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 ن الرحيمبسم اهلل الرحم 

احلمد هلل رّب العاملني وصّّل اهلل ىلع حمّمٍد املبعوث رمحةا للعاملني 
 أهل بيته اهلداة امليامني.وىلع 

 إّن العامل الفكرّي واملنظومة العقديّة اليّت حيملها اإلنسان تمّثل
نشطة األ اء ّك ري يقف واّل وادلافع األساس  العامل الرئيسّ 

فاكن صالح تلك املنظومة وانسجامها ، اليّت تصدر عنهات والسلوكيّ 
ا ، أو فسادها وخمالفتها للواقع الواقع مع  تاسلوكيّ ىلع أغلب المنعكسا

ا قويًّا يشّده يف  الفرديّة واالجتماعّية لإلنسان، فإّما أن تشّّك حافزا
أو اعمالا جيّره حنو التسافل كماهل املنشود،  السمو باّّتاه حنوته حرك

االضطراب  اّلي ال خيلّف إاّل الفوىض والفساد  والسقوط يف دّوامة
 والضياع.

 حياة اإلنسان بكّل  منهق ي تتدفّ هو الرافد اّل  فالفكر العقدّي 
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ات اإلنسان م بسلوكيّ يت تتحكّ صورها وأشاكهلا، وهو األداة الّ 
تمنحه  مقنعةا  قه لو لم جيد إجاباٍت ي يؤرّ ومواقفه، وهو اهلاجس اّل 

الختيار نمط منهج احلياة، املقتيض  فكأنّهالطمأنينة واالستقرار، 
ته ااإلنسان وممارس اتسلوكيّ حنو  اّلي تنبثق منه مجيع ادلوافع

 .ةا ة اكفّ ة واحلياتيّ الفكريّ 
مجيع الرساالت السماويّة الّيت نزلت  اهتمام وٰهذا ما يفّس 

 العقدّي  الفائقة باملجال الفكرّي  اوعنايته ألجل هداية اإلنسان، 
ذا اجلانب ويدفع وامتالء صحف أصحابها بما يؤّصل لهٰ  ،لإلنسان

ة وخطاباتهم ىلع صالحيّ تهم اإلحراك ركزت الشبهات عنه، حيث
وحفظ نقائها من التشويه  تهاة وتنميتشكيل املنظومة العقديّ 

 .واخلرافات
ا أخرى  ومن جهةٍ  فإّن كثرياا من اجلهلة واملفسدين يسعون دائما

تللويث فطرة انلاس وحتريف أفاكرهم؛ ألجل التسلّط عليهم فكريًّا 
الفكرّي فساد اإل وسياسيًّا ومصادرة مقّدراتهم، وقد استعملوا

دواتهم أفوا فوّظ  طماعهم ادلنيئة،أا تلحقيق مآربهم وسالحا  العقدّي و
لرسم  ؛مأجورةٍ  عالمٍ إووسائل  رخيصةٍ  قالمٍ أظ سالطني ومن واّع 

لم و ،راتقدّ األفاكر واملسياسة اهليمنة ىلع  عقيدة املحكومني يف ظّل 
التشكيك وإلقاء الشبهات يف أذهان يفتأوا عن استخدام سالح 
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انلاس حول ّك ما يتعلّق بعقائدهم وإيمانهم، وكذا االستفادة من 
نظار انلاس إىل نقاط أة، والعمل ىلع توجيه االختالفات الفكريّ 

طراف إلذاكء الفنت بني األ ؛واتلعمية ىلع نقاط االشرتاك ،ختالفاال
 ؛ضعاف عزيمتهمإو ،ر شوكتهمـوكس ،وتفتيت وحدتهم ،املتخالفة

خضاعهم إو ،م يف مواقفهم مشاعرهم واتلحكّ من أجل السيطرة ىلع
 لسلطتهم.

أن نعطي  ادليينّ  ين للشأن الفكرّي متصدّ بوصفنا من هنا ينبيغ نلا 
نا اتم أولويّ ىلع سلّ أوأن يكون يف  ،اا كبريا ٰهذا العامل اهتماما 

ن من ترسيخ ما نعتقد نلتمكّ  ؛يت نسىع تلنفيذهاة الّ مشاريعنا الفكريّ و
ة وفق رؤية مدرسة أهل ابليت العقيدة اإلسالميّ أعين  -ته يّ أحقّ ب

 دٍ اإلسالم حممّ  نلبّ  متداد الطبيعّ اال  -  كما ينبيغ أن جنتهد
، تتناسب ومستوى رصينةٍ  معارصةٍ  يف طرح ٰهذه الرؤية ضمن صياغةٍ 

، مستفيدين من معطيات هاصاتلأو عراقة مدرسة أهل ابليت 
 .ة املعتربةالعقل، وانلصوص ادلينيّ 

لك جاء مرشوع مؤّسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث وألجل ذٰ 
العقديّة اتلابعة للعتبة احلسينّية املقّدسة؛ يللّب قدراا من احلاجة 
امللّحة لوجود مؤّسساٍت ختصصّيٍة تعمل ىلع اجلانب الفكرّي العقدّي، 

ذا اجلانب واتلصّدي دلفع ويلحمل ىلع اعتقه مسؤويلّة تأصيل هٰ 
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كيد ىلع العقائد احلّقة بالوسائل واإلماكنّيات املتاحة؛ الشبهات، واتلأ
اّلي يعاين منه  العقدّي الفكرّي الفراغ  سدّ لك للمساهمة يف وذٰ 

 املجتمع.
واكن من اسرتاتيجّيات املؤّسسة املعتمدة يف حتقيق أهدافها ترمجة 
ابلحوث اتلخّصصّية اتلأصيلّية وانلقديّة املكتوبة من قبل 

العرب، واليّت كتبت بلغاٍت أخرى غري اللغة املتخّصصني غري 
لك بعد العربيّة؛ ألجل االستفادة منها يف الساحة الفكرّية العربّية، وذٰ 

خضوعها تلقييٍم عليمٍّ دقيٍق من قبل جلنٍة خمتّصٍة منبثقٍة عن املجلس 
العليّم يف املؤّسسة، وتشخيص مقدار فائدتها يف مرشوع املؤّسسة. 

ده يف الساحة الفكرّية من وجود تضليٍل متعّمٍد أو ونتيجةا ملا تّم رص
غري متعّمٍد حول الفكر ادلييّن وكفاءته يف تنظيم حياة اإلنسان 
بمختلف جوانبها، وادلعوة بشٍّك علينٍّ أو غري علينٍّ إىل رفض ادلين 
ا أو يف بعض اجلوانب منه؛ أقّر املجلس العليّم املوّقر يف املؤّسسة  تماما

جمموعٍة من ابلحوث اليّت تهتّم بنقد تلك  -أو ترمجة  -رضورة كتابة 
 املّدعيات وبيان زيفها، وبيان أهّمّية ادلين يف خمتلف جوانب احلياة.

ذا الكتاب اّلي ذا املجال هٰ واكن من الكتب اليّت تّم اختيارها يف هٰ 
بني أيديكم، واّلي حيمل عنوان )ملاذا ادلين؟ ملاذا اإلسالم؟ ملاذا 

( وهو من تأيلف الشيخ محيد رضا شاكرين، وهو من التشّيع؟
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يف ٰهذا الكتاب املتخّصصني اإليرانيّني يف جمال أحباث ادلين، وقد تّم 
ابلحث عن رّس اّّتاه اإلنسان حنو ادلين، ومستوى نفوذه يف فطرة 
اإلنسان، ثّم ابلحث عن وظائف ادلين يف ٰهذه احلياة ويف اآلخرة، 

 ىلع دور ادلين يف العرص احلارض. ويف قسٍم آخر نظرةا اعبرةا ألىق وكٰذلك 
رّس حرص احلّقانّية يف ديٍن واحٍد، ونيف اتلعّدديّة  عنجرى ابلحث منه 

 ومعايريه. احلّق ادلينّية، ثّم جرى ابلحث يف مالاكت ادلين 
ٌة مكّثفٌة بني األديان الكربى من وازنيف القسم اثلالث جرت م

سيحّية واإلسالم، ثّم استعراض ما يتمّّي ّية وايلهوديّة واملجوسقبيل امل
 به اإلسالم عن سائر األديان.

رضورة التشّيع، ويبدأ ٰهذا القسم  واختتم الكتاب بابلحث عن
ببحث معايري اإلسالم األصيل ومعايري حّقانّية املذاهب اإلسالمّية، 

 ثّم تّتضح نقاط امتياز التشّيع وقّوته.
ا تتقّدم مؤسسة ادليلل لدل راسات وابلحوث العقديّة بوافر ختاما

 الشكر واالمتنان إىل السادة:
 ، اّلي قام بتعريب الكتاب.األستاذ السيد حيدر احلسيّن -1
اّلي قام بمراجعة  األستاذ ادلكتور حممدعيل حميطي أرداكن، -2

 الرتمجة وتصحيحها.
اّلي قام بمراجعة ابلحث ووضع  األستاذ ادلكتور عيل شيخ، -3



  ملاذا الدين؟ ملاذا اإلسالم؟ ملاذا التشّيع؟  ................................. 18

 مش عليه.بعض اهلوا
ا ممّّياا يف ترمجة هٰ  ذا الكتاب القّيم وحتقيقه، وكذا إذ بذلوا جهدا

 الشكر موصوٌل لّّك من اكنت هل مشاركٌة يف إصداره.
  



 19   ............................................ الفصل األّول: ملاذا الدين؟

 

 الفصل األّول

 لماذا الدين؟ 
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أهّم سؤاٍل يراود اإلنسان حول ادلين هو: ما فائدة ادلين ورضورته؟ 
؟ وما يه طبيعة العالقة بني اإلنسان وادلين؟ وهل اتلديّنوملاذا جيب 

يمكن للحياة أن تكون بال ديٍن، ويف صورة اإلماكن هل احلياة ادلينية 
هو: أفضل أو الالدينّية؟ وبعد اتّضاح ملّية ادلين ورضورته يربز سؤاٌل 

هل يمكن االعتقاد بأّي ديٍن اكن؟ وهل مجيع األديان متساويٌة، وأمر 
ا؟ أو أّن بني األديان  اختيار أيٍّ منها مسألٌة ذوقّيٌة وشخصّيٌة تماما
املوجودة احلّق وابلاطل، واحلسن والسّيئ، واحلسن واألحسن، وحبكم 

 العقل جيب اختيار األفضل واألحسن؟
اإلنسان املسلم هو: هل  يف ذهنؤاٌل ويف اخلطوة اثلاثلة خيطر س

اإلسالم هو ادلين األفضل؟ وأّي ديلٍل يدعم ٰهذا املّدىع، وكيف 
 يمكن اختباره باملقاييس العقلّية؟

ويف انلهاية يربز سؤاٌل آخر هو: لقد ظهرت يف اعلم اإلسالم فرق 
خمتلفة، فهل جيب اختيار واحدة منها؟ وإذا اكن األمر كٰذلك، فكيف 

رفة الفرقة احلقة والصحيحة، وما هو ادليلل ىلع أن تلك يمكن مع
 الفرقة احلقة يه "التشّيع"؟

 واآلن نستعني باهلل ونبدأ حبث ودراسة ٰهذه التساؤالت باختصار.
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تعريف ادلين، ولّك  من أجلبذل املفكرون والعلماء جهوداا كبريةا 
ا ينسجم مع واحٍد منهم نظر إىل ادلين من زاويٍة خاّصٍة،  وقّدم تعريفا

رؤيته، وقد واجهت أغلب اتلعريفات مشاك من قبيل الغموض 
 .(1)وعدم اجلامعّية وغري ٰذلك

ويف قبال ٰذلك سىع املفّكرون املسلمون إىل تقديم تعريٍف لدلين أكّث 
شمويلّةا ىلع ضوء حمتواه، وبنحٍو اعمٍّ يمكن القول إّن أكّث تعاريف ادلين 

ين جمموعة من اتلعايلم االعتقاديّة واألخالقيّة، والعمليّة اليّت شمويلّةا هو: ادل
جاء بها األنبياء من قِبال اهلل هلداية انلاس، واالعتقاد وااللزتام بٰهذه اتلعايلم 

 .(2)يؤّدي إىل كمال اإلنسان وسعادته يف ٰهذه ادلنيا ويف اعلم اآلخرة األبدّي 

ر ـإلنسان حنو ادلين أمٌر ذايتٌّ وعميٌق ومتجّذٌر، وال يقتصإّن توّجه ا

                                                        

دين ]فلسفة ادلين[، القسم  ی: حممدتىق جعفری، فلسفهانظرملزيٍد من االّطالع  (1)
 ی اسالیم. ]املصدر باللغة الفارسيّة[األّول، طهران، پژوهشاگه فرهنگ و انديشه

: محيد رضا شاكرين، دين شناىس ]معرفة ادلين[، قم، انظرملزيٍد من االّطالع  (2)
 ه. ش. 1387معارف، 
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دور ادلين ىلع توفري الكثري من احتياجات اإلنسان فحسب، بل هو 
 بنفسه حاجٌة أساسّيٌة خفّيٌة يف أعماق وجود بين آدم.

األّويلّة الشعور ادلييّن هو أحد العنارص : »(1)يقول "تانه يغ دو يك نه تن"
والطبيعّية يف الروح اإلنسانيّة، وعند مقارنته بمفهوم )اجلمال( واثلابتة 

املرتبط بالفّن، و)اخلري( املرتبط باألخالق، و)الصدق( املرتبط بالعلم 
)املفهوم ادلييّن(، أو بشٍّك أصّح املفهوم املقّدس، جنده يعّد املقولة الرابعة 

ثة ىلع غرارها ويمتلك نفس مستوى أصالة تلك املفاهيم اثلال
 .(2)«واستقالهلا

ا بأّن:  الشعور العرفايّن ]ادلييّن[ »"ألكسيس اكريل" يؤمن أيضا
 .(3)«حركٌة تنبع من أعماق الفطرة، وغريزٌة أصيلةٌ 

فقدان الشعور األخاليّق والعرفايّن »ويقول يف موضٍع آخر: 
بني األكّثية الفاعلة يف أّمٍة من األمم يمّهد السبيل لزواهلا 

                                                        

(1) Tanneguy de quenetain. 

]الشعور ادلييّن أو ابلعد چهارم روح انساین تانه يغ دو يك نه تن، حس مذهیب يا بعد  (2)
 الفارسّية[. ]املصدر باللغة 14ی مهندس بياین، ص الرابع يف الروح اإلنسانيّة[، ترمجه

، تهران: 55ی آقای ىلع رشيعیت، ص ألكسيس اكريل، نيايش ]ادلاعء[، ترمجه( 3)
 تشيع. ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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وانقيادها لألجانب، وما سقوط ايلونان القديمة إاّل احلتيّم 
 «.بسبب ٰهذا العامل

ر اّلي يعيش ـاإليمان هو العنص»"تولستوي" بدوره يرى أّن 
 .(1)«معه اإلنسان

يعين أّن اإليمان أهّم »يقول الشهيد مطهري يف توضيح ٰهذا الالكم: 
ثروات احلياة من ، وهو يرى أّن انلاس يهتّمون ببعض «ثروٍة يف احلياة

قبيل الصّحة، واألمان، واملال، والرفاه وغريها، ولٰكّنهم ال يهتّمون 
ا يعرفون املحسوسات  بّثوٍة كبرية تُدىع اإليمان؛ ألنّهم أساسا

 .(2)«واملاّديّات أكّث من معرفتهم املعقوالت واملعنوّيات
ة احليا»وكٰذلك ِول ديورانت يرى أّن ادلين روح احلياة، إذ يقول: 

 .(3)«بال ديٍن مملٌّة وهابطٌة، فه كجسٍد بال روٍح 
ويمكن العثور ىلع معًنا قريٍب من ٰهذا املضمون يف الكم "ويلام 

                                                        

، تهران، صدرا. 151، ص 4ها ]املالحظات[، ج مرتیض مطهری، يادداشت (1)
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[

 .السابقاملصدر  (2)
، 8مذهب ]السكينة انلفسيّة وادلين[، ص  صفدر صانىع، آرامش رواین و (3)

 سيّة[. ]املصدر باللغة الفار1350، چاپ ششم، پيام اسالمقم: 
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اإليمان هو إحدى القوى اليّت تساعد انلاس يف »جيمس"، فهو يقول: 
 .(1)«حياتهم، وفقدانه بشٍّك تامٍّ يعين سقوط اإلنسان

إىل ادلين دائمٌة ال يمكن أن  اتّضح مّما تقّدم أّن حاجة اإلنسان
ذاتّيةا لإلنسان كونه كسائر  [حاجةا ]تزول، ويلزم من كون اتلديّن 

ا للحياة اإلنسانّية،  الغرائز واالحتياجات اإلنسانّية الاتّية مرافقا
ومصاحباا لإلنسان يف مستقبله كما هو يف حارضه وكما اكن يف ماضيه، 

م أّن اتلفكيك بني اإلنسان و را ا ادلين ال يمكن أن حيدث وال جا وال أبدا
 ينبيغ توّقع حدوثه.

يقول "إرنست رينان" يف رسوخ ادلين وعمق تأثريه يف ذات 
من املمكن أن يضمحّل ويتالىش ّك يشٍء حنبّه، »اإلنسان وفطرته: 

ومن املمكن أن تبطل  ونعيمها،ولّك يشٍء نعّده من مالذ احلياة 
حّريّة استعمال العقل والعلم والصناعة، ولٰكن يستحيل أن ينميح 
اتلدين أو يتالىش، بل سيبىق أبد اآلباد حّجةا ناطقةا ىلع بطالن 

 .(2)«املذهب املاّدّي 

                                                        

 .6، ص السابقاملصدر  (1)
 ، مادة دين.111، ص 4د وجدي، دائرة معارف القرن العرشين، ج حممد فري (2)
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ولّك ما تقّدم يمكن أن جنده يف آيٍة رائعٍة من القرآن الكريم ترسم نلا 
يِن ن، يقول عّز من قائٍل: ﴿رّس توّجه اإلنسان حنو ادلي قِْم واْجهاكا لدِلِّ

ا
فاأ

ا الا تابِْديلا خِلالِْق اهللِ  لايْها را انلَّاسا عا ا فِْطراتا اهلِل الَّيِت فاطا نِيفا  .(1)﴾حا

يساعد ادلين اإلنسان من جهاٍت عّدٍة، وإّن وظائف ادلين وآثاره 
أّويّلٍة يمكن القول إّن دور ادلين يرتبط ، وبنظرةٍ (2)تشمل دائرةا واسعةا 

 بنطاقني أساسّيني يف احلياة اإلنسانّية.
 ٰهذا العالم. يف احلياة – 1
 .اآلخر العالم يف احلياة – 2

، ويمكن  وظائف ادلين ادلنيوّية وآثاره تشمل جماالٍت متنوّعةا
ها تقسيمها إىل الوظائف الفرديّة والوظائف تقسيمها إىل أنواٍع خمتلفٍة، من

                                                        

 .10اآلية سورة الروم:  (1)
باملعًن العاّم الواسع، حبيث يشمل يُستعمل مصطلح )الوظيفة( يف ٰهذا الكتاب ( 2)

وظائف ادلين، وكٰذلك يشمل تلك املجموعة من اآلثار والرباكت واحلسنات 
 العينيّة يف احلياة اإلنسانيّة اليّت ال تعّد من وظائف ادلين باألصالة.
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االجتماعيّة، وتقسيم ّك واحٍد منهما إىل أقساٍم فرعيٍّة أخرى. ويف الوقت 
نفسه ال ختلو بعض تلك اتلقسيمات من تداخٍل، ومن ضياع بعض 
معطيات ادلين، ويف ٰهذا ابلحث نستعرض أهّم وظائف ادلين ادلنيوّية 

ّي، واملجال ـثة جماالٍت يه: املجال انلفسوآثاره بشٍّك مكثٍّف يف ثال
 املعريّف، والعالقات اإلنسانيّة واالجتماعيّة.

 الوظائف النفسّية

يمتلك ادلين ىلع ضوء معطيات علم انلفس وظائف وثمراٍت كثريةا 
لإلنسان، وال يوجد بني العلوم احلديثة علٌم كعلم انلفس كشف 

ورته القصوى يف ٰهذه انلقاب عن أرسار ادلين واتلديّن، ووّضح رض
احلياة ادلنيا بشٍّك ملموٍس وواضٍح. لٰكن ينبيغ االتلفات إىل أّن علم 
انلفس ليس بصدد حتديد احلّق وابلاطل، وبعبارةٍ أخرى ليس بصدد 

يف ادلين؛ ألّن تعيني ٰهذه املسألة خارٌج عن  (1)حتديد "قيمة الصدق"
 إماكنّية ٰهذا العلم ووظيفته.

مضافاا إىل ٰذلك فإّن علم انلفس يف ٰهذا املضمار ال يقترص نظره ىلع 

                                                        

ا (1) مقولٌة معرفيٌّة، وتُبحث ضمن وظائف ادلين املعرفّية حتت  ٰهذه املسألة أساسا
ٌب عن األسئلة األساسيّة(، لٰكن يتّم اإلشارة إيلها هنا أيضا بلحاظ عنوان )جوا

 وظائفها انلفسيّة اهلاّمة.



  ملاذا الدين؟ ملاذا اإلسالم؟ ملاذا التشّيع؟  ................................. 28

، وعند تعاطيه مع بعض األديان رّبما يذكر هلا آثاراا سلبّيةا  ديٍن خاصٍّ
ا، ومن الطبيّع أن يُتوّقع من ادلين ازدياد آثاره ونتاجئه اإلجيابّية  أيضا

آلثار وانلتائج من لكّما اكن أقرب إىل احلّقانّية، ومن هنا ترىج أفضل ا
 أفضل األديان. 

إّن ما يهتّم به ٰهذا العلم ويدخل يف نطاق صالحّياته هو اثلمرات 
واآلثار انلفسّية لدلين، بغّض انلظر عن حّقانيّته ومدى صدقه، ومن 

 آثار ادلين واتلديّن ونتاجئهما ما ييل:
:  منح ـ 1  آثار ادلين األساسّية أعطاء معًنا  من أهمّ احلياة معًنا

: ملاذا احلياة؟ وما معًن األلم  للحياة، فّّك إنساٍن يسأل نفسه قائالا
 واملوت؟ وبنحٍو اعمٍّ هل يستحّق ٰهذا العالم أن نعيش فيه؟ 

إّن العثور ىلع إجاباٍت صحيحٍة لٰهذه األسئلة يعطي معًنا للحياة، 
ن وأّما الفشل يف ٰذلك فهو يعين تدمري احلياة، وادلين يمنح حياة اإلنسا

والعالم أعذب املعاين وأشّدها عقالنّية من خالل بيانه حلقائق اخللود، 
واحلكمة والغاية للوجود، وسريه حنو اخلري والكمال والسمو، يف ظّل 

 تدبري اهلل احلكيم الرمحٰن الرحيم.
من بني »حول أهّمّية ٰهذه املسألة:  (1)يقول "اكرل غوستاف يونغ"

                                                        

(1) Carl Gustav Jung, see: "Modern Man in Search of a Soul" p.284. 

Also: His "Philosophy of Religion". 
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م يف انلصف اثلاين من حيايت لم أجد مجيع املرىض اّلين تعاملت معه
ا لم تنتِه مشلكته يف نهاية املطاف إىل مشلكة العثور ىلع  ا واحدا مريضا
ا إنّما شعروا  رؤيٍة للحياة. ويمكن القول بكّل ثقٍة إّن ٰهؤالء مجيعا
باملرض بسبب فقدانهم اليشء اّلي تقّدمه األديان احلّية يف ّك عرٍص 

 واحٍد منهم للشفاء احلقيّق قبل أن يعّث ىلع ألتباعها، ولم يتماثل أّي 
 .(1)«رؤيته ادلينّية

 بدوره أّن قّوة ادلين تكمن يف االعتقاد  (2)يرى "فيكتور فرانكل"
 .(4)، أي أّن ادلين هو املعًن األفضل للحياة(3)بـ "املعًن األسىم"

ويعتقد بعض علماء االجتماع أّن جوهر ادلين يتمّثل يف رّد الفعل 
خطر فقدان احلياة اإلنسانّية للمعًن، والسع للنظر إىل العالم  ّتاه

                                                        

]ادلين  های نوو چشم اندازپيرت الستون، ملتون يينگر، حممد لگنهاوزن، دين  (1)
ان كتاب، ، قم: بوست163ترمجه غالم حسني تویلك، ص  ،واآلفاق اجلديدة[

 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1376
(2) Viktor Frankl. 

(3) Superlogo. 

مقاالت اولني همايش نقش دين در بهداشت  یلالّطالع أكّث انظر: جمموعه (4)
روان ]جمموعة مقاالت املؤتمر األّول حول دور ادلين يف الصّحة انلفسيّة[، ص 

 للغة الفارسيّة[. ]املصدر با167 - 164
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 .(1)بوصفه حقيقةا ذات معًنا 
 ومن املعطيات انلفسّية للتفسري ادلييّن للحياة نذكر ما ييل:

 الشعور بالسعادة والرىض. -أ
 ب. جعل احلياة جّذابةا يف اعلم الوجود.

 خلق األمل. -ج
 حتّمل املسؤويّلة. -د
 النشاط واحليوّية. -ه

إّن اتلعايلم ادلينّية تمنح الشخص رؤيةا متفائلةا ّتاه نظام الوجود 
. ويرى الشهيد مطهري أّن الشخص املؤمن يف عملّية (2)وقوانينه

كشف الواقع يشبه مواطناا يف دولٍة يرى صّحة قوانينها وسالمة 
فيها، منّظماتها ومؤّسساتها وعداتلها، ويؤمن حبسن نوايا العاملني 

 وال جرم أنّه يرتتب ىلع ٰذلك:
. -أ  أّن حياته ستكون طّيبةا وممتعةا

                                                        

ی حمسن ملكم هاملتون، جامعه شناىس ديًن ]علم االجتماع ادلييّن[، ترمجه (1)
 ة[. ]املصدر باللغة الفارسيّ 179ثالیث، ص 

، واملقصود هنا اتلفاؤل احلقيّق ( 2) اتلفاؤل هل أنواٌع خمتلفٌة، بعضها إجيايبٌّ واآلخر سلبٌّ
 ابلّناء.
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سوف يرى أّن أرضيّة اتلقّدم والريّق متوّفرةٌ هل ولآلخرين،  -ب
 وستنشأ دليه روح "األمل".

إذا تسبب يشٌء بعرقلته فلن يرى سبباا ٰللك سوى ضعف  -ج
ة، هو وأمثاهل، عمله، وقلّة ّتربته، وعدم يلاقته تلحّمل املسؤويلّ 

ا أّن بعض اآلالم واملصاعب تمّهد األرضيّة تلاكمل اإلنسان  ويرى أيضا
، وتدفعه  وتطّوره، وتثري ٰهذه الرؤية غرية الشخص بشٍّك طبيعٍّ

"تفاؤٍل" و"أمٍل" من أجل إصالح نفسه، وتلّق ـملواصلة مسريته ب
 املصاعب بصدٍر رحٍب.

ملؤمن شبيٌه باملواطن اّلي ويف اجلانب املقابل فإّن الشخص غري ا
يرى أّن القوانني فاسدٌة، وكٰذلك يرى املؤّسسات والعاملني فيها، 
لٰكّنه مضطرٌّ للرضوخ ٰللك، فباطن شخٍص مثل ٰهذا يكون مليئاا 
ا، وال يتمّتع بادلنيا  بالُعقد واألحقاد، وال يفّكر يف إصالح نفسه مطلقا

رهيٍب جيب عليه الفرار  وما فيها، ويتحّول الوجود عنده إىل سجٍن 
 منه، أو حتّمله بمشّقٍة وعناٍء.

انسجام الشخصيّة وتوازنها: حيمل اإلنسان يف ذاته ميوالا ورغباٍت  -2
وغرائز متنوّعةا، وأحياناا تتعارض وتتضارب فيما بينها. إّن رصاع الغرائز 
وعدم القدرة ىلع إجياد اتلوازن واالنسجام بينها يؤّدي إىل اختالل 
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صيّة، وادلين هل دوٌر مهمٌّ يف إجياد اهلويّة، وخلق اتلوازن بني الرغبات الشخ
والغرائز، وخلق األولويّات وإنشاء انلظام الطويّل يف ترتيبها، فهو خيلّصها 
من التشوّش، ويوجد حالةا من االنسجام بني األفاكر واألحاسيس، 

 .(1)ويؤّدي إىل وحدة الشخصيّة وانسجامها
أنّه حينما ينشأ اتلوازن بني امليول يصبح اإلنسان ويعتقد "يونغ" 

ا، وبعبارٍة أخرى ينال وحدة الشخصّية وال  ا متماساكا منسجما نسيجا
يتحّقق ٰهذا إاّل يف ظّل الرؤية ادلينيّة. إّن توحيد الشخصّية يف اإلنسان 
جيب ابلحث عنه يف نموذج اهلل اخلادل. إّن وحدة الشخصيّة تعين أن يعيش 

نوع حياٍة مع اهلل، فمن دون اهلل ال يمكن للبرش اتلحّول إىل اإلنسان 
 .(2)وحدٍة منسجمٍة متماسكةٍ 

صّحة الروح وسكينتها وسالمتها: تعّد السالمة والسكينة  -3
انلفسيّة من أهّم احتياجات اإلنسان، وىلع الرغم من اتلقّدم العليّم 
واتلقيّن املذهل يف اعملنا املعارص، بيد أّن االضطراب والقلق والكآبة 

                                                        

ُم ملزيٍد من االّطالع راجع: مرتیض مطهری، حكمت( 1) ها و اندرزها ]احْلِكا
. 159و 158و 123، ص 4ها ]املالحظات[، ج ؛ يادداشت47[، ص واملواعظ

 الفارسيّة[]املصدران باللغة 

اكرل غوستاف يونغ، مباین روانشناىس حتليّل ]أسس علم انلفس اتلحلييّل[،  (2)
، تهران، جهاد دانشاگیه. ]املصدر 137ی دكرت حممد حسني مقبل، ص ترمجه

 باللغة الفارسيّة[
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ا بعد يوٍم، وتزداد احلاجة إىل السكينة انلفسيّة  تستويل ىلع اإلنسان يوما
الروحّية. ومن هنا حيظى دور ادلين يف سالمة الروح وسكينتها بأهّمّيٍة و

 من عّدة جهاٍت.
ويف ٰهذا املجال توّصلت ابلحوث اليّت قام بها علماء انلفس إىل 

 نتائج الفتٍة من قبيل:
اتلدين وحتّمل الضغوط انلفسيّة: تشري نتائج ابلحوث إىل أّن  -أ

ا يف تسكني اآلالم انلفسيّة، االعتقادات ادلينيّة تلعب دوراا م ؤثّرا
وخفض مستوى االضطراب، وزيادة القدرة ىلع حتّمل الضغوط 
انلفسية. واملتديّنون يواجهون مشاك نفسيّةا أقّل بكثرٍي مّما يواجهه 

 .(1)غري املتديّنني
اتلديّن والكآبة: تشري ابلحوث إىل أّن هناك تناسباا عكسيًّا بني  -ب

، وقد حظيت ٰهذه املسألة (2)العصّب واالضطراب ادلين والكآبة والضغط

                                                        

 ، 2اإلسالم والصّحة انلفسيّة[، ج جمموعة مقاالت اسالم و بهداشت روان ] (1)
 للغة الفارسيّة[. ]املصدر با245ص 

(2) See: Pressman .P .Lyons, J.S, Larsin, D.B and Starnin, j.j (1990) 

(Religious belief, depression, and ambulation status in elderly 

women with Broken Hips. American journal of Psychiatry, 147-
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 يف العرص الراهن باهتمام الكثري من علماء انلفس واملفّكرين.
أّن الشخص املتديّن يستطيع اتلغلّب ىلع املشاك  (1)يعتقد "ويلر"

بفضل االعتقاد ادلييّن، ويمكنه االتّصال بشبكٍة واسعٍة من ادلعم 
 االجتمايّع عرب األعمال ادلينيّة واملشاركة يف املراسم ادلينيّة.

يرّصح بأّن االلزتام ادلييّن بما أنّه يعمل بعنوان بديٍل  (2)كٰذلك "ميدور"
ات املؤثّرة يف السالمة الروحيّة اكلوضع االقتصادّي وادلعم آخر للمتغرّي 

 .(3)االجتمايّع؛ ٰللك ينته إىل خفض مستوى انتشار الكآبة

                                                        

758-766. 

(1) Willer. 

(2) Meador. 

 االطالع انظر:ملزيد من  (3)
دكرت امحد ىلع نور باال، شواهد پژوهیش در رابطه بني وابستیگ مذهیب و  -أ

ی ردیگ ]الشواهد العلميّة ىلع العالقة بني االلزتام ادلييّن والكآبة[، مقاهلـافس
 - 17، ص 1اسالم و بهداشت روان ]مقالة اإلسالم والصّحة انلفسيّة[، ج 

 الفارسيّة[. ]جمموعة مقاالٍت باللغة 20
های ی اعتقادات مذهیب در درمان بيماریدكرت قربانعيل اسد اللیه، رابطه -ب

ی نقش افسدیگ ]العالقة بني اإليمان ادلييّن وعالج أمراض الكآبة[، مقاهل
 - 41، ص 1دين در بهداشت روان ]مقالة دور ادلين يف الصّحة انلفسيّة[؛ ج 
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اتلديّن واخنفاض معّدالت اجلريمة: تشري ابلحوث إىل أّن هناك  -ج
تناسباا عكسيًّا بني اتلديّن واجلريمة، ويمكن للسلوكّيات ادلينّية أن 

 .(1)بينهماحُتدث اتلمايز 
اتلديّن وتقليل تعايط املسكرات واملخّدرات: تشري ابلحوث  -د

، (4)، و"أوتار"(3)، و"سمارت"(2)اليّت أجراها كٌّ من "أدلوف"
إىل أّن األشخاص املتديّنني ال يتعاطون املخّدرات، أو  (5)و"دايفيدز"

ا، ويذهب كٌّ من "لوج" إىل  (7)، و"هيوز"(6)يتعاطون القليل منها جدًّ
أّن األصويّلني بني املتديّنني هم أقّل األشخاص تعاطياا للمخّدرات، 
ولكّما قوى اإليمان ادلييّن دلى الفرد اخنفض احتمال تعاطيه للمخّدرات 

 .(8)واملسكرات، بل يصل إىل الصفر

                                                        

 ة[. ]جمموعة مقاالٍت باللغة الفارسيّ 47
(1) see: Gartner,J. Larson, D.B., Allen, G. (1991). Religious 

commitments and mental Helth: A Review of the Empirical 

Literature, Journal of Psychiatry and Theology, 19, 6-26. 
(2) Adlof. 

(3) Smart. 

(4) Autar. 
(5) Dauids.  

(6) Loch. 

(7) Hughes. 
(8) [Adalf, EM, Smart RG. Drug use and religious affiliation, feelings 
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االنتحار أحد  مشلكةاتلديّن واخنفاض معّدالت االنتحار:  -ه
رت ـا احلضارة املعارصة، وقد نشاتلحّديات اخلطرية اليّت تواجهه

ا إحصائّيةا الفتةا حول االنتحار يف خمتلف  منّظمة الصّحة العاملّية مؤّخرا
بدلان العالم، وتشري ٰهذه اإلحصائّية إىل أّن االنتحار يف ابلدلان 

 15من الصناعّية اثلمان يعّد السبب اثلالث للموت يف الفئة العمرّية 
ا. 44 إىل  اعما

ن يه: أملانيا، وانلمسا، وكندا، وفنلندا، وادلنمارك، وٰهذه ابلدلا
 واملجر، والسويد، وسويسا.

وقد أمیض خرباء منّظمة الصّحة العاملّية عرش سنواٍت يف دراسة 
ٰهذه الظاهرة، ثّم أصدروا ٰهذه اإلحصائّية، وكٰذلك أعلنوا أّن 

ا معّدالت االنتحار تزتايد بشٍّك فظيٍع يف ابلدلان انلامية . وكٰذلك أيضا
يُقِدم ىلع االنتحار يف ٰهذه ابلدلان املراهقون اّلين تقّل أعمارهم عن 

ا، وتشري اإلحصائّية اليّت أصدرها ٰهؤالء اخلرباء إىل أّن فئات  15 اعما
املتعلّمني واملثّقفني يُقدم أفرادها ىلع االنتحار أكّث من فئة العّمال، 

                                                        

and behaviour. British Journal of Addiction.] 

ا: اسالم و بهداشت روان اإلسالم والصّحة انلفسيّة[،  جمموعة مقاالت] انظر أيضا
ه. ش. ]املصدر باللغة  1382، قم: معارف، چاپ يكم، 23، ص 2ج 

 الفارسيّة[



 37   ............................................ الفصل األّول: ملاذا الدين؟

طّباء يف السنوات األخرية. ويف مثالا يف إجنلرتا انتحر عدٌد كبرٌي من األ
ا  أملانيا وحدها ينتحر اثنا عرش ألف شخٍص سنويًّا، وهناك سّتون ألفا
آخرون ىلع مشارف االنتحار. وأهّم سبب لالنتحار عند األملان هو 
األمراض العصبّية، ويف الوقت الراهن يعاين مليون شخٍص يف أملانيا 

ّك واحٍد من ٰهؤالء من الضغط العصّب، ومن املمكن أن حياول 
 .(1)االنتحار يف أّي حلظةٍ 

ويف املقابل تشري ابلحوث إىل أّن نسبة االنتحار بني األشخاص 
 اّلين يشاركون يف املراسم ادلينّية أقّل بكثرٍي من غريهم.

يف دراسٍة هلما أّن  (3)و"باتريج" (2)وقد ذكر كٌّ من "اكمستاك"
احتمال االنتحار بني األشخاص اّلين ال يرتادون دور العبادة يبلغ 
أربعة أضعاف اّلين يشاركون يف املحافل ادلينّية، ولّك ٰهذه ابلحوث 
وادلراسات تشري إىل أّن أحد األسباب اهلاّمة لالنتحار حرقاا هو ضعف 

 .(4)العقيدة ادلينّية

                                                        

، چاپ 390 - 389، ص 3ها" ]املالحظات[، ج مرتیض مطهری، "يادداشت (1)
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1382سّوم، 

(2) Comstock. 

(3) Partridge. 
(4) Comstock, G.r Partridge, K.B. (1472) Church Abandance and 
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يف األردّن إىل أّن  1992يف اعم  (1)"كةدرتشري دراسٌة أجراها "
عدد حاالت االنتحار يف شهر رمضان تقّل بشٍّك ملحوٍظ مقارنةا 

 .(2)باألشهر األخرى
اتلديّن والرىض بالزواج وخفض معّدالت الطالق: تعّد مسألة  -و

عدم استقرار األرسة وتفّككها من األزمات الكبرية الّيت تواجه العالم 
. وىلع ضوء ر املعارصـّ املتحض ، وتستتبع نتائج هّدامةا نفسّيةا واجتماعّيةا

 (3)ادلراسات يعّد ادلين أهّم عوامل اتلمّسك باألرسة، والرىض بالزواج

                                                        

Health. Journal of Chronic Disease. 25.665.672. 

(1) Darakeh. 

ا: اسالم و بهداشت روان ]اإلسالم والصّحة انلفسيّة[، ج   - 237، ص 1انظر أيضا
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[243

 ،رواینسالمت  وضعيتبر  یتأثري روزه دار ررىسدكرت حممد قهرماین و...، ب (2)
ی نقش دين در بهداشت ]دراسة تأثري الصوم ىلع حالة السالمة انلفسيّة، مقاهل

، قم: معارف، 244، ص 1روان ]مقالة دور ادلين يف السالمة انلفسيّة[، ج 
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1382چاپ يكم، 

(3) A: See: Glenn N.D. Weaver. C.N (1987) Multivariate, Multisurvey 

Study of Marriage, 40,267-282. 
B: See also: Sporawski. M.j, Houghson M.J. (1987) prescriptions for 

Happy Marriage Adjustment and Satisfaction of Couples married 

so or more yearly family coordinator, 27, 321, 327. 
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ا يف الصّحة  وتقليل معّدالت الطالق، وتعّد ٰهذه املسألة اعمالا مهمًّ
 انلفسّية األرسّية.

أو انفصلوا وتشري ادلراسات إىل أّن الرجال اّلين طلّقوا نساءهم 
عنهّن يتعّرضون لألمراض انلفسيّة بنسبة عرشة أضعاف ما يتعّرض 

 .(1)هل اآلخرون
اعلايم ابلاطن واخلارج، وتقليل اآلالم:  إجياد االنسجام بني -4

اثلمرة األخرى انلاشئة عن اتلفسري ادلييّن للحياة يه إجياد االنسجام 
 آلالم واملنّغصات.بني اعليم اخلارج وابلاطن، وانلتيجة يه تقليل ا

ال ريب أّن بعض املوارد يقع فيها تضادٌّ بني رغبات اإلنسان وأمنياته 
وبني ما هو حمّقٌق يف العالم اخلاريّج، وأحياناا يؤّدي ٰهذا اتلضاّد واتلنايف 

                                                        

ی مطالعایت در قلمرو مشرتك دين دكرت باقر غباری بناب، مقاهل -أ انظر: (1)
يف انلطاق املشرتك بني ادلين وعلم انلفس[، وروانشناىس ]مقالة دراساٌت 

، زمستان 100، ص 29، عدد دانشاگه ]جملّة احلوزة واجلامعة[ی حوزه و جمله
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1380

روزه داری بر وضعيت سالمت  تأثري بررىسی دكرت حممد قهرماین و ...، مقاهل -ب
لسالمة انلفسيّة[، دين در بهداشت روان رواین ]دراسة تأثري الصوم ىلع حالة ا

 1382، قم: معارف، چاپ يكم، 244، ص 1]ادلين والسالمة انلفسية[، ج 
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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، ويتمّثل بعّدة صوٍر  إىل جعل الظروف اخلارجّية لإلنسان مؤملةا ومملّةا
 من قبيل:

رور ـاتلنايف بني رغباتنا ونظام اتلكوين، من قبيل الش أ ـ
واآلفات اكملوت، والسيول، والزالزل، واإلاعقة اجلسديّة، واملرض 

 وغريها.
اتلضاّد بني رغباتنا والواقع االجتمايّع، مثل حاكمّية انلظام  ب ـ

 االستبدادّي وغري ٰذلك.
ومن جهٍة أخرى يسهل يف بعض املوارد تغيري الواقعيات اخلارجّية؛ 
إذ يُمكن تغيريها يف الظروف اليّت نتواجد فيها، ويف مثل ٰهذه احلالة 
اعدةا ما يسىع اإلنسان تلغيري الواقع اخلارج باّّتاه رغباته، لٰكن أحياناا 

ا، أو ال يمكن تغيريه يف  ال يكون العالم اخلاريّج قابالا للتغيري مطلقا
الظروف املطلوبة، أو يستلزم تغيريها نفقاٍت باهظةا أو غري معقولٍة، 
ويف ٰهذه املوارد يعّد ادلين أفضل سبيل للتعايش بني ابلاطن واخلارج، 

 وأقوى اعمٍل خللق االنسجام بني ٰهذين العاملني.
ومن خالل ما يقّدمه ادلين من تصّوٍر للعالم وما يُصيب اإلنسان  

املنّغصات واآلالم، ال يقترص دوره ىلع إزالة اتلنافر بني ٰهذين فيه من 
العاملني فحسب، بل خيلق أمجل عالقٍة بينهما من خالل منحه دوراا 
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ا  عباديًّا تلحّمل املشاّق، وبيانه أّن أفضل أويلاء اهلل هم أكّثهم تعّرضا
جيب »ألشّد اآلالم وأقىس املصاعب، حبيث يقول اإلنسان املؤمن: 

، ومن هنا يرى "أليسون" «تسالم لسيف احلزن بسعادٍة ورسورٍ االس
 .(1)إىل أّن أفضل سبيٍل ملجابهة املشاك املستعصية هو املجابهة ادلينّية

رضا »وهو يف صحراء كربالء احلارقة:  قال اإلمام احلسني 
. ىلع الرغم من ّك ما حتّمله من آالٍم (2)«اهلل رضانا أهل ابليت

بعد حتّمل  إذ تقول كثريٍة، وزينب الكربى  ومصائب وجراحاٍت 
، وبٰذلك نرى أسىم عرٍض (3)«: "ما رأيُت إاّل مجيالا ّك تلك املصاعب

لعظمة اإليمان يف االنسجام بني اعليم اخلارج وابلاطن، وإبراز اآلالم 
واملصاعب بمظهٍر مجيٍل؛ ألنّها يف سبيل حتقيق األهداف اإلهلٰيّة 

فال يقترص األمر ىلع تقليل األلم اإلنسايّن، بل واإلنسانّية السامية. 

                                                        

ی علم و دين انظر: دكرت ىلع فقيیه، بهداشت و سالمت روان در آينه (1)
زب، چاپ ، قم: حيات س85]السالمة انلفسيّة ىلع ضوء العلم وادلين[، ص 

 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1384يكم، 

 .367، ص 44حبار األنوار، ج املجلّس،  (2)
 .116، ص 45املصدر نفسه، ج  (3)
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يصري يف بعض املوارد مجيالا عذباا، وال يمكن حتّقق ٰهذا األمر إاّل يف 
 ظّل ادلين واإليمان ادلييّن.

منح اهلدفّية وإعطاء نموذٍج للكمال املنشود: من أهّم وظائف  -5
املوضوع  ادلين تقديم املثال واهلدف املطلوب، فاملثال هو األصل أو

اّلي يتوّجه اإلنسان حنوه، ويكون هدفاا لسعيه وجهوده، وهو اّلي 
يوّجه االختيار اإلنسايّن، فالشخص يقيس من خالهل ويقّيم مجيع 

 الظواهر بويٍع أو بال ويٍع.
الكمال من خواّص احلياة اإلنسانّية ومن عنارصها األساسّية، وإنّما 

حقيقّيٍة فيما لو اختار نلفسه بشٍّك واٍع يمكن لإلنسان أن حيظى حبياةٍ 
 كماالا وهدفاا أىلع.

انلاس طول اتلاريخ كماالٍت من قبيل الرفاهية والّثوة اختار 
والشهرة واملاكنة والعشق واجلمال والعلم وغريها. لٰكّن أفضل كماٍل 

 هو ما اشتمل ىلع الرشوط اتلايلة:
 منطقيًّا. أن يكون. 1
 . يمكن نيله.2
 ىلع الرغبات انلفعيّة واألنانيّة و"الاتيّة الطبيعيّة" يف اإلنسان. . يسيطر3
ا حبيث يتحّرك من ابلاطن حنو هدف 4 . خيلق يف اإلنسان حافزا
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 احلياة السام.
 .(1)مثل ٰهذا اهلدف األىلع ال ينبع إاّل من ادلين احلّق واملعًن ادلييّن للحياة

العلم »ينقل "ميلر برونز" عن "ألربت أينشتاين" قوهل: 
يُطلعنا ىلع ما هو اكئٌن، وادلين )الويح( يُطلعنا ىلع ما هو الئٌق 

 . (2)«وما ينبيغ أن يكون
عالج الشعور بالوحدة: تعّد مسألة الشعور بالوحدة من املسائل  -6

شلكة يف تفاقٍم انلاشئة عن اثلورة الصناعّية ونشوء املدن الكربى وٰهذه امل
، واملقصود من الشعور بالوحدة هنا ليس هو الوحدة اجلسديّة ويه  مستمرٍّ
االبتعاد عن اآلخرين، بل أنواٌع أخرى من قبيل عجز اآلخرين عن تلبية 
بعض احتياجات اإلنسان، وعدم فهم اآلخرين للشخص، أو انشغال 

اآلخرين  اآلخرين بأعماهلم وسعيهم وراء مصاحلهم فقط، وعدم اتلفات

                                                        

ی آفرينش ]فلسفة لالّطالع أكّث انظر: دكرت عبد اهلل نرصی، فلسفه( 1)
 ه. ش. 1382، قم: معارف، چاپ يكم، 73 - 49اخللقة[، ص 

ها ]املالحظات[، ى مطهری، يادداشتـاثلقافة اإلسالميّة، نقال عن: مرتض (2)
ه. ش. ]املصدر باللغة  1382، طهران، صدرا، چاپ دوم، 188ص  4 ج

 الفارسيّة[
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إيله بشٍّك جادٍّ عميٍق، وعدم إرادة اخلري لآلخر يف جمال توفري احتياجاته 
 .(1)ومتطلّباته

وبعبارٍة أخرى جيد اإلنسان نفسه يف ٰهذه ادلنيا بني كثرٍي من 
األشخاص يعيشون يف قفص األنانية، وحیّت لو قاموا بأعماٍل يبدو 

تكون ممزوجةا باملطابلات اخلري منها ونفع اآلخرين، فإنّها اغبلاا ما 
وامليول واألنانية الظاهرة واخلفّية، وال يوجد شخٌص يقوم بعمٍل من 

 أجيل "أنا" بدوافع خرّيٍة مئٍة باملئة.
ا،  ا مطلقا أّما ىلع ضوء الرؤية ادلينّية فإّن اإلنسان ال يكون وحيدا
ا يف كنف رمحة اهلل اّلي خلقه بدايع الرمحة واللطف  بل هو دائما

ويف ّك حلظٍة تهطل ىلع اإلنسان رمحته وخريه الالمتنايه دون  فقط،
ىلع أّي نفٍع منه ودون مطابلٍة بأّي أجٍر أو جزاٍء  -سبحانه  -أن حيصل 

 مقابل ّك ٰهذه انلعم.
تقوية قدرة السيطرة ىلع الغرائز: انفالت الغرائز واألنانّية  -7

ا للمجتمعات والشهوات اجلاحمة تعّد من املخاطر اليّت مّثلت ت هديدا
اإلنسانّية ىلع ادلوام، ويف عرص اهليمنة اتلقنّية تضاعفت خطورتها 

                                                        

، 47 - 46انظر: جوادی آمّل، انتظار برش از دين ]توقّع انلاس من ادلين[، ص  (1)
 للغة الفارسيّة[ه. ش. ]املصدر با 1380قم، ارساء، چاپ يكم، 
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ىلع اإلنسانّية مئات املّرات، وٰهذه الظاهرة املشؤومة استعىص حلها 
ىلع العلم واملعرفة والفلسفات البرشّية، ولم يقترص األمر ىلع ٰذلك، 

وقامت بتسخري  بل استطاعت أن توقع قادة السلطة والعلم يف فّخها،
 العلم واتلكنولوجيا ملصلحتها.

اإليمان ادلييّن الراسخ هو ٰذلك العامل القوّي اّلي حّرر اإلنسان 
من قيد هوى انلفس، ومنحه القدرة ىلع جمابهة طغيان انلفس األمارة 

 املدّمر.
إذا لم يكن اهلل )ادلين( موجوداا، فّّك يشٍء : »(1)يقول دوستويفسيك

يعين ليس هناك اعمٌل غري اإليمان باهلل واإليمان ادلييّن . (2)«ُمباحٌ 
يمكنه منع األعمال املنافية لألخالق، ومعاجلة الظلم، واالعتداء 

 .(3)والفساد، وترويض انلفس اإلنسانّية األّمارة اجلاحمة

                                                        

(1) Dostoyevsky.  
مرتیض مطهری، تعليم و تربيت در اسالم ]اتلعليم والرتبية يف اإلسالم[،  (2)

 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1368تهران و قم، صدرا، 
. 3م واملواعظ[، ص كها و اندرزها ]احلِ ى مطهری، حكمتـمرتض -أ انظر: (3)
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، (2)، وما وراء انلفسيّة(1)نفسّيةٌ  وظائفمضافاا إىل ما تقّدم توجد 
، والسالمة ابلدنيّة ُذِكرت (3)[ةوماتيّ السيكوسوانلفس جسمية ]

لدلين نكتيف باستعراض عناوينها فقط، وندعو القارئ العزيز إىل 
 مزيد من املطالعة وابلحث حوهلا.

الصّحة والسالمة ابلدنيّة، وطول العمر، واثلبات يف  -8
أو نشاطات اجلسد، وتقوية جهاز املناعة، وتسيع شفاء األمراض 

 .(4)تقليل فرتة العالج

                                                        

 ]املصدر باللغة الفارسيّة[
مرتیض مطهری، امدادهاى غيیب در زندیگ برش ]اإلمدادات الغيبيّة  -ب

 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[86يف حياة اإلنسان[، ص 
(1) Psychologic. 

(2) Parapsychologic. 

(3) Psychosomatic. 

، ]جمموعة مقاالت "اسالم وبهداشت روان"ی مقاالت جمموعه -أ انظر: (4)
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[([انلفسيّةاإلسالم والصّحة )

نقش دين در بهداشت روان ]دور ادلين يف السالمة انلفسيّة[، ج  -ب
ه. ش.  1382، قم: معارف، چاپ يكم، 187 - 153 و  28، ص 1
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إجياد حالة اخلضوع والتسليم يف اعلٍم ميلٍء باحلرية واتلناقضات  -9
 .(1)الفكرية

العشق واملحبّة، وتلبية الغرائز املاّديّة وما فوقها، ونيل الذلات  -10

                                                        

 ]املصدر باللغة الفارسيّة[
 . 27، ص 2املصدر السابق، ج  -ج

]الرجوع إىل  سومی ی هزارهبازگشت به داع در آستانهد. بت كوری، 
ی عزيز اهلل صویف سياوش. ادلاعء ىلع مشارف األلفيّة اثلاثلة[، ترمجه

 ]املصدر باللغة الفارسيّة[
ی مهدی قائًن ويلام جيمس، دين و روان ]ادلين وانلفس[، ترمجه -انظر: أ (1)

 و... ]املصدر باللغة الفارسيّة[
، قم و 196، ص 4ها ]املالحظات[، ج مرتیض مطهری، يادداشت -ب

 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1382تهران: صدرا، چاپ دّوم، 
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 .(2)واجتذاب املّسات ،(1)غري اجلسديّة، وتنقية انلفس من اهلموم
 .(3)تقليل االضطراب، واملخاوف، وخاّصةا اخلوف من املوت -11
تقوية القدرة ىلع السيطرة ىلع الهن وإدارته )سايكو  -12

 .(5)، واتلصوير الهينّ (4)سيربنتيك(
خلق الشجاعة يف اإلنسان، وزيادة قدرته ىلع الصمود أمام  -13

                                                        

  158، ص 4ها ]املالحظات[، ج ى مطهری، يادداشتـمرتض -أ انظر: (1)

 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[159 و
 .19 - 15، ص 7، ج السابقاملصدر  -ب
]اإلمدادات الغيبيّة  در زندیگ برش غيیبمرتیض مطهری، امدادهاى  -ج

 قم: صدرا، الطبعة السابعة،  39يف حياة اإلنسان[، ص 
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1374

ی مقاالت اولني همايش نقش دين در بهداشت روان ]جمموعة مقاالت جمموعه (2)
، قم: نويد 167املؤتمر األّول حول دور دور ادلين يف الصّحة انلفسيّة[، ص 

 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1377چاپ يكم، اسالم، 
 .السابقاملصدر  (3)

. ]املصدر 122، ص 4ها ]املالحظات[، ج انظر: مرتیض مطهری، يادداشت (4)
 باللغة الفارسيّة[

(5) Psycho Cybernetic. 
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 .(1)األعداء والطغاة
 .(2)السام يف وجود اإلنسانصّحة الروح وسالمتها، وابلعد  -14
 .(3)وابلعد عن الوقاحة واخلّفةوالرزانة إجياد الوقار  -15
 .(4)تقليل النشاطات اجلنسّية -16
 .(5)تفسريهاوة اتلجارب ادلينيّ وتقوية حتفّي  -17

، إذ يقول يف مقالة هل بعنوان (6)ويف اخلتام نذكر الكم "ملتون ينغر"
يف الطّب انلفس اجلسمايّن تّتضح نلا : »(7))ادلين واحتياجات الفرد(

                                                        

. 159 - 158و  123، ص 4ها ]املالحظات[، ج مرتیض مطهری، يادداشت (1)
 الفارسيّة[]املصدر باللغة 

 .154، ص السابقاملصدر  (2)

 ويلام جيمس، دين و روان ]ادلين وانلفس[، ترمجة مهدی قائًن. -انظر: أ (3)
 .169مرتیض مطهری، املصدر نفسه، ص  -ب

دور ادلين )]جمموعة مقاالت "، نقش دين در بهداشت روان"مقاالت  ىهجمموع (4)
 غة الفارسيّة[. ]املصدر بالل167[، ص (يف الصّحة انلفسيّة

. ]املصدر 32 - 30شناىس ]معرفة ادلين[، ص انظر: محيد رضا شاكرين، دين (5)
 باللغة الفارسيّة[

(6) Milton Yinger. 
(7) Religion and Individual Needs" in Scientific Study of Religion, 

p.691-7771. 
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 أهّمّية ادلين حينما نالحظ االمور اتلايلة:
ادلين يزوّد اإلنسان بفلسفٍة للحياة، ويمنح عقله اتلنوير  -1

الالزم، فدور ادلين بالنسبة للفرد دور ابلوصلة للسفينة، إذ يقوم 
 بتوجيه الفرد إىل الطريق الصحيحة يف خضّم حبر احلياة.

ن يقّوي إرادة اإلنسان، ويساعد الفرد يف اخلضوع ادلي -2
 ألوامر العقل.

يلّب ادلين االحتياجات األساسّية للروح، وخاّصةا احلاجة إىل  -3
 .(1)العشق واخللود

 الوظائف المعرفّية

يعّد ادلين من أهّم مصادر املعرفة وخلق الويع. إّن حاجة اإلنسان 
أخرى احلاجات املعرفّية اليّت وبعبارٍة  -إىل ادلين إىل جانب العقل 

تشتمل ىلع جهاٍت خمتلفٍة، وفيما ييل نذكر بعض  -يقّدمها ادلين هل 
 خدمات ادلين يف ٰهذا املضمار بنظرٍة اعّمٍة:

                                                        

]ادلين واآلفاق  نوو چشم اندازهای الستون م. يينغر، م. لگنهاوزن، دين  (1)
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[162ی غالحمسني تویلك، ص اجلديدة[؛ ترمجه
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تقديم تعايلم ما وراء العقل، يعين األمور اليّت ال يستقّل العقل  -1
، فإنّها يف فهمها وإدراكها، ولٰكن إذا توفرت هل من مصدٍر آخر اكلويح

 تكون مقبولةا عنده.
 يصعبالّيت  ملعقدةوتسهيل الوصول إىل احلقائق اتسيع  -2

الوصول إيلها: فبعض احلقائق يناهلا االنسان من خالل اتلجربة، 
ولٰكن بعد فوات األوان، أو ال يصل إيلها إاّل بعض األفراد أو 
اخلواّص منهم، ويبىق اغبليّة انلاس حمرومني من الوصول إيلها ونيل 
السعادة احلاصلة منها. ومن ضمن ما يقّدمه األنبياء للناس إيصال 

املعرفة إىل انلاس بسهولٍة ويف الوقت املناسب دون  ٰهذا انلوع من
 .(1)أّي مقابٍل 

 وبنظرٍة أخرى يمكن دراسة انلتاجات ادلينّية املعرفّية يف نطاقني:
اإلجابة عن األسئلة األساسّية: حيمل ّك إنساٍن واٍع أسئلةا  .1

 .(2)أساسّيةا يف ذهنه تدور حول رّس وجوده ووجود العالم
ملاذا وجد العالم واإلنسان وكيف وجدا؟ وإىل أين يذهبان؟ وما يه 

                                                        

 17شناىس ]معرفة ادلين[، ص لالّطالع أكّث راجع: محيد رضا شاكرين، دين (1)
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1387، قم: معارف، 20 -

 .25 - 21لالّطالع أكّث راجع: املصدر السابق، ص  (2)
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ماكنة اإلنسان يف نظام الوجود؟ وما هو دوره يف حتديد مصري نفسه؟ 
وغري ٰذلك، يتضّمن ٰهذا القسم أهّم وأشمل تعايلم ادلين ومعارفه، 

 ولكّّيات ٰهذا املجال من معارف ادلين عبارٌة عن:
 احلسًن وصفاته الاتيّة والفعلّية . علم الالهوت: أسماء اهللأ

 وتبيني عالقته باإلنسان والعالم.
. علم الوجود )األنطولوجيا(: يشتمل ىلع السنن والقوانني العاّمة ب

 احلاكمة يف الوجود، وعوالم الوجود ودرجاته ومراتبه.
. علم الكونيّات: اتلعريف بالعالم اّلي نعيش فيه، وماكنته ج

والقوانني ما وراء الطبيعيّة احلاكمة ىلع  ضمن هندسة الوجود،
 العالم.

. معرفة اإلنسان: معرفة حقيقته وماكنته، وقيمة اإلنسان ورّس د
وجوده، ومراتبه الوجوديّة، واحتياجاته اثلابتة واملتغرّية، ومستقبل 

 البرشّية، ومسؤويّلة اإلنسان ودوره يف تعيني مصري نفسه واآلخرين.
رفة مصري العالم واإلنسان، وكيفّية احلياة . معرفة اآلخرة: معه

 اآلخروّية، والعوامل املؤثّرة فيها.
. معرفة السبيل: بيان طريق سعادة االنسان وُحسن اعقبته يف ٰهذا و

العالم ويف اعلم اآلخرة اخلادل، واتلعّرف ىلع االحنرافات وعوامل 
، اتلعاسة وسوء العاقبة، وبيان عقبات الطريق وكيفيّة ّتاوزها

وتشجيع اإلنسان وترغيبه يف السع من أجل كتابة مصرٍي صالٍح 
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نلفسه ولآلخرين، واتلحذير من االحنرافات، وبعبارةٍ أخرى العوامل 
السابقة لكّها تتحّدث عن الوجود والعدم، وتشّّك عنارص الرؤية 
الكونّية، لٰكّن معرفة السبيل تتحّدث عّما ينبيغ وال ينبيغ، وعن 

 لرشيعة(. تشكيل أجزاء )ا
ا من معارف ادلين، 2 . ادلين والعلم: تمّثل اتلعايلم العلمّية جزءا

واملراد من اتلعايلم العلميّة بياُن القوانني الطبيعّية احلاكمة ىلع ظواهر 
العالم واإلنسان، أي األمور اليّت تقع يف نطاق علوم اإلنسان 

يف العلم  اتلجريبّية، ولٰكن يف نطاق أوسع. ويمكن تصّور دور ادلين
 ىلع أربعة أنماٍط:

. اتلحفّي، وبعبارٍة أخرى تقوية احلافز ىلع ابلحوث العلمّية، أ
وتتجّّل ٰهذه املسألة يف اإلسالم أكّث من أّي ديٍن آخر، وقد ُخّصص 

 هلا قسٌم عظيٌم من تعايلم ادلين.
 . توجيه العلم وحتديد مسار العلم وابلحوث العلمّية.ب
 امليتافّييقّية للعلوم.. عرض الفرضّيات ج
 . تقديم بعض القضايا العلمّية.د
 . تقوية الروح العلمّية.ه

ويف اجلملة يعتقد بعض العلماء أّن ادلينا ساعد العلما أو العلوم 
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 .(1)أكّث مّما ساعد العلُم أو العلوُم ادلينا 
الشعور ادلييّن أقوى وأرشف »يقول أينشتاين يف ٰهذا املضمار: 

 .(2)«العلمّية مصدٍر للبحوث

 الوظائف االجتماعّية

مضافاا إىل الوظائف واآلثار الفرديّة، فإّن لدلين دوراا اجتماعيًّا قويًّا 
ال غًن عنه؛ وٰللك جند الفالسفة واملفّكرين اهتّموا بالفلسفة 

ا منذ القدم. ا شديدا  االجتماعّية لوجود ادلين اهتماما
 وآثاره االجتماعّية: ونشري هنا باختصاٍر إىل بعض وظائف ادلين

 السليم املجتمعبناء 
 ، املجتمع السليم هو أحد أهّم متطلّبات اإلنسان وأشّدها أصالةا

 وحتّقق ٰهذا األمر املهّم يتوقّف ىلع أموٍر منها:
اتلوّجه حنو األهداف واملثل واملعايري الكمايّلة واإلنسانّية  -1

                                                        

ادلين ]اثلقافة وادلين[، ترمجه زير نظر بهاء فرهنگ و دينمريتشا ايلاده،  (1)
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[7خّرمشایه، ص 

. ]املصدر باللغة 200، ص 2ها ]املالحظات[، ج مرتیض مطهری، يادداشت (2)
 الفارسيّة[
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 ابلاعثة ىلع اتلطّور.
 ودقيقٍة واعدلٍة.وجود قوانني شاملٍة  -2
، وتطبيق القوانني، واالبتعاد عن  -3 راعية العدالة بشٍّك عميلٍّ

 الشخصنة، واقتناع الشخص حبقوقه وراعية حقوق اآلخرين.
 االلزتام بالعهود واملواثيق. -4
احلفاظ ىلع األصول األخالقّية، والشعور باتلعاون واتلعاطف،  -5

 .(1)والرمحة ّتاه اآلخرين
 االنسجام االجتمايّع واثلقة املتبادلة. -6

استثنايئٌّ وال يُمكن أن يكون هل تأثري ادلين يف األمور املذكورة 
ا لٰهذه املسألة. بديٌل، ا خمترصا  وفيما يأيت نقّدم رشحا

 رصيد األخالق االجتماعّية
يعّد ادلين من أهّم داعمات األخالق االجتماعّية، واألنبياء 

رب معليّم لألخالق وأعظمهم، فاملصادر ادلينيّة اإلهلّٰيون اكنوا أك

                                                        

 وكما يقول الشاعر الفاريّس: (1)
 مگر بنای حمبّت كه خاىل از خلل است   بيًن پذير بود هر بنا كه یمخلل

، إاّل بناء املحبة فهو خاٍل من اخللل.  ومعناه: ك بناٍء تراه حيتوي خلالا
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تشتمل ىلع أعمق املضامني واألحاكم األخالقّية ذات ابلعد اإللّٰه، 
 وأشملها وأقدمها.

وبناءا ىلع رؤية الشهيد مرتیض مطهري فإّن األخالق من دون 
اإليمان باهلل وادلين اكألوراق انلقديّة بال رصيٍد، وحبسب قول 

 .(1)«ا لم يكن اهلل )ادلين( موجوداا، فُّّك يشء ُمباحٌ إذ»دوستويفسيك: 
ىلع  املثيبهو األصل يف سلسلة املعنويات، و -عّز وجّل  -اهلل »

فعندما تربز من األمور املعنوّية،  واملشاعر العاطفيةأعمال اخلري، 
وتظهر يف اإلنسان يكون معرتفا بوجود املعنويات يف العالم، وعندما 

خرين، حّب اآليكون قادرا ىلع جود اهلل تعاىل بو يعتقد اإلنسان
وٰهكذا يمثّل االعتقاد ادلييّن حجر وتظهر عنده مشاعر الود، 

األساس للمباين األخالقّية، ومن يقل إّن األخالق من مقولة اجلمال 
، ويه أنّنا ما  املعنوّي، فال بّد أن يأخذ بنظر االعتبار حقيقةا مهّمةا

ال يمكننا االعتقاد  -عّز وجّل  -م اهلل لم نعتقد جبماٍل مطلٍق باس

                                                        

 مرتیض مطهری، تعليم وتربيت در اسالم ]اتلعليم والرتبية يف اإلسالم[،  (1)
ه. ش. ]املصدر باللغة  1374، تهران: صدرا، چاپ بيست و پنجم، 118ص 

 ة[الفارسيّ 
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جبماٍل معنويٍّ أخر، أي أّن اجلمال املعنوّي للروح، أو اجلمال املعنوّي 
للفعل إنّما يكون هل معًنا إذا كنّا نعتقد بوجود اهلل تعاىل، فإّن الفعل 
اجلميل يعين الفعل املرتبط باإليمان باهلل، ويكمن فيه نور اهلل 

 .(1)«تعاىل
 األخالقّية ما ييل: -وظائف ادلين وثماره االجتماعّية ومن 

ترسيخ املواثيق والعهود: احرتام العهد وامليثاق أحد أراكن  -1
احلضارة، وقد حتّمل ادلين ىلع ادلوام مسؤويّلة ٰهذا ادلور، ولم يوجد 

 هل بديٌل إىل يومنا ٰهذا.
معونة ادلين.. ب»يقول "ِول ديورانت" يف كتابه )دروس اتلاريخ(: 

شعائره استطاع جعل املواثيق اإلنسانيّة بصورة عالقاٍت مهيبٍة بني 
 .(2)«اإلنسان واهلل، وجعلها عرب ٰهذا الطريق تّتصف بالقّوة واثلبات

إجياد االنسجام والرتابط االجتمايّع: يرى "روبرتسون سميث" . 2

                                                        

 . 119، ص املصدر السابق (1)

مرتیض مطهری، ویح و نبّوت ]الويح وانلبّوة[، قم و تهران: صدرا، چاپ  (2)
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1374پنجم، 
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أّن لدلين وظيفتني: إحداهما تنظيم السلوك الفردّي من أجل خري 
يع، واألخرى حتفّي الشعور باالشرتاك وتقوية األوارص اجلم

االجتماعّية، ويرى أّن املناسك ادلينّية تؤّدي إىل الوحدة وحتكيم 
 .(1)املشاركة االجتماعّية

ويرى "إميل دوراكيم" أّن ادلور احليوّي لدلين هو إجياد الرتابط 
اء إّن دور مناسك ادلين يف األد»واالنسجام االجتمايّع، ويقول: 

الصحيح حلياتنا األخالقّية رضوريٌّ بنفس مستوى أهّمّية الطعام 
للحفاظ ىلع حياتنا املاّديّة؛ ألنّه عن طريق ٰهذه املناسك تقوى 

 .(2)«وحتفظ ةاجلماع
 ومن وظائف ادلين املتعلّقة بإجياد االنسجام والرتابط االجتمايّع:

 .(3). حتفّي املحّبة واملشاعر اإلنسانّيةأ

                                                        

شناىس ديًن ]علم االجتماع ادلييّن[، انظر: مالكوم هاملتون، جامعه (1)
ه. ش. ]املصدر باللغة  1377، چاپ يكم، 174ی حمسن ثالیث، ص ترمجه

 الفارسيّة[
 .179، ص السابقاملصدر  (2)

. ]املصدر باللغة 123 ، ص4ها ]املالحظات[، ج مرتیض مطهری، يادداشت( 3)
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 .(2)، وتغطية املساوئ، وتصفية ابلغضاء(1)االختالفرفع . ب
الشخصيّة واثلورة ابلاطنيّة ضّد أنانيّة نفس اإلنسان  تنمية. ج

 .(3)وتمّردها
 .(4). إجياد االلزتام وخلق الشعور باملسؤويّلةد

تأثري ادلين ودوره يف املجتمع »يقول الشهيد مطهري بٰهذا اخلصوص: 
نواعا من اثلورة الفكرّية والوجدانّية اليّت تغرّي ]يتلّخص يف[ أنّه يُوِجد 

املشاعر واألحاسيس واألهداف واملثل واملعايري، وتبّدل الرؤية 
الكونّية، وبفضله يشعر اإلنسان أنّه ذو رسالٍة، وتكتسب احلياة 
االجتماعّية جهةا حمّددةا، ويُدرك جهةا أخرى غري احلياة الفرديّة، ويتغرّي 

                                                        

 الفارسيّة[

، قم: ارساء، 52جوادی آمّل، انتظار برش از دين ]توقّع انلاس من ادلين[، ص  (1)
 يّة[ه. ش. ]املصدر باللغة الفارس 1380چاپ يكم، 

. ]املصدر 157، ص 4ها" ]املالحظات[، ج مطهری، "يادداشت ـىمرتض (2)
 باللغة الفارسيّة[

 .السابقاملصدر  (3)

 .141 - 132، ص 4، ج السابقاملصدر  (4)
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 .(1)«نوع اتلعّلق دليه

 العدل والقانون
ادلين أكرب رصيٍد للعدل والقانون، ينقل فرويغ عن "مونتسكيو" 

ادلين يستطيع أن يكون معيناا للمنّظمات والقوانني السياسّية »قوهل: 
 .(2)«عندما تعجز وتقرص مجيع القوانني احلكومّية والسياسّية

قرار فيه القرآن الكريم است عدّ وقد بلغ العدل ماكنةا يف ادلين 
العدل والقسط أحد األهداف األساسِية لرسالة األنبياء، إذ يقول: 

ُهُم الِْكتاابا واالِْمّياانا يِلاُقوما ﴿ عا نْلاا ما نْزا
ا
لْناا رُُسلاناا بِابْلايِّنااِت واأ رْسا

ا
ْد أ لاقا

 .(3)﴾انلَّاُس بِالِْقْسِط 

ّ وظائف الدين الخاّصة ذات   المنىح العدل 

                                                        

 .124 و 123، ص السابقاملصدر  (1)

 ؛ مرتیض 19، ص 2]منهج اخلطابة[، ج  یسخنور ينيحممدىلع، آفرويغ  (2)
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[189 نفسه، صمطهری، املصدر 

 .25سورة احلديد: اآلية  (3)
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العدل  رؤيةالرؤية واتلحفّي: دور ادلين واألنبياء يف كيفّية  -1
ا وحرصيًّا، وهو خمتلٌف عن رؤية الفالسفة  واتلحفّي هل يعّد دوراا مهمًّ

 وسائر املصلحني االجتماعّيني اختالفاا أساسيًّا:
، ومن خالهلا أ . يف ابُلعد انلظرّي يقّدم "ادلين" رؤيةا كونّيةا اعدلةا

ال اإلنسايّن بأنّه جزٌء من جمموع العدل العاليم الواسع، يُعرَّف العدل 
باجلور والظلم وناموسه هو رصاع ابلقاء،  أن يعّد ٰهذا العالم مليئاا

فيضطّر اإلنسان إىل رؤية العدل رضوريًّا من أجل منفعته اخلاّصة 
فقط. ومن جهٍة أخرى يوّضح ادلين أّن مستقبل اإلنسانّية وحركة 

 .(1)و إقامة العدل الشامل اّلي يعّم العالم لكّهاتلاريخ تتّجه حن
ا مطلوباا، ب . يف ابُلعد العاطيّف واتلحفّي جيعل ادلين "العدل" أمرا

 .(2)وجّذاباا، ومرغوباا
تقديم قوانني اعدلٍة: أشّد القوانني العادلة وثوقاا عند انلاس  -2

                                                        

انسان ]اإلنسان وتكامله االجتمايع[، اجتماىع ، تكامل السابقانظر: املصدر ( 1)
 قم وتهران: صدرا. ]املصدر باللغة الفارسيّة[

 ، 4ها ]املالحظات[، ج لالّطالع أكّث انظر: مرتیض مطهری، يادداشت (2)
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[177 - 174ص 
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ا صدور ق انوٍن يه القوانني ادلينيّة واإلهلٰيّة، وال يرتىج ُمطلقا
اعدٍل من اإلنسان اّلي تأرسه الشهوات واألنانيّة. ولم تقرِّب 
العلوم واتلكنولوجيا اإلنسان إىل العدل، وليس ذٰلك فحسب، بل 
أّدت إىل سقوط العالم يف الوحشيّة املعارصة بسبب وقوع العلوم 
واتلكنولوجيا يف أيدي أشخاٍص كبّلتهم الشهوات واستعبدهم 

 طة.هوى انلفس وحّب السل
من أجل الكشف عن أفضل »يقول "جان جاك روسو": 

القوانني الّيت تناسب األمم، هناك حاجٌة إىل عقٍل شامٍل يالحظ 
مجيع الشهوات اإلنسانيّة، ولٰكنّه ال يمتلك أّي إحساٍس ]أي أنّه 
خاٍل عن امليول الشهوانيّة[ وال يكون دليه أّي ارتباط بالطبيعة، 

ا. وال ترتبط مصلحته بنا، ولٰكنّه يساعد ىلع  لٰكنّه يعرفها جيّدا
ازدهارنا. إذن اآلهلة وحدها يه القادرة ىلع تقديم قانوٍن للناس 

 .(1)«كما جيب أن يكون

                                                        

 منوچهر كيا، ی]العقد االجتمايّع[، ترمجه اجتماىع دادجان جاك روسو، قرار (1)
ه. ش. ]املصدر باللغة  1352گنجينه، چاپ دّوم،  ، تهران، انتشارات48ص 

 الفارسيّة[
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ادلين واحلّرّية: من أهّم وظائف ادلين واألنبياء ماكفحة  -3
 وجمابهة مظاهر الطغيان. واتلكبيلاالستبداد 

لقد أشار القرآن الكريم يف قصصه اتلارخييّة إىل حماربة 
ا، ونراه يرّصح يف بعض  ا وتكرارا األنبياء ملظاهر االستبداد مرارا

. (1)اآليات بأّن ٰهذه الفئة ]املستبّدة[ حاربت األنبياء باستمرارٍ 
ومن الطبيّع أّن احلّريّة يف ادلين تشمل مستوياٍت وجماالٍت 

 خمتلفةا منها:

 .(2)حّرر من أرس انلفس واألهواء الشيطانّية. اتلأ
. اتلحّرر من أرس اخلرافات واألوهام والعقائد الفارغة اليّت ب

 .(3)تكّبل العقل والفكر اإلنساينّ 

                                                        

. ]املصدر باللغة 28و نبّوت ]الويح وانلبّوة[، ص  یحمرتیض مطهری، و (1)
 ارسيّة[الف

 .36سورة يس: اآلية  (2)

 .157سورة األعراف: اآلية  (3)
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 .(1). اتلحّرر من أرس انلظم الفاسدة والظاملةج
: من وظائف األنبياء اخلاّصة سعيهم انلظام العادل استقرار -4

جند أّن ّك   تمايّع العادل. ومنذ زمان نوٍح إلقامة انلظام االج
نبٍّ قام واستطاع هدم انلظام ادلييّن القائم اهتّم بانلظام 

 .(2)االجتمايّع، وسىع إلصالحه
من سورة احلديد  25وقد تقّدمت إشارة القرآن الكريم يف اآلية 

 إىل أّن أحد أهداف بعثة األنبياء هو إقامة العدل االجتمايّع.
يعين أّن هدف ّك الرساالت »الشهيد مطهري يف معًن ٰهذه اآلية: يقول 

وانلبّوات هو إزالة انلظام الفاسد القائم، وإقامة نظاٍم اعدٍل مطلوٍب، غري أّن 
ا  .(3)«ٰهذا األمر حتّقق يف اإلسالم اخلاتم بنحٍو أشّد وأكّث وضوحا

                                                        

 .36سورة انلمل: اآلية  (1)
 ، ]حول اثلورة اإلسالميّة[، پريامون انقالب اسالیمى مطهری، ـمرتض (2)

 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[128ص 
 .السابقاملصدر  (3)
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ئد ادلين لإلنسان املعارص يف اعملنا أحد األسئلة املطروحة هو: ما يه فوا
 اجلديد؟ ومع وجود العلم واتلكنولوجيا فما يه احلاجة إىل ادلين؟

احلاجة إىل ادلين دائمٌة وخادلٌة كما تقّدم يف ابلحوث السابقة، 
، ومن جهٍة أخرى جيب أن نرى ماذا جلب العالم  وليست مؤّقتةا
اجلديد لإلنسان املعارص يلتمّكن من أن حيّل حمّل ادلين؟ هل يمكن يف 

ابلحث عن طريق استقرار احلياة وسكينة  (1)ر االضطراب"ـ"عص
لسفات اليّت ال تساعد ىلع االستقرار الرويّح الروح وانلفس يف الف

والعليّم لإلنسان، وليس ٰذلك فحسب، بل حتّطم استقرار اإلنسان 
من خالل تمّسكها بالنسبّية والشّك، وتلق باإلنسان يف أزماٍت عّدةٍ، 
اإلنسان اّلي استطاع حّل الكثري من املجهوالت الطبيعّية بما 

، هل يستطيع أن حيّل جماهيله ادلينّية يمتلكه من قّوٍة علمّيٍة عجيبةٍ 

                                                        

 ی غریبتاريخ انديشهبزرگ در  ىهاراجع: فرانكلني لوفان بومر، جريان( 1)
ی حسني بشرييه، ص ]اتليّارات الكربى يف تاريخ الفلسفة الغربيّة[، ترمجه

ه. ش. ]املصدر  1380اسالم و ايران، چاپ يكم،  ، مركز بازشناىس805
 باللغة الفارسيّة[
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ا فيستغين بٰذلك عن ادلين؟!  أيضا
 يقول العاّلمة الطباطبايّئ يف ٰهذا املجال:

تطّور اإلنسان يف قسٍم من املعلومات، ال يكيف لسائر األقسام، »
وال حيلُّ جماهيله األخرى. صحيٌح أّن العلوم الطبيعّية يه مصباٌح منرٌي 
أخرج بعض املجهوالت من الظالم، وجعلتها معلومةا لإلنسان، 
ولٰكّن ٰهذا املصباح ال ينفع يف إزالة كِّ ظالٍم، فال يُمكن أن نرتيج 

لم انلفس حّل مسائل الفلك، والطبيب ال يمكنه حّل مشاك من ع
املهندس املعمارّي، وأخرياا العلوم اليّت تبحث يف الطبيعة يه بعيدةٌ 
وأجنبّيٌة عن مسائل ما وراء الطبيعة واملسائل املعنوّية والروحّية، وال 
تمتلك القدرة ىلع ابلحث يف املقاصد اليّت يرغب اإلنسان يف الكشف 

دافع فطرته اإلهلّٰية. واخلالصة يه أّن املسألة املرتبطة بما وراء عنها ب
الطبيعة إذا سأنلا عنها يف العلوم الطبيعّية فاجلواب هو السكوت، ال 
املبادرة إىل انليف واإلنكار؛ ألّن العلم اّلي موضوع حبثه املاّدة 

ال صامٌت عن األمور غري املاّديّة، والعلم اّلي ال يبحث يف موضوٍع 
 .(1)«حيّق هل إبداء أّي رأٍي سلبٍّ أو إجيايبٍّ فيه

                                                        

از اسالم ]قمٌم من اإلسالم[، تنظيم:  ییحممدحسني طباطبایی، فرازها( 1)
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ومن جهٍة أخرى أصبحت مشاك العالم املعارص ونقائصه جّديّةا 
 .(1)بشٍّك خطرٍي، وٰهذا ما أقلق الكثري من املفّكرين

بينما حّقق العالم »يقول "جوزيه دي اكسرتو" حول ٰهذا املوضوع: 
ا كبرياا يف العلوم والصناعة، جند سياسة العالم تعيش مرحلة  تقّدما

. ويقّدم يف كتابه )اإلنسان اجلائع( تقارير فظيعةا عن (2)«اتلوّحش
 اجلوع يف العالم املعارص.

ا:  حنن اآلن أقوياء بلحاظ اآللة، »ويقول "ول ديورانت" أيضا
اإلنسان املعارص مسيطٌر »، و(3)«وضعفاء بلحاظ الغايات واملقاصد

                                                        

 ، قم: جهان آرا. ]املصدر باللغة الفارسيّة[8ص سيدمهدی آيت اللیه، 
 لالّطالع أكّث يف ٰهذا املضمار انظر: (1)

، 237 و 41 - 39بابک امحدی، معماى مدرنيته ]لغز احلداثة[، ص  -أ
 تهران: نرش مركز. ]املصدر باللغة الفارسيّة[

 پور، ی مراد فرهادی مدرنيته ]ّتربة احلداثة[، ترمجهمارشال برمن، ّتربه -ب
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1380، چاپ دّوم، 136ص 

ها ، نقال عن: مرتیض مطهری، يادداشت25/2/46ی اطالاعت، روزنامه (2)
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[129، ص 4 ]املالحظات[، ج

ول ديورانت، لات فلسفه )مقدمه( ]ّلات الفلسفة )املقّدمة([؛ املصدر  (3)
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 .(1)«و مسيطٌر ىلع نفسهىلع املاّدة أكّث مّما ه
 يقول الشهيد مطهري يف ٰهذا املوضوع:

من األمور األساسيّة يف احلضارة معرفة ما هو األمر اّلي »
جيب أن يكون هدفاا للحضارة وهدفاا لإلنسانيّة وهدفاا 
للمجتمع. لقد تمّكن األنبياء من تقديم هدٍف حمّدٍد، وأنشؤوا 

، بينما اإلنسان املع ارص لم يستطع حلّد اآلن حضارةا هادفةا
تقديم هدٍف حلضارته. قال األنبياء: إّن اهلدف جيب أن يكون 
اهلل، واحلياة األبديّة ادلائمة، ومع ذٰلك استطاعوا إجياد ارتباٍط 
معقوٍل بني ذٰلك اهلدف وبني حياةٍ معقولٍة ومرفّهٍة ومتاكملٍة. 

، ويف ولٰكّن إنسان ايلوم لم يستطع تقديم هدٍف معقوٍل وحمّددٍ 

                                                        

 ، ص4ها ]املالحظات[، ج ؛ مرتیض مطهری، يادداشت292نفسه، ص 
، قم: صدرا. ]املصادر 25؛ انسان و ايمان ]اإلنسان واإليمان[، ص 167

 باللغة الفارسيّة[
ی عباس زرياب، ص ول ديورانت، لات فلسفه ]ّلات الفلسفة[، ترمجه (1)

ه.  1384، چاپ هفدهم، و فرهنیگ، تهران: رشكت انتشارات علىم 289
 ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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نفس الوقت إقامة عالقٍة صحيحٍة معقولٍة بني ذٰلك اهلدف 
وبني احلياة الكريمة والرشيفة املليئة بالنشاط واحليويّة 

 .(1)«واتلاكمل

ر إاعدة انلظر ـيعتقد بعض ابلاحثني بأّن عرصنا هو عص
والرجوع إىل ادلين؛ للفشل اّلي أصاب الركّيتني األساسيتني 
للماّديّة ورؤيتها، يعين الفلسفة الوضعية )يف جمال الفكر والعلم( 
واالشرتاكيّة والليربايلّة )يف جمال العمل واالقتصاد وإدارة 

ل يف املجتمع(، وقد فُتح املجال لإلنسانيّة املعارصة املعّذبة ليك تتأمّ 
املعنويات والعودة إىل اتلقايلد الروحيّة واملعنوّية وإىل ادلين اّلي 

 .(2)هو أشمل مصاديقها

 توازي وظائف العلم والدين

اتّضح مّما تقّدم أّن العلم ال يمكن أن يستقّل يف بناء احلضارة، 

                                                        

 .107 و 106 مرتیض مطهری، املصدر نفسه، ص (1)
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[12]اثلقافة وادلين[، ص  فرهنگ و دينايلاده،  (2)
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وادلين هو أحد األراكن األساسّية للحضارة. ويرسم نلا الشهيد مطهري 
:صورة اتلواز  ي القائم بني العلم واإليمان قائالا

العلم يمنحنا انلور والقدرة، واإليمان يمنحنا العشق واألمل »
وادلفء، والعلم يصنع اآللة واإليمان اهلدف، والعلم يمنح 

رعة واإليمان اجلهة، والعلم قدرة واإليمان إرادة احلُسن، ـالس
أن يكون، والعلم يكشف ما هو موجوٌد واإليمان يُلهم ما ينبيغ 

والعلم ثورة اخلارج واإليمان ثورة ابلاطن، والعلم جيعل العالم 
، والعلم يمّدد اإلنسان بصورٍة  إنسانيًّا واإليمان جيعل الروح إنسانّيةا
أفقيٍّة واإليمان يرفعه بصورةٍ عموديٍّة، والعلم يبين الطبيعة واإليمان 

ا يمنحان القّوة  لإلنسان، لٰكّن يبين اإلنسان. والعلم واإليمان معا
. العلم مجاٌل واإليمان  العلم يمنحه قّوةا منفصلةا واإليمان قّوةا مّتصلةا
ا، لٰكّن العلم مجال العقل واإليمان مجال الروح، والعلم  مجاٌل أيضا
مجال الفكر واإليمان مجال اإلحساس. والكهما يمنحان اإلنسان 

ان ابلاطن. األمان، لٰكّن العلم يمنحه أمان اخلارج واإليمان أم
والعلم يمنح األمان عند هجوم األمراض والسيول والزالزل 
واألاعصري، واإليمان يمنحه األمان مقابل االضطرابات والواحدة 
والشعور بفقدان املأوى، واخلواء والعدميّة. العلم جيعل العالم 
ا مع  ا مع اإلنسان، واإليمان جيعل اإلنسان منسجما منسجما
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 .(1)«نفسه
اإلنسان إىل العلم واإليمان يف العالم املعارص اهتمام  أثارت حاجة

 املفّكرين، ومن هنا يقول العاّلمة إقبال الالهورّي:
رّية املعارصة إىل ثالثة أموٍر: تفسرٍي روحاينٍّ للعالم، ـحتتاج البش»

واحلّرّية الروحّية للفرد، وأصوٍل أساسّيٍة تمتلك تأثرياا اعمليًّا توّجه 
. وال ريب أّن أورّبا اجلديدة تكامل املجتمع ا إلنسايّن ىلع أساٍس رويحٍّ

أقامت أجهزةا فكرّيةا ومثايّلةا يف ٰهذا املجال، ولٰكّن اتلجربة تؤّكد نلا 
أّن احلقيقة اليّت تأتينا عن طريق العقل املحض ال يمكن أن تمتلك 
حرارة االعتقاد اليّح اّلي ال يتحّقق إاّل باإلهلام الشخيّص؛ ولٰهذا 

لسبب لم يؤثّر العقل املحض تأثرياا كبرياا يف نوع اإلنسان، بينما اكن ا
ادلين ىلع ادلوام سبباا يف ُريّق األفراد وتغيري شّك املجتمعات البرشّية. 
املثايلة األورّبّية لم تصبح اعمالا حيًّا يف حياته، ونتيجتها يه الات 

قراطّيات املتناقضة احلائرة اليّت تسىع إىل العثور ىلع نفسها بني ادليم
اليّت ينحرص نشاطها يف استغالل الفقراء لصالح األغنياء. صّدقونا أّن 
أوّرّبا ايلوم تمّثل أكرب عقبٍة يف طريق تقّدم األخالق اإلنسانّية. ومن 

                                                        

، طهران: 24و  23مرتیض مطهری، انسان و ايمان ]اإلنسان واإليمان[، ص  (1)
 باللغة الفارسيّة[ ه. ش. ]املصدر 1374، 11صدرا، الطبعة 
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جهٍة أخرى يمتلك املسلمون األفاكر وكمال املطلوبات املطلقة املبنيّة 
ق عمق للحياة فه تعطي هذا أعمناشٌئ من  األّن بيانهوىلع الويح، 

. وبالنسبة للفرد املسلم فإّن األساس اللون ابلاطين ملا هو ظاهر منها
، وهو مستعدٌّ للتضحية حبياته بكّل  الروحايّن للحياة هو أمٌر اعتقاديٌّ

 .(1)«ٰهذا االعتقادادلفاع عن سهولٍة من أجل 

ذا العالم
ٰ
 وظائف ما وراء ه

يه تعريف انلاس بعالم ما  من أهّم خدمات ادلين وحسناته
بعد املوت. إّن املعلومات ادلقيقة والشاملة الّيت قّدمها األنبياء يف 
ٰهذا املجال، وانلصائح الّيت قّدموها نلجاة اإلنسان األبديّة ال 
ٍة. إّن ما قّدمه  يمكن أن يوفّرها أّي علٍم أو فلسفٍة أو معرفٍة إنسانيّ

بكّل سهولٍة ودون أّي مقابٍل،  األنبياء للناس يف ٰهذا املجال اكن
يف حني لو اكن احلصول عليه عن طريق اتلجربة اإلنسانية لضاع 

مجيع الفرص إلصالح مصري  الوقت وفات األوان، وذهبت
اإلنسان، ومن هنا ختتلف وظائف ادلين األخرويّة عن خدمات 

                                                        

 احياى فكر ديًن در اسالم ]إحياء الفكر ادلييّن يف اإلسالم[، اقبال الهورى،  (1)
. 25 و 24، نقال عن: مرتیض مطهری، املصدر السابق، ص 203ص 

 ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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 ٰهذا العالم من جهاٍت خمتلفٍة.

 اختالفات الدنيا واآلخرة

املؤّقت احلاّل خيتلف مع اعلم اآلخرة من جهاٍت عديدةٍ، العالم 
 ونذكر فيما ييل بعض تلك االختالفات:

 ٰهذا العالم هو مقّدمٌة ٰللك العالم اّلي هو اهلدف والغاية. -1
ٰهذا العالم هو اعلم الصريورة، وابلناء والعمل والزرع، وٰذلك  -2

، واالنتفاع من العام اعلم استقرار الصريورات، واعلم احلصاد
 األعمال واثلمار.

 يف ٰهذا العالم يمكن تغيري املصري، لٰكنّه غري ممكٍن يف ذٰلك العالم. -3
4- .  ٰهذا العالم حمدوٌد ومؤّقٌت، وٰذلك العالم ثابٌت وخادٌل وأبديٌّ
ٰهذا العالم ميلٌء بالسعادة والشقاء، واألمور املبهجة  -5

دةٌ ورسوٌر خالصان للناجني، واملنّغصات، لٰكّن ذٰلك العالم سعا
 وعذاٌب وألٌم خالصان للهالكني.

إدرااكت اإلنسان يف ٰهذا العالم حمدودةٌ ومن خلف  -6
احلجاب، لٰكّن ذٰلك العالم ترتفع فيه احلُُجب، ويصبح إدراك 

يكون تذّلذ اإلنسان  ولٰهذا السبباإلنسان وفهمه أقوى وأدّق؛ 
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 .(1)وتأملّه أشّد وأقوى يف ذٰلك العالم
بمالحظة ما تقّدم تتّضح أهّميّة دور األنبياء فيما يرتبط باحلياة  -7

اخلادلة، ومن اجلوانب اليّت جيب االتلفات إيلها االختالف بني املحدود 
وغري املحدود، ومن هنا تكون ثمرات ادلين ووظائفه يف احلياة اآلخرة غري 

 متناهيٍة نسبة إىل خدماته يف احلياة ادلنيويّة.
أّي حاٍل يمكن تلخيص وظائف ادلين واألنبياء يف سبيل وىلع 

 احلياة اخلادلة وذكرها ضمن عّدة أقساٍم:
رسم صورٍة دقيقٍة لكيفيّة احلياة اآلخرة ومراحلها ومراتبها  -أ

 ومنازهلا والقواعد والقوانني احلاكمة فيها.
بيان احتياجات انلاس يف العالم اآلخر، واألمور املؤثّرة يف  -ب

                                                        

 ملزيٍد من االّطالع انظر: (1)
]احلياة اخلادلة أو حياة  زندیگ جاويد يا حيات اخرویمرتیض مطهری،  -أ

 اآلخرة[، 
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[34و  33ص 

 مرتیض مطهری، معاد ]املعاد[، تهران: صدرا. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ -ب
، 152و  151، ص 7ها ]املالحظات[، ج مرتیض مطهری، يادداشت -ج

 قم: صدرا. ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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لعاقبة يف اآلخرة وسوئها، وتقديم اإلرشادات الشاملة للوصول حسن ا
 إىل أفضل صور اخلري والسعادة األبديّة.

اتلذكري املستمّر بعالم اآلخرة، واتلحفّي الالزم من أجل  -ج
احلركة حنو صالح اآلخرة، وتقديم اتلحذيرات املستمّرة املناسبة حول 

 االحنرافات وضياع مصري اإلنسان.
 العقبات اليّت تقف يف طريق السعادة وكيفيّة مواجهتها وّتاوزها.بيان  -د
تنظيم أمور العالم، حبيث ال يُقترص ىلع مالحظة خري ٰهذا  -ه

ا إىل سعادة اآلخرة اخلادلة  .(1)العالم وصالحه، بل يُنظر أيضا

                                                        

أهّم وظائف نظام احلياة اّلي جاء به األنبياء اإلهلٰيّون، وهو ٰهذا األمر أحد  (1)
 االمتياز الرئيّس مقابل األنظمة العلمانيّة.

ی لالّطالع أكّث انظر: شاكرين محيد رضا، سكوالريسم ]العلمانيّة[، اكنون انديشه
 جوان. ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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واثلابتة اتّضح مّما تقّدم أّن ادلين هو أحد االحتياجات األصيلة 
اليّت ال غًن عنها. واآلن يُطرح ٰهذا السؤال: هل جيب اتّباع ديٍن 
، وجيب ىلع ّك انلاس اإليمان بديٍن سماويٍّ واحٍد، أو  خاصٍّ ومعنّيٍ
حيّق لّّك شخٍص اتّباع أّي ديٍن يشاء؟ وبعبارٍة أخرى هل يف يوجد يف 

، أو أّن مجيع األديان مت  ساويٌة يف احلّقانّية؟ّك زماٍن ديٌن واحٌد ىلع حقٍّ
 (2)رّية ادلينّية"ـأو "احلص (1)الفكرة األوىل يه "األحاديّة ادلينّية"

 .(3)واتلصّور اثلاين هو "ابللورايّلة" أو "اتلعّدديّة ادلينّية"
ولّك واحٍد من ٰهذين اتلصّورين هل قراءاٌت وأنواٌع خمتلفٌة، ومقابل 

اليّت  (4)"الشمويّلة ادلينّية" ٰهذه اتلصّورات توجد أفاكٌر أخرى من قبيل
يمكن أن ترجع إىل اتلصّورين املذكورين. ومن الواضح أنّنا ال نستطيع 
يف ٰهذا الكتاب املخترص حبث ّك ٰهذه األفاكر املختلفة بما تشتمل 
عليه من فروٍع وجزئّياٍت؛ وٰللك سنبحث باختصاٍر القراءة السائدة 

والقرآن الكريم، ثّم نعرض رؤية للتعّدديّة ادلينّية ىلع ضوء العقل 

                                                        

(1) Religious Monism. 

(2) Religious Exclusivism. 

(3) Religious Pluralism. 

(4) Religious Inclusivism. 
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 اإلسالم لفكرة انلجاة.

القول إنّها تشتمل ىلع اتلعّدديّة ادلينّية أو حّقانّية األديان يمكن 
 اتلصّورات اتلايلة:

املقصود من حّقانّية األديان هو أّن اعتقاداتها لكّها صادقٌة  -1
يتمّتع باحلّقانّية املطلقة )تعّدديّة نسبيّة نسبيًّا، فليس هناك ديٌن 

 الصدق(.
جيوز القبول بأّي ديٍن واتلعّبد به، وال يوجد ترجيٌح لقبول أّي  -2

 ديٍن ىلع حساب ديٍن آخر )تعّدديّة االعتبار(.
يتساوى تأثري ّك األديان يف نيل السعادة ألتباعها وجناتهم  -3

 )تعّدديّة انلجاة(.
ْرِض ويف آٍن واحٍد، ال املقصود من  -4 حّقانّية األديان هو بِالْعا

ـُّدىع هو أّن دين ّك  . وبعبارٍة أخرى ليس امل بالطول ويف زماٍن معنّيٍ
ا يف زمانه، وإنّما املقصود أّن األديان املختلفة لكّها ىلع  نبٍّ اكن حقًّ

ْرِض اآلخر.  حقٍّ يف ّك األزمنة، ولكٌّ يف عا
ساويٌة، وليس فيها مراتب تشكيكّيٌة، حّقانّية األديان مت -5

ا لٰهذه الرؤية ال يمكن وضع مراتب لـ "احلّقانّية"؛  وبعبارٍة أخرى وفقا
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ليك يتمّتع أحد األديان بمقداٍر أكرب من احلقيقة ىلع ضوء ٰذلك، ويقع 
ديٌن آخر يف رتبٍة أدین منه، إذن ال يوجد أّي فرٍق بني اإلسالم وايلهوديّة 

 ائر األديان الكربى.واملسيحّية أو س
ال تقترص حّقانيّة األديان ىلع اجلهات املشرتكة بينها، بل  -6

األديان ىلع حقٍّ مع ما فيها من اختالفاٍت، وبعبارةٍ أخرى اتلوحيد 
اإلسالّم ىلع حقٍّ بنفس حّقانيّة اتلثليث املسييّح واثلنوّية 

عدم اإليمان باهلل  املجوسيّة، ولكّها تتمتّع باحلّقانيّة الّيت يتمتّع بها
 يف ابلوذيّة.

اتلأمل العقيّل ادلقيق يشهد ىلع بطالن اتلعّدديّة ادلينيّة؛ ولٰهذه 
 املسألة أسباٌب عّدةٌ منها:

: األديان املوجودة تشتمل ىلع تعايلم (1)استلزام اتلناقض -1
وعقائدها؛ وبناءا يتناقض أو يتضاّد بعضها مع تعايلم األديان األخرى 

ىلع ٰهذا فإّن القول حبّقانيّتها لكّها يستلزم اجلمع بني الضّدين أو 
انلقيضني، وهو أمٌر حماٌل. وكمثاٍل ىلع ٰذلك فإّن اإلسالم يؤّكد ىلع 

                                                        

(1) Contradiction. 
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وحدانّية اهلل وتوحيده يف ّك املراتب من اتلوحيد الايّت والصفايّت 
ّية تؤمن بـ"اتلثليث" يعين واتلوحيد يف الفاعلّية، ويف املقابل املسيح

اهلل األب، واهلل االبن، واهلل روح القدس. واملجوس يؤمنون 
 بـ"اثلنوّية" أي اثلنائّية والرشك يف اخلالق.

ولّك واحٍد من ٰهذه اتلعايلم ينيف ما سواه؛ وعليه إذا اكنت األديان 
ا وكٰذلك  ، فيجب أن يكون اتلوحيد صحيحا اثلالثة لكّها ىلع حقٍّ

ة واتلثليث. وٰهذا األمر ينته إىل اتلناقض وهو حمال؛ ألّن اثلنويّ 
توحيد اهلل يساوي نيف اثلنوية واتلثليث. بينما اثلنوّية وأمثاهلا تؤمن 
بأكّث من إهٰلٍ، وعليه فحّقانيّتها لكّها تعين أّن اهلل أكّث من واحٍد ويف 

 نفس الوقت هو واحٌد، وٰهذا تناقٌض وحماٌل.
: حّقانّية ّك األديان يستلزم اتلناقض (1)اتلناقض ادلاخيلّ  -2

ينيف بشٍّك طبيعٍّ اتلعايلم املخالفة هل يف سائر ّك ديٍن ادلاخيّل؛ ألّن 
األديان، أو ينيف األديان األخرى من أساسها، ويرى بطالنها أو 
نسخها. فّّك واحٍد من تلك األديان إذا اكن ىلع حقٍّ فسيكون ٰهذا 

ا ومقبوٌل! فنستنبط من حّقانّية ّك ديٍن بطالن االّداعء منها حقٌّ أ يضا
سائر األديان، وانلتيجة يه أّن اتلعّدديّة ادلينّية تُبطل نفسها بنفسها، 

                                                        

(1) Self Refutation. 
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 وتُنتج نفس األمر اّلي اكنت تسىع إىل نفيه.
إبطال ّك األديان: فكرة اتلعّدديّة ليست هلا نهايٌة سوى احلكم  -3

الفكرة من جهٍة حتكم حبّقانّية ّك ببطالن ّك األديان؛ ألّن ٰهذه 
األديان، ومن جهٍة أخرى ينيف ّك واحٍد من األديان املوجودة اعدةا 
رِْضيَّةا لآلخر، ونتيجة ٰهذا اتلعارض ليست سوى االعتقاد  احلّقانّية الْعا

واحلرية؛ ألنّه ىلع أساس ٰهذه  (1)ببطالن ّك األديان والتشكيك
ادلين )ب( و)ب( يرى بطالن )أ(، الفكرة يرى ادلين )أ( بطالن 

ا، وعليه حيصل إمجاٌع مرّكٌب من  والفرض هو أنّهما ىلع حقٍّ معا
ا.  حّقانيّتهما ىلع بطالنهما معا

الفرضّية األساسّية املسبقة: األسس انلظرّية لفكرة اتلعّدديّة  -4
يه نسبّية املعرفة أو نسبّية احلقيقة، وىلع أساس ٰهذه الفكرة ال توجد 

قيقٍة مطلقٍة وثابتٍة، وإذا وجدت فال يمكن معرفتها، ومثل ٰهذه أّي ح
بشٍّك أسايسٍّ وبنيويٍّ باملعرفة من عّدة جهاٍت،  تلحق الرضرالفكرة 

واإلسقاط  (2)ومن مجلة اإلشاكالت اليّت ترد عليها الشمويّلة الاتّية
 ، ألنّه:(3)الايتّ 

                                                        

(1) Scepticism. 

(2) Self Conclusion. 

(3) Self Exclusion. 
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السؤال: هل ٰهذه  إذا لم تكن هناك أّي حقيقٍة مطلقٍة، يرد ٰهذا -أ
القضّية مطلقٌة أو ال؟ فإذا اكنت مطلقةا فٰهذا نقٌض هلا؛ ألّن نقيض 
السابلة اللكّّية هو املوجبة اجلزئّية. وإذا اكنت غري مطلقٍة، فإن ٰهذا 
االّداعء بنفسه هو أمٌر نسبٌّ ويمكن نقضه، وبزواهل تتحّقق القضّية 

إذن هناك حقائق مطلقٌة املقابلة هل، ويه وجود واقعّياٍت مطلقٍة، 
 وثابتٌة.
إذا لم تكن هناك أّي حقيقٍة مطلقٍة قابلٍة للمعرفة، يُطرح  -ب

السؤال اتلال: أّي نوٍع من املعرفة ٰهذه القضّية؟ وهل يه نسبّيٌة أو 
مطلقٌة؟ فإذا اكنت مطلقةا فه تنقض نفسها، وإذا اكنت قضّيةا نسبيّةا 

لقضيّة املقابلة هلا، ويه وجود حقائق مؤّقتةا فٰهذا يعين إماكنّية صدق ا
 ثابتٍة وراسخٍة.

واآلن حان الوقت نلبحث مسألة حّقانّية األديان حبسب الرؤية 
 ادلينّية، ونتعّرف ىلع تعايلم القرآن الكريم يف ٰهذا املجال.
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حّقانّية رشائع األنبياء اإلهلٰيّني بصورةٍ طويّلٍة، القرآن الكريم يؤيد 
ويرى ّك واحٍد منها يف عرصه يمّثل اإلسالم باملعًن احلقيّق لللكمة، 
أي ادلين اإللّٰه والتسليم والعبوديّة هلل الواحد األحد، ولٰكّنه ال 

 يرتيض حّقانّية األديان العرضّية.
احنصار ادلين احلّق يف اإلسالم مضافاا إىل داللة اآليات القرآنّية ىلع 

ونيف اتلعّدديّة ادلينّية، فإنّها ختالف رصاحةا بعض أصول اتلعّدديّة 
ادلينّية ومبانيها وتبطلها، ويمكن تقسيم اآليات يف ٰهذا املجال إىل 

 عّدة طوائف:
إماكن الوصول إىل احلقيقة: هناك آياٌت يف القرآن الكريم تضاد  -1

ونسبّية املعرفة وعدم إماكنّية الوصول إىل وترفض أسس الشاّككّية 
احلقيقة، وتؤّكد أنّه ال يمكن القبول بالشاّككّية والنسبّية يف ادلين 
ا، وأنّه يمكن الوصول إىل "احلقيقة" يف جمال ادلين. وفيما ييل بعض  مطلقا

 تلك اآليات:
 .(1). اآليات اليّت تقّرع الشاّككنيأ

                                                        

 .32؛ سورة اجلاثية: اآلية 66سورة انلحل: اآلية  (1)
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أدلّة األنبياء وىلع بطالن ترديد . اآليات اليّت تؤّكد ىلع وضوح ب
. ومن باب املثال اآلية الكريمة اليّت تدّل ىلع وضوح ٰهذه (1)الشاّككني

 احلقيقة، ويه قوهل تعاىل:
 ِّ ا الرُّْشُد ِمنا اليْغا يِن قاْد تابانيَّ اها يِف ادلِّ  إِْكرا

 .(3).(2)﴾﴿الا
. اآليات الّيت تأمر باتّباع العلم وايلقني وتنیه عن ج

                                                        

  .10 و 9سورة إبراهيم: اآليتان  (1)

 .256سورة ابلقرة: اآلية  (2)
 لالّطالع أكّث انظر: (3)

حممدحسن قدردان قراملیک، قرآن و پلورالّيم ديًن ]القرآن واتلعّدديّة  -أ
ی معارص. ]املصدر باللغة ی فرهنیگ دانش و انديشهتهران: مؤّسسه، ادلينيّة[

 الفارسيّة[
يسم ديًن ی علميه، پلورالهای فرهنیگ حوزهمركز مطالعات و پژوهش -ب

 ]املصدر باللغة الفارسيّة[ ]اتلعّدديّة ادلينيّة[.
]حتليل اتلعّدديّة ادلينيّة  لگپاياگین، حتليل و نقد پلوراليسم ديًنىلع رباین  -ج

 ]املصدر باللغة الفارسيّة[ ونقدها[.
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[ .4 كتاب نقد ]كتاب انلقد[، عدد -د
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 .(1)اتّباع الظنّ 
عدم قبول غري اإلسالم: ترّصح ٰهذه اآليات بأّن اإلسالم هو  . 2

باع سائر ادلين احلّق الوحيد والرصاط املستقيم، وترى بطالن اتّ 
 باع اإلسالم:األديان، وتدعو انلاس إىل اتّ 

ِم ِديناا فالاْن ُيْقبالا ِمنُْه واُهوا يِف . ﴿أ رْيا اإْلِْسالا ْن يابْتاِغ غا ما ِة ِمنا وا  اآْلِخرا
ينا  ، وطبيعٌّ أّن اإلسالم يرى أّن مجيع أنبياء اهلل هم (2)﴾اخْلاارِسِ

مشاعل هدايٍة إىل "احلقيقة"، ويرى أّن دينهم هو اإلسالم. وعليه فإّن 
اتّباع أنبياء اهلل ٌك يف عرص رساتله هو اإلسالم، ومصداقه يف زمان 

 .(3) رسالة خاتم األنبياء هو اتّباع دين حمّمدٍ 
یتَّ تاتَِّبعا ِملَّتاُهْم قُْل ِإنَّ . ب اراى حا الا انلَّصا نْكا ايْلاُهوُد وا لاْن تاْرىضا عا ﴿وا

اءاكا ِمنا الِْعلِْم  ِي جا ُهْم باْعدا الَّ ْهوااءا
ا
ِِئِ اتَّباْعتا أ

لا ى وا ى اهلِل ُهوا الُْهدا ُهدا
الا ناِصرٍي﴾ يِلٍّ وا اكا ِمنا اهلِل ِمْن وا ا ل  .(4)ما

                                                        

 .28؛ سورة انلجم: اآلية 36؛ سورة يونس: اآلية 36سورة اإلرساء: اآلية  (1)
 .85سورة آل عمران: اآلية  (2)
]القرآن واتلعّدديّة[، ص  و پلورالّيمانظر: حممدحسن قدردان قراملیک، قرآن  (3)

117 - 136. 
 .120سورة ابلقرة: اآلية  (4)
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ِسيُح اْبُن اهلِل . ج اراى الْما قاالاِت انلَّصا يٌْر اْبُن اهللِ وا قاالاِت ايْلاُهوُد ُعزا ﴿وا
بُْل قااتالاُهُم اهلُل  ُرواْ ِمْن قا فا ينا كا ِ اِهئُونا قاْولا الَّ فْوااِهِهْم يُضا

ا
ٰذلِكا قاْولُُهْم بِأ
﴾ ینَّ يُْؤفاُكونا

ا
 .(1)أ

دعو القارئ الكريم إىل وهناك آياٌت أخرى كثريةٌ من ٰهذا القبيل ن
 .(2) اتلأّمل واتلدبّر فيها

ا: ختاطب كثرٌي من آيات القرآن الكريم انلاس  . 3 دين انلاس مجيعا
ا، وتدعوهم إىل اإلسالم، وتُبنّي أّن القرآن الكريم ونّب اإلسالم  مجيعا

ا، من قبيل اآلية الكريمة: ﴿ فَّةا هدايٌة هلم مجيعا لْنااكا إاِلَّ اكا رْسا
ا
ا أ ما  وا

ا ناِذيرا اِشرياا وا  (3)﴾لِلنَّاِس ب
ُْكْم ويف موضٍع آخر يقول: ﴿ ا انلَّاُس إِينِّ راُسوُل اهلِل إِيلا ها يُّ

ا
قُْل ياا أ

ا يعا ِ  .(4)﴾مجا

                                                        

 .30سورة اتلوبة: اآلية  (1)
)املباهلة مع انلصارى(؛ سورة اتلوبة:  31راجع: سورة آل عمران: اآلية  (2)

؛ سورة املائدة: اآليتني 157 و 71؛ سورة النساء: اآليتني 32 و 31اآليتني 
 .73 و 51

 .28سورة سبإٍ: اآلية  (3)
؛ 49؛ سورة احلّج: اآلية 79؛ سورة النساء: اآلية 158سورة األعراف: اآلية  (4)
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إِْن ُهوا وفيما يرتبط بشمويلة القرآن يقول تعاىل يف موارد عديدة: ﴿
اِمنيا  ال  .(1)﴾إاِلَّ ِذْكٌر لِلْعا

دعوة أهل الكتاب إىل اإلسالم: القرآن الكريم داع أهل  . 4
الكتاب إىل اإلسالم، وبنّي أّن اإلعراض عنه كفٌر وكتمان للحق، 

ُ لاُكْم ووّّبهم بشّدٍة ٰللك:  ُكْم راُسونُلاا ُيبانيِّ اءا ْهلا الِْكتااِب قاْد جا
ا
﴿ياا أ

ياعْ  ا ُكنْتُْم خُتُْفونا ِمنا الِْكتااِب وا ِثرياا ِممَّ ِثرٍي كا ْن كا ُكْم ِمنا  ُفو عا اءا قاْد جا
ِم  الا اناُه ُسبُلا السَّ باعا رِْضوا ِن اتَّ ْهِدي بِِه اهلُل ما ِكتااٌب ُمبِنٌي يا اهلِل نُوٌر وا

اٍط ُمْستاِقيمٍ  ياْهِديِهْم إىِلا رِصا اِت إِىلا انلُّوِر بِإِْذنِِه وا لُما خُيْرُِجُهْم ِمنا الظُّ ... وا
ْهلا الِْكتااِب 

ا
ْن  ياا أ

ا
ٍة ِمنا الرُُّسِل أ ا فارْتا ُ لاُكْم ىلعا ُكْم راُسونُلاا ُيبانيِّ اءا قاْد جا

ا  ناِذيٌر وااهلُل ىلعا اِشرٌي وا ُكْم ب اءا ْد جا قا الا ناِذيٍر فا اِشرٍي وا ناا ِمْن ب اءا ا جا تاُقولُوا ما
ٍء قاِديرٌ  ْ  .(2)﴾ُكِّ يشا

: ْهلا ﴿ ويف موضٍع آخر خياطب القرآن الكريم أهل الكتاب قائالا
ا
ياا أ

                                                        

 .107ية ؛ سورة األنبياء: اآل1سورة الفرقان: اآلية 
؛ سورة 90 و 87 ، و18؛ سورة األنعام: اآليات 27سورة اتلكوير: اآلية  (1)

؛ سورة األنعام: اآلية 138؛ سورة آل عمران: اآلية 52 و  1إبراهيم: اآليتان 
 .1؛ سورة الفرقان: اآلية 174؛ سورة النساء: اآلية 18

 .19 و 16 و 15سورة املائدة: اآليات  (2)
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ُدونا  اْشها ْنتُْم ت
ا
 .(1)﴾الِْكتااِب لِما تاْكُفُرونا بِآيااِت اهلِل واأ

ويف ٰهذا املجال هناك الكثري من اآليات تدّل ىلع بطالن اتلعّدديّة 
ادلينّية بأشاكٍل خمتلفٍة، وتدعو اجلميع إىل ابلحث عن اإلسالم ومعرفته 

 .(2)واتّباعه
 حّقانّية ادلين واعتباره هو:خالصة رأي اإلسالم حول 

ادلين احلّق هو اإلسالم فقط، وهو ادلين اتلوحيدّي بتماِم معًن  -1
اللكمة يف ّك أبعادها، وهو دين ّك أنبياء اهلل اّلي دعوا انلاس إيله. 
وبناءا ىلع ٰهذا فإّن عقائد من قبيل اتلثليث واثلنوّية وغريها ال أساس 

ا.  هلا من الصّحة مطلقا
رشيعة حبسب رؤية اإلسالم فيها كّثٌة طويّلٌة، أي أّن األمر ال -2

اّلي تعّرض للتغيري طول اتلاريخ هو الرشيعة اإلهٰلّية، ولّك نبٍّ صاحب 
رشيعٍة ينسخ رشيعة انلّب السابق عليه ويأيت برشيعٍة أكمل بما يتناسب 

طويلٌّ مع تكامل البرشّية وتطّورها ومتطلّبات العرص. وعليه يوجد تكّّثٌ 
ْرِِضٌّ  - يف الرشيعة، وبميجء رشيعة خاتم األنبياء اليّت جّسدت  -ال عا

                                                        

 .71؛ سورة آل عمران: اآلية 41؛ سورة ابلقرة: اآلية 7سورة آل عمران: اآلية (1)

]القرآن واتلعددية[.  و پلورالّيمانظر: حممدحسن قدردان قراملیک، قرآن  (2)
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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ْت مجيع الرشائع، وصارت رشيعة حمّمٍد   اتلوحيد اخلالص نُِقضا
 ادلين الوحيد املقبول.

وهنا يربز ٰهذا السؤال: بمالحظة احنصار احلّقانّية يف دين اإلسالم 
ديّة السماوّية، فما هو حال ايلهود اتلوحيدّي والرشيعة املحمّ 

ا من  واملسيحّيني واملجوس، وأتباع سائر األديان؟ فهل ٰهؤالء مجيعا
أهل انلار والشقاء بسبب بطالن أديانهم، أو هم من أهل الفالح 

 وانلجاة؟ ويف اإلجابة عن ٰهذا السؤال هناك ثالثة اّّتاهاٍت:
ا لٰهذا االّّتاه ال ينجو من بني ّك  . 1 احلرصيّة املتشّددة: وفقا

أهل األرض سوى أتباع ديٍن ومذهٍب أو فرقٍة واحدةٍ فقط، 
ر إماكن انلجاة ىلع املسلمني الشيعة اإلماميّة االثين ـومثاهل: يقتص

عرشيّة امللزتمني يكّل أصول املذهب وأحاكم الرشيعة، وال ينجو 
ا معقوالا وال أحٌد سواهم! ومثل هٰ  ذه الرؤية ال تمتلك أساسا

تنسجم مع منطق اإلسالم. وىلع ضوء رأي العقل تتناىف ٰهذه الرؤية 
ّر، وحبسب رأي ادلين تتناىف مع غلبة ـمع أصل غلبة اخلري ىلع الش

رمحة اهلل ومع اهلدف األسايّس من خلق اإلنسان ومعايري الفالح 
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 .(1)واهلالك
ا لٰهذه الرؤية ينجو مجيع أتباع األديان. تعّدديّة انلجاة: وفقا  . 2

وبعبارةٍ أخرى أّن رشط ُحسن العاقبة هو اتلديّن فقط، وأّما أّي 
ديٍن خنتار فال دور هل يف ٰهذا املجال. وٰهذه الرؤية مبنيٌّة ىلع 
اتلعّدديّة ادلينيّة الّيت تّم ابلحث يف بطالنها وقصورها ىلع ضوء 

 .(2)العقل وانلقل ]ادلين[
ا  ومنهجا ذ القرآن منىحا لقرآن ومنىح انلجاة املعتدل: اخّت ا . 3

د احلرصّية، وال اتلعّدديّة اليّت ترى فلم يقبل تشدّ  ، يف انلجاةمعتدالا 
 وابلاطل. املساواة بني احلّق 

 ة نواعن:فالكفر واالحنراف حبسب الرؤية القرآنيّ 
صف بمثل ٰهذا الكفر فهو حبسب كفر العناد واجلحود: ومن يتّ  -

 ا. للعقوبة جزما ة مستحقٌّ الرؤية اإلسالميّ 
ا عن تقصري كفر اجلهل: مثل ٰهذا الكفر إذا لم يكن ناشئا  -

 ،قلبه ا عن احلقيقة من ّك اكن صاحبه باحثا  ماوإنّ ، الشخص العمدّي 

                                                        

آثار ]جمموعة املؤلّفات[، ج  یى مطهری، جمموعهـلالّطالع أكّث انظر: مرتض (1)
 ، قم و تهران: صدرا. ]املصدر باللغة الفارسيّة[288 - 285، ص 1

 .285 - 280، ص السابقاملصدر  (2)
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 بقلٍب  ا للحّق ا هلا باملستوى اّلي يعرفه منها، وياليق اهلل مسلّما بعا ومتّ 
عذاب اهلل تابٌع للُحجج اليّت أتّمها ىلع  ه؛ ألنّ اهلل ال يعّذب ، فإنّ سليمٍ 

 ة.ّتاه احلجج اإلهلٰيّ  عن ويع املعاند فعلهم السلبّ  عباده، ولردّ 
الوحيد  اإلسالم هو ادلين احلّق  ه يرى بأنّ مع أنّ  -القرآن الكريم و

 حول رشوط انلجاة منها: ةٍ مهمّ  يشري إىل نقاٍط  -ورصاط انلجاة 
الا بانُونا يامة: ﴿ث حول يوم القيتحدّ  -أ اٌل وا ُع ما نْفا إاِلَّ  ياْوما الا يا

ِليمٍ  لٍْب سا َّا بِقا یتا اهلل
ا
ْن أ  .(1)﴾ما

یتَّ نابْعاثا راُسوالا ﴿أخرى يقول:  من جهةٍ  -ب بنِيا حا ا ُكنَّا ُمعاذِّ ما  .(2)﴾وا
الا يُِضيُع  اهللإِنَّ ﴿: ينبّه القرآن يف مواضع أخرى قائالا  - ـج

ْجرا الُْمْحِسنِنيا 
ا
 .(3)﴾أ

 منها: ة رهن عوامل عديدةٍ السعادة األخرويّ  ا تقّدم أنّ ضح ممّ يتّ 
 أو اختيار الطريق الصحيح. . احلُسن الفعيلّ 1
 .، أي سالمة ابلاطن وطهارته والتسليم للحّق . احلُسن الفاعيلّ 2
مقابلها وتعامله ة اإلهلٰيّة وكيفية ترّصف اإلنسان . إقامة احلجّ 3

                                                        

 .89 و 88سورة الشعراء: اآليتان  (1)
 .15سورة اإلرساء: اآلية  (2)
 .120سورة اتلوبة: اآلية  (3)
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 معها.
ة، ة العقليّ ى من املقبويلّ مة أكرب مستوا تمتلك الرؤية املتقدّ 

ة اإلنسان يف ابلحث عن طريق فيها املحافظة ىلع مسؤويلّ  وتتمّ 
اإلنسان العذاب  أخرى ال يستحّق  واختياره، ومن جهةٍ  احلّق 

 إذا اكنت األسباب خارجةا  د عدم وصوهل إىل احلّق والشقاء بمجرّ 
 .(1)عن إرادته

 يكون دينٌ  زمانٍ  ه يف ّك ضح أنّ بمالحظة بطالن اتلعّدديّة ادلينّية يتّ 
هل هناك  :السؤال هو واألفضل. لٰكنّ  أو هو ادلين األتمّ  ىلع حقٍّ  واحدٌ 
ها تّديع من بني سائر األديان ولكّ  ملعرفة ادلين احلّق  ومعيارٌ  طريٌق 

 ا فما هو؟ال؟ وإذا اكن موجودا  وأ ؟الصدق واحلّقانّية
ة لٰهذه املسألة، واملعايري األساسيّ  نعم توجد هناك معايري خمتلفةٌ 

 ويه: حلّقانّية ادلين أربعةٌ 

                                                        

 آثار ]جمموعة املؤلّفات[،  یى مطهری، جمموعهـلالّطالع أكّث انظر: مرتض (1)
]املصدر باللغة  61 – 56، ص 5ج  ؛326 - 295و  292 - 289، ص 1ج 

 .61 - 56، ص 5الفارسيّة[؛ العاّلمة الطباطبايّئ، املّيان، ج 
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1 ّ ه 
ٰ
 . األصل اإلل

 اتصاف ادلين باألصل اإللّٰه يمكن دراسته بالطرق اتلايلة:
بها  . تعايلم ادلين: يمكن من خالل مراجعة اتلعايلم اليّت يؤمنأ

 ٍس أو الكم نبّ اكنت تلك اتلعايلم يف إطار كتاٍب مقدّ  سواءٌ  - أي ديٍن 
 لك.يس كذٰ ل و أ حقٌّ ٰذلك ادلين ديٌن إلٰهٌّ  ل إىل أنّ اتلوّص  –ٰذلك ادلين 

ته، ته ومنطقيّ وهناك معايري ترشدنا إىل حّقانّية ادلين من قبيل معقويلّ 
لالحتياجات اإلنسانّية صافه باالنسجام واتلناغم، وتلبيته واتّ 

 هادٍف  وعباديٍّ  وقييمٍّ  عقديٍّ  ة، واشتماهل ىلع نظامٍ ة واألبديّ األساسيّ 
 ة.وفطرته اجلوهريّ  لسلوك اإلنسان اجلوهرّي  ومطابٍق 

ة األديان السماويّ  . تأييد ادلين السابق أو الالحق هل: بما أنّ ب
ادلين اّلي  د ويكمليؤيّ  ديٍن  ا، ولّك ا عميقا ترتبط مع بعضها ارتباطا 

يمكن اكتشاف تأييد ٰهذا ادلين لألديان األخرى من عدمه  ؛سبقه
ة ثبتت نلا صحّ  عرب مراجعة انلصوص املعتربة الواصلة إيلنا من نبٍّ 

االتلفات إيلها. وبٰهذا  قّل ما تمّ  ةٌ خاّص  دينه. وٰهذا األسلوب هل ماكنةٌ 
 خاتم األنبياء. اعة بعداألديان املدّ  ّك األسلوب يثبت عدم حّقانّية 

 ة إثبات صدقه وإثبات أنّ يه من أدلّ  . اإلعجاز: معجزة انلبّ ج
 . وعليه فإنّ قطعٍّ  بطريٍق  . وجيب إثبات معجزة انلبّ دينه إلٰهٌّ 

الشخص اّلي يبحث وحُيقق يف حّقانّية أحد األديان جيب أن يشاهد 
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ال يمكن التشكيك  قطعٍّ  أو تُنقل إيله بطريٍق  ،تلك املعجزة بنفسه
وشاهدوه وال تفيد من   من اعرصوا انلبّ فيه. واحلالة األوىل ال تنفع إاّل 

 ّّك ويمكن لل خادلةٌ  حّيةٌ  لم يشاهده، باستثناء القرآن اّلي هو معجزةٌ 
اتلواصل املبارش مع ٰهذا ادليلل ىلع إثبات الرسالة، وأن يشاهدوا 

 إعجازه.
ة ات اتلارخييّ ل الرجوع إىل املرويّ : يمكن من خال. املنهج اتلاريخّ د

للمواصفات  معنّيٍ  املوثّقة املعتربة باملقدار الاكيف أن نفهم امتالك ديٍن 
 خمتلفةٍ  واخلصائص اليّت بيّناها من عدمه، واتلاريخ يساعدنا بأشاكلٍ 

 من األديان الاكذبة. ف ىلع ادلين احلّق يف اتلعرّ 
 أنّ من ة اتلارخييّ  يف ادلراسات هنشاهدما ثال ىلع ٰذلك املو

ته اعء نبوّ عجز عن إثبات ادّ  لّماس ابلابّية )حممدعيل ابلاب( مؤسّ 
 ة شاهدٌ . وٰهذه احلادثة اتلارخييّ (1)هئاعوترّبأ من ادّ  كتب رسالة توبةٍ 

ة اليّت نشأت عنها. والطرق األربع ىلع بطالن ابلابّية وابلهائيّ  واضحٌ 
يمكنها يف بعض املوارد أن  -عن بعضها  ةٌ ها مستقلّ مع أنّ  -املذكورة 

 ا يف إثبات حّقانّية أحد األديان.تكّمل بعضها بعضا 

                                                        

 - 168لالّطالع أكّث انظر: محيد رضا شاكرين، األديان واملذاهب، ص  (1)
 ، قم: معارف.182
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ر اعء ادلين نفسه: اّداعء ادلين بالنسبة لألصل اإللّٰه يُتصوّ . ادّ ه
 :ىلع ثالثة أحناءٍ 

 ا.ا وإهلٰيًّ يع ادلين كونه وحيانيًّ ا أن يدّ إمّ 
 ه لم يزنل من إهٰل الكون.يّديع أنّ أن أو 

 ن ٰهذه املسألة.أو يسكت ع
مة، ل جيب اختبار صدق املّدىع عرب الطرق املتقدّ ويف املورد األوّ 

لم يّدع فيها  إذ ؛عن حبثنا انخارج ماا املوردين اثلاين واثلالث فهوأمّ 
، أو ادّ  دينادلين أنّ صاحب  ) أي ادىع أن دينه ىع عكس ٰذلكه إلٰهٌّ

ة والقديمة مثل ما قبل من قبيل األديان ابلدائيّ  ليس اهليا(،
ة ة، وامليرتائيّ ة أو الوثنيّ ، والفيتيشيّ (1)ةواإلحيائيّ  ،ةاإلحيائيّ 

ة اليّت يه ة، واألديان املرّكبة من قبيل السيخيّ ة والربهميّ واهلندوسيّ 
ة مثل ة، وكٰذلك األديان الفلسفيّ بني اإلسالم واهلندوسيّ  ومزجٌ  تركيٌب 

ن األديان القديمة املمزوجة ة والكثري مة والكونفشيوسيّ ابلوذيّ 
 ، واتلثليث اهلندّي ، واتلثليث الروماينّ رك مثل اتلثليث ابلابيلّ ـبالش

وغريها، وينحرص حبثنا يف األديان اليّت تّديع األصل اإللّٰه مثل 
 ة، وأمثاهلا.جوسيّ ة واملة واملسيحيّ اإلسالم وايلهوديّ 

                                                        

 اإلنيمّيم أو اإلحيائيّة أو عبادة األرواح. ]املرتجم[ (1)
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 . عدم التحريف2 

ألحد األديان  يلّ يف األصل األوّ د األساس اإللّٰه ال يكيف جمرّ 
 ا إثبات وثاقة كتابه السماوّي ة، بل جيب أيضا ته الفعليّ إلثبات حّقانيّ 

 وصيانته من حتريف البرش وتالعبهم.
 ة إىل انلبّ ، أي نسبته القطعيّ ومن أجل إثبات وثاقة الكتاب السماوّي 

 ب و أاملتقدمة يف  ضه للتحريف، يمكن االستفادة من الطرقوعدم تعرّ 
 .د و

يمكن االستفادة وبلحاظ أنه اكن معجزة ف ويف خصوص القرآن
 ا.أيضا  ج من الطريق

 . عدم النسخ3

استمرار حّقانّية ادلين يتوقف ىلع عدم نسخه بالرشيعة احلّقة 
 اتلايلة، ونسخ ادلين أو عدمه يثبت بأحد طريقني:

. عدم ميجء الرشيعة احلّقة الالحقة: ىلع أساس ٰهذه الضابطة أ
، ومع ميجء جديدةٌ  ةٌ إهلٰيّ  الرشيعة السابقة إىل أن تزنل رشيعةٌ  تستمرّ 

ريعة اجلديدة تُنسخ الرشيعة السابقة. وىلع ٰهذا فقد نُسخت مجيع ـالش
 ة.رائع السابقة إىل األبد بميجء الرشيعة اإلسالميّ ـالش

ة: ادلين اّلي ثبت أصله اإللّٰه وعدم حتريف . اّداعء اخلاتميّ ب
ا من صدق ٰهذا االّداعء ة، فانطالقا ىع اخلاتميّ ، إذا ادّ السماوّي كتابه 
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 يثبت عدم إماكن نسخه إىل األبد، ويكون ٰذلك مالاكا  القطعّ 
 تها. وعليه فإنّ األديان املّداعة بعده وعدم حّقانيّ  ّك لكشف كذب 

األديان من  ّك ا ىلع كذب  قطعيًّ ة اإلسالم بنفسها تعّد ديلالا خاتميّ 
ة وغريها. وىلع ٰهذا ة وابلهائيّ ة وابلابيّ النها، مثل السيخيّ بعده وبط

بدين اإلسالم املبني  ةا األساس تكون احلّقانّية بعد ادلين اخلاتم خمتّص 
 إىل يوم القيامة.

 ةة العقليّ . المقبوليّ 4

 ا، وال يشتمل ىلع أحاكمٍ ا وثيقا بالعقل ارتباطا  يرتبط ادلين احلّق 
نسبة اتلعايلم ادلينيّة مع العقل يمكن  جند أنّ  ةٍ اعمّ  تتناىف معه. وبنظرةٍ 

 :رها ىلع ثالثة أحناءٍ تصوّ 
وإن  : ٰهذه املجموعة من اتلعايلم يه أمورٌ عقالا  . تعايلم مقبولةٌ أ

بها ابتداءا، لٰكن حينما  ومعرفةٍ  الٍع ّط ااكن العقل اإلنسايّن ليس ىلع 
ها ه يرى أنّ تيجء عن طريق الويح وادلين وتوضع يف متناول العقل فإنّ 

 تها.ة، ويصّدق بصحّ تتطابق مع املعايري العقالنيّ 
: ويه أموٌر ال يمكن للعقل خارجة عن إدراك العقل. تعايلم ب

ىلع صدقها  ، فال يستطيع أن يأيت بديلٍل أن حيكم عليها مبارشةا 
 وال ىلع كذبها.

 للعقل: تشمل ٰهذه املجموعة مطالب باطلةا  . تعايلم منافيةٌ ج
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 .لواقع حبكم العقل القطعّ ل وخمالفةا 
تعايلم املجموعة األوىل واثلانية تنسجم مع تعايلم ادلين، ولٰكن 
ينبيغ قدر اإلماكن عدم دخول تعايلم املجموعة اثلانية يف اتلأسيس 
ألصول عقائد ادلين؛ ألّن أصول العقائد ادلينّية مثل اإليمان باهلل تعدُّ 

ة املعتربة ال يُمكن عرفة العقليّ ق فيها املوما لم تتحقّ  ،حموراا لإليمان
ي ا يف املراحل الالحقة فوجود مثل ٰهذه اتلعايلم ال يؤدّ اإليمان بها. وأمّ 

إحدى وظائف ادلين يه إعطاء اتلعايلم  يف ادلين، بل إنّ  إىل مشلكةٍ 
 .ال يناهلا العقل وال يمكنه الوصول إيلهااليّت 

، ا إىل ادلين احلّق ا املجموعة اثلاثلة فه ال سبيل هلا مطلقا وأمّ 
ىلع بطالن ادلين  واضحٌ  ديلٌل  -يف أصول العقائد  ةا خاّص  -ووجودها 

 انيّته.املشتمل عليها وعدم حقّ 
إىل  مقارنة لألديان ىلع أساس ٰهذه املسألة حباجةٍ  القيام بدراسةٍ إّن 
يف جمال املقارنة بني  رةٍ ـخمتص نا نكتيف هنا بإشاراٍت . ولٰكنّ واسعٍ  حتقيٍق 

 بعض األديان الكربى:
يف ادلين "معرفة اهلل" فيه. ويف ٰهذا املضمار تعدُّ  أسايسٍّ  ركٍن  أهمّ  -أ
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ة الكثرية ، واألدلّ ةا يف اإلسالم أكّث اتلعايلم عقالنيّ  (1)عقيدة "اتلوحيد"
ىلع ٰذلك. وإثبات اتلوحيد بنفسه يُبطل عقيدة  املتقنة عليها شاهدٌ 

إلثبات  ٰهذه املسألة وحدها اكفيةٌ  وعليه فإنّ  ؛ة"" و"اثلنويّ "اتلثليث
 ة.األديان غري اتلوحيديّ  صحةعدم 

الكثري من األديان مع أنها تمتلك سابقة تارخيية إهلية،  -ب
لٰكنها تعرضت طوال اتلاريخ تلحريفات كثرية، وفقدت بٰذلك 
أصاتلها. وقد أّدت ٰهذه املسألة إىل ظهور عقائد منافية للعقل يف 

 تلك األديان.
 وسنذكر يف ابلحوث اآلتية نماذج لٰهذه املسألة.

                                                        

 لالّطالع أكّث راجع: (1)
سيّدحممدحسني طباطبایئ و مرتیض مطهری، أصول فلسفه و روش رئاليسم  -أ

 1374، قم: صدرا، چاپ چهارم، 5]أصول الفلسفة واملذهب الواقّع[، ج 
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[

ه.  1374مرتیض مطهری، توحيد ]اتلوحيد[، قم: صدرا، الطبعة اثلاثلة،  -ب
 ملصدر باللغة الفارسيّة[ش. ]ا



  



 
 

 الفصل الثاني

 لماذا اإلسالم؟





ة ىلع بقيّ   إلقاء نظرةٍ الا عند دراسة سؤال: ملاذا اإلسالم؟ جيب أوّ 
 ات اإلسالم.دراسة ممّّي  األديان الكربى املوجودة، ثمّ 

حول دين زرادشت، بعض ٰهذه  عديدةٌ  وإشاكالٌت  هناك غموٌض 
، ةٌ الكميّ  ةٌ عقديّ إشاكالٌت ، وبعضها تاريخٍّ  اإلشاكالت ذات طابعٍ 

ا يف أيضا  إشاكالٌت ، وهناك وبعضها يرجع إىل وثاقة كتابه السماوّي 
يف ٰهذا  أو انلظام االجتمايّع واألرسّي  ،والسلويكّ  املجال األخاليقّ 

 إىل بعض ٰهذه املوارد. واآلن نشري باختصارٍ  ،ادلين

ا لدليانة حول زمان ظهور زرادشت نبيًّ  دقيقةٌ  ال توجد معلوماٌت 
 ،ك يف أصل وجوده"هوسينغ" شكّ بعض العلماء من قبيل فة. الزرادشتيّ 
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ريخ أت . ويرى ابلعض أنّ (1)مثل رستم وأسفنديار ةٌ خيايلّ  ه شخصيّةٌ ورأى أنّ 
قبل  سنةٍ  6000وابلعض اآلخر إىل  ،قبل امليالد سنةٍ  600ظهوره يرجع إىل 

قبل امليالد، وبعد  660زرادشت ودل يف اعم  امليالد. والقول املشهور هو أنّ 
يف معبد انلار يف بلخ ىلع يد  .م ق. 583انلبوة، وقُتل اعم اّدىع  ثالثني سنةا 

 . (2)نيالطورانيّ 
وأذربيجان وأفغانستان  بني الرّي  دٌ فهو مردّ ، ة ماكن والدتهوال يُعلم بادلقّ 

ا من ا مبعوثا ه اكن نبيًّ ا يف أنّ أيضا  . وهناك تشكيٌك (3)وفلسطني وخوارزم وفارس

                                                        

، ص 14ی آثار ]جمموعة املؤلّفات[، ج انظر: مرتیض مطهری، جمموعه (1)
ه. ش. ]املصدر باللغة  1383، قم وتهران: صدرا، چاپ هشتم، 239

 الفارسيّة[
، ]اتلعّرف ىلع األديان بزرگحسني توفيىق، آشنایی با اديان  -أ انظر: (2)

 باللغة الفارسيّة[. ]املصدر 58و  57الكربى[، ص 
. ]املصدر 28ابراهيم پورداوود، اوستا ]األفيستا[، ص  -ب

ة[  باللغة الفارسيّ
. ]املصدر 185دين ايران باستان ]دين إيران القديمة[، ص  -ج

 باللغة الفارسيّة[
، ]اتلعّرف ىلع األديان بزرگحسني توفيىق، آشنایی با اديان  -أ انظر: (3)
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ما يتعاملون حول ٰذلك، واملسلمون إنّ  دقيقةٌ  ر معلوماٌت قبل اهلل أم ال؟ فال تتوفّ 
 ،ةا إىل املصادر اإلسالميّ استنادا  ؛هم من أهل الكتابني ىلع أنّ مع الزرادشتيّ 

. وىلع ٰهذا فمع قطع انلظر عن تعامل (1)ةة اتلارخييّ ا ىلع األدلّ وليس اعتمادا 
تباره ىلع اع ديلٍل  اإلسالم واملسلمني مع أتباع زرادشت ودينه، ال يوجد أّي 

                                                        

 املصدر باللغة الفارسيّة[. ]186، ص 14الكربى[، ج 
جون یب نوس، تاريخ جامع اديان ]تاريخ األديان العامّ[،  -ب

 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[453ی ىلع اصغر حكمت، ص ترمجه
. ]املصدر 188دين ايران باستان ]دين إيران القديمة[، ص  -ج

 باللغة الفارسيّة[
 ، 14ی آثار ]جمموعة املؤلّفات[، ج ى مطهری، جمموعهـمرتض -د

 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[186ص 
هو  -وخاّصةا القرآن الكريم  -يعتقد ابلعض أّن ما ورد يف انلصوص اإلسالميّة  (1)

ما جعل ادليانة الزرادشتيّة يف مصاف ادليانات الوحيانيّة، وجعل املجوس من 
قصد به ادلين الزرادشيّت املوجود أهل الكتاب يف مقابل املرشكني، وٰهذا ال يُ 

.  اآلن، بل آخر خيتلف عنه اختالفاٍت أساسيّةا
هاى لالّطالع أكّث يف ٰهذا املجال انظر: رسول رضوی، بازاكوى تاريخ وآموزه

ی معارف، عدد زرتشت ]دراسة تاريخ زرادشت وتعايلمه )املقدمة([، ماهيانه
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[ .49
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ني لم يكونوا ين اكنوا حتت سلطة الساسانيّ  العرب اّل وأصله اإللّٰه، وحیّت 
 .(1)يرونهم من أهل الكتاب

من  الكتاب املقّدس عن املجوس هو "األفيستا". وأقدم نسخةٍ 
رخيها أويرجع ت ،يف ادلنمارك وحمفوظةٌ  ،"دبريه" ّبّط  األفيستا مكتوبةٌ 

من مقتل زرادشت. سنني  1908، أي بعد (2)ميالدلل 1325إىل اعم 
 املجوس لم يكن دليهم كتاٌب  ا أنّ وبناءا ىلع ٰهذا من املحتمل جدًّ 

اآلن.  هل وال أثرٌ  ا، وإذا اكن دليهم فال عنيٌ قرنا  20قرابة  معروٌف  مدّونٌ 
جمه أكرب األفيستا يف األصل اكن ح فق املجوس أنّ ا إىل ٰذلك يتّ ومضافا 
، لكمةا  83000ا هو عليه اآلن. األفيستا احلال يشتمل ىلع ممّ  بكثريٍ 

، أي ما يعادل أربعة لكمةٍ  345700أصله اكن يشتمل ىلع  أنّ  تملحيو

                                                        

 .18صدر نفسه، ص انظر: امل (1)

. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ ، نقال 49ابراهيم پورداوود، اوستا ]األفيستا[، ص  (2)
 عن:  املصدر السابق.
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،. وٰهذه املسألة ّتعل دين زرادشت يواجه (2)،(1)أضعافه اآلن
 :مشلكتني أساسيتني

 ٰهذا الكتاب تمّ  س: ألنّ . التشكيك يف وثاقة الكتاب املقدّ أ
ا ا من رحيل مبلّغه، واستنادا مجعه بعد ما يزيد ىلع تسعة عرش قرنا 

 ةٍ بشدّ  ، فهو خمدوٌش لم يثبت تواترها اتلاريخّ  قةٍ متفرّ  إىل مدّوناٍت 
ا يف العهد األفيستا اكن مدّونا  يف اعتباره ووثاقته. ويرى ابلعض أنّ 

اإلسكندر  أو أنّ  هلجوم اإلسكندر، ه فُقد نتيجةا ، لٰكنّ األمخيينّ 
ني، إىل عهد الساسانيّ  أحرقه، ولم يبق من األفيستا املدّون أثرٌ 

                                                        

. 59، ]اتلعّرف ىلع األديان الكربى[، ص بزرگحسني توفيىق، آشنایی با اديان  (1)
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[

تضاؤل حجم األفيستا يف العرص  أّن سبب Christensenيعتقد كريستينسن  (2)
الساسايّن هو رغبة الزرادشتينّي أنفسهم يف حذف بعض األساطري الشعبيّة من 

 األفيستا اليّت دّونها السابقون. ولالّطالع أكّث انظر:
كريستينسن، أرثر أمانويل، ايران در زمان ساسانيان ]إيران يف عهد  -أ

 باللغة الفارسيّة[. ]املصدر 164 و 163الساسانينّي[، ص 
. 188، ص 14آثار ]جمموعة املؤلّفات[، ج  یمرتیض مطهری، جمموعه -ب

 ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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من  أخرى بأمرٍ  ني برتتيبه مّرةا  قام أحد رجال ادلين الزرادشتيّ حیّت 
ت ىلع وفقه أردشري. لٰكن من غري املعلوم ما هو األساس اّلي تمّ 

مجعه مع  حدٍّ يتطابق ما تمّ  إاعدة تدوين األفيستا، وإىل أّي 
 .(1)األفيستا األصيلّ 

ويه: "يسنا"، باألسماء اآلتية:  أقسامٍ  5. األفيستا يشتمل ىلع ب
فيستا". وهناك قسٌم من او"يسربد"، و"ونديداد"، و"يشتها"، و"خرده 

ىلع األدعية واملعارف  "يسنا" يسىم "اغتها أو الرتاتيل" وهو مشتمٌل 
 صون يف األفيستا أنّ املتخّص  وهو أشهر أقسام األفيستا. ويرى ،ادلينّية

ىلع  مٍ متقدّ  ، وابلايق ترجع إىل زمانٍ (2)بعض الغاتها تعود إىل زرادشت
. وٰهذه املسألة ختدش اعتبار األفيستا (3)عنه رٍ زرادشت أو متأخّ 

                                                        

. 187، ص 14ی آثار ]جمموعة املؤلّفات[، ج انظر: مرتیض مطهری، جمموعه (1)
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[

جليل دوستخواه بر  یمقدمه، 454 انظر: تاريخ أديان ]تاريخ األديان[، ص (2)
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[11، ص 1كتاب اوستا، ج 

آيني زرتشت ]دراسة تاريخ  یهاتاريخ و آموزه ینقال عن: رسول رضوی، بازاكو
 دين زرادشت وتعايلمه[. ]املصدر باللغة الفارسيّة[

هایی ايران باستان ]أديان إيران انظر: هرنيك صامويل ينربغ، دين (3)
و فرهنگ ايراین ادلين جنم آبادی؛ دين ی سيف، ترمجه2ة[، ص القديم
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 .اسماويًّ  اكتابا بوصفه 
يف  ا، وما هو موجودٌ ا إهلٰيًّ زرادشت اكن نبيًّ  . ىلع فرض إثبات أنّ ج

املخاطبني  ي خلّفه زرادشت، لٰكنّ اّل  هاألفيستا احلال هو نفس
ل آخر يُكمّ  من نبٍّ  ا فُقد منه ثالثة أرباعه. فال بدّ ا ناقصا يواجهون دينا 

 الفراغ املوجود. ويسدّ  ،انلقص واالحتياجات اليّت فُِقدت
أخرى إذا اكن األفيستا املوجود يكيف هلداية انلاس، يكون  وبعبارةٍ 

ا فمثل . وإذا لم يكن اكفيا ال اثلالثة أرباع األخرى لغواا وبال فائدةٍ إنز
آخر، وجيب ىلع  ونبٍّ جديٍد  ٰهذا انلقص يقتيض وجود ديٍن 

 الزرادشتيني اإليمان بادلين الاكمل الالحق.

منذ العهد ة ة اليّت تّسبت إىل ادليانة الزرادشتيّ من العوامل السلبيّ 
. وقد منحت ٰهذه املسألة ةا خاّص  والقومّ  ب العنرصّي اتلعّص  الساساينّ 

 من قبيل: ةا ا خاّص وأحاكما  ةا تارخييّ  اٍت ادلين املذكور ممّّي 

                                                        

. 304]دين إيران وثقافتها قبل عهد زرادشت[، ص  پيش از عرص زرتشت
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 

 .السابقنقال عن: املصدر 
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ة الشواهد اتلارخييّ  ، لٰكنّ ةا . رغم احتمال كون دعوة زرادشت اعمّ أ
 ينه عددٌ ني، ولم يدخل يف دا اكنوا من اآلريّ أتباعه مجيعا  تشري إىل أنّ 

 .(1)اتمعتدٌّ به من سائر القوميّ 
يف  ة بوضوٍح ة والوطنيّ القوميّ الروح  ة: تتجّّل ة والوطنيّ . القوميّ ب

 إذا أرشق ىلع [ إلٰهٌّ شعاعٌ أو . و"فر" أو "خوارنه" نوٌر ](2)"ی"فّر ايزد
ق انلرص، ، أو حيقّ ة، أو يصري ملاكا ينال األفضليّ فإنّه  شخٍص  قلب أّي 
 ا.ة فيصبح نبيًّ ة والروحيّ الكماالت انلفسيّ أو ينال 

 وقد ورد يف األفيستا نواعن من انلور:
- Airayane yareno  ّ[( )يرئيانم خورانه ]املجد اإليراين 
- Kavaenem xareno  (.]املجد الكوينّ  ياینك)فر] 

إىل زمان ظهور  مستمرٍّ  ني بشٍّك واثلاين يبىق مع اإليرانيّ 

                                                        

. ]املصدر باللغة 7های او ]زرادشت وتعايلمه[، ص زرتشت و آموزش (1)
ة[  الفارسيّ

 قسٌم من األفيستا، ويعين املجد اإللّٰه. ]املرتجم[ (2)
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 .(1)(ايئّ املنقذ انله)"سوشيانت" 
 ة وانلظام الطبقّ ت العنرصيّ : أدّ ة وانلظام الطبقّ . العنرصيّ ج

ي ـسإىل إباحة زواج املحارم وشيوعه. يقول "كرتري" وهو أحد مؤسّ 
لقد عقدت الكثري من حاالت »: ة يف العهد الساساينّ الزرادشتيّ 

. وطاملا أثارت ٰهذه املسألة اإلشاكالت ىلع (2)«الزواج بني املحارم
 زرادشت. دين
ني: ينقسم انلاس يف اتلفكري . عدم احرتام أرواح غري الزرادشتيّ د

الشيطان )غري  ةِ دا با (، وعا نياهلل )الزرادشتيّ  ةِ دا با إىل فئتني: عا  الزرادشيتّ 
 ني(.الزرادشتيّ 

ويف ٰهذا ادلين جيب ىلع الطبيب أن يبدأ تمارينه يف اجلراحة ىلع 

                                                        

مرضيه شناكیی، بررىس تطبيىق اسماى الیه ]دراسٌة مقارنٌة لألسماء  -أ انظر: (1)
ه. ش. ]املصدر  1381، تهران: رسوش، چاپ يكم، 279اإلهلٰيّة[، ص 

 باللغة الفارسيّة[
اشت -ب ]املصدر باللغة . 310 ، ص2]الرتانيم[، ج ها پور داود، ي

 الفارسيّة[
 .45، ص 1ج  ايراین بيش از عرص زرتشت فرهنگهاشم رِض، دين و (2)
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بادا  منهم فال جيوز هل أن يعمل  ثالثةٌ  يديه الشيطان. فإذا مات ىلع ةِ عا
بادا   !(1)اهلل ةِ يف الطبابة ىلع عا

 الساماينّ  ات انلظام االجتمايّع الزرادشيتّ . احلرصّية: إحدى ممّّي ه
 هو حرص السلطة والّثوة والعلم يف الفئات العليا.

ا الفئات ني، وأمّ ىلع املوابذة والكهنة الزرادشتيّ  اتلعلّم حكرٌ 
 حیّت  تامٍّ  بشٍّك  اتلعليم حمرومني من ن إيلهاواملنتم السفّل فقد اكن

اهلل قال  ألنّ  ؛ة لآلخرينم اللغة الفهلويّ ال جيوز للموبذ أن يعلّ »قيل: 
 .(3)«علّم ٰهذا العلم ألبنائك :(2)لزرادشت

فمن  ،وادلين الزرادشيتّ  بني املجتمع الساساينّ  متبادلةٌ  هناك عالقةٌ 
                                                        

. ]املصدر 38 و 37]ونديداد، الفصل السابع[،  فرگرد هفتمونديداد،  (1)
 باللغة الفارسيّة[

. 111 رو اسفنديار، صـدبستان املذاهب ]ابتدائية املذاهب[، كيخس (2)
 الفارسيّة[]املصدر باللغة 

 «.لفئتك»وبعبارٍة أخرى:  (3)
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ا دفع بعض ممّ  ؛ا لٰهذا ادلين خاصًّ شالكا  منح املجتمع الساساينّ  جهةٍ 
 ةٍ ة املوجودة تأثّرت بشدّ الزرادشتيّ  ابلاحثني إىل أن االعتقاد بأنّ 

ه املجتمع بأنّ  أخرى يُعرف املجتمع الساساينّ  ني. ومن جهةٍ بالساسانيّ 
ٰهذا املجتمع بدعم  عتمتّ . وقد (1)املطلوب اّلي يرومه دين زرادشت

 ني.زعمائها ادلينيّ دعم اتلعايلم الزرادشتية و
 :متمايزةٍ  ن ٰهذا املجتمع من أربع طبقاٍت ويتكوّ 

 (.  آژونالكهنة ) .1
 . املقاتلون.2 

 . الفاّلحون. 3
 .(2). الصناعّيون4
: اكنت الطبقات يف ٰهذا انلظام يف اغية اإلغالق، فال يوجد الا أوّ 

 أىلع.  إىل طبقةٍ  للصعود من طبقةٍ  جمالٍ  أّي 

                                                        

. ]املصدر 20انظر: رسول رضوی، دبستان املذاهب ]ابتدائيّة املذاهب[، ص  (1)
 باللغة الفارسيّة[

ی ايران العابدين آذرخش، تاريخ ده هزار ساهلعبد العظيم رضایی و زين -أ انظر: (2)
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[. 106، ص 2]عرشة آالف سنٍة من تاريخ إيران[، ج 

 . . ]املصدر باللغة الفارسيّة[19/17"اوستا" ]األفيستا[، يسنا،  -ب
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أكرب، والطبقات  ع بامتيازاٍت ا: الطبقات األىلع اكنت تتمتّ ثانيا 
ا سوى العمل ، وال ينال أفرادها شيئا أشدّ  األدین اكنت تعاين من تضييٍق 

 ة. والعبوديّ 
 ا من جيٍل ، يتنقل قهرا وراثٍّ  ذا طابعٍ  ا: اكنت اتلميّي الطبقّ ثاثلا 

املمنوحة بموجل  االمتيازات، وكذا فيه تغيريٍ  ألّي  آلخر دون إماكنّيةٍ 
 .ذا انلظامهٰ 

ة وكتابها املقّدس اشتمال من نقاط الضعف يف ادليانة الزرادشتيّ 
 األفيستا ىلع أساطري يرفضها العقل.

 يروي نلا كريستينسن أسطورة اخلليقة يف األفيستا اكتلال:
األوىل  . يف اثلالثة آالف اعمٍ اعمٍ  12000يبلغ عمر ادلنيا ... »

ام  (1)(أوهورامزدا)يف عمر ادلنيا تعايش بسالم أوهرمزد  )أو اعل
ن اكنا ال متناهيني ان العاملا اانلور( وأهريمن )أو اعلم الظالم(. وٰهذ

من ثالثة جوانب، ويف اجلانب الرابع فقط اكنا حمدودين أحدهما 

                                                        

 ( املرتجم.1)
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ام انلور يف ام الظلمات يف األسفل ّتاه اآلخر. واكن اعل  ،األىلع، واعل
ويفصل بينهما اهلواء. واكنت خملوقات أوهرمزد يف تلك الفرتة يف 
حالة اإلماكن، وبعد ذٰلك رأى أهريمن انلور فأراد تدمريه. فاقرتح 

 معه تستمرّ  ا باملستقبل ادلخول معركةٍ ـا أوهرمزد اّلي اكن اعمل
كن يعلم سوى باملاِض. . فقبل أهريمن اّلي لم يتسعة آالف اعمٍ 

أ أوهرمزد هل بأن ٰهذا الرصاع سوف ينته بانكسار تنبّ  وحينئذٍ 
فانكفأ  ،اعلم الظالم. وعندما سمع أهريمن ذٰلك استوحش بشّدةٍ 

 ا فيه ثالثة آالف اعمٍ وبق قابعا  ،أخرى يف اعلم الظلمات ةا مرّ 
 وحينما أتمّ  ،أخرى. ويف ٰهذه الفرصة قام أوهرمزد ّبلق العالم

ا ا كبريا خلق إنسانا  تُدىع ابلقرة األوىل. ثمّ  ة اخللق خلق بقرةا عمليّ 
نلوع اإلنسان.  وهو نموذجٌ  ،[ )كيومرث(گيومرديُدىع غيومرد ]

ولّوث العنارص وخلق احلرشات  ،هاجم أهريمن خملوقاته وحينئذٍ 
أمام السماء. وشّن  واهلوام الضاّرة. فقام أوهرمزد حبفر خندقٍ 

واستطاع يف انلهاية قتل بقرة غيومرد،  ،ديدةا ع أهريمن هجماٍت 
يف باطن الرتاب أنبتت بعد  بذرة غيومرد الّيت اكنت مغروسةا  لٰكنّ 

ر وهما مشيك ـل زوجني من البشا خرج منه أوّ ا نباتا أربعني اعما 
ومشيانك. فبدأت فرتة تزاوج انلور والظلمة وتسىّم غمّيش. 

من أعوان اخلري أو الرّش  واإلنسان يف حرب اخلري والرّش ٰهذه يعدّ 
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 .(1)«بنسبة ما يقوم به من أعمال اخلري وأعمال الرشّ 
ة يلصل إىل الزرادشتيّ  تّسب املنىح األسطورّي  ويف العهد الساساينّ 

دية أال وهو اإليمان باهلل. وىلع الرغم ممّ  إىل أهمّ  قا  إنّ ا يقال األصول العا
 يف العهد الساساينّ  اإلهٰل الزرادشيتّ  ، لٰكنّ جمّردٍ  زرادشت اكن يؤمن بإهٰلٍ 

، وإىل يومنا ٰهذا نشاهده بمثل ٰهذه وعصا وتاجٌ  وحليةٌ  اكن هل شٌّك 
ىلع لوحة واجهات  وطينٌّ  ها رمزٌ الشمائل اهلابطة املجّسمة تُصّور ىلع أنّ 

ه ة يف عرصنا الراهن، ويصّور اهلل وكأنّ سات الزرادشتيّ الكثري من املؤسّ 
ا ، وأمّ (3). وتعّد انلار بنت اهلل يف ٰهذه ادليانة(2)ِلٍك ىلع هيئة ما  صنمٌ 

 ل خملوقٍ اثلور. ويف أسطورة اخللقة ُعّدت أوّ  ةا وخاّص  ابلقر فه مقّدٌس 
، ونالت مرتبة الشهادة مع غيومرد )كيومرث(، ويعّد بوهلا أرِضٍّ 

                                                        

 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[169 -138اوستا" ]األفيستا[، يسنا،  ص  (1)

. 195 - 192ى مطهری، املصدر نفسه، ص ـملزيٍد من االّطالع انظر: مرتض (2)
 الفارسيّة[]املصدر باللغة 

. ]املصدر 168ايران در زمان ساسانيان ]إيران يف عهد الساسانينّي[، ص  (3)
 باللغة الفارسيّة[
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ا أفضل من املاء را  !(1)مطهِّ

مة، هناك ا إىل األحاكم اليّت أرشنا هلا يف طيّات ابلحوث املتقدّ مضافا 
 ة نذكر فيما ييل بعضها.للعقل يف ادليانة الزرادشتيّ  أخرى منافيةٌ  أحاكمٌ 

ا شخصا  ، فلو أنّ ساميةٍ  جدّ  . تقديس اللكب: منح "ونديداد" اللكب مزنلةا و
ه يُعاقب ا، فإنّ ا ال يمكن مضغه، أو أخاف لكبا ا صلبا ا عظما أعطى لكبا 
 .(3)، أي املوت الرخيص اّلي ال يُعىف عنه بدفع الغرامة(2)بالبشتونو

جيب عليه أن يقّرب لروحه  ،وكٰذلك إذا قتل شخٌص لكب ابلحر
 لنّيٍ  ة حطٍب رة آالف شدّ ـ، وعشيابٍس  صلٍب  ة حطٍب رة آالف شدّ ـعش

                                                        

. ]املصدر باللغة 198 - 196ى مطهری، املصدر نفسه، ص ـمرتض -أ انظر: (1)
 الفارسيّة[
. 167ني[، ص ايران در زمان ساسانيان ]إيران يف عهد الساسانيّ  -ب

 فارسيّة[]املصدر باللغة ال

. 6 - 5ر[، بند ـ]ونديداد، الفصل اخلامس عش فرگرد پانزدهمونديداد،  (2)
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[

 .1، الفقرة السابقاملصدر  (3)
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رة ـ، وعشغضٍّ  رة آالف غصٍن ـة، وعشمن األخشاب العطريّ  يابٍس 
رة آالف أفىع، ـيقتل عش ا أخرى. ثمّ وأمورا  ،طاهرٍ  واعء حليٍب آالف 

رة ـ، وعشرة آالف سلحفاةٍ ـرة آالف شبيه اللكب )قّطة(، وعشـوعش
رة آالف ـ، وعشرة آالف نملةٍ ـتعيش يف ايلابسة، وعش آالف ضفدعةٍ 

، ويمأل رة آالف ذبابةٍ ـ، وعشرة آالف دودة أرٍض ـ، وعشةٍ أرضيّ  نملةٍ 
حيار اليّت رات األعمال األخرى ـ، وعش(1)قذرةٍ  الف حفرةٍ رة آـعش

ىلع  نافٍق  وكٰذلك من يرم فطيسة لكٍب  !(2)د سماعهااإلنسان من جمرّ 
 .(3)األرض تكن عقوبته أليف سوٍط 

                                                        

 .18إىل  1، الفقرة السابقاملصدر  (1)
ی قوانني زرتشت ]جمموعة قوانني زرادشت[، دارمسترت، جمموعه -أ انظر: (2)

 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[223 و 211ی موىس جوان، ص ترمجه
گناه، تاوان و پتات در دين سيدحسن حسيًن )آصف( درجات  -ب

)مقّدمه( ]درجات املعصية والكّفارة واتلوبة يف املجوسيّة )املقّدمة([،  زرتشیت
ه. ش. ]املصدر  1384، سال هفتم، زمستان 28ی هفت آسمان، عدد جمله

 سيّة[باللغة الفار
. ]املصدر 25 - 24]ونديداد، الفصل السادس[، بند  فرگرد ششمونديداد،  (3)

 باللغة الفارسيّة[
زرتشت ]دراسة تاريخ  یهاو آموزه تاريخ یواكنقال عن: رسول رضوی، باز
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ا الصطالح "ونديداد" لكمة "دشتان" تعين . أحاكم النساء: وفقا ز
ويف اغية  ا صعبةا أحاكما ة عند النساء، وتستتبع احليض أو العادة الشهريّ 

اتلعقيد، فٰهذه املرأة جيب عليها أن تقيض تلك الفرتة يف "دشتانستان" 
. ويُقّدم هلا الطعام يف (1)مهجوٌر بعيٌد عن انلار واملاء وانلاس وهو ماكنٌ 

 ال  من الطعام حیّت ، وعليها أن تتناول قليالا رخيصةٍ  ةٍ معدنيّ  أوانٍ 
ل بالغمّي (2)ىتتقوّ  )بول ابلقرة( يف حفرتني، ثم تُغسل باملاء يف . ثم تُغسا

، وإذا اكن نملةٍ  200. وجيب عليها يف الصيف أن تقتل (3)ثاثلةٍ  حفرةٍ 
. وإذا ودلت (4)ةٍ وضارّ  السعةٍ  رةٍ ـحش 200الفصل شتاءا فعليها أن تقتل 

ا عن املاء وانلار وانلاس، بعيدا  ا جيب حبسها يف سقيفةٍ تا ا ميّ املرأة مولودا 
من الغمّي "بول ابلقر" يلطهر  كؤوٍس  9أو  6أو  3وجيب عليها أن ترشب 

                                                        

 زرادشت وتعايلمه[.
. 25 - 24ر[، بند ـ]ونديداد، الفصل السادس عش فرگرد شانزدهمونديداد،  (1)

 للغة الفارسيّة[]املصدر با
 .أ، الفقرة السابقاملصدر  (2)
 .6، الفقرة السابقاملصدر  (3)
 .12، الفقرة السابقاملصدر  -4
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ها ال رمحها. وبعد ٰذلك يمكنها أن ترشب حليب ابلقر الساخن، ولٰكنّ 
وبعد  ،يلالٍ  3تستطيع أن ترشب املاء. وجيب عليها أن تبىق ىلع ٰهذا احلال 

 9قرب قر املمزوج بالرماد واملاء ٰذلك تغسل جسمها وثيابها ببول ابل
ٍر، وبعدها تبىق  ا تغسل جسدها وحيدةا ىلع ٰهذا املنوال. وأخريا  يلالٍ  9ُحفا

 .(1)وثوبها ببول ابلقر واملاء ليك تطُهر
وتؤمن  ،ة الرتاب وانلار. منع دفن املوىت: تقّدس ادليانة الزرادشتيّ ح

، فيجب (2)وٰللك تمنع إحراق املوىت أو دفنهم ؛هما عنرصان طاهرانبأنّ 
ا للحيوانات يلصري طعاما  أو ىلع مرتفعٍ  ت يف مغارةٍ وضع جسم امليّ 

                                                        

زرتشت  یهاو آموزه تاريخ یواك، نقال عن: رسول رضوى، بازالسابقاملصدر  (1)
 ]دراسة تاريخ زرادشت وتعايلمه[.

. ]املصدر 286]موسوعة أديان العالم[، ص فرهنگ اديان جهان  -أ انظر: (2)
 باللغة الفارسيّة[

]الزرادشتيّة واألدب الفاريّس[،  مزديسنا و ادب پارىسحممد معني،  -ب
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[54 و 53ص 

، ص 14ی آثار ]جمموعة املؤلّفات[، ج مرتیض مطهری، جمموعه -ج
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[199 و 198
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 سوٍط  2000تا يف الرتاب ، وعقوبة من يدفن ميّ (1)املفرتسة وجوارح الطري
، وإذا بق سنتني فلن يطهر الفاعل (2)ة سنةٍ ا ملدّ إذا بق جسده مدفونا 

 .(3)أو غرامةا  و تاب أو دفع كّفارةا  لمهما يفعل حیّت 

ع ظهور ثالثة منقذين يتوقّ  (4)"ةة الزرادشتيّ العقيدة األلفيّ "حبسب 
ا يلمأل األرض قسطا  ؛ منهم بعد اآلخرمن نسل زرادشت، يأيت كٌّ 

 :وعدالا 

                                                        

. ]املصدر 45 – 44]ونديداد، الفصل اثلامن[،  بند  فرگرد هشتمونديداد،  (1)
 باللغة الفارسيّة[

وقد منعت احلكومتان اإليرانيّة واهلنديّة ٰهذا اتلقليد منذ نصف قرٍن تقريباا؛ وٰذلك 
ا ىلع الصّحة العاّمة.  حفاظا

 .25، الفقرة السابقاملصدر  (2)
 .3/39، السابقاملصدر  (3)

زرتشت ]دراسة تاريخ وتعايلم  یهاو آموزه يختار یواكعن: رسول رضوی، بازنقال 
 زرادشت[.

(4) Zoroastrian Millennialism. 
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 بعد زرادشت. سنةٍ  1000يظهر بعد هوشيدر،  -أ
 سنٍة بعد زرادشت. 2000بعد يظهر هوشيدرماه،  -ب
بعد زرادشت  سنةٍ  3000سوشيانس )سوشيانت( يظهر بعد  -ج

 .(1)وبظهوره ينته العالم
 ه تبىق مخسة قرونٍ ألنّ  ؛وال يُمكن السؤال اآلن عن الشخص اثلالث

فمیت وكيف  ،لني يُطرح السؤال حوهلماالشخصني األوّ  ىلع ظهوره، لٰكنّ 
، وملاذا ال جند لٰهذين ر العدل العاليمّ ـوماذا عمال يف جمال نش ؟ظهرا

ني أّي  ا ىع يمألن العالم قسطا يف اتلاريخ وهما حبسب املدّ  ذكرٍ  املصلحا
 ؟وعدالا 

][

 ني يفني الزرادشتيّ ة الكربى دخول اإليرانيّ من احلقائق اتلارخييّ 
ق ٰهذا ، وقد حتقّ تهمبكامل حّريّ  ا بعد فتح إيران مبارشةا اإلسالم رسيعا 
هم ني ىلع أنّ تعامل فيها املسلمون مع الزرادشتيّ  ظروٍف  األمر يف ظّل 

اهم احلّرّية يف ابلقاء ىلع دينهم؛ ورغم ٰذلك ماحنني إيّ  ،من أهل الكتاب

                                                        

. 61]اتلعرف ىلع األديان الكربى[، ص  بزرگبا اديان  ییحسني توفيىق، آشنا (1)
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[



  ملاذا الدين؟ ملاذا اإلسالم؟ ملاذا التشّيع؟  ............................... 124

ة ىلع األفضليّ  ا يدّل ممّ  ؛جارٍف  ارٍ ون اإلسالم يف تيّ اعتنق اإليرانيّ 
 ة يف نظرهم لإلسالم ىلع دين زرادشت.الواضحة اجلليّ 

لم »: يتحّدث ادلكتور صاحب الزماين حول ٰهذا املوضوع قائالا 
ة يف أنفسها قِبال الرؤية الكونيّ  مقاومةٍ  تشعر فئات انلاس أّي 

يف اإلسالم، وليس ٰذلك  ة املاكفحة للتميّي الطبقّ يديولوجيّ واأل
 ّثوا يف شعاراته ىلع ٰذلك اليشء اّلي دفعوا لقرونٍ بل قد ع ،فحسب

ا من اآلالم وادلموع وادلماء واتلضحيات يف سبيله، من الزمن ثمنا 
 .(1)«ا مديدةا شني هل قرونا ا هل ومتعّط واكنوا متحّرقني شوقا 

يف   بعض ظلم املوابذة يف األحاكم الظاملة اليّت اكنت واضحةا يتجّّل 
ة، من قبيل أحاكم العقوبات ]األحاكم ريّ ـاحلص هماحلفاظ ىلع مصاحل

ا إىل ما تقدم يف الفقرة السادسة حول عقوبة من مضافا ف ،ة[اجلنائيّ 
، فقد ورد يف ونديداد غرابةا  ا أشدّ يقتل لكب ابلحر نواجه أحاكما 

 :اتلال بعدها وما 8الفقرة  14يف الفصل األفيستا 
جيب عليه أن  . ليك حيصل الشخص املذنب ىلع العفو الرويحّ أ

قة بإقامة املراسم ادلينّية كفارةا الالزمة املتعلّ  يقّدم مجيع األمور واملوادّ 

                                                        

]مدخٌل إىل القيادة[، ص  ای بر رهربیديباچهالزماین، ادلين صاحبنارص (1)
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[255
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 لرجال "
ا
" )املوابذة والرجال املقدّ أ وان" شوا سون( من أجل "اآلثرا

)املوبذ أو  (nˉsroˉaپهلوى:  aˉ()ravan يا a()aurvan)األفيستا: 
 (.8/14انلار يف بيت انلار( )حارس  رجل ادلين

وعّدةا اكملةا ألحد اجلنود  مالبس. جيب ىلع املذنب أن يقّدم ب
املقاتلني، ويه تشتمل ىلع الرمح والسكني )السيف( واهلّراوة 
س وغريها؛ كفارةا إىل رجال  والقوس والسج واملقالع وادلرع والرتُّ

 (!9/14أشو )
. جيب ىلع املذنب أن يقّدم كفارةا مجيع األدوات واآلالت اليّت ج
 (!9/14ها الفاّلح والرايع والزارع، إىل رجال أشو )حيتاج

وٰهذه األدوات يه: املحراث مع انلري، ووسائل ركوب ابلقر، 
 وهاونان حجرّيان، وریحا يدوّيٌة لطحن احلنطة وجمرفٌة!

(، وقطعة د ا )جدوالا . جيب عليه أن يعّد ويقّدم لرجال أشو نهرا
جبدويل ماٍء، ويصل املاء إىل أرٍض خصبةا وجّيدةا بمقداٍر يكيف سقيها 

 (!13/14-12ى نقطٍة فيها )ـأقص
. جيب عليه أن يكّفر عن ذنبه بأن يدفع إىل رجال أشو بيتاا ه

إقطاعيًّا يشتمل ىلع إسطبٍل، وحيوطه تسعة أسيجٍة، وتسعة جدراٍن، 
وتسعة أنواٍع من العلف. وجيب أن يشتمل ٰذلك ابليت ىلع اثين عرش 

ا يف القسم األ ىلع وتسعةا يف األوسط وسّتةا يف األسفل. وجيب عليه ممرًّ
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ا تقديم فراٍش جيٍّد مع حلاٍف ووسادٍة إىل رجال أشو )  (!14/14أيضا
. جيب ىلع الرجل املذنب أن يزّوج بنته ابلاكر السليمة الشابّة لرجال و

أشو، ويعطي معها اجلهاز وانلقود من حيّل الزينة واملصواغت الهبيّة. 
ا ا  وجيب أيضا ىلع ٰهذه الفتاة أن تأيت معها بأختها اليّت تبلغ مخسة عرش اعما

 (!15/14تلقديمها إىل رجال أشو ومعها أقراٌط )جهاٌز(. )
ا من محالن ز . كٰذلك جيب ىلع ٰهذا الرجل أن يقّدم أربعة عرش رأسا

ا، وأن ـالغنم لرجال أشو واملحسنني. وجيب عليه تقديم أربعة عش ر جروا
ا. وجيب عليه إعمار ثمانية عرش إسطبالا خرباا، يبين أربعة عرش  جسا

وأن ينّظف ثمانية عرش لكباا من القيح والشعر القذر، وخيلّصه من 
الرباغيث والقّمل ولّك األوساخ، ويعاجله من ّك األمراض. وجيب عليه 

-16راب. )ـإشباع تسع رجاٍل من رجال أشو مّرتني من اللحم واخلزب والش
17/14!)(1)  

                                                        

درجات گناه، تاوان و پتات در دين زرتشیت )مقدمه( ملزيٍد من االّطالع انظر:  (1)
]درجات املعصية، الكّفارة واملغفرة يف ادلين الزرادشيّت )املقّدمة([، سيدحسن 

ه. ش،  1384، زمستان 28ی هفت آسمان، عدد )آصف(، جملّه حسيًن
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[220 - 216ص 

مالحظة املرتجم واملحّقق: راجعنا يف الرتمجة كتاب األفيستا، وانلّص املوجود فيه 
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 ،من ٰهذه الطرق كبريةٍ  ة إىل حصول ثرواٍت تشري الوثائق اتلارخييّ 
 .(1)نُهبت تلك الّثوات بعد ٰذلك يف خمتلف احلروب ثمّ  ،وتكّدسها

يمثّل  اأيضا  نااخُ ". واتلَّ نااخا "اتلَّ  يسيّم ايلهود كتابهم السماوّي 
ويسّمونه "العهد  ،نيعند املسيحيّ  من الكتاب السماوّي  اجزءا 

القديم"، واجلزء اآلخر )اإلجنيل( يسّمونه "العهد اجلديد". ويضمُّ 
ا(، منها  39العهد القديم  ا )جزءا ، وتُسىّم اا تارخييًّ را ِسفْ  17ِسفرا

األسفار اخلمسة األوىل "اتلوراة". واالسم اآلخر للتوراة هو بنتاتوك 
(Pentateuch) ."أو "األسفار اخلمسة 

ة، ة والعلميّ ا للرؤية اتلارخييّ بتحريف اتلوراة وفقا  وهناك قطعٌ 
 ىلع ٰذلك منها ما ييل: كثريةٌ  ةٌ ر أدلّ وتتوفّ 

 أوّ 
ً
 فنهود  : وفاة موىسال

من ِسفر اتلكوين  36من ِسفر اتلثنية، وكٰذلك يف ابلاب  34يف ابلاب 
 ودفنه، ومن املعلوم أنّ   عن وفاة موىس مفّصٍل  ورد احلديث بشٍّك 

                                                        

 خيتلف يف اتلعبري وبعض املعاين عّما ذكره املؤلّف هنا.
 .221 و 220انظر: املصدر نفسه، ص  (1)
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 . ٰهذه املطالب أضيفت إىل اتلوراة بعد وفاة موىس

سخ التوراةثانيً 
ُ
  ن
 
 ا: االختالف ف

 ة. فمثالا يف اتلوراة بني خمتلف الفرق ايلهوديّ  توجد اختالفاٌت 
وترفض األسفار  ،الفرقة السامرّية ال تقبل سوى أسفار اتلوراة اخلمسة

من  ةٌ خاّص  نسخةٌ  نيابلاقية من العهد القديم. وكٰذلك للسامريّ  34 الـ
بني  يسريٌ  ِسفر يوشع خيتلف عن الِسفر الرائج. وكٰذلك هناك اختالٌف 

 .(1)توراتهم واتلوراة املتداولة

 
ً
 ا: إشكاالت ابن عزراثالث

رين ايلهود القدماء من قبيل ين واملفكّ بعض العلماء من املفّس 
 م( يرفض استناد اتلوراة املوجودة 1164 - 1089)إبراهيم بن عزرا 

، ويذكر أدلّةا رمزّيةا ىلع رأيه. فقد ذكر ابن عزرا يف إىل موىس 
كتابه تفسري ِسفر اتلثنية سّتة أدلٍّة بصورٍة رمزّيٍة وقد سىع "باروخ 

 رموزه. إىل فّك  م( 1677 - 1632سبينوزا" )

                                                        

، 117رّف ىلع األديان الكربى[، ص ]اتلع بزرگبا اديان  ییحسني توفيىق، آشنا (1)
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1384قم: سمت، چاپ هفتم، 
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اكتب  ىلع أنّ  يف اتلوراة تدّل  هناك شواهد عديدةا  يرى ابن عزرا أنّ 
ة ا آخر كتبها بعد عدّ ما اكن شخصا ، وإنّ  اتلوراة لم يكن موىس

 فر اتلثنية ما ييل:س. والكم ابن عزرا يف تفسريه لـقرونٍ 
... و... إذا اكن األمر كٰذلك فافهم الرمز ٰذلك اجلانب من األردنّ »

ون ... واكن الكنعانيّ موىس كتب اتلوراة نّ أا إىل مضافا اثلاين عرش... 
انظر إىل رسير نومه  يف تلك األرض... يویح إيله يف جبل اهلل. ثمّ  حينئذٍ 

  .«. بناءا ىلع ٰهذا سوف تعرف ٰهذه احلقيقةرسيره احلديدّي 
موىس لم يكتب  ة إىل أنّ يشري ابن عزرا يف ٰهذه العبارات الرمزيّ 

شخٌص آخر اعش بعد موىس  كتبهاوإنما  ،األسفار اخلمسة )اتلوراة(
خيتلف   الكتاب اّلي كتبه موىس ا إىل أنّ ضافا . مطويلةٍ  بفرتةٍ 

 .(1)عن سائر الكتب ابلاقية

                                                        

]املؤلّف احلقيّق  پنجاگنهاسفار  باروخ سبينوزا، مصنف واقىع -أ انظر: (1)
، 1ی هفت آسمان، عدد ی علريضا آل بويه، جملّهلألسفار اخلمسة[، ترجم

 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1378بهار 
 وٰهذه املقالة ترمجٌة فارسيٌّة للفصل اثلامن من كتاب:

The Chief Works Of Spinooza; A Theo Logico - Political Treatise and 
A Political Treatise, Translated From The Latin With An 
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 ة كما ييل:سبينوزا رموز ابن عزرا الستّ  يفّك 
 :1:1إىل ما ورد يف ِسفر اتلثنية،  إشارةٌ  «ٰذلك اجلانب من األردنّ ». أ

« ِ اُم الَّ ، ٰهذا ُهوا الالْكا اِئيلا يعا إرِْسا ِ َّما بِِه ُموىسا مجا  ي لكا
ُ
رْبِ اأْل ، يِف يِف عا رُْدنِّ

... باِة، ُقباالاةا ُسوفا را يَِّة يِف الْعا ِّ  .«الرْبا
  ، ولٰكنّ اكتبها قد عرب نهر األردنّ  وُيفهم من ٰهذه العبارة أنّ 

 فر قول . إذ ورد يف نفس ٰهذا السِّ لم يعرب نهر األردنّ   موىس
 تاْعرُبُ ٰهذا  واالرَّبُّ قاْد قاالا ِل: الا »:  موىس

ُ
 .(1)«رُْدنَّ ا اأْل

يف ِسفر : «إذا اكن األمر كٰذلك فافهم الرمز اثلاين عرش». ب
: » : 3 - 1: 27 اتلثنية، ْعبا قاائاِلا اِئيلا الشَّ وَْصا ُموىسا واُشيُوُخ إرِْسا

ا
واأ

ا ايْلاْوما  وِصيُكْم بِها
ُ
ناا أ

ا
اياا اليّت أ يعا الْواصا ِ ُظوا مجا ياْوما تاْعرُبُونا   اْحفا فا

رِْض الَّ 
ا
رُْدنَّ إِىلا األ

ُ
ةا يِت األ ارا ، تُِقيُم نِلاْفِسكا ِحجا  ُيْعِطيكا الرَّبُّ إِلُٰهكا

يدِ  ا بِالشِّ اِشيُدها ت ةا وا ِبريا اِت ٰهذا   كا ِما يعا لكا ِ ا مجا لايْها تاْكتُُب عا وا
  ، أنّ 32 - 30: 328وقد ورد يف صحيفة يوشع،  «.انلَّاُموِس...

                                                        

Introduction by R.H.M. Francesco Cordasco. 
الرحيم سليماین اردستاین، كتاب مقّدس ]الكتاب املقدس[، عبد -ب

ه. ش. ]املصدر  1385، قم: آيت عشق، الطبعة اثلانية، 67 - 56ص 
 باللغة الفارسيّة[

 .۲: ۳۱سفر اتلثنية،  (1)
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غري  ا من أحجارٍ وبًن مذحبا   ة موىسعمل بوصيّ   يوشع
 ّيون ايلهود: إنّ وكتب عليها مجيع توراة موىس. وقد قال الربّ  ،مصقولةٍ 

ا. فهل يمكن أن تُكتب عرش حجرا  دها اثينيتلك األحجار اكن عد
 ؟ إذن توراة ار حجرا ـاتلوراة ويه بٰهذا احلجم ىلع اثين عش

 ا يه عليه اآلن.مّ م اكنت أصغر بكثريٍ   موىس
 9 : 31ورد يف ِسفر اتلثنية  «موىس كتب اتلوراة نّ أا إىل مضافا ». ج

تابا ُموىسا ٰهذِ » كا ، وال يمكن أن تكون ٰهذه العبارة من كتابة «اتلَّْورااةا  هِ وا
 نفسه، بل يه من كتابة غريه.  موىس
 رُ ذكر ِسفْ : «ون يف تلك األرضيف تلك الفرتة اكن الكنعانيّ ». د

إىل   ا عن هجرة إبراهيمصحاح اثلاين عرش حديثا اإل -اتلكوين 
رِْض »كنعان قائال: 

ا
اِنيُّونا ِحينائٍِذ يِف األ نْعا نا الْكا اكا  .«وا

لم يكن  الاكتب دّون ٰهذه العبارة يف وقٍت  وُيفهم من ٰهذه العبارة أنّ 
ون يعيشون يف تلك األرض، وبما أن أرض كنعان فُتحت بعد الكنعانيّ 

نها إىل زمان داود فيها تواجد بقايا من ساّك  واستمرّ  ، موىس
 ، إذن ال يمكن أن يكون موىس هو اكتب ٰهذه الفقرة.وسليمان 

ِ ». ه اِهيُم اْسما ٰذل اعا إِبْرا وِْضِع  كا فادا هْ "الْما
ا
ْهواهْ يِْرأ اُل ايْلاْوما: "يا یتَّ إِنَُّه ُيقا . حا

باِل الرَّبِّ يُراى"  أطلقت يف سفر اتلكوين، (جبل الرّب )تسمية  «."يِف جا

ذبح   ، ىلع جبل أوريا اّلي شهد أحداث حماولة إبراهيم14: 22
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قد وعد بٰهذه التسمية، وبعد بناء اهليّك يف   موىس بنه. لٰكنّ ا
طلق عليه اسم   عهد سليمان

ُ
. إذن ال يمكن أن (جبل الرّب )أ

 هو اكتب ٰهذه الفقرة.  يكون موىس
ورد يف ِسفر اتلثنية، : «انظر إىل رسير نومه رسيره احلديدّي  ثمّ ». و

 :ما ييل 11: 3
يُرُه » ِ . ُهوا ذاا رسا فااِئيِّنيا ُه باِقا ِمْن باِقيَِّة الرَّ انا واْحدا ِلكا بااشا إِنَّ ُعوجا ما

ْذُرٍع 
ا
؟ ُطوهُلُ تِْسُع أ ونا مُّ بَِّة بايِن عا لايْسا ُهوا يِف را

ا
ِديٍد. أ يٌر ِمْن حا ِ ، رسا

ْذُرٍع بِِذرااِع راُجٍل 
ا
ْرباُع أ

ا
رُْضُه أ  «.واعا
هو اّلي تغلّب ىلع مدينة رّبة واكتشف ٰهذا   داود انلبّ  لٰكنّ 

 . من عهد موىس ، وقد حدث ٰهذا بعد قرونٍ (1)السير

بعد أن فّك سبينوزا رموز ابن عزرا قال: توجد موارد يف اتلوراة 
  من ٰهذه لم يلتفت إيلها ابن عزرا: أهمّ 
يف اتلوراة ورد فيها احلديث عن موىس بصيغة  . هناك موارد عديدةٌ أ

 ق إىل تفاصيل حياته من قبيل:اتلطرّ  ا إىل ذٰلك تمّ الغائب، ومضافا 

                                                        

 .19 - 12: 28ِسفر صموئيل اثلاين،  (1)
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عا ُموىسا » َُّم الرَّبُّ ما ياتالكا ا الرَُّجُل ُموىسا »[؛ 9: 33]اخلروج، « وا مَّ
ا
واأ

ِليما  نا حا رِْض فااكا
ا
ا واْجِه األ ينا ىلعا ِ يِع انلَّاِس الَّ ِ ا ِمْن مجا ْكّثا

ا
ا أ ]العدد، « ا ِجدًّ

ُة الَّيِت »[؛ 1:33]اتلثنية، « ُموىسا راُجُل اهلِل...»[؛ 3: 12 كا ا واٰهذه يِها الرْبا
ْوتِهِ  بْلا ما اِئيلا قا ا ُموىسا راُجُل اهلِل بايِن إرِْسا [؛ 1:33]اتلثنية، « بااراكا بِها

ا » ل ا لِواْجهٍ وا فاُه الرَّبُّ واْجها را ي عا ِ اِئيلا ِمثُْل ُموىسا الَّ ُقْم باْعُد ناِبٌّ يِف ِإرْسا « ْم يا
 .[10: 34اتلثنية، ]

 . ورد يف اإلصحاح األخري من ِسفر اتلثنية ذكر موت ب
من  ودفنه ومناحة بين إرسائيل وبكائهم عليه، عباراٌت   موىس
ُقْم باْعُد »قبيل  اْم يا ل اِئيلا ِمثُْل ُموىسا وا ْعرِْف إِ »، «ناِبٌّ يِف إرِْسا اْم يا ل ْ وا  انٌ سا ن

 .«ا ايْلاْومِ قارْباُه إِىلا ٰهذا 
  رة عن زمان موىس. وردت يف اتلوراة بعض األسماء املتأخّ ج
امُ » 14: 14،  ورد يف ِسفر اتلكوين. مثالا طويلةٍ  بفرتةٍ  بْرا

ا
ِمعا أ ا سا ، (1)فالامَّ

اُه ُسِبا  خا
ا
نَّ أ

ا
اِنياةا أ ثاما انا بايِْتِه، ثاالاثا ِمئاٍة وا ، ِودْلا ننِيا رِّ اناُه الُْمتاما رَّ ِغلْما  جا

شا  ُهْم إىِلا داانا ـعا تاِبعا ، وا  «.را
 طويلةٍ  بفرتةٍ   "دان" بعد موت يوشع ٰهذه املدينة ُسّميت بـ لٰكنّ 

                                                        

 . أي إبراهيم (1)
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ِديناِة »ويف عهد القضاة:  ْوا اْسما الْما ِ  "داانا "واداعا بِيِهِم الَّ
ا
اٍن أ ي ُودِلا بِاْسِم دا

لٰكِ إِلِ  . وا اِئيلا الا الا  نَّ رْسا وَّ
ا
ِديناِة أ  .(1)«يُِش اْسما الْما

 ت إىل ما بعد وفاة . بعض األحداث الواردة يف اتلوراة استمرّ د
لا بانُو » :ما ييل 35: 16 ،. ورد يف ِسفر اخلروج موىس كا

ا
واأ

ْرباِعنيا 
ا
نَّ أ اِئيلا الْما یتَّ إرِْسا نَّ حا لُوا الْما كا

ا
ٍة. أ ِمرا رٍْض اعا

ا
اُءوا إِىلا أ یتَّ جا ناةا حا  سا

انا  نْعا رِْض كا
ا
راِف أ اُءوا إِىلا طا انا يِف »و. «جا نْعا رِْض كا

ا
ُْصوِل أ لُوا ِمْن حما كا

ا
فاأ

ناةِ   .2«تِلْكا السَّ
لاُكوا  ءِ الا واٰهؤُ » :(3)وكٰذلك ورد يف ِسفر اتلكوين ينا ما ِ ُهُم الُْملُوُك الَّ

اِئيلا  ِلٌك بِلايِن إرِْسا لاكا ما ا ما بْلاما ُدوما، قا
ا
رِْض أ

ا
 .(4)«يِف أ

موىس ليس هو اكتب  ا يأيت ذكره أنّ ممّ  تامٍّ  ضح بشٍّك . سيتّ ه
تابا ُموىسا ٰهذه »األسفار اخلمسة؛ ألنّه يف ِسفر اتلثنية بعد عبارة  كا وا

ناِة بايِن الا »خ عبارة ؤرّ يضيف امل «اتلَّْورااةا  ها ا لِلْكا ها لَّما اِميِل تاابُوِت واسا وِي حا

                                                        

 .29:18القضاة،  (1)
الفاريّس للتوراة اّلي ينقله املؤلّف هنا خيتلف عن انلّص . انلّص 12:5يوشع،  (2)

 العريّب. املرتجم
(3) 31:36. 
 . 95 - 94، ص السابقاملصدر  (4)
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 ٰهذه 
ُ
أ :... تاْقرا راُهْم ُموىسا قاائاِلا ما

ا
. واأ اِئيلا جِلاِميِع ُشيُوِخ إرِْسا ، وا ْهِد الرَّبِّ عا
اِمِعِهمْ  سا اِئيلا يِف ما اما ُكِّ إرِْسا ما

ا
 وٰهذه العبارة تكشف عن أنّ  «.اتلَّْورااةا أ

من األسفار اخلمسة ليك يُمكن  وراة جيب أن تكون أصغر بكثريٍ اتل
 .(1)ا، وحبيث يفهمها اجلميع أيضا واحدٍ  ها يف جملٍس قراءتها لكّ 

األسفار اخلمسة ُكِتبت بعد السب  ويف اخلتام يستنتج سبينوزا أنّ 
 .(2)اكتبها هو عزرا ا أنّ ، وحُيتمل قويًّ ابلابيلّ 

س بدأت دراساٌت للكتاب املقدّ  اه انلقد اتلاريخّ ظهور اّّت مع 
ة اليّت ُطرِحت يف تلك الفرتة حول اتلوراة حوهل. وانلظريّ  واسعةٌ 

. لقد (3)(صادر اتلوراةمة نظريّ )يه  لت باتلدريج إىل أمٍر مسلّمٍ وحتوّ 
عت األسفار اخلمسة للتوراة من أربعة مصادر دُ   ّونت يف أزمنةٍ مُجِ

 .خمتلفةٍ 
 وٰهذه املصادر األربع يه:

                                                        

 .97 - 95، ص السابقاملصدر  (1)

 .101، ص السابقاملصدر  (2)

 . ]املرتجم[Documentary Hypothesisالفرضية الوثائقية أو  (3)
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، املصدر (Elohist) ، املصدر اإللويهّ (Jahwist)املصدر "ايلهوي" 
 .(Deuteronomy) ، مصدر اتلثنية(priestly) الكهنوتّ 

 وأقدم ٰهذه املصادر هو "ايلهوّي"، فقد ُكتِب يف عهدي 
  (975 – 933ق. م.( وسليمان  1015 – 975) داود 

يف  ق. م.(، وأّما املصدر اإللويّه فقد ُكتب بعد عهد سليمان 
القسم الشماّل من ابلالد بعد تقسيمها إىل الشمال واجلنوب. 

ق. م.(، واملصدر  609 - 640) ومصدر اتلثنية ُكتب يف عهد يوشيّا
األخري حبسب التسلسل اتلاريّخ هو املصدر الكهنوت اّلي ُكتب 

 ابيّل.يف زمن السب ابل
للتوراة بعد عهد األرس ابلابيل أي بعد  الاكتب انلهايئّ  وعليه فإنّ 

قام بإجياد اتلوراة احلايلة من خالل تويلف ٰهذه  .م ق. 538سنة 
ني ايلوم تقّبلوا ني اتلقليديّ أكّث ايلهود واملسيحيّ ، و(1)املصادر وتركيبها

 .ال يمكن أن يكون هو اكتب اتلوراة  موىس أنّ 
ني توماس ميشيل وهو أحد أتباع فرقة اليسوعيّ يؤمن 

من امليالد ىلع يد  اتلوراة ُكتبت قبل مخسة قرونٍ  ة بأنّ اتلقليديّ 
موىس  يف املاِض اكن انلاس يؤمنون بأنّ »ُكتّاب جمهولني، ويقول: 

                                                        

 .39 - 16، ص 2اخلوري بولص الفعال، املدخل إىل الكتاب املقّدس، ج  (1)
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ادلراسات احلديثة حول الكتاب  هو من كتب اتلوراة، لٰكنّ 
ل حول أصل أسفار اتلوراة اإلجابة عن السؤا املقّدس تشري إىل أنّ 

تأيلف  ر للوهلة األوىل. فقد تمّ ا يُتصوّ ممّ  صعوبةا  ها أشدّ ئومنش
يتناقلها  ، فيف ابلدء اكنت هناك رواياٌت ة أجيالٍ اتلوراة طول عدّ 

نت ٰهذه الروايات يف عدّ  ايلهود فيما بينهم. ثمّ  ة جماميع بعضها دوِّ
ا يف القرن اخلامس يف باب اتلاريخ وبعضها يف باب األحاكم. وأخريا 
عت ٰهذه املجاميع يف كتاٍب  . وقد شارك واحدٍ  قبل امليالد مُجِ

د، وقد نس اتلاريخ أسماء الكثريون يف ٰهذا العمل الطويل واملعقّ 
اإلهلام  ون بأنّ ويؤمن ايلهود واملسيحيّ  ،ة العظىم منهمالغابليّ 

 .(1)«مراحل تأيلف اتلوراة ّك ا يف ا ومعينا اإللّٰه اكن رفيقا 

ام اثلاين، اإلصحاح الرابع يُفهم من العهد القديم )ِسفر األيّ 
ىع ابلعض العثور عليها فيما ادّ  اتلوراة ضاعت، ثمّ  ( أنّ نيواثلالث

 بعد.

                                                        

ی حسني توفيىق، ]الالهوت املسييّح[، ترمجهمسيىح توماس ميشيل، الكم  (1)
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[32ص 
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رْضا واابْلا »
ا
را األ هَّ ْن طا

ا
ةا ِمْن ُملِْكِه باْعدا أ ا ناِة اثلَّاِمناةا عارشا يِف السَّ ، وا يْتا

ازا  يُوآخا ْبنا يُوآحا ِديناِة وا ئِيسا الْما ِسياا را عا ما لْياا وا صا
ا
افاانا ْبنا أ لا شا رْسا

ا
أ

ْجِل تاْرِميِم بايِْت الرَّبِّ إِ 
ا
لا أل جِّ ِهِن   لِٰههِ الُْمسا اُءوا إِىلا ِحلِْقياا الاْكا فاجا

لاةا إِىلا بايِْت ا ةا الُْمْدخا وُْه الِْفضَّ ْعطا
ا
ِظيِم، واأ ا الالَّ  يِت هلِل الَّ الْعا ها اعا ِويُّونا مجا

ُهوذاا  ِمْن ُكِّ يا اِئيلا وا ِمْن ُكِّ باِقيَِّة إرِْسا ايِما وا فْرا
ا
ناىسَّ واأ ارُِسو ابْلااِب ِمْن ما حا

ِليما  ورُشا
ُ
ُعوا إِىلا أ ، ُثمَّ راجا بانْيااِمنيا ْغِل   وا ِميِل الشُّ يِْدي اعا

ا
ا أل ُعوها فا وادا

لُونا يِف  ْعما نُوا يا ينا اكا ِ ْغِل الَّ اِميِل الشُّ ا ِلعا ُعوها فا ، فادا نِيا يِف بايِْت الرَّبِّ لكَّ الُْموا
تاْرِميِمهِ  ْجِل إِْصالاِح ابْلايِْت وا

ا
اِرينا   بايِْت الرَّبِّ أل ا لِلنَّجَّ وْها ْعطا

ا
واأ

ابْلانَّائنِيا لِ  اْسِقيِف وا ْجِل ت
ا
أل ِل وا اباا لِلْوُصا ْخشا

ا
نُْحوتاةا واأ ةا ما ارا ُوا ِحجا ياْشرتا

ُهوذاا ا ُملُوُك يا باها ْخرا
ا
اناٍة،   ابْلُيُوِت اليّت أ ما

ا
لا بِأ ما لُونا الْعا ْعما اُل يا نا الرِّجا اكا وا

ارِي را اُث واُعوباْدياا الالَِّويَّاِن ِمْن بايِن ما اُء حيا لايِْهْم ُوالكا ِريَّا واعا كا زا ، وا
اِهٍر  ِمنا الالَِّويِّنيا ُكُّ ما ِة، وا را ْجِل الُْمنااظا

ا
اِتيِّنيا أل ها ُم ِمْن بايِن الْقا ُشالَّ ما وا

ٍة   بِآالاِت الِْغنااءِ  ِمِل ُشْغل يِف ِخْدما ا ُكِّ اعا اءا ىلعا اِل واُوالكا ا احْلُمَّ نُوا ىلعا اكا وا
نا ِمنا الالَِّويِّنيا  اكا ٍة. وا ابُونا  فاِخْدما باوَّ فااُء وا اِجِهِم   ُكتَّاٌب واُعرا واِعنْدا إِْخرا

ِة الرَّبِّ  يعا ِ ِهُن ِسْفرا رشا دا ِحلِْقياا الاْكا ، واجا لاةا إىِلا بايِْت الرَّبِّ ةا الُْمْدخا الِْفضَّ
تِِب:   بِياِد ُموىسا  افاانا الاْكا قاالا لِشا ابا ِحلِْقياا وا جا

ا
ْدُت ِسْفرا "فاأ قاْد واجا

 ِ ِة يِف بايِْت الرَّبِّ الرشَّ افاانا  ".يعا ْفرا إِىلا شا لَّما ِحلِْقياا السِّ افااُن   واسا اءا شا فاجا
 : اباا قاائاِلا وا ِلِك جا رادَّ إِىلا الْما ِلِك وا ْفِر إِىلا الْما ِبيِدكا "بِالسِّ ْسِلما يِلاِد عا

ُ
ا أ ُكُّ ما

لُوناهُ  ْفعا ْ   ُهْم يا ةا ال فْراُغوا الِْفضَّ
ا
قاْد أ ا يِلاِد وا ُعوها ةا يِف بايِْت الرَّبِّ وادافا وُْجودا ما

ْغِل  ِميِل الشُّ ياِد اعا اِء وا :  " الُْوالكا ِلكا قاائاِلا تُِب الْما افااُن الاْكا ا شا ْخربا
ا
قاْد "واأ
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ا ِهُن ِسْفرا ايِن ِحلِْقياا الاْكا ْعطا
ا
ِلِك "أ اما الْما ما

ا
افااُن أ  ِفيِه شا

ا
أ قارا ِمعا   . وا ا سا فالامَّ

 ْ قا ِثيااباهُ ال زَّ ِة ما يعا ِ اما الرشَّ ِلُك الكا اما ْبنا   ما ِخيقا
ا
ِلُك ِحلِْقياا واأ را الْما ما

ا
واأ

ِلِك قاائاِلا  بْدا الْما اياا عا سا تِبا واعا افاانا الاْكا ا واشا بُْدونا ْبنا ِميخا عا افاانا وا   شا
بُوا لُوا "اْذها

ا
ْجيِل  ِمنْ  الرَّبَّ  اْسأ

ا
ِمنْ  أ ْجِل  وا

ا
نْ  أ اِئيلا  ِمنْ  باِقا  ما ياُهوذاا إرِْسا  وا

نْ  امِ  عا ْفرِ  الكا ِي السِّ ، الَّ نَّهُ  وُِجدا
ا
ِظيمٌ  أل ُب  عا ِي الرَّبِّ  غاضا با  الَّ كا  انْسا

لايْناا ْجِل  ِمنْ  عا
ا
نَّ  أ

ا
ناا أ امْ  آبااءا ُظوا ل ْفا اما  حيا لُوا الرَّبِّ  الكا با  يِلاْعما سا ا ُكِّ  حا  ما

ْكتُوٌب  ُهوا  ا يِف  ما ْفِر" هذا  . (1)«السِّ
ِليما » ورُشا

ُ
ُهوذاا واأ اعا ُكَّ ُشيُوِخ يا ِلُك وامجا لا الْما رْسا

ا
ِلُك إِىلا   واأ ِعدا الْما واصا

لُكِّ  ناِة واالالَِّويِّنيا وا ها ِليما واالْكا ورُشا
ُ
ِن أ ُهوذاا واُساكَّ اِل يا عا ُكِّ رِجا بايِْت الرَّبِّ ما

ِبرِي إِىلا الصَّ  ْعِب ِمنا الْكا ْهِد الشَّ اِم ِسْفِر الْعا  يِف آذاانِِهْم ُكَّ الكا
ا
أ قارا ِغرِي، وا

 ِ اما   ي وُِجدا يِف بايِْت الرَّبِّ الَّ ما
ا
ا أ ْهدا عا عا طا قا ِهِ وا ا ِمنرْبا ِلُك ىلعا قافا الْما واوا

ائِِضِه بُِكلِّ  فارا اتِِه وا ادا ها ايااُه واشا حِلِْفِظ واصا رااءا الرَّبِّ وا اِب وا ها  قالِْبِه الرَّبِّ لذِلَّ
ْكتُوِب يِف ٰهذا  ْهِد الْما اما الْعا لا الكا لُكِّ ناْفِسِه، يِلاْعما ْفرِ وا ْوقافا ُكَّ   ا السِّ

ا
واأ

ْهِد  با عا سا ِليما حا ورُشا
ُ
ُن أ ِملا ُساكَّ عا ، فا بانْيااِمنيا ِليما وا ورُشا

ُ
وُْجوِدينا يِف أ الْما

 .(2)«آباائِِهمْ  هٰلِ اهلِل إِ 

                                                        

 .21 - 8: 34أخبار األيّام اثلاين،   (1)

نقلته هنا أكّث من انلّص الفاريّس، . انلّص اّلي 33- 8: 34أخبار األيّام اثلاين،  (2)
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بلين  ه بعد السب ابلابيلّ آخر من العهد القديم أنّ  وقد ورد يف موضعٍ 
إرسائيل، طلبوا من عزرا الاكهن أن يقرأ توراة موىس للشعب. فقام 

أن إىل  يومٍ  عزرا وسائر الكهنة بقراءة كتاب اتلوراة ىلع انلاس ّك 
 .(1)انتهوا من قراءتها يف ايلوم السابع

قرأها عزرا يه نفس اتلوراة اليّت  يف أنّ  ةٍ ك ابلعض بقوّ وقد شكّ 
 ت قراءته يف زمان يوشّيا:الكتاب اّلي تمّ 

كتاٍب اكن "كتاب رشيعة موىس"؟ أليس هو نفس كتاب  أّي »
حا  ؟العهد اّلي قرأه يوشّيا ىلع انلاس من قبل به يف كتاب  وما رُصِّ

ب قراءة الكتاب تني يف ايلوم، بينما تتطلّ العهد بأن يُقرأ ىلع ايلهود مرّ 
 .(2)«متواصٍل  بشٍّك  أسبوٍع ة اآلخر مدّ 

                                                        

 لٰكّن هناك تقديماا وتأخرياا واحلذف منه قد يرّض باملعًن املراد. ]املرتجم[
 حنميا، اإلصحاح اثلامن. (1)

-نقالا عن: عبد .382، ص 1ول ديورانت، تاريخ تمدن ]قّصة احلضارة[، ج  (2)

، 67 - 56ص الرحيم سليماین اردستاین، كتاب مقدس ]الكتاب املقّدس[، 
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1385قم: آيت عشق، چاپ دّوم، 
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ني هناك تعايلم يف الكتاب املقّدس دلى ايلهود واملسيحيّ  ،ا إىل ما تقّدممضافا 
 ا.من الويح اإللّٰه مطلقا  وال يمكن عّدها مستقاةا  ،يرفضها العقل

 من تلك اتلعايلم ما ييل:
 اٍت إىل وجود حتريف ةضافوباإل: قبيحةٍ  هام األنبياء بأمورٍ . اتّ أ

أفعاٍل ىلع نسبة  لككذٰ يف الكتاب املقّدس، اشتمل  ةٍ واعتقاديّ  ةٍ أساسيّ 
 مع أنّ  !(1)ن تدوينهامإىل بعض األنبياء خيجل القلم  ةٍ غري أخالقيّ 

 ة تُثبت رضورة عصمة األنبياء.الرباهني العقليّ 
ا »:  اهلل لوٍط  وقد ورد يف العهد القديم حول نبّ  بااُهما

ا
تاا أ قا فاسا

ِت  قااما ا... وا بِيها
ا
عا أ ْت ما عا جا لاِت ابْلِْكُر وااْضطا ا يِف تِلْكا اللَّيْلاِة، واداخا ْرا مخا

هُ  عا ْت ما عا جا ُة وااْضطا ِغريا  .(2)«الصَّ
يف  ود واهلل دا ة املخزية الّيت وردت حول نبّ وكٰذلك القّص 

ود صعد فوق ودا أنّ يع تدّ إذ  ؛العهد القديم )ِسفر صموئيل اثلاين(

                                                        

 .38 - 30: 19؛ ِسفر اتلكوين، 112:1راجع: إجنيل يوحنّا،  (1)
 ولالّطالع أكّث راجع:

 .3أنيس األعالم، ج  -أ
. 177 و 73، بشارات عهدين ]بشارات العهدين[، ص صادىقحممد  -ب

 ]املصدر باللغة الفارسيّة[

 .38 - 30: 19انظر: ِسفر اتلكوين،  (2)
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باعا زوجة أوريا اجلميلة جدًّ  ، فعشقها ا ويه تستحمّ سطح بيته ورأى باثْشا
ظهرت عليها  وحينما ،فأرسل من حُيرضها إيله، وزىن بها  دوداو

د تهيئة الظروف لقتل أوريا يف احلرب، وأخذ عالمات احلمل تعمّ 
 !(1)زوجته وضّمها إىل بيته

. وجود األساطري: إحدى جهات حتريف الكتاب املقّدس ب
األخرى يه اشتماهل ىلع أساطري ال أساس هلا، من قبيل مصارعة 

 !(2)مع اهلل وانتصاره عليه يعقوب 

 ةالنظرة التاريخيّ 

الكتب املقّدسة عند  ة املعتربة واملوثّقة إىل أنّ تشري الوثائق اتلارخييّ 
ا كتابا  46 نّ أ، واعمٍ  1500تأيلفها وّتميعها ىلع مدى  ني تمّ املسيحيّ 

جاءت  -أي اإلجنيل  -ا من العهد اجلديد كتابا  27من العهد القديم و
 .(3)من اتلوافق نلوٍع  نتيجةا 

                                                        

 .31 - 3: 11ِسفر صموئيل اثلاين،  (1)
 .32 - 30: 23ِسفر اتلكوين،  (2)
ی حسني توفيىق، ]الالهوت املسييّح[، ترمجهمسيىح توماس ميشيل، الكم  (3)
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يف تدوين الكتاب املقّدس وبانلتيجة  ف البرشّي دور املؤلّ إّن 
يمكن ال  وخيمةٍ  لعواقبس ض الكتاب املقدّ حتريفه، أّدى إىل تعرّ 

 .(1)عرضها يف ٰهذا الكتاب الوجّي
 ني:رين املسيحيّ نكتيف هنا باستعراض اعرتافات بعض العلماء واملفكّ 

مطابقة اإلجنيل احلال مع  يرفض برصاحةٍ  (2)م. غرانت روبرت -1
مجيع اللكمات اليّت  وٰهذا ال يعين أنّ »، ويقول: أقوال عيىس 

 .(3)«نقلها نّساخ اإلجنيل عن عيىس قد قاهلا بالضبط

                                                        

]مركز دراسات حبوث  مركز مطالعات و حتقيقات اديان و مذاهب، قم: 51ص 
 ه. ش. 1377األديان واملذاهب[، الطبعة األوىل، 

 بر امواج مسيحيت و فرهنگانظر يف ٰهذا املجال: حممدرضا اكشىف، غرب  (1)
]الغرب ىلع أمواج املسيحيّة واثلقافة[، فصل دّوم )حبث الكتاب املقّدس يف 

]املجمع العليّم  ی اسالیمپژوهشاگه فرهنگ و انديشهالفصل اثلاين(، تهران: 
 العال للثقافة والفكر اإلسالّم[.

(2) Robert M. Grant. 

ی ماكتب تفسريی و هرمنوتيیک تارخيچهروبرت م. غرانت و ديويد تريىس،  (3)
]تاريخ املدارس اتلفسرييّة واتلأويليّة للكتاب املقدس[، كتاب مقدس 

ی فرهنگ و انديشهپژوهشاگه ، تهران 212ی ابوالفضل ساجدی، ص ترمجه
 1385]املجمع العليّم العال للثقافة والفكر اإلسالّم[ چاپ يكم، اسالیم 
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ا الكتاب املقّدس هو ممّ  إرنست رينان: ذهب رينان إىل أنّ  -2
كتبه اإلنسان، ويعّده كسائر املؤلّفات اإلنسانّية املشتملة ىلع 

 .(1)وأساطري اكذبةٍ  د اشتماهل ىلع قصٍص األخطاء، ويؤكّ 
ا الكتاب املقّدس ليس وحيا  ون بأنّ ون الليربايلّ يسلّم الالهوتيّ  -3

 َّ  .(2)ما ُكتب بيد اإلنسان، وإنّ مبارشٍ   بشّكٍ الا ُمزنا
ىلع  ة املسيح دون إرصارٍ ني ىلع مركزيّ يرّص الكثري من اتلقليديّ  -4

 .(3)يف اإلجنيل إعدم إماكن اخلط
ني ابلارزين من قبيل ني املسيحيّ يرى بعض الالهوتيّ  -5

 .(5)س صادقةا ال يُمكن عّد حمتويات الكتاب املقدّ  هأنّ  (4)بريثوايت

                                                        

 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[
 .295، ص السابقاملصدر  (1)
. ]املصدر باللغة 131 - 130ايان باربور، علم و دين ]العلم وادلين[، ص  (2)

 .295 الفارسيّة[ نقال عن:  املصدر نفسه، ص

(3) Barbour, Ian. Religion in an Age of Science, P.9. 
(4) Braithwaite. 

ی ابراهيم سلطاین سيّف[، ترمجهجون هيک و ...، الكم فلسىف ]الالكم الفل (5)
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)الالهوت  (1)ة اجلديدةون يف األرثوذكسيّ يعتقد الالهوتيّ  -6
الكتاب املقّدس بذاته  اجلديد( الربوتستانت بأنّ  اتلقليدّي  الرسيمّ 

يشهد ىلع الوقائع  إممكن اخلط إنساينٌّ  ا، فهو كتاٌب ا إهلٰيًّ لم يكن وحيا 
 .(2)ةالوحيانيّ 

ابلحوث »: ابلارز بأنّ  املسييحّ  يعتقد بول تيليش الالهوتّ  -7
يف العهدين القديم واجلديد يف األقسام  ة تشري إىل وجود تلفيٍق اتلارخييّ 

حبيث ال يمكن يف  ،ةة واألسطوريّ ة منهما بني العنارص اتلارخييّ انلقليّ 
اكن...  حنوٍ  بأّي  أكّث املوارد تفكيك ٰهذه العنارص بعضها عن بعٍض 

هم د أنّ ملجرّ  هم أو اآلخرين يفقدون اإليمان املسييحّ ويعتقد انلاس أنّ 
ة، وحاكياته ليست ال يؤمنون بتوثيق حاكيات العهد اجلديد اإلعجازيّ 

 .(3)«اقطعا  موثّقةا 

                                                        

 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[307امحد نراىق، ص و
(1) Neo-Orthodoxy. 

(2) Barbour, Ian. Religion in an Age of Science, P.11-12. 

 .103]ديناميّة اإليمان[، ص پويایی ايمان پل تيليش،  (3)
ی ماكتب تفسريی و تارخيچهنقال عن: روبرت م. غرانت، ديويد تريىس، 
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رين أكّث املفكّ  أنّ  - أستاذ الالهوت املسييحّ  -يرى توماس ميشيل  -8
الكتب املقّدسة ليست  يؤمنون بأنّ  الاكثويلك والربوتستانت واألرثوذوكس

ن وا ترك الكتّاب البرشيّ ة، وأحيانا ع بالعصمة اللفظيّ ا، وال تتمتّ إمالءا إهلٰيًّ 
 .(1)الكتاب يف نّص  مغلوطةا  أو معلوماٍت  خاطئةا  نظرياٍت 

ض ه تعرّ ضح أنّ من خالل مالحظة مضامني الكتاب املقّدس يتّ 
ض للزيادة الكتاب املقّدس إذا لم يكن قد تعرّ  للتحريف؛ ألنّ 

ا ىلع وانلقصان واتلغيري يف األلفاظ واملفاهيم، لم يكن ليشتمل مطلقا 
ومعارف ختالف العقل، وحينما نراجع ٰهذه الكتب  ،مطالب متناقضةٍ 

                                                        

]تاريخ املدارس اتلفسرييّة واتلأويليّة للكتاب  هرمنوتيیک كتاب مقدس
. ]املصدر باللغة 296 - 294ص  ی ابوالفضل ساجدی،املقّدس[، ترمجه

 الفارسيّة[
ی حسني ]الالهوت املسييّح[، ترمجهمسيىح انظر: توماس ميشيل، الكم  (1)

، قم: مركز مطالعات وحتقيقات اديان ومذاهب 27 - 23توفيىق، ص 
ه. ش. ]املصدر  1377]مركز دراسات األديان واملذاهب[، چاپ يكم، 

 باللغة الفارسيّة[
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 .ةٍ وغري عقالنيّ  متناقضةا  جند فيها مسائل كثريةا 

 أوّ 
ً
 : التناقضاتال

 حول الكتاب املقّدس: (1)يقول إرنست رينان
يف ٰذلك الكتاب، لٰكن من خالل ادلراسة  تناقٍض  ال ينبيغ أن يوجد أّي »

ة، ة واجلمايلّ ادلقيقة اليّت قمُت بها يف الكتاب املقّدس ّتلّت ل كنوزه اتلارخييّ 
 ،ٰهذا الكتاب حاهل حال سائر الكتب القديمة ثبت ل أنّ  هه يف الوقت نفسلٰكنّ 

، وأساطري اكذبةٍ  ال خيلو من اتلناقضات واألخطاء، فهو يشتمل ىلع قصٍص 
 .(2)«اكمٍل  من كتابة انلاس بشٍّك  وأمورٍ 

 مة الشعراينّ العاّل  جعلا وجود اتلناقضات يف اإلجنيل بلغ حدًّ 
 ،ا من أخطاء األناجيل وتناقضاتهاموردا  45 مفّصٍل  يستعرض بشٍّك 

. «من ٰهذا القبيل من سبعمئة حتريٍف  لقد دّونت أكّث»: الشعراينّ  يقول
                                                        

(1) Ernest Renan. 

ی ماكتب تفسريی و هرمنوتيیک روبرت م. غرانت، و ديويد تريىس، تارخيچه (2)
ی كتاب مقدس ]تاريخ املدارس اتلفسريّية واتلأويليّة للكتاب املقّدس[، ترمجه

ی اسالیم ، تهران، پژوهشاگه فرهنگ و انديشه298الفضل ساجدی، ص  ابو
ه. ش.  1385الّم[ چاپ يكم، ]املجمع العليّم العال للثقافة والفكر اإلس

 ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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االختالفات الواقعة بني األناجيل تبلغ »يقول:  (1)(إظهار احلق)ويف 
ا حبسب رأي ميل  وحبسب حتقيق غريسباخ تبلغ مئةا  ،ثالثني ألفا

ا، وأمّ  فلم  -وهو آخر ابلاحثني يف ٰهذا املجال  -ا شولز ومخسني ألفا
 .(2)«د عددهاحيدّ 

 لٰهذه اتلناقضات:واآلن نقّدم نماذج 
.  . وقعت األناجيل منذ ابلدء يف اتلناقض يف نسب عيىسأ

، ودوى إىل داـنسب عيس إنّ  :فإجنيل لوقا يف ابلاب اثلالث يقول
ا، شخصا  27 :ل يقول يف ابلاب األوّ ا، وإجنيل میّت شخصا  42 وبينهما

 ا.شخصا  21هم نّ إابلاب اثلالث يقول  - وكتاب تواريخ األيام
ثا باْعدا ٰهذِ ». نقرأ يف ِسفر اتلكوين: ب دا نا  هِ واحا نَّ اهللا اْمتاحا

ا
ُموِر أ

ُ
األ

 ، كا : ُخِذ اْبناكا واِحيدا الا قا ا. فا ناذا
ا
: ٰهأ الا قا اِهيُم! فا ُ: ياا إِبْرا الا هلا قا ، فا اِهيما إِبْرا

 ِ ْصِعْدهُ الَّ
ا
رِْض الُْمِريَّا، واأ

ا
ْب إِىلا أ ، وااْذها اقا بُُّه إِْسحا ا  ي حُتِ قاةا ىلعا ُهنااكا حُمْرا

                                                        

 .165، ص 1ج  (1)
ابواحلسن شعراین، راه سعادت ]طريق السعادة[، حتقيق: حامد فدوى اردستاین،  (2)

 ، تهران: مرتضوی. ]املصدر باللغة الفارسيّة[1386، چاپ يكم، 282ص 
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 ِ بااِل الَّ ِد اجْلِ حا
ا
اكا أ قُوُل ل

ا
 .(1)«ي أ

ألحد ابنيه، جاء   املرتبط حبادثة ذبح إبراهيم يف ٰهذا انلّص 
بينما رّصحت عبارة العهد . «إسحاق»عبارة  «وحيدك»بعد عبارة 

الوعد بوالدة إسحاق اكن بعد والدة إسماعيل بثالثة عرش  القديم أنّ 
إسماعيل اكن ابن إبراهيم الوحيد إىل أن بلغ أربعة  . يعين أنّ (2)ااعما 

 أضيفت إىل نّص  «إسحاق»ولكمة  ا. إذن حصل هنا حتريٌف عرش اعما 
 العهد القديم.

هو من أبناء سليمان   ىـعيس نّ : إ. يقول إجنيل میّت ج
د وبن داو

ه من أبناء ناتان . بينما ورد يف إجنيل لوقا أنّ (3)
 .(4)ودوبن دا
ه بعد صلبه سوف يقول إنّ   عيىس . ورد يف إجنيل میّت أنّ د

نا يُونااُن »ا حتت األرض: وثالث يلاٍل مدفونا  امٍ يبىق ثالثة أيّ  ا اكا ما نَُّه كا
ا
أل

                                                        

 1: 22اتلكوين،  (1)
 .1: 18 و 25: 17، السابقاملصدر  (2)
 .6: 1إجنيل میّت،  (3)
 .31: 3إجنيل لوقا،  (4)
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االٍ  ثاالاثا يلا يَّاٍم وا
ا
ْ ا ياُكوُن اْبُن اإْلِ ذا ، ٰهكا يِف باْطِن احْلُوِت ثاالاثاةا أ يِف  انِ سا ن

رِْض ثاالاثاةا 
ا
االٍ قالْب األ ثاالاثا يلا يَّاٍم وا

ا
 .(1)«أ

ة دفنه من غروب اجلمعة إىل قبل فجر ة األناجيل مدّ د بقيّ بينما حتدّ 
 (3).(2)ا ويللتانة يوما تكون املدّ  األحد، يعين ىلع أكّث تقديرٍ 

لُوُه: إِذ»:  ايلهود سألوا حيىي . ورد يف إجنيل يوحّنا أنّ ه
ا
أ  نْ فاسا

؟  نْتا
ا
اذاا؟ إِيِليَّا أ نااما

ا
اْسُت أ : ل الا قا  .(4)«فا

إجنيل میّت ينسب إىل  وعليه لم حين ايلوم املوعود بعد. ولٰكنّ 
ْقبالُوا، فاٰهذا »ه قال: أنّ  ى ـعيس ْن تا

ا
ُتْم أ رادْ

ا
إِْن أ يَّا وا ا ُهوا إِيلِ

يِتا 
ْ
ْن ياأ

ا
 .(5)«الُْمْزِمُع أ

                                                        

 .40: 12إجنيل میّت،  (1)
؛ 1: 16 و 42: 15؛ إجنيل مرقص، 1: 28 و 57: 27راجع: إجنيل میّت،  (2)

 .1: 24 و 53: 23إجنيل لوقا، 
 : "مسيحيت" ]املسيحيّة[، مأخوذٌ من كتاب؛ 22: 2إجنيل میّت،  (3)

 . 102 -100ص 
 .19: 1إجنيل يوحنّا،  (4)

 .14: 11میّت،  (5)
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 ا: التعاليم المناقضة للعقلثانيً 

 املشاك الّيت تواجه الالهوت املسييحّ : من أكرب (1). عقيدة اتلثليثأ
هو تربير االعتقاد بتثليث اإلهٰل )اإلهٰل األب، واإلهٰل االبن، واإلهٰل احلياة 

وجود ٰهذه العقيدة  . إنّ (2)أو الروح القدس(، يف نفس شعار اتلوحيد

                                                        

إّن عقيدة اثلالوث األقدس تعّد الّس األّول يف العقيدة املسيحيّة، فه األساس  (1)
اّلي بنيت عليه املسيحيّة، كما أّن اتلوحيد هو األساس يف اإلسالم، ولٰكن 

ا، بل حماٌل؛ ألنّه يرتبط حبقائق إ هلٰيٍّة فائقة بالرغم من ٰهذا ففهمها مشٌّك جدًّ
ا ال  الوصف، فهو بعيٌد عن متناول عقل اإلنسان؛ ولا فهو يبىق رسااغا مضًّ

 .يفهم؛ فهو فوق اإلدراك البرشيّ 

يف الواقع أّن لكمة )اتلثليث أو اثلالوث( لم ترد يف الكتاب املقّدس، ويظّن  (2)
ثّم ظهر أّن أّول من صاغها واستعملها هو ترتويلان يف القرن اثلاين للميالد. 

سبيليوس يف منتصف القرن اثلالث، وحاول أن يفّس العقيدة بالقول إّن 
، فهو حادٌث  ا حقيقيًّا يف اهلل، لٰكنّه جمّرد إعالٍن خاريجٍّ اتلثليث ليس أمرا
مؤقٌّت وليس أبديًّا. ثّم ظهر أريوس اّلي نادى بأّن األب وحده هو األزيّل، 

ا ظهر بينما االبن والروح القدس خملوقان مت مّيان عن سائر اخلليقة. وأخريا
أثناسيوس اّلي وضع أساس العقيدة )اثلالوث األقدس(، وبعد مناقشاٍت 
وتشاجراٍت بني علماء املسيحيّة وكبار قادة الكنيسة اّلين افرتقوا بني مؤيٍّد 
ألريوس ومؤيٍّد ألثناسيوس، دفعت اإلمرباطور قسطنطني إىل ادلعوة لعقد 

للميالد يف نيقية، وحرض ٰهذا االجتماع  325 يف اعم أّول جممٍع مسكوينٍّ 
أكابر العلماء واألساقفة، وبعد شهٍر أو أكّث من انلقاش واجلدال، انترصت 
عقيدة أثناسيوس وكسبت أكّث اآلراء، وتّم تشكيل عقيدة اتلثليث الّيت 
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ني يف رين املسيحيّ أصول العقائد ادلينّية وضع املفكّ  املتناقضة يف أهمّ 
 هلا، لٰكنّ  كثريةٍ  فبذلوا جهدهم تلقديم تربيراٍت  ،صعٍب  مواجهة حتدٍّ 

 ، فاضطرّ (1)دفاهل اآلن يف حتقيق ا من تلك اتلربيرات لم ينجح حیّت أيًّ 
ون إىل منع العقل من الولوج يف مثل ٰهذه املسائل، رون املسيحيّ املفكّ 

 واإلفتاء باتلفكيك بني نطايق العقل واإليمان، وجعل اإليمان مقابالا 
 .(2)رفةللمع

                                                        

 :نّصت ىلع ما ييل

ا لألب  ا يف اثلالوث، واثلالوث يف اتلوحيد؛ ألّن هناك شخصا ا واحدا حنن نعبد إلٰها
وآخر لالبن وآخر لروح القدس، إنّهم ليسوا ثالثة آهلٍة، ولٰكن إهٰلٌ واحٌد. 
ا، وٰهكذا فإّن  ا، ومتساوون معا فّّك األشخاص اثلالثة هم أزيلّون معا

ث، وقد استمّر اإلصالح يف ٰهذه اإلنسان انلايج هو ذٰلك اّلي يعتقد باثلالو
العقيدة وترميمها وتطويرها، إذ يعرتف املسيحيّون أّن ٰهذه العقيدة حباجٍة 

 [233إىل إصالٍح دائٍم. ]قاموس الكتاب املقدس: 
لالّطالع أكّث راجع: الراهب القمص فليمون األنبا بيشوى، رّس اتلثليث  (1)

؛ هرنی تيسن، طاطه 1998ان واتلوحيد، دار نوبار، الطبعة األوىل، حزير
مياكئيليان، اهليات مسيىح ]الالهوت املسييّح[، انتشارات حيات ابدى، 

 تهران. ]املصدر باللغة الفارسيّة[
لالّطالع أكّث راجع: حممدتىق فعاىل، ايمان ديًن در اسالم و مسيحيت  (2)

جوان، ی ]اإليمان ادلييّن يف اإلسالم واملسيحّية[، چاپ يكم، اكنون انديشه
 ، تهران. ]املصدر باللغة الفارسيّة[1378
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ليس   املسيحفإّن ة . تأيله املسيح: ىلع ضوء الرؤية املسيحيّ ب
، نيللمسيح طبيعت ما هو اهلل وابن اهلل. وهم يؤمنون بأنّ ا، وإنّ نبيًّ 

ة هما الطبيعة اإلهلّٰية واألخرى الطبيعة اإلنسانّية. وهو يف األلوهيّ اأحد
اإلنسان. وهو يف متساٍو مع اهلل األب، ويف اإلنسانّية هل نفس ذات 

دل من بُعده اإللّٰه ُودل من اهلل قبل بداية األزمنة، ويف بُعده اإلنسايّن وُ 
 .(1)ما شخٌص واحٌد وابن اهللمريم العذراء. وهو ليس شخصني، وإنّ 

تُعدُّ  (2)وٰهذه العقيدة اليّت تُدىع عقيدة "اتلجّسم" أو "اتلجّسد"
ا . ٰهذه العقيدة حتمل تناقضا (3)ة يف اإليمان املسييحّ "احلقيقة املركزيّ 

ي إىل االعتقاد باتلجّسم يؤدّ »: هم اعرتفوا بأنّ ا إىل درجة أنّ صارخا 
اد اهلل مع اإلنسان، ويعين إداغم شخصّية اهلل الالمتناهية مشلكة احّت 
 .(4)«تة مع الوجود املتنايه واملؤقّ والسمديّ 

                                                        

 هرنی تيسن، وطاطه مياكئيليان، اهليات مسيىح ]الالهوت املسييّح[،  انظر: (1)
 ، تهران، حيات ابدى. ]املصدر باللغة الفارسيّة[94 - 91و  199  ص

(2) Incarnation. 
نا عيىس جون فالفورد، مهرداد فاتىح، خداوند ما عيىس مسيح است ]إهلٰ  (3)

]كنيسة  لكيسای مجاعت رّباین، آموزشاگه كتاب مقدس، 71املسيح[، ص 
 اجلماعة الربّانيّة، مدرسة الكتاب املقّدس[. ]املصدر باللغة الفارسيّة[

إّن أّول إشاكٍل يواجه ابلاحث يف عقيدة الالهوت املسييّح يف اتلجسيد هو أّن  (4)
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املسيحينّي يغلقون باب العقل ويعّطلونه، فهم يتمّسكون بأّن ٰهذه العقيدة ال 
يمكن أن يمّسها العقل واإلدراك البرشّي، بل يه فوقهما، فه رسٌّ ال يفهم إاّل 

 .باإليمان احلقيّق واثلابت باملسيح 

وهنا أقّدم مقّدمةا بسيطةا تلوضيح مسألٍة مهّمٍة، ويه أّن األمور والقضايا اليّت 
 :تواجهنا ال خترج عن ثالث حاالٍت حسب العقل ويه

ما هو موافٌق للعقل: ويه األمور اليّت يقبلها العقل ويذعن هلا، اكلقضيّة القائلة  -أ
 .ويصدقها بأّن اجلزء أصغر من الّّك، فالعقل البرشّي يوافقها

ما هو خمالٌف للعقل: ويه األمور اليّت يرفضها العقل وحيكم ببطالنها،  -ب
ا.  اكجتماع انلقيضني أو ارتفاعهما، فالعقل يرفض ٰهذه القضيّة مطلقا

ر يد العقل عن ـاألمور اليّت فوق العقل يه األمور واحلقائق الغيبيّة اليّت تقص -ج
موراا فوق العقل، ولوال أخبار الويح اإللّٰه تناوهلا والوصول إيلها، فإّن هناك أ

رعيّة وكيفيّتها، ـعنها لم يكن لإلنسان أن يتعّرف عليها، كبعض األحاكم الش
وكٰذلك الرابطة بني األفعال االختيارّية لإلنسان يف احلياة ادلنيا ونتاجئها 

ه؛ األخروّية، فٰهذه الرابطة يعجز العقل عن إدراكها، فه ال تدخل يف دائرت
 ألنّها ترتبط بعالم الغيب، وغريها من األمور.

ولٰكن بقيت هنا مسألٌة مهّمٌة، ويه أّن القضايا الّيت يه فوق العقل واإلدراك 
رّي، جيب أن ال تدخل حتت الشّق اثلاين، أي أن ال تكون خمالفةا ـالبش

للعقل، وإاّل صارت من املحاالت الّيت يرفضها العقل ويبطلها، وٰهذا ما 
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ملعصية اليّت ا ة أنّ : ترى املسيحيّ (1)ة لإلنسان. املعصية الاتيّ ج
اء باألكل من الشجرة املحّرمة جعلهما اعصيني ارتكبها آدم وحوّ 

 ثةا ها ملوّ ب ٰذلك بأن تصبح اإلنسانّية لكّ ا، وقد تسبّ ثني ذاتا وملوّ 
ٰهذه  . إنّ (2)وٰللك ال يمكنه إجابة ادلعوة اإلهلٰيّة ؛اواإلنسان اعٍص ذاتا 

أخرى ّتعل  لإلنسان، ومن جهةٍ  ةا تشاؤميّ  تعطي رؤيةا  الرؤية من جهةٍ 
ومعّرضني للغضب اإللّٰه بسبب معصية ارتكبها  هم عصاةا انلاس لكّ 

                                                        

ه بالضبط يف عقيدة اتلجّسد وإلوهيّة املسيح واتلثليث، فاملسيحيّون جند
حينما يواجهون ٰهذه اإلشاكالت العقليّة حول ٰهذه العقيدة، يلجأون إىل 
جلم العقل وتعطيله بالقول إّن العقل قارٌص عن إدراك مثل ٰهذه املسائل؛ 

قد جاء بها ألنّها من اعلم الغيب اّلي ال حّظ للعقل فيه، وألّن الويح 
فيجب قبوهلا واإلذاعن هلا، وإن اكنت خمالفةا للعقل، ويؤّكدون أّن الكثري 
ذا  ذه العقيدة منها. هٰ ا وهٰ من املسائل ادلينيّة حييلها العقل، وتقبل تعبّدا
اجلواب فيه تناقٌض رصيٌح؛ إذ كيف يستطيع اإلنسان أن يمّّي دين احلّق 

 عن ابلاطل؟ أليس بالعقل؟!
 Originalاملسييّح ٰللك هو "اخلطيئة األصليّة" وباإلجنلّييّة " املصطلح (1)

Sin]املرتجم[ ." 

 ]الالهوت املسييّح[،  انظر: هرني تيسن، وطاطه مياكئيليان، اهليات مسيىح (2)
 ، تهران، منشورات حيات ابدى. ]املصدر باللغة الفارسيّة[252ص 
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 ّك مع العقل ومع تعايلم  شخصان، ومثل ٰهذه العقيدة تتناىف بوضوٍح 
 األنبياء اإلهلّٰيني.

 ا لالعتقاد املسييحّ : وفقا ]اخلالص[. تعارض العلم وانلجاة د
 ،باألكل منهااهلل اليّت عىص آدم وحواء  -الشجرة املحّرمة  فإنّ  الرسيمّ 

وقد  ،يه شجرة معرفة اخلري والرشّ  -ة ى إىل طردهما من اجلنّ ا أدّ ممّ 
هلم إىل حتوّ إىل و ،ى ٰذلك إىل شمول الغضب اإللّٰه مجيع انلاسأدّ 
نَّةِ »بالات.  صاةٍ عُ  ُه يِف جا عا ذا الرَّبُّ اإِلهٰلُ آداما واواضا خا

ا
ا  واأ لاها ْدٍن يِلاْعما عا

ا ها ظا ْفا حيا ُكُل   وا
ْ
ِر اجْلانَِّة تاأ جا يِع شا ِ : ِمْن مجا ما قاائاِلا وَْصا الرَّبُّ اإِلهٰلُ آدا

ا
واأ

ْكالا 
ا
ا  أ ُكْل ِمنْها

ْ
ِّ فاالا تاأ ْعِرفاِة اخْلارْيِ واالرشَّ ةُ ما را جا ا شا مَّ

ا
ُكُل  ؛واأ

ْ
نَّكا ياْوما تاأ

ا
أل

ْوتاا تاُموُت  ا ما  .(1)«ِمنْها
قاالا »اهلل قال بعد معصية آدم:  إنّ  :ويقول يف اإلصحاح اثلالث وا

.  الرَّبُّ اإِلهٰلُ: ُهوا  َّ ارْيا واالرشَّ ِرفاا اخْل وااِحٍد ِمنَّا اعا ارا كا ذاا اإلنسان قاْد صا
ْيا  حيا ُكُل وا

ْ
ياأ ا وا يْضا

ا
ِة احْلايااِة أ را جا ُخُذ ِمْن شا

ْ
ياأ ُه وا ُمدُّ يادا لَُّه يا ا إِىلا وااآلنا لاعا

باِد 
ا
ُه الرَّبُّ اإْلِ  األ ْخراجا

ا
ْدٍن...فاأ نَِّة عا  . (2)«هٰلُ ِمْن جا

ابلحث عن العلم واملعرفة يتعارض مع  ىلع ٰهذه العقيدة فإنّ  وبناءا 

                                                        

 .17 - 15: 2اتلوراة، ِسفر اتلكوين،  (1)

 .23 و 22: 3، السابقاملصدر  (2)
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اإلنسان  أخرى يُفهم منها أنّ  انلجاة وخلود اإلنسان يف اجلّنة. وبعبارةٍ 
يرد  منالعلم واملعرفة. إذن  ة، أو السع وراءن خيتار انلجاة واجلنّ أا إمّ 

يسع  منة وانلجاة جيب عليه االبتعاد عن طريق العلم واملعرفة، واجلنّ 
ا وهو اخلروج من ا باهظا وراء العلم واملعرفة جيب عليه أن يدفع ثمنا 

 ة والسعادة اخلادلة!اجلنّ 
بناءا ىلع ٰهذا الفهم »يقول الشهيد مطهري يف ٰهذا املجال: 

وساوسا املعرفة، إذن الشيطان الوسواس هو  تكون مجيع الوساوُس 
 .(1)«العقل نفسه

 . أساطري ال أساس هلاه
ة ة املسيحيّ يف مدرسة اإلسكندريّ  ث أورجيانوس أبرز عضوٍ يتحدّ 

 :يف العهدين قائالا  ةٍ وأساطري غري عقالنيّ  حول وجود خرافاٍت 
ُثمَّ بمثل ٰهذه العبارات، مثال ٰهذه اجلملة: "  األناجيل مليئةٌ حیّت »

بالٍ  ا إِبِْليُس إىِلا جا يْضا
ا
هُ أ ذا خا

ا
لٍ  أ اِم  اعا ال الِِك الْعا ما يعا ما ِ رااُه مجا

ا
ا، واأ ِجدًّ

                                                        

، تهران: 30، ص 2ی آثار ]جمموعة املؤلّفات[، ج مرتیض مطهری، جمموعه (1)
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1377صدرا، چاپ هفتم، 
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ا" ها ْدا جما رات العبارات املشابهة يف ـ... والقارئ اللبيب يعّث ىلع عش(1)وا
 ا لم تقع أصالا أحداثا  األناجيل، تلك املطالب اليّت سوف تقنعه بأنّ 

 .(2)«وقعت بالفعل ُدّست ضمن أحداٍث 
ا . تقوية الظلم: من األمور غري املعقولة يف الكتاب املقّدس أيضا و

 م الظاملني، بذريعة أنّ تربير الظلم وادلعوة إىل السكوت أمام احلاّك 
 !(3)اهلل يف األرض ظّل هم ٰهؤالء حاّكٌم و

 ّك بني  ورائعةٍ  ةٍ استثنائيّ  بممّياٍت  ع ادلين اإلسالمّ يتمتّ 
 واسعٍ  شامٍل  اتلعّرف ىلع ٰهذه االمتيازات بشٍّك  األديان، ولٰكنّ 

إىل بعض  ، وهنا نشري باختصارٍ وشاملةٍ  واسعةٍ  إىل دراساٍت  حباجةٍ 
 تلك االمتيازات:

                                                        

 .4: 8میّت،  (1)
]تاريخ املدارس  ی ماكتب تفسريی و هرمنوتيیک كتاب مقدستارخيچه (2)

 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[297كتاب املقّدس[، ص اتلفسريّية واتلأويليّة لل
 ، وأكّث رسائل بولس إىل أهل روما.39:  5إجنيل میّت،  (3)
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 . العقالنّية وتنمية العقل1

وأسىم من ذٰلك  ،ةالعقالنيّة يه إحدى امتيازات اإلسالم اهلامّ 
  يف أمورٍ ة للعقل. وٰهذه املسألة تتجّّل ميّ تنمية اتلعايلم اإلسال

 منها: ،خمتلفةٍ 

يف اإلسالم: من قبيل معرفة اهلل،  والعقدّي  . انلظام الفكرّي أ
 ومعرفة الوجود، ومعرفة اإلنسان، ومعرفة اهلادي، ومعرفة العاقبة.

 .اإلسالمّ  . انلظام األخاليقّ ب
 .ةوالقوانني واألوامر العمليّ  . انلظام السلويكّ ج
 . ادلعوة إىل ابلحث والسؤال يف اختيار ادلين.د

تتمّتع عقالنيّة تعايلم اإلسالم بمستواى اعٍل من الوضوح، حیّت أّن 
القرآن الكريم داع انلاس إىل ابلحث العقاليّن واالختيار الوايع 
لدلين، ونیه عن أّي نوٍع من القس واإلجبار والقبول األعىم بادلين: 

ناهُ  ْر ِعباادِ ـفاباشِّ ﴿ ْحسا
ا
ياتَِّبُعونا أ ْولا فا اْستاِمُعونا الْقا ينا ي ِ  إِْكراها الا و﴿ (1)﴾الَّ

ا  يِن قاْد تابانيَّ ﴾ يِف ادلِّ ِّ  .(2)الرُّْشُد ِمنا اليْغا

                                                        

 .18 و 17سورة الزمر: اآليتان  (1)

 .256سورة ابلقرة: األية  (2)
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 معريفٍّ  لوقوعها يف مأزقٍ  نتيجةا  -ها ة فإنّ ة احلايلّ ا املسيحيّ وأمّ 
د واتلجسّ  ،العالقة بني اتلثليث واتلوحيد وعجزها عن حّل  ،شديدٍ 

قالت بالفصل بني اإليمان واملعرفة، وجعلت ادلين  -وتأيله املسيح 
 .(1)!ا عن العقلواإليمان بعيدا 

األمر اّلي جذبين إىل اإلسالم »: (2)يقول الربوفيسور لكنهاوزن
أسئلة اإلنسان، ويدعو  ّك  ه يستقبل برحابة صدرٍ أكّث من سواه هو أنّ 

 .(3)«تعايلم ادلينمن ابلحث يف  ا إىل مزيدٍ دائما 

                                                        

 لالّطالع أكّث انظر:  (1)
حممدتىق فعاىل، ايمان ديًن در اسالم ومسيحيت ]اإليمان ادلييّن يف  -أ

ی ی فرهنیگ دانش و انديشهمؤّسسهاإلسالم واملسيحيّة[، تهران: 
 . ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ه 1378، چاپ يكم، معارص

محيد رضا شاكرين، پرسمان سكوالريسم )مشالكت الكم مسيىح(  -ب
انيّة )مشاك الالهوت املسييّح([، تهران: ]تساؤالٌت حول العلم

. ]املصدر باللغة 1384، ی معارصی فرهنیگ دانش و انديشهمؤّسسه
 الفارسيّة[

(2) Mohammad (G) Legenhausen. 

پرسمان ]جملّة ی ]أنا يحٌّ بالسؤال[، ماهنامه املگنهاوزن، با پرسش زندهحممد  (3)
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أنا ال أفهم  :حينما كنت أسأل القساوسة قائالا »ا: ويقول أيضا 
؟ فيف أكّث األحيان ثالثةا  ها ويف الوقت نفسكيف يكون اهلل واحدا 

نا ال نستطيع الوصول إىل فهم ٰهذه العقيدة. إنّ  :اكنوا جييبون بقوهلم
 اهلل، إاّل اهلل وحده يعلم حقيقة ٰهذا األمر، وٰهذا رمٌز ال يعلمه 

! ومن األشياء الّيت جذبتين إىل مسدودٍ  والعقل يصل فيه إىل طريٍق 
ا؛ ا وعميانا عليكم القبول بأصول ادلين صمًّ  :ه لم يقلاإلسالم أنّ 

 فٰهذه املّية أقوى بكثريٍ  ،عند الشيعة ةا بل داع إىل السؤال، وخاّص 
 .(1)«عندهم

يف ٰهذا  ا تقولدة مارغريت ماركوس )مريم مجيلة( أيضا السيّ 
 املجال:

 لت إىل نتيجةٍ األديان الكربى، توّص  ّك بعد أن حبثت يف عقائد »
ها ا؛ ولٰكنّ ا واحدا اكنت دينا  اعمٍّ  مجيع األديان الكربى بنحوٍ  نّ أيه 

فسدت بمرور الزمان. فقد رست إيلها عبادة األوثان، وفكرة 

                                                        

. ]املصدر باللغة 5ه. ش، ص  1380ی عدد يكم، خرداد ، مقدمهبرسمان[
 الفارسيّة[

 .6، ص السابقاملصدر  (1)
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تيجة ٰهذه . واكنت نيف ادلين اهلندويسّ  اتلناسخ، وأصول اتلميّي الطبقّ 
إحدى مّيات ادليانة  ويه ،االحنرافات السالم املطلق واالنزواء

من عقائد  اة. وعبادة اآلباء واألجداد اليّت تعدُّ جزءا ابلوذيّ 
ة، وعقيدة أصالة املعصية واتلثليث وما نتج عنها من الكونفوشيوسيّ 

ا إىل اّداعء موته ىلع الصليب يف والشفاعة استنادا  ،تأيله املسيح
وغريها. وال  ة يف شعب اهلل املختار ايلهودّي ة، واالحنصاريّ سيحيّ امل

بت ل من ٰهذه األفاكر اليّت تسبّ  واحدةٍ  يوجد يف اإلسالم أّي 
اإلسالم  نّ أ ا بعد يومٍ يوما  مزتايدٍ  باالشمزئاز، بل أصبحت أشعر بشٍّك 

ا سائر األديان فقط هو ادلين األصيل اّلي حافظ ىلع طهارته. وأمّ 
اإلسالم حافظ ىلع  أجزائها فقط يصيب احلقيقة؛ ولٰكنّ فبعض 

 .(1)«هااحلقيقة لكّ 

 . اإلسالم والعلم2

ة مع العلم وعدم رغم ما تقّدم بيانه من تعارض املسيحيّ 
 تربطه مع العلم واملعرفة عالقةٌ  انسجامهما، جند ادلين اإلسالمّ 

العلم يف ال انفصام هلا. ٰهذا الوفاق واالنسجام بني ادلين و وثيقةٌ 

                                                        

مارگريت ماركوس، نقش اسالم در برابر غرب ]اإلسالم يف مواجهة الغرب[،  (1)
ه.  1348، تهران، رشكت سهایم انتشار، 9ی غالمرضا سعيدی، ص ترمجه

 ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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 :االهتمام يف ثالثة أطرٍ  يستحّق  الفٍت   بشٍّك اإلسالم يتجّّل 
. التشجيع ىلع طلب العلم: حاز اإلسالم قصب السبق يف ٰهذا أ

األديان، بل ّتاوز ٰذلك ورأى وجوب طلب  ّك ا ىلع املضمار متفّوقا 
ة، ة واألخرويّ ة الالزمة تلوفري االحتياجات ادلنيويّ العلوم الرضوريّ 

 ،(1)«مسلمٍ  ىلع ّك  طلب العلم فريضةٌ  إنّ »:  األكرم ل انلبّ كما قا
 . (2)«ينتفع بعلمه أفضل من عبادة سبعني ألف اعبدٍ  اعلمٌ » وكٰذلك ورد:

ويف كتب األحاديث وانلصوص ادلينيّة هناك أبواٌب مفّصلٌة 
 .(3)يف ٰهذا املجال

. تقوية الروح العلمية: يقّدر اإلسالم روح ابلحث وال يضع ب
أّي عقبٍة يف طريق ابلحث عن احلقيقة وحتصيل املعرفة، وقد داع 
القرآن الكريم إىل اتلحقيق وابلحث احلّر واتّباع انلتائج الّيت 

ياتَّبِ يقّرها العقل قائال:  ْولا فا اْستاِمُعونا الْقا ينا ي ِ ْ ِعبااِد الَّ ُعونا ﴿فابارشِّ
ناُه﴾ ْحسا

ا
 .(4)أ

ة ة: انلصوص ادلينّية اإلسالميّ . االشتمال ىلع مضامني علميّ ج

                                                        

 .292الشيخ املفيد، األمال، ص  (1)

(2)  ،  .6بصائر ادلرجات، باب فضل العالم ىلع العابد، ص الصّفار القيّمّ
 ، كتاب فضل العلم.1انظر نموذج ذٰلك يف: أصول الاكيف، ج  (3)
 .18سورة الزمر: اآلية  (4)
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ة. ويف ٰهذا املجال حيتوي اإلسالم ىلع باملضامني واملطالب العلميّ  مليئةٌ 
ة للعلوم، وكٰذلك يشتمل ىلع ة وامليتافّييقيّ عامّ ات الباين والفرضيّ امل

أحد وجوه  ُعدَّ اإلعجاز العليمّ ة، حبيث الكثري من القضايا العلميّ 
اإلعجاز يف القرآن الكريم، ومن هنا انربى العلماء املسلمون وغريهم 

 ة يف القرآن.تلأيلف مئات الكتب حول انلتائج العلميّ 
ا يف مسألة االنسجام مع العلم،  مرشقا فاإلسالم يمتلك سجالًّ 

ني يف إىل امتيازين أساسيّ  (1)يشري العالم الفرنس موريس بواكي
 ٰهذا املجال:

الغًن القرآيّن الواسع يف جمال املسائل العلمّية؛ بينما جند  -1
العهدان القديم )اتلوراة( واجلديد )اإلجنيل( ساكتني عن الكثري 

 .(2)منها، وهما يفتقران إىل معلوماٍت حمّددٍة فيها
قّوة معطيات القضايا العلمية اليّت طرحها القرآن وتوافقها مع  -2
العلوم املعارصة املعتربة، بينما ابتّل كٌّ من العهد القديم  نتائج

 واألناجيل بتناقضاٍت ال يمكن حلّها يف ٰهذا املجال.

                                                        

(1) Maurice Bucaille. 

ی موريس بواكی، عهدين، قرآن و علم ]العهدان والقرآن والعلم[، ترمجه (2)
ی ارشاد. ]املصدر باللغة ، تهران، حسينيه12حسن حبيیب، بال تاريخ، ص 

 الفارسيّة[
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 ةٍ  إىل القرآن الكريم بدون ذهنيّ الا لقد توّجهت أوّ »يقول بواكي: 
، وأردت أن أقيس درجة انسجام ٰهذا انلص اكملةٍ  ةٍ وبموضوعيّ  مسبقةٍ 

 قطعٍّ  املعارصة... ويف نهاية العمل ثبت ل بشٍّك  ةمع املعلومات العلميّ 
مطلب يمكن انتقاده أو التشكيك فيه ىلع ضوء  القرآن ال يُثبت أّي  أنّ 

ا طالعت أيضا  وىلع أساس ٰهذا املنهج املوضويعّ  علوم العرص الراهن.
ا مطلقا  ا العهد القديم فلم أجد حاجةا العهد القديم واألناجيل. أمّ 

د ل عدم صطدم بما يؤكّ اتلكوين، أل رُ ل وهو ِسفْ وّ تلجاوز كتابه األ
وكٰذلك يف الصفحة  ة املتقنة املعارصة!انسجامه مع املعلومات العلميّ 

 إذيف اإلشاكل؛   األوىل من اإلجنيل توقعنا شجرة نسب عيىس
بالنسبة . وذا الصدديف هٰ  مع إجنيل لوقا واضٍح   بشٍّك يتناقض إجنيل میّت 

يف إجنيل لوقا  يتناىف ما هو مذكورٌ  ،ر ىلع األرضـريخ ظهور البشأت إىل
 .(1)«مع العلوم املعارصة تامٍّ  بشٍّك 

آخر ىلع  ع بامتيازٍ اإلسالم يف ٰهذا املجال يتمتّ  وال ريب أنّ 
يُفيت  وهو يف نوع نظرته إىل العلم واملعرفة. فاإلسالم دينٌ  ،ةاملسيحيّ 

بعدم االنفاكك بني العلم والعقل واإليمان واملعرفة والفالح. لٰكن 
الشجرة  ة هو أنّ ة وايلهوديّ يف املسيحيّ  االعتقاد الرسيمّ  م فإنّ وكما تقدّ 

                                                        

 .13 و 12املصدر نفسه، ص  (1)
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وبسبب  -ة بسبب األكل منها املحّرمة اليّت ُطرد آدم وحّواء من اجلنّ 
لم تكن  - ض مجيع انلاس للغضب اإللّٰه وصاروا ُعصاةا ٰذلك تعرّ 

 .(1)سوى شجرة معرفة اخلري والرشّ 

ّ المعصوم3 ه 
ٰ
 . الكتاب اإلل

نقاط تفّوق اإلسالم ىلع سائر األديان يه كتابه  إحدى أهمّ 
القرآن الكريم اّلي يتفّوق ىلع كتب سائر األديان من  السماوّي 

 ، منها:ةٍ عدّ  جهاٍت 
،   انلبّ ه من اهلل ىلع. الالكم اإللّٰه: القرآن الكريم نزل لكّ أ

أخرى  ومجيع اللكمات املستعملة فيه يه بعينها الكم اهلل. وبعبارةٍ 
بني يدي  مبارشٍ  اإلسالم هو ادلين الوحيد اّلي يضع الكم اهلل بشٍّك 

ويعّرف انلاس ىلع الكمه، بينما تفتقر سائر األديان إىل ٰهذا  ،انلاس
 ا.، بل ال تّدعيه أيضا األمر املهمّ 

ة اآلخر بني املسيحيّ  الفرق األسايسّ »يقول ادلكتور موريس بواكي: 
ا نزل عن ة ال تمتلك نصًّ املسيحيّ  واإلسالم يف مورد الكتب املقّدسة هو أنّ 

ا اإلسالم فدليه القرآن تنطبق عليه إثبات نزوهل، وأمّ  طريق الويح تمّ 

                                                        

 .24 - 22: 3؛ وكٰذلك 17-15: 2انظر: ِسفر اتلكوين،  (1)
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بواسطة  دٍ مّ نزل ىلع حم وحياينٌّ  والكمٌ  القرآن بيانٌ  مة.الضابطة املتقدّ 
ة ة ىلع الويح يف املسيحيّ أصول ادليانة املبنيّ  ا لإلسالم فإنّ جربائيل. وخالفا 

ا دة وغري املبارشة من أفراد انلاس، وخالفا تقوم ىلع أساس الشهادات املتعدّ 
 ينقله نلا شاهد عيانٍ  قولٍ  ني ال يوجد أّي ره الكثري من املسيحيّ ملا يتصوّ 

 .»(1) حلياة املسيح
 الكتاب املقّدس هو جمموعةٌ  ا للقرآن فإنّ توماس ميشيل: خالفا  يكتب

 وقد  ،اكتابا  73و 66ترتاوح بني 
ُ
، وقد قام بإعداده اعمٍ  1500لّفت طول أ

فني نس اتلاريخ أسماء الكثري عدٌد كبرٌي من املؤلّ  دةٍ معقّ  اٍت ضمن عمليّ 
  منهم.

، واكنوا كّتاب الكتاب املقّدس لم يكونوا معصومني وهو يؤمن بأنّ 
واصطبغوا بصبغة  ،ة والقصور اللغوّي ة العلميّ صفون باملحدوديّ يتّ 

يف الكتاب املقّدس:  هم أخطاءا ءهم خلّفوا ورافال ريب أنّ  ،عرصهم

                                                        

]اتلوراة  ای ميان تورات، اجنيل، قرآن و علممقايسهموريس بواكی،  (1)
، 8اهلل دبري، ص ی مهندس ذبيحواإلجنيل والقرآن والعلم[، ترمجه

ه. ش. ]املصدر  1380، چاپ هشتم، فرهنگ اسالیمر ـتهران: دفرت نش
 باللغة الفارسيّة[
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 أو معلوماٍت  خاطئةا  اٍت ف اإلنسايّن نظريّ ا حيمل ٰذلك املؤلّ أحيانا »
 .(1)«الكتاب تبىق آثارها يف نّص  مغلوطةا 

يعّد اإلسالم استثناءا بني أديان العالم من »ا: أيضا يقول روبرت أ. هيوم 
س وهو مؤسّ  خاصٍّ  جهة كون نّصه املقّدس ويح اهلل الرصيح إىل شخٍص 

 .(2)«م الرئيس هو اهللٰهذا ادلين. فيف القرآن املتلكّ 
. عدم إماكن اتلحريف ]صيانته من اتلحريف[: القرآن كتاٌب ب

القرون  ىلع مرّ عن اتلحريف وقد حافظ ىلع أصاتله وعصمته  مصونٌ 
، ومنع أيدي املحّرفني من الوصول إيله، بينما ال يشء دائمٍ  وبشّكٍ 

ىلع  "العصمة" أمٌر إضايفٌّ  ع بٰهذه املّية. إنّ من األديان املوجودة تتمتّ 
 ة رسالة القرآن، ويمكن أن جنملها يف املراحل اتلايلة:أصل إهلٰيّ 

                                                        

ی حسني توفيىق، ]الالهوت املسييّح[، ترمجهمسيىح م الكتوماس ميشيل،  (1)
]مركز دراسات األديان ، قم: مركز مطالعات اديان و مذاهب 27ص 

 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1377واملذاهب[، چاپ يكم، 
ی ، ترمجه309 ی جهان ]أديان العالم احليّة[، صروبرت، أ. هيوم، اديان زنده (2)

]مكتب نرش اثلقافة فرهنگ اسالیم ، تهران: دفرت نرش گوایهدكرت عبد الرحيم 
 ه. ش. 1377اإلسالمية[، چاپ هفتم، 
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 .(1)صمة من قبل املزِنل )اهلل(الع. 1
 .(2) اه للنبّ غني إيّ العصمة من قبل محلة الويح واملالئكة املبلّ  . 2
   . (3)   الويح من قبل انلبّ العصمة يف تلّق  . 3
 .(4)للناس  العصمة يف تبليغ الويح من قبل انلبّ  . 4
بني انلاس إىل  العصمة يف بقاء الويح واستمراره اتلاريخّ  . 5

 .(5)نهاية العالم
ة اليّت نزلت ىلع األنبياء الكتب السماويّ  يعتقد املسلمون أنّ 

السابقني اكنت تشرتك يف العصمة مع القرآن الكريم يف املراحل األربع 

                                                        

 وغريهما. 122؛ سورة النساء: اآلية 176سورة ابلقرة: اآلية  (1)

 .193سورة الشعراء: اآلية  (2)
؛ سورة ابليّنة: 23 – 19؛ سورة اتلكوير: اآليات 4 و 3سورة انلجم: اآليتان   (3)

 .2اآلية 

 .السابقاملصدر  (4)

 .77اقعة: اآلية ؛ سورة الو9؛ سورة احلجر: اآلية 42سورة فّصلت: اآلية  (5)
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املرحلة اخلامسة )الصيانة من اتلحريف ادلائم بني  ، لٰكنّ (1)األوىل
 بالقرآن الكريم وحده. انلاس( ختتّص 

املعجزة اخلادلة وديلل الرسالة: جاء األنبياء باملعاجز إلثبات  .ج
 منهم لم يكن معجزة رسالةٍ  لّكٍّ  الكتاب السماوّي  رساالتهم؛ غري أنّ 

؛ أي هو كتاب الرسالة ا القرآن فهو بنفسه معجزةٌ ديلل إثباتها. وأمّ ال و
 أخرى ٰهذا الكتاب معجزةٌ  برهان صدقها. ومن جهةٍ  هويف الوقت نفس

وهو  ،يطوي العصور والقرون ،يحٌّ ىلع الرسالة وديلٌل  وباقيةٌ  ادلةٌ خ
 ي. بينما معجزات األنبياء السابقني اكنت مشهودةا يصدح باتلحدّ 

للمعارصين هلم فقط، ولم يبق منها أثٌر، واملجتمعات اإلنسانّية 
 .(2)من مشاهدتها حمرومةٌ 

                                                        

ا عند  (1) ٰهذه املسألة تدّل ىلع أّن الكتب السماوّية واألديان السابقة معتربٌة جدًّ
املسلمني أكّث من اعتبارها عند من يّديع اتّباعها. وأفضل شاهٍد ىلع ٰذلك الكم 

 توماس ميشيل املتقّدم حول العهدين.
 فيما يرتبط بوجوه إعجاز القرآن انظر: (2)

مؤدب، تأمّل در آفاق اعجاز قرآن ]تأمٌل يف آفاق إعجاز أ. سيدرضا 
ه. ش. ]املصدر  1384، آبان 20ی معارف، عدد القرآن[، نرشيه
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ر ـال حص يازاٍت بامت ع كتاب اإلسالم السماوّي ا إىل ٰذلك يتمتّ مضافا 
 أوسع. هلا من جهة املضمون حيتاج حبثها إىل جمالٍ 

 ة. الشموليّ 4

ته. فاإلسالم ا خيتص به اإلسالم مقابل سائر األديان هو شمويلّ ممّ 
 للناس إىل نهاية العالم. تكاميلٍّ  جاء بمنهٍج 

 يقول جون ديفنبورت:
اإلجنيل ال  خيتلف القرآن عن اإلجنيل وفقا بلحوث كومب؛ ألنّ »

ن من تتكوّ  اعمٍّ  ، بل حمتوياته بنحوٍ فقهٍّ  ومنهٍج  يشتمل ىلع مدرسةٍ 
القصص والروايات وخطابات حتفّي انلاس وترغيبهم يف نرش املشاعر 

 اعملٍ  واألحاسيس السامية واتلضحية... ولٰكن ال يوجد يف اإلجنيل أّي 

                                                        

 باللغة الفارسيّة[
]أسئلٌة وأجوبٌة های برگزيده ها و پاسخپرسشب. محيد رضا شاكرين، 

 ، قم: معارف. ]املصدر باللغة الفارسيّة[30 - 23( ص 7خمتارٌة[، )
عجاز" ]حدود اإلعجاز[ ترمجة: ا یلسيد أبو القاسم اخلويئ، "مرزهاج. ا

 جعفر سبحاين، طهران، حممدي. 
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 ،ها. ولو ّتاوزنا ٰهذاتربط ٰهذه املعاين فيما بين ابةٍ جذّ  ةٍ منطقيّ  أو عالقةٍ 
يرتبط  ومّيانٌ  فالقرآن ليس مثل األناجيل اليّت يه فقط معيارٌ 

ا ونهجا  بالعقائد ادلينّية والعبادات والعمل يف جماهلا، بل يمتلك مدرسةا 
أخرى أساس انلظام  العرش واتلاج وبعبارةٍ  ا؛ ألنّ ا أيضا سياسيًّ 
من قوانني إدارة  نوٍع  ىلع ٰهذا األساس، وأّي  ة قائمٌ سة السياسيّ واملؤسّ 

ة مجيع املسائل احلياتيّ  ا فإنّ أمور ادلولة يُستىق من ٰهذا املصدر. وأخريا 
 .(1)«من ٰهذا املنبع واملصدر املقننِّ  حُتلُّ برخصةٍ 

5 ّ  
 
  اإلسالم . النظام القانون
 
 ف

ىلع سائر األديان نظامه  -ا را ـحص -من مجلة ما يمتاز به اإلسالم 
كثري من لل وإعجاٍب  األصيل. وٰهذه املسألة اكنت مثار مديٍح  القانوينّ 

ا للبحث يف ٰهذه املسألة يمكن حبثها تبعا  العلماء الغربيني. ورغم أنّ 
ة تها اخلاّص يّ ا ألهمّ ة اإلسالم"، لٰكن نظرا وحبث "شمويلّ  انلظام السلويكّ 

اّلي تلفت االنتباه يه دور اإلسالم  ل نقطةٍ . وأوّ مستقلٍّ  نبحثها بشٍّك 

                                                        

]دفاٌع عن حمّمٍد والقرآن  پيشاگه حمّمد و قرآنجون ديفنبورت، عذر تقصري به  (1)
ی غالمرضا سعيدی، قم: دار اتلبليغ اإلسالّم، بدون واعتذاٌر منهما[ ترمجه

 باللغة الفارسيّة[ . ]املصدر99تاريخ، ص 
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 وتنميته. ال بديل هل يف تأسيس القانون ادلويلّ 
ابلاحث يف معهد ابلحوث العال للقانون  (1)يقول مارسيل بوازار

يف القرون الوسطى يف القوانني  ما حدث ركودٌ لكّ »يف جنيف:  ادلويلّ 
. ويف ة يلجأ ابلاحثون إىل االستفادة من القانون اإلسالمّ املسيحيّ 

ا تبحث يف يف أوربّ  ة جامعاٍت اكنت عدّ  امليالدّي القرن اثلالث عرش 
فلسفة تأسيس علم القانون أّن نا زعم. وإذا مباين الفقه اإلسالمّ 

اتلغيري يف عالقات األمم ومنع اعتداء األقوياء، وتساوي يه  ادلويلّ 
هو  اإلسالم  نبّ  اإلذاعن بأنّ  انلاس وأخّوتهم، فيجب حينئذٍ 

 . (2)«س القانون ادلويلّ مؤسّ 

  اإلسالم
 
 أصول حقوق اإلنسان ف

 منها: ة أصولٍ يقوم ىلع عدّ  اإلسالمّ  حقوق اإلنسان أو القانون ادلويلّ 
 . أصل كرامة اإلنسان.1
 . أصل العدل، واملساواة ونيف اتلميّي.2
 . أصل السالم واتلعايش السليّم.3

                                                        

(1) Boizard, Marcel A. 

مارسيل بوازار، اسالم در جهان امروز ]اإلسالم يف العالم املعارص[، ترمجه: د. م. ی، ص  (2)
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1963، نرش فرهنگ اسالیم، تهران: دفرت 270
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 . أصل الوفاء بالعهد.4
 . أصل اتلفاهم والتسامح.5
 واتلعاون ادلويّل.. أصل املشاركة 6
 .(1)املضطهدة. أصل محاية الشعوب 7

 ني.رين الغربيّ وقد حازت األصول املذكورة اهتمام املفكّ 
 ق بأصول اتلعايش يقول مارسيل بوازار فيما يتعلّ 

 واتلفاهم: السليمّ 
اإلسالم  فيما يرتبط بأتباع األديان اإلهلّٰية جيب أن يقال إنّ »

، يف املجتمع اإلسالمّ  عون باألمن اتلامّ وضعهم حتت محايته، وهم يتمتّ 

                                                        

 ملزيٍد من االّطالع انظر: (1)
ی حقوق بني امللل ]دور اإلسالم يف اسالم در توسعهأ. عبد الكريم سليىم، نقش 

]مؤسسة اإلمام  ى امام مخيًن ـمؤسسه آموزىش و پژوهشتنمية القانون ادلويّل[ قم: 
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1382اخلمييّن اتلعليميّة ابلحثيّة[، 

ن[، تهران: ب. زين العابدين قرباین، اسالم و حقوق برش ]اإلسالم وحقوق اإلنسا
 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1375، چاپ پنجم، فرهنگ اسالیمدفرت نرش 

ی دوسیت در اسالم ]حمبّة اإلنسان يف اإلسالم[، ترمجهج. مارسيل بوازار، انسان
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[1362حممد حسني مهدوی، تهران: توس، 
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القرآن الكريم  أنّ  ةا ، خاّص ويستطيعون العمل بتعايلم دينهم حبّرّيةٍ 
ا يف ال يوجد مطلقا  أوَص براعية حقوقهم. وٰهذا التسامح ادليينّ 

ة، فقد اكنوا أتباع ادليانة ايلهوديّ  ةا ة، وخاّص ة وايلهوديّ املسيحيّ 
 .(1)«اجدًّ  ومرهقةٍ  لةٍ جمبورين ىلع أداء فرائض ثقي

ويف  رّي ـة يوجد اتلميّي العنصيف ادليانة ايلهوديّ »ا: ويقول أيضا 
ة يتفّوق جانب العالقة اإلهلٰيّة ىلع اجلوانب األخّوة املسيحيّ 

ة يف احلياة االجتماعيّة، وال يمكن تطبيقها يف احلياة العمليّ 
ٰهذا اإلفراط ة فال ياُلحظ ا يف ادليانة اإلسالميّ املعارصة. وأمّ 

واتلفريط... وٰهذا اتلفكري املقتبس من القرآن يمنح اإلسالم 
ة. اإلسالم يسىع إىل بناء اعلٍم يعيش ة العامليّ ا حنو الشمويلّ تطلّعا 

 -وا أوفياء دلينهم السابق ين ظلّ  أوٰٰلك اّل حیّت  -فيه مجيع انلاس 
 (3).(2)«اكملةٍ  ومساواةٍ  ةٍ وأخوّ  وتعاونٍ  بتفاهمٍ 

                                                        

 .107، ص السابقاملصدر  (1)
ی دكرت مارسيل بوازار، اسالم و حقوق برش ]اإلسالم وحقوق اإلنسان[، ترمجه (2)

ه.  1358، تهران: دفرت نرش فرهنگ اسالیم، ص 106حمسن مؤيدی، ص 
 ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[

صلح و جنگ در ملزيٍد من االّطالع يف ٰهذا املجال انظر: محيد رضا شاكرين،  (3)
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 تمّية. الخا6

 ولوازم، منها: ة هلا أراكنٌ اإلسالم هو ادلين اخلاتم وٰهذه اخلاتميّ 
رائع ـينسخ الش ريعةٍ ـييجء بش نبٍّ  رائع السابقة، فّّك ـ. نسخ الشأ

من قبل اهلل واملنهج انلازلة باعتباره آخر الرشائع  -السابقة، واإلسالم 
 الرشائع السابقة. ّّك ناسٌخ ل - الاكمل لسعادة انلاس

ورشيعته باخللود  ع ادلين اإلسالمّ عدم إماكن النسخ، يتمتّ  .ب
 ا، ولن حتّل ته. وهو ادلين اّلي لن يُنسخ أبدا واالستمرار بلحاظ خاتميّ 

 أخرى. حملّه رشيعةٌ 
ة، من لوازم نسخ اإلسالم ملا سبقه وخلوده أن يكون . الشمويلّ ج

وحيد اّلي حيمل ته وكونه ادلين الوكٰذلك شمويلّ  ،ٰهذا ادلين ال بديل هل
ه انلاس حتت ٰهذا اللواء، وأنّ  ّك لواء ادلعوة إىل اتلوحيد، ووحدة 

الرشيعة والقانون اإللّٰه الوحيد اّلي يضمن السعادة، وهناك 
ة معارفه ال ة اإلسالم ونقاط أفضليّ خصائص أخرى يف جمال جاذبيّ 

                                                        

ی معارف، عدد )مقدمة( شهريه 2و  1 اإلسالم[، ]احلرب والسالم يف اسالم
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[57 و 56
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 يسمح نلا االختصار باستعراضها.

  العدمّية7
 (1). نف 

اإلسالم مقابل بعض األديان األخرى بها متاز ليّت يا انلقاطإحدى 
ما يُمّهد  ونفيه لّّك  ،(2)ة يه خلّوه من جذور العدمّيةاملسيحيّ  ةا وخاّص 

 السبيل إيلها.
ٌر ـوحبسب تعبري الربوفيسور فالطوري ال يوجد يف اإلسالم عنص

يلحكم بالعدمّية يف ٰهذا املجال  (3) مثل نيتشهعدمٍّ  لشخٍص  يُعُدّ ذريعةا 

                                                        

 اناگری ونيست اسالیم -معظم ٰهذا القسم مأخوٌذ من مقال )فرهنگ رشىق  (1)
جلواد ا عبد لدلكتور ،[الغربيّة والعدميّة اإلسالميّة الرشقيّة اثلقافة( ]غریب

فالطوري، وقد ترجم املقال من اللغة األملانيّة إىل اللغة الفارسيّة السيّد خسو 
، 2004آب  11بتأريخ  3-262ناقد، ونرش يف صحيفة رشق اثلقافية، العدد 

 .6ص 
 عنوان املقال بلغته األصلية هو:

konnte die islamisch morenlaendische kultur zu einem dem 
abendlaen dischen nihilismus aehnelnden nihilismus fuehrer. 

)2 ( Nihilismus (Nihilism). 
(3) Nietzche. )Nietzsche )الصحيح    
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 .اثلقايفّ 
العدمّية مفهوٌم ذو وجهني أحدهما  نيتشه يرى أنّ  توضيحه هو أنّ 

العدميّة بمعًن قدرة الروح وحبسب تعبريه "العدميّة الفّعالة"، 
واألخرى العدمّية بمعًن سقوط قدرة الروح وزواهلا )العدمّية 

ومن  ،ة اخلاّلقةمن فساد القوّ  . العدميّة املنفعلة ناشئةٌ (1)املنفعلة(
 .(2)ةفقدان اهلدف وما يمنح احلياة معناها وِقيامها احلقيقيّ 

أخرى  وبعبارةٍ  ،املطلقةة العبثيّ العدميّة الفّعالة تكشف عن 
 ة املنفعلة ترتبط باملاِض اثلقايفّ تفضح العدمّية املنفعلة. والعدميّ 

 امليتافّييقّ ر وأساسها حبسب رأي نيتشه هو اتلصوّ  ،الغريبّ 
 املسييحّ  ر األسايسّ ـة. والعنصوالعقيدة ادلينّية املسيحيّ  األفالطوينّ 
ة إىل العالم اّلي اّلي أثار اهتمامه، هو انلظرة السلبيّ  األفالطوينّ 

                                                        

أحال اكتب املقال مصادره يف ٰهذا القسم إىل "جمموعة مؤلفات نيتشه" باللغة  ( 1)
 األملانيّة. ومجيع اإلحاالت اكنت بذكر رقم املجدّل والصفحة. والعنوان األصيلّ 

 ملجموعة مؤلّفات نيتشه هو:
Neitzche' werke. Leipziq 1901. Nietzsche’ werke. Leipzig]  1901 

 الصحيح
 . 851 و 651، ص 15، ج السابقاملصدر  (2)
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يصّوران ٰهذا العالم  ة واإليمان املسييحّ نعيش فيه. العقيدة األفالطونيّ 
وغري  وقبيحٌ  ئٌ وسيّ  واكذٌب  ربكٌ مف خيالٌّ  ه اعلمٌ اّلي نعيش فيه بأنّ 

 .(1)واقعٍّ 
نعم، العدمّية »، إذ يقول: (2)عدمٌّ  ة دينٌ املسيحيّ  ويرى أنّ 

فحسب، بل  واحدةٍ  ا ىلع شالكةٍ ت، وليسنفسها ة ىلع الشالكةواملسيحيّ 
 .(3)«أحدهما يليق باآلخر إنّ 

 ة يسّدانان يف اتلعايلم اإلسالميّ ويف املقابل يوجد عنرصان أساسيّ 
 ،ةة وايلهوديّ الطريق أمام الكثري من االنتقادات اليّت ترد ىلع املسيحيّ 

 ومنها رؤية نيتشه ٰهذه.
 عن: وٰهذا العنرصان هما عبارةٌ 

 اتلوحيد املطلق اّلي يشّّك مضمون ادلين اإلسالمّ . 1
 وحمتواه. األسايسّ 

                                                        

 .572، ص 5؛ ج 47الفصل  563، ص 16، ج السابقاملصدر  (1)
 .852، ص 15، ج السابقاملصدر  (2)
 Nihilistيلمح نيتشه هنا إىل التشابه اللفظّي بني اللكمتني يف اللغة األملانيّة  (3)

und Christ. 
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 للحياة. اوأساسا  أصالا بوصفه ة للعالم الرؤية اإلجيابيّ . 2
ا بمعًن انلطاق ا إهلٰيًّ ا ونطاقا ذاتا  الرؤية ال يمتلك انلبّ  يف ٰهذه

ويف مقابل  ،اّلي يقع يف مقابل العالم غري الواقعّ  والواقعّ  احلقيقّ 
بني  وتفكيٌك  . يف دين اإلسالم ليس هناك انفصاٌل (1)اعلم الظاهر

اعليم الظاهر والواقع، فعالم الظاهر واقعٌّ بقدر اعلم الواقع. وعليه 
ليستند إيلها يف اّداعء  ذريعةا  شخٍص  تعايلم اإلسالم ال تمنح أّي  فإنّ 

م  ،العدمّية، وقد أّدت ٰهذه املسألة إىل أن يمتدح نيتشه اإلسالم ويعظِّ
ا يدّمر احلياة وحيّطم العلم ا عدميًّ ة باعتبارها دينا شأنه ويرفض املسيحيّ 

 واثلقافة.
ات احلضارة القديمة ة من ثمرلقد حرمتنا املسيحيّ »يقول نيتشه: 

سحق اثلقافة واحلضارة  ة. فقد تمّ وبعدها من ثمار احلضارة اإلسالميّ 
ويه باألساس أقرب  ،ة يف عرص حكم املسلمني لألندلساإلسالميّ 

                                                        

ٰهذه العبارة ناظرةٌ إىل اتلفكيك بني نطاق املسيح وحكومة ٰهذا العالم يف  (1)
آيات اإلجنيل، والّيت تعدُّ ابلذرة األوىل للعلمانيّة وفصل ادلين عن ادلنيا 

 يف العالم املسييّح.
؛ 25، اآلية 20؛ لوقا، اإلصحاح 21، اآلية 22انظر: إجنيل میّت، اإلصحاح 

 .36، اآلية 19يوحنّا، اإلصحاح 
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إيلنا من حضارة اإلغريق والرومان، وأفضل منهما يف املعًن واملفهوم 
ها ... وألنّ أصيلةا  ها اكنتا ملاذا ُسحقت ٰهذه احلضارة؟ فألنّ والوق؛ وأمّ 
 .(1)«نعم للحياة :اكنت تقول

 . عدم الحاجة إل عرصنة الدين8

وتعارض تعايلم الكتب  ،اإللّٰه يف األديان األخرى فقدان انلّص 
 يادعأمران ة، بات العرصيّ ة واملتطلّ سة مع املعطيات العلميّ املقدّ 
ه ادلين؛ ألنّ رنة ـه حنو عصني إىل اتلوجّ ني الغربيّ رين والالهوتيّ املفكّ 

ر، ـبات العصة احلديثة ومتطلّ ال يمكن اتلغاِض عن املعطيات العلميّ 
ع انلصوص وال يمكن اتلعايش مع ٰهذا اتلعارض، وكٰذلك ال تتمتّ 

م سة بٰذلك املستوى من االعتبار والوثاقة واملضمون حبيث تتقدّ املقدّ 
 ل، أو يتمّ ا ترك ادلين املعارض للعلم والعقىلع العلم. ومن هنا جيب إمّ 

من أجل اجلمع بني اتلديّن والعيش يف  معارصةٍ  صبغ ادلين بِصبغةٍ 
 ني.رين الغربيّ العالم املعارص، وٰهذا اخليار هو اّلي نال قبول املفكّ 

ة وليس املقصود من عرصنة ادلين استبدال ادلين أو الكتب السماويّ 
ات فيها بما يواكب اتلغيري متتابعةٍ  وإحداث تغيرياٍت  ،اجلديدة

                                                        

 .703، ص 8، ج السابقاملصدر  (1)
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لدلين بما يتناسب  عةٍ متنوّ  ة؛ بل تغيري الفهم وتقديم قراءاٍت ريّ ـالعص
 ة.ة واتلارخييّ ة واثلقافيّ مع اتلغيريات الفكريّ 

أخرى إذا لم يكن الكتاب املقّدس الكم اهلل، وقد دّون  وبعبارةٍ 
ٰذلك الفهم اتلابع ثلقافة ٰذلك الزمان  -اكتبوه فهمهم للخطاب اإللّٰه 

 ديلٍل  أّي  يبقا  فلم – إا من اخلطولم يكن خايلا  ،وعلومه ومعلوماته
يمكنه أن يفهم ويفّس  شخٍص  ، ولّك ىلع اتلعّبد مقابل انلّص  منطقٍّ 

دون أن يكون  ،يتطابق مع رغبته واثلقافة السائدة يف زمانه ادلين بما
ما يف الكتاب املقّدس  ؛ ألنّ ةٍ أو معياريّ  ةٍ حاكميّ  للكتاب املقّدس أّي 

، بل هو فهٌم هل، فال يمتلك اكتب الكتاب ليس الكم اهلل مبارشةا 
ىلع فهم انلاس  وترجيٍح  ةٍ أفضليّ  املقّدس أو فهمه خلطاب اهلل أّي 

 املعارصين.
، (1)ةة املعرفيّ مثل ٰهذا األمر ينته يف خاتمة املطاف إىل الفوضويّ 

من أنواع  كثريٍ  يف جمالٍ  (2)للحكم واتلقييم قيمةٍ  ولن تبىق معه أّي 

                                                        

(1) Epistemic Anarchism. 

(2) Evaluation. 



 183   ......................................... الفصل الثاين: ملاذا اإلسالم؟

ة وال "حموريّ  (1)"ة انلّص الفهم املختلفة؛ فهنا ال توجد "حموريّ 
تفاسري ، واملوجود ال يعدو كونه  إلٰهٌّ ه ال يوجد نصٌّ ألنّ  ؛(2)ف"املؤلّ 

بني أيدينا، فال   إلٰهٌّ ر نصٌّ ه ال يتوفّ فني، وبما أنّ مؤلّ  وّتارب أناٍس 
ة ال غري وهو "حموريّ  واحدٌ  سبيل إىل فهم مراد الشارع. إذن يبىق طريٌق 

 .(3)املفّس"
مثل  ا؛ ألنّ ا تماما ا وعرصيًّ ا شخصيًّ ىلع ٰهذا يصبح ادلين أمرا  وبناءا 

انلاشئ عن  ٰهذا ادلين ليس سوى املعرفة ادلينّية والفهم ادليينّ 
ليك يمكن وزن املعرفة ادلينّية   نهايئٍّ نصٍّ  ر، وال يشتمل ىلع أّي ـّ املفس

 بمّيانه وتقييمها ىلع ضوء معياره.
فإماكنّية الوصول إىل  ؛اا يف اإلسالم، فاملسألة عكس ٰذلك تماما وأمّ 

دلين، وانسجام اإلسالم مع العلم والعقل، ة االويح، وشمويلّ  نّص 
ك، وانسجام ادلين مع الفطرة اإلنسانّية واملتحرّ  ووجود االجتهاد اليحّ 

بات واالحتياجات من أجل تلبية املتطلّ  الراسخة، ووجود قوانني ثابتةٍ 
عوامل لكّها  ؛بات املتغرّيةمن أجل تلبية املتطلّ  اثلابتة، وقوانني متغرّيةٍ 

أمام احلاجة إىل عرصنة ادلين واالنفالت يف تفسري  أغلقت الطريق

                                                        

(1) Text Oriented. 

(2) Author Oriented. 

(3) Interpreter Orientation. 
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 ادلين.
 ،بات املستحدثة طول الزمان معرفة املتطلّ وال يلزم هنا إاّل 

وأخذ اإلجابة من ادلين ىلع أساس  ،ةوعرضها ىلع املصادر اإلسالميّ 
من  خمتلفةٌ  ا أحناءٌ تنشأ يف ٰهذا املجال أحيانا  قدو .ة فهم ادلينمنهجيّ 

 منها: ةا أساسيّ  اهناك فروقا  بيد أنّ الفهم؛ 
أي  ،. وجود األفهام املختلفة يقترص ىلع بعض اتلعايلم ادلينيّة1
ة ة فحسب، وال يشمل األمور ايلقينيّ يّ بعض األمور الظنّ ىلع 

 ة.والرضوريّ 
ال يمكن خدشه، وهو معيار اتلقييم ومالكه،  معتربٌ  . يوجد نصٌّ 2

 ة.ة املعرفيّ األمر لن ينته إىل الفوضويّ  أنّ  وال جرم حينئذٍ 
 نّ أأخرى لإلسالم منها:  ا إىل ما تقّدم هناك امتيازاٌت مضافا 
 اإلسالم يعطي قد برّش به األنبياء السابقون، وأنّ  سالمّ ادلين اإل
 ض ٰللك راعيةا نا ال نتعرّ ألنبياء السابقني وأديانهم، ولٰكنّ اإلعتبار ل

 .(1)لالختصار

                                                        

 لالّطالع أكّث راجع املصادر اتلايلة: (1)
كتاب مقّدس ]بشارات الكتاب املقّدس[،  یهاتامر مريمصطىف، بشارت -أ
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 اثلالث: ملاذا التشّيع؟الفصل 
 

                                                        

ه. ش. ]املصدر باللغة  1379، چاپ يكم، بزرگ كيا، قم: ديلل مای ترمجه
 الفارسيّة[

 جعفر سبحاین، امحد موعود اجنيل ]أمحد موعود اإلجنيل[. -ب
، 6، ج 22 - 13جاويد ]الرسالة اخلادلة[، ص  جعفر سبحاین، منشور -ج

 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1375قم: توحيد، چاپ يكم، 
ی حيدر قليخان قزبلاش )رسدار اكبّل(، دفرت نرش اجنيل برنابا، ترمجه -د

 ش. ه. 1362كتاب، 
داود عبد األحد، حمّمٌد يف الكتاب املقّدس، قطر: دار الضياء للنرش  -ه
 .1985تلوزيع، وا
حممدصادق فخر اإلسالم، أنيس األعالم يف نرصة اإلسالم، طهران،  -و

 ه. ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[ 1351مرتضوي، 
ی موريس بواكی، عهدين، قرآن و علم ]العهدان والقرآن والعلم[، ترمجه -ز

. ]املصدر باللغة 151 - 145حسن حبيیب، تهران، حسينية اإلرشاد، ص 
 الفارسيّة[

عبد الرحيم سليماین اردستاین، درآمدی بر اهليات تطبيىق اسالم و  -ح
مسيحيت ]مدخل إىل الالهوت املقارن يف اإلسالم واملسيحيّة[، قم: طه، چاپ 

 .ش.ه 1382يكم، 
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 الفصل الثالث

لماذا التشّيع؟
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حبثنا فيما تقّدم موضوع رضورة ادلين ورضورة اإلسالم؛ واآلن يربز 
قٍ  أمامنا سؤاٌل وهو: مع وجود يف اعلم اإلسالم فما  ومذاهب خمتلفةٍ  ِفرا

ق  ّك اّلي جيب فعله؟ هل يمكن احلكم واإلفتاء حبّقانّية  ٰهذه الِفرا
 واحدةا  أنّ يوجد بينها أفضل وأسوأ، و و؟ أهاوتساوي واملذاهب املوجودة

فقط تهدي إىل الرصاط املستقيم، وبقية املذاهب يف  لِ حا من ٰهذه انلِّ 
وكيف يمكن  ؟ٰهذه احلالة ما هو الرصاط املستقيم أدین؟ ويف مرتبةٍ 

واملسالك املختلفة؟ واآلن نسىع بعون اهلل إىل  ُرقِ معرفته من بني الطُّ 
 حبث ٰهذه املسألة. 

 يف ابلدء جيب االتلفات إىل أن ابلحث الشامل املستقيص لّّك 
ات. وما يمكن القيام به يف جوانب ٰهذه املسألة يمأل عرشات املجدّل 

. ونرشع يف ذكر خمترصةٍ  رسيعةٍ  الكتاب املخترص هو إلقاء نظرةٍ  ٰهذا
ة التشّيع، ونشأته، وبعض احلقائق نبحث يف ماهيّ  ، ثمّ ةٍ تمهيديّ  نقاٍط 

 .ع بها مقابل سائر الفرقادلينّية ونقاط االمتياز اليّت يتمتّ 
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ة اخلاتمة ا ومالكه ورشط فالح األمّ عالمة كون الشخص مسلما 
نِزل  وجناتها ىلع ضوء القرآن الكريم هو اإليمان باهلل والرسول ولّك 

ُ
ما أ

، وٰهذه املسألة ورد مطلٍق  باع أوامر اهلل ورسوهل بشٍّك عليه، واتّ 
. نذكر هنا بعض آيات خمتلفةٍ  اتلأكيد عليها يف القرآن الكريم بأشاكلٍ 

 القرآن الكريم الواردة يف ٰهذا املجال:

1 
ّ
ّ  باع هللا. لزوم ات  والنب  

ْمِر ِمنُْكْم﴾
ا
ويِل اأْل

ُ
ِطيُعوا الرَُّسولا واأ

ا
ِطيُعوا اهللَّا واأ

ا
نُوا أ ينا آما ِ ا الَّ ها يُّ

ا
 .(1)﴿ياا أ

نُْه فااْنتاُهوا﴾ اُكْم عا ا ناها ما ا آتااُكُم الرَُّسوُل فاُخُذوُه وا ما  .(2)﴿وا

ّ إ. الرجوع 2  ل هللا والنب  

                                                        

ا: سورة النساء: اآلية 33سورة حمّمٍد: اآلية  (1) ؛ سورة اتلغابن: 59؛ وانظر أيضا
؛ سورة األنفال: 32؛ سورة آل عمران: اآلية 92ئدة: اآلية ؛ سورة املا12اآلية 

 .1؛ سورة احلجرات: اآلية 27 و 24 و  20 و 1اآليات 

 .59سورة احلرش: اآلية  (2)
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ٍء  ْ ْعتُْم يِف يشا َِّ واالرَُّسوِل﴾﴿فاإِْن تاناازا وُه إِىلا اهلل  .(1)فاُردُّ

3 ّ  تساوي إطاعة هللا . إطاعة النب  

َّا﴾ اعا اهلل طا
ا
ْد أ قا ْن يُِطِع الرَُّسولا فا  .(2)﴿ما

4 ّ  
 
ّ  . األساس الوحيان  لكالم النب  

واى ِن الْها نِْطُق عا ا يا ما ﴾  ﴿وا يْحٌ يُویحا  .(3)إِْن ُهوا إاِلَّ وا
ا إىل ، مضافا بني إطاعة اهلل وانلبّ  إطالق ٰهذه اآليات واملساواة

منها بمفرده ىلع استمرار لزوم إطاعة  واحدٍ  ّك  ، يدّل ة دينه خاتميّ 
فني ملكّ  ، وبناءا ىلع ٰهذا فكما اكن املسلمون يف حياة انلبّ  انلبّ 

يف الطريق اّلي  السريا جيب عليهم باع أوامره، فبعد حياته أيضا باتّ 
 اع أوامره ووصاياه.برسمه هلم بالضبط، واتّ 

 . لزوم معرفة أول  األمر5

إلطاعة اهلل والرسول، واآلن يأيت  إطاعة أويل األمر مالزمةٌ  نّ إ

                                                        

 .59سورة النساء: اآلية  (1)

 .80سورة النساء: اآلية  (2)

 .4 و 3سورة انلجم: اآليتان  (3)
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إطاعة  نّ أ ةا وكيف يمكن معرفتهم؟ خاّص  ؟التساؤل: من هم أولو األمر
ا أن يكون  إلطاعة اهلل ورسوهل، وجيب قطعا ِعدالا  تأويل األمر ورد

اتّباعه عن اتّباع اهلل ورسوهل، ويضمن ا ال خيتلف األمر شخصا  ويلّ 
اهلل ورسوهل معروفان  أخرى فإنّ  سعادة األّمة وجناتها. ومن جهةٍ 

 . ومن هنا فإنّ اعمٍّ  األمر فقد ورد ذكرهم بشٍّك  وا أولا، أمّ مصداقا 
ألويل األمر  ة واملصداق العيينّ معرفة اخلصائص والرشوط األساسيّ 

ة ملعرفة أويل األمر ، واملصادر األساسيّ ةٍ يّ قو ةٍ وأدلّ  إىل حبٍث دقيٍق  حباجةٍ 
  ة وآيات القرآن الكريم وسّنة انلبّ ة العقليّ ة القطعيّ يه األدلّ 

 ة.القطعيّ 

 إىل - عديدةٍ  ألسباٍب  -  ة بعد رحيل انلبّ ة اإلسالميّ انقسمت األمّ 
انقسامها إىل فريق ها هو ل تلك االنقسامات وأهمّ أوّ واكن ؛ خمتلفةٍ  قٍ فِرا 

 ا من وصايا نبّ د التشّيع أو "مدرسة أهل ابليت" انطالقا يؤكّ  .الشيعة والسّنة
 تهموعصم ، ة أهل ابليترة ىلع أفضليّ املتكرّ   اإلسالم

إىل جنب القرآن وسّنة  ، باعهم بعد رحيل انلبّ ولزوم اتّ  ،وأعلمّيتهم
ة تقع ىلع اعتق األئمّ   انلبّ قيادة األّمة بعد  . ويرى الشيعة أنّ  انلبّ 

، وقد عرفتهم األمة  ا من أهل بيت انلبّ وهم مجيعا  ، املعصومني
اّلي   ، وآخرهم املهدّي  هلم اإلمام عيلٌّ من خالل انلصوص، وأوّ 
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. ونارش العدل العاليمّ  ه منقذ اإلنسانّية انلهايئّ ا بأنّ يؤمن املسلمون مجيعا 
تنكر استناد اإلمامة إىل  اليّت "مدرسة اخللفاء" أو ويف املقابل يقف التسنّن 

 اإلمامة شأنٌ  ة العصمة فيها، وترى أنّ ا، وكٰذلك تنيف رشطيّ مطلقا  انلّص 
  بالعصمة، وحبسب ٰهذا الرأي ال يوجد بعد انلبّ  غري مرشوٍط  دنيويٌّ 

 يؤمنون بأنّ  ه. ويف الوقت نفسيمتلك مقام العصمة والعلم الدليّنّ  شخٌص 
سنّة اخللفاء الراشدين وسريتهم وعمل األصحاب مثل سرية املعصومني إىل 

 ىلع سّنة اخللفاء. وعليه فإنّ   زون بعد القرآن وسّنة انلبّ ما، ويركّ  حدٍّ 
 عن: ة عند الشيعة يه عبارةٌ ة الرشعيّ املرجع واحلجّ 

  + سّنة أهل ابليت  القرآن + سّنة انلبّ 
 :عبارٌة عن وعند السّنة

 .+ سرية اخللفاء الراشدين وعمل األصحاب  قرآن + سنّة انلبّ ال
االختالف بني ٰهذين الفريقني ال يقترص ىلع  وبناءا ىلع ٰهذا فإنّ 

ة واملرجع اخلالف يف احلجّ  ، بل إنّ  ة بعد انلبّ القيادة السياسيّ 
 ة للتمايز بينهما.من الوجوه األساسيّ  املعترب يعدّ  ادليينّ 

ْرٍض  ّك تقّدم بطالن القول حبّقانّية  ، ولٰكن ما واحدٍ  األديان يف عا
؟ ما يُمكن أن يقال هو حال حّقانّية الفرق املختلفة ضمن ادلين احلّق 
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 قا املذاهب والِفرا  ا إىل حكم العقل وانلصوص ادلينّية هو أنّ استنادا 
يف وجوه  ايف أصوهلا املشرتكة، وأمّ  ة املختلفة ىلع حقٍّ اإلسالميّ 

مثل ٰهذا األمر  ؛ ألنّ ها ىلع حقٍّ االختالف بينها فال يمكن عّدها لكّ 
  استناد اإلمامة إىل انلّص ينته إىل اتلناقض أو نسبّية احلقيقة. مثالا 

ا ، فإذا اكن صحيحا أو غري صحيٍح  ا صحيحٌ ورشطّية العصمة فيها إمّ 
مع  حلّق ا فاة، وإذا لم يكن صحيحا مع أتباع ٰهذه انلظريّ  فاحلّق 

واملذاهب  قِ روتها خمتلف الِفرا  عديدةٍ  خمالفيهم. وقد ورد يف رواياٍت 
أّمته ستفرتق أكّث من سبعني  إخباره أنّ   ة عن انلبّ اإلسالميّ 

 منها يه انلاجية. ، فرقٌة واحدةٌ فرقةا 

من أجل معرفة احلقيقة ورصاط اهلداية املستقيم بني الفرق 
ابلحث  شخٍص  ، فيجب ىلع ّك عقالا  املختلفة هناك معايري مقبولةٌ 

من اتلعّصب والعناد، وأن يسلّم  نوٍع  ا عن أّي بعيدا  وإخالٍص  ةٍ بدقّ 
 معايري احلّقانّية يه: ة الواضحة. وأهمّ ا إىل األدلّ وينقاد هلا استنادا 

 . قّوة االستدالل باالستناد إىل املصادر ادلينّية األساسّية.1
صيانة عدم الوقوع يف االحنراف بشٍّك كبرٍي: يعين امتالك . 2

العوامل واآليلّات الّيت توفّر أكرب مقداٍر من القدرة الّيت تساعد 
يف احلفاظ ىلع انلقاء والسالمة ادلينيّة ومنع االحنراف، وخاّصةا 
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يف تعايلم ادلين األساسيّة. ومن مجلة ٰهذه العوامل وجود القادة 
جيّسدون ادلين أفضل ّتسيٍد يف العلم والعمل، واهلداة اّلين 

 وتتجّّل بهم حقائقه.
 . عدم االبتالء باتلناقض واتلعارض ادلاخيّل.3
. العقالنّية، واالعتدال، والرؤية الشاملة، واالبتعاد عن 4

 اتلعّصب واإلفراط واتلفريط املهلك لدلين واملخالف للعقل.
ّية الغامضة واملعّقدة بنحٍو . القدرة ىلع اإلجابة عن املسائل ادلين5

 أفضل وأمثل.

اتيجيّ .  1 ّ استر   ة النب  

ة طول عمره الرشيف بمستقبل األمّ   األعظم انلبّ  اهتمّ 
، خمتلفةٍ  ة استمرار حياتها ادلينّية، وعرّب عن ٰذلك بأحناءٍ وكيفيّ 

ا وحتّدث عنها علنا   ة اليّت أّكد عليها انلبّ ة األساسيّ واالسرتاتيجيّ 
مصادرها  ة يف أهمّ اإلسالميّ  قِ ا، ونقلتها مجيع الِفرا ا وتكرارا مرارا 

يعين القرآن  ،باع اثلقلني"ة "اتّ ا يه اسرتاتيجيّ ة وأكّثها اعتبارا الروائيّ 
وحلن الكمه يف بيان ٰهذا   وتأكيدات انلبّ  ، وأهل ابليت
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. وقد نقلت (1)شخٍص   للتشكيك فيه من قبل أّي األمر ال يُبق جماالا 
نكتيف بذكره  عٍ موسّ  ٰهذا احلديث بشّكٍ واجلماعة ر أهل السّنة مصاد

 من تلك املصادر.
ا انلَّاُس »: ورد يف صحيح مسلمٍ  ها يُّ

ا
الا أ

ا
اشا  ،أ ناا ب

ا
ا أ إِنَّما

ْن ـفا
ا
ٌر يُوِشُك أ

ِجيبا 
ُ
يِتا راُسوُل رايبِّ فاأ

ْ
َِّ ِفيِه  ،ياأ ا ِكتااُب اهلل لُُهما وَّ

ا
نْيِ أ

لا ناا تاارٌِك ِفيُكْم ثاقا
ا
واأ

ى واانلُّورُ  َِّ وااْستاْمِسُكوا بِهِ  ،الُْهدا ا ِكتااِب  .فاُخُذوا بِِكتااِب اهلل ثَّ ىلعا فاحا
َِّ واراغَّبا ِفيهِ  ْهُل باييِْت  :ُثمَّ قاالا  ،اهلل

ا
 .(2)«واأ

ْذُتْم بِِه إِينِّ قا »: ويف مسند أمحد بن حنبٍل  خا
ا
ا إِْن أ ْكُت ِفيُكْم ما ْد تارا

                                                        

حديث اثلقلني هل مزنلٌة رفيعٌة يف األدبيات اإلسالميّة، وٰهذا احلديث اّلي  (1)
من  19 من الصحابة و 341ال خُيدش يف قطعيّة صدوره وال يف دالتله. رواه 

ا عرشات املحّدثني من الشيعة والسنّة،  اتلابعني. وىلع مّر القرون رواه أيضا
. وكٰذلك دّونت مؤلّفاٌت وهل يف صحاح أهل السنّة ومسانيدهم ماكنةا خا ّصةا

ا حوهل من قِبل علماء الشيعة. منهم مري حامد حسني اللكنهوي  موّسعٌة جدًّ
اّلي خّصص القسم األكرب من كتابه )عبقات األنوار( للبحث يف ٰهذا 

 احلديث الرشيف.
صحيح مسلٍم، باب فضائل عيّل بن أيب انليسابورّي، مسلم بن احلّجاج،  (2)

ادلارّم، أبو حمّمٍد عبد اهلل، ؛ 366/4مسند أمحد، ن حنبٍل، أمحد بطالٍب؛ 
؛ 30/7 و 148/2سنن ابليهّق، ابليهّق، أبو بكٍر، ؛ 431/2سنن ادلارّم، 

 .368/4، مشّّك اآلثار، ، أبو جعفرٍ الطحاويّ 
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رِ  :لاْن تاِضلُّوا باْعِدي ُ ِمْن اآْلخا ْكربا
ا
ا أ ُدُهما حا

ا
نْيِ أ

لا بٌْل  ،اثلَّقا َِّ حا ِكتااُب اهلل
رِْض 

ا
اِء إىِلا اأْل ما ْمُدوٌد ِمْن السَّ ْهُل باييِْت  ،ما

ا
ِت أ قاا  ،واِعرْتا ِ

ْفرتا ا لاْن يا إِنَُّهما الا وا
ا
أ

یتَّ  َّ احْلاوْضا  حا يلا ا عا  . (1)«يارِدا
ا إِْن »قوهل:   عن انلبّ  ُروي يف سنن الرتمذّي  إِينِّ تاارٌِك ِفيُكْم ما

ْكتُْم بِِه لاْن تاِضلُّوا باْعِدي رِ  ،تاماسَّ ُم ِمْن اآْلخا ْعظا
ا
ا أ ُدُهما حا

ا
َِّ  :أ ِكتااُب اهلل

رِْض 
ا
اِء إِىلا اأْل ما ْمُدوٌد ِمْن السَّ بٌْل ما ْهُل باييِْت واِعرْتا  ،حا

ا
قاا  ،ِت أ رَّ تافا لاْن يا وا

َّ احْلاوْضا  يلا ا عا یتَّ يارِدا ا ،حا ْلُُفويِن ِفيِهما يْفا ختا  .(2)«فااْنُظُروا كا
 ٰهذا:  ونستنتج من الكم انلبّ 

 . املاكنة السامية ألهل ابليت 1
 رسول اهلل القرآن وعرتته ويه : سىّم تنبيهٌ »: امليّكّ  يقول ابن حجرٍ 

 اثلقل ّك  ة األهل والنسل والرهط األدنون ثقلني؛ ألنّ باملثناة الفوقيّ 
وٰهذان كٰذلك، إذ ك منهما معدن العلوم  ،مصونٌ  خطريٍ  نفيٍس 

ىلع  ولا حّث  ؛ةة واألحاكم الرشعيّ ة واألرسار واحلكم العليّ يّ ادلين

                                                        

الشيبايّن، عّز ادلين، ، 201/13سنن الرتمذّي، الرتمذّي، أبو عيىس حمّمٌد،  (1)
 ، وادلّر املنثور يف ذيل آية املوّدة.يف حياة اإلمام احلسن  12/2أسد الغابة، 

 .621/5سنن الرتمذّي، الرتمذّي، أبو عيىس حمّمٌد،  (2)
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 .(1)«م منهمك بهم واتلعلّ االقتداء واتلمسّ 

  . عصمة أهل البيت 2
ّ
 ّيتهموحج

واتلأكيد ىلع رضورة  ،بالقرآن قرتان أهل ابليت اإّن 
ىلع عصمة  بوضوٍح  يدّل  ،وعدم إماكنّية االفرتاق بينهما ،اباعهما معا اتّ 

 واالبتالء بأّي  ،القرآن كتاب اهلل املعصوم ؛ ألنّ  أهل ابليت
عن القرآن، واالنسجام واتلطابق الاكمل  هو افرتاٌق  أو تلّوٍث  معصيةٍ 
 اب اإللّٰه املعصوم يساوي العصمة.مع الكت

 انلبّ  إنّ »: يقول األستاذ توفيق أبو علم الاكتب والعالم املرصّي 
  أهل ابليت[ قرنهم بكتاب اهلل العزيز، اّلي ﴿الا ] 

 يا 
ْ
فال يفرتق أحدهما  ،﴾هِ فِ لْ خا  نْ  مِ الا وا  هِ يْ دا يا  نْيِ با  نْ مِ  ُل اطِ ابْلا  يهِ تِ أ

 ألحاكم ادلين تعدّ  خمالفةٍ  صدور أّي  أنّ  عن اآلخر. ومن الطبيعّ 
بعدم افرتاقهما   ح انلبّ ا عن الكتاب العزيز، وقد رصّ افرتاقا 
. وقد ةٌ جليّ  احلوض. فدالتله ىلع العصمة ظاهرةٌ  ليه يردا عحیّت 

ه يهدف إىل ألنّ  ؛ٰهذا احلديث يف مواقف كثريةٍ   ر انلبّ كرّ 

                                                        

 .90ابن حجٍر، الصواعق املحرقة، ص اهليثيّم،  (1)
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احنرافها يف املجاالت ة واملحافظة ىلع استقامتها وعدم صيانة األمّ 
 .(1)«ة وغريهاالعقديّ 

  أهل ابليت»ا: أيضا  (الشريازّي )ية اهلل ماكرم آويقول 
، ولزوم عدم إماكن افرتاقهم عن القرآن من جهةٍ  معصومون؛ ألنّ 

 إأخرى ديلٌل ىلع عصمتهم من اخلط من جهةٍ  ورشٍط  باعهم دون قيدٍ اتّ 
 واملعصية؛ ألنّ 

ٌ
فقد افرتقوا عن  أو معصيةٌ  هم إذا اكن يصدر عنهم خطأ

باعهم املسلمني من الضاللة، بينما جاء القرآن، وال يصون اتّ 
ىلع  واضحٌ  وا، وٰهذا ديلٌل بعتموهم لن تضلّ كم إذا اتّ اتلرصيح بأنّ 

 .(2)«عصمتهم

 . االستمرار إل يوم القيامة3

يف   انلبّ  ىلع أنّ  اتلعبري بعدم االفرتاق إىل أن يردا احلوض يدّل 
ه يتواجد ىلع أنّ  ة، ويدّل لألمّ  ةٍ ومستمرّ  خادلةٍ  ةٍ مقام تعيني اسرتاتيجيّ 

                                                        

سيّدة نساء  برترين بانوی جهان ]الزهراء  ماكرم )شريازی(، زهرا  (1)
 اللغة الفارسيّة[. ]املصدر ب75العاملني[، ص 

. ]املصدر 76و  75، ص 9ماكرم )شريازی(، پيام قرآن ]رسالة القرآن[، ج  (2)
 باللغة الفارسيّة[
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 . هداٌة وأئمٌة من أهل ابليت دائمٍ  ة بشٍّك يف األمّ 
ك بأهل ابليت ىلع اتلمسّ  ويف أحاديث احلّث »: يقول ابن حجرٍ 

كما  ،ك به إىل يوم القيامةمنهم للتمسّ  لٍ إىل عدم انقطاع متأهّ  إشارةٌ 
 .(1)«الكتاب العزيز كٰذلك أنّ 

ه ىلع أنّ  بوضوٍح  وٰهذا يدّل »: (الشريازّي )ية اهلل ماكرم آويقول 
 طول تاريخ اإلسالم، وكما أنّ   من أهل ابليت يوجد شخٌص 

دائمون. إذن  ، فكٰذلك هم مصابيح هدايةٍ دائمٌ  القرآن مصباح هدايةٍ 
 .(2)«ملعرفتهم والعثور عليهم عرصٍ  جيب أن نسىع يف ّك 

4 
ّ
ورة ات  باع الثقلي   . ض 

ْكتُْم بِِه لاْن تاِضلُّوا باْعِدي»:  قول انلبّ  سَّ ا إِْن تاما ، وتعبرياته «ما
 أو شعارٍ  حركةٍ  ا، ولّك باعهما معا ىلع رضورة اتّ  ، تدّل  األخرى

 .ا وضالالا احنرافا  ي إىل الفصل بينهما يعدّ يؤدّ 
 "فيكم  تاركٌ إيّن " الا ويف ٰهذا مع قوهل أوّ »: مة املناوّي يقول العاّل 

                                                        

 .149الصواعق املحرقة، ص اهليثيّم، ابن حجٍر،  (1)
. ]املصدر 76 و 75، ص 9ماكرم )شريازی(، پيام قرآن ]رسالة القرآن[، ج  (2)

 باللغة الفارسيّة[
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ته حبسن  أمّ هما كتوأمني خلفهما ووَّص بأنّ  بل ترصيحٌ  تلويحٌ 
 .(1)«بهما يف ادلين واستمساكٌ  ،هما ىلع أنفسهمامعاملتهما وإيثار حقّ 

ا من حديث اثلقلني أخرى يمكن استفادتها أيضا  وهناك نقاٌط 
 هو أنّ  ةٍ خاّص  ةٍ يّ . وما حيظى بأهمّ (2)ا عن ذكرهانتغاىض اختصارا 

 باع القرآن والعرتة إىل األبد، وبنّي أنّ ته إىل اتّ داع أمّ   انلبّ 
 بٰذلك. وكٰذلك بنّي انلبّ  ة وصيانتها من االحنراف رهنٌ هداية األمّ 
  ّأهل بيته أن   مثل الكتاب اإللّٰه معصومون ومصونون

 ستمرارٍ امن وجود أهل ابليت ب ه ال بدّ ، وأنّ أو نقٍص  زلٍل  من أّي 
 ة. جنب القرآن من أجل هداية األمّ إىل

، فقد تهم يف مواقع خمتلفةٍ وأئمّ  أهل ابليت   عّرف انلبّ 
اب شبه فقام عمر بن اخلّط »:  اب سأل انلبّ عمر بن اخلّط  ورد أنّ 

ولٰكن أوصيايئ  ،املغضب فقال: يا رسول اهلل أكّل أهل بيتك؟ قال: ال

                                                        

 .174، ص 2فيض القدير، ج املناوّي، حمّمد عبد الرؤوف،  (1)
]معرفة شناىس و پاسخ به شبهات شيعهلالّطالع أكّث انظر: ىلع اصغر رضواین،  (2)

 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[118 - 95، ص 2الشيعة والرّد ىلع الشبهات[، ج 
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 مؤمٍن  يت، وويّل ّك أّوهلم أيخ ووزيري وواريث وخليفيت يف أمّ  ،منهم
من ودل  تسعةٌ  ابين احلسني، ثمّ  ابين احلسن، ثمّ  ثمّ  ،هلمهو أوّ  ،بعدي

. ويف الكثري من (1)« يردوا عيّل احلوضحیّت  ا بعد واحدٍ واحدا  ،احلسني
د رواياٌت يّ ة السنّ املجاميع الروائيّ  باخللفاء   ح فيها انلبّ رصّ  ة تُشاها

 عرش االثين ة أهل ابليت ىلع أئمّ وال ينطبق ٰذلك إاّل  ،عرش االثين
. 

 نشري هنا إىل بعض تلك الروايات:
ا راُجالا » -1 يِلاُهْم اْثناا عارشا ا وا اِضياا ما ْمُر انلَّاِس ما

ا
اُل أ  .(2)«الا يازا

 .(3)«وىسا مُ  اءِ با قا نُ  ةُ دا عِ  اءِ فا لا اخْلُ  نا ي مِ دِ عْ با  ونُ كُ يا » -2
لايُْكْم اْثناا » -3 ُة أو ياُكونا عا اعا یتَّ تاُقوما السَّ ا حا يُن قاائِما اُل ادلِّ الا يازا
شا  ةا ـعا ِليفا  .(4)«را خا

                                                        

 .317، ص 1فرائد السمطني، ج اجلوييّن اخلراسايّن، إبراهيم،  (1)

 ،12صحيح مسلٍم برشح انلووّي، ج انلووّي، أبو زكرّيا حميي  ادلين،  (2)
 .202ص  

 .14971كزن العّمال، ح املتّق اهلندّي، عالء ادلين،  (3)

، )كتاب 6صحيح مسلٍم، ج انليسابورّي، أبو احلسني مسلم بن احلّجاج،  (4)
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  اُل زا  يا الا » -4
ا
  رُ مْ أ

ُ
ا ا عا نا اثْ  مُ هُ نْ مِ  يِضا مْ  يا یتَّ ا حا احِلا  صا يِت مَّ أ  ةا يفا لِ خا  رشا

ْ را قُ  نْ مِ  مْ هُ لُكُّ   .(1)«ٍش ي
  هِ ٰهذِ  ُك لِ مْ يا » -5

ُ
ا ا عا نا اثْ  ةا مَّ اأْل  .(2)«يلا ائِ رْسا  إِ يِن با  اءِ با قا نُ  ةِ دا عِ كا  ةا يفا لِ خا  رشا

  نَّ إِ »يف توضيح حرص اإلمامة يف قريش:  يقول اإلمام عيلٌّ  -6
ا
 نْ مِ  ةا مَّ ئِ اأْل

ْ را قُ  ا  حُ لُ ْص  تا الا  مٍ اشِ ها  نْ مِ  ِن طْ ا ابْلا  ٰهذا يِف  واْ سُ رِ غُ  ٍش ي  .(3)«مْ اهُ وا  سِ ىلعا
من صلب احلسني  ر، تسعةٌ ـاثين عشة بعدي األئمّ » -7

 .(4)«همواتلاسع مهديّ 
ة الع ىلع نظري ٰهذه الروايات اليّت رواها أهل السنّ ويمكن االّط 

                                                        

 .165، ص 4صحيح ابلخارّي، ج ابلخارّي، أبو عبد اهلل، اإلمارة(؛ 
 .338، ص 5منتخب كزن العّمال، ج  (1)
 .السابقاملصدر  (2)

 .142نهج ابلالغة، اخلطبة  (3)

 ،، نقالا عن: موسوعة اإلمام عيّل بن أيب طالٍب 23كفاية األثر، ص  (4)
 .48، ص 2ج  
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 .(1)يف سائر املصادر  ةحول عدد األئمّ 
 عن انلبّ  (ةينابيع املودّ )يف رواية سفيان بن عيينه اليّت ينقلها  -8

يُن »:  األكرم اُل ادلِّ لايُْكْم الا يازا ُة أو ياُكونا عا اعا یتَّ تاُقوما السَّ ا حا قاائِما
ةا لكُّ  ِليفا ا خا  .(2)«مٍ اشِ  ها يِن ن با مِ  مْ هُ اْثناا عارشا

قال: قال  اٍس عن عبد اهلل بن عبّ  روى إمام احلرمني اجلويينّ  . 9
سيّد  أنا سيّد املرسلني، وعيّل بن أيب طالٍب »:  رسول اهلل

، أّوهلم عيّل بن أيب طالٍب  ،أوصيايئ بعدي اثنا عرش ني، وإنّ الوصيّ 
 .(3)«وآخرهم القائم

خلفايئ وأوصيايئ  إنّ »:  عن انلبّ  روى ابن عبّاٍس  . 10
هلم أيخ وآخرهم ثنا عرش، أوّ وحجج اهلل ىلع اخللق من بعدي ال

                                                        

 .44 و 2ينابيع املوّدة، ص القندوزّي احلنيّف، سليمان،  -أ راجع: (1)
 .278، ص 6ابلداية وانلهاية، ج ادلمشّق، ابن كثرٍي،  -ب
 .4085/  1367، ص 4سنن ابن ماجة، ج القزوييّن، ابن ماجة،  -ج
 .645/  183، ص 5مسند أمحد بن حنبٍل، ج أمحد بن حنبٍل،  -د
 .4/107سنن أيب داود، السجستايّن، أبو داوود سليمان بن األشعث،  -ه

 .77، ص 3ينابيع املوّدة، ج القندوزّي احلنيّف، سليمان،  (2)
 . 313، ص 2فرائد السمطني، ج اجلوييّن اخلراسايّن، إبراهيم،  (3)
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. ودلي، قيل: يا رسول اهلل ومن أخوك؟ قال: عيّل بن أيب طالٍب 
ا وعدالا كما  املهدّي  قيل: فمن ودلك؟ قال: اّلي يملؤها قسطا

 . (1)«اا وظلما ُملئت جورا 
ة اثنا األئمّ  إذن تثبت حّقانيّة الشيعة بانلصوص الّيت تذكر أنّ 

ا إىل ذٰلك أهل السنّة والشيعة. مضافا   ر ورواها عن انلبّ ـعش
 بصورةٍ  سواءٌ  ،ة االثين عرشيف األئمّ  واردةٌ  ةٌ خاّص  هناك نصوٌص 

اكن ينّص ىلع اإلمام اّلي يأيت  إمامٍ  ا، ولّك ا فردا أو فردا  جمموعةٍ 
 .(2)بعده

نسىع بفضل اهلل إىل أن نبحث فيما يأيت بعض نقاط امتياز مدرسة 
 ىلع أساس معايري احلّقانّية.  أهل ابليت

                                                        

 .312، ص السابقاملصدر  (1)
معالم العسكري، مرتیض، وهناك رواياٌت عديدٌة أخرى يف ٰهذا ابلاب، انظر: 

 و... 333، ص 1املدرستني، ج 

 الع انظر:من االطّ  ملزيدٍ  (2)
 األئّمة اثنا عرش، طهران، مشعر. العاّلمة العسكرّي، -أ

 منتخب األثر يف اإلمام اثلاين عرش. ،اللگباياگينّ  الصايفّ  -ب
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 إأصالة المنش -1

، وقد دافع ارات املواِكبة لظهور اإلسالم أصالةا التشّيع أكّث اتليّ 
وقد حظي  ،لإلسالم عن مسلّمات ادلين احلنيف، وهو الويلد الطبيعّ 

 . بتأييد انلبّ 
من  الشيعة فريٌق  احلقيقة يه أنّ »: مة الطباطبايئّ يقول العاّل 

ارتكبتها  املسلمني نهضوا معرتضني ىلع ما شاهدوه من خمالفاٍت 
 ،اض واالنتقادوا لالعرتة، فتصدّ ة ملسلّمات الكتاب والسنّ األكّثيّ 

ة... وهدفهم من مات الكتاب والسنّ ونهضوا داعني لاللزتام بمسلّ 
من انلصوص املسلّمة اليّت تدل  ٰهذا االنتقاد هو ادلفاع عن جمموعةٍ 

، تلك  والية مجيع املسلمني أولكت إىل أمري املؤمنني ىلع أنّ 
 أهل بيت  ت ىلع أنّ انلصوص الّيت دلّ 

ة ة والعمليّ الشؤون العلميّ  ّك واملرجع يف  ،هم قادة ادلين  انلبّ 
 يومنا ٰهذا يف يد حیّت  ة، وما تزال تلك انلصوص متواترةا اإلسالميّ 
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 .(1)«ة والشيعةالفريقني من أهل السنّ 
هم ئمها الشيعة حول منشة الّيت قدّ فالشواهد والقرائن القويّ 

لة قبول سه، نالت يف اجلماإلسالم ومؤسّ  تأييدهم من قِبل نبّ  ةا وخاّص 
 ا.اآلخرين أيضا 

 عديدةٌ  ةٌ وروائيّ  ةٌ تارخييّ  نصوٌص   وقد وردت عن رسول اهلل
املنثور  يف ادلرّ  ا بعنوان الشيعة. منها ما ذكره السيويطّ تصف فريقا 

، فقال فأقبل عيلٌّ   ا عند انلبّ كنّ » عن جابر بن عبد اهلل: نقالا 
الفائزون يوم ي نفس بيده إن ٰهذا وشيعته هلم : واّل  انلبّ 

 .(2)«القيامة
اكنوا قد ألفوا  الشيعة لقب قومٍ » نّ أ السجستاينّ  يرى أبو حاتمٍ و

يف حياة رسول اهلل  (صلوات اهلل عليه) بن أيب طالٍب  أمري املؤمنني عيلّ 

                                                        

شيعه در اسالم ]الشيعة يف اإلسالم[ )مباحثات الربوفيسور هرني كوربن مع  (1)
باللغة . ]املصدر 20 و 17العاّلمة حممدحسني الطباطبايّئ ومراسالته(، ص 

 الفارسيّة[
  6، يف تفسري اآليتني 376، ص 6، ادلّر املنثور، ج ، جالل ادلينالسيويطّ  (2)

 من سورة ابليّنة. 7 و
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  ّواملقداد بن الغفارّي  وأيب ذرٍّ  وُعرفوا به مثل: سلمان الفاريس ،
وأصحاب  شيعة عيلٍّ  :وغريهم ... اكن يقال هلم ار بن يارسٍ األسود، وعمّ 

 ارٍ وعمّ  : عيلٍّ ة إىل أربعةٍ اشتاقت اجلنّ ":  ، وقال فيهم رسول اهللعيلٍّ 
من قال بتفضيله بعده إىل يومنا  لزم ٰهذا اللقب ّك  ثمّ  ".وسلمان وباللٍ 

ة وقد نالت ٰهذه الرؤية قبول بعض املسترشقني وعلماء السنّ  .(1)«ٰهذا
 .(2)اأيضا 

 صيلةة االستدالل باالعتماد عىل المصادر األ قوّ  -2

                                                        

 أبو حاتٍم السجستايّن، كتاب الزينة، حتقيق عبد اهلل سلوم السامرايئ،  (1)
 . 259ص 

 .209 و 208، ص 3أمحد أمني، ضىح اإلسالم، ج  -أ انظر: (2)
 .251، ص 5حممد عيل كرد، خطط الشام، ج  -ب
 .200حيدر إبراهيم عيل، اتليّارات اإلسالميّة، ص  -ج
 ، 1اكمل مصطىف الشيب، الصلة بني اتلصوّف والتشيّع، ج  -د

 .25 - 22ص 
های شيعه در عرص خاستاگه تشيع و پيدايش فرقهىلع آقا نوری،  -ه

. 120]منشأ التشيّع وظهور الفرق الشيعيّة يف عرص األئّمة[، ص  امامان
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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ة االستناد إىل املصادر من مجلة ما يمتاز به التشّيع هو درجة قابليّ 
ة األصيلة. وقد تمّسك علماء الشيعة طول اتلاريخ إلثبات اإلسالميّ 

ديّ  قا ة، والقرآن ة العقليّ ة املعتربة من قبيل األدلّ األدلّ  كّل ة بمبانيهم العا
معالم  ي يعّد أهمّ  يف حبث اإلمامة واّل مثالا  ،ةالكريم، والسنّة القطعيّ 

 ة اتلايلة:التشّيع استندوا إىل األدلّ 

 ةة القرآنيّ األدلّ  -أ
ة ادلينيّة عيّ ة ىلع اإلمامة واملرجة القرآنيّ هناك بعض األدلّ 

، وآية اتلبليغ (1)هل ابليت منها: آية الواليةة ألوالسياسيّ 
، وعرشات اآليات (4)، وآية أويل األمر(3)وآية اتلطهري ،(2)واإلكمال

أو يف بيان  ،وفضيلتهم  األخرى انلازلة يف شأن أهل ابليت

                                                        

 .55سورة املائدة: اآلية  (1)
 .67 و 3سورة املائدة: اآليتان  (2)
 .33سورة األحزاب: اآلية  (3)
 .59سورة النساء: اآلية  (4)
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 .(1)تهامرشوعيّ  إماكنة اإلمامة ومبد
منشأها هو  د أنّ اليّت تؤكّ  (2)(اإلمامة)ية آومن مجلة ٰهذه اآليات 

فضائل  أهمّ  (3)اجلعل اإللّٰه، ومن بني الفضائل تعّد آية املباهلة
 . ية نفس انلبّ ته اآلي عدّ اّل   اإلمام عيلٍّ 

 األدلة الروائية -ب
ة اليّت استند إيلها الشيعة يف إثبات ة الروائيّ هناك كٰذلك بعض األدلّ 

منها:  ،ةا خاّص   ، واإلمام عيلٍّ اعّمةا   والية أهل ابليت
 ، وحديث(5)رـ، وأحاديث اخللفاء االثين عش(4)حديث الغدير

                                                        

و  9]رسالة القرآن[، ج  نپيام قرآملزيٍد من االّطالع انظر: ماكرم )شريازي(،  (1)
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[10

ا﴾ ]سورة ابلقرة: اآلية  (2) اما اِعلُكا لِلنَّاِس إِما  [.124﴿إِينِّ جا
 .61سورة آل عمران: اآلية  (3)

 ، 401، ص 6مسند أمحد، ج أمحد بن حنبٍل، ]« من ُكنُت مواله فعيلٌّ مواله» (4)
 [.18507ح 

 تقّدمت نماذج لٰهذه األحاديث يف ابلحوث املتقّدمة. (5)
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 ، وحديث(3)، وحديث املزنلة(2)، وحديث الوصّية(1)الوالية
، وحديث (6)، وحديث السفينة(5)، وحديث اثلقلني(4)فةاخلال

  ، وعرشات األحاديث األخرى يف فضائل أهل ابليت(7)األمان
حنصار املرجعية ادلينّية والقيادة او ،ةىلع ماكنتهم اخلاّص  اليّت تدّل 

                                                        

الطرباين، أبو ]« أنت ويّل ّك مؤمٍن بعدي: »لإلمام عيلٍّ  قال انلّب  (1)
 [.78، ص 12املعجم الكبري، ج القاسم، 

سنن الرتمذّي، أبو عيىس، ]« إّن لّّك نبٍّ وصيًّا ووارثاا، وإّن عليًّا وصيّي وواريث» (2)
 [.3730، ح 641، ص 5ج  الرتمذّي،

الرتمذّي، أبو ]« أنت ميّن بمزنلة هارون من موىس، إاّل أنّه ال نّب بعدي» (3)
 [.641، ص 5سنن الرتمذّي، ج عيىس، 

عّز ادلين،  ]ابن األثري« عيلٌّ أيخ ووصيّي وخليفيت فيكم فاسمعوا هل وأطيعوا» (4)
 ابلعثة[.، حوادث السنة اثلاثلة من الاكمل يف اتلاريخ

اثلقلني أحدهما أكرب  ،ن أخذتم به لن تضلوا بعديإقد تركت فيكم ما  يّن إ» (5)
ال أ .وعرتت أهل بييت ،من السماء إىل األرض ممدودٌ  كتاب اهلل حبٌل  ،من اآلخر

 ]أمحد بن حنبل،مسند أمحد، «  يردا ىلع احلوضهما لن يفرتقا حیّت نّ إو
 [.59 ، ص3 ج

« كمثل سفينة نوٍح، من ركبها جنا، ومن ختلّف عنها غرقمثل أهل بييت فيكم » (6)
 [. 355، ص 5سليمان بن أمحد، املعجم األوسط، ج  ،]الطرباينّ 

 [.102، ص 12]املتّق اهلندّي، كزن العمال، ج « وأهل بييت أماٌن ألّميت»...  (7)
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 السياسية بهم دون سواهم.
مة منذ اللحظات بإبالغ بعض الروايات املتقدّ   دأ انلبّ ب

ا يف إبالغها واتلأكيد عليها مرارا  واستمرّ  ،األوىل إلعالن الرسالة
 ا إىل آخر حلظات عمره الرشيف.وتكرارا 

، ويمكن العثور عليها متواترةٍ  وقد جاءت ٰهذه األحاديث بصورةٍ 
، ولم يستطيعوا ومسانيد وسننٍ  يف مصادر أهل السّنة من صحاٍح  بوفرةٍ 

ا ملثل ٰهذه انلصوص مقابل الرؤية ا عقالنيًّ موا توجيها أن يقدّ 
 .(1)ةالشيعيّ 

 ةاألدلة العقليّ   ـ ـج
 :يشمل أربع جهاٍت  استدالل الشيعة العقيلّ 

 ة املرتبطة برضورة وجود اإلمام.االستدالالت العقليّ  -1
 االستدالالت املرتبطة بصفات اإلمام. -2

                                                        

 ملزيٍد من االّطالع يف ٰهذا املجال انظر: محيد رضا شاكرين، امام شناىس (1)
 ]معرفة اإلمام[، قم: معارف. ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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 ته.ة تعيني اإلمام وكيفيّ مرشوعيّ  إاالستدالالت املرتبطة بمبد -3
االستدالالت اليّت تشري إىل استجابة اهلل وتلبيته الحتياجات  -4

 .(1)من قبيل قاعدة اللطف املجتمع اإلسالمّ 
ه ال يوجد بني املذاهب األمر اجلدير بالكر يف ٰهذا السياق أنّ 

عها يف ة وقّوتها وتنوّ بكّثة األدلّ ع ة مذهٌب اكلتشّيع يتمتّ اإلسالميّ 
من  واحدٍ  ة ّك ة الرئيسة، وادلراسة املقارنة ألدلّ إثبات عقائده األساسيّ 

 ىع.ا ىلع ٰهذا املدّ ا جليًّ املذاهب ىلع أصوهل االعتقاديّة يعُدّ شاهدا 

  االنحراف -3
 
 الوقاية من الوقوع ف

اية من صف بها التشّيع هو الوقمن اخلصائص املمتازة اليّت يتّ 

                                                        

ی امامت ]فلسفة اإلمامة[، تهران: دكرت سيدحيىي يّثیب، فلسفه -أ راجع: (1)
 ی اسالیم.پژوهشاگه فرهنگ وانديشه

پژوهشاگه حممدرضا اكشىف، الكم شيعه ]الالكم الشيّع[، تهران:  -ب
 ی اسالیم.فرهنگ وانديشه

]حبوٌث حول اإلمامة[، جامعة العلوم پژویه امامتمجٌع من املؤلّفني  -ج
 اإلسالميّة الرضوّية.
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الوقوع يف االحنراف أمام الفهم اخلاطئ يف جمال إدراك احلقائق 
ة عوامل منها: عن عدّ  ناتجٌ  واتلعايلم ادلينّية وفهمها. وٰهذا األمر املهمّ 

ين هم حبر العلم، ويعُدّ ووجود القادة املعصومني اّل  استمرار انلّص 
 حتريٍف  لّّك  اورافعا  ،ملعارف ادلين تبيينهم للمعارف أفضل تبينيٍ 

 .واحنراٍف 
ُحرمت  ع الشيعة بنعمٍ تتمتّ »يقول الشهيد مطهري حول ٰهذا األمر: 

ة. منها استمرار عرص العصمة. فالعصمة منها سائر الفرق اإلسالميّ 
. (1)ااعما  273وللشيعة  ،ارين اعما ـوعش ر ىلع ثالثةٍ ـألهل السّنة تقتص

ا الشيعة فقط، وأمّ   ة زمان انلبّ ر العصمة عند السنّ ـعص ي أنّ أ
 شهادة اإلمام أي حیّت  ،ا أخرىاعما  250ا إىل ٰذلك تزيد الفرتة فمضافا 

. ويف ٰهذه ةٌ وهو اإلمام املعصوم الظاهر وسريته حجّ  ، العسكرّي 
يف أوضاع العرص، واكتسبت األوضاع  كبريةٌ  الفرتة حدثت تغيرياٌت 

يف ٰهذه الفرتة   وجود اإلمام املعصوم ا. إنّ ا جدًّ ا مغايرا  ووضعا شالكا 
بات الزمان، واألمور الّيت لم يكن يف مشلكة متطلّ  دٍ جيّ  حّل بشٍّك 

                                                        

املقصود هنا من عرص العصمة هو عرص ظهور اإلمام املعصوم، وأّما أصل وجود  (1)
 اإلمام املعصوم يف التشيّع فهو مستمرٌّ ال انقطاع هل.
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اكنت حُتّل   مقدور املجتمع العثور ىلع أجوبتها بمراجعة سرية انلبّ 
 بوجود اإلمام املعصوم. وقد بُيِّنت معارف القرآن بأمجل شٍّك  بسهولةٍ 

اليّت لم يصبها االتلباس كنوزها وب املعارف ، وُفتحت أبواوأعمق وجهٍ 
 .(1)«اا أو سهوا واالحنراف عمدا 

من فيض وجود  ةا ة حمرومويف املقابل جند سائر الفرق اإلسالميّ 
ى منع اخللفاء من تدوين بل أدّ  ،ة، وليس ٰذلك فحسباألئمّ 

ة القيّمة، إىل حرمانهم من املعارف انلبويّ  طويلةا  ةا ة مدّ األحاديث انلبويّ 
ات ويف مثل ٰهذا الفراغ الكبري فُتح الطريق أمام تّسب اإلرسائيليّ 

ساطري، ومن خالهلا وقع االحنراف يف تعايلم واألحاديث املوضوعة واأل
ا ٰهذا، ومن الصعب جدًّ  اإىل يومن اإلسالم اّلي ما زالت آثاره ماثلةا 

 ص من تلك اآلثار، وربما يستحيل ٰذلك.اتلخلّ 

 ادالشمولية واالجته -4

يف التشيّع إىل أواخر القرن اثلالث واالستفادة  أّدى استمرار انلّص 
ة ادلين اخلاتم إىل عرض شمويلّ   الكبرية من روايات املعصومني

 ا هو موجودٌ عمّ  خمتلٍف  ار االجتهاد بشٍّك ، وتنظيم تيّ ممكٍن  بأفضل وجهٍ 
                                                        

 ، 21ی آثار ]جمموعة املؤلّفات[، ج راجع: مرتیض مطهری، جمموعه (1)
 .151و  150ص 
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 عند أهل السّنة.
جتهاد وأنواعه وليك يّتضح ٰهذا املطلب نبحث فيما ييل مباين اال

 عند املذهبني:

 االجتهاد عند أهل السّنة -أ
ترشيعها يف الكتاب والسّنة  األحاكم اليّت تمّ  يرى أهل السنّة أنّ 

من  ؛ فال بدّ غري متناهيةٍ  ةاملستقبليّ حمدودةٌ، بينما احلوادث والوقائع 
خر لترشيع آآخر غري الكتاب والسّنة يكون مصدراا  وجود مصدرٍ 

 وٰهذا املصدر هو اجتهاد الرأي.األحاكم، 
 وبأّي  ،ة اجتهاد الرأيبني أهل السّنة يف كيفيّ  وهناك اختالٌف 

ىلع  (الرسالة)ينبيغ أن يكون: يرّص الشافع يف كتابه املعروف  طريقةٍ 
 أن تالحظ املوارد املشابهة، ر االجتهاد يف القياس، ويعين إمجاالا ـحص

 ،يطابق تلك املوارد املشابهة ة اليّت بني يديك بماوحتكم يف القضيّ 
 ومبتكر ٰهذا انلوع من االجتهاد هو أبو حنيفة.

بعض الفقهاء السنّة لم ير احنصار اجتهاد الرأي غري أّن 
ا؛ وهو الرأي بدون أيضا  االستحسان معتربٌ  بـالقياس وذهب إىل أنّ 

ا إىل الوق والعقل. وكٰذلك مالحظة املوارد املشابهة استنادا 
أخرى. وكٰذلك  ىلع مصلحةٍ  عين تقديم مصلحةٍ االستصالح ي
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 آيةٍ  - ديينٍّ  يف نصٍّ  ه حیت لو وصل إيلنا حكمٌ اتلأويل اّلي يعين أنّ 
نستطيع بواسطة بعض الشواهد  - معتربٍ  نبويٍّ  أو حديٍث  ةٍ قرآنيّ 

ونقّدم عليه رأينا  والقرائن أن نرصف انلظر عن مدلول ذٰلك انلّص 
لِّفت يفاالجتهادّي 

ُ
 كتٌب  موضوع االجتهاد مقابل انلّص  . وقد أ

د مة السيّ فها العاّل وربما يكون أفضلها الرسالة الّيت ألّ  ،عديدةٌ 
 .(واالجتهاد انلّص )رشف ادلين بعنوان 

، وقد اعتبارٍ  ويف فقه الشيعة ال حيظى القياس والرأي بأّي 
 الا يّة؛ ألنه: أوّ ملحاربته بمنتیه اجلدّ   ة األطهارى األئمّ تصدّ 
ا يف الكتاب أو السنّة، وثانيا  اعمٍّ   بشٍّك لم يرُّشع حیّت  حكمٌ 

ا ما خُيطئ يف وكثريا  ،واتلخمني من الظنّ  القياس والرأي نوعٌ 
 ة.األحاكم الرشعيّ 

ما يكون سبب ، وربّ ولم تصمد حقيقة االجتهاد عند السّنة طويالا 
تهاد مثل ٰهذا االج ه لو استمرّ ا؛ ألنّ ٰذلك اإلشاكالت اليّت ظهرت عمليًّ 

 شخٍص  لّّك  رف يف انلصوص، وأنّ ـإذا جّوزنا اتلأويل واتلص ةا وخاّص  -
من  فلن يبىق يشءٌ  -ف واتلأويل بما يتطابق مع رأيه يف اتلرصّ  احلّق 

 ، واستقرّ االجتهاد املستقّل  ولٰهذا السبب ُسِلب باتلدريج حّق  ؛ادلين
فقط وهم:  ة الفقه األربعةرأي علماء السّنة ىلع دفع انلاس تلقليد أئمّ 

باع ، ومنع اتّ ، وأمحد بن حنبٍل ، ومالك بن أنٍس أبو حنيفة، والشافعّ 
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ساد يف  ثمّ  ،غري ٰهؤالء. وقد بدأ ٰهذا األمر يف مرص يف القرن السابع
االجتهاد باٌب جيب  ا رأي الشيعة فهو أنّ . وأمّ (1)ةسائر ابلدلان اإلسالميّ 

 .(2)العصور ا يف ّك أن يبىق مفتوحا 
ّية العقل، من عدم حجّ  ةا ناشئ تاس عند التشّيع ليسختطئة القي

ال  الرأي والقياس عمٌل بالظنّ  أنّ  األوىل ما من جهتني أخريني:وإنّ 
مبًن لزوم الرجوع إىل  نّ أللخيال ال العقل، واألخرى  باعٌ بالعلم، واتّ 

، وٰهذا ة غري وافيةٍ األصول والعمومات اإلسالميّ  الرأي والقياس هو أنّ 
 املسائل لم تُبنّي بشٍّك  ّك أحاكم  نّ أظلٌم لإلسالم أو جهٌل به. صحيٌح 

ة ُنّظمت العمومات اإلسالميّ  نّ ا؛ ألأيضا  ، وٰذلك غري ممكٍن وفرديٍّ  جزيئٍّ 
ة املختلفة والظروف ات الالمتناهية واألحوال املاكنيّ  اجلزئيّ يلّب  بشٍّك 

الفقيه ال تقترص ىلع اجلمود ىلع وظيفة  ة املتغرّية. وعليه فإنّ الزمانيّ 
من القرآن أو احلديث، وليست  ةٍ جزئيّ  واقعةٍ  اللفظ وطلب حكم ّك 

م والقياس بذريعة عدم وجود حكم املسألة. ا الرجوع إىل اتلوهّ يه أيضا 

                                                        

 - 163، ص 20آثار ]جمموعة املؤلّفات[، ج  یمرتیض مطهری، جمموعه (1)
 . ]املصدر باللغة الفارسيّة[165

 .158، ص 21، ج السابقاملصدر  (2)
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ة ما وظيفة الفقيه يه رّد الفروع إىل األصول، واألصول اإلسالميّ وإنّ 
هو  فقط، وٰهذا الفنّ  إىل فنٍّ  حباجةٍ يف الكتاب والسّنة. واألمر  موجودةٌ 

ة ىلع يعين اتلطبيق الوايع ادلقيق للعمومات اإلسالميّ  ،االجتهاد
 .(1)ة العابرةاألحداث املتغرّي 

 االجتهاد عند الشيعة -ب
ىلع أساس اإليمان  لالجتهاد عند الشيعة قائمٌ  املبًن انلظرّي 

الكثري من األخبار ، وهناك ة اإلسالم ورفض الفراغ الترشيعّ بشمويلّ 
 اعمٍّ  بشّكٍ  هل حكمٌ  يشءٍ  ّك  ىلع أنّ  ة تدّل واألحاديث يف الكتب الروائيّ 

 يف الكتاب والسّنة.
إىل الكتاب والسّنة  باب الردّ )باٌب بعنوان  (الاكيف)يف كتاب وهناك 

 وقد من احلالل واحلرام ومجيع ما حيتاج إيله انلاس إاّل  ه ليس يشءٌ وأنّ 
 .(2)(و سّنةٌ جاء فيه كتاٌب أ

وىلع ضوء رؤية الشيعة ال يعّد االجتهاد من الترشيع واتلقنني ىلع 
أو القياس، فمثل ٰهذا االجتهاد باطٌل عند  يّ ـأساس الرأي الشخص

                                                        

 .35 - 33، ص 20؛ ج 58 و 57، ص السابقاملصدر  (1)

 العلم.، كتاب 1الاكيف، ج اللكييّن،  (2)
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ة ما االجتهاد عندهم بمعًن السع وبذل اجلهود العلميّ الشيعة، وإنّ 
الفروع ة وتفريع حكم ة الرشعيّ واتلدبّر واتلعّقل يف فهم األدلّ 

 واستنباطها من األصول.
 ،حول عمل املجتهد اخلاّص   وقد ورد يف الكم أمري املؤمنني

ه يطّبق األصول ىلع الفروع، وجييب عن املسألة ىلع أساس وأنّ 
من آفات اجتهاد  . وٰهذا انلمط من االجتهاد ال يرد عليه يشءٌ (1)ٰذلك

طول اتلاريخ االستمرار  الرأي، ومن هنا استطاع االجتهاد الشيعّ 
 .(2)رهومواصلة تطوّ 

 العقالنّية - 5

 إنّ  .تعّد العقالنّية من نقاط االمتياز واتلفّوق ابلارزة يف التشّيع
ة وال من املذاهب اإلسالميّ  مذهٍب  عقالنّية الشيعة ال مثيل هلا يف أّي 

ا إىل الروايات الواردة واستنادا  -مدرسة التشّيع  إنّ إذ  ؛يف سائر األديان

                                                        

، 164، ص 20ی آثار ]جمموعة املؤلّفات[، ج مرتیض مطهری، جمموعه (1)
 . ]املصدران باللغة الفارسيّة[131خاتميّت ]اخلاتميّة[، ص 

چلچراغ ی لالّطالع أكّث انظر: محيد رضا شاكرين، حكمت احاكم )جمموعه( 2)
-ديشه]حكمة األحاكم )جمموعة مصابيح احلكمة([، تهران: اكنون ان حكمت(

 ی جوان. ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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هو  ا، وانلبّ  باطنيًّ ورسوالا  ةا عّد العقل حجّ ت -  املعصومنيعن 
ديّ  ة؛ ومن هنا بًن الشيعة أهمّ ة الظاهريّ احلجّ  قا ة ىلع أساس أصوهلم العا

ة األربعة ة، وجعلوا العقل أحد األدلّ ة القطعيّ العقل والرباهني العقليّ 
 األسايسّ . ولعقالنّية الشيعة خصائص تمّثل املائز يف االستنباط الفقهّ 

ازدهر يف  العقل الفلسيفّ  ة، منها أنّ بينهم وبني سائر الفرق اإلسالميّ 
 ني، وقد اكن أغلب الفالسفة اإلسالميّ الغالب ضمن الوسط الشيعّ 

 .(1)الكبار من الشيعة
 د أنّ ا، ملجرّ اكن شيعيًّ  الفارايبّ  إىل أنّ  يذهب أمحد أمني املرصّي 

 يف ن إاّل عنده ال يمكن أن تتكوّ ة والعقالنّية اهات الفلسفيّ االّّت 
 .(2)أوساط التشّيع

العقل  ، لٰكنّ عقيلٍّ  اهٍ املعزتلة من أهل السّنة وإن اكنوا ذوي اّّت 
، ع املعزتلة بالعقل الربهاينّ ولم يتمتّ  ،ا جديلًّ  اكن عقالا الا أوّ  االعزتالّ 

ورساعن ما  ،وا طويالا ا لم يستمرّ ا صغريا ا اكن املعزتلة فريقا وثانيا 
ة العقالنيّة االعزتايلّ  ، وٰهذه املسألة تبنّي أنّ سلخوا عن اعلم التسنّن ان

                                                        

مرتیض مطهری، خدمات متقابل اسالم و ايران ]اخلدمات املتبادلة بني إيران  (1)
 واالسالم[. ]املصدر باللغة الفارسيّة[

]العقالنية اإلسالميّة[،  یمسالإ عقالنيتمحيد رضا رشيعت مداری،  (2)
ه.  1382، زمستان ، سال پنجم8، ص 20ی هفت آسمان، عدد فصلنامه

 ش. ]املصدر باللغة الفارسيّة[
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ة للبقاء واالستمرار، ولم يستوعب اكنت تفتقر إىل ادلاعمات الرضوريّ 
عن عوامل  وجودها يف أوساطه. وٰهذه املسألة ناشئةٌ  العالم السيّنّ 

نادى بها فة اليّت ة املتطرّ قد يكون منها بعض الشعارات العقليّ  خمتلفةٍ 
ة يف اعلم يف املصادر الروائيّ  املعزتلة، وكٰذلك فقدان مباين املنىح العقيلّ 

. واملنىح الروايئّ  مقابل انلّص  اه العقيلّ ، واستقرار املنىح واالّّت التسنّن 
 حلّها يف  ٰهذه املسألة تمّ  لٰكنّ 

ة لم يقترص األمر ىلع كّثة تأكيد األئمّ ف، أسايسٍّ  اعلم التشّيع بشٍّك 
ا خالفا  -أحاديث الشيعة  ىلع ماكنة العقل، بل إنّ  ملعصومني ا

ا مسائل ما وراء الطبيعة لت منطقيًّ حلّ  –ألحاديث أهل السّنة 
 العميقة، واملسائل االجتماعيّة وغريها.

معاجلة ٰهذه املواضيع وحبثها يف  ه لم يتمّ يرى الشهيد مطهري أنّ 
عن القضاء والقدر،  إذا جرى احلديث مثالا فة. أحاديث أهل السنّ 

وأسماء ابلاري وصفاته، والروح، واإلنسان، واعلم ما بعد املوت، 
 حبٍث  والرصاط، واملّيان، واإلمامة، واخلالفة وغريها، لم يُطرح أّي 

ٰهذه املسائل،  حوهلا؛ ولٰكن يف أحاديث الشيعة ُطرِحت ّك  أو توضيٍح 
بني  بإجراء مقارنةٍ  دٍ جيّ  ضح ٰهذا املطلب بشٍّك عليها. ويتّ  واستُِدّل 

ة. لقد اكن أبواب أحاديث أصول الاكيف وأبواب أحاديث الصحاح الستّ 
ا، والتشّيع وحده هو ا وعقالنيًّ منذ ابلدء استداليلًّ  اتلفكري الشيعّ 

يف ة. والشيعة اّلي استطاع احلفاظ ىلع حياة اإلسالم الفلسفيّ 
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 أكّث من أّي   املؤمنني عيلٍّ  مدينون ألمريعقالنية احلياة عندهم 
ة يف ل من طرح أعمق ابلحوث العقليّ ، فهو أوّ أحدٍ  وقبل ّك  شخٍص 

ة يف خطبه ومباحثاته ودعواته، وتوسّعت ٰهذه جمال املعارف اإلسالميّ 
 .(1) ةابلحوث من قبل سائر األئمّ 

ة يف مصادر الشيعة ة واالستداليلّ دت كّثة انلصوص العقليّ وقد مهّ 
ة اليّت ختطر لإلنسان، ة األساسيّ لسفيّ السبيل لطرح األسئلة الف

ها؛ بينما اكن جواب كبار نا يف اإلجابة عجدًّ  اعيلةا  وخلقت قدرةا 
عن  علماء أهل السّنة وشعارهم أمام أبسط األسئلة اإلهلّٰية عبارةٌ 

 .(2)""السؤال بدعةٌ 
رّس  ورأى أنّ  ،صبعه ىلع ٰهذه انلقطةإلكنهاوزن وقد وضع األستاذ 

اعتناقه اإلسالم والتشّيع هو ترحيب ٰهذا ادلين املنقطع انلظري بأسئلة 

                                                        

 - 91، ص 3آثار ]جمموعة املؤلّفات[، ج  یمرتیض مطهری، جمموعهانظر:  (1)
" چلچراغ حكمتی ؛ حممد صفر جربئيّل، تشيع ]التشيّع[، "جمموعه95

 ی جوان.، تهران، اكنون انديشه]جمموعة مصابيح احلكمة[

اصول فلسفه و روش رئاليسم انظر: حممدحسني طباطبایئ و مرتیض مطهری،  (2)
)املقدمة(. ]املصدر باللغة  17، ص 5]أصول الفلسفة واملنهج الواقّع[، ج 

 الفارسيّة[
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 .(1)اإلنسان

6-  ّ  المنضبط الفكر السياىس 

ا ا منضبطا ا سياسيًّ من خصائص التشيّع هو امتالكه فكرا 
واإلمام هل  إلٰهٌّ  اإلمامة منصٌب  ا، إذ يرى الشيعة أنّ ومعياريًّ 
يف الرشيعة. وٰهذه الصفات يه: العصمة،  دةٌ حمدّ  صفاٌت 

ة اإلهلٰيّة، واتلعيني من قِبل اهلل، واإلبالغ عن طريق واملرشوعيّ 
خذ ٰهذه السابق. وعند أهل السنّة تتّ  أو اإلمام احلّق  انلبوّي  انلّص 

 ةا لوا من شأن اإلمامة من كونها سماويّ  آخر، فقد قلّ املسألة شالكا 
ا، تماما  ةا ريّ ـاإللّٰه وجعلوها بشباتلعيني واتلنصيب  ومرتبطةا 

 .ةا أخرى جعلوها علمانيّ  وبعبارةٍ 
ات إجياد السلطة آيلّ  فما يه ةا ا بعد أن أصبحت احلكومة أرضيّ وأمّ 

ة وتطبيقها وحفظها وانتقاهلا، وهنا مع األسف نرى الفكر السياسيّ 
يفتقد األصل إذ  ،يف اغية االضطراب يف ٰهذا املضمار السيّنّ  السيايسّ 
ة الشاملة من أجل تعيني اإلمام واحلاكم، وهو والضابطة وانلظريّ  السيايسّ 

                                                        

. ]املصدر 5، ص 1380، عدد يكم، خرداد پرسمانی انظر: ماهنامه (1)
 باللغة الفارسيّة[
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 ،تهاروعيّ ـر مشليك يربّ  ؛ة احلكوماتم مع وضعيّ ءبما يتال مستمرٍّ  يف تغرّيٍ 
ة ا الوضع السائد. وقد أّدت ٰهذه املسألة إىل رشعنة األنظمة امللاكيّ متّبعا 

اس. ة وبين العبّ بين أميّ من قبيل حكومة  ،ة الفاسدة ومساندتهاالوراثيّ 
ل تغلّب يف الزناع اّلي جرى بني اخلليفة األوّ  ة فإنّ ومن انلاحية اتلارخييّ 

وحبسب تعبري اخلليفة اثلاين  ،املهاجرين واألنصار يف سقيفة نب ساعدة
وقد وصل إىل احلكومة بمبايعة مخسة أشخاص وهم  ،"اكنت بيعته "فلتةا 
)موىل أيب  اب، وسالمٍ وعمر بن اخلّط ، ، وبشري بن سعدٍ أسيد بن حضريٍ 

ة ، وقد صار ٰهذا مبًن الرشعيّة السياسيّ (1)اجلّراحبن حذيفة( وأبو عبيدة 
ومن بعد ٰهذا صار  ،ب أبو بكر عمر للحكومةنّص  عن أهل السنّة. ثمّ 

للشورى  ة. وجاء عثمان نتيجةا تنصيب اخلليفة السابق من مباين املرشوعيّ 
 .ا أحد عوامل اتلربير السيايسّ وصار ٰهذا أيضا  ،اثلاينبها اخلليفة اليّت نّص 

للقيادة باختيار انلاس هل بعد   تنصيب اإلمام عيلٍّ تّم  مّ ث
اختيار  ، وانلتيجة يه أنّ  اهلل ِل ا إىل تنصبيه من قِبا مضافا  ،عثمان

بايع انلاس   ا. وبعد اإلمام عيلٍّ  للحكومة أيضا انلاس أصبح مبًنا 
معاوية وصل إىل السلطة بعد انتصاره يف  لٰكنّ ،  اإلمام احلسن

                                                        

 .6ة، ص املاوردّي، األحاكم السلطانيّ  (1)
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مباين من  احدا وا احلرب. ومن هنا ُعرِف "القهر والغلبة" بني أهل السّنة
ونصب ابنه  ،ةٍ وراثيّ  ةٍ حّول معاوية اخلالفة إىل ملكيّ  ة! ثمّ املرشوعيّ 
ة وبين ٰهذا انلهج من بعده يف بين أميّ  ا لعهده، وقد استمرّ يزيد ويلًّ 

ا ا! واآلن أيضا ة أيضا صارت والية العهد من مباين املرشوعيّ اس؛ فالعبّ 
ْ العربيّ وة  بعض ادلول اإلسالميّ تتبًّن  اّلي  الوراثّ  لايِكِّ ما ة نظام احلكم ال

 ا فيها. ما يزال مستمرًّ 
رين السنّة املشهورين يف ٰهذا وفيما ييل نعرض آراء بعض املفكّ 

 املجال:
ومن غلبهم »(: ه 458 سنة تویفامليقول قاِض القضاة أبو يعّل )

يؤمن باهلل  ألحدٍ   أمري املؤمنني ال حيّل وسيّم   صار خليفةا بالسيف حیّت 
ا عليه، برًّ  ا، فهو وايلوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماما ا اكن أو فاجرا

 . (1)«أمري املؤمنني
اإلمام خيرج عليه من يطلب امللك، فيكون مع  أنّ  اأيضا  زعمو

بأن  "تكون اجلمعة مع من غلب"، واحتجّ  - ٰهذا قومٌ ومع  ٰهذا قومٌ 
حنن مع من » :ة. وقال بأهل املدينة يف زمن احلرّ ابن عمر صّّل 

                                                        

 .20أبو يعّل حمّمد بن احلسن، األحاكم السلطانيّة، ص  ،الفّراء احلنبيلّ  (1)
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 .(1)«غلب
( وهو من كبار ه 478 سنة تویفامل) إمام احلرمني اجلويينّ وأّما 

ه ال يشرتط يف عقد اإلمامة اعلموا أنّ »يقول: فعلماء األشاعرة 
 ة ىلع عقدها، وادليلل عليه أنّ لم ّتتمع األمّ  اإلمجاع، بل تنعقد وإن

ولم يتأنَّ  ،ا عقدت أليب بكر ابتدر إلمضاء أحاكم املسلمنياإلمامة لمّ 
النتشار األخبار إىل من نأى من الصحابة يف األقطار، ولم ينكر عليه 

. فإذا لم يشرتط اإلمجاع يف عقد ث حامٌل ، ولم حيمله ىلع الرتيّ منكرٌ 
 احلكم بأنّ  ، فالوجه، وال حدٌّ حمدودٌ حمدودٌ  ت عددٌ اإلمامة، لم يثب

 .(2)«احلل والعقد من أهّل  اإلمامة تنعقد بعقد واحدٍ 
من أهل  فإن عقدها واحدٌ »( يقول: ه 671 سنة تویّف امل) القرطبّ و
ا بلعض انلاس حيث ويلزم الغري فعله، خالفا  والعقد فٰذلك ثابٌت  احلّل 

عمر عقد  والعقد، وديللنا أنّ  من أهل احلّل   جبماعةٍ قال: ال تنعقد إاّل 
 .(3)«ابليعة أليب بكرٍ 

                                                        

 .23، ص السابقاملصدر  (1)

 .424اجلوييّن، كتاب اإلرشاد، باب االختيار، ص  (2)

 .269، ص 1حمّمٌد ، اجلامع ألحاكم القرآن، ج ، القرطبّ  (3)
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القهر اثلالث: »: (رشح املقاصد)يف  يقول سعد ادلين اتلفتازاينّ و
ى لإلمامة من يستجمع رشائطها فإذا مات اإلمام وتصدّ  ،واالستيالء

 ،وقهر انلاس بشوكته انعقدت اخلالفة هل واستخالٍف  من غري بيعةٍ 
م خيالف حكم ل ... وجيب طاعة اإلمام ماا أو جاهالا وكذا إذا اكن فاسقا 

ٰهذا يبنّي ثالثة  . والكم اتلفتازاينّ (1)«ا أو جائرا اكن اعدالا  سواءٌ  ،الرشع
 مطالب حبسب رؤيته:

ة تعيني اإلمام: أحد األمور اليّت تثبت بها اإلمامة يه أن كيفيّ  -أ
 بالقهر والغلبة ويمتلك رقابهم. يتسلّط مّديع اإلمامة ىلع املسلمني

يف اإلمام العدالة وال العلم، بل تنعقد  دّ رشوط اإلمام: ال تع -ب
 ا.اإلمامة للجاهل والفاسق أيضا 

، ما لم يقل ما خيالف إمامٍ  طاعة اإلمام: ّتب طاعة ّك  -ج
 .(2)اا جائرا  أم ظالما اكن اعدالا  الرشع، سواءٌ 

                                                        

 . 233، ص 5، رشح املقاصد، ج اتلفتازاينّ  (1)

، 71 - 67ص  ]حبوٌث حول اإلمامة[،پژویه امامتمجٌع من املؤلّفني:  (2)
ة املقّدسة[. ]املصدر باللغة  مشهد: آستان قدس رضوى ]العتبة الرضويّ

ة[   الفارسيّ
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ة والعرفان -7
ّ
 المعنوي

ة امتياز التشّيع الكربى يه الّثوة املعنوّية والعرفانيّ إحدى نقاط 
 (ةاديّ الصحيفة السجّ )الكنوز املعنوّية مثل  إنّ فالكبرية اليّت يمتلكها، 

ال مثيل هلا  رت جمموعةا وفّ   واألدعية املأثورة عن أهل ابليت
، وغّطت مجيع أبعاد ممكنةٍ  تمازج فيها العشق واملعرفة بأفضل صورةٍ 

 يمتلاكن عنارص عميقةا  ومراحلها، فاملعنوّية والعرفان الشيعّ احلياة 
 يف جمال الفكر وادلافع واألخالق وسلوك اإلنسان الفردّي  رةا ومؤثّ 

 منها: ،واالجتمايّع واملناهج االستثنائية
ره الشيعة ناشٌئ عن اثلقافة ـكما فسّ  اتلوحيد العرفاينّ  -أ

الصحيفة )، و(بلالغةنهج ا)ة القويمة ومصادر من قبيل القرآنيّ 
ة، واألدعية الصادرة عن ة والروائيّ ، واملجاميع احلديثيّ (ةاديّ السجّ 

  .املعصومني 
ة واالجتماعّية، ومع يتوافق عرفان الشيعة مع العدالة الفرديّ  -ب

ة االجتماعّية، ومع احلماسة واألمر باملعروف وانله عن حتّمل املسؤويلّ 
هو عرفان الفرد واملجتمع، والقرآن والسّنة،  املنكر. فالعرفان الشيعّ 

واالجتهاد واجلهاد، واحلماسة واحلركة والرتبية والعدالة، ال عرفان 
ة اإلنسان وضعفه اّلي يُشاهد يف تصوّف أهل االنزواء والعزلة وانطوائيّ 

 السّنة.



  ملاذا الدين؟ ملاذا اإلسالم؟ ملاذا التشّيع؟  ............................... 230

ة ة انلقيّ عرفان احلياة يف ادلنيا باملعايري اإلسالميّ  العرفان الشيعّ 
ل حياة اآلخرة اخلادلة، واتلوّجه حنو "رضوان اهلل" و"لقاء اهلل" من أج

اّلي يربط السلوك والسياسة، والعرفان والعقالنّية، واملعنوّية 
 .(1)أبعاد احلياة مع بعضها ابلعض ّك واحلّرّية وغريها يف 
 ومرتبةٌ  يتشّّك حول مفهوم الوالية اليّت يه درجةٌ  العرفان الشيعّ 

 أو الوالية املعنوّية لإلنسان الاكمل اليّت يه ظهورٌ  ،امةمن مسألة اإلم
 وٰهذا هو أوج مفهوم اإلمامة. ،للوالية اإلهلّٰية املطلقة  تامٌّ وّتلٍّ 

خر عن آ مسألة الوالية املعنويّة لإلنسان الاكمل يه تعبريٌ 
ه ون ىلع أنّ فة يرصّ ، والعرفاء واملتصوّ عرصٍ  ة يف ّك مسألة احلجّ 
، حيمل معًن اإلنسانيّة بشلكها األتمّ  اكمٌل  إنسانٌ  عرصٍ  يوجد يف ّك 

خاٍل من اإلنسان الاكمل اّلي هو  ولم يكن ولن يكون هناك عرصٌ 
 لٰهذا اإلنسان الاكمل مقاماٌت  ة اهلل ىلع اآلخرين. وقد آمنوا أنّ حجّ 

اإلمام  ة والزيارات ورد أنّ . ويف انلصوص الشيعيّ كثريةٌ  ودرجاٌت 
 .(2)يّةالروح اللكّ يمتلك مثل ٰهذه 

                                                        

حممدتىق ، عرفان اسالیم ]العرفان اإلسالّم[.  ،لالّطالع أكّث انظر: جعفری (1)
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[

؛ 289، ص 3ی آثار ]جمموعة املؤلّفات[، ج مرتیض مطهری، جمموعهانظر:  (2)
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[ .849 - 838، ص 4ج 
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 أو إنسانٌ  قطٌب  رٍ ـعص جيب أن يوجد يف ّك  هيعتقد أهل العرفان أنّ 
وهو "اإلنسان  ةٌ وحجّ  يوجد إمامٌ  عرصٍ  ه يف ّك ، ويعتقد الشيعة أنّ اكمٌل 

" "اإلنسان الاكمل" بمعًن "اإلمام والويلّ  الاكمل". وجيب االتلفات إىل أنّ 
يف العرفان  والقطب والويلّ أسىم وأرفع من "اإلنسان الاكمل" 

ف. ومن هنا ال ينبيغ اتلطبيق بني "القطب" بعنوان اإلمام واتلصوّ 
عرفان  ةا املعصوم و"اإلنسان الاكمل" املصطلح يف العرفان وخاّص  والويلّ 
 إىل معناه ومصداقه وخصائصه. إنّ  فة، بل ينبيغ االتلفات اتلامّ املتصوّ 

" ىلع بعض القادة الفاقدين فة لقب "القطبمن املتصوّ  إطالق فريٍق 
 هو ظلٌم فاحٌش   للسلوك ابلاطينّ للحكمة والفقاهة والرشيعة، وحیّت 

العرفاء   حبّق ، بل وحیّت اإلمام والويلّ  "اإلنسان الاكمل"، وحبّق  حبّق 
 .(1)نياحلقيقيّ 

ة ة الصوفيّ ارات العرفانيّ بعض اتليّ  ال تعتقدأخرى  ومن جهةٍ 
ة" استمرار لـ "مقام انلبوّ أنها بمسألة "اإلمامة والوالية" بمعًن 

اإلهلّٰية الاكملة،  ةالفيض يف نظام اخللقة والرشيعة واحلجيف واسطة الو
ا مع ا وعمليًّ ف بدون الوالية" يتعارض علميًّ "اتلصوّ  نّ أوال ريب 

، وجيب الي يتخذ من الوالية حمورا هلف األصيل العرفان واتلصوّ 

                                                        

 .419، ص 23؛ ج 866، ص 4؛ ج 281، ص السابقاملصدر  (1)
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، وتُهجر املعايري ر العرفان األصيلّ اتلميّي بينهما ليك ال يضيع تيّ ا
ة، ويُغفل عن املحكمات من أجل تأويل ة والسلوكيّ املعرفيّ 

 املتشابهات يف جمال العرفان واتلصوف. ومن حمكمات العرفان انلقّ 
ا هلا سائر املسائل عنرص "اإلمامة والوالية". فاإلمامة اليّت تقاس وفقا 

ة ادلينيّة والزاعمة تشمل عنرص املرجعيّ  ة يف الفكر الشيعّ والوالي
 .(1)اة واالجتماعّية أيضا والقيادة السياسيّ 

  

                                                        

لالّطالع أكّث انظر: حممدحسني طباطبایئ، معنوّيت تشيع ]معنوية التشيع[.  (1)
 ]املصدر باللغة الفارسيّة[



 المصادر العربية

 ريم.لكالقرآن ا
 نهج ابلالغة.

أبو احلسن عيّل بن عبد الواحد ، الاكمل يف اتلاريخ، دار  ،ثرياألابن  -1
 صادر.

 ثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، مرص: دار الشعب.األابن  -2

 أمحد أمني، ضىح اإلسالم. -3

 أمحد بن حنبٍل، مسند أمحد بن حنبٍل، بريوت، دار صادر. -4

حمّمد بن أمحد، تفسري القرطّب )اجلامع ألحاكم القرآن(،  ،األنصارّي  -5
 عريّب.حتقيق أمحد عبد العليم أبردوين، بريوت: دار إحياء الرتاث ال

أبو عبد اهلل حمّمد بن إسماعيل، صحيح ابلخارّي، بريوت:  ،ابلخارّي  -6
 دار املعرفة.

سعد ادلين، رشح املقاصد، حتقيق وتصحيح ادلكتور عبد  ،اتلافتازاينّ  -7
 .1370: مشورات الرشيف الرِّض، الرمحٰن عمرية، الطبعة األوىل، قمّ 

دار إحياء الرتاث  أبو عسىي حمّمٌد، سنن الرتمذّي، بريوت: ،الرتمذّي  -8
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 العريّب.

 اجلوييّن، إبراهيم، فرائد السمطني، مؤّسسة حممودي للطباعة. -9

 اجلوييّن، إمام احلرمني ، كتاب اإلرشاد. -10

حيدر إبراهيم عيل، اتلّيارات اإلسالمّية، بريوت: مركز دراسات  -11
 الوحدة العربّية.

انلّص ىلع األئّمة اخلّزاز، عيّل بن حمّمٍد القيّمّ الرازّي، كفاية األثر يف  -12
 .1401االثين عرش، حتقيق عبد اللطيف احلسييّن، قّم، بيدار، 

 هران، انشارات مركز.طحمّمد بن حسنٍي، سنن ابليهّق،  ،اخلطيب -13

 عبد اهلل بن عبد الرمحٰن ، سنن ادلارّم، دمشق: حزيران. ،ادلارمّ  -14

لنرش داود عبد األحد، حمّمٌد يف الكتاب املقدس، قطر، دار الضياء ل -15
 .1958واتلوزيع، 

أبو الفداء إسماعيل بن كثرٍي ، ابلداية وانلهاية، حتقيق عيل  ،ادلمشقّ  -16
 ه. 1408شريي، دار إحياء الرتاث العريّب، 

 أبو داوود ، سنن أيب داوود، بريوت: دار الفكر. ،السجستاينّ  -17

جالل ادلين عبد الرمحٰن، ادلّر املنثور يف اتلفسري باملأثور،  ،السيويطّ  -18
 ه.1411بريوت: دار الكتب العلمّية، الطبعة األوىل، 

الصايف اللگپاياگين، لطف اهلل، منتخب األثر يف اإلمام اثلاين عشـر،  -19
 ، الطبعة اثلانية.1421قّم، مؤّسسة السيّدة املعصومة، 
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 : انتشارات اسالیم.، األمال، قمّ حممد بن عيل أبو جعفرٍ  ،الصدوق -20

21-  ،  جات، بريوت: دار السور.بصائر ادلرالصّفار القيّمّ

حممدحسني، املّيان يف تفسري القرآن، بريوت: دار  ،الطباطبايئّ  -22
 األعليّم للمطبواعت.

سليمان بن أمحد بن أيّوب اللخيّم ، املعجم الكبري، بريوت:  ،الطرباينّ  -23
 دار إحياء الرتاث العريّب.

سليمان بن أمحد بن أيّوب اللخيّم، املعجم األوسط، حتقيق  ،الطرباينّ  -24
 إبراهيم احلسيين، دار احلرمني.

 الطحاوّي، أبو جعفٍر ، مشّّك اآلثار، بريوت، دار الكتب العلمّية. -25

 ابن حجٍر، الصواعق املحرقة، طبع مكتبة القاهرة. ،العسقالينّ  -26

 .1412ثت، العسكرّي، مرتیض ، معالم املدرستني، طهران، بنياد بع -27

أبو يعّل حمّمد بن احلسني احلنبيّل، األحاكم السلطانّية، بريوت:  ،الفّراء -28
 دار الكتب اإلسالميّة.

 فريد وجدي، دائرة املعارف، القاهرة، ادلار املرصّية. -29

املدخل إىل الكتاب املقّدس، بريوت: منشورات  ،الفّعاّل، بولس -30
 املكتبة ابلوليستّية.

 حمّمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، حتقيق حممد أبو عبد اهلل ،القزويينّ  -31
 فؤاد عبد ابلايق، بريوت: دار إحياء الرتاث العريّب.
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القندوزّي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع املوّدة، الطبعة اثلانية، قّم،  -32
 .1375رشيف رِض، 

، أصول الاكيف، تصحيح: عيل أكرب غفاري، يعقوبحمّمد بن  ،اللكيينّ  -33
 .1350سالمّية، هران: دار الكتب اإلط

كمال مصطىف شيب، الصلة بني اتلصوّف والتشّيع، مرص: دار  -34
 املعارف.

: مكتبة أبو احلسن عيّل بن حمّمٍد، األحاكم السلطانّية، قمّ  ،املاوردّي  -35
 ه. 1406اإلعالم اإلسالّم، 

املّتق اهلندّي، عالء ادلين، كزن العمال، حتقيق الشيخ بكري حيايئ،  -36
 .1405الرسالة، بريوت، مؤّسسة 

 املّتق اهلندّي، عيّل بن حسام ادلين، منتخب كزن العمال، دار العلم. -37

 هران، دار الكتب اإلسالميّة.طحممدباقر، حبار األنوار،  ،املجلسّ  -38

 حممد عيل كرد، خطط الشام، بريوت: دار انلفائس. -39

املناوّي، حممد عبد الرؤوف ، فيض القدير، رشح اجلامع الصغري،  -40
 ار الكتب العلمّية.بريوت، د

مسلم بن احلّجاج القشريّي ، صحيح مسلٍم، بريوت:  ،انليشابورّي  -41
 دار الكتاب العريّب.
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 المصادر الفارسّية

ی حيدر قليخان قزبلاش )رسدار اكبّل(، دفرت نرش اجنيل برنابا، ترمجه .1
 .  1362كتاب، 

ی غالحمسني اندازهای نو، ترمجه، دين و چشمو... پيرت  ،آلستون .2
 .  1376تویلك، قم: بوستان كتاب، 

بهاء ادلين خرمشایه، تهران، ی ترمجهباربور، ايان، علم و دين،  .3
 .1374مركز نرش دانشاگیه، 

ی حمسن مؤيدی، تهران: مارسال، اسالم و حقوق برش، ترمجه ،بوازار .4
 .  1358دفرت نرش فرهنگ اسالیم، 

ی د. م. ی، تهران: دفرت ترمجهمارسل، اسالم در جهان امروز،  ،بوازار .5
 .  1361نرش فرهنگ اسالیم، 

ی حممدحسني مارسل، انسان دوسیت در اسالم، ترمجه ،بوازار .6
 .  1362مهدوی، تهران: تونس، 

حسن حبيیب،  یترمجهبواكی، موريس، عهدين، قرآن و علم،  .7
 ی ارشاد، یب تا.تهران، حسينيه

-جنيل، قرآن و علم، ترمجهاى ميان تورات، ابواكى، موريس، مقايسه .8

 .1364ی مهندس ذبيح اهلل دبري، تهران، دفرت فرهنگ اسالیم، 

ی غریب، های بزرگ در تاريخ انديشهفرانكلني لووان، جريان ،بومر .9
ی حسني بشرييه، تهران: مركز بازشناىس اسالم و ايران، ترمجه

1380  . 

ی انساین، ترمجهتا نِه یگ ِكه نِه تِن، حس مذهیب يا بعد چهارم روح  .10
 مهندس بياین.  

ی بزرگ كيا، های كتب مقدس، ترمجهمريمصطىف، بشارت ،تامر .11
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 .  1379قم: ديلل ما، چاپ اّول 

حسني، آشنایی با اديان بزرگ، تهران: سمت، طه و مركز  ،توفيىق .12
 .  1379جهاین علوم اسالیم، زمستان 

بهمن برنا، ی حممد ثقىف، نارش پل، پويایی ايمان، ترمجه ،تيليش .13
1385  . 

ی منوچهر كيا، تهران، جاک روسو، جان، قرارداد اجتماىع، ترمجه .14
 .1352انتشارات گنجينه، چاب دوم، 

 ى إبراهيم سلطاین و امحد نراىق.جان هيک و ...، الكم فلسىف، ترمجه .15

ی چلچراغ حكمت، تهران: حممد صفر، تشيع، جمموعه ،جربئيّل .16
 ی جوان.  اكنون انديشه

 ی تدوين جعفری، حممدتىق، عرفان اسالیم، تهران، مؤسسه .17
 .1386ی جعفری، و نرش آثار عالمه

ی دين، به كوشش عبد اهلل نرصى، جعفرى، حممدتىق، فلسفه .18
 .  1378تهران، بژوهشاگه فرهنگ و انديشه اسالیم، 

پژویه، مشهد: دانشاگه علوم اسالیم مجىع از نويسنداگن، امامت .19
 .  1381رضوی، چاپ يكم، 

 .  1380عبداهلل، انتظار برش از دين، قم: ارساء،  ،جوادی آمّل .20

ی مهدی قائًن، تهران: بناگه ترمجه ويليام، دين و روان، ترمجه ،جيمز .21
 .  1343ونرش كتاب، 

ی جعفر سبحاین، خوىي، سيد ابو القاسم، مرزهاى اعجاز، ترمجه .22
 تهران، انتشارات حممدى.

 جا.تا، یبدبستان املذاهب، یب .23

ی محيد عنايت و ديگران، تهران: ويل، تاريخ تمدن، ترمجه ،دوارنت .24
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 .  1370انتشارات آموزش انقالب اسالیم، 

ی ديفنبورت، جون، عذر تقصري به پيشاگه حممد و قرآن، ترمجه .25
 غالمرضا سعيدی، قم: دار اتلبليغ اإلسالّم، یب تا،   

ب، تهران، رشكت ى عباس زرياديورانت، ويل، ّلات فلسفه، ترمجه .26
 .1384انتشارات علىم و فرهنیگ، 

ها و مذاهب اسالیم در سه قرن خنست رازى، ابو حاتم ، "گرايش .27
 ی ىلع آقانوری.هجری"، ترمجه

ی ىلع، حتليل و نقد پلوراليسم ديًن، تهران: موسسه ،رباین لگپاياگین .28
 .  1378ی معارص، فرهنیگ دانش و انديشه

 شناىس و پاسخ به شبهات، قم: مجكران.  ىلع اصغر، شيعه ،رضواین .29

ی های آيني زرتشت، ماهنامهرسول، بازاكوی تاريخ و آموزه ،رضوی .30
 .  49معارف، ش 

ر ـهاشم، دين و فرهنگ ايراین پيش از عرص زرتشت، نش ،رىض .31
 .  1384سخن، 

ی جوان رودگر، حممدجواد، عرفان اسالیم، تهران، اكنون انديشه .32
 حكمت(.ی چلچراغ )جمموعه

مصطىف، به سوی اسالم يا آيني لكيسا، قم: پيام اسالم،  ،زماین .33
1346  . 

 .  ی امام صادق جعفر، امحد موعود اجنيل، قم: موسسه ،سبحاین .34

سبحاین، جعفر، منشور جاويد )تفسري موضوىع( قم، توحيد چاب  .35
 .1375اول، 

م عبد الرحيم، درآمدی بر اهليات تطبيىق اسال ،سليماین اردستاین .36



  ملاذا الدين؟ ملاذا اإلسالم؟ ملاذا التشّيع؟  ............................... 240

 .  1382ومسيحيت، قم: طه، 

سليماین اردستاین، عبد الرحيم، كتاب مقّدس، قم، آيت عشق،  .37
 .1385دوم، 

امللل، قم، ی حقوق بنيسليىم، عبد الكريم ، نقش اسالم در توسعه .38
 .1382ی آموزىش و پژوهیش امام مخيًن، مؤسسه

 ی رشيد ياسىم،، ايران در زمان ساسانيان، ترمجهو...كريسنت  ،سن .39
 .  1384تهران، ناگه، 

ی چلچراغ حكمت(، محيد رضا ، حكمت احاكم )جمموعه ،شاكرين .40
 ی جوان.  تهران: اكنون انديشه

های ی پرسش و پاسخمحيد رضا، اديان و مذاهب، )جمموعه ،شاكرين .41
 .  1378(، قم: نرش معارف، 12دانشجوىي، ج 

ر ـم: نش(، ق7های برگزيده )ها و پاسخمحيد رضا، پرسش ،شاكرين .42
 .  1386معارف، 

های دانشجوىي، ی پرسششناىس، )جمموعهمحيد رضا، دين ،شاكرين .43
 .  1378(، قم: نرش معارف، چاپ اول، 6دفرت 

محيد رضا، سكوالريسم، تهران: اكنون انديشه و جوان،  ،شاكرين .44
1384  . 

احلسن، راه سعادت، حتقيق حامد فردی اردستاین، مريزا ابو ،شعراین .45
 ، تهران: مرتضوی.  1386، چاپ اول

 ای بر رهربی.  نارص ادلين، ديباجه ،الزماینصاحب .46

 حممد، بشارات عهدين، تهران، اميد فردا.   ،ىقصاد .47

صفري ، آرامش روان و مذهب، قم: پيام اسالم، چاپ ششم،  ،صانىع .48
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1350  . 

طباطبایی، حممدحسني، فرازهایی از اسالم، تنظيم سيدمهدي آيت  .49
 اللیه، قم، جهان آرا.  

حممدحسني، شيعه )مذاكرات و ماكتبات پروفسور هانری  ،طباطبایی .50
ى ـی پژوهشی حممدحسني طباطبایی(، تهران: موسسهكربن با عالمه

 .  1382ی ايران، حكمت و فلسفه

ه و روش رئاليسم، تهران: حممدحسني، اصول فلسف ،طباطبایئ .51
 .  1374صدرا، 

 طباطبایی، حممدحسني، معنوّيت تشّيع، اكنون انديشه جوان. .52

 تهران: مشعر.   مرتیض، امامان دوازده نفرند، ،عسكری .53

حممدصادق، أنيس األعالم يف نرصة اإلسالم، تهران:  ،فخر اإلسالم .54
 .1351مرتضوی، 

 ار. حممدىلع ، آيني سخنوری، تهران: زوّ  ،فرویغ .55

ی حممدتىق، ايمان ديًن در اسالم و مسيحيت، تهران، موّسسه ،فعاىل .56
 .  1378ی معارص، چاپ اول، فرهنیگ دانش و انديشه

ی علم و دين، قم: ىلع نىق، بهداشت و سالمت روان در آيينه ،فقيیه .57
 .  1384حيات سزب، 

حممدحسن، آيني خاتم، تهران، پژوهشاگه فرهنگ  ،قدردان قراملیک .58
 ی اسالیم.  ديشهو ان

قدردان قراملیک، حممدحسن، قرآن و پلورالّيم ديًن، تهران:  .59
 ی معارص.  ی فرهنیگ دانش و انديشهمؤّسسه

ر، تهران: دفرت نرش فرهنگ ـالعابدين، اسالم و حقوق بشزين ،قرباین .60
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 .  1375اسالیم، 

های دانشجووىي، ی پرسششناىس، )جمموعهحممدرضا، امام ،اكشىف .61
 .  1386(، قم: نرش معارف، 4دفرت 
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