليل الكييم. فبيا  مين الممكين االعتيثاه بحالي ا

ا عن القثب والحال ا اإللهييين فيي ال يالل، الليمين مين دونهميا ال  الم ثفي اإلنساني ككّ . وباعتباا  أيالا ق بيث 

 م نى للتةثبة الص فية.

 ولكن ما  ي الم اك  التي ي اجهها االقةا  التنزيهي الةما ؟
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هسييه اييمان الت اصيي  لالييمان المهااويية والمهاصييلة الة  ثييية وال ج دييية بييين هللا وال ييالل، وفييي ال وييت ن

جييث  اإلشيياا .  ييمان السييبيين  كمييا مييا اليي حي وال قيي   ،بينهمييا، أوييّث المتكلميي ن ب جيي د سييبيلين ال ةالييث لهمييا

أ  الكتي  المنّزلية، ذا  مبي ية بيانيية بيغيية،  ؛ن مبي تين مبتلهتين: فيال حيللت اص  بين اإللهي واإلنساني م

فهي  مين مبي ية مهه ميية ق ميد إليى  ،أميا ال قي  ؛نسيي  البطيابلقص  والص ا والثمي ز ي ّك  فيها السثد وا

يا مين ح يييث قةثييد ال اوي  مين لب سيه الحسيي قحليييي  لتثّكبيه فيي شيك  مهيا يل ونظثييا . و ييما ميا يبيدو ق ااا 

فالنّ  بطبي ته ي تمد على الص ا  والبيال، فه  أمي  إلى الت بيه على اليثغل مين قنصيصيه  ؛الطبي ة والمنه 

زيه، مّّكد ا على الحال ا والقثب اإللهيين، في حين يمي  ال ق  الديني بطبي ته إليى التةثييد والتنزييه. على التن

 ،دوا الي يي   فييي  ييما السييياق  يي  ال بيي ا ميين الصيي ا  إلييى المههيي م، وصييد "إعيياد  صييياغة" اليين  مها يمي ييا

 واستبيص ال قائد منه بلغة عقينية فلسهية.

نيّ  "ق يبيهي" وال ي   فلسيهي "قنزيهيي"، أعيم شيكي  متطّثف يا ليدم ب يض   ما االستقطاب الىنيائي بيين

الهيسهة المسلمين، المين اعتبثوا ال حي بمىابة البطاب الم ّجه إلى عامة الناة لتثبية ال    البسييط بيالت بيث 

ب يك  و ،ويىت بّيث عين الحقيقية نهسيها مين عييل عطياب أاف ،عن الحقيقة بلغة مةازية غيث مباشث . أما الهلسيهة

عطيياب نببيية قمليا ال سييائ  ال قينييية والمها يميية، يغنييي عيين األسييالي   يفهيي ؛مباشيث وأكىييث وايي حا وقحدييد ا

الملت ية للبيغة الثمزية. في  ما الت ّجه ن ج من االزداال لنسيط ا  أو نيزج للصيبغة األسيط اية عين اليدين. 

الت بيه من دون قهسيث حقيقي، و   م وا انت يث   ما من دون أن ننسى التطّثه المالاد الم  يقا على تا ث

 بين أ   الحديث، و ل من أملق عليهل المتكلّم ن اسل "الح  ية".

المتكلّم ن من جهتهل، وإن أعلن ا أنهل في عدمة ال حي، فيننهل ي تيّزون بيان عطيابهل ال قينيي أويثب إليى 

حتى  ؛متكلمين بسب   ما "ال ؤة " البهييبة للفهل المثاد اإللهي.  ما ما ج   ب ض الص فية ينظثون ب ين الث

الهقيه وكانها مثادفة للههل الظيا ث  لليدين، وكيان الصيياغة ال قديية المها يميية لليدين قاعيم -باقت ص ا  المتكلل

فهي ب باا  م اصث   ،ة إيا  عن مةال الحقيقة والم ثفةماب ا وان نيا صااما قنزج عن المبالا ال ثعية مقصي

 ة سلط ية"."أيدي ل جي

بال  د  إلى م ا ج ال ب ا التهسيث  من الصي ا  البيغيية إليى المههي م ال قينيي، ن ليل أن الكلميا  فيي 

ا، بما في ذلا اللغة ال ثبية، قةد أص لها واسيت ماالقها الدالليية األوليى فيي ال يالل المياد  الحسيي،  اللغا  عم م 

ي( في لحظة الحقة. وأعيما ب يين االعتبياا  يم  الميحظية، فينن في حين ياقي المهه م ال قيني المت الي  التنزيه

و لنا إّن هللا    "السمي  البصيث"    انتقال من التةثبية اإلنسيانية فيي السيم  والبصيث لتصيّ ا السيم  والبصيث 

لا المهييااوين فييي حييّق هللا ق ييالى. واألمييث نهسييه ينطبييق علييى و لنييا إن هللا يييثم، يييتكلّل، يحييّ ، يكييث  اليي ... وكييم
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ال بااا  القثننية التي قتناول عثش هللا واست ال  عليه ويد ... ك   م  ال بااا  جيثم قاويلهيا مةازييا مين وبي  

 فالمهه م. ،واستنتةه بانتقاله من الص ا  إلى الم نى ،المتكلّمين بما يبدم المهه م الم  بنا  المتكلّل

ةموا ا في ال الل الحسي، فمن    حقًّيا صي ا  الكلما  قالثب ب ت ي: إذا كان قبقى التي ولكن اإلشكالية

لدعث؟ اإلنسان  وال الل( على ص ا  هللا أم ال ك     الصيحيح؟ أم االةنيان م  يا فيي عمليية امتيزا  عييّق فيي 

 عالل البيال؟

  كميا اعتبث أب  حامد الغزالي أّن أسمال هللا الحسنى حقيقةٌ في هللا مةاٌز في اإلنسيان وال يالل، وليي  ال كي

ا فيي حيّق هللا، بي   ؛ققتاليه الميحظة التةثيبية فالسم  مىي    السم  الحّق والكام  بالنسبة  ، فه  لي  مةياز 

ي تي  الحقيقية وليي  الحقيقية مةاز في حّق اإلنسان ل صيمه بيالنق  والمحدوديية. المةياز وفيق  يم  الث يية  ي

بالتيالي السيم  والكييم حقيقية فيي هللا مين دون و. هللا اليم  يتصيا بةميي  الكمياال فالحقيقة المطلقة  يي  ؛ذاقها

 .13شبهة مةاز

ا األلهات من أص ل سماوية وجد ابن حزم األندلسي حيًّ نعث أ  أن اللغا  م حى بهيا عين مثييق  ؛م تبث 

األنبيال وكملا الم اني، في مةال للم اا ة الب ثية في البطاب اإلنساني، فه  مثاد مين هللا فيي قثكيبتيه وفيي 

ا مين الحسيي األصيلي إليى ال  يوة "المقدسة" بين اللهظ والم نى. وفي  م  الحالية التهسييث المةياز  ليي  عبي ا 

ال قلي المت الي، ب  على ال ك     ع د  إليى النمي ذ  اإللهيي األصيلي المي حى بيه.  يما نا ييا عين مين أنكيث 

 وج د المةاز في القثنن الكثيل، باعتباا المةاز نقيصة.

قي الهلسيهي، اليمين ينزعي ن منزعيا زيللهظي ال يثاي الص فية، عاصة ذو  المنحى الميتافي ما الةدال ا

حييد ق حيديا أكىث جماية من المنزج الكيمي. االستقطاب الىنائي ال ج د  ال يثو  ال طيش الصي في نحي  الت 

فية االعتبيياا للبطيياب اةنتييان. والسييت اد  ال حييد  ال ج دييية وقاكيييد ا، أعيياد الصيي  الفالحقيقيية واحييد   ؛المطلييق

ا للههييل  السييثد  لليي حي، بالنهيي  مةييدّد ا ميين الةانيي  القصصييي الثمييز  فييي القييثنن وعااجييه. باعتبيياا  مصييدا 

 ال ميق والبامن ولي  مةّثد قسلية للقل ب أو قثبية لنمهال وال  ام. 

 وفيما يلي قلبي  لبصائ   م  الث ية:

  ا أو حلي ال  وال  ؛لقيثب، بيالت ازن بينهمياالت الي واالةم  بين التنزيه والت بيه، بين فيالقثب ليي  قةسييم 

ليق  صنمية، و   ما يؤب ى منه في علل الكيم، بي   ي  حالي ا إلهيي واحمية وحي د غيامث. فيي  يم  الث يية، عؤ

                                                           
 51-6 المقصد األسنى في شثى أسمال هللا الحسنى، ابطه ال يح أحمد وباني، داا الكت  ال لمية، بيثو ، د. .، ص ص 13
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فالبلق كام  ب ثمه البياص وباإلمكانيا  الهائلية التيي ينطي   عليهيا.  ؛وسائث البليقة على ص ا  هللا اإلنسان

بيي والتةلييا  والظهي اا  فيي اإللهية  ي جس ا عيئقية حقيقية ل حد  وج دية بيين السيّث اإللهيي الغياألسمال 

فاألسمال مب ىث  في ال الل، مةتم ة في اإلنسيان الكامي . المىي  األعليى لإلنسيان  ي  أن يتحلّيى باألسيمال  ؛البلق

 نيا  الكميال والةميال فيه.قسيمح  يم  الث يية الن اانية، وأن يتبلّق باألعيق الثحمانية، حتى يحقّق باله ي  مكن

بال  د  إلى اآلية واإلشاا  كافق أوس  من المهه م، فهي ق يث وق ّجه وال قحيب  الم نيى فيي علبية ذ نيية داعي  

يييا فسيييحة واسييي ة آلفييياق أعيييثم  ،اآليييية ال قحيييدّ الحقيقييية جيييداان الت ثييييا، بييي  قبتبث يييا وق ي يييها، قااكييية دائم 

 ليستك اه.

دينية  ي ح اا مستمث بين ةيةة أصناه من اآليا  اإللهية: اآليا  الكتابية أو ال حي المكت ب، التةثبة ال

ييكؤْل   أَفَييَي  واآليييا  الك نييية، واآليييا  النهسييية، مصييداو ا لق لييه ق ييالى: يي و ن يَن َوف ييي أَنهؤس  ّْلمؤ ﴿َوف ييي اأْلَْاد  نيَيياٌ  ل 

وَن،، الماايا    ثؤ النصية  ي  مسياعدقنا عليى االنهتياى عليى الي حي الكي ني ح لنيا  (. ودوا اآليا 58: 58قؤْبص 

 وداعلنييا وفيمييا بيننييا، لقييثال  اآليييا  بتن عهييا وةثائهييا والحيي اا م هييا. و ييم  المسييت يا  ميين القييثال  قتغييمم ميين

 وقتساند وقتالامن م ثفيًّا واوحيًّا. اب الب الها 

و ي  ال ي   منهيتح  ،ديل أو ق سيي  ا آلفاويه ومنا ةيهلققمىّ   م  الث ية "ال  قا ص فيًّا" بديي  عن الكيم ا

حي   في حثكة مستمث  يتغمم من التةثبة الدينية المتةيدد ، وال ينغليق فيي و الي  مها يميية منظ ميية، لقياميه 

اليدين فيي جي  ث   على اآلية وب  المهه م، بي  إنيه يتميّثد عليى قليا الق الي  كلّميا حاولنيا ايغطه بيالق   داعلهيا.

فحتيى المهيا يل وال قائيد الي  قيية  يي  ؛والمها يل والص ا محدود  وواصث  فكّ  الكلما  ؛وج د  قةثبة ح ّ 

 ألنها ال قتهلّت عن ال ثم اإلنساني وال قبث  عن اللغة والطبي ة.  ،"ق بيهية" و"ققثيبية" ب ك  من األشكال

القص ا الطبي ي للبطياب اإلنسياني اعتثافها ب ،إن ما ية   المقاابة الص فية أكىث قهّهما لنديان األعثم

"البيال" ك سيلة اثواية بحكيل ال يثم و نزوال  وص  د ا، م  إعاد  االعتباا والم ثوعية الدينية لـ "الت بيه"

ن   لتةلّيي الحيّق وأسيمائه اإلنساني للت اص  م  اإللهي. كما أن الث ية الت حيدية لل ج د قة   من البلق كله ميث

نية ق حي ب لل من لدن هللا ق الى، وك  األديان والىقافا   ي نيا  محّملة بكن ز الم ثفة  فكّ  شيل    ؛الحسنى

الثوحية ال الميية نكت يهها بيالح اا والههيل. واألميث اآلعيث اليم  سيّه  المهمية الح اايية للتصيّ ه،  ي  قةياوز  

امي ، وصي اب وعطيا، فيي حيين للىنائية البصامية التي قة   األفكياا واآلاال متقيابي  متاليادّ ، بيين حيّق وب

قابى الحقيقية بمسيت ياقها المتهاوقية التصينيها  الىن يية االعتزاليية، كميا أن مبيدأ الىاليث المثفي ج يالييق بت ي ّ  

قبييتلط الظلميية بييالن ا، والت ييبيه بالتنزيييه،  حيييث ؛المسييالا ال ملييية والنظثييية.  نيياك مسيياحا  لليي ن الثميياد 

ث عملية د وبة وسل ك نح  األفال  يكتس  حي يته وشثعيته من الحثكة واإلنساني باإللهي، والبل ص والتطهّ 
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ال من الةم د. ببطابا  الهيمنة واإلوصال والتسلّط ال نق م سي م بينغيق منافيم الم ثفية والت اصي  مي  الحيّق، 

﴿سؤيْبَحاَن اللةيـه  بدع م امتيك الحقيقة وقةميد ا في و البنا الةا ز  الىابتة الميتة. وهللا    الحيي اليم  ال يمي  ، 

هؤ َن،، األنبيال   ا يَص   (.55، 58َاب ّ اْل َْثش  َعمة



 

19 

              

 

 

96501

66797572221150

66797572222272  

info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

