
األنبياء ودورهم في الحياة اإلنسانّية فردًا ومجتمعًا
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حممد ح�صن قدردان  قراملكي

تعريــب: حممـــــد ح�صــــن زراقط

جة
مح

ال ديان، ب�صكٍل عـــام يف �صاحة  نبيـــاء والأ تهـــدف هذه املقالـــة اإىل �صرح وبيـــان دور الأ

ة للنا�ض  ل مـــن املقالة اأنرّ احلالـــة العامرّ ورّ دنـــا يف الق�صم الأ ن�صـــاين. وقد اأكرّ الجتمـــاع الإ

نبياء هم  رهـــم على معرفة كاملة باملبـــداأ واملعاد وما بينهمـــا، والأ جميعـــًا هي عدم ت�فرّ

الذين نقل�ا النا�ض من حالة اجلهل بهذه املعارف اإىل حالة العلم بها، و�صع�ا اإىل تهذيب 

ا علق به من �ص�ائب اخلرافات ول�ثها، كما �صَع�ا اإىل تهذيب �صل�كه  ن�صاينرّ ممرّ الفكر الإ

ًة علـــى �صعيد ال�صمانات  خـــالق م�صاعدًة مهمرّ م الدين اإىل الأ وطريقـــة عي�صه. وقـــد قدرّ

ف وطـــاأة املادة واحلياة  �ص�ض واملنطلقات. ما يخفرّ ـــة، كما على �صعيد بيـــان الأ التطبيقيرّ

ناه للحديث عن ج�هر  ا الق�صم الثاين من املقالة فقد خ�ص�صرّ ن�صان. واأمرّ املاديرّة عـــن الإ

. ودورهم الذي لعبـــ�ه على �صعيد حتقيق  ن�صاينرّ نبياء يف املجتمـــع الإ الديـــن و�صلـــ�ك الأ

نبياء يف  من الجتماعيرّ ورفع النزاع والختالف. وختمنا املقالة باحلديث عن دور الأ الأ

ن�صانيرّة. م العلميرّ واملعريفرّ للح�صارات الإ التقدرّ

يرانية، العدد 28. 1- ن�صرت يف جملة قب�صات الإ
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املق�س�د من الدور:

ُت�صتخـــدم كلمـــة »دور« )function( يف الدرا�صـــات الجتماعيرّة، وُيراد بهـــا معنى عامًا 

ثـــار والتبعات، اخلفيرّة والظاهـــرة، املبا�صرة  غرا�ض، والآ ي�صمـــل: اخلدمات والغايـــات، والأ

ن�صانيرّة  مه الدين اإىل املجتمعات الب�صريرّة، وبها ق�ام اجلماعة الإ ا يقدرّ املق�ص�دة وغريها، ممرّ

ا يف الدرا�صات الدينيرّة ويف هذه املقالـــة اأي�صا، فاإنرّ املراد من كلمة دور ه�   واأمرّ
�2�

وت�ازنهـــا.

ثار التي ترتترّب عليه، ِبغ�ضرّ النظر عن ك�نها مرتبطة  يها الدين والآ مطلق اخلدمات التي ي�ؤدرّ

بالفرد مبا�صرة اأو املجمتع ب�صكٍل عام.

نبيـــاء م��ص�عًا بكرًا، فلقد بحـــث املتكلرّم�ن عنه حتت  ولي�ـــض البحـــث عن دور الدين والأ

ة  ة منها: ف�ائد البعثة، واآثار الإميان والدين، وغري ذلك من العناوين؛ ولكن حدرّ عناوين عدرّ

رت اإثر احلديث عن اإمكانيرّات ا�صتبدال الدين بغريه من العل�م كعلم  البحـــث و�صرورته تط�رّ

�ن  حت ملناف�صة الدين. ومن هنا، �صرع املهتمرّ الجتماع وعلم النف�ض وغريه من العل�م التي ُر�صِّ

ـــة يف معاجلة امل��ص�ع ب�صكل خمتلف ونظرة غـــري النظرة ال�صابقة. ومن  بالدرا�صـــات الدينيرّ

خرى له،  له� م�صاألة  هنـــا ميكن الق�ل: اإنرّ البحث ح�ل دور الدين واإمكان مناف�صة العل�م الأ

مـــن م�صائل علم الكالم اجلديد. وعلى اأيرّ حال �ص�ف نحاول يف هذه املقالة بيان دور الدين 

ن�صان فردًا وجمتمعًا. بالن�صبة لالإ

ّول: املبحث الأ

دور الدين على ال�سعيد الفردّي:

ل الذي يحدثه  �صبق منا الق�ل: اإن املق�ص�د من احلديث عن »دور« ه� احلديث عن التح�رّ

ثار التي ترتترّب علـــى الدين من زاويتني  الديـــن يف الفـــرد اأو املجتمع. وميكن النظـــر اإىل الآ

زاوية الفرد وزاوية املجتمع. وبعبارة اأخرى: ميكن الق�ل اإنرّ للدين دورين اأحدهما اجتماعيرّ 

خر فرديرّ و�ص�ف نحاول اأول معاجلة الدور الفرديرّ للدين، لندلف بعد ذلك اإىل احلديث  والآ

. عن الدور الجتماعيرّ

إنتاج املعرفة 1- ا

وىل  ن�صان من احل�ضرّ والتجربة، فاحل�ا�ـــضرّ هي ال��صيلة الأ تنطلـــق رحلة املعرفة عنـــد الإ
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ر مداركه وبل�غه �صنرّ الر�صد  ن�صان باكت�صاف العامل املحيط بـــه، ثم بعد تط�رّ التـــي ت�صمح لالإ

دة التي  ـــة جديدة. وقد كانت م�صاألة املعرفة مـــن امل�صائل املعقرّ املعـــريفرّ تنفتح له اآفاق معرفيرّ

ـــف عندها امل�صتغل�ن بالبحث الفل�صفيرّ وغريه من امليادين، حيث اأنكرها ال�ص�ف�صطائيرّني  ت�قرّ

ة منها التمييز  ر اإنكار املعرفة يف الفكر الغربيرّ واأخـــذ اأ�صكال عدرّ ب�صـــكٍل كامـــٍل تقريبًا، وتط�رّ

ب�صتم�ل�جيرّة التي تندرج  الكانطـــيرّ املعروف بني »الن�من والفن�من«، وغريها من امل�اقف الإ

جميعـــًا حتت عن�ان جامع ه� الإميان بن�صبيرّة املعرفة. وعلى اأيرّ حال يلعب الدين دورًا مهمًا 

نبيـــاء هي تعليم  دوار التي تن�صـــب اإىل الدين والأ ؛ وذلك اأنرّ اأحـــد الأ علـــى ال�صعيـــد املعـــريفرّ

ْكَمـــَة َوُيَعليُِّمُكْم َما َلْ َتُك�ُن�ا  الكتاب واحلكمـــة، كما يف ق�له تعاىل: {َوُيَعليُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواحْلِ

 وقـــد دافـــع القراآن الكرمي عن املعرفـــة واأقررّ اإمكانها، وفتـــح �صائر اأب�ابها يف 
�3�

َتْعلَُمـــ�َن}،

ـــ�ن، ول باحل�ض كما فعل  ن�صـــان، ومل يح�صر �صبيـــل املعرفة بالعقل كمـــا فعل العقليرّ وجـــه الإ

فة، بل اعتبها جميعًا اأب�ابًا تف�صي اإىل  التجريبيرّ�ن، ول بال�صه�د كما فعل العرفان واملت�ص�رّ

�4�
�صاحة املعرفة.

دة منها ما ياأتي: ن�صان متعدرّ م الدين فيها معارف لالإ وامليادين التي يقدرّ

اأ- معرفة املبداأ

 والنظام 
�5�

ن�صان وتدع�ه اإىل التفكر يف املخل�قات، ة تاأخذ بيـــد الإ ففـــي القراآن اآيات عدرّ

 ليح�صل من 
�9�

 والفطرة،
�8�

 والفقر املاه�يرّ للعامل،
�7�

 وحدوث العامل،
�6�

احلاكم على العامل،

ذلك كلرّه على الباهني الدالرّة على وج�د اهلل �صبحانه وعلى �صفاته اجلماليرّة واجلالليرّة.

ن�سان ب- معرفة االإ

مـــا زال هـــذا املخل�ق الذي ي�صري على قدمني ذلك املجهـــ�ل الذي يبحث له عن تعريف، 

م�ا  نبياء والدين ب�صكل عام ميكن اأن يقدرّ  ومن هنا، فاإن الأ
�10�

على حدرّ تعبري األك�صي�ض كارل.

م�ا له ما يهديه اإىل �صبل  قلرّ يقدرّ ف على ذاته، اأو على الأ ن�صان ما ينفعه على �صعيد التعررّ لالإ

ن�صـــان كائن مركب من عن�صريـــن: اأحدهما ماديرّ ه�  التعـــرف. ومـــن وجهة نظر الدين، الإ

 وعلى �ص�ء هذا الرتكب من هذين العن�صرين 
�11�

د عن املادة ه� الروح. خر جمررّ البدن، والآ

ا البعد املاديرّ فه� املن�صاأ  د، واأمرّ يفهـــم وج�د اخلـــري وال�صر فيه، فاخلري ين�صاأ من البعد املجررّ

�12�
هم لل�صر. الأ
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ج- معرفة املعاد

 بـــل عن �صـــرورة العـــ�دة اإىل احلياة بعد 
�13�

ة، عـــن اإمكان، يحدثنـــا الديـــن بطـــرق عدرّ

ن�صاينرّ ل� ُتـــِرك وحده عن  م لنا عددا مـــن التفا�صيل التي يعجـــز العقل الإ  ويقـــدرّ
�14�

املـــ�ت.

اكت�صافها والتعرف عليها.

خالقية 2- اإ�سفاء معنى على املبادئ االأ

دت   وقد تعدرّ
�15�

خالق �صا�صيرّة التي يبحث فيها علم الأ يعـــدرّ الدين واحدًا من العنا�صر الأ

خرية. وقد  خالق، وبخا�صة يف القرون الأ الجتاهات والروؤى ح�ل هذه العالقة بني الدين والأ

خالق  ر البحث الفل�صفيرّ ح�ل الأ خالق تبعًا لتط�رّ رت النظرة اإىل العالقة بني الدين والأ تطـــ�رّ

خالق، وتعر�صت هذه العالقة التي تربـــط بني الطرفني للكثري  �صمـــن ما يعرف بفل�صفـــة الأ

راء والتف�صريات. وطلبًا ل��ص�ح ال�ص�رة ن�صـــري اإىل م�صائل ثالث تعدرّ من بني قن�ات  مـــن الآ

خالقيرّة  حـــكام الأ وىل هـــي البحث ح�ل من�صاأ الأ خالق. امل�صاألة الأ الت�ا�صـــل بني الديـــن والأ

خـــالق وفال�صفته بحث�ا ح�ل م�صدر  ومنطلقهـــا ومعيـــار ثب�تها اأو نفيها، وذلك اأنرّ علماء الأ

خالقيرّة وطرح�ا اأ�صئلـــة ل�صتي�صاح مدى اإمـــكان ثب�تها مع فر�ض عدم  حـــكام الأ قدا�صـــة الأ

وج�د الدين وال�حي.

ر�صادات  وامر والإ نبياء يف بيان الق�صايا والأ وتتعلرّق امل�صاألة الثانية والثالثة بدور الدين والأ

ن�صاينرّ ل� ترك وحده على  خالقيرّة؛ وبعبارة اأخرى: يراد منهما البحث ح�ل قدرة العقل الإ الأ

ـــة منها؛ وذلك اأنرّ العقل  خالقيرّة، وخا�صة الق�انني التف�صيليرّ اكت�صاف الق�انـــني واملبادئ الأ

ـــة الكليرّة كح�صن العـــدل وقبح الظلم،  رمبـــا يكـــ�ن قادرا على اكت�صـــاف بع�ض الق�انني العامرّ

ولكـــن ال�صـــ�ؤال املطروح هنا ه� ح�ل قـــدرة العقل على اكت�صاف م�صاديـــق العدل والظلم ل� 

ُتِرك وحده؟

خالقّية اأ- اإ�سفاء املعنى على املبادئ االأ

د  ، وكلرّ ذلك تابع لتعدرّ خالقـــيرّ فكار والروؤى حـــ�ل معيار الفعل الأ ُطرحـــت الكثـــري من الأ

د. فاملذهب الغائيرّ )Teleological theories( يف  خالقيرّة اأو �صبب لهذا التعدرّ املذاهـــب الأ

ثـــار والنتائج التي ترتترّب على الفعل،  خالقيرّة ه� الآ حكام الأ خـــالق، يـــرى اأنرّ املعيار يف الأ الأ

ثـــار يف م�صلحة الفاعل اأو يف م�صلحة غـــريه من النا�ض. ومن  �صـــ�اء كانـــت هذه النتائج والآ
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 وهناك 
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اه ن�صري اإىل: هي�م، بنتام و ا�صتي�ارت مل، الفال�صفـــة املح�ص�بني على هـــذا الجترّ

ة واملنفعة وال�صرر، اإىل ال�صخ�ض نف�صـــه، ويطلق على هذا الجتاه  مـــن اأرجع ت�صخي�ـــض اللذرّ

اأحيانا »الغائيرّة الذاتيرّة«، ومن ه�ؤلء ن�صري اإىل اأبيق�ر وه�بز. ومن الفال�صفة من جعل املعيار 

خرين بدل الذات، وبالتايل نزه نف�صه عن الت�صاف بالذاتيرّة. ه� الآ

حكام  خالقيرّ ال�صابق، هناك من ذهب اإىل اأنرّ املعيار يف الأ ويف مقابل املذهب اأو التيار الأ

ي اأن�صار هـــذه الروؤية باأن�صار مذهب ال�اجب. ويرى  ـــة، ه� ال�اجب. ومن هنا �ُصمِّ خالقيرّ الأ

خالقيرّ علـــى اأفعاله ه�  ي اإىل اإ�صفاء الطابـــع الأ ن�صـــان وما يـــ�ؤدرّ هـــ�ؤلء اأنرّ املطلـــ�ب من الإ

خالقيرّة  ان�صجامها مع ما يجب عليه فعله. وعليه، ينبغي بح�صب ه�ؤلء اأن يبحث عن معيار الأ

يف الفعل ذاته ل يف ما يرتتب عليه من اآثار للفاعل اأو لغريه.

اهات يف فل�صفة  عيات هذه املذاهب والجترّ ول�صنا يف هذه املقالة ب�صدد تقييم اأو حتليل مدرّ

�صـــارة اإىل اأنرّ هذه الدعاوى �صحيحة عندمـــا ننظر اإليها نظرة  نا نكتفي بالإ خـــالق، ولكنرّ الأ

؛ اأي  خالقيرّ ة؛ وذلك اأنرّه ل بدرّ من النظر اإىل امل�صلحة واعتبارها يف تقييم الفعل الأ كليرّة عامرّ

خالقيرّة على  حكام الأ ف الأ خرين، كما اأنرّنا ن�افق على عدم ت�قرّ م�صلحة الفاعل وم�صلحة الآ

خالق. اإل اأنرّه ل بدرّ من اللتفات اإىل اأن  الدين ب�صكل كامل على نح� ما يرى بع�ض فال�صفة الأ

فعال التي ل �صك يف تقييمها  ق امليدان على بع�ض الأ اترّخاذ هذه امل�اقف ب�صكلها املطلق ي�صيِّ

فعال الت�صحية  ، ومن هـــذه الأ قلرّ ـــة جميعها اأو اأكرثها على الأ خالقيرّ ـــًا يف املذاهب الأ اإيجابيرّ

ا ي�صل اإىل حد الت�صحية بالنف�ض.  عـــداء وغري ذلك ممرّ يثار والثبات يف وجه الأ بالنف�ـــض والإ

فة، التي  خالقيرّة املاديرّة املتطررّ فعال جميعًا ي�صعب تبيرها وفق املنظ�مـــات الأ فـــاإن هذه الأ

خرى بعـــني العتبار ومل  ل تعـــرتف بالديـــن ول باهلل، فاإننـــا اإذا مل ناأخذ الديـــن واحلياة الأ

فعال  ، ي�صعب علينـــا دع�ى النا�ض اإىل القيام بهذه الأ خالقيرّ ندخلهمـــا على خط التقييم الأ

التـــي ل يبـــدو فيها اأيرّ نفع يرتدرّ على الفاعل. ومن هنا فـــاإنرّ الدين وحده ي�صتطيع تبير مثل 

عمال. هذه الأ

ن�صان ي�صعـــى بالفطرة نح� ما ينفعه ويطلـــب البقاء، وكلرّ  وبعبـــارة فل�صفية نقـــ�ل: اإنرّ الإ

د بقاء  عمل ي�صري يف هذا الجتاه ه� عمل من�صجم مع العقل والفطرة، وبالعك�ض كلرّ فعل يهدرّ

ن�صـــان وي�صـــررّ مب�صلحته ه� فعل يقع على خالف الفطرة والعقـــل ال�صليم؛ ومن هنا، فاإنرّ  الإ

ي اإىل امل�ت لي�ض لها اأيرّ معنًى، ول ميكن تبيرها بناًء على النظرة  عمـــال التي ت�ؤدرّ بع�ـــض الأ

نرّه ل ي�جـــد يف مقابلها اأي نفع يع�د على  ة وحدوده ال�صيرّقة؛ لأ ـــة املحا�صرة بعامل املـــادرّ املاديرّ
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ا املذاهب امل�ؤمنـــة باهلل وبالدين فاإنرّها ت�صتطيع تبير ذلك  ى بنف�صه، واأمرّ الفاعـــل الذي �صحرّ

خرة. لهيرّ ونيل اجلزاء يف الآ وفق مبداأ الث�اب الإ

خالقيرّة تفقـــد قيمتها، واإمكان  ومـــا اأودرّ تاأكيـــده يف هذه املقالة هـــ� اأنرّ بع�ض املبـــادئ الأ

، وت�صبـــح على حدرّ تعبري اأحـــد العلماء اأ�صبه  ميـــان الدينيرّ تبيرهـــا خـــارج اإطار الدين والإ

ـــكرّ الـــذي ل ر�صيد له. هـــذا، ولكن ل ينبغي اخللط بني ما ندعيـــه هنا وبني امل�قف من  بال�صِّ

نرّنا ل نق�صد باأيرّ وجه من  �صالميرّة. وذلك لأ �صاعـــرة والعدليرّة يف الفل�صفة الإ اخلـــالف بني الأ

�صاعرة  خالقيرّة م�ق�فة على  احلكم ال�صرعـــي، كما يرى الأ حـــكام الأ ال�جـــ�ه الق�ل بك�ن الأ

فعال وقبح بع�صها  مقابـــل العدليرّة الذين ي�ؤمن�ن بقدرة العقل علـــى اكت�صاف ح�صن بع�ض الأ

م بع�ض  ون بتق�رّ خـــر. وبعد هـــذه التذكرة ن�صري اإىل اأنرّ عـــددًا من العلماء والفال�صفة يقـــررّ الآ

خالقيرّة بالدين وبالإميان باهلل، ولي�ض ه�ؤلء من امل�صلمني فح�صب، بل من العلماء  املبادئ الأ

مر ب��ص�ح. الغربيرّني من يقررّ بهذا الأ

خالق والدين« يف م��ص�عة الدين: »... ت�جد  يقـــ�ل رونالد غرين يف مقالة له بعن�ان »الأ

طائفـــٌة ثالثٌة من الفال�صفة، تعـــرتف ب�صرورة الدين واملعتقد الدينـــيرّ من اأجل تبير بع�ض 

خالقيرّة، ويعرتف ه�ؤلء للدين بدوٍر مهمٍّ على هذا ال�صعيد، بل يرى  حكام واللتزامات الأ الأ

خالقيرّة تفقد معناها، عندما ن�صقط من العتبار  حكام الأ عدد من ه�ؤلء اأنرّ بع�ض املبادئ والأ

�18�
 وكانط واحد من الفال�صفة املح�ص�بني على هذه اجلماعة.

�17�
الديَن وامليتافيزيقا«.

ويقـــ�ل ال�صهيد مرت�صـــى مطهري، يف بيان الدعـــ�ى امل�صار اإليها اأعـــاله: »الإميان باهلل 

ن�صان  خالق، بل ول لالإ خالق، ول معنى لالأ ن�صانيرّة والأ �صا�ض يف بناء الإ ومعرفته هي حجر الأ

ن�صانيرّة وما جدواها اإذا مل تكن قائمًة  دون الإميان باهلل ومعرفته، وبعبارة اأخرى: ما معنى الإ

ن�صان مـــن الروح، يك�ن كاأي �صيٍء اآخر كال�صجرة  د الإ علـــى اأ�ص�ض الروح واملعن�يات؟ اإذا ُجرِّ

ل اإىل �ِصكٍّ من دون  خالق عندما تف�صل عن الإميان تتح�رّ اأو ك�صائـــر احلي�انات... بـــل اإنَّ الأ

 
�19�

ر�صيد، اأو عملة ورقيرّة ل تغطية لها«.

وي�ستدّل على ُمّدعاه يف حمل اآخر فيق�ل: 

�صا�ض ه� النفـــع املادي، ومن هذا  خـــالق ومعيارها الأ »...كلرّ اأولئـــك يـــَرون اأنرّ قان�ن الأ

ن�صان النفعيرّ  ؟ فاإنرّ الإ ن�صان اإىل الر�صا باحلرمان من النفع املاديرّ املنطلق ما الذي يدع� الإ

ل ميكـــن اأن ير�صـــى اإل مبا ل يراه حرمانًا، وما يع�رّ�ض احلرمان ه� النفع املعن�يرّ الذي يع�د 
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ا  ن�صان لي�ض اأمامه �ص�ى طريقني فاإمرّ ن�صان مقابل ما فاته مـــن م�صالح ماديرّة... والإ علـــى الإ

ا  ا اأن يكـــ�ن م�ؤمنًا باهلل م�صتعدرّ ـــًا ل ير�صى باحلرمان مـــن املنفعة املاديرّة، واإمرّ اأن يكـــ�ن نفعيرّ

 وقد 
�20�

ا وعد �صبحانه به«. م�ر املاديرّة طمعًا يف ما عند اهلل ممرّ ل احلرمان من بع�ض الأ لتحمرّ

�21�
تبنرّى بع�ض العلماء املعا�صرين هذه النظرة ودافع�ا عنها باأ�صاليب خمتلفة.

خالقّيــــــــــــــة ب- بيـــــــان بع�ض املبـــــــــــادئ االأ

خالقيرّة على الدين والتديرّن، ي�صل بنا احلديث  ف بع�ض املبادئ الأ بعد اترّ�صاح ق�صية ت�قرّ

ـــة. ويف هذا املجال  خالقيرّ نبياء يف بيـــان بع�ض املبادئ الأ اإىل النقطـــة الثانيـــة، وهـــي دور الأ

ن�صان  ماميرّة واملعتزلة، باأنرّ الإ نق�ل: تق�صي قاعدة احل�صن والقبح العقليني التي ي�ؤمن بها الإ

نبياء قادر على ت�صخي�ـــض ومعرفة بع�ض مالكات احل�صن  قبـــل الدين ونـــزول ال�حي على الأ

�صاءة،  ح�صان، وقبح الظلم والإ والقبح ب�صكل عام، وذلك يف م�ارد من قبيل: ح�صن العدل والإ

  هذا ولكن ل 
�22�

وهـــ� يف هـــذه امل�ارد ل يتنظر حترّى يحكم باحل�صن والقبح حكـــَم ال�صريعة.

ن�صان عن  بـــدرّ مـــن اللتفات اإىل عدم املالزمـــة بني الكالم املذكـــ�ر وبني دع�ى ا�صتغنـــاء الإ

نرّ  حـــكام العقليرّة وتطبيقاتها؛ وذلك لأ الديـــن وا�صتقالله بالعقل وحده، يف معرفة معايري الأ

ة، وه� عاجز عن اإدراك التفا�صيل واجلزئيرّات وتطبيق  حكام الكليرّة العامرّ ميدان العقل ه� الأ

املفاهيـــم على امل�صاديق. مثال: يحكم العقل باأنرّ الظلم قبيح ولكنه يعجز عن اإدراك املعيار 

الـــذي على اأ�صا�صه تك�ن املعاملة قبيحـــة فالربا قد ل يدرك العقل قبحه ل� ترك وحده. اإذًا، 

حـــكام الكلية والعامة اإل اأنه يبقى بحاجـــة اإىل ال�صرع ليك�صف له عن  رغـــم معرفة العقل لالأ

امل�صاديـــق. وبعبارة فل�صفية: اإن تعيني امل�صاديق واكت�صافها من مهام العقل العملي، والعقل 

ا الق�ة الناطقة  ن�صان م�ص�ب بالع�اطف الذاتيـــة للق�ة ال�صه�ية والغ�صبيـــة، واأمرّ العملـــي لالإ

 
�23�

عنـــده فلم ت�صل بعد اإىل كمالها لتك�ن لها ال�صيطـــرة الكاملة على اأحكام العقل العملي،

ومن هنا فه� يحتاج اإىل الدين لي�صد له ما يف الق�ة الناطقة من ثغرات.

ويف القراآن الكرمي ما يدل على هذا املعنى: {ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَ� ُكْرٌه َلُكْم َوَع�َســـى 

 َيْعلَـــُم َواأَْنُتْم اَل 
ُ ّ
�ا �َســـْيئا َوُهَ� �َســـرٌّ َلُكْم َوالل بُّ اأَن َتْكَرُهـــ�ا �َســـْيئا َوُهـــَ� َخْرٌ َلُكْم َوَع�َســـى اأَن ُتِ

�24�
َتْعلَُم�َن}

خالقية وال�سمانات التنفيذية ج- تاأييد املبادئ االأ

خالقيـــة، عن عدم وج�د م�صكلة اأو خالف عظيم  حكام الأ يك�صـــف التاأمل يف املبادئ والأ
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حـــ�ل املفاهيـــم والكليات العامـــة، فجميع النا�ض متفقـــ�ن ح�ل ح�صن العـــدل وقبح الظلم، 

ن�صانيرّة  �صكالية التي تعاين منها املجتمعات الإ وح�صن ال�فاء بال�عد وقبح خمالفته. ولكن الإ

هـــي يف البـــ�ن ال�صا�صـــع بني املعرفة العقليـــة وبني العمل. وبعبـــارة اأخـــرى: اإن اإدراك العقل 

للح�صـــن والقبـــح اأمـــر جيد ومطل�ب ولكنه ل يكفـــي حلل امل�صكلة؛ بل ل بد مـــن دعامة ثانية 

ت�صمـــن التزام الفاعل مبا اأدركه عقله. وتتخذ الدول وال�صلطات ال�صيا�صية والجتماعيرّة من 

قانـــ�ن العق�بـــات �صمانة تنفيذية حل�صن اللتزام العملي بالقانـــ�ن، ولكن هذا التدبري على 

الرغـــم من ك�نه مطل�با وح�صنا اإل اأنـــه متاأخر ويعالج امل�صكلة بعد وق�عها؛ ولذلك ل بد من 

البحـــث عن �صمانات قبلية حتـــ�ل دون املخالفة قبل وق�عها، ولي�ض فقط حتا�صب عليها بعد 

وق�عها.

ن�صان يف م�ردين: اأولهما بيان بع�ض  والديـــن الذي تتعلق به قلـــ�ب املتدينني ياأخذ بيد الإ

ن�صان الذي مييل اإىل  م�ارد احلكم باحل�صن والقبح، وثانيهما �صمان التنفيذ والتطبيق. فالإ

خالقية بالفطرة، قد حترفه وحت�ل بينه وبـــني هذا امليل ع�امل عدة،  اللتـــزام باملبـــادئ الأ

كالرغبـــة يف الك�صب املادي اأو غريه. ومن هنـــا فاإن تدخل الدين ي�صبح اأمرا حي�يا جدا من 

خالقي: ن�صان يف م�صرية التكامل الأ تية التي ت�صاعد الإ خالل ال�صبل الآ

ن�سان والل 1- قدا�سة االإ

2- ال�عد بالّنة

3- التهديد بالعقاب )جهنم(

�صل املقد�ض فيه، والبعد  ن�صان اإىل الأ نبياء دورا مهما على �صعيد لفـــت نظر الإ يـــ�ؤدي الأ

الروحـــي مـــن �صخ�صيته؛ فيعلم مـــن خالل ذلك اأنـــه م�صافر يف حال حركـــة دائبة اإىل اهلل 

تعـــاىل، وبالتـــايل يدعـــ�ه ذلـــك اإىل احلر�ض علـــى نقاء فطرتـــه وتنزيه نف�صه عـــن كل ما ل 

يليـــق بها من اأدران. ورمبا تبدو هذه النظرة بعيدة عـــن الذوق العام ومنا�صبة للخ�ا�ض من 

النا�ـــض فح�صب، ومن هنا فاإن الدين يتخذ جمم�عة مـــن التدابري التي تنا�صب عامة النا�ض 

�صاليب اأ�صل�با الرتغيب والرتهيب، وذلك ب�عد امللتزمني  واأوا�صطهم. ومن هذه ال��صائل والأ

خرة. وهكذا  خالقية بالث�اب، ووعيد املخالفني بالعقـــاب، يف كل من الدنيا والآ باملبـــادئ الأ

نبياء  خالقية، وقد اأدى الأ يتح�ل الدين اإىل و�صيلـــة ت�ؤدي دور ال�صامن لاللتزام باملبادئ الأ
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نبياء خالل  هـــذا الدور عب التاريخ على اأح�صن وجـــه واأكمله. ويتجلى ذلك يف ما اأُِثر عن الأ

مر والنهي،  م�صـــرية تبليغهم ر�صالت اهلل، فا�صتخدمـــ�ا كل اأ�صاليب البيان واأ�صكالـــه من الأ

خالق امل�صتقيمة.  وال�عـــظ والن�صح، اإىل التهديد وال�عيد، لياأخذوا بيد النا�ض اإىل جادة الأ

�صارة  �صاليب حتى باخت�صار ل يتنا�صب مع هذه املقالة ولكن ل بد من الإ وا�صتعرا�ض هذه الأ

�25�
ْخالق«. َم َمَكاِرَم الأَ ا ُبِعْثُت ُلمَتِّ َ اإىل املاأث�ر عن ر�ص�ل اهلل f: »اإمنرّ

3- اإ�سفاء املعنى على احلياة الدنيا

لم التي ي�صعـــب على ال�صابـــر حتملها ف�صال عن  احليـــاة الدنيـــا حبلى بالكثري مـــن الآ

اجلـــزوع. وتنتهي هذه احلياة بامل�ت الذي ه� بظاهره عدم وانقطاع عن هذه احلياة اململة، 

وعندما ننظر اإىل احلياة من هذه الزاوية تبدو مزعجة ل ت�صتحق اأن تعا�ض. وهنا ياأتي الدين 

لي�صفـــي على هذه احلياة معنـــى اآخر. وتتح�ل احلياة بف�صل الدين اإىل حمطة لها ما يليها، 

 اإىل املثال: فاحلياة الدنيا من دون الدين تتح�ل اإىل �صفر 
)ولبيان الفرق بني النظرتني نلجاأ

ا مع الدين فاإن هذا ال�صفر مهما كان مقرونا  دائم ل و�ص�ل فيه اإىل م�صتقر �ص�ى العدم، واأمرّ

لم  بامل�صاق وال�صع�بات فاإن له نهاية وغاية �صعيدة( تتحقق فيها وع�د اهلل بالتع�ي�ض عن الآ

ن�صان خالل �صفره الدنيـــ�ي. ويف القراآن الكرمي كثري  والثـــ�اب علـــى املعاناة التي قا�صاها الإ

طار منها: يات التي تت�صمن بع�ض الت��صيات والت�جيهات يف هذا الإ من الآ

�26�
إِننَّ َمَع اْلُع�ْسِر ُي�ْسرا} - {َفا

 وهكذا يقدم الدين حال 
�27�

ا اآَتاُكْم ...} - {ِلَكْياَل َتاأْ�َسْ�ا َعلَى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُح�ا ِبَ

ن�صان حياته وتق�ض عليه م�صجعه. ثم اإن امل�ت يف الدين  �صكالية ال�صر التي تنغ�ض على الإ لإ

ل يع�د عدما وخامتة لرحلة ط�يلة ل مق�صد لها، بل امل�ت ه� نافذة تطل على حياة �صرمدية 

�28�
هانئة. 

خرى التي ي�ؤديهـــا الدين تتمثل يف التخفيف من حـــدة الغربة التي ي�صعر بها  واملهمـــة الأ

غري املتدين عن هذا العامل؛ وذلك اأن اهلل نعم الرفيق ملن ي�ؤمن به:

�29�
 َيُح�ُل َبنْيَ امْلَْرِء َوَقْلِبِه ...}

َ ّ
- {اأَننَّ الل

�30�
إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَ�ِريِد} - {...َنْحُن اأَْقَرُب ا

ِ اَل َخْ�ٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُن�َن¨ النَِّذيَن اآَمُن�ا َوَكاُن�ا َيتنَُّق�َن¨َلُهُم 
نَّ

إِننَّ اأَْوِلَياَء الل  - {اأاََل ا
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�31�
ِخَرِة ...} ْنَيا َويِف االآ َياِة الدُّ اْلُب�ْسَرى يِف احْلَ

�32�
ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُل�ُب...}

نَّ
- {اأاََل ِبِذْكِر الل

نبياء، ومن هنا  �صارة اإىل بع�ض التفا�صيـــل يف ما مر ح�ل النب�ة ودور الأ وقـــد تقدمت الإ

�صـــارة اإىل بع�ض م�اقف الفال�صفـــة الغربيني ح�ل دور الديـــن واأثره على ال��صع  نكتفـــي بالإ

ن�صان. النف�صي لالإ

م�قف فرويد:

ن�صان،  يـــرى �صيغم�نـــد فرويد اأن للدين دورا مهما يلعبه على �صعيـــد احلياة النف�صية لالإ

والتخفيـــف من ال�صطرابات التـــي يعانيها. وه� يق�ل يف هذا املجال: »...وهكذا نالحظ اأن 

ح�صا�ض  الديـــن مق� ومهدئ يف اآن معا. فه� يخفف من حدة م�صاعب احلياة الناجتة عن الإ

م�ر قابلة لالحتمـــال... ومع ل يك�ن امل�ت نهاية  باحلرمـــان والظلم، وبـــه ت�صبح كل هذه الأ

�33�
حلياة بائ�صة، بل يتح�ل اإىل معب حدودي بني عاملني...«

كــــــــارل ي�نــــــغ:

ويق�ل عامل النف�ض ال�ص�ي�صري املعروف كارل ي�نغ:

»يعرتف فرويد باأن �صعف العقيدة الدينيرّة، ي�ؤدي اإىل حت�ل العامل اإىل ميدان لل�صراعات 

�34�
التي ل تنتهي، و�ص�ف ي�ؤدي ذلك اإىل اأف�ل احل�صارة وزوالها«.

»واإن ال�صخ�ـــض الذي عا�ض التجربـــة الدينيرّة فه� كمن قب�ض على ج�هرة ل تقدر بثمن؛ 

ن�صانيرّة معنـــى جديدا، بل هي م�صدر  ن هذه التجربـــة ت�صفي على احلياة الإ ومـــا ذلك اإل لأ

�35�
احلياة واجلمال يف هذا العامل«.

ويق�ل وليام جيمز، الفيل�ص�ف املعا�صر، ح�ل احلياة الدينيرّة:

اإن احليـــاة ل طعـــم لهـــا، اإن مل تكن م�صح�بـــة بالدين، فالدين ه� الـــذي يعطي احلياة 

�36�
ح�صان والعمل ال�صالح«. ن�صان نح� الإ الدنيا الطمئنان الباطني، ويدفع الإ

ويق�ل األك�سي�ض كارل:

»مـــا معنى احلياة؟ ملـــاذا نحن هنا؟ من اأين اأتينا؟ اأين نحن؟ مـــا معنى امل�ت؟ اإىل اأين 
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�صئلة. فلم ي�صتطع �صقراط  نذهـــب؟ اإن الفل�صفـــة ل ميكن اأن تقدم ج�ابا �صافيا عن هـــذه الأ

ول اأفالطـــ�ن تقـــدمي اأج�بة تبعث على الهـــدوء والطمئنان النف�صي، الديـــن وحده ه� الذي 

�37�
ن�صانيرّة«. ي�صتطيع تقدمي حل للم�صاألة الإ

املبحـــــث الثـــــــــــــاين:

نبياء: الدور الجتماعّي للدين والأ

ن�صان بغ�ض النظر عن ك�نه فردا اأو  مـــا تقدم كله كان ح�ل الدور الذي ي�ؤديـــه الدين لالإ

جماعة، ويف هذا املبحث �ص�ف نعالج دور الدين يف املجتمع، واملجتمع كما ه� معل�م ينق�صم 

اإىل اأق�صـــام عدة، وفق اأ�ص�ض خمتلفة ت�ؤدي اإىل تن�ع املجتمعات وتن�ع تق�صيماتها، ومن ذلك 

املجتمع القبلي، والق�مي، واملدين، والقروي، وهكذا...

1- الت�سامن واحلد من الالفات الق�مية والعرقية

ن�صان، فاملجتمع ال�صليم ه�  تعـــد احلياة الجتماعيرّة واملدنية مبـــداأ فطريا اأو �صروريا لالإ

ـــة واملعن�ية. واملجتمع  ن للفـــرد فر�صة اإ�صباع عدد كبري مـــن حاجاته املاديرّ مرّ
املحـــل الذي ي�ؤ

الكبري يتاألف من وحدات اجتماعيرّة اأ�صغر كالقبيلة والعائلة وما �صابه. ول بد لت�صكل املجتمع 

مـــن عن�صـــر م�صرتك بني جمم�عاته التـــي يتاألف منها، وهذا العن�صـــر امل�صرتك تارة يك�ن 

م م�صرتكة بني جمم�عة  ر�ـــض، اأي عندما تك�ن اللغـــة الأ اللغـــة، واأخرى الق�ميـــة، وثالثة الأ

مـــن النا�ـــض يرون اأنهم ي�صكل�ن اأمة واحدة مـــن دون النا�ض، كما يف حالة العرب يف ع�صرنا 

مة العربيـــة، يراد بها هذا املعنـــى، وقد ا�صتطـــاع العرب ت�صكيل  احلا�صـــر فعندما يقـــال الأ

م�ؤ�ص�صـــات م�صرتكة جتمعهم كمـــا يف من�ذج اجلامعة العربية التـــي تت�صكل من ما يزيد عن 

ربعني بلدًا. الأ

ر�ض  والعن�صـــر امل�صرتك الذي تت�حد املجتمعات على اأ�صا�صه يف ع�صرنا احلا�صر ه� الأ

قليم  ر�ض والإ اأو اجلن�صيـــة والنتماء اإىل اأر�ض م�صرتكة. والبـــالد التي تت�صكل على اأ�صا�ض الأ

مم  ي�صـــل عددهـــا يف الع�صر احلا�صر اإىل مـــا يزيد عن املائتني، وت�صـــكل جميعا منظمة الأ

املتحدة.

ويك�صـــف التاأمل يف حمـــاور الجتماع امل�صار اإليها اأعاله عن عـــدم حتقيقها درجة عالية 
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من الت�صامن والن�صهار؛ فخذ مثال اللغة العربية التي يدع� الق�مي�ن العرب اإىل اعتمادها 

ن حتقيق ذلك احللم املن�ص�د، وعلـــى اللغة ميكن اأن يقا�ض غريها  فاإنهـــا مل ت�صتطـــع حتى الآ

مـــن عناويـــن الجتماع والتكتل. فاإن هـــذه العناوين جميعا ل ت�صتطيع اإلغـــاء اأ�صكال التمايز 

عرا�ض  �صغر، وكثريا مـــا اأريقت الدماء وهتكت الأ والختـــالف بني ال�حدات الجتماعيرّة الأ

ر�ـــض اأو غريها من  جـــراء الختـــالف على تفا�صيـــل فرقت املتحدين يف عن�صـــر اللغة اأو الأ

العناوين. 

ن�صان يحتاج  اإذا، املجتمع الذي ه� املحـــل املنا�صب لتاأمني احلاجات املاديرّة واملعن�ية لالإ

فـــراد ويخفف من حدة الختالف بينها وينزل بها اإىل  د اجلماعات والأ اإىل عامـــل ق�ي ي�حرّ

مر املهم.  ديان ال�صماوية من املعن�يات لتحقيق هذا الأ نبياء والأ دنى. وقد ا�صتفاد الأ احلد الأ

قليـــم، يف املعبد علـــى اأداء الطق��ض الدينيرّة  ـــد النا�ـــض املختلف�ن يف العـــرق واللغة والإ فت�حرّ

م�ر املاديرّة  ـــة ال�صغرى بالأ واملرا�صـــم العبادية. وبدل اأن تهتم القبائل وال�حدات الجتماعيرّ

علـــى لتدخل يف ح�صابها من ي�صاركها يف  املرتبطـــة بها ب�صكل مبا�صر، �صمت بنظرتها اإىل الأ

املعتقـــد؛ لرتاعي م�صلحته وتهتم بها كمـــا تهتم مب�صلحتها هي. ول باأ�ض يف هذا املجال من 

�صالمية لرنى كيف ا�صتطاع النبـــي f معاجلة الع�صبيات التي  ال�صتفـــادة من التجربـــة الإ

�صالم. كانت تنخر املجتمع اجلاهلي قبل الإ

عن�سر ال�حدة يف القراآن:

 ،c دم يعلن القراآن الكرمي �صراحة اأن النا�ض جميعا مت�صاوون، ي�صرتك�ن يف البن�ة لآ

خر ول يرتقي درجة اإل بالتقـــ�ى والقرب من اهلل، وهذا الن�ع من  ول ميتـــاز اأحدهـــم عن الآ

التمايز ل ي�لرّد �صراعا ول نزاعا كما ه� وا�صح:

إِننَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد  ـــا َخلَْقَناُكم ِمن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُســـُع�با َوَقَباِئـــَل ِلَتَعاَرُف�ا ا إِننَّ 1- {ا

�38�
ِ اأَْتَقاُكْم}

نَّ
الل

�39�
ُق�ا} ِ َجِميعا َواَل َتَفرنَّ

ّ
ُم�ا ِبَحْبِل الل 2- {َواْعَت�سِ

�40�
إِْخَ�ٌة} ِمُن�َن ا ا امْلُ�ؤْ َ إِننَّ 3- {ا

خرى، ودعاهم اإىل  ديان الأ اه الأ مام باجترّ ارة اإىل الإ وقد خطـــا القراآن الكرمي خط�ًة جبرّ

ديان  الن�صـــ�اء يف اإطـــار عائلٍة واحدٍة جتمعهـــا مظلرّة الإميان باهلل والقيـــم امل�صرتكة بني الأ
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إِىَل َكِلَمٍة �َســـَ�اٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم اأاَلنَّ  ـــة، وذلك ق�له تعاىل: {ُقْل َيا اأَْهـــَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْ�ا ا ال�صماويرّ

�41�
 َواَل ُن�ْسِرَك ِبِه �َسْيئا}

َ ّ
إِالنَّ الل َنْعُبَد ا

ن�صاينرّ  ا النبيرّ f فقد نرث بذور ال�حدة والتاآخي يف تربة املجتمع الإ هـــذا يف القـــراآن واأمرّ

دم واآدم مـــن تـــراب ل ف�صل لعربـــيرّ علـــى اأعجمي اإل  هـــا النا�ـــض كلرّكـــم لآ عندمـــا قـــال: »اأيرّ

 واخللق كلهم عيال اهلل يف املنظار النب�ي: »اخللق كلهم عيال اهلل فاأحب اخللق 
�42�

بالتق�ى«

 
�43�

اإىل اهلل اأنفعهم لعياله«

ويدعـــ� النبـــي اإىل ا�صتبدال التفاخر باحل�صب والن�صب، فيقـــ�ل: »ِلَيَدْعَن رجال فخرهم 

  من اجلعالن التى تدفع باأنفها 
رّ

باأق�ام اإمنا هم فحم من فحم جهنم اأو ليك�ننرّ اأه�ن على اهلل

 ويف ال�صياق نف�صه يق�ل: »يا مع�صر قري�ـــض، اإن َح�َصَب الرجل دينه ومروءته خلقه 
�44�

النـــن«

�45�
واأ�صله عقله«

وينقل امل�ؤرخ�ن حادثة ح�ل تفاخر اأحد امل�صلمني الفر�ض بق�ميته، خالل اإحدى املعارك 

ف�صـــرب �صربة وقـــال: »خذها واأنا الغالم الفار�صي«، ور�ص�ل اهلل يـــرى ذلك وي�صمعه، فعلق 

 وقد بلغ اإهمال النبي f للق�مية والعرق 
�46�

ن�صاري« قائـــال: »األ قلت خذها واأنا الغـــالم الأ

.f اأن �صار �صلمان الفار�صي واحدا من اأهل البيت كما يف الرواية امل�صه�رة عنه

تذكـــــــــرة:

رمبـــا يقال اإن الدين م�صدر للفرقـــة والختالف كما ه� من�صاأ لل�حدة بني بع�ض النا�ض، 

مم الكافـــرة تتمتـــع بدرجة من الحتاد على الكفر، فعندمـــا يبعث اهلل نبيا من  وذلـــك اأن الأ

نبيـــاء ي�ؤمن به ق�م ويكفر به اآخرون، ثم بعد وفـــاة النبي ينق�صم امل�ؤمن�ن به اإىل مذاهب  الأ

وفرق وهكذا يتح�ل الدين نف�صه اإىل �صبب من اأ�صباب الفرقة والختالف، اإل اأن هذا ال�اقع 

ميكـــن النظر اإليه من زاوية اأخرى وذلك اأن الكفر مل يكن ي�ما ملة واحدة فالختالف قائم 

ب�صـــكل حتمي بني النا�ض، والنبي عندمـــا ياأتي يحاول جمع النا�ض على احلق، وعندما ترتفع 

حـــدة الختـــالف الديني بني اأتباع النبي ال�صابق يبعث اهلل نبيـــا جديدا ليميز خبيث املعتقد 

مـــن طيبه ويعيد النا�ض اإىل جادة ال�ص�اب ويقطـــع اأ�صباب الختالف والنزاع بينهم: {َكاَن 

قيِّ  ـــِريَن َوُمْنِذِريَن َواأَْنـــَزَل َمَعُهُم اْلِكَتـــاَب ِباحْلَ ـــنَي ُمَب�سيِّ  الننَِّبييِّ
ُ ّ
ـــًة َواِحـــَدًة َفَبَعـــَث الل الننَّا�ـــُض اأُمنَّ

�47�
ِلَيْحُكَم َبنْيَ الننَّا�ِض ِفَيما اْخَتلَُف�ا}

ق يف ن�صر دع�ته بني النا�ض واآمـــن به النا�ض، ترتفع اأ�صباب  ثـــم اإن النبـــي املبع�ث اإذا وفِّ
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لهـــي والدعـــ�ة احلقة التي  ديان مل�صلحـــة الدين الإ اخلـــالف وتزول الفـــرق واملذاهـــب والأ

ا اإذا اأ�صـــر النا�ض الإميان مبا ي�ؤمن�ن به فاإنـــه ل يجب اأحدا منهم على  يحملهـــا النبـــي؛ واأمرّ

تغيـــري معتقعده واإمنا يهتم ببيـــان امل�صرتكات بني الدين اجلديد والدين ال�صابق، لتك�ن هذه 

ـــة والتعاي�ض امل�صرتك بـــني املختلفني يف  امل�صـــرتكات اأ�صا�صـــًا تقـــ�م عليه ال�حـــدة الجتماعيرّ

�صـــالم عن اإمكان التعاي�ض بني جماعتني  الديـــن. وتك�صف جتربة النبي حممد f وتاريخ الإ

�صالم وال�صرك  �صا�ض كانت بني الإ ت�ؤمن كل منهما بدين خمتلف، ومن هنا نرى اأن امل�صكلة الأ

ـــا غري امل�صلمني من املتدينـــني بامل�صيحية اأو اليه�دية فقد ا�صتطاعـــ�ا العي�ض يف املجتمع  واأمرّ

ن�صانيرّة، وبخا�صة اإذا اعتمدنا  �صالمـــي وت�فرت لهم حدود مقب�لة من احلق�ق املدنية والإ الإ

 وقد كان 
�48�

�صـــالم.  معايـــري ذلـــك الع�صر للحكم على هـــذه التجربة الفذة التي اأ�ص�صها الإ

�صـــل يف العالقة بني امل�صلمـــني واأهل الكتاب ه� التعاي�ض امل�صرتك، ول ميكننا يف مثل هذه  الأ

�49�
املقالة اخل��ض يف تف�صيل ذلك وبيانه. 

يقـــ�ل دروكهـــامي م�ؤ�ص�ض علم الجتمـــاع املعا�صر، ح�ل دور الديـــن يف حتقيق الن�صجام 

خالقية، علـــى حد �صرورة  والت�صامـــن: »املنا�صـــك والطق��ـــض الدينيرّة �صروريـــة حلياتنا الأ

ن هذه املنا�صـــك والطق��ض هي التي تعطي  ج�صامنـــا؛ وذلك لأ الطعـــام وال�صـــراب بالن�صبة لأ

�50�
اجلماعة ق�امها وت�صامنها«

ويف املجال نف�صه يق�ل روبرت ا�صميث: »ي�ؤدي الدين دورين هما: تنظيم احلياة الفرديرّة 

؛ ومن هنا، تعد املنا�صك  ح�صا�ض بال�حدة والت�صامن الجتماعيرّ مل�صلحة اجلماعة، واإثارة الإ

 وي�صرح ويل دي�رانت 
�51�

والطق��ـــض الدينيرّة ت�صريحا متكررا بال�حدة واإعالنا معززا لها.«

�52�
مب�قف م�صابه لهذا امل�قف.

2- احلريـــــــة االجتماعّيـــــــــة

ن�صانيرّة، عن ا�صتيـــالء اأقلية مـــن النا�ض على  يك�صـــف التاأمـــل يف م�صـــرية املجتمعـــات الإ

مقـــدرات البالد، وحتكمها بعد ذلـــك مب�صائر العباد، وه� اأكرثية املجتمع. وقد حاول بع�ض 

الفال�صفـــة تبير هذه ال�صلطة مـــن خالل دع�ى احلق الطبيعي لهـــم باحلكم حتت عناوين 

نبياء   ويف مقابل ال�صلطة احلاكمـــة امل�صتبدة كان الأ
�53�

ة اختلفت باختـــالف الفيل�ص�ف. عـــدرّ

وىل مل�اجهة ال�صتبداد والظلم الذي متار�صه هذه النخب  عب التاريخ يقف�ن يف ال�صف�ف الأ

احلاكمة، دفاعا عن احلق الطبيعي لعامة ال�صعب بالعي�ض بكرامة، وفق ق�انني احلق الفطري 
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واعرتا�صـــا على الظلم غري املبر، وي�صري القراآن الكـــرمي اإىل احلركة النب�ية واأهدافها يف 

 َ َواْجَتِنُب�ا 
ّ

ٍة َر�ُس�اًل اأَِن اْعُبُدوا الل عدد من اآياته، نذكر منها ما ياأتي: {َوَلَقْد َبَعْثَنا يِف ُكليِّ اأُمنَّ

 ويح�ـــض اهلل �صبحانـــه، ب�ا�صطة اأنبيائه على م�اجهـــة الظلم وعدم القب�ل 
�54�

اُغـــ�َت} الطنَّ

ـــَعِفنَي ِمَن   ِ َوامْلُ�ْسَت�سْ
ّ

الر�صـــ�خ لنـــريه حيث يق�ل تعاىل: {َوَما َلُكـــْم اَل ُتَقاِتُل�َن يِف �َســـِبيِل الل

 
�55�

اِلِ اأَْهُلَها}. َجاِل َوالنيِّ�َساِء َواْلِ�ْلَداِن النَِّذيَن َيُق�ُل�َن َربنََّنا اأَْخِرْجَنا ِمْن هِذِه اْلَقْرَيِة الظنَّ الريِّ

نبياء بالقتل، بق�له: {َوَيْقُتُل�َن الننَِّبييِّنَي ِبَغْرِ  كما ي�صجل القراآن كيفية م�اجهة الظاملني لالأ

ا  نبياء مل يكن من فعل جمه�ل تخفى دوافعه، بل كان اأمرّ  ومن ال�ا�صح اأن قتل الأ
�56�

{ ـــقيِّ احْلَ

ا على يد من يعلم الظامل�ن بفعله ممن حر�ص�ه على ذلك. على يد الظاملني اأنف�صهم، واأمرّ

نبياء الذين ت�صدوا مل�اجهة  ولكي ل نبقى يف دائرة الكليات العامة، ن�صري اإىل عدد من الأ

الظلم وال�صتبداد:

:c النبــــي مـــــ��سى

رمبا كانت اأعلى درجات ال�صتبداد هي ما و�صل اإليه فرع�ن، ومن هنا جند اأن اهلل يعلل 

اإر�صالـــه مل��صـــى  واأخيه هـــارون c، مب�اجهة الظغيان الفرع�ين، وذلـــك يف ق�له تعاىل: 

. ويف اآية 
�58�

ـــُه َطَغى} إِننَّ إِىَل ِفْرَعْ�َن ا  وكذلك: {اْذَهبـــا ا
�57�

ـــُه َطَغى} إِننَّ إِىَل ِفْرَعـــْ�َن ا {اْذَهـــْب ا

ْر�ِض  َ إِننَّ ِفْرَعْ�َن َعاَل يِف االأ اأخرى ي�صرح �صبحانه وتعاىل كيفية الظغيان الفرع�ين، بق�له: {ا

إِننَُّه َكاَن ِمَن  ْنُهْم ُيذبيُِّح اأَْبَناَءُهْم َوَي�ْسَتْحيي ِن�َساَءُهْم ا ـــِعُف َطاِئَفًة ميِّ َوَجَعَل اأَْهلََها �ِســـَيعا َي�ْسَت�سْ

. ومل يكتف م��صى c بدعـــ�ة فرع�ن اإىل الع�دة اإىل جادة ال�ص�اب، بل 
�59�

امْلُْف�ِســـِديَن}

مل بارتفاع الظلم عنهم اإن هم ت�كل�ا على اهلل وا�صتعان�ا به:  خاطب ق�مه وحر�صهم على الأ

ِ ُي�ِرُثَها َمْن َي�َساُء ِمْن ِعَباِدِه 
ّ

إِننَّ ااْلَءْر�َض لِل وا ا ـــرِبُ  ِ َوا�سْ
ّ

{َقاَل ُم��َســـى ِلَقْ�ِمِه ا�ْســـَتِعيُن�ا ِبالل

�صلـــ�ب النب�ي يف العمل فقد كان خاليا من التاآمر، بل كان  ا الأ  واأمرّ
�60�

َواْلَعاِقَبـــُة ِلْلُمتنَِّقـــنَي}

�صريحـــًا �صفافا مبنيا على اإمتام احلجة على الظامل واملظل�م يف اآن معًا، ولذلك جند النبي 

�61�
إِ�ْسَراِئيَل وال تعذبهم} م��صى c يخاطب فرع�ن بق�له: {فاأَْر�ِسْل َمَعَنا َبِني ا

:c النبي يحيى

 ،c نبياء الذين ا�صت�صهدوا على جبهة م�اجهة ال�صتبداد والظلم النبي يحيى ومن الأ

الذي ا�صت�صهد على يدي هريود�ض الذي �صعر بخط�رة وج�ده عليه، وه� الذي ي�صميه الإجنيل 

�62�
بي�حنا.



)العدد الثامن ع�صر(المحجة

42   

:c النبي عي�سى

رغـــم اأن النبي عي�صى c ا�صتهـــر بك�نه نبي ال�صالم واملجبة اإل اأن ج�هر ر�صالته كما 

نه م�صحني  تي: »روح الرب عليرّ لأ ي�صرحهـــا ه� بح�صب املنق�ل عنـــه يف الإجنيل تتحدد يف الآ

نادي للماأ�ص�ريـــن بالإطالق وللعمي  �صفي املنك�صـــري القل�ب، لأ ـــر امل�صاكني، اأر�صلني لأ ب�صرّ لأ

�63�
بالب�صر واأر�صل املن�صحقني يف احلرية«

هًا خطابه  ويق�ل عي�صى c عن ا�صتعداده مل�اجهة هريود�ض الذي ي�صفه بالثعلب، م�جرّ

اإىل الفري�صيـــني: »يف ذلك الي�م تقدم بع�ـــض الفري�صيني قائلني له اخرج و اذهب من ههنا؛ 

ن هريود�ـــض يريـــد اأن يقتلك̈  فقال لهم ام�ص�ا و ق�ل�ا لهذا الثعلب ها اأنا اأخرج �صياطني  لأ

نه ل  واأ�صفي الي�م و غدًا و يف الي�م الثالث اأكمل¨  بل ينبغي اأن اأ�صري الي�م وغدا وما يليه لأ

نبياء وراجمة  ميكـــن اأن يهلك نبي خارجـــًا عن اأور�صليم̈  يا اأور�صليم يا اأور�صليم يا قاتلة الأ

املر�صلني اإليها كم مرة اأردت اأن اأجمع اأولدك كما جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها و 

مل تريـــدوا̈  هـــ�ذا بيتكم يرتك لكم خرابا و احلق اأق�ل لكم اإنكم ل ترونني حتى ياأتي وقت 

�64�
تي با�صم الرب« تق�ل�ن فيه مبارك الآ

ر من �صـــالح ول� ببيع  وجنـــده يدعـــ� اأتباعه اإىل ال�صتعـــداد للم�اجهة والت�صلـــح مبا تي�صرّ

ثيابهـــم: »فقال لهم لكن الن من لـــه كي�ض فلياخذه و مزود كذلك و من لي�ض له فليبع ث�به و 

�65�
ي�صرت �صيفا«

وعلـــى �صـــ�ء ما تقدم ي�صكك بع�ـــض الباحثني يف ما ين�صب اإليه حـــ�ل دع�ته اإىل مهادنة 

قل مـــا ين�صب اإليه ح�ل تهربه مـــن ال�صيا�صة والعمل  القي�صـــر واخل�صـــ�ع لدولته، اأو على الأ

�66�
ال�صيا�صي، بح�صب ما اكت�صفه البوف�ص�ر فيتيغ ه�ف، واأريك فروم.

:f النبي حممد

مل تكن اجلزيرة العربية يف عهد ر�ص�ل اهلل f خا�صعة حلكم و�صلطة وا�صحة املعامل، بل 

كانت القبيلة هي الدولة اأو �صبه الدولة يف ذلك الع�صر. وكان �صي�خ القبيلة واأغنياء القبائل 

ووجهاوؤهـــا تتكاتف جه�دهم على كل مـــا ي�صر مب�صلحة الفقراء وامل�صت�صعفني، وكان يعاين 

العبيد والفقراء يف مكة �صتى اأن�اع الذل واله�ان والتكليف مبا يطاق وما ل يطاق مما ميتهن 

ن�صانيرّة ويتنافى معها. يف مثل هذا املجتمع اأعلن النبي f عن دع�ته ما اأثار قلق  الكرامة الإ

 
�67�

الطبقة احلاكمة يف مكة واألبها عليه. فاختارت قري�ض م�اجهة النبي باحليلة والتطميع. 
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وعندما يئ�ص�ا من ا�صتمالته بالرتغيب والرتهيب عزم�ا على قتله وال�صرتاحة منه، فك�صف 

�68�
ال�حي له م�ؤامرتهم، وجنا بنف�صه من �صر ما مكروا به وبر�صالته.

ـــَرُهْم  إِ�سْ ـــُع َعْنُهْم ا وي�صـــ�ر لنـــا القراآن الكـــرمي اأهداف الدعـــ�ة النب�ية بق�لـــه: {َوَي�سَ

�69�
َوااْلَءْغاَلَل النَِّتي َكاَنْت َعلَْيِهْم}.

والنبي نف�صه f يحدد اأهداف دع�ته، يف ر�صالته اإىل اأهل جنران بق�له: »اأما بعد فاإين 

 ويف 
�70�

  من ولية العباد«.
رّ

  من عبادة  العباد و اأدع�كم اإىل ولية اهلل
رّ

اأدع�كـــم اإىل عبـــادة  اهلل

�صالمية م�اجهة ال�صتبداد والطاغ�ت  ن�ـــض وا�صح الدللة على ك�ن الهدف من الدعـــ�ة الإ

  ويف الروايات 
�71�

يـــروى عن ر�ص�ل اهلل f: »اإنرّ اهلل قـــد بعثني اأن اأقتل جميع مل�ك الدنيا«.

 
�72�

ئمة c ما ي�ؤكد هذا املعنى اأي�صًا. ال�اردة عن الأ

وامللفت يف هذا املجال حتذير اهلل نبيه من النقالب على ال�صعارات التي ترفعها الدع�ة 

والر�صالـــة، كما يح�صـــل يف كثري من الث�رات التي تتح�ل اإىل ا�صتبـــداد اأ�ص�اأ من ال�صتبداد 

 ُ اْلِكَتاَب 
ّ

ِتَيُه الل الذي اقتعلته، وذلك ق�له تعاىل: {َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ اأَن َيُغلنَّ َما َكاَن ِلَب�َسٍر اأَن ُي�ؤْ

�73�
{

ّ
َة ُثمنَّ َيُق�َل ِللننَّا�ِض ُك�ُن�ا ِعَبادا ِل ِمن ُدوِن الل ُب�نَّ ْكَم َوالنُّ َواحْلُ

3- تقيق العدالة االجتماعّية

تدل كلمة العدالة على اإعطاء كل ذي حق حقه، ويت�صمن ذلك م�اجهة التمييز والظلم، 

ن�صان والغ�ض مـــن �صاأنه. وت�صتخدم هذه الكلمة  وكل عمـــل ي�ؤدي اإىل ال�صتخفاف بكرامة الإ

خرين، ويف هذه احلالة تعد العدالة  �صـــارة اإىل ت�صرف ال�صخ�ض و�صل�كه جتاه الآ اأحيانا لالإ

�صمـــة اأخالقيـــة وف�صيلة من الف�صائل التي يجب اأن يتحلـــى بها النا�ض عامة من نبي وغريه، 

�صعيـــف وقـــ�ي، عامل وجاهـــل... واأحيانا ت�صتعمل هـــذه الكلمة يف دائرة اأو�صـــع من الدائرة 

�صخا�ض �ص�اء  ن�صاين ويراد منها هنا، �صبـــط �صل�ك الأ ـــة؛ اأي يف ميـــدان الجتماع الإ الفرديرّ

�صارة اإىل وجـــ�ب تنظيم �ص�ؤون  كانـــ�ا اأ�صخا�صـــا طبيعيـــني اأم معن�يني، واأي�صا ي�صتعمـــل لالإ

قلية اأو الطبقة احلاكمة  املجتمـــع يف جمايل الت�صريـــع وتطبيق الق�انني، وذلك لكي متنـــع الأ

كرثية الجتماعيرّة اأي الطبقـــة املحك�مة وعامة ال�صعب. ويف هذا املقام تعد  مـــن ا�صتغالل الأ

العدالة مطلبا اإن�صانيا عاما و�صعارًا تطلب الب�صرية كلها ال��ص�ل اإليه. وبعبارة اأخرى تطلب 

ن�صانيرّة كلها حتقق العدالة يف جمالت ثالث، هي: الت�صريع، والتطبيق، والق�صاء. الإ

ـــة اإل اإذا يف ظل التعاليم ال�صماوية. فاهلل  ن�صانيرّ ول ميكـــن اأن تتحقق هذه الطم�حات الإ
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علم بحاجات الطبيعيـــة، الفرديرّة والجتماعيرّة؛  ن�صان، وه� الأ �صبحانه ه� خالـــق الك�ن والإ

ومـــن هنا وجب على النا�ض مراعاة الق�اعد الكليـــة والعامة التي و�صعها اهلل للب�صر لتنظيم 

نبياء حاملني لر�صالته اإىل اخللق. ومن ال�ا�صح اأن القان�ن وحده ل يكفي  حياتهم، واأر�صل الأ

لتحقق العدالة الجتماعيرّة؛ بل ل بد من ت�فر قدرات خا�صة يف القائمني على تطبيق القان�ن 

لزام بالتقيد  وتنفيـــذه، خ�صية ال�ق�ع اخلطاأ اأثنـــاء التنفيذ. واإذا مل تف التزكية والتعليم بالإ

مر اإىل غريها من ال�صمانات التطبيقيـــة، كالعق�بات الدني�ية  ب�ص�ابـــط العدالة، ينتقـــل الأ

�صارة اإليـــه يف هذا ال�صياق ه� قدرة بع�ـــض النا�ض على الفرار من  خرويـــة. ومـــا جتدر الإ والأ

فاق يف وجه  مـــن من هذه اجلهة، وهذا يـــ�ؤدي اإىل �صد الآ العق�بـــات الدني�يـــة و�صع�رهم بالأ

، ومن  م�صـــروع حتقيق العدالـــة الجتماعيرّة وتعقيد م�صـــرية جت�صدها يف ال�اقـــع الجتماعيرّ

خروية متثـــل �صمانا رادعا يف وجه من ت�ص�ل لـــه نف�صه ك�صر الق�اعد  هنـــا فـــاإن العق�بات الأ

خرة باأي وجه من  ـــة، والإخالل مبيزان العدالة، ول جمال للفـــرار من عق�بات الآ الجتماعيرّ

ال�ج�ه ومن هنا كان الإميان والدين �صمانا تنفيذيا لتطبيق الق�انني.

ـــة تدخل يف �صلب امل�صـــروع النب�ي جلميع  وعلـــى �ص�ء هذا نقـــ�ل اإن العدالة الجتماعيرّ

نبياء بالدع�ة اإىل اهلل والإميان وعبادته، والث�رة  نبياء. وبعبارة اأخرى: ل تنح�صر دع�ة الأ الأ

نبياء عـــب التاريخ ي�صع�ن يف �صبيل ا�صتبدال الدول الظاملة  علـــى احلاكم امل�صتبد، بل كان الأ

؛ ولذلك اأي�صا كانت الدع�ة اإىل العدالة 
�74�

باأخرى عادلة: {...ُقْل اأََمَر َربيِّي ِباْلِق�ْســـِط...} 

 .
�75�

اِمنَي ِباْلِق�ْســـِط} َهـــا النَِّذيَن اآَمُن�ا ُك�ُنـــ�ا َق�نَّ هـــداف النب�ية: {َيااأَيُّ علـــى راأ�ض قائمة الأ

ة تدع� اإىل العدالـــة واإىل التزام مقت�صياتهـــا يف القت�صاد وغريه من  ويف القـــراآن اآيـــات عدرّ

املجـــالت: {َوَو�َســـَع امْلِيـــَزاَن و اأاَلنَّ َتْطَغْ�ا يِف امْلِيـــَزاِن َواأَِقيُم�ا اْلَ�ْزَن ِباْلِق�ْســـِط َواَل ُتْخ�ِســـُروا 

.
�76�

امْلِيَزاَن}

إَِذا  ٍة َر�ُســـ�ٌل َفا وب�صكل عام يربط القراآن بني النب�ة وبني العدل يف ق�له تعاىل: {َوِلُكليِّ اأُمنَّ

نبياء عندما  ية اأن الأ  وت�ؤكد الآ
�77�

ـــَي َبْيَنُهم ِباْلِق�ْســـِط َوُهْم اَل ُيْظلَُم�َن}. َجاَء َر�ُســـ�ُلُهْم ُق�سِ

ي�صحـــرون بدع�تهم ويعلنـــ�ن اأهدافهم وتك�ن لهـــم الغلبة، ل ي�صعـــ�ن اإىل قمع وا�صتئ�صال 

املعار�صـــني والنتقـــام منهم بل يراع�ن فيهـــم ق�اعد العدالة ومقت�صياتهـــا على الرغم من 

�78�
خمالفتهم ومعار�صتهم للدع�ة النب�ية يف بداياتها. 

وعـــن الدع�ة اإىل العـــدل يف الق�صاء وف�صل اخل�ص�مات بني النا�ـــض، وهذا اأ�صل ومبداأ 

نبياء، وممن دعاهم اهلل اإىل عدالة الق�صاء  وت��صية اإلهية ل ينبغي اأن يحيد عنها نبي من الأ
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 َ ُيِحبُّ 
ّ

إِننَّ الل إِْن َحَكْمـــَت َفاْحُكم َبْيَنُهـــم ِباْلِق�ْســـِط ا كرم f؛ حيث يقـــ�ل تعاىل: {َوا النبـــي الأ

نبياء اأن يغ�ص�ا الطـــرف عن الظلم الذي ميار�صه احلكام اأو   ومل يكـــن لالأ
�79�

امْلُْق�ِســـِطنَي}. 

غريهم يف املجتمعات التي يعي�ص�ن فيها، بل كان�ا دائما دعاة العدالة حتى ل� اأدى ذلك اإىل 

: {َوَيْقُتُل�َن الننَِّبييِّنَي ِبَغْرِ َحقٍّ َوَيْقُتُل�َن 
�80�

ذى بهم اأو رفعهم اإىل مرتبة ال�صهداء  اإحلاق الأ

، فل� مل تكن العدالة واجبا 
�81�

ْرُهم ِبَعَذاٍب اأَِليٍم}  النَِّذيَن َياأُْمُروَن باْلِق�ْسِط ِمَن الننَّا�ِض َفَب�سيِّ

ثروا ال�صك�ت وال�صمت  مـــن ال�اجبات الدينيرّة وجـــزءا من تكليف الدع�ة وتبليغ الر�صالـــة لآ

علـــى الكالم واكتف�ا بامل�عظة والن�صيحـــة وتابع�ا م�صرية دع�تهم، فاإن على حامل الر�صالة 

اأن ي��صلهـــا قبـــل القيام باأي �صـــيء اآخر ومل يكن لهـــم اأن ميهدوا �صبل ال�صهـــادة قبل اإمتام 

كب عدد من النا�ض. الدع�ة واإ�صماعها لأ

هداف التي ي�صعى  تية تك�صف ب�صراحة وو�ص�ح عن اأن العدالة متثل اأحد اأهم الأ ية الآ والآ

نبياء اإىل حتقيقها، يف املجتمعات التي بعث�ا بني ظهرانيها:  {َلَقْد اأَْر�َسْلَنا ُر�ُسلََنا ِباْلَبييَِّناِت  الأ

ِديَد ِفيِه َباأْ�ٌض �َســـِديٌد  َواأَنَزْلَنـــا َمَعُهـــُم اْلِكَتـــاَب َوامْلِيـــَزاَن ِلَيُق�َم الننَّا�ـــُض ِباْلِق�ْســـِط َواأَنَزْلَنا احْلَ

�82�
َوَمَناِفُع ِللننَّا�ِض} 

نبياء، اإنزال  ن�صان ثالث نعم كبى، هي: اإر�صال الأ ية ال�صابقة اإىل منـــح اهلل الإ ت�صـــري الآ

خري يراد به العدل والق�صط يف املعامالت التجارية.  الكتب ال�صماوية، واإنزال امليزان، وهذا الأ

نبياء ويعمل�ن  وي�صـــل النا�ـــض اإىل مرحلة الر�صد التـــي يريدها اهلل عندما يتعرف�ن علـــى الأ

نبياء اإىل حتقيق  بالق�صط والعدل يف تعامالتهم، وذلك ب�صكل اختياري، وبالتايل ل يهدف الأ

نبياء بدع�ة النا�ض اإىل اختيار العدالة واللتزام  العدالة باأي �صكل تي�صر، بل تق�صي خطة الأ

بها ب�صكل ط�عي.

يـــة وا�صتمالها على الق�ص�ة لفر�ض العدالة اإن مل  �صارة اإىل ت�صمن الآ ول بـــد اأي�صا من الإ

يتحقـــق اللتـــزام بها ط�عا، ومن هنا ذكر احلديد الذي ه� كناية ورمز ي�صار به اإىل ال�صيف 

نبياء حت�يل النا�ض اإىل عـــدول اختياريًا ولكن عندما ياأبى  والقـــ�ة. وبعبارة اأخـــرى: يريد الأ

اأحدهم ذلك يفر�ض عليه العدل بق�ة القان�ن وال�صيف.

4- التمهيد للثقافة واحل�سارة

ر�صية مل يكن يعرف �صيئا عن الثقافة واحل�صارة،  ن�صان الكرة الأ عندما وطاأت اأقدام الإ

ية الكرمي  بـــل مل يكن يعرف من طـــرق العي�ض اإل اأب�صطها واأقلها تعقيدا، ومـــن هنا ت�صري الآ
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التي تتحدث عن قتل اأحد اأبناء اآدم اأخاه، ت�صري يف ال�قت عينه اإىل عجزه عن معرفة كيفية 

ر�ض لي�اري �صيئا اأو  الت�صـــرف مع جثتـــه، ومل ي�صتطع دفنها اإل بعد اأن الغراب يحفـــر يف الأ

�83�
يكت�صف �صيئا. 

ن�صان �صيئا ف�صيئا ودرجة فدرجة، ا�صتطاع ال�صيطرة على الطبيعة  وبعد ذلك ا�صتطاع الإ

وال�صتفـــادة منهـــا مل�صلحته، وهكذا بنيـــت احل�صارات وتك�نت الثقافـــات، وه� اأمر ل جند 

نبياء يف بناء  اأننـــا بحاجـــة اإىل �صرحه وبيانه، و�ص�ؤالنا يف هذا املجال ه�: مـــا دور الدين والأ

احل�صارة والثقافة وتط�رهما؟

�صيـــل والذاتي للبعثة.  نبياء هـــ� الهدف الأ مـــا ي�صتحـــق الت�قف عنده يف ق�صيـــة بعثة الأ

ن�صان للرقـــي به يف مدارج الكمال املعن�ي والفالح  خذ بيد الإ ونحـــن نعتقد اأن الهدف ه� الأ

والقـــرب اإىل اهلل؛ ولكـــن حتقيق هذا الهدف مره�ن مبجم�عة مـــن املقدمات، اأهمها وج�د 

جمتمـــع تتحقق فيه العدالة باأ�صمى معانيها وا�صتخدام طاقة الفكر التي اأودعها اهلل يف هذا 

ن�صان ليتعرف على اهلل اإىل التفكر يف خمل�قاته، وكذلك  املخل�ق امل�صمى اإن�صانًا. ويحتاج الإ

دلة التي ي�ص�ق�نها  نبياء على التاأمل يف م�صامني دعاواهم والتفكـــر يف الأ تت�قـــف معرفـــة الأ

لهية. كما ويت�قف حفظ الإميان على حتقق العدالة  ثبـــات �صدقهم يف حتملهم الر�صالة الإ لإ

ن�صان.  وانت�صارهـــا وتاأمني احلد مـــن املعق�ل من احلاجات املاديرّة التي تت�قف عليها حياة الإ

نبيـــاء اإىل ال�صعـــي لتاأمينه للنا�ض، رغبـــة منهم يف ال��صـــ�ل اإىل هدفهم  وهـــذا مـــا يدع� الأ

ن�صاين والقيام بدور التعليم  هـــم. ومن هنا يعمـــل النبياء على تاأ�صي�ض الجتماع الإ ول والأ الأ

ن�صـــان اأ�ص�ل التزكية و�ص�ابط العدالة وكيفيـــة اإجرائها؛ وبناء على  والرتبيـــة فيه ليتعلم الإ

نبيـــاء بالدنيا ه� اهتمام اآيل ولي�ض اهتمامـــا اأوليا واأ�صليا،  ذلـــك كلـــه نالحظ اأن اهتمام الأ

نبيـــاء يف بناء احل�صارة  وبعـــد هـــذه املقدمة ميكننا، ول� مع مراعـــاة الخت�صار بيان دور الأ

وتك�ين الثقافة.

ن�صاين وق�ة التفكري  اإنرّ حجـــر الزاوية يف تك�يـــن الثقافة وت�صكل احل�صارة ه� العقـــل الإ

ن�صان الرقي يف مدارج الكمال. ومبا  عنده، وكلما تط�رت هذه الق�ة وارتقت كلما ا�صتطاع الإ

نبياء يت�قف علـــى التاأمل يف ر�صالتهم والتفكـــر يف تعاليمهم، فاإنرّهم يهتم�ن  ميـــان بالأ اأن الإ

ن�صان اإىل ال�صتفادة من هـــذه الق�ة امل�دعة لديه، وتط�ير هذه القدرات الفطرية  بدعـــ�ة الإ

نبيـــاء وت�صخي�ض ال�صادق  كـــي ت�صتخدم يف جمال املعرفـــة بعامة ويف جمال التعرفة على الأ

نبياء  منهـــم، ومتييزه عن املدعي لذلك املن�صب وه� لي�ض من اأهلـــه؛ ولذلك كلرّه جند اأنرّ الأ
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ة نذكر  ن�صان لعقله، بل واإىل تنميته وتط�يره، باأ�صكال عدرّ دع�ا عب التاريخ اإىل ا�صتخدام الإ

منها ما ياأتي:

اأ- احل�ض على العلم:

والقـــراآن الكرمي الذي هـــ� اآخر الر�صـــالت ال�صماوية، واأكملها مل يـــرتك بابا من اأب�اب 

ن�صان اإىل طرقه وول�جه. وقد احت�ى هذا الكتاب الكرمي  التفكـــر وحت�صيل العلم اإل ودعا الإ

ة تدع� اإىل حت�صيل العلم، وتذم اجلهل، وتعد التعليم اأحد اأهداف النب�ة وبعثة  على اآيات عدرّ

نبيـــاء، ومنبع الإميان وم�صدره الرث. ومل تنح�صـــر الدع�ات القراآنية اإىل التفكر والتدبر  الأ

ن�صان ولفتته اإىل التاأمل يف الك�ن والطبيعة  على جعل الدين ميدانا لهذه العملية، بل دعت الإ

 واإىل اجلمل 
�84�

ة دع�ات اإىل التاأمل يف ال�صماء والنج�م التي فيها،  باأ�صرهـــا. ففي اآيات عدرّ

 وعلى ما 
�87�

 واإىل خلق النباتات اأزواجًا، 
�86�

ن�صان وكيف خلـــق،   واإىل الإ
�85�

وكيفيـــة خلقه، 

م ق�ض ما �ص�اه... تقدرّ

ومل يحـــد النبي f عن هذه اخلطة بل دعـــا امل�صلمني اإىل طلب العلم وعده فري�صة على 

 وقال يف وقت مل يكن العلم ب�صاعة رائجة اأو مرغ�با فيها: »اطلب�ا العلم من 
�88�

كل م�صلم، 

 وقال اأي�صًا: »مداد العلماء 
�90�

 وقال اأي�صًا: »احلكمة �صالة امل�ؤمـــن«، 
�89�

املهـــد اإىل اللحد«، 

�91�
اأف�صل من دماء ال�صهداء« 

ول ينبغـــي ت�هـــم اأن العلم املدع� اإليه يف هذه الروايات هـــ� العلم ال�صرعي وحده؛ وذلك 

طـــالق الدع�ة اإىل حت�صيـــل العلم يف هذه الروايات وعدم تقييد ذلـــك بالعلم ال�صرعي اأو  لإ

بغريه من العل�م، اأ�صف اإىل ذلك اأن يف اإحدى الروايات املنق�لة عن النبي f، ما يدل على 

�صم�ل الدع�ة لكل العل�م النافعة مهما كانت اأو كان م�صدرها، وذلك ه� ق�له f: »اطلب�ا 

 فال�صني مل تكن ي�ما م�صـــدرًا اأو حماًل لتح�صيل العلم ال�صرعي، 
�92�

العلـــم ول� بال�ســـني« 

وف�ق يف ما تقدم من روايات رواية تدع� اإىل طلب احلكمة ول� من الكافر، واأخريا ن�صري اإىل 

�93�
بدان.«  ديان و علم الأ تق�صيم العلم يف الرواية امل�صه�رة: »العلم علمان علم الأ

ب- تعظيــــم العمـــــل وطلب احلــــــالل

نبياء يف وجه  ب�اب التي يفتحها الأ ك�صفنـــا يف مـــا �صبق عن ك�ن الدع�ة اإىل العلم اأحد الأ

تاأ�صي�ض احل�صارة، وهنا ن�صري اإىل العن�صر الثاين، وه� الدع�ة اإىل العمل ومتجيد ال�صعي يف 
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طلـــب الرزق، وذلك اأن التنمية ل تتم بالعلـــم والدع�ة اإىل العلم وحده، واإمنا حتتاج التنمية 

اإىل ثقافة تعتب العمل اأمرا مقد�صًا ل بد من ال�صعي فيه، وهذا ما فعله القراآن الكرمي حيث 

م�ر بطريقة  اإنه مل يذم ال�صعي يف طلب الرزق، وتاأمني املعا�ض، بل جند اأنه اأ�صار اإىل هذه الأ

اإيجابيـــة، تك�صف عن احرتامه للعمل وما يرتتب عليه مـــن عالقات ونتائج: {َوَجَعْلَنا الننََّهاَر 

وىل يعد اهلل من نعمه  يـــة الأ  ويف الآ
�95�

َهـــاِر �َســـْبحا َطِ�يـــاًل}  إِننَّ َلـــَك يِف الننَّ  {ا
�94�

َمَعا�ســـا}، 

ية له يف  قرار باأن املخاطب بالآ ية الثانية ي�صري ب�صيء مـــن الإ اأن جعـــل النهـــار معا�صًا، ويف الآ

النهار �صبح ط�يل و�صعي دائب دون اأن يذم ذلك اأو ينهى عنه.

يَبَك  ن�صان اإىل عدم ن�صيان حظه من الدنيا، بق�له: {َواَل َتن�َض َن�سِ يف اآية اأخرى يدع� الإ

�96�
ْنَيا}  ِمَن الدُّ

وقد مدح النبي f، العمـــل والعامل واأولهما اهتماما خا�صا ي�صتحقانه، فعندما �صاهد 

ن�صـــاري واأثر احلبل فيها اأثنـــى عليه وجمد عملـــه وطماأنه اإىل اأنهـــا يد يحبها  يـــد �صعـــد الأ

 ويف روايـــة اأخرى يق�ل: »من طلب الدنيـــا حالًل فى عفاف كان فى درجة 
�97�

اهلل ور�ص�لـــه. 

 ويف رواية يق�صـــــم العبـــــادة اإىل �صبعيـــــن جـــزءا ويخب باأن اأف�صلهـــا طلب 
�98�

ال�صهـــداء«. 

 كما 
�100�

 كمـــا اأنه ينهى بحدة قل مثيلها عن اأكل حق العامـــل والعتداء عليه، 
�99�

احلـــالل. 

�101�
ويخب باأن فاعل ذلك ملع�ن عند اهلل. 

ر�ض حلالها، بل اإن  اإذا مل يـــاأت النبي f، بالدعـــ�ة اإىل اإهمال احلياة الدنيا وتـــرك الأ

ر�ض وذلك ق�له تعـــاىل: {ُهَ� اأَن�َســـاأَُكم ِمَن  ن�صـــان يف الأ القـــراآن يخب عـــن ا�صتعمار اهلل الإ

�102�
ْر�ِض َوا�ْسَتْعَمَرُكْم ِفَيها}.  َ ااْلأ

ن�صان وم�صلحته:  ر�ض م�صخر لالإ ويف اآيات اأخرى ي�صري اهلل �صبحانه اإىل اأن جميع ما يف الأ

َر َلُكم َما يِف   وكذلك ق�له تعاىل: {َو�َسخنَّ
�103�

ْر�ِض َجِميعاً.}،  َ {ُهَ� النَِّذي َخلََق َلُكم َما يِف ااْلأ

�104�
ْر�ِض}.  َ ماَواِت َوَما يِف ااْلأ ال�سنَّ

مثلـــــة: وهــــــاك بعـ�ض االأ

نبياء بالدع�ة العامـــة وترك العمل والتطبيق اإىل التزام النا�ض وهمتهم، بل  مل يكتـــف الأ

�صعـــ�ا جميعًا يف ميـــدان البناء والتاأ�صي�ض احل�صاري ب�صـــكل مبا�صر وخط�ا خط�ات وا�صعة، 

�صارة اإىل خال�صة معبة  ل جمـــال ل�صتعرا�صها جميعا يف هذه املقالة ولكن ل منا�ض من الإ

�صماء كما  ول ل�صرح العلم على ما اأفا�صه عليه اهلل يف تعليمه الأ فـــاآدم c ه� امل�ؤ�ص�ض الأ
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ة ت�صرح طبيعة   وقـــد وردت روايات عدرّ
�105�

�ْســـماَء ُكلنََّها...}  َ يقـــ�ل اهلل تعاىل: {َوَعلنََّم اآَدَم ااْلأ

ر�ض، وت�صري هذه الروايات اإىل اأنه �صبحانه عرفه  �صماء التي علمها هلل خلليفته يف الأ هذه الأ

ر�ض وما فيها من جبال واأودية و�صحار واأدويـــة واأع�صاب و�صنائع ومعادن وما �ص�ى  علـــى الأ

�106�
ذلك. 

ويف الروايـــات املنق�لـــة يف كتب الفل�صفة ما يدل علـــى اأن علم اللغة واخلط من مبتكرات 

 كمـــا ي�صـــري القـــراآن الكـــرمي اإىل تعليـــم اهلل داوَد c، �صناعة 
�107�

 .dاآدم واإدري�ـــض

خــــ� العلم عن ن�صبـــــة علمـــي الفلك واحل�صــــاب اإىل النبــــي    كمـــا يتحدث م�ؤررّ
�108�

الـــدروع.

�109�
اإدريـــــ�ض c، ون�صبة عل�م اأخرى اإىل اأنبياء اآخرين واإىل اأتباعهم اأي�صًا. 

اعتــــــراف بع�ض املفكريــــن الغربيــــني:

ن�صاين اإىل اأن يعرتف  وقـــد دعا و�ص�ح الدور الـــذي ي�ؤديه الدين يف ميدان الجتمـــاع الإ

مر على املتدينـــني منهم بل �صمل بع�ض  عـــدد كبـــري من العلماء الغربيني بـــه، ومل يقت�صر الأ

امللحديـــن اأي�صا؛ حيث مل مينعهم اإحلادهم من العـــرتاف للدين بدوره الذي ي�ؤديه، ول�صنا 

�صارة اإىل بع�ض النماذج  ب�صـــدد ا�صتق�صاء م�اقف ه�ؤلء العلماء جميعًا واإمنا نهدف اإىل الإ

لي�ض اإل:

اأين�ستــايــــــــــن:

يحتاج �صرف العمر على البحث العلمي والن�صغال به وترك اللذات والراحة، اإىل روحية 

ن�صان هذا العمر على العلم والبحث  خا�صة وهدف متميز. ولي�ض من املنطقي اأن ي�صرف الإ

العلمي دون اأن ميلك هدفا وا�صحا يدع�ه اإىل ذلك، والدين وخدمة خلق اهلل هما دافعان من 

الدوافـــع التي تدع� العلماء اإىل ما اأ�صرنا اإليه، ومـــن بني العلماء الذين يقرون بهذا التقييم 

العـــامل املعـــروف اأين�صتاين؛ حيث يق�ل: اإننـــي اأعرتف باأن الدين ه� مـــن اأهم الدوافع التي 

تدعـــ� اإىل البحث العلمـــي. وهذا ما ن�صاهده عند عدد من العلمـــاء اأذكر منهم كبلر وني�تن 

 
�110�

اللذين ق�صيا عمرا ط�يال يف البحث العلمي ليت��صال اإىل ما ت��صال اإليه من نتائج. 

مــاكـــــــ�ض فيــــبــــر:

ديان، وعلى الرغم  ديان الديانة امل�صيحية دون غريها من الأ  لقد عرف ماك�ض فيب من الأ

من معاي�صته لبع�ض م�اقف الكني�صة من العلماء والبحث العلمي، فه� مل يحمل على الدين اأو 
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خالق  ن�صاين، وه� يحكم باأن الأ يتحامـــل عليه، واإمنا اأقر بدور الدين يف حركـــة الجتماع الإ

خالق البوت�صتانتية،  ـــا الأ �صالميـــة والكاث�ليكيـــة ل تتنا�صبان مع الت�جه الراأ�صمايل، واأمرّ الإ

ثبات مدعاه ب�اقع املجتمعات الغربية املتط�رة حيث  فهـــي منا�صبة لذلك متامًا. وي�صت�صهد لأ

 ول يعني عر�صنا لـــراأي فيب هذا امل�افقة 
�111�

كانـــت اأكرثهـــا تنح� املنحى البوت�صتانتـــي. 

عليـــه اأبدا، واإمنـــا ذكرناه لال�صت�صهاد مب�اقف تعرتف للدين بـــدور متميز يف حركة املجتمع 

بعامة وبع�ض وج�هه كالبحث العلمي بخا�صة.
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اله�ام�ض:

�صالمية. 1- ا�صتاذ باحث  يف معهد الفكر والثقافة الإ

ر نظـــرى در جامعه  �صنا�صـــى )الفكر النظري يف علـــم الجتماع(، �ض   2- انظـــر: ويليـــام ا�صكيـــد م�ر، تفكرّ

.142

ية 129. وتكرر هذا امل�صم�ن يف اأكرث من م��صع من القراآن الكرمي، ومن ذلك: �ص�رة  3-  �صـــ�رة البقـــرة: الآ

ية 164 اآل عمران: الآ

4-  انظر: بيام قراآن، ج1.

ية 10. ية 6؛ و�ص�رة اإبراهيم: الآ ية  3؛ و�ص�رة ي�ن�ض: الآ 5-  �ص�رة اجلاثية: الآ

ية 190. 6-  �ص�رة اآل عمران: الآ

ية 10. ية 35 و 36؛ و�ص�رة اإبراهيم: الآ 7- �ص�رة الط�ر: الآ

ية 38؛ والعنكب�ت: 6. ية 15؛ وحممد: الآ 8- �ص�رة فاطر: الآ

ية65؛ وي�ن�ض: 22؛ والروم: 33. 9- �ص�رة العنكب�ت: الآ

 10- وقـــد عـــب عن هذا املعنى باأ�صكال خمتلفة والتف�صيـــل يف كتابه املرتجم اإىل عدد كبري من لغات العامل 

ن�صان ذلك املجه�ل. ومنها العربية بعن�ان: الإ

ية 172. عراف: الآ ية 29؛ و�ص�رة الأ ية 9؛ و�ص�رة احلجر: الآ  11- �ص�رة ال�صجدة: الآ

ية 19؛  ية 5؛ �صـــ�رة املعارج: الآ يـــة 73؛ و�ص�رة التني: الآ نبياء: الآ يـــة 70؛ و�ص�رة الأ �صـــراء: الآ  12- �صـــ�رة الإ

ية 17. ية  6؛ و�ص�رة عب�ض: الآ و�ص�رة العاديات: الآ

ية 3. ية 27؛ �ص�رة القيامة: الآ ية 51؛ �ص�رة الروم: الآ �صراء: الآ يات 2-6؛ �ص�رة الإ  13- �ص�رة ق: الآ

ية 25. ية 5؛ �ص�رة اجلاثية: الآ ية 27؛ �ص�رة امل�ؤمن�ن: الآ  14- �ص�رة �ض: الآ

ثار املرتتبة على الفعل  خالق اإىل املنافع والآ خالق ال�صرقيني عند تعريفهم لعلم الأ 15-  ينظر اأكرث علماء الأ

فعال احل�صنة عن الفاعل  خالق اإىل اأثر هذا العلم يف �صدور الأ خالقي، فم�صك�يه مثال ي�صري يف تعريفه لعلم الأ الأ

عراق، �ض 27؛ ون�صـــري الدين الط��صي، اأخالق نا�صري،  خالق و تطهري الأ بي�صـــر ودون تكلـــف. انظر: تهذيب الأ

خالق الغربيني ينظرون باهتمام بالغ اإىل الفعل نف�صه ولي�ض اإىل غاياته، كما يف  �ـــض 48(؛ هـــذا ولكن فال�صفة الأ

خالق النظريرّه، �ض 18؛ وحممد عبد ال�صتار، درا�صات فى فل�صفة  تعريف جاك�ض. )انظر: عبد الرحمن بدوى، الأ

خالق، �ض �17. الأ

خالق، �ض45. )الرتجمة الفار�صية( 16- انظر: ويليام كي فرانكنا، فل�صفة الأ

خالق والدين«، مقالة من�ص�رة يف كتاب الدين والثقافة،�ض 14. )فار�صي( 17-  »الأ

18- انظر امل�صدر نف�صه، �ض15؛ وا�صتفان ك�رنر، فل�صفة كانط، �ض 321. 
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خالق، م�صدر �صابق، �ض 279 و 286 و 290. 19-  فل�صفة الأ

�صـــارة اإىل تبدل ح�صـــل يف م�قف ال�صهيد  20- يف كتابـــه املعن�ن بـ »بيس��ت گفت��ار«، �ض 190. وجتدر الإ

خالق عن الدين. ملزيـــد من الت��صيح، انظر:  مطهـــري مـــن هذه امل�صاألة؛ حيث اإنه عدل عن القـــ�ل با�صتقالل الأ

خالق، م�صدر �صابق، �ض 279 و �280 فل�صفة الأ

خالق، �ض202. 21- ملزيد من التف�صيل انظر: ال�صيخ م�صباح اليزدي، درو�ض يف فل�صفة الأ

مام الر�صا )عليـــه  ال�صالم(: »وعرف�ا بـــه )العقل( احَل�َصَن من القبيـــح«، )الكليني،  22- يف روايـــة عـــن الإ

�ص�ل من الكايف، ج1، كتاب العقل(. الأ

23- انظر امليزان يف تف�صري القراآن، ج2، �ض 148.

ية 216.  24- �ص�رة البقرة: الآ

 25- م�صتدرك  ال��صائل، ج 11، احلديث 12701.

ية 5.  26- �ص�رة الن�صراح: الآ

ية 23.  27- �ص�رة احلديد: الآ

 28- ملزيد من التف�صيل، انظر: للكاتب، اهلل وم�صكلة ال�صر.

ية 24. نفال: الآ  29- �ص�رة الأ

ية 16. 30- �ص�رة ق: الآ

يات 62ـ64. 31- �ص�رة ي�ن�ض: الآ

ية 28.  32- �ص�رة الرعد: الآ

 33- اآينده يك پندار، �ض 184 ـ 185.

 34- امل�صدر نف�صه، �ض391.

 35- روان�صنا�صى و دين )علم النف�ض والدين(، �ض 207.

 36- دين وروان )الدين والنف�ض(، �ض 178.

37-  راه ورسم زندگى، �ض180 و203.

ية13. 38-  �ص�رة احلجرات: الآ

ية 103.  39- �ص�رة اآل عمران: الآ

ية 64. 40- �ص�رة اآل عمران: الآ

 41- بحارالن�ار، ج 76، �ض 350؛ حتف العق�ل، �ض 34؛ �صريه ابن ه�صام، ج 2، �ض 414.
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42- ا�ص�ل كافى، ج 2، �ض 164.

و�صط، ج5، �ض356. 43- رواه الطباين يف الكبري، ج10، �ض86؛ والأ

ن�ار، ج 22، �ض 382.  44- بحارالأ

ن�ار ج22 �ض282.. 45- رو�صة الكايف �ض181، بحار الأ

نـــ�ار، ج 73، باب  ه �صلـــم، ج 24، �ض 241. وملزيـــد من التف�صيل انظـــر: بحارالأ 46- �صفينـــة البحـــار، مـــادرّ

الع�صبية.

ية 213. 47- �ص�رة البقرة: الآ

48- انظر للكاتب: كندوكاوى در �ص�يه هاى پل�راليزم )تاأمالت يف جنبات التعددية الدينيرّة(،الف�صل الرابع؛ 

واأي�صًا: اآزادى در فقه و حدود اآن )احلرية وحدودها يف الفقه(، الف�صل اخلام�ض.

49- انظر: امل�صدر نف�صه.

50-  نقال عن: ملكم هميلت�ن، جامعه  �صنا�صى دين )علم اجتماع الدين(، �ض 179.

51- امل�صدر نف�صه، �ض170.

52- در�ض هاى تاريخ )درو�ض التاريخ(، �ض 55.

53- انظر: اأر�صط�: �صيا�صت )ال�صيا�صية(، الرتجمة الفار�صية: حميد عنايت، �ض 10.

ية 36. 54- �ص�رة النحل: الآ

ية 75. 55- �ص�رة الن�صاء: الآ

ية 61. 56- �ص�رة البقرة: الآ

ية 17. 57-  �ص�رة النازعات: الآ

ية 43. 58- �ص�رة طه: الآ

ية 4.  59- �ص�رة الق�ص�ض: الآ

ية 128. عراف: الآ 60- �ص�رة الأ

ية 47. 61- �ص�رة طه: الآ

ية21. �صحاح 3: الآ 62- اإجنيل ل�قا، الإ

ية 4. �صحاح 18، الآ 63- اإجنيل ل�قا، الإ

يات 31--35 �صحاح 13، الآ 64-  اأجنيل ل�قا: الإ

ية 36. �صحاح 22، الآ 65- اأجنيل ل�قا: الإ
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�صتياين، حتقيقي در دين م�صيح )درا�صة يف الديانة امل�صيحية(، �ض485. 66- انظر: ال�صيد جالل  الدين الأ

67- انظر: املناقب، ج 1، �ض 58؛ وم��ص�عة »احلياة«، ج 2، �ض 237.

ية 30. نفال: الآ 68- �ص�رة الأ

ية 157. عراف: الآ 69- �ص�رة الأ

70- بحارالن�ار، ج 21، �ض 285.

71- امل�صدر نف�صه، ج 18، �ض 234.

72- انظـــر: حممدي الري�صهري، ميزان احلكمـــة، ج 9، �ض 317 و 318؛ وحممد بن يعق�ب الكليني، الكايف، 

ج 8، �ض 386.

ية161. 73- �ص�رة اآل  عمران: الآ

ية 29. عراف: الآ 74- �ص�رة الأ

ية 135. 75- �ص�رة الن�صاء: الآ

يتان 9-8. 76- �ص�رة الرحمن: الآ

ية 47. 77- �ص�رة ي�ن�ض: الآ

78- انظر: امليزان يف تف�صري القراآن، ج 10، �ض 71.

ية42 79- �ص�رة املائدة: الآ

80- ر.ك: تف�صريامليزان، ج 3، �ض 123.

ية 21. 81- �ص�رة اآل عمران: الآ

ية 25. 82- �ص�رة احلديد: الآ

83- ملزيد من الطالع، انظر: تف�صري پيام قراآن، ج 1، �ض 56 ـ 98.

ية 7. 84- �ص�رة الرحمن: الآ

ية 17. 85- �ص�رة الغا�صية: الآ

ية5. 86- �ص�رة احلج: الآ

ية 4. 87- �ص�رة الرعد: الآ

88- انظر: اآداب املتعلمني، �ض 111؛ كتاب ال�ايف، ج 1، �ض 126؛ تف�صري القمي، ج 2، �ض 401.

89- بحارالن�ار، ج 1، �ض 148.

90- �صنن ابن ماجة، باب الزهد، احلديث رقم: 4169.
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91-  بحارالن�ار، ج 1، �ض 177.

92- امل�صدر نف�صه، �ض 220.

مام علي )ع(، ومل نعرث له على م�صدر يف ما ت�فر بني اأيدينا من م�صادر. 93- حديث من�ص�ب اإىل الإ

ية 11. 94- �ص�رة النباأ: الآ

ية 7. 95- �ص�رة املزمل: الآ

ية 77. 96- �ص�رة الق�ص�ض: الآ

97-  »هـــذه يـــد ل مت�صهـــا النـــار«. رواه ابـــن حجـــر، يف اأ�صد الغابـــة، ج 2، �ـــض 420، و�صعفه بع�ـــض علماء 

احلديث.

98-  املحجة البي�صاء، ج 3، �ض 203.

99-  »العبادة �صبع�ن جزًء اف�صلها طلب احلالل« )و�صائل ال�صيعه، ج 17، �ض �21

  غافر كل ذنب اإل ... من اغت�صب اأجريًا اأجره.« )و�صائل ال�صيعة، ج 16، �ض �55
رّ

100-  »اإن اهلل

« . )امل�صدر نف�صه، �ض 108.
رّ

101-  »من منع اأجريًا اأجره فعليه لعنة اهلل

ية 61. 102-  �ص�رة ه�د: الآ

ية 29. 103- �ص�رة البقرة: الآ

ية 13. 104- �ص�رة اجلاثية: الآ

ية 31. 105-  �ص�رة البقرة: الآ

ية 31من �ص�رة البقرة. 106- انظر كتب التف�صري، عند تف�صري الآ

107- انظر: تف�صري جممع  البيان، ج 9، �ض 235.

ية 80. نبياء: الآ 108-  �ص�رة الأ

ن�ار، ج 11، �ض 32؛ و ج 58، �ض 252؛ امليزان يف تف�صري القراآن، ج 14، �ض 68. 109- انظر: بحارالأ

110- اآلبت اأين�صتاين، دنيايى كه من مى  بينم )العامل كما اأراه(، �ض 59 و 60.

خالق البوت�صتانتية وروح الراأ�صمالية(،  111- انظر: ماك�ض وبر، اأخالق پروت�صتان وروح �صرمايه  دارى )الأ

�ض 41.




