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 امللخص
يف إطار املشاريع اهلادفة لتجديد ، هتدف هذه الورقة

 النزعة اإلنسانية املؤمنة،علم الكالم ويف إطار دراسة 
إىل رصد حضور اإلنسان داخل املدونة األشعرية 
املعاصرة وذلك عن طريق الرتكيز على أحد أبرز 
أعالمها املعاصرين وهو حممد سعيد رمضان البوطي 
من خالل كتابه األشهر يف جمال العقيدة وهو كتاب 

سعت هذه الورقة إىل . ”كربى اليقينيات الكونية“
حمللةً  الكتابخمتلف مواضع تتبع مادة اإلنسان يف 

مركزة على ما و تعاطي البوطي مع هذا املفهوم  وانقدةً 
من فهمنا لإلنسان بذله البوطي من عناية لتطوير 

 األشعري. السين داخل احلقل الكالمي

 العقيدة، الكالم، اإلنسان، الكلمات املفتاحية:
 .األشعري، البوطياملعاصر،  التأويل،

Abstract 

Within the framework of seeking the 

renewal of the Ash‘arite Kalām (theology) 

and the context of understanding the 

human tendency to believe and establish 

faith, this paper aims at studying the 

presence of man within the contemporary 

Ash‘arite theology. It focuses on one of its 

most prominent contemporary pioneers, 

Muhammad Sa‘id Ramadan Al-Bouti, 

through his most renowned book in the 

field of faith, “The Greatest Cosmic 

Certainties”. This paper has sought to 

track the theme of man across the entire 

book, while analyzing and criticizing the 

way Al-Bouti dealt with this concept and 

focusing on Al-Bouti’s special interest to 

develop our understanding of man within 

the Ash‘arite Sunni theology. 

Keywords: Man; Faith; Kalām; 

Contemporary; Interpretation; Al-Ash‘ari; Al-

Bouti. 

 املقدمة
أخالق، وال أخالق بدون عقيدة، وال ال أمة بدون »

لرمبا تلخص لنا هذه الكلمات  .«عقيدة بدون فهم
املنسوبة ألحد أبرز رواد النهضة العربية واإلسالمية 

األمهية الكربى اليت أوالها  ،مجال الدين األفغاين
 مكوانً  اً ن فردهلذا الرابط بني اإلنسازعماء اإلصالح 

وبني الدين بوصفه منظومة  ،ملفهوم اجملتمع واألمة
 .عقدية وتشريعية وأخالقية ال غىًن للمجتمعات عنها

قد شكلت هذه العالقة البينية اهلواجس واهلموم ف
واليت انعكست اليت محلها الفكر اإلسالمي املعاصر 

وخاصة منها علم بدورها على العلوم اإلسالمية 
العلم املعتين ابلعقائد اإلميانية وأصول  ابعتبارهالكالم 

الدين وبوصفه العلم الرئيس والكلي من بني سائر 
العلوم الدينية املبنية عليه ابتداًء كما تدل على ذلك 
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 ,Al-Ghazālī) العبارة الغزالية يف املستصفى
1993). 

املعاصرة اإلسالمية الكتاابت  ظهرت بعضلذا 
 يف متثلت جريئة نزعة جتديديةليف طياهتا  ةحامل

سية سيالتطرق إىل اإلنسان من زاوية نظر عقدية أت
د عنه ض واملنافحةتبحث يف ابراز هذا املفهوم 

 قت بهحل املعاصرة اليت واألدبية الفكرانيةالشبهات 
وتشويش للمسلمني يف  قلقوصارت متثل مصدر 

ن م انطالقا سّوغا له. وجيد هذا البحث معقائدهم
 «وأ (Humanisation)حركة األنسنة  أنّ 

مرد الت ينالنزعة اإلنسانية يف عصر النهضة مل تكن تع
ا  إنّ على هللا من أجل االهتمام ابإلنسان فقط، و 
وق لكانت تعين االهتمام ابإلنسان ألنّه أعظم خم

لذا و ه(. رضخلقه هللا وزّوده ابلعقل )خليفة هللا يف أ
لنزعة وا، نةينبغي التمييز بني النزعة اإلنسانية املؤم
تر سار  صراإلنسانية امللحدة اليت ميثلها يف هذا الع

(Sartre( أو هيدغر )Heidegger وعموم )
ية ربالتيارات الوضعية املسيطرة على الساحة الغ

ية حلادإلابشكل عام. ولكن إذا كان النزعة اإلنسانية 
  أنّ عينيقد سيطرت يف اآلونة األخرية، فإّن ذلك ال 

ىل إقوة ب يعود اآلنجود. بل إنّه التيار اآلخر غري مو 
ة روبيو الساحة نتيجة فراغ املعىن يف اجملتمعات األ

 .(Salah,2005) «املعاصرة

ولعّل من أبرز اّلذين انتبهوا إىل هذه املسألة وحرّبوا 
فيها األوراق من داخل املدرسة السنية األشعرية 
املعاصرة بقلم أتصيلي رصني جيمع بني احرتام 
األسس واملنطلقات التقليدية وبني وسع األفق وبعد 

النظر التجديدي هو شهيد احملراب حممد سعيد 
ة كتب أفردها رمضان البوطي وذلك من خالل عدّ 

 يف الغرض نذكر منها:

 اإلسالم مالذ كل اجملتمعات اإلنسانية :
 ملاذا؟ وكيف؟

 اإلنسان مسرّي أم خمري؟ 
  احلب يف القرآن ودور احلب يف حياة

 اإلنسان 
 ة هللا أم اإلنسان أيهما أقدر على رعاي

 حقوق اإلنسان؟
 حرية اإلنسان يف ظل عبوديته هلل 
 القرآن منهج احلضارة اإلنسانية يف 
  اإلنسان وعدالة هللا يف األرض 

ى وخبالف هذه الكتب اليت تدل داللة واضحة عل
ي لبوطا مركزية قضية اإلنسان واإلنسانية يف معاجلة

ة أللقضااي الفكر اإلسالمي املعاصر، فإّن املس
يف   هاتكتسي بعدًا آخر أتصيليا إذا ما حتدثنا عن
ط سااألو كتابه األكثر شهرة وقبوال وانتشارا يف 

ت ياالعلمية والثقافية وهو كتابه "كربى اليقين
ه طبعتل الكونية" الذي يقول عنه مؤلفه خالل تقدميه

يف  لِّف  ا أ  مم الثانية: "إّن هذا الكتاب ليس إاّل نوذجاً 
ن معلم الكالم على ما فيه من اختالف يف كثري 
ا نإاملباحث ويف األسلوب. ذلك أّن علم الكالم 

دور ت ملناقشات العلمية اليت دارت أوأ طلق على ا
ن عحول مبادئ العقيدة اإلسالمية. بقطع النظر 
 لكذنوع الشبه وطريقة البحث والنقاش. فإّن كل 
 "من شأنه أن خيتلف ويتطور من عصر إىل آخر.

 (Al-Bouti,2010) 
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 يف ه اخلصوصية التجديدية التأصيليةوانطالقا من هذ
من خالل هذه الورقة  خريان الفكر الكالمي للبوطي،

 ابلذات على هذا الكتابتسليط الضوء املتواضعة 
رصد مالمح اجلّدة يف اخلطاب  حماولني بذلك

اإلنسان يف  تتبع حضور من خالل احلديث األشعري
ويف السجال الكالمي الفلسفي الدرس العقدي 

 .املعاصر
 

 القدميحضور اإلنسان يف علم الكالم  -1
 «اإلنساناإلنسان قد أشكل عليه  إن  »
(Al-Tawḥīdī, 2019) 

 
عن حضور اإلنسان يف الدرس حدث نتقبل أن 

شيٍء من إىل أن نتطرق أواًل العقدي املعاصر ارأتينا 
لكي تصور املتكلمني القدامى هلذا املبحث وذلك 

بني سابقًا و نتبني أوجه التمايز بني حضور اإلنسان 
يف الكتاابت العقدية والسجاالت اآلن حضوره 
ختتلف أّن السياقات واالعتبارات إذ  احلديثةالكالمية 

وتؤثر بدون شك يف طرح القضية من عصر إىل 
 آخر.

الدينية سواء العقدية يكاد ال خيلو منت من املتون 
 تلك اليت سيما-الكالمية منها أو الفقهية وغريها 

ا على أبيات إمّ  -احتوت على مقدمة عقدية
مدرجة يف أو  مباشرة الديباجة إثراستهاللية أتيت 

ف حيضر فيها اإلنسان أو املكل   الوسط ضمن العقائد
 من قبيل: وذلك

 
أول  واجٍب على اإلنسان *** م عرِّف ة  اإللهِّ »

 .(Al-Ramly, 2009) «ابستِّيق ان

 
 أو

ٍب ع ل ى م ْن ك لِّّف ا » ًنا مِّْن ن ظ ٍر *** أ و ل  و اجِّ أ ْن مم  ك 
 ي  ْعرِّف ا

ف اتِّ  لصِّّ تِّ ممِّ ا ع ل ي ْه ا ن ص ب  *** هللا  و الرُّس ل  ابِّ « اآلاي 
(Ibn ʻĀshir). 

 أو
يُّ ُث   الق ل م  *** و الك اتِّب ون  » و الع ْرش  و الك ْرسِّ

ك م    الل وح  ك لٌّ حِّ
ا  ْب ع ل ْيك  أ ي ُّه  مي ان  *** جي ِّ ْحتِّي اٍج و ِبِّ ا اإلِّ ال  الِّ

ْنس ان    .(Al-Ṣafāqisī, 2009« )اإلِّ
 

 اقتضى على اإلنسان إلجياباحلكم ابايقاع هذا إّن 
 -خاصة يف املطوالت-أّوال  والشراح من املتكلمني

 
 
ما هذا لعّل و ف كل  تعريف معىن اإلنسان أو امل

تون امليف  احلديث عن اإلنسانل بداية سبب ي سجّ 
فقد جاء يف شرح أبو احلسن علي  واملواضع العقدية

املعروف ب  ه( 1118 النوري الصفاقسي )ت
اي )أيها » قوله: ”تقريب البعيد إىل جوهرة التوحيد“

واإلنسان مأخوذ من أنس  .اإلنسان( أي املكلف
ألنه يستأنس أبمثاله. قال: وما مسي اإلنسان إال 
إلنسه، وما القلب إال أنه يتقلب. أو مأخوذ من 

ألنه ظاهر مبصر، كقوله تعاىل:  -أي ابملد  -آنس 
ر )Al-﴾ ا  ٗ  ﴿ء ان س  مِّن ج انِّبِّ ٱلطُّورِّ ان 

)29:28 ,Quran   ولذلك مسي بشرا لظهوره
كما مسي اجلن جنا الجتناهنم واختفائهم عن الناس. 
 -وإنا خص الناظم اإلنسان ابخلطاب ابلوجوب 

ألّن كالمه معهم وأتليفه  -وإن كان اجلاّن كذلك 
وي ستنتج  .(Al-Ṣafāqisī, 2009) «ألجلهم
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بكون حاصل لدى املتكلمني هنا أّن مثّة وعي 
 مل يكن مغيبا أو منسيا وإنا كان ي عدُّ  اإلنسان

 االقناع.بتوجيه الكالم و  املعين  و املخاطب 
 

ىل د إكتب العقائ  تبويب على عموماً  املتكلموندرج 
مت انقس» جوري:كربى حيث يقول البا  أبواب ةثالث

 :مباحث هذا الفن ثالثة أقسام
 ا إهليات: وهي املسائل املبحوث فيها عم

 . يتعلق ابإلله
 ونبوايت: وهي املسائل اليت يبحث فيها 

 .عما يتعلق ابألنبياء
  ومسعيات: وهي املسائل اليت ال تتلقى

-Al) «أحكامها إال من السمع
Bājūrī, 2002). 

 
قد يسارع بعض الباحثني يف هذا املضمار إىل اهتام و 

علم الكالم القدمي أبنّه قد أمهل البحث يف اإلنسان 
يف هذه  مستقالً  قسماً انطالقا من عدم وروده 

فضاًل عن ترتيبه يف سلم هذه األقسام الكربى 
ويف احلقيقة  (.Al-Rifāʻī, 2016) .األبواب

على هذا  افإّن التصور الكالمي القدمي مل يكن قائم
على شرف  اقائم لديهاالعتبار كان بل   االعتبار،

وعلى تقسيمها إىل أصل من انحية  املسائل والقضااي
العقلية من انحية أخرى.  على القسمةوفرع بناًء 

ابقي  لىومن ُث فإّن احلديث عن اإلهليات مقّدم ع
واجب الوجود الذي  اخلالق وهو هللا هوألّن األبواب 
املخلوقات أو إذ أّن  ،وجد وجود وال خلق لواله ملا

مبنية وقائمة على  -مبا فيها اإلنسان-املمكنات 

والواجب فكان اثبات األصل على الفرع ده وجو 
القدامى حيث ما لدى املتكلمني قد  على املمكن م  
مربرا هذا التقسيم الرتاتيب بقوله:  يقول الباجوري

وقد شرع يف تفصيل ذلك مقدما اإلهليات على »
غريها لتعلقها ابحلق تعاىل، وما يتعلق به مقدم على 
غريه، وبدأ ابلواجب لشرفه، وإنا قدم منه الوجود 

عداه كالفرع؛ ألن احلكم بوجوب ألنه كاألصول وما 
الواجبات له تعاىل واستحالة املستحيالت عليه تعاىل 
وجواز ما جيوز يف حقه تعاىل ال يتعقل إال بعد 

 ,El-Bajouri) «احلكم بوجوب الوجود له تعاىل
2002). 

 
 لذا فإّن منزلة البحث يف اإلنسان لدى املتكلمني

قائمة ضمن هذا االعتبار والبحث فيه  القدامى
وإن مل هذه القضااي ضمن  عومتفرق وموز متضّمٌن 

على غرار  فرد يف جل الكتاابت بقسم خمصوصي  
مثال  نا جندأنّ  بيد االهليات والنبوايت والسمعيات

و املتأخرين أمتكلمني املتقدمني منهم مقاالت لل
يف مباحثهم من ذلك اإلنسان بقوة  حضور ؤكدت

وقد أورد أبو  خوضهم يف تعريف اإلنسانمثاًل 
- ”مقاالت اإلسالميني“احلسن األشعري يف كتابه 

وعبد القاهر البغدادي يف الفرق بني الفرق 
وكذا ابقي كتب والشهرستاين يف امللل والنحل 

أكثر من عشرين قوال يف تعريف اإلنسان  -املقاالت
زرقان أن هشام بن احلكم قال: » كي عنح  منها ما 

اإلنسان اسم ملعنيني لبدن وروح فالبدن موات والروح 
هي الفاعلة احلساسة الدراكة دون اجلسد وهو نور 

)...( وقال معمر: اإلنسان جزء ال  من األنوار
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وهو املدبر يف العامل والبدن الظاهر آلة له  ،يتجزأ
وال وليس هو يف مكان يف احلقيقة وال مياس شيئًا 

مياسه وال جيوز عليه احلركة والسكون واأللوان والطعم 
ولكن جيوز عليه العلم والقدرة واحلياة واإلرادة 
والكراهة وأنه حيرك هذا البدن إبرادته ويصرفه وال 

وقد أفرد اإلمام  .(Al-Ashʻarī,2005)«مياسه
 -على سبيل الذكر ال احلصر-أبو احلسن األشعري 

هذا املبحث بعدة أسئلة وعناوين يف كذا موضع من  
وهي بورود لفظ  ”مقاالت اإلسالميني“كتابه 

اإلنسان فقط، دون احتساب مادة ]العقل[ 
 و]الروح[ و]النفس[ وغريها، كاآليت

(Al-Ashʻarī, 2005):  
    أعمال اإلنسان واحليوانقول الروافض يف  .1
 قوهلم يف حقيقة اإلنسان .2
  هل يقال اإلنسان خالق لفعل نفسه؟ .3
 هل اإلنسان حي مستطيع بنفسه؟   .4
 هل اإلنسان قادر يف األول؟  .5
هل يوصف اإلنسان ابلقدرة على ما يكون  .6

 يف الوقت الثالث؟
هل يقدر اإلنسان على حركة يف الثاين أو  .7

 أكثر؟
 ما ال خيطر بباله؟هل اإلنسان قادر على  .8
هل تكون القدرة يف اإلنسان وال يقال:  .9

 قادر؟ 
 قوهلم يف اإلنسان ماهو؟   .10
هل يرتك اإلنسان ما ال خيطر  .11

 ابلبال؟ 
 هل يفعل اإلنسان يف غريه علما؟   .12

هل يقدر اإلنسان على خالف  .13
 املراد؟

 مىت يقصد اإلنسان الفعل؟   .14
 قوهلم يف كالم اإلنسان  .15
هل يقدر الشيطان على محل ما  .16

 ال يستطيعه اإلنسان؟ 
قوهلم يف قدرة اإلنسان على ما  .17

 علم هللا أنه ال يكون
 كالم اإلنسان هل هو حروف؟ .18

 
هذا وقد كان اإلنسان حاضرا يف عناوين ومقاالت 
املتكلمني املتأخرين أيضا فنجد مثاًل أّن الّسعد 

ن سائر التفتازاين قد تناول مسألة تكرمي اإلنسان ع
رسل  «املخلوقات وخّصها مببحث كامل عنونه:

البشر أفضل من رسل املالئكة ورسل املالئكة أفضل 
من عامة ال بشر وعامة البشر أفضل من عامة 

، وقد سرد على ذلك أدلة وأقوال منها «املالئكة
إّن االنسان حيصل الفضائل والكماالت »قوله: 

عالئق واملوانع، العلمية والعملية، مع وجود العوائق وال
من الشهوة والغضب وسنوح احلاجات الضرورية 

وال شك أن  .الشاغلة عن اكتساب الكماالت
العبادة وكسب الكماالت مع الشواغل والصوارف، 

-Al« )أشق وأدخل يف االخالص، فيكون أفضل
Taftazani,1987.) 

 
وابلرغم مما تقدم فإن بعض املعاصرين 

م السابقني بتهميش يسارعون يف اهتام علماء الكال
البحث يف اإلنسان وقد ادعى عبد اجلبار الرفاعي 
أبّن املتكلمني القدامى مل يدرجوا يف مؤلفاهتم مبحثا 
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يف  .(Al-Rifaʽi, 2016)خاصا ابإلنسان، 
حني أّن الّناظر يف املدونة الكالمية الرتاثية لن جيد 
فقط مباحث مفردة يف معاجلة اإلنسان وقضاايه بل 
سيجد يف حمطات اترخيية خمتلفة مصنفات كالمية 
أبكملها حتمل مصطلح "اإلنسان" عنواان وومسا هلا 
وذلك ككتاب "اإلنسان" للحسن بن موسى النوخبيت 

وكتاب   (Al-Tūsī, 1996)ه(، 300)حوايل 
ه(، 321"اإلنسان" أليب هشام اجلبائي املعتزيل )

-Ibn al)"وككتايب "الكالم يف اإلنسان
Nadīm, 1997)  و"اإلنسان والرد على ابن

أليب سهل  (Al-Tūsī, 1996)"الراوندي
ه( وهو شيخ أبو اجليش اخلراساين 311النوخبيت )
ه( الذي ذكر النجاشي )بعد 376البلخي )

اله أنّه ترك كتااب بعنوان "كتاب ه( يف رج463
 "اإلنسان وأنه غري هذه اجلملة
(Al-Najashi,1998)   يضاف إىل ذلك ،

 ,Al-Tūsī)"كتاب "البيان عن حقيقة اإلنسان
ه(، وكتاب 356أليب طالب األنباري ) (1996

 ه(381"خلق اإلنسان" للشيخ الصدوق )
 (Al-Najashi,1998) و"رسالة يف بيان أن ،

سان ابلعلوم" للراغب األصفهاين فضيلة اإلن
ه(، و"رسالة يف معرفة اإلنسان" لعبد العزيز 502)

ه(، و"رسالة يف أحوال 686بن حممد النسفي )
 Karaه(، )756اإلنسان" لتقي الدين السبكي )

Balout,2001)  وكتاب "البيان لبديع خلق
-Alه(، )909اإلنسان" البن املربد احلنبلي )

Baghdādī,1951)  حقيقية اإلنسان" وكتاب"
ه(، و"رسالة 918جلالل الدين الد و اين األشعري )

يف تفضيل اإلنسان على امللك" و"رسالة يف شخص 
ه(، 940اإلنسان" وكالمها البن كمال ابشا )

وكتاب" الربهان يف داللة خلق اإلنسان واحليوان على 
ه(، وكتاب 1031وجود الصانع الرمحن" للمناوي )

تفضيل اإلنسان على املالئكة" "ضوء اإلنسان يف 
ه(، 1035حملمد الغ ّزي الّتمراتشي احلنفي )

(Kara Balout,2001)  وكتاب "اْلك ْشف
ْه ان ع ن م ع اين قص ة االنسان" لعبد  يح اْلرب  الص حِّ

ه(، وكتاب 1124الرمحن بن علي املرحومي )بعد 
"بذل االحسان يفِّ حت ْقِّيق معىن االنسان" لعبد الغين 

-Alه( )1143النابلسي )
Baghdādī,1951) و"رسالة يف مبدأ ،

ه(، وكتاب 1151اإلنسان" لسليمان ذايت )
"تعريف اإلنسان" لعبد القادر القرمي الكفوي 

 Karaه( )1238املعروف حبجايب )
Balout,2001)... .إخل 

 
إّن خوض املتكلمني القدامى يف تعريف اإلنسان  

وقواه النظرية وتطرقهم ألسباب سعادته وشقائه 
والعملية وأبعاده الفطرية واجلسمانية والنفسانية 
واحلديث عن طاقاته الغضبية والشهوانية ورقيه يف 
رتب الكماالت وحديثهم عن احلرية اإلنسانية وعن 
ومراتب يقني وإدراك االنسان وعن التحسني 
والتقبيح كل هذا وأكثر يعد من صميم احلديث عن 

م التقليدي. ولعّل مما حيسب اإلنساين يف علم الكال
أيضًا للمتكلمني القدامى جرأهتم على اقحام الرأي 
واإلعالء من شأن العقل يف وقت استبدت اجتاهات 
أخرى ابألثر دون أدىن اعتبار لكون العقل مناط 
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التكليف، وال ريب أّن يف االعالء من شأن الرأي 
والعقل اعالء من شأن اإلنساين، وأّن حضور 

متكلمني يف النهاية هو حضور لإلنسان مقاالت لل
وملشاغله، وإن كانت املعتزلة قد رفعت راية االختيار 
واإلرادة اإلنسانية عاليا مع ما حيمله ذلك من 
حضور ابرز لإلنساين يف مقاالهتا خاصة منها مقاليت 
العدل والتحسني والتقبيح العقليني فإّن مما حيسب 

لعقل الثائر مع للمدرسة األشعرية مصاحلتها هلذا ا
النص اهلادي من خالل هتذيبها جلموح العقل 
اإلنساين وتقوميها آلليات التأويل مبا خيدم مزيد 
اسرتشاد اإلنسان بنور الوحي ويكشف عن البعد 
األخالقي الذي على اإلنسان التحلي به جتاه هللا 
وجتاه نفسه وجتاه اآلخر وذلك من عدم التأله والتأين 

والتأدب واألخذ ابلتفويض كما  يف اطالق األحكام
تربزه مثال مناظرة أبو احلسن األشعري مع شيخه أبو 
علي اجلّبائي املعتزيل يف قضية الصالح 

 (.(Ibn Khallikān,1971واألصلح
 

ورغم هذا احلضور املهم لإلنسان يف املدونة الكالمية 
إاّل أّن ذلك ال يعين أبدًا احلد من املقارابت اليت 

د العناية ِبذا املبحث بغية ابرازه تسعى إىل مزي
وتطويره ملا له من أمهية كربى سواء يف تقرير العقائد 
أو يف املنافحة عنها كالميا جتاه الشبهات املعاصرة 
وقد اضطلع البوطي خبطو خطوة إىل األمام يف هذا 

 الصدد وهو ما سنتعرض إليه يف العناوين اآلتية. 

 املاهوية واألنسنةالعقائدية اإلنسانية: بني  -2

مل يعتمد البوطي يف كتابه "كربى اليقينيات الكونية" 
على التقسيم الثالثي الشائع يف كتب العقائد، بل 
توخى يف تبويب مصنفه املذكور تقسيما رابعيا، فإذا 
ما عددان التمهيد واخلامتة فإننا سنجد أّن ابقي 
مباحث الكتاب موزعة أساسا على قسم اإلهليات 

النبوات وقسم الكونيات وقسم الغيبيات. وقسم 
وحيتوي كل قسم على عناوين رئيسية تندرج ضمنها 
عناوين أخرى فرعية تفصيلية لذا جند أّن اإلنسان 
عند البوطي يف كتابه هذا قد حضر يف عّدة عناوين 
رئيسية وفرعية واندرج بدوره حتت كذا قسم كما هم 

 مبنّي ابجلدول اآليت:

 
 

 العنوان الفرعي الرئيسيالعنوان  القسم
اثنيا: ما الذي أحوج اإلنسان إىل  التمهيد

عن الكون  الصحيحةالعقيدة 
 ؟واحلياة

 .اإلنسان جمهز أبخطر الصفات وامللكات 
  خطورة هذه الدين احلق هو اللجام الذي يقي اإلنسان

 .الصفات
اإلرادة اإلنسانية أمام إرادة مصري  اإلهليات

 هللا
 .خالقية هللا لفعل اإلنسان ال تسلبه االختيار 
 .اإلرادة اإلنسانية خاضعة أللطاف هللا ومقته 
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 اإلنسان أفضل املخلوقات وأشرفها. -أ اإلنسان الكونيات
اإلنسان خملوق )من حيث اجلنس( من تراب  -ب

ليه عدم ومتكاثر )من حيث املصدر( من اإلنسان األّول آ
 الصالة والسالم.

حسن وأ اإلنسان خملوق منذ النشأة األوىل يف أمت مظهر -ج
 تقومي.

 مصري نظرية النشوء واالرتقاء أمام هذه احلقيقة
خامتة 
 ونتيجة

 انال حاكمية إاّل هلل ووظيفة اإلنس
 تنفيذ حكم هللا يف األرض

 وظيفة اإلنسان 

 
 

 مل أّن البوطي خالل اجلدول أعالهويظهر لنا من 
  ”اتاإلنساني“قسما خاصا يف الكتاب بعنوان يفرد 
ةِّ س ن  أ نْ “ب   املطالبة  تنادي بذلك بعض الدعاويكما 

إاّل  ،(ʻAbd al-Nūr, 2016 )”علم الكالم
 متنوعةسياقات أنّه سّجل حضورا لإلنسان ضمن 

 حيث سعى يف مواضع معينة إىلبدرجات متفاوتة 
رى ضع أخحّقه ويف موايف معينة تقرير عقائد و  اثبات

ي عن التصور العقد جلياً كالميًا   د دفاعاً جن
بعض ة لبعض اآلراء املنسوباإلسالمي لإلنسان جتاه 

ات النظرايت والفلسف انحية وجتاهاملتصوفة من 
 .من انحية أخرى احلديثة خاصة منها التطورية

 
ثالثة  إىل التطرقاختار البوطي من خالل التمهيد 

تتضمن أوالمها قضية املنهج والثانية مهمة  قضااي
عن قضية احلاجة اإلنسانية إىل عقيدة صحيحة 

الكون واحلياة والثالثة تتعلق مبوقع العقيدة ومنزلتها 
وإذا ما ركزان على القضية من ابقي العلوم اإلسالمية. 

الثانية املتعلقة ابإلنسان فإّن ما ميكن مالحظته هو 

ما الذي »ضرورة اإلجابة عن سؤال بوطي يرى الأّن 
عن الكون  أحوج اإلنسان إىل العقيدة الصحيحة

ال بد من  ”إذ يقول: ”مقتضياهتا؟واحلياة والتزام 
إجابة كافية شافية عن هذا السؤال أواًل، وقبل 

 .العقيدة اإلسالميةحبوث  ي حبث مناخلوض يف أ
حقائق التوحيد  الستقبالفلن تتهيأ األذهان والعقول 

تْصف  الرؤية ومقومات هذا الدين العقيدية ما مل 
أمامها، وختلص الطريق إليها من كل الشوائب 

 .(Al-Bouti, 2010) «والعقبات واملعوقات
 

بدون  إيراد البوطي لإلنسان يف هذا املقام خيتلفإذا ف
 عن إيراد املتكلمني القدامى له إذ أّن اإلنسان شك

يف معرض احلديث عن فائدة  حيثيةلديهم قد ي ذكر 
ابلنظر إىل الشخص يف قوته النظرية »علم الكالم 

وهو الرتقي من حضيض التقليد إىل ذروة اإليقان 
)...( وابلنظر إىل الشخص يف قوته العملية وهو 
صحة النية إبخالصهم يف األعمال وصحة االعتقاد 
 بقوته يف األحكام املتعلقة ابألفعال إذ ِبا أي ِبذه
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الصحة يف النية واالعتقاد يرجى قبول العمل وترتب 
الثواب عليه وغاية ذلك كله أي والفائدة اليت يفيدها 

هي الفوز بسعادة الدارين فإن هذا الفوز  )...(
مطلوب لذاته فهو منتهى األغراض وغاية 

كما قد يكون   .(Al-Ījī, 1997)«الغاايت
 العقديةبعض املقدمات يف  من قبل حاضرا اإلنسان
 جيمع منطقيحبد خيوض الشراح يف تعريفه  اً مفهوم

 متسع داللته ومينع دخول غري فيه ذهنيا دون حبث
 مدى استعداد أو مدى حاجة اإلنسان إىلي ذكر يف 
 حة.عقيدة صحي اعتناق

 
اخللق واالصطفاء يربط البوطي بني مفاهيم 

الذي يدلل األرض يف واالستخالف أو االستعمار 
ةِّ  قوله تعاىل:عليه من خالل  ل  َٰٓئِّك  ﴿و إِّۡذ ق ال  ر بُّك  لِّۡلم 

)Al-﴾ ۖ  ٗ  ٱأۡل ۡرضِّ خ لِّيف ة يفِّ  ٗ  إِّيّنِّ ج اعِّل
)30 :2 ,Quran:ه و  أ نش أ ك م  وقوله عّز وجل﴿

)Quran-Al, مِّّن  ٱأۡل ۡرضِّ و ٱۡست  ۡعم ر ك ۡم فِّيه ا﴾ 
 النهاية إىل نتيجة مفادها أّن صل يفلي 11: 61(

القيام إدارة شأن هذا الكون و  يستطيعاإلنسان ال 
من تعمري واستخدام ة اليت كلفه هللا ِبا ِبذه الوظيف

 ”خطرية“ملكات بصفات و دون أن يكون جمهزا 
ومصدر خطورة »ويفسر ذلك بقوله:  ،هحبسب تعبري 

ليست إاّل صفات هذه الصفات، أهّنا يف حقيقتها 
،  الربوبية، فالعلم والقوة والسلطان والتملك واجلربوت

وصفات رب جّل جالله.  كلها مقومات لأللوهية
يف اإلنسان أن إذا وجدت فمن شأن هذه الصفات 

تمطى إىل تسكره وأتخذ بلّبه وتنسيه حقيقته وجتعله ي
مستوى الربوبية واأللوهية، وإن كان اإلنسان ال ميلك 
منها يف احلقيقة إال ظالاًل وآاثرا ليس هلا من حقيقة 

 ,Al-Bouti) «االسم وحدهالصفات اإلهلية إاّل 
2010). 

 
خطورة هذه الصفات ويضيف البوطي أّن من نتائج 

اإلنسان حنو البطش والظلم واالستبداد أهّنا توجه 
من هنا تربز  والسيطرة واالستقواء على الضعيف

أن تنقلب هذه ول دون حت  احلاجة إىل قوة أخرى 
للسعادة من عامل  الصفات املودعة يف اإلنسان

 االضطرابإىل صفات تسبب  والرقي والنظام
وهذه القوة هي  ،والبشرية مجعاء والشقاء لإلنسانية

الذي تقاس مدى صحته ومدى صدقيته من الدين 
عنه  عربالذي  هعدمها من خالل هذا املقياس وحد

الدين احلق هو اللجام »ابلبنط العريض بقوله البوطي 
يقي اإلنسان خطورة هذه الصفات: تلك هي الذي 

العقيدة حاجة اإلنسانية كلها إىل الدين، أي إىل 
الصحيحة عن اإلنسان والكون واحلياة وما وراء ذلك  

 . (Al-Bouti, 2010) «كله
 

تمطي  ب عنه البوطي عرّب  املعىن الذي وهكذا فإنّ 
 حنو مستوى األلوهية والربوبية بصفاتهاإلنسان 

(Al-Bouti, 2010 )  أصوله مبثوثة جيد
 ةوفيوالص احلكماء القدامى من كتبيف  خاصة 

وقالوا بضرورة الذين اهتموا بتأصيل سؤال األخالق 
كدوا على وأ إصالحهاوالعمل على  جهاد النفس

حماربة اهلوى واجتنابه انطالقا من نصوص أولوية 
تنهى عن اتباعه من قبيل قوله وحديثية قرآنية 
﴿أ ف  ر ء ۡيت  م نِّ ٱخت  ذ  إِّهل   ه ۥ ه و ى ه  و أ ض ل ه  ٱَّلل   ع ل ى  تعاىل:
ت م   ٗ  عِّۡلم عِّهِّ  ع ل ى   و خ  ۡ ۦ و ق  ۡلبِّهِّۦ و ج ع ل  ع ل ى  ب ص رِّهِّۦ مس 

و ة  أ ف ال  ت ذ ك ر ون   ب  ۡعدِّ  مِّن   ي  ۡهدِّيهِّ  ف م ن ٗ  غِّش  
﴾ ٢٣ٱَّلل ِِّۚ
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)23 :45 ,Quran-Al( ف إِّن ملۡ   وقوله تعاىل﴿
 و م ۡن أ ض لُّ 

يب وْا ل ك  ف ٱۡعل ۡم أ ن  ا ي  ت بِّع ون  أ ۡهو آَٰء ه ۡمِۚ ي ۡست جِّ
ن   ىٗ  ممِّ نِّ ٱت  ب ع  ه و ى ه  بِّغ رۡيِّ ه د  إِّن  ٱَّلل   ال  ي  ۡهدِّي  مِّّ

ٱَّلل ِِّۚ
 )Quran-Al, 28: 50(﴾ ٥٠ٱۡلق ۡوم  ٱلظ  لِّمِّني  
ْن د ونِّ » وقول النيب: م ا حت ْت  أ دِّميِّ الس م اءِّ إِّل ٌه ي  ْعب د  مِّ

ْن ه ًوى م ت بِّعٍ   ,Al-Aṣbahānī) «هللاِّ أ ْعظ م  مِّ
مميزًا بني أنواع األدب  اجلابري أشاروقد  .(1974

 إىل ”العقل األخالقي العريب“واألخالق يف كتابه 
األدب عند املتصوفة ليس جمرد خلق يتصف »أّن: 

به اإلنسان ابلفطرة أو ابلعادة، بل هو سلوك يتصف 
. فاألدب هو سلوك واع ومنظم إزاء طرف ابلقصدية

آخر، فهو عالقة وليس جمرد سجية أو طبع يصدر 
عن الغريزة أو العادة أو ما أشبه ذلك. األدب عند 

 ,Al-Jābirī« )اإلرادةالصوفية مرجعه ومصدره: 
2001.) 

 
 أشار إليهاِبذه العالقة اليت  ياً ولعّل البوطي كان واع

إىل مفهوم  من خالل ما تقدم خلصحيث اجلابري 
إشارة واضحة إىل أمهية التجربة  يشريل العبودية هلل

قادرة ال واألخالقيةاملنظومة القيمية  الدينية بوصفها
حقيقي قادر على جعله  امداد اإلنسان بتمثل على

على مييز بني الدين احلق من اآلخر الباطل بناًء 
فضال عن  والسلوكي والتشريعي مراوحة بني العقدي

ته هو جعله قادرا على ادراك واستشعار مدى حاج
فمن هنا كانت حاجة » حيث يقول:إىل الدين 

اإلنسانية كلها إىل أن تدين إىل ابرئها عز وجل 
، وأن تدين له بوجوده ووحدانيتهابالعتقاد اجلازم 

العبودية املطلقة يف كل شؤونه وأطوار حياته، أي إّن 

عز وجل ليس هو احملتاج إىل أي شيء من هللا 
، ولكن سعادتنا الدنيوية الدينونة له أو التمسك أبمره

هي اليت حتوجنا وتضطران إىل  -فضال عن األخروية-
 . (Al-Bouti, 2010) «هذه الدينونة

 
 كربى“وابالنتقال إىل قسم االهليات يف كتاب 

 منا اضر جند أّن اإلنسان كان ح ”اليقينيات الكونية
عه فابسط البوطي لنظرية الكسب األشعرية ود خالل

 هللاة عنها ابعتبارها نظرية مجعت بني اثبات إراد
ر احل ارهواختيالكاملة وبني إرادة اإلنسان و املطلقة 
ني بملدرسة األشعرية متييز افنجده مييز ضمنها 

دة والالودقات القلب و كالنمو احلركات االضطرارية  
  يةتيار خ، واحلركات االواملوت واالنفعاالت املختلفة

 حوداجلالفجور والتقوى والشكر و كاإلميان والكفر و 
زاع ن حملّ  ت...إخل؛ وحيث أّن احلركات األوىل ليس

ن بني أهل العلم فإّن البوطي قد ركز حديثه ع
 بني تةرض البمبينا أّن ال تعااحلركات االختيارية 

رادة اإل بنيو األفعال اليت يقوم ِبا اإلنسان عن ارادته 
ودع ين شاء أ هو الذي إذ أّن هللا عز وجلاإلهلية، 

 تاراوخميكون به مريدا الذي  هذا السريف اإلنسان 
من و اليت تكون من هللا خلقا ألفعاله املكتسبة 

ال ستعماو ولعّل اجلدير ابلذكر هنا ه اإلنسان كسباً.
 نظرية الكسب ي لبسطالبوطي للقياس التمثيل

اختبار  مثالإىل األذهان حيث ضرب ها وتقريب
 لكتابةا ومثالالتالميذ امتحان  ومثالخلادمه السيد 

 (Al-Bouti, 2010) .على ورقة
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وتبقى اجلدة يف هذا املبحث حمدودة نظرًا ألّن 
تصور األشعري ال بدرجة كبرية إىل البوطي بقي وفيا

سب له مزيد  منافحا عن نظرية الكسب اليت قد حي 
إاّل أّن ما يلفت االنتباه  تبسيطها وتقريبها لألذهان

سب له أيضا هو  يف آخر - اعرتاضهوميكن أن حي 
 -اإلهلية واإلرادة اإلنسانيةحديثه عن قضية اإلرادة 

 على بعض املتصوفة الذين ينادون بتصور جربي
منزها كبار الصوفية عن أن يكونوا قد تفوهوا مبثل ما 
تفوه به أولئك الذين جعلوا اإلنسان مسريا متاما  

 (Al-Bouti, 2010) كالقشة يف مهب الريح.
 
فرد البوطي حتت قسم الكونيات مبحثًا كاماًل ابسم ي  

مباحث أخرى رئيسية هي  ةثالثإىل جانب  اإلنسان
قانون ”و ”نااجل”و ”املالئكة“على التوايل: 
تكمن يف هذا األمر ولعّل اجلّدة . ”السببية يف الكون

يف ابراز اإلنسان وافراده مببحث مستقل ضمن 
التقسيمات  ترتيب وهيكلةأتصيل عقدي أعاد 

ذان الل  -ن ااملالئكة واجلكال من التقليدية فنجد أّن  
قد  -عادة ما يقع احلديث عنهما يف قسم الغيبيات

رؤية جديدة للبوطي ضمن مبحث أ درجا وفق 
الكونيات جبانب اإلنسان من انحية وجبانب قانون 
السببية ومناقشة قضية التطور من انحية أخرى وهو 

العديد من األسئلة اليت  أن يطرح ما من شأنه
هذا  ومنطقيةمشروعية تستدعي احلفر يف مدى 

وأنّه قد مّس على ما يبدو من خصوصا  التبويب
عامل الشهادة حدود التقسيمات القائمة على ثنائية 
مؤصال لفهم  وعامل الغيب وبني ثنائية العقل والسمع

نقصد ابلكونيات كل ما » بقوله: آخر للكونيات
ع لم بطريقة القطع واليقني من شأن املوجودات اليت 

إنا )...(  مبعرفته واالعتقاد بوجوده أمران هللا عز وجل
يهمنا من حقائق هذه املوجودات ما كلفنا هللا عز 
وجل مبعرفته ُث اإلميان به واالعتقاد مبوجبه. فال جرم 

مبا وراء ذلك من احلقائق األخرى أن ال شأن لنا 
املتعلقة بطبائع بعض األشياء وتركيبها واكتشاف 

ي حكم ديين أكثر ِبا أاجملهول منها. إذ ال يتعلق 
 «من مشروعية البحث فيها وحماولة االكتشاف هلا

(Al-Bouti, 2010). 
 

إذا فالكونيات لدى البوطي تعين بكل بساطة 
املوجودات يف  ضمن اإلطار اإلمياين العقدي البحث
اإلنسان الذي ال يعد مستقال يف نظر  مبا فيها

  ،البوطي عن الكون أو عن بقية املكوانت
(Al-Bouti, 2010  ) بعض  عندسائد كما هو

 اليت امللحدة  (Humanism)التيارات اإلنسانوية
أحد  (Heidegger) يعد هيدجر

النزعة “عّرف والذي ي   (Ṣāliḥ, 2005)،ممثليها
ذلك التأويل الفلسفي »على أهّنا:  ”اإلنسانية

لإلنسان، الذي يفّسر ويقّوم كلية املوجود انطالقا 
)...( هي تلك  اإلنسان، ويف اجتاه من اإلنسان

الفلسفة اليت تضع اإلنسان يف مركز الكون عن قصد 
ووعي، وتعتقد من خالل أتويالت ميتافيزيقية معينة 
للوجود يف إمكانية حترير قدراته، وأتمني حياته، 
واالطمئنان إىل مصريه وتطوير وتنمية طاقته 

 .(Heidegger et. al, 1992) «اإلبداعية
 

أّن  ليبني التأصيلالل هذا ينطلق البوطي من خ
على املسلم أن يلم ابحلقائق التالية عن اإلنسان »
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يقنها يف نفسه، ويقيم عليها معىن وواقعه، ُث يست
  عّز وجل:إميانه ابَّللّ 

 
 .اإلنسان أفضل املخلوقات وأشرفها -أ

اإلنسان خملوق )من حيث اجلنس(  -ب
من تراب ومتكاثر )من حيث املصدر( 

 آدم عليه الصالةمن اإلنسان األّول 
 .والسالم

اإلنسان خملوق منذ النشأة األوىل يف  -ج
-Al) «أمت مظهر وأحسن تقومي

Bouti, 2010). 
 

ق قائبني هذه احل وابستيميا منهجيامييز البوطي 
اهتا اثب انحيث يرى أّن احلقيقة األوىل ابإلمك الثالث

ّن  أ من خالل اخلرب الصادق وبرهان العقل يف حني
 ا إاّل اهتمثبكل من احلقيقة الثانية والثالثة ال ميكن ا

ن م لكوهنما ليسا عن طريق السمع واخلرب الصادق
 نيلرباهيات حىت خيضعا ساملسائل املتعلقة ابحل

نبثقة م»ة انيفاحلقيقة الث :احملسوسة التجربة واملشاهدة
نها م عن خرب يتعلق بتاريخ قدمي فال مطمع للتحقق

 يف والثالثة ؛«التحقيق يف اخلرب نفسهأبكثر من 
ه حديث اترخيي لن تستطيع أن تعمل في»مجلتها 

 داد،رت الفكر والنظر أبكثر من دليلي التوسم واالس
، أن أوضحنا ذلكومها دليالن ومهيان كما سبق 

يستحيل إقامة عقيدة قطعية على شيء من 
 .(Al-Bouti, 2010) «نتائجهما

 

بقوة الذي يتمتع يويل البوطي أمهية كربى لإلنسان 
على ممارسة العبودية تقوده إىل معرفة هللا وهتيئه عاقلة 

مظهر أللوهية  لأوّ ليصبح نتيجة لذلك »له وحده 
وهو ما . (Al-Bouti, 2010) «هللا عز وجل

يقتضي الحمالة أن يكون اإلنسان أشرف املوجودات 
املوجودات لإلنسان تسخري هللا سائر ويدعم ذلك 

تِّ : مصداقا لقوله تعاىل و   ﴿و س خ ر  ل ك م م ا يفِّ ٱلس م  
ۡنه ِۚ  اٗ  و م ا يفِّ ٱأۡل ۡرضِّ مج ِّيع لِّك   يفِّ  إِّن   مِّّ  ٗ  أل َٰٓي  ت ذ  

)Quran-Al, 45: ﴾ ١٣ي  ت  ف ك ر ون   ٗ  لِّق ۡوم
 كما يدعم ذلك حمدودية صفات اإلنسان اليت  (13
فإذا كان »، عظمة هللا وصفاته املطلقة إلدراكهتيؤه 

اإلنسان يف حقيقته مستودعاً لظالل أو فيوضات من 
صفات رب العزة جل جالله، فأخلق به أن يكون 

 ,Al-Bouti) «أشرف املخلوقات وأكرمها
2010).  

 
اّل إ ساننلإلورغم إقرار البوطي ِبذه املكانة السامية 

فضل هل اإلنسان أمل حيسم اخلالف يف قضية أنّه 
يض واختار التوقف وتفو  العكس؟من املالئكة أم 

 لهنق مامستندا على املسألة إىل علم هللا عز وجل 
 ماء:قال بعض العل» :حيث قاله القرطيب يف تفسري 

ة، الئكملاوال طريق إىل القطع أبن األنبياء أفضل من 
لك ذق وال القطع أبن املالئكة خري منهم، ألن طري

ا هليس ، و تعاىل وخرب رسوله أو إمجاع االمةخرب هللا 
 .(Al-Qurṭubī, 1964) «هنا شي من ذلك

 
ويربط البوطي بني تكرمي اإلنسان ابلعقل من انحية 

عقيدة   يقررقصة خلقه من انحية أخرى حيث وبني 
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مستنداً يف ذلك على كون اإلنسان خملوق من تراب 
ا  :قوله تعاىل ه 

ن ۡ ل ۡقن  ك ۡم و فِّيه ا ن عِّيد ك ۡم و مِّ ه ا خ 
ن ۡ ﴿۞مِّ

ر ًة أ ۡخر ى   رِّج ك ۡم ات 
ۡ )Quran-Al ﴾ ٥٥ُن 
ن  مِّن :وقوله تعاىل 55:20( نس   ل ۡقن ا ٱإۡلِّ ﴿و ل ق ۡد خ 

ل نۡ  ٗ  ص ۡلص   )Al- ﴾ ٢٦ٗ  م ۡسن ون ٗ  مح  إ مِّّ
)55 :15, Quranن  :وقوله تعاىل نس   ﴿خ ل ق  ٱإۡلِّ

ل  ﴾١٤ٱۡلف خ ارِّ ك    ٗ  مِّن ص ۡلص  
 )14 :55 ,Quran-Al(   كما يقرر أيضا

عقيدة كون البشرية منحدرة من اإلنسان األّول وهو 
آدم عليه السالم منبهًا إىل أنّه ال عربة ملا قد يتناقل 

وجود أوادم كثريين غريه  من بعض املتصوفة عن
Al-) مستند ودليل قاطع.الفتقار ادعائهم إىل 

2010 ,Bouti )السياق تقريبا يقرر  ويف نفس
منذ نشأته األوىل قد عقيدة كون اإلنسان  البوطي

مؤكدا على أن ال خلق يف أمت مظهر وأحسن تقومي 
املتمثل  دليل على ذلك سوى اخلرب الصادق املتواتر

َٰٓ أ ۡحس نِّ يف قوله تعاىل ن  يفِّ نس   ل ۡقن ا ٱإۡلِّ : ﴿ل ق ۡد خ 
 ﴾٤ٗ  ت  ۡقوِّمي

 )4 :95 ,Quran-Al(  َي  َٰٓ ي ُّه ا  :تعاىلوقوله﴿
ن  م ا غ ر ك  بِّر بِّّك  ٱۡلك رِّميِّ  نس   ٱل ذِّي خ ل ق ك   ٦ٱإۡلِّ

)Quran-Al, 82: 6-﴾ ٧ف س و ى ك  ف  ع د ل ك  
)7. (2010 ,Bouti-Al) 
 
جتديد الكالم يف اإلنسان: جدل الدين  -3

 والعلم
ينطلق البوطي من خالل هذا التقرير العقدي إىل 

يتعلق  معاصر وفلسفي اخلوض يف سجال كالمي
بنظرية النشوء واالرتقاء أو نظرية التطور أو 

"الداروينية مذهب )داروين(. واليت تطلق على 
 املعنيني التاليني: 

الداروينية مذهب التحول أو التبدل  .1
(Transformisme وهو القول أّن ،)

األنواع تنشأ بعضها عن بعض، وال سيما 
النوع اإلنساين فهو منحدر عن األنواع 
احليوانية ال يت ترجع اىل أصل واحد أو عدة 

 أصول. 
والداروينية أيضا هي القول أّن تبدل األنواع  .2

انشئ عن االنتخاب الطبيعي 
(Selection naturelle وهي  .)

هب )المارك( ِبذا املعىن مقابلة ملذ
و)سبنسر( الذي يقرر أّن تبدل األنواع 
انشئ عن التكيف بواسطة املمارسة 

 (.Saliba, 1994والوراثة". )
 
خصوصية الربهان  البوطي يف هذا املقاميراعي و 

ومييز فيه بني احلقيقة والنظرية  العلمي احلديث
يضع بذلك املبحث العقدي اإلنساين والفرضية ل

علم  مشروع يعرف يف سياقضمن إطار ما ابت 
جدل العلم “ب   أو جتديد علم الكالم الكالم اجلديد

وجب أن نعلم أبّن اإلنسان »حيث يقول:  ”والدين
خالل اترخيه كله، يف أي تطور نوعي كأن مل يتنقل 

، أو تدرج من يقال إنّه ترقى من فصيلة إىل أخرى
)...(  مظهر نوعي يف اهليئة والشكل إىل مظهر آخر

إّن هذه احلقيقة العلمية اليت جيب على املسلم 
مع ما يسمى ِبا تتناقض مناقضة كلية  االعتقاد

اترخيية اليت تتبىن فرضية  ،بنظرية النشوء واالرتقاء
وهي أنّه تسلسل ضمن حلقات أخرى عن اإلنسان 
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النوعي، تدرج فيها من البسيط إىل خمتلفة من التطور 
الرقي، يف كل من الشكل املعقد، ومن البدائية إىل 

كيف )...( وعلينا اآلن أن نوضح جمدداً   والفكر معاً 
أن احلكم الذي ذكرانه عن واقع اإلنسان، حقيقة 
علمية اثبتة، بينما احلكم بتطور اإلنسان تطورًا نوعياً 
جمرد نظرية بل فرضية ليس من حوهلا أي برهان 

 . (Bouti-Al, 2010) «علمي
 

الدفاع التفصيلي عن التصور وقد تصدى البوطي إىل 
متوخيا بذلك تفكيك  العقدي اإلسالمي لإلنسان
 (Darwin( داروين وانتقاد الالماركية وداروينية

 داروينيةالو  حانتخاب األصلاالصطفاء و القائمة على 
 Hugo de)هوغو دا فريس اهلولندي اجلديدة مع 

Vries) التطور القائم على قانون  املستعيضة عن
اليت أساس الطفرة لتطور القائم على االنتخاب اب

البوطي إىل القول لينتهي  ،حتدث فجأة وابملصادفة
 النقاط اآلتية: يسجل ميزان الرؤية العلمية»أبّن 
 
 ابأّواًل، فكرة التطور وما يتبعها من انتخ 

ضية فر األصلح وحنوه، مل تتجاوز بعد املرحلة ال
. اقضةتناليت تتجاذِبا الشواهد واالستدالالت امل

 ال يعدو أن يكونوكل ما قيل أو كتب فيها 
  منداً حماوالت مبتورة وحبواًث جمزّأة تثري مزي

 ا.جتل شيئاً من معضالهتمشكالهتا أكثر مما 
  اه ضناثنياً، إن طبيعة هذا الصراع الذي استعر

ب، يف موضوع مغلق هي طبيعة حرية واضطرا
وليست طبيعة سري منهجي لفهم أمر معلوم 

 احلقيقة حمدود النطاق واحلجم.

  اثلثاً، وبناء على ذلك فإنّه ال جيوز إقامة أي
على شيء من هذه البحوث حكم علمي 

اهتا حقيقة واآلراء، وال جيوز أن نعتربها حبد ذ
جتاوزها العقل ابلقناعة والقبول، وإن يف علمية 
رار سلسلة النقض والنقد اليت تالحقها استم

Bouti-Al, ) «ألبلغ شاهد على ذلك
2010). 

 
انتقاد املسارعني وهكذا فإّن البوطي مل يغفل أيضا 

ابلنصوص  ةاألفكار الغربيتلفيق توظيف و إىل 
القرآن والسنة أو نصوص سواء نصوص - اإلسالمية

دوهنا علماء املسلمني كما هو احلال يف هذه القضية 
كما نقلهما   نص ابن خلدون وابن مسكويهمع 

 الدارويين لتطوراب القول حيث مّيز بني -البوطي
الدال أبجلى »  األجناسلتدرج بنياب القول وبني

فهذه )...(  وعظيم إبداعاتهبرهان على وجود اخلالق 
حقيقة وصفية مشاهدة، قائمة كما هي منذ أقدم 
العصور اليت وعاها اإلنسان، يراها ويتحدث عنها 
مجيع العلماء، بل يراها ويعجب منها مجيع الناظرين 

ال شأن هلا إطالقًا مبا افرتضه الداروينيون العقالء، 
كل نوع من النوع الذي دونه، وحنوهم من تطور  

ال سواء ابلنسبة لإلنسان وغري، فهي فرضية ابطلة 
Bouti-Al, ) «أصل هلا كما قد علمت

2010). 
 

يتفق يف ذلك مع وحيد الدين خان  البوطي ولعلّ 
هناك نوع » :الذي نّبه أيضا إىل هذا اإلشكال بقوله

آخر من علمائنا يدركون موقف الفكر احلديث من 
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قضية الدين. ولكنهم، لشدة أتثرهم ابلفكر احلديث، 
يرون أّن كل ما توصل إليه أئمة الغرب يعد من 
املسلمات العلمية، ومن ُث تقتصر بطولتهم على 
إثبات أّن هذه النظرايت، ال يت سلم ِبا علماء 

قرآن الكرمي وكتب الغرب، هي نفس ما ورد يف ال
هذه الطريقة يف التطبيق و األحاديث االخرى. 

والتوفيق بني االسالم وغريه، هي نفس الطريقة ال يت 
تتبعها شعوب احلضارات املقهورة جتاه احلضارات 

تقدم على هذا النحو، ميكنها ان  القاهرة. وأية نظرية
 «رائدة!ن تكون أتكون اتبعة، ولكنها ال ميكن 

(1973 ,nāKh). 
 

مل يكتف البوطي يف معرض حديثه عن اإلنسان ابلرد 
املتصوفة وعلى التطوريني خبصوص آراء بعض على 

قضية اخللق واحلرية فقط حيث أشار يف خامتة كتابه 
إىل مسؤولية اإلنسان  ”وظيفة اإلنسان“حتت عنوان 

يف الكون وأّكد على غائية خلقه بتأكيده على 
حاجته إىل تطبيق الدين والتزام شرائعه وأحكامه حىت 
حيقق اهلدف احلقيقي من وراء كينونته بعيدًا عن 
احليوانية ابلركض حنو امللذات والشهوات وبعيدًا عن 
األاننية والتأله واالستبداد، ويؤكد البوطي على أّن 
 التزام املسلم ِبذه الغاية هو التزام منه بوسائل حتقيقها

ذين الّ  ”املنافقني“خبالف أولئك الذين نعتهم ب  
 اإلنسان مكلف فقط بتطبيق الغاايت يرون أبنّ 

وفق الوسائل اخلاصة اليت خيتارها ويرتئيها  االهلية
إّن املسلم الصادق ال »: يف حني يذكر البوطي البشر

هللا عّز  إنّ  !يتصور كيف يفهم هذايقول هذا، بل ال 
وجل مل يلزم عباده ابلغاايت إال من حيث ألزمهم 
بوسائلها ومل يكلفهم ابألهداف إال من حيث كلفهم 

ابلسري يف مناهجها، والعدالة ليست ما خيرتعه 
اإلنسان مبا يتخذ إليه من وسائل، ولكنها الغاية اليت 

تعاىل يصل إليها من وراء السري يف شريعة هللا 
 .(Bouti-Al, 2010) «وحكمه

 
منافحة  من عقائدي و إّن ما أورده البوطي من تقرير 

لقضية خلق اإلنسان اإلسالمي  عن التصور كالمية
 وكيفاً  كماً ذا املبحث  ِبيؤكد مدى اهتمام املصنف 

سيالحظ غلبة الناظر لقسم الكونيات  إنّ حيث 
بحث اإلنسان األوراق اليت خصصها البوطي مل

اليت خصصها للمالئكة  الورقاتونظرية التطور على 
اختلفت كما أّن مناقشته للفلسفات التطورية   واجلان
بعض اليت خصصها لرد ة وحمدودية األسطر حدّ عن 

قضية تعدد أقوال املتصوفة فيما خيص حرية اإلنسان و 
ولعّل  األوادم ذات العالقة ابخللق واألصل اإلنساين

ستعران اذا ما إ-يف هذا إشارة إىل كون البوطي يقّدم 
حيث  اخلالف العايل على النازل -عبارة الفقهاء

نقصد هاهنا ابخلالف العايل ما كان بني أتباع »
األداين وبني امللحدين وأصحاب النظرايت العلمية 
املعارضة للدين ونقصد ابخلالف الصغري اخلالفات 

 «الدينية بصفة عامة داخل تيار من التيارات
(2019 ,Abdellatif).  منهجه يف يؤكد ذلك و

الكتاب الذي رام فيه اختصار اخلالفات والقضااي 
تبسيط الكالمية القدمية مع املعتزلة وغريهم حنو 

القضااي العقدية والكالمية القدمية والتعمق يف معاجلة 
 وهو( Bouti-Al, 2010) ،القضااي املعاصرة

احلسم والتجاوز على وعي البوطي بضرورة  يدل ما
 شاكلاملعلم الكالم حنو مزيد استيعاب لتفعيل ودفع 

 .تشد انتباههو انسان اليوم  اليت هتم
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 اخلامتة

 منهجللاستطاع البوطي من خالل رؤية متصاحلة 
جل ويعا يستوعب أنإىل املناهج الكالمية مع القرآين 

 ة الصليقضية مفاليوم قضية اإلنسان اليت ابتت متثل 
ن م زأمناص من االهتمام ِبا بوصفها جزءًا ال يتج
 كريةلفاالبناء التأسيسي ملعظم التيارات واألنساق 

 .والفلسفية املطروحة اليوم
 

يعكس حضور اإلنسان يف الدرس العقدي وقد 
ى والسجال الكالمي املعاصر من خالل كتاب كرب 

م د فهزيمالكونية حاجة املسلم اليوم إىل  تاليقينيا
 ،ما تتضمنه عبارة اإلنسان من دالالت ومعانٍ 

انب ج فمعاجلة هذه القضية عقداي وكالميا تعين يف
ن ع منها ضرورة جتديد الفهم هلذا املبحث بعيداً 
  قدليتالتصورات الكالمية والفلسفية الكالسيكية ا

، يةروحاناجلسمانية وال ثنائياتالتقف عند حدود 
 ...إخل والالهوتية والناسوتية

 
إىل التصور البوطي وإن بدا وفيا يف تقريره العقدي إّن 

األشعري عمومًا إاّل أّن انفتاحه على هذا املبحث 
من انحية  مستقال مبحثاوحرصه على تركيزه وابرازه 

من يف بسط وانتقاد النظرايت التطورية وخوضه 
يف إطار  البوطيبدون شك سعي انحية أخرى يؤكد 

إىل  جتديد اخلطاب الكالمي والعقدي املعاصر
من داخل أتسيس نزعة إنسانية مؤمنة مراكمة و

اليت السياق اإلسالمي تقاوم النزعة اإلنسانية امللحدة 
بفرط  منذ عصر النهضة واكتسبت صيتا هلاانتشرت 

، أما اليوم ويف إطار ما ابت أتثري الفلسفات املادية
فإّن مبحث اإلنسان  ”عودة الديين“بظاهرة ي عرف 
 وتعميق تعد بدميومةكالمية راهنية   وال شك يكتسب

االصالحية املشاريع  من انطالقاه وذلك البحث في
التجديدية للخطاب اإلسالمي بصفة عامة 

 وللخطاب العقدي الكالمي بصفة خاصة.
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