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 شكر وتقدير

 
 

مدني بالصحة والعافية إلتماـ ىذا البحث،فالحمد أوال  عز وجؿ الذي أأتوجو بالشكر 

. ضالو ونعموأؼ كثيرا عمى 

 إلى األستاذ الفاضؿ الدكتور سباعي لخضر الذي تكـر باإلشراؼ عمى مذكرتي، :ثانيا

الشكر  جزيؿ . بالنصائح واإلرشادات القيمةليناكاف نعـ المشرؼ الذي لـ يبخؿ عؼ

كاف كريما في  عبد الجبار الرفاعي الذي المفكر الدكتور  موصوؿ أيضا إلىواالمتناف

اإلجابة عف تساؤالتي حوؿ مشروعو الفكري، وفي كؿ توجيياتو القّيمة التي أفادتني أّيما 

 .إفادة إلنجاز ىذا البحث

كؿ أساتذة جامعة مستغانـ خصوصا قسـ  الشكر واالعتراؼ بالجميؿ ؿصخاؿ: ثالثا

 .، وأسدى إلى نصحا أو توجيياكؿ مف عممني حرفاؿ، وودكاترتياالفمسفة العامة 

 .حسناتكـفي ميزاف جيودكـ جعؿ ا 

 

   مػػػػػػػػػػػريـ 



 

 

 

 

 

 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

 

 البحثأىدي ىذا 

والدي "وقضى ربؾ أال تعبدوا إال إياه وبالوالديف إحسانا:" إلى المذاف قاؿ فييما عز وجؿ

. والمعرفةالعزيزيف عمى تشجيعيـ لي لطمب لعمـ 

 وزوجي العزيز الذيف تحمموا معي الكثير وصبروا معي مف "حفيظة"إلى إخواني وأختي 

 .أجؿ الوصوؿ إلى غايتي

 األشخاص الذيف احمؿ ليـ بورزاؽ،وكؿ الدكتورة أمينة في الحياة حبيبتي وقدوتي إلى

 .والتقديرالمحبة 

 .تواتية رانيا، رزيقةقدوري :وأحبائي وباألخصإلى أصدقائي 

 

  مػػػػػػػػػػريػػػػػػػػػػػـ



 

 

 

 

 
 

 مقدمة 



 مقدمة
 

 أ 
 

 :مقدمة

شُّغؿ المفكروف العرب في العصر الحديث والمعاصر بحالة التدىور الحضاري التي آؿ إلييا العالـ 

العربي اإلسبلمي، فعمدوا إلى تقديـ مجموعة مف التصورات، وصاغوا مجموعة مف المشاريع الفكرية 

مف أجؿ الخروج مف ىذه الحالة، تراوحت ىذه  المشاريع بيف الدعوة إلى اإلقباؿ عمى عمـو الغرب 

وفمسفاتو مف أجؿ األخذ باألسباب التي بيا كانت نيضتو وخروجو مف عصور الظبلـ، وبيف الدعوة 

إلى العودة إلى التراث العريؽ لؤلخذ بالعمـو األولى التي كانت بيا نيضة المسمميف التي بمغت 

 .اآلفاؽ، وبيف ىذا وذاؾ كانت ثمة مشاريع تتبنى الرؤية التوفيقية التي تمزج بيف الوافد والموروث

في ىذا السياؽ برز بعض المفكريف يدعوف إلى بث الروح في العمـو التقميدية اإلسبلمية، وجعميا 

تستجيب لتطمعات المسمميف المعاصريف، معتقديف أف تمؾ العمـو استنفذت أغراضيا في تمكيف 

إنساف تمؾ العصور مف التكيؼ مع الوضع الديني واالجتماعي التاريخي،أما وقد حدثت كؿ ىذه 

التحوالت اليائمة منذ عيود اإلسبلـ األولى إلى اآلف، فقد باتت الضرورة ممحة لتحديث العمـو الدينية 

صغاء ليواجس وتطمعات إنساف القرف الواحد والعشريف، ىذا اإلنساف بكؿ  وجعميا أكثر استجابة وا 

تأكيد صار يحمؿ ىموما مختمفة، ويعيش انطولوجيا مختمفة، وىو مؤطر في حياتو المعاصرة 

ضمف ىذا اإلطار تتنزؿ الدعوة إلى تجديد عمـ الكبلـ التي رفع . بمعارؼ جديدة، وأوضاع جديدة

رايتيا مفكريف وعمماء كثر في زمننا الراىف، لعؿ أبرزىـ المفكر العراقي عبد الجبار الرفاعي، الذي 

عبد الجبار الرفاعي " االنيماـ باإلنساف في عمـ الكبلـ الجديد"سنتخذه نموذجا لبحثنا ىذا المعنوف بػ

 "نموذجا



 مقدمة
 

 ب 
 

 :أىمية الموضوع

في نظري تكمف أىمية ىذا الموضوع، في الدور الخطير والحساس الذي يمعبو الفكر الديني  -

في تأطير سموؾ األفراد والجماعات، األمر - ال سيما فيما يتعمؽ بالمسائؿ اإلعتقادية -

 باعتبارىا جيودا –الذي يقتضي إخضاع مضاميف عمـ الكبلـ الكبلسيكي لممراجعة والتحييف 

لمفحص والمراجعة، مف أجؿ التخمص مف بعض التصورات السمبية التي - بشرية تاريخية

عمقت بو في العصور السابقة، وصارت تشكؿ عائقا أماـ المسمـ المعاصر في تحقيؽ التديف 

العقبلني المناسب لحياة إنسانية مفتوحة ومندمجة، و الخروج عف التديف المممي المكرِّس 

 .لمفرقة والتناحر الطائفي

كما تكمف أىمية الموضوع في انفتاح البحث الفمسفي عمى المسائؿ الدينية مف أجؿ مقاربتيا  -

عقبلنيا ونقديا، السير بيا في اتجاه تمكيف الديف مف أداء دوره األصمي في تنوير اإلنساف 

وتحريره، وتمكيف اإلنساف مف ممارسة حياتو في جو مف التسامح والتعايش والرحمة، وبالتالي 

سحب البساط مف تحت أقداـ مف يغتصبوف الديف ورمزيتو ويشوىوف مضامينو والزج بو في 

 .مسارات الدـ واليأس

 :أسباب اختيار المكضكع

  ػاألسباب الذاتية(أ

  واالستفادةحوؿ ىذا الموضوع لئلفادة الذاتية توسيع دائرة المعارؼ. 

 



 مقدمة
 

 ت 
 

 المكضكعيةػ األسباب  (ب

  والرحمة ونبذ العنؼ والمحبة، قيـ التسامح وزرع ثقافةالدعوة إلى التعايش السممي لؤلدياف 

 .الخ...والكراىية تحت مسمى الديف

  الدينيةالفيـ الصحيح لمديف وفؽ السياقات التاريخية الخاصة بالنصوص. 

اقات ظيوره، وأىـ المسائؿ التي ي عمـ الكبلـ وسإلى تاريخيةوفي دراستي ليذا الموضوع تطرقت 

لجيا عبد الجبار الرفاعي في الكبلـ الجديد واألبعاد اإلنسانية التي ساىمت في تشكؿ البلىوت اع

المقصكد بتجديد عمـ الكبلـ؟ كما :التاليةالتي مف خبلليا ساعدتني عمى صياغة اإلشكالية الجديد 

ىك إسياـ عبد الجبار الرفاعي في تجديد الكبلـ الجديد؟ كفيما تتمثؿ النزعة اإلنسانية في الكبلـ 

  الجديد عند الرفاعي؟

اعتمدنا في ىذا البحث عمى المنيج التحميمي مف خبلؿ تحميؿ األفكار والمعطيات الواردة في 

  .الموضوع

  وىي،وبعد عممية بحث طويمة تمكنا مف العثور عمى بعض الدراسات ذات الصمة بالموضوع

الفكر العربي اإلسبلمي : الطالبة مناد صفية مف جامعة وىراف قدمت أطروحة الدكتوراه حوؿ :

 . عبد الجبار الرفاعي نموذجا–المعاصر وتجديد  في عمـ الكبلـ الجديد 

 بكؿ المصادر والمراجع ف المشرؼ دعمنيأواجو أية صعوبة مف خبلؿ عممية البحث ذلؾ ألـ 

  . يقدـ لي كؿ جديد عنوفالجبار الرفاعي كاعبد ف الدكتور إضافة إلى أ



 مقدمة
 

 ث 
 

 عمى ثبلث يحتويفصؿ ولتحميؿ ىذه اإلشكالية قسمنا العمؿ إلى ثبلث فصوؿ رئيسية كؿ 

 وسياقات ىـ المفاىيـ المتمحكرة حكؿ عمـ الكبلـ الكبلسيكيأ: تناولنا في الفصؿ األوؿ،مباحث

النزعة اإلنسانية في الكبلـ الجديد عند عبد : أما الفصؿ الثاني المتعمؽ ب. ظيوره، ودواعي تجاوزه

 انتقمت إلى أىـ المسائؿ وظيوره، ثـمفيـو عمـ الكبلـ الجديد :  وقد تطرقت فيو إلىالجبار الرفاعي

 .يالكبلمية مرورا عبلمات غياب اإلنساف في الكبلـ الكبلسيؾ

، أبعاد النزعة اإلنسانية في الكبلـ الجديد عند الرفاعي: وأخيرا الفصؿ الثالث الذي كاف معنوف ب

 وأخيرا المبحث األنطولوجيحيث خصصنا المبحث األوؿ لمبعد الفمسفي والمبحث الثاني البعد 

فييا النتائج التي توصمت  التي دونت والخاتمة مرورا بخبلصة نقدية لمبحث،البعد االجتماعي:الثالث

 .التوصيات إلييا وبعض

 



 

 
 

 

الفصؿ األكؿ  

عمـ  الكبلـ 

 الكبلسيكي
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مفيـك عمـ الكبلـ الكبلسيكي :  المبحث األكؿ

 الفكر اإلسبلمي، ولقد لعب في تاريخ وقت مبكر نشأت في التي  الدينيةيعتبر عمـ الكبلـ أحد العمـو

حياة العقيدة واعتبرىا موضوعا ليا وقد ألؼ العديد مف العمماء والدارسيف تراثا ضخما  دورا كبيرا في

في ىذا المجاؿ ولكي نتمكف باإلحاطة بجوانب ىذا العمـ يجب أوال تناولو مف الناحية المغوية 

 .الكبلـ عمى مدلوؿ كممة عمـ واالصطبلحية لنتعرؼ

 التعريؼ المغكم  .1

يقاؿ عمـ يعمـ إذا تيقف كجاء معنى المعرفة أيضا، : إف العمـ ىك اليقيف"جاء في المصباح المنير

 1"كما جاءت بمعناه، كضمف كؿ كاحد معنى األخر الشتراكيما في ككف كؿ كاحد مسبكؽ بالجيؿ

جممة مف المعارؼ المنظمة التي تمكف التوصؿ إلييا، والتحقؽ مف مدى صحتيا يكوف : ىوالعمـ ؼ

 .معيارىا األساسي اليقيف

ف كاف المفظ يعني باألساس ". تكمـ، يتكمـ"مصدر : أما الكبلـ فيو ثري بالمعاني  " النطؽ المفيـ"وا 

بو ىنا ىك كركده واألمر األساسي في استعماؿ الكبلـ لتسمية الفف واألدب الذي يعني  (....)العديدة 

 ىوالذم يستعمؿ بدال منو عندما يستعمؿ  [looking at، consideringاعتبر  ]مرادفا لمنظر

 thinking، cogitating، reflecting" التأمؿ"ك" التفكر"ك " الفكرة "لفظ  صكرم، كيحمؿ كيرد 

                                                           
 427، ص (س.د)، (ط.د) القارئ المبل عمي، المصباح المنير في غريب  الشرح الكبير  لمرافاعي، المكتبة العممية، بيروت، 1



 الكبلـ الكبلسيكي كسياقات ظيكرهعمـ                               الفصؿ األكؿ                

 

11 

 

الكبلـ ىو المفظ والداؿ :بمعنى أخرto  infer"1"أي  استنبط : استدؿ:  وأحيانا االستدالؿ أيضا [[

وىو  صفة  تعالى كمـ بعض أنبيائو، ونطؽ القرآف بأنو كبلـ  والقوؿ عمى معنى معيف، ورد  إف 

وليذا كاف . مف صفات المعاني الواجبة  تعالى، والقرآف ىو الصورة  التي ظير بيا الكبلـ اإلليي

ىذا  األمر موضع جدؿ  بيف المتكمفيف مف حيث قدمو وحدوثو  ومف اآليات القرآنية نجد قولو تعالى 

ا" ـى المَّوي ميكسىٰى تىٍكًميمن ًمي إنِّي وقولو تعالى أيضا ﴿2" كىمَّ ًبكىبلى ًتي كى مىى النَّاًس ًبًرسىاالى   3﴾اٍصطىفىٍيتيؾى عى

كنىا ﴿: وتعني المشافية أما في قولو تعالى ذيكىىا ذىري ـى ًلتىٍأخي ـٍ ًإلىٰى مىغىاًن مَّفيكفى ًإذىا انطىمىٍقتي سىيىقيكؿي اٍلميخى

ـى المَّو ـٍ  ييًريديكفى أىف ييبىدِّليكا كىبلى ده ًمفى  التالية ﴿ اآليةوراة لكف الكبلـ فيتاؿ  وتعني4﴾نىتًَّبٍعكي ٍف أىحى كىاً 

ـى المَّو تَّى يىٍسمىعى كىبلى ارىؾى فىأىًجٍرهي حى فالكبلـ في اآلية الواردة ال يخرج .  يراد  بو القرآف5﴾اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجى

، ولـ يشر إلى عميو السبلـأو القرآف أو المشافية بيف ا و موسى  التوراةعف المعنى المكتوب، 

 . المناقشة والجدؿ الدائر حوؿ مسائؿ االعتقاد

 التعريؼ االصطبلحي . 2

وىو العمـ  الذي " عمـ أصكؿ الديف" منيا دراسة العقيدة مف أسماء عمـو الباحثوف مجموعةتداوؿ 

يتمحور حوؿ بياف أصوؿ الديف اإلسبلمي واالستدالؿ عمييا والدفاع عنيا وقد عنوف بعض المؤلفيف 

                                                           
، (1) في  عمـ الكبلـ و الفمسفة مؤلؼ جماعي، مركز دراسات الوحدة العربية،  بيروت، طضمف دراسات ريتشارد فرانؾ، عمـ الكبلـ، 1

 21، ص 214
 164 سورة النساء اآلية 2
 144 سورة األعراؼ اآلية 3
 15 سورة الفتح اآلية 4
  06سورة التوبة اآلية 5
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الجكيني وقبمو " المحصؿ في أصكؿ الديف"في كتابو ( ھ606) الرازم أعماليـ  بيذا االسـ  مثؿ

 ھ150- 80)أبك حنيفة  وقبؿ ذلؾ وصفو الفقيو " الشامؿ في أصكؿ الديف"في كتابو (ھ478)

الفقو  ألف النقؿ في أحكاـ الديف  وعقائده، و العمميات بالفقو األكبرعمـ الكبلـ  (ـ699-767/

 1.األصغر

رغـ اختبلؼ التسميات التي أطمقت عمى عمـ الكبلـ، إال أننا يمكف أف نستخمص التعريؼ المانع 

وبما أف أساس  . الجامع ليذا العمـ بو الدفاع عف العقيدة  والديف باستعماؿ  االستدالالت العقمية

االعتقاد ىو توحيد  ا في صفاتو وذاتو فإف عمـ الكبلـ سمي أيضا عمـ التوحيد والصفات، ومنو 

. صفات ا وأفعالو: تتضح  ماىية وطبيعة الموضوعات التي يتناوليا مثؿ

اعتبره آخروف بعمـ العقائد وىو يعني العمـ الذي يتكفؿ بمعرفة العقائد اإلسبلمية ويبرىف عمييا، وىذا 

عمى كتابو ( ھ478)الجكيني االسـ اتخذه مجموعة مف المؤلفيف عنواف لمؤلفاتيـ الكبلمية فأطمؽ 

العقائد "(ھ736)عضد الديف اإليجي ، و"العقائد النسفية"( ھ642)لنسفي او" العقائد النظامية"

 2".العقيدة الطحاكية"كتابو الكبلمي ( ھ321) الطحاكم مىس، وقبؿ ىؤالء "العضدية

بما أف عمـ الكبلـ ىدفو األساسي ىو الدفاع عف العقيدة مف الشبيات والبدع فقط أطمؽ عميو أيضا 

فعمـ الكبلـ ىو عمـ العقائد . مف خبلؿ العديد مف المؤلفات التي دونت آنذاؾ" عمـ العقائد"تسمية 

                                                           
، دار التنوير، (مدخؿ لدراسة البلىوت الجديد و جدؿ العمـ و الديف) عبد الجبار الرفاعي، موسوعة فمسفة  الديف، عمـ الكبلـ الجديد 1

. 10، ص (س.د) ،(1)مركز دراسات فمسفة  الديف،  تونس، بغداد،  ط
 .10 المرجع نفسو ص2
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مستدال بيا عف طريؽ الدالئؿ العقمية، وليذا فإف أكثر ما اشتير عنو بأنو عمـ حجاجي مف خبلؿ 

. المناظرات بيف المتكمميف و خصوميـ

السنة لعبد ا بف أحمد بف وكتاب (ھ241)كتاب السنة ألحمد بف حنبؿ  وسمي السنة ومف ذلؾ 

 1.(ھ311)السنة لخبلؿ  و(ھ290)حنبؿ 

 عمى ذلؾ، فإف كثرة االختبلؼ في اسـ ىذا العمـ يدؿ مف جية عمى عمؽ االختبلؼ في العمـ ابناء

. ذاتو، ومف جية أخرى يدؿ عمى التنوع عمى مستوى مسائمو وقضاياه وموضوعو ومنيجو

 في (ھ339)أبك نصر الفارابي أما المتكمموف فميست تعاريفيـ لمكبلـ  متفقة  مف كؿ وجو، فنجد 

صناعة الكبلـ يقتدر بيا اإلنساف عمى نصرة اآلراء  كاألفعاؿ المحدكدة "بقولو " إحصاء العمـو"كتابو 

: التي صرح كاضع  الممة كتزييؼ كؿ ما خالفيا باألقاكيؿ، كىذه الصناعة تنقسـ إلى جزئيف أيضا

جزء لآلراء، كجزء في األفعاؿ كىي غير الفقو ألف الفقيو  يأخذ اآلراء كاألفعاؿ التي صرح بيا 

كالمتكمـ ينصر األشياء . كاضع الممة مسممة  كجعميا أصكال، فيستنبط منيا األشياء البلزمة عنيا

 2"التي يستعمميا الفقيو أصكال مف غير أف يستنبط منيا شيئا

في ىذا التعريؼ يجعؿ الفارابي مف عمـ الكبلـ فنا وصناعة  يقـو عمييا المنشغميف ىدفيـ نصرة  

اآلراء التي وضعيا صاحب الممة، ونبلحظ أف الفارابي ال يركز النظر عمى عمـ الكبلـ اإلسبلمي 
                                                           

دراسة وصفية، األكاديمية لمدراسات االجتماعية و اإلنسانية، قسـ العمـو االجتماعية، :  بدراف مسعود بف لحسف،  ماىية عمـ الكبلـ1
  194، ص2018، 19العدد 

س، .، د(ط.د) عبد الرزاؽ مصطفى، تمييد لتاريخ الفمسفة اإلسبلمية، دار الكتاب المصري، دار الكتاب المبناني، القاىرة، بيروت، 2
. 368، ص 367ص
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سوءا تعمؽ األمر باإلسبلـ أو بغيره مف األدياف والممؿ : بقدر ما يعطي لنا تعريفا عاما ليذا العمـ، أي

. األخرى

، فاألوؿ يتعمؽ باستنباط ما لـ يصرح بو واضع  "المتكمـ"و " الفقيو"كذلؾ نجد أنو يضع فرؽ بيف 

ومع ىذا  فإف العمماء . الممة التي كانت موجودة مف قبؿ في الشرائع، أما الثاني يتعمؽ باستنباطيا

. يجمعوف عمى أف عمـ الكبلـ يخص المسائؿ اإلعتقادية، بينما الفقو متصؿ باألحكاـ الدينية

نفس الشئ كاف موجود في أياـ المؤمنوف،  فقد عرؼ أف المنطؽ والكبلـ مترادفاف وقد اعتبر فف مف 

الفنوف المتعارؼ عمييا آنذاؾ وذلؾ ألف المتكمـ عندما يخوض في أمر ما يستعمؿ الحجج المنطقية 

 ھ450)أبي حامد الغزالي وفي القرف الخامس ىجري قاـ .  إلقناع ما يود أف يبرىف عمييا لمجميور

نما "بقولو * المنقذ مف الضبلؿ*بوضع تعريؼ لمفيـو عمـ الكبلـ في كتابو المشيور( ھ505-  كا 

 1"المقصكد منو حفظ عقيدة أىؿ السنة، ك حراستيا عف تشكيش أىؿ البدعة

يمكف تحميؿ قوؿ الغزالي عمى أف ىذا العمـ ميمتو األولى حفظ العقيدة مف أىؿ البدعة عف طريؽ 

المتكمميف لنصرة السنة، وىو يقـو عمى محاجة الخصـو الذيف يطعنوف في العقيدة ومنو نشأ عمـ 

، "المستظيرم"،  "تيافت الفبلسفة:" وقد ألؼ العديد مف الكتب التي تحمؿ نفس الرأي مثؿ. الكبلـ

الخ أما فيما يتعمؽ بمنيج ىذا " ...قكاصـ الباطنية"، "مفصؿ الخبلؼ في أصكؿ الديف"، "حجة الحؽ"

. العمـ فإف الغزالي يقوؿ أنو قائـ عمى الجداؿ باستعماؿ البرىاف مف أجؿ حفظ العقيدة كما  ذكر سابقا

                                                           
 .133، ص1997، (2)أبي حامد الغزالي،المنقذ مف الضبلؿ، تحقيؽ سعد كريـ الفقي، دار ابف خمدوف، اإلسكندرية، ط1
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فيذا العمـ الذي يقـو بيذه الميمة يحتاج إلى نظاـ يحكمو المنطؽ، ولذاؾ سعى الغزالي لوضع 

. المنطؽ ضمف حقؿ المعرفة اإلسبلمية  وتوظيفو لمدفاع عنيا

في كتابو (ـ1406– ـ 1332)ابف خمدكف ومف التعريفات المشيورة لعمـ الكبلـ نجد ما قدمو 

 العقائد اإليمانية باألدلة العقمية، كالرد عمى  الحجاج عفعمـ: *حيث رأى أنوالمقدسة المعروؼ ب

 1*المبتدئة المنحرفيف في االنتقادات عمى السمؼ كأىؿ السنة

نفس موقؼ الغزالي نجد عند العبلمة ابف خمدوف، لكف يختمؼ قميبل في أف ابف خمدوف يركز عمى أف 

قد اتجو  عمـ الكبلـ موجو ضد المنحرفيف  وال نجد ذكرا لمكفار، مما يدؿ عمى أف العمـ في ذاؾ الوقت

. نحو الداخؿ، أي ما ظير مف بدع عف العقيدة و لـ يشغؿ بخارجو

، مف بأصكؿ الديفيبدو مف ىذه التسميات اشتقت مف أىـ المباحث ىذا العمـ التي يبحثيا، فسمي 

مف حيث أف األصؿ األوؿ الذي يقـو عميو الديف  بالتكحيد حيث تناولو لمعقائد في شتى أنواعيا، وتارة

ألف ميمتو األساسية ىي حراسة السنة والعقيدة مف  بالسنة كالعقائدىو وجود ا ووحدانيتو، وتارة 

وىو االسـ المشيور والمتداوؿ في الثقافة اإلسبلمية مف قبؿ  بعمـ الكبلـوأخيرا . أىؿ البدعة

الدارسوف، وذلؾ لقدرة صاحبيا عمى الكبلـ في أصؿ الديف مف جية واعتبار ىذا العمـ تحت مسمى 

" كبلـ ا"

 

                                                           
 .205، ص 2004، (1)، تحقيؽ محمد عبد ا الدرويش، دار البمخي، دمشؽ، ط₂ عبد الرحمف ابف خمدوف، مقدمة ابف خمدوف ج1
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سياقات ظيكره : المبحث الثاني

يمثؿ عمـ الكبلـ بنية مف بنيات الثقافة اإلسبلمية وثمرة اجتيادات العقؿ اإلسبلمي التي تميزت بيا 

ويتفؽ الباحثوف أف ىذا العمـ يدافع عف العقيدة . تمؾ الفترة، في البناء المعرفي، الفكري والعقائدي

. والديف باستعماؿ األدلة العقمية وىذا ما الحظناه في مجمؿ التعريفات السابقة

، وقد القرف الثاني لميجرة و بداية القرف األكؿ لميجرةوقد نشأ عمـ الكبلـ كسائر العمـو في نياية  

ساىمت العوامؿ السياسية، االجتماعية والثقافية في تبموره  مف كؿ الجوانب، بحيث طرحت عدة 

سنحاوؿ أف نذكر أىـ النقاط التي عممت عمى . مشكبلت اجتيد المتكمموف األوائؿ في تقديـ حموؿ ليا

: ظيوره

 العكامؿ الداخمية .1

͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐
͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐
͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐
͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐
͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐

مجمكعة مف   يتفؽ الدارسكف عمى أف عمـ الكبلـ نشأ في  فترة مبكرة في العقؿ اإلسبلمي ككانت

نبثاؽ ىذا العمـ كقد تصدرت مسألة  الالعكامؿ المحمية في الحياة اإلسبلمية مف البكاعث األساسية

 1" بالرفيؽ األعمىملسو هيلع هللا ىلصتمؾ البكاعث فكر التحاؽ النبي الكريـ "اإلمامة "الخبلؼ حكؿ 

إلينا ىذا السياؽ أف مشكمة اإلمامة كانت مف بيف المسائؿ التي أثارت جدؿ بيف المسمميف،  يحيؿ

فنشأت تساؤالت عمى المستوى السياسي . بحيث ترتب عنيا حروب أىمية بسبب اختبلؼ اآلراء فييا

وتعددت في صيغ جديدة، ومف بينيا الحروب والصراعات التي شيدىا المجتمع اإلسبلمي ألسباب 

                                                           
 .07ص  مصدر سابؽ عبد الجبار الرفاعي1
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كالدة أسئمة الخكارج حكؿ معركة الصفيف، القكؿ بالجبر، القضاء : سياسية، مذىبية واجتماعية مثؿ

، مما أدى إلى ظيور الفرؽ الكبلمية بحيث حاولت كؿ فرقة الخ.....كالقدر، حكـ مرتكب الكبيرة

. تقديـ أدلة لتبرىف عمى صحة ما تعتقد بو

 كىي ملسو هيلع هللا ىلصيحدد طو عبد الرحماف نشأة عمـ الكبلـ بظيكر أكؿ مسألة خبلفية بعد كفاة الرسكؿ "

 1"الخبلفة، تتمكىا في الظيكر مسألة القضاء ك القدر ثـ مسألة التكحيد ك الكحي 

أيضا إلى نشأة عمـ الكبلـ إلى القرآف (ـ2011– ـ 1914)حنا الفاخكرم نقبل عف يرى ابف خمدوف 

لذلؾ كانت "الحتوائو عمى آيات محكمات يسيؿ فيميا، وأخرى متشابيات يمتبس معناىا القارئ 

أسباب االختبلؼ أكثر مثارىا مف اآليات المتشابيات مما دعا إلى االختبلؼ كالتناظر كاالستدالؿ 

 2"بالعقؿ زيادة إلى النقؿ

إذف عمـ الكبلـ بدأ مف القرآف الكريـ منيجا وموضوعا و ىو ال يتعارض في النظر في آيات ا، 

إفَّ " والتأمؿ والتدبر في كؿ ما ىو موجود، ليدركوا حقيقة موجود واحد ال متناىي وذلؾ لقولو تعالى 

يىةن  كفى  ًفي ذٰىًلؾى آلى  4﴾إفَّ ًفي ذىًلؾى آليىاتو ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى  وقولو أيضا ﴿3"ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري

الشاـ، : متنوعة في ببلداثنيات و لمجتمعات  واستيعابووبعد تمدد اإلسبلـ خارج الجزيرة العربية،

واجيت . العراؽ، إيراف وآسيا الوسطى حتى نحو الصيف، مصر،شماؿ إفريقيا وحتى األندلس
                                                           

 .144، ص 1993، (2) طو عبد الرحماف، تجديد المنيج في تقديـ التراث،المركز الثقافي العرفي،  الدار البيضاء، المغرب، ط1
 .172،  ص1993، (03)، دار الجبؿ، بيروت،  ط(1)، خميؿ البحر، تاريخ الفمسفة العربية جي حنا الفاخور2
 11 سورة النحؿ اآلية 3
 12سورة النحؿ اآلية 4
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فأصغى المسمميف  (...)المسمميف جممة مف اآلراء واألفكار التي تنتمي لذاكرة التاريخية لمممؿ والنحؿ

شكاالت لـ يسمعو حقيقة اإليماف، :  بيا مف قبؿ، مثؿاالقادموف مف الجزيرة العربية إلى أسئمة جديدة وا 

 1منزلة صاحب الكبيرة، القضاء كالقدر كطبيعة الصفات اإلليية

 في االنفتاح عمى الثقافات والشعوب دور كبيريتبيف ىنا أف عامؿ الفتوحات اإلسبلمية كاف لو 

الذي نتج عف دراسة شاممة مف طرؼ المسمميف لمعتقداتيـ ومقارنتيا بعقائد . واألعراؽ المختمفة

فحزب عمي بف أبي : "والرد عمييا وقد أدى ذلؾ إلى تحوؿ األحزاب السياسية إلى فرؽ دينية. أخرى

 كحزب الخكارج الذيف فرقة الشيعةطالب الذم آمف بأحقيتو كأحقية أكالده في الخبلفة تحكؿ إلى 

خرجكا عمى عمي بعد كاقعة التحكيـ، ككفركه ىك كعثماف بف عفاف كمعاكية تحكؿ إلى فرقة 

الخكارج، كالصحابة الذيف كرىكا خبلؼ المسمميف كلـ يشاؤكا أف يمقكا تبعة ما حصؿ عمى أحد 

ثـ ظيرت فرقة أخرل انشقت عف مجمس الحسف البصرم ك  (...)كأرجئكا  كؿ ذلؾ إلى ا  (...)

 2"اعتزؿ كاصؿ بف عطاء كأقر بمنزلة ما بيف المنزليف

 العكامؿ الخارجية  .2

يعتبر عنصر الترجمة عامؿ ثقافي ساعد عمـ الكبلـ بالتشبع بالمنطؽ األرسطي، فنقؿ المسمموف 

الموروث الثقافي لميوناف في عيد المأموف، وأصبحت مقوالت المنطؽ ىي المعيار األساسي لمبحث 

كما تغذل عمـ الكبلـ في فترة الحقة  بمفاىيـ كمقكالت المنطؽ كالفمسفة التي " . والمناظرة الكبلمية

                                                           
 .08 صمصدر سابؽعبد الجبار الرفاعي، 1
 .57، صَص 1975، (2)، دار المعرفة، بيروت، ط1 الشيرستاني، الممؿ و النحؿ، ج2
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  ومنو نستنتج أف التأثير األجنبي مف خبلؿ  1"تدفقت مف مراكز الترجمة، خاصة في العصر العباسي

: الثقافات الوافدة التي اختمطت مع المجتمع  اإلسبلمي كاف ليا  دور في ظيور إشكاالت جديدة

التي تطعف في الديف، مما أدى الرد عمييـ  إثبات كجكد ا، تفسير معنى التكحيد، الصفات اإلليية

. مف خبلؿ الفرؽ الكبلمية حفاظا ودفاعا عف الديف اإلسبلمي

ظمت البنية  األكلى تمكف  التفكير الكبلمي،  كتقكده في أنساقيا المحددة فتكررت في المقكالت "

األفكار كأنماط االستدالؿ كالمكضكعات كالمقكالت ذاتيا فدخؿ ىذا  : الكبلمية منذ نضكج عمـ الكبلـ 

 2"العمـ مسارا محدكدا، دأب فيو العكدة إلى المشكبلت كالتحديات نفسيا التي بحثيا  السمؼ

اتسمت ىذه  المرحمة بالجمود وتسببت في انعكاسات عمى مختمؼ العمـو واالكتفاء بإعادة عرض ما 

 قدمو السمؼ السابؽ، فكاف جؿ إنتاجيا شرحا و تمخيصا أو نقدا أو ترتيبا  لمؤلفات السابقيف في نسؽ

كذلؾ ابتعدت عف واقع المشكبلت،  فمـ تعد توجو الحموؿ  فييا لمذاىب  األربعة  ا: مثاؿ مدرسي

. توجييا سمبيا

لـ يعد بيف الناظريف في كتب السابقيف إال تحاكرا في األلفاظ، " وىذه المرحمة وصفيا محمد عبده 

 3"أك تناظرا في األساليب

                                                           
 .08ص مصدر سابؽ عبد الجبار الرفاعي،1
 
 .09ص مصدر سابؽ عبد الجبار الرفاعي،2
، بيروت، 3  .52،ص 1985، (ط.د) محمد عبده، رسالة التوحيد، دار إحياء العمـو
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ومف خبلؿ الفضاء الثقافي تطور عمـ الكبلـ و صار أحد أبرز العمـو في الفكر اإلسبلمي، حيث 

ظير مجموعة مف المؤلفيف المسمميف الذيف اىتموا بمجاالت العقيدة،  بحثا وتأليفا في نياية القرف 

. الرابع بمغ ىذا العمـ اكتمالو

واختمفت اآلراء الكبلمية في عمـ الكبلـ  مما أدى إلى انقساميا لعدة فرؽ واتجاىات في اإلسبلـ، 

وأصبح الديف يستخدـ كسمطة سياسية لتمرير أي خطاب أو  إلقناع أي شخص بموقؼ ما، واعتبرت 

كمرجعية أساسية في المناظرة الكبلمية 

دكاعي تجاكزه : المبحث الثالث

الخ في الحياة ...لقد تطور عمـ الكبلـ الكبلسيكي وفؽ العوامؿ  السياسية، الثقافية، االجتماعية

اإلسبلمية، ففي المرحمة األولى مف تشكمو تشبع بالثقافات المتنوعة التي ساىمت في طرح أسئمة 

إضافة إلى دخوؿ عنصر الترجمة الذي ساىـ في االستمياـ مف . متنوعة في المسائؿ الكبلمية

. المورث الثقافي اليوناني في عصر المؤمنوف

 بحيث حاولت الخ....المعتزلة، األشاعرة، الخكارج: تولدت بعد ذلؾ اآلراء  الكبلمية و انقسمت مثؿ

.  تبيف صحة ما تعتقد بوكؿ فرقة أف

لكف مع مرور الوقت دخؿ ىذا العمـ إلى االنحطاط خاصة في مجاؿ البنية المعرفية التي تشكمو، 

كذلؾ كاف معظـ المتكمميف يخوضوف في اإلشكاليات التي بحث عنيا السمؼ سابقا، وكؿ اإلنتاجات 

 .والمؤلفات التي نشرت لـ تكف سوى شروح لما قالوه
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ىؿ مازاؿ عمـ الكبلـ الكبلسيكي قادر عمى إثبات المعارؼ ومف ىنا يمكف أف نطرح السؤاؿ التالي 

 الدينية كالدفاع عنيا في ظؿ التقدـ الجديد الذم يشيده العصر؟

 

 إشكالية غياب اإلنساف .1        

 المجمد الثاني لمعالجة مف العقيدة إلى الثكرة في كتابو (اآلف– ـ 1935)حسف حنفيلقد ذىب 

قضية التوحيد، وىذه القضية ال ترتبط بالتوحيد اإلليي بقدر ما تتعمؽ بالتوحيد بيف نظاـ الوحي ونظاـ 

فإف التكحيد في ىذه الرؤية الجديدة لحسف حنفي ىك تجسيد الكحي في العالـ كفي اإلنساف "العالـ 

كما كصفو القدماء بأنو الذات كالصفات كاألفعاؿ، ليس في الحقيقة إال اإلنساف . ك في التاريخ

 1"الكامؿ

لقد رأى حسف حنفي أف عمـ الكبلـ ينبغي أف ينظر إليو كأنثروبولوجيا تبحث  عف اإلنساف،  فبدؿ 

االنتقاؿ مف  : مف البحث في صفات ا يجب أف تقـو بالبحث في صفات اإلنساف في الواقع أي

. الدفاع عف حقوؽ ا إلى الدفاع عف حقوؽ اإلنساف

فيو يؤسس عمى ضرورة استجابة عمـ الكبلـ لحاجات العصر الجديد،فبعد أف كاف عمـ الكبلـ 

الكبلسيكي يستجب لحاجات أسبلفنا، ونسياف اإلنساف وتيميشو، يجب أف نوجو عاـ الكبلـ الجديد 

التنمية، التقدـ، حقكؽ اإلنساف،  :نحو تحقيؽ متطمبات اإلنساف المسمـ في العصر الراىف مثؿ

 .الخ...حقكؽ المرأة

                                                           
 .604، ص1988، (1)، دار التنوير لمطباعة و النشر، بيروت، لبناف، ط(2)حسف حنفي، مف العقيدة إلى الثورة المجمد 1
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وبذلؾ اعتبر حسف حنفي عمـ الكبلـ القديـ أنو جعؿ ا مركز الوحي وموضوع عممو، عمى حيف أف 

 و ليس  ثيولوجيا بمعنى عمـ اإلنساف أنثروبولوجياالوحي ىو مركز اإلنساف فيو ينظر إلى الوحي 

 1وليس عمـ ا

غياب العقؿ كشيكع ظاىرة التقميد . 2

لقد ساىـ عمـ الكبلـ في نشأة الفمسفة اإلسبلمية عند الفبلسفة المسمميف،  فمقد شيد الفكر اإلسبلمي 

مشكمة ا و العالـ، اإلنساف، حيث : ظيور مدارس كبلمية مف حيث المواضيع التي تـ تناوليا مثؿ

كانوا يصفوف كبار المتكمميف بالفبلسفة  والمتكمموف في آف واحد ونجد ذلؾ في العديد مف األسماء 

 .الخ...الغزالي، فخر الديف الرازم: البارزة أمثاؿ

رغـ اختبلط البحوث الفمسفية بالدراسات الكبلمية إال أنو يوجد فرؽ شاسع بيف الكبلـ والفمسفة، فاألوؿ 

يتناوؿ قضايا عقمية ويطرحيا داخؿ إطار عقائدي، أما الثاني يطرحيا طرحا حرا ال يخضع ألي 

. سمطة

إف العمؿ بيذا المنيج في البحوث الكبلمية أدى إلى تراجع دور العقؿ في عمـ الكبلـ وظيور التقميد 

.  لؤلعبلـ والمذاىب الكبلمية آنذاؾ

مف أبرز أعبلـ مدرسة التجديد  (ـ1905 -1849 /ھ1323 - 1265)محمد عبده يعتبر الشيخ 

عقائد ىذه األمة ك "الذي يرى أف  برسالة في التكحيدالديني في العصر الحديث وكتابو المشيور 

                                                           
. 604صمصدر نفسو ، (2)حسف حنفي، مف العقيدة إلى الثورة المجمد 1
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تحكلت أغمب كتب التكحيد إلى متكف ...أصكؿ دينيا قد رانت عمييا الجياالت كالبدع كالخرافات

 1"كحكاشي تمتمئ بالجدؿ المفظي العقيـ،  كتغرؽ عقؿ ىذه األمة في طكقاف  القصص الخرافي

.  مف قيود تقميد القدامى، والتخمص مف التفاسير الكبلسيكية القديمة وىذا دليؿ إلى الدعوة لمتحرر

وليذا فقد شكمت الرسالة بمثابة إلياـ لتحرير عقؿ األمة اإلسبلمية مف الخرافة  واالنتقاؿ إلى التجديد 

عادة رّد االعتبار لئلنساف و مكانتو  الذي يكوف باستخداـ رجاؿ الديف كوسطاء بيف اإلنساف وربو، وا 

. السامية في اإلسبلـ باعتباره خميفة ا

وعميو نستنتج أف عدـ التفرقة بيف المتكمـ والفيمسوؼ واختبلط األبحاث الفمسفية بالدراسات الكبلمية 

كما قمنا سابقا أدى إلى تراجع دور العقؿ وظيور التقميد لدى المتكمميف والتمسؾ بآراء السمؼ السابؽ، 

ومحاربة كؿ شخص يحاوؿ الخروج عف المذىب المنتيج سواء كاف أشعري أو غيره مف المذاىب 

وىذا ناتج عف جمود العقؿ و توقؼ اإلبداع واالجتياد في عمـ الكبلـ القديـ نتيجة الوالء و . األخرى

. الطاعة لممذاىب الكبلمية والتأليؼ عمى المتوف وشروح الشروح فقط

 ظيكر خاصية التجريد في البحث األصكلي. 3

التجريد طريقة في التحميؿ الذىني تقـك عمى أساس فؾ االرتباط بيف الصكرة ك المادة، كتجريد "

 الناتجة عف المادة أك الكاقع الجزئية الفرعية النظرم مف المؤثرات الصكرم كالمعنىالشكؿ 

 2"الخارجي

                                                           
. 6س، ص .،  د(1) محمد عبده، رسالة في التوحيد، دار الشروؽ،  بيروت، ط1
 وائؿ بف سمطاف بف حمزة الحارثي، عبلقة عمـ أصوؿ الفقو بعمـ المنطؽ، أطروحة الماجستير، كمية الشيعة و الدراسات اإلسبلمية، 2

 . 44، ص2010السعودية، 
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ويعتبر المنيج التجريدي أىـ الخصائص المنيجية التي تأسس عمييا المنطؽ الصوري، الذي ظير 

في البحث األصولي في طريقة البحث والتأليؼ التي سمكيا المتكمموف في صياغتيـ لقواعد ومسائؿ 

. عمـ أصوؿ الفقو

خصوصا بعد دخوؿ عنصر الترجمة الذي ساىـ  في نقؿ التراث اليوناني إلى العرب، والتشبع 

. بالمنطؽ األرسطوطاليسي، بحيث  استخدموا القياسات  واالستدالالت إلثبات صحة كبلميـ

فأصبحت مقوالت المنطؽ الصوري ىي المعيار األساسي لممناظرات الكبلمية، رغـ رفض المتكمميف 

لمفمسفة إال أنيـ تقبموا منطؽ أرسطو بكؿ سيولة،  لدرجة أف وصؿ المتكمـ إلى اعتبار المنطؽ 

. الصوري ومناىجو حقائؽ ال تجادؿ فييا مثمو مثؿ القرآف

لكف ما يعاب عمى الدارسوف في عمـ الكبلـ القديـ أنيـ  أفرطوا في استيبلؾ ىذا  المنيج مما أدى 

إلى غياب الواقع  العممي في التفكير الكبلمي، وانتقاؿ عمـ األصوؿ إلى مستوى التجديد بعيدا عف 

وأصبح المتكمـ ييتـ باألشياء الميتافيزيقية ميمبل الحياة اإلنسانية بكؿ . الواقع اليومي المصاحب لو

جوانبيا،  مما نتج عف تشوه  وعي اإلنساف المسمـ،  في فيـ حياتو و منظومتو المعرفية، فمـ يعد 

نما بالشكؿ الصوري لممقدمات التي توجد  المنطؽ األرسطي يمبي جميع حاجاتو ألنو ال ييتـ بالواقع وا 

في القياسات، لكف ىذا ال يمغي أىميتو عند العرب، ألف بفضمو ساىـ في مساعدة الدارسوف عمـ 

. الكبلـ بانتقاؿ أفكارىـ، مناىج بحثيـ وطرائؽ استدالليـ إلى العمـو  األخرى
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يرل فبلسفة العصر الحديث مف أمثاؿ كينز أف المنطؽ  ىك ذلؾ  العمـ الذم يبحث  في المبادئ  "

في حيف ذىب كانط  إلى القكؿ بأننا ننطؽ كممة منطؽ عمى عمـ  (...)العامة لمتفكير  الصحيح 

 1"القكانيف  الضركرية لمذىف كالعقؿ بكجو عاـ

مف خبلؿ التعريفات نستنتج أف المنطؽ ىو آلة التي تعصـ الفكر مف الوقوع في التفكير، إال أف 

 / ھ728 -  661)إبف تيمية  وقد ذكر .  ىناؾ مف اعتبر أف المنطؽ وجوده أو عدمو نفس الشئ

إننا ال نجد أحد مف أىؿ األرض حقؽ عمما : "حيث يقوؿ" نقد المنطؽ"في كتابو (ـ1328 – 1263

مف العمـك كصار إماما فيو بفضؿ المنطؽ، ال مف العمكـ الدينية كال غيرىا، فاألطباء كالميندسكف  

ك ليس في أئمة ىذه الفنكف  (...)كغيرىـ يحققكف ما يحققكف مف العمـك بغير صناعة المنطؽ 

 2"مف كاف يمتفت إلى المنطؽ بؿ عامتيـ كانكا قبؿ أف يعرؼ المنطؽ اليكناني

مف ىذا القوؿ يؤكد إبف  تيمية أف المنطؽ اليوناني ال فائدة فيو، وال يوصؿ إلى الحقيقة، فمو كاف 

صحيحا يوصؿ إلى حقائؽ يقينية أو يحسـ الخبلؼ، لما بقي الناس يختمفوف في القضايا، ولما 

ولقد بيف كؿ مف أعمدة الفكر . تكونت الفرؽ والمذاىب الفمسفية المتعارضة بيف بعضيا البعض

  (ـ1650 – 1596)، ركنيو ديكارت (ـ1626 – 1561)فرانسيس بيككف : الغربي الحديث أمثاؿ

. المنيج القديـ الذي شكؿ األساس لنظرية المعرفة في العصور الوسطى تيافت

في رفضو لممنطؽ " مقاؿ في الطريقة"في كتابو الشيير " ركنيو ديكارت"ويعتمد أبو الفمسفة الحديثة 

لقد : "الصوري التقميدي عمى أف قواعد ىذا المنطؽ يشرح معموما وال يكشؼ مجيوال، حيث يقوؿ
                                                           

 .474، ص1984(. 1)، المؤسسة العربية لمدراسات و النشر،  بيروت، ط(2) عبد الرحماف بدوي،  موسوعة الفمسفة ج 1
 .168، ص(س.د)، (ط.د) تيمية، نقد المنطؽ، مطبعة المحمدية، القاىرة، ابف2
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درست  قميبل كأنا في حداثة سني، مف بيف أقساـ الفمسفة ك المنطؽ، ك مف بيف أقساـ الرياضيات 

  (....)التحميؿ  اليندسي كالجبر كىي ثبلثة فنكف أك عمـك خيؿ إلي أنيا ستمدني نشئ مف العكف 

كلكنني عندما اختبرتيا تبيف لي فيما يتعمؽ  بالمنطؽ أف أقيستو ك أكثر تعاليمو األخرل ال تنفعنا 

 1"في تعمـ في تعمـ األمكر بقدر ما تعيننا  عمى أف نشرح لغيرنا مف الناس ما نعرؼ منيا

نشأ عمـ الكبلـ كسائر العمـو في الحضارة اإلسبلمية في نياية القرف األوؿ وبداية القرف الثاني 

لميجرة، وقد تعددت تعريفات ىذا العمـ وماىيتو مف خبلؿ تنوع المفاىيـ التي أعطيت لو، وما تتضمنو 

مف دالالت معرفية ومنيجية تتعمؽ بموضوعو ومنيجو والغاية منو، ويتبع مراحؿ تطوره كما قمنا سابقا 

وتغيره مف مرحمة تاريخية إلى أخرى، مما يدؿ عمى حركية ىذا العمـ وتفاعمو مع األحداث التي مّر 

. بيا المجتمع  والحضارة اإلسبلمية وحقوؿ المعرفة ككؿ

 ويعتبر مصطمح التاريخية مف بيف أىـ فالتاريخية ىي ارتباط العمـ بالتاريخ والمجتمع الذي نشأ فيو،

عرؼ محمد المصطمحات التي تعتمدىا العمـو اإلنسانية خاصة منيا عمـ التاريخ، وقد عرؼ 

ظيرت لممرة األكلى حسب قامكس الركس الكبير " :  التاريخية عمى أنيا(ـ2010 – 1928)أرككف

أف األمر يتعمؽ في الحقيقة بصياغة عممية  (...) ″ critique″لمغة الفرنسية في مجمة نقد 

مستخدمة  خصكصا مف قبؿ الفبلسفة المكجديف لمتحدث عف االمتياز الخاص الذم يمتمكو 

                                                           
 .98 ص14، ص1970جميؿ صميبا، المجنة المبنانية لترجمة الروائع،  بيروت،  : رونيو ديكارت، مقاؿ في الطريقة، تر1
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اإلنساف في إنتاج سمسمة مف األحداث كالمؤسسات كاألشياء الثقافية التي تشكؿ بمجمكعيا مصير 

 1"البشرية 

 الذي  كاف يعتمده رجاؿ  تاريخ ركحيوتاريخ مادم وفي ىذا إشارة إلى أف التاريخية تحمؿ شقيف 

 إذ (اآلف– ـ 1925)أالف تكراف وكذلؾ يعرؼ أركوف التاريخية بتعريؼ استميمو مف . البلىوت

أنيا المقدرة التي يتمتع بيا كؿ مجتمع إنتاج حقمو االجتماعي   الثقافي "يعرؼ التاريخية عمى 

 وىذا  داللة عمى إف كؿ عمـ محكـو بالسقؼ 2 "الخاص بو ككسطو التاريخ الخاص بو أيضا

. المعرفي والتاريخ الذي يتبمور منو

لقد تشكؿ عمـ الكبلـ كاستجابة لممشكؿ السياسي ك لممتغيرات الحضارية التي ال تنفصؿ بدكرىا "

 (...)عف الفتكحات كاالمتداد العسكرم ككانت المكاقؼ السياسية يبحث ليا عف سند عاـ في الديف 

إذف فعمـ الكبلـ في حقيقتو التاريخية لـ يكف مجرد كبلـ العقيدة، بؿ كاف ممارسة لمسياسة في 

العقائد، الصراع :   ومنو نستخمص أف العمـ القديـ كاف ناتجا عف تفاعؿ ثبلث مقومات ىي3"الديف

. السياسي و العقؿ الفمسفي

والواقع أف الديف دائما إيديولوجيا مف حيث ىو نسؽ مف المعتقدات يمجأ إلييا  البعض لتحقيؽ 

إف تاريخية " مصالحيـ و أىدافيـ ، وىذا ما جعؿ عمـ الكبلـ الممثؿ العاـ لئليديولوجيا اإلسبلمية، 

                                                           
 .116، ص1996، (2)ىاشـ صالح، مركز االنتماء القومي،  لبناف،  ط:  محمد أركوف، الفكر اإلسبلمي قراءة عممية، تر1
 .116 صمصدر نفسومحمد أركوف، 2
 .21، ص2012، (د،ط) يمنى طريؼ الخولي،  الطبيعيات في عمـ الكبلـ، مؤسسة ىنداوي لمتعميـ  و الثقافة، القاىرة، 3
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عمـ الكبلـ بمثابة مصادرة أكلية أك بدييية ال بد مف التسميـ بيا، فالعقائد إليية مقدسة ثابتة 

ة ىكذا، بؿ ىك عمـ إنساني  محض، صنعو البشر  في زماف محدد ك تمطمقة، أما الكبلـ فميس الب

 وىذا دليؿ عمى أف ىناؾ فرؽ بيف عمـ الكبلـ والعقائد الدينية فاألوؿ ينبني عمى 1 "مكقؼ معيف

. االجتياد في فيـ العقيدة والرد غمى كؿ ما يطعف فييا أما الثاني  فيو يقـو عمى الكتاب والسنة

فقد ظير إف العقائد الدينية ىي األصؿ مف حيث المكاف والزماف أما عمـ الكبلـ فقد تدخؿ في العقيدة 

بعد ترجمة كتب الفمسفة اليونانية، وعمى ىذا األساس دخؿ المتكمموف في  مسائؿ االعتقاد مف خبلؿ 

. عمـ الكبلـ، صارت مؤلى بعمـ الكبلـ وىي  عندىـ كتب العقيدة  في نفس الوقت

ىناؾ فرؽ شاسع بيف عمـ الكبلـ كالعقائد الدينية فعمـ الكبلـ محاكالت اجتيادية " حسف حنفييقوؿ 

لفيـ العقيدة أك  العثكر أساس نظرم ليا، كتخضع كؿ ىذه المحاكالت لمظركؼ تاريخية التي 

نشأت فييا، كلؤلحداث السياسية التي سببتيا،  كلمغة العصر التي عبرت بيا، كلممستكل الثقافي 

 ال يمكف التكحيد  بيف العقيدة كحقيقة مطمقة، كبيف الصياغات التاريخية ليا.  التي ظيرت خبللو

"2 

ولقد أكد فرانسيس بيكوف في كتابو أرغانوف الجديد وىو يحذر مف أوثاف الكيؼ والمسرح، فاألولى ىي 

مفاىيـ خاطئة تصدر عف المزاج الفريد لكؿ شخص وعف تربيتو وخميفتو، إنيا تعبر عف ميؿ األفراد 

                                                           
 .28المرجع  نفسو صيمنى طريؼ الخولي، 1
 631، ص،ص 1988 حسف حنفي، مف العقيدة إلى الثورة، المجمد الخامس،  اإليماف و العمؿ و اإلمامة، مكتبة مدبولي، القاىرة، 2
-632   . 
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ىي مفاىيـ خاطئة : الثانيةأما . لمنظر إلى الطبيعة كؿ مف وجية نظره الخاصة ومف كيفو الخاص

تصدر عف التعاليـ الفمسفية، والمقصود بيا سيطرة القدماء ونفوذىـ مثمما تسيطر شخصيات الممثميف 

. في المسرح عمى الجميور

 والمطمؽ وعدـ إظيار تاريخية التصورات بيف النسبي قائمة عمى الخمط الكيؼ والمسرحفأوىاـ 

 1العقمية

 خطوة يجب عمميا القديـ وأوؿ عمـ الكبلـ مف بينياىذه تعتبر مف العوائؽ التي منعت قياـ العمـو 

.  مف أي أبعاد ميتافيزيقيةاألوىاـ وتخميصوتطيير العقؿ مف ىذه 

وتبدو جدلية التجاوز أداة منيجية لتطوير عمـ الكبلـ نحو تاريخية المرحمة الراىنة، وجعمو يرتبط 

فا وضع اإلنساف خميفة في .  تواكب العصر الذي يحكمووالمفاىيـ التيبمعالجة اإلشكاليات 

فالتاريخ ىو ما جعؿ اإلنساف مختمفا عف الكائنات . األرض، ألنو القادر عمى أف يضع تاريخو بنفسو

األخرى، ألنو يجعمو كائف فاعؿ لحركة منظومة المعرفية والثقافية، وىو التغير الذي يجعؿ اإلنساف 

.حسابا  لوالزماف ويضعيدرؾ معنى ىذا 

                                                           
 .31،30،29ص ص ، 2013، (1)عادؿ مصطفى، رؤية لمنشر و التوزيع، القاىرة، ط:  فرانسيس بيكوف، األرغانوف الجديد،  تر1



 

 
 

 

 

الفصؿ الثاني  النزعة  

اإلنسانية في الكبلـ  

عبد الجبار –الجديد

 -الرفاعي
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 مفيـك عمـ الكبلـ الجديد ك ظيكره: المبحث األكؿ

خبلؿ السنوات األخيرة زادت الدعوة إلى تجديد عمـ الكبلـ الكبلسيكي تجديدا ال يقتصر عمى إضافة 

لبناء  (أولية)موضوعات حديثة فقط،  إنما يمتد إلى نقد أسس العمـ القديـ ومناىجو كخطوة أساسية 

عمـ جديد يستميـ مف المناىج الحديثة في العمـو االجتماعية واإلنسانية في العصر الحاضر، لـ 

حقكؽ اإلنساف، المجتمع، التقدـ، حقكؽ المرأة، التنمية،  : يسبؽ التطرؽ إلييا مف قبؿ مثؿ

إضافة إلى ذلؾ بتناوؿ موضوعات تحدد عبلقة اإلنساف با،  . الخ.....الحرية، األخبلؽ، الدكلة 

عادة الفيـ الصحيح لمديف وفؽ أفؽ عقمية . وا 

ماذا نعني بمصطمح التجديد؟ وما ىو عمـ الكبلـ الجديد؟ 

 :مفيـك تجديد عمـ الكبلـ.1

يمثؿ مصطمح التجديد أحد مفاىيـ التي تتردد بكثرة في الفكر العربي المعاصر، إضافة إلى الفكر 

الحديث والفكر الغربي، وذلؾ يمتد قرنيف مف الزماف وتحديدا بعد بروز العديد مف المفاىيـ كمفيـو 

تختفي تبعا لمظروؼ االجتماعية و وتظير ىذه المفاىيـ الخ....اإلصبلح، النيضة،  الثكرة، التغيير

. والتيارات الفكرية التي تتأثر بيا

تصيير الشئ جديدا، كجد الشئ، أم صار جديدا كىك خبلؼ القديـ، كجٌدد فبلف ": لغةفالتجديد 

أك ىك كجكد شئ كاف عمى حالة ما، ثـ طرأ عميو ما غير  (...)األمر كأجٌده كاستجده إذا أحدثو  
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ببله، فإذا أعيد إلى مثؿ حالتو األكلى التي كاف عمييا  مف قبؿ أف يصبو البمى كالتغيير كاف أك

 1"ذلؾ تجديد

يكوف التجديد في المغة باألفكار واألشياء ويقـو التجديد عمى تجنب الخموؿ والجمود والثبات، السعي 

إلى النمو والتغيير الفكري والعممي القائـ عمى فاعمية اإلنسانية التي مصدرىا الفرد والمجتمع، 

. باستخداـ جميع الوسائؿ المتاحة في جميع المياديف

عادة غالبا " تجديد"وليس لفظ " جديد"استخدمت كممة  في القرآف الكريـ بمعنى البعث واإلحياء وا 

ا يبعث ليذه  إف"رضي ا عنو قاؿ لمخمؽ، ووردت في السنة النبوية الشريفة عف أبي ىريرة 

 2"األمة عمى رأس كؿ مائة سنة مف يجدد ليا دينيا

أثر حركة الزمف والتاريخ وأىميتيا في عممية " برأس كؿ مائة عاـ"المرتبطة " التجديد"تحمؿ داللة 

واستجابتيا لمزماف وتأثيراتو حيث يعرؼ الشاعر واألديب الحداثة الغربية التجديد، وىذا يقابؿ مفيـو 

 أي 3"نقطة تقاطع بيف األبدم ك العابر" الحداثة عمى أنيا  (ـ1867 – 1821)بكدلير الفرنسي 

بيف الثابت والمتغير  

                                                           
. 16، ص(س.د)، (1) عدناف محمد، تجديد في الفكر اإلسبلمي، دار ابف الجوزي لمنشر و التوزيع، القاىرة،  ط1
 1، ص184، أوراؽ عممية، مركز سمؼ لمبحوث و الدراسات، العددااللتباس محمد بف إبراىيـ السعيدي، بياف 2
 31، ص1996، (ط.د) خيرة حمر العيف،  جدؿ الحداثة في نقد الشعري العربي، إتحاد  الكتاب العرب، دمشؽ، 3



 الرفاعي عبد الجبار–  النزعة اإلنسانية في الكبلـ الجديد                       الفصؿ الثاني   
 

33 
 

ال  يعني "لقد اختمؼ الدارسوف حوؿ تحديد مفيـو عمـ الكبلـ ىناؾ مف يقوؿ أف تجديد عمـ الكبلـ 

 1" في إطار المنظكمة  المكرثة لعمـ الكبلـ كاستيعابياسكل دمج  المسائؿ الجديدة 

. استيعابياإضافة موضوعات جديدة ودمجيا وفؽ المنظومة المعرفية لعمـ الكبلـ والعمؿ عمى : أي

نما " أما الفئة الثانية ذىبت إلى أف تجديد عمـ الكبلـ  ال يقتصر عمى ضـ مسائؿ جديدة فحسب، كا 

المسائؿ، اليدؼ، المناىج، المكضكع، المغة، المباني، اليندسة : يتسع ليشمؿ التجديد في

 2 "المعرفية

نما إلى نقد األسس والمناىج، الموضوعات،  يتحدد التجديد بالنسبة ليس فقط عمى مستوى المسائؿ وا 

. المغة، المنظومة المعرفية التي تشكؿ منيا عمـ الكبلـ القديـ

أما . فالتجديد في المسائؿ يكوف بتناوؿ قضايا جديدة تتبلئـ مع متطمبات العصر الذي  نعيش فيو

يعني تجاوز الغاية التي يسعى إلييا عمـ الكبلـ الكبلسيكي المتمثمة في الدفاع ": اليدؼ"التجديد في 

. عف المعتقدات إلى تحميؿ المفاىيـ الحديثة بكؿ جوانبيا والفيـ الصحيح لئليماف

يعني التخمي عف المنيج المعمد سابقا، واالنفتاح عمى مناىج العمـو :  بالنسبة لمتجديد في المنياج

المنيج التأكيمي، التجريبي، السيسيائي، . األخرى في مختمؼ المياديف في معالجة البحث الكبلمي

 الخ...التاريخي 

                                                           
، 2021،(1) عبد الجبار الرفاعي، مقدمة في عمـ الكبلـ الجديد، مركز الدراسات فمسفة الديف،  دار التنوير،بغداد،  لبناف، ط1

 .145ص
،  دراسات فمسفة الديف، دار التنوير،  (مدخؿ لدراسة البلىوت الجديد و جدؿ العمـ الديف) عبد الجبار الرفاعي،  عمـ الكبلـ الجديد 2

 .43، ص2016، (1)بغداد، تونس، ط
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عدـ االىتماـ بمعالجة المسائؿ الميتافيزيقية مثؿ وجود ا، النبوة، األخوة،  ": لممكضكع" أما بالنسبة 

اإلنساف، : والتحوؿ إلى االىتماـ بالمسائؿ التي تخص الواقع الذي يعيشو اإلنساف المسمـ

إلخ ...المجتمع،التقدـ 

يتمثؿ في االنتقاؿ مف لغة المتكمميف القديمة المميئة بالغموض والتعجب إلى ": المغة"أما التجديد في 

لغة حديثة تستميـ مف العمـو والفنوف واآلداب، حتى تستطيع التعبير عف المشاكؿ التي يعانيا الفرد 

فالمغة ىي مجموعة مف اإلشارات والرموز، .  الخ....التنميةحقكقو، حرياتو، الديف، الدكلة، مثؿ 

 .باإلضافة إلى أنيا تعتبر أىـ وسائؿ التفاىـ واالحتكاؾ بيف أفراد المجتمع في جميع مياديف الحياة

. فأفكار اإلنساف تتشكؿ دائما في قالب لغوي، ومف خبلليا تحصؿ الفكرة فقط عمى وجودىا الواقعي

: حيث يقوؿ* حدكد المغة*في رسالتو  (ـ1951 – 1889)لكدفينغ فجنشتايف وليذا قد صرح  

 1".إف حدكد لغتي ىي حدكد عالمي"

بعد التجديد في المغة البد مف االنتقاؿ  مف التجديد في المباني الرتبطت أسس المنظومة المعرفية 

لدى المتكمميف بالمنطؽ األرسطي عف طريؽ ترجمة التراث اليوناني، حيث أصبحت مقوالت منطؽ 

أرسطو ىي المعيار األساسي لمتفكير والبحث الكبلمي، لكف مع تقدـ الدراسات حيث ساىمت 

 ،  ديكارت،فرانسيس بيككف: الفمسفة الغربية الحديثة والمعاصرة إلى تجاوز ىذا المنيج مف أمثاؿ

، حيث أكدوا عمى رفض ىذا المنطؽ الذي شكؿ أساس نظرية المعرفية في العصور الوسطى كانط

نسؽ : "بيككفحيث يقوؿ . بوصفو منطؽ عقيـ ال يفيد في البحث عف الحقيقة في العمـو بالتحديد
                                                           

 .100، ص(س.د)،  (1) أحمد عبد الحميـ عطية، الفمسفة التحميمية، المركز اإلسبلمي لمدراسات اإلستراتجية،  بيروت، لبناف، ط1
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المنطؽ  الحالي يفيد في تثبيت ك ترسيخ األخطاء القائمة عمى األفكار السائدة، أكثر مما يفيد 

 1."في البحث عف الحقيقة،  كمف ثـ فإف ضرره أكبر مف نفعو

وعندما يصؿ التجديد كؿ مواضيع التي ذكرت سابقا فإف المنظومة المعرفية لعمـ الكبلـ سوؼ 

وأي . تتطور مف جديد، ألف كؿ عنصر مف العناصر المذكورة مرتبطة يبعضيا البعض، تأثير  تأثر

. خمؿ فييا يؤدي إلى عدـ التجديد واىتزاز في أسس المعرفة الكبلمية

عمـ الكبلـ الجديد ال يتوقؼ عند معرفة ا وصفات أفعالو، بؿ ييتـ أيضا بمعرفة اإلنساف، وىذا 

النوع مف المعرفة يرتكز بشكؿ أساسي عمى تطور العمـو والمعارؼ، فكمما تطورت العمـو صار 

وعي اإلنساف لذاتو واكتشافو  ألسرار الطبيعة، وىذا ما شيدتو عمـو الفمسفة والمجتمع واإلنساف مف 

إف المتكمـ الذم يفكر في . "إنجازات في البحث عف األلغاز وطبيعة اإلنساف وعبلقاتو بما حولو

أفاؽ عقبلنية العصر الحديث، كال يفتقر إلى الحس التاريخي، كيفيـ الكحي فيما ديناميكيا، خارج 

رؤيتو لككنيا  ما يدعكنا إلى تصنيفو  متكمما جديدا كتكصيفو مفيكمو في عمـ الكبلـ القديـ، ىك

 وىذا يعني أف المتكمـ الجديد ال يعتمد عمى الحس التاريخي المتمثؿ في تكرار مقوالت 2"كبلما جديد

نما  السمؼ السابؽ وال يعتمد عمى تفسيرات نصوصيـ، لكف ىذا ال يعني عدـ اىتمامو بالتراث كمو وا 

ـ مع متطمبات عصره، في ضوء ءيستفيد مف ما قالو السابقيف ويعمؿ عمى تجديد محتواه بما يتبل

. العمـو والمعارؼ ومعطياتيا المتنوعة

                                                           
 .19 صسابؽ فرانسيس بيكوف، مصدر 1
،  2020عبد الجبار الرفاعي، القوؿ الجديد في الوحي، مجمة التأويميات،مؤمنوف  ببل حدود،  لبناف،  العدد الرابع، صيؼ 2

 06.00ص
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المتكمـ الجديد يدرؾ جيدا أف مفيـك العقؿ في عمـ الكبلـ القديـ يختمؼ عف مفيكمو في "

 1"العقبلنية الحديثة، ألف العقؿ يتشكؿ مف معقكالتو ك أفاؽ رؤيتو عقبلنية عصره

ىذا إشارة إلى أف لكؿ عصر خصائصو وظروفو التي تتحكـ فيو وعمى ىذا األساس فإف أي عمـ 

وىذا . ـ بياءيتأثر بيا مف حيث تشكؿ بنيتو المعرفية، ومعجمو المغوي وفؽ البيئة والعصر الذي يتبل

داللة عمى مفيـو العقؿ  في عمـ الكبلـ القديـ كاف وفؽ السقؼ المعرفية ومعطياتو المعرفية ومقوالتو 

اإلعتقادية أما العقبلنية  الحديثة  تميزت بتطور العمـو والمعارؼ في مختمؼ المجاالت ومنو يجب 

عمى المتكمـ الجديد أال يعتمد عمى ما أنجزتو المذاىب والفرؽ المتكممة السابقة، وكأنيا حقائؽ نيائية 

محدودة، فتأويميـ لمنصوص الدينية ليس الفيـ األخير بؿ يمكف تجاوز حسب تغيرات التي تطرأ 

. عمى العصر

 نشأة عمـ الكبلـ الجديد. 2

يعد مصطمح عمـ الكبلـ األكثر تداوال لمتعبير عف ىذا العمـ الذي يبحث في أصوؿ الديف، وقد 

، وأكثرىا ىو ما يرى أف التسمية جاءت ألف قضايا عمـ الكبلـ   اختمفت التعريفات ليذا المفيـو

لشيكعو ليس إال إذا "عمـ الكبلـ الجديد مصطمح  عمى تفؽانظرية ليس لدييا عبلقة بالواقع وقد 

فمسفة الديف كالبلىكت الجديد، كيشيع استخداـ : يتداخؿ المصطمح مع المصطمحات األخرل مثؿ

األكؿ مع الفبلسفة الناطقيف باإلنجميزية،  بينما يشيع الثاني عند األلماف، كىناؾ مصطمحات 

                                                           
 عبد الجبار الرفاعي، القوؿ الجديد في الوحي، تأويبلت مجمة فصمية  عممية محكمة مؤمنوف ببل حدود لمدراسات و األبحاث،  1

 .09، ص 2020لبناف، العدد الرابع، صيؼ 
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* الكبلـ الفمسفي*البلىكت الفمسفي الذم يتشابو مع مصطمح : غربية ترادؼ فمسفة الديف، كمنيا

كيميؿ بعض الكتاب اإليرانييف * المعتزلة*لئلشارة إلى عمـ الكبلـ عند * الذم استخدمو ابف النديـ

 (...)أك الدراسات الدينية كمرادفات لممصطمحات السابقة * عمـ الديف*إلى استخداـ مصطمح 

 1".ليشمؿ عمـ االجتماع، عمـ النفس الديف، فمسفة الديف كتاريخ األدياف

 كانت متداولة عند فمسفة الديف: ىذا إشارة لوجود العديد مف المرادفات لعمـ الكبلـ الجديد، مثؿ

 الكبلـ الفمسفي،لبلىكت الفمسفي كانت شائعة عند األلماف، بالنسبة البلىكت الجديداإلنجميز، أما 

 مصطمح  خاص بالدارسيف اإليرانيوف عمـ الديفاستخدمت في المعاجـ والموسوعات، أما 

. المنشغموف في دراسة الديف في مختمؼ ميادينو

يتفؽ عمـ الكبلـ الجديد مع فمسفة الديف في مسائؿ البحث وفي المناىج الحديثة  لكنيما يختمفا في 

الغاية، فاألوؿ ييدؼ إلى إضافة مسائؿ جديدة و إعادة إدماج الديف  في الحياة المعاصرة بما يتبلئـ 

 .مع متطمبات الواقع

فيي لتفرقة بينو وبيف الكبلـ القديـ، فيو إلى جانب إضافة مسائؿ جديدة يتضمف * جديد*ة ـأما كؿ

. إضافة في المناىج و الغايات والمفاىيـ األساسية

ف كاف : " قائبل* الكبلـ الحديث*عف مصطمح * الكبلـ الجديد*يفصؿ الرفاعي مصطمح "  ىك كا 

يثيرؾ في جممة مف المكضكعات نفسيا،  لكنيا ال تضيؼ مكضكعات جديدة لـ يعرفيا عمـ الكبلـ 

                                                           
، 2020، (ط.د)، القاىرة،  و المنيج و الموضوع، مركز نيوض لمدراسات و البحوث الجديد المفاىيـ، عمـ الكبلـ حامد فتحي1

 . 12ص
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ف كاف الرفاعي يفضؿ مصطمح . القديـ فحسب، بؿ إف طريقة بحثو كنتائجو كمراميو مختمفة كا 

البلىكت الجديد إال أنيا تسمية تحمؿ في طياتيا دالالت مسيحية بارزة، كال تعبر عف شمكلية 

 1 "المكاضيع التي يتناكليا الباحثكف في عمـ الكبلـ الجديد

مف " الكبلـ الحديث"و مصطمح " الكبلـ الجديد"نبلحظ مف خبلؿ ىذا التصور الفصؿ بيف مصطمح 

حيث مناىجو وغاياتو، عمـ الكبلـ الحديث يستخدمو الباحثوف المتمسكوف بالتراث، أما الكبلـ الجديد 

. فيو ييدؼ إلى مخاطبة المسمـ ال السمطة واستقبللو واالنفتاح عمى المعارؼ الجديدة بيف البشر

يمكف القكؿ إف ىذه المرحمة امتدت مف أكساط القرف التاسع عشر حتى نياية الربع األكؿ مف "

، ألنو تـ فييا بعث عمـ *باإلحياء *، تسمى ىذه المرحمة 1925- 1850القرف العشريف 

الكبلـ مف رقاده بعد قركف مف الرككد كالجمكد، حيث ساىمت معطيات عصر النيضة في اإلحياء 

 2"الكبلمي  إلى حد كبير

عشر وأوائؿ القرف التاسع تعتبر النيضة العربية مرحمة مف مراحؿ تطور اإلنساف ظيرت في القرف 

 "أو " حركة التنكير: "العشريف امتدت في جميع أنحاء الوطف العربي وحممت مسميات عدة منيا

". اليقظة العربية 

ويشار إلى أف أعبلـ النيضة قاموا برفع شعارات تعود أصوليا إلى الثورة الفرنسية التي تنادي 

ومف أبرز سمات ىذه . بالعدالة والمساواة، كما تأثر مؤسسوىا بفبلسفة عصر األنوار األوروبي

                                                           
 .44، ص(مدخؿ لدراسة البلىوت الجديد و جدؿ العمـ الديف)عبد الجبار الرفاعي،  عمـ الكبلـ الجديد 1
 .126، ص2008، (1) اإلسبلمي،  بيروت، طلتنمية الفكر حبيب فياض، مقاربات في فيـ الديف،  مركز الحضارة 2



 الرفاعي عبد الجبار–  النزعة اإلنسانية في الكبلـ الجديد                       الفصؿ الثاني   
 

39 
 

اليقظة أنيا ساىمت في انتشار التعميـ في المدارس والجامعات،  وحظيت بمختمؼ أنواعيا باالىتماـ 

 .البالغ

اجتمعت عدة عوامؿ ساعدت عمى قياـ ىذه النيضة ومف أىميا حركات اإلصبلح اإلسبلمي التي 

. ركزت عمى تخميص الديف مما عمؽ بو مف خرافات وبدع مف صنع البشر عمى مر العصور

لقد ساىمت ىذه المرحمة عمى بناء العقائد عمى أساس العقؿ والعمـ الذي بدوره دخؿ مرحمة التجديد 

وميد لظيور عمـ الكبلـ، ونتيجة تأثر المسمميف بالنيضة الغربية حاولوا أف يعيدوا طرح سؤاؿ 

النيضة لماذا تأخر المسمموف وتقدـ غيرىـ؟ احتؿ ىذا اإلشكاؿ أىمية وقيمة كبيرة في تشخيص 

- 1801 )طاكم قرفاعة الط: العطؿ الذي لحؽ بالمسمميف مف خبلؿ مجموعة مف المفكريف أمثاؿ

محمد  صاحب رسالة الرد عمى النيريف،(ـ1897- 1838)جماؿ الديف األفغاني ،(ـ1873

- 1855)عبد الرحمف الككاكبي  في كتابو رسالة في التوحيد،(ـ1905-1849)عبده

حتى عصرنا الحالي، ويمكف القوؿ أف . الخ .....(ـ1935-  1865)رشيد رضا ،(ـ1902

. التجديد لـ يشمؿ المسائؿ الكبلمية، بؿ كافة األبعاد المعرفية

 أما نشأة مصطمح عمـ الكبلـ الجديد فيبدك أف ىذا المصطمح ظير لممرة األكلى عنكانا لكتاب "

كال يمكف الجـز بأف شبمي النعماني ىك أكؿ مف نحت ىذا  (ـ1914- 1878)شبمي النعماف 

ق إشعاره مف سيد فكأض المصطمح الذم أضحى عنكانا لبلتجاه الحديث في إعادة بناء عمـ الكبلـ،
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أحمد خاف الذم أراه أكؿ مف يصدؽ عمى تفكيره الكبلمي مفيـك عمـ الكبلـ الجديد في العصر 

 1"الحديث 

ىي مؤسسة دينية تيتـ   1893 سنة لكناك: بندكة العمماء يعتبر شبمي النعماني مف مؤسسي 

 أحمد   التي أسسياعميكرةبالتعميـ الديني التقميدي، وتعارض دراسة العمـو الحديثة خبلفا لجامعة 

. 1875خاف سنة 

تظؿ كظيفة عمـ الكبلـ الجديد في "وقد كاف النعماني أوؿ مف ألؼ مؤلؼ تحت عمـ الكبلـ الجديد

مفيـك النعماني دفاعية، إذ يمكث عمـ الكبلـ في مقكالت متكممي الفرؽ القديمة يشرحيا كيعزز 

كاالستجابة ك الكفاء بناء رؤية  (...)أدلتيا بأدلة جديدة، مف دكف أف يعيد النظر في مضمكنيا 

 2"تكحيدية تكاكب إيقاع حياة المسمـ

وىذا إشارة إلى أف ىذا العمؿ كاف أوؿ مف يحمؿ تسمية عمـ الكبلـ الجديد في تاريخ تطور الفكر 

في مستوى متطمبات اإلسبلمي الحديث والمعاصر، فاتحا بو أفقا جديدة أماـ عمـ الكبلـ ليكوف 

 .العصر

حاوؿ  الشيخ النعماني في ىذا الكتاب إلى تغيير وضعية عمـ الكبلـ، مفرقا بيف وضعيتو القديمة 

التي تراجعت منزلتيا وتقمصت قيمتيا المنيجية والمعرفية ومنذ أف سمؾ النعماني ىذا الطريؽ 

                                                           
 .148 عبد الجبار الرفاعي،  مقدمة في عمـ الكبلـ  الجديد، مصدر سابؽ ص 1
 عبد الجبار الرفاعي،  مقدمة في عمـ الكبلـ  الجديد، مركز دراسات فمسفة الديف، دار التنوير لمطباعة و النشر، بغداد، لبناف، 2
 . 26، ص2021، (1)ط
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الجديد، ظؿ يطمب عمماء المسمميف باإلطبلع عمى األبحاث الجديدة في العمـو الحديثة،  ليقدموا 

حموال لمشاكؿ التي تواجو المسمـ والرد عمى الشبيات ردا عمميا مبني عمى الدراسة والبحث لذلؾ 

الديف كالعمـك الحديثة، حقكؽ اإلنساف، مسألة : أدخؿ النعماني في كتابو مسائؿ جديدة مثؿ

. الخ...كجكد ا، النبكة، المعاد، التأكيؿ: االنتحار، حقكؽ المرأة بمقابؿ مباحث أخرل

محمد إقباؿ ندخؿ مسارا مختمفا في تحديث عمـ الكبلـ، ككضع لبنات أساسية، بناء فمسفة  مع"

دينية في اإلسبلـ، ال تكرر المدكنات المكرثة في عمـ الكبلـ كميا نجده مائبل في محاضراتو الستة 

 1"التي صدرت في كتابو الشيير تجديد التفكير الديني في اإلسبلـ (...)

- 1294/ ـ 1938- 1877)إقباؿ  محمدوتجدد ىذا المنحى وتطور في  زمف أخر  مع 

 تجديد التفكير الديني في اإلسبلـ في تجديد عمـ الكبلـ في كتابو الشيير الذي  سعى( ھ1357

الصادر في مطمع ثبلثينات مف القرف العشريف والذي أراد منو الشاعر والدكتور إقباؿ، في بناء 

الفمسفة الدينية اإلسبلمية  بناءا  جديدا آخر بأخذ عيف االعتبار الموروث  في فمسفة اإلسبلـ إلى 

إف التفكير الفمسفي ليس لو :"جانب ما جرى عمى المعرفة اإلنسانية مف تطور في نواحييا المختمفة

حد يقؼ عنده فكمما تقدمت  المعرفة، ك فتحت مسالؾ لمفكر جديدة،  أمكف الكصكؿ إلى أراء  

 2"أخرل

                                                           
 46 عبد الجبار الرفاعي، عمـ الكبلـ الجديد، مدخؿ لدراسات البلىوت الجديد، مصدر سابؽ، ص1
 .4، ص2000،  (2) محمد إقباؿ،  تجديد التفكير الديني، دار اليداية،  ط2
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ىذا دليؿ أف المفكر إقباؿ يرى إلى ضرورة استعماؿ المنيج العقمي في التفكير الديني، وتحميؿ 

. الخ...ظاىرة الديف في جوانبو المختمفة االجتماعية، النفسية،  الوجدانية

كما احتوى كتابو عمى تنوع كبير في مرجعيات  تجديد التفكير الديني عند  إقباؿ، نجد إشارات 

، برغسكف (ـ1776 – 1711) ، ىيـك (ـ1704 – 1632)لكؾ : لفبلسفة ومفكريف غربييف مثؿ

) ، نيكتف (ـ1753 – 1685)، بركمي (ـ1650 – 1596)، ديكارت (ـ1941- 1859)

، أكغسطيف (ـ. ؽ262-ـ . ؽ334)، زينكف (ـ1970  - 1872)، راسؿ (ـ1727- 1643

، داركيف (ـ1831 – 1770)، ىيغؿ (ـ1860 – 1788)، شكبنياكر (ـ430 – 354) 

بحيث كاف يستند إلى مواقؼ وفمسفات الفبلسفة المذكوريف كأدوات .  الخ ...(ـ1882 – 1809)

تمحيصو مف الشوائب العالقة بو، وتأويؿ النصوص، ودراسة الديف بنظرة وفي تشخيص التراث 

 .جديدة ومغايرة تتبلئـ مع متطمبات العصر الحالي

مف أىـ النصوص النيضوية  التي تيتـ بإيقاظ " التفكير الديني في اإلسبلـ"ومنو يعد كتاب تجديد

المسمميف مف سباتيـ،  تنبيييـ إلى عمؽ  دينيـ وحضارتيـ، وتكمف األىمية األساسية  لمكتاب، 

االرتقاء بالذات اإلنسانية والعمؿ عمى ربطيا بالمعرفة لمحؽ مع االستمياـ مف الفمسفات الغربية 

عادة النظر في األسس الفكرية لمفمسفة اإلسبلمية . والنظريات الشرقية،  وا 

 (...)شيد الغرب منذ أربعة قركف  تحكالت عميقة شممت جكانب الحياة العقمية ك مناىج التفكير "

 المسيحية،  كمرت التحكالت لئلليياتككاف لتمؾ التحكالت أثرىا الكبير في انبثاؽ قراءات متنكعة 
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الحياتية بالتدريج إلى العالـ اإلسبلمي في القرف التاسع عشر فصاحبيا  ظيكر االتجاىات 

 1" الجديدة في بناء المعارؼ اإلسبلمية

لقد ساىـ تعرؼ المسمميف عمى العمـو الجديدة في تشكيؿ االتجاىات الجديدة في عمـ  الكبلـ، 

فالتطورات التي شيدىا الغرب في القرف التاسع عشر كاف ليا تأثير عميؽ في تكويف فيـ جديد لدى 

وجؿ النظريات االجتماعية، النفسية والعممية كانت بمثابة الطريؽ .  اإلنساف وعف طبيعة  وجوده

. إلعادة تأويؿ الظاىرة الدينية والفيـ الصحيح لجوىر الديف

مف أىـ االعتراضات التي يسجميا مناىضك االتجاىات الكبلمية الحديثة أف ىذه االتجاىات " 

تعتمد بشكؿ مباشر عمى فمسفة العمـ في الغرب، كتعمؿ عمى تكظيؼ معطياتيا في تحميؿ المعرفة 

 2"الدينية، كتأكيد تاريخية ىذه المعرفة كما تستعيف باليرمنيكطيقا ك السيمياء ك عمكـ المغة 

ىنا نجد أف اإليستمولوجيا  كاف مف أىـ المناىج التي استمدىا العرب مف الغرب في تحميؿ الظاىرة 

الدينية التي واكبيا استخداـ المنيج التأويمي والتاريخي، وعمـو المغة في تشخيص الديف وفيـ دوره 

. في حياة اإلنساف دوف المساس بقدسيتو

وكاستنتاج لكؿ ما سبؽ أف استخداـ العمـو الحديثة لفيـ معنى الديف ال يعد تجاوز لو أو االستغناء 

نظرية فركيد في  " :مثاؿ ذلؾ. بؿ تفيد في ظيور حاجات جديدة واكتشاؼ معاني لمتعاليـ البيئية

" عمـ الكبلـ الجديد 

                                                           
 .47، ص2001، 14 أحمد قراممكي، عمـ الكبلـ الجديد، قضايا إسبلمية  معاصرة، دار اليادي  لمطباعة و النشر،  لبناف، العدد 1
 .49 أحمد قراممكي، عمـ الكبلـ الجديد، المرجع نفسو ص2



 الرفاعي عبد الجبار–  النزعة اإلنسانية في الكبلـ الجديد                       الفصؿ الثاني   
 

44 
 

لقد استفاد عمـ الكبلـ الجديد مف نظرية التحميؿ النفسي عند فرويد وكاف موقعيا في الفكر اإلسبلمي 

أف :  في تحميؿ ظاىرة الديف، وبياف جوىر الديف الحقيقي دوف وجود وسائط بيف اإلنساف وخالقو أي

اإلنساف يفيـ دينو بنفسو، مما يساىـ في اقتناع اإلنساف بما يعتقد دوف وجود غموض أو التباسات  

. حوؿ  ما يعتنقو

 تجديد الفكرلقد كاف لمسيد محمد باقر الصدر مكقع مف الريادة خبلؿ تمؾ الفترة عمى صعيد "

إذ  (...)الديني عمكما، كالكبلمي خصكصا، ذلؾ أف جيكده نحك التجديد ظمت ىاجسا مبلزما لو 

كرسـ  (...)أدرؾ مف خبلؿ كعيو المبكر أف المضي في المشركع الحضارم لؤلمة محككـ بالفشؿ 

 1 "معالمو كفؽ اإليقاعات السائدة في الزماف ك المكاف ك البيئة الراىنة

يعتبر محمد باقر الصدر مفكر شيعي عراقي وفيمسوؼ إسبلمي ومنظر بحزب الدعوة اإلسبلمية، 

مؤلؼ لمجموعة كتب تعد األبرز في الفكر اإلسبلمي الشيعي، ولقد ساىـ في تجديد الفكر الديني 

وعمـ الكبلـ خصوصا عمى المستوى المنيجي، فمقد أدرؾ أف األمة تعاني  مف األزمة عمى مستوى 

. السقؼ المعرفي لذا قاـ بإعادة بناء نيضة تمـ بمشكبلت التي يعانييا اإلنساف المسمـ

إف شخصية عظيمة كشخصية المفكر الشييد الصدر لـ يستمد عظمتو مف معارفو الدينية والعممية 

واالجتماعية فحسب بؿ مف وعيو لعصره في تحديد المسار لمباحثيف وطبلب العمـ في عصر يواجو 

االضطرابات و الحروب 

                                                           
 .148، ص2008، (1) حبيب فياض، مقاربات في فيـ الديف،  مركز الحضارة لتنمية  الفكر اإلسبلمي،  بيروت، ط1
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إف الكاقعية التي تخالؼ المثالية بصكرة متقابمة، ال تعني أكثر مف االعتراؼ بكجكد كاقع " 

ما أف ىذا الكاقع المكضكعي المستقؿ ىؿ ىك المادة أك  مكضكعي مستقؿ عف الذىف كالشعكر، كا 

 1 "....القكة أك الحركة أك المكج الكيربائي

وىذا يحيؿ إلى أف الشييد  الصدر كاف منيجو يتأسس عمى المذىب الواقعي الذي يفصؿ بيف 

الموضوعية واليوية، باعتبار أف العالـ في واقعو مستقبل عف العقؿ البشري،  وبذلؾ تكوف التجارب 

وقد سعى الشييد الصدر في . والكشوفات العممية ىي المفيـو األساسي لمواقعيف عف العالـ الخارجي

ولقد انتبو الفيمسوؼ . ىو البارز في أطروحتو الكبلميةوالتجديد في عمـ الكبلـ مف ناحية المنيج 

محمد باقر الصدر لؤلخطاء المنيجية التي يعاني منيا الفكر اإلسبلمي، مما أدى بو إلى العمؿ 

. الخ...لتأسيس مناىج تتبلئـ مع العمـو اإلسبلمية مف كبلـ، فمسفة، فقو، أصوؿ، لغة 

مف ىنا عمد الشييد الصدر إلى تكثيؼ جيكده العممية التي تمخض عنيا تأسيس نظرية "

، كىي نظرية تبتنى عمى الجمع بيف *المذىب الذاتي في المعرفة*المعرفة اإلسبلمية أطمؽ عمييا 

 2"التجربة كالعقؿ ك الكحي،  متجاكزا بذلؾ اإلشكاليات المتعمقة بنظريات المعرفة في عالـ الغرب

المذىب الذاتي "لقد انتيج الشييد الصدر مف خبلؿ مساره العممي والتكويني نظرية أطمؽ عمييا اسـ 

القائمة عمى الجمع بيف ثبلث عناصر التجربة، العقؿ، الوحي مف خبلؿ تجاوز كؿ " في المعرفة

الخ، كاف ىذا ....النظريات الغربية التي كانت تعتمد مف قبؿ في المعرفة كالنزعة العقمية، والتجريبية
                                                           

-11 حبيب فياض،  التجديد في المنيج الكبلمي، قضايا إسبلمية معاصرة، مؤسسة المسمـ المعاصر،  بيروت،  لبناف، العدداف 1
 136، ص2000، 12

 .138 المرجع نفسو ص2
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ىو اليدؼ األساسي الذي اعتمد عمييا الشييد الصدر مف خبلؿ تجاوز المنطؽ األرسطي الذي 

وعمى حسب المفكر و الفيمسوؼ محمد باقر فإف . المعرفي في الفكر اإلسبلمي استحوذ عمى النسؽ

. منطؽ أرسطو يؤوؿ إلى الظف لذا يجب استبدالو بالمنيج االستقراء  لموصوؿ إلى اليقيف

ولقد استخدـ الشييد الصدر ىذه النظرية في الكثير مف مجاالت المعرفة التي اشتغؿ بيا، خاصة 

إف "يقوؿ الشييد الصدر . في عمـ الكبلـ مف خبلؿ توظيؼ ىذه اآللية في إثبات الخالؽ والنبوة

  الصانع تعالى يتخذ منيج الدليؿ االستقرائي القائـ عمى حساب االحتماالت، العممي إلثباتالدليؿ 

 1"ككذلؾ نثبت نبكة محمد صمى ا عميو  كآلو  كسمـ بالدليؿ العممي االستقرائي

ومف ىنا قاـ محمد باقر في التجديد في المنيج الكبلمي منطمقا مف توظيؼ ىذه المنيجية العممية 

المتمثؿ في االستقراء القائـ عمى حساب االحتماالت في مسار المناىج المعتمدة في إثبات أصوؿ 

 والنبوة، وأكد عمى ضرورة أف المناىج الكبلمية وجود الخالؽالعقيدة مف خبلؿ االستدالؿ عمى 

، خصوصا بعد التطورات العممية التي  السابقة لـ تعد تتبلئـ مع أشكاؿ التفكير في عالمنا اليـو

والواقعية التي تكمـ عنيا الشييد الصدر، تمتاز باستعماؿ المعطيات الواقعية . صاحبت العصر

واليومية التي يعيشيا اإلنساف ووضعيا في نسؽ منيجي، وتوظيفيا مف أجؿ البرىنة عمى المعارؼ 

. الدينية والدفاع عنيا

يعتبر كتاب موجز في أصوؿ الديف لمشييد الصدر بحيث يبحث مف خبللو وجود المرسؿ وىو ا 

. والمرسؿ إليو النبي عميو الصبلة والسبلـ مف خبلؿ االعتماد عمى االستدالؿ العممي والفمسفي
                                                           

 .153-152 صحبيب فياض، مقاربات في فيـ الديف، المرجع نفسو ص1
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ويمكف تحديد المنيج االستقرائي الذي استمده المفكر محمد باقر مف خبلؿ التحميؿ المنطقي القائـ 

: عمى حساب االحتماالت يمكف تمخيصو في خمس خطوات

. نكاجو  في مجاؿ الحس كالتجربة ظكاىر عديدة- (1" 

. ننتقؿ بعد مبلحظتيا كتجميعيا إلى مرحمة تفسيرىا- (2  

نبلحظ أف ىذه الفرضية، إذا لـ تكف صحيحة كثابتة في الكاقع ففرصة كجكد تمؾ الظكاىر - (3 

. كميا مجتمعة ضئيمة جدا

نستخمص مف ذلؾ أف الفرضية صادقة كيككف دليمنا عمى صحتيا كجكد تمؾ الظكاىر التي - (4 

. أحسسنا بكجكدىا في الخطكة األكلى

إف درجة إثبات تمؾ الظكاىر لمفرضية المطركحة في الخطكة الثانية، تتناسب عكسيا مع - (5 

 1 "نسبة احتماؿ كجكد تمؾ الظكاىر جميعا إلى احتماؿ عدميا عمى افتراض كذب الفرضية

ىذه المراحؿ التي نمارسيا في كؿ استدالؿ استقرائي يقـو عمى حساب االحتماؿ سواءا في الحياة 

. اليومية أو عمى المستوى العممي،  أو في مجاؿ إثبات العقائد الدينية والدفاع عنيا

 اىتـ بتجديد عمـ الكبلـ في العصر الحالي و أكد (ـ2021 – 1925)كحيد الديف خاف نجد كذلؾ 

عمى ضرورة االىتماـ بو باستعماؿ مناىج جديدة، بعيدا عف تمؾ األدوات التي كاف يستعمميا القدماء 

. برؤية جديدة ومغايرة تتبلئـ مع متطمبات العصر  والتحوالت الفكرية والعممية  التي طرأت عميو
                                                           

 .14، 15 ص ص، 2011، (1)، جمعية المعارؼ اإلسبلمية الثقافية، بيروت، ط(ا ) الشييد الصدر، المرسؿ 1
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فعمـ الكبلـ القديـ الذي كاف مع المعتزلة واألشاعرة وغيرىـ مف المتكمميف كاف يتماشى مع العقمية 

لكف في الوقت الحالي اختمفت الموضوعات والمسائؿ،  التي . والقضايا التي كانت  موجودة آنذاؾ

المناىج ك " كاف يناقشيا عمـ الكبلـ الكبلسيكي لذا أوؿ شئ يجب فعمو في عممية التجديد ىو 

 " األسمكب

فاإلنساف في العصر الحديث ينظر لمعمـ كيرفض طرؽ االستدالؿ القديمة التي كاف يستخدميا "

ـ ىذا العصر  الذم يؤمف بالطريقة ك المعتمدة ءرجاؿ الديف  في الماضي، ألنيا لـ تعد تبل

لبلستدالؿ المقبكؿ ىي تمؾ التي أنتجيا التفكير العممي كلذلؾ أصبح العقؿ يطالب  بإخضاع 

 1"الحقائؽ الدينية، لمقاييس عممية حديثة لبلستدالؿ

ومنو فالتجديد في عمـ الكبلـ عند وحيد الديف خاف يقـو عمى ركنيف أساسييف ىما 

أف التجديد الذم يعنيو ليس تجديدا في القضايا ك المسائؿ، بؿ في المنيج كاألسمكب،  ذلؾ : "أوال

 2"أف المسائؿ كالقضايا العقيدية التي مصدرىا الكحي كليس العقؿ البشرم

. أما المنيج واألسموب فيما  يتجدداف بتغير في الزماف والمكاف ومدى قدرة الناس عمى إستعاب ذلؾ

. نقصد ىنا العقمية أو السقؼ  المعرفي الذي يتحكـ في ذاؾ العصر

                                                           
 .6-5، ص ص 1987،  (1)ط  وحيد الديف خاف،  الديف في مواجية العمـ، دار النفائس،  بيروت، 1
، 15 عبد القادر لمعمـو اإلسبلمية، الجزائر، العدد ع جامعة األمير صالح نعماف، التجديد في عمـ التوحيد عند وحيد خاف، مجمة 2

 .74، ص 2004 / ھ1424
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العقؿ العممي  الذي ييتـ بالحقائؽ  ويتمثؿ في جعؿ عمـ الكبلـ يقـو عمى أساس التجربة : ثانيا

فاإلنساف ال يصنع  يقينو  كطريقو  : "والمبلحظة ال عمى أساس االستدالالت  المنطقية  حيث يقوؿ

إال عمى أمكر تثبتيا الحقائؽ، فالفكر اإلنساني كاف يقـك في الماضي عمى القياسات الفمسفية، 

 ومف ىنا فإف عمـ الكبلـ القديـ 1"كلكف الثكرة العممية  كضعت فكره عمى أساس  الحقائؽ العممية

كاف ينبني عمى نمط االستدالؿ  الطبيعي، أما عمـ الكبلـ الجديد يقـو عمى أساس الحقائؽ  العممية 

. نتيجة التأثر بالثورة الصناعية التي شيدىا العصر

إذا كاف نمط االستدالؿ الجديد فيك جديد بالنسبة لؤلدياف كاألمـ األخرل ك ليس جديدا لئلسبلـ، "

ألف نمط االستدالؿ القرآني إنما ىك النمط نفسو الذم يعبر عف االستدالؿ بالحقائؽ الطبيعية، إذا 

 2"فعمـ الكبلـ الجديد إنما ىك عمـ الكبلـ القرآني

ليذا دعا وحيد الديف خاف إلى العودة لؤلسموب القرآني، وتقديـ اإلسبلـ لمناس بأسموب عممي،  ألنو 

ومف . ىو أسموب القرآف، فمنيج خاف في تجديد عمـ الكبلـ يعتمد عمى منيج القرآف الكريـ

األساسيات التي دعا إلييا وحيد الديف خاف، استخداـ األسموب البسيط لمكبلـ الذي يخمو مف التعقيد، 

. فالبساطة تؤدي إلى الكشؼ عف االلتباس والغموض وفيـ اإلنساف لطبيعة وجوده

  1895)أميف الخكلي أما عند الدارسيف العرب نجد أف التجديد  في عمـ الكبلـ ظير عند المفكر 

، حيث دعي إلى االجتياد في العقائد و أكد أف التغيير يشتمؿ كؿ األصوؿ مف فقو، (ـ1966- 

                                                           
 . 102، ص(1)محسف عثماف الندوي، دار الصحوة، ط:  وحيد الديف خاف،  البعث اإلسبلمي المنيج و الشروط، تر1
 .103-102 ص ص المصدر نفسووحيد الديف خاف،  البعث اإلسبلمي، 2
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تطكر العقائد ممكف، ك ىك اليـك كاجب لحاجة الحياة إليو، كحاجة "حيث يقوؿ .  الخ...عبادات 

ثباتا لصبلحية البقاء، كاستطاعة مكاءمة الحياة ال يتنافر فييا  الديف إلى تقريره، حماية التديف، كا 

 1"اإليماف مع نظر كال عمؿ

يتميز الشيخ أميف الخولي في تحديده لمفيـو التجديد وىو يختمؼ عف البعض الذيف ينسبوف التجديد 

التجديد ىك ضرب مف التطكر كليس إحياء لما ىك مندرس، أك "أما ىو فيرى أف .  إلى إلحياء

لقد  توسعت فكرة التطور عند أميف الخولي و2 " تذكرا لما كاف منسيا أك استئنافا لمقديـ  إحضاره

لتشمؿ كؿ المجاالت الفكرية مف عمـ الكبلـ، الفقو،  المغة وعمى المستوى االجتماعي واألخبلقي 

التطكر ىك :  "حيث يقوؿ. وأكد أف التطور ال يختص بعمـ األحياء فقط بؿ يشمؿ الكؿ. الخ...

 3"النامكس  الشامؿ في الخمؽ كالحياة، كليس نمكسا خاص بعمـ األحياء فقط

ولقد استميـ الخولي ىذه المرجعية مف نظرية التطور الداروينية بوصفيا مرجعية شاممة في تطور 

المغة وتجديد العمـو ومعارؼ الديف، وىذا التأثر نجده عند بعض رجاؿ الديف  والدارسيف مما  

. انتيجوا مناىج العمـو الحديثة،  واكتشفوا التقدـ الغربي الذي طرأ  عمى العصر

                                                           
عبد الجبار الرفاعي،  مقدمة في عمـ الكبلـ  الجديد، مركز دراسات فمسفة الديف، دار التنوير لمطباعة و النشر، بغداد، لبناف، 1
 .155، ص 2021، (1)ط
 .176، ص 2019، (2) الميتافيزيقي،  مركز الدراسات فمسفة الديف، بغداد، ط االغتراب عبد الجبار الرفاعي، الديف و 2
 .57، ص1996، (1) أميف الخولي، كتاب الخير، دار الكتب المصرية، القاىرة،  ط3
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يشدد الخكلي عمى رفض أية قراءة ال تاريخية لمتراث، ك ينظر إلى التراث  بكصفو محككما  "

بعكامؿ كظركؼ خاصة مكلدة لو، تتناسب مع ضركرات  كمشركطات زمانية  تفرضيا كؿ حقبة 

 1"تاريخية

ىنا دعوة إلى قراءة التراث مف الناحية التاريخية ألف كؿ نص يتأثر بمجموعة مف العوامؿ التاريخية، 

-وىذا دليؿ عمى أف التراث تجربة إنسانية. االقتصادية،  االجتماعية لتشكؿ وفؽ زماف ومكاف محدد

فالقراءة . تاريخية ميمتيا قراءة المورث  بموضوعية بعيدا  عف اإليديولوجيات أو اآلراء المسبقة

المطموبة لمتراث، ىي التي تتحمى بالعممية حيث نحمؿ كؿ األحداث والشخصيات، ومف الضروري 

فالتراث ىو جممة المنجزات التاريخية لئلنسانية في قطاعات . التراث ك النص الدينيالتفريؽ بيف 

"  *2*ىو الوحي الذي ال يأتيو الباطؿ وال يطرأ عميو التغيير : أما النص الديني. الحياة المختمفة

كأف الشيخ الخكلي  ىنا يستعير مفيـك التاريخية مف الفمسفة  كالعمـك اإلنسانية الحديثة ليطبقو 

 3 "عمى مجاالت التراث المتنكعة

ومنو نستخمص أف لكؿ عصر توجد أفكار وعقميات يختص بيا وفؽ تأثره بالعوامؿ االجتماعية، 

الخ، وعميو يجب تأويؿ المورث الثقافي في الفكر الديني عمى حسب ما ...الثقافية، االقتصادية

 .ـ مع السقؼ المعرفيءيتبل

                                                           
 . 179 الميتافيزيقي، مصدر سابؽ ص االغتراب عبد الجبار الرفاعي، الديف و 1
 2006، 07-01، 13735، مجمة الرياض،  مصر، العدد قراءة التراث مجدي شبمي،  2
 .180 الميتافيزيقي، مصدر سابؽ صاالغتراب عبد الجبار الرفاعي، الديف و 3
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لمحمد عبد ا دراز، الذم كتبو * بحكث  مميدة لدراسة تاريخ األدياف*كنبلحظ في كتاب الديف "

، معالجة لمفكرة الدينية  مف الكجيتيف المكضكعية ك النفسية، كالعبلقة بيف الديف 1952سنة 

 1" كاألخبلؽ  كالفمسفة،  كالعبلقة بيف الديف كاألخبلؽ ك الفمسفة كسائر العمكـ

 كانت أىـ صفة مف (ـ1958 – 1894)عبد ا دراز ثـ تواصؿ مسار عمـ الكبلـ الجديد مع 

. المرجعية الذي فاضت منو كؿ أثاره العممية والعممية ىي الولو بالقرآف الكريـوصفات العبلمة دراز  

وقد انصب اىتمامو العممي عمى القرآف خصوصا فبل . فكاف شغمو الشاغؿ منكب عمى قراءتو وتدبره

.  محورهإال والقرآفيكاد يوجد لو عمؿ 

مف أىـ المؤلفات التي قاـ فييا * بحكث مميدة لدراسة تاريخ األدياف*ويعتبر كتابو في الديف 

بالتجديد مف خبلؿ التطرؽ لمفكرة الدينية مف الناحية الموضوعية والذاتية، والعبلقة بيف الديف وسائر 

ففي ىذا المسار يمكف القوؿ أف محمد . وىنا يبرز تجديده أكثر في الدراسات القرآنية. العمـو األخرى

، ففي األوؿ "مصدر القرآف " وعمـ " أخبلؽ القرآف " عمـ  : عبد ا دراز أسس لعمميف جديديف، ىما

كتب كتابو النبأ العظيـ و مدخؿ إلى القرآف الكريـ، ويتجمى تجديد الدراز في عمـو القرآف الكريـ مف 

خبلؿ المنيج الذي اتبعو، فقد كاف عمماء اإلسبلـ أف يبرىنوا عمى أصالة القرآف الكريـ مف خبلؿ 

ىذه . المدخؿ المغوي البياني، أما دراز فانطمؽ مف الدراسة التحميمية لمرسالة القرآنية منطقيا وتاريخيا

                                                           
 .51 عبد الجبار الرفاعي، مقدمة  في عمـ الكبلـ، مصدر سابؽ ص 1
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المنيجية الجديدة مغايرة لممنيج المتوارث، ومف ثمراتيا نقؿ القرآف مف السياؽ الثقافي العربي 

 * 1*ووضعو في السياؽ العالمي 

                                                           
1

 .05، ص2016يناير16،  450 محمد أمين الخنشوفي،  قراءة  الكتاب محمد عبد هللا دراز،  جريدة المجلة، القاهرة،  العدد
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 المسائؿ الكبلمية في الكبلـ الجديد: المبحث الثاني

ومف .  يمعب عمـ الكبلـ دورا ىاما في المنظومة المعرفية ألي ديف، كما يحتؿ مركزا حساسا فييا

البدييي  وفقا ليذه الخصائص التي يتميز بيا أف يطرأ عميو التغيرات عمى ىذا العمـ تجديدا بنيويا 

بالنسبة لمسقؼ المعرفي، باإلضافة العتبار عمـ الكبلـ يشمؿ جممة مف المبادئ وعبلقتيا بالمعارؼ 

،  إذ ىذا ما تتطمبو طبيعة  األخرى، لذلؾ ال بد مف أف تكوف البداية مف القاعدة وصوال إلى اليـر

، مما يؤدي إلى وضع ىذا العمـ سيـ األولويات الفكرية، الثقافية، االجتماعية  العبلقة بيف ىذه العمـو

و عميو فإف الواقع الحضاري في الفكر اإلسبلمي قد خمؽ العديد مف المسائؿ التي دعمت . الخ....

. األسباب عمى إثرىا إلعادة التجديد في القضايا الكبلمية بكؿ فروعيا

 الذي صدر حديثا في مركز مقدمة في عمـ الكبلـ الجديد: يرى عبد الجبار الرفاعي في كتابو

الدراسات فمسفة الديف ببغداد، حيث تكمـ عف األركاف الخمسة التي عالجيا عمـ الكبلـ الجديد وىي  

: كاآلتي

الفيـ الجديد لمكحي , 1
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إف المتكمـ الذم يفكر في أفاؽ عقبلنية العصر الحديث، كال يفتقر إلى الحس التاريخي،  كيفيـ "

الكبلـ القديـ، ىك ما يدعكنا إلى تصنيفو متكمما  الكحي فيما ديناميكيا، خارج مفيكمو في عمـ

 1"جديدا، كتكصيؼ رؤيتو بككنيا كبلما جديدا

ىنا إشارة إلى أف المتكمـ الجديد يفكر وفؽ السقؼ المعرفي الذي يبلئـ العصر الذي يعيش فيو، مف 

. خبلؿ الفيـ الديناميكي لموحي، والتراث قراءة تاريخية وفؽ السياقات المتعددة التي يتشكؿ فييا

واالجتياد في إعادة صياغة مقوالت السمؼ السابؽ، واالستمياـ بمرجعيات العمـو العصرية لتفسير 

الذي نعتمده لتمييز الكبلـ الجديد عف  المورث الثقافي في الفكر اإلسبلمي، ومنو فالمعيار األساسي

وال يتحقؽ ىذا . القديـ ىو فيما يقدمو المتكمـ لبناء مفيـو لموحي ال يتكرر مدلولو في الكبلـ القديـ

. إال مف خبلؿ التفكير في أفاؽ العقبلنية ومعطياتيا المعرفية

عمـ الكبلـ الجديد يفسر الكحي تفسيرا ديناميكيا، بمعنى أنو يرل النبي ليس منفعبل سمبيا حالة "

الكحي، كما يرل عمـ الكبلـ القديـ الذم يفسر تمقي النبي لمكحي، ككأنو قناة تمر مف خبلليا 

 2"كممة ا  لمناس، مف دكف أف يككف النبي متفاعبل معيا ك متأثرا كمؤثرا فييا

مع عمـ الكبلـ الجديد احتؿ مفيـو الوحي مكانة خاصة لدى الباحثيف برؤى جديدة في الوحي بدءا 

مف السيد أحمد خاف ومحمد إقباؿ  والكثيريف منيـ، فالتعريفات السابقة كانت تعرؼ الوحي عمى أنو 

ا تعالى يوحي لنبيو الكريـ ويثبتو في قمبو،  ثـ يتكمـ بو ويكتبو ومنو يكوف النبي واسطة لمناس 
                                                           

عبد الجبار الرفاعي، القوؿ الجديد في الوحي، تأويبلت مجمة فصمية  عممية محكمة مؤمنوف ببل حدود لمدراسات و األبحاث،  1
 .06، ص2020لبناف، العدد الرابع، صيؼ 

 .40عبد الجبار الرفاعي،  مقدمة في عمـ الكبلـ الجديد، مصدر سابؽ ص 2
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لكف مع الكبلـ الجديد تـ تجديد مفيـو الوحي فالتعريفات السابقة لـ . ليفيموا كبلـ ا الموحى لنبيو

. تعد كافية لتبرير ظاىرة الوحي

لقد اتجو محمد إقباؿ عمى وضع مفيوما فمسفيا عقبلني لموحي حيث يقوؿ في كتابو تجديد الفكر 

في شخصية النبي ميزة خاصة، فيك الكائف المتناىي الذم يغكص إلى : "الديني في اإلسبلـ

كىذا االتصاؿ بأصؿ  (...)حيث يتمقى مف فيض الكحي اإلليي  (...)أعماؽ حياتو الركحية 

الكجكد كمنبع الكحي ليس متصكرا عمى اإلنساف النبي كحده، حيث تبيف لنا بالفعؿ الطريقة التي 

يستعمؿ ليا القرآف كممة الكحي أف الكحي صفة عامة  لمحياة، كلكف تختمؼ طبيعة ىذا الكحي 

 1 "كخاصيتو باختبلؼ تطكر الحياة

انطبلقا مف ىذا المفيـو الذي يجعؿ الوحي عممية ديناميكية بيف الكبلـ اإلليي، والمستقبؿ البشري 

ومف خبلؿ وصؼ إقباؿ لشخصية  النبي إعادة  تأسيس لنظرة جديدة  عف النبي، وفيـ  (النبي)

جديد لنصوص الكتاب المقدس، ماداـ يجمع بيف شخصية النبي واستحقاقو لموحي، ومنو أصبح 

الوحي يرتبط بحياة النبي والوسط االجتماعي الذي ينشأ فيو وعميو تصبح الشرائع مرتبطة بيذه 

الظروؼ والتغيرات التي تطرأ عميو،  ومنو فإف إقباؿ يربط الوحي مف السياؽ التاريخي الذي يمثؿ 

. حركة  وصؿ بيف القديـ والجديد

تغيير التصكر المخيؼ لصكرة ا . 2

                                                           
 206، ص(1) اإلسبلـ،  دار الكتاب المصري و المبناني، القاىرة، ط الديني في محمد إقباؿ، تجديد الفكر 1



 الرفاعي عبد الجبار–  النزعة اإلنسانية في الكبلـ الجديد                       الفصؿ الثاني   
 

57 
 

، ىي صكرة السيد المخيؼ المرعب المتمرس في *األشعرم*صكرة ا في عمـ الكبلـ القديـ  "

اإلنساف عبد مسترؽ خانع ذليؿ حقير،  أف يفعؿ بو ما .  البطش كالتنكيؿ كالعقاب كالعذاب

يشاء، ببل أف يكصؼ أم فعؿ يصدر مف ا ميما بالقبح أك الحسف، فمو أف يعذب العادؿ كيثيب 

 1"الظالـ

اإلنساف بطبيعتو ممف يخاؼ منو، عمـ الكبلـ الكبلسيكي قاـ برسـ  تصور مخيؼ  مف خبلؿ 

تربية المسمـ عمى الخوؼ وترسيخ صورة العبيد في ذىنو، مما أدى إلى ظيور قمؽ وجودي أصبح 

مع عمـ الكبلـ الجديد يؤسس إلى إعادة العبلقة بيف ا والمسمـ ليرسـ صورة . يعانيو اإلنساف المسمـ

إف العبلقة .مبنية عمى الحب والصمة والتراحـ، وىو أجمؿ ما نادى بو العرفاف في كؿ األدياف

القرآف يشير "الموجودة بيف ا واإلنساف يجب أف تقـو عمى حرية االختيار دوف أي ضغط أو إكراه 

 ﴿فىبىشٍِّر ًعبىاًد الًَّذيفى يىٍستىًمعيكفى اٍلقىٍكؿى  :إلى عباد بمعنى أحرار ال بمعنى أقناف مجبريف مكرىيف

ـٍ أيكليك األٍلبىاب﴾ ـي المَّوي كىأيكلىًئؾى ىي فىيىتًَّبعيكفى أىٍحسىنىوي أيكلىًئؾى الًَّذيفى ىىدىاىي
2 

 مرة،  فالثانية 29سوى " عبيد" مرة في المقابؿ لـ ترد كممة 97في القرآف الكريـ " عباد"وردت كممة 

كىأىفَّ المَّوى لىٍيسى ﴿: كانت تظير في اآليات بنفي ا الظمـ عف نفسو حيث  يقوؿ تعالى في كتابو

ـو ًلٍمعىًبيدً   وكأف القرآف يقدـ لنا السياقات التي تظير لمدلوؿ العبودية  وكيؼ أنيا تحط مف 3﴾ًبظىبلَّ

ىانتو، فمقد كـر ا تعالى اإلنساف عف باقي الكائنات األخرى بالعقؿ  قيمة اإلنساف وكرامتو وا 

                                                           
 .29/30 عبد الجبار الرفاعي، عمـ الكبلـ الجديد، مصدر سابؽ ص ص 1
 .276 الميتافيزيقي، مصدر سابؽ ص االغترابعبد الجبار الرفاعي، الديف و 2
 .182:  سورة آؿ عمراف اآلية3
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ٍقنىاىيـ مِّفى الطَّيِّبىاًت  ﴿والبصيرة حيث يقوؿ أيضا  زى رى ـٍ ًفي اٍلبىرِّ كىاٍلبىٍحًر كى ٍمنىاىي مى حى ـى كى لىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًني آدى كى

مىٍقنىا تىٍفًضيبلن ﴾ مىى كىًثيرو مِّمٍَّف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ  1كى

المعنى الركحي كاألخبلقي لمديف . 3 

ينشو عمـ الكبلـ الجديد إيقاظ المعنى الركحي كاألخبلقي كالجمالي في الديف بما يتكاءـ كحاجة "

األخبلؽ لممعنى الديني  في زماننا، كيسعى الكتشاؼ القيـ الككنية المشتركة في اإلسبلـ مع 

األدياف األخرل، كيعمؿ عمى الكؼ عف إخراج الديف عف مجالو كزجو في مجاؿ يفتقر لممعنى 

 2"الذم ينشده 

مباحث عمـ الكبلـ القديـ تنتمي إلى الحكمة النظرية أكثر مف الجانب العممي، ونحف نعمـ أف 

 األخبلؽ تنتمي لمجانب العممي، ومع أف عمـ الكبلـ القديـ عند المعتزلة والشيعة تنادي بالقبح

والحسف الذاتي إال أنو ال يعالج جوىر القيـ األخبلقية، فاالنحطاط في الحياة األخبلقية يؤدي إلى 

وعمى رأي عبد الجبار .  االنحطاط في كينونة الكائف البشري والذي ينتمي إلى غيابو في العالـ

تشبع الفقر : فالقيـ الركحية: "الرفاعي أنو يوجد خمط بيف القيـ الروحية و األخبلقية حيث يقوؿ

تنظـ الحياة االجتماعية : القيـ األخبلقية.  الكجكدم لئلنساف، كتركم الظمأ الذم يحتاجو لممقدس

                                                           
 70:  سورة اإلسراء اآلية1
 .41، ص40عبد الجبار الرفاعي،  مقدمة في عمـ الكبلـ الجديد، مصدر سابؽ ص2
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وىنا إشارة إلى أف ىناؾ عبلقة متبادلة بيف 1" ك تجعؿ العبلقات باآلخر سميمة، تنشد خير البشرية

. القيـ الروحية والقيـ األخبلقية، وكؿ منيا يحقؽ كماال لئلنساف

يقاظ الضمير األخبلقي، مما   ومنو فإف وظيفة التديف في عمـ الكبلـ الجديد يعمؿ عمى بناء الروح وا 

يؤدي إلى تأسيس شخصية الفرد في الوسط االجتماعي، وتحقيؽ األمف والسبلـ و توفير بيئة مبلئمة 

ومنو نستنتج تأسيس األخبلؽ عمى الخوؼ . الخ...لعمميات اإلنتاج واالستيبلؾ االقتصادي والثقافي 

.  في سموؾ الفرد النفاؽال يؤدي إلى بناء مجتمع سميـ و ال يبني مجتمع أخبلقي مما يؤدي ظيور

وىذا ما أكد عميو . لذا يجب أف تكوف ماىية الفعؿ األخبلقي واجب لذاتو دوف تدخؿ أي مصمحة فيو

ضركرة أداة الفعؿ احتراما : " الفيمسوؼ إيمانويؿ كانط عندما نادى بالواجب األخبلقي حيث يقوؿ

 2 ".لمقانكف العقمي في ذاتو

مف خبلؿ التعريؼ يذىب كانط إلى القوؿ بأف الواجب األخبلقي ىو إتياف الفعؿ الذي يقـو بو 

اإلنساف دوف انتظار نتائجو، بمعنى ضرورة عدـ ربط الفعؿ بما يترتب عميو مف نتائج، وىو بذلؾ 

يرفض مقولة الغاية تبرر الوسيمة فاإلرادة الخيرة  والنية الصادقة ىي أساس تكويف مجتمع سميـ و 

. أمف مف خبلؿ االلتزاـ بالقانوف األخبلقي

  القرآف  الكريـدد تفاسير تع.4

                                                           
 .39عبد الجبار الرفاعي،  عمـ الكبلـ الجديد، مصدر سابؽ ص 1
 .282، ص1984، (1)، المؤسسة العربية لدراسة و النشر، بيروت، ط(2) عبد الرحماف بدوي، الموسوعة الفمسفية ج 2
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عادة تفسير النصكص "  ال يتحقؽ عمـ الكبلـ الجديد مف دكف تعدد قراءات القرآف الكريـ، كا 

 1 "الدينية،  كتعدد فيميا لتعدد األحكاؿ كتنكع األزماف

لقد حدث خمط بيف النص القرآني وقراءاتو التي تكونت في سياؽ تاريخ االجتماع اإلسبلمي، بحيث 

أصبحت التفسيرات السابقة تحتؿ مكانة النص المقدس حيث ال يمكف أف تجادؿ فييا وغير قابمة 

لكف مع عمـ الكبلـ الجديد تغيرت الموازيف وأصبح ىناؾ تعدد لقراءات النصوص . لممناقشة والتقويـ

المناىج الحديثة في تفسير ونقد القراءات السابقة والتعديؿ فييا ونجد العديد مف المفكريف  باستخداـ

تبتني طريقة التفسير األدبي لمقرآف ":  حيث يقوؿأميف الخكليالذيف يتبعوف ىذه الطريقة أمثاؿ 

عمى تفسير اآليات في سياؽ مكضكعات القرآف، فيما يبدك أف يفسر القرآف مكضكعا مكضكعا، ال 

 2"أف يفسر عمى ترتيبو في المصحؼ الكريـ سكرا أك قطعا

إذ يصنؼ القارئ اآليات تبعا لموضوعاتيا، ويتعرؼ عمى أسباب نزوليا والسياؽ الذي نزلت فيو،  

واكتشاؼ الدالالت والمعاني التي تتحكـ في بنية النص، أي أنو يقـو بالتحميؿ البنيوي لمكممة في 

أحداآليات، مع اإلحاطة بكؿ الجوانب الثقافية، االجتماعية، االقتصادية والنفسية التي تتبلئـ في 

. ظيوره وتشكمو

عمـ الكبلـ الجديد كعبلقتو بعمـك اإلنساف . 5

                                                           
 .41عبد الجبار الرفاعي،  مقدمة في عمـ الكبلـ الجديد، مصدر سابؽ ص1
 .185، ص184 الميتافيزيقي، مصدر سابؽ صاالغترابعبد الجبار الرفاعي، الديف و 2
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يفكر عمـ الكبلـ الجديد في أفاؽ العقؿ كمعطيات الفمسفة كعمـك اإلنساف كالمجتمع كالتأكيؿ "

عادة بناء عمـ الكبلـ يتكمفو تجديد عمكـ الدنيا فكمما تطكرت  الحديثة، ألف تجديد عمكـ الديف كا 

 1"عمـك الدنيا كتجددت تطكرت عمـك الديف ك تجددت تبعا ليا 

عمـ الكبلـ الجديد ال يكتفي عند حدود معرفة ا فقط،  بؿ ييتـ أيضا بمعرفة اإلنساف في ذاتو 

إف ىذا النوع مف المعرفة يعتمد بشكؿ أولي عمى تطور العمـو .  واكتشاؼ عوالـ الطبيعة البشرية

فكمما يتـ اكتشاؼ الحديث لمعمـو اكتمؿ وعي اإلنساف بما يحيط بو مف أشياء .  والمعارؼ المتنوعة

في عالمو الخارجي، فالطبيعة البشرية تحمؿ ألغاز لـ تكتشؼ بعد، ولكف مع تطور عمـو اإلنساف 

عمى عكس ما . والمجتمع تستطيع البشرية معرفة ما ىو مجيوؿ في حياة اإلنساف وعبلقتو باألخر

تباع  كاف يقـو بو عمـ الكبلـ القديـ، الذي يبحث في العقيدة وفي إطار مرجعية النصوص الدينية، وا 

الشروح والتفاسير السابقة لؤلصولييف،  بحيث يمنع منعا باتا النقاش منيا مما يؤدي إلى تشكؿ 

. سقؼ معرفي  منغمؽ عمى نفسو

عمـ الكبلـ غير الفمسفة، عمـ الكبلـ ال يفكر خارج إطار اإليماف با كالكحي فمسفة الديف تفكر " 

خارج إطار اإليماف با كالكحي، إنيا تبحث كؿ معتقد بحثا عقميا فمسفيا، ببل سقؼ تقؼ عنده 

 2"أك حد معيف ال تتجاكزه 

                                                           
 .41 عبد الجبار الرفاعي،  مقدمة في عمـ الكبلـ الجديد، مصدر سابؽ ص1
 عبد الجبار الرفاعي، القوؿ الجديد في الوحي، تأويبلت مجمة فصمية  عممية محكمة مؤمنوف ببل حدود لمدراسات و األبحاث،  2

 .12، ص2020لبناف، العدد الرابع، صيؼ 
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المتكمـ الجديد يفكر وفؽ أفاؽ عقمية العصر الذي يعيش فيو باإلضافة إلى السياقات التاريخية التي 

تؤثر وتتأثر بو، ويفسر الوحي ومقوالت عمـ الكبلـ مف خبلؿ تطور المعارؼ والعمـو واالستمياـ 

. بالمرجعيات المناىج الحديثة التي عرفتيا البشرية

 السؤاؿ الميتافيزيقي 

فما داـ . أحبلـ اإلنساف بالخمكد أبدية، كالديف أكضح دليؿ أف الحياة كحدىا ال تشبع ىذه األحبلـ"

ىناؾ إنساف، ىناؾ أسئمة كجكدية، كأسئمة ميتافيزيقية، كما دامت ىناؾ أسئمة ميتافيزيقية ىناؾ 

 1"أدياف

. اإلنساف كائف فضولي بطبعو خمقو ا حتى يبحث ويتأمؿ في ىذا العالـ ويكتشؼ أسراره وعوالمو

فا ىو . وفمسفة الديف ىي بدورىا تتفاعؿ مع الديف لطرح أسئمة ميتافيزيقية التي تتولد مف الديف

فالكصكؿ إلى الحيرة في : " (ـ1240- 1165)يقكؿ ابف عربي المطمؽ وتفسير اإلنساف نسبي 

،ويقصد ىنا أف صورة  ا تتعدد بتعدد طرؽ البشر إلى معرفة 2" الحؽ ىي عيف الكصكؿ إلى ا 

ا و ال يكوف ىذا إال مف خبلؿ وعي اإلنساف وثقافتو ورؤيتو لمعالـ الذي يحيط بو والزماف 

عمى عكس ما كاف في عمـ الكبلـ الكبلسيكي الذي رسـ صورة مطمقة ال يمكف الخوض . والمكاف

. فييا

                                                           
 .13 عبد الجبار الرفاعي،  مقدمة في عمـ الكبلـ الجديد، مصدر سابؽ ص1
 .43، ص(س.د)، (ط.د)، دار الكتب العممية،  بيروت، (3) ابف عربي، الفتوحات المكية ج 2



 الرفاعي عبد الجبار–  النزعة اإلنسانية في الكبلـ الجديد                       الفصؿ الثاني   
 

63 
 

مع عمـ الكبلـ الجديد أصبح ىناؾ نظرة مختمفة لؤلسئمة الميتافيزيقية و كؿ ما قالوه المتكمميف و ما 

 كانت ة إجات مؤقتألفوا لو مف نصوص دينية حوؿ مسائؿ النبوة، وصفات ا وأفعالو ليست إال

. تعبر عف السقؼ المعرفي والبيئة الثقافية التي تتحكـ فيو

جاباتو كحتى األسئمة الكجكدية كالميتافيزيقية  الكبرل يعاد طرحيا " لكؿ عصر عقبلنيتو كأسئمتو كا 

 1"في أفاؽ ىذه العقبلنية كنظاميا المعرفي كمنطقيا كلغتيا

عف 1966سنة * الكممات كاألشياء* في كتابو (ـ1984- 1926)ميشاؿ فككك وقد تحدث 

فالخطاب العممي يتحوؿ مع الزمف . النظاـ المعرفي اإلبستمي الذي يتغير بتغير الحقب التاريخية

- 1922)تكماس ككف كذلؾ  يرى . بقفزات مفاجئة وكبيرة، ما بيف مرحمة معرفية إلى أخرى

الذي يتحدث فيو أف لكؿ عصر براديغـ خاص بو في * بنية الثكرات العممية* في كتابو (ـ1996

ومف ىذا نستنتج بأف ال يوجد جواب مطمؽ لممسائؿ الميتافيزيقية وكؿ فيـ . تشكؿ معارفو وثقافتو

. نقدمو يعتبر تفسير عمى حسب العصر الذي نعيش فيو

 عبلمات غياب اإلنساف في الكبلـ الكبلسيكي : المبحث الثالث

مف األسباب التي دعت إلى التجديد في عمـ الكبلـ، ىو عقـ الكبلـ الكبلسيكي في مقابؿ الجديد، 

ذلؾ أنو أىمؿ اإلنساف في مباحث بحثو، نتيجة النزعة التجريدية التي كانت تسيطر عميو  آنذاؾ، 

 .مما أدى إلى نسياف اإلنساف في األدبيات اإلسبلمية

                                                           
 الجبار الرفاعي،  مقدمة في عمـ الكبلـ الجديد، مصدر سابؽ ص1
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لـ يدرج المتكممكف في مؤلفاتيـ مبحثا خاصا باإلنساف يتناكؿ تأصيؿ مكقؼ نظرم يحدد مكقع "

اإلنساف في سمـ المخمكقات أم منزلة اإلنساف كقيمتو بالنسبة إلى غيره، كاليدؼ مف كجكده 

كحقكقو كحرياتو، كطبيعة كظيفتو، كأنماط حياتو كثقافتو كعيشو كعبلقتيا بما يتشكؿ لديو مف 

 1"رؤية لمعالـ، كما يرتبط بذلؾ مف مسائؿ

ىنا داللة عمى أف الكبلـ القديـ كاف ييتـ باإلنساف مف ناحية التواب والعقاب فقط، ولـ يخصص لو 

مبحث يتحدث فيو عف حقوقو، حرياتو، نمط عيشو، وظائفو و عبلقتو مع األخر، والسبب يعود إلى 

اإلمامة، : أف المسمموف في ذلؾ العصر كاف شغميـ الشاغؿ ىو البحث في مسائؿ العقائد مثؿ

حقيقة اإليماف، معنى القضاء كالقدر، إثبات كجكد ا، تفسير معاني التكحيد، الصفات اإلليية، 

 فنتج عف ذلؾ ظيور الصراعات والحروب عمى المستوى .الخ...اآليات المتشابيات كمعانييا

إضافة إلى النزعة . السياسي وتشكؿ الفرؽ الكبلمية في المجتمع اإلسبلمي ليجادلوا بعضيـ البعض

. التجريدية التي كانت سائدة في التفكير الكبلمي باستخداـ المنيج األرسطي في معالجة قضاياىـ

مما أدى إلى تشوه وعي اإلنساف المسمـ واضطراب منظومتو المعرفية، يمكف أف نبلحظ بأف المنطؽ 

ال يبحث في الواقع المعاش بؿ يقـو باستعماؿ االستدالالت لمبرىنة عمى صحة مقوالتيـ مف الناحية 

. الذىنية فقط

إلى إعادة االعتبار لئلنساف * النزعة اإلنسانية في الديف* عبد الجبار الرفاعي في كتابو اولقد دع

. واألدب والعمـو والمعارؼ و دورىا في بناء وتطور الحياة
                                                           

 .29مصدر سابؽ ص  (مدخؿ لدراسة البلىوت الجديد)عبد الجبار الرفاعي، عمـ الكبلـ الجديد 1



 الرفاعي عبد الجبار–  النزعة اإلنسانية في الكبلـ الجديد                       الفصؿ الثاني   
 

65 
 

كاف مصطمح اإلنسانية قد نشأ في العصر الحديث إثر احتكار الكنيسة لمعمـك كالمعارؼ كرفضيا "

 1 "لمعقؿ ك دكره في اكتشاؼ الطبيعة كالتعرؼ عمى العمـ

اتفقت النزعة اإلنسانية بدور العقؿ وقدرتو في تأسيس حياة اإلنساف وتشكؿ معارفو المتنوعة، ولقد 

توسع مفيـو اإلنسانية مع مرور الزمف فمـ يقتصر عمى تعمـ المغات في المجتمعات البدائية فقط 

نما شممت أيضا أخبلؽ وحقوؽ اإلنساف بوصفو إنسانا مف غير النظر إلى دينو، وجنسو وىويتو .  وا 

 بانبعاث النزعة اإلنسانية في الديف، ذلؾ أف محإف بعض مقكالت عمـ الكبلـ المكركثة  ال تس"

 القيـ اإلنسانية بباستيعامثؿ ىذه المقكالت تصدر عف رؤية أحادية كذىنية مغمقة، ال تسمح 

 2 "المنفتحة

عادة تأسيس عقبلنيات متنورة تستميـ  مف ىنا يجب تجاوزه ىذه الذىنيات المغمقة عمى نفسيا وا 

المورث المعنوي لمعرفاف والمتصوفة، تجديد في مبحث اإللييات مف خبلؿ التخمص مف التفسيرات 

المنغمقة لمنصوص، وتغيير التصور القديـ لصورة اإللو، والعمؿ عمى رسـ صورة ا تؤخذ مف 

 .الخ...الرحيـ، الرحمف، العدؿ، المطيؼ، العزيز: صفاتو الجمالية وأسمائو الحسنى مثاؿ

 لـ يبؽ اإلنساف كائنا عاقبل كما عرفتو الفمسفات القديمة، بؿ أصبح 3"إنساف اليكـ كائف سندبادم"

فالتطور التكنولوجي الذي طرأ في عالـ، . مفيـو اإلنساف يرتبط بكؿ شئ يحيط بو يتأثر و يؤثر فيو

                                                           
 .05، ص2018، (3)، النزعة اإلنسانية في الديف، مركز الدراسات فمسفة الديف، بغداد، طالجبار الرفاعي عبد 1
 .198، ص المصدر نفسو، الجبار الرفاعيعبد 2
 65 الميتافيزيقي، مصدر سابؽ صاالغتراب عبد الجبار الرفاعي، الديف و 3
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فالتطور العممي ىو الذي يحدد عيش و . جعمت اإلنساف يرى ىذه العوامؿ بنظرة جديدة ومغايرة

 (ـ1976 – 1889 )ىايدغر مارتفحضور اإلنساف في عالمو، وىذا ما أكد عميو فيمسوؼ الوجود 

ليس في عالمنا ما ىك آليات كأكعية محايدة، حتى التكنكلكجيا ليست  محايدة، ذلؾ أف "

 1"التكنكلكجيا تحدد نمط حضكرنا في العالـ، ك تخمؽ لنا الكيفية التي يتحقؽ فييا كجكدنا

يعتبر الديف منبعا لئلنسانية وذلؾ ألف اإلنساف غاية الديف ومحوره في خبرتو الشخصية الحياتية، 

. التي يعيشيا في حياتو اليومية

يذىب الرفاعي إلى أف ىناؾ مساحة كاسعة في * إنقاذ النزعة اإلنسانية لمديف*كتاب  في" 

النصكص الدينية المقدسة، جرل تجاىميا تماما تعتني بالجكانب النزيية، تصطفي اإلنساف ك 

 2"ترفع مكانتو 

يرى عبد الجبار الرفاعي إلى ضرورة إنقاذ النزعة اإلنسانية في الديف، و يؤكد أف النص المقدس 

دعي في كثير مف نصوصو إلى تكريـ اإلنساف وجعمو محور الرساالت السماوية واعتباره مف الديف 

واالغتراب الميتافيزيقي، مصدر بيف المخموقات التي اختص القرآف الكريـ ىذا اإلنساف بقيمة خاصة 

ٍقنىاىيـ مِّفى ﴿ :ومكانة ممتازة في قولو تعالى زى رى ـٍ ًفي اٍلبىرِّ كىاٍلبىٍحًر كى ٍمنىاىي مى حى ـى كى لىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًني آدى كى

مىٍقنىا تىٍفًضيبلن  مىى كىًثيرو مِّمٍَّف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ  مف خبلؿ اآلية دليؿ عمى تكريمو باالستعداد 3﴾الطَّيِّبىاًت كى

                                                           
 .65 المصدر نفسو ص 1
اإلنساف غاية الديف و محوره، قضايا إسبلمية معاصرة،  مركز الدراسات فمسفة الديف :  عمي حاكـ صالح، عبد الجبار الرفاعي2

 .405، ص 2014، 59/60: بغداد العدد
 .70:  سورة اإلسراء اآلية3
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لكف بعض الدارسيف في عمـ الكبلـ تجاىموا ىذه . لخبلفة ا في األرض* العقؿ*الفطري 

. النصوص نتيجة الفيـ غير الصحيح والمنغمؽ لمنصوص الدينية آنذاؾ

اعتبر حسف حنفي عمـ الكبلـ القديـ بأنو عمـ القمكب، ذلؾ أنو جعؿ ا مركز الكحي ك مكضكع "

 1".عممو، عمى حيف أف الكحي مركز اإلنساف كمكضكع عممو

أنو يجب نفعؿ بعمـ الكبلـ مثؿ ما فعؿ * مف العقيدة إلى الثكرة*يرى حسف حنفي مف خبلؿ كتابو 

تحويمو :   بالجدؿ الييجمي ونوقفو  عمى قديمة عمى أرض الواقع أي(ـ1883- 1818)ماركس 

وىو بذلؾ يدعوا إلى نقد رواسب الفكر األصولي . مف دراسة المسائؿ البلىوتية إلى قضايا اإلنساف

عادة تمحيصيا بما يتناسب مع قضايا الوضع الراىف، فيو ينظر إلى الوحي باعتباره  القديـ وا 

. أنو عمـ اإلنساف وليس عمـ ا: أنثروبولوجيا وليس ثيولوجيا أي

األنسنة *إف الحديث عف النزعة اإلنسانية في الديف يذكرنا مباشرة بمحمد أركوف في كتبو 

لخ، وذلؾ منذ إعداده ألطروحة ا*...معارؾ مف أجؿ األنسنة*، *اإلسبلـ كاألنسنة*، *كالتأكيؿ

، إضافة إلى العديد *نزعة األنسنة في الفكر العربي* الدكتوراه في جامعة السوريوف تحت عنواف 

.  عبر التاريخاألنسنةمف المؤلفات والمؤتمرات التي حممت نفس الموضوع في معالجة مدلوؿ 

                                                           
 .19ص.(س.د)، (ط.د) محمود أميف العالـ، مواقؼ نقدية مف التراث،  دار قضايا فكرية، القاىرة، 1
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: المعنى األكؿ" ولقد وضع عبد الجبار الرفاعي مفيـو اإلنسانية في الديف في خمس معاف كاآلتي 

مف ىنا ضركرة . الخبلص كالتحرر مف نسياف اإلنساف كاالعتراؼ  ببشريتو ك مكانتو في األرض

 1."تصكيب عبلقة المؤمف بربو، كتحكيميا مف حاؿ الرعب كاالبتياج بالكصكؿ مع معشكؽ جميؿ

ىنا إشارة إلى تجمي مكانة اإلنساف في عمـ الكبلـ الجديد والدعوة إلى تخصيص مبحث ييتـ 

والتخمي عف التصور المخيؼ  لصورة ا التي تجسيدىا في خطابات عمـ الكبلـ . بمختمؼ قضاياه

وربط الصمة بيف ا و اإلنساف مف حالة الخوؼ و الرعب إلى حالة الرحمة، *. القديـ*األشعري

. الخ...الوصوؿ، المحبة، السبلـ

عدـ التنكيؿ بالجسد كمحاربة طبيعة غرائزه ك قمعو عمى حساب اإليديكلكجيا ك الفيـ المبسط "

 2".لمتربية الركحية

يمكف القوؿ أف اإلنسانية بحاجة اليـو إلى إعادة تجديد التجارب اإليمانية الروحية التي تمنح 

أصحابيا نظرة أخرى لمعالـ، بحيث يتـ مف خبلليا إسقاط صفات ا عمى اإلنساف، وىذا ما نجده 

الذيف تطغى في كجدانيـ  " (ـ1947- 1885)رأم تكر أندريو عند المتصوفة عمى حسب 

وبذلؾ يحؿ اإلنساف في صورة ا بالمعنى األخبلقي والجمالي 3" أشكاؽ الركح ليككنكا مرآة ليا 

 .الخ... المحبة، اإلحساف، الرحمة، الحكمة، البر، العمـ، الكـر:مثؿ

                                                           
 .104، ص2014، 105 نايمة أبي نادر، اإلنساف بيف الديف و التديف،  مجمة الموسـ، أكاديمية الكوفة،  ىولندا،  العدد 1
 .104، صالمرجع نفسو نايمة أبي نادر، 2
 .199 عبد الجبار الرفاعي،  الديف و النزعة اإلنسانية، مصدر سابؽ ص 3
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بعاد الفتف الطائفية عنيا كوف أف المجتمع البشري  يجب احتراـ ثقافة التعايش السممي مع األدياف، وا 

فجميع البشر ُكفؿ ليـ العيش بكرامة، دوف تمييز بينيـ، وذلؾ مف .يشترؾ في وحدة األمؿ اإلنساني

الدعكة : المعنى الثالث  "اإلنساف مكـر بذاتو، دوف النظر إلى ديانتو أو عرقو. مبدأ أف حياة اإلنساف

إلى السبلـ كاحتراـ كرامة الكائف البشرم كالعمؿ عمى دراسة األدياف كمقارنتيا لمكشؼ عف ما ىك 

" مشترؾ كعف منابع السبلـ فييا

الدعوة إلى تجاوز الفيـ السطحي والمغمؽ والتعسفي لمنصوص الدينية، وقراءة النص المقدس مف 

منيج اليرمينكطيقا، :تدخؿ التفسيرات السابقة لو، باالعتماد عمى المناىج العصرية في تأويميا مثؿ

التحرر مف : المعنى الرابع»الخ ...، المنيج التاريخي"السيميائية"مناىج التحميؿ المغكم 

 1"التفسيرات التعسفية لمنصكص كمنو الصكر النمطية لئللو

إعادة ربط المتديف بالديف والبيئة التي يعيش فييا مف خبلؿ التأقمـ مع التطور التكنولوجي الذي 

شيده العصر،  فالتجديد في التفكير الديني يحتاج اإللماـ بكؿ الظروؼ والعوامؿ التي تتحكـ في 

تحقيؽ : المعنى الخامس"الخ...المحيط سواء مف الناحية الثقافية، االقتصادية، االجتماعية، النفسية

المصالحة بيف المتديف  كمحيطو كالعصر الذم يعيش فيو عف طريؽ متابعة مفتحات العمـك 

فدراسة عمـو اإلنساف والمجتمع والفمسفة يجب أف تأخذ مكانيا داخؿ التعميـ الديني 2" كتكنكلكجياتيا

في الحياة الفكرية ألنيا تؤدي إلى حماية اإلنساف مف األفكار السيئة وجميع  الرواسب الخاطئة التي  
                                                           

 .105،ص2014، 105 نايمة أبي نادر، اإلنساف بيف الديف و التديف،  مجمة الموسـ، أكاديمية الكوفة،  ىولندا،  العدد 1
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تباع السبيؿ نحو كؿ ما ىو  كانت تترسخ عقؿ المسمـ في مقابؿ إعادة رسـ رؤية جديدة لمعالـ وا 

 .ديني ودنيوي وبياف مجاليما الخاص في كؿ مجاالت الحياة
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 البعد الفمسفي: المبحث األكؿ

 في عصر النيضة األوروبية الذي يجتمع فيو العديد مف اتجاىا فكريا ظيرتعتبر النزعة اإلنسانية 

ىذه الحركة كاف تركيزىا األوؿ يتمحور حوؿ . المذاىب الفمسفية، والعممية، واألدبية واألخبلقية

. اإلنساف وتحريره مف قيود العصور الوسطى وسيطرة الكنيسة وأىمية اإلنساف ومكانتو في الكوف

 Poelia    لفظة"تعود جذور النزعة اإلنسانية إلى الفكر الفمسفي اليوناني القديـ، مف خبلؿ 

enkiklio  كتشير تمؾ المفظة إلى التعميـ المتكازف كفكرة التعميـ لدل اليكناف تشير إلى نسؽ 

القكاعد المغكية، الببلغة، المنطؽ، عمـ : المعارؼ اإلنسانية المتمثمة في الفنكف الحرة السبعة

عمى طبيعة الشخصية اإلنسانية " التعميـ"تعبر عبارة  كما1...."المقوتياألعداد،  الفمؾ، التجانس 

 إلييا فبلسفة اليوناف مف بينيـ نجد اليندسطائيوف الذيف أكدوا عمى دعاالتي تنمو عف طريقو، وقد 

مركزية اإلنساف واإلعبلء مف شأنو مف خبلؿ مقولة الفيمسوؼ السفسطائي بورت غوراس حيث قاؿ 

. وىذا دليؿ عمى جعؿ اإلنساف المحور األساسي في الكوف" اإلنساف مقياس األشياء جميعا"

حيث ظيرت في البدايات األولى عند المؤرخ األلماني " Humanism"تنوعت معاني مصطمح 

 إلحياء التعميـ الكبلسيكي في ازدىرتوذلؾ بسبب وصؼ الحركة التي ـ 1856جكرج فكيت عاـ 

تعني الباحث العممي أو المعمـ في العصر " إنساني"ومدلوؿ كممة . عصر النيضة اإليطالية

 وعميو .الطبيعةاليوناني، أما في فرنسا وألمانيا إلى أف أصبح مصطمح اإلنسانية مرتبًطا فمسفة 

                                                           
في دراسات النزعة اإلنسانية في الفكر العربي الوسيط، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف، :  عاطؼ أحمد، النزعة اإلنسانية1

 .18-17، ص ص 1999، (2)القاىرة، ط
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 بالدعوة إلى بناء األنساؽ التعميمية التربوية، والرجوع مف ارتبطنبلحظ أف مفيـو النزعة اإلنسانية 

.  القديمةاآلدابناحية أخرى إلى 

مركزية إنسانية متركية تنطمؽ مف معرفة : "وقد عرؼ أندري الالند النزعة اإلنسانية في قاموسو  بػ

 كؿ ما مف شأنو تغريبو عف ذاتو سكاء كاستبعاداإلنساف، كمكضكعيا تقكيـ اإلنساف كتقييمو 

 دكنيا، دكف الطبيعة استعمالو استعماالبإخضاعو لقكل خارقة لمطبيعة البشرية، أـ مف خبلؿ 

 بأف اإلنساف االعتراؼ عند الالند يقـو عمى اإلنسانيةعة ز وعميو نبلحظ أف مفيـو الف1"البشرية

. مصدر المعرفة ومركزية الكوف فييا

 حسب ما تشير إليو 19إف مصطمح اإلنسانية أو األنسنة لـ يظير في الثقافة العربية إال في القرف 

 االستمياـالموسوعات والمعاجـ العربية المختصة، حيث نجده عند بعض المفكريف الذيف أكدوا عمى 

محمد أركوف، :   أمثاؿاألنسنة أو النزعة اإلنسانيةمف خبلؿ مفيـو وتناولوا مف الثقافة الغربية 

فالدكتور محمد أركوف قد عالج موضوع النزعة اإلنسانية في اإلسبلـ مف .  الخ...جورج مقدسي

معارؾ : ، وكتب عديدة مثؿنزعة األنسنة في الفكر العربي: خبلؿ أطروحتو لمدكتوراه، تحت عنواف

* 2.*مف أجؿ األنسنة في السياقات اإلسبلمية

 إلى أف البشرية بحاجة إلى ترسيخ النزعة دعاالدكتور عبد الجبار الرفاعي الذي : كذلؾ نجد أيضا

حياءىا برؤية جديدة مف خبلؿ كتبو  الديف كالنزعة "اإلنسانية، حتى نتمكف مف فيـ التجربة الدينية وا 

                                                           
 .74، ص2001، (1)خميؿ أحمد خميؿ، عويدات لنشر، بيروت  ط:  أندري الالند، موسوعة الفمسفية، تر1
 .197 عبد الجبار الرفاعي، الديف والنزعة اإلنسانية مصدر سابؽ ص 2
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حيث يرى أف ما يعنيو بالنزعة اإلنسانية في كتبو المذكورة " إنقاذ النزعة اإلنسانية"، " اإلنسانية

نما تتشارؾ معو عمى التأكيد عمى  سابًقا ال ترادؼ المدلوؿ الذي ظير في العصر  الحديث وا 

عادة  .  وعمـو الفمسفة والمجتمع واإلنساف في بناء العالـ وتطورهاالعتبار لآلدابمرجعية العقؿ، وا 

 في الحياة،  ألف التفكير الذي يرتبط بالنور  تخضع لمتغييررأى الرفاعي أف كؿ طريقة تفكير

عادة الصياغة والمراجعة، ويتحوؿ كمما عرؼ " العقؿ"الفطري  لف يكؼ عف التساؤؿ والفضوؿ  وا 

 استقراءأشياء جديدة، ولكف ىناؾ ثبلث أشياء ال تتغير في ضميره الفكري والديني ومف خبلؿ 

مشروع عبد الجبار الرفاعي حوؿ المرتكزات األساسية لمنيجو في فيـ الديف وقراءة نصوصو نجد 

:  حيث يقوؿ" النزعة اإلنسانية"، "األخبلؽ"، "اإليماف: "أف ىناؾ ثبلث مسّممات وثوابت أساسية وىي

في حياتي ال إيماف ببل  (...)اإليماف كاألخبلؽ، النزعة اإلنسانية ثكابت محكرية في شخصيتي  "

 تتحد وتتضامف فيما بينيا أي ال إيماف لديو ببل أخبلؽ وال بحيث« . ببل إنسانيةكال أخبلؽأخبلؽ، 

. أخبلؽ بدوف نزعة إنسانية

مضافا إلييا " العقبلنية النقدية"فيي حقيقة  ثابتة تدؿ عمى " الرفاعي"أما النزعة اإلنسانية عند 

كيعني "" اإلنسانية اإليمانية"وىو يستخدـ  مصطمح . الرحمة والرأفة والعطؼ والشفقة عمى خمؽ ا

كىي تختمؼ عف اإلنسانية التي تعبأ باإليماف، كالتي * إيمانية إنسانية*ك * إنسانية إيمانية*بو 

يتكمـ عنيا بعض المفكريف في الغرب كالشرؽ كتتمحكر فييا األنسنة حكؿ مركزية اإلنساف، 

  فالعقبلنية 1"كتنصيب اإلنساف بديبل  في كؿ شئ،  حتى تنتيي إلى نسياف ا كتأليو اإلنساف

                                                           
 .75 الميتافيزيقي مصدر سابؽ صواالغتراب عبد الجبار الرفاعي، الديف 1
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عنده ىي األداة العقمية لتصويب األفكار ونضجيا، والفكر الديني الذي ال " criticalmind"النقدية 

ينقد كالذىب الذي ال ينقى ويصفى، وىو أىمية يفرضيا تجديد حياة الديف إْذ يتوقؼ تجديد الديف 

يمكف القوؿ أف الرفاعي أكد عمى أف المؤمف في الحقيقة يحتاج إلى ما : أيْ . عمى العقؿ النقدي

 Religious"الذي مف خبللو يمكف تكسير النرجسية الدينية" عقؿ نقدم"و " اإليماف الحرٌ : "أسماه بػ

Narcissim" .

الديف في حدود مجرد "وىذا ما نجده عند الفيمسوؼ األلماني إيمانويؿ كانط حيث  يرى في كتابو 

أف ىناؾ ديف وثوقي قطعي تزمتي يجـز أصحابو بالقطيعة وىو ما أسماه بديف الطقوسي " العقؿ

، وىناؾ ديف مفكر عاقؿ ال يأتي بالخوارؽ ليعتقد بو الناس وال يستعيف بالطاقات الغيبية (ديف العبيد)

 "بديف األحرار" أسماه 1الماورائية المستيينة بالعقؿ ليفرض سطوتو وىو ما

أما اإليماف . غير الديف المستمبة فيو إنسانية اإلنساف* اإلنسانية اإليمانية*مفيكـ الديف في "

فيك اإليماف الحٌر الذم يقترف فيو اإليماف دائما بالحرية كليس * اإلنسانية اإليمانية*في 

 أي أف العبلقة 2"يككف إيماني حيث تككف حريتي* اإلنسانية اإليمانية* كالعبكدية في باالسترقاؽ

 كرامة اإلنساف وقدسيتو بؿ تبنى عمى الدفاع عف حقوؽ وانحطاطبيف ا ال تتأسس عمى العبودية 

وحريات اإلنساف وحماية كرامتو  ورعايتو وتكريمو والغيرة عميو، وتحرير اإلنساف مف تعصب وعنؼ 

. ووحشية اإلنساف

                                                           
 .إيمانويؿ كانط، الديف في حدود مجرد العقؿ:  أنظر1
 .76-75 األنطولوجي مصدر سابؽ  ص ص واالغتراب عبد الجبار الرفاعي، الديف 2
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 إنسانا، وعميو يبنى مفيـو المواطنة التي تتأسس باعتبارهوبذلؾ يكتسب اإلنساف حقوقو الطبيعية 

وعميو تكتسب الرحمة والحرية والمحبة . عمى أف كؿ مواطف يستحؽ كؿ حقوقو المدنية والسياسية

 ىذه القيـ كونية لكؿ مف الثقافات اعتباروالمساواة واألخبلؽ مف كونيا ذاتيا ال غير، وذلؾ بسبب 

. وكؿ ما يشمميا

أي أف  العقؿ ": Rationalism"ال يمكف تصور العقؿ النقدي كما مر بدوف النزعة العقبلنية 

النقدي قائـ عمى العقبلنية حيث يؤمف الرفاعي أنو ال يمكف تجاوز القراءة التقميدية لمنصوص وبناء 

فيـ جديد لمديف، مبلئـ لمتطمبات العصر الراىف بدوف التفكير العقبلني، ومنو يمكف التحرر مف 

عطاء رؤية جديدة لممسمـ المعاصر لمعالـ . التأويبلت التعسفية لمنصوص، وا 

إلى الخبلص مف القراءة الخرافية المتكحشة لمنصكص * اإليماف باإلنسانية *اقترافكما يعكد "

تبكد اإليماف، كتيدر مف كرامة اإلنساف كتفتؾ بو كالقراءة الخرافية ال تخمك مف  (...)الدينية 

كثنية، ككؿ كثنية ال تيدر كرامة اإلنساف كتبدد المضمكف الركحي كاألخبلقي لمديف فحسب، بؿ 

 1"يحتجب معيا ا عف العالـ

وعميو فالقراءة المتوحشة تستعبد اإلنساف وتمجد عقمو وتيدر كرامتو، وحقوقو، وتحجب عنو اإللو 

 مف االستمياـولكي نخرج مف ىذه القراءة النمطية السابقة، يجب . الرحماني األخبلقي الجمالي

التكامؿ : "العمـو والمعارؼ البشرية ودراسة مشكبلت عالـ اإلنساف المختمفة وىذا ما يدعوه الرفاعي بػ

توظيؼ معطيات الفمسفة والعمـو اإلنسانية : ويقصد بو" knowledje integration" "المعرفي
                                                           

 .75 الميتافيزيقي مصدر سابؽ صواالغتراب عبد الجبار الرفاعي، الديف 1
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، وغيره مف االجتماعالمسانيات، كالسيميائيات، اليرمينكطيقا، كاألنتركبكلكجيا، عمـ : الحديثة مثؿ

األدوات ومناىج أخرى في الدراسات الكبلمية والتحرر مف المناىج الكبلسيكية السابقة الموروثة في 

. البحث العممي

 بما أنتجو االستعانةفي مؤلفاتو، لكنو يؤكد عمى أىمية " التكامؿ المعرفي"لـ يورد الرفاعي مصطمح 

العقؿ البشري مف العمـو اإلنسانية الحديثة وغيرىا بشكؿ متكامؿ، ومف ثـ الموازنة بيف الُتراث 

الغربي الحديث، ذلؾ أف التفكير الديني ال يمكف أف نممسو جوىره العميؽ بمجرد الرجوع إلى ما 

أنتجو في الماضي وتجاىؿ المعطيات الحديثة الذي أفرزىا العصر 

، تعني بناء فيـ أخر لمديف، كتأكيؿ مختمؼ *إنقاذ النزعة اإلنسانية في الديف*دعكتي إلى "

لمنصكص الدينية، غير قراءة شاممة ليذه النصكص، تستميـ نظاميا الداللي كالرمزم كما تختزنو 

مف معاف كمداليؿ، ال تبكح بيا إال مف خبلؿ عبكر المنظكمة المغمقة لمفيـ التقميدم ليا كتكظيؼ 

 1". منيجيات كمفاىيـ كأدكات كمعطيات المعرفة البشرية كالعمـك اإلنسانية

الرفاعي يرى أف أدوات المناىج القديمة تنتج نتائج قديمة تنتمي لمماضي، واألدوات والمناىج الحديثة 

 عف القراءة االبتعادولذا فإف الغرض مف ىذا التوظيؼ ىو . تنتج عنيا معرفة حديثة تواكب العصر

تشكيؿ معرفة دينية، : أي. التقميدية وتجاوزىا لموصوؿ إلى القراءة المبلئمة لمزماف والمكاف المناسب

                                                           
، (2) عبد الجبار الرفاعي، الديف والظمأ األنطولوجي،  مركز دراسات فمسفة الديف، دار التنوير لمطباعة والنشر، بغداد، لبناف، ط1

 .84، ص2017
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تحدد لنا دور اإلنساف في العالـ فمسفة دينية أو " الىكت جديد"وبذلؾ فالرفاعي يدعو إلى بناء 

. وبياف جوىر الديف وحدوده

كجبلؿ الديف (ـ1240/ ھ1164) عربي ابفالديف  محي:  الرفاعي العرفاف مف العرفاء مثؿاستميـ

، الذي تتغمب فيو الروح عمى القانوف والباطف الجوىري عمى الظاىر (ـ1273/ھ1207)الركمي 

المادي، ويكتشؼ منابع التراحـ والشفقة والمحبة، وتتسع ماديتو اإلنسانية  بنحو يحرر الحرية  

البشرية مف العدواف والتعصب ويفتح أفاؽ التواصؿ والتفاىـ بيف مختمؼ المجتمعات ويتكمـ بمغة 

. الرحمة والمحبة

يصدر ىذا المنيج العرفاني عف التصوؼ الفمسفي خرج عمى األنساؽ المغمقة الحرفية لقراءة 

النصوص الدينية، وأنتج قراءة ليا خارج إطار مناىج وأدوات القراءة والفيـ، والنظر المورثة التي 

ومنح ىذا .  وغيرىا(ـ976/ھ874)األشعرم  و(ـ820/ھ767)الشافعي  قواعدىا ومقوالتيا ابتكر

نتاج قراءات تتوالد  وعمى الرغـ .  الدواـ قراءات حيةمنيا عمىالنمط مف التصوؼ أفقا في التأويؿ، وا 

إال أنو يرفض التصوؼ الطرقي السموكي، القائـ " التصوؼ الفمسفي المعرفي"مف تأثر الرفاعي بػ 

عمى الدروشة وتعذيب الجسد والغياب عف  العالـ، والذي ىو نمط تصوؼ يتبع فيو العديد شيوخو 

. ويبالغ في تبجيميـ لدرجة التقديس
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، الذم ىك تصكؼ عممي طرقي ينشغؿ بالعبادة *مالتصكؼ السف*يختمؼ التصكؼ الفمسفي عف "

 أتباعو عند أكثر ىذا التصكؼ انتيىكقد . كالزىد، كيمتـز في سمككو بما تقرره المدكنة الفقيية

 1"إلى ضرب مف الرىبنة كالغياب عف العالـ

، الذي "تصوؼ الحرية"، مقابؿ "االستعبادتصوؼ : "وعميو يصطمح الرفاعي عمى التصوؼ الطرقي

الحياة الروحية واألخبلقية ىي . واتجاىاتوحقيقتو  لمديف ىو التصوؼ الفمسفي لمديف وسياقاتو، وىكذا

األفؽ الذي يتحقؽ فيو الديف،  وىي ال تتطابؽ مع األفؽ المادي الذي تتحقؽ وتنكشؼ فيو العمـو 

. وقوانينيا

 ينطمؽ الرفاعي مف فيمو لمديف، مف أف لكؿ مف الديف والعمـ والفف حقيقتو الخاصة بو، كؿ منو

حسبو وعمى شاكمتو في ضوء ذلؾ يكوف فيـ جوىر الديف مف داخمو، وىو يعني بيذا جوىر التجربة 

الدينية الروحية فيي ال تفيـ إال مف داخميا، ألنيا نحو مف التجمي اإلليي في روح اإلنساف فبل 

. يتذوقيا ويفيميا بعمؽ إال بتحقؽ بيا

 فيي تفيـ مف االجتماعيةأما تمثبلت الديف والظواىر الدينية في الحياة البشرية سواء الفردية أو 

. خارجيا بواسطة معطيات العمـو والمعارؼ المتنوعة

  البعد األنطكلكجي: المبحث الثاني

                                                           
 .259 مصدر سابؽ صواالغترابالميتافيزيقي عبد  الجبار الرفاعي،  الديف 1
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بمجموعة المفاىيـ المندرجة تحت ىذا :   ىو البحث في الوجود المطمؽ أياالنطولوجيايعتبر مفيـو 

فالوجود ىو مبحث مف المباحث العامة *. الميتافيزيقا العامة*المدلوؿ والتي أطمؽ عمييا أرسطو 

في الدرس الفمسفي ويشكؿ المحور األساسي العاـ، وىو النظر في طبيعة الوجود والبحث في 

 .األسباب والعمؿ األولى لو

:  مف حيث المعنى المغوي ىي كممة متجذرة مف أصؿ التيني حيث تتكوف مف كممتيفاالنطولوجيا

"onto كائف حي*، *كجكد* كيعني* ،logy1"  يعني تعبير شفيي، مذىب، نظرية، عمـ 

 فتعني، كينكني كىك تعبير خاص بػ ىايدغر كيعني بو ما ىك مكجكد يصرؼ النظر ontique"أما

 2"عف معرفة اإلنساف بو

 – ontology: " مف خبلؿ معجـ الشامؿ لمصطمحات الفمسفةاالصطبلحيبينما في المعنى 

 3"العمـ الذم يككف مكضكعو الكجكد المحض أك المكجكد المشخص كماىيتو: االنطكلكجيا

 عند أرسطو تعنى بالفمسفة استعماالتيا فاالنطولوجياومنيا فمدلوؿ ىذه الكممة يختمؼ عمى حسب 

" ىك مذىب مف يرل أف الفكر تابع لمكجكد"ontologisme* المذىب األنطكلكجي *أما . األولى

                                                           
،  (1) الويسي ياسيف حسيف عمواف، األنطواوجيا،  العتبة العباسية المقدسة، المركز اإلسبلمي لمدراسات اإلستراتيجية، بيروت، ط1

. 10، ص2019
 .10 المرجع نفسو  ص2
 .124، ص2000،  (3) الحنفي،  د عبد المنعـ، الشامؿ لمصطمحات الفمسفة، مكتبة مدبولي، القاىرة،  ط3
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 كىك المتعمؽ بحقيقة االنطكلكجياىك المنسكب إلى "ontologique* األنطكلكجي * أما 1

 2"الكجكد، ال بظكاىر الكجكد

إف ظمأ اإلنساف لممقدس وحنينو لموجود، حيث أف وجود اإلنساف محتاج إلى ما ينيره ويمنحو المعنى 

 أف تروي ظمأ اإلنساف وال شئ باستطاعتيا وال المعارؼ واآلدابفبل الفنوف . وال نجده إال في الديف

. يمنحو الراحة والسعادة سوى الديف

في الىكت المتكمميف يغترب اإلنساف كجكديا عف ا، ألف ذلؾ البلىكت يبرع في نحت صكرة ا "

تحاكي عبلقة السيد بالعبد المكرسة في مجتمعات األمس، نمط عبلقتو باإلنساف كأنيا عبلقة 

فيك يمتمؾ الناس كما يمتمؾ األسياد الرقيؽ، كيمتمؾ أقدارىـ، كيمتمؾ  التصرؼ كؿ .  مالؾ برقيقو

 3" شئ في حياتيـ

تتصؿ مسائؿ اإلنساف بموضوع صورة ا في الكبلـ الكبلسيكي، فمقد عرؼ المسمـ ا مف خبلؿ 

 عبلقة ا باإلنساف واعتبرواالتصور المخيؼ والمرعب الذي رسخو المتكمميف في أذىاف المسمـ، 

مما يؤدي ىذا إلى التأثير بنفسيتو، ويقع بسببيا في سياج الطقوس، . تكوف عبلقة مالؾ برقيقو

مما ينتج عف ذلؾ . والتطرؼ، والوالء لرجاؿ الديف، وسيمغي عقمو ولف يعرؼ أبدا قيمة الحرية

                                                           
 .561، ص1982، (ط.د)، دار الكتاب المبناني، بيروت، 2 جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، ج1
 .561 المرجع نفسو ص2
 .134 الميتافيزيقي مصدر سابؽ ص واالغتراب عبد الجبار الرفاعي، الديف 3
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واالغتراب  الوعي، اغتراب ويختمؼ عف االغتراب اإلنساف عف محيطو الذي ىو نوع مف اغتراب

. إنو ضياع كينونة الكائف البشري عف أصؿ وجودىا.  والنفسي والسياسياالقتصادي واالجتماعي

أف  اإلنساف ىك الكائف الكحيد في : " الميتافيزيقي عند عبد الجبار الرفاعي يعني بواالغترابأما 

 إلى ما يثرم كجكده، لذلؾ ال  يكؼ بافتقارهالعالـ الذم ال يكتفي  بكجكد ذاتو فيشعر عمى الدكاـ 

 االتصاؿفإف عجز عف  (...) بمنبع ال محدكد لمكجكد يتكرس بو الكجكد الشخصي االتصاؿعف 

 1" كجكدمكاغتراببالمطمؽ عاش حالة ضياع 

 الميتافيزيقي أدت إلى ظيور أثار العنؼ فقد كشفت الدراسات االغترابويمكف اإلشارة إلى أف جذور 

 أبناءقبيؿ  وىابيؿاألنثروبولوجية عف أوؿ عممية عنؼ دموي في الحياة البشرية تمثمت في حادثة 

وىذا ما ذكرتو كؿ مف الكتب المقدسة القرآف . كانت بسبب نزاع عمى قرباف إليي" آدـ عميو السبلـ"

. الكريـ والتوراة

ما لـ يتغير الخارج لف يتغير * الركح كالجسد*عممية الذات جدلية بيف الباطف  كالخارج  " 

لكف ثقافتنا تيمؿ  الجسد كمتطمباتو كحاجاتو المتنكعة في عممية  التحكؿ  (...)الباطف  

كالتكامؿ الركحي األخبلقي، ك التطكر الحضارم، مثمما تيمؿ ثقافتنا البعد األنطكلكجي لمكائف 

. 2"البشرم كمتطمباتو العميقة

                                                           
 .268 المرجع نفسو ص1
 .147 عبد الجبار الرفاعي،  الديف والظمأ األنطولوجي مصدر سابؽ ص2
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، حيث جعمت اإلنساف "اإليديكلكجيا"إلى " االنطكلكجيا"لقد خمفت األدبيات اإلسبلمية الكبلسيكية مف 

ضحية التفسير الخاطئ لمديف، ودخوؿ اإلنساف في حالة أوىاـ لؤلشياء ووعود دنيوية ال صمة ليا 

كذلؾ ال نعثر في األدبيات القديمة عف ميمة الديف في حياة اإلنساف وكيؼ يقـو . بالديف مطمقا

. الديف بإشباع رغبات اإلنساف ويعطي ليا معنى وحضور في كينونتو البشرية

مف خبلؿ تحميؿ نمطية المعرفة الدينية التي قاـ بيا المتكمموف مف خبلؿ مقوالتيـ وطبيعتيا التي 

ديف "و " االنطكلكجياديف "يضمنيا الُتراث الكبلمي، يجب عمينا أف نقـو بوضع فروؽ بيف  

". اإليديكلكجيا

 واإلنساف والعالـ، ويفيـ الديف عمى نظرتو ، أي أنو يطرح "ديف اإليديولوجيا"إف المتكمـ فيمسوؼ 

. أساس اإليديولوجيا

ديف اإليديكلكجيا يستخدمؾ، فيسٌخر حياتؾ كطاقاتؾ كمكاىبؾ لتخدمو، كيفرض عميؾ حدكده، "

طاره كأسيجتو، التي إف تخطيتيا يصادر عميؾ دنياؾ كآخرتؾ   ىنا إشارة إلى أف الديف يمكف أف 1"كا 

، مما يؤدي إلى تحطيـ الحضارة "كإيديكلكجيا" لمصمحة خاصة استعمؿيكوف سبلح ذو حديف إذا 

.  البشرية مثمما تفعؿ اليـو بعض الفرؽ الدينية

فريدريؾ إنجمز وكارؿ ماركس ولقد أكد فبلسفة ومفكرو الغرب في العصر المعاصر مثؿ كؿ مف 

" األيديكلكجية األلمانية" لمعقؿ البشري في  كتابو اإليديولوجياحيث كشؼ تزييؼ 

                                                           
 .149 عبد الجبار الرفاعي، الديف والظمأ األنطولوجي مصدر سابؽ ص1
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 صكرة ال تمثمؾ، اقتباس يخدمؾ، إذ يمنح عقمؾ حرية التفكير، كال يفرض عميؾ االنطكلكجياديف "

 1"أك أف تعيش حياتؾ نيابة  عف غيرؾ أك تكرر نماذج بشرية تطمس  ذاتؾ

 يمنحنا حرية التفكير ويجدد حياتنا ونتفاعؿ مع العالـ ويمنح حياة المسمـ حياة االنطولوجيابينما ديف 

مما ينتج عف ذلؾ تحقيؽ . روحية أخبلقية، مف خبلؿ التجربة الدينية يتشبع بيا في كؿ اآلفاؽ

 يفشؿ في منح مف يتعاطى  معو زادنا لركحو كقمبو،  بؿ يفقره انطكلكجيافالفقير . "السبلـ والراحة

 وعميو فإف ديف اإليديولوجيا 2"كينيكو،  فيقعده ممكمنا مدحكرنا، كيحيمو إلى رماد تذركه الرياح

يطمس أبعاد  اإلنسانية في الديف ويقتؿ الروح والقمب والعقؿ والضمير واألخبلؽ،  ويفشؿ في بناء 

. حياة أخبلقية روحية

ىكذا . "باإلضافة إلى أف األدلجة في الديف أدت إلى إفساد المعنى الذي يعطيو الديف لمكائف البشري

  وعميو فإف دور 3"تبدك الميمة المحكرية لمديف إنما ىي إركاء الظمأ األنطكلكجي لمكائف البشرم

، وتكويف معنى وفيـ مبسط "إرواء بالظمأ  األنطولوجي"الديف في حياة المسمـ المعاصر تكمف في 

 .لمديف

 لبلغترابىي الترياؽ الوحيد " الرؤية التكحيدية لمتصكؼ الفمسفي"ويرى عبد الجبار الرفاعي أف 

عف ا بتأسيس عبلقة أنطولوجية بيف ا واإلنساف، إذ يسير اإلنساف في ىذا المسار لغاية 

                                                           
 .149 المصدر نفسو ص 1
 .150 المصدر نفسو ص 2
 .259، ص2018، (03ط)الرفاعي نموذًجا،  مركز دراسات فمسفة الديف، بغداد، ... رسوؿ محمد  رسوؿ، نحو عقبلنية الديف.  د3
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. الوصوؿ إلى ا، كذلؾ يقترب ا مف اإلنساف، ليصبح اإلنساف مرآة ا يحمؿ فييا كؿ صفاتو

. وعميو يتحرر المتديف ف العنؼ وكؿ الصفات التي تشوه قيـ المسمـ

الديف كما أفيمو نظاـ إلنتاج معنى ركحي كأخبلقي كجمالي لمحياة تفرضو حاجة الكائف البشرم "

ال يمكف أف يستغني ىذا الكائف عف المعنى، . األبدية لممعنى،  في حياتو الفردية كالمجتمعية

 كالقمؽ الكجكدم، كالظفر بسكينة الركح طمأنينة القمب االغترابالذم يمكنو مف إنقاذ نفسو مف 

 1"كالتغمب عمى الدكافع العدكانية

:   وبتعبير المتصوفة أمثاؿوانكشافوإف التجربة الدينية ىي جوىر الديف وىي تجمي وجودي لئللو 

دراؾ حضكره، ا : "اليندكسي راد ىكر شناف أقكل برىاف عمى كجكد ا ىك إمكاف تجربتو كا 

 2"معطى تجريبي، مضمكف محسكس لمتجربة، كحالة ركحانية

 كؿ ىذا عاشو األنبياء  والقديسيف، والعرفاء الخ...تجربة الحب، األمؿ: التجارب الدينية متنوعة مثؿ

.  المحور األساسي لماىية الديفباعتبارىاوالمتصوفة وىي تمثؿ أعمى مستويات األدياف 

األمف ىك اإليماف كاإليماف ىك . لحظة يمتمؾ اإليماف القمب، يصير ىك األمف كىك السكينة"

، بحيث أنطوؿ وجي وعميو فإف الذي تحدث عنو الرفاعي يكمف في تجربتو الروحية، إيماف 1"األمف

. تكوف العبلقة با مبنية عمى أساس الحب، الحرية،  الرحمة

                                                           
  في زوايا العزلة والغياب عف العالـ، ضمف قراءات معاصرة  في انطفأ ضوئيا عبد الجبار الرفاعي، التصوؼ بصيرة مميمة 1

 .17، ص2020، (ط.د)مجتمع التصوؼ ونماذجو،  مؤلؼ جماعي، مؤسسة فريدريتش إيبرت، عماف، 
 .21 المرجع نفسو ص2



  أبعاد النزعة اإلنسانية في الكبلـ الجديد عند الرفاعي              لفصؿ الثالث                ا

 

86 
 

، حيث تتشبع الروح بالمعنى ومنو ينتج عف ذلؾ الطمأنينة اغترابحيف يكوف الحب وطًنا لمحؽ، فبل 

ـٍ ًبًذٍكًر المًَّو أىالى  ﴿:ودليؿ قولو تعالى في القرآف الكريـ. والسبلـ الدائـ تىٍطمىًئفُّ قيميكبييي الذيف آمىنيكا كى

وعميو نستنتج بأف الديف ىو حاجة وجودية تتجمى   {28: الرعد اآلية } 2﴾ ًبًذٍكًر المًَّو تىٍطمىًئفُّ اٍلقيميكبي 

في  حياة المسمـ، وال يتشبع اإلنساف بالظمأ األنطولوجي إال  مف خبلؿ معرفة ا والتقرب إليو 

. وحبو وعدـ رسـ التصور المخيؼ الذي رسخو عمـ الكبلـ الكبلسيكي

 وىذا 3"بالحب تكؼ الكراىية عف الفتؾ بمجتمعنا*. حب القكة*بقكة الحب يمكف الخبلص مف "

 عربي حيف قاؿ  بأف الحب ىو منبع الموجودات، وأف ابفيمكف أف نمخصو في مقولة التصوؼ 

اإلنسانية ال يمكف أف تستمر إال مف خبلؿ نشر القيـ الكونية المتمثمة في الرحمة، اإلحساف، 

. اإليثار، الحرية، التضامف وكميا تؤدي إلى بناء مجتمع راقي وحضاري في  نفس الوقت

 االجتماعيالبعد : المبحث الثالث

إف كؿ مجتمع ىو نتاج ثقافتو الموروثة فيي الخريطة التي تحدد طريقو في الحياة، كما أنيا ىي 

. ، العممية والتقنيةاالقتصادية، السياسية، االجتماعيةالتي تحدد أوضاعو 

                                                                                                                                                                                                   
 .152 عبد  الجبار الرفاعي،  الديف والظمأ األنطولوجي، مصدر سابؽ ص1
 .28:  سورة الرعد اآلية2
 .152 عبد الجبار الرفاعي،  مصدر سابؽ ص3
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 الديف كحاجة فطرية إنسانية، ال يمكف لئلنساف باعتبارإف أىمية األدياف في حياة الفرد والمجتمع 

وىو ظاىرة عامة مبلزمة لئلنساف أينما وجد، وىو حاجة وجودية ظيرت مع أوؿ . العيش بدونو

. إنساف وجد عمى األرض، ولـ تنفصؿ عنو عبر كؿ األزماف التي مرت إلى يومنا ىذا

أف الديف كاف األساس الفكرم كالثقافي لكؿ المجتمعات في طكؿ "ويرى الدكتور عمي شريعتي 

.  وعميو فإف الديف ىو المحور األساسي لحضارات1"التأريخ

العائمة ظاىرة بشرية، كىي أكؿ مؤسسة مجتمعية أنتجيا اإلنساف،  تمبية لضركرات فرضتيا "

كتأسست العائمة عمى صبلت عاطفية كقيـ أخبلقية كمبادئ قانكنية . طبيعة حياتو عمى األرض

 2"يتحقؽ في إطارىا تأميف الحاجات المادية كالنفسية كالمعنكية،  كتنظيـ العبلقات بيف أفرادىا

 الذي يحتضفتعتبر األسرة ىي البنية األساسية لتنشئة الفرد في المجتمع بحيث تمثؿ الكياف البشري 

وىي أوؿ مؤسسة مجتمعية قاـ اإلنساف بإنتاجيا لتمبية حاجاتو التي فطر . األماف ألفرادهويوفر 

. عمييا

وكما أنتج اإلنساف األسرة لتوفير متطمباتو، كذلؾ قاـ بإنتاج الدولة، خصوصا بعد أف أصبح 

اإلنساف ناضجا مف الناحية الذىنية ومتطورا مف حيث ثقافتو وأنماط معيشتو وعبلقتو وتحسف ظروفو 

 اإلنساف الدولة لحماية ممتمكاتو بوصفيا  مؤسسة ابتكر.  ثرواتو المادية المعنويةوازدياد، االقتصادية

                                                           
 .56، ص2007،  (1ط)حيدر  مجيد،  مؤسسة العطار الثقافية،  العراؽ، :  عمي شريعتي، الديف ضد الديف،  تر1
 .45 الميتافيزيقي،  مصدر سابؽ صواالغتراب عبد الجبار الرفاعي،  الديف 2
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 وحمايتو مف الظمـ والعنؼ، ورسـ خطط االجتماعيةتدافع عف حقوقو وتعمؿ عمى تنظيـ عبلقاتو 

. مستقبمية مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة لو

ىك الديف بمعناه الكبلمي كالفقيي، الذم * دكلة حديثة*الذم أعنيو بالديف الذم يتعٌذر معو بناء "

 1"ينص عمى  التمييز بيف المسمـ كغير المسمـ، كالرجؿ كالمرأة، كالسيد  كالعبد

يرى عبد الجبار الرفاعي أف مفيـو الديف الذي تداولو عمـ الكبلـ الكبلسيكي أو األشعري  اليمكف 

  والتفرقة بيف األفراد سواء مف االختبلؼبناء  دولة حديثة مف خبللو، ألنو يعمؿ عمى زرع مفيـو 

 مصطمح المواطنة الذي يعتبر اشتقاؽومثؿ ىذا المفيـو يستحيؿ . خبلؿ الجنس أو الموف أو المعتقد

. المحور األساسي لبناء الدولة الحديثة

 بينيـ أي تفرقةفالمواطنة ىي أف يتساوى الفرد في كؿ حقوقو بوصفو ينتموف لوطف واحد دوف 

.  كأسناف المشطفمتساووبحيث يصبح األفراد 

 الذيف يعمموف في السمطة يقوموف بالدعوة لبناء الدولة الحديثة، لكنيـ فاإلسبلمييوىو يشير أف أكثر 

في الدولة " المكاطف"في الدولة الدينية يختمؼ عف مفيـو " المسمـ "أف مفيـوال ينتبيوف إلى 

 التي ينتمي البيئة والتنشئةفكؿ واحد منيـ ينتمي المجاؿ التداولي الخاص بو مف حيث .  الحديثة

. إلييا

                                                           
 .47 صسابؽمصدر الديف واإلغتراب الميتافيزيقي،  عبد الجبار الرفاعي،  1
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 مف حيث الرجؿ سواء كاففي العالـ اإلسبلمي تقـو التفرقة بيف الناس " الدولة الدينية"ذلؾ أف 

 والطاعة عمى إلى التشجيع عمى الوالء إضافة، الخ...السيد، العبد/  المسمـرالمسمـ، وغي/ والمرأة

ويكوف فييا اإلسبلـ .  مناقشة فييا مثميا مثؿ القرآفحنفية دوفاألحكاـ سواء كانت سنية،  ممكية، 

أعني بو ذلؾ النمط السطحي المجٌكؼ مف : " مجرد شكبل فقط وىذا ما يسميو بالتديف الشكمي

التديف المفرغ مف نبض الحياة الركحية، ككىج الضمير األخبلقي، الذم يضع معايير ظاىرية 

 1"شكمية تقاس درجة التديف بمدل اإللتزاـ بيا

 الذي عانت منو المجتمعات وال تزؿ تعاني مف بعض بالتديف المظيرميعتبر ىذا النموذج المسمى 

المظاىر الخادعة ومف بينيا المتظاىر بصفات التديف التي خدعت الناس بيدؼ كسب ثقتيـ 

 ىذا النمط كسمطة لتحقيؽ مصالح شخصية، أو أىداؼ سياسية  بوسائؿ غير واحتراميـ واستعماؿ

وىذا النوع ما يمارسو أصحاب النفوس المريضة الذيف يتقمصوف شخصية . مقبولة دينيا وأخبلقيا

. رجؿ الديف الزاىد التقي بحجاب الديف، ويعمموف عمى نشر ىذا في الفضاء العاـ و الخاص

ومف اآلثار الناجمة عف ىذا التديف أنو قد يتحوؿ إلى مرض نفسي الذي يتخذ فيو الشخص الديف 

ربما . "قناًعا لو، مما يمارس الشخص  العنؼ والتشدد حتى يمكف أف يصؿ إلى حد القتؿ أحيانا

يككف اإلنساف مصابا بشزكفرينيا حادة فيظير ذلؾ المرض في نمط تدينو كيصير التديف غطاء 

 2" لسمككو العدكاني

                                                           
 .163 عبد الجبار الرفاعي، الديف والظمأ األنطولوجي،  مصدر سابؽ ص1
 .123  الميتافيزيقي،  مصدر  سابؽ صواالغتراب عبد الجبار الرفاعي،  الديف 2
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وقد يتغير إلى أف يتحوؿ التديف المظيري لبعض األمراض األخبلقية، عمما أف ىناؾ عبلقة بيف 

لكف األمراض األخبلقية "أكثر األمراض النفسية واألخبلقية إال أف األخيرة تشكؿ خطرا عمى المجتمع 

كتشتد ىذه العدكل أف سقط بعض  (...)أشد فتكنا في المجتمع  مف األمراض النفسية كالجسدية  

 1"  في أحضاف معمـ يغطي بتدينو الشكمي مرضو األخبلقيالشباب ضحايا

، حيث إذا قاـ شخص بطمب شيء ما واالعتراؼكذلؾ نجد مف آثار ىذا التديف العجز عف البوح 

 بو، وأحيانا يتكمـ اىتمامويتحدث عدة ساعات دوف أف يذكر الشيء الذي يريده، وقد يعبر عف عدـ 

بحاجات تشير إلى رأيو مف النفور مما جاء يطمبو 

أما الدولة الحديثة فيي تستند عمى القوانيف والحقوؽ التي تفرض المساواة بيف جميع البشر، بغض 

كلما كاف . "وكؿ مف تبنى ىذه الدولة يمتمؾ حقوقو وواجباتو.  الموجودة بينيـاالختبلفاتالنظر عف 

بناء الدكلة الحديثة ال ينجز إال القانكف كالقيـ المتناغمة معو،  يصبح الرىاف في بناء دكلتنا 

عمى أساس حياة ركحية خاكية أك ضمير أخبلقي  ىش، ىك رىاف عمى أمر لـ يتحقؽ بعد، كلذا 

يقاظ جذكة الضمير في تربيةبعد أف فشؿ  (...)يكلد غدا في فضاء تديف شكمي  الركح كا 

 2"األخبلقي

 انعداـ ساىـ بشكؿ كبير في بؿ أنووعميو فإف نمط التديف الشكمي ال يسعى لبناء الدولة الحديثة 

 يمثؿ والرىاف في بناء الدولة. الفرد والمجتمعالضمير األخبلقي، وتشوه معنى الديف والتديف في حياة 

                                                           
 .124 عبد الجبار الرفاعي مصدر نفسو ص1
 .51 عبد الجبار الرفاعي،  الديف والنزعة اإلنسانية مصدر سابؽ  ص2
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 العدؿ والمساواة، وىذا انتشارفي وضع القوانيف التي تنظـ العبلقات بيف جميع الناس، وتساعد في 

. الخ... في بمداف مختمفة في أوروبا وكندا وأمريكانجده موجودما 

 المعاصر إلى ـبالمسؿعندما يقـو عبد الجبار الرفاعي بالدعوة إلى ترؾ التديف الشكمي الذي يؤدي 

 الذي يممئ األخبلقي الضمير األخبلقي، في مقابؿ نوع ثاني مف التديف  وانعداـحصوؿ فراغ روحي 

الروح ويروي ظمأ اإلنساف لمقدسو ويتشبع  اإلنساف بحاجاتو الوجودية ويقـو ببناء شخصية  الفرد 

ىذا الموقؼ يذكرنا . في مجتمعو، ونشر األمف والسمـ والطمأنينة  في مستوى حياة روحية أخبلقية

حيث " الديف في حدكد مجرد العقؿ"في كتابو الشيير إيمانكيؿ كانط بأحد الفبلسفة األلماف أمثاؿ 

عرض كانط الصمة الوثيقة بيف الديف واألخبلؽ، معتبرا أف األخبلؽ ليست في حاجة إلى الديف،  

وصحيح أف القانوف األخبلقي وجود كائف أسمى، . بؿ ىي مكتفية بذاتيا، بحكـ طبيعة العقؿ نفسو

حيث يقوؿ في أحد . ولكف فكرة ىذا الكائف صدرت مف األخبلؽ،  دوف أف تكوف ىي أصؿ ظيورىا

إف كاف ثمة شيء يحؽ لئلنساف الحديث أف يفخر بو عمى سائر البشر السابقيف، :  "مقاطع كتابو

فيك إيمانو العميؽ بالحرية، بأنو كائف حٌر، ال يديف بقدرتو  عمى التفكير بنفسو، كمف ثمة عمى 

 1"إعطاء قيمة خمقية ألفعالو أك لضميره الخاص

كذلؾ نجد في الحديث النبوي أف الديف يساوي الُخُمْؽ وكذلؾ عبارة عمي بف أبي طالب كـر ا 

فيذا دليؿ عمى أف ىذا المستوى مف التديف يحقؽ . مف فاقؾ في الخمؽ فاقؾ في الديف:  وجيو تقوؿ

                                                           
 .03 إيمانويؿ كانط، مصدر سابؽ ص1
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حياة روحية وأخبلقية ويشبع حاجات اإلنساف المسمـ الوجودية فيقتنع بما يؤمف بو وينمي قدراتو مف 

. أجؿ العيش في حياة كريمة مميئة بالسمـ والسبلـ

فالوجد .  لمديف في شكؿ مؤسسات مختمفة في األدوار واألىداؼاالجتماعييتجسد المظير 

وقد عرفت المجتمعات مثؿ ىذه الظاىرة منذ القدـ .  لمديف يكوف في شكؿ مؤسسة دينيةاالجتماعي

 لمعبادة،  ثـ تطورت وأخذت أكواخ كأماكفعبارة كيوؼ، وبيوت و : ظيرت في مظيرىا البسيط أي

. الخ... المعابد والمساجد والكنائستمثمت فيأشكاال وأنواعا متعددة 

فإف تحديث المؤسسة الدينية ال يمكف مف دكف تحديث لممجتمع يتسع ليشمؿ ما ىك تربكم، "

 1"، كسياسيكاجتماعي، كاقتصادمكتعميمي، كثقافي،  

 مف تسييرىا وتحكميا في الحياة انطبلقاالمؤسسة الدينية تحتؿ مكانة محورية داخؿ المجتمع وذلؾ 

،  الثقافية، الدينية  والسياسية، لكف في المجتمع  العربي يوجد خمؿ  كبير االجتماعية،  االقتصادية

رشادىا، إضافة إلى أنيا تعاني مف الفقر  في المؤسسات الدينية مف حيث طريقة توجيييا  وا 

واألمراض وتفشي ظاىرة الخرافات،  واألساطير التي تحكـ عقميا ولذلؾ ال يمكف التجديد فييا بسبب 

لذلؾ دعا عبد الجبار الرفاعي إلى أف تحديث المؤسسات الدينية . أنيا تابعة لممجتمع وىي مرآة لو

  ك االقتصادم، االجتماعيالتربكم، الثقافي، في عالمنا يكوف في التجديد عمى المستوى 

لكي نتجاوز النمط التفكيري المغمؽ والقراءة التعسفية لمنصوص الدينية التي تنتج مف . السياسي

                                                           
 .263 عبد  الجبار الرفاعي،  الديف والنزعة اإلنسانية مصدر سابؽ  ص1
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 النصكصية اإلخبارية تناىض المنحى العقمي االتجاىات. "خبلليا مفاىيـ تشوه البعد اإلنساني لمديف

 المنطؽ كالفمسفة كعمـ السمفية يضمحؿفي المجتمعات التي تييمف عمييا . في التفكير الديني

 التفكير الفمسفي يعتبر محورا 1" كالكفريتعاطيا بالمركؽالكبلـ كالعرفاف كالتصكؼ كيتيـ مف 

أساسيا في عممية التجديد الفكري، عف طريؽ طرح مجموعة مف اإلشكاليات التي تتفرع إلى أسئمة 

الفمسفة، التصكؼ، لكف في المجتمعات السمفية كانت تحارب كؿ مف يقـو بدراسة . الىوتية

وتضعيـ في موضع الخارجيف عف الديف وتحـر كؿ مف يتعاطى الكتب المتخصصة . الخ...العرفاف

نمكذج المجتمع السعكدم فجامعات المممكة العربية السعكدية فييـ، وخير مثاؿ عمى ذلؾ نجد 

. تتبع نفس الشيء

 مع بعض ألف ىذاف الرحمف كالرحيـ العمماء عف أسماء ا الحسنى يتحدثوف عف عندما يتحدث

 الرحماف ىو ذو الرحمة اسـوعميو فإف . الرقة كالعطؼ:  التي تعنيالرحمة مشتقاف مف االسماف

 ﴿: الشاممة لجميع الخمؽ في الدنيا واآلخرة، أما الرحيـ فيو ذو الرحمة لممؤمنيف كما في قولو تعالى

كىافى ًباٍلميٍؤًمًنيفى رىًحيمنا  2[.43:  األحزاب اآلية]﴾ كى

  عربيالبف الرحمف محورا أساسيا في نظرية الخمؽ واإليجاد، كذلؾ في الرؤية التوحيدية اسـيحتؿ 

فاعمـ أف ا ما إستكل عمى عرشو إال باسـ الرحمف، إعبلما بذلؾ أنو ما أراد : "حيث قاؿ

                                                           
 .248 صعبد الجبار الرفاعي،  الديف والنزعة اإلنسانية، مصدر سابؽ 1
 .43:  سورة األحزاب اآلية2
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 التديف الرحماني ىو محبة الخمؽ، 1".باإليجاد إال  رحمة المكجديف كلـ يذكر غيره مف األسماء

والمتديف الرحماني ىو مرآة تتجمى فييا صورة الرحمف لتكوف الرحمة مثؿ حالة وجودية عالية في 

وىو يشبو كثيرا . الحياة الروحية، إذ تشكؿ عنصر ليويتو األنطولوجية فيتميز عف غيره مف المتدينيف

 لكونيما يشتركاف في صفات كمية، ألف الشخص الذي يكوف متدينا أخبلقيا فيو التديف األخبلقي

 الرحمف في بناء الصمة با، ـاستحضار اسالتديف الرحماني يعني . "بالضرورة متدينا رحمانيا

كتمثؿ الصكرة الرحمانية  في الرؤية التكحيدية لممتديف كىذا التديف يبدأ بمشاعر بسيطة 

 2"تتطكر بنمك التجربة الدينية كتراكميا في الحياة الركحية لممتديف

الرحمة ىي كبلـ ا ومقياس إنسانية الديف، فالديف ال يجنى أىدافو ما لـ يكف تجربة إيمانية ترتوي 

فييا روح المؤمف مف الرحمة، فكؿ ديف مفرغ مف ىذه الخاصية يفتقر إلى طاقة التي تيقظ الضمير 

لكف القراءات السابقة تضع مفيـو الرحمة في أف لكؿ ديف  يرى . والروح األخبلقية لممسمـ المعاصر

أف المتقي ىو الذي يشممو الرحمف برحمتو، وىذا التفسير ناتج عف التأويبلت التعسفية المغمقة لمنص 

إضافة إلى أنيـ أىمموا  النصوص التي . المقدس وعدـ إتباع السياقات التاريخية التي وضعت فيو

الرحمة حالة، كىي أسمى مف العدالة، بؿ تسمك حتى عمى اإلحساف، كلكالىا . "تدعو إلى الرحمة

                                                           
 .142،  ص2006، (2) ، دار الكتب العممية،  بيروت، ط6 ابف عربي، الفتوحات المكية ج1
 .23 الميتافيزيقي مصدر سابؽ صواالغتراب عبد الجبار الرفاعي، الديف 2
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لنبضت الطاقة المتدفقة التي تغذم الشفقة، كالركح الخيرية كحكافز العطاء كالبر كاإلنفاؽ في 

 1"الحياة، ككؿ ما يشكؿ منبعا لمعكاطؼ المتدفقة الفياضة في حياة الناس

وىنا إشارة إلى أف الرحمة ليست بديبل عف العدالة بؿ ىي أسمى منيا فيي خبلصة المشاعر 

ورغـ أف ا تعالى كـر اإلنساف بممكة العقؿ والبصيرة، . اإلنسانية الدافئة التي تمثؿ جوىر اإلنساف

يقـو " الركبكت "باسـونتيجة التطور التكنولوجي الذي طرأ عمى العالـ أصبح الرجؿ اآللي المعروؼ 

 عقؿ اإلنساف إال أنو بحكـ أفضميتو غير أنو يفتقر إلى اخترعوبكؿ األعماؿ بشكؿ دقيؽ الذي 

المشاعر اإلنسانية، وعميو يصبح اإلنساف ىو أعمى مكانة عف بقية الكائنات األخرى بكونو يتميز 

. بخاصية الرحمة التي تمثؿ جوىر تحقؽ اإلنسانية

، ومع تزايد االختبلؼإف مف أىـ التحديات التي توجييا المجتمعات اإلنسانية ىو كيفية التعامؿ مع 

تحت مسميات الديف، أصبح موضوع  الجرائـ  كتنظيـ داعش كارتكابالعنؼ ظاىرة التحريض عمى 

التنوع مف خبلؿ ثقافة التعايش داخؿ المجتمع الواحد، أو بيف المجتمعات اإلنسانية ضرورة في غاية 

 ال يعني الخبلؼ ليس  في الرأي فقط بؿ مف الناحية العرقية أو الدينية  أو فاالختبلؼاألىمية 

الديف . " الموجودة بينيـاالختبلفات رغـ اإلنسانيةالثقافية فكؿ العالـ تجمعيـ خاصية واحدة وىي 

الديف  ال يشمؿ مرحمة مف مراحؿ تطكر الكعي البشرم كما . حاجة كجكدية ىكذا أفيمو كأعيشو

                                                           
 .22عبد الجبار الرفاعي، الديف واإلغتراب الميتافيزيقي، ص 1
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ال يمكف الخبلص مف الفيـ المنغمؽ لمديف الذم ينتج العنؼ كالصداـ  (...)يرل بعض المفكريف 

 1"بيف األدياف، بالتنكر لحضكر الديف

مف ىذا المنطمؽ فإف التفسيرات المنغمقة  لمنصوص  الدينية أدت إلى الفيـ الغير صحيح لمكبلـ 

 لؤلخر مف حيث ديانتو وثقافتو وعرقو، فمف منيـ واحتقاروحروب  اإلليي، وولدت عنو صراعات

 ولقد الخ... بأنيـ أحسف أمة أخرجت لؤلرضوآخروفمف كانوا يعتبروف أنفسيـ شعب ا المختار 

 أف الديف حاجة أنطولوجية تصاحب اإلنساف مف آدـ عميو السبلـ إلى يومنا ىذا، الرفاعياعتبر 

ومنو فإف مفيـو التعايش يعتبر مف أىـ المفاىيـ األساسية لتعزيز بيف المجتمعات وتحقيؽ السبلـ 

ألف التعايش كضرورة مطمقة  لتسوية العبلقات اإلنسانية في المجتمعات واألدياف . بيف شعوب العالـ

واألوطاف ولكي يحدث ذلؾ البد مف إقصاء كؿ ما يترتب عمييا مف عنؼ وفوضى وكراىية، إف كؿ 

: النصوص المقدسة والفمسفات اإلنسانية الكبرى ال تختمؼ في اإلقرار بأف مبادئ القيـ اإلنسانية مثؿ

 الفكري والعقائدي االختبلؼ في تحقيقيا مع بقاء واالشتراؾ ىي قيـ قابمة لمتعاوف الكرامة، العدالة

الذي ىو سنة الحياة، وفي غياب  ىذا الفيـ في أي مجتمع مف المجتمعات سيكوف مقابمو ظيور 

ولكي نتخمص مف ىذه الظاىرة التي تدعو إلى نبذ األخر وعدـ . العنؼ والكراىية كما قمنا سابقا

ألف مف . التعايش السممي لؤلدياف بو يجب أوال أف تتوفر المعرفة فيي شرط مف شروط االعتراؼ

 فيما بينيا وما يتصؿ بذلؾ مف اختبلفياالمعرفة واإلدراؾ يمكف أف تتفيـ المجتمعات المتحضرة 

. الخ...وتقاليد وطقوسعادات 

                                                           
 .98 الميتافيزيقي مصدر سابؽ  صواالغتراب عبد الجبار الرفاعي، الديف 1
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وكذلؾ أيضا توفر القوانيف  التي تساىـ في تنظيـ العبلقات بيف البشر بحيث ال يوجد تفرقة بينيـ، 

ومنو نستنتج أف التعايش بيف األدياف لـ يعد يشمؿ نقص مف الناحية الفكرية فقط ولـ يقتصر عمى 

طبقة معينة بؿ ىو ضرورة محورية في حماية مستقبؿ اإلنساف مف نتائج العنؼ وأسبابو،  لذا يجب 

 رأي األخر وزرع قيـ واحتراـ يمثؿ عنواف لمتضامف باعتبارهالدعوة إلى ثقافة الحوار مع األخر 

المحبة والرحمة والتسامح كما يقوؿ فولتير قد أختمؼ معؾ في الرأي، لكنني مستعد أف أضحي 

. بحياتي ثمًنا لرأيؾ



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 خبلصة نقدية



 خالصة نقدية
 

99 
 

 :خبلصة نقدية

 الرفاعي  في فيـ الديف ونصوصو،  ومف جبارف المرتكزات األساسية لمنيج عبد اؿإ

 كبلـ الجديد، فإف  عمـنساف فيلئلخبلؿ استقراء مؤلفاتو العديدة  في إعادة االعتبار 

ىذه الدراسة  تعتمد عمى تناوؿ أسس ىذا العمـ مفاىيمو ومناىجو موضوعاتو في مقابؿ 

 . مقارنتيا بالكبلـ الكبلسيكي

إضافة إلى تمخيص رسالة الرفاعي في تجديد الفكر الديني عف طريؽ الفيـ العقبلني 

لمديف، وتعميـ صورتو اإلنسانية التي تشوىا معناىا سابقا مف طرؼ الجماعات التي 

  .تعمؿ عمى تقديـ صورة متوحشة لمديف

إف إحياء النزعة اإلنسانية في الديف مف منظور الرفاعي تتمثؿ في تجاوز التفسيرات 

 لصورة اإللو الذي المخيؼالكبلسيكية المنغمقة والمتعسفة لمنصوص، وعمى التصور 

نتج عنو قمؽ وجودي لموعي المسمـ المعاصر فأنسنة الديف تقـو عمى تجمي الصفات 

ف إنقاذ  إالخ في اإلنساف....الرحمف، الرحيـ، الكريـ: الجمالية لئللو وأسمائو الحسنى

النزعة اإلنسانية لمديف، مف طرؼ أطروحة الفكرية الرفاعي تكمف في إحياء التجارب 

سماه بالظمأ األنطولوجي باعتباره حاجة  أوىو ما.الدينية لمعيش في عالـ لو معنى

وجودية تريد االمتبلء لتمنحو طاقة تروي عطشو ليشبع حاجتو لمعرفة معنى الحياة 

وبذلؾ يتجاوز اإلنساف . الروحية واألخبلقية، ويكشؼ لو عف أسرار عالمو الخارجي
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االغتراب الذي كاف يعيشو نتيجة الخطابات المفرغة مف الطابع الروحي األخبلقي، 

  .التي تمقاىا في أدبيات الكبلمية القديمة

والدعوة إلى نشر ثقافة التسامح والرحمة والحب، والمساواة بيف المجتمعات اإلنسانية 

قصاء ظاىرة العنؼ والكراىية والتعايش مع األدياف داخؿ الثقافة المجتمع  إعف طريؽ

أف البشرية تشترؾ في صفة واحدة وىي خاصية اإلنسانية رغـ  الواحد، باعتبار

وضرورة نبذ الصداـ . االختبلفات العرقية والعقائدية الموجودة في المجتمعات

وصراعات بيف األدياف ومحاربة كؿ مف يدعو إلى ارتكاب الجرائـ والعنؼ تحت مسمى 

 .الديف
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 خاتمة

عبد الجبار "_قد توصمت مف خبلؿ دراسة موضوع االنيماـ باإلنساف في عمـ اؿ كبلـ الجديد 

 : ، إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات وىي في النقاط التالية"الرفاعي نموذجا

  ساس بناء معالـ اإلسبلـأتجديد عمـ الكبلـ لو أىمية محورية ألنو. 

 ديعتبر عبد الجبار الرفاعي مف الشخصيات التي دعت إلى تجديد الكبلـ الجدي. 

  لـ يكف الرفاعي أوؿ مف استخدـ مصطمح عمـ الكبلـ الجديد ، لكنو انفرد بربطو بمصطمح آخر ىو

 .البلىوت الجديد

  والمناىجوالمبادئ، والمسائؿ، التصورات،يختمؼ عمـ الكبلـ الجديد عف القديـ مف حيث الغايات  .

 . الخ..

 ة مف الواقع الذي يعيشو المسمـ المعاصر، عف ذخوأمسائؿ عمـ الكبلـ الجديد مختمفة ومتجددة ـو

 .عصر تواكب اؿيطريؽ االستمياـ مف اآلخر في العمـو الحديثة الت

  يتمثؿ مشروع عبد الجبار الرفاعي في تجديد الفكر الديني عف طريؽ الفيـ العقبلني لمديف وتعميـ

 .صورتو اإلنسانية

  الكبلـ الجديد عند الرفاعي أعاد االعتبار إلنساف في األدبيات اإلسبلمية ، وادعى إلى تجاوز

النصوص التعسفية السابقة التي أدت إلى تشوه المعنى وساىمت في غياب اإلنساف في الدراسات 

 الكبلمية
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  لصورة اإللو الذي نتج المخيؼإحياء النزعة اإلنسانية مف منظور الرفاعي تمثمت في تجاوز النص 

 .عنو قمؽ وجودي لموعي المسمـ

 التراثاإليمانية وىي مختمفة تماما عف اإلنسانية المعروفة في -يستعمؿ الرفاعي مصطمح اإلنسانية 

 .الغربي

 يالديف ىو منبع المحبة والتراحـ والتعاطؼ والشفقة واحتراـ كرامة الكائف البشر. 

  السمؼ السابؽأنتجيااالغتراب الوجودي لئلنساف كاف ناتج عف الخطابات السمبية التي .  

 المتديف الرحماني ىو مرآة تتجمى فييا صورة اإللو الجمالية في اإلنساف.  

 التجربة الدينية ىي التي تروي ظمأ اإلنساف وتعالج اغترابو الوجودي 

  عمـ الكبلـ الجديد  يدعوا إلى التعايش السممي لؤلدياف عف طريؽ  زرع قيـ الحوار والتسامح

والمحبة والتضامف في ثقافة المجتمع الواحد، إضافة إلى نبذ العنؼ والكراىية والصداـ بيف األدياف 

 تحت مسمى الديف

 باإلنساف في عمـ الكبلـ الجديد مف الموضوعات الجديدة ليذا االنيماـف موضوع إوفي األخير 

  . أوصي باالىتماـ بيا، ويبقى المجاؿ مفتوح لمتوسع والتعمؽ فييا
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