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 دارون نظــرية نقد

أشرنا يف احملاضرة السابقة بعد مناقشة األقوال ادلتداولة عند بعض ادلفكرين، أّن آدم عليو السالم ىو الكائن       
اإلنساين األول، لكن كيف وجد ىذا الكائن؟ ىل وجد بطفرة فجائية، أم ىو حصيلة تطور تدرجيي عرب سلسلة 

ىل يقبل اإلسالم نظرية التطور الداروينية ؟ ومن الكائنات احليوانية؟ 

فحوى النظرية الداروينية  - 1

 تطور واحدة ويكون ذو خلية كائن اخلاليا، من ادلاليُت ذات العضوية الكائنات أصل أن داروين      يفًتض
 األرقى إذل األحط من وتدرجها الدقة والتعقيد، إذل التعقيد وعدم السهولة من العضوية، الكائنات يف احلياة

 .الطويلة األحقاب مرور مع جديدة أنواعاً  تنتج الواحد، النوع داخل اخللقية والفروق
 

 الطبيعية البيئة التكيف مع استطاعت اليت القوية األنواع منت األنسب، وبقاء الطبيعي االنتقاء قانون      وحسب
 يف احلظ حيالفها دل اليت الضعيفة ىلكت األنواع حُت يف الرقي، سلم يف وتدرجت ادلفاجئة، الكوارث ومصارعة

 .  ذلك
 

  أعضاء النوع، بإضافة حفظ ومؤىالت ، البقاء عوامل الكائنات بعض وىبت الطبيعة أن ذلك يف      والسبب
 نتج مستمر، نوعي ربسن ذلك إذل أدى وقد البيئة، ظروف مع تتواءم أن بواسطتها تستطيع جديدة، صفات أو

 و ىكذا فالقرد و اإلنسان ناذبان من نوع حيواين اإلنسان، وىو أرقى؛ ونوع كالقردة، راقية جديدة أنواع عنو



لفكرتو ىذه « داروين»مفتقد، يُعترب حسب داروين احللقة ادلفقودة، اليت ينبغي البحث عنها، و ىذا ما يفسر إيراد 
 هتب إذ والطبيعة وسقط،  فتعثر ذلك من الطبيعة حرمتو فقد اآلخر؛ أما البعض .على سبيل االفًتاض و التخمُت

. عشواء خبط زببط بل ؛ مرسومة خطة ال تنتهج ذاك وربرم ىذا،
 

 متسلسلة سللوقات واحدة، وىي دفعة توجد ودل األرض على ادلخلوقات وجود تدرج على التطور نظرية      وتقوم
 .البطيئة التطور عملية خالل التعاقب بطريق وراثيا،

 

 مناقشة النظرية ونقدىا  - 2      

 وقد حظيت أفكار داروين عن التطور والصراع من أجل البقاء باىتمام خاص يف فضاء الثقافة العربية اإلسالمية ، 
حيث أصبحت يف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين موضع نقاشات بُت أتباعها وخصومها ، 

وإمساعيل مظهر  (1917-1850)شبلي مشيل : ومن أىم ادلفكرين والُكّتاب العرب الذين تأثروا بتلك النظرية
فلم تكن نظرية التطور بالنسبة إليهما نظرية بيولوجية فحسب؛ بل نظرا إليها كآلية منهجية . (1891-1963)

حاوال من خالذلا أن يعاجلا قضايا الواقع العريب، وسعيا عن طريقها إذل القيام بالثورة، ضد الفكر ادلوروث والثقافة 
 . السائدة، وعلى النظام العلمي والديٍت والسياسي واالجتماعي السائد يف رلتمعهما

  النظرية، معتربا إياىا مناقضة دلا جاء بو القرآن، و لكن ( م1897-1838)مجال الدين األفغاين      وقد انتقد 
زلمد رضا العالمة التقي األصفهاين دل ير يف نظرية التطور ما يناقض حقيقة من حقائق الدين ألن الدين قرر 

 .إرجاع الكون و ادلخلوقات إذل اخلالق، و لكنو دل يبُت بالتفصيل كيفية اخللق

 
ليس فيها إال بيان ترتيب ادلخلوقات، و كيفية الصنع فيها، و مىت كان أىل الدين ينكرون » : يقول زلمد رضا 

ذلك، و يدعون إن اهلل  تعال خلق األشياء يف وقت واحد خلقا مستقال عن اآلخر؟ و ىم يرون اهلل تعاذل 
بلطيف حكمتو و بديع صنعتو خيلق الثمر من الشجر، و الشجر من النواة، و ال جيعل العنب حلوا إال بعدما 

.  «جيعلو حامضا، و ال جيعلو حامضا إال بعدما جيعلو مرا 
من أوائل اإلسالميُت الذين كتبوا عن نظرية التطور، ربت عنوان  ( م1909-1845)      وكان حسُت اجلسر 

ولكنو دل يقف موقفاً معارضاً منها إذ «. الرسالة احلميدية يف حقيقة الديانة اإلسالمية وحقيقة الشريعة احملمدية »
رأى أن نظرية داروين، يف حال أنو مت إثباهتا علمياً، ال تتناقض مع االعتقاد بوجود اهلل، وأن اإلسالم قادر على 



التوفيق بينو وبُت العقالنية والعلوم الطبيعية موضحاً ذلك بأنو ديكن تأويل النص القرآين اخلاص باخللق عندما تثبت 
 .صحة نظرية داروين علمياً دبا ال يدع رلاالً للشك

فقد دعا إذل عدم االستناد إذل القرآن الكرًن إلنكار التطور،  ( م1964-1889)أما عباس زلمود العقاد      
الذين أنكروا مذىب التطور حيق ذلم أن ينكروه من عند أنفسهم، ألهنم دل إّن » : إذ يقول العقاد يف ادلوسوعة

يطمئنوا إذل براىينو ودعاواه، ولكنهم ال جيوز ذلم أن ينكروه استناداً إذل القرآن الكرًن، ألهنم ال ديلكون أن يفسروا 
خلق الساللة األدمية من الطُت على ضلو واحد دينعون ما عداه، وكل ما جيوز ذلم أن يوجبوا اإلديان بأن اهلل تعاذل 

سوى الطُت وبث فيو روح احلياة، فصنع منو الساللة اليت نشأ منها أدم عليو السالم، فأما أن حيتموا كيفية 
التسوية، وكيفية النفخ، وكيفية خلق الساللة والزمن الذي خلقت فيو، فهو ادعاء على القرآن، ال يقبل منهم على 

 «.وجو من وجوه النفي أو اإلثبات
 

    ولكن رلموع اآليات القرآنية ، تفيد معٌت قريبا من أن الكائن اإلنساين دل ينتج من عملية تطور تدرجيي يف 
 : الكائنات احليوانية، بل ىو سللوق بصفة خاصة، على ضلو استثنائي فجائي، و األدلة على ذلك كثَتة

يقصد بو عملية تكوين اإلنسان الفرد من . 14/سورة نوح  { َوَقْد َخَلَقُكْم أَْطَواًرا }إن مفهوم الطور القرآين  -
طفولة و شبابا و شيخوخة و كهولة، وليس فيها معٌت ارتقاء الكائن احليواين و ربولو : النطفة إذل ميالده، و نشأتو 

 .إذل الكائن اإلنساين
 
بالنسبة للكائن اإلنساين، و ىذا ما يفسر تفاجؤ « الفورية ادلطلقة » إن حادثة اخللق يف النص القرآين تفيد  -

َمااَ  }   :ادلالئكة و اندىاشهم إذ قالوا  ِ ُ  الدِّد َعُ  ِفيَيا َمنْج يُُي ْجِسُد ِفيَيا َوَيسْج  30/سورة البقرة  - { َأَ  ْج

يفعلون )و ىذا االستغراب و التساؤل إذا ما وشع يف سياق ما اعتيد يف انصياعهم ادلطلق لألمر اإلذلي ، إذ ىم 
دل صلد لو من سبب سوى ما توفر عليو ىذا ادلخلوق اجلديد من جدة يف خلقو دلن تكن معهودة يف  (ما يؤمرون

   «سلسلة ادلخلوقات
     «لسان العرب » اليت عرب هبا اهلل عز و جل واصفا فعل إجياده لإلنسان، يدل يف « اخللق » إن كلمة  - 

، و االبتداع طفرة وجدة، و من مث يكون ادلعٌت إجياد اإلنسان «ابتداع الشيء على مثال دل يسبق إليو » : على 
 .خبلق خاص ال نتيجة ربول و تطور



 
 األدلة و غَتىا يستفاد أن ادلفهوم القرآين اخلاص خبلق اإلنسان قريب جدا من معٌت أن الكائن هومن ىذ     

اإلنساين كائن جديد مستقل يف نوعو عن غَته من الكائنات متميز عنها، متفضل عليو من طرف اهلل عز و جل 
خبلقو على ضلو خاص، واالحتفال بو عند خلقو، وإسجاد ادلالئكة لو، وقد جيوز أن يكون التطور دبعناه الدارويٍت 

و لكن بالقياس العقلي وحده ديكن أن صلزم . صادقا على األنواع احليوانية، و يبقى أمر تأكيد ذلك أو نفيو للعلم
أنو غَت جائز بالنسبة للكائن اإلنساين، فلو قارنا بُت األثر النفسي و االجتماعي لنظرية «  النجارعبد اجمليد»مع 

التطور مع أثر نظرية اخللق االبتدائي ادلستقل لإلنسان، سنجد أن تأثَت النظرية األوذل جد سليب، و غَت الئق 
 :دبهمة االستخالف

 
فشعور اإلنسان بكونو رلرد حلقة يف سلسلة تطور حيواين عضوي حتمي، و أنو من مث متساو مع باقي  -

و ىذا ما يهدد قيمو .  من حشرات و حيوانات، فإنو ال ريب سيستشعر ضالتو و حيوانية أصلو العناصر الكونية
 .و كرامتو و يؤثر سلبا على وعيو بذاتو، و ما ينبغي ذلا من قيم و سلوك

 
 تؤثر سلبا على النفس و االجتماع، إذ ما او نظرية التطور بقيامها على مفهوم الصراع، و بقاء األقوى، فإنو - 

. دام الصراع آلية الطبيعة، و بو أخرج اإلنسان إذل الوجود، فال ريب أن ىذا ادلعٌت لن ينتج إال العدوانية و التصارع
و عشر و معلوم أن النظرية الداروينية بشيوعها يف القرن التاسع  .شلا يهدد النسق األخالقي اإلنساين يف الصميم

بداية القرن العشرين، كانت سندا علميا فلسفيا حلركة االستعمار، ما دامت ىذه احلركة دبا تفيده من استضعاف 
 .القوي للضعيف منسجمة مع طبيعة األشياء و األنواع، و قانون طبيعي سائر يف الكون

 
فاإلنسان دلا يقع يف »تأثَت إجيايب « اخللق االبتدائي ادلستقل »بينما التأثَت النفس و االجتماعي لنظرية    -  

نفسو موقع االعتقاد أنو كائن خص من بُت سائر ادلوجودات الكونية بالوجود الطفري ادلكتمل، وأن مبدأه 
ادلكتمل ذلك متمثال يف وجود آدم عليو السالم، إمنا ىو تشريف لو و تكرًن، و أنو خلق بداية يف أحسن تقوًن 

و شعوره هبذه « فإنو ال زللة سيحدث ذلك يف نفسو شعورا بقيمتو الذاتية و سبيزه على سائر الكائنات األخرى 
إذ يستلزم ىذا الشعور السلوك وفق . القيمة و التميز و اختصاصو بالتكرًن اإلذلي لو أثره على سلوكو يف احلياة

 .أوامر اخلالق



 
و من الناحية االجتماعية فإن اإلديان باخللق االبتدائي ادلكتمل لإلنسان، يثمر القناعة بأن ىذا اإلنسان الذي     

خلق مكتمال ينطوي على فطرة ثابتة تستمد ثباهتا من وجوده ادلكتمل، و على أساس ىذا الثبات تبٌت احلياة 
االجتماعية على موازين و قيم ثابتة يف األخالق و سبل التعامل و نظم العيش، وىي موازين و قيم تتأسس على 

 .احًتام اإلنسان و اإلعالء من شأنو
 
أدرية و العبثية، لالمن ىنا تتبُت قيمة ادلفهوم القرآين لإلنسان، و بالنظر إذل واقع الفلسفة الغربية الساقط يف ا    

 .تتضح ضرورة إشاعة ىذا ادلفهوم القرآين ، لتصحيح وعي اإلنسان بذاتو، و دبهمتو و مصَتة
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 قيةةااننسنة فةاالققددةااإلسالقةةة

 أول ما نزل يفيقول تعاذل . ى كائن من الكائنات األخرأيدل خيص بو  وخلق شليز دبنزلة قيميةاإلنسان ينفرد       
نْجَساَن ِمنْج َعَل ٍ :}يف القرآن الكرًن  ِم رَبِّدَ  الَّلِ ي َ َلَ    َ َلَ  اإلْجِ َرأْج بِاسْج فتخصيص اإلنسان  . (1،2العلق { )  اقُيْج

 ي مشلتها اآلية األوذل شاىد على التميز القيماليت من بُت سائر ادلخلوقات األخرى اإلذليبالذكر ىف بيان اخللق 
.  خصت دبنزلة أخرى اليتوبُت سائر ادلخلوقات   خص دبنزلة منفردة،الذيبُت اإلنسان 

فيما جاء يف القرآن الكرًن من احتفال مشهود خبلق اإلنسان األول آدم عليو – أيضاً – وذلك ما يبدو      
السالم حيث تردد ذكر ىذه احلادثة بُت اإلمجال والتفصيل مرات عديدة انفرداً يف ذلك من بُت سائر ادلخلوقات 

. األخرى وىو ما ينبئ دبفارقة جلية بُت اإلنسان وبُت غَته من ادلخلوقات يف منازل التقدير القرآين 

ىذا الطرف الثاين فوإذا كانت العقيدة اإلسالمية تفسر الوجود على أنو ثنائية طرفاىا إلو خالق وكون سللوق      
نسان ي، فاإل ، ولكنها ال تتساوى من حيث وضعها القيميتتساوى ادلوجودات فيو من حيث وضعها الوجود

. طرفان متفاوتان يف القدر ،وإن كانا يتساويان يف ادلخلوقية هلل والكون 

َناُىم مِّدَن  :}وقد استجمع ىذه ادلعاين كلها قولو تعاذل      ِر َوَرزَقُيْج َوَلَقدْج َكرَّلمْجَنا بَِني آَدَم َوَحَملْجَناُىمْج ِفي الْجبُيرِّد َوالْجَبحْج
َنا  ُي ْجِ يالً   ( . 70 /اإلسراء )  {الطَّليِّدَباِت َوَف َّللْجَناُىمْج َعَل  َكِثيٍر مِّدمَّلنْج َ َلقْج

 .فالتكرًن  ىو اإلعالء وىو شامل لإلنسان دبقتضى مطلق اإلنسانية فيو ،غَت متعلق بعوارضها مهما كان نوعها   

وأن يسخر ما يف الكون ليكون رزقاً لو فصار ، إذلامو أن يسخر الرب والبحر دلا فيو نفعو: ومن مظاىر تكرديو     
بذلك يف مكانو أعلى من مكانة الكون ،وصار أفضل من ادلخلوقات الكونية اليت تشاركو الوجود يف عادل 

  .الشهادة



وقد جاء يف القرآن واحلديث من اإلعالء لشأن اإلنسان ،والبيان لتكرديو ما بلغ يف تأكيده واالحتفال بو مبلغاً      
ارتقى بو إذل أن يصَت أساساً من أسس االعتقاد فيما ديكن أن نسميو بعقيدة تكرًن اإلنسان ،وىى عقيدة تنبٍت 

وكل تصور أو تصرف فيو استهانة باإلنسان أو   ،يعليها كل األوضاع وادلعامالت اإلنسانية يف الشرع اإلسالم
 اليت كرم هبا اإلنسان حىت ي مظاىر التكرًن اإللويفما ه  يف الدين ،يخبس لشأنو يكون مناقضاً ألصل عقد

أصبح اإلديان بأنو كائن مكرم جزءاً من االعتقاد ؟  

لقد خص اهلل اإلنسان بالتكرًن يف أصل خلقتو ،مث يف مسَتة حياتو بعد ذلك إذل األبد ،فخلقو كان من اهلل       
خلقاً سلصوصاً متميزاً بالشرف على خلق سائر ادلخلوقات ،وذاتو ادلادية وادلعنوية استجمعت من معاين العزة ما دل 

يستجمعو كائن آخر ،مث جاء ترشيحو حلمل األمانة متمثلة يف التكليف يًتجم على علو شأنو ورفعة مقامو ، مث 
خالل مسَتة احلياة كلها ؛ضماناً لدوام العزة وربقق الرفعة ،وتوج كل ذلك – وحده – اختص بالتعبد من قبل اهلل 

باخللود يف احلياة األخرى حيث جعل اهلل ادلوت مرحلة انتقال من حياة دنيوية زائلة إذل حياة باقية ،وكرم اإلنسان 
 لإلنسان اليت سنتناوذلا ي مظاىر التكرًن اإللوي ىو عالمة الضعة واذلوان ،تلك هيدبا جنبو من الفناء ادلطلق الذ

: بالبيان ىف العناصر التالية

شرفية الخل   -1

لقد أفاض القرآن الكرًن واحلديث الشريف يف احلديث عن خلق اإلنسان األول آدم عليو السالم يف معرض     
 سللوق آخر داللة على علو ي دل حيظ بو أيالوصف واإلخبار ،وىف معرض ادلنة والتفضل واالعتبار ،وىو األمر الذ

.  باستمرار عالمة على رفعة قيمتو الذاتية كرهالشأن وجاللة القدر ،فإن االحتفال دبيالد ادلولود ،وإعادة ذ

بُيرْجَت َأمْج  }: ومن ذلك ما جاء يف قولو تعاذل      َتكْج ُ َد ِلَما َ َلقْجُت بَِيَديَّل َأسْج قَاَل يَا ِإبْجِليُس َما َمنُيَعَ  َأنْج َ سْج
 اهلل عالمة على التشريف والتعظيم لو يفاآلية تشَت إذل أن اإلنسان خلق بيد . ( 75/ص) {ُكنْجَت ِمَن الْجَعالِينَ 

،إذ أن العظيم الشأن ادلقدر لألمور وادلسيطر عليها ال يتوذل بيديو إال األمر الكبَت القدر الرفيع القيمة ،وىذا ادلعٌت 
 اآلية ،إذا محلت على التأويل  كما ىو األرجح يف ميزان تنزيو اهلل عن مشاهبة اخللق باألعضاء ،حيث يفمتحقق 

إن السلطان العظيم ال يقدر على عمل  :" حيث يقول يحيمل اخللق باليدين على العناية الشديدة كما ذكره الراز
.  بيده إال إذا كانت غاية عنايتو مصروفة إذل ذلك العمل يءش



إذْج قَاَل رَبَُّ  لِلْجَماَلِئَكِة ِإنِّدي َ اِلٌ  َبَشًرا ِمنْج ِطيٍن  فَِإَذا َسوَّليُيْجُتُو  }:وىف معٌت شرفية اخللق جاء قولو تعاذل أيضاً     
ُت ِفيِو ِمنْج ُروِحي فُيَقُعوا َلُو َساِجِدينَ   ( . 72 – 71 /ص ) { َونُيَ خْج

 كما تومهو بعض احللوليُت فذىبوا إذل أن اإلنسان حل يوإذا كان النفخ من روح اهلل غَت زلمول على معناه احلقيق
 يالذ "إسناد النفخ وإضافة الروح إذل ضمَت اسم اجلاللة تنويو هبذا ادلخلوق "بو جزء من أجزاء اهلل تعاذل ،فإن 

.  أضافو إذل نفسو تعريفاً بشرفو وقدسيتويخصو اهلل تعاذل بعنصر شريف يف تكوينو ىو عنصر الروح الذ

 بأن اهلل ي يظهر فيو اهلل تعاذل عنايتو خبلق اإلنسان وتقريبو منو ،يندرج ما جاء منو إخبار إلويوىف ىذا السياق الذ
 يوإذ قال رب  للمالئكة إن}:مقام إعالم ادلالئكة خبلق آدم  سيخلق كائناً خليفة لو يف األرض ،إذ قال اهلل يف

،فتخصيص اهلل لإلنسان بأن يكون خليفتو يف األرض ينفذ أوامره  ( 30:البقرة ) { األرض  لي ة يجاع  ف
ونواىيو يف مباشرتو للكون حيمل من التشريف وإعالء ادلقام شيئاً كثَتاً ،إذ اخلليفة تتحد منزلة شرفو وعلوه دبنزلة 

. مستخلفو ،فما بالك دبن كان مستخلفو اهلل جل شأنو 

 :حسن التقويم - 2    

 ( . 4 /التُت ) {لقد  لقنا اإلنسان ف  أحسن  قويم }:قال تعاذل     

 أرفع الدرجات ىف يوالتقوًن ىو التعديل والتسوية ،فيكون حاصل اآلية أن اإلنسان خلق على درجة رفيعة ه   
 بالنظر إذل التكوين ياعتداالً وانسجاماً وتسوية ،فكان بذلك حائزاً على أرفع الدرجات من التكرًن اإللو: بنيتو 

. خلق عليو ي الذ

 من أجلو وجد ،فكلما كانت ي من حيث بنيتو ترتبط دبدى ربقيق تلك البنية للغرض الذيءإن قيمة كل ش     
البنية أكثر ربقيقاً للغرض ارتفعت القيمة ،والعكس صحيح ،وقيمة البنية يف األشياء تتبع قيمة األغراض اجملعولة ذلا  

فكلما كان الغرض رفيعاً كانت البنية إذا ما أدت إذل ربقيقو رفيعة القيمة ،وىكذا تتفاوت األشياء يف قيمتها من 
. حيث تكوينها تفاوتاً أولياً حبسب تفاوت أغراضها ،وتفاوتاً ثانياً حبسب تأديتها لذلك األغراض 

البنية ادلادية ،والبنية ادلعنوية ، :  يتناول كالً من يإن ادلقصود بالتقوًن يف بنية اإلنسان ىو التقوًن الشامل الذ   
. فكالمها خلق على أحسن تقوًن ،سواء بالنظر إليهما ىف ترابطهما ووحدهتما يف تكوين اإلنسان 



وإذا كانت البنية ادلادية لإلنسان على ىذا النحو من الرفعة ألداء مهمة اخلالفة كما بنيت األمثلة ادلذكورة ،فإن     
 اليت تتقوم هبا ماىية اإلنسان ،وىى اليت تدبر سَتة ي أعلى شأناً ىف ذلك ؛ألن ىذه البنية هيالبنية ادلعنوية ه

. االستخالف ،وتسوق اجلسم لتنفيذ تدبَتىا 

ما خص بو من قدرة على االستيعاب دلا ىو غائب عن اإلنسان من احلقائق : ومن مظاىر الرفعة ىف العقل      
 . سواء ما تعلق بعادل الشهادة ،وىو ما ربقق بو السيطرة على البيئة الكونية رلال التحرك اإلنساىن

وقد صور اإلمام الرازى ما خص بو اإلنسان من قيمة ذاتية رفيعة ىف التكوين تكردياً لو ،وإعالء لشأنو ىف       
أشرف النفوس ادلوجودة ىف العادل  :اعلم أن اإلنسان جوىر مركب من النفس والبدن ،فالنفس اإلنسانية :"قولو 

السلفى ،وبدنو أشرف األجسام ادلوجودة ىف العادل السلفى ،وتقرير ىذه الفضيلة ىف النفس اإلنسانية ىى أن 
احلساسة : االغتذاء ،والنمو ،والتوليد ، والنفس احليوانية ذلا قوتان : النفس اإلنسانية قواهتا األصيلة ثالث ،وىى 

االغتذاء ،والنمو ،والتوليد ،واحلس : فهذه القوة اخلمسة أعٌت . سواء كانت ظاىرة أو باطنة ،واحلركة باالختيار 
القوة العاقلة ادلدركة حلقائق : ،واحلركة حاصلة للنفس اإلنسانية ،مث إن النفس اإلنسانية سلتصة بقوة أخرى وىى 

األشياء كما ىى ،وىى الىت يتجلى فيها نور معرفة اهلل تعاذل ، ويشرق فيها ضوء كربيائو وىو الذى يطلع على 
 ."أسرار عادلى اخللق واألمر ،وحييط بأقسام سللوقات اهلل من األرواح واألجسام كما ىى 

 :رفعة التكليف - 3   

 اختَت ألن يكون مكلفاً ،فقد انتخبو اهلل تعاذل من بُت ادلوجودات ؛ليقوم دبهمة يإن اإلنسان ىو الكائن الذ    
 عنها ،ومكنو من إرادة حرة يكون على أساسها ي أن ينتوي أن يقوم هبا ،ونواه ينبغياالستخالف وفق أوامر ينبغ

. احملاسبة على اإليفاء دبا أمر بو وهنى عنو 

ََمانََة َعَل  السَّلَماَواِت  } :وقد عرب القرآن الكرًن عن ىذا التكليف بتحميل األمانة فة قولو تعاذل     َنا األْج ِإنَّلا َعَرضْج
نْجَساُن ِإنَّلُو َكاَن  َُلوًما َجُيوًو  َيا َوَحَمَلَيا اإلْجِ َن ِمنُيْج َ قْج ِملْجنُيَيا َوَأشْج َرْجِض َوالْجِ َباِل فَ َبُييْجَن َأنْج َيحْج   72 /األحزاب { َواألْج

وىذه األمانة الىت محلها اإلنسان ذكر ادلفسرون ىف شرحها وربديد مدلوذلا أقوالً كثَتة مًتاوحة بُت ادلعاين ذكر     
ادلفسرون ىف شرحها وربديد مدلوذلا أقوالً كثَتة مًتاوحة بُت ادلعاين احلزئية وبُت ادلعاىن الكلية الذى تشمل مجلة من 

وىف ذلك يقول اإلمام . ومن أبرز ادلعاين الكلية الىت فسرت هبا األمانة معٌت التكليف . تلك ادلعاىن اجلزئية



التكليف وىو األمر خبالف ما ىف الطبيعة ،واعلم أن ىذا النوع من التكليف :  أى {إنا عرضنا األمانة }:الرازى 
ليس ىف السماوات وال ىف األرض ؛ألن األرض واجلبل والسماء كلها على ما خلقت عليو ،اجلبل ال يطلب منو 

وإمنا وصف التكليف بأنو األمر خبالفهما يف . اذلبوط من السماء وال السَت ،واألرض ال يطلب منها الصعود ،
وقد وضحت ىذا ادلعٌت .  ربملو مشقة تعاكس بعض ما خلق عليو اإلنسان من الغرائز والطبائع يفألن  الطبيعة ؛

 االبتالء بتبعة التكليف وحرية اإلرادة ومسؤولية يأفال تكون ىذه األمانة ه " قوذلا يفالدكتورة عائشة عبد الرمحن 
مسَتة دبقتضى سنن كونية على وجو التسخَت واالمتثال دون – عدا اإلنسان – فكل الكائنات ! االختيار ؟ بلى 

". ربمل لتبعة ما تعمل ،واإلنسان وحده ىو ادلسؤول عن عملو احملاسب عليو ثواباً وعقاباً 

ىو ربميل لألوامر :  احلفاظ على ما عهد بو ، والتكليف يوإمنا عرب عن التكليف باألمانة ؛ألن األمانة ه     
 محلت بو ،كما ىو مطلوب ي بطلب رعايتها واحلذار من اإلخالل هبا ، وذلك بأدائها على وجهها الذيوالنواه

:  عناصر ثالثة يف األمانة أن يؤدى ادلعهود بو فيما على وجهو ، كما ىو ،فقد اشًتاك التكليف مع األمانة يف
.  اإليداع ،واحملافظة على ادلودع ،وأداؤه على وجهو 

 تضمنو التعبَت باألمانة على التكليف ىو بيان قيمة اإلنسان ورفعتو من بُت سائر ي الذاألمسىويبدو أن ادلعٌت     
 ، كما كان يالكائنات ؛ألن األمانة من شأهنا أن ال تعرض من بُت الناس إال على من عرف بالتمييز والعلو اخللق

يف مكة ،فإنو كانت تودع عنده األمانات دلا كان من رفعتو يف قومو حىت مسى – صلى اهلل عليو وسلم – الرسول 
. باألمُت 

وكذلك األمر بالنسبة للتكليف ،فإنو ربملو اإلنسان لرفعتو علو شأنو من بُت الكائنات ادلذكورة يف اآلية ،رغم      
   ما تبدو عليو يف ظاىرىا من بروز وضخامة إزاء اإلنسان ،شلا قد يوىم بعلو شأهنا ،وىف ىذا ادلعٌت يقول ابن

شبهت حالة صرف ربميل األمانة عن السماوات واألرض واجلبال ،ووضعها يف اإلنسان حبالة من :" عاشور 
يعرض شيئا على أناس فَتفضو بعضهم ويقبلو واحد منهم على الطريقة التمثيلية ،أو سبثيل لتعليق علم اهلل تعاذل 

.    بعدم صالحية السماوات واألرض واجلبال إلناطة ما عرب عنو باألمانة هبا ،وصالحية اإلنسان لذلك

 فليس منو ما ينقض ىذا {إنو كان  لوماً جيووً }: وأما التعقيب على محل اإلنسان لألمانة بقولو تعاذل      
ادلعٌت ادلتضمن لرفعة اإلنسان ؛ألنو وصف دلا يف طبيعة اإلنسان من الظلم واجلهل كمظهرين من مظاىر النوازع 

النفسية الدافعة إذل اقًتاف الشرور ىف مقابل النوازع الدافعة إذل أعمال اخلَت ،وىى ادلعادلة اليت ركب عليها اإلنسان 



 فصل ىف اإلنسان بُت ىذين النوعُت يمع تزويده بإرادة االختيار ،واليت كانت أساساً للتكليف ،وىف التدافع الذ
ولكن ذلك ليس  من النوازع قد حيصل أن تتغلب نوازع الشر فيقع اإلخالل بالتكليف ،ويقع التضييع لألمانة ،

مصَتاً حتمياً لإلنسان ىف تدافع نوازعو ،بل ىو حاالت معينة ربصل لو يف مسَتة حياتو اخلالفية باختياره ،وىى 
. لذلك ليست بقادحة يف أصل الرفعة اليت اقتضاىا التكليف 

وقد يبدو ألول وىلة أن التكليف مع ما يقتضيو من ادلشقة ،ومع ما يقتضيو من إمكان اإلخالل بو ادلستلزم      
إلمكان العقاب ليس فيو من معٌت الرفعة والتكرًن ما جيعلنا نعد مظهراً ذلما ،إال أنو عند التأمل يتبُت أن التكليف 

. من أعظم مظاىر التكرًن والرفعة ،وأعظم األسباب ادلؤدية إليهما 

 ،وقد ركب اإلنسان على ما ي جاءت تبنيو النواهيإن التكليف مبٌت على حرية االختيار بُت طريق اخلَت الذ    
ون س وما سواىا ف ليميا ف ورىا }:ديكنو من اختيار أحد الطريقُت وادلضى فيو ،وىو ما وصفو تعاذل بقولو 

وهبذا ادلعٌت يكون التكليف  . ( 10 /البلد ) {وىديناه الن دين }:وىف قولو  ( 8- 7 /الشمس ){و قواىا 
يبدو يف مغالبة عوامل الشر والسقوط ،ونصرة عوامل اخلَت التواقة إذل   ،يمقتضياً لضرب من اجلهاد النفس

  .الفضيلة

 يشعر اإلنسان بقيمتو ،وحيقق لو تلك القيمة بالفعل ،وعندما يالذ إن الصعود ضلو األفضل واألكمل ىو    
يشعر إنسان ما أنو توقف ولن يكتسب شيئاً من أسباب النمو فإنو يؤول بو األمر إذل االستهانة بنفسو إزاء 

. فالتكليف ىو طريق الصعود إذل األفضل يف مسَتة رلاىدة النفس  الوجود شلا يؤدى بو إذل االنتحار،

لقد ظلت السماوات واجلبال واألرض واقفة يف سلم قيمتها منذ خلقها اهلل ،وستبقى كذلك إذل أن يرث اهلل 
:  ،ألهنا أبت أمانة التكليف ،أما اإلنسان ياألرض ومن عليها ،دون أن تكون ذلا فرصة االكتمال والتسام

 ي والتصاعد ادلستمر دبا يكتب من احلق واخلَت ائتماراً بأوامر اهلل ،وانتهاء عن نواىيو فويفإنو ديلك إمكان الًتق    
 إنسانيتو ،كما سبكنو من استثمار الكون ؛لتحقيق مصاحلو ،وىو ما ربقق بوضوح يف احلضارة ياليت سبكنو من تنام

. سلم االكتمال  اإلسالمية طيلة قرون ارتقى فيها اإلنسان درجات يف

 لإلنسان دبا يعلى من شأنو ي يأيت بالتكليف يتبدى فيو التكرًن اإللوي الذيإن ىذا ادلعٌت من االكتمال والًتق    
ففيو إناطة دلصَت اإلنسان بيده عرب اجلهاد ،وليس من ديلك مصَت نفسو كمن يساق بالقهر إذل : ويرفع من قيمتو 



 ذلك ادلستقبل ،وفيو ترتيب الثواب يفذلك ادلصَت ،وفيو انفتاح إذل أفق ادلستقبل ،واندفاع للتحرك ضلو الكمال 
 يولذلك قال القاض  ،ي ،وىو مظهر عظيم للتكرًن اإللويالعظيم على اجلهاد ادلوقف يف االمتثال لألوامر والنواه

وثبت ...  خلق ادلكلف أنو تعاذل خلقو لينفقو بالتفضيل ،وليعرضو للثواب يفاعلم أنو وجو احلكمة :"عبد اجلبار 
".     أن الثواب مستحق على وجو التعظيم والتبجيل 

 :عزة التعبد - 4     

 العقيدة اإلسالمية مفهوم خاص يتصف بالشمول ،فاهلل تعاذل تعبد اإلنسان يف كل شؤونو كبَتىا يفللعبادة       
فال عمل يفرض وال حركة وال سكون يدعى إال " كل تلك الشؤون يإذا مشلت األوامر والنواه: وصغَتىا معا 

 اذلدف األمسى للحياة اإلنسانية كما صوره ىيوبذلك أصبحت عبادة اهلل ، والشريعة عليو حاكمة إفراداً وتركيباً 
( . 56 /الذاريات ){وما  لقت ال ن واإلنس إو ليعبدون }:قولو تعاذل 

إن العبادة هبذا ادلفهوم تصبح توجهاً مستمراً ضلو اهلل باخلضوع وادلذلة حبيث يكون اهلل تعاذل ىو اذلدف      
 كل فكر وىف كل سلوك ،وقد يبدو أن اخلضوع وادلذلة يتناقضان مع العزة والرفعة ،إال أن ذلك ليس إال يفادلتبغى 

 ميزان الصلة باهلل تعاذل فإهنما زلض العزة والرفعة ،بل إنو ال عزة لإلنسان وال يف ميزات التعامل البشرى ،أما يف
 العبودية هلل دبعناىا ادلطلق العام ،كما يفنستجليو بالنظر ما وىو   ظل العبودية هلل واخلضوع لو ،يفرفعة لشأنو إال 

 الضوابط الشرعية لتعامل اإلنسان مع الكون أو مع أخيو يف مظاىرىا التطبيقية متمثلة يفنتسجليو بالنظر فيها 
 .    اإلنسان أو مع نفسو 

:          المصادر والمراجع

عبد اجمليد النجار، : ، تحللراغب األصفهاين النشأتُت وربصيل السعادتُت تفصيل  :الراغب األصفهاين -
    .م1988، دار الغرب االسالمي، بَتوت، 1ط

 . م1997، 1التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر، تونس، ط: الطاىر بن عاشور -
، فرباير 72-71عقيدة تكرًن اإلنسان وأثرىا الًتبوي، رللة ادلسلم ادلعاصر، عدد: عبد اجمليد النجار -

1994 . 
 .م1996، 1قيمة اإلنسان، دار الزيتونة للنشر، الرباط، ادلغرب، ط: عبد اجمليد النجار -
. 1980، 1الكون واإلنسان يف التصوير اإلسالمي، مكتبة الفالح ، الكويت، ط: حامد صادق قتييب -
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 الم يوم والحقيقة :

إما لغيبة ادلنوب عنو،  "خلفو خيلفو إذ قام باألمر عنو فهي نيابة أو وكالة عن الغَت : اخلالفة مشتق منمصطلح    
: قولو تعاذلوعليو، فإن ادلعٌت الذي تتضمنو كلمة اخلالفة يف " وإما دلوتو، وإما لعجزه وإما لتشريف ادلستخلف

ُلوَُكمْج ِفي َما آ َاُكمْج } َ  بُيعْجٍ  َدرََجاٍت لَِيبُيْج َرْجِض َورََفَع بُيعْجَ ُكمْج فُيوْج  ِإنَّل رَبَّلَ  َسرِيُع  َوُىَو الَّلِ ي َجَعَلُكمْج َ اَلِئَف األْج
 165  /سورة االنعام { الْجِعَقاِب َوِإنَّلُو َلَ ُ وٌر رَِحيمٌ 

َلَف الَّلِ يَن ِمنْج قُيبْجِلِيمْج  }    َتخْج َرْجِض َكَما اسْج ِلَ نُيَّلُيمْج ِفي األْج َتخْج َوَعَد اللَّلُو الَّلِ يَن آَمُنوا ِمنْجُكمْج َوَعِمُلوا الصَّلاِلَحاِت لََيسْج
رُِكوَن ِبي َشيْجًئا َوَمنْج  ِفِيمْج َأمْجًنا يُيعْجُبُدونَِني َو ُيشْج لَنُيَّلُيمْج ِمنْج بُيعْجِد َ وْج َولَُيَمكِّدَننَّل َلُيمْج ِدينُيُيُم الَّلِ ي ارْجَ َ   َلُيمْج َولَيَُبدِّد

   55/  سورة النور - {َكَ َر بُيعْجَد َذِلَ  فَُ ولَِئَ  ُىُم الْجَ اِسُقونَ 

َماَا  }    ِ ُ  الدِّد َعُ  ِفيَيا َمنْج يُُي ْجِسُد ِفيَيا َوَيسْج َرْجِض َ ِليَ ًة قَاُلوا َأَ  ْج َوِإذْج قَاَل رَبَُّ  لِلْجَماَلِئَكِة ِإنِّدي َجاِعٌ  ِفي األْج
ِدَ  َونُُيَقدِّدُس َلَ  قَاَل ِإنِّدي َأعْجَلُم َما َو  ُيعْجَلُمونَ  ُن ُنَسبِّدُ  ِبَحمْج  30/سورة البقرة  - { َوَنحْج

ًتا  }  ُرُىمْج ِعنْجَد رَبِّدِيمْج ِإوَّل َمقْج ُرُه َوَو يَزِيُد الْجَكاِفرِيَن ُك ْج َرْجِض َفَمنْج َكَ َر فُيَعَليْجِو ُك ْج ُىَو الَّلِ ي َجَعَلُكمْج َ اَلِئَف ِفي األْج
ُرُىمْج ِإوَّل َ َسارًا     ىي أن اهلل سبحانو وتعاذل قد أناب عنو االنسان يف ىذا 39/فاطر - { َوَو يَزِيُد الْجَكاِفرِيَن ُك ْج

. الوجود ليتصرف يف شللكتو الكونية طبقا حلق االستخالف الذي وىبو إياه

خالفة " الذي ذكر يف تفسَته أن معٌت اخلالفة ىو " أبو السعود"  وىذا ىو ادلعٌت الذي أشار إليو العلماء، ومنهم 
حاجة البشر إذل إقامة خليفة لتنفيذ الفصل ": ، وابن عاشور الذي قال إن"من جهة اهلل سبحانو يف إجراء أحكامو

إذل أن جاء اإلسالم فجمع الرسالة  (...)بُت الناس يف منازعاهتم، إذ ال يستقيم نظام جيمع البشر بدون ذلك 



واخلالفة ألن دين اإلسالم غاية مراد اهلل تعاذل من الشرائع، وىو الشريعة اخلاسبة، وألن امتزاج الدين وادللك ىو 
وذلذا أمجع أصحاب رسول اهلل بعد وفاة النيب صلى اهلل عليو وسلم على إقامة اخلليفة ..أكمل مظاىر اخلطتُت

ادلراد من اخلليفة ادلعٌت اجملازي وىو الذي يتوذل عمال يريده " :   وقال أيضا "حلفظ نظام األمة وتنفيذ الشريعة
فاخلليفة آدم، وادلراد ... ادلستخلف مثل الوكيل والوصي، أي جاعل يف األمر مديرا يعمل ما نريده يف األرض

". فتو قيامو بتنفيذ مراد اهلليخبل

  وكلمة اخلالفة تعرب عن وجود عالقة بُت أطراف سلتلفة، وعناصر أساسية تتكامل فيما بينها لتحقق مفهوم 
ادلستخلف وىو اهلل وادلستخلف وىو اإلنسان وادلستخلف فيو وىي األرض، وادلستخلف عنو وىو : اخلالفة وىي

. ادلنهج اإلذلي أي مضمون االستخالف

  ومن مث، فاخلالفة ىي تكليف إذلي لإلنسان ليباشر مهمة اإلعمار والبناء يف األرض وفق إرادة اهلل لتتحقق    
. بذلك العبودية الكاملة هلل يف ىذا الكون

 لكن استخالف اإلنسان يف األرض، ومنحو مطلق السيادة على الكون ال يعٍت أنو مالك لو وإن كان سيدا     
فهو ليس حاكما باألصالة، وإهنا حاكم بالتفويض، أي أن اهلل أطلق يده بالتصرف يف األرض للقيام ألعباء . عليو

. أمانة االستخالف وىو ما توحي بو كلمة اخلليفة اليت تعٍت يف مجلة ما النيابة أو الوكالة

 وعليو، فهو غَت سلول أن يسَت فيو هبواه منفصال عن توجيو اهلل سبحانو وتعاذل ألن ىذا يتناىف مع طبيعة      
استئمان : " بل جيب أن تكون حركتو احلضارية موافقة ألوامر اهلل ونواىيو، وبذلك تصبح اخلالفة. االستخالف

على الكون والطبيعة والبشر وذلذا وصفها القرآن الكرًن يف إحدى آياتو باألمانة فاإلنسان اخلليفة مؤسبن، وكذلك 
".  رلتمع اخلالفة، وجوىر األمانة ىو رعاية تلك القيم اخلَتة اليت ينطوي عليها ادلشروع احلضاري اإلسالمي

فجوىر االستخالف أن يظل اإلنسان اخلليفة مرتبطا دبن استخلفو ارتباطا مستمرا، وأن جيتهد اجتهادا دائما      
لالقًتاب منو وذلك بالعمل الدائب، والكدح ادلستدًن لًتقية ذاتو وتنميتها حىت يتمكن من ربقيق مستويات راقية 

. من االستخالف

 كما أن اخلالفة اليت أناطها اهلل بآدم عليو السالم ليست وقفا على شخصو فقط، وإهنا ىي سبتد لتشمل      
النوع اإلنساين الذي سيتفرع عن آدم منذ بدء اخلليقة إذل هناية الدنيا، والذي سيكون مكلفا أيضا حبمل مسؤولية 



أريد باخلليفة آدم، واستغٌت بذكره عن ذكر بنيو كما يستغٍت بذكر  : "االستخالف كما بُت ذلك الزسلشري يف قولو
". أيب القبيلة يف قولك مضر وىاشم

.  وتعاذل قد أناب اجلماعة البشرية يف قيادة الكون وإعماره اجتماعيا وطبيعياسبحانو شلا يدل على أن اهلل       
  وعليو، فاإلنسان وحده ىو ادلكلف بالقيام دبسؤولية اخلالفة يف األرض وربمل أعبائها، وىو الوحيد الذي 

سيحاسب على ذلك، على الرغم من أنو ال يسكن األرض وحده، ففيها اجلن كذلك، وىم خلق مبتلى ومكلف 
وإن اشًتكا يف عبادة -بالعبادة مثلو لكنو ال ديتلك الطاقات وادلواىب اليت يتميز هبا اإلنسان إلعمار األرض فهما 

 . إال أن اخلالفة تبقى من اختصاص اإلنسان وحده- اهلل وطاعتو
 

  مث إن اخلالفة يف األرض غَت مرتبطة دبدة معينة، وال خاصة بعصر من العصور أو زمن من األزمان، بل ىي 
. صَتورة دائمة تنساب من اإلنسان على مر التاريخ منذ ميالده إذل أن يأذن اهلل بنهاية العادل

  فهي تبدأ لتنتهي مع عمر جليل من أجيال اإلنسانية وتنتهي لتبدأ مع جيل جديد وىكذا تظل يف دديومة 
فمن سنن : "ألن اهلل قدر لألرض مجيعا أن تبقى معمورة وأن يظل اإلنسان يكدح فيها حىت تويف أجلها. صاعدة

اهلل ونواميسو الكونية يف ىذه احلياة الدنيا أن تظل ىذه األرض معمورة بأىلها ماضية يف أخذ زينتها وزخرفتها، 
فالبد من أمم ومجاعات ... خاضعة لسنة التطور حىت يأيت وعد اهلل وربُت الساعة احملتومة احملددة لقيام الساعة

تتداول فيما بيتها قيادة ىذه الرحلة اإلنسانية حىت تبلغ مدارىا ... تقود حركتها ادلعاشية والعمرانية واالجتماعية
.  "األخَت يف علم اهلل عز وجل

  
يف القرآن الكرًن حركة إنسانية إجيابية، فاعلة، دائبة، اخلالفة أو االستخالف   وخالصة القول أن عملية   

مستمرة، ومتناغمة من سنن األنفس واآلفاق يسعى اإلنسان من خالذلا إذل ترقية حياتو الروحية واخللقية، وتسخَت 
كل مظاىر الكون الفسيح واالنتفاع هبا، وتوجيهها خلدمتو وخدمة بٍت جنسو رغبة يف إقامة حضارة إنسانية قي 

 .ظل منهج العبودية هلل الذي تنتفي معو كل مظاىر اخللل والفوضى واالضطراب

  

 



  المصادر والمراجع :
. لسان العرب: ابن منظور -
معجم مفردات ألفاظ القرآن، تح، ندًن مرعشلي، دار الكتاب العريب، بَتوت، : الراغب األصفهاين -

 .ت.د
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إرشاد العقل السليم إذل مزايا القرآن الكرًن، ادلطبعة ادلصرية، القاىرة، : زلمد العمادي أبو السعود -

 .م1347
 م1985منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن، دار الفكر، دمشق، : زلمد سعيد رمضان البوطي -
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  بين العبادة والعمارة

 عن اهلل تعاذل لتنفيذ مراده يف األرض واجراء أحكامو اإلنساناخلالفة تعٍت خالفة  أوضحنا آنفا أن 
.  آيات متعددة دبا أمر وانتهاء شلا هنى، وقد بُت بذلك احلق سبحانو يفائتمارافيها، 

وحصر مهو وجهده ( اهلل)ترقيو ضلو مستخلفو  (اإلنسان)وىذه ادلهمة والغاية تقتضي أن يكون اذلم األكرب للخليفة 
يف االقًتاب منو، وذلك بالعمل الدائب والكدح ادلستدًن لًتقية ذاتو وتنميتها حىت يبلغ الغاية اليت ذكرىا اهلل تعاذل 

ًحا َفُمالِقيوِ  }   :يف قولو .  6/ االنشقاقسورة{ يَا َأيُيَُّيا اإِلنَساُن ِإنَّلَ  َكاِدٌ  ِإَل  رَبِّدَ  َكدْج

َوَما َ َلقْجُت  } :وىذا التكامل والًتقي يف اذباه اهلل تعاذل ال يكون إال عرب منهاج العبادة، ولذلك قال احلق تعاذل
نْجَس ِإوَّل لِيُيعْجُبُدونِ   ومها العنصر اإلنسان، ويكون شامال للعنصرين ادلركب منهما 56/الذارياتسورة  { الْجِ نَّل َواإلْجِ

الروحي والعنصر الًتايب ادلادي، ويكون مسرح ىذا الًتقي األرض اليت ىيأىا اهلل لتكون صاحلة لطبيعة تكوين 
َرْجِض َ ِليَ ةً  }   : قالإذ ادلزدوجة اإلنسان ، 30 /سورة البقرة { َوِإذْج قَاَل رَبَُّ  لِلْجَماَلِئَكِة ِإنِّدي َجاِعٌ  ِفي األْج

لعمارة األرض ومن  (والكون)وبالتارل تكون شلارسة اخلالفة دبنهاج العبادة لتحقيق العبودية، وبالتعامل مع األرض 
. قوم على جانبُت أساسيُت مها العبادة والعمارةت اخلالفة أنمث ربقيق السيادة؛ ومعٌت ذلك 

    فما معٌت العبادة؟ وكيف تتحقق العبودية؟ وما ىي العمارة؟ وكيف تتحقق السيادة؟ 

: العبادة -1

  لعظمتو، وىذه اإلنابة واخلضوع وإظهاراأما العبادة فمعناىا اخلضوع هلل تعاذل بالتسبيح اعًتافا بكمالو سبحانو 



ٍا ِإوَّل  }: تصدر عن سائر ادلخلوقات لقولو تعاذل ُ َسبِّدُ  َلُو السَّلَماَواُت السَّلبْجُع َواأَلرْجُض َوَمن ِفيِينَّل َوِإن مِّدن َشيْج
ِبيَحُيمْج ِإنَّلُو َكاَن َحِليًما َغُ ورًا َقُيوَن َ سْج ِدِه َوَلِكن وَّل  ُي ْج . 44/ سورة اإلسراء{ ُيَسبِّدُ  ِبَحمْج

 يسبح حبمد ربو بإرادتو واختياره، أما اإلنسان إذ خيالف تسبيح سائر ادلخلوقات األخرى، اإلنسانولكن تسبيح 
سائر الكائنات األخرى فهي رلربة، وما خلقت إال لذلك شهادة لكمالو تعاذل، يف خضوعها ألجل أن يكون 

َوُىَو الَّلِ ي َ َل  السَّلَماَواِت َواأَلرْجَض ِفي ِستَّلِة َأيَّلاٍم وََكاَن َعرْجُشُو َعَل   } : شاىدا لكمال ربو، لقولو تعاذلاإلنسان
ِت لَيُيُقوَلنَّل الَّلِ يَن َكَ ُرواْج ِإنْج َىَ ا ِإوَّل  ُعوثُوَن ِمن بُيعْجِد الْجَموْج َسُن َعَمالً َولَِئن قُيلْجَت ِإنَّلُكم مَّلبُيْج ُلوَُكمْج َأيُُّكمْج َأحْج الْجَماا لَِيبُيْج

ٌر مُِّبينٌ   فيما يكون عليو من الشهادة الواعية بالكمال اإلذلي اإلنسان؛ واالبتالء ىنا اختبار 7/ىودسورة  { ِسحْج

 على كمال ربو وعظمتو، وىذا اإلنسان باخلضوع واإلنابة يشهد إذوىذا يعٍت أن االبتالء واالختبار علة اخلضوع، 
. ما عناه اهلل جل جاللو حُت قرن الشهادة بالكمال اإلذلي باالبتالء يف اآلية السابقة الذكر

إسالم النفس يف كل ما يفعل اإلنسان ويذر دلا يريده اهلل تعاذل " هلل تعاذل ىو اإلنسانوبالتارل كان معٌت عبادة 
". ويرضاه عرب االلتزام الكلي بفعل ما أمر بو وترك ما هنى عنو

إذل التغيَت يف رلال النفس، إما  (العبادة)ومعٌت ذلك أن رلال العبادة ىو الذات اإلنسانية، حبيث هتدف 
للمحافظة على الذات اإلنسانية والسمو والعلو هبا ضلو األفق اإلذلي األعلى لتقتبس منو مضمون اخلالفة أمرا 

وهنيا، أي القرب من اهلل تعاذل بتطبيق شرعو، وىو معٌت العبودية هلل تعاذل وحده؛ أو تدمَت النفس وبالتارل اذلبوط 
.  والتسفل إذل أسفل السافلُت، لعدم االلتزام بشرع اهلل تعاذل، وىو اخلضوع لغَت اهلل تعاذل

وال يتحقق ذلك الًتقي والعلو، بناء على ما تقدم، إال اذا كان وفقا لتكاليف الشريعة اإلسالمية من األوامر 
مصداقا لقولو . وبالتارل كان منهج ربقيقي العبودية هلل ثابتا بنربة الشريعة وكامال بكماذلا وتاما بتمامها. والنواىي

ُقوَذُة َوالْجُمتُيَردِّديَُة }: جل جاللو ُم الْجِخنزِيِر َوَما ُأِى َّل ِل َيْجِر اللَّلِو بِِو َوالْجُمنْجَخِنَقُة َوالْجَموْج ُم َوَلحْج ُحرِّدَمتْج َعَليْجُكُم الْجَميْجَتُة َوالدَّل
َم يَِئَس  ٌ  الْجيُيوْج تُيقْجِسُمواْج بِاأَلزْجوِم َذِلُكمْج ِفسْج َوالنَّلِطيَحُة َوَما َأَكَ  السَّلُبُع ِإوَّل َما ذَكَّليْجُتمْج َوَما ُذِبَ  َعَل  النُُّصِب َوَأن َ سْج
ُت َعَليْجُكمْج نِعْجَمِتي َوَرِضيُت  َملْجُت َلُكمْج ِديَنُكمْج َوَأ ْجَممْج َم َأكْج ِن الْجيُيوْج َشوْج ُىمْج َوا ْج َشوْج الَّلِ يَن َكَ ُرواْج ِمن ِديِنُكمْج َفالَ َ خْج

ثْجٍم فَِإنَّل اللَّلَو َغُ وٌر رَّلِحيمٌ  َر ُمَتَ اِنٍف إلِّدِ َمَصٍة َغيُيْج . 3/ادلائدة سورة { َلُكُم اإِلسْجالَم ِديًنا َفَمِن اضْجطُرَّل ِفي َمخْج

إما علو وارتفاع )ىذه يف رلال ربقيق العبودية حركة رأسية عمودية، - الذات اإلنسانية-وعليو كانت حركة 
 .، يف رلال ربقيق العبودية(بالتوحيد أو ىبوط واضلطاط بالكفر



: العمارة- 2   

، أي ىي السعي "ربصيل ما بو تزجية ادلعاش لنفسو وغَته: " كما يقول الراغب االصفهاين فهي–  وأما العمارة 
.   واستمرارىا وصالح معاشو من مأكل وملبس ومسكناإلنسانيف احلياة الدنيا والقيام دبا بو استقامة حياة 

:  وربصيل ذلك يكون دبنهج ذو ركيزتُت

-: صلى اهلل عليو وسلم- يكون ربقيق العمارة من الوجو ادلباح وفق شرع اهلل تعاذل، إذ يقول رسول اهلل :أوليما- 
وىذا ما بينو اهلل جل . " منثوراً ااً  لم يكن عل  ذل  فسعيو يكون ىبنجياد  ومفي من طلب الرز  فيو " 

 إذا أحدكمإن اهلل يحب -: "صلى اهلل عليو وسلم-، وقال رسول اهلل 104-103/الكهف: جاللو يف قولو
 هلل تعاذل وفق شرعو سبحانو وابتغاء مرضاتو اإلنسان، حبيث يكون كل عمل وسعي يقوم بو "عم  عمال أن يتقنو

: "  وعملو عبادة، مصداقا لقولو صلى اهلل عليو وسلماإلنسانوالفوز بلقائو جل جاللو، وبالتارل يكون كل سعي 
 بالنيات وإنما لك  امرئ ما نوى فمن كانت ى ر و هلل ورسولو في ر و هلل ورسولو ومن كانت األعمالإنما 

فهي إذن ركيزة وحيية إذلية متمثلة يف شرع اهلل ". جر إليواى ر و لدنيا يصيبيا أو امرأة ينكحيا في ر و لما ه
. تعاذل

 والسنن اإلذلية يف الكون، وبناء على الفعالية واألحياء باألشياء اإلنسان ىي العمل وفق منهج علم :ثانييما-
 العقل ووسائل اإلدراك وحرية اإلرادة، اليت يدرك هبا مجيعا ويكتشف القوانُت مناإلنسانية وما وىبو اهلل تعاذل 

وىو ما يسمى بالتسخَت ادلعريف  (اآلفاق واألنفس)يف الكون واجملتمع  (أو سنن اهلل تعاذل) (العلمية)الكونية 
باعتباره يباشر - كل ادلخلوقات خلدمتو اإلنسانحبيث يستغل  (الكون)للكون، وبناء كذلك على طبيعة األشياء 

. وفق ذلك العلم ادلكتسب، وىو ما يسمى بالتسخَت ادلادي للكون-  وعلى ىذه األرضونمهمتو يف ىذا الك
 . ادلعرفيةاإلنسانذن ركيزة ذاتية متمثلة يف مؤىالت إفهي 

 
 سيادتو على الكون وعلى كل شيء سوى اهلل اإلنسان وبناء على ىذا ادلنهج ادلزدوج يف ربقيق العمارة حيقق     

 (تقدما أو تأخرا أو توقفا) أفقية، يف حركة ( الدنيااحلياةأي يف )تعاذل، ويكون ذلك خالل األجيال واألزمان 
فالعمارة إذن  حركة .  والتزام شرع اهلل تعاذلوإتباعحسب األخذ بأسباب التحصيل العلمي وتسخَت األشياء 

.  يف رلال ربقيق السيادةاإلنسان



عبودية هلل عز وجل وحده وسيادة على كل ما -  يف األرضاإلنسانوىي غاية ومهمة -  وبالتارل تكون اخلالفة   
 سوى اهلل تعاذل، فال ديكن ربقيق السيادة دون العبودية هلل، كما ال ديكن لإلنسان أن وأحياءيف الكون من أشياء 

ال يصلح : " يكون عبد اهلل وحده دون أن يكون سيدا على الكون، وىذا ما مجعو الراغب األصفهاين يف قولو
والذي تطهر بو النفس حىت تًتشح خلالفة ... خلالفة اهلل وال يكمل لعبادتو وعمارة أرضو إال من كان طاىر النفس

".   األخرويةاهلل تعاذل وتستحق هبا ثوابو ىو العلم والعبادات ادلوظفة اليت ىي سبب احلياة

.  هلل تعاذل يف األرض ىي الغاية القصوى أو غاية الغايات لوجودهاإلنسانوعليو كانت خالفة 

: عالقة الخالفة بالتوحيد- 3

 يف اإلسالم وغايتو ومنتهاه وادلقوم اإلنسان وىذا األمر ال يتعارض مع قولنا بأن التوحيد ىو أصل وأساس    
  ،األساسي دلاىيتو

 الوجودي اإلنسانإن اخلالفة ىي ربديد دلركز - إذل جانب ما ذكرناه سابقا وبناء عليو- عرفنا إذ :أوو-:   وذلك
يف عالقتو بالكون، وعبد هلل  (كفرد وكمجتمع)بُت ادلخلوقات باعتبار أفضليتو من حيث احلرية والتكرًن فهو سيد 

باهلل تعاذل، وبالتارل كانت اخلالفة حقيقة إنسانية، وجودية  (كفرد وكمجتمع)تعاذل وحده ال شريك لو يف عالقتو 
. ومعرفية يف آن واحد

 الوجود اإلنساين ،ين هبا، ووجودية من حيث الوجودعفهي حقيقة إنسانية من حيث عالقتها باإلنسان وىو ادل
َسرِيَن  }:  يقول احلق سبحانو وتعاذلإذ األخرويةوجود أبدي يشمل احلياة الدنيا واحلياة  َ ْج ُق ْج َى ْج نُُيَنبِّدُئُكمْج بِاألْج

ًعا  ُأولَِئَ  الَّلِ يَن َكَ ُروا بِآيَاِت  ِسُنوَن ُصنُيْج َسُبوَن َأنُيَّلُيمْج ُيحْج نُيْجَيا َوُىمْج َيحْج َأعْجَماًو   الَّلِ يَن َض َّل َسعْجيُيُيمْج ِفي الْجَحَياِة الدُّ
َم الْجِقَياَمِة َوزْجنًا   َذِلَ  َجَزاُؤُىمْج َجَينَّلُم ِبَما َكَ ُروا َوا َّلَخُ وا آيَاِ ي  رَبِّدِيمْج َوِلَقائِِو َفَحِبَطتْج َأعْجَماُلُيمْج َفاَل نُِقيُم َلُيمْج يُيوْج
ُ وَن  ِس نُُيُزًو  َ اِلِديَن ِفيَيا َو يُيبُيْج َوُرُسِلي ُىُزًوا  ِإنَّل الَّلِ يَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّلاِلَحاِت َكاَنتْج َلُيمْج َجنَّلاُت الْجِ رْجَدوْج

َيا ِحَوًو  َوَعَد اللَّلُو الَّلِ يَن آَمُنوا ِمنْجُكمْج َوَعِمُلوا الصَّلاِلَحاِت  }:  وقولو كذلك108-103الكهف سورة  { َعنُيْج
لَنُيَّلُيمْج  َلَف الَّلِ يَن ِمنْج قُيبْجِلِيمْج َولَُيَمكِّدَننَّل َلُيمْج ِدينُيُيُم الَّلِ ي ارْجَ َ   َلُيمْج َولَيَُبدِّد َتخْج َرْجِض َكَما اسْج ِلَ نُيَّلُيمْج ِفي األْج َتخْج لََيسْج

رُِكوَن ِبي َشيْجًئا َوَمنْج َكَ َر بُيعْجَد َذِلَ  فَُ ولَِئَ  ُىُم الْجَ اِسُقونَ  ِفِيمْج َأمْجًنا يُيعْجُبُدونَِني َو ُيشْج  سورة { ِمنْج بُيعْجِد َ وْج
أما على مستوى الفرد فنجد مثال قصة الرجلُت الذي ديتلك أحدمها .  ىذا على مستوى اجملتمع واألمة55/النور



 ىي األخرويةفنالحظ جالل ىذه اآليات كيف أن احلياة . (44-32الكهف )جنتُت، وذلك يف سورة الكهف 
.  خَتا فخَت وان شرا فشرإن أبدي اإلنسانامتداد للحياة الدنيوية فكان وجود 

 حولصوره ت يكون إذوما كون اخلالفة حقيقية معرفية فذلك من حيث كون عقيدة ادلسلم يف اخللق قرآنية 
- واهلل تعاذل واإلنسان وبُت ادلوجودات فيما بينها وبُت الكون واإلنسان والعالقة بُت الكون واإلنسان،ادلوجودات 

. كل ذلك يكون وفق التصور اإلسالمي- وما يًتتب عن ذلك

 أن يعبد اهلل وحده وال اإلنسان اهلل تعاذل باأللوىية والربوبية، ويقتضي ذلك من إفراد أما التوحيد فهو :ثانيا    -
يشرك بو شيئا، وعبادة اهلل وحده تعٍت اخلضوع لو وحده دون سواه من ادلوجودات فيحقق العبودية هلل تعاذل، 

تعبَت عن حقيقة  (ال إلو إال اهلل)واالستعالء والسيادة على دونو من ادلخلوقات، وبالتارل يكون التوحيد يف صيغتو 
.  ( والغاية واذلدفواألساس األصلمن حيث )الكون الكربى 

.  وذلذا عرف التوحيد بأنو حقيقية إذلية وجودية ومعرفية، أي عقيدة ادلسلم يف اهلل تعاذل قرآنية

ية فتحقيق التوحيد يف احلياة اإلنسانية يقتضي اعتبار مل، أما من الناحية الع(النظرية)وىذا من الناحية االعتقادية 
.  هلل يف األرض غاية قصوى وىدفها أمسى للحياة الفردية واالجتماعيةاإلنسانخالفة 

 يؤسس احلياة اإلنسانية على التوحيد، أي جيب أن (فردا ورلتمعا) ادلسلم ادلوحد اإلنسانومعٌت ذلك جيب على 
. اخل، من عقيدة التوحيد...  واالقتصاد والتشريع و التخطيطواألسرة وأنظمة احلكم، والًتبية األخالقأن تنبثق 

وبذلك يكون التوحيد ىو ادلنهج العملي للحياة اإلنسانية متمثال يف شرع اهلل تعاذل، فنصل بذلك إذل نتيجة، وىي 
 :أن حقيقة التوحيد ذلا وجهُت

 . دبعٌت اإلديان باهلل تعاذل وحده وعبادتو، وىذا يستلزم سيادتو على كل شيء يف الكون:عبودية- األول

 وكونو خليفة اهلل وتسخَت الكون، اإلنسان على كل شيء باإلديان بعقيدة تكرًن اإلنسان يعلو :سيادة- الثاني 
ومن مث كان التوحيد علة ومعلوال يف آن واحد، .  هلل تعاذل وحدهاعبد (اإلنسان)وىذا يستلزم كذلك أن يكون 

 إنكننا القول ًنوبالتارل . وىو نفس األمر بالنسبة للخالفة كما ذكرنا فكان ربقيق اخلالفة ىو ربقيق التوحيد
 العالقة بُت قولو إدراككننا ًنان أبدا، ومن مث ضاخلالفة والتوحيد حقيقتان متوازيتان متفقتان ال يتقابالن وال يتعار

َرْجِض َ ِليَ ًة  } :تعاذل يف اآليات التالية ، القصوى اإلنسانوفيها ربديد دلهمة ووظيفة وغاية  {ِإنِّدي َجاِعٌ  ِفي األْج



نْجَس ِإوَّل لِيُيعْجُبُدونِ  } :والوجودية، وقولو  وىو ربديد للمنهج العملي للحياة اإلنسانية أي { َوَما َ َلقْجُت الْجِ نَّل َواإلْجِ
 القريبة اإلنسان، وىي ربديد دلهمة وغاية "ىو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها: "اخلالفة، وقولو تعاذل

. واحلياتية، وكل ذلك للًتقي ضلو اهلل تعاذل

 . ىي اخلالفة اليت تعٍت العبادة احملققة للتوحيداإلنسانإذن فالغاية واحلكمة من خلق 
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