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�إن الـــلـــه حمبـــة
عاطفة نا�صر امل�سكري

�إن اهلل حمبة «هي العبارة التي اختتم بها الفيل�سوف التون�سي فتحي امل�سكيني مقالته التي جاءت بعنوان«عامل الطبيعة وعامل الدين لدى كانط» .حيث ناق�ش فيها
بع�ض الأفكار التي جاء بها الفال�سفة يف حماولة فهم الطبيعة من زاوية الإن�سان املحا�صر يف حمدودية �إدراكه ومقارنته بالواقع الذي يتوقع �أنه يتجاوز هذه احلدود
مبراحل عدة .على كل تختلف الزاوية التي ينظر بها الب�شر �إىل الطبيعة بني مُف�سر من زاوية دينية ومف�سر من زاوية فل�سفية ومف�سر ال يتقيد ال بهذه وال بتلك عدا
قيم حرة تقيدها حمدودية الإدراك لدى الب�شر .وجاءت العبارة يف بداية هذا املقال لتجمع بني خمتلف الزوايا التي ينظر من خاللها الب�شر فهي �شاملة �أكرث مما
تبدو عليه جتمع كافة العنا�صر املحتملة املرتبطة بالـ «حمبة» بكافة مقايي�سها.
�إن الب�شر بطبيعة احل��ال وب�سبب احل��دود التي قد ال
ت�ستطيع عقولهم تخطيها يحاولون و�ضع حد لكل �شيء
كائن حولهم يف �سبيل فهمه �أو التحكم به ليتنا�سب مع
م�ستوى الإدراك لديهم .وحتى يف تفكرهم بالطبيعة
و�إميانهم بخالقها والت�سليم به خلقوا ور�سموا حدودا
و�آل��ي��ات حم��ددة يجب اتباعها يف �سبيل �إر���ض��اء خالق
الطبيعة ،وملاذا ال يكون اهلل حمبة فقط دون �شرط �أو
قيد! بعيدا عن التف�سريات الدينية وتوجهاتها � -أيا
ك��ان الدين  -واخل��و���ض فيها ،قد ت��دور الإج��اب��ة على
ال�س�ؤال حول �آلية الإميان و�إثبات هذه املحبة للخالق
ف���إن ك��ان الب�شر يهتمون ب��دالالت املحبة بني بع�ضهم
ال��ب��ع�����ض مب��ا ف��ي��ه م��ن ال��ف��ائ��دة ل��ل��ط��رف�ين ،ف��ي��ج��ب �أن
ت�صبح هناك دالالت تعك�س الإمي��ان باخلالق عدا �أنها
هنا تعود بالنفع على الب�شر �أنف�سهم .على الرغم من
ذلك ،ال يختلف م�ؤمنان « يف وجود خالق لهذا الكون
» على �أن املحبة تربطهم باهلل يف نهاية املطاف بغ�ض
النظر عن وج��ود �آليات يقوم بها الأ�شخا�ص لإثباتها
من عدم وجودها� .أو مبعنى �آخر الديني والالديني-
الربوبي  -يعتدان ب�صحة ما يعتقدانه �إال �أننا ل�سنا
ه��ن��ا ب�����ص��دد حت��دي��د م��ن ك���ان ع��ل��ى ح��ق �أو ب��اط��ل .ويف
هذا ال�سياق من اجلدير بالذكر فكرة وردت يف �إحدى
الروايات ال�صوفية احلديثة التي اختلف فيها تف�سري
معنى احلرية على ل�سان بع�ض �شخو�ص الرواية .حيث
ف�سر الأول �أن �إل����زام الإن�����س��ان ب��واج��ب��ات وف��رو���ض يف
�سبيل ت�أكيد الإميان باهلل يعد تقييداً حلريته ويخلق
حاجزا من اخلوف يرتبط بالعقوبات الدنيوية الإلهية
املنتظرة لتاركي الفرو�ض وجزاء �آخر يلقاه يف الآخرة

نتيجة عدم الطاعة .من جانب �آخ��ر هناك من يف�سر
�أن الطاعة لكونها تعاك�س رغبة الإن�سان يف التكا�سل
وعمل الال�شيء تك�سب الإن�سان احل��ري��ة؛ لأن��ه بذلك
ت��خ��ل�����ص م��ن ع��ب��ودي��ت��ه ل��رغ��ب��ات��ه ال��ت��ي ت��ك��م��ن يف ع��دم
الطاعة ،وبالتايل �أ�صبح ح ًرا بهذه الطريقة.
�إذن ،ح��ت��ى يف م��ف��ه��وم احل��ري��ة امل��رت��ب��ط ب���الإمي���ان مل
يتفق الب�شر يف املعنى امل��راد بالكلمة� « .إن اهلل حمبة»
وترتبط املحبة باخلري لكن يختلف مقيا�س اخلري �إذا
ما جئنا ندقق ح�سب الظروف والزمان واملكان وحتى
ال�شخو�ص .ف��ال��ذي ق��د ت��راه فئة م��ا خ�يرا ظ��اه��را قد
ي��ب��دو يف باطنه ���ش��را لفئة �أخ���رى .ي��ق��ال �إن «م�صائب
قوم عند قوم فوائد» وهذا يعك�س واقعا حقيقيا �إذا ما
جئنا نقي�س عليه خمتلف امل��واق��ف احلياتية .وعليه،
حتى مكيال اخل�ير وال�شر غ�ير ثابت يف ك��ل الظروف
عدا �أن «املحبة» ثابتة .مع ذلك قد يجادل الأ�شخا�ص
يف منطق «املحبة» ال��ذي يكاد يكون داف��ع��اً ثاب ًتا يقود
ن��ح��و اخل�ي�ر ف��ف��ي ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة ي��ت�����ض��ح �أن وه��م
«املحبة» ال املحبة احلقيقة يكلف �أرواح��ا حيث يدعي
ف��اع��ل��وه��ا ف��ع��ل ذل���ك ح��ب��ا هلل ! �إال �أن����ه م��ن امل��ه��م ذك��ر
�ضرورة ح�ضور املنطق ال��ذي يقر عدم تناق�ض �أوام��ر
اهلل �سبحانه وتعاىل ونواهيه عند الرغبة يف الطاعة
ح��ب��ا ب���اهلل ال ره��ب��ة وال خ��و ًف��ا .ف��االخ��ت�لاف حميد بل
طبيعي يف الأمور غري الثابتة لكن هناك فرقا �شا�سعا
ب�ين االخ��ت�لاف والتناق�ض؛ ف���الأول يقر وج��ود بع�ض
العنا�صر الأ�سا�سية امل�شرتكة� ،أو بالأحرى اجلوهر� ،إال
وا�ضحا ويف �صلب القيم الأ�سا�سية.
�أن التناق�ض يكون
ً
الواقع يقر بتطور العلم وتقدمه يف �سبيل اكت�شاف كل

ما هو غام�ض ،لكن ذلك ال يعني �أب��داً �أن العلم و�صل
�أق�����ص��اه؛ فمن اجل��ل��ي �أن ال��ع��دي��د م��ن الأم���ور ال زال��ت
غام�ضة مل ي�ستطع العلم اكت�شافها حتى يومنا هذا.
فاملنطق ي��ق��ر الت�سليم مب��ا ال ُي��درك��ه ال��ع��ق��ل ب�أق�صى
جهد من حم��اوالت ا�ستنباط الأدل��ة التي تتوافق مع
منطق العقل الب�شري .عندما ننتقل �إىل الوجه الآخر
م���ن ال�����ص��ورة جن���د �أول���ئ���ك ال���ذي���ن ي���ق���رون ب���إمي��ان��ه��م
احلتمي بفكرة االنفجار ال��ذي ول��د ال��ك��ون والطبيعة
التي �صنعت نف�سها بنف�سها� .إن حاولنا النظر لفكرة
ه�ؤالء بحيادية ت�أبى احليادية �أن تتخذ موقعها يف هذه
املوا�ضيع فالإعجاز الكوين والتنظيم يف �أدق التفا�صيل
الكونية تنفي احتمالية وج���ود ال�صدفة ول��و بن�سبة
 .%1ف����إن وج���د للتنظيم م�ب�رر يف ج���زء م��ا ف�لا يعقل
�أن ي��ت��واج��د يف ك��ل الأج����زاء ناهيك ع��ن ال��ف��ط��رة التي
ال ميكن جتاهل �شعور املقاومة الق�سرية التي تتولد
عند الذين يخالفونها .يجدر بنا القول �إن ال�شك �أمر
�صحي ب��ل طبيعي ج��داً لكن اال�ستمرار بال�شك يولد
ال�شعور بال�ضياع وعدم االن�سجام والتما�شي مع الكون.
�إ َّن الطريق نحو فهم الطبيعة وخالقها يختلف ،وهذه
حقيقة واقعة بغ�ض النظر ع َّما �إذا كانت �صحيحة �أم
باطلة لكن ما ال يجب �أن يختلف عليه اثنان �أن الغاية
من خلق الب�شر التي ذكرت � -أال وهي �إعمار الأر���ض-
تتطلب تكاتفا ب�شريا يف �سبيل حتقيق امل�صلحة للغالبية
العظمى على الأق���ل يف �سبيل حتقيق اخل�ير ول��و كان
�أمرا يف غاية ال�صعوبة وحتديدا �أمام الظروف الراهنة
التي جعلت الب�شر يبعدون مئات ال�سنني ال�ضوئية عن
ال�سالم.
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