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التقوى

هذ]  نسمع  ما   àbكث
ما   �bكث� �لكلمة، 
 3� على  نطلقها 
هل  �لكن  شعبية.  قصة   �� خر�فة 
تصو8نا يوما ما �� R �لدين �ساطb؟ 
هل ميكن �� يتخيل �حدنا �� R �ينه 

�ساطb؟
 R �ملاجد3  خزعل  �لدكتو8   Hيقو
كتابه (·و8 �آلnة): �F �يع �أل�يا� 
(�لبد�ئية ��لقومية ��لشمولية) حتتفظ 
 �� ميكن  ال   �F ֲדا،  خاصة   bٍبأساط
تنمو �أل�يا� �يز��� تركيبها ��� �� 

Ëلق معها �ساطbها �خلاصة ֲדا. 
(�ين  كتابه   R سو��   gفر�  dير�

�أل�يا�  من  �ين   3�  �� �إلنسا�) 
هي  8ئيسة  عناصر  ثالثة  من  يتكو� 

.bألساط�� gملعتقد�/ ��لطقو�
 s هذ]  �لنظر  �جهة   R  ���إلسال
مثقل  �يضا  فهو  �لقاعد�،  عن  يشذ 

باألساطb كغb] من �أل�يا�.
على  نز�له  منذ   �ُTلقر� �ُتهم  �لقد 
�لرسوH � بأنه �ساطb �أل�لني، �قد 
عن  �لُشبهة  هذ]  �لكرمي   �Tلقر� �فع 
لقد جعل  �ألسف  مع  نفسه، �لكن 
�ملفسر�� ��ملشايخ من �لقر�T �لكرمي 
فعال.  �أل�لني   bساط�  dوV كتابا 
 �Tلقر� نصو�   R يتدخلو�   s uFم 
باحلذ� �� باإلضافة بل �قحمو� على 

Tياته تفس�b/ �فقدته �8نقه �بالغته 
�s يبق R �جه �لكتا, �اله.

�من هذ] �ألساطb �ل� ��خلوها على 
�هللا  جتسيم  �سطو�8   � �هللا  كتا, 
� فقالو� بأ� هللا جسًما �لكنه ليس 
�جلو��8  Fليه  �نسبو�   ،�كاألجسا
��لعني  ��لسا�  ��لوجه  كاليد 
�ملقدسة،  ��ته  على  '�ئد�  كصفا/ 
يليق  له جهة �مكانá �نز�ال  ��ثبتو� 

wالله!!
�قالو� Fنه مذهب �لسلف �من حا� 
عنه فإنه من �هل �لبدh. ��حلقيقة �نه 
ليس مبذهب للسلف �s يكن له �3 
�لقدمية،  �لوثنية  بقايا  هو  بل  سلف، 

3bها� �لزه

_7übçc@‚˝ç⁄a@ø@›Á_7übçc@‚˝ç⁄a@ø@›Á
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 tح Fليه  مييل  ال  �لذ3  ��لتجسيم 
.��لعو�

ما  �ليونا�  'ينوفو�  �نتقد  لقد 
بأ�  قائًال  nTتهم   NF إلغريق� ينسبه 
�آلnة  بني   áعظيم  àحد��  ánF هنا» 
هيئته   R �لبشر  يشبه  �ال  ��لبشر، 
 ��bللث كا�  تفكb]......فلو   ��
يرzو�  �ياٍ�   Hللخيو  �� �� لألسو� 
تشبه  صو8   R nTتهم  لرzو�  ֲדا 
�جسا�   /�� �صّو8ها  صو8هم، 
تشبه �جسا�هم. (كتا, ·و8 �آلnة 

– خزعل �ملاجد3)
 � kلن� /�mنبو R خرT Hهنا» مثا�
�كأنه  عمالقة،  �سطو�8   NF  Hحتو
من �8ما �لقدمية �� 8مبا من �لعصو8 

.Hلدجا� /�mلسومرية، �هي نبو�
 �  Hلرسو� �حا�يث   R  /�8�
نبو�m/ كث�b عن �لدجاH، تتحد± 
عن �مو8 كثR �b صفته �فتنته �ما 
 Hلدجا� hموضو R� .8معه من �مو
�خلاطئ   bلتفس� �ثر  يظهر   àحتديد
 �� �ملمكن  من  حيث  �لدين،  على 
oعلها �لتفسb نبو�m/ عظيمة، �من 

�ملمكن �� oعلها �ساطb عظيمة.
 bسو� نضع �لتفس Hهذ� �ملقا R�
�حلرR �خلاطئ حتت مناظر �لفحص 
 dمد لنا  يتضح  لكي  ��لتمحيص 
هذ�  �صحا,  يوجهها  �ل�   �mإلسا�

�لفكر NF �لدين �حلنيف.
�لفكر �ألسطو38 له zا/ �مميز�/، 
شعبية  قصة   �� خر�فة  كل  �ليس 
ميكن �� يطلق عليها �سطو�8، فهنا» 
خصائص تتعلق بالفكر �ألسطو38، 
�عناصر  مبكونا/  تتعلق  خصائص 
 bألسطو�8، �خصائص تتعلق بالتعب�

�ألسطو38.
��8يا/  بعض  نستعر�  �سو� 
عليها  تنطبق  هل   dنر�  Hلدجا�

zا/ �ألسطو�8؟
 R Hُلّدجا� Uهللا �: "¸ر� H8سو Hقا
ين �Fِْ�َبا8ٍ من �لِعلم �له  ِخفٍَّة ِمَن �لدِّ
 ��8بعو� ليَلًة َيْسَبُحَها R �أل�8 �ليوُ
منها كالسنِة، ��ليو� منها كالشهر. 
��ليو� منها كاُجلُمَعِة، ¬ سائر �يامه 
كأيامكم هِذِ] �له Jا8 يركبه عر� 
 Hفيقو  ،á�8�ِع �8بعو�  ��نيه  بني  ما 
 �Fِ� �عو8ُ  �هو  8ّبكم  �نا   :gللنا
8بكم ليس بأْعَو8َ َمْكُتوٌ, َبْيَن َعْيَنْيِه 
َكَفَر ِبَهَجاmٍ َيْقَرeُُ] ُكلُّ ُمْؤِمن كاتب 
�منهل   mٍما َير� كلَّ  كاتب   bغ  �ْ�
عليه  �هللا  ًحّرمهَما  �مّكَة  �ملدينَة  Fال 
ِبأْبو�ِبهما......"  �ملالئكُة  �قاَمت 

(مسند �Jد �بن حنبل)

١. �لقصة �ملقدسة 
�F �بر' ما مييز �لفكر �ألسطو38 هو 

�ال8تبا° �لوثيق بالدين. فقد كانت 
�ألسطوR �8 �بسط �شكاnا تتضمن 
 bبعض �لد��فع �ل� تعد مبثابة تباش
حتمل  هنا  �من  عليا،  �ينية  ملثل 
طابع �لقد�سة. �يعتقد �لباحثو� �� 
كظاهر�  ُتفهم   �� oب  �ألسطو�8 
 áمطلق ُتَفسر   �� ميكن  �ال  �ينية 
فيذكر  �ينية.   bغ مبصطلحا/ 
خصائص  من   �� Fليا�)  (مbسيا 
تتكو�  مقدسة  قصة  �uا  �ألسطو�8 
ُعليا،  كائنا/  ֲדا  قامت   Hفعا� من 
جديد.  mشي ·لق   áئم�� �تتعلق 

 Hخليا� �� (8bكاس ) كذلك يذكر
�لعقيد�،  على  ينطو3  �ألسطو38 

�بد�uا تفقد �ألسطو�8 �8ضيتها.
�لو نظرنا NF �لر��ية �لسالفة �لذكر 
لوجدنا �uا تتوفر فيها هذ] �خلاصية 
�ألسطو38،  �لفكر  خصائص  من 
�لدي^،  �لُبعد  هو  �لر��ية   gفأسا
حيث �F �لر��ية �غbها من �لر��يا/ 
تتحد± عن �ثر خر�U �لدجاH على 
�ملسلمني فقط. بالرغم من �uا تذكر 
يتر»  �ال  كلها  �أل�8  يسيح  �نه 
كذلك  عليه.  �تى  Fال   �قد موطأ 
�هللا  بني  ��ضحني  �ختالفني  �كر/ 

:Hمدعي �أللوهية �هو �لدجا�
١. �نه �عو8

٢. مكتو, بني عينيه كافر
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التقوى

 �� يستطيع  �لذ3   �� ���ضحت 
 Hيقر� هذ] �لكلمة على جبني �لدجا
 �� áكا� متعلم mهو �ملؤمن فقط سو�
كل  يقر�]  �لر��ية  تقل   s� جاهًال. 
شخص �� كل Fنسا�. �من هنا يظهر 

�لُبعد �لدي^ �لعقائدR 3 �لر��ية.

#. �لشخصية �ألسطوية 
ال  كائن  عن  �لر��ية  هذ]  حتدثنا 
ُيعر� له �سم لكنها تطلق عليه صفة 
مكا�  ُيعر�  ال  كذلك   ،Hلدجا�
�ال�ته �� تا8يخ �ال�ته، كذلك ال 
ُيعر� �3 شيm عن مر�حل حياته 
بأنه خْلق Tخر  يوحي  �ملختلفة، مما 
��لد��,  ��ملالئكة  �إلنسا�   bغ
��حليو�نا/ �ملعر�فة. �هذ] zة با8'� 

من zا/ مكونا/ �ألسطو�8.

w. �لبعد عن �لتعليل +�لتحليل 
 Hلدجا�  �� �لر��ية  ²Ëنا  كذلك 
 Uذ� �خلر�n áحتد� سبب s� ،Uر¸
علة   �تقد ال  �uا   3� �لفجائي، 
خلر�U هذ� �لكائن. �هذ] zة مميز� 

من zا/ �لتعبb �ألسطو38.

 xخاصية �لتعا .�
ليَلًة  �8بعو�  (�له  �لر��ية   Hتقو  ¬
منها   ��ليوُ �أل�8   R َيْسَبُحَها 

كالشهر.  منها   ���ليو كالسنِة، 
��ليو� منها كاُجلُمَعِة، ¬ سائر �يامه 
zة  تظهر  �هنا  هِذِ])  كأيامكم 
�خرd من zا/ مكونا/ �ألسطو�8 
�هى �ل� يطلق عليها خاصية �لتعا� 
��ل� تع¼ �� �ألسطو�8 تتعاN عن 
��لتجربة  ��ملكا�  �لزما�  حد�� 

�لو�قـعية.

هـ . �ملخلوقا, �خلر�فية 
يركبه  Jا8  (�له  �لر��ية   Hتقو  ¬

(áعر� ما بني ��نيه �8بعو� �8�ِع
 �هنا تظهر خاصية �خرd من zا/ 
خاصية  �هى  �ألسطو38  �ملكو� 
�ملخلوقا/ �خلر�فية. فإ� هذ� �لكائن 
يستعمله  Jا8  له   Hبالدجا �ملسمى 
متاما  ¸تلف  لكن   ،Hنتقا� كوسيلة 
�يع   dلد �ملعر��  �حلما8  عن 

�لناg، مما يوضح �� هذ� �حلما8 هو 
ªلو� ªتلف عن �حليو�نا/ �ملعر�فة 
R عاملنا، �هو بال شك كما تصو8] 

.Rلو� خر�ª لر��ية�

+ .  �لتمثيل �حلسي 
�تظهر خاصية �لتمثيل �حلسي �هى 
�ألسطو38   bلتعب� خصائص  من 
 Hلر��ية �� هذ� �لدجا� Hعندما تقو
عندما ¸رU يقد� نفسه للناg على 
�نا   gللنا  Hيقو� �ملتجسد  �إلله  �نه 
 ánF 8ّبكم. �توضح �لر��ية �نه ليس
�هللا   ���  m�8عـو عينه   �� بسبب 
ليس بأعو8. �هنا تتجلى خاصـية 
�ضو�  بكل  �حلـسي  �لتمثيل 
�مـكانية  �لر��ية  تنفـى  حيث ال 
جتسـد �هللا �Fمنا نفـت �� يكـو� 

.m�8هللا لـه عني عـو�

لكن التفسـ� األ�دي �ذه الروايات  �رجها من 
�ر سـجل األسـاط� ويكتبها N سـجل النبوءات 
الk تشـهد بصدق الن� �. أما إذا آمن أحد بتحقق 
هـذه األمور على ظاهرها فال ُتعد كونها أسـطورة.
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m . �لتصو �لد�مي للعا| 
�ملسلمو�  فيِفُد   Hقا) �لر��ية   Hتقو
فيأتيهم   �بالشا �لدخا�  جبل   NF
ِحَصا8هم  َفُيشثُد  فيحاصُرُهم 
 Hينـز ¬ ،àشديد àُيْجِهُدهم ُجهد�
فإ��   ............. مرمي  بن  عيسى 
Fليه،  خرجو�  �لصبح  صال�  صّلو� 
قاH فحني ير�] �لكذ�ُ, َيْنماُ± َكَما 

(mملا� R َيْنَماُ± �ملِْلُح
 sللعا �لد�8مي  �لتصو8  يظهر  �هنا 
بني   ��ملحتو  hلصر�� على  �لقائم 
��لشر،   bخل�� ��لقد8،  �إلنسا� 
�لكائن  فيظهر   ،mلسما�� ��أل�8 
�أل�8  فيمأل  �لشر)  (Fله  �لشرير 
�لكائن   Hفينـز  ،àشر�  àفسا�
�لطيب (Fله �خلb) فيحا8به R معركة 
عظيمة �ملحمة بديعة �ينتصر عليه 
 bخل� Fلَه  �يساعد  �ملطا�،  Tخر   R
له من  �ملخلصو�   hُألتبا� R مهمته 
�لناg، �� غbهم من �لكائنا/ �قد 
عندما  �لر��ية  هذ]   R �لك  ظهر 
 �F  tفيقتُله ح Fليه  (فيمشي   :Hتقو
�لشجر� ��حلجَر ينا�3 يا �8َ� �هللا 

. ( هذ� يهو�3ٌّ
�لر��ية كل  هذ]   R فقد جتلت  à�F
 mسو� لألسطو�8  �ملميز�  �لسما/ 
�لسما/ �ملتعلقة بالفكر �ألسطو38 
مكونا/   �� �ألسطو38   bلتعب�  ��

�ألسطو�8.
�لد�38  متيم  ��8ية   R تظهر  كما 
 dخر� zا/  مسلم  صحيح   R

للشخصية �ألسطو8ية. 

0. منوEجية �لشخصية �ألسطوية
شخصية  �ألسطو8ية  فالشخصية 
�ألغلب   R منو�جية،   �� مثالية 
جتمع بني خصائص �صفا/ متباينة 
 R لشر. فيظهر�� bتتر��� بني �خل�
 àليس شرير Hهذ] �لر��ية �� �لدجا
 bخل�  ��  Hيقو �نه  بدليل  ��ته   R
فإنه  �لك  �مع   ،�  kلن�  hتبا�  R
هو  بأنه  يدعي  ¸رU سو�  عندما 
�هللا، �ֲדذ� فقد �ع بني �خلb �ملحض 

��لشر �ملحض.
�لشخصية  خصائص  من  كذلك 
�ألسطو8ية �uا شخصية فائقة تفو� 
 b�8ئع �قو� غ Hجال /�� Hملعقو�
�لزمن.   dحتد على  قا��8  مألوفة 
فيه  "فإ��  بـ  �لر��ية  �صفته  حيث 

�عظم Fنسا� �8ينا] قط خلقا ".

_. �لبطل �ملوضوعي مبع~ ما قبل 
�لذ�تية

يظهر R هذ] �لر��ية �� �لدجاH هو 
سيطر�  ��قع حتت  �لبشر  من  8جل 
�لدجاH – يقص  فإنه – �3  �إلله. 

عليهم ما �لذ3 سيقو� به �ما �لذ3 
ال oب �� يقو� به، فهو ¸²هم عن 
�لكنه   ،sلعا�  mا�� كل   NF �هابه 
ممنوh من �لدخوNF H مكة �� �ملدينة 
حترسها.  مالئكة  عليها   �� حيث 
�ملوضوعي  بالبطل  ُيسمى  ما  �هذ� 
��8Fته   ��  3� �لذ�تية  قبل  ما  مبع¼ 
��قع  ألنه  له،   áُملك ليستا  �عقله 
حتت سيطر� �إلله �لذ3 سخر] nذ] 
�لر��ية  هذ]  صو8ته  �لذلك  �ملهمة 
 R gيديه �قدميه �7بو  R لقيو���

جزير� ��خل �ير .
zا/  �نطبا�  ��ضحنا   �� �بعد 
��ل�  �لر��ية،  هذ]  على  �ألسطو�8 
��8يا/  على  �يضا  تطبيقها  ميكن 
�خرd. فلو �صر �ملشايخ على �ألخذ 
بظاهر هذ] �لنصو� �عد� تأ�يلها 
فكر�   ��  Hنقو  �� Fال  �مامنا  فليس 
�سطو�8  Fال  هى  ما   Hلدجا� ظهو8 
�� تكو� قد صد8/ عن  ال ميكن 

 .dوn� لذ3 ال ينطق عن�
لكن �لتفسb �ألJدn 3ذ] �لر��يا/  
 bألساط� سجل  Êر  من  ¸رجها 
�ل�   /�mلنبو� سجل   R �يكتبها 
 ��F �ما   .�  kلن� بصد�  تشهد 
�ألمو8  هذ]  بتحـقق  �حد  Tمن 
كـوuا  ُتعد  فال  ظاهـرها  على 

�سـطو�8.


