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شروط النشر في المجّلة

تتبّنــى المجّلة نشــر الموضوعات ذات العالقة بالبحــوث الفكرّية العقدّية، . 1
اّلتي تخضع للمعايير العلمّية، وتتوّفر فيها شــروط النشــر المعلن عنها في 

المجّلة.

تهتّم المجّلة بمخاطبة الطبقة المثّقفة والمتخّصصين في العلوم العقدّية.. 2

تعتمــد المجّلــة الحــوار الهــادف والهــادئ القائم على أســٍس علمّيٍة ســليمٍة . 3
وتدعو له.

ال ينشــر فــي المجّلــة أّي موضوع يعتمد الخطاب الطائفــّي أو القومّي، بل . 4
وكّل ما فيه من إساءٍة لشخصّيٍة أو مؤّسسٍة أو جماعٍة. 

تعــرض البحــوث والمقاالت المقّدمة للنشــر في المجّلــة على محّكمين من . 5
ذوي االختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتها لشــروط النشــر المعمــول بها في 
المجّلة، وصالحّيتها للنشــر، ويتّم إشــعار الكاتب بقبول البحث من عدمه 

أو تعديله وفًقا لتقارير المحّكمين.

ال تلتــزم المجّلــة بإعــادة النتاجــات المقّدمــة للنشــر إلــى أصحابهــا، ســواٌء . 6
قبلت للنشر أم لم تقبل، كما ال تلتزم المجّلة بإبداء األسباب الداعية لعدم 

نشر بحٍث أو مقاٍل.

ال يجــوز نشــر البحــث أو المقالة في مكاٍن آخر بعد نشــرها فــي المجّلة إاّل . 7
بعد الحصول على إذٍن كتبيٍّ من رئيس المؤسسة. 

ترتيــب البحــوث في المجّلة يخضع العتبــاراٍت فّنّيٍة، وال عالقة له بمكانة . 8
البحث وقيمته.
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كلمة رئيس التحرير

 د. علي شيخ

تعّد مســألة فهم فلســفة احلياة واهلدف من اخللقة من القضايا اليّت ما 
زال يكتنفهــا الغموض دلى أغلــب أعضاء األرسة البرشّيــة، بالرغم من 
اتلطّور احلاصل يف خمتلف املجاالت العلمّية ادلنيوّية وىلع خمتلف األصعدة، 

فاإلنسان يف اعملنا املعارص ما زال يدور يف فلك العبثّية القاتل.

واإلنســان - ٰهذا املخلوق املتمايز عن بــايق املخلوقات بما يمتلكه من 
قدراٍت كبريٍة - يعيــش ايلوم حالًة من احلرية والضياع، فهو يتقلّب يف ٰهذه 
احلياة من دون رؤيٍة كونّيٍة وعقيدٍة واضحٍة ومنســجمٍة مع فطرته، تســتند 
ىلع األســس العقلّية اثلابتة، ٰهذا لكّه مع امتالكه للوســائل اليّت يمكن أن 
تســاعده للخروج من ٰهذا الضياع واتليه، وأرشف تلك الوسائل نور العقل 
ي بإماكنه إماطة اللثام وكشــف 

ّ
ي يمّيه عن بايق املخلوقات األخرى، ال

ّ
ال

حقيقة فلســفة خلقته يف ٰهذه ادلنيا يف أوضح صــورٍة ممكنٍة، واتلعّرف ىلع 
ي أودع يف فطرته ٰهذا امليل ملعرفته، وىلع حّد اتلعبري 

ّ
ي أوجده وال

ّ
خالقه ال

ادليكاريّت: »إّن اهلل بعد أن خلق اإلنسان وّقع ىلع وجوده، كما يفعل الفّنان 
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حني يوّقع أســفل اللوحة بعد أن يفرغ من رسمها، وٰهذا اتلوقيع اإلليّٰه هو 
ي يلّح ىلع اإلنسان للسيع وابلحث للوصول إىل اهلل« ]إمام عبد الفتاح، معجم 

ّ
ال

ادليانات،ج 1، ص 19[. 

ي يمّي لإلنسان سبيل سعادته احلقيقّية اليّت يبتغيها 
ّ

فالعقل السليم هو ال
ويمنــح للحياة اهلدفّية العقالنّية اليّت جتعله يعيش الســعادة احلقيقّية، وقد 
 اصطفاهم هلدايته، 

ً
مّن اهلل ىلع اإلنســان بأن بعث هل بني احلني واآلخر رجاال

حيّركــون تلك الفطــرة املودعة يف صميمه لكّما اندثــرت وضاعت يف خضّم 
منعطفات احلياة وهلو تطّورها.

وألجل رضورة العقيدة الصحيحة وأهّمّيتها يف حياة اإلنســان املعارص؛ 
ٰللك أرتات أرسة حترير املجلّة أن ختّصص ملّف العدد اثلاين أيًضا ملوضوع 
اإلنســان والعقيدة؛ ملا لٰهذا املوضوع من انعاكٍس معريفٍّ وأثٍر ســلويكٍّ كبرٍي 
ىلع حياة اإلنســان يف خمتلف املجاالت، ادلنيوّية منها واألخروّية، وكٰذلك 

الفرديّة منها واالجتماعّية.

وقد تّمت مناقشــة مجلــٍة من املواضيــع املهّمة اليّت تتعلّق باإلنســان 
والعقيدة، ســواٌء يف املجال املعريّف أم يف املجال الســلويّك، اكتلأثري السليّب 
لقّوة الوهم - اليّت يه من القوى اإلدراكّية للنفس اإلنســانّية - ىلع ابلحث 
العقدّي، فبالرغم من كونها تساعد اإلنسان يف إدراك املعاين اجلزئّية املتعلّقة 
باملحسوسات، وتساعده كٰذلك يف احلكم املتعلّق باألمور املحسوسة ويكون 
حكمه صحيًحا، ولٰكّنهــا تتعّدى تلحكم يف املوضــواعت املجّردة فيكون 
؛ ألنّهــا حتكم ىلع املوضــوع املجّرد ىلع غرار مــا هو ثابٌت 

ً
حكمهــا خطأ

للموضوع املاّدّي املحسوس.

االفتتاحية
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ومن املســائل املعرفّية اليّت تّم تسليط الضوء عليها بشلٍك مفّصٍل كٰذلك 
مسألة املعرفة بني اإلطالق والنسبّية وأثرها يف العقيدة، ويه مسألٌة أساسّيٌة 
هلا أكرب األثر ىلع الرؤية العقديّة عند أّي إنســاٍن، واكن من الرضورّي بيان 
مباين املعرفة املطلقة وموضوعّيتها وواقعّيتها يف نفسها، وكيفّية اعتمادها ىلع 
املبادئ العقلّية ابلدهّية الصادقة بذاتها، وإثبات أّن القول باملعرفة النسبّية 

يوقعنا ال حمالة يف الشّك والسفسطة.

ومــن ابلحوث اتلأصيلّية املهّمــة اليّت تطّرق إيلها ملــّف العدد، واليّت 
اكنت حباجٍة إىل فّك رموزها وإشــاكيّلاتها مســألة دور األّويّلات العقلّية يف 
ابلناء العقــدّي، فالعقل الربهايّن هو املصدر الرئيــّي، بل الوحيد يف بناء 
االعتقادات املتعلّقة بالوجود اإلليّٰه وصفاته، فجعله كثريون أساًسا تلحديد 
مــا يعتقد وما يتوّقف فيه، ولطاملا وقع الزناع حــول قدرة العقل ىلع تقييم 
 يف 

ّ
اعتقاداٍت كٰهذه، ورفض بعضهم تبعّية العقيدة تلقييم العقل وحتكيمه إال

حدود األّويّلات أو ما يســّمونه بالفطرّيات، فإّن قوام عملّية االعتقاد يتمّثل 
بابلناء ىلع كــون معرفتنا صائبًة، فاكن من الطبيــيّع والرضورّي أن يكون 
موقف العقل الربهايّن من لّك االعتقادات هو رضورة اســتنادها يف نشــوئها 

وطبيعة مضمونها إىل معايري املمارسة العقلّية الربهانّية.

ٰهذا باإلضافة إىل مســائل معرفّيٍة أخرى هلا دوٌر مهــمٌّ يف بناء املنظومة 
العقديّة يف حياة اإلنســان، وترتبط ببعض الرباهني العقلّية كربهان اتلالزم 
)املالزمات(، واإلشارة إىل بعض تطبيقاته يف االستدالل العقدّي، عن طريق 
اســتخدام األســلوب املنطيّق والربهايّن وبيان أثره يف حتصيل ايلقني باملعىن 

األخّص يف إثبات الواجب.

ولم نغفل عــن املناهج املعرفّية غري الربهانّية العقلّيــة ايلقينّية وأثرها يف 
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االســتدالل العقدّي، من هنا اكنت هناك دراســٌة مســتفيضٌة حول ماهّية 
الكشــف وحّجّيته، أو ما تسّم باملعرفة الشهوديّة يف إثبات املسائل العقديّة، 
ي يكتنف هذه املعرفة أحيانًا، واختالطها أحيانًا أخرى 

ّ
وبسبب الغموض ال

باألوهام؛ صارت خارجًة عن دائرة العقائد اليت يُطلب فيها الوضوح وايلقني؛ 
فاكن لزاًما ابلحث عن حقيقة الشهود، وعالقته باملسائل االعتقاديّة، ودراسة 

حّجية هذا الطريق، ومستوى ٰهذه احلّجّية.

كٰذلك حاونلا أن نسرب أغوار ابلحث يف إحدى انلظرّيات الرياضّية العقلّية 
ادلقيقة واملهّمة، ويه نظرّية حساب االحتماالت، فيه نظرّيٌة عقالئّيٌة عرفّيٌة، 
وأرشنا إىل كيفّية إماكن االستفادة منها يف إثبات العقيدة، ومنها وجود اخلالق 

ووحدانيّته.

وأّما يف جانب السلوك املعريّف، فاكنت هناك حبوٌث مهّمٌة ترتبط باالحنراف 
الســلويّك املعريّف العقدّي - منها ظاهرة االحنــراف العقدّي - مع بيان أهّم 
األسباب أو ادلوايع املعرفّية أو انلفسّية أو االجتماعّية اليّت تقتضيها أو تمّهد 
لنشــوئها وانتشارها، ومعرفة العالج املناســب واملتالئم مع تلك األسباب 
وادلوايع، وٰذلك من خالل السيع للوصول إىل ضوابط وأسٍس ثابتٍة للعقيدة 
احلّقة من جهٍة، والعمل ىلع صياغة الطرق واألســايلب انلظرّية واتلطبيقّية 
الكفيلــة يف القضاء ىلع ظاهرة االحنراف العقدّي، أو اتلقليل من أرضاراها 

وعواقبها الوخيمة يف واقعنا املعارص من جهٍة أخرى.

واكن لزاًما اتلطّرق إىل مواضيع مرتبطٍة بالواقع ايلويّم لإلنســان املعارص، 
ومدى احلاجة إىل العقيدة يف عرص اتلكنولوجيا وتطّور العلوم البرشّية املحرّي 
للعقول، وهل يســتطيع اإلنســان فعاًل أن يكتيف باتلكنولوجيا واتلطّورات 
احلديثة باعتبارها عنرًصا خيلق هل السعادة والراحة، ويضع العقيدة أو ادلين 

االفتتاحية
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جانبًا؟ وأثبتنا أّن للعقيدة دوًرا حموريًّا وأساسيًّا يف هوّية اإلنسان وحياته، بل 
تتضاعف حاجته إىل العقيدة لكّمــا واكب اتلطّور العليّم؛ إلّن الوصول إىل 
 باعتناق العقيدة الصحيحة والعمل 

ّ
الســعادة احلقيقّية واألبديّة ال يمكن إال

يف ضوئها. 

 وال تزال هناك جمموعٌة من األســئلة تتبــادر إىل أذهان كثرٍي من انلاس 
حول حقيقة اإلنســان واحلياة، ولكٌّ جييب عنها بشــلٍك يتناسب مع إدراكه 
وشعوره؛ ملاذا خلق اهلل اإلنســان؟ وإىل أين سيؤول مصرينا بعد ٰهذه احلياة؟ 
وما يه احلياة احلقيقّية وكيف نناهلا؟ وال خيىف أّن ٰهذه التســاؤالت يه من 
اقتضاءات العقل البرشّي، وأّن شــوق ابلحث عن احلقيقة هو جزٌء ال يتجّزأ 
من طبيعة اإلنسان، فمن مزايا العقل أن يتساءل عن حقيقة األشياء وعلّتها.  
ويمكــن القول إّن اإلجابة عن ٰهذه األســئلة يه ما يوّجــه احلياة ويعطيها 
استمرارّيًة وحيوّيًة، ولٰكّنها يف الوقت نفسه تتوّقف ىلع فهم حقيقة اإلنسان 
بشــلٍك صحيٍح وعميٍق، وكٰذلك ىلع فهم فلســفة احلياة، سواٌء اكنت احلياة 
ي يهتّم بدراسة احلياة اجلسمانّية وأشاكهلا 

ّ
باملعىن الفسيولويّج وابلايولويّج ال

املختلفة ووظيفتها وكيفّية تكاملها، ويف ٰهذا املعىن يشرتك اإلنسان مع سائر 
الاكئنات احلّية األخــرى، ويضّد ٰهذا املعىن من احليــاة املوت واإلخالل يف 
وظائف اجلسد؛ أم احلياة املعنوّية اليّت يُنظر فيها إىل معىًن ينسجم مع الوجود 
اإلنسايّن وحقيقته، ويه احلياة اليّت تكون مرسًحا تلحقيق الكماالت الاكمنة 
يف اإلنســان اليّت من خالهلا يتذّوق معىن الســعادة املنشودة لإلنسان، وبها 
تتحّقق إنســانّية اإلنسان، ويقابل ٰهذا املعىن للحياة اهلالك املعنوّي والعبثّية 
املقيتة اليّت تفقد احلياة قيمتها ومعناها احلقييّق؛ لا فإّن احلياة املعنوّية أكرث 
احتياًجا للهدفّية وأشــّد اقتضاًء هلا؛ ألنّها مرتبطٌة جبوهر اإلنسان وحقيقته 

اخلادلة.
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فاإلنســان خملوٌق مرّكٌب من بُعدين هما اجلســد والــروح )انلفس(، 
وحقيقته اجلســديّة ترتبط باملعــىن األّول للحياة، وحقيقــة الروح ترتبط 
باملعىن اثلاين للحياة ويه احلياة املعنوّية، والســعادة احلقيقّية يه اتلاكمل يف 
كال اجلانبني اجلسدّي والرويّح، ولٰكن يبىق اجلانب املعنوّي وحقيقة الروح 
هــو األرشف واألرفع، وتكاملها هو الغاية احلقيقّية اليّت تتحّقق من خالهلا 
سعادة اإلنسان، وحقيقته اإلنســانّية املتعايّلة يه اليّت تؤّهله يلرّتبع ىلع قّمة 

اعلم اخللق. 

لقد أثبتت جتارب حياة اإلنســان بشلٍك ال يقبل الشّك والرتديد أّن احلياة 
من دون هدٍف حياٌة فاشلٌة وعبثّيٌة وتعيسٌة، واإلنسان بدون هدٍف كسفينٍة 
بدون دّفٍة تتالعب بها الرياح كيف تشــاء. وال شّك يف أّن كثرًيا من انلاس 
ال يفقهون حلياتهم معىًن؛ بســبب افتقارهم إىل اهلدف املنطيّق والعقاليّن يف 
حياتهم، أو اقتصارهم ىلع األهداف ادلنيوّية املحدودة والزائلة اليّت ال تُضيف 
ىلع احلياة الروحّية معىًن؛ وٰللك جند مثل ٰهذا الشخص يشعر بالعبثّية؛ ولا 
ي يروم حتقيقه اإلنسان 

ّ
فإّن نوعّية احلياة وكيفّيتها تعتمد ىلع نوعّية اهلدف ال

فيها، واحلياة رحلٌة قصريٌة، ولٰكّنها مهّمٌة للغاية؛ ألنّها الَمْعرَب للحياة اخلادلة 
اليّت نعيشها بعد املوت، ويه اليّت حتّدد نوعّية تلك احلياة من سعادٍة أو شقاٍء، 

 . فإّما سعادٌة أبديٌّة، أو شقاٌء أبديٌّ

إّن معرفة اإلنسان حلقيقته املتعايلة ومدى طاقاتها الاكمنة تيضء طريقه 
ومسريته حنو الكمال والسعادة، وترشده إىل تبّن الرؤية الكونّية السليمة، ويه 
أفضل املعارف حسب تعبري اإلمام أمري املؤمنني  إذ يقول: »أفضل العقل معرفة 
 اإلنسان نفسه، فمن عرف نفسه عقل، ومن جهلها ضّل« ]الريشهرّي، ميان احلكمة، 
ي حيّقق لإلنســان السعادة 

ّ
ج 3، ص 1881[. ٰهذه املعرفة يه يف الواقع الكمال ال

االفتتاحية
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 بالقدرة العقالنّية، ومن 
ّ

األزيّلــة، وال يمكن إدراك ٰهذا الكمال ونيلــه إال
هنا جاءت لكمات الفالســفة واحلكماء يف اتلأكيد واحلّث ىلع معرفة حقيقة 
ما اكتملت معرفة اإلنســان بنفســه، استطاع فهم 

ّ
انلفس اإلنســانّية، ولك

حقيقة احلياة وفلســفتها بشــلٍك أكمل وأتّم، واقرتب أكرث مــن تبّن رؤيٍة 
كونّيٍة عقالنّيٍة منســجمٍة مع حقيقته، وٰهذه املعرفة يه اليّت تمنح اإلنسان 
االطمئنان والســكون والراحة، وخترجه من حالة العبثّية واحلرية اليّت يعاين 
منها يف زماننا ٰهذا؛ بسبب التشّتت الفكرّي والضياع املعريّف وغياب انلظرة 

العقلّية املنطقّية حلقائق احلياة وفلسفتها.

باإلضافة إىل أّن ٰهذه املعرفة تســاعد اإلنســان يف اتلغلّب ىلع كثرٍي من 
الصعوبــات اليّت تواجهه يف مســرية احلياة، وأّن معرفــة انلفس ومالحمها 
وماكمــن قّوتهــا وضعفها تعّد مفتاح اتلطــّور وانلجاح يف احليــاة ادلنيوّية 
القصرية، وكٰذلك يف احلياة األخروّية الالمتناهية، ولٰكن لألســف! فإّن ما 
نشاهده ايلوم من ضياٍع واحنراٍف عن ســبل العقل والويح هو نتاج الغفلة 
عن ٰهذه املعرفة املتعايلة، فيعيش اإلنسان يف اجلهل والضالل، كما قال أمري 
َضلَّ َنْفَسُه فَال َيْطلُبُها« ]اآلمدّي، 

َ
َُه َوقَْد أ املؤمنني : »َعِجبُْت لَِمن يُنِْشــُد َضاتلَّ

غرر احلكم ودرر اللكم، ص 233[. والواقع أّن سبب احنراف اإلنسان هو غفلته عن 

ي ُخلق من أجله.
ّ

حقيقة نفسه، وجهله باهلدف السايم ال
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جدلّية الرؤية األنسنّية والرؤية العقدّية

د. سيد روح هللا الموسوي*

الخالصة
األنســنة يه مدرسٌة فكرّيٌة ظهرت يف الغرب بالزتامن مع انلهضة  الغربّية، تؤّكد ىلع 
حمورّية اإلنســان وليس اهلل، وتأمني ســعادته ادلنيوّية وليس األخروّية، باالعتماد ىلع 
ي 

ّ
العقل اإلنسايّن اتلجرييّب وليس الويح السماوّي. والعقيدة يه احلكم الهّن اجلازم ال

ثبت لصاحبه بأنّه صادٌق بالربهان. واملراد من النســق الَعَقدّي هو تلك املنظومة الفكرّية 
ي هو عبارٌة عن الطريقة االســتداليّلة ىلع أساس انلظرّية 

ّ
احلاصلة من املنهج الربهايّن ال

املبنائّية. اعجلنا يف ٰهذه املقالة شــبهة جديّلة الرؤية األنســنّية والرؤيــة العقديّةالَعَقديّة 
وأرشنا إىل املشالك اليّت تعاين منها األنسنة يف بعديها انلظرّي والعميّل حول رؤيتها اخلاطئة 
لإلنســان، اليّت تؤّدي إىل أزمة اهلوّية واإلفراط واتلفريط يف اتلعايط مع اإلنســان وفق 
املنهج العقيّل. ويف املقابل وّضحنا أيًضا صورة اإلنسان يف النسق الَعَقدّي الصحيح املرتكز 

ىلع املبنائّية والربهان، وبيّّنا مدى صّحتها وانسجامها مع الواقع والفطرة اإلنسانّية. 

املفردات ادلاليّلة: األنسنة، العقيدة، العقل، الربهان، النسق الَعَقدّي، اإلنسان، اهلل.

)*(  روح اهلل املوسوي إيران، طالب دكتوراه يف قسم الفلسفة، جامعة طهران.
s.r.moosavi@ut.ac.ir
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مقاالٌت

مقّدمة

أصبحــت انلظرة األنســنّية ومفاهيمها ايلوم شــائعًة يف الغرب، حبيث 
اهــات والفعايلات الفكرّية هناك. 

ّ
فرضت نفســها ورؤيتها ىلع أغلب االجت

وليست األنسنة جمّرد مدرسٍة من املدارس الفكرّية والفلسفّية أو يف عرضها، 
بل تُعّد اخللفية الفكرّية لكثرٍي من املدارس وانلظرّيات الفلسفّية اكلليربايّلة 
والعلمانّية واملاركســّية وغريها من املذاهب اليّت نشأت عن األنسنة. أثّرت 
بة ىلع ابلعض يف اعملنا اإلساليّم، فاّدعوا بأّن األنسنة 

ّ
األنسنة بشعاراتها اخلال

اليّت جعلت اإلنســان يف مركز اهتمامها وتركت اتلعّبد هلل، كّرمت اإلنسان 
ا، وأتت هل بمكتسباٍت مثل قانون  وضمنت هل الســعادة واألمان وجعلته حرًّ
حقوق اإلنســان، واســتطاعت أن تقود البرشّية إىل ٰهــذا اتلطّور اهلائل يف 
العلوم واتلكنولوجيا، لّك ٰذلك نتيجة اســتغنائها عن الويح، واكتفائها بما 
يملكه البرش من الطاقات، وال سّيما العقل اتلجريّب؛ وٰللك فهم يعتقدون 
بأّن األنسنة أو مذهب اإلنســان أفضل وأكرث فائدًة من ادلين والعقيدة. بل 
اّدىع بعض املتنّورين بأنسنة ادلين أو بقراءٍة أنسنّيٍة لدلين. تسىع ٰهذه املقالة 
وبمنهٍج عقيلٍّ حبٍت أن تدرس مدى صّحة ٰهذا االّداعء، وحتاول أن جتيب عن 
ٰهذا التساؤل: هل علينا أن نقوم بأنسنة العقيدة، أو ينبيغ أن ننقد األنسنة 

ونقّيمها اعتماًدا ىلع املنظومة الَعَقديّة؟

أّوًل: التعريفات

1: األنسنة

األنســنة )الزنعة اإلنســانّية( يه مصطلــٌح عريبٌّ يُســتخدم يلعرّب عن 
 Law, Humanism: A Very Short Introduction,[  ويه رغم تعّدد معانيها ،humanism
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16[ بيــد أنّها يف معناها العاّم نظاٌم فكريٌّ احتلّت فيه القيم وانلفعّية والكرامة 

اإلنســانّية ماكنًة بالغًة بصورةٍ خاّصٍة ]املصدر نفسه[. ظهرت ٰهذه الزنعة بصورٍة 
تدرجيّيٍة يف الغــرب يف عرص انلهضة تلصبح الرؤية العاّمة وانلظرة انلموذجّية 
ي ظهرت يف أحضانه وترعرعت سائر 

ّ
واملوقف املهيمن )Superparadigm( ال

املدارس الفكرّية الغربّية. ومن املثري أنّنا إذا راجعنا االشــتقاق فســرى أّن 
للمصطلحني human بمعىن اإلنسان وhumble بمعىن املتواضع جذٌر واحٌد وهو 
مفردة humus يف الالتينّية بمعىن الرتاب، ومنها humanus يف الالتينّية بمعىن 
الرتايّب أو اإلنســان ]Davies, Humanism, 126[. يف املقابل تســتخدم مصطلحات 
deus, divus, divinus يف الالتينّية بمعىن اآلهلة وســاّكن السماء. اكن العلماء 

ورجال ادليــن يف نهايات القرون الوســطى يمّيون بــني divinitas )العلوم 
واألنشطة املســتنبطة من الكتاب املقّدس( وhumanitas )ما يرتبط باألمور 
العملّية يف اجلانب غري ادليّن للحياة(، وبما أّن القســم األخري اكن يســتيق 
أغلب مصادره وإهلاماته مــن ايلونان القديمة، فقد أطلق مرتمجون إيطايّلون 
ىلع ٰهذه املصادر ومعلّميها عنوان umanisti بمعىن humanist أو إنساينٌّ ]املصدر 

نفسه[، أّما األنسنة اصطالًحا فٰهكذا عّرفها معجم وبسرت: 

»يه عقيــدٌة أو موقٌف أو طريقــة حياٍة تتمحور حــول املنافع أو القيم 
اإلنسانّية، أو الفلسفة اليّت ترفض اعدًة ما وراء الطبيعة، وتشّدد ىلع كرامة 

.]Webster, 2005[ »الفرد وقيمته وقدرته ىلع حتقيق الات من خالل العقل

2: العقيدة 

العقيدة يف اللغة مأخوذة من العقد نقيض احلّل ]ابن سّيده، املحكم واملحيط األعظم، 
ُمْعتََقَد أو اليشء 

ْ
ج 1، 165[ والعقيدة ىلع وزن فَِعيلٌَة بمعــىن َمْفُعولٌَة، وتعن ال
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مقاالٌت

نسان بِه  ]الفّيويّم، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري 
ْ

ُمْعتََقَد، وقيل إنّها َما يَِديُن اإل
ْ
ال

للرافيّع، ج 2، ص 421[. 

أّما بالنســبة إىل اتلعريف االصطاليّح، رأى بعض املحّققني أّن العقيدة 
أمٌر وجداينٌّ، فيكون غنيًّا عــن اتلعريف،  يف حني حاول ابلعض أن يقّدموا 
تعريًفا للعقيدة بقوهلم: »ما يقصد فيــه نفس االعتقاد دون العمل« ]اجلرجايّن، 
كتاب اتلعريفات، 66[. وابلعض اآلخر عّرفها بأنّها الرأي املشرتك بني أتباع مذهٍب 

واحٍد، مثل العقيدة الرواقّية أو العقيدة املاركسّية. وقّدم ابلعض تعريًفا للعقيدة 
مع ذكر تقســيماتها، فبعدما عّد العقيدة أو االعتقاد تصديًقا قال: »حيث هو 
)االعتقاد( تصديٌق فال بّد فيه من احلكم بمتصّوٍر ىلع متصّوٍر، فٰذلك احلكم 
إن اكن جازًما مطابًقــا ثابتًا فهو العلم، وإن اكن جازًما مطابًقا غري ثابٍت فهو 
اتلقليد املحــّق، وإن اكن جازًما غري مطابٍق فهو جهٌل مرّكٌب« ]الفاضل املقداد، 

إرشاد الطابلني إىل نهج املسرتشدين، 97[. 

وذهب بعض املؤلّفــني إىل وجود اختالٍف جذريٍّ بني العقيدة واالعتقاد، 
فأوردهما يف مدخلني منفصلني من معجمه الفلســيّف، وعّد العقيدة بمعىن 
Dogma)*( واالعتقاد بمعن belief (**) ]صليبا وصانيع، فرهنگ فلســيف، 147[ ولٰكّن 

الظاهــر ترادفهما كما رّصح به املؤلّف نفســه يف مدخل العقيدة. نعم يمكن 
القول إّن العقيدة يه مورد االعتقاد وموضوعه، يف حني أّن االعتقاد هو حالة 

: dogma عّرف معجم أكسفورد لفظ  (*)

 a principle or set of principles laid down by an authority as
.incontrovertible

: belief ٰهكذا عّرف معجم أكسفورد لفظ (**)

 an acceptance that something exists or is true, especially one without
.proof - a firmly held opinion or conviction - a religious conviction
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الهن وانلفس بالنسبة إىل العقيدة. 

ي نقصده هنا - 
ّ

وأخرًيا، إّن مفهوم العقيدة يف أذهان املتلكّمني ايلوم - ال
ي ثبت صدقه ىلع أساس املنطق والربهان، 

ّ
هو ٰذلك احلكم الهّن اجلازم ال

واملراد من النســق الَعَقدّي هو تلك املنظومــة الفكرّية احلاصلة من املنهج 
الربهايّن أو الطريقة االســتداليّلة املرتكزة ىلع ابلنائّية اليّت تنتج ٰهذا انلوع 

من العقيدة. 

ثانًيا: اإلنسان و النظرة األنسنّية

1. تاريخ األنسنة

إّن األنســنة وانلهضة توأمان؛ وٰللك فــإّن لّك العوامل املؤثّرة يف ظهور 
انلهضة مؤثرٌة يف تكوين األنسنة أيًضا. وٰهذه العوامل ترجع أساًسا إىل القرون 
الوسطى املسيحّية، اليّت تؤّدي دراستها إىل فهم كيفّية وصول ٰذلك املناخ اثلقايّف 
والسيايّس إىل انلهضة وانلظرة األنسنّية. لقد اكنت القرون الوسطى األورّبّية 
تعرف بهيمنة الكنيســة ىلع احلياة الفكرّية واثلقافية يف العالم الغريّب، فلقد 
اكنت تنظر إىل اإلنسان ىلع أنّه مذنٌب يودل باخلطيئة األصلّية، كما أنّها اكنت 
حتكم بتمايــز ادلين وادلنيا وتعارضهما، وأّن العقــل يوصف اكلعدّو الدلود 
 Wilkens, Faith and Reason: Three[  لإليمان عند املســيحّيني يف األعّم األغلــب
Views, 9[. كأّن ىلع اإلنســان أن خيتار بني ادلين وادلنيا واملعنوّيات واملاّديّات 

وال جمال للجمع بينهما. ٰهذا باإلضافة إىل مواجهة الكنيسة القاسية للعلماء، 
ونقصان املفاهيم ادلينّية والكالمّية املسيحّية أو ضعفها، واالعتقاد بتساوي 
انلظرّيات الفلسفّية والعلمّية القديمة مع املعطيات الوحيانّية، لّك ٰذلك مّهد 
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اهه حنو 
ّ

األرضّية تلغيري رؤية األنســان الغريّب، وخلق األجواء املناسبة الجت
ين يُعرفون بالعلماء الربوتستانتّيني 

ّ
األنســنة. اكن رجال ادلين املسيحّيون ال

ي اكن يدعو إىل اتلغيري، ولٰكّن املفّكرين الالدينّيني 
ّ

اه ال
ّ

هم الرّواد يف االجت
ين قاموا بعدهم بادلور األســاس يف تغيري وجهة انلاس من السماء إىل 

ّ
هم ال

األرض، ومن ادلين إىل الفلسفة العلمانّية. وعلينا أن ال ننىس ادلور االستثنايّئ 
للفّنانني وانلخب املثّقفة يف ٰهذا اتلغيري، ويف حدوث ٰهذا املنعطف اتلارييّخ 
اخلطري. فهم اكنوا املحّرك األّول والعامل األقدم يف تغيري رؤية انلاس الكونّية 
وذوق املجتمع الفكرّي(*) . لقد اكنت األنســنة يف بداياتها يف عرص انلهضة 
حركًة ثقافّيًة وفّنّيًة وأدبّيًة، وختتلف الرسوم اليّت اكنت ىلع جدران الكنيسة 
يف عرص انلهضة عّما اكنت عليه يف القرون الوســطى. لقد ُعرض اإلنســان 
يف ٰهذه الرســوم بصورٍة غري مســبوقٍة يف عرض اإلهل، وبصورٍة اعريٍة تشبه 
الفّن ايلونايّن القديم، ومن املثري أّن يقظة العقل األنســّن أيًضا اكنت تؤخذ 
 Lamont, The[ بعني االعتبار يف الرجوع إىل مدرسّيات ايلونان وروما ودراستها
Philosophy of Humanism, 22[. وقــد ملحت أوىل رشارات ٰهذه الرؤية اثلقافّية يف 

إيطايلا، كما ترجع اجلذور الفلســفّية هلا إىل ابلدل نفســه، وإىل اعلٍم شاعٍر 
باسم فراجنســكو برتارك )Francesco Petrarch[. ومع أنّه اكن رجاًل مسيحيًّا 
 أنّه جاء بآراٍء جديدٍة يف الفكر املســييّح أصبحت 

ّ
اكثويلكيًّا متدّينًــا، إال

موضع انلقاش بني املفّكرين، ومرجًعا لألنســنّيني يف القرون الالحقة. وقد 
اكن يقول: »إّن اإلهل قد أعطى البرش قدراتهم الفكرّية واإلبداعّية الواســعة 

ي أورّبــا راجــع 
ّ عــی کیفّیــة تأثــری الفــّن عــی النهضــة العلمّیــة �ف  الفلســ�في

ّ
لاّطــاع التفصیــیي  (*)

: المصدر التالي

 The role of art in the Scientific Renaissance’ by Giorgio de Santillana’
 ‘In Critical Problems in the history of Science’, edited by Marchall

.Clagett, Univ of Wisconsin Press, 1969
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الستخدامها ىلع أكمل وجٍه، وٰهذا مّما اكن يدعو إىل تسليط الضوء ىلع دور 
 Faryde, Humanism and Renaissance[ »اإلنســان وإرادته وقدراته يف تعيني مصريه
Historiography, 56[. وقد اكن برتارك من مجلة ابلاحثني املهتّمني بإحياء اآلثار 

املتبّقية من ايلونانينّي القداىم وتفسريها. 

وال ختىف يف ٰهــذه الفكرة بوادر الفكر العلمــايّن كٰذلك، ومع لّك ٰهذا 
اكن الوجه الفّنّ واثلقايّف هو الغالب ىلع األنسنة حّت أواسط القرن اثلامن 
عرش، إذ بدأت دورٌة جديدٌة لألنســنة تســّم باألنســنة اتلنويرّية غلب 
عليها الطابع الفلســيّف والفكرّي أكرث من الطابع الفّنّ واثلقايّف، وتبّدلت 
إىل نظاٍم فلســيفٍّ أو مدرســٍة فكرّيٍة تنحرص العناية فيها ىلع تنظيم احلياة 
ادلنيوّية واملجتمع اإلنسايّن بالعقل اإلنســايّن املاّدّي. وٰهذا اتلّيار الفلسيّف 
اكن يتعامل مع املســيحّية كأنّها أسطورٌة تنسجم مع أوهام انلاس العادينّي 
وحواجئهــم األخالقّيــة، إذ ال ينبيغ ألصحاب الفكــر أن يأخذوها - أي 
املســيحّية - ىلع حممل اجلّد. ومع أنّهم اكنوا يعّدون أنفســهم مسيحّيني، 
لٰكن اكنوا ينظرون إىل العقل ىلع أنّه املصدر األفضل واألوىل للمعرفة. وبلغ 
األمر يف تطّور ٰهذا اتلّيار الفلســيّف إىل اتلرصيــح الصارخ بما اكن يضمره 
ي جعل 

ّ
ســابًقا، وهو إنكار وجود اإلهل واحلقائــق امليتافييقّية؛ األمر ال

ين يُعرفون بمن 
ّ

سقوط ٰهذا اتلّيار يف يد امللحدين أمًرا حتميًّا، وهم ايلوم ال
ينادي لألنسنة بتفســريهم اخلاّص هلا، ويدافعون عنها وينّظرون هلا. لقد 
ترك فكر األنســنة أثره العميّل ىلع املجتمــع الغريّب باتلدريج، فأخرج ٰهذا 
اتلّيار الفكرّي احلكومة من يد الكنيســة ىلع الرغم من أّن املنهج الغالب 
املّتبع يف دراسة األمور بشــلٍك اعمٍّ ال زال قائًما ىلع انلظرة املسيحّية. وىلع 
اه األنسّن اغيللو 

ّ
ســبيل املثال اعرض املذهب الربوتســتانيّت املتأثُّر باالجت
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فيما ذهب إيله من حمورّية الشــمس؛ ىلع اعتبار أّن ٰذلك غري منسجٍم مع 
املنهج املســييّح. ولٰكّن تغرّي ٰهذا املنهج شيئًا فشيئًا، ويف خطوٍة ثانيٍة أصبح 
املنهج اتلجرييّب هو املنهج الوحيد املعترب يف دراسة األمور يف ظّل اإلجنازات 
العلمّية واتلطــّورات الصناعّية اهلائلة يف الغرب. ثّم تزامنت اخلطوة اثلاثلة 
لألنســنة مع عرص اتلنوير واحلداثة، حيث انصّبت جّل اهتمامات الغرب 
ىلع اإلنســان وتلبية حواجئه املاّديّة. ويف اعم 1933 أصدر اتلّيار األنســّن 
أّول بياٍن رســيمٍّ هل، وخالفًــا للبيانات الالحقة ُعّرفت األنســنة فيه دينًا 
 من األديان الســابقة اليّت اكنت تتبىّن الويح أساًســا هلا. وقد 

ً
جديًدا بدال

أعّد مسوّدة ابليان لكٌّ من روي وود سالرز )Roy Wood Sellars( ورايموند 
براك )Raymond Bragg( ووّقع عليه 34 شــخًصا من مجلتهم الفيلســوف 
املعروف جون ِديُوي )John Dewey(. يشــري األصــل األّول من ٰهذا ابليان 
إىل أّن العالم غري خملــوٍق ]Lamont, The Philosophy of Humanism, 311-315[. ثّم 
عرب فيه عن أّن 

ُ
صدر ابليان اثلــاين اعم 1973 حتديثًا للبيــان األّول، وأ

انلازّية واحلــرب العاملية اثلانية أثبتتا بأّن ابليــان األّول اكن متفائاًل أكرث 
من الالزم. فاكن من أكرث العبارات نقاًل مّما جاء يف ابليان اثلاين يه: »لن 
ينجينا إهٰلٌ، جيب علينا أن ننيج أنفســنا بأنفســنا« ]ibid, 318-327[. وأخرًيا 
أصدر املنتدى األنسّن األمريكّي ابليان اثلالث لألنسنة اعم 2003 بصورة 
أكرث إجياًزا بالنســبة إىل ابليانني السابقني ]www.americanhumanist.org[. اكن 
ي رجع عن إحلاده اعم 2004، 

ّ
امللحد املعروف الفيلســوف أنتوين فلو، ال

من املوّقعني املعروفني ىلع ابليان اثلاين واثلالث، ورأس اإلحلاد ريتشــارد 
دوِكزن، العالم الفييايئ، من املوّقعني ىلع ابليان اثلالث.
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2. عناصر األنسنة وميزاتها 

توجد أنواع متعّددٌة من األنســنة يف اعملنا املعارص مثل األنسنة العلمانّية 
)Secular Humanism(، واألنسنة ادلينّية )Religious Humanism(، واألنسنة 

 ،)Ethical Humanism( واألنسنة األخالقّية ،)Marxist Humanism( املاركسّية
واألنســنة الطبيعّيــة )Naturalistic Humanism(، واألنســنة ادليمقراطّية 
)Scientific Humanism( العلمّية  واألنســنة   ،)Democratic Humanism( 

وقــد  ]Pinn, What is Humanism and Why Does it Matter?, 134[ و... 

 اســتُخدم مصطلــح  يف معــاٍن متعــّددٍة يصعــب ىلع املــرء إحصاؤهــا
]Vaughn & Dacey, The Case for Humanism: An Introduction, 5[ يبدو أّن لّك املدارس 

اليّت تتّســم بصفة األنســنة تشــرتك يف بعض امليات اليّت ســنذكرها فيما 
يأيت، خاّصًة وأنّنا نقصد باألنســنة هنا تلك املدارس اليّت تشــرتك يف تلك 

املواصفات(*). 

3. الميزات المشتركة لألنسنة 

أ. اإلنســان هو املحور يف األنســنة وليس اإلهل ىلع عكس ما تعتقد به 
األديان. فليس يف الوجود يشٌء - حّت اهلل - أهّم وأىلغ من اإلنســان، بل إّن 
»اســتبدال حمّبة اإلهل بمحبة اإلنسان يه يف طريق تطّور انلوع اإلنسايّن« كما 
 Fromm, The Art[ املفّكر األنســّن املعروف )Erich Fromm( يعتقد إريك فروم
of Loving, 73-74[. فاإلنسان هو مالك الكون ولّك يشٍء يبدأ منه وينتيه إيله، 

لاّطــاع عــی بعــض التعاريــف المعروفــة  لألنســنة راجــع الصفحــة 7، ولاّطــاع عــی 17   (*)
مورًدا من المعتقدات الفلسفّية ألتباع مدرسة األنسنة راجع الصفحة 9 من كتاب: 

 The Case for Humanism: An Introduction, by Lewis Vaughn, Austin
Dacey
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لّك يشٍء، حّت اإلهٰل هو لإلنســان ويتوّجب أن يكــون حتت ترّصفه؛ وبناًء 
ىلع ٰهذا ليس ىلع اإلنســان تكليٌف جتاه غــريه، وال حيّق ألحٍد أن جيعل هل 
ا. وليس هناك قيٌم مطلقٌة وراء اإلنســان. ٰهكذا حيتّل اإلنسان يف  قيًدا أو حدًّ
ي أضىح 

ّ
األنســنة مقام اإلهل ، واإلهل إّما حُيذف أو يكون تابًعا لإلنسان ال

ي قبل فيه أوغســت 
ّ

مصبواًغ بنوٍع من القداســة. بل بلغ األمر إىل احلّد ال
 Committee, The Experiences[ كونت بأّن اإلنسان يف لّك األزمان يستحّق العبادة
and Challenges of Science and Ethics, 61[. وبٰهــذا تتعارض األنســنة مع األديان، 

وتؤّدي ٰهذه الرؤية إىل ادلور املحورّي للفرديّة  وحمورّية الـ "أنا" اإلنســانّية يف 
بلورة رؤانا عن الوجود واملعرفة واألخالق. 

 Law, Humanism: A Very Short[ ب. احليــاة ادلنيوّيــة يه حياتنــا الوحيــدة
Introduction, 2[ وفرصتنــا األوىل واألخرية، فيجب أن يكون هدف اإلنســان 

األسايّس تنظيم حياته الفرديّة واالجتماعّية يف ٰهذه ادلنيا، وليس االهتمام بما 
يريده اهلل منه، أو االتلفات إىل الســعادة األخروّية. يف الواقع، قيمة األنسان 
وأفضلّيته تتحّدد بٰهذه القدرة اليّت تمّكنه من تنظيم حياته ادلنيوّية وتدبريها، 
وليــس بأّن يكون هل بُعٌد ملكويتٌّ؛ فاهلدف من احلياة هو بناء ادلنيا واحلصول 

ىلع حياةٍ دنيوّيٍة أفضل، وليس الوصول إىل الريّق املعنوّي والقرب اإلليّٰه. 

 ـج. يعــّد العقل القائم بالات هو ابلعد األســايّس يف الوجود اإلنســايّن 
]Luik, Humanism, 3672[؛ ولا يســتغن اإلنسان بعقله يف معرفة نفسه والوجود 

والسعادة وطريق الوصول إيلها. فبإماكن العقل اإلنسايّن معرفة القيم األخالقّية 
واحلقوقّية، وال حيتاج إىل ادلين والويح ملعرفة كييف تكون احلياة األخالقّية. 
وللعقل القدرة ىلع وضع معايري احلقوق وادلستور واحلكومة الصاحلة أيًضا، 
وٰهذا يُغن اإلنســان عن ادلين واتلعايلم الوحيانّية، وبٰهذا تكون العلمانّية 
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عنرًصا من عنارص األنسنة.

د. أّن العقل املقصود يف األنسنة هو العقل اتلجرييّب واالستقرايئ املستخدم 
يف املنهج العليّم؛ وٰللك يعّد االعتمــاد ىلع املنهج العليّم دون الرجوع إىل 
ادليــن والويح اعتماًدا عقالنيًّا ]Norman, On Humanism, 53[. ويف الواقع، تعتقد 
ي ال ينكشــف بالعقل اتلجرييّب غري قابٍل للكشف 

ّ
األنســنة أّن األمر ال

مطلًقا، بل يعتقد بعضهم بعدم وجوده؛ ألّن ما اليمكن كشــفه لإلنســان 
فهو غري موجوٍد حسب اعتقادهم، وبٰهذا يغدو األنسنّيون ملحدين، أو ىلع 

األقّل ال أدريني ]املصدر السابق[. 

 ـه. يملك اإلنسان وجوده ومصريه، وهو موجوٌد اعلٌِم مريٌد وخمتاٌر، وليس 
خاضًعا للطبيعة واتلاريخ. واالعتقاد اتلاّم بقدرة اإلنســان ىلع املعرفة ومن 
ثّم اتلحّكم يف مصريه ويف الطبيعة يقع يف صلب اهتمام لّك مدارس األنســنة 
]Soper, Humanism and anti-humanism, 14[. »يستطيع اإلنسان أن يغرّي الطبيعة مع 

أنّه منها« ]Kurtz, Embracing the Power of Humanism, 4[. فهو يستطيع أن يغرّي رؤيته 
وسلوكه ويستطيع أن يتســلّط ىلع الطبيعة واتلاريخ. ويعتقد األنسنّيون أّن 
البرش يشلّكون الســلطة العليا، وباتلايل فإنّهم مسؤولون أمام أنفسهم فقط. 
واإلنســان موجوٌد قائٌم بالات، وهو بنفســه الفاعل والغاية، وهو املسؤول 
عن أفراحه وأتراحه، ومصريه يكون بيده، وينبيغ أن يغرّي مصريه والطبيعة 

باالتّكاء ىلع ذاته فحسب. 

ثالًثا: نقد األنسنة

تعاين األنســنة من مشــالك عديدٍة من انلاحية انلظرّية والعملّية. فمن 
اجلانب انلظرّي، تعاين من الضعف املعريّف واالفتقار إىل رؤيٍة كونّيٍة صحيحة. 
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وال يســىع أتباع األنسنة إىل تقديم ديلٍل منطيقٍّ رصني إلثبات مّداعهم، 
بل يتشبّثون باألنسنة يف سياق رّد فعٍل ىلع تسلّط الكنيسة الظالم ىلع الشعوب 
الغربّية من جانٍب، واشتياق انلاس إىل أفاكر الروم وايلونان املكتفية بالعقل 
من جانٍب آخر، واحلال أّن األنســنة ليست يه الطريق الوحيد للتخلّص من 
تلك املعامالت القاسية والظاملة من قِبل الكنيسة، وليس اشتياق انلاس إىل 

العقل الرومايّن وايلونايّن ديلاًل صحيًحا ىلع احلّقانّية.

وأّما من انلاحيــة العملّية، فليس من الصعــب مالحظة إخفاق العقل 
األنســّن احلاكم ىلع الغرب يف ضمان السعادة للبرش. فضعف عقل اإلنسان 
العميّل وفقدان املعرفة الصائبة بالقيم ســّبب الكثري من املشــالك واملآزق 
العملّية اليّت تركت بصماتها الواضحة ىلع حياة اإلنســان. فاإلنسان الغريّب 
املبتعد عن ادلين بدعوى تمّســكه بقيم األنســنّية ارتكــب أفضع اجلرائم 
اإلنســانّية، مثل احلربني العاملّيتني، واســتعمار ابلدلان الضعيفة، وإنتاج 
أسلحة ادلمار الشامل واســتعماهلا و...، حّت وصل األمر باألنسنّيني إىل أن 
ينعتوا ابليان الرسيّم األّول لألنســنة بأنّه متفائٌل للغاية، وقاموا بتعديله يف 

بياٍن ثاٍن. 

نشري فيما ييل إىل بعض املشالك املعرفّية اليّت تعاين منها األنسنة:

1. لعّل أهّم املشــالك اليّت تعاين منها األنســنة يه رؤيتهــا اخلاطئة جتاه 
اإلنسان، هذه الرؤية اليّت تبعد عن حقيقة اإلنسان كثرًيا، ويه مثقلٌة بأعباٍء 
من االغرتاب  وأزمة اهلوّية  ، فاإلنسان يدرك بفطرته أّن هناك إلًها ويبحث 
عن طرق االرتباط به؛ ليك يرجع ويأوي إىل مبدئه الالمتنايه، يف حني تعمل 
األنســنة ىلع قطع ٰهذه الصلة الاتّية، وترتك اإلنســان ونفسه وتبعده عن 
هوّيتــه امللكوتّية. ويف احلقيقة أّن من ابتعد عن اإلهل ، فقد ابتعد عن هوّيته 
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نَْساُهْم 
َ
 اهلَل فَأ

ْ
يَن نَُسوا ِ

َّ
 اَكل

ْ
 تَُكونُوا

َ
احلقيقّية، قال اهلل ســبحانه وتعاىل: }َوال

ْنُفَســُهْم{ ]ســورة احلرش: 19[. ومن جانٍب آخر، تركت األنسنة اجلانب الرويّح 
َ
أ

ىلع الرغم من أنّه ابلعد األهّم يف اإلنســان املتشلّك أساًسا من اجلسم والروح. 
وأّي اغرتاب أفجع من أن يكون اإلنســان غريبًا عن أهــّم أبعاده الوجوديّة، 
إضافًة إىل ٰذلك فإّن األنســنة، مع جتاهلها للروح اإلنسانّية، تكون قد غفلت 
عن العنرص الرئيّي يف ســعادة اإلنسان وحتصيل الكماالت والفضائل؛ بناًء 
ىلع ٰذلك، تّتصف الرؤية األنســنّية جتاه اإلنسان بأنّها حمدودة انلطاق تتمحور 
حول الســعادة ادلنيوّية فقط، يف حني أّن ادلين ال حيرص اهتمامه باإلنســان 
يف حتصيل الســعادة ادلنيوّية فحسب، بل يُقّدم تعايلمه للوصول باإلنسان إىل 
الســعادة األخروّية أيًضا، واليّت هلا األولوّية ىلع الســعادة ادلنيوّية؛ ألّن اعلم 
 لعٌب 

ّ
اآلخرة هو ماكن احلياة األبديّة، وليســت احلياة ادلنيوّية اليّت ما يه إال

وهلٌو. إّن نظرة األنسنة اخلاطئة والسطحّية حول حقيقة اإلنسان ترتك آثارها ىلع 
منظومة املفاهيم املتعلّقة باإلنسان، مثل حقوق اإلنسان، وكرامته، وسعادته 
و...، فتصبغها بالسطحّية وجتعلها خاطئًة أيًضا؛ وٰللك يرّصح إريك فروم بأّن 
اإلنسان الغريّب يعاين من أزمة اهلوّية؛ حيث تبّدلت حقيقة اإلنسان إىل يشٍء 

.]Fromm, The Art of Loving, 90[ آخر يف املجتمع الصنايّع فاقٍد للهوّية

2. ليست املعرفة اتلجربّية يه املنبع الوحيد للمعرفة. بل هناك طرٌق أخرى 
لكسب املعرفة اكلعقل والشهود والويح، َبيَْد أنّنا وجدنا أّن الرؤية األنسنّية 
تعتمد ىلع املنهج اتلجرييّب فقط، وتعّول عليه ىلع نطاٍق واســٍع يشمل حّت 
العلوم اإلنســانّية، مثل علم االجتماع وعلم انلفس وغريهما. ومن جانٍب 
آخر فإّن اعلــم العني والواقع ليس حمدوًدا بالعالم املاّدّي، بل يشــمل العالم 
ي تقرص يد اتلجربة عن نيله أيًضا، أضف إىل ٰذلك القول إّن 

ّ
امليتافيييّق ال

"القضّيــة اليّت تقبل اتلجربة هلا معىًن دون غريها" - واليّت تقول بها الوضعّية 
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املنطقّية - نفسها ليســت قضّيًة جتربّيًة وال تقبل اتلجربة، فليس هلا معىًن 
أيًضا، وٰهكذا تبطل نفسها بنفسها. أّم حنن فنعتقد مبدئيًّا بإماكنّية حّجّية لكٍّ 
من احلّس والعقل والشــهود والويح يف ادلائرة اخلاّصة بكلٍّ منها، وال يصّح 

استبدال أيٍّ منها باآلخر.

3. تؤّدي األنســنة يف بعدها املعريّف إىل السفســطة؛ ألّن اإلنسان عندهم 
هو حمــور احلقائق فيها، وليس هنــاك معياٌر أو مياٌن فوق معيار اإلنســان 
ي يطرح نفسه بقّوٍة 

ّ
ي هو املرجع يف املعرفة الصحيحة. ولٰكّن الســؤال ال

ّ
ال

هو: أّي إنســاٍن هو املرجع واملعيار؟ جتيب األنســنة بأّن أّي إنساٍن بمفرده هو 
املعيار. ويتمّخض عن ٰهذه الرؤية القول باتلعّدديّة املعرفّية من جهٍة والفرديّة 
 من جهٍة أخرى، وهما من امليات واخلصوصّيات األساســّية يف األنســنة. أّما 
اتلعّدديّة املعرفّية فتستديع النسبّية املعرفّية اليّت تؤّدي بدورها إىل الشاّككّية 
املعرفّية اليّت يرفضها لّك عقٍل سليٍم. وٰهذه النسبّية املعرفّية، بعدما رست إىل 
األخالق والقيم واحلقوق، أنشأت الفرديّة اليّت تتعّدد معايري احلُسن والقبح ىلع 
أساسها. وبناًء ىلع ما سبق يتعّذر الوصول إىل اتلفاهم والوئام بني انلاس؛ ألنّهم 
منغمسون يف عواملهم اخلاّصة بهم، ومنبهرون بقنااعتهم، وٰهكذا يبعد الوصول 
أيًضا إىل الســالم العاليّم واتلماســك بني خمتلف رشائح املجتمع . فاألنسنة 

 إىل الواقع املضاّد ملا تتطلّع إيله وتهدف إيله.
ّ

بانلظرة ادلقيقة ال تؤّدي إال

4. تعاين األنسنة من اإلفراط واتلفريط يف رؤيتها إىل اإلنسان، فمن جهٍة 
 

ًّ
تســقط يف اإلفراط حينما جتعل اإلنسان يف مزنلة اإللوهّية وتفرضه مستقال
غنيًّا، واحلال أّن اإلنسان ممكٌن حمتاٌج يف أصل وجوده. ومن جهٍة أخرى، تقع 
يف اتلفريط بانلظر إىل الرتكي ىلع ابلعد غري الرويّح لإلنسان، والسيع تللبية 
حواجئه املاّديّة فقــط، واحنصار االهتمام بميــوهل الطبيعّية، وٰهكذا تكون 
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األنســنة قد أنزلت مقام اإلنســانّية إىل احليوانّية. وانلتيجة املتمّخضة من 
اجلمع بني هاتني اجلهتني هو أّن األنســنة قد جعلت ابلعد احليوايّن لإلنسان 
يَْت َمِن 

َ
فََرأ

َ
ــُه، وٰهذا املعىن قريٌب من مضمون اآلية املباركــة القائلة : }أ

ٰ
إهل

َذ إِلَٰهُه َهَواُه{ ]ســورة الفرقان: 43[. وال غبــار ىلع وهن انلظرّية يف إفراطها 
َ اختَّ

ي أّوهل نطفٌة 
ّ

وتفريطها، فكيف يمكن لإلنسان املمكن املحدود املحتاج ال
وآخــره جيفٌة أن يكون إلًٰها؟ واحلال أّن اهلل هو املوجود الواجب املطلق الغّن. 
نعم! قد كّرم اهلل اإلنسان ونفخ فيه من روحه وجعله خليفته يف األرض، بينما 
جعل األنسنّيون اإلنسان بدياًل عن اهلل مع االقتصار ىلع جانبه الطيّن فقط! 
ي تسافل إىل موجوٍد ذي ميوٍل حيوانّيٍة، 

ّ
ٰهذا اتلعامل اإللويّه مع اإلنسان ال

وحرص اجلهد تلأمني منافعه املاّديّة ســّبب الكثري من املشــالك واتلناقضات 
لإلنسان احلدايّث، منها:

 أ. اغرتار اإلنسان بنفســه والوقوع يف الليربايّلة الطائشة اليّت 
تُعّد مصدًرا لكثرٍي من املشالك السياسّية واألقتصاديّة وابليئّية 
ي يرى نفســه حمور الكون، ويرى أّن 

ّ
املعارصة. فاإلنسان ال

تأمني حواجئه املاّديّة هو اغية احلياة، يشــعر بأّن هل احلّق يف أن 
يتوّسل بالوســائل والطرق بما فيها االحتيال واخلداع للوصول 
إىل أكرث املنافع، مثل ما تقــوم به بعض ادلول ايلوم اليّت ترفع 
شعار األنسنة باستغالل مفاهيم مثل حقوق اإلنسان واالختباء 
خلفها لسحق حقوق الشعوب سياسيًّا واقتصاديًّا. أو مثلما قام 

اإلنسان ايلوم بتدمري ابليئة بغية االنتفاع منها أكرث فأكرث.

 ب. مفارقة اجلانب انلظرّي والعميّل: فمن جهٍة تطمح األنسنة 
إىل سعادة اإلنســان يف ادلنيا مع توفري منافعه املاّديّة، وتؤّسس 
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هلــا يف مقام انلظر واالّداعء، ومن جهٍة أخرى وىلع املســتوى 
العمــيّل، تُلحق أرضاًرا هائلًة باإلنســان واإلنســانّية، وٰذلك 
حينما تقتيض منافع اإلنسان أن يظلم أخاه اإلنسان من خالل 
ادلفاع عن االســتبداد وادليكتاتورّية وتأييدها، والوقوف إىل 
جانب اإلرهاب واألعمال اإلجرامّية واتلعسفّية، وحّت القيام 
بٰهذا انلوع من اتلرّصفات وشــّن العدوان ىلع سائر ابلالد كما 
نــراه ايلوم بأّم أعيننــا من جانب بعض ادلول االســتكبارّية 

واالستعمارّية. 

ي 
ّ

 ج. غفل الفكر األنســّن عن الكمال احلقييّق لإلنسان ال
يتحّقق من خالل نبذ األهواء وامليول انلفســانّية، بل وجدنا 
أّن ٰهذا الفكر يســاعد ىلع ترسيخ الرذائل مثل املجون والظلم 

واتلوّحش والفساد وسفك ادلماء والعدوان و...

ي يعّد نفسه وهواها إلًٰها هل، ال يعتقد باتللكيف 
ّ

 د. أّن اإلنسان ال
 حبقوقه الشخصّية، فهو يعنّي حقوقه بنفسه وال 

ّ
وال يعرتف إال

يرى نفســه حمكوًما بمن يعنّي هل اتلاكيلــف، فله حقٌّ وليس 
عليه تكليٌف وفق ٰهذه الرؤية. وٰهكذا تصل األنسنة إىل احلّرّية 
املطلقة اليّت تنتيه بدورها إىل هتك حقوق اآلخرين وممارســة 
الظلم عليهم، كما وصلت إىل ٰذلك عمليًّا انلازّية والفاشــّية 
يف أورّبا. ولٰكّن ٰهذا اإلنســان غري امللزتم بقيود ادلين والعقل 
ا حقيقًة كما تّديع األنســنة، بل هو مقّيٌد  واألخالق ليس حرًّ
بميوهل، وعبد ألهوائه، ومســتعدٌّ ليك يقوم بأّي عمٍل إجرايمٍّ 
من أجل الوصول إىل اغياته الشــخصّية. إّن العقل والقلب هما 
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الذلان يمّيان اإلنســان عن احليوان، وليســت شهواته، ولن 
 بتحرير عقله وقلبه، وليس 

ّ
يكون اإلنسان إنسانًا حقيقيًّا إال

بتحرير ميوهل وشهواته اليّت تقّيد عقله وختتم ىلع قلبه. 

 ، ـه. لقد سعت األنســنة إىل حترير اإلنسان من عبادة اهلل 
ولٰكن أرغمته يف املقابــل ىلع عبادة األصنام املتعّددة؛ ألنّها ـ 
 عن 

ً
مع جعل اإلنسان يف ماكن اهلل ـ تدعو إىل عبادة »أناه« بدال

ي يؤّدي إىل لّك نوٍع 
ّ

اهلل، يف حني أّن عبادة الـ "أنا" يه املبدأ ال
.]Burggaeve, Desirable God?, 129[ من أنواع عبادة األصنام

رابًعا: اإلنسان في النسق الَعَقدّي 

ي يعيش 
ّ

ي ُودل فيه، والعرص ال
ّ

إّن لإلنســان ـ بغّض انلظر عن ابلدل ال
رسّية وابليئّيــة واثلقافّية، وبغّض انلظــر كٰذلك عن 

ُ
فيــه، وخلفّياتــه األ

شخصّيته اخلاّصة ورغباته وطموحاتهـ  أسئلًة أساسّيًة يبحث عن إجاباٍت هلا، 
 مع احلصول ىلع صورٍة واضحٍة وصحيحٍة 

ّ
وال حيصل ىلع السعادة والكمال إال

ي هو فيه، ويعتمد ٰذلــك ىلع الوقوف ىلع إجاباٍت 
ّ

حول نفســه والعالم ال
صحيحٍة عن ٰهذه األسئلة األساســّية عن العالم: عن مبدإ العالم، واغيته، 
وحقيقتــه، واهلدف من إجياده. ومن جانٍب آخر يتمّتع اإلنســان بقّوٍة فريدٍة 
ي يساعده ىلع طرح ٰهذه األسئلة وفهمها، 

ّ
تمّيه عن احليوان، وهو العقل ال

والعثــور ىلع اإلجابة الصحيحة هلا. فالعقــل - وباحلجج املعتربة املتعّددة - 
يُــدرك وحيكم بلزوم وجود خالٍق غنٍّ مطلٍق لٰهــذا العالم املمكن املحتاج، 
وحيكم بوجود ابلعد الرويّح اثلابت غري الفاين حّت بعد موت اإلنســان إىل 
جانب بعده اجلســمايّن، كما حيكم العقل بنقصان علمه وحمدوديّته وجهله 
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بكثرٍي من احلقائق، وال سّيما بتفاصيل الطريق إىل سعادته وكماهل، ورضورة 
وجود ادليلل وإرسال الرســل من قِبل اهلل لإليفاء بٰهذا الغرض أيًضا. فالعقل 
اكٍف لوحده يف مّد اإلنسان باإلجابات ايلقينّية عن ٰهذه األسئلة، وإقناعه بها 
تلنبثق منها منظومٌة عقديٌّة تنّظم معارفه ورؤاه، وتنّسق حياته ونشاطاته يف 
ا  ضوئها. إّن النســق الَعَقدّي القائم ىلع املنهج العقيّل ال يمكن أن يكون سدًّ
أمام وصول اإلنسان إىل الســعادة والكمال، بل هو الطريق الوحيد احلقييّق 

للوصول إىل السعادة، ويّتضح ٰذلك من خالل اإلمعان يف انلقاط اتلايلة:

1. ال يمكن لإلنسان أن يكون خايلًا من العقيدة، وإن لم يسّمها كٰذلك، 
فإنّه ال ينطلق من فراٍغ، بل حيكم ىلع أساس مفرتضاٍت قبلّيٍة تلّقاها والزتم 
بها أو اعتقد بها من قبل. واألنســنة أيًضا هلا نسٌق ومنهٌج وخلفّياٌت عقديٌّة 
خاّصٌة بها تنطلق منها وحتكم ىلع أساســها، وإن لم حيب أتباع األنسنة أن 
يُنعتوا باملعتقدين، ولٰكّن املشلكة يه أّن األسس انلظرّية واملنطقّية لألنسنة 
ضعيفٌة وهّشٌة ال تصمد أمام اتلقييم العقيّل؛ ألنّها بُنيت ىلع امليول واألهواء 
كما مّر بنا ســابًقا، واحلال أّن منهج النســق الَعَقدّي يفرض علينا أن نبن 
رؤيتنا الكونّية من خالل اإلجابة عن األســئلة األساسّية ىلع أساس القطع 
وايلقني انلاتج من االســتدالل العقيّل واملنهج الربهــايّن. فمّما ال خيتلف فيه 
اثنان أّن األصول يف ادلين والعقيدة ينبيغ أن تكون مبنّيًة ىلع العلم وايلقني، 
وال اعتبار للعقيدة الظّنّية احلاصلة من اتلقليد أو أّي طريقٍة غري علمّيٍة. نعم 
بعدما أثبت اإلنسان حّقانّية ديٍن أو نظاٍم عقديٍّ ما وأثبت صدقه ومطابقته 

للواقع، يعتمد ىلع تعايلمه يف اتلفاصيل واجلزئّيات بطريٍق عليّم.

2. أّن لإلنسان حمورّيًة يف النسق الَعَقدّي أيًضا، بمعىن أّن الغاية واهلدف 
من النسق الَعَقدّي هو أن يصل اإلنسان إىل السعادة واحلقيقة، فليس هناك 
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قيمٌة للشــعارات الفارغة واالّداعءات الوهمّية اليّت تمّجد اإلنسان بعيًدا عن 
ي يُعّد أكرث إنسانّيًة هو ٰذلك الطريق 

ّ
سعادته احلقيقّية، بل من الواضح أّن ال

ي يأخذ بيد اإلنســان إىل احلقيقة والسعادة احلقيقّية، وٰهذا ما يريم إيله 
ّ

ال
النســق الَعَقدّي، وإن لم يســّم بمدرسة اإلنسان أو األنســنة. وأّي مدرسٍة 
فكرّيٍة أبعد من اإلنســانّية من مدرســٍة ختدع اإلنسان وتبعده عن احلقيقة 
حتت ستار اإلنسانّية املزّيف، وإن سّمت نفسها بأسماٍء جّذابٍة ومجيلٍة. نعم، 
يعتقد النسق الَعَقدّي بمحورّية اهلل أيًضا، وال تنايف بني حمورّية اهلل وحمورّية 
ُمبِْدُئ للوجود 

ْ
اإلنســان الختالف معانيهما، فمحورّية اهلل تعن أنّه هــو ال

ومالكــه واغيته، وهو املعبود واملرّشع احلقييّق، وحمورّية اإلنســان تعن أّن 
اخللق واإلجياد والترشيع وإرسال الرسل لكّها جاءت يف سياق وصول اإلنسان 

إىل الكمال والسعادة.

3. أّن النســق الَعَقدّي يعطي احلّرّية الفكرّية لإلنسان خبالف ما يعلنه 
أتباع األنسنة أو سائر املدارس املناهضة لدلين، ولٰكّن الرؤية األنسنّية تقّيد 
اإلنســان، وجتعله يفّكــر يف إطاٍر حمدوٍد، وينظر من زاويــٍة ضّيقٍة رغم ما 
ي تتبعه 

ّ
يّدعيــه من حّرّية الرأي والفكرة. وال يلزم مــن يتأّمل يف املنهج ال

لكٌّ من مدرسة العقيدة واألنســنة ومنطلقاتهما بذل عناٍء كثرٍي إلثبات ٰهذه 
القضّية؛ فالنسق الَعَقدّي يدعو إىل املنهج الربهايّن والعقل القطيّع واالبتعاد 
ي يفتقد إىل ادليلل، كما يعطي للعقل السلطة 

ّ
عن اتلقليد األعم والفكر ال

العليا يف اختيار املدرســة الفكرّية الصحيحة أو ادلين الصحيح، وحيّرره من 
قيود األوهام والظنون واخلرافات. لٰكّن األنســنة تبن فلسفتها وتوجيهاتها 
ىلع مبــاٍن فكرّيٍة غري ثابتٍة، ورؤيٍة كونّيٍة غري حمّققٍة، وتريد من اإلنســان 
أن ينطلــق من خلفّياٍت قبلّيٍة من دون اتلدقيــق فيها، وأن يقبل بتوصياتها 
 واسًعا للميول واألهواء. وليس 

ً
للوصول إىل السعادة ادلنيوّية، وأن يعطي جماال
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 تقييٌد للعقل، وحؤوٌل دون حّرّيته يف ابلحث وانلقد. 
ّ

ٰهذا ـ يف احلقيقة ـ إال

4. أّن للنسق الَعَقدّي رؤيًة شاملًة حول اإلنسان، وينظر إيله ىلع أنّه اكئٌن 
مرّكٌب من اجلانبني املجّرد واملــاّدّي، وهذه الرؤية تتطلّب اتلوّجه واالهتمام 
بكال اجلانبني، وإعطاء لّك ذي حقٍّ حّقه، يف حني أّن األنسنة تغفل اجلانب 
الرويح لإلنسان مع أنّه ابلعد األهّم واجلانب األساس فيه. ومن جانٍب آخر، 
يثبت املنهج الَعَقدّي حّجّية مصدر الويح بادليلل والربهان، وٰهكذا يفســح 
املجال املعريّف أمام اإلنســان، وجيعله يتمّتع بمصادر معرفّيٍة أكرث مّما دلى 

القائلني باألنسنة . 

5. أّن النسق الَعَقدّي إذا اكن صحيًحا ويسىع من أجل سعادة اإلنسان، 
يؤّمــن الفضاء إلجراء براجمه وتوصياته وتطبيق فلســفته؛ إذ إّن مرشوعه 
بُن يف األساس ىلع ايلقني والعلم. فاإلنســان أكرث الزتاًما باملعتقد ايلقيّن 
منه بالظّنّ أو الوهيّم، وأقرب إىل تطبيق مرشوٍع مبنٍّ ىلع أســٍس واضحٍة 
متينٍة منه إىل تطبيق املرشوع األنسّن القائم ىلع أسس نظرّيٍة مبهمٍة. ومن 
جانٍب آخر، فإّن اإلنســان يف النسق الَعَقدّي يُعّد عبًدا هلل وحمكوًما بتبعّية 
أوامــره واجتناب نواهيه، وإّن اهلل - ســبحانه وتعــاىل - غنٌّ عن عبادة 
اإلنســان وتبعّيته هل، بل يريد اهلل  ســعادة اإلنســان وفالحه، فالزتام 
اإلنســان بعقيدته يضمن هل السعادة خاّصًة مع االتلفات إىل أّن ٰهذا انلظام 
الَعَقــدّي الصحيح، والرؤية الكونّية احلّقة تنتهيــان إىل نظاٍم أيدويولويجٍّ 

سليٍم وبرامج علمّيٍة حّقٍة تلنظيم حياته. 

وىلع الرغم من أّن النسق الَعَقدّي هل منهٌج واحٌد يف ابلحث ومعاجلة األمور، 
 أّن هل شؤونًا خمتلفًة ووظائف متعّددًة، فبينما 

ّ
وهو املنهج الربهايّن والعليّم، إال



يهتّم باتلأسيس واإلثبات حينًا، يهتّم بتبيني العقيدة املختارة أو بادلفاع عنها 
أو بنقد املدارس املنافســة هلا حينًا آخر. وكما أّن اإلنسان يستطيع أن يدرس 
( من خالل مناشئها ومبادئها، فإنّه يستطيع  عقيدًة من بُعٍد اســتعاليئٍّ )ليّمٍّ
أن يدرّسها من األسفل )إّنيًّا( بمالحظة نتاجاتها وثمراتها. ويستطيع اإلنسان 
أن يتســاءل عن تعايلم مدرسٍة ما هل يه متماسكٌة ومتّسقٌة أم تتناىف بعض 
تعايلمها مع ابلعض اآلخر؟ هل تنســجم تعايلم مدرسٍة معّينٍة ما مع األصول 
الفكرّية وانلظرّية تللك املدرسة؟ هل تتناغم تعايلم نظاٍم عقديٍّ أو فكريٍّ ما 
مع الفطرة اإلنسانّية السليمة؟ و.... فيمكن - ىلع سبيل املثال - املقارنة بني 
مدرســة األنسنة واملدرسة اإلسالمّية يف إجابتهما عن ٰهذه األسئلة. لقد قمنا 
بٰهذه املهّمة بالنسبة إىل مدرسة األنسنة بصورٍة جمملٍة حينما كّنا ننقدها، أّما 
بالنسبة إىل ادلين اإلساليّم، وال سيما تعايلمه جتاه اإلنسان، يّتضح للباحث 
ومن خالل دراسة مصادر ٰهذا ادلين مدى تالؤم تعايلم اإلسالم مع الفطرة 
اإلنســانّية. فلن جيد ابلاحث حّت حكًما واحًدا خمالًفا للفطرة اإلنســانّية، 

والشبهات املحتملة يف ابلني ترفع بأدىن تنّبٍه وتأمٍل. 

النتيجة

تعاين مدرسة األنســنة من مشالك نظرّيٍة كثريٍة، ال سّيما يف الصورة اليّت 
تُقّدمها عن اإلنســان، فيه صورٌة ناقصٌة أحاديّة اجلانب ال تهتّم بكّل أبعاد 
اإلنســان الوجوديّة، ومن أهّمها ابلعد الرويّح واإللٰــيّه. ٰهذا باإلضافة إىل 
أنّها التســتطيع أن تضمن الســعادة ادلنيوّية للّك أبناء اإلنسان؛ لعدم وجود 
مرجعّيٍة عليا غري اآلمال واألهواء اإلنسانّية اليّت تزتاحم وتتعارض مع تزايد 
املجتمعات وتعّدد احلضارات واثلقافات، فما اســتطاعت األنسنة عمليًّا أن 
ختمد نريان احلروب، بل أتت بدماٍر أكرث وباســتعمار أوسع للشعوب واألمم 
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األخرى. ويف املقابل يسىع النسق الَعَقدّي الصحيح بمنهجه الربهايّن أن يسرب 
أغوار احلقيقة؛ وٰللك حياول أن حيصل ىلع صورٍة صحيحٍة عن اإلنسان مع 
معاجلة لّك أبعــاده الوجوديّة باالعتماد ىلع العقل والويح - ٰهذا املنبع املعريّف 
ي ثبتت حّجّيته بالعقل. وبناًء ىلع ٰذلك فإّن اخلريطة اليّت يرسمها 

ّ
الزاخر - ال

النسق الَعَقدّي لسعادة اإلنسان وكماهل تنسجم مع احلقيقة وتنطبق مع الواقع 
بة لألنسنة بصورٍة واقعّيٍة 

ّ
أكرث وتؤّمن الشعارات - الصحيحة منها - واخلال

وبطريقٍة أفضل بكثرٍي من األنسنة اليّت تسري أحيانًا ىلع طريق كبت الغايات 
اليّت تهدف إيلها وسحقها.
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برهان التالزم وبعض تطبيقاته في 
االستدالل العقدّي

الخالصة

ي يمّكنه مــن الوصول إىل املعارف 
ّ

لقد ُخّص اإلنســان بنعمة العقل ال

احلّقــة؛ تلحصيل الكماالت اليّت يف ضوئها يرتيق اإلنســان. وٰهذه املعارف 

تتمايــز يف درجة اتلصديق بها، فمّرًة يتّم اتلصديــق بها مع احتمال الطرف 

ي ىلع 
ّ

املرجــوح، وأخرى مع عــدم احتماهل، واألخري هو القطــع، وهو ال

أساسه تشلّك األسس املعرفّية بلنًة بلقّية االعتقادات.

إّن االعتقادات اإلنســانّية اليّت حتصل يف انلفس ويلدة مقّدماٍت ختتلف 

من شــخٍص آلخر تبًعا ثلقافته واملواّد املستخدمة يف قضاياها، وعن طريقها 

ي قسم الفلسفة، جامعة المصط�ف العالمية. 
(*) الدكتور سعد الغري، العراق، مدرس �ف

almarssad@gmail.com 

د. سعد الغري*
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حيصل ىلع رًؤى كونّيٍة تتناســب مع قّوة املقّدمات، ودرجة اســتحاكمها يف 

انلفس، وانلتيجة املتوّخاة منها، وباتلايل تكون قاعدًة يرتكز عليها الشخص 

يف سلوكه العميّل.

ومــن أهّم ما هل دوٌر يف بناء املنظومة املعرفّية حلياة اإلنســان هو العقيدة 
عموًما، وعقيدة اتلوحيد خصوًصا، فيه اليّت ترســم خريطة سريه وسلوكه، 
ويف ضوئها تكون رؤيته الكونّية، وألهّمّيتها الفائقة ال بّد أن تُطلب ىلع حنٍو 

يورث القطع وايلقني باملعىن األخّص.

يف ٰهذا املقال حاونلا اإلشارة إىل ملسألٍة عرب بيان تعريف ادليلل وأنواعه، 
وأّي منها حيّصل القطع وايلقني باملعىن األخّص، وكٰذلك أجبنا عن تســاؤٍل 
، وهو ملاذا نقترص يف العقيدة ىلع ايلقني باملعىن األخّص؟ وما هو الطريق  مهمٍّ
املوصل إيله وما يه أقســامه؟ ثّم أرشنا إىل املفيد من ٰهذه األقسام يف إثبات 
الواجــب، ويف ضوئه ظهرت نلا أهّمّية برهان اتلالزم االســتداليّلة، وكيف 
يعيننــا يف إثبات العقائد، وما يه األصول اليّت ينفعنــا يف إثباتها، لّك ٰذلك 
عن طريق اســتخدام األســلوب املنطيّق الربهايّن مع ذكر لكماٍت للحكماء 
واملناطقــة عند احلاجة، وتوّصلنــا إىل األهّمّية الكربى لربهان شــبيه اللم 
)برهــان املالزمات( واحنصاره يف حتصيل ايلقــني باملعىن األخّص يف إثبات 
الواجــب - تعاىل - وبعض صفاته اجلاليّلة، أّما كيف؟ فٰهذا ما ســنبيّنه يف 

السطور القادمة.

املفردات ادلاليّلــة: الربهان، برهــان اتلالزم، برهــان اللم، ايلقني، 

االستدالل الَعَقدّي.
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 تمهيد

اإلنســان اكئٌن اجتمايعٌّ باحٌث عن الكمال بالفطرة، والكمال حيتاج إىل 
حركٍة، واحلركة حتتاج إىل معرفــٍة وفكٍر. قال أمري املؤمنني  لكميٍل: »يا 
 وأنت حمتاٌج فيها إىل معرفٍة« ]حتف العقول، ابن شــعبة 

ّ
كميــل، ما من حركٍة إال

احلــّرايّن، ص 171[. فللوصول إىل اغيته ال بّد من تكامل عقله، واتلاكمل العقيّل 

إنّما حيصل باكتساب املعارف احلّقة من االعتقادات واألفاكر العملّية.

ي هل أثٌر مبارٌش 
ّ

وتصحيح اعتقادات اإلنسان يعتمد ىلع منهجه املعريّف ال
يف رؤيته الكونّية، اليّت ترســم هل أيديولوجيا تؤثّر ىلع ســلوكه العميّل، فمت 
ما اكن منهجه املعريّف مبتنيًا ىلع أســٍس متينٍة قويمٍة، اكنت رؤيته الكونّية 

حمكمًة، ومن ثّم تكون أيديولوجّيته قوّيًة، فيستقيم سلوكه.

 عن طريٍق 
ّ

إّن الرؤيــة الكونّيــة املوافقة للواقع، ال يمكن حتصيلهــا إال
يؤّدي إىل االعتقاد، ودرجة حصــول انلفس ىلع االعتقادات ختتلف؛ ألنّها 
تارًة تكون ظّنّيًة وأخرى يقينّيًة، ومــن الواضح أّن ايلقني يف أموٍر كٰهذه هو 
املرجّو؛ ألّن الظّن ال يغن من احلّق شــيئًا، واحتمال نقيضه يبىق وارًدا، كما 
أّن اتلصديق القطيّع مع عدم احتمال الطرف اآلخر جيرب انلفس ىلع اإلذاعن 
للنتيجة، فال بّد يف األمور اخلطرية - كتعيني مصري اإلنسان - من االعتماد 
ىلع ٰهذه ادلرجة من اتلصديق؛ لا يشرتط يف الرؤية الكونّية أن تكون حمّصلًة 
ي ال يســمح تلأثري 

ّ
ىلع حنــو القطع؛ ألنّها مــن االعتقادات، واالعتقاد ال

 
ّ

 ايلقني باملعىن األخّص، وال يمكن حتصيله إال
ّ

نقيضه يف اإلدرااكت ليس إال
من خالل الربهان، ومن املعروف أّن الربهان فيه أحناٌء وأقســاٌم، وأحد أهّم 
ي ســنحاول 

ّ
الطرق اليّت تورث ايلقني باملعىن األخّص هو برهان اتلالزم، ال

تسليط الضوء عليه وبيان فائدته وثمرته يف االستدالل الَعَقدّي.
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تعريف الدليل

يُطلق ادليلل يف علــم املنطق وُيراد به ما يعّم االســتدالل واحلّجة، أي 
الصورة اليّت تتألّف من قضايا يّتجه بها إىل مطلوٍب يســتحصل به، فالصورة 

اليّت يستحصل بها املطلوب يه ادليلل، وادليلل ينقسم إىل ثالثة أقساٍم:

القياس: هو قوٌل مؤلٌّف من قضايا مت ســلمت لزم عنه لاته قوٌل آخر، 
ٍّ للوصول إىل حكٍم جزيئٍّ حتته.

ّ
وهو االستدالل بدًءا من حكٍم لك

 ٍّ
ّ

االســتقراء: االســتدالل بدًءا من أحاكٍم جزئّيٍة للوصــول إىل حكٍم لك
يشملها. ]الفارايب، املنطقّيات، ج 1، ص 173[

اتلمثيل: االســتدالل من حكٍم جزيئٍّ إىل جزيئٍّ آخر لوجود َشبٍَه. ]القزويّن، 
، اجلوهر انلضيد، ص 189[ الرسالة الشمسّية، ص 42؛ احليّلّ

؛ فال بّد من أن تكون صورته  وألّن املــراد هو الوصول إىل مطلوٍب يقيــنٍّ
يقينّيًة؛ لا ال يمكن االعتماد ىلع االســتقراء واتلمثيــل؛ ألّن لكيهما يورث 

الظّن، وهو هنا ال يفيد.

إذن ماينفع من ادليلل يف االعتقادات هو ما يعطي الصورة اليّت توصل إىل 
 القياس من حيث الصورة.

ّ
ايلقني، وليس ٰذلك إال

تعريف اليقين

استعمل احلكماء واملناطقة ايلقني بمعىًن واحٍد وهو املطابقة للواقع وعدم 
احتمال اخلالف، وىلع ٰهذا عّرفــه اجلرجايّن يف )اتلعريفات( بقوهل: »ايلقني 
ي ال شّك معه، ويف االصطالح اعتقاد اليش ء بأنّه كذا مع 

ّ
يف اللغة العلم ال

 كذا مطابًقا للواقع غري ممكن الزوال، والقيد األّول 
ّ

اعتقاد أنّــه ال يمكن إال
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جنٌس يشــتمل ىلع الظّن أيًضا، واثلاين خيرج الظّن، واثلالث خيرج اجلهل، 
 املصيب« ]اجلرجايّن، اتلعريفات، ص 113[.

ّ
والرابع خيرج اعتقاد املقدل

وإّن متأّخري املناطقة املتلكّمني جعلوا لليقني معنيني:

1. املعىن األّول، ايلقني باملعىن األعّم: هو مطلق االعتقاد اجلازم، فيما إذا 
وصل اتلصديق إىل درجٍة ال يبىق للطرف املخالف من احتمال حتّقٍق ولو اكن 

بسيًطا، أي اجلزم بطرف القضّية مع جزٍم بعدم احتمال الطرف اآلخر. 

خواّص اليقين بالمعنى األعّم:

ي فيه احتماٌل للطرف املقابل؛ 
ّ

 يكون يف قبال الظــّن ال
ألّن اجلزم هنا مع عدم وجود أّي احتمال لوقوع الطرف املقابل.

 يشــمل اجلهل املرّكــب؛ ألّن القاطع باليشء وجيهل بأّن 
قطعه خمالٌف للواقع، عنده يقنٌي أيًضا ولٰكن باملعىن األعّم.

 يشمل اتلقليد من دون معرفة األسباب؛ فإّن اجلازم خبرٍب 
نتيجًة حلسن ظّنه باملخرب حصل عنده يقنٌي، ولٰكّن ٰهذا ايلقني 

غري معروف األسباب، وإنّما صّدق به العتقاده باملخرب.

 مالك إطالق ايلقني عليه هــو حصول املعلومة بدرجة 
100%، وحصول احتمال خالفهــا 0%، فال يبىق أّي احتماٍل 

معتدٍّ به حلصــول نقيضه، بقطع انلظر عن كون احلكم إثباتيًّا 
أم سلبيًّا.

قال الشيخ املظّفر  : »ايلقني: وهو أن تصّدق بمضمون اخلرب وال حتتمل 
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كذبه، أو تصــّدق بعدمه وال حتتمل صدقه، أي: أنّــك تصّدق به ىلع حنو 
اجلزم، وهو أىلع قسيم اتلصديق« ]االســرتابادي، الرباهــني القاطعة، ج 1، ص 430؛ 

املظّفر، املنطق، ص 17[.

2. املعىن اثلاين من ايلقني، وهو ايلقني باملعىن األخّص: واملراد هنا االعتقاد 
اجلازم اثلابت املطابق للواقع  ال عن تقليٍد، فتطابق مع ايلقني باملعىن األعّم 
يف كونــه اعتقاًدا جازًما، ولٰكن امتاز عنــه بكونه مطابًقا للواقع، ثابتًا، ال 

عن تقليٍد.

خواّص اليقين بالمعنى األخّص:

 يشــابه ايلقني باملعىن األعّم من كونــه يف قبال الظّن؛ ألّن 
األخــري فيه احتماٌل للطرف املقابل، مع أّن اجلزم هنا يدّل ىلع 

عدم وجود أّي احتماٍل لوقوع الطرف املقابل.

 ٰهذا ايلقني خيرج منه اجلهــل املرّكب؛ ألّن رشطه مطابقة 
الواقع، وأّما اجلهل املرّكب فغري مطابٍق للواقع.

 خيرج منه اتلقليد من دون معرفة األسباب املطابقة للواقع؛ 
ألنّه مرشوٌط بمعرفة األسباب.

التمييز بين اليقين بالمعنى األعّم والمعنى األخّص

من خالل اتلعريفني املتقّدمني لليقني وخصائصهما يمكن حتصيل ما ييل:

: هناك اشرتاٌك بني ايلقني باملعىن األخّص واألعّم، وهو تصديق اخلرب 
ً

أّول
ىلع حنو اجلزم، وال حيتمل الطرف املقابل، فاجلزم هو القدر املشرتك بينهما؛ 
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فــلكٌّ منهما يعتقد بالطــرف املوافق بدرجة 100%، وال يوجــد أّي احتماٍل 
للطرف املخالف.

ثانًيا: هناك عّدة امتيازاٍت لليقني باملعىن األخّص:

األّول: مطابقته للواقع، فيختلف عن االعتقاد غري املطابق للواقع كيقني 
أهل العقائد املنحرفة، فهو يمتلك القطــع ولٰكّن متعلّق قطعه غري مطابٍق 
للواقع، وٰهذا ما يسّم باصطالح املناطقة باجلهل املرّكب، فيف اجلهل املرّكب 

اجلاهل هنا عنده يقنٌي باملعىن األعّم؛ ألّن اعتقاده جازٌم وال حيتمل نقيضه.

اثلاين: يُعرف من أســبابه الاتّية، فال يكون عن تقليٍد، فيختلف عن 
ي 

ّ
تقليد العواّم، فإّن يقني العواّم املطابق للواقع ناتٌج عن ثقٍة بالشــخص ال

أخربهم باخلرب، أّما هنا فقد تعلّق القطع عن طريق أسبابه.

. اثلالث: أن يكون ثابتًا، وغري متغرّيٍ

فما لم يكن كٰذلك ال يطلق عليه يقنٌي باملعىن األخّص، بل باملعىن األعّم.

فالفارق بــني ايلقني باملعىن األخّص وايلقني باملعــىن األعّم هو املطابقة 
وعن طريق األسباب واثلبات. ]انظر: احلاشية، ص 111؛ رشح الشمسّية، ص 166؛ رشح 

املنظومة، ص 88؛ القواعد اجللّية، ص 394[

كيفّية الوصول إلى اليقين بالمعنى األخّص

يدرك الهن بعض القضايا من دون فكٍر، فتكون بيّنًة، يمكنه استخدامها 
تلكون مقّدمًة ضمن صورٍة يقينّيٍة للحصول ىلع نتيجٍة يقينّيٍة، وٰهذه انلتيجة 
تكــون قطعّيًة أيًضا ولٰكّنها مبيّنٌة، يمكنها أن تقع مقّدمًة مع مقّدمٍة أخرى 
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يقينيٍة، للحصول ىلع نتيجٍة قطعّيٍة مبيّنٍة، وٰهكذا تســتمّر املعارف ايلقينّية 
وتتّسع قاعدة ابليانات ايلقينّية اليّت تعّد رأس مال اتلفكري ايلقيّن.

فالطريق الوحيد للحصول ىلع يقنٍي باملعــىن األخّص من مقّدماٍت بيّنٍة أو 
مبيّنٍة، وثّم ترتيبها بصــورةٍ صحيحٍة ضمن الرشوط اليّت ذكرت يف حملّها، هو 
الربهان، فهو املرجع للحصول ىلع ايلقني باملعىن األخّص )جزم، مطابق للواقع، 
ال عن تقليد، ال يتغرّي( للقضايا انلظرّية، ولٰكن وفق رشوط الربهان )مقّدمات 

بيّنة أو مبيّنة، وصورة قياس منتجة، وبقّية الرشوط اليّت تُذكر يف حملّها(.

البرهان تعريفه وأقسامه

ي نريم الوصول إيله ونبتيغ 
ّ

أرشنــا إىل أهّمّية ايلقني باملعىن األخــّص ال
احلصول يف اتلصديقات ىلع نتائج يقينّيٍة باملعىن األخّص من العلوم احلقيقّية  

اليّت ال غىن نلا فيه عن الربهان.

وأّما ما هو الربهان؛ فقد عّرفه الفارايّب بلحاظ احلّد األوســط وانلتيجة 
اليّت حنصل عليها بواســطته بأنّه: »سبٌب لعلمنا بوجود يش ٍء ما وسبٌب لوجود 
ٰذلك اليش ء، وبعبارٍة أخرى الربهان ما يكون واسطًة لإلثبات واثلبوت« ]آل 

ياسني، الفارايّب يف حدوده ورسومه، ج 1، ص 124[.

ومن حلاظ الغاية: »يه املقاييس اليّت تسوق الهن إىل االنقياد ملا هو حقٌّ 
و يقنٌي« ]املصدر السابق، ج 1، ص 123[.

وعّرفه الشيخ الرئيس بلحاظ املقّدمات ورشطها بأنّه: »قياٌس مؤلٌّف من 
« ]ابن سينا، انلجاة، ص 126[. يقينّياٍت إلنتاج يقينٍّ
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وعّرفه اآلمدّي بلحاظ احلّد األوســط واألقسام املتوّخاة منه بقوهل: »وأّما 
الربهان؛ فعبارٌة عن قياٍس يقيّن املاّدة؛ فإن اكن احلّد األوسط منه هو العلّة 
املوجبة للنسبة بني طريف املطلوب، سيّم برهانًا )لّميًّا(، كما لو اكن االحرتاق 
هو احلّد األوســط يف قونلا: ٰهذه اخلشبة اشتعلت فيها انلار. وإن لم يكن هو 
العلّة املوجبة نلفس النســبة، مع موجبها للتصديق بوقوع النســبة، سيّم 
برهانًا )إّنيًّا(، كما لو اكن احلّد األوســط هو االشتعال يف قونلا: ٰهذه  اخلشبة 

حمرتقٌة« ]اآلمدي، املبني يف اصطالحات احلكماء واملتلكّمني، ص 340 و341[.

وقد عّرفه اجلرجايّن بأنّه: »القياس املؤلّف من ايلقينّيات، ســواٌء اكنت 
ابتداًء، ويه الرضورّيات أو بواســطٍة: ويه انلظرّيات، واحلّد األوســط فيه 
ال بّد أن يكون علًّة لنســبة األكرب إىل األصغر، فإن اكن مع ٰذلك علٌّة لوجود 
... وإن لم يكن كٰذلك، بل ال  تلك النســبة يف اخلارج أيًضا فهو برهاٌن لــيّمٌّ
... وقد يقال ىلع االستدالل   يف الهن، فهو برهاٌن إيّنٌّ

ّ
يكون علًّة للنســبة إال

« ]اجلرجايّن،  ، ومن املعلول إىل العلّة برهاٌن إيّنٌّ من العلّة إىل املعلول برهاٌن ليّمٌّ
اتلعريفات، ص 40[.

فيمتاز الربهان بأموٍر:

. 1. معرفة احلّق من جهة ما هو حقٌّ

2. مقّدماتــه يقينّيــٌة وصورته يقينّيــٌة وينتجــان يقينًا باملعىن 
األخّص.

3. يطلبه اإلنســان نلفســه، ال لغريه، فحّت لو لم يكن ىلع وجه 
األرض أحٌد سواه فإنّه يطلب الربهان.
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أقسام البرهان

إّن روح الربهان وحقيقته باحلّد األوسط، فمن خالل الرتابط املوجود بني 
األوســط واألصغر من جهٍة، وبني األوسط واألكرب من جهٍة أخرى - ضمن 
الــرشوط - حيصل الربط بني األكرب واألصغر، فنحصــل ىلع قضّيٍة يقينّيٍة 
جديدٍة. فهو الواســطة والرابطة بني األكرب واألصغر، فمن خالل األوســط 

نصل إىل انلتيجة.

فالربهان ىلع لّك حــاٍل يعطينا العلم بانلتيجة، وٰهــذا ما يصطلح عليه 
)علٌّة إثباتّيٌة للنتيجة(؛ فبحســب طبيعة العالقة بني احلّد األوسط واألكرب 
ينقسم الربهان إىل ثالثة أقساٍم، مع اشرتاك ٰهذه األقسام بكون األوسط فيها 
علّــًة لليقني؛ بانلتيجة فهو ىلع لّك حاٍل واســطٌة يف إثبات األكرب لألصغر؛ 
فاألوســط إّما أن يكون علًّة ثلبوت األكرب لألصغر واقًعا، أو ال، واثلاين هو 
برهان اإلّن، واألّول إّما أن تكون ٰهذه العلّة من العلل األربع أو ال، واألّول 

هو برهان اللّم، واألخري هو برهان املالزمات.

الربهان 

ال )فقط علّة تصديقّية(

من العلل األربع

برهان اللم

علّة حتليلّية عقلّية

برهان املالزمات 
شبه اللم

برهان اإلّن الي يكون 
فقط واسطة يف اإلثبات

األوسط علّة ثلبوت األكرب لألصغر واقًعا
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قال الشــيخ الرئيس: »إّن احلّد األوسط إن اكن هو السبب يف نفس األمر 
لوجود احلكم وهو نســبة أجزاء انلتيجة بعضها إىل بعض اكن الربهان  برهان 
؛ ألنّه يعطي السبب يف اتلصديق باحلكم ويعطي اللّمّية يف اتلصديق ووجود  لِمٍّ
احلكم، فهو مطلًقا معٍط للسبب، وإن لم يكن كٰذلك بل اكن سببًا للتصديق 
فقط فأعطى اللّمّية يف اتلصديق ولم يعط اللّمّية يف الوجود فهو املسّم برهان 
إّن؛ ألنّه دّل ىلع إّنّية احلكم يف نفسه دون لّمّيته يف نفسه؛ فإن اكن األوسط يف 
برهان إّن - مع أنّه ليس بعلٍّة لنسبة حّدي انلتيجة - فهو معلوٌل لنسبة حّدي 
انلتيجة، لٰكّنه أعرف عندنا سيّم ديلاًل«  ]ابن سينا، اإلشارات واتلنبيهات، ص 53[.

ويمكن توضيح ٰهذه األقسام بالشلك اتلايل:

 : 1. الربهان اللّمّ

وهو ما يكون األوسط فيه - عالوًة ىلع كونه علًّة لليقني بانلتيجة )واسطًة 
يف اإلثبــات( - علًّة واقعّيًة خارجّيًة ثلبوت األكرب لألصغر، أي واســطًة يف 

اثلبوت، فهو يعطي سببّية اتلصديق وسببّية الوجود خارًجا كٰذلك.

مثاهل: ٰهذه احلديدة ارتفعت حرارتها، ولّك حديدٍة ارتفعت حرارتها فيه 
متمّددٌة، إذن ٰهذه احلديدة متمّددٌة.

فهنا ارتفاع درجة احلرارة هو علٌّة ثلبوت اتلمّدد للحديدة، فاألوسط علٌّة 
ثلبوت األكرب لألصغر.

كما أنّه علٌّة واقعّيٌة ثلبوت اتلمّدد للحديدة، وٰهذا ما يضمن اتلطابق بني 
مقايم اإلثبات واثلبوت، أي مطابقة انلتيجة احلاصلة منه للواقع.
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2. برهان اإلّن )ادليلل(

 ثلبوته 
ً

هو ما يكون األوسط فيه - عالوة ىلع كونه علًّة لليقني - معلوال
لألصغر بواسطة األكرب، أي أّن األكرب هو علّة ثلبوت األوسط لألصغر.

فهو ىلع عكس برهان اللّم، فمن خالل العلم باملعلول نتوّصل للعلّة، أي 
من خالل معلويّلته لألكرب نستكشف ثبوت األكرب لألصغر. 

مثاهل: ٰهذه احلديدة متمّددٌة، ولّك حديدٍة متمّددٌة مرتفعٌة درجة حرارتها، 
إذن ٰهذه احلديدة مرتفعٌة درجة حرارتها.

ي هو 
ّ

 اتلمّدد ال
ّ

فهنــا ال توجد عالقــٌة واقعّيٌة بني األصغر واألكــرب إال
معلوٌل لألكرب )ارتفاع درجة احلرارة(، فاألوســط هنــا معلوٌل لألكرب يف 
ثبوته لألصغر؛ أي أّن اتلمّدد ثبت للحديدة بواسطة ارتفاع درجة احلرارة، 
فارتفــاع درجة احلرارة علٌّة ثلبوت اتلمّدد للحديــدة، فاألكرب علٌّة ثلبوت 

األوسط لألصغر.

3. برهان املالزمات )شبيه اللّم(

قد ال يؤّدي االســتدالل اإليّنّ )مــن املعلول إىل العلّــة( للقطع باملعىن 
األخّص، وكذا ال يمكن للربهان الليّمّ احلقييّق )من العلّة إىل املعلول( إثبات 
املــّدىع يف بعض املوارد )كمورد إثبات اخلالق(؛ ألنّه يلزم إثبات اليشء قبل 
إثباته وٰهذا مصادرٌة - أي فرض انلتيجة قبل حتصيلها - فيف ٰهذه املوارد يبىق 
، وٰهذه مشــلكٌة كبريٌة، بيد أنّنا ىلع يقنٍي غري قابٍل  العلم احلاصل غري قطيعٍّ

للزتلزل يف قرارة أنفسنا بوجود خالٍق اعقٍل، فمن أين حصل ٰهذا ايلقني؟

اجلــواب: أنّه حصل عــن طريق برهان املالزمات، وهــو نوٌع من اإلّن 
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املطلق، وٰذلك عن طريق حتليل بعض املقّدمــات العقلّية اللكّّية اتلحليلّية 
للوصول إىل يقنٍي باملعىن األخّص فيها، وٰهذا ما يبّينه الشيخ الرئيس يف مقام 
بيان إثبات الواجب؛ قال: »... إشــارًة إىل أّن نلا سبياًل إىل إثبات املبدإ األّول 
ال من طريق االســتدالل من األمور املحسوسة، بل من طريق مقّدماٍت لكّّيٍة 
ا أو متكرّثًا  عقلّيٍة توجب للوجود مبدأ واجب الوجود، وتمنع أن يكون متغرّيً
 للــلّك، وأن يكون اللّك جيب عنه ىلع 

ً
يف جهــٍة، وتوجب أن يكون هو مبدأ

ترتيب اللّك. لٰكّنا لعجز أنفســنا ال نقوى ىلع سلوك ٰذلك الطريق الربهايّن، 
ي هو ســلوٌك عن املبادئ إىل اثلواين، وعن العلّة إىل املعلول...« ]ابن سينا، 

ّ
ال

ّيات الشفاء، ص 21[.
ٰ
إهل

فهنا يبني أّن هناك طريًقا آخر إلثبــات اخلالق وعلّة العلل، ال حيتاج فيه 
إىل األمور املخلوقة واملحسوســة فيكون من الرباهني اإلّنّية، وال حيتاج فيه 
إىل إثباته - تعاىل - من قبل نفســه؛ ألنّه يلزم العلم به قبل االستدالل عليه، 
وهو دوٌر باطٌل، بل من طريق اتلحليــل العقيّل للموجود. ولٰكن لصعوبة ٰهذا 
الطريق واحتياجه إىل مقّدماٍت عقلّيٍة وجتّرٍد يف املعقوالت ال يستطيع لّك أحٍد 
الوصول إىل ٰهذه الرباهني، وحيصل ٰهذا بالرتبية اتلعليمّية والفكرّية ودراســة 
ي هو عن طريق اتلحليل العقيّل 

ّ
األمور املجّردة عن املاّدة بالسلوك الطبييّع؛ ال

للمعقوالت اثلانية الفلسفّية.

وقد عّرف اجلرجايّن املالزمة: »لغــًة امتناع انفاكك اليش ء عن اليش ء، 
واصطالًحا: كون احلكم مقتضيًا لآلخــر ىلع معىن أّن احلكم حبيث لو وقع 
يقتيض وقوع حكــٍم آخر اقتضاًء رضوريًّا اكدلخان للنــار يف انلهار، وانلار 

لدلخان يف الليل« ]اجلرجايّن، اتلعريفات، ص 193[.

وكما هو واضٌح هنا أّن اتلعريفات الســابقة إنّما عّرفت املالزمة، وليس 
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مقاالٌت

ي جــاء به، فإّن ادلّخان معلوٌل 
ّ

برهــان املالزمات، وٰهذا ظاهٌر من املثال ال
للنار، فخلطه للمثالني ديلٌل ىلع إرادته املالزمة بمعناها الواسع، ويه رصف 
 

ً
ي يكون فيه األوسط معلوال

ّ
االرتباط بني الشيئني، فإنّه جاء بربهان اإلّن ال

لألكرب، وهو غري ما نريد.

وأّما اتلعريف لربهان املالزمات فهو: »ما يكون األوســط فيه باإلضافة 
إىل كونــه علّيًة إثباتّيًة للنتيجة فهو علٌّة حتليلّيٌة ثبوتّيٌة هلا أيًضا، ال أنّه علٌّة 

خارجّيٌة، فهو ليس من العلل األربع.

 أّن اللّم 
ّ

فهو مثل الربهان الليّمّ يف كون األوسط علًّة واقعّيًة للنتيجة؛ إال
هو علٌّة واقعّيٌة خارجّيٌة للنتيجة، إّما شــبيه اللّم فهــو علٌّة واقعّيٌة حتليلّيٌة 
للنتيجة، أي أّن األوســط الزٌم بنّيٌ لألصغر، واألكرب الزٌم بنّيٌ لألوســط، 
، لّك متغرّيٍ حادٌث، العالم حادٌث )انلتيجة(« ]ابن ســينا،  مثاهل: العالم متغرّيٌ
برهان الشــفاء؛ ادلاماد، تقديم اإليمان ورشحه كشــف احلقائق، ص 223؛ العابدّي، ميان 

الفكر، ص 93[.

السير التطّورّي في تطبيق البرهان في إثبات الواجب

األدلّة ىلع إثبات الواجب - تعاىل - اكنت ىلع أحناٍء ثالثٍة ختتلف من علٍم 
إىل علٍم آخر:

ين اكنوا يستدلّون بربهان احلدوث ىلع وجوٍد 
ّ

انلحو األّول أدلّة املتلكّمني ال
حمدٍث لٰهذا العالم، وهو واضٌح بكونه برهانًا إّنيًّا.

ي ال يتحّرك 
ّ

ين استدلّوا بربهان املحّرك ال
ّ

انلحو اثلاين أدلّة الطبيعّيني ال
. ىلع وجود العالم، وهو أيًضا برهاٌن إيّنٌّ
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وانلحو اثلالث أدلّة الفالســفة من خالل وجود املمكنات واحتياجها إىل 
علٍّة واجبٍة، وهو برهان شــبيه اللّم. ولٰكّنها تشرتك يف كونها تثبت احلادث 

واحلركة واملمكنات عن طريق احلّس، ثّم يستدّل ىلع وجود اخلالق تعاىل.

أ. الفارابّي

وحبسب اتلتّبع واالستقصاء وجدنا أّن أّول من أشار إىل برهان املالزمات 
يف االستدالل من اخللق إىل اخلالق، واملعروف بربهان الصّديقني هو الفارايّب، 
حيــث قال: »لك أن تلحظ اعلم اخللق فــرتى فيه أمارات الصنعة، ولك أن 
تعرض عنه وتلحظ اعلم الوجود املحض، وتعلم أن ال بّد من وجوٍد بالات، 
فإن اعتربت اعلــم اخللق فأنت صاعٌد، وإن اعتــربت اعلم الوجود املحض 
فأنت نازٌل تعرف بالزنول أن ليــس ٰهذا ذاك، وتعرف بالصعود أّن ٰهذا ٰهذا 
َولَْم يَْكِف 

َ
َقُّ * أ

ْ
نَُّه احل

َ
َ لَُهْم أ ْنُفِسِهْم َحتَّ يَتَبَنيَّ

َ
فَاِق َويِف أ

ْ
يِهْم آياتِنا يِف اآل }َســُرِ

نَُّه ىلَع  لُكِّ يَشْ ٍء َشِهيٌد{« ]الفارايّب، فصوص احلكم، الفص 18، ص 62 و63[
َ
بَِربَِّك أ

فهو يف بداية كالمه أشــار إىل برهان انلظــم وإتقان الصانع يف قوهل: »لك 
أن تلحــظ اعلم اخللق فرتى فيه أمارات الصنعة«، فإّن عظيم اخللق دالٌّ ىلع 
وجود خالٍق اعلٍم حكيٍم، وهو استدالٌل من املعلول إىل العلّة )برهان إّن(، ثّم 
بعد ٰذلك يشــري إىل برهان املالزمات حينما قال : » ولك أن تعرض عنه...«، 
فإنّه بلحاظ اعلم الوجود املحض وحتليل الوجود وتقســيمه إىل واجٍب وممكٍن 
وممتنٍع، ال خيىف أنّه ال يريد بٰذلك برهان اللّم؛ ألنّه ليس يف مقام االستدالل 

من العلّة إىل املعلول؛ لعدم إماكنه فيما حنن فيه؛ بل املراد هل شبيه اللّم.

ويظهر ٰذلك من خالل رشح عبارة الفارايّب ٰهذه يف )رشح الفصوص(: »لّما 
اكن للقوم يف إثبات وجود ابلارئ - تعاىل - مســلاكن... وثانيهما: وهو اعتبار 
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ني؛ 
ّ
املوجود من حيث هو وانلظــر يف أحواهل؛ وٰهذا هو طريقة احلكماء املتأهل

وأشــار إيله بقوهل: "وتلحظ" أي ولك أن تلحظ )اعلم الوجود املحض(، ]و[ 
ســّماه اعلًما ألنّه يعلم منه الصانع كما يعلم من  اآليات "وتعلم أنّه ال بّد من 
وجوٍد بالات" أي موجوٍد ال يكون وجوده مستفاًدا من الغري؛ ... "تعرف بالزنول 
أّن ليــس ٰهذا ٰذلك" يعن أنّك تعرف بالــزنول من الوجود املحض إىل مراتب 
اإلماكن أّن ٰهذه باطلٌة يف حــدود ذواتها وٰذلك حقٌّ حمٌض؛ ألّن الطريقة اليّت 
ّيون اعتربوا فيها كون الوجود عني الواجب؛ ألنّهم بعد ما أثبتوا 

ٰ
سلكها اإلهل

أّن يف الوجود موجوًدا هو الواجب بيّنوا أّن وجوده ال يمكن أن يكون زائًدا عليه 
كما يف ساير املوجودات، بل هو عينه خبالف الطبيعّيني و املتلكّمني؛ فإنّهم لم 
يتعّرضوا ٰللك، بل بعضهم نفاه، وباجلملة إنّك تعرف بالزنول احلّق وابلاطل 
وتمّي بينهما. "وتعرف بالصعود" من اخللق إىل احلّق "أّن ٰهذا ٰهذا"، يعن أنّك 
تعرف بالصعود ابلاطل فقط وال تعــرف احلّق املحض و ال تمّي بينهما؛ كما 

سيأيت بيانه عن قريٍب« ]اغزاين ، فصوص احلكمة ورشحه ، ص 89 - 91[.

ويشّبه الفارايّب تقديم برهان اللّم ىلع اإلّن باحلّق وابلاطل، قال: »إذا عرفت 
 

ً
. وإن عرفت ابلاطل - أّوال  - احلــّق عرفت احلّق، وعرفت ما ليس حبقٍّ

ً
- أّوال

- عرفــت ابلاطل ولم تعرف احلّق ]ىلع ما هو حّقــه [. فانظر إىل احلّق؛ فإنّك 
 وجهه [« ]الفارايّب، 

ّ
ال حتّب اآلفلني، بل توّجــه بوجهك ]إىل وجه من ال يبىق إال

فصوص احلكم، الفّص 19، ص 63[. 

حيث أشــار هنا إىل نوعني من الرباهني برهان اإلّن، وبرهان الصّديقني 
ي بنّي رشطه أن يكون من اخللق إىل اخلالق.

ّ
ال

وتوضيح مراده من أّن تقديم برهان اللّم ىلع اإلّن باحلّق وابلاطل؛ باعتبار 
الزنول من العلّة اتلحليلّية )شــبه اللّم( إىل املعلــول، فهنا عرفنا احلّق وهو 



57

برهان التالزم وبعض تطبيقاته في االستدالل العقدّي

العدد الثاني   السنة األولى   شتاء 2018

الواجب - تعاىل - وعرفنا مــا ليس حبقٍّ وهو مجيع املمكنات، أّما إذا عرفنا 
املمكنات فال يســتلزم من ٰذلك معرفة الواجب ىلع وجهه، بل يبىق يدور يف 
ضمن املمكنات، كما يف تمثيل قضّية إبراهيم ، حيث انتقل يف تشخيص 
اإلهٰل من ممكٍن إىل ممكٍن، فمعرفة املمكنات قد يطول لتشــخيص الواجب، 

أّما حينما نعرف احلّق وهو الواجب وخصائصه نعرف أّن ما عداه هو ممكٌن.

ب. ابن سينا

وكذا أشــار الشــيخ الرئيس إىل برهان شــبه اللّم يف كتابه )اإلشــارات 
واتلنبيهات( حيث قال: »تأّمل كيف لم حيتج بياننا ثلبوت األّول ووحدانيّته 
وبراءته عن الصمــات إىل تأّمٍل لغري نفس الوجود، ولم حيتج إىل اعتبارٍ  من 
خلقــه وفعله، وإن اكن ٰذلك ديلاًل عليه؛ لٰكــّن ٰهذا ابلاب أوثق وأرشف، 
أي إذا اعتربنا حال الوجود فشــهد به الوجود من حيث هو وجوٌد، وهو يشهد 
بعد ٰذلك ىلع سائر ما بعده يف الواجب. إىل مثل ٰهذا أشري يف الكتاب اإلليّٰه: 
َُق {. أقول: إن 

ْ
نَُّه احل

َ
َ لَُهْم أ ْنُفِســِهْم َحتَّ يَتَبَنيَّ

َ
فاِق َويِف أ

ْ
يِهْم آياتِنا يِف اآل }َسُرِ

نَُّه ىلَع  لُكِّ يَشْ ٍء َشِهيٌد{. أقول: 
َ
َولَْم يَْكِف بَِربَِّك  أ

َ
ٰهذا حكٌم لقوٍم. ثّم يقول: }أ

ين يستشــهدون به، ال عليه« ]ابن سينا، اإلشارات 
ّ

إّن ٰهذا حكٌم للصّديقني ال
ّيني ىلع طريقة املتلكّمني واحلكماء يف إثبات واجب 

ٰ
واتلنبيهات، تنبيٌه يف بيان ترجيح طريقة اإلهل

الوجود، ص 102[.

ّيات الشــفاء(، حينما أشار إىل استحالة 
ٰ
وذكر  ابن ســينا يف كتاب )إهل

اتلوّصل إىل معرفة ابلاري - تعاىل - بربهان اللّم الستلزامه ادلور، وال بربهان 
اإلّن؛ ألنّه ال يفيد يف معرفة الات، بل لإلشارة إىل وجود علٍّة ما؛ فـ »برهان 
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ّيات، 
ٰ
ني، احلاشــية ىلع اإلهل

ّ
 إّن يعطي الوجود وال يعطــي علّة الوجود« ]صدر املتأهل

ص 17[، أي أّن برهان اإلّن إنّما هو خيربنا بوجود علٍّة ما فينّبئنا بأصل العلّة، 

أّما ملاذا وكيف وما ســبب ٰهذه العلّّية فال يعطينا إيّاها كما أرشنا يف تفصيل 
ي 

ّ
برهان اإلّن فيما ســبق، وٰهذا غري اكٍف، فأشــار إىل برهاٍن آخر وهو ال

ّيات الشفاء، ص 21[. وكٰذلك ذكره يف إثبات 
ٰ
ســيّم بربهان الصّديقني ]ابن سينا، إهل

الواجب عن طريق برهان الوسط والطرف ]املصدر السابق، ص 327 و328[.

 
ّ

وتبًعا هل أشار احلكماء من بعده إىل ٰهذا الربهان، من دون ذكر اسٍم هل، إال
أنّه ُعرف بٰهذا االسم ىلع يد احلكماء املتقّدمني.

فمــن ناحية القدم تطّرق إيلــه الفارايّب، ولٰكن لم يذكــره تفصياًل، بل 
استدّل به الشيخ الرئيس.

 تقرير برهان المالزمات بصورٍة نظرّيٍة

إّن برهــان املالزمات يعتمــد ىلع اتلحليل العقيّل، فإّن األوســط ليس 
علًّة حقيقّيًة للنتيجة، والعلل أربٌع: علٌّة فاعلّيٌة، واغئّيٌة وصورّيٌة وماّديٌّة، 
بل علٌّة حتليلّيٌة هلا، أي أنّها ليســت من العلــل األربع، ولٰكن عن طريق 
اتلحليل العقيّل جيد العقل أّن هناك علّيًة وتالزًما بني األوســط واألكرب من 
جهٍة، واألصغر واألوســط من جهٍة أخرى، فعن طريق ترتيبها تعطينا العلم 
بثبوت األصغر لألكرب، فهو مثل الربهان الليّمّ يف كون األوســط علًّة واقعّيًة 
 أن اللّم هو علٌّة واقعّيٌة خارجّيٌة للنتيجة، أّما شبيه اللّم فهو علٌّة 

ّ
للنتيجة؛ إال

واقعّيٌة حتليلّيٌة - عن طريق اتلحليل العقيّل - للنتيجة، أي أّن األوسط الزٌم 
بنّيٌ لألصغر، واألكرب الزٌم بنّيٌ لألوسط، مثاهل:
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العالم متغرّيٌ )صغرى(  

لّك متغرّيٍ حادٌث )كربى(  

العالم حادٌث )نتيجٌة(  

فهنا اتلغرّي علّة واقعّيٌة ولٰكّنها ليست من العلل األربع، بل علٌّة حتليلّيٌة 
عقلّيٌة.

القيمة املعرفّية لربهان اتلالزم  

 عن طريق العلم 
ّ

ي هل ســبٌب خارٌج ال حيصــل إال
ّ

إّن العلم باليشء ال
 

ّ
بسببه؛ ألّن ٰهذا املعلول ما لم جيب لم يوجد، ووجوبه ال يمكن أن يكون إال
عن طريق علّته فقط؛ ألنّه يف ذاته ممكٌن، وعن طريق علّته حيصل الوجوب. 
 عن طريق 

ّ
وٰهــذا هو ما يُراد مــن قوهلم : »إّن ذوات األســباب ال تُعرف إال

ني، الشواهد الربوبّية، 
ّ
ني، األسفار األربعة، ج 2، ص 363؛ صدر املتأهل

ّ
أسبابها« ]صدر املتأهل

ص 392، ص 454، ص 488[.

وقد أشار إىل ذلك ابن سينا يف قوهل: »إّن العلم باألسباب املطلقة حاصٌل بعد 
العلم بإثبات األسباب لألمور ذوات األسباب. فإنّا ما لم نثبت وجود األسباب 
للمسبّبات من األمور بإثبات أّن لوجودها تعلًّقا بما يتقّدمها يف الوجود، لم يلزم 

ّيات الشفاء، ص 8[.
ٰ
عند العقل وجود السبب املطلق « ]ابن سينا، إهل

أّما برهان اإلّن فإّن األوسط فيه علٌّة للتصديق عند العقل فقط، وهو من 
طريق املعلول إىل العلّة، فيكون العلم بالعلّة متوّقًفا ىلع العلم باملعلول، فال 
يمكن االستدالل من حصول املسّبب ىلع السبب؛ لعدم وجود ايلقني املطابق 
 إذا اكن سبب اتلصديق عند العقل هو السبب يف الواقع؛ ألّن العلم 

ّ
للواقع إال
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 عن طريق العلم 
ّ

ي هل سبٌب يف اخلارج ال حيصل إال
ّ

ايلقيّن بوجود اليشء ال
بسببه؛ ألّن املسّبب ما لم جيب لم يوجد، ووجوبه إنّما يكون من قبل علّته، 
 من طريق تيّقن ســببه املوجب لوجوده يف الواقع، ولو لم 

ّ
فال يتيّقن وجوده إال

يكن السبب عند العقل هو عني السبب الواقيّع أمكن عدمه يف الواقع.

أّما برهان شــبيه اللّم )املالزمات( فإنّه يعطي السبب يف الوجود والعقل 
ي 

ّ
مًعا وثبوت األوســط لألصغر، واألكرب لألوسط لاته حبسب اتلالزم ال

اكتشفه العقل بينهما يف الواقع، ال لعلٍّة خارجّيٍة، وباتلايل فإّن ثبوت األكرب 
لألصغر يف انلتيجة يكون أيًضا لاته، فالعقل يكتشــف اتلالزم بني األكرب 
واألصغر بتوّسط األوسط، وإنّما يكون احلّد األوسط فيه واسطًة يف اإلثبات، 
وواسطًة ثبوتّيًة حبســب حتليل العقل واكتشافه تللك اتلالزمات، وال يلزم 
من ٰذلك كونه غري برهــاٍن؛ النتفاء العلّة اخلارجّية مــن األصل؛ ألنّا إنّما 

حنتاج إىل كون األوسط يف الربهان علًّة يف اخلارج لوات األسباب فقط.

الربهان يورث ايلقــني باملعىن األخّص كما أرشنا يف تعريفه، ويبىق   
القــدر املتيّقن منه هو اللّم، وأّما اإلّن فإنّه ال يفيد ايلقني مطلًقا كما ذكرناه 
مة؛ ألنّه إّما أن يســتلزم ادلور أو يســتلزم خالف الفرض، وأّما 

ّ
عن العال

ي هو شــبيه اللّم فله قيمٌة معرفّيــٌة كبريٌة؛ باعتباره 
ّ

برهــان املالزمات ال
املستخدم يف االســتدالل ىلع ابلاري - تعاىل - وصفاته، وٰذلك ألّن األوسط 

علٌّة معرفّيٌة وحتليلّيٌة واقعّيٌة للنتيجة.

تطبيقات الربهان يف املباحث العقديّة  

أقسام الربهان بأمجعها ال يمكنها أن تُستخدم يف إثبات الواجب تعاىل، بل ال 
 من برهان شبيه اللّم )املالزمات( وٰذلك لألسباب اآلتية:

ّ
يمكن االستفادة إال
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ي هو استدالٌل من العلّة إىل 
ّ

: ال يمكن استخدام الربهان الليّمّ - ال
ً

أّوال
املعلول - يف إثبات الواجب تعاىل؛ ألنّه - تعاىل - علّة الوجود، واســتخدام 
ٰهــذا الربهان يؤّدي إىل أحد حمذورين: األّول وجود علٍّة للخالق تعاىل، وٰهذا 

باطٌل، أو تقّدم معرفة اهلل ىلع معرفته، وهو دوٌر باطٌل.

ثانيًا: ال يمكن اســتخدام الربهان اإليّنّ بكال قسميه؛ ألّن اإلّن مطلًقا 
ال يفيــد ايلقني للزومه لدلور أو تقّدم العلم ىلع العلــم؛ وٰذلك »كما بيّنوا: 
أّن ادليلل ال يفيد يقينًا بنفسه. ويلكن ) ـجب(، )ب أ(، و)أ( علًّة لـ )ب(؛ 
 وٰذلــك ألّن )أ( حيث اكن علّــًة لـــ )ب( اكن رضورة ) ـجب( متأّخرًة عن 
) ـجأ(، ورضورة ) ـجأ( املطلــوب متأّخــرًة عــن رضورة ) ـجب( الصغرى، 
فايلقني بـ ) ـجأ( متأّخــٌر عن ايلقني بـ ) ـجأ(، وٰهــذا دوٌر؛ فإذن املطلوب 

ثابٌت« ]الطباطبايّئ، الربهان يف املنطق، ص 136[.

توضيحه
حني يكون األكرب علًّة لألوســط، جيب أن تكون الصغرى متأّخرًة عن 
ي هو األوسط ال بّد 

ّ
انلتيجة؛ ألّن األوسط يف الصغرى حمموٌل، واملحمول ال

أن يكون متأّخًرا عن علّته )األكرب(.

ثــّم إّن نتيجة ٰذلك القياس ال بّد أن تكــون متأّخرًة عن الصغرى؛ ألّن 
انلتيجة يه اقرتان الصغرى والكربى، فال بّد من تأّخرها عن الصغرى.

فتكون انلتيجة متقّدمًة ىلع الصغرى ومتأّخرًة عنها وهو دوٌر واضٌح.

مة 
ّ

إذن يتعنّي استخدام برهان شبه اللّم يف إثبات الواجب تعاىل، قال العال
يف )نهاية احلكمــة(: »إّن كون موضوعها أعّم األشــياء يوجب أن ال يكون 
 ليش ٍء خارٍج منه؛ إذ ال خارج هناك فال علّة هل، فالرباهني املستعملة 

ً
معلوال
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فيها ليست برباهني لّمّيٍة، وأّما برهان اإلّن فقد حتّقق يف كتاب )الربهان من 
املنطق( أّن الســلوك من املعلول إىل العلّة ال يفيــد يقينًا، فال يبىق للبحث 
ي يُعتمد فيه ىلع املالزمات العاّمة، فيُسلك فيه 

ّ
 برهان اإلّن ال

ّ
الفلسيّف إال

من أحد املتالزمني العاّمني إىل اآلخر« ]الطباطبايّئ، نهاية احلكمة، ص 6[.

إثبات الواجب   

إّن أحد أهّم الرباهني اليّت يســتدّل بها ىلع إثبــات واجب الوجود برهاُن 
اإلماكن، ففيه باإلضافة إىل إثبات وجوده - تعاىل - داللٌة ىلع اســتغنائه عن 
غريه يف وجوده، أّما بقّية الصفات اثلبوتّية والســلبّية فال يمكن إثباتها عن 

طريقه.

والربهان متقّوٌم ىلع بيان مقّدماٍت واســتدالٍل، أّما املقّدمات فيبني فيها 
معىن اإلماكن والوجوب، ومعىن ادلور والتسلسل.

وأّما االستدالل بديلل اإلماكن فتقريره اإلمجايّل:

العالم موجوٌد ممكٌن )صغرى(

لّك موجــوٍد ممكــٌن احتاج إىل علّــٍة واجبٍة يف إجياده )الســتحالة ادلور 
والتسلسل( )كربى(

إذن العالم حمتاٌج إىل علٍّة واجبٍة يف إجياده )انلتيجة(.

وأّما تفصيل االستدالل:

  بعد التســليم بوجــود املمكنات، فوجودهــا ال خيلو من 
االحتماالت اتلايلة:

  أنّها وجدت من العدم.
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  أّن بعضها علٌّة للبعض اآلخر.

  ابلعض األّول علٌّة للثاين، واثلاين علٌّة للثالث، وٰهكذا.

  أّن وجودهــا من قبل موجوٍد واجب الوجود بنفســه أفاض 
عليها الوجود.

  وال يمكن التسليم باألّول ألّن فاقد اليشء ال يعطيه، وال 
اثلاين بلطالن ادلور، وال اثلالث بلطالن التسلسل. فينحرص 

ي هو موجوٌد.
ّ

بالرابع وال

ي أّول من أســماه بالصّديقني هو 
ّ

وأيًضا عن طريق برهان الصّديقني ال
ّيات الشفاء( ]الرايقّ ، رشح 

ٰ
الشيخ يف )اإلشــارات واتلنبيهات(، وذكره يف )إهل

 : ّيات من كتاب )الشفاء(،  ج 1، ص 248[، وتقريره عن طريق قياٍس استثنايئٍّ
ٰ
اإلهل

لو لم يكن واجب الوجود بذاته موجوًدا ملا حتّقق وجود املمكن.

واتلايل باطٌل، فاملقّدم مثله، إذن واجب الوجود موجوٌد.

فهنــا الوجوب واإلماكن ليس علًّة من العلل األربع، بل تقســيم حتلييلٌّ 
، فإّن اإلماكن يالزم املاهّية، فال يمكن أن خترج املاهّية بنفســها إىل  عقيلٌّ
 للزم االنقالب، فاحتاجــت إىل الوجوب من الغري، وال بّد أن 

ّ
الوجود، وإال

 يلزم التسلسل أو ادلور.
ّ

يكون ٰهذا  الغري واجبًا، وإال

إثبات صفات الواجب  

تقّسم صفات الواجب - تعاىل - إىل الصفات السلبّية والصفات اثلبوتّية، 
ولكٌّ منهما ال بّد نلا من أن نستدّل عليها بالربهان.
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أ. الصفات السلبّية

ويف ٰهذه الصفات ال بّد من أن يكون االستدالل عليها من خالل االعتماد 
ىلع برهان شبه  اللّم )املالزمات(؛ لعدم إماكن استخدام اللّم وال اإلّن هنا؛ 
باعتبار رجوع صفاته السلبّية لكونه - تعاىل - واجب الوجود، فحينما ننيف 
عنه الصفات اليت ال تليق بقدســه فٰذلك يكــون  باتلحليل العقيّل لوجوبه 

تعاىل، من ٰهذه الصفات:

1. غير محتاٍج إلى موجوٍد غيره )الغنى(

هنا نســتخدم برهان املالزمات؛ عن طريق حتليــل صفته - تعاىل - يف 
كونه واجب الوجود، ىلع كونه - تعاىل - غري حمتاٍج إىل أّي موجوٍد آخر؛ ألنّه 

إن احتاج فمعناه ممكن الوجود، وهو خالف فرض وجوب وجوده.

2. ليس مرّكًبا من أجزاٍء

فاالستدالل ىلع بســاطته بالرجوع إىل وجوب وجوده، فإّن وجوب الوجود 
ديلٌل ىلع عدم احتياج غــريه، واألجزاء حتتاج إىل بعضها ابلعض، واملرّكب 
حيتــاج إىل األجــزاء يف تركيبه، فهنا االعتماد ىلع إثبــات عدم الرتّكب ىلع 

اتلحليل العقيّل لوجوب الوجود؛ فهو استدالٌل بربهان شبيه اللّم.

3. ليس جسًما

االستدالل هنا عن طريق برهان شبيه اللّم كٰذلك، ولٰكن باالعتماد ىلع 
كونه - تعاىل - غري مرّكٍب من أجزاٍء، واجلســم حيتــاج إىل األجزاء؛ ألّن 

اجلسم عبارٌة عن أجزاٍء، إذن ال يكون مرّكبًا من جسٍم.
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ب. الصفات الثبوتّية
تنقسم صفاته - تعاىل - اثلبوتّية إىل صفات الات وصفات الفعل، وٰهذه 

الصفات هل   يمكن االستدالل عليها:

إّما بالرجوع إىل صفاته األخرى؛ فإنّها تُنزتع من نفس الات واالختالف 
مفهويمٌّ فقط، وهو اكٍف يف املغايرة بني الصفات، وال يلزم الكرثة فيه تعاىل، 

وٰهذا االستدالل يكون بربهان اتلالزم.

أو عن طريق مقايســة وجود ٰهذه الصفات يف املخلوق فتكون ديلاًل إّنيًّا 
ىلع وجوده عنده - تعاىل - بنحٍو أشــّد وآكــد؛ ألّن فاقد اليشء ال يعطيه، 

فاالستدالل عليها من املعلول، فيكون الربهان إّنيًّا.

ي يشــّخص نوع الربهان، 
ّ

فاملغايرة يف اســتخدام احلّد األوســط هو ال
ا أوســط يف الربهان؛ فيكون شبه اللّم  فيما لو اســتخدمنا وجوب وجوده حدًّ
)املالزمــات(، أّما لو اســتدللنا من املعلول باعتباره حاوًيــا لٰهذه الصفات 
)احلياة، العلم، القدرة( مثــاًل، فال بّد أن يكون املعطي هلا عنده بنحٍو أتّم 

وأكمل، فهنا الربهان يكون إنيًّا.

إثبات العدل  

وأحد أهم الرباهني اليّت تُســتخدم إلثبات عدهل - تعاىل - هو نيف الظلم 
ي ال يعدل إّما لكونه غري اعلٍم بالظلم، أو 

ّ
واجلهل واجلرب عنه تعاىل، فإّن ال

اعلًمــا وجمبوًرا عليه، أو اعلًما وغري جمبوٍر عليــه، ولٰكّنه حمتاٌج هل، أو اعلٌم 
وغــري جمبوٍر عليه وغري حمتاٍج هل لٰكّنه اعبٌث، وٰهذه لكّها صفاٌت ســلبّيٌة ال 
ّية، إذن اهلل - عظم شأنه - اعدل.

ٰ
يمكن أن تّتصف بها الات املقّدسة اإلهل

فهنا االســتدالل إنّما هو عن طريق برهان املالزمات؛ ألّن األوسط علٌّة 
حتليلّيٌة للنتيجة.



66

مجلة الدليل / 

العدد الثاني   السنة ااألولى   شتاء 2018

مقاالٌت

إثبات انلبّوة واإلمامة واملعاد  

وأحد أهّم االســتدالالت املهّمة ىلع انلبّوة هــو كونه - تعاىل - حكيًما، 
واحلكمة تقتيض إرسال األنبياء؛ ألّن خلق اخللق وإفناءه من دون بيان املراد 
منه عبٌث، والعبث يســتحيل عليه تعاىل، فصارت هنــا صفة نيف العبثّية 

)احلكمة( واسطًة حتليلّيًة يف إثبات انلبوة.

وكٰذلــك يمكن ترسية ٰهذا الربهان بالنســبة لإلمامة؛ فإّن عدم تكميل 
رســالة انليّب، وعدم توفري احتياج اخللق يف االرتبــاط به - تعاىل - عبٌث، 

والعبثّية ال تصدر منه جّل وعال.

وبالنسبة للمعاد يكون األمر أوضح، فخلق اخللق من غري حكمٍة عبث، 
وهو حماٌل عليه تعاىل. 

انلتائج واخلاتمة   

1. اإلنسان اكئٌن مفّكٌر يسىع حلصول اتلاكمل يف السلوك العميّل.

 إذا اكنت هنــاك رًؤى نظرّيٌة 
ّ

2. ال يمكن لإلنســان اتلاكمــل عمليًّا إال
واضحٌة.

3. تتحّصل الرؤى الكونّية إّما عن طريق الظّن أو ايلقني.

4. بمــا أّن الــرؤى من االعتقــادات فال يمكن االعتمــاد ىلع الظّن يف 
حصوهلا؛ ألّن حركة الهن ال تتوّقف، وألنّه ال يغن من احلّق شــيئًا، وكذا 

خلطورة املسألة، فال بّد من حتصيل ايلقني.

ينقســم ايلقني إىل يقنٍي باملعىن األعّم، واملعىن األخّص، واملطلوب   .5
واملناسب لالعتقادات هو اثلاين.
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6. ألجل احلصول ىلع ايلقني يف القضايــا املعرفّية واالعتقاديّة ال بّد من 
االعتماد ىلع االستدالل.

7. ليس لّك أنواع االســتدالل يمكنها تهيئة ايلقني باملعىن األخّص، بل 
خيتّص بالقياس مع مقّدماٍت بدهّيٍة )بيّنٍة أو مبيّنٍة(.

8. القياس املعتمــد ىلع مقّدماٍت بدهّيٍة يُســّم بالربهان، وهو الطريق 
الوحيد للوصول إىل ايلقني باملعىن األخّص.

9. ينقسم الربهان إىل ليّمٍّ وإيّنٍّ وشبيه اللّم.

10. ال يمكن أن نستخدم برهان اللّم يف إثبات الواجب تعاىل؛ للزوم ادلور.

11. الربهان اإليّنّ ال يمكنه أن يوّفر يقينًا باملعىن األخّص.

 بربهان شــبيه 
ّ

12. ال يوجــد طريٌق للوصول إىل إثبات الواجب تعاىل؛ إال

اللّم وهو ما يسّم باملالزمات.

ي يكون األوســط فيه علًّة حتليلّيًة 
ّ

13. برهان املالزمات هو الربهان ال

للنتيجة، فهو ليس من العلل األربع؛ ٰللك ليس لّميًّا، وهو اســتدالٌل من 
العلّة إىل املعلول؛ ٰللك هو ليس إّنيًّا، فهو شبيه اللّم.

14. يمكننــا عن طريق برهان املالزمات إثبــات أصل اتلوحيد وصفاته 

، وأنّه ال بّد هل من إرسال األنبياء 
ً

السلبّية تعاىل، وكٰذلك كونه - تعاىل - اعدال
واألئّمة، وال بّد من يوٍم يرجع انلاس فيه للحساب.
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الخاتمة

مــن خالل ما تقّدم يظهر نلا جليًّا أهّمّيــة الربهان عموًما يف الوصول إىل 
االعتقادات احلّقــة، ويف الوصول إىل يقنٍي أخيّصٍّ )مطابٍق للواقع، ثابٍت، ال 
عن تقليــٍد( يف إثبات االعتقادات، وبرهان املالزمــات خصوًصا يف إثبات 
أصول ادلين والرؤية الكونّية احلّقة، وأنّه ال ماكن يف إثبات الواجب إىل برهان 
اللــّم رغم رشفه للزوم ادلور، وعدم إماكن برهــان اإلّن للوصول إىل ايلقني 
باملعىن األخــّص، بناًء ىلع رأي بعض األعالم، وكيف يمكننا االســتدالل 
بربهــان املالزمات ىلع اتلوحيد وىلع صفاته - تعاىل - وىلع األصل اثلاين من 
أصول اتلوحيد؛ أال وهو العدل، وكٰذلك ىلع انلبّوة واإلمامة واملعاد. وال غىن 
عــن الربهان عموًما، وبرهان املالزمات باخلصــوص يف إثبات االعتقادات 

بنحٍو يقينٍّ ثابٍت ال عن تقليٍد.
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الخالصة

اذ قراٍر ما، فبدأ باتلفكري به 
ّ

لّك واحــٍد مّنا ال بّد أنّه اكن يوًما يف مقام اخت
واضًعا مجيع االحتمــاالت ذات اتلأثري نصب عينيه، ونتيجة تفكريه وقراره 
األخري ســتكون قائمًة ىلع أساس ٰهذه االحتماالت املرتاكمة، وٰهذه العملّية 
اتلفكريّيــة ىلع إمجاهلا بدأت من جتميع اجلزئّيــات وحّت الوصول إىل القرار 

انلهايّئ، وهو ما يطلق عليه رياضيًّا حساب االحتماالت.

إذن فنظرّية حساب االحتماالت قبل أن تكون إحدى انلظرّيات الرياضّية 
العقلّية ادلقيقة واملهّمة اليّت هلا رجاهلــا وقوانينها، نظرّيٌة عقالئّيٌة عرفّيٌة، 
يســتعملها انلاس كثرًيا يف حياتهم ايلومّية االعتياديّة، لٰكن بالطبع من دون 

أن يتوّجهوا إىل تطبيقها الريايّض.

ي قســم الفقــه واألصــول، جامعــة المصطــ�ف 
، العــراق، مــدرس �ف الدكتــور نائــل الحســي�في  (*)
hz822004@hotmail.com .العالمية

 عقيدة التوحيد 
في ضوء حساب االحتماالت

د.  نائل الحسيني*
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سنحاول يف ٰهذه ادلراســة جعل علم الرياضّيات، متمّثاًل بٰهذه انلظرّية 
املهّمــة، يتجاوز اتلدّخل يف الشــأن احليايّت لإلنســان إىل مرحلة العقيدة، 
وابلحث يف إماكن االستفادة منها يف إثبات وجود اخلالق للكون، ووحدانيّته. 

املفردات ادلاليّلــة: العقيدة، عقيدة اتلوحيد، حســاب االحتماالت، 
املنهج االستقرايّئ. 

أّوًل: عقيدة التوحيد بين الفطرة والستدلل 

ي لم يفارقه منذ 
ّ

اتلوحيد هو القلب انلابض للوجود، وتوأم اإلنســان ال
هبوطه إىل ٰهذه ادلنيا يف ســفره حنو اخللود. لم خيل زمــاٌن من نداء اتلوحيد 
ولم تمّر ىلع اإلنســان فرتٌة هدأ فيها ٰذلك الشــعور بوجود قّوٍة متفّردٍة مهيمنٍة 
ىلع لّك أجزاء الكون ومســيطرٍة عليه، تتحّكم فيه وتسّهل انسياب قوانينه 
املحكمة وادلقيقة، إنّه  شــعوٌر جعل اإلنسان يشّد رحاهل يف سفٍر معريفٍّ حبثًا 
عن خالقه وخالق الكون، فأوهمه عقله املحدود حبدود املاّدة يف بداية األمر 
إىل أّن خالقه هو الظواهر الطبيعّية من حوهل، اكلرعد والربق وانلار والشمس 
 أن بعث رسله إىل ٰذلك اإلنسان اتلائه؛ 

ّ
والقمر وحنوها، فما اكن من اخلالق إال

يلهديه الطريق، ويؤّكد هل ما اســتقّر يف خفايا نفســه من وجود اإلهٰل اخلالق 
الواحد األحد اجلّبار املهيمن.

 
ً

إذن معرفة اخلالق ووحدانيّته أمٌر فطريٌّ يف اإلنسان، وليس شيئًا جمهوال
باإلطالق، ودعوة األنبياء إنّما هدفها األســاس إزاحة الغبار عن ٰذلك الكزن 

ي أودعه اهلل - تعاىل - يف نفس اإلنسان، ويه فطرته ىلع اتلوحيد.
ّ

ال

ِق اهلِل ٰذلك 
ْ
 َتبِْديَل خِلَل

َ
قــال تعاىل: }فِْطَرَة اهلِل الَّيِت َفَطَر انلَّاَس َعلَيَْهــا ال

 َيْعلَُموَن{ ]سورة الروم، اآلية 30[.
َ

رَثَ انلَّاِس ال
ْ
ك

َ
َقيُِّم َولِٰكنَّ أ

ْ
يُن ال ادلِّ
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عن هشــام بن سالٍم عن اإلمام الصادق  قال: »قلت: }فِْطَرَة اهلِل الَّيِت 
َفَطــَر انلَّاَس َعلَيَْها{، قال: اتلوحيد« ]اللكيّن، الاكيف، ج 2، ص 12، باب فطرة اخللق 

ىلع اتلوحيد[.

وعن زرارة قــال: »قلت أليب جعفٍر ابلاقر : أصلحك اهلل، قول اهلل - 
عــّز وجّل - يف كتابه }فِْطَرَة اهلِل الَّيِت َفَطــَر انلَّاَس َعلَيَْها{. قال: فطرهم ىلع 
اتلوحيد عند امليثاق ىلع معرفته أنّه رّبهم. قلت: وخاطبوه؟ قال: فطأطأ رأسه 
ثّم قال: لوال ٰذلك لم يعلموا َمن ربُّهم وال َمن رازقُهم« ]الصدوق، اتلوحيد، ص 330[.

وقول االمام : »عند امليثاق« إنّما هو إشارٌة إىل قول اهلل تبارك وتعاىل: 
لَْسُت 

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم ىلَعَ أ

َ
يَّتَُهْم َوأ َخَذ َربَُّك ِمْن بَِن آََدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِّ

َ
}َوإِْذ أ

ِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن ٰهذا اَغفِِلنَي{ ]سورة 
ْ
ْن َتُقولُوا يَْوَم ال

َ
بَِربُِّكْم قَالُوا بیََل َشــِهْدنَا أ

األعراف، اآلية 172[، وقد ســأل زرارة اإلمام ابلاقر  عن ٰهذه اآلية فأجابه: 

»أخرج من ظهــر آدم ذّرّيته إىل يوم القيامة فخرجــوا اكلّر فعرفهم وأراهم 
نفسه، ولوال ٰذلك لم يعرف أحٌد رّبه« ]اللكين، الاكيف، ج 2، ص 13، باب فطرة اخللق 

ىلع اتلوحيد[.

ولقد أشار انليّب  إىل أّن اإلنسان - لّك إنساٍن - إنّما هو مولوٌد ىلع فطرة 
اتلوحيد ومعرفة خالقه، فقال: »لّك مولوٍد يودل ىلع الفطرة، يعن ىلع املعرفة 

بأّن اهلل خالقه« ]املصدر السابق[.

لٰكن ىلع الرغم من فطرّية مســألة وجود اخلالــق احلكيم ووحدانيّته يف 
انلفس اإلنســانّية، وعدم احتياجها إىل مؤونٍة زائدٍة يف االستدالل عليها ، 
أصبح إثبات ٰهذه املســألة ايلوم حيتاج إىل استدالٍل عليمٍّ يتناسب مع تطّور 
اه 

ّ
اهات املعرفّية فيها، خاّصًة مع طغيان االجت

ّ
العلوم واتّساعها، وتعّدد االجت

اهات املعرفّية األخرى.
ّ

اتلجرييّب احلّيّ ىلع االجت
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ومن املناهج العلمّيــة املتوافقة مع احلّس واتلجربة املنهج االســتقرايّئ 
القائم ىلع حساب االحتماالت من خالل جتميع املصاديق واحلاالت اجلزئّية؛ 
ٍّ ال يقبل اخلطأ، فهو استدالٌل يسري من 

ّ
للوصول بها إىل قاعدٍة اعّمٍة وقانوٍن لك

اخلاّص إىل العاّم؛ لا تكون انلتيجة فيه دائًما أكرب من املقّدمات املشرتكة يف 
تكوين ٰذلك االستدالل، ويمّثل هل اعدًة بتمّدد قطع احلديد باحلرارة يف أماكن 
خمتلفٍة مــن األرض، فلو تمّددت قطعة حديــٍد يف رشق األرض باحلرارة، 
وتمّددت قطعٌة أخــرى يف غربها، وثاثلٌة يف وســطها، ألمكن أن نصل إىل 

انلتيجة الكربى اتلايلة ويه أّن احلديد يتمّدد باحلرارة ىلع سطح األرض.

ونرى أّن ٰهذا املنهج، كما اعتُمد عليه يف الكثري من العلوم، واستُند فيها 
إىل انلتائج املســتحصلة من خالهل، كعلم االجتماع واالقتصاد واإلحصاء 
والفلــك والطّب والسياســة، ويف املجال العســكرّي واتلعلييّم والقضايّئ 
وغريهــا من العلــوم واملجاالت، كٰذلــك يمكن االعتمــاد عليه يف جمال 
العلوم ادلينّية أيًضا، وخباّصٍة يف ما يتعلّق بالعقيدة، كمســألة إثبات وجود 
اخلالق ووحدانيّته، فيه ليســت مسألًة غيبّيًة خارجًة تماًما عن حدود املاّدة 
واتلجربة، بل يمكــن إثباتها عن طريق تطبيق منهٍج جترييبٍّ حّيٍّ للوصول 
من خالهل إىل نتيجٍة يقينّيٍة غري قابلٍة للخطإ، وإن لم يكن متعلّق انلتيجة مّما 
تدركه احلواّس، فيكون حاهلا حال ما يصنعه الفلكّيون من اكتشاف انلجوم 
ا، واليّت لن يمكن مشاهدتها - ربما - وال  والكواكب واملجّرات ابلعيدة جدًّ
 عن طريق جتميع اآلثار والقرائن اليّت 

ّ
الوصول إيلها، وما اكتشــافهم هلا إال

يصلون من خالهلا إىل ايلقني بوجودها، بل وىلع أساس ٰهذه انلتائج يضعون 
خريطًة للكون مع ما حتويه من جنوٍم وجمّراٍت مكتشفة.
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وال بّد من اإلشــارة إىل أّن القرآن الكريم يف كثرٍي من آياته اتّبع أسلوب 
املنهج االســتقرايّئ إلثبات وجود اهلل - تعاىل - ووحدانيّته من خالل جتميع 
بِِل  ِ

ْ
فَاَل َينُْظُروَن إىل اإل

َ
بعض القرائن احلّسّية، فعیل سبيل املثال قوهل تعاىل: }أ

 
َ

بَاِل َكيَْف نُِصبَْت * َوإىِل ِ
ْ
 اجل

َ
ــَماِء َكيَْف ُرفَِعْت * َوإىِل  السَّ

َ
َكيَْف ُخِلَقْت* َوإىِل

ْيتُْم 
َ
فََرأ

َ
رِْض َكيَْف ُســِطَحْت{ ]سورة الغاشية، اآليات 17 - 20[، وقوهل تعاىل: }أ

َ ْ
األ

َموَْت َوَما 
ْ
ْرنَا بَيْنَُكُم ال ْــُن قَدَّ

َ
َاِلُقوَن * حن

ْ
ُْن اخل

َ
ْم حن

َ
ْلُُقونَُه أ ْنتُْم ختَ

َ
أ
َ
َمــا ُتْمنُوَن * أ

 َتْعلَُموَن * َولََقْد 
َ

ْمثَالَُكْم َونُنِْشئَُكْم يِف َما ال
َ
َل أ ْن ُنبَدِّ

َ
ُْن بَِمْســبُوِقنَي * ىلَعَ أ

َ
حن

ْم 
َ
ْنتُْم تَْزرَُعونَُه أ

َ
أ
َ
ُْرثُوَن * أ

َ
ْيتُْم َما حت

َ
فََرأ

َ
ُروَن * أ  تََذكَّ

َ
 فَلَْوال

َ
وىل

ُ ْ
َة األ

َ
َعِلْمتُُم النَّْشــأ

ُهوَن * إِنَّا لَُمْغَرُموَن * بَْل  تُْم َتَفكَّ
ْ
نَاُه ُحَطاًما َفَظل

ْ
ََعل

َ
ارُِعوَن * لَْو نََشــاُء جل ُْن الزَّ

َ
حن

ُْن 
َ

ْم حن
َ
ُمْزِن أ

ْ
ُُموُه ِمَن ال نَْزتلْ

َ
ْنتُْم أ

َ
أ
َ
ُبوَن * أ ي ترَْشَ

ّ
َماَء ال

ْ
ْيتُُم ال

َ
فََرأ

َ
ُْن حَمُْروُموَن * أ

َ
حن

ْيتُُم انلَّاَر الَّيِت تُوُروَن 
َ
فََرأ

َ
 تَْشُكُروَن * أ

َ
َجاًجا فَلَْوال

ُ
نَاُه أ

ْ
لُوَن * لَْو نََشاُء َجَعل ُمزْنِ

ْ
ال

نَاَها تَْذِكَرًة َوَمتَااًع 
ْ
ُْن َجَعل

َ
ُمنِْشــئُوَن * حن

ْ
ُْن ال

َ
ْم حن

َ
ُتْم َشــَجَرَتَها أ

ْ
نَْشــأ

َ
ْنتُْم أ

َ
أ
َ
* أ

ُمْقِويَن{ ]ســورة الواقعة، اآليات 58 - 73[ ، إضافًة إىل اآليات الكثرية يف ســورة 
ْ
لِل

الرمحٰن، وغريها من سور القرآن. 

ثانًيا: مصطلحات نظرّية حساب الحتمالت 

حتتوي نظرّية حساب االحتماالت ىلع جمموعٍة من املفاهيم واملصطلحات 
 من توضيحها قبل ادلخول إىل القوانني األساســّية للنظرّية، 

ً
اليّت ال بّد أّوال

وبيــان مصطلحاتها وطريقة تطبيقها، ومن أبرز ٰهــذه املفاهيم ]راجع: طبية، 
مبادئ اإلحصاء، ص 198؛ خواجه، أساسّيات االحتماالت، ص 4 - 5؛ الرياضّيات اتلخّصصّية، 

ص 126 - 131[:
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)Probability( 1. مفهوم االحتمال

هو مقيــاٌس إلماكنّية وقوع حــدٍث )Event( معنّيٍ لســنا ىلع ثقٍة تاّمٍة 
حبدوثه، ويلعب االحتمال دوًرا أساســيًّا يف حياتنــا ايلومّية باتلنّبؤ بإماكنّية 
وقوع حدٍث مــا، وتنحرص قيمة االحتمال بني الصفــر والواحد الصحيح، 

والصفر لالحتمال املحال، يف حني أّن الواحد الصحيح لالحتمال املؤّكد. 

)Random Sampling( 2. التجربة العشوائّية

يه لّك إجــراٍء نقوم به نعلم مكّوناته دون معرفة أيٍّ منها ســيقع، كما 
يف اتلجربة العشــوائّية بإلقــاء قطعة انلقود، فنحن نعلــم أّن ٰهذه اتلجربة 
مكّوناتها يه املجموعة ]صــورة، كتابة[ وقد يقع أيٌّ منهما وتعرف الصورة 
ي 

ّ
والكتابة بعنارص العّينة.  وكما يف اتلجربة العشــوائّية بإلقاء حجر الرد ال

عنارصه املجموعة ]1، 2، 3، 4، 5، 6[ وقد يقع أيٌّ منهم، وٰهكذا.

)Sample Space( وفضاء العّينة )Events( 3. األحداث

افرتض أنّنا نقــوم بإجراء جتربٍة ما كريم زهر الــرد مثاًل، ونالحظ لّك 
انلتائــج املمكنة ويه ظهور أحد األوجه الســّتة 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 
ونفــرتض أنّنا مهتّمون بظهور رقٍم فرديٍّ أي 1 أو 3 أو 5 من اتلجربة. وٰهكذا 
فإّن عملّية ريم الزهر تسّم جتربة )Experiment(، وظهور رقٍم فرديٍّ هو حمّل 
اهتمامنا يسّم حادثًا )Event(، وجمموعة لّك احلاالت املمكنة الظهور تسّم 
بالفراغ العيّن )Sample Space(، ويالحــظ أّن احلادث قد يكون حالًة أو 

أكرث من الفراغ العيّن. 
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)Possible Cases( 4. الحاالت الممكنة

يه احلاالت أو انلتائج املختلفة اليّت يمكن أن تظهر نتيجًة إلجراء جتربٍة 
معّينٍة، فمثاًل عند ريم قطعة نقوٍد تكون نتيجتها صورًة أو كتابًة، وعند ريم 
حجر نرٍد تكون نتيجتــه 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 فيقال إّن عدد احلاالت 

املمكنة 2 يف حالة ريم قطعة انلقود، و6 يف حالة ريم حجر الرد.

)Favorable Cases( 5. الحاالت المواتية

ي هو موضع 
ّ

يه انلتائــج أو احلــاالت اليّت تؤّدي إىل حتقيق احلــادث ال
اهتمامنــا، فإذا اكن احلادث هو احلصول ىلع رقــٍم فرديٍّ يف حالة ريم حجر 
الرد، فإّن احلاالت اليّت حتّقق ٰهذا احلادث يه احلصول ىلع 1 أو 3 أو 5، ٰهذه 

احلاالت اثلالث تسّم احلاالت املواتية.

)Equally Likely Cases( 6. الحاالت المتماثلة

إذا اكن دلينــا عّدة كراٍت معدنّيٍة مصنوعٍة من ماّدةٍ واحدةٍ متجانســٍة يف 
الكثافة، وهلا الوزن واحلجم نفسه، ووضعناها يف كيٍس وسحبنا كرًة منها بعد 
خلطها جّيــًدا، فإّن ٰهذه الكرات تكون حاالٍت متماثلًة، أي يكون للكٍّ منها 

انلصيب نفسه يف السحب.

 )Simple Event( 7. الحدث البسيط

وهــو احلدث املكّون من عنرٍص واحٍد مثل ]1[ يف جتربة إلقاء حجر الرد، 
أو سحب كرة محراء من سلة مكونة من مخس كرات بيضاء وواحدة محراء.
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 )Compound Event( 8. الحدث المرّكب

احلدث املكّون من أكرث من عنــرٍص، مثل احلصول ىلع األعداد الزوجية 
]2و 4و 6[ يف جتربة إلقاء حجر الرد، أو ســحب كرٍة محراء من ســلٍّة حتوي 

ثالث كراٍت محر واثنتني بيضاوين، ويف الوقت نفسه سحب كرٍة زرقاء من 
سلٍّة أخرى حتتوي ىلع ثالث كراٍت زرق وواحدٍة صفراء.

)Mutually Exclusive Events( 9. الحوادث المتنافية

يقــال عن احلادثني A و B إنّهمــا متنافيان إذا اســتحال حدوثهما مًعا، 
وتقاطعهم املجموعة اخلايلة أي                  ، فمثــاًل عند ريم حجر الرد ال 
يمكــن احلصول ىلع وجهني يف وقٍت واحٍد، أو عند ريم قطعة نقوٍد ال يمكن 

احلصول ىلع وجٍه وصورٍة يف الوقت نفسه، وتعرف باألحداث غري املّتصلة.

)Exhaustive Events( 10: الحوادث الشاملة

تُســّم احلوادث A، B، C... حوادث شاملًة يف جتربٍة ما إذا اكن ال بّد من 
حدوث إحداها عند إجراء اتلجربة، فمثاًل عند اختيار طالٍب من املدرســة 
ملعرفة حاتله يف درس الرياضّيات مــا  إذا اكن ناجًحا أو غري ناجٍح تعّد ٰهذه 
احلاالت حوادث شــاملًة؛ ألنّه ال بّد للفرد أن يكون ذا صفٍة واحدٍة من ٰهذه 
الصفات. كٰذلك فإّن احلصول ىلع العدد 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 عند ريم 

حجر الرد يعّد حوادث شاملًة؛ ألنّه ال بّد من حدوث إحداها.

فــإذا اكن S فضاء عّينــٍة ما، فإّن األحداث A, B, C شــاملة إذا حتّققت 
الرشوط اثلالثة اآلتية:
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)Complementary Events( 11: الحوادث المكّملة

ادهما يساوي فضاء العّينة فاذا اكن  حدث فإن احلدث 
ّ

احلدثان الذلان احت
املكّمل، حيث: 

S = A + A

 )Independent Events( 12: الحوادث المستقّلة

احلدثان الذلان ال يتأثّر أيٌّ منهما باآلخر، أي أّن وقوع أحدهما ال يؤثّر أو 
يتأثّر بوقوع اآلخر أو عدم وقوعه، فمثاًل عند ريم قطعة عملٍة واحدٍة مّرتني 

متتايلتني فإّن نتيجة الرمية اثلانية ال تتأثّر بنتيجة األوىل.

وقاعدة رضب االحتماالت لألحداث املستقلّة )كما سيأيت(: 

P)A   B( = P)B( × P)A(    

)Conditional Events( )13: الحوادث غير المستقّلة )المشروطة

حدثــان وقوع أحدهما يؤثّر يف وقوع اآلخر، مثل ســحب كرٍة بشــلٍك 
عشــوايئٍّ من كيٍس حيوي مخس كراٍت من دون إرجاٍع، مّما يؤّدي إىل تأثري 
ســحب كرٍة جديدٍة نلقص الفرصة بنقص عدد الكرات )مخٍس إىل أربٍع(، 
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مقاالٌت

فاحلدثان A, B نكتب حدث وقوع  برشط وقوع  بالصورة A / B ويكون:

P)A  B( = P)B( × P)A / B(    

الحظ أّن العالمة / ليست عالمة القسمة، بل رشط وقوع ما يليها من أحداٍث.

)P)A/B هــو احتمال وقوع احلدث A بــرشط وقوع احلدث B، وقد ترد 
عبارٌة أخرى تفيد الرشط اكلقول: )علًما بأّن...(.

ويف حالة كون احلدثني مستقلنّي - أي ال يؤثّر وقوع أحدهما ىلع اآلخر 

)when A and B are independent events( - يصبح القانون: 

P)A  B( = P)B( × P)A(     

األشــاكل اتلايلة )أشاكل فن( تبنّي ما ســبق من أحداٍث بصورٍة مبّسطٍة 
]راجع: طبية، مبادئ اإلحصاء، ص 206[: 
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ثالًثا: قوانين نظرّية حساب الحتمالت

نلظرّية حساب االحتماالت قوانني عّدٌة، ما يهّمنا منها يف املقام اثنان:

 Additional( )أّواًل: قانــون جمــع االحتمــاالت )بدهّيــة االنفصــال

)Rule

يقع الكالم يف ٰهذا القانون يف مطلبني:

المطلب األّول: قانون جمع االحتماالت في الحوادث المتنافية

لو اكنــت دلينا جمموعٌة من احلــوادث:... , E1 , E2 , E3, E4 واكنت ٰهذه 

احلــوادث متنافيًة بمعىن أّن حــدوث إحداها ســيؤّدي إىل امتناع حدوث 

األخرى، وباتلايل فإّن احتمال حدوث لّك احلوادث مًعا ســيكون معدوًما، 

وباتلايل فإّن: 

}احتمال وقــوع أّي حادٍث من احلوادث املتنافيــة = جمموع احتماالت 

وقوع ٰهذه احلوادث{ ]راجع: خواجه، أساســّيات االحتماالت، ص 11[ فإذا اكنت دلينا 

E1 , E2 وهما حادثتان متنافيتان، فإّن:

)Pr )E1 U E2)  = Pr )E1)+ Pr )E2)

املثال 1: 

حقيبٌة حتتــوي ىلع عدٍد من الكرات، %50 منها كــراٌت محٌر، وابلايق 

كراٌت خرٌض، ما هو احتمال أن خترج كرٌة محراء أو خرضاء يف سحبٍة واحدٍة؟
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احلّل:

إذن االحتمال هو %100، أي أنّنا إذا سحبنا الكرة من حقيبٍة فيها كراٌت 
محراء وخضـراء، فستكون الكرة املسحوبة إّما محراء أو خرضاء قطًعا.

املثال 2:

دلينــا جمموعٌة من األوراق املرّقمة مــن )1 ـ 9(، ما هو احتمال أن خترج 
ورقٌة حتمل رقًما فرديًّا يف سحبٍة واحدٍة عشوائّيٍة؟

احلّل: 

إّن األرقام الفرديّة يف ٰهذه املجموعة ســتكون )1، 3، 5، 7، 9(، ومن خالل 
ٰهذه السحبة العشــوائّية لورقٍة من األوراق التسع سيكون احتمال خروج رقٍم 

فرديٍّ منها اكتلايل:

احتمال خروج رقــٍم فرديٍّ = احتمال خروج الرقم )1( أو احتمال خروج 
الرقم )3( أو احتمال خروج الرقم )5( أو احتمال خروج الرقم )7( أو احتمال 

خروج الرقم )9(
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المطلــب الثانــي: قانــون جمــع االحتمــاالت فــي الحــوادث غيــر 

المتنافيــة

املقصود من حصول احلادث E1 أو احلادث  E2 مع كون ٰهذه احلوادث غري 

متنافية هو وقــوع  E1 ىلع انفراٍد )أو( وقوع E2 ىلع انفراٍد )أو( وقوع  E1 و

E2 مًعا يف وقٍت واحٍد ]املصدر السابق[:

احتمــال وقوع أّي حادٍث من احلوادث غري املتنافية = جمموع احتماالت 

احلوادث الواقعة لكٌّ منها ىلع انفراد - احتمال حدوثها مًعا.

Pr )E1 U E2) = Pr )E1)+ Pr )E2) - Pr )E1  E2)

املثال 1:

حقيبــٌة فيها عرش كراٍت، مخٌس منها محٌر، ومخٌس خرٌض، ســحبنا كرًة 

بشــلٍك عشوايئٍّ ثّم ارجعناها وســحبنا كرًة أخرى، ما هو احتمال أن تكون 

واحدًة ىلع األقّل من الكرتني املسحوبتني محراء؟
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احلّل:

نالحظ أنّه يُراد يف ٰهذا املثال أن تكون كرٌة واحدٌة ىلع األقّل من الكرات 

املسحوبة محراء، وٰهذا معناه إّما ان تكون الكرة األوىل محراء أو الكرة اثلانية 

املسحوبة محراء أو يكون كالهما محراوين. وباتلايل فإّن:

والحظ أنّنا عندما ســحبنا الكرة األوىل فإنّنا أرجعناها ثّم سحبنا اثلانية. 

فلم يتغرّي العدد اللّكّ للكرات يف السحبة اثلانية.

املثال 2:

إذا اكنت دلينا حقيبتــان، حتتوي األوىل ىلع  مخس كراٍت زرٍق، ومخس 
كراٍت صفٍر، وحتتوي احلقيبة اثلانية ىلع ســّت كــراٍت زرٍق وأربع كراٍت 
صفٍر، ســحبنا كرًة واحــدًة من احلقيبة األوىل عشــوائيًّا، وكرًة أخرى من 
احلقيبة اثلانية عشوائيًّا أيًضا، فما هو احتمال أن خترج إحدى الكرتني ىلع 

األقّل زرقاء؟
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احلّل:

املثال 3:

عنــد رمينا لزهري نرٍد، فما هو احتمال أن يظهر العدد 3 يف أحدهما ىلع 
األقّل، أو أن يكون جمموع العددين الظاهرين 7؟

احلّل:

نالحظ يف ٰهذا املثال أّن املطلوب هو حساب احتمال أن يظهر العدد 3 يف 
أحد الردين ىلع األقّل أو أن يكون جمموع العددين هو 7.

فعندئــٍذ الرقم )3( إّما أن يظهر ىلع الــرد األّول )أو( ىلع اثلاين )أو( ىلع 
لكيهما.

احتمال أن يظهر الرقم )3( يف أحد زهري الرد ىلع األقّل = 

احتمال ظهوره ىلع الرد األّول + احتمال ظهوره ىلع الرد اثلاين - احتمال 
ظهوره ىلع كال الردين.
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خمطط االحتماالت يف ٰهذا املثال:
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)Multiplication Rule( )ثانًيا: قانون ضرب  االحتماالت )بدهّية االّتصال

يقع الكالم يف ٰهذا القانون يف مطلبني:

المطلب األّول: قانون ضرب االحتماالت في الحوادث المستقّلة

إّن احتمال حدوث حادثني مســتقلنّي أو أكرث مًعا يســاوي حاصل رضب 

احتمال حدوث لّك واحٍد من ٰهذه احلوادث ببعضها بعًضا ]املصدر السابق، ص 15[.

فإذا اكن دلينا احلادثان E1 و E2 فإّن:

 Pr )E1  E2) = Pr )E1) * Pr )E2)

مثال:

حقيبٌة فيها 10 كراٍت، ثالٌث منها محٌر وابلايق صفٌر، سحبنا كرًة بطريقٍة 

عشــوائّيٍة من ٰهذه احلقيبة، ثّم أرجعناها وسحبنا كرًة أخرى، ما هو احتمال 

أن تكون الكرة األوىل محراء والكرة اثلانية صفراء؟

احلّل:

نالحظ يف ٰهذا املثال أنّنا وبسبب إرجاع الكرة األوىل املسحوبة ستكون 

احلوادث مســتقلًّة، أي أّن حصول احلادث اثلاين لــن يكون هل أّي ارتباٍط 

بوقوع احلادث األّول، وبما أنّه أراد احتمال حادثني مًعا فسوف نطّبق قانون 

الرضب يف احلوادث املستقلّة. فيكون:
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المطلب الثاني: قانون ضرب االحتماالت في الحوادث المشروطة

إذا اكن دلينا احلادثــان E1  وE2 واكن: (Pr )E2 ال يســاوي صفًرا، فإّن 
االحتمال الرشيّط للحادث E1 برشط وقوع احلادث E2 يعطى باملعادلة اتلايلة:

Pr )E1 / E2) = Pr )E1  E2)/Pr )E2)

أي أّن االحتمــال الرشيّط للحادثE1 برشط وقوع احلادث E2 يســاوي 
حاصل قســمة االحتمال املرّكب لـــ E1 و E2 ىلع احتمال احلادث  E2 ]املصدر 

السابق، ص18[.

وللتوضيح أكرث نأيت باألمثلة اتلايلة:

املثال 1: نفس املثال الســابق يف احلوادث املســتقلّة، ولٰكّننا إذا لم نعد 
الكرة األوىل املســحوبة، فكم يكون احتمال خــروج الكرة اثلانية صفراء 

عندئٍذ؟

احلّل:

نالحظ أنّنا يف مثال احلوادث املســتقلّة أرجعنا الكرة فلم يتأثّر ســحب 
الكرة اثلانية باألوىل، ولٰكّننا هنا ســوف ال نرجع الكرة، فنالحظ حصول 

تأثرٍي يف قيمة احتمال سحب الكرة اثلانية اكتلايل:
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املثال 2: حقيبٌة حتتوي ىلع 7 كراٍت بيٍض و3 كراٍت سوٍد، سحبنا منها 3 
كراٍت بشلٍك عشوايئٍّ ومتتاٍل ومن دون إاعدة املسحوب منها، فما هو احتمال 

أن تكون مجيع الكرات املسحوبة بيًضا؟

احلّل:

يلكن E1 هو احلصول ىلع كرٍة بيضاء يف السحبة األوىل.

ويلكن E2 هو احلصول ىلع كرٍة بيضاء يف السحبة اثلانية.

ويلكن E3 هو احلصول ىلع كرٍة بيضاء يف السحبة اثلاثلة.

فعندئٍذ وبتطبيق قانون الرضب يف االحتماالت املرشوطة سيكون:

  Pr )E1  E2  E3) = Pr )E1) * Pr )E2/ E1) * Pr )E3/ E1 E2)
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املثال 3: كيٌس حيتوي ىلع 3 كراٍت ســوٍد و7 كراٍت بيٍض، نلفرض أنّنا 
 ىلع حدٍة وبدون إاعدٍة، فما هو احتمال:

ًّ
سحبنا منه كرتني كال

أ- أن خترج كال الكرتني بيضاوين؟

ب- أن خترج الكرة األوىل بيضاء واثلانية سوداء؟

 ـج- أن خترج الكرة األوىل سوداء واثلانية بيضاء؟

د- أن خترج الكرتان سوداوين؟

احلّل:

أ. احتمــال أن تكون الكرة األوىل بيضاء واثلانيــة بيضاء أيًضا = احتمال 
خروج الكرة األوىل بيضاء × احتمال خــروج الكرة اثلانية بيضاء برشط أن 

تكون األوىل بيضاء

ب. احتمال أن تكون الكرة األوىل بيضاء واثلانية سوداء = احتمال خروج 
الكرة األوىل بيضاء × احتمال خروج الكرة اثلانية ســوداء برشط أن تكون 

األوىل بيضاء

 ـج. احتمال أن تكون الكرة األوىل سوداء واثلانية بيضاء = احتمال خروج 
الكرة األوىل ســوداء × احتمال خروج الكرة اثلانية بيضاء برشط أن تكون 

األوىل سوداء
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د. احتمال أن تكون الكرة األوىل ســوداء واثلانية سوداء أيًضا = احتمال 
خروج الكرة األوىل ســوداء × احتمال خروج الكرة اثلانية سوداء برشط أن 

تكون األوىل سوداء

ويمكن توضيح احلّل باملخّطط اتلايل:

 

حيث:

(Pr)A = احتمال خروج الكرة األوىل بيضاء.
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(Pr)B = احتمال خروج الكرة األوىل سوداء.

(Pr)A/A = احتمال خروج الكرة اثلانية بيضاء برشط خروج األوىل بيضاء.

(Pr)A/B = احتمال خروج الكرة اثلانية بيضاء برشط خروج األوىل سوداء.

(Pr)B/A = احتمال خروج الكرة اثلانية سوداء برشط خروج األوىل بيضاء.

(Pr)B/B = احتمال خروج الكرة اثلانية سوداء برشط خروج األوىل سوداء.

املثــال 4 : توجد دلينا بطاقاٌت، كتــب ىلع  إحداها حرف )ط( واثلانية 
)أ( واثلاثلة )ل( والرابعة )ب(، ثّم خلطناها وصّففناها ىلع األرض، فما هو 

احتمال خروج ابلطاقات مرتّبًة لتشلّك لكمَة )طالب(؟

احلّل: نالحظ أنّه ليك تتشلّك لكمة )طالب( من ٰهذه ابلطاقات فال بّد أن 
تكون ابلطاقة األوىل ذات حرف )ط( واثلانية )أ( واثلاثلة )ل( والرابعة )ب( 

وباتلايل:

احتمال خروج ابلطاقات األربع مشلّكًة لكمة )طالب( = احتمال خروج 
ابلطاقة األوىل )ط( × احتمال خروج ابلطاقة اثلانية )أ( برشط خروج األوىل 
)ط( × احتمال خروج ابلطاقة اثلاثلة )ل( برشط خروج األوىل )ط( واثلانية 
)أ( × احتمال خروج ابلطاقة الرابعة )ب( بشـرط خروج األوىل )ط( واثلانية 

)أ( واثلاثلة )ل(.
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رابًعا: القيمة المعرفّية لحساب الحتمالت

 تظهر القيمة املعرفّية نلظرّية حســاب االحتمــاالت من خالل إفادتها 
.)Peaceful( أو االطمئنان )Certainty( ايلقني

وايلقني هو اجلزم بمتعلٍّق ال يشــوبه أّي احتمال للخالف مهما تضاءلت 
ا للمتعلّــق ورؤيًة واضحًة هل،  درجة ٰهذا االحتمال؛ ألّن فيه انكشــافًا تامًّ
ســواٌء اكن احلصول ىلع ٰهذا اجلزم باالعتماد ىلع قضايا برهانّيٍة ومالزماٍت 
عقلّيٍة وعقالئّيٍة، أو من خالل مناشئ أخرى حّت لو اكنت من قبيل اجلدل 

واملغالطة والسفسطة. 

ي يهّمنا يف 
ّ

وينقســم ايلقني إىل تقسيماٍت عديدٍة بلحاظاٍت خمتلفٍة، وال
حبثنا هو تقسيمه بلحاظ مناشئ ٰهذا ايلقني وأسبابه وإصابة القاطع يف قطعه 
أو ال، بغّض انلظر عن مطابقة متعلّق ايلقني للواقع، فينقســم بٰهذا اللحاظ 

إىل قسمني:

أّواًل: اليقين الذاتّي

ويطلق عليه أيًضا )القطع الشــخيّص وقطع القّطاع( ]راجع: صنقور، املعجم 
األصويّل، ص 811[ و)اتلصديــق الايّت والقطع الايّت( ]راجع: الصدر، دروٌس يف علم 

ي ال يكون مستنًدا يف حصوهل إىل أسباٍب 
ّ

األصول، ح3، ص 53[، وهو ايلقني ال

موضوعّيٍة وعقالئّيٍة، بــل يكون نابًعا من ذات الشــخص وتأثّره بالعوامل 
انلفســّية وغريها ]راجع: املنصورّي، ابليان املفيد، ج 2 ص 321[، بمعىن أّن العقالء 
بما هم عقالء لو اّطلعوا ىلع مناشــئ ٰهذا ايلقني ملــا أوجبت عندهم حالة 

ايلقني، سواٌء اكن ٰهذا ايلقني مطابًقا للواقع أم ال.

واالحنراف عن املرّبرات املوضوعّية يف ٰهذا القســم من ايلقني هل درجاٌت 
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مقاالٌت

ومراتب، فبعض ٰهذه املراتب يكون االحنــراف فيه قلياًل وجزئيًّا، كما هو 
يــن ال يفّرقون بني الربهان واملغالطة وبني 

ّ
احلاصل عند كثرٍي من انلاس ال

ادليلل واخلطابة، فايلقني حيصل عندهم نتيجًة بلعض العوامل انلفسّية، أو 
نتيجًة لالنبهار بالشخصّيات أو اللكمات املنّمقة.

ا،  وبعض املراتب يكون االحنراف فيه عن املــرّبرات املوضوعّية كبرًيا جدًّ
ي حيصل دليه ايلقني والقطع رسيًعا بأسباٍب ال تورث ايلقني 

ّ
كقطع القّطاع ال

بطبعها عند العقالء.

ثانًيا: اليقين الموضوعّي

ويطلق عليه أيًضا )اتلصديق املوضويّع( ]راجع: الصدر، دروٌس يف علم األصول، 
ح3، ص 53[ و)ايلقني انلويّع( ]راجــع: صنقور، املعجم األصويّل، ص 823[، ويقصد 

ي ينشــأ من مرّبراٍت عقالئّيٍة، بمعىن أّن العقالء لو اّطلعوا ىلع 
ّ

به القطع ال
مــرّبرات ٰهذا القطع ألوجبت هلم ٰهذه املربرات القطع، واتّفاق عدم حصول 
القطع هلم إنّما يكون ناشــئًا عن عدم اّطالعهــم ىلع مرّبراته ]راجع: املصدر 

السابق، ص 823[.

وٰهذا ايلقني املوضويّع ينقسم بدوره إىل قسمني:

1: اليقين الموضوعّي األّولّي

وُيقصــد به ايلقني بالقضايــا األّويّلة ابلدهّية الّــيت يدركها العقل دون 
الرجوع إىل قضايا أخرى، وُيعرّب عنها يف علم املنطق بالرضورّيات اليّت تنتيه 
إيلها لّك أشــاكل الربهان، كما يف ايلقني يف أّن الــلّك أعظم من اجلزء، وأّن 

انلقيضني ال جيتمعان وال يرتفعان.
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2: اليقين الموضوعّي المستنتج

ويقصد به ايلقني احلاصل يف قضّيــٍة نتيجًة لليقني احلاصل من قضّيٍة أو 
قضايا أخرى، وٰهذا ايلقني ينقسم بدوره إىل قسمني أيًضا:

األّول: ايلقــني احلاصل بقضّيٍة نتيجة وجود مالزمــٍة عقلّيٍة بينها وبني 
قضّيٍة أخرى تتضّمن أو تســتلزم تلــك القضّية، كما يف ايلقني احلاصل من 
 ) قضّية )إّن العالم حادٌث(؛ فإنّه مستنتٌج من قضايا أخرى ويه )العالم متغرّيٌ
و)لّك متغرّيٍ حادٌث(، فاالســتنتاج هنا ســيكون قائًما ىلع أساس قياٍس من 

األقيسة املنطقّية؛ وٰللك يُسّم ٰهذا ايلقني بايلقني املوضويّع االستنبايّط.

اثلاين: ايلقني احلاصل بقضّيٍة نتيجًة لوجــود قضايا أخرى ال تتضّمن أو 
تستلزم القضّية املســتنتجة، لٰكّن لّك واحدٍة منها تشلّك قيمًة احتمايّلة ىلع 
ثبوت القضّية املســتنتجة، ومع تراكم ٰهذه القيــم االحتمايّلة للقضايا يزداد 
احتمال ثبوت القضّية املستنتجة، ويصبح احتمال نقيضها قريبًا من الصفر؛ 
وألجل ٰذلك يزول احتمال انلقيض؛ ألّن الهن البشـــرّي خملوٌق ىلع حنٍو ال 

ا من الصفر. حيتفظ باالحتماالت الضئيلة القريبة جدًّ

ا، فإّن  »ومثال ٰذلك أن نشاهد اقرتان حادثٍة معّينٍة بأخرى مّراٍت كثريًة جدًّ
ٰهــذه االقرتانات املتكّررة ال تتضّمن وال تســتلزم أن تكون إحدى احلادثتني 
علًّة لألخرى؛ إذ قد يكون اقرتانهمــا صدفًة، ويكون للحادثة األخرى علٌّة 
غري منظورةٍ، ولٰكن حيث إّن مــن املحتمل يف لّك اقرتاٍن أن ال يكون صدفًة 
وأن ال تكون هناك علٌّة غري منظــورةٍ، فيعترب لّك اقرتاٍن قرينًة احتمايّلًة ىلع 
علّّية إحدى احلادثتني لألخرى، وبتعّدد ٰهذه القرائن االحتمايّلة يقوى احتمال 

العلّّية حّت يتحّول إىل ايلقني« ]الصدر، دروٌس يف علم األصول، ح3، ص 150[.
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مقاالٌت

ويُسّم ٰهذا ايلقني بـ )ايلقني املوضويع االستقرايئ( ]املصدر السابق[؛ ألنّه 
قائٌم ىلع اســتقراء جمموعٍة من القضايا وجتميع القيم االحتمايّلة للّك واحدٍة 

منها ىلع ثبوت القضّية املستنتجة.

ومن خالل ما تقّدم يمكن بيان عّدة فروٍق بني ايلقني الايّت واملوضويّع:

1 ـ أّن ايلقني املوضويّع هل طابٌع موضويعٌّ مســتقلٌّ عن احلالة انلفســّية 
ي يعيشه ٰهذا اإلنسان أو ذاك فعاًل، أّما ايلقني 

ّ
واملحتوى الســايكولويّج ال

الايّت فهو ليس كٰذلك. 

2 ـ ال بّد يف ايلقني املوضويّع أّن تكون مرّبراته علًّة تاّمًة حلصول ايلقني، 
فلو اكنت ٰهذه املرّبرات تقتيض بنظر العقالء حصول الظّن القوّي مثاًل، فإّن 

ايلقني انلاتج سيكون ذاتيًّا ال موضوعيًّا.

3ـ  النسبة املنطقّية بني ايلقني الايّت واملوضويّع بلحاظ اجتماع املرّبرات 
العقالئّية لليقني مع حصول ايلقني الفعيّل يه نســبة العموم واخلصوص من 
وجٍه؛ إذ قد يوجد ايلقني الايّت دون وجود ايلقني املوضويّع، بمعىن حصول 
ايلقني الفعيّل مع عدم وجود املرّبرات العقالئّية حلصول ٰهذا ايلقني،  كما يف 

شخٍص حصل هل ايلقني بأنّه سيموت غًدا نتيجًة لرؤيا رآها يف نومه.

وقد يوجد ايلقني املوضويّع دون وجــود ايلقني الايّت، بمعىن أّن املرّبرات 
، كما يف قضّيٍة اكن   أنّه لم حيصل يقنٌي فعيلٌّ

ّ
العقالئّية حلصول ايلقني موجودٌة إال

ال بّد لشخٍص أن يصل فيها إىل اجلزم وايلقني نتيجًة لوجود مرّبراتها املوضوعّية، 
ولٰكّنه ال يصل إىل ٰهذا ايلقني نتيجًة لظروٍف نفسّيٍة معّينٍة يمّر بها.

وقد يوجد ايلقني املوضويّع والايت مًعا، كما يف قضّيٍة مرّبراتها العقالئّية 
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حلصول اجلزم موجودٌة، ولٰكّن الشخص تيّقن بها نتيجًة لعوامل نفسّيٍة خاّصٍة.

ثّم إّن ايلقني بال إشــاكٍل حّجٌة، وحّجّية ايلقــني منطقّيٌة بمعىن حصول 
)الطريقّية والاكشفّية( ]راجع: صنقور، املعجم األصويّل، ص 502[ بٰذلك ايلقني عن 
الواقع؛ باعتبار أّن ايلقني هو االنكشاف اتلاّم للواقع ـ كما الحظنا ٰذلك من 
تعريفه ـ فتكون عندئٍذ الطريقّية والاكشــفّية يه عني ايلقني وذاته، وليس 
ايلقني شيئًا من صفاته االنكشاف، وال يمكن أن تكون الاكشفّية والطريقّية 
جمعولًة لليقني ال بنحــو اجلعل املرّكب وال اجلعل البســيط، أّما من حيث 
اســتحالة اجلعل املرّكب فألنّه يستديع اتلغاير واملباينة بني اجلعل واملجعول 
هل؛ ألنّه عبارٌة عن جعل يشٍء ليشٍء، والطريقّية والاكشــفّية يه عني وذات 

ايلقني، وثبوت ذات اليشء لليشء رضوريٌّ كثبوت اإلنسانّية لإلنسان.

ي يعن جعل اليشء فألنّه 
ّ

وأّما من حيث اســتحالة اجلعل البســيط ال
ســـيكون حتصياًل للحاصل بعد وجود القطع، نعم  يكون اجلعل البســيط 
للطريقّية واحلّجّية متعّقــاًل إن اكن ىلع حنو إجياد القطع، إذ إّن إجياد القطع 
هو نفســه إجياد الطريقّية، وٰذلك يف قبال رفع الطريقّية وإعدامها بواســطة 

إعدام القطع.

إذن فالقطع هو عني انكشاف الواقع، وواضٌح أّن ٰهذا االنكشاف حّجٌة 
بذاته، فتكون احلّجّية الزمًة ذاتّيًة النكشاف الواقع، أي الزمًة ذاتّيًة للقطع.

وأّما االطمئنان فهو لغًة بمعىن الســكون واالستئناس، فقد جاء يف كتب 
اللغة: »طمأن طمأنًة وطامن اليشء سّكنه.. اطمأّن اطمئنانًا وطمأنينًة إيله: سكن 

وأمن هل، واملطمنّئ الساكن« ]اهلنايئ، املنجد يف اللغة واألعالم، ماّدة )طمن(، ص 473[.
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مقاالٌت

ومن املعلوم أّن ما حيرز به ويكشــف به عن الواقع )كحساب االحتمال 
مثاًل( يؤّدي تارًة إىل القطع بادليلل، وأخرى إىل قيمٍة احتمايّلٍة كبريٍة، ولٰكّن 
تناظرها يف الطرف املقابل قيمٌة احتمايّلٌة معتدٌّ بها؛ وثاثلًة إىل قيمٍة احتمايّلة 
ا، وتســّم القيمة  كبريٍة تقابلها يف الطرف املقابل قيمٌة احتمايّلٌة ضئيلٌة جدًّ

االحتمايّلة الكبرية يف ٰهذه احلالة باالطمئنان، ويف احلالة السابقة بالظّن.

وال إشاكل وال شبهة يف حّجّية االطمئنان عند العقالء؛ الستقرار سريتهم 
ىلع العمل باالطمئنان يف اعّمة أمورهم؛ ولا قال بعضهم: »إّن االطمئنان من 
مراتب العلم املتعارف، حيث يصّح إطالق العلم عرفًا واالعتقاد ىلع درجة 

االطمئنان« ]آل الشيخ رايض، بداية الوصول يف رشح كفاية األصول، ج 6، ص 122 [.

وقال بعض األعالم: »ال يبعد أن يكون مراد من اعترب خصوص العلم ما 
يشمل ٰهذه املرتبة من االطمئنان، إذ يطلق عليها العلم يف العادة، وال يعتىن 
باحتمال اخلالف املوجود يف بعــض أصقاع انلفس مع عدم االتلفات إيله، 
املوجب لســكون انلفس يف غري انلفوس الوسواســّية« ]اخلويئ، أجود اتلقريرات 

)تقريرات أحباث املريزا انلائين األصويّلة(، ج 2، ص 340 [.

ومنــه يظهر الفارق بني االطمئنان املســّم بالعلم العادّي وبني ايلقني: 
فإّن حّجّية ايلقني يه حّجّيٌة عقلّيٌة ذاتّيٌة ال يمكن ســلبها عن ايلقني أبًدا، 
ين حيكمون حبّجّيته 

ّ
أّما االطمئنان فحّجّيته حّجّيٌة عقالئّيٌة، فالعقالء هم ال

والعمــل ىلع وفق مؤّداه فدرجة الرجحان فيه كبريٌة، ولٰكن مهما كربت ٰهذه 
ادلرجة من الرجحان يوجد يف مقابلها احتماٌل للخالف، وٰهذا االحتمال وإن 
ا ال يعتن به العقالء، ولٰكن جمّرد وجوده اكٍف يف إماكن سلب  اكن ضئياًل جدًّ

احلّجّية عنه.
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خامًسا: التطبيق الرياضّي لنظرّية حساب الحتمالت

قبل ادلخول يف تفصيالت اتلطبيق الريايّض للنظرّية ال بأس من اإلشارة 
إىل عّدة أمور:

األمر األّول: ذكرنا يف بداية ابلحث أّن منهج ادليلل االستقرايّئ القائم ىلع 
حســاب االحتماالت مستخدٌم كثرًيا يف حياتنا ايلومّية يف خمتلف املجاالت 
إلثبات حقائق خمتلفٍة، حبيث تكون انلتائج املســتحصلة من خالل تطبيقه 
موضــع ثقٍة واعتماٍد، ومــا دمنا نثق بنتائج اتلطبيــق إلثبات تلك احلقائق 
ي هو األساس 

ّ
احلياتّية ايلومّية فال بّد أن نثق بها أيًضا إلثبات وجود اخلالق ال

تللك احلقائق لكّها.

»فأنت يف حياتك االعتياديّة حني تتسلّم رسالًة بالربيد، فتتعّرف بمجّرد 
قراءتهــا ىلع أنّها مــن أخيك، وحني جتد أّن طبيبًا جنــح يف عالج حاالٍت 
مرضّيــٍة كثريٍة، فتثق بــه وتتعّرف ىلع أنّه طبيٌب حاذٌق، وحني تســتعمل 
إبرة )بنســلني( يف عرش حاالٍت مرضّيٍة وتصاب فور اســتعماهلا يف لّك مّرٍة 
بأعراٍض معّينٍة متشــابهٍة فتستنتج من ٰذلك أّن يف جسمك حّساسّيًة خاّصًة 
جتاه ماّدة )ابلنســلني(، أنت يف لّك ٰهذه االستدالالت وأشباهها تستعمل يف 
احلقيقة منهج ادليلل االســتقرايّئ القائم ىلع حساب االحتماالت، والعالم 
الطبييّع يف حبثه العليّم حينما الحظ خصائص معّينًة يف املجموعة الشمسّية 
فيتعــّرف يف ضوئها ىلع أنّهــا اكنت أجزاًء من الشــمس وانفصلت عنها، 
وحينما استدّل ىلع وجود نبتون - أحد أعضاء ٰهذه املجموعة - واستخلص 
ٰذلك من ضبط مسارات حراكت الكواكب قبل أن يكتشف نبتون باحلّس، 
وحينما اســتدّل يف ضوء ظواهر معّينٍة ىلع وجود اإللكرتون قبل اتلوّصل إىل 
املجهر الّرّي، فهو يف لّك ٰهذه احلاالت ونظائرها يســتعمل يف احلقيقة منهج 
ادليلل االســتقرايّئ القائم ىلع حســاب االحتماالت، وٰهذا املنهج نفسه هو 
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مقاالٌت

ي جنده فيما يأيت إلثبات الصانع احلكيــم« ]الصدر، الفتاوى 
ّ

منهج ادليلــل ال
الواضحة، ص 32[.

األمر اثلاين: أّن انلتيجة املســتحصلة من خالل تطبيق نظرّية حســاب 
االحتماالت تعتمد ىلع اعملني أساسينّي، أحدهما هو العامل الكيّمّ واآلخر 
هو العامــل الكييّف، واملقصود من العامل الكــيّمّ يه الكرثة العدديّة اليّت 
تؤّدي إىل تقليــل القيمة االحتمايّلة أو تكثريها حبســب القانون املّتبع من 
االتّصال أو االنفصال(*) ، أّما العامل الكييّف فاملقصود منه احلاالت انلوعّية 

املؤثّرة سلبًا أو إجيابًا يف نتيجة احلسابات.

األمر اثلالث: جيب أن يالَحظ أّن اجلزئّيات ال بّد أن يبتن إدراكها ىلع 
احلّس واتلجربة، أي أنّها أموٌر يقينّيٌة ال ظّنّيٌة، كما جيب أن ال تكون هناك 
متبنياٌت َقبِْليٌَّة أو شـبهاٌت يف الهن تمنع حصول ايلقني من تطبيق حساب 

االحتماالت.

ويذكر السّيد حممدباقر الصدر ٰهذا األمر ويعّده رشًطا يف اتلطبيق بقوهل: 
»املتبنيات القبلّية اليّت قد توقف ذهن اإلنســان وتشــّل فيه حركة حساب 
 وهًما خالًصا، ال منشــأ موضوعيًا هلا« ]الصدر، 

ّ
االحتمــال، وإن لم تكن إال

دروٌس يف علم األصول، ح3 ص 154[.

األمــر الرابع: اخلطــوات املّتبعة يف مقام االســتدالل بنظرّية حســاب 
االحتماالت أربٌع:

1 - مواجهة اجلزئّيات ومالحظتها.

إّن القيم الاحتمالّية للجزئّيات إّنما هي كسوٌر عشرّيٌة، فكّلما اجتمعت ٰهذه القيم الاحتمالّية مع بعضها في قانون الضرب قّلت القيمة الاحتمالّية   )*(
للنتيجة؛ لاعتماد القانون على ضرب كسوٍر عشرّيٍة مع بعضها، وكّلما اجتمعت في قانون الجمع ازدادت القيمة الاحتمالّية للنتيجة؛ لاعتماد 

القانون على جمع ٰهذه الكسور.
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2 - افرتاض تفسرٍي يتالءم مع طبيعة اجلزئّيات.

3 - الربهنــة ىلع صّحة اتلفســري من خالل تطبيقــه ىلع لّك اجلزئّيات 
)تطبيق نظرّية حساب االحتماالت(.

. ٍّ
ّ

4 - اخلروج بقاعدٍة اعّمٍة وقانوٍن لك

ي سيكون يف مرحلتني:
ّ

بعد اتّضاح ٰهذه األمور نأيت إىل اتلطبيق الريايّض ال

المرحلــة االولــى: في إثبات وجود الخالق الحكيم للكون

سنسري يف ٰهذه املرحلة وفًقا للخطوات املّتبعة آنفة الكر يف تطبيق نظرّية 
حســاب االحتماالت، وأوىل ٰهذه اخلطوات يه مواجهة اجلزئّيات اليّت يه 
الظواهر الكونّية اليّت يمكن مالحظتها، ورغم أّن ٰهذه اجلزئّيات والظواهر 
املعروفة واملكتشــفة إىل اآلن تعّد باآلالف بل رّبما أكــرث، بيد أنّنا ألجل 
تبســيط العملّية الرياضّية ســنختار أربع ظواهــر ال ىلع اتلعيني نرمز هلا 

بالرموز )أ، ب،  ـج، د( ىلع الرتتيب.

اخلطوة اثلانية من خطوات االستدالل يه افرتاض تفسرٍي يتالءم مع ٰهذه 
الظواهر الكونّية، فيالحظ أّن ادلّقة غري املتناهية املوجودة يف ٰهذه الظواهر، 
حبيث ال حتتمل أدىن خطإٍ تشــري إىل فرضّيٍة تتبادر إىل الهن بمجّرد مواجهة 
عظمة ٰهذه الظواهر واتلعّرف ىلع طبيعتها، ويه افرتاض وجود خالٍق حكيٍم 
للكون، هو املتحّكم بقوانينه، واملحافظ ىلع دوام نظامه، واملمسك بزمام 

األمور فيه.

اخلطوة اثلاثلة من خطوات االســتدالل يه الربهنة ىلع صّحة االفرتاض 
واتلفســري املذكور للظواهر من خالل تطبيق نظرّية حساب االحتماالت، 
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 من ختمني القيم االحتمايّلة لوجــود اخلالق والصانع للّك ظاهرٍة 
ً

وال بــّد أّوال
مــن الظواهر األربع املنتخبة، وختمني القيمــة االحتمايّلة ٰهذه غري خاضٍع 
لضابطة معّينٍة، بل يتحّدد من خالل املالحظة العميقة والفاحصة للظاهرة 
ومعرفة أهّمّيتها ودّقتها، ومالحظــة وجود حالٍة من االرتباط واتلناغم بني 
ٰهذه الظواهر وفق نظاٍم خاصٍّ وحمكٍم(*) ، حبيث يتودّل دلى اإلنســان شعوٌر 
بوجود صانٍع هلا، وأنّها لم تأِت ويلدة الصدفة وتفاعالت املاّدة، وٰهذا الشعور 
إذا أردنا أن نعطيه نســبًة مئوّيًة، فمقدار ٰهذه النسبة هو القيمة االحتمايّلة 
املتوّقعة ادلاخلة يف احلســابات، ولفرتض أّن القيم االحتمايّلة لوجود خالٍق 

للظواهر األربع اكتلايل(**) :

القيمة االحتمايّلة للظاهرة )أ( = 50%

القيمة االحتمايّلة للظاهرة )ب( = 55%

القيمة االحتمايّلة للظاهرة )ج( = 60%

القيمة االحتمايّلة للظاهرة )د( = 65%

 ّ
ي
ف الظواهر الكونّية المختلفة؛ إذ إّن النظام الكو�ف ا وجود ترابٍط وثيٍق ب�ی من الثابت علميًّ  (*)

، وقــد تكــون بعــض 
ٌ
ــة

ّ
 ولهــا عل

ّ
ّيــة والمعلولّيــة، فمــا مــن ظاهــرٍة إل

ّ
ــه قائــٌم عــی قانــون العل

ّ
كل

ي ظاهرٍة أخرى بواسطة سلسلٍة من 
ر �ف

ّ
 بعيدًة تؤث

ً
، ويكون بعضها علا

ً
 قريبة

ً
الظواهر علا

المعلولت تنتهي بتلك الظاهرة.

خــذت بمعــزٍل عــن الظواهــر األخــرى؛ فتكــون نســبة 
ُ
(**) القيمــة الحتمالّيــة  للظاهــرة  األول أ

هــا وليــدة 
ّ
ف وجــود صانــٍع لهــا أو أن وجــود خالــق لهــا هي 50 %؛ إذ إّن أمرهــا يــدور حــًرا بــ�ی

ف بالمئة؛  الصدفة، أّما القيمة الحتمالّية للظاهرة الثانية فقد ازدادت عن نســبة الخمســ�ی

ف الظاهرة األول بحسب النظام الحاكم للكون،  إلمكان ماحظة الرتباط الدقيق بينها وب�ی
وكذا األمر بالنسبة إل القيم الحتمالّية للظواهر األخرى.
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ثّم إّن االســتدالل إلثبات وجود خالٍق للظواهــر الكونّية باالعتماد ىلع 
القيم االحتمايّلة أعاله يمكن تطبيقه ىلع حنوين:

النحو األّول: إثبات وجود خالٍق حكيٍم للظواهر بصورٍة مباشــرٍة

ليك نثبت وجود خالــٍق للظواهر الكونّية يكــيف أن تكون إحدى ٰهذه 
الظواهر ىلع األقّل قد حصلت بفعل خالٍق هلا، ولم تأت عن طريق الصدفة، 
وبما أّن احلوادث غري متنافيٍة؛ لا سنســتعمل قانون اجلمع يف احلوادث غري 

املتنافية.

وبعبارٍة أخرى إثبات وجود اخلالق يكيف فيه أن يثبت اخلالق يف الظاهرة 
)أ(، أو يف الظاهــرة )ب(، أو يف الظاهرة )ج(، أو يف الظاهرة )د(، أو ))أ( 
و )ب(( أو ))أ( و )ج(( أو ))أ( و )د(( أو ))ب( و )ج(( أو ))ب( و)د(( أو 
))ج( و)د(( أو ))أ( و)ب( و)ج(( أو ))أ( و)ب( و)د(( أو ))أ( و)ج( و)د(( 

أو ))ب( و)ج( و)د(( أو ))أ( و)ب( و)ج( و)د(((*) .

قان بالحسابات:
ّ
ل بّد هنا من ماحظة أمرين يتعل  (*)

ف نظرّية حســاب الحتمالت نعّوض عنها  ي الحســابات الرياضّية وقوان�ی
األّول: أن كلمة )أو( �ف

ب. بعامة الجمع، وحرف )و( نعوض عنه بعامة الرف

ا طرح حاصل ضربــها  ــا وبدفعــٍة واحدٍة إن كان عددها زوجيًّ : األحــداث المجتمعــة اّتصاليًّ ي
الثــا�ف

ي قانــون النفصــال للحــوادث غــری المتنافيــة مــن مجمــوع القيم الحتمالّيــة لكّل الحوادث 
�ف

ــا فيجمــع حاصــل ضربــهــا مــع مجموع القيــم الحتمالّية  المنفصلــة، أّمــا إن كان عددهــا فرديًّ
 لو كان لدينا حادثان )أ( و)ب( فقط، فســوف يكون التطبيق 

ً
للحوادث المنفصلة، فمثا

ي الحوادث غری المتنافية: احتمال )أ( + احتمال )ب( 
ّ بحسب بدهّية النفصال �ف ي

الريا�ف
- )احتمال )أ( × احتمال )ب((، أّما إذا كان لدينا ثاث حوادث )أ( و)ب( و)جـ( فســيكون 
: احتمــال )أ( + احتمــال )ب( + احتمــال )جـــ( - ))احتمــال )أ( × احتمــال  الحســاب كالتــالي
)ب(( - ))احتمــال )أ( × احتمــال )جـــ( - ))احتمــال )ب( × احتمــال )جـــ(( + ))احتمــال )أ( × 

احتمال )ب( × احتمال )جـ((، وٰهكذا.
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وعليه يكون:

 0.165 + 0.39 - 0.3575 - 0.33 - 0.325 - 0.3 - 0.275 - 2.3 =                 

0.10725 - 0.2145 + 0.195 + 0.17875 +

97% = 0.97 =                          

النحو الثاني: إثبات وجود خالٍق حكيٍم للظواهر بصورٍة غير مباشــرٍة

وٰذلك من خالل اســتخراج القيمة االحتمايّلة لوجــود الظواهر الكونّية 
صدفًة من دون وجود خالٍق حكيٍم هلا، فال بّد حينها من افرتاض عدم وجود 

اخلالق يف لّك الظواهر بال استثناٍء، فيكون:

احتمال حصول الظواهر صدفًة = احتمــال حصول الظاهرة )أ( صدفًة 
واحتمال حصول الظاهرة )ب( صدفًة واحتمال حصول )ج( صدفًة واحتمال 

حصول )د( صدفًة 

إذن فمن خالل أربع ظواهر اســتطعنا إثبات وجود اخلالق احلكيم بنسبٍة 
ا، فما بالك إذا أخذنا يف احلســابات جممــوع الظواهر املوجودة يف  اعيلٍة جدًّ

الكون، فهل سيبىق شكٌّ يف وجود اخلالق؟!
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نعــم يالحظ هنا أّن ٰهذه احلســابات الّــيت أجريناها إنّمــا تثبت وجود 
خالــٍق للكون يف اجلملة، وال تنيف أن تكــون بعض الظواهر ويلدة الصدفة 
املحضــة، فإذا أردنا أن نثبت أن مجيع الظواهــر يف الكون هلا خالٌق وصانٌع 
حكيٌم بالطريقة الرياضّية نفسها اليّت اتّبعناها فسوف نقع يف مشلكة اإلنتاج 
الريــايّض املخالف للمطلــوب؛ إذ يف ٰهذه احلالة ال بــّد أن جنمع بني القيم 
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مقاالٌت

االحتمايّلة لوجود اخلالق للظاهرة )أ( وللظاهرة )ب( وللظاهرة )ج( وللظاهرة 
)د(، ومجع القيم االحتمايّلة حبرف )و( معناه استخدام قانون الرضب، ومن 
املعلوم أّن الكســور العرشّية إذا رضبت مع بعضها ابلعض فانلاتج سيكون 
ا، ويزداد ضآلًة لكّما ازداد عدد الكســور العرشّية  كرًسا عرشيًّا ضئياًل جدًّ

املرضوبة مع بعضها ابلعض.

نعم هنــاك طريقٌة أخرى إلثبات ٰذلك، وليك نقّرب فكرتها ال بأس بذكر 
املثال اتلايل:

عطي نلا كتاٌب ال حيمل اســم مؤلٍّف وُطلــب مّنا اتلخمني بأن يكون 
ُ
لو أ

الكتاب بأكمله من تأيلف الاكتب الفاليّن، فحينئٍذ تكون الطريقة الطبيعّية 
اليّت ســنّتبعها من أجل احلصول ىلع انلتيجة املطلوبة يه قراءة الكتاب قراءًة 
دقيقــًة فاحصًة، وحماولة مجع القرائن ادلاخلّية واخلارجّية ىلع كون مؤلّفه هو 
ٰذلك الاكتب املعنّي، كمالحظة أســلوب الكتابة مثاًل، أو اتلعابري املستعملة 
فيه، أو طريقة اإلهداء، أو مالحظة أّن هناك كتابًا يف نفس املضمون للاكتب 
املطلوب وٰهكذا، ولّك قرينٍة من ٰهذه القرائن ستشــلّك قيمًة احتمايّلًة تدخل 
ي يمكن اتّباعه يف املقام هو قانون االنفصال يف 

ّ
يف احلســابات، والقانون ال

احلوادث املستقلّة غري املتنافية؛ إذ إّن كون الكتاب للمؤلّف )س( إّما أن يكيف 
يف إثباتــه القرينة األوىل فقط أو القرينة اثلانيــة أو القرينة اثلاثلة أو القرينة 

األوىل واثلانية أو األوىل واثلاثلة أو اثلانية واثلاثلة أو األوىل واثلانية واثلاثلة.

ٰهذه الطريقة بعينها يمكن اتّباعهــا يف ما حنن فيه، بأن ننظر إىل الكون 
بأكملــه ثّم نبحث عن القرائن ىلع كونه خملوقًــا خلالٍق حكيٍم وأّن الصدفة 
ال دخل هلا يف صنعه مطلًقا، اكدلّقة املتناهية فيه وانلظام املحكم املســيطر 
عليــه، واالرتباط بني ظواهره املختلفة من حيــث العلّة واملعلول، وغريها 
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من القرائن، فتشــلّك لّك قرينٍة قيمًة احتمايّلًة ىلع أّن الكون كلكٍّ هل خالٌق 
وصانٌع حكيٌم، ومع تطبيق قانون اجلمع يف احلوادث املستقلّة غري املتنافية - 
ي اتّبعناه يف الطريقة األوىل - سنحصل ىلع قيمٍة 

ّ
باألسلوب الريايّض نفسه ال

احتمايّلــٍة اعيلٍة تطمنّئ انلفس بصدقها وتعتمد عليها، كما تعتمد عليها يف 
غريها من القضايا احلياتّية االعتياديّة. 

 المرحلة الثانية: في إثبات وحدانّية الخالق

أّول ما يتبادر إىل الهن ألجل االستدالل بنظرّية حساب االحتماالت ىلع 
ي تّم إثباته يف املرحلة األوىل خالًقا واحًدا غري متعّدٍد 

ّ
كون اخلالق للكون ال

هو تطبيق بدهّية االتّصال وقانون الرضب يف احلوادث املستقلّة، باعتبار أّن 
إثبات وحدانّية اخلالق يستديع أن يكون اخلالق للظاهرة )أ( هو نفسه اخلالق 
للظاهرة )ب( وهو نفســه اخلالق للظاهرتني )ج( و)د(، وٰهذا معناه رياضيًّا 
رضب القيم االحتمايّلة مع بعضها، فإذا رمزنا إىل اخلالق األّول )س( واخلالق 

اثلاين )ص( وفرضنا أّن:

القيمة االحتمايّلة لكون اخلالق يف الظاهرة )أ( هو )س( = 50%

القيمة االحتمايّلة لكون اخلالق يف الظاهرة )ب( هو )س( = 55% 

القيمة االحتمايّلة لكون اخلالق يف الظاهرة )ج( هو )س( = 60%

القيمة االحتمايّلة لكون اخلالق يف الظاهرة )د( هو )س( = 65%

وســيكون احتمال كون خالق الكون هو )س( وحده = احتمال كونه هو 
اخلالق للظاهرة )أ( و)ب( و)ج( و)د(
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ما ازدادت الظواهر قلّت النسبة أكرث، ومن الواضح أّن ٰهذا لن ينفعنا 
ّ
ولك

إلثبات املطلوب، بل إنّه ســيثبت العكس تماًما؛ فٰهذه الطريقة يف احلساب 
 اتّباع الطريقة اثلانية يف احلسابات اليّت أرشنا إيلها 

ّ
غري مثمرٍة، فال جمال إال

يف املرحلة األوىل، ويه مالحظــة الكون كلكٍّ وجتميع القرائن املختلفة ىلع 
كون خالقه واحًدا غري متعــّدٍد، وإعطاء لّك قرينٍة قيمًة احتمايّلًة تدخل يف 
القانون املّتبع حينها لالستدالل، وهو قانون اجلمع يف احلوادث غري املتنافية؛ 
فإّما أن تكــون القرينة األوىل لوحدها اكفيًة إلثبــات الوحدانّية أو القرينة 
اثلانيــة أو القرينة اثلاثلة أو القرينة الرابعــة أو القرينتني األوىل واثلانية أو 
األوىل واثلاثلــة أو األوىل والرابعة أو اثلانية واثلاثلــة أو اثلانية والرابعة أو 
اثلاثلة والرابعة أو األوىل واثلانية واثلاثلة أو األوىل واثلانية والرابعة أو األوىل 
واثلاثلة والرابعة أو اثلانية واثلاثلة والرابعة أو األوىل واثلانية واثلاثلة والرابعة

 + 0.165 + 0.39 - 0.3575 - 0.33 - 0.325 - 0.3 - 0.275 - 2.3 =       
0.10725 - 0.2145 + 0.195 + 0.17875

97% =          
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ٰهذه انلتيجة اليّت حصلنا عليها من أربع قرائن اكفيٌة حلصول االطمئنان، 
فإن لم تكف ٰللك فال بأس بإدخال عرشاٍت بل مئاٍت وربما آالف القرائن 

املتوّفرة يف احلسابات يلتحّقق املطلوب.

وصدق الشاعر حني قال:

أم كيف جيحده اجلاحُد  فيا عجبًا كيف يُعىص اإلهٰل  

تـــدّل ىلع أنّــه واحـُد ويف لّك شـيٍء  لــــه آيــٌة  

وتسكينٍة يف الورى شاهُد وهلل فـي كــّل حتــــريكٍة  

وأســلوب مجع القرائن اخلارجّية ومالحظتها إلثبات الوحدانّية قد أشار 
 اهلُل 

َّ
إيلــه القرآن الكريم يف بعض آياته، كقوهل تعاىل: }لَْو اَكَن ِفيِهَما آلَِهٌة إِال

ا يَِصُفوَن{ ]سورة االنبياء، اآلية 22[، وقوهل  َعْرِش َعمَّ
ْ
لََفَسَدتَا فَُسبَْحاَن اهلِل رَبِّ ال

رِْض{ ]سورة إبراهيم، 
َ ْ
َماَواِت َواأل يِف اهلِل َشــكٌّ فَاِطِر السَّ

َ
تعاىل: }قَالَْت رُُسلُُهْم أ

َماِء  نَْزَل لَُكْم ِمَن السَّ
َ
رَْض َوأ

َ ْ
َماَواِت َواأل ْن َخلََق السَّ مَّ

َ
اآلية 10[، وقوهل تعاىل: }أ

إِهٰلٌ َمَع اهلِل 
َ
ْن تُنِْبتُوا َشــَجَرَها أ

َ
نْبَتْنَا بِِه َحَدائَِق َذاَت َبْهَجٍة َما اَكَن لَُكْم أ

َ
َماًء فَأ

ْنَهاًرا وََجَعَل لََها 
َ
رَْض قََراًرا وََجَعَل ِخاَللََها أ

َ ْ
ْن َجَعَل األ مَّ

َ
بَــْل ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُوَن * أ

ْن  مَّ
َ
 َيْعلَُموَن * أ

َ
رَثُُهْم ال

ْ
ك

َ
ٌ َمَع اهلِل بَْل أ

َ
إِهل

َ
َْحَريِْن َحاِجًزا أ َرَوايِسَ وََجَعــَل َبنْيَ ابلْ

ٌ َمَع اهلِل 
َ

إِهل
َ
رِْض أ

َ ْ
وَء َوجَيَْعلُُكْم ُخلََفاَء األ ُمْضَطرَّ إَِذا َداَعُه َوَيْكِشُف السُّ

ْ
يُب ال جُيِ

َياَح  َْحِر َوَمْن يُرِْســُل الرِّ رَبِّ َوابلْ
ْ
ْن َيْهِديُكْم يِف ُظلَُماِت ال مَّ

َ
ُروَن * أ قَِلياًل َما تََذكَّ

َق 
ْ
َل

ْ
 اخل

ُ
ْن َيبَْدأ مَّ

َ
ُكوَن * أ ا يرُْشِ  اهلُل َعمَّ

َ
ٌ َمَع اهلِل َتَعــاىل

َ
إِهل

َ
ا َبنْيَ يََدْي رمَْحَِتِه أ بُــرْشً

ٌ َمَع اهلِل قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن 
َ

إِهل
َ
رِْض أ

َ ْ
َماِء َواأل ُثمَّ يُِعيُدُه َوَمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السَّ

ي َخلََق َسبَْع  ِ
َّ

ُكنْتُْم َصاِدِقنَي{ ]ســورة انلمل، اآليات 60  - 64[، وقوهل تعاىل: }ال
َرَصَ َهْل تََرى ِمْن  ِق الرَّمْحِٰن ِمْن َتَفاوٍُت فَارِْجِع ابلْ

ْ
َسَماَواٍت ِطبَاقًا َما تََرى يِف َخل
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َرَصُ َخاِسئًا َوُهَو َحِسرٌي{ ]سورة  َْك ابلْ
َ

َتنْيِ َينَْقِلْب إِيل َرَصَ َكرَّ ُفُطوٍر * ُثمَّ ارِْجِع ابلْ
امللك، اآليات 3 - 4[، وغريها من اآليات.  

ٰهذا وىلع الرغم من لّك ٰهذه احلسابات، وبغّض انلظر عن انلتيجة الرياضّية 
اليّت حصلنا عليه، تبىق مســألة وجود اخلالق ومسألة اتلوحيد - كما أرشنا 
سابًقا - من األمور الفطرّية املودعة يف انلفس اإلنسانّية اليّت يمكن إدراكها 

بمجّرد ختلّص اإلنسان من حجب الوهم املسيطر ىلع نفسه. 

يُروى أّن رجاًل ســأل اإلمام الصادق : »يا ابن رسول اهلل دلّن ىلع اهلل 
مــا هو؟ فقد أكرث عيّل املجادلون وحــرّيوين، فقال هل: يا عبد اهلل هل ركبت 
سفينًة قّط؟ قال: نعم، قال: فهل كرس بك حيث ال سفينة تنجيك وال سباحة 
تغنيك؟ قال: نعم، قال: فهل تعلّق قلبك هنالك أّن شيئًا من األشياء قادٌر ىلع 
أن خيلّصــك من ورطتك؟ فقال نعم، قال الصادق : فٰذلك اليشء هو اهلل 
القادر ىلع اإلجناء حيث ال منــيج، وىلع اإلاغثة حيث ال مغيث« ]الصدوق، 

اتلوحيد، ص 231[.
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الخالصة

ي 
ّ

حتظى العقيدة بدوٍر مهمٍّ يف حياة اإلنســان؛ إذ إنّها تشلّك األساس ال
ّدد مســاره يف ادلنيا ومصريه 

ُ
تبتــن عليه مجيع معارفه وأفعاهل؛ وباتلايل، حت

يف اآلخرة؛ ومن هنا، اكن للبحث عن الطــرق املوصلة إىل حتصيل العقائد 
أهّمّيٌة وحّساسّيٌة بالغٌة عند البرش عرب اتلاريخ؛ إذ سىع ابلعض إىل حرص ٰهذه 
الطرق يف العقل، وأضاف بعضهم اآلخر طريق انلقل. وأّما بالنسبة للمعرفة 
الشهوديّة، فلم تلق اهتماًما كبرًيا من طرف املتلكّمني؛ ولعّل السبب يف ٰذلك 
يرجــع إىل جمموعة من العوامل؛ منها اكتناف ٰهذه املعرفة أحيانًا بالغموض، 
واختالطهــا أحيانًا أخرى باألوهام؛ مّما أبعدها نــواًع ما عن دائرة العقائد 
الّــيت يُطلب فيها الوضوح وايلقني؛ ومن هنــا، اكن لزاًما علينا ابلحث عن 

ي الفلسفة اإلسامّية، جامعة المصط�ف العالمية.
كري، المغرب، طالب دكتوراه �ف (*) نوفل برفف

 bennaf313@hotmail.com

 ما هّية الكشف وحّجّيته في إثبات
المسائل العقدّية بين النفي واإلثبات

د. نوفل بنزكري*
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حقيقة الشهود، وعالقته باملسائل االعتقاديّة، ودراسة حّجّية ٰهذا الطريق، 
ومســتوى ٰهذه احلّجّية. ٰهذا، وقد ســعينا إىل إماطة اللثام عن ٰهذه املسألة 

باالعتماد ىلع املنهج الوصيّف اتلحلييّل، وتوّصلنا إىل:

أّن املعرفــة الشــهوديّة العرفانّية ال ختتلف من حيــث اجلوهر عن بقّية 
 من حيث 

ّ
املعارف اليّت حيصل عليها اإلنســان من طرق أخــرى، اللّٰهّم إال

ادلرجة والوسيلة، وأّن حّجّية ٰهذه املعرفة ذاتّيٌة )ال حتتاج ألمٍر آخر(، وأنّها 
ليست معرفة خاّصة؛ ألنّه يُمكن حصوهلا لآلخرين أيًضا، بل وُيمكن نقلها 
للغري، خصوًصا إذا اكنت ختضع ملجموعــٍة من املعايري؛ ويف نهاية املطاف، 
تبــنّي نلا أّن حّجّية املعرفة الشــهوديّة يف جمال العقائــد تقع يف طول حّجّية 

املعرفتني العقلّية وانلقلّية، من دون أن يوجد بينها أّي تعارٍض.

الحضــورّي،  العلــم  النقــل،  العقــل،  الشــهود،  الدللّيــة:  المفــردات 
المسائل الَعَقدّية. 

مقّدمة

مع أنّنا سنسىع يف ٰهذه ادلراسة إىل ابلحث عن حقيقة الكشف وحّجيته 
يف إثبات املسائل الَعَقديّة، لٰكن بدايًة، ينبيغ علينا تقديم حبٍث تصّوريٍّ نبنّي 
فيه معىن العقيدة وأقسامها والطرق املشهورة يف إثباتها؛ أي العقل وانلقل، 
فقد اكن ٰهذان الطريقان معتَمدين يف جمال األمور االعتقاديّة، لٰكّننا سنُبنّي 
بعد ٰذلك أنّه ومع تطّور الفكر اإلســاليّم، وبلوغه نضًجا كبرًيا ىلع مستوى 
ني الشريازّي 

ّ
األسس واملبادئ، خاّصًة مع ظهور احلكمة املتعايلة لصدر املتأهل

ي عمد إىل املزاوجة بني العقل وانلقل والشــهود، فإّن املعرفة الشــهوديّة 
ّ

ال
 من حيث 

ّ
صارت ال ختتلف من حيث اجلوهر عــن بقّية املعارف، اللّٰهّم إال
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ادلرجة والوســيلة، مّما فتح هلا املجال إلثبات املسائل الَعَقديّة، بل وأعطاها 
الفرصة تلعميق ٰهذه املسائل، وابللوغ بها إىل مستوياٍت لم يبلغها العقل، ال 
سّيما بمالحظة اخلصوصّيات اليّت تتمّي بها ٰهذه املعرفة، لٰكن يبىق أّن حّجّية 
املعرفة الشــهوديّة مرشوطٌة ببعض الرشوط واملعايري الاتّية واملوضوعّية اليّت 
ســنحاول حبثها يف ٰهذه ادلراســة بقدر اإلماكن. وجتدر اإلشارة إىل أّن أصل 
الزناع حول حّجّية الشهود نفيًا وإثباتًا يرجع باألساس إىل الزناع حول حقيقة 
الشــهود؛ ولٰهذا ينبيغ علينا قبل ٰذلك ابلحث عن ماهّية الشهود وحقيقتها 
حّت تتبنّي دائرة حّجّيتها، وســنتناوهلا بنوع مــن اتلفصيل نظًرا ألهّمّيتها، 
كما أنّنا سنُفّرع ىلع ٰذلك حّجّية الكشف بوجٍه اعمٍّ؛ ىلع أن جنعل من حّجّية 

الشهود يف جمال االعتقاديّات خاّصًة نتيجًة وثمرًة للّك ابلحث يف نهايته. 

العقائد وطرق إثباتها

قبل ابلدء يف احلديث عن حقيقة الشهود وعالقتها نفيًا أو إثباتًا باملسائل 
الَعَقديّة، نــرى من الالزم علينا بيان بعض األحبــاث اتلصّورية خبصوص 
العقيدة ومعناها يف اللغة واالصطالح، وأقســامها، والطرق اليّت اعتمدها 
العلماء يف إثبات مسائلها؛ عىس أن يفتح نلا ٰذلك الطريق أمام ابلحث عن 

الكشف ودوره يف ٰهذه املسألة.

1 ـ العقيدة لغًة واصطالًحا
فمن انلاحيــة اللغوّية، ورد يف كتاب )مقاييس اللغة( البن فارس - وهو 
مــن الكتب املعتمدة يف ٰهذا املجال - أّن: »العني والقاف وادلال أصٌل واحد 
يدّل ىلع َشدٍّ وِشّدِة ُوثوق، وإيله ترجُع فروُع ابلاِب لكّها. وَعَقد قلبَه ىلع كذا 
فال يزَِنع عنه« ]ابن فارس، معجم مقاييــس اللغة، ج  4، ص 86[، كما جاء أيًضا يف 
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كتاب )املصباح املنري(: »)ُعْقَدُة( انّلاَكِح وغرْيِهِ إِْحاَكُمُه وإِبَْراُمُه... )اْعتََقْدُت ( 
ِمرَي« ]الفّيــويم، املصباح املنري، ج  2، ص 421[؛  َب والضَّ

ْ
َقل

ْ
َكــَذا )َعَقْدُت ( َعلَيَْه ال

فيظهر نلــا إذن أّن العقيدة يف اللغة تدّل ىلع ٰذلك األمر الراســخ يف القلب 
ي ال يتنازل عنه اإلنسان بسهولٍة؛ ومن هنا فقد ورد تعريفها من انلاحية 

ّ
ال

ي ال يقبل الشّك فيه دلى 
ّ

االصطالحّية بانلحو اآليت: »العقيدة يه احلكم ال
معتقده، ويرادفها االعتقــاد، واملعتقد، ومجعها عقائد، ويه »ما يُقصد فيه 
نفــس االعتقاد دون العمل« ]اجلرجايّن، اتلعريفــات، ص 174[ والعقيدة أيًضا يه 
الرأي املعرتف بــه بني أفراد مذهٍب واحٍد، اكلعقيــدة الرواقّية، وتطلق يف 
ادلين ىلع ما يؤمن به اإلنسان ويعتقده كوجود اهلل، وبعثه الرسل، والعقاب 

واثلواب وغريها« ]صليبا، املعجم الفلسيّف، ج  2، ص 92[.

وىلع ٰهذا، فــإّن املراد من العقيدة اصطالًحــا يه تلك اآلراء اليّت عقد 
عليها اإلنسان قلبه، واملطروحة بشــأن الكون وخالقه، وعالقته به وببقّية 
املخلوقات، ويه اليّت تُشــلّك أساًســا ومنطلًقا لفعله وسلوكه ادليّن؛ وهو 
مــا يُطلق عليه اســم )أصول ادليــن( يف مقابل الفروع الّــيت تُعىن بأفعال 
اإلنسان امللكّف، كما يُطلق عليها ٰهذا العرص اسم الرؤية الكونّية يف مقابل 
األيديولوجيــا، ولو أّن هنــاك فارقًا دقيًقا بينها وبني العقيــدة يتمّثل يف أّن 
»مصطلح الرؤية الكونّية ال يشمل املعتقدات اجلزئّية« ]مصباح )يزدي(، دروٌس يف 

العقيدة اإلسالمّية، ص 29[.

2. تقسيم العقائد 

بوسعنا تقسيم العقائد وفًقا لعّدة تقسيماٍت: فقد نُقّسمها حبسب ادليانة 
اليّت تنتيم إيلها إىل إســالمّيٍة ومســيحّيٍة ويهوديٍّة وبوذيٍّة و...؛ وقد نُقّسمها 
حبســب عمومّيتها أو اختصاصها بمذهٍب معــنّيٍ إىل: أصول ادلين وأصول 
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املذهب. لٰكّن ما يهّمنا يف ٰهذا ابلحث هو تقســيمها حبسب درجة أهّميتها؛ 
ألّن ٰللك تأثرًيا - كما سيتبنّي نلا الحًقا إن شاء اهلل تعاىل - يف طريقة إثبات 
ا لكّما تشــّددنا أكرث يف طريقة  ٰهذه العقيدة؛ بمعىن أنّه لكّما اكن املعتقد مهمًّ

إثباته واإليمان به.

ومن هنا، تُقّسم العقائد وفًقا لٰهذه احليثّية إىل: عقائد أصلّيٍة )أو أساسّيٍة(، 
وعقائد فرعّيٍة )أو تفصيلّيٍة(؛ فاملراد من العقائد األساسّية تلك العقائد اليّت 
 ، تبتن عليها الرؤية الكونّية - ومن ثّم بقّية املعارف ادلينّية - بشلٍك أسايسٍّ
وتُشــلّك ركيًة وداعمًة صلبة لدلين، حبيث يُؤّدي عدم اإليمان بها أو ضعفه 
أو احنرافه أو تشــويهه إىل تقويض نظام املعرفة ادلينّية للفرد املسلم بأمجعه؛ 
مّما سيستتبعه بالرضورة احنرافه حّت ىلع مستًوى عميلٍّ وسلويكٍّ. وأّما العقائد 
الفرعّية، فتعن جمموعــة العقائد اليّت ال تبلغ ٰهذه ادلرجة من األهّمّية، وال 
يُؤّدي عــدم اإليمان بها أو ضعف ٰهذا اإليمــان أو احنرافه إىل هدم الكيان 
انلظرّي والسلويّك للمســلم، ولو أنّه قد يكون ٰللك تأثرٌي ىلع مستوى كماهل 
ورقّيه. وجتدر اإلشــارة إىل أّن ٰهذا اتلقســيم قد ورد بشلٍك ضمنٍّ يف لكمات 
بعض األاعظم حتت عنوان )أقّل ما جيب اعتقاده ىلع امللكّف( ]الفيض الاكشايّن، 
احلقائق ىف حماســن األخــالق، ص 46[، أو )فيما جيب ىلع اعّمة امللكّفني من معرفة 

أصول ادلين( ]السّيورّي، رشح ابلاب احلادي عرش، ص 11[.

ٰهــذا، ويوجد خالٌف بني العلماء خبصوص العقائد اليّت تُصّنف ىلع أنّها 
أساســّيٌة وأصلّيٌة؛ فمنهم من حرصها يف األصــول األربعة: اتلوحيد وانلبّوة 
واإلمامة واملعاد ]املصدر نفســه، ص 12[، ومنهم من لم يرتض دخول اإلمامة يف 
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ٰهذا اتلقســيم ]اإلييّج، املواقف، ص 396[، وغري ٰذلك من األقوال. لٰكن، وحّت 
نتجّنب اإلطالة يف ابلحث؛ سنتحاىش اتلفصيل يف ٰهذه اآلراء واحلسم بشأنها 
ما دام ٰذلك ال يُؤثّر كثرًيا يف املسألة اليّت نُريد اتلقيّص عنها، إذ يكفينا معرفة 
وجود قسمني من العقائد: أساسّيٍة وفرعّيٍة، وأّما ما يه العقائد اليّت تدخل يف 

لّك قسٍم، فيُطلب تفصيله يف مظانّه.

3 . طرق إثبات العقيدة )العقل والنقل(

ال ريــب أّن اهلل - تعاىل - زوّد اإلنســان بمجموعٍة من األدوات املعرفّية 
اليّت تُمّكنه من إثبات خمتلف القضايا اليّت يواجهها يف حياته من حسٍّ وعقٍل 
وقلٍب وويٍح و...، لٰكن يبىق أّن استعمال ٰهذه األدوات رهنٌي باملجال املعريّف 
ي تنتــيم إيله تلك القضايا؛ فإذا اكنت القضّية املطروحة أمام اإلنســان 

ّ
ال

تنتيم للعلوم اتلجريبّية، فإّن الوسيلة اليّت سيلجأ إيلها اإلنسان للتعامل مع 
قضّيٍة كٰهذه ستكون يه احلّس، وأّما إذا اكنت املسألة اليّت يسىع اإلنسان إىل 
إثباتها تدخل يف العلوم الفلسفّية، فإّن األداة املستعملة هنا ستكون العقل؛ 
وٰهكذا، نرى اإلنسان ينّوع وسائله ومناهجه املعرفّية حبسب خمتلف أنواع 
املجاالت املعرفّية، بل وبلغ به األمر إىل إنشــاء علٍم مستقلٍّ يف ٰهذا الشأن 
ســّماه علم املناهج أو امليثودولوجيا؛ مّما أتاح هل الفرصة الكتشاف مناهج 
معرفّيــٍة جديدٍة، اكملنهج اهلرمنيوطييّق مثاًل؛ وهنــا، علينا أن نرى ما يه 
ي يتسىّن نلا اتلوّسل به ألجل إثبات املسائل الَعَقديّة؟

ّ
األداة أو املنهج املعريّف ال

من املعروف أّن املتلكّمني وابلاحثني يف الشــأن الَعَقدّي قالوا بشــلٍك اعمٍّ 
بوجود منهجني إلثبات املســائل الَعَقديّة: املنهج العقيّل واملنهج انلقيّل. يقول 
أبــو حّياٍن اتلوحيدّي يف تعريفه لعلم الكالم: »وأّمــا علم الكالم فإنّه باٌب 
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من االعتبار يف أصول ادلين... واالعتبار فيه ينقســم بني دقيٍق ينفرد العقل 
به، وبني جليٍل يُفــزع إىل كتاب اهلل فيه« ]قــدردان قرامليك، اهلندســة املعرفّية 
للكالم اجلديد، ص 22[؛ ومن هنا، علينا أن نبحث عن حّجّية ٰهذين املنهجني 

ي ذكرناه 
ّ

)األداتني( وما مدى ٰهذه احلّجّية، ال ســّيما بمالحظة اتلقسيم ال
 أّن مرادنا منها 

ّ
آنًفا للعقائد؛ ٰهذا مع أّن احلّجّية تُطلــق ىلع عّدة معاٍن، إال

هنا: ما يكون سببًا تلحصيل العلم ]املشكيّن، اصطالحات األصول؛ ص 114[.

أ . العقل وحّجّيته في العقيدة

العقل لغًة بمعىن احلصن واإلمســاك واحلبس واللجوء؛ ولٰهذا يذكر ابن 
فارٍس يف مقاييسه أّن: »العني والقاف والالم أصٌل واحٌد منقاٌس مّطرٌد، يدّل 
ُعظُمه ىلع ُحبسٍة يف اليشء أو ما يُقارب احلبسة، من ٰذلك العقل وهو احلابس 
عــن ذميم القول والفعل« ]ابن فارٍس، معجم املقاييــس يف اللغة، ص 672[. وأّما من 
حيث االصطالح، فللعقل معنيان: األّول أبستمولويّج )معريفٌّ(؛ وهو تلك 
القّوة ادلّراكة الفاهمة يف اإلنســان )أو املرتبة من مراتب انلفس اإلنسانّية( 
اليّت يستطيع من خالهلا اتلعّرف ىلع األشياء واحلكم عليها وتمييها. واثلاين 
(، واملراد منه مرتبٌة رفيعٌة من مراتب الوجود، أو اعلٌم من  أنتولويجٌّ )وجوديٌّ
عوالم الوجود، أي اعلم اتلجّرد عن املاّدة وآثارها؛ ومن الواضح أّن مرادنا من 
ي ينقسم إىل قسمني: العقل 

ّ
العقل هنا هو املعىن األّول األبســتمولويّج، ال

ي ينصــّب ابلحث فيه حول ما هو اكئٌن، أي تلك القضايا 
ّ

انلظرّي: وهو ال
اليّت ال جري عميّل فيها، نظري: اهلل موجوٌد، اهلل قادٌر، املالئكة اكئناٌت غري 
ي يبحث حول ما ينبيغ أن يكون، أي حول 

ّ
ماّديٍّة؛ والعقل العميّل: وهو ال

تلك القضايا اليّت هلا توجيٌه عميلٌّ ينصّب حول الفعل والسلوك وُيطلق عليها 
اعدًة بـ "املاينبغيات"، نظري الكذب قبيٌح والصدق حسٌن.
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ومن هنا، ال جرم أن يكون مرادنا من العقل )العقل انلظرّي( ما دام أّن 
العقيدة مدارها األمور انلظرّية اليّت يعقد عليها اإلنســان قلبه، فهل العقل 

حّجٌة يف جمال األمور الَعَقديّة؟ وإذا اكن كٰذلك، ما حدود حّجّيته؟

ال شــّك أّن للعقــل )انلظرّي( قدرًة ىلع كشــف جمموعــة من احلقائق 
الكونّية، وإثبات العديد من القضايــا الَعَقديّة؛ وهو بٰهذا يكون حّجًة، ال 
سّيما يف جمال املسائل االعتقاديّة األصلّية )نظري اتلوحيد وانلبّوة واإلمامة(، 
 ملا اكن هناك أّي معىًن تللكيف اإلنسان بطلبها، واعتمادها قاعدًة تُبىن 

ّ
وإال

عليها مجيــع املعارف ادلينّية انلظرّية والعملّيــة؛ ومرادنا من كونها قاعدًة 
أّن حّجّيتهــا ينبيغ أن تكون تاّمًة؛ أي أن حيصل بهــا يقنٌي تامٌّ )أي ايلقني 
باملعىن األخّص؛ وهو االعتقــاد اجلازم املطابق للواقع عن برهاٍن(، وال يبىق 
 إذا استعملنا املنهج العقيّل الربهايّن 

ّ
هناك أّي شكٍّ بشأنها؛ وٰهذا ال يتحّقق إال

ي يعتمد ىلع ايلقينّيات يف ماّدتــه وصورته؛ وٰذلك بإرجاع انلظرّيات إىل 
ّ

ال
القضايا األّويّلة املعلومة بنفســها. وُيؤّيد احلّجّية اليّت يمتلكها العقل ما ورد 
ًة  ًة َظاِهَرًة وَُحجَّ : ُحجَّ تَنْيِ يف الروايات الرشيفة من أّن: »هلِلِ ىلَعَ انلَّــاِس ُحجَّ
ُعُقول« 

ْ
َاِطنَُة فَال

ْ
ــا ابل مَّ

َ
ُة ، َوأ ئِمَّ

َ ْ
نِْبيَاُء َواأل

َ ْ
اِهَرُة فَالرُُّســُل َواأل ا الظَّ مَّ

َ
بَاِطنَــًة، فَأ

]الصدوق، الاكيف، ج 1، ص 10[.

يبىق أّن اشرتاط ايلقني باملعىن األخّص يف املسائل االعتقاديّة األساسّية ال 
يعن تساوي انلاس يف طرق حتصيل ٰهذا ايلقني؛ فقد يكون هناك من تكفيه 
أدلٌّة بســيطٌة تســتند إىل الفطرة والوجدان، وهناك من حيتاج إىل أدلٍّة أدّق، 
ي قيل هل: ما ادليلل ىلع أّن 

ّ
كبعــض األدلّة العقلّية اإلّنّية؛ نظري األعرايّب ال

للعالــم صانًعا؟ فقال: وحيك إّن ابلعرة تدّل ىلع ابلعري، وآثار القدم تدّل ىلع 
ن ىلع 

ّ
املسري، فهيلك علويٌّ بٰهذه اللطافة، ومركٌز سفيلٌّ بٰهذه الكثافة أما يدال
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الصانع اخلبري؟!« ]الفّتال انليشــابورّي، روضة الواعظــني، ج 1، ص 31[. وهناك من ال 
 بأدلٍّة حمكمٍة ختلو من الشــبهات واإلشاكالت كربهان الصّديقني يف 

ّ
يقنع إال

إثبات الواجب تعاىل.

إذن، عرفنا دور العقل يف جمال املســائل الَعَقديّــة األصلّية، لٰكن، هل 
بوسع العقل جتاوز ٰهذا انلوع من االعتقادات، واخلوض يف القضايا الفرعّية 
اتلفصيلّية أيًضا؛ نظــري جزئّيات املعاد، وتفاصيل اتلوحيد، وحقيقة الات 

ّية؟
ٰ
والصفات اإلهل

العقل يدرك أّن املعارف اليّت حيصل عليها بنحٍو مبارٍش حمدودٌة، وتنحرص 
يف املعارف اللكّّية، أّما اجلزئّيات فإنّه حيتاج يف حتصيلها إىل وسائل أخرى، فإّن 
العقل يف أحاكمه احلّسّية مرشوٌط باحلّس، إذ إّن ما يتعّقله اإلنسان ينقسم إىل 
تصّوراٍت وتصديقاٍت، واتلصديقات تعتمد ىلع اتلصّورات، واتلصّورات تتّكئ 
ىلع املفاهيم اللكّّية، فنخلص يف األخري إىل أّن املفاهيم اللكّّية )بكال قســميها 
األّويّلة واثلانوّية( يه املرجع يف األخري للّك املعقوالت اإلنسانّية، وإذا أضفنا 
إىل ٰهذه املقّدمِة مقّدمًة أخرى مفادها أّن املفاهيم اللكّّية مرشوطة باحلّس إّما 
بشلٍك مبارٍش )ويه املفاهيم األّويّلة( أو بواسطة )ويه املفاهيم اثلانوّية(، فإنّنا 
ســنصل إىل انلتيجة اتلايلة ويه أّن مجيع ما يتعّقله اإلنسان مرشوٌط بتحقق 
ا، فقد فقد علًما«. يقول الشيخ  احلّس؛ ولٰهذا يذكر احلكماء أّن »من فقد حسًّ
جعفر سبحاين: »وكال قســيم اتلصّورات يشرتاكن يف أّن العقل ال يناهلما من 
دون إعمال احلّس واالتّصال باخلارج. فلو اكن اإلنسان فاقًدا لعاّمة حواّسه ملا 
قــدر ىلع تصّور يش ٍء من اتلصّورات ابلديهّية حّت الوجود والعدم. كما أنّه لو 
اكن فاقد الصلة باخلارج ملا قدر ىلع جتريد اجلزئّيات واألخذ بالقدر املشرتك. 
وٰهذا اعرتاٌف من الفالســفة املسلمني باعتبار احلّس والعقل يف جمال املعرفة 
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مة السّيد حممدحسني 
ّ

اإلنسانّية«، ]سبحاين، نظرّيــة املعرفة، ص 89[، ويقول العال
الطباطبايّئ : »إّن ابلحث العميق يف العلوم واملعارف اإلنســانّية يعطي أّن 
علومه اتلصديقّية تتوّقف ىلع علومه اتلصّورّية، والعلوم اتلصّورّية تنحرص 
يف العلوم احلّسّية أو املنزتع منها بنحٍو من األحناء، وقد دّل القياس واتلجربة 
ىلع أّن فاقــد حسٍّ من احلواّس فاقٌد جلميع العلــوم املنتهية إىل ٰذلك احلّس، 
تصورّيًة اكنت أو تصديقّيًة، نظرّيًة اكنت أو بدهّيًة« ]الطباطبايئ ، امليان، ج 5، ص 
263[. كمــا أّن املعرفة العقلّية تقتيض أن تكون هناك إحاطٌة للعالم باملعلوم، 

 بما 
ّ

وأن توجد بينهما سنخّيٌة حبســب ما تفيده قاعدة )ال يعلم يشٌء شيئًا إال
هو فيه منه(، بينما جنــد أّن العديد من احلقائق الَعَقديّة ترتبط بعالم الغيب 
واملجّردات، بل وبعالم اإلهٰل؛ فأىّن للعقل - واحلال ٰهذه - إدراك ٰهذا انلوع من 
احلقائق؟! وباتلايل، فإّن للعقل حّجّيًة يف دائرة "سلطته"، ويف املجال املسموح 
هل اتلحّرك به، وأّما يف غري ٰذلك، فيأيت ادلور لوســائل أخرى سيأتينا احلديث 

عنها الحًقا إن شاء اهلل تعاىل.

ومن هنا، نستنتج أّن العقل ال يكون حّجًة يف بعض العقائد الفرعّية بدون 
اعتماده ىلع األدوات اخلاّصة بكشفها، بل سنجده يعرتف هو بنفسه بقصوره 
يف ٰهذا املجال؛ نعــم، جيب هنا أن نفّرق بني العقل والقواعد العقلّية؛ فقد 
يكــون القصور يف ٰهذه القواعد وليس يف العقل؛ أي أّن العقل )بما هو هو( 
يكون قادًرا أحيانًا ىلع إثبات بعض القضايا االعتقاديّة،بيد أنّه لظروٍف معّينٍة 
قد ختىف عليه القواعد واألســس العقلّية اليّت تُمّكنه من ٰذلك؛ فال نستطيع 
القول هنا إّن العقل ليس حبّجٍة. ومثاٌل ىلع ٰذلك، فإّن الشيخ الرئيس لم يكن 
قادًرا ىلع إثبات املعاد اجلســمايّن بســبب افتقاده للقواعد العقلّية املناسبة، 
ني  واســتطاع، من خالل مبىن أصالة الوجود وجتّرد 

ّ
إىل أن جاء صدر املتأهل

اخليال واحلركة اجلوهرّية، تقديَم تفســرٍي عقيلٍّ لٰهذه املسألة الَعَقديّة املهّمة. 
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يقول الشــيخ الرئيس: »جيب أن يُعلم أّن املعاد منه ما هو منقوٌل من الرشع 
ي 

ّ
 من طريق الرشيعة وتصديق خرب انلبّوة، وهو ال

ّ
وال ســبيل إىل إثباته إال

للبدن عنــد ابلعث، وخريات ابلدن ورشوره معلومٌة ال حيتاج إىل أن تعلم، 
وقد بســطت الرشيعة احلقة اليّت أتانا بها نبّينا وســّيدنا وموالنا حمّمٌد  حال 

ّيات، ص 423[.
ٰ
السعادة والشقاوة اليّت حبسب ابلدن« ]ابن سينا، الشفاء، اإلهل

وتوجد مالحظٌة أخرى هنا جديرٌة باالهتمام؛ ويه: صحيح أنّه قد تكون 
عندنا جمموعٌة من العقائد اتلفصيلّية املستعصية ىلع اإلثبات العقيّل املبارش، 
لٰكّن ٰهذا ال يعن إلغاء دور العقل وحّجّيته يف دائرتها، بل قد نستفيد منه يف 
إثبات إماكنّية ٰهذا انلوع من العقائد وعدم استحاتلها، يلبىق ابلاب مفتوًحا 
أمام ابلحث العقيّل عنها واكتســاب القواعد واملباين املناســبة هلا، أو فسح 
املجال لوسائل وأدواٍت معرفّيٍة أخرى إلثباتها؛ وٰهذا ما يفعله املتلكّمون اعدًة 
يف مثال مسألة الرجعة، حيث يُثبتون اإلماكن العقيّل لوقوع ٰهذه املسألة، ثّم 
بعد ٰذلك يلجؤون إلثباتها مــن خالل انلقل، إىل أن تتوّفر بأيديهم القواعد 

العقلّية اليّت بوسعهم االستفادة منها إلثباتها عقاًل.

ب . النقل وحّجّيته في العقيدة

ذكرنــا ســابًقا أّن العلماء اعتمــدوا ىلع انلقل أيًضا يف إثبات املســائل 
الَعَقديّة، لٰكن، علينــا أن نرى هل يكون انلقل حّجًة يف ٰهذا املجال فعاًل؟ 
وإذا اكن كٰذلك ما مقدار حّجّيته؟ ال سّيما وفق اتلقسيم اآلنف الكر للعقائد 

إىل أصلّيٍة وفرعّيٍة.

فاملراد من ادليلل انلقيّل هنا هو االســتعانة بالقــرآن الكريم والروايات 
الرشيفة يف االستدالل ىلع املسائل الَعَقديّة؛ كأن نأيت إىل قوهل تعاىل: ﴿إِلُهُكْم 
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 ُهَو الرَّمْحُٰن الرَّحيُم﴾ ]ســورة ابلقرة، اآلية 163[، ونســتدّل من 
َّ

إِهٰلٌ واِحٌد ال إِهٰلَ إِال
خالهلــا ىلع إثبات وحدانّية احلّق تعاىل، بأن نقول: بما أّن اهلل - تعاىل - قال 
إنّه واحٌد، وهو ال يكذب ، فإنّه واحٌد. وهنا توجد مالحظة مهّمٌة، ويه: إذا 
ورد يف نصٍّ قرآينٍّ أو روايئٍّ ديلٌل عقيلٌّ ىلع مسألٍة عقديٍّة، فإّن ٰهذا يمكن أن 
يدخل ضمن األدلّة انلقلّية باعتباره يرشد إىل حكم العقل، وإن اكن يُعّد حبّد 

ذاته من األدلّة العقلّية.

فيما خيّص املســائل الَعَقديّة األساســّية، رأينا أّن املطلوب فيها حتصيل 
، فال تكيف فيها  ايلقــني باملعىن األخّص؛ أي انلاتج عن ديلٍل برهــاينٍّ عقيلٍّ
 أن تكون ٰهذه األدلّة حمفوفة 

ّ
ي بيّناه آنًفا؛ اللّٰهّم إال

ّ
األدلّــة انلقلّية باملعىن ال

بقرائن خارجّيٍة تورث العلم وايلقني بمعناه األعّم ]راجع: اعبدي شاهرودي، رشح 
ني الشــريازّي، املقّدمــة، ص 141[؛ لٰكن تبىق حّجّية اآليات 

ّ
أصــول الاكيف لصدر املتأهل

والروايات يف لّك األحوال متأّخرًة منطقيًّا عن عّدة مقّدمات ال يُمكننا إثباتها 
 سيُفيض ٰذلك بنا إىل ادلور. 

ّ
من خالل نفس اآليات والروايات، وإال

بيانه:

إّن القــول حبّجّية انلصوص القرآنّية والروائّيــة متوّقٌف بدايًة ىلع إثبات 
أّن هناك خالًقا لٰهــذا الكون، وأّن ٰهذا اخلالق واجــب الطاعة، وأنّه بعث 
جمموعًة من الرســل واألنبياء  للهداية إىل ســبيل طاعتــه، وأّن خاتمهم هو 
الرســول األعظم ، وأنّه معصوٌم وكالمه صادٌق، وأنّه بُعث بالقرآن الكريم، 
 إذا أثبتنا يف 

ّ
و...؛ فيتبنّي نلا أنّه ال يُمكننا االستناد إىل اآليات والروايات، إال

رتبٍة سابقٍة عدًدا من القضايا االعتقاديّة اليّت وصفناها باألساسّية واألصلّية؛ 
ولٰهذا ال نستطيع أن نســتند إىل ٰهذه اآليات والروايات إلثبات ٰهذه القضايا 

 سيجتمع السابق والالحق، وهو حماٌل.
ّ

نفسها، وإال
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وأّما بالنسبة للمسائل الَعَقديّة الفرعّية، فريتفع فيها ٰهذا املانع عن القول 
حبّجّيتها؛ ألّن املفروض أنّنا أثبتنا يف رتبٍة سابقٍة وجود اخلالق وبعثه للرسول 
األكرم وصدقه ، فيُمكننا حينئٍذ أن نأخذ بكالمه إذا ثبت صدوره عنه؛ أي 
إذا اكن متواتــًرا أو حمفوفًا بقرائن قطعّيٍة؛ نظري انلصوص الواردة يف كثرٍي من 
جزئّيات املعاد، اكلرصاط وامليان وتطاير الكتب. وأّما يف غري ٰذلك - أي إذا 
اكن من باب خرب الواحد غري املقرتن؛ فال حّجّية هل أيًضا حّت يف االعتقادات 
اتلفصيلّيــة؛ ألنّه يُفيد الظّن، وٰهذا الظّن - وإن اكن الشــارع قد عّبدنا به 
حبســب ما ورد يف األدلّة ىلع حّجّية خرب الواحــد اثلقة - حمدوٌد باملجاالت 
؛ أي يف باب فروع ادلين ال  ، ال اعتقاٌد قلــيبٌّ اليّت يكــون فيها جرٌي عميلٌّ
ي استقّر عليه انلظر ايلوم يف املسألة 

ّ
مة الطباطبايّئ : »وال

ّ
أصوهل. يقول العال

أّن اخلرب إن اكن متواتًرا أو حمفوفًــا بقرينٍة قطعّيٍة فال ريب يف حّجّيته، وأّما 
 األخبار الواردة يف األحاكم الرشعّية الفرعّية إذا 

ّ
غري ٰذلك فــال حّجّية فيه إال

اكن اخلرب موثوق الصدور بالظّن انلويّع، فــإّن هل حّجّيًة؛ وٰذلك أّن احلّجّية 
الرشعّية من االعتبــارات العقالئّية فتتّبع وجود أثــٍر رشيعٍّ يف املورد يقبل 
اجلعل واالعتبار الرشيّع؛ والقضايــا اتلارخيّية واألمور االعتقاديّة ال معىن 
، وال معىن حلكم الشارع بكون غري  جلعل احلّجّية فيها لعدم وجود أثٍر رشيعٍّ
العلم علًما وتعبيد انلاس بٰذلك« ]الطباطبايّئ، تفسري امليان، ج  10، ص 351؛ سبحاين، 

رسائل أصويّلة، ص 184[.

وتوجد مالحظــٌة جيدر بنا أن نذكرها يف األخري: فصحيح أّن هناك بعض 
االعتقادات يصعب ىلع العقــل الوصول إيلها، فيتكّفل انلقل ببيانها، لٰكّن 
 :ٰهذا ال يعن أّن ٰهذا انلوع من املعارف معارٌض للعقل. يقول الفيض الاكشايّن

»الرشع عقٌل من خارج، والعقل رشٌع من داخٍل، وهما يتعاضدان، بل 
يّتحدان، ولكون الرشع عقاًل من خارٍج ســلب اهلل اسم العقل من الاكفر 
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يف غري موضــٍع من القرآن، حنو: ﴿ُصمٌّ بُْكٌم ُعيْمٌ َفُهْم ال َيْعِقلُونَ ﴾. ولكون 
العقــل رشاًع من داخٍل، قال - تعاىل - يف صفة العقــل: ﴿فِْطَرَت اهلِل الَّيِت 
 

َ
رَثَ انلَّاِس ال

ْ
ك

َ
َقيُِّم ولِٰكنَّ أ

ْ
يُن ال ِق اهلِل ٰذلَِك ادلِّ

ْ
َفَطَر انلَّاَس َعلَيْها ال َتبِْديَل خِلَل

َيْعلَُمونَ ﴾، فسّم العقل دينًا. ولكونهما مّتحدين قال: ﴿نوٌر ىلَع  نُوٍر﴾، أي 
نور العقل، ونور الرشع، ثّم قال: ﴿َيْهِدي اهلُل نِلُورِهِ َمْن يَشــاُء﴾، فجعلهما 
نوًرا واحًدا، فالعقل إذا فقد الرشع عجز عن أكرث األمور، كما تعجز العني 

عند فقد انلور ]الفيض الاكشايّن، علم ايلقني، ج  2، ص 917[. 

واملراد من ٰذلــك أّن هناك فرقًا بني عدم توّصــل العقل إىل إثبات بعض 
االعتقادات، وبني كون ٰهذه االعتقادات معارضًة للعقل؛ فقد يعجز العقل 
عن الوصــول إىل بعض انلتائــج الَعَقديّة لعجزه، بل وأحيانًــا لضيق دائرة 
كشــفه، لٰكّن ٰهذا ال يعن أّن ٰهذه العقائــد معارضٌة للعقل؛ ولٰهذا قد يأيت 
زمــاٌن وحيصل تنبيٌه للعقل عّما غفل عنه، فيصبح العقل قادًرا ىلع الوصول 
إىل تلــك انلتائج الَعَقديّة؛ وٰهذا نظري ما ذكرناه ســابًقا عن مســألة املعاد 
اجلسمايّن اليّت لم تتمّكن املدرسة املّشائّية من حلّها؛ لضعف مبانيها يف ٰهذا 
 صدرا فقّدم هلا تفســرًيا عقليًّا بديًعا، بعدما طرح 

ّ
املجــال، إىل أن أىت املال

نظرياٍت فلسفّيًة جديدًة؛ أو نظري وحدة الواجب - تعاىل - بالرصافة اليّت لم 
 .مة الطباطبايّئ

ّ
 بعد األلف اهلجرّي، كما رّصح بٰذلك العال

ّ
تّتضح عقاًل، إال

]الطباطبايّئ، امليان، ج 6، ص 105[

ماهّية الكشف والشهود

  بٰهذا، نكون قد أمطنا اللثام ولو جزئيًّا وحبســب ما يسمح به املقام عن 
حّجّيــة العقل وانلقل يف دائرة املســائل الَعَقديّة، ويبىق علينا اآلن أن نرى 
هل بمقدورنا أن نوّسع من دائرة الوســائل واملناهج املعرفّية املعتمدة يف باب 
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االعتقادات، لتشمل بٰذلك حّت الشهود، أو ال؟ وإذا اكن اجلواب هو اإلثبات، 
ما يه دائرة ٰهذه احلّجّية؟ لٰكن قبل ٰذلك، علينا أن نعرتف بأّن إدخال الشهود 
يف املجال الَعَقدّي ليس بالعملّية السهلة؛ وٰذلك باعتبار اختالط ٰهذا انلوع 
من املعرفة يف كثرٍي من األحيان باخلياالت واألوهام، مّما يبتعد بها كثرًيا عن 
دائرة العقيدة اليّت يُشرتط فيها ايلقني والعلم اجلازم، لٰكن مع ٰذلك، وبانلظر 
إىل اخلصائص املهّمة اليّت تتمّي بها ٰهذه األداة، وإىل املســتويات الواسعة من 
املعرفة اليّت بوسعها أن تفتحها نلا، حبيث يتسىّن نلا اقتحام عقباٍت لم يتمّكن 
العقل من اقتحامها، سنحاول - إن شاء اهلل تعاىل - فتح املجال للشهود ليك 
يلعب دوره أيًضا ىلع مســتوى إثبات املســائل الَعَقديّة، وٰذلك عرب مراحل 
 معىن الشهود وأقسامه وخصائصه، ثّم نتناول بعد ٰذلك 

ً
متعّددٍة نبنّي فيها أّوال

معايري صدق املعرفة الشــهوديّة وكذبها، حّت يسهل علينا يف األخري ابلحث 
عن حّجيتها.

1. تعريف الكشف والشهود
ورد يف لســان العرب البن منظوٍر أّن: »املشاهدة: املعاينة. وشهده شهوًدا 
أي حرضه، فهو شــاهد« ]ابن منظور، لســان العــرب، ص 223[. كما ذكر الراغب 
األصفهايّن يف مفرداته أّن الشهود والشهادة تأيت بمعىن: »احلضور مع املشاهدة 
َغيِْب 

ْ
إّما بابلرص أو بابلصرية، وقد يُقال للحضور مفرًدا. قال اهلل تعاىل ﴿اَعلُِم ال

َهاَدِة﴾، لٰكّن الشهود باحلضور املجّرد أوىل، والشهادة مع املشاهدة أوىل«  َوالشَّ
]األصفهايّن، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 275[. ويقول ابن فارس يف مقاييســه: 

»الشــني واهلاء وادلال أصٌل يدّل ىلع حضوٍر وعلٍم وإعالٍم ال خيرج يشٌء من 
ي ذكرناه« ]ابن فارس، معجم املقاييس يف اللغة، ص 539[.

ّ
فروعه ال
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وعليه فإّن الشــهود من انلاحية اللغوّية - حبســب ما تفيدنا اتلعريفات 
السابقة - هو بمعىن االّطالع ىلع األمر املشهود والعلم به ومعاينته حضوًرا 

ومن خالل االتّصال املبارش به.

ونفس ٰهذا املعىن جنــده حارًضا أيًضا ىلع مســتوى املعىن االصطاليّح 
ين 

ّ
للشــهود، لٰكن بدائرٍة أضيق؛ إذ إّن الشهود حبســب تعريف العرفاء ال

أوردوا ٰهذا املصطلح للثقافة اإلســالمّية حبسب ما يبدو هو: معاينة املشهود 
)أي احلّق تعاىل( عن طريق نوٍع خاصٍّ مــن االتّصال املبارش، أي االتّصال 
القليّب والوجودّي. يقول الشــيخ عبد الرّزاق الاكشايّن : »الشهود هو احلضور 
مع املشــهود« ]الاكشــايّن، لطائف اإلعالم يف إشــارات أهل اإلهلــام، ص 343[، ويقول 
الرشيف اجلرجايّن: »الشــهود هو رؤية احلّق باحلّق« ]اجلرجايّن، كتاب اتلعريفات، 
ص 107[. ومن الواضح أّن ٰهذه الرؤية املراد منها الرؤية القلبّية ال مطلق الرؤية 

واملعاينة؛ ويه تلك الرؤية اليّت حتصــل عن طريق جهاد انلفس وتزكيتها، 
حّت ترتفع احلجب القائمة بني الرايئ واملريّئ.

أ . بين الكشف والشهود

ومن بني املصطلحات األخرى اليّت تُستعمل للتعبري عن العلوم احلاصلة 
عن طريق القلب هو مصطلح الكشف واملاكشفة، يقول القيرصّي يف رشحه 
للفصوص: »اعلم أّن الكشف لغًة رفع احلجاب، يُقال "كشفت املرأة وجهها" 
أي رفعت نقابها، واصطالًحا هــو االّطالع ىلع ما وراء احلجاب من املعاين 
الغيبّية واألمور احلقيقّية وجوًدا أو شــهوًدا« ]القيرصّي، رشح فصوص احلكم، ص 
107[. فعیل ٰهذا، يكون الشهود نتيجًة للكشف عن احلقائق واألرسار املرتبطة 

بعالم الوجود، لٰكن اغبًلا ما يُطلق أحدهما ىلع اآلخر، فيُقال: علوٌم شهوديٌّة 
أو علوٌم كشفّيٌة.
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ب. بين الشهود والعلم الحضورّي

: فالعلم  يُقّســم العلم حبســب أحد تقســيماته إىل حصويلٍّ وحضوريٍّ
ي يكون فيه املعلوم حــارًضا عند العالم بصورته وماهّيته، 

ّ
احلصويّل هو ال

ي يكون فيه املعلوم حارًضا بنفسه وبوجوده عند 
ّ

بينما العلم احلضورّي هو ال
العالم، بمعىن أّن الواسطة تنتيف يف العلم احلضورّي بني العالم واملعلوم )نظري 

علم انلفس بنفسها وحباالتها(.

ومن هنا، إذا اكن الشــهود - حبســب ما ذكرنا آنًفا - هو بمعىن احلضور 
مع املشــهود من خالل االتّصال املبارش به، فإّن الشــهود يُفيد نفس املعىن 
ي يُفيده العلم احلضورّي؛ ألّن كالهما يدّل ىلع االتّصال الوجودي املبارش 

ّ
ال

وانتفاء الواســطة بني العالم واملعلوم، وباتلايل يُمكننا استعمال أحدهما يف 
ماكن اآلخر، ٰهذا ىلع الرغم من احلّساسية اليّت قد يُبديها ابلعض من ٰذلك، 
بديلل اقتصار الشــهود ىلع نوٍع خاصٍّ من املعرفة؛ ويه املعرفة اليّت حتصل 

عن طريق القلب فقط. 

لإلجابة عن ٰهذا اإلشــاكل نقول: صحيٌح أّن ما أورده العرفاء واملتصّوفة 
حول الشهود يتعلّق خصوًصا باملعرفة الشهوديّة القلبّية اليّت حتصل عن طريق 
القلب، لٰكّننا عرفنا سابًقا أّن املالك يف قبول العرفاء بٰهذا انلوع من املعرفة 
 

ّ
وتمجيدها هو صدقها وكشــفها احلقييّق عن الواقع والواقعّيات، وما ٰذلك إال

حلصول االتّصال الوجودّي املبارش يف املعرفة الشــهوديّة بني العالم واملعلوم، 
ويه املســألة اليّت تتحّقق بعينها يف العلم احلضــورّي، اغية األمر أّن العلم 
احلضورّي حرصه ابلعض يف أمثلٍة حمدودٍة: ويه علم انلفس بنفســها وقواها 
وعلمها حباالتها وأفعاهلا وعلمها بعلّتها، بينما نستطيع حنن أن نوّسع من دائرة 
العلم احلضورّي ليشــمل أيًضا العلم القليّب بالواقعّيات اخلارجة عن انلفس 
اإلنســانّية ما دام املالك واحًدا )أي فقدان الواســطة بني العالم واملعلوم(. 
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نعــم، يوجد فارٌق دقيٌق بني الشــهود العرفايّن والعلم احلضــورّي يتمّثل يف 
خصوصّية األّول، )أي أنّه خيتّص بطائفٍة معّينٍة من انلاس من أرباب القلوب 
واملجاهدات، وهم العرفاء واملتصّوفة أو األنبياء واألئّمة (، وعمومّية اثلاين 
للّك انلاس، غري أّن ٰهــذا الفارق ال يرجع يف حقيقته إىل نفس مفهوم العلم 
احلضورّي أو مفهوم الشــهود )فإنّهما يّتحدان من حيث املفهوم(، بل يرتبط 
ٰهذا الفارق بنفس املشاِهد، حيث نالحظ وجود تفاوٍت بني انلاس يف مسألة 
الشهود القليّب، وٰهذا اتلفاوت راجٌع إىل اختالفهم اإلدرايّك فقط )أي يف مدى 

استفادتهم من القلب(. 

وحنن نالحظ وجود نفس األمر ىلع مســتوى العلم احلضورّي أيًضا؛ إذ 
كثرًيا ما يغفل اإلنســان عن وجود نفسه أو إحدى قواه انلفسّية لصارٍف ما. 
 - حّل ٰهذه املســألة من خالل اجلمع بني املسأتلني وتقسيم 

ً
وُيمكننا - تزّنال

الشهود )والعلم احلضورّي( إىل قسمني: شهوٍد اعمٍّ )حيصل للّك انلاس( وشهوٍد 
خاصٍّ )حيصل لطائفٍة معّينٍة منهم(.

2. أقسام الكشف والشهود

يف ٰهذا ابلحث، سنتناول تقســيًما آخر للشهود نمّهد هل بتمهيٍد خمترص: 
حيث إّن احلكمة املتعايلة اليّت فتحت بأحباثها القّيمة بابًا جديًدا أمام العقل 
والفلسفة يتجاوز أطرهما القديمة ، قد عّرفت العلم بأنّه حضور جمّرٍد ملجّرد 
]احليدري، العقل والعاقل واملعقول، ص 407 ؛الطباطبــايئ، نهاية احلكمة، تعليقة الفّيايض، 

اٍد وجــودي بني انلفس 
ّ

ج 4، ص 933[، بمعــىن أّن العلم يُعــرّب عن نوع احت

اإلنســانّية )املجّردة( وبني املعلوم )املجّرد(. فالصورة العلمّية جبميع أقسامها 



131

ما هّية الكشف وحّجّيته في إثبات المسائل العقدّية بين النفي واإلثبات

العدد الثاني   السنة األولى   شتاء 2018

)احلّسية، اخليايّلة، العقلّية( يه صورة جمّردة عن املاّدة وإن اكن هلا حنو تعلٍّق 
بها؛ وادليلل ىلع ٰذلــك هو عدم اتّصافها باخلواّص املاّدية )نظري االنقســام 
واإلشارتني الزمانّية واملاكنّية وعدم جواز انطباع الكبري يف الصغري و...(. ومن 
 حينما ترتفع الواسطة املوجودة 

ّ
هنا، فإّن العلم جبميع أقســامه ال يتحّقق إال

ني - يســاوي 
ّ
بني العالــم واملعلوم، مّما يعن أّن »العلم - برأي صدر املتأهل

الكشــف والشــهود« ]اميىن نژاد و بابایئ كرماىن، مباىن و فلســفهی عرفان نظری،ص 
203[. وعليه، تكون احلكمة املتعايلة قد وّســعت من دائرة الشــهود ليشمل 

باإلضافة إىل العلم احلضورّي، حّت العلــم احلصويّل، اغية األمر أّن األّول 
يكون علًما شهوديًّا قويًّا )عن قُرب( واثلاين علًما شهوديًّا ضعيًفا )عن بُعد(. 
مة السّيد حممدحسني الطباطبايئ : »العلم احلصويّل اعتباٌر عقيلٌّ 

ّ
يقول العال

يضطــّر إيله العقل مأخوٌذ من معلوٍم حضوريٍّ هو موجوٌد جمّرٌد مثايلٌّ أو عقيلٌّ 
حارٌض بوجــوده اخلاريج للمدرِك وإن اكن مدراًك من بعيــٍد« ]الطباطبايّئ، نهاية 

احلكمة، ص 239[.

إذن، نســتطيع أن نقّسم الشهودـ  بشلٍك خمترٍصـ  إىل عّدة مراتب حبسب 
املراتب الوجوديّة اليّت يّتحد فيها الُمدرِك )أي انلفس اإلنســانّية( بالُمدرَك، 

ويه اكآليت:

: ويه اليّت حتصل من خــالل ارتباط انلفس  أ. مرتبة الشــهود احلــّيّ
باليشء املحســوس عن طريق إحدى احلواّس الظاهــرة أو ابلاطنة، حبيث 
يكون ٰهذا االرتباط ســببًا يف إثارة انلفس وإعدادها من أجل إدراك الصورة 

العلمّية احلّسية اجلزئّية املجّردة.
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ب . مرتبة الشــهود املثايّل )أو اخليايّل(: حيث حيصل االرتباط الوجودّي 
بني انلفس واملعلــوم يف مرتبة اخليال، ويظهر ٰهذا العلم ىلع شــلك صورٍة 

خيايّلٍة جزئّيٍة )وجمّردٍة بالطبع(. 

ج. مرتبة الشهود العقيّل: ويّتصل فيها الُمدرِك بالُمدرَك ىلع مستوى اعلم 
مة 

ّ
العقل، تلنشــأ من ٰهذا االتّصــال صورٌة عقلّيٌة لكّّيٌة جمــّردٌة. يقول العال

 :الطباطبايئ

»وحقيقة األمر أّن الصورة املحسوســة بالات صــورٌة جمّردٌة 
علمّيٌة. واشــرتاط حضور املاّدة واكتناف األعراض املشّخصة 
، وكذا اشرتاط  حلصول االســتعداد يف انلفس لإلدراك احلّيّ
االكتناف باملشــّخصات للتخّيل، وكذا اشــرتاط اتلقشري يف 
اتلعّقل لدلاللة ىلع اشــرتاط إدراك أكرث من فرٍد واحٍد حلصول 
اســتعداد انلفس تلعّقل املاهّية اللكّّية املعرّب عنه بانزتاع اللّكّ 

من األفراد« ]املصدر السابق، ص 244[.

د. مرتبة الشهود القليّب: وحيصل ٰهذا انلوع من الشهود من خالل االتّصال 
حباّســة القلب بني العالم واملعلوم، حيث يّطلــع العارف يف ٰهذه املرتبة ىلع 

. حقيقة املعلوم بشلٍك تفصييلٍّ

ه. مرتبة الشــهود الــرويّح: وتتحّقق ٰهذه املرتبــة بعد حصول االنداكك 
الرويّح بني العالم واملعلوم، يلتعّرف العالِم ىلع احلقائق واملعاين الغيبّية بشلٍك 

. ]مباىن و فلسفهی عرفان نظری، املصدر السابق، ص 204[ إمجايلٍّ
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نتائج عاّمٌة حول تقســيم الشهود

ي يفيده العلم احلضورّي، أي االتّصال 
ّ

1. الشــهود يُفيد نفس املعىن ال
الوجودّي املبارش وانتفاء الواسطة بني العالم واملعلوم.

2. الشــهود )أو العلم احلضورّي باملعىن العاّم( ينقســم إىل شــهوٍد عن 
ي يُعربَّ عنه عند املشــهور بالعلم احلصويّل( وشهوٍد عن قُرٍب 

ّ
بُعد )وهو ال

ي اكن خيتّص باســم العلم احلضورّي، أي العلم احلضورّي باملعىن 
ّ

)وهو ال
اخلاّص(.

3. الشهود عن بُعٍد هل ثالث مراتب، ويه الشهود احلّيّ والشهود املثايّل 
العقيّل. والشهود 

4. الشــهود عن قُرب هل مرتبتان، وهما: الشهود عن قُرب العاّم والشهود 
عن قُرب اخلاّص.

5. الشــهود عن قُرب اخلاّص ينقســم بدوره إىل قسمني: الشهود القليّب 
والشهود الرويّح )بل إىل أقساٍم أخرى أيًضا(.

6. املاكشــفات العرفانّية تُطلق ىلع القســمني األخرييــن، أي العلوم 
واملعارف احلاصلة عن طريق شــهوٍد عن قُرٍب خاصٍّ )ســواٌء اكن ٰذلك يف 
مرتبة القلب أو الروح(. وســوف نُطلق من اآلن فصاعًدا ىلع ٰهذه العلوم 

اسم العلوم الشهوديّة العرفانّية )أو الغيبّية(.

وُيمكننا أن نضع ٰهذا اتلقسيم للشهود بالشلك اآليت:  
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الشهود
)العلم احلضوري 

باملعىن العام(

شهود عن بُعد
)العلم 

احلصويل(

رب
ُ
شهود عن ق
)العلم 

احلضوري 
باملعىن اخلاص(

رب
ُ
شهود عن ق

اعم )نظري العلم 
احلضوري بانلفس 

وقواها وآثارها(

شهود  مثايل
)خيايل(

شهود عقيل

رب
ُ
شهود عن ق

)الكشف 
العرفاين(

شهود قليب

شهود رويح

......

شهود حّي

ي قد يشعر به 
ّ

7. بٰهذا اتلقســيم، نكون قد حاونلا دفع االســتيحاش ال
ابلعض من مسألة املعرفة الشهوديّة العرفانّية، وٰذلك بعد أن استنتجنا أنّها ال 
ختتلف يف يشٍء عن بقّية املعارف األخرى )أي عن احلّسّية واخليايّلة والعقلّية( 

سوى يف املرتبة، وكٰذلك يف الوسيلة املستخدمة تلحصيلها )أي القلب(.
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وقبل أن خنتم ٰهذا ابلحث، جتدر اإلشارة إىل بعض املالحظات اهلاّمة:

1. ورد استعمال مصطلح الشــهود العقيّل بمعىًن آخر )خصوًصا يف فلسفة 
ديكارت ]راجع: ســعدي، شــهود صدراىي: عقالىن يا عرفاىن، ص 5[، كما نستطيع أن 
جنــد آثاًرا للحديث عنه عند ابن ســينا وغريه( لإلشــارة إىل تلك املفاهيم 
ابلدهّية )املفاهيم البسيطة نظري املعقوالت اثلانية(، والقضايا ابلدهّية اليّت 
يُصّدق بها العقل من دون حاجٍة إىل انتقاٍل وتفكرٍي ]راجع: أمريي، منطق پيرشفته 
؛ إذ إّن املعقوالت  ]املنطق املتطّور[، ص 17[، بل بمجّرد عملّية شهوٍد باطنٍّ عقيلٍّ

اثلانية يه تلــك املعقوالت اليّت ال تُنزتع من اخلارج مبارشًة، بل بتوّســط 
املعقــوالت األوىل؛ وبٰذلك تُعّد منتوجاٍت عقلّيــًة رصفًة يُدركها العقل من 
دون احلاجة إىل أّي نوٍع من أنواع اتلعّمل ]املصدر السابق[ )أي تُدرك بمشاهدٍة 
عقلّيٍة رصفٍة(، ونفس اليشء يُقال بالنســبة للقضايــا ابلدهّية اليّت ترجع 
لكّها إىل أّم القضايا )استحالة اجتماع انلقيضني(؛ إذ إّن العقل يُصّدق بٰهذه 
القضّية بشلٍك باطنٍّ )ومن دون الرجوع للخارج( بعد شهوده للحاالت اليّت 
تعرض للنفس )مثل العلم وعدم العلم(، وإدراكه لعدم إماكنّية اجتماع ٰهذه 
احلاالت يف آٍن واحٍد. ٰهذا، وُيمكننا إدراج ٰهذا انلوع من الشــهود العقيّل يف 

ضمن الشهود عن قُرب العاّم.

2. إذا لــم نكن نُؤمن باشــرتاك العلمني احلضــورّي واحلصويّل يف نفس 
احلقيقة، وأنّهما قســمان من أقسام  الشــهود )أو مرتبتني من مراتبه(،كما 
برهنت عليه مدرسة احلكمة املتعايلة، فنحن ال نشّك ـ كحدٍّ أقّل ـ يف اتّكاء 
العلمني احلصويّل واحلضورّي ىلع الشهود ورجوعهما إيله. أّما بالنسبة للعلم 
ا رجوعه إىل الشــهود )كما بيّّنا سابًقا( من دون  احلضورّي، فمن الواضح جدًّ
أن نعتمد يف ٰذلــك ىلع املباين اجلديدة اليّت طرحتهــا احلكمة املتعايلة. وأّما 
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فيما خيّص العلم احلصويّل، فمن املعلوم اعتماُده )بكال شــّقيه: اتلصّورات 
واتلصديقات( ىلع املفاهيم والقضايــا ابلدهّية اليّت ال حتتاج يف إدراكها إىل 
أّي نوٍع من اتلفكري، وقد بيّنا فيما ســبق أّن ٰهذه املفاهيم والقضايا ابلدهّية 

تعتمد ىلع نوٍع من أنواع الشهود يُسّم بالشهود العقيّل أيًضا.

3. توجد بعض اآلراء اليّت حاولت إرجاع املاكشــفات العرفانّية إىل نوٍع 

من أنواع اإلدراك احلّيّ ابلاطّن )أي أنّها جعلتها يف مصاّف الوجدانّيات، 
 نظري اإلحســاس باأللم وإدراك اجلوع والشــعور باملحّبة و...( ]املصدر نفسه، 
ص 16[ ويه حماولٌة جّيدٌة قد تُفيدنا يف تفسري كيفّية حتّول املدراكت العرفانّية 

الشــهوديّة إىل علٍم حصويلٍّ )كما ســيأيت معنا الحًقا إن شاء اهلل(، لٰكّنها ال 
تُعطينا صورًة اكملًة عن ٰهذا انلوع من املدراكت اليّت حتصل عن طريق وسيلٍة 
 أن نوّسع من دائرة 

ّ
إدراكّيٍة أخرى غري احلّس ابلاطّن )أي القلب(، اللّٰهّم إال

اإلحساس ابلاطّن الوجدايّن ليشمل القلب أيًضا.

3 . خصائص المعرفة الشهودّية

يّتصف الشهود بمجموعة من اخلصائص اليّت مّيته عن األدوات املعرفّية 
األخرى، وهلا تأثرٌي يف حّجّيته ومستوى ٰهذه احلّجّية، من بينها:

1. انتفاء الواســطة فيها بني العالم واملعلوم: وتُعّد ٰهذه يه اخلاصّية األبرز 
لٰهــذا الطريق، ويه اليّت جتعله متعايلًا عن بقّية الطرق. وٰهذا األمر وإن كّنا 
أثبتناه حّت للعلوم احلصويّلة )ولٰهذا أرجعنا مجيع العلوم إىل الشهود(، لٰكّنه 
يتجیّل يف العلوم الشهوديّة العرفانّية بصورٍة أجیل وأرفع؛ ألّن الواسطة ترتفع 
فيهــا بني العالم واملعلوم يف مراتب أىلع من املرتبة احلّســّية الظاهرّية، مّما 

اد به ىلع مستوى حقيقته وواقعّيته.
ّ

يُمّكن العالم من إدراك املعلوم واالحت
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 يف العلم عند وجود 
ٌ
2. سالمتها عن اخلطإ والكذب: إذ كيف يُتصّور خطأ

اٍد وجوديٍّ بني العالم واملعلوم ىلع مستوى احلقيقة والواقعّية؟! بل نستطيع 
ّ

احت
القول إنّه ال يُمكننا حّت وصفها بالصدق؛ ألّن الصدق يُقابل الكذب فيما من 
شأنه االتّصاف بهما )هما من قبيل امللَكة وعدمها(؛ أي يف العلوم احلصويّلة 
اليّت قد يوجد فيها اختالٌف بني الواقع الهّن والواقع اخلاريّج. وأّما يف العلوم 
الشهوديّة العرفانّية، فال يوجد ٰهذا االختالف أبًدا؛ ولٰهذا تكون أرفع وأرىق 

من الصدق والكذب. يقول الشيخ جوادي آميل:

»لوجود وســاطٍة بني العالم واملعلــوم يف العلم احلصويّل ـ ويه 
وساطٌة مفهومّيٌة تكشف عن الواقعـ  يواجه ٰهذا العلم الصواب 
واخلطأ، واحلّق وابلاطل، والصدق والكذب. ولعدم وجود مثل 
ٰهذه الوســاطة يف العلم الشــهودّي بني الشاهد واملشهود، فإّن 
معىن الصواب واحلّق والصدق يّتخذ شــلك اثلبات واالستمرار 
 للخطإ 

ً
واإلتقان العيّن، وليس االنطباق، حبيث ال يرتك جماال

وابلاطــل والكذب« ]جوادي آميل، اتلجربة العرفانّيــة وابلنية املعرفّية.. 
 نموذًجا، ص 45[. عرفان اإلمام عيلٍّ

ــني : »وأّما العلم احلضورّي الشــهودّي، فإذا حصل 
ّ
ويقول صدر املتأهل

فينا، فــال بّد من حصول يش ٍء للمدرك مّما لم يكــن حاصاًل هل قبل ٰذلك، 
وهو اإلضافة اإلرشاقّية فقط، من غــري افتقاٍر إىل املطابقة الواجبة حصوهلا 
يف العلــوم الصورّية« ]الشــريازي، املبدأ واملعــاد، ص 110[. نعم، يمكن أن حتصل 

مشاهداٌت خاطئٌة يتصّورها اإلنسان صحيحًة، وهذا ما سنشري إيله الحًقا.

وعليه، فإنّنا نستخلص أّن حّجّية العلوم الشهوديّة حّجّيٌة ذاتّيٌة، أي أنّها 
ال حتتاج ألّي أمٍر آخر من أجل إثبات حّجّيتها.
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3. ســعة دائرة املعلومات الشــهوديّة: فإذا اكنت دائرة الُمدراكت العقلّية 
حمدودًة ملحدوديّة العقل نفسه، فال تتجاوز إطار املفاهيم احلصويّلة الضّيقة، 
فإّن دائرة املعارف الشــهوديّة العرفانّية تتّسم بالشــمول والسعة جلميع ٰهذا 
الكون الفســيح بشّت أبعاده ومستوياته، حبيث ال توجد هنا أّي حدوٍد تقف 
 ما يكتنفه هو 

ّ
يف وجه العارف من أجل ســرب أغوار اعلم الوجــود، اللّٰهّم إال

نفسه من ضعٍف ونقائص. 

وعليه، فلكّما امتلك اإلنسان القدرة ىلع اتلجّرد أكرث )من خالل طريق 
العمل واملجاهدة والزتكيــة(، تمّكن من رفع احلجــب الفاصلة بينه وبني 
املوجودات أكــرث )ويه حجٌب موضوعٌة يف احلقيقة ىلع جوارحه وحواّســه 
ابلاطنّيــة(، وباتلايل تُتاح هل الفرصة أكــرث للتعّرف ىلع حقائق أىلع وأعمق 
وأدّق. وٰهكذا يميض اإلنســان يف مسريته املعرفّية اليّت تنقله من مستوًى إىل 
مســتوى، ومن اعلٍم إىل اعلم، فيتعّرف ىلع حقائق اعلم انلاسوت وامللكوت 
ّية، إىل أن يصل إىل مقام الات 

ٰ
واجلربوت، ثّم اعلم الصفات واألســماء اإلهل

ّية املتعايلة .
ٰ
اإلهل

وُيعرّب العرفاء عن ٰهذا انلوع من الســري املعريّف اتلاكميّل بعّدة تعبرياٍت، 
مــن ضمنها: علم ايلقني، عني ايلقني وحّق ايلقــني. فـ »علم ايلقني هو ما 
اكن ناشــئًا عن الربهان، وعني ايلقني ما نشــأ عن الكشف وابليان، وحّق 
ايلقني ما نشــأ عن الشهود والعيان« ]محدان، مصطلحات اتلصوّف من كتاب مراجعة 
التشــوّف إىل حقائق اتلصوّف البن عجيبة احلسّن، ص 13[. ويقول القيرصي يف رشحه 

للفصوص: »قّســم أرباب ٰهذه الطريقة املقامات اللكّّية إىل علم ايلقني وعني 
ايلقــني وحّق ايلقني. فعلم ايلقني تصّور األمر ىلع ما هو عليه، وعني ايلقني 
 

ً
شــهوده كما هو، وحّق ايلقني بالفناء يف احلّق وابلقاء به علًما وشهوًدا وكماال

« ]القيرصّي، رشح فصوص احلكم، ص 148[.
ً

وحاال
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فادلرجة األوىل مــن املعرفة يه املعرفة انلظرّيــة احلصويّلة، ثّم تتحّول 
بعد ٰذلك ٰهذه املعرفة )من خالل العمل والســري والسلوك وجماهدة انلفس( 
ترص يف اثنتني: عني ايلقني وحّق 

ُ
إىل معرفٍة شــهوديٍّة ذات درجاٍت عديدٍة خت

ايلقني، حيث تّتخذ املعرفة هناك شــكاًل آخر، يُعرّب عنه بالفناء.. يقول ابن 
تركة: »فإّن للّك مرتبٍة مــن علم ايلقني وعني ايلقني وحّق ايلقني مدارج يف 
الكمال غري حمصورٍة« ]ابن تركة، رشح فصوص احلكم، ج 1، ص 517[؛ وعليه، فإّن 
اد بني العالم واملعلوم وتنتيه بمرحلة 

ّ
»املعرفة العرفانّية تبدأ باالتّصال واالحت

فناء العالم يف املعلوم« ]إبراهيميان، معرفتشــنایس در عرفــان، ص 54[؛ وٰهذا ما 
حُييلنا ىلع اخلصوصّية اتلايلة.

4. أّن املعرفة الشهوديّة اغيتها ونتيجتها الوصول إىل احلّق تعاىل: وباتلايل 
فيه تمتلك رشفًا كبرًيا برشفّية اغيتها، إذ إّن طالب ٰهذه املعرفة »يريد احلّق 
األّول ال ليشٍء غريه، وال يُؤثِر شيئًا ىلع عرفانه وتعّبده هل فقط ألنّه مستحّق 
للعبادة، وألنّها نســبٌة رشيفٌة إيله ال لرغبٍة أو رهبٍة« ]مطّهري، مدخل إىل العلوم 
اإلسالمّية 2، ص 102[. نعم، يوجد من ٰهؤالء من يتوّقف يف وسط الطريق دون أن 

ين سلكوا سبيل املعرفة الشهوديّة 
ّ

يبلغ ٰهذه الغاية القصوى، بل يوجد من ال
مــن خالل اتلصفية والزتكية ال للوصول إىل احلّق تعاىل، بل المتالك القدرة 
ىلع اتلرّصف يف الاكئنات وخوارق العــادات )كبعض املرتاضني اهلنود مثاًل 
أو املنحرفني من بعض الصوفّية(، لٰكّن كالمنا هو حول املعرفة الشــهوديّة 
ي ىلع 

ّ
احلقيقّيــة اليّت جتعل مــن اهلل - تعاىل - ولقائه اهلدف األســم ال

اإلنسان أن يصل إيله.

5. أّن املعرفة الشهوديّة مأخوذٌة من احلّق - تعاىل - مبارشًة؛ ولٰهذا جند أّن 
أصحاب ٰهذه املعرفة يفتخرون ىلع غريهم بكونهم تالمذًة هلل تعاىلـ  إن صّح 

اتلعبري ـ من دون واسطة. ]جهانگريي، حميي ادلين ابن عريّب، ص 209[ 
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مقاالٌت

ّيــون ورجاٌل رّبانّيون 
ٰ
ــني: »وأىلع من اجلميع أناٌس إهل

ّ
يقول صدر املتأهل

يأخذون علومهم الكشــفّية بالويح واإلهلام من العقل الفّعال وامللك املليق 
للحقائق املويح لألخبار واألحاكم من غري وســاطة ٰهذه األجسام« ]الشريازّي، 

كرس أصنام اجلاهلّية، ص 162[.

وقد ورد نظري ٰهذا املعــىن يف الكثري من الروايات الصادرة عن أهل بيت 
الويح ، نظري رواية عنوان ابلرصّي الّــيت يقول اإلمام الصادق  فيها: »لَيَْس 
ْن 

َ
 - أ

َ
ِب َمْن يُِريُد اهلُل - َتبَارََك وَتَعاىل

ْ
َما ُهَو نُــوٌر َيَقُع يِف قَل ُم بِاتلََّعلُِّم، إِنَّ

ْ
ِعل

ْ
ال

مة املجلّي، حبار األنوار، ج 1، ص 225[.
ّ

َيْهِديَه « ]العال

بل نستطيع أن جند هل نظرًيا يف القرآن الكريم أيًضا من خالل قّصة مویس 
ي يقول عنه احلّق تعاىل: ﴿فَوََجــدا َعبًْدا ِمْن ِعباِدنا آتَيْناُه رمَْحًَة 

ّ
 واخلرض ال

ًما﴾ ]ســورة الكهف: 65[؛ ولٰهذا جند أّن العرفاء 
ْ
نَّا ِعل ُ ِمْن ِعنِْدنا وَعلَّْمناُه ِمْن دلَ

. يُطلقون ىلع علمهم اسم العلم الدليّنّ

حّجّية المعرفة الشهودّية بوجٍه عامٍّ

ما نســتخلصه من لّك اخلصائص السابقة للكشــف والشهود أّن املعرفة 
الشهوديّة العرفانّية تشــرتك مع بقّية املعارف اإلنسانّية يف احلّجّية واالعتبار 
)ولكٌّ حبســبه(، يقول القيرصّي: » املراد بالوق ما جيده العالم ىلع ســبيل 
الوجدان والكشــف ال الربهان والكســب، وال ىلع طريق األخذ باإليمان 
واتلقليد؛ فإّن كاًل منها وإن اكن معترًبا حبســب مرتبتــه، لٰكّنه ال يلحق 
بمرتبــة العلوم الكشــفّية؛ إذ ليس اخلرب اكلعيان« ]اآلمــيل، ممّهد اهلمم يف رشح 

فصوص احلكم، ص 654[.
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لٰكن يبىق أّن حّجّية ٰهذا انلوع من املعرفة يه حّجّيٌة شــخصّيٌة، وبعبارٍة 
أخرى: نظًرا لكون ٰهذه املعرفة ذوقّيًة وحضورّيًة، فإنّها ال تتجاوز الشخص 
ي يعيشها؛ وباتلايل من غري املمكن نقلها إىل اآلخرين. وتُعّد ٰهذه املسألة 

ّ
ال

من أبرز املسائل واإلشاكالت اليّت ترد ىلع املعرفة الشهوديّة؛ فحّت مع أنّها ال 
ّدد من أثرها ودائرة اعتبارّيتها، يقول 

ُ
تُبطــل حّجّية ٰهذه املعرفة، غري أنّها حت

الشيخ جعفر سبحاين: »ال يُكّذب مّديع الشهود والكشف، اغية األمر أنّه ال 
يُمكن تعدية ما انكشف هل يلكون قاعدًة مّطردًة يف جماالت العلم واملعرفة« 
]ســبحاين، نظرّية املعرفة، ص 189[. فتضىح املعرفة الكشــفّية عبارًة عن جمموعة 

من اتلجارب الشــخصّية املحــدودة اليّت ال جيمعهــا أّي رابٍط، وال ختضع 
ألّي ضابٍط، والشــاهد ىلع ٰذلك هو اختالف الكثري من العرفاء يف جتاربهم 
وماكشفاتهم، بل ـ وباعرتاف العرفاء بأنفسهم، يقول القيرصّي: »ومشاهدة 
الصور تارًة يكون يف ايلقظة وتارًة يف انلوم، وكما أّن انلوم ينقســم بأضغاث 
أحالٍم وغريها، كٰذلك ما يُرى يف ايلقظة ينقســم إىل أمــوٍر حقيقّيٍة حمضٍة 
واقعــٍة يف نفس األمر وإىل أموٍر خيايّلٍة رصفٍة ال حقيقة هلا شــيطانّيٍة، وقد 
خيالطها الشــيطان بيســرٍي من األمور احلقيقّية يلضّل الرأي« ]القيرصّي، رشح 
فصوص احلكم، ص 100[؛ فتوجد الكثري من املاكشفات واملشاهدات اخلاطئة اليّت 

يلتبــس أمرها ىلع العارف، فيظّن أنّها رمحانّيٌة صادقٌة، بينما يه شــيطانّيٌة 
اكذبٌة؛ إذ إّن الشــيطان ال يرتك اإلنســان حّت يف تلك العوالم العايلة، بل 
يكون ترّصده هل فيها أشــّد وحرصه ىلع غوايته فيهــا أوكد. باإلضافة إىل أنّه 
يُشــاهد عند املصابني ببعض األمراض انلفسّية أو العضوّية اّداعء االّطالع 
ىلع ٰهذا انلوع من العلوم واملعارف واملاكشفات؛ نظري املصابني باملايلخويلا؛ 
ويه رضٌب من اجلنون، وهو أن حتدث لإلنســان أفاكٌر رديئٌة ويغلبه احلزن 
واخلــوف، وربما رصخ ونطق األفاكر الرديّة وخلّــط يف كالمه. ]انظر: ادلاية، 

معجم املصطلحات العلمّية العربّية، ص 1199[
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للجواب عن ٰهذا اإلشاكل يمكن القول:

 خنلط يف املقام بني شخصّية املعرفة العرفانّية وخصوصّيتها 
ّ

: جيب أال
ً

أّول
]راجع: حســني زاده، اكوىش در ژرفهاى معرفت شنایس2: منابع معرفت، ص 174[. فنحن 

نعرتف بأّن ٰهذه املعرفة شــخصّيٌة وال يُمكن نقلها بعينها لآلخرين، لٰكّننا 
ال نقول خبصوصّيتها وعدم إماكن حصوهلا للغري. وٰهذا األمر ينســحب أيًضا 
حــّت ىلع العلوم احلّســّية املاّديّة، فعندما أقول مثاًل )الشــمس موجودٌة(، 
فأنا ال أستطيع أن أنقل ما أشــاهده بعينه إىل اآلخرين، غري أّن بقّية انلاس 
يســتطيعون بدورهم احلصول ىلع ٰهذه املعرفة من خالل إعمال حواّســهم 
 الشرتاك مجيع 

ّ
وانلظر إىل الشــمس ليك يكتشفوا بأنّها موجودٌة، وما ٰذلك إال

أفراد اإلنسانّية يف نفس احلواّس الظاهرّية.

كما نســتطيع ترسية ٰهذا األمر حّت إىل العلوم العقلّية اليّت تكون بٰهذا 
املعىن شــخصّيًة )مرتبطًة بشــخص الُمدرِك(، لٰكّنها ال تكون خاّصًة؛ إذ 

بإماكن اجلميع الوصول إيلها من خالل اتّباع القوانني العقلّية املنطقّية.

نفس اليشء نقوهل بالنســبة للمعرفة الشــهوديّة العرفانّيــة اليّت يُمكن 
اد لّك بن البرش يف وسيلتها وأداتها اإلدراكّية 

ّ
للجميع الوصول إيلها بسبب احت

)أي القلب(، اغية األمر أّن االســتفادة من ٰهذه الوسيلة مناٌط بتحّقق بعض 
الرشوط اخلاّصة )أي الزتكية واملجاهدة والســري والسلوك(. وٰهذا جنده حّت 
يف املعرفة احلّسّية الظاهرة املرشوطة بسالمة احلواّس مثاًل، واملعرفة العقلّية 
املرشوطة مثاًل بسالمة العقل، وحسن االستفادة منه من خالل تعلّم القوانني 

والقواعد املنطقّية.

ثانًيــا: أّن العرفاء حتّدثوا بإسهاب عن املعايري اليّت جيب أن ختضع هلا ٰهذه 
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العلوم واملاكشــفات؛ وٰهذه املعايري مالٌك يف حّجّية الكشوفات بالنسبة ملن 
حتصل هل، ويه مالٌك أيًضا يف حّجّيتها بالنســبة لآلخرين. ومن خالل تتّبع 
لكماتهم، يُمكننا تقسيم ٰهذه املعايري إىل قسمني أساسينّي: معايري موضوعّيٍة 
ومعايري ذاتّيٍة. واملراد باملعايري املوضوعّية تلك املعايري اليّت ترتبط باملاكشفات 
بشلٍك مبارٍش من دون أن يكون هلا أّي نظٍر إىل املاكَشف، وأّما املعايري الاتّية، 

فيه املعايري اليّت هلا ارتباٌط مبارٌش بشخص املاكِشف.

1. المعايير الموضوعّية للمعرفة العرفانّية 
وُيمكننا تقسيم ٰهذه املعايري إىل عّدة أنواع:

أ. معيار العقل

ذكرنا ســابًقا أّن العقل )انلظرّي( حّجٌة يف جمال املعارف انلظرّية؛ بمعىن 
أنّه حُيّصل نلا العلم يف معارف كٰهذه، لٰكن هل نستطيع القول إنّه حّجٌة حّت 
يف جمال بقّية العلوم احلّســية والشــهوديّة؟ اجلواب هو: نعم، اغية األمر أّن 
حّجيته هنا ال تكون بمعىن حتصيل العلــم؛ ألنّه قارٌص عن ادلخول يف ٰهذه 
املجاالت، بل حّجّيته يه بمعىن كونه معياًرا يف صّحة ٰهذه العلوم أو كذبها. 
وُيمكننا أن نبنّي املراد من كون العقل معياًرا يف املعرفة الشهوديّة بانلحوين 

اتلايلني:

1. أن نعّد العقل مقّدمًة أساسّيًة لدلخول يف غمار املعرفة الشهوديّة؛ بمعىن 
أّن العارف يف سلوكه الكشيّف القائم ىلع املعاينة واملشاهدة القلبّية إنّما يريم 
إىل حتقيــق حدٍّ من ايلقني املعريّف بما اكن قــد ثبت دليه من معارف بادليلل 
وانلظر والربهان ]املحمود، املعرفة وفًقا للمنهج العرفايّن للســّيد اخلميّن ، ص 128[. يقول 
النســيّف يف كتابه )اإلنســان الاكمل(: »فقد اكن حّت تلك اللحظة سائًرا يف 
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طريــق نور العقل، وهو ذا عمُل العقل قد انتىه، وهو اآلن ســائٌر يف طريق 
نور اهلل، ويســري طوًرا يف طريق نور اهلل، حيث تُــزال لّك احلُُجب انلورانّية 
والظلمانّية من أمام السالك، فريى األخري اهلل ويعرفه« ]النسيّف، اإلنسان الاكمل، 
ص 305[. ومــن هنا نرى أّن العرفاء يعرتفــون باملراتب اثلالثة لليقني: علم 

ايلقني وعني ايلقــني وحّق ايلقني، حبيث تكون لّك درجــٍة مقّدمًة حلصول 
ادلرجة األىلع منها.

2. صحيح أّن املعرفة الشهوديّة العرفانّية يه معرفة ما وراء العقل، ويناهلا 
اإلنسان بـ "حاّســٍة" أخرى أطلقنا عليها سابًقا اســم القلب، غري أّن ٰهذه 
املعرفة تتحّول بعد ٰذلك )أي بعد أن ينتيه اإلنسان من معايشتها( إىل معرفٍة 
حصويّلٍة عقلّيــٍة؛ فمن ٰهذه انلاحية، تكون ٰهذه املعرفة قابلًة للخضوع إىل 
مبضع الترشيح العقيّل، وُيمكننا إخضاعها إىل قواعد العقل وأسسه، وٰهذا ال 
خيتلف يف يشٍء عن املدراكت اليّت يناهلا اإلنسان عن طريق احلّس الظاهرّي، 

ثّم بعد ٰذلك تتحّول إىل علوٍم عقلّيٍة حصويّلٍة. يقول ابن تركة:

»إنّا ال نســلّم أّن العقل ال يُدرك تلك املاكشــفات واملدراكت 
ي هو فوق العقل أصــاًل، نعم، إّن 

ّ
اليّت يف الطــور األىلع ال

من األشــياء اخلفّية ما ال يصل إيله العقل بذاته، بل إنَّما يصل 
ٍة أخرى  يه أرشف منه، واســتبانِة  إيله ويدركه باســتعانة قوَّ
نور أضواٍء هو أتّم منه، مقتبًسا من مشاكة الزجاجة اإلنسانيَّة 
اليّت فيها املصباح، لٰكن بعد الوصول يُدركه العقل مثل ســائر 
مدراكته، كما يف املدراكت اجلزئيَّة، فإنَّه يف استحصاهلا حيتاج 
إىل قّوٍة أخرى، لٰكنَّها أنزل وأخسَّ منه، وبعد الوصول يُدركها 
 مثل ســائر مدراكته ىلع الســواء« ]الرتكة، تمهيــد القواعد، املنت، 

ص 249[
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ين اكتشفوا حقيقة ٰهذه املسألة عملوا ىلع 
ّ

ومن هنا، نرى أّن العرفاء ال
وضع لّك ماكشــفاتهم ومدراكتهم الشهوديّة املرتبطة بنظام اعلم الوجود )وىلع 
رأسه احلّق تعاىل( ىلع شلك جمموعٍة من القواعد واملباين العرفانّية اليّت سعوا 
إىل إثباتها بواســطة ادليلل والربهان، وإن اكنوا قد حصلوا عليها عن طريق 
الكشف والشــهود، وٰذلك يف علٍم أصبح يُسّم بعلم العرفان انلظرّي. يقول 

القيرصّي يف مقّدمة رشحه تلائّية ابن الفارض املرصّي:

»وٰهذا العلم وإن اكن كشــفيًّا ذوقيًّا... ولٰكن لّما رأيت أّن أهل 
العلم الظاهر يظّنون أّن أهل ٰهذا العلم ليس هل أصٌل يُبتىن عليه 
وال حاصٌل يوقف دليه، بل ختّيالٌت وطاّماٌت ذكرّيٌة ال برهان 
ألهله عليه... بيّنت موضوع ٰهذا الفّن ومســائله ومبادئه. وما 
ذكرت من الربهان وادليلــل هنا ويف مقّدمات رشح الفصوص 
وبايق الرسائل اليّت ُكتبت يف ٰهذه الطريقة؛ إنّما أتيت به إلزاًما 
هلم بطريقتهم وإفحاًما برشيعتهم؛ فإّن كشــف أهل الشــهود 
ليس حّجًة عليهم« ]الرتكة، اتلمهيد يف رشح قواعد اتلوحيد، ص 6 و7[. 

وعليه، نستطيع القول إّن الرباهني العقلّية للعرفان يه بمزنلة آلة املنطق 
إزاء احلكمة والكالم؛ إذ يُمكن بها تميي الصحيح من الســقيم، فيجب أن 
اليكون الكشف خمالًفا للرضورة العقلّية، كما يُمكن نقل تلك املعارف إىل 
 فلسفيًّا. 

ً
 حينما يُصبح املشهود العرفايّن معقوال

ّ
ين ال يتلّقونها إال

ّ
اآلخرين ال

]اآلميّل، املصدر السابق، ص 51[

ب. معيار الشرع

حيث يُعّد الشارع املقّدس كذلك ضمانًا للمعرفة الشهوديّة من الوقوع يف 
اخلطإ واخللط. ويتمّثل ٰذلك يف جمموعٍة من األمور:
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ـ عرض املشاهدات واملاكشفات ىلع الكتاب والسّنة، فما وافق الرضورات 
: »وال يتعّدى  الرشعّية يُؤخذ به، وما اعرض فيهما ٰذلك يرُتك. يقول ابن عريبٍّ
ّية فوق ما يُعطيه كتاب نبّيه ووحيه. قال اجلنيد 

ٰ
كشــف الويّل يف العلوم اإلهل

يف ٰهــذا املقام: علمنا ٰهذا مقّيٌد بالكتاب والســّنة، وقال اآلخر: لّك فتٍح ال 
 يشــهد هل الكتاب والســّنة، فليس بيشٍء« ]الغــراب، الفقه عند الشــيخ األكرب، 
ص 33[. ويقــول أبو ســليمان ادلارايّن: »إنّه يلقع يف قلــيب انلكتة من نكت 

 بشــاهدين من الكتاب والســّنة. وقال اجلنيد: من لم 
ّ

القوم، فال أقبلها إال
يقرأ القرآن ويكتب احلديث، ال يصلح هل أن يتلكّم يف علمنا« ]قاســم، املذاهب 

الصوفّية ومدارسها، ص 103 و104[.

ـ اإليمان بأّن الطريق الصحيح للوصول إىل املاكشفات والعلوم العرفانّية 
: » فأصل  الشــهوديّة الصحيحة ينحرص يف اتّباع الرشيعة، يقــول ابن عريبٍّ
رياضتنا وجماهدتنــا وأعمانلا اليّت أعطتنا ٰهذه العلوم واآلثار الظاهرة علينا 
إنّما اكن من عملنا ىلع الكتاب والســّنة« ]ابن عــريبٍّ، الفتوحات، ج 2، ص 162[. 
ويقــول يف موضٍع آخر: »اعلم وّفقــك اهلل أّن الرشيعة يه املحّجة ابليضاء.. 
حمّجة الســعداء وطريق الســعادة، من میش عليها نىج ومن تركها هلك« 
ي اكن املرحوم السّيد 

ّ
]الغراب، الفقه عند الشــيخ األكرب، ص 14[. وٰهذا هو املبدأ ال

عيلٌّ القايض يعتمد عليه كثرًيا؛ فاكن حيســب للرشيعة الغّراء حسابها بدّقٍة 
كبريٍة، واكن بنفســه رجاًل مترّشاًع بتمام املعــىن، ومعتقًدا بأّن الرشيعة يه 
ا يف ٰهذا األمر، حبيث  السبيل إلدراك احلقائق العرفانّية واتلوحيديّة. واكن جادًّ

. ]الطهرايّن، الروح املجّرد، ص 473[  لم يكن يلفوته أبسط ُسّنٍة وعمٍل مستحبٍّ

ـ بــل األكرث من ٰذلك، فإنّنا نقول إّن هناك عينّيًة بني العلوم الكشــفّية 
والعلــوم الرشعّية؛ ولٰهذا جند أصحاب الكشــف والشــهود يعتقدون أّن 
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العلوم الرشعّية والعلوم الشــهوديّة الكشــفّية هما يشٌء واحٌد واالختالف 
بينهما هو حبســب الظاهر وابلاطن فقط، وُيطلقون ىلع األوىل اسم الرشيعة 
واثلانية اسم احلقيقة، بينما يُســّمون الطريق الرابط بني الرشيعة واحلقيقة 
وبــني الظاهر وابلاطن )وهو الزتكية واملجاهدة( اســم الطريقة. فالرشيعة ـ 
إذن ـ تكليف الظواهر، والطريقة تصفية الضمائر، واحلقيقة شــهود احلّق 
يف جتلّيات املظاهر ]محدان، مصطلحات اتلصوّف، ص20[، واجلميع يشــلّك وجوًها 

ومظاهر حلقيقٍة واحدٍة.

ين ال خيضعون لظاهر الرشع. 
ّ

ـ اتلرّبؤ من املّدعني للمعرفة الشهوديّة ال
: »ونبغت طائفٌة ثاثلٌة ضلّت وأضلّت، فأخذت  يقول حميي ادلين ابن عــريبٍّ
األحــاكم الرشعّية ورصفتها يف بواطنهم، وما تركــت من حكم الرشيعة يف 
، الفتوحات، ج 1، ص 334[. ويقول صدر  الظواهر شيئًا، تسّم ابلاطنّية« ]ابن عريبٍّ
ني أيًضا: » فكما أّن احلشــوّية والكّرامّيــة ينظرون يف األحاكم بالعني 

ّ
املتأهل

العوراء يقتــرصون ىلع الظواهر وينكرون اعلــم األرسار ومعدن األنوار، 
فكٰذلــك ابلاطنّية، حيث يهملون  األحاكم واآلداب الظاهرة ويرتكون العمل 
بالرشيعة احلّقة، ونبذوها وراء ظهورهم. ولكتا الطائفتني عماٌة عوراء دّجالون 
 أّن عماء إحداهما يف يمىن  عينيها وعماء األخرى 

ّ
يف إدراك حقائق األشياء، إال

يف يرساهما« ]الشريازّي، كرس أصنام اجلاهلّية، ص 49[.

ج. معيار الرجوع ألهل الخبرة

فنحن نعلم أّن للّك علم أهاًل، وحنن مأمورون رشاًع وعقاًل بالرجوع إىل 
اخلرباء وأهل االختصاص من أجل تليّق العلوم وحتصيلها، حيث يقول اهلل 
ِر إِْن ُكنْتُْم ال َتْعلَُموَن﴾ ]سورة انلحل: 43[. واملعرفة 

ْ
ك ْهَل الِّ

َ
 أ
ْ
لُوا

َ
تعاىل: ﴿فَاْســأ
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الشــهوديّة ال خترج بدورها عــن ٰهذه القاعدة، حيــث من املمكن عرض 
ين نطمنّئ 

ّ
املاكشــفات واملشاهدات اليّت حتصل للســالك ىلع األشخاص ال

، من أجل تميي الصحيح  بتضلّعهم يف العرفان ىلع مســتًوى نظريٍّ وعمــيلٍّ
عن ابلاطل. يقول القيرصّي: »ومشــاهدة الصور تارًة يكون يف ايلقظة وتارًة 
يف انلوم، وكما أّن انلوم ينقســم بأضغاث أحالٍم وغريهــا، كٰذلك ما يُرى 
يف ايلقظة ينقســم إىل أموٍر حقيقّيٍة حمضٍة واقعــٍة يف نفس األمر وإىل أموٍر 
خيايّلٍة رصفٍة ال حقيقة هلا شيطانّيٍة، وقد خُيالطها الشيطان بيسرٍي من األمور 
احلقيقّية يلضّل الرأي؛ ٰللك حيتاج الســالك إىل مرشــٍد يرشده وينجيه من 

املهالك«  ]القيرصّي، رشح فصوص احلكم، ص 100[. 

يبىق ابلحث هنا حول املواصفات واخلصوصّيات اليّت جيب أن خيضع هلا 
ٰهؤالء اخلرباء، غري أّن ٰذلك مّما خيرج عن طاقة ٰهذه ادلراسة.

2. المعايير الذاتّية للمعرفة العرفانّية
واملراد منها تلــك املعايري املرتبطة بالُمشــاِهد؛ إذ من املعلوم أّن نفس 
الُمشــاِهد بما حيمل مــن خصوصّياٍت ومواصفاٍت هل دوٌر أســايسٌّ يف تليّق 
املشاهدة واحلصول عليها، ثّم تفســريها ونقلها لآلخرين بعد ٰذلك، حيث 
يقول القيرصّي يف ٰهــذا الصدد: »الفرق بني الــواردات الرمحانّية وامللكّية 
واجلّنّية والشيطانّية يتعلّق بميان الســالك املاكشف«  ]القيرصّي، مقّدمة رشح 
فصوص احلكم، ص 112[. وعليه، لكّما اكن اإلنسان يّتصف بقّوة العقل وإحاكمه 

للقواعد العقلّيــة، باإلضافة إىل حتلّيه بالزهــد واتلقوى وفضائل األخالق 
واتلقّيد باألحــاكم الظاهرّية وعدم االقتصار ىلع فعــل الواجبات واجتناب 
املحّرمات، بل تعّدي ٰذلك إىل فعل املســتحّبات وترك املكروهات، وتمّكنه 
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أيًضا من مباين العرفان والســري والســلوك؛ اكنت ماكشفاته أصدق، وعن 
اخلياالت واألوهــام أبعد. وتُعّد ٰهــذه املعايري الاتّية مــن املعايري اليّت قد 
نتمّسك بها ونلجأ إيلها للتأّكد من صّحة املشاهدات املنقولة عن اآلخرين. 

يقول السّيد احلسيّن الطهرايّن:

»كيف يمكن لعالٍم عظيم الشأن اكلسّيد ابن طاووس أو السّيد 
ي استلم جملس 

ّ
مهدّي حبر العلوم أو السّيد عيلٍّ الشوشرتّي ال

درس الشيخ األنصارّي بعد وفاته ملّدة سّتة أشهٍر ىلع أحسن وجٍه 
 حسني قيل همداين 

ّ
وأفضل حنٍو وأكمله، أو املرحوم اآلخوند املال

ين اكنوا مجيعهم من 
ّ

أستاذ الشــيخ األنصارّي يف األخالق... ال
الفقهــاء العظام وأصحاب املقام العايل وأبطال ميدان اتلحقيق 
واتلدقيق واملشــار إيلهــم بابلنان من حيث الغــزارة العلمّية 
وانلبوغ الفكــرّي... كيف يُمكن أن يُتوّقع من ٰهؤالء أن تكون 
مشاهداتهم وماكشفاتهم ىلع خالف موازين ومباين الرشيعة، 

وأن ال حيصل هلم اّطالٌع ىلع صّحتها وسقمها؟!

وكيف يكون اســتنباط جمتهٍد اعديٍّ مورًدا للقبول وحائًزا ىلع 
احلّجّية؟ أّما العلم وايلقني بصّحة املدراكت والواردات القلبّية 
واملاكشفات املعنوّية لٰهكذا مستًوى من أاعظم الفقهاء وأكابر 

احلكماء...

فإن قيل: إّن مالك حّجّية فتوى الفقيه هو اســتناده إىل كالم 
املعصوم ، وأّما يف شــهود أهل العرفان وماكشــفات األويلاء 
ّيــني فال يوجد مثل ٰهذا االســتناد، بــل تقوم فقط ىلع 

ٰ
اإلهل

الواردات وإدراك الصور واملعاين املرتســمة يف انلفس؛ وٰللك 
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من املمكن أن تكون مشوبًة باشتباهٍ ... وٰللك لم يقبل عظماء 
أهل املاكشفة والشهود بأّي ماكشــفٍة، ولم يظّن أحٌد منهم أّن 

أّي إدراٍك لصورٍة أو معىًن هو منطبٌق مع احلقيقة والواقع.

وجواب ٰهذا الكالم: أنّه بالرغم من كون احتمال االشــتباه يف 
 أّن تطبيقها 

ّ
الواردات القلبّية وارًدا بالنسبة إىل مجيع األفراد، إال

ىلع مصادر الويح ومباين التشّيع وأحاديث أهل ابليت  سينيف 
بنحٍو قطــيعٍّ احتمال اخلطإ... وإذا اكن هنــاك احتماٌل للخطإ 
يف بعض موارد الشــهود، أو اشــتباٌه يف الكشف املعنوّي، فال 
ينبيغ ترك االحتياط فيها، كما هو احلال يف الســلوك الفقاهيّت 
عند الشــّك والرتديد؛ إذ ال بّد حينئٍذ من اتلوّقف يف الفتوى 

واالحتياط يف العمل« ]الطهراين، حريم قدس، ص 69 و70[.

نتيجة الكشف وحّجّيته في دائرة المسائل العتقادّية

تبنّي نلا إذن من لّك ما سبق أّن املعرفة الشهوديّة العرفانّية اليّت يناهلا اإلنسان 
عن طريق القلــب ال ختتلف من حيث اجلوهر عن بقّية املعارف اليّت حيصل 
 من حيث 

ّ
عليها اإلنســان من طرٍق أخرى )احلّس، اخليال، العقل( امهللّ إال

ادلرجة والوســيلة؛ إذ إّن لّك ٰهذه املعارف تبتن ىلع انتفاء الواسطة بني العالم 
واملعلوم )أي ىلع الشهود باملعىن العاّم(. كما تبّينت نلا أيًضا حّجّية ٰهذه املعرفة 
الشهوديّة العرفانّية، وأنّها حّجّيٌة تعتمد ىلع املعايري اليّت تقّدم ذكرها، ال سّيما 
العقل، واتّضحت نلا كٰذلك أنّها ليســت معرفًة خاّصًة؛ إذ يُمكن حصوهلا 
لآلخرين أيًضا، بل وُيمكن نقلهــا للغري، خصوًصا إذا اكنت ختضع للمعايري 

اليّت حتّدثنا عنها باتلفصيل.
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 أن نُفّصل الكالم عن دور ٰهذه املعرفة يف 
ّ

وعليــه، ال يبىق علينا اآلن إال
إثبات املسائل الَعَقديّة، فنقول: 

بالنسبة لالعتقادات األساســّية، فصحيٌح أنّه يُشرتط فيها حتصيل ايلقني 
 أّن 

ّ
 من خالل املنهج العقــيّل الربهايّن، إال

ّ
باملعىن األخّص، وهــو ال يتأىّت إال

ا يف ٰهذا املجال يتمّثل يف تعميق اإليمان،  الشــهود يُمكنه أن يلعب دوًرا مهمًّ
وتركيه، والوصول به إىل مســتوياٍت أىلع؛ ال سّيما بمالحظة اخلصائص اليّت 
اد حبقيقة تلك 

ّ
تتمّي بها املعرفة الشــهوديّة، وأنّها تُمّكن اإلنســان من االحت

املعتقدات وواقعّيتها، وأنّها تسلم من اخلطإ والكذب، وغري ٰذلك من اخلصائص 
اليّت ذكرناها آنًفا، اغية األمر أّن تلك املعرفة الشهوديّة جيب أن تكون خاضعًة 

للمعايري اليّت اعتربناها سابًقا.. يقول الشيخ حممد تيق مصباح يزدي: 

»وأخرًيا، وبعــد اتلوّفر ىلع الرؤيــة الكونّيــة واأليديولوجّية 
الصحيحة، يُمكن اتلوّصل إىل املاكشفات واملشاهدات من خالل 
السيع والريّق يف مراحل السري والسلوك؛ يلتوّصل وبدون توّسط 
املفاهيم الهنّية إىل الكثري من احلقائق اليّت أثبتتها االستدالالت 

العقلّية« ]اليدّي، دروٌس يف العقيدة اإلسالمّية، ص 55[.

ومن هنا، نرى احلّق - تعاىل - يقول يف حّق نبّيه إبراهيم : ﴿وَكٰذلك نُري 
ُموقِننَي﴾ ]ســورة األنعام: 

ْ
رِْض َويِلَُكوَن ِمَن ال

َ ْ
ــماواِت َواأل إِبْراهيَم َملَُكوَت السَّ

75[. فَُجِعَل االّطالع الشــهودّي ىلع ملكوت الســماوات واألرض رشًطا يف 

حصول ايلقني؛ كما جند ٰهذا املعىن حارًضا يف الروايات ىلع مستوى العديد 
من االعتقادات األساسّية؛ نظري املعرفة الشــهوديّة حبقيقة اتلوحيد؛ مثلما 
 ورأيُت اهلَل قبله« ]الطباطبايّئ، امليان، 

ّ
يقول أمري املؤمنني : »ما رأيُت شــيئًا إال

ج 8، ص 263[، واملعرفة الشــهوديّة باإلمامة والوالية، يقول اإلمام عيلٌّ : »إِنَُّه 
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يَماَن َحتَّ َيْعِرفَِن ُكنَْه َمْعِرفَــيِت بِانلُّوَراِنيَّة« ]املجلّي،  ِ
ْ

َحٌد اإل
َ
 يَْســتَْكِمُل أ

َ
ال

ا هنــا أّن ٰهذه املعرفة  حمّمدباقــر، حبار األنــوار، ج 26، ص 1[؛ إذ من الواضح جدًّ

شهوديٌّة وليست حصويّلًة.

ولٰهذا، فإّن العديد من أصحاب الكشــف والشــهود إن اكنوا صادقني يف 
كشفهم وشهودهم تظهر هلم الكثري من احلقائق اليّت قد تكون أحيانًا خمالفًة ملا 
؛ ويف ٰهذا الصدد،اكن املرحوم القايض يقول: »من املحال أن 

ً
يؤمنــون به خطأ

يصل امرٌؤ إىل مرحلة الكمال فال تصبح حقيقة الوالية مشهودًة دليه « ]الطهرايّن، 
الــروح املجّرد، ص 341[؛ وٰهذا يعن أّن الشــهود هل دوٌر أيًضا يف تنبيه اإلنسان إىل 

األخطاء واملغالطات اليّت قد حتصل هل حني استدالهل ىلع مسألٍة عقديٍّة.

وأّما فيما خيّص املسائل الَعَقديّة الفرعّية، فالكالم أيًضا هو الكالم، حيث 
باإلماكن االســتفادة من الشــهود هنا يف الوصول إىل حقيقة تلك املعتقدات 
املستنبطة من العقل أو انلقل، ومشاهدتها عيانًا، فيداد اإليمان بها ويتعّمق 
االعتقاد بها؛ كأن يّطلع اإلنسان شــهوديًّا ىلع حقائق اعلم الربزخ والقيامة 
الواردة يف الكتاب والســّنة؛ وعليه خنلُص يف األخــري إىل أّن حّجّية املعرفة 
الشهوديّة يف جمال العقائد تقع يف طول حّجّية املعرفتني العقلّية وانلقلّية، من 

دون أن يوجد بينها أّي تعارٍض.
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الخالصة

لقد جعل اهلل - تعاىل - يف طبيعة اإلنســان قوًى إدراكّيًة متعّددةً، تساعد 
انلفس ىلع إدراك خمتلف املوضواعت، ومن ٰهذه القوى قّوة الوهم، ويه تساعد 
اإلنســان يف إدراك املعاين اجلزئّية املتعلّقة باملحسوسات، وتساعدها كٰذلك يف 
احلكم املتعلّق باألمور املحسوســة ويكون حكمها صحيًحا، ولٰكّنها تتعّدى 
؛ ألنّها حتكم ىلع املوضوع 

ً
تلحكم يف املوضواعت املجرّدة فيكون حكمها خطأ

املجرّد ىلع غرار ما هو ثابٌت للموضوع املاّدّي املحسوس،  ونريد من ٰهذا ابلحث 
أن نبنّي اتلأثري السليّب لٰهذه القّوة ىلع ابلحث العقدّي؛ ألّن أساس ابلحث فيه هو 
ّيات، وكيف أنّها يمكن أن توقع ابلاحث يف 

ٰ
اعلم الغيب واتلجرّد، وهو حبث  اإلهل

ّية ما ال يتناسب مع جالهلا وتقدسها.
ٰ
الغلط فينسب إىل الات اإلهل

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

falahsaad@yahoo.com

د. فالح السبتي*
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مقاالٌت

مجــّرداٌت،  خيــاٌل،  وهــٌم،  عقــٌل،  إدراٌك،  قــّوٌة،  الدللّيــة:  المفــردات 
هّياٌت، الرؤية العقدّية.

ٰ
إل

تمهيٌد في قوى اإلدراك عند اإلنسان

القوى املدركة: يه القوى اليّت تســتعملها انلفس يف إدراكها لألشــياء 
املختلفة، وٰهذا انلوع من القوى منه ما هو مشرتٌك بني أنواع احليوان؛ ألنّها 
تكون هل من حيث هو حيواٌن، ومنها ما هو خمتصٌّ باإلنســان، وابلحث عن 
ٰهذه القوى ووظائفها بنحٍو مفّصٍل موضعه يف علم انلفس الفلسيّف فمن شاء 
اتلفصيل فعليه الرجوع إىل الكتب والرســائل اليّت دونت يف ٰهذا العلم مثل: 
رسالة أحوال انلفس، أو  انلفس من كتاب )الشفاء(، املقالة اثلانية واثلاثلة 
والرابعة، وكالهما للشــيخ الرئيس ابن سينا، أو كتاب )احلكمة املتعايلة يف 
األســفار العقلّية األربعة(، ابلاب الرابع واخلامس لصدر ادلين الشريازي، 

ولٰكن حنن هنا سنأخذ منها ما ينفع يلكون مقّدمًة ومدخاًل بلحثنا ٰهذا. 

أّواًل: قوى اإلدراك في النفس الحيوانّية
ويه ىلع نوعني: قًوى تدرك من خارٍج وتســّم باحلّس الظاهرّي، وقًوى 

تدرك من ابلاطن وتسّم باحلس ابلاطّن، وهو ما قد يسّم بالوجدان:

1 ـ الحّس الظاهرّي
وهو عبارٌة عن جهاٍز حيتوي ىلع جمموعة قًوى تشــلّك جمّساٍت الكتشاف 
اخلارج املاّدّي، ولك واحد من تلك القوى يســاعد انلفس ىلع اتلعرف ىلع 
نوع من املــدراكت اخلارجية املادية القابلة لإلحســاس بها، وجمموع ٰهذه 
القوى تســّم باحلواّس اخلمس، ويه: اللمس، والوق، والشّم، والسمع، 
وابلرص، ويه تساعد انلفس ىلع إدراك الكيفّيات املاّديّة املحسوسة، ويه: 
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امللموســات اكخلشونة أو الصقالة، أو احلرارة أو الربودة، واملذوقات اكملرورة 
واحلالوة، واملشــمومات ويه الروائح املختلفة، واملسمواعت ويه األصوات 

املختلفة، واملبرَصات اكأللوان واألشاكل املختلفة.

وٰهذه القوى تســاعد انلفس ىلع إدراك الكيفّيات املحسوسة، وحتصيل 
، وهو إدراك انلفس للصور املحسوســة يف حال  ما يســّم باإلدراك احلّيّ
ني: »من رشائط اإلدراك  

ّ
مواجهة احلاسة لليشء املحسوس، قال صدر املتأهل

ي يؤخذ منه تلك 
ّ

احلّيّ  حصول نســبٍة وضعّيٍة بني آلة اإلدراك واليش ء ال
الصورة، وٰهذه النســبة غري ثابتٍة بني تلك الصورة وما يطابقه وتؤخذ منه، 
وٰذلك الرشط غــري حمتاٍج إيله يف غري اإلدراك  احلّيّ  من اإلدرااكت اخليايّلة 

ني، األسفار، ج 3، ص 299[.
ّ
والوهمّية والعقلّية« ]صدر املتأهل

2 ـ الحّس الباطنّي

وقــواه ىلع نوعني فبعضها قًوى تدرك صور املحسوســات، وبعضها قًوى 
تدرك املعاين يف املحسوسات. 

أ  - القوى المدركة لصور المحسوسات

ويه القوى الّــيت تدرك نفس الصــور اليّت تّم إدراكها بتوّســط احلّس 
 ثّم يؤّديها إىل تلك القوى يف احلّس ابلاطّن، 

ً
الظاهرّي، ولٰكّنه يدركهــا أّوال

ويه عبارٌة عن ثالث قًوى، ويه ىلع الرتتيب:

احلّس املشــرتك )فنطاسيا(: ويه قّوٌة وظيفتها قبول لّك الصور اليّت تأتيها 
من احلواس اخلمس الظاهرّية ]ظ: ابن سينا، رسائل ابن سينا، ص 52[، فيه اكملجمع 

ي جتتمع فيه الصور املنطبعة يف تلك احلواّس.
ّ

ال
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مقاالٌت

اخليال أو املصّورة: ويه قّوٌة حتفظ ما قبله احلّس املشرتك من صوٍر بتوّسط 
احلواّس الظاهرّية اخلمس، وتبىق فيها بعد غيبة املحسوســات اخلارجّية ]ظ: 

ابن سينا، عني احلكمة، ص 38[.

وٰهذه القّوة املســؤولة عن ما يســّم باإلدراك اخليــايّل، وهو عبارٌة عن 
اســتحفاظ الصور املحسوســة بعد غياب املحســوس عن مقابلة احلواّس 
ومبارشتها هل، فتستطيع انلفس أن حترض تلك الصور مت شاءت عن طريق 

ٰهذه القّوة.

املترّصفة: ويه القّوة اليّت هلا قابلّية اتلرصف يف الصور اخليايّلة بأن ترّكب 
بينها أو تفصل بعضها عن بعض حبســب االختيار، وتسّم باملتخّيلة، وٰهذه 
إذا اكن ترّصفها يف الصور املعقولة اليّت عند انلفس انلاطقة اإلنسانّية سّميت 

مفّكرًة ]ظ: املصدر السابق، ص 39[.

ب  - القّوة اّلتي تدرك معًنى في المحسوسات

ويه القوة اليّت تساعد انلفس يف إدراك يشٍء يف املحسوس ال يدركه احلّس 
ي جيب اهلرب منه يف الئب، أو 

ّ
الظاهر، مثل إدراك الشــاة ملعىن العدو ال

ي جيب العطف عليه يف الودل، وتســّم بالقّوة الوهمّية، ويه 
ّ

املحبــوب ال
القّوة اليّت تدرك املعاين غري املحسوسة املوجودة يف املحسوسات اجلزئّية، وهلا 

قّوٌة حتفظ مدراكتها اجلزئّية تسّم باحلافظة أو الاكرة. 

وٰهذه القّوة يه اليّت تعني انلفس ىلع ما يســّم بــاإلدراك الوهيّم، وهو 
ي يكون متعلًّقا بأمٍر حمسوٍس أو صورٍة خيايّلٍة.

ّ
إدراك املعىن اجلزيّئ ال
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وٰهذه القّوة تكون يف احليوانات بمزنلة العقل يف االنسان، قال ابن سينا: 
»نفوس احليوانات غري اإلنسان ليســت بمجّردٍة، فيه ال تعقل ذواتها، وإذا 
أدركت ذواتها فإنما تدركهــا بقّوتها الوهمّية، فال تكون معقولًة، والوهم هلا 

بمزنلة العقل لإلنسان« ] ابن سينا، اتلعليقات، ص 82[.

وقد اختلف يف ٰهذه القّوة فهل يه قّوٌة مستقلٌّة عن بقّية القوى؟

ذهب إىل ٰذلك الشــيخ الرئيس كما هو واضــٌح يف لكماته، وذهب صدر 
ــني إىل أنّها نفس قّوة العقل إذا تعلّقــت بصورٍة جزئّيٍة خيايّلٍة، حيث 

ّ
املتأهل

 أنّه ليس 
ّ

قــال: »اعلم أّن الوهم عندنا وإن اكن غــري القوى اليّت ذكرت، إال
هل ذاٌت  مغايــرٌة للعقل، بل هو عبارٌة عن إضافة الات العقلّية إىل شــخٍص 
جزيئٍّ وتعلّقها به وتدبريها هل فالقــوة العقلية املتعلقة باخليال هو الوهم كما 
أّن مدراكته يه املعاين  اللكّّية املضافة إىل صور الشــخصّيات اخليايّلة، وليس 

ني، األسفار، ج  8، ص 217[.
ّ
للوهم يف الوجود ذاٍت أخرى غري العقل« ]صدر املتأهل

وليــس لٰهذا اخلالف أّي أثــٍر يف حبثنا ٰهذا مــا دام اجلميع مّتفقون ىلع 
وجــود ٰهذا انلوع من املدراكت وأثر ٰهذه املدراكت، وٰهذا ما نراه يف أنفســنا 
بالوجدان، وهو يكيف مهما اكنت ذات القّوة وحقيقتها املسؤولة عن إدراكه.

ثانًيا: قوى اإلدراك المختّصة بالنفس اإلنسانّية
تمتاز انلفس انلاطقة اإلنسانّية بقّويت العقل انلظرّي والعميّل، وهما قّوتا 
اإلدراك واتلحريك املختّصة بها، ويقال للكٍّ منهما عقٌل باالشرتاك اللفظّي، 
قال ابن ســينا: »وأّما انلفس انلاطقة اإلنســانّية فتنقسم  قواها أيًضا إىل قّوٍة 
اعملٍة، وقّوٍة اعملٍة، ولّك واحدٍة من القّوتني تسّم عقاًل باشرتاك االسم« ]ابن 

سينا، رسالٌة يف أحوال انلفس، ص 63[.
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مقاالٌت

وٰذلك ألّن انلفس اإلنســانّية جوهٌر واحٌد هل نسبتان، أحداهما نسبٌة إىل 
ما حتته وهو ابلدن، ونســبٌة إىل ما فوقه وهو املبــادئ العايلة للوجود، وهلا 
حبسب لّك نسبٍة قّوٌة تنتّظم بها العالقة بينها وبني طرف تلك النسبة، وجيب 
أن تكون انلفس حبســب نسبتها للبدن غري قابلٍة ألّي أثٍر يكون من جنس 
مقتىض طبيعة ابلدن، وبالعكس جيب أن تكون دائمة القبول حبسب النسبة 
 األخــالق، ومن اجلهة العلوّية 

ّ
إىل ما هو فوقها، فمن اجلهة الســفلّية تتودل

 العلوم. 
ّ

تتودل

واملهّم هنا هو ما يسّم بالعقل انلظرّي )القّوة العاملة(، وهو القّوة اليّت من 
شأنها أن تنزتع الصور العلمّية اللكّّية املجّردة عن املاّدة من األمور املوجودة، 
وهو ما يسّم باتلعّقل، فإن اكن املوجود جمّرًدا بذاته فأخذها لصورته املعقولة 
أســهل، و إن لم يكن جمّرًدا يف ذاته، بل ماّديًّا فإنّها تقوم بتجريدها حّت ال 
يبىق فيها يشٌء من عالئق املاّدة، وٰهذه القّوة هلا مراتب أربعٌة تســّم بالعقل 

اهليواليّن، ثّم العقل بامللكة، ثّم العقل بالفعل، ثم العقل املستفاد. 

الوهم في اللغة والصطالح

الوهم يف اللغة:  هو الغلط والســهو، واتلوهم الظّن، قال اجلوهرّي: »وهم: 
وهمت يف احلســاب أوهم وهًما، إذا غلطت فيه وســهوت. ووهمت يف اليشء 
بالفتح أهّم وهًما، إذا ذهب وهمك إيله وأنت تريد غريه. وتوّهمت، أي ظننت. 

وأوهمت غريي إيهاًما. واتلوهيم مثله« ]اجلوهرّي، الصحاح، ج 5، ص 2054[.

َم اليشَء:  وقد يســتعمل بمعىن اتلخّيل واتلمّثل، قال ابن منظوٍر: »وتََوهَّ
ْمُت اليشَء وتَفرَّْســتُه  ختيَّلــه وتمثَّلَه ، اكن يف الوجود أو لم يكن . وقال: تَوهَّ
يًا َعَرفُْت ادلار 

ْ
م: فَأل ْمتُه وتَبَيَّنْتُه بمعىن واحد؛ قال زهرٌي يف معىن اتلَوهُّ وتَوسَّ

وْهاُم الِعباِد« ]ابن منظور، لســان العرب، 
َ
ِم، واهلل - عّز وجّل - ال تُْدِرُكه أ بعَد تَوهُّ

ج 12، ص 643[.
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وأّما يف االصطالح: فيستعمل بعّدة معاٍن، قال اجلرجايّن: »ومنها الوهم: 
وهــو االعتقاد املرجوح، وقد يقال إنّه عبارٌة عــن احلكم بأموٍر جزئّيٍة غري 
حمسوسٍة ألشخاٍص جزئّيٍة جسمانّيٍة، كحكم السخلة بصداقة األّم وعداوة 
الئب، وقد يطلق ىلع القّوة اليّت تــدرك ٰهذا املعىن ويه الواهمة« ]اجلرجايّن، 

كتاب اتلعريفات، ص 11، ظ: صدر املتأهلني، األسفار، ج  3، 517[.

وٰهذه املعاين اليّت ذكرت يه اكآليت:

: يســتعمله املناطقة بمعىن االحتمال املرجوح يف القضّية املصّدق بها 
ً

أّول
تصديًقا ظّنيًّا، فإّن الظّن هو عبارٌة عن ترجيح أحد طريف انلقيض يف القضّية 
مع احتمال الطرف اثلاين، فٰهذا االحتمال املتعلّق بالطرف اثلاين هو ما يطلق 

عليه الوهم حبسب ٰهذا االستعمال.

ثانًيا: يستعمل يف علم انلفس الفلسيّف بمعىن اإلدراك الوهيّم: وهو إدراك 
املعــاين املجّردة اجلزئّية املتعلّقة بصورٍة حمسوســٍة أو متخّيلٍة، قال اجلرجايّن 
يف )اتلعريفات(: »الوهم: هو ادراك املعىن اجلزيّئ املتعلّق باملعىن املحسوس« 

]اجلرجايّن، كتاب  اتلعريفات، ص 112[.

ثاثلًا: يســتعمل كٰذلك يف علم انلفس الفلســيّف بمعىن القّوة اليّت تدرك 
املعاين اجلزئّية املتعلّقة بالصور املحسوســة أو املتخّيلة، فتسّم بالواهمة أو 
قّوة الوهم، قال اجلرجايّن: )الوهم: هو قّوٌة جســمانّيٌة لإلنســان حملّها آخر 
اتلجويف األوســط من ادلماغ، من شــأنها إدراك املعاين اجلزئّية املتعلّقة 
باملحسوسات، كشجاعة زيٍد وسخاوته، وٰهذه القّوة يه اليّت حتكم بها الشاة 
أّن الئــب مهروٌب عنه، وأّن الودل معطوٌف عليــه، وٰهذه القّوة حاكمٌة ىلع 
القوى اجلســمانّية لكّها، مستخدمٌة إيّاها اســتخدام العقل للقوى العقلّية 

بأرسها« ]اجلرجايّن، كتاب  اتلعريفات، ص 112[.
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ي يمّكن 
ّ

فاملتحّصل: أّن قــّوة الوهم يف ٰهذا ابلحث يه بمعــىن املبدإ ال
انلفس من االنفعال عن اعلم املحسوسات، فريتسم فيها معىًن جزيئٌّ متعلٌّق 

بصورٍة حمسوسٍة أو متخّيلٍة، كحّب األّم أو عداوة الئب.

قّوة الوهم ومدركاتها

قّوة الوهم يه قّوة إدراٍك جســمانّيٍة وظيفتهــا إدراك معاٍن متعلّقٍة باألمور 
املحسوسة ال يدركها نفس احلّس، قال بهمنيار: »وها هنا معاٍن ال يدركها احلّس 
ي ينّفر الشاة عن الئب ، بل اكإلنسانّية والشلكّية والعدديّة، ال جمرّدة 

ّ
اكملعىن ال

بل مأخوذةٌ مع شخٍص حمسوٍس منترٍش، وال حمالة أّن انّلفس تدركها بواسطة قّوٍة 
بدنّيٍة، والقّوة اليّت بها تدركها تسّم وهًما« ]بهمنيار، اتلحصيل، ص 782[.

ويه مشــرتكٌة بني احليوان واإلنسان، قال الشيخ الرئيس: »قّوة الوهم، و 
ىه اليّت تدرك يف املحسوسات معاين غري حمسوسٍة، وادليلل ىلع أّن يف احليوان 
مثل ٰهذه القّوة أّن الشاة إذا رأت الئب  خافت وهربت، فقد أدركت ال حمالة 
صورته وشــخصه وأدركت عداوته ومضاّدته، وإذا رأت السخلة اليّت ودلتها 
حّنت، فقد رأت إذن شــخصها وأدركت مالءمتهــا، وكٰذلك احليوان يمّي 
أيلفه واملحســن إيله ويقصد متابعته، ويدرك مضاّدة املي ء إيله من انلاس 
فيهــرب منه ويقصده بالرّش، وحماٌل أن يدرك احلّس ما ليس بمحســوٍس أو 
اخليال. فبيق أّن يف احليوان قّوًة مدركًة لٰهذه املعاين غري املحسوسة املوجودة يف 

املحسوسات، و تسّم ٰهذه القّوة الوهم« ]ابن سينا، املبدأ واملعاد، ص 93[.

وأمــا مرتبة اإلدراك الوهيّم، يه عبارة عــن إدراك املعىن املجّرد ال تمام 
اتلجّرد، بل خملوًطا بالعوارض املاّديّة املحسوســة اكللون والشلك والراحئة، 
فإّن قّوة الوهم تتعّدى ىلع اخليال يف اتلجريد؛ ألنّها قّوٌة تدرك من املحسوس 
ما ال يناهل احلّس، فإّن من يرى الوردة يدرك حبّســه شلكها ولونها وراحئتها، 
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ويدرك أيًضا شــيئًا آخر وهو مجال ٰهذه الوردة، وٰهكذا إدراك معىن العدّو أو 
 العوارض املحسوســة؛ وأّما 

ّ
الضاّر من صورة الئب، فإّن احلّس ال يدرك إال

ي يدركه هو قّوة الوهم، ويه 
ّ

أّن ٰهــذا مجيٌل أو ضارٌّ أو عدوٌّ ومنفوٌر عنه فال
وإن استثبتت وحفظت املعىن غري املحسوس بعد غياب املحسوس، لٰكّنها ال 
ا، بل حتفظه مع ما تعلّق به من صورٍة خيايّلٍة، فاكن الوهم ال  جتّرده جتريًدا تامًّ

يدرك معىن رصفًا بل خملوًطا.

فالوهم قّوٌة تدرك من املحســوس ما ال حيّس؛ مثل القّوة اليّت يف الشــاة 
إذا أشبحت صورة الئب  يف حاّسة الشــاة... والوهم ال يدرك معىًن رصفا بل 
خلًطا، و لٰكن يستثبته بعد زوال املحسوس... بزوائد وغواّش من كمٍّ وكيف 

وأين ووضع. ]ظ: آل ياسني، الفارايّب يف حدوده ورسومه، ص 650[

القيمة المعرفّية لمدركات الوهم

ال شّك أّن الوهم يساعد انلفس ىلع إدراك املعاين املجّردة املتعلّقة باألمور 
املاّديّة املحسوســة، كحّب األّم واحلنــني إيلها، والضاّر املخــوّف املتعلّق 
بالئــب، أو اجلمال املتعلّق بالوردة وما شــابه ٰذلك، ويمكن أن تكون مثل 
 إلدراك معانيها اللكّّيــة، حيث جتّردها القّوة 

ً
ٰهذه اإلدرااكت اجلزئّية مبــدأ

العاقلة مّما يعلق بها من عوالق املاّديّات، فتنزتع معىن احلّب واحلنني والضاّر 
واملخوف وما شابه.

كٰذلك تساعد قّوُة الوهم القّوَة العاقلة يف احلكم يف األمور املاّديّة املحسوسة، 
والعقل يوافق ىلع حكمها ويؤّيده، اكحلكم برضورة أن يشــغل اجلسم ماكنًا 
وحّيًا من الفراغ، أو استحالة أن يشغل جسمان ماكنًا واحًدا يف آٍن واحٍد، أو 

رضورة أن يكون للّك جسٍم زماٌن حيّدد عمود تقادم ٰذلك اجلسم.



168

مجلة الدليل / 

العدد الثاني   السنة ااألولى   شتاء 2018

مقاالٌت

ولٰكن لو أراد العقــل احلكم يف األمور املجّردة يلثبت هلا ما يليق بها، أو 
ينيف عنها لوازم األمور املاّديّة، فإّن الوهم يعارض العقل أشــّد معارضٍة، بل 
ويثبت تللك األمور املعقولة األحاكم اليّت أِلفها لألمور املاّديّة املحسوســة؛ 
وٰذلــك ألّن الوهم تابٌع للحّس يف إدرااكته كما تبنّي مّما ســبق، إذ إنّه يدرك 
معاين يف األمور املحسوسة أو املتخّيلة، فاكن وبسبب اخللط يف مدراكته، يؤثّر 
ا، فتثبت بعض  ىلع العقــول غري املدّربة ىلع إدراك املعاين املجّردة جتريًدا تامًّ
أحاكم املحسوسات للمعاين الرصفة، ىلع وفق ما عهده الوهم يف املحسوسات، 
كحكــم العقول الواقعة حتت تأثري الوهم بكون لّك موجوٍد ال بّد أن يكون يف 
ماكٍن أو يف جهٍة أو يف زماٍن؛ وٰذلك تبًعا ملا اعتاده الوهم يف لّك املحسوســات 
اليّت صادفها أنّها اكنت كٰذلك، ويه أحاكٌم يكّذبها العقل الرصيح ملخالفتها 
ملا قام عليه الربهان اجلامع للرشائط عنده، ومثل ٰهذه األحاكم يه املســّماة 

بالوهمّيات الرصفة.

قال الرازّي: »الوهمّيــات: ويه قضايا اكذبٌة حيكم بها الوهم يف أموٍر غري 
حمسوسٍة، وإنّما قّيد باألمور غري املحسوسة؛ ألّن حكم الوهم يف املحسوسات 
ليس بكاذٍب، كما إذا حكم حبسن احلسناء وقبح الشوهاء؛ وٰذلك ألّن الوهم 
قّوٌة جسمانّيٌة لإلنســان تدرك بها اجلزئّيات املنزتعة من املحسوسات، فيه 
تابعة للحّس، فإذا حكم ىلع املحسوســات اكن حكًما صحيًحا، وإن حكم 
ىلع غري املحسوســات بأحاكمها اكنت اكذبًة، اكحلكم بأّن لّك موجوٍد مشاٌر 
إيلــه، وأّن وراء العالم فضاًء ال يتناىه« ]القطب الــرازّي، حترير القواعد املنطقّية يف 

رشح الرسالة الشمسّية، ص 464 و465[.

ومثل ٰهــذه األحاكم هلا خصائص ال بّد من االتلفــات إيلها واتلنّبه هلا، 
ّيات، ومن أهّمها:

ٰ
خصوًصا ملن يريد أن يبحث يف اعلم اتلجّرد واإلهل
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: إّن ٰهذا الرضب من األحاكم هل تأثرٌي قويٌّ يف انلفس، فتاكد أن تشابه 
ً

أّوال
األحاكم األّويّلة ابلدهّية؛ وٰذلك تلناظرهما يف كون لكٍّ منهما حبســب الطبع 
ي فطر عليه اإلنســان، فإنّه فطر ىلع إدراك األشياء حبسب طبعه بتوّسط 

ّ
ال

احلواّس، وبتبعها الوهم، وكٰذلك حكم انلفس يف األّويّلات، فإّن احلاكم فيها 
هو قّوة العقل يف طوره الفطرّي، ومرتبته البســيطة املشرتكة بني لّك انلاس؛ 
ولٰهذا ال يعارض الوهم أحاكم العقل األّويّلة الفطرّية. ]ظ: الطويّس، رشح اإلشارات 

واتلنبيهات، ج 1، ص 222[ 

اثلــاين: أّن الوهمّيات تكاد أن تكون مشــهورًة لــوال معارضة ادليانات 
احلقيقّيــة والعلوم احلكمّية هلا، وال يكاد غري املتــأّدب بأحاكمها أن يقاوم 

تأثري الوهم عليه؛ لشّدة استيالئه وهيمنته عليه. ]ظ: املصدر السابق[

التعارض بين المدركات الوهمّية والعقلّية وسببه

إّن عملّيــة اتلحليل واحلكم بإثبات يشٍء ليشٍء ىلع حنو الرضورة أو نفيه 
عنه ىلع حنو الرضورة أيًضا، أو إمــاكن لكٍّ من اثلبوت وانليف؛ إنّما هو فعل 
القّوة العاقلة يف اإلنســان، ولٰكن ما جيب االتلفات إيله أّن ٰذلك ال يتّم دائًما 
ىلع أساس مدراكت العقل الرصفة، بل يف كثرٍي من األمور حتتاج القّوة العاقلة 
إىل أن تستعني بغريها اكحلّس واخليال والوهم إلثبات احلكم أو نفيه؛ وألجل 
ٰذلــك قد حيصل اتلداخل يف معطيات ٰهذه القــوى يف كثرٍي من األحاكم اليّت 
تريد أن تمارسها القّوة العاقلة يف موضواعٍت شّت، وخاّصة املوضواعت ذات 

 معقولًة رصفًا.
ّ

الطبيعة املجّردة اليّت ال تكون إال

وألجل أن يضبط اإلنســان تفكريه ويضمن صّحة اســتدالالته، فال بّد 
عليــه أن حيفظ مراتب تلك املوضواعت وأحاكمهــا، وأن يعرف ما هل دخٌل 
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يف اقتناص حقائقهــا وأحاكمها من قواه اإلدراكّية؛ يلكــون قادًرا ىلع فّك 
ي حيصل بني معطيــات تلك القوى اإلدراكّية، فيثبت األحاكم 

ّ
اتلداخل ال

للموضواعت أو ينفيها عنها ىلع أســاس مــا تللك املوضواعت من خصائص 
ذاتّيٍة وأحواٍل واقعّيٍة. 

والعقل هنا مثاًل عندما ينتقل من اعلم املحسوســات املاّديّة ىلع أساس 
قواعــد فطرّيٍة أّويّلٍة إىل إثبات مبدإٍ لٰهذا العالم املحســوس، تكون طبيعته 
خالف طبيعة ٰهــذا العالم، فإن العقل حيكم بٰذلك وينــيف عنه لوازم ٰهذا 
العالم من اجلســمّية ولوازمها، كقبول اإلشارة احلّســّية واجلهة والكون يف 
زماٍن وماكٍن، وقبوهل للحركة والصعود والزنول وما شابه ٰذلك، ولٰكّن الوهم 
يعــارض ٰذلك وال يقبله أبًدا؛ ألنّه ىلع خالف ما اعتاده، فهو حيكم بأّن لّك 
موجوٍد حمســوٌس، ويسلّم أّن للمحسوسات مبادئ، وأّن مبادئ املحسوسات 
قبل املحسوســات وما يكون قبل املحسوسات ال يكون حمسوًسا، ولٰكّنه إذا 
وصل إىل انلتيجة امتنع عن قبوهلا؛ لكــون الوهم تابًعا للحّس يف مدراكته، 
 ىلع 

ّ
 املحســوس، وإن أدرك غري املحســوس فال يدركه إال

ّ
فهو ال يدرك إال

حنو املحسوس، فيحكم عليه بأحاكم املحسوسات فيغلط يف حكمه، فهو ال 
 وهو يف زماٍن وماكٍن ومتحّرٍك وغري ٰذلك.

ّ
يدرك موجوًدا إال

قال ابن سينا: »من املعلوم أّن املحسوسات إذا اكن هلا مبادئ وأصوٌل اكنت 
تلك قبل املحسوســات ولم تكن حمسوســًة، ولم يكن وجودها ىلع حنٍو وجود 
املحسوسات، فلم يكن أن يتمّثل ٰذلك الوجود يف الوهم؛ ولٰهذا فإّن الوهم نفسه 
وأفعاهل ال يتمّثل يف الوهم؛ ولٰهذا ال يكون الوهم مساعًدا للعقل يف األصول اليّت 
ينتج وجود تلك املبادئ فإذا تعّديًا مًعا إىل انلتيجة نكص الوهم وامتنع عن قبول 

ما سلّم موجبة« ]الطويّس، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج 1، ص 222[.
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الدور السلبّي للوهم في بناء العقيدة

إّن ٰهذا انلوع من القضايا هلا تأثرٌي ســليبٌّ كبرٌي ىلع ابتناء رؤية اإلنســان 
ّيات، فصحيٌح أّن اإلنسان 

ٰ
العقديّة، وخصوًصا فيما يتعلّق بعالم الغيب واإلهل

يمكنه أن يدرك املوجودات املحسوسة حبواّســه، واملعاين املجّردة املتعلّقة بها 
بوهمه، وهو إدراٌك طبيعٌّ هل، ولٰكّنه لو أدرك بعقله الفطرّي أّن هلا مبادئ قبلها، 
وأنّها ال تكون حمسوســًة، ولم يكن وجودها ىلع حنو وجود املحسوسات، عجز 
الوهــم عن إدراك وجودها تبًعا لعجز احلّس عــن ٰذلك؛ ولٰهذا ال يكون الوهم 
مساعًدا للعقل يف الوصول إىل تلك املبادئ وإثبات أحاكمها، بل يعارضه أشّد 
معارضٍة، فإّن العقل يؤلّف قياســاٍت من قضايا ال ينازعه الوهم ىف صّحتها؛ 
لكون االعتقاد بها حبســب العقل الفطرّي البســيط، وال يف كون اتلأيلف 
منتًجا، ولٰكن لو تعّدى العقل الرصيح إىل انلتيجة، اعرضه الوهم أشّد معارضٍة 

وامتنع عن التسليم بانلتيجة رغم قبوهل مقّدماتها ملخالفتها للحّس. 

 
ّ

قال ابن ســينا: »وأّما القضايــا الوهمّية الرصفة، فــيه  قضايا اكذبٌة إال
أّن الوهم  اإلنســايّن، يقيض بها قضاء شــديد القّوة؛ ألنّه ليس يقبل ضّدها 
ومقابلها بسبب أّن الوهم تابٌع للحّس فما ال يوافق املحسوس ال يقبله الوهم« 

]ابن سينا، اإلشارات واتلنبيهات، ص 34[.

ّية املقّدسة وصفاتها، وحيث اكنت ٰهذه 
ٰ
فمن تعّرض إىل مسألة الات اإلهل

املوضواعت من ســنخ املعقوالت املحضة اليّت ال يتعلّق احلّس وما يتبعه من 
اخليال والوهم بها بوجٍه، فمن لم تكن قواه العاقلة مدّربًة ىلع قبول مثل ٰهذه 
املوضواعت وإثباتها فــزع إىل خياهل ووهمه، فما أمكنه ختّيله أو توّهمه أثبته 
 حبسب حكم العقل، كإثبات اجلوارح اكيلد والعني، 

ً
وإن اكن يف نفسه حماال

أو إثبــات الصعود والــزنول واحلركة، وإثبات اجلهة وما شــابه ٰذلك للباري 
سبحانه وتعاىل، وما عجز خياهل ووهمه عن إدراكه رفضه وحكم باستحاتله، 
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ككون ابلاري ليس يف زماٍن أو ماكٍن بل هو خارج الزمان واملاكن، وأّن مجيع 
املوجودات من أّوهلا إىل آخرها مســتويٌة النســبة إيله، ليس فيها متقّدٌم وال 
متأّخٌر عنده، فال بّد من تأويل انلصوص ادلينّية اليّت تذكر مثل ٰهذه األمور 
ي 

ّ
وتثبتها هلل ســبحانه وتعاىل، ومحلها ىلع ما يتناســب مع تقدس شأنه ال

تثبته بديهة العقل، ونّصت عليه حمكمات انلصوص الرشعّية.

ولٰهذا حّذر محلــة ادلين اإللٰــيّه القويم من تأثري اخليــال والوهم عند 
  اإلنسان يف معرفة الات املقّدســة وصفاتها وأفعاهلا، فعن األمام ابلاقر
أنّه قــال: »لكّما مّيتموه بأوهامكم يف أدّق معانيــه خملوٌق مصنوٌع مثلكم، 
مردوٌد إيلكم، ولعّل انلمل الصغار تتوّهم أّن هلل - تعاىل - زبانيتني، فإّن ٰذلك 
كماهلا، ويتوّهم أّن عدمها نقصــاٌن ملن ال يّتصف بهما، وٰهذا حال العقالء 

فيما يصفون اهلل - تعاىل - به« ]املجلي، حبار األنوار، ج 66، ص 93[.

وعن اإلمام الرضا  أنّه قــال: »ما توّهمتم من يشٍء فتوّهموا اهلل غريه« 
]اللكيّن، الاكيف، ج 1، ص 101[.

واألمثلة ىلع  الوقوع حتت تأثــري الوهم يف حبث الات أو الصفات كثريٌة 
 واحًدا 

ً
ا، وألجل أن خنرج عــن حالة اتلنظري املحض نذكر هنــا مثاال جــدٌّ

ٰللك، وهو القول بزنول اهلل - تعاىل - إىل الســماء ادلنيا، فٰهذا الشــيخ ابن 
العثيمني وهو من كبار علماء السلفّية املعارصين عندما سئل عن حديث أيب 
ي نســبه إىل رسول اهلل : »يتزنل رّبنا - تبارك وتعاىل - لّك يللٍة 

ّ
هريرة ال

إىل السماء ادلنيا حني يبىق ثلث الليل اآلخر فيقول: من يدعوين فأستجيب 
هل، من يســألن فأعطيه، من يستغفرين فأغفر هل؟!« ]ابلخارّي، صحيح ابلخارّي، 

ج 7، ص 149[. 

قال يف اجلواب: »ٰهذا احلديث حديٌث عظيٌم ذكر بعض أهل العلم أنّه بلغ 
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حّد اتلواتر عن انليّب، وال شّك أنّه حديٌث مستفيٌض مشهوٌر، وقد رشحه شيخ 
؛ ملا فيه من الفوائد العظيمة، ففيه ثبوت  اإلســالم ابن تيمية بكتاٍب مستقلٍّ
الزنول هلل - ســبحانه وتعاىل - لقوهل: "يتزنل رّبنا"، والزنول من صفات اهلل 
الفعلّية؛ ألنّه فعٌل، وٰهذا الزنول نزول اهلل نفسه حقيقًة؛ ألّن الرسول إضافه 
إىل اهلل، وحنن نعلم أّن الرســول أعلم انلاس باهلل، ونعلم كٰذلك أّن الرسول 
أفصح اخللق، ونعلم كٰذلك أنّه أصدق اخللق فيما خيرب به، فليس يف كالمه 
يشٌء من الكذب، وال يمكن أن يتقّول ىلع اهلل - تعاىل - شيئًا ال يف أسمائه، 
َل َعلَيْنَا  وال يف صفاته، وال يف أفعاهل، وال يف أحاكمه، قال اهلل تعاىل: }َولَْو َتَقوَّ
َوِتنَي{. ونعلم كٰذلك أن 

ْ
َِمنِي ُثمَّ لََقَطْعنَا ِمنُْه ال َخْذنَا ِمنُْه بِايلْ

َ َ
قَاِويِل أل

َ ْ
َبْعَض األ

رسول اهلل  أنصح اخللق، وأنه  ال يساويه أحٌد من اخللق يف انلصحية 
 أن يهتدوا، وٰهذا من تمام 

ّ
للخلق، ونعلم كٰذلك أنّه  ال يريد من العباد إال

نصحه أنّه ال يريد منهم أن يضلّوا، فهو  أعلم اخللق باهلل، وأنصح اخللق 
 اهلداية للخلق، 

ّ
للخلق، وأفصح اخللق فيما ينطق به، وكٰذلــك ال يريد إال

 فإذا قال: "يزنل رّبنا" فإّن أّي إنساٍن يقول: خالف ظاهر ٰهذا اللفظ قد اتّهم 
انلــيّب   إّما بأنّه غري اعلٍم، فمثاًل إذا قال: املــراد يزنل أمره. نقول: أنت 
أعلم باهلل من رســول اهلل  فالرسول يقول: "يزنل ربنا" وأنت تقول: يزنل 
أمــره أأنت أعلم أم رســول اهلل؟! أو أنّه اتهمه بأنــه ال يريد انلصح للخلق 
ي 

ّ
حيث عم عليهم فخاطبهم بما يريد خالفه، وال شــّك أّن اإلنســان ال

 خياطب انلاس بما يريد خالفه غــري ناصٍح هلم؛ أو نقول: أنت اآلن اتّهمت 
الرسول  بأنّه غري فصيٍح، بل هو عييٌّ يريد شيئًا ولٰكن ال ينطق به، يريد 
يزنل أمر رّبنا ولٰكن يقول: يزنل رّبنا؛ ألنّه ال يفّرق بني ٰهذا وٰهذا، فكالمك 
ٰهذا ال خيلو من وصمة الرســول  فعليك أن تّتيق اهلل، وأن تؤمن بما قال 
الرســول  من أّن اهلل - تعاىل - نفســه يزنل حقيقة« ]العثيمني، جمموع فتاوى 

ورسائل العثيمني، ج 1، ص 203 و204[.
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ٰهذا وقد أشــار اهلداة امليامني من آل حمّمٍد  إىل ٰهذه الشبهة والوهم، 
فعن يعقوب بن جعفٍر اجلعفرّي، عــن أيب إبراهيم  قال: »ذكر عنده قوٌم 
يزعمون أّن اهلل - تبارك وتعاىل - يزنل إىل الســماء ادلنيا، فقال : إّن اهلل ال 
يــزنل وال حيتاج إىل أن يزنل، إنّما منظره  يف القرب وابلعد ســواٌء، لم يبعد 
منه قريــٌب، ولم يقرب منه بعيٌد، ولم حيتــج إىل يشٍء، بل حيتاج إيله وهو 
 هو العزيز احلكيم، أّما قول الواصفني: إنّه يزنل - تبارك 

ّ
ذو الطــول ال إهٰل إال

وتعاىل - فإنّما يقول ٰذلك من ينســبه إىل نقٍص أو زيادٍة، ولّك متحّرٍك حمتاٌج 
إىل من حيّركه أو يتحّرك به، فمن ظّن باهلل الظنون هلك، فاحذروا يف صفاته 
من أن تقفوا هل ىلع حدٍّ حتّدونه بنقٍص أو زيادٍة، أو حتريٍك أو حتّرٍك، أو زواٍل 
أو استزناٍل، أو نهوٍض أو قعوٍد؛ فإّن اهلل جّل وعّز عن صفة الواصفني ونعت 
ي يراك حني تقوم، 

ّ
انلاعتــني وتوّهم املتوّهمني، وتولّك ىلع العزيز الرحيم ال

وتقلّبك يف الساجدين« ]اللكيّن، الاكيف، ج 1، ص 125[.

فلسفة الصفات السلبّية في مقابل مثبتات الوهم

يذكر يف ابلحــوث العقديّة الكالمّيــة أو الفلســفّية مصطلح الصفات 
الســلبّية للباري سبحانه وتعاىل، ويقصدون بها الصفات اليّت تكون مسلوبًة 
عن الات املقّدسة وســبب كونها مسلوبة أنّها تعرّب عن نقٍص ال يتناسب مع 
كمال الات املطلق، ولٰكّن ٰهذا انلقص قد يتوّهم اإلنســان اتّصاف الات به 
تعالت وتقّدست، قال السّيد اللكبايكايّن: »إّن اتلجّسم من الصفات السلبّية، 
ويه صفاٌت جيب االعتقاد بزناهة ســاحة قدس اهلل - تعاىل - وبراءته عنها« 

]اللكبايكايّن، نتائج األفاكر، ص212[

خصوًصا بالنســبة تللك الصفات اليّت تعرّب عن صفة كماٍل بالنسبة إىل 
اعلم املاّدة واجلسمانّيات، اكحلركة؛ فإنّها تعترب صفة كماٍل بالنسبة للجسم؛ 
إذ إّن اجلســم املتحّرك اكحليوان أفضل وأكمل من اجلســم الساكن اكحلجر 
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واجلمادات، فاحلركة تساعد ىلع إجناز األفعال والكماالت، وواضٌح بالوجدان 
ي يميش ىلع رجليه أكمل من الشخص الُمقعد.

ّ
أّن ال

فقد يُتوّهم ثبوت مثل ٰهذه الصفة لات ابلاري سبحانه وتعاىل، واحلال أّن 
ٰهذا وهٌم حمٌض؛ ألّن ذات ابلاري من ســنخ املجّردات اثلابتة اليّت ال حتتاج 
ُ ُكْن َفيَُكوُن{ ]ســورة آل 

َ
َما َيُقوُل هل إِنَّ

ْمًرا فَ
َ
إىل احلركــة أبًدا، بل إنّه }إَِذا قَىَض أ

عمران: اآلية 47[، نعم احلركة كماٌل بالنســبة للنشأة املاّديّة اجلسمّية، ولٰكّنها 

تعّد نقًصا بالنسبة للنشأة املجّردة اثلابتة.

ني: »اعلم أّن الصفات إّما ســلبّيٌة وإّما ثبوتّيٌة، وقد عرّب 
ّ
قال صدر املتأهل

راِم﴾ ]ســورة 
ْ
ك ِ

ْ
اَلِل َواإل

ْ
القرآن عن هاتني بقوهل: ﴿تَبارََك اْســُم َربَِّك ِذي اجل

الرمحٰــن: اآلية 78[، فصفة اجلــالل ما جلّت ذاته عن مشــابهة الغري، وصفة 

اإلكرام ما كرمت ذاته بها وجتملت، فاألوىل سلوب عن انلقائص، ومجيعها 
يرجع يف حّقه - تعاىل - إىل ســلب واحٍد هو سلب اإلماكن عنه تعاىل«  ]صدر 

ني، مفاتيح الغيب، ص 253[.
ّ
املتأهل

وقال الشــيخ ســبحاين يف توضيحها: »إّن صفاته - سبحانه - تنقسم إىل 
قسمني: ثبوتّيٍة وسلبّيٍة، أو مجايّلٍة وجاليّلٍة. فإذا اكنت الصفة مثبتًة جلمال يف 
املوصوف ومشريًة إىل واقعّيٍة يف ذاته سّميت )ثبوتّيًة ذاتّيًة( أو )مجايّلًة(، وإذا 
اكنت الصفة هادفًة إىل نيف نقٍص وحاجٍة عنه - ســبحانه - سّميت )سلبّيًة( 
أو )جاليّلًة(. فالعلم والقدرة واحلياة من الصفات اثلبوتّية املشــرية إىل وجود 
ّية . ولٰكّن نيف اجلسمانّية واتلحّي واحلركة واتلغرّي 

ٰ
كماٍل وواقعّيٍة يف الات اإلهل

من الصفات السلبّية اهلادفة إىل سلب ما هو نقٌص عن ساحته سبحانه.

إّن علماء العقائــد حرصوا الصفات اجلمايّلــة يف ثمانيٍة، ويه: العلم، 
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القدرة، احلياة، الســمع، ابلرص، اإلرادة، اتللكّــم، والغىن، كما حرصوا 
الصفات الســلبّية يف ســبٍع ويه أنّه - تعاىل - ليس جبســٍم وال جوهٍر وال 

عرٍض، وأنّه غري مريئٍّ وال متحّيٌ وال حالٌّ يف غريه وال يّتحد بيشٍء.

، فإّن  غري أّن انلظــر ادلقيق يقتيض عدم حرص الصفــات يف عدٍد معنّيٍ
احلّق أن يقــال إّن املالك يف الصفات اجلمايّلة واجلاليّلــة هو أّن لّك وصٍف 
، فاهلل مّتصٌف به، ولّك أمٍر يعترب نقًصــا وعجًزا فهو مزّنٌه عنه، 

ً
يعــّد كماال

ّيات، 
ٰ
« ]ســبحاين، اإلهل وليس علينا أن حنرص الكمايّلة واجلاليّلة يف عدٍد معنّيٍ

ص 82 – 83[.

نتائج البحث

بعد أن تّم ابلحث فال بّد من اخلروج بنتائج منه تنفعنا يف أحباثنا وتأّمالتنا 
العقديّة، ويه:

1. أّن اهلل - تعــاىل - قــد زوّد انلفس اإلنســانّية بمجموعــٍة من القوى 
اإلدراكّية، تنفع يف اتلعامل مع مدراكٍت شّت، وللّك واحدٍة نوٌع من املدراكت 
ختّصها، فمثاًل العني تدرك املبرصات اكأللوان واألشاكل وال تدرك امللموسات 
، فقد  مثاًل، فمن اســتعملها يلحكم مثاًل بكون اجلسم ذا اللون األمحر حارٌّ
يقع يف الغلط؛ ألنّه قد استعمل اآللة غري الصحيحة؛ إذ ليس لّك جسٍم أمحر 

حارًّا.

2. من تلك القوى يه قّوة الوهم، ويه تنفع اإلنســان وتساعده يف إدراك 
ي يتعلّق باألمور املحسوســة، كحّب األّم واحلنني 

ّ
املعــىن املجّرد اجلزيّئ ال

إيلها، وعداوة الئب وكونه ضارًّا، وكٰذلك بالنســبة إىل األحاكم اليّت تتعلّق 
باألجسام املحسوسة، ككون لّك جســٍم يشغل حّيًا من الفضاء وهو املاكن 
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، ولٰكن 
ً

اخلاّص به، وكون اجتماع جسمني يف ماكٍن واحٍد يف آٍن واحٍد حماال
لو تعّدى اإلنســان واســتعملها يف احلكم ىلع غري املحسوسات، فسيقع يف 

الغلط ال حمالة.

3. أّن األحاكم اليّت تتّم بمســاعدة قّوة الوهم تكون بتبع احلّس واخليال؛ 
وٰللك تكون شــديدة اتلأثري ىلع انلفس حبيث تصّدق بها بقّوٍة، وال تقبل ما 

يناقضها؛ ولٰهذا عّدها املناطقة من صنف القضايا املسلّمة.

ّيات وخصوًصا 
ٰ
4. أّن الوقــوع حتت تأثري قّوة الوهم عند ابلحــث يف اإلهل

الات املقّدســة وصفاتها يوقع اإلنسان يف الغلط، ونســبة أموٍر إىل الات 
املقدسة أو وصفها بصافاٍت ال تتناسب مع شأنها تتعاىل وتتقّدس عنها، فال 
بّد من احلذر الشــديد عند اتلعّرض ٰللك، ولّك ما يرد من ٰذلك يف انلصوص 
ادلينّية الرشيفة كيد اهلل وعني اهلل وما شــابه جيب محله ىلع املعىن املجازّي 
بما يتناســب مع تقّدس الات اإلهلّية، والقرينــة ىلع ٰذلك تكون األحاكم 
العقلّية القطعّية بعدم إماكن اتّصــاف الات بٰذلك، أو انلصوص املحكمة 
ٌء{  اليّت نفــت ٰذلك عنه - تعاىل وتقّدس - كقوهل تعــاىل }لَيَْس َكِمثِْلِه يَشْ

]سورة الشورى: اآلية 11[.

5. ال بّد من اتلضلّع يف العلوم واالستدالالت العقلّية املحضة قبل ادلخول 
ّيات؛ ألّن موضواعتها من ســنخ املجــّردات اليّت ال تقع حتت 

ٰ
يف أحباث اإلهل

إدراك احلّس، وال ما يتبع احلس اكخليال والوهم، ومن ال يستطع اتلخّصص 
يف ٰذلــك، فعليه أن ال يدخل اتلحقيق يف تلك األحباث أو يتصّدى لإلعطاء 

الرأي فيها؛ ألنّه سيكون يف مضّنة الوقوع حتت أحاكم الوهم واخليال.
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الخالصة

ي تلعبه األّويّلات العقلّية يف 
ّ

تســىع ٰهذه املقالة إىل بيان حقيقة ادلور ال
بناء العقيدة، وٰذلك من خالل اإلضاءة ىلع كيفّية دخوهلا وانبساط حاكمّيتها 
يف املمارسة الفكرّية من االعرتاف باجلهل والشّك والسؤال، مروًرا بمحاولة 
 إىل عملّية االستنتاج يف 

ً
حتصيل املعرفة وبناء العملّية االســتداليّلة، وصوال

أّي جمــاٍل أو مضموٍن من جماالت املعرفــة ومضامينها. وباتلايل تصل املقالة 
 يف 

ّ
يف انلهايــة إىل نتيجٍة مفادها أنّه ال يمكن للعقيــدة أن تكون عقيدًة إال

ي 
ّ

طول توافقها مع األّويّلات العقلّية اعّمًة وخاّصًة، ونتيجًة للبناء انلظرّي ال
ينشأ من خالل مرااعتها. وقد تطلّب بيان ٰهذا األمر عرض املراتب اثلالث 

ي العلوم العقلية.
الدكتور محمد نارص، لبنان، باحث �ف  (*)

mhna1984@gmail.com
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دراساٌت 

إلدراك األّويّلات العقلّية، وتلخيص املراحل اثلالث خبطواتها اليّت يتشــلّك 
منهــا معيار املعرفــة الربهانّية، وأخرًيا اكن ال بّد من وضــع نموذٍج تطبييقٍّ 

لكيفّية دخول األّويّلات العقلّية تأسيس مجلٍة من االعتقادات.

المقّدمة

لطاملا قيــل إّن العقل الربهايّن هو املصدر الرئيي - بل الوحيد - يف بناء 
االعتقادات املتعلّقة باملوجود اإلليّٰه وصفاته وتدبريه اتلكويّن والترشييّع، 
فجعله كثريون أساًسا تلحديد ما يُعتقد وما يُتوّقف فيه. ويف املقابل لطاملا وقع 
الزناع حول قدرة العقل ىلع مثــل ٰهذه االعتقادات، فبينما أعرض كثريون 
عــن اعتبارها علمّيًة وموضوعّيــًة، فلم يعّدوا ابلحث عنهــا حبثًا علميًّا، 
ورفضوا مجيع االعتقادات املتعلّقة بها(*)؛ استعاض آخرون عن العقل - لّكيًّا 
ّية، 

ٰ
أو جزئيًّا - باملنقوالت واملروّيات املســندة إىل الرسل وأئّمة األديان اإلهل

أو إىل ما يُّدىع من إرشاٍق وإفاضٍة مبــارشٍة للمعرفة جّراء االرتباط باإلهٰل، 
 يف حدود األّويّلات أو ما 

ّ
ورفضــوا تبعّية العقيدة تلقييم العقل وحتكيمه، إال

يسّمونه بالفطرّيات(**).

وغري خاٍف أّن الرافضني ملطلق تأســيٍس عقيلٍّ لالعتقادات يف املوضوع 
اإلليّٰه، قد اســتندوا يف ٰذلك إىل رفض امتالك العقل ألحاكٍم صادقٍة بنحٍو 
 

ّ
مطلٍق، فحّت ما يسم باألّويّلات العقلّية ليست معلومة الصدق يف رأيهم إال

يف حدود املحسوس، وال علم نلا - كما يّدعون - بشموهلا ملوضواعٍت اكإلهٰل 

ف عموًما. كما هو معلوٌم عن أتباع هيوم وكانط والوضعّي�ی  (*)
. ف (**) كما هو معلوٌم عن األشاعرة وأهل الحديث واألخبارّي�ی
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وأفعاهل اتلدبريّية والترشيعّية ]ديفيد هيــوم، حتقيٌق يف الهن البرشّي؛ إيمانويل اكنط، 

نقد العقل املحض[. ويف املقابــل اكن القابلون بالعقل حبدود األّويّلات رافضني 

تلحكيــم العقل فيما عداها، ورفضهم ٰهذا اكن راجًعــا إّما إىل إنكار قدرة 

العقل ىلع إرجــاع املعرفة العقلّية انلظرّية إىل املعرفــة األّويّلة وعدم اثلقة 

بمحاوالت اإلرجاع اليّت قام بها غريهم، كما يظهر عند بعضهم ]االسرتابادّي، 

الفوائــد املدنّية؛ اتلفتازايّن، رشح املقاصد[، وإّمــا إىل رفض عموم صدق األّويّلات 

العقلّية للّك املوضواعت واملوجودات كما يظهر عن آخرين. ]القيرصّي يف مقّدمته 

لرشح الفصوص؛ القونوّي يف رسائله املوّجهة للمحّقق الطويّس[

وقد تكّررت اإلشــارة عرب القرون من قبل مؤّسي املنهج العقيّل الربهايّن 

 
ّ

تأسيًســا تعليميًّا ] أرســطو، كتاب اتلحليالت اثلانية؛ الفارايّب، صناعــة الربهان[، إال

أّن ادلراية بمنهج العقل الربهايّن كفيلٌة يف حّل ٰهذه الزنااعت؛ فليســت لّك 

ممارسٍة عقلّيٍة يه ممارســٌة تضمن صواب نتاجئها، بل إّن للعقل مخسة أنواٍع 

؛ وحدها املمارسة الربهانّية من بينها  من املمارســات، للكٍّ منها غرٌض خاصٌّ

تتكّفل ببيــان ضوابط عمل العقل بانلحو املؤّمن حلصــول املعرفة الصائبة 

حيث توّفرت املبادئ، وعدمها حيث لم تتوّفر. وقد تفّرع ىلع ٰذلك اإلشــارة 

إىل أنّه بعد أن اكنت اغية العقل يف مقام املمارســة الربهانّية حتصيل املعرفة 

الصائبــة، واكن قوام عملّية االعتقاد يتمّثل بابلناء ىلع كون معرفتنا صائبًة، 

اكن مــن الطبييّع والرضورّي يف آٍن، أن يكون موقف العقل الربهايّن من لّك 

االعتقادات هو رضورة اســتنادها يف نشــوئها وطبيعة مضمونها، إىل معايري 

املمارسة العقلّية الربهانّية.
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دراساٌت 

ولّما اكنت املعايري الربهانّية مؤّسســًة طبق أّويّلات العقل(*)، فيه ليست 
 عرٌض ألّويّلات العقل العاّمة وما يتبعها من أّويّلاٍت خاّصٍة بمقام املعرفة 

ّ
إال

واإلدراك، وحمّددٌة من جهة عالقتها بتحصيل اغيٍة حمّددٍة يه املعرفة العلمّية؛ 
بل وملا اكن دور أّويّلات العقل غري منحرٍص بتحديد معايري املمارسة العقلّية 
الربهانّية أو غريها من األحناء اخلمسة، فيه تدخل مع اتلجريبّيات - املتقّومة 
يه األخرى بها - يف حتديد مضمون ما تتّم عليه املمارسة العقلّية الربهانّية، 
حبيث تنحــرص مضامني املعــارف احلاصلة بانلحو الصحيــح، واملالزمة 
للصــدق، بكونها مؤلّفًة من أّويّلاٍت وجتريبّياٍت مبارشٍة أو من أخرى مؤلّفٍة 
منهــا، وما عدا ٰذلك يبىق يف دائرة املتوّقف فيــه، طاملا أنّه ليس خمالًفا هلما 
أو ملــا نتج عن اتلأيلفات احلاصلة منهما؛ اكنــت انلتيجة للّك ٰذلك، وبنحٍو 
بنّيٍ بنفســه، أّن األّويّلات العقلّية - اعّمًة وخاّصًة - يه العماد األساس يف 
دعوى قدرة العقل وحاكمّيته ىلع مقام االعتقاد(**)، وٰهذا ما جيعل قيمة ابلناء 

انلظرّي للعقل الربهايّن تابعًة لقيمة أّويّلاته، وال يمكن الفصل بينهما.

وألجل اإلضاءة أكرث ىلع ٰهذه انلقطة باتلحديد، وبانلحو املناســب لٰهذه 
العجالة، ســوف أعمد إىل بياٍن خمترٍص ملعــىن دوران االعتقادات انلظرّية 
مدار األّويّلات العقلّية، ســواٌء يف معايري حصوهلا، أو يف طبيعة مضامينها، 
وٰهذا ما يســتديع بطبيعة احلال تقديم جمموعٍة مــن املبادئ تتعلّق بكلٍّ من 

ي كتا�بي )نهج العقل( 
ف عليها واستقصاءها �ف كری لقد حاولت بيان ٰهذه النقطة بالتحديد والرت  (*)

ي الباب األّول منه.
�ف

 
ٌ
كن ٰهذه مســألة

ٰ
، ول ّ

ي
ها�ف ليــس المقصــود إخــراج مقــام العمــل عــن التبعّيــة للعقل الرب  (**)

جاهــات  التّ )نقــد  ي 
�ف وكــذا  للســلوك(،   ّ العقــیي )القانــون  ي 

�ف أسســها  إل  تعّرضــُت  أخــرى 
األخاقّية(، وكاهما طبع مكتبة ومضات.
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األّويّلــات العقلّية واالعتقاد، وابلناء انلظرّي، فإذا ما تّمت املبادئ تمّهدت 
الطريق ملعاينة الفكرة بوضوٍح، ورؤية بعــض االعرتاضات ويه متفّككٌة 
من نفسها، بعد أن اكنت ناشــئًة إّما عن خلٍل يف اتلصّور أو فساٍد يف املنشإ 

اتللقايّئ للتصديق واحلكم.

مبادئ البحث

 األّويّلات العقلّية  

 االعتقاد  

 ابلناء انلظرّي  

1. األّولّيات العقلّية
وفيما ييل بيــان طبيعتها، وأنواعها ومراتب إدراكهــا، ومناط واقعّيتها 

وعمومها، وبعض ما يتعلّق بها مّما هل دخٌل يف الغرض.

أ . طبيعة األّولّيات العقلّية

األّويّلات العقلّية عبارٌة عن القواعد اليّت يتصّور العقل أطرافها بنحٍو بنّيٍ 
، أي دون احلاجة إىل توسيط  بنفســه، وحيكم ببعضها ىلع بعٍض بنحٍو أّويلٍّ
معرفٍة سابقٍة. وٰهذا ما يعن أّن منشأ احلكم بها ليس يف أمٍر آخر غري حمموهلا 
ا أوســط يربط بينهما، فتنقلب األّويّلات  وموضوعها، فيكون ٰهذا الغري حدًّ
إىل ثانوياٍت واملســتقّل عــن غريه إىل مفتقٍر إيله؛ بــل إّن حكم العقل ىلع 
موضوعها ينشأ من كون نفس تصّور موضوعها باتلجريد أو بالنسبة، وبنحٍو 
بنّيٍ متضّمنًا ملحموهلا يف املوجبات، أو مقابله يف السوالب، أو تصّور حمموهلا 
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باتلجريد أو بالنســبة، وبنحٍو بنّيٍ متضّمنًا ملوضوعها يف املوجبات أو مقابله 
يف السوالب؛ وٰذلك مثل احلكم بأّن انلقيضني ال جيتمعان، واملوجود بغريه ال 
يوجد بنفسه، وما بالعرض يرجع إىل ما بالات، ولّك عالقٍة فيه إّما بالعرض 
وإّما بالات، وما لذلات بذاتها فهو هلا ما دامت يه، ولّك وصٍف ليس لذلات 
بذاتهــا فهو ليس هلا ما دامت يه فقــط. واالثنان ضعف الواحد، واألربعة 
نصف اثلمانية، واخلمسة ليســت ضعف اثلالثة، واملمتّد قابٌل لالنقسام، 

وغري ٰذلك الكثري.

وباجلملــة، فإّن األّويّلات العقلّية يه األحــاكم اليّت يقوم بها العقل ىلع 
موضــواعٍت دون أن حيتــاج يف حكمه إىل توســيط أّي يشٍء آخر غري ذات 
املوضوع واملحمول الذلين يكونان بيّنني بنفســيهما يف اتلصّور عند العقل، 
سواٌء اكن مصدر اتلصّور احلّس أو الوجدان ابلاطّن أو العقل الرصف يف طول 
مالحظته للوجدانّيات واملحسوسات، وســواٌء اكن اتلصّور هلما برصفهما أو 
 األّول، صناعة الربهان، الفصل األّول؛ 

ّ
بالنسبة إىل غريهما. ]الفارايّب، املنطقّيات، املجدل

 الرابع يف املنطق، صناعة الربهان، املقالة األوىل[
ّ

ابن سينا، الشفاء، املجدل

ب. أنواع األّولّيات العقلّية

بعد بيان طبيعة األّويّلات العقلّية أنتقل إىل بيان أنّها ىلع نوعني: أّويّلاٍت 
اعّمٍة وأّويّلاٍت خاّصٍة.

 أّما األّويّلات العاّمة فيه اليّت تكون أطرافها اعّمًة ال ختتّص بموجوٍد دون 
موجود، بل تكون معقوالٍت عن املوجودات بما يه موجوداٌت؛ وٰللك اكنت 
تعرّب عّما يمكن تســميته بالعالقات الوجوديّة األّويّلة بني املوجودات، مثل: 
ي بالفعل إّما 

ّ
انلقيضان ال جيتمعان، واملوجود إّما بالقــّوة وإّما بالفعل، وال
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ي بالقّوة 
ّ

هو بالفعل دائًما، وإّما هو صار بالفعل بعد أن لم يكن كٰذلك، وال
إّما ُمَعدٌّ بذاته حنو أن يكون بالفعل فقط، أو حنو أن يكون بالفعل وال يكون 
ي بالقّوة وهو ُمَعدٌّ حنــو أن يكون بالفعل فقط، إّما أن 

ّ
ىلع حدٍّ ســواٍء، وال

يكــون حبيث يعيقه اعئٌق من خارٍج أو ال؛ وأّن املوجود أيًضا إّما بالات وإّما 
ي يقبل اتلدبري 

ّ
، وما بالعرض هو ال بالعرض، وما بــالات دائيمٌّ أو أكرثيٌّ

فقــط، وما بالات ال يقبلــه، واالتّفايّق )وهو ما بالعرض غــري املدبّر( إّما 
؛ وما بالقّوة حيتاج يف فعلّيته إىل ما هو بالفعل؛ والوحدة مبدأ  متســاٍو أو أقيلٌّ
الكــرثة، والكرثة ال توجد بدون الوحدة؛ وطبيعــة املوجود بالعرض حتّددها 
طبيعة أسبابه، وخصوصّية الفعل مناســبٌة خلصوصّية الفاعل، وخصوصّية 
االنفعال مناسبٌة خلصوصّية املنفعل؛ وغري ٰذلك الكثري. ]راجع: أبو نرص الفارايّب، 

كتاب احلروف، ابلاب األّول، يف بيان معىن الات واملوجود والعرض[

أّمــا األّويّلات اخلاّصــة فيه اليّت تكــون أطرافها معقــوالٍت بيّنًة عن 
موجوداٍت خاّصٍة، مثل األربعة نصف اثلمانية، واجلسم قابٌل لالنقسام، لّك 
، األفاكر قد تصيب وقد ختطئ، واملشاعر 

ً
اإلنسان يتحّرك حنو ما يراه كماال

قد تكون زائفًة وقد تكون غري زائفٍة، لّك حركٍة يف متحّرٍك وغري ٰذلك الكثري 
الكثري، واألعّم من األعّم أعّم، واملساوي للمساوي مساٍو، فإّن للّك موجوٍد 
من املوجــودات - بما فيها الفعل اإلدرايّك إذا مــا أدرك - أّويّلاٍت خاّصًة به 
تكون منطلًقا ملعرفة أموٍر أخرى عنه، وللّك علٍم من العلوم أّويّلاٌت خاّصٌة 
بموضوعه واغيتــه، تكون ضمن مبادئه؛ إذ إّن مبــادئ العلوم أعّم من أن 

تكون من األّويّلات أو اتلجريبّيات أو املربهنات يف علوٍم أخرى.

وباجلملة حتيك األّويّلات العاّمة عن عالقات املوجودات بما يه موجوداٌت 
بمعزٍل عّما به موجود لكٍّ منها، أي بمعزل عن خصائصها وأسبابها وطبائعها، 
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أّمــا األّويّلات اخلاّصة، فإنّها تعرّب عن عالقات املوجودات اخلاّصة فيما بينها 
بما هلا من خصائص وطبائع، أي من حيث وجودها وما به يه.

ج. مراتب اإلدراك لألّولّيات العقلّية

لّما اكنت األّويّلــات العقلّية العاّمة معرّبًة عن عالقاٍت وجوديٍّة ال ختتّص 
بمضمــوٍن دون آخر وطبيعــٍة )ماهّيٍة / ذاٍت( دون أخــرى، فٰهذا يعن أنّها 
منطبقــة األحاكم ىلع املوجــودات لكّها ىلع حدٍّ ســواٍء دون فرق بني طبيعٍة 
 من اجلهــة اليّت يكون بعضها حبســب طبيعته موضواًع ألحد 

ّ
وطبيعــٍة، إال

متقابالتها دون اآلخر. بيد أّن تلك األّويّلات العقلّية العاّمة - مع ٰذلك - ال 
ينحرص إدراكنا هلا وتوّجهنا إيلها بأن يكون الفعل، وبنحٍو مبارٍش من خالل 

ألفاظها االسمّية، بل إّن إدراكنا هلا ىلع ثالث مراتب:

األوىل: أن نالحظها باستقالٍل تامٍّ، أي كمعاٍن اسمّيٍة ىلع عمومها، وحنيك 
عنها من خالل القيام باحلكم اللّكّ العاّم، فنحكم بأّن لّك موجوٍد إّما أن يكون 
بالفعل وإّما بالقّوة، وإّما بالات وإّما بالعرض، والســبب الفاعل يمكن أن 
يوجد دون أن يوجد مسبّبه، والسبب الصورّي يوجد مسبّبه بوجوده، وٰهكذا.

اثلانيــة: أن نالحظها باســتقالٍل إضايفٍّ، أي بإضافة أســمائها قيوًدا يف 
تصّوراتنا عن موجوداٍت خبصوصها، فنحكم ىلع تلك املوجودات بأحاكمها، 
مثل الطعام إّما يكيف إلطعامنا مجيًعا أو ال يكيف، وانفعال الورقة باالحرتاق 
 اكنت احلركة 

ّ
مصدره انلار، لّك متحّرٍك ال بّد هل من حمّرٍك يفعل حركته، وإال

للمتحّرك بالعرض وبالات مًعا، واخلشب ماّدٌة بالعرض لعمل الكريّس ألنّنا 
ي أرى به ٰهذا احلجر 

ّ
يمكن أن نعملها من ماّدٍة أخرى اكحلديــد، اللون ال

 فإنّه يف ضوء انلهار يكون بلوٍن آخر.
ّ

ناشٌئ من تأثري الضوء األزرق، وإال
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اثلاثلة: أن نالحظها فقط باإلضافة إىل املعقوالت املاهوّية، أي نالحظها 
من خالل اهليئات الّــيت تكتنف املواّد، وباحلــروف الرابطة بينها، حبيث 
تكون ملحوظًة آيلًّا ضمن تصّوراتنا عن املوجودات دون أّي توّجٍه اســتقاليلٍّ 
فعيلٍّ حنوها، بل بالقــّوة القريبة من الفعل فقط؛ فانلار حترق الورقة والورقة 
حترتق بانلار، ندرك ٰذلك ونعقله دون أن نلتفت باســتقالل إىل اإلحراق ىلع 
أنّه فعٌل من فاعٍل وسبٌب ملســّبٍب يف موضوٍع وماّدٍة، وإىل االحرتاق ىلع أنّه 
انفعاٌل ومسّبٌب يف موضوٍع أو ماّدٍة؛ وندرك أّن الشمس تيضء الغرفة فرى 
ما فيها ونشــاهد األشــياء أمامنا؛ ندرك ٰذلك بكّل وضوٍح دون أن نلتفت 
باســتقالٍل بالفعل إىل السببّية والقابلّية واتلأثري العريّض وما شالك ٰذلك من 
عالقاٍت ومعاٍن دلّت عليها اهليئات واحلروف ضمن تعّقل املعقوالت اخلاّصة 
باملوجودات وتصّورها. ومن هنا يظهــر أّن ٰهذا انلحو من اإلدراك للعالقات 
الوجوديّة هو أّوهلا زمانًا بالنســبة نلا؛ ألنّه أّول األحناء اليّت نتأّهل إلدراكها، 
، وٰهذا ما اليكون  ومــا عداه حيتاج إىل توّجٍه مبارٍش وتميٍي فعيلٍّ اســتقاليلٍّ
 مع انلمّو اتلدرييّج، وتبًعا ألغراٍض تســتجّد يف شــؤون احلياة، وما عدا 

ّ
إال

ٰذلك فإّن اإلدراك الضمّن اآليّل للعالقات الوجوديّة اليّت حتيك عنها األّويّلات 
ي يتيح بداية عملّية املعرفة والسلوك مع املوجودات الوجدانّية 

ّ
العقلّية هو ال

، أي من  واملحسوسة، ومن خالهلا تتّم ممارسة احلكم والفعل الوجدايّن واحلّيّ
خالل تضّمن العالقات الوجوديّة يف تعّقل صور الوجدانّيات واملحسوســات، 
فــإّن لّك حكٍم حّيٍّ ولّك موقٍف عميلٍّ مهما اكن بســيًطا فهو يتضّمن عدًدا 
من العالقات الوجوديّــة املتالئمة مع خصوصّياته، وٰذلك اكلفعلّية والقابلّية 
والرتكيب والبســاطة واجلزئّية واللكّّية والوحدة والكرثة والرشطّية واملانعّية 
والســببّية والاتّية والعرضّية، وتعيني أحد طريف انلقيض، وتعليق املرّكب 
ىلع أجزائه؛ ولٰكن دون أن يكون أيٌّ منها مدراًك بنحٍو مســتقلٍّ بالفعل عن 
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املواّد واخلصوصّيات اليّت نعاين املوجودات من خالهلا، أي دون أيِّ مالحظٍة 
 ضمن املواّد اليّت يكون هلا ٰهذا انلحو من العالقات 

ّ
استقاليّلٍة فعلّيٍة هلا، إال

ي 
ّ

الوجوديّة؛ بدًءا من عملّية احلكم نفســها اليّت نقوم بها، والعمل نفسه ال
نمارســه؛ إذ إنّنا يف لكيهما نقوم تلقائيًّــا برتجيح أحد طريف انلقيض، ونبن 
 من احلكم والعمل 

ًّ
ضمنيًّا بتلقائّيٍة ىلع دوران الصــدق بينهما؛ كما أّن كال

قائمان ىلع أســاس العالقة الســببّية، ســواٌء بني احلدث اإلدرايك واحلدث 
اإلحســايّس واملحســوس نفســه، أو بني احلدث اإلرادّي واحلدث احلريّك 
واتلغرّي يف املوجودات األخرى اليّت يقع عليها ومعها وبها وفيها الفعل والعمل 

ي نقوم به.
ّ

ال

وبعد ٰهذا اتلنويع، يبدو واضًحا أّن هناك فرقًا بني عدم االتلفات الفعيّل 
االستقاليّل االسيّم إىل األّويّلات العقلّية، وبني عدم االتلفات مطلًقا، فمن 
ال يلتفــت مطلًقا إيلها ال حيكم مطلًقــا وال يلتفت إىل عدم اتلفاته أصاًل، 
فأصل االتلفات يقوم ىلع أساس ممارســة العالقات الوجوديّة بني املوجودات 
ي تعلّق به الفعل، وامللتِفت 

ّ
ي هو فعل، وامللتَفت إيله ال

ّ
أعن االتلفات ال

ي هو الفاعل؛ فاألّويّلات العقلّيــة العاّمة حميطٌة بكّل عملّيات اإلدراك 
ّ

ال
والســلوك، بل بكّل املوجودات بغّض انلظر عــن اخلصوصّيات اليّت تكون 
لٰهذه املوجودات؛ ألنّها عالقات بني املوجــودات والوات بما يه موجوداٌت 
وذواٌت بمعزل عن اخلصوصّيات، وإنّما توجب اخلصوصّيات ختّصصها بنحٍو 
من تلك العالقات دون آخــر، وألجل ٰذلك اكنت العالقات الوجوديّة عبارة 
عن األحناء اليّت تكون عليها املوجودات يف أنّها موجوداٌت اســتناًدا إىل ما هلا 
من خصوصّياٍت؛ ألّن لّك موجوٍد إنّما هو موجوٌد بما هل من خصوصّياٍت، سواٌء 

اكن بالفعل أو بالقّوة.
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وباجلملة، فإّن العالقــات الوجوديّة من قبيل ادلوران بني القّوة والفعل، 
وبالات وبالعرض، والرتكيب والبســاطة، وكون اتلغرّي من القّوة إىل الفعل 
ومــن الفعل إىل القّوة، وكــون ما بالعرض راجًعا إىل مــا بالات، وكون ما 
ي هو الســبب، وكون الســبب ىلع أحناٍء 

ّ
بالعرض إنّما يكون )هو( بغريه ال

أربعــٍة، تتعّدد بها أحناء العالقة الســببّية بني املوجــودات، وكون املوجود 
املسّبب )املوجود بالعرض( حاصل أسبابه اليّت بها )هو(، أعن الصورة واملاّدة 

والفاعل والغاية. 

ثّم أنواع العالقة بني األسباب فيما بينها، من كون الفاعل مغرّيًا وحمّراًك، 
واملــاّدة متصّورٌة بفعل الفاعل وتغيريه، والغاية فعلّيٌة بفعلّية الصورة، وكون 
املوجــود فعليًّا بفعلّية الصورة، واملاّدة مناســبٌة للصــورة ودخيلٌة يف حتديد 
طبيعتها، وكون الكرثة من الوحدة، وال كرثة بال وحدٍة، وكون املوجود يفعل 
وينفعل حبســب ما هو يف ذاته، واملوجود يكون يف فعله حبسب ما هو دائميًّا 
وأكرثيًّــا، واتلدبري حيصل ىلع املوجودات بأن حيّل بها ما تقبله وال يكون هلا 
بذاتها، واملوجودات اليّت حيصل هلا ما ليس هلا بذاتها دون تدبرٍي فهو حيصل 
بنحٍو متســاٍو يف موارد، وبنحٍو أقيّلٍّ يف أخــرى... إىل ما هنالك من عالقاٍت 
وجوديّــٍة، لكّها إنّما نعرّب عنها باألّويّلات العقلّيــة العاّمة، من جهة إدراكنا 
هلا ىلع عمومها؛ ألنّها منبسطٌة بنفس مضمونها وبذاتها ىلع لّك املوجودات، 
ومن ٰهذه املوجودات عملّية املعرفة نفســها، بل اجلهل والشــّك بنفسهما، 

ليس جبنبتهما اتلكوينّية فقط، بل أيًضا جبنبتهما املعرفّية، كما سيأيت.

د. األّولّيــات العقلّيــة المنطلــق األّول حّتــى للشــّك واّدعــاء الجهــل 
والسؤال

ليست األّويّلات العقلّية أساًسا ملعرفة املوجودات فقط، أو جمّرد تعبرٍي عن 
ي نمارسه 

ّ
ي تكون عليه املوجودات يف أنّها موجودٌة، بل إّن الشّك ال

ّ
انلحو ال
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ي نّدعيه وعملّية التساؤل والطلب اليّت نقوم بها، مجيعها تقوم ىلع 
ّ

واجلهل ال
أساس األّويّلات العقلّية، ليس تكوينًا فقط وكموجوداٍت، بل ومعرفيًّا أيًضا 
وحبسب مسّوغ القيام بهما يف مقام املمارسة اإلدراكّية، أي أّن القيام بالشّك 
واّداعء اجلهل والســؤال عن املجهول يتضّمن استعمال جمموعٍة من األّويّلات 
العقلّية، ولســت أقصد عدم االتلفات إيلها مبــارشًة بالفعل، بل ملتفت 
إيلها بالفعل واملبارشة، ولوالها ملا أمكن معرفيًّا القيام بالشّك واّداعء اجلهل 

وممارسة السؤال، بل ال معىن ليشٍء اسمه شكٌّ أو جهٌل أو سؤاٌل حينئٍذ.

فيف لّك اعرتاٍف باجلهل البســيط: بناٌء ىلع مغايرة اجلهل للعلم، وتعينٌي 
ألحد طريف انلقيض، وبنــاٌء ىلع أّن هناك موجوداٍت مغايرًة لذلات املدركة، 

وإقراٌر بتوّقف إدراكها ىلع توّفر مبادئ مفقودٍة فعاًل، وإذا حصلت حصل.

: بناٌء ىلع مغايرة الشّك لليقني، وترديٌد بني انلقيضني، وبناٌء  ويف لّك شكٍّ
ىلع دوران الصدق بينهما، وىلع توّقف اتلخيّل عن الشــّك برتجيح أحدهما 

ىلع امتالك املعرفة املفقودة فعاًل، وإقراٌر بأّن الشّك مسّبٌب عن فقدانها.

ويف لّك ســؤاٍل وطلٍب بناٌء ىلع مغايرة السؤال لإلجابة، وأّن سبب السؤال 
غري ســبب اإلجابة، وأّن يف اإلجابة تعيينًا ألحد طــريف انلقيض، فإن اكن 
 

ً
 عن الســبب، فهو بناٌء ىلع أّن بني املوجودات سببّيًة، وإن اكن سؤاال

ً
سؤاال

 عن 
ً

عن االتّصاف فهو بناٌء ىلع ترّدد الصدق بني انلقيضني، وإن اكن ســؤاال
املاهّية فهو بناٌء ىلع أّن للموجودات ذواتًا وماهّياٍت بها اكنت يه.

وباجلملــة، وبغــّض انلظر عن أّن نفس اجلهل والشــّك والســؤال يه 
موجوداٌت وجيري عليها حكم األّويّلات، فإنّها وحبســب مضمونها املعريّف، 
متوّقفٌة يف حتّقق مضمونها ىلع ابلناء اتللقايّئ الطبييّع ىلع مجلٍة من األّويّلات 
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العاّمة أو اخلاّصة بمقام املعرفة، وبدونها ال معىن للجهل والشّك والسؤال.

واســتناًدا إىل ٰهذا يظهر أّن لّك ما يقال عن أّن ابلداية تكون من الشــّك 
 كالٌم جديلٌّ مشــهور ال حمّصل هل يف مــيان املعرفة الربهانّية؛ ألّن 

ّ
ليس إال

لّك شــكٍّ متقّوٌم معرفيًّا - فضاًل عنه تكوينًا - بأّويّلاٍت منها يأخذ معناه كما 
أخذ إماكنه، بل إّن ٰهذه ادلعوى نفسها تتقّوم جبملٍة من األّويّلات املستعملة 

. معرفيًّا بشلٍك طبييعٍّ وتلقايئٍّ

ولٰكن مع ٰذلك، ورغم كون األّويّلات العقلّية حميطًة بعملّية املعرفة، ويف 
ي جيعل تلــك األّويّلات العقلّية صادقًة، 

ّ
لّك مالحظٍة للموجودات، فما ال

وهل العجز عن اخلروج عن حدودها يعن واقعّيتها؟ ٰهذا ما سيأيت تايلًا.

هـ . واقعّية األّولّيات العقلّية

بنّيٌ بنفســه أّن أّي حماولٍة للكالم حول سبب واقعّية األّويّلات العقلّية، 
ســواٌء بانليف أو باإلثبات أو بالشــّك، فيه تتّم من خالل استعماهلا تكوينًا 
ومعرفيًّا ]راجع: أرســطو، اتلحليــالت اثلانية، الكتــاب اثلاين، الفصل 
 األّول، صناعــة الربهان، الفصل 

ّ
األخــري؛ الفارايّب، املنطقّيــات، املجدل

األّول؛ أرسطو، ما بعد الطبيعة، أواخر مقالة اجليم[، فالرافض أو الشاّك أو 
ي يرى واقعّيتها، لكّهم يعرّبون عن مواقفهم تكوينًا ومعرفيًّا من خالهلا، 

ّ
ال

 من خالل اتلخّيل 
ّ

وباتلايل قد يبدو من العبث طرح مثل ٰهذا التســاؤل، إال
لأللفاظ والربط اخليايّل الظاهرّي بينها، دون أّي تعّقٍل للمعاين ىلع حقيقتها. 

]أرسطو، ما بعد الطبيعة، أواخر مقالة اجليم[

 أّن ما أريد بيانه زائــًدا ىلع ٰذلك هو نقطٌة واحدٌة فقط، ويه أّن ٰهذا 
ّ

إال
السؤال نفسه وبمعزٍل عن اجلواب، يفرتض مسبًقا أنّه حّت تكون األّويّلات 
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العقلّية مالزمة للصدق بنحٍو تــامٍّ ومطلٍق، فال بّد أن تكون بذاتها صادقًة 
غري حمــدودة الصدق بأّي يشٍء آخر، وباتلايل غري متوّقفٍة ىلع أّي يشٍء آخر. 
وٰهذا بنفســه إقراٌر بقاعدٍة "كونّيٍة" ، وهو أّن ما بالات هو لذلات ما دامت 
، فال بّد من كون العالقة بالات،  يه؛ وأنّه حّت يكون هناك صدٌق رضوريٌّ

وغري متوّقفٍة ىلع سبٍب خارٍج عنها.

أضف إىل ٰذلك، أّن ابتناء الســؤال ىلع مثل ٰهذا األمر يعّد إلغاًء للسؤال 
من أساســه؛ ألّن ما يكــون بذاته صادقًا بال توّقــٍف هل ىلع أّي يشٍء آخر، 
كيف يبحث عن ســبٍب لصدقه؟! فالسؤال عن الســبب يأيت بعد بيان أنّه 
بالعرض، واحلال أّن الســؤال هنا يدور بني كون األّويّلات صادقًة بالات أو 
 أن ننظر يف نفس األّويّلات وحنّول السؤال 

ً
بالعرض، وٰهذا ما يســتديع أّوال

عن السبب إىل السؤال عن كيفّية حصول احلكم بها، فإذا ما لوحظت كيفّية 
حصوهل ُعِلَم حينها ما إذا اكن بالعرض أو بالات، فإذا ُعِلَم أنّه بالات أليغ 
طلب الســبب وأصبح تقييد صدقها ىلع موضوعها ملغيًّا. وحيث إّن احلكم 
باألّويّلات العقلّية قائٌم ىلع أســاس تضّمن ما حنكم بــه يف تصّور ما حنكم 
عليه باتلجريد أو النسبة، تضّمنًا بالات، لم تكن األّويّلات العقلّية العاّمة 
 وصًفا حلال املعقوالت اليّت نعقلها عن املوجودات بما يه موجوداٌت، أي 

ّ
إال

بمعزٍل عن خصوصّية موجوٍد وموجوٍد.

وحيــث إّن مصّحح احلكم بأصل صــدق األّويّلات العقلّيــة العاّمة يف 
املوجودات املحسوســة والوجدانّية الشعورّية واإلدراكّية، ليس خصوصّيات 
تلك املوجودات، بل كونها جمّرد موجوداٍت، فإّن ٰهذا املصحح نفسه متضّمٌن 
يف موضواعتهــا مهما اختلفت خصوصّيات وطبيعة املوجود؛ ومن هنا، فكما 
اكن مّديع الشــّك يقبل بشــّكه اســتناًدا إىل األّويّلات كما يقبل بمعرفته 
الرياضّية واهلندسية اســتناًدا إيلها، دون أّي دخالٍة خلصوصّيات أيٍّ منها؛ 
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ّ

فكٰذلك احلال يفرتض أن يقبل بها بالنســبة إىل أّي موجوٍد دون أّي فرٍق، إال
إذا اقترص ىلع مالحظة األلفاظ دون معناها، أي خلط بني اتلخّيل واتلعّقل 
وبني احلكم العقيّل واحلكم الوهيّم. ]حممد نارص، اإلحلاد أســبابه ومفاتيح 
العالج، الفصل اثلالث، املفتاح اثلالث يف الفرق بني اتلعّقل واتلخّيل[ وقد 
اســتقصيت الكالم يف ٰهذه اتلفرقة يف سلســلة )كيف أعقل( اليّت ستنرش 

احللقة األوىل منها قريبًا إن شاء اهلل.

وتفريًعــا ىلع لّك ٰذلك، يُتنّبــه إىل أّن األّويّلات العقلّية العاّمة ليســت 
 حاكيــٌة عن املوجودات كمــا يه يف موجوديّتها؛ وألجل ٰذلك اكن الكالم 

ّ
إال

عــن املوجودات - مهما اكنت طبيعتها - إنّما يتم تعّقله وممارســة اإلدراك هل 
من خالهلا، فكما اكنــت العالقات الوجوديّة عبارًة عــن اهليلك الوجودّي 
للموجودات، اكنــت األّويّلات العقلّية عبارًة عن اهليلك اإلدرايّك ملمارســة 
 لم يمكــن أن يكون اإلدراك إدرااًك ملوجوٍد، بل 

ّ
املعرفة ىلع املوجودات، وإال

 ىلع الواقع؛ وألجل ٰذلك وجب بالرضورة أن تكون لّك األحاكم 
ً

اخرتااًع وتقّوال
اخلاّصة باملوجــودات ويف أّي علٍم من العلوم راجعــًة إىل األّويّلات العقلّية 
 اكنت 

ّ
ومالحظــة العالقات الوجوديّة؛ حّت تكون صحيحــًة وواقعّيًة، وإال

اكذبًة بالرضورة.

علــى  المعرفــّي  والتوّقــف  التكوينــّي  التوّقــف  بيــن  الفــرق  و. 
العقلّيــة األّولّيــات 

هناك فرٌق بني كــون العالقات الوجوديّة - أو قــل األّويّلات العقلّية - 
أساًســا للّك املوجودات بما فيها األفعال اإلدراكّيــة، فتكون عملّية املعرفة 
يف وجودها وتكّونها مســتندًة إىل األّويّلات العقلّيــة، وبني كون األّويّلات 
العقلّية أساًســا لعملّية املعرفة حبسب مضمونها، حيث تسري عملّية اختيار 
املبادئ واملنطلقات وعملّية الربط بينها سري العالقات الوجوديّة القائمة بني 

املوجودات اليّت يتم إدراكها.
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وٰهــذا الفرق يتمّثل يف أّن األّول تكويــّن ال دخل لالختيار فيه، واثلاين 
اختياريٌّ يؤّمه اإلنســان حنو اغيٍة؛ فاألّول يسري ىلع وفق األّويّلات تكوينًا، 
واثلــاين حيتاج إىل أن تكــون عملّية حتديد مضامــني املنطلقات واملبادئ 
وعملّية الربط بينها اليّت حتدث باالختيار، ىلع أن تكون لكّها وفًقا للعالقات 

الوجوديّة للموجودات.

إذ مــن املعلوم لــدلارس أّن عملّية املعرفة وبغّض انلظــر عن تفاصيل 
مضامينها وبغّض انلظــر عن الصواب واخلطإ، إّمــا أن تكون حاصلًة بال 
فكٍر وال نظٍر ]أبو نرٍص الفــارايّب، املنطقّيات، اتلوطئة، الفصل اثلالث[، وإّما أن تكون 
حاصلًة بعد فكٍر ونظٍر، والفكر وانلظر إنّما هو عمل العقل ىلع ما عنده من 
املعلومات لريبط بينها وينتقل إىل ما لم يكن معلوًما بالفعل، وٰهذا يعن أّن 
عمل العقل إنّما يتّم أّول ما يتّم ىلع ما سبق أنّه علٌم بال فكٍر وال نظٍر مبارشًة. 
وبعيًدا عن تفصيل عمل العقل وأفعاهل اليّت ستأيت اإلشارة إيلها حني الكالم 
عن هيلكّية ابلناء انلظرّي، يكفينا هنا أن نشــري إىل أهم ٰهذه األفعال، وهو 
احلكم، أي الربط بني تصّورين يف احلاكية واملقويّلة عّما حيكيان عنه، فسواٌء 
يف احلكم البسيط أو املرّكب أو االستدالل حنن نقوم باألحاكم، وتكون سائر 
أفعال العقل خادمًة للوصول إىل مرحلة احلكم. بل إّن املبادئ اليّت نستعملها 
وننطلق منها عبارٌة عن األحاكم اليّت جندهــا عندنا دون أن يكون وجودها 

عندنا مسبوقًا بالفكر وانلظر. 

 مــن حصول األحاكم بال فكٍر وال نظــٍر، وعملّية الربط بني 
ًّ

 أّن كال
ّ

إال
اتلصّورات بفكٍر ونظٍر، ال حيصالن بالفعــل االختيارّي املرتبط باملضمون 
بــالات فقط، بل قد حيصالن قهــًرا من خالل أســباٍب مرتبطٍة بالعرض 
باملضمون؛ وٰذلك مثل احلكم ىلع وفق اتللقينّيات واملشهورات اليّت تّم تعويد 
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اإلنســان وتكرارها عليه منذ الوالدة، ومثل احلكــم ىلع وفق االنفعاالت 
املستحوذة، واكحلكم ىلع وفق حاالت القدرة والعجز واالضطرار اتلكوينّية 
يف مقام اتلخّيــل، أو احلكم ىلع وفق حاالت اتلــدايع واخلطور اتلكويّن 
للمعاين واأللفاظ يف اخليــال، وحاالت احلضور الرسيع لألشــباه واألمثال 
بصفاتهــا، وكذا حاالت األنس واالعتياد ىلع االســتحضار مطلًقا أو ملعاٍن 
؛ فيف ٰهذه احلاالت مجيًعا توجد 

ً
حمّددٍة لأللفاظ املشرتكة حقيقًة أو استعماال

أســباٌب تكوينّيٌة حلدوث أحاكٍم بال فكٍر وال نظٍر، أو بالفكر وانلظر، دون 
أن تكون مضامينها حمّددًة طبًقا للموجودات بعالقاتها الوجوديّة؛ ألّن أسباب 
ٰهذه املضامني لم تكن املوجودات اليّت حتيك عنها وال الفعل االختيارّي املريّع 
فيه حال املوجودات كما يه يف نفسها حبسب عالقاتها الوجوديّة، بل أسباٌب 

عرضّيٌة غري مرتبطٍة بالات بها.

وألجــل ٰذلك لم تكن ٰهذه األســباب مرتبطًة بــالات باألحاكم بما يه 
أحــاكٌم، بل بنحو حصوهلا، أي يف كون احلكم حاصاًل بتلقائّيٍة وسالســٍة، 
أو يف كونه حيرض برسعٍة، أو يف كونه راســًخا ومستحوًذا. أّما املضمون فال 
ارتباط بالات بينه وبني ٰهذه األســباب اليّت سبّبته؛ وٰللك لم تكن أحاكًما 
قائمًة حبســب مضمونها ىلع طبق أّويّلات العقل، وإنّما فقط يف حنو حدوثها 

تكويناً بمعزٍل عن مضمونها.

وباجلملة، فإّن اتلفرقة بني ممارسة عملّية املعرفة باالختيار طبًقا ألّويّلات 
العقل انطالقًا من األســباب بالات تلعيني مضامني املعرفة، وبني ارتباط 
حصــول املعرفة كموجود من املوجودات باألّويّلــات العقلّية، كفيٌل يف فهم 
الســبب يف حصول اخلطإ. وســيأيت ما يتعلّق بٰذلك حني اتلعّرض إىل هيلكّية 

ابلناء انلظرّي.
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2. االعتقاد
وفيما ييل بياٌن ملعناه واغيته ومصدره، والعوامل املؤثّرة يف نشوئه.

أ. المعنى والغاية

االعتقاد اســٌم قد نســتعمله نلدّل به ىلع نفس عملّية اتلبّن واتلمّسك 
ي هو موقٌف 

ّ
بــاآلراء، وبٰذلك يكون مصدًرا مرادفًا يف انلتيجة لالعتناق ال

نزويعٌّ جتاه األفاكر واآلراء، يتمّثل باتلمّســك والتشــّبث بها. وقد نستعمله 
نلــدّل به ىلع ما تتعلّــق به ٰهذه العملّيــة، أي املعتقد واملعتنــق، واملتبىّن 
ا وصوابًا. وهو  ي يتمّسك املرء به ويراه حقًّ

ّ
واملتمّسك به، فيقال ىلع الرأي ال

 
ّ

بٰهذا املعىن جيمع اعتقاداٍت؛ وٰهذا ما يعن أّن الغاية من االعتقاد ليست إال
اتلوافق املعــريّف والزنويّع مع املوجودات كما يه، وال يتصّور هل اغيٌة بالات 
وراء ٰذلــك، بل إن اكن فهو بالعرض، وألجل أمــٍر آخر مرتبٍط بمضمون ما 

ندركه ونعتقد به كما يف األعمال املرتبطة باالعتقادات.

ب. مصدر االعتقاد

طاملا أّن الغاية من االعتقــاد يه اتلوافق املعريّف والزنويّع مع املوجودات 
كمــا يه، فمن املفرتض أن يكون مصدر االعتقــاد هو عني مصدر املعرفة 
الصحيحة، وهو ما يتمّثل باملمارســة العقلّية الربهانّية اليّت تستعمل مبادئ 
صاحلًة لالنطالق منها، وٰهذه املبادئ حرًصا تتمّثل باألّويّلات واتلجريبّيات 
 األّول، صناعة الربهان، 

ّ
يف األحــاكم اللكّّية ]الفارايّب، املنطقّيات، املجــدل

الفصل األّول[، وتنضّم إيلها الوجدانّيات واحلّســّيات البسيطة يف األحاكم 
اجلزئّية. فإذا ما حصلت املعرفة واســتحوذت بالفعل ىلع مقام اإلدراك، تابع 
الزنوع العقل باتلمّسك بما قاد إيله واعتنقه حالًة تلقائّيًة جتري وفق جمراها 
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الطبيــيّع، أّما إذا لم ترَْص فعلّيًة مســتحوذًة، فال حيصــل االعتقاد. وفعلّية 
اإلدراك واالســتحواذ حتتــاج إىل أزيد من العمــل اإلدرايّك، أي إىل تكرار 
االســتحضار، وألجل ٰذلك اكنت كثرٌي من االعتقادات حتصل ال من طريق 
ســبق العمل اإلدرايّك، بل باتللقني واتلكرار املوجب لألنس واالســتحواذ 
املوجب للتمّســك واالعتقاد، ويف مثل ٰهذه احلاالت جتد املعرفة املبنّية ىلع 
املمارســة اإلدراكّية ممانعاٍت فيما إذا اكنت ىلع خالف ما هو مأنوٌس، أو ىلع 
خالف ما يســتحوذ يف حاالٍت انفعايّلٍة خاّصٍة وظروٍف حمّددٍة؛ وألجل ٰذلك 
لم يكن يكيف يف حتصيل االعتقاد االقتصار ىلع رصف املمارســة اإلدراكّية 
والوصول إىل انلتيجة، بل حيتاج ثباتها يف انلفس واســتحواذها إىل اتلكرار 
املوجب ثلبات اســتحضار األدلّة وانلتائج ورسعة االتلفات. وتشتّد صعوبة 
املسألة لكّما وُجدت يف انلفس أفاكٌر مستحوذٌة خمالفٌة اكملشهورات الوهمّيات، 
ومشاعر وانفعاالٌت تناســب أفاكًرا خمالفًة كما يف االنفعايّلات واملقبوالت. 
وٰهذا ما يدعونا إىل الــكالم عن املصادر غري الصاحلة لالعتقاد. ]حممد نارص، 

القانون العقيّل للسلوك، الفصل اثلالث[

ج. مصادر غير صالحٍة

رغم أّن االعتقاد يف معناه واغيته يّتجه صوب اتلطابق املعريّف والزنويّع مع 
املوجودات كما يه، ورغم أّن ٰهذا يوجب أن يكون مصدره منحرًصا بما اكن 
 أّن البرش ال يسريون 

ّ
مالزًما للصدق والصواب من املمارســات املعرفّية، إال

يف تكوين اعتقاداتهم بســري منهج الربهان، بل تســرّيهم جوانب أخرى يف 
نفوسهم كأحوال مقام اتلخّيل وأحوال مقام االنفعال(*). فكثرًيا ما يتمّسكون 
ي 

ّ
باألفاكر ويتبّنون اآلراء استناًدا إىل سلطان االنفعال واألنس انلفسايّن ال

ق بالنفعالّيات 
ّ
، حيث قمت بشرٍح مفّصٍل لما يتعل ي

انظر: المصدر السابق، الفصل الثا�ف  (*)
ها وقيمتها. والوهمّيات والمشهورات والمقبولت وكيفّية حصولها وتأثری



202

مجلة الدليل / 

العدد الثاني   السنة ااألولى   شتاء 2018

دراساٌت 

يليغ من احلسبان أّي قدرٍة ىلع املراجعة واملحاسبة واتلفّحص ملصدر األفاكر. 
خصوًصا عندما يتّم شخصنة األفاكر املوروثة واملشهورة، حبيث تشلّك هوّية 
 هل، فيتمّسك بها كتمّسكه حبياته، بل 

ً
معتقِدها وقيمته، فيصري زواهلا زواال

يبذل نفسه تلحيا عقيدته من بعده.

وباجلملة، مضافًا إىل ما يمكن أن حيدث من أخطاء يف تطبيق املمارســة 
املعرفّية الربهانّية؛ نتيجة الغفلة انلاجتة عن العجلة أو اتلعب، فيعتقد املرء 
ما ليس بصواٍب، دون أن يقوم بمعاودة الفحص واتلثّبت الكتشــاف ٰذلك 
اخلطإ بأسبابه؛ وٰهذا ما يرجع يف لّك موارده إىل اخلطإ يف اتلصّور وفقدان جودة 
اتلميي؛ فإّن هناك من يقوم باالعتقاد بما هو خاطٌئ ال ألجل ممارسٍة معرفّيٍة 
وقع فيها اخلطأ يف اتلّصور، وأعوز ممارســها جــودة اتلميي، بل ألّن هناك ما 
أوجب تمّســكه الزنويّع باألفــاكر واآلراء باتلعويد واتلكــرار أو االرتباط 
االنفعايّل أو اتلأثري ألحوال مقام االنفعال أو اخليال، حبيث لم حيصل االعتقاد 
من طريق الفكر، بل وجد نفسه يزنع للتمّسك باألفاكر واآلراء فيحكم بها 
بتلقائّيٍة، إّما ألجل رسوخها مسبًقا وأنس ذهنه بها، وإّما ألجل توافقها اتلاّم 
مــع احلالة االنفعايّلة اليّت تصيبه، وإّما ألجــل توافقها اتلاّم مع أحوال مقام 

اتلخّيل اليّت لم تتمّي عنده عن أحوال مقام اتلعّقل.

3. البناء النظرّي
فيما ييل بياٌن ملاهّيته وأنواعه وقيمة لّك نوٍع.

أ. ماهّيته وأنواعه

املــراد من ابلناء انلظرّي نفــس عملّية اتلوظيف لألحــاكم اللكّّية اليّت 
نمتلكها مســبًقا تلحصيل أحاكٍم لكّّيٍة أخرى مســتفادٍة منها غري معلومٍة 
 من املعلومات املوّظفة 

ًّ
مسبًقا بالفعل أو بالقّوة القريبة من الفعل. ولٰكن كال
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والغاية اليّت يؤّمها ٰهــذا ابلناء كفيلٌة بتنويع ابلناء انلظرّي إىل أنواٍع؛ وٰذلك 
ألّن الغايــة ال تكون دائًما معرفة الصواب، بل قد تكون غري ٰذلك، وٰهذا ما 
يســتديع اختيار أفاكٍر وآراٍء متناســبٍة مع تلك الغاية؛ وألجل ٰذلك انقسم 

ابلناء انلظرّي إىل ثالثة أقساٍم:

األّول: الفلســيّف )الربهايّن - العليّم( تســتعمل فيه األحــاكم األّويّلة 
واتلجريبّية حرًصا ومن خالهل تتأّسس العلوم.

اثلاين: اجلديّل، وهو نواعن: مشاورٌة وجماهدٌة: 

أّما املشــاورة فتســتعمل فيه األحاكم اليّت لوحظ صدقهــا ولم يعلم هلا 
خمالٌف، أو يندر ختلّفهــا، واآلراء املتعّددة حول املوضوع اليّت يعرّب لكٌّ منها 
عن جهٍة من اجلهات؛ وٰذلك بدايع استقصائها ومالحظتها من مجيع جهاتها، 
حّت نعرف مجيع حدودها وجهاتها وضوابطها، فرتيق باملعرفة باتلدريج إىل 
ي خيدم املعرفة الربهانّية 

ّ
مرتبة الفلسفة والعلم والربهان. وٰهذا هو اجلدل ال

ويتقّدم زمانًا ىلع تأســيس العلوم، وهو ما يمكن أن يقوم به املرء بينه وبني 
نفسه، ومع غريه ىلع حدٍّ سواٍء.

وأّما املحاججة فتســتعمل فيه األحاكم املشهورة واملســلّمة مطلًقا، أو 
بالنســبة إىل من حياججه باملجادلة بدايع ادلفاع عن آراء املجادل أو إبطال 
ي دأب املدافعون عــن اعتقاداتهم من الوثنّيني 

ّ
آراء جمــادهل، وٰهذا هــو ال

ني املتديّنني ىلع استعماهل؛ دفااًع عن مبادئهم وعقائدهم وما 
ّ
واملاّدينّي واملؤهل

يرتبط بها يف مواجهة من خيالفهم وخيّطئهم، أو يقّدم بدائل عّما عندهم.

اثلالث: السفسطايّئ، وهو ما تستعمل فيه املبادئ اليّت يرتاءى أنّها مشهورٌة 
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ومســلّمٌة أو أّويّلٌة أو جمّربٌة؛ ألنّها موافقــة ألحوال مقام اتلخّيل أو االنفعال 
أو احلّس الساذج، فتشــابهها يف تلقائّية اتلصديق ألجل الوضوح ابلدوّي ملا 
 أنّها يف احلقيقة وهمّياٌت وانفعايّلاٌت. وٰهذا ما دأب ىلع ممارسته 

ّ
يصدق به، إال

طوائف حمدودٌة من البرش يف املايض واحلارض، وإيله ترجع كثرٌي من الكتابات 
املسّماة بالفلسفّية خالل القرون القليلة املاضية وإىل اآلن. وللسفسطة دوٌر 
فّعاٌل يف حتفي العلماء والفالســفة ىلع اتلعّمق وشــحذ األذهان واتلدقيق، 
وٰهذا ما يكون هل أثٌر يف بناء العلوم وتوســعتها ومحايتها من تأثري السفسطة يف 
املستقبل. وٰهذا األمر ُمشاَهٌد ومعلوٌم يف ابلحوث انلظرّية عرب اتلاريخ، تماًما 
كما هو معلوٌم بالنسبة إىل ما حيصل للبدن يف تعامله مع األمراض، أو للنفس 
يف تعاملها مع املتاعب واملشكالت؛ فإّن األمراض أو املتاعب أو املشكالت 
- رغم ما فيها من رشٍّ - تؤول إىل خرٍي بقّوة اجلسم وانلفس ومناعتهما؛ وٰللك 
ين 

ّ
أعلن أرسطو طاليس ومنذ ألفني وأربعمئة اعٍم أنّه ال يشكر فقط أوٰلك ال

ين لم يرتكوا نلا شــيئًا 
ّ

تركــوا نلا معارف علمّيًة صحيحًة، بل حّت أوٰلك ال
صحيًحا؛ وٰذلك ألّن تشكياكتهم اكنت حمّفًزا واعماًل للتعّمق وشحذ األذهان. 

]أرسطو، ما بعد الطبيعة، مقالة األلف الصغرى، املقطع اثلاين[

ب. قيمة كّل نوٍع من أنواع طرق البناء النظرّي

بعــد أن الحظنا أّن للبناء انلظرّي أنــوااًع، ال بّد أن ننظر فنالحظ قيمة 
ي يصلح 

ّ
لّك نوٍع، ومن الواضح أّن اســتعمال الطريق الربهايّن هو وحده ال

بلناء االعتقادات، أو تلعليــم اآلخرين ما يقودهم إىل حصوهلا. وإذا لم يكن 
 اجلديّل املشــاورّي؛ أّمــا اجلديّل احلجايّج، 

ّ
العلــم حاصٌل بعد، فليس إال

والسفســطايّئ، فليس هلما مورد اســتعماٍل يف حتصيل املعرفة لإلنسان بينه 
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وبني نفســه، فضاًل عنه بينه وبني غريه. وإنّما يُســتعمالن بالات تلحقيق 
أغراٍض أخرى مع الغري، أّما اجلديّل احلجــايّج فلإللزام واإلفحام وادلفاع. 
وأّما السفســطايّئ فللتغليط واتلضليل واالنتصــار ىلع اخلصم، مهما اكن 

مضمون الرأي.

ج. هيكلّية البناء البرهانّي

ي ينبيغ سلوكه تلحصيل املعرفة الصحيحة، 
ّ

حيث إّن ابلناء الربهايّن هو ال
وبناء االعتقادات ىلع وفقها؛ فال مناص من بيان اهليلكّية اليّت يقوم عليها؛ 
وٰذلك يلعلم كيفّية ارتباطها باألّويّلات العقلّية بشلٍك أكرث تفصياًل. ويمكن 

تلخيص هيلكّية ابلناء الربهايّن بمراحل ثالٍث:

املرحلة األوىل: املبــادئ، أي املنطلقات اليّت عليها ترتكز عملّية ابلناء 
واملمارســة املعرفّية، حيث يتّم تمييها وفرزها إىل صاحلٍة لالستعمال وغري 
صاحلة، طبًقا لكونها منطلقاٍت ناشــئًة عن املوجــودات دون تأثرٍي لألحوال 
الغريبة اليّت تكتنف نفس اإلنســان، ســواٌء تلك اليّت تتعلّق بأحوال مقام 
االنفعال أو أحوال مقام اتلخّيل، وبٰذلك خرجت أربعة منطلقاٍت من دائرة 
الصالحّية رغم أّن كثرًيا من البرش يستعملونها، ويه الوهمّيات واالنفعايّلات 
واملشــهورات واملقبوالت. فضاًل عن خروج اتلخّيلّيات اليّت تســتعمل يف 
ابليانات الشــعرّية. ويتّم ٰهذا اتلميي ىلع أســاس األّويّلات العقلّية اليّت يه 
من نوع املنطلقــات املالزمة للصدق، بل أساســها مجيًعا، أعن األّويّلات 
والوجدانّيات واحلّســّيات واتلجريبّيات، اليّت يكون احلكم فيها مجيًعا ناشئًا 

من املوضواعت واملوجودات كما يه يف نفسها.

املرحلة اثلانية: أفعــال العقل حيث يتّم تمييها عــن بعضها ابلعض، 
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فتالحظ مراحل املمارسة املعرفّية اليّت يتنّبه ادلارس إىل أنّها ترجع إىل ثالث 
خطواٍت رئيسٍة:

ي يقسم إىل ثالثة أجناٍس رئيسٍة: )هل هو، 
ّ

اخلطوة األوىل: السؤال، ال
ولم هو، وما هو(. فيعمد إىل مالحظة األحاكم األّويّلة العاّمة اليّت تتأّســس 
عليها عملّية الســؤال عموًما، واألّويّلات العقلّية العاّمة اليّت يتأّسس عليها 
ي يتّم اإللفات إىل 

ّ
لّك ســؤاٍل من ٰهذه األسئلة، ال سّيما السؤال بـ لم هو، ال

أنّه يتألّف من أربعة أسئلٍة )بماذا، ومّماذا، وعّماذا، وملاذا(، فيتّم اإللفات 
ىلع إثــر ٰذلك إىل األحاكم األّويّلــة العاّمة اليّت تقبع خلــف واحٍد من ٰهذه 
األســئلة، مضافًا إىل األحاكم األّويّلة اخلاّصة بمقام اإلدراك؛ يلتّم من خالل 
ي 

ّ
ٰذلك بيان الرتابط واتلخادم املوجود بني ٰهذه األســئلة مجيًعا، واتلوّقف ال

بلعضها ىلع بعٍض(*).

ي يالَحظ أنّه ينقســم إىل مراتب أربٍع: 
ّ

اخلطــوة اثلانية: اتلصــّور، ال
اتلجريد واتلقييد والنســبة واالشــتقاق، فيتّم بيان األحاكم األّويّلة العاّمة 
واخلاّصــة اليّت يقوم عليهــا لّك واحٍد من ٰهذه املراتب، وٰهــذا ما يقود إىل 
مالحظة اتلنّوع املوجود يف عالقة اتلصّورات باملوجودات، وعالقة اتلصّورات 
فيما بينها، فيتنّبه ادلارس إىل مراتب عالقــة اتلصّورات باملوجودات، وإىل 
أحناء العالقات املتنوّعة بني اتلصــّورات، وٰهذا ما يقود إىل مالحظة عملّية 
الربط بني اتلصّورات طبًقا ملا بينها من عالقاٍت مبنّيٍة ىلع مبادئ أّويّلٍة اعّمٍة 

وخاّصٍة؛ وٰهذا ما يقود مبارشًة إىل االنتقال حنو اخلطوة اثلاثلة ويه احلكم.

ي يتّم مالحظة أنّه ينشــأ تبًعا نلوع العالقات 
ّ

اخلطوة اثلاثلة: احلكم، ال
القائمة بني املعقوالت، حيث تقود لّك عالقــٍة إىل نوٍع من الربط، وبٰذلك 

، الباب الثالث، السؤال بما وهل ولم وكيف. راجع حول أنواع األسئلة: أبو نر الفارا�بي  (*)
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يظهر كيف أّن احلكم ينقســم بانقســاماٍت عديدٍة تبًعــا تلنّوع العالقات 
القائمة بني اتلصّورات واملوجودات، أو بني اتلصّورات فيما بينها. واســتناًدا 
إىل ٰذلك يتــّم اتلنّبه إىل األحاكم األّويّلة اليّت يتأّســس عليها لّك جنٍس من 
أجناس األحاكم، ثّم لّك نوٍع من أنواعه، بدًءا من املوجب والســالب مروًرا 
 إىل الرضورّي واملمكن، حيث يتبنّي كيف أّن لّك نوٍع 

ً
باللّكّ واجلزيّئ، وصوال

من ٰهذه األنواع يتخّصص حصوهل ونشوؤه بعالقاٍت خمصوصٍة بني اتلصّورات 
ىلع أساس األّويّلات العقلّية العاّمة واخلاّصة بمقام اإلدراك. وٰهذا ما يقود إىل 
االتلفات إىل ما يمكن أن يكون من عالقاٍت بني األحاكم تبًعا للعالقات بني 
اتلصّورات، وٰهذا ما يفتح ابلاب إىل االنتقال إىل املرحلة اثلاثلة ويه مالحظة 
كيفّيــة تطبيق اخلطوتني اثلانية واثلاثلــة ىلع اخلطوة األوىل، أي العثور ىلع 
أجوبة األســئلة املتنوّعة، من خالل فِعيَل اتلصــّور واحلكم املرتكزين ىلع 

األّويّلات العقلّية بقسميها العاّم واخلاّص.

ي يتمّثل بتوظيف أفعال العقل للعثور 
ّ

املرحلة اثلاثلة: االســتدالل، ال
ىلع منطلقاٍت صاحلٍة لالنتقال منها حنو حتصيل املعرفة باملوجودات كما يه 
يف نفسها ]أرسطو، اتلحليالت األوىل، مبحث كيفّية اكتساب املقّدمات؛ ابن سينا، الشفاء، 
كتاب القياس، مبحث كيفّية اكتســاب املقّدمات[(*). فيالحظ ابتداًء أّن االســتدالل 

يكــون حنو مطلوٍب، ثّم إّن هناك نوعني مــن املطالب: مطالب يُفرض فيها 
مــا يراد معرفة صدقه أو كذبه فيكون املطلــوب مرّدًدا بني طريف انلقيض، 
ومطالب ال يُفرض فيها ٰذلك، بل يُسأل ابتداًء عّما يكون للموضوع دون أن 
يكون للسائل تصّوٌر فريضٌّ مســبٌق عنه مرّدٌد بني انلقيضني، وٰذلك كما يف 

 ّ
لــك وأّسســه ليكــون بحًثــا مســتقاًّ هو أبو نــٍر الفارا�بي ي ذٰ

ــم �ف
ّ
كــّن أوســع وأفضــل مــن تكل

ٰ
ول  (*)

ــد األّول، خصوًصــا إذا أضيــف إليهــا 
ّ
ي المنطقّيــات المجل

تحــت عنــوان )كتــاب التحليــل(، �ف
. ّ التعليقات القّيمة والنفيسة لبن باجة األندلسي
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أسئلة السبب والســؤال بـ )ما( وما يلحق بها ويرجع إيلها. فيالَحظ ىلع إثر 
ٰذلك كيف أّن احلالة األوىل تفتح أمام املســتدّل باب مالحظة ما يعلمه عن 
املوضــوع، وما يعلمه عن املحمول املفروض، ىلع أن يكون ما يعلمه عنهما 
مــن املنطلقات اليّت يصلح االنطالق منها، أي ال بّد أن يكون ما يعلمه عن 
املوضوع وعــن املحمول إّما من األّويّلات العقلّيــة وإّما من اتلجريبّيات أو 
ي خيتّص باملعرفة 

ّ
من اتلأيلف منهما، طاملا أّن الكالم عن ابلناء انلظرّي ال

 اكن مقفاًل؛ وإنّما يتوّجه 
ّ

اللكّّية، فإذا اكن عنده ٰذلك انفتح باب االستدالل وإال
اإلنسان إىل ما يعلمه عن لكٍّ من املوضوع واملحمول من تصّوراٍت وأحاكٍم من 
 تأّمليًّا، أي من خالل القيام بأحد األفعال 

ً
خالل استعمال العقل اســتعماال

اتلصّورّيــة اليّت مّرت يف اخلطوة اثلانية من املرحلة اثلانية، ثّم ما تســتتبعه 
من أحاكٍم تسوّغها اتلصّورات احلاصلة، فيحصل عندئٍذ أن يلتفت اإلنسان 
إىل أّويّلــاٍت وجتريبّياٍت، أي إىل تصّوراٍت عن لكٍّ مــن املوضوع واملحمول 
معلومٍة باالستعمال اتلأّميّل للعقل باستقالٍل، أو بمعونة االستعمال اتلجرييّب 
للحــّس عن لكٍّ منهما؛ فبٰذلك يصبح أمــام جمموعٍة من اتلصّورات عن لكٍّ 
من املوضوع واملحمول بينها عالقاٌت، ويف ٰهذه احلال جيد املســتدّل نفســه 
أمــام مبادئ ألنواٍع حمّددٍة من األحاكم الّــيت تعّرف عليها يف اخلطوة اثلاثلة 
ي يقوده إىل االستنتاج، 

ّ
من املرحلة اثلانية، فيتشــلّك عنده االســتدالل ال

وتصديــق أحد طريف انلقيض يف املطلوب؛ تلتــّم بٰذلك املرحلة اثلاثلة اليّت 
م  حتصــل يف نهايتها املعرفة املالزمة للصواب، طاملا روعيت املعايري اليّت تُقوِّ
لّك مرحلٍة من املراحل خبطواتها. واألمر عينه بالنســبة إىل االستدالل ال ىلع 
مطلوٍب مفروٍض مرّدٍد بني انلقيضني، ولٰكن يف ٰهذه احلال يكون أمام العقل 
أن ينظــر يف ما يعلمه عن املوضوع فقط، ثــّم انلظر يف ما يعلمه من مبادئ 
الســؤال من األحاكم األّويّلة، ثّم بعد ٰذلك ما جيده فيما علمه عن املوضوع 

متضّمنًا ملا يعلمه من مبادئ السؤال.
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4. توظيف المبادئ وحّل االعتراضات

أ. توظيف المبادئ

إّن مالحظة لكٍّ من األّويّلات العقلّية بطبيعتها وقيمتها املعرفّية، وهيلكّية 
ابلناء انلظرّي الربهايّن بما هل من معايري تضمن صواب عملّية ابلناء وتصّحح 
القيام باالعتقاد؛ تقود مبــارشًة إىل مالحظة كيف أّن األّويّلات العقلّية يه 
اللبنات الوحيدة اليّت منها وىلع طريقتها تُبىن املعرفة الصائبة؛ حبيث إّن أّي 
اختالٍل يف اإلدراك يرجع إّما إىل اإلخالل يف األحاكم األّويّلة اليّت حتّدد صفة 
املنطلقات واملبادئ واملضامني، وإّما إىل اإلخالل باألحاكم األّويّلة اليّت حتّدد 
صفــة الربط بني اتلصّورات واألحاكم. فلكٌّ من املنطلقات وعملّية الســؤال 
وعملّية اتلعّقل واالستدالل صورٌة وماّدٌة تقوم ىلع أساس أّويّلات عقلّيٍة اعّمٍة 
ي يقع عليه الفعل اتلأّميّل للعقل.

ّ
أو خاّصٍة باإلدراك أو خاّصٍة باملوضوع ال

وحيث إّن األّويّلات العقلّية مالزمٌة للصدق والصواب، وال تقبل انلقض 
واإلبطال، بل إبطاهلا الظاهرّي نفســه يتّم من خالل استعماهلا، فٰهذا يعن 
أّن لّك مــا يقود إيله تطبيق معايري ابلناء انلظرّي الربهايّن ســيكون موضواًع 
لالعتقاد، وال يمكــن أن يكون االعتقاد زائًدا ىلع حــدود ما يقود إيله أو 
ناقًصا عنه. ]حممد نــارص، جملّة )املعرفة العقلّية(، العدد اثلالــث الصادر اعم 2017، مقال 

)العقل وانلّص بني اإلفراط واتلفريط(، ص 119[

ولٰكّن مالحظة عملّية اتلطبيق للمعايري توصلنا إىل أّن هناك أمرين ال بّد 
من ضمانهما، األّول املعرفة اللكّّيــة بهيلكّية ابلناء الربهايّن، واثلاين حضور 
تلك املعرفة اللكّّية بالفعل عند ممارسة اإلدراك انلظرّي ىلع املوضواعت، وهو 
ما يســّم باتلطبيق. فكما هو احلال يف أّي عمٍل تدبرييٍّ يقوم به اإلنســان، 
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إذ ال يكــيف جمّرد املعرفة بالقواعــد اللكّّية، بل حيتــاج إىل أن تكون تلك 
القواعد حارضًة بالفعل حني العمل، حبيــث يلتفت بالفعل يف لّك مفاصل 
وخطوات العمل إىل مــا ينطبق عليه من املعرفة اللكّّيــة، وٰهذا أمٌر جاٍر يف 
الفنــون والصنااعت احلرفّية واملهارّية، ويف ســائر اتلدبــريات العملّية(*). 
وممارســة اتلفكري وابلناء انلظرّي ليس مســتثىًن من ٰهذا األمر، فكما أّن 
الغفلة واتلعب والعجلة وعدم األنــس باألفاكر - وباتلايل فقدان اتلميي - 
يمكــن أن تصيب مجيع املدبّرين يف حرفهــم وأعماهلم، فكٰذلك يمكنها أن 
تصيب ممارس اتلفكري. وكمــا أّن رفع ٰهذه األمور بالنســبة إىل الصنااعت 
ي يؤّدي إىل حضور 

ّ
احلرفّية والعملّية يتّم من خــالل اتلدريب واتلمرين ال

املعرفة اللكّّية بالفعل يف لّك خطوات العمل، وهو ما يســّم حبصول امللَكة، 
فكٰذلك األمر بالنســبة إىل هيلكّية ابلناء انلظرّي الربهايّن ومعايري اتلفكري 
السليم، فإّن صريورة معرفتها اللكّّية حارضٌة بالفعل عند لّك خطوات ابلناء 
انلظرّي، واتلحّرز اتللقايّئ من املوانع واملفســدات لعملّية املعرفة، وباتلايل 
صريورتها ملَكــًة إنّما يتحّقق من خالل اتلدريب واتلمرين ىلع املمارســة 
املعرفّية اخلالصة من تأثري املبادئ غري الصاحلة لالستعمال يف اتلفكري، أعن 
املشهورات واملقبوالت والوهمّيات واالنفعايّلات، وهو ما حيتاج إىل إخالٍص 
شديد للحّق واحلقيقة، وتزّنهٍ عن أن يكون ادلايع يف ممارسة املعرفة هو نرصة 

آراء انلفس أو آراء من تعّظمه انلفس.

ا  ٰهذه انلقطة األخرية بالغة األهّمّية؛ ألّن الوقوع يف شــباكها ليس خاصًّ
بمن لم يتعلّم املعرفة اللكّّية ملعايري ابلناء انلظرّي الربهايّن - ٰهذا إن وُجد من 
تعلّمها ىلع حقيقتها بعيًدا عن االجــرتار واتلقليد - بل هو أكرث ما يقع من 

المصدر السابق، حيث فّصلت الكام حول ٰهذه النقطة فيه.  (*)



211

دور األّولّيات العقلّية في البناء العقدّي

العدد الثاني   السنة األولى   شتاء 2018

ين يرون أنفســهم متقنني للمعرفــة اللكّّية ملعايري اتلفكري، وٰذلك 
ّ

أوٰلك ال
عندما تتحّول املعرفة العقلّية وابلناء انلظرّي الربهايّن إىل جمّرد مشــهوراٍت 
يستدّل عليها يف كثرٍي من األحيان بأقواٍل ونصوٍص ملن ساهم بقدر جهده يف 
بناء مسرية العلوم، اليّت اختلطت مســريتها وحتّولت منذ قروٍن مديدٍة إىل 
مباحث جديّلٍة وخطابّيٍة، بل سفســطائّيٍة حترسها ألقاب اتلفخيم واتلعظيم 

واالعتداد بانلفس إىل حّد العم.

ب. حّل االعتراضات

تقّدم يف املقّدمة اإلشــارة إىل أّن هناك من رفض قدرة العقل ىلع حتصيل 
املعرفة الصائبة، وباتلــايل حكم بامتناع بناء االعتقادات الســليمة حول 
ّيات، اكلوجود اإلليّٰه واتلدبري اتلكويّن والترشييّع، والســبب 

ٰ
مباحث اإلهل

ي حداهــم إىل ٰذلك هو عدم القبول بأّويّلات العقل العاّمة أحاكًما مطلقة 
ّ

ال
الصدق ىلع حنٍو رضوريٍّ يتجاوز حدود املحســوس بالفعل، وال يســتجدي 
واقعّيته منه. وحيث إّن مجيــع االعتقادات املتعلّقة بٰهذه املوضواعت يفرتض 
بهــا أن تكون مبنّيــًة ىلع األّويّلات العقلّية وراجعــًة إيلها، اكنت انلتيجة 
ّية من دائرة العلوم؛ ألنّها مبنّيــٌة ىلع إعماماٍت غري 

ٰ
ســقوط املباحث اإلهل

 A.J. معلومٍة. ]ديفيد هيوم، حتقيٌق يف الهن البــرشّي؛ إيمانويل اكنط، نقد العقل املحض؛
]Ayer: Language, Truth and logic

ا ببنــاء االعتقادات املتعلّقة   أّن دور األّويّلــات العقلّيــة ليس خاصًّ
ّ

إال
ّيات، بل إنّه يشــلّك األســاس ملنهج اتلفكري، ولالستعمال 

ٰ
بموضواعت اإلهل

اتلجرييّب للحّس، ورفض رضورة واقعّية تلك األّويّلات بالات يليغ علمّية 
لّك العلوم، بل حّت ٰهذا القول لن يكون ممكنًا؛ ألنّه متضّمٌن الســتعماهلا. 
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دراساٌت 

فطاملا أّن لّك حكٍم يقوم ىلع أساس ترجيح أحد طريف انلقيض، وطبًقا لقانون 
اهلوّية، وتبًعا للتميي بني ما بالعرض وما بالات لن يستطيع أحٌد الكالم عن 
األّويّلات رفًضا هلا. بل إّن رفــض عموم أّويّلات العقل ورضورّيتها يقوم ىلع 
أســاس القول إنّها ليست بذاتها مالزمة الصدق، وباتلايل ال يمكن اتلعّدي 
يف صدقها عن حدود ما شوهد من صدقها، وهو اعلم احلّس. فٰهذا االحتياط 
يف اتلعامل مع األّويّلات العقلّية هو نفســه تطبيٌق هلا، وباتلايل ينحرص حّل 
الزناع يف معرفة كيفّية نشوء احلكم باألّويّلات العقلّية، وهو ما سبقت اإلشارة 
إيله وقلت حينها إّن احلكم بها تابٌع لات اتلضّمن املبارش ملحموهلا أو مقابله 
يف تصّور موضوعها أو العكس، تصّوًرا باتلجريد أو النسبة. فحكمنا بأنّه ال 
يشء من انلقيضني يصدق مع اآلخر، إنّما جاء من تصّور انلقيضني نفســه 
ي تضّمن االفرتاق يف الصدق 

ّ
ي هو معىًن بنّيٌ بنفســه، وأعطى تصّوره ال

ّ
ال

والرتافع، وٰهذا عني املحمول، مهما اخرتنا الطريقة للتعبري عن ٰهذا املتضّمن 
يف معىن انلقيضني. وحكمنا بأّن لّك ما ال يكون هل املحمول بالات فال يكون 
ىلع اإلطالق أو يكون بالغري؛ يرجع إىل أّن تصّورنا نفسه ملا ليس هل املحمول 
بالات متضّمٌن لفقد املحمول حبســب ذاته، وفقد املحمول حبســب ذات 
املوضــوع مناقٌض لوجدان املحمول حبســب ذات املوضوع، واالقتصار ىلع 
املوضــوع دون انضمام يشٍء آخر إيله مع وجدان املحمول، فهو عني وجدان 
املحمول حبســب ذاته، فمع بقــاء املوضوع دون تغــرّيٍ أو إضافة ال يمكن 
 نكون قد مجعنا بني انلقيضني، فإّما أن 

ّ
للمحمول أن يكون ىلع اإلطالق إال

ال يكون املحمول أو يتغرّي املوضوع ولــو بإضافة غريه إيله. ومن ٰهذا ابلاب 
قونلا إّن عالقة أّي حمموٍل بموضوٍع إّمــا بالات وإّما بالعرض، وال احتمال 
ثالث؛ ألّن معىن بــالات هو عدم دخالة غري املوضــوع، ومعىن بالعرض 
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دخالة غري املوضوع، وال وســط بني ادلخالة وعــدم ادلخالة، فإذا لم يكن 
بالات فهو بالعرض.

وألجل ٰهذا قلت - كما ســيأيت مفّصاًل - إّن املوجودات املتغرّية ال بّد هلا 
من مغرّي ال تغرّي فيه، وأّن املوجــودات بالقّوة ال بّد هلا من موجوٍد بالفعل ال 
قّوة فيه، وأّن املوجودات اليّت حبسب ذاتها ال ترتبط بنحٍو متخادٍم ومتّسٍق، 
ي جيعلها ىلع ٰذلك انلحو 

ّ
فال بّد أن يكون ارتباطها كٰذلك حاصاًل بغريها ال

من اتلخادم واالتّســاق. وبدون ٰذلك يكون ما بالعرض موجوًدا بالات وهو 
سلٌب لليشء عن نفسه، وقوٌل بصدق انلقيضني مًعا. وحّت يتجیّل ٰهذا األمر 
أكــرث، أقوم فيما ييل باتلعّرض إىل نموذٍج مــن األّويّلات العقلّية اليّت حتيط 

بكّل مسارات العلوم واالعتقادات.

ج. نموذٌج تطبيقّي: الدوران الوجودّي بين ما بالذات وما بالعرض

1. تعريف القاعدة

ســوف أقوم فيما ييل باتلعّرض بنحٍو جممٍل إىل قاعدٍة أساسّيٍة من القواعد 
العقلّية األّويّلــة العاّمة، وإىل مجلٍة من تطبيقاتها يف عملّية املعرفة وحتصيل 
االعتقــاد. وٰهذه القاعدة يه عبارٌة عن انقســام العالقــة بني أّي موضوٍع 
ي بالات هو 

ّ
وحمموٍل، وبني أّي موجوٍد وموجوٍد، إىل بالات وبالعرض. فال

املســتقّل يف عالقته واملســتغن بذاته يف أن تكون هل تلك العالقة، أي بال 
 ومستغنيًا بذاته يف 

ًّ
ي ال يكون مســتقال

ّ
دخالٍة للغري. ومعىن بالعرض هو ال

أن تكون هل تلك العالقة.

ي تكون 
ّ

ي يكون - بذاتــه - هل املحمول، هو املوضوع ال
ّ

فاملوضوع ال
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دراساٌت 

ماهّيته حمتاجًة إىل ٰذلك املحمول يف أن تكون يه. فاألربعة عدٌد بالات، أي 
أّن األربعــة حتتاج يف أن تكون يه إىل العدد، فالعدد جزء ماهّيتها. واحلجر 
جســٌم بالات، أي أّن ماهّية احلجر وطبيعته يه أن يكون جسًما. واملحمول 
ي تكون ماهّيته حمتاجًة يف أن تكون يه 

ّ
ي للموضوع بذاته هو املحمول ال

ّ
ال

إىل املوضوع. فاألربعة نصف اثلمانية بالات، أي أّن نصف اثلمانية حمتاجٌة 
يف أن تكون يه إىل األربعة. واملوجــود مرتبٌط بموجوٍد بالات عندما تكون 
ذات املوجود توجب باستقالل أن يكون هل ٰذلك االرتباط باملوجود اآلخر من 
اجلهة اليّت يرتبط به فيها. فاخلشب ماّدة للكريّس بالات، وال حتتاج إىل يشٍء 
آخر يك تكــون ماّدًة هل، وانلار فاعلة اإلحــراق بذاتها، وال حتتاج يف كونها 

موجبًة لإلحراق إىل غريها.

ي لو خيّل وذاته 
ّ

ي يكــون هل املحمول بالعرض هــو ال
ّ

أّمــا املوضوع ال
ملا محل املحمــول عليه، وإنّما ألجل إضافة أمٍر زائــٍد ىلع ذاته اكن هل ٰذلك 
املحمول حاكيًا عنه من جهة ٰذلــك األمر املضاف. واملوجود مرتبٌط بموجوٍد 
ي لو خيّل وذاته ملا اكن هل ارتباٌط به، وإنّما ألجل اقرتانه بأمٍر 

ّ
بالعرض هو ال

هل ٰذلك االرتباط بالات اكن مرتبًطا به بالعرض. فاملاء يغيل بالعرض، أي أنّه 
حيصــل هل الغليان عندما يضاف إيله انلار، وقونلــا عنه إنّه يغيل تعبرٌي عّما 
حيدث باجتماع املاء مع انلار؛ وألجــل ٰذلك اكن وصف املاء بأنّه يغيل دون 
إضافة أّي يشٍء آخر، ورغم أنّه ليــس بذاته يغيل، عبارٌة عن القول بصدق 

انلقيضني مًعا.

وٰهذا ادلوران بني بــالات وبالعرض من األحاكم العقلّية األّويّلة؛ إذ إّن 
تصور معىن بالات ومعىن بالعرض يقود إىل تصّور االنقسام وادلوران بينهما 
 منهما متضّمٌن نلقيض اآلخر، 

ًّ
للعالقــة اليّت يتضّمنها لكٌّ منهمــا؛ ألّن كال
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 أن يكون أحدهما فقط هو الصادق. وإذا كذب أحدهما صدق 
ّ

فال يمكن إال
اآلخر وإذا صدق أحدهما كذب اآلخر.

ويلحــق بٰهذه القاعدة قواعد أخرى، مثل أّن ما بالات من طرفه آلخر، 
فهو هل حيث هو، فانلبات بذاته جسٌم، فهو جسٌم بالات من طرفه، أي هو 
جسٌم ما دام نباتًا، ويف املقابل اجلسم ليس بالات نباتًا، فليس اجلسم نباتًا 
حيث هو جســٌم، ألنّه نباٌت بالعرض، أي بانضمام أمٍر آخر به يصري اجلسم 
نباتًــا؛ ولٰهذا اكنت القاعدة األخرى القائلــة إّن ما بالعرض من طرفه آلخر 
فهو هل ما دام غريه - إذ معىن بالعرض هو ليس باالستقالل، بل بالغري - وال 
يكون هل ما دام هــو فقط. ومن هنا جاء ما ســيّم يف أواخر القرون بقانون 
ي يكون غريه دخياًل 

ّ
 دوران ما بالعرض مدار غريه ال

ّ
العلّّية، فإنّه ليس إال

يف كونه هو، أي جزًءا مّما به هو، وداخاًل بماهّيته بوجٍه ما من الوجوه األربعة 
املعلومة للسببّية؛ وألجل ٰذلك تناقض فرض ما بالعرض دون فرض أسبابه؛ 
 حاصل موجوداٍت أخرى نسّميها 

ّ
 حاصل أسبابه، وليس هو إال

ّ
ألنّه ليس إال

أسبابًا؛ ألجل دخاتلها يف صريورة موجوٍد آخر، وإنّه هو.

2. تطبيقــات القاعــدة فــي تحديــد معاييــر المعرفــة البرهانّيــة 
)العلمّيــة(

ٰهذا وقد اكن لٰهذه القاعدة عظيم األثر بنحٍو واســٍع ومنبســٍط بدًءا من 
معايري املعرفة وابلناء انلظرّي، مروًرا بكّل العلوم اجلزئّية والعملّية اليّت تقوم 
ىلع أساس اتلميي بني ما بالعرض وما بالات، ومن ٰذلك االستعمال اتلجرييب 
ي يتلّخص قوامــه بابلحث عّما بالات وتمييه عّما بالعرض من 

ّ
للحّس ال

خالل اتلتّبع الكييّف والعثور ىلع خواّص ما بالات ىلع أنواعه من األســباب 
واملسبّبات لكٍّ حبســبه ]حممد نارص، نهج العقل، ابلاب األّول، الفصل السادس، وابلاب 
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دراساٌت 

 إىل العلوم انلظرّية لكّها اكلرياضّيات واهلندســة 
ً

اثلاين الفصل اخلامس[، وصوال

والفيياء والكيمياء واألحياء والفلســفة األوىل. بل إّن املعرفة لكّها بقّضها 
وقضيضهــا قائمٌة ىلع اتلميي بــني ما بالعرض وما بــالات، وحيث إّن ما 
بالات إّما من األســباب أو من املسبّبات، ومحل األسباب من جهة سببيّتها 
محٌل للمقّومات ومحٌل للمسبّبات من جهة مسبّبيّتها محٌل لألعراض الاتّية، 
وحيث إّن ابلحث لّك ابلحث يف العلوم هو عن املقّومات واألعراض الاتّية، 
أي األسباب واملسبّبات بالات، فٰهذا يعن أنّه ال يمكن ملعرفٍة أن حتصل مهما 
 ىلع أســاس ٰهذا اتلميي. بل حّت املعرفة احلّسّية البسيطة 

ّ
اكن مضمونها إال

واملعرفــة الوجدانّية، كالهما يقومان ىلع أســاس اتلميــي بني ما بالعرض 
وما بالات؛ وألجل ٰذلك نبحث عن مصدر احلاالت الوجدانّية وأســبابها، 

ونتساءل عّما إذا اكنت اإلحساسات بالات أو ألمٍر بالعرض طرأ واتّفق.

3. تطبيقات القاعدة في العقيدة اإلٰلهّية

أ . ضرورة موجوٍد إٰلهّي

من االعتقادات اليّت تُســتفاد من تطبيق ٰهذه القاعدة باملبارشة االعتقاد 
، ال قّوة وإماكن فيه، مبــدإٍ أّوٍل للموجودات  بــرضورة موجوٍد بالات فعــيلٍّ
املتغــرّية اليّت يتألّف منها اعملنا، ومنه وبه خرجت من القّوة إىل الفعل؛ ألّن 
ما ال فعلّية هل حبســب ذاته، تكون باتلايل فعليته بالعرض، فال بّد أن تكون 

ي يكون فعليًّا حبسب ذاته.
ّ

فعلّيته حبسب غريه ال

بل يمكن اتلوّســع أكرث من ٰذلك إلظهار أّن لّك ما قيل من أدلٍّة ىلع وجود 
اهلل، ســواٌء ما يســّم بادليلل الوجودّي أو ديلل اإلمــاكن الوجود أو ديلل 
الصّديقني أو ديلل احلدوث أو ديلل الغاية أو ديلل انلظم، مجيعها بال استثناٍء 
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ترجع إىل قاعدة االنقســام إىل ما بالات وما بالعــرض، واكتفاء ما بالات 
بما هو هل كٰذلك، وتقّوم مــا بالعرض يف ماهيته بما بالات، وتوّقف فعلّيته 
عليه. فلّك ما يبتدئ الكالم عنــه من جهة وصٍف ما، يتوّقف يف معقويّلته 
وإماكنه العقيّل ال اخليايّل اللفظــّي ىلع مالحظة ما هل الوصف بالات؛ حّت 

يتأىّت معرفيًّا وتكوينًا االنتقال إىل ما هل ٰذلك األمر بالعرض.

ومــن هنا يمكن القول ابتــداًء إنّه بمجّرد الكالم عــن املوجودات فإّن 
املوجود بالات يشلّك منطلًقا وأساًسا للكالم عليها، وإنّما الكالم لكّه يف أّن 
ي حنن جزٌء منه هو موجــوٌد بالات أو ال، ويف ٰهذا الصدد يمكننا 

ّ
العالم ال

أن ننطلق إحدى انطالقتني: إّما مّما يوجبه نفس املوجود بالات من صفاٍت 
غري متوّفرٍة يف العالــم، فيُعلم أّن املوجود بالات ليــس العالم، وإنّما غريه 
وُمبِدؤه، وإّما مّما توجبه صفات العالم من مقابلٍة للموجود بالات، فيُعلم أّن 
العالم موجــوٌد بالعرض وُمبِدؤه موجوٌد بالات، دون احلاجة إىل تكثري كالٍم 

وتسمياٍت واصطالحاٍت تفاخرّية.

أّمــا انلقاش حول إماكن أن يوجد العالم من العدم وبال علٍّة، أو انلقاش 
حول التسلسل وادلور وســائر ٰهذه األمور، فيه نقاشاٌت ال تنتيم إىل حبث 
الوجود اإلليّٰه، بل إّن األمر حمســوٌم برتبٍة ســابقٍة يف أصــل تقرير قاعدة 
م ما بالعرض يف ماهّيته وفعلّيته  االنقســام إىل ما بالات وما بالعرض، وتقوُّ

بما هو بالات.

ب. ضرورة التدبير التكوينّي وحّل ما يسّمى بمشكلة الشّر

ومن االعتقادات املســتفادة مــن ٰهذه القاعدة أيًضــا، احلكم باتلدبري 
اتلكويــّن بالفعل للعالم من قبل ٰهذا املوجود بالات، انطالقًا من أّن عالقة 
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دراساٌت 

املوجودات وارتباطها فيما بينها بنحٍو متخادٍم ومتّسٍق ليس هلا بالات بنحٍو 
مطلٍق، بل يه قابلٌة للفســاد واتلغرّي واتلعطيل، ومع ٰذلك فيه وجدت، وال 
زالت تســري بنحٍو متخادٍم وتطّوريٍّ رغم أّن ٰذلــك هلا بالعرض، وٰهذا األمر 
ي بالعرض وهو اتلنظيم والرتتيب للعالقات اليّت بالعرض، هو ما نســّميه 

ّ
ال

باتلدبري، ويتضّمن بالات الويع واملعرفــة خبصوصّيات املوجودات وآثارها 
ي يدبّرها بانلحو احلافظ هلا واخلادم الستكماهلا. فما بالعرض ال 

ّ
من املدبّر ال

ي فيه ٰذلك األمر بالعرض، 
ّ

ي يكون هل بالات ما يعطيه لذل
ّ

 بغريه ال
ّ

يكون إال
ي يُسّم باتلدبري.

ّ
وهو كماهلا املتمّثل باتلخادم واتلنظيم واالتّساق ال

ولٰكن حيث إّن عالقــة املوجودات بآثارها إّما بــالات وإّما بالعرض، 
ي بالعرض يعتمد يف تأثريه ىلع ما ينضّم إيله من أحواٍل وظروٍف، فيفعل 

ّ
وال

يف بعضهــا فعاًل ويف بعضها آخر ويف ثالٍث ثاثلًا وٰهكذا، تبًعا تلغرّي العارض، 
اكن يُســّم بمتساوي النســبة إىل لّك تلك اآلثار؛ إذ هو يف ذاته فاقٌد، وإنّما 
يكون واجًدا ٰللك األثــر إذا يصري ما يعرضه من حاٍل فعليًّا. وبما أّن اآلثار 
 أنّه 

ّ
اليّت بالات للموجودات إنّما يه يف غريهــا، وغريها موجوٌد قابٌل هل، إال

متساوي النسبة أيًضا إىل ظروٍف وأحواٍل كثريٍة، قد تكون مالئمًة ومناسبًة 
حلصول اآلثار بالات، وقد ال تكــون مالئمًة، ولكٌّ منهما ىلع مراتب، بني 
املالئم اتلاّم واملالئم األقّل تماًما، واملالئم املحايد، وغري املالئم بتشويٍه قليٍل 
أو بتشــويٍه كثرٍي ثّم غري املالئم إىل حّد اتلعطيل. فإن اكنت األحوال املالئمة 
بمراتبهــا حاصلًة اكنت اآلثــار حاصلًة، وإن اكنت األحــوال غري املالئمة 
بمراتبهــا حاصلًة اكنت اآلثار حاصلًة بنحٍو ناقٍص أو معّطلًة، ولٰكن بما أّن 
األحوال املالئمة واملناســبة ســواٌء بنحٍو إجيايبٍّ أو بنحٍو حمايٍد أكرث من غري 
املالئمة اليّت ليست لكّها معّطلًة، وباتلايل فرغم أنّها مجيًعا متساوية النسبة، 
اكنت نسبة غري املالئم املعّطل أو حّت املشّوه نسبًة أقّل من اإلجيايب واملحايد؛ 
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ي بٰهذا انلحو 
ّ

وٰللك اكن جريان املوجودات ىلع جمراها الطبييّع يف تأثريها ال
ي خــالف املجرى الطبييع اتّفاقيًّا وأقلّيًّا بذاته، فهو اتّفايقٌّ 

ّ
أكرثيًّا، واكن ال

 أّن اتّفاقّيته نفســها بــالات؛ وٰللك لم 
ّ

بالنســبة إىل املجرى الطبييّع، إال
(*) يف موجودات العالم راجًعا إىل نقص اتلدبري؛ ألنّه أمٌر  يكــن انلقص األقيّلّ
بــالات للموجودات املجتمعة بما يه جمتمعٌة، ومــا بالات ال يقبل اتلدبري 
واتلغيري، وإنّما يقبله ما بالعــرض، فلّك انلقص احلاصل من جّراء اتلصادم 
بني املوجــودات املجتمعة الزٌم بالات؛ خلصوصّياتها مت ما اجتمعت؛ ولا 
اكن آبيًا عن الرفع بنفس ذاتها، فال يكون وجود انلقص منافيًا لكمال اتلدبري 

طاملا أّن اتلدبري يتعلّق بما بالعرض ويمتنع أن يتعلّق بما بالات(**).

وباجلملة، لقد ظهر بنحٍو مناسٍب لٰهذه العجالة كيف أّن ٰهذه القاعدة اليّت 
 ىلع كيفّية دخالة األّويّلات العقلّية يف بناء االعتقادات 

ً
أتيُت بها تلكون مثاال

بانلحو الصحيح، تشلّك أساًسا وأرضّيًة الثنني من أهّم االعتقادات يف العقيدة 
ّية. ولو يناسب املقام بليّنُت كيف أّن اتلدبري الترشييّع الوضيّع واإلليّٰه 

ٰ
اإلهل

 
ّ

ـا ترجع رضورتهما إىل مالحظة ما تفرضه ٰهذه القاعدة، إال اجتماعيًّا وفرديًـّ
أّن ٰهذا بياٌن لٰهذا األمر كما أّن حّقه سوف يكون ىلع عهدة فرصٍة(***) أخرى 

إن شاء ريّب املوّفق والكريم.

ف من الموجودات بالقّوة، وهما المعّد نحو أن يكون  فحصول النقص تابٌع لجتماع نوع�ی  (*)
بالفعل فقط، والمعّد نحو أن يكون ول يكون بالفعل، ومن اجتماعهما يحصل ما ُيسّم 
ــذي تتعّطــل فيــه فعلّيــة مــا هــو معــدٌّ نحــو الفعلّيــة، وهــو متضّمــٌن بالذات 

ّ
ّ ال ي

ّ
الممكــن األقــی

ٌة ليس محّل ذكرها هنا.  ي المقام تفاصيل كثری
، و�ف ّ ي

ّية، وهو أحد قسمي الّتفا�ت
ّ
لألقل

(**) إّن تفصيــل ٰهــذا األمــر وتشــريحه ســيكون عــی عهــدة البــاب األّول مــن موضــوع الكتــاب 
ي )األلحــاد أســبابه  ي صــدر منهــا الكتــاب األّول، أعــ�ف ــ�ت

ّ
ي مــن سلســلة معالجــة اإللحــاد ال

الثــا�ف
. ي

ومفاتيح العاج(، والعمل جاٍر عی إتمام الكتاب الثا�ف

ذي ســبقت اإلشــارة إليه ضمن 
ّ
ي مــن سلســلة معالجــة اإللحــاد، ال

أعــ�في الكتــاب الثــا�ف  (***)
الحاشية السابقة.
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دراساٌت 

الخاتمة

أِصــُل إىل ختام ٰهذا املقال املخترص املعروض ىلع عجالٍة؛ ألخلّص أهّم 
مــا دار فيه من نقاٍط؛ فبعد أن اكنت األّويّلــات العقلّية مالزمًة للصدق 
بالرضورة، وبعد أن اكنت عملّية املعرفة الصائبة تُبىن ىلع أســاس معايري 
اتلفكري الربهايّن املتقّومة باألّويّلــات العقلّية العاّمة واخلاّصة باإلدراك، 
وىلع أساس العالقات الوجوديّة بني املوجودات، اليّت يُعرّب عنها باألّويّلات 
العقلّيــة العاّمة، وبعد أن اكن االعتقاد واجب اخلضوع ملقام املعرفة اليّت 
تُبىن ىلع أساس معايري اتلفكري الربهايّن، فما أسهل وأوضح أن يُفهم معىن 
كون االعتقادات تابعــًة لألّويّلات اآلبية عن الكــذب! ٰهذا مع االنتباه 
إىل نقطٍة بالغــة األهّمّية تتعلّق بامتالك امللَكة ملمارســة اتلفكري وابلناء 
انلظرّي وحتصيل االعتقادات، وال تكيف املعرفة اللكّّية بمعايري اتلفكري؛ 
وألجل ٰذلــك اكن من القبيح عقاًل من عّدة جهاٍت أن يزّج املرء بنفســه 
للبحث يف ميــدان االعتقادات قبــل أن تصبح معايــري اتلفكري وابلناء 
انلظــرّي الربهايّن ملَكًة عنده، فكيف بمن جيهل أصاًل املعرفة اللكّّية بها.

وأّما ما يقال من تشــكيٍك بالصدق املطلق ألّويّلــات العقل، فقد تّم 
تبيني كيف أّن التشــكيك نفســه يقوم ىلع األّويّلات العقلّية من ثالث 
جهاٍت: يف نشوئه اتلكويّن ويف صورته املعرفّية ويف مضمونه؛ وٰللك اكن 
املتحّدث به ال يعقل ما يقول، وإنّما خيلــط بني مقايم اتلعّقل واتلخّيل، 
أي بــني األحاكم العقلّية واألحاكم الوهمّية ]حممد نارص، اإلحلاد أســبابه 
ومفاتيــح العالج، الفصل اثلالث، املفتــاح اثلالث؛ نهج العقل، ابلاب 
 ، اثلاين، الفصل األّول[، بل يســوق األحاكم بنحــٍو ظاهريٍّ غري حقييقٍّ
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سواٌء اكن ملتفتًا إىل ٰذلك أم لم يكن(*).

وأّما ما يقال من توســيٍع حلدود مصدر االعتقاد عن املعرفة الربهانّية فقد 
بــان منافاته ومناقضته ملقّومات االعتقاد، وباتلايل اكن القائل به خالًطا بني 

األحاكم االنفعايّلة  واألحاكم العقلّية .

 

ي الحلقة األول 
لك �ف لقــد تعّرضــت إل ٰهــذه النقــاط بأســلوٍب مبّســٍط مــع طرح معّمــق، وذٰ  (*)

ي الحلقــة 
ي �ف

مــن سلســلة كيــف أعقــل؟! "طريقــك إل العقانّيــة الصحيحــة" وســوف يــأ�ت
الثانية منها بياٌن طويٌل حول األحكام الوهمّية.
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دراساٌت 

قائمة المصادر 
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الخالصة

يدور هــذا ابلحث حول موضــوع طبيعة املعرفة البرشيــة، وحدودها 
املعرفية، من حيث كونها مطلقة أو نســبية، ومــدى تأثريها ىلع العقيدة 

ادلينية، ورؤية اإلنسان عن احلياة.

وتتناول ٰهذه ادلراســة مسألًة أساسّيًة وخطريًة، هلا أكرب األثر ىلع الرؤية 
الَعَقديّة عند أّي إنســاٍن، ويه كون املعرفة اإلنسانّية مطلقًة أو نسبّيًة، أي 
هل يمكننا أن نتعّرف ىلع األشــياء كما يه عليه يف الواقع ونفس األمر، أو 

 األشياء من حيث يه ظاهرٌة نلا، دون الواقع.
ّ

أنّنا ال ندرك إال

ي الفسلفة اإلسامية.
(*) الدكتور أيمن المري، مر، أستاذ �ف

almahya@yahoo.com

د. أيمن المصري*

المعرفة بين اإلطالق والنسبّية 
وأثرها في العقيدة
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دراساٌت 

وقد اعتمدنا يف حتقيق مســائل ٰهذا ابلحث ىلع املنهج العقيّل الربهايّن؛ 
ألنّــه املنهج املعريف الوحيد - كما ثبت يف علــم املنطق، وصناعة الربهان - 
ي يمكن أن يضمن نلــا ايلقني املوضويّع الصــادق اثلابت يف مثل ٰهذه 

ّ
ال

املســائل األصويّلة، واملصريية؛ إذ ال حيتمل مثل ٰهذا ابلحث االعتماد ىلع 
املناهج الظّنّية األخرى.

وقد قمنا بتلخيص انلتائج اللكّّية اليّت توّصلنا هلا من خالل ابلحث، من 
تأصيل قواعد ابلحث املعريّف، وبيان حّجّيــة األدوات املعرفّية، وحدودها 
املعرفّية، ومن بيان أّن ادلافع للقول بالنســبّية املعرفّية هو اجلهل أو جتاهل 
املبادئ العقلّيــة األّويّلة، واخللط بني املعرفة االعتبارّية والظّنّية واإلضافّية 
من جهٍة وبني مطلق املعرفة، وأّن ادلافع للقول بالنســبّية ادلاليّلة، هو تأثّر 
املفــرّس دائًما بثقافته اخلاّصة يف فهم انلصوص، ٰهذا باإلضافة إىل بيان مباين 
القائلني باملعرفة املطلقة القائمة ىلع الربهــان العقيّل، واتلميي بني الطرق 
العلمّيــة وغري العلمّية يف اتلعــّرف ىلع الواقع يف نفســه. وقمنا أيًضا بدفع 
شبهات النسبّية املعرفّية وادلاليّلة، لتستقّر بعدها موازين علمّيٌة موضوعّيٌة 

مطلقٌة للمعرفة البرشّية.

ٰهذا باإلضافة إىل بيان اآلثار العقديّة اإلجيابّية للمعرفة املطلقة، انلاشئة 
من وجود مــياٍن عليمٍّ موضويعٍّ مطلٍق يف جمال معرفــة العقائد الواقعّية، 
وبيان اآلثار العقديّة الســلبّية للمعرفة النسبّية، من تضييع العقائد والقيم 
األخالقّية، وتشــّتت اآلراء العقديّة؛ مّما يمّهد األرضّية للرصاع الفكرّي 

واملذهيّب الرافض لٰهذه النسبّية.

ويف نهايــة ابلحث قّدمنا بعض اتلوصيــات العلمّية واثلقافّية، كرضورة 
إحيــاء العلوم العقلّيــة، واالهتمام بتدريســها، وبناء الكــوادر العلمّية 
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املتخّصصة، والكوادر املثّقفة باثلقافة العقلّيــة األصيلة؛ من أجل الوقاية 
والعالج للمشــالك الّــيت أوجدتها املعرفة النســبّية، ال ســّيما يف املراكز 
األاكديمّيــة، وٰذلك عن طريق إصالح انلظامني اتلعلييّم واثلقايّف يف شــّت 
املراكز اتلعليمّية ادلينّية واألاكديمّية؛ من أجل انلهوض باملجتمعات البرشّية.

المفردات الدللّية: المعرفة، الواقع، اإلطاق، النسبّية، العقيدة. 

المقّدمة

إّن الواقف ىلع طبيعة اإلنسان بوصفه حيوانًا اعقاًل خمتاًرا ينطلق يف أفعاهل 
االختيارّية من منظومتــه املعرفّية وثقافته االجتماعّية، يدرك أهّمّية املعرفة 
الواقعّيــة يف حياته ايلومّية، ومدى تأثريها العميــق ىلع رؤيته الكونّية عن 
حقيقة ذاته ومبدئه ومنتهاه، وىلع منظومته القيمّية األخالقّية واالجتماعّية، 
وانعاكس ٰذلك ىلع أسلوب حياته، وباتلايل تعيني مصريه يف ٰهذا العالم، وما 

بعده، إّما إىل السعادة أو إىل الشقاء.

وٰهذا ابلحث يدور حول كون املعرفة اإلنسانّية مطلقًة أو نسبّيًة، يف حماولٍة 
، وبيان آثارهما الكبرية واخلطرية  للتميي املعريّف املنطيّق بينهما بنحٍو تفصييلٍّ
ىلع االعتقاد انلظرّي والعميّل، والســيع للمحاكمة  العلمّية بني انلظرّيتني، 
بنحٍو موضويعٍّ باملنهج العقيّل الربهايّن؛ من أجل الوصول إىل انلظرّية الواقعّية 

حول حقيقة املعرفة اإلنسانّية.

وال ختــىف أهّمّية ٰهذا ابلحث بعد اإلشــارة إىل أهّمّيــة املعرفة يف حياة 
اإلنسان، وبعد شــيوع نظرّية املعرفة النسبّية يف املراكز العلمّية األاكديمّية 
بمستوياتها املختلفة مع بداية عرص اتلنوير يف الغرب يف القرن اثلامن عرش، 
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وظهور أمثال ديفيد هيوم، واكنط، وراســل وأصحــاب الوضعّية املنطقّية، 
وحلقة فييّنا، ومن تابعهم يف العالم اإلســاليّم، كمحمد أركون، واجلابرّي، 
ونرص حامد أبو زيــد، وانتقاهلا إىل املراكز اجلامعّيــة يف الرشق عن طريق 
ابلعثات اتلعليمّية املكّثفة يف القرنني اتلاســع عــرش والعرشين، اليّت اعد 
بعدها املثّقفون العرب واملسلمون معّبئني باثلقافة املاّديّة النسبّية، لريوّجوا 
هلا يف لّك املحافل العلمّية األاكديمّية واملنابر اإلعالمّية، حبيث أصبحت اآلن 
تُعّد من املســلّمات غري القابلة للنقاش يف أوســاطهم، بعد توّهمهم أّن ٰهذه 
النســبّية املعرفّية يه مظهر العلم واحلداثة اإلنســانّية، وأّن املعرفة املطلقة 

.)DOGMATISM( مظهر اتلعّصب وادلوغماتّية

وقد بدأت ٰهذه الظاهرة - لألســف - تتسلّل تدرجييًّا إىل بعض املعاهد 
ي أّدى إىل عواقب ســلبّيٍة وخيمٍة ىلع 

ّ
واحلوزات العلمّية ادلينّية؛ األمر ال

املستويني الَعَقدّي واألخاليّق، وسنشري إيلها يف مطاوي ٰهذا ابلحث إن شاء 
اهلل تعاىل.

وقد رشعنــا يف بداية ابلحث ببيان املبادئ اتلصّورّية ملســائله، ثّم قمنا 
اهني 

ّ
بتأصيل املبادئ اتلصديقّية اليّت ســنعتمد عليها يف املحاكمة بني االجت

املتقابلني، فرشعنا ببيان انقســامات املعرفة اإلنســانّية من حيثّية أدواتها 
املعرفّية، ومن حيثّية طبيعتها يف نفســها؛ من أجل بيــان حّجّية األدوات 

املعرفّية املختلفة، ودائرة حّجّيتها املعرفّية يف الكشف عن الواقع.

ثّم قّســمنا املعرفة النسبّية إىل قسمني: يتعلّق األّول منه بنسبّية األدوات 
املعرفّية مطلًقا، ويه النســبّية املعرفّية املشهورة، ويتعلّق اثلاين منها بفهم 
انلصوص، ويه النسبّية ادلاليّلة، وقد أرشنا بعدها إىل ادلوافع اليّت أوقعت 
النسبّيني يف القول بالنسبّية املعرفّية وادلاليّلة، وىلع رأسها اجلهل، أو جتاهل 

املبادئ العقلّية األّويّلة املطلقة.
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ثّم تعرضنا بعد ٰذلك إىل بيان مباين املعرفة املطلقة، وأوضحنا موضوعّيتها، 
وواقعّيتها يف نفسها، وأنّها تعتمد ىلع املبادئ العقلّية ابلدهّية الصادقة بذاتها، 
ثّم قمنا بنقد مباين املعرفة النسبّية بناًء ىلع ما تّم تأصيله مسبًقا من القواعد 
واألصول املنطقّية واملعرفّية. وأثبتنا أنّها باإلضافة إىل كونها آكلًة لاتها، فيه 
توقعنا الحمالة يف الشّك والسفســطة.ثّم أرشنا بعد ٰذلك إىل اآلثار اإلجيابّية 
للمعرفة املطلقة، واآلثار الســلبّية للمعرفة النسبّية ىلع العقيدة اإلنسانّية، 

وانعاكساتها ىلع السلوك الفردّي واالجتمايّع.

ويف انلهاية أوضحنا أسباب تفيش النسبّية املعرفّية يف املراكز األاكديمّية، 
وتسلّلها إىل بعض املعاهد واحلوزات العلمّية، وكيفّية الوقاية والعالج منها.

ثّم ختمنا ابلحث بانلتائج اليّت توّصلنا إيلها من خالل ابلحث، مع بعض 
اتلوصيات الالزمة للجهات املعنّية بٰهذا األمر.

التعريفات

من الطبييّع قبل ادلخول يف منت ابلحث، وبعد أن تعّددت االصطالحات، 
وتباينت املعاين واإلطالقات، أن نتعّرض بالرشح وابليان بلعض املصطلحات 
العلمّيــة الواردة يف ابلحــث؛ تلّتضح معانيها ادلقيقة املقصــودة نلا يف ٰهذا 

ابلحث:

1. املعرفة: قــد يُقصد من املعرفــة اإلدراك احلّيّ الظاهرّي 
اجلزيّئ يف قبــال العلم العقــيّل اللّكّ ]ابن ســينا، برهان الشــفاء، 
ص58[، وقد يطلقه الصوفّية أيًضا ىلع اإلدراك احلّيّ ابلاطّن 

احلضــورّي اجلزيّئ )الوجدايّن(؛ وٰللك يســّمون صاحب ٰهذه 
املعرفة بالعارف.



230

مجلة الدليل / 

العدد الثاني   السنة ااألولى   شتاء 2018

دراساٌت 

ولٰكّن مقصودنا حنــن هنا يف ٰهذا ابلحث من املعرفة هو العلم 
احلصويّل بنحٍو اعمٍّ، ســواٌء اكن حّسيًّا أو عقليًّا، بدهيًّا أو غري 
، وســواٌء  ، نظريًّا اكن أو عمليًّا، واقعيًّا اكن أو غري واقيعٍّ بديهٍّ
اكن يقينيًّا أو ظّنيًّــا، ثابتًا أو متغرّيًا، مطلًقا اكن أو نســبيًّا، 

وسيأيت تفصيله إن شاء اهلل تعاىل.

2. املعرفة املطلقة: املقصود منهــا املعرفة املوضوعّية املطابقة 
، حبيث تكون  للواقع يف نفســه دون أّي فرٍض أو اخرتاٍع ذهنٍّ
جمّردًة عن أّي تأثٍّر باخللفّية اثلقافّية أو ادلينّية أو االستحسانات 

واالنفعاالت الشخصّية.

3. املعرفة النســبّية: املقصودة هنا املعرفة اليّت تفّرق بني وجود 
اليشء يف نفســه ووجوده نلا، وباتلايل فيه معرفٌة غري منفّكٍة 
عن خلفّية اإلنســان واعتقاداته الســابقة، ومزاجه اخلاّص، 

وباتلايل فيه ليست معرفًة جمّردًة نزيهًة بالواقع يف نفسه.

4. املنهــج العقيّل الربهــايّن: هو ادليلل القيــايّس االقرتايّن أو 
االســتثنايّئ املبتن ىلع املبادئ العقلّيــة األّويّلة، أو ما يرجع 
ي يفيدنا ايلقني الصادق املطلق 

ّ
إيلها من املبادئ انلظرّية، وال

واثلابت، وهو املسّم بايلقني باملعىن األخّص.

أّواًل: انقسامات المعرفة

 ، إّن ابلحــث عن انقســامات املعرفة ليس جمّرد حبٍث إضــايفٍّ تكراريٍّ
ا من املبادئ اتلصديقّية الالزمة تلحقيق املسألة  بل سيشــلّك نلا جزًءا مهمًّ
الرئيســة يف ادلراســة، واملتعلّقة باملحاكمة بني القائلني باملعرفة املطلقة، 

والقائلني بالنسبّية.
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تنقســم املعرفة تارًة باعتبار أدواتها املحّصلة هلا، وتارًة باعتبار طبيعتها 
يف نفسها:

1. أنواع المعرفة بلحاظ أدواتها
أ. املعرفة احلّســّية: ويه املعرفة احلاصلــة عن طريق احلواّس 
اخلمــس الظاهرّية، باالرتبــاط املبارش بينهــا وبني ظواهر 
األجســام اخلارجّية؛ تلعكس آثارها ىلع الهن مبارشًة، ىلع 
هيئة الصور احلّسّية اجلزئّية، يلقوم العقل بعدها بانزتاع املعاين 
اللكّّية منها؛ وٰللك فقد اكنت املعرفة احلّسّية يه املبدأ األّول 
للمعرفــة، إذ تتدّفق املعلومات والصور احلّســّية من خالهلا 
تلقائيًّا بمجّرد أن يفتح اإلنسان عينيه ىلع ٰهذه احلياة، وتشلّك 
املواّد اخلام األّويّلة اليّت يعمــل عليها العقل بعد جتريدها عن 

عوارضها املاّديّة.

ــا من احلواّس أنَّه يفقد علًما  قال املعلّم األّول: »ويظهر أنّ  َمن يفقد حسًّ
من العلوم« ]ابن رشد، رشح برهان أرسطو،ص 414[

كما أنَّه بناًء ىلع أصل العلّّية والسنخّية فإّن الصور احلّسية يف أصل وجودها 
وخصوصّياتها الاتّيــة معلولٌة ملبدئها املنزتعة منــه، ومرشوطٌة باالرتباط 
املبارش لألدوات احلّســّية مع منشــإ انزتاعها اخلاريّج، مّما يُؤّمن مطابقتها 
. ، ال نسيبٍّ ملحكّيها ومنشإ انزتاعها بكّل خصوصّياته الاتّية، بنحٍو موضويعٍّ

كما أنّه بنــاًء ىلع أصل العلّّية والســنخّية، فإّن الصور املحسوســة يف 
أصل وجودها وخصوصّيتها الاتّيــة معلولٌة ملبدئها املنزتعة منه، ومرشوطٌة 

باالرتباط املبارش لألدوات احلّسّية مع منشإ انزتاعها اخلاريّج.
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واملقصود بأصل العلّّية هنا هو كون لّك أثٍر حيتاج إىل مؤثٍّر، وإدراكنا لٰهذه 
اآلثار احلّســّية يكشف عن وجود مبادئها يف اخلارج بالرضورة؛ ألنّها ال تأيت 

من العدم.

وأّما الســنخّية، فكما أّن األثر حيتاج إىل مؤثٍّر، فكٰذلك خصوصّية األثر 
 خلرج أّي يشٍء من أّي يشٍء، وٰهذا أمٌر واضٌح 

ّ
تنبع من خصوصّية املؤثّر، وإال

يف نفسه.

ومن أجل ٰذلك، فإّن الصور احلّســية تتمّتع بــكَلّ املواصفات اخلارجّية 
ملبدئها املحســوس من اجلزئّية وترتّب اآلثار واجلهة والزمان واملاكن، وتبىق 
حارضًة يف الهن ما بيق االرتباط املبارش بني األداة احلاّســة وحمسوســها، 

وتنعدم بانعدامه.

وبناًء ىلع ما تقّدم، فال معىن للخطإ يف الصورة احلّســّية، حيث تنقل ما 
وقع عليهــا يف اخلارج كما هو إىل الهن بنحٍو انفعايلٍّ حمٍض وبســيٍط دون 
أَيّ تدخــٍل أو تعّمٍل، بناًء ىلع االرتباط املبارش باألشــياء اخلارجّية، وأصل 
العلّّية والســنخّية العقلّيني، وقد أثبت األطّباء والعلماء انتقال ٰهذه اآلثار 
من خالل األعصاب، واألدوات احلّســّية إىل ادلماغ، وانطباعها يف مراكز 
اإلحساس، ولّك من حاول أن يشّكك يف أمانة احلّس يف عكسه لآلثار، فهو 
قد اعتمد ىلع احلّس نفســه، فال يمكن التشكيك يف احلّس باحلس، ومثله 
كمن يشّكك يف األحاكم العقلّية بالعقل نفسه، ٰهذا باإلضافة إىل أنّه بتكرار 
املشــاهدات احلّسّية لألشــياء حتت ظروٍف خمتلفٍة، كأن نرى انلار صفراء 
وحمرقًة دائًما، أو الســّكر أبيض وحلًوا، وامللح أبيض وماحلًا، وٰهكذا حيرز 
نلا ايلقني بأنّها ليســت أموًرا اتّفاقّيًة فيها، بــل تنبع عن ذاتها، وحتيك عن 

خصوصياتها الاتّية.
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بل نقول: إنّه ال معىن لوصفها بالصواب أيًضا؛ إذ إنَّ الصواب واخلطأ من 

ي حيكم بثبوت املحمول للموضوع يف القضّية احلملّية، 
ّ

مواصفات احلاكم ال

أو باتلالزم أو االنفصال بني املقّدم واتلايل يف الرشطّية، وهو وظيفة العقل ال 

غري، كما ســيأيت يف حملّه إن شاء اهلل تعاىل، وباتلايل فإّن احلّس ناقٌل أمنٌي، 

وما نُســب إيله من أخطاٍء يه أخطاء العقل العاّم، اليّت يتداركها بعد ٰذلك 

بوســائله ايلقينّية الصادقة القائمة ىلع تكّرر املشــاهدات ايلقينّية بأدواٍت 

حّسّيٍة متعّددٍة، وباتلحايلل العقلّية األّويّلة، اليّت لوالها ما عرفنا اخلطأ.

فاحلاصل أنَّ احلــسَّ حّجٌة أمينٌة يف نقله للمــدراكت اخلارجّية، وصالٌح 

 أّويلًّا لسائر اتلصّورات العقلّية األوىل.
ً
لالعتماد عليه مبدأ

ا الكالم عن حدود صالحّيته العلمّية للكشف عن الواقع، فنقول: بعد  أمَّ

العلم جبسمانّية األدوات احلّســّية أو ما يسّم باجلوارح اخلمس، وارتباطها 

، ندرك بوضوٍح رضورة  املبارش باملحسوس يف اخلارج، رشًطا لإلدراك احلّيّ

وجــود عالقٍة وضعّيٍة مبارشٍة بينها وبينه؛ مّما يســتلزم بالرضورة أن يكون 

املحسوس جسمانيًّا مثلها، وبما أنَّها مّتصلٌة بظاهر املحسوس ال غري، فيه 

 ظواهر األجســام وعوارضها املاّديّة احلالّة فيها، وال سبيل هلا إىل 
ّ

ال تدرك إال

إدراك كنه ماهّياتها الاتّية.

 اليشء املرتبط به فقط، فيكون إدراكه جزئيًّا، 
َّ

كما أنَّ احلسَّ ال يدرك إال

ال لكّيًّا، وبما أنَّ املوجودات املاّديّة متغرّيٌة يف اخلارج، فاإلدراك احلّيّ يتغرّي 

كٰذلك بتغرّيها.
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م أنَّ اإلدراك احلّيّ إدراٌك يقينٌّ جزيئٌّ متغرّيٌ للعوارض  ا تقــدَّ فيتبنيِّ ممَّ
املاّديّة لألجســام اخلارجّية اليّت حونلا، وال سبيل هل إىل اإلدراك اللّكّ اثلابت 

ملاهّيات األجسام وحقائقها املاّديّة، فضاًل عّما وراء املاّدة.

ب. املعرفة اتلجريبّية: اتلجربة يه تكرار املشــاهدات احلّسّية 

جلزئّياٍت متماثلٍة، حتت رشائط خمتلفٍة؛ الســتبعاد األسباب 

االتّفاقية اخلاّصة، وإحراز العالقة الاتّية بني األثر واملؤثّر.

فتكــرار صدور األثر عن املؤثّر حتت ظروٍف خمتلفــٍة ومتعّددٍة بناًء ىلع 

أصل العلّّية العقيّل، وأّن األثر االتّفايّق اليكون دائميًّا أو أكرثيًّا؛ يثبت ٰهذه 

ٍّ بدوام 
ّ

العالقة الاتّية بينهما، بنحٍو يُســّوغ للعقل إصدار حكــٍم يقينٍّ لك

صدور ٰهذا األثر عن املؤثّر دائًما أو يف أغلب األحيان.

ي يمّي اتلجربة عن االستقراء، وجيعلها قياسّيًة 
ّ

وٰهذا األصل العقيّل هو ال

. يقينّيًة، لكّّيًة صادقًة وثابتًة، يف قبال االستقراء الظّنّ

ولٰكّن املنهج اتلجرييّب - املســّم يف الغرب املعارص باملنهج العليّم - من 

حيث اعتماده ىلع احلّس، فاكشــفّيته حمدودٌة حبدوده اليّت ســبق وأن أرشنا 

إيلهــا، وباتلايل، فموضواعت اتلجربــة تبىق حمصورًة بالظواهــر الطبيعّية 

لألجسام املاّديّة اخلارجّية، ال تتعّداها إىل ما وراء الطبيعة، كما يتوّهمه بعض 

ين يريدون 
ّ

علماء الغرب، كأصحاب الوضعّية املنطقّية، وبرتراند راسل، ال

أن خُيضعــوا لّك يشٍء بما فيها املوضــواعت امليتافييقّية للمنهج اتلجرييّب، 

ويعتربونه املنهج العليّم الوحيد.
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ج. املعرفة العقلّيــة الربهانّية: ويه املعرفة احلاصلة باتلحليل 
العقيّل املحض، واملبتنية ىلع  القياس العقيّل الربهايّن، املؤلّف 
من صورٍة قياســّيٍة اقرتانّيٍة أو اســتثنائّيٍة ملزمــة اإلنتاج، 
ومقّدماٍت بدهّيــٍة أّويّلٍة حتليلّيٍة بيّنة اثلبــوت، أو مقّدماٍت 
مبيّنــٍة بها؛ وٰللك فهو ادليلل املنطيّق الاكمل من ناحييت املاّدة 

والصورة، وهو الغاية واثلمرة من املنطق األرسطّي.

ا اليشء  ولٰهذا يقول املعلّم األّول أرسطو يف مقّدمة كتاب )القياس(: »فأمَّ
ي عنه نفحص فهو الربهان، وغرضنا العلم الربهايّن« ]أرسطو، املنطق، ص180[.

ّ
ال

واملعرفــة احلاصلة عن ٰهذا الطريق تكون تبًعــا ملبادئها وصورها معرفًة 
يقينّيًة واقعّيًة مطلقًة وثابتًة.

ايه املعرفة املطلقة 
ّ

وسوف نتحّدث عنها باتلفصيل عند املحاكمة بني اجت
والنسبّية.

د. املعرفــة انلقلّية ادلينّية: ويه املعرفــة احلاصلة من خالل 
انلصوص والكتب ادلينّيــة، واملبنّية ىلع الفهم العريّف لظواهر 
انلصوص ادلينّية املنقولة إيلنا واملنسوبة إىل الويح اإلليّٰه، أو 

أنبياء اهلل وأوصيائه، واتلعّبد بمفادها وظواهرها.

وٰهذه املعرفة بمقتــىض طبيعة انلصوص املنقولة، من ناحية الســند أو 
ادلاللــة، اغبًلا ما تكون معرفًة ظّنّيًة، وقد تكون يف بعض األحيان نســبّيًة 

متغرّيًة، كما سنشري إىل ٰذلك عند احلديث عن أحناء املعرفة النسبّية.

قال الشيخ األنصارّي : »قال شيخنا الشهيد اثلاين يف )املقاصد العلّية( 
ا ما ورد عنهم  بعد ذكر أنَّ املعرفة بتفاصيل الربزخ واملعــاد غري الزمٍة ]وأمَّ
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 يف ٰذلك من طريق اآلحاد، فال جيــب اتلصديق به مطلًقا، وإن اكن طريقه 
، وقد اختلف يف جواز العمل به يف األحاكم  صحيًحا؛ ألنَّ اخلرب الواحد ظّنٌّ
الرشعّية الظّنّية، فكيــف باألحاكم االعتقاديّة العلمّيــة[، انتىه. ثّم قال: 
»وظاهر الشــيخ يف العّدة أّن عدم جواز اتلعويــل يف أصول ادلين ىلع أخبار 
 عن بعض غفلة أصحاب احلديث«، واملقصود بـ "أصحاب 

ّ
اآلحاد اتّفايقٌّ، إال

اه األخبارّي الســطيّح. وأضاف: وظاهر املحيّك يف 
ّ

احلديــث" أصحاب االجت
الرسائر عن السّيد املرتىض عدم اخلالف فيه أصاًل. انتىه كالمه رمحه اهلل ] 

األنصارّي، فرائد األصول، ص 556[.

وإنّما أنقل ٰهذا الكالم يلتبنّي للغافلني مدى عبثّية ٰهذا الرصاع اتلارييّخ 
ي ما زالت آثاره موجودًة بني الفالســفة واملتلكّمني املتلكّفني ملا 

ّ
القديم، ال

اليعنيهــم؛ إذ اكنوا يرّدون براهني احلكماء ايلقينّيــة بأخبار اآلحاد الظّنّية 
اليّت توّهموهــا برهانّيًة، بل فوق الربهان، كمــا يف مقّدمة )رشح املقاصد( 

للتفتازايّن، ففّرقوا األّمة وجعلوها طرائق قدًدا.

وٰهذه املعرفة انلقلّية تعّد من مقولة املقبوالت املشــار إيلها يف الصنااعت 
ا عن مجاعٍة كما عن  اخلمس يف املنطق. قال املحّقق الطــويّس: مقبوالت إمَّ
املّشــائني: أنَّ للفلك طبيعًة خامســًة، أو عن نفٍر كأصــول األرصاد عن 
أصحابها، أو عن نيبٍّ وإماٍم، اكلرشائع والسنن ]الطويّس، رشح منطق اإلشارات،ج1، 

ص 316[.

ه.  املعرفــة القلبّيــة الشــهوديّة: ويه املعرفــة احلاصلة من 
الرياضات انلفســّية الصوفّية اخلاّصــة، والقائمة ىلع احلّس 
والشــهود الوجدايّن للصــور واملعاين ابلاطنّيــة، واملعرّب عنها 

باملاكشفات الصورّية واملعنوّية.
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: »قد نّبهتــك ىلع أمٍر عظيٍم تلعرف ملاذا يرجع  قال حميي ادلين بن عريبٍّ
علم العقــالء من حيث أفاكرهم، ويتبنّي لــك أّن العلم الصحيح ال يعطيه 
الفكر، وال ما قّررته العقالء من حيث أفاكرهم، وأّن العلم الصحيح إنّما هو 
ما يقذفه اهلل يف قلب العالم، وهو نوٌر إليٰهٌّ خيتّص اهلل به من يشاء من عباده 
من ملٍك ورســوٍل ونيبٍّ وويلٍّ ومؤمٍن، ومن ال كشف هل ال علم هل« ]حميي ادلين 

، الفتوحات املّكّية، ج 1: ص 218[. بن عريبٍّ

وقال القيرصّي: »اعلم أنَّ الكشف لغًة: رفع احلجاب... واصطالًحا هو: 
االّطالع ىلع ما وراء احلجــب من املعاين الغيبّية واألمور احلقيقّية وجوًدا أو 
، وأعن بالصورّي: ما حيصل يف اعلم املثال من  شــهوًدا، وهو معنويٌّ وصوريٌّ

طريق احلواّس اخلمس... 

ا الكشــف املعنوّي املجرَّد من صور احلقائق احلاصل من   ]ثمَّ قال[: وأمَّ
جتلّيات االســم العليم واحلكيم، فهو ظهور املعاين الغيبيَّة واحلقائق العينيَّة« 

]القيرصّي، رشح الفصوص، ج 1، ص 282[. 

ولٰكن تبىق املشــلكة املعرفّية الكبرية بالنســبة لٰهــذا انلحو من املعرفة 
يه فقــدان احلّجّية الاتّية؛ لكونها معرفًة وجدانّيًة جمهولة املنشــإ، متأثّرًة 
باملعــارف واالعتقادات القبلّيــة، فتفتقر إىل املــيان املوضويّع، ويمكن 
املراجعة اتلفصيلّية يف كتابنا حول املعرفة الشــهوديّة. ]املــرصّي، أيمن، منتىه 

املراد، ص 93[

2. أنواع المعرفة بلحاظ طبيعتها في نفسها 
أ. حصويّلٌة وحضورّية: مطلق العلم واملعرفة يعن انكشــاف 
املعلوم عنــد العالم، وٰذلك املعلوم، إّما أن ينكشــف للعالم 
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بصورته وماهّيته، وهو ما يســّم بالعلــم احلصويّل، كعلمه 
باألشياء اخلارجة عنه، أو ينكشف هل بوجوده اخلاريّج، كعلمه 

بذاته وقواها، وانفعاالتها الاتّية.

والعلم احلقييّق عند مجهور الفالســفة والعلماء، والاكشف عن ماهّيات 
األشياء وحقائقها الاتّية، واملتعلّق جبميع موضواعت العلوم هو العلم احلصويّل.

وأّما ما يســّم بالعلم احلضــورّي، فهو يمّثل عندهم منشــأ اإلدرااكت 
الوجدانّية ابلاطنّية اجلزئّية، ويعرّبون عنه باملعرفة ـ كما نقلنا عن الشيخ يف 
برهان الشــفاء ـ إذ ال يتمتع بأّي حمتًوى عليمٍّ حقييقٍّ باحلّد والربهان، سوى 
تأثريه املبارش ىلع العواطف واالنفعاالت انلفسّية، كعلم لّك انلاس بذواتها 
وأحواهلا انلفسانّية مبارشًة، دون أن تعلم أّي يشٍء عن حقائق نفوسها وقواها 

املدركة أو املحّركة.

وأّول من أشــار إىل ٰهذا العلم احلضورّي باصطالحه الشائع اآلن، ورفع 
من مزنتلــه العلمّية، بل وقّدمــه ىلع العلم احلصويّل، هو شــيخ اإلرشاق 

السهروردّي، ثّم تابعه من بعده صدر ادلين الشريازّي.

قال الشــهرزورّي تلميذ شــيخ اإلرشاق: »إّن العلوم احلقيقّية تنقسم إىل 
قسمني: ذوقّيٍة كشفّيٍة، وحبثّيٍة نظرّيٍة، فالقسم األّول يُعىن به معاينة املعاين 
، أو نصب  واملجّردات، وذلك ىلع سبيل املاكفحة، ال بفكٍر ونظم ديلٍل قيايسٍّ
، بل بأنواٍر إرشاقّيٍة متتايلٍة متفاوتٍة تسلب انلفس عن  تعريٍف حّديٍّ ورسيمٍّ
ّية« 

ٰ
ابلدن، وتتبنّي معلّقًة، تشــاهد جمّردها ويُشاهد ما فوقها مع العناية اإلهل

]الشهرزورّي، رشح حكمة اإلرشاق: ص 4[.

وقال شــيخ اإلرشاق يف مطارحاته: »فكأنَّه اســتبرش وقــال: أوٰلك هم 
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ا، ما وقفوا عند العلم الرسيّم، بل جاوزوا إىل العلم  الفالسفة واحلكماء حقًّ
احلضورّي االتّصايّل الشــهودّي، وما اشــتغلوا بعاليق اهليويّل، فلهم الزلىف 

وحسن مآٍب« ]السهروردّي، مصّنفات شيخ اإلرشاق: ص 74[.

 صدرا: »قد يكون بني صورة اليش ء وذات العالم كما يف العلم 
ّ

وقــال املال
احلصــويّل املتحّقق حبصول صــورة اليش ء يف نفــس ذات العالم أو يف بعض 
 ذهنيًّا، واملدرك باحلقيقة ها هنا هــو نفس الصورة احلارضة ال 

ً
قــواه حصوال

ما خرج عن اتلصــّور، وإن قيل للخارج إنّه معلــوٌم فٰذلك بقصٍد ثاٍن كما 
سبقت اإلشارة إيله؛ إذ العالقة الوجوديّة املستلزمة للعلم يف احلقيقة إنّما يه 
بني العالم والصورة ال غري، خبالف املعلوم بالعلم احلضورّي حبســب وجوده 
العيّن؛ إذ املعلوم بالات حينئٍذ هو نفس ذات األمر العيّن؛ تلحّقق العالقة 
الوجوديّة بينه وبني العالم به، فالعلم احلضوري ّ هو أتّم صنيف العلم، بل العلم 
 هو، ومن ذهب إىل أّن العلم بالغري منحرٌص يف االرتسام ال 

ّ
يف احلقيقة ليس إال

 صدرا، املبدأ واملعاد: ص 82[.
ّ

غري فقد أخطأ وأنكر أتّم قسيم العلم« ]املال

وكالمنا عن املعرفة املطلقة أو النسبّية يف ٰهذه ادلراسة، إنّما يتعلّق فقط 
بالعلم احلصويّل، ال احلضورّي.

ب. بدهّيٌة ومكتســبة: لو حلّلنا املعلومــات اليّت يف أذهاننا، 
لوجدنــا أّن بعض املفاهيم واضحٌة، ال حتتــاج إىل من يعّرفها 
نلا، كمفهوم الوجود والعدم، والوجوب واإلماكن واالستحالة، 
وبعضها اغمٌض اكملاّدة والطاقة، وانلفس والروح، اليّت حتتاج 

إىل تعريٍف.

كما أنّنا جند بعض القضايا واضحة اثلبوت يف نفسها، حبيث ال حتتاج إىل 
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ديلٍل يدّل عليها، اكمتناع اجتماع اإلثبات وانليف لقضّيٍة بعينها، املعرّب عنها 
بمبدإ امتناع اتلناقض، أو أّن اليشء هو نفسه، املعرّب عنه بأصل اهلوّية، أو 
أّن اليشء ال خيرج نفســه من العدم إىل الوجود، واملســّم بأصل العلّّية،أو 
أّن خصوصّية املعلول من علّته، املســّم بأصل الســنخّية، وكٰذلك امتناع 
ادلور والتسلسل، وحسن العدل وقبح الظلم، وغريها من القضايا الواضحة 
بنفســها اليّت ال حتتاج إىل ديلــٍل إلثباتها، يف حني أّن هنــاك قضايا أخرى 
اغمضًة، كوجــود اإلهٰل ووحدانيّته، وجتّرد انلفس اإلنســانّية، واحلياة بعد 
املــوت، وحتّول املاّدة إىل طاقٍة، والطاقة إىل ماّدٍة، ووجود حياٍة ىلع الكواكب 

األخرى، وغريها من القضايا.

فٰهذه املعلومات الواضحة - اتلصــّور واتلصديق - اليّت تتمّتع بالوضوح 
والصدق الايّت تســّم باملعارف ابلدهّية، اليّت تمّثل أســاس العلم واملعرفة 
املطلقة الواقعّية، واليّت سنشــري إيلها الحًقا، وما عداها من املعلومات غري 
الواضحــة اليّت تفتقر يف حتصيلها إىل اتلعريف واإلثبات، تســّم باملعارف 

املكتسبة.

ج. نظرّيــٌة وعملّية: هناك بعض القضايا تتعلّق بما هو اكئٌن يف 
نفســه، ال باختيارنا، كوجود املبدإ اإللٰــيّه، وصفاته الاتّية 
والفعلّية، ووجود احلياة بعد املوت، وحراكت الكواكب وانلجوم 
بالقضايا انلظرّية، وتستكمل  السماوّية وأوضاعها، وتســّم 
انلفس اإلنسانّية بمجّرد معرفتها فقط، كما يه عليه يف الواقع 
ونفس األمر، وتســّم معرفتها بٰهذا انلحو بمعرفة احلّق، أي 

املعرفة احلقيقّية الواقعّية املطلقة.

وهنــاك نوٌع آخر من القضايا موجــوٌد باختيارنا، ويتعلّق بما ينبيغ فعله 
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أو تركه، كحسن العدل وفعله، وقبح الظلم وعمله، وحسن األمانة، وقبح 
اخليانة، وغريها من القضايا املســّماة بالقضايا العملّية اليّت يسمو العلم بها 
بمعرفة اخلري، ويستكمل اإلنسان بعد العلم بها بالعمل ىلع مقتضاها، ومثل 
ٰهذه القضايا العملّية اكنت ىلع مّر اتلاريخ مورًدا للرتديد بني كونها مطلقًة أو 

نسبّيًة، حقيقّيًة أو اعتبارّيًة.

د. يقينّيٌة وظّنّية: كما هو معلوٌم انقســام املعرفة احلصويّلة إىل 
تصّوٍر وتصديٍق، وأّن اتلصّور يتعلّق باملعىن اتلفصييّل لللكمة، 
واتلصديــق يتعلّق باحلكــم ىلع القضّية، فــإّن احلكم يعن 
بكّل بســاطٍة ترجيح أحد طريف القضّية ىلع نقيضها، وباتلايل 

إخراجها عن حالة الشّك واالستواء.

ا مانًعا من وقوع الطرف اآلخر، ويســّم  وٰهذا الرتجيح إّما أن يكون تامًّ
باجلزم أو ايلقني، وإما يكون ناقًصا حيتمل معه وقوع نقيضه، ويسّم ظنًّا.

ومــن هنا يتبنّي نلا أّن ايلقــني والظّن يتعلّقان بمقــام اإلثبات انلفّي 
للُمــدرِك، وباتلايل فهما بٰهذا اللحاظ أمران نســبّيان يف معرض اتلغرّي، أّما 
كيف يكون دلينا يقنٌي مطلٌق ثابٌت مــن جهٍة أخرى، أي من جهة اثلبوت 

ونفس األمر، فٰهذا ما سنبحث عنه الحًقا إن شاء اهلل تعاىل.

ه. واقعّيٌة وغري واقعّية: املعرفة الواقعّية يه املعرفة اليّت يطابق 
فيها مقــام اإلثبات اتلصديــيّق مقام اثلبــوت الواقيّع نفس 

األمرّي، أي مقام ثبوت اليشء يف نفسه.

فاملعرفة الواقعّية يه نفســها املعرفة الصادقة، واملعرفة غري الواقعّية يه 
نفسها املعرفة الوهمّية الاكذبة.
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وقد وقع اختــالٌف كبرٌي بني العلماء واملحّققني يف معىن ثبوت اليشء يف 
نفسه، وال يسعنا هنا اتلعّرض هل باتلفصيل؛ لكونه خروًجا عن حمّل ابلحث، 
ولٰكن ســنتعّرض بيشٍء من اتلفصيل للبحث عن انلظر اتلحقييّق يف معىن 
نفس األمر عند املحاكمة بني القائلني بإطالق املعرفة ونسبّيتها؛ ألّن هناك 

- وكما سيتبنّي ـ ارتباًطا وثيًقا بينهما.

و.  ثابتــٌة ومتغرّية: ليس املقصود من املعرفة املتغرّية احلّســّية 
املتغرّية بتغرّي موضواعتهــا اخلارجّية يف األعيان، فمن الطبييّع 
ا أن تتغرّي األحاكم بتغرّي موضواعتها، وال األحاكم الظّنّية أو  جدًّ
االعتبارية اليّت قد تتغرّي بتغرّي رشائطها الزمانّية واملاكنّية، بل 
املقصود هو تغرّي مطلــق األحاكم العقلّية مع ثبات املوضواعت 
مطلًقــا يف ظرف احلكم، وباتلايل تتغــرّي األحاكم من اإلثبات 
إىل انليف، أو العكس، فيصدق ما اكن اكذبًا، ويكذب ما اكن 
ٌّ ثابٌت ىلع اإلطالق.

ّ
صادقًا، وباتلايل لن يكون دلينا اعتقاٌد لك

وال شّك يف أّن هناك حنًوا من االرتباط بني اثلبات واملعرفة املطلقة، وبني 
اتلغرّي واملعرفة النسبّية، وسنشري إيله الحًقا.

ز. املعرفة املطلقة والنسبّية: ويه املسألة الرئيسة يف ادلراسة، وسنكّرس 
هلا القسم اثلاين من ابلحث.

ثانًيا: المعرفة المطلقة والنسبّية

 عن 
ً

ٰهذه يه املســألة الرئيسة املطلوبة يف ابلحث، وســوف نبحث أّوال
ها 

ّ
املعرفة النســبّية من حيث ماهّيتها، وأصنافها املختلفة، ثّم دوافعها وأدتل

املتعّددة، ثّم ننتقل بعدها للبحث عــن املعرفة املطلقة، ومبانيها املعرفّية، 
. نلحّقق بعد ٰذلك القول الفصل بينهما بنحٍو عليمٍّ موضويعٍّ
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1. المعرفة النسبّية
أ. ماهّية املعرفة النســبّية: يه املعرفة اليّت ترفض عينّية إدراك األشياء، 
ي يقول به مجهور الفالســفة اإلسالمّيني، ويفّرقون بني وجود 

ّ
ىلع انلحو ال

األشياء يف نفســها، ووجودها نلا، وباتلايل اليمكن إدراك األشياء يف نفسها 
بنحــٍو بريٍء وجمــّرٍد عن أحوانلا الشــخصّية أو انلوعّية، بــل تكون مجيع 
تصّوراتنا وأحاكمنا انلظرّية والعملّية مدركًة ال يف نفسها، بل بالنسبة إيلنا، 

ومن وجهة نظرنا، ال ىلع  اإلطالق.

ب. أصناف املعرفة النسبّية: قبل ادلخول يف بيان أصناف املعرفة النسبّية 
حمّل ابلحث، نشري إىل بعض معانيها املقبولة من انلاحية العقلّية والواقعّية؛ 

حّت ال ختتلط بغريها من األمور مورد اخلالف:

 األمــور العتبارّيــة: ويه اليّت يعتربها املعتــرب باختياره، 
وليســت منزتعًة من الواقع اخلاريّج كأكرث القوانني الوضعّية 
العقالئّية، مثل أحاكم املرور، وســعر العمالت، والكثري من 
العادات والرســوم واتلقايلد االجتماعّية، وال شــّك يف نسبّية 
ٰهذه األمور املوضوعة، وتغرّيها بتغرّي الزمان واملاكن، وأحوال 

الواضع هلا.

 األمور الظّنّية: ويه األحاكم املكتسبة بغري الربهان العقيّل، 
اكلشــهرة، وأخبار اثلقات، واالستحســانات الشــخصّية، 
ونسبّيتها تنشأ من نسبّية أسبابها من املشهورات واملقبوالت، 

واألذواق الشخصّية.

 املفاهيم النســبّية اكلصغري والكبري: ومــن الواضح أيًضا أّن 
نسبّيتها ذاتّيٌة هلا، من حيث كونها مفاهيم إضافّيًة.
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دراساٌت 

ي يف القطار 
ّ

 بعض الظواهر الطبيعّية اكحلركة: حيث يرى ال
سقوط اجلســم عموديّاً، ويراه اخلارج عنه منحنيًا، أو أن ثقل 
اجلســم يف األرض أكرب منــه ىلع القمر، ويه أموٌر نســبّيتها 
طبيعّيٌة أيًضا من حيث تغرّيها بالنسبة إىل تغرّي أحوال موضوع 

احلكم املدرك هلا.

 النسبّية املنهجّية: ويه اليّت ختتلف باختالف أدوات املعرفة، 
اكختالف الفالســفة املعتِمدين ىلع العقــل، مع األخبارّيني 
املعتِمدين ىلع انلقل، والعرفاء املعتِمدين ىلع القلب، وهو أمٌر 

طبييعٌّ أيًضا الختالف مناهج املعرفة.

 النســبّية الفلســفّية: وتتعلّق باإلدراك احلّيّ اجلزيّئ لعالم 
الطبيعة املتغرّي بتغرّي الزمان واملاكن، وحنو االرتباط، وهو أمٌر 

طبييعٌّ أيًضا، تلغرّي الُمدرَك املاّدّي.

 النســبّية اجلمايّلة: كجمال صورٍة معّينٍة، وترجع نســبّيتها 
لنسبّية األذواق احلّسّية واملزاجّية الُمدِركة هلا.

أّما أصناف املعرفة النسبّية حمّل ابلحث واخلالف، فمرجعها إىل صنفني 
أساسينّي:

 النسبّية املعرفّية: ويه املتعلّقة بإدراك مطلق األشياء، ويه 
النسبّية القديمة املشهورة.

 النســبّية ادلليّلــة: املتعلّقــة بفهم انلصوص، ال ســّيما 
انلصوص ادلينّية، ويه النســبّية املستحدثة يف القرن اتلاسع 

عرش، واملرتبطة بمباحث اهلرمنيوطيقا.
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وســنتعّرض ألدلّة لّك صنٍف ودوافعه ىلع حدٍة يف املبحث الالحق إن شاء 
اهلل تعاىل. 

ج. أدّلة النسبّية المعرفّية ودوافعها

إّن املتأّمل بعقله يف لكمات القائلني بالنســبّية املعرفّية منذ بداية الشّك 
والسفســطة، وإىل العرص احلديث، يدرك أّن الســبب املشرتك الاكمن وراء 
اعتقادهــم ٰهذا، هو اجلهل حباكمّية العقل وأصاتلــه، وجهلهم أو جتاهلهم 
للمبــادئ العقلّيــة األّويّلة - وىلع رأســها أصال العلّّية والســنخّية - اليّت 
ســبق وأن أرشنا إيلها، وباتلــايل فقدانهم للميان املوضــويّع، وعليه فقد 
احتوشتهم الشــبهات الكثرية املتعلّقة بما يُســّم بأخطاء احلّس، وأخطاء 
العقل، واختالف العلماء، واتلأثّر باختالف األمزجة والعقائد املســبقة، 
ٰهذا باإلضافة إىل خلطهم بــني اإلدرااكت االعتبارّيــة والظّنّية، واملفاهيم 

اإلضافّية، اليّت أرشنا إيلها، وبني مطلق املعرفة البرشّية.

وسنستعرض لكماتهم ىلع مّر اتلاريخ؛ تلتبنّي نلا ٰهذه األسباب لكّها:

 قــال أناســيداموس: »إّن احلواّس تتعارض بــإزاء اليشء 
الواحد، فابلرص يــدرك بروًزا يف الصــورة، واللمس يدركها 
مســّطحًة، واليشء يكون ذا راحئٍة ليذٍة للشّم، ولٰكّن طعمه 
مؤٍذ لذلوق، وما يدرينا لعّل تباين اإلدرااكت احلّسّية ناشٌئ من 
 الظواهر، ال احلقائق« 

ّ
تباين حواّسنا، وباتلايل حنن الندرك إال

]بدوي، عبد الرمحٰن، املوسوعة الفلسفّية، ص 237[.

فهو هنا قد انطلق من تباين املدراكت احلّسّية بالنسبة للحواّس املختلفة 
إىل نسبّية مطلق املعرفة، وأنّها تتباين من تباين الُمدِركني هلا.
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دراساٌت 

 قال بروتاجوراس: »إّن األشــياء يه بالنسبة يل ىلع ما تبدو 
يل، ويه بالنســبة إيلك ىلع ما تبدو لك« ]كرم، يوســف، تاريخ 

الفلسفة ايلونانّية، ص 47[.

وىلع ٰذلك تبطل احلقيقــة املطلقة، تلحّل حملّها حقائــق متعّددٌة بتعّدد 
األشخاص، وتعّدد حاالت الشخص الواحد.

وقد أشــار أفالطون يف حماورة بروتاجوراس إىل أّن السبب احلقييّق وراء 
قوهل بالنسبّية املعرفّية املطلقة هو اعتقاده بأصالة احلّس واستقالهل يف املعرفة.

 وذكر العارف صدر ادلين القونوّي ما يشــبه ٰذلك يف قوهل: 
»فإّن األحاكم العقلّية ختتلف حبســب تفاوت مدارك أربابها، 
واملدارك تابعٌة تلوّجهات املدركني، واتلوّجهات تابعٌة للمقاصد 
اتلابعة الختــالف العقائد والعوائد واألمزجة واملناســبات« 

]القونوّي، صدر ادلين، الرسالة املفّصحة، ص 183[.

وهو قــوٌل رصيٌح بالنســبّية املطلقة نتيجة تفــاوت أدوات اإلدراك بني 
انلاس، واختالف أمزجتهم، وكٰذلك تباين اعتقاداتهم املســبقة، وتأثريها 

املبارش ىلع عملّية اإلدراك.

ثّم اعد وشّكك يف اعتبار الرباهني العقلّية بقوهل: »رأينا أيًضا أموًرا كثريًة  
قُّررت بالرباهني قد جزم بصّحتها قوٌم بعد عجزهم، وعجز من حرضهم من 
أهل زمانهم عن العثور ىلع ما يف مقّدمات تلك الرباهني من اخللل والفساد، 
فظّنوها براهني جلّيًة وعلوًما يقينّيــًة، ثّم بعد مّدٍة من الزمان تفّطنوا هم أو 
مــن أىت من بعدهم إلدراك خلٍل يف بعض تلــك املقّدمات أو لكّها، وأظهروا 
وجه الغلط فيها والفســاد... ثّم إّن الكالم يف اإلشــاكالت القادحة، هل يه 
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شبهٌة أو أموٌر صحيحٌة اكلكالم يف تلك الرباهني، واحلال يف القادحني اكحلال 
يف املثبتني الســابقني« ]املصدر الســابق: 184[. وقد تأثّر باختالف العلماء فيما 

بينهم وبني أنفسهم، وفيما بينهم وبني اآلخرين.

 أّما ديفيد هيوم فقال: »ويبدو من ابلنّي أيًضا أن يسلّم البرش 
أبًدا، حينما يتّبعون تلك الفطرة الطبيعّية العمياء القوّية، بأّن 
األخيلــة عينها اليّت تقّدمها احلواّس يه األشــياء اخلارجّية... 
لٰكّن ٰهذا الرأي ابلدايّئ رساعن ما يتهاوى أمام أضعف فلسفة 
تعلّمنا أنّه ال يمكن أن يكون حارًضا يف الهن سوى أخيلٍة أو 
إدراٍك، وأّن احلواس يه جمّرد نوافذ تدخل عربها ٰهذه األخيلة، 
مــن دون أن تكون قادرًة ىلع إحداث صلٍة مبارشٍة بني الهن 

واملوضوع« ]هيوم، ديفيد، حتقيٌق يف الفهم البرشّي، ص 204[.

وهنا يشــري بوضوٍح بني تفاوت املحسوســات عندنــا يف اإلدراك، وبني 
ي انعكس ســلبًا ىلع سائر 

ّ
املحسوســات يف أنفســها يف اخلارج، األمر ال

اإلدرااكت األخرى؛ إذ إّن احلّس هــو املبدأ األّول لإلدراك، وقد تأثّر به لّك 
من جاء من بعده يف الغرب، وىلع رأسهم إمانويل اكنط.

 تصّوٌر للظاهرة، وإّن 
ّ

 قال اكنط: »إّن لّك حدســنا ليس إال
األشــياء اليّت حندسها ليست يف ذاتها ىلع حنو ما حندسها... أّما 
ما قد تكون عليه املوضواعت يف ذاتها، وبمعزٍل عن قدر تليّق 
 بالنسبة إيلنا« ]اكنط، إمانويل، 

ً
حساسيتنا، فٰهذا ما سيظّل جمهوال

نقد العقل املحض، ص 89[.

وهــو تأكيٌد ىلع قول دفيد هيوم بالفصل بني اليشء يف نفســه، واليشء 
بالنسبة نلا.



248

مجلة الدليل / 

العدد الثاني   السنة ااألولى   شتاء 2018

دراساٌت 

وبعبارٍة أخرى يصبح اإلنسان يف الواقع - بناًء ىلع ٰهذه انلظرّية - جبوارحه 
وعقله معياًرا لألحاكم، حبيــث يصبح الصواب ما رآه صوابًا، واخلطأ ما رآه 
كٰذلك، كما اكن يقول بروتاجوراس يف القرن السادس قبل امليالد: اإلنسان 
معيــار لّك يشٍء، معيار ما هو موجوٌد فيكون موجوًدا، ومعيار ما هو معدوٌم 

فيكون معدوًما. ]كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة ايلونانّية، ص 18[.

د. أدّلة النسبّية الداللّية ودوافعها

ظهرت النســبّية ادلاليّلة يف الغرب متعلّقًة بفهــم انلصوص ادلينّية مع 
بدايات القرن اتلاســع عرش، وبعد ســقوط املرجعّية اتلفسريّية للكنيسة 
الاكثويلكّية ىلع يد مارتن لوثر يف القرن الســادس عرش، ســّميت بعد ٰذلك 
باهلرمنيوطيقا، أي علم اتلفسري أو اتلأويل، وادلافع املشرتك بينهم مجيًعا هو 

عدم وجود مياٍن موضويعٍّ للفهم عندهم، وهلا أقساٌم خمتلفٌة، نذكر منها:

 اهلرمنيوطيقا الرومانســّية: ظهرت ىلع يــدي رجل ادلين 
املســييّح الربوتستانيّت "شــاليرماخر"، وهو مؤّسس اتلجربة 
ادلينّية، وسىع لوضع ضوابط ملنع سوء الفهم، ورّكز ىلع اجلانب 
اللغوّي وانلفّي للمؤلّف لفهم كالمه، ثّم جاء دتلاي يلضيف 
اتلأثري اتلارييّخ ىلع الفهم. ]ايزد پور، حممدرضا، آسيبشنایس شناخت 

در پرتو شاّككيت مدرن، ص 9[

واكنت ٰهذه يه ابلداية إلدخال تأثرياٍت يف فهم انلصوص وراء انلّص نفسه 
 إذا عشنا 

ّ
من العوامل انلفســّية واتلارخيّية، وباتلايل ال يمكن فهم انلّص إال

ٰهذه الظروف اليّت رّبما يتعذر إحرازها يف العرص احلايل.

 اهلرمنيوطيقا الفلســفّية: ظهرت مع بداية القرن العرشين 
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ي أعرض عن ابلحــث املعريّف 
ّ

ىلع يــد مارتن هيدجــر، ال
للفهم، وأثبت فلسفة الفهم، وأنّها متقّومٌة بأمرين؛ اتلارخيّية 

وأنّها سّيالٌة متغرّية« ]املصدر السابق، ص 10[.

وهنــا تعامل هيدجر مع انلصوص ادلينّية تعاملــه مع الظواهر الطبيعّية 
املنفصلة عن اإلنســان، وباتلايل يصبح املنت منفصاًل عن املؤلّف، وقد هّيأ 

األرضّية بعدها، تلأسيس اهلرمنيوطيقا االنسجامّية.

 اهلرمنيوطيقا االنســجامّية: جلادامر، وهو تلميذ هيدجر، 
وفيها ينيف كون اتلفســري معرفة مراد املؤلــّف، ويرى املنت 
 عنه، وليس هناك طريقٌة خاّصــٌة للفهم، وإنّما يتّم 

ًّ
مســتقال

الفهم عن طريق ديالوك )حوار( بني املفرّس واملنت يلتّم الوصول 
بعدها إىل نوٍع من اتلوافق، وأّن للفهم مراتب وطبقاٍت تتنّوع 
بتنّوع املفرّس، وأّن الفرضّيات املسبقة يف ذهن املفرّس املتشلّكة 
من ثقافة املجتمع، هلا أكرب األثر ىلع اتلفسري، وهو املطلوب - 
أي اتلوافق واالنسجام - ال أفق املؤلّف، وباتلايل سيكون دلينا 

تفاسري ال متناهيٍة ىلع أفق الزمان. ]املصدر السابق، ص 11[

 ويقول أيًضا: »إنّه ليس هناك فهٌم أصّح من فهٍم، بل الصواب هو 
حصول االنسجام بني األجزاء يف إطار اللّك« ]املصدر السابق، ص 12[.

بعد أن تلّقف جادامر فلســفة الفهم من أستاذه "هيدجر"، وأنّها ظاهرٌة 
طبيعّيٌة منفصلٌة عن املؤلّف، طّبق عليها بعد ٰذلك نظرّية النســبّية املعرفّية 
سالفة الكر، حبيث أصبح الفهم يتفاوت بتفاوت األذهان واملدارك واخللفّيات 

االعتقاديّة، كما هو احلال مع إدراك أيّة ظاهرٍة طبيعّيٍة.
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دراساٌت 

ثّم انعكســت نظرّيات جادامر ىلع بعض املفّكرين يف العالم اإلساليّم، 
حيــث ظهرت ثنائّية ادلين واملعرفة ادلينّيــة، ورضورة اتلفكيك بينهما؛ إذ 

اعتربوا األّول ثابتًا، واثلاين متغرّيًا، ونلا أن نشري إىل بعض ٰهذه اآلراء هنا:

 يقول حامد أبو زيد: »إّن القرآن نصٌّ دينٌّ ثابٌت من حيث 
منطوقه، ولٰكّنه من حيث يتعّرض هل العقل اإلنســايّن ويصبح 
مفهوًما، يفقد صفة اثلبــات، إنّه يتحّرك وتتعّدد دالالته. إّن 
« ]أبو  اثلبات من صفات املطلق، أّما اإلنســايّن فهو نسيبٌّ متغرّيٌ

زيد، حامد، نقد اخلطاب ادليّن، ط 1، ص 93[.

 وقــال أيًضا: »فمن الطبييّع - بــل من الرضورّي - أن يعاد 
فهم انلصوص وتأويلها، بنــيف املفاهيم اتلارخيّية االجتماعّية 
األصلّية، وإحالل املفاهيم املعارصة، واألكرث إنسانّيًة وتقّدًما« 

]املصدر السابق، ص 87[.

 ويقول شبسرتي: »إّن للمعىن واقعاً أوسع مما قصده املؤلّف، 
وٰذلــك ألّن اآلفاق اتلارخيّية لألشــخاص متفاوتة، بمعىن أّن 
للّك شــخٍص جتربته عن ذاته وعن العالم ختتلف عن جتارب 
اآلخرين، وٰهذا يســاعد بدوره ىلع تباين املعاين اليّت ينزتعها 
األفراد من انلّص الواحد« ]شبســرتي، حممدجمتهد، قضايا إســالمّيٌة 

معارصة، ص 68[. 

 وقال شبسرتي أيًضا متأثًّرا بهرمنيوطيقا جادامر: »ال يمكن 
تفسري الويح اإلليّٰه سواًء يف علم اتلفسري أو يف جمال االجتهاد 
الفقيّه بغري االعتماد ىلع فرضّيات العلوم واملعارف البرشّية« 

]شبسرتي،هرمنيوطيقا الكتاب والسّنة، ص 40[.
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 وقــال أيًضا: »إّن خلفّيات املفرّس حتــّدد توّقعه من ادلين؛ 
وٰللك فيه تعنّي وجهة اتلفســري« ]شبســرتي، هرمنوتيک كتاب و 

سّنت، ص 23[.

 وقال اجلابرّي: »اليتغرّي ادليــن مع اتلغرّيات االجتماعّية، 
وتلك يه طبيعة ادلين؛ ألنّه خطــاٌب مطلٌق، وليس حمدوًدا 
بالزمان واملــاكن، أّما األيديولوجيا ادلينّيــة فيه جمموعٌة من 
االجتهــادات واتلأويالت البرشّية اليّت اســتفيد منها باســم 
ادلين، تلربيــر وضعّيٍة معّينٍة، ومنحهــا املرشوعّية« ]حممدتيق 

كريم، برریس آراء و انديشه هاى حممد اعبد اجلابري، ص 220[.

 أّما رسوش، فقال: »إّن اتلميي بــني الفطرة وجوهر ادلين 
من جهٍة، وفهمه وتفسريه من جهٍة أخرى، رضورٌة ال بّد منها، 
وإّن ما هو يف اختيار انلاس بال واسطٍة يه املعرفة ادلينّية، ويه 

حمكومٌة بأحاكٍم برشّيٍة« ]رسوش، قبض و بسط در رشيعت، ص 11[.

ٰهذه خالصــة كالم القائلني بالنســبّية املعرفّية وادلاليّلــة، ودوافعهم 
واستدالالتهم املختلفة، ورّس نسبّيتها هو تأثّر ذهنّية املفرّس بثقافته اخلاّصة، 

ويه ثقافٌة نسبّيٌة متغرّيٌة بتغرّي األشخاص والزمان واملاكن. 

وحنن، قبل اتلعّرض نلقد املعرفة النســبّية، نقــّدم الكالم عن املعرفة 
املطلقة ومبادئها واســتدالالتها؛ بســبب مدخلّيتها العلمّية يف عملّية نقد 

املعرفة النسبّية بشّقيه املعريّف وادلاليّل.

2. المعرفة المطلقة
لقد ســبق وأن عّرفنا املعرفة املطلقة، بأنّها معرفة األشــياء كما يه يف 

نفسها يف الواقع ونفس األمر.
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والقائلــون باملعرفــة املطلقة يعتمــدون ىلع مبادئ وأصــوٍل منطقّيٍة 
موضوعّيٍة، يرون أنّها تكشــف عن الواقع يف نفسه، وال عالقة هلا حباالت 
الُمدرِك وخصوصّياته، وسوف نستعرض ٰهذه املبادئ حبسب ترتيبها املنطيّق؛ 

يلتبنّي نلا مدى مصداقّية أحاكمهم املطلقة.

 الواقع ونفس األمر: إّن احلّق عندهم، هو ما طابق الواقع يف 
نفسه، بغّض انلظر عن خصوصّيات الُمدرِك، وٰهذا اتلعريف 
ي بمطابقة االعتقاد هل، 

ّ
يستديع تعريف الواقع يف نفسه، وال

ا وصحيًحا. يصبح اعتقاًدا حقًّ

وقــد عّرفوا الواقع ـ وكما هو اتلحقيق عندنا - بأنّه ثبوت حممول القضّية 
ملوضوعها يف  نفســه، بدون أّي تعّمٍل واخرتاٍع عقــيلٍّ من الُمدرِك ]مريداماد، 
القبسات، ص 39[. فمعىن حّقانّية اعتقادنا بأّن  "العالم حادٌث" - مثاًل - معناها 

أّن احلــدوث ثابٌت هل بالفعل، ال أنّنا قد فرضنــا أو توّهمنا ٰذلك من عندنا، 
وباتلايل فّرقوا بني مقــام اثلبوت املتعلّق بالواقع يف نفســه، ومقام اإلثبات 
املتعلّق باعتقاداتنا، فإذا طابق مقام اإلثبات مقام اثلبوت، فهو احلّق، وإن لم 

يطابقه، فهو اعتقاٌد باطٌل.

 كيفّية معرفة الواقع يف نفســه: ويه مسألٌة رضورّيٌة هاّمٌة، 
ومرجعهــا إىل طرق إثبات املحمول للموضوع، اليّت سنشــري 
إيلها هنا؛ نلمّي بني الطرق العلمّية اليّت تكشف عن الواقع يف 

نفسه، والطرق غري العلمّية:

الطرق العلمّية

ويه الطرق اليّت تضمن نلا العلم باألشياء من حيث يه يه، أي من ذاتها 
بذاتها، دون أّي إضافٍة أو اخرتاٍع أو افرتاٍض.
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: املشــاهدة احلّسّية املبارشة: حيث يشــاهد اإلنسان ثبوت املحمول 
ً

أّول
للموضوع بنفسه، كإدراكه لكون ٰهذا املصباح منرًيا، أو ٰهذه انلار حمرقًة.

وقد ســبق وأن قلنــا إّن احلّس ناقٌل أمنٌي للصور احلّســّية حتت إرشاف 
العقل، وٰهذا انلحو من اإلثبات ايلقيّن يتعلّق فقط باألحاكم اجلزئّية.

ثانًيا: اتلجربة احلّسّية: حيث يُدرِك اإلنسان عن طريق تكرار املشاهدات 
احلّسّية لصدور األثر عن املؤثّر حتت ظروٍف خمتلفٍة، العالقة الاتّية بينهما، 
مّما يسّوغ هل إصدار احلكم اللّكّ، ككون لّك ناٍر حمرقًة، أو لّك معدٍن يتمّدد 
باحلرارة، فاألثر يُعــّد من لوازم الوجود الاتّية لألثر، فيثبت هل بذاته لاته، 
من حيث يه موجودٌة، ولٰكّن ٰهــذه األحاكم اللكّّية تتعلّق فقط باملوضواعت 

املاّديّة املحسوسة.

ثاثلًــا: اتلحليل العقيّل الربهايّن: حيث يــدرك العقل بعد حتليل املوضوع 
واملحمول، أّن أحدهما مأخوٌذ يف حّد اآلخر، فيكون ثبوت املحمول للموضوع 
كثبوت اليشء نلفسه، وباتلايل يتيّقن بكون املحمول ثابتًا للموضوع يف نفسه 
كٰذلك يف مقام اثلبوت؛ وٰذلك كإثباتنا لكون األربعة زوًجا، أو لكون اإلنسان 

ممكن الوجود، أو أّن لّك متغرّيٍ حادٌث، ولّك ممكٍن حيتاج إىل علٍّة يف وجوده.

وٰهــذا انلحو هو أرىق أحنــاء األحاكم نفس األمرّيــة وأرشفها، ويتعلّق 
بالقضايا غري املحسوسة، وينطلق من املبادئ العقلّية األّويّلة اكمتناع اجتماع 
انلقيضني، وقوانني اهلوّية والسببّية والسنخّية، وامتناع ادلور والتسلسل، 
وغريها من املبادئ العقلّيــة الرصفة ابلدهّية اليّت تثبــت ملوضواعتها أيًضا 

بذاتها لاتها.

وٰهذا الربهــان العقيّل هو ادليلل الاكمل من ناحية املــاّدة والصورة، فأّما 
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صورته فهو القياس املنطيّق املنتج امللزم للنتيجة بالرضورة العقلّية.

قال ابن ســينا: »وأّما القياس فهو العمدة، وهو قــوٌل مؤلٌَّف من أقواٍل، 
إذا ُســلِّم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لاته قوٌل آخر« ]ابن ســينا، اإلشارات 

واتلنبيهات، ص 233[.

وأّما مواّده فيه القضايا ابلدهّية ابليّنــة أو املبيّنة بها، كما أنّه مبنٌّ ىلع 
أساس القانون العقيّل العريق، ويه معرفة األشياء عن طريق عللها الاتّية؛ 
 بأسبابها الاتّية« ]ابن سينا، 

ّ
ولٰهذا يقول ابن سينا: »ذوات األسباب ال تُعلم إال

برهان الشفاء: ص 85[.

: »الربهان قياٌس مؤلٌَّف  مــن  يقينّياٍت،  ينتج يقينيًّا  مــة احليّلّ
ّ

وقال العال
بالات اضطراًرا، والقياس صورته وايلقينّيات ماّدته وايلقني املستفاد اغيته . 
فلكُّ حّجٍة ال بّد فيها من مقّدمتــني، وتانك املقّدمتان قد تكونان يقينّيتني 
وقد ال تكونان، ونعن بايلقني: اعتقــاد اليش ء ىلع ما هو عليه مع اعتقاد 
امتناع انلقيض، فلكُّ حّجٍة مؤلَّفة من مقّدمتني يقينّيتني إلنتاج يقينٍّ يُسّم 

، حسن بن يوسف، اجلوهر انلضيد، ص 199[. بايلقني الربهايّن« ]احليّلّ

ومن الواضــح أّن ٰهذه األحنــاء اثلالثة تثبت نلا صــدق القضّية بنحٍو 
موضــويعٍّ مطلٍق، وجمّرٍد عن أّي ميوالٍت نفســانّيٍة، أو ارتكازاٍت دينّيٍة أو 

عرفّيٍة؛ وٰللك حّق نلا أن نسّميها بالطرق العلمّية احلقيقّية.

الطرق غير العلمّية: 

، أي  ويه الطرق اليّت يســىع أصحابها للوصول إىل الواقع بنحٍو غري عليمٍّ
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بنحٍو غري ذايتٍّ، بل باالستعانة بأموٍر عرضّيٍة غريبٍة ىلع طبيعة املحمول، مثل:

: اعتماد املشهورات العرفّية أو ادلينّية يف إثبات املحمول للموضوع، 
ً

أّوال
اكالعتقاد بأّن الرجل خرٌي من املرأة، أو أّن لّك أصحاب انليّب  عدوٌل صاحلون.

ثانيًا: االعتماد ىلع املقبوالت من أقاويل األاكبر من اآلباء واألجداد، واملشايخ 
والعلمــاء املوثوقني عندنا، اكالعتقاد باحلدوث الزمــايّن للعالم، أو أّن انلفس 

اإلنسانّية قديمٌة قبل ابلدن، أو معظم األحاكم واتلعايلم الرشعّية واملذهبّية.

ثاثلًا: االعتماد ىلع االســتقراء انلاقص، كمعظم أحاكم العلوم اإلنسانّية 
املعارصة.

رابًعا: االعتماد ىلع االستحسانات الشخصّية، واألذواق الوجدانّية، اليّت 
تميل إيلها انلفوس حبسب األمزجة الشخصّية.

ومــن الواضح أّن لّك ٰهذه األحناء ال يمكن أن تؤّمن نلا الواقع بنحٍو يقينٍّ 
موضويعٍّ مطلٍق، بل يه أحاكٌم نسبّيٌة، واغبًلا ما تكون يف معرض اتلغيري.

ثالثًا: نقد المعرفة النسبّية: 

ها، يصل 
ّ

بعد أن فرغنا من بيان أقســام املعرفة النســبّية واملطلقة وأدتل
ادلور إىل نقد املعرفة النسبّية، بناًء ىلع ما تقّدم من أصوٍل عقلّيٍة:

1: نقد النسبّية المعرفّية
لقد سبق وأن أرشنا إىل أّن السبب احلقييّق الاكمن وراء النسبّية املعرفّية 
هو جهلهــم أو جتاهلهم للمبــادئ العقلّية األوىل، ونفيهــم ألصالة العقل 
ي أفقدهم أّي مناعٍة 

ّ
الربهايّن وحاكميته ىلع ســائر أحناء اإلدراك؛ األمر ال
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فكرّيٍة أمام الشــبهات املختلفة اليّت ســنتعّرض هلا بالرّد هنا، ثم نعّرج بعد 
ٰذلك إىل نقد أصل النسبّية.

 أخطاء احلّس: إّن احلس ناقٌل أمنٌي، التّصاهل املبارش باألشياء 
يف اخلــارج، وكونه مدعوًما بقانوين العلّّية والســنخّية الذلين 
يضمنان نلا مطابقة الصور املحسوسة للمحسوسات اخلارجّية، 
والغريب أّن لّك من يشّكك يف اإلدرااكت احلّسّية وخيّطئها يبن 

أحاكمه وتشكياكته ىلع احلّس أيًضا!

 أخطاء العقل: نسلّم بها يف اجلملة، ولٰكن هناك مرتبة عقلّية 
خاّصة معصومة من اخلطإ يمكن تصحيح ٰهذه األحاكم العقلّية 
 لم يمكننا أن نكتشف وقوع اخلطإ 

ّ
العاّمة ىلع أساســها، وإال

مطلًقا، حيــث إّن اخلطأ عدم الصواب، ومعرفته مســبوقٌة 
بمعرفة الصواب.

 اختــالف العلماء: إّن اختالف العلماء ال يثبت النســبّية 
املعرفّيــة؛ الحتمــال أن يكــون أحدهم ىلع حــقٍّ مطلًقا، 
واآلخريــن ىلع خطإٍ، فيقع اخلــالف ىلع أّي حاٍل، فديللهم 
أعّم من املّدىع. ويف الواقع فإّن الســبب يف اختالف العلماء، 
إّما اختالف املناهج واألدوات املعرفّية، اكختالف الفالســفة 
واألخبارّيني مثاًل،إذ يكون احلّق مع صاحب املنهج املناســب 
للموضوع، أو االختــالف يف تطبيق املنهج الواحد اكختالف 
الفالســفة فيما بينهم، إذ يكون الصواب مع من راىع قوانني 

املنهج الواحد.
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 اختالف األمزجة واألدمغة الشخصّية: إّن اختالف األمزجة 
واألذهان قد يؤثّر يف رسعة وبطء الفهم، ال يف تناقض الفهم؛ إذ 
إّن املبادئ العقلّية األوىل اليّت أدركنا من خالهلا أيًضا اختالف 
األمزجــة والطبائع، يه وراء املاّدة واالنفعاالت املاّديّة، واليت 
تلعب دوراً إعداديّاً ال غــري يف عملية اإلدراك، فال توجد أيّة 
 من باب الغفلة، 

ّ
اختالفاٍت ىلع ٰهذه املبادئ العقلّية األوىل إال

أو عدم تصّور طريف القضّية، فال حتتاج أكرث من اتلنبيه إيلها.

 تأثري االعتقادات القبلّية ىلع اإلدراك: حنن نسلّم بٰهذا األمر، 
ولوال وجود مبادئ عقلّيٍة واضحٍة ومشرتكٍة بني اللّك، وصادقٍة 
يف نفســها، ما اســتطعنا اتلخلّص من تأثري تلك االعتقادات 

السابقة.

واألمــر الغريب أّن بعــض الصوفّية والعرفاء املثريين لٰهذه الشــبهة مع 
تنّكرهم لألحــاكم العقلّية الرضورّيــة مبتلون بطبيعة احلال بالنســبّية يف 
ماكشفاتهم الشخصّية، إذ جند أنّها متأثّرٌة بشّدٍة بعقائدهم ادلينّية واملذهبّية.

ٌّ للنسبّية املعرفّية: ويه أنّها آكلٌة نلفسها حينما عّدوا 
ّ

 نقٌد لك
مجيع األحاكم الهنّية نسبّيًة، فتكون نظرّيتهم كٰذلك، وباتلايل 

فال معىن لدلفاع عنها وللتنظري هلا وفرضها ىلع اللّك.

2: نقد النسبّية الداللّية
ظهرت النســبّية ادلاليّلة مع مطلع عرص اتلنوير كما ســبق وأن أرشنا، 
 وبالات بتفســري انلصوص ادلينّية، ويه نتيجة فقدان ميان 

ً
وتعلّقت أّوال

الفهــم املوضويّع، وال ختلو مــن انلقد أيًضا، وإن اكنــت أكرث وجاهًة من 
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النســبّية املعرفّية؛ لعدم وجود امليان العقيّل الربهايّن بوصفه آيّلًة موضوعّيًة 
للفهم، وتسليمنا بتأثري اثلقافة املسبقة ىلع لكٍّ من املؤلّف واملفرّس.

 إّن ٰهذه انلظرّية آكلٌة نلفســها أيًضا؛ إذ إنّهم يريدون مّنا أن 
نفهم نصوص كتبهم بنحٍو مطلٍق يكشف عن مراد املؤلّف!

إّن غياب املــيان الربهــايّن املوضويّع عن منطــق الفهم ال 
يعن بأّي حاٍل ختلّيه عّنا باللكّّية، ووقوعنا يف مســتنقع الفهم 
النســيّب، بل يرشــدنا العقل إىل وجود آيّلاٍت تهدينا إىل ما هو 

أقرب ملراد املؤلّف.

 إّن املعارف السابقة ليست سواًء، بل منها معارف مفتاحّيٌة 
تعيننا ىلع فهــم انلّص ادليّن ومراد املؤلّف، اكملعارف اللغوّية 
واملنطقّيــة واتلارخيّية املتعلّقة بســرية املؤلّــف مثاًل، ومنها 
معارف حتميلّيٌة كعقيدة املفرّس ومذهبه، وثقافته اخلاّصة اليّت 
 أصبح تفسريه بالرأي تفسرًيا 

ّ
ينبيغ أن يسىع للتجّرد عنها، وإال

نسبيًّا غري معترٍب، ومنها معارف ال مدخلّية هلا باتلفسري ادليّن 
اكملعارف الفييائّية والرياضّية وغريها .

 لو اكن طريق فهم مراد املؤلّف يف الواقع مسدوًدا، فإّن العقالء 
بما هم عقالء لم يكونوا ليسعوا إىل تدوين آرائهم ونظرّياتهم يف 
قراطيس وكتب؛ ألّن اغيتهم لن تتحّقق يف إيصال ما يريدون 

إيصاهل من معارف لآلخرين.

 إّن انسداد باب فهم انلصوص املكتوبة سيرسي أيًضا إىل  فهم  
انلصوص املسموعة، وباتلايل ينسّد باب اتلعليم واتلعلّم مطلًقا.
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إىل هنا نكون قد فرغنا من بيان فســاد انلظرّية النسبّية يف املعرفة والفهم؛ 
لفساد ما ابتنت عليه من مبادئ ظّنّيٍة وهمّيٍة أّدت إىل وقوعهم يف اتلناقض املحال.

واآلن قــد حان وقت االنتقــال للبحث حول اآلثــار الَعَقديّة اإلجيابّية 
؛ يلتبنّي بعدها اآلثار الَعَقديّة السلبّية للمعرفة النسبّية.

ً
للمعرفة املطلقة أّوال

رابًعا: اآلثار الَعَقدّية اإليجابّية للمعرفة المطلقة

يمكن اإلشــارة إىل أهّم اآلثار اإلجيابّية انلابعة من وجود موازين منطقّيٍة 
واقعّيٍة موضوعّيٍة، اكآليت:

1. إماكن املعرفة الَعَقديّة بنحٍو يقينٍّ واقيعٍّ ثابٍت.

2. اتلحّرر مــن الظنون واألوهــام واخلرافات الفكرّيــة اليّت تؤّدي إىل 
االحنرافات الَعَقديّة يف ظّل غياب امليان املعريّف املطلق.

3. إماكن إثبــات األصول االعتقاديّة لآلخرين بنحــٍو منطيقٍّ بعيًدا عن 
املماحاكت اجلديّلة العقيمة.

4. إماكن ادلفاع بســهولٍة ويرٍس عن أصول االعتقــادات ادلينّية يف قبال 
الشبهات املختلفة.

5. توحيد اتلوّجهــات الَعَقديّة لدلين الواحد ىلع أقــّل تقديٍر، مّما يمنع 
التشّتت الَعَقدّي، والرصاع املذهيّب الطائيّف بني املؤمنني؛ نظًرا لوجود مياٍن 

موضويعٍّ مشرتٍك بينهم.

6. حتقيق اتلعايش الســليّم بني املؤمنني داخل املجتمع البرشّي الواحد، 
بعد استبعاد اتلعّصب األعم انلابع من االعتقادات الالعقالنّية غري الربهانّية.
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خامًسا: أسباب تفّشي المعرفة النسبّية في المراكز العلمّية

1. هيمنــة املنهج احلّيّ االســتقرايّئ ىلع انلظام اتلعليــيّم األاكدييّم، 
ورسيانه إىل العلوم اإلنسانّية.

2. إقصاء العلوم العقلّيــة من املناهج اتلعليمّية يف املدارس واجلامعات، 
واليّت تمّثل املعيار املوضويّع املطلق والوحيد للمعارف اإلنســانّية، مّما أجلأ 
املتعلّمني إىل معايري نســبّيٍة ذاتّيٍة متغرّيٍة، مثــل األعراف واملذاهب ادلينّية 

واالستقراء واالستحسانات الشخصّية.

3. اجلهــل بقواعد اتلفكري املنطيّق الصحيــح، وتوّهم عدم وجود قواعد 
علمّيٍة موضوعّيٍة للعقل يف القضايا املعنوّية.

4. اتلعامل اتلارييّخ مع الفلســفة واملعارف العقلّيــة، واعتبارها جمّرد 
ممارسٍة حّرٍة للتفكري بال أّي ضوابط علمّيٍة  موضوعّيٍة.

5. توّهــم اتلالزم بني وجود احلّق املطلق، وبني اتلعّصب وادلومجاطيقّية، 
ورفض اآلخر.

6. توّهم أّن القول باملعرفة النسبّية يمنع الرصااعت املذهبّية، ويساعد ىلع 
االستقرار االجتمايّع واتلعايش السليّم.

سادًسا:  اآلثار الَعَقدّية السلبّية للمعرفة النسبّية

1. ضياع االعتقادات ادلينّية احلّقة، بعد انتفاء معىن احلّق املطلق.

2. فقدان ادلين قداسته لفقدان موضوعّيته، وكونه جمّرد وجهة نظٍر شخصّيٍة.

3. ضعف اإليمان الشخيّص، وحتّوهل إىل جمّرد إعجاٍب بالرأي.



261

المعرفة بين اإلطالق والنسبّية وأثرها في العقيدة

العدد الثاني   السنة األولى   شتاء 2018

4. حتّول ادلين إىل جمّرد حادثٍة تارخيّيٍة متعلّقٍة بزمانها اخلاّص.

5. اتلغــرّي اجلوهرّي لســائر األحــاكم الرشعّية، بتغــرّي الزمان واملاكن 
واثلقافات املختلفة.

6. تشّتت اآلراء واملذاهب، وعدم قناعة أكرث املتديّنني بنسبّية اعتقاداتهم 
ادلينّية؛ مّما يهّدد اتلعايش السليّم واألمن االجتمايّع. 

سابًعا: طرق الوقاية والعالج لظاهرة المعرفة النسبّية

1. إصالح انلظــام اتلعلييّم، وٰذلك عن طريق إدخال العلوم العقلّية من 
املنطق واملعرفة والفلسفة واألخالق منذ ابلداية يف املنهج ادلرايّس، مع إاعدة 

ترتيب املواّد ادلراسّية، وحذف املواّد غري الرضورّية.

2. تربية الكوادر اتلعليمّية القادرة ىلع اإلرشــاد واتلوجيه العقيّل لطلبة 
املدارس واجلامعات.

3. إجراء دوراٍت مكّثفٍة يف اثلقافة العقلّية لشــباب اجلامعات؛ من أجل 
اتلأصيل العليّم، ورفع شبهات النسبّيني.

4. تكثيف إنتاج برامج اثلقافة العقلّية، ونرشها بنحٍو واســٍع عن طريق 
اإلعالم، ووسائل اتلواصل االجتمايّع. 

5. تشــجيع إقامة احلوارات واملناظرات وانلــدوات العلمّية بني انلخب 
املثّقفة واملؤثّرة ىلع الساحة؛ من أجل ترســيخ املبادئ العقلّية املوضوعّية، 

ونقد شبهات النسبّية، وفضح عواقبها الوخيمة.
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النتائج

توّصلنا من خالل ابلحث إىل انلتائج اتلايلة:

1. تأصيل قواعد ابلحث املعريّف، ببيان حّجّية األدوات املعرفّية، وحدودها 
املعرفّية.

2. اتلميي بني النســبّية املعرفّية املتعلّقة بأدوات  املعرفة، وبني النسبّية 
ادلاليّلة املتعلّقة بفهم انلصوص ادلينّية.

3. بيان أّن ادلافع للقول بالنســبّية املعرفّية هــو اجلهل أو جتاهل املبادئ 
العقلّية األّويّلة، واخللط بني املعرفة االعتبارّية والظّنّية واإلضافّية من جهٍة 

وبني مطلق املعرفة.

4. بيان أّن ادلافع للقول بالنســبّية ادلاليّلة، هو تأثّر املفرّس دائًما بثقافته 
اخلاّصة يف فهم انلصوص، وكٰذلك اخللط بني العلوم اآليّلة اليّت هلا مدخٌل يف 
فهم انلصوص، كقواعد اللغة واملنطق واتلاريخ والسرية، وبني سائر العلوم.

5. بيان مباين القائلني باملعرفة املطلقة القائمة ىلع الربهان العقيّل.

6. اتلميي بني الطرق العلمّية وغري العلمّية يف اتلعّرف ىلع الواقع يف نفسه.

7. دفع شبهات النسبة املعرفّية  بتربئة احلّس من اخلطإ، وأنّه ناقٌل أمنٌي، 
وتثبيت وجود مياٍن عقيلٍّ برهاينٍّ صادٍق يف نفســه، ورفع الشبهات األخرى 
اليّت دفعتهم بالقول بالنسبّية املعرفّية اكختالف العلماء، وتباين األمزجة، 

واثلقافات.

8. دفع شبهات النسبّية ادلاليّلة ببيان منشإ خطئها يف اخللط بني العلوم 
 انتفت 

ّ
املفتاحّية وغريها، وأّن اغية الفهم هو معرفة مراد املؤلّف ال غري، وإال
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فلسفة اتلأيلف واتلدوين يف حفظ األفاكر والعلوم واملعارف، ٰهذا باإلضافة 
إىل اإلشاكل اللّكّ ىلع املعرفة النسبّية بأنّها آكلٌة نلفسها.

9. بيان اآلثار الَعَقديّة اإلجيابّية للمعرفة املطلقة، انلاشئة من وجود مياٍن 
عليمٍّ موضويعٍّ مطلٍق يف جمال العقائد، من إثبات حّقانّية االعتقاد وحفظه، 
وإماكن ادلفاع عنه، واتلحّرر من الظنون واألوهام، وإماكن تقريب وجهات 

انلظر املختلفة، واتلعايش السليّم احلقييّق.

10. بيان اآلثار الَعَقديّة الســلبّية للمعرفة النســبّية، من تضييع العقائد 

والقيم األخالقّية، وتشــّتت اآلراء الَعَقديّة؛ مّما يمّهــد األرضّية للرصاع 
الفكرّي واملذهيّب الرافض لٰهذه النسبّية.

11. بيان أســباب تفيّش املعرفة النســبّية يف املراكز األاكديمّية؛ بسبب 

إقصاء املنهج العقيّل، وهيمنة املنهــج احلّيّ يف املدارس واجلامعات؛ األمر 
ي أّدى إىل اجلهــل بقواعد اتلفكري الصحيح، واختالل املنظومة املعرفّية 

ّ
ال

عندهم.
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اخلالصة

تناولت ٰهذه املقالة ظاهرة االحنراف الَعَقدّي وبيان أهّم األسباب املعرفّية 
وانلفسّية واالجتماعّية اليّت تمّهد لنشوئها وإنتشارها.

 والغرض من لّك ٰذلك الوصول ملعرفة منهجّية العالج املناسبة واملتالئمة 
مع تلك األســباب وادلوايع، وٰذلك من خالل الســيع للوصول إىل ضوابط 
وأسٍس ثابتٍة للعقيدة احلّقة من جهٍة، والعمل ىلع صياغة الطرق واألسايلب 
انلظرّيــة واتلطبيقّية الكفيلة يف القضاء ىلع ظاهــرة االحنراف الَعَقدّي أو 
اتلقليل من أرضاراهــا وعواقبها الوخيمة يف واقعنا املعارص من جهٍة أخرى، 

ي قسم التفسری وعلوم القرآن، جامعة 
، العراق، طالب دكتوراه �ف ي

(*) عبد العزيز الصوا�ف
a.saffi@gmail.com .المصط�ف العالمية

 االنحرافات العقدّية... 
قراءة في األسباب وآليات العالج

السيد عبدالعزيز الصافي*
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فٰهذه يه ابلداية الصحيحة لتشــخيص مشلكة احنراف العقيدة عن ينبوعها 
الصايف األصيل، ومعاجلتها.

وتبــنّي أّن لالحنرافات الَعَقديّة مآالٍت وآثاًرا ســلبّيًة وخطريًة تتشــلّك 
بمظاهر وأشــاكٍل خمتلفٍة ىلع مســتوى الفرد أو املجتمــع، فتكون بمثابة 

األعراض واآلثار ادلالّة ىلع حصول تلك االحنرافات.

 - وقبل ادلخول يف أســايلب العالج - تشــخيص طبيعة 
ً

ومن املهّم أّوال
االحنراف الَعَقدّي، إذ تبنّي أنّــه يتلّخص يف أمرين جيب معاجلتهما: األّول 

مشلكة الفراغ الَعَقدّي، واثلاين مشلكة منافذ الفساد. 

كما تبنّي أّن هنالك ثالث طرٍق أساسّيٍة يف كيفّية مواجهة هاتني املشلكتني، 
ويه الطريقة اإلنمائّية اتلأسيسّية، والطريقة الوقائّية اتلحصينّية، والطريقة 

العالجّية.

وتّم تصنيف الطرق العالجّية يف معاجلة االحنرافات الَعَقديّة إىل أسلوبني 
أساســيني، أّوهلما العالج انلظرّي؛ ويتّم حتقيقه من خالل معاجلة األسباب 
اليّت أّدت إىل شــيوع فساد العقيدة فكريًّا ونظريًّا، وثانيهما العالج العميّل؛ 
ويتّم حتقيقه من خالل معاجلة األســباب اليّت أّدت إىل فساد العقيدة ضمن 
خطواٍت وآيّلاٍت عملّيٍة لصيانة العقيدة احلّقة، وعالج ما فسد منها واحنرف.  

املفــردات ادلاليّلة: العقيــدة، االحنراف الَعَقدّي، أســباب االحنراف 
الَعَقدّي، آيّلات العالج، العالج انلظرّي، العالج العميّل. 
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المقّدمة

إّن يف ادلنيا طريقني: إّما االســتقامة والصالح، وإّما الغواية واالعوجاج. 
فمن اســتقام فقد اهتدى، ومن اعوّج فقد ضّل. وطريق الضالل واالحنراف 
قديــٌم منذ االحنراف اإلبليّي األّول، إذ تمــّرد اللعني ىلع األمر اإلليّٰه يف 
الســجود أليب البرش آدم ، مروًرا بعهد قابيل وهابيل، إذ تّمت يف عهدهما 
أّول جريمة قتٍل، وبعدها تتالت بقّية االحنرافات وىلع لّك املســتويات وإىل 
وقتنا احلارض، وســتبىق حّت يرث اهلل األرض ومــن عليها، بدًءا من إنكار 
اإللوهّية أو الربوبّية، وانتهاًء باالحنرافات السلوكّية املختلفة، وما اصطفاء 
 تلقويم تلك االحنرافات الطارئة 

ّ
األنبياء والرسل وبعثتهم من قِبَل اهلل  إال

يَن  ِ
 ُمبرَشِّ

َّ
ُمرَْســِلنَي إِال

ْ
يف تاريخ البرشّية الطويل، قال تعاىل: }َوَما نُرِْســُل ال

َُذوا آيَايِت َوَما  َقَّ  َواختَّ
ْ
َاِطِل يِلُْدِحُضوا بِِه احل

ْ
يَن َكَفُروا بِابل ِ

َّ
َوُمنِذِريَن  َوجُيَاِدُل ال

نِذُروا ُهُزًوا{ ]سورة الكهف: 56[.
ُ
أ

 من االحنراف األخاليّق والسلويّك 
ًّ

واالحنراف هل مفهوٌم واســٌع يشمل كال
)الفســق واملعصيــة( والَعَقدّي )فســاد العقيدة( وحّت انلفــّي وابلديّن 
والعقــيّل؛ ألّن االحنراف بمعناه العاّم هــو امليل عن املقصد، أي االعوجاج 

بعد االستقامة.

وتتجیّل أهّمّية ابلحــث يف خصوص االحنرافــات الَعَقديّة نتيجة مدى 
وخامة اآلثار انلاشــئة واملرتتّبة عليها؛ إذ تّتخذ تلــك االحنرافات الَعَقديّة 
مظاهر متنوّعًة، وينشــأ عنها آثاٌر ضاّرٌة تُعّد اكدلالئل واآلثار ىلع وجود تلك 

االحنرافات وانتشارها. 
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وٰهذه املظاهر واآلثار ىلع مستويني: 

األّول: ىلع مستوى الفرد: 
ويه االحنرافات اليّت ترتبط بأشخاٍص حمّددين، وأهّمها: 

1. ضعــف اإليمان: فالعقيدة الفاسدة وباعتبار تناقضها وتهافتها وضعف 
حّجتها نتيجة منافاتها لألصول العقلّية واملنطقّية الســليمة، ومن مآالتها 
املؤّكدة تزلزل اإليمان وايلقني دلى معتنقيها، ويتبع ٰذلك الزتلزل الكثري من 
اآلثار الروحّية والسلوكّية السلبّية واخلطرية؛ إذ يؤّدي االحنراف الَعَقدّي إىل 
توّجٍه فكريٍّ وعميلٍّ قائٍم ىلع موقٍف من ادلين يتّســم بالعداء حينًا واالحتقار 

حينًا وعدم املباالة يف أحياٍن أخرى.

انلفّي، وعدم  باتلأّزم  بالشعور  وتتمّثل اعدًة  انلفسّية:  الضطرابات   .2
املتناقضة  الفاسدة  العقيدة  تبّن  نتيجة  القلق  حالة  وشيوع  االطمئنان، 

واملتهافتة يف ذاتها ولوازمها.

ولعّل الرّس يف ٰذلك يعود إىل أّن صاحب االحنراف الَعَقدّي يفتقر إىل وجود 
اغيٍة واضحٍة حلياته، وهو معىًن مرتبٌط باألساس بمعرفة اهلل وطاعته والسري 
ُ َمِعيَشًة َضناًك 

َ
إِنَّ هل

ِري فَ
ْ
ْعَرَض َعن ِذك

َ
ىلع هدى نبّيه ، قال تعاىل: }َوَمْن أ

{ ]سورة ٰطٰه: 124[. ْعَمٰ
َ
ِقيَاَمِة أ

ْ
ُه يَْوَم ال رُْشُ

َ
َوحن

 أمٌن وأماٌن، وراحــٌة واطمئناٌن، واملؤمنون 
ً

فالعقيدة الصحيحــة إمجاال
الصادقون مطمئّنون هانئون، وهم أقدر انلاس ىلع مواجهة املحن واخلطوب، 
واإلغراءات واالبتــالءات، يمنحهم اهلل القّوة واهلدايــة، ويرزقهم الصرب 

واثلبات.
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3. الحنــراف األخاليّق: تُعّد العقائد ادلينّية احلّقة رصيًدا وضمانًا لألصول 
األخالقّية السامية، يقول الشيخ سبحاين: »إذ اتلقّيد بالقيم وراعيتها ال ينفّك 
 بعامٍل رويحٍّ يســّهلها 

ّ
عن مصاعب وآالٍم يصعب ىلع اإلنســان حتّملها إال

ويزيل صعوبتها هل، وٰهذا اكتلضحية يف ســبيل احلّق والعدل، وراعية األمانة 
ومساعدة املستضعفني، فٰهذه بعض األصول األخالقّية اليّت ال تُنكر صّحتها، 
غري أّن جتسيدها يف املجتمع يستتبع آالًما وصعوباٍت، واالعتقاد باهلل سبحانه 
وما يف العمل بها من األجر واثلواب خري اعمٍل لتشــويق اإلنسان ىلع إجرائها 
ّيات، ص 14[.

ٰ
وحتّمل املصائب واآلالم« ]سبحاين، جعفر، حمارضاٌت يف اإلهل

4 . الغلّو أو املجافاة: وكالهما بمعىن جتاوز احلّد، واالبتعاد عن اتلوّســط 
وحّد االعتدال يف ادلين والعقيدة، إّما بالزيادة والتشّدد واإلفراط، وهو املعرّب 
عنه بالغلّو واتلطّرف الَعَقدينّي، وإّمــا بالالمباالة أو املجافاة يف االعتقاد ملا 
ين سعوا لعزل 

ّ
جيب االعتقاد به، كأصحاب الفكر اتلنويرّي اتلفريطّي، ال

ين 
ّ

ادلين عن العلم أسوًة بالغرب، وأصحاب الفكر اتلجديدّي اإلفرايّط ال
عّدوا اإلسالم جمّرد مرحلٍة زمنّيٍة ماضيٍة، وأصحاب الفكر اتلحدييّث املبتدع 

يف ادلين باسم اتلجديد.

5. اتلكفــري: وهو حاصٌل اغبًلا دلى بعض املنحرفــني َعَقديًّا من الغالة 
وانلواصب، حيث يقودهم احنرافهم اإلفرايّط يف االعتقاد بتكفري من خالفهم 

بالرأي والعقيدة من املسلمني. 

وال شــّك أّن ٰهذا األمر يف اغية اخلطورة؛ ملا يرتتّب ىلع تكفري املســلم 
من أحاكٍم خطريٍة، من قبيل اإلفتاء بارتــداده، واتلفريق بينه وبني زوجه، 
وفقدانه حّق الوالية ىلع أبنائه، فال يرث وال يُورَّث، وعند موته ال يُغّســل 
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وال يُكّفن، وال يُصیّل عليه، وال يُدفن يف مقابر املســلمني، وغري ٰذلك من 
األحاكم الفقهّية. 

6. اإلرهــاب: وهو مظهٌر آخر من مظاهر االحنــراف الَعَقدّي اإلفرايّط، 
وثمرٌة من ثمراته املّرة ونتاجئه السيّئة.

واملية الطاغية يف اعملنا اإلســاليّم ايلوم أّن العملّيات اإلرهابّية تّتخذ يف 
الغالب من الصبغة ادلينّية طابًعا ومرّبًرا هلا؛ نتيجًة ملؤثّرات وعوامل متعّددٍة، 

ولعّل الغلّو واتلطّرف ادلينّيني من أهّمها.

ورحم اهلل الشاعر حني قال:

يذكُر  فينا  اكجلّزار  َفْهَو  ابتُلينا بــ )إماٍم( ذكَر اهلل وسّبح  
اهلل ويذبح

فاالحنراف الَعَقدّي بطبيعته ال بّد وأن يتحّول - مت ما توّفرت هل الظروف 
املناســبة - من جمّرد تعّصٍب لرأٍي أو عقيدٍة معّينٍة إىل منهج تفكرٍي وســلوٍك 
اغبًلا ما يستخدم أسلوب العنف وســيلًة تلحقيق أهدافه أو معتقداته، من 
خالل اســتخدام اإلرهاب الفكرّي أو انلفّي أو املاّدّي، حيث يبتدئ ٰذلك 
الســلوك اإلقصايّئ اعدًة بالعزلة واملقاطعة ملحيطه، ثّم يتدّرج يلّتخذ صورًة 
أكــرث عدائّيًة وتطّرفًا، يرى فيها ٰذلك املنحرف أو املتطّرف اإلرهايّب أّن هدم 
ي به يتقّرب إىل اهلل 

ّ
املجتمع ومؤّسساته رساتله األوىل يف احلياة، أو جهاده ال

تعاىل. 

وتّتضح خطورة اإلرهاب فيما يُفرزه من مشــكالٍت وآثاٍر ىلع حياة الفرد 
واملجتمع ىلع الســواء، فاإلرهاب واجلرائم املرتبطة به هما اكبلوصلة ادلالّة 
ىلع فساد فكر عقيدة حامله، ومدى خروجه عن جاّدة الصواب، وهو اعمل 
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هدٍم، وسبيل دمار، يُهّدد أمن انلاس، ويرّض بممتلاكتهم وأرزاقهم.

ويف مقابــل ٰذلك فإّن اإليمان العميق باهلل ال بــّد أن ينتج أمنًا واطمئنانًا 
يَن آَمنُوا  ِ

َّ
لإلنسان، سواٌء ىلع املستوى الشخيّص أو االجتمايّع. قال تعاىل: }ال

ْهتَُدوَن{ ]سورة األنعام:  ْمُن َوُهم ُمّ
َ ْ
ــئَِك لَُهُم األ ـٰ ولَ

ُ
ٍم أ

ْ
ِبُسوا إِيَماَنُهم بُِظل

ْ
َولَْم يَل
.]82

7 . نســيان اهلوّيــة وفقدانها: ولعلّهــا من أخطر املــآالت اليّت يعانيها 
صاحب اخللــل الَعَقــدّي؛ ألّن الفكر املنحرف ضعيــف االنتماء للوطن 
واألّمة اإلســالمّية، شــديد اتلعلّق واالنبهار بما دلى الغرب. ومن ثّم يصري 
اٍم أو عقيدٍة  فريسًة سهلة االصطياد للّك صاحب فكٍر منحرٍف أو مذهٍب هدَّ

تكفريّيٍة.

اثلاين:  ىلع مستوى املجتمع: 
وتتلّخص مآالت اخللل الَعَقدّي ىلع مستوى املجتمعات املختلفة بثالث 

مراحل أساسّيٍة يرتتّب بعضها ىلع بعٍض:

فأّما املآل األّول فيتمّثل بظهور ابلدع الَعَقديّة وتفّشــيها بني املسلمني، 
وتُعّد من أخطر أنــواع ابلدع ادلينّية وأكرثها شــيواًع؛ ولا جاءت أغلب 
إطالقات الرشع يف ذّم ابلدعة منصّبًة عليها، بل يه املتبادرة يف الســبق إىل 
الهن من إطالق اســم ابلدعة رشاًع. ]انظر: عّزت عــيل عطّية، ابلدعة.. 

حتديدها وموقف اإلسالم منها، ص 403[

ين 
ّ

 عليه أوزار ال
ًّ

 عليه وزر عمله، ومضال
ًّ

ومن هنا اكن املبتدع ضــاال
ِقيَاَمِة *َوِمْن 

ْ
ْوَزارَُهْم اَكِملَــًة يَْوَم ال

َ
اتّبعــوه يف بدعته، قال تعاىل: ﴿يِلَْحِملُوا أ
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 َساَء َما يَِزُروَن﴾ ]سورة انلحل: 25[.
َ

ال
َ
ٍم * أ

ْ
يَن يُِضلُّوَنُهم بَِغرْيِ ِعل ِ

َّ
ْوَزاِر ال

َ
أ

ويرتتّب ىلع ظهور ابلدع الَعَقديّة مــآٌل ثاٍن من مآالت اخللل الَعَقدّي، 
وهو ظهور الفرق واألحزاب واجلمااعت املنحرفة عقديًّا . 

فاملبتدع عندما ينعزل بفكره عن الفهم اإلساليّم الصحيح ملسائل العقيدة 
وأصوهلا، تتكّون دليه يوًما بعد يوٍم قنااعٌت وتفسرياٌت ختتلف عّما هو عليه 
واقع العقيدة احلّقة. ثّم تتّســع اهلّوة أكرث فأكرث بكرثة األتباع، إىل أن تتكّون 
الِفرقة، وتتكّون دليها تدرجييًّا منظومٌة فكرّيٌة وَعَقديٌّة مستقلٌّة يف كثرٍي من 
نواحيها، ويتبع ظهور الفرق الكالمّية املتخاصمة تمّزق النسيج االجتمايّع 
وإضعاف اللحمة الوطنية، وباتلايل تهديد تماسك املجتمع ووحدته، نتيجة 
احنالل املبادئ والقيــم اليّت تقوم عليها وحدة املجتمــع؛ وٰهذا ما يقود إىل 
رسّي أيًضا. ]انظر: رمضان الغّنام، اخللل الَعَقدّي أســبابه 

ُ
زعزعة ابلناء األ
ومآالته، ص 1[

يقول الشــيخ ســبحاين: »إّن العقيدة ادلينّية [أي احلّقة] تساند األصول 
االجتماعّيــة اليّت حتفظ وحدة املجتمع؛ ألنّها تصبح عند اإلنســان املتديّن 
تكايلف الزمًة، ويكون اإلنســان بنفســه مقوًدا إىل العمل بها وتطبيقها يف 
واقعه احليايّت، أي إجراء اتلاكيلف والقوانني االجتماعّية يف شــّت احلقول« 

ّيات، ص 14[.
ٰ
]سبحاين، جعفر، حمارضاٌت يف اإلهل

كما أّن تمّزق النســيج االجتمايّع يهّيئ املجتمع وحيّفــزه تلقّبل انتقال 
مذاهب الغرب وفلســفاته املاّديّــة واإلحلاديّة إىل جمتمعاتنا اإلســالمّية، 
اكلعلمانّية والليربايّلة والشــيوعّية والالدينّية، بل وظهور جبهٍة من العمالء 
املفكرين املتبّنني ألفاكر الغرب، وانلتيجة املؤّكدة للّك ما ســبق من مآالت 

اخللل الَعَقدّي يه االنتاكسات احلضارّية يف ٰهذه األّمة اإلسالمّية.
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وٰهكــذا اكنت جذوة االحنراف الَعَقدّي بني اخلفوت حينًا، واالشــتعال 
حينًا آخر، مّما يؤّكد أّن هناك مرحلتني:

املرحلة األوىل: مرحلة الضمور، وتكمن يف شــخٍص قد استهوته نفسه، 
وهو يتحنّي الفرصة إلبراز احنرافه الَعَقدّي يف شلك بدعٍة، أو ما شابه ٰذلك. 

املرحلة اثلانيــة: مرحلة الظهور، ويه مرحلة إبــراز الفكرة أو العقيدة 
املنحرفــة علنًا إىل حّي اتلنفيذ واتلطبيق يف أجواٍء ممّهدٍة ومشــّجعٍة، وٰذلك 
حينما ختلو الســاحة من الفكر، أو حينما يعّم اخلــواء املعنوّي واملعريّف يف 

األّمة؛ جّراء تكاسل القّيمني يف األخذ بيدها إىل واحة اإليمان والعلم.

األّول: مفهوم االحنراف الَعَقدّي

1. معىن العقيدة
ي يعن اإلحاكم والشّد 

ّ
إّن لفظ )عقيدة( مشــتقٌّ من املصدر )َعْقد(، ال

بقّوٍة، فيقال: عقد احلبل يعقده: شّده بقّوٍة، ويقال: عقد العهَد وابليَع: شّده 
]ابن منظوٍر، لسان العرب، ج 3، 3313

ِمرَي ]الفيويّم،  َب َوالضَّ
ْ
َقل

ْ
97[. ويقــال: اْعتََقْدُت َكَذا َعَقْدُت َعلَيْــِه ال

املصباح املنري، ج 2، ص 575[.

وتُستعمل مفردة العقيدة - عند املتلكّمني - بمعنيني، هما: 

األّول: العقيدة بمعىن ما يُعتقد به، وهو االســتعمال الشائع يف تعريفات 
الســابقني للعقيدة، فالعقيــدة: »ما يُقصد به نفــس االعتقاد دون العمل« 

]اإلييّج، عبد الرمحٰن بن أمحد، املواقف، ج 1، ص 31[.

ولا ُعّرفت العقيدة ادلينّية بأنّها: »ما يؤمن به اإلنسان ويعتقده كوجود اهلل 
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وبعثة الرســل، والعقاب واثلواب وغريها« ]صليبا، مجيل، املعجم الفلسيّف، 
ج2، ص 92[.

اثلاين: العقيدة بمعىن حصول إدراٍك وانعقاٍد وتصديٍق يف ذهن اإلنسان، 
. أي اتلصديق واجلزم دون شكٍّ

ولا ُعِرفت العقيــدة أيًضا بأنّها: »حصول إدراٍك تصدييقٍّ ينعقد يف ذهن 
اإلنسان« ]الطباطبايّئ، امليان يف تفسري القرآن، ج 4، ص 117[.

وٰهذا هو االستعمال الشائع عند املتأّخرين، فالعقيدة دليهم عموًما بمعىن 
ي ال يقبل الشــّك فيــه دلى معتقده« ]صليبــا، مجيل، املعجم 

ّ
»احلكم ال

الفلسيّف، ج2، ص 92[.

2. االحنراف الَعَقدّي

االحنراف، هو املصدر عن الفعل احنرف، ومعىن االحنراف لغًة هو امليل 
والعدول. يقال: احنرف وحتّرف، أي: مــال وعدل عن الطريق. ]انظر: ابن 

منظوٍر، لسان العرب، ج 9، ص 49[

فإذا خرج الســائق عن خّط الســري يقال عنه إنّه احنرف عن الطريق، 
وٰهكذا إذا خرج املسلُم عن ضوابط ادلين وقواعد الرشيعة، نقول عنه كما 

نقول عن السائق، إنّه خرج عن خّط السري أو منهاج الرشيعة. 

والقدر املتيّقن مــن لكمة االحنراف هو: امليــل، والعدول عن اليشء، 
ويكيف فيها أنّهــا حينما تطلق جمّردًة فاملتبادر منها عرفًا يف املجال ادليّن هو 
الزيغ والضالل وامليل عن طريق احلّق إىل طريق ابلاطل، سواٌء يف العقائد، أم 
يف املفاهيم ادلينّية أم يف الســلوك. ]الرشايّف، زاهر مصطىف، دور العقيدة يف 
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عالج االحنرافات الَعَقديّة والسلوكّية، ص 3[

وقد ُعّرف خصوص االحنراف الَعَقدّي بأنّه: »لّك أمٍر من شأنه أن ينحرف 
بالعقيدة الصحيحة عن أصاتلها وأصلها، فيســلك املرء ســبياًل غري سبيل 
الرســل واألنبياء، وينتهج نهًجا بدعيًّا مبتعًدا عن هدي الرسل واألنبياء، يف 
أمور االعتقاد« ]انظر: رمضان الغّنام، اخللل الَعَقدّي أســبابه ومآالته، ص 

.]1

3. أنواع االحنرافات الَعَقديّة

ينقسم االحنراف الَعَقدّي حبســب درجة بُعده عن العقيدة احلّقة ونبعها 
الصايف إىل قسمني أساسينّي: 

أ. االحنراف الَعَقدّي الُمخِرج من ادلين وامللّة )الكفر الرصيح(.

ب. االحنراف الَعَقدّي غري الُمخِرج من ادلين وامللّة )فساد العقيدة وضالهلا(. 

فأّما االحنراف الَعَقدّي املخرج من ادلين وامللّة، فقد اختلفت آراء فقهاء 
املسلمني يف بيان سعته أو ضيقه؛ نتيجة اختالفهم يف حقيقة مصطلح الكفر 

املخرج من امللّة، أو ما يُعرّب عنه باالصطالح الفقيّه للكفر.

وقد اتّفق أكرث فقهاء الشيعة املتأّخرين ىلع أّن الكفر باالصطالح الفقيّه 
يُطلــق ىلع منكر اإللوهّيــة أو اتلوحيد أو الرســالة، أو منكر رضوريٍّ من 
رضورّيات ادلين مع االتلفات إىل رضورته، معلّلني ٰذلك بكون ٰهذا اإلنكار 
يرجع يف حقيقته إىل إنكاٍر وتكذيٍب للرسالة نفسها. ]اليدّي، اكظم، العروة 

الوثىق، ج 1، ص 67[
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وأّما االحنراف الَعَقدّي غري املخرج من ادلين وامللّة فمنشؤه فساد العقيدة 
وضالهلــا من دون أن يصل به ٰذلك االحنراف إىل حدود الكفر الرصيح، ومن 
أمثلة ٰذلك الكثري من ابلدع الَعَقديّة اليّت ُعّدت من املعايص، وليست بكفٍر 
أو اختُِلــف فيها أيه كفٌر أم ال؟ ]انظر: الشــاطيّب، االعتصام، ج 2، ابلاب 

السادس، ص 516[ 

ومّما ســبق يّتضح أّن حتديد نوع االحنراف الَعَقدّي يعتمد ىلع أهّمّية ما 
جيب االعتقاد به من املفاهيم ادلينّية، وما ال جيب.

اثلاين: بيان خصائص ومعايري العقيدة احلّقة

بعد أن تبنّي أّن العقيدة بأبســط معانيها يه عقد القلب ىلع جمموعٍة من 
القضايا عقًدا جازًما بصحتها؛ ســواٌء اكنت عقيــدًة صحيحًة، أم عقيدًة 
باطلًة، ال بّد من اإلشــارة إىل مجلٍة من األمارات واخلصائص اليّت تمّيت بها 

العقيدة احلّقة عن سائر العقائد الوضعّية أو ادلينّية املحّرفة. 

وٰهذه السمات يف حقيقتها تُعّد مالاكٍت ومعايري تلميي العقيدة الصحيحة 
من العقيدة اخلرافّية أو ابلاطلة، وأهّم تلك اخلصائص:

1. أنّها مبتنية ىلع األحاكم العقلّية ابلديهّية

ويه العقيــدة العقالنّية الّــيت تعتمد ىلع األويّلــات املعرفّية والرباهني 
العقلّيــة الربهانّية ذات احلّجة ادلامغة؛ فال تشــتمل تلــك العقيدة ىلع ما 
ينايف أحاكم العقل ومبادئه اثلابتة اكســتحالة اجتماع انلقيضني أو استحالة 
 ويوصله 

ّ
الضّدين وغريهما بعد أن أودع اهلل يف عقل اإلنسان وفطرته ما يدهل
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إىل احلّق والصواب. 

وبٰذلك يّتضح أّن العقيدة احلّقة - وألنها قائمٌة ىلع قواعد اتلفكري السليم 
ذات األسس العقلّية واملنطقّية الصحيحة - يه العقيدة الوحيدة اليّت تمتلك 
رؤيًة فكرّيًة واضحــًة تقوم ىلع اإليمان خبالٍق ومدبٍّر تتوّحد فيه لّك الغايات 
ولّك اتلطلّعــات البرشّية، معتمــدًة يف ٰذلك ىلع احلّجــة العقلّية والرباهني 
 اجللّيــة؛ إذ يأمر - تعاىل - نبّيه حمّمًدا  أن يقــول ملن أرشك باهلل تعاىل: 

ْو يِف َضاَلٍل ُمِبنٍي﴾ ]سورة سبإٍ: 24[.
َ
ْو إِيَّاُكْم لََعیَل ُهًدى أ

َ
﴿َوإِنَّا أ

وُيالحــظ أّن العقيدة اإلســالمّية ونتيجــة موافقتها للعقــل والفطرة 
الســليمتني يه عقيدٌة بيّنٌة ولم تكن عقيدًة مبهمًة ومعّقدًة كما هو احلال يف 
العقيدة انلرصانّية املحّرفة اليّت ال يســتطيع حّت املتّدين بها أن جيد تفسرًيا 
 ملسألة اتلثليث واألقانيم اثلالثة يف الهوتها. ]انظر: سبحاين، يف ظّل 

ً
معقوال

أصول اإلسالم، ص 12[

2. رّبانّية العقيدة 
وتعــن أنّها موًح بها من اهلل تعاىل؛ ولا فــإّن العقيدة اليّت يأيت بها أّي 
َْك 

َ
وَْحيْنَا إِيل

َ
إنســاٍن من عنده عقيدٌة باطلٌة ال حمالة، قال تعــاىل: ﴿َوَكٰذلَِك أ

نَاُه نُوًرا 
ْ
ــِكن َجَعل ـٰ يَماُن َولَ ِ

ْ
 اإل

َ
ِكتَاُب َوال

ْ
ْمِرنَا  َما ُكنَت تَْدرِي َما ال

َ
ْن أ ُروًحا مِّ

َنْهِدي بِِه َمن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا...﴾ ]سورة الشورى: 52[.

وتُعدُّ ســمة الرّبانّية من اخلصائص املهّمة للعقيدة احلّقة، كما أّن أغلب 
خصائص العقيدة الصحيحة األخــرى يف حقيقتها إنّما تنبثق وترجع إيلها؛ 
فيه - أي العقيــدة احلّقة - وباعتبار رّبانيتها تتمــّي خبصائص فريدٍة عن 
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بقّية اتلصّورات الفلســفّية أو العلمّية. ]ســمرية عمر، أثر العقيدة يف الفرد 
واملجتمع، ص 62[ 

ويرتتّب ىلع االعتقاد برّبانّية العقيدة مجلٌة من اآلثار واللوازم، وأهّمها:

أ. أنّها مرّبأةٌ من لّك نقٍص وجهٍل، ســاملٌة مــن لّك عيٍب، بعيدةٌ عن احليف 
رِْض﴾ ]سورة الروم: 

َ ْ
َماَواِت َواأل ٰ يِف السَّ ىلْعَ

َ ْ
َمثَُل األ

ْ
ُ ال

َ
والظلم؛ ألّن اهلل تعاىل: ﴿هل

 .]27

ومــن ثّم فيه العقيدة الوحيدة اليّت يمكــن أن ينبثق منها أو يقوم عليها 
قَْوُم﴾ ]ســورة اإلرساء: 

َ
ُقْرآَن يِْهِدي لِلَّيِت يِهَ أ

ْ
أقوم منهج للحياة. ﴿إِنَّ ٰهذا ال

.]9

ب. أنّها عقيدٌة خــادلة: فالعقيدة احلّقة لّما اكنــت رّبانّيًة لزم أن تكون 
، وشــاملة للّك انلاس ويف لك زماٍن وماكٍن ثانيًا، 

ً
عقيدًة ثابتًة يف أصوهلا أّوال

 َتبِْديَل 
َ

وٰهذا يعن أنّها تمتلك مقّومات اخللود واخلاتمّية، قال اهلل تعاىل: ﴿ال
ِللَكَِماِت اهلِل﴾ ]سورة يونس: 64[.

ي يُطمنئ انلفس يف أّن السعادة اإلنسانّية 
ّ

 وكمال العقيدة وخلودها هو ال
بشــّقيها املاّدّي واملعنوّي تكمن يف اعتماد مثل ٰهذه العقيدة وتنفيذ اغياتها، 

وأّن الشقاء يرتتّب ىلع جحودها وترك العمل بها.

 ـج. أنّها عقيدٌة ختلق اإلحســاس املؤّكد باملســؤويّلة يف ضمري معتنقيها 
واملؤمنني بها جتاه خالقهم وجمتمعهم؛ وٰذلك باعتبار أّن العقيدة احلّقة ليست 
من نتاج اإلنسان وبنات تصّوراته وأفاكره، وٰهذا ما يوجب احرتامها وااللزتام 
بهــا. كما أّن العقيــدة الرّبانّية مثلها األىلع هو اهلل تعــاىل، وهو واقٌع عينٌّ 
وواقيعٌّ منفصٌل عن ذات اإلنســان؛ وٰهذا ما يفــرض وجود صلٍة موضوعّيٍة 
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وواقعّيٍة بني اإلنســان وٰهذا املثل احلقييّق األىلع ]انظر: الصدر، حممدباقر، 
املدرسة القرآنّية، ص 152[، وٰهذا ما يفرّس نلا كيف أّن األنبياء واألويلاء 

اكنوا من أصلب اثلّوار وأخلصهم ىلع طول مسرية اتلاريخ.  

3. فطرّية العقيدة

ولعلّها من أجیل الســمات؛ إذ إّن العقيدة السليمة عقيدٌة منسجمٌة تمام 
االنسجام مع الفطرة البرشّية؛ ألنّها وببساطٍة تليّب لّك اجلوانب األصيلة فيها؛ 
كما أنّها تنسجم مع ما يدور يف خلج اإلنســان من أسئلٍة وأفاكٍر ملّحٍة حول 
وجود خالٍق مدبٍّر لٰهذا الكون العظيم، حّت قبل أن يَعرف اإليمان أو يتعلّمه. 

ي 
ّ

وليس ٰهذا باألمر الغريب؛ إذ إّن خالق اإلنســان العليم حباهل هو ال
 َيْعلَُم َمْن َخلََق 

َ
ال

َ
رّشع هل من ادلين ما يناســب فطرته اليّت خلقه عليها: ﴿أ

َِبرُي﴾ ]سورة امللك: 14[.
ْ
َوُهَو اللَِّطيُف اخل

واتلجربة الوجدانّية أكرب شــاهٍد ىلع موافقة الفطرة اإلنســانّية للعقيدة 
احلّقة القائمة ىلع اإلخالص هلل وحده، فما أن يصاب اإلنسان برضٍّ أو يرشف 
ىلع هالٍك، وتعجز أمام ٰهذا اخلطب لّك القوى املاّديّة، فإنّه يلتجئ إىل اهلل - 

تعاىل - يف تذلٍّل وخضوٍع، ويستوي يف ٰذلك الاكفر واملؤمن ىلع السواء.

4. واقعّية العقيدة
ويه إحدى مزايا العقيدة احلّقة وتعــن أّن متعلّق مثل ٰهذه العقيدة هو 
، فيه ليســت جمــّرد تصّوراٍت عقلّيٍة  حقائق موضوعّيٌة ذات وجوٍد حقييقٍّ
 يف داخل العقل اإلنسايّن كما يّديع ٰذلك بعض 

ّ
حمضٍة أو مثايّلاٍت ال توجد إال
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دراساٌت 

أصحاب الفلســفات املثايّلة ابلاطلة ]ســمرية عمر مججوم، أثر العقيدة يف 
الفرد واملجتمع، ص 4[.

فاإلهٰل احلّق يف اتلصّور اإلســاليّم مثاًل موجوٌد مريٌد وفّعاٌل لّما يريد، بل 
ويمكن إدراك آثاره الواقعّية وتدبريه املستمّر. واملؤمن احلقييّق هو من يتعامل 
ّية متمّثلًة بآثارها اإلجيابّية وفاعلّيتها الواقعّية. ]انظر: سّيد 

ٰ
مع احلقيقة اإلهل

قطب، خصائص اتلصّور اإلساليّم، ص 169[

وتنقســم العقيدة تبًعا لواقعّيتها أو مطابقتها للواقع إىل عقيدٍة صحيحٍة، 
ويه املطابقة للواقع؛ مثل اتلصديق ايلقيّن بوجود اهلل - تعاىل - ووحدانيّته، 
فهو اعتقاٌد بعقيــدٍة صحيحٍة؛ ألنّها موافِقٌة للواقــع، وعقيدٍة باطلة، ويه 
املخالفــة للواقع؛ مثل اعتقاد انلصارى أّن اهلل ثالــث ثالثٍة، فهو اعتقاٌد، 

ولٰكّنه باطٌل؛ ألنّه خمالٌف للواقع.

5. االعتدال والوسطّية 
ووسطّية العقيدة احلّقة تعن أنّها عقيدٌة تقع ما بني الغلّو واملجافاة أو بني 
اإلفراط واتلفريط االعتقادينّي، وٰهذه الوسطّية يه ما ُعرّب عنها قرآنيًّا بقوهل 

ُمْستَِقيَم﴾ ]سورة الفاحتة: 5[.
ْ
اَط ال َ سبحانه: ﴿اْهِدنَا الرصِّ

فالعقيدة احلّقة تنبذ التشــّدد والغلّو بغري احلّق، وترفض يف مقابل ٰذلك 
املجافاة؛ أي التساهل والال مباالة يف االعتقاد.

وتُعّد سمة الوسطّية أو االعتدال من أظهر خصائص العقيدة الصحيحة، 
ًة وََسًطا﴾ ]سورة ابلقرة: 143[، وقد جاءت  مَّ

ُ
نَاُكْم أ

ْ
قال تعاىل: ﴿َوَكٰذلَِك َجَعل

ٰهذه اآلية يف مقام االمتنان ىلع املســلمني، مّما يدّل ىلع صوابّية املســلك 
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الوسطّي يف الرؤية اإلسالمّية عموًما.

6. شمويّلة العقيدة 
فالعقيدة احلّقــة ال تقترص ىلع تنظيم عالقة اإلنســان خبالقه فقط، أو 
ختتّص بقوٍم أو طائفٍة اكيلهود أو غريهم، بل من خالل ترشيعاتها تنّظم عالقة 
اإلنســان خبالقه وبأخيه اإلنســان فرًدا ومجاعًة مًعا؛ فيه تليّب لّك حاجات 
ّية 

ٰ
اإلنســان املاّديّة واملعنوّيــة، الفرديّة واالجتماعّية. وٰهــذه احلاكمّية اإلهل

الشــاملة من أهّم ما امتاز به ادلين اإلســاليّم وعقيدته احلّقة عن غريه من 
العقائد وادليانات األخرى.

اثلالث: أسباب االحنراف الَعَقدّي
إّن معرفة أهّم أســباب االحنراف الَعَقدّي وأكرثها تأثرًيا يف قضّية فساد 
العقيــدة واحنرافها يه مقّدمٌة رضورّيٌة لكيفّية تشــخيص ظاهرة االحنراف 
الَعَقدّي وعالجهــا؛ إذ لو لم تكن دلينا املعرفة الاكملــة والصحيحة بتلك 
األمور؛ فإّن أّي عملّية تشــخيٍص أو معاجلٍة لظاهــرة االحنراف الَعَقدّي، 
وأعراضها وآثارهــا املرتتّبة عليها لن تكون جُمديًة وفّعالًة. قال أمري املؤمنني 

عيلٌّ : »للّك ضلٍّة علٌّة، وللّك ناكٍث شبهٌة« ]نهج ابلالغة، اخلطبة 148[.

وبانلظرة الشــاملة املتوازنة نســتطيع أن جنزم بأّن األســباب وادلوافع 
متشــابكٌة ومتداخلٌة، فالظاهرة اليّت أمامنا - االحنراف الَعَقدّي - ظاهرٌة 

ا. مرّكبٌة ومعّقدٌة جدًّ

 أّن ٰهذه الظاهرة وكأّي ظاهرٍة أخرى هلا أســباٌب ودواٍع جتب معرفتها 
ّ

إال
وحتليلها؛ ولا سوف أكتيف ببيان األسباب العاّمة لالحنرفات الَعَقديّة دون 
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ادلخول يف تفاصيل االحنرافات الَعَقديّة املختلفة؛ ألّن ٰذلك ســوف ال تسعه 
ٰهذه ادلراسة املخترصة، ويمكن تقسيم تلك األسباب بشلٍك اعمٍّ إىل:

انلوع األّول: األسباب املعرفّية 
ويه ناشئٌة عن اخلروج عن املســالك املعرفّية الصحيحة منهًجا وديلاًل 
وحّجًة، أو نتيجة اعتماد املبادئ غري الصاحلة لالستعمال يف حتصيل املعرفة. 

]حممد نارص، اإلحلاد أسبابه ومفاتيح العالج، ص 55[  

وتُعّد األسباب املعرفّية من أخطر األســباب وأكرثها انتشاًرا يف حصول 
االحنرافــات الَعَقديّة يف املجتمعات اإلنســانّية؛ ٰذلــك أّن أصحاب الفكر 
املنحرف معرفيًّا ال يكتفون بإعالن احنرافهم وهشاشتهم الفكرّية فحسب؛ 
بل يرسفون يف السيع تلضليل انلاس أو تكفريهم مستبيحني بٰذلك دماءهم. 
فالعقلّية املنحرفة معرفيًّا عقلّيٌة مؤدجلٌة ومنغلقٌة عن اآلخر املخالف. ومن 

أهّم مناشئ االحنراف املعرفّية:

أ. ضعف ابلنية الَعَقديّة وهشاشتها
قد يكون ســبب احنراف بعض املنحرفني عــدم امتالكهم القدرة ىلع 
اتلمحيص وانلقــد للّك ما يُعرض أمامهم من أفاكٍر وشــبهاٍت، فيكون ٰهذا 
األمر بابًا للوقــوع يف االحنراف الَعَقدّي، بينما لــو ترّيث حّت يزداد علًما 
ورســوًخا لاكن قراره خمتلًفــا تماًما، ومن ٰهذا ابلاب تأيت املقولة املشــهورة 
لفرانســيس بيكون )1561 - 1626م( رائد املنهج اتلجرييّب: »إّن جرعًة 
ضئيلًة من الفلســفة قد تميل بذهن اإلنسان اىل اإلحلاد، غري أّن اتلعّمق يف 
دراسة الفلسفة يُليق باإلنســان يف أحضان ايلقني« ]انظر: حمّمد العويّض، 

مالحدٌة من بدلي، ص 1[.
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ولعّل من أهّم األسباب املنطقّية هلشاشة الفكر والعقيدة:

، وٰهذا ما أّدى إىل إنكار وجود اهلل  : قرَص املعرفة ىلع ابلعد احلــّيّ
ً

أّوال
- تعاىل - ولّك مــا وراء الطبيعة من عوالم، أو عدم االعتقاد ببعض العقائد 

ذات ابلعد الغييّب املحض. 

ثانيًا: توّهم اتلضاّد بني ادلين والعلم. وٰهذا ما جنده من توظيٍف غري عليمٍّ 
مــن قِبل امللحدين أو الال دينّيني بلعض ما ُطــرح من فرضّياٍت أو نظرّياٍت 
علمّيٍة، أو تطويٍر هلا كنظرّية النشوء واالرتقاء، أو نظرّية اتلطّور دلى دارِون 
- الّــيت اكن هلا دويٌّ كبرٌي يف العالم حني ظهورهــا - وبعض أحباث الفيياء 
الّرّيــة وعلوم األحياء واجلينات وغريها، إذ قاموا باســتغالهلا بطريقٍة غري 
معرفّيــٍة وال علمّيــٍة يف اّداعء تضاّدها مع العقيــدة ادلينّية واهلدف من لّك 
ٰذلك إنكار وجود اهلل اخلالق، والقول بالصدفة، وإشــاعة اإلحلاد والالدينّية 

واالحنالل يف املجتمعات املختلفة.

ثاثلًا: تبّن األحــاكم الوهمّية؛ ويه مجيع األحاكم اليّت ينشــأ احلكم بها 
اعتماًدا ىلع حــال خيانلا قدرًة وعجًزا واضطــراًرا. ]نارص، حممد، اإلحلاد 

أسبابه ومفاتيح العالج، ص 56[ 

رابًعا: اجلهل باملنطق، واالســتئناس باحلّس والعرف العاّم االجتمايّع، 
اكجلهــل بالفرق بني عدم العلم بالــيشء الي هو من اجلهل باليشء، وبني 

العلم بعدم اليشء ]املرصّي، أيمن، نهاية حلم "وهم اإلهٰل"، ص 82[ 

ب. اجلهل بادلين ومقاصده
يُعّد اجلهل الواضح بادليــن ومقاصده من أقوى العوامل املؤّدية إىل ظهور 
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االحنرافات والشــبهات الَعَقديّة املختلفة؛ إذ إّن ابليئــة اجلاهلة تُعّد ماكنًا 
خصبًا نلمّو ابلدع واخلرافات ابلايلة وانتشارها. 

ي دّل عليه العقل وانلّص 
ّ

فكما أّن سبيل اهلداية واحلّق يستنري بالعلم ال
اثلابت عن املعصومني ، فإّن ســبيل الضالل واالحنراف يكون باجلهل 
واإلعراض عن منهج العقل والرســل وأئّمة احلّق. قال اإلمام عيلٌّ : »اجلهل 

مضلٌّة« ]اآلمدّي، غرر احلكم ودرر اللكم، ج 1، ص 12، 258[.

إّن أدىن تأّمــٍل يف واقع أكرث املنحرفني عقديًّا مــن الغالة واملتطّرفني أو 
الالدينّيني وامللحديــن يقودنا إىل حقيقة أنّهم يتمــّيون يف الغالب باجلهل 

بادلين ومقاصده، ولعّل أهّم أسباب اجلهل بادلين ومقاصده:

: اتلأويل الفاســد واتلفســري اخلاطئ نلصوص الكتاب والسّنة، أو 
ً

أّوال
اتلمّسك بظواهر انلّص دون انلظر إىل املقاصد والغايات ادلينّية والرشعّية.

ثانيًا: الضعــف املنهيّج يف كيفّية اتلعامل مع انلقــل والعقل، أو اجلهل 
باملنهج العقيّل الربهايّن نتيجة عدم معرفة املساحات املرشوعة نلفوذ العقل، 

وانلاُس - كما قال أمري املؤمنني  - أعداُء ما جهلوا.

ثاثلًا: اتلقليد األعم يف العقيدة، ويشلّك مثل ٰهذا اتلقليد املذموم خماطر 
مّجًة ىلع عقيدة الفرد املســلم، فقد يكون ســببًا للكفر واإلحلاد، أو سبياًل 
ملواالة الاكفرين واملنحرفني، أو مسًخا للشــخصّية أو اهلوّية اإلسالمّيتني؛ 
نتيجــة االقتداء بالكّفــار واملنحرفني عقديًّا واتّباع نهجهــم يف احلياة. قال 
إِنََّما ِحَســابُُه ِعنَْد َربِِّه إِنَُّه 

ُ بِِه فَ
َ

 بُْرَهاَن هل
َ

تعاىل: ﴿َوَمْن يَْدُع َمَع اهلِل إِلًٰها آَخَر ال
اَكفُِروَن﴾ ]سورة املؤمنون: 117[.

ْ
 ُيْفِلُح ال

َ
ال

كما أّن اتلقليد األعم لآلخرين ديلــٌل واضٌح ىلع عدم اثلقة بانلفس، 
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واكشــٌف عن ضعف اإلحاطة بالعقيدة اإلســالمّية وثوابتها؛ ولا يُعّد من 
أسباب فساد العقيدة املهّمة يف املايض واحلارض.

وقد حّذر القرآن الكريم من اتلقليد غري الوايع واملجّرد عن لّك عقٍل أو 
ا يف مواضع عّدٍة من كتابه احلكيم؛ ولا ال بّد من  ، وإن اكن حقًّ ضابٍط رشيعٍّ
 بُْرَهانَُكْم إِن 

ْ
اتلفكري وانلقد العقاليّن واملطابلة بادليلل. قال تعاىل: ﴿قُْل َهاتُوا

ُكنتُْم َصاِدِقنَي﴾ ] سورة انلمل: 64[.

ُب ملا سار عليه اآلباء واألجداد فكًرا وسلواًك،  كما رفض اإلسالم اتّلعصُّ
واتلمّســك به وإن اكن باطاًل؛ ألّن ٰذلك من أجیل مصاديق اتلقليد األعم 
نَزَل اهلُل 

َ
الّــيت يرفضها العقل، كما قال اهلل تعاىل : ﴿َوإَِذا ِقيَل لَُهُم اتَِّبُعوا َما أ

َولَْو اَكَن آبَاُؤُهْم اَل َيْعِقلُوَن َشــيْئًا َوال 
َ
َفيْنَا َعلَيِْه آبَاَءنَا أ

ْ
ل
َ
 بَْل نَتَِّبُع َمــا أ

ْ
قَالُوا

َيْهتَُدونَ ﴾ ]سورة ابلقرة: 170[.

 ـج. اعتماد خطاٍب دينٍّ غري عقاليّن

يُعــّد اخلطاب ادليّن من أكرث اخلطابات تأثرًيا ووقًعا يف نفوس املجتمعات 
املتديّنــة، خصوًصا خطابات بعض الرموز ادلينّيــة املعروفة، ومن ضمنهم 

بعض الرموز املتطّرفة من ذوي امليول اتلكفريّية أو املغايلة.

واملشلكة األهّم أّن اتلأثري السليّب لٰهؤالء املتطّرفني َعَقديًّا ال ينحرص بٰذلك 
فحســب، بل يتعّدى تأثريه الســليّب إىل اإلرضار بالصورة انلقّية واألصيلة 

لدلين والعقيدة اإلسالمّية. 

فاخلطــاب ادليّن عموًما ينبيغ أن يكون معتمــًدا ىلع اتلفكري العقاليّن 
الربهايّن وموّجًها للعقل والروح مًعا، مبتعًدا يف لّك ٰذلك عن ابلدع واخلرافات 
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الَعَقديّــة املوجبة إلثارة الفنت والعصبّيات؛ فإنّهــا حواضن اتلكفري والغلّو 
واتلطّرف وابلغضاء.

ولا ال بّد من جتديد رشح املفاهيم الَعَقديّة بلغٍة عرصّيٍة، وخطاٍب دينٍّ 
معتدٍل، كما ينبيغ أن ال تكون األّمة أســريًة ملفاهيــم تارخيّيٍة مغلوطٍة، أو 

ظهرت وُزّينت يف ثوٍب جديٍد.
ُ
رهينًة لعقائد قديمٍة وبايلٍة وإن أ

انلوع اثلاين: األسباب انلفسّية
ويه ادلوافع انلفســّية اليّت يمكن أن تدعو الفرد إىل االحنراف الَعَقدّي 
وإن لم يشــعر بها يف نفسه، ولٰكّنها سبقت إىل فكره وقلبه، فيعّز عليه عند 

ٰذلك أن يتخیّل عنها حّت وإن ظهر احلّق. 

ويه أسباٌب منشؤها يف الغالب اعتماد خرباٍت وجتارب ذاتّيٍة ناقصٍة وغري 
مكتملٍة شلّكت ُعَقًدا نفسّيًة دلى ٰذلك املنحرف، فال تتضّمن جنبًة معرفّيًة 
أو علمّيًة موضوعّيًة، بل تشــلّك جمّرد أســباٍب ذاتّيٍة ووهمّيٍة هلا انعاكساتها 

ومظاهرها الروحّية والسلوكّية السيّئة.

فاالحنرافات الَعَقديّة ال يشرتط أن يكون سببها معرفيًّا كهشاشة الفكر، 
أو اجلهل بادلين ومقاصده، بل رّبما تنشــأ حّت مع امتالك املستوى العايل 
من العلوم العقلّيــة وادلينّية؛ وٰذلك نتيجة االفتقــار إىل اتلوازن انلفّي، 
اهات املتّطرفة أو املفِرطة أمٌر 

ّ
فانلظرة املوضوعّية واملنهج الوسط من بني االجت

 من خالل الوق السليم، واالستعانة 
ّ

يتّسم بالصعوبة، وال يمكن حتقيقه إال
ًما َولَْم يَزَْدْد ُهًدى لَْم يَزَْدْد 

ْ
باتلوفيق اإلليّٰه، قال رسول اهلل : »َمِن ازَْداَد ِعل

 ُبْعًدا« ]الاكشايّن، املحّجة ابليضاء، ج 1، ص 126[.
َّ

ِمَن اهلِل إِال
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ومن أهّم عوامل تلك األسباب انلفسّية:

أ. اتّباع اهلوى:

، بل هو أســاس لّك خرافٍة أو بدعٍة َعَقديٍّة ومنشؤها.  وهو سبٌب أسايسٌّ
واتّباع اهلوى أصٌل تتفّرع منه بقّية أغصان شجرة األسباب األخرى، فاهلوى 
قد يكون ســببًا لرفض ابلدهّيات العقلّية، كما أّن اتّباع اهلوى قد يؤّدي إىل 

اتلعّسف يف اتلأويل واتلفسري، ورّد انلصوص الرشعّية الرصحية واثلابتة. 

ولم أجد أروع من كالم اإلمام عــيلٍّ  يف ذّمه للهوى ويف عّدة مواضع، 
يقــول : »اهلوى عدّو العقل«. ]اآلمدّي، غرر احلكم ودرر اللكم، ج 1، ص 
13 و321[، و»غلبة اهلوى تفســد ادلين والعقــل« ]اآلمدّي، غرر احلكم 

ودرر اللكم، ج 2، ص 508[.

وُيعّد اإلعجاب بالرأي وما ينشأ عنه من تكرّبٍ وغروٍر معريفٍّ وحٍبّ للظهور 
والشــهرة من أكرث األسباب انلفســّية املنترشة يف األوساط ادلينّية والعلمّية 
ها خصاٌل يؤّدي طغيانها 

ّ
تأثرًيا يف حصول االحنرافات الَعَقديّة والسلوكّية. ولك

واســتفحاهلا إىل الضالل واالحنراف الَعَقدّي والسلويّك، فقد روي عن عيّل 
، َوَمْن  ، َوَمِن اْستَْغىَن بَِعْقِلِه َزلَّ يِِه َضلَّ

ْ
ْعِجَب بَِرأ

ُ
بن أيب طالب  قوهل: »َمْن أ

« ]املجلّي، حبار األنوار، ج   1، ص 160[. َ ىلَعَ انلَّاِس َذلَّ تََكربَّ

ب. الرغبة يف اتلحّرر واالنفالت من القيود اليّت يفرضها االلزتام بالعقيدة 
احلّقة؛ بســبب سطوة الشهوات والغرائز وحماولة اهلروب من الشعور بالنب 

ووخز الضمري انلاتج عن الكفر واملعصية والعصيان.

وُيعّد ٰهذا الســبب من أبرز أســباب االحنراف الَعَقدّي بني الشــباب 
واملراهقني، إذ يتعارض االستمتاع بالشهوة مع الشعور بالنب ووخز الضمري، 
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ويكون ىلع املرء أن خيتار بني طاعة اهلل أو االخنراط يف الشــهوات، فيكون 
قراره هو اتلخلّص من ادلين وعقيدته احلّقة، وما يســتتبعهما من تكايلف 
والزتاماٍت؛ وٰذلك ألّن إثبات املبــدإ اإلليّٰه، واإليمان خبالقّية اهلل وحكمته 
يُعّد منطلًقا لوجوب االلزتام بمجموعٍة من العقائد ولوازمها الســلوكّية اليّت 
تفرض ىلع اإلنســان الشعور باملسؤويّلة يف لّك ممارســاته وأفعاهل االختيارّية. 

]انظر: مصباح )يزدي(، دروٌس يف العقيدة اإلسالمّية، ص 120[

 ـج. رّدة فعٍل نفسّيٍة ناشئٌة من اتلطّرف واجلمود ادليّن وسوء ترّصف بعض 
رجال ادلين من اجلاهلني بادلين األصيل، أو املّتبعني ألهوائهم وشهواتهم. 

وهنالك الكثري من الشــواهد الواقعّية واملســّجلة الّــيت اغبًلا ما يكون 
منشؤها جمّرد رّدة فعٍل نفسّيٍة ســاخطٍة ىلع بعض الرؤى ادلينّية املزتّمتة، أو 
رصخة احتجاٍج يف وجه بعض املمارســات غري اإلنسانّية اليّت تقوم بها بعض 
اجلمااعت ادلينّية املتطّرفة. ومّما يدل ىلع ٰذلك أّن بعض الشــباب املســلم 
ي يعيــش حالة ضياٍع ونفوٍر من ادلين عندمــا يتّم احلديث معه بهدف 

ّ
ال

رفع ُشــبهاته الَعَقديّة يفصح يف كالمه أّن أساس عدم قبوهل لدلين احلّق إنّما 
هو نتيجة نفوره من تلك النســخة املشّوهة والفظيعة اليّت يُراد تقديمها عن 
اإلسالم. وهنالك الكثري مّمن أحلدوا اكن إحلادهم رّدة فعٍل نفسّيًة من التشّدد 
ي يرتىّب عليه الشخص، فيؤّدي به 

ّ
واتلطّرف ادليّن والتشــّدد االجتمايّع ال

إىل نفوٍر من ادلين واتلديّن. ]انظر: الرباء العوهيّل، ملاذا يلحد بعض شبابنا؟ 
ص 1[ 

انلوع اثلالث: األسباب االجتماعّية
وتتمّثل بالظروف واألوضــاع االجتماعّية الســيّئة اليّت تظهر يف بعض 
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املجتمعات والشعوب، حيث تضيع الرؤية الصائبة ىلع قارصي انلظر وضعاف 
اتلفكري منهم. ]انظر: مصباح )يزدي(، دروٌس يف العقيدة اإلســالمّية، ص 

 ]121

فاإلنســان يتأثّر اعدًة - إجيابًا أو ســلبًا - بابليئة االجتماعّية اليّت يعيش 
فيها، فإن اكنت صاحلــًة، قادته إىل الصالح، وإن اكنت فاســدًة قادته إىل 
 من خالف 

ّ
الفساد، وهو سبٌب مّطرٌد تقريبًا، وٰهذا السبب ال يكاد ينكره إال

وجدانه، والوقائع واتلجارب احلياتية تثبت ٰذلك.

فهنالك من األفراد من اكنوا يف بداية أمرهم من الصلحاء، ويملكون قدًرا 
ا به من املقّدمات اإليمانّية، لٰكّنها لم تستطع مقاومة العقل اجلميّع ملاّدة  معتدًّ

االحنراف، وتتمّثل األسباب االجتماعّية جبملٍة من العوامل من أهّمها:

أ. اإلعجاب بالكّفار والتشّبه بهم 
وهو أحد أســباب االحنراف الَعَقدّي الاكشفة عن ضعف املناعة الَعَقديّة 
واإليمانّية يف أفراد املجتمع، نظري ما قاهل بنو إرسائيل نلبّيهم : ﴿قَالُوا يَا ُمویَس 
َْهلُوَن﴾ ]سورة األعراف: 138[. 

َ
ًها َكَما لَُهْم آلَِهٌة قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم جت ـٰ َا إِلَ

َ
اْجَعْل نل

فاإلعجاب بما عند غري املســلمني من أفاكٍر واعداٍت، وربطها بما دليهم 
، أثّر يف نفوس ابلعض، مّما حدا بهم إىل جماراتهم والتشــّبه  من تطّوٍر ماّديٍّ
بهم، وتقليدهم يف أفاكرهم وســلوكهم، وأسايلب حياتهم املختلفة؛ إعجابًا 
، فاكن ٰذلك اعماًل من  بهــم وتأثًّرا بما وصلوا إيلــه من تقّدٍم وتطّوٍر مــاّديٍّ
عوامــل االحنراف الَعَقدّي اليّت أثّرت يف املجتمعات اإلســالمّية، وأفقدتها 
. ]ضامري، إســهامات املسجد يف  اثلقة بما دليها من موروٍث دينٍّ وحضاريٍّ

مواجهة االحنرافات الفكرّية واخللقّية، ص 153[
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ب. احلروب والرصااعت االجتماعّية
ويه من العوامــل املغّذية لظهور االحنرافات الَعَقديّة املتطّرفة أو املغايلة 
وانتشارها، خصوًصا يف ابليئات االجتماعّية اليّت تعيش حالة عدم االستقرار 
الســيايّس واالجتمايّع واالقتصادّي، واحلاصلة بسبب عدم مالءمة ظروف 
احلياة حلصول الرصااعت واحلروب واخلصومات واملنازاعت وشيوع احلرمان 

والفقر وحالة الفوىض، واملصائب واالبتالءات وابلطالة . 

 ـج. معارشة وصحبة أهل األهواء وابلدع

وتعّد الصحبة الســيّئة من أخطر العوامل االجتماعّية املؤثّرة يف حصول 
االحنرافــات الَعَقديّة املختلفة. وقد بنّي انليّب األكــرم  أثرها الكبري يف 
اهاته بقوهل: »مثل اجلليس الصالح وجليس السوء كحامل 

ّ
ميول اإلنسان واجت

املسك ونافخ الكري، فحامل املسك إّما أن حيذيك، وإّما أن تبتاع منه، وإّما 
أن جتــد منه رحيًا طّيبًة، ونافخ الكري إّمــا أن حيرق ثيابك، وإما أن جتد منه 

رحيًا خبيثًة« ]ابلخارّي، صحيح ابلخارّي، ج 3، ص 63، ح 2101[.  

وال شّك أّن لرفقاء السوء - وهم جمموعة األفراد املقاربني لإلنسان يف عمره 
ومزنتله االجتماعّية - دوًرا كبرًيا يف عقيدة الفرد، خصوًصا مع وجود شخصّيٍة 
ضعيفٍة أو دليها االســتعداد الايت لالحنراف ]انظر: أبو عمرة، فايز حسان، 
 أسباب الغلّو الفكرّي وسبل عالجه يف ضوء القرآن الكريم، ص 133[، قال 
رسول اهلل : »املرُء ىلع ديِن خليلِه وقرينِه« ]اللكيّن، أصول الاكيف، ج 2، 

ص 375[. 

ومن ٰهذا املنطلق يّتضح دلينا سبب اهتمام اإلسالم باملؤاخاة بني املسلمني، 
فاألخوة اإلســالمّية فكرٌة عظيمٌة حتيم املجتمع من الوقوع باالحنراف بكّل 
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أنواعه، وتضيف ىلع احليــاة الطمأنينة واألمن بمحافظة لّك أٍخ ىلع أخيه من 
َخَويُْكْم 

َ
ْصِلُحوا َبنْيَ أ

َ
ُمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة فَأ

ْ
َما ال الوقوع يف األخطاء، قال تعاىل: ﴿إِنَّ

َواتَُّقوا اهلَل لََعلَُّكْم تُرمَْحُوَن﴾ ]سورة احلجرات: 10[. 

د. تفّكك األرسة وضعف الرقابة فيها
تمّثل األرسة املجتمع الصغري بالنســبة لألبنــاء، ومن خالهلا ينطلقون 
إىل املجتمع الكبري حاملني معهم ما اكتســبوه من جمتمعهم األّول من عقائد 

واعداٍت وأفاكٍر.

وتنبع أهّمّية األرسة يف أنّها تلعب ادلور الرئيّي يف اإلبقاء ىلع نسق احلياة 
االجتمايّع واستمرارّيته، من خالل تنشئة أبنائها وتنميتهم ومحايتهم، ومن 

خالل غرسها ونقلها للعقائد والقيم الروحّية وادلينّية واألخالقّية إيلهم.

إّن حرمان الطفل من حنان األبوين أو أحدهما أو معاملته بالقسوة منذ 
صغره، أو سوء العالقة بني الزوجني، يساعد كثرًيا ىلع أن ينشأ الطفل قاسيًا 
ناقًما ىلع جمتمعه، وٰهذا ما جيعله يّتخذ من االحنراف بمختلف أنواعه وسيلًة 

للثورة ىلع لّك اتلقايلد واألعراف بليئته وجمتمعه.

وقد أشار انليّب حمّمٌد  إىل أثر الوادلين يف تنشئة أبنائهم الَعَقديّة بقوهل: 
 يودل ىلع الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينرّصانه أو يمّجســانه« 

ّ
»ما من مولوٍد إال

]املجلّي، حبار األنوار، ج 3، ص 281[.

 ـه. األسباب الوراثّية

وٰهذا ما أثبتته ابلحوث العلمّية املتأّخرة يف علوم الوراثة وتطبيقاتها، اليّت 
أّكدت ىلع أّن الوراثة ابلايولوجّية ال ختتّص باخلصائص والصفات اجلســديّة 
فحسب، بل تشمل الكثري من الصفات انلفسّية واخلُلقّية والعقلّية أيًضا؛ ألنّها 
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عبارٌة عن: »انتقال ســماٍت عقلّيٍة وبدنّيٍة من الوادلين إىل األبناء من خالل 
املورثات« ]عبد املنعم احلفّن، موسوعة علم انلفس واتلحليل انلفّي، ج 1، 

ص 353[.

والصحيــح أّن الصفات الوراثّية  ابلايولوجّيــة أو االجتماعّية ال تّتصف 
بصفة احلتمّية، بل إنّها تسلك سلوك اعمٍل مساعٍد فقط يف سلوك اإلنسان، 

فيه ليست قضاًء حتميًّا و قدًرا الزًما.

إّن األسايلب الرتبوّية وعوامل املحيط إن اتّفقت مع تلك الصفات الوراثّية 
ظهرت برسعٍة وبقّوٍة، وإن خالفتها فإّن الرتبية تتغلّب ىلع الوراثة، واملحيط 
يكــون أقوى من الصفات املوروثة؛ ولٰهذا فإّن اإلســالم يهتّم برتبية األفراد 
ين يملكون تربًة مساعدة للفساد واالحنراف، ويأمل باحتمال إصالحهم 

ّ
ال

وسلوكهم سبل الســعادة ]حممدتيق فلسيف، الطفل بني الوراثة والرتبية، ص 
.]131

الرابع: طبيعة االحنرافات الَعَقديّة وطرق عالجها

بعد تلك اجلولة الرسيعة يف األســباب املعرفّية وانلفســّية واالجتماعّية 
 لوجود االحنراف واتلطّرف الَعَقدينّي، 

ً
الشائعة واألساسّية اليّت اكنت منشــأ

واآلثــار الفرديّة واالجتماعّية الضاّرة املرتتّبــة عليها، يأيت احلديث يف بيان 
حقيقة مشــلكة االحنراف الَعَقدّي وطرق وأسايلب املعاجلة الفّعالة للقضاء 
أو احلّد من غلواء ظاهرة االحنراف الَعَقدّي وتشّكالتها ومظاهرها املختلفة.
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1. أسايلب عالج االحنراف الَعَقدّي

إّن مشــلكة االحنراف الَعَقدّي يه يف حقيقتها مشلكتان وليست مشلكًة 
واحدًة، واملشلكتان هما: مشــلكة الفراغ الَعَقدّي، ومشلكة منافذ الفساد 
]الشــريازّي، مناشــئ الضالل ومباعث االحنراف، ص 199[؛ ولا فإّن 

هنالك حاجًة ورضورًة لوجود نوعني خمتلفني من أسايلب العالج هما: 

األسلوب األّول: عالج مشلكة الفراغ الَعَقدّي

أصل مشــلكة الفراغ الَعَقــدّي تعود إىل أّن انلفس اإلنســانّية ال تقبل 
اجلهل والفراغ أبًدا، وال تستأنس بهما، وترفض أن ال يكون دليها العلم بما 
تواجهه من أســئلٍة وقضايا رضورّيٍة، خصوًصا أسئلة اإلنسان املصريّية اليّت 

حتّدد موقفه من ٰهذه احلياة: من أين جاء؟ وإىل أين ينتيه؟ وملاذا وُِجَد؟ 

فإذا لم حتصل انلفس البرشّية ىلع األجوبة الصحيحة عن تســاؤالتها، 
أرسعــت إىل تعبئة ٰذلك الفراغ بما دليها من أهــواٍء وأفاكٍر، وبما يزوّدها به 

أصحاب العقائد الوضعّية وادلينّية املحّرفة من شبهاٍت وتصّوراٍت خاطئٍة.

وكما قال أبو العتاهية: 

مفسدٌة للمرء أّي مفسدة! إّن الشباب والفراغ واجلدة  

وال شــّك أّن تلك األفاكر اخلاطئة ستكون ســببًا للضاللة والرتكاب 
األخطاء واجرتاح املعايص؛ نتيجة غياب الغايات الكربى واملقاصد العليا، 
خصوًصا يف نفوس الشــباب ايلافع وعقوهلم. فالفراغ الفكرّي من أخطر ما 

يهّددهم؛ إذ جيعلهم عرضًة ألّي تغذيٍة َعَقديٍّة منحرفٍة.
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وانلتيجة انلهائّية للفراغ الفكرّي يه أن يسود املجتمَع خليٌط من األفاكر 
الفاســدة، واخلرافات واتلصــّورات الوهمّية والعــادات اجلاهلّية، ويصبح 
. فالفراغ الفكرّي والَعَقدّي ال يؤّدي  املجتمع مفتوح اثلغور للّك فكــٍر ضالٍّ
إىل اجلهل والفراغ فقط، بل يسمح أيًضا بدخول اآلراء واملعتقدات ابلاطلة. 

ويتّم عالج مشلكة الفراغ الفكرّي يف العقيدة من خالل:

: تقديم األجوبة انلظرّية والعلمّية حول األســئلة والشبهات املثارة 
ً

أّوال
حول العقيدة اإلسالمّية، والرتكي ىلع بيان حماسن اإلسالم ومزاياه العظيمة، 

وتقوية االعزتاز به.

ثانيًا: اتلوصية بتعزيز الروافد املعرفّية السليمة تقويتها، من خالل إقامة 
ادلورات اتلعليمّية واتلوعوّية املكّثفة، اليّت من شــأنها توضيح احلقائق ونرش 

الويع والفكر املستنري. 

ثاثلًا: إنشاء مراكز ادلراسات اتلحليلّية واإلرشاديّة واملدارس اتلخّصصّية 
ين يتصّدون 

ّ
بهدف تربيــة املبلّغني واخلطباء والواّعظ الصاحلني واألكفاء، ال

للضالالت والشبهات الَعَقديّة وتفنيدها، وتغذية عقول انلاس بالعلم واملعرفة 
ادلينّية الصحيحة. ]املصدر السابق[

رابًعا: االهتمام بمراكز سّد الفراغ الفكرّي األساسّية وأهّمها: 

رسة: ويه املركز األّول واألقــوى يف ملء الفراغ الفكرّي يف حياة 
ُ
 األ

الطفل، وهلــا ادلور األكرب يف توجيهه وتكوينه َعَقديًّا، وســّد الطريق أمام 
حصول االحنرافات الَعَقديّة املختلفة. 

ي تقّدمه األرسة للطفل من ممّياٍت تربوّيٍة، سيتمّكن الطفل 
ّ

وبالقدر ال
بالقدر نفسه من مقاومة االحنرافات الَعَقديّة والسلوكّية يف املجتمع.
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 املؤّسســات اتلعليمّية: وهنا تلعب املدرســة واملؤّسســات اتلعليمّية 
املختلفة عموًما دوًرا كبرًيا يف ربط اتلعليم بعقيدة األّمة وهوّيتها الصحيحة، 
وتنقية عقيدتها من الشــوائب املخالفة ألصول العقيدة اإلسالمّية ومسائلها 

املختلفة.

ولا ال بــّد من إصــالح اخللل يف مناهج ادلراســة ادلينّية اليّت ال تزرع 
ايلقني الَعَقدّي يف انلفوس، واالهتمام برتسيخ ملكة اتلفكري انلاقد، وتنمية 

القدرة ىلع إصدار األحاكم الصائبة.

ي ال يُنيّم الفكر انلاقد، واملفتقــر للمنطق العقيّل 
ّ

فاتلعليم ادليــّن ال
يف مناقشــة املوضواعت الَعَقديّة اخلالفّية، واملعتمد ىلع أســلوب التسلّط 
يف إيصــال املعلومات واألفاكر، يؤّدي إىل اإلحســاس بالقهر وروح اتلمّرد، 

خصوًصا دلى الفئات العمرّية املراهقة. 

ومّما ال شّك فيه أّن العملّية اتلعليمّية ما دامت تسري يف طريقها السليم، 
فإنّها - بال شكٍّ - ستُخرج أفراًدا ذوي سالمٍة فكرّيٍة وعقديٍّة، وذوي مقاومٍة 

اكفيٍة إىل لّك اتلّيارات الضالّة واملنحرفة.

األسلوب اثلاين: عالج مشلكة منافذ الفساد

إّن مشلكة فساد العقيدة واحنرافها ليســت نتاج مشلكة الفراغ الفكرّي 
فحسب، بل هنالك منافذ وممّهدات للفســاد واإلفساد، ويه ليست فكرّيًة 
بالرضورة، بل إنّها تهّيئ األنفس تلقّبل األفاكر املنحرفة، وٰهذه املنافذ يلزم أن 
 حتّولت إىل أدواٍت بأيدي املّدعني يعربون من خالهلا 

ّ
تَُسّد قدر اإلماكن، وإال

إىل مآربهم وأهدافهم. ]املصدر السابق، ص 200[
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ولا فإّن العالج احلقييّق للعقيدة الفاســدة ال يقترص ىلع نقد األســس 
واملبــادئ اليّت تقوم عليها تلك العقائــد الضالّة وتفنيدها ودحض حججها 
باملناقشــة العلمّية؛ فهنالك الكثري من املنحرفني يعلمون بأنّهم ىلع ضالٍل، 
لٰكّن املشلكة أنّهم أصبحوا أرسى ِشباك حاجاتهم ومصاحلهم املاّديّة وادلنيوّية.

فاملطلوب إذن هو سّد لّك ٰهذه املنافذ، أو تقليل أثرها قدر اإلماكن، ويتّم 
ٰذلك من خالل عّدة ممارســاٍت، فمن جانٍب يتّم تطعيم أفراد املجتمع املسلم 
ضّد لّك األفاكر اجلاهلّية واملنحرفة اليّت خُيیش من تسلّلها إيلهم، ومن جانٍب 
آخر العمل ىلع عزل املجتمع املسلم عن أفاكر املجتمعات الضالّة واملنحرفة 
وثقافاتها. ومن جهٍة أخرى جيب العمل ىلع طرح الضّد انلويّع تللك العقائد 
الفاسدة، واملتمّثل بالعقيدة اإلســالمّية احلّقة وبيانها بأسلوٍب يرايع حاجة 

العرص ومتغرّياته ومشكالته وذهنيّته.

كما ينبيغ العمل ىلع توفري لّك احلاجات اجلسديّة املاّديّة والروحّية املعنوّية 
وبمختلــف أنواعها؛ ألّن غيابهــا أو نقصانها قد يُمّهــد أو يهّيئ األجواء 

لالحنراف والضالل الَعَقدّي وشيوعه. ]املصدر السابق[

خامًسا: طرق معاجلة االحنرافات الَعَقديّة

إّن طرق معاجلة االحنرافات الَعَقديّة أو ماكفحتها ينبيغ أن تكون منسجمًة 
مع أسبابها ومناشئها، فاألســباب املعرفّية لالحنراف مثاًل يتّم عالجها من 
خالل ادليلل الربهايّن العقيّل، واألســباب انلفسّية هل يتّم عالجها من خالل 
اتلهذيــب وجهاد انلفس والرتبية، واألســباب االجتماعّية يتّم عالجها من 
خالل اتلنشــئة االجتماعّية الصحيحة. ولٰكن بشلكٍّ اعمٍّ هنالك ثالث طرٍق 

أساسّيٍة يف مواجهة أسباب االحنرافات الَعَقديّة وآثارها الضارة:



299

 االنحرافات العقدّية... قراءة في األسباب وآليات العالج

العدد الثاني   السنة األولى   شتاء 2018

األوىل: الطرق اإلنمائّية اتلأسيسّية

ويه الطرق اليّت تعتمد اسرتاتيجّية اتلنشئة الَعَقديّة السليمة، من خالل 
االهتمام باجلانب اإلنمايّئ اتلأســيّي يف الرتبية الفكرّية وادلينّية واتلعليم 

ادليّن، وتتّم ٰهذه الطرق من خالل ثالث مراحل ومستويات:

املستوى األّول: الرتبية الفكرّية
وُيعّد ٰهذا املستوى من أهّم املســتويات ىلع اإلطالق، إذ يتّم من خالهل 

معرفة املنهج العليّم املوصل للحقائق الَعَقديّة الصائبة. 

ويف ٰهذا املستوى تتّم تنمية اتلفكري العقاليّن وترشيده بالعقيدة.  

املستوى اثلاين: الرتبية ادلينّية
ويه عبارة عن النشــاط ادليّن واملمارســة العملّية لدلين، واليّت ترتك 
أثرها الواضح يف عقيدة الفرد واملجتمع. وجيب العمل يف هذا املســتوى ىلع 
تقوية ملَكــة اإليمان واتلقوى يف انلفوس وتنمية الضمري اخلُليّق، وٰذلك عن 
طريق جهاد انلفس وغرس القيم والفضائل واآلداب واألخالقّيات والعادات 
االجتماعّيــة الكريمة اليّت تدعم حياة الفرد وحتّثــه ىلع أداء دوره يف احلياة 

بشلٍك أفضل.

املستوى اثلالث: اتلعليم ادليّن
ويتّم من خالل بنــاء وإاعدة تأهيل املنظومة الَعَقديّــة للفرد واملجتمع، 
وتثبيتها يف انلفوس بادلالئل والرباهني اجللّية، من خالل بناء منظومٍة فكرّيٍة 
َعَقديٍّة متماســكٍة، ومنســجمٍة مع الواقع والفطرة، وخايلٍة من اثلغرات، 
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وتلك يه عقيدة اإلســالم األصيل وفق رؤية أهل ابليت . ]انظر: صالح 
الوائيل، مرشوع اتلأهيل الفكرّي، ص 40[ 

إّن من نتائج وثمرات اتلعليم ادليّن الفّعال زيادة الويع الفكرّي، وزيادة 
اتلثقيف الايّت واجلميّع. فأّما الايّت فيتّم من خالل مطالعة الكتب انلافعة، 
واالّطالع ىلع حقيقة األفاكر واملبادئ ادلخيلة والوافدة ىلع جمتمعات املسلمني 
وعقيدتهم، وأّما اتلثقيــف اجلميّع فيتّم من خالل ادلرس واتلدريس ايلويّم 
للعقيــدة احلّقة يف املراكز اتلعليمّية األاكديمّية منها واحلوزوّية، واملشــاركة 
واالستماع إىل حمارضات األســاتذة واخلطباء، وبٰذلك يستطيع الفرد املسلم 
أن يمّي جّيًدا بني الفكر األصيل والفكر ادلخيل. ]انظر: القزويّن، دروٌس 

قرآنّية يف تزكية انلفس وتكاملها، ص 33 و34[

اثلانية: الطرق الوقائّية اتلحصينّية

وٰهذا ادلور الوقايّئ هو يف حقيقته مكّمٌل ومتّمٌم لدلور اإلنمايّئ اتلأسيّي، 
بل وال يقّل أهّمّيًة عنه؛ إذ يظّن كثرٌي من اآلباء واألّمهات أّن دورهم يف تربية 
أوالدهم ينتيه عند بلوغ الودل أو ابلنت ســنًّا معّينًة، فيغفلوا عنهم ظنًّا أّن 
أوالدهم كربوا وحصلوا ىلع اتلنمية واتلوجيــه ادليّن والَعَقدّي الاكيف، فال 
حاجة ملتابعتهم ووقايتهم من أخطار االحنرافات الَعَقديّة واألخالقّية، وٰهذا 
مد عقباها؛ ألّن الفكر اهلّدام 

ُ
 شائٌع يف الرتبية تنتج عنه مشــالك ال حت

ٌ
خطأ

ينتقل برسعٍة كبريٍة، وال جمال حلجبه عن انلاس، فاحلصانة الَعَقديّة املتاكملة 
ال حتصل بمجّرد منع األفاكر املنحرفة وحجبها عن ادلخول إىل عقول الشباب 
وايلافعني فحســب، فٰهذا جيعلهم يف مزيٍد من اللهفة ملعرفتها، وإنّما يكون 
من خالل تبصري انلاشئة باحنراف ٰهذه األفاكر عندما تصل إيلهم، فيعرفون 
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بعد ٰذلك كيــف يتعاملون معها. ]انظر: أمحد ســالم، االحنراف واتلطّرف 
الفكرّي، ص 5[

وال شّك أّن خطورة مشــلكة االحنراف الَعَقدّي واآلثار اجلسيمة املرتتّبة 
عليها تتطلّب مّنــا أن نضع آيّلاٍت للوقاية منها قبــل اتلفكري يف عالجها؛ 
وبٰذلــك حنّد من قابلّية وجود مثل ٰهذه الظاهــرة اخلطرية حّت قبل وجودها. 

]املصدر السابق[

وأهّم الطرق الوقائّية الفاعلة يف منع فساد واحنراف العقيدة احلّقة:

أ. االهتمام بتفعيــل دور مراكز الوقاية الَعَقديّــة يف املجتمع وتقويتها، 
فاألرسة واملسجد واملؤّسســات اتلعليمّية والرتبوّية املختلفة هلا دوٌر فّعاٌل يف 
وقاية أفراد املجتمع وحتصينهم من االحنرافات الَعَقديّة املختلفة، من خالل 
وظيفتها يف اتلوجيه واإلرشاد، والضبط واملتابعة واتلقويم، وما تؤّديه من دوٍر 
إجيايبٍّ يف تعميق قاعدة اإليمان، وتأكيد مبدإ الوســطّية والقدوة احلسنة يف 
ي يمكن أن حتدثه 

ّ
املجتمع، وشــغل أوقات الفراغ بالعلم انلافع، واألثر ال

العبادات يف نفوس أفراد املجتمع. ]املصدر السابق[

ب. دور وســائل اإلعالم املختلفة - ممّثلًة يف اإلذاعة املرئّية واملسموعة، 
ت، ودور الرقابــة الفكرّية واثلقافّية - يف تنقية  العقيدة 

ّ
والصحف واملجال

احلّقة من االحنرافات والشــبهات الَعَقديّة املختلفــة، بما هلا من تأثرٍي كبرٍي 
يف تعريــة األفاكر والعقائد املضلّلة وادلخيلة، واتلحذير منها، وبيان آثارها 

ادلينّية واالجتماعّية واألخالقّية الضاّرة ىلع الفرد واملجتمع.

 ـج. دعم فريضة األمر باملعروف وانليه عن املنكر، ولّك ما من شــأنه منع 
تســلل االحنراف الَعَقدّي وحفظ املجتمع من آثاره ومظاهره. ]انظر: حســن 
ضامري، إسهامات املسجد يف مواجهة االحنرافات الفكرّية واخلُلقّية، ص 5[
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اثلاثلة: الطرق العالجّية 
ويه تيل الطرق الوقائّية يف محاية الفرد واملجتمع من االحنرافات الَعَقديّة، 
فإذا لم تؤّد األوىل دورها يف ســّد طرق الفكر املنحرف من اتلغلغل يف عقول 
انلاس، فال بّد حينئٍد من اســتخدام وسائل عالجّيٍة يتّم من خالهلا ُمعاجلة 
من احنرف يف فكره وعقيدته، وهنالك بصورٍة اعّمٍة أسلوبان يف معاجلة فساد 

العقيدة واحنرافها، وهما:

األسلوب األّول: العالج انلظرّي 
ويتم حتقيقه من خالل: 

 أ. إثراء ابلحث الكاليّم وتعميقه أســوًة بابلحــث الفقيّه، واهلدف من 
ٰذلك إقامة الرباهني واألدلّة يف ادلفاع عن العقيدة احلّقة، ودحض الشــبهات 

الَعَقديّة املختلفة. 

 ب. فتح باب االجتهاد الكاليّم: وهذا يُسهم يف إجياد مناٍخ يقبل اتلنّوع، 
وحّرّية الرأي، كما أنّه يسهم يف جتاوز السطحّية يف فهم ادّلين؛ نتيجة اجلهل 
بأبعاده ومقاصده، وجتاوز لّك اتلأثريات السياسّية واالجتماعّية واالقتصاديّة 
ادلخيلة ىلع ابلحث الكاليّم. ]حمّمد شــقري،طرق العالج لظاهرة اتلكفري، 

ص 1[

 ج. حتديــد أصول االســتنباط الَعَقــدّي )قواعد اإلثبــات الَعَقدّي(، 
وتدوينها، وتبويبها يف إطار علٍم خاصٍّ أســوًة بعلم أصول الفقه؛ ألّن بقاء 
القواعد الكالمّية مبثوثًة ضمن علم الكالم اتلقليدّي معناه عدم نضج علم 
ي خيــدم العملّية االجتهاديّة الكالمّية. ومــن جهٍة أخرى، فإّن 

ّ
الكالم ال

وجود مثل ٰهذا العلم واعتماده قواعد صحيحًة ومنضبطًة من شــأنه أن حيّد 



303

 االنحرافات العقدّية... قراءة في األسباب وآليات العالج

العدد الثاني   السنة األولى   شتاء 2018

من اتلخّبط الكاليّم، واتلعامل امللتبس مع بعض وسائل االستدالل الكاليّم 
وطرقه، كما جند ٰذلك يف اخللط احلاصل بني وسائل اإلثبات الَعَقدّي، وبني 
ا بني الِعلمني يف املوضوع  وســائل اإلثبات الفقيّه، مع أّن ابلون شاســٌع جدًّ
والوظيفة والغرض، كما يف قضّية األخذ خبرب الواحد. ]انظر: اخلشن، حّجّية 

خرب الواحد يف العقائد، ص 3[

األسلوب اثلاين: أسلوب العالج العميّل
ويعن عالج ظاهرة االحنراف الَعَقدّي وثقافته من خالل عالج أســبابه 
اذ مجلٍة من اإلجراءات واآليّلات العملّية اتلنفيذيّة، وأهّمها:

ّ
ومرّبراته وآثاره، باخت

 أ. العمــل ىلع غربلة الرتاث اتلفســريّي والروايّئ اإلســاليّم يف املجال 
الَعَقدّي، بهدف تشــخيص األحاديــث املوضوعة وعزهلــا؛ إذ يّتخذ منها 

أصحاب ادلعوات الضالّة واهلدامة اعدًة مرّبًرا لقبول دعواتهم الفاسدة. 

والعالج العميّل ملا فســد من ٰذلك الــرتاث إنّما هو بالعودة إىل كتاب اهلل 
وما صّح من أحاديــث انليّب وعرتته الطاهرة؛ يلكونا املصــدر الُمعتََمد يف 
 . ي يوَزن بهما أّي نتاٍج معريفٍّ دينٍّ

ّ
جمال العقيدة، ويلكونا املعيار وامليان ال

]انظر: حمّمد شقري، طرق العالج لظاهرة اتلكفري، ص 1[

اث الَعَقدّي الفاسد والرائج دلى اتلّيارات املنحرفة   ب. جيب أن يُعَمد إىل الرتُّ
يف الســاحة املعارصة بهدف ترشحيه وتفكيكه ونقده، وحماولة تعريته من أّي 
اث تشلّك يف  نظرةٍ قدســيٍَّة تهدف إىل جعله متعايلًا ىلع انلقد؛ إذ إّن ٰهذا الرتُّ

معظِمه متأثًِّرا بظروٍف وأجواٍء ومعطياٍت غري صّحيٍَّة. ]املصدر السابق[

 ج. تنفيذ الســرتاتيجّيات واخلطط اليّت تتصــّدى لالحنرافات الَعَقديّة 
بمختلف أنواعها، واليّت تتكّفل بعالج ما فســد من عقيدة املجتمع، أو ال 
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أقّل من أن تعمل ىلع تقليل تأثري أخطار تلك االحنرافات ورشورها، وباتلايل 
حتقيق العالج الشايف أو االحتواء املناسب هلا.

ومن مجلة تلك السرتاتيجّيات العملّية وأهّمها: 

 تعزيــز دور العلماء وطلبة العلوم ادلينّيــة يف توعية انلاس بالعقيدة 
الصحيحــة واثلقافة اإلســالمّية األصيلة، وتصحيــح املفاهيم اخلاطئة يف 
 بالفكر، والعقيدة املختلّة 

ّ
مسائل العقيدة املختلفة؛ ألّن الفكر ال يعالَج إال

، اسرتاتيجية   بالعقيدة انلاصعة السديدة. ]أمحد الشيّحّ
ّ

ال يمكن أن تعالَج إال
عالج الفكر املنحرف، ص 1[ 

 جتديد أسلوِب اخلطاِب ادليّن وتطويره؛ يلجمع بني األصالة واملعارصة، 
فيســتمّد أصاتله وأصــوهل وقواعده وأحاكمه من الكتاب والســّنة اثلابتة، 
ويواكب يف أســلوبه وطريقة عرضه حاجة العرص ومتغرّياته ومشــكالته 
وذهنيّته، حبيث يكون قريبًا من واقع انلاس وقضاياهم، مالئًما ثلقافاتهم، 

خياطبهم بما يعقلون، ويبنّي هلم الصواب فيما حيتاجون. ]املصدر السابق[

كما جيب إشــاعة اتلفكري العقاليّن يف ميادين العلوم ادلينّية، وتشجيع 
األذكياء وأصحاب القابلّيــات العلمّية من طلبة العلوم الرشعّية وغريهم يف 
جمال اتلأيلف واتلبليغ واالتلحاق باخلطابة ادلينّية وٰذلك بهدف سّد الفراغ يف 
ي قد يشغله بعض اجلهلة واملنحرفني عقديًّا. 

ّ
جمال الوعظ واإلرشاد ادليّن ال

 ترســيخ ثقافة اتلعاون واتلضامن واملســؤويّلة املشــرتكة بني انلاس 
يف ماكفحة أســباب االحنراف الَعَقدّي وآثاره. فليســت مســؤويّلة الرقابة 
االجتماعّية لالحنرافات الَعَقديّة يف املجتمع وعالجها يه وظيفة علماء ادلين 
واملوّجهني الرتبوّيني خاّصًة، بل يه مســؤويّلة لّك أفراد املجتمع، من علماء 

ديٍن ومرّبني وآباء وأساتذٍة وأكاديّميني وغريهم. ]املصدر السابق[
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 احتواء املغّرر بهم من أصحاب العقيدة املنحرفة، بمناقشتهم وحماورتهم 
وبيان احلــّق هلم، ويتّم ٰذلك من خالل إتاحة الفرصــة الاكملة للحوار احلّر 
الرشــيد داخل املجتمع الواحد، وتقويم االعوجاج باحلّجة واإلقناع؛ وٰذلك 
ألّن بديــل اتلحاور هو تداول ٰهذه األفاكر بطريقٍة رّسّيٍة وغري موّجهٍة، وٰهذا 
ما يضيف عليها نواًع من القدســّية واألهّمّية املزّيفــة، فلّك ممنوٍع مرغوٌب، 
ي يزيل 

ّ
واحلوار الَعَقدّي بال شكٍّ ذو فوائد مّجٍة إذا اعتمد األسلوب األمثل ال

 
ً

عن أبصار من ُغّرر بهم الغشاوة؛ ليك يُرشدهم إىل الطريق الصحيح، امتثاال
ُهْم 

ْ
ََسنَِة وََجاِدل

ْ
َموِْعَظِة احل

ْ
ِْكَمِة َوال

ْ
 َســِبيِل َربَِّك بِاحل

َ
لقول اهلل تعاىل: ﴿اْدُع إِىل

ْحَسُن﴾ ]سورة انلحل: 125[. 
َ
بِالَّيِت يِهَ أ

 اتلصّدي األمّن والعســكرّي ألصحاب الفكر الَعَقدّي املنحرف من 
ين محلوا الســالح، فأخافوا الســبيل وأخلّوا باألمن، وأحدثوا فساًدا أو 

ّ
ال

تدمرًيا يف األنفس أو األموال أو األعــراض، كما يمكن العمل ىلع ختفيف 
رضرهم وتقليــل رشورهم من خالل حمارصتهم وحتذير انلاس من رشورهم. 

، اسرتاتيجية عالج الفكر املنحرف، ص 2[ ]أمحد الشيّحّ

الخاتمة

تبىق مسؤويّلة اإلنسان يف محاية نفسه واعئلته وجمتمعه من االحنراف من 
أهّم املســؤويّلات، فقد ال تنفع ادلوائر األخرى يف محل الشــباب ىلع تفادي 
الوقوع باالحنراف الَعَقدّي وآثــاره الوخيمة، ومن هنا تأيت رضورة أن يعمد 
الشــاّب أو الفتاة إىل تربية نفسيهما منذ وقٍت مبّكٍر ىلع معرفة الصواب من 
اخلطإ يف العقيدة، والرجوع إىل ذوي اخلربة واالختصاص يف حال عجزوا عن 
ٰذلك، فاإلنسان طبيب نفســه، ويمكنه تفادي االحنرافات الَعَقديّة باملزيد 
من الرقابة الاتّية واتلحّسب للنتائج واملخاطر املرتتّبة عليها، واتلوايص فيما 
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دراساٌت 

بينه وبني اآلخرين من األصدقاء واإلخوة ىلع ماكفحتها والوقاية منها. 

خلصت ٰهذه ادلراسة إىل مجلٍة من انلتائج واتلوصيات، وأهّمها:

1. أّن فســاد العقيدة واحنرافها، قد يصل حبامله حّد الكفر واخلروج من 
امللّة، وهو املتمّثل بإنكار أصول ادلين األساسّية أو إنكار الرضورة ادلينّية مع 
استلزام ٰذلك اإلنكار تكذيب الرسالة، وقد يُراد بها االحنرافات الَعَقديّة اليّت 

 ومعصيًة.
ً

لم ترتِق إىل درجة الكفر مع كونها باطاًل وضالال

2. أّن عــالج الظاهرة - أّي ظاهرٍة - جذريًّا يكمُن يف عالج أســبابها 
واألصول املنتجة هلا، وأّي عالٍج ألعراضها وآثارها فقط - رغم أهّمّيته - لن 
يستأصلها من أساسها وجذورها. وثّمة أســباٌب متنوّعٌة ومتعّددٌة معرفّيٌة أو 

نفسّيٌة أو اجتماعّيٌة ساهمت يف نشوء العقيدة الفاسدة واتّساعها.

3. أّن العقيدة الفاســدة ليست نتاج اجلهل والفراغ الفكرّي أو الَعَقدّي 
فحســب، بل هنالك منافذ وممّهداٌت جيري اســتدراج انلاس من خالهلا؛ 

يلصبحوا أرسى ِشباك حاجاتهم ومصاحلهم املاّديّة وادلنيوّية.

4. أّن قضّية االحنراف الَعَقدّي يف حقيقتها عبارٌة عن مشلكتني وليست 
مشلكًة واحدًة؛ ولا ينبيغ معاجلة مسألة االحنراف الَعَقدّي ضمن مستويني 
من العالج، وهما: عالج مشلكة  الفراغ الفكرّي يف العقيدة، والعمل ىلع 

سّد منافذ الفساد أو تقليل أثرها قدر اإلماكن.

5. أّن طــرق معاجلة االحنرافات الَعَقديّة ينبيغ أن تكون منســجمًة مع 
أسبابها ومناشــئها، ومّتبعًة للطريقة العلمّية يف حتليل أسبابها، والعمل ىلع 
ها تدخل يف مصطلحاٍت أربعٍة يه: الوقاية والعالج 

ّ
منع آثارها أو تقليلها. ولك

واالحتواء واتلعزير.
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مة الشيخ صادق أخوان، أحد األساتذة 
ّ

أجرت جملّة ادليلل حواًرا مع العال
املعروفني يف احلوزة العلمّية، ومتخّصــٌص يف ابلحوث الكالمّية والعقديّة، 
ي حيظى 

ّ
واكن حمــور احلوار يرتكز حــول موضوع )اإلنســان والعقيدة( ال

بأهّمّيٍة كبــريٍة يف اعملنا املعارص، وهل صلٌة وثيقٌة بمســائل الرؤية الكونّية، 
فاكنت اثلمرة ٰهذا احلوار الفكرّي الشّيق.

مة الشيخ صادق أخوان بوافر الشكر 
ّ

يف ابلدء نتقّدم لكم ســماحة العال
واالمتنان واتلقدير لقبولكم إجراء هذا احلوار مع جملّة )ادليلل(.

ما يه ماكنة ابلحث الَعَقدّي بني ابلحوث وادلروس احلوزوّية؟  

ابتــداًء أنا بدوري أشــكر لّك الســاعني واملهتّمني بالقضايــا الفكرّية 
وباألخّص الَعَقديّة منها، ســائاًل املوىل العزيز أن يزيد يف توفيقاتهم ويرفع 

من درجاتهم. 

ث عن ماكنة ادلروس الَعَقديّة يف احلوزة ادلينّية أحيانًا نقصد  عندما نتحّدّ

حوار مع العاّلمة الشيخ صادق أخوان
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أبواٌب

املاكنة احلقيقّية والاتّية، أي ما يعرّب عنها باملاكنة "نفس األمرّية أو احلقيقّية"، 
وأخرى باملاكنة الواقعّية الفعلّية، أي ما يعرّب عنها باملاكنة "اخلارجّية".

أّما املاكنة احلقيقّية فال شــّك يف أّن العلوم الَعَقديّة والكالمّية - بما يه - 
ي به كمال انلعمة وتمام ادلين، 

ّ
تكــّون املصداقّية ابلارزة لفقه اهلل األكرب ال

ويه ادليلل والفرقان واملائز بني احلقيقة واخلرافة، واحلّق وابلاطل، ويه اليّت 
تتحّمل مهاّم رســم اخلطط وتعيني اهلدف ومنح الرتب لســائر العلوم، فيه 
حتتّل أعظم املراتب وأرشف املواقع وادلرجات بني العلوم احلوزوّية من حيث 
األهّمّية واحلّساســّية بصورةٍ خاّصٍة، وبني مجيع العلوم اإلنسانّية واتلجريبّيٍة 
بصورةٍ اعّمٍة، وقد اتّفق العلماء ىلع أّن رشف لّك علٍم برشف املعلوم، ولّك علمٍ  
يكون معلومه أرشف املعلومات يكون ٰذلــك العلم أرشف العلوم؛ فأرشف 
العلوم العلم اإللٰــيّه؛ ألّن معلومه اهلل تبارك وتعاىل، وهو أرشف املعلومات 
بال خالٍف، فهو أىلع العلوم شــموًخا وأكرثها تأكيًدا وأهّمّيًة، واحتّل أعظم 
مســاحٍة من القرآن الكريم والنشاطات اجلهاديّة العملّية الرسايّلة واتلبليغّية 

لألنبياء، خصوًصا سّيد املرسلني ، واألئّمة الطاهرين  من بعده.

فمن الطبيــيّع أن يفرّس عظماء العلم واملعرفة "اآلية املحكمة" الواردة يف 
ُم ثاََلثٌَة: آيٌَة حُمَْكَمٌة، أْو فَِريَضٌة اَعِدلٌَة، 

ْ
َما الِعل احلديث انلبوّي املشــهور: »إنَّ

أْو ُسنٌَّة قَائَِمٌة؛ َوَما َخاَلُهنَّ َفُهَو فَْضٌل« ]اللكين، أصول الاكيف: ج 1، ص 32، حديث1، 
كتاب فضل العلم [ بالعلوم الَعَقديّة  واملعرفّية.

، وهو معرفة اهلل  يقول املريدامــاد: »العلم باآلية املحكمة علٌم نظــريٌّ
واألنبياء وحقيقة األمــر يف ابلدء والعود، وٰهذا هــو الفقه األكرب« ]الفيض 
الاكشــاين، الوايف: ج 1، باب صفــة العلم، تعليقــة ص 37[. ويقول العالّمة املجلّي: 

»املراد باآلية املحكمة الرباهني العقلّية ىلع أصول ادلين اليّت قد اســتُنبطت 
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من القرآن؛ ألنّها حمكمٌة وال تزول مع الشــكوك والشــبهات« ]الصدوق، مرآة 
العقول: ج 1، ص 102 و103[. ويقول الفيض القاســايّن: »آيٌة حمكمٌة، إشــارٌة إىل 

أصول العقائــد؛ ألّن براهينها آياٌت حمكماٌت مأخوذٌة من العالِم أو القرآن؛ 
ويقــول - تعاىل - يف القرآن الكريم يف كثرٍي مــن املوارد اليّت يورد فيها ذكًرا 
يًَة﴾« ]الفيض الاكشاين، الوايف: ج1، 

َ
و ﴿آل

َ
يَاٍت﴾ أ

َ
عن املبدإ واملعاد: ﴿إنَّ يِف ٰذلَِك آل

ص37، باب صفة العلم[.

وحاصل تفاســري مجيع العلماء هو أّن العلم احلقييّق املتقّدم واملتألّق بني 
مجيع العلوم إنّما هو علم معرفة اهلل وتوحيد ذات اهلل واملعارف اليّت يتضّمنها 
علم احلكمــة العايلة وادلروس العقلّية، وٰهذه يه ادلرجة األوىل من العلم؛ 

ويأيت بعدها سائر العلوم.

ومّما يؤّيــد ٰهذا املعىن صحيحــة زرارة عن اإلمام ابلاقــر : »قَاَل: بُِنَ 
َواليَِة - قَاَل 

ْ
ْوِم َوال َجِّ َوالصَّ

ْ
اَكِة َواحل اَلِة َوالزَّ ْشيَاَء: ىلَعَ الصَّ

َ
ِْســاَلُم ىلَعَ مَخَْسِة أ

ْ
اإل

َها ِمْفتَاُحُهنَّ  نَّ
َ
فَْضُل أِل

َ
َواليَُة أ

ْ
فَْضُل- َفَقاَل ال

َ
يُّ يَشْ ٍء ِمْن ٰذلك أ

َ
ُت َوأ

ْ
ُزَراَرُة َفُقل

« ]العاميّل، وســائل الشــيعة، ج2، ص18[. ومن الواضح أّن  يِلُل َعلَيِْهنَّ َوايِل ُهَو ادلَّ
ْ
َوال

نة  الوالية تتمّي عن الصالة والزاكة واحلج والصيــام بأنّها من العنارص الُمكوِّ
للعلوم الَعَقديّة.

والعلم احلاصــل بابلحث الَعَقدّي رّبما بلغ مــن األهّمّية حّت أصبح يف 
بعض اآليات القرآنّية هو بالات الغاية من نشــأة نظام اتلكوين بما فيه من 
ي َخلََق َسبَْع  ِ

َّ
العجائب والعظائم، فيف سورة الطالق قال اهلل تعاىل: ﴿اهلُل ال

نَّ اهلَل ىلَعٰ لُكِّ يَشْ ٍء 
َ
ْمُر بَيْنَُهنَّ تِلَْعلَُموا أ

َ ْ
ُل األ رِْض ِمثْلَُهنَّ يَتزََنَّ

َ ْ
َسَماَواٍت َوِمَن األ

ًما﴾ ]سورة الطالق: 12[، فجعل الغاية لٰهذا 
ْ
َحاَط بُِكلِّ يَشْ ٍء ِعل

َ
نَّ اهلَل قَْد أ

َ
قَِديٌر َوأ

اإلبداع العظيم واهلدف من إنشاء ٰهذه الاكئنات العلم املعريّف والَعَقدّي، أي 
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أّن مجيع الســماوات السبع واألرضني السبع ونزول األمر بينهّن مقّدمٌة لعلم 
البرش، وليك يعلموا أّن اهلل قــادٌر ىلع لّك يش ٍء وأّن علمه حميٌط بكّل يش ٍء. 

فأصبح مجيع نظام اخللقة مقّدمًة للعلم املعريّف والَعَقدّي.

فمن انلاحية اتلارخيّية، منذ بداية تأســيس احلوزات العلمّية بعد الغيبة 
الصغرى اكن الطابع املتغلّب عليها ابلحوث الَعَقديّة، حّت أنّنا نشــاهد أّن 
املصّنفات واملؤلّفات االعتقاديّة والكالمّية اكنت أضعاف ســائر املؤلّفات، 
سواًء من الفقه أو غريها من العلوم، وتصانيف األعالم يف تلك ادلورة خري 
شاهٍد ىلع ٰهذا املّدىع كتصانيف الشيخني اجلليلني حمّمد بن عيّل بن احلسني 
بن بابويه الشــهري بالصدوق، والشــيخ حمّمد بن حمّمد بن انلعمان الُعكربّي 
ابلغدادّي الشــهري باملفيد ، وهما من أعالم القرن الرابع اهلجرّي، وٰهكذا 
اكن األمر يف ادلورات اتلارخيّية للحوزات واملدارس العلمّية ملدرســة أتباع 
أهل ابليت ، بــل يف بعض العصور اكنت املباحث الفلســفّية والكالمّية، 
تشلّك الصورة املعروفة عن بعض احلوزات العلمّية، كحوزة أصبهان وسزوار 

يف بعض العصور.

وأّمــا ايلوم فبحمد اهلل نرى مجيــع مراجعنا وزعماء احلــوزات العلمّية 
مهتّمني بٰهذا اجلانب يف شــّت املجاالت، من تصنيف الكتب واإلجابة عن 
األسئلة والرّد ىلع الشبهات، وتأســيس املراكز واملعاهد املختّصة بابلحوث 
االعتقاديّــة، بل وتعّدى األمــر إىل دعم بعض الوســائل اإلعالمّية املهتّمة 
ت والصحف واإلذااعت والقنوات الفضائّية، 

ّ
بٰهذا اجلانب، كبعــض املجال

وجملتكم ادليلل ٰهذه خلري ديلٍل ىلع ٰهذا املّدىع.

وحنن ايلوم نشــاهد يف احلــوزات العلمّية املباركــة يف انلجف األرشف 
وكربالء املقّدسة واملشــهد الرضوّي وقمٍّ املقّدسة وغريها مئات احللقات من 
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ادلروس الَعَقديّة اليّت تُعقد يوميًّا يف شّت املستويات، سواٌء  يف إطار ادلروس 
الكالمّية أو الفلسفّية أو اتلفسريّية.

ويف نطاٍق أوســع وبصورٍة حمرتفٍة واختصاصاٍت معّمقٍة ويف مســتوياٍت 
اجتهاديٍّة عليا نشــاهد تأســيس معاهد وجامعات حوزوّيٍة قد اختّصت يف 
اتلعّمق يف ادلراســات الَعَقديّة، وإاعدة انلظر يف األسايلب اتلقليديّة للعرض 
الَعَقــدّي ومواجهة ومقابلة الغــزو اثلقايّف انلاعم؛ دلرء الشــبهات وإزالة 
الغموضــات عن كثرٍي من املفــردات الَعَقديّة اليّت رّبمــا اكدت أن تبىق يف 

مستوى األلغاز والطلّسمات.

ّية اخلالصة، 
ٰ
ولٰكن مع لّك ٰهذه اجلهود اجلّبارة املشــكورة واملسايع اإلهل

ال خيــىف ىلع أّي مراقــٍب وباحٍث يف املجاالت الَعَقديّة مع شــّدة اهلجمات 
الرشسة املعادية للحّق واحلقيقة واســتهداف اتلوحيد والوالية واملّد الواسع 
بة 

ّ
للمدرســة املاّديّة اتلجريبّية، واستخدام اآليّلات والوسائل املتعّددة واخلال

لنرش اإلحلاد وإبعاد انلاس عن الرصاط املســتقيم، فاحلاجة بمراتب تكون 
أكرث وأكرب مّما نقّدمه ايلوم، وتقوم بها احلوزات العلمّية، ســواٌء من حيث 

املحتوى أم من حيث األسايلب والصورة، أم من حيث األدوات واآليّلات.

 لّما اكنت طبيعة احلوزات العلمّية عرض الوظائف واتلاكيلف العملّية 
الفقهّيــة لعاّمة انلاس، فكيف تنســجم ٰهذه املهّمة مــع ابلحوث وادلروس 

الَعَقديّة يف احلوزات العلمّية؟

من الســذاجة الترّسع يف احلكم وعدم مالحظة االتلحام واالنسجام بني 
الفقهني األكرب )العقيدة( واألصغر )اتلاكيلف والوظائف العملّية والسنن(، 
بل األمر ىلع العكس من ٰهذا الظّن، إذ نشــاهد أّن ادليانة اتلوحيديّة تعتمد 

يف دعوتها العاملّية ىلع العقيدة والرشيعة من دون تفريٍق وال فصٍل بينهما.
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 تهيئــة اآليّلات واألدوات واملواّد 
ّ

وال يكون واجب احلوزات العلمّية إال
نلجاح ٰهــذه ادلعوة القيمّية، فبادلعــوة إىل العقيدة واملعرفــة يُعّد للعقل 
والفكر غذاؤه الرويّح، ويساعد اإلنسان لالقرتاب من هدفه السايم للوصول 
 َربَِّك َكْدًحا َفُماَلِقيِه﴾ 

َ
َها اإلنَساُن إِنََّك اَكِدٌح إِىل يُّ

َ
إىل الكمال املطلوب: ﴿يَا أ

]ســورة االنشقاق: 6[ ، ويصونه عن الســقوط يف مهاوي الرشك والوثنّية وعبادة 

غري اهلل ســبحانه، ويلفت نظره إىل مبدئه ومصــريه، ويعلّمه من أين جاء؟ 
وملاذا جاء؟ وإىل أين يذهب؟

وبادلعــوة إىل اثلانية يمّهد طريق احلياة هل، ويــيضء دروبها املوصلة إىل 
سعادته الفرديّة واالجتماعّية ادلنيوّية واألخروّية.

واجلديــر بالكر أّن اإلســالم ال يفّرق بــني العقيــدة والرشيعة )الفقه 
ين يكّرســون اهتمامهم 

ّ
وااللزتامات العملّية باألحاكم الرشعّية(، وينّدد بال

بالعقيــدة دون الرشيعــة، وخيترصون ادلين يف اإليمــان املجّرد عن العمل 
وااللــزتام، بل إّن اقــرتان ٰهذين العنرصيــن يؤّدي إىل انلجــاة والريّق إىل 
ابِئِنَي َمْن آَمَن بِاهلِل  يــَن َهاُدوا َوانلََّصارَى َوالصَّ ِ

َّ
يَن آَمنُوا َوال ِ

َّ
الكمال: ﴿إِنَّ ال

 ُهْم 
َ

 َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال
َ

ْجُرُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َوال
َ
ِخِر وََعِمَل َصاحِلًا فَلَُهْم أ

ْ
َــْوِم اآل

ْ
َوايل

حَيَْزنُوَن﴾ ]ســورة ابلقرة: 62[، بل يشري إىل أّن ترك االلزتام العميّل بالرشيعة قد 
ن 

َ
ٰى أ

َ
وأ َساُءوا السُّ

َ
يَن أ ِ

َّ
يؤّدي إىل زوال العقيدة، قال تعاىل: ﴿ُثمَّ اَكَن اَعقِبََة ال

بُوا بِآيَاِت اهلِل َواَكنُوا بَِها يَْســتَْهِزئُوَن﴾ ]ســورة الروم: 10[، ويف الوقت نفسه  َكذَّ
ين حيّطون من شأن العقيدة، ويعكفون ىلع العمل والعبادة من دون 

ّ
ينّدد بال

تدبٍّر يف اغياتها ومقاصدهــا، ودون اتلفكري يف اآلمر بها، وتتلّخص العبادة 
عندهم يف السجود والركوع فقط، فذّمهم اهلل - تعاىل - ورسم هلم ادلين بأنّه 
جمموعٌة ومنظومٌة متاكملٌة من العقيــدة والعمل الصالح األخاليّق والعبادّي 
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 واجلهــادّي، وبنقصان أحد ٰهــذه العنارص يعطب ادليــن ويصبح ناقًصا: 
رِبَّ َمْن آَمَن بِاهلِل 

ْ
َمْغرِِب َولِٰكنَّ ال

ْ
ِق َوال َمرْشِ

ْ
ُّوا وُُجوَهُكْم قِبََل ال ْن تَُول

َ
رِبَّ أ

ْ
﴿لَيَْس ال

ُقْرىَب 
ْ
َماَل ىلَعَ ُحبِِّه َذوِي ال

ْ
ِكتَاِب َوانلَِّبيِّنَي َوآىَت ال

ْ
َماَلئَِكِة َوال

ْ
ِخــِر َوال

ْ
َْوِم اآل َوايلْ

اَلَة َوآىَت  قَاَم الصَّ
َ
قَاِب َوأ ائِِلنَي َويِف الرِّ ــِبيِل َوالسَّ َمَساِكنَي َواْبَن السَّ

ْ
َتَاىَم َوال

ْ
َوايل

اِء وَِحنَي  َّ َســاِء َوالرضَّ
ْ
َأ

ْ
ابِِريَن يِف ابل ُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا اَعَهُدوا َوالصَّ

ْ
اَكَة َوال الــزَّ

ُمتَُّقوَن﴾ ]ســورة ابلقرة: 177[. وعّد 
ْ
ْوٰلَِك ُهْم ال

ُ
يَن َصَدقُــوا َوأ ِ

َّ
ْوٰلَِك ال

ُ
ِس أ

ْ
َأ

ْ
ابل

العمــل الصالح املجّرد عن اإليمان غري مؤدٍّ إىل انلجــاة: ﴿َمْن َعِمَل َصاحِلًا 
ْحَســِن 

َ
ْجَرُهْم بِأ

َ
َْجِزَينَُّهْم أ نَث َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحِييَنَُّه َحيَاًة َطيِّبًَة َونلَ

ُ
ْو أ

َ
ِمْن َذَكٍر أ

ين جيمعون بني عنرصي 
ّ

َما اَكنُوا َيْعَملُوَن﴾ ]ســورة انلحل: 97[. ومدح وجّبل ال
يَن يَْذُكُروَن اهلَل  ِ

َّ
العمل والعقيــدة يف زمٍن واحٍد، فقال عّز من قائــٍل: ﴿ال

رِْض َربَّنَا َما 
َ ْ
ــَماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
ُروَن يِف َخل ِقيَاًما َوُقُعوًدا وىلََعٰ ُجنُوبِِهْم َوَيتََفكَّ

َخلَْقَت ٰهَذا بَاِطاًل ُسبَْحانََك فَِقنَا َعَذاَب انلَّاِر﴾ ]سورة آل عمران: 191[. وتأكيًدا 
لٰهــذه الصلة بني عليم العقيدة والرشيعة، قام لفيــٌف من علمائنا القداىم 
واملتأّخرين باجلمع بينهما حّت يف اتلصنيف، فضّموا الفقه األكرب )العقائد( 

إىل جانب الفقه األصغر )األحاكم(.

ولعيّل أستغّل الفرصة ألذكر ثلًّة من ٰهؤالء األعالم:

 1. الســّيد الرشيف املرتىض: من أعالم الشيعة وزعيمهم يف القرن الرابع 
اهلجرّي، فقد مجع بني العلمني يف كتابه املســّم )مجل العلم والعمل(، وقد 
 تلميذه شــيخ الطائفة حمّمد بن احلســن الطويّس  رشح القسم الكاليّم 

ّ
توىل

 تلميذه اآلخر القايض عبد العزيز 
ّ

منه، وأسماه: )تمهيد األصول(، كما توىل
بن انلحرير بن الرّباج رشح القســم الفقيّه منه وأسماه: )رشح مجل العلم 

والعمل(، والكتابان متوّفران يف املكتبات واألسواق.
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2. الشــيخ أبــو الصالح تيّق ادليــن احلليّب: من أعــالم القرن اخلامس 
اهلجرّي، فقد ألّف كتابًا باسم: )تقريب املعارف يف العقائد واألحاكم(.

3. أبو املــاكرم عّز ادلين محزة بن عيّل بن زهــرة احلليّب: من أعالم الطائفة 
درج يف كتابه 

ُ
يف القرن الســادس اهلجرّي، وهو مؤلّف )غنية الزنوع(، وقد أ

)العقائد وأصول الفقه واألحاكم(، فٰهذا الكتاب يشتمل ىلع علوٍم رئيسٍة ثالثٍة:

أ . الفقه األكرب: وٰهذا القسم مشتمٌل ىلع مهّمات املسائل الَعَقديّة 
والكالمّية من اتلوحيد إىل املعاد.

ب . أصول الفقه: وهو حاٍو بليان القواعد األصويّلة اليّت يســتنبط 
منها األحاكم الرشعّية، ألّفه ىلع غرار أصول القدماء، ومن فصوهل 

انلافعة واهلاّمة حبثه عن القياس وآثاره السلبّية يف الفقه.

 ـج. الفروع واألحاكم الرشعّية: ويه دورٌة فقهّيٌة استداليّلٌة اكملٌة، 
يستدّل مؤلّفها بالكتاب والسّنة انلبوّية وأحاديث العرتة الطاهرة.

م انلبيه عالء ادلين أبو احلسن عيّل ابن أيب الفضل 
ّ
4. الشيخ الفقيه املتلك

بن احلســن بن أيب املجد احلليّب: من أعالم القرن الســادس اهلجرّي، وقد 
صّنف كتاب )إشارة السبق إىل معرفة احلّق( يف أصول ادلين وفروعه.

5. املحّقق الفقيه الشيخ جعفر انلجيّف املعروف بكاشف الغطاء: وهو من 
ي ضّم 

ّ
أعالم القرن اثلاين عرش اهلجرّي، ألّف كتاب )كشــف الغطاء( ال

إىل جانب الفقه مباحث هاّمًة كالمّيًة وأصويّلًة ال يســتغن عنها ابلاحث، 
وبٰذلك أثبت أّن العمل ثمرة العقيدة، وقرينها تكوينًا وترشيًعا.

حّت أّن بعض الفقهاء واملراجع املعارصين قد قّدم ىلع رســاتله العملّية 
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يه من اعّمة انلاس حبوثًا ثمينًة وقّيمًة 
ّ

اجلامعة لفتواه الفقهّيــة املجموعة ملقدل
من املسائل الَعَقديّة.

يت تُطرح من قِبل بعض الالدينّيني 
ّ
 كيف جتيبون عن اإلشــاكيّلة ال

 ناشــئٌة من اجلهل بأســباب الظواهر 
ٰ

والقائلة إّن احلاجة إىل العتقاد باإلل
ما اكتشــف اإلنسان ســبًبا لظاهرٍة طبيعّيٍة انتفت 

ّ
واحلوادث الطبيعّية، فلك

ي لم تعد هناك حاجٌة 
ّ

 اثلغــرات( ال
ٰ

 هناك، وبتعبريهم )إل
ٰ

احلاجــة إىل اإلل
إيله يف ضوء الكتشافات العلمّية الضخمة والعمالقة؟

مغالطة إهٰل الفجوات أو إهٰل الفرااغت أو إهٰل ســّد اثلغرات - ىلع اختالف 
ي يستعمله امللحدون وبكرثٍة 

ّ
الرتمجة ]God of the Gaps[ - هو املصطلح ال

يف حواراتهم مع املؤمنني؛ لزعزعة األســس اإليمانّية والقواعد الراســخة 
االعتقاديّة، وٰهذا انلقاش يتّم خالهل جعل الفرااغت انلاشــئة من انلقص يف 
ص بٰهذا اتلعريف »جعل  املعرفة العلمّية بالكون ديلاًل ىلع وجود اإلهٰل. ويلخَّ
الفرااغت أو انلقص يف املعرفة العلمّية ديلاًل ىلع وجود اإلهٰل«. وبمقتىض ٰهذا 
اتلعريف يكون لّك ما يمكن تفسريه بعلم اإلنسان ليس من اختصاص اإلهٰل، 
وٰهذا يعن أّن دور اإلهٰل يتحّدد يف ”الفجوات“ اليّت لم يتّم تفســريها علميًّا. 
وٰهذه الفكرة تتضّمن ادلمج بني اتلفســريات ادلينّية واتلفسريات العلمّية، 
حبيث يمكن القول إنّه ” لكّما تمّكــن العلم من إعطاء رشٍح أدّق للعالم قّل 

دور اإلهٰل يف ٰهذا العالم“.

فــيف ضوء ما قّدمنــاه اتّضح أّن ٰهذا املصطلح يُســتخدم عند امللحدين 
لإلشارة إىل كون املؤمنني ينســبون ما جيهلون سببه أو يعجزون عن تقديم 
تفســرٍي عليمٍّ هل إىل إلهٰل، فٰهذه املغالطة يرّكز عليها امللحدون بكرثٍة وبشلٍك 
ا يف حواراتهم ومناظراتهم، حّت أنّه ال ختلو مناظرٌة بني املؤمنني  ملحوٍظ جدًّ
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واملالحدة من احلديث عن مفهوم ”إهٰل ســّد اثلغــرات“، فيّتهم امللحدون 
املؤمنني بأنّهم عندما يعجزون عن تفسري يشٍء بأسلوٍب عليمٍّ فإنّهم ينسبون 
فعلــه إىل اإلهٰل تلغطية جهلهم، ويف الوقت نفســه ينطلقون من ٰهذا اجلهل 

لالستدالل ىلع وجود اإلهٰل.

ي اكن 
ّ

يعود ٰهذا املصطلح إىل هــري دروموند )Henry Drummond( ال
ين 

ّ
حمارًضا مســيحيًّا يف القرن اتلاســع عرش. ينتقد دروموند املسيحّيني ال

يرّكزون ىلع األشياء اليّت ال يستطيع العلم تفسريها ”الفرااغت اليّت يملؤونها 
عن طريق اإلهٰل“ وحيّفزهم العتناق الطبيعة بكاملها كخلٍق خملوٍق لإلهٰل.

تّم استعمال املصطلح الحًقا يف اعم 1955 من قِبل تشارلز ألفريد كولسون 
)Charles Coulson( يف كتابه )العلوم واإلهٰل( كما تّم اســتعماهل يف اعم 1971 
ي فّصل احلديث عن املصطلح يف كتاب آخر اعم 

ّ
يف كتاب ريتشارد بيوب ال

1978. إذ رأى فيه أّن جزًءا من ســبب األزمــة املعارصة يف اإليمان باألديان 

يعود إىل تقلّص إهٰل الفرااغت بتطّور املعرفة العلمّية. فبينما تقّدم فهم اإلنسان 
للطبيعة، صغر باملقارنة جمال اإلهٰل أكرث فأكرث. ويرى بيوب أّن أصل األنواع 

لتشارلز دارِون اكن إيذانًا حاسًما بنهاية إهٰل الفرااغت!

يف الواقع هنالك ثالثة تفسرياٍت لٰهذا املصطلح: األّول ما أشار إيله إسحق 
نيوتن من أّن اهلل قد خلق الكون ووضع فيه من القوانني ما يســرّيه وينّظمه 
ويرتكه يلدير نفسه بنفسه، بيد أنّه أحيانًا يتدّخل مبارشًة بشلٍك أو بآخر إن 
أظهرت ٰهذه القوانني عجــًزا يف ٰذلك، فيعيد األمور إىل نصابها ثّم تعود ٰهذه 
القوانني لتســرّيه مّرًة أخرى، أي أّن اإلهٰل يتدّخل فقط يف احلاالت الطارئة 

عندما ال تستطيع قوانني العلم أن تسرّي الكون.

وٰهذا اتلفســري - وإن اكن يف نفســه خاطئًا وغري منســجٍم مع الرباهني 
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العقلّية  ال ينيف وجــود اإلهٰل أو احلاجة إىل اإلهٰل، بل يف اجلملة يُثبت احلاجة 
إىل اإلهٰل.

اتلفسري اثلاين: أّن نظرية إهٰل الفجوات والفرااغت التعارض فكرة وجود 
اإلهٰل حبّد ذاتها، وإنّما تؤّكد أّن هناك مشــلكًة أساســّيًة يف فهم وجود اإلهٰل يف 

فرااغت معرفتنا يف ايلوم احلارض.

وقد رّصح بٰهذه احلقيقة بيوب قائــاًل: إّن إهٰل اثلغرات والفجوات  ليس 
مقصوًدا به إهٰل اإلجنيل أو ما يعرّب عنه يف علم الالهوت باهلل. 

ي يستعمل علًّة 
ّ

وأّما اتلفســري اثلالث واألخري واألكرث انتشــاًرا فهو ال
تلفســري ما لم يســتطع العلم أن يفرّسه، أي أّن العلم تتكّشــف أمامه يوًما 
ّية. فعیل سبيل املثال اكنت 

ٰ
بعد يوٍم تفســرياٌت ألموٍر اكنت تُعّد من املهام اإلهل

األمراض قديًما وقبل اكتشاف اجلراثيم املسبّبة هلا تفرسَّ بأنّها مسبَّبٌة بصورٍة 
مبارشٍة من قّوٍة غيبّيٍة خــارج انلطاق البرشّي )ما يُعرّب عنه بـ اآلهلة أو اإلهٰل 
ىلع اختالفه بني اثلقافات والشعوب(. فلّك ما يفشل العلم يف تفسريه يُنسب 
إىل اإلهٰل. ولعّل ٰهذه يه املصيدة اليّت يقع فيها بعض املؤمنني الســّذج عندما 
ي 

ّ
يُسألون عن تفسرٍي عليمٍّ لظاهرٍة معّينٍة، فيسارعون باجلواب بأّن اهلل هو ال

فعل ٰذلك. نعم، ال ننكر حنن املؤمنني أّن اهلل قد فعل ٰذلك، ولٰكّننا نؤمن بأّن 
ي نعيش فيه وسننه.

ّ
اهلل سّخر قوانني العلم نلا يك نفهم آيّلة الكون ال

ونشــاهد نماذج كثريًة من انلصوص ادلينّية وسرية عظماء ادلين ما يؤّكد 
 

ّ
ٰهــذه احلقيقة، فقد روي يف األثر هذا احلديث: »أیب اهلل أن جيري األمور إال
بأسبابها« ]املجلي، حبار األنوار: 2/ 90 و168[ ، وروی الربيّق يف )املحاسن( بسنده 
عن الاكظم  قال: »لّما قُبض إبراهيم ابن رسول اهلل  انكسفت الشمس 
فقال انلاس: إنّما انكســفت الشمس ملوت ابن رسول اهلل! فصعد رسول اهلل 
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املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه ثّم قال: أيّها انلاس إّن الشمس والقمر آيتان من 
آيات اهلل جيريان بأمره مطيعان هل، ال ينكسفان ملوت أحٍد وال حلياته« ]الربيق، 

املحاسن 2: 29 - 31؛ اللكين، فروع الاكيف 3: 208[.

ولعّل منشــأ مصطلح إهٰل اثلغرات هو االفرتاض بوجود رصاٍع ضمنٍّ بني 
اهلل والعلم، وكأّن تدّخل اهلل يف الكون يكون فقط تلفسري ما جيهله اإلنسان، 
وٰهذا يؤّدي إىل مفارقٍة عجيبٍة تشــري إىل أنّه لكّما ازداد جهل اإلنسان زادت 
معرفته باهلل! فلّك ما يعجز ٰهذا اإلنســان عن فهمه فإنّه ينسبه هلل، وباتلايل 

لّكما جهل أموًرا أكرث ازداد قرًبا ومعرفة باهلل!

فالفكــر الغريّب امللحد حايلًّا يفــرتض قطًعا بأّن هنــاك تعارًضا بني اهلل 
والقوانني العلمّية، وبأّن اهلل - سبحانه - يعمل يف مستوًى واحٍد مع القوانني 
ما اكتشف العلم شيئًا جديًدا فإّن نفوذ 

ّ
العلمّية، فهما يتعارضان باستمراٍر. ولك

اهلل يتقلّص تدرجييًّا حّت يصل إىل املرحلة اليّت تُمىح فيها احلاجة لوجود اإلهٰل 
بعد أن يكتشف العلم لّك ما يسىع إيله ويفرّس كيف نشأ الكون، وكيف نشأت 

احلياة، وماذا سيكون مصري الكون وغريها من االستفهامات واالستفسارات.

غري أنّنا باعتبارنا مؤمنني، نعتقد يقينًا بأّن القوانني العلمّية وطريقة عمل 
الكون ونظمه يه ســّنة اهلل يف الكون، وطريقة اهلل يلبنّي خللقه كيف يعمل 
ٰهذا الكون، وإاعنٌة من اهلل نلا؛ يك نفهم ٰهذا الكون ونرتيق حبياتنا ونصل إىل 
معرفٍة يقينّيٍة باهلل، وال تعارض بني اهلل والعلم مطلًقا. قال - ســبحانه - يف 
َق ُثمَّ اهلُل يُنِشُئ 

ْ
َل

ْ
 اخل

َ
 َكيَْف بََدأ

ْ
رِْض فَانُظُروا

َ ْ
 يِف األ

ْ
القرآن الكريم: ﴿قُْل ِسرُيوا

 
ْ
فَلَْم يَِسرُيوا

َ
ٍء قَِديٌر﴾ ]سورة العنكبوت: 20[، و﴿أ ِخَرَة إِنَّ اهلَل ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
َة اآل

َ
النَّْشأ

ْو آَذاٌن يَْســَمُعوَن بَِها﴾ ]ســورة احلّج: 
َ
رِْض َفتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُوَن بَِها أ

َ ْ
يِف األ

46[. إذ إّن فهم اآليّلة اليّت يســري بها الكون ال تُغن عن السبب األّول املوجد 
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هل. ويبىق الســؤال املطروح: إىل أّي حدٍّ يستطيع العلم أن يأخذنا يف فهم ٰهذا 
الكون؟ وهل نستطيع بالعلم وحده دون اهلل تفسري لّك أرساره وظواهره؟!

ٰهذا القرآن الكريم جعل آدم متمّيًا عن لّك خلقه بإحاطته العلمّية بكّل 
ْسَماَء لُكََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم ىلَعَ 

َ ْ
يشٍء حّت أصبح معلًّما للمالئكة: ﴿وََعلََّم آَدَم األ

َم 
ْ
 ِعل

َ
ِء إِْن ُكنتُْم َصاِدِقنَي  قَالُوا ُسبَْحانََك ال

َ
ْسَماِء ٰهُؤال

َ
نِْبئُويِن بِأ

َ
َماَلئَِكِة َفَقاَل أ

ْ
ال

ا  ْســَمائِِهْم فَلَمَّ
َ
نِْبئُْهْم بِأ

َ
َِكيُم  قَاَل يَا آَدُم أ

ْ
َعِليُم احل

ْ
نَْت ال

َ
ْمتَنَا إِنََّك أ

 َما َعلَّ
َّ

َا إِال
َ

نل
ْعلَُم 

َ
رِْض َوأ

َ ْ
َماَواِت َواأل ْعلَُم َغيَْب السَّ

َ
قُْل لَُكْم إِينِّ أ

َ
لَْم أ

َ
ْسَمائِِهْم قَاَل أ

َ
ُهْم بِأ

َ
ْنبَأ

َ
أ

َما ُتبُْدوَن َوَما ُكنتُْم تَْكتُُموَن﴾ ]سورة ابلقرة: 33-31[.

فقول امللحدين »إّن وجود اإلهٰل اخلالق للكون هو اســتغالٌل خاطٌئ لعدم 
استطاعة العلم حّت اآلن اإلجابة عن تساؤالٍت معّينٍة« قوٌل خاطٌئ مع كون 
العلم يعجز عن تفســري كثرٍي من التساؤالت، لعّل أبرزها عن كيفّية خلق 
الكون أو بدء احلياة. فالعلم يقف اعجًزا عن اتلوّصل إىل كيفّية بداية الكون. 
فإّن اللحظة من انلاحية اتلجريبّية علميًّا صفٌر يف عمر الكون )بداية خلقه( 
ال يمكن أن تفــرّس علميًّا. وما يتّم طرحه ال يعدو كونه نظرّياٍت وليســت 
حقائق. والعلم اعجٌز كٰذلك عن تفسري السبب األّول وكيفّية نشوء أّول خلّيٍة 
حّيٍة، وما زال يفــرتض العديد من الفرضّيات حول ٰذلك غري أّن أيًّا منها ال 

يرىق إىل مستوى احلقيقة العلمّية.

ي 
ّ

ومن ناحيــٍة أخری يدّل مصطلح مغالطة إهٰل الفرااغت ىلع املوقف ال
يفرتض أّن فكرة اإلهٰل تفرّس أّي ظاهرٍة غري مفهومٍة، وٰهذه املغالطة يه نوٌع 
من مغالطات اتلوّســل باملجهول، ويمكن تلخيــص ٰهذا انلوع من انلقاش 

بالشلك اتلايل:
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 يف فهم بعض جوانب العالم الطبييّع.
ٌ
  هناك فراغ

  لا جيب أن يكون السبب واتلفسري اعتماًدا ىلع ما وراء الطبيعة.

مثاٌل لٰهذا انلقاش: بما أّن العلم احلايل ال يستطيع حّت اآلن حتديد كيفّية 
بدء احلياة تماًما، فإّن اإلهٰل جيب أن يكون قد سّبب بدء احلياة.

ومغالطة اتلوّسل باملجهول )مغالطة عبء اإلثبات(، وٰهذه املغالطة حتصل 
حينما يُنقل عبء إثبــات ادلعوى إىل جهٍة خاطئــٍة. وحتصل أحيانًا أخرى 
حينما يكون ضعف اإلثبات يف جهٍة معّينٍة من ادلعوى ديلاًل ىلع صّحة اجلهة 

األخرى بدون وجود إثباٍت لصّحتها. وتسري املغالطة ىلع الشلك اتلايل:

1.  يتم طرح دعوى )س( من جهة )أ(، وعبء اإلثبات يقع يف جهة )ب(.

2.  جهة )ب( تفرض أّن دعوى )س( خاطئٌة؛ ألنّه ل يوجد ديلٌل عليها.

تفــرض ٰهذه املغالطة بأّن ادلعوى صحيحٌة مــا دام لم يثبت بادليلل أنّها 
خاطئٌة، والعكــس صحيٌح أيًضا، أي أّن ادلعوى خاطئــٌة ما دام لم يثبت 
بادليلل أنّها صحيحٌة. ويف كال احلاتلني فإّن "عدم وجود ادليلل" حبّد ذاته قام 
مقام "ادليلل"، فيكون "عدم وجود ادليلل" ديلاًل ىلع بطالن تلك ادلعوى أو 
صّحتها، وأحيانًا تأخذ شكاًل آخر بأن يقال إّن اخلصم ال يستطيع أن يدحض 

تلك ادلعوى، إذن ادلعوى صحيحٌة بالرضورة.

ويف الواقع لم يوَجــد ولم يقّدم مّدعو ٰهذه انلظرّيــة أّي ديلٍل ىلع إثبات 
ّيون مقابل ٰهذه 

ٰ
نظرّيتهم، وإنّما يه جمــّرد اّداعٍء فارٍغ مع ما يمتلكــه اإلهل

انلظرّية - املعتمدة دلی املالحدة، واملســتندة واملغرّتة بنظرّية أصل األنواع 
واتلطّور ادلاروينّية - مــن الرباهني القويمة الفلســفّية واألّدلة ادلامغة يف 
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نظرّياٍت علمّيٍة معتَمــٍد عليها يف املجتمع الغــريّب كنظرّية اتلصميم اليّك 
أو الرشــيد )Intelligent Design( وخالصتــه أّن »بعــض امليات يف الكون 
 بمســّبٍب ذيكٍّ، وليس بمسّبٍب غري 

ّ
والاكئنات احلّية ال يمكن تفســريها إال

موّجٍه اكالصطفــاء الطبييّع«، ٰهذا املفهوم عبارٌة عن شــلٍك معارٍص لدليلل 
 من األفاكر ادلينّية. 

ً
الغايّئ لوجود اهلل، يقّدم ىلع أنّه قائٌم ىلع أدلٍّة علمّيٍة بدال

وتّم تعديلــه تلجّنب احلديث حول ماهّية املصّمــم أو طبيعته، ويه نظرّيٌة 
علمّيٌة تقف ىلع قدم املســاواة، بل تتفّوق ىلع انلظرّيات احلايّلة اليّت تتعلّق 

باتلطّور وأصل احلياة. 

إّن منّظري فكرة اتلصميم اليّك املعارصة مرتبطون بمعهد دســكفري، 
وهو منّظمٌة أمريكّيٌة غري رحبّيٍة، وبيت خربٍة مقّرها سياتل يف والية واشنطن، 
وترتكز فكرة اتلصميم اليّك ىلع مفاهيم أساسّيٍة ويه اتلعقيدات املتخّصصة 
واتلعقيدات غري القابلة لالخزتال اليّت تّديع بأّن هناك أنظمًة أحيائّيًة معّقدًة 
، حبيث ال يمكن تكّونها عرب طرٍق طبيعّيٍة عشــوائّيٍة، وهناك  بشــلٍك معنّيٍ
ي يّديع بأّن الكون قد ُصقل بعناية 

ّ
أيًضا مفهوم اتلوافق ادلقيق للكــون ال

ليسمح بظهور احلياة ىلع األرض.

 يف املجتمع العليّم بسبب حماولة أنصاره 
ً

أثار مفهوم اتلصميم اليّك جدال
إدخاهل إىل جمال اتلعليم املدريّس، إضافًة جلذبه عدًدا من العلماء والفالسفة 
ي أعلن تأييدُه للتصميم 

ّ
يف املجتمع الغريّب ومنهم الفيلسوف أنطوين فلو ال

اليّك، وأّن هناك مصّمًما ذكيًّا يقف خلف اتلطّور، فرجع عن اإلحلاد.

فإذا أردنــا أن نوّضح ٰهذه انلظرّيــة - وإن لم يكن ىف ٰهــذا اللقاء جماٌل 
تلفصيل ٰذلك - نقول ىلع سبيل اإلشارة إنّه يف اعم 1859 للميالد أصدر اعلم 
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أبواٌب

ي صار أشهر الكتب 
ّ

األحياء الشهري تشارلز دارِون كتابه )أصل األنواع( ال
اليّت حتاول تفسري نشــأة الاكئنات احلّية وأكرثها إثارًة للجدل، ويضع دارِون 
يف كتابِه نظرّيًة تنّص ىلع أّن مجيع الاكئنات احلّية قد تطّورت من اكئناٍت حّيٍة 
أخرى أقّل تعقيًدا، إذ إّن الطفرات الوراثّيــة واالنتخاب الطبييّع قد عمال 

سويًّا ىلع إنشاء اكئناٍت أكرث تطّوًرا من أسالفها.

يف ذاك الوقت لم يعرف العلماء عن اخللّية ســوى أنّها بقعٌة بســيطٌة من 
اجلبلّة )الربوتوبالزم( تشــبه اجليّل، ولم يتغرّي ٰهذا املفهوم حّت مخســينّيات 
القرن العرشين، وعند استكشــاف )DNA( اخللّيــة للمّرة األوىل من خالل 
املجهر اإللكرتويّن، ورؤية اخللّية بشلٍك مكرّبٍ قد أثار ثورًة يف علم األحياء، إذ 
اكتشف العلماء أّن هنالك اعلًما اكماًل داخل اخللية، وأنّها أبعد ما تكون عن 
البساطة، فلو اكن العلماء يف ٰذلك الوقت يظّنون أّن اخللّية بدرجة تعقيد سّيارٍة 

مثاًل، فإن درجة اتلعقيد املعروفة اآلن عن اخللّية يه بدرجة تعقيد املجّرة.

لا بدأ العديد من العلماء بالتشــكيك فيما اكن ٰهذا اتلعقيد اهلائل قد تّم 
بناؤه بمحض الصدفة فقط، بل يبدو أنّه تّم تصميمه عن عمٍد من قبل مصّمٍم 
 مصنواًع 

ً
ذيكٍّ خــارٍق. فإذا وجد أحد علماء اآلثار - ىلع ســبيل املثال - تمثاال

من احلجر يف حقٍل، فسيستنتج أّن اتلمثال قد ُصنع؛ ألّن املالمح اليّت حيملها 
اتلمثال تؤّكد أّن هناك شخًصا ذكيًّا قام بإنشائه، وال نذهب الفرتاض أّن العوامل 
املناخّية )مثل األمطار( قامت بنحته يلصبح بٰهذا الشلك، لٰكّننا لن نرّبر باالّداعء 

نفسه إذا وجدنا قطعًة صخرّيًة عشوائّية الشلك ومن احلجم نفسه.

ومن هنا نســتطيع القول إّن اتلمثال حيمل "عالمــات ذاكٍء" ىلع عكس 
قطعة احلجر عشوائّية الشــلك؛ لا فإّن مؤّيدي اتلصميم اليّك يعملون ىلع 
ابلحث عن األنظمة األحيائّية اليّت حتمــل عالمات الاكء ادلالّة ىلع أنّها لم 
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تنشأ عن حمض الصدفة، ومثل ٰهذه األنظمة ما يسّم "اتلعقيد الال اخزتايل" 
و"اتلعقيدات املتخّصصة".

 قضّية أّن اتلعقيــد املوجود يف الطبيعة يدّل 
ً

وقد ناقش الفالســفة مطّوال
. مثل ٰهذه انلقاشات جندها يف  ىلع وجود مصّمٍم )خالٍق( طبييعٍّ أو فوق طبييعٍّ
، ولقد برز هنا مصطلٌح فلسيفٌّ  الفلسفة اإلغريقّية حول وجود خالٍق طبييعٍّ
ي يشــري إىل ترتيٍب ضمنٍّ يف بنية الكــون، ويعزى ٰهذا 

ّ
هو اللوغوس، ال

املصطلح أساًســا هلريالكيتوس يف القرن اخلامس قبل امليالد، إذ قام برشحه 
يف حمارضاتــه يف القرن الرابع قبــل امليالد، وقد وضــع أفالطون ما يدعوه 
"demiurge" للحكمة العليا والاكء العلوّي كخالٍق للكون يف عمله الشــهري 
 عن فكرة اخلالق للكون، واغبًلا 

ً
"طيمايوس"، وحتّدث أرســطو أيًضا ومطّوال

ما اكن يُشــري إيله باملحّرك ابلديّئ، وٰذلك يف كتابه امليتافييقا. أّما شيرشون 
ّية موجودٌة يف 

ٰ
فيذكر يف أعماهل )يف طبيعة اآلهلة( اعم 45 ق. م. أّن »القّوة اإلهل

ي يسيطر ىلع اكمل الطبيعة«.
ّ

مبدإ العقل ال

وٰهذا األسلوب يف االحتجاج واالستنتاج وتطبيقه للوصول إلثبات وجود 
خالٍق فوق-طبييعٍّ ُعرف الحًقا باسم ادليلل الغايّئ لوجود اهلل. والشلك األكرث 
أهّمّيًة لٰهــذه احلّجة جنده يف أعمال توما األكوين، فموضوع اتلصميم أصبح 

خامس براهني األكويّن اخلمسة إلثبات وجود اهلل اخلالق.

ونستطيع أن نرى ٰهذه الطريقة باالستدالل يف الفلسفة اإلسالمّية، فنجد 
ابن ســينا يرشح ما يســّميه "العناية" يف كتبه املتعّددة، حيث يقول عن تلك 
العناية: »وال ســبيل لك إىل أن تنكر اآلثار العجيبة يف تكّون العالم، وأجزاء 
السماوّيات، وأجزاء انلبات واحليوان، مّما يصدر اتّفاقًا، بل يقتيض تدبرًيا ما«. 
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أبواٌب

ومع غّض انلظر عــن لّك ما ذكرناه فإنّه كما يهاجــم املالحدُة املؤمنني 
ّية تلفســري نشــوء الكون واحليــاة، فإّن لٰهؤالء 

ٰ
بلجوئهم دوًما للقدرة اإلهل

ني لســّد اثلغــرات! اإلهٰل األّول مرتبــٌط باملايض وهو )ماليني 
ٰ
امللحدين إهل

السنني(! فلو ســألت أحًدا منهم: كيف نشــأت احلياة من العدم؟ ألجابك 
فوًرا: عرب ماليني السنني! ولو سأتله كيف أنتجت ٰهذه احلياة الصور األكرث 
تعقيــًدا؟ أو كيف تنوّعت الاكئنات احلّية؟ فســتكون إجابتــه دائًما: »عرب 

ماليني السنني«!

أّما اإلهٰل اثلاين فهو العلم نفســه! وهو ما يرتبط باملســتقبل. فلو سألت 
أحدهم: كيف بدأ الكون؟ أو فرّس نلا انلقطة صفر يف تاريخ الكون أو غريها 
من األمور اليّت لم تتكشــف بعد ألجابك فوًرا: بأّن العلم ســوف يكتشف 
ٰذلك مستقباًل. أليس ٰهذا )علًما لسّد اثلغرات( ؟! إنّما اثلغرات يف عقول من 

اعتقد بأّن اإلهٰل إنّما هو إهٰل اثلغرات والفجوات.

؟  هل حكم الوجوب یف معرفة العقيدة عقيلٌّ أو رشيعٌّ

ٰهذه املسألة تالحظ من زوايا عديدٍة:

: تاُلحظ يف الرضورّيات من معرفة اهلل وتوحيد ذاته وأسمائه وصفاته 
ً

أّوال
وأفعاهل وعدهل ولزوم إرســال الرســل وإنزال الكتب وتعيني انليّب باإلعجاز 

ووجود احلجج يف غيبة الرسل وحتمّية يوم اجلزاء.

فمن انلاحية الكالمّية اختلف أئّمة املذاهب والعلماء يف مسألة اتلقليد 
يف العقائد، فعند أهل الســّنة قد ذهب كثرٌي مــن األصويّلني واملتلكّمني إىل 
حتريــم اتلقليد، وذهب كثرٌي من الفقهاء مــن احلنابلة والظاهرّية إىل جواز 
، األّول: العقيّل، وهو  ٰذلك، قال الزركيّش: »والعلوم نــواعن: عقيلٌّ ورشيعٌّ
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املسائل املتعلّقة بوجود ابلاري وصفاته، واختلفوا فيها، واملختار أنّه ال جيوز 
اتلقليد، بل جيب حتصيلها بانلظر، وجزم به األستاذ أبو منصوٍر والشيخ أبو 
حامٍد األسفراييّن يف تعليقه، وحاكه األستاذ أبو إسحاق يف )رشح الرتتيب( 
عن إمجاع أهل العلم من أهل احلّق وغريهم من الطوائف، وقال أبو احلسني 
بن القّطان يف كتابه: ال نعلم خالفًــا يف امتناع اتلقليد يف اتلوحيد... وحاكه 
ابن السمعايّن عن مجيع املتلكّمني، وطائفٍة من الفقهاء. وقالوا: ال جيوز للعايّمّ 
اتلقليــد فيها، وال بّد أن يعرف ما يعرفه بادليلل«. وجزم أبو منصوٍر بوجوب 
انلظر، ثّم قال: فلو اعتقد من غري معرفٍة بادليلل، فاختلفوا فيه، فقال أكرث 
األئّمة: إنّه مؤمٌن من أهل الشــفاعة، وإن فســق برتك االستدالل، وبه قال 
أئّمة احلديث، وقال األشعرّي ومجهور املعزتلة: »ال يكون مؤمنًا، حّت خيرج 
ين«. وقال الفخر الــرازّي: »ال جيوز اتلقليد يف أصول 

ّ
فيها عن مجلــة املقدل

ادلين، ال للمجتهد، وال للعواّم، وقال كثرٌي من الفقهاء جبوازه«.

وعند أتباع مدرسة أهل ابليت  فقد قال املرحوم الشيخ حممدرضا املظّفر 
يف )عقائد اإلمامّيــة(: »عقيدتنا يف انلظر واملعرفة: نعتقد أّن اهلل - تعاىل - 
لّمــا منحنا قّوة اتلفكري ووهب نلا العقل، أمرنــا أن نتفّكر يف خلقه وننظر 
باتلأّمــل يف آثار صنعه، ونتدبّر يف حكمتــه وإتقان تدبريه يف آياته يف اآلفاق 
 َ ْنُفِسِهْم َحتَّ يَتَبَنيَّ

َ
فَاِق َويِف أ

ْ
يِهْم آيَاتِنَا يِف اآل ويف أنفســنا، قال تعاىل: ﴿َســُرِ

ين آلبائهم بقوهل تعاىل: ﴿قَالُوا 
ّ

﴾  ]سورة فّصلت: 53[. وقد ذّم املقدل َقُّ
ْ
نَُّه احل

َ
لَُهْم أ

 َيْهتَُدوَن﴾ 
َ

 َيْعِقلُوَن َشيْئًا َوال
َ

َولَْو اَكَن آبَاُؤُهْم ال
َ
َفيْنَا َعلَيِْه آبَاَءنَا أ

ْ
ل
َ
بَْل نَتَِّبُع َما أ

نَّ َوإِْن ُهْم   الظَّ
َّ

]سورة ابلقرة: 170[، كما ذّم من يتّبع ظنونه فقال: ﴿إِْن يَتَِّبُعوَن إِال

ي نعتقده 
ّ

 خَيُْرُصوَن﴾ ]سورة األنعام: 116؛ سورة يونس: 66[. ويف احلقيقة فإّن ال
َّ

إِال
أّن عقونلا يه اليّت فرضت علينا انلظر يف اخللق ومعرفة خالق الكون، كما 
فرضت علينا انلظر يف دعوى من يّديع انلبّوة ويف معجزته، وال يصّح عندها 

تقليد الغري يف ٰذلك مهما اكن ٰللك الغري من مزنلٍة وخطٍر.
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وما جاء يف القــرآن الكريم من احلّث ىلع اتلفكري واتّباع العلم واملعرفة 
فإنّما جــاء مقّرًرا لٰهذه احلّرّية الفطرّية يف العقــول اليّت تطابقت عليها آراء 
العقــالء، وجاء منّبًها للنفوس ىلع ما ُجبلت عليه من االســتعداد للمعرفة 

واتلفكري، ومفّتًحا لألذهان وموّجًها هلا ىلع ما تقتضيه طبيعة العقول.

فال يصّح - واحلال ٰهذه - أن يهمل اإلنسان نفسه يف األمور االعتقاديّة، 
وال أن يّتلك ىلع تقليد املرّبني أو أّي أشخاٍص آخرين، بل جيب عليه حبسب 
الفطرة العقلّية املؤّيدة بانلصوص القرآنّية أن يفحص ويتأّمل وينظر ويتدبّر 
يف أصول اعتقاداته  املســّماة أصــول ادلين، اليّت أهّمهــا اتلوحيد وانلبّوة 

واإلمامة واملعاد.

 آباءه أو حنوهــم يف اعتقاد ٰهذه األصول فقد ارتكب شــطًطا 
ّ

ومن قــدل
وزاغ عن الرصاط املســتقيم وال يكون معذوًرا أبًدا. وباالختصار عندنا هنا 
اّداعءان: األّول: وجوب انلظر واملعرفــة يف أصول العقائد، وال جيوز تقليد 
الغري فيها. اثلاين: أّن ٰهــذا وجوٌب عقيلٌّ قبل أن يكون وجوًبا رشعيًّا، أي ال 
يســتيق علمه من انلصوص ادلينّية وإن اكن يصــّح أن يكون مؤّيًدا بها بعد 
 إدراك العقل لرضورة املعرفة 

ّ
داللة العقل، وليس معىن الوجــوب العقيّل إال

ولزوم اتلفكري واالجتهاد يف أصول االعتقادات« ]املظفر، عقائد اإلمامية: 30 و31[. 

واآليات القرآنّية والروايات الصادرة من املعصومني  ما يؤّيد ٰهذا املطلب، 
فقــد ورد ىف القرآن العــرشات من اآليات اليّت حتــّث ىلع انلظر واتلفكري 
رِْض َواْخِتاَلِف اللَّيِْل 

َ ْ
َماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
واتلعّقل، مثل قوهل تعاىل: ﴿إِنَّ يِف َخل

يَن يَْذُكُروَن اهلَل ِقيَاًما َوُقُعوًدا وىلََعَ ُجنُوبِِهْم  ِ
َّ

َاِب ال
ْ

بل
َ ْ
ْويِل األ

ُ
يَــاٍت أِل

َ
َوانلََّهاِر آل

رِْض َربَّنَا َما َخلَْقَت ٰهَذا بَاِطاًل ُسبَْحانََك 
َ ْ
ــَماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
ُروَن يِف َخل َوَيتََفكَّ
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فَِقنَا َعَذاَب انلَّاِر﴾ ]سورة آل عمران: 190 و191[. 

ومن السّنة أسلوب إمامنا أمري املؤمنني عند استعراضه املطالب العقديّة، 
فقــد روی الرشيف الريّض يف )نهج ابلالغة( عــن موالنا أمري املؤمنني  أنّه 
يِن َمْعِرَفتُُه، َوَكَمــاُل َمْعِرفَِتِه اتلَّْصِديُق بِِه، َوَكَماُل اتلَّْصِديِق بِِه  ُل ادلِّ وَّ

َ
قال: »أ

َفاِت  ُ َنيْفُ الصِّ
َ

ِْخــاَلِص هل
ْ

ُ، َوَكَماُل اإل ِْخاَلُص هلَ
ْ

تَوِْحيُدُه، َوَكَمــاُل تَوِْحيِدهِ اإل
نَُّه َغرْيُ 

َ
َموُْصوِف، وََشَهاَدِة لُكِّ َموُْصوٍف أ

ْ
َها َغرْيُ ال نَّ

َ
َعنُْه؛ لَِشــَهاَدِة  لُكِّ ِصَفٍة أ

َفِة. َفَمْن وََصَف اهلَل - ُســبَْحانَُه - َفَقْد قََرنَُه، َوَمْن قََرنَُه َفَقْد َثنَّاُه، َوَمْن  الصِّ
ُه  ُه، َوَمْن َحدَّ ِْه َفَقْد َحدَّ

َ
َشــاَر إِيل

َ
ُه َفَقْد َجِهلَُه، َوَمْن أ

َ
أ ُه، َوَمْن َجزَّ

َ
أ َثنَّاُه َفَقْد َجزَّ

 
َ

ْخیَل ِمنُْه. اَكئٌِن ال
َ
نَُه، َوَمْن قَاَل َعاَلَم َفَقْد أ ُه، َوَمْن قَاَل ِفيَم َفَقْد َضمَّ َفَقــْد َعدَّ

 
َ

 بُِمَقاَرنٍَة، َوَغرْيُ لُكِّ يَشْ ٍء ال
َ

 َعْن َعَدٍم، َمَع لُكِّ يَشْ ٍء ال
َ

َعْن َحَدٍث، َموُْجوٌد ال
ِقِه، 

ْ
ِْه ِمْن َخل

َ
 َمنُْظوَر إِيل

َ
لَِة، بَِصرٌي إِْذ ال

ْ
ََراَكِت َواآل

ْ
 بَِمْعىَن احل

َ
بُِمَزايَلٍَة، فَاِعٌل ال

 يَْستَوِْحُش ِلَفْقِدهِ« ]نهج ابلالغة، اخلطبة 1[.
َ

نُِس بِِه، َوال
ْ
 َسَكَن يَْستَأ

َ
ٌد إِْذ ال ُمتَوَحِّ

ثّم إّن املطلوب يف ٰهذا احلقل مــن العقائد ايلقني، وال يمكن اتلقليد يف 
 ظّنّيًة، وٰهذا خبالف الرشيعة 

ّ
ايلقينّيات؛ إذ إّن األمور اتلقليديّة ال تكون إال

والفقه، فحيث ال يكون املطلوب فيها أكرث من الظّن. 

وثانيًا: يف اتلفاصيل اليّت رّبما لم يكــن املطلوب منها ايلقني، كصفات 
اجلّنة وانلار، ومنــازل اآلخرة من القبض وزهوق انلفس والقرب والســؤال 
والربزخ والنشــور وتطايــر الكتب والرصاط واملــيان واألعراف واحلوض 
والشفاعة وغريها من اتلفاصيل األخری، أو يف جماٍل آخر كتفاصيل الرجعة 

. وعالئم آخر الزمان والظهور وكيفّية ظهور اإلمام احلّجة وحكومته

وحيــث إّن قبول ٰهذه األمور وتلقينها، ســواٌء اكن ىلع مســتوی الظّن أو 
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االطمئنان أو ايلقني، ال يمّس ساحًة من ساحات اتلوحيد أو انلبّوة أو اإلمامة أو 
املعاد، حبيث يؤّدي إىل إخالٍل برضوريٍّ من رضورّيات العقيدة، فاتلقليد فيها 
غري ضارٍّ، ويف كثرٍي من الساحات ال بّد منه؛ إذ ال جمال للربهان العقيّل يف عدد 

أبواب اجلّنة وانلار وغريها من اجلزئّيات واتلفاصيل املذكورة قرآنيًّا وروائيًّا.

 كما هو معلوم فإّن اإلنســان ابن بیئته وأفاكره، وعقائده تنشأ منها 
تقليًدا، ول ختضع اغبلًا للمعايري العلمّية للتثّبت من صّحتها، كيف يمكن 
اذ منهٍج معياريٍّ يف قبول العقيدة؟

ّ
اتلنبيه ىلع رضورة نبذ اتلقليد األعیم واخت

 أنــا ال أتّفق أّن الغالب ال يعتمد ىف عقائــده الصحيحة ىلع املعايري 
ً

أّوال
العلمّية، إذا قصدتم باملعايري العلمّية املعرفة اتلفصيلّية املنطقّية والربهانّية 
املدرسّية، فرضورة كون العقيدة الصحيحة مستندًة إىل العلم بمصطلحات 
علــيَم املنطق والفلســفة أّول الكالم، وأّن ما يكّونه املؤمن يف نفســه من 
املقّدمات يكون ملتفتًا إىل أنّه من القياسات االقرتانية أو االستثنائّية أو من 

أّي نوع  منها.

بل اإلنســان بفطرته اكلعجــوز اليّت عرفت اهلل بــدوالب مغزهلا، إنّما 
إيقافها ٰللك ادلوالب اكن تعبرًيا صامتًا لربهان احلركة األرســطّية ىلع وجود 

اهلل سبحانه وتعاىل .

وأّما إذا قصدتــم األمور املرتبطة بتفاصيل العقيدة وعدم االســتناد إىل 
األّدلة املعتربة يف أصول العقيدة، فــال بّد من لغٍة هادئٍة أخالقّيٍة، حبيث ال 
يؤّدي إىل نفور العاّمة من أصول ادلين وال التشــكيك باملسلّمات العقديّة. 
وباستخدام حكمٍة وسياسٍة وأسايلب جّذابٍّة نوّجه العواّم وبعض اخلواّص إىل 

ما هو احلّق من أسلوب االعتقاد وطريقة قبول املفردات العقديّة.
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ق بنرش العقيــدة أّن العقائد يف كثري من 
ّ
يت تتعل

ّ
 من املعضــالت ال

األحيــان  تعتمد ىلع مقّدماٍت معّقدٍة تصاغ بمصطلحاٍت خاّصٍة يصعب ىلع 
اعّمة انلاس إدراكها، فما يه الطريقة املناسبة حلّل ٰهذه املعضلة؟

أنا أجيــب باختصاٍر إنّما يه الطريقة القرآنّيــة، فالقرآن كتاب عقيدٍة 
حوی أهّم األصول واألســس العقديّة واملفردات املعّقدة معنويًّا من املباحث 
الفلسفّية، أّما بلغٍة يعرفها اعّمة معارصي اتلزنيل بلساٍن عريبٍّ مبنٍي، بلغة 
الفّن، فالقرآن إعجازه فّنٌّ يف الفصاحة وابلالغة، أي األنماط واألســايلب 
الفّنّية يف روعتها وذروتها ومجاهلا، فاستعمال القرآن الكريم هلا جعلها متمّيًة 

بل معجزًة يف ٰهذا املجال، فأصبحت هًدى للمّتقني وكتابًا للعاملني.

فنحن ايلوم ال بّد نلا من أن نســتخدم اآليّلات العرصّية يف جمال اتلواصل 
من كتابة الروايات والقصص إىل إخراج األفالم واملسلسالت إىل التسليات 
اإللكرتونّية وغريها من اآليّلات والوســائل، فأنا ىلع يقنٍي أنّنا سنتمّكن من 

صناعة املحال بعرٍض معجٍز غريٍب يف جمال العقيدة واملعارف احلّقة.

 هناك بعض اتلّيــارات املنحرفة فكريًّا تظهر بــني احلني واآلخر يف 
جمتمعاتنا، وتســتغل قضايا من قبيل القضّية املهدوّية وغريها، ما أســباب 

ظهور تّياراٍت كٰهذه؟ وما طرق العالج الصحيحة لٰهذه العقائد املنحرفة؟

إّن من أسباب ظهور مثل ٰهذه اتلّيارات الشعور بالفجوة واثلغرة العقديّة 
املوجــودة يف صميم جمتمعنا الواليّئ، وٰهذا بســبب اجلهــل وعدم اإلحاطة 
باألســس واألصول، واالبتعاد عن اتلفســري الصحيح لدلين، فاالنتهازّيون 
واملستعمرون يستغلّون ٰهذه اثلغرة وخيرتقون شبابنا وفتياتنا بشعاراٍت رنّانٍة 
بة؛ مّما يعشــقها لّك مواٍل، وأّي شــعاٍر أمجل وأروع مّما يرتبط بإمام 

ّ
وخال

زماننا ؟!
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وأّما واجبنا فهو اجلهاد وإعداد مجيع اإلماكنّيات واآليّلات تلثقيف األّمة 
وإبعادهــا عن لّك أنــواع اجلهل واجلهاالت، بأن يرتعــرع يف جمتمعنا جيٌل 
وبراعم من جيل اتلوحيد وبراعم اإليمان. واآليّلات جيب أن تكون منسجمًة 
ومتناغمًة مع مقتضيات العرص ومســتوی املجتمع كما وّضحت يف جواب 

السؤال السابق.

 ما أثر العقيدة يف حتقيق األمن انلفّي والفكرّي لإلنسان املعارص؟

البرشيــة ايلوم رغم اتلقــّدم اتلقّن واتلطّور الصنــايّع وتهيئة كثرٍي من 
أسباب الراحة اجلســديّة واملاديّة إنّما تعيش قلًقا نفسيًّا واضطراباٍت روحّيًة 
ومعنوّيًة قد آلت أن تودي بشبابنا وفتياتنا إىل مهاوي االنطواء والكآبة؛ فما 
هو احلّل؟ احلّل هو العقيدة اإليمانّية، فقد قال املوىل احلكيم سبحانه وتعاىل: 
ِبُسوا إِيَماَنُهْم 

ْ
يَن آَمنُوا َولَْم يَل ِ

َّ
ْمِن إِْن ُكنتُْم َتْعلَُموَن  ال

َ ْ
َحقُّ بِاأل

َ
َفِريَقنْيِ أ

ْ
يُّ ال

َ
﴿فَأ

ْمُن َوُهْم ُمْهتَُدوَن﴾ ]ســورة األنعــام: 81 و82[ ،  وقال أيًضا:
َ ْ
ْوٰلَِك لَُهْم األ

ُ
ٍم أ

ْ
 بُِظل

يَن آَمنُوا َواَكنُوا َيتَُّقوَن  ِ
َّ

 ُهْم حَيَْزنُوَن  ال
َ

 َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال
َ

ْويِلَاَء اهلِل ال
َ
 إِنَّ أ

َ
ال

َ
 ﴿أ

َفْوُز 
ْ
 َتبِْديَل ِللَكَِماِت اهلِل ٰذلك ُهَو ال

َ
ِخَرِة ال

ْ
ْنيَا َويِف اآل َيَاِة ادلُّ

ْ
برُْشَى يِف احل

ْ
 لَُهْم ال

يَن قَالُوا َربُّنَا اهلُل ُثمَّ اْستََقاُموا  ِ
َّ

َعِظيُم﴾ ]ســورة يونس: 62 -64[، وأيًضا: ﴿إِنَّ ال
ْ
ال

ُقْرآَن 
ْ
َت ال

ْ
إَِذا قََرأ

 ُهْم حَيَْزنُوَن﴾ ]ســورة األحقاف: 13[، ﴿فَ
َ

فَاَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال
يَن آَمنُوا وىلََعَ  ِ

َّ
َطاٌن ىلَعَ ال

ْ
ُ ُسل

َ
ــيَْطاِن الرَِّجيِم  إِنَُّه لَيَْس هل فَاْستَِعْذ بِاهلِل ِمْن الشَّ

ُكوَن﴾ ]سورة  يَن ُهْم بِِه ُمرْشِ ِ
َّ

َّْونَُه َوال يَن َيتََول ِ
َّ

َطانُُه ىلَعَ ال
ْ
َما ُسل وَن  إِنَّ

ُ َربِِّهْم َيتََولكَّ
انلحل: 98 - 100[. وعرشات اآليات والروايات تنّص ىلع ٰذلك.

 منشــأ الختالف ادلييّن واملذهيّب هو العقيدة والرؤية الكونّية، هل 
لك؟

ٰ
من آيّلٍة تتّبع يف حتجيم اخلالف واتلقليل من الحتقانات انلاشئة من ذ

الوحدة ســواٌء اكنت إســالمّيًة أو أممّيًة هلا أبعاٌد عديدٌة من مجلتها ابلعد 
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ًة  مَّ
ُ
تُُكْم أ مَّ

ُ
الَعَقدّي ويتجّسد ويتجیّل ٰهذا ابلعد كما يف قوهل تعاىل: ﴿إِنَّ ٰهذه أ

ي أراه جديًرا اتلأيّس 
ّ

نَا َربُُّكْم فَاْعبُُدويِن﴾ ]ســورة األنبيــاء: 92[، فال
َ
َواِحَدًة َوأ

بالقرآن الكريم من خالل: 

: تقليل موارد اخلالف وتكثري نقاط اتلاليق واالتّفاق، فٰهذا القرآن 
ً

أّوال
- مع كرثة ما يوجد من اخلالف بني ادليانة اتلوحيديّة اإلســالمّية وادليانات 
املحّرفــة زمن اتلزنيل - يقلّل الكثري من مــوارد اخلالف ويكرّث القليل من 
ِكتَاِب 

ْ
ْهَل ال

َ
موارد اتلاليق، ويغيض عن املهّمات ألجل إجناز األهم: ﴿قُْل يَا أ

 
َ

 نرُْشَِك بِِه َشــيْئًا َوال
َ

 اهلَل َوال
َّ

 َنْعبَُد إِال
َّ

ال
َ
 لَكَِمٍة َســَواٍء بَيْنَنَا َوَبيْنَُكْم أ

َ
َتَعالَْوا إِىل

ْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهلِل﴾ ]سورة آل عمران: 64[.
َ
َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا أ

ثانيًــا: فتح املجال للتربيــر واتلوجيه ويكون لالحتمــال دوٌر يف تقليل 
االحتقانــات بتأويل مــا يكون ظاهره كفــًرا أو باطــاًل، واالكتفاء بإقرار 
اآلخرين، والنريم لّك من اجتهدنا من كالمه أو فعله ما يتناغم وينســجم 
بْتُْم يِف َســِبيِل اهلِل  يَن آَمنُوا إَِذا رَضَ ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
مع معتقدنا بالكفر واالرتداد: ﴿يَا أ

َيَاِة 
ْ
ــاَلَم لَْسَت ُمْؤِمنًا تَبْتَُغوَن َعَرَض احل ُْكْم السَّ

َ
ىَق إِيل

ْ
ل
َ
 َتُقولُوا لَِمْن أ

َ
َفتَبَيَّنُوا َوال

ْنيَا فَِعنَْد اهلِل َمَغانُِم َكِثرَيٌة َكٰذلَِك ُكنتُْم ِمْن َقبُْل َفَمنَّ اهلُل َعلَيُْكْم َفتَبَيَّنُوا إِنَّ  ادلُّ
اهلَل اَكَن بَِما َتْعَملُوَن َخِبرًيا﴾ ]سورة النساء: 94[.

وثاثلًا وليس أخرًيا: فتح باب احلوار يف نطاقه الواسع مع األخالق يف أدب 
ي علّمه رّبه يف احلوار مع املخالفني 

ّ
احلوار، وكفانا درًســا أدب رسول اهلل  ال

ْو يِف َضاَلٍل ُمِبنٍي﴾ ]سورة سبإٍ: 24[، 
َ
ْو إِيَّاُكْم لََعیَل ُهًدى أ

َ
دينيًّا ومذهبيًّا: ﴿َوإِنَّا أ

ولم يقل "إنّا لعیل هًدی وأنتم يف ضالٍل مبنٍي"!

واحلمد هلل رّب العاملني





أّوًل: اليقين لغًة واصطالًحا 

اليقين لغًة

ايلقني يف اللغة مشــتقٌّ من يقن املاء يف احلوض أي استقّر ]انظر: الكفوّي، 
اللكّّيــات، ص 980[، فايلقني كنايٌة عن اســتقرار العلم وثبوت احلكم، وحيث 

إّن اســتقرار العلم باليشء يزيل ما ينافيه، والشــّك والرتّدد ينايف ويناقض 
اثلبوت واالســتقرار للحكم؛ فاســتقرار العلم وثبوته يزيل الشّك؛ وٰللك 
عّرف اللغويون ايلقني بأنّه إزالة الشــّك وإزاحته ]انظــر: الزبيدي، تاج العروس 
 مــن جواهر القاموس، ج  18، ص 596، الطبعة األوىل؛ الصاحــب بن عباد، املحيط يف اللغة ، 

ج 6، ص 36[، ويــالزم ثبوت احلكم يف انلفس اطمئنان انلفس وســكونها؛ 

بية العراقية. ي وزارة الرت
، العراق، مدرس �ف الدكتور كاظم المالكي  (*)

malekikazem14@gmail.com

مصطلح اليقين

د. كاظم الماليك*
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أبواٌب

ولٰهذا عّرف ابلعض ايلقني بأنّه ســكون الفهم مع ثبات احلكم. ]انظر: الراغب 
األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، ص 892 [

وحيث إّن إزاحة يشٍء من حملٍّ معنّيٍ تستلزم وجوده يف ٰذلك املحّل، فإزاحة 
الشــّك وإزاتله تفرتض وجود شــكٍّ يف انلفس، ثّم يزول الشّك باالستدالل 
َاِصُل َعْن 

ْ
ُم احل

ْ
ِعل

ْ
وانلظر وحصول العلم؛ وٰللك عّرف الفّيويّم ايلقني بأنّه ال

ٍل. ]انظر: الفّيويّم، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ج  2، ص 681[
َ

َنَظٍر واْسِتْدال

ومهمــا تعّددت األلفاظ يف تعريف ايلقــني واختلفت، لٰكّنها تّتفق ىلع 
حتديد معىن واحٍد ملفهوم ايلقني لغة. 

اليقين اصطالًحا

ال خيتلف ايلقني االصطاليّح عن ايلقني اللغوّي من حيث املفهوم، وعدم 
االختالف ليس من جهة كيف حيصل ايلقني، بل جهة احلالة  انلفسّية اليّت 
حتصل لإلنسان واليّت تعرّب عن اثلبوت واالستقرار،  ٰللك قال بعضهم: »إّن 
األصل الواحد ىف املاّدة: هو العلم اثلابت ىف انلفس حبيث ال يقبل الشــّك، 
وفيه ســكوٌن للنفس وطمأنينٌة«  ]املصطفوّي،  اتلحقيق يف لكمات القرآن الكريم، ج 

14، ص 263[.

 فايلقني االصطاليّح تعبرٌي عن حالة اثلبات واالستقرار واالطمئنان اليّت 
، فيصل إىل معرفته كما  حتصل لإلنسان عندما حيّقق يف معرفة جمهوٍل معنّيٍ
هــو عليه يف الواقع، فتكون املعرفة غري قابلــٍة للزوال؛ ٰللك يعّرف ايلقني 
ي ال يقبل التشــكيك ] انظر:  ابن اعشوٍر، اتلحرير واتلنوير ، 

ّ
بأنّه املعلوم جزًما ال

ن ال يعتقد وال يرى غري ما  ج 14، ص 374[،  وٰهذا اثلبات حاصٌل من أّن املتيقِّ
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يتيّقنه؛ حلصول القطع باملعلوم وســكون انلفس باحلكم؛ لا قالوا سيّم ٰهذا 
العلم يقينًا حلصول القطع عليه وسكون انلفس إيله، فلّك يقنٍي علٌم وليس 
لّك علٍم يقينًــا؛ وٰذلك أّن ايلقني كأنّه علٌم حيصل بعد االســتدالل وانلظر 
لغموض املعلوم املنظور فيه، أو إلشــاكل ٰذلك ىلع انلاظر؛ ولٰهذا ال يقال يف 
صفة اهلل - تعاىل - موقٌن؛ ألّن األشياء لكّها يف اجلالء عنده ىلع السواء ]انظر:  
الطربيّس، تفسري جممع ابليان، ج 1، ص 87 ؛ الرازّي، تفسري مفاتيح الغيب، ج 6، ص 343[، 

ولكون ايلقني اعتقاد حقٍّ مطابًقا للواقع وناجتًا من نظٍر وديلٍل. وسّميت ابليّنة 
يقينًا ]انظر:  الواحدّي، الوجي يف تفســري الكتــاب العزيز، ج 1، ص 188[ لكونها ديلاًل، 
ولكون ايلقني اكشــًفا عن احلّق سّميت ابلصرية يقينًا، فيقال فالن مستصرٌب 
باألمر أي مستيقٌن ]انظر:  اثلعليّب، الكشف وابليان عن تفسري القرآن ، ج 7، ص 248[. 

مــن خالل ما تقّدم يّتضــح أّن ايلقني درجٌة من العلم أىلع وأســم من 
املعرفة وادلراية، فهو يف أىلع حدود العلم ]انظر: الزركيشّ ، الربهان يف علوم القرآن 
ج 1، ص 408[، ويمكن تقســيم خصائص ايلقني إىل قسمني: األّول خصائص 

نفسّيٌة، واثلاين خصائص معرفّيٌة، فايلقني مرتبٌط جبانبني هما:

1. وصف الفاعل املعريّف وحاتله انلفسّية.

2. وصف القضايا اليّت حتيك الواقع.

إذن يف ايلقني حيثــان، وصف املدرك، ووصف العالــم، والعالقة بني 
احليثّيتني عالقــة عموٍم وخصوٍص من وجــٍه، أي إذا اكن فاعل املعرفة قد 
توّصل إىل ايلقني من احليثّية انلفسّية، فليس بالرضورة أن يتوّصل إىل معرفة 

العالم اخلاريّج، والعكس صحيٌح. 
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واخلصوصّيــة األوىل ال يّتصف بهــا العلم اإلليّٰه ألنّهــا تلزم اتلغرّي يف 
ّية، وكٰذلك تلزم اجلهــل، فايلقني - وهو العلم انلاتج عن انلظر 

ٰ
الات اإلهل

واالســتدالل - ال يكون ذاتيًّا بل صفًة حادثًة، واتّصاف الات املقّدســة به 
 للحوادث.

ًّ
يستلزم أن تكوَن حمال

وهنا نشــري باختصاٍر إىل تعريف ايلقني من وجهة نظــر القرآن الكريم 
وبعض العلوم األخرى.

 أ. اليقين في المنطق

أّما ايلقني يف املنطق فقــد عّرفه املعلّم اثلاين فقال: »ايلقني ىلع اإلطالق 
هو أن يعتقد يف اليشء أنّه كذا أو ليس بكذا، ويوافق أن يكون مطابًقا غري 
مقابٍل لوجود الــيشء من خارٍج، ويعلم أنّه مطابٌق هل، وأنّه غري ممكٍن أن ال 
يكون قد طابقــه، أو أن يكون قد قابله، وال يوجــد يف وقٍت من األوقات 
مقابــٌل هل، وأن يكون مــا حصل من ٰهذا حصل ال بالعــرض، بل بالات« 

]الطباطبايّئ، نهاية احلكمة، ص 18[.

فايلقني وفق نظر الفارايّب نتاٌج لسّتة عنارص أساسّيٍة يه: 

1. العتقاد بمفاد القضّية أي ثبوت املحمول للموضوع.  

2. عدم زوال ٰهذا العتقاد.  

3. الصدق بمطابقة ٰهذه القضّية للواقع.  

4. العتقاد بعدم إماكن نقيض القضّية.  
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5. العتقاد بعدم زوال العتقاد اثلاين.    

 بالات ل بالعرض.
ً

6. أن يكون ايلقني حاصال  

 ب. اليقين في الفلسفة

ايلقني يف الفلســفة هل أهّمّيٌة خاّصٌة، وحيث إّن غرض الفلســفة تميي 
احلقيقة عن غريها عّرفت الفلســفة ايلقني بـ »االعتقاد الاكشف عن وجه 
الواقع من بني االعتقــادات« ]الطباطبايّئ، نهاية احلكمــة، ص 18[، ولّما اكن ٰهذا 
االعتقاد الاكشف عن الواقع ال بّد أن يّتصف باثلبات والقطع؛ عّرف ايلقني 
باتلصديق اجلازم اثلابت املطابق ]انظر: الســزوارّي، رشح املنظومة، ج 1، ص 323[ 
ي ينقسم إىل مطابٍق للواقع وغري 

ّ
وٰهذا اتلصديق املّتصف باثلبوت واجلزم  ال

مطابٍق واثلاين هو اجلهل املرّكب - جيب أن ال يكون مســتنًدا للمشهورات؛ 
فكم من مشهوٍر ال أصل هل! فاجلزم يف ٰهذه احلالة يكون من الظنون أو جهاًل 
مرّكبًا، وال يصّح أن يكون ايلقني هنا معتمًدا ىلع قول اآلخرين، سواٌء اكنوا 
مّمن لم يطابلوا بادليلل، أو مّمن يُقبل قوهلم من باب التســالم، فال يصّح أن 
يكون ايلقني مســتنًدا إىل املقبوالت؛ ألنّها ال توصف باثلبات، فايلقني يف 
الفلسفة جيب أن يعتمد ىلع قضايا بدهّيٍة، أو نظرّيٍة تنتيه إىل بدهّياٍت، وىلع 
ٰهذا فقد عّرف ايلقني بأنّه »اتلصديق اجلازم املطابق للواقع اثلابت، فباعتبار 
اتلصديق لم يشمل )الشــّك( و)الوهم( و)اتلخييل( وسائر اتلصّورات، وقيد 
اجلــزم أخرج )الظّن( واملطابقة )اجلهل املرّكب( واثلابت )اتلقليد(« ]اليدّي، 

احلاشية ىلع تهذيب املنطق ، ص 111[.

 فنجد أّن العنارص املكّونة لليقني الفلسيّف ال ختتلف عن العنارص املكّونة 
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لليقني املنطــيّق؛ لا جند الغزايّل يذكر يف تعريف ايلقني نفس العنارص اليّت 
ذكرت يف املنطق ]انظر: الغزايّل، حمّك انلظر، ص 53[.

 كما أّن شــيخ اإلرشاق الســهروردّي يعّرف ايلقني بقوهل: »هو االعتقاد 
بأّن اليشء كــذا وأنّه ال يتصّور أن ال يكون كذا ويطابق األمر يف نفســه« 
]الســهروردّي، جمموعة مصّنفات شيخ اإلرشاق، ج 4، ص 180[. فيحّدد ايلقني الفلسيّف 

بالعنارص اليّت يتشلّك منها ايلقني املنطيّق.

 ج. اليقين في علم الكالم

اهتّم علماء الكالم بايلقني وذكروا تعريفه وحدوده، وسوف نكتيف بذكر 
أقوال بعض أساطني علم الكالم. 

مة احليّلّ يف رشحــه لقول الطويّس: »العلم وهــو إّما تصّوٌر أو 
ّ

قــال العال
، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد ص 225[. تصديٌق جازٌم مطابٌق ثابٌت« ]احليّلّ

  والقســم اثلاين من العلم هو احلكم ايلقيّن، ثّم بدأ ببيان ماهّية القيود 
اليّت ُذكرت يف اتلعريف يلبنّي األمور اليّت ســوف خترج عن حريم ايلقني، 
فذكــر أّن قيد اجلزم يجء به يلُخرج األمور غــري اجلزمّية اكلظّن، فهو علٌم 
لٰكّنه فاقٌد للجزم؛ ٰللــك ال يمتنع فيه احتمال انلقيض، وذكر قيد املطابقة 
إلخراج اجلهــل املرّكب فهو اعتقاٌد جازٌم يمتنع معه احتمال انلقيض، لٰكّنه 
اعتقاٌد باطٌل ناشــٌئ من مقّدماٍت وأموٍر فاسدٍة؛ ٰللك ال يطابق الواقع. وأّما 
قيــد اثلبات ففائدته إخراج األمور واالعتقادات اجلازمة املطابقة انلاشــئة 
من اتلقليد وما يشــبهه، فإّن ٰهذه األمور ال تّتصف باثلبات واالســتمرار، 
، وماكنته عند 

َّ
ي يُقدل

ّ
فإثباتها مرهوٌن ببقاء االعتقاد بالصدق بالشــخص ال

مة: »أّما اجلامع لٰهذه الصفات 
ّ

الُمعتِقد. وبعد توضيح القيود املتقّدمة قال العال
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، كشــف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، ص 225[. والعلم بٰهذا  فهو العلم خاّصًة« ]احليّلّ
املعىن يرادف ايلقني؛ ٰللك قال أحــد رّشاح )اتلجريد( يف ٰهذه العبارة قول 
الشــارح: وهو العلم خاّصًة »العلم اتلصدييّق هل معىًن خاصٌّ وهو املذكور هنا 

وخُيّص باسم ايلقني « ]الطهرايّن، توضيح املراد، ص 327[.

مة 
ّ

 ونفس ٰهذه القيود ذكرها الفاضل املقداد السّيورّي يف رشح كالم العال
يف ابلــاب احلادي عرش حيث قال: »وال خيــىف عليك أّن ادليلل أعّم من أن 
يكون يقينيًّا مفيــًدا لليقني، وهو االعتقاد اجلازم اثلابــت املطابق  للواقع« 

]الفاضل املقداد ، ابلاب احلادي عرش مع رشحيه انلافع يوم احلرش ومفتاح ابلاب ، ص 73[. 

مة احلــيّلّ يتألّف من األراكن 
ّ

وبنــاًء ىلع ما تقّدم فــإّن ايلقني عند العال
اتلايلة:

  أ. اتلصديق بمفاد القضّية.

  ب. اجلزم باتلصديق األّول.

  ج. الصدق واملطابقة للواقع.

  د. اثلبات وعدم الزوال.

وخالصة القــول أّن املتلكّمني يّتفقون ىلع أّن ايلقني املســتعمل يف علم 
ي يكون يف املنطق والفلســفة، فهو يتألّف من 

ّ
الكالم هو بنفس املعىن ال

األراكن األربعة املتقّدمة. 

وحيث يُشرتط يف إثبات العقائد الوضوح واجلالء يلجلو الشّك عن القلوب 
واالعتقاد؛ حّت ينكشــف احلّق فتذعن انلفوس ُعرِّف ايلقني بأنّه: »العلم 
ي ال يفتقر يف تقديم 

ّ
الظاهر اجليّلّ بعد حصول اللبس يف معلومــه األّويّل ال

تصّوٍر أو تصديٍق آخر« ]الرشيف املرتىض ، رسائل الرشيف املرتىض ، ج  2، ص 291[.
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وكون ٰهذا االعتقاد ال يشــمل اجلهل املرّكب وال اتلقليد احلّق الســتناده 
يف االســتدالل إىل ما يورث القطع واجلزم، فقد ُعّرف بأنّه »العلم اتلصدييّق 
ي حيصل مع الربهان« ]الطهرايّن، توضيح املراد، ص 328[. 

ّ
اجلــازم املطابق للواقع ال

ويف ضوء اتلعريف األخري ثبت أّن ايلقني املّتبع يف إثبات املســائل هو ايلقني 
الربهايّن. 

فايلقني يف علم الــكالم ال خيتلف عن ايلقني املنطيّق ســوى أّن بعض 
القضايا والقواعد ايلقينّية يف علــم الكالم حيصل ايلقني بها باالعتماد ىلع 
بعض قواعد علم الكالم نفســه، وٰذلك يف املسائل الفرعّية من علم الكالم 

اليّت ال طريق للعقل يف إثباتها أو نفيها، مثل مسألة الرجعة.

 د. اليقين في القرآن

ايلقــني يف القرآن خيتلف عن بــايق أنواع ايلقني اليّت حتصل يف ســائر 
العلوم، فايلقني القرآيّن معرفٌة خاّصٌة حتصل عن طريق املشــاهدة حلقائق 
األشــياء ]انظر: احليدرّي، علم اإلمــام ، ص 175[، فايلقني هنا من مصاديق العلم 
احلضورّي، بينما ايلقني يف ســائر العلوم هو مــن مصاديق العلم احلصويّل، 
فايلقــني القرآيّن ال حيصل بكــرثة اتلعلّم، بل نوٌر يقذفــه اهلل يف قلب من 
 ذو حظٍّ عظيٍم؛ ٰللك جاء 

ّ
يشــاء،  فهو من صفات املقّربني اليّت ال يناهلا إال

َِقنِي« ]املجلّي، حبار األنوار،  قَلُّ ِمَن ايلْ
َ
يف احلديث: »ولَْم ُيْقَسْم َبنْيَ انلَّاِس يَشْ ٌء أ

ج 67، ص 180[. وايلقني القرآيّن يتحّقق إذا حتّقق سببه وحيصل إذاعٌن بمؤّداه، 

فإذا حصلت رؤيٌة ومشاهدٌة ملا وراء احلّس، وانكشفت حقائق األشياء فقد 
علم بها علًمــا حضوريًّا، فيحصل ايلقني بها، فيف ايلقني القرآيّن الخيتلف 
األثر عــن املؤثّر، فايلقني حيصل بعد املشــاهدة، فلكّما حصلت رؤيٌة فقد 
حصل يقنٌي؛ لا أطلع اهلل إبراهيم ىلع ملكوت الســماوات واألرض؛ حّت 
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رِْض َويِلَُكوَن 
َ ْ
َماَواِت َواأل يصل إىل ايلقني: ﴿َوَكٰذلَك نُِري إِبَْراِهيَم َملَُكوَت السَّ

ُموقِِننَي﴾ ]ســورة األنعام: 75[، فاآلية تبنّي أّن مشــاهدة امللكوت مقّدمٌة 
ْ
ِمَن ال

، فالفعل املضارع يدّل ىلع االستمرار،  لليقني، وأّن ٰهذا ايلقني دائٌم ومستمرٌّ
ا،   فمن شــاهد شيئًا ال يرتاب به وال يشــّك فيه، بل يبىق يقينه ثابتًا مستمرًّ
فايلقني علٌم ال يشوبه شــكٌّ بوجٍه من الوجوه. ]انظر:  الطباطبايّئ، امليان يف تفسري 

القرآن، ج 7، ص 94[

ٰللك عرّب القرآن عن لّك أمٍر ال يُرتاب وال يُشّك فيه بايلقني، فمثاًل ُسيّم 
َِقنُي﴾ ]سورة احلجر: 99[،  ِتيََك ايلْ

ْ
املوت يقينًا، قال تعاىل: ﴿واْعبُْد َربََّك َحتَّ يَأ

وتسمية املوت بايلقني كونه حقيقًة يقينّيًة ال يمكن ألّي إنساٍن أن ينكرها، 
ِتيََك 

ْ
قال الشــيخ نارص ماكرم )الشــريازي( يف معىن ﴿َواْعبُْد َربَّــَك َحتَّ يَأ

َِقنُي﴾: »املعروف واملشــهور بني املفرّسيــن أّن املقصود من )ايلقني( هنا  ايلْ
 املوت، 

ّ
املوت، وُسيّم بايلقني حلتمّيته، فرّبما يشّك اإلنسان يف لّك يشٍء، إال

فال يشّك فيه أحٌد أبًدا« ]الشريازي، األمثل يف تفسري كتاِب اهلِل الُمزَنل ، ج8 ، ص119[.

 هـ . اليقين في أصول الفقه 

ايلقــني يرادف يف اصطالح األصويّلــني العلم والقطع ]انظر: املشــكيّن، 
 اصطالحــات األصول ومعظم أحباثها، ص 219[، فانكشــاف الواقع يقال هل علٌم تارًة 

وأخرى قطٌع وثاثلًة يقنٌي، ولكٌّ حبســبه، فيسّم انكشاف الواقع يقينًا ثلبوته 
ودوامه تشبيًها بيقن املاء وهو ثباته واستقراره، ويسّم االنكشاف قطًعا للجزم 
وعدم الرتّدد بالُمنَكشف، ويسّم علًما باعتبار االنكشاف ويف مقابل اجلهل 
]انظر: اخلويّئ، مصباح األصول، ج 2، ص 23[. ولّما اكن علم أصول الفقه يبحث عن 

العنارص املشرتكة يف االســتنباط، فايلقني أو القطع أو العلم عنرٌص أسايسٌّ 
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يف عملّية االســتنباط الرشيّع، فما لم تثبــت حّجّية الطرق بالقطع وايلقني 
ال قيمة لالستنباط احلاصل منها، فتعريف ايلقني وحتديد ماهّيته يف أصول 
الفقه من أساســّيات علم األصول، فهل هو اكيلقني يف العلوم احلقيقّية، أو 

هما أمران متباينان؟

ايلقني يف العلــوم احلقيقّية يُطلق ىلع لّك اعتقاٍد جــازم مطابٍق للواقع، 
بينما ايلقني يف العلــوم االعتبارّية - اليّت ال يكون ثبوت املوضوع للمحمول 
رضوريًّا، بل خيضع العتبار املعترب - فقد يكون ايلقني يف بعض املوارد اكيلقني 
يف العلوم احلقيقّية، وٰذلك إذا اكن غرض األصويّل ال يتحّقق إال بانكشــاف 
ا،  ا، أو اكن ادليلل حيرز احلكم ويكشفه كشًفا تامًّ الواقع وتنجّزه انكشافًا تامًّ
اكألحاكم الرشعّية اليّت تثبت باتلواتر، أو اإلمجاع، فاملتواترات واحلدسّيات 
من القضايا ايلقينّية، فيكون العلم وايلقني باحلكم الرشيّع حاصاًل بدرجة 
%100، فيكون انكشــاف احلكم بدرجٍة ال يشــوبها الشّك، وعليه يكون 
تعريــف ايلقني بأنّه ما اكن العلم فيه جازًما ال احتمال معه للنقيض مطلًقا. 
وقد يكون ايلقني عند األصويّل يدور مدار االنكشــاف واثلبوت واإلحراز 
مهما اكنت درجة االنكشاف، لٰكّن الشــارع عّد الظّن واألمارات املعتربة 
علًمــا، وحيث إّن غرض األصويّل هو إحراز الواقــع تلنجي احلكم وتعذيره 
باإلحراز األّعم من الوجدايّن؛ لا ُعّرف ايلقني بأنّه مطلق اإلحراز، بل مطلق 
ما يوجب اتلنجي واملعذورّية، سواٌء اكن املوجب ٰللك هو العلم الوجدايّن أو 
األمارة أو األصل، الشــرتاك اجلميع يف أنّها توجب اإلحراز وتقتيض اتلنجي 

واملعذورّية واتلعذير واتلنجي ]انظر: انلائيّن، فوائد األصول، ج 4، ص  406[.

فايلقني عند األصويّل يدور مدار االنكشــاف بــأّي مرتبٍة ودرجٍة اكنت 
برشط أن يكون االنكشاُف معترًبا رشاًع؛ ٰللك عّرف ايلقني انكشاف واقع 
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متعلّقه وجدانًا أو تعّبًدا ]انظــر: احلكيم، األصول العاّمة يف الفقــه املقارن،  ص 317[؛ 
وٰذلك ألّن ماّدة علم األصول األساســّية يه أدلّة األحاكم الرشعّية، ويه أموٌر 
اعتبارّيٌة، ختتلف عن ماّدة القياس يف الــكالم والربهان؛ ٰللك فقد يكون 
االنكشاف ظنًّا يف العلوم احلقيقّية، لٰكّنه يكون يقينًا وقطًعا تعّبديًّا يف أصول 
الفقه يف بعض احلاالت، وتلأثّر ابلعض بالفلسفة خلط يف اتلعريف بني ايلقني 

األصويّل وايلقني الفلسيّف. ]انظر: الغزايّل، املستصىف يف علم األصول، ج 1، ص 79[

ثّم إّن ايلقني األصويّل ينقســم حبســب األســباب املؤّديــة حلصوهل إىل 
قسمني، فقد يكون ناجتًا من مقّدماٍت ومرّبراٍت موضوعّيٍة عقالئّيٍة فيسّم 
يقينًا موضوعيًّا، أو يكون ناجتًا من عوامل نفســّيٍة اكملنامات واالســتخارة 
واملزاجات، وغريها من األمور فيسّم بايلقني الايّت ]انظر: السيستايّن، الرافد يف 
علم األصول  ، ج 1، ص 22[، وقد يسّم القسم اثلاين بقطع القّطاع ]انظر: الروحايّن، 

زبدة األصول، ج 4، ص 86[، فهو نظري اجلهل املرّكب يف العلوم احلقيقّية. 

 و. اليقين في العرفان

العرفــان نوع من املعرفة مصدرها باطن اإلنســان، فمصدرها اإلرشاق 
والوق القليّب، خبالف املعرفة العقلية اليّت مصدرها الربهان واالســتدالل 
العقيّل ]انظر: الشــاهرودّي ، جســتارى در قرآن، عرفان و تفاسري عرفاىن، ص 137[، فهو 
ّية وموضوعه معرفة احلّق وأسمائه وصفاته ]انظر: سجاد جعفر، 

ٰ
أحد العلوم اإلهل

فرهنــگ معارف اســالىم، ج  2، ص 1253[، والعرفان يرّكز ىلع اإلخالص وتصفية 

ابلاطن بادلرجة األساس حلصول املشــاهدة القلبّية ]انظر: اآلميّل، تفسري املحيط 
األعظــم  ، ج 4، ص 80[،  فٰهذا انلــوع من املعرفة حيصل من دون االعتماد ىلع 

املعرفة العقلّية واتلجربيّبة. 
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ولليقني يف العرفان واتلصوّف مزنلٌة عظيمٌة ومقاٌم شامٌخ؛ كون العارف 
يريد أن يصل إىل اتلوحيد احلقييّق، وٰهذا األمر حيتاج إىل نوٍر يســتيضء به، 
وايلقني نــوٌر ]انظر: اآلمدّي، غــرر احلكم ودرر اللكــم ، ص 20[، وايلقني علم داٍع 
وحمّرٌك إىل العمل، وبما أّن العمل حيّقــق العبودية والقيام حبقوق الربوبّية، 
نَْس  ِ

ْ
نَّ َواإل ِ

ْ
وٰهذا هو الكمال احلقييّق لإلنسان كما قال تعاىل: ﴿َوَما َخلَْقُت اجل

 يِلَْعبُُدوِن﴾ ]ســورة الاريات: 56[، فايلقني هو أفضل أقسام العلم ]انظر: رفيق 
َّ

إِال
العجم ، موســوعة مصطلحات اتلصوّف اإلســاليّم،  ص 1064[ فبايلقني تتحّقق العبوديّة 

وبالعبوديّة يتحّقق الكمال اإلنسايّن وتتفاوت املراتب الكمايّلة.

ثانًيا. أنواع اليقين

م إىل أقساٍم خمتلفٍة باعتباراٍت خمتلفٍة، فلكّما  ايلقني كسائر املفاهيم يُقسَّ
تغرّي أساس القسمة ظهرت أقساٌم جديدٌة، وكٰذلك يمكن أن تتنّوع األقسام 
يف حالة إضافة قيــٍد أو حذف قيٍد من قيود املفهــوم، فايلقني هو االعتقاد 
اجلازم، فإن لم يقّيد بأّي قيــٍد آخر اكن يقينًا باملعىن األعّم، وإن ُقّيد باجلزم 
واملطابقة للواقع فقط اكن يقينًا باملعىن اخلاّص، وإن أضيف إىل القيد السابق 

قيد اثلبات سيّم يقينًا باملعىن األخّص. 

فأنواع ايلقني يه: 

1. اليقين بالمعنى األخّص
وهو ايلقني املنطيّق، أو ما يســّم بايلقني املضاعف، أو اتلصديق اتلاّم 
]الفــارايّب، املنطقّيات، ج 3 ، ص 297[، قال املــوىل اليدّي: »ايلقني هو اتلصديق 

اجلازم املطابق للواقع اثلابت« ]اليدّي، احلاشــية ىلع تهذيــب املنطق، ص 111[. وقد 
أرشنا إيله يف اتلعريف املنطيّق لليقني.



351

مصطلح اليقين

العدد الثاني   السنة األولى   شتاء 2018

2. اليقين بالمعنى الخاّص
 

ّ
وٰهذا القســم من ايلقــني يّتفق مع ايلقني املنطــيّق يف مجيع العنارص إال

ي 
ّ

عنرص اثلبات؛ إذ إّن ٰهذا القســم يشــمل ايلقني احلاصل من اتلقليد ال
خــرج عن ايلقني املنطيّق بقيد اثلبات، وبٰذلــك يكون ايلقني اخلاّص أعّم 
مورًدا من ايلقني املنطيّق، فٰهذا ايلقني ال يشــمل ايلقني احلاصل من اجلهل 
املرّكب، فالصدق واملطابقة للواقع عنرٌص وركٌن أســايسٌّ يف ٰهذا القسم من 
ايلقني، وكٰذلك ال يدخل الظّن يف ٰهذا القسم؛ باعتبار أّن اجلزم قيٌد أسايسٌّ 
يف ٰهذا ايلقني، فايلقني باملعىن اخلاّص هــو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع، 
ولٰكن قد يّتصف باثلبات وعدم الزوال، وقد ال يّتصف بٰذلك، فعنرص عدم 
الزوال يف ٰهذا القسم غري مرشوٍط يف ٰهذا القسم؛ ٰللك فإّن أغلب اعتقادات 
انلــاس تكون من ٰهذا القبيل؛ إذ إّن الغالب من انلاس جيزم ويقطع باليشء 

عن طريق تقليد اآلخرين.

قال الغزايل: »احلالة اثلانيــة: أن يصّدق به تصديًقا جزًما ال يتمارى فيه 
وال يشعر بنقيضه ابلّتة، ولو أشعر بنقيضه عرس عليه إذاعن نفسه لإلصغاء 
إيله، ولٰكّنه لو ثبت وأصىغ وحىك هل نقيــض معتقده عّمن هو أعلم انلاس 
وأعدهلم عنــده، وقد نقله مثاًل عن انليّب  أورث ٰذلــك يف يقينه توّقًفا ما، 
ولنســّم ٰهذا اجلنس اعتقاًدا جزًما، وهو أكرث اعتقاد عواّم املسلمني وايلهود 
وانلصارى يف معتقداتهــم وأديانهم ومذاهبهم، بل أكرث اعتقاد املتلكّمني يف 
نرصة مذاهبهم بطريق األدلّة، فإنّهم قبلوا املذاهب واألدلّة مجيًعا حبسن الظّن 
ين حســن فيهم اعتقادهم بكرثة سماعهم 

ّ
واتلصديق من أرباب مذاهبهم ال

ي يستوي مثيله يف أّول نظره إىل الكفر 
ّ

اثلناء عليهم... فإّن املستقّل بانلظر ال
واإلسالم وسائر املذاهب عزيز« ]الغزايّل، حمّك انلظر، ص 100[. 
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3. اليقين بالمعنى األعّم 
 

ّ
وهو مطلق االعتقاد اجلازم، فيف ٰهذا القســم من ايلقني ال يعترب فيه إال

االعتقاد واجلزم؛ ٰللك ال يدخل يف دائرة ٰهذا ايلقني الشّك والظّن، فالشّك 
خيرج بقيد االعتقاد، والظّن خيرج بقيد اجلزم، ويدخل يف دائرته لّك اعتقاٍد 
جازٍم، ســواٌء طابق الواقع أم لم يطابق، وسواٌء نشأ من مرّبراٍت موضوعّيٍة أم 
لم ينشأ، وســواٌء نشأ ٰهذا االعتقاد من مقّدماٍت بدهّيٍة يقينّيٍة أم من عوامل 
نفسّيٍة، فهو بٰهذا اتلعريف يكون شاماًل لليقني اللغوّي وهو ما يناقض الشّك 
ويزحيه، وشــاماًل لليقني األصويّل الشــامل للظنون املعتربة عند الشارع،، 
ي 

ّ
ي يدخل فيه القطع الايّت عند األصويّلني ال

ّ
وشــاماًل للجهل املرّكب ال

يســّم بقطع القّطاع، وهو لّك قطٍع ال ينشــأ من مــرّبراٍت موضوعّيٍة، بل 
ينشــأ من عوامل نفسّيٍة، وحيث لم يشــرتط يف ايلقني باملعىن األعّم عنرص 
اثلبات يكون قاباًل للزوال، وكٰذلك قد يكون ٰهذا ايلقني ناشئًا من الشبهات 
واملغالطات كما يف اجلهل املرّكب، وهو »عدم العلم باحلّق مع اعتقاد نقيضه« 
]الســهروردّي، جمموعــهی مصنفات شــيخ ارشاق ، ج  1، ص  88[، وٰذلــك عندما يُوقَع 

ا، واجلهل علًما، كما يف اجلدل  اإلنسان يف الشبهات، فيشــّبه هل ابلاطل حقًّ
ي ال ينتج يقينًا بل ينتج ما يشبه ايلقني، قال الشيخ الرئيس: »القياسات 

ّ
ال

أيًضا ىلع مراتب: فمنها ما يوقع ايلقني - وهو الربهايّن - ومنها ما يوقع شــبه 
ايلقــني، وهو إّما القياس اجلديّل، وإّما القياس السوفســطّي املغالطّي« ]ابن 

سينا، الشفاء )املنطق(، الربهان، ص 51 و52[. لٰكّن من ال علم هل يظّن ٰهذا يقينًا.

كٰذلك يمكن أن يُقّســم ايلقني ىلع أساس استمراره وعدم تقّيده بزماٍن، 
وتقّيده بزماٍن معــنّيٍ إىل يقنٍي مطلٍق ودائٍم وثابٍت غري مقّيٍد مثل ايلقني بأّن 
انلقيضــني ال جيتمعان وال يرتفعان، فٰهذا ايلقني ثابٌت يف لّك زماٍن وماكٍن، 
كٰذلك احلال يف ايلقني املتعلّــق بالقضايا اللكّّية، وايلقني املتعلّق باجلزئّيات 
غري القابلــة للتبّدل واتلحّول مثل وجود اهلل وعلمه؛  لا قال بعضهم: »وأّما 
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اجلزئّيات الفاســدة فال يقــني بها؛ ألّن ايلقني دائًمــا ال يتغرّي، واجلزئّيات 
متغرّيٌة فاسدٌة فال يبىق بها عقٌد دائٌم، فإنّها إذا تغرّيت وفسدت وزال اتّصافها 
باألوســط لم يبق اندراجها حتت الكربى، فال يبىق اعتقاد انلتيجة ىف حّقها 

دائًما« ]الساوّي، ابلصائر انلصريّية يف علم املنطق، ص 434[. 

وهناك يقــنٌي ال يتمّتع باثلبات، بل هو يقنٌي مقّيٌد بوقٍت ما يتبّدل بتبّدل 
موضوعه، وٰهذا ايلقني ىلع قســمني: األّول أن يكــون يقينًا يف أّول األمر، 
ولٰكّنه يوجد هل مقابٌل يف زماٍن آخر اكيلقني جبلوس زيٍد يف الســاعة اثلامنة 
مثاًل، وٰهذا مقّيٌد جبلوس زيٍد؛ ٰللك يوجد نقيضه مع قيام زيٍد، والســبب 
يف زوال ٰهذا ايلقني هو أّن متعلِّقه غري ثابٍت اكيلقني املتعلّق باألمور اجلزئّية 
املتبّدلــة، اثلاين قد ال يكون يقينًا من أّول الوقــت، بل ظنًّا، لٰكّن صاحبه 
يعتقد أنّه يقنٌي، ولٰكن يظهر هل بعد ٰذلك خالفه، وٰذلك عندما يكون ايلقني 
يف قضّيٍة - أو رأٍي ما - لم حيصل من ذات مقّدماتها، بل حصل من مرّبراٍت 
غري صحيحٍة، اكملحّبة املفرطــة لصاحب الرأي  أو العداوة لصاحب الرأي. 

]انظر: الفارايّب، املنطقّيات، ج 1، ص 353 و356[ 

وقد يقّســم ايلقني ىلع أساس إماكن انفاكك املحمول عن املوضوع وعدم 
اإلماكن إىل يقنٍي غري رضوريٍّ ويقنٍي رضوريٍّ ]انظر: آل ياســني، الفارايّب ىف حدوده 
ورســومه، ص 655[، وايلقني الرضورّي هو ايلقني ىلع اإلطالق، ووجه تسمية 

ايلقني ىلع اإلطالق بايلقني الــرضورّي؛ باعتبار أّن وجود املحمول رضوريٌّ 
للموضــوع، وال يمكن أن يكون خبالف ما يعتقد املعتقد ولو يف حنٍي آخر، 
وايلقــني غري الرضورّي هو ايلقني ال ىلع اإلطــالق، فهو يقنٌي إىل وقٍت ما، 
فوجــود املوضوع للمحمول ليس برضوريٍّ بل مقّيــٌد بزماٍن ما، مثل ايلقني 
، وال يمكن أن يكون  بكسوف الشــمس، فٰهذا ايلقني ينتيه يف وقٍت معنّيٍ

وجود الكسوف رضوريًّا للشمس.
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تقسيم اليقين إلى موضوعيٍّ وذاتيٍّ
ة هل إىل موضويعٍّ وغري 

ّ
يُقّسم ايلقني ىلع أساس املقّدمات واألسباب املودل

. موضويعٍّ

فايلقني املوضويّع هو القطع واجلزم احلاصل يف الهن البرشّي يف احلاالت 
االعتياديّة اليّت يّتصف بها اإلنسان من االتّزان وسالمة الهن. وٰهذا ايلقني 
ي 

ّ
يفــرتض وجود أمٍر واقيعٍّ تعلّق به ايلقني، فايلقني املوضويّع هو ايلقني ال

يشــتمل ىلع أمرين: األّول مطابقة ما يف الهن للواقع، واثلاين أّن اتلصديق 
ي تعلّق بٰهذا األمر يكون يف أىلع درجاته.

ّ
ال

ي ال يشرتط يف حصوهل مرّبراٌت موضوعّيٌة، 
ّ

أّما ايلقني الايّت فهو القطع ال
بل هو حالة اجلزم والقطع اليّت قد حتصل بسبب شذوٍذ يف عمل الهن؛ ٰللك 
ال يُشرتط يف حصول ايلقني الايّت وجود واقعّيٍة، فايلقني الايّت كقطع القّطاع 
يف علم األصول، وهو القطع احلاصل ىلع أساس شذوٍذ يف عمل الهن يف جمال 

احلكم واالستنتاج.

قال الشــهيد حممدباقر الصدر: »فايلقني الايّت هو اتلصديق بأىلع درجٍة 
ممكنٍة، ســواٌء اكنت هناك مــرّبراٌت موضوعّيٌة لٰهــذه ادلرجة أم ال. وايلقني 
املوضويّع هــو اتلصديق بأىلع درجــٍة ممكنٍة، ىلع أن  تكــون ٰهذه ادلرجة 
متطابقــًة مع ادلرجة اليّت تفرضها املرّبرات املوضوعّيــة، أو بتعبرٍي آخر: إّن 
ايلقني املوضويّع هو أن تصل ادلرجة الّــيت تفرضها املرّبرات املوضوعّية إىل 
اجلزم. وٰهكذا نعــرف أّن ايلقني املوضويّع هل طابٌع موضويعٌّ مســتقلٌّ عن 
ي يعيشــه ٰهذا اإلنسان أو ذاك 

ّ
احلالة انلفســّية واملحتوى السايكولويّج ال

فعاًل، وأّما ايلقني  الايّت فهو يمّثل اجلانب السايكولويّج من املعرفة« ]الصدر، 
األسس املنطقّية لالستقراء، ص 360[.
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قراءٌة في كتاب اللوامع اإللهية

ّية يف املباحث الكالمّية( مــن تأيلف مجال ادلين 
ٰ
كتاب )اللوامــع اإلهل

مقداد بن عبد اهلل األسدّي السّيورّي احليّل  املعروف بفاضل املقداد املتوّف 
سنة 826  ـهمن تالمذة الشهيد األّول ميّكّ بن حمّمد بن حامٍد العاميّل اجلّزيّن 
املستشــهد سنة 786 ه. و)الســّيور( قريٌة من قرى احللّة. وقد قام بتحقيقه 

. واتلعليق عليه آية اهلل الشهيد السّيد حمّمدعيل القايض الطباطبايّئ

مة الفاضل 
ّ

اهلدف من تأيلف ٰهــذا الكتاب القّيم هو أّن املؤلّــف العال
املقداد أراد أن يبنّي دورًة اكملًة من األحباث الَعَقديّة والكالمّية ويكشــف 
عن أرسارها بشــلٍك معّمٍق ودقيٍق، وبمنهٍج برهــاينٍّ قويٍم حبيث حيتوي ىلع 
اإلجابة عن الشبهات واألســئلة املطروحة يف لّك مبحٍث. ويبدو من مقّدمة 

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

m.azizi56@yahoo.com .العالمية

د. مصطفى عزيزي*
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ٰهذا الكتاب أّن أحد تالمذته األذكيــاء املؤّهلني يف حتصيل العلوم العقلّية 
مة السّيورّي أن يكتب كتابًا جامًعا يف املباحث الَعَقديّة بشلٍك 

ّ
طلب من العال

مة طلبته، وألّــف ٰهذا الكتاب تلبيًة دلعوة ٰهذا 
ّ

رصنٍي ومتقٍن، فلىّب العال
ي شّجعه تلأيلف 

ّ
اتللميذ اليّك. يقول الفاضل املقداد حول ادلافع واحلافز ال

ّية(: 
ٰ
كتاب )اللوامع اإلهل

»وبعد، فلّما تطابق العقل وانلقل، وتوافق  الفرع واألصل ىلع عظم العلم 
وجالتله قــدًرا، وارتفاع أهله يف املإل األىلع رشفًــا وذكًرا اكن باالعتناء و 
اتلحصيل أحــّق وأحرى، ولّك ما اكن موضوعــه أىلع وأنفس اكن باالقتناء 
أوىل وأقيس. وعلم الكالم من بني ٰهذه العلوم اكشــٌف عن أستار اجلربوت، 
ومّطلٌع ىلع مشــاهدات امللك ومغّيبات امللكــوت، وفارٌق بني أهل اهلداية 
والضاللة، ومّطلٌع ىلع صفات املختارين للرســالة واإلمامة، ومبنّيٌ أحوال 
الســعداء واألشــقياء يوم القيامة. وقد صّنف العلماء يف ٰذلك اجلّم الغفري، 
وبالغوا يف تنقيح مســائله باتلقرير واتلحرير، فأحببت مزامحتهم يف اتلقّرب 
إىل رّب األربــاب، والفوز بوافر األجر وجزيل اثلواب، بتحرير كتاٍب جامٍع 
لغرر فرائد العلم املشار إيله، وتقرير نكت فوائد املعّول فيه عليه، وأرهف 
عزيم ىلع ٰذلك اتلماس َمن عرفت الاكء واتلحصيل من شــأنه، واستنبت 
السعادة ىلع صفحات وجهه وفلتات لسانه، وتزّنل مّن مزنلة ودلته االرواح 
ال ودلته األشــباح مبالًغا يف الوقوف ىلع أرسار ٰهذا العلم األسىن، والتّشوق 
إىل االّطالع ىلع دقائقه احلســىن، فأجبُت ملتمســه وصّنفت ٰهذا الكتاب 
ّية يف املباحث الكالمّية، معتمًدا ىلع احلّق يف سلوك 

ٰ
املوســوم باللوامع اإلهل

طريق الصدق، ورتّبته ىلع لوامع« ]الفاضل املقداد، 1422، ص 80[.

للمؤلّف كتٌب اعتقاديٌّة أخرى من بينها:
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 1. كتــاب )االعتماد يف رشح كتاب واجــب االعتقاد( رشح فيه كتاب 

. مة احليّلّ
ّ

)واجب االعتقاد( للعال

مة 
ّ

2. كتاب )إرشاد الطابلني إىل نهج املسرتشدين( رشح فيه كتاب العال

احليّلّ املسّم بـ )نهج املسرتشدين يف أصول ادلين(.

 3 . كتــاب )األنوار اجلاليّلة يف رشح الفصول انلصريّية( للخواجة نصري 

ادلين الطويّس.

. مة احليّلّ
ّ

 4 . )انلافع يوم احلرش( يف رشح ابلاب احلادي عرش للعال

إطراء العلماء 

مة فاضل املقداد السّيورّي العلمّية، وهنا نشري 
ّ

أشاد العلماء بمزنلة العال
إىل بعض عباراتهم يف إطراء ومدح شخصّيته يف ٰهذا املجال. 

مة فاضل املقداد:
ّ

يقول الشيخ احلّر العاميّل حول الشخصّية العلمّية للعال

»اكن اعلًمــا فاضاًل متلكًّما حمّقًقــا مدّقًقا، هل كتــٌب منها: )رشح نهج 
املسرتشــدين يف أصول ادلين(، و)كزن العرفان يف فقه القرآن(، و)اتلنقيح 
الرائــع يف رشح خمترص الرشائع(، و)رشح ابلــاب احلادي عرش(، و)رشح 
مبادئ األصول(، وغري ٰذلك. يروي عن الشــهيد حمّمد بن ميّك العاميّل. ]احلّر 

العاميّل، أمل اآلمل، ج 2، ص 253[

مة املجلّي يف )ابلحار(: »الشــيخ األجّل املقداد بن عبد اهلل، 
ّ

قال العال
من أجلّة الفقهاء، وتصانيفه يف نهاية االعتبار واالشــتهار« ]املجلّي، ابلحار، 

ج 1، ص 41[.
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وأيًضا قال صاحــب كتاب )روضات اجلّنات(: »اكن اعلًما فاضاًل متلكًّما 
حمّقًقا مدّقًقا« ]اخلوانسارّي، روضات اجلّنات، ج 7، ص 163[.

مة املامقايّن يف )اتلنقيــح(: »اكن اعلًما جلياًل، وفاضاًل نبياًل، 
ّ

قال العال
حمّقًقا مدّقًقا، متلكًّما وفقيًها« ]املامقايّن، تنقيح املقال، ج 3، ص 245[.

قال الشيخ عّباس القيّمّ يف )الُكىن واأللقاب(: »هو الشيخ األجّل أبو عبد 
اهلل املقداد بن عبد اهلل بن حمّمد بن احلسني بن حمّمد السّيورّي احليّلّ األسدّي 

الغروّي، اكن اعلًما فاضاًل فقيًها حمّقًقا مدّقًقا.

هل كتٌب منها )رشح نهج املسرتشــدين يف أصول ادلين(، و)كزن العرفان 
يف فقــه القرآن(، و)اتلنقيح الرايع يف رشح خمترص الرشائع(، و)رشح ابلاب 
احلادي عرش(، و)رشح مبادئ األصول(، و)رشح ألفّية الشهيد(، و)نضد 
القواعد( رتّب فيه قواعد الشــهيد ، و)رشح فصول اخلواجة نصري ادلين( 

و)اللوامع يف الكالم( إىل غري ٰذلك« ]القيم، الكىن واأللقاب، ج 5، ص 85[.

وقال عمر رضــا كّحالة يف كتابه )معجم املؤلّفني(: »املقداد بن عبد اهلل 
، أخذ عن الشــهيد األّول حمّمد بن ميّكٍّ وتويّف  ، متلكٌّم، مفرّسٌ فقيٌه، أصويلٌّ

بانلجف« ]عمر رضا كّحالة، ج 12، ص 317[.

فصول كتاب )اللوامع اإلٰلهّية(

 ٍ
ّ

ّية( طبع حبجٍم كبرٍي يشتمل ىلع 680 صفحًة يف جمدل
ٰ
كتاب )اللوامع اإلهل

واحٍد، بعد طبعة منّقحة بتحقيق آية اهلل الشــهيد السّيد حمّمدعيل القايض 
الطباطبايّئ. حيتــوي ٰهذا الكتاب القّيم ىلع مقّدمــة املؤلّف، وقد رتّبه ىلع 
لوامع ويه مجع لـ )المع(، أي من لََمَع بمعىن إضاءِة اليشِء برُسعٍة، ثّم يقاس 
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ىلع ٰذلــك ما جَيري جَمراه. من ٰذلك: لَمَع الربُق وغــرُيه، إذا أضاء، فهو المٌع. 
ولََمع السيُف . ]معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص 211[

فالكتاب يشتمل ىلع اثن عرش "المًعا"، وهو اسٌم للعناوين األصلّية، وهناك 
عناوين فرعّيٌة مثل األحباث واملقاصد والفصول واملرصد والقطب )أو املطلب(.

الالمع األّول يف مباحث انلظر، الالمع اثلاين يف تقســيم العلوم، الالمع 
اثلالث يف الوجوب واالمتناع واإلمــاكن والقدم واحلدوث، الالمع الرابع يف 
املاهّية ولواحقها، الالمع اخلامس يف تقســيم املمكنات، الالمع السادس يف 
حدوث العالم، الالمع الســابع يف وجود الصانــع - تعاىل - وأحاكم وجوده، 
الالمع اثلامن يف صفاته تعاىل، الالمع اتلاســع يف األفعال، الالمع العارش يف 
انلبّوة، الالمع احلادي عرش يف اإلمامة، الالمع اثلاين عرش يف احلرش واجلزاء.

إذا أمعّنــا انلظر يف املحاور األصلّية للكتاب، فســنجد أّن هناك ترتيبًا 
ا بينها، ويمكن بيان ٰذلك يف عّدة أموٍر: وتنظيًما خاصًّ

1. املباحث املنطقّية اليّت تتطّرق إىل تعريف الفكر وانلظر وتعريف ادليلل 
وأقســامه من حيث املاّدة والصورة، وٰهذا ابلحــث خمترٌص وموجٌز حبيث ال 

يتجاوز سّت صفحاٍت.

2. املباحث املتعلّقة بنظرّية املعرفة، عندما يصل ابلحث يف ٰهذا الكتاب 
إىل أقســام العرض، وهــو إّما خمتصٌّ باألحياء وإّما غــري خمتصٍّ بهم، يذكر 
الفاضل املقداد "العلم" يف ذيل األعــراض املختّصة باألحياء. ثّم يتطّرق إىل 
املباحث املتعلّقة بنظرّية املعرفة كرضورة مفهوم العلم وأقســامه من الفعيّل 
اد العاقل باملعقول، ونظرّية املطابقة 

ّ
واالنفعايّل، والرضورّي وانلظرّي، واحت

ا يف تأصيل األصول الَعَقديّة. وغريها من األحباث املعرفّية، ويه مهّمٌة جدًّ



366

مجلة الدليل / 

العدد الثاني   السنة ااألولى   شتاء 2018

أبواٌب

3. القواعــد العاّمة العقلّية والفلســفّية اليّت تنفــع يف تأصيل العقيدة، 
ّية يتناول جمموعًة خمترصًة من أّمهات املعارف الفلسفّية 

ٰ
وكتاب اللوامع اإلهل

وأصوهلا، مثل مفهوم الوجوب واإلماكن واحلدوث والِقدم واعتبارات املاهّية 
والوحدة والكرثة والعلّة واملعلول وغريها من املباحث الرضورّية اليّت تساعد 

املتعلَّم ىلع فهٍم منطيقٍّ دقيٍق لالعتقادات.

وجوه اإلبداع لكتاب )اللوامع(

1. يف ٰهذا الكتاب فصوٌل باملعىن العاّم ســّميت باللوامع، وهناك فصوٌل تّم 

تبويبها يف ذيل بعض اللوامع حتــت عنوان "فصول". اختيار عنوان "اللوامع" 
للكتاب وتسمية الفصول األصلّية للكتاب باللوامع من انلقاط املمّية يف ٰهذا 
الكتاب. إذن هناك تطابٌق بني اسم الكتاب والعناوين األصلّية املندرجة فيه، 

وٰهذا يُعّد يف حّد ذاته ابتاكًرا.

2 . يدرس املؤلّف مجيع أبعاد املوضوع، حبيث ال يفوته جانٌب من اجلوانب 
املحتملة فيه. فهو يستخرج مجيع االحتماالت والفروض يف لّك مسألٍة وجييب 

ىلع اإلشاكالت املفرتضة اليّت قد ختطر ببال القارئ ويرّد عليها.

بعبــارٍة أخرى يرّكــز املؤلّف ىلع منهج ادلوران بــني انليف واإلثبات يف 
االستدالل ىلع املطالب، ويه الطريقة الت تسّد باب الرتديد والتشكيك ىلع 
اإلنسان، حبيث يضطّر إىل أن يلزتم بأحد طريف انلقيض وال ثالث هلما، وٰهذا 
 للخصم من اهلروب ويلزمه بأحدهما، 

ً
ي ال يفسح جماال

ّ
هو احلرص العقيّل ال

ي فيه مفرٌّ للخصم. وٰهذه الطريقة راجئٌة يف لّك 
ّ

خالفًا للحرص االستقرايّئ ال
املحاور املذكورة للكتاب. فعیل ســبيل املثال يستدّل الفاضل املقداد ىلع نيف 

الواسطة بني الوجود والعدم، من خالل ٰهذا ابليان:
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»لّك ما نعــرّب عنه إّما أن يُفرض هل حتّقــٌق أو ال، واألّول موجوٌد وثابٌت، 
، واملوجود إّما أن يُفرض هل حتّقــٌق يف اخلارج أو ال،  واثلاين معدوٌم ومنــيفٌّ
واثلاين الهّن كجبٍل من ياقوٍت وحبٍر من زئبٍق، واألّول إّما أن يكون وجوده 
من ذاته وهو الواجــب، أو من غريه وهو املمكن، واملعــدوم إّما أن يمكن 
وجوده أو ال، واثلاين هو املســتحيل واملمتنع، فقد ظهر أنّه ال واســطة بني 
املوجود واملعدوم، وأّن الوجود الهّن متحّقٌق وأنّه ال شيئّية للمعدوم خارًجا« 

]الفاضل املقداد، 1422، ص 87[.

3. إتقــان املطالــب املطروحة من جهة املــاّدة والصورة، فــإّن القضايا 
واملقّدمات اليّت يستخدمها املؤلّف يف إثبات مّدعياته مقّدماٌت قطعّيٌة يقينّيٌة 
ترجــع إىل ابلدهّيات األّويّلة، ومن جهة الصــورة يعتمد ىلع الربهان العقيّل 
ي يرجع إىل الشــلك األّول ابلديّه، وكٰذلك يســتخدم القياس 

ّ
القطــيّع ال

ي يفيد ايلقني حبيث ال يشّق هل غبار.
ّ

االستثنايّئ القطيّع ال

4. منهج املؤلّف يف أغلب املباحث هو أنّه يقوم يف اخلطوة األوىل بتحليل 
املفاهيم األصلّية يف أصول العقائد، وحتديدها بقيوٍد دقيقٍة ومتينٍة، إذ يعطي 
 ويتعّرض 

ّ
تعريًفا جامًعا مانًعا هلا، حبيث ال يبىق أمٌر رضوريٌّ يف اتلعريف إال

هل. ثّم بعد ذكر اتلعريــف واتلحديد يذكر الفاضل املقداد القيود االحرتازّية 
واتلوضيحّيــة يف اتلعريف، وخُيرج ما هو غري متعلٍّق بابلحث. وىلع ســبيل 
املثال يقول يف تعريف )انليّب(: »انليّب هو اإلنسان املأمور من السماء بإصالح 
انلاس يف معاشــهم ومعادهم، العالم بكيفّية ٰذلك، املستغن يف علمه وأمره 

عن واسطة البرش، املقرتنة دعواه بظهور املعجز« ]املصدر السابق، ص 239[.

ثّم يرشح قيود ٰهذا اتلعريف ويه كما ييل: 1. كون انليّب إنســانًا. 2. كون 
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أمر ٰذلك اإلنسان من الســماء. 3. كون ٰهذا اإلنسان مستغنيًا يف علومه عن 
البرش، وغريها من القيود. 

كٰذلك يف تعريف مفردة "العصمة" يرشحها ويبنّي قيودها بشلٍك دقيٍق ومتنٍي 
وخُيرج يف ضوء القيود املأخوذة يف اتلعريف اآلراء املخالفة واملغايرة للتعريف 

]املصدر السابق، ص 243[، وٰهذه ميٌة مهّمٌة من ميات ٰهذا الكتاب القّيم.

ثّم بعد ذكر اتلعريف ادلقيق للمصطلحات الرئيســة، يســتقيص األحاكم 
واللوازم العقلّية املرتتّبة ىلع ذٰلك املفهوم من عّدة جهاٍت، وٰهذا يشبه العملّية 
ي يســتخدمه السّيورّي يف 

ّ
العقلّية يف علم الرياضّيات. ٰهذا املنهج الريايّض ال

ٰهذا الكتاب من جهٍة جيعل املطالب متقنًة رصينًة، ومن جهٍة أخرى يشحذ ذهن 
القارئ ويؤثّر فيه منهجيًّا، وٰهذه نقطٌة مهّمٌة علينا أن نأخذها بنظر االعتبار.

 : 5. اجلمع بني اإلجياز واإلتقان والرصانة، كما يقول أمري املؤمنني عيلٌّ
« ]اآلمدّي، تصنيف غرر احلكم ودرر اللكم، ص 210[.  يَِقلُّ

َ
 يُِملُّ َو ال

َ
َكاَلمِ  َما ال

ْ
»َخرْيُ ال

ّية( اتلميي 
ٰ
6. مــن امليات املهّمة وامللفتة للنظر يف كتــاب )اللوامع اإلهل

بني املفاهيــم االعتبارّية واحلقيقّية. فإن املؤلّف حيــاول كثرًيا أن يفّكك يف 
مطلع ابلحث بــني املعقوالت اثلانية واملعقوالت األوىل. مثاًل عندما يدخل 
يف مبحــث املواّد اثلالث أو احلدوث والِقدم أو الوحدة والكرثة أو ما شــابه 
ٰذلك، قبل لّك يشٍء يرّصح بأّن ٰهذه املفاهيم تُعّد من االعتبارّيات واملعقوالت 
اثلانية، ويقيم الربهان ىلع ٰهذا املّدىع. يقــول الفاضل املقداد حول مفهوم 

احلدوث والِقدم:

 لزم 
ّ

»الِقــدم واحلدوث اعتباران عقلّيان ليس هلما حتّقٌق يف اخلارج، وإال
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التسلســل أو اتّصاف اليشء بنقيضه؛ ألّن لّك موجــوٍد خاريجٍّ إّما قديٌم أو 
حادٌث؛ ملا ذكرناه من احلرص العقيّل، فلو اكن أحدهما موجوًدا يف اخلارج لزم 

ما ذكرناه« ]الفاضل املقداد، 1422، ص 98[.

7. ادلراســة املقارنة بني املدارس الفكرّية من مــيات كتاب )اللوامع 
ل يف لّك حبٍث من املباحث الكالمّية، ثّم يأيت  ّية(، فإّن الســّيورّي يؤصِّ

ٰ
اإلهل

بآراء سائر املدارس الكالمّية والفكرّية ونظرّياتها، ثّم ينقدها وُيبطلها ببياٍن 
عليمٍّ رصنٍي.

8. من أهّم امليات والســمات ابلارزة يف كتــاب )اللوامع( هو أّن املؤلّف 

يف لّك مبحٍث يتطّرق إىل الشــبهات واألسئلة االفرتاضّية وموارد انلقض اليّت 
يمكن أن ترد ىلع ٰذلك ابلحث. ٰهذه املية جتعل الكتاب متمّيًا عن كثرٍي من 
الكتب الكالمّية، فإّن القارئ عندمــا يطالع ٰهذا الكتاب يرى أّن الفاضل 
املقداد قد أجاب ىلع كثرٍي من األســئلة والشبهات املحتملة يف ابلحث، وال 
يفوته يشٌء منها تقريبًا. ويف احلقيقة حيتوي ٰهذا الكتاب ىلع نقد االنتقادات 

اليّت قد ترد عليه.

9. ذكر كثرًيا من اجلوانــب واألبعاد املقّدرة واملحتملة يف لّك حبٍث بعبارٍة 

موجزٍة تســتوعب مجيع جزئّياته وتفاصيله، حبيث يشعر القارئ أنّه ال يفوته 
يشٌء مــن املطالب. واحلّق ما ذكره صاحب )روضــات اجلّنات( عندما قال: 
»كتاب )اللوامع( من أحســن ما كتب يف فّن الكالم ىلع أمجل الوضع وأسّد 
انلظــام، وهو يف حنٍو مــن أربعة آالف بيٍت ليس فيــه موضٌع يلته اكن كذا 

ويلت« ]املوسوّي اخلوانسارّي، روضات اجلّنات، ج 7، ص 163[.

ّية( يتّبع املنهج 
ٰ
10. مــع أّن الفاضل املقداد يف كتابه القّيــم )اللوامع اإلهل
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العقيّل الفلسيّف واتلحلييّل يف املباحث، ولٰكّنه من ناحية املضمون واملحتوى 
حياول أن يمّي بني مّدعيات الفالســفة ومّدعيات املتلكّمني. وبعبارٍة أخرى 
يدافع السّيورّي عن املبادئ الكالمّية يف قبال نظرّية الفالسفة، والشاهد ىلع 
ٰذلك عندما يقّسم املمكنات نراه يضع عنوانني: األّول "تقسيم املمكنات ىلع 
رأي احلكماء"، واثلاين "تقسيم املمكنات ىلع رأي املتلكّمني" ]الفاضل املقداد، 

ّية، ص 113 و127[.
ٰ
اللوامع اإلهل

كٰذلك يف مبحث حدوث العالم يذكــر أدلّة احلكماء ىلع قَِدم العالم، ثّم 
يرفضها ويدافع عن نظرّية املتلكّمني ]املصدر السابق، ص 145[، وكٰذلك احلال يف 

 الواحد" ]املصدر السابق، ص 107[.
ّ

رفض قاعدة "الواحد ال يصدر منه إال

11. يعّد املؤلّف وجود الصانع غنيًّا عن االســتدالل مع ما بيّنه من حدوث 

العالم؛ فإّن الرضورة قاضيــٌة بافتقار ما لم يكن ثّم اكن إىل فاعٍل، وإّن ٰذلك 
مركوٌز يف جبلّة لّك ذي إدراٍك. ولٰكن من باب اتلنبيه يســتند إىل أدلٍّة عقلّيٍة 

إلثبات وجود اهلل تعاىل.

بالنســبة إىل أدلّة إثبات الواجب تعاىل، يقّسم الفاضل املقداد األدلّة إىل 
ي ال يتوّقف 

ّ
"بديعٍة" و"مشــهورٍة"، ومراده من األدلّة ابلديعة هو ادليلل ال

ىلع اســتحالة ادلور والتسلســل، واملقصود من األدلّة املشهورة هو ادليلل 
ي يعتمد ىلع اســتحالة ادلور والتسلســل. ثّم يذكر السّيورّي ديللني من 

ّ
ال

مة 
ّ

األدلّة ابلديعة وينسب األّول إىل املحّقق الطويّس، واثلاين إىل شيخه العال
القاشايّن. ]املصدر السابق، ص 152[

لٰكــن بعد اتلأّمل يظهر أّن كال ادليللــني ىلع إثبات وجود اهلل - تعاىل - 
يتوّقف ىلع اســتحالة ادلور والتسلســل، خالفًا ملا اّداعه فاضل املقداد. أّما 



371

قراءٌة في كتاب اللوامع اإللهية

العدد الثاني   السنة األولى   شتاء 2018

ادليلل األّول: »لو لم يكن الواجب موجوًدا لم يكن ليشٍء من املمكنات وجوٌد 
أصاًل، والالزم اكمللزوم يف ابلطالن«.

بيان املالزمة: أّن املوجود يكون حينئــٍذ منحرًصا يف املمكن، وليس هل 
وجوٌد من ذاتــه بل من غريه، فإذا لم يعّد ٰذلك الغري لم يكن للممكن وجوٌد، 
وإذا لم يكــن هل وجوٌد لم يكن لغريه عنه وجــوٌد، ألّن إجياده لغريه فرٌع ىلع 

وجوده؛ الستحالة كون املعدوم موجًدا. ]املصدر السابق، ص 151[

انلقــد: قد ورد يف ٰهذا ادليلل: "فإذا لم يعــّد ٰذلك الغري لم يكن للممكن 
وجوٌد"، حنن ننقل الكالم إىل ٰذلك "الغري"، هل هو واجٌب أو ممكٌن؟ املفروض 
أنّــه ليس بواجٍب بل الوجود منحرٌص يف املمكن. فــإذا اكن ٰذلك الغري ممكنًا 
حيتاج إىل غرٍي آخر وٰهكذا يتسلسل أو يدور. فال حميص للمستدّل أن يفرتض 

استحالة ادلور والتسلسل مسبًقا حّت يصّح ديلله.

ي أقامه القاشايّن:
ّ

أّما ادليلل اثلاين وهو ادليلل ال

»تقريره متوّقٌف ىلع مقّدمتني: إحداهما تصّورّية وهو أّن مرادنا باملوجب 
اتلاّم  العلّة اتلاّمة  ما يكون اكفيًا يف وجود أثره. وثانيتهما: تصديقّيٌة، ويه أنّه 
ال يشء من املمكن بموجٍب تامٍّ لغريه، ألنّه لو أوجبه وموجبيّته هل تتوّقف ىلع 
موجوديّته، ويه متوّقفٌة ىلع موجوديّة ســببه؛ فال يكون ٰذلك املوجب اكفيًا 
يف إجياد غريه. وحينئٍذ نقول: ال شــّك يف وجود موجوٍد، فإن اكن واجبًا لاته 
فاملطلــوب، وإن اكن ممكنًا فال بّد هل من موجــٍب وليس بممكٍن؛ ملا تقّدم، 

فيكون واجبًا لاته وهو املطلوب« ]املصدر السابق، ص 152[.

انلقد: اإلشــاكل هو ٰهذه املقدمة: "وإن اكن ممكنًــا فال بّد هل من موجٍب 
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وليس بممكٍن"، الســؤال هــو: ملاذا ال بّد أن يكــون للممكن موجٌب غري 
ممكٍن؟! اجلواب هو: دفًعا لدلور والتسلسل. فتتوّقف مقّدمات ٰهذين ادليللني 

ىلع استحالة ادلور والتسلسل، فليسا ديللني بديعني. 

مة 
ّ

ّية( هــو منهج العال
ٰ
12. مّمــا يلفت انلظــر يف كتاب )اللوامــع اإلهل

. فإّن طريقته  السّيورّي يف نيف اتلجســيم عن اهلل - تعاىل - وأنّه ليس بمريئٍّ
يف اإلجابة ىلع القائلني بتجســيم اهلل - تعاىل - من أفضل الطرق العلمّية يف 
كتــب املتلكّمني. وقد حبث الفاضل املقــداد يف أكرث من ثالثني صفحًة نقد 
ي جيمد ىلع 

ّ
أفاكر احلشوّية واملجّسمة من أهل احلديث والفكر الظاهرّي ال

ظواهر الكتاب والسّنة، وينيف اتلأويل.

مة السّيورّي يف ابلداية بادليلل العقيّل أّن اهلل - تعاىل - مريّئ، 
ّ

يرفض العال
 يستلزم أن يكون يف جهٍة خاّصٍة، ولّك ذي جهٍة فهو متحّيٌ وجسٌم، ولّك 

ّ
وإال

جسٍم حادٌث، ولّك حادٍث مفتقٌر وحمتاٌج.

ثّم يدخل يف تأويل اآليات اليّت احتّج بها املجّســمة واملشــّبهة يف جتسيم 
ل أصاًل  اهلل تعاىل، ولٰكن قبل تأويل ظواهر اآليات املشعرة باتلجسيم، يؤصِّ
 لزم اّطراح 

ّ
ا وهو: »إذا تعــارض العقل وانلقل، وجب تأويل انلقل، وإال مهمًّ
العقل، فيطرح انلقل أيًضا الّطراح أصله« ]الفاضل املقداد، ص 165[.

ثّم بعد ذكــر ٰهذا األصل املهّم، مــن باب نيف االســتبعاد للتأويل يأيت 
بمصاديق مــن اتلأويل من الكتاب والســّنة اليّت تدعو الــرضورة إىل ٰذلك 
اتلأويل، حّت كبار أهل احلديث كأمحــد بن حنبل يعرتف باتلأويل يف ٰهذه 
رِْض﴾ ]انلور: 35[، فلّك اعقٍل 

َ ْ
ــَماَواِت َواأل املوارد، كقوهل تعاىل: ﴿اهلُل نُوُر السَّ

يعلم بابلديهة أّن إهٰل العالم ليس هو اليشء املنبسط ىلع اجلدران واحليطان، 
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وال هو الفائض من جرم الشمس والقمر، وغريها من اآليات والروايات اليّت 
جيب ىلع لّك اعقٍل تأويلها.

ثّم يف اخلطوة اثلاثلة جيعل سورة اتلوحيد حموًرا ومعياًرا يستند ىلع لّك لكمٍة 
منها يف نيف اتلجسيم والتشبيه والرؤية، لكفظ "األحد" و"الصمد" و"لَْم يَُكْن 
َحٌد". فلو اكن اهلل - تعاىل - جسًما لاكن مرّكبًا من جزئني ىلع األقّل، 

َ
ُ ُكْفًوا أ

َ
هل

وهو ينايف "األحد" و"الصمد" يف ٰهذه اآلية املباركة.

ثــّم يف املرحلة الرابعة يأيت الفاضل املقداد باآليــات القرآنّية والروايات 
ويصّنفها وجييب ىلع لّك صنٍف من صنوف اآليات، ىلع سبيل املثال ما يدّل 
ىلع "الوجه"، ثّم ما يــدّل ىلع "العني" و"ايلد" و"ايلمني" و"القبضة" و"اجلنب" 
و"الســاق" و"اللقاء" و"االســتواء" و"العلّو" وغريها من األلفاظ املتشابهة، 

ويؤّوهلا بأحسن وجٍه معقوٍل بما يالئم فهم العرف. ]املصدر السابق، ص 170[

فٰهــذا اتلدّرج يف اإلجابة والرّد ىلع اتلقســيم بٰهــذه الصورة اجلميلة من 
مة الفاضل املقداد، وهو ملفٌت للنظر. 

ّ
إبدااعت العال

ّية( ىلع قاعدة "امتنــاع الرتجيح بال 
ٰ
13. يعتمــد مؤلّف )اللوامــع اإلهل

مرّجٍح" أشــّد االعتماد، حبيث يبطل كثرًيا من الفروض واالحتماالت بسبب 
استلزامه الرتجيح بال مرّجٍح. ىلع سبيل املثال يف إثبات توحيد الواجب تعاىل، 
ويف مبحث صفاته - تعاىل - اكلقدرة وغريها من املعتقدات يرتكز ىلع ٰهذه 

القاعدة كثرًيا. ]املصدر السابق، ص 205[

14. يهتّم العالمة الســّيورّي يف لّك مبحث بذكر اآلراء املخالفة لعقيدته 

ومذهبه ويقوم بنقدها والرّد عليها كآراء املعزتلة واألشاعرة وأهل احلديث، 
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واخلوارج والزيديّة والفالسفة وغريهم، ويعتن بشلٍك خاصٍّ بآراء األشاعرة 
وينقدهــا نقًدا بّناًء. ويمكن أن نقول إّن "ادلراســة املقارنة" من ميات ٰهذا 
الكتاب؛ فإّن املؤلّف يف لّك حبٍث يذكر اآلراء املتنافسة واملتخالفة؛ يلكشف 

للقارئ ما هو احلّق وما هو ابلاطل، وٰهذا من خصائص ادلراسة املقارنة.

فيف مبحث احلُســن والقبح العقلّيني، واجلرب واالختيار، وتعليل أفعال 
اهلل - تعــاىل - باألغــراض، واتللكيف بما ال يطــاق، واألرزاق، واثلواب 
والعقاب، وغريها من األحباث، ]املصدر الســابق، ص 209 - 238[ يذكر الفاضل 
املقداد آراء املخالفني من املعزتلة واألشاعرة ويقوم بنقدها وتميي الصحيح 

منها من اخلطإ. 

مة الســّيورّي حول األصل الفاسد واملشلكة الرئيسة يف الفكر 
ّ

يقول العال
األشعرّي )احلسن والقبح الرشعّيني(:

»واعلم أّن األشــاعرة لم يوجبوا عليه - تعاىل - شيئًا مّما ذكرنا، بناًء ىلع 
أصلهم الفاسد من نيف قاعدة احلُسن والقبح وتوّهمهم أنّه ال حاكم ىلع أحكم 
احلاكمني، ولم يعلموا أنّه - ســبحانه - بإعطائنا العقول الســليمة احلاكمة 
ا كبرًيا« ]املصدر  بٰذلك هو احلاكم باحلقيقة، تعاىل اهلل عّما يقول الظاملون علوًّ

السابق، ص 238[.

ّية( أّن ٰهذا الكتاب حيتوي 
ٰ
15. من امليات األساسّية لكتاب )اللوامع اإلهل

ىلع مبحث )تزنيه األنبياء( من الرشك واملعصية واملفاسد. فقد ألّف املتلكّمون 
كتبًا كثرية للــرّد ىلع من يّتهم األنبياء العظام بارتــكاب النوب واملعاىص 
اســتناًدا إىل بعض انلصوص القرآنّية. ولٰكــن عندما نراجع كتاب )اللوامع 
مة الفاضل املقــداد بذل جهوًدا مباركًة تلزنيه األنبياء 

ّ
ّية( جند أّن العال

ٰ
اإلهل
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 بشــلٍك مبســوٍط وبصورٍة علمّيٍة رصينٍة، وقام بتأويــل اآليات وانلصوص 
القرآنّية وتبيينها حبيث ال يرد طعٌن وتنقيٌص عليهم.

وقــد أورد العالمة الســّيورّي  مخس عرشة قّصًة مــن قصص األنبياء 
 املذكــورة يف القــرآن الكريم، ابتــداًء من انلــيّب آدم  إىل ســّيد األنبياء 
حمّمد ، ثّم اســتقىص اآليات اليّت يدّل ظاهرهــا ىلع ارتكاب معصيٍة أو 
ذنــٍب أو خطإٍ من األنبياء العظام، وجييب عليها إجابًة شــافيًة مقنعًة. ىلع 
ســبيل املثال يذكر الفاضل املقداد اثنيت عرشة آيًة من اآليات القرآنّية اليّت 
تُوِهم بظاهرها الطعن يف عصمة انلــيّب األعظم حمّمٍد  وجييب عليها ويؤّوهلا 
تأوياًل صحيًحا. ]املصدر الســابق، ص 246[ وٰهــذه تعّد من امليات واخلصائص 

املمّية لٰهذا الكتاب.

مة الســّيورّي ىلع 
ّ

16. من خصوصّيــات ٰهذا الكتاب أيًضا اعتماد العال

قواعد أصول الفقه يف تأصيل املعتقدات احلّقة والرّد ىلع املعتقدات املخالفة 
اعتماًدا كثرًيا، وٰهذه نقطٌة مهّمــٌة علينا أن نأخذها بنظر االعتبار. فهو يعّد 
من املتلكّمني مّمن أتقنوا علم أصول الفقه واســتخدموا القواعد األصويّلة، 
فقد اســتطاع أن جييب ىلع الشبهات الَعَقديّة والفكرّية إجابًة قوّيًة مقنعًة، 
ي يمنح صاحبه قّوًة علمّيًة ودّقًة عميقًة للرّد 

ّ
وٰهذا من ثمرات علم األصول ال

ىلع الشــبهات، حبيث يعتقد بعض األاعظم بأّن من أتقن علم أصول الفقه 
وتدرّب ىلع اســتخدامه يف إثبات املعتقدات ادلينّية، سوف يصري جمتهًدا يف 
علم الكالم حبيث يقدر ىلع رّد الفرع إىل األصل أو تطبيق األصل ىلع الفرع 

يف املباحث الَعَقديّة.

ين هلم إملاٌم بعلم 
ّ

وبما أّن الفاضل املقداد من تالميذ الشهيد األّول ومن ال



376

مجلة الدليل / 

العدد الثاني   السنة ااألولى   شتاء 2018

أبواٌب

أصول الفقه، فقد اعتمد ىلع القواعد األصويّلة يف األحباث الَعَقديّة، خاّصًة 
يف مبحث النسخ وابلداء ]املصدر الســابق، ص 304[، وقد قام يف ضوء القواعد 
األصويّلة ىلع نقــد املذاهب ابلاطلة واآلراء الفاســدة املوجودة عند ايلهود 
وانلصارى واملجوس واثلنوّية وعبَدة األصنام واملنّجمني وأهل الطبيعة بشلٍك 
دقيٍق وبطريقٍة علمّيٍة رصينٍة ]املصدر السابق، ص 303[، فعیل سبيل املثال قاعدة 
)تقديم ادليلل العقيّل القطيّع ىلع ادليلل الظّنّ عند تعارضهما( من القواعد 
األصويّلة اليّت يعتمد عليها الفاضل املقداد يف اإلجابة عن اإلشاكالت الواردة 

ىلع عصمة األنبياء. ]ظ: املصدر السابق، ص 271[

مة الفاضل املقداد يف 
ّ

17. بالنســبة إىل موضوع اإلمامة فقد أحَسَن العال

إقامة ادليلل وابليان يف إيضاح حقيقة اإلمامة، فقد خّصص قرابة مئة صفحٍة 
ملوضوع اإلمامة العاّمة واخلاّصة بشلٍك عميٍق ودقيٍق، وينبيغ أن يُدرّس ٰهذا 
القســم بشلٍك مســتقلٍّ يف األوســاط العلمّية، وهو من أفضل انلصوص يف 

: مبحث اإلمامة، قال

»واعلم أّن حبث اإلمامة مبنٌّ ىلع مخسة مطالب ويه: ما، وهل، وكيف، 
ولِــَم، وَمن. األّول: ما اإلمامة؟ واثلاين: هل اإلمام يكون موجوًدا دائًما أو يف 
بعض األوقات؟ اثلالث: لَِم وجبت اإلمامــة؟ وهو ابلحث عن العلّة الغائّية 
لوجودها. الرابع: كيف اإلمام؟ وهو حبــٌث عّما ينبيغ أن يكون عليه اإلمام 
من الصفات. اخلامس: َمن هو اإلمــام؟ وهو ابلحث عن تعّينه يف لّك زماٍن« 

]املصدر السابق، ص 320[.

مة الســّيورّي أّن أمري املؤمنني عليًّــا  أفضل اخللق بعد 
ّ

وقد أثبت العال
رسول اهلل  عن طريقني:
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 1. طريق انلصوص القرآنّية والروائّية. 

2. طريق األفضلّية. 

ويقّسم الفضائل إىل ثالثة أقســام: انلفسانّية، ابلدنّية، اخلارجّية. وٰهذا 
مة الفاضل املقداد وهو تقســيٌم رائٌع 

ّ
اتلقســيم للفضائل من إبدااعت العال

ومعقوٌل. 

الفضائل انلفسانّية اكلســبق إىل اإليمان، والعلم، والعّفة، والشجاعة، 
والزهد، والســخاء، واحللم، ورشف اخلُلق وحسنه، والطهارة من النوب، 
واإلخبار باملغّيبات، وظهور املعجز عنه كقلع باب خيرب. ويأىت بأدلٍّة وشواهد 
ىلع أّن اإلمام عليًّا  هو األمثل واألفضل يف لّك ٰهذه الفضائل والكماالت 
انلفسانّية ىلع ســائر انلاس. وأّما الفضائل ابلدنّية اكلعبادة واجلهاد يف سبيل 
اهلل، فاإلمام عيلٌّ  هو األفضل فيهما، والفضائل اخلارجّية اكلنسب الرشيف 
ومصاهرته لرســول اهلل  بزواجه من سّيدة نساء العاملني، واألوالد األرشاف 
ين لم يكن ألحٍد من الصحابة مثلهم اكحلســن واحلسني والسّجاد وابلاقر 

ّ
ال

والصادق وغريهم من األئّمة الطاهرين . ]ظ: املصدر السابق، ص 386[
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الخالصة

هل حنن حباجٍة إىل العقيدة يف عرصنا عــرص اتلكنولوجيا وتطّور العلوم 
البرشّية املحرّي للعقول؟ وهل يستطيع اإلنسان فعاًل أن يكتيف باتلكنولوجيا 
واتلطّورات احلديثة عنرًصا خيلق هل السعادة والراحة، ويضع العقيدة أو ادلين 
واملذهــب جانبًا؟ وهل يمكن حذف العقيدة من احلياة أساًســا؟ حتاول ٰهذه 
املقالة اإلجابة عن ٰهذه األسئلة. وعند إجابتنا عن ٰذلك عرب املنهج اتلوصييّف 
واتلحلييّل، نــرى أّن العقيدة هلا دوٌر حموريٌّ وأســايسٌّ يف هوية اإلنســان 
وحياته، وليس ٰهذا فحسب بل تتضاعف حاجة لّك شخٍص من أبناء البرش 
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إىل العقيدة لكّما واكب اتلطّور العليّم. ويمكن القول إّن الوصول إىل السعادة 
 بالزتوّد من العقيــدة الصحيحة والعمل يف 

ّ
احلقيقية واألبديّــة ال يمكن إال

ضوئهــا. أضف إىل ٰذلك أّن تصّور احلياة يف عــرص اتلكنولوجيا واإلفادة من 
معطياتها  ال يمكــن دون االلزتام العميّل خبلفياتها الفكرّية والعقديّة، ومن 
هنا تتبلور حمورّية العقيدة وأهّمّيتها من أجل اإلفادة املعقولة واملنضبطة من 

نتاجات العلوم البرشّية.

المفردات الدللّية: العقیدة، عر التکنولوجیا، السعادة، المعنوّیةالإنسان.

المقّدمة

من أوجد اإلنسان وسائر املخلوقات يف العالم؟ وما يه عالقته مع خالقه 
وموجده؟ ما هو اهلدف من خلق اإلنسان؟ وملاذا يعيش اإلنسان يف ٰهذه ادلنيا 
املحفوفة بابلاليا واملحن؟ ما هو الطريق إىل الســعادة؟ وماذا سيحدث بعد 
موت اإلنســان ومغادرته ٰهذه احلياة؟ هل يســتوي انلاس بعد مماتهم فتكون 
اعقبة املؤمنني واملالحــدة واحدًة؟ أجل، هناك الكثري من األســئلة يمكن 
أن تطرح أمام أّي إنســاٍن طيلة حياته القصرية. ويعّد هاجس ٰهذه األسئلة 
نماذج من األســئلة ابلنيوّية اليّت تراود اإلنســان منذ نعومة أظفاره إىل آخر 
ا أن تغيب عن ذهن اإلنسان ولم يتأّمل ويهتم  حلظات عمره. ومن ابلعيد جدًّ
فيها أو لم ختطر بباهل ولو ملّرٍة واحدٍة يف حياته. إّن اإلجابة عن أســئلٍة كٰهذه 
ي يعتنقه املرء، وإّن نتاجئها 

ّ
مهّمٌة للغاية بغّض انلظر عن ادلين أو املذهب ال

ســتؤثّر يف طبيعة حياته وكيفّية سلوكه ىلع الصعيدين الفردّي واالجتمايّع؛ 
ولٰهذا الســبب يمكن القول إّن اإلنسان لم يعش ولن يعيش - بل ال يمكنه 
العيش - دون العقيدة، أجل فإّن حياة اإلنســان مملــوءٌة باملعتقدات، وال 
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يمكن أن ختلو منها. ومن هنا يظهر أّن األســئلة األساسّية يف حياة لّك إنساٍن 
حباجٍة إىل أجوبٍة مقنعٍة ومنطقّيٍة، سواٌء اكنت عن شعوٍر وويٍع أو ال، وسواٌء 
اعش اإلنســان يف العرص احلجري أو يف عرص اتلكنولوجيا، وحّت يف عرص 

اتلطّورات العلمّية املدهشة. 

ورّبما يُتصّور أنّنا لسنا حباجٍة إىل العقيدة يف عرص اتلكنولوجيا والعوملة، 
ويمكننا تلبية لّك احلاجات عرب االســتعانة بانلتاجات اتلقنّية وما توّصلت 
إيله العلوم الطبيعّيــة حديثًا. ويبدو أّن جذور ٰهــذا اتلصّور غري الصحيح 
انبثقــت منذ عــرص انلهضة األروبّية واتلحــّول الفكرّي الشــامل وتأثري 
االكتشــافات واالخرتااعت يف العلوم الطبيعّية، وانكفاء الفكر الفلســيّف 
 See: Copleston,  A History of  Philosophy,[ والعقيّل وضمــوره يف برهٍة من الزمــن
V.3, ch18[. وجتدر اإلشارة إىل أّن ظهور وانتشار اإلسمانّية أو االسمّية )أصالة 

التسمية = Nominalism(، وإنكار اللكّّيات ]املنطقّية[ يف القرن الرابع عرش 
وما تاله، وكٰذلك ظهور أشــخاٍص جتريبيــني )Empiricists( كديفد هيوم 
)David Hume(، وبروز اتلّيارات اإلنســانّية )Humanism(، وغّض الطرف 

ّية، وعدم االهتمام بمسائل ما وراء الطبيعة، واتلوّجه صوب 
ٰ
عن املسائل اإلهل

اتلحّرر املفرط؛ أسهم يف احنسار ادلور األسايّس للعقيدة يف عرص اتلكنولوجيا. 
ي ُعرِف باملذهب الوضيع 

ّ
أضف إىل ٰذلــك دور املذهب اتلجرييّب املفرط ال

ي عّد املفاهيم االســتنتاجّية للعلوم مفاهيم غري علمّيٍة 
ّ

)Positivism(، ال

وليست ذات معىًن. فاعتقد أوغوســت كونت )Auguste Comte( باملذهب 
الوضيّع بعد تقســيمه الفكر البــرشّي إىل ثالث مراحــل، ويه: ادلينّية 
والفلسفّية والعلمّية )الوضعّية( وتبىّن رشيعة عبادة اإلنسان! وال ننىس ادلور 
ي لعبــه املذهب الربامجايّت يف ٰهذا املضمــار. وانلتيجة يه عدم بقاء أّي 

ّ
ال
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اه 
ّ

جماٍل لدلين والعقيدة مع ٰهذه الرؤية احلّسّية واتلجريبّية املفرطة. ٰهذا االجت
بمراتبه املختلفة ساٍر يف تاريخ الفكر الفلسيّف الغريّب، وُينرش يوًما بعد يوٍم 
يف املراكز العلمّيــة العاملّية. ترّكز ٰهذه املقالــة ىلع حمورّية العقيدة يف عرص 
اتلكنولوجيا من خالل بيان املقصود من أهّم املفردات ادلاليّلة، أي العقيدة 
واتلكنولوجيا، ومن ثّم بيان عالقة عــرص اتلكنولوجيا بالعقيدة، ورضورة 

العقيدة وحمورّيتها يف ٰهذا العرص.

العقیدة

إّن لكمة "عقيدة" مأخوذٌة من الـ )َعْقد(، وهو نقيض احلّل ]ابن منظور، لسان 
. ويقال فيما جيب االعتقاد  العرب، ج  9، ص 309[ بمعىن اإلحاكم واجلزم دون شكٍّ

ّك   ُ )َعِقيَدٌة( َحَسنٌَة يعن َسالَِمٌة ِمَن الشَّ
َ

نسان بِِه، َوهل
ْ

َعِقيَدُة َما يَِديُن اإل
ْ
به، فال

]الفّيويّم، املصباح املنري ىف غريب الرشح الكبري للرافيّع، ج  2، ص 421[ وأّما املقصود من 

العقيدة بمعناها العاّم يف ٰهذا املقــال عبارٌة عّما يلزم قبوهل وتصديقه حبكم 
الهن اجلازم، وبدون شكٍّ ىلع أســاس األدلّة الصحيحة، فتخرج العقيدة 

ابلاطلة من ٰهذا اتلعريف. 

ماهّیة التکنولوجیا 

لقد جّرب اتلاريخ الفلســفة الغربّية بوصفها مرحلــًة جديدًة بعد فرتة 
 عظيًما 

ً
القرون الوسطى واتلحّول الفكرّي الشــامل يف أورّبا، وشاهد حتّوال

بعد أفول العقالنّية اتلجريديّــة من جانٍب وتطّور العلوم اتلجريبّية واملنهج 
اتلجرييّب من جانٍب آخر. فاهتّم اإلنســان يف عرص احلداثة بتسخري الطبيعة 
إىل أقىص حدٍّ خدمًة لإلنسان وطموحاته يف اعلم الطبيعة، وهو يرى أّن إاعدة 
انلظر والفكر يف كيفّية اســتخدام الطبيعة تســاعده كثرًيا يف حّل الشدائد 
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 Heidegger, The Question Concerning[ واملشــالك. فال بّد من اتلعّرض إىل الطبيعة
Technology and Other Essays, p14-16[، حبيــث تصلح خلدمة آمال البرش؛ ألّن 

اإلنسان هو حمور اخللق وأفضله. فهو دائًما يبحث عن علل الظواهر املاّديّة، 
ويغفل عن اغياتها احلقيقّية. يرى اإلنسان املعارص اتلكنولوجيا منقًذا يسلك 

به إىل املدينة الفاضلة. 

ا وملفتًــا للنظر بما تمتاز به من  تطّوٍر  لقد أثّرت اتلكنولوجيا تأثرًيا هامًّ
آينٍّ وتقّدٍم هائٍل ورسيٍع، ال ىلع أفاكر اإلنسان ومعارفه فقط، بل وىلع ميوهل 
ونزاعته أيًضا، فيالحظ اإلنســان أّن اتلكنولوجيا توّســعت بشلٍك يؤّدي إىل 
إضعاف دور العقيدة أحيانًا وتقليل أهّمّيتها يف حياته. ]ظ: أ. وارم العـــيد وبرج 
بوعريريــج، ابلعد اثلقايّف للعوملة وأثره ىلع اهلوّية  اثلقافّية للشــباب العريّب / الشــباب اجلاميّع 

اجلزائرّي  نموذًجا، ص 25-9[

فتحّولت اتلكنولوجيا يف الواقع إىل بوصلٍة يتحّرك اإلنســان وفق ما تشري 
هل، ويه ما حيّدد هل منهج حياته ويدير طبيعة سلوكه الفردّي واالجتمايّع.

 ورّبمــا أّدى ٰهذا اتلأثري اتلكنولويّج يف فرتٍة من تاريخ الفكر الفلســيّف 
الغريّب إىل احنســار دور العقيدة بصورٍة اعّمٍة، وتغييب ماكنة ادلين يف حياة 
اإلنســان ال ســّيما يف العالم الغريّب. إذن يهّمنا دراســة ماهّية اتلكنولوجيا 
واملقصود منها هنا باعتبارهــا أهّم املفردات ادلاليّلة يف ٰهذه املقالة، فدعونا 

 نبنّي قصدنا من )اتلكنولوجيا( بصورٍة أوضح:
ً

أّوال

عــّرف العلماء مفردة اتلكنولوجيا تعاريف متنوعًة وقام بعضهم بتبويبها 
 George, 34؛   -  32 ص  تکنولــوژی،  اتژی  اســرت  ، منــ�ت ف  حســ�ی و  اعــرا�ب  ســیدمحمد  ]ظ: 

 Religion and Technology in the 21st Century: Faith in the E-World:

 ]34-Ellul, The technological system, p23 Faith in e-world, p3-7؛ 
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ولٰكن ليس من الرضورّي أن نســتعرض اتلعاريف املوجودة وندرس أجزاء 
لّك تعريــٍف لٰهذه املفردة. ٰهذه املفردة كســائر املفردات احلديثة واملشــابهة 
هلــا مثــل اتلجــّدد ]Foucault, Politics,Philosophy, Culture, p34[ لم يقصد منها 
معــىًن واحٌد ومّتفٌق عليه، ولٰكن نبنّي ما قصدنــاه منها يف ٰهذه املقالة بعد 
اتلعريف اللغوّي. اتلكنولوجيا )Technology( يف اللغة مرّكٌب من  مفردتني 
يف ايلونانّيــة وهما  بمعىن املهارة و  بمعــىن العلم واملعرفة. ويف معرض بياننا 
ملعــىن اتلكنولوجيا االصطاليّح يمكن تعريفها بعــد إمعان انلظر يف أجزاء 
لّك من تعاريف اتلكنولوجيا املتعــّددة، واالتلفات إىل اتلحّوالت املفهومّية 
لٰهذه املفردة يف القرون األخــرية، وكٰذلك انلظر إىل نتاجات ٰهذه الظاهرة يف 
العرص احلديث فنعّرف اتلكنولوجيا بمجموعٍة منّظمٍة ومنسجمٍة من اآلالت 
واملهــارات واملعلومات واألفعال اليّت يمكن أن تقع يف طور االســتجابة إىل 
حاجــات البرش وتلبيتها، وٰذلك من خــالل إدارة الطبيعة وتغيريها لصالح 
اإلنسان. وقد أشارت اتلعاريف املوجودة للتكنولوجيا إىل بعٍض من مؤلّفات 
تعريفنا. وسنبحث جذور االختالف يف تعريف اتلكنولوجيا يف جمال فلسفة 
اتلكنولوجيا، ويمكن اتلعّرف عليها من خالل دراســة آثار هايدغر ودون 

آيدي وغريهم مّمن تطّرقوا ٰللك.

ويف ضــوء تعريفنا املختار للتكنولوجيا، يمكن تقســيمها إىل ما يمثَّل هل 
بأدواٍت عرصّيــٍة ومتطّورٍة اكهلواتف الكّية واحلاســبات وخمتلف األجهزة 
الكهربائّية أو ما شــابه ٰذلك. وعندما تطلق اتلكنولوجيــا اعدًة يتداىع إىل 
الهن ٰهذا القســم، وإىل ما هو أعّم منه حبيث يمكن أن يعّد ابلحث اتلقّن 
عن األسايلب واملناهج احلديثة يف جمال الرتبية واتلعليم والسياسة واالقتصاد 
وعلــم اإلدارة وغريها نماذج للقســم اثلاين، وهو مقصــود الكتاب يف ٰهذه 
املقالة. ويبىق علينا االعرتاف بأّن اتلقنية احلديثة باتت حتيط جبميع شــؤون 

احلياة اإلنسانّية، وتستحوذ ىلع لّك تفاصيلها. 
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خصائص التکنولوجیا

من مّنا لم جيّرب بعــض األثار الضاّرة للتكنولوجيا يف العرص احلارض، أو 
لم يتعّرض إىل خماطرها، أو لم يســمع بها ىلع األقل؟! رغم أنّنا ال ننكر بعض 
؛ إذ أصبحت من  فوائدها ومنافعها الظاهرّية ىلع الصعيدين الكييّف والكيّمّ
اللوازم اليّت ال يمكن أن تنفّك عن حياة البرش ايلومّية، وال بّد من االعرتاف 
بأّن تقّدم البرش العليّم يف بعض املجاالت وّفر هل خري فرصٍة الستخدامها ىلع 
نطاٍق واســٍع يف مسري سعادته. أجل، يبىق الكالم يف جناح اإلنسان العرصّي 
يف حتقيق آماهل املعنوّية حباجٍة إىل حتقيٍق ودراســٍة. لقد اتّفق علماء اإلسالم 
والغرب ىلع االعرتاف بآثار اتلكنولوجيا الســلبّية يف شّت املجاالت، سواٌء 
ما تعلّق منها باألخالق أو اثلقافة أو ابليئة أو االقتصاد أو السياســة أو غري 
ٰذلك، وحّذروا البرشّية من الوقوع يف مستنقعها ومهالكها! أجل فإّن للتقنية 
احلديثة رؤيتهــا الكونّية اخلاّصة، وليس من الصحيح أن نتصّور أنّها حمايدٌة 
تنظر إىل األشياء والقضايا بتجريديٍّة خالصٍة. ]رفيق، خماطر العوملة ىلع اهلوّية اثلقافّية 

للعالم اإلساليم، ص16-5[

وهنا سنســلّط الضوء ىلع طبيعة اخلطورة الاتّيــة للتكنولوجيا؛ لغرض 
اتلمهيــد للوصول إىل نتيجة ابلحث يف ٰهذه املقالــة، وأيضاً من أجل تبيني 
رضورة العقيــدة يف عرص اتلكنولوجيا وأهّمّيتهــا، وأّما احلديث عن طبيعة 
 . عالقة ادلين باتلكنولوجيــا واتلقنية احلديثة، فتحتاج إىل حبٍث مســتقلٍّ
وجديٌر بالكــر أنّنا نبحــث اتلكنولوجيا بمصداقها احلــايّل، وندع امللّف 
مفتوًحا للبحث عن ماهّيــة اتلكنولوجيا املطلوبة، وإماكنها الايّت والوقويّع 
أو عدمه؛ وٰللــك بعد غّض انلظر عن بعض منافع اتلكنولوجيا الظاهرة يف 

العرص احلايّل، سنشري إىل بعض انلتائج السيّئة لعرص اتلكنولوجيا، ويه:
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1. ضيق الوقت وتقلّص الفرصة الاكفية: إّن اإلنســان املعارص ويف عرص 
اتلكنولوجيا ليس دليه فرصٌة اكفيٌة للتأّمل واتلفّكر يف أهّم مســائل حياته، 
ويف الواقع بدأت العالقات اإلنسانّية تتعّقد منذ القرون املاضية وحّت العرص 
احلايل، حبيث يُعّد الوصول إىل اهلدوء الفكرّي جّنًة مفقودًة وكربيتًا أمحر وأماًل 

بعيًدا غري متوّقع احلصول، حّت لو تضاعف اتلطّور اتلكنولويّج ألف مّرٍة.

2. ضعــف املهارات الالزمة ملواجهة الــرصااعت املحتدمة واتلحّديات 
املعارصة: ىلع الرغم من تنمية وســائط اتلواصل االجتمــايّع وتطّورها يوًما 
ّل ولم تتضاءل مشــالك البرش وعقباته 

ُ
بعد يوٍم، وخالفًا للتوّقع العاّم، لم حت

االجتماعّيــة واألخالقّية واثلقافّية و...، وليس ٰهذا فحســب، بل ازدادت 
وتعّمقــت وتعّقدت املعضــالت والصعوبات واحتار اإلنســان العرصّي يف 
حياتــه ايلومّية، وصار يعجز عن توفري القدرات الالزمة للمواجهة املعقولة 
والصحيحة للــرصااعت واتلحّديات املحتدمة والوقــوف أمامها. ومن ٰهذا 
املنطلق، لم يشــهد اتلاريخ االجتمايّع املعارص توّقًفا عن  إحصاء اخلســائر 
واألرضار البرشّية اكالنتحار والكآبة والقتل والطالق وغريها ىلع الرغم من 

اتلطّور العرصّي للتكنولوجيا، بل تزايد عددها يف العصور املتأّخرة.

3. مجوح الرغبة يف اتلغيري واتلنّوع: إّن بلوغ اإلنسان مرحلة اتلحّكـــم 
يف الطبيعة وتســخريها، وجناحه جناًحا باهًرا يف ٰهــذا اإلطار، قد طىغ ىلع 
أبعاٍد حياتّيٍة خمتلفٍة يف مسريته، حبيث غرّي ٰذلك الكثري من سلوكه ومنهجه 
احليايّت بشلٍك غري متوّقٍع، وٰهذه املزايا اليّت رافقت القفزة الصناعّية والعلمّية 
واتلجريبّية املهّمة والكبرية أثّرت وبشــلٍك كبرٍي ىلع حدود املعارف البرشّية 
وطبيعتها، بل استحوذت ىلع مساحٍة كبريٍة ومهّمٍة من تفكريه، حّت ساقت 
اإلنســان - وإن من دون شــعوٍر أو قصٍد - إىل مذاهب ومــدارس فكرّيٍة 
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متنوّعــٍة. ويف ضوء ٰهذه الرؤية يُعّد لّك ما هو جديٌد ومتقّدٌم ذا قيمٍة، وحيظى 
باألولوّية يف اختياره وتوظيفه، ويفقد مــا دون ٰذلك قدره. وادلين والعقيدة 
ليسا مســتثنيني من ٰهذه القاعدة! فاإلنســان يف العرص املتجّدد ال بّد وأن 

يكون يف حال اتلغيري ادلائم؛ طابًلا ملا هو جديٌد، وراغبًا عن القديم. 

4. الضعــف يف جمال الرؤية الكونّية: بمالحظة عدم كون الرؤى الكونّية 
ّيًة ومستلهمًة من املصادر احلّقة، نشاهد نشوء الكثري من املذاهب 

ٰ
الغربّية إهل

واملدارس الفكرّية من قبل اتلّيارات املختلفــة اليّت يزداد عددها يوًما بعد 
آخــر. فإّن الكثري من املذاهب البرشّيــة - إن لم نقل لكّها - يعاين من املباين 
املعرفّيــة واألنطلوجّيــة والكالمّية، وال يبتن ىلع املعرفــة الصحيحة من 
 

ّ
اإلنســان وقيمه األخالقّية و...؛ ولٰهذا السبب ال يفيد اإلنسان وال يزيده إال
. فليس من العجب أن يقع أمثال مونتن يف تاريخ الفكر 

ً
حترّيًا وغيًّا وضالال

الغريّب يف مســتنقع الشّك، وحياول الفالسفة إنقاذ من أوقع نفسه يف تهلكة 
الشّك والنسبّية خالل قروٍن.

5. االســتقطاب اهلادف للناس إىل اإلجنازات العرصّية املحرّية للعقول: 
ىلع الرغم من وجود بعض انلتائج السيئة للتكنولوجيا، يتحّدث ابلعض عن 
استخداٍم هادٍف للتكنولوجيا، ولٰكن مع أهدافها املحّددة سلًفا واستخداماتها 
ايلومّية، فيه تسوق البرش حنو استخدامها، حبيث أصبح الكالم عن اختيار 
اتلكنولوجيا أو اســتخدامها وفًقا لالحتياجات البرشّية ومقتىض الطبيعة، 
ومتالئًما مع ثقافة الشــعوب واعداتها، وأخالقّيات املجتمعات وقواعدها، 
أصبح شــعاًرا اليرى انلور يف مقــام العمل، ومن الصحيــح أن نقول: »إّن 
« ]داوری ارداكىن،  اتلكنولوجيا تغرّي اآلداب، أو ببساطٍة تتناسب مع أدٍب خاصٍّ

مالحظاىت در باب تكنيک،ص188[.
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وأخرًيا نؤّكد أن االهتمام خبصائص عــرص اتلكنولوجيا وممّياته وحتليلها 
يساعدنا ىلع فهٍم أدّق وتوضيٍح أشمل ملاكنة العقيدة الصحيحة يف عرصنا ٰهذا. 
Waters, Modernity: Critical concepts, V.1, pXii- :اٍت أخرى انظر ف ]للتعّرف عی مری

]Xiii

إضافــة إىل ٰذلك فإنّــه يمكننا االّطــالع ىلع بعض املشــالك اثلقافّية 
واالقتصاديّة والسياســّية وغريها بواســطة ٰذلك االهتمــام، وعرض بعض 

املقرتحات حللّها وعالجها.

محورّية العقيدة في عصر التكنولوجيا

ال ريب يف أّن لّك إنســاٍن يبحث عن ســعادته، واليألو جهًدا يف ســبيل 
احلصول عليها. فإّن نيل قّمــة الكمال ونهايته يعّد من آمال البرش القديمة، 
 ومصاديق متعّددًة حسب ما تقّرره صفحات تاريخ فكر 

ً
ذ أشــاكال

ّ
ولٰكّنه اخت

البرش، ويبدو أّن عرض املصداق احلقييّق لســعادة اإلنسان وتعريفها يكمن 
يف حتليل ماهّية اإلنسان. 

اإلنســان ال يرىض دون شكٍّ بأن حُيسب يف عداد احليوانات أو انلباتات، 
أو شــكاًل من أشــاكل اجلماد، ولو ُعدَّ أكرثها تطّوًرا وتقّدًما؛ ألّن أفضلّية 
ي يُعّد 

ّ
اإلنسان تعود إىل خصوصّية امتيازه عن سائر األنواع، وهو اتلعّقل ال

أهّم مزايا نوع اإلنسان. فال حميص من ابلحث عن رّس سعادة اإلنسان وكماهل 
يف اتلعّقــل وااللزتام بما يقتضيه، حّت وإن حكــم العقل بعجزه عن إدراك 
بعض احلقائق ولزوم االتلجاء إىل حضن الويح والرسالة. وال شّك أّن دراسة 

 آخر وأوسع.
ً

ٰهذا املوضوع تتطلّب جماال
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العقيدة وسعادة اإلنسان

لو هبطت ماكنة اإلنسان يف ٰهذا العالم إىل مستوى حيواٍن متطّوٍر، ستكون 
األصالة للتقّدم املاّدّي، ويقترص اتلطّور يف ارتقاء ابلعد احليوايّن لإلنســان، 
وسيغفل عن ســائر األبعاد اليّت ال تقّل عن ابلعد احليوايّن أهّمّيًة ورشفًا. ويف 
ٰهذه احلالة سيبذل اإلنسان لّك جهده ويرصف هّمه وقدراته يف متابعة هواه، 
ويسلك سبيل املنفعة املاّديّة وطلب ادلنيا ونيل الذّلة والراحة والقدرة، وحّت 
لو توّفرت هل أكرث اإلماكنّيات الرتفيهّية تقّدًما فإنّه سيبىق يلهث وراء اتلنّوع 
اجلامح. فال يمكن الركون إىل املوارد املذكورة أعاله للحصول ىلع الســعادة 

احلقيقّية لإلنسان؛ ألنّها ناظرٌة إىل ابلعد احليوايّن لإلنسان.

 إذا ُسّخرت حلصوهل ىلع 
ّ

فالعلوم احلديثة ونتاجاتها ال ختدم اإلنســان إال
ما يضمن سعادته احلقيقّية. فاإلنســان ال يستغن عن العقيدة لكّما تطّور يف 
ابلعد اتلكنولويّج، ويمكن اإلشــارة إىل ما هــو أبعد من ٰذلك، وهو رضورة 
جلوء اإلنســان إىل العقيدة الصحيحة والراسخة؛ يلأمن من آثار اتلكنولوجيا 
املهّدمة واخلطرة، اليّت توهم غىن اإلنسان عن العقيدة أو اتلقليل من أهّمّيتها 
ّية. 

ٰ
ي أشري إيله يف األديان اإلهل

ّ
يف ٰهذا العرص، ومن مصاديق ٰذلك الطغيان ال

]انظر:  سورة العلق: 6 و7 نموذًجا[

يرى اكتب ٰهــذه املقالة - ويكّرر مــا ذكره من جديٍد - أّن االســتفادة 
الصحيحــة من نتاجات العلــوم اتلجريبّية - وال ســيما توظيفها يف طريق 
الوصول إىل الســعادة األبديّة - مطلوبٌة، بيد أنّه ليس من الصحيح اتلصّور 
أّن اتلكنولوجيا بوســعها أن توصل اإلنسان إىل املقصود، وتغنيه عن العقيدة 
الصحيحة. إضافًة إىل ٰذلك يمكن اتلوظيف الصحيح للنتاجات العلمّية وفًقا 

للعقيدة الصحيحة، واستخدامها يف طريق ارتقاء ابلعد اإلنسايّن وتطويره.
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أصل تقّدم المصالح المعنوّية على المنافع الماّدّية

ا يف تبيني املســألة ويه أصل تقّدم  يمكن إضافــة نكتٍة تلعب دوًرا هامًّ
املصالح املعنوّيــة ىلع املنافع املاّديّة، وتوضيح ٰذلك أنّــه حينما يقع الزتاحم 
بــني املنافع املاّديّة واملعنوّية، ويقتيض األمر وضع بعض املنافع جانبًا، ماّديًّة 
اكنت أو معنوّيًة، ومثال ٰذلك ما يبذهل ابلعض من وسٍع وجهٍد ملضاعفة الربح 
ي يعّد اختصاص 

ّ
املاّدّي، ويكون ٰذلك مزامًحا ومنافيًا لكرامة اإلنســان ال

جزٍء من السااعت ايلومّية لالشتغال باألمور املعنوّية مانًعا من النشاط ايلويّم 
املستمّر جلمع املزيد من املال أو القدرة أو الشهرة ، وعندما يقتنع بأّن اتلأّمل 
واتلفّكر يف جمال العقيــدة واالهتمام بها يه مصاديق احلاالت املعنوّية، يقع 
الزتاحم بينها وبــني املصالح املاّديّة. وعليه فإّن تقــّدم املصالح املعنوّية ىلع 
املنافع املاّديّة يقتيض اختصاص الوقت واملال الاكيف لٰهذا املجال املعريّف، وال 
سّيما يف العرص اتلكنولويّج. وتتضاعف أهّمّية ٰهذه الرؤية بعد االتلفات إىل 
دور األمــور املعنوّية يف تقّدم املصالح املاّديّة ]ســورة األعراف: 96[. وهنا نوّضح 

مقصودنا من ٰذلك ىلع انلحو اتلايل:

إّن حقيقة اإلنسان يه نفسه وروحه ]ابن سينا، اإلشارات واتلنبيهات، ج 2، ص 
292 و293؛ ســورة ابلقرة: 154؛ سورة آل عمران: 169؛ سورة السجدة: 11؛ سورة األنعام: 93؛ 

املجلّي، حبــار األنوار، ج 68، ص 265[، وكماهل احلقييّق وما هل من قيمٍة ذاتّيٍة هو 

ي يزيد حّظه الوجودّي يف املجموع ]ســورة األىلع: 14؛ سورة الشمس: 9؛ سورة آل 
ّ

ال
عمران: 130؛ ســورة اجلمعة: 10[. ويمكن اعتبار القرب إىل الكمال املطلق معياًرا 

لتشخيص كمال اإلنســان االختيارّي ]الطويّس، مصباح املتهّجد وسالح املتعّبد، ج 
 2، ص 850[ ولســنا اآلن بصدد تبيني مصداق السعادة احلقيقّية، وهو القرب 

اإلليّٰه عن طريق طاعة اهلل وعبوديّته، وما يســأهل املعصومون  من اهلل 
- ســبحانه وتعاىل - خري شاهٍد ىلع ٰذلك ]ابن طاووس، اإلقبال باألعمال احلسنة فيما 
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يُعمل مّرًة يف الســنة، ج 3، ص 337[، فالقرب إىل اهلل هو اغية سؤهلم ]املجلّي، حبار 

األنوار، ج 91، ص 148[. ولٰكن نؤّكد ىلع نكتٍة ويه أّن إنســانّية اإلنسان وكماهل 

احلقييّق وما يمتاز به عن ســائر األنواع هو رهن األمــور املعنوّية ال املاّديّة 
املحضة الفانية.  وما يقّرب اإلنســان إىل اهلل - ســبحانه وتعاىل - هو اعلم 
 مقّدمــٌة للحصول ىلع ٰذلك العالم ]راجع الروايات 

ّ
املعىن، وما احلياة املاّديّة اال

الواردة يف باب االستعانة بادلنيا ىلع اآلخرة: اللكيّن، الاكيف، ج 9، ص 522 - 528[. فلو لم تؤّد 

ٰهذه احلياة دورها يف إيصال اإلنسان إىل ما ُخلق ألجله فإنّه سيخرس، وستفقد 
حياته قيمتها احلقيقّية. 

فاألصل واملحور يف ٰهذه احلياة هو تقّدم املصالح املعنوّية ىلع املنافع املاّديّة، 
ويمكن العثور ىلع قواعــد ٰهذا األصل يف انلصوص ادلينّية أيًضا. يقول اهلل - 
ُمؤِمِننَي َسِبياًل﴾ 

ْ
اكفِِريَن ىلَعَ ال

ْ
سبحانه تعاىل - يف حمكم كتابه: ﴿َولَْن جَيَْعَل اهلُل لِل

ُمْؤِمِنني﴾ ]سورة 
ْ
ُة َولِرَُسوهِلِ َولِل ِعزَّ

ْ
]ســورة النساء: 141[، وكٰذلك قوهل تعاىل: ﴿َوهلِلِ ال

املنافقون: 8[. توضيح ٰذلك أنّه إذا ما تعّرضت عّزة األّمة اإلسالمّية وعظمتها للخطر 

بواســطة العالقة االقتصادية مع دولٍة معّينٍة، فيلزم احلذر من ٰهذه العالقة أو 
قطعها. وبٰهذا املنوال يمكن االستغناء عن بعض انلتاجات اتلكنولوجّية لغرض 
احلفاظ ىلع العّزة اإلسالمّية واستقالل املجتمع اإلساليّم. فيف الرؤية اإلسالمّية 
تعّد احلياة املاّديّة مقّدمًة لآلخرة، واملنافع املاّديّة آلًة تلحّقق املصالح املعنوّية. 
فاملال والرثوة ليسا هدفًا، بل هما وسيلٌة تعني اإلنسان ىلع سلوك طريق سعادته 
وإنسانيّته. فلو وقع الزتاحم بينهما يلزم تقديم األمور املعنوّية. ]ظ: مصباح يزدي، 

اخالق در قرآن، ج 3، ص 49 و50[

وباإلضافة إىل ما ســبق، تتبنّي حمورّية العقيدة يف عرص اتلكنولوجيا من 
خالل انلقاط اتلايلة:
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1. أّن العلوم اتلجريبّية واتلكنولوجيا يمكنها اإلجابة عن األسئلة املتعلّقة 
ببعد "الكيف" فقط، دون بعد "اللم" )األسئلة املتعلقة بلَم(. وتوضيح ٰذلك أنّه 
ليس من شأن العلوم اتلجريبّية أن تقوم بدراسة اإلنسان من أين جاء وملاذا 
يعيش وماذا يقصد من حياته؟ وإىل أين مصريه بعد املوت وماذا سيحدث يف 
نهاية املطاف؟ ما هو الفرق األساس بني اإلنسان واحليوان املتطّور؟ ولو فرضنا 
أّن العلوم اتلجريبّية تتصّدى لإلجابة عن األسئلة أعاله وتبنّي اللمّية، فإنّها 
ال تقدر ىلع حّل املسائل ابلنيوّية أعاله استناًدا إىل العوامل املاّديّة فقط. فال 
بّد للّك إنساٍن من اإلجابة املقِنعة عن مثل ٰهذه األسئلة حّت لو اعش يف عرص 
 من خالل متابعة العقيدة 

ّ
اتلكنولوجيا. وال شــّك أّن ٰهذه األجوبة ال تُنال إال

الصحيحة ومن ضمنها االعتقاد بما وراء الطبيعة. وٰهذا يعن حمورّية العقيدة 
يف عرص اتلكنولوجيا. 

2. جيّرب اإلنســان يف القرن احلادي والعرشين فرتة الظلم وقتل األبرياء 
بطرٍق وحشــّيٍة وحيوانّيٍة متنوّعٍة، وبسبب إدارة اتلكنولوجيا غري الصحيحة 
وقع اإلنسان يف املهالك ودّوامة العنف وادلمار، ورغم ٰذلك لكّه يمكن الوقوف 
أمام العدّو احلقييّق لإلنســان بفضل العقيدة الصحيحة. لقد قعدت الئاب 
اجلائعة الرشسة مرتّصدًة للعقيدة الصحيحة، ترصد غفلة اإلنسان عن الربجمة 
الصحيحة يف مســري كماهل احلقييّق واألبدّي! لقد أخذت اتلكنولوجيا مع ما 
هلا من نتاجاٍت جّذابٍة ومدهشــٍة فرصة اتلفكري من اإلنسان املعارص حبيث 
 لنســخ امللّفات واملقاطع الصوتّية واملرئّية وانلصوص 

ّ
أضىح ال جيد فرصًة إال

املســتلمة من هنا وهناك، وإاعدة إرساهلا إىل اآلخرين بدون دراسٍة لصّحتها 
 بواسطة 

ّ
وســقمها. أجل، ال مفّر من أرضار اتلكنولوجيا اهلالكة والكثرية إال

العقيدة الصحيحة واتلفكري الصائب.
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3. يلزم االتلفــات إىل أّن مالزمــة اتلكنولوجيا واتلعلّق الشــديد بها 
واســتخدامها اخلاطئ قد يــؤّدي إىل العبثّية؛ وٰذلــك ألّن االنغماس يف حبر 
املعلومات املتالطم يسلب اإلنسان فرصة تميي الصحيح عن غري الصحيح، 
ويفقده القدرة ىلع التشــخيص؛ وبسبب ٰذلك ســيتعّرض بعد فرتٍة ليست 
بطويلٍة ألزمــة اهلوّية واالغرتاب واالنزواء حّت عــن ذاته. ويف ٰهذه احلالة 
حيســب حياته غيًّا وباطاًل من دون هدٍف، ويواجه مشالك عديدًة ومرهقًة 
ال تُطاق، ومن ٰذلك ىلع سبيل املثال اتلفاقمات األخالقّية والعنف واالعتداء 
ــاه حنو جممواعٍت منحرفــٍة وإرهابّيٍة، واالبتــالء باألمراض الروحّية 

ّ
واالجت

واالنهزام واخليبة. فالزتوّد من العقيدة الصحيحة واتلنّعم بها حيفظ اإلنســان 
من الوقوع يف ٰهذه املآزق.

4. يمكن تقسيم حاجات اإلنسان إىل قسمني هما احلاجة املاّديّة واحلاجة 
املعنوّيــة. واتلكنولوجيا ومعطياتها قادرٌة ىلع تلبية بعــض احلاجات املاّديّة 
يف عرصنا ٰهذا، أو تتصّدى لســّدها يف القريب العاجل، ولٰكن ال يســعها 
بمفردها توفري الكثري من حاجات اإلنســان املعنوّية أو مجيعها. فإّن الشعور 
باهلدوء والســكينة واألمن ىلع صعيدي الفرد واملجتمع، وامتالك الفرصة 
بما فيه الكفاية للتفكري واتلبرّص واســتالم األجوبة املقنعة لألسئلة البرشّية 
األساســّية، وأمل احلياة الســعيدة، وتقلّص اإلجرام واالحنراف؛ لكّه متاٌح 
بإدارة اتلكنولوجيا الصحيحة، وامتالك املعتقدات السليمة املطابقة للواقع. 
ويلزم االنتباه إىل أّن ُسّقام العقيدة وقّطاع طريقها ال يتسّكعون دون مباالٍة، 
بل يسعون يف عرقلة سري اإلنسان والوقوف بوجه طريقه إىل الفوز والفالح، 
باستخدام اتلكنولوجيا بعيًدا عن األهداف اإلنسانّية واألخروّية، ويشغلون 
انلاس ويغرونهم جبمال املنتجات العرصّية، ولٰكّن العقيدة من شأنها أن تعّد 

أقوى قدرٍة باطنّيٍة رادعٍة، وأشّدها تأثرًيا وتفاعاًل.  
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ّد وتضيق حّرّية اإلنسان يف عمله أو تفكريه يف بعض 
ُ

5. من املمكن أن حت
الظروف إثر استخدامه للتكنولوجيا؛ وٰذلك ألّن اتلكنولوجيا - رغم فائدتها 
الكربى - تالزم األسس الفكرّية اخلاّصة بالرضورة انلاشئة بما يقتضيه عرص 

اتلجّدد. ]ظ: رشيح، األسس ابلنيوّية لفكر احلداثة الغربّية[ 

 فاتلصّور اآليّل للتكنولوجيا وعّدها أداًة يمكن دراســة قيمتها من خالل 
كيفّية استخدامها غري صحيٍح. فاتلكنولوجيا بمعناها العرصّي وىلع أساس ما 
وّضحناه يف بدء مقانلا ٰهذا ليس من قبيل ســّكنٍي تستخدم استخداًما حسنًا 
كقطع بعض الفواكه تارًة، وســيّئًا تارًة أخرى لقطع رقاب األبرياء. ]لالّطالع 
ىلع بعض االســتدالالت لدلفاع عن ٰهذه الرؤية ومناقشتها راجع: داوري أرداكين، مالحظاىت در 

باب تكنيك، ص 195 - 199[ يف احلقيقــة إّن اتلكنولوجيا الصاحلة للرتويج الايّت 

تشــتمل ىلع عقائد وأسٍس وقيٍم خاّصٍة حتّملها تدرجييًّا وبصورٍة غري مبارشٍة 
وغري حمسوسٍة ىلع الفكر البرشّي وسلوكه، حبيث حيتاج ظهور آثار سيطرتها 
ىلع اثلقافات زمنًا طويــاًل. فمن الرضورّي أن نتعامل مــع نتاجات العلوم 
احلديثة معاملًة خاّصًة بمعىن أنّه يلــزم مقارنة أبعادها لكّها، والوقوف أمام 

آثارها بكّل جدٍّ واستماتٍة.

نظًرا ملا ســبق؛ ىلع اإلنســان أن يســّخر اتلكنولوجيا ويطوّعها خلدمته 
وحتقيق مصاحله املاّديّة واملعنوّية بشلٍك مزّتٍن، وال يسمح هلا أن تسلب إرادته 
ومحاسه يف تبّن العقيدة الصحيحة والرغبة فيها وااللزتام بما تقتضيه، فليس 
من شــأن اإلنســان أن يقلّل من مزنتله وكرامته إىل مســتوى قطعٍة صغريٍة 
من جهاٍز تكنولــويجٍّ وُيقهر بها؛ لا من الرضورّي االهتمام بشــلٍك جّديٍّ 
بالعقيدة؛ ألنّها تؤثر تأثرًيا كبرًيا ىلع مصري اإلنســان األبدّي دون أدىن شكٍّ 
وريــٍب. وانطالقًا من ٰهذا ال بّد من طلب احلّق واقتفاء الطريق الصحيحة يف 
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ٰهذا املسري ىلع أســاس الرثوات املعرفّية املكنونة يف ضمري لّك إنساٍن لغرض 
الوصول إىل انلتيجــة املتوّخاة. ومجلة القول إّن دخــول اجلّنة املوعودة رهنٌي 

بالعقيدة الراسخة والعمل الصالح. 

وأخرًيا نقول: ال يمكن االســتغناء عن العقيــدة حباٍل من األحوال، وال 
يوجد يشٌء يســّد مســّدها، واغية ما يمكن انلقاش فيه هــو كيف نوجد 
انســجاًما بني ما نعتقده ونؤمن به وبني الوسائل احلديثة تلليّق املعلومات، 
فإّن اإلنســان اكئٌن يطلب الكمال فطريًّا، وطلب الكمال يتوّقف ىلع معرفة 
 من خالل ابلحث عن الرؤى الكونّية، 

ّ
الكمال، وال يمكن معرفة الكمال إال

واأليديولوجّيات املتفرّعة عنها؛ وٰللك ال يوجد أّي خياٍر آخر لإلنسان ابلايق 
ىلع فطرته الســليمة غري حبث قضّية ادلين والعقيدة احلّقة. وهنا نشــري إىل 
قضّيٍة مهّمٍة يف ٰهذا الصدد، ويه أّن لّك إنســاٍن مسؤوٌل ىلع قدر ما أويت من 
فهٍم وقدرٍة، وهو مســؤوٌل عن مصادر املعرفــة اليّت منحها هل اهلل تعاىل. وال 
ي حيّث اخلطى يف ابلحث عن معرفة دينه، 

ّ
شــّك أّن اهلل يهدي الشخص ال

وهناك مصاديق تارخيّيٌة كثريٌة ملــا نقول، ويمكن أن جندها ىلع مّر األزمان 
والعصور. ]ظ: أرداكن، رضورة ابلحث عن ادلين والعقيدة.. شبهٌة وردوٌد، ص249 - 260[

النتيجة

يبحث اإلنسان عن احلقيقة ويطلب السعادة فطريًّا، والعرص اتلكنولويّج 
مع ما هل من مياٍت وخصائص، وبغــّض انلظر عن احلكم يف جناحه يف حّل 
املعضالت احلياتّية، ال يســعه بمفرده إيصال اإلنســان إىل قرص الســعادة 
األبديّــة. وبناًء ىلع أصل تقّدم املصالح املعنوّيــة ىلع املنافع املاّديّة العابرة، 
وتوّقف الســعادة احلقيقّيــة واألبديّة ىلع العقيدة الصحيحــة والعمل وفًقا 
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هلــا، تّتضح أهّمّية العقيدة ورضورتها وحمورّيتها يف لّك عرٍص، وال ســّيما يف 
عرص اتلكنولوجيا. ونظًرا لــألرضار انلاجتة أحيانًا عن اتلكنولوجيا فيما إذا 
استُخدمت بشلٍك غري صحيٍح، وابتنائها ىلع مباٍن فلسفّيٍة فاسدٍة، ورضورة 
اإلجابة عن األسئلة األساسّية للبرش؛ ال يبىق جماٌل للشّك يف حمورّية العقيدة 

يف حياة اإلنسان املعارص. 
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creedal backgrounds. In view of these facts, the idea of the pivotality and 
significance of creed is formed for the purpose of getting reasonable and 
meticulous benefit from the products of human sciences.

It goes without saying that man is always in search for the truth and is 
naively running behind happiness; so, the present age of technology, along 
with all its useful features and qualities and apart from deciding whether or 
not it succeeded to solve all life problems, cannot alone take man to eternal 
happiness.

In accordance with the primary rule of preferring the mental interests 
over the transitory material ones and the other primary rule that entails 
that to win the true and eternal happiness is conditional upon adopting a 
true creed and acting upon it, the significance, necessity, and centrality 
of creed in all ages are manifestly proven, especially in the current age of 
technology. On account of the damages occasionally arising from modern 
technology when used in the wrong way or for wrong purposes or based on 
corrupt philosophical grounds, and the necessity of giving adequate answers 
to people’s structural questions, there is no doubt that creed plays a pivotal 
role in the lives of modern humans.
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THE PIVOTALITY OF CREED IN THE AGE OF TECHNOLOGY

Dr. Muhammad Ali Ardakan

Summary

The essay gives answers to such questions as: Do we still need for 
creed in this age-the age of modern technology and mind-

boggling development of human sciences?
Can technology and modern developments be sufficient for man to create 

happiness and rest for himself; and thus, put aside such things like creed, 
religion, and religious sect?
Is it principally possible to reduce creed to nothing in life?

The writer of the essay thus uses the descriptive-analytical approach 
while answering these questions and their likes. Hence, he proves that 
creed is seen to play a pivotal, vital, and basic role in recognizing man’s true 
identity and life. Moreover, man’s need for creed increases with the increase 
of his keeping up with the scientific development; and this matter includes 
all individuals of the human race without any exception. It is thus never 
inaccurate to say that the attainment of true and eternal felicity is possible 
only through nourishing oneself with sound creed and working according to 
it. Furthermore, life in the technological age and benefitting for technology 
cannot be imagined without practical commitment to life’s intellectual and 
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his smartness and powerful desire for continuing on learning this field 
of knowledge; so, I, having promised him to respond to his request, saw 
smiles of happiness cover his face and heard words of appreciation coming 
out of his mouth. In fact, he is to me like a son that my soul, not my body, 
bore, since he had a great desire to acquaint himself with the mysteries of 
this superlative science and had been looking forward to be familiar with 
its most excellent particulars. I thus responded to his request and decided 
to write down this book, which I entitled: al-Lawami’ al-Ilahiyyah fil-
Mabahith al-Kalamiyyah, placing my confidence in the All-truth Lord and 
beseeching Him to guide me to the path of honesty. Thus, I divided the book 
into a number of lawami’s.”



403

Summary

smart students who was well-qualified for learning the rational sciences 
asked his mentor al-Sayyuri to write an all-comprehensive book that 
would contain all creedal topics and discuss them in the most accurate and 
masterful writing style. Responding to his smart student’s request, the well-
versed scholar al-Sayyuri started writing the book involved.

Mentioning the impetus and the incentive for writing his book, al-
Fadil al-Miqdad wrote: “When reason and narration, and origin and 
branch, unanimously agreed on the greatness and magnificence of science 
in grandeur; and on the loftiness of its people in the sight of the Supreme 
Assembly and their high honor and reputation; it has been proven that 
tending to and acquiring science should be preferred to all deeds; hence, 
the higher and more precious the topic of science, the more preferable its 
learning. Theology, being one of these sciences, reveals the screens of the 
World of Omnipotence, gives a perfect idea about the Divine Royalty and 
the unseen features of Allah’s Kingdom, distinguishes the rightly guided 
people from the straying ones, acquaints with the features of the Divinely 
chosen Messengers of Allah and Imams, and displays the manners of the 
happy and the wretched on the Resurrection Day. Scholars have compiled 
innumerable books on these topics and over-revised and over-commented 
on the issues related to these topics; therefore, I had the desire to compete 
with them in this field, aiming at seeking nearness to the Lord of Lords 
and winning His recompense and opulent rewards, through writing a book 
that comprises totally the best of the unique topics of the science involved 
and composing the most exact advantages expected from it. The thing that 
stirred up my determination was a request made by one whom I recognized 
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A REVIEW OF THE BOOK “AL-LAWAMI’ AL-ILAHIYYAH”

Dr. Mustafa Azizi

Summary

The book of “al-Lawami’ al-Ilahiyyah fil-Mabahith al-
Kalamiyyah” was authored by Jamal al-Din Miqdad ibn 

Abdullah al-Asadi al-Sayyuri al-Hilli, famously known as al-Fadil al-
Miqdad. This scholar, who died in AH 826, was one of the students of the 
well-versed master scholar, Makki ibn Muhammad ibn Hamid al-Aamili 
al-Jizzini, who was martyred in the year AH 786 and thus famously known 
as al-Shahid al-Awwal )meaning: the first martyr(. The author took his 
surname, al-Sayyuri, from his hometown, Sayyur, that is situated in the 
district of Hillah in Iraq. The martyr Ayatollah Sayyid Muhammad Ali al-
Qadhi al-Tabataba'i revised and wrote a commentary on the book involved.

The reason for writing this precious book was that its author al-Fadil al-
Miqdad wanted to write down a complete course of researches on the topics 
of creed and theology and to uncover the secrets of these topics as profoundly 
and precisely as he could, adopting such a downrightly demonstrative 
approach that would comprise answers to all spurious arguments and 
questions posed on each particular of the creedal and theological issues.

It is understood from the introduction to the book that one of the author’s 
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constancy, and conviction that happen to man when he investigates 
a certain unknown issue and then successfully attains knowledge 
of it as it actually and really is; and the result will be that the 
knowledge attained is unremovable. For this reason, yaqeen is 
defined as the thing that is decisively known and is undoubtable.

In brief, yaqeen is the outcome of these six fundamental 
elements:

1. Belief in the purport of an issue, which is in the terminology 
of logic expressed as the proof that a subject holds its relevance.

2. A belief’s being so fixedly stationed that it never fades away.
3. Belief in the applying of an issue to the reality.
4. Belief in the impossibility of refuting the issue ascertained.
5. Belief in the impossibility of the fading away of the latter 

belief.
6. Belief that certainty is attained in essence but not accidentally.
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THIS ISSUE’S TERM: YAQEEN

Kadhim al-Maliki

Summary

Despite the big variety and divergence and 
differences of the definitions give to the 

Arabic word yaqeen )certainty or conviction(, all these definitions 
agree unanimously on one meaning of this word. Those who define 
it as removal of doubt still commit to the fact that the attainment of 
yaqeen )certainty( and the removal of doubt must have been done 
by a certain way, such as consideration or evidencing. Thus, the 
attainment of certainty necessitates stability of understanding and 
constancy of judgment. By the same token, those who define it 
as the awareness of something that is obtained by a certain way 
such as consideration or evidencing acknowledge that doubt 
and ignorance that had existed before the process of evidencing 
)that led to the acquaintance with certainty( must have now been 
removed and eliminated; and this again proves that judgment is 
now constant, and understanding is now stable.

In terminology, yaqeen is an expression of the state of stability, 
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books, answering questions raised about this topic, refuting all spurious 
arguments and establishing centers and institutes specialized in creedal 
studies. Moreover, some of them even worked on supporting the mass 
media that are focused on creedal issues, such as magazines, newspapers, 
radio stations and space channels. Your journal is in fact the best example 
on this matter.
3. As believers, we believe for sure that scientific laws, the way the universe 
works and the universal laws are the very laws Allah the Almighty has 
decided for the universe. This is the very way Allah has chosen to show to 
His creatures how this universe works. He has thus helped us to understand 
this universe, achieve developments to our lifestyles and then attain certain 
recognition of Him. Definitely, there is not any kind of contradiction 
between Almighty Allah and science.
4. Despite the technical progress, the development in industry and the 
availability of many methods of physical and material luxury, humanity 
in the present day is still experiencing psychological anxiety and spiritual 
and mental unrests that are driving our youths to the bottomless abysses 
of introversion and depression. What is the solution? In fact, the solution 
to these problems lies in reinforcing and bolstering the creedal faith that is 
founded on reason and evidence.
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THE ISSUE’S INTERVIEW

Summary

The Daleel Intellectual, doctrinal journal has made an interview 
with His Eminence Sheikh Sadiq Akhawan through which a 

number of questions were posed. Some of the answers of His Eminence the 
Sheikh are as follows:
1. Scholars have unanimously agreed that the value of any science followed 
the value of its subject; so, a science the subject of which is the most valuable 
of all subjects must be the most valuable of all sciences. Accordingly, the 
Divine knowledge must be the most valuable of all knowledges, because 
its subject is Allah the Almighty Who is unquestionably the most valuable 
of all subjects. That’s why the Divine knowledge is the most superior and 
most required and significant of all knowledges. The Divine knowledge has 
also had the lion’s share and occupied the largest area of the Holy Quran and 
all the effort-requiring activities of all of Allah’s prophets and messengers-
especially the Holy Prophet Muhammad )s(-and the Holy Imams from his 
progeny.
2. Thanks to Allah, all our referential authorities and principals of the 
religious seminaries are in the present day showing very much interest in 
the Divine knowledge through a big variety of activities, including writing 
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show that it is, in fact, two things that must be treated: one is the problem 
if the doctrinal emptiness, and the other is the problem of the ways to 
corruption. It has become clear too that there are three basic ways for how 
to face and fight these two problems. These three ways are: foundational 
development ways, Preventive protective ways, and treatment ways. 

The same treatment ways have been classified in the treatment of 
doctrinal deviations into two basic methods, the first of which is the 
theoretical treatment; It is done by treating the causes that have led the 
corruption of beliefs to be so widespread intellectually and theoretically. 
The second is the practical treatment; It is done by treating the causes that 
have led the corruption of beliefs to be so widespread through practical 
steps and mechanisms to protect the true doctrine, and treat what has been 
corrupted and aberrated. 
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Doctrinal Aberrations .. a Discussion of reasons and the Mechanisms 

of Treatment

Sayyid Abdul Aziz Al-Safi

Summary

This article deals with the phenomenon of doctrinal aberration 
and shows the most important cognitive, psychological, or 

social reasons and justifications that are required and needed for its rise and 
spread.

The purpose of all that is to get to know a methodological treatment 
appropriate for those reasons and justifications, by trying to get to proved 
criteria and foundations of the true doctrine on the one hand, and by working 
to find theoretical and applicable ways and methods able to do away with the 
phenomenon of doctrinal deviation or limit its harms and bad consequences 
in our present-day life, on the other. This is the right beginning to diagnose 
and treat the problem of beliefs deviation.

It has been clear that doctrinal deviations have negative and dangerous 
consequences and effects appearing in different manifestations and forms 
whether in individuals or community; to be as symptoms and effects 
showing that those deviations have actually taken place.
It is important, before all, to diagnose the nature of doctrinal deviation, and 
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views and disturbance of the intellectual and social thinking.
The writer also gives some scientific and cultural advices and 

recommendations that are helpful to protect against and treat the problems 
originated by the relative knowledge, especially in academic centers. Such 
recommendations include necessary refreshing of the rational sciences, 
taking much more interest in teaching these sciences and graduating 
proficient and specialized scientific cadres and other cadres fully trained 
on the genuine rational culture by means of reforming the educational and 
cultural systems in the various religious and academic educational centers 
in order to develop the human societies.
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first of which is about the unconditional relativity of the epistemological 
tools, which is the same widely known epistemological relativity, while 
the second class is about the most accurate way of understanding the texts, 
which is the same semantic relativity.
After that, the writer mentions the incentives that led the relativists to 
choose either the epistemological or the semantic relativities. On top of 
these incentive is ignorance or negligence of the absolute, primary rational 
principles.

The writer then moves to presenting the principles of the absolute 
knowledge and displaying its theme and reality in itself, proving that this 
absolute knowledge rests on the same intuitive and self-evident rational 
principles.

He then criticizes the principles of relative knowledge according to 
the logical and epistemological rules that have already been decided, thus 
proving that the relative knowledge, in addition to its being self-destructive, 
leads to nothing but skepticism and sophistication.
In details, the writer sheds light on the positive creedal outcomes of 
the absolute knowledge and the negative consequences of the relative 
knowledge.

At the end, the writer sums up the universal results concluded 
from the research, including establishing principles for the logical and 
epistemological rules, explaining the motives and attitudes of the advocates 
of both the absolute and the relative knowledge, the criticisms raised about 
the approach of the relativity of knowledge, warning against their negative 
effects on the creedal view, such as elimination of the creed, divergence of 
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KNOWLEDGE BETWEEN ABSOLUTENESS AND 
RELATIVITY AND ITS EFFECTS ON THE CREED

Dr. Ayman al-Misri

Summary

The essay touches on an elementary and serious issue that has 
its great impact on every man’s view of the creed. This 

issue namely is the determination whether human knowledge is absolute 
or relative. In other words, it discusses the question whether we, human 
beings, are able to find out things as they actually are in reality or we cannot 
realize the total features of a thing; rather, we are only able to realize the 
apparent features the we can see but not as they really are.
In investigating the issues related to this thesis, the writer employs the 
demonstrative intellect approach; he thus first establishes the substantial 
principles on which he would rest in the judgment between the two opposite 
trends and then starts with exhibiting the various divisions of human 
knowledge in terms of their epistemological tools and their innately natural 
features in order, in a coming stage, to prove the various epistemological 
tools as serving as valid arguments and to point to the frame within which 
these tools act as valid arguments in the issue of revealing the reality of 
things.

The writer then classifies the relative knowledge into two classes; the 
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while the process of believing is founded on believing that our knowledge is 
accurate, it is both natural and necessary that the attitude of the demonstrative 
intellect to all creeds is the necessity of these creeds, in their origination and 
in the nature of their contents, being based on the criteria of the demonstrative 
rational practice.
In order to shed more light on this specific issue as swiftly as possible, 
the writer of the current study explained briefly what is meant by the 
theoretical creeds following in action the rational primaries in the criteria 
of their coming into being and in the nature of their contents. Naturally, this 
necessitates presenting a set of principles related to the rational primaries, 
the creeds and the theoretical construction. Hence, when principles are set, 
it becomes easy to understand the ideas as clearly as they are and it becomes 
accessible to see how the parts of objections are detached from one another 
after they have been arisen from either a shortcoming in the image formed 
about them or a flaw in the spontaneous principle of both their applicable 
examples and judgments.
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reason in issues related to God have based their opposition on their denial of 
the idea that reason is capable of issuing true judgments absolutely. They 
thus claim that even the so-called rational primaries are not provably true 
except in the frame of the tangible things, while it is not known for sure, they 
believe, whether these primaries are applicable to such topics like God and 
His creational and administrative acts.
Conversely, those who accepted the primaries of the intellect as true rejected 
its judgments about further topics than these primaries; and this rejection is 
based either on their denial of the intellect being capable enough to trace 
back the hypothetical rational knowledge to the primary knowledge and 
their distrusting the attempts of others who tried to do so-as is shown in the 
words of some of them-or on the denial of the applicability of the rational 
primaries to all topics and existing things, as is shown in the words of others.
Throughout centuries, the founders of the Demonstrative Intellect approach 
who presented it in its educational form have frequently pointed to this 
issue, but full acquaintance with the Demonstrative Intellect approach alone 
can solve all these disputes. Hence, not all rational practices can assure the 
accuracy of its results; rather, there are five types of rational practices, each 
of which has its own particular purpose. Amongst these five types, only the 
demonstrative practice is able to explain the regulations of the act of the 
intellect in a way that ensures the attainment of accurate knowledge when 
certain principles are present, or stresses on evasion of issuing any judgment 
when such principles are absent.
As a conclusion, it must be noted that inasmuch as the intellect, when 
practicing its demonstrative effort, aims at attaining accurate knowledge



   Al - Daleel Magazine

416

THE ROLE OF RATIONAL ESSENTIALS IN THE CREEDAL 

CONSTRUCTION

Dr. Muhammad Nassir

Summary

The demonstrative intellect has always been introduced as the 
major, if not the one and only, source of constructing the 

creeds that are pertaining to God’s existence, attributes and creational 
and lawmaking managing. Thus, many have regarded it as the basis of 
determining what they should believe in and what they should disbelieve in.
On the other hand, there has always been dispute about the intellect’s power 
to produce such beliefs; as some scholars refused to deem the intellect’s 
power to be scientific and objective, they decided surveying this topic to 
be unscientific and rejected all beliefs arising therefrom, others replaced 
the intellect )totally or partially( with the narrated and transmitted material 
that is ascribed to the prophets and leaders of the Divine religions or with 
other materials that are known as direct bursting of knowledge due to the 
connection with God and rejected the creed’s subordination to the evaluation 
and judgment of the intellect except within the primary fact, which they 
expressed as naturals.
It is obvious that those who oppose the absolute foundation of the creeds on 
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Effect of Illusion in the Doctrinal Vision

Sheikh Falah Al- Aabidi

Summary

Almighty Allah has made in man’s nature many 
cognitive powers that help the self to 

recognize various subjects. One of these powers is the power of illusion, 
which helps man to recognize the partial meanings related to material things, 
and helps him in the judgment on them, and that judgment shall be right. 
However, the self would go beyond that to judge on abstract subjects, and 
its judgment here would be wrong, because it judges on abstract subjects 
according to what has been proved for material objects. In this study, we 
want to show the negative impact of this power on a doctrinal study; because 
the axis of such study is the unseen and pure world, which is theology, and 
how it can lead a researcher to make mistakes by attributing to Almighty 
Allah what is not appropriate to His majesty and sanctity.
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and to prove through perusal whether intuitiveness can or cannot serve as 
valid argument and then to prove scope of its serving as valid argument.
In order to unmask the truth about this issue, the writer has adopted the 
descriptive-analytic approach, through which he concluded the following 
point:

The Gnostic, intuitive knowledge essentially does not differ from the 
other kinds of knowledge that man can get through other ways, except in rank 
and means. This kind of knowledge being a valid argument is spontaneous, 
in the sense that it does not need other matters than itself. Also, it is not a 
special kind of knowledge, which entails that all people can get it and it 
can be easily transformed to the others, especially when it is subjected to a 
certain set of criteria.

As a final point, the writer proves manifestly that the intuitive 
knowledge’s acting as valid argument in creedal issues are the twin of the 
rational and narrative knowledges, since there is not any sort of contradiction 
between the two.
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The essence of Kasf (mystical unveiling) and its authority in proving 
of doctrinal questions between rejection and acceptance 

Nawfal Benzekri

Summary

In its capacity as the basis on which the entirety of man’s knowledge 
and actions are founded and as the means that defines man’s progress 

in this worldly life and destiny in the Other World, creed plays the most vital 
role in man’s life. In view of this fact, the investigations made for seeking 
the best ways that take to getting the creeds in their most accurate form 
have been characterized by utmost importance and sensitivity in the lives of 
human beings throughout their existence on this globe. Historically, some 
people sought to restrict these ways to the intellect, while others added the 
narrative heritage thereto.

As for intuitive knowledge, it has not been given much interest by 
theologians; and the reason might be traced back to a set of factors, like 
the ambiguity that usually covers up this kind of knowledge, the mixture 
between this kind of knowledge and illusions, which has been the reason 
for eliminating it from the circle of creeds that require very much clarity and 
certainty.
Consequently, as the writer of this essay deems, it has been necessary to 
probe the reality of intuitiveness and its relationship with the creedal issues; 
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THE DOCTRINE OF MONOTHEISM IN THE LIGHT OF THE 

PROBABILITY CALCULATION

Na'il al-Husseini

Summary

Everyone must someday have had to make a 
decision; so, he started thinking about that 

decision, thus putting before his eyes all the probabilities that may affect the 
decision. As a result of thinking, the final decision would be based on these 
accumulative probabilities. The totality of this process of thinking, which 
begins with amassing the parts and ends with making a final decision, is in 
mathematics termed as the probability calculation.

Before being one of the significant, precise and reason-based 
mathematical theories that has its own theorists, advocates and laws, the 
probability calculation theory is initially a traditional and rational theory 
that people usually use in their ordinary and daily activities, although they, 
of course, fail to pay attention to its mathematical applications.
The current essay is an attempt to make mathematics, represented by this 
important theory, exceed its ordinary engagement in man’s life affairs and 
move to the aspect of creed in order to investigate and explore any possibility 
of employing the probability calculation theory for proving the existence 
and the unity of the Creator of the universe.
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Summary

Creed generally and the creed of monotheism particularly are the most 
important issues that played the most vital role in the building of the 
epistemological system of human lives. This creed is responsible for 
sketching the map of man’s progress and behavior; and on the light of it, 
man’s view of the world is decided. Because of the great significance of 
creed, it is inevitable to seek it in such a way that assures decisiveness and 
certainty in their terminological concepts.
The writer of the essay attempts to make references to this issue through 
showing the definition and the different kinds of evidence in order to prove 
which of these kinds of evidence can lead to decisiveness and certainty in 
their particular senses. He also gives an adequate answer to the following 
critical questions: Why is it necessary to recognize the creed through 
certainty in its particular sense only rather than other ranks? What is the 
way that takes to certainty? What are the types of it? Having answered these 
questions, the writer focuses only on the types that are useful for proving the 
obligatory on the light of which the significance of evidence of inherence in 
argumentation, the method it helps us prove a creed and the fundaments that 
help us verify that creed. All these points are proven through the employment 
of the demonstrative and logical style, plus quoting some words of famous 
wise people and logicians when necessary.
The writer finally concludes that the evidence of inherence plays the 
most vital role in proving the creeds and even stands for the one and only 
evidence through which certainty in its particular sense is attained to prove 
the existence of the Necessary Existent God and some of His Majestic 
Attributes.
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THE EVIDENCE OF INHERENCE AND SOME OF ITS 
APPLICABLE EXAMPLES IN THE FIELD OF CREEDAL 
ARGUMENTATION

Sa’d al-Ghari

Summary

Human beings have been exclusively endued with the 
blessing of intellect through which they can take 

hold of the true knowledges on whose light they can develop and attain self-
perfections. However, these knowledges differ in the levels of endorsing, 
since some kinds of knowledge are advocated through preponderating the 
preferred side to the less preferred, while other kinds are advocated through 
the absence of any probability of the otherwise. Of this kind of advocation 
is termed as decisiveness on its basis all the epistemological principles are 
presented as the cornerstone of the other creeds and beliefs.
The faiths that create themselves in the human self are the products of 
introductions that differ from one person to another according to one’s 
cultural backgrounds and the devices used in the issue. Through these 
devices, man can get a universal vision suitable to the power of these 
introductions, the scope of its control over one’s self and the result expected 
therefrom. In this way, they serve as a basis on which one depends in one’s 
practical behavior.
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Summary

and demonstration, thus proving the scope of the accuracy of this image as 
well as its compatibility with the reality and man’s naive nature.

The Humanism School holds a big number of theoretical setbacks, 
especially in the image it has given about man, which is in fact a defective, 
single-sided image that does not tend to all of man’s existential aspects, 
the most important of which is the spiritual and divine aspect. Besides, 
the Humanism’s image of man cannot guarantee worldly happiness of all 
human beings, because it lacks any supreme referential authority except 
expectations and fancies that naturally compete with and contradict with 
the multitudes of human societies and the plurality of human civilizations 
and cultures. Practically, humanism failed to extinguish the fires of wars; 
rather, it brought about more devastation and wider colonization of the other 
peoples and nations.

On the other hand, the accurate creedal format, through its demonstrative 
approach, seeks to hit on and explore the reality as an attempt to get a true 
image of man and, depending upon intellect and Divine revelations in their 
capacity as the most profuse source of knowledge, to treat all of man’s 
existential aspects, since sound reason has proven the demonstrative 
approach to be valid argument.

On the strength of this fact, the map sketched by the creedal format 
for achieving man’s happiness and self-perfection is utterly attuned with 
the truth and fully compatible with the reality more than any other map 
introduced by other schools or theories. It also materializes the true slogans 
raised by humanism in a way that is very much better than the way chosen by 
humanism itself, not to mention that humanism sometimes moves towards 
suppressing and crushing the ends at which it aims.
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THIS ISSUE’S SPURIOUS ARGUMENT: CREED AND 
HUMANISM

Summary

Humanism is an intellectual school that 
emerged in the West in conjunction 

with the Western Renaissance. This school emphasizes on the pivotality of 
human beings rather than Allah, and calls for assuring man’s this-worldly 
rather than the otherworldly happiness through depending totally on the 
human empirical intellect but not on the Divine revelations. Creed is the mental 
decisive judgment that proves itself for its holders to be demonstratively true. 
What is meant by creedal format is the intellectual system that is the outcome 
of the demonstrative approach, which stands for the argumentative method 
founded on the bases of structuralism.

The present essay deals with and then treats the problems that overcast 
the both theoretical and practical aspects of humanism’s mistaken view 
of humanity. This view in fact leads to an identity crisis, negligence and 
overemphasis in dealing with human beings according to the rational 
approach. On the other hand, the essay gives a clear depiction of man’s 
image according to the accurate creedal format that is based on structuralism 
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