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االفتتاحية

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

َعـــُل ِفيَها َمن ُيْف�ِسُد  ْر�ـــضِ َخِليَفًة َقاُل�اْ اأََتْ َ إِنيِّ َجاِعٌل يِف االأ ـــَك ِلْلَماَلِئَكـــِة ا إِْذ َقـــاَل َربُّ {َوا

 .
�1�

إِنيِّ اأَْعلَُم َما اَل َتْعلَُم�َن} �ُض َلَك َقاَل ا َماء َوَنْحُن ُن�َسبيُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقديِّ ِفيَها َوَي�ْسِفُك الديِّ

ه  طار العام امل�جِّ ية الكرمية تك�صف عـــن الإ رمبـــا ل يبالغ املرء عندما يعتـــب اأن هذه الآ

ن�صان  ن�صان على �ص�ئهـــا وتهتدي بهديها. فالإ للنظـــرة التـــي ينبغي اأن تت�صكل النظرة اإىل الإ

وفـــق هذه الروؤية ه� املخل�ق ال�حيد املر�صح للت�صـــرف مبن�صب اخلالفة هلل �صبحانه. وعلى 

ية التي تعد من املحكمات رغم بع�ض الختالف يف فهمها وتف�صريها، يجب اأن  �ص�ء هذه الآ

ن�صان وتعلي  �صالمية القراآنية وغري القراآنية، �صـــ�اء كانت متجد الإ تف�صـــر كل الن�ص��ـــض الإ

ن�صـــان اأن يك�ن. وقد  نـــه اأم حتـــط من �صاأنه وتهبـــط به اإىل درجات اأدنـــى مما يرغب الإ �صاأ

لهي  ية علـــى التكرمي الإ بـــداأ املف�صرون مـــع بدايات م�ص�ار علـــم التف�صري اكت�صاف دللت الآ

ية دالرّة على كيفيرّة  ية: »اعلم اأنرّ هذه الآ ن�صـــان، فهذا ه� الفخر الرازي يق�ل يف تف�صري الآ لالإ

خلقة اآدم c وعلى كيفية تعظيم اهلل تعاىل اإياه، فيك�ن ذلك اإنعامًا عامًا على جميع بني 

اآدم...« واأثار املف�صرون ت�صاوؤلت عميقة ح�ل املراد من امل�صتخِلف وامل�صتخَلف، فهل اخلليفة 

ن�صاين؟ وهل املخل�ف ه� اهلل اأم ن�ع اآخر من املخل�قات التي كانت  ه� اآدم c اأم  الن�ع الإ

ية 30. �ص�رة البقرة: الآ  �1(
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ر�ض وتف�صد فيها وت�صفك الدماء، على حد تعبري املالئكة؟ تعمر الأ

ن�صـــان، فاإننا نلحظ نظرة  وعلـــى اأي حال، اإذا اأردنـــا ا�صتك�صاف النظرة القراآنية اإىل الإ

ر�ض اأو  اإليـــه تختلف عـــن النظرة اإىل غريه مـــن امل�ج�دات التـــي خلقها اهلل تعاىل علـــى الأ

خارجها.

يـــة ال�صريفة وحدهـــا فاإننا نرى فيها نقاطـــا ت�صتحق اأن يت�قف  واإذا اأردنـــا ا�صتنطـــاق الآ

عندها هي:

ن�صان، فاإنه �صبحانه مع كرثة ما خلق مل يطرح  ـــة خلق اهلل لهـــذا الكائن امل�صمى بالإ اأهميرّ

ن�صان  يجاد، ومل يطرح �ص�ى خلق الإ م��ص�ع اخللق على اأحد من عباده الذين منرّ عليهم بالإ

ر�ض. وجعله يف الأ

ن�صان  ية، اعرتا�ض املالئكة اأو ت�صاوؤلهم ح�ل ا�صتخالف الإ  مل يرد اهلل �صبحانه، بح�صب الآ

ية اإقراره ملن�صاأ ت�صاوؤل املالئكـــة، اإل اأنه ل يرى �صبحانه يف  ر�ـــض، بل رمبا يبـــدو من الآ يف الأ

ر�ض ما يح�ل دون تنفيذ ما عزم عليه. �صفك بع�ض الب�صر الدماء واإف�صادهم يف الأ

ن�صان هي اأهم من املفا�صد التي تالزم خلقه بالطريقة التي   ترتـــب م�صلحة على خلق الإ

ن�صان رغم اإف�صاده و�صفكه  خلقـــه اهلل عليها. وهذه امل�صلحة هي التي تبر خلقه �صبحانه لالإ

الدماء.

 �صعـــ�ر املالئكة مبناف�صـــة هذا املخل�ق اجلديد لهم، وقد ي�صتفـــاد هذا املعنى من خالل 

ذكـــر املالئكة ف�صيلة الت�صبيح والتقدي�ض، وهما الف�صيلتان اللتان ميتاز بهما املالئكة، وكاأن 

اهلل بعـــد رده اعرتا�ـــض املالئكة يريد اأن يق�ل اإن ت�صبيحكـــم وتقدي�صكم ل يعطيكم اأف�صلية 

على هذا املخل�ق اجلديد، ول تف�قا عليه.

ر�ض وما عليها م�صخرة خلدمة املخل�ق اجلديد، وما بعد هذا التف�ي�ض والت�صخري  اإن الأ

من كرامة.

يـــة، ورمبا ي�صاعد التدقيق يف مطاويها  هـــذا غي�ض من في�ض ما ميكن ا�صتك�صافه من الآ

اكت�صـــاف الكثري من الدللت التي يت�صع لها املجـــال. ومن هنا ننتقل اإىل البحث ح�ل نظرة 

ن�صان بح�صب الروؤية القراآنية. ن�صان واكت�صاف اأهم العنا�صر التي متيرّز الإ القراآن اإىل الإ
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ن�ســـــــــــان: النظــــرة القراآنيـــــة اإىل الإ

ن�صان ل تت�فر  يك�صف القراآن الكرمي عن جمم�عة من العنا�صر التي ت�صكل نظرته اإىل الإ

يف غريه من املخل�قات.

اأ- احلريــــــة:

�صا�ض يف ت�صريف  ن�صان بالقيا�ض اإىل غريه مـــن املخل�قات باحلرية التي هي الأ يتميـــز الإ

ن�صـــان واأراد له اأن يك�ن  ن�صـــان واحلط مـــن كرامته على حد �ص�اء، فاهلل �صبحانه خلق الإ الإ

جبار  كراه والإ حـــرًا على م�صتـــ�ى الت�صريع حيث مل يقبل لهـــذا املخل�ق اأن يك�ن متدينـــًا بالإ

}، بـــل يحكي اهلل لنا عن  �ْســـُد ِمَن اْلَغييِّ َ الرُّ يِن َقـــد تنََّبنينَّ إِْكـــَراَه يِف الديِّ فقـــال �صبحانـــه: {اَل ا

مانة التـــي ناأت �صائر املخل�قات بنف�صها  ل الأ فه باأهلية ال�صتعداد لتحمُّ ن�صان �صررّ امتيـــاز لالإ

َباِل  ْر�ِض َواْلِ َ ـــَماَواِت َوااْلأ َماَنـــَة َعلَى ال�سنَّ َ ـــَنا ااْلأ إِننَّا َعَر�سْ عـــن حملها؛ حيث يق�ل �صبحانه: {ا

إِننَُّه َكاَن َظُل�ًما َجُه�اًل}. ن�َساُن ا َفاأََبنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْسَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها ااْلإِ

ب- التكريـــــم الذاتـــــــي:

لهيرّة له، ولي�صت هذه الكرامة  ة من اأ�صل اخللقة الإ ـــة م�صتمدرّ ن�صان بكرامة ذاتيرّ ـــع الإ يتمترّ

لهية والب�صرية يجب اأن تتاأ�ص�ض  اعتبارية اأو م�صتمدة من الق�انني، بل الق�انني والت�صريعات الإ

ْمَنا َبِني اآَدَم  ن�صان يف عامل التك�ين، وذلك لق�له تعاىل: {َوَلَقـــْد َكرنَّ لهـــي لالإ وفـــق التكرمي الإ

ْن َخلَْقَنا  نَّ ـــْلَناُهْم َعلَى َكِثـــٍر ميِّ ييَِّباِت َوَف�سنَّ ـــَن الطنَّ َوَحَمْلَناُهـــْم يِف اْلـــرَبيِّ َواْلَبْحـــِر َوَرَزْقَناُهم ميِّ

ياًل}. َتْف�سِ

ج- ت�سخر �سائر املخل�قات له

ر�ض  فه، بل اأفا�ض عليه نعمه كافة وجعل الأ ن�صان بعد اأن خلقه و�صررّ مل يبخل اهلل على الإ

 النَِّذي 
ُ نَّ
ومـــا عليها يف خدمتـــه ت�صهيال ملعي�صته وتي�صـــريًا ل�صبل تكامله، فقال �صبحانـــه: {الل

ِلِه َوَلَعلنَُّكْم َت�ْسُكُروَن}، وقال:  َر َلُكُم اْلَبْحَر ِلَتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيِه ِباأَْمِرِه َوِلَتْبَتُغ�ا ِمن َف�سْ �سخنَّ

 
َ نَّ
َر َلُكُم اللنَّْيَل َوالننََّهاَر}، وقال: {اأََلْ َتَر اأَننَّ الل ـــْم�َض َواْلَقَمَر َداآِئَبنَي َو�َســـخنَّ ر َلُكُم ال�سنَّ {َو�َســـخنَّ

ـــَماء اأَن َتَقَع َعلَى  �ِســـُك ال�سنَّ ـــِري يِف اْلَبْحـــِر ِباأَْمِرِه َوُيْ ْر�ـــضِ َواْلُفْلَك َتْ َ ـــا يِف ااْلأ َر َلُكـــم منَّ �َســـخنَّ

ِحيـــٌم}. اإىل غري ذلك مما يحفل به القراآن من  وٌف رنَّ  ِبالننَّا�ـــِض َلَروؤُ
َ نَّ
إِننَّ الل إِْذِنـــِه ا إِالنَّ ِبا ْر�ـــضِ ا َ ااْلأ

ن�صان على غريه من املخل�قات. م�ؤ�صرات على متييز الإ
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وعلـــى �ص�ء مـــا تقدم نخل�ض اإىل �صرورة اأن تك�ن هـــذه الق�اعد العامة امل�جهة حلركة 

التك�ين ق�اعد م�جهة حلركة الت�صريع والتقنني، وبالتايل ميكن اجلزم باأن كل ما يحط من 

�صالم على وجه التحديد. ن�صان يقع يف اخلط املقابل للدين بعامة ولالإ كرامة الإ

ن�صان والدين، ياأتي هذا  ويف حماولة من جملة املحجة لتظهري هذه العالقة احلميمة بني الإ

�صالمي،  ن�صان يف نظام الت�حيد الإ العدد الذي يحت�ي على عدد من املقالت تعالج م�قع الإ

كمـــا يف نظـــام الت�صريـــع. واحت�ى العدد على جمم�عـــة من املداخالت التـــي األقيت يف ندوة 

فكرية خ�ص�صت ملناق�صة امل�صروع الفكري للدكت�ر ح�صن حنفي، واأخريا ختمنا العدد مبقالة 

يف بـــاب الدرا�صات ح�ل املنهج الفل�صفـــي الذي اختط اأب� البكات البغدادي اأ�ص�صه ومعامله. 

ن�صاين، اأو على  �صالمـــي والإ تاأمـــل هيئة املجلـــة اأن يك�ن يف هذا العـــدد اإ�صافة اإىل الفكر الإ

قل فتحًا لباب النقا�ض يف هذه امل��ص�عات التي عاجلناها. وعلى اهلل ق�صد ال�صبيل. الأ

حممد ح�صن زراقط




