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كلمة رئيس التحرير

 د. علي شيخ

مــع لّك والدٍة جديدٍة ملــروٍع فكريٍّ تربويٍّ إنســاينٍّ يف أّي حقٍل من حقول 
املعرفــة، تتفّتح آفاٌق جديــدٌة ونافذة نوٍر مضيئًة حتمل مشــعل اهلداية الفكرّية 
واملعرفّية ىلع خمتلف املجاالت اإلنســانّية؛ لزتيح ظالم اجلهل املانع من اتلاكمل 
ىلع خمتلف األصعدة، وٰهذا ينطبق ىلع الــوالدة امليمونة ملجلّتنا الفكرّية العقديّة 
اليّت تســى تلأصيل مروعنا اجلديد السايع إىل ابلناء واتلأهيل الفكرّي العقدّي 
ي محلت مؤّسســة ادليلل ىلع اعتقها مســؤويّلة إجناحه، ويف 

ّ
يف احلقل املعريّف، ال

الوقت نفســه نسى إىل مواجهة اتلحّديات الفكرّية يف اعملنا املعارص، والعمل ىلع 
تعميق مستوى الويع العقدّي بني املسلمني يف العراق والعاملني العريّب واإلساليّم، 
بل ويف لّك أرجاء املعمورة ىلع أســٍس ومعايري علمّيٍة رصينٍة، عرب انتهاج أسلوب 
ابلحث العليّم، واالستعانة بالطاقات العلمّية املتخّصصة يف ٰهذا املجال، ويعتمد 
ّيٍة متعايلٍة تعتمد ىلع العقل ومتبنياته املعرفّية، وىلع 

ٰ
ٰهذا اتلأهيــل ىلع منظومٍة إهل

انلصــوص ادلينّية الصحيحة الــواردة عن انليّب وأوصيائه )صلــوات اهلل عليهم 
أمجعني(، اليّت جاءت تلنبيه العقــل إىل ما يغفل عنه، وتتميم انلقص يف إدرااكته 
ي 

ّ
للمعارف اليّت يعجز عن إدراكها بنفســه؛ تلدعيم ابلناء الفكرّي لإلنسان ال
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يعّد اهلدف انلهايّئ للّك تعايلم األديان وانلظرّيات الفكرّية والفلسفّية؛ وإليصاهل 
ي ُخلق من أجله؛ بوصفه اخلليفة وحامل األمانة واملهيمن ىلع 

ّ
إىل كماهل املنشود ال

لّك الاكئنات بسلطة اخلالق تعاىل.

ي أّكــد عليه اهلداة املعصومــون� يف الكثري من الروايات 
ّ

وٰهــذا انلهج هو ال
الواردة عنهم، فيف اخلرب عن اإلمام الاكظم� أنّه قال: »يا هشــام، إّن هلل ىلع انلاس 
حّجتني: حّجًة ظاهــرًة وحّجًة باطنًة، فأّما الظاهرة فالرســل واألنبياء واألئّمة�، 

وأّما ابلاطنة فالعقول«. ]اللكييّن، الاكيف، ج 1، ص 16[

كما تلزتم املجلّة يف إطار السيع إىل حتقيق رؤيتها املنشودة بطرح املواضيع اليّت 
تتطابق مع الفكر اإلســاليّم األصيل بإطارها العاّم؛ تلالمس احتياجات الساحة 
الفكرّية والعقديّــة يف األّمة، مع الرتكزي ىلع املواضيــع احليوّية اجلديرة بابلحث 
وادلارسة، ومعاجلة الشــبهات الفكرّية والعقدية املطروحة بٰهذا اخلصوص بشلٍك 
ي اليسمن وال يغين عن جوٍع، 

ّ
عليمٍّ رصني، بعيًدا عن أسلوب اجلدل العقيم ال

وال يثمر سوى اتلفرقة وابلغضاء.

و لّك ٰهذا يســري وفق منهجّية دراسة ملفٍّ خاصٍّ للّك عدٍد من أعداد املجلّة، 
يســلّط الضوء ىلع لّك األبعــاد املعرفّية للموضوع املراد حبثــه مع مرااعة الرتتيب 
املنطيّق للمواضيع اليّت تتناوهلا قدر املســتطاع؛ تلنتج - عرب أعدادها املتالحقة - 

منظومًة عقديًّة متاكملًة.

إّن نظرة اإلنسان إىل فلسفة احلياة ونشأة الكون تستند بشلٍك أسايسٍّ ىلع حمور 
العقيدة اليّت يتبّناها ويؤمن بها، واليّت تسهم يف بنائه الفكرّي واألخاليّق والسلويّك 
العميّل، وتعّدالعقيدة األصيلة يه املنطلق يف تربية اإلنســان وكماهل وإرساء داعئم 
احلضارة اإلنسانّية، وغياب الويع العقدّي الصحيح أو امتالك صورٍة غري متاكملٍة 
عن معالم ٰهذه العقيدة ســيؤّدي بال شكٍّ إىل الوقوع يف االحنراف الفكرّي وباتلايل 
الســلويّك، وهو ما نشاهده ايلوم يف اعملنا اإلساليّم أســًفا؛ لا ارتأت جملّة ادليلل 
تسليط الضوء ىلع ٰهذا امللّف بشلٍك معّمٍق يف باكورة أعماهلا؛ بليان أهّمّية العقيدة 

االفتتاحية
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يف حياة الفرد، وإيصاهل اىل كماهل املنشــود، وإليضاح أثرها املتعايل يف بناء الرصح 
احلضارّي للمجتمع.

وإذا اكنت الفلســفات الوضعّية واملاّديّة قد حّققــت بعض انلجاح يف ميادين 
احلضارة املاّديّة، فقد أثبتت فشــلها الريع يف تلبية حاجة الفرد حلياٍة ذات معًن 
، وتقديم اإلجابات العقلّية ألســئلته احلائرة حول املبدإ واملعاد، وأخفقت  حقييقٍّ
يف حتّرره من قيود العبثّية، وجعلته يدور يف حلقٍة مفرغٍة، فاكن اتلفّسخ األخاليّق 
واالحندار السلويّك بسبب الفراغ العقدّي. ولعلّه من أبرز معطيات احلضارة املاّديّة 
اليّت صنعها اإلنســان، ٰهذه احلضارة ابلعيدة لّك ابلعــد عن العقيدة اليّت حتكمها 
العقالنّية وأسســها ىلع صعيد احلياة الفكرّية واالجتماعّية بكّل جتلّياتها، فعندما 
حيّكم اإلنســان عقله وُيِضع قواه األخرى حلكومته يــرى أّن العقيدة الصحيحة 
تشلّك نظاًما متاكماًل للحياة البرّية بمختلف أطوارها، وينكشف هل أّن العقيدة 
انلقّية مــن األوهام واخلرافــات، وابلعيدة عن االحنراف املنســجمة مع الفطرة 
اإلنســانّية؛ تضمن حتقيق حاجات الفرد الروحّية ورغباته املاّديّة بشلٍك متوازٍن، 

ي يرتيق من خالهل نليل كماالته.
ّ

وتكّون السلّم ال

إّن حاجة اإلنســان إىل العقيــدة حاجٌة ماّســٌة وملّحٌة لكشــف رّس احلياة 
وفلســفتها، ومعرفة مبدإ وجوده، وفهم اهلدف من وجوده يف ٰهذا الكون الواسع. 
كٰذلك هناك رضورٌة ملعرفة املصري بعد ٰهذه احلياة وبعد املوت، فٰهذه األسئلة ختتلج 
صدور البر وجتول يف عقوهلم، بغّض انلظر عن الزمان واملاكن واالنتماء، وتكيف 
مطالعة اتلاريخ الفكرّي للبر للتأّكد من ٰهذه احلقيقة، فاإلنسان يتطلّع للحصول 
 بالعقيدة 

ّ
ي يطمنّئ إيله وجدانه ويقنع عقله، وال سبيل إىل ٰذلك إال

ّ
ىلع اجلواب ال

اخلالصة؛ ألّن ٰهذه العقيدة يه اليّت تكشــف لإلنسان عن حقيقة نفسه فيعرفها، 
ي ســيؤول إيله اعجاًل أم آجاًل، وتكون طوق انلجاة هل يف 

ّ
وعن مصريه املحتوم ال

خضــّم اتلالطمات املهلكة اليّت يواجهها يف احلياة منــذ والدته فيها حّت خروجه 
منها.
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كما حتمل العقيدة الســليمة أيًضا يف منظومتها عواطف وأحاســيس خرّيًة، 
تســاعد يف بناء اإلنسان الاكمل واملساعدة يف تكوين الشخصّية اإلنسانّية، فتتمّتع 
بعقلّيٍة هادفٍة وســلوٍك قويٍم، وتهب هل اهلدفّية يف احلياة؛ لا فإّن العقيدة رضورّيٌة 
يف حياة اإلنسان، وتؤثّر فيه من جهاٍت خمتلفٍة، منها ما هو فرديٌّ وشخيصٌّ يتعلّق 
بابلعد انلفيّس لإلنســان، ومنها ما هو اجتمــايعٌّ يتعلّق بابلعد االجتمايّع، وهنا 

نشري باختصاٍر إىل تأثريات العقيدة يف ٰهذين ابلعدين.

أّوًل: البعد الفردّي
ي جيعله يتلف عن جنسه العاّم 

ّ
مّما ال شّك فيه أّن الفصل املقّوم لإلنسان ال

هو انلاطقّية واتلفكري، وعقائد اإلنســان وتصديقاته بغّض انلظر عن صّحتها أو 
سقمها يه اليّت حتّدد مســتوى أفاكره وهيئته ابلاطنّية، وتصوغ حقيقته الواقعّية، 
ومن خالهلا يتمّكن اإلنسان من معرفة نفسه، وفهم دوره يف احلياة ادلنيا، فيه اليّت 

اهه يف احلياة.
ّ

تؤّطر بشلٍك واقيعٍّ رؤية اإلنسان إىل الكون واحلياة، وحتّدد اجت

كٰذلك فإّن العقيدة يه اليّت تمنح اإلنســان تصــّوًرا وفهًما منطقيًّا عن بدايته 
ومســريته يف احلياة، وما هو صائر إيله من املوت بعد حياته ادلنيوّية، فلّك مدرسٍة 
فكرّيٍة أو عقيدٍة يتبّناها اإلنســان تقوم حتًما ىلع أســاس نظرته وتفسريه للكون 
والعالم، وما يقتضيه اتلأّمل العقيّل الفكرّي من اســتنتاجاٍت تشــلّك بمجموعها 
عقيدته حنو اكشــفّية الرّس األعظم يف احلياة، رّس اخللق ومبدإ الكون واإلنســان، 

ي سيالقيه.
ّ

ومصريه ال

ي يعّد من أبرز املســاهمني يف 
ّ

يقول اعلم الفلك االمريكّي اكرل ســاجان ال
تبســيط علوم الفلك والفزيياء الفلكّية وغريها من العلوم الطبيعّية: »إّن أبسط 
تأّمٍل يف الكون حيّرك مشاعرنا، ويفت بداخلنا الصوت، ويسيطر علينا إحساٌس 
بادلوار، كما لو نتذّكر أشياء بعيدًة أو نسقط من ارتفاٍع ما، فنحن نعلم أنّنا نقرتب 
من أعظم األرسار. إّن حجم الـــكون وعـــمره خارج إدراك اإلنســان العادّي، 

االفتتاحية



9

كلمة رئيس التحرير

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

فيف ماكٍن ما باتّـسـاع الـفـضاء وخلـــود الزمن يضيع كوكبنا... ومـع ٰذلك فـإّن 
جنـسـنـا الـبـشـرّي فــتــيٌّ وفضويلٌّ وشجاٌع وواعٌد... إّن الاكئنات البشـرّيـة 
خلـقـــت ليك تفّكر، وإّن الفهم متعــٌة، واملعرفة رشٌط الســتمرار احلياة« ]اكرل 
ســاجان، الكون، ص 19[. وٰهذا اتلفكري للوصــول اىل ٰهذه املعرفة نراه مالزًما لعقلّية 

اجلنس البرّي منذ األزل، وحاول املفّكرون والفالســفة تقديم تفسرياتهم عن 
أصل الكون وخلق العالم، وقّدموا نظرّياتهم املختلفة، واتّفقت عقيدة لّك األديان 
السماوّية ىلع معتقٍد مشــرتٍك يفيد بأّن ٰهذه املنظومة نشأت نتيجة تدّخٍل وإبداٍع 

إليٰهٍّ ُعلويٍّ من قبل ذاٍت فوق طبيعّيٍة، أوجدت الكون واإلنسان. 

وجيب االتلفــات إىل أنّه لكّما اكنــت العقيدة خاضعًة ملنطق العقل وأسســه 
ولقواعد اتلفكري الرصينة، اكنت أجوبتها ىلع ٰهذه التساؤالت الفكرّية لإلنسان 
أعمق وأدّق، ومن هنا وضع بعض املفّكرين معايري لصّحة العقيدة من خالل بيانها 

للفهم واتلصّور الواقيّع اخلاضع للمنطق والعقل، ويه باختصاٍر:

أن تكون قابلًة لإلثبات واالســتدالل، وبعبارٍة أخرى أن تكون موافقًة . 1
للعقل واملنطق، وبٰذلك توّفــر األرضّية العقلّية تلقّبلها، وتزيل اإلبهام والغموض 
عــن طريق العمل، قال اإلمام الاكظم �: »يا هشــام، ما بعث اهلل أنبياءه ورســله 
 يلعقلوا عن اهلل، فأحسنهم استجابًة أحسنهم معرفًة، وأعلمهم بأمر 

ّ
إىل عباده إال

اهلل أحسنهم عقاًل، وأكملهم عقاًل أرفعهم درجًة يف ادلنيا واآلخرة« ]اللكييّن، الاكيف، 
ج 1، ص 16[.

أن تمنح احلياة معن، وأن تزيل من األذهان عبثّية احلياة وخواء املســرية . 2
اإلنسانّية.

أن تبعث يف انلفوس االندفاع والشوق واهلدفّية ابلّناءة؛ تلكون هلا قدرة . 3
اجلذب، وتفجري الطاقة انلفسّية يف طريق اإلعمار وابلناء واإلصالح.

قدرتهــا ىلع إعطاء طابع اتلقديس لألهداف اإلنســانّية واالجتماعّية؛ . 4
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تلبعــث يف نفوس معتنقيها االســتعداد للتضحية، وجتــاوز الات، وبٰذلك توّفر 
عنرص ضمان اتلنفيذ للمدرسة الفكرّية القائمة ىلع ٰذلك االعتقاد. 

قدرتها ىلع خلق روح االلزتام واإلحســاس باملسؤويّلة يف ضمري األفراد . 5
أمام أنفسهم وجمتمعهم. ]مطهري، املفهوم اتلوحيدّي للعالم، ص 7[

فاملعيــار احلقييّق من انلاحية املعرفّية اإلبســتمولوجية، هو أن تكون العقيدة 
موافقًة للعقل وانلصوص املدعمة بالعقل، أّما بالنســبة ثلمرات صّحة العقيدة، 
فمن اجلانب األنطولويّج الوجودّي فإّن العقيدة الصحيحة والســليمة حتاول إشعار 
ٌم، هل ماكنــٌة مهّمٌة يف ٰهذا الكون،  اإلنســان من ناحيٍة وجوديّــٍة بأنّه موجوٌد مكرَّ
وأّن ٰهذه الكرامة اإلنســانّية تمّثل القيمة احلقيقّية لذلات اإلنسانّية، وٰهذه القيمة 
تتلّخص باملوهبة العظيمة اليّت وهبها اخلالق لٰهذا املوجود ويه العقل، وتعين كٰذلك 
قيمة اإلنســان واحرتام حقوقه العاّمة املتعلّقة بكونه إنسانًا، وٰهذا اتلكريم شامٌل 
للّك البر من دون استثناٍء، وٰهذا ما أّكدت عليه بعض العقائد الصحيحة، وىلع 
قّمتها العقيدة اإلسالمّية، فجعلته خليفة اهلل يف أرضه وحامل أمانته؛ ولٰهذا كّرمه 
ْمَنا َبِني آَدَم< ]ســورة اإلرساء: 70[. ووفًقا للرؤية العاملّية والشــاملة  اهلل - تعاىل - فقال: >َوَلَقْد َكّرَ
ا للّك البر، بغّض انلظر عن  للعقيدة اإلســالمّية جعل ٰهذا اتلكريم اإللٰــيّه اعمًّ
العرق واللون واجلنس والوضع االجتمايّع، فاإلنســان أكرم املخلوقات املوجودة 
ّية اليّت أبت بقّية املوجودات ىلع 

ٰ
يف ٰهذا العالم، وهو اخلليفة احلامــل لألمانة اإلهل

نََها 
ْ
ن حَيِْمل

َ
َبنْيَ أ

َ
بَاِل فَأ ِ

ْ
ِْض َوٱجل رݧ

َ ْ
َموَِت َوٱأل َمانََة ىلَعَ ٱلسَّ

َ ْ
محلها، قال اهلل تعاىل: > إِنَّا َعَرْضنَا ٱأل

< ]سورة األحزاب: 72[. إّن ٰهذه األمانة 
ً

نَساُن إِنَُّه اَكَن َظلُوًما َجُهوال ِ
ْ

ْشَفْقَن ِمنَْها ومََحَلََها ٱإل
َ
َوأ

ي يقّسم اإلنسان إىل مؤمٍن ومنافٍق ومرٍك، يقول بعض املفرّسين: 
ّ

يه االعتقاد ال
»ٰهذه األمانة املذكورة يف اآلية يشٌء ائتمن اهلل اإلنسان عليه؛ يلحافظ ىلع سالمته 
َب اهلُل  واســتقامته، ثّم يرّده إيله - سبحانه - كما أودعه، ويستفاد من قوهل: "يِلَُعذِّ
ُمنَافَِقاِت..." أنّه أمٌر يرتتّب ىلع محله انلفاق والرك واإليمان، فينقسم 

ْ
ُمنَافِِقنَي َوال

ْ
ال

حاملوه باختالف كيفّية محلهم إىل منافٍق ومرٍك ومؤمٍن، فهو ال حمالة أمٌر مرتبٌط 

االفتتاحية
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ي حيصــل باتللبّس به وعدم اتللبّس به انلفاق والرك واإليمان، 
ّ

بادلين احلّق ال
فهل هو االعتقاد احلّق والشــهادة ىلع توحيده تعاىل؟ أو جممــوع االعتقاد والعمل 
بمعن أخــذ ادلين احلّق بتفاصيله مع الغّض عن العمل به؟... إنّها الكمال احلاصل 
هل من جهة اتللبّس باالعتقاد والعمل الصالح وسلوك سبيل الكمال، باالرتقاء من 
ي هو أن يلصه اهلل نلفسه، فال يشاركه فيه 

ّ
حضيض املاّدة إىل أوج اإلخالص ال

 هو - ســبحانه - تدبري أمره« ]الطباطبايّئ، املزيان يف تفسري القرآن، ج 16، ص 
ّ

غريه، فيتول
.]351

كٰذلك تؤثر ٰهذه العقيدة ىلع ابلعد األخاليّق والســلويّك الفردّي؛ ألّن السلوك 
 ثمرًة للفكرة اليّت يتصّورها اإلنسان، والفكرة ال تصبح 

ّ
والفعل اإلنسايّن ليس إال

 إذا أصبحت حمّل قناعٍة ويقنٍي يف قيمتها، بمعن إذا أصبحت 
ّ

باعثًا ودافًعا للفعل إال
عقيدًة راســخًة يف انلفس، فإنّها إذ ذاك تكــون باعثًا ىلع الفعل األخاليّق، ولٰهذا 
ما اكنت 

ّ
فالرؤية العقديّة اليّت حيملها اإلنسان يه اليّت تؤثّر يف سلوكه الفردّي، ولك

 : ٰهذه العقيدة صحيحًة فإنّها تنتج ســلوًك أخالقيًّا أفضل؛ ولٰهذا قال نيب اإلسالم
»إّن أكمل املؤمنني إيمانًا أحسنهم أخالقًا« ]املجليس، حبار األنوار، ج 74، ص 151؛ مسند 

أمحد، ج 6، ص 99[.

ي ينطلق باإلنســان إىل آفاق اهلل 
ّ

فالعقيــدة يه اليّت ترفد الســمّو الرويّح ال
، ومن ثّم إىل تهذيب شخصيته وسلوكياته ثانيًا، ويه اليّت جتعل 

ً
خالق الكون أّوال

اإلنســان واثًقا باتلوازن يف حركته اتلاكملّية داخله، ويف الوقت نفســه تويح إيله 
كيفّية اتلعامل مع من حوهل يف خضّم اتلعقيدات احلياتّية اليّت يواجهها.

 ثانًيا: البعد الجتماعّي )السيسولوجّي(
 أّما يف ابلعد االجتمايّع، فال ريب أّن للعقيدة اليّت حيملها اإلنسان أثًرا فاعاًل 
يف توجيه ســلوكه وترصفاته، وأّن أّي احنراف يف ٰهــذه العقيدة، يبدو واضًحا يف 
حياة اإلنســان العملّية واالجتماعّية؛ وٰللك تؤثّر العقيدة بشلٍك ملموٍس يف حياة 
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املجتمع؛ ألنّنا ال نستطيع الفصل بني املجتمع وأفراده؛ وألّن لّك عقيدٍة حيملها الفرد 
- سواٌء أكانت صحيحًة أم باطلًة - ال يقترص أثرها ىلع انلاحية الفكرّية واملعرفّية 
واألخالقّية للفرد، بل ال بّد وأن يظهر أثر ٰهذه العقيدة يف جوانب احلياة املختلفة، 
ومن هنا جاءت رضورة العقيدة السليمة يف بناء الرصح احلضارّي للمجتمع؛ ألنّها 
الغذاء الرويّح نلمّو الفرد واملجتمع وتكاملهما يف وقٍت واحٍد، وبمقدار تمّســك 
اإلنســان بالعقيدة السليمة، سرنى مقدار ما يكتب للمجتمع من اتلقّدم واتلطّور 
والســالمة االجتماعّية؛ ألّن العقيدة توّفر لإلنسان القاعدة الفكرّية اليّت يرسي 
ي يعيش لّك أفراده يف نطاق الرابطة اإلنسانّية 

ّ
أثرها إىل داخل املجتمع اإلنسايّن ال

اليّت جتمع لّك تنواّعتهم؛ بسبب العالقة الوثيقة بني الفرد واملجتمع.

والعقيــدة يه املحّرك احلقييّق حنو تغيــري املجتمع، يلصطبــغ بالصبغة اليّت 
تعكسها العقيدة عليه، فإن اكنت سليمًة وصحيحًة ومتوافقًة مع العقل والفطرة، 
وهلا رؤيٌة متاكملــٌة تنتج جمتمًعا حضاريًّا راقيًا، رشط االلــزتام باتلعايلم املنبثقة 
عــن تلك العقيدة، أي بتوافــق اتلطبيق مع انلظرّية، والعكــس صحيٌح أيًضا، 
فــإذا اكنت العقيدة فاســدًة ومنحرفًة فإنّها تؤّدي إىل تفكيك تماســك املجتمع، 
وتمنعه من انلهوض، وتعرقل تقّدمه ونمّوه وســريه اتلاكميّل، فما نعيشــه ايلوم يف 
ين 

ّ
العراق من مآٍس حقيقّيٍة هو نتيجــٌة طبيعّيٌة تلأثري العقيدة املنحرفة بلعض ال

اعتنقوا عقائد منحرفًة بعيدًة عن روح ادلين وتعايلمه ىلع سلوكّيات ٰهؤالء األفراد 
وأفعاهلم؛ مّما أّدى إىل ضياع القيــم الرضورّية للتقّدم احلضارّي للمجتمع، ونتج 

عن ٰهذه السلوكّيات املنحرفة تدمري املجتمع وختلّفه وضياع مستقبله.

فاتلعايلم اإلســالمّية املنبثقة من العقيدة الصحيحة - ىلع سبيل املثال - ترّكز 
ىلع العالقة اإلنســانّية يف دائرة اتلعارف، وتدعو املؤمنني واملؤمنات إىل اتلعاون 
ىلع الرّب واتلقوى، وتؤّكد ىلع مبدإ العدل واتلاكفل االجتمايّع؛ دلوره يف تماســك 
املجتمع وســالمته، وتبعدهم عن اتلعاون ىلع اإلثم والعدوان الذلين يمّثالن الّر 
يف نطاقــه الفكرّي واالجتمايّع، فرتى يف العدل االجتمايّع قيمًة إنســانّيًة ترتّكز 

االفتتاحية
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عليها ٰهــذه العقيدة يف لّك خطوطها وامتداداتها وتريعاتها، وتؤّكد ىلع ســالمة 
املجتمع فترتك تأثريها اإلجيايّب يف االجتماع اإلنسايّن.

من هنا، يمكــن القول إّن العقيــدة يه اليّت تقيم اتلوازن بــني حركة الفرد 
واملجتمــع؛ ألّن املجتمع ليس وجوًدا متمــزّيًا يف الواقع، بل هو يف حقيقته يتوّقف 
ين يعيشــون يف ظّل الرابطــة االجتماعّية اليّت تتمّثل 

ّ
وجوده ىلع وجود األفراد ال

بالزتام اإلنسان باآلخر، ما جيعل من طاقة الفرد طاقًة للمجتمع، وتكامله تكاماًل 
للمجتمع.

أّما يف اعملنا املعارص وما نشــاهده من تقّدم العلم وتطّوره وانعاكساته ىلع جممل 
نوايح احلياة البرّية الفكرّية منها أو االجتماعّية، وٰهذا اتلطّور العليّم ال يتقاطع 
مع الرؤية العقلّية واالعتقاد ادلييّن إطالقًا، بل يه اعمٌل مســاعٌد ىلع فهم حقيقة 
احلياة بشــلٍك أفضل وأعمق، ٰهذا الفهم بدوره يســاعد ىلع فتح آفاٍق جديدٍة أمام 
؛ لا يمكن القول إّن العلم اتلجرييّب  العقل تلفسري الكون بشــلٍك عليمٍّ ومنطيقٍّ
أداٌة جّد فاعلٍة يف كشــف حقيقة الكون وقوانينه الطبيعيــة. يقول اعلم الفزيياء 
األملاين ألربت أينشــتاين: »ديٌن بال علــٍم ]ديٌن[ أعرج، وعلٌم بــال ديٍن ]علٌم[ 
أعىم« ]الشــهرّي، ثالث رســائل يف اإلحلاد والعقل واإليمان، ص 180[؛ إذ إّن االعتقاد ادلييّن 
الصحيــح والعلم أمران متناغمان، ومع أنّهما يمتلاكن مهّمتني مســتقلّتني، بيد 
أنّهما مكّملتان بلعضهما، فالعلم يساعدنا ىلع فهم الرتكيب املاّدّي للكون، بينما 

يتعامل االعتقاد ادلييّن مع الفكر والعقل والقيم واملعاين اإلنسانّية.

 وال يقــال إّن جهل اإلنســان بأرسار عمل الطبيعة كجهله بأســباب حدوث 
ي دفعه تلبيّن العقيدة 

ّ
األمراض والــزالزل والكوارث الطبيعية األخرى، هــو ال

ادلينّية بكّل أنواعها، واتلجأ لقًوى ميتافزيقّيٍة جعلها حتّل حمّل األسباب، اكعتقاده 
بوجود )إهٰل الفجوات(؛ ألنّنا نرى ايلوم الكثري من علماء الفلك واألحياء والفزيياء 
- مع اكتشــافهم لكثرٍي من احلقائق واألسباب الطبيعّية بلعض الظواهر الكونّية - 
مؤمنني ويرّصحون بإيمانهم بوجود خالٍق اعقٍل لٰهذا الكون، وهو املدبّر هل، واملقولة 
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اليّت يتبّجح بها بعض اجلاهلني أسًفا، وتذاع ىلع ألسنتهم شطًطا يه أّن أكرث العلماء 
ملحدون، وٰهذه مقولٌة جمانبٌة للصواب وللواقع القائم، فقد جاء استطالٌع بلعض 
األحبــاث االجتماعّية كتلك اليّت أجرتها جامعة رايس خالل الســنوات األخرية 
بإرشــاد إيلني هاورد إيالند اليّت قامت بتحليل املوقــف ادلييّن آلالف العلماء، 
فتبنّي أّن وجود اإليمان بالعقيدة الراسخة وابلحث العليّم ال يتعارضان يف حياتهم. 

نعم، مّما ال شــّك فيه أّن الواقع العلــيّم للبرّية أصبح بفضل اتلطّور العليّم 
واتلقيّن ايلوم أكرث معرفًة بأسباب ظواهر الكون، وساعد بشلٍك ملفٍت ىلع كشف 
الكثري من أرساره، وأصبح الواقع االجتمايّع أكرث حترًرا كٰذلك، لٰكن باملقابل فإنّنا 
نــرى انلاس بعيدين لّك ابلعد عن احلياة املعنوّية والروحّية، ونرى ظاهرة االنتحار 
بسبب الشــعور بالعبثّية تزداد يف تلك املجتمعات اليّت تعّد متطّورًة علميًّا وتقنيًّا، 
وىلع العكس نرى ٰهذه الظاهرة أقّل بكثرٍي يف املجتمعات األقّل تطورًّا علميًّا، وٰهذا 
مــؤرّشٌ وديلٌل ىلع أّن املجتمع البرّي مهما تطّور علميًّا فإنّه ال يســتغين حباٍل من 
األحوال عن العقيدة أيًّا اكنت، فالعقيدة يه ما يهب لإلنســان اهلدفّية يف حياته، 
ويشــعره بقيمته ووجوده، سّيما إذا اكنت تلك العقيدة مبتنيًة ىلع األسس الفكرّية 
ّية السماوّية، فيه تدعو إىل طلب العلم 

ٰ
والعقلّية الســليمة، اكلعقيدة ادلينّية اإلهل

وحتّث عليه، وإىل إعمار األرض واالستفادة من الرثوات اليّت أودعها اهلل - تعاىل - 
فيها، ويف الوقت نفسه تؤّمن اجلانب القييّم واملعنوّي والرويّح لإلنسان؛ ليستمتع 

باحلياة من خالل الطمأنينة انلفسّية واملعنوّية اليّت تمنحه وفق تعايلمها.

االفتتاحية
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العقيدة وموقعها في الفكر البشرّي

الشيخ فالح العابدي*

الخالصة
حيتــوي الفكر البرّي ىلع كمٍّ هائٍل من املفاهيــم والقضايا املتعلّقة بمختلف 
املوضواعت، وألجل صّحة االســتفادة منها، اهتّم احلكمــاء وابلاحثون بتصنيف 
قضايا الفكر البرّي إىل جمموعة علوٍم حبســب موضواعتها وحيثّية ابلحث فيها، 
وحاولوا اكتشــاف الرتتّب الطبيّع بني تلك العلوم ىلع حســب ترتب موضواعتها؛ 
للخروج بمنظومٍة معرفّيٍة مرتابطٍة، فيها ما هو ســابٌق وما هو الحٌق حبسب الواقع 
ومقام اثلبوت، أو حبسب اتلعليم ومقام اإلثبات، وال شّك أّن من بني تلك املفاهيم 
والقضايا ما هو متعلٌّق بتصّورات اإلنسان ورؤيته عن علّة العالم وصفاتها وأفعاهلا، 
ي تّم تصنيفه باسم الرؤية الكونّية أو العقيدة، وحنن يف ٰهذه الصفحات نريد 

ّ
وهو ال

أن نبنّي مفهوم العقيدة وموقعها يف ٰهذه املنظومة املعرفّية اإلنســانّية، ومرتبتها بني 
جمموع علومها.

ي قسم الفلسفة، جامعة المصط�ف العالمية.
، العراق، أستاذ مساعد �ف الدكتور فالح سب�تي  (*)

falahsaad@yahoo.com
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مقاالت

الحكمــة  ّي،  البــرش الفكــر  الكونّيــة،  الرؤيــة  العقيــدة،  الداللّيــة:  المفــردات 
النظرّية، الحكمة العملّية.

مفهوم العقيدة
العقيدة يف اللغة مصدٌر أو اسم مصدٍر للفعل اعتقد، يعتقد، اعتقاًدا وعقيدًة، 
وهو فعــٌل مزيٌد أصله الفعل َعَقَد، والَعقد يف اللغة ما يقابل احلَّل، يقال: عقدت 
احلبل، فهو معقوٌد، وكٰذلك العهد، ومنه ُعْقَدُة انلاكح؛ وانعَقَد َعْقُد احلبل انعقاًدا. 

]ظ: ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 296، ماّدة عقد[ 

وقد اســتعملت لكمة االعتقاد بمعن ما يعقد عليــه القلب، أي األمور اليّت 
يعتقد بها اإلنســان، قال الطريــّي: »واعتقدت كذا: أي عقــدت عليه قليب 
وضمريي. وهل عقيدٌة حسنٌة: أي ســاملٌة من الشّك« ]ظ: الطريّي، جممع ابلحرين، ج 3، 

ص 106[.

وأّما اصطالًحا: 

فاالعتقاد يستعمل بمعنيني: أحدهما اتلصديق اجلازم املطابق للواقع اثلابت، 
وهو ما يسىّم بايلقني باملعن األخّص.

ي يشــمل املعــن األّول باإلضافة إىل الظّن 
ّ

واثلاين: هو مطلق اتلصديق، ال
واجلهل املرّكب والعلم املستفاد من اتلقليد، ويسىّم عند بعض املتأّخرين بايلقني 

باملعن األعّم.

: »واتلحقيق هنا أن نقول إّن االعتقاد أحد قســيم العلم؛  مة احليّلّ
ّ

قــال العال
و ٰذلك ألنّــا قد بيّّنا أّن العلم يقال ىلع اتلصــّور وىلع اتلصديق كأنّه جنٌس هلما، 

، كشف املراد، ص 235[ . واالعتقاد هو اتلصديق وهو قسٌم من قسيم العلم« ]احليّلّ

ي هو أحد 
ّ

وقال االســرتابادّي: »املــراد أّن االعتقاد يطلق ىلع اتلصديــق ال
قســيم العلم؛ وٰذلك ألنّا قد بيّّنا أّن العلم يقال ىلع اتلصّور وىلع اتلصديق؛ ألنّه 
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جنٌس هلما، واالعتقاد هو اتلصديق، وهو قســٌم من قسيم العلم. ولٰكن ال يىف 
ي جعله املصّنف أحد قســيم العلم - اكن مقّيًدا بكونه جازًما 

ّ
أّن اتلصديق - ال

مطابًقا ثابتًا - أعين ايلقني، واالعتقاد يطلق ىلع مطلق اتلصديق جازًما اكن أم ال، 
مطابًقا اكن أم ال، ثابتًا اكن أم ال« ]األسرتابادي، الرباهني القاطعة، ج  1، ص 430[.

كما تســتعمل العقيدة والعقائد يف األمور اليّت يتعلّــق بها االعتقاد، ويه تلك 
القضايا اليّت يطلب اتلصديق بها ألجل االعتقاد نفسه، أي أّن الكمال املتحّصل بها 
هو أن تكون من معتقدات اإلنســان، وشاع يف االستعمال أنّك حينما تسأل شخًصا 
عن عقيدته، فإنّك تقصد بٰذلك األمور اليّت يعتقد ويصّدق بها، وعندما تقول مثاًل: 
)كتــب العقيدة( فإنّك تقصد بها الكتب اليّت تبحــث يف األمور اليّت تطلب ألجل 
االعتقاد بها، ويطلب من اإلنسان أن يصّدق بها ويعتقدها، قال اجلرجاين: »العقائد: 

ما يقصد فيه نفس االعتقاد دون العمل« ]اجلرجاين، اتلعريفات، ص66[.

نعم قد ال يرتتّب عليها عمٌل بشلٍك مبارٍش، إذ إّن املطلوب فيها والكمال املرتتّب 
عليها هو اتلصديق بها، ولٰكن قد تســتلزم العمل بشلٍك غري مبارٍش، كمن يعتقد 
بوجود اهلل - تعــاىل - وأّن دليه تريعاٍت عملّيًة يطلب مــن العبد امتثاهلا بنحٍو 

، فإّن مثل ٰهذا االعتقاد حيّتم ىلع العبد أن يلزتم بتلك التريعات عماًل. جزيمٍّ

ي نقصده يف ٰهذا املقال، وينبيغ ىلع اإلنســان أن 
ّ

وٰهذا املعن األخــري هو ال
حيصــل ىلع مرتبة ايلقني باملعن األخــّص اليّت تقّدمت يف األمــور اليّت يريد أن 

يّتخذها معتقًدا هل.

الفكر البشرّي
الفكر يف اللغة هو اســٌم للتفّكــر واتلأّمل، قال الفراهيدّي: »الفكر: اســم 
اتلفّكر. فّكــر يف أمره وتفّكر. ورجل فّكرٌي: كثري اتلفّكر. والفكرة والفكر واحٌد« 

]الفراهيدّي، كتاب العني، ج 5، ص 358[.

وقــال اجلوهرّي يف ماّدة )فكــر(: »اتلفّكر: اتلأّمل. واالســم الفكر والفكرة. 



20

مجلة الدليل / 

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

مقاالت

واملصدر الفكــر بالفتح... ورجل فّكرٌي، مثال فســيق: كثري اتلفّكــر« ]اجلوهرّي، 
الصحاح، ج 2، ص 783[.

وأّمــا يف االصطالح املنطيّق فيه تســتعمل بمعن عمليــة اتلفكري، كما قال 
اجلرجايّن: »الفكر: ترتيب أموٍر معلومٍة للتأّدي إىل جمهوٍل« ]اجلرجايّن، كتاب اتلعريفات، 
ص 155[. وقــال الطويّس: »هو حركٌة من مجلة احلركت املذكورة، تتوّجه انلفس بها 

من املطالب، مرتّددًة يف املعاين احلارضة عندها، طابلًة مبادي تلك املطالب املؤّدية 
إيلها، إىل أن جتدها، ثّم ترجع منها حنو املطالب« ]الطويّس، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج 
1، ص 11[. وتســتعمل يف الزمن احلارض كثرًيا بمعن نفس الفكرة، ويه املعقوالت 

واألفاكر اليّت يملكها اإلنسان، قال ادلكتور مجيل صليبا: »ومجلة القول إّن الفكر 
ي تقوم به انلفس عنــد حركتها يف املعقوالت، أو يطلق ىلع 

ّ
يطلــق ىلع الفعل ال

ي تفّكر فيه 
ّ

املعقوالت نفســها... وإذا أطلق ىلع املعقوالت دّل ىلع املوضــوع ال
انلفس، وهو مرادٌف للفكرة« ]صليبا، املعجم الفلسيّف، ج 2، ص 156[.

وٰهــذا املعن هو املقصود يف ٰهذا ابلحث، حيــث إّن املراد من الفكر البرّي 
هو مجيع األفاكر واملعقوالت الّــيت حيملها الهن البرّي عن خمتلف املوضواعت 
ومن خمتلف الطرق واملناشــئ، إذ ال يشــّك أحٌد يف أّن اإلنسان يتلف عن بقّية 
أنواع احليوانات، فاملالحظ من خالل نمط حياته اليّت يعيشــها وسلوكه فيها أنّه 
ي اكتشــف قوانني الطبيعة عرب العصور، 

ّ
متقّدٌم ومتطّوٌر بدرجٍة كبريٍة، فهو ال

وأّســس ملختلف العلوم الطبيعّية اكلفلك والفزيياء والكيمياء والطّب واهلندسة 
وغريها، واســتفاد منها لراحته وتوفري احتياجاته احلياتّية؛ ٰللك اختلفت أنماط 
حياته وتطّورت عرب الزمن، حّت وصل إىل ما وصل إيله من الريّق واتلقّدم احليايّت، 
ي اكنت عليه منذ أن 

ّ
بينمــا نالحظ أّن بقّية احليوانات ظلّت تعيش ىلع انلمط ال

وجدت ىلع ٰهذه األرض، وإذا ما اكن هناك تطّوٌر فهو بسيٌط للغاية ال يكاد يذكر.

كما أّن اإلنســان فّكر منذ ابلدء بإجياد نظاٍم قانوينٍّ - ولو بنحٍو بسيٍط - حيكم 
حياته االجتماعّية ويضبط حركتــه؛ ألجل حفظ احلقوق وتعيني الواجبات ىلع لّك 
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فرٍد من أفراد اجلمــااعت اليّت اكنت تعيش مًعا، ثّم طّور ٰهــذا األمر كثرًيا يلكّون 
اإلمرباطورّيات واملمالك وابلدلان. 

وجند كٰذلك أّن اإلنسان تأّمل وفّكر يف وجود ٰهذا الكون بكّل دقائقه، وحاول 
أن يعرف مبدأ وجودها ويكتشــف عللها القريبة وابلعيدة، وجنده قد اســتجاب 
دلعوة األنبياء واهتدى بهداهم وســار بنهجم، لّما رأى أّن دعوتهم تنســجم مع 
متطلّبــات فطرته - اليّت عجز عن تأمينها من خالل قــواه اإلدراكّية واملعرفّية - 

وجتيبه عن األسئلة امللّحة اليّت اكن يسى وراء إجياد أجوبٍة مقنعٍة هلا.

لعــّل الرّس يف ٰهذا واضٌح لــلّك متأّمٍل، وهو يكمن يف ما آتــاه اهلل من قّوٍة ىلع 
اتلفكري واالنتقــال من جمموعة املعلومات احلارضة دليــه؛ يلصل من خالهلا إىل 
معلوماٍت اكنت اغئبًة عنه، فال شّك أّن الفكر البرّي بكّل أبعاده ونتاجاته ويلد 

عملية اتلفكري ٰهذه.

أبعاد الفكر البشرّي
ي يعيش فيه هو اعلم 

ّ
بعد أن آمن اإلنســان بثبوت أصل الواقع، وأّن العالم ال

حقائق هلا وجوداٌت ختتّص بها، وبعد أن عرف أنّه قادٌر ىلع إدراك ٰهذا الواقع بنحٍو 
مفيٍد، وأّن العلوم اليّت يكتســبها عنه هلا قيمــٌة معرفّيٌة تتجّل بقدرته ىلع إدراك 
الواقع ىلع ما هو عليه، وتميزيه للموجودات احلقيقّية عن غريها من األمور الوهمّية 
واخليايّلة واخلرافّية، وأنّه قادٌر ىلع تســخري الظواهر الطبيعّية بمختلف أشاكهلا، 
واالنتفاع منها يف تطوير حياته وحتســينها، وتلبية متطلّبات معيشته، وأنّه قادٌر 
ىلع حتديد منهٍج ســلويكٍّ تابٍع تلحديد احلسن والقبح يف األفعال اليّت تصدر عنه؛ 
انفتح باب العلم واتلعلّم عند اإلنســان، وسى جاهًدا الكتشاف الواقع واتلعّرف 
ىلع حقائق املوجودات فيه، وتشّعبت دليه العلوم واملعارف، وقد حاول منذ األّول 
ٌّ، وينشعب عنه جزئّياته وٰهكذا؛  أن ينّظمها يف جمموعٍة من العلوم تبدأ بما هو لكّ

ألجل أن ال ختتلط عليه املسائل ومقّدماتها وطرق إثباتها.
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وقــد أطلق احلكماء ىلع جممــوع العلوم احلقيقّية(*) مصطلــح احلكمة، وقد 
عّرفوها بلحاظ اهلدف املتحّصل منها بكونها: استكمال انلفس اإلنسانّية بتصّور 
األمور، واتلصديق باحلقائق انلظرّية والعملّية ىلع قدر الطاقة البرّية ]ظ: ابن سينا، 

عيون احلكمة، ص 16[

حيث إّن استكمال انلفس إنّما يكون يف قّوتيها: العاملة اليّت بها تدرك األشياء، 
والعاملة اليّت بها تدبّر ابلدن، وكمال القّوة العاملة إنّما يكون يف أن تدرك األشــياء 
ىلع مــا يه عليه يف الواقع، وكمال العاملة إنّما يكــون بتدبريها للبدن ىلع الوجه 
األصلــح، وٰذلك بأن تبتعد عن طريف اإلفراط واتلفريط يف أفعاهلا اإلراديّة، وتبىق 

ي هو العدل. ]ظ: الرازّي: رشح عيون احلكمة، ج 2، ص 3[
ّ

ىلع احلّد الوسط ال

وقد قّســم احلكماء الفكر البرّي بشــلٍك اعمٍّ إىل قســمني رئيسينّي: ابلعد 
انلظرّي وسّموه بـ )احلكمة انلظرّية(، وابلعد العميّل وسّموه بـ )احلكمة العملّية(، 
يســبقها بعض العلوم اآليّلة اليّت تبحث عن القواعــد العاّمة للتفكري، وحتديد 

املنهج املعريّف وابلحيّث للعلوم. 

أ.  البعد النظرّي  
العلوم انلظرّية يه العلــوم املتعلّقة باألمور انلظرّية اليّت نلا أن نعلمها وليس 
علينــا أن نعمل بهــا، ويه تلك األمور الّــيت وجودها ليــس باختيارنا وفعلنا، 
اكحليوانات وانلباتات واجلمادات واألفالك، و يطلب بٰهذه العلوم اســتكمال قّوة 

ي قبــال العلــوم االعتبارّيــة المحضــة كعلــوم اللغة كالنحو والــرف والبيان؛ إذ 
وٰهــذا �ف  (*)

غــة، وليــس وراء 
ّ
ُتوَجــد موضوعاتهــا بالجعــل واالعتبــار المحــض مــن قبــل الواضــع لل

ّيــة لوضــع اللغــات، وهي حصــول 
ّ
اعتبارهــا أّي مصلحــٍة واقعّيــٍة غــري المصلحــة الكل

ي لغــة 
، أّمــا لمــاذا جعــل الفاعــل مرفوًعــا �ف ف أبنــاء البــرش التفاهــم ونقــل المعلومــات بــ�ي

 
ٌ
 واقعّية

ٌ
العرب والمفعول منصوًبا فٰهذا راجٌع للوضع المحض، وليس وراءه مصلحة

ف من صدر عنه  ي حصول التفاهم وتميري
ّية �ف

ّ
 ما قلنا من المصلحة الكل

ّ
بخصوصه، إال

الحدث عّمن وقع عليه.
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اإلدراك انلظرّية من قوى انلفس. 

ّية؛ 
ٰ
كما أّن أقســام احلكمة انلظرّية منها ثالثة: يه الطبيعّية والرياضّية واإلهل

ألّن ابلحث فيها إّما أن يتعلّق بما فيه احلركة و اتلغرّي، وهو األمور املاّديّة، وتسىّم 
حكمــًة طبيعّيًة؛ وإّما أن يتعلّق بما من شــأنه أن يتمّكن الهن من جتريده، وإن 
اكن وجوده خمالًطا للتغرّي، وهو األعداد واخلطوط والسطوح واملجّسمات، فتسىّم 
حكمًة رياضّيًة، و إّما أن يتعلّق ابلحث فيها بما وجوده مستغٍن عن خمالطة اتلغرّي 
واملاّدة فــال يالطه أصاًل،:  وإن خالطه فبالعــرض، ال أّن ذاته مفتقرٌة يف حتقيق 
ّية جزٌء منها، ويه معرفة 

ٰ
الوجود إيله ، ويه الفلســفة األّويّلة، والفلســفة اإلهل

العلل العايلة للوجود ]ظ: ابن ســينا، عيون احلكمة، ص 17[، وهنا نشــري باختصاٍر إىل 
أقسام العلوم انلظرّية:

العلوم المعرفّية. 1
ويه العلوم اليّت يســتفاد منها القواعد العامة للتفكري الصحيح ويتّص ٰهذا 
بعلم املنطــق، أو ابلحث عن املناهــج والطرق املعرفّيــة وحّجّيتها وحدود تلك 
احلّجّيــة، ومعاجلة حاالت اتلعــارض يف معطياتها، وٰهذا ما يســىم حديثًا بعلم 
املعرفة. والكثري من مسائل علم املعرفة اكنت متفّرقًة يف أبواب علم املنطق وخاّصًة 
صناعة الربهان، ولٰكن وبعد اهلجمة الرســة اليّت تعّرضــت هلا املناهج املعرفّية 
العقلّية وادلينّية يف الغــرب، وتغليب املنهج اتلجرييّب عليها يف لّك العلوم - حّت 
اإلنسانّية منها - دعت احلاجة إىل فرز مسائل املعرفة وحبثها بشلٍك مستقلٍّ يف علٍم 

يسىّم بعلم املعرفة، أو نظرّية املعرفة. 

وقد عّد الشــيخ الرئيس علم املنطــق يف ضمن العلوم احلكمّية ]ظ: ابن ســينا، 
ني: »فظهر من 

ّ
ّيات الشــفاء، ص 6[، فتدخل يف قســمها انلظرّي، قال صدر املتأهل

ٰ
إهل

ٰهذا الكالم أّن علم املزيان عند الشــيخ من مجلة أقسام احلكمة، فتكون داخلًة 
يف احلكمــة انلظرّية؛ إذ من الظاهر أنّه ليس من أقســام احلكمة العملّية بناًء ىلع 
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اتلعريف واتلقسيم املذكورين، وإن اكن متعلًّقا بكيفّية عمٍل، واغيته أيًضا ليست 
نفــس الرأي والعلم، بل اإلصابة يف الفكر والعصمــة من اخلطإ، وقد علمت أنّه 
ال منافاة بني كون العلم نظريًّا وبني كونــه متعلًّقا بكيفّية عمٍل، كما ال مالزمة 
أيًضا بني كونه متعلًّقا بكيفّية عمٍل وكونه علميًّا؛ فاملنطق يشــارك ســائر العلوم 
انلظرّية يف املوضع املشــرتك، ويالفها يف الغاية، ويوافق العلوم العملّية يف الغاية 
املشرتكة - ويه نفس العمل، سواٌء اكن ذهنيًّا أو خارجيًّا - ويالفها يف املوضوع؛ 
ألّن موضواعتها األعمال واألفعال اليّت بقدرتنــا واختيارنا من حيث يه كٰذلك، 
وموضواعت املنطق املعقوالت اثلانية اليّت ليســت بقدرتنــا واختيارنا، ومن رام 
إدخاهل يف العملّيات فعليه أن يغرّي منشأ تقســيم العلم إىل العليّم والعميلّ « ]صدر 

ّيات الشفاء، ج 1، ص 5[.
ٰ
ني، احلاشية ىلع إهل

ّ
املتأهل

العلوم الطبيعّية. 2

العلــم الطبييّع هل موضوٌع يشــتمل ىلع لّك الطبيعّيات، ونســبته إىل ما حتته 
نســبة العلوم اللكّّية إىل العلوم اجلزئّية. وٰذلك املوضوع هو اجلسم من حيث احلركة 
والسكون، واملبحوث فيه عنه هو األعراض الالحقة من حيث هو كٰذلك، ال من 

حيث هو جسٌم خمصوٌص. ]ابن سينا، اتلعليقات، ص 171[

وختّصصاته - حسب تقســيم العلوم عند احلكماء يف السابق - ثمانيٌة: أّوهلا: 
السماع الطبييّع، ويبحث فيه عن األحوال العاّمة للجسم املطلق، وثانيها: السماء 
والعالم، ويبحث فيه عن أحوال األجســام البسيطة واحلكمة يف صنعها، وثاثلها: 
الكون والفســاد، ويبحث فيه عن أحوال اعلم الكون والفســاد، ورابعها: اآلثار 
العلوّية، ويبحث فيه عــن أحوال اكئنات اجلّو واملرّكبات انلاقصة، وخامســها: 
املعــادن، ويبحث فيه عن أحــوال املرّكبات اجلماديّة، وسادســها: علم انلبات، 
ويبحث فيه عن أحوال انلبات، وســابعها: طباع احليــوان، ويبحث عن أحوال 
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ني، احلاشية 
ّ
احليوان، وثامنها: انلفس، ويبحث فيه عن أحوال انلفوس ]ظ: صدر املتأهل

ّيات الشفاء، ج 1، ص 6[.
ٰ
ىلع إهل

ا حبســب تطّور العلوم وتشــّعبها، وكرثة  وأّمــا ختّصصاته احلايّلة فكثريٌة جدًّ
االكتشافات احلديثة فيها، ولعلّها قد توافق األسماء القديمة هلا أو ختالفها.

ما وراء الطبيعة. 3
ي يبحــث فيه عن أحوال العلــل األول والعايلة للموجودات، 

ّ
وهو العلم ال

ويســىّم أيًضا بالعلم اإلليّٰه، قال الريف اجلرجاين: »العلم  اإلليٰهّ : علٌم باحٌث 
عــن أحوال املوجودات اليّت ال تفتقر ىف وجودها إىل املاّدة« ]اجلرجايّن، كتاب اتلعريفات، 
ص67[، والعلــم اإلليّٰه كما تقّدم جزٌء من الفلســفة األول اليّت يبحث فيها عن 

املوجود من حيث هو موجوٌد، فتشــمل مجيع املوجــودات اإلماكنّية من حيث يه 
موجودٌة، باإلضافة إىل األمور العاّمة الّــيت يكون ابلحث فيها اكملقّدمة يف حتديد 

األصول العاّمة لالستدال يف ما هو املهّم فيها، وأعين العلم اإلليّٰه.

واملوجودات الّــيت ال حتتاج إىل املاّدة يف وجودهــا يه املجّردات، ويه واجب 
الوجود والعقول عند احلكماء، أو ابلاري - ســبحانه وتعاىل - واملالئكة يف لسان 

الرع.

وابلحث يف ٰهذا العلم يف اغية األهّمّية؛ ألّن نتاجئه يه األســاس يف بناء الرؤية 
الكونّية حول وجود الكون واإلنســان، وتعطي األجوبة عن األسئلة املهّمة اليّت ال 
، ويه )من أيــن؟ يف أين؟ إىل أين؟(، وباتلايل  بّد لإلنســان أن يعلمها بنحٍو قطيعٍّ

تبتين عليها أسس العقيدة اليّت حيملها اإلنسان.

روي عــن اإلمام الصادق� أنّه قال: »إّن أّول األمــور ومبدأها وقّوتها وعمارتها 
ي جعله اهلل زينًة خللقه ونوًرا هلم، فبالعقل 

ّ
 بــه، العقل ال

ّ
اليّت ال ينتفع يشٌء إال

عرف العباد خالقهم، وأنّهم خملوقون، وأنّه املدبّر هلم، وأنّهم املدبَّرون، وأنّه ابلايق 
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وهم الفانون، واستدلّوا بعقوهلم ىلع ما رأوا من خلقه، من سمائه وأرضه، وشمسه 
وقمره، ويلله ونهــاره، وبأّن هل وهلم خالًقا ومدبًّرا لم يــزل وال يزول، وعرفوا به 
م عليه 

ّ
احلســن من القبيح، وأّن الظلمة يف اجلهل، وأّن انلور يف العلم، فٰهذا ما دهل

العقل« ]اللكييّن، أصول الاكيف، ج 1، ص 29[.

ولٰهذا جند أّن أصحاب الرائع احلّقة قد اهتّموا اهتماًما بالًغا يف إرشــاد العقول 
وتنبيهها عن الغفلة يف مثل ٰهذه املسائل، بل عد ٰذلك من وظائف األنبياء�، يقول 
أمري املؤمنني�: »... فبعث فيهم رسله وواتر إيلهم أنبياءه؛ ليستأدوهم ميثاق فطرته، 
ويذّكروهــم منيّس نعمته، وحيتّجوا عليهم باتلبليغ، ويثــريوا هلم دفائن العقول« 

]الريّض، نهج ابلالغة، ج 1، ص 23[. 

وقال املجليّس معلًّقا عليه: »واإلضافة يف دفائن العقول بتقدير )يف( أي العلوم 
الاكمنة يف العقول، أو بيانّيٌة أي العقول املغمورة يف اجلهاالت« ]املجليّس، حبار األنوار، 

ج 11، ص 61[.

وقد اســتفاد حكماء اإلســالم ومتلكّموهــم من اتلنبيهات واإلرشــادات يف 
انلصوص الرعّية الريفة من القرآن والســّنة، قال ابن ســينا يف تعداد أقســام 
احلكمة انلظرّية: »وحكمٌة تتعلّق بما وجوده مستغٍن عن خمالطة اتلغرّي فال يالطه 
أصاًل، و إن خالطــه فبالعرض، ال أّن ذاته مفتقــرٌة يف حتقيق الوجود إيله ، ويه 
ّية جزٌء منها ويه معرفة الربوبّية، ومبادئ ٰهذه 

ٰ
الفلســفة األّويلة، والفلسفة اإلهل

ّية ىلع سبيل اتلنبيه، 
ٰ
األقسام اليّت للفلسفة انلظرّية مستفادٌة من أرباب امللّة اإلهل

ومترّصٌف ىلع حتصيلها بالكمال بالقّوة العقلّية ىلع ســبيل احلّجة« ]ابن ســينا، عيون 
احلكمة، ص 17[.

ب. البعد العملّي  
العلوم العملّيــة يه املتعلّقة باألمور العملّية اليّت جيــب أن نعلمها ألجل أن 
نعمل بها، ويه تلك األمور اليّت يكون وجودها وحتّققها باختيارنا وفعلنا، اكلعدل 
والظلم والصــدق والكذب واألمانة واخليانة، ويطلب يف ٰهذه العلوم اســتكمال 
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، حبصول العلم اتلصــّورّي واتلصدييّق بأموٍر ينبيغ 
ً

القــّوة العاملة يف انلفس أّوال
أن تكون أفعانلا مطابقًة هلا؛ يلحصل منها ثانيًا استكمال القّوة العملّية بأن تكون 
يف اســتنباط ما ينبيغ فعله عند العمل منفعلًة دائًما عــن اإلدرااكت اللكّّية للقّوة 
انلظرّية(*)، فتكون الغاية من املعرفة العملّية يه تكميل انلفس بأن تعلم ما ينبيغ 
عمله تلعمل به، وبتكّرر العمل به حتصل يف انلفس هيئاٌت نفســانّيٌة يسهل معها 
صــدور تلك األفعال عنهــا ىلع تلك الكيفّية؛ حّت تتمّكــن من انلفس ملاكٌت 
راسخٌة وأخالٌق ثابتٌة، فال تنفعل انلفس عن مقتضيات القوى الشهوّية والغضبّية 
والوهمّية، وحتصل فيها هيئٌة استعالئّيٌة ىلع ابلدن وقواه احليوانّية، وحتصل للنفس 

ملكة العدالة اليّت يه الغاية القصوى للحكمة العملّية.

والعلوم العملّية ىلع ثالثة أقســاٍم أيًضا؛ ألنّها إّما أن تتعلّق بتعلّم اآلراء اليّت 
ينتظم بها املجتمع العاّم، وتســىّم بعلم السياسة أو تدبري املدينة؛ أو بتعلّم اآلراء 
اليّت ينتظم بها املجتمع اخلاّص، ويســىّم بتدبري املزنل؛ أو بتعلّم اآلراء اليّت ينتظم 

بها حال الشخص من حيث هو شخٌص يف تزكية نفسه، ويسىّم بعلم األخالق.

ّية، وكماالت 
ٰ
قال ابن سينا: »ومبدأ ٰهذه اثلالثة مستفاٌد من جهة الريعة اإلهل

ّية، وتترّصف فيها بعد ٰذلك القّوة انلظرّية من البر 
ٰ
حدودها تستبني بالريعة اإلهل

بمعرفة القوانني العملّية منهم، و باســتعمال تلــك القوانني يف اجلزئّيات« ]ظ: ابن 
سينا، عيون احلكمة، ص 16[.

موقع العقيدة في ٰهذا الترتيب
يّتضح مّما ســبق أّن العقيدة ببعديها العقيّل وادلييّن تقع يف قّمة العلوم انلظرّية 
رشفًــا؛ ألّن رشف العلم يكون برف معلومــه وموضوعه، وعلم العقيدة يتعلّق 
بأرشف موجوٍد ىلع اإلطالق وأكمله، وهو اهلل - سبحانه وتعاىل - وصفاته وأفعاهل، 

 
ٌ
قــّوٌة مدركــة  هــو 

ّ
العمــ�ي المشــهور عنــد الحكمــاء، فالعقــل  مــا هــو  بنــاًء عــ�  ٰهــذا   (*)

ا 
ً
ــا محــّرك  علميًّ

ً
 دائًمــا؛ ألجــل أن تكــون مبــدأ

ٌ
 عملّيــة

ٌ
كــّن مدركاتــه جزئّيــة

ٰ
، ول

ٌ
ومحّركــة

ي أفعاله االختيارّية.
لإلنسان �ف
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مقاالت

فهــو متقّدٌم ىلع لّك العلوم ثبوتًا، أي من حيــث الواقع، فموضوعه متقّدٌم ىلع لّك 
املواضيع من انلاحية الواقعّية؛ إذ إنّه املبدأ واملوجد هلا مجيًعا.

نعم قد يتأّخر من انلاحية اإلثباتّية، ونســق العلــوم يف انلظام اتلعلييّم، وقد 
ي تتقّدم عليه العلوم املعرفّية 

ّ
تقّدم أنّه يقع من انلاحية العقلّية يف العلم اإلليّٰه ال

والطبيعّيــة، فمن ٰهذه اجلهة يتأّخر عن بعض العلوم اليّت تدخل يف إثبات مبادئه، 
اكلعلوم املعرفّية وبعض مسائل العلوم الطبيعّية؛ إذ إّن اتلدّرج املنطيّق يف اتلعليم 
يفرض مثل ٰهذا اتلأّخــر؛ ألّن لّك يشٍء يتأّخر عن مبادئه، وعلم العقائد ونتاجئه 
تفرض ىلع ابلاحث يف خمتلف العلوم منهًجا خمتلًفا إذا أخذت باحلســبان، عّما لو 
أهملت وغّض الطرف عنها، فمن يرد الوصــول إىل حتديد ومعرفة املبادئ العليا 
ي 

ّ
للموجودات، ال بــّد هل أن يعرف كيف يمكن هل أن يكمل اتلحقيق يف العلم ال

هو متخّصٌص فيه يلصل إىل ٰذلك، فإّن أرسطو طاليس مثاًل عندما اكن منشغاًل يف 
العلم الطبييّع وابلحث عن احلركة يف األجســام، توّصل إىل أّن مجيع حركت اعلم 
الطبيعــة ال بّد أن تنتيه إىل حمّرك ال يتحّرك، وقــد اقترصت معرفته العقلّية عن 
ا عن اتلعلّق وادلوران  املبدإ األّول ىلع ٰهذا املقدار، ولٰكّنه يعّد تقّدًما علميًّا وسموًّ

يف اعلم األجسام واملتحّراكت.

كما أّن ملعطيات علم العقيدة ونتاجئه أثًرا بالًغا يف العلوم العملّية، وتأسيس ما 
يسىّم باآليديولوجيا، وٰهذا نتعّرض إيله فيما سيأيت إن شاء اهلل.

دور العقل في بناء الرؤية العقدّية
ا يف بناء  ال بّد مــن االتلفات هنــا إىل أّن للكٍّ من ادليــن والعقــل دوًرا مهمًّ
الرؤية الكونّية والعقديّة لإلنســان، وما يرتتّب عليها من آيديولوجياٍت، فاملهّمة 
األساســّية اليّت يقوم بها ادلين احلّق يه هداية انلــاس إىل املعتقدات احلّقة، اليّت 
من أهّمها توحيد اخلالق جــّل وعال، ونبذ الرك ىلع خمتلف ألوانه، وٰذلك بتنبيه 
العقل وإرشــاده إىل الرباهني الفطرّية ادلالّة ىلع وجود اهلل وتوحيده وبقّية العقائد 
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األساســّية، كما أّن للخطاب ادلييّن ادلور الكبري واملهّم يف ملء املنطقة اليّت يعجز 
عــن إدراكها العقل، ويه منطقة العقائد اجلزئّية، كتشــخيص مرجع األّمة بعد 
رحيل انليّب، وحال اإلنسان بعد املوت، ومواقف الربزخ والقيامة وما شابه ٰذلك، 
واعدًة ما يكون هلا األثر ابلالغ يف حتقــق اهلداية العاّمة وادلافع القوّي دلفع انلاس 

للتعّبد باألحاكم واتلوجيهات الرعّية.

وأّما العقل فله دوٌر مهمٌّ يف إثبات أســس العقائد اللكّّية، كإثبات وجود اخلالق 
وتوحيده وصفاته وأفعاهل، وإثبات انلبّوة واإلمامة ورشائطها ووجوب املعاد، بنحٍو 
مفّصٍل ومعّمٍق، وهل دوٌر يف إثبات األسس اللكّّية واملباين العاّمة لألخالق والسلوك 
العميّل، وٰهــذا هل أهّمّيٌة كربى يف ابلناء املعريّف االعتقادّي للناس، وحتصينهم عن 
الشــبهات والتشكياكت اليّت قد تطرأ من هنا أو هناك، فإّن من عرف عقيدته ىلع 

ٰهذا انلحو يصعب ترّسب الشبهات والشكوك إيله مهما اكن مصدرها.

فال شــّك يف أّن هناك عالقًة وثيقــًة ومتبادلًة بني العقــل وادلين، فكالهما 
ا يف بناء املعرفة اإلنســانّية بركنيها املعريّف واآليديولويّج؛ إذ إنّهما  يؤّديان دوًرا مهمًّ
يعّدان القناتني املعرفّيتني املهّمتني لإلنســان يف ٰهذا املجال، وقد أّكدت الريعة 
املقّدســة عليهما كثرًيا، فــيف الرواية عن اإلمام الاكظم� أنّه قال: »يا هشــام، إّن 
 هلل ىلع انلاس حّجتني: حّجًة ظاهرًة وحّجًة باطنًة، فأّما الظاهرة فالرسل واألنبياء 

واألئّمة �، وأّما ابلاطنة فالعقول« ]اللكييّن، الاكيف، ج 1، ص 16[.

مدخلّية العلوم المعرفّية في بناء الرؤية العقدّية
إّن للعلوم املعرفّية مدخلّيًة كبريًة يف بناء العقيدة اليّت حيملها اإلنسان وحتديد 
طبيعتهــا، فاملنطق منها يبحث عــن القواعد العاّمة للتفكــري الصحيح، ويعلم 
اإلنسان طرق االستدالالت ورشائطها، فيعلّمه ٰذلك كيف يسلك أفضلها، ويعلّمه 
كٰذلك املغالطات وأصنافها وأسبابها؛ يلتجّنب الوقوع فيها، ويه حاجٌة تعّم مجيع 

العلوم العقديّة وغريها.



30

مجلة الدليل / 

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

مقاالت

وأّمــا علم املعرفة، فلّمــا اكن يبحث عن املناهج املعرفّيــة وحّجّيتها وحدود 
حّجّيتهــا، ومقدار املعرفة اليّت تســتحصل عن طريقها، وٰهــذا هل أهّمّيٌة كبريٌة 
ي يسلكه يف 

ّ
تلوضيح الطريق أمام ابلاحث عن العقيدة احلّقة، يف حتديد املنهج ال

طريق ابلحث، وإىل أّي حدٍّ يمكــن أن يوصله ٰهذا املنهج، وتعيني أّي منهٍج يتّبع 
بعد الوصول إىل حدود دائرة املنهج األّول، وتعيني احلّل عند اتلعارض بني معطيات 

املناهج املختلفة يف مسألٍة واحدٍة.

والعلوم املعرفّية حتّدد ادلرجة املعرفّية اليّت تستحصل عن طريق املناهج املختلفة، 
أي: هل يه ىلع حنو القطع وايلقني، وهل هو يقنٌي خاصٌّ أو اعمٌّ، أو بدرجة االطمئنان 

أو الظّن الضعيف، فيرتتّب ذهن اإلنسان ويعرف ما يقّدم وما يؤّخر.

مدخلّية العلوم الطبيعّية في بناء الرؤية العقدّية
إّن املتخّصص يف العلوم الطبيعّية - اكلفزييــاء أو الكيمياء أو الفلك والطّب 
وغريها - أكرث وقوفًا واّطالاًع ىلع أرسار ٰهذا الكون املحسوس بالنسبة إيلنا، يّطلع 
ىلع الكثري من أنظمته وقوانينه وحيثّياته؛ ولٰهذا يمكن هل من خالل اتلفّكر يف ٰهذا 
العالم أن ينفذ منه إىل اعلم الغيــب، ويف كثرٍي من اآليات املباركة جند أّن القرآن 
يرشد اإلنســان إىل اتلفّكر يف اخللق للوصول إىل اإليمان باخلالق هل، كقوهل تعاىل: 
ݩَبَلاِب< ]سورة 

ْ
ولݭݭݭِي األ

ُ
يَاٍت أِل

َ
ݩَرݧݩِْض َواْخِتاَلِف اللݩَّيِْل َوانلََّهاِر آل

ْ
َماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
>إِنَّ فݪِي َخل

وَن<  ُموقِِنںيݡݐَ ۞وَفݭݭِي أݩَْنُفِسُكْم أݩَفَاَل ُتبرِْصُ
ْ
رݧݩِْض آيَاٌت لِل

َ ْ
آل عمران: 190[، وقوهل: >وَفݭݭِي األ

]سورة الاريات: 20 و21[.

وقد ســار ىلع ٰذلك يف املايض الكثري من نوابغ اإلنسانّية، فأرسطو  - مثاًل - عندما 
اكن يبحــث يف الطبيعّيات، والحظ أّن لّك املوجودات املاّديّة يف ٰهذا العالم تتحّرك 
- واحلركة هنا باملعن الفلســيّف ويه مطلق اتلغرّي واخلروج من القّوة إىل الفعل، 
ســواٌء اكنت أينّيًة أم وضعّيًة، يف الكّم أم يف الكيــف - فإنّه حاول أن يرج عن 
اعلم الطبيعة بنوٍع من االستدالل العقيّل باالعتماد ىلع تلك احلركة، وٰذلك باعتبار 
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أّن موجودات ٰهذا العالــم لّما اكنت تتحّرك فيه حتتاج إىل حمّرٍك، وحمّركها إن اكن 
ي ال يتحّرك، 

ّ
يتحّرك فهو أيًضا حيتاج إىل حمّرٍك وٰهكــذا إىل أن ننتيه باملحّرك ال

وسيّم باملحّرك األّول، وهو خارٌج عن اعلم الطبيعة؛ وٰذلك ألنّه ال يتحّرك، وحبث 
أرســطو ٰذلك يف اجلزء اثلامن من )السماع الطبييّع(، وكٰذلك يف )ما بعد الطبيعة( 
]ظ: ابن رشــٍد، تفســري ما بعد الطبيعة، مفــّرٌق يف فصول الكتاب[، وقــد تبعه يف ٰذلك القّس 

الاكثويلــيّك اإليطايّل توما األكويــيّن )Thomas Aquinas(، إذ جعل برهان احلركة 
املنهج األّول من مناهجه اخلمســة اليّت ذكرها يف اخلالصة الالهوتّية إلثبات وجود 
ين 

ّ
اهلل سبحانه وتعاىل ]ظ: األكوييّن، اخلالصة الالهوتّية، ج 1 ص 32[، وكذا املتلكّمون ال

ي ال 
ّ

اعتمــدوا ىلع احلدوث يف إثبات وجود اهلل - ســبحانه - بعنوان املحّدث ال
ني 

ّ
حمدث هل، فهم أيًضا اعتمدوا ىلع احلركــة يف حدوث العالم، يقول صدر املتأهل

الشــريازّي: »وأّما املتلكّمون  فطريقتهم تقرب من طريقــة الطبيعّيني املبتنية ىلع 
احلركة؛ ألّن طريقتهم تبتين ىلع احلدوث، قالوا: إّن األجســام ال ختلو عن احلركة 
والســكون، وهما حادثان وما ال يلو عن احلوادث فهو حادٌث، فاألجســام لكّها 
، و هو  حادثٌة، ولّك حادٍث مفتقٌر إىل حمدٍث، فمحدثها غري جســٍم و ال جســماينٌّ
ابلارئ - جّل ذكره - دفًعا لدلور والتسلسل . وٰهذا أيًضا مسلٌك حسٌن؛ ألنّا قد بيّّنا 
أّن جتّدد احلركت يرجع إىل جتّدٍد يف ذوات املتحّراكت، وأّن حامل قّوة احلدوث ال بّد 
أن يكون أمًرا مبهم الوجود، متجّدد الصور اجلوهرّية، واألعراض تابعٌة يف جتّددها 
وثباتها للجوهر، فالعالم اجلســمايّن جبميع ما فيه زائلٌة داثرٌة يف لّك آٍن فيحتاج إىل 

ني، األسفار، ج 6، ص 47[.
ّ
غريها« ]صدر املتأهل

وحنن هنا لسنا يف صدد تقييم ما ذكره أرسطو أو من تبعه يف ٰهذا ابلاب، بل جمّرد 
اإلشــارة إىل أّن هناك حماولًة جاّدًة منه للخروج عن اعلم الطبيعة وفتح نافذٍة ىلع 

اعلم الغيب )ما بعد الطبيعة(.

وكٰذلــك هناك برهاٌن اعتمد عليه املتلكّمون كثــرًيا من خمتلف األديان، وهو 
يعتمد ىلع مقّدمٍة حّسّيٍة تنطلق من مالحظة الطبيعة، ويه قضّية وجود انلظام بني 
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ٍم لٰهذا العالم، هل علٌم  أجــزاء اعلم الطبيعة، يلنفذ منه العقل إىل القول بوجود منظِّ
وحكمٌة وقدرٌة تتناســب مع دّقة ٰهذا انلظام، ويسىّم ٰهذا الربهان بربهان انلظم، 
يقول الشيخ سبحاين: »يبتين ٰهذا الربهان أساًسا ىلع داللة انلظام ادلقيق املوجود يف 
الكون، ىلع وجود مبدٍع عظيٍم أبدعه، حبكٍم عقيلٍّ بوجود رابطٍة منطقّيٍة بني انلظم 
ودخالة الشعور، وأّن من املمتنع أن يكون انلظم ابلديع ويلد الصدفة أو خصوصيٍة 
يف املاّدة... فعالم الوجود متشــلّكٌ من اعليم شهوٍد وغيٍب، وقد تبنّي لإلنسان جزٌء 
من ٰذلك العالم املشــهود عن طريق اتلجربة وغريها، وأّمــا العوالم الغيبّية، فيه 
مغمورٌة حتت اعلم الشــهود، والطريق إيلها هو باتلدبّر يف الظاهر املشهود والعبور 
منه إىل ابلاطن: اإلمعان يف اجلسم واتلجاوز منه إىل الروح، ومطالعة جمموع الكون 

واالنتقال منه إىل وجود خالٍق مدبٍّر« ]سبحاين، نظرّية املعرفة، ص 261[.

ومن هنا اكن ال بّد لعلماء العلوم الطبيعّية يف خمتلف اتلخّصصات األاكديمّية 
أن ال يقفوا عند معطيات تلك العلوم املحسوســة، فصحيٌح أّن تلك املعطيات يه 
املطلوبة هلم يف ختّصصاتهــم وما يرتتّب عليها من خدمــٍة يقّدمونها ملجتمعاتهم 
ولإلنســانّية بشلٍك اعمٍّ، ولٰكن يمكن االســتفادة منها كثرًيا كما فعل أسالفهم يف 
فتح نوافذ اعلم الغيب بمعونة العقل وقواعده ابلدهّية ايلقينّية، واالستفادة منها يف 
بناء الرؤية الكونّية والعقديّة اليّت حيملونها، وادلفاع عنها وترصينها، ورّد شبهات 
املنحرفني، فليس وجوب ٰهذا األمر منحرًصا يف طلبة العلوم ادلينّية، بل ال بّد للّك 

واحٍد من حتّمل مسؤويّلته جتاه دينه وعقيدته من موقعه وختّصصه. 

تأثير طبيعة الرؤية العقدّية على العلوم العملّية
إّن لطبيعة الرؤية الكونّية اليّت حيملها اإلنســان والعقيدة اليّت يعتقدها تأثرًيا 
ي يســلكه يف حياته، وٰللــك تتأثّر العلوم 

ّ
كبرًيا ىلع طبيعة العمل والســلوك ال

الّــيت تهتّم باجلانب العميّل من الفكر اإلنســايّن، والرّس يف ٰذلك يعود إىل أّن الفعل 
، أّوهلا صورٌة علمّيٌة 

ً
االختيارّي لإلنســان يعتمد ىلع جمموعة علٍل مرتتّبٍة طــوال
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لقضّيٍة عملّيٍة جزئّيٍة، متعلّقٌة حبسن الفعل اخلاّص ورضورة أدائه أو قبحه ورضورة 
تركه، يدركها العقل العميّل(*) ويســتنبطها من ما حيمله العقل انلظرّي من حكمٍة 
عملّيٍة مستلٍّة ومرتّشحٍة من الرؤّية الكونّية والعقديّة اليّت حيملها اإلنسان، ويليها 
ما يسىّم بقّوة الشوق ويه ترتّشــح وتوجد من القوى املدركة السابقة عليها، ويه 
إّما تكون شوقًا حنو طلب أداء الفعل، وهو عندما حيصل إدراك مالئمة ٰذلك الفعل 
لكونه ليًذا أو نافًعا، وتســىّم عندها شهوًة، أي حتصل يف انلفس شهوٌة حنو ٰذلك 
الفعل، إّما أن تكون شــوقًا إىل ادلفع حنو الرتك واإلحجام عن الفعل، ويه تكون 
عند إدراك منافاة يف الفعل أو اليش ء املكروه والضاّر، وتسىّم غضبًا، فالرئيس يف 
ي يتعنّي بعد الرتّدد 

ّ
القــّوة املحّركة هو ٰهذه القوة، تليها قّوة اإلمجاع وهو العزم ال

يف الفعل أو الرتك، وهو ما يســىّم باإلرادة أو الكراهــة، وٰهذه القّوة ختتلف عن 
قّوة الشــوق؛ ألّن اإلنســان قد يريد تناول ما ال يشتهيه اكدلواء املّر للعالج، وقد 
يكره تناول ما يشتهيه، اكلسّكر بالنسبة للمصاب بداء السّكرّي، وبعد وجود ٰهذا 
اإلمجاع يرتّجح أحد الطرفني إّما الفعل أو الرتك، بعد أن اكنا متســاويني بالنسبة 
إىل القادر عليهما، ثّم تنبعث قّوٌة يف العصب والعضالت تلحّرك األعضاء حنو أداء 

الفعل ]ظ: الطويّس، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج 2، ص 411 و412[.

وإىل ٰهذا األمر أشــارت بعض األحاديث الواردة عن أئّمة أهل ابليت�، فمثاًل 
نَْت حُمْتَاٌج 

َ
 َوأ

َّ
يقول أمري املؤمنني� يف وصّيته لكميل بن زياٍد: »يَا ُكَميُْل، َما ِمْن َحَرَكٍة إِال

ِفيَها إىل َمْعِرفٍَة« ]احلّرايّن، حتف العقول، ص 171[.

ما 
ّ
 ومدّبرًة للبدن، وهو إن

ً
(*) ٰهذا بناًء ع� المشهور عند الحكماء من كونه قّوًة مدركة

 للحركــة؛ إذ إّن القضّيــة 
ً
ي يصــّح وقوعهــا مبــدأ ــ�ت

ّ
يــدرك القضايــا الجزئّيــة العملّيــة، ال

 وانبعاٌث إىل الفعل، نعم مثل قضّية 
ٌ
د عنها حركة

ّ
ّية - كحسن العدل - ال يتول

ّ
الكل

 للفعــل 
ً
ي فلعلــه، يصــح وقوعــه مبــدأ

ٰهــذا الفعــل الخــاّص عــدٌل فهــو حســٌن ينبــ�ف
اإلرادّي.
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 بَِمْعِرفٍَة، 
َّ

َُّ َعَماًل إِال  َيْقبَُل اهلل
َ

� َيُقوُل: ال َِّ وعن حسنٍي الصيقل قال: »َسِمْعُت اݩݘݩَبَا َعبِْد اهلل
ُ، اݩݘݩَلݧݧݩَا إِنَّ  َعَمِل، َوَمْن لَْم َيْعَمْل فَاَل َمْعِرفََة هلَ

ْ
َمْعِرفَُة ىلَعَ ال

ْ
ُْه ال  بَِعَمٍل َفَمْن َعَرَف َدتلَّ

َّ
َة إِال

 َمْعِرفَ
َ

َوال
يَماَن َبْعُضُه ِمْن َبْعٍض« ]اللكييّن، الاكيف، ج 1، ص 44[. ِ

ْ
اإل

وال شّك يف أّن حتديد حسن األفعال أو قبحها يعتمد ىلع مبادئ علمّيٍة حيملها 
اإلنســان، تســىّم بمجموعها باآليديولوجيا، أو ما ينبيغ أن يكون، ويه تعتمد 

بادلرجة األساس ىلع طبيعة الرؤية الكونّية والعقديّة اليّت حيملها اإلنسان.

ي حيمل رؤيًة كونّيًة إحلاديًّة تنيف وجود إهٰلٍ خالٍق للكون، ويعتقد 
ّ

فاإلنسان ال
بأّن حدود املوجودات حبدود املاّدة، سيكون اجلانب العميّل عنده متأثًّرا بٰهذه انلظرة 
ال حمالة، وحتســن عنده األفعال والســلوكّيات اليّت حتافظ ىلع اجلانب املاّدّي من 

اإلنسان من الراحة، وتفعيل الشهوات ابلدنّية وما إىل ٰذلك.

وٰهكذا مــن يؤمن بادلين، ولكن يعتربه جمّرد نظاٍم حيّدد حركة اإلنســان جتاه 
رّبه، وتفعيل العالقة بينه وبني خالقه، وال عالقة لدلين ببقّية الســلوكّيات اليّت 
حتكم حركة اإلنسان ىلع األرض، وحتّدد طبيعة عالقته مع بقّية أبناء نوعه كأفراٍد 
ي يدعو إىل 

ّ
أو مجااعت ودوٍل وبدلاٍن، وهو ما قد يســىّم باملذهــب العلمايّن، ال

فصل ادلين عن ادلولة والسياســة؛ فإّن مثل ٰهذه الرؤية سوف تؤثّر تأثرًيا كبرًيا يف 
اجلانب العميّل والسلويّك عنده، وربما سيختار دائًما أن تكون العالقات مبنّيًة ىلع 

املصالح املشرتكة حرًصا.

ّيًة تثبت وجود إهٰلٍ خالٍق ومدبٍّر للكون، 
ٰ
ي حيمل رؤيًة كونّيًة إهل

ّ
وأّما اإلنسان ال

بعث الرســل واألنبياء يلهدوا انلاس إىل طريق احلّق، وهــو طريق الكمال الالئق 
باإلنســان، فاألمر يتلف بالنســبة إيله كثرًيا؛ إذ إّن احلكمــة العملّية عنده أو 
اآليديولوجيا اليّت حتكم ســريه وســلوكه يف احلياة ال بّد أن تمّثل انعاكًسا ملا حيمله 
من عقيــدٍة، وباتلايل تكون مبتنيًة ىلع اتلعايلم واالعتبــارات الرعّية اليّت اكن 

مصدرها اإلهٰل املدبّر هل.
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الخاتمة
بعــد أن تّم ابلحث ووصلنا إىل ختامه ال بّد نلا أن نلّخص جمموعة انلتائج اليّت 
توّصلنا إيلها من خالهل، وهو ما يمكن أن يلّخص نلا ابلحث ويســّهل ىلع القارئ 

الكريم االستفادة منها:

: أّن العلوم اليّت يتعلّمها اإلنسان وحيملها، تشلّك منظومًة معرفّيًة، أي أنّها 
ً

أّول
مرتابطٌة بنحٍو من الرتابط املعريّف، وهلا ترتّــٌب طبييعٌّ فيما بينها، فبعضها متقّدٌم 
وبعضها متأّخٌر، وإّن إدراك ٰهذا الرتتّب وانلظام هل فائدٌة كبريٌة بالنسبة لدلارسني؛ 
إذ يمكــن هلم أن يعرفوا ختّصصهم يف أّي رتبــٍة يقع ضمن ٰهذه املنظومة، وباتلايل 

ي يدرسه والعلوم اليّت تلحقه.
ّ

يستطيع أن حيّدد العلوم اليّت تسبق اتلخّصص ال

وٰهــذا األمر ينفع ابلاحث يف معرفة مواضع أخــذ مقّدمات ختّصصه كأصول 
موضوعة، وأّي العلــوم اليّت يهّيئ ختّصصه أصوهلا املوضوعــة، إذ إّن العلوم لّما 
تطّورت وتشــّعبت أصبح من الصعب ىلع شخٍص واحٍد أن يلّم بكّل اتلخّصصات 
يلكون موسوعًة علمّيًة كما اكن قد حيدث يف السابق، فأصبح من الالزم أن يتار 
ختّصًصــا منها يلبدع فيه، ولٰكن ألجل أن يكــون واقعيًّا يف أحباثه ال بّد أن يأخذ 
مقّدمات حبثه مّمن يعتمد عليه يف اتلخّصصات اليّت تسبقه، ويعطي نتائج ختّصصه 
ألصحــاب اتلخّصصات اليّت تلحقه، وال يتدّخل هو يف تعيني ما يســبق ختّصصه 

، وقد ال يؤّدي إىل نتيجٍة واقعّيٍة. ونتائج ما يلحقه؛ ألنّه عمٌل غري ختّصيصٍّ

ثانًيــا: أّن هناك من العلوم ما ينبيغ لــلّك ابلاحثني ىلع خمتلف ختّصصاتهم أن 
ا يف لّك تلــك اتلخّصصات، ويه العلوم  يتعلّموهــا وجييدوها؛ ألّن هلــا نفًعا اعمًّ

املعرفّية.

 لإلنسان، وتدخل يف حتصيل 
ً

ثاثلًا: أّن مجيع العلوم حبســب طبعها تمّثل كماال
راحته وســعادته، ولٰكن قد توّجه وتســتعمل من قبل األرشار والظلمة يف حتقيق 

أطماعهم واغياتهم، فيكون أثرها عكسيًّا ىلع سعادة اإلنسان.
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رابًعا: أّن علم العقيدة يمّثل أرشف العلوم وســنامها؛ إذ إّن ابلحث فيه يتعلّق 
بأرشف معلوٍم وهو اخلالق والصانع لٰهذا العالم بكّل ما فيه، ٰهذا من حيث اثلبوت 
والواقــع، ورّبما يتأّخر ابلحث يف العقيدة - أي من انلاحية اإلثباتّية - بعد معرفة 
جمموعــٍة من العلوم باعتبار أنّها تثبت بعض مقّدمات مســائل العقيدة، اكلعلوم 

املعرفّية والطبيعّية.

إّن الرؤية اليّت يرج اإلنســان بها هلا أثٌر كبرٌي ىلع نمط حياته وحتديد مصريه، 
ي يمكن أن يسلكه 

ّ
فال بّد للّك إنساٍن - ومهما اكن ختّصصه - أن يتعلّم الطريق ال

، كما  للخــروج من موضوع ختّصصه إىل ابلحث عن اخلالق بنحٍو عليمٍّ موضويعٍّ
هو املتعارف عند أصحاب العلوم والصنااعت العلمّية، فإذا توّصل إىل إثباته جعل 
من ختّصصه طريًقا ومناًرا لآلخرين تلعزيز ٰهذا األمر وإثباته يف قلوب انلاس، وأن 

ال يبىق يدور يف فلك موضوع ختّصصه، وال يعرف شيئًا غريه.
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قائمة المصادر
القرآن الكريم.

نهج ابلالغة، جمموع ما اختاره الريف الريّض من كالم سّيدنا أمري املؤمنني عيّل بن 
أيب طالٍب �، رشح: حممد عبده، نر: دار املعرفة، بلنان - بريوت.

ابن رشٍد، تفسري ما بعد الطبيعة، بريوت، منشورات احلكمة، 1990.. 1

ّيات الشفاء، قم املقدسة، مكتبة آية اهلل . 2
ٰ
ابن سينا،أبو عيلٍّ احلسني بن عبد اهلل، إهل

املرعيّش انلجيّف، 1368ش. 

 ابن سينا، أبو عيلٍّ احلسني بن عبد اهلل ، اتلعليقات، قّم املقدسة، مكتب اإلعالم . 3
اإلساليّم، 1419. 

 ابن ســينا، أبو عيلٍّ احلســني بن عبد اهلل،  عيون احلكمة، بــريوت، دار القلم، . 4
 .1423

ا بن منظوٍر، مجال ادلين حمّمد بن مكرٍم، لســان العرب، قم املقدسة،  أدب احلوزة، . 5
 .1379

االســرتابادّي، حممدجعفر، الرباهني القاطعة يف رشح جتريد العقائد الساطعة، قم . 6
املقدسة، مكتب اإلعالم اإلساليّم، 1425.

 األكويــيّن، توما، اخلالصة الالهوتّية، بريوت، ترمجــه إىل العربّية اخلورّي بولص . 7
عواد، املطبعة األدبّية، بريوت، 1887.

 اجلرجايّن، عيّل بن حمّمٍد، كتاب اتلعريفات، طهران، نارص خرسو ، ط 4، 1369.. 8

احلّرايّن، احلســن بن عيّل بن شــعبة، حتف العقول عن آل الرســول ، قم املقدسة، . 9
مؤّسسة النر اإلساليّم، ط 2، 1380.

 اجلوهرّي، إسماعيل بن مّحاد، تاج اللغة وصحاح العربّية، بريوت ، نر: دار العلم . 10
للماليني، ط 1، 1999. 



38

مجلة الدليل / 

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

مقاالت

، حسن، كشــف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، مع تعليقات آية اهلل حسن  . 11  احليّلّ
زاده آميل، قم املقدسة،  مؤّسسة النر اإلساليّم، ط 4، 1374. 

 الرازّي، فخر ادلين، رشح عيون احلكمة للشــيخ الرئيس، قم املقدســة، مؤّسسة . 12
اإلمام الصادق، 1381 ش.

 سبحاين، جعفر، نظرّية املعرفة، تقرير: حسن ميك العاميل، قم املقدسة، مؤّسسة . 13
اإلمام الصادق 1385 ش.

ّيات الشفاء، قم املقدسة، منشورات . 14
ٰ
 الشريازّي، صدر ادلين حمّمد، احلاشية ىلع إهل

بيدار، 1376 ش.

 الشريازّي، صدر ادلين حمّمٌد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلّية األربعة، بريوت، . 15
دار إحياء الرتاث، 1992.

 صليبا، مجيل، املعجم الفلسيّف، قم املقدسة، ذوي القرىب، ط 1، 1388 ش.. 16

 الطريّي، فخر ادلين، جممع ابلحرين،طهران، مرتضوي، ط2،  1379 ش. . 17

 الطويّس، نصري ادلين، رشح اإلشــارات واتلنبيهات مع املحاكمات، قم املقدسة، . 18
ابلالغة، 1380 ش. 

 الفراهيــدّي، اخلليل بن أمحد، كتاب العني، قم املقدســة، حتقيق ادلكتور مهدي . 19
املخزويم وادلكتور إبراهيم السامرايئ، مؤّسسة دار اهلجرة، ط 2،  1388 ش.

 اللكييّن، حمّمد بن يعقوب بن إســحاق، الاكيف، طهران،  دار الكتب اإلســالمّية، . 20
ط3، 1373 ش .

 املجلــيّس، حممدباقر، حبار األنوار اجلامعة دلرر أخبــار األئّمة األطهار، بريوت، . 21
مؤّسسة الوفاء، ط 2، 1989.  



 

معايير صّحة العقيدة

د. مصطفى عزيزي*

الخالصة
إّن العقيدة حجر األســاس يف املعــارف ادلينّية؛ إذ تعتمــد عليها مجيع القيم 
األخالقّية والسلوكّيات الفرديّة واالجتماعّية؛ فإذا صّحت العقيدة صّح مجيع ما يبتن 
عليها، وإذا فســدت العقيدة فسد لّك ما يعتمد عليها؛ فال بّد نلا من معرفة معايري 

مقبولٍة وموازين مدروسٍة نمزّي يف ضوئها العقيدة الصحيحة من العقيدة السقيمة.

فقــد حبثنا يف ٰهذه املقالة عــّدة معايري ومقاييس تلميزي احلــّق من ابلاطل يف 
االعتقادات؛ منها: مالءمة العقيدة للفطرة الســليمة، ومالءمتها للعقل السليم، 
واتلالؤم واالنســجام ادلاخيّل بني عنارص املنظومة العقديّة، وتالؤم العقيدة مع 

اثلمرات وانلتائج العلمّية والعملّية املطلوبة.

وبما أّن ٰهذا ابلحث يتوّقف ىلع املبادئ واألحباث اتلمهيديّة، فقد تطّرقنا قبل تبيني 

ي قســم الفلســفة، جامعــة المصطــ�ف 
الدكتــور مصطــ�ف عزيــزي، إيــران، أســتاذ مســاعد �ف  (*)

m.azizi56@yahoo.com .العالمية
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املعايري إىل أقسام القضايا العقديّة واغياتها؛ تمهيًدا للوصول إىل انلتيجة املطلوبة.

المفردات الداللّية: العقيدة، معايري الصّحة والسقم، العقل، الفطرة، االنسجام 
. ّ الداخ�ي

مقّدمٌة 
إذا تيّقّنا بأّن جزًءا من معتقدات اإلنسان خاطٌئ؛ واجلزء املتبيّق منها صحيٌح، 
فال مناص من وجود معياٍر تلميزي العقيدة الصحيحة عن العقيدة اخلاطئة؛ نلتعّرف 

ىلع صدق إحداها وكذب األخرى؛ إذ يستحيل اجتماع انلقيضني وارتفاعهما.

ومــن أهّم األحباث يف )نظرّيــة املعرفة( هو العثور ىلع املعيــار تلميزي املعرفة 
الصادقة والصحيحة عن املعرفة الاكذبة والســقيمة، فهــل هناك معياٌر أو معايري 

تلقييم املعارف البرية أو ال؟

اإلجابة عن ٰهذا الســؤال املفصيّل تمزّي بني اتلّيار السوفسطّي - والشاّككّية - 
ي ينيف أّي معيــاٍر ومزياٍن للمعرفة، ويعتقد بنســبّية املعرفة ونيف أّي معرفٍة 

ّ
ال

ي يرّكز ىلع وجود معياٍر ومقياٍس يف املعارف البرّية، 
ّ

مطلقٍة ثابتٍة؛ وبني اتلّيار ال
ويعتقد بأّن هناك معرفًة مطلقًة ثابتًة ولو بنحو اإلمجال.

وحنن يف ٰهذه املقالة حناول اإلجابة عن الســؤال اتلايل: كيف نمزّي بني العقيدة 
الصحيحة الصادقة والعقيدة السقيمة الاكذبة؟

لٰكن هناك سؤاٌل مهمٌّ يشغل ذهن ابلاحث قبل اإلجابة عن السؤال املذكور وهو: 
ما معيار الصّحة والســقم يف املعرفة؟ ويف ضوء أّي مالٍك ومزياٍن نتعّرف ىلع صّحة 
رأٍي أو ســقمه، أو صدقه أو كذبه؟ إذن ال بّد نلا يف اخلطوة األول أن نعرف معيار 
الصّحة والسقم يف املعرفة، ثّم نكتشــف ىلع ضوء ٰهذا املعيار العقيدة الصحيحة 

والسقيمة باعتبارها نواًع من املعرفة.

هنا ينبيغ اتلفريق واتلميزي بني مسأتلني وهما: 
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ما معيار صدق العقيدة أو كذبها؟. 1

كيف نمزّي بني العقيدة الصادقة والعقيدة الاكذبة؟ . 2

هناك فرٌق دقيٌق بني الســؤالني؛ فالســؤال األول يبحث بشلٍك اعمٍّ عن معايري 
تميزي املعرفة الصحيحة عن املعرفة اخلاطئة، ويقرتح عّدة أموٍر ومالاكٍت نلتعّرف 

يف ضوئها ىلع الصحيح من العقائد وىلع اخلطإ منها.

لٰكّن الســؤال اثلاين يرتبط بمقام تطبيق املعايري ىلع املصاديق؛ بمعن أنّنا بعد 
أن عرفنــا املعايري العاّمة تلميزي الصحيح عن اخلطــإ يف جمال العمل، كيف نطّبق 
تلك املعايــري ىلع معتقداتنا نلمزّي الصحيح منها عن اخلطــإ؟ علم املنطق يتكّفل 
بٰهذه املهّمة، ويساعد اإلنســان يف مقام تطبيق املعايري ىلع املصاديق، ويعينه ىلع 

تشخيص الصحيح عن السقيم. ]مطهري، جمموعة اآلثار، ج 9 ص 584[

موضوع حبثنا يف ٰهذه املقالة هو اإلجابة عن الســؤال األّول بمعن: أنّنا يف ٰهذا 
املضمار نريد أن نســلّط الضوء ىلع معيار احلّق وابلاطل بشلٍك اعمٍّ، ونبحث عن 
املوازين واملقاييس اليّت تعيننا ىلع تميزي العقيدة الصحيحة عن العقيدة السقيمة. 
هنــاك معايري خمتلفٌة تلميزي احلّق والصدق عن ابلاطــل والكذب؛ املعيار املقبول 
واملطلوب عند قدماء املفّكرين املسلمني هو )مطابقة القضايا مع الواقع( ونسّميه 
بنظرّية )املطابقة(؛ لّك فكرٍة وعقيدٍة تطابق الواقع اخلاريّج فيه صادقٌة وحّقٌة؛ ولّك 

فكرٍة وعقيدٍة ختالف الواقع العييّن فيه اكذبٌة وباطلٌة.

هناك نظرّياٌت أخرى تتعارض مع نظرّيــة املطابقة يف جمال الصدق والكذب؛ 
املدرسة الوضعّية - ويه تعّد من أهّم اتلّيارات اتلجريبّية - تعتقد أّن معيار الصدق 
والكذب ليس االنطباق واملطابقة مع الواقع اخلاريّج؛ بل املعيار هو اتّفاق األذهان 
. فإذا اتّفقت األذهان البرّية ىلع قبول يشٍء فهو صادٌق  وتواطؤها ىلع يشٍء خاصٍّ

؛ وإذا رفضت األذهان شيئًا فهو باطٌل وكذٌب. ]املصدر السابق، ص 589[ وحقٌّ

ترّكز املدرسة الرباغماتّية ىلع أّن لّك عقيدٍة وفكرٍة هلا نتاٌج وثمراٌت عملّيٌة ىلع 
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أرض الواقع وتفيد اإلنسان وتنفعه يف حياته فيه حقٌّ وصدٌق، ولّك عقيدٍة ال تنفع 
اإلنســان واملجتمع وال جدوى فيها وال فائدة فيه باطٌل وإن اكنت مطابقة للواقع. 

]املصدر السابق، ص 588[

هناك مدرسٌة أخرى يف جمال الصدق، ويه )املدرسة االنسجامّية أو االتّساقّية( 
اليّت تعتقــد أّن معيار الصدق هو االنســجام واتلالؤم مع جمموعــٍة من القضايا 
املرتبطــة؛ حبيث ال تكّذب قضّيــٌة من القضايا املوجودة يف تلك املنظومة ســائر 

قضاياها. ]حسني زاده، درآمدى بر معرفت شناىس و مباىن معرفت، ص 112[

تعتقد املدرســة احلّســّية أّن احلقيقة يه ما أثبتته اتلجربة احلّسّية، بمعن أّن 
لّك معرفٍة وعقيدٍة تثبتها اتلجربة احلّســّية عرب املختربات واملجهرّيات وتقتنصها 
 فيه اكذبٌة. ]حســني زاده، معرفت شــناىس، 

ّ
احلواّس اخلمس فيه صادقٌة وصحيحٌة وإال

ص 71[ 

ولســنا يف عجالة نلقد ٰهذه املعايري ودراســتها؛ بل ذكرنا انلظرّيات املنافسة 
للنظرّية املتوّخاة؛ حّت ندرس املوضوع بكّل انفتاٍح.

تعريف المفردات. 1
قبل ادلخول يف صلب املوضوع ينبيغ نلا أن نوّضح بعض املصطلحات واملفاهيم 

الرئيسة املرتبطة بابلحث بليان املعن املراد من تلك املفاهيم.

أ. مفردة العقيدة  
العقيدة لغًة من ماّدة )عقد( بمعن إبرام اليشء وَشّده وتثّبته ووجوبه واتلصلّب 
فيه؛ واعتقدت كــذا أي عقدُت عليه قليب وضمريي، واعتََقد اإلخاُء: َثبََت. ]ابن 
الســّكيت، إصالح املنطق، ج 1، ص227؛ اخلليل بن أمحد، ترتيب كتاب العني، ج 2، ص 1245؛ 

اجلوهرّي، الّصحاح، ج 2 ص 111؛ الطريّي، جممع ابلحرين، ج 2، ص 220[
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أّما العقيــدة اصطالًحا فيه تعين »عقد القلب ىلع ثبوت أمٍر أو نفيه« ]املرتىض، 
رسائل الريف املرتىض، ج 2، 263[.

كما ذهب بعــض من املتلكّمني إىل القول يف تعريف العقيدة إىل أّن: »االعتقاد 
هو من األعراض انلفســانّية، وهو ما يتصّوره العاقل ويصّدق به تصديًقا جازًما« 

]فاضل املقداد، االعتماد يف رشح واجب االعتقاد، ص 42[.

ني االعتقاد بقوهل: »االعتقاد هو املعروف بعقد القلب 
ّ
كٰذلك يعّرف صدر املتأهل

املعنوّي ىلع ادلين احلّق، حبيث جيامع التشكيك والتشّكك، ومعه يتصّور صدور 
املعايص وترك الطااعت والواجبات وارتكاب املنكرات واملحّرمات بالســهولة يف 

 صدرا، رشح أصول الاكيف، ج 4، ص 419[.
ّ

األغلب لضعف ٰهذا العقد« ]مال

إذن يتضمن مفهوم العقيدة بعض اخلصائص املهّمة ويه: 

اتلصديق اجلازم. 1

أن تكون مقرونًة بعقد القلب. 2

 ونقًصا. 3
ً

للعقيدة مراتب متعّددٌة شّدًة وضعًفا، كماال

أن تسكن انلفس إىل املعتقد به. 4

ب. مفردة المعيار  
ي يُقاس به غرُيه؛ فاملعيار هو املكيال 

ّ
)املعيار( مجعه معايري، يف اللغة يعن ال

واملزيان وما ُجِعَل قياًسا ونظاًما لليشء. ]معلوف، املنجد يف اللغة، ص 540[

 أّمــا املعن االصطــاليّح فاملقصود من )املعيار( يف ٰهــذا ابلحث هو املقياس 
ي نمزّي يف ضوئه بــني احلّق وابلاطل؛ أو بــني الصدق والكذب يف 

ّ
وانلــرباس ال

العقائد.
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مباحث تمهيدّيٌة. 2
بعد أن تناونلــا باختصاٍر تعريف املفاهيم املرتبطــة بابلحث، من الرضورّي 
اإلشارة باختصاٍر أيًضا إىل بعض األحباث الرضورّية املرتبطة بمعايري صّحة العقيدة 

وسقمها، تلتالءم واملنهج العليّم واملنطيّق.

أّواًل: تقسيم القضايا العقدّية
 بعد أن 

ّ
ال يمكــن نلا أن نتعّرف ىلع معايري الصدق والكذب يف االعتقادات إال

نعرف سنخ القضايا العقديّة وجنسها ونوعّيتها، فهناك تقسيماٌت متعّددٌة للقضايا 
العقديّة من جهاٍت خمتلفٍة نتطّرق إىل بعضها:

اتلقسيم حبسب حممول القضّية. 1

القضايا تنقسم حبسب املحمول إىل أنواٍع خمتلفٍة يه:

القضايا الّــيت تبحث عن مفهوم الــيشء وتعريفه، مثل بيان أ. 
معن انلبّوة واإلمامة والعصمة وغري ٰذلك.

القضايا البســيطة اليّت خترب عن أصــل وجود اليشء ووقوعه، ب. 
كوجود اهلل تعــاىل، ووجود املالئكة ووجود احليــاة األخروّية، ووجود 
الويح، ووجود املعجزة، ونيف رشيك ابلاري وما شابه ٰذلك. ٰهذه القضايا 

َهِليَّاِت البسيطة( حسب االصطالح املنطيّق.
ْ
يه اليّت نعرّب عنه )بِال

القضايا اليّت حتيك عن آثار اليشء وخصائصه الوجودية وكيفّياته ج. 
كبســاطة اهلل - أي كونــه غري مرّكٍب من أجــزاٍء - وحكمته وعلمه 
وقدرته تعاىل، وكجســمانّية املعاد وغري ٰذلــك. وٰهذه القضايا يه اليّت 

َهِليَّاِت املرّكبة يف علم املنطق.
ْ
تسىّم بِال

القضايا اليت تكشــف عن أســباب اليشء وعللــه وأرساره، د. 
كأســباب خلقة الكون ورّس وجود الرور يف نظام الكون، وأســباب 

احلاجة إىل األنبياء والرسل، وغريها، وٰهذا هو مطلب )لَِم( يف املنطق.
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ـه.  القضايا اليت تدّل ىلع ارتباط يشٍء بأشــياء وأموٍر أخرى، مثل 
دور املالئكة واألســباب غري املاّديّة يف نظــام العالم، دور إرادة اهلل يف 
األفعال اليّت تصدر عن اإلنســان، وهل أنّه خمتاٌر أو جمرٌب أو غري ٰذلك. 

]شاكرين، روش شناىس عقايد دين، ص 65[ 

اتلقسيم حسب آيّلات اإلثبات. 2

تنقسم القضايا العقديّة من جهة آيّلات اإلثبات إىل ثالثة أقساٍم:

القضايا اليّت يتكّفل العقل لوحده بإثباتها وإقامة الربهان عليها أ. 
كإثبات وجود اهلل تبارك وتعاىل؛ إذ ال جيوز أن نســتفيد يف إثبات وجود 
اهلل - تعاىل - من األدلّة انلقلّية، سواٌء اكنت آياٍت قرآنّيًة أو من السّنة 
الريفة؛ ألنّه يستلزم ادلور؛ إذ إّن إثبات حّجّية األدلّة انلقلّية تتوّقف 
ىلع إثبــات وجود اهلل؛ فــإذا اكن وجوده - تعــاىل - متوّقًفا ىلع األدلة 
انلقلّية فإنّه يستلزم ادلور، وهو حماٌل عقاًل. وانلقطة اليّت ينبيغ اإلشارة 
إيلها يه أنّنا إذا وجدنا انلصوص ادلينّية تدّل ىلع وجود اهلل تعاىل، فٰهذه 
انلصــوص من حيث إنّها حتتوي ىلع ديلٍل عقــيلٍّ وبرهاٍن منطيقٍّ جيوز 
االعتماد عليها، ولٰكن من جهة أنّها نصٌّ ديينٌّ ال جيوز اتلعّبد بها؛ ألنّه 

يستلزم ادلور املحال.

القضايا الّــيت تثبتها األدلّة انلقلّية وانلصوص ادلينّية بوحدها، ب. 
كإثبات اإلمامة اخلاّصــة وتفاصيل املعاد، ال حيّق للعقل أن يتدّخل يف 
إثباتها واالستدالل عليها نفيًا وإثباتًا؛ إذ شأن العقل ومهّمته يه إثبات 
القضايا اللكّّيــة مبارشًة، وليس من صالحّيته أن يثبت األمور اجلزئّية 

 بتوّسط أدواٍت أخرى.
ّ

بنحٍو مبارٍش  إال

القضايا اليّت يتعاضد العقل وانلقــل يف إثباتها وإقامة الربهان ج. 
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مقاالت

عليها؛ كصفات اهلل - تعاىل - وأنّها عني ذاته املقّدسة، وتوحيده الايّت 
والصفايّت واألفعــايّل وكثرٌي من األحباث العقديّــة اليّت يتعاضد العقل 
وانلقل يف إثباتها، فإّن العقل بوحده يتكّفل بإثبات صفات اهلل الكمايّلة 
وعينّيتها مع الات املقّدسة، ولٰكن هناك منّبهاٌت ومؤّيداٌت نقلّيٌة من 

الكتاب والسّنة تدعم العقل يف إثبات ٰهذه األمور.

إّن اتلعّرف ىلع أقسام القضايا العقديّة يساعدنا ىلع تطبيق معايري صّحة العقيدة 
وســقمها ىلع تلك األقسام، ىلع سبيل املثال القضّية العقلّية ابلحتة ينبيغ عرضها 
ىلع املعيــار واملقياس العقيّل املحض وىلع الربهــان القويم، دون املعيار انلقيّل من 
الكتاب والســّنة القطعّية. والعكس بالعكس؛ فإّن القضّية اجلزئّية انلقلّية ينبيغ 

عرضها ىلع املعيار انلقيّل الواقع حتت إرشاف املعيار العقيّل وحّجيته.

ثانًيا: غاية العقائد الدينّية وأهدافها

إّن معرفة اغية العقائد ادلينّية يف حياة اإلنســان الفرديّة واالجتماعّية ودورها 
يف منظومة املعرفة ادلينّية، يساعدنا يف اتلعّرف ىلع معايري صّحة العقيدة وسقمها 
ي يتعّرف ىلع ادلور احليوّي واملهــّم للعقيدة يف حياته الفرديّة 

ّ
بشــلٍك أوضح، فال

واالجتماعّية يسى حثيثًا للبحث واتلمّعن يف اختيار العقيدة الصحيحة، ويبحث 
عن املعايري واملقاييس الصحيحة ملعرفة احلّق من ابلاطل يف عقيدته، وأّما أهداف 

العقيدة يمكن بيانها كما ييل:

أ. العقيدة تمنح معىن للحياة

ي ال يمتلك عقيدًة صحيحًة مبنّيًة ىلع الرؤية اتلوحيديّة، يقع يف 
ّ

ال
ورطة العدمّية والعبثّية، والوقوع يف هاوية العدمّية يسّوغ لإلنسان أن 
يرتكب أّي جريمٍة تؤّدي إىل تضييع طاقاته وقواه الروحّية واجلســمّية، 
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بل قد تؤّدي به إىل االنتحار، والقرآن الكريم يرّصح بأن اإلنســان لم 
َلا  ِإَلْيَنا  ْم  كݠُ َوَأّنَ َعَبًثا  ْم  َخَلْقَناكݠُ َما  َأّنَ >َأَفَحِسْبُتْم  ســًدى:  يــرتك  ولــم  عبثًــا  يلــق 
ُتْرَجُعوَن< ]ســورة املؤمنــون: 115[، إذن العقيــدة الصحيحــة والرؤية الكونّية 

اتلوحيديّة تمنح للمعتقد حياًة طّيبًة مفعمة باملعن والروح والذلة، حبيث 
يقدر ىلع ضوئها حتّمل مشاّق احلياة ادلنيوّية وصعوباتها ومصائبها.

ب. العقيدة حتّدد املوقف من الوجود

املقصود من الرؤية الكونّية هو تفســري اإلنسان وتصّوراته عن اعلم 
الكون، والرؤية الكونّية تبن ىلع )األســس املعرفّية(، فمن يعتقد أّن 
املصدر الوحيد للمعرفة هو احلّس واتلجربة، يفرّس اعلم الكون تفسرًيا 
ي يعتقد بأّن للمعرفة 

ّ
حّسيًّا ماّديًّا، ويرفض ما وراء الطبيعة برّمته، وال

أدواٍت أخرى غري احلّس اكلعقل والويح والشهود القليّب، فهو ينظر إىل 
اعلم الكون من منظاٍر أوسع وأشمل، فهو يعتقد بما وراء الطبيعة واملاّدة 

مًعا، وٰهذا ادلور للعقيدة مهّم وحيوّي يف تصحيح الرؤية الكونّية.

ج. العقيدة ضمان تطبيق ادلين

للعقيــدة دوٌر حيويٌّ ومهمٌّ يف إجياد ضماٍن تلطبيق تعايلم ادلين ىلع 
الصعيدين الفردّي واالجتمايّع، فمن يعتقد بوجود اهلل تعاىل وأنّه ىلع لّك 
يشٍء رقيٌب وبكّل يشٍء عليٌم، ويعتقد بيوم القيامة واحلســاب، جيهد 
يف االلزتام حبدود اهلل وتطبيق رشيعتــه وأحاكمه يف املجاالت الفرديّة 

اه تطبيق تعايلم ادلين.
ّ

واالجتماعّية، فالعقيدة تدفع اإلنسان باجت

د. العقيدة تدعم الفضائل األخالقّية

للعقيدة دوٌر مهمٌّ يف األخالق ونر الفضائل األخالقّية يف املجتمع، 
فاإلنســان مهما ارتىق يف إنسانيّته يبىق حباجٍة إىل ضمانٍة فعلّيٍة وعملّيٍة 
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مقاالت

حمّركٍة للفضائل األخالقّية، وٰهذا مــا تضطلع به العقيدة اتلوحيديّة؛ 
فهناك عالقٌة وثيقٌة بني ادلين واألخالق عرب املعتقدات ادلينّية.

 ـه.  العقيدة تبّث الطمئنان واهلدوء انلفيّس

ي نعيش فيه هو عرص القلــق واالضطراب؛ وحيتاج 
ّ

فالعــرص ال
اإلنســان فيه إىل ما يعطيه الســكينة والطمأنينة واألمن، وٰهذا أيًضا 
يَن آَمنُوا َوَتْطَمنِئُّ 

َّ
اغيٌة من اغيات العقيدة اتلوحيديّة؛ قال اهلل تعاىل: >ال

ُقلُوُب< ]سورة الرعد: 28[.
ْ
ِر اهلِل َتْطَمنِئُّ ال

ْ
 بِِذك

َ
ال

َ
ِر اهلِل أ

ْ
قُلُوُبُهْم بِِذك

فالعقيدة اليّت تنتج وتثمر ٰهذه اثلمار القّيمة والطّيبة - أعين السالمة الروحّية 

والفوز واألمن يف ادلنيا واآلخرة - ال بّد أن تبتين ىلع أسٍس يقينّيٍة وقطعّيٍة، ال ىلع 

شفا جرٍف هاٍر فينهار باإلنسان إىل هاوية الضاللة واحلرية.

ثالًثا: مصادر العقيدة

املصــادر اليّت يعتمد عليها املتلكّمون يف اســتنباط القضايا العقديّة واملعارف 

اتلوحيديّة يه أربعة مصادر:

احلّس. 1

الشهود. 2

الويح. 3

العقل. 4

ي يُطرح هنا هو: ما هو مالك الرتجيح الستخدام ٰهذه 
ّ

الســؤال األســايّس ال

املصادر املعرفّية يف استنتاج القضايا العقديّة؟

لإلجابة عن ٰهذا الســؤال ال بّد أن نتعّرف ىلع سنخ القضايا العقديّة وهوّيتها؛ 
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أي حنلّل القضايا االعتقاديّة إىل املوضوع واملحمول واحلكم املوجود فيها، ثّم نرى 

أن موضوع القضّية العقديّة من أّي ســنٍخ وجنٍس يه، فإذا اكن موضوع القضّية 

، كوجود اهلل وأســمائه وصفاته، فال حميص من  العقديّــة أمًرا جمّرًدا غري مــاّديٍّ

اســتخدام العقل والربهان العقيّل يف إثبات املحموالت واألحاكم املتالئمة مع ٰذلك 

املوضوع.

وإن اكن موضوع القضايــا العقديّة هو األمور املحسوســة واتلجربّية فينبيغ 

االســتفادة من احلّس واتلجربة يف إثباتها؛ كإثبــات الصغريات يف برهان انلظم، 

وكتلعّرف ىلع أبعاد اإلعجاز العليّم للقرآن الكريم وغري ٰذلك.

وإن اكن موضوع القضّية العقديّة مــن القضايا اتلاريّية وانلقلّية وانلصوص 

ادلينّية، فال بّد من اتلوّصل إىل القضايا العقديّة من انلصوص القطعّية، كمســألة 

معجــزات األنبياء، ومعراج انليّب األعظم �. وبشــلٍك اعمٍّ فــإّن مجيع ما يتعلّق 

بانلبّوة واإلمامة اخلاّصة وتفاصيل الربزخ واملعــاد، مصدره الويح، وأداته انلّص 

الصحيح.

هناك نقطٌة مهّمٌة جيدر أن تؤخذ بنظر االعتبار ويه: أّن هناك سنخّيًة وتالؤًما 

بني موضوع القضايــا العقديّة وبني مصادرها من ناحيــٍة، وبني مصادر املعرفة 

ي حيّدد منهج 
ّ

العقديّة ومناهجها من ناحيٍة أخرى؛ بمعن أّن مصدر املعرفة هو ال

املعرفــة؛ إذا اكن مصدر املعرفة هو العقل فاملنهج املّتبع هو الربهان واالســتدالل 

ام، فاملنهج املســتعمل هو األدلّة 
ٰ
العقــيّل، وإذا اكن مصدر املعرفة هو الويح واإلهل

انلقلّية املعتربة وانلصوص القطعّية سنًدا وداللّة.

وإن اكن مصدر املعرفة هو احلّس فاملنهج املّتبع هو اتلجربة احلسّية واملشاهدة 

وتكرارها.



50

مجلة الدليل / 

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

مقاالت

كما ينبيغ اإلشــارة إىل أّن املنهج املّتبــع يف إثبات القضايا العقديّة ال ينحرص يف 
املنهج العقيّل الربهايّن فحسب؛ بل إّن القضايا واألحاكم العقديّة ذات مناهج تركيبّيٍة 
وتلفيقّيٍة؛ من هنا نستنتج أّن ادلور الرئييّس يف جمال االعتقادات والقضايا العقديّة 

للعقل وانلقل الصحيح؛ وإن اكن احلّس يلعب دوًرا يف شطر من العقائد.

أهّم معايير صّحة العقيدة. 3

بعد تبيني ٰهذه املقّدمات الرضورّية، نبنّي معايري صّحة العقيدة؛ نلكتشــف 
احلّق من ابلاطل، وٰهذه املعايري اكتلايل:

مالءمة العقيدة للفطرة اإلنسانّيةأ. 
ينبيغ تعريــف )الفطرة( هنا نلعــرف حقيقة ٰهذا املالك؛ يقــول ابن األثري 
يف )انلهايــة( يف ذيل قــوهل�: »لّك مولوٍد يــودل ىلع الفطرة«: »الفطــر: االبتداء 
واالخرتاع. والفطرة: احلالُة منُه، اكجللســة والركبة. واملعن أنّه يودل ىلع نوٍع من 
اجلبلّة والطبع املتهّيئ لقبول ادلين، فلو ترك عليها الســتمّر عليها ولم يفارقها إىل 
غريها، وإنّما يعدل عنه من يعدل آلفٍة من آفات البر واتلقليد« ]ابن األثري، انلهاية يف 

غريب احلديث واألثر، ج 3، ص 457[.

يطــرح موضوع )الفطرة( ىلع مســتوى املعرفة وىلع مســتوى امليل والزنعة، 
ويعتقد احلكماء أّن املعارف والقضايا ابلدهّية يه اليّت إذا تصّور اإلنســاُن طرفيها 
 ويصّدقها من دون أّي تفكرٍي واكتساٍب وتأّمٍل،  

ّ
من املوضوع واملحمول ال يلبث إال

كقضّية )اللّك أعظم من اجلزء(. وٰهذا غري ما ذكره بعض الفالسفة أمثال إفالطون 
وديكارت وغريهم حول الفطريات؛ إذ يعتقدون أّن ذهن اإلنسان مفطوٌر وجمبوٌل 
منذ والدته ىلع شــطٍر من املفاهيم والقضايا، وٰهذه أموٌر ذاتّيٌة يف نفس اإلنســان 
وتفّكر اإلنســان إنّما هو تفّكر لٰهذه املفاهيم والقضايــا، بينما ال يعتقد حكماء 
املسلمني بل ولّك حكماء املّشاء بٰهذه القبلّيات الاتّية والفطرّية، ويؤّيده قول اهلل 
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 َتْعلَُموَن َشيْئًا وََجَعَل لَُكُم 
َ

َهاتِكݠُْم ال مَّ
ُ
ن ُبُطوِن أ ْخرََجكݠُم ِمّ

َ
تعاىل يف القرآن الكريم: >َواهلُل أ

فݧْئَِدَة لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن< ]سورة انلحل: 78[. ]انظر: جمموعة آثار الشهيد 
َ ْ
بݧݧَْصاَر َواأل

َ ْ
ْمَع َواأل السَّ

مطهري، ج 3، ص 477[

ومجيع املعارف البرّية بنيت ىلع أســاس ٰهذه املعلومات اليّت يكون اتلصديق 
بها فطريًّا وأّويلًّا، ونسّميها بابلدهّيات األّويّلة، وإنكارها يستلزم هدم مجيع العلوم 

البرّية واتلوّرط يف السفسطة والشاّككّية.

كما أّن الفطرّيات ىلع مستوى امليول والزناعت ختتلف عن الفطرّيات املعرفّية، 
، ٰهذه الزناعت  فيه مرتبطٌة بامليول والزناعت ابلاطنّية لإلنســان حنــو يشٍء خاصٍّ
الفطرّية وامليول ابلاطنّية تنقســم إىل الزناعت اجلسمّية اكمليل إىل الطعام وانلاكح 
وغريها، سواٌء أسمينا ٰهذه األمور بالغرائز أو باألمور الفطرّية، والزناعت الروحّية 
كحّب  االّطالع وكشــف احلقائق وابلحث عنها، وحّب الكمال، وحّب اخلضوع 

واتلذلّل أمام الكمال املطلق، وحّب اجلمال وغريها. 

فلّك إنساٍن حيّب اجلمال والكمال املطلقني يف نفسه، من دون أن يكتسب ٰهذا 
احلّب وامليل من خارج ذاته. ]املصدر السابق، ج 3، ص 483[

واملقصــود من مالءمة العقائد للفطرة الســليمة هو أعّم مــن الفطرّيات ىلع 
الصعيد املعــريّف أو ىلع صعيد الزناعت وامليول، أعين جيب أن تتطابق العقيدة مع 

ابلدهّيات الفطرّية والزناعت الفطرّية السامية عند اإلنسان.

ىلع سبيل املثال تميل فطرة اإلنسان إىل الطهارة والقداسة، فلو صدرت املعايص 
عن األنبياء � لاكنت طباع انلفوس البرّية تتنّفر عن اتّباعهم واالقتداء بهم؛ ألّن 

، املسلك يف أصول ادلين، ص304[ فعل املعصية منّفٌر عن االتّباع. ]املحّقق احليّلّ

 َتْظِلُموَن 
َ

إّن الفطرة السليمة ال تقبل أّن تَظلم وال تقبل أن تُظلم، قال تعاىل: >ال
 ُتْظلَُموَن< ]ســورة ابلقــرة: 279[، فإذا وجدنا دينًا يدعو انلاس للرضوخ إىل الظلم 

َ
َوال

وقبوهل، مع كونه مرفوًضا عند الفطرة السليمة اليّت تسى إىل نيل العّزة والكرامة؛ 
فٰهذا يدّل ىلع بطالن ٰهذه العقيدة وسقمها. 
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مقاالت

مالءمة العقيدة للعقلب. 
يعّد العقل مزيانًا دقيًقا تلميزي العقيدة الصحيحة من الســقيمة؛ إذ إّن للعقل 
حّجّيًة ذاتّيًة،وانلصــوص ادلينّية تأخُذ حّجيتها من العقل، مع الواســطة أو بال 
واســطٍة؛ فيف مصادر انلّص اإلساليم مثاًل ، تأخذ  السّنة حّجّيتها من الكتاب يف 
قوهل تعاىل: >َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَانتَُهوا< ]سورة احلر: 7[، والكتاب 
ي يُثبَت بالعقل، لٰكّن العقل ال يأخذ اعتباره 

ّ
يأخذ حّجّيته عن طريق اإلعجاز ال

وحّجّيته من مصدٍر آخر، بل إّن حّجّية العقل اخلالص ذاتّيٌة وأصيلٌة.

والعقل يمنع من إثبات أصول ادلين واملعتقدات األساسّية بانلصوص ادلينّية؛ 
إذ يستلزم ادلور - كما أرشنا - لا نرى العلماء يرفضون اتلمّسك بانلّص يف إثبات 
مة الطباطبــايّئ: »وباجلملة أصول ادلين، 

ّ
العقائد ادلينّية األساســّية، يقول العال

ويه اليّت يســتقّل العقل ببيانها ويتفّرع عليها قبول الفروع اليّت تتضّمنها ادلعوة 
ّية ىلع رّدها بمجّرد قيام احلّجة القاطعة العقلّية من 

ٰ
انلبوّية، تســتقّر املؤاخذة اإلهل

غري توّقٍف ىلع بيان انليّب والرسول؛ ألّن صّحة بيان انليّب والرسول متوّقفٌة عليها، 
فلو توّقفت يه عليها دلارت« ]الطباطبايّئ، املزيان، ج 13، ص 59[.

لا نرى أّن القرآن الكريم يعّرف العقل كآلٍة صحيحٍة تلميزي احلّق من ابلاطل 
يَن َهَداُهُم اهلُل 

ّ
َِك ال

َ
ْحَســنَُه اݩݘݩُْول

َ
َقْوَل َفيَتَِّبُعوَن أ

ْ
يَن يَْســتَِمُعوَن ال

ّ
ويقول: >فَبَشݨّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِْر ِعبَاِد ال

ݦݘَلݧْبَاِب< ]سورة الزمر: 18[.
ْ

َِك ُهْم اݩݩݘݩُْولُو اال
َ

ْول
ُ
َوأ

نسبة القضايا العقديّة إىل العقل السليم ل ختلو من ثالثة احتمالت:

القضايا العقديّة اليّت إذا ُعرضت ىلع العقل ال يالفها العقُل وال يرفضها، . 1
بــل يؤّيدها ويدعمها؛ وٰهذه القضايا نســّميها القضايــا الربهانّية اليت يقبلها 
العقل، فكثرٌي من املعتقدات احلّقة يف علم الكالم من ٰهذا القبيل، اكالعتقاد 
بوجود ابلاري - تعاىل - ووحدانيّته وعلمــه وقدرته املطلقة، وكرضورة املعاد 

ورضورة بعثة األنبياء والرسل وما شابه ٰذلك.

القضايــا االعتقاديّة اليّت إذا واجهها العقــل يرفضها ويرّدها وال يعرتف . 2
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بهــا؛ كونها خمالفــًة للربهان العقــيّل القويم، اكالعتقــاد باثلنوّية واتلثليت، 
ين هم 

ّ
واالعتقاد بتجســيم اهلل تعاىل، ونسبة الفساد والفحشــاء لألنبياء� ال

قدوة البرّية، وغريها.  

ٰهذه القضايا اليّت يرفضها العقل يف ٰهذا املجال ويرّدها، تنقسم إىل ثالثة أقساٍم:

القضايــا املعرفّيــة الّــيت تعّد من األســس واملبــادئ بلعض أ. 
املعتقدات، كقاعدة احلسن والقبح الريّع، ويه تعّد من أهّم األسس 
العقديّة اليّت يثبت يف ضوئها مسائل اعتقاديٌّة كثريٌة، فالقائلون باحلسن 
ََسَن هو ما حيّسنه الشارع، والقبيح 

ْ
والقبح الرعّيني يعتقدون بأّن احل

هو ما يقّبحه الشارع، وال يستقّل العقل يف فهم احلسن والقبح يف بعض 
األفعال. ولٰكــّن ٰهذه انلظرّية خاطئٌة ومرفوضٌة، فما دمنا لم نثبت قبح 
الكذب عقاًل ال جيوز اتلمّسك بقول الشارع يف جمال اتلحسني واتلقبيح. 

القضايا اليّت تُعدُّ من  املســائل العقديّة، كمســألة جتّسد اهلل ب. 
- تعاىل - أو جتســيمه، أو مسألة رؤية اهلل - ســواٌء اكنت يف ادلنيا أو 
يف اآلخرة - فيه حماٌل عقاًل؛ إذ إّن لّك مريئٍّ جســٌم، ولّك جســٍم فهو 
حمدوٌد يف اجلهات اثلالث )الطول والعرض والعمق(، ولّك حمدوٍد ممكٌن 
وناقــٌص، واهلل غينٌّ مطلٌق ال حّد هل؛ لا يؤّيد القرآن حكم العقل هنا 
بَْصــاَر َوُهَو اللَِّطيُف 

َ ْ
بَْصاُر َوُهَو يُْدرُِك األ

َ ْ
 تُْدِرُكــُه األ

َ
كمــا يف قوهل تعاىل: >ال

َِبريُ< ]سورة األنعام: 103[.
ْ
اخل

القضايا اليّت يرفضها العقل ىلع مســتوى اللوازم واتلداعيات ج. 
العقديّة من باب االلزتام باليشء الزتاٌم بلوازمه؛ اكالعتقاد بتجســيم 
ابلــاري تعاىل، فمن زعم أّن اهلل - تعاىل - جســٌم، فــال بّد أن يلزتم 
بلوازم اجلســمّية من الرتكيب واتلغيري واتلاكمل واالمتداد يف اجلهات 
اثلالث، وقابلّية االنقسام وغريها من اللوازم العقلّية. والعقل الرصيح 
يرفض ترتيب ٰهذه اللوازم ىلع اهلل تعاىل؛ ألنّه - تعاىل - غينٌّ مطلٌق ال 
نقص فيه وال حاجة، وحسب ٰهذا ادليلل العقيّل ال جيوز محل الصفات 
اخلربّية اليّت تدّل ىلع الوجه وايلد واالستواء، ىلع معانيها الظاهرّية؛ إذ 
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مقاالت

يستلزم الوقوع يف ورطة اتلجسيم ولوازمها؛ فال بّد من محلها ىلع املعن 
املجازي بأحسن وجٍه ممكٍن.

املعتقــدات اليّت ال ينفيهــا العقــل وال يثبتها، بــل يتوّقف . 3
بالنســبة إيلها؛ إذ إّن العقــل ال يمتلك ديلاًل ىلع رّدهــا وال قبوهلا؛ 
ألنّه قــارٌص واعجٌز عن نيلها مبارشة، وٰهذه القضايا نســّميها القضايا 
الّــيت يفهمهــا العقل تصــّوًرا، ولٰكن ليــس دليه حكٌم مســتقلٌّ يف 
مقام اتلصديق بها فيوّســط انلصوص، اكالعتقــاد بالرجعة وتفاصيل 
 األحــداث اليّت تتحّقق يف اعلــم القرب والربزخ والقيامــة؛ فإّن العقل 
ال يســتطيع أن يرّد ٰهذه األمور، وال يقيم برهانًا عليها حسب موازينه؛ 
ألّن العقل ال يتدّخل يف اجلزئّيات واتلفاصيل، بل شأن العقل هو إثبات 
القضايا اللكّّية، فيضعها العقُل يف حزّي اإلماكن ويكون ثبوتها رهن قّوة 
 إذا اكنت ختالف رضورًة من رضورات 

ّ
ادليلل انليّصّ ادلاّل ىلع إثباتها، إال

العقل، فريفضها ويرّد ديللها، أو حيمل ىلع معن مقبوٍل عنده.

إذن من أهّم معايري صّحة العقيدة وسقمها هو عرضها ىلع العقل والربهان؛ فما 
وافق عليه العقل ولم يرفضه حسب موازينه فهو صحيٌح، وما لم يقبله العقل فهو 

مرفوٌض وسقيٌم، وكما أرشنا من خالل االحتماالت اثلالثة.

ونرى يف بعض األديان واملذاهب من يقلّل من دور العقل واتلعّقل، وال يسمح 
لإلنسان أن يتفّكر ويتعّمق ويتدبّر يف أصول العقائد، وٰهذه عالمة سقم ٰذلك ادلين 

أو املذهب.

كما ينبيغ يف ٰهذا املجال أن نشري إىل مسألة تعارض العقل وانلقل وطريقة العالج 
لٰهذا اتلعارض بشلٍك اعبٍر، فاملشهور بني علماء اإلمامّية تقديم ادليلل العقيّل القطيّع 
ىلع ادليلل انلقيّل الظيّنّ عند تعارضهما، وتأويل ادليلل انلقيّل وفًقا لدليلل العقيّل. قال 
بعض العلماء: »قد اشتهر بني أكرث أصحابنا االعتماد ىلع األدلّة العقلّية يف األصول 
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والفروع وترجيحهــا ىلع األدلّة انلقلّية؛ ولا تراهــم يف األصولني - أصول ادلين 
وأصول الفقه - مت تعارض ادليلل العقيّل والســميّع قّدموا األّول واعتمدوا عليه، 
 طرحوه باللكّّية« ]ابلحرايّن، احلدائق انلاظرة، ج 1، ص 125[. 

ّ
وتأّولوا اثلاين بما يرجع إيله، وإال

االنسجام الداخلّي في المنظومة العقدّية	. 
من أمارات صّحة العقيدة وعدم سقمها املالءمة واتلناسق بني عنارص املنظومة 
العقديّة وركئزها. يمكن القــول يف تعريف مفردة )املنظومة(: إنّها املجموعة اليّت 
تتألّــف من عنارص وأجــزاٍء ترتابط وتتعاضد ألجل الوصــول إىل الغاية املتوّخاة. 
فإذا وجدنا عنرًصا أو عنارص من ٰهذه املجموعة ال يتالءم وال ينســجم مع ســائر 
أجزاء املنظومة العقديّة حنكم بســقمها؛ إذ إّن ٰهذا اتلالؤم واالنسجام ادلاخيّل يف 
املنظومة العقديّة يكشــف عن وجود مبدإٍ ومصدٍر اعلٍم وحكيٍم صدرت عنه ٰهذه 
املنظومة، وعن مقصٍد واغيٍة مطلوبٍة تنتيه إيلها ٰهذه املجموعة املتّسقة، ويتحّقق 
ٰهذا اتلالؤم واالنسجام يف املنظومة العقديّة ىلع مستوياٍت عّدٍة نذكرها يف اتلايل:

املستوى األّول: اتلالؤم والنسجام بني املبادئ العقديّة ومسائلها

 اكن هلا تداعياٌت 
ّ

ال بّد من االنســجام بني املبادئ العقديّة ومســائلها، وإال
خطريٌة من قبيل عقيدة اجلرب اليّت ال تتالءم مع نظام املجازات واثلواب والعقاب، 
والوعد والوعيد وال تنسجم معها؛ لا جييب اإلمام أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب� 
يف الرّد ىلع من يعتقد باجلرب: »وحيك! لعلّك ظننت قضاًء الزًما وقدًرا حتًما، لو اكن 
كٰذلك بلطل اثلواب والعقاب والوعد والوعيد واألمر وانليّه« ]الطربيّس، االحتجاج ىلع 

أهل اللجاج، ج 1، ص 208[. 

 املستوى اثلاين: املالءمة والنسجام بني املنظومة الفكرّية ولوازمها 

ّيًة بني اهلل وبني عباده، فهو 
ٰ
إذا اكن منصب انلبّوة - ىلع سبيل املثال - سفارًة إهل

، بل هو ماكنٌة اعيلٌة ومنصٌب رفيٌع، فانليّب جيب أن يكون معصوًما  ليس بأمٍر هنّيٍ
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ت، وحيظى بأىلع الكماالت الروحّية واإلنســانّية؛ ليك يستطيع 
ّ

عن النوب والزال
أداء رساتله بأحسن وجٍه.

كما أّن خليفة ٰهذا انليّب جيب أن يكون أشــبه انلاس به يف الطهارة انلفسانّية 
والفضائل والكماالت اإلنســانّية من العلم والشــجاعة ومــاكرم األخالق، فاذا 
اعتقدت مدرســٌة فكرّيٌة جبواز أن يلف انليّب إنساٌن فاســٌد فاسٌق فاجٌر يتسلّم 
مقايلد أمور املجتمع، فٰهذه العقيدة ال تتالءم مع قداســة منصب الرسالة وجالتله 

وعظمته، وٰهذا يدّل ىلع سقم ٰهذه العقيدة وبطالنها.

 املســتوى اثلالث: املالءمة والنســجام ادلاخيّل بني مسائل املنظومة العقديّة 
نفسها

إذا اكن مــالك الرك مطلــق اخلضوع واتلذلّل لغري اهلل كمــا زعم بعضهم، 
فاتلوّســل واتلرّبك رشٌك؛ ألنّه نوٌع من اخلضوع لغــري اهلل بزعمهم. ٰهذا املعيار ال 
يتالءم مع أجزاٍء أخرى من املنظومة العقديّة؛ إذ إّن القرآن الكريم ينســب نهاية 
اخلضــوع واتلذلّل لغري اهلل إىل نيبٍّ من أنبيائه العظماء وال يعّده رشًك؛ يقول اهلل - 
ًدا<  ُ ُسجَّ

َ
 هل

ْ
وا َعْرِش وََخرُّ

ْ
تعاىل - حول ســجدة انليّب يعقوب� يلوسف�: >َوَرَفَع اݩݘݩَبََويِْه ىلَعَ ال

ْمَس  ]سورة يوسف: 100[، وبقرينة رؤية انليّب يوسف: >ݢݢݢإِںݩݐݨّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِي َراݩݘݩَيُْت اݩݘََحَد َعَرَ َكْوکݠَبًا َوالشَّ

َقَمَر َراݩݘَْيتُُهْم يل َســاِجِديَن< ]سورة يوسف: 4[، فالسجود اكن يلوسف، والسجود نهاية 
ْ
َوال

اخلضــوع واتلذلّل، فكيف يعّد مطلق اخلضوع واتلذلّــل معياًرا للرك ونيبٌّ من 
أنبياء اهلل يســجد ويتذلّل لغري اهلل؟ من هنا نعــرف أّن هناك قيًدا آخر مأخوًذا يف 

مالك الرك، وهو االعتقاد بألوهّية املعبود واستقالهل بالفعل دون اهلل تعاىل.

املستوى الرابع: الوئام والنسجام بني األبعاد املوجودة يف العقيدة

اكنسجام ابلعد العقدّي مع ابلعد األخاليّق السلويكّ والعميّل. ٰهذا االنسجام يعّد 
من عالمات صدق العقيــدة؛ فإذا زال الوفاق والوئام بــني العقيدة واألخالق، أو 
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عدم االنسجام بني جمال األخالق والقوانني واألحاكم املرتبطة بالسلوكّيات الفرديّة 
واالجتماعّية، فٰهذا يكشف عن سقم ٰهذه املجموعة الفكرّية، فالعقيدة الصحيحة 
تثمر القيم األخالقّية الصحيحة، ويه تثمر األعمال الصاحلة والسلوكّيات الصحيحة.

املستوى اخلامس: مالءمة العقيدة للوسطّية والعتدال

 إحدى طرق معرفة سقم العقيدة وصّحتها يه انلظر إىل اثلمار وانلتائج العملّية 
اليّت ترتتّب ىلع تلك العقيدة، وأهمها الوســطية واالعتــدال، فالعقيدة اليّت تثمر 
اإلرهاب واتلطّرف واتلكفري واتلبديع وذبح األبرياء واألطفال فيه عقيدٌة فاســدٌة 
َدَلُ  منبوذٌة؛ ألّن ثمار ٰهذه العقيدة ونتاجها فاســدٌة؛ يقول القــرآن الكريم: >َوابلْ
 نَِكًدا< ]ســورة األعراف: 58[، 

َّ
 َيُْرُج إِال

َ
ي َخبَُث ال ِ

َّ
ــّيݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬُِب َيُْرُج َنبَاتُُه بِــإِْذِن رَّبݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِهِ َوال الطَّ

ويقول: >قُْل لُكٌّ َيْعَمُل ىلَعَ َشالِكَِتِه< ]سورة اإلرساء: 84[. 

ي ينقله إجنيل مّت فيقول: »من ثمارهم تعرفونهم، هل 
ّ

وما أمجل قول املســيح� ال
جيتنون من الشوك عنبًا، أو من احلسك تينًا؟!« ]العهد اجلديد، إجنيل مّت، 7: 16[. 

�: »واعلم أن للّك ظاهٍر بَاِطنًا ىلَعَ ِمثَاهِلِ َفَما  وما أروع كالم اإلمام أمري املؤمنني عيلٍّ
َطاَب َظاِهُرُه َطاَب بَاِطنُُه َوَما َخبَُث َظاِهُرُه َخبُــَث بَاِطنُُه« ]الريض، نهج ابلالغة، اخلطبة: 154[ 
فخبث الظاهر يكشــف عن خبث العقيدة الفاســدة يف ابلاطن، كما أّن صالح 

الظاهر يدّل ىلع صالح العقيدة وحسنها.

فهناك بعض اتلّيارات املنحرفة تدعو الشباب يف ضوء عقائد فاسدٍة حنو الفساد 
واتلهّتك والفجور وعدم االلزتام بالقيم األخالقّية واإلنســانّية، فٰهذه اثلمار انلتنة 
والفاسدة تدّل ىلع فساد األسس العقديّة لٰهذه اتلّيارات املنحرفة، وإن دعت انلاس 

إيلها باسم املعنوّيات والعقيدة وادلين.

فمالءمة العقيدة للوسطّية واالعتدال يه إحدى معايري صّحة العقيدة وسقمها؛ 
 مفرًطا أو مفّرًطا« ]الريض، نهج 

ّ
لا يقــول اإلمام عيّل بن أيب طالٍب�: »ال يُرى اجلاهــل إال

ابلالغة، اللكمات القصار: 69[. 
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واجتناب اتلطّرف والتشــّدد حيصل يف ضوء اتلعّقل املنطيّق واتّباع انلصوص 
القطعّية الصادرة من الكتاب والسّنة.

الخاتمة
من خالل ما اســتعرضناه من حبث يمكن القول إّن هنــاك معايري ومقاييس 
 مقبولــًة عنــد العقالء حول تميــزي العقيــدة الصحيحة من العقيدة الســقيمة 

ويه عبارة عن:

مقياس أحاكم العقل.. 1

مقياس أحاكم الفطرة.. 2

مقياس اتلالؤم واالنسجام ادلاخيّل للعقيدة.. 3

مقياس اثلمــرات العلمّيــة والعملّية املطلوبــة واملتوّقعة من . 4
العقيدة. 

فعليه جيب ىلع لّك إنســاٍن وباحٍث حرٍّ أن يطّبق ٰهــذه املعايري واملقاييس ىلع 
فكرته وعقيدته، فإذا اكنت عقيدته منســجمًة ومنطبقًة ىلع ٰهذه املعايري األربعة 
 ينبيغ هل أن يعيد انلظــر يف عقيدته من دون أّي تعّصٍب 

ّ
فعقيدتــه صحيحٌة، وإال

وعنــاٍد وجيعلها وفق ٰهذه املعايري، كما أّن معايري صّحة العقيدة ال تنحرص يف ٰهذه 
املعايري األربعة فقط، ولٰكّن ما ذكرناه يعّد من أهّمها.
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دور العقيدة في بناء اآليديولوجيا

د. كمال مسعود ذبيح*

الخالصة
ي يالزم الوجود اإلنســايّن ابلاحث عن ذاته وانتمائه 

ّ
ابلحث عن الكمال - ال

 يف ظّل رؤيٍة كونّيٍة، ٰهذه األخرية يه اليّت حيتكم إيلها العقل 
ّ

احلقييق- ال يتأّت إال
البرّي يف تأســيس آيديولوجيا تساهم يف تشــخيص مبدإ حركته ومنتهاه؛ وٰذلك 
لطبيعة العالقة اتلويلديّة بني ما هو اكئٌن وما ينبيغ أن يكون، ولن يتمكن اإلنسان 
من وجدان هويته احلقيقّية، وحّل االســتفهام املعــريّف - من أين، إىل أين ويف أين 
ّية )العقيدة(، واليّت 

ٰ
 يف ظّل الواقعّيــة الوجوديّة واملعرفّية للرؤية الكونّية اإلهل

ّ
- إال

تعّد بدورها األســاس بلناء األحاكم واألخالق والقانون مّما تعكس حالة الرتابط 
الوثيق بني ابلعد العقدّي وابلعد العميّل. ومن هنا تأيت ٰهذه املقالة لتســلّط الضوء 

الدكتور كمال مســعود ذبيح، الجزائر، مســؤول قســم الفلســفة والكالم، جامعة آل   (*)

djam201070@yahoo.com .البيت
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ّية )العقيدة( يف تأسيس الرؤية اآليديولوجّية من خالل 
ٰ
ىلع دور الرؤية الكونّية اإلهل

اه املعريّف للمقالة عرب أهّم حّدين 
ّ

دراسة املفاهيم اتلصورّية ادلخيلة يف تكوين االجت
يالزمان مجيع مفاصلها وهما: الرؤية الكونّيــة واآليديولوجّية لالنتقال بعد ٰذلك 
إىل تنــاول قضايا الرؤية الكونّية واملتمّثلة يف خصوص القضايا الواقعّية الكالمّية؛ 
ّية واملاّديّة نلخلص إىل ادلور 

ٰ
وبناًء ىلع ٰذلك يمكن تقســيم الرؤية الكونّية إىل اإلهل

ّيــة والرؤية اآليديولوجّية، ثّم ختتتم ٰهذه املقالة 
ٰ
اتلويلدّي بني الرؤية الكونّية اإلهل

باتلعّرض إىل املدخل واملنهج املعرفّيني املستخدمني فيهما. 

الرؤيــة  الديــن،  أصــول  اآليديولوجيــا،  الكونّيــة،  الرؤيــة  الداللّيــة:  المفــردات 

هّية، الرؤية الكونّية الماّدّية. 
ٰ
الكونّية اإلل

تمهيد

إّن أّي أســلوٍب وأّي فلســفٍة يف احلياة ال بّد أن يكونا مبنّيني - شــئنا ٰذلك أم 
أبينــا - ىلع لوٍن خاصٍّ مــن االعتقاد وانلظر واتلقييم للوجــود، وىلع لوٍن خاصٍّ 
من اتلفســري واتلحليل. ويوجد للّك مبدإٍ انطباٌع حمّدٌد وطــراٌز للتفكري معنّيٌ يف 
الكون والوجود، ويعّد ٰهذا أساًســا وخلفّيًة فكرّيًة ٰللك املبدإ. ويصطلح اعدًة ىلع 
ٰهذا األساس وتلك اخللفية اســم )الرؤية الكونّية(. ويعتمد لّك واحٍد من األديان 
والرائع واملبادئ والفلسفات االجتماعّية ىلع رؤيٍة كونّيٍة معّينٍة، فلّك األهداف 
 ما ويدعو انلاس إىل احلرص عليها، ولّك األســايلب اليّت يعينها، 

ٌ
اليّت يعلنها مبدأ

 
ّ

ولّك الواجبات واملحّرمات اليّت ينشئها، ولّك املسؤويّلات اليّت يوجدها؛ ليست إال
نتائج الزمًة ورضورّيًة للرؤية الكونّية اليّت تشلّك القاعدة األساسّية هل.

 من هنا حنتاج إىل دراسة املفاهيم اتلصّورّية األساسّية لٰهذه الرؤية قبل اخلوض 
يف تفاصيل القضايا واملسائل اليّت ترتبط بها: 
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تعريف الرؤية:. 1
 يف اللغة تأيت الرؤية بالضم بمعن إدراك املريئ، وٰللك أربعة أرضٍب حبســب 

قوى انلفس: 

األّول: انلظــر بالعني اليّت يه احلاّســة، وما جيري جمراهــا، ومن األخري قوهل 
< ]سورة اتلوبة: 105[، فإنّه مّما أجري  ُ  فََســرَيَى اهلُل َعَملَُكْم َورَُسوهلُ

ْ
تعاىل: >َوقُِل اْعَملُوا

جمرى الرؤية باحلاّســة، فإّن احلاّسة ال تصّح ىلع اهلل تعاىل، وىلع ٰذلك قوهل: >يََراكݠُْم 
 تََرْوَنُهْم< ]سورة األعراف: 27[. 

َ
ُهَو َوقَِبيلُُه ِمْن َحيُْث ال

اثلاين: بالوهم واتلخّيل، حنو: أرى أّن زيًدا منطلٌق. 

 تََرْوَن< ]سورة األنفال: 48[.
َ

رَى َما ال
َ
اثلالث: باتلفّكر، حنو: >ݢݢݢݢإِنݨّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِي أ

الرابع: بالقلب، أي: بالعقل، وىلع ٰذلك قوهل: >َولََقْد َرآُه نَْزلًَة أݩُْخرَى< ]ســورة انلجم: 
13[. ]انظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 19، ص 343؛ الراغب األصفهاين، معجم 

مفردات ألفاظ القرآن، ص 374[

إذن يّتضح مّما ســبق أّن املدلول اللغوّي للكمة )الرؤية( هو املشاهدة وحنوها، 
ام، وحنو ٰذلك. 

ٰ
وإن اختلف طريقها، فقد يكون باحلاّسة أو بالعقل أو باإلهل

أّما الرؤية اصطالًحا فلّما اكن حمّل دراسة ٰهذه املقالة هو الرؤية يف ابلعد انلظرّي 
والعميّل بالنسبة لإلنسان كما سيّتضح، فإّن املراد بها: )إدراك اإلنسان األشياء ىلع 

ما يه عليه يف نظر الُمدرِك((*). 

الكونية:. 2
الكونّية يف اللغة مأخوذة من الكون، وهو )مصدر اكن اتلاّمة، يقال: اكن يكون 
كونًا، أي: وجد واســتقّر( ]ابن منظوٍر، لســان العرب، ج 13، ص 366[، وقيل هو احلّث 

اط مطابقــة اإلدراك  ي تعريــف الرؤيــة لعــدم اشــرت
ي نظــر المــدرك( �ف

إّن أخــذ قيــد )�ف  (*)

هّية، ص 17[
ٰ
ي صدق مفهوم الرؤية. ]العبود، الرؤية الكونية اإلل

للواقع �ف
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كما يف تاج العروس ]الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 18، ص 487[ والقاموس 
املحيط ]الفريوز آبادي، القاموس املحيــط، ج 4، ص 264[؛ وبناًء عليه: الكون مرادٌف 

للكٍّ من الوجود واحلدوث واتلحّقق واثلبوت. 

أّما الرؤية الكونّية اصطالًحا فيه انلظرة الفكرّية اليّت حيملها اإلنســان حول 
الكون واإلنسان بل حول الوجود بصورٍة اعمٍة حبيث تكون دخيلًة يف تكوين رؤيته 
االعتقاديّــة مّما يعكس انلظام العقــدّي واألصويّل للّك ديٍن ]مصبــاح يزدي، دروٌس 
يف العقيــدة اإلســالمية، ج 1، ص 28 - 29[، واغيتها تأســيس ويٍع كوينٍّ يزيل اغرتاب 

اإلنسان يف ٰهذا الكون ]مراد وهبة، املعجم الفلسيّف، ص 563[. وينبيغ أن ال يتلط علينا 
األمر يف تعبري الرؤية الكونّية فنحملها ىلع معن اإلحساس بالكون؛ وٰذلك بسبب 
ي هو جزٌء من اإلحساس، وإنّما 

ّ
اســتعمال لكمة )الرؤية( املأخوذة من )انلظر( ال

معن )الرؤية الكونّية( هو )معرفة الكون(، وبٰهذا املعن فيه ترتبط ارتباًطا وثيًقا 
بمشــلكة )املعرفة(، واملعرفة من خمتّصات اإلنســان، واإلحساس ليس كٰذلك؛ 
ولٰهذا اكنت معرفة الكون من خمتّصات اإلنســان، ومن املواضيع اليّت تتعلّق بقّوة 

العقل واتلفكري ]مطهري، الرؤية الكونّية اتلوحيديّة، ص 8[.

3 .:)Ideology( اآليديولوجيا

يبدو أّن مــن يتابع مفردة األيديولوجيا يف املعاجم والقواميس اللغوّية جيد أنّها 
ال ختلو من غموٍض أو اختالٍف يف اتلفســري وابليان، ويمكن أن يعزى ٰهذا األمر 

لسببني: 

األّول: أعجمّيــة املفردة ادلخيلة، ويعين اجلــزء األول منها: )idea(: العقيدة 
أو الفكــرة، واجلزء اثلاين: )logy(: العلم، وباتلــايل بالرتمجة احلرفية تعين: علم 

العقيدة أو علم الفكرة. 
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واثلاين: سالمة استخدام ٰهذه اللفظة ولو اغبًلا ىلع معطياٍت ومنظوماٍت فكرّيٍة 
متعّددٍة، قد يتيح للّك مفرّسٍ تفسريها وبيانها ىلع ضوء ما يراه مناسبًا يف إيضاحها. 
و ٰهذا ما أشار إيله صاحب كتاب )مفهوم اآليديولوجيا( عندما ذهب إىل القول إّن 
لكمة )آيديولوجيا( دخيلٌة ىلع لّك اللغات احلّية. فيه تعين لغويًّا يف أصلها الفرنيّس 
علم األفاكر، لٰكّنها لم حتتفظ باملعن اللغوّي؛ إذ استعارها األملان وضّمنوها معن 
آخر، ثّم رجعت إىل الفرنســية، فأصبحت دخيلًة حّت يف لغتها األصلّية. ]العروي، 

مفهوم اآليديولوجيا، ص 5[ 

أّما اآليديولوجيا اصطالًحا فإّن لّك استعمال ملفردة اآليديولوجيا مرتبٌط بمجاٍل 
وبعلٍّة وبوظيفٍة ويقود حتًما إىل نظرّيٍة ويلق نواًع من اتلفكري ]املصدر الســابق، ص 9 
و10[، فيختلف مفهومها يف جمال انلظام الســيايّس عن جمال انلظام االجتمايّع إىل 

الاكئن اإلنسايّن، وكٰذلك املشــرتك بني املجاالت السابقة، لٰكّنها إذا استعملت يف 
معن معريفٍّ يكّون رؤيًة كونّيــًة، فإنّها حتتوي ىلع جمموعٍة من املقوالت واألحاكم 
حول الكون ]املصدر الســابق، ص 14[، وقد تســتعمل مفردة اآليديولوجيا يف السلوك 
واألفعال اإلنسانية اليّت تساهم يف حتقيق اغياتها. ]عباس حايج، نظرّية املعرفة يف اإلسالم، 

ص 53 و54[

إذن يّتضح مما ســبق أن لآليديولوجيا معنيــني اصطالحيني أحدهما أعّم من 
اآلخر: أّوهلما مطلق )انلظام الفكرّي والعقدّي( الشــامل لألفاكر )انلظرّية(، أي 
األفاكر املبيّنة للواقعّيات اخلارجّية اليّت ال ترتبط بشــلك مبارش بسلوك اإلنسان، 
واألفاكر )العملّية(، أي األفاكر املتعلّقة بسلوك اإلنسان واملحتوية ىلع )الوجوب( 

و)املنع(. 

وثانيهما يتّص بانلظام الفكرّي املحّدد لشلك سلوك اإلنسان. 

فعندما تستخدم اآليديولوجيا يف قبال الرؤية الكونّية، فاملقصود منها هو املعن 
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ي يعين جمموعة األفاكر العملّية اليّت حتّدد الشلك العاّم لسلوك اإلنسان 
ّ

اخلاّص ال
]مصباح يزدي، نظرية املعرفــة، ص 10[. وبعبارٍة أخرى أّن الرؤية الكونّية واآليديولوجيا 

مصطلحان إذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا.

الرؤية اإلنسانية: كونّيٌة وآيديولوجّيٌة
ي تنهض به الرؤية الكونّية واآليديولوجّية يف حياة 

ّ
ليك يّتضح ادلور األسايّس ال

اإلنسان ىلع خمتلف مستوياته وطبقاته ىلع مّر اتلاريخ اإلنسايّن الطويل، ال بّد من 
الوقوف للتعّرف ىلع بعض خصائص ٰهذا املوجود الّي وما امتاز به عن املوجودات 

احلّية األخرى اليّت تشاركه يف كثرٍي من اخلصوصّيات.

إّن اإلنســان - مــن خالل ما نعرفه مــن خصوصّيات - ال نظــري هل يف اعلم 
 بلناء 

ً
الوجود اإلماكيّن، وٰهذا اتلفاوت هو مالك إنســانّية اإلنسان اليّت اكنت منشأ

احلضــارات واثلقافات املتعّددة ىلع مرسح اتلاريخ. ويمكن تلخيص ٰهذا اتلفاوت 
ي يفصل ٰهذا املوجود الّي عن بايق احليوانات يف أمرين أساسينّي:

ّ
واالمتياز ال

األّول: يرتبط بسعة معلومات اإلنسان وعمقها.  �

اثلاين: بامليول اليّت حتكم وجوده ويصبو للوصول إيلها.  �

فاإلنسان قادٌر ىلع انلفوذ من ظواهر األشياء إىل حقائقها وماهّياتها واستكشاف 
العالقات الواقعّية اليّت حتكمها وحتّدد مســريتها، فله أن يرتّق من املوارد اجلزئّية 
والفرديّة للوصول إىل القوانني اللكّّية اليّت حتكم مســار ٰهــذا العالم. وٰهذه املرتبة 
يه اليّت يطلق عليهــا بـ )مرتبة اإلدراك العقيّل(. وأّما ابلعد اثلاين يف شــخصّيته 
اليّت امتاز بها فيه ميوهل وإحساســاته الفطرّية اليّت تنبع من كيانه بوصفه موجوًدا 
مفّكــًرا؛ ٰذلك أّن امليول واألهداف والغايات، إنّما تنبع من خالل املعلومات اليّت 
يملكها اإلنسان، ولعّل أهّم ٰهذه اإلحساسات الفطريات هو حّب الكمال »وباجلملة 
اإلنسان بفطرته اعشــق الكمال املطلق، ويتبع ٰهذه الفطرة فطرٌة أخرى يه فطرة 
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االنزجار عن انلقص، أي نقص اكن« ]اخلميين، حديث الطلب واإلرادة، ص 152[.

وىلع أســاس هاتني الفطرتني األصلّية واتلبعّية حياول اإلنســان من خالل ما 
يعتقده أنّه كماهل، أن يرسم نلفسه األهداف والغايات اليّت ينشد الوصول إيلها. 

تأسيًســا ىلع ٰذلك يكون اجلوهر املائز بني اإلنســان وغريه، هو كونه موجوًدا 
مفّكًرا يدرك املعقوالت العاّمة، أي أنّه يســتطيع أن يســتفيد من معلوماته اليّت 
حيصل عليها من خالل املسرية الطويلة للجهد البرّي يف خمتلف جماالت احلياة، 
للكشــف عن املجهوالت اليّت تواجهه واليّت تكــون اعئًقا للوصول إىل األهداف 
والغايــات اليّت يروم حتقيقهــا، وٰهذه املعقوالت )املــدركت( اليّت يدركها العقل 

البرّي ىلع قسمني: 

األّول: املدركت انلظرّية  �

اثلاين: املدركت العملّية  �

ويفّرق بينهما احلكماء بــأّن األول يه علم ما هو اكئن، واثلانية علم ما ينبيغ 
أن يكون، قال الشــيخ اآلميل: »املراد باألّول هو العلم بمــا هو خارٌج عن حيطة 
قدرتنا وحتت اختيارنا، واثلاين هــو العلم بما يكون من أفعانلا ويف حيطة قدرتنا 

واختيارنا« ]اآلميل، تعليقٌة ىلع رشح املنظومة للسزبواري، ج 1، ص 6[. 

واألّول هو احلكمة انلظرّية، ويه تلــك املعارف اليّت تتعلّق بأمور خارجًة عن 
 

ّ
اختيار اإلنسان؛ ألنّها عبارٌة عن أموٍر واقعّيٍة ونفس أمرّيٍة، ال دور للعقل فيها إال
الاكشــفّية. واثلاين هو احلكمة العملّية ويه تلــك املعارف اليّت تتعلّق بأمور تكون 
 

ّ
داخلًة يف دائرة قدرة اإلنســان وفاعلّيته، فإّن العقل ال حيكم باالنبغاء وعدمه إال
إذا اكن الفعل مقدوًرا وداخاًل حتت اختيار اإلنســان. يصطلح بعض الفالســفة يف 
يات من احلكمة انلظريــة بـ )الرؤية الكونّية( وىلع 

ٰ
العــرص احلديث ىلع حبث اإلهل

احلكمة العملية بـ )اآليديولوجيــا(؛ ألّن الرؤية الكونّية عبارة عن »انلظرة اللكّّية 
الّــيت تدور حول ما هو موجوٌد وتتكّون فقط مــن )األفاكر انلظرّية(، وبٰهذا املعن 
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تصبح )اآليديولوجيــا( يف مقابلها، ألنّها تتكّون من جمموعٍة من )األفاكر العملّية( 
اليّت حتّدد الشلك العاّم لسلوك اإلنسان« ]مصباح يزدي، نظرية املعرفة، ص 10[.

يــات من احلكمة انلظرّيــة )الرؤية 
ٰ
ومــن ٰذلك يّتضــح رضورة مباحث اإلهل

الكونّية(، فما لم يبحث عن وجود اليشء وعدمه وآثاره وأحواهل، ال يمكن الوصول 
ي هو مفاد احلكمــة العملّية )اآليديولوجيا(؛ ألّن 

ّ
إىل مقــام )ينبيغ وال ينبيغ( ال

الشــخص ما لم يقف ىلع وجودات األشــياء وآثارها ودورها يف الريّق اإلنسايّن، ال 
يســتطيع عقله أن حيكم بـ )ينبيغ أو ال ينبيغ( ]احليدري، رشح األســفار األربعة، ج1، 
ص 344؛ مطهــري، الرؤية الكونية اتلوحيديــة، ص 9[؛ لا فإّن الرؤية الكونّية ذات ماهّيٍة 

معرفّيٍة، حيثّيتها إدراك اليشء بما هو اكئٌن وواقٌع، دون أن يكون لإلنســان دوٌر 
اختياريٌّ يف ثبوته وواقعّيته، بينما الرؤية اآليديولوجّية ذات ماهّيٍة عملّيٍة، حيثيتها 
إدراك اليشء من جهة ما ينبيغ فعله، وما ال ينبيغ فعله، وباتلايل تكون املدركت 
الكونّية )قضايــا واقعّيًة( واملدركت اآليديولوجّية )قضايــا انبغائّيًة( ]العبود، الرؤية 

ية ادلوافع واملناهج، ص 25[.
ٰ
الكونية اإلهل

العقل النظرّي والعقل العملّي
هناك عّدة اجتاهات يف تفسري أساس تقسيم العقل إىل نظري وعميل، وأهّمها: 

اه األّول: إّن األســاس يف ٰهذا اتلنويع إنّما هو اعئد ملدركت العقل، حيث 
ّ

الت
إّن بعضها يرتبط بانلظر فيسىم عقاًل نظريًّا، وبعضها اآلخر يقتيض العمل فيسىّم 
ي اختاره مجلٌة من الفالسفة واألصويّلني اكلفارايّب 

ّ
اه ال

ّ
عقاًل عمليًّا، و ٰهذا هو االجت

والسزبوارّي والشــيخ األصفهايّن والشيخ املظّفر والســّيد الصدر ]الحظ: السزبواري، 
املنظومــة، ج 5، ص 167؛ األصفهــاين، نهاية ادلراية يف رشح الكفايــة، ج 2، ص 9؛ املظفر، أصول 

الفقه، ج 1، ص 215؛ الصدر، دروٌس يف علم األصول، ح 3، ق 2، ص 288[.

اه اثلاين: إّن هناك اختالفًا جوهريًّا بني القّوتني، فالقّوة اليّت تدرك األحاكم 
ّ

الت
انلظرّية يه غريها اليّت تكون مدركًة ألحاكم العمل اجلزئية؛ إذ إّن القّوة اليّت تدرك 
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اللكّّيات ســواٌء اكنت ٰهذه اللكّّيات ترتبط بانلظر أم بالعمل فيه اليّت تسىّم بالعقل 
انلظرّي، وأّما القّوة اليّت تدرك اجلزئّيات العملّية، فيه اليّت تسىّم بالعقل العميّل، 
وٰهذا الرأي يمكن أن يقتنص من لكمات الشــيخ الرئيس ]الحظ: ابن ســينا، اإلشارات 
ني. 

ّ
واتلنبيهــات، ج 2، ص 352؛ الشــريازي، احلكمة املتعايلــة، ج 9، ص 82[، وصدر املتأهل

]الحظ: الشريازي، الشواهد الربوبية، ص200 و201[ 

اٌه آخر يظهر مــن لكمات مجلٍة من األعالم كبهمنيار 
ّ

ــاه اثلالث: هناك اجت
ّ

الت
وقطب ادلين الرازي والرنايق يف )جامع الســعادات( ]الحظ: ابــن املرزبان، اتلحصيل، 
اه إىل أّن 

ّ
ص789 و790؛ الرنايق، جامع الســعادات، ج 1، ص 58[، يذهب أتباع ٰهذا االجت

القّوة العملّية يه القّوة اليّت ال يوجد فيها أّي إدراك ىلع اإلطالق، بل يه قّوٌة عّمالٌة 
ترتبط بترصيف األمور، أّما القّوة انلظرّية فيه اليّت تملك اإلدراك، سواٌء اكن ٰهذا 
اإلدراك من ســنخ اإلدراك انلظرّي أم العميّل، لكّيًّا اكن ٰهذا اإلدراك أم جزئيًّا، فال 

يوجد أّي اشرتاٍك بني هاتني القّوتني سوى أنّهما من قوى انلفس البرّية.

قضايا الرؤية الكونّية ومسائلها: 
بعد أن اتّضح نلا هدف اإلنسان املفّكر، وهو الوصول إىل الكمال املطلق ـ كما 

مّر ـ يواجهنا السؤال اتلايل: 

ما هو الطريق للوصــول إىل ٰذلك اهلدف والغاية اليّت يرجوها اإلنســان؟ فهل 
ي تبتغيه 

ّ
هناك سبيٌل نليل تلك الغاية وبلوغ شاطئ االطمئنان انلفيّس والقليّب ال

الفطرة اإلنســانّية، أم أنّه كتب ىلع املسرية البرّية الطويلة والشاّقة أن ال انتهاء 
وال هدف هلا؟ 

إذا فتّشــنا األدوار املختلفة لقّصة احلضارة اإلنسانّية ىلع مّر اتلاريخ، جند أن 
القافلة البرّية انقسمت إىل فئتني:

الفئــة األوىل: يه اليّت أنكرت أن يكون لٰهذا العالــم اغيٌة وهدٌف، وانتهت ـ 
بتبع ٰذلــك ـ إىل إنكار العلّة الفاعلّية للعالم؛ وٰذلــك للرتابط الوثيق بني اإليمان 
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َوَنْحَيا  َنُموُت  ْنَيا  الّدُ َحَياُتَنا  ا  ِإّلَ ِهَي  َما  >َوَقاُلوْا  الفاعلّيــة،  بالعلّــة  واإليمــان  الغائّيــة  بالعلّــة 
ي حّقق 

ّ
ْهُر< ]ســورة اجلاثيــة: 24[، ويه قّصــة إنســان عرصنــا احلــايل ال ا الّدَ َوَما ُيْهِلُكَنا ِإّلَ

تقّدًمــا تكنولوجيًّا هائاًل فأصابته احلرية ولم يدر من أين جاء؟ وإىل أين هو ذاهٌب؟ 
وإىل أيّــة جهٍة ال بّد أن يّتجه؟ وأّي ســبيٍل ال بّد أن يســلك؟ وٰهكذا انترت يف 
عرصنا مذاهب العبث والعدمّية، فيه تدّب اكلرسطان يف فكر اإلنســان املتمّدن 
وروحه، وكدودة األرض تنخر أسس اإلنســانّية وحتّطمها ]مصباح يزدي، املنهج اجلديد 
يف تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 131[، وقد عرّب الشهيد حممدباقر الصدر عن ٰهذه املشلكة 

بقوهل: »إنّها - أي مشلكة الضياع والال انتماء - تعيق حركة اإلنسان عن االستمرار 
ق املبدع الصالح؛ ألّن مشلكة الضياع تعين بالنسبة إىل اإلنسان أنّه صريورٌة 

ّ
اخلال

مســتمّرٌة تائهٌة ال تنتيم إىل مطلٍق يســند إيله اإلنسان نفســه يف مسريته الشاّقة 
، كريشــٍة يف مهب  الطويلة املدى، فاتلحّرك الضائع بدون مطلٍق حتّرٌك عشــوايئٌّ
الريح، تنفعل بالعوامل من حوهلا وال تؤثــر فيها« ]الصدر، الفتاوى الواضحة وفًقا ملذهب 

أهل ابليت�، ص 707[.

الفئــة اثلانية: ويه اليّت أخذت ىلع اعتقها ابلحث عن املبدإ واملنتىه والطريق 
يــن اكنوا يتمّتعون 

ّ
املســتقيم املوصل إىل الغاية، وٰهــؤالء هم العلماء الواعون ال

باالســتعداد الاكيف للتفكري اجلاّد يف ٰهذه التســاؤالت، وقّدمــوا للبرّية أجوبًة 
متعّددًة عن ٰذلك، وٰهذه اإلجابات يه اليّت كّونت األســس املنطقّية ألنواع الرؤية 
الكونّية اليّت يزخر بها قاموس احلضارات البرّية، ويمكن تقسيم ٰهذه التساؤالت 

إىل ثالثة أقساٍم: 

معرفة الوجود. . 1

معرفة اإلنسان. . 2

معرفة السبيل. ]مصباح يزدي، نظرّية املعرفة، ص 15[ . 3

إذ حتتّل ٰهذه القضايــا الصدارة يف رهانات ابلحــث املتعلّقة بموضوع الرؤية 
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الكونّية وانلظرة الشمويّلة للعالم، وحتظى بأولوّيٍة حمورّيٍة قياًسا بالقضايا واملسائل 
األخــرى املتعلّقة بٰهذا املوضوع، فٰهذه القضايا تناغــم املقوالت املركزّية يف ويع 
اإلنسان، وتستحرض األسئلة املحورّية يف الكينونة البرّية؛ إذ تسى تلك األسئلة 
إىل اتلنقيب عن انلقاط اليّت اكنت وما زالــت تقلق البرية وحتّتم عليها العثور 
ىلع ردوٍد وعالجاٍت مقنعٍة. فيف جمال معرفة الوجود يقع ابلحث عن بعض املواضيع 
اليّت تؤّهل لكسب رؤيٍة تفسريّيٍة وشمويّلٍة حول الكون والعالم والوجود بقطع انلظر 
عن ألــوان الظواهر اخلاّصة، يلّتضح نلا إن اكن الوجود مســاوًيا للماّدة وظواهرها 
 جانبًا ضئياًل من جوانب الوجود؟ وىلع الفرض اثلاين، 

ّ
املتنوّعة، أم ليست املاّدة إال

فهــل ثّمة رابطٌة بني اعلم املاّدة وما وراءها أو ال؟ إّن اإلجابة ىلع ٰهذه التســاؤالت 
تؤّدي إىل معرفة اهلل. 

و يف جمال معرفة اإلنســان، يقع ابلحث عن حقيقة اإلنسان، أهو ٰهذا ابلدن 
املحسوس، أم هو - باإلضافة إىل ٰذلك - يملك روًحا غري ماّديٍّة وال حمسوسٍة؟ وىلع 
الفرض اثلــاين، هل تبىق الروح بعد املوت وتاليش ابلــدن؟ وهل من املمكن أن 
يبعث اإلنســان مّرًة أخرى؟ وأخرًيا حياة اإلنســان، أيه حمدودٌة أم خادلٌة؟ ثّم هل 
توجد عالقٌة بني احلياتني؟ إّن اإلجابة ىلع ٰهذه التساؤالت تقودنا إىل معرفة املعاد. 

وأّما يف املجال اثلالث، فيقع ابلحث عن مواضيع تربط مبدأ اإلنســان بمعاده 
وتبــنّي دور اخلالق يف هداية اإلنســان حنو ســعادته األبديّــة. وبفضل اإلجابات 
املوضوعّية تللك األسئلة سوف نصل إىل نتيجٍة فحواها أنّنا نملك سبياًل مضمونًة 
ملعرفة املنهج الصحيح للحياة الفرديّة واالجتماعّية، وأّن سلوك السبيل ال يوفر نلا 
الســعادة ادلنيوّية املحدودة والرسيعة الزوال فقط، بل يوّفر نلا ـ باإلضافة إيلها ـ 
ي يزنل ىلع األنبياء من 

ّ
الســعادة األبديّة واخلادلة. إّن ٰهذا السبيل هو: )الويح( ال

ي يوضع يف متناول أيدي انلاس بواســطة ٰهؤالء، ويه ســبيٌل 
ّ

قبل اهلل تعاىل، وال
مضمونة الصّحة من قبل اهلل تعاىل. ]مصباح يزدي، نظرية املعرفة، ص 15ـ 16[ 

مّما تقدم يّتضح أنّه ليس اعتباًطا وال عبثًا أن يطلق علماء األديان اسم )أصول 
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ادلين( ىلع ٰهذه املسائل اثلالث. فمعرفة اهلل تقع جوابًا للسؤال األّول: )من أين؟(، 
ومعرفة املعاد تقع جوابًا للســؤال اثلاين: )إىل أيــن؟(، ومعرفة الويح وانلبّوة تقع 
جوابًا للســؤال اثلالث: )يف أين؟(، فيه تشلّك األركن األساسّية اليّت تتكّون منها 

الرؤية الكونّية ادلينّية. ]مصباح يزدي، دروس يف العقيدة اإلسالمّية، ج1، ص 31[ 

الرؤية الكونّية: إٰلهّيٌة وماّدّيٌة 
يمكن تقسيم أنواع الرؤى الكونّية ىلع أساس اإليمان بما وراء الطبيعة وإنكاره 

إىل قسمني جامعني: 

ّية . 1
ٰ
الرؤية الكونّية اإلهل

الرؤية الكونّية املاّديّة . 2

ّية واملاّديّة ىلع انلظرة اتلفسريّية حول 
ٰ
ويرتكز تصنيف الرؤية الكونّية إىل اإلهل

)الكون( و)اإلنسان( وحتليل العالقة بينهما، وٰهذه انلظرة بدأت مع بداية اتلفكري 
البرّي، ومواجهته ألهّم وأعقد ثالثة أســئلٍة معرفّيٍة واجهت العقل اإلنساين، 
ويه: من أيــن، يف أين، إىل أيــن؟ ويف ٰهذه اثلالثة يكمن الفــرق بني الرؤيتني 
ّية واملاّديّة، فإن الرؤى اإلنســانّية بمختلف مشاربها تستمّد أصوهلا وأهدافها 

ٰ
اإلهل

ومقاصدهــا يف نظرتها للكون، من وجهة نظر اإلنســان الّــيت حتمل معها طابعه 
ولــون ثقافته وعوامل بيئته الزمانّية واملاكنّية. أّما يف الرؤية اإلســالمّية مثاًل فإنّها 
تســتمّد أصوهلا واغيتها ومقاصدها من العقل الــرصف والويح املزّنهني املتعايلني 
عن اتلأثّر بوجهات انلظر اإلنسانّية، واملتعايلني ىلع عوامل الزماكن، وباتلايل فإّن 
وظيفة اإلنســان يف الكون ليست مرتبطًة بتحقيق اغيته وأهدافه الشخصّية بقدر 
ما يه مرتبطٌة بتحقيق أهداف الويح ومقاصده من خالل رســم عالقٍة شاملٍة بني 
ّية يكمن يف موضوعة 

ٰ
اإلنسان والكون. إّن الفرق األسايّس بني الرؤية املاّديّة واإلهل

ّية تعتقد بنوٍع من الوجود املجّرد عن املاّدة، 
ٰ
الوجود والعالم املاورايّئ، فانلظرة اإلهل

وباتلايل ترى أّن هناك اعلًما خــارج األطر واحلقول اتلجريبّية، بينما تنكر الرؤية 
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الكونّيــة املاّديّة وتعّد لّك يشٍء خارج ادلائرة اتلجريبّية ليس ســوى وهٍم؛ وعليه 
تعّد العلل واألســباب الطبيعّية اليّت ناتلها اتلجربة العنارص األويّلة للوجود، وال 
يشء يمكن أن يكون علّــًة هل، وتعّد الطبيعة املظهر الوحيد للوجود، وهنا لك أن 
تتخّيل - عزيزي القارئ - انلتائج اليّت تنبثق عن هاتني انلظرتني يف صياغة رؤيٍة 
عن العالم واإلنســان ومصريهما، وما ينتج عنهما من تفســري لصفحاٍت الوجود 
ّية حول 

ٰ
وتفاصيله املعقدة ]الصدر، فلسفتنا، ص 253 و254[، بينما تنتيه انلظرة اإلهل

الكون إىل انلتائج اتلايلة: 

جمال ابلحث املعريّف حول الكون يتجاوز الظواهر املاّديّة، يلصل . 1
إىل العوالم العليا اليّت تنتيه إىل املبدإ األّول وصفاته، وأفعاهل، وهو اهلل 

تعاىل. 

الكون نفســه، ليــس قائًمــا بذاته، وال يمتلــك خصوصّية . 2
االستقاليّلة الوجوديّة املطلقة، بل هو وجود تعليّق. 

ثّمــة مراتب متعّددٌة للكــون والعالم تغاير الوجــود املاّدّي يف . 3
احلقيقة واألحاكم، وإن اكنت مجيعها تشرتك يف رضورة انتهائها إىل سنخ 
ّية املطلقة اليّت ترتشح عنها تلك 

ٰ
حقيقٍة قائمٍة بذاتها، ويه احلقيقة اإلهل

العوالم، وتفتقر إيلها حدوثًا وبقاًء. 

ّية حول اإلنسان، فإنّها تنتيه إىل أهّم نتيجتني اݗثنتني:
ٰ
أّما انلظرة اإلهل

تبعّيــة اإلنســان إلرادٍة عليــا، وافتقار وجــوده إيلها، وعدم . 1
استقاليّلته عنها. 

أّن املبدأ احلريّك والغايّئ لإلنســان هو كماٌل وجوديٌّ يفوق الال . 2
تنايه، وجيد اإلنســان معه هوّيته وذاتــه، وانتماءه احلقييق، حبيث ال 

ية، ص 34 و35[ 
ٰ
يطلب غريه. ]العبود، الرؤية الكونية اإلهل
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مقاالت

وٰهذا لكّه خبالف انلظرة املاّديّة اليّت تؤمن: بـ »أّن املاّديّة بمفهومها الفلســيّف، 
ي يشــمل لّك ظواهر العالم، 

ّ
تعين أّن املاّدة بظواهرها املتنوّعة يه الواقع الوحيد ال

وألوان الوجود فيه. وليســت الروحّيات ولّك ما يدخل يف نطاقها من أفاكٍر ومشاعر 
 نتاًجا ماّديًّا، وحصيلًة للماّدة يف درجاٍت خاّصٍة من تطّورها ونموّها. 

ّ
وجتريــداٍت إال

فالفكر مهما بــدا رفيًعا واعيلًا ىلع مســتوى املاّدة، فهو ال يبــدو يف منظار املاّدة 
 نتاًجا للنشــاط الوظييّف لدلماغ. وال يوجد واقٌع خارج حدود املاّدة، 

ّ
الفلسفّية إال

. فأفاكر اإلنســان  ووجوههــا املختلفة، وليســت يه حباجٍة إىل أّي معن ال ماّديٍّ
وحمتوياته الروحّية، والطبيعة اليّت يمارسها ىلع أساس ٰهذا املفهوم الفلسيّف، ليست 

 أوجًها خمتلفًة للماّدة، وتطّوراتها ونشاطاتها« ]الصدر، اقتصادنا، ص 55[.
ّ

لكّها إال

عالقة اآليديولوجيا بالرؤية الكونّية: 

إّن ســلوك اإلنســان االختيارّي ينطلق من مبادئ علمّيــٍة واعيٍة؛ ألّن العلم 
مة الطباطبايئ: »نوع اإلنســان، بل لّك 

ّ
هو املبدأ األّول للفعل االختيارّي، يقول العال

 عن علم« ]انظر: 
ّ

 بأفعال تتوقف ىلع اإلرادة، واإلرادة ال تتــّم إال
ّ

إدراك، ال يكتمــل إال

مــة الطباطبايئ، ص 344[. فمعرفة حســن الفعل وقبحه 
ّ

الطباطبــايئ، جمموعة رســائل العال

وخطئه من صوابــه هو الواعز إلرادة الفعل وقصده، ومن ثّم حتّققه خارًجا، وٰهذه 
املبادئ العلمّية يه اليّت تسىّم باآليديولوجّيات أو القضايا اليّت يعرّب عنها بما ينبيغ 
أن تكــون، وما ال ينبيغ أن تكون، وما جيب منهــا وما ال جيب، يف حني تعتمد 
تلك القضايا العلمّية ىلع منظومٍة أخرى من القضايا ويه اليّت يعرّب عنها بالقضايا 
انلظرّية اللكّّية اليّت تشــلّك ما يسىّم بالرؤية الكونّية، ويف االصطالح الريّع يعرّب 
عن الرؤية الكونّية بـ )أصول ادلين( وعن اآليديولوجيات بـ )فروع ادلين( ]املرصي، 
أصول املعرفة واملنهج العقيل، ص 22؛ مصباح يزدي، دروس يف العقيدة اإلســالمية، ج 1، ص 29[، 

إذن يّتضح مّما سبق الرتابط املنطيّق بني الرؤيتني، فالرؤية اآليديولوجّية ذات صلٍة 
وثيقٍة بالرؤية الكونّية، وال يمكن فّك االرتباط بينهما بنحٍو مطلٍق، وٰهذا املدلول 
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يرتجم تلك الصياغة املعرفية )االبســتمولوجّية( اليّت تنّص ىلع عالقٍة ما هو اكئٌن 
بما ينبيغ أن يكون، والصياغة الفلسفّية األخالقّية اليّت تنّص ىلع عالقة الواقعّية 
بالقيمّية، وتلحديد مالمح تلك العالقــة الرتابطّية طرحت عّدة افرتاضاٍت حول 

ماهّية تلك العالقة اليّت من أبرزها: 

عالقة املعلول بالعلّة اتلاّمة.. 1

عالقة املروط برطه الاكيف. . 2

عالقة املعلول واملروط بعلّته انلاقصة ورشطه الالزم(*).. 3

يذهب أحد رواد الفكر اإلســاليّم املعــارص إىل تمامّية االفرتاض اثلالث؛ ألّن 
الرؤية الكونّية وحدها غري قادرةٍ ىلع تعيني اآليديولوجيا بشــلٍك ذايتٍّ ]مصباح يزدي، 
نظرّيــة املعرفــة، ص 13[، وباتلايل يســتلزم توّفر مقّدماٍت صحيحــٍة، واتّباع طريقٍة 

تنظيم املقّدمات واستنتاجاتها بشــلٍك صحيٍح، حّت يتسّن نلا إماكنية اتلوّصل إىل 
آيديولوجيا سليمٍة وواقعّيٍة؛ لا لم يكن باالستطاعة استنتاج قضّية )جيب عبادة اهلل( 
من جمّرد االعتقاد بالقضية القائلة: )إّن اهلل موجوٌد(. إّن ٰهذه العالقة يمكن اتلعبري 
عنها وفق القانون الفلســيّف بالقول: إّن افتقار اآليديولوجيا للرؤية الكونّية يف مقام 
ابلقاء واالستمرار، وعدم كفاية الرؤية الكونّية وحدها يف مقام حدوث اآليديولوجيا 
وحتّققها، ما لم تتّم املقّدمات االنضمامّية، وٰهذا ما تّم اتلعبري عنه بـ )عالقة املعلول 
ّية ادلوافع واملناهج، ص 92[. ومن 

ٰ
بعلّتــه انلاقصة ورشطه الالزم( ]العبود، الرؤية الكونّية اإلهل

مة مطهري يف ســياق بيان العالقة الوطيدة اليّت 
ّ

هنــا ندرك تماًما ما ذهب إيله العال
تربط اآليديولوجيــا بالرؤية الكونّية عندما قال: »ملاذا نــرى ٰهذا الفرد يدافع عن 
ٰهذه اآليديولوجيا، بينما يدافع اآلخر عن آيديولوجيا أخرى. ولو سأنلا ٰهذا الفرد أو 
ي أّدى به إىل االعتقاد بٰهذه اآليديولوجيا دون تلك، لوجدنا أّن 

ّ
ذاك عن الســبب ال

اجلواب يأيت من خالل الرؤية الكونّية اليّت حيملها الفرد عن اإلنسان والعالم واتلاريخ 

ا منهما يتوّقف وجود المعلول عليهما حدوًثا وبقاًء، والامتياز بينهما في أّن  الاشتراك بين العّلة التاّمة والعّلة الناقصة في أّن كّلً  )*(
العّلة التاّمة يلزم من وجودها وجود المعلول، وليس كٰذلك بالنسبة إلى العّلة الناقصة.
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مقاالت

والوجود. فاآليديولوجّيات يه ويلدة الرؤى الكونّية، فإذا اختلفت ٰهذه الرؤى بعضها 
عن بعٍض فإنّها ستؤّدي إىل تفاوٍت اآليديولوجيات واختالفها فيما بينها؛ ألّن األساس 
ي يملكه اإلنسان عن العالم 

ّ
ي تنطلق منه اآليديولوجيا هو اتلفسري ال

ّ
الفكرّي ال

واإلنسان والوجود« ]مطهري، مسئله ی شناخت، ص 13[.

النتائج: 
مّما سبق ذكره يمكن للقارئ الكريم الوقوف ىلع انلتائج اتلايلة اليت تمخضت 

عنها ٰهذه املقالة: 

للرؤية الكونّية واآليديولوجّية دوٌر كبرٌي يف حياة اإلنســان ىلع . 1
خمتلف مستوياته وطبقاته.

يتمزّي اإلنســان عن بايق مفردات الوجود خبصلتني أساسيّتني: . 2
إحداهما: سعة معلوماته وعمقها، واثلانية: امليول اليّت يهدف للوصول 

إيلها.

أّن مدركت اإلنسان ىلع قسمني: نظرّيٍة وعملّيٍة.. 3

أّن الرؤية الكونّية ذات ماهّيٍة معرفّيٍة، بينما اآليديولوجيا ذات . 4
ماهّيٍة عملّيٍة.

القضايا الواقعّية ناشــئٌة عن القّوة انلظرّية للنفس، وتســىّم . 5
بالعقل انلظــرّي، بينما القضايا االنبغائّية واآليديولوجّية ناشــئٌة عن 

القّوة العملّية للنفس.

أّن الرؤية الكونّية تبحث عن القضايا الواقعّية، ويه ىلع قسمني: . 6
قضايا واقعّيٍة فلسفّيٍة وكالمّيٍة(*)، وحتتّل قضايا معرفة الوجود واإلنسان 

رأيت من المناسب تسميتها بـ )الكلامّية( للتناسب بينها وبين علم الكلام اّلذي يهتّم بالبحث فيها، وتجّنبت تسميتها بـ )القضايا   )*(
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والسبيل الصدارة يف ابلحوث املتعلّقة بموضوع الرؤية الكونّية. 

ي يتكّفل بمعاجلة . 7
ّ

أّن علم أصول ادلين )العقيدة( هو العلم ال
املسائل اثلالث )الوجود و اإلنسان والسبيل(.

ّيٍة وماّديٍّة حبسب انلظرة اتلفسريّية . 8
ٰ
تقّسم الرؤية الكونّية إىل إهل

حول اإلنسان والكون وحتليل العالقة بينهما.

أّن عالقة اآليديولوجيا بالرؤية الكونّية من قبيل عالقة املعلول . 9
واملروط بعلّته انلاقصة ورشطه الالزم.

أّن املدخــل املعريّف واملنهيّج الصحيح دلراســة الرؤية الكونّية . 10
يبدأ من اتلصديق بالواقعّيتني الوجوديّة واملعرفّية وباالعتماد ىلع املنهج 

العقيّل الربهايّن، وٰهذا ما أهمل يف أكرث ادلراسات الكالمّية. 

الإٰلهّية(؛ لشمول الرؤية الكونّية للإٰلهّية والماّدّية، كما سبق وأن أشرنا في طّيات ٰهذه المقالة.
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مقاالت

قائمة المصادر 
القرآن الكريم 

ابن سينا، أبو عيل احلسني، اإلشارات واتلنبيهات، طهران، مع رشح الكويس . 1
ورشحه للرازي، نر كتاب،ط4 ، 1403 ه. 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، بلنان ، دار إحياء الرتاث، ط1، 1422 ه.. 2

ابن املرزبان، بهمنيار، اتلحصيل،طهران، تصحيح وتعليق: الشيخ مرتىض . 3
مطهري، نر جامعة طهران، ط2، 1375 ـهش.

مة احليل(، كشــف املــراد يف رشح جتريد . 4
ّ

ابن املطهر، مجــال ادلين )العال
االعتقاد، بلنان، مؤسسة األعليم للمطبواعت، 1998. 

ابن منظوٍر، مجال ادلين حمّمد بن مكرٍم، لســان العرب، قم املقدسة،  أدب . 5
احلوزة، 1379.

األصفهاين، حممدحســني، نهاية ادلرايــة يف رشح الكفاية، بريوت، حتقيق . 6
الشــيخ أيب احلسن القائيم،مؤسســة آل ابليت  إلحياء الرتاث، ط1، 1415 

ـه- 1998 م.

اآلمــيل، حممدتيق، تعليقة ىلع رشح املنظومة للســزبواري، قم املقدســة، . 7
مؤسسة دار اتلفسري،1383.

اجلوهري، إســماعيل بن محاد، تاج اللغة وصحاح العربية، بريوت، حتقيق: . 8
أمحد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليني، ط4،  1407 ـهـ 1987 م. 

حائــري يزدي، مهدي، اكوش های عقل عمل ) حبــوٌث يف العقل العميل(، . 9
طهران، مؤسسة حبوث احلكمة وفلسفة إيران، ط1، 1347 ـهش.

احليل، احلسن بن يوسف، اجلوهر انلضيد، قم، انتشارات بيدار.. 10

احليدري، كمال، الفلسفة، رشح األســفار األربعة، بغداد ، تقرير: قيرص . 11
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اتلمييم، مؤّسسة اإلمام اجلواد  للفكر و اثلقافة، 1435 ـهق.

اخلميــين، روح اهلل، حديث الطلــب واإلرادة، ترمجة أمحــد الفهري، قم . 12
املقدسة، مركز انتشارات علىم و فرهنیگ، 1377 ش.

الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، مفردات غريب القرآن، قم املقدسة، . 13
نر كتاب، ط2، 1404 ه. . 

الزبيدي، حمب ادلين، تــاج العروس من جواهر القاموس، بريوت، حتقيق: . 14
عيل شريي، دار الفكر للطباعة و النر و اتلوزيع،1414 ـهـ 1994 م. 

الســزبواري، مال هادي، املنظومة، طهران،حتقيق حسن حسن زاده آميل، . 15
نر كتاب طهران،ط1، 1413 ـهـ 1992 م. 

الشــريازّي، صدر ادلين حمّمد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلّية األربعة، . 16
بريوت، دار إحياء الرتاث، 1992.

الشريازّي، صدر ادلين حمّمد، الشــواهد الربوبية، طهران، تصحيح: جالل . 17
ادلين اآلشتياين، مركز النر اجلاميع، ط2، 1360 ـهش. 

الصدر، حممدباقر، دروس يف علم األصول، قم، مؤسســة النر اإلســاليم . 18
اتلابعة جلامعة املدرسني بقمٍّ املقدسة، 1371. 

الصــدر، حممدباقر، الفتــاوى الواضحة وفًقا ملذهــب آل ابليت�، بريوت، . 19
دار اتلعارف للمطبواعت، ط8، 1403 ه. 
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الواجب االعتقادّي األّول 

رضا برنجكار   - مهدي نصرتيان أهور*

المترجم: حيدر الحسيني

الخالصة
مسألة الواجب (**) االعتقادّي األّول(***) واحدٌة من أكرث املسائل إثارًة للنقاش 
واجلدل يف علم الكالم، ومن أهّم نظرّيات ٰهذا ابلحث: الشّك، والقصد واإلرادة، 
وانلظر واالســتدالل، ومعرفة اهلل. فإذا اكن املقصود من الواجب األّول هو األّول 
حبسب املقصود األصيّل فيجب القول إّن مصداقه هو معرفة اهلل، وإذا اكن املقصود 
من األّول هــو األّول بأّي عنواٍن اكن، فالقصد هو الواجب االعتقادي األّول. وإذا 
كّنا نعتقد بمعرفة اهلل الفطرّية والقلبّية، فاالعتقاد باهلل واإليمان به سيكون أّول 

واجٍب.

المفــردات الداللّيــة: النظــر، المعرفــة العقلّيــة، الواجــب االعتقــادّي، معرفــة 

 )*(

م االعتقادات.
ّ
ي سل

 �ف
ً

، أي ما يحكم العقل بوجوبه أّوال ٌّ عي  ال �ش
ٌّ
(**) ٰهذا وجوٌب عق�ي

ف"... ]التحرير[.
ّ
ي كتب الكالم بـ "أول الواجبات ع� المكل

(***) قد يعربّ عنه �ف
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، اإلرادة. ّ ي هللا، الشّك المنه�ب

مقّدمٌة
، وطرحت السؤال عن  تعّرضت كتب علم الكالم بلحث أّول واجٍب اعتقاديٍّ
الواجب االعتقادي األّول بني ســائر اتلاكيلف االعتقاديّة، وقد حتّول ٰهذا ابلحث 
إىل حبٍث مثرٍي للنقاش، وأخذ حزّيًا واسًعا يف علم الكالم، ولّك واحٍد من ابلاحثني 

انطلق من زاويته يلقّدم رؤيته اخلاّصة للواجب األّول. 

ويعتقد أبو هاشٍم اجلّبايّئ أّن الشّك هو الواجب األّول. وذهب معزتلة ابلرصة وأبو 
إسحاق اإلسفرايييّن والسّيد املرتىض وابن نوخبت إىل أّن الواجب األّول هو االستدالل 
وانلظر. ويرى األشاعرة ومعزتلة بغداد أيًضا أّن معرفة اهلل يه الواجب األّول. ويعتقد 
يّن أّن القصد هــو الواجب األّول؛ إذن توجد يف ٰهذا 

ّ
إمــام احلرمني وأبو بكٍر ابلاقال

املجال أربع نظرّياٍت معروفٍة. وقــد حاول ابلعض اجلمع بني ٰهذه انلظريات واآلراء 
وٰذلــك بالقول باتلفصيل، وفّرق بني الواجب األّول األصيّل، والواجب األّول املطلق 
وإن اكن مقّدميًّا. ومن هنا قال أصحاب ٰهذا اجلمع بأّن معرفة اهلل يه الواجب األّول 

األصيّل، وانلظر أو القصد هو الواجب األّول املقّديّم واآليّل.

ويف ٰهذا املقال ســنتعّرض لٰهذه اآلراء اخلمسة دراسًة ونقًدا، ويف انلهاية نقّدم 
نظرّيًة أخرى ويه نظرّيتنا املختارة.

النظرية األولى: الشّك
يعتقد أبو هاشٍم اجلّبايّئ بأّن الواجب األّول يف األمور االعتقاديّة هو الشّك ]العبيديّل، 
مة احليل، أنوار امللكوت: 86؛ اجلوييّن، الشامل يف أصول ادلين: 22؛ اتلفتازايّن، 

ّ
إرشاق الالهوت: 29؛ العال

مة احليّلّ، مناهج ايلقني: 192[؛ ألّن اإلنسان 
ّ

رشح املقاصد، 271:1؛ محود، الفوائد ابلهية 29:1؛ العال
إنّما يبدأ باالســتدالل واتلفكري يف أمٍر إذا اكن عنده شكٌّ يف قضّيٍة، وأّما إذا اكن اعلًما 
بأحد طريف القضّية(*)، فال معن لسعيه وراء االستدالل؛ ولٰهذا ُذكر يف أكرث كتب علم 

سواٌء الثبوت أو العدم. ]التحرير[  )*(
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الكالم أّن من رشوط انلظر واالستدالل عدم علم )يقني( املستِدّل بمفاد القضّية؛ ألنّه 
مع فرض العلم ال يمكن تصّور وجوب انلظر ]اجلويين، الشامل يف أصول ادلين 22؛ اتلفتازاين، 

رشح املقاصد، 1: 271؛ محود، الفوائد ابلهية 1: 29[.

نقٌد ودراسٌة

إّن أحد اإلشــاكالت اليّت أورِدت ىلع ٰهذه انلظرّية هو أّن الشــّك إنّما يمكن أن 
يكون من الواجبات فيما لو اكن مقدوًرا لإلنسان، بينما الشّك ليس مقدوًرا لإلنسان؛ 
ألّن الشّك من مجلة الكيفّيات انلفسانّية، والكيف انلفسايّن ليس باختيار اإلنسان. 
فتحصيل الشــّك أو االستمرار فيه مقدوٌر لإلنســان؛ يعين إذا تصّور شخص طريف 
 . القضية ولٰكّنه امتنع عن تصّور النسبة بينهما، فيف مثل ٰهذه احلالة حيدث عنده شكٌّ

]اتلفتازاين، رشح املقاصد، 1: 272؛ اخلواجة نصري ادلين الطويس، تلخيص املحصل: 59[

وٰهذا اإلشاكل خمدوٌش؛ ألّن اخلارج عن قدرة اإلنسان هو الشّك الواقيّع، وأّما 
الشــّك املنهيّج فإنّه يقع حتت اختياره، من قبيل ما فعله ديكارت يف اتلأّمل األّول 
من تأّمالته ]ديكارت، تامالت در فلسفه اول: 17-23[. وأّما االختالف بني الشّك املنهيّج 
والشــّك الواقيّع فهو: أحيانًا ال يستطيع اإلنسان االختيار بني أحد طريف القضّية، 
وال ترجيح ألحدهما ىلع اآلخر، بل كالهما حمتمٌل عنده، ولٰكن يف الشّك املنهيّج 
ال يلــزم عدم امتالك اإلنســان أّي اختياٍر أو ميٍل ألحد طــريف القضّية، بل من 
ي يتساوى 

ّ
املمكن أنّه مع قبوهل أحد الطرفني أن يضع نفســه يف مقام الشخص ال

عنده طرفا القضّية، ويريد أن يتار أحدهما.

واإلشــاكل اآلخر هو أنّه حّت إذا اكن الشــّك مقدوًرا لإلنســان، لٰكّنه ليس 
مقصــوًدا ألّي اعقٍل، وبعبارة أخرى ىلع فرض كونه مقدوًرا، فإّن ســوق امللكّف 
حنو حتصيل الشّك أمٌر عبيثٌّ ولغٌو، وال يمكن أن يكون واجبًا؛ ألّن فرض الوجوب 

يتناىف مع اللْغِوّية ]ديكارت، تامالت در فلسفه اول: 23-17[.
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وٰهذا اإلشــاكل مرفوٌض أيًضا؛ ألّن حتصيل الشــّك الواقيّع لغٌو وبال ثمرٍة وال 
يأمر العاقُل غرَيه بتحصيل مثل ٰهذه احلالة، ولٰكن ألّي سبٍب يكون الشّك املنهيّج 
لغًوا؟ حينما يضع اإلنسان نفسه حمّل شخٍص خايل الهن، وال حيمل أّي حكٍم قبيْلٍّ 
]ُمســبٍق[ جتاه املوضوع، فإنّه يستطيع االستدالل واتلوّجه إىل األدلّة بنحٍو أفضل، 

إذن مثل ٰهذا الشّك ال يلو من فائدٍة.

اإلشــاكل اثلالث هو: يف ٰهذا املقام جيب إثبات أّن الشّك من الواجبات؛ سواٌء 
، ولٰكّن تقرير ادليلل يوِصل إىل خالف ٰذلك. 

ًّ
اكن مقّدمة واجٍب أو واجبًا مستقال

فكما هو ظاهٌر من بيان ادليلل فإّن انلظر واالستدالل مقّيٌد ومروٌط بالشّك؛ ألّن 
االســتدالل غري ممكٍن بدون الشّك، واإلنسان إنّما يســتدّل بعد أن يصنع نلفسه 
شاكًّ منهجيًّا ويريد اإلجابة عنه، لٰكّن ٰهذا القيد، قيٌد لوجوب انلظر واالستدالل؛ 
يعين إذا حصل لإلنســان شكٌّ يف مســألة معرفة اهلل تعاىل، يصبح وجوب انلظر 
واالســتدالل فعليًّا عليه. ويف حبوث األصول والفقه أيًضا بيّنوا أّن حتصيل مقّدمة 
الوجوب ليســت واجبًة ىلع امللكّف، وال يمكن عّد الشّك من الواجبات ]اتلفتازاين، 

رشح املقاصد، 1: 272[.

وٰهذا انلقد مبينٌّ ىلع الشّك الواقيّع، فيف حالة كون املقصود من الشِك، الشك 
الواقيع واحلقييق ال املنهيج، يمكن عّده مقّدمة وجوٍب للنظر واالســتدالل، لٰكن 
إذا اكن املقصود هو الشــّك املنهيّج  وهو كٰذلك  فالشــّك مقّدمٌة للواجب؛ يعين 
 أن يضع نفسه يف ماكن 

ً
من أجل أن حيصل نظٌر واســتدالٌل جيب ىلع امللكّف أّوال

الشخص اخلايل الهن أو الشاّك، وبعد ٰذلك يبدأ االستدالل(*) .

ي مقــام االســتدالل واإلثبــات لآلخريــن، 
مــا يمكــن أن يكــون �ف

ّ
( إن ّ اض الشــّك )الشــّك المنهــ�بي إّن افــرت  (*)

ٍء أن يطلب الدليل  ي
ب عليه الدليل، وليس لإلنسان المعتقد واقًعا ب�ش ض اإلنسان الشّك ويرتّ فيفرت

ض أّن كّل إنســاٍن  لنفســه، فمــا هي فائــدة الدليــل بالنســبة إليــه وهــو معتقــٌد واقًعــا، وهل يمكــن أن نفرت

ي إقامــة الدليل؟ أو 
ا �ف ٍء ثــم يقيــم الدليــل لنفســه عــ� مــا يعتقــده، وهل ســيكون موضوعيًّ ي

يعتقــد بــ�ش

ي 
ّ إىل أن يوّجــه االســتدالل نحــوه، ولــو أثبــت الدليــل خــالف ما يعتقده �ف ســوف يجــّره اعتقــاده الواقــ�ي
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كما رأينا فإّن مجيــع االنتقادات املوّجهة إىل انلظرّيــة األول اكنت مبنّيًة ىلع 
فرٍض خاطٍئ، وهو أّن املراد من الشّك هو الشّك الواقيّع، بينما املقصود من الشّك 
هو الشــّك املنهيّج، يعين وضع االعتقادات القبْلّية جانبًا، ويف ٰهذه الصورة يكون 
معن وجوب الشّك هو أّن األحاكم القبلّية جيب وضعها جانبًا. وهنا يوجد فرضان: 
أحدهمــا: أن ال يمتلك امللكّف حكًمــا قبْليًّا وهو يف بداية مســريه االعتقادّي، 
ويكون األمر بالشــّك هنا حتصياًل حاصاًل ولغــًوا، وٰهذا هو فرض املتلكّمني، أو 
أّن امللكّف عنده أحاكٌم َقبِْليَّــٌة، ويف ٰهذه احلالة إذا اكنت أحاكمه القبْلّية منهجّيًة 

ومنطقّيًة فلماذا يضعها جانبًا؛ ولٰهذا السبب تكون انلظرّية األول غري صحيحٍة.

ٰهذا مضافًا إىل أّن الشــّك املنهيّج من األفعال االختيارّية، ولّك فعٍل اختياريٍّ 
مســبوٌق باإلرادة والقصد، إذن الشّك املنهيّج ســيكون مرتّتبًا ىلع اإلرادة، وال 

. يمكن القبول بكونه أّول واجٍب اعتقاديٍّ

النظرّية الثانية: القصد واإلرادة
، مناهج ايلقــني: 192؛ العبيديّل، إرشاق  مة احلــيّلّ

ّ
يؤمن بعــض املعزتلة اكجلوييّن ]العال

الالهــوت  29[؛ وابن فورك ]اجلرجايّن، رشح املواقف، 1: 276؛ األســدآبادي، اتلعليقات: 60[ 

وأيب بكٍر ابلاقاليّن ]اتلفتازاين، رشح املقاصد، 1: 272؛ األســدآبادي، اتلعليقات: 60[؛ بأّن 
القصــد هو أّول واجٍب يف األمور االعتقاديّــة؛ ألّن األفعال االختيارّية وأجزاءها 

ّ اعتقاده ع� طبق ما ساقه الدليل إليه. إّن اإلنسانـ  بطبيعة الحالـ  لو كان يعتقد  الواقع، فهل سيغري

ــا يبعــده عــن   داخليًّ
ً

ي نفســه جــدال
ل �ف

ّ
ــر عليــه ويشــك

ّ
ّ ســوف يؤث ي واقعــه، فــإّن اعتقــاده الواقــ�ي

ٍء �ف ي
بــ�ش

ذي يؤّدي إىل ما يعتقد به ويميل 
ّ
ي الدليل بالشــكل ال

ي االســتدالل، ويجعله يتّرف �ف
الموضوعّية �ف

ل إىل  ف  بأن يرف
ّ

اض الشــّك؛ لعدم قدرته ع� تخّطي ما يعتقد به واقًعا، إال إليه واقًعا، ح�تّ لو بدأ بافرت
لك المعتقد. ّ بالنسبة إىل ذٰ حالة الشّك الواق�ي

ي 
، والمطلــوب �ف ّ ي تحديــد االعتقــاد الواقــ�ي

اض المذكــور للشــّك نافًعــا بالنســبة إليــه �ف فــال يكــون االفــرت  

ي إثبــات 
ي مــا يريــد اعتقــاده هــو واقًعــا، ال �ف

ٰهــذه المســألة هــو تحديــد الواجــب األّول والخطــوة األوىل �ف

لزل لديه اعتقاده الكتشافه عدم  ف ا، كمن يرت ه واقعيًّ
ّ
 بأن يكون شك

ّ
معتقده لآلخرين، وٰهذا ال يتأ�تّ إال

هــا، أو الكتشــافه  ي مجتمعــه أو غري
مات للشــهرة القائمــة �ف

ّ
وجــود الدليــل عليــه، بــل أخــذه أخــذ المســل

ا  اضيًّ ا ال افرت ا واقعيًّ
ًّ
كّن ٰهذا سيكون شك

ٰ
ل إىل مرتبة الشّك، ول ف ه يرف

ّ
بطالن دليله أو وجود ما يضاّده، فإن

ا(.  ]التحرير[ و)منهجيًّ
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مقاالت

مبنّيٌة دائًمــا ىلع القصــد واإلرادة. وكٰذلك انلظر واالســتدالل هما من األفعال 
االختيارّية لإلنســان وحباجة إىل القصد ]اتلفتازايّن، رشح املقاصد، 1: 271؛ األسدآبادّي، 
 صالح املازندرايّن، 

ّ
اتلعليقات: 60؛ اجلرجايّن، رشح املواقف، 1: 276؛ اجلوييّن، الشــامل، 22؛ املال

رشح أصول الاكيف، 5: 62[؛ وعليه فأّول واجٍب اعتقاديٍّ هو القصد واإلرادة.

نقٌد ودراسٌة
يرى القايض عبد اجلّبار املعزتيّل أنّه ال ينبيغ ترسية االستدالل القائل: »بما أّن 
االستدالل مقّدمٌة ملعرفة اهلل، فهو إذن أّول الواجبات« إىل مورد القصد واإلرادة، 
والقول: بما أّن القصد مقّدمٌة لالستدالل، فهو إذن أّول الواجبات؛ ألّن ٰهذا قياس 

مع الفارق، يقول القايض عبد اجلبار:

»فإن قيل: يلــزم ىلع ٰهذا أن يكون القصد إىل انلظر واختياره أّول الواجبات، 
 به، قلنا: ليس كٰذلك ألّن انلظر جمّرد الفعل، وجمّرد الفعل 

ّ
فإّن انلظر ال حيصل إال

ال حيتاج إىل القصــد واإلرادة، وحيث يقع مع القصد فالقصد يقع تبًعا هل، وصار 
احلــال فيه اكحلال يف إرادة األلك مع األلك، فكمــا أّن األلك ال حيتاج إىل اإلرادة، 

وحيث تقع معه إنّما تقع تبًعا لأللك، واملقصود هو األلك، كٰذلك ٰههنا. 

وكٰذلك فإّن أحدنا لو اكن ىلع شفري اجلنة وانلار وهو اعلٌم بما يف اجلّنة من املنافع 
وبما يف انلار من املضاّر، وســلبه اهلل - تعاىل - إرادة دخول اجلّنة وخلق فيه إرادة 
دخول انلار، فإنّه يدخل اجلّنــة ال حمالة دون انلار من غري قصٍد وإرادٍة، فعلم أّن 

جمّرد الفعل ال حيتاج إىل القصد واإلرادة.

يبــنّي ما ذكرناه ويوضّحــه أّن الواحد مّنا لو لكّف بانلظــر وُمنع عن املقصود 
واإلرادة، لاكن حيســن تكليفه بانلظر فلو اكن انلظر حيتاج إىل القصد واإلرادة، 
لــاكن  تكليفه بانلظر تكليف مــا ال يطاق، وليس كٰذلــك املعرفة؛ ألّن املعرفة 
حمتاجٌة إىل انلظر، حّت لو منع عن انلظر ملا حســن تكليفه باملعرفة؛ ألّن تكليفه 

.]40  39 :بها تكليف ما ال يطاق« ]القايض عبد اجلبار، رشح األصول اخلمسة

مة احليّلّ يف ٰهذا املجال: »إّن انلظر فعٌل اختياريٌّ للملكف، ولّك فعٍل 
ّ

يقول العال
اختياريٍّ يضطّر فيه إىل القصــد إيله، واألمور اإلجبارّية ال يقع بها تكليٌف، فال 
يكــون القصد حينئٍذ ملكًّفا به، فال يكون هو أّول الواجبات، بل يكون انلظر هو 
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أّول الواجبات « ]الفاضل املقداد، إرشاد الطابلني: 113[.

مة ليس صحيًحا؛ ألّن القصد واالرادة يف األفعال 
ّ

يبدو أّن إشاكل القايض والعال
االختيارّية ليس قهريًّا، واإلنســان حّت مع وجــود العلم بالوجوب أو املصلحة يف 
 يتاره وال يقصده. إذن إذا لم تصدر اإلرادة من اإلنســان حبّرّيٍة ال 

ّ
يشٍء يمكنه أال

يبىق فــرٌق بني الفعل االختيارّي والفعل غري االختيارّي؛ ألّن ٰهذه يه مزية الفعل 
غري االختيارّي؛ إذ ال يوجد فيه إرادٌة حّرٌة ، ســواٌء أصــدر الفعل بدون إرادٍة أو 

صاحبه إرادٌة قهرّيٌة(*)  واضطرارّيٌة(**) .

النظرّية الثالثة: النظر والستدلل العقلّي
يعتقد معزتلة ابلرصة، وأبو إســحاق األســفراييين، والســّيد املرتىض، وابن 
نوخبــت بأّن الواجب األّول يف االعتقادات هو االســتدالل ]العبيديّل، إرشاق الالهوت:  
24؛ املؤّيــدّي، اإلصبــاح: 20؛ ابلغدادّي، أصول اإليمــان: 168؛ األســدآبادّي، اتلعليقات: 60 
مة احليل، أنوار امللكوت: 86؛ السّيد املرتىض، 

ّ
و277؛ السّيد املرتىض، مجل العلم والعمل: 36؛ العال

 صالح املازنــدرايّن، رشح أصول الاكيف، 
ّ

1411 ه.ق، 167، الســّيد املرتىض، رســائل، 4: 339؛ املال
، مناهج  مة احليّلّ

ّ
5: 62؛ اجلرجــايّن، رشح املواقــف، 1: 276؛ محود، الفوائد ابلهيــة 1: 29؛ العال

ايلقني: 192[. وليك يســتطيع ٰهؤالء إثبات أّن انلظر واالستدالل هو الواجب األّول، 
 إثبات وجوب انلظر وتقّدمه ىلع معرفــة اهلل، ثّم عليهم أيًضا إبطال 

ً
عليهــم أّوال

كون القصد واإلرادة أو الشــّك هو الواجب األّول. ومن هنا وبمالحظة نقد أدلّة 
كون الشــّك أو اإلرادة هما الواجب األّول، سنقترص فيما ييل ىلع ذكر أدلّة وجوب 

انلظر وتقّدمه ىلع معرفة اهلل.

أدّلة الوجوب المقّدمّي للنظر

، وٰهذا  ّ
ال يخــ�ف أن ال معــ�ف لوجــود إرادٍة قهرّيــٍة، إذا كان قصــده المكــره عــ� الفعــل بالمعــ�ف الفقــ�ي  (*)

لــه  ، ومــا  ّ ، واإلرادة والجــرب )اإلكــراه( بالمعــ�ف الفقــ�ي ّ ي
ف اإلرادة والجــرب بالمعــ�ف الفلســ�ف بــ�ي خلــٌط 

 
ً

، فإّن من يهّدد بالقتل إن لم يفعل فعال ّ ّ ال الفق�ي ي
ي البحث هو ما كان بالمع�ف الفلس�ف

 �ف
ٌ
مدخلّية

كّنــه ال يكــون كٰذلــك بالمعــ�ف 
ٰ
، ول ّ معّيًنــا، فٰهــذا يســّى مكرًهــا أو مجبــوًرا عــ� الفعــل بالمعــ�ف الفقــ�ي

ب عليه أن يقتل.]التحرير[ تّ كن يرت
ٰ
، فله أن يختار عدم الفعل، ول ّ ي

الفلس�ف

ي مبادئ العمل[.
(**) برنجكار، رضا، مقالة "حضور اراده در مبادی عمل" ]حضور اإلرادة �ف
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أ. األدّلة العقلّية  

دفع الضرر المحتمل. 1
لّك اعقٍل اعش بني عقــالء يدرك اختالف آرائهم يف خمتلف املســائل ومنها 
املسائل االعتقاديّة، فلّك فريٍق يدعو اآلخرين إىل اتّباع رؤيته، وينىه عن خمالفة 
نظرّياتــه، وأحيانًا يوِّف انلاس من العذاب اإللٰــيّه يف حالة املخالفة؛ ألنّه يرى 

ا، وأّن مذهبه مطابٌق للواقع. نفسه حمقًّ

والعقل حينما يالحظ ٰهذا اتلخويف من العذاب اإلليّٰه حيكم بوجوب ابلحث 
عن طريق اخلالص وانلجاة مــن الرضر. وطريق اخلالص ٰهذا ال يرج عن ثالث 
حــاالٍت، األول: القبول بكالم مجيع أصحاب الِفــَرق واملذاهب وٰهذا أمٌر غري 
ممكٍن؛ إذ ينتيه إىل القبول باألمور املتناقضة أحيانًا. اثلانية: ترك اجلميع، ويف ٰهذه 
، وحــت أحيانًا قد يُرتكب حمذور  احلالــة حيتمل أن يكون أحد املذاهب ىلع حقٍّ
رفــض األمور املتناقضة. ]اثلاثلة:[ وكٰذلك يمكن ترجيح كالم بعضهم ىلع غريه، 
وٰهذا الرتجيح إّما بال مرّجٍح وهو قبيٌح، أو بمرّجٍح، واملرّجح أيًضا إّما هو االستدالل 
وانلظر ويف ٰهذه الصورة حتّقق املطلوب، أو باتلقليد واالعتماد ىلع كالم اآلخرين 
ومعه ترجع مجيع املحذورات الســابقة، وجيب أن تنتيه إىل االســتدالل وانلظر. 
إذن كما ياُلحظ ٰهذا االســتدالل مبين ىلع دفع الــرضر املحتمل ]أبو الصالح احلليب، 
تقريب املعارف: -65 66؛ السزبواري، اخلالصة: 348؛ ابن ميثم ابلحراين، كمال ادلين: -28 29؛ 

القزويين، اآللويس والتشّيع: 253[.

إفحام األنبياء في تبليغ الدين. 2
إذا لم جيب انلظر عقاًل لزم إفحام األنبياء أمام منكري اهلل وانلبّوة وفشــلهم 
يف الرّد عليهم؛ ألّن انليّب حينما يقول للملكّف: اتّبعين، يستطيع امللكّف أن جييبه 
 بعد أن أعلم أنّك صادٌق، وبما أّن صدق كالمك ليس رضوريًّا 

ّ
قائاًل ال أتّبعك إال

 عن طريق االســتدالل وانلظر، إذن ال أنظر؛ ألّن وجوب انلظر ال 
ّ

وال يثبت يل إال
؛ ألنّه لم يثبت يل صدقه حلّد   من كالمك، وكالمك ليس حّجًة عــيلَّ

ّ
حيصــل إال

اآلن، وحينئٍذ لن جيد انليّب جوابًا ٰللك ]الفاضل املقداد، إرشاد الطابلني: 111؛ اخلواجة نصري 
ادلين الطويس، تلخيص املحصل: 58[.
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وجوب شكر المنعم. 3
تتوفر لإلنسان الكثري من انِلعم. إذن جيب االعرتاف بها حبكم ابلداهة العقلّية، 
وكٰذلك جيب شــكر املنعم عليها، والشــكر حباجٍة إىل معرفة. ومعرفة املنعم غري 
ممكنٍة دون استدالٍل؛ ألّن اتلقليد يف االعتقادات غري جائٍز، وٰهذه املسألة ليست 
من األمور احلّســّية والشــهوديّة، والطريق املمكن الوحيد ملعرفة املنعم وشــكره 
ينحرص يف انلظر واالســتدالل؛ وٰللك جيب انلظر واالســتدالل ]أبو الصالح احلليّب، 
تقريب املعارف: -65 66؛ السزبوارّي، اخلالصة: 348؛ ابن ميثٍم ابلحرايّن، قواعد املرام: -28 29؛ 

القزويين، اآللويس والتشّيع: 253[.

ب. األدّلة النقلّية(*)   

النصوص الدينّية. 1
بعض اآليات الكريمة توجب انلظر واالســتدالل، من قبيل قوهل تعاىل: ﴿قُِل اْنُظُروا 
 يُْؤِمنُوَن﴾ ]يونس: 101[ وقوهل 

َ
يَاُت َوانلُُّذُر َعْن قَْوٍم ال

ْ
رِْض َوَما ُتْغيِن اآل

َ ْ
َماَواِت َواأل َماَذا يِف السَّ

َمْوَت وَُهَو 
ْ
رَْض َبْعَد َمْوتَِها إِنَّ ٰذلك لَُمْحِي ال

َ ْ
َِّ َكيَْف حُيِْي األ  آثَاِر رمَْحَِت اهلل

َ
تعاىل: ﴿فَاْنُظْر إىِل

ٍء قَِديــٌر﴾ ]الروم: 50[ و"انظــر" من انلاحية اللغوية صيغة أمٍر، وصيغة  ىلَعَ لُكِّ يَشْ
األمر تدّل ىلع الوجوب؛ إذن جيب االستدالل وانلظر. وكٰذلك حينما نزل قوهل تعاىل: 
َاِب﴾ ]آل عمران: 

ْ
بل

َ ْ
ويِل األ

ُ
يَاٍت أِل

َ
رِْض َواْخِتاَلِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر آل

َ ْ
ــَماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
﴿إِنَّ يِف َخل

مة 
ّ

190[ ىلع انليّب األكرم  قال: »ويٌل ملــن الكها بني فّكيه ولم يتأّمل ما فيها« ]العال

مة املجليس، حبار األنوار، 66: 350[. فانليب األكرم  يف 
ّ

املجليس، مرآة العقول، 2: 229؛ العال

ٰهذه الرواية يتوّعد من ترك انلظر واالســتدالل. وحينما يكون العذاب يف ترك أمٍر، 
مة املجليّس، 

ّ
فٰهذا ديلٌل ىلع أّن القيام به واجٌب. إذن االســتدالل وانلظر واجٌب ]العال

مة املجليس، حبار األنوار، 66: 350؛ اآلمدي، أبكار األفاكر، 1: 155[.
ّ

مرآة العقول، 2: 229؛ العال

ــة النقلّيــة، كالنصــوص واإلجمــاع للزومــه 
ّ
ــه ال معــ�ف لالســتدالل عــ� ٰهــذا المطلــب باألدل

ّ
ال يخــ�ف أن  (*)

 بعــد معرفــة المبــدإ، وما 
ّ

ــة مــن الناحيــة المنطقّيــة إال
ّ
 لٰهــذه األدل

ٌ
الــدور الواضــح؛ إذ ال تتحّقــق حّجّيــة

ب عليه من معرفة كتبه ورســله وأوصياء رســله، وواضٌح أّن البحث هنا هو عن واجٍب متقّدٍم  تّ يرت
ي نقده للنظرّية الرابعة.

ه، ع� أّن الكاتب سيذكر ٰهذا األمر �ف
ّ
لك كل ع� ذٰ
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اإلجماع. 2
دراسة آراء العلماء املسلمني وأفاكرهم تدّل ىلع وجوب معرفة اهلل، وال حيصل 
مثل ٰهذا الوجوب بدون انلظر؛ ألّن معرفة اهلل ليست بدهّيًة، وإنّما كسبّيٌة، ويف ٰهذه 
الصورة إّما جيب االســتدالل أو اتلقليد. وبما أّن اتلقليد أمٌر قبيٌح يف االعتقادات، 
فالطريق الوحيد ملعرفة اهلل هو انلظر واالســتدالل، ولّك مــا حيتاجه الواجب وال 
يتحّقق بدونه يصبح واجبًا، وبما أّن معرفة اهلل ال تتحّقق دون نظٍر واستدالٍل، إذن 

االستدالل واجٌب. ]اآلمدّي، أبكار األفاكر، 1: 156؛ اجلوييّن، الشامل: 21-20[.

هناك الكثــري من الواجبات يف جمال االعتقادات من قبيل معرفة اهلل، ومعرفة 
األنبياء، ومعرفة األئّمة، ومعرفة املعاد وسائر املسائل االعتقاديّة األخرى. ومعرفة 
مٌة ىلع لّك ٰهذه الواجبات، وسائر االعتقادات فرٌع ىلع إثبات ٰهذه املسألة.  اهلل مقدَّ
وكما تقّدم فيما ســبق فإّن معرفة اهلل ال تتحّقق دون نظٍر واستدالٍل؛ ألّن املسألة 
بنفسها ليست رضورّيًة بدهّيًة، بل من األمور الكسبّية انلظرّية وال دور للمشاهدة 
فيها. وكٰذلك ال يمكن االستناد إىل كالم املعصوم يف معرفة اهلل؛ للزوم ادلور منه، 
واتلقليد يف أصول ادلين يســتلزم الرتجيح بال مرّجٍح. إذن بمالحظة لّك ٰهذه األدلة 
 مقّدمٌة للوصــول إىل معرفة اهلل. 

ّ
جيــب القبول بأّن انلظر واالســتدالل ما هو إال

مة احليل، أنوار امللكوت: 86؛ األســدآبادي، اتلعليقات: 60؛ الســيد 
ّ

]املؤيدي، اإلصباح: 23؛ العال

 صالح املازندراين، رشح 
ّ

املرتىض، مجل العلم والعمل: 36؛ الســيد املرتىض، رســائل، 4: 339؛ املال

مة احليل، املســك يف أصول ادلين: 
ّ

ية: 85؛ العال
ٰ
أصــول الاكيف، 5: 62؛ الفاضل املقداد، اللوامع اإلهل

97؛ احلميص الرازي، املنقذ من اتلقليد، 1: 256[

نقٌد ودراسٌة
عنــد اتلطّرق نلقد األدلّة املتقّدمة جيب أن يقــال: األمر املفروض يف لّك ٰهذه 
األدلّة هو نيف املعرفة الفطرّية والقلبّية، أو بتعبري متلكيّم مدرســة الكوفة املعرفة 
االضطرارّية ]األشــعري، مقاالت اإلســالميني: 51[. لٰكّن ٰهذا املطلب هو أّول الكالم؛ 
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ألنّه ىلع أساس الوجدان وانلصوص فإّن انلاس عندهم معرفٌة فطرّيٌة باهلل(*)، إذن 
سيكون أّول واجٍب هو االعتقاد باهلل.

قال اإلمام الصادق �:

فهم وهلل ىلع اخللق إذا  »ليس هلل ىلع خلقه أن يعِرفوا، وللخلق ىلع اهلل أن يعِرّ
فهم أن يقبلوا« ]اللكيين، الاكيف، 1: 164؛ الشيخ الصدوق، اتلوحيد: 412[. عَرّ

وإذا غضضنا انلظر عن ٰهذا اإلشــاكل وفرضنا أّن انلاس ال يمتلكون املعرفة 
الفطرّية والقلبّية، فعل أســاس االســتدالالت املتقّدمة فــإّن الواجب األّول هو 

معرفة اهلل، وانلظر واجٌب من باب املقّدمة وهو ما سيأيت يف انلظرّية الرابعة.

النظرّية الرابعة: معرفة الله
نُِسبت ٰهذه انلظرّية يف الكتب الكالمّية إىل أيب احلسن األشعرّي ومعزتلة بغداد 
مة احليل، أنوار امللكوت: 9؛ اخلواجة نصري ادلين الطويس، 

ّ
]الفاضل املقداد، إرشاد الطابلني: 113؛ العال

مة احليل، معــارج الفهم: 91؛ العبيديل، إرشاق 
ّ

تلخيص املحصل: 59؛ اجلويين، الشــامل: 21؛ العال

الالهوت: 24؛ األســدآبادي، اتلعليقات: 59-60 و276؛ اتلفتــازاين، رشح املقاصد، 1: 272؛ 

مة احلــيل، مناهج ايلقني: 
ّ

اجلرجــاين، رشح املواقــف، 1: 276؛ محود، الفوائــد ابلهية 1: 29؛ العال

192[؛ ومــن أجل تبيني أّن معرفــة اهلل يه أّول واجٍب، قالوا: إّن وجوب ســائر 

الواجبــات وحرمة مجيع املحّرمات تقوم ىلع أســاس إثبات معرفة اهلل. وإذا ثبتت 
معرفة اهلل يمكن حينئٍذ القبول بوجوب ســائر األفعال ولزوم القيام بها، وكٰذلك 
حرمــة بعض األفعال ورضورة االبتعاد عنها، لٰكــن إذا لم يثبت وجود اهلل، فمن 
الطبييّع أن ال يكون هناك أّي معن لســائر الفــروع االعتقاديّة والفقهّية. فكون 
املســائل االعتقاديّة والفقهّية ذات معن إنّمــا هو يف ظّل معرفة اهلل؛ إذن يه أّول 

ها قد تكون ع� نحو الشعور الفطرّي 
ّ
ا، ولعل  جدًّ

ٌ
 إجمالّية

ٌ
ي حّد نفسها هي معرفة

المعرفة الفطرّية �ف  (*)
باالرتبــاط بقــّوٍة عظيمــٍة أوجــدت ٰهــذا الكــون، والمطلوب من معرفة المبــدإ هي المعرفة التفصيلّية 

ي  لك ، ف�ي ال تغ�ف ي إىل االعتقاد بالرسل واألنبياء والمعاد إليه وما شابه ذٰ
ي تف�ف �ت

ّ
بذاته وصفاته ال

ي مجال العقيدة عن االستدالل والنظر، نعم يمكن أن تكون مّما يرشد ويوّجه العقل إىل ما يجب 
�ف

البحث عنه. ]التحرير[
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واجٍب من الواجبات. ]اتلفتازايّن، رشح املقاصد، 1: 272؛ اجلرجايّن، رشح املواقف، 1: 276؛ 
األسدآبادّي، اتلعليقات: 59-60 و276[

 وبمالحظــة ٰهذا ادليلل جيب أيًضا تبيني أصل وجــوب معرفة اهلل؛ ألنه ىلع 
فرض عدم وجوبها ال معــن حلصول مقارنة بينها وبني ســائر الواجبات، ولٰهذا 

السبب سنشري فيما ييل إىل أدلّة وجوب معرفة اهلل.

أدّلة وجوب معرفة الله
إلثبات وجوب معرفة اهلل استُفيد من أدلة عقلية ونقلية خمتلفة نشري إيلها فيما ييل:

وجوب شكر المنعم. 1
بمالحظة وفرة انلعم حول اإلنســان جيب ببداهة العقل القبول بوجوب شكر 
ي وهب لك ٰهذه انلعم لإلنسان. وشكر 

ّ
املنعم. فمن الرضورّي عقاًل شكر الُمنعم ال

مثل ٰهذا املنعم ال يمكن دون معرفته، إذن معرفة املنعم أي معرفة اهلل - سبحانه 
- واجبــٌة ورضوريٌة. ]أبو الصالح احللــيب، تقريب املعارف: 65-66؛ الســزبواري، اخلالصة: 

348؛ ابن ميثم ابلحراين، قواعد املرام: 28-29؛ القزويين، اآللويس والتشّيع: 253[

دفع الضرر المحتمل. 2
هناك آراٌء خمتلفٌة حول وجــود اهلل، والقبول بصانع العالم أو إنكاره يرتتّب عليه 
نتائج جّد عظيمٍة يف سعادة انلاس وشقائهم. فإذا اكن صانع العالم موجوًدا وأنكره امللكّف 
فإنّه سيبتل بالشقاء األبدّي، ويلحق به رضٌر عظيٌم. إذن العقل حيكم بوجوب معرفة 
اهلل من أجل دفع الرضر املحتمل. ]أبو الصالح احلليب، تقريب املعارف: 65 و66؛ الســزبواري، 

اخلالصة: 348؛ ابن ميثم ابلحراين، قواعد املرام: 28 و29؛ القزويين، اآللويس والتشّيع: 253[

النصوص. 3
 اشــتملت بعض انلصوص أمًرا للنيّب بتحصيل العلم بوجود اهلل كما يف قوهل تعاىل: 
ََّ فَاتَِّبُعويِن  بُّوَن اهلل ِ

ُ
ْل إِْن ُكنْتُْم حت

﴾، وحبسب مفاد قوهل تعاىل: ﴿قُ َُّ  اهلل
َّ

َ إِال
َ

 إِهل
َ

نَُّه ال
َ
﴿فَاْعلَْم أ
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﴾ جيب ىلع األّمة اإلســالمّية اتّباع انليّب  وحتصيل العلم يف مســألة  َُّ حُيِْببُْكــُم اهلل
اتلوحيد أيًضا. ومن جهٍة أخرى يّتفق املفكرون املســلمون ىلع رؤيٍة واحدٍة، ويه 
أنّه ال يوجد فرٌق بني اتلوحيد وســائر أصول العقائــد من ٰهذه اجلهة. إذن جيب يف 
أصول العقائد لكّها حتصيل العلم، واتلقليد قارٌص عن إفادة العلم. ]اكشــف الغطاء، 

انلور الساطع، 2: 107؛ بيارمجندي خراساين و آرام حائري، مدارك العروة، 1: 154[

اإلجماع. 4
تدّل دراســة آراء العلماء واملفكرين املسلمني ىلع وجوب معرفة اهلل. ]اآلمدي، 

أبكار األفاكر، 1: 156؛ اجلويين، الشامل: 21-20[

نقٌد ودراسٌة
بمالحظة أّن ابلحث يقع يف الواجــب األّول، ولم يثبت القرآن وال األحاديث 

حلّد اآلن، فاالستدالل بانلقل واإلمجاع ليس صحيًحا يف ٰهذا ابلحث. 

واألدلّة العقلّية أيًضا توجب شكر املنعم ودفع الرضر املحتمل، ومعرفة اهلل مقّدمٌة 
لٰهذه الواجبات. إذن الواجب األّول هو شكر املنعم ودفع الرضر املحتمل ومعرفة اهلل 
مقّدمٌة هل(*) ، وانلظر واالستدالل مقّدمٌة ملعرفة اهلل، واإلرادة والقصد مقّدمٌة للنظر 
واالستدالل. وحينئٍذ إذا قلنا إّن العقل عن طريق ٰهذين يسى إىل إثبات وجوب معرفة 
اهلل واملقصــود األصيّل هو معرفة اهلل، وبغــّض انلظر عن أنّنا نعتقد بأّن معرفة اهلل 

فطرّيٌة، سيكون أّول واجٍب اعتقاديٍّ أصيلٍّ هو االعتقاد باهلل واإليمان به(**) .

ي تحديــد الواجــب االعتقــادّي األّول، وأّمــا وجــوب شــكر المنعــم أو وجــوب دفــع 
ال يخــ�ف أّن الــكالم �ف  (*)

ي المقام ألجل 
، نعم هي طّبقــت �ف  يحكــم بهــا العقــل بنحــٍو عــامٍّ

ٌ
ر المحتمــل فــ�ي واجبــاٌت عملّيــة الــرف

ي  ر المحتمل، وٰهذا ال يع�ف ل دافًعا لإلنسان نحو البحث عن معرفة المبدإ لٰهذه النعم أو الرف
ّ
أن تشك

هــا مــن مفــردات الحكمــة العملّيــة وليســت مــن قضايــا 
ّ
هــا أصبحــت الواجــب االعتقــادّي األّول؛ إذ إن

ّ
أن

ي مجال الرؤية الكونّية 
 أو ثانًيا، فالمطلوب األّول لإلنسان �ف

ً
ا أّوال الحكمة النظرّية لتكون واجًبا اعتقاديًّ

والعقيــدة هــو معرفــة المبــدإ األّول لٰهــذا الوجــود بــكّل تفصيالتــه، بغــّض النظر عّما كان ســبًبا لحصول 
لك. ]التحرير[ ذٰ

ّ - أي بمعــ�ف التصديــق - فهــو مــن  (**) إذا كان المقصــود مــن االعتقــاد هــو االعتقــاد بالمعــ�ف المنطــ�تي
ه عبارٌة عن حالٍة نفسانّيٍة توجب المطاوعة واالنفعال 

ّ
مقولة العلم والمعرفة، وهو غري اإليمان؛ ألن
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النظرّية الخامسة: التفصيل
يعتقد بعض املتلكّمني باتلفصيــل، ويؤمنون بأنّه إذا اكن املقصود من الواجب 
األّول، هو املقصود باألصالة واملقصود بالات من الواجب، فيف ٰهذه احلالة تكون 
، وإذا اكن املقصود من األّول، هو األّول من  معرفة اهلل يه أّول واجٍب اعتقــاديٍّ
أّي جهٍة اكنت ال األّول حبســب املقصود باألصالة، فيف ٰهذه احلالة يكون انلظر أو 
مة احليل، أنوار امللكوت: 

ّ
القصد هو الواجب األّول. ]الفاضل املقداد، إرشاد الطابلني: 113؛ العال

مة احليل، أنوار امللكوت: 86؛ األســدآبادي، اتلعليقات: 
ّ

مــة احليل، معارج الفهم: 91؛ العال
ّ

9؛ العال
60؛ اتلفتازاين، رشح املقاصد، 1: 271؛ اجلرجاين، رشح املواقف، 1: 276؛ محود، الفوائد ابلهية 1: 

مة احليل، مناهج ايلقني: 192؛ ابن خدلون، بلاب املحصل: 301[
ّ

29؛ العال

وكن للفخر الرازّي مثل ٰهذه الرؤية، مــع وجود اختالٍف هو إذا اكن املقصود 
، فال  من الواجب األّول هو املقصود باألصالة، ونقول إّن معرفة اهلل فعٌل اختياريٌّ
ريب يف أّن معرفة اهلل يه أّول واجــٍب، وإذا لم تكن معرفة اهلل اختيارّيًة فيجب 
حينئٍذ اإلذاعن بأّن انلظر واالستدالل هو أّول الواجبات. ولٰكن إذا اكن املقصود من 
األّول هو األّول من أّي جهٍة اكنت فيف ٰهذه احلالة يكون القصد هو الواجب األّول. 

]اخلواجة نصري ادلين الطويس، تلخيص املحصل: 59[

يعتقد ابليجورّي أيًضا أنّه إذا اكن املراد من الواجب األّول، هو األّول حبســب 
املقصــود فيف ٰهذه احلالة تكون معرفة اهلل يه الواجب األّول، ولٰكن إذا اكن املراد 
من األّول ناظًرا إىل أّول وســيلٍة فــيف ٰهذه احلالة يكون انلظر واالســتدالل أّول 
واجٍب، وإذا اكن ناظًرا إىل الطريق والوســيلة ابلعيدة فيجب اإلذاعن بأّن الواجب 
األّول هو القصد. ]ابليجوري، حاشــية اإلمام ابليجوري ىلع جوهرة اتلوحيد: 37 و38؛ الشريازي، 

اإلشارة: 372[

يعرتض السّيد عميد ادلين العبيديّل ىلع ٰهذه انلظرّيات قائاًل: »إذا اكنت معرفة 
اهلل واجبًة من باب شكر املنعم ودفع الرضر املحتمل، فيف ٰهذه احلالة ال يمكن عّد 

ف اإليمان عن 
ّ
ــذي يوجــب التقّيــد باألعمــال المناســبة للمعرفة المفروضــة؛ ولٰهذا قد يتخل

ّ
ّ ال ي القلــ�ب

ا{. ويقابلها الكفر  وًّ
ُ
ًما َوُعل

ْ
ُفُســُهْم ُظل

ْ
ن
َ
ي قوله تعاىل: }َ َجَحُدوا ِبَها َواْســَتْيَقَنْتَها أ

المعرفة والعلم كما �ف
 ومنها المعرفة، فال يصّح جعل اإليمان 

ً
 غري إرادّيٍة وإن كانت مقّدماتها إرادّية

ٌ
والجحود، وهو حالة

الواجب األّول. ]التحرير[
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 وبــالات؛ ألّن املقصود باألصالة 
ً

معرفة اهلل أّول الواجبات حبســب املقصود أّوال
واملــراد بالات هو شــكر املنعم أو دفع الرضر املحتمــل، إذن جيب أن يكون هو 

الواجب األّول؛ ال معرفة اهلل« ]العبيديل، إرشاق الالهوت: 29[.

النظرّية المختارة
يّتضح من نقــد انلظرّيات األربع األول، وكٰذلك من نقد انلظرية اخلامســة 
الّــيت يه أقرب انلظرّيات إىل الواقع، أّن هناك فرضني يف ٰهذا ابلحث، أحدهما أّن 
اإلنســان حيمل معرفة اهلل الفطرّية والقلبّية، واآلخر هو أّن اإلنسان حني الوالدة 
يشبه الورقة ابليضاء. وىلع أســاس الفرض األّول فإّن الواجب االعتقادي األصيّل 
األّول هــو االعتقاد واإليمان باهلل، وأّول واجٍب مقــّديمٍّ هو إرادة اإليمان باهلل(*) 
. وكٰذلك ىلع أســاس الفرض اثلاين، إذا اكن املقصود من الواجب األّول هو األّول 
حبسب املقصود األصيّل والواجب األّول األصيّل، فيف ٰهذه احلالة تكون معرفة اهلل 
أّول واجٍب، وإذا اكن املقصود من ٰذلك األّول حبسب أّول فعٍل صادٍر من امللكّف، 
فيف ٰهذه احلالة جيب أن يكون القصد هو الواجب األول؛ ألّن الشــّك املنهيّج من 

مجلة األفعال االختيارّية أيًضا، وهو مسبوٌق باإلرادة واالختيار(**) .

قائمة المصادر 
1. اآلمدي، سيف ادلين، )1423 ه.ق(، أبكار األفاكر يف أصول ادلين، أمحد 

حممد مهدي، القاهرة، دار الكتب.

2. ابــن خدلون، عبد الرمحن، )1425 ه.ق( بلاب املحصل يف أصول ادلين، 
أمحد فريد مزيدي، بريوت، دار الكتب العلمية.

ام به. ]التحرير[ ي تعليقاتنا السابقة أّن هذا الفرض ال يمكن االلرتف
وقد تقّدم �ف  (*)

ذي ال بّد أن يقال: إّن الواجب 
ّ
ي جملة التعليقات الســابقة، والصحيح ال

(**) قد تقّدم أيًضا ما فيه �ف
ي فيه المعرفة الفطرية كما تقّدم، 

االعتقادي األّول النف�ي هو معرفة المبدإ األّول للوجود، وال تك�ف

، فيجب تحصيله. ]التحرير[ ومقّدمته هو النظر واالستدالل، فيكون واجًبا بالوجوب المقّدمي



100

مجلة الدليل / 

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

مقاالت

3. ابن ميثم ابلحــراين، كمال ادليــن، )1406 ه.ق(، قواعد املرام يف علم 
الكالم، السيد أمحد احلسيين، قم، مكتبة آية اهلل املرعيش انلجيف.

4. أبو الصالح احلليب، تيق بن جنــم، )1404 ه.ق(، تقريب املعارف، قم، 
انتشارات اهلادي.

5. األسدآبادي، سيد مجال ادلين )1423 ه.ق(، اتلعليقات ىلع رشح العقائد 
العضدية، السيد هادي خرسوشايه وادلكتور عماره، بال ماكن.

6. األشــعري، أبو احلســن )1400 ه.ق(، مقاالت اإلســالميني واختالف 
املصلني، أملانيا، فرانس شتايرن.

7. برجنــاكر، رضا، )ربيــع 1375 ه.ش(، "حضــور اراده در مبادی عمل" 
]حضور اإلرادة يف مبادئ العمل[.

8. ابلغــدادي، عبد القاهــر، )2003م(، أصول اإليمــان، إبراهيم حممد 
رمضان، بريوت، دار ومكتبة اهلالل.

9. بيارمجندي خراســاين، يوسف وآرام حائري، شــيخ حممد يوسف )1381 
ه.ق(، مدارك العروة، انلجف، مطبعة انلعمان.

10. ابليجوري، إبراهيم، )1429 ه.ق(، حاشية اإلمام ابليجوري ىلع جوهرة 
اتلوحيد، حتفة املريد ىلع جوهرة اتلوحيد، حممد الشافيع، القاهرة، دار السالم.

11. اتلفتــازاين، ســعد ادليــن، )1409 ه.ق(، رشح املقاصد، عبد الرمحن 
عمرية، قم، الريف الريض.

12. اجلرجاين، مري سيد رشيف، )1325 ه.ش(، رشح املواقف، بدر ادلين 
انلعساين، أفست قم، الريف الريض.

13. اجلويين، عبد امللك، )1420 ه.ق(، الشــامل يف أصول ادلين، بريوت، 
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دار الكتب العلمية.

14. احلميص الرازي، ســديد ادليــن )1412 ه.ق(، املنقذ من اتلقليد، قم، 
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15. محــود، حممــد مجيــل، )1421 ه.ق(، الفوائد ابلهيــة يف رشح عقائد 
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18. الســيد املرتىض، الســيد أبو القاســم عيل، )1387 ه.ش(، مجل العلم 
والعمل، انلجف األرشف، مطبعة اآلداب.

19. الســيد املرتىض، السيد أبو القاسم عيل، )1405 ه.ق(، رسائل الريف 
املرتىض، السيد مهدي الرجايئ، دار القرآن الكريم، قم.

20. السيد املرتىض، الســيد أبو القاسم عيل، )1411 ه.ق(، الخرية يف علم 
الكالم، السيد أمحد احلسيين، قم، مؤسسة النر اإلساليم.

21. الشــيخ الصدوق، حممد بن بابويــه، )1398 ه.ق(، اتلوحيد، قم، دفرت 
انتشارات اساليم.

22. الشــريازي، أبو إسحاق، )1425 ه.ق(، اإلشارة إىل مذهب أهل احلق، 
حممد حسن إسماعيل، بريوت، دار الكتب العلمية.

23. الطــويس، اخلواجة نصــري ادليــن، )1405 ه.ق(، تلخيص املحصل 
املعروف بنقد املحصل، بريوت، دار األضواء.



102

مجلة الدليل / 

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

مقاالت

24. العبيديل، ســيد عميد ادليــن، )1381 ه.ش(، إرشاق الالهوت يف نقد 
رشح ايلاقوت، عيل اكرب ضيايي، طهران، مرياث مكتوب.

مة احليل، احلســن بن يوســف، )1363 ه.ش(، أنوار امللكوت يف 
ّ

25. العال
رشح ايلاقوت، حممد جنيم الزجناين، قم، الريف الريض.

مة احليل، احلســن بن يوســف، )1386 ه.ش(، معارج الفهم يف 
ّ

26. العال
رشح انلظم، قم، ديلل ما.

مة احليل، احلسن بن يوسف، )1414 ه.ق(، املسك يف أصول ادلين 
ّ

27. العال
والرسالة املاتعية، رضا أستادي، مشهد، جممع ابلحوث اإلسالمية.

مة احليل، احلسن بن يوسف، )1415 ه.ق(، مناهج ايلقني يف أصول 
ّ

28. العال
ادلين، طهران، دارة األسوة.

مة احليل، احلســن بن يوســف، )1426 ه.ق(، تسليك انلفس يف 
ّ

29. العال
حظرية القدس، فاطمة رمضاين، قم، مؤسسة امام صادق )ع(.

مة املجليس، حممد باقر، )1403 ه.ق(، حبار األنوار، بريوت، دار 
ّ

30. العال
إحياء الرتاث العريب.

مة املجلــيس، حممد باقر، )1404 ه.ق(، مــرآة العقول يف رشح 
ّ

31. العال
أخبار آل الرسول، السيد هاشم الرسويل، طهران، دار الكتب اإلسالمية.

32. الفاضل املقداد، أبو عبد اهلل املقداد، )1405 ه.ق(، إرشاد الطابلني إىل 
نهج املسرتشــدين، السيد مهدي الرجايئ، قم، انتشارات مكتبة آية اهلل املرعيش 

انلجيف)ره(.

ّية يف 
ٰ
33. الفاضل املقداد، أبو عبد اهلل املقداد، )1422 ه.ق(، اللوامع اإلهل
املباحث الكالمية، الشهيد القايض الطباطبايئ، قم، دفرت تبليغات إساليم.
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34. القايض عبد اجلبار، ابن أمحد، )1422 ه.ق(، رشح األصول اخلمسة، 
أمحد بن احلسني بن أيب هاشم، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.

35. القزويين، سيد أمري حممد، )1420 ه.ق(، اآللويس والتشّيع، قم، مركز 
الغدير لدلراسات اإلسالمية.

36. اكشــف الغطاء، عيل، )1422 ه.ق(، انلور الســاطع يف الفقه انلافع، 
انلجف األرشف، منشورات مؤسسة اكشف الغطاء العامة.

37. اللكيين، حممد بن يعقوب بن إســحاق، )1407 ه.ق(، الاكيف، عيل أكرب 
الغفاري وحممد اآلخوندي، طهران، دار الكتب اإلسالمية.
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املصباح يف معرفة امللك الفتاح، عبد الرمحن شــايم، صنعاء، مؤسسة اإلمام زيد 

بن عيل.

 صالح املازنــدراين، حممــد، )1388 ه.ق(، رشح أصول الاكيف، 
ّ

39. املــال
مة الشعراين وعيل أكرب الغفاري، طهران، دار الكتب اإلسالمية.

ّ
العال





دراسات 

 المنهج التكاملّي والرؤية الوجودّية

العالقة بين العقيدة والسلوك.. 
عقيدة اإلرجاء المعاصر نموذًجا 

المنهج القرآنّي في تأصيل العقيدة.. 
دراسٌة تحليلّيٌة تطبيقّيٌة 

صالح الوائلي

الدكتور صفاء الدين الخزرجي

الدكتور يحىي آل دوخي

107

139

169





المنهج التكاملّي والرؤية الوجودّية

  صالح الوائلي*
 

الخالصة
ابلحــث هو دراســٌة حتليلّيٌة جــاّدٌة لعملّية اتلفكري املنهــيّج يف الوصول إىل 
احلقائق الكونّية العليا اليّت يعرّب عنها بالرؤية الكونّية أو الفلســفّية اليّت تشــلك 
عقيدة اإلنســان اإلدراكّية حول ٰهذا الوجود، واهلدف من ٰهذا ابلحث هو إعطاء 
رؤية حول الســلوك املنهيّج اإلجيايّب يف عملّية بنــاء املنظومة العقديّة من خالل 
استثمار األدوات املعرفّية اكّفًة واالستفادة القصوى من معطياتها يف إثبات احلقائق 
الوجوديّة، وتقديم معاجلة حقيقّيٍة للتعارض احلاصل بينها بدوًّا، كما ونســى من 
خالل ابلحث اتلوّصــل إىل رؤيٍة واضحٍة يف جعــل األدوات املعرفّية تكاملّيًة ال 
ي هو العقل اإلدرايّك احلاكم 

ّ
تهادمّيًة؛ وٰذلك بالرجوع إىل مصدر حّجّيتها الوحيد ال

العليّم املطلق يف مستويات الفكر اكّفًة. 

المفردات الداللّية:المنهج، المعرفّية، التكاملّية، العقيدة، األدوات.

ي قســم الفلســفة، جامعــة 
الدكتــور صالــح محمــد عــالوي، العــراق، أســتاذ مســاعد �ف  (*)

kaatali@yahoo.com .المصط�ف العالمية
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دراسات 

مقّدمٌة 
ليــس ثّمة اكئٌن اعقــٌل يعيش يف ٰهذا الكون ال حيمل رؤيــًة عّما حوهل، وٰهذه 
 World( الرؤية قد يعرّب عنها يف املصطلح الفلســيّف بالرؤية الكونّية أو رؤية العالم

View( وصورته، ويعرّب عنها أيًضا يف املصطلح الكاليّم بالعقيدة. 

وقد تعّرف الرؤية الكونّية بأنّها جمموعة اآلراء واألفاكر اللكّّية حول مبدإ الوجود 
ومنتهاه والواسطة بينهما ]انظر: مصباح يزدي، دروٌس يف العقيدة اإلسالمّية، ص 22[،  وينبيغ 
 )Universe( اإلشارة هنا إىل أّن مصطلح الرؤية الكونّية يوهم االختصاص بالكون
دون الوجود اإلليّٰه، بيد أّن الصحيح شموهل لٰهذا الوجود.  ودلفع ٰهذا أفّضل استخدام 
 من الرؤية الكونّية، وقد ورد عن أمري املؤمنني�: »رحم 

ً
مصطلح الرؤية الوجوديّة بدال

 أعّد نلفسه واستعّد لرمسه وعلم من أين ويف أين وإىل أين« ]الفيض الاكشاين، 
ً
اهلل امرأ

الوايف، ج 1، ص 116[. فمن رمحة اهلل - تعاىل - ىلع العباد أن جعل هلم حاجاٍت تسوقهم 

ملعرفة املبدإ واملنتىه والوسيلة اليّت من خالهلا يصلون إىل هدفهم الوجودّي وينالون 
كماالتهم املنشودة.

ا تلبيّن رؤيٍة وجوديّة أو عقيدةٍ ما، هو أنّه  ي جيعل اإلنســان مضطرًّ
ّ

والسبب ال
اكئٌن مفّكٌر بطبعه، مدرٌك نلفسه وحلاجاتها اليّت تصنع هدفه الوجودّي، ٰذلك اهلدف 

ي يقف وراء ادلوافع واملواقف اإلنسانية اكّفًة، هو السعادة واالستقرار انلفيّس. 
ّ

ال

 
ّ

يف الوقت ذاته يدرك اإلنســان أّن حاجاته انلفســانّية ال يمكــن حتقيقها إال
مــن خالل تفاعله الوجودّي مع حميطه، فيضطــّر إىل اتلعّرف ىلع نواميس حميطه 
الوجودّي، يلتســّن هل من خالل تلــك املعرفة اتلوّصــل إىل كيفّية اتلعايط معه 
للحصول ىلع مقتضيات الســعادة والذّلة وجتّنب منافياتهما من مقتضيات الشقاء 
واأللم، فمن جهل حميطه الوجودّي اصطدم بقوانينه الصارمة، ومّما ال شّك فيه أّن 
االصطدام بالقوانني يكلّف - ال حمالة - فقدان مجلٍة من اإلماكنات اليّت من شأنها 
تأمني جانٍب من ســعادة اإلنسان، وتدفع عنه جانبًا من شقائه، و قد يكون اجلهل 
باملحيط الوجودّي سببًا لفواته فرص االستفادة منه واستثماره ىلع الوجه املطلوب، 

فيفقد بٰذلك الكثري مّما يسى تلحقيقه.
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وٰهذا - يف احلقيقة - هو ما يدفع اإلنســان بنحٍو فطــريٍّ غريزيٍّ للتعّرف ىلع 
قوانني الطبيعة وأرسارها، فباكتشاف قانون اجلاذبّية واحلركة يف الفزيياء انليوتنّية 
- مثاًل - أّمن اإلنســان الكثري من املنافع اليّت لم يكن يتمّتع بها، ودفع عن نفسه 
الكثري من األرضار احلياتّية اليّت اكن يعاين منها قبل ٰهذه االكتشــافات، وٰهكذا 
يف لّك قانوٍن جديٍد يكتشــف يف اعلم الطبيعة ويف أّي حقٍل من حقوهلا، فإنّه يدفع 

احلياة إىل األمام.

فاملتتّبع يعرف مقدار ما ساهمت به االكتشــافات العلمّية املتالحقة لقوانني 
الطبيعة يف تسخري إماكنّياتها خلدمة البرّية، وبفضلها اخنفض معّدل الوفّيات يف 
املجتمعات البرّية، وارتفع معّدل متوسط األعمار، وأصبحت احلياة أكرث رفاهّيًة 
من ذي قبل، وبدون شــكٍّ أّن اجلهل بٰهذه القوانني اكن ســببًا لفقدان الكثري من 
تلك املنافع والوقوع يف الكثري من األرضار، فالطبيعة يف العصور الســالفة اكنت 
تفتك باإلنســان بأوبئتها وكوارثها املختلفة، والســبب هو جهل اإلنسان بقوانني 
ي جيعله جيهل 

ّ
الطبيعة، وبتعبرٍي فلسيفٍّ اجلهل بالرؤية الوجوديّة لعالم الطبيعة، ال

سبيل اتلعايط مع الطبيعة، واتلخّبط يف جماراتها سلوكيًّا، فتسحقه. 

مــن هنا يتبنّي مدى أهّمّية الرؤية الوجوديّة والعقديّة لإلنســان؛ ألنّها معرفٌة 
لقوانني الوجود ونظامه، وىلع ضوئها حيدد اإلنسان مواقفه العملّية السلوكّية، فمن 
يعتقد أّن الوجود هو يف حدود اعلم الطبيعة فحسب، فإّن أهدافه الوجوديّة تتحّدد 
حبدودها، ويكفيــه ابلحث عن القوانني املتعلّقة بالطبيعــة يلؤّمن بٰذلك منافعه 
ومصاحله املاّديّة. أّما من يعتقد بــأّن الوجود يتعّدى أفق الطبيعة، وأّن هناك اعلًما 
ما وراءها، فإّن اكتشــاف القوانني املتعلّقة بالطبيعة - وإن اكنت تؤّمن هل مقداًرا 
ا، بل يبىق يعيش القلق من تلك املساحة  من مصاحله - ال جتعله مطمئنًّا مســتقرًّ
الوجوديّــة الالمتناهّية، وأىّن هل أن يؤّمن مصاحله فيهــا ويدفع املضاّر املرتتّبة ىلع 
جهله بقوانينها، خصوًصا مع اعتقاده بأّن هلا تأثرًيا مبارًشا ىلع وجوده وخلوده. من 
هنا يدرك ٰهذا اإلنســان البّديّة الســيع ملعرفة تلك القوانني املتعلّقة بٰذلك العالم 

املاورايّئ العظيم.
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دراسات 

وبطبيعة احلال إذا اكن اكتشــاف قوانني الطبيعة وعالقاتها معّقًدا وعســرًيا 
وحيتاج إىل جهوٍد حثيثٍة يف اتلوّصل إيلها، فإّن قوانني اعلم ما ورائها سوف ال يكون 
أقّل من ٰذلك، إن لم يكن أشــّد تعقيًدا، بل قد يســتحيل اكتشــافها وفق أدواتنا 
املعرفّية املتاحة نلا، فلعلّنا نعجز كبر عن استكشاف ٰذلك العالم وقوانينه بنحٍو 
، فال حميص من ابلحث عن وسيلٍة تمتلك عينًا قدسّيًة قادرًة ىلع مشاهدة  تفصييلٍّ
الغيب املا ورايّئ؛ ملعرفة تلك القوانني وسبل اتلعايط معها، وسوف تأيت اإلشارة إىل 

ٰهذه املطالب يف طّيات ابلحث.

من هنا ندرك رضورة أن تكون تلك العقيدة والرؤية مطابقًة للواقع؛ يك ال يُضّل 
السبيل إىل الغاية املطلوبة.

ا  وفيما لو فّكر اإلنســان يف إنشــاء حضارٍة جمتمعّيٍة ناهضــٍة، فإنّه ال جيد بدًّ
من تبيّن رؤيٍة كونّيٍة منســجمٍة مع الواقع. قال ألربت شــفيترس - أحد املفكرين 
الغربيّــني - يف معرض حديثه عن الرؤية الوجوديّــة: »إّن أعظم الواجبات امللقاة 
ىلع اعتق الروح إجياد نظــرٍة إىل العالم، فيها جذور لّك األفاكر واملعتقدات وألوان 
النشــاط املّتصلة بالعرص، وال نســتطيع الوصول إىل األفاكر واملعتقدات اليّت يه 
 باحلصول ىلع نظرٍة للعالم تّتفــق مع احلضارة... إذ إنّها 

ّ
أســس احلضارة اعّمًة، إال

ين يؤلّفون أفاكرهم عن الطبيعة وعن موضوع 
ّ

مضمون أفــاكر املجتمع واألفراد ال
ي يعيشــون فيه، وعن ماكنة اإلنســانية واألفراد ومصريها...« ]شفيترس: 

ّ
العالم ال

فلسفة احلضارة، ص 67 [.

والعقيدة - أّي عقيدٍة - ىلع مرتبتني، مرتبٍة أول تشــلّك أصول العقيدة بنحٍو 
ٍّ، ومرتبٍة أخرى متفرّعٍة عن األصول، ويه تفاصيل العقيدة العليا. لكّ

وألجــل ٰهذا لكّه احتجنــا إىل ابلحث عن األدوات املعرفّيــة وطبيعة العالقة 
اجلديّلة بينها؛ تلحديد حّجّيتها ومدى حاكمّية بعضها ىلع بعٍض؛ لنستكشف من 
خالهلا حدود اعملنا والقوانني الّــيت حتكمه؛ علّنا نصل إىل معرفة كيفّية اتلعايط 

معها وتطويعها يف خدمة حتقيق أهدافنا الوجوديّة.

وابلحث يتضّمن نقاًطا أساسّيًة تمّثل مقّدماٍت نلتيجٍة تأيت بعدها، ويه اكتلايل:
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 )Cognitive Tools( أّوًل: أدوات تكّون المعرفة البشرّية
 

َ
َهاتُِكْم ال مَّ

ُ
ْخرََجكݠُْم ِمْن ُبُطــوِن أ

َ
َُّ أ قــال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه العزيــز: >َواهلل

ڡݧݐْئَِدَة لََعلَّكݠُْم تَْشُكُروَن< ]سورة انلحل: 78[.
َ ْ
بَْصاَر َواأل

َ ْ
ْمَع َواأل َتْعلَُموَن َشيْئًا وََجَعَل لَكݠُُم السَّ

لو عدنا يف ذاكرتنا القهقرى لوجدنا أّن صورها يضعف تماسكها شيئًا فشيئًا، ثّم 
تتبعرث تلصل إىل نقطٍة يتالىش فيها لّك يشٍء حّت ذواتنا، وٰهذا يعين أّن اإلنسان اكن 

يف مرحلٍة ما يغمره اجلهل املطلق، وحسب تعبري اآلية الريفة »ال تعلمون شيئًا«.

والسؤال هنا هو كيف استطاع اإلنسان إخراج نفسه من مرحلة اجلهل املطلق إىل 
مرحلة العلم واملعرفة؟ كيف حصل دليه ٰهذا الركم اهلائل من اإلدرااكت واملعارف؟

اآلية الريفة أشــارت بوضوٍح إىل األدوات اليّت خرج بها اإلنســان من ظلمة 
واآليــة  َواْلَأْفِئَدَة<،  َواْلَأْبَصاَر  ْمَع  الّسَ َلُكُم  >َوَجَعَل  واملعرفــة،  انلــور  اعلــم  إىل  املطلــق  جهلــه 
تبدأ بأداة احلّس؛ ألنّها - كما ســيأيت - أّول وسيلة يستخدمها اإلنسان، ال سّيما 
الســمع فقد ذكرت بعض األحباث العلمّية أّن ٰهذه احلاّســة تعمل عند اجلنني قبل 
لّك احلواّس يف بطن أّمه، فهو يســمع األصوات ويتأثّر بها، والسمع طريق ملدركت 
اإلنســان السمعّية، وبطبيعة احلال فإّن املدركت السمعّية تشمل املنقوالت ادلينّية 
واتلاريّية واألدبّية اليّت حتصل اعدة بانلقل الشفوّي؛ ولا ومن باب اتلغليب يعرّب 

أحيانًا عن انلصوص حّت املكتوبة منها باملسمواعت.

ي 
ّ

وأّما األبصار واألفئدة اليّت جاءت بصيغة اجلمع يف اآلية خبالف الســمع ال
جاء بلفظ املفرد، فقد ذكر بعض املفرسين أسبابًا وجيهًة ٰللك، وليس حمّل ذكرها 
هنا، ويمكن أن يقال إّن للبرص استعمالني، أحدهما بمعن انلظر واإلدراك احليّسّ 
ي حيصل من انعاكس املوجات الضوئّية واللونّية ىلع العني، واآلخر بمعن الويع 

ّ
ال

 يَْســَمُعوا َوتََراُهْم 
َ

ُهَدى ال
ْ
 ال

َ
واإلحاطة العلمّية والفهم، قال تعــاىل: >َوإِْن تَْدُعوُهْم إِىل

وَن< ]ســورة األعــراف: 198[، وىلع املعنيني فإّن ابلرص يعطي   ُيبرِْصُ
َ

َْك َوُهْم ال
َ

َينُْظُروَن إِيل

مفهوم اإلدراك احليّسّ أو اإلدراك الفهيّم.
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دراسات 

ي ذكر املفرّسون هل معاين متعّددًة 
ّ

وكٰذلــك األفئدة مجع فؤاٍد بمعن القلب، ال
منها العقل، وهو أنسب ألصل اللغة؛ فإّن الفؤاد سيّم بٰذلك تلفؤّده أي توّقده ]انظر: 
الفراهيدي، كتاب العني، ج 8، ص 79[، فهو للعقل أقرب مأخًذا، فٰهذه يه الطرق اليّت 

أشار القرآن إيلها يف تشكيل منظومة اإلنسان املعرفّية وخروجه من اجلهل املطلق.

فاألدوات المعرفّية وجداًنا وقرآًنا ثالٌث:

األوىل: احلّس )Sense(: وهو األداة اليّت تؤّمن لإلنسان مدركته احلّسّية  �
ســواٌء ادلاخلّية منها اكلذّلة واأللم احلاصلة عــن طريق احلّس ابلاطن 
واخليال والوهم، أو اخلارجّية اكملرئّيات واملســمواعت و... اليّت تؤّمنها 

احلواّس اخلمس الظاهرّية مبارشًة.

اثلانيــة: انلّص: يتبادر من مفردة انلّص خصوص املكتوب كما يف اللغة  �
اإلجنلزيّية )Text(، بيد أّن مرادنا منه هو لّك ما يؤّمن املدركت املنقولة، 

منقوشًة اكنت أو ملفوظًة، وسواٌء اكن انلّص دينيًّا أم أدبيًّا أم تارييًّا.

اثلاثلة: العقــل )Mind(: وهــو األداة اليّت تؤّمن لإلنســان املدركت  �
املســتنتجة باتلحليل والرتكيــب الهيّن اعتماًدا ىلع مــدركٍت أّويّلٍة 

بسيطٍة حاصلٍة فيه يطلق عليها )ابلدهّيات(.

وجتدر اإلشــارة إىل أّن هناك من يصّنف ٰهذه األمور ىلع مصادر املعرفة وجيعل 
األدوات أموًرا أخرى، ومن نافلة القول أنّه ال مشاّحة يف االصطالح، لو لم يرتتّب 
، ومن وجهة نظري فــإّن ٰهذه أدوات املعرفة وليس منها  عليــه أثٌر عليمٌّ أو عميلٌّ
ي فيه احليثّيتان مًعــا؛ وٰذلك ألّن املصدر يعطي 

ّ
مصادر معرفّيٌة ســوى العقل ال

إحياًء بأنّه يشــتمل ىلع معلوماٍت خاّصٍة به وحنن نســتيق منــه، بينما احلقيقة أّن 
احلّس يستخدم وسيلًة للحصول ىلع معلوماٍت منفصلٍة عنه، وكذا انلّص هو ليس 
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معلوماٍت، وإنّما وسيلٌة قويّلٌة أو كتابّيٌة تشــلّك رموًزا تدّل ىلع معلوماٍت يدركها 
العقل وفق مقارنــاٍت خاّصٍة، وهناك من يلط بني الويح وانلّص ادلييّن، فالويح 
مصدٌر للمعرفة، وٰهذا الشــك فيــه، بيد أنّه خاصٌّ بفئٍة حمــّددٍة من البر وهم 
األنبياء، أّما انلّص فهو وســيلٌة نلقل تلك املعرفة الوحيانّية، فليس من الصحيح 

مقارنة بعضهم بني الويح والعقل وهو يف الواقع يشري إىل انلّص والعقل.

أّمــا العقل فهو مصدٌر للمعرفة وأداٌة هلــا؛ ألّن فيه معلوماٍت خاّصًة به، ومن 
نتاجه فيمكــن أن يكون مصدًرا معرفيًّا مــن ٰهذه احليثّية، مضافًــا إىل أنّه أداٌة 

يستخدم للكشف عن معلوماٍت خارجٍة عنه.

ثانًيا: حّجّية األدوات المعرفّية 

من الرضورّي دراسة لّك أداةٍ معرفّيٍة ىلع حدةٍ للتحّقق من قيمتها العلمّية وحدود 
حّجّيتها؛ يلتسّن نلا حتديد مدى القيمة املعرفّية اليّت حتظى بها معطياتها.

بدايًة ينبيغ اتلنويه إىل أّن )احلّجّية( أو القيمة العلمّية هلا معاٍن خمتلفٌة، ومن أشهر 
معانيها يف أصول الفقه )املنجزّية واملعذرّية( سواٌء أحصلت من ادليلل العليّم )القطع( 
أم لم حتصل منه، وهناك معًن آخر مشــهوٌر أيًضا هو جعل الطريقّية، أي أّن ادليلل 
الظيّنّ يكون حبكم ادليلل العليّم، وهو يستلزم املعن األّول املنجزّية واملعّذرّية، بيد أّن 
مرادنا من احلّجّية هنا هو خصوص الاكشفّية اتلكوينّية لدليلل، ولسنا ناظرين إىل األثر 

الريّع )املنجزّية واملعذرّية(، وال االعتبار الريّع )جعل الطريقّية(.

بعــد أن تبنّي ٰهذا نرع بابلحث حول حّجّية أدوات املعرفة اثلالث حســب 
الرتتيب اتلايل:

األوىل: أداة احلّس: ال شّك أّن احلّس بكال قسميه ابلاطيّن والظاهرّي يوّفر نلا 
مــدركٍت هائلًة نتعاىط معها ـ اعدًة ـ ىلع أنّها حقائق غري قابلٍة للشــّك، فعندما 
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يدرك اإلنســان جوعه باحســاس باطيّن اليفكر يف أّن ما أدركه وهم أم حقيقة بل 
ي يشــعر به، وكذا عندما يدرك لون السماء 

ّ
يتحّرك بطبيعته ليك يســّد جوعه ال

الزرقاء، فإنّه حيكم بثبوت اللون هلا دون أي تأمل أو تروي، ويعّد اإلدراك احليّسّ 
املبدأ األول للعلم احلصويّل؛ ألّن العلــم باخلارج حيصل به ]انظر: الطباطبايئ، جمموعة 
ا  مة، كتاب الربهان، ص 224[، ولا قال املعلّم األّول أرسطو: »إن فقدنا حسًّ

ّ
رســائل العال

ما فقد جيب رضورًة أن نفقد علًما ما ال يمكننا تناوهل« ]أرســطو، منطق أرســطو، كتاب 
ا فقد علًما(. ي يترص اعدًة بمقولة )من فقد حسًّ

ّ
الربهان، ج2، ص 385[، وال

بيد أّن ٰهذا ال يمنع من حصول اخلطإ يف األحاكم احلّسّية أحيانًا، كما يف احلكم 
ىلع الرساب أنّه ماٌء، والقلم يف قدح ماٍء أنّه مكســوٌر، يف املشــاهدة األول لٰهذه 

الظواهر.

ي حيكم يف اإلدرااكت احلّسّية، فيصيب تارًة ويطئ أخرى؟ 
ّ

والسؤال هو من ال
 من االدرااكت وٰهذا صواٌب؟ فال زال احلّس ينقل نلا 

ٌ
ي حيكم بأّن ٰهذا خطأ

ّ
ومن ال

الرساب ىلع شلك املاء، والقلم يف قدح املاء ىلع شلٍك أنّه مكسوٌر، ومع ٰذلك فإنّنا 
 يف مشاهداتنا األول.

ّ
ال حنكم بمائّية الرساب وال بانكسار القلم يف قدح املاء إال

وىلع ٰهذا فإنّه بعد الفراغ من سالمة األداة احلّسّية ال يوجد دلينا حسٌّ صحيٌح 
وحسٌّ خاطٌئ، بل احلّس أداٌة تدرك نلا اليشء املحسوس وتنقله بكل مالبسته يف 
ظرفه، فمائّية الرساب وانكسار القلم ليست صورًة حّسّيًة خاطئًة، بل يه صورٌة 

. بروٍط خاّصٍة متأثّرٍة بقانوٍن طبييعٍّ

 عملّيــة احلكم باإلثبات أو انليف 
ّ

فإذن هناك حاكــٌم وراء احلّس هو من يتول
ويمزّي بني ما هو صحيٌح من اإلدرااكت احلّســّية وما هو خاطٌئ منها، وٰهذا احلاكم 

هو ما يطلق عليه يف االصطالح املعريّف بالعقل.

وهناك توّهم دلى أتباع املنهج احليّسّ أّن اتلجربة قائمٌة ىلع أســاس املعطيات 
احلّسّية ال غري، وليس للمدركت العقلّية املسبقة أّي دخٍل يف نتاجئها - كما أشار 
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إىل ٰذلــك ديفيد هيوم ]انظر: هيوم، حتقيق يف الهــن البري، ص 62 - 67[ - وبالعودة إىل 
حقيقة اتلجربة جند أنّها اليمكن أن تنتج نلا شيئًا باالعتماد ىلع املشاهدات احلّسّية 
فحسب، بل ال بّد أن تعتمد يف مقام اتلعميم ىلع يشٍء وراء احلّس تلربير اتلعميم، 
وبناًء ىلع املنطق األرسطّي فإنّه توجد كربى عقلّيٌة يعرّب عنها بـ )االتّفايّق ال يكون 
دائميًّا وال أكرثيًّا(، فلو حصل نلا ركٌم من املشاهدات احلّسّية لظاهرٍة ما، ال يمكن 
ٍّ لٰهذه الظاهرة دون االعتماد ىلع تلك اللكّّية، فلو شــاهدنا 

ّ
أن خنلص إىل حكٍم لك

تمّدد احلديد باحلرارة آلالف املّرات، ال حنصل ىلع مرّبر تعميم احلكم للّك األفراد، 
حبيث يســّوغ نلا أن نقول: )لّك حديٍد يتمّدد باحلرارة( ما لم ينضّم إىل مشاهداتنا 
حكٌم عقيلٌّ بديهٌّ يســمح باتلعميم، وٰهذا احلكم ابلديّهـ  كما يف املنطق األرسطّي 

ـ هو )االتّفايّق ال يكون دائميًّا وال أكرثيًّا( ]انظر: ابن سينا، الشفاء، الربهان، ص 95[.

وأّما بناًء ىلع املنهج االســتقرايئ فــإّن املربِّر للتعميم هــو تراكم االحتماالت 
ما ضعــف احتمال 

ّ
الــيت تضعف مــن احتمال أن يكــون احلكم صدفــة، ولك

الصدفة لكّما اشــتّد حكم اتلعميــم، والهن ال يتعاىط مــع االحتمال الضعيف 
ص121[.  األصــول، ح3،  علــم  يف  دروس  الصــدر،   ]انظــر:  واقًعــا  موجــوًدا  اكن  وإن 
 ولٰكــن أحــاكم العقــل ال تهمل أي احتمــال مهمــا اكنت ضآتلــه، فالقضية 

ال تصبح رضورية وال خترج من إماكنها ما لم ينتيف احتمال الصدفة واقًعا.

وبٰهــذا يّتضح أّن املنهج احليّسّ اتلجرييب فاقٌد ألّي قيمٍة علمّيٍة ما لم يســتعن 
بأداة العقل واملنهج العقيّل.

وكذا ما يتعلّق باحلّس ابلاطيّن املعرب عنه بالعلم احلضورّي، فإنّه ال يتجاوز عن 
كونه مشاهدًة حمسوسًة حلاالت انلفس، وباتلايل ليس فيه قابلّية احلكم ىلع يشٍء، 
أو اتلعميم ما لم يمّر عن طريق قناة العقل، أّما يف ما يرتبط بالشهود واملاكشفة فقد 
احتــار بعض العرفاء يف مصدر حّجّيتها، فذهــب بعضهم إىل أّن مصدر حّجّيتها 
انلــّص ادلييّن ]انظر: ابن عريب، الفتوحــات املّكّيــة، ج 1، ص 31[، وبعضهم ذهب إىل أّن 
مصدرها شيخ الطريقة أو املرشد ]انظر: اإلسكندرّي، مفاتح الفالح، ص30؛ الشعراين، لواقح 
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األنوار القدسّية، ج 1، ص 51[، وآخر إىل أّن لّك اعرٍف فمشاهدته حّجٌة هل ]انظر: القيرصي، 

رشح فصــوص احلكم، ص 101[. ولّك ٰهذه يف احلقيقــة ختّرصاٌت ال تنتيه إىل قراٍر؛ ألّن 

انلّص ادلييّن كما سوف يأيت ليس هل حّجّيٌة ذاتّيٌة، ومبتًل بمشالك سنديٍّة وداليّلٍة، 
وشــيخ الطريقة بٌر ال حّجّية لكالمه ما لم يكن معصوًما، والعصمة حمصورٌة يف 
أهلها، وكون لّك ماكشفٍة حّجًة ىلع صاحبها فهو اعرتاف بالنسبّية املطلقة وسقوٌط 

يف وحل السفسطة، وفقداٌن ألّي قيمٍة علمّيٍة.

فليس هناك طريٌق تلصحيح حّجّية املاكشــفة والشهود سوى العقل الربهايّن، 
وٰهذا ما تمّســك به بعضهم تلصحيح املاكشفات حني فقدان املعيار. ]انظر: ابن تركه، 

تمهيد القواعد، ص 589[ 

اثلانيــة: أداة انلّص: ونقصد بها لّك ما يعرّب عن مقصود املتلكّم بدالالت قويّلٍة 
أو كتابّيٍة، وما يعنينا هو انلّص ادلييّن، أي الصادر من جهٍة مقّدسٍة )اإلهٰل أو انليّب 
أو الــويّص(، واملعرّب عنه بالرتاث ادلييّن باآلية أو الرواية أو احلديث، ويف خصوص 

ادلين اإلساليّم الكتاب )القرآن الكريم( والسّنة املحكّية )أقوال املعصومني(.

انلّص ادلييّن كأّي نصٍّ خاضــٌع ملعايري يف حتديد مدى صدقه، واملعايري ـ كما 
يذكرها الفقهاء واألصويّلونـ  ىلع قسمني: سنديٍّة وداليّلٍة، ونعين باملعايري السنديّة 
اخلصائص الكّمّية والكيفّية لوسائط نقل اخلرب )املخربين(، فقد ينقل اخلرب جمموعٌة 
كبريٌة من انلاس يمتنع تواطؤهم ىلع الكذب الختالف مشاربهم وحاالتهم، ويطلق 
ىلع ٰهذا انلوع من اخلرب باملتواتر، وهنا ال يوجد داٍع ملعرفة أحوال املخربين الفرديّة 
ادلخيلة يف صدق اخلــرب أو كذبه، وقد ينقل اخلرب بدرجــٍة كّمّيٍة أدىن من ٰذلك، 
حبيث ال يمتنــع تواطؤهم ىلع الكذب، ويطلق عليه اخلرب الواحد، ويف ٰهذا انلوع 

حنتاج إىل معرفة أحوال املخربين الفرديّة.

 وال شــّك أّن اخلرب املتواتــر قطيعٌّ من حيث الصــدور، المتناع الكذب فيه 
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عقاًل(*)، وحّجّية القطع ذاتّيٌة، أّما اخلرب الواحد فإنّه دون ٰذلك، فقد يكون ظّنيًّا أو 
مشكوًك أو حّت حمتماًل.

 فإّن اخلرب يدخل 
ً

فلو اكنت السلسلة الرجايّلة انلاقلة للخرب الواحد ثقاًة عدوال
ضمن دائرة الظّن املشهور حّجّيته بني األصويّلني.

أّما املعايري ادلاليّلة فيه اليّت يستكشــف منها مدلــول انلّص ومراد املتلكّم أو 
اكتب انلــّص، ويه معايري عرفّيٌة، من قبيل أّن يف لّك نــصٍّ داللًة تصورّيًة أّويّلًة 
حتصل من خالل املفردات أو اجلمل املؤلّفة منها، وداللًة تصديقّيًة ويه ىلع حنوين: 
تصديقّيٍة أول، ويعرّب عنها باالســتعمايّلة، أّي أّن املتلكم أو الاكتب أراد استعمال 
ٰهذه املفردات وقصد إحضار معانيها يف ذهن السامع أو القارئ؛ وتصديقّيٍة ثانيٍة، 
ويعــرّب عنها باجلّديّة، حيث يســتفاد من حال املتلكّم وجممــوع الكالم والقرائن 
ا. ]انظر: اهلاشــيم، حبوث يف علم األصول مباحث  املّتصلة و املنفصلة أّن ما يقوهل يريده جدًّ

ادليلل اللفظي، ج 1، ف 4[ 

فمن خالل املعايري الســنديّة وادلاليّلة يمكن أن نتوّصل إىل معرفٍة نّصّيٍة، بيد 
أّن املشلكة يف القيمة العلمّية لٰهذه املعرفة، فانلّص قد يبتل بمشلكٍة سنديٍّة فيما لو 
اكن خرًبا واحًدا، ويف السلســلة قطع أو خمربون غري ثقاٍة أو غري ٰذلك، ومع تسليم 
كون املخربين ثقاة فإّن اخلرب يصبح مظنون الصدور، وتأيت مشلكة أّن الظّن حّجٌة. 
ومع تسليم حبّجّية السند لكون انلّص متواتًرا أو بناًء ىلع حّجّية خرب الواحد سنًدا، 

لــك العتمــاده  ي الخــرب المتواتــر ممتنــٌع عقــاًل - بنــاًء عــ� المنطــق األرســطيّ - وذٰ
وقــوع الكــذب �ف  (*)

ــا(، وفــرض تكــّرر الكــذب  يًّ ّ اليكــون أكرث ي
فــا�ت

ّ
،  إّمــا بحســب القاعــدة العقلّيــة )االت

ٌ
اه عقلّيــة قياًســا كــرب

ى المتقّدمــة،  ّ وفــق الكــرب ي
ّي المنــ�ف ي األكــرث

فــا�ت  أحوالهــم يكــون مــن االتّ
ٌ
يــن مختلفــة يــن كثري مــن مخرب

ورّي الصدق، وإّما بحســب حســاب  ب من التجربة فيكون �ف فالتواتر  بناًء ع� ٰهذا المنطق يقرت

ي الخــرب المتواتــر إىل درجــٍة ال تــكاد تتوّهــم، بيــد 
ــه يضعــف احتمــال وقــوع الكــذب �ف

ّ
االحتمــاالت، فإن

ورة القضّيــة؛ ألّن احتمــال الخــالف مهمــا ضعــف فهــو ال يزول واقًعا فتكون  أّن العقــل ال يحكــم بــرف

ف الثابت. وال تصل حّد اليق�ي
ً
القضّية  ممكنة
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فهناك مشــلكة ادلاللة، فأغلب انلصوص دالتلها ليســت قطعّيًة، أي أنّها ليست 
ا يف املعــن، بل ظاهرٌة أو جمملٌة فيه، والظاهرة منها حتتمل ولو ضعيًفا معن أو  نصًّ
معاين أخرى، أّما املجملة فتتســاوى فيها احتماالت املعاين املتعّددة، ولّك ٰذلك ال 
ينتج نلا داللًة قطعّيًة يف إرادة االســتعمال وال مراد املتلكّم اجلّدّي، وقد وقع الكالم 
بني األصويّلــني يف حّجّية ظواهر انلصوص كون ادلاللة فيها ظّنّيًة، وحّت من قالوا 
 

ّ
حبّجّيتها لم يعّدوها يف املسائل العقديّة، ال سّيما املرتبة األول )أصول العقيدة(، إال
من شــّذ، علًما أّن مّما يستدّل به األصويّلون ىلع حّجّية انلصوص يف أخبار اآلحاد 
هو السرية العقالئّية وكون منشئها عقليًّا؛ وٰذلك للزوم عرس اتلفاهم بدون اعتماد 
أخبار اآلحاد، وأيًضا يســتدّل بديلل االنســداد القايض بلزوم اإلطاعة الظّنّية يف 
اتلاكيلف املعلومة، بناًء ىلع مقّدماٍت عقلّيٍة رصفٍة ]األنصاري، فرائد األصول 1: 228[، 
قال يف الكفاية: »ديلل االنسداد، وهو مؤلٌّف من مقّدماٍت يستقّل العقل مع حتققها 
بكفاية اإلطاعة الظّنّية... وال يكاد يستقّل بها بدونها«. فقد ركب صاحب الكفاية  

ديلل االنسداد من مقّدماٍت مخٍس كما ييل:

 بثبوت تكايلف يف الريعة.
ً

األول: العلم إمجاال

اثلانية: انسداد باب العلم والعليّم يف مقام تعيينها.

اثلاثلة: عدم جواز إهماهلا رأًسا ملجّرد انسداد باب العلم.

الرابعة: عدم جواز الرجوع إىل القواعد واألصول املقّررة أو املحتمل تقّررها يف لّك 

مسألٍة من أصالة الرباءة أو االحتياط أو االستصحاب أو القرعة.

اخلامسة: عدم جواز األخذ باملوهومات يف مقابل املظنونات. ]اآلخوند، كفاية األصول: 

ص311[

ومن هنا فإّن العقل يستقّل بلزوم اإلطاعة الظّنّية تللك اتلاكيلف املعلومة.

وينبيغ االتلفات إىل أّن كالم علماء األصول يف حّجّية انلصوص يراد منه ما أرشنا 
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إيله آنًفا املنجزّية واملعّذرّية أو جعل الطريقّية، ال الاكشفّية عن الواقع، واحلديث يف 

العقائد وحّجّية الطرق املوصلة هلا حديٌث عن اكشفّية ٰهذه الطرق عن الواقع؛ ولا 

فإّن العقل ال يرى للظّن أّي حّجّيٍة يف الكشف عن الواقع الحتمال انلقيض، وهو ما 

ٌم< ]سورة اإلرساء: 
ْ
 َتْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعل

َ
يرشــد إيله القرآن الكريم يف قوهل تعاىل: >َوال

َقِّ َشيْئًا< ]سورة انلجم: 28[.
ْ
 ُيْغيِن ِمَن احل

َ
نَّ ال 36[ ويف قوهل تعاىل: >إِنَّ الظَّ

وىلع ٰهذا فإّن حّجّية انلّص ادلييّن ليســت ذاتّيًة، وإنّما تكتسب من مقّدماٍت 

عقلّيٍة، ســواٌء اكن انلّص متواتًرا أم أخبار آحــاٍد، ومن ناحيٍة أخرى فإنّه يف مقام 

 بمقدار 
ّ

العقائد ومعرفة احلقائق غري تاّم الاكشفّية، وباتلايل فإنّه ال يكون حّجًة إال

ما جّوزه العقل كما سيأيت. 

اثلاثلة: العقل: بنــاًء ىلع ما تقّدم، فإّن أدايت احلّس وانلّص ليســتا من القوى 

احلاكمة يف مملكة اإلنسان، بل توّفران معلوماٍت خاّصٍة يف دائرةٍ حمّددةٍ، ما يوّفرانه 

من معلوماٍت مشوبٍة جبملٍة من املالبســات حباجٍة إىل قوًى تمزّيه وحتاكمه وحتكم 

 العقل، وقد تقّدم أّن العقل هل حيثّيتــان: األول أنّه أداٌة توّفر 
ّ

عليه، وليســت إال

معلومــاٍت خاّصًة ال يمكن ألّي أداةٍ أخرى توفريها، واثلانية أنّه يقوم بعملّية الفرز 

واحلكم انطالقًا من األحاكم الفطرّية املبتنية ىلع القضايا األّويّلة ابلدهّية الواضحة 

عند لّك العقول، والصادقة بذاتها، مثل امتناع اجتماع انلقيضني والضّدين، وأصل 

العلّّية، وقانون اهلوّية، وغريها، وتعّد يه املزيان املعريّف، واألساس احلقييّق ملنظومة 

 حبٌر متالطٌم من 
ّ

اإلنسان املعرفّية، وبدون االتّكاء ىلع ٰهذه القضايا ليس أمامنا إال

اجلهل واألوهام، وٰهذا لعمري هو اتليه العظيــم! فالعقل هو تلك القّوة اليّت تعتمد 

الســري الفكرّي وفق قواعد حمّددةٍ للوصول إىل نتائج حقيقّيٍة واقعّيٍة، وٰهذا معن أّن 

حّجّيته ذاتّيٌة، فهو ال حيتاج يف أحاكمه إىل معياٍر خارٍج عن نطاق حكومته. 
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دراسات 

ثالًثــا: المنهــج المعرفــّي ودوره فــي تصنيــف المــدارس 
الفكرّيــة 

 :)Cognitive Approach( املنهج املعريّف

يمكــن تعريف املنهج املعريّف بأنّــه رؤيٌة معرفّيٌة يف صالحّيــة أداٍة أو أدواٍت 
معرفّيٍة حمّددٍة لتشكيل منظومٍة فكرّيٍة أو رؤيٍة كونّيٍة أو اكتشاف حقائق خاّصٍة. 

 ولم يكــن مثاًرا عند 
ًّ

لــم يكن ابلحث حــول املناهج املعرفّية حبثًا مســتقال
القدماء، ولعّل الســبب هو أّن املناهج تعّد من املســلّمات دليهم، نعم يمكن عّد 
حبث )الصنااعت اخلمس( يف املنطق األرســطّي حبثًا معرفيًّا حول املناهج، وإن لم 
يكن معنونًا بٰهذا العنوان، بيد أّن مفّكري العرص احلديث بسبب اجلدل ادلائر حول 
أصالة اإليمان أو العقل، وعالقة الالهوت بالعلم أثاروا مســألة املعايري يف املعرفة 
ادلينّية، ومن أبرز ٰهؤالء فرانسيس بيكون وجون لوك وديفيد هيوم وغريهم، وقد 
 يطلق عليه علم املناهج 

ًّ
أولوا ٰهذا ابلحث اهتماًما كبرًيا، حّت أصبح علًما مستقال

أو )نظرّية املعرفة(. ]انظر: فرانكلني، الفكر األوريب احلديث، ص 79[

وقد اختلف املفكرون واحلكماء يف الطــرق اليّت تصلح منهًجا تلأمني الفكر 
املطابق للواقع، وأّدى ٰهذا االختالف يف تشــخيص املنهج إىل االختالف يف الرؤى 
واألفاكر املرتتّبة عليها، ونتج عن ٰذلك ظهور مذاهب ومدارس شــّت، ومن أبرز 

املناهج املعرفّية الراجئة اليّت اعتمدتها مدارس عريقٌة يه اتلايل:

األّول: المنهج الحّسّي: وهو على نحوين: 
ي يعتمد ىلع معطيات أدوات احلّس الظاهرّية 

ّ
1. املنهج احليّسّ الظاهــرّي: ال

اخلمس وما ينتج عن مشــاهداتها، ويعّد أتباع ٰهذا املنهج أن ال قيمة معرفّية لغري 
اه احليّسّ يف بداية 

ّ
معطيات احلــواّس واتلجربة القائمة عليها، وقد ظهر ٰهذا االجت

ي كّرس 
ّ

القرن السابع عر امليالدّي ىلع يد العالم اإلجنلزيّي فرنسيس بيكون ال
ي هو اعتماد 

ّ
جّل جهده نلقد املنطق األرسطّي وأبدهل بما أسماه )املنهج العليّم( ال
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اتلجربة طريًقا للوصول إىل احلقائق، معترًبا املنطق األرســطّي سبب تأّخر عجلة 
العلم، ومّما قــاهل يف ٰهذا الصدد: »ألجل تكوين العقــل اجلديد ال بّد من منطٍق 
جديٍد يضع أصول االستكشــاف، فقد اكنت الكشــوف العلمّية ويلدة االتّفاق، 
وكن املعّول ىلع انلظر العقيّل، فلم يتقّدم العلم« ]يوســف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص 
47[، وألّف بالفعل كتابه املشهور )األورجانون اجلديد( تلحقيق ٰهذا اهلدف، ويف 

إطار املقارنة بني املنهجني قال بيكون: »ٰهذا املنهج هو القســم اإلجيايّب من املنطق 
اجلديد واحلاجة إيله ماّســٌة؛ ألّن تصّور العلم قد تغرّي. اكن العلم القديم يريم إىل 
ترتيب املوجودات يف أنواٍع وأجناٍس، فاكن نظريًّا حبتًا، أّما العلم اجلديد فرييم إىل 
أن يتبنّي يف الظواهر املتعّددة عنارصها البســيطة وقوانني تركيبها؛ بغية أن يوجد 
بــاإلرادة، أي أن يؤلّف فنونًا علمّيًة« ]املصدر الســابق، ص 48[. ومن أبرز رّواد ٰهذا 
 John( ين جاءوا بعد فرانســيس بيكون هما العالم اإلجنلزيّي جون لوك

ّ
املنهج ال

Locke( والعالم االسكتلندّي ديفيد هيوم أصحاب ما يسىّم بمذهب )األمبريية((*) 
أو املدرسة احلّسّية، ويف جمال املعرفة العقديّة الالهوتّية فقد ورد يف كتاب )حتقيق 
يف الهن البرّي( دليفيد هيوم أّن املعرفة تنقســم مطلًقا إىل مســتويني، املعرفة 
املتعلّقــة بالعالقات بني اتلصــّورات، واملعرفة املتعلّقة بالواقــع، وبناًء ىلع ٰهذا 
اتلقســيم قّســم الرباهني ىلع حنوين: براهني يَصطلح عليها قبلّيــًة ويه القائمة 
ىلع ابلدهّيات الرضورّية، وتفيد معرفــًة يقينّيًة، وبراهني يصطلح عليها بعديّة، 
ويه اليّت حتصل باتلجربة واالســتنتاج العيّلّ من خــالل مراجعة العالم اخلاريّج 
واكتشاف قوانينه، ويعّد املعتقدات ادلينّية الالهوتّية مثل اإليمان بوجود إهٰلٍ واحٍد 
للعالم قادٍر وخرٍي مطلٍق معتقداٍت حول أمــوٍر واقعّيٍة خارجّيٍة، وباتلايل ال طريق 
، ومن هنا عّد الرباهني  للحكم عليها سوى اتلجربة، ووفًقا ملنهج االستدالل العيّلّ
ـ مــن قبيل الربهان الوجودّي وبرهان اإلمــاكن والوجوبـ  براهني قبلّيًة ال جتدي 
يف االســتدالل ىلع إثبات وجود املبدإ واملفرتض أنّه من املعرفة الواقعّية، كما عّد 

ف كانــط وابــن  ي مقــاٍل لعبــده حلــو  تحــت عنــوان )المعرفــة بــ�ي
(*) جــاء ٰهــذا المصطلــح �ف

سينا(.
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دراسات 

املعاجز براهني بعديًّة؛ ألّن تقّبل األخبار ـ من وجهة نظره ـ يعتمد ىلع استدالالٍت 
جتريبّيٍة واســتنتاجاٍت علّيٍة تكون درجة اثلقة بهــا منوطًة بدرجة مرااعة ضوابط 
االســتنتاج الِعيّلّ فيها، بيد أّن رصانتها رهينٌة عدم معارضتها بأخباٍر أخرى، فيه 
مهّددٌة باألخبار املعارضة؛ ولا فإنّه ال يعّد أّي برهان يستحّق ادلراسة وانلقد غري 
برهان اتلخطيط واتلدبري، أو ما يســىّم بربهان انلظــم؛ باعتبار أنّه برهاٌن جتريبٌّ 
بعــديٌّ يهدف إىل إثبات وجود املبدإ األّول عن طريق اتلجربة واالســتدالل العيّلّ 

اتلمثييّل. ]انظر: هيوم، حتقيق يف الهن البري، ص 62 - 67[

ي يعتمد ىلع احلّس ابلاطن، أو ما يســىّم بالشهود 
ّ

2. املنهج احليّسّ ابلاطيّن: ال
الوجدايّن، واألداة املعرفّية يف ٰهذا املنهج )القلب( حســب اصطالح العرفاء ]انظر: 
ابن عريب، تفســري ابن عريب، ج 1، ص 54[، حيث يرى أتباع ٰهذا املنهج أّن املعرفة احلّقة 

ال طريق هلا غري الشــهود واحلّس ابلاطيّن. قال حمي ادليــن ابن عريبٍّ: »قد نّبهتك 
ىلع أمٍر عظيٍم تلعرف ملاذا يرجع علــم العقالء من حيث أفاكرهم، ويتبنّي لك أّن 
العلم الصحيــح ال يعطيه الفكر، وال ما قّررته العقــالء من حيث أفاكرهم، وأّن 
، يتّص اهلل به  العلــم الصحيح إنّما هو ما يقذفه اهلل يف قلب العالم، وهو نوٌر إليٰهٌّ
من يشــاء من عباده من ملٍك ورســوٍل ونيبٍّ وويلٍّ ومؤمٍن« ]ابن عريب، الفتوحات املّكّية، 
ج 1، ص 218[، ثــّم أضاف عبارًة خطريًة حيث قال: »ومن ال كشــف هل ال علم هل« 

ني أّن ما حيصل بالكشــف أقوى وأحكم من 
ّ
]املصدر الســابق[، وقد عّد صدر املتأهل

ســائر العلوم، فقد قال: »إّن كثرًيا من املنتســبني إىل العلم ينكرون العلم الغييّب 
ك والعرفاء، وهو أقوى وأحكم من ســائر العلوم« 

ّ
ي يعتمد عليه الســال

ّ
الدليّنّ ال

]الشريازي، مفاتيح الغيب: ص 142[، وٰهذا ما يتطلّب-حسب نظرهم- القيام بسلوكّياٍت 

ورياضاٍت خاّصٍة تعمل ىلع جالء مرآة القلب مّما يشــوبها بسبب الرذائل واآلثام، 
عند ٰذلك يــرق عليها نور املعرفة احلّقة، فرتى األشــياء ىلع حقيقتها، وامللفت 
للنظر هو دعوة بعض أتباع ٰهذا املنهــج إىل أّن تفريغ القلب عن العلوم والقوانني 
يعّد رشًطا حلصول املعرفة الصحيحة، قال الفنارّي نقاًل عن القونوّي: »اتّضح ألهل 
ابلصائــر أّن تلحصيل املعرفة الصحيحة طريقني: طريــق الربهان بانلظر وطريق 
العيان بالكشــف. وحال املرتبة انلظرّية قد اســتبان أنّها ال تصفو عن خلٍل، وىلع 
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تســليمه ال يعّمم، فتعنّي الطريق اآلخر، وهو اتلوّجــه إىل اهلل - تعاىل - باتلعرية 
الاكملة واالتلجاء اتلاّم وتفريغ القلب باللكّّية عن مجيع اتلعلّقات الكونّية والعلوم 
والقوانني« ]الفناري، مصباح األنس: ص 26[. وعلّل بعضهم عدم اعتبار انلظر الفكرّي 
عندهم بقــوهل: »إنّما اكن صاحب انلظر الفكرّي غري معتــرٍب عند أهل اهلل؛ ألّن 
املفّكرة جسمانّيٌة يترّصف فيها الوهم تارًة والعقل أخرى، فيه حمّل واليتهما والوهم 

ينازع العقل« ]القيرصي، رشح فصوص احلكم، ج 1، ص 282[.

الثاني: المنهج النّصّي: 
وقد يعرّب عنه باملنهج انلقيّل، واملقصود منه اعتماد انلّص طريًقا للمعرفة، وما يهّمنا 
هنا هو انلّص ادلييّن )الوحيايّن(، فانلّص ادلييّن وحبســب أتباع لّك ديٍن يعّد مقّدًسا، 
وهو أصدق ما يعرّب عن الواقع دليهم، وليس ألحٍد أن يشّكك بمضمونه من وجهة نظر 
املؤمنني به، وقد رّصح أتباع ٰهذا املنهج بمــا مؤّداه أّن املعرفة منحرصةٌ بانلصوص، 
ي لم يأت به نصٌّ 

ّ
فلّك ما أثبته انلّص ادلييّن فهو الواقع، ولّك ما نفاه فليس بواقٍع، وال

فهو مســكوٌت عنه، وليس ألحٍد أن يفيت فيه، فقد قال بعضهم يف مسألة رؤية احلّق 
َها  اِضَرٌة* ِإَلى َرِبّ تعــاىل: »الرؤية حقٌّ ألهل اجلنة بغري إحاطٍة وال كيفّيٍة كما نطق به كتابنا: >ُوُجوٌه َيْوَمِئذ ّنَ
َناِظَرٌة< ]ســورة القيامة: 22 و23[، وتفسريه ىلع ما أراد اهلل - تعاىل - وعلمه، ولّك ما جاء يف 
ذٰلك من احلديث الصحيح عن الرســول فهو كما قال ومعناه ىلع ما أراد، ال ندخل يف 
ذٰلك متأّولني بآرائنا وال متوّهمني بأهوائنا« ]الطحاوي، العقيدة الطحاوّية، ص 31[. فهو يرفض 
اه 

ّ
أّي تأويٍل لظاهر انلّص، ويّتضح ٰهذا املنهج جليًّا من خالل رّد أحد كبار ٰهذا االجت

من املعارصين، حينما ســئل عن إماكنية لزوم خلّو عرش ابلاري بناًء ىلع قبول رواية 
أّن اهلل - تعاىل - يزنل إىل الســماء ادلنيا، حيث رّد بقوهل: »نقول: أصل ٰهذا الســؤال 
ٌع(*) وإيراده غري مشكوٍر عليه مورده؛ ألنّنا نسأل هل أنت أحرص من الصحابة ىلع  تنطُّ

ي الصنعة إظهار الحذاقة فيها. ]انظر: ابن 
ي الكالم أي التعّمق فيه، والتنّطع �ف

التنّطع �ف  (*)

ف يريــد أن يقــول للســائل إّن  فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 5، ص440[ وكأّن ابــن عثيمــ�ي

ذي فيه تعنيٌف وتقريــــٌع 
ّ
ٌف وتحذلٌق الداعي له، بقرينة بقّية الكالم ال

ّ
كالمك ٰهذا تكل

للسائل.
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دراسات 

يََسْعَك ما وسعهم، فهم 
ْ
فهم صفات اهلل؟ إن قال: نعم. فقد كذب. وإن قال: ال. قلنا فَل

ما سألوا رسول اهلل�، وقالوا: يارسول اهلل إذا نزل هل يلو منه العرش؟ وما لك ولٰهذا 
السؤال؟! قل يزنل واسكت يلو منه العرش أو ما يلو، ٰهذا ليس إيلك، أنت مأموٌر 
ق اخلرب، ال سّيما ما يتعلّق بذات اهلل وصفاته؛ ألنّه أمٌر فوق العقول« ]العثيمني،  بأن تصدِّ
جمموع الفتاوى، ج 1، ص 204 و205[. فما يف ٰهذا انلّص كفايٌة لفهم طريقة تفكري أصحاب 

ٰهذا املنهج.

اه ال يتّص بأتبــاع ديٍن حمّدٍد، بل يه طريقة تفكرٍي 
ّ

وجديــٌر بالكر أّن ٰهذا االجت
قد جندها عند بعض أتباع ادليانات املختلفة مّمن ال يرون غري انلّص طريًقا للمعرفة 
احلّقة، فقد جتد هناك من يرفض أّي عالقٍة بني العقل وادلين، كما يف القول املشهور 
لرتتويلان: »ما شأن أثينا بأورشليم؟!« إشارةً لفصل الفلسفة عن ادلين، وكذا يف القرن 
اه ما يسىّم باإليمانّية، الين هم أنصار الكنيسة الاكثويلكّية 

ّ
الســابع عر وظهور اجت

، بعد ارتداد الكنيسة عن اآلراء األكوينية(*)، حينما  اه انليّصّ
ّ

واملمّثل الرســيّم لالجت
اكن الرصاع بينهم وبني الربوتستانت حمتدًما يف أّن األصالة لإليمان أم للعقل، ويعين 
مصطلــح اإليمان يف تلك احلقبة تقّبل أّي يشٍء ألّن اهلل أوىح به ]انظر: فرانكلني، الفكر 

األوريب احلديث، ص 79[ فاحلّد األوسط تلقّبل احلقائق عندهم هو انلّص ادلييّن. 

ومن أبرز أتباع ٰهذا املنهج يف اعملنا اإلســاليّم السلفّيون أمثال ابن تيمية وتلميذه 
ابن قّيٍم اجلوزّية، ومن معارصي الســلفّيني األبلايّن وابن باٍز وابن عثيمني، وغريهم، 
وكذا هناك بعض أخبارّي الشيعة(**)، وقد نشأت يف الغرب مدارس فكرّيٌة تهّتم بانلّص 

، وتعتمــد براهينــه العقلّيــة،  ّ كانــت الكنيســة الكاثوليكّيــة آنــذاك تتبــ�فّ اآلراء الفلســفّية لتومــا األكويــ�في  (*)

ّي  ي أّن العقل البرش
ّ �ف ي

و�ف ي كانت تنا� الشّك البري �ت
ّ
وتستانت ال ّ المتمّثل بالرب بخالف التيار اإلصالحي

ي 
ّي �ف ها ترفض تدّخل العقل البرش

ّ
عاجٌز عن إدراك الحقيقة، ال سّيما الحقيقة الدينّية، ومن هنا فإن

ي  ، الفكر األور�ب ف لك انعكست تماًما. ]انظر: فرانكل�ي إنتاج المعرفة الدينّية، والمفارقة أّن األمور بعد ذٰ

الحديث، ص80[

�تي مبادؤها بعيدٌة عن 
ّ
ي ماّدة العلوم ال

ذي صّرح بأن ال يعصم عن الخطإ �ف
ّ
ابادي ال ف األسرت (**)  كاألم�ي

 ،� ف  أصحــاب العصمــة�، ويقصــد بٰذلــك الرجــوع إىل النصــوص الــواردة عــن المعصومــ�ي
ّ

اإلحســاس إال

ابادي، الفوائد المدنية، ص471 [ ف عن الخطإ فيها. ]األسرت والمنطق والعقل ليسا عاصم�ي
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وتعطيه أهّمّيًة تفوق لّك املعطيات، منها ابلنيوّية واتلفكيكّية(*).

الثالث: المنهج العقلّي: 
طرحت دعواٌت كثريٌة ملنارصة العقل واملنهج العقيّل، بيد أّن ٰهذه ادلاعوى - يف 
 يف الشــعار دون املضمــون، وما نعنيه هنا من املنهج 

ّ
األعم األغلب - ال تّتفق إال

العقيّل هو اعتماد السري الربهايّن القائم ىلع ابلدهّيات املعرفّية يف الوصول إىل احلقائق 
بنحٍو يقيينٍّ مانٍع من انلقيض، وٰهذه ابلدهّيات املعرفّية ترجع إىل أّويّلة )اســتحالة 
 ،  سوفسطايئٌّ

ّ
اجتماع انلقيضني واســتحالة اثلالث املرفوع( اليّت ال يشّك فيها إال

ولســنا معنينّي باحلوار معه، ويقينّية ٰهذه األّويّلة بسبب أنّها تعلم مبارشًة بذاتها 
بدون أّي واســطٍة يف اثلبوت أو اإلثبات، وليست قائمًة ىلع جتربٍة أو حسٍّ ـ كما 
توّهــم بعضهم ـ بل العكس هــو الصحيح، وبٰذلك يعّد املنهــج العقيّل قائًما ىلع 
مقّدماٍت يقينّيٍة تلويلد نتائج يقينّيٍة، وٰهذا السري العقيّل يدىع )الربهان(، وقد جاء 
يف منطق أرسطو »أعين بالربهان القياس املؤتلف ايلقييّن، وأعين باملؤتلف ايلقييّن 
ي نعلمه بما هو موجوٌد نلا« ]أرســطو، منطق أرسطو، ج2، ص333[. ووّضح الشيخ ابن 

ّ
ال

ســينا معن املؤتلف ايلقييّن بقوهل: »املراد بٰهذا قياٌس مؤلّــٌف من يقينّياٍت« ]ابن 
مة احليّلّ يف )اجلوهر( 

ّ
ســينا، كتاب الشفاء، الربهان، ص 79[. وهو ما جاء يف تعريف العال

بأنّه: »قياٌس مؤلٌّف من يقينّياٍت، ينتج يقينيًّا بالات اضطراًرا، والقياس صورته 
وايلقينّيات ماّدته وايلقني املستفاد اغيته... ونعين بايلقني: اعتقاد اليشء ىلع ما هو 
عليه مع اعتقاد امتناع انلقيضني، فلّك حّجٍة مؤلّفٍة من مقّدمتني يقينّيتني إلنتاج 
مة احليل، اجلوهر انلضيد، ص 199[. كما أّن املنهج العقيّل يعتمد 

ّ
يقيينٍّ يسىّم برهانًا« ]العال

املقّدمات اليّت تكون علًّة أو بمثابــة العلّة حلصول انلتيجة؛ انطالقًا من القاعدة 
 عن طريق أسبابها الاتّية( ]ابن سينا، 

ّ
العقلّية القائلة: )ذوات األســباب ال تعلم إال

ي فرنسا منتصف سّتينّيات القرن العشرين، أّما التفكيكّية ف�ي مصطلح 
(*)  البنيوية: اتجاٌه فكريٌّ نشأ �ف

ي علــم الكتابــة(، ويمكــن القــول: إّن التفكيكّيــة 
ي كتابــه )�ف

ّ جــاك دريــدا �ف قّدمــه الفيلســوف الفرنــ�ي

اٌت غري محدودٍة. ي النّص، بل تفسري
ٌ واحٌد للمع�ف �ف ه ال يوجد تفسري

ّ
، يرى أن ٌّ ي

منهٌج فلس�ف
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دراسات 

كتاب برهان الشــفاء، ص 85[، يعين اســتحالة حتّقق العلم بكّل ما هل سبٌب ما لم نعلم 

بسببه؛ ومن هنا فإّن احلّد األوســط يف القياس الربهايّن ال بّد أن يكون واسطًة يف 
اإلثبات واثلبوت مًعــا، أي يكون علًّة يف ثبوت احلّد األكرب لألصغر يف العلم ويف 
الواقع(*)، ويرى أصحاب ٰهذا املنهج أّن العقل هو احلاكم الوحيد يف مملكة اإلنسان، 
 يف إطــار اللكّّيات، أّما يف اجلزئّيات فإنّه 

ّ
بيد أنّه ال يســتقّل يف أحاكمه املعرفّية إال

حيتاج إىل وسائط أخرى يلتّم حكمه. ]املصدر السابق: ص 123[ 

ومّما ينبيغ اإلشــارة إيله أّن هناك من ُصّنفوا ىلع العقالنّية بيد أنّهم يف واقعهم 
نّصّيون ســلفّيو املنطق؛ ألنّهم ال يســمحون بتقديم العقل ىلع انلّص ادلييّن حال 
املعارضة بينهما بأّي حاٍل من األحوال، أمثال فرانسيس بيكون من أشهر املفكرين 
الغربيّــني، وادلايع األّول لفصل ادليــن عن العلم وكذا ديــكارت امللّقب بأيب 
الفلســفة الغربّية املتصّدي األقوى تلّيار الشّك ابلريويّن، قال فرانسيس بيكون: 
»إذا رغبنا يف دراسة الالهوت املقّدس فيجب مغادرة زورق العقل البرّي الصغري 
والركوب يف سفينة الكنيسة اليّت تمتلك يه وحدها بوصلة املسار الصحيح« ]نقله: 
حممد فتح عيل خاين، فلســفة ادلين عند ديفيد هيوم، ص 35[، وقال ديكارت: »إذا أوىح اهلل 

حول نفسه بأشياء مثل رمز اتلجّســد واتلثليث، يه فوق القّوة الطبيعّية لعقلنا، 
فيجب أن نتقّبلها دون ترّيٍث حّت لو لم نستطع إدراكها بوضوح؛ ألّن وجود أشياء 
فوق حدود إدراكنا فيما يّص عظمة اهلل وخملوقاته جيب أن ال نعتربها أمًرا عجيبًا« 

 ، ف ــف مــن مقّدمتــ�ي
ّ
ي المنطــق األرســطيّ يتأل

ّ �ف للتوضيــح:  إّن االســتدالل القيــاسي  (*)

ــذي هــو موضــوع النتيجــة والمــراد 
ّ
ى، والصغــرى فيهــا الحــّد األصغــر ال صغــرى وكــرب

ــذي هــو محمــول النتيجــة والمــراد 
ّ
ى فيهــا الحــّد األكــرب ال إثبــات الحكــم لــه، والكــرب

لك:  ف يسّى الحّد األوسط، مثال ذٰ ف المقّدمت�ي إثباته لألصغر، وهناك حدٌّ مكّرٌر ب�ي

ى )كّل ب، جـــ( فــإّن )أ( هــو الحــّد األصغــر، و )جـــ( هــو  الصغــرى )كّل أ، ب(، الكــرب

هــان ال بــّد أن يكون  ي الرب
، و)ب( هــو الحــّد األوســط، والحــّد األوســط �ف الحــّد األكــرب

ي الواقع لثبوت )جـ( إىل )أ(، ومن أراد 
 �ف

ٌ
ة

ّ
 للعلم بالنتيجة )كّل أ، جـ(، وأيًضا عل

ً
ة

ّ
عل

هان. ي باب الرب
اجع كتب المنطق �ف المزيد لري
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ّية ىلع إدرااكتنا 
ٰ
]املصدر الســابق[، وقال يف موضٍع آخر: »ينبيغ أن نرّجح املرجعّية اإلهل

]وٰهذا يف املوضواعت اليّت يكون لعقلنا وللويح اإلليّٰه كالهما حكٌم ورأٌي فيها[، 
ويف غــري ٰهذه احلالة جيب عدم تصديق يشٍء ال ندركه بوضوٍح. لّك ما أوىح به اهلل 
ّية ال ألحاكمنا، حّت 

ٰ
أكرث يقينّيًة من األشياء األخرى، وجيب أن نسلّم للحّجة اإلهل

لو عرض علينا نور )العقل( الطبييّع شــيئًا بأىلع درجات الوضوح وادليلل يالف 
كالم اهلل. أّما يف احلاالت اليّت لم توح نلا حّجة اهلل بيشٍء فال جيوز للفيلسوف أن 
يعترب اليشء حقيقًة وهو لم يدرك حقيقته بوضوٍح وحتقيٍق« ]املصدر الســابق[، ولعلّنا 

سمعنا يف اعملنا اإلساليّم بعض ٰهؤالء.

املحّصلة:

بناًء ىلع ٰهذه املناهج واتلويلف بينها تشلّكت مدارس ومذاهب فكرّيٌة خمتلفٌة، 
ين يعّدون العقل الطريق تلحّقق املعرفة، بيد أّن بعضهم 

ّ
فهناك مدارس احلكماء ال

تمّسك بٰهذا املنهج ولم يرك به غريه اكملدرسة املّشائّية، وهناك من لّفق أو وّفق بني 
املنهج العقيّل وبني غريه، من قبيل املدرسة اإلرشاقّية ومدرسة احلكمة املتعايلة.

ي وصف قارئ كتابه بقوهل: 
ّ

فاملدرسة اإلرشاقّية بريادة شيخ اإلرشاق السهروردّي ال
»وأقّل درجات قارئ ٰهذا الكتاب أن يكون قــد ورد عليه ابلارق اإلليّٰه وصار وروده 
ملكًة هل، وغريه ال ينتفع به أصاًل. فمن أراد ابلحث وحده، فعليه بطريقة املّشــائني؛ 
فإنّها حسنٌة للبحث وحده، حمكمٌة« ]السهروردي، جمموع مصنفات شيخ اإلرشاق، ج 2، ص 12[؛ 

 بطريقني أحدهما العقل واآلخر القلب. 
ّ

قد عّدت الطريق إىل املعرفة ال يتّم إال

ومدرســة احلكمة املتعايلة بريادة صدر ادلين الشريازّي، قرنت القلب وانلّص 
مــع العقل يف حتقق احلكمــةـ  ىلع حّد تعبريهم ]انظر: املصدر الســابق: ج 2، ص 13[ـ  
وقد أّكد ىلع أولوّية املمازجة بــني املناهج يف قوهل: »فأول أن يرجع إىل طريقتنا يف 
ني من احلكماء وامللّّيني 

ّ
املعارف والعلوم احلاصلة نلا باملمازجة بــني طريقة املتأهل

من العرفاء« ]الشــريازي، املبدأ واملعــاد، ص 178[، ويف موضع آخر قال: »وال تستحقرّن 
ني فإنها يف إفادة ايلقني، ليســت بأقّل من حجج أصحاب 

ّ
يا حبييب خطابات املتأهل
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الرباهني« ]الشــريازي، الشــواهد الربوبيــة، ص 221[ ويف بيان اتلوافق بني العقل وانلّص 
ّية ابليضاء أن تكون أحاكمها مصادمًة للمعارف 

ٰ
قال: »حاشــا الريعة احلّقة اإلهل

ايلقينّية الرضورّية، وتبًّا لفلســفٍة تكون قوانينها غري مطابقٍة للكتاب والســّنة« 
]الشريازي، األسفار العقلّية، ج 4، ص 75[.

وأّما أتباع انلص ادلييّن فمنهم من رفض أّي معًطى آخر غري انلّص، وهناك من 
قبل بمعطيات العقل ولٰكن مقّيد بأن لم يصدر نصٌّ من الشــارع يالفه، فجعل 

انلّص حاكًما ىلع العقل، وٰهذه املدارس قد يطلق عليها السلفّية أو اإلخبارّية.

رابًعا: المنهج التكاملّي
بعد أن استقصينا األدوات املعرفّية املتوّفرة دلينا بوصفنا بًرا، وتبنّي أّن حّجّية 
ي حّجّيته ذاتّيٌة، ولّك 

ّ
تلك األدوات وقيمتها العلمّية بالعرض وترجع إىل العقل ال

مــا بالعرض يرجع إىل ما بالات، كما عرفنــا أّن اختالف املناهج املعرفّية يكون 
باختــالف تبّنيها صالحّية أدواٍت معرفّيٍة حمــّددٍة بلناء املنظومة العقديّة، ما نتج 

عنه مدارس فكرّيٌة خمتلفٌة.

ي يعّد نتيجًة ملا تقّدم، 
ّ

يصل بنا املقام إىل ما نريد طرحه من رؤيٍة بٰهذا الصدد ال
وهو ما اصطلحنا عليه )املنهج اتلاكميّل(، ونعين به أسلوب االستفادة القصوى من 
األدوات املعرفّية املتوّفر دلينا ولكٌّ حسب دائرة فاعلّيته، يف سبيل مالمسة احلقيقة 
والكشــف عن الواقع بلناء الرؤية الوجوديّة العقديّة بصورٍة حمكمٍة، فقد تقّدم أّن 
أدوات املعرفة متعّددٌة ومتنوّعٌة ومــن الطبييّع حصول اتلعارض بني معطياتها أو 
يقرص بعضها عن درك احلقيقة، فقد يدرك اإلنســان بعقله شــيئًا - كما سيّتضح 
- يتعــارض مع املعطى انليّصّ ظاهًرا، أو يقرص احلّس عن دركه، فما هو الســبيل 

ملعاجلة ٰهذا اتلعارض وتكميل ما تقرص بعض األدوات عن دركه؟

ي تّم حتديد حّجّية 
ّ

وابلحث املتقــّدم يف القيمة العلمّية للمناهج املعرفّيــة ال
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أدوات املعرفة فيه، هو املدخل الطبييّع لتشييد املنهج اتلاكميّل يف املعرفة العقديّة، 
فالعقيدة ـ كما تقّدم ـ تتألّف من مرتبتني: مرتبٍة أول يعرّب عنها أصول العقيدة، 

ومرتبٍة ثانيٍة ويمكن اتلعبري عنها بتفاصيل العقيدة أو فروعها.

ٍّ، أعين مبدأ  املرتبة األوىل: ويه اليّت تدور مسائلها حول معرفة الوجود بنحٍو لكّ
ي تبن عليه 

ّ
الوجود وشــؤونه العاّمة، وباعتبار أّن ٰهذه املرتبة يه األصل األّول ال

جممل املنظومة املعرفّية لإلنسان، فال بّد أن يكون العلم بها يقينيًّا مانًعا الحتمال 
 فإّن املنظومة املعرفّية جبملتها تكون يف حالة تزلزٍل وعدم استقراٍر. 

ّ
اخلالف، وإال

 بأحد طريقني:
ّ

وايلقني باملعن املتقّدم ال حيصل إال

 األّول: أن تكون القضّية معلومًة بذاتها مبارشًة بداهًة بدون واسطٍة يف اإلثبات 
واثلبوت مطلًقا، كعلمنا بأّن انلقيضني ال جيتمعان، أو أّن االثنني نصف األربعة.

واثلاين: أن تُعلم حبدٍّ أوسط )واسطة يف اثلبوت واإلثبات( وٰهذا ىلع حنوين: أّما 
انلحو األّول: هو أن يكون احلد األوسط علًّة لوجود موضوع انلتيجة، ويسىّم ٰهذا 
 عن طريق أسبابها ]انظر: ابن 

ّ
انلحو بربهان اللّم املطلق، فذوات األسباب ال تعلم إال

سينا، كتاب الشــفاء، الربهان، ص 86[، حسب صياغة املناطقة لٰهذه القاعدة العقلّية، 

من قبيل علمنا باحلرارة انلارّية، فإنّه يســتحيل معرفة حقيقتها ما لم نعلم حقيقة 
علّتهــا اليت يه انلار، نعم يمكــن معرفة احلرارة بوجــه دون االحاطة حبقيقتها. 
وانلحو اثلاين: هو أن يكون احلد األوســط أحد اللــوازم الاتّية للموضوع - أي 
اليّت ال تنفّك عن ماهّيته مطلًقــا - أو اللوازم الوجوديّة للموضوع، ونعين اللوازم 
الّــيت ال تنفّك عنه برط الوجود اخلاريّج، فإذا علــم الالزم علم امللزوم حتًما، 
كعلمنــا بأّن )الزاوية األعظم من املثلّث يوتّرهــا الضلع األعظم(، أو أّن )جمموع 
زوايا الشلك املثلّث يســاوي زاويتني قائمتني(، فإنّما حتصل ٰهذه انلتائج بواسطة 
معلوماٍت الزمٍة للموضوع واملحمــول يف انلتيجة، وقد يطلق ىلع ٰهذا انلحو من 
ّية تثبت بٰهذا الربهان؛ 

ٰ
العلم برهان اللّم أو برهان املالزمات، وأكرث املباحث اإلهل
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 من 
ّ

ّية ال ســبب هلا، فال سبيل إىل إثباتها وشؤونها يقينًا إال
ٰ
باعتبار أّن الات اإلهل

خالل ٰهذا الربهان. ]انظر: ابن سينا، كتاب الشفاء، الربهان، ص 86 و87[ 

ي 
ّ

وســنبحث ضمن أدواتنا املعرفّية اليّت تقّدم الــكالم عنها؛ نلعرف أيّها ال
. يصلح االعتماد عليه يف إثبات املرتبة األول من العقيدة بنحٍو يقيينٍّ

: األداة احلّسّية سواٌء منها الظاهرّية املؤلّفة من احلواّس اخلمس، أو ابلاطنّية 
ً

أّول
الّــيت يه اخليال والوهم وكذا ادلرك احليّسّ الوجــدايّن املحّصل للقضايا املعرّب عنها 
بالوجدانّيات، ٰهذه لكّها ال يمكن االعتماد عليها يف إثبات مبدإ الوجود حّت لو فرضنا 
املبدأ حمسوًســا؛ وٰذلك لعدم قدرة ٰهذه األداة ىلع احلكم أصاًل، ولو تزّننلا وقلنا إنّها 
حاكمٌة يف دائرة املحسوســات فإنّها غري قادرةٍ ىلع إثبــات أّي وصٍف ألّي موضوٍع 
بدون االستناد إىل أحاكم العقل األّويّلة، فلو أدرك احلّس ابلرصّي زرقة السماء فإنّما 
اعتمد يف حكمه ٰهذا ىلع حكٍم عقيلٍّ مســبٍق، وهو اســتحالة أن ال تكون كٰذلك، 
 اجتمع انلقيضان أو ارتفعا، ٰهذا يف دائرة املحسوسات، وأّما خارجها فال يمكن 

ّ
وإال

ألداة احلّس أن تثبت شيئًا وال أن تنفيه؛ ألنّه خارج دائرتها موضواًع وحكًما. وحرص 
 بمعونة أداة 

ّ
الوجود باملحسوس أّول الكالم؛ وٰذلك ألّن املدركت احلّسّية ال تثبت إال

العقل ـ كما ذكرنا ـ فيه مفتقرٌة إىل بدهّياته حتًما، وأحاكم العقل ال تمنع من وجود 
اعلم وراء املحســوس؛ لعدم لزوم أّي حمذوٍر من قبيل اتلناقض، فاألمر اكملبرَصات 
بالنســبة لألعىم من حيث يه مبرَصاٌت، فليس من حــّق األعىم إثباتها أو نفيها 
اعتماًدا ىلع أداة ســمعه؛ ألنّها خارجٌة عن دائرتها، وكذا املسمواعت من حيث يه 

مسمواعٌت بالنسبة لألصّم اعتماًدا ىلع أداة ابلرص.

نعم يمكن للحواّس أن تتحّســس اآلثار ويدرك العقــل من خالهلا أن هناك 
مؤثًّرا هلا، كما يف برهان انلظم أو برهان احلركة، ولٰكّن املعّول يف مثل ٰهذه الرباهني 
ليس ىلع احلّس منفرًدا، وإنّما ىلع الكربى العقلّية، فاإلدراك احليّسّ يشلّك املقّدمة 

الصغرى يف قياٍس كرباه عقليٌة، كما هو مبنّيٌ يف حملّه.

ثانًيا: األداة انلّصّية: من املمكن بل من الواقع أّن انلّص ادلييّن ينقل نلا معارف 
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تتعلّق بمبدإ الوجود وشؤونه، ولٰكن يبىق ما تقّدم احلديث عنه، هل يمكن االعتماد 
ا واقًعا غري قابٍل للزتلزل والزوال؟ وقد انتهينا إىل أّن  ىلع ٰهــذه املعرفة، ونعّدها حقًّ
انلّص مطلًقا مبتل بمشــالك سنديٍّة وداليّلٍة، وحّت لو قطعنا بصّحة السند ونّصّية 
ادلاللة، فإّن مدلوالتها ال تتحّول إىل معارف يقينّيٍة، اغية ما يمكن القول إنّها من 
املقبوالت بتعبري املناطقة، وقد تكون مدايللها يقينّيًة بيد أّن يقينّيتها ليست من 

حيث إنّها مقبوالٌت بل من حيث إّن العقل أيّدها وفًقا للسري الربهايّن.

من هنا لم يبق أمامنا سوى أداة العقل واألحاكم العقلّية يف استيفاء ٰهذا انلوع من 
املعارف؛ ألنّه ينطلق من بدهّياٍت مسلّمٍة قابلٍة تلجاوز أفق املاّدة وتالمس اعلم ما 
وراءها؛ وٰللك فإّن املدركت احلّســّية ال يمكنها أن تعارض أحاكم العقل القطعّية؛ 
ألّن املدركت احلّســّية تســتند ىلع العقل، بل احلاكم فيها العقل وهو ال يمكن أن 
يناقض نفســه، وكذا املدركت انلّصّية إن تعارضت مع أحاكم العقل، فيه إّما اكذبٌة 

وإّما حباجٍة إىل تأويٍل؛ ألن حّجّيتها كما تقّدم مبتنيٌة ىلع مقّدماٍت عقلّيٍة.

املرتبة اثلانية: ويه اليّت تدور مسائلها حول معرفة الوجود اتلفصيلّية أو فروع 
العقيدة، من قبيل تشــخيص مصاديق انلبّوة واإلمامــة واعلم الربزخ وأحوال يوم 

القيامة واجلّنة وانلار وما يتعلّق بٰهذه املسائل.

وإن رجعنا إىل أدواتنا املعرفّية فســنجد أّن األمر قد تغــرّي، ونلبدأ ٰهذه املّرة 
من أداة العقل، فســرنى أنّه وبكّل ما دليه من إماكنّيــاٍت غري قادٍر ىلع توظيف 
أحاكمه نليل ٰهــذا انلوع من املعرفة بنحٍو مبارٍش، وال بّد هل من االســتعانة بأداٍة 
أخرى تلحقيق تصّور املوضوع واحلكم، وهنا يمكن ألدايت احلّس وانلّص أن يكون 

هلما دوٌر فاعٌل يف حتقيق ٰهذه املعرفة.

فمســألة إثبات نبّوة شخٍص ما تعتمد أساًسا ىلع املشــاهدة احلّسّية اخلارجّية 
وانلّص املتواتر، فانليّب هو من يّديع أنّه مرســٌل من السماء، وٰهذه ادلعوة حباجٍة 
 أن يأيت بأمٍر خارٍق 

ّ
إىل أن تقرتن بأمٍر يدّل ىلع أنّه مرتبٌط بالسماء فعاًل، وليس إال
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لقوانــني الطبيعة يعجز البر أن يأيت بمثله، وهو مــا يطلق عليه بـ )املعجزة(، 
واملعجــزة يصّدق بها يقينًا إذا شــوهدت باحلّس بالنســبة للحارضين، وبانلّص 

املتواتر بالنسبة للغائبني.

وكال الطريقني - أعين احلــّس واتلواتر - قد تقّدم أنّهما يعتمدان يف حكمهما 
ىلع مقّدماٍت عقلّيٍة بدهّيٍة حيصل منها ايلقني، وبغري ٰهذه الصورة ال يقني بدعوى 

انلبّوة، وباتلايل يبىق احتمال الكذب قائًما.

وأّمــا يف إثبات تفاصيل ما وراء الطبيعة من املوت ومــا بعده، فإنّه يثبت عن 
طريق انلصوص ادلينّية فحسب ىلع حنو الظّن أو االطمئنان دون ايلقني كما تقّدم، 
والســبب هو أّن انلّص وإن اكن متواتًرا من حيث الســند، لٰكّنه ظيّنٌّ من حيث 
ادلاللة، واملعاين املا ورائّية تكون هلا مقاربٌة من خالل داللة انلصوص بمســاعدة 
خمّيلة اإلنســان ووهمه، ومع ٰهذا فمن الرضورّي أن تكــون احلاكمّية هنا للعقل 
؛ ألّن حتييد العقل أو تقييد حاكمّيته يف ٰهذا املجال سوف  بواســطة املدلول انليّصّ
يطلق عنان خمّيلة اإلنسان ووهمه يف رسم ٰذلك العالم بصورٍة قد تتعارض مع أحاكم 
العقل األّويّلة، وأّي يشٍء يتعارض مع أحاكم العقل األّويّلة ســوف ينتيه إىل إلغاء 

نفسه؛ ألّن حّجّيته ـ كما تقّدم ـ مستمّدٌة من حّجّية العقل.

يبىق هناك إشاكٌل أثري قديًما حول مرتبة املدركت العقلّية بالنسبة إىل احلّسّية، 
أيّهما أســبق مرتبًة، وقد أوهم ٰهذا اإلشاكل ابلعض فتصّوروا أّن املدركت العقلّية 
األّويّلة ناشئٌة من اتلجربة احلّسّية، ال من الفطرة - أي العقل البسيط - كما تّديع 

املدرسة العقلّية.

وٰهذا اخلالف نشب يف فرتةٍ متأّخرةٍ بني املدرستني العقلّية واتلجريبّية، ويبدو أّن 
اجلميع يسلّم بالقاعدة األرسطّية اليّت تقول: »لّك تعليٍم ولّك تعلٍّم ذهينٍّ إنّما يكون من 
معرفٍة متقّدمة الوجود«  ]أرسطو، منطق أرسطو، ج 2، ص 329[. فاللّك مّتفٌق ىلع أّن العلم 
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مسبوٌق بمعرفٍة، وبطبيعة احلال ال بّد أن يكون هناك متقّدٌم لم يسبقه سابٌق )واجب 
العلم(، بيد أنّهم اختلفوا يف أيّهما األسبق يف الوجود، وتذهب املدرسة العقلّية بريادة 
ديكارت وســبينوزا ويلبنزت(*)، إىل أّن املدركت العقلّية هلا األسبقّية والقدم بالنسبة 
للمدركت احلّسّية، بينما تؤمن املدرسة اتلجريبّية - بريادة جون لوك وجورج بارلك 
وديفيــد هيوم - بأّن املصدر األّول للمعرفة هــو اتلجربة، فليس هناك يشٌء يصل 

للعقل بدون أن يمّر ىلع احلّس واتلجربة. ]انظر: املصدر السابق، ص50[

 عنه، وهو عدم تنقيح معن اتلقّدم 
ً

و أعتقد  أّن ثّمة خلاًل يف املســألة مغفوال
واألسبقّية بني املدركت، والظاهر من لكماتهم أّن األسبقّية زمانّيٌة؛ لعدم أخذ أّي 
قيٍد يف األسبقّية، واحلّق استحالة اتلقّدم الزمايّن بني املدرك العقيّل األّول املفروض 
واملدرك احليّسّ األّول املفروض؛ وٰذلك ألّن فاعلّية العقل حتتاج إىل منشإٍ، وليس 
، باطنيًّــا اكن أم ظاهريًّا، ويف الواقع فإّن اإلدراك احليّسّ   اإلدراك احليّسّ

ّ
هناك إال

ال فعلّيــة هل بدون اإلدراك العقيّل األّول )اســتحالة اجتمــاع انلقيضني(؛ وٰذلك 
ألّن اإلدراك احلــيّسّ يتضّمن قضّيًة فيها حكٌم، ولّك حكــٍم ال يتّم بدون اإلدراك 
العقيّل املشــار إيله، فعالقة اإلدراك العقيّل األّول باإلدراك احليّسّ األول اكلعالقة 
بني الصورة واملاّدة يف الفلســفة، فكما أّن الصورة مروطــٌة بوجود ماّدٍة، واملاّدة 
متوّقفٌة ىلع الصورة يف وجودها، وكما أّن الصورة متقّدمٌة رتبًة ال زمانًا؛ كٰذلك بني 
املدركني املذكورين، فلو فرضنا أّول إدراٍك حيّسٍّ اكن باطنيًّا وهو )أنا موجوٌد( فإنّه 
ال يمكن للنفس أن حتكم جزًما بٰهذا اإلدراك دون اتلعويل ىلع قاعدة )اســتحالة 
اجتماع انلقيضني(؛ ألنّه بدون ٰهذه القاعدة ســوف يكون احتمال حتقق نقيضه 

وهو )أنا لست موجوًدا(. 

ــا بأفالطــون. ]انظــر: الســكري، نظريــة  جــاه العقــ�ي يرتبــط تاريخيًّ
ّ
يــرى بعضهــم أّن االت  (*)

المعرفة من سماء الفلسفة، ص46[
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إىل هنا نكون قد انتهينا من وضع احلــدود للمنهج اتلاكميّل، وخالصته هو أن 
نعتمد العقل أساًسا وحاكًما يستعني باألدوات احلّسّية وانلّصّية ليك يتاكمل معرفيًّا.

خالصة الكالم: أنّنا من خالل أدوات املعرفة املختلفة يمكن أن حنّدد مسارات 
 أحاكم 

ّ
بناء الرؤية الوجودية العقديّة، فيف املرتبة األول من العقيدة ليس أمامنا إال

 وقعنا بمحاذير ادلور والتسلسل واستحالة 
ّ

 عن أّي أداة أخرى، وإال
ًّ

العقل مستقال
الوصول إىل ايلقــني املطلوب، ويف مقام املرتبة اثلانيــة يمكننا اعتماد أداتني يه 
احلّس يف إثبات دعوى انلبّوة من خالل مشــاهدة املعجزة أو اعتماد اخلرب املتواتر، 
واعتماد انلص يف إثبات اعلم ماوراء الطبيعة بشلك تفصييل، ولٰكن لك ٰذلك حتت 
مظلة العقل وأحاكمه، فليس هناك اســتقاليّلٌة لألدوات األخرى يف أّي حكٍم من 

األحاكم؛ ألنّها مستندٌة يف حّجّيتها إىل العقل.



135

المنهج التكاملّي والرؤية الوجودّية

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017



136

مجلة الدليل / 

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

دراسات 

قائمة المصادر 
القرآن الكريم

ابن تركة، صائن ادلين عيل، تمهيــد القواعد، إيران، تصحيح جالل ادلين . 1
اآلشتياين، اجنمن حكمت وفلسفه 1355 ه. ش.

ابن سينا، احلســني بن عبد اهلل، كتاب الشفاء، بريوت، حتقيق حسن زاده . 2
آمل، دار األضواء، 2001.

ابن عريب، حمي ادلين، الفتوحــات املّكّية، القاهرة، اهليئة املرصّية العاّمة، . 3
.1987

ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة، دمشق، دار الفكر، 2003.. 4

أرسطو، منطق أرســطو، ترمجة إسحاق بن حنني، القاهرة،  تقديم ورشح د. . 5
عبد الرمحن بدوي، مكتبة وهبة، 1996. 

ألربت شفيترس: فلسفة احلضارة، القاهرة، ترمجة عبد الرمحن بدوي، املؤّسسة . 6
املرصّية العاّمة للتأيلف والرتمجة والطباعة، بال تا.

األمني اإلسرتابادّي، نور ادلين، الفوائد املدنّية،قم ، مؤّسسة النر اإلساليّم، . 7
ط1، 1424 ه.

األنصارّي، مرتــىض، فرائد األصول، بريوت،، مؤّسســة آل ابليت إلحياء . 8
الرتاث، 1419 ه.

باومر، فرانكلــني، الفكر األوريب احلديث، القاهــرة، ترمجة أمحد محدي . 9
حممود، اهليئة املرصية العاّمة، 1989.

اخلراســاين، حممداكظم،كفاية األصول، بريوت، مؤّسســة آل ابليت إلحياء . 10
الرتاث، 1993.



137

المنهج التكاملّي والرؤية الوجودّية

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

يوســف كرم، تاريخ الفلســفة احلديثةبريوت،، دار لكمات عربّية للرتمجة . 11
والنر، 2012.

ديفــد هيوم، حتقيق يف الهــن البري،بريوت، ترمجــة د. حممد حمجوب، . 12
املنّظمة العربّية للرتمجة، 2008. 

السّكرّي، اعدل، نظرية املعرفة من سماء الفلسفة إىل أرض املدرسة، بريوت، . 13
ادلار املرصّية اللبنانّية، 2008.

اإلســكندرّي، ابن عطاء، مفاتح الفالح ومصبــاح األرواح، بريوت، دار . 14
الكتب العلمّية، 2001.

السهروردّي، شــهاب ادلين، جمموعة مصّنفات شــيخ اإلرشاق، املجموعة . 15
األول، بريوت، دار الفكر، 1999.

الشعرايّن، عبد الوّهاب، لواقح األنوار القدسّية، سوريا، دار اقرأ، 1383.. 16

الشــريازّي، صدر ادلين حمّمٌد، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلّية األربعة، . 17
بريوت، دار إحياء الرتاث، 1992.

الشــريازّي، صدر ادلين حمّمد، شــواهد الربوبّية، طهران، نارش اســالیم، . 18
.1371

الشــريازّي، صدر ادلين حمّمد، املبدأ واملعاد، طهران،  مؤّسســة ادلراسات . 19
وابلحوث اثلقافّية، 1987.

الشــريازّي، صدر ادلين حمّمد، مفاتيح الغيب، طهران،  انتشــارات مول، . 20
.1377

الطباطبايّئ، حممد حســني، جمموعة مقاالت، طهران، مؤسسة تاريخ علوم . 21
فرهنگ، 1387ـهش.





الطحاوّي، أبو جعفٍر، العقيدة الطحاوّية،بريوت،  مؤّسســة الرســالة، . 22
.1997

العثيمني، حمّمد بن صالٍح، جمموع الفتاوى، الرياض، دار الوطن، 1413.. 23

، اجلوهر انلضيد، طهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالیم، 1373.. 24 احليّلّ

الفراهيدّي، اخلليل بن أمحد، كتاب العني، دمشــق، حتقيق: ادلكتور . 25
مهدي املخزويم وادلكتور إبراهيم السامرايئ، مؤّسسة دار اهلجرة، 1409.

الفناري، حممد بن محزة، مصباح األنس، طهران، حتقيق حممد خواجة، . 26
مؤّسسة ادلراسات وابلحوث اثلقافّية، 1374. 

الفيض الاكشــايّن، حمّمد بن مرتىض، الوايف، بريوت،  مؤّسسة األعليّم . 27
للمطبواعت، 1983.

القيــرصّي، داوود، رشح فصــوص احلكم، طهران، حتقيــق جالل ادلين . 28
األشتيايّن، نر انتشارات علىم و فرهنیگ، 1375 ـهش.

حممدفتح عيل خاين، فلســفة ادليــن عند ديفيد هيــوم، ترمجة حيدر . 29
جنف،طهران،  املركز اإلساليم لدلراسات االسرتاتيجية، 1437 ه.

مصباح يــزدي، حممدتيق، دروٌس يف العقيدة اإلســالمّية، طهران، الركة . 30
العاملّية للطباعة والنر،ط2، 1995.

اهلاشــيم، حممود، حبوث يف علم األصول،طهران،  املجمع العليّم للشــهيد . 31
الصدر، 1998.



140

مجلة الدليل / 

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

دراسات 



141

عقيدة اإلرجاء نموذًجا

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

العالقة بين العقيدة والسلوك 
عقيدة اإلرجاء نموذًجا

د. صفاء الدين الخزرجي* 

الخالصة

ابلحث يف ٰهذه ادلراسة يدور حول العالقة بني العقيدة والسلوك، وبيان نوعها 

ودراســة تأثرياتها املتبادلة بينهما، وحتديد موقع ٰهذه العالقة يف املنظومة املعرفّية 

ي قد يوصله 
ّ

لإلســالم، وتأثريها يف الريّق املعنوّي واتلاكمل الرويّح لإلنســان ال

ي بني 
ّ

إىل مقام اتلوحيد اتلاّم )الايّت والصفــايّت واألفعايّل(، كما درس ابلحث ال

أيديكم اجلانب السليّب لظاهرة االنفاكك بني العقيدة والسلوك، وسلّط الضوء ىلع 

عقيدة اإلرجاء نموذًجا.

ي قســم الــكالم، جامعــة 
، العــراق، أســتاذ مســاعد �ف الدكتــور صفــاء الديــن الخــزرحبي  (*)

Safa.alkhazraji14@gmail.com  .المصط�ف العالمية
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المنظومــة  العقدّيــة،   المنظومــة  الســلوك،  العقيــدة،  الداللّيــة:  المفــردات 

ف العقيدة والسلوك. السلوكّية، العالقة ب�ي

مقّدمٌة
جاء اإلسالم بمنظومٍة معرفّيٍة متاكملة األبعاد حلّل املشلكة البرّية، وقد جنح 
يف ٰذلك اىل حدٍّ كبرٍي، ســّيما يف عهد اتلجربــة انلبوّية املباركة، إذ مّثلت اتلطبيق 

األّول لإلسالم، وقد تلّخصت املنظومة املعرفّية لإلسالم يف ركزيتني:

األول: املنظومة انلظرية. �

اثلانية: املنظومة العملّية. �

هت ملعاجلة مشــلكة العــرص الفكرية العقدية 
ّ

أّمــا املنظومة انلظرية فقد اجت
آنذاك، أعين مشــلكة الرك اليّت اكنت ضاربًة جبرانها يف املجتمعات اإلنسانّية، 
ســّيما يف اجلزيرة العربّية، وٰذلك من خالل تأسيس منظومٍة عقديٍّة متاكملٍة )من 

املبدإ حّت املعاد( بمحورّية اتلوحيد. 

أّما املنظومــة العملّية فقد تمّثلــت يف بعدين هما: ابلعــد الترييّع وابلعد 
األخاليّق؛ وٰذلك لغرض ضبط إيقاع الســلوك البرّي يك يكون متوائًما ومتطابًقا 
مع املنظومة املعرفّية العقدية اجلديدة اليّت جــاءت ىلع أنقاض املنظومة العقدية 
اجلاهلّية السابقة املتمّثلة بالرك، وقد أراد اإلسالم أن تقوم حياة اإلنسان - فرًدا 
ومجاعًة - وفق هاتني املنظومتــني؛ ولا ورد احلّث األكيد يف اآليات القرآنّية ىلع 
اإليمان والعمل الصالح مًعا بوصفهمــا منظومتني متالزمتني، وأوضح اآليات يف 
ٰذلك ما جاء يف ســورة العرص املباركة اليّت نســبت - رغم اختصارها - اخلرسان 
لــلّك من ختّطى أو جتاهل هاتني املنظومتني، وانعكس ٰهذا االهتمام ىلع تريعات 
اإلســالم أيًضا، حيث عن بهما أشّد عناية منذ اللحظات األول خللق اإلنسان يف 
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ٰهذه ادلنيا، وحّت نشــأته فيها ثّم رحلته عنها، بل وحّت بعد قربه وبعثه، وٰهذا ما 
نالحظه بوضوٍح يف التريعات أو اخلطوات اتلايلة اليّت تعرّب عن عناية اإلســالم 

بهاتني املنظومتني ضمن برنامٍج دقيٍق:

 اخلطــوة األوىل: تلقني اإلنســان منذ والدتــه هاتني املنظومتــني عرب عقله 
الالشعورّي وابلاطيّن من خالل فصول األذان واإلقامة، اليّت تعّد دورًة عقديًّة اكملًة 
تتمّثل بالشهادتني، ودورًة سلوكّيًة اكملًة تتمّثل بادلعوة للصالة، اليّت تمّثل املحور 
يف الســلوك اإلنســايّن؛ إذ إّن لّك يشٍء يف الســلوك تابٌع هلا، قــال أمري املؤمنني�: 

»اعلم أّن كّل شيٍء تبٌع لصلاتك، فمن ضّيع الصلاة فهو لغيرها أضيع« ]املفيد، األمايل، 267[.

قال أحد العلماء: »األذان ىلع قلّة الفاظه مشــتمٌل ىلع مسائل العقيدة؛ ألنّه 
بدأ باألكربّية ويه تتضّمــن وجود اهلل وكماهل، ثّم ثّن باتلوحيد ونيف الريك، ثّم 
بإثبات الرسالة... ثّم داع إىل الفالح وهو ابلقاء ادلائم وفيه إشارٌة إىل املعاد، ثّم أاعد 

ما أاعد توكيًدا« ]العسقاليّن، فتح ابلاري، ج 2، ص 62[.

ىلع لّك حاٍل فإّن ٰهذا اتللقني يف اللحظات األول من حياة اإلنسان اهلدف منه 
خذ عليه يف ميثاق الفطرة، من اإلقرار باأللوهّية يف اعلم الّر؛ يك ال 

ُ
اســتذاكر ما أ

حييد عن ٰذلك يف اعلم ادلنيا ]ظ: الطباطبايئ، املزيان، ج 16، ص 279[.

اخلطــوة اثلانية: أن حيصل اإلنســان ىلع هاتني املنظومتــني عن طريق عقله 
الظاهر، بواسطة مدركت العقل انلظرّي والعميّل؛ كيما يتاكمل من خالهلما.

اخلطوة اثلاثلة: تلقني العقل الظاهر لإلنسان وهو يف حال االحتضار قبل انتقاهل 
إىل اعلم الربزخ املنظومة العقديّة خاّصًة(*)؛ يك يســتذكر أساسّيات تلك املنظومة 

وال ينساها يف اعلم الربزخ.

 ، ف واإلقرار باألئّمة االث�في عرش (: »يستحّب تلقينه الشهادت�ي ي )أحكام المحترف
دّي �ف قال السّيد الريف  (*)

دي، العروة  ف وســائر االعتقــادات الحّقــة عــ� وجــٍه يفهــم، بــل يســتحّب تكرارهــا إىل أن يموت«. ]الــري

الوث�ت 1: 374[
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اخلطوة الرابعة: تلقني العقل ابلاطن لإلنســان )الال شعور( املنظومة العقديّة 

خاّصــًة بعد وضعه يف قربه مّرًة، وبعد انرصاف انلــاس عن قربه مّرًة أخرى، لٰهذا 

يســتحّب تلقني اإلنســان حال احتضاره وبعد قربه وبعد دفنه وانرصاف انلاس 

وبقائه وحده، فتكون جمموع اتللقينات لإلنسان منذ والدته إىل ما بعد موته أربعة 

تلقيناٍت، والفارق بينها هو أّن اتللقني األّول بعد الوالدة يمّثل عملّية اســتذاكٍر ملا 

هو مودٌع يف فطرته، وملا أخذ عليه يف امليثاق، بينما اتللقينات األخرى يه عمليٌة 

استذاكرّيٌة وترسيخّيٌة ملا اكتســبه وحّصله بعقله الظاهر يف ٰهذه احلياة من عقائد 

حّقٍة. ]املصدر السابق، ص 443[

ا وكيًفا، فقد روي  اخلطوة اخلامسة: مرحلة املحاســبة ىلع كال املنظومتني كمًّ

عن انليّب� أنّه قال: »لا تزول قدما عبٍد حّت يســأل عن أربعة أشــياء: عن جسده فيما 

أبــاله، وعمره فيما أفنــاه، وماهل من أين اكتســبه وفيما أنفقه، وعــن حّبنا أهل ابليت« 

]اهليثيم، جممع الزوائد ج 10، ص 346[، والظاهر أّن فقرة )وعمره فيما أفناه( اعّمٌة تشمل 

حتصيل املنظومتني مًعا.

اخلطوة السادسة: تعيني مصري اإلنســان األبدّي من خالل مرحلة اجلزاء ىلع 

كال املنظومتني باملثوبة أو العقوبة عليهما.

يف ٰهذا املقال ســندرس نوع العالقة بني هاتني املنظومتــني واتلأثري املتبادل 

بينهما، لٰكن تنبيغ اإلشــارة قبل ٰذلك اىل أّن ٰهذا ابلحث يرجع شــطٌر منه - وهو 

العقيدة - إىل علم الكالم، وشطٌر منه - وهو السلوك - إىل علم الفقه واألخالق، 

بيد أّن دراســة العالقة بني العقيدة والســلوك بقيت مهملــًة يف ابلحث العقدّي 

والفقيّه واألخاليّق، ولم تدرس ال من قبــل ٰهذا العلم وال من قبل ذاك، كما أّن 

ا، وٰهذا ما دفع إىل دراستها يف ٰهذا ابلحث. ادلراسات حوهلا نادرٌة جدًّ
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أّوًل: مبادئ تصّورّيٌة عاّمٌة

تعريف مفهومي )العقيدة( و)السلوك(. 1
أ. العقيدة  

لغــًة: يه من فعل )عقد( بمعن اإلبرام والربط والشــّد بقــّوٍة، ومنه ايلقني 
واجلزم، واعتقد اليشء أي: اشتّد وصلب واعتقد كذا بقلبه ]ابن منظوٍر، لسان العرب، 

ج 3، ص 399؛ الفريوز آبادي، القاموس املحيط، ج 1، ص 299، ماّدة )عقد([.  

وللعقيدة حبسب االستعمال إطالقان: فيه إّما بمعن االعتقاد نفسه واجلزم - 
أي اإليمان - وإّما بمعن ما يُعتقد به أي متعلّق االعتقاد.

أّمــا اصطالًحا فيه عبارٌة عن االعتقاد أو اجلــزم بوجود املبدإ األىلع وصفاته 
والرســول واملعاد وما يتفّرع ىلع ٰذلك، وهو املعرّب عنــه يف اصطالح املتلكّمني بـ 
)أصول ادلين(، ويف الفلســفة احلديثة بـــ )الرؤية الكونّيــة(؛ وٰللك فالعقيدة 
اصطالًحا أخّص من معناها اللغوّي؛ ألنّها ليســت مطلــق االعتقاد واجلزم، بل 

اجلزم اخلاّص بما ذكر.

ب. السلوك  

لغًة: هو مــن املصطلحات احلديثة اليّت لم ترد يف انلصوص ادلينّية، وقد ذهب 
بعــض اللغوّيني إىل أنّه ليس هل أصٌل يف اللغة؛ ألّن الســلوك لغًة هو اتلجاوز ]ابن 
منظوٍر، لســان العــرب، ج 5، ص 327[، وهو بمعن السرية واتلرّصفات ]قلعيج، معجم لغة 

الفقهاء، ص 249[، وما ذكرناه من معًن فهو معًن عريفٌّ مستحدٌث. 

أّما اصطالًحا فهو يرادف لفظ الســلوك يف القرآن والســّنة )العمل(، وبعض 
علمائنا جيعل العمل جزًءا من اإليمان واالعتقاد، وستقف ىلع مصطلي اإليمان 
والعمل الصالح وتالزمهما يف االصطالح القــرآيّن والروايّئ الحًقا، كما ينبيغ أن 

يشار هنا يف مقام اتلعريف إىل ثالثة تنبيهاٍت:
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األّول: أنّــه لم يرد - ىلع ما يبدو - مصطلــح )العقيدة( يف القرآن الكريم وال 
يف الســّنة الريفة، وإنّما الوارد فيهما ويف كثرٍي من كتــب العقائد ما يعادهل وهو 
ي هو عبارٌة عن )اتلصديق بالقلب( ىلع رأٍي ]انظر: املرتىض، 

ّ
مصطلح )اإليمان( ال

الخرية، ص 536؛ الطويس، االقتصاد، ص 140[، وىلع رأٍي آخر هو : »اإليمان هو اتلصديق 

بالقلب واللسان والعمل باجلوارح، وعليه دلّت كثرٌي من األخبار املروّية عن األئّمة« ]الطويس، 
االقتصــاد: ص141[، وىلع رأٍي ثالٍث هو »العلم مع االلزتام بمقتضاه وعقد القلب ىلع 

مؤّداه، حبيــث ترتتب عليه آثاره العملّية ولو يف اجلملة« ]انظر: الطباطبايّئ، املزيان، 18، 
ص262[، فعــل األّول يكون العمل خارًجا عن اإليمــان الزًما هل، ويكون رشط 

ي يرج اإلنســان من الكفر 
ّ

كمــاٍل يف قبول العمل يف اآلخرة، وأّما يف ادلنيا فال
إىل اإليمان هو االعتقاد القليّب واإلقرار اللســايّن وال يشرتط العمل يف ٰذلك ]انظر: 
سبحايّن، اإليمان والكفر، ص 15[، وىلع اثلاين وكذا اثلالث - ىلع ما يظهر من عبارته - 

يكون جزًءا من اإليمان داخاًل فيه.

ولإليمان معًن اعمٌّ يشــمل اإليمان باهلل ورسله وكتبه ومالئكته وايلوم اآلخر: 
َِّ َوَماَلئِكݠَتِِه وَكݠُتُِبِه َورُُسِلِه< ]سورة  ُمْؤِمنُوَن لُكٌّ آَمَن بِاهلل

ْ
ِْه ِمْن رݦَّبݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِهِ َوال

َ
>آَمَن الرَُّســوُل بَِما أݩُنِزَل إيِل

ابلقــرة: 285[، وعليه )فــلّك من اكن اعرفًا باهلل وبنبّيه وبــكّل ما أوجب اهلل عليه 

ا بٰذلك مصدقًا به فهو مؤمن( ]الطويّس، االقتصــاد، ص 140[ ىلع اخلالف  معرفته مقــرًّ
ُتِبِه  املتقدم يف مدخلية العمل يف اإليمان، ويف مقابل ٰذلك الكفر باملذكورات: >َوَمْن َيكݠُْفْر ِباللِه َوَملَاىݧݩݘݬݬݬݬݬݬݬݬݬݫݬݬِكݠَِتِه َوكݠُ

َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم الآِخِر َفَقْد َضّلَ َضلاݦݦًَلا َبِعيًدا< ]سورة النساء: 136[. 

وكما أّن مصطلح اإليمان اعمٌّ يشــمل اإليمان باهلل وكتبه ورســله ومالئكته، 
فكٰذلك مصطلح )العقيدة(، فهو اعمٌّ يشمل ٰهذه العقائد وغريها، أي لّك ما يعتقده 

اإلنسان بقلبه؛ ألّن العقيدة يه لّك ما ينعقد عليه القلب. 

اثلاين: تمّر العقيدة حســب اتلحليل العقيّل بمرحلتني، املرحلة املعرفّية وآتلها 
العقل، واملرحلة القلبّية أي إذاعن انلفس والقلب بما عرفه وأدركه العقل. وبعبارٍة 
أخرى تمّر العقيدة بمرحلة اتلصّور واتلصديق الذلين هما حقيقتا العلم الكســيّب 
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 بالعقيدة يف أفق اتلصّور 
ً

)احلصويّل( يف قبال العلم احلضورّي، فاإلنســان يعلم أّوال
عرب اإلدراك العقيّل وربما انلقيّل أحيانًا، ثّم يُســلّم وُيذعن بما تصّوره وأثبته العقل 
أو انلقل، ويصطلــح ىلع املرحلة األول اليّت تمّثل اجلانب املعريّف ـ أو قل انلظرّي 
ـ للعقيدة حســب االصطالح املعارص )الرؤية الكونّية(، وأّما املرحلة اثلانية فيه 

املصطلح عليها باإليمان.

ومن الفوارق بني املرحلتني أّن املرحلة األول ال ختتّص باملؤمن، بل يشرتك فيها 
املؤمن والاكفر، فالاكفر قد يعرف العقيدة احلّقة من انلاحية انلظرّية، ولٰكّنه جيحد 
ا<  ًما وَُعلُوًّ

ْ
بها وينكرها ملوانع تمنعه، قال تعاىل: >وََجَحُدوا بَِها َواْســتَيَْقنَتَْها اݩݘݩَْنُفُسُهْم ُظل

م< 
ْ
َُّ ىلَعَ ِعل َضلَُّه اهلل

َ
َذ إِلََهُه َهَواُه َوأ

َ فََراݩݘَيَْت َمــْن اختَّ
َ
]ســورة انلمل: 14[، وأيًضا قوهل تعاىل: >أ

ُهَدى 
ْ
َ لَُهْم ال وا ىلَعَ أݩَْدبَارِِهْم ِمْن َبْعِد َما تَبنَيَّ يَن اْرتَدُّ

ّ
]ســورة اجلاثية: 23[، وقال أيًضا: >ݢݢݢإنَّ ال

ْمَل لَُهْم< ]سورة حممد: 25[.
َ
َل لَُهْم َوأ يَْطاُن َسوَّ الشَّ

فالعلم قد جيتمع مع اجلحود وباتلــايل فإنّه ال جيتمع مع اإلقرار واإليمان؛ ألّن 
، وبعبارٍة أخرى أّن النســبة بني  اإلقرار واإليمان قد يكون بســبب ادليلل الظيّنّ
العلم واإليمان يه عموٌم وخصوٌص من وجــٍه، وٰهذا بعكس املرحلة اثلانية فإنّها 

خمتّصٌة باملؤمن وحسب.

اثلالث: ثّمــة مصطلحاٌت ذات صلٍة بمصطلح العقيــدة كمصطلح )امللّة( أو 
)ادلين( والنسبة بينهما وبني )العقيدة( يه نسبة العموم واخلصوص املطلق.

أقسام العقيدة:. 2
تنقسم العقيدة حســب اصطالحها اللغوّي إىل عقيدٍة حّقٍة صحيحٍة وعقيدٍة 
باطلٍة، وللكٍّ من القســمني حمّدداٌت ومعايري ليس هنا حمّل حبثها، كما تنقســم 
العقيــدة من جهٍة أخرى إىل عقيدٍة قطعّيٍة ثابتــٍة بادليلل القطيّع، وعقيدٍة ظّنّيٍة 
، وثّمة حبٌث بني املتلكّمني وعلماء العقيدة يف اشرتاط حتصيل  ثابتٍة بادليلل الظيّنّ
العقيدة احلّقة بالقطع وايلقني، أو كفاية الظّن فيها، كما ثّمة حبٌث بينهم أيًضا يف 
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اشــرتاط حتصيل العقيدة عن طريق االجتهاد أو كفاية اتلقليد، ولّك ٰذلك خارٌج 
عن هدف املقال ]ظ: الشــهيد اثلــاين، حقائق اإليمان، ص 56؛ شــرّب، حق ايلقني، ص 571 
و575؛ اجلرجاين، رشح املواقــف، 8، ص 331[، وإنّما املهّم عندنا بعد حتصيل العقيدة 

الصحيحة بيان رضورة ارتباطها بالســلوك، وعدم كفاية العقيدة لوحدها بمعزٍل 
عن الســلوك والعمل الصالح يف حتقيق الكمال البــرّي خالف ما تذهب إيله 

العقيدة اإلرجائّية.

أقسام السلوك:. 3
ينقسم السلوك البرّي بلحاظ الوحدة واالجتماع إىل:

السلوك الفردّي.أ. 

السلوك اجلميّع.ب. 

كما ينقسم بلحاظ قوى انلفس اليّت يصدر عنها إىل عّدة أقسام:

الســلوك الغريزّي: هو الســلوك الصادر عن اإلنسان بمقتىض غريزته، . 1
كغريزة األلك والرب واتلناســل وغريها، ويمارس اإلنسان ٰهذا السلوك عن 

طريق القوى الشهوّية املرّكبة يف وجوده.

الســلوك الجتمايّع: وهو عبارٌة عن الرابطــة يف العالقات االجتماعّية . 2
واالقتصاديّة والسياســّية وغريها مّما يتواصل به اإلنســان مع اآلخر البرّي. 
ويمارس اإلنسان ٰهذا السلوك تلنظيم حياته بمقتىض غريزة حّب ابلقاء وحفظ 

انلوع عن طريق القّوة العاقلة )عقل املعاش(.

الســلوك املعريّف والعليّم: وهو كســب وحتصيل اإلنسان للعلوم ادلينّية . 3
وادلنيوّية يلعّمر بها حياته ادلنيوّية واألخروّية، ويمارس ٰهذا السلوك انطالقًا من 

غريزة حّب العلم من خالل القّوة العاقلة )عقل املعاد وعقل املعاش((*).

ي تدبري أمر المعاد واآلخرة، والمراد بعقل المعاش 
المراد بعقل المعاد القّوة العاقلة المستخدمة �ف  (*)

، بحــار األنــوار 1: 161؛  ي الدنيــا. ]انظــر: المجلــ�ي
القــّوة العاقلــة المســخدمة لتدبــري أمــر المعــاش �ف

، شرح الزيارة الجامعة: 69[ شرب
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الســلوك العبادّي: ويمّثل عالقة اإلنســان خبالقه ســبحانه، ويمارس . 4
اإلنســان ٰهذا السلوك بمقتىض غريزة حّب العبادة اليّت يه أمٌر فطريٌّ مرّكٌب يف 
فطرة لّك إنســاٍنـ  كما تشهد به اتلجربة البرّية عرب أجياهلاـ  ولٰكّنه قد يطئ 

يف املعبود من جهة حتديد املصداق.

وتتبلّور رؤية اإلسالم جتاه ٰهذه األنماط األربعة للسلوك يف إخضاعها بتمامها 
للعقيــدة، حبيث تتأّطر ٰهذه الســلوكّيات بإطار العقيدة الّــيت تكون يه املنطلق 
احلقييّق أو قل احليثّية اتلعليلّية لٰهذه األنماط السلوكّية، يقول اإلمام أمري املؤمنني 
 وأنت حتتاج فيهــا إىل معرفٍة« ]اللكييّن، أصول 

ّ
لكميٍل: »يا كميــل، ما من حركٍة إال

الــاكيف، ج 2، ص 310، ح 1431[، ويقــول اإلمــام زين العابديــن�: »اعلم أّن هلل - 

عّز وجّل - عليك حقوقًا حميطًة بك يف لّك حركٍة حتّركتها، وســكنٍة ســكنتها، أو 
حــاٍل حلتها، أو مزنلٍة نزتلها، أو جارحٍة قلبتهــا أو آلٍة ترّصفت فيها، فأكرب حقٍّ 
ي هو أصل 

ّ
حقوق اهلل - تبارك وتعاىل - عليك ما أوجب عليك نلفسه من حقه ال

احلقوق« ]الصدوق، اخلصال، ص 565[.

 وبما أّن حمور العقيدة اإلسالمّية يقوم ىلع أصل اتلوحيد، فإّن السلوك البرّي 
يف لّك أنماطه املشــار إيلها جيب أن يّتصــف أو يصطبغ بصبغة اتلوحيــد >ِصْبَغَة اللِه َوَمْن 
يه  اتلوحيديّــة  الصبغــة  فتكــون   ،]138 ابلقــرة:  ]ســورة  َعاِبُدوَن<  َلُه  َوَنْحُن  ِصْبَغًة  اللِه  ِمْن  َأْحَسُن 

املحور يف االعتقاديّات ويف العملّيات مًعا، أي يف املنظومتني العقديّة والسلوكّية، 
وٰهذه يه أىلع مراتب اتلوحيد اتلاّم الاكمل )اتلوحيد الايّت والصفايّت واألفعايّل(.

ثانًيا: عالقة العقيدة بالسلوك في المنظور الدينّي
تتبلور صياغة الشخصية اإلسالمّية من خالل ثالث مراحل:

مرحلة اتلدبّر واتلفّكر وتكوين القناعة بادلين قبل اعتناقه، وقد وردت . 1
نصــوٌص قرآنّيٌة وروائّيٌة كثريٌة حتّث ىلع اتلدبّــر واتلعّقل واتلفّكر يف األنفس 

واآلفاق، وٰهذه يه املرحلة األول للعقيدة كما تقّدم.
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دراسات 

مرحلة االعتقاد واإليمان واجلزم، وٰهذه يه املرحلة اثلانية للعقيدة.. 2

مرحلة العمل والســلوك الصالح املؤّكد، أو املحّقق لإليمان ىلع اخلالف . 3
الســابق، فالعمل الصالح هو مرآة العقيدة وترمجانها الصــادق، وقد تقّدم أّن 

ابلعض يعّده جزًءا منه.

وقــد وردت املرحلتــان اثلانية واثلاثلة بشــلٍك متالزٍم ال ينفــّك يف اآليات 
والروايــات، وقد يتجاوز عدد اآليات يف ٰذلك اخلمســني آية، وأّما الروايات فيه 
كثــريٌة قد جتاوزت حّد اتلواتر ]احلــّر العاميّل، الفصول املهّمــة، ص 440[، وٰهذه اآليات 
والروايــات واردٌة ىلع حنو الكــربى اللكّّية، ولٰكن هناك نصوًصا أخرى أشــارت 

للتطبيقات والصغريات، وسنذكر نماذج للكٍّ من الصنفني ىلع حنو االختصار. 

لٰكــن ينبيغ اإلشــارة قبل ٰذلــك إىل أّن ٰهذا اتلالزم واضٌح؛ بنــاًء ىلع القول 
بمدخلّية العمل والســلوك يف حتقق اإليمان، واالعتقاد بنحو جزء املقتيض، كما 
هو رصيح القول اثلاين وظاهر القول اثلالث املتقّدمني؛ إذ لو لم يتحّقق العمل فال 
يتحّقق االعتقاد واإليمان من األســاس، وأّما بناًء ىلع خروجه من حقيقة اإليمان 
والعقيــدة وكونه رشًطا يف الكمال - كما عليــه القول األّول - فاتلالزم ثابٌت بناًء 
ىلع القول بكون اإليمان يّتصف بالشــّدة والضعف كما هو رأي اإلمامّية، خالفًا 
ين قالوا إّن اإليمان ال يزيد وال ينقص ]الطباطبايّئ، املزيان، 

ّ
بلعــض علماء اجلمهور ال

ج 18، ص 260[، فيف صورة االشــتداد يتحّقق اتلالزم ويف صورة الضعف يتحّقق 

االنفاكك واتلخلّف، كما يف سلوك كثرٍي من العصاة واملنحرفني من املسلمني، مع 
صّحة عقيدتهم من انلاحية انلظرّية، لٰكّنها ضعيفٌة يف مرحلة اإلذاعن واتلصديق 
وايلقني؛ ولا تنتج ســلوًك ضعيًفا، إذ »ليس اإليمان بــيشٍء جمّرد إدراك أنّه حّق 
مثاًل، بل مطاوعٌة وقبوٌل خاصٌّ من انلفس بالنســبة إىل ما أدركته يوجب تسليًما 
هل وملــا يقتضيه من اآلثار، وآيته مطاوعته لســائر القوى واجلوارح وقبوهلا هل كما 
طاوعته انلفس وقبلته، فرتى املعتاد(*) يبغض األعمال املذمومة، وربما يدرك وجه 

(*) هو  المدمن ع� تعاطي المخدرات.
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القبح أو املساءة فيه، غري أنّه ال يكّف عنه؛ ألّن نفسه ال تؤمن به وال تستسلم هل« 
]املصدر السابق، ج 11، ص 354[. 

ىلع لّك حــاٍل، فأّما الصنف األّول - وهو اآليات الواردة ىلع حنو الكربى - فهو 
من قبيل انلصوص اتلايلة:

اآليات القرآنّية:. 1
ِْتَها  �

َ
ِْري ِمْن حت

َ
احِلَاِت َســنُْدِخلُُهْم َجنَّــاٍت جت يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ

ّ
>َوال

بًَدا< ]سورة النساء: 122[.
َ
يَن ِفيَها أ ْنَهاُر َخادِلِ

َ
األ

ِْتَها  �
َ

ِْري ِمْن حت
َ

نَّ لَُهْم َجنَّاٍت جت
َ
َاِت أ اِلحݦ يَن آَمنُوا وََعِملݩُوا الصَّ

َّ
>َوبَشݨّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِِر ال

االݘَنݧْهݧݨݨَار< ]سورة ابلقرة: 25[.

اَكَة لَُهْم  � ــالَة َوآتَْوا الزَّ قَاُموا الصَّ
َ
احِلَاِت َوأ يَن آَمنُــوا وََعِملُوا الصَّ

َّ
>ݢݢݢإِنَّ ال

أݩَْجُرُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َواَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُون< ]سورة ابلقرة: 277[.

وفحــوى اآليات الكريمة هو اتلأكيد ىلع الرتابــط الوثيق بني العقيدة والعمل 
الصالح وترتيب اجلزاء األخروّي، أي الســعادة األبديّــة ىلع ٰذلك الرتابط املفاد 
ِْتَها 

َ
ِْري ِمْن حت

َ
بألفــاٍظ وعباراٍت خمتلفٍة من قبيل قوهل تعاىل: >َســنُْدِخلُُهْم َجنَّــاٍت جت

ْنَهار<، >اݩݘݩُوٰلَِك اݩݘَْصَحاُب 
َ
ِْتَها األ

َ
ِْري ِمْن حت

َ
نَّ لَُهْم َجنَّــاٍت جت

َ
بًَدا<، >أ

َ
يَن ِفيَها أ نݧَْهاُر َخادِلِ

َ
األ

ون<، >لَُهْم اݩݘَْجُرُهْم ِعنَْد رَّبݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݫِِهْم َواَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن<. َنَِّة ُهْم ِفيَها َخادِلُ
ْ
اجل

إّن اآليــات واضحة ادلاللة ىلع اتلــالزم بني اإليمان والعمــل الصالح، فإّن 
العقيدة بمفردها أو العمل الصالح بمفرده ال حيّقق الســعادة والفوز األخروّي، بل 
املالك يف السعادة هو حقيقة اإليمان والعمل الصالح مًعا ]الطباطبايّئ، املزيان، ج 1، ص 
216[، وسيّتضح ٰذلك أكرث يف ابلحث الروايّئ، نعم يمكن - بناًء ىلع بعض األقوال 

املتقّدمة - احلكم بإيمان الفرد وإســالمه يف ادلنيا بمجّرد إيمانه واعتقاده، وإن لم 
يقرتن بالعمل؛ لرتتّب بعض األحاكم الرعّية ىلع ٰذلك.
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دراسات 

كما ال يقترص أثر العقيدة يف الســلوك ىلع السعادة األخروّية فقط، بل يعّم حّت 
السعادة ادلنيوّية املتمّثلة بتحقيق العدالة االجتماعّية وبناء املدينة الفاضلة وتنمية 
املجتمع البرّي وحتقيق ماكرم األخالق وحتكيم املعايري اإلنسانّية فيه، وأدّل ديلٍل 
 

ً
ىلع ٰذلك هــو اتلجربة انلبوّية رغم قرص مّدتها، فإنّها اســتطاعت أن حتدث حتّوال
عظيًما يف جمتمع اجلزيرة وأن تقّدمه أشــواًطا كبــريًة، حبيث جعلته يف الصدارة من 
ركب اإلنســانّية بعد أن اكن يف مؤّخرته، فبنت العقيدة اإلســالمّية ٰللك املجتمع 

حضارًة إنسانّيًة ال نقول إنّها جتاري األمم وحسب، بل وتتقّدم عليها.

وهناك ديلــٌل آخر ىلع تأثري العقيدة يف الســلوك، وهو اتلجربــة االجتماعّية 
للمجتمعــات الغربّية املعــارصة، فإّن ٰهذه املجتمعات بالرغم مــن اتلقّدم املاّدّي 
ي تشهده، بيد أنّها تعاين الكثري من األزمات ىلع املستوى الرويّح 

ّ
واتلكنولويّج ال

وىلع مستوى حتقيق السعادة احلقيقّية؛ وٰذلك نتيجة ضعف اعمل العقيدة وضموره 
يف احليــاة الفرديّة واألرسّية واالجتماعّية، وال شــّك فإّن لضمــور اعمل العقيدة 

تداعياته اخلطرية ىلع املجتمع، ٰهذا لكّه يف الكربى.

ي 
ّ

ي يُكݠَذݨݧّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬُِب بِادّلݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪِيِن ۞ فَٰذلك ال
ّ

يَْت ال
َ
َرأ

َ
أّمــا الصغرى فيه من قبيل قوهل تعاىل: >أ

ِمْســِكنِي< ]سورة املاعون: 1ـ 3[، فإّن العقيدة الفاسدة 
ْ
َتِيَم ۞َواَل حَيُضُّ ىلَعَ َطَعاِم ال

ْ
يَُدعُّ ايل

اكتلكذيب بيوم ادلين )إنكار املعاد(، تقود إىل الســلوك الفاســد، وهو دّع ايلتيم 
ورّده بعنٍف وعدم حّض الغري ىلع إطعام املسكني ]الطويّس، اتلبيان ج10، ص 415[.

الروايات:. 2
لقد بيّنت الروايات أهّمّية العقيدة والســلوك والرتابط بينهما ببياناٍت عديدٍة، 
خصوًصا بعد قوهلم إّن العقيدة يه اإليمان نفســه حسب االصطالح ادلييّن، فيف 
خرٍب عن رسول اهلل� يؤّكد فيه عدم قبول العقيدة أو العمل منفردين لوحدهما، بل 
يعّدهما رشيكني ال يفرتقان، قال�: »اإليمان والعمل أخوان رشيكان يف قرٍن، ال 
 بصاحبه« ]ريشهري، مزيان احلكمة، ج 1، ص 193[، بل يف خرٍب آخر 

ّ
يقبل اهلل أحدهما إال
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عّد رســول اهلل� العمل جزًءا من اإليمان وليس قسيًما هل، حيث قال: »اإليمان 
قوٌل وعمٌل، يزيد وينقص« ]املصدر السابق[، ولعّل ٰهذا اخلرب أحد األّدلة ىلع مدخلّية 
العمل يف مقولة اإليمان، وٰهذا ما يؤّكده قوهل اآلخر�: »لُِعنَِت املرجئة ىلع لســان 
ين يقولون: اإليمان قوٌل بال عمٍل« ]املصدر السابق[، وأوضح من ٰذلك 

ّ
سبعني نبيًّا، ال

لكّه خرب أيب عمر الزبريّي، عن أيب عبد اهلل، قال: »قلت هل أال ختربين عن اإليمان، 
أقوٌل هو وعمــٌل أم قوٌل بال عمٍل؟ فقال: اإليمان عمٌل لكّــه، والقول بعض ٰذلك 
العمــل، مفرتٌض من اهلل مبنّيٌ يف كتابه، واضٌح نوره، ثابتٌة حّجته، يشــهد هل بها 
الكتاب ويدعــو إيله، ولّما أن رصف اهلل نبّيــه إىل الكعبة عن بيت املقدس قال 
املسلمون للنيّب: أرأيت صالتنا اليّت كّنا نصيّل إىل بيت املقدس ما حانلا فيها؟ وما 
حــال من مىض من أمواتنا وهم يصلّون إىل بيت املقدس؟ فأنزل اهلل: >َوَما اَكَن اهلُل 
يِلُِضيَع إِيَمانَكݠُْم إِنَّ اهلَل بِانلَّاِس لََرُءوٌف رَِّحيٌم< ]سورة ابلقرة: 143[، فسىّم الصالة إيمانًا، 
فمــن اتىّق اهلل حافًظا جلوارحه موفيًا لّك جارحٍة من جوارحه مّما فرض اهلل عليه، 
ليق اهلل مستكماًل إليمانه من أهل اجلنة، ومن خان يف يشٍء منها أو تعّدى ما أمر 

اهلل فيها ليق اهلل ناقص اإليمان« ]العّيايّش، تفسري العيايش، ج 1، ص 64[. 

ٰهذه الوفرة الوافرة من األخبار يف اتلأكيد ىلع الرتابط بني اإليمان والعمل لم تأت 
من فراٍغ، بل يه يف مقام الرّد ىلع فكــرةٍ خطريةٍ اكنت يف املجتمع آنذاك، أال ويه 
فكرة اإلرجاء اليّت اكنت تستهدف ٰهذا الرتابط وتعكس مدى خطورة فكر املرجئة 
ىلع املجتمع اإلســاليّم، حّت أّن بعض الرواة قد اشــتبه عليه األمر - كما يف رواية 
الزبريّي - فســأل عن اإليمان هل هو قوٌل بــال عمٍل أو هو مع العمل؛ مّما يعكس 
اهتمام املجتمع بٰهــذه الظاهرة الفكرّية اخلطرية، حّت ورد أّن املرجئة ملعونون ىلع 
لسان سبعني نبيًّا قبل اإلســالم، بل يف بعض األخبار وجود فكرة اإلرجاء يف األمم 
السابقة وىلع عهد األنبياء السابقني أيًضا، وأّن املرجئة هم يهود ٰهذه األّمة؛ ولا جند 
اهتمــام انليّب � واألئّمــة � يف اتلحذير من ٰهذه الفكرة األموّيــة اليّت اكن يراد هلا 
نقض ادلين من ادلاخل، بعد أن عجز اخلّط األموّي عن الوقوف بوجه اإلســالم يف 

العلن، فقّدم منظومًة عقديًّة وتريعّيًة مشوّهًة باسم ادلين.
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الرّس يف ٰهذا الرتابط بني العقيدة والسلوك هو ادلور اتلاكميّل للّك منهما بالنسبة 
لآلخر، فإّن اإلنســان ما لم يمتلك رؤيًة كونّيًة صحيحًة، فإنّه ال يمتلك منظومًة 
فكرّيًة منســجمًة عن العالم، كما أّن سلوكه إذا لم يكن مطابًقا ملنظومته الفكرّية 
اليّت يؤمن بها لوقع يف فوىض اتلناقض يف املنظومة الســلوكّية، وسيأيت بيان ٰذلك يف 

ابلحث اتلايل.

ثالًثا: نوع العالقة بين العقيدة والسلوك 
ثّمــة عالقٌة تباديّلٌة )ختادمّيٌة( بني املنظومتني العقديّة والســلوكّية، فالعقيدة 
ي يقوم عليه بناء السلوك اإلنسايّن بشلك اعم، 

ّ
من جهة تعترب العلّة واألســاس ال

سواء اكنت عقيدة صحيحة أو فاســدة، ولعلّه إىل ٰهذه القاعدة العامة يشري قوهل 
ِِه فََربُّكݠُْم اݩݘݩَْعلَُم بَِمْن ُهَو اݩݘݩَْهَدى َسِبياًل< ]سورة اإلرساء: 84[، 

َ
تعاىل: >قُْل لُكٌّ َيْعَمُل ىلَعَ َشاكݠِتل

أي لكٌّ يعمــل ىلع اقتضاء عقيدته ورؤيته الكونّية ]الطــربيّس، جوامع اجلامع، ج2، ص 
ّيًة أو وضعّيًة؛ وٰللك فإّن العقيدة يه بمزنلة احليثّية 

ٰ
390[، سواٌء اكنت عقيدته إهل

اتلعليلّية اليّت يصدر عنها السلوك اإلنسايّن يف فرض املطابقة بينهما، وأّما يف فرض 
املخالفة فال ســنخّية حينئٍذ، كما لو اكنت العقيدة حّقًة وكن الســلوك ناشئًا من 

اتّباع اهلوى مثاًل.

أدّل ديلــٍل ىلع ٰهذه العلّّية واملالزمة هو الوجدان املغين عن إقامة الربهان، فإنّا 
جند تأثري العقيدة إىل حّد أّن اإلنسان يفديها بأعّز األمور ويه نفسه، حّت لو اكنت 
عقيدته يه حّب الوطن مثاًل، أو رّبما اكنت عقيدًة فاسدًة، بل رّبما تدعوه العقيدة 
لإلقرار ىلع نفسه واتلضحية حبياته ادلنيوّية كسبًا للسعادة األخروّية كما يف قضّية 
ي أقّر بالزنا لريجم(*)، وٰهذه املــزية من خمتّصات العقيدة، وال 

ّ
ماعز األســليّم ال

�، فأعــرض  ّ ف يــدي النــ�بي ــه بعــد أن ز�ف ماعــٌز جــاء فأقــّر بذنبــه بــ�ي
ّ
(*) حاصــل القّصــة أن

عنــه فجــاء مــن شــّقه اآلخــر، فأعــرض عنــه، وٰهكــذا أربــــع مــّراٍت فأمر بــه، فأخرج إىل 

ى، ج 8، ص 227[ ف الكرب ، الس�ف ّ ي
الحّرة فرجم. ]البيه�ت
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جندها يف القوانني الوضعّية؛ فإّن القوانني الوضعّية ال حتمل اإلنسان ىلع اتلضحية 
بانلفس أو املال وإنّما حتمله ىلع االلزتام القهرّي بالقانون، والفرق هو أّن العقيدة 
تنبع من ادلاخل وتمزتج بعقل اإلنسان وضمريه وعواطفه ومشاعره، فذلا تتحّكـم 
باتلرّصفات الظاهرة وابلاطنة لإلنســان، كما أّن هلا سلطانًا دنيويًّا وأخرويًّا؛ ولا 
إذا صلحت العقيدة عمر الظاهر وابلاطن مًعا وحتّققت السعادة ادلنيوّية واألخروّية 

، ويصلح الظاهر فقط. مًعا، واحلال أّن القانون سلطانه دنيويٌّ

ومّما يدّل أيًضا ىلع ٰهذا الرتابط واتلالزم بني املنظومتني هو ما نراه من انقالب 
السلوك اجلاهيّل دلى املركني قبل ابلعثة إىل سلوٍك توحيديٍّ قائم ىلع معايري ادلين، 
اكألمانة والصدق والعدل والوفاء واألخّوة وغريها من القيم اإلنسانّية الرفيعة، وما 
 تلبــّدل القاعدة املعرفّية اليّت يقوم عليها الســلوكن، ومّما يدعم ويؤّكد 

ّ
ٰذلك إال

ٰهذا الرتابط - أيًضــا - أّن االرتداد عن ادلين وعن اتلوحيد يقتيض بطبعه اتلخيّل 
 تلبّدل القاعدة 

ّ
عن الســلوك اتلوحيدّي والرجوع اىل السلوك اجلاهيّل، وما ٰذلك إال

املعرفّية عند الشــخص الواحد قبل اتلديّن وبعده، كما يدّل ىلع ٰهذا الرتابط من 
يَن آَمنُوا اتَُّقوا 

ّ
َها ال القرآن الكريم أيًضا قوهل - تعاىل - يف انليه عن أكل الربا: >يَا اݩݘݩَيُّ

ََّ وََذُروا َما بيَِقَ ِمْن الّرݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪݬِبَا إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمِننَي< ]سورة ابلقرة: 278[. اهلل

وٰهــذه العلّّية واملعلويّلة ال تعــين انتفاء دور الســلوك يف اتلأثري املتقابل ىلع 
 للعقيدة، وليس هل دوٌر يف حدوثها 

ً
العقيدة وترسيخها، فالسلوك - وإن اكن معلوال

ووجودها كما يقتضيه قانون العلّّية - يعّد مؤثًّرا يف بقائها وقّوتها وترسيخها، ولعّل 
ٰهذا هــو الرّس يف اقرتان العمل الصالح يف آيٍ كثريةٍ مــن القرآن الكريم باإليمان 
واالعتقاد، إذ اقرتن اإليمان بالعمل الصالح يف حنو مخسني آيًة كما تقّدم، وأرصح 
اِلُح َيْرَفُعُه< ]سورة فاطٍر:  ب َواْلَعَمُل الّصَ ّيِ منه يف ادلاللة ىلع تأثري السلوك يف العقيدة قوهل تعاىل: >ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلكݠَِلُم الّطَ
10[، فــدور العمل الصالح هو رفع اللكم الطّيب وتعضيده، يقول بعض املفرسين: 

ا كالميًّا، ويشــهد بــه توصيفه بالطّيب، فطّيب  »واملراد باللكم ما يفيد معًن تامًّ
الكالم هو مالءمته نلفس سامعه ومتلكّمه، حبيث تنبسط منه وتستذّله وتستكمل 



156

مجلة الدليل / 

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

دراسات 

ا فيه ســعادة انلفس وفالحها، وبٰذلك يظهر  به، وٰذلك إنّما يكون بإفادته معًن حقًّ
أّن املراد بــه ليس جمّرد اللفظ، بل بما أّن هل معًن طّيبًــا، فاملراد به االعتقاد ات 
احلّقة اليّت يســعد اإلنســان باإلذاعن هلا، وبناء عمله عليها، واملتيّقن منها لكمة 
اتلوحيد اليّت يرجع إيلها سائر االعتقادات احلّقة« ]الطباطبايّئ، املزيان، ج 17، ص 23[، 
ي يرفع اإلنسان ويمّد 

ّ
ي يناسبه هو ال

ّ
فاللكم الطّيب هو االعتقاد احلّق، والعمل ال

ما تكّرر العمل زاد االعتقاد رســوًخا وجالًء وقوي يف تأثريه، فقّوة 
ّ
يف تكاملــه، ولك

اإليمان بمزاولة الطااعت وضعفه بارتــكاب املعايص؛ ولا رّبما يؤّدي االحنراف 
الســلويّك والعمل باملعايص وســوء العمل إىل االحنراف العقدّي واتلكذيب بآيات 
بُوا بِآيَاِت اهلِل َوكݠَانُوا بَِها يَْستَْهِزئُون<  وأى اݩݘݩَْن َكذَّ يَن اݩݘݩََساُءوا السُّ ِ

َّ
اهلل تعاىل: >ُثمَّ اَكَن اَعقِبََة ال

]سورة الروم: 10؛ انظر: الطباطبايّئ، املزيان، ج 1، ص190؛ و ج 9، ص350؛ اخلمييّن، تفسري القرآن 

الكريم ج 5، ص 56[.

والعالقــة بني هاتني املنظومتني يه إّما عالقٌة تكاملّيٌة تصاعديٌّة، وإّما عالقٌة 
تنازيّلٌة احنطاطّيٌة، تبًعا لصّحة العقيدة وفســادها أو ضعفهــا وقّوتها، فاملنظومة 
العقديّة احلّقة إذا الزتمنا بمؤّداها تؤّدي بطبيعة احلال إىل السلوك اتلوحيدّي احلّق؛ 
ألّن العقيدة تنعكس ىلع اجلوارح فتأخذ لّك جارحٍة حّظها من العقيدة واإليمان، 
فمثاًل عقيدة اتلوحيد األفعايّل تؤثّر إجيابيًّا ىلع جزئّيات سلوك اإلنسان يف اتلعامل 
مع األســباب )ابلعيدة واملتوّســطة( وعدم االعتماد عليها، وإنّما يكون االعتماد 
ىلع مسّبب األســباب واملبدإ األىلع، بعكس اإلنســان الفاقد للتوحيد األفعايّل 
فإّن سلوكه يتلف تماًما عن اإلنســان األّول، ويف املقابل فإّن املنظومة السلوكّية 
الصحيحة تؤّدي إىل تقوية اإليمان والعقيدة، جاء يف تفســري العيايش: »فمن اتىّق 
اهلل حافًطا جلوارحه موفيًا لّك جارحٍة مــن جوارحه مّما فرض اهلل عليه، ليق اهلل 
مستكماًل إليمانه من أهل اجلّنة، ومن خان يف يشٍء منها أو تعّدى ما أمر اهلل فيها 
ليق اهلل ناقص اإليمان« ]العّيايّش، تفسري العّيايّش، ج 1، ص 64[، وبكال األمرين حيصل 

الكمال اإلنسايّن.
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كما أّن فساد العقيدة يؤّدي إىل احنراف السلوك كما هو واضٌح يف عقيدة الرك 
الفاســدة فساًدا لكّيًّا، وكٰذلك األمر يف العقائد الفاســدة فساًدا جزئيًّا، وفيما ييل 

بعض انلماذج اتلطبيقّية ٰللك: 

األّول: عقيــدة اإلرجاء اليّت تعــين االكتفاء باإليمان القــويّل، وإن ارتكب 
 إىل رّبه يف اآلخرة، مّما يرّبر لإلنسان االحنراف 

ٌ
اإلنسان ما ارتكب فإن أمره مرجأ

السلويّك يف ادلنيا، وسيأيت تفصيل الكالم يف ٰهذه العقيدة.

اثلاين: عقيدة اجلرب اليّت تعين صدور الفعل من اإلنسان قهًرا وجرًبا عليه، والزم 
ٰهذا إعفاء اإلنسان من املســؤويّلة والعقوبة، مّما يلق مرّبًرا لالحنراف السلويّك 
حتت ذريعة أّن ٰهذا فعل اهلل، وإنّما ينســب لإلنســان جماًزا، وقد اكنت طبقٌة من 
املجتمع فيما مىض تعمل بٰهذا املبدإ الفاسد، فقد كتب ابن عّباٍس إىل قّراء املجربة 
بالشام: »أّما بعد، أتأمرون انلاس باتلقوى وبكم ضّل املّتقون، وتنهون انلاس عن 

ّيات، ج 2، ص 163[. 
ٰ
املعايص وبكم ظهر العاصون؟!« ]سبحايّن، اإلهل

اثلالث: عقيــدة القضاء والقدر بناًء ىلع تأويلهما تأوياًل خاطئًا يرّبئ ســاحة 
اإلنســان من الفعل القبيح وجيعله مقّدًرا عليه، فقد حّذر انليّب� من خطر ٰهذا 
اتلأويل فقال: »سيأيت زماٌن ىلع أّميت يؤّولون املعايص بالقضاء، أوٰلك بريئون ميّن 

وأنا منهم براٌء« ]العاميّل ابلّيايّض، الرصاط املستقيم، ص 32[. 

ِن  وقــد دار حواٌر بني اإلمام الاكظم� وانلعمان أيب حنيفة حيث قال لإلمام�: »ِممَّ
املعصية؟ قال�: يا شــيخ ال ختلو من ثــالٍث: إّما أن تكون من اهلل وليس من العبد 
يشٌء فليس للحكيم أن يأخذ عبده بما لم يفعله، وإّما أن تكون من العبد ومن اهلل 
واهلل أقوى الريكني فليس للريك األكرب أن يأخذ الريك األصغر بذنبه، وإّما 
أن تكون من العبد وليس من اهلل يشٌء، فإن شــاء عفا وإن شاء اعقب« ]املجليّس، 

حبار األنوار، ج 5، ص 27[. 

الرابع: تفسري الشفاعة تفسرًيا خاطئًا يؤّدي إىل االتّكايّلة يف العمل واالحنراف 
يف السلوك.
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اخلامــس: تفســري والية أهل ابليت� وحمّبتهم تفســرًيا يؤّدي إىل االتّكايّلة يف 
العمل واالحنراف يف السلوك.

وىلع لّك حاٍل وردت اإلشارة إىل ٰهذه العالقة اتلباديّلة بني العقيدة والسلوك يف 
 بمعرفٍة، 

ّ
األحاديث الريفــة، فعن اإلمام الصادق� قال: »ال يقبــل اهلل عماًل إال

ه املعرفة ىلع العمل، ومن لم يعمل فال معرفة 
ّ

 بعمٍل، فمن عرف دتل
ّ

وال معرفًة إال
هل«. ثــّم قال�: »أال إّن اإليمان بعضــه من بعٍض« ]اللكييّن، الــاكيف، ج 1، ص 44[. فعّد 
العمل جزًءا من اإليمان، وقد تقّدم يف تعريف اإليمان أّن بعض متلكّمينا من يرى 

ٰذلك، وال يكتيف يف اإليمان باإلقرار القليّب فقط. 

مة الطباطبايّئ إىل ٰهذه العالقــة اتلباديّلة بقوهل: »إّن االعتقاد 
ّ

كما أشــار العال
واإليمان إذا اكن حّق االعتقاد صادقًا إىل نفسه صّدقه العمل ولم يكذبه، أي يصدر 
ما 

ّ
عنــه العمل ىلع طبقه، فالعمل من فروع العلم وآثــاره اليّت ال تنفّك عنه، ولك

تكّرر العمل زاد االعتقاد رســوًخا وجالًء، وقوي يف تأثريه« ]الطباطبايّئ، املزيان، ج 17، 
ص 23[، بل يمكن القول إّن تأثري حقيقة العقيدة ال يقترص ىلع الســلوك اتلكوييّن 

دلى اإلنســان خاّصًة، بل يصل أحيانًا يف تأثريه إىل انلظام الكويّن العاّم، وٰهذا ما 
يمكــن فهــم أبعاده من خــالل الروايــة اتلايلة عن اإلمــام الصادق�: »ســئل�: 
لم ســيّم الكعبة كعبًة؟ قال: ألنّها مرّبعٌة، فقيل: ولــم صارت مرّبعًة؟ قال: ألنّها 
حبذاء ابليت املعمور وهو مرّبٌع، فقيل هل: ولم صار ابليت املعمور مرّبًعا؟ قال: ألنّه 
حبذاء العرش وهــو مرّبٌع، فقيل: ولم صار العرش مرّبًعا ؟ قال: ألّن اللكمات اليّت 
 اهلل، واهلل أكرب، 

ّ
بين عليها اإلســالم أربٌع: ســبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إهٰل إال

وٰهذه اللكمات األربع أوالها تتضّمن اتلزنيه واتلقديس، واثلانية التشبيه واثلناء، 
واثلاثلة اتلوحيد اجلامع بني اتلزنيه والتشــبيه، والرابعة اتلوحيد األعظم املختّص 
باإلســالم« ]الصدوق، علل الرائع، ج 2، ص 398[، ويمكننا أن نفهم ٰهذا اتلأثري أكرث 
فيمــا لو أخذنا بنظر االعتبار كون الكعبة تمّثل نقطة املركز يف الكرة األرضّية ىلع 
وجه ادلّقة ]حســني كمال ادلين أمحد، إســقاط الكرة األرضّية بالنســبة ملّكة املكّرمة، جملّة ابلحوث 
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اإلســالمية، ع 2، ص292 ؛ جملّة ابلحوث اإلسالمّية، ع 6، ص 225[، فكأّن الكرة األرضّية 

لكّها قائمٌة ىلع نظام اتلوحيد.

رابًعا: جدلّية العقيدة والسلوك في الفكر الكالمّي
ي يطرحه القــرآن الكريم بني العقيدة والعمل 

ّ
بالرغم من اتلالزم الواضح ال

الصالــح، بيد أنّه قد أثريت إشــاكيّلة العالقة بينهما ىلع بســاط ابلحث الكاليّم 
واجلدل العقدّي يف مسألة مرتكب الكبرية، فقد وقعت املسألة بني إفراٍط وتفريٍط 
من أقىص ايلمني إىل أقىص الشمال، فبني قائٍل بأّن ارتكاب الكبرية ُيِرج اإلنسان 
من اإليمان إىل حّد الكفر، كما عليه بعض فرق اخلوارج، وبني قائٍل بأّن اإلنسان 
مهمــا ارتكب من الكبائر واملوبقات فٰذلك ال يــرّض بإيمانه وعقيدته، كما عليه 
الكرامّية وبعض املرجئــة، وبني قائٍل بأّن مرتكب الكبــرية ال مؤمٌن وال اكفٌر، 
بل مزنلٌة بني مزنتلني، كما عليــه املعزتلة. ]ظ: املفيد، أوائل املقاالت، ص 15؛ الطويّس، 

االقتصاد، ص140[ 

اهات الفكرّية هو ما ذهبت إيله املرجئة؛ ألّن من 
ّ

ولعّل األخطر من ٰهذه االجت
شأنه سياســيًّا أن يرّبر للحاّكم ظلمهم وجورهم من جهٍة، ومن شأنه اجتماعيًّا أن 
يشيع يف املجتمع اإلســاليّم اتلفّكك اخلليّق واالحنراف السلويّك من جهٍة أخرى، 
لبس بلاس العقيدة، أو قلنا إنّه مذهٌب 

ُ
فاملرجئة - سواٌء أقلنا إنّها مذهٌب سيايسٌّ أ

عقديٌّ وّظفت أفاكره لصالح السياسة - يدعون إىل انفصال العقيدة عن السلوك، 
واألصل عندهم كفاية اإليمان واالعتقاد بالشــهادتني مهما احنرف اإلنســان يف 
ســلوكه، فهم يذهبــون إىل أّن »اإليمان قوٌل بال عمٍل، وأصل مــا هم عليه أنّهم 
يدينــون بأّن أحدهم لو ذبح أباه وأّمه وابنه وبنته وأخاه واخته وأحرقهم بانلار، أو 
زىن أو رسق أو قتــل انلفس اليّت حــرم اهلل أو أحرق املصاحف أو هدم الكعبة أو 
نبــش القبور أو أت أّي كبريٍة نىه اهلل عنها، فإن ٰذلك ال يفســد عليه إيمانه وال 
يرجه منه، وأنّه إذا أقّر بلسانه بالشهادتني فهو مستكمل اإليمان، إيمانه كإيمان 
جربيل ومياكل �، فعــل ما فعل وارتكب ما ارتكب مّمــا نىه اهلل، وحيتّجون 
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 اهلل« ]انليســابورّي، 
ّ

بأّن انليّب� قال: أمرنــا أن نقاتل انلاس حّت يقولوا: ال إهٰل إال
اإليضاح، ص 45[، وٰهذه يه املسألة املعروفة بكون مرتكب الكبرية اكفًرا أو ال، وال 

شّك يف خطورة ٰهذا الفكرة من جهتني:

األوىل: أنّها ترّبر االحنراف وترعنه باســم ادلين، كما رشعن آل أمّية للظلم 
باسم ادلين يف نظرّية حرمة اخلروج ىلع اجلائر اليّت أوجدت حصانًة للجائرين من 
اخلروج واثلورة عليهم ملّدٍة طويلٍة جتاوزت األلف اعٍم، حيث خّدروا األّمة وشلّوا 
حركتهــا وتقّدمها بٰهذه انلظرّية، حّت وصلــت األّمة إىل ما وصلت إيله ايلوم من 

اتلخلّف واالرتكاس.

ي يقوم عليه اســتدالهلم، أال وهو منهج االجتهاد 
ّ

اثلانية: خطــورة املنهج ال
ي يقوم ىلع انتقاء بعض األدلّة إلنتاج نظرّيٍة بٰهذا املستوى 

ّ
االجزتايّئ واالنتقايّئ ال

من اخلطورة، لّك ٰذلك حتت مقولة االجتهاد، اليّت يه األخرى أخطر نظرّيٍة عرفها 
الفكر اإلســاليّم ىلع اإلطالق؛ ألنّها اآليّلة الوحيدة اليّت اعتمدوها تلمزيق ادلين 
وتفتيت األّمة باســم ادلين واسم رشعّية االجتهاد، وال زالت األّمة تدفع ثمن ٰهذه 

انلظرّية القاتلة باختالفها وحروبها الطائفّية املقيتة. 

ي اســتندت إيله املرجئة هو قول الرسول�: »أمرنا 
ّ

أجل، إّن ادليلل الوحيد ال
 اهلل«، اغّضني الطرف عن ســائر انلصوص 

ّ
أن نقاتــل انلاس حّت يقولوا ال إهٰل إال

األخرى الواردة عنه� اليّت تؤّكد أّن اإليمان هو »معرفٌة بالقلب وإقراٌر باللســان 
وعمٌل باألركن« ]املّتيق اهلندّي، كزن العمال، ج 1، ص 273، ح 1361[، وأنّه »بين اإلســالم 
 اهلل وأّن حمّمًدا عبده ورسوهل، وإقام الصالة، وإيتاء 

ّ
ىلع مخٍس: شهادة أن ال إهٰل إال

الزكة، وحّج ابليت، وصوم رمضان« ]انليسابورّي، صحيح مسلٍم، ج 1، ص 34 [. 

ي تمّسكوا به - وهو وارٌد من غري طرقنا - خمالٌف 
ّ

مضافًا إىل أّن ٰهذا احلديث ال
ي يؤّكــد أن ال إكراه يف ادلين، فانلــيب� داع انلاس إىل أن 

ّ
لرصيــح الكتاب ال

ين قاتلوه 
ّ

 اهلل، ال أن يقاتلهم ىلع قول ٰذلــك إكراًها، وإنّما هم ال
ّ

يقولــوا ال إهٰل إال
ملنع ٰهذه ادلعوة. 
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ي يقّسم انلاس إىل ثالثة 
ّ

من جهٍة أخرى فإّن اإلرجاء خمالٌف للقرآن الكريم ال
أصناٍف: اكفٍر ومؤمٍن ومنافٍق، فطبًقا لإلرجاء يكون اتلقســيم ثنائيًّا إىل: مؤمٍن 

 أمره إىل اهلل يف اآلخرة.
ٌ
وكفٍر؛ ألّن املنافق عندهم مؤمٌن يف ادلنيا، مرجأ

ىلع لّك حــاٍل، فاالجتهاد املجزتأ القائــم ىلع االنتقائّية يف اتلعامل مع األدلّة، 
ي يقيص سائر األدلّة األخرى هما من أخطر املقوالت 

ّ
وكٰذلك االجتهاد اإلقصايّئ ال

اليّت تعرض هلا الفكر اإلســاليّم، واليّت نقضت اإلسالم عروًة عروًة باسم ادلين، 
حّت لبس اإلســالم لبس الفــرو مقلوًبا، كما قال ســّيد العرتة أمــري املؤمنني� 

]الريّض، نهج ابلالغة، اخلطبة 108[.

خامًسا: انعكاسات الفكر اإلرجائّي في عصرنا
بالرغم من انقراض املرجئة كفرقٍة كالمّيٍة، بل انقراض الفكر اإلرجايّئ بشلٍك 
اعمٍّ، نرى ثّمة أفاكًرا تنتر يف عرصنــا بني فرتٍة وأخرى يف قّطااعٍت من جمتمعاتنا 
حتمــل بصمات الفكر اإلرجــايّئ وامتداداته اليّت تفصل بني العقيدة والســلوك، 
اكألفاكر اليّت تشــيع بني فئات الشــباب ذكوًرا وإناثًا - سّيما يف األوساط ادلراسّية 
واجلامعّيــة واملجتمعات املنفتحــة - تدعو إىل عــدم رضورة االلزتام باتلاكيلف 
ادلينّيــة، وإىل اتلفلّت من االلزتام بيشٍء من الواجبات أو املحّرمات، حتت ذريعة 
أّن صفــاء القلب ونقاءه يغين اإلنســان عن العمل باتلاكيلــف؛ أو ما تدعو إيله 
بعض الفرق الصوفّية اليّت تذهب إىل أّن من بلغ مرحلة ايلقني سقط عنه اتللكيف 
بمعــن   ،]99 احلجــر:  ]ســورة  اْلَيِقيُن<  َيْأِتَيَك  ى  َحّتَ َك  َرّبَ >َواْعُبْد  تعــاىل:  قــوهل  إىل  اســتناًدا 
اكتفاء اإلنسان باإليمان وسقوط اتلاكيلف عنه، فٰهذه لكّها مقوالٌت منحرفٌة تلتيق 
مــع املرجئة يف ما يدعون إيله من اتلفكيك بني العقيدة والســلوك، ويه مردودٌة 
باآليات والروايات الســابقة املؤّكدة ىلع رضورة اتلالزم بني العقيدة والســلوك، 
يضــاف إىل ٰذلك أنّه لو اكن االعتقاد اكفيًا أو نزاهة ابلاطن والقلب مغنيًا، الكتىف 
انليّب� واألئّمة الطاهرون من بعده باالعتقاد دون العمل، مع أّن ســريتهم قائمٌة 
ىلع العمــل، بل وىلع االجتهــاد يف العمل والعبادة، بل جندهــم� يعتذرون هلل - 
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تعاىل - من اتلقصري يف العمل، كما يقول سّيد املوّحدين يف داعء كميٍل: »وقرصت 
يب أعمايل«، أو قول الرســول األعظم�: »ما عبدنــاك حّق عبادتك« ]املجليّس، حبار 

األنوار، ج 68، ص 23[.

لقد استهدفت املرجئة السلفّية اليّت أنتجتها يد السياسة األموّية سلوك املجتمع 
اإلساليّم ســابًقا يف طبقته احلاكمة واملحكومة مًعا؛ يلفعلوا ما يفعلوا حتت عباءة 
ادلين واالكتفاء بالشهادتني، وايلوم تدعو املرجئة املعارصة اليّت أنتجتها يد اثلقافة 
الغربّية الشــباب إىل اتلحلّل واتلخيّل عن األخالق والقيم والسلوك الزنيه، وإن لم 
تدعهم إىل الكفر الرصيح، حبيث تتحّول الشخصّية اإلسالمّية إىل شخصّيٍة خاويٍة 
ومفرغٍة من ادلاخل، ومتناقضٍة يف معتقداتها وسلوكّياتها، فتكون شخصّيًة مرّكبًة 
من خليٍط غري متجانٍس من االعتقادات والســلوكّيات املتضاّدة فيما بينها، حبيث 

يفقد اإليمان واالعتقاد معناهما.

سادًســا: أثــر العقيــدة والســلوك الصحيحيــن فــي التكامــل 
المعنــوّي

تلعب العقيدة والســلوك دوًرا أساســيًّا يف اتلاكمل الــرويّح واتلقدم املعنوّي 
لإلنسان، فهما جناحان حيلّق بهما حنو مراتب الكمال، فالعقيدة الصحيحة يمكن 
أن تغرّي جمرى حياة اإلنســان بأكمله، وترفعه من حضيض املاّديّة إىل قّمة الســمّو 
ين لم يكن مطمح نظرهم 

ّ
املعنوّي، كما حصل ٰذلك للســحرة من قوم فرعون، ال

قبــل هدايتهم يرتيق إىل أكرث من احلصول ىلع مصاحلهــم املاّديّة واألجر ادلنيوّي: 
لٰكّنهــم   ،]113 األعــراف:  ]ســورة  اْلَغاِلِبيَن<  َنْحُن  ا  ُكّنَ ِإْن  لَأْجًرا  َلَنا  ِإّنَ  َقاُلوا  ِفْرَعْوَن  َحَرُة  الّسَ >َوَجاَء 

بعد أن أدركوا احلقيقة واســتوعبوا العقيدة احلّقة تغرّيت رؤيتهم الكونّية للحياة، 
ي طلبوه من فرعون، حبيث 

ّ
وعرفوا أّن ثمة شــيئًا آخر هو أرق من األجر املاّدّي ال

ِمْن  َجاَءَنا  َما  َعَلى  ُنْؤِثَرَك  َلْن  >َقاُلوا  وتهديــده:  بفرعــون  واســتهزؤوا  املــوت  معــه  اســرتخصوا 
ْنَيا< ]سورة طه: 72[. َما َتْقِضي ٰهذه اْلَحَياَة الّدُ َناِت َواّلذي َفَطَرَنا َفاْقِض َما اݩݘَْنَت َقاٍض ِإّنَ اْلَبّيِ

فلكّما اكنت العقيدة صحيحًة نقّيًة من األباطيل واالحنرافات، اكن اإلنسان أقرب 
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إىل الكمال واتلاكمل، ســواٌء اكن ٰذلك يف أساســّيات العقيدة أو يف تفاصيلها، ومن 
ي 

ّ
 بعًدا، األمر ال

ّ
هنا ورد اتلحذير من أّن العامل ىلع غري بصريةٍ ال يزيده عمله إال

يعكس أهّمّية ســالمة العقيدة وابلصرية يف مسرية اإلنســان اتلاكملّية؛ وٰذلك ألّن 
العقيدة بمزنلة خارطة الطريق اليّت يسري اإلنسان ىلع ضوئها وىلع هديها، فإذا اكنت 
قويمًة بلغت به الغاية واملقصود، وإذا اكنت ىلع خالف ٰذلك لم يزده الســري عليها - 
 بعــًدا وشــطًطا: >َوَأݢݢّلِو اْسَتَقاُموا َعَلى 

ّ
مهمــا اكن املرء جمتهــًدا يف مقام الطاعة والعبــادة - إال

األئّمــة�  أصحــاب  مــن  ء 
ّ

األجــال اكن  ولا  ؛   ]16 اجلــّن:  ]ســورة  َغَدًقا<  َماًء  لَأْسَقْيَناُهْم  ِريَقِة  الّطَ

يعرضون عقيدتهم ودينهم ىلع األئّمة للتأّكد من سالمة املعتقد.

وال شــّك أّن أمر العقيدة مقّدٌم ىلع السلوك؛ ألّن العقيدة يه األساس وحجر 
ي رفعه ابن أيب عمرٍي عــن أحد األئّمة�: »بعضكم 

ّ
الزاويــة، فقد ورد يف اخلرب ال

ا من بعٍض، وبعضكم أكرث صدقًة من  أكــرث صالًة من بعٍض، وبعضكم أكرث حجًّ
بعٍض، وبعضكم أكرث صياًما من بعٍض، أفضلكم إيمانًا أفضلكم معرفًة« ]املجليّس، 

حبار األنوار، ج 14، ص ح 38[.

ٰهذا لكّه من جهة العقيدة، كما أّن لصالح الســلوك يف املقابل األثر ابلالغ يف 
تكامل اإلنســان ورقّيه املعنوّي، فصياغة الشخصّية اإلسالمّية إنّما تتّم باتلطابق 
اتلاّم بني الســلوك والعقيدة، فقد حيرم اإلنســان من كثرٍي من املقامات واملراتب 
بســبب القصور يف العمل، وإن صّحت عقيدتــه؛ ألّن مقام العمل مقاٌم آخر غري 
ي 

ّ
مقام العقيدة، فللكٍّ مــن هذين املقامني دوره وفاعلّيته واقتضاؤه اخلاّص به ال

ال يقوم مقامه اآلخر، فمثــاًل من يتهاون بالصالة أو يؤّخرها عن وقتها أو اليؤّدها 
يف مجاعٍة وال يف مســجٍد، يكن حمروًما من كثــرٍي من الفيوضات واملقامات، وإن 
اكنت عقيدته صحيحــًة من انلاحية انلظرّية، بل رّبما يــرتك ضعف العمل أثًرا 
ي فاته من العمل إىل 

ّ
سلبيًّا ىلع عقيدته أيًضا، إذ تتحّول عقيدته بٰذلك املقدار ال

عقيــدٍة ال أثر هلــا وال فاعلّية، كما تقــّدم يف حديث اإلمام الصــادق�: »ومن لم 
يعمل فال معرفــة هل، أال إّن اإليمان بعضه من بعٍض« ]اللكييّن، الاكيف، ج 1، ص 44[، 
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دراسات 

وحينئٍذ تتحّول العقيدة - أحيانًا - مــع ضعف العمل إىل جمّرد معلوماٍت حمفوظٍة 
ىلع غرار علم اإلنسان - مثاًل - بوجود كوكب املّريخ أو غريه من الكواكب؛ لٰهذا 

اكن األئّمة� يوصون أتباعهم بأمرين مهّمني:

حفظ هوّيتهم العقديّة من التشويه واتلحريف والزتوير الوافد . 1
إيلهم من اتلّيارات املنحرفة والضالّة اليّت اكنت تكيد بهم.

حفظ ســلوكهم من االحنراف واتلناقض مــع العقيدة، وٰذلك . 2
بأن يكون ســلوكهم منســجًما معها؛ ولٰهذا اكنوا� يرفعون من سقف 
املطابلة ألصحابهم يف جمال الســلوك إىل أىلع املستويات، فال يكتفون 
منهم بالعبادة والطاعة هلل تعاىل فحسب، بل اكنوا حيّثونهم ىلع حتصيل 

)االجتهاد يف العبادة( و )الورع يف العبادة(.

ورّبما اكنوا يصارحون أتباعهم يف تصحيح سلوكّياتهم ويفّندون بعض مزاعمهم 
اليّت اكنوا يزعمونها ألنفســهم، مثل دعوى )الشــيعة والتشــّيع(، فينهونهم من 
التســيّم بٰذلك نتيجة ما يالحظونه من ضعٍف يف الســلوك وقصــوٍر يف العمل، 
وكنوا� يعلّلون ٰذلك - كما ســيأيت - بأّن )التشــّيع مرتبٌة رشيفٌة( ال يليق بها مثل 
ي عليه أتباعهم، فالتشّيع عندهم - وكما هو معناه اللغوّي أيًضا - 

ّ
ٰهذا السلوك ال

هو املشــايعة واملتابعة يف العمل؛ وٰللك فإّن األئّمة� اكنــوا دقيقني يف اتلوصيف 
ويف استعمال العناوين وإطالقها اغية ادلّقة؛ لا اكنوا ينصحون أتباعهم أن يتسّموا 
باملحّبني دون الشــيعة، وقد ورد ٰهذا اتلأكيد ىلع لسان بعض األئّمة كما سيأيت، 
وٰهذه إشــاكيّلٌة كبريٌة يف واقعنا الشييّع، سواٌء املايض منه أو املعارص، إذ اكن لٰهذه 
اإلشــاكيّلة األثر الكبري يف عدم جناح جتربة األئّمة�؛ نتيجة عــدم توّفر القاعدة 
اجلماهريّية الصاحلة إلجناح مروعهم اإلليّٰه، كما تعّد ٰهذه اإلشــاكيّلة ايلوم من 
أهــّم العوامل يف تأخري مروع الظهور يف عرص الغيبة، وفيما ييل بعض انلصوص 

الواردة عن أهل ابليت� يف ٰهذا املجال: 

قال رجٌل لرســول اهلل�: »يا رســول اهلل، فالٌن ينظر إىل حرم . 1
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جاره، فإن أمكنــه مواقعة حراٍم لم يرع عنه، فغضب رســول اهلل� 
وقال: ائتوين به، فقال رجٌل آخر: يا رســول اهلل، إنّه من شيعتكم مّمن 
، ويربأ من أعدائكما، فقال رســول�: ال  يعتقد مواالتك ومواالة عيلٍّ
تقل إنّه من شيعتنا، فإنّه كذٌب، إّن شيعتنا من شّيعنا وتبعنا يف أعمانلا، 
ي ذكرته يف ٰهذا الرجل من أعمانلا« ]املجليّس، حبار األنوار، 

ّ
وليس ٰهذا ال

ج 65، ص 155 [. ومن املعلــوم أن ال خصوصّية للنظر كمعصيٍة، فيعّم 

األمر لّك خمالفٍة.

قال رجل المرأته: »اذهيب إىل فاطمة بنت رســول اهلل فاسأيلها . 2
عيّن، من شــيعتكم أم ليس من شيعتكم؟ فسأتلها فقالت قويل هل: إن 
كنت تعمل بما أمرناك، وتنتيه عّما زجرناك عنه، فأنت من شــيعتنا 
 فــال، فرجعت فأخربته، فقال: يا وييل! ومــن ينفّك عن النوب 

ّ
وإال

واخلطايا؟! فأنا إذن خادٌل يف انلار، فإّن من ليس من شيعتهم فهو خادٌل يف 
انلار، فرجعت املرأة فقالت لفاطمة ما قال زوجها، فقالت فاطمة: قويل 
هل: ليس ٰهكذا، شيعتنا من خيار أهل اجلّنة، ولّك حمّبينا وموايل أويلائنا 
ومعادي أعدائنا واملسلّم بقلبه ولسانه نلا ليسوا من شيعتنا إذا خالفوا 
أوامرنا ونواهينا يف ســائر املوبقات، وهم مع ٰذلك يف اجلّنة، ولٰكن بعد 
ما يطهرون من ذنوبهم بابلاليــا والرزايا أو يف عرصات القيامة بأنواع 
شــدائدها، أو يف الطبق األىلع من جهّنم بعذابها، إىل أن نســتنقذهم 

حبّبنا منها وننقلهم إىل حرضتنا« ]املصدر السابق[.

� ذات يــوٍم وحنن . 3 وعن األصبــغ بن نباتــة قال: »خــرج عيلٌّ
جمتمعون فقال: من أنتم وما اجتماعكم؟ فقلنا: قوٌم من شيعتك يا أمري 
املؤمنني، فقال: مايل ال أرى سيماء الشيعة عليكم؟ فقلنا: وما سيماء 
الشــيعة؟ فقال: صفر الوجوه من صالة الليل، عمش العيون من خمافة 
اهلل، ذبل الشــفاه من الصيام، عليهم غربة اخلاشــعني« ]املصدر السابق: 
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دراسات 

151[. وقال أيًضا يف وصف شيعته: »شيعتنا راعة الشمس والقمر - يعين 

اتلحّفظ من مواقيت الصالة - شــيعتنا ذبٌل شفاههم، مخٌص بطونهم، 
تعرف الرهبانّية يف وجوههم« ]انلورّي، مستدرك الوسائل، ج 1، ص 128[.

وقــال رجل للحســن�: »إيّن من شــيعتكم، فقال احلســن بن . 4
عــيلٍّ�: يــا عبد اهلل: إن كنت نلــا يف أوامرنا وزواجرنــا مطيًعا فقد 
صدقت، وإن كنــت خبالف ٰذلك فال تزد يف ذنوبــك بدعواك مرتبًة 
رشيفًة لست من أهلها، ال تقل نلا: أنا من شيعتكم، ولٰكن قل أنا من 
موايلكم وحمّبيكم ومعادي أعدائكم، وأنت يف خرٍي وإىل خرٍي« ]املجليّس، 

حبار األنوار، ج 65، ص 156[.

وعــن أيب عبد اهلل� قال: »اكن عيّل بن احلســني قاعًدا يف بيته، . 5
إذ قرع قوٌم عليه ابلاب فقــال: يا جارية انظري من يف ابلاب، فقالوا: 
قوٌم من شيعتك، فوثب عجالن حّت اكد أن يقع، فلّما فتح ابلاب ونظر 
إيلهم رجع وقال: كذبوا، فأين الســمت - أي استقامة الطريقة واهليئة 
- يف الوجوه؟ أين أثر العبادة؟ أين ســيماء السجود؟ إنّما شيعتنا يعرفون 
بعبادتهم وشعثهم، قد قرحت العبادة اآلناف، ودثرت اجلباه واملساجد« 

]انلورّي، مستدرك الوسائل، ج 4، ص 468[.

وانلقطة املشرتكة يف ٰهذه األحاديث أمران، األّول الرتكزي ىلع السلوك والعمل، 
واثلاين اتلفكيــك بني عنوان )الشــييّع( وعنوان )املحّب أو املــوايل(، فاألئّمة� 
اكنوا دقيقني كثرًيا يف إطالق وصف التشــّيع، وال يســمحون بإطالقه جزافًا، أو 
التسامح يف استعماهل؛ وٰذلك حفاًظا ىلع املراتب من جهٍة، وارتقاًء بسلوك أتباعهم 
إىل تلك املرتبة من التشــّيع من جهٍة أخرى، وبالطبع فإنّه ال ينحرص خطابهم ٰهذا 
باملشافهني يف عرصهم، بل يشمل غري املشافهني أيًضا، ولم يكن الغرض من إيراد 
ٰهذه األحاديث واألخبار زرع ايلأس يف انلفــوس، بل للحّث ىلع االرتقاء بها إىل 

حيث يريد منا أهل ابليت� من بلوغ املراتب العايلة.
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من هنا يمكن توصيف موقــف األّمة جتاه أهل ابليت� بأنّه اعىن وال زال يعاين 
من إشاكيّلتني: األول إشــاكيّلٌة عقديٌّة، إذ أنكر شطٌر من األّمة القول بإمامتهم، 
واثلانية إشاكيّلٌة عملّيٌة ترجع إىل أتباعهم يف مقام العمل والطاعة واالتّباع، وٰهذا 

ي أشارت هل األحاديث السابقة.
ّ

هو ال

الخاتمة:
خنتم بذكر أهّم نتائج ابلحث السابقة:

اتّضح مّما ســبق مدى الرتابط الوثيق بــني املنظومة العقديّة . 1
واملنظومة السلوكّية يف اإلسالم، وتأثريهما املتقابل يف تكوين شخصّية 
 أّن اتلحّديات 

ّ
اإلنسان املسلم وشخصية املجتمع املسلم يف آٍن واحٍد، إال

، ومن ثّم 
ً

اثلقافّية املعــارصة حتاول اخــرتاق هاتني املنظومتــني أّوال
تغيريهما بشــلٍك اكمٍل ثانيًا، وٰذلك عرب أدوات احلرب انلاعمة؛ األمر 
ي يســتديع يقظًة أكرث ترتيق إىل مستوى اتلحّدي من قبل اجلهات 

ّ
ال

املعنّية بالشــأن ادلييّن والرتبوّي واالجتمايّع، وىلع رأســها املؤّسســة 
ادلينّية، وندعوها تلحّمل مسؤويّلاتها يف ٰهذا املعرتك اخلطري.

من مجلة املؤثّرات السلبّية اليّت أثّرت يف احنراف السلوك عقيدة . 2
اإلرجاء اليّت أّصلــت عقديًّا لالحنراف والفوىض الســلوكّية قديًما، 
واعدت ايلوم حتت شــعاراٍت حتمل الرباءة ظاهًرا ولٰكّنها تفسح املجال 

لالحنراف السلويّك من ناحيٍة عملّيٍة.

أن قوام الكمال اإلنســايّن والســعادة البرّية إنّما هو بالعقيدة . 3
ي يعّد الرتمجة العملّية للعقيدة.

ّ
احلّقة والسلوك الصحيح ال
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المنهج القرآنّي في تأصيل العقيدة 
 دراسٌة تحليلّيٌة تطبيقّيٌة

الخالصة
ي يرســخ العقيدة عند اإلنســان، 

ّ
يف ٰهذا ابلحــث نتناول املنهج القرآيّن ال

وٰذلك بطرحنا لألدوات اليّت يتألّف منها املنهج القرآيّن أو اليّت اســتعملها القرآن 
الكريم، ويه منهج الفطرة والعقل واجلدل والقّصة، فبحثنا هو دراسة ٰهذه املناهج 
بموضوعّية وعلمّية، وذكر اتلطبيقات للك منهٍج من القرآن نفســه، فالفطرة بعد 
تعريفهــا عرّجنا ىلع جماهلا اتلطبييّق، كظاهرة الرزق وظاهرة احلياة واملوت وظاهرة 
علم الغيب، فٰهذه املجاالت ختلق عند اإلنسان هاجًسا يدفعه بالوجدان والفطرة 
إىل توحيد اهلل واإليمان به، وٰهكذا املنهج العقيّل، فالعقل يف انلّص القرآيّن والروايّئ 
هو احلّجة ابلاطنة، كما أّن الرسل احلّجة الظاهرة، فهو أداة اتلفكري عند اإلنسان، 
ومعيار اتلميــزي بني اخلري والّر، بل إّن إدراك اخلري لكّه يكون بواســطة العقل، 
وقد حّددنا تعريفه وذكرنا أيًضا تطبيقاته، ومن ضمنها، االعتقاد بالصانع احلكيم 

ي قســم القــرآن والحديــث، جامعــة المصطــ�ف 
، العــراق، أســتاذ مســاعد �ف الدكتــور يحــ�ي آل دوحفي  (*)

yahya.irq@gmail.com .العالمية

د, يحىي آل دوخي*
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دراسات 

املدبّر، واالعتقاد بانلبــّوة واملعاد، وٰهكذا احلال يف بقّية املناهج األخرى، اكجلدل 
ي هو اغيٌة وهدٌف وليس وسيلًة للوصول إىل احلّق وتميزيه عن ابلاطل، واملنهج 

ّ
ال

القصيّص اتلارييّخ ففيه من الســنن الرّبانّية والعرب وادلروس ما ال يىف، ونتيجة 
ٰهذه ابلحوث يه الوصول إىل أّن القرآن غرس وأّصل يف نفس اإلنسان العقيدة اليّت 

يه أساس اإليمان باهلل جّل شأنه. 

ي تضّمنته ٰهذه ادلراســة، فنقصد بها فهمنا 
ّ

وأّما مفــردة املنهج القــرآيّن ال
ي سلكه القرآن الكريم، من خالل آياته الريفة؛ تلأصيل 

ّ
لألسلوب والطريق ال

وترســيخ العقيدة يف نفس اإلنسان، فقد يكون املنهج املّتبع دلاللة ٰهذه اآليات هو 
إثــارة العقل أو الفطرة أو اإلقناع؛ ليك يصل اإلنســان إىل معرفته - جّل وعال - 

ومعرفة أنبيائه ورسله وابلعث واملعاد، وٰهكذا يف بقّية املنظومة العقديّة.

 المفــردات الداللّيــة: المنهــج، القــرآن، العقيــدة، الفطــرة، العقــل، الجــدل، 
اإلقناع.

مقّدمة
القرآن الكريم كتاٌب إليٰهٌّ هلداية انلاس اكفًة يهدي لليت يه أقوم ، يشتمل ىلع 
رؤية كونية ونظاٍم ســلويك حيمل خطابًا اعمليًّا للناس اكّفًة، وهو شــمويلٌّ للّك زماٍن 
ومــاكٍن دون أن يقّيد بفئٍة دون أخرى، أو بفاصلٍة زمنّيٍة وماكنّيٍة، بل خطابه اعمٌّ 
مطلــٌق، وقد جعله اهلل - تبارك وتعاىل - خاتمة كتبه، ولعّل أهّم ما يمتاز به ٰهذا 

الكتاب الريف، هو:

: أنّــه نوٌر، فليس بني دّفتيه إبهاٌم أو غمــوٌض أو اتلباٌس، ولّك موضواعته 
ً

أّول
ْم ِمَن اللِه ُنورݦݦٌ< ]سورة املائدة: 15[. قابلٌة للفهم، فهو نوٌر يستضاء به >َجاَءكݠُ

ثانًيــا: أنّه بياٌن وتبياٌن، وأنّه واعٌء لرتســيخ القواعد والرباهني اليّت حيتاج إيلها 
ّلِ َشْيٍء< ]سورة انلحل: 89[، وقال: >ٰهذا َبيَاٌن لِلنَّاِس...<  ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلكݠُ اإلنســان، قال تعاىل: >َوَنّزَ

]سورة آل عمران: 138[.
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ثاثلًا: أنّه أحسن وأفضل وأدّق الكالم، بل ليس هناك أفضل منه ىلع اإلطالق، 
َل اݩݘݩَْحَسَن اْلَحِديث< ]ســورة الزمر: 23[، وكونه أحســن احلديث  فمحتواه احلّق وقوهل الصدق، >اللُه َنّزَ

ْصـَدُق ِمَن اهلِل َحِديثًا< ]سورة النساء: 87[.
َ
ْن أ ـَ تالزمه صفة الصدق، >َوم

رابًعا: أنّه يهــدي لليّت يه أقوم وأفضل وأصلح، وإّن اهلداية - بطبيعة احلال - 
تكون باختيار اإلنسان، واملول - جّل وعال - أعطاه ملكة العقل واتلفّكر يلصل 

قَْومُ< ]سورة اإلرساء: 9[.
َ
ُقْرآَن َيْهِدي لِلݩَّيِت يِهَ أ

ْ
إىل احلّق، قال تعاىل: >ݢݢݢإِنَّ ٰهذا ال

يَن اْهتََدْوا ُهدى< ]سورة مريم: 76[.
ّ

َُّ ال بل قد يزيد هداه إىل مرتبة أكمل، >َوَيِزيُد اهلل

ُقْرآُن ُهًدى ِمَن 
ْ
وٰهذه احلقيقة يؤّكدها رســول اهلل � يف ٰهذا انلّص انلبــوّي: »ال

َمةِ« ]اللكيين، الاكيف، ج 2 ص 
ْ
ل ِة ونُوٌر ِمــَن الظُّ َعرْثَ

ْ
َعىَم َواْســِتَقالٌَة ِمَن ال

ْ
اَلِل َوتِبْيَاٌن ِمَن ال الضَّ

 .]601

ْصَحابَُه: 
َ
ُمْؤِمِنني� أل

ْ
وأيًضا ما جنده يف نصٍّ آخر لإلمام الصادق�: »كݠَاَن يِف وَِصيَِّة اݩݘݩَِمرِي ال

ُمظݦِْلِم« ]املصدر السابق، ج 2 ص 600[.
ْ
ُقْرآَن ُهَدى انلََّهاِر َو نُوُر اللَّيِْل ال

ْ
نَّ ال

َ
اْعلَُموا أ

بعد ٰهذه املقدمة القصرية لاكشفية القرآن ونوريته وصدقه يف القول واحلديث، 
بل وهدايته للبرّية اكّفًة يأيت التساؤل العقاليّئ: هل رسم اهلل - تبارك وتعاىل - نلا 
منهًجــا قرآنيًّا تلأصيل ما نؤمن به؟ يلكون أساًســا ومرتكًزا بلناء ادلين، ومن ثّم 
يكون ٰهذا اإلنسان منضبًطا سلوًك وعماًل جتاه خالقه، بل والطبيعة والكون ونشأته 

ووجوده واغيته.

إّن القرآن لم يرتك اإلنسان يســري ىلع غري هًدى قّط، بل رسم هل منهًجا بليان 
العقيــدة وما يؤمن به، ولٰكن قبل أن نلج يف بيــان تلك املناهج، نرى من خالل 
الســرب آلي الكر احلكيم أّن هناك بناًء فوقيًّا تلقريــر العقيدة، يتجّل تارًة باهلدم 
وتارًة باتلأسيس. هدم للموروث العشــوايّئ الَقبيّل الفوضوّي، قال تعاىل: > إَِذا ِقيَل 

لݧَْفيْنَا َعلَيِْه آبَاَءنَا< ]سورة ابلقرة: 170[.
َ
 بَْل نَتَِّبُع َمآ أ

ْ
َُّ قَالُوا نَزَل اهلل

َ
 َما أ

ْ
لَُهُم اتَِّبُعوا

ــِبياَل< ]سورة  اَءنَا فَاݩݘََضلُّونَا السَّ ــا اݩݘََطْعنَا َســاَدَتنَا َو ُكرَبَ  َربَّنَا إِنَـّ
ْ
 أو قوهل تعاىل: >َوقَالُوا
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، وهو هداية اإلنسان لألقوم واألصلح،  األحزاب:67[ وهناك بناٌء وأســاٌس عقاليئٌّ

فاهلل - تعاىل - خلق هل ٰهذا الكون يلُعمل عقله وفق ســننه اليّت ســخّرها هل، كما 
تقدم ٰذلك يف أول ابلحث.

وبعد أن ألَممنا بصورة مقتضبة لٰهذا األســلوب الربــاين يف االعتقاد، يفرض 
ابلحث علينا أن ننتقل إىل املناهج اليّت يمكن أن نَلحظها يف بيان اتلأصيل القرآيّن 

يف نفس اإلنسان - حبسب استقرائنا - ويه اكتلايل:

المنهج الفطرّي الوجدانّي. 1
قبل الورود بليان املنهج القرآيّن يف الفطرة، حيسن بنا أن نعطي توضيًحا خمترًصا 

ملعناها يف اللغة واالصطالح.

الفطرة يف اللغة:أ. 

قــال الفراهيدي يف كتاب )العني(: »وَفَطَر اهلل اخللــق، أي: خلقهم، وابتدأ 
رِْض« ]الفراهيدي، العني، ج 7، ص 417[. 

َ ْ
ــماواِت واأل صنعة األشــياء، وهو فاِطُر السَّ

وأشار ابن منظور إىل الفطرة بقوهل: »الفطرة، بالكرس: اخللقة، وقد فطره يفطره، 
بالضم، فطًرا أي خلقه« ]ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص56[. 

فالفطرة اليّت أوجدها اهلل يف اإلنســان تعين )اخللقة(، وٰهذا ينســجم مع قوهل 
اَس َعَلْيَها< ]ســورة الــروم: 30[ ففطــرة اهلل يه مــا ركــز فيــه مــن  تعــاىل >ِفْطَرَة اللِه اّلتي َفَطَر الّنَ

قّوته ىلع معرفة اإليمان باهلل تبارك وتعاىل.

الفطرة يف الصطالح:ب. 

الفطــرة: يه صفٌة تكوينّيــٌة، غري اكتســابّيٍة، موجودٌة مع جبلّة اإلنســان 
وطبيعته، يف عقله ووجدانه؛ لا جند من يطلق عليها العقل، بمعن أنّه ال حنتاج 
إىل اســتدالل للوصول إىل احلقيقة وال حنتاج إىل أستاٍذ أو معلٍّم. فالفهم الفطرّي يف 
ّية من ٰهذا القبيل، فاإلنسان حينما يتدبّر يف أعماق روحه يبرص 

ٰ
جمال املعرفة اإلهل

نور احلّق، ويســمع نداءه بقلبه يدعوه إىل مبــدإ العلم والقدرة اليّت ال مثيل هلا يف 
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اعلم الوجود، مبدإ الكمال املطلق ومطلق الكمال، وهو حارض يف الفهم الوجدايّن. 
]ظ: الشريازي، نفحات القرآن، ج3 ص92، 93[

واإلنسان كسائر األنواع املخلوقة مفطوٌر بفطرٍة تهديه إىل تتميم نواقصه ورفع 
حواجئه، وتهتف هل بما ينفعه وبما يرّضه يف حياته، فلإلنســان فطرٌة خاّصٌة تهديه 
إىل ســّنٍة خاّصٍةِ يف احلياة. فمن الرضورّي حينئٍذ أن يكون جتاه عمله ســّنٌة واحدٌة 
ثابتٌة يهديه إيله هاٍد واحٌد ثابٌت، ويلكن ٰذلــك اهلادي هو الفطرة. ]ظ: الطباطبايئ، 

املزيان، ج 16، ص 79[

ويرادف لفظ الفطــرة بمعن اخللقة أو الطبيعة لفٌظ آخر ال يتلف عن معن 
ْحَســُن ِمَن اهلِل 

َ
الفطرة، وهو مفردة )الصبغة( الواردة يف قوهل تعاىل: >ِصبَْغَة اهلِل َوَمْن أ

ي لّون اهلل به انلاس يف بداية اتلكوين، 
ّ

ِصبَْغًة< ]سورة ابلقرة: 138[ ويه اللون الربايّن ال

فالقرآن يبنّي أن للبر فطرًة وصبغًة ويه فطرته ادلينّية، ودينه اإلســالم، من آدم 
إىل اخلاتم�. ]ظ: مطهري، الفطرة، ص16[

القرآن ونداء الفطرة

واهلل - تبارك وتعاىل - ياطب ويناغم الفطرة اليّت غرسها يف اإلنسان، فيغّذيها 
وينّميها، فابلارئ لٰهذه انلفس ال ياطبها بكونها منكرًة هل، بل يلفت اإلنسان إىل 
قدرته وعظيم إبداعه وجليل حكمته يف صنعه، وجزيل نعمه ىلع خلقه، فاخلطاب 
القرآيّن يدغدغ غفلة اإلنسان، ويشعره أنه ليس منكًرا هل جّل شأنه، فاالعرتاف 

واقٌع، ولٰكن ادلاء يف الغفلة، فيؤّصل فيه فطرته.

لا جند الشيخ جوادي آميل يؤّكد ٰهذه احلقيقة، بقوهل: »إنّما حياول الويح اإلليّٰه أن 
يوقظ وحيّرك الفطرة اإلنســانية؛ ليك يزدهر ويثمر ما عجنه اهلل - سبحانه - يف فطرة 

اإلنسان وطينته وٰهذا ما يسىّم باتلذكرة« ]اآلميل، العقيدة من خالل الفطرة يف القرآن، ص14[. 

لا فإّن أغلب املفرّسين يذهبون إىل فطرّيــة اإليمان باهلل، وجيعلون اإليمان 
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به كســائر الغرائز املتأّصلة يف البر، فيبحث عنه فطريًّا وذاتيًّا، ويريد معرفة ما 
 ألّن ابلحث عن اهلل واتلفتيش عن 

ّ
وراء الطبيعــة فطريًّا أيًضا، وما لك ٰذلــك إال

اخلالق أمٌر ُجبل عليه اإلنسان، وفطر عليه تكوينه، وعجنت به رسيرته، فيميل 
إىل اإلذاعن باهلل ذاتيًّا، بينما يكره اإلحلاد ونكران اهلل ذاتيًّا كٰذلك. ]سبحاين، مفاهيم 

القرآن، ج1 ص 41[

فانلفــوس ُجبلت وفُطرت ىلع معرفة خالقها منذ أن أخذ اهلل - تعاىل - العهد 
َخَذ َربَُّك ِمن بيَِن آَدَم ِمن ُظُهورِِهــْم ُذّرݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪݪݬِيّتݨݨݧَُهْم 

َ
وامليثاق ىلع أبنــاء آدم، قال تعاىل: >َوإْذ أ

ّكݠُْم قَالُوا بََل َشِهْدنَا ...< ]سورة األعراف: 172[.
نُفِسِهْم ألݧݧَْسُت بَِربِ

َ
ْشَهَدُهْم ىلَعَ أ

َ
َوأ

وقد فرّس السّيد الطباطبايّئ مفردة )اإلشــهاد( يف ٰهذا انلّص القرآيّن أنّه إشهاد 
لَْســُت بَِربُِّكْم« يوضح ما أشــهدوا ألجله 

َ
ىلع ربوبّية اهلل تبارك وتعاىل، فقوهل: »أ

وأريد شــهادتهم عليه، وهو أن يشهدوا ربوبيته سبحانه هلم فيؤدوها عند املسألة. 
]الطباطبايئ، املزيان، ج 8 ص 307[ 

فاهلل - ســبحانه وتعاىل - نصب هلــم دالئل ربوبيّته، ورّكــب يف عقوهلم ما 
يدعوهــم إىل اإلقرار بها حّت صاروا بمزنلة اإلشــهاد؛ ىلع طريقة اتّلمثيل، نظري 
ُ ُكْن َفيَكݠُون< ]ســورة انلحل: 

َ
ٍء إِذا اݩݘَرَْدناُه اݩݘَْن َنُقوَل هل ٰذلــك قوهل عّز وجّل: > إِنَّما قَْونُلا ليَِشْ

ا اݩݘَيَتݧْنا طائِِعنيَ< ]ســورة 
َ

ݩݘَرݩݧِْض ائْتِيا َطواًْع اݩݘَْو َكْرًها قاتل
ْ

ا َوِلال
َ
40[، وقوهل جّل وعال: >فَقاَل هل

فصلت: 11[. ]الاكشاين، اآلصيف يف تفسري القرآن، ج1 ص 411[

 عندما نتأّمل يف بعض اآليات القرآنّية، جند أّن نداء الفطرة يتجّل بأمرين:

األّول: فطرة اإليمان بأصول ادلين 

ِّ اليّت َفَطَر  يِن َحِنيًفا فِْطرَة اهلل ِ
ّ

قِْم وَْجَهَك لدِل
َ
وٰهــذا ما جنده واضًحا يف قوهل تعاىل: >فَأ

َقيُِّم< ]سورة الروم: 30[.
ْ
ِّ ٰذلك ادّلݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪݬِيُن ال ِق اهلل

ْ
انلَّاَس َعلَيَْها ال َتبِْديَل خِلَل

يف ٰهذه اآلية الكريمة إشارٌة إىل فطرّية ادلين بشلٍك مطلٍق، وليس األمر مقترًصا 
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ىلع معرفة اهلل واإليمان به فقط، بل وصف ادلين بأصوهل اليّت تعين تلك اللكّّيات 
اليّت تؤلّف أســاس ادلين اإلليّٰه بكونه فطريًّا جبلّيًّا ]ظ: ســبحاين، مفاهيم القرآن، ج1 

ص41[، ومنها فطرّية اتلوحيد وغريه.

وٰهذا اإلطالق يف معرفة ادلين وجبلّّيته جنده يف مفردات حممد عبده، حبيث فرّس 
ٰهذه الفطرة بكونها اجلبلّة اإلنســانّية اجلامعة بني احلياتني: اجلسمانّية احليوانّية، 
والروحانّية امللكّية، واالستعداد ملعرفة اعلم الشهادة واعلم الغيب فيهما، وما أودع 
ي هو الشــعور الوجدايّن بسلطاٍن غييبٍّ  فوق قوى 

ّ
فيها من غريزة ادلين املطلق، ال

الكون والســنن واألسباب اليّت قام بها نظام لّك يشٍء يف العالم. ]ظ: حممد رشيد، تفسري 
املنار، ج 12، ص 245[

ومن انلصوص اليّت فرّست الفطرة بشــلٍك اعمٍّ، اكإلســالم واتلوحيد والوالية 
واملعرفة، هو ما جنــده يف بعض من رواياتنا احلديثّية اكلرواية الواردة عن هشــام 
قــال:  َعَلْيَها<؟  اَس  الّنَ َفَطَر  ِتي  اّلَ اللِه  >ِفْطَرَة  »قلــت:  قــال:  اهلل�  عبــد  أيب  عــن  ســالٍم،  بــن 

اتلوحيد« ]اللكيين، الاكيف، ج 2، ص 12[.

ِتي َفَطَر  وعــن أيب عبــد اهلل� قــال: »ســأتله عــن قــول اهلل عــّز وجــّل: >ِفْطَرَة اللِه اّلَ
اَس َعَلْيَها<، ما تلك الفطرة؟ قال: يه اإلسالم« ]املصدر السابق، ج2، ص 12[. الّنَ

َحِنيًفا< قــال:  يِن  ِللّدِ َوْجَهَك  وعــن أيب بصــرٍي، عــن أيب جعفــٍر� يف قــوهل تعــاىل: >َفَأِقْم 
»يه الوالية« ]املصدر السابق، ج1، ص 419[.

وعــن زرارة عــن أيب جعفر� قال: »ســأتله عــن قول اهلل عــّز وجــّل: >ُحَنَفاَء للِه 
َغْيَر ُمْشِركݠِيَن ِبِه<؟ قــال: احلنيفّيــة مــن الفطرة الّــيت فطر اهلل انلاس عليهــا، ال تبديل 

خللق اهلل، قال: فطرهم ىلع املعرفة« ]املصدر السابق، ج2، ص 12[.

ووجه اجلمع بني ٰهذه انلصوص هو أّن املراد من الفطرة جمموع تعايلم اإلســالم 
األساسّية، ويه اكمنٌة داخل الفطرة اإلنســانّية، بدًءا من اتلوحيد وانتهاًء بالقادة 
ّيــني وخلفائهــم الصادقــني؛ ٰللك يقول أمــري املؤمنــني� يف حديث موجز 

ٰ
اإلهل

العبارة غزير املعن: »فبعث فيهم رســوهل، وواتر إيلهم أنبياءه؛ ليستأدوهم ميثاق 
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فطرتــه، ويذكروهم م  نيّس نعمته، وحيتّجوا عليهــم باتلبليغ، ويثريوا هلم دفائن 
العقول« ]الريض،  نهج ابلالغة، اخلطبة األول ص 34[.

فطبًقــا للتعبري الوارد يف نهــج ابلالغة، فإّن عمل األنبياء هــو إثارة الفطرة، 
ّية املنســّية، ومن مجلة ٰهذه انلعم الفطرة ىلع اتلوحيد، 

ٰ
وتذكري انلاس بانلعم اإلهل

واســتخراج كنوز املعرفة ادلفينة يف روح اإلنســان وأفاكره. ]ظ: الشريازي، األمثل، ج 
12، ص 529[

وهناك مجٌع آخر ذكره اإلمام اخلمييّن بقــوهل: »وهنا ال بّد من معرفة أّن الفطرة، 
 أّن ٰهذا مــن قبيل بيان املصداق، أو 

ّ
وإن فُــرست يف بعض انلصوص باتلوحيد، إال

اتلفســري بأرشف أجزاء اليشء، كأكرث اتلفاســري الواردة عن أهل بيت العصمة�، 
ويف لّك مّرةٍ تفرّس بمصداٍق جديٍد حبسب مقتىض املناسبة، فيحسب اجلاهل أّن هناك 
تعارًضا، وادليلل ىلع أّن املقام كٰذلك هو أّن اآلية الريفة تعّد ادلين )فطرة اهلل(، مع 

أّن ادلين يشمل اتلوحيد واملبادئ األخرى« ]ظ: اخلميين، اتلوحيد والفطرة، ص2[.

ثانًيا: فطرة اإليمان بوحدانّية اهلل 

من اآليات اليّت تشــري إىل نداء الفطرة وجتلّياتها يف أعماق وجود ٰهذا اإلنسان، 
وأّن اإليمان به - تعاىل - مزروٌع يف فطرته، اغية ما يف األمر أنّه غري ملتفٍت ٰللك، 
ولٰكن عندما يطرأ حــدٌث ما يهّدد حياته وكيانه ووجوده رساعن ما تعود به الفطرة 
إىل خالقه، فإّن اإلنســان لو خيّل ونفسه، فإنّه ســوف يّتجه لإليمان بإهٰلٍ واحٍد أو 
بقدرٍة غيبّيٍة واحدٍة، إيلها يرجع األمر لكّه، وال يستغين عنها أحٌد من انلاس، وٰهذا 
ي يوقظ فطرة اإلنسان ويقوده يف الشدائد، 

ّ
اإلحساس الفطرّي بوحدانّية اهلل هو ال

ويدفعه إىل اتلخيّل عن لّك اآلهلة املصطنعــني واتلوّجه إىل اهلل الواحد القهار، وإن 
اكن ٰهذا اإلحساس قد يبو مّرًة أخرى، ويعود اإلنسان إىل اتلعلّق باآلهلة والركء 
املوهومني بعد ارتفاع الشــدائد واخلالص من املاكره. ]ظ: اخلشن، ادلين والفطرة، املوقع 

اإللكرتوين للمؤلف[
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کݠِ 
ْ
ُفل

ْ
إَِذا َرکݠِبُوا يِف ال

ومن ٰهذه اآليات اليّت ُذكرت يف ٰهــذا الصدد قوهل تعاىل: >فَ
ُ ادلِّين< ]ســورة العنكبــوت: 65[، وقوهل تعاىل: >َوإِذا َمسَّ انلَّاَس رُضٌّ 

َ
َدَعُوا اهلَل خُمِْلِصنَي هل

ِْه< ]سورة الروم: 33[.
َ

ِنيِبنَي إِيل َدَعْوا َربَّهݧُْم مُّ

َْئُون< ]ســورة 
َ

ِْه جت
َ

إِيل
ــکݠُُم الرُضُّ فَ ْن نݨݦݨّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِْعَمة فَِمَن اهلِل ُثمَّ إَِذا َمسَّ وقوهل تعاىل >َوَما بِکݠُْم مِّ

انلحل:53[.

تشــري اآليات الريفة إىل أّن اإلنســان مقبٌل ىلع خالقــه وموّحٌد هل بفطرته 
ووجدانه، فبمجــّرد تعّرضهم للخطر دعوا اهلل بإخالٍص، فهــم أناٌس لم تنطفئ 
شــمعة فطرتهم، وتذّكرهم هلل خاٍل من الشوائب، وداعؤهم مقرتٌن باإلخالص هلل 
ي هــو املنقذ هلم يف مجيع أمورهم. ]آميل، العقيــدة من خالل الفطرة يف 

ّ
الواحد األحد ال

القرآن ص46[

فقوهل - تعاىل ذكره - يشــري إىل أّن ٰهؤالء املركني إذا ركبوا السفينة يف ابلحر، 
وخافوا الغرق واهلالك فيه دعوا اهلل خملصني هل ادلين، وأخلصوا هلل عند الشــّدة 
اليّت نزلت بهم باتلوحيد، وأفردوا هل الطاعة، وأذعنوا هل بالعبوديّة، ولم يســتغيثوا 
بآهلتهــم وأندادهم ]ظ: الطربي، جامــع ابليــان، ج 21، ص 17[ إذ يوجد يف داخل قلب 
اإلنسان دائًما نقطٌة نورانّيٌة، ويه خّط ارتباطه بما وراء اعلم الطبيعة، والطريق إىل 
اهلل، غري أّن اتلعليمات اخلاطئة والغفلة والغرور - وخاّصًة عند الســالمة ووفور 
انلعمة - تليق عليها أســتاًرا، غري أّن طوفان احلوادث يزيل ٰهذه األستار، وتتجّل 

نقطة انلور آنذاك.

وىلع ٰهذا، فإّن أئّمة املســلمني اكنوا يرشدون املرتّددين يف مسألة )معرفة اهلل( 
الغارقني يف الشــّك واحلرية، إىل ٰهذا األصل. ]ظ: الشــريازي، تفسري األمثل، ج 12، ص 
449[ أي أنّهم يذّكرونهم بٰهذه اآليات الريفة، اليّت تتجّل فيها الفطرة واالرتباط 

باهلل - تعاىل - من خالل الشدائد اليّت يمّر بها اإلنسان، ورساعن ما تعود فطرتهم 
إيله جّل شأنه.
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شبهة عدم فطرّية العتقاد باهلل 

هناك شبهٌة قد تكون اعلقًة يف بعض األذهان ومفادها: من قال إّن جذور ادلين 
عميقة يف فطرة اإلنسان ووجدانه؟ مع العلم أنّنا جند باحلّس واملشاهدة أّن خمتلف 
األديان وامللل تؤّصل وتبحث عن ادلين وعن اإلهٰل، وٰهذا ما جنده ىلع طول اتلاريخ 
البرّي، فــإذا اكن األمر فطريًّا ملا اكنت هناك حاجٌة لــلّك ٰهذه األدلّة ىلع وجود 

اإلهٰل؟

اجلواب:

قد تقّدم أّن اإلنسان مقرٌّ بربوبّية اهلل بمقتىض العهد وامليثاق اإلليّٰه، وأيًضا ما 
جنده يف الواقع اخلاريّج عندما يستشعر اإلنسان باخلطر احلقييّق فيلجأ بفطرته إىل 
ي ينشأ حتته اإلنسان ويف 

ّ
اهلل تعاىل، والسبُب يف غياب الفطرة هو الركم اثلقايّف ال

حميطه األرسّي واالجتمايّع. 

فاملنطق العقاليّئ يرشــدنا إىل أنّه يف قرارة لّك إنساٍن ميٌل إىل احلقيقة والقدرة 
املطلقة، والعلم املطلق، ففطرة اإلنســان تبحث عــن الوجود املطلق، واغيته هو 
ي ال يموت، ورسيرة اإلنسان تزنع إىل تلك احلقيقة. ]ظ: جوادي آميل، العقيدة 

ّ
الّي ال

من خالل الفطرة يف القرآن، ص 29[

ومن هنا نعتقد أنّه ال خالف يف أصل )وجود اهللّ( واالتلفات إىل ما وراء املاّدة، 
وإنّما اخلــالف وقع يف خصوصيات ٰهذا االعتقاد، وليس يف جوهره وأصله. وبٰهذا 
يّتضح أّن الرصاع قائٌم حول اتلفاصيل واخلصوصّيات، وأّما أصل العقيدة واإليمان 
بوجــود اهلل فقد اتّفقت عليــه لكمة البرّية ىلع مدار اتلاريخ اإلنســايّن الطويل 

]سبحاين، مفاهيم القرآن، ج 1 ص 38[؛ لا جند بعض علماء الغرب يقّر بٰهذه احلقيقة.

يقول ماكس مولر: »لقد خضع أسالفنا )هلل( يف عصور لم يكونوا قادرين فيها 
حّت ىلع إطالق اسٍم ىلع اهلل« ]املصدر السابق، ج 1 ص 38[.
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ويقول ويليــم جيمز: »إيّن أقّر تماًما بأّن القلب هو املصدر للحياة ادلينّية« ]ظ: 
الشريازي، نفحات القرآن، ج3 ص 98[ ويقصد بالقلب الفطرة، بمعن )الوجدان(. 

وهناك قراءٌة وتأصيٌل للشهيد مطهري حول فطرّية املعرفة باهلل تعاىل، وناقش 
أفاكًرا كثريًة لفالســفة الغرب ]أفالطون وهيوم وجون لوك وكنط[ وغريهم. ووصل 
إىل نتيجٍة مؤّداها: أّن يف اإلنســان فطرًة وأن ما أت به األنبياء اكن استجابًة نلداء 
ٰهذه الفطرة، وللرغبة الاكمنة يف أعماق اإلنسان. فالعلماء قد يتلفون يف تعبرياتهم 
عن الفطرة ولٰكّن مبدأ القول بوجود اسم الفطرة، وأّن اتلوحيد يف طبيعة اإلنسان، 

فذاك مّما ال يتلف عليه. ]مطهري، الفطرة، ص 196 و197[

إذن هناك نزوٌع فطريٌّ حنو بارئ ٰهذه انلفس، يدركه لّك فرٍد من بين اإلنسان، 
، يتحّســس ويشعر بوجود صانٍع لٰهذا الكون، ويعلم به  وٰهذا اإلدراك وجداينٌّ قليبٌّ
 � حينما قال: »ال  علًما حضوريًّــا؛ ولا جند ٰهذا املعن جليًّا يف كالم اإلمام عــيلٍّ
تدركه العيون بمشاهدة العيان، بل تدركه القلوب حبقائق اإليمان« ]حممد عبده، رشح 
نهــج ابلالغة، خطبــة 174[. وقول اإلمــام احلســني� يف داعء عرفة:»مت غبت حّت 

حتتاج إىل ديلٍل، عميت عنٌي ال تراك« ]القيم، مفاتيح اجلنان، ص 339[، من هنا يتبنّي 
أّن الشبهة واهيٌة وغري تاّمٍة.

تطبيقات املنهج الفطرّي يف القرآن 

ي نرى للفطرة مســاحًة هل، 
ّ

نقصد باتلطبيق يف ٰهذا ابلحث احلقل وانلطاق ال
وإّن الوجــدان البرّي ينفعل ويتفاعل مع ما يــراه من آيات الكون وظواهره اليّت 
تدفعه دفًعا لإليمــان خبالٍق لٰهذه احلياة، ولعلّنا نلمــس ٰذلك من خالل الظواهر 

القرآنّية اتلايلة:

ظاهرة الرزق:. 1

القرآن الكريم يُلفت األنظــار إىل قدرته - تعاىل - وجليل حكمته يف صنعه، 
فيحي فطرته ويمّهد اإلنسان إىل العود إىل رّبه وخالقه، ومن اآليات يف ٰهذا املجال:
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دراسات 

َِّ يَرُزقُُكْم مݨّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬَِن  َِّ َعلَيُْكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغرْيُ اهلل َها انلَّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت اهلل يُّ
َ
قال تعاىل: >يَا أ

ْم إْن اݩݘَْمَسَك ِرْزَقُه< ]سورة امللك: 21[، وغريها  ِذي َيْرُزُقكݠُ ْن ٰهَذا اّلَ رݧِْض< ]سورة فاطر: 3[، وقال تعاىل: >اݩݘَّمَ
َ
َماِء َواأل السَّ

من اآليات.

فلو تأّمل اإلنسان منطوق ٰهذه اآليات الريفة واستنطقها بعقٍل جمّرٍد، سيجد 
 ىلع اإليمان واتلصديق خبالٍق وهب هل احلياة والرزق، فأفاض عليه 

ّ
أّن الفطرة تدهل

ىص، فاخلطاب القرآيّن يناغم الفطرة اإلنسانّية، ويؤّكد 
ُ

من نعمه اليّت ال تُعّد وال حت
ي يهُب 

ّ
ي يرسل لكم من الّسماء نور الشمس ال

ّ
هلا أّن اهلل ال يغفل عنكم، وهو ال

ي يُنيم األرواح، 
ّ

لكم احلياة، وقطرات املطر اليّت حيي بها األرض، والنّســيم ال
ومن األرض يُنبــت لكم أنواع انلباتــات والفواكه، ويف باطنهــا أنواع املعادن 
والــرثوات. فال بّد لكم أن تعرفوا أن ال معبود ســواه، وهو وحده اجلدير بالعبادة، 
فكيف تنحرفون عن الرصاط املستقيم وجتعلون ٰهذا اخلالق العظيم واهب الرزق 

وراء ظهوركم، وتسجدون لغريه. ]انظر: الشريازي، نفحات القرآن، ج2 ص 277[ 

إّن فطرتكــم اليّت أوجدها فيكــم تأىب ٰذلك وال بّد أن تســتجيب لٰهذا انلداء 
الرّبايّن، فحديث القرآن يلفت انتباه اإلنسان إىل فطرته، ويمّهد هل الطريق لعودته 
إىل رّبه، وٰذلك بإشعاره أنّه ليس من شأنه أن يكون منكًرا، نعم، قد يكون اغفاًل، 
ولٰكن عندما ينّبههم يعرتفون باحلّق، فعندما يستفهمهم - جّل وعال - عن الرزق 

فَاَل َتتَُّقوَن< ]سورة يونس: 31[. 
َ
أو املوت، جتدهم يذعنون، >فََسيَُقولُوَن اهلُل َفُقْل أ

َها انلَّاُس  اْذُكُروا نِْعَمَة اهلِل َعلَيْكݠُْم َهْل ِمْن  يُّ
َ
ويف معرض تفســريه لقوهل تعاىل :>يَا أ

رݧِْض...< ]سورة فاطر: 3[  ينقل عن بعض املفرّسين 
َ ْ
َماِء َواأل َخاِلٍق َغرْيُ اهلِل يَْرُزقُُكْم ِمَن السَّ

قوهلم: »لّما قّرر يف اآلية الســابقة أّن اإلعطاء واملنع هلل سبحانه ال يشاركه يف ٰذلك 
أحٌد، احتّج يف ٰهذه اآلية بٰذلك ىلع توّحده يف الربوبّية، وتقرير احلّجة أّن اإلهٰل إنّما 
ي يملك 

ّ
يكون إلًٰها معبوًدا لربوبيّته، ويه ملكــة تدبري أمر انلاس وغريهم، وال

تدبــري األمر بٰهذه انلعم اليّت يتقلّب فيها انلــاس وغريهم ويرتزقون بها هو اهلل - 
ي خلقها 

ّ
ذوها؛ ألنّه - ســبحانه - هو ال

ّ
ســبحانه - دون غريه من اآلهلة اليّت اخت
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ّ

كم ال إهٰل إال
ٰ
دونهم، واخللق ال ينفّك عن اتلدبري وال يفارقه، فهو - ســبحانه - إهل

ي يدبّر أمركم؛ بٰهذه انلعم الّــيت تتقلّبون فيها، وإنّما اكن ربًّا 
ّ

هــو؛ ألنّه رّبكم ال
ي جيري عليها« ]الطباطبايئ، املزيان، 

ّ
مدبًّرا بٰهذه انلعم؛ ألنّه خالقها وخالق انلظام ال

ج17 ص15[. 

ظاهرة احلياة واملوت. 2

تتناول ظاهرة احلياة واملوت الفكر اإلنســايّن بشلٍك اعمٍّ، ففكرة املوت وانتهاء 
احلياة، تشلّك هاجًسا عند اإلنســان؛ ٰللك جتده دائم اتلفكري بها، فرتاه يستفهم 

ويسأل نفسه: ملاذا جئت إىل ادلنيا؟ وملاذا أذهب؟ وماذا سأواجه بعد املوت؟ 

هنا يــأيت دور الفطرة والوجدان يلعود اإلنســان إىل خالقه، والقرآن الكريم يف 
آياٍت كثريةٍ يُلفت اإلنسان إىل حقيقة وجود اهلل تبارك وتعاىل، وأنّه هو املدبّر والرّب 
والوارث، وبٰذلك يزيل عنه ما اكن يثريه من تساؤالٍت، فيهّز وجدانه بها ويوقظه حنو 
ي َخلََقكݠُْم ُثمَّ 

ّ
بارئه، ومن اآليات اليّت جاءت بليان ٰهذه احلقيقة، قوهل تعاىل: >اهلُل ال

َرَزقَُكْم ُثمَّ يُِميْتُُكْم ُثمَّ حُيْييُْكُم< ]سورة الروم: 40[، وقوهل تعاىل: >كݠَْيَف تَْكُفرُوَن بِاهلِل وَكݠُْنتُْم 

َْه تُرَْجُعْوَن< ]سورة ابلقرة: 28[. 
َ

أْمواتًا فَأْحيـاكݠُْم ُثمَّ يُِميْتُكݠُْم ُثمَّ حُيِْييْكݠُْم ُثمَّ إيل

عنــد اتلأّمل يف منطوق ٰهذه اآليات الريفة جنــد أّن القرآن يناغم فطرتهم، 
ويالمس وجدانهــم؛ يلبعدهم عن الرك باهلل؛ ولا جند أّن القرآن الكريم  وّجه 
اخلطاب إىل املركني كٰذلك، وقد أشــار بعض املفرّسين قائاًل: »لعّل ٰهذا اتلعبري 
هو ألّن مسألة املعاد واحلياة بعد املوت هلا  "جنبٌة" فطرّيٌة، والقرآن هنا ال يستند إىل 

معتقداتهم، بل إىل فطرتهم« ] الشريازي، األمثل، ج 12 ص 543[.

ٰهذا خطاٌب للفطرة بكل جتلّياتها، وهو حارٌض يف وجدان اإلنســان ونفســه، 
فيتقبله شيئًا فشيئًا؛ يلكون راسًخا ومغروًسا يف عقيدته.
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دراسات 

المنهج العقلّي:. 2
لقد اهتّم القرآن بالعقل وأعطاه مزيًة كبريًة؛ ألّن العقل هو أداة اتلفكري، واألداة 
اليّت يعقل بها اإلنسان، فهو احلّجة ابلاطنة، كما أّن الرسل هم احلّجة الظاهرة ]ظ: 
اللكيين، الاكيف، ج1 ص16[، وهو املعيار للتميزي بني اخلري والّر، بل إّن إدراك اخلري لكّه 

يكون بواســطة العقل، فعن رسول اهلل�، قال: »إنّما يدرك اخلري لكّه بالعقل، وال 
دين ملن ال عقل هل« ]ظ: احلراين، حتف العقول، ص44[، »فالعقل جعله اهلل زينًة خللقه 
ونــوًرا هلم، فبالعقل عرف العباد خالقهم، وأنّهم خملوقون، وأنّه املدبِّر هلم، وأنّهم 
املدبَّرون، وأنّه ابلايق وهم الفانون، واســتدلّوا بعقوهلم ىلع ما رأوا من خلقه، من 
سمائه وأرضه، وشمسه وقمره، ويلله ونهاره، وبأّن هلم خالًقا ومدبًّرا، لم يزل وال 
يزول، وعرفوا به احلســن من القبيح، وأّن الظلمة يف اجلهل، وأّن انلور يف العلم، 

م، عليه العقل« ]ظ: اللكيين، الاكيف، ج1 ص29[. 
ّ
فٰهذا ما دهل

واإلسالم هو دين العقل واتلعّقل والفكر، فالعقل نعمٌة كبريٌة وهبها اهلل نلا، وٰهذه 
اهلبة العظيمة يه وسيلٌة رّبانّيٌة لتســديد خطوات اإلنسان حنو األصلح واألكمل، 
 وجند للعقل نصيبًا فيها؛ ومن هنا ال بّد نلا أن نفهم 

ّ
ولعلّنا ال جند سورًة من القرآن إال

 ماهّية العقل؟ ومن ثّم نلج يف تطبيقاته يف العقيدة من القرآن.
ً

أّوال

تعريف العقل 

العقل كأّي مفهوٍم آخر هل معاٍن خمتلفــٌة يف أصل اللغة، اخترصها ابن منظوٍر 
يف ثالثة موارد، يه: املنع، واجلمع، واحلبس واإلمســاك ]ظ: ابن منظور، لسان العرب، 
هــا تعطي معًن واحًدا وهو املنع، ســوى مفردة اجلمع، 

ّ
ج11، ص 458 و459[. ولك

ت ابَلعرَي إِذا مَجَْعت قوائمه« ]املصدر 
ْ
وباتلأمــل فيه تعود أيًضا إىل املنع، قالوا: »َعَقل

الســابق، ص458[، أي منعت قوائمه وال يستطيع احلركة. ولعّل وجه التسمية باملنع 

يه كونه يمنع صاحبه عن اتلوّرط يف املهالك، وحيبسه عن ذميم القول والفعل ]ابن 
فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4 ص 69[. فالعقل يمسك ما علمه، ويضبط ما فهمه فهو 

عقوٌل واعقٌل.
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وللعقل يف االصطالح أيًضــا تعريفاٌت خمتلفٌة، فهناك من يصفه: بأنّه »غريزٌة 
يلزمها العلم بالرضورّيات عند سالمة اآلالت« ]اخلواجة الطويس، كشف املراد، ص 251[. 
وهناك من يرى أّن: »لفظ )العقل( مشرتك بني قوى انلفس اإلنسانّية وبني املوجود 
. والعليّم هو  املجّرد يف ذاته... أّما القوى انلفســانّية فيقال عقٌل عليمٌّ وعقٌل عميلٌّ
.. وأّما  ي من شــأنه االســتعداد املحض من غري حصول علٍم رضوريٍّ أو كسيبٍّ

ّ
ال

العميّل فيطلق ىلع القّوة اليّت باعتبارها حيصل اتلمزّي بني األمور احلسنة والقبيحة 
وىلع املقّدمات اليّت يستنبط بها األمور احلسنة والقبيحة وىلع فعل األمور احلسنة 

والقبيحة« ]املصدر السابق، ص 251 و 252[.

ي يستنبطه اإلنسان 
ّ

وهناك من فرّسه: بأنّه القّوة املتهّيئة لقبول العلم، ويقال لذل
بتلك القّوة )عقٌل( ]ظ: الغزايل، إحياء علــوم ادلين، ص124[، وهناك من يذهب إىل أنّه: 
أداة اإلدراك والفهم، وانلظر واتلليّق واتلميزي واملوازنة، وهو وســيلة اإلنسان ألداء 
مسؤويّلة الوجود والفعل، يف اعلم الشهادة واحلياة ]أبو سليمان، أزمة العقل املسلم، ص 119[. 

ومن خالل ما تقّدم، فالعقل هو ملكٌة وقّوٌة مودعٌة يف انلفس؛ إلدراك حقائق 
األشياء وتميزيها وفهمها بشلٍك صحيٍح. 

العقل يف انلص القرآيّن 

ي أفاضه اهلل سبحانه ىلع األرواح 
ّ

العقل يف القرآن يمكن تعريفه بأنه: انلور ال
اإلنســانية، فهو مالك اتللكيف واثلواب والعقاب، وبه جيب اإليمان وما يرتتب 
عليه وتصديــق األنبياء واإلذاعن هلم، وبه يتمزّي احلق من ابلاطل والر من اخلري 
والرشد من اليغ، وبه يعرف احلُسن والُقبح واجليد والرديء والواجبات واملحّرمات 
الرضورّية العقلّية الاتّية، وماكرم األخالق وحماســنها ومساوئ األعمال ورذائلها 

]انظر، املليك، توحيد اإلمامية، ص 21[.

ومن هنا جند انلص القرآيّن ياطب العقل وحيثه ىلع إعماهل؛ إلدراك معرفة اهلل 
تبارك وتعاىل، فتارًة يأيت اخلطاب بلفظ )األبلاب(، وتارًة بلفظ )انلىه(، وأخرى 
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دراسات 

)اتلفّكر( أو )اتلفّقه( وىلع سبيل املثال نذكر منها:

قوهل تعاىل: >كݠَٰذلك يُبنَّيُ اهلل لَكݠُْم آياتِِه لََعلَّكݠُْم َتْعِقلُوَن< ]سورة ابلقرة: 242[. 

لݧْبَاب< ]سورة إبراهيم: 52[، 
َ ْ
َر أولُو األ كَّ ٌ َواِحٌد َويِلَذَّ

َ
َما ُهَو إِهل نَّ

َ
وقوهل تعاىل: >َويِلَْعلَُموا أ

وقوهل تعاىل: >كݠُلُوا َوارَْعوا اَنْعاَمكݠُْم ِانَّ يف ٰذلك آليات ألويل انلُّهى< ]سورة طه:54[. 

ُرون< ]سورة األنعام:50[، وقوهل  َِصرْي اَفَال تتفكَّ وقوهل تعاىل: >قُْل َهْل يَْستَوِي االَعىم َوابلْ
ُهْم َيْفَقُهوَن< ]سورة األنعام: 65[. ُف َلُهم الآياِت َلَعّلَ تعاىل: >أْنُظر َكْيَف ُنَصّرِ

منطوق ٰهذه اآليات الكريمة يشــري إىل أّن اهلل وهب لٰهذا اإلنسان العقل، وال 
؛ ألّن معرفة اهلل  بّد أن يتأّمل ويفّكر يلنال احلقائق، ومن ثّم يفقهها بشــلٍك منطيقٍّ
، وال جيوز اتلقليد يف مسائل االعتقاد من اتلوحيد  - تعاىل - باألساس حكٌم عقيلٌّ
وانلبّوة واملعاد، فــال بّد من اتلأّمل يف نظام الكون بشــلٍك اعمٍّ، واتلأّمل يف مجال 
ّية، وٰهذا لكّه اكشــف عن أّن العقل هل أهّمّيٌة 

ٰ
اخللق من خالل ما أبدعته ايلد اإلهل

كبريٌة، حبيــث يعّد الطريق واألداة ملعرفته جّل وعال؛ ٰللك فالقرآن يعّده مصدًرا 
أساســيًّا الستنباط الكثري من املعارف ويف لّك منايح احلياة. يقول بعض املفرّسين: 
»إّن اهلل - تعاىل - أمر انلاس بإعمال العقل والفكر يف اآليات اآلفاقّية واألنفســّية 
 يف موارد من كالمه، وتفصياًل يف موارد أخرى كخلق الســماوات واألرض 

ً
إمجاال

واجلبال والشجر وادلواّب واإلنســان واختالف ألسنته وألوانه، وندب إىل اتلعّقل 
واتلفّكر والســري يف األرض، وانلظر يف أحوال املاضني وحّرض ىلع العقل والفكر 

ومدح العلم بأبلغ املدح« ]الطباطبايئ، املزيان، ج3 ص 57[.

ٰهكذا جند الشــهيد الصدر يؤّكد ىلع العقل االســتداليّل وماكنته يف اإلسالم، 
يقول: »يف رأي اإلســالم إلنشــاء الفكر احلّر جيب أن ينشــئ يف اإلنسان العقل 
ي ال يتقبل فكــرة دون تمحيٍص، وال يؤمن بعقيدٍة ما 

ّ
االســتداليّل أو الربهايّن ال

لــم حتصل ىلع برهاٍن؛ يلكون ٰهذا العقل الوايع ضمانًا للحّرّية الفكرّية، واعصًما 
لإلنسان من اتلفريط بها، بدافٍع من تقليٍد أو تعّصٍب أو خرافٍة. ويف الواقع إّن ٰهذا 
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جزٌء من معركة اإلســالم تلحرير املحتوى ادلاخيّل لإلنسان، فهو كما حّرر اإلرادة 
اإلنســانّية من عبوديّة الشهوات كما عرفنا سابًقا، كٰذلك حّرر الويع اإلنسايّن من 
ا يف تفكريه  عبوديّة اتلقليد واتلعّصب واخلرافة. وبٰهذا وذاك فقط أصبح اإلنسان حرًّ

ا يف إرادته« ]الصدر، املدرسة القرآنّية، ص 106[. وحرًّ

العقل يف انلّص الروايّئ

وأّما انلّص الروايّئ: فأنقل يف ٰهذا املجال روايَةً للشــيخ اللكييّن - طّيب اهلل ثراه 
- يف كتابه )الاكيف( بسنده عن اإلمام الصادق �، قال:

»داعمة اإلنســان العقل، والعقل منه الفطنة والفهم واحلفظ والعلم، وبالعقل 
يكمل، وهو ديلله ومبرصه ومفتاح أمره، فإذا اكن تأييد عقله من انلور اكن اعلًما، 
حافًظا، ذاكًرا فطنًا، فهًما، فعلــم بٰذلك كيف، ولم، وحيث، وعرف من نصحه 
ومن غّشــه، فإذا عرف ٰذلك عرف جمراه وموصوهل ومفصوهل، وأخلص الوحدانّية 
هلل، واإلقرار بالطاعة، فإذا فعل ٰذلك اكن مستدرًك ملا فات، ووارًدا ىلع ما هو آٍت، 
يعرف ما هو فيه، وألّي يشٍء هو ها هنا، ومن أين يأتيه، وإىل ما هو صائٌر، وٰذلك 

لكّه من تأييد العقل« ]اللكيين، الاكيف، ج 1 ص 25[. 

ي يتواءم ويتوافق تماًما وينسجم مع روح القرآن 
ّ

واتلأّمل يف داللة ٰهذا انلّص ال
ومضمونه يكشف أّن العقل هو ادلاعمة واألســاس للّك املعارف والعلوم، بل إّن 
إثبات اإلنســانّية لإلنســان وحتّققها وقيام معناها إنّما هو بالعقل، كما أّن إثبات 
الســقف وقيامه بالعماد؛ لظهور أّن اإلنســان ليس جمّرد ٰهذا اهليلك املخصوص، 
 ملا اكن بينه وبني الصور املنقوشــة ىلع اجلدار أو املصنوعة من احلجر واخلشب 

ّ
وإال

ي هو منشأ املعارف والكماالت 
ّ

فرٌق، بل اإلنسان إنساٌن بما وجد فيه من العقل ال
ومبدأ العلوم وامللاكت. ]انظر، املازندراين، رشح أصول الاكيف، ج1 ص305[ 
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دراسات 

تطبيقات املنهج العقيّل يف القرآن 

من األمور اليّت تــكاد تكون واضحًة يه أّن خطابات القرآن لإلنســان تأيت 
بمنطٍق ســهٍل ومؤثٍّر، حبيث ياطــب العقل بلغته والوجــدان بلغته، ولعّل رّس 
اإلبداع يف القرآن يكمن يف ٰهذه الصفة، صفة الوضوح واجلاذبّية ومن ثّم اإليمان 
واتلصديق. ويف ٰهذا املجال سوف نذكر بعض اآليات القرآنّية اليّت تصّب يف ترسيخ 

عقيدة اإلنسان من خالل ٰهذا املنهج.

العتقاد بالصانع املدبِّر. 1

رݧِْض َواْخِتاَلِف 
َ
َماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
وٰهذا ما نلمســه يف قوهل تبارك وتعاىل: >إِنَّ يف َخل

اء  ــَماِء ِمن مَّ َْحِر بَِما يَنَفُع انلَّاَس َوَما اݩݘَنَزَل اهلُل ِمَن السَّ ِْري يف ابلْ
َ

ِك اليّت جت
ْ
ُفل

ْ
اللَّيِْل َوانلََّهاِر َوال

ُمَسخݨݨݨّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِِر َبنْيَ 
ْ
َحاِب ال يِف الّرَياِح َوالسَّ ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݫݫِ َدآبٍَّة َوترَْصِ فَاݩݘَْحيَا بِِه األرَْض َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ ِفيَها ِمن لُكّ

رِْض آليَاٍت لَّقْوٍم َيْعِقلُوَن< ]سورة ابلقرة: 164[. 
َ
َماء َواأل السَّ

اآلية الكريمة تشري إىل نظام العلّية واملعلول، فحركة الشمس والقمر وانلجوم 
وتقلّب الليل وانلهار وكيفّيــة إنبات انلبات، وإحياء األرض وحركة الرياح، لكّها 
تكون خاضعًة نلواميس وقوانني حتكمها، وإّن من ورائها مدبًّرا حكيًما قديًرا، فال 
بّد لإلنســان من إعمال العقل للوصول إىل اإليمان بٰهذه احلقائق، وبأّن هلا موجًدا 
وصانًعا ومدبًّرا. قال السّيد الطباطبايّئ يف تفسري ٰهذا انلّص القرآيّن: »وإمجال ادلاللة 
أّن ٰهذه الســماوات اليّت قد علتنا وأظلّتنا ىلع ما فيها من بدائع اخللقة، واألرض 
اليّت قد أقلّتنا ومحلتنا مع عجيب أمرها وســائر ما فيهــا من غرائب باتلحّوالت 
واتلقلّبــات اكختالف الليل وانلهار، والفلك اجلارية، واألمطار انلازلة، والرياح 
املرّصفة، والســحب املسّخرة؛ أموٌر مفتقرٌة يف نفسها إىل صانٍع موجٍد، فللٍك منها 

إهٰلٌ موجٌد، وٰهذا هو احلّجة األول« ]الطباطبايئ، املزيان، ج 1 ص 396[. 

كما جند اتلفاتًة للفخر الرازي يف ترتيب ٰهذه املوارد )خلق السماوات واألرض، 
ثّم اختالف الليل وانلهار، ثّم الفلك اليّت جتري...(، بقوهل: »وأظّن أّن ســبب ٰهذا 
الرتتيب أنّه قيل إن كنتم من املؤمنني فافهموا ٰهذه ادلالئل، وإن كنتم لســتم من 
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ب احلّق وايلقني فافهموا ٰهذه ادلالئل، وإن كنتم لستم من 
ّ

املؤمنني بل أنتم من طال
املؤمنني وال من املوقنني، فال أقّل من أن تكونوا من زمرة العاقلني، فاجتهدوا يف 

معرفة ٰهذه ادلالئل« ]الفخر الرازي، اتلفسري الكبري، ج27 ص 260[. 

فاآلية ترّسخ بشــلٍك واضٍح عقيدة اإلنســان وتأصيلها يف انلفس اإلنسانّية، 
من خالل حّجّية العقل، وانلصــوص الروائّية ال تبتعد عن روح القرآن، فاإلمام 

الاكظم� ياطب هشام بن احلكم بقوهل:

»يا هشــام، إّن اهلل - تبــارك وتعاىل - أكمل للناس احلجــج بالعقول، ونرص 
 ُهَو 

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َّ
ٌ َواِحٌد ال

َ
م ىلع ربوبيّته باألدلّة، فقال: >َوإِلَُهــكݠُْم إِهل

ّ
انلبّيــني بابليان، ودهل

ِك الَّيِت 
ْ
ُفل

ْ
رݧِْض َواْخِتاَلِف اللَّيْــِل َوانلََّهاِر َوال

َ ْ
ــَماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
الرَّمْحَُن الرَِّحيُم ۞ إِنَّ يف َخل

رݧَْض َبْعَد َمْوتَِها 
َ ْ
اٍء فَاݩݘݩَْحيَا بِِه األ َماِء ِمن مَّ َْحِر بَِما يَنَفُع انلَّاَس َوَما اݩݘݩَنَزَل اهلُل ِمَن السَّ ِْري يف ابلْ

َ
جت

يَاٍت لَّقْومݫݫٍ 
َ

رݧِْض آل
َ ْ
َماِء َواأل ِر َبنْيَ السَّ ُمَسخَّ

ْ
َحاِب ال يِف الّرݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪݪݬݬݬِيَاِح َوالسَّ ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݫݬݫِ َدابٍَّة َوترَْصِ َوَبثَّ ِفيَها ِمن لُكّ

َيْعِقلُوَن< ]سورة ابلقرة: 163 و164[ ]اللكيين، الاكيف، ج 1 ص 13[. 

العتقاد بانلبوة. 2

القرآن الكريم هل أســلوٌب خاصٌّ يف ترســيخ االعتقاد بعقيــدة انلبّوة، حبيث 
يرّســخها يف عقول بعض املركني من خالل إنكاره نلمط تفكريهم الساذج، فقد 
اكنوا يرون أّن انليّب جيب أن ال يكون بًرا من ســنخهم، >َوَما َمنََع انلَّاَس اݩݘݩَْن يُْؤِمنُوا 
< ]سورة اإلرساء: 94[ فعقلهم ال يتقبل  ً

ا رَُسوال  اݩݘݩَْن قَالُوا اݩݘݩََبَعَث اهلُل بََرً
َّ

ُهَدى إِال
ْ
إِْذ َجاَءُهُم ال

ٰذلك؛ ٰللك طابلوا بأن يكون لٰهذا الرســول ملك يسّدده باإلنذار؛ ليك يؤمنوا به، 
كما جنده يف بعض اآليات الكريمة اتلايلة:

ِْه َملٌَك َفيَكݠُوَن َمَعُه نَِذيًرا< ]سورة الفرقان: 7[. 
َ

 أنِْزَل إِيل
َ

قال تعاىل: >لَْوال

 أنِْزَل َعلَيِْه َملَكٌ< ]ســورة األنعــام:8[؛ ٰللك جاء 
َ

كٰذلك قوهل تعــاىل: >َوقَالُوا لَْوال
رِْض َماَلىݧݘݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݫَِكٌة َيْمُشــوَن ُمْطَمئݬݬݬݬݬݬݬݬݬِںݩݩݩݐݨݧّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِيَن 

َ ْ
اإلنكار القــرآيّن إلثارة عقوهلم، >قُْل لَْو اَكَن يف األ

< ]سورة اإلرساء: 95[.  ً
َماِء َملَكݠًا رَُسوال َا َعلَيِْهْم ِمَن السَّ

ْ
نل لزََنَّ
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دراسات 

فلكمة )قُْل( جواب لشبهتهم، لو اكن يف األرض مالئكٌة يمشون كما يميش بنو 

؛ تلمّكنهم من 
ً

آدم مطمئننّي ســاكنني فيها؛ لزّننلا عليهم من الســماء ملاًك رسوال

االجتمــاع به واتلليّق عنه. وأّما اإلنس فعاّمتهــم عماٌة عن إدراك امللك واتللقف 

 ملن يصلح للنبّوة. 
ّ

منه، فإّن ٰذلك مروٌط بنوٍع من اتلناسب واتلجانس، وليس إال

]الفيض الاكشاين، تفسري األصىف، ج3 ص 223[

ِبُسوَن... قُْل 
ْ
ا يَل نَاُه رَُجاًل َولَلَبَْسنَا َعلَيِْهم مَّ

ْ
ََعل

َّ
نَاُه َملَكݠًا جل

ْ
ثّم ياطبهم تعاىل: >َولَْو َجَعل

بِنَي< ]سورة األنعام: 9-11[، فٰهذه دعوٌة 
ُمكݠَذِّ

ْ
رݧِْض ُثمَّ اْنُظُروا َكيَْف كݠَاَن اَعقِبَُة ال

َ ْ
ِسرُيوا يِف األ

ي جاء 
ّ

رصحيٌة للعقول، اليّت ال بــّد أن تتعاىط وتفّكر وتهتدي لإليمان بانليّب ال

خلريهم وهدايتهم إىل الطريق املستقيم. 

ي اتّهم 
ّ

كٰذلك احلال جند إنكار القرآن عليهم يف مســألة الســحر والشعر ال

ْكݠُْم لََمْجنُوٌن< ]سورة 
َ

ي أرِْســَل إِيل
ّ

به انليّب األكرم�، قال تعاىل: >قَاَل إِنَّ رَُســولَكݠُُم ال

الشعراء: 27[ والقرآن يدحض ٰهذه ادلاعوى من خالل العقل، ويرّسخ مفهوم انلبّوة 

َما اݩݘݩَِعُظكݠُْم بَِواِحَدٍة اݩݘݩَںݩݐْ َتُقوُموا  يف فكرهم، وٰهذا ما جنده رصحيًا يف قوهل تعاىل: >قُــْل إِنَّ

 نَِذيٌر لَُكْم َبنْيَ يََدْي َعَذاٍب 
َّ

َُّروا َما بَِصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة إِْن ُهَو  إِال هلِل َمثْــَن َوفَُراَدى ُثمَّ َتتََفكݠ

َشــِديٍد< ]سورة ســبإٍ: 46[، واملعن أّن رســول اهلل أمرهم بإعمال العقل، وٰذلك بأن 

تنهضوا وتنتصبوا لوجه اهلل، متفّرقني حّت يصفو فكركم، ويســتقيم رأيكم اثنني 

اثنني، وواحًدا واحًدا، وتتفّكروا يف أمري، فقد صاحبتكم طول عمري ىلع سداٍد 

 نذيٌر لكم، فصحبيت ممتّدٌة 
ّ

مــن الرأي وصدٍق وأمانٍة ليس يّف من ِجنٍَّة، مــا أنا إال

 يف فكٍر أو 
ً

أربعني اعًمــا من حني الوالدة إىل حني ابلعثة، ولم تعهدوا ميّن اختالال

خّفــٍة يف رأٍي أو أّي يشٍء يوهم أّن يب جنونًا ]انظــر: الطباطبايئ، املزيان، ج 16، ص 388[ 

أليس ٰهذا ديلاًل عقليًّا لصّحة نبّويت اليّت أنبأكم اهلل بها؟!
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العتقاد بابلعث واحلساب. 3

القرآن الكريم يؤّصل نلا بادليلل العقيّل مسألة ابلعث واحلساب؛ ومن العبث 
ّيٌة 

ٰ
أن يكون وجود ٰهذا اإلنســان يف ٰهذه ادلنيا للّهو واللعب، بل هناك حساباٌت إهل

دقيقٌة، فال يرتك ســًدى أبــًدا، وال بّد من تكليفه ومن ثّم اجلــزاء اإلليٰه. ومن 
الشواهد ىلع ٰذلك:

إِنَّا َخلَْقنَاكݠُْم ِمْن تَُراٍب ُثمَّ ِمْن 
َْعِث فَ َها انلَّاُس إِْن ُكنْتُْم يِف َريٍْب ِمَن ابلْ يُّ

َ
قوهل تعاىل: >يَا أ

رݧَْحاِم َما نََشــاُء< 
َ ْ
َ لَُكْم َونُِقرُّ يف األ ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعلََقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة خُمَلََّقٍة َوَغرْيِ خُمَلََّقٍة نِلُبنَيِّ

]سورة احلج: 5[. 

وٰهذا خطاٌب اعمٌّ وشامل للناس، بعدم الشّك والريب بيوم ابلعث، وإن فُرض 
ٰهذا الريب، فدالئل العقل واضحٌة وشــاهدٌة يف خلقتكم ىلع ٰهذا اتلدّرج الرتيّب، 
وٰهذا ديلٌل ىلع قدرته وحكمته جّل شأنه، وإّن من قدر ىلع خلق البر من الرتاب 
، ثّم من نطفٍة ثانيًا، مع أنّه ال تناســب بني الرتاب واملاء، ثّم قدر ىلع أن 

ً
واملاء أّوال

جيعل انلطفة علقًة، وبينهما تبايٌن ظاهٌر، ثّم جيعل العلقة مضغًة واملضغة عظاًما، 
فهــو إذن قادٌر ىلع إاعدة ما بدأه، بل هو أدخل يف القدرة من تلك و أهون، وأفعاهل 
ٰهذه يتبنّي بها من قدرته وعلمه مــا ال حييط به الوصف و ال يكتنهه الكر. ]انظر: 

خطيب رشبيين، الرساج املنري، ج 2 ص 596[

فاهلل - تعاىل - من خالل ٰهذه اآلثار اليّت يراها اإلنســان بعينه املجردة، يسوق 
نلا ديلاًل عقليًّا لريّســخ عقيدة اإلنســان، وأّن ابلعث ممكٌن، وٰذلك بإزالة الريب 
عنكم، فإّن مشــاهدة االنتقال من الرتاب املّيت إىل انلطفــة ثّم إىل العلقة ثّم إىل 
املضغة ثّم إىل اإلنســان الّي، ال تدع ريبًا يف إماكن تلبّــس املّيت باحلياة. ]انظر: 

الطباطبايئ، املزيان، ج 4 ص 344[

فادلالئل لكّها تشري لٰهذه احلقيقة، وٰهذا ما جنده يف آيٍة رصحيٍة أخرى، وٰذلك يف 
يِنݨݨݦّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬٍ ُيْمَن ۞ ُثمَّ اَكَن  ن َمّ قوهل تعاىل: >اݩݘَحَيَْسُب اإلنَساُن اݩݘَن ُيرْتََك ُســًدى ۞ اݩݘَلݧَْم يَُك نݦُْطَفًة ِمّ
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دراسات 

لݧَيَْس ٰذلك بَِقاِدٍر ىلَعَ أن حُيِْيَ 
َ
َكَر َواألنَث ۞ أ وَْجنْيِ الَّ َعلََقًة فََخلََق فََســوَّى ۞ فََجَعَل ِمنُْه الزَّ

َمْوَت< ]سورة القيامة: 40-36[. 
ْ
ال

فالعقل هنا يمنع أن تكون احلياة عبثًا بال مدبٍّر وخالٍق لٰهذه انلفس اإلنسانّية، 
فهو احلكيم القادر ىلع أن حيييها ثّم يميتها ثّم ينرها، ولّك ٰذلك عليه يسرٌي.

أيًضا من األدلّة اليّت ساقها اهلل - تبارك وتعاىل - يف ٰهذا املجال، إخراج األشياء 
َيَّ 

ْ
من أضدادها، كإخــراج الّي من املّيت واملّيت من الّي، قال تعاىل: >ُيِْرُج ال

ْرَُجوَن< ]ســورة الروم:  رَْض َبْعَد َمْوتَِها َوَكٰذلك ختُ
َ ْ
َيّ َوحُيِْي األ

ْ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬَِت ِمَن ال يَمّ

ْ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِِت َوُيِْرُج ال يَمّ

ْ
ِمَن ال
 .]19

ٰهذه اآلية الكريمة يذكر فيها خلقه األشياء وأضدادها، يلدّل خلقه ىلع كمال 
قدرته، فمــن ٰذلك إخراج انلبات من احلّب، واحلّب من انلبات، واإلنســان من 
انلطفة وانلطفة من اإلنســان، واملؤمن من الاكفر والاكفر من املؤمن ]ظ: ادلمشــيق، 
تفسري القرآن العظيم، ج3 ص 438[، فميدان املعاد وميدان نهاية ادلنيا املتمّثل أحدهما 

خبــروج الّي من امليت، واآلخر خبــروج املّيت من الّي، يتكــّرران أمام أعني 
انلاس، فال جمال للتعّجب من أن حتيا الاكئنات مجيًعا، ويعود انلاس يف يوم القيامة 

إىل احلياة مّرًة أخرى. ]انظر، الشريازي، األمثل، ج 12 ص489[

المنهج الجدلّي اإلقناعّي. 3
مــن يتأّمل يف آيات القــرآن ويتدبّر فيها جيد أن قواعــد اإليمان والعقيدة لم 
، بل اهلل - جّل وعال - أعطى لذلهن البرّي الفسحة  تُفرض بشلٍك قرسيٍّ وإلزايمٍّ
يف إجالة الفكر وإعمال الهن، فأعطى للجدل واملناقشــة دوًرا كبرًيا، ال ســّيما 
يف األمور اليّت تمّس عقيدة اإلنســان، فأسلوب اإلقناع من خالل اجلدل املنطيّق 
واحلّجة والربهان هو املنهج املّتبع للوصول إىل احلقيقة، ولٰكن جيب أن يكون باليّت 
ين 

ّ
يه أحســن وأرفق باآلخر، ولعّل أوضح مثاٍل ىلع ٰذلك قوهل تعاىل للمركني ال

ا  ْهَدى ِممَّ
َ
َولَْو ِجئْتُُكْم بِأ

َ
ٍة َوإِنَّا ىلَعَ آثَارِِهــْم ُمْقتَُدوَن ۞ قَاَل أ قالــوا: >إِنَّا وََجْدنَا آبَاَءنَا ىلَعَ أمَّ
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وََجدتُّْم َعلَيِْه آبَاءُكْم < ]سورة الزخرف: 23 و24[، فٰهذا الرفق واتللّطف يف قوهل تعاىل: >َأوَلْو 
ِجْئُتُكْم ِبَأْهدى< يدعم احلّجة ويشــفع هلا عند من اكن هل قلٌب أو ألىق السمع وهو شهيٌد. ]ظ: 

الشريازي، األمثل، ج 12 ص 489[

ومعلــوٌم أّن منهجّية اجلدل واإلقناع قوامهــا العقل، واملفرتض أن نُلحق ٰهذا 
ابلحَث باملنهج العقيّل، ولٰكن إنّما أفردناه باســتقالٍل هنا؛ ليك نوضح للقارئ أّن 
للقرآن أكرث من أســلوٍب يف طرح العقيدة واإليمان بها، وبليان أّن ٰهذا األسلوب 

القرآيّن أكرث رسوًخا وتعميًقا للنفس يف زرع العقيدة عند اإلنسان.

تعريف اجلدل:

للجدل يف اللغة معاٍن كثرية منها: الدلد يف اخلصومة والقدرة عليها.. ومنها شّدة 
الفتــل، ومنها املناظرة واملخاصمة. واملراد به اجلــدل ىلع ابلاطل وطلب املغابلة به 
ِتي ِهَي َأْحَسن< ]ابن منظور، لســان العرب، ج11، ص103 -  إلظهار احلّق، فهو حمموٌد لقوهل تعاىل: >َوَجاِدْلُهْم ِباّلَ
105[ ومنها: اتلخاصم بما يشغل عن ظهور احلّق ووضوح الصواب، ثّم استعمل ىلع 

لسان محلة الرع يف مقابلة األدلّة؛ لظهور أرجحها، وهو حمموٌد إن اكن للوقوف ىلع 
 فمذموٌم. ]الزبيدي، تاج العروس، ج14 ص 102[

ّ
احلّق، وإال

أّما اجلدل يف االصطالح فهو ما استعمل يف لسان محلة الرع كما تقّدم يف املعن 
 فهو مذموٌم، 

ّ
اللغــوّي، يف مقابلة األدلّة، وهو حمموٌد إن اكن للوقوف ىلع احلّق، وإال

وقد وردت عّدة أحاديث يف ذّم اجلدل وانليه عنه، وجدل القرآن ومناقشاته ختتلف 
عّما هو مألوٌف من املنازعة والرصاع، بل هو جدٌل مبينٌّ ىلع براهني واضحٍة يفهمها 

املخاطب، وباليّت يه أحسن >َوَجاِدْلُهْم ِباّلتي ِهَي َأْحَسُن< ]سورة انلحل: 125[.

أيًضا جند أّن القرآن احلكيم ســلك يف تقرير العقيــدة منهًجا يقوم ىلع ترصيف 
ُهْم َيْفَقُهوَن< ]سورة األنعام:  ، قال تعاىل: >اْنُظْر َكْيَف ُنَصّرݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪݪݬُِف اْلَآَياِت َلَعّلَ وتفصيل اآليات وبيانها بشلٍك منطيقٍّ وموضويعٍّ
65[، وترصيف اآليات أي: انظر كيف نوّضح هلم املعالم وادلالئل؛ ىلع أمل أن يفهموا 

احلقائق ويعودوا إىل اهلل. ]الشريازي، األمثل، ج4 ص326[
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دراسات 

تطبيقات املنهج اجلديّل اإلقنايّع يف القرآن

اجلدل القرآيّن يقوم ىلع أســاس العقــل كما تقّدم ووّضحنــا ٰذلك، واهلدف 

منه اظهار احلّق واإليمان به، وبأســلوٍب مقنٍع ومرٍض عند اآلخر، ال ســّيما من 

أراد طلب احلّق، وقد ســّجل القرآن الكريم عــدًدا من الوقائع واالعرتاضات من 

املركني وغريهم وأبطل حججهم ببياٍن شــاٍف وواٍف، ومن الطرق اليّت سلكها 

القرآن لغرس العقيدة يف ٰهذا املجال: 

 وجود اهلل تعاىل. 1

وٰذلك من خالل االســتدالل ىلع وجود اهلل - تعــاىل - بوجود األثر ىلع وجود 

املؤثّر، وٰهذا ما نلحظه يف ســرية انليّب إبراهيــم � يف مناظرته مع قومه، حينما قال 

َفِِلنَي ۞ 
ْ

 أِحبُّ اآل
َ

ا أفََل قَاَل ال ا َجنَّ َعلَيِْه اللَّيُْل َراݩݘَى َكْوَكبًا قَاَل ٰهــذا رَبݨّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِي فَلَمَّ هلــم: >فَلَمَّ

َقَمَر بَازاًِغ..< ]سورة األنعام: 76 و77[، فاكنت حماججته ىلع سبيل االفرتاض 
ْ
ى ال

َ
ا َرأ فَلَمَّ

أو املجاراة واملماشاة والتسليم، يلصل إىل املبتىغ، وهو إثباته لوجوده تبارك وتعاىل، 

يف ٰهذه اآلية اســتدّل بالكواكب والقمر وغري ٰذلك، فحقيقة ٰهذه املوارد احلدوث، 

 للزم ادلور أو التسلســل 
ّ

 اهلل، وإال
ّ

واحلادث حمتاٌج إىل حمدٍث ينتيه إيله وليس إال

يف املؤثّرين إىل ما ال نهاية وٰهذا ممتنٌع عقاًل، وقد علّق الســّيد الطباطبايّئ ىلع ٰهذه 

اآلية بقوهل: »يدّل ىلع أنّه � إنّمــا اكن يأخذ ما يلقيه من احلّجة ىلع أبيه وقومه مّما 

اكن يشــاهده من ملكوت السماوات واألرض، وقد أفاض اهلل - سبحانه - ايلقني 

ي ذكره اغيــًة إلراءته امللكوت ىلع قلبه بٰهذه املشــاهدة والرؤية. وٰهذا أوضح 
ّ

ال

ي ذكره � من احلّجة اكنت حّجًة برهانّيًة ترتضع من ثدي ايلقني، 
ّ

شــاهٍد ىلع أن ال

وقد أورد يف ٰذلك قوهل: ال أحّب اآلفلني« ]الطباطبايّئ، املزيان، ج7 ص 184[. 
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وحدانّية اهلل تعاىل ومدبّرّيته. 2

ي يدحض 
ّ

إثباته يف اجلدل القرآيّن نراه من خالل قانــون وبرهان اتلمانع، ال
 اهلُل 

َّ
قول املركني يف اتلوحيد، حينمــا رّد عليهم بقوهل تعاىل: >لَْو اَكَن ِفيِهَما آَلَِهٌة إِال

ا يَِصُفوَن< ]ســورة األنبياء: 22[، فذكر - سبحانه  َعْرِش َعمَّ
ْ
لََفَسَدتَا فَُســبَْحاَن اهلِل رَبِّ ال

وتعاىل - ادلاللــة ىلع توحيده، وأنّه ال جيوز أن يكون معه إهٰلٌ ســواه، فلو اكن يف 
الســماء واألرض آهلة ســوى اهلل، لفسدتا وما استقامتا، وفســد من فيهما، ولم 

ينتظم أمرهم.

ي بن عليه املتلكّمون مسألة اتلوحيد، وتقرير ٰذلك: 
ّ

وٰهذا هو ديلل اتلمانع ال
أنّه لو اكن مع اهلل - سبحانه - إهٰلٌ آخر، لاكنا قديمني، والقدم من أخّص الصفات، 
فاالشــرتاك فيه يوجب اتلماثل، فيجب أن يكونــا قادرين اعملني حّيني. ومن حّق 
لّك قادرين أن يصّح كــون أحدهما مريًدا لضّد ما يريده اآلخر من إماتٍة وإحياٍء... 
فــإذا فرضنا ٰذلك، فال يلو إّما أن حيصل مرادهما، وٰذلك حماٌل، وإّما أن ال حيصل 
مرادهمــا، فينتقض كونهما قادرين، وإّما أن يقع مراد اآلخر فينتقض كون من لم 
 واحًدا. 

ّ
يقــع مراده من غري وجه منٍع معقوٍل قادًرا، فإذن ال جيوز أن يكون اإلهٰل إال

]ظ: الطربيس، جممع ابليان، ج7 ص80[ 

 وبٰذلك تمتنع ما تّدعيه الوثنية المتناع الفساد، وتثبت الوحدانية هلل الواحد 
األحد.

معرفة انليّب واتلصديق برساتله. 3

من األســايلب اليّت تتّبع يف طرق اإلقناع يه اإللزام بما اكن يؤمن به اخلصم، 
ين رفضوا 

ّ
ومن اآليات اليّت نرى فيها ٰهذا األســلوب هو ما نزل يف شأن ايلهود، ال

االعرتاف برسالة اخلاتم حمّمٍد �، وأنّه لم يزنل فيها يشٌء من ٰذلك، قال تعاىل: >َوَما 
ي َجاَء 

ّ
ِكتَاَب ال

ْ
نَْزَل ال

َ
ٍء قُْل َمْن أ نَْزَل اهلُل ىلَعَ بََرٍ ِمْن يَشْ

َ
ََّ َحقَّ قَْدرِهِ إِْذ قَالُــوا َما أ قََدُروا اهلل

ُْفوَن َكِثرًيا وَُعلݨݨّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݫݬِْمتُْم َما لَْم َتْعلَُموا  َْعلُونَُه قََراِطيَس ُتبُْدوَنَها َوختُ
َ

بِِه ُموىَس نُوًرا َوُهًدى لِلنَّاِس جت



196

مجلة الدليل / 

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

دراسات 

 آَبَاُؤُكْم< ]ســورة األنعام: 91[، ويف سبب نزول ٰهذه اآلية روى الواحدّي بسنده 
َ

ْنتُْم َوال
َ
أ

عن ابن عّباٍس: »قالت ايلهود: يا حمّمــد أنزل اهلل عليك كتابًا، قال: نعم، قالوا: 
اِس<« ]الواحدي  لّنَ ِذي َجاَء ِبِه ُموَسٰى ُنوًرا َوُهًدى ِلّ واهلل ما أنزل اهلل من السماء كتابًا فأنزل اهلل تعاىل: >ُقْل َمْن َأنَزَل اْلِكَتاَب اّلَ
انليســابوري، أسباب نزول اآليات، ص147[، فمقتىض اآلية الكريمة يدّل ىلع إلزامهم بما 

ي 
ّ

اكنوا يؤمنون به ســابًقا، وهــو أّن اهلل - تعاىل - أنزل ىلع بــٍر وهو موىس � ال
تعرتفون به، فهم يف احلقيقة كّذبوا واّدعوا ســلبًا مطلًقــا >ِإْذ َقاُلوا َما َأْنَزَل اللُه َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء< واهلل - 
تعاىل - فّند ٰهذه ادلعوى، بما يعرتفون به هم أنفسهم، بإجياٍب جزيئٍّ مناقٍض ٰللك 
الســلب اللّكّ؛ ألنّهم يعرتفون باتلوراة ويه حارضٌة بني أيديهم كما أنّهم أصحاب 
، وبٰهذا تبطل دعواهم بٰهذا املنهج اإلقنايّع يف إلزامهم، حبيث يســقط ما يف  كتاِبٍ

أيديهم ويعرتفوا برسالة انليّب حمّمٍد � ويصّدقوا برساتله. 

إثبات املعاد. 4

 اإلقناع هنا يثبت من خالل برهان اتلمثيل، ونقصد به إحلاق أحد الشــيئني 
ي يّدعيــه ىلع أمٍر معروٍف عند من 

ّ
باآلخر، وٰذلك بأن يُفّرع املســتدّل األمر ال

ياطبــه، أو ىلع أمٍر بديهٍّ ال تنكره العقول. وقد ســلك القرآن ٰهذا ادليلل بدّقٍة 
ًبا بني احلقائق القرآنّية وابلداهة العقلّية، وٰهذا ما نراه جليًّا  وحكمــٍة متناهّيٍة مقرِّ
ِعظݦݦَاَم َويِهَ َرِميٌم ۞  قُْل حُيِْييَها 

ْ
َقُه قَاَل َمْن حُيِْي ال

ْ
َا َمثَاًل َونيَِسَ َخل

َ
يف قوهل تعاىل: >َورَضََب نل

ٍق َعِليمٌ< ]سورة يس: 78 و 79[. 
ْ
ٍة َوُهَو بِكݠُلِّ َخل َل َمرَّ ي أݩَنَْشأݩََها أݩَوَّ

ّ
ال

فاحتّج باإلبداء ىلع اإلاعدة وبالنشــأة األول ىلع النشــأة األخرى، وٰهذا نوع 
مماثلٍة بني شــيئني؛ إذ لّك اعقل يعلم رضوريًّا أّن من قدر ىلع ٰهذه، قدر ىلع تلك، 
وإنّه لو اكن اعجًزا عن اثلانية لاكن عن األول أعجز، وملا اكن اخللق يستلزم قدرة 
ّلِ َخْلٍق  اخلالــق ىلع املخلــوق وعلمــه بتفاصيل خلقــه، فأتبــع ٰذلــك بقــوهل: >َوُهَو ِبكݠُ
َعِليٌم<، فهو عليٌم بتفاصيل اخللــق األّول وجزئّياته ومواّده وصورته، فكٰذلك اثلاين، 

فإذا اكن تاّم العلم اكمل القدرة، كيــف يتعذر عليه أن حيىي العظام ويه رميٌم؟! 
]ظ: ابن القيم اجلوزية، إعالم املوقعني، ج 1 ص 140[
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مّما تقّدم اتّضــح أّن املنهج اجلديّل هو منهٌج معظمه قائــٌم ىلع الربهان العقيّل 
ادلقيق، واألصل يف ٰهذا اجلدال هو اإلقناع باليّت يه أحسن، ويه خري وسيلٍة بليان 

وإثبات احلّق وإبطال ابلاطل.

المنهج القصصّي التاريخّي. 4
لقــد عين القرآن الكريــم باملنهج القصيّص، ملا حتويــه القّصة من خصائص 
ي ترتكه القّصة يف وجدان وذهن اإلنسان، 

ّ
كثريٍة، ولعّل أهّمها هو األثر انلفيّس ال

لٰهذا نرى أّن القّصة أخذت مساحًة واسعًة يف املحتوى القرآيّن، حبيث تصل إىل ربع 
أو ثلث القرآن، واهلدف األسىم هلا هو تقرير مسائل العقيدة وجتذيرها وتعميقها 
ي يتناغم مع 

ّ
يف انلفوس، وٰذلك من خالل األسلوب العقيّل أو العاطيّف الوجدايّن ال

فطرة اإلنسان وشعوره بوحدانّية اهلل تبارك وتعاىل. 

تعريف القّصة 

القّصة لغًة تعين تتّبع األثر، وتقّصص اخلرب: تتّبعه، واقتصصت احلديث رويته 
ىلع وجهه ]ابن منظور، لسان العرب، ج7 ص74[. والقصص األخبار املتتّبعة، قال تعاىل: 
< ]الراغــب األصفهــاين، مفــردات غريــب القــرآن، ص404[. فاملعــن اللغــوّي  >َلُهَو اْلَقَصُص اْلَحّقُ

للقّصة هو اإلخبار عن اليشء أو تتّبع األثر، أي أّن اثلاين يتبع األّول. 

أّما القّصــة يف القرآن فيه لّك خرٍب موجوٍد بني دّفــيت املصحف، أخرب به اهللّ 
تعاىل رســوهل حمّمًدا � حبوادث املايض، بقصد العربة واهلداية، ســواٌء أكان ٰذلك 
بني الرسل وأقوامهم، أو اكن بني األمم السابقة أفراًدا ومجااعٍت. ]العدوي، معالم القصة 

يف القرآن الكريم، ص 36[

وللقصص القرآنّية نهٌج يف موضوعها ويف أســلوب أدائها ومقاصدها واغياتها، 
فيه يف موضوعها نســيٌج من الصــدق اخلالص وعصارٌة مــن احلقيقة املصّفاة، ال 
تشوبها شــائبٌة من وهٍم أو خياٍل، إنّها بلنٌة من بلنات الواقع بال تزييٍف وال تمويٍه 
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دراسات 

]ظ: اخلطيــب، القصص القرآيّن يف منطوقه ومفهومــه، ص 9[. فالقّصة اليّت تعرض يف القرآن 

ليس فيها يشٌء من اخليال وال الشــعر، بل يه قّصــٌة واقعّيٌة وصادقٌة، فالقرآن ال 
يريد مّنا أن نقرأ اتلاريخ والقصص فحسب، بل يقول أمعنوا انلظر يف بداية القّصة 
وبداية اتلاريخ، سريوا يف األرض شــاهدوا واشهدوا، فالقرآن ال يقّص قّصة )من 
هو( بل يقّص قّصة )ما هو( وفرٌق كبرٌي بينهما، واألّول يشــمل الزمان واملاكن، أي 
مت وقعت القّصة وكيف، أّما اثلاين )ما هو( فهو يسأل عن اتلاريخ، واتلاريخ يدور 
ي قام يف األمر، بأّي دافٍع وألّي هدٍف، وبأّي شلٍك تشلّك، وبٰهذا نمزّي 

ّ
فيه ىلع ال

القصــص القرآيّن عن غريه. ]ظ: جوادي آميل، القصة يف القرآن، ص23؛ جملة اتلوحيد، العدد 
30، لسنة 1366 ـهش[

ي يتتّبع القصص القرآنّية جيد أحداثها لكّها تقريبًا تدور يف حميط ادلعوة إىل 
ّ

وال
اهلل، وإىل ترسيخ العقيدة وتصفيتها من العبودية لغري اهلل، وتوجيهها إىل عبادة اإلهٰل 
الواحد اخلالق رّب العاملني؛ وٰللك اكنت دعوات األنبياء يه الشــخصّية الغابلة يف 
القصص القرآيّن، حبيث ساغ أن تسىّم القصص باسم صاحب ادلعوى، فيقال قّصة 
يوسف، وقّصة موىس وقّصة نوٍح. ]ظ: اخلطيب، القصص القرآيّن يف منطوقه ومفهومه، ص 43[

تطبيقات المنهج القصصّي في القرآن
ومن اتلطبيقات لٰهذا املنهج القرآيّن يف ترسيخ االعتقاد: 

وحدانية اهلل تعاىل يف قصة نوح. 1

وحدانّية اهلل - تعاىل - يه اتلطبيق األبرز يف ٰهذا املنهج، وٰهذا ما جنده يف قّصة 
نوٍح � مع قومه. واهلل - ســبحانه - بدأ بقّصته، وهو أّول رسوٍل يذكر اهلل قّصته يف 
القرآن، فقد أرسله - تعاىل - يلحي عبادة اهلل بعدما انترت عبادة األصنام، قال 
َخاُف 

َ
ٍ َغرْيُُه إِيّن أ

َ
نَا نُوًحا إىل قَْوِمِه َفَقاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا اهلَل َما لَُكْم ِمْن إِهل

ْ
رَْســل

َ
تعاىل: >لََقْد أ

َعلَيُْكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم< ]سورة األعراف: 59[، فعندما نقرأ انلّص القرآيّن يف قوهل: )يا 
ي ســيخربهم به 

ّ
قوم( فأضافهم إىل نفســه، يلكون جرًيا ىلع مقتىض انلصح، ال
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عن نفســه، وداعهم أّول ما داعهم إىل توحيد اهلل تعاىل، فإن داعهم إىل عبادته، 
وأخربهــم بانتفاء لّك إهٰلٍ غريه، فيكون دعوًة إىل عبادة اهلل وحده من غري أن يرك 
ي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم< وظاهره يوم  بــه يف عبادته غريه وهو اتلوحيد، ثّم أنذرهــم بقــوهل: > ِإّنِ
القيامة، فيكون يف ٰذلك دعوة إىل أصلني من أصول ادلين وهما اتلوحيد واملعاد ]ظ: 
الطباطبايئ، املزيان، ج 8 ص 174[، ثم ينّبه قومه إلعمال العقل واتلفّكر يف آياته الكونّية 

من خالل اتلفكري يف السماوات واألرض واألنهار والشمس والقمر وما يف ٰذلك من 
انلعم، وعن طريق اتلفكري يف خلقهم أنفســهم، قــال - تعاىل - حاكيًة عن نوٍح: 
َماَء َعلَيُْكْم ِمْدَراًرا ۞ َوُيْمِددݦݩُْكْم بِأْمَواٍل  اًرا ۞ يُرِْسِل السَّ ُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه اَكَن َغفَّ

ْ
>َفُقل

ْنَهاًرا ۞ َما لَكݠُْم ال تَرُْجوَن هلِل َوقَاًرا ۞ َوقَْد َخلََقُكْم 
َ
َوَبنِــنَي َوجَيَْعْل لَُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل لَُكْم أ

َقَمَر ِفيِهنَّ نُوًرا وََجَعَل 
ْ
َُّ َســبَْع َســَماَواٍت ِطبَاقًا ۞ وََجَعَل ال أݩَْطَواًرا ۞ أݩَلݧَْم تََرْوا َكيَْف َخلََق اهلل

رݧِْض َنبَاتًا ۞ ُثمَّ يُِعيُدكݠُْم ِفيَها َوُيْرُِجُكْم إِْخَراًجا ۞ 
َ
نْبَتَُكْم ِمَن األ

َ
اًجا ۞ َواهلُل أ ــْمَس رِسَ الشَّ

رَْض بَِساًطا ۞ ِلتَْسلُُكوا ِمنَْها ُسبُاًل فَِجاًجا< ]نوح:10-20[، وٰهذه دعوٌة 
َ
َُّ َجَعَل لَكݠُُم األ َواهلل

واضحٌة ليك يعودوا إىل رشــدهم ويتفّكروا يف خلــق اهلل، واملعن خلقكم أصنافًَا 
خمتلفني، ال يشبه بعضكم بعًضا، ولّما ذكر ٰهذا ادليلل من األنفس ىلع اتلوحيد، 
أتبعــه بذكر ديلل اتلوحيد من اآلفاق ىلع العادة املعهــودة يف لّك القرآن. ]ظ: الفخر 

الرازي، اتلفسري الكبري، ج30 ص 139[

وحدانّية اهلل يف قّصة إبراهيم. 2

يف قّصة نيب اهلل إبراهيم � يتكرر املشــهد ولٰكّن األسلوب يتلف، فاملخاطب 
هو العقل اإلنســايّن، ياطب قومه يف حوار جمادلــٍة أو حماججٍة، أو قل هو حوار 
توجيٍه وإرشاٍد ونصٌح، وخطابه يدور بني الفرد أو اجلماعة، قال تعاىل: >َواتُْل َعلَيِْهْم 
ْصنَاًما َفنََظلُّ لََها اَعكݠِِفنَي ۞ 

َ
بِيِه َوقَْوِمِه َما َتْعبُــُدوَن ۞ قَالُوا َنْعبُُد أ

َ
 إِبَْراِهيَم ۞ إِْذ قَاَل أِل

َ
َنبَــأ

وَن ۞قَالُوا بَْل وََجْدنَا آبَاَءنَا َكٰذلك  ْو يرَُضُّ
َ
ْو َينَْفُعونَكݠُْم أ

َ
 قَاَل َهْل يَْســَمُعونَكݠُْم إِْذ تَْدُعوَن ۞ أ

 رَبَّ 
َّ

إِنَّهݧُمݧْ َعُدوٌّ يل إِال
قَْدُموَن ۞فَ

َ ْ
ْنتُْم َوآبَاُؤُكُم األ

َ
ْيتُْم َما ُكنْتُْم َتْعبُُدوَن ۞ أ

َ
فََرأ

َ
َيْفَعلُــوَن ۞قَاَل أ

َعالَِمنَي< ]ســورة الشــعراء: 69-77[، يف ٰهذه اللوحة القصصّية القرآنّية اليّت جند أّن 
ْ
ال
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دراسات 

إبراهيــم انليّب يدعو قومه إىل عبادة اهلل تعاىل، ويســتفهم تلقرير احلّجة عليهم، 
، فقال هلم: )هل يسمعونكم( أي هل يسمعونكم اجلواب  بديلٍل عقيلٍّ واضٍح وجيلٍّ

عن داعئكم، وهل يقدرون ىلع ٰذلك؟

 وتقريــر ٰهذه احلّجــة اليّت ذكرها إبراهيــم �: أّن الغالب من حــال من يعبد 
غريه أن يلتجئ إيله يف املســألة؛ يلعرف مراده إذا سمع داعءه، ثّم يستجيب هل يف 
بذل منفعٍة أو دفع مرّضٍة، فقال هلم: فإذا اكن من تعبدونه ال يســمع داعءكم حّت 
يعرف مقصودكم، ولو عــرف ٰذلك ملا صّح أن يبذل انلفع أو يدفع الرضر، فكيف 

تستجزيون أن تعبدوا ما ٰهذا وصفه؟ ]الفخر الرازي، اتلفسري الكبري، ج 24، ص 142[ 

وبٰذلك ســقط من يد قومه ما اكنوا يتمّسكون به من حجٍج واهيٍة، فقد بهتوا 
لصناعــة احلّجة لعلمهم أّن أصنامهم ال تنطــق، وأول بهم أن يؤمنوا باهلل الواحد 

ي لم يدل ولم يودل ولم يكن هل كفًوا أحٌد. 
ّ

األحد الصمد ال



201

المنهج القرآنّي في تأصيل العقيدة دراسٌة تحليلّيٌة تطبيقّيٌة

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

الخاتمة 
من خالل ما تقّدم مــن حبثنا يمكن أن نقول: إّن القــرآن الكريم قد أعطى 
للعقيدة دوًرا كبرًيا يف حياة اإلنســان، وعّمق يف انلفس البرّية مناهَج ليسلكها 
اإلنســان فتنري دربه وتيضء طريقه، يلبرص انلور ويســري ىلع هًدى، وقد أسهم 
حبثنــا يف بيان تلكم املناهج وحتديد تطبيقاتها، من خالل اآليات القرآنّية والرؤى 

اتلفسريّية، ونلّخص ٰذلك بما ييل:

املنهــج الفطــرّي: دالتله ىلع أصــول ادلين العاّمــة واخلاّصة . 1
بوحدانّية اهلل تعاىل، وقد ذكرنا تطبيقاته املهّمة، من خالل ظواهر تدّل 
عليه اكلرزق وعلم الغيب وغري ٰذلك. فلكّها تتناغم مع ٰهذا املنهج وتدفع 

اإلنسان لإليمان برّبه وخالقه.

املنهــج العقــيّل: يكاد يكون هــو ابلارز يف ترســيخ العقيدة، . 2
فاإليمان واالعتقاد باهلل وانلبّوة واملعاد، شاخصها الرئيس هو العقل، 
فمعيارّية العقل حارضٌة يف لّك حبثنا، وقد ذكرنا دوره يف االعتقاد بصانع 
احلياة وانلبّوة واملعاد، من خالل تطبيقات القرآن وحتليلها وفق منطوق 

العقل.

املنهج اجلديّل اإلقنايّع: قوامه العقل أيًضا، ويستهدف احلقائق . 3
لاتها، ويقّدم احلجج والرباهــني ادلامغة حبيث تكون تاّمًة وواضحًة، 
وتلزم اخلصم بموضوعّيٍة يعرتف بها اخلصم نفسه، وقد قّدمنا تفصياًل 
ملجاالته يف مســألة اتلوحيد ومدبرّية اخلالق، ومعرفة انليّب واتلصديق 

به، وغري ٰذلك.

املنهــج القصيّص:  للقّصــة ومنهجهــا ادلور الفاعل يف جتذير . 4
العقيــدة، من خالل أثرهــا انلفيّس والوجــدايّن يف انلفس البرّية، 
والقرآن أوالها أهّمّيًة كبريًة يف ٰهذا املجال، فجاءت قّصة نوٍح وإبراهيم 

وداوود تلؤّكد ٰهذا الغرض.
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 حوار مع  البروفسور جون أندرو مورو
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حوار مع  البروفسور جون أندرو مورو 

أجرت جملّة ادليلل حواًرا مع الربوفســور جون أنــدرو مورو، وفيما ييل انلّص 
الاكمل للحوار. 

 ابتداًء نتقّدم إيلكم بوافر الشكر والمتنان واتلقدير لقبولكم إجراء 
ة ادليلل، الرجــاء ذكر مقّدمٍة خمتــرٍة عن حياتكم 

ّ
ٰهذا احلــوار مع جمل

الشخصّية، وانتقالكم من املسيحّية الاكثويلكّية إىل دين اإلسالم احلنيف.

أنــا ادلكتور جون أنــدرو مــورو )John Andrew Morrow( ُودلت يف مونرتيال 
بكندا اعم 1971. كنت مســيحيًّا اكثويلكيًّا، وأكملت دراسيت االبتدائّية باللغة 
الفرنســّية، ودراســيت اثلانوّية باللغة اإلجنلزيّية، ودراســيت اجلامعّية باللغات 
اإلجنلزيّية والفرنســّية واإلســبانّية. اعتنقت اإلســالم يف السادســة عرة من 
ذت اســم )إيلاس عبد العليم إسالم(. حصلت ىلع شهادة 

ّ
عمري، وبعد ٰذلك اخت

ابلاكلوريوس، واملاجســتري، وادلكتوراه يف جامعــة تورونتو، حيث ختّصصت يف 
ادلراسات اإلسبانّية، وادلراسات اإلســالمية، ثّم تابعت دراسيت العليا يف اللغة 
العربّية يف املغرب والواليــات املّتحدة. وإىل جانب تعلييم الغريّب، أكملت دورًة 
 ، ( مستقلٍّ اكملًة من ادلراســات اإلســالمّية احلوزوّية اتلقليديّة بشلٍك )شخيصٍّ
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أبواٌب

وكٰذلك تتلمذت ىلع يد جمموعٍة من علماء أهل الســّنة، والشيعة. أمضيت أكرث 
من عقٍد ونصٍف يف الواليات املّتحــدة، عملت خالهلا يف خمتلف اجلامعات بما 
 Northern( وجامعة الوالية الشــمايّلة ،)Park University( فيهــا جامعة بــارك
 Eastern New Mexico( وجامعة نيو مكســيكو الرقّيــة ،)State University
University(، وجامعة فرجينيــا )University of Virginia(، ولكّية آييف اتلقنية 
)Ivy Tech(، حيث تّم تعييين باإلمجاع أســتاًذا جامعيًّــا بدرجٍة اكملٍة. عملت 
أستاًذا لإلسبانية املتقّدمة، واثلقافة اإلسالمّية، واألدب العاليّم يف املعهد العائم 
للتعليم الفصــيّل )Institute for Shipboard Educations Semester(. وبعيًدا عن 
الزتامــايت األاكديمّية، أدير مؤّسســة العهــود )Covenants Foundation(، ويه 
مؤّسسٌة مكّرســٌة لنر اإلسالم اتلقليدّي احلضارّي، وتعزيز الوحدة اإلسالمّية، 
ومحاية املسيحّيني املضطهدين، وحتسني العالقات بني املسلمني وأتباع ادليانات 

األخرى، وأنا أسافر باستمراٍر إىل أحناء العالم تلعزيز مبادئ السالم والعدالة.

منذ اعم 1987 وحّت اآلن واصلت دراســايت اإلسالمّية اتلمهيديّة واملتوّسطة 
واملتقّدمــة يف انلحو والرصف، وابلالغة، واألدب، واملنطــق، والعقائد، والفقه 
وأصــوهل، واتلفســري، وادلراية، والرجــال، والكالم، والفلســفة، واحلكمة، 

والعرفان، واألخالق، واتلاريخ... إلخ.

وقد أّلفت عدًدا من الكتب طبع منها:
عهود انليّب حمّمٍد مع مسيحّي العالم.. 1

اإلسالم الشييّع: أصٌل أم بدعٌة؟. 2

لكمات اهلل للنيّب حمّمٍد: أربعون حديثًا قدسيًّا.. 3

صوٌر وأفاكٌر إسالمّيٌة: مقاالٌت حول الرمزّية املقّدسة.. 4

ادلين واثلورة: اإلسالم الرويّح والسيايّس عند إرنستو اكردنال.. 5
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بصائر إسالمّيٌة: كتاباٌت ومراجعاٌت.. 6

موسوعة طّب األعشاب اإلساليّم.. 7

عنارص اهلنود احلمر يف شعر إرنستو اكردنال: األسس األسطورّية . 8
يف الرواية الشعبّية.

العربّية، واإلســالم، ومعجم اهلل: كيف تشلّك اللغة مفهومنا . 9
عن اهلل.

ومن كتبي اّلتي لم تطبع بعد:
العثور ىلع دبليو دي فارد: كشف هوية مؤّسس أّمة اإلسالم.. 1

الشيعة يف املغرب واألندلس.. 2

اإلسالم للناس املحلّّيني.. 3

ما ليس هو اإلسالم.. 4

طعم األحاديث.. 5

وغريها...

 كنت مثل اجلميع مؤمنًا عندما جئت إىل ٰهذا العالم. فكما قال رســول اهلل�: 
»لّك مولوٍد يودل ىلع الفطرة«. ونتيجًة ٰللك حنــن مجيًعا مؤمنون بطبيعتنا، وليس 
ســوى أرسنا وجمتمعاتنا يه اليّت حتّونلا إىل يهوٍد أو مسيحيني أو جموٍس أو مركني 

أو زنادقٍة أو ملحدين.

كنت أشــعر دائًما حبّب اهلل، وأشعر دائًما بوجود اهلل. لم أكن أصيّل سوى لإلهٰل 
الواحد. لم أكن أؤمن أّن يســوع هو اهلل، ويمكن أن أقبــل أنّه "ابن اهلل" باملعن 
الــرويّح، ولٰكيّن لم أكــن أرى قط أنّه خادٌل ال يموت. كنــت أعبد خالق الكون 
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وليس خلقه. كنت أرى يسوع مصدًرا للشفاعة، وباتلأكيد لم أكن أعتقد أّن اهلل 
يتكّون من ثالثة أقانيم حسب االعتقاد املسيّي )األب - االبن - الروح القدس( 
بالنســبة يل، اكن اهلل وال زال وسوف يكون دائًما وأبًدا واحًدا أحًدا. عندما كنت 
يف ســّن املراهقة، وعندما فهمت الالهوت املسيّي بصورٍة أفضل، أدركت أنيّن لم 
أكن مسيحيًّا؛ بل كنت يف احلقيقة أحبث عن طريٍق يوصلين إىل اهلل. درسُت مجيع 
األديان بتعّمٍق ووجدُت أّن اإلســالم - أي التسليم للواحد األحد - هو بييت. لقد 

. اكنت رحلًة إىل عمٍق رويحٍّ

وٰهــذا ال يعين االزدراء بأي ديٍن أو معتقٍد، فأنا أحرتم الكنيســة الاكثويلكّية 
الرومانّية بشلٍك كبرٍي، وقد تعلّمت أن أحّب اهلل وأعبده. تعلّمت الكثري عن أنبياء 
اهلل ورســله �، تعلّمــت الوصايــا العــر ورشيعة مــوىس�، تعلّمــت اآلداب 

واألخالق، تعلّمت القانون الطبييّع والقانون الكنيّس. 

أنا لســت جاحًدا للمســيحّية احلقيقّية ألنّها رشيعٌة وتعايلم أنزهلا اهلل تعاىل، 
َع  وٰهذا األمر أّكده اهلل - سبحانه - يف وحيه املزنل ىلع انليّب اخلاتم� إذ قال: >رَشَ
ْن 

َ
يْنَا بِِه إِبَْراِهيَم َوُموىَس وَِعيَس أ َْك َوَما وَصَّ

َ
وَْحيْنَا إِيل

َ
ي أ ِ

َّ
ِيِن َما وَصَّ بِِه نُوًحا َوال لَُكْم ِمَن ادّلݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪ

قُوا يِفه< ]سورة الشورى: 13[. نعم دلينا اختالفاٌت عقديٌّة وتريعّيٌة  ِقيُموا ادّلݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪݬِيَن َوال َتتََفرَّ
َ
أ

ولٰكّنها اختالفاٌت ال تدعــو إىل القطيعة، بل القرآن الكريم أّكد ىلع رضورة حّل 
ِكتَاِب 

ْ
ْهَل ال

َ
َاِدلُوا أ

ُ
تلك االختالفات باحلكمة واحلوار املتمّدن، قال اهلل تعاىل: >وال جت

ُْكْم َوإِلَُهنَا 
َ

نِْزَل إِيل
ُ
ْنَا َوأ

َ
نِْزَل إِيل

ُ
ي أ ِ

َّ
يَن َظلَُموا ِمنُْهْم َوقُولُوا آَمنَّــا بِال ِ

َّ
ْحَســُن إاِل ال

َ
إاِل بِالَّيِت يِهَ أ

ُ ُمْســِلُموَن< ]ســورة العنكبوت: 46[، وٰهذا األمر اإلليٰه يف رضورة 
َ

ُْن هل
َ

َوإِلَُهُكْم َواِحٌد َوحن

احلــوار واملجادلة معهم بكّل احرتام نابٌع مــن اإليمان برضورة االعرتاف بعنارص 
ي جعل رسول اهلل� يعطي 

ّ
احلقيقة، واحرتامها أينما وُجدت. وٰهذا هو السبب ال

عهود األمان واحلماية ألهل الكتاب.
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مــا يه دوايع اختياركم ملذهب أهل ابليت� دون املذاهب اإلســالمّية   
األخرى؟

أنا أحرتم مجيع املذاهب يف اإلســالم، ولٰكيّن أعتقد أّن مدرســة أهل ابليت� 
؛ إذ إنّها وصلت إيلنا من خالل أئّمة آل ابليت�، وســنّتهم امتداٌد  هلــا وضٌع خاصٌّ
ي أمرنا باتّباعهم يف حديث اثلقلــني، إذ قال�: »إيّن 

ّ
لســّنة انليّب األكــرم� ال

تــارٌك فيكم اثلقلني: أّوهلما كتــاب اهلل فيه اهلدى وانلــور، فخذوا بكتاب اهلل 
واستمســكوا به«، فحّث ىلع كتاب اهلل ورّغب فيه، ثّم قال: »وأهل بييت، أذّكركم 
اهلل يف أهــل بييت، أذكركم اهلل يف أهل بييت« ]مســلم، صحيح مســلٍم، ج 2، ص 238[. 
فسنّتهم عريقٌة وغنّيٌة وحّيٌة يف االجتهاد، وهلا القدرة ىلع استيعاب لّك املستجّدات 

يف حياتنا املعارصة. 

  نرجو منكم تقديم بياٍن خمتٍر لرضورة العقيدة بشلٍك اعمٍّ وأهّمّيتها يف 
حياة اإلنسان.

اإليمان مثل اهلواء واملاء وضوء الشــمس، فهو رضوريٌّ للحياة، وبدونه يموت 
اإلنسان موتًا روحيًّا، فالعقيدة وادلين ليسا رضورًة فحسب، بل هما فطرٌة تفرض 
نفســها، وتعّد جزًءا من حياة اإلنسان ووجوده وكيانه، كٰذلك فإن ادلافع األسايّس 
للكثري من أفعانلا وســلوكّياتنا هو الرغبة يف الكمال، ولن جند إنســانًا يرغب يف 
انلقص يف وجوده؛ ولٰهذا يسى وحبسب وسعه إلزالة لّك انلقائص عن نفسه؛ يلبلغ 
كماهل املنشــود، وكذا فإّن رغباته الفطرّية ال تتحــّدد حبدود احلاجات الطبيعّية، 
ي يمكنه احلكم ىلع األفعال 

ّ
بل تتجاوزها، ومن جهــٍة أخرى يملك قّوة العقل ال

االختيارّية وتقويمها، فيما لو اكن مّطلًعا ىلع كماالت اإلنسان ومستوياتها، وٰهذا 
 برؤيٍة صحيحٍة شــاملٍة للكون واحلياة، فٰهذه املعــارف انلظرّية اليّت 

ّ
ال يتــّم إال

نسميها العقيدة تشلّك املسائل الرئيسة للرؤية الكونّية، ويه بدورها تشلّك احلاجة 
األساسّية لإلنسان يف مسريته ادلنيوّية نليل الكمال، أدعو اهلل أن يروي ظمأنا من 

ماء الكوثر.
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األســتاذ ادلكتور كما تعلمون فإّن اعملنا اإلساليّم يتعّرض إىل هجمٍة   
فكرّيٍة وعقديٍّة رشســٍة من قبل فئاٍت من خارج املنظومة اإلسالمّية، ما يه 

برأيكم أهم األسباب ذٰللك؟ وما يه سبل معاجلتها؟

اإلسالم يتعّرض للهجوم، واألخالق تتعّرض للهجوم، والعدالة حتت احلصار؛ 
ألّن القدرة والســلطة يف اعملنا ايلوم تنحرص يف يد ثلّة من االنتهازّيني الفاســدين 
ين يرون يف تعايلم دين اإلســالم واألخالق والعدالة تهديًدا حقيقيًّا ملصاحلهم 

ّ
ال

الضّيقة؛ لٰهذا حياولون بشّت الوسائل والطرق تشويه صورة اإلسالم انلاصعة. 

فيجب ىلع املسلمني اجلهاد الفكري؛ وأعين به جهاد اللكمة باللكمة، والفكرة 
بالفكرة، واثلقافة باثلقافة، والعلم بالعلم. حنن حباجٍة إىل استلهام نهضٍة إسالمّيٍة، 
فال توجد هناك حاجٌة حللوٍل ساذجٍة وبسيطٍة، بل حنن حباجٍة إىل تنفيذ اسرتاتيجّيٍة 
شاملٍة إلحياء احلضارة اإلسالمّية واملروع اثلقايّف اإلساليّم، وٰهذه املسؤويّلة تقع 

ىلع اعتقنا مجيًعا، لكٌّ حبسب إماكنّياته.

  كيف يمكن مواجهة الفهم اإلحنرايّف تلعايلم اإلسالم من انلاحية الفكرّية 
يت يطرحها بعض املغرضني واجلاهلني بتعايلم اإلسالم من داخل 

ّ
والعقديّة ال

املنظومة اإلسالمّية؟

اإلســالم نظاٌم منفتٌح، فينبيغ أن نســمح حلّرّية الفكر ضمن أوســع املعايري 
 فإّن لّك تقّدٍم سيختنق. وطاملا أّن املرء سيّتفق ىلع املبادئ األساسّية، 

ّ
املمكنة، وإال

فإّن اإلسالم ســيوّفر هل قدًرا كبرًيا من احلّرّية واملرونة. اإلسالم طّيٌع إىل حدٍّ كبرٍي 
وقابٌل للتكّيف مــع تغرّي األزمنة والظروف، وينتــيم بالفعل إىل لّك عرٍص، وال 

ا.  يمكننا فرض املعتقدات واملمارسات ىلع انلاس، فاإلنسان خلق حرًّ

 حنــن حباجٍة إىل تثقيف انلاس، وحباجٍة إىل تعزيــز اتلفكري االنتقادّي، حنن 
حباجٍة إىل تقديم اإلسالم كنموذٍج اجتمايعٍّ وسيايسٍّ واقتصاديٍّ سليٍم، حنن حباجٍة 

إىل اتلأكيد ىلع أّن اإلسالم ملزتٌم بالعدالة بكّل معانيها وجتلّياتها.
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ي يمكــن أن تؤّديه 
ّ

ا من الســؤال الســابق، ما هــو ادلور اذل
ً
 انطالق

املؤّسسات العلمّية ادلينّية العقديّة املختّصة، وكٰذلك انلخب الفكرّية بٰهذا 
اخلصوص؟

 
ً

أعتقد أنّه جيب أن نستخدم اإلقناع املنطيّق العقيّل يف احلوار مع اآلخر، فبدال
، يمكننا اســتخدام علــم انلفس املضاّد،  من عرض اإلحلاد ىلع أنّه أمٌر ســليبٌّ
. إّن إعالن "ال إهٰل" هو انلصف األّول من  واتلعامــل مع اإلحلاد ىلع أنّه أمٌر إجيــايبٌّ
 اهلل"، 

ّ
الشــهادة، وامللحدون يف نصف الطريق هنا، وحنن حباجٍة فقط إلدخال "إال

وإقناعهم أّن "حمّمًدا رسول اهلل". وٰهذه يه طبيعة انلاس؛ إذ هم يتبّنون معتقداٍت، 
فإّما أن يعتقدوا بيشٍء صحيٍح أو أن يعتقدوا بيشٍء خاطٍئ. فإذا اكن انلاس يرفضون 

ادلين بناًء ىلع العقل، فإنّهم ىلع األقّل يفّكرون، وباتلايل هناك أمٌل. 

يف بعــض احلاالت، ال يرفضون ادلين يف حّد ذاته أو ينكرون اهلل يف حّد ذاته، 
بل يرفضون اتلفســريات اليّت أعطيت هلم. فلو اكن اخليار بني ادلين والعقل، فعل 
املرء أن يتار العقل؛ ألّن العقل ســوف يقود دائًما إىل ادلين، ومع أن ادلين يؤّدي 
دائًما إىل العقل، ولٰكّن الفهــم اخلاطئ تلعايلم ادلين يؤّدي إىل االبتعاد عن حكم 

العقل. 

وٰهذا هو الســبب يف أّن كتب الشــيعة احلديثّية تبدأ بـ "باب العقل"، يف حني 
أّن كتــب أهل الســّنة احلديثّية تبدأ بـ "باب اإليمان". وليس علينا ســوى انلظر 
إىل الســلفّيني، والوّهابينّي، واتلكفريّيني ملعرفة مدى خطورة اتلخيّل عن العقل، 

واالستدالل املنطيّق، واتلفكري االنتقادّي.

وال شــّك أّن املؤّسســات ادلينّية تلعب دوًرا حاســًما يف إحياء اإلسالم، فيه 
الطليعة، ويه حباجــٍة اىل أهداٍف قابلٍة للتحقيق وقابلــٍة للقياس واتلقييم. إنّها 
 من اتلنافس، وجيب عليها استخدام لّك 

ً
حباجٍة إىل العمل من خالل اتلعاون بدال
الوسائل إليصال الرسالة إىل اعّمة انلاس.



يت أصابت 
ّ
 األســتاذ ادلكتور.. من املعضــالت الفكرّية والعقديّــة ال

بعض املجتمعات البرشّية يه مســألة اإلحلاد والــال دينّية، ما يه بنظركم 
يت أّدت إىل انتشار ٰهذه الظاهرة والطرق املثىل ملواجهة ٰهذه 

ّ
أهّم األســباب ال

املشلكة واحلّد منها؟

هناك ارتباٌط واضٌح بني العلمانّيــة واملاّديّة، وهناك صلٌة واضحٌة بني احلداثة 
واإلحلاد. فنحن حباجٍة ملحاربة اإلحلاد باإليمان، ورّد الّر باخلري، وحنن حباجٍة إىل 
األمر باملعروف وانليه عن املنكر بأفضل طريقــٍة ممكنٍة. حنن حباجٍة إىل أن نبنّي 
للناس طريقًة أفضل للحياة. فاحلياة بدون الروحانّية مثل وردٍة ونبٍت من دون مطٍر 
يذبل ويموت. ستكون حياًة فارغًة ال معن هلا، جوفاء ال قيمة هلا.. إنّها حياٌة ليست 

. سوى مقّدمٍة ملوٍت أبديٍّ

اتلوّجه إىل اإلسالم وتعايلمه اإلنسانية الراقية أفضل من اتلوّجه إىل زخرف ٰهذا 
العالم الزائل؛ فاإلسالم يهب احلياة األبديّة. يقّدم اإلسالم لألفراد الفرصة يلعيشوا 

حياًة مثمرًة هادفًة، أن يكونوا يف ٰهذا العالم املاّدّي ولٰكّنهم ليسوا منه.

 كيف يتســىّن نلا وحنن نعيش عر اتلطّور اتلقــيّن والعليّم تأصيل 
الفكر العقدّي دلى شبابنا املسلم، واحلفاظ عليهم من النزلق والحنراف 

الفكرّي والعقدّي؟

حتّدثــوا إىل انلاس بلغتهم، تواصلوا مع الشــباب وحتّدثــوا إيلهم، أرشكوهم 
واعهدوا إيلهم باألمور، الشباب هم مستقبلنا، مستقبل ديننا، ومستقبل كوكبنا 
يعتمد عليهم. امنحوهم حّرّيــة اتلعبري عن الرأي وحّرّية االختيار. جيب أن حنّبب 
هلم ادلين وتعايلمه السامية بوســائل يفهمونها، الطريقة والوسيلة إليصال تعايلم 

ا. ة جدًّ ادلين للشباب مهمٌّ

 من أهداف املرشوع الفكرّي والعقدّي ملؤّسسة ادليلل تشييد املنظومة 
الفكرّية ىلع أســٍس حمكمٍة، مــن وجهة نظركم ما يه الطرق واألســايلب 

واآليّلات تلحقيق ٰهذا اهلدف؟

أناشد مجيع املؤّسسات واملفّكرين والعلماء واملثّقفني وانلاس العاّدينّي تلوطني 
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أنفسهم ىلع املبادئ األساســّية واحلقوق واحلّرّيات املوجودة يف عهود انليّب مع أهل 
الكتاب من ايلهود وانلصارى، حيث فيها آللئ احلكمة. حنن حباجٍة إىل مشاركتها 
مع العالم بكّل فخٍر واعزتاٍز؛ إذ إنّها يمكن أن ترثينا مجيًعا. إنّها تمّثل ســنًدا ألّمة 
حمّمــٍد�، وتمّهــد الطريق لعودة املنــيج العاليّم يف آخر الزمــان اإلمام الغائب 

املنتظر، وتمّهد للرجوع املبارك للمسيح�.

رة يف العقلّية الغربّية؟
ّ
 ما يه وسائل الرتباطات احلديثة املؤث

انلاس هم نتاج بيئتهــم، ومن أجل فهم الفكر الغريّب، حتتاج إىل فهم اتلاريخ 
بأوســع معانيه. فإذا اكن الغربّيون قد وصلوا إىل ماكٍن ما من خالل الفكر، فإنّما 
اهاٍت خمتلفٍة. فالكثري 

ّ
هو نتيجة ملســاٍر معّقد، واملســارات املختلفة تؤّدي إىل اجت

من الغربينّي حتّولوا عن ادلين ألنّه حتّدى العقل وناقض العلم. وقد اكنوا مستائني 
من ادلين؛ ألنّه اكن عنرصيًّا ومبغًضا للنساء وقمعيًّا، بل أكرث من ٰذلك، فإنّه اكن 
 من قِبل أصحاب الســلطة. وباختصاٍر اكن هلم لّك احلّق يف رفض ادلين 

ًّ
مســتَغال
كمؤّسسٍة.

 فإنّهم قد يأخذون 
ّ

 يتعنّي ىلع القادة املسلمني أن يتعلّموا من ٰهذه ادلروس، وإال
انلاس عن غري قصٍد بعيًدا عن اإلســالم. السياسة واخلطط السياسّية هلا عواقب 
طويلــة املدى وغري مقصودٍة. ومع أّن الكثري من الغربينّي أصبحوا علمانينّي، غري 
أّن الكثري منهم أاعدوا ارتباطهم مع خمتلــف ادليانات الروحّية، بما فيها ايلهوديّة 
واملســيحّية وابلوذيّة واإلسالم؛ من أجل أن يعيشوا حياًة أكرث توازنًا. هناك الكثري 

من املشالك يف الغرب، ولٰكن هناك الكثري من املشالك يف العالم اإلساليّم أيًضا.

ما دلينا من القواسم املشرتكة هو األمل: األمل يف مستقبٍل أفضل وأكرث عدالًة، 
وأن ال نبتعد عن ادلين وال نتخّل عنه أبًدا.
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 هــل يوجد ايلوم يف العالم الغريّب تفكيٌك بني القراءات املختلفة لدلين 

ي يتبّناه الفكر الســليّف الوّهايّب 
ّ

اإلســاليّم، وتميزٌي بني الفهم املتشــّدد اذل

ي يتبّنــاه مذهب أهل 
ّ

تلعايلم اإلســالم وبــني الفهم املعتدل الوســطّي اذل

ابليت� دلى غري املسلمني؟ 

 بالنسبة للكثري من الغربينّي، يُعّد الفكر اتلكفريّي اإلسالم بعينه، واإلسالم 
هو الفكر اتلكفريّي بعينه، واملســؤول عن ٰهذا التشويه هو وسائل اإلعالم؛ نظًرا 
ألنّها ختدم مصالح أســيادها. والكثري من رموز املسلمني أيًضا يتحّملون مسؤويلة 
تعزيز ٰهذه املفاهيم اخلاطئة. وحلســن احلّظ هناك العديــد من املجمواعت، مثل 
مبــادرة العهود ]عهود انلــيّب مع أهل الكتاب[ اليّت تعمــل جاهدًة تلصحيح ٰهذه 
املفاهيم اخلاطئة؛ بلناء جسور اتلقارب واتلفاهم، وتعزيز التسامح واتلعّددية. حنن 
حباجٍة إىل تعزيز الوحدة يف إطار اتلنّوع، مع وضع القضايا اثلانوّية جانبًا، والرتكزي 

ىلع القواسم املشرتكة والعاملّية.

نعم ظهرت بوادر دلى بعض املفّكرين واملتخّصصني يف ادلراســات ادلينّية يف 
ي يتبّناه الفكر السليّف الوّهايّب تلعايلم اإلسالم وبني 

ّ
اتلميزي بني الفهم املتشّدد ال

ي يتبّناه مذهــب أهل ابليت�، ولٰكّننــا حباجٍة إىل 
ّ

الفهــم املعتدل الوســطّي ال
العمل أكرث اليصال تعايلم اإلسالم وفق رؤية أهل ابليت إىل مناطق العالم اكّفًة.

ة ادليلل؟
ّ
هل من لكمٍة أخريٍة ملجل  

أتقّدم ملجلّتكم املوّقرة بوافر الشكر واالمتنان.

وندعو اهلل - ســبحانه وتعاىل - أن يوّفقنا مجيًعا يف جتاوز ٰهذه األزمنة الصعبة. 
وضمن لكمات الوداع مع قّرائكم الكرام، فإنيّن يف احلقيقة أناشــدهم وأحّثهم ىلع 
 للمشالك اليّت 

ً
قراءة عهود انليّب حمّمٍد�؛ إذ إّن ٰهذه املصادر األساسّية توّفر حلوال

نواجهها يف العالم ايلوم.



219

مصطلح الرؤية الكونّية

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

مصطلح الرؤية الكونّية

مقّدمٌة 
 Cosmic( وباإلجنلزيّية )Weltanschauung( باألملانّية )مصطلح )الرؤية الكونّية
Vision( - أو ما يرادفه - شاع يف العقود األخرية يف لّك الكتابات اليّت تتعلّق باألسئلة 
الكربى يف ادلين والفلسفة والعلوم، حّت أصبح مفهوًما مفتاحيًّا يف إدراك حقيقة 
الوجود اإلنسايّن، بل أضىح حيتّل - يف نظر الكثريين - ماكنًة عميقًة يف فهم جوهر 

النشاط العليّم؛ إذ يقوم ٰهذا املفهوم بدوٍر حاسٍم يف املمارسة العلمّية.

وبالرغم مــن أّن مفهوم الرؤية الكونّية يتخلّل خمتلف حقول وأنســاق املعرفة 
اإلنسانّية؛ من فلسفٍة وعلوٍم اجتماعّيٍة وطبيعّيٍة، وفنوٍن ومجايّلاٍت، وعلوم تطبيقّيٍة 

ي الفلسفة اإلسالمية.
الدكتور عادل محمد الشريف، الجزائر، باحث �ف  (*)

bauha5@yahoo.fr

د. عادل لغريب*
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وغريها. بيد أّن ادلارس يلحظ املاكنة املركزّية اليّت حيتلّها ادلين يف بلورة وبناء الرؤى 
الكونّية.

من هنا نسى ضمن ٰهذا ابلاب، إىل تقديم رؤيٍة إمجايّلٍة حول مصطلح )الرؤّية 
الكونّية( يف إطار توظيفه الفلسيّف والعقدّي وادلييّن.

المفردات الداللّية: الرؤية الكونّية، العالم، اآليديولوجيا.

تعريف الرؤية الكونّية:
"الرؤية الكونّية" ترمجٌة عربّيــٌة لالصطالح األملايّن )Weltanschauung(، ومعناه يف 
لغته األصلّية املنظــور أو انلظر إىل العالم. املفهوم ذاته مســتخدٌم يف لغاٍت أخرى 
بتعبرياٍت متعــّددةٍ، من قبيل: صورة العالم، وانلظرة إىل العالم، وفرضّيات العالم، 

وانلظرة اخلارجّية إىل العالم، واتلخطيط اتلصّورّي، وانلظرة اللكّّية، وغريها. 

ظهر ٰهذا املصطلح ألّول مّرةٍ يف كتاب اكنط )1724-1804م( )نقد ملكة احلكم(، 
باسم بدهّيات العالم )World Intuition( بمعن تأّمل العالم الراجع إىل اإلحساسات. 
لٰكّن ٰهــذا االســتعمال رساعن ما انتىه حتت نفــوذ معًن جديــٍد أعطي تلعبري 
ي ذهب إىل 

ّ
)Weltanschauung( بواســطة الرومانسينّي، وحتديًدا بواسطة شيلنغ ال

أن ٰهذا االصطالح ال يرجع مبارشًة إىل املالحظة احلّسّية، بل إىل الويع واملعرفة غري 
احلّسّية ]أبو زيد، العلم وانلظرة العربية إىل العالم، ص 81[. فأصبحت اللكمة تقرتب من املعن 
ي تعوّدنا عليه ايلوم كما سيأيت. لٰكّن استخدامه ىلع نطاٍق واسٍع وبصورةٍ تشري إىل 

ّ
ال

ادلالالت املعارصة ينسب إىل األملاين ويللهام دثلاي )1833 - 1911(.

ويف العاملني العريّب واإلساليّم، اســتخدمت العديد من االصطالحات اليّت تعادل 
املصطلــح األملــايّن: )Weltanschauung( نظري )الرؤية الكونّيــة(، أو )انلظرة إىل 
العالم(، أو )رؤية العالم( أو )اتلصّور اللّكّ للعالم( وغريها. وحنن يف ٰهذا املقال سنعتمد 

 يف املحافل العلمّية والفكرّية. 
ً

مصطلح )الرؤية الكونّية(؛ ألنّه األكرث استعماال
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دللة المصطلح
مع أّن ٰهذا املصطلح حديٌث نسبيًّا، بيد أّن دالتله ومفهومه قديمان، ومتجّذران 

 . يف العقلية اإلسالمّية والفكر اإلنسايّن بشلٍك اعمٍّ

إّن أســئلًة من قبيــل: من أنا؟ ومن أيــن جئت؟ وماذا أفعــل يف ٰهذا العالم؟ 
وإىل أين ســأنتيه؟ تسىم باألســئلة اللكّّية أو األســئلة الغائية أو األسئلة الكربى 
واملصريّية، ويه أسئلٌة شغلت الفكر اإلنسايّن ىلع مدى اتلاريخ، والسبب يف ٰذلك 
أّن ٰهذه اهلواجس ترتبط بالرغبة العميقة واحلاجة األصيلة من فطرة اإلنســان يف 
ابلحث عن إجاباٍت تللك األســئلة، لٰكّن أمر ٰهذه األسئلة ال يبىق جمّرد إحساٍس 
فطرّي، بل يتحّول إىل جهــوٍد عقالنّيٍة منّظمٍة تبن عليها نظرّياٌت، وُيلزتم وفقها 
بآيديولوجيات. فاإلجابة عن تلك األسئلة يه )الرؤية الكونّية(. وٰهذه يه ادلاللة.

لٰكّن املصطلح اكن يســتخدم يف ســياقاٍت خمتلفٍة لدلاللة نفســها. فيف تراثنا 
اإلســاليّم مثاًل، اكنت قضايا اإليمان، وكن اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله 
و... هو اإلجابة عن تلك األسئلة، ومع تطّور ابلحث الفكرّي والفقيّه استخدمت 
مصطلحاٌت جديدٌة فاكنت العقيدة - ىلع سبيل املثال - حبثًا يف قضايا اإليمان، ثّم 
حتّول ابلحث يف العقيدة إىل علم الكالم، حيث وّظف علم الكالم للعقيدة. وٰهكذا 
بالنســبة للرؤية الكونّية، فقضايا اإليمان أو قضايا العقيدة أو الرؤية الكونّية يه 
مصطلحاٌت سادت الفكر اإلساليّم يف سياق تعبريها عن إجابات األسئلة الكربى. 

قبل الــروع باتلعريف جيدر بنا اإلشــارة إىل أّن املراد مــن )الرؤية( ليس 
)اإلحســاس( بالكون أو العالم، بل املراد من )الرؤية( هنا هو )املعرفة(. فالرؤية 
الكونّية يه رؤيٌة ولٰكّنها ليســت رؤية برٍص، بل يه إدراٌك عقيلٌّ عميٌق متجّذٌر. يف 
ضوء ٰهذا املعن ستكون )الرؤية الكونّية( مرتبطًة ارتباًطا وثيًقا بمشلكة )املعرفة(. 

وٰهكذا أيًضا بالنسبة إىل مفردة )الكونّية(، حيث ينبيغ عدم اخللط بينها وبني 
)الكويّن(، وإن اشرتك يف النسبة إىل الكون. فـ )الكويّن( يهتم بابلحث عن القوانني 
العاّمة للظواهر الكونّية ىلع صعيد النشــأة، وطبيعة العالقة بينها، وهو ما يعرف 
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بـ )علم الكون(، بينما ترمز مفردة )الكونّية( إىل تساؤل اإلنسان حول مبدإ وجود 
العالم ]صليبا، املعجم الفلسيف، ج2، ص 248[.

تعريف بعض العلماء للرؤية الكونّية
بناًء ىلع ٰذلــك، قّدمت للرؤية الكونّية عّدة تعريفــاٍت نذكر منها: ما جاء يف 
املعجم الفلســيّف ملراد وهبة، بأنّها: »تصّوٌر اعمٌّ عن العالم وعن ماكنة اإلنســان 
يف ٰهذا العالم وتفســري الكون واحلياة. والرؤية الكونّية تفرتض نســًقا من القيم« 
]وهبة، املعجم الفلســيف، ص 335[، وقد عّرفها الشــيخ مصباح يزدي يف كتابه دروٌس 

يف العقيدة اإلســالمّية بأنّها: »جمموعٌة من املعتقدات وانلظرات الكونّية املتناسقة 
حول الكون واإلنسان، بل وحول الوجود بصورٍة اعّمٍة« ]مصباح يزدي، دروس يف العقيدة 
اإلســالمّية، ص 35[. أّما األســتاذ مرتىض مطهري فيذهب إىل أّن الرؤية الكونّية يه 

»األســاس واخللفّية الفكرّية اليّت يســتند إيلها اعتقاٌد معنّيٌ يلصيغ بها نظرته إىل 
الكون والوجود، ويقوم بتفسريه وحتليله« ]مطهري، الرؤية الكونية اتلوحيدية، ص 8[. 

أنواع الرؤى الكونّية
تنتر بني انلاس الكثري من أنواع الرؤى الكونّية، ولٰكن يمكن تقسيمها مجيًعا 
ّية، 

ٰ
ىلع أســاس اإليمان بالغيب وإنكاره إىل قسمني جامعني: الرؤية الكونّية اإلهل

والرؤية الكونّية املاّديّة.

وقد أطلق ىلع َمن يتبّن الرؤية الكونّية املاّديّة يف العصور السابقة اسم )الطبييّع( 
و)ادلهرّي(، وأحيانًا )الزنديق( و)امللحد(، وأّما يف عرصنا فيطلق عليه )املاّدّي(.

الرؤية الكونّية املاّديّة: يعتقد بعض األفراد أّن الوجود يســاوي أ. 
املاّدة، وأنّه ال وجود ليشٍء آخر وراء املاّدة واملاّديّات. يف تصور ٰهؤالء ال 
يوجد هناك هدٌف من خلق العالــم ووجوده، بل ال حاجة - يف نظرهم 
- إىل القول بوجود خالٍق للعالم. تســىّم ٰهذه انلظرة والرؤية اليّت يتبّناها 
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ٰهؤالء األفراد بـ )الرؤية الكونّية املاّديّة(.]مصباح يزدي، پاسدارى از سنگرهاى 
ايدئولوژيك، ص289، 379، 380[

ّية: يرى بعٌض آخــر أّن العالم تركيٌب من ب. 
ٰ
الرؤيــة الكونّية اإلهل

املاّدة وغري املاّدة، وأّن هل هدفًا ونظًما، وأّن خمتلف ظواهره ال تســتغين 
عن وجود اخلالق املرّبإ من املاّدة واملاّديّات. وٰهذه انلظرة تســىّم )الرؤية 

ّية(.]مطهري، جمموعه آثار، ، ج1، ص 406[.
ٰ
الكونّية اإلهل

وىلع أســاس ٰذلك نقول: إّن جمال الرؤية الكونّيــة ال يتحّدد حبدود املعتقدات 
ّية.

ٰ
ادلينّية؛ ألّن لكمة )الرؤية الكونّية( شاملٌة للمعتقدات اإلحلاديّة واملاّديّة، واإلهل

معيار قبول الرؤية الكونّية: 
وحيث إّن هناك رًؤى كونّيًة متعّددًة يف معرفة الوجود، فمن الالزم أن يكون بني 
أيدينا معياٌر يمكننا مــن خالهل قبول رؤيٍة معّينٍة وترجيحها ىلع غريها. والروط 

اتلايلة معياٌر النتخاب الرؤية الكونّية املناسبة: 

أن تكــون قادرًة ىلع اإلجابة عن األســئلة الكربى اليّت تواجه . 1
اإلنسان مثلما ذكرنا.

تمتلك قيمًة علمّيًة وواقعّيًة.. 2

ثابتٌة، حبيث يمكن االعتماد عليها دائًما. . 3

ٰهذه الــروط اثلالثة يف اغية احلّساســّية واألهّمّية، خاّصــًة إذا تعلّق األمر 
بالرتجيــح بني خمتلف الرؤى الكونّية املوجودة، فابلعض مثاًل يويل العلم اتلجرييّب 
ماكنًة اعيلًة؛ وٰللك يظّن بــأّن الرؤية الكونّية العلمّية اليّت تشــبه كثرًيا )الرؤية 

احلّسّية( يه املفيدة واألفضل. واألمر ليس كٰذلك. 

ال بّد أن تكون الرؤية الكونّية مســتندًة إىل العقل: بمعن أنّها . 4
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تقبل اإلثبات واالستدالل.

تضيف ىلع حياة اإلنسان والعالم معًن.. 5

تبعث ىلع النشاط واحليوّية. . 6

يتوّجــب أن يكون هلا القــدرة ىلع خلع األهداف اإلنســانّية . 7
واالجتماعّية بغطاء القدسّية.

أن تبعث ىلع االنضباط وااللزتام وحتّمل املســؤويّلة. ]مطهري، . 8
املذكرات، ج2، ص 358[ 

الرؤية الكونّية واآليديولوجيا:
جيــدر بنا قبل الروع يف حتديــد نوعّية العالقة القائمة بــني الرؤية الكونّية 
واآليديولوجيــا، أن نبنّي املراد من مفردة )اآليديولوجيــا(؛ ألّن فهم العالقة بني 

 بعد فهم لّك واحٍد منهما. 
ّ

الطرفني ال يتأّت إال

)اآليديولوجيا( مصطلٌح دخيٌل ىلع اللغة العربّية، وقد اســتعمل يف عّدة معاٍن 
خمتلفــٍة؛ وٰذلك نتيجًة الختــالف املجاالت والوظائف السياســّية واالجتماعّية 
والقيمّية وغريها. ]العروي، مفهوم اآليديولوجيا، ص 10 - 13؛ جمموعة من املؤلفني، اآليديولوجيا، 

ص 20[

لٰكن يمكن القول إّن ملصطلح اآليديولوجيا معنيني، أحدهما أعّم من اآلخر:

أّوهلمــا: مطلق انلظام الفكــرّي والعقدّي، واملقصود بٰذلك أنّها تشــتمل ىلع 
األفاكر انلظرية اليّت تبــنّي الواقعّيات اخلارجّية اليّت ليس هلــا ارتباٌط مبارٌش مع 
سلوك اإلنســان، واألفاكر العملّية املتعلّقة بسلوك اإلنسان. ]مصباح يزدي، ايدئولوژي 

تطبيىق، ج1، ص 3[

ثانيهما: انلظام الفكرّي املحّدد نلمط سلوك اإلنسان. واملقصود بٰذلك جمموعٌة 



من اآلراء اللكّّية املتناسقة حول سلوك اإلنسان وأفعاهل. ]املصدر السابق[. 

وعندما تستخدم اآليديولوجيا يف قبال الرؤية الكونّية، فاملقصود منها هو املعن 
ي يعين جمموعة األفاكر العملّية اليّت حتّدد الشلك العاّم لسلوك اإلنسان. 

ّ
اخلاّص ال

]مصباح يزدي،آموزش عقائد، ص 12[.

بعد تعّرفنا ىلع املراد من معن اآليديولوجيا، واملعن املراد من الرؤية الكونّية، 
نقول: 

إنّه من دون اإلجابة عن تلك األسئلة الكربى املتقّدمة، ال يبىق دلينا أّي أساٍس 
تلكّون الرؤية الكونّية، ومع انتفاء الــرؤى الكونّية العاّمة ال يصل املجال كٰذلك 
إىل اآليديولوجيا؛ ألّن اآليديولوجيا يه القضايا املتضّمنة لعبارة: )ينبيغ أن تفعل 
كذا( و)ينبيغ أن ال تفعل كذا(. فعل ســبيل املثال نــرى أّن احلكم اآليديولويّج 
ي يقول: )جيب أو ينبيغ عبادة اهلل تعاىل( منبثٌق عن رؤيٍة كونّيٍة مستندٍة 

ّ
العميّل ال

إىل احلكم العقيّل انلظرّي القائل: )إّن اهلل خالق لّك يشٍء(.

وٰللك فإّن الظفر بآيديولوجيا صحيحٍة - بمعن انلظام السلويك - يتوّقف ىلع 
اتلمّتع برؤيٍة كونّيٍة صحيحٍة، وما لم تتحّدد الرؤية الكونّية بصورٍة واضحٍة وبعيدٍة 
عن الشــبهات فال أمل يف احلصول ىلع اآليديولوجيا املطلوبــة اليّت تعّبد الطريق 
وتنّشــط العمل، فما دمنا ال نعرف )ما هو املوجود( فإنّنا ال نستطيع أن نعرف )ما 

ينبيغ أن يوجد(.

مّما ذكرناه تّتضح العالقة الوطيدة اليّت تربط اآليديولوجيا بالرؤية الكونّية، فإذا 
اكنت األخرية قائمًة ىلع أســاس الرؤية اتلوحيديّة واإليمــان باهلل - تعاىل - واملعاد 
ي تتطلّبه مثل ٰهذه الرؤية يتلف تماًما عن 

ّ
وانلبّوة والويح، فإّن السلوك العميّل ال

ي تتطلّبه الرؤية الكونّية املاّديّــة اليّت تتبّن إنكار تلك املحاور 
ّ

الســلوك العميّل ال
اثلالثة.

يقول العالّمة مطّهري: »ملاذا نرى ٰهذا الفرد يدافع عن ٰهذه اآليديولوجيا، بينما 
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ي 
ّ

يدافع اآلخر عن آيديولوجيا أخرى، ولو ســأنلا ٰهذا الفرد أو ذاك عن السبب ال

أّدى به إىل االعتقاد بٰهذه اآليديولوجيا دون تلك لوجدنا أّن اجلواب يأيت من خالل 

الرؤية الكونّية اليّت حيملها الفرد عن اإلنســان والعالــم واتلاريخ والوجود. وعليه 

فاآليديولوجيات يه ويلدة الرؤى الكونّيــة، فإذا اختلفت ٰهذه الرؤى بعضها عن 

بعض فإنّها ســتؤّدي إىل تفاوت واختالف اآليديولوجيات فيما بينها؛ ألّن األساس 

ي يملكه اإلنسان عن العالم 
ّ

ي تنطلق منه اآليديولوجيا هو اتلفسري ال
ّ

الفكرّي ال

واإلنسان والوجود« ]مطهري، املعرفة، ص 13[.

فإن لم يؤّسس اإلنسان رؤيته الكونّية، فسيقع يف ختّبٍط وتناقٍض واحنراٍف من 

انلاحية العملّية والسلوكّية. 

إّن حياة اإلنسان ال يمكن أن تتّســم بالطابع اإلنسايّن ما لم تكن مستندًة ىلع 

رؤيٍة كونّيٍة واقعية وآيديولوجيا ســليمٍة. وىلع ضــوء ٰهذين املعنيني يمكن أن يعّد 

انلظام العقدّي واألصويّل للّك ديٍن رؤيته الشــاملة، ونظام أحاكمه العملّية اللكّّية 

آيديولوجيا، ويتمّثالن يف أصول ادلين وفروعه.

ما اشــتّد اعتقاد اإلنسان ورؤيته الكونّية انعكس ٰذلك ىلع مستوى سلوكه 
ّ
ولك

َيُدّعُ  ِذي  اّلَ َفٰذِلَك   ۞ ِيــِن  ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪ بِادلِّ ُيكݠَذݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬُِّب  ِذي  اّلَ >َأَرَأْيَت  تعــاىل:  قــوهل  يف  جــاء  فمثــاًل  وعملــه، 

اْلَيِتيَم< ]املاعــون: 1 و2[، واتلكذيب بادلين يمثل جانبًــا اعتقاديًّا ورؤيًة كونّيًة خاّصًة 

 عنها فعٌل وسلوٌك وهو أكل مال ايلتيم.
ّ

تودل
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 قراءٌة في كتاب )اإلنسان والعقيدة(
للعاّلمة السّيد محمدحسين الطباٌبائّي

 ادلافع وراء اختيار ٰهذا الكتاب يلكون كتاب العدد لقراءته وتســليط الضوء 
عليه هو أنّه يمتاز بثالث مزياٍت مهّمٍة: األول: املؤلِّف، واثلانية: املنهج املّتبع يف 

ٰهذا الكتاب واثلاثلة: املؤلَّف. 

مة انلحرير والفيلسوف اإلليّٰه السّيد حممدحسني 
ّ

أّما األوىل: فاملؤلِّف هو العال
ي يعرفه القايص 

ّ
الطباطبــايّئ� صاحب تفســري )املزيان يف تفســري القــرآن( ال

وادلاين. 

أّمــا اثلانية: اتلنّوع يف املنهج، فإنّه اتّبع يف حتقيق مســائله مناهج ختتلف من 
رســالٍة إىل أخرى ومن فصٍل آلخر، فقد جنده يف بعض الفصول اتّبع املنهج العقيّل 
الرصف، ويف آخــر انلقيّل الرصف، ويف بعضها لّفق بــني املنهجني؛ ولٰهذا فهو لم 

يعتمد ىلع منهٍج واحٍد يف ٰهذه الرسائل.

ي قسم الفقه والمعارف اإلسالمية، 
الدكتور ع�ي األسدي، العراق، أستاذ مساعد �ف  (*)

lialasdi1966@gmail.com .جامعة المصط�ف العالمية

الشيخ علي األسدي*
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أّما اثلاثلــة: ويه املؤلَّف فالكتــاب ابلالغ )350( صفحًة، يضــّم يف طّياته 
وصفحاته مخًســا من الرسائل املهّمة، وإن اكنت صغريًة يف حجمها، ولٰكّنها كبريٌة 
يف حمتواها وماّدتها، وقد اكنت متفّرقًة يف كتيّباٍت صغريٍة فُجمعت يف كتاٍب واحد 
ســيّم )اإلنســان والعقيدة(، واهلدف من ٰذلك هو احلفاظ عليهــا من الضياع، 
وتلتشــلّك من جمموعها منظومٌة علمّيٌة ومعرفّيٌة متاكملٌة، هدفها األساس اإلجابة 
عّما يدور يف ذهن اإلنسان من أسئلٍة يطرحها بني احلني واآلخر حول مراحل وجوده 
ونشــأته ومآهل وما حيصل هل من كماالٍت يف النشأتني؛ لٰهذا أصبحت معرفة ٰهذه 
املراحــل حمّل اهتماٍم كبرٍي من قبل بعض فئــات املجتمع اليّت تبحث عن احلقيقة 
لغرض االرتقاء من اعلم االحنطاط إىل اعلم الريّق واتلاكمل، وفيما ييل ذكٌر لعناوين 
رســائل ٰهذا الكتاب مع ما تضّمنته من مطالب وفصوٍل بصورٍة موجزٍة وخمترصٍة؛ 

يلّطلع القارئ الكريم ىلع مضمونها ويه: 

الرسالة األولى: اإلنسان قبل الدنيا
 اشتملت ٰهذه الرسالة ىلع فصلني وخاتمٍة: 

الفصل األّول )العّلة والمعلول(: 
إّن العلّة تقتيض قيام املعلول يف وجوده وكماالته األّويّلة، وهنالك اعلٌم يســبق 
اعلم املــاّدة، ولٰكن فيه أحاكمها - وهو علّته - واعلٌم آخر يســبقه جمّرٌد عن املاّدة 
وأحاكمها يســىّم بعالم العقل - وهو علّة علّته - والعاملان يسّميان بعاليم الربزخ 
مة يف ٰهذا الفصل أّن اإلنسان بكّل خصوصّيات ذاته 

ّ
والروح، وقد اســتنتج العال

وصفاتــه وأفعاهل موجوٌد يف اعلم املثال من دون حتّقــق األوصاف الرذيلة واألفعال 
السيّئة ولوازم انلقص وجهات العدم فيه. 

الفصل الثاني )بين الخلق واألمر(: 
هناك فرٌق بني اخللق واألمر يّتضح من خالل بعض اآليات القرآنّية، إذ إّن أمره 
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هو إجياده بكلمة )كن( ســواٌء اكن عينًا أو أثر عنٍي، وبما أّن وجود اليشء هو نفس 
، وإّن ملجموع املوجودات اجلســمانّية وآثارها  اليشء فيكون يف لّك يشٍء أمٌر إليٰهٌّ
 ، وجهني يف الوجود الفائض من احلّق ســبحانه، األّول: وجــٌه أمريٌّ غري تدرييجٍّ

 . واثلاين: وجٌه خليقٌّ تدرييجٌّ

فعالم األمــر مؤلٌّف من عوالم كثــريٍة مرتتّبٍة، بعضهــا ال حتديد وال تقدير 
ملوجوداتها،ويه موجوداٌت طاهرٌة نورّيــٌة متعايلٌة غري نافذٍة وال حمدودٍة، وبعضها 
اآلخر يشتمل ىلع موجوداٍت نورّيٍة طاهرٍة غري نافذٍة لٰكّنها حمدودٌة، واجلميع مشتمٌل 
ىلع كماالت ٰهذه النشــأة اجلسمانّية ولائذها ومزاياها، ولٰكن بنحٍو أىلع وأرشف 
وغري مشوٍب بنواقص املاّدة وأعدامها وكدوراتها وآالمها. وهنالك ثالثة فوارق بني 
الروح واملالئكة، فالروح من األمر، وهو أرفع درجًة من املالئكة ومهيمٌن عليهم. 

وخاتمة الفصل تناول فيها موضوعين قرآنّيين:
أحدهمــا: اســتخالف آدم � وتعليمه األســماء، وأّن اعــرتاض املالئكة ىلع 
خالفة اإلنسان ناتٌج من مقايستهم خلالفة خليفة األرض ىلع خالفتهم السماوّية؛ 
ألّن خالفة الســماء تاّمٌة تظهر تزّنه احلّق ســبحانه، خبالف خالفة األرض؛ فإنّها 
تظهر الفساد وســفك ادلماء، فاعرتاضهم اكالستفسار منهم لكيفّية جعل اخلالفة 
مع وجود ٰهذه انلواقــص، من دون االعرتاض عليه وختطئته ســبحانه، وحقيقة 
األســماء اليّت علّمها اهلل - تعاىل - آلدم � لكّها موجــوداٌت حّيٌة اعملٌة اعقلٌة، ويه 
عني املســىّم، وليســت األلفاظ قطًعا، بل يه ذواٌت من حيث اتّصافها بصفات 
 الكمال، ويه خزائن الغيب غري املحدودة، وفيها لّك يشٍء، فما علّمه - سبحانه - 
آلدم � هــو علمه املحجوب عن املالئكة، وهــو ال يتحّقق بغري الوالية، فما صنعه 

- سبحانه - أن وضع يف جبلّة آدم الوالية. 

ثانيهما: حقيقة معصية آدم �، فاآليات تبــنّي أّن معصية آدم لم تكن باملعصية 
، وهو اختياره اهلبوط إىل ادلنيا اعلم  ٌّ ذايتٌّ املنافية لعصمته، وإنّما يه عصياٌن ِجِبيلِّ
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الظلمة والكدورة، وترك اعلم انلور والطهارة. ثّم إّن ماهّية الشجرة اليّت أكل منها 
آدم� وأصلها اكنا يستوجبان اهلبوط إىل األرض. وإّن اإلنسان مقّسٌم إىل: مؤمٍن حيمل 

األمانة ظاهًرا وباطنًا، ومنافٍق حيملها ظاهًرا ال باطنًا. 

الرسالة الثانية )اإلنسان في الدنيا(: 

اشتملت ٰهذه الرسالة ىلع فصلني: 

الفصل األّول: صور علومنا الذهنّية

وقد قّسم صور العلوم الهنّية إىل قسمني:

األّول: يه املعاين اليّت تقع ىلع املوجودات اخلارجّية يف نفســها وكونها مطابقًة 
معها، فيه يف نفســها موجودٌة، سواٌء انزتعنا منها تلك املعاين وتعّقلناها يف أذهاننا 
وأوقعنــا املنزتعة عليها أو ال، كما يف معن األرض والســماء والكواكب وغريها 
من املوجودات، فإّن مطابِقات ٰهذه املعاين موجودٌة يف اخلارج يف نفســها وتســىم 
باحلقائــق، ويه غري قابلٍة للتبّدل واالختالف حبســب اختالف أنظار العقالء، 

فاإلنسان إنساٌن عند اللك سواٌء أتعّقلوا معناه أم لم يتعّقلوا. 

اثلــاين: ويه املعاين اليّت نوقعها ىلع األمور اخلارجّيــة، ولٰكن لو قطعنا انلظر 
عــن تعّقلها وتصّورها لم يكــن هلا حتّقٌق يف اخلارج وال هلا وقــوٌع، كما يف معن 
ي من خــالهل يتمكن املالك من اتلرّصفات يف العــني اململوكة، وٰهذا 

ّ
ــِك ال

ْ
الُمل

القسم من املعاين قابل للتغرّي واتلبّدل واالختالف حبسب اختالف أنظار العقالء، 
ثّم إّن املوجود الواحد ينقســم إىل أمٍر ثابٍت يف نفسه اكألصل، وأمور أخرى تدور 
عليه وتقوم به اكلفروع، فاألصل يســىّم )الات( بينما تسىّم الفروع )العوارض 

واللواحق(.
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الفصل الثاني: حياة اإلنسان ظرف نفسه
إّن اهلل - تعــاىل - بعد إتمام ذات لّك يشٍء هــداه إىل كماهل املختّص به هداية 
تتفّرع ىلع ذاته، وبٰذلك تتّم كماالت الات، وٰهذا هو انلظام احلقييّق للّك موجوٍد، 
 

َّ
ْسَفَل َسافِِلنَي ۞ إِال

َ
ْحَسِن َتْقِويٍم ۞ ُثمَّ رََدْدنَاُه أ

َ
نَســاَن يف أ ِ

ْ
فمن قوهل تعاىل: >لََقْد َخلَْقنَا اإل

ْجٌر َغرْيُ َمْمنُوٍن< ]ســورة اتلني: 3-5[ يّتضح أّن اإلنسان 
َ
احِلَاِت فَلَُهْم أ يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ

َّ
ال

مردوٌد بعد تمامّية اخللق إىل أســفل سافلني، باســتثناء املؤمنني الصاحلني؛ فإّن 
أجرهم غري ممنوٍن، وهو لم يتحّقق يف ادلنيا بعد، وإّن املؤمن مرفوٌع بعد املوت وهو 
 اخليال؛ ألنّها لعٌب وهلٌو كما 

ّ
ما دلّت عليه اآليات، وإّن احلياة ادلنيا ال اغية فيها إال

يصفها القرآن، فإذا انشغل اإلنسان بها ترك غريها، ونيس ما اكن عليه من اجلمال 
واجلالل وابلهاء وانلور قبل نشأة ابلدن، وكٰذلك نيس ما خلفه من مقامات القرب 
نس والقدس، فانشــغل بما اكن اغيــًة خيايّلًة ووهمّيًة 

ُ
ومراتب الزلىف وفضاء األ

فأصبحــت أعماهل اكلرساب، فلّما بلغه لم جيد ما قصده ووجد ما لم يقصده، وقد 
ذكــر مول املوّحدين أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالــٍب � يف بعض خطبه ٰذلك فقال: 
»فمن شــغل نفسه بغري نفســه حترّي يف الظلمات وارتبك يف اهللاكت«. فيّتضح أّن 

اإلنسان ال حياة هل يف غري ظرف نفسه، وال معاش هل دون واعء وجوده. 

الرسالة الثالثة: اإلنسان بعد الدنيا
ويه مشتملٌة ىلع ســّتة عر فصاًل وخاتمٍة تناول فيها أكرث املراحل اليّت يمّر 
ي يواجهه اإلنسان فاكنت: 

ّ
بها اإلنسان، وقد سىّم لّك فصٍل باملرحلة واملوقف ال

الفصل األّول: في الموت واألجل
إّن اآليات تدّل ىلع حمدوديّة األجل للّك موجوٍد يف السماء واألرض وما بينهما، 
ي ينتيه إيله، وهنالك أجٌل مسىمًّ عنده وحارض 

ّ
وال يمكنها تعّديه، وهو الوقت ال

، وال يعرضه كوٌن وال فساٌد، واملوت رجوع  دليه، ال يتطّرقه انلفاد وال يلحقه تغرّيٌ
إىل اهلل ومصرٌي إيله، وخروج عن نشــأة ادلنيا ووروٌد يف نشــأٍة أخرى أبىق وأدوم، 
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والروايــات تصف املوت وعالماته، وأنّه نوٌع من انلوم، وأّن ما يملكه اإلنســان 
ويالطه يف اعلم ادلنيا ىلع قســمني: أحدهما ما يزعم أنّــه يملكه من زينة احلياة 
ادلنيــا وزخرفها، ويســتعني به يف مآهل وأمانيه فإنّه يذهب، وأشــار إىل ٰذلك قوهل 
َاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم< ]ســورة األنعــام: 94[، وثانيهما ما يرتبط به 

ْ
نل تُْم َما َخوَّ

ْ
تعاىل: >َوتََرك

 براكتهم وتأثريهم من أزواٍج 
ّ

بزعمه أنّهم شــفعاء ال يتمّكن من بلوغ مآربــه إال
وأوالٍد وأقارب، وقد أشار اهلل - تعاىل - إىل بطالنه.

وباجلملة فــإّن ما يف ادلنيا يبىق فيهــا، وترع من حني املــوت حياٌة أخرى 
لإلنســان، فاقدٌة للّك ما يف ادلنيا، ولٰهذا ســيّم املوت بالقيامــة الصغرى كما يف 
األحاديث، وإّن انلفس إذا فارقت اجلسد فقدت صفة االختيار واتلقوى ىلع طريف 
الفعل والرتك، ومعه يرتفع موضوع اتللكيف، فيقع اإلنسان يف أحد طريقني: إّما 
السعادة وإّما الشقاء، واآليات ناطقٌة بأّن املؤمنني ال خوٌف والحزٌن عليهم، وهلم 

البرى يف ادلارين. 

الفصل الثاني: في البرزخ
بني اعلم األجســام واجلسمانّيات وأسمائه - سبحانه - اعملان هما: اعلم العقل 
واعلم املثال، وإّن اعلم املثال اكلربزخ بني العقــل املجّرد واملوجودات املاّديّة، فهو 
موجوٌد جمّرٌد عن املاّدة، ويفتح إىل قرب اإلنسان باٌب إّما من انلعيم وإّما من احلميم، 
وٰهذا املعن قد ورد كثــرًيا يف األخبار، فالربزخ مثاٌل للقيامة كما ورد يف األخبار، 
واعلم أّن الســؤال يف القرب سوف يشمل املؤمن املحض والظالم املحض، ويُسكت 
عن املســتضعفني، وهو ما يُتحّصل من الروايات، وأّن اعلم الربزخ أوسع من اعلم 

ادلنيا لكون املثال أوسع. 

الفصل الثالث: في نفخ الصور

 تتحــّدث اآليات عن نفختني يف الصــور: األول لإلماتة واألخرى لإلحياء، 
واملراد بمن يف األرض يف آييت الفــزع والصعقة ليس َمن اكن ىلع ظهرها مّمن هم 
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ين ذكرهم يف سورة الروم يف اآليتني 55 و56، فٰهؤالء 
ّ

ىلع قيد احلياة ادلنيا، بل ال
هم أهل األرض وإن حلّوا الربزخ، وأّما آيات فناء ادلنيا وخرابها فمزّنلة ىلع انطواء 
نشأة ادلنيا وانقراضها وأهلها، وباجلملة فإّن أويلاء اهلل مستثنون من حكم الصعقة 
والفزع، ال يموتون بانلفخة حني يموت بها َمن يف السماوات واألرض، وإنّهم مّمن 
خلصوا من الرك بذاتهم، فال يرون لغريه - ســبحانه - وجوًدا وال حيّسون لغريه 
ا وال موتًا وال حياًة وال نشوًرا،  اســًما وال رسًما وال يملكون ألنفسهم نفًعا وال رضًّ

وٰهذا هو مفهوم الوالية. 

الفصل الرابع: في صفات يوم القيامة
 تصف بعــض اآليات يــوم القيامة، وأّن امللــك والقّوة واألمــر هلل تعاىل، 
 إيله، فتتقّطع 

ّ
واملوجودات بــارزٌة هل غري خافيٍة عليه، وال اعصم وال ملجأ منه إال

األســباب والروابط، وتزول مجيــع اتلأثريات اليت بني املوجــودات يف نظام اعلم 
اجلســمانّيات، فال يؤثّر يشٌء يف يشٍء، وال ينتفع وال يسترّض يشٌء بيشٍء، وظهور 
 هل تعاىل، وهو ما شهدت به اآليات 

ّ
حقيقة األمر أن ال وجود وال ملك وال تأثري إال

والروايات، ومع ارتفاع األســباب يرتفع لّك حجاٍب حيجب شيئًا عن يشٍء، ومع 
ي هو حميط بالظاهر، يوجب 

ّ
بطالن األســباب وزوال احلجب وظهور ابلاطــن ال

ظهور احلّق - سبحانه - يومئٍذ.

إلــى فصــل   الفصــل الخامــس: فــي قيــام اإلنســان 
القضــاء

هو ما يعرف باملعاد، ورجوع األشــياء بتمام ذاتهــا إىل ما بدأ منها، وهو واجٌب 
بالرضورة، فمــن اكن وجوده ذا مراتب مّتحدةٍ يرجع إىل هناك بتمام وجوده، فلحوق 
، وهو ما دلّت عليه اآليات والروايات، وهنالك  بدن اإلنسان بنفسه يف املعاد رضوريٌّ

تبّدالٌت لإلنسان املاّدّي أو بلدنه حّت يصل إىل الغاية اليت أرادها سبحانه هل.
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الفصل السادس: في الصراط
يســتظهر من اآليات أّن الرصاط ممدوٌد ىلع جهنم، وأنّه ممرٌّ للّك اخلالئق من بَرٍّ 
ين اتّقوا ويذر الظاملــني فيها جثيًّا، والطغيان إفراط يف 

ّ
أو فاجــٍر، ثّم ينيج اهلل ال

الظلم واالستكبار، والظلم إّما تفريٌط يف جنب اهلل أو يف جنب انلاس أو يف جنب 
انلفس، واجلميع حيصل باتّباع اهلوى والشــيطان، وأصلــه االغرتار بزينة ادلنيا 

وأوهامها. 

الفصل السابع: في الميزان
إّن الوزن حقٌّ ثابــٌت يوم القيامة، وهو ما بيّنته اآليات، وإّن اجلمع يف املوازين 
من حيث الزنات، واثلقل باحلســنات واخلّفة بالسيّئات، وأّن املوازين القسط هو 
العــدل يف مقابل الظلم، وال معن لوضع املزيان والوزن مع حبط األعمال، فيتبنّي 
أّن الوزن باملزيان يتّص باألعمال غري املحبطة، وجاء يف األخبار أنّه ينصب ألهل 
اإلســالم دون أهل الرك، بــل يف بعضها أّن املزيان هو رجحــان العمل، أو هو 

األنبياء واألوصياء. 

الفصل الثامن: في الكتاب
ي يتفاءل به أو يتشــاءم منه، 

ّ
ي يُلَزم اإلنســان به هو عمله ال

ّ
إّن الطائر ال

وٰهذه األعمال املحفوظة غري حمسوسٍة وال ظاهرٌة، فكما أنّها حترض بأنفسها كٰذلك 
حترض حبقائقها اليّت ظهرت منها، ومن الكتاب املبني تستنســخ األعمال يف نشــأة 
ظهورها، وهو املشــتمل ىلع حقائقها، واحلّجة ىلع الــلّك، ويظهر من اآليات أّن 
اللوح املحفوظ حياسب به العباد كما حياسبون باأللواح املخصوصة، وليس املراد 
 لعّداه )بالالم( فقال يلمينه 

ّ
بإيتاء الكتاب بايلمني والشــمال جارحة اإلنسان، وإال

ي يدىع به، وهو 
ّ

ولشماهل، وليس )بابلاء( املفيدة للواسطة، فيمينه إمامه احلّق ال
نــوٌر واهتداٌء يف اآلخرة، وقد وصف القرآن الكتاب الُمحيص للّك يشٍء باإلمامة، 
ي هو الكتاب  حاكٌم ىلع الفريقني الســعداء واألشــقياء، وحيتمل أّن 

ّ
فاإلمام  ال
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الكتاب غري الطائر امللزم يف العنق، وأّن الكتاب وقراءته يومئٍذ غري ما هو يف اعلم 
ادلنيا من كتاٍب وقراءٍة. 

الفصل التاسع: في الشهداء يوم القيامة
أعّد - سبحانه - أصنافًا من الشهداء ىلع األعمال يوم القيامة، وأّن الشهادة يه 
اتلليّق باحلضور والرؤية وليســت ىلع جمّرد صورها الظاهرة؛ ألنّها ال بّد أن تكون 
ىلع الطاعة والعصيان والســعادة والشقاوة، إذن فالشهادة تريٌف للشاهد، ويّه 
تتحقق مّمن حفظ أعمال العاملني ىلع حقيقتها من غري خطإٍ وال عوٍج، وقد بنّي 
ُمْؤِمنُون< 

ْ
ُ َوال

ُ
- تعاىل - من يرون األعمال فقال: >َوقُِل اْعَملُوا فََسرَيَى اهلُل َعَملَُكْم َورَُسوهل

]سورة اتلوبة: 105[، فهو خطاٌب اعمٌّ غري خمتصٍّ باملنافقني، ويقتيض خصوصية املراد 

بقــوهل )املؤمنون(، وقد ذكرت الروايات أّن املراد بهم هو األئّمة�، فالشــهداء من 
ٰهذه األمة شهداء ىلع انلاس، والرسول شــهيٌد عليهم، فاألمة الشهيدة وسٌط بني 
الرســول� وانلاس، واألئمة� هم األّمة الوسطى، والشهداء ىلع انلاس وحجج اهلل 
يف أرضه؛ لّك ٰذلك دلّت عليه الروايات، ومن الشــهداء املالئكة الكتبة واجلوارح 
واألعضاء، وقد شــهد بٰذلك القرآن، ومّمن ثبتت شهادته أيًضا: الزمان واملاكن 

واأليّام الريفة والشهور واألرض وابلقاع واملساجد والقرآن وغريها.

الفصل العاشر: في الحساب
وهو كشف املجهول العددّي باستعمال الطرق املوصلة إيله، فيحصل بلحاظ 
ظرف العلــم واجلهل، وأّما فرض الواقع مع الغّض عنهما فال موضوع هل ليُســىّم 
حســابًا، فما يف الواقع واخلارج هو ترتّب انلتيجــة ىلع املقّدمات، وبما أّن علمه 
سبحانه باألشياء الواقعّية عني تلك األشياء الواقعّية، فحسابه عني حساب الواقع، 
واآليــات والرباهني دلّت ىلع أّن نتائج األمور تتبعها يف ادلنيا واآلخرة؛ وأّن األمور 
ونتاجئها ال توجد بنفســها وال بإجيادها، بل بإفاضٍة منه سبحانه، فكما أّن ارتزاق 
املرزوقني اســتفاضٌة منه ســبحانه يلديم به بقاءهم يف الوجود، وهو دائٌم مستمرٌّ 
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، فكٰذلك احلســاب، فعن مــول املوّحدين� أنّه قال: »إّن اهلل حياســبهم  ورضوريٌّ
ىلع كرثتهم من غري أن يرونه كما يرزقهم ىلع كرثتهم من غري أن يرونه« ]الريض، نهج 
ابلالغة: 528[. ثّم إّن حســاب املؤمنني خفيٌف، ويطول ىلع الاكفرين، فاالختالف 

من جانب انلاس، فلكما اكن قرب اإلنسان من طريق السعادة اكن حسابه يسرًيا، 
ما َبُعَد اكن حسابه عسرًيا. 

ّ
ولك

الفصل الحادي عشر: في الجزاء

وهو املجازاة باجلّنة للمحســن وبانلار للميسء، وإّن أفعــال اهلل لكّها مغّياٌة، 
ة من فعله، فيســتحيل أن يهمل أمر مجاعٍة باملجازاة، وإّن صور 

ّ
وهلا نتاجئها املتودل

األفعــال تتبّدل اّطراًدا يف جانيب الطااعت واملعــايص، فالرك باهلل واملعايص ىلع 
اختالف تصّوراتها توجب خروجهم من انلــور إىل الظلمات، فيضلّهم اهلل فيها، 

وإّن اثلواب والعقاب إنّما هما ىلع الطاعة واملعصية، أي موافقة األمر وخمالفته.

الفصل الثاني عشر: في الشفاعة

خرى تنّص عليها، 
ُ
هنالك آياٌت نافيٌة لقبول الشــفاعة، بينما توجد آيــاٌت أ

 بإذٍن من اهلل 
ّ

ول، فال تقع الشــفاعة يومئٍذ للشافع إال
ُ
فتكون اثلانية خمّصصة لأل

ين ريض اهلل عنهم وريض قوهلم، وهو 
ّ

تعاىل، وإذنه رضاه، فالشــافعون إذن هم ال
، فالشفاعة نوع ترّصف يف األعمال 

ٌ
يعين كمال قوهلم، فال يشــوبه نقٌص وال خطأ

 بكمال القرب منه تعاىل، ثّم إّن مقام الرسول� أرفع من 
ّ

بتبديلها، ويه ال تتّم إال
مقام الشفاعة؛ ألنّه شفيع الشفعاء وشهيد الشهداء، فمقامه املحمود مقاٌم متوّسٌط 
بينه - ســبحانه - وبني احلمد، وٰهذه يه الوالية الكــربى؛ ولٰهذا يُعطى انليّب� 
حّت يرىض، ومن الشافعني بعد األنبياء واألويلاء املالئكة، بل دلّت الروايات ىلع 

أّن من الشفعاء القرآن والرحم واألعمال الصاحلة. 
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الفصل الثالث عشر: في األعراف

 األعراف أاعيل احلجاب أو اتلالل املرتفعة، واتّصاهل يف اآلية باحلجاب يؤّيد 
املعن األّول، وكون الرجال عليه يؤّيد املعن اثلاين، فالرجال يف مقاٍم اعٍل مرتفٍع 
مطلٍّ ىلع أهــل اجلّنة وأهل انلار مرٍف ىلع املقامني، واحلجاب والســور يشٌء 
ين حفظهم 

ّ
واحٌد ذو ظاهــٍر وباطٍن، وإّن أصحاب األعراف هــم املخلصون ال

اهلل - ســبحانه - من الصعقــة والفزع، وهم أهل ابليت�، وهــو ما دلّت عليه 
األخبار.

 الفصل الرابع عشر: في الجّنة

إّن وصــف اجلّنة قد ورد يف اآليات والروايــات الكثرية، وهنالك ارتباٌط وثيٌق 
بني األرض واجلّنة، ثّم إّن األرض تورَث وتتبّدل يوم القيامة وترق بنور رّبها، ثّم 
سيُعلم ملن اعقبة ادلار، والعاقبة فُرّست جبّنات عدٍن يدخلونها. وإّن اجلنة مسكن 
العباد املّتقني، ويه مطّهرٌة وأهلها من الكدورات والظلمات، وقد نىف - سبحانه 
 فوق مرتبة الفهم يمكن أن 

ً
- عن أهلها لّك خوٍف ونقيصة، وإّن لإلنســان كماال

يملكه بالعمل. 

الفصل الخامس عشر: في النار

 بعض السور القصار، 
ّ

وقد ورد فيها آياٌت كثريٌة، بل تكاد ال ختلو منها سورٌة إال
خروّية، فهم يف عني مشــمويّلتهم للرمحة 

ُ
وأهلهــا حمرومون من احلياة احلقيقّية األ

ي 
ّ

حمرومــون منها؛ لكونها يف باطن حجاٍب ال يتجاوزون ظاهره، واحلجاب هو ال
ي 

ّ
ي يعّذبون به، وأعماهلم أنواع عذابهم، واألصل ال

ّ
يمنعهم من انلعيم، وهو ال

تنشــعب منه ٰهذه األنواع هو أصل احلجاب هلم، وهــو الغفلة، فهم متوّقفون يف 
حجاب أعماهلم، فمقامهم رساب األوهام دون احلقيقة. 
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الفصل السادس عشر: في عموم المعاد
إّن خلق ما يف الســماوات ومــا يف األرض وما بينهما مقــروٌن باحلّق واألجل 
املسىّم، وتقّدم أّن األجل املســىّم هو احلياة عند اهلل اتلاّمة السعيدة من غري فناٍء 
وزواٍل، وال يشــوبها مزامحات ادلنيا وآالمها، فمنبــع حياة املوجودات ىلع كرثتها 
وتفاصيلها حياٌة تاّمٌة غري حمدودٍة، ومعادها إىل ما بدأت منه، فاحلر واملعاد يعّم 
مجيع املوجودات، سواٌء احلّية وغريها والعاقلة وغريها، وإّن دواّب األرض والطيور 
حتر لكونها أمًما أمثانلا، فعّم حكمها لّك ذي روٍح يف الســماوات واألرض؛ وقد 
بنّي - ســبحانه - يف آياته حر الفرد، واجلمع أّن ابلعــث مالزٌم للحياة والعلم؛ 

لرسايتهما إىل لّك املوجودات، فهو يشمل غري البر وامللك كٰذلك.

اخلاتمة: ذكر املؤلّف - طّيب اهلل ثراه - أّن ضيق املجال وتراكم األشغال منعته 
 يف آخر الرسالة للكالم يف معن املغفرة، ثّم إّن عدم 

ًّ
من أن يّصص فصاًل مستقال

الغور يف أكرث فصول الرسالة إيثاًرا لالختصار. 

الرسالة الرابعة: رسالة الولية
ي 

ّ
تتكون ٰهذه الرسالة من مخسة فصوٍل تدور مباحثها حول الكمال اإلنسايّن ال

يبلغه أويلاء اهلل وادلرجة الرفيعة اليت يتسّنمونها. 

الفصل األّول: 
يف أّن لظاهر ٰهذا ادلين باطًنا ولصورته احلّقة حقائق

إّن املوجودات تنقســم باالعتبار إىل قسمني، فلّك معًن عقلناه إّما أن يكون هل 
مطابق يف اخلارج موجوٌد يف نفســه اكجلواهر اخلارجّية من اجلماد وانلبات واحليوان 
وأمثاهلا، وإّما أن يكون مطابقه موجوًدا يف اخلارج حبسب ما نعقله، ولوال اتلعّقل 
لم يكن هل وجوٌد اكمللك، األّول يسىّم باحلقيقة واثلاين باالعتبار، ودّل الربهان ىلع 
أّن لّك اعتباٍر هو متقّوٌم حبقيقٍة حتتهــا، وأّن لّك املعارف واألحاكم املتعلّقة باملبدإ 
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وبعد نشأة ادلنيا قد بيّنها بلســان االعتبار، فمعارف ادلين املتعلّقة بها حتيك عن 
حقائق أخرى بلسان االعتبار، وأّن األمور املوجودة فيما بعد ٰهذه النشأة مرتتّبٌة ىلع 
ادهما 

ّ
مرحلة األحاكم واألعمال ومنوطٌة بها، والربط بني الشيئني حقيقًة يوجب احت

يف نوع الوجود وسنخه، وحيث إّن املوجودات أموٌر حقيقّيٌة خارجّيٌة، فالنسب إنّما 
يه بينها وبني احلقائق اليّت حتت ٰهذه األمور االعتبارّية ال نفسها، فثبت أّن لظاهر 
ادليــن ٰهذا باطنًا، وقد دلّت اآليات والروايات ىلع وجــود معارف وأرساٍر وعلوٍم 
خفّيٍة وخمفّيٍة عّنــا، منها أّن احلياة احلقيقّية الصادقة يه احلياة اآلخرة، وأّن ظاهر 
ْنَيا< ]ســورة الــروم: 7[  ادلنيــا هــو لعــٌب وهلــٌو، ومــن قــوهل تعــاىل: >َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الّدُ

يُعلم أّن خلف ظاهر احلياة ادلنيا شيئًا آخر. 

الفصل الثاني: 
يف أنّــه حيث لم يكن انلظام نظــام العتبار فكيف جيب أن يكون األمر يف 

نفسه؟

بتعبــرٍي آخر ما هو ســنخ األرسار ابلاطنّية الاكمنة يف الريعــة؟ فإّن الرباهني 
العقلّيــة مطبقٌة ىلع أّن العلّية واملعلويّلة تكون بنحو الكمال وانلقص والرتّشــح، 
وأّن انلواقص من لوازم املعلويّلة، وأّن ٰهذه النشــأة مسبوقة الوجود بعوالم أخرى، 
فجميع الكماالت فيها موجودٌة فيمــا فوقها بنحٍو أىلع وأرشف، وانلواقص خمتّصة 
بٰهذه النشــأة؛ ألنّها راجعٌة إىل املاّدة، فانلفس بعد االنقطاع عن املاّدة ترف ىلع 
الصور املالئمة لاتها من اعلم األنوار املثايّلة، فتتضاعف صورها الكمايّلة وتزداد 
يف اعلم اتلجّرد علومها فتشــاهد أنواًرا وأرساًرا، وينقطــع أملها املاّدّي والوهيّم، 
واآليات والروايات قّســمت انلاس من حيث االنقطــاع إىل ثالث طبقاٍت يه، 
األول: إنساٌن تاّم االستعداد يمكنه االنقطاع قلبًا عن ٰهذه النشأة مع تمام اإليقان 
ية واتلخلّص إىل احلّق تعاىل، فيمكنه شــهود ما وراء ٰهذه 

ٰ
بالالزم من املعارف اإلهل

ّية، وٰهذه طبقــة املقّربني. واثلانية: 
ٰ
النشــأة املاّديّــة، واإلرشاف ىلع األنوار اإلهل

إنســاٌن تاّم اإليقان غري تاّم االنقطاع من جهة ورود هيآٍت نفسانّيٍة قارصٍة تؤيسه 



242

مجلة الدليل / 

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

أبواٌب

من إماكن اتلخلّص إىل ما وراء النشــأة املاّديّة وهو فيها، وٰهذه طبقة املحســنني 
يف عملهم. واثلاثلــة: غري أهل الطبقتني األويلني من ســائر انلاس واعّمتهم فهم 
- باســتثناء املعاند واملاكبر - يمكنهم االعتقــاد بالعقائد احلّقة الراجعة إىل املبدإ 
واملعاد، ولٰكّنها أخدلت إىل األرض واتّبعت اهلــوى، ثّم إّن هنالك أحاكًما نظرّيًة 

وعملّيًة للّك طبقٍة. 

الفصل الثالث: 
وسائل التّصال بالعالم الغييّب وطرق معرفته

 بما وراء ٰهذه النشأة، واّطالاًع ىلع األمور ابلاطنية 
ً

ال شــّك أّن لألنبياء اتّصاال
ىلع اختالف مراتبهم، والسؤال هو: هل أّن ٰهذا األمر خمصوٌص بهم وليس لغريهم 
؟ اثلاين هو الصحيح؛ ألّن النسبة   بعد املوت، أو هو أمٌر اكتسايبٌّ

ّ
يف ٰهذه النشأة إال

بني ٰهذه النشــأة وما وراءها نســبة العلّة واملعلول والكمال وانلقص أو ما تسىّم 
بنسبة الظاهر وابلاطن، وحيث إّن الظاهر مشهود بالرضورة، فابلاطن ال يلو من 
الشــهود لكون وجوده من أطوار وجود الظاهر، ورابًطا بالنسبة إيله؛ وٰللك يمكن 
لإلنســان أن يقف وهو يف ٰهذه النشأة ىلع احلقائق املستورة اليّت تستقبله فيما بعد 
املوت الطبييّع يف اجلملة، وٰهذا املعن تثبته الرباهني القاطعة، ويشهد عليه ظواهر 

الكتاب والسّنة. 

الفصل الرابع: 
يف أّن الطريق إىل ٰهذا الكمال - بعد إماكنه - ما هو؟

إّن نســبة احلقائق إىل ما يف ٰهذه النشأة املاّديّة وانلفس ابلدنّية نسبة الظاهر إىل 

ابلاطــن، وإّن احلقيقة اليّت يف باطن انلفس أقدم إدرااًك عند انلفس من نفســها، 

وما يف باطن باطنها أقدم منها، حّت ينتيه إىل احلقيقة اليّت تنتيه إيلها لّك حقيقٍة. 
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وحيــث إّن الوجود رصٌف عندها ال يتصّور هل ثاٍن وال غرٌي، وإّن لّك حقيقٍة موجودٍة 

فيه مقتضيٌة تلمام نفســها يف ذاتها وعوارضها، وهو ما يسىم بالكمال والسعادة، 

والكمال احلقييّق لإلنســان وصوهل إىل كماهل األخري ذاتًا ووصًفا وفعاًل، أي فنائه 

يف احلّق ســبحانه، وهو اتلوحيد الايّت واالسيّم والفعيّل، فمعرفة انلفس يه أقرب 

الطرق ملعرفة شهود احلقائق، وهو حيصل باتلوّجه إىل اهلل واإلعراض عن غريه، وإّن 

املعرفة بقدر الطاقة اإلماكنّية غري مستحيلٍة، والعبادة ىلع ثالثة أقساٍم: إّما طمًعا 

يف اجلّنة أو خوفًا من انلار أو لوجه اهلل، فاألويلان إنّما هو حتصيل مشــتىه انلفس 

واثلالث هو العبادة احلّقة، ثــّم إّن املعرفة حتتاج إىل العمل وحتصيله ىلع وجهني: 

، واملتحّصل أّن طريق معرفة انلفس يه املوصلة إىل الغاية،  سرٍي آفايقٍّ وسرٍي أنفيسٍّ

ويه معرفة احلّق ســبحانه، والطريق املتعنّي للمعرفة يه تصفية القلب عن ادلنيا 

وعن لّك حجاٍب غري اهلل. 

الفصل الخامس: 

فيما يناهل اإلنسان بكماهل

إّن كمال اإلنســان قربه من احلّق - ســبحانه - ىلع قدر حدود ذاته، فالسري 

إىل احلــّق - تعاىل - ال بــّد أن يعرب مــن لّك مراتب األفعال واألســماء والوات 

يلنال اتلوحيد احلقييّق بكّل مراتبه، فهــو يف لّك مرتبٍة واقٌف ىلع جمرى لّك أنواع 

الفيوضات املرتّشــحة من تلك املرتبة إىل ما دونها، ودلّــت اآليات واألخبار ىلع 

مقامات األويلاء، وخاّصًة أرسارهم مع اهلل، فأصل اإليمان هو اإلذاعن يف اجلملة، 

ثّم اإليمان بالرســول والتســليم اتلاّم هل�، وإّن ايلقني ال بّد معه من عمٍل صالٍح 

حّت يثمر.
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الرسالة الخامسة: عليٌّ والفلسفة اإلٰلهّية
وقد تضّمنت جمموعًة من ابلحوث املخترصة:

األّول: ما معنى الفلسفة والفلسفة اإلٰلهّية؟
إّن قضاء العقل وحكم الوجــدان بالواقعّية، واإلذاعن بالوجود اخلاريّج هو من 
العلــوم األّويّلة واملعــارف األصلّية وتتطابق فيه مجيع صفــات ابلداهة، فاملولود 
حديث السّن يتناول اثلدي يلتغّذى باللنب ويتناول غريه نلفس الغرض، ثّم يقترص 
ىلع اثلدي يف ٰذلــك؛ ألّن تصديقه األّويّل بالواقعّية اخلارجّية والوجود احلّق يضطّره 
إىل تميــزي احلّق من ابلاطل والصواب من اخلطــإ، أي تميزي لّك واقعّيٍة من غريها، 
ثّم الزتام الواقعّية واإلعراض عن غريها، ولو تصّفحنا أحوال أبناء نوعنا لوجدناهم 
يسلكون عني ٰهذا املسلك ويســريون نفس ٰهذا الطريق، وٰهذه ابلحوث وغريها 
نّبهت اإلنســان إىل االنتقال من اعلم الطبيعة إىل مــا وراءها، ومحلته ىلع اتلوّغل 
يف ابلحث عن الوجود األّول عندما وجد أّن العالم املاّدّي يف نفســه حمتاٌج ومفتقٌر 
إىل غريه، فال يقوم وجوده بنفســه من دون االعتماد ىلع مــا يدفع عنه حاجته، 
منتهيًا إىل ما ال يكون وجوده حمتاًجا ومنتهيًا إىل يشٍء آخر، فال حيتاج إىل يشٍء يف 
استقالل وجوده، بينما حتتاج إيله مجيع األشياء يف وجودها املستقّل، وٰهذه ابلحوث 
الفلســفّية تفوق لّك حبٍث آخــر؛ ألّن احلصول ىلع انلتيجة فيهــا حيّول األحباث 
الفلسفّية من اتلفّرق والتشّتت إىل حالة اتلوّحد والرتابط واتلآلف، وٰهذه احلقيقة 
جيدها ابلاحث يف الفلســفة القديمة واحلديثة، ويرى أّن ابلحث يف الالهوت ينمو 

ويتطّور ويتاكمل. 

الثاني: الدين والفلسفة
ّيــة؛ ألّن ادلين جمموعة 

ٰ
ال يمكــن اتلفريق بني ادلين اإلليّٰه والفلســفة اإلهل

ّيٍة يعرّب عنها باألصول، وأخــرى فقهّيٍة وأخالقّيٍة يعرّب عنها 
ٰ
معــارف اعتقاديٍّة إهل

بالفــروع، واألنبيــاء� يهدون بأمــر اهلل املجتمــع البرّي إىل احليــاة الفضل 
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 بنيل حقائق املعارف بما 
ّ

والسعادة احلقيقية، وٰهذه الســعادة ال يناهلا اإلنسان إال
منحه اهلل من جهاٍز دقيٍق لفهمها وإدراكها، وهو العقل، وهو جهاٌز مرتبٌط بأصل 
خلقة اإلنسان، وهو جزٌء من وجوده، وأن يسري بعد نيل املعارف يف حياته العملّية 
 عن طريق 

ّ
ىلع طريــق العدل واالســتقامة. ثّم إّن املعارف ال يمكــن حتصيلها إال

االستدالل والربهان، وأّن اإلنســان مدعوٌّ إىل عدم السمع والقبول بال بيّنٍة، وأّن 
معارف األنبياء ودعوتهم مستمّدٌة من املبدإ الغييّب، والقرآن أعدل شاهٍد يف دعوة 
ّية، فادلين إذن يدعو 

ٰ
املجتمع اإلنســايّن إىل معارف املبدإ واملعاد واملعــارف اإلهل

ي جّهز به، وما أرّص عليه 
ّ

ّية بشعوره االستداليّل ال
ٰ
اإلنســان إىل نيل احلقائق اإلهل

ابلاحثون األورّبّيون واستحسنه بعض املسلمني من مقابلة ادلين للفلسفة، وأنّهما 
مًعا يقابالن العلم املعتمد ىلع احلّس واتلجربة؛ فال قيمة هل.

الثالث: فلسفة اإلسالم اإلٰلهّية أو كمال الفلسفة
ّية يف االتّساع والقيام بعملية اجلمع والربط بني خمتلف 

ٰ
استمّرت الفلسفة اإلهل

املســائل واملوضواعت اليّت تبحث عنها الفلسفة العاّمة - ىلع شّدة تفّرقها وتشتّتها 
حّت ظهر اإلســالم، فأخذ ىلع اعتقه مهّمة تعليم البرّية وتثقيفها، واستطاع أن 
ّية إىل أوج كماهلا، وانتىه بها إىل اغية عظمتها، وال مبالغة 

ٰ
يسمو بالفلســفة اإلهل

ّية أساًسا وقاعدًة لألخالق 
ٰ
أو غلّو يف ٰهذا الكالم، فإّن اإلسالم جعل املعارف اإلهل

الفاضلة والصفات احلميدة، ثّم جعلهما أساًسا للتريع، فيسري اإلنسان إىل نيل ما 
حيتاج إيله يف حركته اجلسمّية والروحّية من املعارف والعلوم ولّك ما يرتبط بعمله، 
فــال يصفو هل علٌم بال عمٍل، فاإلســالم مجع بني العلم والعمــل، ووضع قوانينه 

العملّية ىلع أساس األخالق املبنّية ىلع أصل اتلوحيد. 

الرابع: القضاء قضاءان: حقوقيٌّ وعلميٌّ

ي وقع فيه اخلالف، 
ّ

 إّن القايض يف احلقوق يمكنــه معرفة ماهّية املوضوع ال
ويّطلع ىلع أطرافه وجوانبه، فيقيض بما يتالءم والقوانني املوضوعة واملّتبعة، وليس 
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 أن يعدل يف قضائه، وأّما القايض يف مســألٍة علمّيٍة فإنّه أشّد حمنًة وأعظم 
ّ

عليه إال
بالًء، ال ســّيما إذا اكنت املسألة فلسفّيًة، فمن جهٍة جيذبه احلّس إىل املحسوسات 
اجلزئّية املتشــخصة يف اخلارج وال يدعه يتوّجه إىل اللكّّيات ومن جهٍة ثانيٍة تدفعه 
ي هو بغيته، 

ّ
عواطفه ابلاطنّية ادلاعية هل إىل اتّباع اهلــوى، فترصفه عن احلّق ال

 بعض األفراد مّمن ترّبأ من سيّئات 
ّ

فمن الطبييّع أن ال يصل إىل املعارف احلقيقّية إال
األفعال، وتزّنه عن رذائل امللاكت واألعمال، ونذر نفسه ووجوده هلل، وأوضح مثاٍل 
ي ال يدانيه فيها 

ّ
ٰللــك اإلمام عيّل بــن أيب طالٍب�، وهو صاحــب الصفــات ال

ي علّمه رســول اهلل� ألف باٍب من العلم، وهو القائل: »ما رأيت 
ّ

أحٌد، وهو ال
 ورأيت اهلل قبله« ]السزبواري، رشح األسماء احلسن: 4:1[، والقائل: »لو ُكِشَف 

ّ
شيئًا إال

الغطاء ما ازددت يقينًا« ]حبار األنــوار، 40: 153[، وقد قال يف حّقه انليّب األكرم�: 
»ال تلوموا عليًا فإنّه ممســوٌح يف اهلل« ]انظر: القندوزي، ينابيع املــودة، 2: 84[، لّك ٰهذا 

ّية. 
ٰ
بسبب وصوهل إىل املعارف احلقيقّية وفهمه للفلسفة اإلهل

الخامس: قياس المأثور من كالمه� بكالم غيره

بُِعَث رســول اهلل� يف عرص ســّماه القرآن )عرص اجلاهلّية(، وكن الكثري من 
العــرب آنذاك أمّيني ال يقرؤون وال يكتبون ويّتصفون بصفات اهلمجّية واتلفاخر 
واملباهاة بسفك ادلماء، فاكنت األّمة مرتًعا خصبًا للعصبّية اجلاهلّية العمياء، وأّما 
الصحابة فلّك ما وصــل إيلنا منهم أخبار تتحّدث عن عــرٍض ألعماهلم الصاحلة 
 يف كالم 

ّ
واتّباعهم الســّنة، وأّما ما يشــري منها إىل املعارف احلقيقية فلم جنده إال

ّية 
ٰ
ي اكن يفيض املعارف احلقيقّية والفلســفة اإلهل

ّ
اإلمــام عيّل بن أيب طالــٍب� ال

ما حتار فيه انلفس الواهلة، فاكن ال يشــّق هل غباٌر، وال تناهل األوهام وال األفاكر، 
فكالمه ذو سياٍق واحٍد منسجٍم لك االنسجام، مرتابٍط لّك الرتابط، يصّدق بعض 

أجزائه ابلعض اآلخر.



الفلســفة  فــي   � كالمــه  مــن  نمــاذ	  الســادس: 
اإلٰلهّيــة

 باالستنتاج من الرباهني املحضة 
ّ

من الواضح أّن ابلحث الفلســيّف ال يتيرّس إال
املؤلّفة مــن مقّدماٍت بدهّيٍة وقضايا رضورّيٍة يضطّر اإلنســان إىل اتلصديق بها، 
 

ّ
أو مقّدماٍت نظرّيٍة مســتنتجٍة من ابلدهّية ومنتهيٍة إيلهــا، وهو ال يؤيت ثماره إال
بااللزتام بالرتتيب واتلدّرج يف الســري العليّم من السابق رتبًة إىل الالحق، وهو ما 
ّية الســامية، 

ٰ
نــراه يف كالمه� الزاخر باملقاصد الفلســفّية ادلقيقة واملعارف اإلهل

ومن نماذج كالمه� يف املعارف احلقيقّية ما ييل: 

أســلوب اتلحقيق العلــيّم وطريق الســري إىل احلقيقة، مــن كالمه�: . 1
»رأس احلكمة لزوم احلّق« ]اآلمدي، غرر احلكم: 59، احلديث 631[، وقوهل: »ال تنظر 
إىل َمن قال، وانظر إىل ما قيل« ]املصدر الســابق: 438، احلديث 10037[، وقوهل: »ال 

علم اكتلفكري« ]الريض، نهج ابلالغة: 488، احلديث 113[. 

املراحــل اخلمس ملعرفــة اهلل تعاىل: وهو ماذكــر يف أّول خطبة يف )نهج . 2
ابلالغة(: »أّول ادلين معرفته، وكمال معرفته اتلصديق به... ومن حّده فقد عّده« 

]املصدر السابق: 39[.

فلســفٌة رائعــٌة يف كالم هل� يف اتلوحيد: »ديلله آياته، ووجــوده إثباته، . 3
ومعرفتــه توحيده، وتوحيده تمزّيه عن خلقه... لك ما تصِوّر فهو خالفه«، وقوهل: 
»اتلوحيد ظاهره يف باطنه، وباطنه يف ظاهــره، ظاهره موصوٌف ال يرى، وباطنه 
موجــوٌد ال يىف، يُطلب بكّل ماكٍن، وال يلو منه ماكٌن طرفة عنٍي، حارٌض غري 

حمدوٍد، واغئٌب غري مفقوٍد« ]املجليس، حبار األنوار: 4: 253، احلديث 7[.

يف علمه - تعاىل - بغريه وعلم الغري به وتقّدمه ىلع األشــياء: »احلمد هلل . 4
 وجوده، وحجب العقول عن أن تتخّيل ذاته، 

ّ
ي أعجز األوهام عن أن تنال إال

ّ
ال

ذ 
ّ

يف امتناعها عن الشبه والشلك... فسبحانه وتعاىل عن قول َمن َعبََد سواه، واخت
ا كبرًيا« ]الصدوق، اتلوحيد: 71، احلديث 27[. إلًٰها غريه علوًّ
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يف بيــان معــن صفاتــه - تعــاىل - العليا قــوهل�: »مستشــهٌد بكلّّية . 5
األجناس ىلع ربوبيّته، وبعجزها ىلع قدرته، وبفطورها ىلع قدمته، وبزواهلا ىلع 
ا كبرًيا« ]املصدر الســابق:  بقائــه... تعاىل عن رضب األمثال والصفات املخلوقة علوًّ

69، احلديث 26[.

توضيح صفاتــه اثلبوتّية والســلبّية من كالمه�: »ما وّحــده َمن كيَّفه، . 6
وال حقيقتــه أصاب َمن مثَّله، وال إيّاه عن َمن شــبَّهه، وال َصَمَدُه َمن أشــار 
َمُه، لكُّ معروٍف بنفســه مصنوٌع، ولكُّ قائٍم يف ســواه معلوٌل، فاعٌل ال  إيله وتوهَّ
ي ال حيــول وال يزول، وال جيوز عليــه األفول« ]الريض، نهج 

ّ
باضطــراب آلٍة... ال

ابلالغة: 272، اخلطبة 186[. 

يف رؤيتــه تعاىل: من كالٍم هل خاطب به رجاًل يقال هل ذعلب، إذ قال هل: . 7
»يا أمــري املؤمنني، هل رأيــت رّبك؟ فقــال�: ويلك! لم ترُه العيون بمشــاهدة 
األبصــار، ولٰكن رأته القلوب حبقائق اإليمان. ويلك يا ذعلب! إّن ريّب... لطيُف 
اللّطافة فال يوصف باللطف، عظيم العظمة فال يوصف بالِعَظم، كبري الكربياء 
ال يوصف بالِكــرَب... يلُعلَم أن ال حجاب بينه وبني خلقه غري خلقه، اكن ربًّا إذ 
ال مربوب، وإلًٰها إذ ال مألوه، واعلًما إذ ال معلوم، وسميًعا إذ ال مسموع« ]الصدوق، 

اتلوحيد، 301، احلديث 2[.

يف معن اخللقــة: قوهل�: »لم يلق األشــياء من أصــوٍل أزيّلٍة، وال من . 8
أوائل أبديٍّة، بل خلق ما خلق فأقام حّده، وصّور ما صّور فأحسن صورته، ليس 
ليشٍء منه امتناٌع، وال هل بطاعة يشٍء انتفاٌع« ]الريض، نهج ابلالغة: 233، اخلطبة 163[. 

ّيــة ىلع قلّته ووجازتــه يتلّخص بثالثة 
ٰ
إّن كالمه� املختار يف الفلســفة اإلهل

أموٍر: 

ّية يف  �
ٰ
األّول: أنّــه� أّول َمــن برهن واســتدّل يف الفلســفة اإلهل

ٰهذه األّمة، فله الفضل واملّنة ىلع لّك َمن ســواه من العلماء وابلاحثني 
يف ٰهذا العلم. 
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اثلاين: يلُعطى ابلاحثون علوًما ذات أهّمّيٍة كربى، يلتيّقنوا بما  �
ّية لم 

ٰ
ال جمــال معه للشــّك يف أنّه� قد أت بمســائل يف الفلســفة اإلهل

يســبقه يف اتلنّبه إيلها أحٌد، كما أنّه أقام عليهــا الرباهني، ووضع هلا 
احللــول، وكن رائًدا متفّرًدا، لم يســبقه إيلها األّولــون، ولم ينتبه هلا 

اآلخرون. 

اثلالث: أنّه أّول َمن اســتخدم األلفــاظ العربّية بليان املقاصد  �
الفلســفّية اليّت ال تيف بها األلفاظ بمعانيها الشــائعة واســتعماالتها 

املتعارفة. 

مالحظاٌت حول الكتاب:
إّن ٰهذه املالحظات اليّت ســنذكرها ليســت من باب انلقد، وإنّما يه من باب 

ي يظهر الكتاب معه بصورٍة أكمل، وحبلٍّة أمجل، واملالحظات يه:
ّ

اتلقويم ال

األوىل: بالرغم من إجياز ابلحث يف ٰهذه الرســائل بيد أنّها اكنت  �
رائعًة يف جمموعها، سواٌء من جهة املاّدة العلمّية أو املوضواعت املختارة.

اثلانية: اتلغاير يف أسلوب طرح املوضواعت وبيانها يف الرسائل،  �
خصوًصا يف الرسالة اثلاثلة كما رّصح هو بٰذلك�.

اثلاثلة: خلّو بعــض املباحث من الشــواهد القرآنّية والروائّية  �
خصوًصا يف الرســالة األول، بل إنّه ذكر فيها بعض الروايات باملعن ال 
بانلّص، وأّما يف الرســالة الرابعة فقد جعل عنوانًا )تتمة: فيما يدّل ىلع 
ما مّر من الكتاب والسّنة(، ولم يذكر فيه آيًة واحدًة وذكر خرًبا واحًدا 

استطراًدا.

الرابعــة: كثرًيا ما حييل بيان بعض املطالب إىل كتبه ورســائله  �
األخرى.
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اخلامسة: خلّو بعض الفصول من العنوان كما يف الرسالة الرابعة  �

الفصل اثلالث.

السادســة: عدم الرتكزي يف ابلحث ىلع عنوان الرســالة، إذ إّن  �

ٌّ كما يف الرسالة األول، فالعنوان هو )اإلنسان 
ّ

العنوان جزيئٌّ وابلحث لك

قبل ادلنيا( وكن ابلحث عن عموم املوجودات.

السابعة: بعض املطالب املطروحة حتتاج اىل بياٍن أكرث ألهّمّيتها،  �

كما يف الرســالة اثلاثلة يف الفصل اثلالث - يف قوهل )إّن أهل ابليت من 

ّلُ َشْيٍء َهاِلٌك ِإلّاَ َوْجَهُه< ]سورة القصص: 88[. الوجه( يف قوهل تعاىل: >كݠُ

اثلامنة: وجود بعض العبارات املوهمة اليّت قد تســّبب الشبهة،  �

كمــا يف الفصل اثلاين من الرســالة األول: )إّن معصيــة آدم لم تكن 

.) باملعصية املنافية لعصمته، وإنّما يه عصياٌن جبيّلٌّ ذايتٌّ

اتلاســعة: التشــابه يف مباحث بعض الفصول كما يف الفصل  �

األّول من الرسالة األول والرابعة.
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ضرورة البحث عن الدين والعقيدة؛ 

شبهٌة وردوٌد

الخالصة
يشــّكك ابلعض بفائدة ابلحث عن العقيدة ألسباٍب وذرائع خمتلفٍة. وحاونلا يف 
ٰهذه املقالة الرتكزي ىلع الشبهة القائلة بعدم فائدة حبٍث كٰهذا وبأنّه لغٌو، وٰذلك من 
خالل تعميم ٰهذه الشبهة وتوسيع دائرتها لتشمل ادلين. ومع أّن ٰهذه الشبهة يمكن 
ي رّكزت عليه ٰهذه املقالة هو ايلأس 

ّ
أن تنشأ من عوامل خمتلفٍة، بيد أّن العامل ال

من الوصول إىل نتيجــٍة معّينٍة وقطعّيٍة يف ابلحث عن االعتقادات الصحيحة. وقد 
أثبتت اتلجربة أّن اإلنسان يصل إىل نتيجٍة معّينة يف حبثه يف أّي علٍم، وأنّه يستفيد 
من انلتائج املســتخلصة من حبثه. وإذا ما نظرنا نظرًة أوســع فسرنى أّن اإلنسان 
يســى وراء األشياء ذات انلتيجة القطعّية بالنسبة هل، أو تلك اليّت يأمل أن تكون 

الفلســفة،  قســم  ي 
�ف مســاعد  أســتاذ  إيــران،  أردكان،  محيــطي  الدكتــور محمدعــ�ي   (*)

hekmatquestion@gmail.com.للتعليم واألبحاث ّ ي مؤّسسة اإلمام الخمي�ف

د. محمدعلي أردكان*
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ذات نتيجــٍة قطعّيٍة، وال يبدو ابلحث عن العقيدة وادلين - حســب وجهة انلظر 
ٰهذه - حبثًا هادفًا. 

يف معرض جوابنا انلقيّض عن ٰهذه الشــبهة، نــرى أنّها واردة ىلع انلتائج اليّت 
يمكن احلصول عليها من العلــوم األخرى، خصوًصا العلوم اتلجريبّية. فمواضيع 
ُمْحتََمِل إىل جانب مقدار االحتمال يف تعيني قيمة أّي عمٍل، 

ْ
مثل احتساب مقدار ال

وحكم العقل والفطرة برضورة جلب املنفعة ودفع الرضر املحتمل، وعدم وجود يقنٍي 
منطيقٍّ بعدم فائدة ابلحث ادلييّن، وإماكن الوصول إىل ايلقني يف املسائل األساسّية 
لدلين الصحيح عن طريــق املصادر واملعايري املعتربة، بل حتقق ٰهذا ايلقني؛ وكون 
ابلحث عن احلقائق- ومن مجلتها ادلين واحلقائــق ادلينّية- أمًرا فطريًّا، وإرجاع 
مواضيع اتلديّن وابلحث عن اإلهٰل وعبادته إىل الفطرة؛ ولزوم ابلحث عن الكمال 
بني الرؤى الكونّية واآليديولوجّيات املرتبطة بها ورضورة الوصول إيله ىلع أســاس 

امليول الفطرّية دلى البر؛ تعّد مفاتيح حّل الشبهة املذكورة.

الكمــال،  الفطــرة،  العقــل،   ، ف اليقــ�ي الديــن،  العقيــدة،  الداللّيــة:  المفــردات 
السعادة.

مقّدمٌة
إّن ســلوكّيات اإلنسان املختلفة تنشــأ عن معتقداته، وال يىف ىلع ابلاحثني 
ي تلعبه االعتقادات يف انتخاب األفعال، وإنّنا يف ٰهذه املقالة بصدد بيان 

ّ
ادلور ال

رضورة ابلحــث يف االعتقاد، وبطالن إنكار ٰهذه الــرضورة. يرّجح اكتب ابلحث 
توســيع نطاق ٰهذا ابلحث، وطرحه يف جمال ابلحث ادلييّن؛ حيث إّن االعتقادات 

تشلك جزًءا من ادلين.

دعونا نبــنّي قصدنا من )ادلين( بصورٍة واضحة، فٰهــذا االصطالح ذو معاٍن 
عّدٍة؛ وٰللك فإّن عدم تشــخيص املعن املقصود ســيؤّدي إىل مغالطاٍت بســبب 

االشرتاك اللفظّي، ولن يصل ابلحث إىل نتيجٍة معّينٍة.
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وبانلظر إىل كون اتلعريف املنطيّق لدلين ممتنًعا أو مشــكاًل، فقد ســعينا من 
خالل توضيح ٰهذا املصطلح ورشحه إىل بيــان املوضوع أكرث. فاملقصود من ادلين 
يف ٰهذه املقالة هو جمموعة االعتقادات واألوامر العملّية واألخالقّية املتناسبة معها 
واليّت تضمن السعادة احلقيقّية لإلنسان؛ وٰللك فإنّنا سنطرح الشبهة املثارة حول 
ٰهذا املوضوع من دون تعيني مصداٍق لٰهذا ادلين، وسنجيب عنها؛ ألّن ٰهذه الشبهة 
ال ختّص ادلين اإلساليّم وحده، بل يتّسع نطاقها ليشمل لّك األديان؛ فاجلواب عن 
الشــبهة يقع يف إطار ادلفاع عن أصل ادلين ]أّي ديٍن اكن[، وأّما تشخيص ادلين 
احلّق فإنّه موضوٌع حباجٍة إىل حبٍث آخر. يف ٰهذه املقالة ســنجيب عن الشــبهة بعد 

بيانها جبواٍب نقيضٍّ وعّدة أجوبٍة حلّّيٍة.

أّوًل:  بيان الشبهة
إّن ابلحث عــن ادلين حبٌث عقيٌم ولغٌو؛ إذ ال توجــد أّي ضمانٍة للوصول إىل 
نتيجٍة معّينٍة وقطعّيٍة يمكن من خالهلا تنظيم الســلوك اإلنسايّن؛ وٰللك جيب أن 
نســى يف أن يكون حبثنا عن أشياء نطمنّئ من أنّها توصلنا إىل انلتيجة املطلوبة أو 
نأمــل ٰذلك ىلع األقل. وجيب أن نعرف أّن االّداعء بأّن ابلحث ادلييّن لغٌو هو اّداعٌء 
 حبّد 

ًّ
ناشــٌئ عن عوامل خمتلفٍة، ولّك اعمٍل منها يســتحّق أن يكون حبثًا مستقال

ذاته، بيد أنّنا يف ٰهذه املقالة ســرنّكز ىلع ]شــبهة[ عدم قطعّية انلتائج يف ابلحث 
ادلييّن، وعدم إماكنّية حّل مسائلها، وسنسى يف املقاالت اتلايلة إىل حبث الرائع 
األخرى ملنكري رضورة ابلحث ادلييّن واملشــّككني فيها، مع استقصائها. وجيدر 
بالكر أّن ٰهذه الشــبهة ناجتٌة عن اتلّيارات التشكيكّية اثلالثة يف تاريخ الفلسفة 
الغربّية، وظهور وانتشــار اإلسمانّية )أصالة التســمية( )Nominalism( وإنكار 
اللكّّيات ]املنطقّية[ يف القرن الرابع عر وما تاله. وكٰذلك ترجع إىل ظهور أشخاٍص 
جتريبّيني )Empiricist(كديفد هيوم )David Hume(، وصعود اتلّيارات اإلنسانّية 
ّية ومســائل ما وراء الطبيعة، 

ٰ
)Humanism(، وغّض الطرف عن املســائل اإلهل

واتلوّجه صوب اتلحّرر املفــرط، ومن الطبييّع أن يقع أتبــاع اتلّيارات الفكرّية 
املذكورة يف رشاك ٰهذه ادلّوامة املعرفّية واملعضالت الفكرّية. 
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ٰهذه الشبهة اليّت بلغت يف طرحها مســتوى الروة يف أوائل القرن اتلاسع عر 
امليالدّي، وخصوًصا يف آراء أغوســت كونــت )August Comte(، يمكن حبثها ىلع 
 ،)Positivism( ي عرف باملذهب الوضــيّع

ّ
أســاس املذهب اتلجرييّب املتطّرف ال

ي عــّد املفاهيم االســتنتاجّية للعلوم مفاهيم غري علمّيٍة وليســت ذات معًن. 
ّ

ال
ويزعم أغوست كونت يف رشحه للمرحلة اثلاثلة )Positive Stage( من مراحل الفكر 
البرّي أّن ابلحث يف كيفّية بزوغ الظواهر والعالقات اليّت حتكم ٰهذه الظواهر بما 
(. ونتيجة ٰهــذا انلمط من اتلفكري يه أّن املعتقدات  ســواها هو حبٌث عليٌم )إثبايتٌّ

ادلينّية - ىلع أساس فهم كونت - لغٌو حمٌض، وأّن ابلحث فيها عبٌث كٰذلك.

ثانًيا:  الجواب عن الشبهة
سوف نتطّرق يف ابلداية إىل اجلواب انلقيّض، ثّم سنجيب بعّدة أجوبٍة حلّّيٍة:

الجواب النقضّي. 1
من املســتبعد أن ال يفكر اإلنسان العاقل حبلٍّ ملشــالكه ايلومّية، وأن يقيض 
حياته يف ظّل ظروٍف صعبٍة دون أن يفّكر بصورة حلٍّ هلا، فاإلنسان ]العاقل[ يسى 
بكّل ما أوت من قّوٍة لتسهيل ظروف حياته؛ ومن هنا فإنّنا نراه أحيانًا قد رسم من 
خالل قواه العقلّية خارطة طريٍق، ويســى من خالل اتلجارب العملّية أن يصل 
إىل حتقيــق أهدافه. كما أّن ابلحث يف القوانني الطبيعية - بل وأّي قاعدٍة ]علمّيٍة[ 
، فكم وصل اإلنسان إىل  يمكن أن تســاعد يف حّل مشكالت اإلنسان - مســتمرٌّ

انلتائج اليّت يطمح إيلها بعد قروٍن من السيع وابلحث العليّم. 

ا، وهو أنّه ىلع الرغم من اعرتاف العلماء   أساســيًّا ومهمًّ
ً

 وهنا ســنواجه سؤاال
بعدم قــدرة البر حايلًّا ىلع حّل مســائل علمّيٍة كثريٍة، وتأّخــر إتيان ابلحوث 
العلمّية ثمارهــا، واعرتافهم بعدم قطعّية لّك أو بعض انلتائــج اليّت يتوّصل إيلها 
اإلنسان عن طريق العلوم اتلجريبّية، فلماذا يستمّر ابلحث عن القوانني الطبيعّية 

والعمل بموجب ما تّم اكتشافه منها إىل اآلن؟
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إّن األمل حبّل املســائل األساســّية يف ادلين ال يقّل عنه يف املســائل العلمّية 
األخرى، وإذا اكن اإلنسان يســى يف حّل املسائل اتلجريبّية واتلطبيقّية عقوًدا أو 
قرونًا من ابلحث ىلع أمل حلّها، فإن ســعيه يف حّل املسائل األساسّية يف ادلين يف 
مّدٍة حمدودٍة - قد تكون جزًءا من عمر أّي إنساٍن - سيكون أكرث وجاهًة ومقبويّلًة.

الجواب الَحّلّي. 2
وعالوًة ىلع اجلواب انلقيّض، يمكننا أن نرّد الشــبهة املعنّيــة بعّدة أدلٍّة، بل 
ونســتطيع نفيها من أساســها من خالل إثبات الرضورة العقلّية للبحث ادلييّن يف 

انلقاط اتلايلة: 

:  قوة الحتمال واملحتمل للمنفعة ودفع الرضر
ً

أّول

لقــّوة املحتَمل دوٌر أســايسٌّ يف تعيني قيمة االحتمال. فقيمــة االحتمال تابعٌة 
ملقدار االحتمال وقّوة املحتَمل. ىلع ٰهذا األساس، بما أّن انلفع املحتَمل يف ابلحث 
عن ادلين وااللزتام العمــيّل به غري متناهٍ، فالعقل حيكم بلــزوم املحاولة يف ٰهذه 
املنفعة ولو اكن االحتمال - احلصــول ىلع انلتيجة القطعية - ضعيًفا. ]انظر: مصباح 

يزدي، آموزش عقايد، ص 43[

وتلعيني قيمة االحتمال، جيب أخذ اعملني بنظر االعتبار:

مقدار الحتمال: لكّمــا اكن احتمال الوصول إىل املنفعة أو دفع أ. 
الرضر أىلع يف فعٍل ما، فإّن قيمة القيام بٰذلك الفعل تزداد، بغّض انلظر 

عن العامل اثلاين ]أي مقدار املحتمل[. 

ي يتقّدم للعمل يف رشكتني خمتلفتــني، وتكون مقابلته يف كال الركتني 
ّ

فال
مزتامنتني، فإّن ٰهذا الشخص سريّجح الركة اليّت يكون احتمال قبوهل فيها أىلع، 

وٰذلك ألسباٍب كقلّة املنافسني وغري ٰذلك.

ويف حياتنا ايلومية يتكّرر ٰهذا املشــهد، فإذا أردنا انتخاب عمٍل من بني عّدة 
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ي يكون احتمال احلصــول ىلع املنفعة فيه أىلع؛ 
ّ

أعماٍل، فســننتخب العمل ال
 زراعيًّا جديًدا لزنرعه ألّول مّرٍة، فإنّنا 

ً
وكذا هو احلال إذا أردنا أن ننتخب حمصوال

ي حنتمل أن يكون رحبنا فيه أكرث ألّي سبٍب اكن، كمالءمة 
ّ

سننتخب املحصول ال
املحصول للرتبة واجلّو وغريها. 

كٰذلك، إذا اكن احتمال رحبّية نشاٍط اقتصاديٍّ ما 10%، واحتمال رحبّية نشاٍط 
اقتصاديٍّ آخر 20 %، فإّن األخري سيحظى بقيمٍة أىلع عندنا؛ ألّن احتمال كونه 

مرحبًا أىلع من األّول.

ٰهذه القاعدة نفسها جاريٌة يف األمور غري املاّديّة.

مقدار املحتمل: إّن قيمة القيام بعمل ما ال تتبع مقدار االحتمال ب. 
فقط، بل يتعّداه إىل قيمة الفائدة انلامجة عن املحتمل أيًضا. فإذا تلّقينا 
مثاًل رســالًة من مصدٍر رسيمٍّ موثوٍق تقول: "إذا اشرتكتم يف االستبيان 
اخلاّص بنوعّية الســلع اليّت تنتجها الركة الفالنّية املعتربة واملعروفة، 
فســوف تكونون ضمن املشــاركني يف قرعة توزيع ألف مزنٍل سكينٍّ 
مؤثٍّث جمّانًا"؛ فإّن املشــاركة يف ٰهذا االستبيان ابلحيّث للركة ستكون 
أمًرا قّيًما وعقالنيًّا، ىلع الرغم من أّن عديد املشاركني سيكون كبرًيا يف 

أحناء ابلدل، وأّن احتمال احلصول ىلع املنفعة املرجّوة قليٌل.

ويف مثاٍل آخر نفــرض أّن طابًلا أراد اختيار قســمه ادلرايّس يف اجلامعة، فيف 
الظروف الطبيعّية اليّت يكون فيها احتمال قبول ٰهذا الطالب يف قسم إدارة األعمال 
بنســبة 40 %، ويف قسم الطّب انلووّي بنسبة 20 %، ونفرض أّن املردود املاّدّي 
واملوقع االجتمايع لقســم إدارة األعمال بعــد اتلخّرج هو عر ما عليه يف الطّب 
انلووّي، نرى أنّه يفّضل قبوهل يف القسم اثلاين. ويف الواقع يرّجح ٰهذا الطالب الطّب 
انلووّي مع علمه بأّن نســبة قبوهل فيه يه نصف ما عليه يف قســم إدارة األعمال. 
وللســبب نفســه أعاله نرى يف املثال الوارد يف الفقرة )أ( أنّه إذا اكن مقدار الربح 
انلاشئ عن النشاط االقتصادّي األّول يســاوي عرة أضعافه يف النشاط اثلاين، 
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فإّن أفضلّية العمل األّول ســتكون مخسة أضعافها يف العمل اثلاين، ىلع الرغم من 
أّن احتمال استحصال املنفعة يف العمل اثلاين تصل نسبته إىل الضعف.

بناًء ىلع ٰهــذه املقّدمة يمكننا أن نقول إنّه حــّت إذا اكن احتمال الوصول إىل 
نتيجٍة قطعّيٍة يف ابلحث ادليــيّن ضعيًفا، بيد أّن املحتمل - وهو الوصول إىل انلعم 
األبديّــة يف حال االلزتام انلظرّي والعميّل باتلعايلم، واخللود يف العذاب األبدّي يف 
حال اتلخلّف عن الطاعة عناًدا ]سورة آل عمران: 85؛ سورة إبراهيم: 8[ - قويٌّ إىل درجٍة 
جتعل قيمة ابلحث ادلييّن غري قابلٍة للوصف، وجتعل الســيع املبذول يف ابلحث يف 

ٰهذا املوضوع أكرث قيمًة من أّي سيٍع آخر إىل نتائج حمدودٍة.

ومن الشــواهد ىلع رضورة ابلحث عن العقيدة الصحيحة وفائدة اتلمّسك بها 
يه مــا ورد يف كالم اإلمام الصادق� مع رجٍل اكفٍر يدىع ابن أيب العوجاء إذ قال هل: 
ْمُر َكَما َنُقوُل 

َ ْ
َوݧَْت َوإِْن يَكݠُِن األ َْونَا َو جنَ ْمُر َكَما َتُقوُل - َولَيَْس َكَما َتُقــوُل - جنَ

َ ْ
»إِْن يَُكــِن األ

َْونَا َوَهلَْكَت« ]اللكيين، الاكيف، ج 1، ص 78[. -َوُهَو َكَما َنُقوُل - جنَ

إضافًة ملا ســبق - واستناًدا إىل عقائدنا - فإنّنا لو فرضنا أّن شخًصا لم يصل يف 
 . ٍّ

ّ
ابلحث ادلييّن إىل نتيجٍة معّينٍة قطعّيٍة، فإنّه لن حيرم من السعادة األبديّة بشلٍك لك

وإذا سلّم شخص للحقيقة ]انظر: سورة الشعراء: 88 و 89؛ سورة ابلقرة: 112؛ اللكيين، الاكيف، 
ج 2، ص 45[، وحبث عنها، ولم يســتطع ألسباٍب ما الوصول إىل انلتيجة املطلوبة، 

ّية كما وعد - سبحانه - يف كتابه 
ٰ
فإّن هنالك أماًل بأن تشــمله العناية والرمحة اإلهل

 ُكنَّا ُمْستَْضَعِفنَي 
ْ
 ِفيَم ُكنتُْم قَالُوا

ْ
نُفِســِهْم قَالُوا

َ
َماَلئَكُة ظݦَاليِِم أ

ْ
يَن تََوفَّاُهُم ال ِ

َّ
الكريم: > إِنَّ ال

َواُهْم َجَهنَُّم وََســاَءْت 
ْ
َك َمأ

َ
 ِفيَها فَاݩݘݩُْول

ْ
رُْض اهلِل َواِســَعًة فَتُهاِجُروا

َ
لݧَْم تَكݠُْن أ

َ
 أ
ْ
ِْض قَالُوا رݧ

َ ْ
يف األ

 يَهتَُدوَن 
َ

 يَْستَِطيُعوَن ِحيلًَة َوال
َ

اِن ال َ ِودلْ
ْ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬَساِء َوال ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬَجاِل َوالنِّ ُمْســتَْضَعِفنَي ِمَن الرِّ

ْ
َمِصرًيا ۞ إِلݧَّا ال

ا َغُفوًرا< ]انظر: ســورة النســاء:  ن َيْعُفَو َعنْهْم َوكݠاََن اهلُل َعُفوًّ
َ
َك َعَس اهلُل أ

َ
ْول

ُ
َســِبياًل ۞ فَأ

ّية واخللود يف انلعيم األخروّي يقع يف إطار )احلسن 
ٰ
97 - 99[؛ ألّن الســعادة اإلهل

ْحَســُن َعَمًلا< ]ســورة هود: 7؛ ســورة امللك: 2[، 
َ
يُّكُم أ

َ
الفعــيّل(، قال تعاىل: >يِلَبْلَُوُكْم أ

ُ ادّلݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪݬِيَن ُحنََفاَء<]سورة 
َ

 اهلَل خمُِلِصنَي هل
ْ
 يِلَْعبُُدوا

َّ
 إِال

ْ
و)احلسن الفاعيّل( قال تعاىل: >َوَما اݩݘݩُِمُروا
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ابلينة: 5؛ انظر: ابلخارّي، صحيح ابلخارّي، ج 1، ص 2؛ احلّر العاميّل، وسائل الشيعة، ج 1، ص 46 

َما َيْهتَِدي نِلَْفِسِه َوَمن  إِنَّ
- 49[، وإتمام احلّجة ىلع اإلنسان، قال تعاىل: >َمِن اْهتََدٰى فَ

 تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اݩݘݩُْخَرى  َوَما ُكنَّا ُمَعذݨّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِبِنَي َحتَّ َنبَْعَث رَُسوًلا< ]سورة 
َ

إِنََّما يَِضلُّ َعلَيَْها َوال
َضلَّ فَ

ُمْحِســيِنن< 
ْ
 يُِضيُع اݩݘݩَْجَر ال

َ
اإلرساء: 15[، وطبيعة تفاعل اإلنســان مع لّك ٰذلك، >َواهلُل ال

]انظر: ســورة اتلوبة: 120؛ سورة هود: 115؛ سورة يوسف: 56 و90[. إذن اإلنسان يف حبثه عن 

ادلين واختياره لدلين احلّق مســؤوٌل، بيد أنّه لن يعّذب إذا لم يصل إىل ادلين احلّق 
لسبٍب خارٍج عن إرادته.

ثانًيا: حكم العقل بدفع الرضر وجلب املنفعة

إّن لّك إنساٍن حبكم عقله وفطرته يسى إىل اجتناب الرضر، والسيع وراء املنفعة. 
 بعض أسماء احليوانات، فإذا 

ّ
ونلتصّور أّن طفاًل أخذ بانلطق حديثًا، وال يعرف إال

قال ٰهذا الطفل نلا: )هناك عقرٌب!( فماذا ستكون رّدة فعلنا؟ هل سنفّكر باحتمال 
ي سيلحق بنا ىلع فرض صّحة كالم الطفل، أو ستبدر مّنا رّدة فعٍل حّت 

ّ
الرضر ال

بدون ابلحث عن حقيقة األمر من عدمه؟ أو سننكر أصل وجود اخلطر والرضر؟

لقد ذكرنا ٰهذا املثال تلوضيح أّن عقل اإلنســان بمحض أن يشــّخص احتمال 
وجود الرضر، فإنّه سيحكم برضورة دفع ٰذلك الرضر، سواٌء اكن ٰهذا االحتمال من 
طفٍل أو بالٍغ. وحّت إن اكن احتمال حصول الرضر قلياًل، فإّن عقل اإلنسان حيكم 
برضورة دفع الــرضر املحتمل، وبوجوب اجتناب اخلطــر. ومّما يذكر أّن اآلالف 
ين اكنوا ىلع درجٍة اعيلــٍة من العلم والعمل واملقبويّلة، دعوا 

ّ
من أفضل انلاس ال

البرّية إىل قبول ادلين؛ وأّن قبوهل ىلع مستوى العلم والعمل سيفيض إىل السعادة 
 للشقاء واخللود يف العذاب، بيد أّن ابلعض 

ّ
األبديّة، وأّن رفضه عناًدا لن يؤّدي إال

 يصل 
ّ

يرتكون ابلحث ادليــيّن واتلحقيق عن الوجود وماهّيته بدعوى أنّه حيتمل أال
حبٌث كٰهذا إىل نتيجٍة يقينّيٍة. 

واخلالصــة يه أّن وجوب جلــب املنفعة ودفع الرضر وجــوٌب عقيلٌّ يضاعف 
رضورة ابلحث ادلييّن. ٰهذا لكّه مع أنّنا لم نلحظ عصمة املرســلني، بل ســعينا أن 



جنيب عن اإلشــاكالت املطروحة بأجوبٍة خارج انلطاق ادلييّن، مع أنّنا إذا سلّمنا 
بوجود اهلل وكماالته ىلع أساس الرباهني العقلّية، وقبلنا بادليلل العقيّل ىلع رضورة 
وجود طريٍق ]إىل اهلل[ ووجود هداٍة إىل ٰهذه الطريق، يمكننا إذ ذاك أن نقّر بعصمة 
األنبياء واألئّمة� بشــلٍك ال يقبل الشــّك، ومن هنا سزييد ٰهذا يف قّوة اجلواب عن 

الشبهة املطروحة.

عالوة ىلع ما سبق فإّن حتّمل أصعب الظروف يف سبيل دعوة انلاس إىل اهلداية، 
وعدم طلب أّي أجٍر أو منصٍب دنيويٍّ منهم، وحتّمل بعضهم القتل يف ٰهذا السبيل، 
إضافــًة إىل وحدة املحتوى يف دعوتهم؛ ملن أهّم األدلّة ىلع أهّمّية ابلحث عن ادلين 

ي يدعو إيله أناس كٰهؤالء.
ّ

ال

ثاثلًا:  ارتفاع القطع بعدم جدوى ابلحث عن ادلين

بما أّن يقني اإلنسان وقطعه بعدم جدوى ابلحث عن ادلين وااللزتام العميّل به 
غري متوّفٍر، فيبىق احتمال احلاجة إيلــه قائًما؛ وباتلايل فإّن ترك ابلحث عنه غري 
معقوٍل. وبعبارٍة أخرى يمكن القول إّن ابلحث ادلييّن يمكن أن يكون حبثًا عقيًما 
وميؤوًسا منه ومشكوًك فيه إذا قطعنا خبطإ املسائل ادلينّية، أو بكونها مسائل غري 

قابلٍة للحّل، بيد أنّه ال يوجد قطٌع كٰهذا، بل يوجد ما ينافيه دلى اجلهة املخالفة.

رابًعا: الستعانة بالرباهني العقلية

إذا قبلنــا أّن العقل هو أهّم مصادر املعرفة، فلن يبىق شــكٌّ وال ترديٌد يف حّل 
املسائل األساسّية يف ادلين، وال يف نتيجة ابلحث ادلييّن. وبغّض انلظر عن مصداق 
ادلين الصحيح - وهو اإلســالم - فإّن األجزاء الرئيســة اليّت تؤلّف ادلين يمكن 
إثباتها من خالل الرباهني العقلّية، ولن يبىق جماٌل للشــّك والرتديد يف قبوهلا. ومن 
هنا فإنّه يمكن الوصول إىل رؤيــٍة صحيحٍة ويقينّيٍة يف ٰهذا الصدد، وٰذلك يتّم من 
خالل ابلحث عن ادلين ودراســة اخليارات املوجودة ىلع أساس الضوابط العقلّية،  
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وىلع أساس ابتنائها ىلع األمور ابليّنة أي ابلدهّية، أو املبينة أي ما يرجع إىل األمور 
 آخر.

ً
ابلدهّية، وتفصيل ٰهذا الكالم يتطلّب جماال

خامًسا:  ابلحث عن ادلين أمٌر فطريٌّ

ىلع أســاس نتائج ابلحوث انلفســّية، فإّن اإلنســان يميل إىل معرفة احلقائق 
واكتشــافها بصورٍة فطرّيٍة وغريزّيٍة، وال يستثن موضوع ادلين من ٰهذه القاعدة؛ 
وٰللــك فإّن ابلحث ادلييّن أمٌر رضوريٌّ وليس نلا ختّطيه، بل يمكن أن نقول أكرث 
من ٰذلك، فعل أســاس اجلواب األّول سيكون ابلحث ادلييّن صاحب األولوّية بني 
ابلحوث العلمّية يف احلياة العلمّية ألّي إنســاٍن. وإذا اكن حّس ابلحث واكتشاف 
احلقائق دلى البر ال يقع حتت تأثري عوامل خارجّيٍة خمّربٍة، فســيكون لإلنسان 

ادلافع األسىم يلقوم بابلحث ادلييّن.

إّن أحد عوامل انتشار اإلسالم يف السنوات األخرية، وقبوهل بعنوان ديٍن صحيٍح 
من قبل بعض ابلاحثني، هو نهوض ٰهــذا احلّس ادلاخيّل دلى ٰهؤالء، ووصوهل إىل 

الروة يف موضوع ابلحث ادلييّن.

ٰللك لم يعــد حبث قضّية ادلين لغــًوا، بل أضــىح رضورًة مضاعفًة، وحبثًا 
ذا ثمرٍة يف اعلــم الواقع. وليس ابلحث ادلييّن أمًرا فطريًّــا لوحده، بل هناك أموٌر 
ها تقــع ضمن األمور الفطرّية، 

ّ
أخرى اكتلديّــن وابلحث عن اإلهٰل ومعرفته، ولك

وإّن اتلخلّــف عنها هو ختلٌّف عن الفطرة، وهــو خالٌف ملا يطلبه احلّس ادلاخيّل 
لإلنسان، فأحاســيس وطلباٌت كٰهذه تالزم لّك أفراد البر، ويف حال عدم وجود 
املانع عن تلبيتهــا اكلعوامل الرتبوّية واملحيطّية - فإنّه ســيليّب ٰهذه االحتياجات 
الفطرّية من خالل عبادته هلل، وإّن ٰهذه الغريزة الفطرّية دلى بين اإلنســان اكفيٌة 

دلفع اإلنسان تلربير ابلحث عن ادلين.

سادًسا:  اإلنسان طالٌب  للكمال

إّن اإلنســان اكئٌن يطلب الكمال فطريًّا، وطلب الكمــال يتوّقف ىلع معرفة 
 من خالل ابلحث عــن الرؤى الكونّية، 

ّ
الكمال، وال يمكن معرفــة الكمال إال
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واآليديولوجّيات املتفرّعة عنها؛ وٰللك ال يوجد أّي خياٍر آخر لإلنسان ابلايق ىلع 

فطرته الســليمة غري حبث قضّية ادلين. وهنا نشري إىل قضّيٍة مهّمٍة يف ٰهذا الصدد، 

ويه أّن لّك إنساٍن مسؤوٌل ىلع قدر ما أويت من فهٍم وقدرٍة، وهو مسؤوٌل عن مصادر 

ي حيّث اخلطى 
ّ

املعرفة اليّت منحها هل اهلل تعاىل. وال شّك أّن اهلل يهدي الشخص ال

يف ابلحث عن معرفة دينه، وهناك مصاديــق تاريّيٌة كثريٌة ملا نقول، ويمكن أن 

جندها ىلع مّر األزمان والعصور.

النتيجة

ىلع أســاس األجوبة الســابقة يمكن أن نصل إىل نتيجٍة مفادها أّن ابلحث يف 

موضوع ادلين أمٌر ال بّد منه، وأّن لّك إنســاٍن يشعر باحلاجة إىل الوصول إىل ادلين 

احلقييّق والســعادة األبديّة وابلاقية شعوًرا دائميًّا، وٰهذا الشعور نابٌع من احلاجات 

انلفســّية والوجوديّة لإلنســان، اليّت يه امليول ابلاطنّية واحلقائــق العقلّية. ومن 

الواضح أّن الكســل والســيع وراء الراحة واتّباع هوى انلفس ال يمكن أن يكون 

ديلاًل مقنًعا لرتك األدلّة العقلّية القطعّية ىلع رضورة ابلحث ادلييّن وحتليل احلقائق 

واستيعابها.

 واحلّق أّن اإلنســان قد يتحّمل بعض الصعاب من أجل احلصول ىلع ّلٍة أفضل 

وأكرث دواًما، وقد يغّض انلظر عن بعض املذّلات من أجل جتّنب الوقوع يف مشالك 

وعذاباٍت تســبّبها ٰهذه املذّلات الوقتّية؛ فإنكار رضورة ابلحث ادلييّن بدعوى أنّها 

تستلزم منع اتّباع هوى انلفس وبعض املحدوديّات األخرى، مشابٌه إلنكار رضورة 

. مراجعة الطبيب بدعوى أنّه قد يصف دواًء ذا طعٍم مرٍّ
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القرآن الكريم.
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أعالم علم الكالم.. الفضل بن شاذان األزدّي

مقّدمة:
إّن للبحــث يف حياة القدماء من متلكّمينا، واســتراف ســريتهم وما يّتصل 
حبياتهم، أهّمّيًة فائقًة، تتجّســد يف الكشــف عن معالم تلــك املرحلة املتقّدمة 
ومعطياتها من تاريخ علم العقائد والكالم، وتتضاعف قيمة ابلحث عندما يكون 
احلديث عــن أعالم املتلكّمني من أصحــاب األئّمة الطاهريــن�؛ وٰذلك لقربهم 
وإدراكهم عــرص انلّص، والفرتة اليّت احتدم فيها الــرصاع الكاليّم بني املدارس 

واتلّيارات الفكرّية والكالمّية.

ين اضطلعوا 
ّ

 ارتأينا هنا أن ندرس حياة أحد أشــهر متلكيّم عرص احلضور، ال
بدوٍر عليمٍّ مرمــوٍق يف رفد حركة ادلفاع عن ادلين، وهو الشــيخ األجّل املتلكّم 

والفقيه واملحّدث الكبري الفضل بن شاذان انليسابورّي�.

اسـمه وكنيته:

هو الفضل بن شــاذان بن اخلليل أبو حمّمٍد انليسابورّي األزدّي ]انظر: الشوشرتي، 

 الشيخ صفاء المشهدي
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قاموس الرجال، ج 8، ص 418[(*). وقد شــاركه يف ٰهذا االسم الفضل بن شاذان الرازّي 

من العاّمة، وتوّهــم ابن انلديم أنّه فضل الشــيعة، وأّن هل كتبًا ىلع املذهبني ]ابن 
انلديم، الفهرست: 287[، بيد أّن الشيخ الطويّس قد تنّبه بعد نقله عنه أّن البن شاذان 

ي ذكره هو الفضل 
ّ

الشــييّع كتبًا ىلع مذهب العاّمة؛ ٰللك قال: »وأظّن أّن ٰهذا ال
ي يروي عنه العاّمة، ال األزدّي انليسابورّي« ]الطويس، الفهرست: 

ّ
بن شاذان الرازّي ال

125[. واّدىع بعض املحّققني أّن اسم وادل الفضل هو )اخلليل(، وأنّه يلّقب بشاذان 

]القهپايئ، جممع الرجال 5: 23[.

أسرته:

يبدو أّن أرسة آل شــاذان أرسٌة عربّيٌة من األزد، بيد أنّه لم يُعلَم ىلع وجه ادلّقة 
منحدرها وموطنها األصيّل، وأّما النســبة إىل )انليسابورّي( - إذ يطلق ٰهذا اللقب 
ىلع الفضل وأبيه وغريهما من أفراد ٰهذه األرسة يف مجلٍة من األسانيد وكتب الرجال 
- فلم يتحّدد مبدؤها واملنشــأ فيها؛ إذ إّن نشــأة الفضل اكنت بالعراق يف بغداد 
والكوفة، وقد اكن يف تلك الربهة برفقة أبيه شــاذان، وقد دامت ٰهذه النشأة حنًوا 
من مخســني اعًما أو يزيد؛ وٰللك فإّن نســبة األب إىل نيسابور قد تكون بلحاظ 
تواجده فيها قبل قدومه إىل بغداد، أو بلحاظ تواجد من ســبقه من آبائه يف تلك 
ابلالد، ويمكن أن تكون والدة الفضل فيها ثّم قدم العراق مع أبيه. نعم من املتيّقن 
املعلــوم توّجه الفضل إىل نيســابور - بعد مغادرته العــراق - ومكثه فيها إىل أن 

أدركته املنّية هناك، حيث قربه وبقعته اآلن.

مكانته في الطائفة اإلمامية:

واستغرب العّلامة التسترّي من قول المامقانّي في أّول فوائد كتابه »إّن الفضل بن شاذان اثنان: النيسابوري، والراوي اّلذي يروي عن   )*(
ف »الرازّي« في فهرست الشيخ بــ »الراوي«، فتوّهم أّن الثاني يروي عن الأّول، وهو  توّهٌم فاحٌش. النيسابورّي« قائلًا: إّنه صّحَ
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مة احليّلّ 
ّ

وردت يف حّقــه الكثري من اللكمات يف جاللة أمــره، حّت وصفه العال
برئيس الطائفة كما ســيأيت، وقبــل لّك ٰذلك ثناء األئمة� عليــه، وإيلك ملحًة من 

ذٰلك: 

أثن عليه اإلمام احلسن العســكرّي� بعد عرض كتابه عليه،  �
حيث قال فيه: »أغبط أهل خراسان بماكن الفضل بن شاذان وكونه بني 
أظهرهم« ]الطويس، اختيار معرفة الرجال 2: 820[، وكفاه بٰذلك فخًرا كما قال 
ابــن داوود ]ابــن داوود، رجــال ابــن داوود: 152[. وذكر الكــيّشّ أنّه� ترّحم 

عليه ثالثًا والًء ]الطويس، اختيار معرفة الرجال 2: 820[.

وقال عنه انلجايّش: »أحد أصحابنــا الفقهاء واملتلكّمني، وهل  �
جاللة يف ٰهذه الطائفة، وهو يف قدره أشهر من أن نصفه« ]انلجايش، رجال 

انلجايّش: 306[.

وأثن عليه شيخ الطائفة بقوهل: »الفضل بن شاذان فقيٌه متلكٌّم  �
جليل القدر« ]الطويس، الفهرست: 124[.

وأطراه ابــن داوود فقال: »اكن أحد أصحابنــا الفقهاء العظام  �
واملتلكّمني، حاهل أعظم من أن يشار إيلها« ]ابن داوود، رجال ابن داوود: 151[.

وجّبلــه العالّمة بٰهذه العبارة: »اكن ثقة جلياًل فقيًها متلكًّما، هل  �
عظم شــأن يف ٰهذه الطائفة. وٰهذا الشيخ أجّل من أن يغمز عليه؛ فإنّه 

رئيس طائفتنا« ]احليل، خالصة األقوال: 133[.

نشــأته وبيئته:
ليــس فيما نملكه من معلوماٍت حول بدايات نشــأة املرتجم هل ما يليق الضوء 
ىلع اخلطوط اتلفصيلّية لألدوار األول حلياته وما اكتنفها من مالبســاٍت، غري أّن 
ثّمة معلوماٍت يسريًة تكشف عن بدايات نشأته يف دراسة العلوم الرعّية، وتعّرفه 
ي اكن من خواّص اإلمــام الرضا�، واملوصوف 

ّ
ىلع احلســن بن عيّل بن فضــاٍل ال
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جباللة القدر وعظيم املزنلة والزهد والورع والوثاقة. ]انلجايش، رجال انلجايّش: 34[

واملســتند يف ٰذلك هو ما أورده انلجايّش يف ترمجة ابن فضاٍل يف حديٍث عن ابن 
شــاذان فّصل فيه قّصة تعّرفه ىلع ابن فّضال وحلوقه بــه يف الكوفة وقراءته عليه 
كتاب ابن بكرٍي، وكٰذلك يتضّمن اخلرب قراءته يف مبتدإ أمره ىلع يد إســماعيل بن 
عّباٍد يف مســجد الربيع يف قطيعة الربيع، ثّم اتلحق بعد ٰذلك بالكوفة، وقد اكنت 
ا تلليّق احلديث والفقه، ختّرج منها  قطيعة الربيع - بالكرخ من بغداد - مركًزا هامًّ
عرات املحّدثني سّيما من اجلمهور، كما يظهر ٰهذا من تراجم كثريين مّمن ترجم 

هلم اخلطيب ابلغدادّي يف تاريه.

وىلع لّك حال، فــإّن هلاتني ابليئتني )بغداد والكوفــة( األثر ابلالغ يف تكوين 
شــخصّية الفضل وتنضيجها؛ إذ إّن معظم مشــايه العظام - كيحىي بن صفوان 
وابن أيب عمرٍي وحمّمد بن إســماعيل بن بزيٍع ويونس بــن عبد الرمحٰن - اكنوا من 

الكوفة أو بغداد.

وأّما بيئته وجمتمعه يف نيســابور - اليّت انتقل إيلها بعد مّدة دراسته وأخذه عن 
مشــايه يف الكوفة وبغداد - فقد اكنت معهًدا علميًّا كبرًيا يف العالم اإلســاليم 
آنــذاك، قد ختّرج منها مــن أئّمة العلم من ال حيىص، كما نــّص عليه احلموّي، 
وقد وصفها هو بأنّها »مدينٌة عظيمٌة ذات فضائل جســيمٍة، معدن الفضالء ومنبع 

العلماء، لم أر فيما طّوفت من ابلالد مدينًة اكنت مثلها« ]املصدر السابق 5: 331[.

وال ريب يف أن يكون ملتلكٍّم بارٍع اكلفضــل ادلور الفاعل واألداء املطلوب يف 
انلهوض باملســؤويّلة العلمّية اليّت ىلع اعتقه لرتسيخ داعئم احلّق، ومن هنا جاءت 
مصّنفات الفضل منسجمًة مع اهلدف املذكور، ومتأثّرًة باجلّو العليّم يف نيسابور، 
املتلّون بمختلف العقائد واآلراء والفرق، وٰهذا ما سوف نعود إيله عند ابلحث يف 

ابلعد الكاليّم من شخصّية الفضل بن شاذان.
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رحالته
سافر الفضل اىل أكرث من بدٍل طلبًا للعلم أو نًرا هل، فقد عرفنا من ثنايا الكالم 
ء 

ّ
عــن بيئته أنه ذهب إىل بغداد والكوفة وقد أخذ من أعالمها ومشــايها األجال

 من أمثال ابن أيب عمرٍي وصفوان بن حيىي وحمّمد بن إســماعيل بن بزيٍع ويونس بن 
عبد الرمحٰن واحلسن بن عيّل بن فّضاٍل كما سيأيت يف ذكر مشايه، وقد استفاد من 
ابن عمرٍي وصفوان فرتًة طويلًة بلغت اخلمســني اعًما ]الطويس، اختيار معرفة الرجال 2: 
818[، كما أنّه قد دخل واســط أيًضا، كما رّصح به هو يف ترمجة هشام بن احلكم، 

إذ ذكر أنّه رأى داره بواسط ]املصدر السابق: 526[، واستقّر أخرًيا بنيسابور اليّت اكن 
هل فيها دوٌر عليمٌّ بارٌز إىل أن تويّف بها.

سيرته العلمّية:

أّواًل: تتلمذه وتكوينه العلمّي
لقد تمزّيت مشــيخة الفضل بن شاذان بوجود خنبٍة من أعيان أصحاب األئّمة� 

والرواة عنهم، وحنن نذكر طائفًة من ٰهؤالء املشايخ العظام:

حمّمد بن أيب عمرٍي األزدّي. ]املصدر السابق: 821[ . 1

قال انلجايّش يف حّقه: »جليل القــدر عظيم املزنلة فينا وعند املخالفني، لقاه 
الفضل وروى عنه، وكن ٰذلك يف أيّام شــيخوخة ابن أيب عمرٍي وبعد قضّية تعذيبه 

ورضبه من قبل هارون الرشيد«.

قال الفضل: »أخذ يوًما شــييخ بيدي، وذهــب يب إىل ابن أيب عمرٍي، فصعدنا 
إيله يف غرفٍة وحوهل مشايخ هل يعّظمونه ويبّجلونه، فقلت أليب: من ٰهذا ؟ قال: ٰهذا 
ابن أيب عمرٍي، قلت: الرجل الصالح العابد؟ قال: نعم« ]الطويس، اختيار معرفة الرجال 2: 

.]855

وحــّدث الفضل أيًضا عن ابن أيب عمرٍي بقّصــة رضبه وما جرى هل فيها فقال: 
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ســمعت ابن أيب عمرٍي يقول: »لّما رضبت فبلغ الرضب مئة سوٍط أبلغ الرضب األلم 
إيّل، فكدت أن أسيّم، فسمعت نداء حمّمد بن يونس بن عبد الرمحٰن يقول: يا حمّمد 
بن أيب عمرٍي، أذكــر موقفك بني يدي اهلل تعاىل، فتقّويت بقوهل فصربت ولم أخرب 

واحلمد هلل« ]املصدر السابق[.

صفوان بن حيىي. 2

ووردت رواياٌت عنه يف )االستبصار( و)اتلهذيب( ]انظر: اخلويئ، معجم رجال احلديث: 
13، قســم )طبقات الرواة([، روى الكيّشّ عن جعفر بن معروٍف قال: »حّدثين سهل بن 

حبٍر الفاريّس قال: ســمعت الفضل بن شــاذان آخر عهدي به يقول: أنا خلٌف ملن 
مىض؛ أدركت حمّمد بن أيب عمــرٍي وصفوان بن حيىي وغريهما، ومحلت عنهم منذ 

مخسني سنة« ]الطويس، اختيار معرفة الرجال 2: 818[.

 208 ه(. 3
ّ

يونس بن عبد الرمحٰن )املتوف

والظاهــر أنّه قليل الرواية عنه، ومن رواياتــه عنه ما رواه يف الاكيف، وقد اكن 
يونس وجًها متقّدًمــا عظيم املزنلة، قد روى عن أيب احلســن موىس والرضا�، 

وكن الرضا� يشري إيله يف الفتيا والعلم ]اخلويئ، معجم رجال احلديث 9: 7[.

 أبوه شاذان بن اخلليل. 4

نّص عليه الكيّشّ ]الطويس، اختيار معرفة الرجال 2: 821[، وهل رواياٌت عنه يف الكتب 
األربعة وغريها، وهو من أصحاب اجلواد�. ]اخلويئ، معجم رجال احلديث 9: 10[ 

 224 ه( ]املصدر السابق[.. 5
ّ

احلسن بن عيّل بن فّضاٍل )املتوف

حمّمد بن إسماعيل بن بزيٍع. 6

مــن أصحاب الاكظــم والرضا واجلــواد�، كويفٌّ ثقــٌة صحيٌح ]الطــويس، رجال 
الطويس: 360 و 386 و 405[.
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فضالة بن أيّوب. 7

اكن ثقًة يف حديثه مســتقيًما يف دينه، قد روى عن أيب احلســن موىس�، وكن 
قد سكن األهواز ]املصدر السابق: 310[.

عثمان بن عيىس. 8

أبو عمٍرو العامرّي أو الكاليّب، اكن شــيخ الواقفة ووجهها، وأحد املســتبّدين 
بأمــوال موىس بن جعفــر�، ثّم تاب وبعث املــال للرضا�، وترك مــزنهل بالكوفة، 

وأقام باحلائر لرؤيا رآها. ]املصدر السابق: 300[ 

ثانًيا: تالمذته والرواة عنه
عيّل بن حمّمد بن قتيبة انليسابورّي. 1

قال انلجايّش فيه: »عليه اعتمد أبو عمٍرو الكيّشّ يف كتابه )الرجال(. صاحب 
الفضل بن شاذان وراوية كتبه. هل كتٌب منها: كتاٌب يشتمل ىلع ذكر جمالس الفضل 

مع أهل اخلالف« ]املصدر السابق: 259[.

حمّمد بن إسماعيل أبو احلسن انليسابورّي ابلنديّق. 2

يدىع بندفر، يروي عنه اللكييّن والكيّش. ]انظر: اخلويئ، معجم رجال احلديث 15: 90؛ 
انلمازي الشاهرودي، مستدركت علم الرجال 6: 456[

عيّل بن شاذان. 3

وقد روى ابنه أبو نرص عنه عن الفضل، ذكره الشــيخ يف طريقه إىل ابن شاذان. 
]الطويس، الفهرست: 125[ 

جعفر بن معروٍف. 4

، من أهل كّش، وكن وكياًل ماكتبًا. ذكره الشــيخ يف من   من مشــايخ الكيّشّ
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 لــم يرو عنهم، يروي تارًة عن الفضل بواســطة ســهل بن حبٍر الفــاريّس، وتارًة 
بال واسطٍة. ]املصدر السابق 5: 102[ 

عيّل بن حمّمٍد احلّداد. 5

يكّن أبا احلســن، وهو صاحب كتب الفضل، وروى عنه اتللعكربّي إجازًة. 
]الطويس، رجال الطويّس: 483[

سهل بن حبٍر الفاريّس. 6

اكن مقيًما بكّش، ذكره الشيخ يف من لم يرو عنهم. ]الطويس، اختيار معرفة الرجال 2: 
756 و 818؛ الطويس، رجال الطويّس: 473[ 

وهناك مجلٌة أخرى من الرواة عنه لم نتعّرض هلم لالختصار.

ثالًثا: آثاره العلمّية
اهات 

ّ
تمزّي العطاء العليّم للفضل بن شــاذان بالوفرة والكرثة يف خمتلف االجت

والعلوم، وقد بلغت مؤلّفاته وكتبه مئــًة وثمانني مؤلًّفا، ولم يبق منها يشٌء حّت 
ايلوم سوى كتاب )اإليضاح(.

وقــد أقّر اإلمام العســكرّي� بعض كتبه عند عرضه عليــه، وهو كتاب )يوٌم 
ويللٌة(، إذ قام بعرضه )بورق ابلوشــنجايّن( عند توّجهه إىل ســامّراء، قال بورق: 
»دخلــت ىلع أيب حمّمد� وأريته ٰذلك الكتاب، فقلــت هل: جعلت فداك، إن رأيت 
أن تنظــر فيه، فلّما نظر فيه وتصّفحه ورقًة ورقًة قال: ٰهذا صحيٌح ينبيغ أن يعمل 

به، ثّم ترّحم ىلع الفضل بعد ٰذلك« ]الطويس، رجال الطويس: 818[.

والظاهر وصول كتبه إىل زمن الشيخ الطويّس ومن بعده، إذ إّن للشيخ )كتاب 
انلقض ىلع ابن شــاذان يف مسألة الغار( ]ابن شهر آشــوب، معالم العلماء: 115[، كما أّن 
كتاب )الغيبة( للفضل قد وصل للســّيد عيّل بن عبد احلميد، وهو ينقل عن أصل 

ٰهذا الكتاب. ]املجليس، حبار األنوار 100: 234[
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رابًعا: أبعاده العلمّية )البعد الكالمّي(
وهو من أبرز األبعاد يف النشاط العليّم للفضل، بل إّن لٰهذا ابلعد ظهوًرا مبّكًرا 
دليه، وهو بعد يف أوائل أمره، مّما لفت نظر شــيخه احلسن بن عيّل بن فّضاٍل، إذ 
ي اكن من أجدل 

ّ
اكن ـ كما يقول الفضل ـ يغري بينــه وبني أيب حمّمد احلّجال ال

انلاس وأكرثهم تمّكنًا من الكالم واجلدل، وٰذلك يف أكرث ابلحوث حساســّيًة وهو 
موضوع )املعرفة(، ويكيف إلثبات اقتداره وغوره يف ٰهذا املجال مالحظة مصّنفاته 
وكتبه، إذ اتّســمت بالطابع الكاليّم يف أكرث من مفردٍة مــن مفرداتها، وقد يبدو 
ي اكنت تعيشه نيسابور، حيث 

ّ
ٰهذا تعبرًيا طبيعيًّا عن املناخ العليّم الســاخن ال

اه تثبيت اخلّط الفكرّي 
ّ

اختالف املذاهب والفرق، مّما يدعو إىل تركزي اجلهد باجت
والعقدّي والفقيّه للمذهب من جهٍة، ونقد العقائد األخرى ودراســتها من جهٍة 

ثانيٍة.

أّما كتاباته يف ابلحوث الكالمّية فقد حبث مسائل اتلوحيد واإلمامة - وهل فيها 
ثالثة كتٍب - والرجعة والوعد والوعيد واإليمان واالســتطاعة وغريها من مباحث 

العقيدة والكالم. ]انظر: انلجايش، رجال انلجايّش: 306[ 

كما أّن هل عّدة مصّنفاٍت نقديٍّة آلراء ومعتقدات املذاهب اإلســالمّية األخرى 
ي 

ّ
ىلع طريقــة انلقض، ومن تراثــه الكاليّم الواصل إيلنا كتــاب )اإليضاح( ال

ألّفــه يف الرّد ىلع القول باالجتهاد والرأي واالســتنباطات الظّنّية، وقد ناقش فيه 
مجلــًة من املدارس واتلّيارات الفكرّية والكالمّيــة يف عرصه، اكملرجئة واخلوارج 
والغالة واملجّســمة واحلشــوّية املعزتلة وغريها، وٰذلك من خــالل نقدها يف عّدة 
مسائل خمتلٍف فيها يف اتلفسري والفقه واحلديث واتلاريخ، سالاًك يف ٰذلك لكّه طريق 
االحتجاج واإللزام واتلحاكم إىل نفس ما رواه اجلمهور يف تلك املســائل؛ تلكون 

احلّجة ألزم وأقوى.

ي اتّبعه الفضــل يف كتابه ٰهذا هو من أمنت املناهج وأكرثها فائدًة 
ّ

إّن املنهج ال
ونفًعا، وقلّما يوجد يف كتب الكالم من سلك ٰهذا املنهج، ولّك من وقف ىلع كتابه 
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ٰهذا وأمعن انلظر فيــه جيد القدرة اتلاّمة والكفاءة العايلة اليّت يتمّتع بها مؤلّفه يف 
مقام املحاججة وإلزام اخلصم واستدراجه ثّم انلقض عليه، واّطالعه الوافر ىلع ما 

رواه وقاهل علماؤهم يف لّك مسألٍة يرّد فيها عليهم، فيلزمهم بٰذلك لكّه.

ومــن األمور األخرى اليّت نلحظها يف ابلعد الــكاليّم دلى الفضل هو تصّديه 
ملواجهة خّط الغلو، وٰذلك من خــالل الكتب اليّت كتبها يف الرّد عليهم ونقدهم، 
وكٰذلك مــن خالل تضعيفه بلعــض رواة خّط الغلّو ورموزه وشــخصّياته، مثل 
تضعيفــه البن بابا القيّمّ وأيب اخلّطاب ويونس بن ظبيــان وأيب العّباس الطربنايّن 
وأيب ســمينة، حّت أنّه قال فيه: »كدت أقنت ىلع أيب سمينة، فقال هل القتييّب: َولَِم 
استوجب القنوت من بني أمثاهل )أي من الغالة(؟ قال: أليّن أعرف منه ما ال تعرفه« 

]انظر: احليل، خالصة األقوال: 141، 253، 268، 212[.

وقال الفضل بن شــاذان يف بعض كتبه: »الكّذابون املشــهورون: أبو اخلّطاب، 
ويونس بن ظبيان، ويزيد بن الصايغ، وحمّمد بن سناٍن، وأبو سمينة أشهرهم ومجيع 
ٰهؤالء - ســوى يزيد الصائغ - قد نُصَّ ىلع غلوّهم« ]انظر: املصدر الســابق: 250، 251، 

.]212 ،266

وأخــرًيا، فإّن الفضل قد تعــّرض بلعض املضايقات نتيجًة لتشــّيعه وعقائده 
املذهبّيــة، فقد ذكروا أنّه قد نفاه وايل نيســابور عبد اهلل بــن طاهٍر بعد أن داعه 
واســتعلم كتبه وأمره أن يكتبها، فكتب الفضل حتته: اإلســالم الشهادتان وما 

يتلوهما.

خامًسا: مؤّلفاته في العقائد والكالم
، ومن املالحظ يف تراثه الكاليّم مواكبته  شــارك الفضل يف أكرث من علٍم وفنٍّ
 بأّوٍل، ال يف ما يكتب ويؤلّف أو ينر ويقال، بل 

ً
ملا يدرح يف الساحة العلمّية أّوال

حّت ما يرتجم من احلضارات األخرى، كما يف ردوده ىلع الفالسفة، وىلع لّك حاٍل 
فنحن نقترص هنا ىلع ذكر كتبه الكالمّية فقط، ويه ما ييل:
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كتاب انلقض ىلع اإلساكيّف يف تقوية اجلسم.. 1

كتاب الوعيد.. 2

كتاب الرّد ىلع أهل اتلعطيل.. 3

كتاب االستطاعة.. 4

كتاب مسائل يف العلم.. 5

كتاب األعراض واجلواهر، ويف الفهرســت: كتاب انلقض ىلع . 6
من يّديع الفلسفة يف اتلوحيد واألعراض واجلواهر واجلزء.

كتاب اإليمان، وحيتمل )األيمان( فيكون يف الفقه.. 7

كتاب الرّد ىلع اثلَّنَِويَِّة.. 8

كتاب إثبات الرجعة.. 9

كتاب الرجعة.. 10

كتاب الرّد ىلع الغايّلة املحّمديّة.. 11

كتاب تبيان أصل الضاللة.. 12

كتاب الرّد ىلع حمّمد بن كّراٍم.. 13

كتاب اتلوحيد يف كتب اهلل، ويف فهرست الشيخ: كتاب اتلوحيد . 14
من كتب اهلل املزّنلة األربعة، وهو كتاب الرّد ىلع يزيد بن بزيٍع اخلاريّج.

كتاب الرّد ىلع أمحد بن احلسني، ويف الفهرست للشيخ: كتاب . 15
الرّد ىلع أمحد بن حيىي، ولعلّه نفس ٰهذا الكتاب.
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كتاب الرّد ىلع األصّم.. 16

كتاب يف الوعد والوعيد.. 17

كتاب الرّد ىلع ابليان ) ايلمان( بن رئاٍب، ويف فهرست الشيخ: . 18
يمان بن رباب اخلاريّج.

كتاب الرّد ىلع الفالسفة.. 19

كتاب حمنة اإلسالم.. 20

كتاب األربع مسائل يف اإلمامة.. 21

كتاب الرّد ىلع املّنانّية ـ ويف النسخة احلجرّية الرّد ىلع املثلّثة.. 22

كتاب الرّد ىلع املرجئة.. 23

كتــاب الــرّد ىلع القرامطــة ـ ويف الفهرســت: ىلع ابلاطنّية . 24
والقرامطة.

كتاب الرّد ىلع ابلائسة.. 25

كتاب اللطيف ـ ويف بعض النسخ احلجرّية: اللطف.. 26

كتاب القائم�.. 27

كتاب املالحم.. 28

كتاب حذو انلعل بانلعل.. 29

كتاب اإلمامة.. 30

كتاب فضل أمري املؤمنني�.. 31
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كتاب معرفة اهلدى والضاللة.. 32

كتاب اخلصال يف اإلمامة.. 33

كتاب املعيار واملوازنة.. 34

ََشِويَِّة.. 35
ْ
كتاب الرّد ىلع احل

كتاب الرّد ىلع احلسن ابلرصّي يف اتلفضيل.. 36

كتاب النســبة بني اجلربّية واثلَّنَِويَِّة ـ ويف النســخة احلجرية: . 37
اخلريّية والّرّية.

املسائل يف العالم وحدوثه، ولعلّه كتاب )مسائل العلم( نفسه . 38
املتقّدم يف كالم انلجايّش.

كتاب الرّد ىلع الغالة. 39

كتاب الرّد ىلع ادلامغة اثلنوّية.. 40

كتاب احلسيّن.. 41

كتاب الرّد ىلع املثلّثة.. 42

كتاب اتلنبيه يف اجلرب والتشبيه.. 43

ٰهذه القائمة من مؤلّفات الفضل مع حذف ما أُبِْهَم موضوعه، ويه قائمٌة يندر 
وجود مثلها ملتلكٍّم من متلكيّم الشــيعة من انلاحيتني الكّمّية والكيفّية، وقد أخرب 
جبملــة كتبه ٰهذه وغريها أبــو العّباس بن نوٍح قال: حّدثنــا أمحد بن جعفٍر قال: 
حّدثنــا أمحد بن إدريس بن أمحد قال: حّدثنا عيّل بن أمحد بن قتيبة انليشــابورّي 
)انليسابورّي( عنه بكتبه ]املصدر السابق: 308[، وزاد الشيخ يف الفهرست كتبًا أخرى 

هل. ]الطويس، الفهرست: 125[ 
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واملالحظ ملجموع ٰهــذه املؤلّفات يدرك أّن الطابع العاّم فيها يتّســم بالعناية 
فيما اختلف فيه الفريقان يف الكالم، وســوف نتوّقف عند ٰهذه انلقطة بيشٍء من 

اتلحليل وابلحث.

وأّما كتاب )اإليضاح( املوجود فعاًل بأيدينا فال شّك يف نسبته إىل الفضل بن شاذان، 
بيد أنّه لم يرد نصٌّ عليه يف مصدٍر من املصادر املوجودة، كما أّن تسميته باإليضاح لم 
ترد يف كالم مؤلّفه فيه ىلع اإلطالق، ولّك ذٰلك ال يبّعد أن تكون التسمية من مؤلّفه، 
وإن لم ُينَصَّ عليه ال يف مطاوي حبوثه وال يف فهرسيت الشيخ وانلجايّش، وإن اكن عدم 
ذكرهما هل مع شهرة ٰهذا الكتاب وتنّوع حبوثه وفوائدها الغزيرة أمًرا ال يكاد يلو من 
ي قال 

ّ
الغرابة، وحينئٍذ يظهر ضعف ما احتمله ابلعض يف أن يكون كتاب ادليباجـ  ال

عنه الشيخ: مجع فيه مسائل متفّرقة للشافيع وأيب ثور واألصفهاين وغريهم سّماها تلميذه 
عيل بن حمّمد بن قتيبة: كتاب ادليباجـ  هو نفس كتاب اإليضاح؛ التّفاق وصفه مع ما 
ذكره الشيخ يف اشتمال مسائله ىلع ما عّده يف كالمه، وللتقارب بني اللفظتني، بيد أنّه 

يمكن تضعيف ٰهذا االحتمال بأمور:

األّول: أّن الظاهر من نعت الشيخ ملحتوى كتاب ادليباج أنّه يف الفقه؛ الشتماهل 
ىلع ذكر مســائل من َذَكَرُه من فقهاء العاّمة، واإليضاح فيــه من الفقه والكالم 

واحلديث وغريها، بل يغلب عليه الكالم واملحاججة.

اثلــاين: أنّه لم يرد يف مقّدمة كتاب اإليضاح وال يف تضاعيفه ترصيٌح أو تلويٌح 
بمثل ما ذكره الشــيخ الطويس من ترّبع تلميذ الفضل بتسميته، مع أّن املناسب يف 

مثل ٰهذه املوارد اتلنويه بٰذلك حفًظا لألمانة، خصوًصا من مثل تلميذ املؤلّف.

اثلــــالث: أنّه لم يتعّرض ملثل ٰهذا االحتمال أحــٌد من أرباب الفّن اكنلجايّش 
والشيخ الطويّس.
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سادًسا: دور الفضل في التصّدي للتّيارات المنحرفة
إّن املتصّفــح لعناوين الكتب واملصّنفات اليّت كتبها الفضل يف املجال الكاليّم 
ي اضطلع به ٰهذا 

ّ
والعقــدّي واليّت ضبطتها كتب الرتاجم يقف ىلع ادلور  اهلاّم ال

املتلكّم العظيم يف الّب عن حياض ادلين مقابل الفئات املركة وامللحدة اخلارجة 
عن ادلين من جهٍة، ويف مقابل الفئــات املنحرفة أو الضالّة داخل ادلين من جهٍة 
أخرى، وحنن نشــري إىل كال الصنفني من ٰهــذه اتلّيارات يف ضوء ما ورد من تراثه 

ي لم يصلنا منه أسًفا سوى كتاب اإليضاح:
ّ

الكاليّم ال

الرد على التّيارات من خار	 اإلسالمأ. 
الرّد ىلع اثلنوّية. 1

كتب الفضل كتاب )الــرّد ىلع اثلنوّية( ]انلجايش، رجال انلجايّش: 306[، واثلنوّية 
ني اثنني للعالم، إهٰل اخلــري وإهٰل الّر أو إهٰل 

ٰ
يه ادليانة الزرداشــتّية الّــيت تؤمن بإهل

ا أن يكون  الظلمــة وانلور، وموطنها هــو بالد فارس؛ ولا فإّن من املنطــيّق جدًّ
الفضل قد كتب ٰهذا الرّد دفااًع عن اتلوحيد بنيسابور حيث مدفنه اآلن.

ويعكس ٰهذا الرّد عدم انشغال الفضل بالســجال املذهيّب، إذ اكنت نيسابور 
بيئًة ســنّّيًة آنذاك، فقد يســتغرق بعض املتلكّمني بمثل ٰهذه السجاالت ادلاخلّية 

اغفاًل ادلفاع عن حفظ بايق اثلغور، والرّد ىلع بايق اتلحّديات اخلارجّية.

الرّد ىلع املّنانّية . 2

كتب الفضل كتاب )الرّد ىلع املّنانّية( ]املصدر السابق[، وقد ذكر املحّقق الطهرايّن 
أّن )املّنانّية( يه نفســها )املانوّية( ]الطهراين، الريعــة 10: 229[، وأتباعها هم أتباع 
)مــاين(، واملانوّية يه من اثلنوّية اليّت تؤمن بأصلــني للعالم الظلمة وانلور، وقد 
كتــب الفضل يف الرّد عليها أيًضا؛ إلثبات أّن الــرور أموٌر عدمّيٌة وإضافّيٌة كما 
ثبــت يف علم املعقول؛ وٰللــك فيه ال حتتاج إىل خالٍق موجٍد، وأّن اخلري مســاٍو 

للوجود.
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الرّد ىلع انلصارى. 3

كتب الفضل كتاب )الرّد ىلع املثلّثة( ]املصدر السابق،10: 222[، كتبه الفضل يف 
الرّد ىلع انلصارى.

الرّد ىلع الفالسفة. 4

كتب الفضل كتاب )الرّد ىلع الفالسفة( ]انلجايش، رجال انلجايّش: 306[، وكتاب 
)انلقض ىلع من يّديع الفلسفة يف اتلوحيد واألعراض واجلواهر واجلزء(، وجاءت 
ردوده ٰهذه ىلع املقوالت الفلسفّية يف حركة الرتمجة اليّت تبّنتها ادلولة العّباسّية؛ إذ 
ي يكشف من جانٍب آخر عن 

ّ
ترمجت الفلسفة من ايلونانّية إىل العربّية، األمر ال

مدى مواكبة الفضل كمتلكٍّم ضليٍع للمشهد العليّم واثلقايّف القائم آنذاك، ورصده 
والرّد ىلع األفاكر الوافدة برسعٍة، وٰهذه من خصائص علمائنا الســابقني يف مواكبة 

حركة العلم وانلقد والرّد الرسيع ملا يرونه وافًدا أو شبهًة أو احنرافًا. 

الرّد على المذاهب من داخل اإلسالمب. 
الرّد ىلع املجّسمة. 1

كتب الفضل كتاب )الرّد ىلع احلشــوّية واملجّسمة( ]املصدر السابق[، واملجّسمة 
يه من اتلّيارات املنحرفة اليّت ابتيل بها اإلســالم واملســلمون، اليّت تثبت اجلسم 
هلل - تعاىل - اســتناًدا لظاهر بعض اآليات والروايات، ويه ال شــّك قراءٌة قارصٌة 
جمزتأٌة للنصوص، وتفتقر إىل اجلامعّية والشمويّلة يف عملية االستنتاج من انلصوص 
وقراءتها، وٰهذه اآلفة الفكرّية يه من إفرازات االبتعاد عن خّط اثلقلني األصيل، 
وقد تصــّدى األئّمة من أهل ابليت� وتالمذتهم ملثــل االحنرافات، ويأيت الفضل 
ين تصّدوا للــرّد، ومنه يظهر زيف ما اتّهم به 

ّ
يف الطليعــة من أوٰلك املتلكّمني ال

الفضل من القول باتلجسيم، وأسًفا نرى بعض النسخ املغلوطة لكتاب )اإليضاح( 
تنســب هل ٰذلك أيًضا، وإن اكن ابلعض اآلخر ينيف عنــه ٰذلك، واحلّق مع اثلاين، 
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، وبشــهادة أنّه هو الرأي املعروف من 
ً

بشــهادة ما كتبه يف الرّد ىلع املجّســمة أّوال
مدرسة أهل ابليت�.

ا يف كتابه )اإليضاح( يف الرّد ىلع املجّســمة حتت  وقد أفــرد الفضل بابًا خاصًّ
عنوان )أقاويل أصحــاب احلديث(، تعّرض فيه لقراءتهم املجزتأة للنصوص فنقل 
بعضها، ثــّم رشع يف الرّد عليها فذكر: »وإنّما تأّولــوا ٰذلك جلهلهم وقلّة معرفتهم 
باللغة اليّت خاطب اهلل بها خلقه« ]ابن شــاذان، اإليضاح: 24[، ثم فّصل القول يف الرّد 

ىلع نصوصهم. 

الرّد ىلع املرجئة. 2

كتب الفضــل كتاب )الرّد ىلع املرجئة( ]انلجايش، رجال انلجايّش: 306[، واملرجئة 
فرقــة اصطنعتها يد السياســة األموّية تــرى عدم إخالل املعصيــة مهما اكنت 
باإليمان، فاإليمان باٍق مهما احنرف اإلنســان ســلوكيًّا وارتكب من املعايص ما 
 وموكوٌل إىل اهلل يف اآلخرة، وهو يف ادلنيا مؤمٌن، قال الفضل 

ٌ
ارتكب، وأمره مرجأ

ين يقولون: اإليمان قوٌل بال عمٍل، وأصل ما هم عليه 
ّ

يف بيان معتقدهم أنّهم: »ال
أنّهم يدينون بأّن أحدهم لو ذبح أباه وأّمــه وابنه وأخاه وأخته وأحرقهم بانلار، أو 
زىن أو رسق أو قتــل انلفس اليّت حّرم اهلل، أو أحرق املصاحف، أو هدم الكعبة، 
أو نبش القبور، أو أت أّي كبريٍة نىه اهلل عنها، فإّن ٰذلك ال يفسد عليه إيمانه وال 
يرجه منه، وإنّه إذا أقّر بلسانه بالشهادتني فإنّه مستكمل اإليمان، إيمانه كإيمان 
جربئيل ومياكئيل�، فعل ما فعل وارتكــب ما ارتكب مّما نىه اهلل، وحيتّجون 
 اهلل« ]ابن شــاذان، 

ّ
بــأّن انليّب� قال: أمرنا أن نقاتل انلــاس حّت يقولوا: ال إهٰل إال

اإليضاح: 45[. وٰهذا انلوع من الفكر من أخطر األنواع اليّت رشعنت الظلم واجلور 

باسم اإلسالم، وســاعدت يف بقاء احلكومتني األموّية والعّباسّية قرونًا متماديًة، 
وٰللــك فإّن املرجئة فرقٌة كالمّيٌة يف الظاهر، ولٰكّنها سياســّيٌة بامتياٍز؛ فالرّد ىلع 
ٰهذه الفرقة يعّد نواًع من اجلهاد العليّم والســيايّس مًعا، وٰهذا ما قام به الفضل بن 
شاذان، وقد تعّرض للرّد عليهم يف كتابه )اإليضاح( أيًضا. ]املصدر السابق: 44، 93[ 



الرّد ىلع اخلوارج. 3

كتب الفضل كتابًا يف الرّد ىلع يزيد بن بزيٍع اخلاريّج ]الطويس، الفهرســت: 361[، 
وقد أشــار الفضل إىل فكر اخلوارج يف كتابه )اإليضــاح( فعّرفه بأنّه فكٌر »يكّفر 
فرق املســلمني مجيًعا، ويستحّل دماءهم وأمواهلم وســيب نسائهم وذراريهم، ومن 
اخلوارج من يســتحّل قتل النســاء والودلان، ويقولون مزنتلهم مزنلة انلطف يف 
 هلل، وهم يعملون الرأي يف مجيع ما هم 

ّ
أصالب املركني، ويقولون ال حكــم إال

فيه، فبالرأي يقتلون ويســتحيون وحيلّون وحيرمون« ]ابن شاذان، اإليضاح: 48[. ولم 
ين قصدوه وهو ببيهَق من لواحق نيسابور، 

ّ
يســلم الفضل من غضب اخلوارج ال

ففّر منهم إىل نيســابور ومات مرًضا وإعياًء يف الطريق، وهو يواصل جهاده العليّم 
ضّد االحنرافات الفكرّية والعقديّة.

الرد ىلع أهل السّنة واجلماعة يف اإلمامة. 4

كتب الفضل كتاب )الرّد ىلع احلســن ابلرصّي يف اتلفضيل(، وتعّد مســألة 
اتلفضيل بني الصحابة حجر الزاوية وحمور اخلالف يف مسألة اإلمامة، فإذا ثبتت 
صغرى األفضلّية ثبتت كربى اإلمامة واخلالفة؛ لا تعّد مســألة اتلفضيل بمزنلة 

. احليثّية اتلعليلّية لإلمامة بال شكٍّ

الرّد ىلع املجربة واملفّوضة. 5

كتب الفضل كتاب )االســتطاعة( واملراد بها االختيار، حيث وقع ابلحث يف 
أنّه - ســبحانه - هل يزوّد العبد باالختيار واالستطاعة ىلع الفعل أو جيربه عليه، 
وهــو ابلحث املعروف باجلرب واالختيار، وهو من ابلحــوث الكالمّية ادلقيقة اليّت 

تناوهلا الفضل يف كتابه ٰهذا، ولم يتعّرض هلا يف اإليضاح. 



الــرد علــى التّيــارات الفكرّيــة المنحرفــة داخــل 	. 

المذهــب

الرد ىلع الغالة. 1

يعّد الغالة من أخطر اتلّيــارات املنحرفة اليّت ابتيل بها مذهب اإلمامّية، وقد 

تصّدى أئّمة أهل ابليت� لٰهذا اتلّيار بشــلٍك واســٍع؛ ألنّه يقّدم قراءًة متطّرفًة عن 

املذهب اإلمايّم، وقد كتب الفضل كتابني يف الرّد ىلع الغالة حتت عنوان:

الرّد ىلع الغالة. ]الطويس، الفهرست: 197[  �

الــرّد ىلع الغايّلة املحّمديّة ]انلجايش، رجال انلجــايّش: 306[، وهم  �

ين ينفون موت انليّب� كما ذكر الشــيخ املفيد. ]املرتىض، الفصول 
ّ

ال

املختارة: 314[

الرّد ىلع الزيديّة. 2

كتب الفضل كتاب )الرّد ىلع ايلمان بن رئاٍب( ]املصدر الســابق[ ويســىّم أتباعه 

بايلمانّية، وهم فرقة من الزيديّة تشّبه اهلل باإلنسان، تعاىل اهلل عّما يصفون.

الرّد ىلع ابلاطنّية والقرامطة ]انلجايش، رجال انلجايّش: 306[. 3

وابلاطنّية هم اإلســماعيلّية أتباع إســماعيل ابن اإلمام الصادق �، والقرامطة 

أتباع محدان بن األشــعث القرمطّي، وهم يرون لدلين ظاهًرا وباطنًا، فالظاهر هو 

القر وابلاطن هو اللباب.
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خاتمة المطاف

ي نهض به 
ّ

لقد وقفنا من خالل مــا تقّدم من حديــث ىلع ادلور املرموق ال

ي قّدمه خدمًة لدلين احلنيف، ولنئ 
ّ

ٰهــذا املتلكّم الكبري، وىلع اجلهد املعطــاء ال

اكنت ثّمة نقاٌط وّضاءٌة يف حياته وشــخصّيته، فإّن تّرفــه بصحبة ورفقة األئّمة 

األطهار� تبــىق يه األكرث إرشاقًا وتأللــًؤا يف حياة ٰهذا املتلكّــم والفقيه العالم، 

ي نــال جبميل خصاهل وســريته رضاهم � يف حياته، حّت أنّهــم يلغبطون أهل 
ّ

ال

بالده يف خراسان ىلع وجوده بينهم، ثّم اكن ٰذلك أيًضا وقت رحيله، إذ ترّحم عليه 

اإلمام العسكري� وهو بسامّراء.

وكنت وفاته ســنة )260 ه(، حيث اكن يف بيهق، فــورد عليه خرب اخلوارج 

فهرب منهم؛ ألنّهم اكنوا يطلبونه بســبب تصّديه العليّم هلم، ولٰكن أعياه اتلعب 

من خشونة السفر، فاعتّل ومات جماهًدا يف طريق العلم واحلقيقة، وقد صّل عليه 

أمحد بن يعقوب أبو عيلٍّ ابليهيّق ]املصدر الســابق: 820[، وقربه ىلع فرسٍخ من نيسابور 

خارج ابلدل ]القيم، سفينة ابلحار 2: 369[، حيث بقعته ايلوم.

فســالٌم عليه يوم ودل ويوم جاهد بعلمه ودافع عن احلقيقة ويوم ارحتل ويوم 

يبعث حيًّا.
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قائمة المصادر 
الشوشرتي، حممدتيق، قاموس الرجال، قم،جامعه مدرسني حوزه علميه . 1

قم، دفرت انتشارات اسالیم، 1410 ه.

ابن انلديم، حممد بن إسحاق، الفهرست، بريوت، دار املعرفة، 1997.. 2

الطويس، حممد بن احلسن، الفهرست، إيران، مطبعة املكتبة املرتضوية، . 3
1376 ه.

القهپايئ، عناية اهلل، جممع الرجال، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1364ه.. 4

الطويس، حممد بن احلســن، اختيار معرفة الرجال، بريوت، مؤسسة آل . 5
ابليت �، 1367 ه.

ابن داوود احليل، حممد حســن، رجال ابــن داوود،انلجف، دار املطبعة . 6
احليدرية يف انلجف األرشف، 1975.

انلجــايش، أمحد بن عيل، رجــال انلجايّش، بريوت، مؤسســة النر . 7
اإلساليم، 1375 ه.

مة احليل، حســن بن يوســف، خالصة األقــوال يف معرفة أحوال . 8
ّ

العال
الرجال، قم، مؤسسة نر الفقاهة، 1417 ـه.

اخلويئ، أبو القاســم، معجم رجــال احلديث، قم، مركــز نر اثلقافة . 9
اإلسالمية يف العالم، 1372 ـه.

انلمازي الشهرودي، عيل، مســتدركت علم الرجال، بريوت، مؤسسة . 10
النر اإلساليم، 1415 ـه.

ابن شــهر آشــوب، حممد بن عيل، معالم العلماء، انلجف، دار املطبعة . 11
احليدرية يف انلجف األرشف، 1980.
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املجليس، حممدباقر، حبار األنــوار، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، . 12
.1413

آقا بزرگ الطهراين، الريعة اىل تصانيف الشيعة، بريوت، دار األضواء، . 13
.1975

ابن شاذان، الفضل، اإليضاح، حتقيق سيد جالل ادلين حمقق، بريوت، . 14
دار العلم، 1430 ـه.

الريف املرتىض، الفصــول املختارة، املؤتمر العاليم أللفية الشــيخ . 15
املفيد، بال تا.

القيم، عباس، ســفينة ابلحار، إيران، بنياد پژوهشهای اسالیم آستان . 16
قدس رضوی، 1375ـه.

آقا بزرگ الطهراين، الريعة إىل تصانيف الشيعة، بريوت، دار األضواء، . 17
.1975

ابن شــاذان، الفضل، اإليضاح،حتقيق سيد جالل ادلين حمقق، بريوت . 18
دار العلم، 1430 ـه.

الريف املرتىض، الفصــول املختارة، املؤتمر العاليم أللفية الشــيخ . 19
املفيد، بال تا.

القيم، عباس، ســفينة ابلحار، إيران، بنياد پژوهشهای اسالیم آستان . 20
قدس رضوی، 1375ـه.
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مشروع التأهيل الفكرّي العقدّي

285رئيس مؤسسة الدليل الشيخ صالح الوائلي
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مشروع التأهيل الفكرّي العقدّي

ْصلَُها 
َ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِبٍَة أ ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِبًَة َكَشَجَرٍة يَطّ لَْم تََر َكيَْف رَضََب اهلُل َمثَاًل لَكَِمًة يَطّ

َ
>أ

َماِء< ]سورة إبراهيم: 24[. ثَابٌِت َوفَْرُعَها يف السَّ

مقّدمٌة
تعّد املنظومة الفكرّية العقديّة اليّت حيملها اإلنســان من أهّم داعئم شــخصّيته 
وتمزّيه البرّي؛ فيه اليّت حتّدد مســاره الســلويكّ وطبيعة تعاطيه مع حميطه ونمط 
احلياة اليّت يعيشها، بل حتّدد مصريه الوجودّي بأكمله - ٰهذا ىلع صعيد الفرد - وأّما 
ىلع صعيــد املجتمع فإّن املنظومة الفكرّية العقديّة حتّدد طبيعة العالقات واتلعامل 
بني أفراده من جهٍة، وبينه وبني سائر املجتمعات من جهٍة أخرى، ويه ما حيّدد نوع 
انلظم )السياسّية واالقتصاديّة واالجتماعّية( اليّت حتكم تلك العالقات واتلعامالت؛ 

فاملنظومة العقديّة إذن حتّدد ماكنة ٰهذا املجتمع يف سلّم املجتمعات البرّية.

واملنظومة العقديّة لإلنســان يه بمثابة اجلذر واملقتيض للمنطلقات السلوكّية 
اكّفًة؛ ألّن ســنخّية األفاكر العقديّة تفرض - بطبيعة احلال - نمط انلظام الفكرّي 
العميّل )اآليديولويّج( للســلوك اإلنسايّن؛ فاإلنسان يف سلوكّياته يستهدف حتقيق 
اغياٍت تنسجم ورؤيته للواقع - أعين الرؤية الكونّية وبنحٍو أخّص الرؤية العقديّة 
- والسبب هو أّن سيع اإلنسان احلقييّق إنّما يكون لطلب سعادته الوجوديّة اليّت ال 

 من خالل حتصيل املنافع الواقعّية ودفع املضاّر كٰذلك.
ّ

تتحّقق إال

ومّما ال شّك فيه أّن تشــخيص مناط ومالك انلفع والرضر عند اإلنسان يعود 
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إىل رؤيته العقديّة للواقع، فمن يعتقــد أّن الواقع ال يتجاوز حدود املاّدة ال يمكن 
 ضمن ٰهذه احلــدود، بل إنّه يعّد لّك ما وراءها رضًبا 

ّ
أن يتصــّور املنافع واملضاّر إال

مــن الوهم واخلرافة، وٰللك فإّن صاحب ٰهذه الرؤيــة يبحث عن قوانني الطبيعة 
وحسب؛ ليك يستثمرها ويوّظفها تلحقيق منافعه املاّديّة ودفع املضاّر املاّديّة عنه.

بيد أّن من يعتقد جتــاوز الواقع حدود املاّدة، وأّن لّك منافع اعلم املاّدة ومضارّه 
ال تعين شــيئًا بالقياس إىل ما وراءه، فال شــّك أن نظره ســوف يمتّد إىل ما وراء 
ٰذلك األفــق؛ مّما يضطره إىل اتلخيّل عن مجلٍة من املنافع املاّديّة الضّيقة؛ من أجل 
احلصول ىلع منافع معنوّيــٍة عظيمٍة ال حدود هلا وال زوال، ويدفع مضاّر مهولًة ال 
انتهاء هلا، ولّك ٰهذا ينعكس - يف الواقع - ىلع املنظومته الســلوكّية واألخالقّية، 

وطبيعة تعاطيه مع من حوهل.

كما أّن الرؤية العقديّة االجتماعّية تصّنــف املجتمع وأولوّياته ونتاجاته، فال 
ي يعيش يف ظّل منظومٍة فكرّيٍة متهرئٍة تتشلّك من خرافاٍت 

ّ
يتوّقع من املجتمع ال

وأســاطري وأوهاٍم أن يسلك سلوًك حضاريًّا يف تعاطيه مع املجتمعات األخرى، وال 
يمكن أن تتّســم مواقفه بالعقالنّية، وال ينتظر منه أن يضيف شــيئًا ذا قيمٍة إىل 

املنتج البرّي. 

وكــذا احلال يف من بن منظومته الفكرّية وفق الرؤيــة املاّديّة، فليس بإماكنه 
جتاوز ٰهذا اإلطار يف حتديد أهدافه ورســم اسرتاتيجّياته، ومن ابلديّه أنّها ستليق 
بظالهلا ىلع رؤيته السياســّية واالقتصاديّة واالجتماعّية، وتصطبغ بلونها وتتأّطر 
بأطرهــا، ويســتبعد - يف املحّصلة - أن ينتج نلا ٰهذا انلوع من الرؤى ممارســاٍت 
حياتّيًة وســلوكّياٍت ذات طابٍع أخاليقٍّ وقييمٍّ ســليٍم تنسجم مع مبادئ اإلنسانّية 
وقيم األديان السماوّية العليا، وفيما لو تراءى ثّمة تعامٌل إنساينٌّ وأخاليقٌّ يف بعض 
املجتمعات ذات الصبغة املاّديّة، فمن املؤّكد أّن منشأه يعود إىل نزعٍة إنسانّيٍة إيمانّيٍة 
راكزٍة، جذرها الفكرّي يعرب حدود اعلم املاّدة؛ أو إىل كون ٰهذا اتلعامل اإلنســايّن 

يؤّمن هلم مصالح ماّديًّة معّينًة.
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ي يقف وراء األنشــطة والســلوكّيات 
ّ

مــن هنا نعتقد أّن العامل الرئييّس ال
البرّية اكّفــًة، هو العامل الفكــرّي، خصوًصا املنظومة العقديّــة اليّت حيملها 
اإلنسان، من أّي طريٍق تشلّكت. ومت ما صلحت املنظومة العقديّة للفرد واملجتمع 
وكنت منسجمًة مع الواقع، فإّن سلوكّياته تسري وفقها يف االنتظام، وتشّده يف حركٍة 
تصاعديٍّة حنو كماهل املنشــود، ومت ما اكنت تلك املنظومة هزيلًة ومرتبكًة فإّن 
 مزيًدا من الفوىض 

ّ
الســلوكّيات تكون ىلع شــالكتها ومن ســنخها، فال تنتج إال

 االضطراب والضياع.
ّ

والفساد، وال ختلّف إال

ي تتدّفــق عنه حياة اإلنســان بكّل صورها 
ّ

فالفكــر العقدّي هــو الرافد ال
ي تفتــح به مغايلق الكون والوجــود، وهو األداة اليّت 

ّ
وأشــاكهلا، وهو املفتاح ال

تتحّكم بسلوكّيات اإلنسان ومواقفه، فالفكر العقدّي بمثابة املقتيض لدلوافع اليّت 
تقف وراء سلوكّيات اإلنسان وممارساته اكّفًة.

وٰهذا ما يفرّس اهتمام املصلحني وعنايتهــم الفائقة باملجال الفكرّي العقدّي 
لإلنسان، فاملتتّبع تلاريهم - ســّيما تاريخ الرسل واألنبياء وما ورد يف صحفهم - 
يرى بوضوٍح ٰهذا االهتمام والعناية، وأنّهم رّكزوا يف حركتهم اإلصالحّية وخطاباتهم 

ىلع تشكيل املنظومة العقديّة وتنميتها، أكرث من تركزيهم ىلع أّي جماٍل آخر.

ومن جهٍة أخرى اســتغّل املفســدون والسلطوّيون اعمل اإلفســاد العقدّي 
كســالٍح تلحقيق مآربهم وأطماعهم ادلنيئة، فوّظفوا أدواتهم من واّعظ سالطني 
وأقالٍم رخيصٍة ووســائل إعالٍم مأجورٍة؛ لرســم عقيدة املحكومني يف ظّل سياسة 
اهليمنة ىلع مقّدرات الشــعوب واســتغالل ثرواتهم، واستدامة ملكهم ىلع رقاب 
انلاس، فما فتئوا عن استخدام ســالح االختالفات الفكرّية، والعمل ىلع توجيه 
أنظار انلاس إىل نقاط االختالف واتلعمية ىلع نقاط االشــرتاك؛ إلذاكء الفنت بني 
األطراف املتخالفة، من أجل تفتيت وحدتهم وكرس شوكتهم وإضعاف عزيمتهم؛ 
وإمخاد أّي ثورٍة أو حراٍك يهدف إىل اتلغيري، ومن أجل الســيطرة ىلع مشــاعرهم 

واتلحّكم يف مواقفهم وإخضاعهم لسلطتهم.
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من هنا ينبيغ نلا بوصفنا متصّدين للشأن الفكرّي ادلييّن أن نعطي ٰهذا العامل 
اهتماًما كبرًيا، وأن يكون يف أىلع ســلّم أولوّيات مشــاريعنا الفكرّية اليّت نسى 
ي 

ّ
تلنفيذها، وعلينا أن نرسم اسرتاتيجّيًة مدروســًة تلنفيذ ٰهذا املروع املهّم ال

يقع ضمــن وظائفنا كطلبة علوٍم دينّيٍة؛ نلتمّكن من خالهل من ترســيخ ونر ما 
نعتقد أحّقّيته - وأعين العقيدة اإلسالمّية وفق رؤية مدرسة أهل ابليت � االمتداد 
الطبييّع نليّب اإلســالم حمّمٍد� - كما ينبــيغ أن جنتهد يف طرح ٰهذه الرؤية ضمن 
صياغٍة معارصٍة رصينٍة، تتناسب ومســتوى عراقة وأصالة مدرسة أهل ابليت�، 
مســتفيدين من معطيات العقل وانلصوص ادلينّيــة املعتربة مقطوعة ادلاللة، مع 

قرائنها العقلّية والعرفّية، وكٰذلك من وسائل اإلثبات املعتمدة األخرى.

فكرة المشروع:
املــروع هو نهضٌة فكرّيٌة يف جمــال العقيدة، تهدف إىل بنــاء وإاعدة تأهيل 
املنظومة العقديّة للفرد واملجتمع وفق الرؤية اإلســالمّية ملدرسة أهل ابليت�، كما 
وتهدف إىل حتقيق احلصانة الفكرّية من خــالل خلق القدرة الاتّية ىلع مواجهة 
الظواهر واملتغرّيات اثلقافّية الطارئة، من خالل الرتكزي ىلع اعمل الرتبية الفكرّية 
للفئات اكّفًة وبأسايلب خمتلفٍة، وسيتّم تنفيذ ٰهذا املروع ضمن اسرتاتيجّيٍة تعتمد 
أسًسا ومنطلقاٍت علمّيًة، وترّكز ىلع تفعيل دور العقل باعتباره األداة املعرفّية اليّت 
وهبها اهلل - تعاىل - نلا؛ يلمكننا من اتلميزي بني مبادئ احلّق وابلاطل يف املعتقدات 

وبني مبادئ اخلري والّر يف األفعال والسلوكّيات.

 كما ويهدف املروع إىل رفع مســتوى الويع العاطيّف ادلييّن بما يدم الرؤية 
العقديّة احلّقة، وفق آيلاٍت تّم حتديدها يف منت املروع.

ومن ضمــن األهداف املهّمة اليّت يســى املروع إىل حتقيقهــا نر العقيدة 
اإلســالمّية احلّقة يف أرجــاء العالم بصياغٍة معارصٍة مستســاغٍة، حماولني بٰذلك 
الكشف عن وجه عقالنّية ٰهذا الفكر وانســجامه مع الواقع والفطرة اإلنسانّية، 
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ويف الوقت ذاته نســى إىل حمو وإزالة الصورة املشّوهة اليّت رسمتها أيدي املغرضني 
والضالنّي واجلهلة عن إسالمنا املحّمدّي األصيل.

مبّررات المشروع:
هنــاك مجلٌة من األمور ادلاعية تلبيّن ٰهذا املروع وإرســاء قواعده ىلع أرض 

الواقع، منها:

: ضعف وهشاشة ابلنية العقديّة دلى عموم املجتمع املسلم، وٰهذا الضعف 
ً

أّول
ناتٌج من عوامل متعّددٍة، من أهّمها:

السياسات الظاملة: فقد تعرضت جمتمعاتنا إىل سياساٍت ظاملٍة عملت ىلع أ. 
تزييف الفكر اإلســاليّم يف أذهان انلاس من خالل مجلة أســايلب وممارساٍت 
خمتلفــٍة، اكعتماد سياســة اتلجهيل واتلضليل، وحمارصة رمــوز املجتمع من 
مفكرّين وقادٍة دينّيني، بل وتصفيتهم جسديًّا - إن تطلّب األمر ٰذلك - وتكميم 
أفــواه انلخب املثّقفة بكّل الطرق االســتبداديّة، وصنــع بدائل زائفٍة ونصب 
مرجعّياٍت هزيلٍة مهّمتها تربير ممارســات الســلطة ورشعنتها، وتوظيف أقالٍم 
مأجورٍة تعمل ىلع ترويج األفاكر الضالّة واملنحرفة اليّت تتماىش وتوّجهات سلطة 

احلاكمني، وتسى تلغييب احلقائق واتلعمية ىلع املرجعّيات والرموز احلقيقّية.

الســتعمار اتلعليــيّم: من خالل هيمنة منظمة )ايلونسكو( العاملية ىلع ب. 
ها مهّمة حتديد املناهــج اتلعليمّية ضمن أطٍر 

ّ
القرار اتلعليــيّم يف العالم، وتويل

خاّصٍة، وقد أّدى ٰهذا إىل تدهــور املنظومة العقديّة ادلينّية يف املجتمع عموًما، 
 وطريًقا للمعرفة الواقعّية؛ لا 

ً
فٰهذه املنّظمة ال تؤمن بغــري احلّس واتلجربة مبدأ

فإنّها تعمل ىلع ترويج الزنعة الوضعّية املسّخفة للحقائق الوجوديّة غري املحسوسة، 
ي سلب املناهج املعرفّية األخرى فاعلّيتها وقيمتها عند املتعلّمني.

ّ
األمر ال

وقد حاولت احلكومات يف العالم اإلساليّم تدارك املوقف حلفظ ثقافة املجتمع 
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ادلينّية، من خالل إقحام ماّدة الرتبية ادلينّية ضمن مفردات اتلعليم، بيد أّن الوضع 
ازداد سوًءا بسبب هزالة الطرح، والرؤية املشوّشة لدلين من خالل ما تضّمنته ٰهذه 
املاّدة. ولم توضع ٰهذه املاّدة وفق منهٍج معريفٍّ عليمٍّ رصنٍي، بل اقترص ىلع أســلوب 
 ، اتللقني من خالل انلصوص ادلينّية غري املدّعمة بأّي اســتدالٍل منطيقٍّ أو عليمٍّ
وباتلايل أصبح ادلين يف ادلراسات األاكديمّية ماّدًة تشلّك عبئًا ثقياًل ىلع املتعلّمني، 
وتدعو للضجر وامللل، وقد تركت يف أذهانهم انطبااًع خاطئًا عن ادلين، فقد فهموا 
ادلين أنّه جمّرد إرٍث اجتمايعٍّ يشتمل ىلع طقوٍس وممارساٍت فللكورّيٍة، ويشتمل ىلع 
جمموعة قصٍص ومواعظ وإرشاداٍت اهلدف منها جعل السلوك الفردّي واالجتمايّع 

 جدوى من ادلين يف احلياة العملّية!
ّ

، واملحّصلة أال ىلع نمٍط معنّيٍ

وليس من املســتبعد أّن عملّية إقحام ادلين بٰهذه الطريقة تقف وراءها دوائر 
مشــبوهٌة غرضها االنتقاص من ادلين وإضعافه، والقضاء ىلع الشعور ادلييّن دلى 
املتعلّمــني، وطمس اهلوية ادلينّيــة ملجتمعاتنا؛ تمهيًدا لعملّية اســتعماٍر فكريٍّ 

شامٍل، هو أخطر أشاكل االستعمار؛ ألنّه يستعبد عقول انلاس ال أبدانهم.

إّن تكريس املنهج احليّسّ يف عقول أبنائنــا املتعلّمني وإغفال املناهج األخرى 
- ســّيما املنهج العقيّل - وافتعال جديّلة العلم والعقــل، أو العلم وادلين، هو ما 
جعل ذهنّية املتعلّمني ال تستســيغ فكرة ادلين، وال تتعاىط مع مســائل ما وراء 
الطبيعة ىلع أنّها حقائق علمّيٌة، فأصبحت مفردة العلم يف العرف األاكدييّم تساوق 
املعطيات احلّسية واتلجريبة حرًصا؛ مّما خلق فجوًة كبريًة بني الواقع العليّم وادلين 

يف أذهان املتعلّمني.

ومن هنا فإّن املتعلّم يف املدارس األاكديمية ال جيد - حســب ما تعلّمه يف تلك 
املدارس - أّي صفٍة علمّيٍة ملعطيات العقل وادلين، بل يرى أنّها نتائج متمّردٌة ىلع 
القانون العليّم )منهج احلّس واتلجربة( ومتعايلٌة عليه، وٰهذا ما جعل األاكدييّم 
يف املجتمعــات املتديّنة يعيش أزمة املنهج يف املوروث ادلييّن، فغاية ما يســتطيع 
فعلــه إجيابيًّا احتضان اثلقافة ادلينّية بطريقٍة دراماتيكّيٍة، كونها تمّثل إرث اآلباء 
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واألجداد، كما ويتلىّق الطقوس واملمارســات ادلينّية كنوٍع من الفللكور الشعيّب 
بمؤثّرات العقل اجلميّع، ومت ما تغرّيت الظروف وثقل الاكهل، يكون ادلين أّول 

املتغرّيات وأّول محٍل يلىق ىلع قارعة الطريق.

اهاٍت فكرّيًة خمتلفًة يف الوســط ادلييّن، فهنالك 
ّ

وقد أنتجت نلا ٰهذه األزمة اجت
من يعيش حالة االزدواجّية الفكرّيــة واتلذبذب بني املنهج واملعتقد، وهناك من 
طغت عليه حالة االستســالم واتلبعّية للنموذج الغريّب واتلمّرد ىلع الرتاث ادلييّن 
ذ ســبيل 

ّ
بكّل أشــاكهل، وهنالك من أوصــد ابلاب أمام معطيات العلم اكّفًة واخت

الســلفّية طريًقا، وغلّف العقل بالفهم العريّف الساذج للنصوص ادلينّية، وفّضل 
االنكفاء ىلع املورث ادلييّن بكّل ما فيه من غثٍّ وسمنٍي. 

ي يقف وراء ٰهذا اإلرباك املعريّف يف فهم احلقيقة هو فقدان انسجام الرؤية 
ّ

وال
العقديّة - اليّت حتظى بقدسّيٍة يف املنظور االجتمايّع - مع املنهج احليّسّ اتلجرييّب 

ي رافق مسرية األاكدييّم اتلعليمّية طيلة حياته.
ّ

ال

غياب املرشوع الفكرّي لإلســالم املحّمدّي األصيل: ال يىف أّن رسول ج. 
اإلسالم  جاء للبرّية بمروٍع فكريٍّ منسجٍم ومتاكمٍل، وقد محل ٰهذا املروع 
ا، وكن ىلع رأسهم أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالٍب�، واألئّمة اهلداة  املؤمنون به حقًّ

من بعده، ومن سار ىلع هديهم ونهجهم من أخيار الصحابة واتلابعني.

بيد أّن السلطة اليّت حكمت املجتمع اإلساليّم بعد وفاة الرسول األكرم  أهملت 
ٰهذا املروع الفكرّي العظيم - جهاًل أو عمًدا - وحّل حملّه املروع العســكرّي 
اتلوّسيّع، فاكن اتلوّجه العاّم للســلطة هو زيادة املوارد املايّلة لدلولة، واالستحواذ 
ىلع املمتلاكت واملقاطعــات، من دون أن يكون إىل جانب ٰذلــك اهتماٌم بالرؤية 
 بمقدار ما حيّقق الشعار العاّم لإلسالم، وقد حاول أمري 

ّ
العقديّة اإلســالمّية، إال

املؤمنني�إبّان فرتة حكمه القصرية استعادة ماكنة املجتمع اإلساليّم إىل سابق عهده 
أيّام رســول اهلل�، فبعد أن وأد الفتنة يف حروبه اثلالث أعطى مســاحًة واسعًة 
لالهتمام بانلاحية الفكرّية، وترسيخ املفاهيم والقيم اإلسالمّية، وٰهذا واضٌح للّك 
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من قرأ خطبه� يف نهج ابلالغة، غري أّن أصحاب املروع الســلطوّي العسكرّي لم 
يمهلوه، فاكنت انلتيجة اغتياهل يف حمراب صالته يلقيض شهيًدا.

وقد اســتمّر غياب املروع الفكرّي إىل يومنا ٰهــذا، بالرغم من اجلهود اليّت 
بذهلا األئّمة� وعلماء اإلسالم املخلصني يف سبيل استعادته، بيد أّن قمع السلطات 
ي اعتمدته أجهزتها حال دون حتقيق ٰذلك، وال زال املجتمع 

ّ
احلاكمة والتشويش ال

اإلســاليّم يف تقهقٍر فكريٍّ رهيٍب، يصاحبه احنداٌر سحيٌق يف املجاالت السلوكّية 
اكّفًة، سواٌء الفرديّة منها أم االجتماعّية.

الفوىض الفكرّية املفتعلة: ال يىف ىلع املتابع ما تشهده ساحتنا الفكرّية د. 
واثلقافّيــة من غياٍب أو تغييــٍب تامٍّ للمعايري الفكرّيــة، واختالٍل يف املوازين 
العلمّية يف اتلعايط مع الفكر العقدّي ادلييّن والرؤى الكونّية، واعتبار املناهج 
ي 

ّ
اليّت تعتمد العقل يف إثبات مسائلها من األمور املرتبطة باملايض السحيق ال

م  ينبيغ مغادرته، فتصّور للمتليّق ىلع أنّها آيّلاٌت عفا عليها ادلهر - وبٰهذا تُقدَّ
صورٌة مشّوهٌة حول فكرة ادلين واعلم ما وراء الطبيعة - وأنّها إىل اخلرافة أقرب 
ي 

ّ
منها إىل احلقيقة، ويف املحصلة يصبح املتليّق بني خيارين إّما قبول ادلين ال

توارثه من آبائه وأجداده، فيعّد سلوكه خروج عن إطار العلم، فريیم باتلخلّف 
واخلرافــة، أو يقبل العلم والزمــه أن ال يعتمد غري احلّس واتلجربة وســيلًة  

للمعرفة، فينتيه إىل رضورة اتلخيّل عن ادلين.

 ، ثانًيا: املاكنات اإلعالمّية الضخمة اليّت تمارس عملية تشويٍش فكريٍّ مستمرٍّ
وزرع األفاكر املنحرفة ادلاعية إىل التسافل واالحنطاط اخلليّق والقييّم، والرتويج 
للتّيــارات املناهضة للفكر اإلســاليّم األصيل، معتمدين ىلع مــا يمتلكونه من 
وســائل اتلطّور اتلكنولويّج يف املجال الســميّع وابلرصّي واملقروء، من شــباكت 
تلفزٍة وإذااعٍت ومطبواعٍت، ووسائل االتّصال الرسيع )اإلنرتنت(، وإنشاء مراكز 
إعالمّيٍة يف بدلاننا حتت عنوان مؤّسســات املجتمع املديّن الّــيت تقوم بمهّمة نر 
الفكر املناوئ وبّث اإلشااعت املغرضة؛ ٰهذا وغريه مّما يطول احلديث عنه مّكنهم 
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من اخرتاق املنظومة الفكرّية ملجتمعاتنا، واالستحواذ ىلع عقول الكثري من شبابنا 
املثّقف بيرٍس وســهولٍة، فايلوم أصبح العالم - بوجود ٰهذه الوسائل - متداخاًل إىل 
حدٍّ كبرٍي، كقريٍة واحدٍة كما يعرّبون، وليس ثّمة ماكٌن آمٌن من الرواشح الفكرّية!

ثاثلًا: تنايم الظواهر الفكرّية الطارئة ىلع ساحتنا الفكرّية، ال سّيما ظاهرة اإلحلاد 
والال دينّية اليّت أخذت باالنتشار الرسيع يف السنوات األخرية، واليّت يتّم الرتويج هلا 
بوســائل خمتلفٍة، فهناك مؤّسساٌت تعمل يلل نهاٍر ىلع نر ٰهذه الظاهرة، من خالل 
إنشاء مواقع إلكرتونّيٍة وقنواٍت تلفازّيٍة، ومقاطع فديوّيٍة تنر يف اإلنرتنت، وتأيلف 

ت، وترمجاٍت ضخمٍة ملا يكتب باللغات األخرى.
ّ

الكتب وإصدار املجال

وتكمن خطورة ٰهذه الظاهرة يف أنّها تستغّل اجنذاب الشباب إىل العلم واملعرفة، 
 دليهم نفوًرا 

ّ
فتطرح مســألة اإلهٰل وادلين ىلع أنّها مناقضٌة للعلم واملعرفة؛ مّما يودل

وإحجاًما عن االلزتام ادلييّن، وتوّجًها إىل اإلحلاد أو اتلعاطف معه، ودلينا متابعاٌت 
لٰهذه الظاهرة، ونشــعر أّن الوضع حيتاج إىل وقفٍة جّديٍّة، فخطورة الواقع الفكرّي 
يستديع مّنا أن نسّخر لّك ما نمتلك من إماكنّياٍت علمّيٍة وماّديٍّة وإعالمّيٍة؛ عس 

أن نوّفق إلنقاذ املوقف. 

رابًعا: ضعف اعمل املقاومــة دلى الهنّية الفرديّة واملجتمعّية ملواجهة اهلجمة 
اثلقافّية الرسة، ناجٌم عن فقدان املنهج، أو ضبابيّته يف تبيّن الرؤى العقديّة.

خامًسا: عدم توّفر مشاريع واسرتاتيجّياٍت جاّدةٍ للنهوض بالواقع الفكرّي، وعدم 
طرح معاجلاٍت بمستوى اتلحّديات الكبرية اليّت يمّر بها واقعنا الفكرّي واثلقايّف. نعم 
هناك حماوالٌت، بيد أنّها ال ترق ملستوى ما حيصل، وال تمتلك مؤّهالٍت اكفيًة خلوض 
معركٍة بهذا احلجم، والكثري من املؤّسســات اإلسالمّية اليّت تعن باجلانب الفكرّي 
تأخذ نمط حتقيق الرتاث، ويه يف غفلٍة عن هذا اخلطر املحدق، ويف األعم األغلب 

ليس يف سلّم أولوّياتها غري الرصااعت الطائفّية واملذهبّية.

سادًســا: غياب الرقابة والرصد للظواهر الفكرّية وما يطبع وما ينر من كتٍب 
وأفاكٍر، وعدم وجود قاعدة بياناٍت للمســتوى اتلعليــيّم واثلقايّف للمجتمع ضمن 
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جغرافيا العراق، وال تتوّفر دراســاٌت موضوعّيٌة خاّصٌة ملنشإ هذه الظواهر وسبب 
تناميها يف جمتمعاتنا.

ومن هنا مّست احلاجة إىل أن نكتب اسرتاتيجّيًة جديدًة، آملني أن نكون قد 
وّفقنا فيها، ىلع أنّنا سوف نعيد انلظر فيها لكّما توّفرت نلا دراساٌت أكرث دّقًة حول 

الواقع املوضويّع للساحة الفكرّية واثلقافّية. 

استراتيجّية المشروع

إذا أردنا رســم اســرتاتيجّية أّي مروٍع، فال بّد من حتّديــد رؤية املروع 
واألهداف الّــيت يراد حتقيقها بادلّقة، ومن ثّم دراســة الواقع من جهة مســتوى 
اتلحّديــات، ومســتوى اإلماكنّيات، وبعدهــا يتّم إعداد اخلّطــة بناًء ىلع تلك 
املعطيات واألهداف اليّت يرام الوصول إيلهــا، وأخرًيا يأيت حتديد آيّلات اتلنفيذ، 

وىلع هذا فإّن اسرتاتيجّيتنا تقوم ىلع العنارص األربعة اتلايلة:

العنصر األّول: الرؤية وتحديد األهداف: 

: رؤية املرشوع: 
ً

أّول

الرؤية الّــيت نتطلّع تلحقيقها تتمّثل يف تبيّن املجتمع اإلنســايّن عموًما عقيدة 
اإلســالم احلّقة اليّت نادى بها الرســول األعظم  وأهل بيته�، واليّت تدركها الفطرة 

اإلنسانّية، ويقّرها العقل الربهايّن.

ثانيا: أهداف املرشوع:

ال شّك أّن حتديد األهداف وطبيعتها يفرض نوع املسار املوصل إيلها، واآليّلات 
الصاحلة تلحقيقها، ويف مروعنا هذا دلينا هدٌف أسايسٌّ وهو إجياد السبل الكفيلة 
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والقادرة ىلع تأمني الفكر العقدّي وفق مدرسة أهل ابليت�، وإبقائه نابًضا باحلياة 
ي ترتكز عليه 

ّ
وفاعاًل يف أذهان انلاس دون تشويٍش؛ إذ إّن الفكر العقدّي هو ال

الســلوكّيات احلياتّية اكّفًة، ومت ما اكنت العقيدة تسري وفق الرؤية الواقعّية فإنّها 
تكون ضمانًا الســتقامة الفرد واملجتمع وتماسكه ومتانة نسيجه، فوحدة املجتمع 
مرهونٌة ببقاء الفكر العقدّي حيًّــا نابًضا يف عقول انلاس. وهناك أهداٌف تنضوي 

حتت اهلدف األساس ويمكن حتديدها ضمن انلقاط اتلايلة: 

اخلروج من الفوىض يف مرحلة اتلفكري؛ تلحقيق مستًوى من احلصانة الفكرّية . 1
والقدرة ىلع مواجهة املتغريات الفكرّية واتلّيارات الطارئة، من خالل تسليط 
الضــوء ىلع القواعد واملالاكت الطبيعّية يف عمليــة اتلفكري املوصل إىل بناء 

الرؤية الكونّية املتّسقة احلّقة.

حتقيق االســتقرار العقدّي يف ذهنية الفرد واملجتمع، من خالل إاعدة تأهيل . 2
وتأصيل العقيدة، وبناء منظومٍة فكرّيٍة عقديٍّة متماســكٍة، منســجمٍة مع 
الواقع والفطرة وخايلٍة من اثلغرات، وتلك يه عقيدة اإلســالم األصيل وفق 

رؤية أهل ابليت�.

جعل العقيدة احلّقة ماّدًة علمّيــًة تدرّس يف املراكز اتلعليمّية األاكديمّية منها . 3
واحلوزّية.

نر العقيدة احلّقة يف أرجاء العالم، من خالل تقديم صورٍة منطقّيٍة ســليمٍة . 4
عن الفكر اإلســاليّم األصيل، وبيان مدى واقعّيته وانســجامه مع حاجات 

اإلنسان وتطلّعاته.

احلّد من تنايم األفاكر الضالّة ومواجهة املشــاريع املشــبوهة واملنحرفة اليّت . 5
تنخر يف الوسط الفكرّي واثلقايّف.
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العنصر الثاني: الواقع

واملطلوب يف هذا العنرص بيان حجــم اتلحّديات واألزمات الفكرّية، ومدى 
القدرة واإلماكنّيات املتوّفرة دلينا ىلع املواجهة.

: اتلحّديات واألزمات:
ً

أّول

ال شــّك أنّنا حباجٍة إىل رصٍد ودراسٍة شــاملٍة للواقع الفكرّي واثلقايّف؛ ملعرفة 
حجم اتلحّديات واألزمات ىلع حنو ادلّقة، ومن هنا ندعو إىل تفعيل مروع )رسم 

اخلريطة اثلقافّية يف العراق(.

بيــد أّن ما ال يدرك لكّه ال يرتك جلّه، فإنّنا من خالل الرصد واملتابعة باإلماكنّيات 
املتاحــة تبنّي أّن هناك مجلًة من اتلحّديــات ىلع الصعيد ادلاخيّل واخلاريّج تواجه 

حتقيق املروع الفكرّي، وينبيغ أخذها بعني االعتبار، ويه ىلع قسمني: 

اتلحّديات ادلاخلّية: 

اتلحّديات ادلاخلّية اليّت توجه مروعنا جّد كثريٍة، لعّل أبرزها: 

املستوى اثلقايّف للمجتمع. 1

إّن املتتّبع للواقع اثلقايّف يرى بوضوٍح اخنفاض املستويات اثلقافّية يف جمتمعاتنا، 
فلم تعد املكتبات العاّمة كســابق عهدها تســتهوي قّراءها املتعّطشني للمعرفة، 
وال املحافل العلمّية واثلقافّية تســتقطب حّضارها املتطلّعــني للثقافة واألدب، 
فقــد ضعف إقبال انلــاس ىلع مطالعة املطبواعت بكّل أشــاكهلا، وفقدوا الرغبة 
يف اإلنصات إىل املنابر الفكرّية واثلقافّية، وأصبحوا حبييس املؤثّرات الســمعّية 
وابلرصّية من شاشات اتللفاز واهلواتف احلديثة، واأللعاب اإللكرتونّية واإلنرتنت 
ي خلق فاصلًة كبريًة 

ّ
واتلواصل االجتمايّع احلديث ووســائله املختلفة؛ األمر ال

يصعــب معها اتلواصل الفّعال مع انلاس، وباتلايل حنتاج إىل قدٍر كبرٍي من عوامل 
اجلذب، والعمل ىلع ابتاكر آيّلاٍت ووسائل مؤثّرٍة تستهوي األنظار واألسماع؛ حّت 
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يمكن أن نؤّمن من خالهلا األجواء املناســبة إليصال الفكر العقدّي احلّق وضمان 
تفاعل انلاس معه، وهذا ما يتكّفله مروعنا يف جانبه اإلعاليّم. 

املستوى اتلعلييّم للمجتمع. 2

ال يىف أّن املســتوى اتلعلييّم لعموم جمتمعنا يف حالة تدهوٍر، فهناك تصاعٌد 
ب، وانلتائج 

ّ
يف نســبة األّمّية واجلهل، واخنفاٌض يف املستوى العليّم بالنسبة للطال

املتدنّية لالمتحانات الوزارّية يف الســنوات األخرية خري شــاهٍد ىلع ذلك، وهذا 
يرجع إىل مجلٍة من العوامل واألســباب اخلارجّية وادلاخلّية، واليّت تقّدم اإلشــارة 
إىل بعضها. ويف املحّصلة نرى أّن اخنفاض مســتوى اتلعليم ســيكون اعئًقا كبرًيا 
أمــام انلهوض بالواقع الفكــرّي العقدّي عند املتعلّمني؛ مــن هنا ينبيغ أن تقوم 
شعبة اتلعليم يف املؤّسسة وباتلعاون مع املؤّسسات اتلعليمّية يف العراق بدراسة هذه 
املشــلكة، وحماولة إجياد حلوٍل هلا، علًما أّن نلا رؤيًة واسرتاتيجّيًة طويلة األمد يف 

كيفّية اخلروج من األزمة يف جمال اتلعليم ادلييّن.

أزمة اتلفكري. 3

تعــاين عملّية اتلفكري دلى أغلب انلاس من إرباٍك بســبب وقوعها حتت تأثري 
ي ينعكس ىلع جممــل العملّيات الفكرّية وما 

ّ
الركم اثلقايّف املــوروث، األمر ال

تنتجه من فكٍر.

وال شــّك أّن اهلل - تعاىل - خلق اإلنسان وأودع فيه القدرة ىلع اتلفكري ضمن 
ي ينشأ عليه اإلنسان من حميطه األرسّي 

ّ
، بيد أّن املوروث اثلقايّف ال قانوٍن فطريٍّ

واالجتمــايّع جيعله يف دائرٍة صارمٍة يصعب عليــه ختّطي حدودها، حبيث جيعله 
يفقد بوصلة اتلفكري ضمن القانــون الفطرّي املودع من قبل اهلل تعاىل، فتجد أّن 
كثرًيا من انلاس يعاند احلّق مع شــّدة وضوحه؛ ألنّه يصطدم مع مسلّماٍت توارثها 
من اآلباء واألجداد، قال - تعاىل - يف وصف هذا انلمط من انلاس: >َوإَِذا ِقيَل لَُهُم 
 

َ
 َيْعِقلُوَن َشــيْئًا َوال

َ
َولَْو اَكَن آبَاُؤُهْم ال

َ
َفيْنَا َعلَيِْه آبَاَءنَا أ

ْ
ل
َ
نَْزَل اهلُل قَالُوا بَْل نَتَِّبُع َما أ

َ
اتَِّبُعــوا َما أ

َيْهتَُدوَن< ]سورة ابلقرة: 170[.
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لا تعّد العملّية اتلفكريّية احلجر األساس يف عملية اتلغيري واإلصالح الفكرّي 
والســلويّك، فينبيغ العمل ىلع إصالحها مقّدمًة تلقّبــل العقائد احلّقة، وهذا مّما 

يتكّفله مروعنا إن شاء اهلل - تعاىل - ضمن جمال )الرتبية الفكرّية(.

القراءة اخلاطئة للفكر اإلساليّم . 4

ي جاء 
ّ

ال شــّك أّن هناك إفراًطا وتفريًطا يف اتلعايط مع الفكر اإلســاليّم ال
به الرســول األكــرم� وأهل بيتــه الكــرام�، وبطبيعة احلال فــإّن لّك صاحب 
قــراءٍة يرى أنّه ىلع صواٍب، وأّن غريه ىلع خطإٍ، وهــذا ما حيول دون الوصول إىل 
أفٍق مشــرتٍك يتّم اتلفاهم ىلع ضوئه، وهذا حيّتم علينا أن ننطلق من أسٍس عقلّيٍة 
مشرتكٍة ال ختتلف وال تتخلّف عند لّك إنســاٍن حبسب الواقع، وإن اختلف فيها 
حبســب الظاهر واالّداعء؛ تلكون مالاكٍت حيتكم إيلها؛ ومن ثّم االستعانة بما هو 

مسلٌّم من الرتاث اإلساليّم لطرح الرؤية اإلسالمّية احلّقة.

الزنعة النتمائّية العمياء. 5

إّن العرب عموًما - والعراقّيني خصوًصا - تعشعشــت فيهم الزنعة االنتمائية 
العمياء للعشــرية أو القومّية أو الطائفة أو احلزب، وهــذه األفاكر االنتمائّية تؤثّر 
بشــلٍك كبرٍي ىلع الفكــرة املركزّية املتضّمنة يف )العقيــدة( فلكّما ضعفت الفكرة 
املركزّية تنامــت الزناعت أو األفاكر االنتمائّية، والعكس بالعكس. من هنا علينا 
توجيــه أنظار انلاس باســتمراٍر إىل الفكرة املركزّية )العقيدة( الســتبعاد األفاكر 
االنتمائية الضّيقة، ولضمان رســوخ العقيدة احلّقة، وهــذا يف الواقع يتطلّب منا 
عمــاًل دؤوًبا ومحالٍت تثقيفّيًة واســعًة يف هذا الصدد، وال بــّد من تظافر اجلهود 
اكّفًة من أجل حتقيق الغاية املنشــودة، سّيما اجلهد احلكويّم الرسيّم، ومن اآليّلات 
ضمن اخلّطة املعّدة حلمالت اتلثقيف يه إقامة ندواٍت ومؤتمراٍت ودوراٍت مكّثفٍة 

تلحقيق هذا اهلدف. 
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عقدة انلقص املعريّف. 6

الكثري مــن مثّقفينا يعاين من عقــدة انلقص املعريّف أمــام انلموذج الغريّب، 
والســبب يف ذلك هو تعملق الغرب يف جمال اتلكنولوجيــا والعلوم الطبيعّية؛ مّما 
جعل املتليّق يف جمتمعاتنا يعتقد أّن هذا مؤرّشٌ ىلع تقّدمهم يف جماالت املعرفة بكّل 
أصنافهــا، ونرى يف الواقع أّن هذا اتلصّور خاطــٌئ؛ لعدم وجود مالزمٍة بني تقّدم 
الغــرب ماّديًّا وتكنولوجيًّا وبني تقّدمهم يف املجــال الفكرّي والرؤية الكونّية، بل 
إّن اهتمام الغرب املفرط يف جمال اتلكنلوجيا جعلهم يف شــغٍل عن اتلوّجه ملباحث 
الفلســفة واألديان، واثلابت تارييًّا أّن الغرب انقطع عن تراثه اثلقايّف والفلسيّف 

ي يعّد أبًا للفلسفة الغربّية.
ّ

إبّان عرص انلهضة، إىل حني انبثاق جنم ديكارت ال

وهذا ما نأمل اتلأكيد عليه ولفت األنظار إيله ضمن اسرتاتيجّية مروعنا، من 
خالل كتابة مقاالٍت وإقامة انلدوات للمقارنة بني الفكر الغريّب والفكر اإلساليّم.

الوضع األميّن والسيايّس. 7

الفلتان األميّن يف واقعنا واألزمات السياســية وما يستتبعها من تداعياٍت تؤثّر 
، فهذه العوامل من شأنها  بشلٍك كبرٍي ىلع استعداد انلاس تلليّق أّي مروٍع فكريٍّ
أن جتعل انلاس يف دّوامٍة ال تعرف ما هو األصلح هلا، حّت تعيش حالة اإلحباط، 
ويكــون هّمها اخلالص مــن واقٍع ملموٍس بأّي طريقٍة، وليس الفكر - حبســب 
 ملثل هذه األزمات؛ لا ال بّد من ابلحث عن 

ًّ
انلظرة االجتماعّية الســاذجة - حال

أجواٍء مستقّرٍة نواًع ما من أجل طرح هذا املروع.

اإلماكنّيات املاّديّة . 8

مع توّفر املاّدة العلمّية واإلعالمّية فال شــّك أّن املخرجات هلذه املاّدة حتتاج إىل 
إماكنّياٍت ماّديٍّة ضخمٍة، ونعلم أّن الوضع املاّدّي للمؤّسســة حرٌج، وهذا يتطلّب 
مّنا أن نســى مع اجلهة املمّولة للمروع يف تأمني ما أمكن من اإلماكنّيات املاّديّة 
لضمان سري املشاريع اتلفصيلّية املطروحة، وتنفيذ خططها حّت ال يتعرّث املروع.
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القدرات والطاقات العلمّية. 9

من املســلّم أّن املروع الفكرّي حيتاج إىل اكدٍر عليمٍّ مؤّهٍل للنهوض بمهاّمه 
نا يدرك ندرة املتخّصصني يف املجال الفكرّي 

ّ
ىلع الوجه واألهداف املطلوبــة، ولك

والعقدّي، ومع ذلك نعتقد أنّنا يف مؤّسسة ادليلل وّفقنا إىل حدٍّ كبرٍي بتأمني جمموعٍة 
من املتخّصصني مّمن حيملون هّم املروع الفكرّي اإلساليّم، ولكن ال زال هناك 

حاجٌة إىل زيادة العدد نأمل توفريه يف املستقبل القريب.

القدرات والطاقات الفّنّية واتلكنولوجّية. 10

هناك شــّحٌة يف القدرات والطاقات البرّية القادرة ىلع اتلعايط مع الوســائل 
اتلكنولوجّية بتخّصٍص وحرفّيٍة، من مربجمني ومصّممني وغريهم، ومن املسلّم أّن 
مروعنا حباجٍة ماّسٍة هلذه الطاقات من أجل ابتاكر الطرق اإلخراجّية والتسويقية 
للماّدة العلمّية املنتجة يف املؤّسســة ىلع شلك ماّدٍة إعالمّيٍة مستساغٍة، ومن فضل 

اهلل - تعاىل - حتقق بقدٍر يسرٍي بمقدار ما دلينا من إماكنّياٍت ماّديٍّة. 

اتلحّديات اخلارجّية: 

يمّر واقعنا الفكــرّي واثلقايّف بأزماٍت كبريٍة وإخفاقاٍت متتايلٍة؛ ولّك هذا ناتٌج 
عن هيمنة القوى الظالمّية ىلع وسائل اتلنمية البرّية من اتلعليم واملراكز العلمّية 
واثلقافّيــة وماكنات اإلعالم، وبهذا أصبح بمقدورهــم اتلحّكم بالواقع الفكرّي 
واثلقــايّف، ودليهم اإلماكنّية ىلع صياغة عقول األجيــال املتعلّمة واملثّقفة بصورٍة 

يسهل معها السيطرة عليها وتوجيهها بما يدم مصاحلهم.

ي 
ّ

وهذا هو اتلحّدي اخلاريّج األعظم، ولم يعد خافيًا ايلوم مروع العوملة ال
اخزتل لّك املجاالت احلياتّية ضمن منظومٍة حمّددٍة، ومّما يؤســف هل أّن الكثري من 
مثّقفينا ومؤّسســاتنا - حّت اإلســالمّية منها - اســتدرج إىل هذه ادلائرة، وأخذ 
باتلعايط معها بشعوٍر أو بغري شعوٍر، فيف املجال املعريّف يتفاخر ابلعض أنّه يكتب أو 
تنا 

ّ
يرتجم كتب ومقاالت عرص اتلنوير واحلداثة وما بعدها، وأصبحت كتبنا وجمال
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تزخر باملفردات واألســماء الغربّية، وما أكرث االستشــهاد بأسماٍء ملعت يف سماء 
 لشّدة معاداتها لألديان، ومحلها شعار اتلحّرر من قيود األخالق 

ّ
الغرب ال ليشء إال

والقيم، وكثرٌي منهم مّتهمون بانتمائهم إىل املاسونّية العاملّية، ولكّن املؤسف أن نرى 
تنا اإلسالمّية والشيّعية ايلوم ويه تغّص برثثراتهم الفارغة، فهناك بعض 

ّ
بعض جمال

ت متّخصصٌة برتمجة ونر مقاالت املفكرّيني الغربيني مع نقٍد باهٍت؛ لا 
ّ

املجــال
فإّن لّك ما ينر إنّما هو ترويٌج جمّاينٌّ وإهداٌر للمال واجلهود.

 عن اتلعايط مع 
ً

فالســبيل ملواجهة اتلحّديــات اخلارجية هو أن نتوّقــف أّوال
أطروحــات الغــرب والرتويج هلا، وأن نعمــل ىلع حتصني مؤّسســاتنا اتلعليمّية 
واثلقافّية، وترسيخ العقيدة احلّقة وقيم اإلسالم األصيل، وترشيد اإلعالم وتفعيل 

دور الرقابة الفكرّية واثلقافّية؛ تلنقية األجواء مهما أمكن من اتللّوث اثلقايّف.

ثانًيا: اإلماكنّيات األساسّية:

نمتلك الفكر والرؤية الواقعّية اليّت تعّد أهّم اعمٍل يف جناح أّي مروٍع.. 1

دلينا خّطٌة نسري ىلع وفقها.. 2

نمتلك اسًما عظيًما ننتيم إيله، أال وهو اإلمام احلسني�.. 3

دلينا جمتمٌع حيمل اعطفًة وحبًّا فطريًّا ألهل ابليت�.. 4

دلينا دعٌم معنويٌّ مبارٌش من ممّثل املرجعّية ادلينّية العليا.. 5

دلينا كــوادر علمّيٌة ذوو خربٍة اعيلــٍة وختّصٍص يف املجــال الفكرّي . 6
العقدّي، يمتلكون القدرة ىلع اتلأيلــف والكتابة وإلقاء املحارضات 
وإقامة انلدوات واتلعليم، واتلنظري يف جمال العمل املؤّســيّس، وٰهؤالء 
ي ترتكز عليه املؤّسسة تلنفيذ مروعها.

ّ
بمثابة املّخ والعمود الفقرّي ال

دلينــا اكدٌر إداريٌّ وإعاليمٌّ وفيّنٌّ متخّصٌص يمتلكون القدرة ىلع توفري . 7
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اخلدمات والوسائل الكفيلة يف إظهار املنتج العليّم.

دلينا إماكنّيٌة ماّديٌّة توّفرها نلا العتبة احلسينّية املقّدسة.. 8

اقتراٌح: 
خبصوص انلقطة األخرية أقرتح ىلع اجلهة املمّولة ختصيص مشاريع استثمارّيٍة 
لرفد هذا املروع واملشــاريع الفكرّية اكّفًة، بمعــن أن يكون بإزاء لّك مروٍع 
فكــريٍّ مروٌع اســتثماريٌّ يّصص هل اكدٌر مرتبٌط باملروع الفكرّي نفســه، 
يتكّفل توفري املســتلزمات املايّلة دون االتّكال الاكمــل ىلع موارد العتبة، وبهذا 

ا الستمرارّية املشاريع الفكرّية، وعدم تأثّرها باتلذبذب املايّل. نؤّمن أمًرا مهمًّ

العنصر الثالث: خّطة المشروع:
بعد حتديد األهداف األساســّية املراد حتقيقها يف هذا املروع، واليّت انبثقت 
من تشخيص ما يعانيه الواقع الفكرّي واثلقايّف - بشلٍك اعمٍّ - من هسترييا وفوىض 
اذ القرار برضورة قيام مروٍع فكريٍّ ناهٍض، حيمل ىلع 

ّ
معرفّيٍة، استدىع ذلك اخت

اعتقه مسؤويّلة اتلصّدي، ضمن رؤيٍة واقعّيٍة قادرٍة ىلع دحض الشبهات ومعاجلة 
اإلشــاكيّلات الفكرّية، وحبسب عقيدتنا فإّن انلموذج املثايّل للرؤية العقديّة اليّت 
تصلح إلعطاء حلوٍل ومعاجلاٍت حقيقّيٍة منســجمٍة مع الواقع، يه الرؤية القائمة 
ىلع أساس املنهج العقيّل املنســجم مع القرآن الكريم ولكمات أهل بيت العصمة 

ين أثبت العقل مرجعّيتهم. 
ّ

والطهارة�، ال

لا فإنّــه يتطلّب مّنا تقديم خّطٍة حتّدد فيها املشــاريع اللكّّية ومراحل إجنازها 
وآيّلات تنفيذها. واآليّلة الرئيسة اليّت نعتمدها يف تنفيذ خّطتنا يه إنشاء مؤّسسٍة 
ذات هيلكّيٍة متماسكٍة، تتألّف من اكدٍر عليمٍّ متخّصٍص بالعقيدة بكّل جماالتها، 
وكدٍر إداريٍّ وإعــاليمٍّ تقع ىلع اعتقه مســؤويّلة تهيئة متطلّبــات العمل العليّم 

ومستلزمات إخراجه بالشلك املناسب، وتسويقه ضمن خطٍط مدروسٍة. 
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واخلّطة تطرح ضمن املجاالٍت اثلالثة اتلايلة: 

جمال اتلحقيق وابلحث العليّم.. 1

جمال اتلعليم.. 2

جمال اتلبليغ واإلعالم.. 3

املجال األّول: اتلحقيق وابلحث العليّم 

إن طبيعة مروعنا الفكرّي تفرض ىلع املؤّسســة طابًعــا علميًّا حتقيقيًّا، يعّد 
األساس واملنطلق للمشاريع األخرى اليّت تتبّن املؤّسسة تنفيذها ضمن خّطتها العاّمة.

 فاتلحقيــق العليّم هو األداة الرائدة يف صياغة رؤيٍة متاكملٍة منســجمٍة تعرّب 
ي ينبيغ اإليمان به والعمل ىلع وفقه، وليس ثّمة ما يمكن 

ّ
عن انلظام العقدّي ال

اتلعويل عليه - يف مقام دراسة الرؤى املختلفة وتقييمها وفرزها بنحٍو موضويعٍّ - 
غري األسلوب العليّم اتلحقييّق.

ىلع هذا األساس ارتأى القائمون ىلع هذا املروع أن يكون )اتلحقيق وابلحث 
ي يعّد رصيدها ومصدر قّوتها اجلانب اتلحقييّق؛ ولا 

ّ
العليّم( قوام املؤّسســة ال

تّم تشكيل شــعبٍة خاّصٍة للبحوث وادلراسات ضمن هيلكّية املؤّسسة؛ للقيام بهذا 
ادلور املهّم والرضورّي، وقد تّم ترتيب وحداتها ترتيبًا منطقيًّا يتناسب مع الرتتيب 

املوضويّع لألحاكم العقديّة. 

منهجنا اتلحقييّق:

ختتلف املناهج املعرفّية املعتمدة يف استنباط األحاكم العقديّة وحتقيق مسائلها 
 ، حبسب األدوات املســتخدمة يف عملية ابلحث، فهناك املنهج اتلجرييّب احليّسّ
وانليّصّ انلقيّل، والكشيّف السلويّك، والربهايّن العقيّل، واختلفت املدارس الكالمّية 
والفلسفّية تبًعا هلذا االختالف املؤّدي - بطبيعة احلال - إىل رًؤى فلسفّيٍة وعقديٍّة 
خمتلفٍة، وحنن لســنا معنينّي باملدارس الفلســفّية والكالمّيــة، وال يهّمنا مقدار 
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اختالفهم بقدر ما يهّمنا مدى الزتامهم باملنهج الواقيّع يف حتقيق املسائل العقديّة.

ومنهجنا املعتمد يف مؤّسســة ادليلل هو املنهج العقيّل، ولســنا نعين من املنهج 
العقيّل االقتصار ىلع معطيات العقل املجّرد وما جتود به الرباهني املنطقّية من دون 
االســتعانة باألدوات املعرفّية األخرى، وإنّما نعــين باملنهج العقيّل ما يكون العقل 
فيه أساًســا وحاكًما يف تقييم املناهج املعرفّية ومعطياتها، واالستفادة من األدوات 
املعرفّيــة بأنواعها اكّفًة، ولكٌّ حســب دائرة موضوعه، فاألحاكم احلّســّية )دائرة 
املحسوســات( نرى أن احلاكم فيها العقل ولكن بواســطة األدوات احلّسّية، وأّما 
أحاكم احلّس ابلاطن أو الكشــوفات العرفانّية فالعقل هو احلاكم بواسطة ما يسىّم 
)القلب( يف اصطالحهم، وكذا األحــاكم القانونّية التريعّية، واألحاكم العقديّة 
اجلزئّية ليس للعقل طريٌق هلا سوى انلصوص القانونّية أو ادلينّية، بمعن أّن العقل 
ي يمنحها احلّجّية، ويسمح باعتمادها واجلري ىلع طبقها؛ ألّن العقل منقاٌد 

ّ
هو ال

إىل مصدرها قهًرا بعد ما ثبتت هل وفق رؤيته الكونّية أّن هل هذا املقام وتلك الشأنّية.

وأّمــا األحاكم العقديّة اللكّّية فليس ثّمة واســطٌة للعقل يف إدراكها، وإنّما يدركها 
بنفسه مبارشًة، نعم يمكن أن يكون هناك منّبهاٌت من انلصوص ادلينّية أو غريها. 

ي يرى القائمون ىلع املؤّسســة اعتماده يف مقام 
ّ

إذن منهجنــا اتلحقيــيّق، ال
ي تقّدم، وهذا املنهج حمّل قبوٍل 

ّ
ابلحث واتلحقيق هو املنهج العقيّل بالوصــف ال

واعتماٍد من أغلب أســاطني متلكيّم مدرســة أهل ابليت�، هذا يف مقام اثلبوت، 
وأّما يف مقام اإلثبات واجلدل واإلقناع، فيمكن االستعانة بكّل الوسائل اليّت تقّرب 

وجهة انلظر واملعتقد إىل ذهن املخاطب.

مشاريع هذه الشعبة ىلع ثالثة أصناٍف: 

املشاريع طويلة األمد:. 1

ويه املشاريع األساسّية اليّت ال تقّل مّدة إجنازها عن سنتني، ويتّم العمل 
عليها بشــلك متواٍز من قبل الواحدات اكّفًة، وتتمّثل يف املوســواعت 

والكتب الكبرية نسبيًّا، وخماطبها الرئييّس املتخّصصون وانلخب.
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املشاريع متوّسطة األمد: . 2

ويه املشــاريع اليّت ال تزيد مّدة إجنازها عن السنة، وتكون ىلع شلك 
كتٍب متوّسطة احلجم أو كتيّباٍت أو جملٍّة، حبيث ال يزيد عديد صفحاتها 

عن مئيت صفحٍة، وخماطبها املتخّصصون وانلخب واملثّقفون.

املشاريع قصرية األمد: . 3

ويه املشــاريع اليت ال تزيد مدة إجنازها عن اثلالثة أشهر، ويه عبارة 
عن الكراريس ال تتجــاوز عدد صفحاتها عــن اخلمس والعرين، 

وخماطبها اعّمة املثّقفني.

املجال اثلاين: اتلعليم

ضمن الرؤية العقديّة اليّت تتشلّك مالحمها يف املجال األّول، تربز رضورة توفري 
آيّلــاٍت تؤّمن وصول هذه الرؤية للفئات املســتهدفة، ويعــّد اتلعليم - بدون أّي 
منازٍع- العنرص األهّم يف تأمني وصول األفاكر وترسيخها يف ذهنّية املخاطبني، بل 

ومن أكرث اآليّلات الفاعلة واملؤثّرة يف تكّون قنااعت انلاس وسلوكّياتهم. 

ي تنشأ يف أحضانه عقول األجيال وتنمو ىلع مائدته كفاءات 
ّ

فمجال اتلعليم ال
املجتمع وقياداته، هل ادلور األبرز يف عملية صياغة الشخصّية املجتمعّية؛ ألنّه يمّثل 
ا تراكميًّا من املفاهيم يتلّقاها املتعلّمون منذ نعومة أظفارهم حّت كهوتلهم؛ لا  كمًّ
ي ينعكس ىلع جممل تعاطيهم 

ّ
فإّن اتلعليم هو من يرســم هلم سلوكّية تفكريهم ال

مع قضاياهم املختلفة وبلورة مواقفهم.

ومن هنا ينبيغ االتلفات إىل أّن األمن الفكرّي يتأثّر ســلبًا وإجيابًا باملمارســة 
ي يريد رســم اســرتاتيجّية األمن 

ّ
ي يتّبع يف اتلعليم، فال

ّ
اتلعليمّيــة واملنهج ال

الفكــرّي املجتميّع عليه أن ال يغفل حباٍل من األحــوال اجلانب اتلعلييّم واملنهج 
املّتبع يف هذا املجال، بل ال بّد من ابلدء بدراســة املفردات اتلعليمّية، سّيما ماّدة 
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ادلرس ادلييّن من حيث املنهج واملضمون، وطبيعة األسايلب املّتبعة يف إيصال تلك 
املضامني. 

ومن ثّم العمل ىلع تنقيتها، وتعديل املنهج أو تبديله بما يتناســب واألهداف 
اليّت منها صياغة الفكر العقدّي والرؤية الفلســفية اليّت يراد غرســها يف أذهان 
 ســوف تنمو الشخصّية املتعلّمة بنحٍو مشّوهٍ تعيش االزدواجّية 

ّ
اجليل املتعلّم، وإال

يف لّك مفاصل حياتها.

فمــن اكن يهدف إىل بناء نظاٍم جمتميعٍّ يرتكــز ىلع فكرة مبدئّية املاّدة وأصالة 
املنفعة املاّديّة وحمورّية الذلائذ احلّســّية، فإن ما يناســبه هو تكريس حالة احلّس 
واالتّكاء ىلع املنهج اتلجرييّب واالســتقرايّئ؛ باعتباره الطريق املؤّدي إىل حتصيل 

تلك األهداف املنسجمة مع رؤيتهم.

وأّما من يهدف إىل تشييد نظاٍم قائٍم ىلع أساس أّن الواقع أعظم من املاّدة، وأّن 
األهداف تتجــاوز أفق املنافع املاّديّة، فعليه أن يبحث عــن منهٍج يؤّدي إىل هذه 
الرؤية وتلك األهداف؛ ألّن املنهج احلــيّسّ اتلجرييّب ال ييف بهذه املطالب؛ وأن 

يعمد إىل صياغة املضامني وأسايلب إيصاهلا بما ينسجم مع ذلك.

ي تقوم ىلع أساســه عملّيات اتلفكري يف الواقع هو ما ينبيغ الرتكزي 
ّ

واملنهج ال
عليه ومعاجلته، وبإصالحه يســهل إصــالح أو بناء املنظومــة الفكرّية بانلحو 
املطلوب، وتنشأ الشــخصّية وفق املعادالت السليمة؛ وستكون باتلايل ذات تأثرٍي 

إجيايبٍّ فاعٍل يف احلركة اتلاكملّية للمجتمع.

بيد أّن انلاظر يف الواقع اتلعلييّم بلدلاننا العربّية واإلسالمّية - ال سّيما اتلعليم 
ادلييّن - يرى بوضوٍح حالة اهلزالة وفقــدان بوصلة اهلدف، وكأّن املناهج ادلينّية 
كتبت إليصال رسالٍة واحدٍة، ويه أّن هناك شيئًا اسمه ادلين، ولكن ما يه حقيقة 
هذا ادلين؟ وهل هو علٌم أو ليس بعلٍم؟ وهل هل منهٌج يف إثبات مسائله؟ وهل ملنهجه 
ي يؤثّر سلبًا ىلع 

ّ
قيمٌة علمّيٌة؟ لّك هذه األسئلة ال جيد املتعلّم أجوبًة عنها؛ األمر ال

بناء الشخصّية الفكرّية بل والعلمّية، وجيعلها تعيش حالًة من االزدواجّية، فمن 
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جهة العلوم الطبيعّية اليّت يدرسها املرء يرى أنّها ختضع ملعيار احلّس واتلجربة وهو 
منهٌج رصنٌي يف إثبات الواقع املحسوس أو املاّدّي، ومن جهة مسائل ادلين يرى أنّه 
ملزٌم باتلصديق بنصوٍص يكون الطريق إىل مؤّداها يشٌء اسمه الويح، وليس هلذا 
، وال يقع حتت اتلجربة ليك يتعاىط مع املعارف انلاجتة عنه،  الويح طريٌق حــيّسٌّ
فمســألة اإليمان بتلك املعارف حتتاج إىل طريٍق غري احلّس واتلجربة، وأّي طريٍق 
آخر ليس هل قيمة علمّيٌة بنظر املتعلّم، خصوًصا وأنّه قد تعلّم منذ الصفوف األول 
- يف درس العلوم باتلحديد - أّن العالــم عبارٌة عن وجوداٍت أربعٍة ال خامس هلا 
)اجلماد، وانلبات، واحليوان، واإلنسان(، وليس ثّمة وسائل إدراٍك هلذه الوجودات 
غري احلّس واتلجربة؛ فلم يعهــد منهًجا علميًّا يتّم حتصيل املعارف به غري احلّس 
واتلجربــة؛ لا فإّن أّي فكرٍة وراء هذا تعّد خروًجا عن الضوابط واملعايري العلمّية 

حسب منظاره.

فمفردة ادلين - يف الواقع - أقحمت يف اتلعليم املدريّس دون دراســٍة مســبقٍة 
، ويبدو أّن ســبب طرح ادلين كماّدٍة علمّيٍة جاء  وبدون حتديد هدٍف اسرتاتييجٍّ
إلرضاء املجتمعات اإلسالمّية؛ لريسلوا أبناءهم ويتقّبلوا املروع اتلعلييّم الغريّب 
ي يهــدف إىل نر الزنعة املاّديّة واملنهج الوضــيّع، والقضاء ىلع الرؤية ادلينّية 

ّ
ال

والقيم اإلنسانّية العليا.

وألّن ادلين أقحم بشلٍك غري مناسٍب بني املواّد العلمّية يف املدارس األاكديمّية؛ 
ي جعل هذه 

ّ
فقد أصبح ماّدًة هجينًة غري منســجمٍة مع انلظام املدريّس؛ األمر ال

ي 
ّ

املاّدة مصــدر إزاعٍج للمتعلمنّي وليس هلا قيمٌة وال أيّة جاذبّيٍة؛ ولا جند أّن ال
يكلّف بتدريس الرتبية اإلســالمّية ال يكون بالــرضورة متخّصًصا، وال رضورة 
إليمانه بادلين، وكثرًيا ما شاهدنا وســمعنا أّن هناك من يدرّس الرتبية اإلسالمّية 
ودليه نزعٌة ماركســّيٌة ماّديٌّة، وقد ال يؤمن بوجود إهٰلٍ فضاًل عن ادلين، وليس من 
املســتبعد أّن ثّمة نوايا مسبقًة للّك هذه املمارســات؛ وذلك إلظهار ادلين بصورٍة 

ين ال تهّمهم املعايري العلمّية. 
ّ

 املتخلّفون ال
ّ

مشّوهٍة هزيلٍة، ال يعتنقه إال

واملشــلكة تكمن - من وجهة نظرنا - يف عدم وضــوح الرؤية دلى املتصّدين 
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لكتابة املناهج ادلينّية يف املدارس األاكديمّية، والشاهد ىلع ذلك هو عدم تفريقهم 
بني ادلين كطقوٍس ومواعظ وتعايلم ينتفع بها املؤمنون، وبني ادلين كعلٍم هل معياره 
ومنهجه الرصني يف إثبات مسائله، وهل علٌم آيلٌّ يتقّدم عليه ويتكّفل إثبات مبادئه.

فما يطرح ايلــوم يف املدارس عبارٌة عن مواعظ وطقــوٍس ال جيد املتعلّم فيها 
 ألداء االمتحان ونيل ادلرجة، فليس ملا يطرح أيّة عالقٍة 

ّ
جاذبّيــًة، وال حيفظها إال

بالعلم ادلييّن؛ الفتقاره أهّم العنارص املقّومة للعلم، أال وهو املنهج املّتبع يف إثبات 
مسائله.

فاملناسب للتعليم املدريّس األاكدييّم هو أن يكون اتلعليم ادلييّن علًما معياريًّا 
يتّم فيه إثبات مبادئ ادلين ومســائله، وهذا ما يتطلّب تشخيص املنهج يف مراحل 

اتلعليم ادلييّن اكّفًة.

ويف احلقيقــة دلينا رؤيٌة مقرتحٌة يف اتلعليم ادليــيّن، ويه أن تكون ماّدة الرتبية 
اإلســالمّية ىلع مســتوياٍت ثالثٍة يه: الرتبية الفكرّية، والرتبية ادلينّية، واتلعليم 

ادلييّن.

املستوى األّول: )الرتبية الفكرّية(، وهذا يعّد من أهم املستويات ىلع اإلطالق، 
حيث يدرس الطالب فيه أصول اتلفكري وقواعده ومناهجه، وبنحٍو يتناســب مع 
لّك مرحلٍة عمرّيٍة؛ وذلك تلعريف الطالب أّن املنهج العليّم املوصل للحقائق ليس 
ّية وتفاصيل 

ٰ
؛ تمهيًدا هل لقبول املســائل اإلهل منحــرًصا يف املنهج اتلجرييّب احليّسّ

العقيدة، ومن اخلطــإ الفادح أن يدرس الطالب العقيــدة وادلين قبل أن يدرس 
أصول اتلفكري ومناهجه؛ ألنّه ســوف يكون بعد ذلك أحد شخصني: إّما مفرٌط 
مزتّمٌت متعّصــٌب، أو مفّرٌط متنّكٌر لدلين وزاهٌد فيه، والســبب ما أرشنا إيله؛ 
ألّن الطالب إّما أن يتشــّبث بما تلّقاه تقليديًّا فيعيــش االنغالق وال يتحّمل أّي 
نقاٍش فيما اعتقده، وإّما أن يتمّســك باملعيار اتلجرييّب احليّسّ واملنطق الوضيّع؛ 
فيســتخّف بمســائل ما وراء الطبيعة، ويعّدها قضايا ليس ذات معًن، وال قيمة 

علمّيًة هلا. 
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لا ينبيغ أن تبدأ الرتبية الفكرّية من املرحلة األول وتســتمّر إىل األخرية، وأن 
يلــزم الطالب بامتحاناٍت فيها؛ ألنّها املاّدة اخلام واألســاس بلناء الرؤية الفكرّية 

العقديّة بعد ذلك. 

املســتوى اثلاين )الرتبية ادلينّية(: ويه عبارة عن النشــاط ادلييّن واملمارسة 
العملّية لدلين، وتشمل األخالق والعبادات والنشاطات القرآنّية من حفٍظ وتالوٍة. 
وإّن الرتبية ادلينّية ال بّد أن تستمّر يف طول املسرية اتلعليمّية من املرحلة األول إىل 
املرحلــة األخرية يف اإلعداديّة، ويفّضل أن ال يلزم الطالب بامتحاناٍت، بل يكون 
ضمن مســجد املدرسة ويرف عليه أحد املعلمنّي أو أحٌد من رجال ادلين، املهّم 

أن يكون املرف مرشًدا دينيًّا وخلوقًا.

املســتوى اثلالث )اتلعليم ادليــيّن(: يدرس الطالب يف هذا املســتوى كيفّية 
االســتدالل ىلع العقيدة وأحاكمها، ومصادر الريعة وأحاكمها، وأصول اتلفسري 

وأحاكمه، لّك هذا يعلّم بنحٍو يتناسب ولّك مرحلٍة عمرّيٍة.

واتلعليم ادليين يبدأ من مراحل متأّخرٍة نســبيًّا اكملرحلة املتوّسطة مثاًل؛ ألنّها 
حتتــاج إىل مقّدمات يطويها الطالب يف الرتبيــة الفكرّية، فيه مرحلٌة صعبٌة ىلع 

الطالب املبتدئ مهما بّسطت، وال بّد أن يكون فيها امتحاناٌت.

ينبيغ اإلشــارة هنا إىل رضورة جتّنب إقحام انلصــوص ادلينّية بدون منطق فهم 
انلّص؛ ألنّه يؤثّر ســلبًا ىلع ابلنــاء الفكرّي للمتعلّم، فمع كــون املنهج اتلعلييّم 
املدريّس قائًما ىلع احلّس واتلجربة، ال ينفع أن نقحم انلصوص ادلينّية؛ ألّن الطالب 
 بنحٍو تقليديٍّ ســاذٍج، وال يرى يف نفسه حبســب الواقع إيمانًا بهذه 

ّ
ال يأخذها إال

املعــارف بقدر إيمانه وتصديقه باملعارف احلاصلة دليه من طريق احلّس واتلجربة، 
نعم قد يتعاطف ويتعّصب للمعارف ادلينّية ألنّها تمّثل رمزّيًة معّينًة يف نفسه؛ كونه 
توارثها من آبائه ومّمن حيّبهم ويرتبــط بهم ارتباًطا عضويًّا، ولكن يف املحّصلة قد 
 ىلع جمتمعه، ولعلّنا نشاهد الكثري من هذه انلماذج يف ساحتنا 

ً
يصبح هذا انلمط وباال

ين هم نتاج وضحّية االحندار املنهيّج يف اتلعليم.
ّ

العراقّية، من ال
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فــإذا ما أردنا إيصال املعارف احلّقة اليّت ترتبط بمــا وراء الطبيعة، فعلينا أن 
نوّجه ذهن املتلــيّق إىل تلك اجلهة من خالل بناء عملّيــة اتلفكري دليه ىلع وفق 
املنهج العقيّل الواقيّع، ضمن إطار )الرتبية الفكرّية( اليّت أرشنا إيلها ســلًفا، بعد 
ذلــك ال حنتاج إىل عملّية تكثيف انلصوص ادلينّية، بل إّن املتعلّم ســوف يصل 

بشلٍك طبييعٍّ وممنهٍج إيلها.

مــن هنا ندعو إىل رضورة إاعدة انلظر يف الرتبيــة ادلينّية، وأن نطلق مروع 
الرتبيــة الفكرّية كمقّدمٍة للرتبية ادلينّية واإلســالمّية؛ يلتعلّــم الطفل من أّول 
دخوهل املدرســة أّن احلّس واحٌد من مصادر معرفته، وليس هو املصدر الوحيد، 

وقد وضعت هذه الفكرة قيد ادلراسة اجلّديّة يف مروع مؤّسستنا الواعد.

ونهيب باملعنينّي وأصحاب الشــأن أن تكون هلــم وقفٌة جاّدٌة إلاعدة انلظر يف 
مفردة اتلعليم ادلييّن؛ يلتســّن طرحه ضمن رؤيٍة واقعّيٍة ويف قالٍب عليمٍّ متنٍي؛ 

 وحيظى باحرتام املعلّم ثانيًا.
ً

يلكسب ثقة املتعلّم أّوال

املجال اثلالث: اإلعالم 

تعّد وســائل اإلعالم - بكّل أشاكهلا املرئّية واملســموعة واملقروءة - من أهّم 
آيّلات ابلناء الفكرّي واثلقايّف، ويه تســهم بشــلٍك كبرٍي وفاعٍل يف بلورة قنااعت 
انلاس وتشــكيل ثقافاتهم، فمن املمكن أن يســتغّل هذا العامل احليوّي بصورٍة 
إجيابّيٍة يف حتقيق أهداٍف إنســانّيٍة ساميٍة، ويف الوقت ذاته يعّد اعمل اإلعالم من 
أخطــر اتلحّديات تهديًدا للمجتمعات، وأقدرهــا ىلع زرع الفوىض وىلع زعزعة 
 من خالل 

ّ
األمن الفكرّي واالجتمــايّع، وال يمكن الوقوف أمام هــذا املارد إال

مــروع تأهيل املجتمع فكريًّا وعقديًّا، وإجياد حصانــٍة ذهنّيٍة، وهذا ما نطرحه 
ضمن مروعنا الواعد بعنوان )الرتبية الفكرّية(.

فانلافذة الّــيت يصعب غلقها ومواجهتهــا يف إطار الرصاع اثلقــايّف يه نافذة 
األعالم؛ ولا تسى حكومات ادلول املؤدجلة وفق رًؤى دينّيٍة أو فلسفّيٍة معّينٍة إىل 
ي 

ّ
اعتماد سياساٍت تعّسفّيٍة وممارساٍت قهرّيٍة كمحاولٍة الستقرار األمن الفكرّي ال
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ينسجم مع سياستها، وتعيش حالة اتلوّجس واتلوتّر من يشٍء اسمه )اإلعالم احلّر(، 
وحتاول بكّل جهدها السيع للهيمنة ىلع وسائل اإلعالم ومصادره، وترصد مزيانّياٍت 
ضخمًة إلنشاء مؤّسساٍت ومراكز إعالمّيًة خاّصًة بها؛ ألنّها تدرك مدى خطورة هذه 
الوسائل وما ختلّفه من آثاٍر ىلع أمنها الفكرّي واالجتمايّع، فرتى أّن هذه احلكومات 
ال تفتأ حماولًة منع وغلق املنافذ اإلعالمّية اخلارجة عن سيطرتها، واليّت قد تأيت رياح 

اتلغيري الفكرّي من خالهلا فتؤّدي إىل تغيري نمط احلكم والسلطة.

وىلع هذا فمن الــرضورّي أن يكون هلذا املجال عنايــٌة خاّصٌة، وأن ال يهمل 
ي 

ّ
حباٍل من األحوال يف إطار رسم اسرتاتيجّية األمن الفكرّي واتلأهيل العقدّي ال

نســى إىل حتقيقه، فاملنطق حيّتم علينا استثمار هذه الوسيلة بأقىص درجٍة ممكنٍة، 
وأن نرصد جزًءا كبرًيا من أماكنّياتنا للك، كما وينبيغ نلا أن نبين خرباٍت علمّيًة 
إعالمّيًة قادرًة ىلع اتلعايط مع هذه الوســائل؛ من أجل حتقيق أهدافنا وطموحاتنا 

املروعة. 

وهذا ما تّم إقراره فعاًل ضمن خّطة املروع، ووضعت مجلٌة من األفاكر والرؤى 
انلاضجة إلجناز أعماٍل إعالمّيٍة من شأنها نر مضامني املروع الفكرّي العقدّي 
بصورةٍ فّنّيٍة الئقٍة وجّذابٍة، ومواجهة اإلعالم املضلّل وفضح خمّططاته بصورةٍ ذكّيٍة  

مدروسٍة.

العنصر الرابع: آلّيات التنفيذ:
من أجل ضمان تنفيذ املروع وحتقيق أهدافه وفق اخلّطة املرســومة ال بّد من 

توفري عّدة عنارص تعّد اآليّلات اللكّّية للتنفيذ: 

العنرص العليّم: . 1

حيتاج تنفيذ املــروع إىل اكدٍر عليمٍّ متخّصــٍص يف املجال الفكرّي 
العقدّي، قادٍر ىلع كتابة ابلحــوث وحتقيق الرتاث العقدّي، وخماطبة 

اجلمهور يف انلدوات واملؤتمرات.



314

مجلة الدليل / 

العدد األّول   السنة األولى   خريف 2017

ملحٌل

العنرص اإلدارّي:. 2

حيتاج املروع إىل اكدٍر إداريٍّ ناجٍح يقوم بمهّمة تســهيل اإلجراءات 
اإلدارّية للعاملني اكّفًة؛ من أجل ضمان سري العمل دون تلّكٍؤ.

العنرص اإلعاليّم:. 3

اإلعالم أداة إظهار للمنجــز بأفضل وجٍه، وطريٌق لرتويج املروع بني 
األوســاط املســتهدفة، وهذا أمٌر رضوريٌّ حليوّية املروع وفاعلّيته 

مجاهرييًّا.

العنرص املايّل:. 4

لّك العنارص املتقّدمة ال يمكن تفعيلها بدون توفري عنرص املال انلظيف؛ 
ولا نرى لزاًما حتديد اجلهة املمّولة للمروع.
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الخاتمة: توصياٌت
توصيات املروع نوّجهها إىل فئاٍت خمتلفٍة: 

نرجو أن يبادر املعنّيون يف جمال اتلوعية الفكرّية واثلقافّية إىل إقامة مؤتمراٍت . 1
خاّصٍة باألمن الفكرّي.

نأمل أن يقوم املسؤولون يف جمال اتلعليم بإعداد جلنٍة خاّصٍة حتمل ىلع اعتقها . 2
مســؤويّلة دراســة املفردات اتلعليمّية يف املجال الفكرّي وادلييّن، وكشف 

اخللل فيها.

نقرتح تشــكيل جلنٍة مؤلّفٍة من خرباء متخّصصني يف جمال الفكر والعقيدة . 3
والرتبية، تقوم بكتابة مناهج تعليمّيٍة وتربوّيٍة يف املجال الفكرّي العقدّي.

نقــرتح إقامة دوراٍت وورشــاٍت خاّصٍة بالرتبية واتلعليــم ادلييّن العقدّي؛ . 4
بناًء ىلع ما ذكر يف املروع، وينبيغ أن يكون املشــاركون فيها من الكوادر 
اتلعليمّية والرتبوّية، ال سّيما املعنينّي باتلعليم ادلييّن، وذلك لالستفادة منها 

يف جمال اتلعليم.

ندعو إىل إقامة ندواٍت وملتقّياٍت لنر مروع اتلأهيل واتلعليم العقدّي يف . 5
أوساط املثّقفني وانلاشطني يف املجال اإلنسايّن.

نرى رضورة االســتفادة من وســائل اإلعالم بأقىص درجٍة ممكنٍة؛ من أجل . 6
الرتويج للثقافة العقديّة وفق املنهج املذكور؛ ليك يصبح ثقافًة اعّمًة يف أوساط 

املجتمع.

نأمــل من القائمني ىلع املــروع والعاملني فيه اجلــّد واإلخالص تلحقيق . 7
األهداف انلبيلة اليّت تضّمنها املروع. 
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3 - Persuasive dialectical approach: the basis of this approach is reason too. 
It seeks the facts for its own sake, and provides clear, irrefutable arguments 
and proofs that make opponents objectively accept and acknowledge them. 
We have also offered an elaborated discussion on its fields in the question 
of monotheism, administration of the Creator, knowing the prophet, and 
believing in him, and so on.

4 - Story and its method has active role in rooting and establishing of faith, 
through its psychological and emotional impact on human soul. The Holy 
Qur’an has given to story a great importance in this concern. So, has come the 
stories of Prophet Noah, Abraham and David to confirm this purpose.
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Summary

narrative approach, which has so many divine lessons and examples. The 
result of this study is to get to the fact that the Qur’an has rooted in man certain 
beliefs that form the basis of the faith in Almighty Allah.

As to the term of Qur›anic approach included in this study, we mean by it 
our understanding of the method and the way which the Holy Quran followed 
through its holy verses, to consolidate and root faith in the soul of man. 
The method used in these verses may be to raise reason, common sense, or 
persuasion, so that man may get to know well Almighty Allah, know His 
prophets and messengers, and know resurrection and the Afterlife. And so on 
in the rest of the doctrinal system.

The Holy Quran has given to faith a great role in man’s life, and deepened in 
the human soul certain methods that man can follow with light and guidance. 
Our study tries to show these methods and define their applications through 
Quranic verses and exegetic views.

Here, we brief the methods as the following:

1 - Innate approach: its reference to the general fundamentals of religion 
concerning the oneness of Almighty Allah. We have talked about the 
important applications of this approach through phenomena leading to it, 
such livelihood, knowledge of the unseen, and so on. And all of them are 
in harmony with this approach. They take man to believe in his Lord and 
Creator.

2 - Rational approach: this approach may be the most important one in 
the consolidation of faith. Surely, the main axis for the belief in Allah, 
prophethood, and the afterlife is reason. So, reason, as a criterion, is present 
throughout this study. We have discussed its important role in believing in the 
maker of life, prophethood, and resurrection, through Qur’anic applications 
and their analysis according to reason.
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Qur'anic approach to rooting of Faith
Applied analytical study
Yahya Aal Dukhi

Summary

In this study, we discuss the Qur›anic approach that establishes faith 
in man, by offering the tools that form the Quranic approach or that 

the Quran has used

It is the approach of common sense, reason, debate and story. So, our 
study discusses these methods objectively and scientifically, and shows 
the applications of every approach taking them from the Qur’an itself. 
After defining common sense, we deal with its applicable area, such as the 
phenomena of livelihood, life and death, and Knowledge of the Unseen. 
These areas cause to man an obsession that drives him, by common sense and 
conscience, to believe in the oneness of Allah. So is the rational approach. 
Reason in the Qur›anic and Hadith texts is the implicit authority, while 
prophets are the explicit authority. Reason, for man, is the tool of thinking, 
and the measure of distinguishing between good and evil. In fact, the realizing 
of all good is done by reason. We have defined reason and mentioned its 
applications, including the belief in the Wise Maker and Administrator, and 
the belief in prophethood and afterlife, and so on with the rest of the other 
approaches, such as debate which is just a goal and purpose, but not a means 
to get to the right and distinguish it from falsehood. Then comes the historical 
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when they fabricated the theory that said it was illegal to rise against unjust 
rulers. This theory had given oppressive rulers immunity in the face of any 
revolt against them that lasted for more than a thousand years. With this 
theory, they numbed the Umma and stopped its progress and development, 
until it has reached what it is in nowadays of backwardness and decline.

The Second is the danger of the method they follow in their reasoning. It is the 
method of selective ijtihad based on selecting certain evidences to produce 
such a dangerous theory. And all of that comes under the argument of ijtihad, 
which is also the most dangerous theory known to Islamic thought at all; 
because it is the only tool they have adopted to tear up religion and break up 
the Umma in the name of religion and the name of legality of ijtihad, where 
the Umma is still paying the price of this deadly theory with its animosity and 
disgusting sectarian wars.

In spite of the extinction of the Murji’ah as a theologian sect, and, in fact, 
the extinction of deferment thought in general, we see that there are ideas 
spreading from time to time in our nowadays societies, having the impressions 
of this thought and its extensions that separate faith from behavior, like 
the thoughts spread among the youth, especially in schools, universities, 
and open societies, that call for the unnecessity of committing to religious 
obligations, under the pretext that purity of heart makes man in no need 
of committing to those obligations, being unaware of the role of faith and 
behavior in spiritual perfection and moral progress for man. In fact, faith and 
behavior are two wings with which man does fly to the ranks of perfection. 
So, true faith can change the entire course of man’s life, and lift him from the 
bottom of material life to the top of moral height.
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The Relation between Faith and Behavior
The doctrine of modern deferment as an example
Safa’uddin al-Khazraji

Summary

This study deals with the relation between faith and behavior, 
showing its kind, discussing the mutual effects, and defining 

the position of this relation in the cognitive system of Islam, and its influence 
in moral progression and spiritual perfection of man, which may take him to 
the position of full monotheism )essence, attributes, and actions(. The study 
also discusses the negative side of the phenomenon of separation between 
faith and behavior.

Perhaps the most dangerous of these intellectual trends is that which the 
Murji’ah believe in, because it would politically justify the rulers’ injustice 
and oppression on the one hand, and socially will spread in the Muslim 
society moral degeneration and behavioral deviation on the other hand. The 
Murji’ah - whether we say it is a political creed assuming religious faith, or 
it is a doctrinal creed whose thought has been employed for politics - call 
for the separation of faith from behavior, and believe that faith and he belief 
in the two testimonies )shahadatayn( are sufficient, no matter how deviated 
man is in his behavior. 

There is no doubt how dangerous this Umayyad thought is from two sides:

The first is that it justifies deviation and considers it legal in the name of 
religion, just as the Umayyads made injustice legal in the name of religion, 
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Integral Approach And Ontological Vision
Salih Al-Waeli

Summary

This article offers a serious analytical study of systematic thinking 
process to get to the highest universal facts, which are 

called as the universal vision or philosophical vision that constitutes man’s 
cognitive belief about this existence. The aim of this study is to offer a view 
on positive methodological behavior in the process of building the doctrinal 
system by making use of all cognitive tools, and to make the most use of 
its data in proving the existential realities, and provide a real discussion of 
the contradiction between them. We also try, in this study, to get to a clear 
vision in making the cognitive tools integrative and not destructive, through 
the reference to their only authentic source, which is reason; the absolute 
scientific perceptual dominating tool in all levels of thought.

  Through the various tools of knowledge, we can define the paths of making 
the universal doctrinal vision. In the first rank of faith, we have only the 
judgments of reason independent of any other tool; otherwise, we are faced 
by the imperatives of period, sequence, and the impossibility of getting to 
required certainty. As to the second rank, we can depend on two tools; the 
first is sense to prove the claim of prophethood by seeing the miracle or 
relying on recurrent traditions, and the second is to depend on text in proving 
the supernatural world in details. However, all that should be under the shade 
of reason and its judgments, for any other tool has no independence in any 
judgment; because they all depend, in their authenticity, on reason.
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First Doctrinal Necessity
Reza Berenjkar

Mahdi Nusratiyan Ahour

Summary

The question of first doctrinal necessity is one of the most 
controversial issues in theology. The books of theology 

have discussed it and raised the question about it among all other doctrinal 
obligations. This matter has turned into a controversial topic, taking a very 
scope that every scholar has come to offer his own vision about the first 
doctrinal necessity.

From the most important theories in this study are: doubt, intent and will, 
consideration and reasoning, and the knowing of Allah. So if it is meant by 
first doctrinal necessity the first according to the original meaning, then it 
must be said that one of its evidences is the knowing of Allah. But if first 
is meant to be the first in any case, then it is meant to be the first doctrinal 
necessity. Thus, if we believe in innate and heartfelt knowing of Allah, then 
the belief in Allah and having faith in Him will be the first necessity.
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 So, any way and any philosophy in life must be built - like it or not - on a 
particular type of belief, view, and evaluation of existence, and on a special 
type of interpretation and analysis. To each principle, there is a specific 
impression and a certain pattern of reflection on the universe and existence. 
And this is the basis and intellectual background of that principle. This basis 
and that background is usually called the "universal vision". Every one of 
religions, laws, principles and social philosophies depends on a particular 
universal vision, and all the goals that some principle proclaims and calls 
people to keep to, all the methods it assigns, all the obligations and forbidden 
acts that it issues, and all the responsibilities that it founds are not but essential 
and necessary consequences of the universal vision that forms the main basis 
for that principle.
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The Role of Faith in Building Ideology
Kamal Mass’oud Thabih

Summary

Seeking perfection - which is inseparable from man who 
tries to find his self and his real association - 

does only come under a universal vision, to which human reason appeal in 
founding an ideology that contributes to diagnosing the beginning and the end 
of his movement; because of the nature of the growing relationship between 
what exists and what should exist. Man cannot find his real identity and solve 
the cognitive question - where from, where to, and wherein - except under 
the existential and cognitive realism of the divine universal vision )faith(, 
which in turn is considered as the basis for the construction of judgments, 
ethics, and law, and which reflects the firm coordination between the 
doctrinal dimension and the practical dimension. Hence, this article comes 
to shed light on the role of the divine universal vision )faith( in establishing 
the ideological vision by studying extraneous conceptual notions to form the 
cognitive orientation of the article through the two most important axes that 
are inseparable from all their joints: the universal vision and the ideological 
vision, and then to move on to discussing the universal vision issues, in terms 
of real theological issues; and then according to that, to divide the universal 
vision into divine and material visions. After that, we come to the generative 
role between the divine universal vision and the ideological vision. Then, we 
end the study with discussing the cognitive introduction and approach used 
in it.
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It can be said that there are standards and measures acceptable to the wise 
about the distinction between true faith and false faith. Here are they:

1. the measure of sound reason

2. the measure of common sense

3. the measure of internal compatibility and harmony of faith

4. the measure of scientific results required and expected from faith

Therefore, every human being and every free scholar must apply these 
standards and measures to his idea and belief, and if his belief is consistent 
and applicable to these four criteria, then his faith will be true; otherwise, 
he should reconsider his faith without any fanaticism and obstinacy and 
make it in accordance with these criteria. In fact, the truthfulness of faith is 
not limited to these four criteria, but what we have mentioned are the most 
important of them.
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impossible for contraries to meet together. 

One of the most important studies in “Epistemology” is to find the standard 
to distinguish true knowledge from false knowledge. So, is there a criterion 
or criteria for evaluating human knowledge or not?

The answer to this very important question distinguishes between the 
sophistic current - and skepticism - which denies any criterion and standard 
of knowledge, and believes in the relativity of knowledge and the denial of 
any certain absolute knowledge; and between the current that focuses on the 
existence of a standard and measure in human knowledge.

In this article, we try to answer the following question: How do we distinguish 
between the true, correct faith and the false, incorrect faith?

Here, we should distinguish between two questions:

1. What is the standard for faith truthfulness and falsehood?

2. How do we distinguish between true faith and false faith?

There is a critical difference between the two questions; the first question 
generally looks into criteria and standards to differentiate between correct 
and incorrect knowledge, and suggests several things through which we can 
know true beliefs and false beliefs, whereas the second question is related to 
the application of standards to the evidences; it means that after knowing the 
general criteria for practically differentiating between true and untrue beliefs, 
how do we apply those standards to our beliefs to distinguish the true ones 
from the false? Logic undertakes this task and helps man in the application of 
standards to evidences, and guides him to see which is true and which is not.

The subject matter of our study in this article is the answer to the first question. 
That is to say, we want to shed light on the criterion of truth and falsehood in 
general, and look for standards and measures that may help us to distinguish 
true faith from false faith.
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Standards of the Validity of Faith
Mustafa Azizi

Summary

Faith is the cornerstone of religious knowledge; for on which all 
moral values and individual and social behaviors depend. 

If faith is true, all what is based on it will be true, and if faith is corrupted, 
all that is based on it will be corrupted too. So, we must know acceptable 
standards and fully considered criteria in whose light we can distinguish 
between true faith and corrupted faith.

In this article, we have discussed several criteria and standards to distinguish 
the right from falsehood in beliefs, including: the appropriateness of faith for 
common sense, its aptness to sound reason, the compatibility and internal 
harmony between the elements of doctrinal system, and the compatibility of 
faith with the scientific results required.

Since this study depends on preliminary principles and studies, we have 
discussed, before showing the criteria, the doctrinal issues and their purposes, 
in order to reach the desired result.

If we realize that a part of man’s beliefs is wrong and incorrect, and the 
remaining part is true and correct, then there must be some standards 
and criteria to distinguish true faith from untrue faith; in order to know 
the truthfulness of one of them and the falsehood of the other, since it is 
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used by evildoers and the unjust to achieve their interests and goals, and thus, 
their consequences would be against the happiness of mankind.

Fourthly: the science of faith is the best and most important among all 
sciences; for it concerns the most exalted fact; it is the Creator and Maker of 
this world with all it has, and this is in terms of reality. Studying of faith may 
be delayed, in terms of evidencing, until after knowing some sciences that 
prove some prerequisites of faith questions, such as cognitive and natural 
sciences.

The vision that one gets to has a great impact on the way of man’s life and 
fate. So it is a must for every one - whatever his/her specialty is - to learn the 
path that can be followed in order to get out of his/her own specialty into the 
research about the Creator in an objectively scientific way, as common to the 
people of sciences and scientific professions. So, if one gets to proving that, 
he would make his specialty as a path and a guidepost for others to promote 
and prove it in the hearts of people, and not to remain in the circle of the 
subject matter of his specialization, knowing nothing else.
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Firstly, the sciences that one learns and holds form a cognitive system, and 
this means that they are cognitively interconnected in a way or another, and 
have a natural hierarchy among themselves. Some of them are earlier and 
others are later. The understanding of this hierarchy and system is of great 
benefit to learners; for they can know in which rank their specialization lies 
within this system, and thus can determine the sciences that precede the 
specialization they study and the sciences that come later.

This matter is useful to a scholar to know from where to take the prerequisites 
of his specialty as established fundamentals, and which sciences can take 
their established fundamentals from his specialty; for when sciences have 
developed and been branched, it has become difficult for one person to 
know all specializations to make a scientific encyclopedia as it might have 
happened in the past. So it has become necessary for one to choose only one 
specialty to be creative in it. But in order to be realistic in his studies, one 
should take the prerequisites of his studies from one whom he trusts in and 
relies on in the specialties that have been before his one, and gives the results 
of his specialty to the people of specialties that come after him. He should not 
interfere in determining what has preceded, nor the results of what may come 
after his specialty, because this is not a specialized act, and may not lead to a 
realistic result.

Secondly, there are some sciences that all scholars- in various specialties- 
should learn and know well, because they have common advantage in all 
specialties, and those sciences are the cognitive sciences.

Thirdly, all sciences in their nature represent perfection for man, and involve 
in providing his welfare and happiness. However, they may be directed and 
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Faith and its position in the human thought
Falah Al-Aabidi

Summary

Human thought contains a great number of concepts 
and issues related to various topics, and to 

make use of which, scholars and researchers have paid too much attention 
to classifying them into groups of sciences according to their subject matter 
and the way of studying them, trying to discover the hierarchy between these 
sciences due to the order of their subjects; to get at a coherently cognitive 
system, including what is former and what is later according to reality and 
possibility, or according to learning and evidence. No doubt that among 
those concepts and matters, there is what is related to man’s perceptions and 
visions about the cause of the world and its characteristics and actions, which 
has been classified as world view or faith. In these pages, we want to show 
the conception of faith and its position in this human cognitive system, and 
its rank among all sciences in that system.
Faith, in its two rational and religious dimensions, is at the top of theoretical 
sciences as to honor; for the honor of science is due to the honor of its facts and 
subject matters, and surely the science of faith is related to the most honorable 
and most perfect being at all; it is Almighty Allah, and His attributes and 
doings. So science of faith is prior to all sciences in terms of reality, and its 
subject matter are prior to all subject matters in terms of reality; for it is the 
starter and founder of them all. 

Thus, we can infer the following:
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It is this approach that has been confirmed by the infallible Imams )peace be 
on them( in many hadiths narrated from them. In a tradition related to Imam 
al-Kadhim )peace be on him(, he said: »O Hisham, Allah has two authorities 
on people: explicit authority and implicit authority; the explicit one is the 
messengers, prophets and imams, and the implicit one is reason«. 

In order to achieve its sought vision, the magazine, in its general framework, is 
committed by offering topics compatible with the genuine Islamic thought to 
meet the needs of the intellectual and doctrinal arena in the Ummah, focusing 
on vital topics worthy of being researched and studied, and discussing, in 
a grave scientific manner, the intellectual and doctrinal spurious arguments 
raised in this concern, away from useless disputing method that can only 
result in separation and hatred.

All this goes according to the methodology of studying a special one topic 
for each issue of the magazine, shedding lights on all cognitive dimensions 
of the subject being discussed, taking into account the logical order of the 
subjects dealt with in the magazine as much as possible; to offer - through its 
successive issues - an integrated doctrinal system.
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Editor's word

Summary

With each new birth of any human educational, intellectual 
project in any field of knowledge, new horizons open, with 

a luminous window of light carrying the lantern of intellectual and cognitive 
guidance in all sides of man’s life, to dispel the darkness of ignorance that 
prevents perfection at all levels. And surely, this applies to the auspicious 
birth of our intellectual, doctrinal magazine that seeks to establish our new 
project, which tries to build and adapt an intellectual and doctrinal mission 
in the field of knowledge, that the al-Daleel Foundation has undertaken the 
responsibility of its success. At the same time, it seeks to face the intellectual 
challenges in today’s world, and work to raise the level of doctrinal 
awareness among the Muslims in Iraq, in the Arab World, Muslim world, 
and everywhere in the world on equable scientific bases, following scientific 
research methods, and depending on specialized experts in this field. This 
task rests on a transcendent divine system based on reason and its adopted 
cognitive fundamentals, and on true religious texts taken from the Prophet 
and the infallible Imams )Allah's blessing and peace be upon them all(, 
that have come to alert the mind to what it might neglect, and complete the 
shortcoming in understanding sciences that it is unable to understand by 
itself; to strengthen the intellectual construction of man who is the ultimate 
goal of religions’ teachings, and intellectual and philosophical theories; and 
get man to the desired perfection for which he has been created to be Allah’s 
deputy on earth, to undertake the trust,  and dominate over all creatures by the 
will of the Almighty Creator.
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