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تصدير
يرسنا يف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي أن هندي القارئ العريب
نسخة مرتمجة من خمترص كتاب »األوصاف التجسيدية للخالِق يف الرتاث

اليهودي واملسيحي واإلسالمي :متثيل ما ال يمكن متثيله» ملؤلفه الدكتور

ذو الفقار عيل شاه .وتأيت ترمجة هذا الكتاب العلمي املعريف يف سياق

رؤية املعهد الدائبة عىل تقريب املسافة بني القارئ العريب ،وما تنتجه

الثقافات واحلضارات من معارف وعلوم خمتلفة ،ال سيام تلك املعارف
التي حتاول بناء الذات وإعادة التفكري يف صوغ منهجية علمية قادرة

عىل النظر يف ما حققته البرشية يف رؤيتها الكلية للوجود .وقد حرصنا

يف الرتمجة عىل املحافظة عىل خصوصية بعض املفاهيم واملصطلحات
كام هي يف دائرهتا املعرفية والفكرية والعقدية؛ مثل استخدام لفظة »اهلل»

و»الرب» يف النطاق العقدي للديانات الثالث .وقد
و»اخلالق» و»اإلله»
ّ

آثرنا استخدام لفظة “اخلالق” يف العنوان ملا متثله هذه اللفظة من داللة

اإلنشاء والوجود ،فض ً
ال عن املشرتك الرؤيوي اللغوي جتاهها من لدن

الديانات الثالث.

حرص املعهد منذ نشأته عىل ختصيص قدر معترب من كتاباته

لتشخيص األزمة الفكرية املعرفية للعقل املسلم يف تعامله مع الذات
ومع اآلخر ،ولتشخيص األزمة الفكرية العاملية أيض ًا يف معظم املجاالت
املعرفية ،ومنها ما يتعلق بمقارنة األديان بمفرداهتا املتنوعة (أخالق
وقيم ،معامالت ،منهج تفكري ،إلخ) .وكان للمرحوم الدكتور إسامعيل
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الفاروقي (  )1921-1986إسهام بارز يف هذا اإلطار؛ إذ ناضل سنوات

طويلة يف سبيل أن يكون لإلسالم موقع يف األكاديمية األمريكية لألديان

( ،)AARونجح يف تأسيس أول ندوة حوارية سماّ ها :احلوار الثالثي
بني الديانات اإلبراهيمية .وكتب عدد ًا من املؤلفات التي حتاول بناء

رؤية واعية للتعامل بني الديانات ضمن منهج تفكيكي بنائي؛ فكتب

كتيب ًا بعنوان :نحو إنجليزية إسالمية Toward Islamic English

للكشف عن املفاهيم واملصطلحات القرآنية التي ال يمكن أن نرتمجها إىل
اإلنجليزية أو أية لغة أخرى؛ حفاظ ًا عىل هوية هذه املفاهيم مثل :الصالة

والزكاة واملسجد والتوحيد إلخ .وال ُيمكن أن نذكر جهود الفاروقي
التعرض إىل ِسفره املعريف الق ّيم (األخالق
يف مقارنة األديان دون
ّ
النرصانية) الذي كتبه بناء عىل طلب من مسؤويل الدراسات الالهوتية

يف جامعة (ماكجيل) الكندية .وإذا كان احلديث عن كتاب (األخالق
النرصانية) قد نحا منحى تفكيكي ًا ،فإن كتابه (التوحيد :مضامينه يف

الفكر واحلياة) تأ ّطر تأطري ًا بنائي ًا للكشف عن جتليات العمق التوحيدي
يف املنظومة اإلسالمية .وسنجد انثياالً كبري ًا من املؤلفات واملقاالت التي
كتبها الفاروقي باللغة اإلنجليزية والعربية وغريها من اللغات تدخل
يف باب مقارنة األديان والدراسات الدينية ،ومنها عىل سبيل املثال ال
احلرص :أديان آسيا الكربى ،واألطلس التارخيي ألديان العامل ،واإلسالم

واألديان األخرى ،ومقارنة بني منهج اإلسالم واملسيحية يف التعامل مع

النصوص العربية ،وتاريخ األديان :طبيعته وأمهيته يف الرتبية املسيحية
واحلوار اإلسالمي املسيحي ،واإلسالم واملسيحية :فرص للحوار،
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والتعايل اإلهلي :تعبرياته يف النرصانية واإلسالم ،وحمارضات يف تاريخ

األديان ،وامللل املعارصة يف الدين اليهودي ،إلخ.

وكان للمعهد –يف بداياته -منهج واضح يف التطرق إىل الدراسات
الدينية ال سيام املتصلة بالديانات واملذاهب؛ إذ يعمل عىل إتاحة الفرصة
للتفكري يف املسكوت عنه ،وإدارة احلوار حوله ،دون وضع أحكام
مسبقة جتاه القضايا ودون تب ٍّن مطلق هلا؛ إذ اهلدف كامن يف البحث عن
احلقيقة ،فاحلكمة ضالة املؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس هبا .وهو
يبتعد ابتعاد ًا كلي ًا عن املناكفات واملهاترات التي تهُ در الطاقات الفكرية،
وهيدف أصحاهبا إىل إثارة النعرات واملشاحنات ،رغبة يف حرص التفكري
مقزمة؛ إذ يصبح حضور الفرد فاع ً
ال من خالل متسكه يف هذه
يف هوية َّ
اهلوية .وبناء عليه فإن من أولويات املعهد هو خماطبة العقل والفطرة
بمنهجية علمية نابعة من تصوراتنا ورؤيتنا الك ُلية للكون واحلياة،.
والكشف عن املشرتك اإلنساين يف هذه الديانات ،وتطوير املنظومات
األخالقية والقيمية يف هذه الديانات لبناء عامل قيمي يمثل ال ُبعد الرباين
يف الذات اإلنسانية.
واهلل ويل التوفيق
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
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بسم هللا الرحمن الرحيم

تقديم
تشري دراسات كثرية يف التاريخ اإلنساين إىل ّ
أن املظاهر األوىل لتد ّين
اإلنسان ّ
تصوره حلقيقة الوجود وما يقع يف
موحدا يف ّ
تدل عىل أنه كان ّ

الكون من تدبري ،وهو األمر الذي يطابق ما جاء به القرآن الكريم من
ّ
أن اإلنسان خلق عىل فطرة التوحيد كام يف قوله تعاىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ (الروم .)30/ومن مقتضيات هذا
التوحيد الفطري ّ
متفرد يف ذاته فال إله غريه فهو
أن اإلله الواحد كام أنّه ّ

تفردا مطلقا ّ
بكل صفات الكامل التي جتعله ال
متفرد أيضا يف وحدانيته ّ
ّ

يشبه شيئا من الكائنات.

غري ّ
خضم سريورة احلياة وما يصيبه فيها من ابتالءات
أن اإلنسان يف
ّ

ينسى ما خلق عليه من فطرة التوحيد فصيبه يف ذلك خلل ينتهي به إىل

تصور صفات الكامل فينتهي به إىل
تصور األلوهية أو إىل خلل يف ّ
تعدّ د يف ّ

تصورات من تشبيه اإلله الكامل بصفات الكائنات الكونية أو جتسيمه
ّ
يف أوصاف حمسوسة ،فيأيت حينئذ الوحي من اهلل لتصحيح هذا اخللل
والعودة باإلنسان إىل فطرة التوحيد التي خلق عليها ،وهكذا ك ّلام طرأ

تصور التوحيد جاء الوحي بالتصحيح يف سلسلة
عىل اإلنسان خلل يف ّ
تصور
من الرسل يتلو بعضهم بعض ًا كلام استفحل يف الناس اخللل يف ّ
املوحدة.
األلوهية
ّ
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تصور يف الذهن
جمرد
ّ
وليس التوحيد الذي هو فطرة يف اإلنسان ّ
جمرد إيامن نظري ،وإنام هو إيامن ينعكس عىل حياة اإلنسان ك ّلها
يؤمن به ّ
ليصح القول ّ
إن التوحيد
الفكرية والنفسية ،والفردية واجلامعية ،حتى
ّ
يف أبعاده املتعدّ دة هو نظام كامل للحياة؛ ولذلك جاءت األديان حتتفل
تصور ًا نظري ًا
به أيام احتفال وجتعله املحور األسايس يف حياة اإلنسان
ّ
وسلوك ًا عملي ًا.

وبالرغم من ّ
أن األديان ّ
املتأخرة التي جاء هبا موسى وعيسى عليهام
السالم قد جعلت من التوحيد املطلق أساس ًا لتصحيح ما أصاب اإلنسان
التصور الدينيّ ،
فإن أتباع هذه الديانات قد سقطوا هم أيض ًا
من خلل يف
ّ
يف حتريف هذا التوحيد ـ فإذا هو تشبيه وجتسيم عند اليهود ،وإذا هو رشك
وتعدّ د عند النصارى مع ما يتبع ذلك من انحراف يف سائر مظاهر احلياة؛
ولذلك جاء اإلسالم حاس ًام يف إقامة الدين كله عىل التوحيد املطلق،
وجعله هذا التوحيد هو العنوان األكرب يف الدين اخلاتم ،وبنى عىل ذلك
ّ
كل تعاليمه النظرية والعملية ،حتى أصبح هو دين التوحيد بإطالق .وإذا
كانت بعض التعابري القرآنية قد يفهم من ظواهرها ما يقرتب من التشبيه
ّ
فإن ذلك ليس إال االستعامالت املجازية التي انبنت عليها اللغة العربية،
وإال ّ
فإن التوحيد املطلق هو القطعي يف البيان القرآين ،وهو ما يغفل عنه
أو يتغافل بعض املغرضني يف قراءة القرآن الكريم. .

وإذ قد ظهرت بني احلني واآلخر دعوات إىل التقارب بني األديان
اإلبراهيمية :اليهودية واملسيحية واإلسالم باعتبار أهنا أديان تنحدر
جمتمعة من النبي إبراهيم اخلليل عليه السالمّ ،
فإن هذه الدعوات يكتنفها
كثري من اللبس ،إذ هي جتمع بني دين انحرف إىل التشبيه والتجسيم،
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ودين انحرف إىل الرشك والتعدّ د ،ودين بقي عىل خاص التوحيد ،فكيف
التوحد كام يريد
جتتمع هذه األديان إذن يف خ ّطة من التقارب وربام إىل
ّ
بعض الدعاة إىل هذه اخل ّطة؟

يف هذا اإلطار يمكن أن نضع هذا البحث املوسوم بـ "األوصاف
التجسيدية للخالق يف الرتاث اليهودي واملسيحي واإلسالمي :متثيل ما
تصور
ال يمكن متثيله" ،إذ جاء فيه وصف دقيق ملا عليه هذه الديانات من ّ
التصور ،حيث
لأللوهية يربز بوضوح ما بينها من فروق شاسعة يف هذا
ّ
التصور
التصور اليهودي لأللوهية عىل التشبيه والتجسيم ،ويقوم
يقوم
ّ
ّ
التصور اإلسالمي عىل التوحيد
املسيحي عىل الشرّ ك والتعدّ د ،ويقوم
ّ
املطلق ،وكأننا بالباحث ينتهي ضمنا إىل ّ
أن اجلمع بني هذه الديانات أمر
غري ممكن ملا بينها من التناقض يف جوهر معتقداهتا ،وإذا كان من تالق بني
هذه األديان فمجاله ال يتعدّ ى التعاون يف نطاق القيم اإلنسانية األخالقية
خاصة.
إىل ما فيه عالقة بني البناء العقدي املتع ّلق بالتوحيد ّ

املهمة التي هدف هذا
قد تكون هذه الرسالة هي إحدى الرسائل ّ
توصل إليه من بيان دقيق وعميق للفروق بني هذه
البحث إىل تبليغها ،بام ّ
الديانات يف شأن عقيدة التوحيد التي بقيت صافية يف اإلسالم ،وأصاهبا
ما أصاهبا يف اليهودية من تشبيه وجتسيم ،وما أصاهبا يف املسيحية من
رشك وتعدّ د.
واهلل ويل التوفيق
أ.د عبد املجيد النجار
أستاذ العقيدة يف جامعة الزيتونة
وعضو املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث
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مقدمة
عرض تفصييل لقضايا جتسيم اخلالق وجتسيده (وصف
هذا الكتاب ٌ

اخلالق بكلامت ومقوالت وأشكال برشية مادية) يف الرتاث اليهودي

واملسيحي واإلسالمي ،كام وردت يف النصوص الدينية .كام أن هذا
الكتاب يتناول بالتفصيل التطورات الالحقة يف الفكر الالهويت وتأويل

الرساالت ونقد التفاسري املتعلقة بمفهوم جتسيد اخلالق ،وما صاحب
تصور اخلالق لدى أتباع هذه الديانات الثالث.
ذلك من تأثري كبري يف فهم ّ

َ
اإلنسان عىل صورته األخالقية؛ أي إنه سبحانه وتعاىل
خلق اهلل

شاء للبرشية أن تعيش حياة تتميز بالعدل واملساواة واإلنصاف

واالحرتام املتبادل والتعاطف واملحبة والرتاحم واإلحسان .. ،إلخ.
وعىل اجلانب اآلخر ،اختارت البرشي ُة أن تنتهك حتى أبسط وصايا اهلل

َ
اجلميل بأن صنعت صورة اإلله عىل صورة اإلنسان
ت
األخالقية ،ور َّد ْ

الغيبي املتعايل غري القابل للوصف يف نطاق البنية
نفسه؛ أي إهنا أدخلت
َّ
واحل ِّي ِز ،ال ليشء إال خلدمة أهداف خفية ورغبات أنانية .واقع األمر أن

أبناء إبراهيم (واملقصود بذلك وعي الساميني) َّ
شخصوا اإلل َه املتعا َيل
جمرد صورة منهم أكرب
ومنحوه هو َّية قوم َّية
وجسدوه ،حتى إنه صار ّ
َّ
وأقوى وأكثر رضر ًا .فلم تتورع البرشية عن أن تنسب إىل اهلل عز وجل
غايات وممارسات وأفكار ومرغوبات ومكروهات .. ،إلخ ،فردية
واجتامعية وقومية متنوعة ،وذلك لكي ختلق مطلق ًا من أفكار متناهية
ِ
والساللة ،ونظام احلكم ،واأليديولوجيا،
والعرق،
متعلقة بالقومية،
ُ
وحتى الالهوت.
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ظواهر تارخيي ًة
وبعد أن رفعت البرشية ملصاف القيمة العليا
َ
الساللة أو شخصية ما أو فكرة ما عن األلوهية
حمدودةً ،مثل األرض أو ُ
أو القانون ،فإهنا مل تتمكن يف النهاية إال من أن تستبدل باهلل الواحد
األحد عدة م ْط َل َق ٍ
ات مصطنعة متدنية للغاية ذات طبيعة وقيمة متناهية
ُ
يف جوهرها .وكان من احلتمي أن تؤدي هذه املخاطرة الوثنية ،أي
َّ
املشخص ،إىل
الفكرة التي صنعها اإلنسان املتمثلة يف اإلله القومي أو
ٍ
ومقاومة عنيفة ،وأن تتهاوى يف النهاية إىل ال
رد فعل حامي الوطيس
يشء .ومتثلت النتيجة املحكوم عليها بالفشل يف "ألوهية" عرص التنوير،
ثم الالأدرية العلمية ،وأخري ًا اإلحلاد .ومع تطور العلم بشكل صارم،
وحلول فلسفة املذهب اإلنساين العلامين حمل األفكار املتعلقة بالدين واهلل،
األفكار اجلريئة ،مثل
وحتوهلا إىل الروح الثقافية اجلديدة للعرص ،صارت
ُ
مقولة كارل ماركس بأن الدين أفيون الشعوب ،ذات سطوة أكرب عىل
اخليال ،وصار مفتاح سعادة البرشية هو تعظيم احتياجات املرء املادية يف
هذه احلياة الدنيا ،وليس تأجيل إشباعها يف اجلنة بعد املوت ،متناسني أن
ِع ّلة وجود الدين تتمثل يف حل املشكالت اجلوهرية ،ويف تقديم حلول
روحية وأخالقية للمشكالت املادية ،ويف االستعداد للحياة بعد املوت،
ِ
وجشعه ،ورغبتِه يف ممارسة اجلنس
وليس يف االستجابة ألنانية اإلنسان،
ِ
وعشقه لإلشباع الفوري.
بال قيود،
ويف أثناء ذلك ،ما ال يمكن قياسه أو حتديد كميته أو مالحظته
ُح ِّو َل إىل يشء بائد .ومن هناُ ،ح ِّو َل اإلله الغيبي املتعايل ،الذي يقف عىل
الطرف اآلخر من عالمَ املادة وفيام وراء هذا العالمَ وال خيضع للحقائق
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التي يمكن إثباهتا جتريب ّي ًا ،إىل يشء ال قيمة له ،و ُط ِر َد الدين بصفته نتاج ًا
لتجارب وخماوف طفولية .ونتج عن ذلك فقدان كبري ومأساوي لإليامن
حتى وصل األمر بعالمِ الالهوت األمريكي هاريف كوكس أن يعلن يف
موت اإلله وتألي َه البرشية ،من دون
كتابه األكثر مبيع ًا (املدينة العلامنية) َ
اإلله املتعايل.
ومع ذلك ،فإن اإلحصائيات أقوى من البيانات؛ فقد يكون العالمَ

جل ُسور لألرثوذوكسية الغربية املتجسدة يف العقالنية العلمية
اجلديد ا َ
نجح ،إىل حد ما ،يف إزالة ٍّ
كل من اإلله
واملذهب اإلنساين العلامين قد َ
والدين من وعينا املبارش ،ولكنه مل ينجح يف إزالة معاناة البرش والظلم
والعنف .يف الواقعُ ،شن َّْت بعض أسوأ احلروب يف تاريخ البرش حتت
لواء األيديولوجيات العلامنية وحتت قيادة قادة مستبدين من أمثال
هتلر وموسوليني .وقد يقول البعض بأن آمال عرص التنوير ماتت يف
أوشفيتس(وهو معسكر اعتقال نازي أقامه النازيون يف بولندا أثناء احلرب
العاملية الثانية) ،ويف شاعرية االشرتاكية والشيوعية يف أثناء الثورة البلشفية
يف عام  ،1917ويف الثورة الصينية ،ويف احتالل روسيا ألفغانستان ،ويف
رونق الرأساملية والعلم يف أثناء احلربني العامليتني األوىل والثانية.
األفكار اإلحلادية املرتاكمة من القرون
عالوة عىل ذلك ،خلقت
ُ
املتأصلة ،أي العدمية والالهدف،
القليلة املاضية املزيدَ من املشكالت
ِّ
َ
اإلنسان القوة العظمى واهلدف اللذين يمكن
سلب
األمر الذي
َ
استلهامهام من النظرة الدينية .وهذه املشكالت هي أكثر عبث ًا والتباس ًا
من اإليامن باإلله وحكمته الكونية واحلياة اهلادفة.
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ٌ
بحث عن
مرتس ٌخ يف الطبيعة البرشية؛ ألنه
إن البحث عن اخلالق
ِّ
املعنى ،وعن هدف الوجود .وتأليه البرشية ليس حلاّ ً هلذا احلنني العام.
ّ
فاحلل احلقيقي يكمن يف الغيبي وغري القابل للوصف ،واملتعايل الذي
ِ
الوجود واإلجاب َة النهائية عن ت َْوق البرشية للمعنى .إن
مصدر
يم ِّثل
َ
ّ
احلل احلقيقي ملعاناة البرشية وقلقها وحنينها يكمن يف االستجابة املناسبة

للمصدر املتعايل للوجود ،وليس يف القلق حول جوهره أو يف جمرد اإليامن
ف اخلالق من خالل
بوجوده .فالدين جتربة ذاتية للغاية ،ولذلك ال َن ْع ِر ُ
القياس ،ولكن من خالل املشاعر واالتصال .وهذه االستجابة تتطلب
ِ
وأسلوب
وجودنا ،وجمموع ًة من املامرسات الروحية،
االندماج يف ك ِّل َّي ِة
َ
ٍ
حياة َو ِرع ًا و ُملت ََزم ًا ومن َّظ ًام وأخالق ّي ًا .وأسلوب احلياة املرتاحم هذا هو
الذي سيم ِّك ُن البرشية من أن تتحرر من قيود األنانية واجلشع والزهو
واملفهوم الض ِّيق للهوية ،حتى تعكس الوحدانية اهلل القدير من خالل
تعضيد وحدة البرشية والوجود والكون.
َكب باسم اهلل ،تكمن
يف عامل حافل بالعنف والظلم ،ومعظمه ُي ْرت ُ
النجاة يف إدراك مدى قيامنا نحن البرش منذ آالف السنني بإعادة إنتاج
صورة اإلله عىل صورتنا ،ويف السامح هلذا اإلدراك بأن يدفعنا ألن نسعى
إىل إعادة عالقة اإلهلي/البرشي إىل وضعها الصحيح ،ولن حيدث هذا
إذا مل نفهم أوالً كيف وصلنا إىل ما نحن عليه اآلن.
باختصار ،يرى املؤلف أن الت َْوق ما بعد احلداثي وما بعد العلامين هلل
لن يلقى إشباع ًا من خالل املفاهيم التجسيدية والتجسيمية التي تنتمي
ملا قبل العرص احلديث عن اإلهلي ،فهذه املفاهيم أنزلت اإلله إىل هذا
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الكون ،بوظيفة تارخيية حمددة وموضع معني ،األمر الذي اختزله يف كونه
جمرد إله ،وجعل النفس تنتقص من اإلحساس بالرهبة والتقديس الذي
َّ
ِ
ِ
ال بد أن تشعر به عند ذكر اهلل ،وهي التي ُخل َق ْت لتشعر به.
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الفصل األول

الت َّْشبِ ِ
يه َّية واملقوالت التعريفية

أربكت العلامني ُة واملادي ُة الفلسفي ُة والالأدرية واإلحلا ُد الصارخ
املشهدَ الديني يف القرن احلادي والعرشين ،حتى إن املؤمنني الورعني
باألديان صاروا أقلية .وهكذا فإن مستقبل اإليامن الغريب مظلم يف ظل
خضوع األمم للعلمنة املتواصلة .وهذا املوت لإليامن واإلله ما هو إال
تتويج لقرون طويلة من اخلطاب حول مفهوم "اإلله املتعايل" يف الديانات
بوجه عام ويف اليهودية واملسيحية بوجه خاص.
عىل مدى قرون عدة ،ذهب فالسفة ومثقفون وعلام ُء إىل أن مفهوم
تصور تشبيهي وبدائي ومربك ومع َّقد للغاية،
اإليامن باهلل يقوم عىل
ُّ

وذهبوا أيض ًا إىل أن اإلله املتعايل ورشائعه صارت ال تناسب اإلنسان
وال بيئته .واعتربوا أن الدعوة إىل "موت اإلله" رضورة لتحرير اإلنسان
من القيود التي يفرضها عليه الدي ُن وما ُي ْط َلق عليها تفسريات الدين

ُ
اإلنسان يف العلم والثقافة
لإلنسان وللكون ،والتي ُت ْف َر ُض عىل ما ينتجه

باسم اهلل .وهذه الرؤية تنظر للبرش عىل أهنم خالقون مستقلون وال
حتدُّ هم حدو ٌد يف خلق ثقافتهم ومصريهم .ويؤكد هذه الرؤي َة القول بأن

اإلله نشأ يف الوعي البدائي من خالل إسقاط خماوف اإلنسان وتطلعاته

عىل الكون ،األمر الذي أ ّدى – حسب هذا القول – إىل قيام اإلنسان

بتشكيل إله أو آهلة حلاميته .وبالرغم من جاذبية هذه الرؤية لبساطتها،

نجد أهنا تفشل يف أن تضع يف اعتبارها أن اإليامن باهلل يزيد بشكل كبري
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مع نمو معرفة اإلنسان وذكائه ،منذ الثقافات البدائية حتى الثقافات

املتطورة للغاية ،وبذلك يكون الدين عبارة عن تدريب فكري ،عىل

عكس الزعم بغري ذلك .ومع ذلك ،يتم الرتويج عىل نطاق واسع للعلم

والفلسفة عىل أساس أهنام متكَّنا من القضاء عىل احلاجة إىل اهلل يف الثقافة

واألنشطة البرشية .بمعنى آخر ،يف العرص احلايل ،اهلل املعبود بوصفه
خالق الكون مل يعد مقبوالً اآلن عىل أنه خالق اإلنسان وخالق الكون
الذي يعيش فيه اإلنسان .وبدالً من ذلكُ ،يقال لنا إن اإلنسان هو الذي
خلق اهلل عىل صورته.

وليست نظريات أو مزاعم اإلسقاط املتعلقة باألصول البرشية
ْ
للمفاهيم اخلاصة باهلل وليد َة العرص احلديث ،بل يمكننا أن ن ِ
ُرج َعها إىل

الفيلسوف والشاعر اليوناين زينوفانيس ( 570-470قبل امليالد) ،أي
ُقرابة ستامئة عام قبل ميالد املسيح .كام أن هناك زع ًام يرجع يف الزمن

لقرون عدة مفاده أن األديان واآلهلة تنبع من رغبات اإلنسان وحماوالته

ألن يفهم البيئة الطبيعية املحيطة به ويسيطر عليها ،بام فيها من ظواهر
ِ
ومزعجة .ويف القرن اخلامس عرش امليالدي ،الحظ فرانسيس
حميرّ ة
بيكون ( )1561-1626أن الفهم البرشي يعتمد عىل ِ
العلل واألسباب

التي ترتبط "ارتباط ًا واضح ًا بطبيعة اإلنسان ،وليس بطبيعة الكون".
لت معامل َ عرص جديد ،أال وهو عرص العلم.
وهذه املالحظات الدالة م َّث ْ
(((

(1) Bacon, Francis. The New Organon and Related Writings, ed: Fulton H. Anderson, New
York: Liberal Arts Press, 1960, p.52

(فرانسيس بيكون :الوسيلة اجلديدة والكتابات ذات الصلة).

24

فذهب بيكون إىل أن اإلنسان يضفي الصفة البرشية عىل ِّ
كل يشء غريه.

واملذهب التجريبي بتخليص عمليات الفكر البرشي
العلم
وطالب
ُ
ُ
من التشبيه والتجسيد .ويف القرن السادس عرش امليالدي ،اقرتح
تطور ّي ًا شام ً
ال
الكاتب الفرنيس برنار فونتنيل ( )1657-1757إطار ًا ُّ

لنمو الفكر البرشي والثقافة البرشية .وقال برنار فونتنيل بأن البرش

فسرَّ وا الالمرئي واملجهول باملرئي واملعروف .والقوى الطبيعية التي ال
البرش يتخيلون كائنات أقوى من
جعلت
يستطيع اإلنسان التحكم فيها
ْ
َ
(((
أنفسهم يمكنها أن تؤثر تأثري ًا كبري ًا يف حياهتم ويف مصريهم .و ُي َف ُسرِّ

التنو ُع املتفاوت يف القوى الطبيعية كثر َة اآلهلة عند الشعوب البدائية،
ُّ
فهذه اآلهلة هلا سامت برشية بطبيعتها ألهنا ناجتة عن أفكار وظروف

برشية .ولذلك تتغري طبيعة اآلهلة وصفاهتا ومالحمها بتغري أنامط

الشعوب البدائية
التفكري البرشي وتغري الثقافات البرشية ،ونسبت
ُ
صفات بدائية آلهلتها من قبيل األجسام املادية والصفات اجلسدية
والسامت اإلنسانية الف ّظة .وأ ّما اجلامعات البرشية املتعلمة واألكثر
تطور ًا فوصفت اآلهلة بأشكال ومقوالت أكثر تطور ًا من ِقبل املحبة

إله أو ٍ
والشفقة والوجود الروحي واملقوالت املتعالية .فتصور ٍ
آهلة يف
ُّ ُ
وتطو ِره.
جمتمع ما يعكس ثقافة املجتمع
ُّ

ويف العرص احلديث ،كان ديفيد هيوم ( )1711-1776رائدَ هذا
ِ
االجتاه يف التفكري ،حيث قدَّ م وصف ًا أكثر تفصي ً
ال للطبيعة التشبيهية
Preus, J. Samuel. Explaining Religion, London: Yale University Press, 1987,
(صمويل بريوس :رشح الدين)pp.43–44.
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)(2

لإلله .ورأى أن األفكار اإلهلية ال تنبع من العقل ،بل من جوانب الشك
الطبيعي يف احلياة ومن اخلوف من املستقبل .لقد نظر ديفيد هيوم إىل فكرة
اإلله نظرة تطورية ،ولذلك رفض النظرية القائلة بوجود اإلله الواحد،
رب الشكل األول يف الوجود من أشكال الدين قائ ًام عىل الوثنية أو
واعت َ
تعدد اآلهلة .فمن وجهة نظر هيوم ،يرجع أصل فكرة اإلله إىل أن اإلنسان
قام بتشخيص آماله وخماوفه ،ثم أسقط هذا التشخيص عىل الكون من
حوله ،وبعد ذلك َع َبدَ اآلهل َة التي خلقها عىل صورته كإنسان (((.وهذا

امليل التشبيهي نحو تصوير كل القوى املجهولة عىل غرار الفئات البرشية
ُ
حتليل هيوم مرشد ًا
املألوفة هو املصدر التأسييس إليامننا باإلهلي .و ُيعدّ
وإطار ًا مرجع ّي ًا للعديد من العلامء املحدثني املتخصصني يف الفلسفة
الدينية ويف علم االجتامع الذين يشاركونه فرضياته ،ومنهم عىل سبيل
املثال :أوجست كونت ،لودفيج فويرباخ ،إدوارد تايلور ،سيجموند
فرويد ،توماس دي كونيس ،روبرت براوننج ،ماثيو أرنولد ،جريالد مانيل
هوبكنز ،إيمييل برونتي ،جان بول سارتر ،موريس مريلو بونتي ،ألبري
كامي ،أ .ج .أير ،إ .د .كلمك .فعىل سبيل املثال ،يذهب لودفيج فويرباخ
إىل أن "علم الالهوت هو علم اإلنسان [األنثروبولوجيا]… فموضوع
الدين الذي نطلق عليه يف اليونانية اإلله  theosويف لغتنا اهلل  Godال
يعرب سوى عن جوهر اإلنسان املؤ َّله ،ولذلك فإن تاريخ الدين… ما هو
(((
ويرص فيورباخ عىل أن إله اإلنسان هو اإلنسان.
إال تاريخ اإلنسان".
ّ

(3) Hume, David. The Natural History of Religion, ed: H. E. Root, Stanford: Stanford
(ديفيد هيوم :التاريخ الطبيعي للدين) University Press, 1957, vol. II, p.28.

(4) Feuerbach, Ludwig. Lectures On the Essence of Religion, trans: Ralph Manheim, New
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والدين التقليدي ما هو إال أفيون الشعوب وال بدّ من تدمريه حتى
تستيقظ الشعوب من سباتهِ ا ،وتلك هي مهمة ِ
الع ْلم.
ُ َ
ويف القرن التاسع عرش امليالدي ،دعا تشارلز داروين إىل نظريته يف

صور،
االنتقاء الطبيعي ،وأنكر النظرة التوحيدية هلل عىل أنه اخلالق
والـم ّ
ُ
كام أنكر أن تكون الطبيعة جت ِّلي ًا هلدف أو حكمة إهلية أو ديمومة (((.وتقوم
تصو ٍر إلله حمب للبرش خلق اإلنسان خلق ًا فريد ًا.
امليتافيزيقا التوراتية عىل ُّ

وأ ّما رؤية العالمَ املسيحية فتتمحور حول مفهوم الطبيعة البرشية الساقطة
بص ِ
لب
والتدخل اإلهلي من خالل التضحية ،وما ينتج عن ذلك من فداء َ
املسيح وقيامتِه .وأ ّما رؤي ُة العالمَ لدى داروين وتفسريه للطبيعة عىل أهنا
وتوجه نفسها بنفسها وفق نظرية النشوء واالرتقاء ،فقد أ ّد ْت إىل
مستقلة
ّ
تقويض رؤية العالمَ املسيحية التقليدية بطريقة أكثر فاعلية من تقويض
الثورات العلمية التي قام هبا ٌ
كل من كوبرنيكوس وجاليليو ونيوتن.

ورجتها رجة بالغة؛
فتحدَّ ْت نظريات داروين أسس امليتافيزيقا املسيحية ّ
إذ إن نظرية التطور عند داروين قضت عىل احلاجة إىل اإلله باعتباره
تطور تطور ًا
مبدأ اخللق والراعي الوحيدَ هلذا الكون .فإذا كان اخللق قد َّ

طبيع ّي ًا من أصوله البدائية وكان يتطور باستمرار من خالل عملية االنتقاء
الطبيعي من دون أي تدخل إهلي خارجي ،فمن املنطقي أن هذا اخللق ال
York: Harper & Row, 1967, p.17.

(لودفيج فويرباخ :حمارضات حول جوهر الدين)

Darwin, Charles. The Descent of Man, New York: Appleton & Co., 1962.

(تشارلز داروين :أصل اإلنسان)
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حيتاج إىل اهلل يف وجوده وإعالته واستمراره.
عارضت نظري َة التطور ،فإن هذه النظرية
ومع أن املؤسسات الدينية
ْ

قد أصبحت املبدأ الرئيس يف كل العلوم البارزة يف القرن التاسع عرش
امليالدي .ولذلك ،فإن العلامء التجريبيني ،وعلامء األنثروبولوجيا،
وفقهاء اللغة ،وعلامء النفس ،وعلامء االجتامع ،وعلامء الطبيعة يف القرن

التاسع عرش امليالدي ،مل يبحثوا يف اهلل يف السامء أو فيام وراء هذه احلدود
العملية ،وإنام بحثوا يف اهلل هنا عىل األرض يف عالمَِهم :يف الطبيعة ،أو يف

الروح البرشية ،أو يف النفس ،أو يف املجتمع البرشي ،وكلهم بال استثناء
تقريب ًا كانوا قادرين عىل أن حيددوا موضع اهلل ،وأن يقولوا إنه موجود

ُ
اإلنسان من
يكتسب
يف التجربة البرشية ،أي يف العمليات الذهنية التي
ُ

األفكار ،ويتأثر وجوده بعواطف اإلنسان وانفعاالته.
خالهلا
َ

وقام العديد من العلامء ،بناء عىل افرتاض فكرة نشأة اهلل يف عالمَ

اإلنسان ،بإجراء بحوث كثرية جد ًا هتدف إىل حتديد األصل الدقيق
لفكرة اهلل والدين .ومع أن بعض الباحثني من أمثال األب فيلهلم
شميت استخدموا نتائج بحوثهم يف إثبات أن الدين البدائي يف كل
بتصور توحيدي يف األساس لإلله ،كان هؤالء الباحثون
البقاع بدأ
ُّ
أقلية .وأما أغلبية علامء األنثروبولوجيا وعلامء النفس وعلامء االجتامع
وحتى بعض ما ُيط َلق عليهم علامء الالهوت ،فزعموا أن أصول
األديان تكمن يف األشكال البسيطة من الثقافات البدائية ،يف مذهب
حيوية الطبيعة ،ويف الصنمية ،ويف الطوطم ّية ،وا ّدعوا أن كل هذا
األشياء واملعتقدات تطورت بدورها وحتولت إىل أشكال عليا من
28

الدين مثل اإليامن بتعدد اآلهلة ،واإليامن بإله واحد من دون إنكار
وجود آهلة أخرى ،والتوحيد ،وأخري ًا التوحيد األخالقي يف الديانات
احلديثة مثل اليهودية واملسيحية واإلسالم ،وهي ديانات تشمل القدر
األعظم من املؤمنني يف عرصنا احلايل.
ومع أن هناك خالفات بني هؤالء العلامء ،فإهنم يتفقون ،إىل حد
كبري ،عىل نقطة واحدة ،أال وهي أن "اهلل" ال يتمتع بوجود موضوعي
مستقل ،فوجوده يعتمد عىل احتياجات البرش وتطلعاهتم وخماوفهم.
ويؤكد هؤالء العلامء عىل أن كلمة "اهلل" ما هي إال جتسيم أو تشخيص
أو إسقاط نفيس لقوى عالمَ اإلنسان اخلارجي والداخيل واالجتامعي.
بمعنى آخر ،اخلطاب الدائر حول اهلل ما هو إال خطاب اإلنسان ،أو
– حسبام يقول فويرباخ كام ذكرنا من قبل– "علم الالهوت هو علم
اإلنسان [األنثروبولوجيا]" .وانتقل هذا التصور اجلوهري لإلله إىل
القرن العرشين ،فنجد كلود ليفي شرتاوس يقول بأن "الدين يكمن يف
(((
َأن َْسن َِة قوانني الطبيعة" ،كام يقول بـ»تشبيه الطبيعة عىل شكل البرش".
كام يذهب عامل األنثروبولوجيا املعارص ستيوارت َج ْث ِري إىل أن «الدين
(((
عبارة عن تشبيه بالبرش".
وعىل ضوء هذه املالحظات ،وبفحص تراث األديان املعروفة

(6) Lévi-Strauss, Claude. The Savage Mind, Chicago: University of Chicago Press,

(كلود ليفي شرتاوس :العقل
املتوحش)1966, p.221.
ِّ

(7) Guthrie, Stewart. Faces in the Clouds: A New Theory of Religion, New York: Oxford

(ستيوارت َج ْث ِري :وجوه يف الغيوم :نظرية جديدة يف الدين)
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University Press, 1995, p.178.

يف العالمَ  ،نجد أن التشبيه بالبرش ُمت ََض َّم ٌن يف كل الكتب املقدَّ سة تقريب ًا
بدرجات متفاوتة .وحياول علامء الالهوت يف كل هذه األديان إزالة
التشبيه بالبرش من الكتب املقدسة ،لكن بال جدوى ،بل يستعيص النص
املقدس ،يف أحيان كثرية ،عىل هذا النوع من املقاربات .وبام أنه من
املوجز ،سنقترص يف تناولنا
املستحيل أن نناقش كل األديان يف هذا الكتاب َ
ومالحظاتنا عىل األديان السام َّي ِة املتطورة الثالثة التي تفرتض أن أصوهلا
ترجع إىل الديانة اإلبراهيمية :أال وهي اليهودية واملسيحية واإلسالم.
ففي الكتاب املقدس العربي أو العهد القديم ،يتم تصوير اهلل عىل أنه
يتصف بصفات برشية ،سواء أكانت هذه الصفات عقلية أو جسدية ،بام
يتناسب مع عرضه املاثل يف "عمل اإلنسان عىل صورتنا كشبهنا" ِ
(سفر
التكوين .)26 :1 :ويف العهد اجلديد ،يتخذ اهلل شك ً
ال برش ّي ًا تام ًا ،فهو
جتسدٌ مقدَّ ٌس يف املسيح .وبالرغم من اجلهود اجلامعية الكثرية التي قام
ُّ
هبا بعض العلامء اليهود وآباء الكنيسة (كام ستناول ذلك يف فصول الحقة
من هذا الكتاب) إليقاف ذلك ونفيهَّ ،
ظل مفهوم اإلله الذي يشبه البرش
جسد ّي ًا قائ ًام يف الديانتني مع ًا .والقرآن هو الكتاب املقدَّ س الوحيد الذي
َ
وصان اإلل َه من املقوالت
اجتنب هذا االجتاه عىل الدوام وبشكل متسق،
والتصورات اجلسدية والتشبيهية الفجة ،ولك َّن هناك خالف ًا مزمن ًا بني
بعض ِ
الفرق اإلسالمية ،مع أن هذا اخلالف ليس بفجاجة اخلالف الواقع
يف اليهودية واملسيحية.
وعىل اجلانب اآلخر ،قام العديد من الباحثني والفالسفة والعلامء
يف العرص احلديث بتفنيد هذه الفكرة عن الدين باعتباره فه ًام تشبيه ّي ًا هلل
بالبرش .فباإلضافة إىل التطورات العلمية أو امليتافيزيقا العلمية والتفسري
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اآليل للطبيعة ،يمكننا أن ن ِ
ُرج َع ُجزئ ّي ًا هذا النفور من الدين الذي ذكرناه

من قبل إىل الطبيعة التجسيدية البرشية املبالغ فيها لألفكار التوحيدية

عن اهلل ،خاصة يف اليهودية ويف املسيحية .فاإلنسان العلامين ال حيتاج
ِ
وحمدود اإلمكانات ،ويريد هذا اإلنسان
البرش
إىل إله متجسد ُيشبِه
َ
يتوصل إىل حلوله يف الدنيا .فهو سعيد بأنه يعيش من دون
العلامين أن
َّ
ِمثل هذا اإلله املحدود .ومع ذلك ،أو هلذا السبب ،ينتاب اإلنسان يف
العرص احلديث إحساس كبري باالغرتاب والعزلة والذاتية والنسبية

وال َعدَ مية .ويزداد هذا الشعور ،وبشكل ُينذر بمزيد من السوء ،مع
اح ((("،عىل حد قول
إدراكنا بأنه "إذا مل يكن اهلل موجود ًا ،فكل يشء ُم َب ٌ
دوستويفسكي .وبوجه عام ،فإن القيم الدينية ال ُت ْل ِز ُم أحد ًا يف الوقت

احلايل ،والقيم األخالقية ليست مطلقة ،وإنام هي نسبية إىل حد ما .فهذه
القيم تتالشى برسعة غري مسبوقة ،عىل األقل يف الواليات املتحدة ويف

أوروبا ،يف حني أن القيم األرسية والعائلية تتناقص يف معظم أنحاء
العالمَ املتقدِّ م .فقد كشف استطالع أجرته قناة «يس إن إن» يف التاسع من

مارس عام  2009أن أمريكا "تتضاءل نسبة املسيحية فيها (((".باإلضافة
إىل أن التدين واألخالق يف أمريكا املعارصة أو أوروبا املعارصة خيتلفان
اختالف ًا جوهر ّي ًا عن التدين واألخالق منذ عرشين سنة عىل سبيل املثال.

وجتسد املسيح
إن العديد من املعتقدات املسيحية ،مثل الثالوث املقدس
ُّ
واخلطيئة األصلية ،وكذلك القيم األخالقية مثل العفة اجلنسية واحلفاظ

Vanhoozer, Kevine J. Is There a Meaning in This Text?, Michigan: Zondervan,

(كيفني فاهنوزر :هل يوجد معنى يف النص؟)

1998, p.368.

  http://www.cnn.com/2009/LIVING/wayoflife/03/09/us.religion.less.christian/
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عىل احلياة وكرامة األرسة ،تلقى هتاون ًا يف الكثري من األحيان ،أو تفسرَّ
بطريقة خمتلفة متام االختالف عن أصلها .والفكرة احلديثة عن اهلل ليست
باعثة عىل الرهبة ،كام كانت يف القرون املاضية ،فاإلنسان املعارص نأى
بنفسه عن اهلل املتعايل ،كام يظهر يف التوحيد .ومازال الناس الذين خيشون

اهلل موجودين بالطبع ،ولكن أغلبية البرش تتحقق فيهم الصورة التي

يصورها القرآن عندما يقول﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ّ

ﭺ ﭻ﴾ (سورة احلرش :اآلية .)19

إن ما تناولناه من قبل يتضمن توجيه تهُ متني أساسيتني للفهم
التوحيدي هلل .فأ ّما التهمة األوىل فهي "تشبيه اهلل بالبرش" .وهذه التهمة
ال تعني اإلنكار التام لوجود اهلل ،وإنام تعني أن أي وصف مادي هلل،
كام يزعم املدافعون عن هذه التهمة ضد الدين ،يرتبط ارتباط ًا رشط ّي ًا
بفهم اإلنسان لطبيعته واألثر املرتتب عىل هذا الفهم .وأولئك الذين
اهتموا األديان هبذه التهمة ،منذ عهد زينوفانيس حتى اآلن ،يقولون
بأن اهلل يتعاىل عىل هذا العالمَ املادي وخيتلف اختالف ًا تام ًا عن البرش؛
ولذلك فإن أي وصف هلل يقوم عىل الطبيعة البرشية ،أ ّي ًا كانت عظمة
سيشوه َ
كامل اهلل وسيكون أسوأ من عدم
الصفات التي يتم وصفه هبا،
ِّ
وصفه من األصل.
وأ ّما التهمة الثانية فهي هتمة "االبتداع" ،ويزعم املدافعون عن هذه
وهم وليس له وجود ،فهو يعتمد وجود ّي ًا عىل البرش الذين
التهمة أن اهلل ٌ

يبتدعونه من خالل اإلسقاط الكوين لطبيعتهم وسامهتم وصفاهتم عليه.
و ُيبدي ستيوارت َج ْث ِري مالحظة مفادها أن من يقولون إن الدين تشبيه
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بالبرش يقصدون أن الدين ينسب صفات برشية لآلهلة ،أو أن الدين

عندما يزعم وجود آهلة ،فإنه ينسب صفات برشية للطبيعة .فالدين،
باملعنى األول ،جيعل اآلهلة يشبهون البرش بمنحهم القدرة عىل السلوك

الرمزي .وأ ّما الدين ،يف احلالة الثانية ،فيجعل الطبيعة صورة من البرش،

نعرف بعض
وذلك من خالل تصور اآلهلة يف الطبيعة .وينبغي علينا أن ِّ
املفاهيم األساسية املرتبطة بذلك ،مثل تشبيه اهلل بالبرش ،والتعايل ،حتى

نفهم عمق هذه التهمة وحقيقتها.
تشبيه اهلل بالبرش

إن مصطلح "التشبيهية" ُ anthropomorphismيشتق ،يف اللغة

اإلنجليزية ،من الكلمة اليونانية ( Anthroposإنسان) والكلمة اليونانية

( morpheشكل) .وهو مصطلح حديث نسب ّي ًا تطور يف القرن الثامن

ٌ
راسخ
نعرف التشبيهية تعريف ًا عام ًا بأهنا َم ْي ٌل
عرش امليالدي .ويمكننا أن ِّ
إىل إسقاط صفات برشية عىل الظواهر الطبيعية ،سواء أكان ذلك بشكل

وا ٍع أم غري واعٍ ،أو وصف الكائنات الروحية غري املادية بصورة جسدية،

وبصورة برشية ،خاص ًة .ويدل املصطلح ،باملعنى الديني ،عىل اجتاه
برشي عام نحو اإلحساس باهلل والتعبري عنه والترضع إليه بأشكال برشية

أو تصورات ومقوالت برشية .ويمكن أن يعني التشبيه بالبرش أن ننسب

هلل شك ً
ال برش ّي ًا أو عضو ًا برش ّي ًا.

ثم احلد من نفوذ
ففي سعيهم لتضييق نطاق اهلل والدين ،ومن ّ
33

روج العلامء والباحثون التجريبيون
الكنيسة وتأويالهتا لإلنسان وبيئتهَّ ،
لتهمة التصوير البرصي املبا َلغ فيه أو التشبيه اجلسدي باإلنسان بأن

وسعوا نطاقها لتشمل كل جوانب اهلل التي ُيع َت َقد بأهنا شبيهة باإلنسان.
َّ
كام أكدوا هتمة التشبيه باإلنسان تأكيد ًا كبري ًا لدرجة أهنا صارت ُت ْل َص ُق

بأي سمة أو صفة إهلية ،مهام كانت أخالقية أو روحانية ،فإذا ارتبطت
ُسمى تشبيه ًا باإلنسان وحسب ،وفقد هذا االهتام معناه
باملجال البرشي ت َّ
املعقول ألنه جتاوز حدوده ،كام أنه ُج ِّر َد من سياقه احلقيقي وصار جمرد
مصطلح لو ٍم أو وسيل ًة للتعبري عن النفور.
التجسد
ُّ

التجسد هو شكل من أشكال تشبيه اهلل بالبرش ،فمن خالله
إن
ُّ
يمكن أن ُيوصف اهلل من خالل تصورات ومقوالت وأشكال برشية من
التجسد
دون أن ُي َم َّث َل اإلنسان "عىل صورتنا كشبهنا" .ولكن مصطلح
ُّ
عرف
يشري إىل متثيل اإلنسان عىل أنه خملوق عىل صورة اهلل خاص ًة .و ُي ِّ
التجسد بأنه "متثيل اهلل جسد ّي ًا ،عىل أنه متحيز ،ويتصف
يعقوب نويسنر
ُّ
بطبيعة البرش نفسها من حيث العاطفة واالنفعال والفضيلة ،ويشرتك
مع البرش يف طرق ووسائل أفعاهلم ((1(".والنظرة املسيحية للمسيح عىل
التجسد ،ومن هنا
قمة
ُّ
أنه إله كامل وإنسان كامل يف الوقت نفسه تمُ ِّثل َّ
التجسيد والتشبيه بالبرش ،ومع أن العديد من علامء الالهوت املسيحيني
(10) Neusner, Jacob. The Incarnation of God: The Character of Divinity in Formative
Judaism, Philadelphia: Fortress Press, 1988, p.12.

(يعقوب نويسنر :جتسيد اهلل :طبيعة األلوهية يف اليهودية التكوينية).
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جتسد ًا كام ً
ال يف
يقولون بعكس ذلك ،فإذا كان اهلل يستطيع أن يتجسد ُّ

شخص إنسان حمدود يف الزمان واملكان ويشعر بالقيود البرشية لدرجة
أنه قد يموت موت ًا فظيع ًا ،فإننا نكون يف هذه احلالة قد وصلنا إىل قمة ما

يمكن أن يصل إليه التجسيد.

إن فكرة اهلل الذي يعاين من املوت أسهمت ،فيام يبدو ،يف ظهور

النظرية الالهوتية عن موت اهلل ،وأكدت عىل عدم مالءمة اهلل للثقافة

احلديثة واملجتمع احلديث .واحلجة هنا واضحة ،فاإلله الذي يتخىل

عن املسيح وهو عىل الصليب إنام هو إله ال يستطيع اإلنسان احلديث

أن يثق فيه .فام الضامن لدى اإلنسان احلديث لكي ال يتخىل هذا اإلله

نفسه عنه عندما يكون يف أشد احلاجة إليه؟ واإلله الذي ال يستطيع أن
ٍ
ِّ
لقرون مليارات الرجال
ويعذب
حمر َمة
يغفر ذنب ًا بسيط ًا مثل أكل تفاحة َّ
والنساء واألطفال يف النار إىل أن تتم املغفرة من خالل السفك الوحيش

لدم إنسان فاضل وبريء ،وهو املسيح عليه السالم ،إنام هو إله تراود
اإلنسان املعارص بشأنه شكوك جوهرية ،خاصة فيام يتعلق بعدله ورمحته

وحمبته وطبيعته ومصداقيته .فاإلله الذي ال يستطيع أن يقيض عىل الرذيلة
أو حتى يكبحها بالرغم من الفداء من خالل الصلب هو إله مل يعد مناسب ًا
للثقافة احلديثة املتمثلة يف النفعية والنسبية والوضعية املنطقية .فمثل هذا

اإلله ليس له معنى وهو شديد الغموض والتناقض والتش ّبه بالبرش.
بمعنى أن موت اهلل يف الذهن كان نتيجة حتمية بالفعل عندما حاول
الرومان قتل املسيح بالفعل ،واملسيح كان يتم النظر إليه عىل أنه اهلل وقد
ٍ
أفضت إىل تأليه
بجسد .باختصار ،تكمن املفارقة يف أن أنسنة اهلل
تدرع
ْ
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اإلنسان .وبعد أن نبذ اإلنسان أفكاره عن اهلل ،كان عليه أن يبحث عن
حلول ملشكالته من خالل معرفته وقوانينه من دون النظر إىل املجاالت
التشوش
املتعالية ،طلب ًا للمساعدة أو الرشاد .وال بدّ من التخلص من
ُّ
املعريف القديم املتمثل يف الترضع هلل وقت احلاجة ،لصالح حلول يقدمها
العلم والتكنولوجيا.
التّعايل

إن التعايل مصطلح يستخدم يف معظم احلاالت للداللة عىل اإلرشاد
املتواصل النابع من العناية اإلهلية الذي يقدمه اهلل للبرش ،ويدل ،كذلك،
عىل استقالل اهلل عن هذا العامل املادي ،من خالل التأكيد عىل انفصاله
سبحانه وتعاىل عن هذه الدنيا وتساميه عليها .والتعايل هو أهم سمة
من سامت اهلل؛ إذ إن غيبية األلوهية وما وراء الطبيعة يقومان عىل هذا
التعايل .يقع اهلل وراء هذا املجال النفعي املحدود يف الزمان ويف املكان

حيث إنه خالق هذا الكون املحدود بالزمان واملكان .كام أن مصطلح
التعايل يشري إىل أن اهلل نفسه واألفكار حول وجوده وحقيقته املطلقة
وقوته وسلطته ،كل هذا ال يدل عىل تصورات من وضع البرش ،ومن
ثم ال يمكن االستغناء عنها باعتبارها أوصاف ًا فارغة من املعنى ،كام
ّ
والسبب األساسيان
املصدر
يتصورها التجريبيون ،بل إن اهلل ووحيه مها
ُ
ُ
للمعنى واملغزى يف هذا العالمَ .
يدل اشتقاق مصطلح التعايل يف اللغة اإلنجليزية transcendence

عىل أن أصله مشتق من اجلذر الالتيني  scandoالذي يعني "أنا أتس َّل ُق".
وعندما نضيف هلذا اجلذر حروف جر مثل  asو deو ،transنحصل عىل
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األفعال ( ascendيصعد ،يعتيل ،يرتفع ،يطلع) ،و( descendينزل،
ثم
هيبط ،ينحدر ،ينحط) ،و( transcendيتجاوز ،يسمو ،يتفوق) .ومن ّ
فإن الفعل  transcendيعني حرف ّي ًا" :يشء تس َّلق خارج ًا من يشء ما" أو
يشء "صعد أعىل" يشء آخر أو "ذهب وراء" يشء آخر .وهذا التعريف
يفترَ ِ ُض وجود اختالف بني اليشء الذي يقوم بالتجاوز واليشء الذي يتم
جتاوزه ،كام أنه يفرتض ورود عالقة أو وثاقة بينهام .وبوصف مصطلح
التعايل استعارةً ،فقد تم استخدامه للتعبري عن جمموعة من املعاين املتنوعة
وإن كانت مرتابطة ،ولذلك سيتحدد املعنى الدقيق للمصطلح يف أي
نص من خالل السياق الذي يتم استعامله فيه .ويف هذا الكتاب ،سيتم
استعامل املصطلح للداللة عىل اهلل ووحدانيته وغيبيته ،وكذلك للداللة
عىل طريقته الوحدانية يف عالقته بالعالمَ  ،مع استبعاد مفهوم التجسيد .وال
خارج العاملِ ،ولكن يعني أنه "يقف يف
يعني كون اهلل يتعاىل عىل العامل أنه
ُ
األعىل فوق كل الكائنات الفانية" وهو "ليس متطابق ًا مع عامل الكائنات
ِ
ِ
الفانية" .فهو ال يكون عدم ًا
الكائنات
الفانية وقدرته ال يستنفدها عالمَ ُ
أبد ًا مثل الكائنات الفانية ،بل "يتجاوز البِنْ َي َة" والرضورات التي ال سبيل
حر بالنسبة إىل كل هذه
للتغلب عليها ،باملعنيني الزماين واملكاين ،وهو ٌّ
الرضورات.
التعايل :تأويل فلسفي

خيتلف املفهوم الديني ملصطلح "التعايل" ،كام ناقشناه من قبل ،عن
تأويل الفالسفة له؛ إذ تتباين فكرهتم عن التعايل تباين ًا حاد ًا مع مفهوم
الك ُُمون اإلهلي  .divine immanenceفلقد شطحوا يف حماوالهتم ألن
يفرضوا وحدة اهلل ووحدانيته وتنقية وجوده من كل السامت والصفات
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البرشية لدرجة أهنم قطعوا عالقته هبذا العالمَ الذي يقع يف نطاق إدراكنا،
ويف بعض احلاالت ألغوا سلطته عىل هذا العامل .وهذا التصور املتطرف
للتعايل – الذي يمتد منذ عهد الفيثاغورثيني واألفالطونيني ،مرور ًا
بفيلون واألفالطونيني املحدثني ،وصوالً إىل عدد كبري من الفالسفة
وعلامء الالهوت الذين ينتمون إىل املدارس الثالث – يقرن اهلل بمصدر
شاءت ذلك أم
احلقيقة اإلهلية التي تنبعث منها كل احلقائق األخرى،
ْ
أبت ،كام يصدر النور عن الشمس.
ْ
الك ُُمون

يدل مصطلح الكمون  immanenceعىل وجود اهلل يف هذا العالمَ ،
وهناك اعتقاد بأن هذا املصطلح نقيض مصطلح "التعايل" .ومصطلح
الكمون ،يف اللغة اإلنجليزية ،مشتق من اجلذر الالتيني  manereالذي
يعني "يظل" أو "يبقى" .وإضافة حرف اجلر  inهلذا اجلذر الالتيني جتعله
يعني "يظل يف" أو "يبقى داخل" .ومن اجلدير باملالحظة هنا أن ما يظل
يف يشء ما أو يبقى داخل يشء ما يمكن متييزه عن اليشء الذي يظل
فيه ،وإال صار أحدمها جزء ًا من اآلخر .وعندما نأخذ هذه احلقيقة يف
اعتبارنا ،يمكننا القول بأن مصطلح "الكمون" ليس عىل طرف النقيض
من مصطلح "التعايل" .بمعنى أن َت َعاليِ َ اهللِ يفرتض عالق َة اهلل بالعالمَ  .ففي
ثم ،يرتبط اهلل بعامل احلواس
تعايل اهلل عن العامل ،يتنزه عام سواه .ومن ّ
ِ
ِ
َ
أصل هذا العاملِ
در الوحيدَ خللقه ووجوده ،باعتباره
بصفته
والـم ْص َ
َ
والرز َاقّ ،
فيظل داخل عامل املادة ويكون كامن ًا يف كل جانب من
اخلالق
َ
َّ
جوانب هذا العامل من خالل رسمدية قوته ومعرفته وسلطته ورعايته
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ِ
والعديد من السامت والصفات املط َل َقة والالمتناهية األخرى،
وحمبته
ولكنه ،عىل املستوى األنطولوجي (الوجودي) ،يف متام الغريية بالنسبة
هلذا العامل .ولذلك ،فعندما نقارن بني التعايل أو جتاوز الطبيعة من جهة
والكمون أو حضور اهلل املقيم داخل العامل من جهة أخرى ،فإننا نصف،
بلغة برشية ناقصة ،جانبني خمتلفني من جوانب الكائن الواحد نفسه.
ومن هنا ال ُيعدُّ التعايل والكمون بديلني متعارضني ،وإنام مها متالزمان،
اآلخر؛ إذ إن ك ً
ال منهام حيتوي بعض عنارص اآلخر .هذا
يكمل
َ
فكالمها ّ
الفهم التوحيدي للتعايل هو لبن ٌة أساسي ٌة يف األديان السام َّية (اليهودية
واملسيحية واإلسالم) .واإليامن بمثل هذا اإلله املتعايل يتو َّغل يف نفوس
املؤمنني ويشكِّل جممل جوانب حياهتم .وهذا اإليامن ليس من األشياء
التي يمكنهم االحتفاظ هبا ألنفسهم ،فيكمن وراءها نوع من اإللزام
واإلحلاح .فيبدو أن كل أعامل املؤمنني احلقيقيني يشكّلها ويستلزمها هذا
النوع اخلاص من اإليامن الذي يؤمنون به ويتعلق باملتعايل ،فاهلل بالنسبة
هلؤالء املؤمنني هو املصدر الوحيد لوجودهم نفسه ،هو الكائن الواحد
مصدر الكون مع أنه متميز عن هذا الكون،
األحد الكامل الذي ُيعدُّ
َ
ويواصل إعالته هلذا الكون ويرشده من خالل العناية اإلهلية.
وتتفاوت املناهج التي يتبناها أتباع هذه األديان السام َّية فيام يتعلق
باألوصاف التشبيهية والتجسيدية هلذا اإلله املتعايل تفاوتا نسب ّي ًا.
فالكتاب املقدس اليهودي (الكتاب املقدس العربي ،العهد القديم)
زاخر باألوصاف والتعبريات التي تش ّبه اهلل باإلنسان ،مع أن الفالسفة
وعلامء الالهوت اليهود يف القرون الوسطى مثل سعاديا بن يوسف
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(سعاديا جاؤون) ( )882-942وموسى بن ميمون (،)1135-1204
سعاديا بن يوسف (سعاديا جاؤون) ( )882-942وموسى بن ميمون
الـمحدثني يف عرصنا احلايل،
( ،)1135-1204وكذلك العديد من العلامء ُ
حاولوا أن يزيلوا أو عىل األقل أن يقلصوا هذه األشكال التشبيهية
من التوراة من خالل العديد من التأويالت .وعىل اجلانب اآلخر ،فإن
سعة انتشار النزعة التشبيهية هلل يف التوراة جيعل مثل هذه املحاوالت
الفكرية بال جدوى حقيقية .وأ ّما بالنسبة للمسيحية ،فإن عقيدة شخص
و"التجسد" هي تشبيهية أيض ًا .فعىل الرغم من تأكيد املسيحية
املسيح
ُّ
"التجسد"
وتفرده ،فإن وجود عقائد مثل
ُّ
مرار ًا وتكرار ًا عىل تعايل اهلل ُّ
واالستخدام املتكرر لتعبريات من قبيل اآلب واالبن والرب يف شكل
برش ،واهلل عىل األرض ،وأم الرب ،ووجه اهلل ويديه ،كل هذا يرتك
ُمسحة من النزعة التجسيدية يف العقل البرشي .وأما اإلسالم ،فهو يؤكد
عىل تعايل اهلل ،والقرآن ي ِ
بعدُ اهلل متام ًا من أية درجة من درجات النزعة
ُ
التجسيدية ومن أي تشبيه جسدي له بالبرش.
ويف الفصول اآلتية ،سنتناول بالتفصيل االجتاهات املتعالية
الكتاب املقدَّ ُس (العهد القديم والعهد
والتشبيهية التي حيتوي عليها
ُ
ُ
والقرآن الكريم.
اجلديد مع ًا)
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الفصل الثاين

جتسيد اهلل يف التَّوراة

ثم التصور اليهودي هلل ،عبارة عن
إن التصور التورايت هلل ،ومن ّ
خليط من االجتاهات التجسيدية واملتعالية .ف ُي َقدَّ ُم اهللُ ،يف نص التوراة،
وصف عاد ًة بأوصاف جتسيدية
عىل أنه حقيقة متعالية ،ويف الوقت نفسه ُي َ
وجتسيمية ملموسة .وهذان االجتاهان أو التياران املتعارضان يوجدان
جنب ًا إىل جنب يف التوراة ككل .ومع أن األنبياء األوائل بذلوا جهود ًا
ملموسة لتقليل استعامل التعبريات التجسيدية وللتأكيد أكثر عىل
العنارص املتعالية يف اإلله ،فقلام نجد صفحة يف العهد القديم ختلو من
التجسيد أو آثاره .هناك عنرص تصاعدي بارز يف أفكار التأليه يف التوراة.
ويمكن حتديد موضع أنواع متعددة من مفاهيم اإلله يف مواضع خمتلفة
من التوراة .فحيوية الطبيعة وتعدد اآلهلة واإليامن بإله واحد من بني
عدة آهلة واإليامن بإله واحد من دون إنكار وجود آهلة أخرى والتوحيد
القومي والتوحيد العام واألخالقي ،كل ذلك مارسه بنو إرسائيل خالل
ويغض كتّاب التوراة
املراحل والفرتات املختلفة من تارخيهم األول،
ُّ
يقروه.
النظر عنه يف معظم احلاالت ،هذا إذا مل ُّ
بعض الباحثني املحدثني ال يرون تأكيد ًا عىل واحدية اهلل و َأ َحديته
وتعاليه حتى يف الوصية األوىل من الوصايا العرش .ويقولون بأن هذه
تثبت اإليامن بإله واحد دون إنكار وجود آهلة أخرى أو ياهوية
الوصية قد ُ
واحدة ((1(،من دون التوحيد باملعنى الدقيق .ويزعمون أن الوحدانية،

(	)11

ياه َوه ،واملصطلح يدل هنا عىل أن »الياهوه» إله واحد
 Mono-Yahwismاهلل يف التوراة يطلق عليه ْ
يف جماله اخلاص ،من دون أن تنفي وحدانيته وجود آهلة يف جماالت أخرى (املرتجم).
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وح به عىل
أي اإليامن األقوى بوجود اهلل الواحد األحد يف كل مكان ،مل ُي َ
جبل الطور بسيناء؛ ألن الوصية األوىل من الوصايا العرش ال تنكر وجود
آهلة غري (ياهوه) ،كام أهنا ال تؤكد وجود (ياهوه) فقط .ومن الصعب
أن نجد يف أسفار موسى اخلمسة ككل عبار ًة توحيدية متعالية واحدة.
ومن الوجهة التارخيية ،يفهم اليهود ،منذ ِ
القدم حتى العرص احلديث،
ُ
الوصية األوىل عىل أهنا تؤكد وحدانية (ياهوه) .ولكن ،سيكتشف
القارئ املتعجل التوتر العجيب الذي يسود أسفار موسى اخلمسة فيام
يتعلق بوحدانية اهلل ووحدته وتفرده .فعىل جانب آخر ،يتم التأكيد عىل
وحدة (ياهوه) ووحدانيته ،يف حني أن ذلك ُي َق َّو ُض بشكل خطري ،ليس
من خالل إظهار وجود آهلة أخرى وحسب ،ولكن أيض ًا من خالل تقرير
اهلل القدير بوجودهم ،وذلك بأن خيصص هلم أمم ًا أخرى ،يف حني أنه
يصطفي بني إرسائيل( .فياهوه) ليس اإلله العام لكل البرشية ،وإنام هو
إله قومي لبني إرسائيل ،إله واحد وسط عدة آهلة خمتلفة (منسوبة ألمم
أخرى) باستثناء أنه هو اإلله الفريد بينهم.
من الواضح أن معظم علامء األنثروبولوجيا وعلامء النفس وعلامء
نفيس أو
وهم
االجتامع والعلامء الغربيني ،الذين َّأولوا الدي َن إما عىل أنه ٌ
ٌّ
عىل أنه حاج ٌة اجتامعية ،يتفاعلون بوضوح مع مفهوم اهلل املحيل والقومي
واملتطور تدرجي ًّيا الذي يقدمه غالبية كتّاب العهد القديم.
والتجسيدي
ِّ
يف الواقع ،من بني الكتب املقدسة لكل األديان املتطورة مثل اليهودية
واملسيحية واإلسالم ،تنفرد التوراة بوصف اهلل بأكثر األوصاف حملية
وجتسيدية وجتسيمية .وال شك يف أن الهوت التجسيد املسيحي يم ّثل
ذروة مفهوم اإلله التجسيدي والتجسيمي ،ويف بعض التأويالت،
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الرشكي .ومع ذلك ،ال حيتوي العهد اجلديد عىل الكثري من التعبريات
التجسيدية .يف الواقع ،ما فقه التجسيد املسيحي إال تأويل ملادة العهد
اجلديد ،مع أنه أشهر التأويالت عند املؤمنني املسيحيني .وأ ّما كالم
ٍ
تطوري لتطور تقدّ مي بداية
القرآن فهو
متعال جد ًا وال خيضع ملرشوع ُّ
من مذهب حيوية الطبيعة ،مرور ًا بتعدد اآلهلة واإليامن بإله واحد من
دون إنكار وجود آهلة أخرى ،ووصوالً إىل التوحيد.
املتجسد بجذوره يف التوراة حتى إن اهلل
يرضب التأكيد عىل اإلله
ّ
ُنسب له
يف العرص التورايت القديم ُي َقدَّ م بأوصاف جتسيدية رصحية ،وت َ
سامت وصفات برشية لدرجة أنه حتى الوصايا العرش نفسها ُيقال إن
فجة وصارخة؛
"أصبع اهللِ" كتبها .وبعض الصور التجسيدية املستخدَ َمة ّ
َ
ٍ
ومشاعر برشي ًة جسدية ،لدرجة أنه
صفات
تصور اهللَ عىل أنه يم ِّث ُل
إذ إهنا ّ
َ
يترصف ترصفات البرش إىل حدّ كبري (والتفاصيل ح َّي ٌة يف بعض املواضع)،
َّ
وهو األمر الذي يثري إشكالية الهوتية تتع َّلق بكيفية تأويلها وأثرها وما
إذا كان من الواجب النظر إليها عىل أهنا مست َْه َجنَة أم ال .ونتناول يف هذا
الفصل هذه العنارص وعنارص أخرى.

يف التوراة ،يتخذ اهلل شك ً
ال برش ّي ًا ،ويأكل ،ويرشب ،ويسرتيح،
يصارع اهللُ
وينتعش .عىل سبيل املثال ،يف لقاء تورايت مشهور جد ًا،
ُ
ُ
وخيلخل َ
فخذه ،وحتى يتم تصويره عىل أنه ضعيف وعاجز عن
يعقوب
َ
أن يتغلب جسد ّي ًا عىل يعقوب ،لدرجة أنه يطلب من يعقوب يف النهاية
أن يدعه يذهب ألن ال َف ْج َر َّ
حل .ونتيجة للقاء املصارعة هذا ،يبدل اهللُ
يصارع اهللَ".
اسم يعقوب إىل إرسائيل الذي يعني "هو
ُ
َ
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إن املعتقدات األوىل لبني إرسائيل تنسب هلل شك ً
ال برش ّي ًا مرئ ّي ًا.
يف الواقع ،يبدو أن فئة كبرية من املقوالت العقلية واجلسدية والبرشية
والفانية واردة يف اهلل التورايت :فاهلل متحيز؛ ففي (سهول ممرا) ،يظهر
إلبراهيم يف شكل جتسيدي أسطوري؛ ينحني إبراهيم ألسفل نحو
األرض ويقدم هلل ما ًء ،ويطلب منه أن يدعه يغسل قدميه ،ويحُ رض له
ُ
طلب إبراهيم
كرسة خبز ،ويلبي اهللُ
ويأكل (سفر التكوين.)1-9 :18 ،
َ
يظهر اهللُ إلبراهيم بواقعية شديدة التجسيد لدرجة أن
ففي هذا النص،
ُ
يتعرف عليه إال بعد أن يكشف (ياهوه) عن نفسه كالم ّي ًا.
إبراهيم ال َّ
ِ
ظهر اهللِ ويتكلم معه
سمح ملوسى أن يرى َ
ويف (سفر اخلروجُ ،)33:11 ،ي َ
ُ
شيوخ
وجه ًا لوجه كام لو كان شخص ما يتكلم مع صديقه .وكذلك رأى
إرسائيل اهللَ (سفر اخلروج.)9-10 :24 ،
ومن هنا ،يمثل جتىل الذات اإلهلية (ويعني ذلك ظهور اهلل) حدث ًا
مهيمن ًا يف التوراة .والعديد من التجليات التوراتية للذات اإلهلية إما
أهنا حاالت جتسيد ملموس أو هي فئات فرعية من التجسد املادي ،مثل
التجسد الذي يظهر يف الرؤى واألحالم .والعديد من هذه التجليات
تصو ُر َّ
الش َب َه الكبري بني اهلل والبرش ،ومعظمهام يكون من خالل
اإلهلية ِّ
أوصاف شكل البرش ،ولكن بدرجات متفاوتة من الترصيح والتجسد
البرشيني .ومن اجلدير بالذكر أيض ًا أنه عندما ُي َص َّو ُر اهلل عىل شكل رعد
الس ُح ِ
ب ،ال يعني ذلك أنه ليس له شكل برشي أو
أو برق أو كائن خلف ُّ
جسم برشي مادي ،ولكن يعني أن العربانيني اآلثمني ال حيق هلم النظر
إىل هبائه املرشق بعيوهنم الفاسقة ،فذلك مقصور عىل األتقياء منهم الذين
حيدّ قون ماد ّي ًا يف صورته الرائعة البهية.
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ب معظم األعضاء البرشية هلل ،باستثناء األعضاء
ُنس ُ
ولذلك ت َ
اجلنسية .فاهلل له رأس ِ
(سفر أشعياء17 :59 ،؛ املزامري ،)7 :11 ،وشعر
رأسه مثل الصوف اخلالص ِ
(سفر دانيال .)9 :7 ،ووجهه مذكور حوايل

 236مرة .وعيناه مذكورتان  200مرة .وله أنف (سفر التكوين)21 :8 ،
لدرجة أهنا تصدر «دخان ًا من منخريه» (املزامري ،)8 :18 ،ولديه حاسة
شم (سفر اخلروج .)6 :25 ،وت ُْذك َُر أذنه كثري ًا (سفر العدد1 :11 ،؛ ِسفر
ٍّ
صموئيل (7 :22 ،)2؛ املزامري .)1 :86 ،وله فم" :ف ًام إىل فم وعيان ًا أتكلم
معه ،ال باأللغاز" (سفر العدد)8 :12 ،؛ وله شفتان ولسان و َن َف ٌس .وهو
يبكي وينتحب وينوح ِ
(سفر إرميا ،)10 :9 ،ويرتكب األخطاء والرشور
ويتوب عنها (سفر اخلروج .)11-14 :32 ،ال يمكن ألحد أن يقرأ التوراة

العربية من دون أن يستنتج أن املؤلفني افرتضوا أن اهلل يشبه اإلنسان
جسدي ًا وأن اإلنسان ُخ ِل َق عىل الصورة اجلسدية لإلله.

ٍ
ٍ
متعال؛ إذ ُي َص َّو ُر بأشكال برشية وصفات
بتجسيد
وأحيانا ُي َص َّو ُر اهلل
برشية ،ولكنه ُي ِقيم يف الساموات .فيجلس عىل عرش خاص ،ويقود
ويرأس جملس ًا
مالئك َة الكروبيم ،ويزرع احلديقة ،ويدرس التوراة،
ُ
مقدَّ س ًا ،ويتكلم حتى للناس مبارش ًة من هذا امللكوت الساموي .وبعض
التعبريات التجسيدية تعبريات جمازية أو استعارية بطبيعتها؛ إذ إهنا
ختضع لتأويالت جمازية مقبولة لغو ّي ًا .ولكن الكثري من هذه التعبريات
ليست جمازية ،فهي جتسيمية وجتسيدية متام ًا .ولألسف ،خيلط الكثريون
من العلامء بني هذه العبارات املادية والتجسيمية جتسي ًام حرف ّي ًا ،وذلك
من خالل حماولتهم تأويلها تأويالت جمازية أو متثيلية بلجوئهم إىل
وسائل اعتباطية جد ًا .ولذلك ،عىل سبيل املثال ،هناك علامء حياولون
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والـم ْت َقن هلل ولطبيعته عىل
أن يفرضوا ،بطريقة توفيقيةَ ،ف ْه َم ُهم املتطور
ُ
هنج يتحدى متام ًا املعنى األصيل املقصود ،ويتحدى،
نص التوراة ،وهو ٌ
كذلكَ ،
سياق النص املكتوب.
ِ
السفر
تكمن أصول التجسيد التورايت هلل يف سفر التكوين ،وهو ِّ
األول يف التوراة اليهودية ويف الكتاب املقدّ س للمسيحيني .يف اآلية رقم
 26من اإلصحاح األولُ ،يقال إن اهلل ُيعلن ،قائالً" :نعمل اإلنسان عىل
صورتنا كشبهنا" .حياول الكثريون من املفرسين املتعصبني تأويل هذه
ال روح ّي ًا ،فيزعمون أن الصورة َّ
اآلية تأوي ً
والش َبه املذكورين يف اآلية ال
يشريان إىل جانب مادي ،بل إىل جانب روحي .ولكن الكلمتني العربيتني
األصليتني تتحديان مثل هذا التأويل .فالكلمتان العربيتان selem
(صورة) و( demuteشبه) تدالن يف املقام عىل الشكل اخلارجي ،وليس
عىل السامت الروحية الداخلية.

ولذلك ،يبدو اإلله العرباين مثل اإلنسان ،وغالب ًا ما يترصف مثل
اإلنسان .وتكثر هذه الفكرة عن الشبه بني اهلل واإلنسان يف التوراة العربية
ب" ،و"حمدَّ د
وتصاحبها صور جتسيدية .وهكذا ،اهللُ ،مثل اإلنسان" ،متق ِّل ٌ
يف الزمان واملكان" بحر َّي ٍة ،ويتحرك ،ويتغري ،ويستجيب للتغريات.
عالوة عىل أن اهلل يف التوراة العربية يبدل أيض ًا رأ َيه ويبدل كذلك أقواله.
فعىل سبيل املثال ،يرد فيها أن النبي موسى جعل اهللَ يتوب عن بعض
أقواله الرشيرة ،األمر الذي جعل اهلل يبدل القول .وأحيان ًا يظهر اهللُ
ذا طاب ٍع َق َبليِ ٍّ بإحياء عنرصي مسترت ،ويف أحيان أخرى يبدو كسمسار
عقارات هيتم بحقوق امللكية أكثر من اهتاممه بالعبادة .وأعطى العهد
إلبراهيم ،واعد ًا إياه بإعطاء "أرض امليعاد" له ولذريته لألبد بوصفها
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مرياث ًا يتوارثونه جي ً
ال عن جيل ،ولكنه ،إىل حد ما ،إما غري قادر عىل الوفاء
بوعده أو غري راغب يف الوفاء به .كام أنه ينصح موسى وبني إرسائيل بأن
يسلبوا ما يف حيازة جرياهنم املرصيني من ذهب وفضة وأقمشة .وغالب ًا ما
يم ّثل اهللُ تطلعات العربانيني وأهدافهم القومية ،األمر الذي جيعله ،بوجه
ِ
الكون .وهكذا ،ال
من الوجوهُ ،ي ْس ِق ُط فش َلهم وأحال َمهم وخماوفهم عىل
َ
الكامل واملتعايل املط َلق املوجود يف التوحيد ،بل
نجد يف اإلله العرباين اهللَ
نتاج ملخلوقيه املتناهني جد ًا؛ أي
نجد إهل ًا
متجسد ًا ومتناهي ًا ناقص ًا ،وهو ٌ
ِّ
سجلوا العهد القديم.
أولئك الذي َّ

مل يكن التوحيد األخالقي اهتامم ًا أساس ّي ًا لدى العربانيني األوائل.
ربام كان اإليامن بإله واحد من بني عدة آهلة أفضل وصف للداللة عىل
فهمهم األبوي هللَّ .
وحل اإليامن بإله واحد من دون إنكار وجود آهلة
أخرى أو وحدانية (ياهوه) حمل اإليامن بإله واحد من بني عدة آهلة
مع وصول موسى الذي يبدو يف الوقت نفسه أنه يبذر بذور التوحيد
التورايت ،وإن مل يكن باملعنى الدقيق للتوحيد .فياهوه إله غيور مع أن عالمََه
ال خيلو من وجود آهلة أخرى .عالوة عىل أن ياهوه ال خيلو من السامت
التجسيدية والصفات التجسيدية التي يبدو أهنا ُت َقدَّ ُم بجرأة بتعبريات
واضح حتى لدى األنبياء الالحقني
جتسيدية ومادية .وامليل التجسيدي
ٌ
والصور
الذين نارصوا التوحيد الصارم وعارضوا عبادة األصنام
َ
املنقوشة معارضة شديدة .وال ُي َقدَّ ُم إهلهم بعبارات مادية رصحية،
ولكنه مازال جتسيم ّي ًا وجتسيد ّي ًا بشكل واضح؛ أي إنه انعكاس لفكرة
أن اهلل خلق اإلنسان عىل صورته وشبهه .يوجد الكثري من العبارات
التوراتية التي إذا نظرنا إليها حرف ّي ًا سنجد أهنا تقدِّ م اهلل بطريقة متعالية.
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وعىل اجلانب اآلخر ،تعايل اهللِ ال يحُ ْ َف ُظ بحرص يف مأمن من االستغالل
واحللول الوسطى .ولذلك نجد أن التوراة نفسها التي مت ِّي ُز متييز ًا قاطع ًا
البرش
تصو ُره يف الكثري من احلاالت أيض ًا تصوير ًا يشبه
بني اهلل واإلنسان ِّ
َ
شبه ًا كبري ًا جد ًا ويمنحه سامت وصفات برشية .يبدو أن هناك توتُّر ًا بني
التجسيد والتعايل طوال التوراة ،ولكن ذلك التوتر ليس حاس ًام متام ًا يف
التخ ُّلص من األوصاف التجسيدية هلل.

فض ً
ال عن أن املجتمع اليهودي بوجه عام مل تظهر عليه عالمات
انزعاج من وجود هذه التعبريات التجسيدية يف كتاهبم املقدس إال مع
هجوم الفلسفة اليونانية ،خاص ًة يف القرن األول قبل امليالد .وحتى الفكر
احلاخامي الالحق املتمثل يف التلمود يبدو أنه يقبل جتسيد اهلل يف التوراة،
بالرغم من وجود استثناءات لذلك .باإلضافة إىل التوراة املدونة ،تُعدُّ
التوراة الشفاهية أو التلمود مهمة جد ًا يف الرتاث اليهودي ،فهي نص
ثقات احلاخامات أن اهلل أوحى بالتوراة الشفاهية
أسايس فيه .اعتقد
ُ
أو الرشيعة ملوسى ،مثلام أوحى له بالتوراة املكتوبة ،وهذا بالضبط ما
يعنيه تعبري "الرشيعة ملوسى من سيناء ".ففي التلمودُ ،ي َص َّو ُر اهلل عىل
أنه جالس عىل عرش مرتفع وفخم يف أعمق جزء من قدس األقداس،
(((1
وتصور املدراش
ويطلب من احلاخام إسامعيل" :يا ُبني ،باركْنِي".
ّ
العربانيني عىل أهنم يرون اهلل حمارب ًا وكاتب ًا م َّط ِلع ًا .وكان العربانيون يف
البحر األمحر قادرين عىل أن يشريوا إىل اهلل بأصابعهم" .رأوا صورته
()12

ُ
رجال الدين اليهودي
املدراش أو مدراش عبارة عن رشوحات وتعليقات قديمة كتبها
بالعربية قديماً عىل هوامش بعض أسفار التوراة ،والكلمة قريبة يف جذرها اللغوي من الفعل
يوضح .وأحيان ًا تطرح هذه التعليقات أسئلة وجتيب
» َد َر َس»بالعربية ،وتعني يرشح أو يفسرّ أو ّ
عليها ،وأحيان ًا تطرح أسئلة وترتك للقارئ حرية اإلجابة عليها (املرتجم).
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كام يستطيع الرجل أن ينظر إىل صديقه وجه ًا لوجه" .يرتدي اهللُ زي
التيفيلني التقليدي ،ويصليّ لنفسه ويدْ ِر ُس التوراة .ويزأر مثل أسد
وأحرقت
رت بيتي
ُ
ويقول" :اللعنة عىل األبناء ،بسبب خطاياهم د َّم ُ
هيكيل ونفيتُهم بني أمم العامل" .ويلتزم اهلل بجدول يومي ثابت ويامرس
الرياضة مع لوياثان ((1(.يقول التلمود" :يتكون النهار من  12ساعة؛ يف
أثناء الثالث ساعات األوىل ينشغل الواحد املقدّ س ،طوبى له ،بالتوراة،
ويف أثناء الثالث ساعات الثانية ،جيلس ليدير شؤون حكم العامل كله،
وعندما جيد أن العامل ارتكب من الذنوب ما يكفي لتدمريه ،ينتقل من
كريس العدل إىل كريس الرمحة .ويف أثناء الربع الثالثُ ،ي ْط ِع ُم العالمَ َ كله
من اجلاموسة ذات القرنني حتى صغار اهلوام .ويف أثناء الربع الرابع،
يلعب مع لوياثان»...
وله أيضا جدول مسائي ويستمع إىل أغنية مالئكة احلايوت.
وتشتت بني
تدمري اهليكل يف القدس
وكثري ًا ما يذرف الدمع وينعي
َ
َ

(((1

()13

()14

اللوياثان أو لوياثان بالعربية عبارة عن وحش بحري ورد ذكره يف املزاميز وسفر أشعاء وغريمها
من أسفار التوراة ،ويشار إليه يف سفر أيوب بالتنني ،وينظر املسيحيون إىل اللوياثان عىل أنه شيطان
أو وحش مرتبط بالشيطان .ويرمز بوجه عام للدمار واخلراب ويمتلك قوة وحشية رهيبة .واسمه
»ملتف» أو »ملت ٍَو» (املرتجم).
مشتق من كلمة عربية بمعنى
ّ

»حي» يف العربية باملعنى ذاته املوجود
احلايوت مشتقة من كلمة حايوت املشتقة بدورها من كلمة ّ

يف اللغة العربية ،وتعني األحياء أو الكائنات احلية أو املخلوقات احلية ،وهم جمموعة من الكائنات
الساموية ورد ذكرهم يف ِسفر حزقيال يف التوراة ،وهم يف رؤيا حزقيال حمَ َ َلة عرش اهلل سبحانه
وتعاىل وعددهم أربعة ،وكل واحد منهم له أربعة وجوه :وجه إنسان ووجه أسد ووجه عقاب
ووجه مالك .ويف اليهودية ،يمثل هؤالء املالئكة مالئك َة التار وحيملون عرش اهلل وال حيتاجون إىل
احلركة ،ألن كل وجه من وجوه كل منهم يتجه نحو جهة من اجلهات األصلية :الرشق والغرب
والشامل واجلنوب (املرتجم).
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سم ُع صوتُه من طرف العالمَ إىل الطرف اآلخر .ويرضب
إرسائيل ،و ُي َ
ك َّفيه تعبري ًا عن كربه وغضبه الشديد .ويبكي يف الغرف املغلقة عىل مصري
إرسائيل ودمار هيكله .ويوم ّي ًا يبكي ثالث حاالت من الفشل؛ إحداها
عىل اهليكل األول ،والثانية عىل اهليكل الثاين ،والثالثة عىل إرسائيل الذي
ِ
طابع التجديف يف حق اهلل ،الوارد يف
نُفي من مكاهنام .ويدرك احلاخامات َ
هذه العبارات اجلريئة عن ااهلل .ويتضح ذلك من اعرتافاهتم املاثلة يف أنه
"إذا مل يكن الكتاب املقدس هو الذي يقول ذلك ،فينبغي أن يق َّطع اللسان
الذي يقول ذلك إرب ًا إرب ًا ((1(».ومع ذلك ،فقد استمر احلاخامات يف
تكرار أسطورة احلزن واألمل والنحيب اإلهلي ،كام لو كان ذلك جزء ًا ال
يتجزأ من وصف الكتاب املقدس هلل .وأخري ًا ،يأيت اهلل نفسه ليسرتيض
مدينة القدس ويتم احلكم فيه خالل النار .ومن الصعب أن نجد مثل هذا
سامي آخر.
وتطه ِره يف أي تراث
املثال عىل عقاب اهلل
ُّ
ٍّ

كثري ًا ما يوصف اهلل بأنه يبكي .وهو طلب من إرميا أن يستدعي
هيئة من اآلباء من أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليواسوه .يوصف
ِ
ُ
القدير بأنه ملك بائس يعجز عن محاية أبنائه أو عن الدفاع
الكون
ملك
ُ
عن قدس األقداس أو عن إقرار طقوسه وعباداته .. ،إلخ ،وينوح عىل
املأل بسبب كربيائه اجلريح .ويبكي يف الغرف الرسية ،وحيتاج إىل مواساة
أبوية برشية كي يتفادى سخرية األمم األخرى .عالوة عىل ذلك ،ليست
املشكلة يف الواقع مشكلة جتسيد صغري أو متوسط من قبيل الرؤية
(15) Fishbane, Michael. Biblical Myth and Rabbinic Mythmaking, Oxford: Oxford
University Press, 2003, p.164.

(مايكل فيشبني :األسطورة التوراتية وصنّاع األساطري لدى احلاخامات).
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واملشاهدة واحلب واالهتامم واملساعدة ،الخ ،فهذه سامت رضورية
يتطلبها االتصال بني اهلل واإلنسان .فتربز الصعوبة عندما نجد حاالت
ُصور اهللَ عىل أنه ذو شكل
جتسيد ملموس تتجاوز غرض الوساطة ،وت ِّ
يشبه البرش .يف كتاب التفسري اليهودي [ Genesis Rabbahالشارح
ِ
لسفر التكوين] 400-450 ،للميالد تقريب ًاُ ،ي ْذك َُر أن ر .هوشعيا قال:
"عندما أقدَ م الواحدُ املقدَّ س ،تبارك ،عىل خلق أول إنسان ،ظنَّه املالئك ُة
اخلدَّ ا ُم اهللَ [إذ إن اإلنسان كان عىل صورة اهلل] وأرادوا أن يقولوا أمامه:
"املقدس" [املقدس هو رب احلشود]((1( ".وعندما يفرس التلمو ُد اآلية
الثالثة من اإلصحاح اخلامس عرش من سفر اخلروج التي تقول" :الرب
رجل احلرب .الرب اسمه" ،ال يتورع عن وصف اهلل بأنه إنسان حقيقي.
"كلمة "إنسان" ال تدل إال عىل الواحد املقدس ،تبارك ،ألنه يقال" :الرب
رجل احلرب" .ووفق ًا لرأي احلاخام يعقوب نيسنر ،هذه هي "األلوهية
يف شكل البرشية".

باختصار ،اهلل عند احلاخامات التلموديني هو إله متجسد متام ًا،
وتق ّيده قيود برشية ال حرص هلا .وال يوجد أي شبه ،بأي حال من
األحوال ،بني التصور الالهويت احلاخامي هلل ،واهلل القدير العليم املستقل
يف كل مكان وزمان يف الالهوت املتعايل التوحيدي .باألحرى ،سيتضح
انعكاس للتطلعات السياسية والدينية
أن التصور احلاخامي عن اهلل
ٌ
اليهودية .فمصري اهلل يقرتن بمصري اليهود ،وهو يعاين ملعاناهتم وينعي
إخفاقاهتم .وهذا اإلله الناعي والباكي ال يمكن أن يقال عنه إنه اإلله
القدير للكون كله.
(نويسنر :جتسيد اهلل)

(16) Neusner, The Incarnation of God, p.15.
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الفكر اهليليني اليوناين جمموعة من العلامء اليهود إىل القيام
دفع
ُ
بتأويل التعبريات التجسيدية تأوي ً
ال جماز ّي ًا .فعىل سبيل املثال ،تز َّع َم
أريستوبولوس ( 150قبل امليالد) وفيلون جودايوس ( 20قبل امليالد
–  40ميالدية) التأويل املجازي إلزالة الفقرات التجسيدية لدرجة
جر َد إهله جتريد ًا تام ًا من كل السامت .وبعد ذلك يف العصور
أن فيلون َّ
الوسطى ،عارض سعاديا بن يوسف ( )882-942وباهيا بن باقودا
( )1040وهيوذا الالوي ( )1075-1141التجسيدات التوراتية معارضة
شديدة .ونصل أخري ًا إىل موسى بن ميمون ( )1135-1204الذي نادى
بمذهب عدم مادية اهلل ،وقال بأن من ينكرون ذلك وثنيون ومهرطقون.
يبدو أن الفالسفة اليهود يف القرون الوسطى قد أزعجتهم بالفعل هذه
التعبريات التجسيدية ،وكان ذلك يرجع يف الغالب إىل اهلجوم اجلديل
ُ
الذي شنه علامء الكالم املسلمون .وبالرغم من التبجيل الرسمي الذي
كان ومازال حيظى به موسى بن ميمون بني الكثريين من اليهود ،مل تنجح
حماولته بأن يضفي الطابع العقالين عىل اهلل اليهودي يف أن حتظى بقبول
رفاقه من رجال الدين اليهود؛ إذ إهنم رفضوا إهلَه غري املادي .ونظروا إىل
مذهبه اليوناين اهليليني عىل أنه نقيض للرتاث التجسيدي املو َّثق تارخي ّي ًا
ِ
ثم ،استمر االجتاه التجسيدي نفسه
وامللزم ِّ
نص ّي ًا لليهود بوجه عام .ومن َّ
عند األجيال الالحقة.
ونجد شك ً
ال من التجسيد أكثر بشاعة يف فرتة اجلاؤونيم،

()17

(((1

اجلاؤونيم كلمة مجع يف العربية ومفردها جاؤون وتعني الكربياء أو الفخر ،وكانت تستخدم
رئييس األكاديميتني التلموديتني البابليتني يف العصور الوسطى ،يف الفرتة املناظرة
للداللة عىل
ّ
للعرص العبايس ،ولعبا دور ًا مه ًام يف نرش التوراة والرشيعة اليهودية ،والكلمة تستخدم بمعنى
أقرب ملعنى »سعادته» أو »فخامته» (املرتجم).
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وأبشع كتاب يف هذه الفرتة كان كتاب "األبعاد اإلهلية" ،Shi’ur Koma
ففي هذا الكتاب ،يوصف اهلل بأنه كائن ضخم له شكل برشي وطوله
وعرضه ليس هلام مثيل .ويقيس املؤلف كل عضو من أعضاء اهلل ،مثل
رقبته وحليته وعينه اليمنى وعينه اليرسى وشفته العليا وشفته السفىل
بالفراسخ (والفرسخ وحدة قياس قديمة للمسافات تعادل أربعة
أميال أو ستة كيلومرتات) .فقط "تلك الفراسخ ليست مثل فراسخنا،
ألن الفرسخ الساموي يساوي مليون ذراعٍ ،وكل ذراع يساوي أربعة
أشبار ،وكل شرب يمتد من طرف العالمَ إىل الطرف اآلخر" .ويقول ِسفر
رازيل املالك" :وطوبى ملن يعرف هذه القياسات ،فله نصيب يف الدنيا
القادمة».

(((1

ودون أن ينكر العلامء والالهوتيون التوراتيون وجود التجسيد يف
التوراة بأشكاله الفجة ،حياولون أن يوردوا بعض األسباب التي تدفعهم
إىل اإلحساس برضورة هذا التجسيد .فأ ّما السبب األول واألكثر ورود ًا
فهو االفرتاض القائل بأن العقل البرشي عاجز عن متثيل اهلل كام هو يف
حدّ ه .وأ ّما السبب الثاين فهو القول بافتقار الروح الفلسفية لدى الشعب

يتصوروا اإلله عىل أنه
القديم لدرجة أهنم مل يكن أمامهم خيار سوى أن
َّ
وحي ،وهذا التصور يتطلب تصوير ًا جتسيد ّي ًا.
إله فرد وشخيص ونشيط
ّ

(18) Suffrin, A. E. “God,” James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, ed: John
A. Selbie, Edinburgh: Kessinger Publishing, 1925-1940, vol.6, p.296.

(مقالة »اهلل» للكاتب سوفرين ،يف موسوعة الدين واألخالق وللتأويل اإلسالمي لالهوت احلاخامي،
انظر:
 ابن حزم الظاهري ،أبو حممد عيل بن أمحد .الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،القاهرة :مكتبةالسالم العاملية ،د .ت ،مج ،1ص 161وما بعدها.
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و ُيقال إن السبب الثالث يتمثل يف الطبيعة العملية للشعب العرباين
وجرأهتم والبنية اللغوية للغتهم.

لو كانت التوراة العربية ،كام ُي ْع َت َقدُ  ،هي الوحي احلقيقي أو إهلام
ِ
واملوحي
من اهلل ،يمكننا أن نسأل :هل اهلل ،خالق الطبيعة البرشية
بمشيئته ،عاجز عن أن خيرب الناس بلغة مناسبة ومقوالت مالئمة َمن هو
وكيف ينبغي أن ُي َم َّث َل؟ ملاذا يلجأ إىل استعامل تعبريات جتسيدية ساذجة

البرش القدر َة عىل إدراك الوقائع واحلقائق
وفجة؟ فهو عىل أية حال وهب
َ
األساسية عن نفسه بوصفه احلقيقة املطلقة والصدق املطلق .إن ورود
مثل هذه املصطلحات التجسيدية يدل عىل أن الكتاب املقدس التورايت
كتبته ٍ
أياد برشية .وأ ّما االفرتاض بصدور الوحي التقدمي أو التطوري
والتعبريات التجسيدية الفجة عن عجز اإلنسان عن معرفة اهلل ،أو عن
متثيله بأوصاف مالئمة غري جتسيدية ،فينبع من افرتاض آخر يتمثل يف أن
هذه األجزاء من التوراة هي كالم برش ومتثيالت برشية ،وليست وحي ًا
إهل ّي ًا .وال ينبغي أن تكون قيود البرش وعدم مقدرهتم عىل استيعاب ماهية
مسوغ ًا لوصف اهلل بأوصاف برشية وأشكال برشية مادية .فكل
اهلل
ِّ
الصفات والسامت ،التي يتفق عليها اجلميع ،ليست موجودة فيه .من
املمكن دائ ًام أن نؤكد صفات اهلل من حمبة ورمحة واهتامم ،من دون أن
نجعله يبكي أو يرصخ .ويمكن بيان مغزى التوراة بطرق عدة بعيد ًا من
ِ (((1
الزعم بأنه يقرأ أسفارها األربعة والعرشين طوال النهار ويقرأ امل ْشنا
()19

املِشنا  Mishnaجمموعة من الكتابات التفسريية التي تضم الرتاث الشفاهي للرشيعة اليهودية
وتشكِّل جزء ًا من التلمود ،وتعني الكلمة حرف ّي ًا »التعليم من خالل التكرار» (املرتجم).
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طوال الليل .وحيس املرء بالضياع عند حماولة فهم العالقة بني جدول
الرياضة اليومي ثالثي الساعات مع اللوياثان وبني األعذار التي تقول
بأن البرش عاجزين عن فهم اهلل! والغريب أن الوضع يبدو كام لو كان
عكس ذلك متام ًا .ففي هذا الوضع ،يبدو أن البرش هم الذين يفهمون
اهلل ويعرفون عنه تفاصيل أكثر بكثري ،حتى جدوله الشخيص نفسه بأدق
تفاصيله .وقد ال حتتاج االتصاالت املالئمة ،وكذلك أرسار اهلل ،مثل
هذه األلفة ،وقد ال تتيحها ،فاهلل املتعايل أسمى من مثل هذه القيود بكثري.
باإلضافة إىل أن الطبيعة غري الفلسفية لشخص أو أ َّمة ال تتطلب

متثيل اهلل هبذه امللكات واملقوالت واخلصائص غري املالئمة باملرة واملنافية
لتعريف ومفهوم تعاليه ووحدانيته .عالوة عىل ذلك ،وكام ِ
نوق َش ،يتأكد

ذلك من خالل احلقيقة املاثلة يف أن أشخاص ًا يستخدمون اللغة العربية
تصوروا اهللَ وم َّثلوه بعبارات
نفسها ومن األمة نفسها والثقافة نفسها
َّ

متأص ً
ال يف طبيعة
غري جتسيدية وغري جتسيمية؛ أي لو كان التجسيد
ِّ
اللغة أو كان متط َّلب ًا عملي ًا للعربانيني أو كان جزء ًا من جرأة األمة

العربية وحسب ،لكان ذلك يمثل ظاهرة عامة تشمل اجلميع .ولكنه

ليس كذلك .وبنا ًء عليه ،ملاذا ذلك؟ من املفارقات أن العلامء أنفسهم،
الذين يقولون بأن اآلباء أو موسى أو عىل األقل األنبياء العظامء كانوا

موحدين باهلل باملعنى الدقيق للتوحيدَ ،ي ْبدُ ون ،عىل اجلانب اآلخر ،أهنم
ِّ

يسوغون استعامل التعبريات البدائية الفجة لكي يقدِّ موا اهلل بصورة
ِّ
برصية و َي ْف َه ُموه وهو يقدم هلم تفسريات واضحة .ولكننا ال يمكننا أن

نقبل االجتاهني مع ًا .فلو كانت طبيعة أو جسارة شخصية قديمة مثل
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موسى أو أنبياء آخرين – كام يقول هؤالء العلامء – ال متنعهم من أن

يكون لدهيم مفهوم رفيع عن اهلل ،فال يمكن لذلك وال ينبغي له أن
يكون سبب ًا جوهر ّي ًا الستخدام مثل هذه األوصاف التجسيدية الفجة
يف القصص التوراتية .ويمكننا أن نقول اليشء نفسه بالنسبة لطبيعة
املجتمعات البدائية فيام يتعلق بمفهومها عن اهلل.

تتمثل املشكلة يف أن التوراة ُت َعدُّ كلم َة اهلل حرف ّي ًا ،وليست عم ً
ال
من أعامل الشعب العرباين البدائي أو األمة العربانية .ومع ذلكُ ،ب ْعدُ
املجتمعات ،أو قيود بنية اللغة وتركيباهتا ،أو أي عامل آخر ،يمكن أن
يكون له أثر يف فرضية الدور البرشي الفاعل ،ألن اهلل ال يم ِّث ُل ،وال
ً
يمكنه أن يم ِّث َل ،الوقائع متثي ً
في احلقيقة .عالوة عىل
ال
خطأ ،أو أن يخُ َ
أن هذه األسباب ال يمكن االستشهاد هبا واقع ّي ًا عىل أهنا األسباب
الوحيدة التي تفرس األوصاف التجسيدية التوراتية .ال بدّ من إفساح
املجال القرتاحات وأسباب وأسس أكثر عقالنية لتفسري وجود وحيوية
الفجة ،وكذلك تفسري حاالت
األوصاف التجسيدية البرشية الواقعية َّ
اخللط وتناقضات التوراة .واقع األمر أن السبب الرئييس هلذا اخللط
وهذه التناقضات هو قبول الدور الذي لعبه البرش يف مجع التوراة
العربية ونقلها ،وهذا ،يف الواقع ،يتم االعرتاف به عىل نطاق واسع يف
عرصنا احلايل.
كان اليهود ،عىل مدار قرون عدّ ة ،ينظرون إىل موسى عىل أنه جامع،
أو باألحرى وسيط ،رشائع أسفار موسى اخلمسة التي صدرت من اهلل
نفسه .وهذا الرتاث استحوذ عليه املسيحيون .يشتمل املبدأ األسايس
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الثامن ملوسى بن ميمون ،عىل الكلامت اآلتية" :إن التوراة جاءت من
اهلل .وعلينا أن نؤمن بأن التوراة ككل منحها اهلل لنا عن طريق موسى،
مع ِّلمنا ((2("...ولذلك كانت كلمة اهللِ معصوم ًة من اخلطأ .هذه الكلامت

شديدة الوضوح وقوية وتفرس نفسها .حتى بداية عرصنا احلايل ،كان
لدى اليهود إيامن قوي باألصل اإلهلي والتأليف املوسوي للتوراة ككل،
وبمعصوميتها وبأبديتها وبعدم قابليتها للتغري .وبالرغم من أن األصوات
املعارضة ملثل هذه القراءة احلرفية للتوراة تشمل علامء مسيحيني من
أمثال كليمنتاين هوميليز والقديس جريوم وتيودور املفسوسطي (تويف
سنة  428للميالد تقريب ًا) وبعض العلامء اليهود من أمثال إسحاق بن
ياشوش ورايش وديفيد كيمحي وإبراهام بن عزرا (تويف سنة 1167
للميالد) يف القرن الثاين عرش امليالدي ،مرور ًا بكارشتات وأندرياس
ماسيوس ( )1574يف القرن السادس عرش امليالدي وإسحاق دي ال
بيري ( )1655ورتشارد سيمون وتوماس هوبز ،ثم اسبينوزا يف القرن
السابع عرش امليالدي ،مل تتهيأ الظروف إال يف القرن الثامن عرش امليالدي
منزالً من السامء .ويف القرن
للنظر إىل التوراة عىل أهنا كتاب مقدس ليس َّ
التاسع عرش وبداية القرن العرشين امليالديني ،متكّن علامء التوراة من
أمثال يوليوس فِلهاوزن ( )1844-1918من تفنيد فكرة األصل اإلهلي
واخلارق للتوراة ولتأليف موسى هلا .يف الوقت احلايل ،يقول ر .إ.
فريدمان بأنه "قلام يوجد عالمِ تورايت يف العالمَ ينشغل بالسؤال التايل :من
(20) Twersky, Isadore. A Maimonides Reader, New York: Behrman House, 1972, p.420.

(إيسادور تويرسكي :خمتارات موسى بن ميمون)
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يزعم أن أسفار موسى اخلمسة كتبها موسى ،أو أي شخص آخر؟»

(((2

أحدثت »الفرضية املخطوطة» ليوليوس فِلهاوزن ثورة يف جمال

البحث التورايت بوجه عام ،ويف دراسة أسفار موسى اخلمسة بوجه
خاص .فمنذ أن قال يوليوس فِلهاوزن هبذه الفرضية ،ذهب معظم

ِ
ن َّقاد أسفار موسى اخلمسة إىل أن هذه األسفار ٌ
ب عىل
عمل مجاعي كُت َ
فرتات متباعدة ،وبه تناقضات وتضاربات وأساليب أدبية خمتلفة،

ومن هنا ال يمكن أن تكون من عمل شخص واحد (موسى) كام كان

وتعارض الكنيس ُة واليهو ُد الدراس َة النقدية
الزعم لقرون من الزمان.
ُ
للكتاب املقدس بعهديه القديم واجلديد أو فحصه نقد ّي ًا ،ولكن هذا

املنهج العلمي اجلديد ترك أثره عىل أتباع كلتا الديانتني ،وأدى إىل

حدوث انشقاق فيام يتعلق بتأليف التوراة .كام اتضح مت ًاما أن كتَّاب
التوراة و ُم ِعدِّ هيا للنرش وجامعيها خلقوا إهل ًا تورات ّي ًا عىل صورهتم
وعىل َش َب ِههم.
باختصار ،عندما ن ُْس ِق ُط هذه النتائج وهذه الطريقة يف التفكري
ِ
التوراة هلل والطبيعة
فهم
عىل عرصنا احلايل ،يمكننا أن نؤكد بثقة أن َ
التقدمية أو التطورية ملفهومها عن اهلل قد يكونان من العوامل التي
أسهمت يف املوقف املستهرت والغافل لإلنسان املعارص من اهلل املتعايل
(21) Friedman, Richard E. Who Wrote the Bible?, New Jersey: Prentice Hall, 1978, p.28.

كتب التوراةَ؟)
(رتشارد فريدمان :من َ

يف الدين التقليدي .عالوة عىل أن املعلومات التوراتية يبدو أهنا ال تفنِّدُ
ِ
اإلسقاط بلغة قطعية ،بل عىل العكس ،تقوم ببياهنا ،ألن العنرص
نظري َة
البرشي غالب جد ًا عىل أجزاء كثرية من التوراة لدرجة أنه يبدو واضح ًا

صورهم وسامهتم
ب إال إىل برش يفرضون
نس َ
َ
أن التأليف ال يمكن أن ُي َ

ويتصورونه عىل أنه يشبههم .ونرتك الكلمة األخرية
ومقوالهتم عىل اهلل
َّ

لروبن لني فوكس الذي يقول بإجياز بليغ" :يف الكتاب املقدس ،هذا اهلل
(((2
ال يكشف عن نفسه ،ألنه من ا ُمل ْفترَ َ ِ
ض أنه خلقهم ،عىل صورته".

(22) Fox, Robin L. The Unauthorized Version: Truth and Fiction in the Bible, New York:
Penguin Books, 1992, p.360.

(روبن فوكس :النسخة غري املعت ََمدَ ة :احلقيقة واخلرافة يف الكتاب املقدَّ س).
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الفصل الثالث

الت َّْج ِسيد والعهد اجلديد

التصور املسيحي هلل عىل افرتاض أن اهلل يتكشف متام ًا من
يقوم
ُّ
خالل ما يزعم املسيحيون أنه الكشف الذايت يف حياة املسيح وتعاليمه
وموته وقيامته .وال يتمثل الكشف النهائي للمسيحية يف أن عيسى هو
اهلل ،بل يف أن اهلل هو عيسى .إذا كان جوهر املسيحية يتمثل يف أن اهلل
كشف عن نفسه متام ًا يف لغة وواقع ِ
ٍ
إنسان ،فال بدّ أن الفهم املسيحي
حياة
هلل جتسيمي وجتسيدي بشكل حريف وجوهري .فالقول بأن الشخص
البرشي والتارخيي ،الذي هو عيسى النارصي ،كان إهل ًا وإنسان ًا يف
الوقت نفسه يتطلب كرشط رضوري أن اإلله قادر عىل أن جيد تعبري ًا عن
نفسه وكشف ًا عنها من خالل «شكل إنسان» ،وذلك ما تكشف عنه ترمجة
كلمة التجسيد عن اليونانية ،فهي مكونة من مقطعني( morphe :شكل)
و ( Anthroposإنسان) .ولكي نبينِّ َ أن هذا ُمت ََض َّمن فع ً
ال يف املسيحية
التارخيية ،ال بدّ أن نؤكد عىل شيئنيّ :أوالً ،نصوص العهد اجلديد تركز
ِ
الديانة
مركز
يف األساس عىل حياة يسوع املسيح وأعامله بوصفهام
َ
وضحها
املسيحية؛ وثاني ًا ،الصياغات التارخيية للعقيدة املسيحية – كام َّ
آباء الكنيسة األوائل وكام اعرتفت هبا األجيال الالحقة من املسيحيني
بوصفها معيارية – تع ِّلم مذهب ٍ
املسيح بالرضورة اهللَ فع ً
ال
فداء جيعل
َ
َ
ُ
وإنسان ًا فع ً
التجسدي الشائع الهوت
ال وواحد ًا فعالً .وهذا الالهوت
ُّ
جتسيدي من األلف إىل الياء ،وهو يف الواقع ذروة الفكر التجسيدي يف
السامي.
الوعي
ّ
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من الوجهة التارخيية ،كان املسيح موجود ًا بني اليهود ،واحرتم
مكم ً
ال لرشيعتهم ،وتصارع مع اهلرمية الدينية
كتاهبم املقدس ،وعدَّ نفسه ّ
ِ
للح َم ِل التائه ببيت إرسائيل .وربام كانت هناك
اليهودية ،وقال بأنه ُأ ْرس َل َ
سامت مم ِّيزة لفهم املسيح هلل وتعاليه ،لكن املفهوم ككل ربام ال يتناقض
مع فهم اليهود لإلله .وال بدّ أن املسيحيني األوائل ورثوا ،بالرضورة،
موضوعي التعايل اإلهلي والتوحيد ،عن اليهودية املتطورة حوهلم؛ أي
ّ
إن وحدة اهلل اخلالق ووحدانيته وتساميه – التي طالتها بعض التحديات
التجسيدية ،كام ناقشناها يف الفصل السابق – ال بدّ أهنا كانت االفرتاض
األسايس املجمع لرتاث اإليامن لدى الكنيسة األصلية .ويمكننا أن
نستنتج من املعطيات التارخيية املتاحة أن الكنيسة استخدمت االفرتاض

التوحيدي املتعايل نفسه ضد املرشكني وأتباع مذهب الفيض الغنويص
وأتباع مذهب الثنائية املرقونية( ((2لكي تفنِّدَ انتهاكاهتم لفكرة التوحيد.

(((2

()23

()24

الفيض الغنويص  Gnostic Emanationismعبارة عن نظرة للكون يف بعض الفلسفات الدينية
القديمة ترى أن الكون املادي انبثق أو فاض من احلقيقة األوىل أو املبدأ األول أو اإلله الكامل.
وكل يشء يف الكون نابع من اإلله الكامل أو احلقيقة األوىل عرب سلسلة من االنحطاط أو التدهور؛
أي إن اهلل أو اإلله كامل ،ولكن األشياء يف عاملنا تنتقل تدرجيي ًا نحو النقص ،ففي كل خطوة أو
نقلة تصري الكائنات املنبعثة من هذا الفيض أقل طهر ًا وأقل نقا ًء وأقل كامالً ،وأقل قداس ًة .وهذه
الفلسفة ال ترى أن اهلل خلق الكون من العدم ،فكل األشياء من وجهة نظرها كانت موجودة.
ويمكننا أن نش ّبه هذه الفلسفة بدائرة مركزها النور اإلهلي أو الكامل أو ال ُّطهر الكامل ،وكلام ابتعدنا
عن مركز الدائرة ق ّلت قوة هذا النور أو الكامل واكتسب قدر ًا من النقص والدَّ نَس (املرتجم).

الثنائية املرقونية  Marcionite Dualismمتثل الفكرة الرئيسية عند فرقة أو طائفة املرقونية
 Marcionismوهي فرقة تُنسب إىل مرقيون السينويب  Marcion of Sinopeالذي كان يعيش يف
القرن الثانيي للميالد ،وكان يرى أن هناك إهلني ،أو وجهني لإلله :اإلله الصالح أو الفادي واإلله
اخلالق ،ويرى أن الكثري من تعاليم السيد املسيح ال تتوافق مع أفعال اهلل وأعامله التي تتجسد يف
ثم ال يمكن أن يكون اإلله الوارد يف األناجيل هو ذاته اإلله الوارد
التوراة أو العهد القديم ،ومن ّ
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أرص الكثريون من آباء الكنيسة عىل
ومثل كليمنت السكندريّ ،
أن التعبريات التجسيدية يف التوراة ال بدّ أن ُت ْف َه َم و ُت َفسرَّ َ جماز ّي ًا .ومن
هنا ،عىل سبيل املثالَّ ،أول باسيليوس القيرصي ( 330-379للميالد)

إدارة اهلل لـ «وجهه» عىل أهنا تعني أن اهلل يرتك املرء بمفرده يف األوقات
وأول جرجيوري النزيانزي «وجه» اهلل عىل أنه يعني مراقبته،
الصعبةَّ ،
وأوله
وأوله ثيودوريطوس عىل أنه يعني إحسانه واستعادته للحريةَّ ،
َّ
يوحنا الدمشقي عىل أنه يعني ظهوره وجت ِّليه من خالل أعامل ال حرص هلا.

عىل اجلانب اآلخر ،حيتوي العهد اجلديد عىل جمموعة قليلة جد ًا من
التعبريات التجسيدية :إصبع اهلل (إنجيل لوقا ،)20 :11 :فم اهلل (إنجيل
متَّىُ ،)4 :4 :قدَّ ام اهلل/برصه (إنجيل لوقا ،)15 :16 :األرض بوصفها
موطئ َقدَ َم ّي اهلل (إنجيل متَّى ،)35 :5 :إلخ ،وكل هذه التعبريات تقريب ًا
يمكن تأويلها جماز ّي ًا .ومع ذلك ،كان الكثريون من آباء الكنيسة من
أمثال فالنتينيانز ومليتو وترتليان لدهيم مفهوم جتسيمي وجتسيدي عن
يف التوراة .ولذلك اجتزأ مرقيون أجزاء من األناجيل والرسائل امللحقة هبا لتكون بمثابة ما يمكننا
“احلواري” الوحيد الصادق أو
أن نطلق عليه كتابه املقدس ،وكان يرى أن بولس هو الرسول أو
ّ
احلقيقي من بني الرسل الذين أحاطوا بالسيد املسيح ،ولذلك اختار مرقيون عرشة أجزاء من
إنجيل لوقا وعرش رسائل من رسائل الرسول بولس باعتبارمها أساس مذهبه الذي يدعو إليه.
وكان يؤمن بمبدأ الثنائيات مثل اجلسد والروح ،واخلطيئة والتقوى ،واحلياة واملوت ،واألعامل
واإليامن ،والرشيعة واإليامن ،الخ ،باعتبار هذه الثنائيات جوهر احلقيقة ،ونسبها إىل مبدأين:
أحدمها اإلله الغاضب املنتقم الوارد يف التوراة الذي خلق الكون ،وثانيهام اإلله الوارد يف اإلنجيل
الذي يمثل املحبة والرمحة .ومن هنا نظر إىل اإلله املوجود يف التوراه عىل أنه جمرد صانع غيور
ومتناقض وغاضب ،وخلق أو صنع عالمَ ًا ناقصا مليئًا بالرش والعذاب ،أما املسيح فهو ليس املسيح
املن َت َظر عند اليهود ،وإنام هو كائن روحاين أرسله اإلله الواحد ليكشف حقيقة الوجود ويمكّن
ال َبشرَ من أن ينجووا من املصيدة األرضية التي ينصبها هلم اإلله الصانع/إله اليهود (املرتجم).
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اهلل .وحتى القديس إيرينيئوس يرى صورة اهلل يف جسم اإلنسان .وبعد
القديس كليمنت بقرنني من الزمان ،كان القديس أوغسطني مازال
يصارع االجتاه التجسيمي والتجسيدي القوي الذي كان يبدو عليه أنه
متأصل بني املسيحيني وعند الكنيسة نفسها.
ِّ

هذا باإلضافة إىل أن العهد اجلديد ليس متمركز ًا حول اهلل القدير،
فهو متمركز حول املسيح .فاهلل القدير/اآلب ال يشغل إال اثنني ونصف
يف املائة من األناجيل ،يف حني أن النسبة الباقية تتعلق باملسيح من عدة
جوانب :شخصه وتعاليمه وحوارييه ومستمعيه وحواره مع زعامء
اليهود .. ،إلخ (بالنسبة لألفعال التي يكون اهلل/اآلب هو الفاعل فيها،
نجد أن نسبتها يف إنجيل مرقص  .2 %فقط ،ويف إنجيل متَّى  .6 %ويف
إنجيل لوقا  1.1 %ويف إنجيل يوحنا  .).6 %ولذلك هناك تركيز كبري
ف بتعبريات
وو ِص َ
عىل شخص إنسان واحد ،أال وهو عيسى النارصيُ .
ومفاهيم وطرق خمتلفة .وتتم خماطبته عىل أنه ابن اإلنسان ،وابن اهلل،
والكلمة ،والرسول ،واملسيح ،والسيد أو الرب ،وربام اهلل نفسه.

لو مل يكن هناك تركيز عىل شخص املسيح ،أو لو كان العهد اجلديد
متسق ًا فيام يتعلق بطبيعة األوصاف املذكورة من قبل ،ربام لن تكون هناك
حاجة للدراسة النقدية أو مناقشة جتسيد اهلل يف العهد اجلديد .ولكن
واقع احلال يقول بأن كتَّاب العهد اجلديد مهووسون للغاية باألحداث
املتعلقة باملسيح؛ حتى يبدو عليهم أهنم ينظرون إىل كل يشء آخر ،حتى
إىل اهلل ،خالل هذه املرآة .هناك اندماج بني األلوهية والبرشية يف شخص
املسيح الذي كان موجود ًا من الوجهة التارخيية؛ حتى إن املسيح يف نظر
املسيحيني التقليديني هو يف الوقت نفسه إله كامل وإنسان كامل .هذا
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َّجسد ،أي االمتزاج بني األلوهية والبرشية يف إنسان ضعيف ،هو
الت ُّ
قمة التجسيم اإلهلي والواقعية التجسيدية .عالوة عىل وجود تنوع يف
نحوله إىل
األوصاف فيام يتعلق باملسيح ،إىل حدٍّ من الصعب للغاية أن ِّ
شخص أو مفهوم مت َِّسق أو متَّفق عليه بوجه عام .ولذلك سيشكِّل فرع
الالهوت املسيحي اخلاص بشخصية املسيح ،أو داللة املسيح وعالقته
باهلل القدير ،جزء ًا أساس ّي ًا من دراستنا للتجسيد يف العهد اجلديد.

تصورات الهوتية لطبيعة املسيح يف العهد اجلديد.
توجد عدة
ُّ
التصور
والقضية األساسية فيام يتعلق بتعايل اهلل وجتسيده تتمثل يف
ّ
ِ
املسيح وشخصه ،يف علوم املسيح وألوهيته .وهناك
الالهويت لطبيعة
خالف كبري جد ًا بني الدارسني املحدثني حول قضية ألوهية املسيح،
وكذلك حول تأويالت شخص املسيح ،وهو خالف أكرب بكثري مما كان
لدى املسيحيني من األجيال السابقة .إن معظم القضايا واالجتاهات
القديمة اخلاصة باملسيح ،التي كانت تعاليم الكنيسة يف العادة تعلن
أهنا هرطقات ،يمكن تتبعها يف الواقع من خالل التعبريات الصاخبة يف
الكثري من النقاشات واملناظرات اخلاصة باملسيح يف العرص احلديث .وقد
تم دمج الكثري من اهلرطقات القديمة اخلاصة باملسيح يف الفكر املسيحي
املعارص من دون تردد أو لوم.
كان من املعتاد لدى املسيحيني حتى أواخر القرن التاسع عرش
امليالدي أن يؤمنوا بألوهية يسوع املسيح .وكانت الكنيسة وكذلك عموم
رصح بأنه ابن اهلل ،أي الشخص الثاين
املسيحيني يؤكدون دائ ًام أن يسوع َّ
يف الثالوث املقدس ،الذي عاش حياة برشية كاملة (ومع ذلك خالية
التجسد
من اخلطأ) بني البرش .ويف هذا اإلله يف املسيح ،أي الهوت
ُّ
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التصور التجسيمي والتجسيدي هلل .فإذا كان اهلل
التقليدي ،نصل قمة
ُّ
متجسد ًا ومتحيز ًا يف شخص املسيح ويأكل ويرشب وينام ويشعر باحلزن
ويف النهاية ُي ْص َلب ،فإننا نجد يف هذا التجسيد املادي أبرز ٍ
مثال عىل واقع
التجسيد اإلهلي يف أنقى صورة.
وتتمثل املشكلة األساسية يف املسيحية التقليدية طوال القرون يف
كيفية االحتفاظ بتعايل اهلل ويف الوقت نفسه الوصول إىل مرحلة الفداء من
جتسد املسيح وصلبه بوصفه اهللَ .وهذا تناقض ُم ْربِ ٌك وال يمكن
خالل ُّ
تفاديه .فالعقل ال يقبل ذلك .ومن الغريب أنه يف عرصنا احلايل هناك
علامء يؤمنون بأنه مع أن املسيح مقدَّ س وكان يف الواقع واع ّي ًا هبويته ،فإن
التجسد ال يوصلنا إىل حد ما إىل مرحلة الشرِّ ك أو التجسيم اإلهلي.
هذا
ُّ
ويبدو هذا مناف ّي ًا للعقل البرشي.

واقع يف
إن الالهوت املسيحي التقليدي اخلاص بالثالوث املقدس
ٌ
ورطة ،فعليه أن حيل بطريقة ُم ْر ِض َية املشكلة الرئيسية ،أي عالقة شخص
يسوع املسيح باهلل الواحد املتعايل األبدي الفرد الذي ال يقبل االنقسام.
وهناك الكثري من األعامل والتخمينات النظرية حول هذه القضية
الشائكة ،ولكنها ،بالقطع ،ليست ُم ْر ِض َية للمنطق البرشي .وسواء أ َقبِ ْلنا
مفهوم الثالوث االجتامعي عند احلركة الكبادوكية( ((2املتطرفة أو مفهوم
()25

ُنسب الكبادوك َّية إىل ثالثة رجال دين مسيحي من منطقة كبادوكيا  Cappadociaالواقعة يف
ت َ
تركيا حالي ًا ،وهم باسل األكرب  Basil the Greatوأخوه األصغر جرجيوري النييس Gregory of
 Nyssaوصديقه جرجيوري النازيانزويس  .Gregory of Nanzianzusولعب الثالثة دور ًا كبري ًا يف
إقرار عقيدة الثالوث املقدس .كان آريوس قبلهم يؤمن بأن املسيح هو ابن اهلل وو َلدَ ه يف زمن ما،
ثم أطلق عليه اإلله االبن ،ولكنه ليست له صفة األزلية التي يتصف هبا اإلله اآلب ،ألنه
ومن َّ
خملوق .وكان جممع نيقية قد أكّد عىل أن االبن له جوهر يتطابق متام ًا مع جوهر اآلب ،وقال أشباه
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ثالوث االحتاد عند بارث ((2(،فإننا نظل غري قادرين عىل أن نفصل
فتجسدُ اهللِ يف الشكل البرشي
الثالوث عن التجسيم والتجسيد املادي.
ُّ
للمسيح ،سواء أكان ذلك يف حالة من حاالت وجوده أم من خالل
شخص واحد يمثل ألوهيته ،يم ِّثل حاالت رصحية من حاالت التجسيم.
وتكمن هذه اإلشكالية يف إرصار املسيحية التقليدية بشكل دائم تقريب ًا
األريوسيني بأن االبن من جوهر يشبه جوهر اآلب ،يف حني أن األريوسيني قالوا بأن االبن ليس
من جوهر اآلب ألنه خملوق ،وتبع ًا هلذا ال يمكنه أن يكون إهل ًا .وساهم الكبادوكيون يف بلورة
مفهوم الثالوث وقالوا بأن الثالوث عبارة عن جوهر واحد يتمثل يف ثالثة أشخاص أو له ثالثة
وجوه ،باملعنى املعهود لكلمة وجه ،فكام أن ثالثة أشخاص خمتلفون عن بعضهم البعض ،إال أهنم
جتمعهم سمة واحدة ،أال وهي إنسانيتهم أو برشيتهم ،كذلك األمر بالنسبة لثالثة الثالوث ،فهم
خمتلفون عن بعضهم البعض ولكنهم جتمعهم وحدة واحدة أو جوهر واحد .فاجلوهر يرتبط
بالشخص ارتباط العام باخلاص ،واجلوهر يف الثالوث هو األلوهية أو اخلري ،وما إىل ذلك ،يف
ثم ال يمكننا أن نتكلم عن
حني أن الشخص يتمثل يف األبوة أو ّ
البنوة أو الروح القدس ،ومن َّ
األشخاص أو نميزهم عن بعضهم البعض دون احلديث عن صفاهتم وسامهتم الشخصية ،ومن
هنا نتكلم عن اآلب واالبن والروح القدس كثالثة أشخاص ،يف حني أهنم يلتقون يف صفة جامعة
جتمعهم يف األلوهية والقداسة (املرتجم).

()26

هو كارل بارث  ،)1968-1886( Karl Barthعالمِ الهوت سويرسي بروتستانتي ،وحاول
أن خي ّلص مفهوم التثليث من مما حلق به عىل يد الليربالية يف القرن التاسع عرش ،ألن كلمة
»الشخص» صارت تعني »الشخصية» يف ذلك الوقت .واستخدم عبارة »صيغ الوجود»
أو »طرق الوجود» باإلشارة إىل اهلل أو اإلله ،بدالً من اإلشارة إىل ثالثة أشخاص ،ألن
فكرة الشخص من وجهة نظره ذات إحياءات فردية منعزلة .ويف هذه الصيغ أو الطرق
الثالثة ،اإلله واحد بذاته ويف ذاته ويف عالقته بالعالمَ واإلنسان .ولكن هذا اإلله الواحد
هو اإلله ثالث مرات بطرق خمتلفة متاما ،وهذا االختالف الثالثي هو الذي يشكّل
األلوهية وتتم ّيز به ،وال يمكن إزالة هذا االختالف ،وال يمكن اخللط بني الصيغ أو
الطرق الثالثة ،وال يمكن الثنني منهم أو حتى للثالثة مجيعا أن يتامهوا يف بعضهم البعض
ويصريوا واحدً ا ،ألن كل واحد خمتلف عن اآلخر .باختصار ،ال يوجد ثالث شخصيات
تكون منها اإلله ،وإنام توجد ثالث صيغ أو طرق يتمثل فيها ،ويقوم يف كل منها بدور
َّ
خمتلف أو يمثل صيغة خمتلفة من صيغ وجوده الثالث (املرتجم).
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عىل أن شخص املسيح مقدَّ س ،وأنه الشخص الثاين يف الثالوث املقدس،
ٍ
متساو يف كل يشء مع اهلل ،ويف الوقت نفسه تفرتض هذه املسيحية
وأنه
التقليدية أن برشية املسيح متساوية يف كل يشء تقريب ًا (باستثناء اخلطيئة)
مع البرش .وهذا الوضع غري معقول ومتناقض وم ٍ
ناف للمنطق .وبالرغم
ُ
من أنه من املعتقدات األساسية يف املسيحية ،فقلام يستهوي الفكر
ثم يكون غري مفهوم بالنسبة لإلنسان احلديث
العقالين احلديث ،ومن ّ
يمحص اجلزئيات بمعايري صارمة .يبدو أن الكثريين من العلامء
الذي ّ
والالهوتيني املسيحيني املحدثني غري مستعدين إلنكار أو شجب املزاعم
التقليدية ،ولكنهم مع ذلك ال يعرفون كيف يثبتون صحة هذه املزاعم
أو حتى معقوليتها بالنسبة لإلنسان املعارص .ولذلك يضطرون للجوء
إىل اجلدل الدائري ،ويفرتضون افرتاضات من دون أن يستطيعوا إثباهتا
منطق ّي ًا ،ويكررون ،يف الكثري من احلاالت ،اآلرا َء التي متت مناقشتها يف
القرون األوىل أو التي تم من قبل استبعادها عىل أهنا هرطقة .ويف كل
احلاالت ال يمكن إنكار تهُ م التجسيد والتجسيم ،ويف بعض احلاالت،
هتمة التثليث اإلهلي.

ربام كان مصدر هذا التناقض موجود ًا يف العهد اجلديد ،فال توجد
كلمة واحدة يف العهد اجلديد كتبها أو اعتمدها املسيح نفسه .بل كانت
كتابات العهد اجلديد من تأليف األجيال الالحقة؛ إذ كتبها كتّاب
خمتلفون يف عدة أماكن وجمتمعات وأزمنة .والعهد اجلديد بشكله احلايل
وعدده وترتيبه مل يكن متاح ًا للمسيحيني األوائل عىل مدار قرون بعد
ِ
كتب العهد اجلديد تلبية حلاجة خاصة
رحيل املسيح وحوارييه .وكُت َب ْت ُ
معتمد نشأت
ملجموعة معينة من الناس ،وفكرة جتميعها يف كتاب واحد َ
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الحق ًا ،ومل تدُ ر يف َخ َلد مؤلفي األناجيل .وربام كان ذلك يرجع إىل
ورود توراة عربية قد جمُ ِ َع ْت بالفعل .ويعود مجع هذه الكتابات اخلاصة
والتحقق من صحتها (أي عملية التصديق عليها واعتامدها) ،بوصفها
تطور مع َّقد داخل الكنيسة املسيحية .فاستغرقت
كيان ًا مم َّيز ًا
ومعتمد ًا ،إىل ّ
َ
الكنيسة  367سنة حتى تقيم قائمة بالكتابات والرشيعة الكنسية ،حتتوي
عىل كل الكتابات املعتمدة احلالية (أي العهد اجلديد).

خيتلف علامء العهد اجلديد اختالف ًا كبري ًا فيام بينهم حول عملية مجع
الكتابات املعتمدة من العهد اجلديد وتأرخيها :خيتلفون حول املؤلفني،
واألماكن ،واملصادر ،والتواريخ .يؤكد العلامء التقليديون أن العهد
اجلديد هو عمل َم ْل َهم وموثوق به متام ًا من أعامل احلواريني ،فينسبون
للر ُسل التاليني هلم
كل كتابات العهد اجلديد تقريب ًا إ ّما للحواريني أو ُّ
(((2
مبارشة .وأ ّما العلامء النقاد املعارصون – الذين يتبعون نقد الشكل
ونقد التنقيح( ((2والنقد األديب واملنهج التارخيي يف دراسة العهد اجلديد
()27

()28

نقد الشكل  Form Criticismمنهج يف نقد الكتاب املقدس يقوم بتصنيف نصوص الكتاب
املقدس وفق ًا ألسلوهبا األديب (قصائد غزل ،قصائد رثاء ،أساطري ،الخ) ،ثم حياول أن يتت ّبع كل
نوع وصوالً إىل عرص روايته الشفاهية .ويسعى هذا املنهج إىل الوصول إىل الشكل األصيل لكل
نص والسياق التارخيي للرتاث األديب الذي نشأ فيه ،أي أثر األفكار ونمط احلياة يف ذلك العرص
عىل تطور هذا الرتاث األديب (املرتجم).

نقد التنقيح  redaction criticismمنهج متبع يف دراسة نصوص الكتاب املقدَّ س .وكلمة التنقيح
هنا تعني يف األصل مراجعة النص أو إعداده للطباعة .ويرى أصحاب هذا املنهج أن مؤ ّلف
النص هو من ِّقح أو م ِ
يتكون منها النص ،ويركّزون عىل كيفية قيام املن ِّقح
راجع للامدة األصلية التي ّ
ُ
بتشكيل أو صياغة النص بغية التعبري عن أهدافه الالهوتية واأليديولوجية ،كأن يتابع تكرار
موضوعات بعينها أو يقارن روايتني لنفس القصة ومعرفة ما إذا كانت الرواية الثانية تضيف
للرواية األوىل أم حتذف منها أم حتافظ عليها ألغراض معينة .ومن خالل تت ُّبع نشاط املن ّقح ،يمكن
يتوصل إىل صورة واضحة عن الغرض من نص معينّ  .باختصار ،يقوم هذا
للناقد أو الباحث أن ّ
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– فيختلفون مع النظرة التقليدية ألصالة كتابات العهد اجلديد وطبيعتها
اإلهلية .ويذهبون إىل أن كتب العهد اجلديد ليست من أعامل حواريي
املسيح ،بل هي كتابات مجعها مؤلفون معظمهم جمهولون بالنسبة لنا بعد
وفاة احلواريني بفرتة طويلة .كام يذهبون إىل أن ظروف تأليف كتابات
العهد اجلديد (املؤلف ،والزمان ،واملكان ،واملناسبة ،وأي ظرف من
الظروف األكثر حتديد ًا) جمهولة بالنسبة لنا ،باستثناء رسائل بولس .كام
يدونوا أي يشء .وبعد
أهنم يؤكدون أن املسيح مل يطلب من حوارييه أن ِّ
قيامته ،انشغل احلواريون بالوعظ حول هناية العامل وجميء مملكة الرب،
ثم كانت كتابة كلامت املسيح أدنى اهتامماهتم .كام أن االعتقاد بأن
ومن َّ
روح اهلل كانت حترسهم جعل املسيحيني األوائل يركزون أكثر عىل النقل
الشفاهي والوعظ ،من دون كتابة الرسالة.

وبنا ًء عىل ذلك ،كانت الكلمة أو الرتاث ُتنْ َقل شفاه ّي ًا حتى اجليل
الثاين ،عندما مخدت ،مع مرور الوقت ،احلامسة املتعلقة بعودة يسوع.
وعندما تسبب تأخر عودته يف بعض املشكالت ،بدأت كتابة الكتب.
وخالل هذا الفاصل الزمني ،ظهرت مقوالت جديدة وأضيفت
للكتابات القديمة .وظهرت األناجيل يف فرتة ترتاوح ما بني مخسني
وستني سنة .باإلضافة إىل أن كتَّاب العهد اجلديد مل يكونوا جمرد كتّاب
سرية ينقلون أحداث ًا تارخيية بشكلها األصيل ،فلقد كانوا يتجاوبون مع
"موقف حيايت" حمدد؛ أي إن هلم مصاحلهم اخلاصة .فلقد كانوا علامء
املنهج بفحص طريقة قيام مؤ ّلف أو من ّقح أو م ِ
راجع بتجميع أجزاء رواية معينة حلدث ما أو
ُ
جتميع أجزاء نص ما يف شكل هنائي ،فرتتيب وتعديل األجزاء املختلفة للنص يمكن أن يكشف
لنا غرضه من هذا الرتتيب والتعديل والوسائل التي كان يستخدمها لتحقيق ذلك (املرتجم)
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الهوت يف عرصهم ،وكانت لدهيم رسائل يريدون توصيلها .ولذلك،
فإن حماولة تشكيل صورة عن احلياة التي استمرت من أربعني إىل ستني
أو سبعني سنة قبل األناجيل املكتوبة ال يمكنها أن تفيدنا كثري ًا يف
الوصول إىل نتائج موثوق هبا متام ًا .فلقد كانت هناك فجوة كبرية بني
ما رآه املسيح وقدَّ مه بنفسه ،والطريقة التي َّأو َلتْه هبا الكنيسة يف بداية
عهدها بصفته املسيح أو الرب أو ابن اهلل .ولذلك من املمكن أن ندرك أن
هذه الكتب هي تأويالت لألحداث اخلاصة بحياة املسيح فحسب ،وال
تعطينا معلومات دقيقة ومضبوطة فيام يتعلق بام كان يعظ به املسيح عن
نفسه ويتعلق بحقيقته .كام أن عملية االعتامد استمرت عىل مدار قرون،
ِ
باب هذا االعتامد يف الغرب يف القرن اخلامس امليالدي بسبب
و ُأ ْغل َق ُ
نفوذ القديس أوغسطني والقديس جريوم .وبالنسبة للكنيسة اليونانية
يف املرشق ،حسم األمر اإلمرباطور قسطنطني ،فلقد ك َّلف يوسابيوس
بإعداد مخسني نسخة من الكتابات املقدسة الستخدامها يف العاصمة
اجلديدة .وهبذه الطريقة ،حظيت السبع وعرشون نسخة من العهد
اجلديد التي اشتملت عليها هذه النسخ باعرتاف شبه رسمي.

واآلن ،عندما نقرأ العهد اجلديد بوصفه كتاب ًا ،فإن ما نقرأه ليس
سوى جمموعة من الكتب التي قام بعض األساقفة املسيحيني بالتصديق
عليها وتأكيدها بعد موت املسيح بأكثر من ثالثامئة سنة ،وتم ذلك
أيض ًا حتت ضغط إمرباطوري .وثالثة قرون هي فرتة طويلة جد ًا .ومن
الواضح أنه سيكون من غري املعقول أن ُيست َْش َهد بحامية الروح القدس
البرش بكل ما لدهيم من نقص برشي
ورعايتها وعملها املريح و ُيس َت ْب َعد
ُ
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من كتابة كتب العهد اجلديد .والنتيجة الوحيدة املوثوق هبا التي يمكن
التوصل إليها تتمثل يف أن كتَّاب العهد اجلديد وجامعيه ومعتمديه كانوا
جمرد برش.
َّ

أجاب كتَّاب العهد اجلديد عن السؤال اجلوهري – "ماذا تعتقد
عن املسيح؟" – إجابات خمتلفة .فقالوا إنه نبي ،وإنه أمري مالئكي ،وإنه
املسيح ،وإنه املسيح املن َت َظر ،وإنه ابن اإلنسان ،وإنه ابن اهلل ،وإنه الرب،
ِ
ووفق ًا إلنجيل يوحنا ،هو كلمة اهلل أو هو اهلل .وهذه التسمية مهمة جد ًا
يف دراستنا لتجسيد اهلل ،ألنه إذا كان يسوع ُي َك َّل ُل بكل الصفات العظيمة
التي يتصف هبا اهلل (األلوهية ،اخللود ،الربوبية الكونية املطلقة) ،وإذا كان
سمى يف النهاية باالسم الفعيل "اهلل" ،يصري من
ُي َعدُّ مساوي ًا هلل ،ف ُي ْع َبدُ و ُي َّ
تصور العهد اجلديد للرب/يسوع ليس جتسيد ّي ًا أو
املستحيل أن نقول إن ّ
جتسيم ّي ًا .

يبدو أنه بمجرد أن اجتهت الكنيسة تفضيل دراسة طبيعة املسيح
التي تنظر إليه عىل أنه كلمة اهلل أو عىل أنه اهلل ،واتفقت عىل أن يسوع
هو اهلل ،خاص ًة عىل ضوء جتربة عيد القيامة ،حمُ ِّ َل ْت كلمة "اهلل" املرادفة
ٍ
اتصال فقط،
للمسيح يف إنجيل يوحنا ،والتي ربام استعملها يوحنا كأداة
ُ
االنتقال احلقيق َة التارخيي َة املاثلة يف أن
الـم ْط َل َقة هلل .و ُي ِرب ُز هذا
بالظالل ُ
دراسة طبيعة املسيح العليا وألوهية يسوع مل تكن الفكرة األصلية لعيسى
وال حلوارييه .فت َِدين هذه الفكر ُة بأصلها وجوهرها للتصورات املسيحية
الالحقة عن عيسى يف ضوء جتربة عيد القيامة .فتقديامهتا ومتهيداهتا
املطلقة الالحقة وراءها دافع الهويت خالص.
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كانت عملية تأليه املسيح عملية تدرجيية امتدت لقرون من الزمان،
مثلها مثل عملية اعتامد العهد اجلديد .وبمجرد أن قررت الكنيس ُة أن
انتقت
املسيح إل ٌه عىل ضوء جتربة عيد القيامة حول املسيح الساموي،
ْ
َ
األناجيل واملواد األخرى التي رأت أهنا تدعم مواقف
بعناية هذه
الكنيسة .أما جماالت الدراسة األخرى املتعارضة لطبيعة املسيح ،عىل أنه
النبي واملالك واملسيح املنتظر والرب ،فقد تم تغيريها لتصف إنسان ًا ذا
سامت وصفات إهلية ،وأخري ًا تصفه عىل أنه ألوهية .ومن هنا ،اندجمت
البرشية واأللوهية إىل حد ما يف الشخص الذي كان موجود ًا تارخي ّي ًا ،أال
وقمتهام.
وهو عيسى النارصي ،وهذا غاية التصوير للتجسيد والتجسيم َّ
واتضح أن رسائل بولس وإنجيل يوحنا عمليان وسهال االستعامل؛
زودا املسيحيني الالحقني بالسياقات واملصطلحات واألطر
إذ إهنام َّ
املفاهيمية التي مكَّنتهم من أن يقفزوا قفزة غري حمسوبة؛ أي ربام كانت
كتابات بولس ويوحنا فيام يتعلق بوصف طبيعة املسيح هي التي جعلت
الر ُسل ال يرتددون يف االعرتاف بألوهية املسيح .عىل سبيل املثال،
اآلباء ُّ
مل يرتدد إغناطيوس يف أن يصف املسيح بأنه "اهلل".
يبدو أن بعض كتب العهد اجلديد ،خاصة إذا فهمناها عىل ضوء
التطورات الالهوتية الالحقة ،ربام رفعت املسيح إىل مرتبة األلوهية
اخلالصة ،وجعلته ،يف بعض الفقرات ،مساو ّي ًا هلل .ومع أنه هناك تأويالت
متعددة ملثل هذه الفقرات ،فإن إمكانية استنباط املزاعم الالحقة اخلاصة
بطبيعة املسيح (مثل الزعم اخلاص بكونه اآلب من كل اجلوانب)
ستكون حمل شك ،خاصة عىل ضوء الفقرات التوحيدية املوجودة يف
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كتب العهد اجلديد .عالوة عىل أن هناك عدة فقرات ،خاصة يف األناجيل
اإلزائية ((2(،تؤكد الوحدة والوحدانية املطلقة هلل القدير (إنجيل مرقص:

 .)29-32 :12والفقرات الواردة يف رسائل بولس وإنجيل يوحنا هي
التي يمكن النظر إليها عىل أهنا و َّلدت بعص املزاعم الالحقة اخلاصة
بألوهية املسيح ،إذا لوى املفسرِّ عنقها قليالً .وعىل اجلانب اآلخر ،هناك
فقرات أخرى أ ّدت إىل تبعية املسيح هلل اآلب وتبنّيه يف التعميد (إنجيل
لوقا22 :10 ،12 :6 :؛ إنجيل متّى27 :11 ،17 :19 :؛ إنجيل يوحنا:7 :
29-33؛ إنجيل متّى16-17 :3 :؛ إنجيل لوقا.) :

علينا أن نضيف هنا أن كل الفقرات سالفة الذكر ال ُت ْثبِ ُت ألوهية
املسيح املطلقة واملتامسكة التي تؤمن هبا أعداد غفرية من املسيحيني
التقليديني .فاأللوهية الثانوية واملحدودة والتابعة ليست مثل األلوهية
املطلقة .باإلضافة إىل أنه يف حني أن هذه الفقرات يمكن تأويلها عىل
أهنا متنح املسيح مكانة مقدسة ،تظل هناك بعض القضايا غري املحسومة
فيام يتعلق بعالقة املسيح باهلل وبالبرش ،وبطبيعة األلوهية وجوهرها،
وبالتوحيد ،وبالتثليث ،وبالتجسيد ،وبالتجسيم ،وبالتعايل.
مل ترتدد الكنيسة يف بداياهتا يف أن متنح املسيح ألوهية كاملة ،بام يف
خصه بألقاب وأفعال وسامت ووظائف إهلية مطلقة .ومل يتسبب
ذلك َّ
ب األلوهية للمسيح يف مشكالت كثرية ،يف ظل اقتصار اإليامن عىل
نس ُ
َ
()29

األناجيل اإلزائية أو األناجيل السينوبتية  Synoptic Gospelsهي أناجيل متّى ومرقص ولوقا ،إذ
يمكن وضعها جنب ًا إىل جنب أو املقارنة بينها نظر ًا ألهنا تروي قصص ًا متشاهبة وبالرتتيب نفسه
ألحداث حياة املسيح (املرتجم).
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املسيحيني املهتمني كلية بالفداء .فاهلل ،واهلل وحده ،وال أحد أقل من اهلل،

كان بإمكانه أن يفتدي البرشية الغارقة يف اخلطيئة .وظهرت املشكلة
عندما اضطرت الكنيسة ْ
ألن تواجه العالمَ اخلارجي ،وأن تثبت مغزى

التعاليم املسيحية وحكمتهاَّ ،
ألن الشخص الذي سماّ ه املسيحيون اهلل كان
أيضا هو الشخص الذي ُولِدَ وعاش حياة طبيعية عادية ل ُقرابة ثالثني
ِ
ب بال رمحة .وتلك كانت احلقائق
وصل َ
سنة ،وكأن يأكل ويرشب ويعاينُ ،
الفيلسوف السكندري الوثني
التي شهدهتا الكنيس ُة نفسها .وقد حدَّ َد
ُ
سيلسوس يف مالحظاته هذه املشكلة حتديد ًا دقيق ًا ،قائالً" :إذن ،صنع

منه أتباعه إهل ًا… إن فكرة نزول اهلل إىل األرض هي فكرة ال معنى هلا.
ملاذا نزل اهلل لتربير كل يشء؟ أال جيعل ذلك اهللَ متغيرِّ ًا؟" كام أنه هاجم

املسيحية والهوت التجسيد هجوم ًا عنيف ًا ،ووصفها بأهنا "معادية لكل
القيم اإلنسانية اإلجيابية".

ُ
اخللط يف توليد
كام كان هناك ضغط من الداخل .أوالً ،تسبب هذا

بعض اخلالفات املذهبية األوىل يف الكنيسة ذاهتا ،ثم أجرب الكنيسة عىل أن
ُ
الضغط الداخيل دفاع ًا منطق ّي ًا وتفسريات مفهومة
تتحرى الدقة .وتط َّلب

للمواقف املتناقضة عىل وجه اخلصوص الجتناب اهلجوم الرشس من
اليهود والوثنيني .وداخل املسيحية يف بداياهتا ،ارتفعت أصوات مرقيون

وبطلميوس والغنوصيني ،قائلني" :إن معاناة املسيح مل تكن إال عىل سبيل
التخ ّيل" .فمرقيون ،عىل سبيل املثال ،أنكر برشية املسيح إنكار ًا تام ًا.

ففي رأيه ،كان املسيح سامي ًا جد ًا إىل حدِّ أنه ال يمكن حرصه يف سجن
اجلسد الفاين .وكان ذلك مثاالً واضح ًا عىل مذهب املشاهبة اخليالية (أي
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االعتقاد بأن املسيح كان يبدو عليه فقط أنه يتمتع بجسم مادي وأنه مات
ثم ال
جسد ّي ًا ،ولكنه يف احلقيقة كان روح ّي ًا ،كان روح ًا خالصة ،ومن َّ

يمكنه أن يموت جسد ّي ًا).

وبينام كانت الكنيسة تدافع عن برشية املسيح ،مل تستطع أن تتفادى

املشكلة التي كانت حتاول أن حتلها ،أي مشكلة مذهب املشاهبة اخليالية.
فالكنيسة نفسها كانت تؤكد عىل ألوهية املسيح كثري ًا لدرجة أن اخلط
الفاصل بني برشيته وألوهيته انمحى قبل األوان .فكان األب الكنيس
كليمنت السكندري "عىل وشك الدخول يف مذهب املشاهبة اخليالية".

(((3

وكلام أكّدت الكنيسة عىل األلوهية الصارمة للمسيح من خالل استعامل
مفهوم اهلل ،ازدادت صعوبة إثبات أن عيسى النارصي كان أيض ًا ابن اهلل
وله مكانة اهلل نفسها .ومل يكن أمام الكنيسة مفر من درجة معتدلة من
مذهب املشاهبة اخليالية ترسي يف كل أجزاء دراسات وصف املسيح يف

الكنيسة القديمة.

(((3

ولكي تثبت الكنيس ُة جدارهتا الفكرية وجتتنب اهلجوم العقيل من

الوثنية والفلسفة اليونانية واليهودية ،مل يكن أمامها خيار سوى أن

تكون أكثر دقة يف تعاليمها فيام يتعلق بالعالقة بني اهلل اآلب ويسوع
(30) Bigg, Charles. The Christian Platonists of Alexandria: The 1886 Bampton Lectures,
Oxford: Clarendon Press, 1968, p.102.

(تشارلز بيج :اإلفالطونيون املسيحيون باإلسكندرية :حمارضات بامبتون .)1886
(31) Moltmann, Jurgen. The Crucified God, New York: Harper & Row, 1974, p.89.

(يورجني مولتامن :اإلله املصلوب).
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املسيح .وكان من الصعب عىل اليهود والوثنيني غري املسيحيني أن

يفهموا التأكيد املتكرر عىل الوحدانية الصارمة من جهة ،وعىل ألوهية
يسوع املسيح بام يف ذلك معاناته وصلبه بصفته إهل ًا من جهة أخرى .ور ّد
املدافعون عن املسيحية ،من أمثال القديس جاستن مارتر ،وثاوفيلس،

وتاتيان ،وأريستيدس ،وأثيناغوراس ،عىل هذا املوقف املربك إىل حد
ما بافرتاضات فلسفية إلقامة حقيقة املسيحية .وأرادوا أن يميزوا متييز ًا

واضح ًا إىل حد ما بني اهلل واملسيح باستخدام املفاهيم الفلسفية التي

كانت موجودة يف ذلك الوقت .فعىل سبيل املثال ،أكد جاستن ،الذي
كان أشهرهم ،أنه مع أن املسيح جاء من اهلل ،فإنه مل يكن متطابق ًا مع اهلل.

فاملسيح كان إهل ًا َو َلدَ ه اهللُ .كان إهل ًا ،ولكن ليس باملعنى األصيل للكلمة.
املسيح كلم َة اهلل املوجودة
فألوهيته كانت ألوهية ثانوية ((3(.فلقد كان
ُ
من قبل ،وكان أدا َة اهلل لعملية اخللق ،ومن خالله ُخ ِل َقت كل املخلوقات.

ولذلك ،يمكن أن ُي ْط َلق عليه الرب ،ويمكن عبادته عىل أنه إله ،ولكن
بصفته إهل ًا من الدرجة الثانية ((3(.وأما املدافعون اآلخرون عن املسيحية

من أمثال تاتيان وهيبوليتوس فقبلوا أفكار جاستن عن تعايل اهلل وعدم

قابليته للوصف وثباته وغيبيته ،ويف الوقت نفسه آمنوا بام يأيت يف دراسات

وصف طبيعة املسيح بأنه كلمة اهلل.

(32) Norris, Richard A. (ed. and trans.), The Christological Controversy, Philadelphia:
Fortress Press, 1980, p.7

( .رتشارد نوريس (حترير وترمجة) :اجلدل حول الهوت املسيح)
(33) Kelly, John N. D. Early Christian Creeds, New York: David McKay Co., 1972, p.72.

(جون كييل :العقائد املسيحية األوىل)
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صوروا كلمة اهلل عىل أهنا
من الواضح أن املدافعني عن املسيحية َّ
الزمة ملهمة اخللق عىل اعتبار أهنا تابعة هلل اآلب .كام أهنم حدُّ وا كلم َة اهلل
حدّ ًا واضح ًا باملقارنة باهلل نفسه كي يصونوا فكرة التوحيد الرضوري.
وكانت هناك آثار لألفالطونية الوسيطة يف هذا التأويل لكلمة اهلل عىل يد
املدافعني عن املسيحية .و ُف ِه َم ْت كلمة اهلل بالنسبة للكون والعامل للتأكيد
عىل التعايل املطلق هلل وخفائه واستحالة معرفته .فاهلل القدير كان متعالي ًا
جد ًا لدرجة أنه ال يمكن أن يتصل بالبرش والعالمَ اتصاالً مبارش ًا .وكانت
كلمة اهلل ،بوصفها نتاج ًا ملشيئة اخللق لدى اهلل ،وسيط ًا تابع ًا ،وإهل ًا ثانو ّي ًا.
كام التزم آباء الكنيسة ،من أمثال ترتليان ( 160-220للميالد) وأورجين
( 185-254للميالد) ،التزام ًا واضح ًا بموقف املدافعني عن املسيحية فيام
يتعلق بالعالقة الثانوية والتابعة واالشتقاقية للمسيح باهلل .ويتم احلفاظ
عىل تعايل اهلل ووحدانية ُم ْلكه عىل أساس أن االبن يستخدم السلطات
واحلكم التي منحها له اآلب ((3(.وسيقوم االبن بإعادة ذلك إىل اآلب
عندما ينتهي العامل .فاآلب هو ضامن ا ُمللك ،ويظهر االبن يف مرتبة ثانية،
يف حني أن الروح القدس تشغل املرتبة الثالثة .والثالوث عند ترتليان
ليس ثالوث ًا ميتافيزيق ّي ًا ،بل له طبيعة اقتصادية أو حركية .فاآلب وحده
هو الذي يظل اهلل املتعايل األزيل ،يف حني أن االثنني اآلخرين ينبثقان من
وحدة اجلوهر ألهنام لدهيام مهمة ينبغي عليهام إنجازها .كام أن مفهومه
عن الوحدة ليس مفهوم ًا رياض ّي ًا ،فال يوجد تقسيم داخل األلوهية .فهي
فكرة أكثر فلسفية وأكثر عضوية؛ إذ إن هناك تكام ً
ال بنَّا ًء يف ألوهية املشيئة
(34) Quoted from:

(نوريس :اجلدل حول الهوت املسيح)- Norris, The Christological Controversy, p.114.
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وألوهية األشخاص .وترتليان هو الذي أدخل مفهوم الشخص( ((3يف
(((3
دراسات وصف طبيعة املسيح.

وأكد أورجين أيض ًا عىل الدور الثانوي واالشتقاقي والوسيط
للمسيح ،فهو يساوي انبثاق كلمة اهلل من اآلب بانبثاق اإلرادة من
الذهن .ففعل اإلرادة ال يقطع شيئ ًا من الذهن وال يسبب انقسام ًا .ومن
هنا تكون كلمة اهلل ذات مرتبة ثانوية وتستحق تكري ًام ثانو ّي ًا .واحلال
يقر
هكذا ،ال يسمح أورجين بعبادة أي كائن مولود مثل املسيح ،وإنام ُّ
عبادة اهلل اآلب الذي يصيل له اجلميع بمن فيهم املسيح .واهلدف من
الصلوات املـُصلاَّ ة للمسيح هو توصيلها لآلب خالل وساطة املسيح.
فاهلل يتعاىل عىل املسيح والروح القدس مع ًا ،يف حني أهنام يتعاليان عىل
(((3
عالمَ الكائنات األدنى.
()35

الشخص  personمأخوذ من الكلمة الالتينية  personaالتي كانت تعني يف األصل قناع املم ِّثل
أو شخصية يف مرسحية ،ولكنها حتولت فيام بعد يف اإلنجليزية إىل الشخص بمعنى »اإلنسان».
وكانت يف الالهوت املسيحي تعني أن الثالوث يتكون من ذات واحدة هلا ثالثة وجوه ،وهي
اآلب واالبن والروح القدس .ولكن كام أرشنا يف هامش سابق ،اعرتض كارل بارث عىل مفهوم
الشخص هبذا املعنى باإلشارة إىل الثالوث املقدس ألن الشخوص أو الشخصيات قد توحي
بأن اإلله ثالثة أشخاص خمتلفون ،واستعمل بارث بدالً من كلمة »الشخص» أو الشخوص أو
الشخصيات يف صيغة اجلمع عبارة »صيغ الوجود» أو »طرق الوجود» ،وتعني أن اإلله واحد
ولكن وجوده ذو ثالث طرق أو صيغ يقوم يف كل طريقة أو صيغة بدور خمتلف :اآلب واالبن
والروح القدس (املرتجم)

(36) Grillmeier, Alois. Christ in Christian Tradition, trans: John Bowden, Atlanta: John
(ألواز جريلامير :املسيح يف الرتاث املسيحي) Knox Press, 1975, p.119, 125.
(37) McGiffert, Arthur C. A History of Christian Thought, New York: Charles Scribner’s
(آرثر ماكجيفرت :تاريخ الفكر املسيحي)Sons, 1960, vol.1, p.223..
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وكان إرينايوس ( )202وكليمنت السكندري ( )150-215تقليديني

أكثر منهام فيلسوفني .فلم يبحثا عن تأويالت عقلية للعالقة بني اآلب
فضال املصطلحات التقليدية عىل املفاهيم
واالبن والروح القدس ،بل َّ

الفلسفية .واختلفا يف حاالت كثرية مع املدافعني عن املسيحية بالنسبة

لفهمهام لوصف طبيعة املسيح بوصفه كلمة اهلل ،وكانا يريان أن كلمة
اهلل التي جتسدت يف يسوع املسيح ،ما هي إال اهلل ذاته .ورأى إرينايوس

أن النظر إىل كلمة اهلل عىل أهنا ثانوية وإخضاعها هلل أو النظر إليها عىل

أهنا كائن آخر ،مثلام ينظر املدافعون عن املسيحية ،هل ُ َو مدمر ملجهود
ثم يكون مستحيالً .واعترب كلمة اهلل أو االبن واآلب شيئ ًا
الفداء ومن َّ

واحد ًا متام ًا .باختصار ،إن كلمة اهلل هي اهلل ،ولكنها اهلل املاثل يف الوحي،
وليست اهلل باعتباره ال سبيل لالقرتاب منه أو الوصول إليه وباعتباره

منفص ً
ال عن هذا العامل.

(((3

ويمكننا أن نختتم هذا اجلزء من النقاش بمالحظة أنه حتى القرن
الثاين امليالدي ،مل يكن نموذج اهلل يف املسيحية بوجه عام وال التصور
َني.
الالهويت لشخص املسيح ثابتني ،وإنام كانا مرنني ومائعني و ُم ْربِك ْ
وكانت فكرة تبعية املسيح هلل ومكانته الثانوية واالشتقاقية شائعتني لدى
املسيحيني العقالنيني من أمثال جاستن وأورجين .وعىل اجلانب اآلخر،
اجته التقليديون وكذلك الكنيسة التقليدية ،إذا جاز لنا استعامل هذا
املصطلح ملالءمته ،أكثر نحو وحدة املسيح ومساواته و َأ َب ِديته ،وذلك
املرجع السابقIbid., p.144.
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38

عىل قدم املساواة مع اهلل اآلب .ومل ُ
ختل الفكرة األخرية من التشويش
واملشكالت املتأصلة فيها ،عالوة عىل أهنا كانت ضمن مذهب املشاهبة
اخليالية .ولذلك اهتمهم حتى خصومهم الوثنيون من أمثال سيلسوس
بالتجسيمية والتجسيدية وتعدد اآلهلة والالعقالنية.
وجد مذهب املشاهبة اخليالية الغامضة لدى الكنيسة أقىص تعبري

له عند أتباع مذهب الوحدانية الشكلية الذين أكدوا بشدة عىل وحدانية

اإلله بأن ماثلوا يسوع املسيح باهلل ،اآلب خالق الكون .وكان أي اقرتاح

بأن يسوع الكلمة أو االبن شخص آخر أو متميز عن اآلب يؤدي ،ال
حمالة ،يف نظر الوحدانيني الشكليني ،إىل التجديف بوجود إهلني .كان

براكسياس (حوايل  210للميالد) ثم نوتس ،ومها من آسيا الصغرى ،مها
اللذان صبغا هذا املعتقد بصبغة الهوتية حوايل عام  200للميالد .فلقد

ذهبا إىل أن اهلل كله موجود يف شخص املسيح .وصار سابيليوس (حوايل

 215للميالد) أهم علامء الالهوت وأفصحهم عن هذه احلركة .وكان
موقفهم بسيط ًا متام ًا :ليس هناك إله سوى اهلل خالق الكون ورازقه ،كام
هو مذكور يف الكتاب املقدس .واملسيح هو اهلل .ثم هو ذلك اخلالق الذي
الناس اآلب .واستغلوا الفقرات التي تكشف عن اهلوية من قبيل
يسميه
ُ

«أنا واآلب واحد» ،وأكدوا التشابه والتطابق املطلقني بني يسوع واهلل،

واهتموا املسيحيني التقليديني بالتثليث.

ربام كان هذا املوقف املتطرف ،وهذه الدقة يف وصف عالقة املسيح
باهلل ،تش ُّعب ًا للتعاليم األرثوذكسية والغموض الكامن فيها .فكان بإمكان
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عبادة املسيح ومنحه أوصاف ًا ُمط َل َقة من قبل الرب وتسميته اهلل رصاحة
أن يؤدى بأي شخص إىل حمو التمييز بني املسيح واهلل .ف ُيقال لنا إن
عبارات من قبيل "اهلل مولود" أو "اهلل الذي يعاين" أو "اهلل امليت" كانت
واسعة االنتشار بني املسيحيني ،حتى إن ترتليان – مع معاداته ألتباع
ينج من استخدامها .وال َف ْر ُق األسايس
مذهب الوحدانية الشكلية – مل ُ
بني الفئتني ٌ
فرق يف الدقة واملنهجية ال أكثر .فلقد أضفى أتباع مذهب
الوحدانية الشكلية املنهجية عىل اإليامن املسيحي الرائج باملسيح بطريقة
واضحة ودقيقة .وكانت هذه خطوة جريئة نحو إضفاء طابع الهويت
دقيق عىل اللغة التع ُّبدية املسيحية الغامضة إىل حد ما .ومل تستطع الكنيسة
قبوهلا نظر ًا ملا تتضمنه من دالالت خطرية .فلم تكن هذه اخلطوة سوى
جتسيم ساذج وتعبري عن مذهب معاناة اآلب .ومع أن الكنيسة أكدت
ألوهية املسيح ،وكذلك التوحيد ،وهو هدف كانت الكنيسة تتطلع
لتحقيقه ،فإهنا مل تستطع قبول هذه اخلطوة هبذا التعبري اجلريء بسبب
دالالهتا الضمنية املاكرة .فإذا كان اهلل ككل موجود ًا يف شخص املسيح،
وهو الذي كان موجود ًا تارخي ّي ًا ،فيب ُط ُل تعايل اهلل يف هذه احلالة .وكانت
الكنيسة ،فيام قبل جممع نيقية ،حريصة عىل تأكيد أنه يوجد جزء من اهلل
إىل حد ما غري قابل للتجسيد ،وبذلك جعلت اهلل يتعاىل عىل وجوده الكيل
يف شخص املسيح .ولكن هذا املوقف املربِك مل يكن مقبوالً لدى املؤمنني
الذين ينشدون اخلالص من خالل الفداء.
ولعبت الفقرات التجسيمية والتجسيدية الواردة يف العهد القديم
دور ًا مه ًام عىل طريق التأويل التثليثي لأللوهية .وكان اهلل أيض ًا معروف ًا
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تصور جتسيدي
بتعاليه ألن الفلسفة اليونانية كانت ستسخر من أي
ُّ
هلل ،أو أي تصور مماثل ،وتقول بأنه بدائي أو وثني .وكان اإلله الثانوي
االشتقاقي يف الفلسفة األفالطونية مفيد ًا يف البداية للحفاظ عىل التعايل
املطلق هلل والجتناب االهتام بالوثنية .وعىل اجلانب اآلخر ،مل يكن هذا
النوع من تصور األلوهية كافي ًا ألغراض الفداء .فاملؤمنون البسطاء
ضحوا
الذين كانوا يفضلون خالصهم من خالل الفداء عىل تعايل اهلل ُّ
باهلل عىل مذبح خطاياهم .وظل هذا التوتر متأص ً
ال يف تاريخ دراسة
وصف طبيعة املسيح كله .ونظر ًا ألن ذلك هيدد تعايل اهلل وعدم
قابليته للوصف ،فقد أدان املدافعون عن املسيحية التقليدية ،باستثناء
أتباع الوحدانية الشكلية واهتموهم باهلرطقة.
زيفرينوس ،أسقف روماَ ،
ومع ذلك ،فقد واصل املوقف التجسيدي للوحدانيني الشكليني ظهوره
حتى من بعد إدانته واهتامه باهلرطقة ،ألنه ،طوال التاريخ املسيحي ،كثري ًا
ما أتهُّ ِم الناس بإنكار ألوهية املسيح ،ولكنهم نادر ًا ما اتهُ موا باهلرطقة
بسبب إنكار التمييز بني اآلب واالبن .فإنكار ألوهية املسيح بدا بوجه
عام عىل أنه غري مسيحي ،أما إنكار التمييز بني اآلب واالبن فبدا غري
مفهوم وحسب .وبالرغم من املعارضة الشديدة ،فقد ظ َّلت الوحدانية
الشكلية ،أو املفهوم التجسيدي الرصيح عن اهلل ،واسع االنتشار ،خاص ًة
يف املسيحيني البسطاء والعاديني .وكان ذلك شائع ًا لدى أغلبية املسيحيني
وكان ذلك متامشي ًا مع التقوى الغالبة عىل العرص.
نوع آخر من الوحدانية الشكلية يف الرشق ويف
ويف أثناء ذلك ،شاع ٌ
الغرب عىل حدّ سواءَ ،
ونقل قضي َة عالقة املسيح باهلل إىل طرف آخر .يف
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وولِد
الغرب ،أكد ثيودوتس (عام  190للميالد تقريب ًا) أن املسيح إنسانُ ،

من عذراء نتيجة ألمر خاص من اهلل من خالل الروح القدس .ومولده
العذري مل جيعل منه إهل ًا أو كائن ًا إهل ّي ًا .واخترب اهلل تقواه لفرتة من حياة

يتنزل عليه يف أثناء التعميد.
املسيح عىل األرض ،ثم ترك الروح القدس َّ

يسوع
وكان اهلل يتجه إىل حتقيق غاية من خالله ،وأعدَّ ه هلذه الدعوة .وصار
ُ
املسيح يف أثناء تعميده ونتيجة لدعوته ،وليس بسبب طبيعته الساموية وال
َ

ألوهيته .باإلضافة إىل أن املسيح امتاز عىل كل البرش يف الفضائل وصار
ُح َّج ًة عليهم .ومل يقلل تبنِّيه من برشيته بأي شكل ،ومل يؤهله ،بل ظل دائ ًام
ف ثيودوتس بأنه مؤسس الثورة الناكرة
عبد ًا مطيع ًا هلل .وفيام بعدُ ،و ِص َ
هلل ،أال وهي مذهب التبنّي .واعتمد أصحاب مذهب التبنّي عىل الفقرات

التوراتية التوحيدية وعىل فقرات اإلنجيل التي تؤكد عىل التاميز بني اهلل
واملسيح وتبعية املسيح هلل ،وأخري ًا اعتمدوا عىل فقرات اإلنجيل الساطعة

التي تؤكد عىل برشية املسيح الضعيفة وطبيعته األرضية .كام متكّنوا من
أن يحُ ْ ِدثوا توازن ًا بني تعايل اهلل والفداء البرشي من خالل موت املسيح

الفادي .ومع ذلك ،مل يكن احلل الذي طرحوه حلاّ ً كافي ًا ،من وجهة نظر

املذهب األرثوذوكيس.

تم إحياء هذه احلركة يف الرشق إحيا ًء داالً ،وذلك حتت زعامة بولس
الساموساطي ،أس ُقف أنطاكيا ،عاصمة مملكة تَدْ ُمر التي كانت حتكمها
امللكة زنوبيا .فالحظ بولس أن املسيح ليست له طبيعة إهلية جوهرية.
فطبيعته كانت برشية خالصة؛ إذ إنه كان إنسان ًا ،ومل تكن له طبيعة إهلية
وولد والدة برشية طبيعية ،وكرب
علوية ،وإنام منحها له أهل األرضُ .
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ليكتسب املعرفة واحلكمة .وكلمة اهلل أهلمتْه من أعىل واستقرت فيه كام لو
كانت إنسان ًا يعيش داخله .ومل يفقد املسيح برشيته وال طبيعته البرشية،
صقلت هذه الطبيعة
بل ظلت هي الطبيعة الغالبة عليه .وكلمة اهلل
ْ
البرشية َّ
وهذبتْها وأرشدتهْ ا .ومل يكن احتاد كلمة اهلل واملسيح احتا َد جوهر،
والص َفة.
وال
امتزاج طبيعتني ،وال اختالط ًا هلام ،بل كان احتاد ًا بني املشيئة ِّ
َ
فمريم مل حتمل يف كلمة اهلل ومل تلدها ،بل كانت حام ً
ال يف املسيح وولدته،
مثل كل النساء األخريات .كام أن املسيح اإلنسان مل متسحه كلم ُة اهلل
الروح القدس .كان املسيح متميز ًا
بالزيت يف أثناء التعميد ،وإنام مسحته
ُ
من جهة أنه عاش حتت عناية إهلية دائمة ،وهي عناية من نوع خاص.
فتفرده يكمن يف مجعه ما بني التهيؤ واملشيئة ،وليس يف الوحدة ما بني
جوهره أو طبيعته وبني اهلل.

ِ
وجود املسيح باإلشارة إىل
وباملثل ،حيق لنا أن نتكلم عن َس ْب ِق
ِ
ِ
السابقة .من الواضح أن بولس مل يكن يؤمن
صالحه وبمعنى درجة اهلل
بالطبيعة اإلهلية للمسيح .وعىل اجلانب اآلخر ،باإلضافة إىل اتّباعه ملذهب
التبنّي ،سعى بولس إلثبات أن افرتاض أن املسيح له طبيعة إهلية أو أنه
يقوض فكرة التوحيد ،ألنه يؤدي إىل وجود
بطبعه ابن اهللِ هلو افرتاض ِّ
ثنائية يف فكرة األلوهية .واستبعد بولس من القدَّ اس الكنيس كل مزامري
الكنيسة التي تذكر بأي شكل من األشكال األلوهية اجلوهرية للمسيح.
وبناء عليهُ ،أ ِدي َن بولس يف ا َمل ْج َمع الكنيس الذي ُع ِقدَ يف أنطاكية يف عام
 268ميالدية ،وكان جممعان من قبل قد فشال يف أن يتخذا قرار ًا يف هذه
ِ
ِ
املادة
وجود املسيح وأنكر وحد َة
املسألة .واتهُّ ِ َم باهلرطقة ألنه أنكر َس ْب َق
أنكر ألوهي َة املسيح.
باهلل؛ أي إنه َ
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ومع أن كال النوعني من الوحدانية الشكلية ُأتهُّ َم باهلرطقة ،فلقد
هامجت ٌّ
كل منهام األرثوذوكسية بطريقتها ودفعتها ملواجهة املشكالت
ْ
وأرص
الكثرية يف فهمها لتعايل اهلل ووحدته ،وأيض ًا ،لتوضيح هذا الفهم.
ّ
آباء الكنيسة األرثوذكسيون عىل مفهومهم اخلاص بوحدة اهلل النسبية

بأن متسكوا بتصورهم لوصف طبيعة املسيح باعتباره كلمة اهلل .وبنهاية

القرن الثالث امليالدي ،صار وصف طبيعة املسيح بكلمة اهلل مقبوالً
يف كل الكنائس ،وتوغل يف كل املذاهب التي تشكلت يف تلك الفرتة،

وخاصة يف الرشق.

بالرغم من أن الدراسة الرسمية للمسيح بوصفه كلمة اهلل ،أو

اإليامن بطبيعته اإلهلية ،ختلصت من مذهب الوحدانية احلركية الذي ينظر
إىل املسيح عىل أنه إهلي وبرشي ،نجد آثار هذا املذهب ،حيث استلهم

وعرض آريوس
لوسيان وآريوس تأويالت األسقف بولس ومنطقه،
َ
اجلدل حول طبيعة املسيح وعالقته باهلل عىل املأل وأحدث ثورة كبرية
وذهب آريوس إىل أن اهلل واحد يف جوهره ويف شخصه ،وهو الكائن
ٍ
أصل .وأ ّما الكلمة ،أي الكائن سابق الوجود،
اخلالد الوحيد ومل ينشأ من

فهي جمرد خملوق .فلم يكن املسيح بصفته الكلمة موجود ًا يف زمن ما ،ثم

البنوة يرسي عىل العالقة
خلقه
اآلب من العدم .وما يرسي عىل عالقة َّ
ُ
اآلب
بني املسيح االبن واهلل اآلب ،فاآلب ُو ِجدَ قبل االبن ،وخلق اهللُ
ُ
املسيح االب َن من مادة مل تكن موجودة قبل خلق املسيح .واعتمد آريوس
َ
عىل أدلة من الكتاب املقدس ،مثل اآلية رقم  28من اإلصحاح الرابع

عرش بإنجيل يوحنا التي يقول فيها املسيح بأسلوب قاطع إن "أيب أعظم
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منّي" ،أو اآليات  20-26من اإلصحاح السابع عرش من إنجيل يوحنا
التي يشجع فيها املسيح حوارييه عىل أن يكونوا "واحدا كام أننا نحن
واحد" .وأكد آريوس أن احلواريني ال يمكنهم أن يكونوا واحد ًا مع اهلل

أو مع عيسى من ناحية جتسيد الطبيعة اإلهلية أو اجلوهر اإلهلي ،وإنام من
ِ
واآلب وحد َة مشيئة ،وليست
ناحية املشيئة .وباملثل ،كانت وحد ُة االبن
وحدة ألوهية أو وحدة جوهر .باإلضافة إىل أنه تم االستشهاد بالرسالة

األوىل إىل أهل كورنثوس من اإلنجيل (اإلصحاح الثامن ،اآليتان )5-6

للتمييز بني اهلل واملسيح .إن اهلل كامل ،ولكن ابن اهلل تتطور حكمته
سمى االب ُن الكلم َة ،ولكن ال
ثم فهو متغري .ويمكن أن ُي َّ
ومعرفته ،ومن َّ
بدّ من متييزه متام ًا عن الكلمة الالشخصية اخلالدة أو عقل اهلل .وجوهر
االبن ال يتطابق مع جوهر اهلل ،وال مع جوهر البرش .واالبن ،الذي صار
ثم فمكانته أعىل من مكانة
جسد ًا يف املسيح ،هو أول املخلوقات ،ومن َّ

أي كائن آخر ،سواء أكان هذا الكائن مالك ًا أو إنسان ًا .وبسبب ما فعله
االبن طوال حياته الدنيوية؛ إذ إنه خصص نفسه متام ًا للمشيئة اإلهلية،
ُمنِ َح املجد والربوبية لدرجة أن البعض أطلقوا عليه اسم "اهلل" وعبدوه.
ولكن املطابقة بينه وبني اهلل تُعدُّ جتديف ًا يف حق اهلل.
أثبت ألوه َّي َة املسيح وبرش َّيتَه وأبطلهام
وشعرت الكنيسة أن آريوس َ

يف الوقت نفسه .ورفض متز ّعمو الالهوت التقليدي الذي يصف املسيح
ِ
"نصف اإلله" هذا الذي يقدمه آريوس ،وعدّ وه يف
الهوت
بأنه كلمة اهلل
َ
النهاية هرطقة.
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هذا التوتر املتأصل بني وجهات النظر لأللوهية التي تنظر إىل اهلل
ٍ
متعال وبني الفداء من خالل موت اهلل عىل سبيل التضحية كان
عىل أنه
مصدر ٍ
فضل اآلريوسيون تعايل اهلل
قلق لدى كال الطرفني .فإىل حد ماَّ ،
َ

عىل تقديس أنفسهم وفدائهم املزعوم .وأ ّما الطرف الرسمي ،فاستطاع
التعايش مع هذا التوتر وإضفاء معنى عليه من خالل ضامدات مص َطنَ َعة
وافرتاضات العقالنية .وهذا ما أنجزه آثناسيوس يف مجَ ْ َمع نيقية ،فقدّ م

فيه حججه ضد آريوس ومذهبه املتمثل يف متيز شخص املسيح ،وانترص
الهوت وصف طبيعة املسيح باعتباره كلمة اهلل عىل أعدائه انتصار ًا

حاس ًام ودائ ًام .ففي عام  325للميالد ،دعا اإلمرباطور قسطنطني إىل عقد

جممع نيقية وترأسه للوصول إىل قانون لإليامن املسيحي لتوحيد الكنيسة.
ِ
ب مذهب نيقية الذي أعلن أن "اآلب واالبن جوهرمها واحد".
وكُت َ
وصف طبيعة املسيح بوصفه كلمة
وعندما حتقق النرص التام للاّ هوت
َ
اهلل ،أدينت وجهة النظر التقليدية حول اهلل املتسامي بوصفه شخص ًا
واحد ًا ،وأدينت معها كل فكرة عن الطبيعة البرشية الكاملة واحلقيقية
للفادي ،وصارت غري مسموح هبا يف الكنيسة .ومع أن آريوس اتهُّ ِ َم بأنه
من كبار اهلراطقة وعومل هبذه الصفة لقرون ،فإنه ال يمكن إنكار خماوفه

الصادقة عىل املسيحية ونظراته الثاقبة األصيلة اخلاصة بفقرات الكتاب
املقدس وتاريخ التعايل التوحيدي .يف احلقيقة ،مل يقدم آريوس شيئ ًا
جديد ًا باستثناء مزامنته وتنظيمه لقضايا التعايل السابقة بطريقة رصحية
ومرتابطة .عالوة عىل أن آريوس أخرج أصحاب املذهب التقليدي من

منطقتهم املرحية ليواجهوا احلقائق التي مل يكونوا سعيداء بمواجهتها أو
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ضارا إىل حد ما ،فاهتموا آريوس بأنه
مستعدين لذلك .وكان ر ّد فعلهم ًّ

انتهك الكتاب املقدس ،من دون أن يالحظوا أهنم هم أنفسهم انتهكوه
أيض ًا .كام أهنم ُأ ْجبرِ ُ وا عىل أن يتبنوا املصطلح الذي ال ينتمي للكتاب
املقدس وهو مصطلح فلسفي ومتناقض ،أي "من اجلوهر نفسه" ،وذلك

هبدف إقصاء آراء آريوس.

تتهرب املسيحية التقليدية منذ زمن طويل من القضايا احلقيقية
ّ
حول تصوراهتا عن التوحيد املتعايل وفهمها لشخص املسيح .فباسم
األرسار والتناقضات الظاهرية ،تُربِ ُك الكنيس ُة منذ فرتة طويلة الكثريين
من املؤمنني ذوي التوجهات العقالنية .وطرح آريوس هذه القضايا
األصيلة عىل املأل ،وبذلك كان انعكاس ًا ملخاوف عامة املؤمنني .وكان
املصدر احلقيقي لشهرته .وربام مازال حيتفظ بالكثريين من األتباع
ذلك
َ
يف الوقت احلايل ،حتى من بني املؤمنني املسيحيني املعارصين والعلامنيني
ِ
ورجال الدين عىل حد سواء .باختصار ،كان ٍ
مغامرة
آريوس ذا روح
ومثقفة يف آن ،حاول أن يبحث ويكتشف حلاّ ً للمشكلة املستعصية
املتمثلة يف عالقة املسيح باهلل القدير ،وذلك من خالل العرض الدقيق
التجسد
"رس"
ُّ
ووضوح الفكرة ،ومها عامالن كان بإمكاهنام أن يدمرا ّ
الذي تؤمن به الكنيسة .وهذا الرس آمن به جممع نيقية.
والصيغة التي توصل إليها جممع نيقية تقوم عىل مذهب املشاهبة
اخليالية ،وهي متناقضة وجتسيمية .ويرى أدولف هارناك أهنا "عبثية".

(((3

(39) Harnack, Adolf V. History of Dogma, trans: Neil Buchanan,. New York: Dover
(أدولف هارناك :تاريخ العقيدةPublications, 1961, vol.4, p.46. ).
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ومن الواضح أهنا توصلت إىل حل وسط بخصوص البرشية احلقيقية
للمسيح يف حماوالت منها ألن تدعم ألوهيته التي يصعب دعمها .واقع
األمر أن تاريخ العقيدة املسيحية بعد جممع نيقية هو تاريخ مفهومها عن
عرفوا املسيحية
اإليامن يف صورة اإلنسان اإلله .وتبعه الالحقون بأن َّ
بأهنا إيامن يتمركز حول أعامل الفداء التي قام هبا املسيح ،اإلنسان اإلله،
والتزمت ٌ
كل من الكنيسة الرشقية والكنيسة الغربية التزام ًا صارم ًا
باإلطار األوسع الذي حدده جممع نيقية ،بالرغم من أن هناك بعض
الفروق الطفيفة هنا وهناك .ومما يؤسف له أنه مل تكن الروح القدس وال
املجمع املسكوين املكون من  300أسقف تقريب ًا هم الذين أداروا وقائع
املجمع ،بل كان اإلمرباطور الذي كان حيكم بقبضة حديدية .وكان ذلك
هو العامل احلاسم ،بالرغم من أن أعضاء املجمع لقوا مداهنة واحرتام ًا
من آن آلخر .وما يؤسف له أيض ًا أن الكنيسة َأ ْو َل ْت قرارات املجمع
ومصطلحاته أمهية كبرية ومنحتها سلطة كبرية ،مع أن الطبيعة الدينية
هلذه القرارات بدت منحازة للغليان السيايس وملحاربة اآلريوسية أكثر
من انحيازها ألي يشء آخر.
إن العبارة األساسية يف هذا االعرتاف املسيحي األسايس هي "من

اجلوهر نفسه" .ومع أن هذا املصطلح – كام هو واضح – مصطلح
الهويت ،مل يكن حلاّ ً الهوت ّي ًا كافي ًا .فهو ٌ
حل يقدمه إنسان عادي أو

علامين لكي يثبت للمسيح ألوهية خالصة وكاملة من دون أي حتديد
وال تفسري وال عقالنية .فهذا احلل مل حيافظ عىل احلدود الفاصلة بني اهلل

املتعايل واملسيح بخطة انبثاقية تقوم عىل الثالوث اهلرمي االنبثاقي ،كام
فعل اآلباء األفالطونيون األوائل ،كام أن هذا احلل مل حيافظ عىل غموض
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رسه املغلق عليه يف صندوقه .فهذا احلل نقل اخلطة الوحدانية الفدائية
ِّ
إىل املجال العام وبلغة واضحة تكشف األرسار املخ َّبأة .وبالتايلُ ،أتهُّ ِ َم
بالسابليوسية ((4(،وهي تهُ مة ُو ِّجهت أيض ًا للمدافعني عن ذلك ،ومها
أثناسيوس ومارسليوس.

ودار نقاش صارم بني اآلريوسيني حول ذلك ،وقالوا إن مثل هذا
التناظر والتطابق ال يناسبان إطالق ًا العالق َة بني اهلل والكلمة ،وقدّ موا
ثالثة أسباب إلثبات موقفهم )1( :اهلل اآلب موجود بنفسه ومل ينشأ من
اآلب .ولذلك ،ال يمكن لآلب
أصل وأزيل ،يف حني أن االبن أوجده
ُ
واالبن أن يكونا متساويني متام املساواة )2( .اآلب مل يلده أحدٌ  ،وال
يمكن له أن ُيو َلد ،أما االبن فهو مولود ويمكنه أن يكون مولو ًدا)3( .
اآلب َو َلدَ االب َن ،اهللَ ،يف حني أن االبن مل يلد ابن ًا آخر .فكيف يتساوى
اآلب الذي مل ينشأ من أصل واالبن الذي نشأ من أصل؟ وكان االستدالل
اآلريويس منطق ّي ًا وعقالن ّي ًا ومنهج ّي ًا .وعىل اجلانب اآلخر ،كان استدالل
اآلباء الرسوليني التقليديني من أمثال أثناسيوس غري منطقي ومربِك ًا،
عالوة عىل أن إجاباهتم كانت مناقضة لنفسها .فمذهبهم جعل االبن غري
مولود ومولود ًا يف الوقت نفسه؛ مل يولد ألنه جزء من ِّ
كل اإلله ،ومع
()40

السابليوسية نسبة إىل سابليوس  ،Sabelliusوهو عامل الهوت وقديس مسيحي من القرن الثالث
امليالدي ،وهو الذي طرح مذهب الكيفية أول األمر والذي مفاده أن اآلب واالبن والروح
القدس ليست ثالثة ذوات متحيزة وإنام ثالثة كيوف خمتلفة ،وهناك مصطلحات بديلة هلذا
املصطلح تم ذكرها من قبل يف هذا الكتاب مثل الوحدانية الشكلية/الكيفية أو مذهب وحدانية
ا ُمللك أو مذهب معاناة اآلب ،وغريها ،وكلها تنفي فكرة الثالوث املقدس ،وترى أن اآلب واالبن
والروح القدس ثالث حاالت أو أشكال أو صيغ أو جوانب من اهلل الواحد ،وال توحد هوية
جوهرية منفصلة لالبن أو الروح القدس بمعزل عن اهلل (املرتجم).
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جراء عالقة داخل الثالوث .وهارناك مصيب عندما
ذلك َو َلدَ ه ُ
اآلب من ّ
يقول بأنه "يف الواقع ،ال توجد فلسفة ذات تقاليد راسخة يمكنها أن تقدم
افرتاضات أثناسيوس بطريقة واضحة ومفهومة ((4(".ويمكن قول اليش
نفسه عن الفكر التثليثي املسيحي الالحق بوجه عام.

دخلت املسيحي ُة أروقة السلطة ،لكن السلطة السياسية مل تكن حلاّ ً
حقيق ّي ًا للتعقيدات الالهوتية املع َّلقة .وظلت هذه التالفيف الالهوتية

العويصة تطارد قيادة الكنيسة واملؤمنني العاديني عىل حد سواء .ومن
الواضح أن مذهب ًا واضح ًا "للثالوث" ُأ ْد ِر َج يف أسس العقيدة التي تم

إقرارها يف جممع نيقية مع أنه مل تُذكَر فيه إال عبارة واحدة غامضة حول

الشخص الثالث يف الثالوث املقدس .وأ ّما
الروح القدس التي متثل
َ
املسيح اإلله (وهو املشكلة الرئيسية يف دراستنا هذه حول التجسيد
وج ِع َل معصوم ًا من النقد
يف املسيحية) فتم احلفاظ عىل ألوهيته متام ًا ُ
الالهويت والفلسفي الذي أ ّدى من قبل إىل تشويه مذهب الشكلية/
الكيفية والتشكيك فيه .كل الطرق املؤدية إىل ألوهية املسيح ،الفادي،
والدوافع املؤدية إىل رفعه إىل أعىل مكان وإىل مصاف العبادة ،أي إىل

مكانة اهلل ذاته ،انفسح هلا املجال بحرية تامة ،من دون أن ت َُو َّجه لعابديه
هتمة الرشك أو الظالمية أو التجسيد .ومل َ
حتظ الروح القدس بالقدر نفسه

من التأكيد عىل ألوهيتها .فالعبارة التي أضيفت بشأهنا يف جممع نيقية

ومبهمة .وعىل اجلانب اآلخر ،بام أن عقيدة نيقية تم
كانت عبارة غامضة َ
إقرارها يف املجمع حتت ضغط اإلمرباطور قسطنطني ضد ميول غالبية
(هارناك :تاريخ العقيدة)
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(41) Harnack, History of Dogma, p.47.

األساقفة احلارضين يف ا َمل ْجمع ،مل تستطع هذه العقيدة أن حتل اخللل
الالهويت اخلاص بألوهية الروح القدس .فاتفق املجمع عىل حتديد طبيعة

ِ
الروح القدس
دور أو طبيعة
املسيح ،لكن هذا املجمع فشل يف أن يبلور َ

التي ُيفترَ َ ض أهنا طرف أزيل وله مكانة متساوية يف الثالوث املقدس مع
املجمع حلوالً سياسية أو دبلوماسية
الطرفني اآلخرين .يف الواقع ،قدَّ م
ُ

القرارات االعتباطية للمجمع نجاح ًا
للمشكالت الالهوتية .ونجحت
ُ
مؤقت ًا يف هتدئة االنفعاالت والتأويالت املتصارعة ،من دون أن يكون
هلا تأثري وال إشباع الهويت طويل املدى .ورسعان ما انكشفت املزاعم
األصلية ،التي كانت تقول إن عناية الروح القدس أرشدت قرارات

املجمع ،ورسعان ما تبني خطأ هذه املزاعم .وكان ذلك ينحرص يف
تغيرُّ يف عقل قسطنطني نفسه (يف عام  336للميالد) ،خاص ًة عند موته

يف عام  ،337حتى تتغري ما ُيط َلق عليها قرارات املجمع التي صدقت

قلب
تتغري طريقة عرض املشيئة اإلهلية .فلقد َ
عليها الروح القدس وحتى َ
حول قدييس
ذلك كل يشء رأس ًا عىل عقب .فاملرسوم اإلمرباطوري قد َّ
وحول املجرمني إىل قديسني .إذ ك ُِّر َم آريوس وأفكاره
ا َمل ْجمع إىل جمرمنيَّ ،
التي يقال عنها إهنا هرطقات ،ون ُِفي أثناسيوس .وال توجد مبالغة كبرية
نفسه
يف كالم جريوم عندما يقول" :العالمَ كله َّ
تأوه اندهاش ًا عندما وجد َ

يتبع آريوس ((4(".وهنا لعبت سلطة اإلمرباطور دورها ،يف البداية عىل

يد اإلمرباطور فالنتينيان (سنة  364للميالد) ،ثم عىل يد اإلمرباطور
(42) Frend, W. H. C. The Early Church, Philadelphia: Fortress Press, 1985, p.157.

(فرند :الكنيسة يف عصورها األوىل)
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ثيودوسيوس (سنة  380للميالد)؛ إذ جاءت هذه السلطة لتنقذ العقيدة
النيقية ،مع إجراء بعض التعديالت واإلضافات يف مجَ ْمع القسطنطينية يف

عام  381للميالد.

ومن اجلدير بالذكر هنا أن اآلباء الكبادوكيني – باسيليوس الكبري

( 330-379للميالد) وجرجيوريوس النازيانزي ( 329-389للميالد)

وأخو باسيليوس ،جرجيوريوس ،أسقف نيصص ( 329-394للميالد)
– كانوا معروفني مجيع ًا بالقول بالتثليث .ومع أهنم اتفقوا متام ًا مع

أثناسيوس عىل إعزاء ألوهية حقيقية ومناسبة ليسوع املسيح؛ إذ قبلوا
أنه من جوهر اآلب نفسه ومن طبيعته نفسها ،اختلفوا معه يف مسألة
األشخاص .فريى أثناسيوس أن اآلب واالبن والروح القدس هم

الكائن نفسه الذي يعيش يف عالقة ثالثية .فبام أن الرجل يمكنه أن يكون
أب ًا وابن ًا وأخ ًا ،يمكن هلل أن يكون أب ًا أو ابن ًا أو روح ًا قدس ًا .واختلف

الكبادوكيون ،فلقد أكدوا عىل أن اآلب واالبن والروح القدس ثالث ُة
ٍ
متساو ،وأكدوا عىل وحدهتم ،ولكنهم كانوا أيض ًا
كائنات متشاهبة بشكل
ثالثة أشخاص مستقلني.

إن هذا التناظر التثليثي الكبادوكي هو أحد نوعني أساسيني من
است ْ
ُخ ِد َم طوال تاريخ املسيحية لتفسري مفاهيم الثالوث.
التناظر الذي ْ
يبدأ الكبادوكيون بتد ُّبر ثالثة أشخاص ،يف حني أن التناظر القسطنطيني
يؤكد عىل الثالوث الذي له مكانة متساوية بتمييز األشخاص عىل
أساس عالقاهتم داخل شخص واحد (عىل سبيل املثال :عىل أساس
ِ
ب واملحبوب).
الذاكرة واملشيئة والذكاء ،أو عىل أساس املحبة وا ُملح ّ
94

وكال النوعني من التناظر غري ُم ْر ٍ
ض ،ويشتمل عىل الكثري من العيوب.
فالنوع األول ،عىل سبيل املثال ،قد يؤدي إىل تثليث ُمبت ََذل ،يف حني أن
النوع الثاين قد يؤدي إىل سابليانوسية أو التوحيد يف مقابل التثليث .وأ ّي ًا
كان اعرتاضنا عىل اشرتاك األشخاص الثالثة يف األزلية ويف العمل ويف
املشيئة ،من الصعب أن نقول عن هذا الالهوت الذي يقوم عىل مثل
هذا التعريف لطبيعتهم املشرتكة إنه الهوت توحيدي .ومع أن الصيغة
التثليثية لأللوهية عند الكبادوكيني – جوهر واحد يف ثالثة أشخاص ،أو
فشلت يف
ثالث حقائق مستقلة – ُأ ْط ِل َق عليها الصيغة "العلمية" ،إال أهنا
ْ
أن تقدم حلاّ ً واضح ًا ومفهوم ًا للمشكلة التي متت صياغتها حللها ،أي
است ْ
ُخ ِد َمت
طبيعة املسيح التارخيي وعالقته باهلل .فلقد كانت الكلامت التي ْ
للتمييز بني األشخاص الثالثة يف الثالوث األزيل كلامت "جوفاء"( ((4عىل
حد قول بول يوهان تيليش .قد ال تؤدي هذه الصيغة إىل مذهب املشاهبة
اخليالية أو السابليانوسية أو شكلية أثناسيوس ،ولكن قد تؤدي إىل يشء
أكثر كارثية ،أال وهو مذهب التثليث.
يتضح اآلن أن آباء الكنيسة التقليديني قد أرصوا عىل القداسة

التامة والكاملة واحلقيقية للمسيح وألوهيته .وكانوا يتطلعون ألن

حيافظوا عىل مبدأين متناقضني :تعايل اهلل وعدم قابليته للوصف يف

والتجسد التام هلل يف شكل برشي متمثل يف املسيح.
شخص اهلل اآلب،
ُّ
وكل التفسريات التي ُقدِّ َمت لتوضيح ذلك تيش بتجسيم وجتسيد ال
(43) Tillich, Paul. A History of Christian Thought, ed: Carl E. Braaten, New York: Simon

(يوهان تيليش :تاريخ الفكر املسيحي)
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& Schuster, 1968, p.78.

مراء فيهام .ومن املستحيل أن نقول بأن برش ًا عاش حياة تامة وحقيقية
التجسد التام هلل ثم نتطلع ألن نجتنب أو ننكر
وتارخيية كان يف احلقيقة
ُّ

تهُ م التجسيم والتجسيد .ويتضح ذلك أكثر عندما ننتقل إىل النقاشات

حول مشيئة وطبيعة شخص املسيح ،وكانا يف القلب من املناظرات
الالحقة .فدائ ًام ما كانت ،ومازالت ،رغبة املسيحيني يف الوصول إىل
الفداء هي التي تقودهم إىل املناداة بألوهية املسيح واملحافظة عليها.
فبداي ًة من اآلباء األوائل حتى مجَ ْمع القسطنطينية ،هناك خيط أو اهتامم

مشرتك ربط العقيدة املسيحية ككل ،ويتمثل يف إثبات ألوهية املسيح
مع حماوالت احلفاظ عىل تعايل اهلل .ويف الوقت نفسه ،ظلت دائ ًام قضية
برشية املسيح حارضة .فلقد كان من املستحيل إنكار هذه البرشية ،ألن

األناجيل تقول إن املسيح شخص له وجود تارخيي .وبعد أن توصلت

الكنيسة ،بعد عدة حماوالت تدرجيية ،إىل النتيجة املاثلة يف أن املسيح
هو اهلل وتا ُّم القدسية ،واجهتها قضية :كيف تُصالِح ،بشكل أو آخر،
بني هذه الوحدة اإلهلية/البرشية؟ كيف تحُ ِدث توازن ًا يف هذه العالقة؟
تأوهلا؟ فاإلشكالية اخلاصة بالنظر إىل املسيح عىل أنه إنسان وإله
وكيف ِّ

البعض
البعض إىل مذهب الومهية ،وأوصلت
يف الوقت ذاته أوصلت
َ
َ
اآلخر إىل مذهب التبنّي .فاالعرتاف باأللوهية اخلالصة واملطلقة
للمسيح جعلت املشكلة أكثر حدة وأكثر إحلاح ًا.

بعد عقود زمنية قليلة من انعقاد مجَ ْمع نيقية ،حتول الرأي العام إىل
النقيض متام ًا .فلم يعد الرتكيز اآلن منصب ًا عىل س ْب ِق وجود االبن أو عىل
عالقة اهلل االبن باآلب ،بل عىل عالقة اهلل باإلنسان املاثل يف شخص
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املسيح التارخيي ،ونُظِ َر إىل صيغة اهلل املتجسد التي قال هبا جممع نيقية عىل
أهنا ميتافيزيقية للغاية لدرجة أهنا ال يمكنها أن تكون جزء ًا مفهوم ًا من
التاريخ البرشي احلقيقي .فلو كان املسيح يف الواقع هو اهلل متجسد ًا ،فامذا
كانت طبيعته احلقيقية؟ هل كانت برشية أم إهلية؟ وبام أنه ال توجد حالة
مماثلة يف التاريخ البرشي تفرس هذا النموذج التجسيدي ،فكيف يمكننا
أن نفهمها بلغة برشية منطقية؟
كان أبوليناريوس (تويف عام  390للميالد) ،أسقف الالذقية
والصديق احلميم ألثناسيوس ،هو الذي اقرتح حلاّ ً عقالن ّي ًا إىل حدّ ما
هلذه املشكلة املعقدة .فنقل الالهوت السكندري ،املقبول به لفرتة طويلة
مكون من الكلمة واجلسد ،إىل
واخلاص بطبيعة املسيح املاثلة يف أنه ّ
نتيجته املنطقية .وكام ذكرنا من قبل ،فبالنسبة ألثناسيوس وعقيدة نيقية،
كانت األلوهية املطلقة للمسيح ُت َعدُّ جوهرية لضامن الفداء ،وكان هناك
اعتقاد راسخ بأن االبن احلقيقي هلل فقط هو الذي يمكنه أن يكشف اهلل
لإلنسان .وبنا ًء عىل هذا الالهوت الذي ينظر إىل طبيعة املسيح عىل أهنا
مكونة من الكلمة واجلسد ،فقد ذهب أبوليناريوس إىل أن هذا الفداء ال
ّ
يمكن أن يتحقق من دون ِ
ِ
ِ
املسيح .ولذلك ،أكد أن
اإلنسان يسو ِع
تأليه
املسيح له طبيعة واحدة إهلية برشية ،كام قال بأن الكلمة املقدسة ح ّلت

حمل النفس البرشية العادية يف املسيح .وأكّد أن جسد املسيح هو "جسد

مقدس" أو هو "جسد اهلل" ،وهو املوضوع املالئم للعبادة .وكان ذلك يف
احلقيقة اجتاه ًا واضح ًا يمثل مذهب املشاهبة اخليالية ،إذ يرى أن املسيح
مل يكن برش ًا حقيق ّي ًا ،وإنام بدا كام لو كان برش ًا .وكان ذلك قمة االجتاه
97

التجسيمي متام ًا الذي كان من قبل ،ومازال ،يمثل جزء ًا من تفكري

الكنيسة ،ولكنه عادة كان يتم إخفاؤه .فكان يعني أن املسيح احتفظ،
عندما جتسدِ ،
بنفسه اإلهلية أو طبيعته اإلهلية أو جوهره اإلهلي ،ومل يتب َّن
ّ
نفس ًا وال طبيعة عقالنية برشية .وهذه الطبيعة الواحدة ،كام أطلق عليها
الحق ًا ،كانت تعبري ًا آخر عن مذهب الوحدانية الشكلية.
وعىل اجلانب اآلخر ،حتدَّ ى ممثلو مدرسة أنطاكية "الطبيع َة الواحدةَ"

أو األبوليناريوسية بمذهبهم اخلاص بالوصف العلمي لطبيعة املسيح.
بوجه عام ،كان اهتامم مدرسة أنطاكية باملسيح اهتامم ًا أخالق ّي ًا أكثر من

كونه اهتامم ًا فدائ ّي ًا .فلم يكن بإمكان املسيح أن يكون نموذج ًا أخالق ّي ًا
ال لو مل يكن إنسان ًا كام ً
كام ً
ال ذا حرية إرادة وشخصية برشية أصيلة.

وكان وصف هذه املدرسة لطبيعة املسيح متامشي ًا مع خطة "الكلمة/
اإلنسان" ،وليس مع خطة "الكلمة/اجلسد" السكندرية .فأكدت هذه
املدرسة عىل برشية املسيح الكاملة .ولكي تو ّفق بني آرائها وآراء الهوت

وصف املسيح بوصفه الكلمة ومذهب نيقية الذي يقول بألوهية املسيح،

مل يكن أمام هذه املدرسة خيار سوى أن تؤكد الطبيعة الثانية للمسيح:
طبيعته بوصفه إنسان ًا كامالً ،وطبيعته بوصفه إهل ًا كامالً ،وكل منهام له

شخصيته التامة وكل السامت والقدرات الالزمة .ومل يمتزج شخص
منهام باآلخر ،ومل متتزج طبيعة منهام باألخرى .وأنكرت هذه املدرسة

وآمنت بأن الطبيعة اإلهلية
حتول الكلمة أو تبدّ هلا إىل جسد.
ْ
بشكل قاطع ُّ
مل تغري الطبيع َة البرشية .فاملسيح ،الذي له طبيعة برشية ،يمكنه – بفضل
النعمة وحرية اإلرادة – أن يتبع الطبيعة اإلهلية .ولذلك ،هل يمكن
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ألحد أن يقول إن مريم ولدت اهللَ .من الواضح أن ذلك كان تعبري ًا
جماز ّي ًا وليس ماد ّي ًا.

انعكاس آخر للطبيعة املتناقضة لكتابات
إن مدرسة أنطاكية هي
ٌ
العهد اجلديد .فمن جهة ،هذه الكتابات تؤكد عىل التوحيد املتعايل وعىل

برشية املسيح الضعيفة وتبعيته هلل القدير ،يف حني أن الكتابات نفسها،
يف مواضع أخرى ،يبدو أهنا تنسب نوع ًا من القداسة للمسيح ،خاصة
يف رسائل بولس وإنجيل يوحنا .واجته التقليديون إىل اخلالص من
خالل املوت الفدائي للمسيح ،واجته اتحّ ادهم باأللوهية نحو تأويالت

إنجيل يوحنا ،وأوصلوا هذه التأويالت إىل أقىص مداها .وأ ّما املؤمنون

العقالنيون ،فكانوا قلقني دائ ًام من اخلطر الذي يمثله هذا االجتاه عىل
التوحيد املتعايل وعىل التقوى األخالقية .واملسيحية اسم ونتاج هلذين
االجتاهني واالهتاممني املتعارضني واملتناقضني متام التعارض والتناقض.

وكان عىل الكثريين من املؤمنني األبرياء والصادقني أن يدفعوا ثم َن
الطبيعة املتعارضة لكتاباهتم املقدسة .ونسطور مثال جيد عىل هذا
الكابوس الالهويت.

وصل اجلدل حول شخص املسيح إىل أزمة بلغت حد التصادم يف
القرن اخلامس امليالدي عندما صار نسطور أسقف القسطنطينية (عام
 428ميالدية) ،وكان نسطور ،يف ذلك الوقت ،عضو ًا شاب ًا يف مدرسة
أنطاكية .فلقد اعرتض نسطور عىل االجتاه املنترش جد ًا بني العامة وخاصة
بني الرهبان يف ضواحي العاصمة ،واملتمثل يف رفع مريم العذراء إىل
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مرتبة " ُأ ِّم اإلله" .والحظ أن "اإلله ليس طف ً
ال رضيع ًا عمره شهران أو
ثالثة ((4(".وكان نسطور يعتقد بأن املسيح له طبيعتان .وذهب إىل أن
اإلنسان ،قبل احتاد اإلنسان والكلمة يف شخص املسيح ،كان شخص ًا
متميز ًا عن الكلمة ((4(.وكان هذا االحتاد ،من وجهة نظر نسطور ،احتاد ًا
"كامالً" و"دقيق ًا" و"متواصالً ((4(".وعىل العكس من نظرة املدرسة
السكندرية لطبيعة املسيح التي كانت تعدُّ احتادمها احتاد ًا "ماد ّي ًا أو
طبيع ّي ًا" ،نظر نسطور الحتادمها عىل أنه "إرادي"ُ .ل ِع َن نسطور يف ا َمل ْجمع
املسكوين اخلامس يف القسطنطينية (عام  533للميالد) بسبب هرطقته
املفترَ َ َضة التي تقول بوجود طبيعتني وشخصني للمسيح.

عندما ننظر لذلك من منظور دراستنا ،يتضح أن املسيحية التقليدية،
بص ْلب اهللِ ،وتنكر
ترص دائ ًام عىل القول َ
يف سبيل اخلالص والفداءُّ ،
للص ْلب بوصفه معاناة كائن برشي .وهذا
كل اجلهود الرامية إىل النظر َّ
مثال صارخ عىل التجسيم ،وما كان باإلمكان احلفاظ عليه عىل أساس
الالهوت النظري أو أي جهد منطقي بمفرده ،فتطلب ذلك مساندة
الدولة له ،كام تطلب السلطة السياسية والدعائية لقمع كل أنواع التفكري
العقالين املتطلع للمعرفة ،وكانت هذه السلطة يف خدمة الكثريين من

(44) Chadwick, Henry. The Early Church, New York: Dorset Press, 1967, p.198.

(هنري تشادويك :الكنيسة يف عصورها األوىل)

(45) Quoted from:
- Wolfson, Harry A. The Philosophy of the Church Fathers, 3rd edn., Cambridge, MA:

( Harvard University Press, 1970, vol.1, p.452.هاري ولفسون :فلسفة آباء الكنيسة)

(46) Kelly, John N. D. Early Christian Doctrines, New York: Harper and Brothers, 1958,

(جون كييل :املذاهب املسيحية األوىل)

100

p.314.

علامء الالهوت التقليديني الذين يرون أن املسيح جيمع بني الكلمة
واجلسد .فض ً
ال عن أن هذا املثال عىل التجديف يف حق اهلل ،والعبارة
لنسطور ،ال يمكن أن يكون قد فعلتْه الروح القدس ،كام يزعم دائ ًام ما
السلطات السياسية لألباطرة
ُيط َلق عليه املذهب األرثوذوكيس ،بل فعلته
ُ
العلامنيني وأحيان ًا األباطرة الوثنيني.
يف اخلتام ،جيدر بنا أن نستشهد هبذه الفقرة التي كتبها نسطور:
أمتنى بصدق أهنم ،حتى بعد أن لعنوين ،أن يبتعدوا عن التجديف يف
حق اهلل [وأولئك الذين يبتعدون من هذا التجديف ،أمتنى أن يقروا بأن
اهلل مقدس وقدير وخالد ،وأال يغريوا من صورة اهلل املعصوم من الفساد
إىل صورة إنسان قابل للفساد ،وأال خيلطوا الوثنية باملسيحية … ولكنني
أمتنى أيض ًا أن يتم االعرتاف باملسيح عىل أنه إله وإنسان يف احلقيقة ويف
الواقع ،فهو بطبيعته خالد وال يمكن اجتيازه مثل اهلل ،وهو ،بطبيعته،
ٍ
فان ،ويمكن اجتيازه مثل اإلنسان ،فهو ليس اهلل يف الطبيعتني وليس
اإلنسان يف الطبيعتني أيض ًا .واهلدف من أمنيتي الصادقة تقديس اهلل عىل
األرض مثل تقديسه يف السامء]؛ وأ ّما نسطور ،فلتعتربوه لعن ًة ،ودعوا
الناس يتكلمون عن اهلل بالطريقة التي أدعو هلم أن يتكلموا هبا وحسب.
ولست مع أعداء اهلل والذين ،من خالل
فأنا مع أولئك الذين مع اهلل،
ُ
(((4
التظاهر بالتدين ،يؤنِّبون اهللَ وينزعون عنه صفته اإلهلية.
(47) Hodgson, G. R. and Driver, L. (eds. and trans). The Bazar of Heraclides Nestorius,
Oxford; New York: Clarendon Press, 1925, p.370.

(حمرران ومرتمجان) :بازار هرياكليديس نسطور).
(هودجسون ودرايفر ِّ
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إن كالم نسطور ال حيتاج إىل رشح .كيف يمكن لشخص يعدُّ مريم
العذراء أم اإلله أن يقبل بأن كلمة اهلل مكثت تسعة أشهر يف بطن امرأة
ون ََمت مثل الرضيع وهلا احتياجات برشية كاملة ،وتُنادي اهلل بتوسالت
فحواها التقصري يف أداء الواجب ،قائلة" :إهلي ،إهلي ،ملاذا تركتَني؟"،
ومتوت عىل الصليب ،كيف يمكنه أن ينكر االهتامات بالوثنية؟ وكان
هذا ،ومازال ،هو التحدي الذي يواجه املسيحية الشعبية.
حاولت الكنيسة أن حتل هذا اللغز من خالل الصيغة التي توصل
إليها مجَ ْمع خلقدون واملتمثلة يف أن املسيح له طبيعتان :طبيعة إهلية كاملة
وطبيعة برشية كاملة .وكانت هذه جمرد حماولة حلل املشكلة املستعصية
اخلاصة بطبيعة املسيح ،ولكنها مل تقدم بأية طريقة أو صورة أو شكل
مقوالت منطقية وال مفهومة لإلجابة إجابة مقنعة عن األسئلة الدائرة
حول شخص املسيح أو للمشكالت ذات العالقة الداخلية بشخصه .يف
الواقع ،كان القول بأن املسيح إله كامل وإنسان كامل يف الوقت نفسه عىل
سبيل االفرتاض ،وليس عىل سبيل التفسري .فلم يتعرضوا للسؤال اآليت،
ومل جيدوا له حلاّ ً :أي نوع من البرش كان املسيح وهو معصوم من اخلطأ؟

فبرشيته ليست برشية كاملة مثل برشية البرش العاديني ،وليست ألوهيته
مثل ألوهية اآلب .فكان املوضوع ككل يف الواقع عبارة عن خلط ،وليس
الهوت ًا عقالن ّي ًا.
َ
َّ
الفاصل بني اهلل
اخلط
من املستحيل أن نحدد بطريقة منطقية
ُرص عىل وحدهتام ،كام تؤكد العقيدة التقليدية.
واإلنسان ،ويف الوقت نفسه ن ُّ
عىل سبيل املثال ،من الذي حيدد متى يكون اهلل هو الذي يترصف داخل
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املسيح ومتى اإلنسان داخل املسيح هو الذي يدير دفة أفعاله وأعامله؟ ال
يوجد مرشد مناسب وال توجد صيغة حمددة يف الكتاب املقدس .وغالب ًا
ما قام األباطرة ورجال السياسة الكنس ُّيون عىل حد سواء بقمع الروح
جمردة
القدس أو تفادهيا لدرجة أن مزاعم قيام الروح القدس بعناية إهلية َّ
ليست هلا معنى يف هذا السياق .هل الشخص الذي يموت عىل الصليب
أي
هو عيسى اإلنسان أم عيسى اإلله؟ لو كان هو اهلل ،ففي هذه احلالة ُّ
إله غريه ذلك الذي كان يسترصخه ويستغيث به؟ ولو كان هو املسيح
اإلنسان ،ففي هذه احلالة ال يكتمل اخلالص من خالل الفداء .وكانت
الصيغة التي قدمها جممع خلقدون ال تقل إشكالية من الوجهة الالهوتية
عن الصيغ التي توصلت إليها املجامع السابقة حول طبيعة املسيح ،إن مل
تكن أكثر إشكالية من هذه الصيغ السابقة .فهذه الصيغة تعلن أن املسيح
اإلنسان التارخيي له طبيعتان متاميزتان ،أي طبيعة برشية كاملة وطبيعة
إهلية كاملة يف آن ،وتتحد هاتان الطبيعتان يف شخص واحد إلله متجسد
يف شكل برشي هو الكلمة أو ابن اهلل .فض ً
ال عن أنه خمتلف عن البرش
َ
العقل .املسيح برش،
العاديني ألنه معصوم من اخلطأ .وهذا التناقض حييرِّ ُ
ولكنه ليس مثل البرش! لو كان شخص املسيح يتكون من طبيعتني ،من
إرادتني ،ولكنه ،يف الواقع ،متطابق مع الطبيعة اإلهلية واملعرفة اإلهلية
وليس مع الطبيعة البرشية ،يف هذه احلالة حيق للمرء أن يتساءل كام تساءل
موريس وايلز :ما مدى أصالة هذه البرشية؟ و"ما مدى األصالة البرشية
(((4
لإلرادة البرشية املؤهلة لذلك؟"
(48) Hick, John (ed.). The Myth of God Incarnate, Philadelphia: The Westminster Press,
املتجسد)1977, p.5. .
(حمرر) :أسطورة اإلله
ِّ
(جون هيك ِّ
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ومع ذلك ،بالرغم من الضعف املتأصل يف املفهوم اخللقيدوين
حول الكائن املتَّحد الذي له رأسان أو طبيعتان (برشية وإهلية) ،بقي هذا
املفهو ُم العقيد َة الرسمية للمذهب األرثوذوكيس يف املسيحية حتى وقتنا
احلارض .ومازال العالمَ يف انتظار عامل الهوت أو فيلسوف يو ِّفق بني هذه
التناقضات ويفرس ،بلغة واضحة ومفهومة ،املذهب اخللقيدوين املتعلق
بشخص املسيح .وإذا مل تستطع أن حتل املشكلة ،اقب ْلها عىل ِعلاّ هتا .وهذا
هو اإليامن عىل حساب املنطق البرشي والدقة الفكرية؛ إذ ال يمكن تسويغ
غري املنطقي واملستحيل واملتناقض باسم التناقض الظاهري ،فهذه إهانة
للذكاء البرشي ،واإليامن هو عرض للحقيقة وال بدّ أن تؤكده الوقائع،
الوقائع .
وهو ال خيلق
َ
طوال تارخيهم ،حاول املسيحيون أن ينقذوا اهلل املتعايل من التجسيم

والتجسيد ،لكن رغبتهم يف اخلالص عن طريق الفداء أ ّدت يف الغالب
إىل نتيجة عكسية .وربام كان ذلك من بني العوامل التي أ ّدت بالنسخة
اإلسالمية من التعايل والتوحيد ،حسب مالحظة كارين أرمسرتونج،
إىل أن تنترش برسعة عجيبة يف أنحاء الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
حتولوا بحامسة إىل اإلسالم يف تلك األماكن (التي كانت
والكثريون ممن ّ
فيها اهليلينية بعيدة عن موطنها األصيل) تن َّفسوا الصعداء عندما ابتعدوا
رس اهلل ب ُلغة غريبة ،وتبنوا
عن مذهب التثليث اليوناين الذي كان يعبرّ عن ّ
(((4
فكرة أكثر سمو ًا عن احلقيقة اإلهلية.
(49) Armstrong, Karen. A History of God: The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity
and Islam, New York: Ballantine Books, 1994, p.131.

(كارين أرمسرتونج :تاريخ اهلل 4000 :عام من السعي يف اليهودية واملسيحية واإلسالم).
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الفصل الرابع

التَّجسيد والقرآن

ٍ
متعال وعظيم .ويتميز هذا الدين بتوحيد
يف اإلسالم ،اهلل واحد،

أخالقي صارم وال نقاش فيه ،يدل عىل واحدية اهلل املطلقة ووحدته
ٍ
معان،
ووحدانيته وتعاليه ،بأسمى وأنقى ما حتمله هذه الكلامت من

ٍ
معان تستبعد ،بشكل رسمي ال لبس فيه ،كل أشكال الرشك،
وهي

واإليامن بعدة آهلة ،والتثنية أو اإليامن بإهلني ،واإليامن بإله من دون إنكار

آهلة أخرى ،واإليامن بإله واحد من بني عدة آهلة ،واإليامن بثالثة آهلة،
والتثليث ،وتستبعد بالتأكيد أي افرتاض أو تصور إلرشاك أشخاص

ثم ،فمن احلقائق العامة أن اإلسالم الرسمي يؤكد
يف ألوهية اهلل .ومن ّ

دائ ًام عىل التعايل املطلق هلل ووحدانيته ،ويبتعد من التصورات والصور
جمرد ًا
التجسيدية له سبحانه وتعاىل .ولكن هذا الفهم للتعايل ليس َّ
باملعنى الفلسفي للمصطلح ألن القرآن يستعمل الكثري من التعبريات

املجازية لرتسيخ نوع من كينونة الوجود اإلهلية اخلفية هلل ،وذلك ُبغية
جعل اهلل املتعايل مالزم ًا للوجود وح ّي ًا ،وأيض ًا هبدف إفساح املجال

لعدة إمكانات لتكوين عالقة غائية باهلل .وكينونة الوجود املبهم هذا
يكفي لتلبية احتياجات البرش التواصلية .ففي القرآن تعبريات قليلة إذا

أخذناها عىل حمملها احلريف فقد تؤدي إىل تصورات معتدلة عن جتسيد
اهلل ،وهذه التعبريات التي يبدو عليها أهنا جتسيدية كانت ،ومازالت،

حمور جدل بني علامء الكالم املسلمني لعدة قرون .ومن هنا ،ينظر
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غالبية علامء اإلسالم إىل التعبريات التي تشري إىل "يد" اهلل و"وجهه"

و"عينيه" – بالرغم من قلتها – عىل أهنا أرسار إهلية ،فإما أن يقبلوها كام
هي وفق ًا ملبدأ "بال كيف" ،ولكنهم ينظرون إليها نظرة جمازية "بطريقة
تناسب عظمته وتعاليه" ،أو يقوموا بتأويلها تأوي ً
ال جماز ّي ًا .وقبول مثل

هذه العبارات عىل سبيل أهنا "بال كيف" دائ ًام ما يقرتن بالنفي املطلق
ألي تشابه بني اهلل وخملوقاته (التجسيد) ،كام يقرتن بالتأكيد الدائم

عىل الغيب اإلهلي وعىل تعايل اهلل .واإلسالم هو التسليم التام للمشيئة

األخالقية هلل الواحد املتعايل.

يم ِّثل التعايل اإلهلي جوهر الرسالة القرآنية .ورؤية العالمَ يف القرآن
تقسم الواقع إىل جمالني نوعيني :اهلل وما دونه .اهلل هو اخلالق األزيل وليس
ِّ
املنزه عن أي شبه أو تشابه أو
كمثله يشء .ويظل لألبد
اآلخر املتعايل َّ
َ
رشيك أو مجاعة .هو الكائن الفريد الذي يمكننا أن نطلق عليه احلق
واملوجود ،فكل ما دونه يستمد حقيقته ووجوده وكينونته منه .وكلمة اهلل
هي أكثر الكلامت تركيز ًا من جهة املعنى والداللة يف القرآن .ورؤية العالمَ
يف القرآن متمركزة قلب ًا وقالب ًا حول اهلل .ومن جهة الوجود ،ال يمكن
ألي يشء أن يتساوى مع اهلل أو ينازعه .فهو دائام اآلخر املتعايل الذي
الرب واخلالق .وكل يشء عداه
يتس َّيد عىل نظام الوجود ككل بوصفه
َّ
خملوق من خملوقاته ،ومكانته متدنية بالنسبة له يف هرمية الوجود.
وأ ّما املجال الثاين ،فيتكون من كل يشء ما عدا اهلل .وهو نظام
املكان والزمان واخللق والتجربة .وهذان املجاالن يظالن دائ ًام خمتلفني،
فال ينزل اهلل إىل جمال املكان والزمان والتجربة ليتَّحد به خملوقاته أو
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جيسدوه أو يمتزجوا به أو خيلطوا بينه وغريه ،وال تصعد املخلوقات
لتتَّحد وال متتزج وجود ّي ًا باخلالق .فاهلل يظل دائ ًام هو اآلخر الغيبي
املتعايل املتسامي متام ًا .وهذا هو مفهوم القرآن عن الوحدانية اإلهلية.
لب رسالته .فكل
وهذا هو اخليط الذي يربط كل آيات القرآن ويم ِّثل َّ
املفاهيم واألفكار واملعتقدات القرآنية تتضافر لتأكيد عقيدة واحدية اهلل
ووحدته ووحدانيته وبلورة هذه العقيدة ووصفها  ،وتتضافر كذلك
ِّ
حلث البرش عىل تكوين عالقة صحيحة ودالة مع اهلل .ويوجد يف القرآن
تأكيد كبري عىل واحدية اهلل القدير ووحدته ووحدانيته؛ حتى إن ذلك
يتأكد بصورة ال لبس فيها ألي قارئ عابر .فض ً
ال عن أن مفهوم القرآن
متدر ًجا وال غامض ًا ،فهو ليس مربِك ًا وال
عن التوحيد ليس مفهوم ًا
ِّ
متناقض ًا ،وهو توحيدي ومتمركز حول اهلل بكل معاين الكلمة .وهو
مانع وإجيايب وعقالين ومعياري وال حيتاج إىل رشح.
ال يبدأ مفهوم التوحيد يف القرآن باإليامن بإله واحد من دون
إنكار آهلة أخرى ،وال يبدأ بالتأكيد مرار ًا وتكرار ًا عىل وجود اإلله وال

وحدانيته ،وإنام يبدأ بالنفي املطلق لكل املفاهيم واألنواع واألفكار

واإلدراكات وأوهام الربوبية أو ألوهية أحد غري اهلل الواحد األحد.

فهو يبدأ بركن اإلسالم األسايس ،أال وهو ال إله إال اهلل ،أو الشهادة أو
اإليامن ،وهو مستمد من القرآن نفسه .والقرآن ككل عبارة عن تفسري

هلذه الكلامت األربع ،أو عبارة عن إسهاب يف التعبري عن معاين هذه
الكلامت ودالالهتا .واجلزء األول من هذه الشهادة ،أي ال إله ،ينفي
وجود أي إله زائف ،ويدين أية تقوى زائفة أو عبادة أو أفكار خاصة
107

باالعتامد عىل مثل هذه اآلهلة املز َّيفة .وهذه الشهادة التي يدخل هبا املرء
اإلسالم هي التزام بالتوحيد املتعايل اجلذري.

إن أول كلمتني من الشهادة تنفيان وجود وحقيقة كُل إله ومعبود
نفي ًا مطلق ًا .فكلمة "ال" تبدد َّ
كل اإلشارات الضمنية إىل التعدد واالكتفاء
بالذات واأللوهية والربوبية .والكلمة الثالثة من الشهادة – "إال" – حلقة
وصل أو برزخ بني ما يتم نفيه وما يتم إثباته .فكل ما تم نفيه تستعيده
الكلمة الرابعة ،أال وهي كلمة "اهلل" .وتعني أنه ال يوجد حق وال إله وال
ٍ
مكتف بنفسه إال اهلل ،فهو احلق احلقيقي.
وأ ّما الشطر الثاين من الشهادة فيحتوي عىل نتيجة مبارشة عن بعثة
ونبوة حممد (صيل اهلل عليه وسلم) ،وينص هذا الشطر عىل أن" :حممد ًا
رسول اهلل" .فاهلل احلق يتم اإلنباء به تارخي ّي ًا من خالل بعثة ونبوة حممد.
فالنبي حممد صىل اهلل عليه وسلم هو جتسيد للرسالة اإلهلية وليس
انعكاس ًا لشخص اهلل .يف القرآن ،تتكرر صيغة التوحيد "ال إله" 41
مرة .هذا باإلضافة إىل الكثري من الصيغ األخرى (وعددها  23صيغة)
التي يستعملها القرآن لنفي األلوهية أو الربوبية بأي شكل أو طريقة.
والنطق هبذه الشهادة هو ترصيح بواحدية اهلل ووحدانيته وتعاليه .وربام
السنة أكثر من أية
كان ذلك هو السبب يف ورود الشهادة يف القرآن ويف ُّ
صيغة أخرى.

ُ
القرآن رفض ًا قاطع ًا املفهوم املسيحي عن الثالوث أو تقسيم
ويرفض
ُ
القرآن أنه نزل لتصحيح التجاوزات
األشخاص يف األلوهية .ويعلن
اليهودية واملسيحية يف حق اهلل .فقد أعلنت املسيحي ُة أهنا تؤمن بالتوحيد،
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ولكن القرآن يقول إن العقيدة املسيحية املتمثلة يف التثليث والتجسد
هي انتهاك رصيح لوحدة اهلل ولتعاليه .ومن املالحظ أن هذه التعبريات
القرآنية ترفض رفض ًا قاطع ًا تأويالت قسطنطني والتأويالت الكبادوكية
للثالوث .ويأخذ القرآن عىل العقيدة املسيحية أهنا مزجت ما بني املجال
املتعايل وجمال االحتياجات النفعية.

ُ
الكثري
وفهم املسيحية واليهودية هلل تعاىل
واألناجيل
تركت التورا ُة
ُ
َ
من املشكالت بال ّ
املشوش واملنحول
الفهم
ليطهر
حل ،وجاء القرآن
َّ
ّ
َ
وحتى الصويف هلل ،مما نجده يف األفكار التي انترشت ،من قبيل جتسد
اهلل وجتسيمه وجتسيده ماد ّي ًا .فالالهوت التوحيدي ليس شيئ ًا جديد ًا
يف تاريخ التقاليد الدينية الغربية .ومع ذلك ،فالتوحيد اجلذري الذي
جاء به اإلسالم يقدم حلوالً متميزة للمشكالت الشائكة والعويصة
الدائرة حول طبيعة اهلل وحرية اإلرادة والقضاء والقدر وعالقة
اخلري بالرش (نظرية العدالة اإلهلية) ،وعالقة العقل بالوحي .وتأكيد
اإلسالم عىل التعايل املطلق هلل ووحدته الكاملة إنام هو تأكيدٌ متميز
متام ًا بني األديان السام َّية.
باإلضافة إىل تأكيد القرآن مرار ًا وتكرار ًا عىل وحدة اهلل ووحدانيته
وتعاليه ،فإنه هياجم بشدة َّ
كل أشكال عبادة األوثان واألصنام ،وعبادة
إله واحد من دون إنكار وجود آهلة أخرى ،والشرِّ ك باهلل .فالشرِّ ك الذي
يعني عبادة أي يشء أو أي شخص مع اهلل هو الذنب الوحيد الذي ال
يغفره اهلل ،حسبام يقول القرآن الكريم .باإلضافة إىل التحذيرات املرعبة
ُ
القرآن بشدة وجود آهلة غري اهلل القدير .ومن هنا ،تكون
من الرشك ،ينكر
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اآلهلة التي ُت ْع َبدُ  ،بجانب اهلل ،ما هي إال بدع برشية ليست حقيقية يف
حدها .وال بد أن نؤكد أن القرآن ال يكتفي بمجرد اهلجوم عىل كل أنواع
الرشك ،فهو أيض ًا يؤكد مرار ًا وتكرار ًا عىل أن اآلهلة املز َّيفة ليست هلا
وجود يف حد ذاهتا  ،فام هي إال نتاج خليال عابدهيا .فال ألحد منهم مثقال
ذرة من قوة أو قدرة يفيد هبا البرش أو يرضهم إال بإذن اهلل.
ُ
والقرآن يؤكد بقوة عىل ألوهية اهلل الواحد وغيبيته املتعالية؛ فكام
ُ
القرآن مفهو َم التوحيد بأدلة دامغة ،يرفض بطريقة قاطعة كل
يقدّ م

أنواع الرشك واإليامن بإله واحد من بني عدة آهلة واجلمع بني اهلل وآهلة
أخرى رفض ًا دامغ ًا ال سبيل إىل تفنيده .وال يقترص القرآن عىل جمرد

تأكيد وحدانية اهلل ووحدته وسيادته املطلقة ،وإنام يستخدم حجج ًا
ُ
القرآن جمموعة متنوعة
فيعرض
منطقية وكونية للربهنة عىل افرتاضاته.
ُ

من املناهج والعمليات واألدوات وعمليات التفكري واملقوالت املعرفية
التي تؤكد الوحدانية املتعالية هلل القدير .فهو حيمي مفهوم ًا ُم ْقنِع ًا وشارح ًا
لنفسه بالفعل بإجراءات وأدوات إضافية ملنع أي شك أو َل ْبس حول ما
يتعلق هبذا املفهوم .ونظر ًا ألن اإليامن بالتوحيد إيامن ًا صارم ًا هو املطلب

األسايس إلنقاذ البرشية ككل ،يقدم القرآن هذا اإليامن بطريقة بسيطة
ورصحية ومنطقية جد ًا .فاآليات القرآنية الكثرية التي تصف هذا اإليامن
بسيطة وواضحة للغاية لدرجة أن بلورة ما تؤكد عليه هذه اآليات ال

حتتاج إىل أية مساعدة خارجية .فهي آيات شارحة لنفسها ومكتفية

بنفسها يف هذا السياق .كام أهنا مرتابطة ومتسقة ومنهجية .فعىل العكس
من العهد القديم ،ال يوجد أي مستوى من مستويات الوحي التقدمي أو

التطوري أو االجتاهات املتضاربة يف القرآن .فالتوحيد يف القرآن توحيد
ٍ
ومتعال ومتفرد ومنهجي قلب ًا وقالب ًا .وتوصف هذه الوحدة
شامل
اخلارجية والداخلية هلل يف اإلسالم بكلمة "التوحيد".

وعندما ُيست ْ
َخدَ م مصطلح "التوحيد" باإلشارة إىل اهلل القدير ،فهو

يعني حتقيق وحدانية اهلل وتعاليه يف كل أعامل اإلنسان املرتبطة باهلل
ارتباط ًا مبارش ًا أو غري مبارش .فهي تدل عىل اإليامن بأن اهلل واحد وأحد
وال رشيك له يف ملكه وربوبيته ،واحد ال مثيل له يف جوهره وأسامئه
وصفاته ،واحد ال منافس له يف ألوهيته وعبادته .ويدور ِع ْلم التوحيد
ف أي من هذه العنارص
مكونة له ،بحيث إذا ُح ِذ َ
حول ثالثة عنارص ّ
املتداخلة أحيان ًا ،فإن ذلك سيؤدي إىل إبطال جوهر هذا العلم ومهمته،

وكذلك جوهر العقيدة ومهمتها .وهذه الفئات الثالث لعلم التوحيد
ُيشار إليها أحيان ًا بتوحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد األفعال.
ويف القرآن ،يعني توحيد اهلل أن اهلل هو الواحد املطلق يف نفسه ،والواحد

املطلق يف صفاته ،والواحد املطلق يف أفعاله .وتعني وحدانية نفسه أنه ال
يوجد تعدد لآلهلة وال تعدد للذوات داخل الذات اإلهلية .وأ ّما وحدانية

الصفات فتعني أنه ال توجد ذات أخرى هلا صفة أو أكثر من صفات اهلل

باملعنى املطلق .وتعني وحدانية أفعاله أنه ال يوجد أحد يستطيع أن يفعل
األفعال التي فعلها ويفعلها اهلل أو التي يمكن أن يفعلها اهلل .ويمكننا أن

نضيف هنا قائلني إن هذا التقسيم الثالثي لعلم التوحيد يرجع أصله إىل
القرآن نفسه ،فامدته هي مادة قرآنية متام ًا ،مع أن أسامء هذه األقسام ،كام
ُذكرت من قبل ،نتجت عن تفاسري كالمية الحقة.
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فأ ّما يف اليهودية واملسيحية ،فإن مفهوم اهلل مق َّيدٌ  ،بدرجة أو أخرى،
بقيود خملوقاته ،كام رأينا يف الفصلني السابقني .وأ ّما اإلسالم فيجزم بأن
منزه عن
اهلل القدير ،الرب املتعايل واملتسامي لكل املوجودات ورازقهمَّ ،
البرش .وال يقيده أي قيد
أية صفة من صفات املخلوقات التي ينسبها له
ُ
من قيود البرش أو قيود خملوقاته األخرى .فليس له شكل وال جسم،
وليست له صفات أو سامت أو خصائص جسمية أو جسدية .فصفاته
ال هنائية ومطلقة ،ومتسامية فوق أية قيود أو عيوب أو نقص ،من قبيل
له بداية أو هناية ،أو َي ِلد و ُيو َلد ،أو له أبعاد مادية ،أو لديه احتياجات
ورغبات مثل االحتياج إىل الطعام أو الراحة أو اإلنجاب .. ،إلخ .فهو
الواحد الذي هيب هذه األبعاد واخلصائص ملخلوقاته ،من دون أن
يشاركهم فيها بأي شكل من األشكال.
موج ٌه بوجه خاص نحو حلول
هذا ال ُبعد الثالث لعلم التوحيد َّ
الوسط يف اليهودية ويف املسيحية التي يتخذوهنا يف موضوع تعايل اهلل.
السامي يف
تشكِّل اليهودية واملسيحية واإلسالم حلظات متعاقبة للوعي
ّ
مشوارهم الطويل عىل مدار التاريخ بوصفهم حاميل الرسالة اإلهلية عىل
األرض .ويقدِّ م اإلسالم نفسه عىل أنه الرسالة األصيلة األصلية التي
ثم يم ِّث ُل اإلسال ُم أداة تصحيحية ،ويرصد
أرسلها اهلل للبرشية ،ومن َّ
األخطاء الواردة يف تصور اليهودية واملسيحية هلل ويف الصورة التي
يرسموهنا له كام هي موصوفة يف الوثائق التارخيية التي تقبلها هاتان
الديانتني ككتابات مقدسة .ويرى اإلسالم أن هذه النصوص هي
ثم ،فهي ترتكب أفظع خطأ
املسؤولة عن االنتقاص من تعايل اهلل ،ومن َّ
السامي.
يف حق الوعي
ّ
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ويأخذ اإلسالم عىل اليهودية أن العالقة التي تزعم أهنا تربط اهلل بـ
«شعبه املختار» قد ض َّي َقت عىل اهلل وجعلته يمنحهم بعض النعم برغم
إثمهم وقسوهتم وصالبة رقبتهم (سفر التثنية .)5-6 :9 :فاإلله ا ُمل َق َّيد،
أ ّي ًا كان معنى التقييد أو درجته ،ليس اهلل املتعايل ،إله إبراهيم وموسى.
تصور
باملثل ،يأخذ اإلسال ُم عىل املسيحية أهنا أساءت إىل حد كبري
ُّ
الوحدة اإلهلية بأن أعادت صياغتها عىل أهنا ألوهية تثليثية ،مستخدمة
مسوغ ًا للتجاوز يف حق اهلل ولفرض قيود ال حرص هلا.
مناورة التجسيد ِّ
باختصار ،هناك فجوة كبرية تفصل بني اإلسالم من جهة ،واليهودية
واملسيحية من جهة أخرى ،فيام يتعلق باختالفات مفاهيم التعايل.
ويؤكد اإلسالم عىل أن اهلل تعاىل ال يمكن أن يكون جمرد كائن
خارق للطبيعة أو له قدرات تفوق قدرات البرش ،ويدير الشؤون
الدنيوية من الساموات ،ويف الوقت نفسه يشرتك مع البرش يف صفاهتم
واحتياجاهتم وسامهتم التي خلقهم هبا .فاهلل ليس أقل من كونه اخلالق
والباريء وا ُمل َص ِّور هلذا الكون الفسيح ،هو الواحد الذي حيافظ عىل

قيام هذا الكون بوظيفته ووفق ًا حلكمته املطلقة وعلمه املطلق وخططه
أي أحد من
الكربى املطلقة .اهلل يسمو عىل أي تشابه أو مقارنة بينه وبني ِّ
خملوقاته .وهذا التأكيد عىل تعايل اهلل هو ما يتناوله هذه الفرع الثالث من
فروع علم التوحيد .اهلل واحد يف أسامئه وصفاته .أسامؤه وأفعاله وصفاته
َت ُف ُ
وق أسامء البرش وأفعاهلم وصفاهتم ،مثلام تفوق نفسه ذواتهَ م .واخلالق
املطلق يتعاىل حت ًام عىل األفعال والصفات النسبية ملخلوقاته .وهذا املعنى
مضمون يف اإلعالن األول عن العقيدة اإلسالمية املتمثل يف قول "ال
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إله إال اهلل" .فباإلضافة إىل إنكار هذه الشهادة ألي رشكاء هلل يف عبادته
تنكر هذه الشهاد ُة أيض ًا إمكانية قيام أي
وحكمه وقضائه يف هذا الكونُ ،
خملوق بتمثيل الذات اإلهلية أو تشخيصه أو التعبري عنه بأي شكل أو

بأية طريقة .ينص القرآن عىل املعيار املتعايل األسايس يف اآليتني التاليتني:
"ليس كمثله يشء" (سورة الشورى ،اآلية رقم" .)11 :ومل يكن له كفو ًا
أحد" (سورة اإلخالص ،اآلية رقم .)4 :ويف حني أن هاتني اآليتني
تؤسسان لغيبية اهلل من خالل نفي التشابه أو التكافؤ بينه وبني سواه ،نجد
أساس كيفية إهلية ممكنة .فاهلل الواحد األحد هو الرمحن
أهنام تضعان أيض ًا
َ
ومستقبيل،
وعلمه حييط بكل يشء مرئي وغري مرئي ،حارض
الرحيم،
ُ
ّ
قريب وبعيد ،يف حيز الوجود أو ليس موجود ًا :يف الواقع ،هذه الفروق
النسبية ال ترسي عىل اهلل املطلق .فال سبيل لنا ألن نعرفه بنفسه ،ومع
ذلك نعرفه من خالل أسامئه وصفاته .هذه األسامء احلسنى والصفات
هي املصدر الوحيد واألساس الوحيد لكيفية إهلية ممكنة .وربام كان ذلك
هو السبب الذي جعل القرآن واحلديث يثب ِ
تان حدو َد هذه الكيفية (أسامء
ّ
اهلل احلسنى) الجتناب اخللط والتجاوز.
هذا املفهوم عن التعايل املطلق هلل هو الذي انعكس ومازال يف الفن

اإلسالمي ويف اللغة اإلسالمية ويف جوانب أخرى كثرية من جوانب
احلضارة والثقافة اإلسالمية .فاإلسالم عىل مدار تارخيه وحتى اآلن يأخذ
حذره دائ ًام من أي جتسيم أو جتسيد أو تشبيه يعرتي اإلهلي بام هو غري
إهلي .بخالف الفن املسيحي ويف حاالت نادرة الفن اليهودي؛ إذ يبتعد
اإلسالم دائًام يف كل األزمنة واألماكن عن الصور احلسية هلل وعن وصفه
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ذت االحتياطات الصارمة
التجسيدي وعن تصويره التجسيمي .و ُاتخُّ ِ ْ
نفسها يف لغة اإلسالم .فاخلطاب الكالمي اإلسالمي (الكالم عن اهلل)
يقترص اقتصار ًا صارم ًا عىل املصطلحات القرآنية بالرغم من وجود
اختالفات عرقية وثقافية ولغوية وجغرافية كبرية بني خمتلف أرجاء العامل
اإلسالمي ،وإن كانت هذه االختالفات يف الواقع نقطة التقاء هلا.
إن علم التوحيد ال هيدف إىل جمرد متجيد اهلل وبيان عظمته ،مع أنه
يؤكدها كثري ًا .كام أنه ال هيدف إىل التمسك بعالقة شكلية خاصة باهلل
أو االستمتاع بمزايا خاصة باسمه أو تأكيد تفوقه عىل خملوقاته .فال َي ِر ُد
يشء من هذه األشياء يف الفهم القرآين للتوحيد .فالتوحيد مسؤولية أكثر
من كونه ميزة .فهو هيدف إىل توليد عالقة مناسبة داخل اإلنسان ،وهي
استجابة رضورية حلث اإلنسان عىل أن يسعى لتغيري املجتمع البرشي
وفق ًا لقواعد اهلل األخالقية .فوحدة اهلل تؤدي إىل وحدة خلقه .فال فضل
ملخلوق من خملوقاته من البرش عىل آخر عىل أساس األصل أو ِ
العرق
أو اللون أو العقيدة أو املكانة املالية أو االجتامعية .فحقوق اإلنسان
األساسية يف الكرامة واحلرية واملساواة والعدل ممنوحة بوجه عام لكل
البرش بسبب برشيتهم .وعالقة املرء الصحيحة باهلل هي الضامن الوحيد
لعالقة عادلة وصحيحة بني البرش .وعالقة املحبة بني اإلنسان وإهله
مؤهل أخالق ّي ًا وخملص اجتامع ّي ًا.
ستضمن وجود جمتمع برشي َّ

عىل اجلانب اآلخر ،أي فهم خاطئ لطبيعة اهلل أو أية عالقة خاطئة به
سيؤديان إىل إحداث خلل يف عالقات البرش فيام بينهم .فإذا ُف ِه َم التوحيد
املتعايل اإلسالمي فه ًام صحيح ًا و ُط ِّب َق بروحه ،فبإمكانه أن يضمن وجود
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جمتمع برشي متضامن ومتوازن أخالق ّي ًا .فهو يقوم عىل املسؤولية البرشية
واملساءلة السياسية واالقتصادية والعدالة العامة.

فض ً
ال عن أن املفهوم القرآين عن التوحيد املتعايل ليس مفهوم ًا
تطور ّي ًا ،فهو مفهوم أصيل وعام؛ إذ يمنح القرآن هلذا الفهم األخالقي
للتوحيد ُبعد ًا عام ًا بإعالن أن هذه هي الرسالة نفسها الواردة يف
"و َل َقدْ َب َع ْثنَا
الوحي الذي نزل عىل كل األنبياء واألمم منذ بداية الزمانَ .
اجتَنِ ُبوا ال َّط ُ
وت" (سورة النحل:
اغ َ
فيِ ك ُِّل ُأ َّم ٍة َّر ُسولاً َأ ِن ْ
اع ُبدُ وا اللهََّ َو ْ
اآلية  .)36والرسالة خالدة وثابتة وعامة .فنوح عىل سبيل املثال ،وهو
من أقدم األنبياءُ ،أ ْر ِس َل ألهله بالرسالة التالية ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ (سورة األعراف :اآلية  .)59وكل األنبياء والرسل الالحقني
تلقوا الرسالة نفسها وأوصلوها (سورة األعراف ،اآليات رقم65- :
 .)93ويرتدد هذا املوضوع كثري ًا يف القرآن الكريم .فالوصايا العرش
كررها عيسى عليه السالم عىل
التي ُأن ِْز َلت عىل موسى عليه السالم َّ
جبل سيناء ،وكررها حممد صىل اهلل عليه وسلم (كثري ًا بوجه خاص)
يف القرآن .فتحية شالوم لدى العربانيني األوائل هي نفسها حتية السالم
واإلسالم يف القرآن .ورسالة عيسى األصلية املتمثلة يف اخلالص ما
هي إال األمر بأن "اتبعوا الوصايا العرش" .ولذلك يمكننا أن نقول إن
جارك" هي جوهر هذا الوعي التوحيدي العام.
"أحب اهلل
ّ
ّ
وأحب َ
كلمة «اإلسالم» تعني التسليم والسالم :التسليم باملشيئة األخالقية
هلل الواحد املتعايل والسالم مع اخلالق وخملوقاته .يعلن اإلسال ُم أنه يف
انسجام مع الرسالتني األصليتني اللتني أنزلتا عىل النبيني عيسى وموسى
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عليهام السالم ،لكنه جيد أخطاء يف التصورات التارخيية لليهودية واملسيحية
عن اهلل .فاإلسالم ال يقبل التصورات التجسيدية عن ياهوه (اهلل) يف
التوراة ،وال يقبل َ
إيامن املسيحية باهلل الثالثي ،ألنه يرى يف ذلك تشوهي ًا
لتعايل اهلل ووحدانيته .فالقرآن الذي هو الكتاب املقدس يف اإلسالم ُين َظر
إليه عىل أن أحد أسباب نزوله يتمثل يف كونه إجراء تصحيح ّي ًا ،لتصحيح
التصورات الرشك َّية عن اهلل وإلصالح التحريفات التي حلقت باليهودية
واملسيحية حول مفهوم تعايل اهلل .ويبني اإلسال ُم أن مصدر هذا التحريف
يكمن يف التحريف التارخيي هلاتني الديانتني (سواء أكان هذا التحريف
عن قصد أم من دون قصد) ،ويعلن أنه قام ّ
بحل هذه املشكلة من خالل
نزول القرآن ،بإرجاع الرسالة التي حلق هبا التحريف واإلفساد إىل نقائها
األصيل .كام يعلن اإلسالم أنه ابتعد من األخطاء التارخيية التي أ ّدت إىل
ُ
القرآن كالم اهلل األصيل ذا
خلط كلامت البرش بكلمة اهلل .يف الواقعُ ،يعدُّ
مصداقية تارخيية ونقاء نيص وحيفظها حفظ ًا تقديس ّي ًا ،أي يقدم هلا احلامية
وتصور البرش الصحيح له.
الالزمة لضامن وصيانة تعايل اهلل
ّ

وبالرغم من تأكيد القرآن بشدة عىل تعايل اهلل ووحدانيته وغيبيته
َ
لدرجة الغرية أحيان ًاّ ،
القرآن حيتوي عىل بعض اآليات القليلة التي
فإن
إذا نظرنا إىل أسلوهبا التصويري إىل حد ما نظرة حرفية متام ًا قد نجد
أهنا تنسب هلل بعض الصفات أو األفعال البرشية .وهذه اآليات ُيط َلق

عليها عادة اسم املتشاهبة ،أي الغامضة ،يف مقابل اآليات التي ُيطلق
عليها ا ُمل ْحك ََمة التي تدل عىل معنى واضح ال َل ْبس فيه .وكانت هذه
اآليات املتشاهبة حمل كثري من اجلدل التفسريي والكالمي يف الفكر
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الكالمي اإلسالمي املتأخر .وبالرغم من أن غالبية املسلمني ينكرون

بعض األفراد
دائ ًام التصورات التجسيدية عن اهلل ويفندوهنا ،فإننا نجد َ
ِ
وقعت ضحية لتصور جتسيدي متوسط عن اهلل.
والفرق
ْ

ّ
حمل النظر -ليسومن اجلدير بالذكر هنا أن االجتاه التجسيدي
فج ًا وليس تصوير ّي ًا ح ّي ًا ،كام أن املشكلة هنا ليست مشكلة جتسيم مطلق

أو جتسيد مادي .فهي عبارة عن نوع من التجسيد َّ
املهذب نسب ّي ًا الذي

تسلل إىل أفكار بعض أتباع االجتاه التقليدي من أمثال ُمقاتل بن سليامن

حلكَم .وبالرغم من ميوله
وبعض الشيعة األوائل من أمثال هشام بن ا َ
ُ
مقاتل بن سليامن تأوي ً
ال جماز ّي ًا للكثري من التعبريات
حل ْرفية ،فقد قدَّ م
ا َ
القرآنية التي كان بإمكاهنا أن تؤدي إىل تصويرات جتسيدية هلل لو ُأ ِخ َذ ْت
عىل حممل َح ْريف .ولذلك ،فحتى حالة التجسيم املزعوم عند مقاتل بن

سليامن حتتاج إىل مزيد من البحث؛ ألن الطبيعة اجلدلية للمصادر التي
تنقل لنا آراءه التجسيمية املزعومة تدفعنا إىل عدم االعتامد عىل هذه
املصادر .فتفسري مقاتل بن سليامن للقرآن – وهو تفسري صار متاح ًا
ومنشور ًا اآلن – يعطينا صورة خمتلفة عنه .وحسب هشام بن احلكم،
اهلل له جسم ،ولكنه ليس كمثل األجسام األخرى؛ أي إنه ال يوجد

تشابه أو متاثل بني جسم اهلل واألجسام غري اإلهلية .وأضفى القائلون

هبذا التجسيد املزعوم صبغة عقالنية عىل تأمالهتم النظرية ،بأن زعموا أنه
ما دامت كل األشياء املوجودة هلا أجسام ،فالربهان عىل أن اهلل موجود

يمكن إثباته من خالل ختصيص جسم هلل ،ولكنه بالطبع جسم خيتلف
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عن األجسام األخرى.
هنا ،فهؤالء املن ِّظرون ال يقارنون – بأية طريقة أو شكل – اهلل بمخلوقاته،
(((5

ونكاد نكون خارج نطاق التجسيد الرصيح

وال يمحون اخلط الفاصل بني جمال األلوهية وجمال غري األلوهية .واخلطأ
الوحيد الذي ارتكبوه هو أهنم ق َّللوا ظاهر ّي ًا من نصاعة خطوط التحديد

الصارمة الفاصلة بني املجالني ،ويرجع ذلك يف الغالب إىل ميلهم

للتأويل احلريف وإحساسهم باحلاجة إىل إثبات وجود اهلل .ونتج عن هذا
التأمل النظري اخلاطئ أن عاقبهم عام ُة املسلمني ووصفوهم ووصفهم

بالتجسيميني ،وأكد ودافع باستامتة عن الطبيعة املتعالية للرسالة القرآنية،
وهي طبيعة غري مهادنة وحمفوظة جيد ًا ومعروضة عرض ًا حسن ًا.
ومن املهم واجلدير باملالحظة هنا أن مصطلح "التجسيد" ُيستخدم
ِ
معادالً تقريب ّي ًا الستعامل املسلمني ملصطلحي التشبيه
هنا بوصفه
ِ
مرتادفني ُيعدّ ان
والتجسيم .وهذان املصطلحان اللذان يمكن استعامهلام
إطارمها املرجعي ،ويمكن التمييز
إدراكات احلواس أو اإلدراكات املادية َ
بينهام أيض ًا عىل مستوى أعىل من التدقيق .ويشري مصطلح "التشبيه" إىل
مقارنة اهلل بالكائنات األخرى ،يف حني أن "التجسيم" يركز باألساس عىل
موضوع املقارنة .كام أن املفهوم اإلسالمي ملصطلحي التشبيه والتجسيم
خيتلف أيض ًا عن االستعامل املعارص يف الغرب ملصطلح "التجسيد".
فاالستعامل الغريب بوجه عام يشمل كل حماوالت تصوير اهلل بمقوالت
(50) Abrahamov, Binyamin. Anthropomorphism and Interpretation of the Qur’an in the
Theology of al-Qasim ibn Ibrahim, Boston: Brill, 1996, p.3.

(بنيامني أبراهاموف :األوصاف التجسيدية وتأويل القرآن يف علم الكالم عند القاسم بن إبراهيم).
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برشية سواء أكانت جسمية أم عاطفية أم عقالنية .أما املصطلحان
اإلسالميان فريكزان أكثر عىل اجلوانب احلسية واملادية واجلسمية
للمصطلح ،بالرغم من أهنام ال يتجاهالن متام ًا التشاهبات العقلية أو
العاطفية .فصفات اهلل العاطفية أو العقالنية صفات مطلقة ،يف حني أن
الصفات نفسها عند البرش صفات نسبية ومتناهية .و ُيستعمالن باإلشارة
إىل اهلل هبدف العبارات الوجودية والكيفية والعالقة الدالة بني اإلنسان
واهلل .أي إهنام رضورتان لغويتان ،وناجتتان عن القيود البرشية ،وال بدّ
من النظر إليهام عىل أهنام تعبريان جمازيان أو استعاريان ،وال يمثالن تأم ً
ال
يف طبيعة اهلل أو جوهره.
ومن األمثلة عىل هذه الفئة من التعبريات واآليات القرآنية استعامل
القرآن لكلمة "وجه" باإلشارة إىل اهلل ،ونجد هذه الكلمة يف  11آية قرآنية
( 5مرات يف "وجه اهلل" :سورة البقرة ،اآليات رقم272 ،115 :؛ سورة
الروم ،اآليات رقم39 ،38 :؛ سورة اإلنسان ،اآلية رقم9 :؛ ومرة عىل أهنا
"وجه رهبم" :سورة الرعد ،اآلية رقم20 :؛ ومرة عىل أهنا "وجه ربك":
سورة الرمحن ،اآلية رقم27 :؛ ومرة عىل أهنا "وجه ربه" :يف سورة الليل،
اآلية رقم20 :؛ وثالث مرات عىل أهنا "وجهه" :سورة األنعام ،اآلية رقم:
52؛ سورة الكهف ،اآلية رقم28 :؛ سورة القصص ،اآلية رقم.)88 :
ومن اجلدير بالذكر أننا ال بدّ أن ننتبه للسياق الوارد فيه هذه الكلمة.
فعىل سبيل املثال ،يف سورة البقرة ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﴾ (اآلية  .)272ويف سورة الرعد ﴿ :ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ
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ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ (اآلية  .)22ومن هذه اآليات وغريها ،كام يف اآلية 30

من سورة الروم ،وكذلك اآلية  43منها ،اللتني ترد فيهام كلمة "وجه"،
 ..إلخ ،يتضح أن استعامل كلمة "وجه" باإلشارة إىل اهلل استعامل رمزي
أكثر من كونه استعامالً حرف ّي ًا ،األمر الذي دعا الكثريين من املفرسين
والعلامء املسلمني إىل تأويل الكلمة عىل أهنا تعني "ذات اهلل" أو "من
أجل اهلل" .وهذا التأويل تؤكده اآليات القرآنية األخرى ،كام يف سورة
القصص ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ (اآلية  .)88ونقرأ يف سورة الرمحن ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ (اآليتان  .)26-27فمن املستحيل تأويل
هذه اآلية تأوي ً
ال حرف ّي ًا ،فليس هناك معنى ألن نقول إن كل يشء سيفنى
ماعدا وجه اهلل .ويتفق مفسرِّ و القرآن عىل أن كلمة "وجه" املذكورة هنا
تدل عىل اهلل القدير نفسه ،وال تدل عىل أي عضو أو جسد أ ّي ًا كان.

ويثبت لنا ذلك أن القرآن حيتوي عىل بعض العبارات التي ال يمكن
ُ
فهمها فه ًام حرف ّي ًا .فالنص القرآين يفرض علينا حتدي ًا تأويل ّي ًا .وذلك
يفرض علينا أن نستعني استعانة مالئمة با َمل َلكات العقلية وتد ُّبر الغرض
اإلمجايل من القرآن ،والسياق املحدد هلذه العبارات والغرض منها حتى
نستطيع التوصل إىل املعاين احلقيقية هلذه التعبريات املجازية .فالعبارات
التي يبدو عليها أهنا جتسيدية تُست ْ
َخدَ م فقط للتأكيد عىل حقيقة اهلل وذاته،
خاص ًة بالنسبة ألشخاص من أمثال ُمرشكي مكة الذين كانوا يعبدون
األصنام ولدهيم تصورات جتسيمية عن األلوهية .فبالنسبة هلم ،سيكون
التصور املتعايل اخلالص غري مناسب وغري مفهوم .وهذه العبارات تقدِّ ُم
ُّ
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نقط َة خروج وهيئة إهلية ال تدركها احلواس ،ورسعان ما يتم تذكري
احلواس –بقوة -بقيود إدراك البرش وفهمهم من خالل عبارة «ليس
كمثله يشء» .والتأويل احلريف يؤكد عىل اجلوانب التجسيمية ملثل هذه
معر ٌض يف الغالب ألن يتخذ
العبارات القرآنية؛ إذ إن الفهم الظاهري َّ
ثم ،فإن أي تأويل ظاهري هلذه
معطيات احلواس إطار ًا مرجع ّي ًا له .ومن َّ
العبارات التجسيدية لن يؤدي إال إىل اختزال اهلل القرآين يف صورة صنم،
األمر الذي يؤدي يف هذه احلالة إىل إبطال الغرض القرآين املاثل يف تطهري
الدين من عبادة األصنام .وال بدّ من تأويل مثل هذه العبارات تأوي ً
ال
جماز ّي ًا عىل ضوء اآليات القرآنية األخرى ووفق ًا لقواعد اللغة العربية.
ومن دون ذلك ،سنصل إىل طريق منطقي والهويت مسدود .فالتأويل
طريقة من طرق التفسري تتجاوز املعنى األويل والسطحي والظاهري
للنص لت ِ
ُح َّل حم َّله معنى جماز ّي ًا وثانو ّي ًا .وغالب ًا ما تسمح اللغات البرشية
بوجود مستويني للمعنى :املعنى احلقيقي واملعنى املجازي .واللغة العربية
غنية جد ًا باملعنى احلقيقي واملعنى املجازي .وتظهر احلاجة إىل املعنى
املجازي عندما نجد أنفسنا أمام مأزق منطقي أو كالمي ،مثلام احلال
عندما يقرر أفراد قليلون تفسري بعض اآليات اخلاصة باهلل املتعايل تفسري ًا
جتسيم ّي ًا .وكام ذكرنا ِمرار ًا من قبل ،مل يكن ذلك معروف ًا عند املسلمني
األوائل ألن املعنى املقصود من اآليات كان واضح ًا متام ًا ،فليس املقصود
وجه اهلل ظاهر ّي ًا ،وإنام املقصود ذات اهلل ،ومل يولد ذلك أدنى مشكلة عند
اجليل األول من املسلمني .بل بالعكس ،كان وحي اهلل مع التوحيد قلب ًا
وقالب ًا ،وكان هذا التوحيد يتم التأكيد عليه رصاح ًة ،منع ًا لكل لبس.
وظهرت تلك املقوالت بسبب اجتاه قلة من األشخاص تبنوا ،من دون
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دليل ،وجهة نظر ظاهرية ،بالرغم من سياق اآليات وبالرغم من ظالل
املعاين يف اللغة العربية التي تتطلب تأوي ً
ال جماز ّي ًا متام ًا.

ُ
ُ
احلديث مثل هذه العبارات
القرآن أو
والسؤال اآلن :ملاذا يستخدم
التي قد ختلق التباس ًا؟ وتتمثل اإلجابة البسيطة واملبارشة عن هذا السؤال
يف املقتضيات البرشية واللغوية .إن القرآن هو كتاب هداية للبرشية ،وليس
كتاب ًا يف امليتافيزيقا املنعزلة عن الواقع .ولكي يضمن القرآن مالءمته
للبرش ،يلجأ لعبارات تناسب فهم البرش وصورهم .ربام كان ذلك خيار ًا
أفضل من الوحدانية املتعالية املجردة اخلالية من خيال البرش ومالءمتها هلم
وتفاعلهم معها .وال بدّ أن نعي أن القرآن ال يشتمل دائ ًام عىل معان متعددة؛
فالسياق واملعنى اللغوي مها اللذان حيددان ذلك ،فهام اللذان يعطياننا أدلة
سمح
عىل طبيعة التفسري ،وعىل جمازه أو عدمه .ويف التأويل املجازي ،ال ُي َ
بأي انتهاك لطبيعة النص الداللية والنحوية واللغوية والفقهية الراسخة
للنص ،فال بدّ من التحليل اللغوي والنيص الدؤوب ،بام يتامشى مع النتائج
التي توصل إليها واضعو املعاجم والنحويون وفقهاء اللغة واملفرسون
األدبيون والشعراء ونقاد األدب .ومن املمنوع متام ًا إجراء التأويالت
املجازية االعتباطية التي ال تتبع أسلوب التحليل الدقيق والشامل أو التي
ِ
النص لتأويالت أهوائية عشوائية،
تفتقر لألدوات املنهجية أو التي تخُ ضع َّ
ال يسندها النص وال اللغة كثري ًا .فالعقل واملنطق البرشيان ال بدّ أن يتبعا
الوحي ،ال أن حيلاّ حم ّله وال أن يزحياه أو يبطاله.
يف اخلتام ،يصون نموذج اخلالق يف القرآن اخلط الفاصل املدهش بني

اهلل وما دونه ،وذلك من خالل االعتصام بمفهوم تعايل اهلل ووحدانيته
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وغيبيته .وهذا املفهوم ليس وحدانية جمردة وال جتريد ًا ،بل هو مفهوم
حيوي وحي و ُم ِل ٌّح جيعل مفهوم "اهلل" مناسب ًا لكل مكان وزمان من

خالل التأكيد عىل وجوده اخلفي يف كل زمان ومكان بالكيفية التي
تقدمها آيات كثرية جد ًا يف القرآن .والكيفية واللغة مصاغتان بطريقة

جوهرية تتيح عدة إمكانات للتواصل ،من دون أن جتعل اهلل يشبه العالمَ َ
الذي خلقه هو أو خيتفي فيه .وهذا املفهوم املتعايل منترش يف كل سور
القرآن ،ويف األحاديث الصحيحة ،وكذلك عىل مدار تاريخ احلضارة
اإلسالمية .ويبدو أن كل املفكرين املسلمني الذين يمثلون التيار العام،

بمن فيهم الفالسفة الذين يتّبعون املذهب الظاهري إىل حد ما ،يتّبعون
خفي وغري قابل
املبدأ نفسه :اإلحساس واإليامن باهلل املتعايل الذي هو
ٌّ

للوصف وغيبي يف جوهره ،ولكنه يف الوقت نفسه قريب من خملوقاته
بفضل علمه وقوته ورمحته وحبه .ومع ذلك ،فهناك فجوة لغوية يف بعض

التعبريات القرآنية ،والغرض منها االدعاء بعجز اللغة البرشية وضعفها،
وبِسرِ ِّ اهلل الذي ال يمكن وصفه ،وباالعتامد التام للبرش عىل اهلل ووحيه يف
الوصول إىل أية معرفة صادقة بذات اهلل.

والنموذج املتسق هلل يف القرآن هو دليل عىل مصداقية القرآن .فعىل
مستوى جمَ ْ ِعه ،خيتلف القرآن اختالف ًا كبري ًا عن التوراة واإلنجيل بشكلهام

تم تقديسه وتسجيله واحلفاظ عليه بعناية وإقراره يف
احلايل ،فالقرآن ّ
حلظة الوحي به مبارشة ،أي يف بدايته .واملفهوم املسيحي واليهودي
عن إقرار الكتاب املقدس عىل مر الزمن مفهوم غريب عىل املسلمني.
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فاملسلمون ينظرون إىل القرآن عىل أنه رسالة اهلل اخلامتة واألخرية للبرش.
ِ
ِ
ب بشكل
وتتفق املصادر اإلسالمية عىل أن النص القرآين ُحف َظ ك ُّله وكُت َ

أو آخر يف حياة النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم .يقول الفاروقي إنه يف
هناية حياة النبي" :كان لدى حممد حوايل  30ألف ًا من األشخاص الذين

سمعوا القرآن وحفظوه كل ّي ًا أو جزئ ّي ًا .والكثريون منهم كانوا يعرفون
وتعهدوا بكتابة القرآن جزئ ّي ًا أو كل ّي ًا ((5(".ومن الثابت
القراءة والكتابةّ ،

تارخي ّي ًا واملقرر لدى علامء الغرب أن النبي كان واعي ًا بالطبيعة اإلهلية
والغيبية للقرآن منذ بداية رسالته .يبدو أن النبي بدأ مبكر ًا جد ًا يف تالوة
آيات القرآن عىل أتباعه إىل أن حفظوها عن ظهر قلب ،ثم اقتدى ماليني

املسلمني عرب األجيال التالية بحفظ نص القرآن منذ عهد النبوة حتى
وقتنا احلايل.

يقر املسترشقون بأن مهارة الكتابة كانت شائعة يف مدينة مكة
كام ّ
بسبب طبيعتها التجارية .كام أنه من الثابت تارخي ّي ًا ،ويقر به علامء الغرب،

أن النبي استخدم َك َت َب ًة لتدوين الوحي .وبعد أن هاجر إىل املدينة ،فمن
املح َّقق أنه استخدم َكتَبة للوحي .وبنا ًء عىل هذه الوقائع ووقائع أخرى
ِ
ب بشكل
مماثلة وثابتة تارخي ّي ًا ،يستنتج علام ُء املسلمني أن القرآن ك َّله كُت َ
أو آخر يف حياة النبي .كام أهنم يجُ ِم ُعون عىل أن النبي نفسه كان مسؤوالً
عن جمَ ْع آيات القرآن يف ِسور .ويتفق الكثريون من العلامء الغربيون من
(51) Al-Farruqi, Ismail R. and Al-Farruqi, Lois L. The Cultural Atlas of Islam, New York:
Macmillan Publishing Company, 1986, p.100.

(إسامعيل الفاروقي وملياء الفاروقي :األطلس الثقايف لإلسالم).
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أمثال موير وبريتون وسميث عىل هذه النتائج .عىل سبيل املثال ،يالحظ
األسقف كينيث كراج أنه "ال يوجد جمال للشك يف أن ما بني أيدينا اآلن
هو ما قاله النبي ،أو الشك يف أن ما قاله بنا ًء عىل الوحي الذي نزل عليه
ليس هنا بني أيدينا ((5(".ويؤمن مسترشقون آخرون من أمثال واط
وتريتون وجيب أن القرآن تم تدوينه جزئ ّي ًا يف حياة النبي .يقول واط إن
(((5
»قدر ًا كبري ًا من القرآن تم تدوينه بشكل أو آخر يف حياة حممد».

ومن اجلدير بالذكر هنا أن اخلليفة أبا بكر الصديق (توىل اخلالفة يف
الفرتة  632-634للميالد) الذي خلف النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم
(الذي مات يف عام  632للميالد) أمر بجمع املادة املكتوبة يف مصحف
واحد بعد أن ح َّثه عمر بن اخلطاب عىل فعل ذلك .وكان عىل رأس هذا
األمر زيد بن ثابت ،كاتب الرسول ،وقام باملهمة أليب بكر ،ومجع اآليات
املكتوبة من القرآن ،وحتقق منها بناء عىل ذاكرته (فلقد كان حافظ ًا للقرآن)
ُ
عثامن بن عفان (الذي
ومجع املصحف .وأمر
واستخدم ضامنات أخرى،
َ
توىل اخلالفة يف الفرتة  644-656للميالد) وخلف عمر بن اخلطاب ،زيدَ
بن ثابت أن يكتب خمطوط ًا وحيد ًا ،أي نص ًا ،وفق ًا للهجة قريش .ولذلك
بعد  12سنة من وفاة الرسول ،كام يقول الفاروقي ،أو بعد حوايل  18سنة
ومعتمدة من
من وفاته ،كام يذهب واط ،تم نرش طبعة رسمية مكتوبة
َ
القرآن عن طريق النسخ وإرساهلا مع مع ِّلمني متمكِّنني إىل املدن الكربى
بدولة اخلالفة اإلسالمية.
(52) Cragg, Kenneth. The House of Islam, California: Dickenson Publishing Co. Inc.,

(كينيث كراج :بيت اإلسالم).

1969, p.7.

(53) Watt, William M. Bell’s Introduction to the Qur’an, Edinburgh: Edinburgh University

(وليم واط :مقدمة بيل عن اإلسالم).
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Press, 1970, p.37.

َّ
وظل النص القرآين حمفوظ ًا من دون تبديل منذ ذلك الوقت حتى
اآلن .وخيتتم جون بريتون كتابه بالكلامت اآلتية" :مل يوجد إال نص واحد
من القرآن طوال تارخيه .وهذا هو النص املعرتف به يف كل مكان ،وبه هو
فقط تصح صالة املسلم .ومن هنا ،قام نص واحد عىل الدوام بتوحيد
مجيع املسلمني بال استثناء .وما يوجد حتت أيدينا اآلن هو مصحف
حممد ((5(".يوجد نص واحد متاح لكل املسلمني بال استثناء .ووفق ًا

العادي  ،فإن احلفاظ عىل النص القرآين هبذه الطريقة ما هو إال
للمسلم
ّ
معجزة من اهلل تعاىل ،وهي معجزة خالدة حق ًا .يف الواقع ،القرآن نفسه
ينقل لنا يف إحدى أوائل السور التي نزلت يف مكة تعهد اهلل بحاميته ﴿ :ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ (سورة احلجر ،اآلية رقم .)9 :وبفضل هذا الوعد
اإلهلي وبفضل طبيعة القرآن العجيبة وإعجازه ،مل يستطع أي شخص أن
يضيف شيئ ًا إىل النص القرآين .وبناء عليه لن يوجد يف أيدي املسلمني
مجيعهم سوى نص وحيد للقرآن ،وهو ذلك النص املعرتف به يف كل
مكان والذي يتمتع بمصداقية عالية لدى اجلميع.

وهناك اعتقاد راسخ بأن القرآن نزل بسبع هلجات أو قراءات.
وهذه القراءات أجازها النبي نفسه ألهنا كانت متجانسة روح ًا وطبع ًا
ِ
لقراء القرآن ،فالغرض من ذلك
مع التقاليد اللغوية املحلية أو ال َق َبل َّية َّ
كان تسهيل القراءة عىل املسلمني .وهذه القراءات ال تؤدي إىل اختالف
جوهري يف معنى اآليات أو بنيتها أو شكلها .فكام يالحظ آرثر س.
تريتون:
(54) Burton, John. The Collection of the Qur’an, London: Cambridge University Press,

ِ
القرآن)
مجع
(جون بريتونُ :
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1977, pp.239–40.

"هناك سبع أو عرش قراءات خمتلفة للقرآن ،وهذا إىل حد كبري ما
تتضمنه كلمة القراءات يف اللغة اإلنجليزية ،فهي طرق خمتلفة لنطق
النص أو إدغام بعض احلروف .وهناك العديد من االختالفات يف نطق
مهم َلة ،إال بالنسبة
األصوات ،ولكنها طفيفة جد ًا لدرجة أهنا تصري َ
(((5
للمتخصصني؛ فهي ال تؤدي إىل اختالف جوهري يف املعنى".

باإلضافة إىل أن العربية ،اللغة األصلية للقرآن وللنبي ،من أكثر
اللغات انتشار ًا يف العامل يف العرص احلايل ،وهي اللغة األم ملاليني البرش
الذين يستخدموهنا يف حياهتم اليومية .واقع األمر أهنا اللغة السام ّية
الوحيدة التي ظ َّلت حية عىل مدار التاريخ آلالف السنوات ،كام أهنا
اللغة احلية الوحيدة التي ظلت من دون تبديل كبري عىل مدار األربعة
عرش قرن ًا املاضية .يذهب فيليب حتّي إىل أن القرآن هو الذي "حافظ
عىل وحدة اللغة .فبينام يستعمل املغريب اآلن هلجة خمتلفة عن اللهجة
التي يستعملها سكان اجلزيرة العربية أو التي يستعملها العراقيون ،كلهم
يكتبون باألسلوب نفسه ((5(".يف الواقع ،لعب القرآن ،حسب كالم
جون اسبوزيتو ،دور ًا "حمور ّي ًا يف تطور علم اللغة يف العربية وكان أساس
(((5
تطور القواعد واملفردات والنحو يف العربية".
(آرثر تريتون :اإلسالم :املعتقدات

Tritton, Arthur S. Islam, Beliefs and Practices,

 London: Hutchinson University Library, 1966, p.18. See also:واملامرسات)

Al-Imam, Ahmad Ali. Variant Readings of the Qur’an: A Critical Study of Their

)(55
-

Historical and Linguistic Origins, London: IIIT, 2006.

(أمحد عيل اإلمام :قراءات القرآن :دراسة نقدية يف أصوهلا التارخيية واللغوية).
(56) Hitti, Philip K. The Near East in History, New York: D. Van Nostrand Co., 1961,

(فيليب حتّى :الرشق األدنى يف التاريخ).

p.194.

(57) Esposito, John L. Islam the Straight Path, New York: Oxford University Press, 1991,
(جون اسبوزيتو :اإلسالم :الرصاط املستقيم)p.23..
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يؤمن أتباع القرآن ،يف مقابل التوارة واألناجيل ،بأن القرآن كلمة
اهلل املقدسة ،وأنه نزل بلفظه من عند اهلل من طريق الوحي .وهو نص
موثوق به ،ومعياري بمعنى الكلمة ،وبالرغم من اختالف املسلمني أو
احتامل اختالفهم حول تأويل ومعاين الكلامت يف القرآن ،مل يشككوا قط
نصه وصدقه وطبيعته املوثوق هبا .ومن اجلدير باملالحظة
يف مصداقية ّ
أن املسلمني طوال تارخيهم ،قبلوا باإلمجاع كل جزء من القرآن – النص
القرآين كله – عىل أنه كلمة اهلل التي نزلت بلفظها من طريق الوحي.
ويقدِّ سون القرآن بوصفه املبدأ الفيصل األول يف معتقداهتم الدينية
واملصدر األسايس للرشيعة اإلسالمية والسلطة التي ال َل ْبس فيها من
حيث أمور اإليامن والدين ،وال يمكن ألية سلطة أخرى أن ّ
حتل حم ّلها.

تصور اهلل يف اإلسالم
وختام ًا ،يمكننا بسهولة النظر إىل بساطة
ّ

واستقامته واتساقه وثباته عىل أنه ينبع من النقاء التارخيي للقرآن
ومصداقيته وطبيعته املعيارية.

129

130

خامتة:

حاولت هذه الدراسة أن تثبت قدرة البرشية عىل تصوير اهلل بلغة
تطوع الدين خلدمة هذه القضية ،ورأينا األب َعاد
برشية ،األمر الذي جعلها ِّ
الغريبة الكثرية التي أ ّدى إليها ذلك يف النظر إىل اهلل .وكان دفاعهم الكبري
عن ذلك يتمثل دائ ًام يف اللجوء إىل الكتب املقدسة ،وهو أمر ّ
حمل شك
نت ،وكذلك اللجوء إىل اجلدل الالهويت اخلاص بام إذا كانت
كبري كام ب َّي ُ
اللغة املستخدمة للتعريف باهلل ينبغي تأويلها جماز ّي ًا أم ظاهر ّي ًا.

وأ ّي ًا كان األمر ،فيبدو أن هناك عالقة مبارشة وعكسية بني التجسيد،
وهو عزو صفات وعواطف برشية هلل ،وتصوير البرش هلل إما بصور لفظية
أو بشكل جسدي ،وبني التوحيد بمعناه الدقيق .فالتصور البرشي هلل
الواحد املتعايل ،وكذلك الوعي الداخيل بوحدته ووحدانيته ،يصريان
أكثر مرونة بشكل مستمر إىل درجة عدم الوجود ،كلام تم إدخال وتقنني
املزيد من اجلوانب التجسيمية.

وكلام ازدادت حماوالت "إظهار" اهلل ،صار "خفاؤه" أكثر مراوغة،
نظر ًا للدراسات الالهوتية التي ال حرص هلا ،وأحيانا املناظرات
الساخنة ،التي تو َّلدت عىل مدار التاريخ حول طبيعته وجوهره وشكله
اخلارجي .وهذه العالقة العكسية هي عالقة دالة يف حدّ ها وال بدّ من
تسليط الضوء عليها.
ونظر ًا ألن الغموض قد يؤدي إىل مزيد من الغموض ،ونظر ًا ألن

أخطار الفهم املراوغ لوحدة اهلل وتعاليه قد تتسع بمجرد إدخال أفكار
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ُ
القرآن منهج ًا واضح ًا وشام ً
ال إىل حدّ كبري .فام أوضح
التجسيد ،فقد تبنّى

اآليات القرآنية التي تؤكد عىل أن اإلسالم حيث عىل عدم انتهاك مبادئ
والسنة .وهكذا،
التوحيد بأية طريقة أو شكل أو صورة ،كام يبينها القرآن ُّ

فإن اهلل ،يف اإلسالم ،واحد وأحد وعظيم ،كام أن املسلمني حيرصون

عىل اجتناب الشرِّ ك ،أي اختاذ رشكاء هلل وإضعاف أو حتريف فهمهم
لوحدانيته وتعاليه .وعىل اجلانب اآلخر ،فإن املفهوم التورايت واإلنجييل
عن اهلل مفهوم جتسيدي وجتسيمي وخيالف أحيان ًا عقل اإلنسان ومنطقه.
وفيام يأيت تلخيص للمبادئ والنتائج واملالحظات اخلتامية التي

كشفت عنها هذه الدراسة:

 -1إن نموذج اهلل الذي تقدّ مه املعطيات الواردة يف التوراة هو
نموذج غري متسق .ويمكننا أن نالحظ بسهولة اجتاهات قطبية
ٍ
متعال ،ولكنه ال يتخذ شك ً
ال منهج ّي ًا،
متعارضة .ففيها توحيد

وال تتم بلورته بوضوح ،وليس يف مأمن تام مما هو حمتمل من
التصورات اخلطأ والتحوير والتحريف .وذلك موجود بكثرة
ص الكثري جد ًا
يمح َ
يف أسفار العهد القديم .وعىل املرء أن ِّ

كم كبري
من العبارات والتأكيدات املتناقضة ،وأن يغوص يف ٍّ

من املعلومات ،وأن يواجه بعض املشكالت الشائكة ،حتى

يتوصل إىل مفهوم عن تعايل اهلل وغيبيته املطلقة من نص
التوراة نفسها .وال يمكن القيام بذلك بشكل ُم ْر ٍ
ض إال
بمساعدة خارجية.
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تصور جتسيدي هلل بشكل
عىل العكس من ذلك ،يرد يف التوراة
ُّ
والسامت والتصويرات
الفت للنظر .فتكثر فيها األوصاف والصفات ِّ
فج ورصيح ،وكلها منترشة يف التوراة من ّأوهلا
التجسيدية بشكل ٍّ
آلخرها بكثرة ،حتى ّ
إن القارئ العابر سيتشكل لديه يقني جتسيدي عن
اهلل الوارد يف التوراة .والكثري من التجسيدات التوراتية هلل هي جتسيدات
ساذجة ،وهي أحيان ًا مادية وجتسيمية .وهذه التصويرات احل ّية ال حاجة
جوهرية هلا للطريقة الالزمة للتواصل الديني الالئق ،إال يف الفهم
الديني الذي ينظر إىل اهلل عىل أنه ذو جسد .فاهلل يظهر عىل أنه جسد
يميش ويتكلم ويبحث عن شخص ما ويبكي ويرصخ ويرتاح ويتعارك
ويتوب وينوح .. ،إلخ .ويف بعض املواقف ،يتم تصويره أيض ًا عىل أنه
للسلطة والعلم والرمحة والعدل واملوضوعية والعمومية ،وه ُل َّم
يفتقر ُّ
جرا ،وهي الصفات ذاهتا التي ال يمكن أن خيلو منها يف اإلله املتعايل.
َّ
ُنسب له عدة قيود وصفات ومقوالت برشية من
وعىل اجلانب اآلخر ،ت َ
قبيل أنه يبدو يف العادة مثل اإلنسان ،وإن كان ذا مكانة أعىل أو حجم
عمالق .ويمكن تأويل الكثري من مثل هذه الفقرات تأوي ً
ال جماز ّي ًا،
ولكن غالبيتها لن تقبل هبذا التأويل املجازي إال من خالل حتريف
النص .ويبدو لنا أحيان ًا أن ما بني أيدينا هو عبارة عن إنسان خيلق اهللَ
عىل صورته َ
وش َب ِهه وشكله ،وليس العكس .وبناء عليه ،عادة ما هتتز
هذه الصورة من حمدودية خالقها.
باختصار ،اهلل يف التوراة ،كام يصوره هذا الكتاب املقدس ،ليس ذات ًا
َي ُعدُّ ه املرء إهل ًا "كام ً
ال متعالي ًا" ،وإنام ذات ضعيفة ،تعاين من الكثري من
أوجه نقص البرش ،وهي ،يف الواقع ،مرآة خارقة لذواهتم هم شخص ّي ًا.
133

وتصور اهلل
 -2يبدو أن نموذج اهلل يف التوراة َت َقدُّ مي و َت َط ُّوري.
ّ

لدى األنبياء املتأخرين ،خاصة أولئك األنبياء الذين جاءوا
بعد القرن الثامن قبل امليالد ،أكثر بلورة ومنهجية واتساق ًا

من الكتابات السابقة ،مع أنه ليس بالرضورة غري جتسيدي
أو غري جتسيمي .وهذا التصور لدى هؤالء األنبياء ،كام
هو موضح يف أسفار التوراة عىل األقل ،ال يقل جتسيد ًا

عن الكتابات السابقة ،ولكنه جتسيد خمتلف .فالتعبريات
التجسيدية التي يتم استخدامها َّ
مهذبة إىل حد ما ،وأحيان ًا

تنم عن جتربة صوفية أو تأ ُّمل روحي .والكثري منها قابل ألن
ُّ
يتم تأويله تأوي ً
ال ميتافيزيق ّي ًا أكثر من نظرياهتا يف أسفار موسى
َّ

والكتابات املبكرة األخرى .ومع ذلك ،فإن ما تنقله لنا ال

جمسد وناقص.
يقل عن مفهوم وصور إلله َّ

 -3الفكر احلاخامي التقليدي قريب جد ًا من نموذج اهلل يف
يصوره احلاخامات أكثر
التوراة .ويبدو أحيان ًا أن اهلل الذي ّ
جتسيد ًا وجتسي ًام و ُأل َفة وتق ُّيد ًا من اهلل الوارد يف التوراة.

 -4نظر اليهود املتدينون بوجه عام إىل التفكري املتعايل والفلسفي
– بمعنى التفكري غري التجسيمي وغري التجسيدي – عىل أنه
غري تورايت .ومثل هذا الفهم هلل مل يكن شائع ًا جد ًا يف الرتاث
اليهودي يف القرون التي تلت الفرتة احلاخامية .واألشخاص
العقالنيون األقالء من أمثال فيلون وموسى بن ميمون –
الذين حاولوا أن يدرجوا التعايل الفلسفي يف التصور العرباين
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هلل (وحتت مؤثرات أجنبية) – فشلوا لألسف يف إقناع التيار
التقليدي بأفكارهم عن التعايل .ونُظِ َر إىل أفكارهم عىل أهنا
غري متسقة مع النصوص املكتوبة والرتاث العرباين.
 -5ليس من الصعب استنباط الطبيعة البرشية وأصل الفقرات
التوراتية التجسيدية .فيبدو أن اإلبداع البرشي لعب
دور ًا حيو ّي ًا يف خلق هذه الفقرات التوراتية ذات التوجه
التجسيدي ،املبنية عىل التجسيم وأحيان ًا املؤلفة تأليف ًا فاسد ًا.

ومنذ القرن التاسع عرش امليالدي ،بينّ العديدون من علامء
التوراة ذلك العنرص واألصل البرشيني والطبيعة البرشية

تم جتاهله منذ قرون .وأصبح ذلك
للتوراة ،وهو جانب َّ
تقريب ًا تفسري ًا قياس ّي ًا ،خاصة يف الدوائر األكاديمية ،للعديد
من الصعوبات الالهوتية واألخالقية والدينية الواردة يف

نص التوراة.

 -6صار من املستحيل أن نثبت منطق ّي ًا أو أن نؤكد عق ً
ال
االفرتاضات التقليدية بأن التوراة هي كلمة اهلل املعصومة من
اخلطأ واملنقولة حرف ّي ًا .فالدراسات النقدية احلديثة تنظر إىل
التوراة عىل أهنا كلمة اإلنسان أو أهنا يف أفضل األحوال إهلام
غري مبارش نجد فيه كلمة اهلل مقرونة بكلامت اإلنسان .إن
وجود متاهة عمرها قرون من الزمان ومكونة من التأويالت
املجازية واالجتاهات املتناقضة واملتعارضة يف اهلل ليس دلي ً
ال
عىل عمق هذه الفقرات امللتبسة وأرسارها الالمتناهية ،بل
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عىل العكس هي دليل عىل حمدودية ونقائص كتَّاهبا البرشيني
وعىل انحطاط يف التفكري .فورود كل هذه املشكالت ،التي
يعرتف هبا كل علامء التوراة تقريب ًا ،بقصد أو من دون قصد،
تثبت أن التوراة بشكلها احلايل وصياغتها احلالية ،ال يمكن
املنزهة.
عدّ ها كلمة اهلل َّ

 -7يبدو أن العهد اجلديد بعيد جد ًا من عالمَ اخلطاب العرباين
وقريب جد ًا من أنساق التفكري ورؤية العالمَ لدى اليونان يف
العرص اهليليني .فض ً
ال عن أنه ليس متمركز ًا حول اهلل ،بل هو
متمركز حول املسيح .ففي العهد اجلديد ،يتم تقديم جمموعة
من الالهوتيات (عن وصف طبيعة املسيح) أكرب بكثري مما
نالحظه يف العهد القديم ،وليست كلها منسجمة فيام بينها.
وهذه النامذج الالهوتية هي أكثر إشكاالً وتفاوت ًا وتنافر ًا.

 -8العهد اجلديد ال يمثل ما قاله املسيح وال كتبه عن نفسه ،وليس
حتى ما فهمه هو شخصي ًا عن نفسه .فهو يمثل ما فهمته
وأولوه عىل أنه هو ذلك
الكنيسة وفهمه املسيحيون الالحقون َّ
الذي كان عليه املسيح أو ما ينبغي أن يكون عليه.
ناتج عن قرون من
 -9الهوت
التجسد املسيحي التقليدي ٌ
ُّ
التأمالت واملناظرات والتطورات الالحقة .فهو ليس
نص العهد اجلديد ،وليس كذلك
انعكاس ًا رضور ّي ًا ملا يقدمه ُّ
نتاج ًا وحيد ًا للبحث الالهويت اخلالص .يف الواقع ،لعبت
الوقائع الثقافية والبواعث السياسية واملرشوعات والضغائن

الشخصية دور ًا مه ًام يف صياغة العهد اجلديد شك ً
ال ومضمون ًا.

مفص ً
ال بوضوح يف العهد اجلديد
كام أن الهوت
التجسد ليس َّ
ُّ

بشكله املتطور والتقليدي واحلريف .وال يمكن ألحد أن يثبت
أن هذا الالهوت هو جوهر كتابات العهد اجلديد ككل ،من

دون أن يستعني بوسائل خارجية وتأويالت حرة .من املمكن

تفسري هذا الالهوت من بعض كتابات العهد اجلديد ،ولكن

ذلك ليس من دون جهود سطحية ومن دون حتريف للنص

عىل يد من يبتغي القيام بذلك.

التجسد املسيحي ،خاص ًة بمعناه احلريف ،هو
 -10الهوت
ُّ
الهوت بالغ التجسيد والتجسيم ،ويتضمن تقديس ًا حمموم ًا
لأللوهية التثليثية .يف الواقع ،يشكل هذا الالهوت قمة الفكر
التجسد،
التجسيمي للوعي الديني لدى بعض السام ِّيني .يف
ُّ

يستحيل الفصل بني اإلهلي والبرشي .يف احلقيقة ،اإلهلي ،أو
كلمة اهلل ،هو املهيمن واملرئي واملعبود ،يف حني أن املسيح

اإلنسان يتم التنازل عنه وإخفاؤه يف مكان ما بني الظالل.
ومع ذلك ،فقد يتم عادة تقرير وجود اهلل ،ولكنه نادر ًا ما يتم

منحه وجود ًا طبيع ّي ًا وحقيق ّي ًا خاص ًا به .يف الواقع ،يبدو أن
اهلل اآلب ،ا ُمل ْفترَ َ ض أنه الشخص األول يف الثالوث املقدس
واملصدر األصيل للكل ،يلعب دور ًا ثانو ّي ًا باملقارنة بالرب
يسوع املسيح ،املفرتض أنه الشخص الثاين يف الثالوث
املقدس والذي يتم تصويره عىل أنه املسيطر بدرجة جتعل اهلل
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اآلب يبدو يف العادة غري مرئي .فاملسيحية ،بمعناها الشائع
التقليدي ،هي حق ًا املعنى احلريف لكلمة "املسيحية" .إهنا دين
جيسد اهللَ
خاص بيسوع املسيح وتأليه شخصه.
والتجسد ّ
ُّ
وجيس ُمه متام ًا ،وما فعلته املسيحية يف النهاية أهنا أنزلت
حق ًا
ِّ
َ
"الكامل املتعايل املقدس" واآلخر الغيبي املقدس وإل َه الكون
إىل جمال النقص والدنس .فلقد قيدت اهلل بقيود النقص،
ويف الواقع صلبتْه مرتني ،مرة عىل مستوى اجلسد ومرة عىل
ثم حددت قيمة رسالة املسيح وأعادت
مستوى املفهوم ،ومن َّ
تشكيلها من جديد .وهذا أقىص درجات التحريف هلل
السامي.
وللوعي التوحيدي
ّ

التجسد ليس متناقض ًا تناقض ًا ظاهر ّي ًا ،وإنام هو
 -11الهوت
ُّ
متناقض كلي ًة وقلب ًا وقالب ًا .والقرون املتعددة من اجلدل
الالهويت والشكوك والتطورات واملناظرات الالهوتية
والتدخالت السياسية التي حاولت أن تث ّب َت طبيعة املسيح
احلقيقية وعالقته باهلل ما هي إال مؤرشات واضحة وأدلة ب ِّينة
عىل الطبيعة املتناقضة هلذا املذهب املسيحي ،وكلها حتمية
التجسد يفرض مشكالت
وال مفر منها ،إذا علمنا أن الهوت
ُّ
خطرية عىل العقل البرشي وعىل التفكري العقالين .فعىل املرء
أن ينتهك كل املقوالت املنطقية واملس َّلامت العقالنية حتى
يستوعب افرتاضات التجسيد وحتى يقدمها بأشكال
ومقوالت مفهومة .وال يمكن تفادي هذه املآزق املنطقية
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إال إذا قبلنا القول الفصل املاثل يف أن اإلنجيل خيتص باهلل
اآلب وعالقتنا بجرياننا أكثر من اختصاصه بشخص املسيح
نفسه .فمقولة اإلنجيل املاثلة يف أن نحب اهلل ونحب جرياننا
املخرج الوحيد من هذه الكوابيس الالهوتية .ومن دون
هي
َ
هذا االعرتاف الرصيح والصادق ،حتى التأويالت املجازية
للتجسد بشكله التقليدي ستكون مض ِّل َلة وغري مفهومة.
ُّ

 -12كان مجع العهد اجلديد واعتامده أمرين طويلني ومع َّقدين،
فلقد امتدت عىل مدى قرون من الزمان ،وشملت عدة مناطق
وأشخاص ،وتعددت أهدافها .. ،إلخ ،األمر الذي خ ّلف
الكثري من القضايا واملستحيالت من دون حسم ،وهو أمر
جيعل نص العهد اجلديد حمل شك لكونه كلمة اهلل املعصومة
من اخلطأ .فاالفرتاءات واإلقحامات والتحريف النيص،
فض ً
ال عىل العوامل األخرى (كام ب َّينّا يف هذه الدراسة) تثري
قضايا خطرية حول النقاء النيص واملصداقية التارخيية للعهد
اجلديد .ويعرتف غالبية علامء العهد اجلديد يف الوقت احلايل
بكل هذه الصعوبات .ونظر ًا لذلك ،وكذلك نظر ًا لعملية
االعتامد الطويل (وهي يف حدها دليل أسايس عىل تدخل
البرشي يف نص العهد اجلديد وتالعبهم به واستغالهلم له)،
فقد حان الوقت لإلقرار باألصول والطبيعة البرشية لكتابات
العهد اجلديد وتسليط الضوء عىل ذلك.
تم إقرار القرآن منذ
 -13عىل العكس من التوراة واإلنجيلَّ ،
بدايته .فعملية جمَ ْعه مل متتد عىل مدار قرون ،بل لسنوات قليلة
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ويف أثناء حياة املتلقني األصليني له .ومصداقية نصه ونقاؤه
يقر هبا العلامء املسلمون وغري
وعموميته حقيقة تارخيية ّ
املسلمني واملصادر اإلسالمية وغري اإلسالمية عىل حدّ سواء.
مر القرون ،أثار الكثريون من العلامء غري املسلمني
فعىل ّ
العديد من القضايا واالعرتاضات بخصوص جوانب عديدة
خاصة بالقرآن .ويف الوقت احلايل ،يبدو أن هناك نوع ًا من
اإلمجاع بني أولئك املشتغلني يف جمال الدراسات القرآنية عىل
أن وحدة وعمومية ونقاء النص القرآين ال جمال للشك فيهم،
فهي حقيقة تارخيية ال يقرهبا الشك .فض ً
ال عن أن حتدي
القرآن ألي أحد أن يأيت بآية مثل اآليات القرآنية مل جيد –
اآلن -منافس ًا بعد أربعة عرش قرن ًا من الزمان ،بالرغم من
حماولة البعض ذلك .وعىل اجلانب اآلخر ،افرتاض القرآن
أن اهلل حيمي النص وحيفظه وحيافظ عىل نقائه ،وهو افرتاض
عمره أربعة عرش قرن ًا أيض ًا ،ومل ُي َم ّس حتى اآلن .ونقاء نص
القرآن ووحدته وسالمته وعموميته عىل مدى هذه القرون
الطويلة شاهدٌ عىل حقيقة مكانته اإلهلية بوصفه كلمة اهلل.

ٍ
 -14نموذج اهلل يف القرآن
متعال .والتوحيد فيه خالص وصارم
تصور منهجي التفسري عن تعايل اهلل
ومطلق .فالقرآن فيه
ُّ
وغيبيته ووحدانيته وكامله .وتدل عىل ذلك آيات قرآنية كثرية
حلجج .وعىل العكس من
جد ًا ،وتثبته جمموعة من املناهج وا ُ
التوراة واإلنجيل ،القرآن حمفوظ من التحريفات املحتملة
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(من قبيل وجود آهلة أخرى بوصفهم آهلة حقيقيني ،وقدرهتم
عىل اإلرضار والنفع من دون رخصة إهلية ،أو تقاسم السلطة
أو العلم أو الشخصية أو أي انقسام آخر يف الذات اإلهلية،
 ..إلخ) .فض ً
ال عن أن مفهوم التعايل يف القرآن ليس مفهوم ًا
وح ٌّي عن
خيال ّي ًا أو جمرد ًا ،وإنام هو مفهوم متوازن وقوي َ
اهلل .اهلل املتعايل قريب بفضل علمه وسلطته وحبه ورمحته
الالهنائيني ،وبفضل الصفات اإلجيابية األخرى املذكورة
رصاحة يف نص القرآن .وعىل العكس من التوراة واإلنجيل،
النموذج القرآين نموذج متسق؛ إذ يوجد إله متعال واحد
فقط ،وهو مطلق الكامل يف أسامئه وصفاته .وبالرغم من أننا
ال نعرفه يف جوهره ،نعرفه من خالل آياته وصفاته وسامته
وأفعاله .وفكرة تعايل اهلل هبذه الطريقة يتم التعبري عنها تعبري ًا
متسق ًا يف نص القرآن ككل .كام أن الطبيعة األخالقية القوية
هلذه الفكرة ونربهتا الدالة عىل املساواة واضحة من نص
القرآن نفسه .والتوحيد املتعايل األخالقي يف القرآن منهجي
ومكتف بنفسه؛ فال حيتاج القرآن إىل مساعدة خارجية وال
إىل تفسريات عشوائية ليقدم نموذج اهلل ويرشحه ويصونه من
التحريفات املحتملة.
 -15ونموذج اهلل يف القرآن ليس جتسيم ّي ًا وليس جتسيد ّي ًا.
والتعبريات التي يبدو عليها أهنا جتسيدية يف القرآن تقبل
بيرس أن يتم تأويلها تأوي ً
ال جماز ّي ًا ،من دون اختالق وقائع أو
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جمازات ليست موجودة يف النص نفسه .فهذه التفسريات غري

التجسيدية يمكن استنباطها إما من سياق النص نفسه (أو
من داخل نص القرآن) أو من خالل االستعارات الشائعة

رسخها عدد غفري من العلامء
يف اللغة العربية .وهذه احلقيقة َّ
املسلمني عىل مر القرون .باإلضافة إىل أن هذه العبارات
التي يبدو عليها أهنا جتسيدية ،إذا حدّ دناها داخل القرآن،

ستساعدنا يف خلق كيفية مطلوبة يف عملية التواصل بني اهلل

واإلنسان .وبإمكان النموذج القرآين أن خيلق هذه الكيفية
ف
من دون التجسيد وال التجسيم احلي .ومن هناُ ،ع ِر َ

اإلسالم بموقفه القوي املضاد للتجسيد ،وباستثناء الذين
الفكر
يرفض
يؤمنون إيامن ًا مطلق ًا باملعنى الظاهري للقرآن،
ُ
ُ

اإلسالمي يف عمومه التصويرات التجسيمية والتجسيدية هلل

وينتقدها بشدة.

املتجسد يعني يف
"يف عرص العقل والبحث العلمي ،أرى أن اهلل
ِّ
موت اهلل" .وبالرغم من أن هذه العبارة مصاغة بلغة مرسحية،
احلقيقة
َ
فإهنا عبارة واقعية ،وهي حلسن احلظ ليست صادقة متام ًا ،فالذي يموت

املتجسد ،ولكنه بالتأكيد ليس اهلل التوحيدي .فمن وجهة نظري،
هو اهلل
ِّ
يكمن نجاح رؤية العالمَ العلامنية ،إىل حد كبري ،يف جاذبيتها العقالنية

الظاهرية باملقارنة بالنسخة غري العقالنية من اهلل ،وهو إله تتحكم فيه
حواسنا ،ويستحق دوم ًا “شفقتنا” ،عىل حد قول الفيلسوف نيتشه .وأي
142

انتصار العقل
ليست
حل هلذه املشكلة حيتّم علينا أن نعرتف بأن العلامنية
ْ
َ
عىل اخلرافة ،وإنام هي مؤرش عىل اغرتاب البرشية الشامل ،وفقدانهِ ا هلدف
ٍ
متعال ،وهو يشء أكرب من اإلنسان ومن
احلياة ومعناها ،وحاجتِها إىل إله

الكون الذي يعيش فيه.

يف هناية العصور الوسطى ،اشتمل العالمَ القديم عىل أربع حضارات
خمتلف
رئيسة ،وثالث منها علامنية اآلن بشكل أو آخر .ولكن الوضع
ٌ
متام ًا يف إحدى هذه احلضارات األربع ،أال وهي احلضارة اإلسالمية.
فكام يقول إرنست جيلنر» :القول بأن العلامنية غالبة يف اإلسالم ليس قوالً
حمل جدل ،بل هو قول خطأ متام ًا .فاإلسالم قوي اآلن مثلام كان قو ّي ًا منذ
قرن مىض .وربام كان أقوى اآلن إىل حد ما ((5(».و ُي ِ
رجع هذا االستقرار
ِ
املقاومة إىل ما يف اإلسالم من "توحيد جازم وصارم".
وهذه القوة

ولذلك ،يمكن التأكيد بسهولة عىل أن نموذج اهلل يف القرآن قادر عىل أن
يصمد أمام التحديات اإلحلادية احلديثة ،وأن جيتنب األخطار التي هزت
احلضارات األخرى يف الصميم .فنموذج اهلل يف القرآن نموذج منهجي
ٍ
ومتعال ،وهو منطقي وبسيط يف جوهره ،ويركز عىل اخلالص
وأخالقي
البرشي والتقوى واإلصالح االجتامعي والسيايس واالقتصادي أكثر من
تركيزه عىل شخص حممد؛ نبي اإلسالم صىل اهلل عليه وسلم ،أو حتى عىل
اهلل نفسه .فهو يتمركز حول اإلنسان ،وليس حول اهلل .كام أنه عا ٌّم حق ًا
يف طبيعته ومضامينه األخالقية ،وخيلو من كل إمكانات التحيز العرقي،

(58) Gellner, Earnest. Postmodernism, Reason and Religion, London; New York:

(إرنست جيلنر :ما بعد احلداثة والعقل والدين).
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Routledge, 1993, p.5.

وأفكار العرق املختار واألرايض املوعودة واهلو َّيات الضيقة املمكنة
األخرى .فوحدته اإلهلية األصيلة تضمن وحدة اإلنسانية العامة.
وكانت كل الديانات السام َّية الثالث ،وما زالت ،تطمح للوصول

التصور عن اهلل ،مع أن نصيَّ ْ التوراة واإلنجيل ليسا متسقني
إىل مثل هذا
ّ
يف هذا املوضوع .وعندما يؤكد املرء عىل العنارص غري التجسيمية وغري
التجسيدية يف اهلل ،ال َي ْظ ِلم هذه الديانات كثري ًا ،بل عىل العكس ،سيكون
التصور
املرء يف نطاق األهداف املرجوة هلذه الديانات .وبمساعدة هذا
ّ

البسيط والرائع يف الوقت نفسه عن اهلل ،يمكن تضييق الفجوة بني اإلنسان
املغرتب واهللِ ،ويمكن للعلم واإليامن أن يقرتبا الواحد من اآلخر ،هذا إن
مل يلتحام .وليس هذا الكالم من صنع اخليال ،إذ يبدو أن العلم احلديث

والفلسفة احلديثة ينفتحان عىل اإليامن باهلل .عىل سبيل املثال ،يش ُّن بول

(ولد عام  ،)1946وهو عامل متخصص يف الفيزياء
تشارلز وليم ديفيز ُ

وعلم الكونيات وبيولوجيا الفضاء ويعمل يف جامعة أريزونا ستيت
وخلوه من املعنى،
يت عشوائية الكون
ِّ
األمريكية ،هجوم ًا عنيف ًا عىل فكر ّ

كام أنه يالحظ أنه "بالرغم من أن العديد من النظريات امليتافيزيقية
والتأليهية تبدو مص َطنَ َعة وطفولية ،ال تقل عبثيتها عن عبثية االعتقاد بأن
الكون موجود ،وبالشكل الذي عليه ،بال سبب… يوجد هدف أصيل

وراء وجودنا هنا».

(((5

ويؤكد ديفيز عىل حاجتنا إىل النظر إىل اهلل نظرة

(59) Davies, Paul. The Mind of God: The Scientific Basis for a Rational World, London:
Simon & Schuster, 1992, pp.231–32.

(بول ديفيز :عقل اإلله :األساس العلمي لعالمَ
عقالين).
ٍّ
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أقل جتسيد ًا ،وعىل ابتعادنا عن الصورة الساذجة هلل ،وعلينا التفكري يف اهلل
ٍ
متعال ،أو "مفهوم كُليِّ أسمى" ،أو "الوجود نفسه"
عىل أنه "عقل عا ٌم"
أو "قوة خالقة" أو عىل أنه "عامل رياضيات" .ويقول بأن اهلل الذي يتعاىل
عىل املكان والزمان ويعلو عىل التالعبات البرشية هو فقط الذي يمكن
حقيقي وصل ٌة بالنشاط الطبيعي الذي حيدث حولنا يف
أن يكون له معنى
ٌّ
كل مكان.

ال أقول إن الدين ينبغي أن يتبع مفهوم عالمِ عن اهلل أو إن الوحي
ينبغي أن يكون تابع ًا للعلم ،فام أود تأكيده هو أن التصور التجسيمي
أو التجسيدي الفج عن اهلل عقبة كبرية تقف باستامتة بني الفكر العقالين
أضعف سلط َة الدين وسلطة اهلل يف
احلديث واإليامن باهلل .فهذا التصور
َ
أفضل األحوال ،ويف أسوأ األحوال ألغى هذه السلط َة .فالعقل البرشي
حائر حق ًا أمام استيعاب فكرة اإلله اإلنسان أو اإلله الذي يشبه البرش
وال يستطيع التصالح مع هذه الفكرة ،ألن ما نعبده ال يمكنه أن يكون
يف جمالنا ،وإنام هو أكرب من الكون نفسه .ربام كانت املفاهيم التجسيمية
التجسيدية عن اهلل ِ
عام ً
ال من عوامل اإلحلاد يف العرص احلديث .ويمكن
تضييق هذه الفجوة بني الوعي الديني والتفكري العقالين تضييق ًا كبري ًا من
خالل التأكيد واإلحلاح عىل فكرة اهلل املتعايل األخالقي.
وصعوبة اإليامن يف الوقت احلايل ال ترجع إىل اإليامن يف حدّ ذاته،
وإنام إىل املفهوم التجسيدي والتجسيمي عن اهلل ،وهو مفهوم ال يستهوي
العقل ،ويبدو عليه أنه ضعيف ،أي بال قوة وبال حيوية وبال ٍ
تعال .ومع
ذلك ،فهناك ّ
حل ،ويتمثل هذا احلل يف اهلل الوارد يف القرآن.
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القرآن يقدّ م السلطة – اهلل – التي يبحث عنها البرش ويمكنهم
منطق يسمح بوجود فه ٍم
أن يقبلوها ،وهي واردة يف اللغة ويؤكدها
ٌ
فوري وكامل وذكي هلل .وبذلك ،يمكن للقرآن أن يسهم أكثر من
التوراة واإلنجيل يف إحياء اإليامن العام باهلل املتعايل وبالدين نفسه.
فال نظري لتأكيده املركَّز عىل الغيبية املطلقة هلل وواحديته ووحدته
ووحدانيته وتعاليه ،بأسمى وأنقى املعاين ،وال نظري لرفضه القاطع
أخطار
للصور واألوصاف التجسيدية هلل ،األمر الذي جيعله جيتنب
َ
خياطب القرآن أعىل العقليات وأوسط
األفكار التجسيمية ،ويف كل ذلك
ُ
العقليات عىل حد سواء .كام أن هذا دليل عىل قوة اإليامن اإلسالمي
الذي قاوم بال شك اهلجوم املضا َعف للفلسفة اإلحلادية املعقدة وللكفر
املنترش بأساسيات الدين.
لن يكون هناك ٌّ
حل أقل من إعادة االعتبار هلل تعاىل بوصفه العظيم
وحاكم الكون وكل ما فيه.
خالق
واألحد والفرد والواحد ،وبوصفه َ
َ
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عن املؤلف
ذو الفقار عيل شاه حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الالهوت
والدراسات الدينية من جامعة ويلز باململكة املتحدة ،وحاصل عىل
املاجستري (بمرتبة الرشف) يف الدراسات اإلسالمية ،ختصص مقارنة
األديان ،من اجلامعة اإلسالمية الدولية بإسالمباد يف باكستان .ويقوم
بالتدريس يف اجلامعة اإلسالمية الدولية بإسالمباد ،وكذلك يف جامعة
ويلز ،ويف جامعة نورث فلوريدا بأمريكا ،وهو يتقن مخس لغات ،بام فيها
اإلنجليزية والعربية واألوردية .وشارك الدكتور شاه ومازال يشارك
مشاركة فعالة يف احلوار بني األديان واحلوار داخل الدين الواحد ألكثر من
 25عام ًا ،وعمل يف الكثري من اجلاليات املسلمة يف أمريكا الشاملية بصفته
مدير شؤوهنم الدينية ،كام عمل يف العديد من املنظامت اإلسالمية مثل
الدائرة اإلسالمية ألمريكا الشاملية  ICNAبصفته رئيسها يف الواليات
املتحدة األمريكية .وحالي ًا ،يشغل منصب السكرتري العام ملجلس الفقه
يف أمريكا الشاملية واملدير الديني للجمعية اإلسالمية يف ميلووكي ،يف
ويسكنسن بأمريكا .وهو حماضرِ مشهور تتم دعوته دول ّي ًا للحديث عن
املقارن
مقارنة األديان والالهوت واإلسالم والقرآن واحلديث والفقه
َ
والصوفية واحلضارة اإلسالمية واألديان الساموية والقضايا املعارصة.
وكتب الكثري من املقاالت املتخصصة والكتب ،ومنها :احلسابات
خطاب فقهي.
الفلكية ورمضان:
ٌ
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