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السياسات العاّمة للمجّلة

تتبنــى املجلـّـة نــرش املوضوعــات ذات العالقــة بالبحــوث الفكريـّـة . 1

ــا رشوط  ــر فيه ــة وتتوفّ ــري العلميّ ــع للمعاي ــي تخض ــة الّت العقديّ

ــة. النــرش املعلــن عنهــا يف املجلّ

ــٍس . 2 ــى أس ــم ع ــادئ القائ ــادف واله ــوار اله ــة الح ــد املجلّ تعتم

ــٍة ســليمٍة، وتدعــو لــه، وال ينــرش فيهــا أّي موضــوٍع يعتمــد  علميّ

الخطــاب الطائفــّي أو اإلثنــّي، بــل وكّل مــا فيــه إســاءٌة لشــخصيٍّة 

ــٍة.   أو مؤّسســٍة أو جامع

اآلراء واألفــكار الّتــي تنــرش يف املجلـّـة تحمــل وجهــة نظــر كتّابهــا، . 3

وال تعــّر ـ بالــرورة ـ عــن رأي املجلـّـة. 

ــة عــى محّكمــني مــن . 4 تعــرض البحــوث املقّدمــة للنــرش يف املجلّ

ذوي االختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتهــا لــرشوط النــرش املعمــول 

بهــا يف املجلّــة، وصالحيتهــا للنــرش، ويتــم إشــعار الكاتــب بقبــول 

البحــث مــن عدمــه أو تعديلــه وفًقــا لتقاريــر املحّكمــني.

ال تلتــزم املجلّــة بإعــادة النتاجــات املقّدمــة للنــرش إىل أصحابهــا، . 5

ــة  ــري ملزم ــة غ ــام أن املجل ــل، ك ــرش أم مل تقب ــت للن ــواٌء قبل س

ــرش. ــدم الن ــة لع ــباب الداعي ــداء األس بإب

ــة . 6 ــٍة، وال عالق ــارات فّنيّ ــة يخضــع العتب ــب البحــوث يف املجلّ ترتي

ــة البحــث. ــة الباحــث أو رصان ــه مبكان ل



سياسات القبول والنشر

أن تكون النتاجات موافقًة ملوضوع املجلّة وأهدافها وسياساتها. . 1

ــد . 2 أن ال تقــّل عــدد كلــامت البحــث عــن )4000 كلمــة(، وال تزي

عــن )10000 كلمــة(. 

ــّم . 3 ــبق وأن ت ــرش س ــة للن ــة املقّدم ــامل العلميّ ــون األع أن ال تك

ــرى. ــٍة أخ ــٍة أو مطبوع ــرش يف دوريّ ــا للن ــا أو تقدميه نرشه

ــرش يف . 4 ــٍث للن ــال بح ــد إرس ــة عن ــة الفكريّ ــتامرة امللكيّ ــلء اس م

ــة.  املجلّ

ــة خــالل 10 . 5 ــواردة بوصولهــا للمجلّ يُخطــر أصحــاب البحــوث ال

ــاٍم مــن تســلّمها. أيّ

ــرش أو . 6 ــا للن ــول صالحيّته ــرار ح ــوث بالق ــاب البح ــر أصح يُخط

ــلّمها. ــخ تس ــن تأري ــا م ــاوز 20 يوًم ــّدٍة ال تتج ــالل م ــا خ عدمه

ــرش . 7 ــرى للن ــٍة أخ ــه ألّي جه ــال بحث ــدم إرس ــث بع ــزم الباح يلت

ــة. ــه رّد املجلّ ــى يصل حتّ

ــق . 8 ــه وف ــالت املحّكمــني عــى بحث ــزم الباحــث بإجــراء تعدي يلت

ــٍة يف  ــخٍة معّدل ــة بنس ــاة املجلّ ــع مواف ــه، م ــل إلي ــر املرس التقري

ــاٍم. ــاوز 5 أيّ ــّدٍة ال تتج م

مــن الــرورّي إرســال الســرية الذاتيّــة بشــكٍل مختــرٍص للباحــث . 9

مرفقــًة مــع بحثــه.



دليل المؤّلفين

ميكن إيجاز رشوط كتابة البحث العلمّي )الدراسة( يف مجلّة )الدليل( التابعة 

ملؤّسسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة مبا ييل:

1 ـ عنوان البحث واسم املؤلّف مع تعريٍف يف الهامش لدرجته العلميّة.

2 ـ الخالصــة: وهــي تتضّمــن بيــان املوضــوع واملشــكلة أو الســؤال األســايّس، 

ــذه  ــّل ٰه ــث يف ح ــلكها الباح ــي س ــة الّت ــج العلميّ ــرق واملناه ــان الط ــع بي م

املشــكلة واإلجابــة عــى ٰهــذا الســؤال األســايّس، وأخــريًا النتائــج الّتــي توّصــل 

إليهــا الباحــث، كّل ٰهــذا مــن دون ذكــر عنــواٍن أليٍّ مــن األمــور املذكــورة، وال 

ــة. ــة واإلنجليزيّ ــني العربيّ ــٍة باللغت ــاوز 200 كلم تتج

3 ـ الكلــات املفتاحيــة: يجــب ذكــر مــا ال يقــّل عــن 5 كلــامٍت أساســيٍّة يف البحــث، 

يســتطيع كّل مــن يريــد البحــث يف الشــبكة العنكبوتيّــة الوصــول مــن خاللهــا 

إىل البحــث.

ــا الباحــث ســري تطــّور  ــنّي فيه ــا، يب ــّل منه ــد: صفحــٌة أو أق ــة أو التمهي 4 ـ املقّدم

ــواٍن.  ــر أّي عن ــن دون ذك البحــث م

5ـ  التعريفــات: يجــب قبــل البــدء باملبــادئ التصديقيّــة الــرشوع باملبــادئ التصّوريّة 

ــكٍل  ــوان بش ــة بالعن ــم املرتبط ــني املفاهي ــالل تبي ــن خ ــك م ــوع، وٰذل للموض

مبــارٍش، أو املرتبطــة بــه بشــكٍل غــري مبــارٍش، ولٰكّنهــا رضوريّــٌة، ويُكتــب أيًضــا 

بيــاٌن مختــرٌص عــن ســابقة البحــث وموضوعــه وبعــض النظريـّـات املهّمــة بٰهــذا 

الخصــوص.  )ال تتجــاوز صفحــًة واحــدًة أو صفحتــني كحــدٍّ أقــى(

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضّمــن تجميــع املعلومــات مــن الكتــب واملراجــع األساســيّة 

وترتيبهــا بشــكٍل منطقــيٍّ وعلمــيٍّ مــع التوثيــق العلمــّي لــكّل معلومــٍة، وتذكــر 

ــد،  املصــادر داخــل املــن بالنحــو التــايل: ]لقــب املؤلّــف، اســم الكتــاب، املجلّ

الصفحــة[. ومــن ثــّم  تحليــل املعلومــات والتأليــف ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، 

وإقامــة األدلـّـة والراهــني والرتجيــح فيــام بينهــا، وإبــداء الــرأي النهــايّئ.



ــرورة مــن خــالل وضــع  ــد ال ــٍش اســتثنايئٍّ عن ــة هام مالحظــٌة: ميكــن إضاف

ــش.  ــة الهام ــٍة يف أســفل الصفحــة وكتاب ــّم وضــع نجم ــّص، ث ــة )*( يف الن النجم

7 ـ ذكــر النتائــج والخامتــة: يف البحــث العلمــّي يتــّم بيــان أهــّم النتائــج ومــا تــّم 

التوصــل إليــه الباحــث مــن حلــوٍل، ورضورة إبــداء الــرأي الـّـذي يــراه الباحــث 

صحيًحــا، مــن خــالل التفســري واملناقشــة وذكــر التوصيــات واالقرتاحــات ملــن 

شــاء إكــامل البحــث يف املوضــوع.

ــع  ــادر واملراج ــة املص ــة قامئ ــب صفح ــون ترتي ــع: ويك ــادر واملراج ــر املص 8 ـ ذك

ــا  ــات وترتيبه ــق املعلوم ــا أبجديًّا، ويكــون توثي ــني ترتيبً حســب أســامء املؤلّف

كــام يــيل:  

أ ـ توثيق الكتب

1 ـ املؤلّــف )اللقــب ثــّم اســم املؤلّــف(. 2 ـ اســم الكتــاب. 3 ـ مــكان النــرش. 

4 ـ دار النــرش. 5 ـ رقــم الطبعــة. 6 ـ ســنة النــرش 

ب ـ توثيق الدوريّات )املجاّلت( 

1 ـ اســم املؤلـّـف. 2 ـ عنــوان املقــال )ويكــون بــني قوســني(. 3 ـ اســـم الدوريّة. 

ــلّة.  ــدد املجـ ــة. 5 ـ مــكان النــرش. 6 ـ عـ ــي تصــدر عنهــا املجلّ  4 ـ الجهــة الّت

7 ـ تأريخ نرش العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلمّية

 1 ـ اســم املؤلّــف. 2 ـ عنــوان الرســالة. 3 ـ اســم الجامعــة أو املركــز العلمــّي. 

4 ـ مكان النرش. 5 ـ رقم الطبعة. 6 ـ سنة النرش.

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتّية

ــات  ــدول والجامع ــع ال ــل مواق ــرًة، مث ــع معت ــذه املواق ــون ٰه ــب أن تك يج

ــٍل. ــكٍل كام ــط بش ــر الراب ــع ذك ــرة، م ــة املعت ــز العلميّ واملراك
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الخالصة
تســى ٰهذه املقالة إىل معاجلة إحدى اإلشــايّلات املهّمة يف جمال األحباث العقلّية 
وادلراسات ادلينّية، ويه مسألة العالقة بني اتلوحيد يف اخلالقّية واتلوحيد يف الربوبّية، 
وقد تطّرق ابلحث إىل بيان مفهوم لّك واحدةٍ منهما ىلع حدةٍ، مع دراسة إشايّلة العالقة 
. وقد تمّخض ابلحث عن  ـ  نقديٍّ بــني اخلالق واملخلوق، وٰذلك وفق منهٍج عقيلٍّ حتلييلٍّ
جمموعٍة من انلتائج أهّمهــا: أنَّ هناك عالقة تالزٍم وثيقًة بــني اخلالقّية والربوبّية من 
جهٍة، وعدم انفاك اخللق عن اتلدبري من جهٍة أخرى؛ وٰذلك باعتبار أنَّ اخلالقّية صفٌة 
انزتاعّيٌة، وأنَّ العالقة بني اخلالق واملخلوق يه عالقة معلوٍل بعلّته املوِجدة هل، ومالُك 
حاجتــه إيلها هو الفقر اذلايّت أو ما يُصطلح عليه باإلمان الوجودّي، وأنَّ الربوبّية نوُع 
 إىل حدِّ اتلمام ، وإيصاهل إىل كماهل املنشود، 

ً
 فحال

ً
خلٍق وإجياٍد بمعىن إنشاء اليشء حال

ورفُع انلقائِص عنُه عن طريق اتلحلية واتلخلية. 

ّية واملعلويّلة، اإلماكن. 
ّ
اللكمات املفتاحّية: اخلالقّية، الربوبّية، اتلالزم، العل

(*) ادلكتور حسني محودة، اجلزائر، مدرس يف قسم الفلسفة، جامعة املصطىف العاملية.
hocine.hamouda7@gmail.com
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The Relation between Creation and Lordship in light of  
a onotheistic viewpoint

Hussein Hammouda

Summary

This paper tries to address one of the most important 
problems in the field of intellectual and religious studies, namely 
the relation between monotheism in creation and monotheism 
in lordship. The article discusses the concept of each of them 
separately, besides studying the problematic relation between 
the Creator and creation according to intellectual analytical-
critical method.

This study concludes with certain results, the most important 
of them are the following: there is an accompaniment relation 
between creation and lordship on one side, and on the other 
the inseparation of creation from divine management. This is 
because creation is an abstract attribute )sifah intiza’iyah(, and 
the  relation between the Creator and creation is a relation 
between an effect and the cause that has founded it, and 
the need of the effect to the cause is self-poverty, or what is 
called as the existential potentiality. And that lordship is a 
kind of creation and foundation, which means the creation 
of something step by step until completion, taking it to the 
sought perfection, and relieving it from lacks and flaws by 
adornment and refinement.
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المقّدمة 

إنَّ احلديث عن اتلوحيد يف اخلالقّية، واتلوحيد يف الربوبّية، والعالقة بينهما 
من أهّم املباحث اليّت يُمكن احلديث عنها يف عرصنا الراهن، بل إنَّ اتلوحيد 
ي تتمايز فيه املدرســة 

ّ
يف الربوبّية حيظــى بعنايٍة أكرب؛ باعتباره العنرص اذل

الفلســفّية اإلســالمّية، ونظامها الفكرّي العاّم عن املدارس األخرى، وىلع 
الرغم مــن أنَّ اعلم احلداثة وما بعد احلداثة يُذعُن بوجوِد اهلل، وُيقرُّ خبالقّيته 
ين أذعنوا بأن ل خالق سوى اهلل لٰهذا 

ّ
كما اكن دأب القداىم من املرشكني اذل

 أنَّ ٰهذه املدارس - باخلصوص تلك الــيت يدين أتباعها بأصالة 
ّ

العالــم، إل
ّية، وتُنكر اتلدبري اإلليّٰه لألمور اتلكوينّية 

ٰ
اإلنسان - ل تؤمن بالربوبّية اإلل

بإسنادها إىل القوانني اجلربّية، وُينكرون كٰذلك الربوبّية الترشيعّية بإسنادها 
إىل إرادة اإلنسان متجاهلني عينّية الصفات الكمايّلة هلل - تعاىل - مع ذاته، 
وأنَّه  من حيث كونه واجب الوجود فهو قادٌر مطلٌق، واعلٌم مطلٌق، وخالٌق 

مطلٌق، ومن حيث إنَّه خالٌق مطلٌق فله الربوبّية املطلقة كٰذلك.

ورّبما يعود ٰهذا اإلنكار إىل عدم الفهــم الصحيح ملعىن اخلالقّية، ونوع 
العالقة القائمة بني اخلالق واملخلوق؛ ألنَّه يستحيل ىلع من فهم نوع العالقة 
القائمة بني اخلالق واملخلوق أن ينســب الربوبّية لغري ٰهذا اخلالق، فٰهذا أمٌر 

مستبعٌد عن لّك إنساٍن اعقٍل.

بناًء ىلع ٰهذا، فإّن األســئلة اليّت تروم ٰهــذه املقالة اإلجابة عنها يه ىلع 
انلحو اتلايل: ما يه العالقة القائمة بــني اخلالقّية والربوبّية؟ هل يه عالقة 
تــالزٍم أو ل؟ أم يه عالقٌة من حنٍو آخر؟ وملعاجلة ٰهذه اإلشــايّلة اخرتنا أن 
نطرح ٰهذا ابلحث من خالل حتديد مفهوم لكٍّ من ٰهذين األمرين (اخلالقّية 

، وتبيني العالقة القائمة بينهما ثانيًا. 
ً

والربوبّية) أّول
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التوحيد في الخالقّية 

أصل (اخللق) يف اللغة هو اتلقدير ]ابن منظوٍر، لسان العرب، ج4، ص192؛ الزبيدّي، 
تاج العروس، ج 25، ص 251[، وهو يف كالم العرب ىلع وجهني: اإلنشــاء ىلع مثاٍل 

ره ]ابن منظوٍر، لسان العرب،  أبدعه، واتلقدير، فاخلالق هو املقّدر، وَخلَقه يعىن قدَّ
ج 4، ص 193؛ الزبيدّي، تاج العروس، ج 25، ص 251[.

ٰهذا ما جرى عليه القرآن يف اســتعماهل لٰهذه املفردة، فمعىن قوهل تعاىل: 
َاِلِقنَي ]سورة المؤمنون: 14[ هو أحسن املقّدرين، وقوهل: 

ْ
ْحَسُن اخل

َ
َفتَبَارََك اهلُل أ

نِي ]ســورة آل عمــران: 49[ يُريد به تقديره ل أنَّه حُيدُث  ْخلُُق لَُكْم ِمــَن الطِّ
َ
نِّ أ

َ
أ

ي 
ان �ف ف ، الم�ي ّ ي

معدوًما، وٰهذا مّما اتلىق فيه حقل اللغة مع جمال اتلفسري ]الطباطبــا�ئ
تفس�ي القرآن، ج  15، ص 22[.

لٰكن هناك معىًن آخر للخلق ورد اســتعماهل يف القرآن الكريم، وُيراد منه 
إجيــاد اليشء بعد أْن لم يكن موجوًدا ىلع غري مثاٍل ســابٍق، وٰهذا ما توافقت 
 :  وَعزَّ

َ
عليه اللغة واتلفسري أيًضا، فيف (تاج العروس): »واخلاِلُق يف ِصفاتِه تَعاىل

وَْجَد 
َ
ِي أ

ّ
: هو اذل زَْهرِيُّ

َ
ْ ِء، الُمْخرَتُِع ىلع َغرْيِ ِمثاٍل َسبََق، وقاَل األ الُمبِْدُع لليشَّ

ْن لَْم تَُكْن َموُْجوَدًة« ]الزبيدّي، تاج العروس، ج 25، ص 251[. 
َ
يَعها بعَد أ األْشياَء َجِ

مّما ســبق يتبنّي أنَّ أصَل اخللق يف اللغة هــو اتلقدير. أّما يف الصطالح 
والســتعمال ادلييّن فقد جاء اســتخدام ٰهذه اللفظــة بمعىن غري اتلقدير، 
وهو إجياد اليشء وابتداعه ىلع غري مثاٍل ســابٍق، وٰهذا املعىن هو ما تنّم عنه 
انلصوص القرآنّية والروائّية أيًضا، وقد أيّده ابلحث اتلفسريّي كٰذلك، فمن 
ُْسىَن ]سورة 

ْ
ْسَماُء احل

َ ْ
ُ األ

َ
ُر هل ُمَصوِّ

ْ
َاِرُئ ال

ْ
َاِلُق ابل

ْ
القرآن قوهل سبحانه: ُهَو اهلُل اخل

: 24[، ويف الروايــة ما جاء من خطبة اإلمــام أمري املؤمنني عيّل بن أيب  الحــرش

طالٍب ، إذ قال حني استنهض انلاس وحّشدهم حلرب معاوية: »احلمد 
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ي ل من يشٍء اكن، ول من يشٍء خلق 
ّ

هلل الواحد األحد، الصمد املتفّرد، اذل
ما اكن... ابتدع ما خلق بال مثاٍل ســبق... ولّك صانع يشٍء فمن يشٍء صنع، 

، بحار األنوار، ج 4، ص 269 و270، ح 15[. ّ واهلل ل من يشٍء صنع ما خلق« ]المجلسي

مة الطباطبايّئ: »اخللق: هو اتلقدير بضّم يش ٍء إىل يش ٍء، 
ّ

نعم، ذكر العال
وإن اســتقرَّ ثانيًا يف عرف ادلين وأهلــه يف معىن اإلجياد أو اإلبداع ىلع غري 

ي تفس�ي القرآن، ج 8، ص 150[.
ان �ف ف ، الم�ي ّ ي

مثاٍل سابٍق« ]الطباطبا�ئ

جتدر اإلشارة إىل أنَّ معىن اخللق يف اصطالح احلكماء واملتلكّمني يُراد منه 
تارًة املفهوم املنزتع من العالقــة القائمة بني اخلالق واملخلوقات اإلمانّية، 
وبمــا أنَّ ٰهذه العالقة يه عالقٌة وجوديٌّة، فمفهوم اخللق أو اخلالق هنا يكون 
مساوًيا (للعلّة املوِجدة)، فلّك املوجودات املحتاجة اليّت تُمّثل طرف اإلضافة 

يه مّتصفٌة بصفة املخلوقّية.

ولٰكن يُمكــن أن ُيتَصّور للفظة (اخللق) معىًن أكرث حمدوديًّة، ويكون يف 
مقابــل معىن اإلبداع حبيث أنَّ لّك املوجودات اليّت وجدت من ماّدٍة ســابقٍة 
تُعترب طرفًا لإلضافة فحســب، ويف املقابل يكــون مفهوم (اإلبداع) حيث 
يستخدم يف املوجودات اليّت لم تسبق بماّدٍة سابقٍة (اكملجّردات واملاّدة األوىل)، 
وبناًء ىلع ٰهذا العتبار يُقسم (اإلجياد) إىل قسمني: اخللق، واإلبداع. ]مصباح 

ي العقيدة اإلسالمّية، ص 100[
يزدي، دروٌس �ف

واملعىن املســتخدم والُمراد يف ٰهذا املقال هو املعىن األّول للفظ (اخللق)، 
ي يعىن (العلّة املوِجدة).

ّ
واذل

إنَّ املتمّعن يف ٰهذا الواقع جيد أنَّه مــيلٌء باملوجودات املحتاجة والفقرية، 
فٰهذه الشجرة مثاًل وٰهذه انلبتة حتتاج إىل املاء، وما يؤّمن لا احتياجها حّت 
يكون بإمانها الستمرار يف احلياة، وكذا بقّية املوجودات األخرى املحتاجة، 
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فاإلنســان ل بدَّ هل من ٰهذه األمور باإلضافة إىل احتياجه إىل العلم؛ باعتباره 
حُمبًّا لالّطالع، ولشّدة شغفه بكشــف حقائق ٰهذا العالم، فلّك ٰهذه األمور 
إن دلّت ىلع يشٍء فإنَّما تدلُّ ىلع أّن ٰهذه املوجودات يه يف حقيقتها ووجودها 
عــني الحتياج، والفتقار إىل الغري، ومن الواضح أنَّ لّك حمتاٍج وفقرٍي ل بدَّ 
 لم يعد حمتاًجا، وٰهذا يُشرُي إىل أنَّ اإلنسان 

ّ
ن يسّد هل فقره وحاجاته، وإل هُل ِممَّ

وغريه من املوجودات األخرى موجوداٌت إمانّيٌة، واإلماُن ذايتٌّ لا ل يفارُق 
ذاتها، وبما أنَّه ٰهكذا، فيف فعله أيًضا يكون فقرًيا وحمتاًجا إىل الغري؛ فال بدَّ 
من موجوٍد يكون يف ُكنه ذاته وحقيقته غنيًّا عن لّك احتياٍج؛ حّت ل نقع يف 

إشايّلة التسلسل وادلور ابلاطلني بالرضورة.

إذن هناك موجوٌد غــينٌّ غرُي حمتاٍج واجيبٌّ هو اهلل تبارك وتعاىل، وموجوٌد 
حمتاٌج والحتياج ملء كنــه ذاته وهو ممكن الوجــود. وبإضافة ٰهذا الوجود 
الواجــيّب إىل ٰهذه املوجــودات اإلمانّية يكون بإماننا انــزتاع الكثري من 
الصفات اليّت مــن جلتها اخلالقّية، فٰهذا خالــٌق وذاك خملوٌق، وغريها من 

الصفات اليّت يُطلق عليها صفات الفعل.

ي يُتوّصل إيله من خالل ٰهذه العالقة الوجوديّة مساٍو 
ّ

فمفهوم (اخلالق) اذل
للعلّــة املوجدة، ولّك املوجودات املمكنة املحتاجــة اليّت تمّثل طرف اإلضافة 
ي العقيــدة اإلســالمّية، ص 99[، ونفس 

مّتصفٌة بصفة املخلوقّيــة ]مصبــاح يــزدي، دروٌس �ف
وجود املخلوقات ديلل خالقّيته تعاىل، وإن لم يكن حمتاًجا إىل احلركة والفعل يف 
ي حيتاج يف إجياد أّي يشٍء إىل توّسط 

ّ
إجياده - كما هو احلال يف فعل اإلنسان اذل

ماّدة أو أشياء أخرى - ألنَّه  ُمزّنٌه عن خصائص املوجودات اجلسمانّية. قال 
ُ ُكْن َفيَُكوُن ]سورة يس: 82[.

َ
ْن َيُقوَل هل

َ
َراَد َشيْئًا أ

َ
ْمُرُه إَِذا أ

َ
َما أ تعاىل: إِنَّ

وُيمكــُن أن يُتصّور معــىًن آخر للخلق أضيق دائــرًة وأكرث حمدوديًّة من 
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ي ذكرناه، حيث يكون يف طــرف اإلضافة يف املعىن األضيق 
ّ

ٰهــذا املعىن اذل
املوجودات املاّديّة فحســب، وبعبارٍة أخرى املوجودات اليّت تكون مسبوقًة 
بماّدٍة حاملٍة لســتعدادها، وُيقابله بٰهذا املعىن مفهوم اإلبداع، إذ يستخدم 
يف املوجودات اليّت لم تُســبَق بماّدة (اكملجّردات واملــاّدة األوىل)، وىلع ٰهذا 
ي هو حمّل 

ّ
األساس ُيَقّسُم اإلجياد إىل قســمني: اخللق واإلبداع، واملعىن اذل

ي يشمل لّك أنواع اإلجياد.
ّ

حبثنا يف ٰهذا املقال هو املفهوم العاّم للخلق اذل

وعليه فــإنَّ العالقة القائمة بــني اخلالق واملخلوقــات يه عالقة علٍّة 
ومعلوٍل، وٰذلك يف دائرة الوجود، بمعىن أنَّ ٰهذه العلّة علٌّة إجياديٌّة، وليست 
فقط من العلل الُمِعّدة اليّت زوالا ل يســتلزم زوال املعلول. ]خــرو بنــاه، الكالم 

ّ المعارص، ج 1، ص 214[ اإلسالمي

وخالصــة القول يه أنَّ اتلوحيــد اخلاليّق معنــاه: أن ل مؤثَّر يف الوجود 
ا يُليق شــبهًة يف األذهان أنّه كيف يُمكن تفســري   اهلل، وٰهذا ُربمَّ

ّ
حقيقًة إل

ي تعيش فيه؟ 
ّ

أفعال املخلوقات، وتأثريها يف الُمحيط اذل

وخالصة اجلواب ىلع ٰهذه الشــبهة بانلحو اتلايل حيث نقول: إّن املقصود 
من حرص اخلالقّية باهلل - تعاىل - هو اخلالقّية ىلع سبيل الستقالل وباذلات، 
وأّمــا اخلالقّية املأذونة من جانبه  فيه ل تُنــايف اتلوحيد يف اخلالقّية، كما 
أنَّ املراد من الســببّية اإلمانّية - أعّم من الطبيعّية وغريها - ليس يف عرض 
ّية، بل املقصود أنَّ هناك نظاًما ثابتًا يف اعلم الكون جتري عليه 

ٰ
الســببّية اإلل

، كما أنَّ للّك  اآلثار الطبيعّية واألفعال البرشّية، فللّك يش ٍء أثٌر تكويينٌّ خاصٌّ
 للّك فعٍل، كما ليس لّك 

ً
ا، فليس لّك فاعٍل مبدأ  فاعليًّا خاصًّ

ً
أثٍر وفعٍل مبــدأ

ي 
ّ

فعٍل وأثٍر صادًرا من لّك مبدإٍ فاعيلٍّ، بل لّك ٰذلك بإذٍن منُه سبحانه، فهو اذل

أعطى السببّية للنار كما أعطى لا الوجود، فيه تؤثّر بإذٍن وتقديٍر منه سبحانه. 
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ي يؤّيده احلّس 
ّ

ٰهذا هو قانــون العلّّية العاّم اجلاري يف انلظام الكويّن اذل
 ، ي

واتلجربــة، وتبتين عليه حياة اإلنســان يف ناحية العلــم والعمل ]ســبحا�ف
ّ المعــارص، ج 1، ص 143[؛ وبٰهذا  هّيــات، ص 60؛ خــرو بنــاه، الــكالم اإلســالمي

ٰ
ي اإلل

اٌت �ف محــارصف

تنتيف اإلشايّلة املطروحة.

إذن بناًء ىلع ما عرفت مــن أنَّ اهلل - تعاىل - واجب الوجود، وهو الغيّن 
املطلق، وما عداه لكّها موجوداٌت إمانّيٌة، حيث إنَّ اإلمان ذايتٌّ لا ل ينفكُّ 
عنها، وإذا اكنت املوجودات اإلمانّية يف ذاتها مستندًة إىل الغيّن اذلايّت، فيه 
يف أفعالا كٰذلك مستندٌة إىل ٰذلك الغيّن املطلق الواجب للوجود القائم بذاته، 
هّيــات عــى هــدى الكتاب 

ٰ
، اإلل ي

وٰهذا ما يُصطلح عليــه باتلوحيد يف اخلالقّية. ]ســبحا�ف
والسّنة، ج 2، ص 42[

التوحيد في الربوبّية

إنَّ من بني العالقات اليّت تالَحظ بني اهلل واخللق يه أنَّ املخلوقات ليست 
يف أصل وجودها حمتاجًة هلل - تعاىل - فحســب، بل إنَّ لكَّ شؤونها الوجوديّة 
مرتبطٌة باهلل تعاىل، وليست لا أّي استقاليّلٍة، وُيمكن هل  اتلرّصف فيها 
بما شاء، وأن يُدبّر أمورها بما يريد. وحني ناُلحظ ٰهذه الرابطة بصورٍة اعّمٍة، 
ي مــن لوازمه تدبري األمور، وهل مصاديق 

ّ
ننزتع منها مفهوم (الربوبّية) اذل

عديدٌة: اكحلافظ واملحيي واملميت والرازق والادي واآلمر وانلايه، وأمثالا. 

وقد ذكر أرباب اللغــة للكمة (رّب) معان عديدًة وتفســرياٍت خمتلفًة، 
 ، ، المصباح المن�ي ّ  فمنهم من ذكر لا ثالثة معاٍن يه املالك والسّيد واملصلح ]الفيومي
العــرب، ج 1، ص 399 و401[،  ابــن منظــوٍر، لســان  ص 214؛ الجوهــرّي، الصحــاح، ج 1، ص 130؛ 

 من ٰهذه املعان اثلالثة ذكروا ثالثة أصوٍل 
ً

ويف بعــض املصادر األخرى بدل
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 متناســبٍة يه اإلصالح واملالزمة والضميمــة. ]ابــن فــارٍس، معجــم مقاييــس اللغة، 
ج 2، ص 381 و382[

أّما املعىن اذلي يُمكن أن يشــمل لّك ٰهذه املعــان، وُيعّد األصل اللغوّي 
 ، ّ ي

 إىل حــّد اتلمام ]الراغــب األصفهــا�ف
ً

 فحال
ً

ملاّدة (رب)، فهو إنشــاء اليش ء حال
مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 336[ بمعــىن إيصاهل إىل كماهل املنشــود ورفع انلقائص 

عنــه عن طريق اتلحلية واتلخلية، ســواٌء اكن ٰذلك الكمــال من أّي جهٍة 
اكنت، واكن ٰذلــك اليشء لّك موجــوٍد قابٍل للكمال، اكإلنســان واحليوان 
وانلبات وغريها، وٰهذه احلقيقة يه ما يعرّب عنها بعناوين خمتلفة: اكإلصالح 
 واإلنعام واتلدبري والسياســة واإلتمام وغريهــا. ]ابــن فــارٍس، معجــم مقاييــس اللغة، 

ج 2، ص 381 و382[

وباإلضافــة إىل ٰهذا فإّن األصول املذكورة مــن قبيل املالكّية، واملالزمة 
املصاحبة، والســيادة يه من اللوازم واآلثار لٰهذا املعىن األصيل اذلي ذكرناه 
حيث إّن لك واحد من ٰهذه املعان يُســتفاد منه ىلع حسب املقام، واملناسبة 

مع املوضوع اخلاص به. 

ي شأنه تدبري األشياء بَسوقها إىل كمالا، وتربيتها حبيث 
ّ

إذن الرّب هو اذل
، تسنيم، ج 1، ص 385[ تكون ٰهذه الصفة ثابتًة فيه. ]جوادي آمىي

َ معىن الربوبّية، وقد قام  أّمــا إذا راجعنا القرآن، فإنَّنا جند أنَّه قد َبــنيَّ
مة الطباطبايّئ من خالل جعــه للعديد من آيات 

ّ
بالســتدلل عليه العال

اهــا أّن الربوبّية لا ركنان أساســيَّان أحدهما  القــرآن الكريم الّــيت مؤدَّ
(املالكّية) واآلخــر (اتلدبري)،  فمن ٰهذه اجلهة يصــرُي معىن (رّب) املالك 
ي تفســ�ي القــرآن، ج 14، ص 123؛ ج 17، ص 238[، وحقيقــة 

ان �ف ف ، المــ�ي ّ ي
املدبّــر ]الطباطبــا�ئ

األمر أنَّه لو ثبتــت املالكّية احلقيقّية هلل تعاىل، فســيكون اتلدبري ثابتًا هل 
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ل حمالــة؛ باعتبار أنَّ ٰهذيــن األمرين - املالكّيــة واتلدبري - غري قابلني 
لالنفــاك عن بعضهما ابلعض؛ ألنَّه إذا ثبت أنَّ شــيئًا ما يف أصل وجوده 
، وعني الربط بالغري، فيف آثاره الوجوديّة سيكون كٰذلك عني  غري مســتقلٍّ
ي تفســ�ي القرآن، ج 1، ص 21[، وٰهذا ما ســنقوم 

ان �ف ف ، الم�ي ّ ي
الربط والتّصال ]الطباطبا�ئ

بإثباته - إن شاء اهلل - خالل ٰهذا املقال.

وعليــه ومن خالل توضيح معــىن الرّب والربوبّية، وبنــاًء ىلع أنَّ ذات 
ابلاري - تعاىل - وصفاته غري حمدودٍة، فربوبيّته  شاملٌة ملجالني: اتلدبري 

اتلكوييّن واتلدبري الترشييّع مًعا. 

أّمــا اتلدبري اتلكوييّن أو بعبــارٍة أخرى الربوبّيــة اتلكوينّية، فيه اليّت 
تشــمل تدبري األمور للّك املوجودات، وتلبيــة احتياجاتها، وبكلمٍة واحدٍة 
(تدبري العالم)، وأّما اتلدبري الترشييّع أو الربوبّية الترشيعّية، فيه املختّصة 
باملوجودات اليّت تمتلك الشعور والختيار، ولا حاجة  للترشيع، وغري قادرٍة 
ىلع إجياد انلظام الترشييّع بنفســها اعتماًدا ىلع قواها اإلدراكّية، وتشمل - 
الربوبّية الترشيعّية - مسائل أمثال: بعث األنبياء، وإنزال الكتب السماوّية، 
وتعيني الوظائف واتلايلف، ووضــع األحام والقوانني. ]مصبــاح يــزدي، المنهج 

ي تعليم الفلسفة، ص 96[
الجديد �ف

فالربوبّيــة املطلقة تعين أنَّ املخلوقات يف لّك شــؤونها الوجوديّة مرتبطٌة 
باهلل تعاىل، وأنَّ العالقات والروابط بينها تنتيه باتلايل إىل ارتباطها باخلالق، 
ي يُدبّر وُيدير بعض املخلوقات بوســاطة بعض املخلوقات 

ّ
وهو - تعاىل - اذل

ي يُفيض الــرزق من خالل مصادر الــرزق اليّت يوّفرها 
ّ

األخــرى، وهو اذل
ي يهدي املوجودات اليّت تمتلك الشعور عن طريق الوسائل 

ّ
وخيلقها، وهو اذل

ادلاخلّية (اكلعقل وســائر القوى اإلدراكّية) والوســائل اخلارجّية (اكألنبياء 
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ي يضع للملكّفــني األحام والقوانني، ويضع 
ّ

والكتب الســماوّية)، وهو اذل
الوظائف واتلايلف.

وجتدر اإلشارة إىل أنَّ ســبب وقوع أكرثّية انلاس يف الرشك الربويّب دون 
الرشك اخلاليّق هو الشرتاك املفهويّم للكمة (رّب) بني اخلالق واملخلوق، وقد 
أّدى ٰهذا بالكثري من انلاس للوقوع يف ٰهذا الرشك، وإّن اإلنســان هو اآلخر 
يُمكن هل أن يكوَن ربًّا وُمدبًّرا، فيســّى القائــم ىلع األرسة برّب األرسة، 
والُمسرّي ألحوال رشكٍة معّينٍة أو مؤّسسٍة ما باملدبّر، فقاسوا تدبري اهلل - تعاىل 
- بتدبــري احلاكم للبدل، وتدبري رّب ابليــت للبيت، فٰهذا اتلدبري يكون عن 
طريق إصدار األوامر واإلرشــادات؛ وذلا إذا اكن األمــر ٰهكذا، يُمكن أن 
ُيَفّوض أمر إدارة احلكومة إىل شخٍص آخر يف حال غياب احلاكم، أو أن تولك 
هّيات عى 

ٰ
، اإلل ي

أمــر إدارة ابليت مثاًل إىل البن األكرب عند غياب األب. ]ســبحا�ف
هدى الكتاب والسّنة، ج 2، ص 64[

وقد تطّرق الكثري من احلكماء واملتلكّمني إىل ديلل اتلوحيد يف الربوبّية، 
ومــن بني األدلّــة ىلع اتلوحيــد يف الربوبّية (وحدة انلظــام اتلكوييّن)، 
فالقوانني والســن احلاكمة ىلع املوجودات الطبيعّية لكّّيٌة وشــاملٌة، فلو 
أتيح ألحٍد أن يكشــف ناموًســا طبيعيًّا يف نقطٍة من نقــاط الكون، فهو 
يكشــف قانونًا لكّيًّا ســائًدا ىلع انلظام من غري فرٍق بني أرِضّيٍة وفَلَِكّيٍة 
نا إىل  هّيــات عــى هــدى الكتــاب والســّنة، ج 2، ص 65[، وٰهــذا بدوره جيرُّ

ٰ
، اإلل ي

]ســبحا�ف

 لوجدنــا فيه اختالفًا كثرًيا 
ّ

اإلقرار بوجود ُمدبّــٍر واحٍد لٰهذا العالم، وإل
ي 

ّ
وعدم انســجاٍم، باإلضافة إىل برهان اتلالزم بني اخلالقّية واتلدبري اذل

سوف نُشرُي إيله لحًقا من خالل ٰهذا املقال.
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مالك حاجة المعلول إلى عّلته حدوًثا وبقاًء

حّت يكون باإلمان فهــم العالقة بني اخلالقّية والربوبّية، وعدم انفاك 
بعضهما عن ابلعض؛ ل بدَّ أن نُبنّي مسألًة مهّمًة يف ٰهذا الشأن، ولا ارتباٌط 
وثيــٌق بَفهم ٰهذا املطلــب، أل ويه مالك حاجة املعلــول إىل علّته حدوثًا 
وبقاًء، وُربّما تعوُد معظم اإلشــايّلات اليّت وقــع فيها املرشكون واحلداثّيون 
وما بعد احلداثينّي إىل أنّهم لم يُدركوا بوضوٍح ٰهذه املسألة، وغفلوا عن مدى 

أهّمّيتها يف دحض اإلشالت الواردة ىلع ابلحث.

وتلبيــني الرأي الصواب يف مالك حاجة املعلــول إىل العلّة؛ ل بدَّ وأن 
نســتعرض اآلراء املطروحة بٰهذا الشــأن، وهناك أربــع نظرّياٍت يف ٰهذا 
اخلصوص نذكرها باختصار؛ ألّن اتلفصيل حيتاج إىل إفراد رســالٍة خاّصٍة 

يف ٰهذا املوضوع.

انلظرّيــة األوىل: ويه انلظرّية املاّديّة القائلــة إنَّ املوجود حيتاج إىل علٍّة 
ألجل وجوده، يعين أّن الوجود من حيث هو وجوٌد يوجب وجود العلّة، فلّك ما 
ي ليس هل علٌّة فهو املعدوم 

ّ
هو موجوٌد جيُب أن تكون هل علٌّة، وأّما األمر اذل

فقط. ]مطهري، شرح المنظومة، ص 240؛ الصدر، فلسفتنا، ص 348[

إنَّ ٰهذه املســألة وكما يُشري إيلها الشيخ مطهري لم يأِت ذكرها يف كتابات 
املاّدينّي، بل يه من خمتّصات الفالسفة اإلسالمّيني، ولٰكن لو أردنا اإلجابة 
عنها، وٰذلــك طبق املبان اليّت يتبّناها املاّديّــون ـ وباخلصوص أتباع املاّديّة 
ادليالكتكّيــة ـ إذ يتبّنون أصــل اتلغيري اذلايّت يف األشــياء، وأصل العلّية 
واملعلويّلة، يف ٰهذه احلالة يكون من الالزم علينا أن نطرح الفرضّية املتقّدمة 
الّــيت تقول: إنَّ الوجود من حيث إنَّه وجوٌد حباجٍة إىل علٍّةـ  حيث إّن فحواها 
 وهو حمتاٌج إىل علٍّة، وباتلايل ل وجود لواجب الوجود 

ّ
يه أنَّه ل وجود لوجوٍد إل
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ابلّتة، وهو أمٌر غري معقوٍل، ومردوٌد بالوجدان واألدلّة القطعّية الربهانّية.

باإلضافة إىل ٰهذا فإّن املاّدينّي يستندون يف أحامهم ىلع اتلجربة، ولّك ما 
 فال، فيُمكن اإلجابة عنهم يف ٰهذا الشأن 

ّ
هو خاضٌع للتجربة قابٌل للقبول وإل

ي وضعوه ل خيضع للتجربة، 
ّ

جبواٍب مبنايئٍّ، وهو أنَّ نفــس ٰهذا القانون اذل
ي وضعوه. 

ّ
وباتلايل فهو غري قابٍل للقبول ىلع املبىن اذل

انلظرّيــة اثلانيــة: ويه نظرّية املتلكّمني، إذ يعّدون حاجة األشــياء إىل 
، شرح المقاصد، ج 2، ص 13[، فاألمور اكحلركة  ّ ي

أسبابها مستندًة إىل حدوثها ]التفتازا�ف
والنفجار وغريها من األمور املاّديّة حمتاجٌة إىل علٍّة؛ باعتبارها لم تكن، ثّم 
أصبحت موجودًة، وبعبارٍة أخرى: من جهة أنَّها مســبوقٌة بالعدم، فاحلادث 
 وهو: 

ً
ي يُثري فينا ســؤال

ّ
ي يفتقر إىل علٍّة، وهو ابلاعث الرئييّس اذل

ّ
هــو اذل

ملــاذا وجد؟ أمام لّك حقيقةٍ من احلقائق اليّت نعارصها يف ٰهذا الكون. ]مطهري، 
شرح المنظومة، ص 240[

وىلع ضوء ٰهذه انلظرّية يُصبح مبدأ العلّّية مقترًصا ىلع احلوادث خاّصًة، 
ومالك الستغناء عن العلّة هو القدم، فالقديم مساٍو للواجب عندهم. 

وأيًضا ىلع ضوء ٰهذه انلظرية ل يكون لكُّ موجوٍد حمتاًجا إىل علٍة، ويقترص 
الحتياج ىلع املوجود احلادث وحسب.

وٰهذه انلظرّية أرسفت يف حتديد العلّّية كما أرسفت انلظرّية الســابقة يف 
تعميمها، وليس لا ما يرّبرها من ناحيٍة عقلّيٍة. 

ويرّدها: أنَّ احلــدوث كيفّيٌة للوجود فيتأّخر عنه تأّخــًرا ذاتيًّا، والوجوُد 
متأّخٌر عن اإلجياد، واإلجيــاد متأّخٌر عن الحتياج، والحتياُج متأّخٌر عن 
علّة الحتياج، فلو اكن احلدوث علّة احلاجة، لزم تقّدم اليش ء ىلع نفســه 
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ي شــرح تجريد االعتقــاد، ص 54[. بعبارةٍ 
، كشــف المراد �ف ّ ي

ّ
مة الحى

ّ
بمراتب، وهو حماٌل ]العال

أخرى: احلدوث يكــون بعد اإلجياد وبعد أن خيرج الــيشء من العدم إىل 
الوجود يّتصف ٰهذا املوجود باحلــدوث، فاألّول يكون علّة احلاجة، وبعدها 
تأيت حاجة اليشء إىل أن يوجد، ثّم يــأيت إجياد اليشء، ويف املرحلة األخرية 
وبعدمــا يوجد اليشء يّتصف ٰهذا املوجود باحلدوث، فلو اكن ٰهذا هو املالك 

لزم تقّدم اليشء احلادث ىلع نفسه وهو حُماٌل.

ين يعتقدون بأنَّ مالك احلاجة إىل 
ّ

انلظرّية اثلاثلة: ويه نظرّية احلكماء اذل
العلّة هو اإلمان اذلايّت، ىلع خالف انلظرّيتني الســابقتني، بمعىن أنَّ ذات 
األشياء متفاوتة وماهّيتها، فهناك من ٰهذه اذلوات من تقتيض الوجوب، ومنها 
ما تقتيض المتناع والعدم، ويف هاتني الصورتني تكوُن اذلاُت غري حمتاجٍة إىل 
العلّة؛ باعتبار أنَّ الوجوب والمتناع مســتغنيان عن العلّة. وهناك ذات ثاثلٌة 
ل تقتيض ل الوجود ول العدم، ويه متساوية النسبة إيلهما، وٰهذا ما يُصَطلح 
عليه باإلمان اذلايّت، وهو بنفســه يكوُن سببًا للحاجة إىل العلّة ]مطهري، شرح 
المنظومة، ص 241[، واستدلّوا ىلع ٰذلك بأنَّ العقل إذا لحظ املاهّية املمكنة، وأراد 

محل الوجود أو العدم عليها، افتقر يف ٰذلك إىل العلّة، وإن لم ينظر شــيئًا آخر 
ســوى اإلمان والتساوي؛ إذ إّن ُحكم العقل بالتساوي اذلايّت اكٍف يف احلكم 
بامتناع الرجحان اذلايّت، فاحتاج إىل العلّة من حيث هو ممكٌن، وإن لم يلحظ 
 فإنَّ العقل حيكُم 

ً
غريه، ولو فرضنا حادثًا وجب وجــوده، وإن اكن فرًضا حمال

مة 
ّ

بعدم احتياجه إىل املؤثّر، فُعِلَم أنَّ علّة احلاجة إنَّما يه اإلمان ل غري. ]العال
ي شرح تجريد االعتقاد، ص 45[

، كشف المراد �ف ّ ي
ّ

الحى

ي 
ّ

انلظرّية الرابعة: ويه للفيلســوف اإلســاليّم صدر ادلين الشريازّي اذل
انطلق من حتليل مبدإ العلّّية نفســه، إذ خرج بٰهذه انلتيجة ويه: أنَّ املالك 
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يف حاجة املعلول إىل العلّة هو اإلمــان الوجودّي، أو بعبارةٍ أخرى: اإلمان 
الفقرّي، وإنَّ املوجــودات اإلمانّية بلحاظ ذاتها فقريٌة إىل العلّة املوِجدة لا، 
وٰهذا الفقُر ل ينفكُّ عن ذاتها حّت بعد إجيادها؛ ولٰهذا تبىق دائًما حمتاجًة إىل 
ي األســفار العقلّيــة األربعــة، ج 1، ص 219[، 

ازّي، الحكمة المتعاليــة �ف علّتها حدوثًا وبقاًء ]الشــ�ي
وٰهذه انلظرّية مبتنيٌة ىلع أصول احلكمة املتعايلة اليّت من أهّمها أصالة الوجود، 

والوحدة الشخصّية للوجود، وإنَّ الكرثة بني املوجودات يه كرثٌة تشكيكّيٌة.

؛ يوّضح الشــهيد الصدر ٰهذا  وحّت يّتضح نلا ٰهذا املســلك بشــلٍك جيلٍّ
املطلب يف كتابه (فلســفتنا) بقــوهل: إنَّ العلّّية عالقــٌة قائمٌة بني وجوَدي 
العلّة واملعلول، وعليه فالعلّّية لوٌن من ألوان الرتباط بني شــيئني، ولٰكّن 
الرتباط ىلع أشاٍل خمتلفٍة، فمن الرتباط ما هو عالقٌة تعرض ىلع الشيئني 
بعد أن يكونا موجودين أي متأّخرة عن وجودهما، ىلع ســبيل املثال الرّسام 
ي يكتب 

ّ
ي يرتبط بالقلم اذل

ّ
املرتبط باللوحة اليّت يرسم عليها، والاتب اذل

به، وغريها من األمثلة املشــابهة، ولٰكن يف ٰهذا انلوع من الرتباط للكٍّ من 
الشــيئني املرتبطني وجوٌد خاصٌّ سابٌق ىلع ارتباطه باآلخر، فاللوحة والرّسام 
كالهما موجودان قبل أن توجد عملّية الرسم، والاتب والقلم نفس اليشء، 
فٰهــذه املفارقة بني حقيقة الرتباط، والكيان املســتقّل للكٍّ من الشــيئني 

املرتبطني تتجّل يف لّك أنواع الرتباط.

وهنــاك نوٌع خاصٌّ مــن الرتبــاط ىلع خالف األنــواع األخرى من 
الرتباطات، وهو ارتباط شيئني برباط العلّّية، فعل سبيل املثال إذا افرتضنا 
أّن لـ (ب) ارتباًطا ســببًا بـ (أ) ، فستكون العالقة القائمة بينهما يه عالقة 
علّــٍة بمعلولا، وعندما تكون العالقة بني شــيئني يه عالقٌة علّّيٌة كما يف 
املثال الســابق فـ (ب) ليس هل وجوٌد مستقلٌّ عن (أ) ومتقّدٌم عليه، ولو اكن 
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 لـ (أ)؛ ألنّه ما 
ً

يملك وجوًدا حقيقيًّا وراء ارتباطه بســببه، لــم يكن معلول
دام موجوًدا بصورٍة مســتقلٍّة عن ارتباطه به، فــال يمكن أن يكون منبثًقا 
عنه وناشئًا منه، فالعلّّية بطبيعتها تقتيض أن ل يكون للمعلول حقيقٌة وراء 

.
ً

 لم يكن معلول
ّ

ارتباطه بعلّته، وإل

ُرج بٰهذه انلتيجة املهّمة من حتليل مبدإ العلّّية، أمكننا 
َ

وإذا استطعنا أن ن
أن نضع فوًرا اجلواب ىلع مسأتلنا األساسّية، ونعرف الرّس يف احتياج األشياء 
إىل أسبابها، فإّن الرّس يف ٰذلك ىلع ضوء ما سبق هو: أّن احلقائق اخلارجّية اليّت 
 تعلّقاٍت وارتباطاٍت، فاتلعلّق 

ّ
جيري عليها مبدأ العلّّية ليســت يف الواقع إل

والرتباط مقّوٌم لكيانها ووجودها.

ومن الواضح أّن احلقيقة إذا اكنت حقيقًة تعلّقّيًة - أي اكنت عني اتلعلّق 
والرتباط - فال يمكــن أن تنفّك عن يش ٍء تتعلّق بــه، وترتبط به ذاتيًّا، 
فٰذلك اليش ء هو سببها وعلّتها؛ ألنّها ل يمكن أن توجد مستقلًّة عنه. ]الصدر، 

فلسفتنا، ص253[

وهنا يُمكن القول إّن املعلــول يف انلظام الصدرايّئ عني اإلضافة بالعلّة، 
وٰهذه اإلضافة إضافٌة إرشاقّيٌة وليســت إضافــًة مقويّلًة، بمعىن أنَّه ل يوجد 
عندنا ذاٌت للمعلول، ويف عرضها ذاٌت للعلّة، بل لّك ما دلينا علٌّة وشؤونات 

ي المناهج السلوكّية، ص 49[
ازّي، الشواهد الربوبّية �ف ٰهذه العلّة وجتلّّياتها. ]الش�ي

وقــد تطرقنا آنًفــا إىل أنَّ القول بالســتقايّلة ل يعين نــيف الُمدبّرات 
األخرى، بل معناه أنَّه ليس يف الكون خالٌق أو مدبٌّر مســتقلٌّ ســواه، وأنَّ 
خرى بدور اخللقة واتلدبري هو ىلع وجــه اتلبعّية إِلرادته 

ُ
قيام األشــياء األ

ســبحانه، وأّن العرتاف بمثل ٰهذه املدبّــرات ل يمنع من احنصار اتلدبري 
الســتقاليّل يف اهلل ســبحانه، فإنَّ السببّية هنا يه ســببّيٌة طويّلٌة وليست 
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مة الطباطبايّئ يف تفســريه قائاًل: »َفَمثَُل 
ّ

عرضّيًة ، كما يوّضح ٰذلــك العال
األشياء يف اســتنادها إىل أســبابها املرتتبة القريبة وابلعيدة، وانتهائها إىل 
اهلل - سبحانه - بوجٍه بعيٍد، َكَمثَِل الكتابة يكتبها اإلنسان بيده وبالقلم، 
فللكتابة اســتناٌد إىل القلم، ثّم إىل ايلد اليّت توّســلت إىل الكتابة بالقلم، 
ي توّسل إيلها بايلد وبالقلم، والســبب حبقيقة معناه هو 

ّ
وإىل اإلنســان اذل

اإلنسان املستقّل بالسببّية من غري أن يُنايف سببيّته استناد الكتابة بوجٍه إىل 
ي تفســ�ي القرآن، ج20، ص184[

ان �ف ف ، الم�ي ي
ايلد وإىل القلم« ]الطباطبا�ئ

عالقة الخالقّیة بالتدبیر حدوًثا وبقاًء 

بنــاًء ىلع ما تّم بيانه من مــالك حاجة املعلــول إىل العلّة، يّتضح نلا 
وبشــلٍك جيلٍّ عالقة اخلالقّية باتلدبري حدوثًا وبقاًء، ســواٌء يف ضوء رأي 
الفالســفة واحلكماء أو يف ضوء أصول احلكمــة املتعايلة (أصالة الوجود 
ي 

ّ
والتشــكيك) ـ ول ســيَّما بالتلفــات إىل األصل املذكــور أعاله اذل

يقول: بأنَّ املعلول يســتحيل أن يســتقّل عن العلّة اليّت منحته الوجود، 
وكون وجوده وجوًدا تعلّقيًّا بالقياس إيلها ـ فســوف يّتضح ٰهذا املوضوع، 

أعظم. استحاًما  ويكتسب 

وأّما ىلع مبىن الفالســفة واحلكماء املّشــائينّي، فاملسألة واضحٌة ]قدردان 
ّية، ص 39 - 60[؛ باعتبار أنَّهم 

ّ
ّ ونظام العل ف التوحيد األفعالي ي إمكانّية الجمع ب�ي

، قراءٌة �ف قراملكي

يقولــون بانلظام الطويّل بني العلّة واملعلول، فعلّــة العلّة علٌّة ذٰللك املعلول 
مجموعــة  الســهروردّي،  249؛  ص  الرســائل،  ســينا،  ابــن  371؛  ص  الفلســفّية،  األعمــال   ، ّ ي ]الفــارا�ب

دامــاد، القبســات، ص 388 - 465[، واستدلّوا ىلع ٰذلك  المصّنفــات، ج 2، ص 127 - 137؛ الم�ي

ي 
ّ

بأنَّ عملّية اخللق ليست منحرصًة يف اخللق املبارش وبال واسطٍة، فاهلل اذل
خلق أّول خملوٍق بشــلٍك مبارٍش ومن دون واســطٍة قد خلق أفعاهل وخملوقاته 
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بالواسطة، وحّت إذا اكنت هناك مئات الوســائط، فإنَّها تُعدُّ جيعها خملوقًة 
ي تعليم الفلسفة، ج 2، ص 383[

بالواسطة هلل تعاىل. ]مصباح يزدي، المنهج الجديد �ف

فبعبارٍة أخرى نقــول: إنَّ العلّة الفاعلّية عند الفالســفة تنحرص باهلل 
 إذا ما أذن لا اهلل تعاىل؛ 

ّ
تعــاىل، وهو علّة العلل، ولّك علٍّة ل تكون علًّة إل

ولٰهذا لّك ما عدا اهلل فهو علٌل ُمعّدٌة ل أكرث.

األدّلة على التالزم بين الخالقّية والربوبّية

1- البراهين العقلّية

لقد أقيمت براهني عقلّيٌة عديدٌة للجمع بني اتلوحيد يف اخلالقّية واتلوحيد 
يف الربوبّيــة، وتلبيني حنو اتلالزم القائم بــني ٰهذين األمرين فهناك براهني 

جاءت يف الكتب الكالمّية بٰهذا اخلصوص، ومنها:

ـ علّة احلاجة إىل العلّة يه اإلمان.

ـ اإلمان ذايتٌّ للممكن ل ينفّك عنه.

ـ احلاجة إىل العلّة ذاتّيٌة للممكن ول تنفّك عنه.

توضيحــه: أّن لّك فرٍد من انلظام الكويّن حبكم كونــه فقرًيا ممكنًا فاقًدا 
للوجود اذلايّت، لٰكّن فقره ليس منحرًصا يف بدء خلقته، بل يســتمّر معه يف 
بقائه وىلع ٰهذا، فتدبري الكون ل ينفــّك عن خلقه وإجياده، فاتلدبري خلٌق 

. وإجياٌد مستمرٌّ

 تكّونها من املواّد الســّكرّية يف األرض، ثّم 
ّ

فتدبــري الوردة مثاًل ليس إل
تويلدها األوكســجني يف الواء إىل غري ٰذلك من عرشات األعمال الفزييائّية 
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 شعبًة من اخللق، ومثلها اجلنني 
ّ

والكيميائّية يف ذاتها، وليســت لكٌّ منها إل
منذ تكّونه يف رحم األّم، فال يزال خيضع لعملّيات اتلفاعل وانلمّو حت خيرج 
 شعبة من عملّية اخللق، وفراًع منها. 

ّ
من بطنها، وليست ٰهذه اتلفاعالت إل

هّيات، ص70[
ٰ
ي اإلل

اٌت �ف ، محارصف ي
]سبحا�ف

وُيمكــن أيًضا أن نُقّرر الربهــان ىلع تالزم اخلالقّيــة والربوبّية، وعدم 
انفاكهما عــن بعضهما ابلعض، بل من املســتحيل - وخاّصًة بعد ما بيّّنا 
العالقة بني العلّة واملعلول، ومالك احلاجة وفق مبان احلكمة املتعايلة - أن 
ى عــن الربوبّية، ول يُمكن ملعطي الوجود أن ل يكون 

ً
نتصّور اخلالقّية بمنأ

هو رّب ٰذلك الوجود، ويمكن تقريره وفق املقّدمات اتلايلة:

أ- جاء يف معىن اخلالقّية أّن اخللق بمعىن إجياد اليش ء، وابتداعه ىلع غري 
مثاٍل سابٍق، وٰهذا إن دّل ىلع يشٍء فإنَّما يدلُّ ىلع أّن عالقة اخلالق واملخلوق 

يه عالقة علٍّة ومعلوٍل.

 إىل حّد اتلمام 
ً

 فحال
ً

ب- ذكرنا آنًفا إّن الربوبّية يه إنشــاء اليش ء حال
، مفردات ألفاظ القرآن، ص 336[، بمعىن إيصاهل إىل كماهل املنشــود،  ّ ي

 ]الراغب األصفها�ف
ي 

ّ
ورفع انلقائــص عنه عن طريق اتلحلية واتلخلية، وقلنا: إّن الرّب هو اذل

شأنه تدبري األشياء بسوقها إىل كمالا وتربيتها، حبيث تكون ٰهذه الصفة ثابتًة 
، تسنیم، ج 1، ص 385[ فيه. ]جوادي آمىي

ج- لقد بيّّنا يف حبث مالك حاجة املعلول إىل العلّة حدوثًا وبقاًء أنَّ اإلمان 
ي يالزم املعلول، ول ينفّك عنه باعتباره من ذاتّياته.

ّ
الفقرّي والوجودّي اذل

مــن خالل ضّم ٰهذه املقّدمات إىل بعضها ابلعض نصل إىل ٰهذه انلتيجة، 
ويه: أنَّ لّك شؤون املعلول ل تنفّك عن اخللق، ويه داخلٌة حتت لواء اخللق، 
فال يمكن اعتبار خالٍق لٰهــذا املوجود ومدبٍّر هل خارٍج عن دائرة ٰهذا اخلالق 
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تماًما؛ ألنَّ ٰهذا املخلوق ل حيتاج إىل خالقه عند اخللق فحسب، بل حيتاج 
إىل اخلالــق يف لّك ذّرٍة من ذّرات وجوده، ولّك حلظٍة من حلظاته، وبمعىًن آخر 
مة الطباطبايّئ يف تفسريه 

ّ
حيتاج إيله حدوثًا وبقاًء، وٰهذا ما أشــار إيله العال

بقوهل: »اخللق واتلدبري ل خيتلفان حقيقًة ول ينفّك أحدهما عن اآلخر، وإذ 
اكن اخللق والصنع ينتيه إيله - تعاىل - انتهاًء رضوريًّا، ول حميص، فاتلدبري 
 وهو خملوقه، القائم به، 

ّ
أيًضا هل ول حميص، وما من يش ٍء غريه - تعاىل - إل

ا، ومن الُمحال قيامه بيش ٍء من  اململوك هل، ل يملك نلفســه نفًعا، ول رضًّ
تدبري أمر نفســه أو غريه، حبيث يستقّل به مستغنيًا يف أمره عنه تعاىل، ٰهذا 
ي تفســ�ي 

ان �ف ف ، الم�ي ّ ي
ي ل هزل فيه« ]الطباطبا�ئ

ّ
ي ل لعب فيه، واجلّد اذل

ّ
هو احلّق اذل

القرآن، ج 16، ص 132[. 

مة ىلع ٰهذا موّضًحا: »إّن موطن اتلدبري احلوادث اجلارية يف 
ّ

ويعّقب العال
الكون، ومعناه تعقيب حادٍث حبادٍث آخر ىلع نظٍم وترتيٍب يؤّدي إىل اغياٍت 
حّقــٍة، وحقيقته خلق حــادٍث بعد حادٍث، فاتلدبري هــو اخللق، واإلجياد 
باعتبار قياس الــيش ء إىل آخر مثله، وانضمامه إيلــه، فليس وراء اخللق 
ي تفســ�ي القــرآن، ج 16، ص 132[. فلّك ما يف 

ان �ف ف ، المــ�ي ّ ي
واإلجيــاد يش ٌء منــه« ]الطباطبــا�ئ

األمر هو خلٌق وإجياٌد.

النصوص الدينّية

إّن القرآن الكريم يقّر بأّن اخلالق لٰهذا العالم هو اهلل وحده ل رشيك هل، وينكر 
أّي مدبٍّر سوى اهلل تعاىل، ويستدّل ىلع ذٰلك بربهاٍن ذي شقوٍق، وقد جاء الربهان 

ضمن آيتني تتكّفل لّك واحدةٍ منهما ببيان بعض الشقوق منه، وإيلك اآليتني:

ا  َعْرِش َعمَّ
ْ
 اهلُل لََفَســَدتَا فَُســبَْحاَن اهلِل رَبِّ ال

َّ
لَــْو اَكَن ِفيِهَمــا آلَِهٌة إِل

يَِصُفوَن ]سورة األنبياء: 22[.
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َهَب لُكُّ إهِٰلٍ بَِما َخلََق َولََعاَل َبْعُضُهْم ىلَعَ َبْعٍض  َ َوَمــا اَكَن َمَعُه ِمْن إهِٰلٍ إًِذا ذلَ
ا يَِصُفوَن ]سورة المؤمنون: 91[. ُسبَْحاَن اهلِل َعمَّ

إنَّ ادليلل الــوارد يف اآلية الكريمــة إلثبات اتلوحيد مــن أهّم الرباهني 
الفلســفّية ادلقيقة، وُيطلق عليه العلماء اسم (برهان اتلمانع)، وقد أقيمت 
عليه تقريراٌت عديدٌة ذكرها العلماء يف كتبهم. ]ايزدي تبــار، برهان تمانــع، ص 64[، 
ومــن بني اتلقريرات ىلع ٰهذا الربهان ما قّرره األســتاذ مصباح يزدي ]مصباح 

ي تعليم الفلسفة، ج 2، ص 384 و385[ بانلحو اتلايل:
يزدي، المنهج الجديد �ف

أ- أّن وجود أّي معلوٍل يكون متعلًّقا بعلّته، وبعبارٍة أخرى: أنَّ لّك معلوٍل 
ينال وجوده من جيع شؤونه ومتعلّقاته من علّته اليّت تمنحه الوجود، وإذا اكن 
حباجٍة إىل رشوٍط ومعّداٍت، فال بدَّ أن يكون وجودها مســتنًدا إىل علّته اليت 
أفاضت الوجود عليه، وبناًء ىلع ٰهذا فإذا فرضنا وجود علّتني ماحنتني للوجود 
يف عرض بعضهما ابلعض، فإنَّ معلــول لكٍّ منهما يكون متعلًّقا بعلّته، ول 
عالقــة هل إطالقًا بالعلّة األخرى أو معلولا، وبٰهذه الصورة ل يتحّقق ارتباٌط 

بني معلولتهما.

ب- أّن نظام ٰهذا العالم املشــهود نظاٌم واحٌد تتحّقق فيه ظواهر مزتامنٌة 
وغري مزتامنٍة، ويوجد بينهما ارتباٌط وتعلٌّق، أّما ارتباط الظواهر املتعارصة، 
فهــو اتلأثري واتلأثّر العيّلّ واملعلويّل بينهمــا، إذ يؤّدي إىل تغيرياٍت فيها مّما ل 
يُمكن إنــكاره، وأّما الرتباط بني الظواهر املاضية واحلارضة واملســتقبلّية 
فهو بٰهذه الصورة، ويه أنَّ الظواهر الســابقة توّفر األرضّية تلحّقق الظواهر 
احلايّلة، والظواهر احلارضة بذورها توّفر األرضّية لوجود ظواهر املســتقبل، 
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فلــو ألغينا عالقات العلّّية واإلعداد بني ظواهــر العالم، فإنَّه لن يبىق اعلٌم، 

ولن توجد ظاهرٌة أخرى، كما لو قُِطَع ارتباط وجود اإلنســان بالواء والضوء 

واملاء واملواّد الغذائّية، فإنَّه ل يســتطيع عندئٍذ الستمرار يف وجوده، ويعجز 

عن توفري األرضّية لوجود إنساٍن آخر أو ظاهرٍة أخرى.

وبضّم هاتني املقّدمتني إىل بعضهما ابلعض، يُســتنتج أنَّ نظام ٰهذا العالم 
الشــامل ملجموعٍة هائلٍة من الظواهر املاضية واحلارضة واملســتقبلّية خملوٌق 
خلالٍق واحٍد، وهــو يُدار بفضل تدبرٍي حكيٍم من قبل ربٍّ واحٍد؛ ألنَّه لو اكن 
هناك خالٌق آخر أو أكرث لم يكن ارتباٌط بني خملوقاتهما، ولم يســيطر عليها 
نظاٌم واحٌد، وإنَّما لكُّ خملوٍق يوجد من قِبَِل خالقه ويرتّب بمســاعدة ســائر 
املخلوقات نلفس ٰذلك اخلالق، وباتلايل سوف توجد أنظمٌة متعّددٌة ومستقلٌّة 
ل يســودها ارتباٌط، بينمــا انلظام املوجود يف العالم هو نظــاٌم واحٌد مرتابٌط 

يالحظ فيه بوضوٍح اتلعلّق بني ظواهره.

وُيضيف األستاذ مصباح ىلع ٰهذا قائاًل: »إنَّ اخلالقّية والربوبّية ل تنفّان 
عن بعضهما ابلعض، فرتبية شــؤون موجوٍد ما وتدبري أموره وإدارة شؤونه ل 
ين حيتاج إيلهم، فمثاًل 

ّ
يُمكن فصلها عن خلقه، وخلق ســائر املخلوقات اذل

إعطاء الرزق لإلنسان ليس أمًرا منفصاًل عن خلق اجلهاز الضيّم هل، وخلق 
املواّد الّــيت تؤلك يف بيئته، وبعبارة أخرى: أنَّ مثــل ٰهذه املفاهيم تُنزتع من 
عالقة املخلوقات فيما بينها، وليس لا مصداٌق مســتقلٌّ عن خلقها، وبناًء 
ىلع ٰهذا فإنَّه بإثبات اتلوحيد يف اخلالقّية يثبت اتلوحيد يف اتلدبري وسائر شؤون 

ي تعليم الفلسفة، ج 2، ص 384 و385[.
الربوبّية أيًضا« ]مصباح يزدي، المنهج الجديد �ف
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2 ـ األدّلة الشرعّية

نظــًرا لوجود عالقٍة وطيدٍة بني اخلالقّيــة والربوبّية؛ جند أنَّ اهلل - تبارك 
وتعاىل - بعدما يذكر مســألة خلق السماوات واألرض يطرح مسألة تسخري 
َماَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد تََرْوَنَها ُثمَّ اْستََوى ىلَعَ  ي َرَفَع السَّ ِ

َّ
الشمس والقمر: اهلُل اذل

ْمَر... ]سورة 
َ ْ
َجٍل ُمَسىًّ يَُدبُِّر األ

َ
َقَمَر لُكٌّ جَيِْري أِل

ْ
ــْمَس َوال َر الشَّ َعْرِش وََسخَّ

ْ
ال

الرعــد: 2[؛ إذ إنّها نوٌع من اتلدبري، ومن ٰهــذا الطريق يوقفنا القرآن الكريم 

 اهلل. 
ّ

ي هو نوٌع من اخللق، وقد عرفت أن ل خالق إل
ّ

ىلع حقيقة اتلدبري اذل
هيات عى هدى الكتاب والسّنة، ج 2، ص 65[

ٰ
، اإلل ي

]سبحا�ف

وبمراجعة أحاديث أهل ابليت  فإنّنا جندها قد أشارت يه األخرى إىل 
ٰهذا انلحو من اتلوحيد، إذ يقول اإلمام الصادق : »فلّما رأينا اخللَق منّظًما، 
والُفلــك جارًيا، واختالَف الليل وانلهار والشــمس والقمر، دّل صّحة األمر 

واتلدبري، وائتالف األمر ىلع أنَّ املدبّر واحٌد« ]الصدوق، توحيد الصدوق، ص 244[.

وسأل هشام بن احلََكم اإِلمام الصادق : »ما ادليلل ىلع أنَّ اهلل واحٌد؟ 
 

َّ
قال: اتّصاُل اتلدبري، وتماُم الصنع كما قال اهلل تعاىل: لَْو اَكَن ِفيِهَما آلَِهٌة إِل

اهلُل لََفَسَدتَا« ]الصدوق، توحيد الصدوق، ص255[.

ِد بِْن  مْحََد، َعْن حُمَمَّ
َ
وجــاء يف (ابلحار) نقاًل عن (العلل): »َعْن َعيِلِّ بِْن أ

َمِكِّ، َعْن َجْعَفِر بِْن ُســلَيَْماَن،  رَبْ
ْ
ِد بِْن إِْســَماِعيَل ال يِب َعبِْد اهلِل، َعْن حُمَمَّ

َ
أ

يِب 
َ
ُت أِل

ْ
َهاِشــيِمِّ قَاَل: قُل

ْ
َفْضِل ال

ْ
اِز، َعْن َعبِْد اهلِل بِْن ال َــرَّ

ْ
يُّوَب اخل

َ
يِب أ

َ
َعْن أ

بَْداِن َبْعَد 
َ ْ
ْرَواَح يِف األ

َ ْ
يِّ ِعلَّــٍة َجَعَل اهلُل - تعــاىل - األ

َ
َعبْــِد اهلِل : أِل

 
َ

؟ َفَقاَل : إِنَّ اهلَل - َتبَارََك َوَتَعاىل ْرفَِع حَمَلٍّ
َ
ىلْعَ يِف أ

َ ْ
َكْونَِها يِف َملَُكوتِــِه األ

رَثَُها 
ْ
ك

َ
فَِها، وَُعلُوَِّها َمَت َما تُِرَكْت ىلَعَ َحالَِها نََزَع أ ْرَواَح يِف رَشَ

َ ْ
نَّ األ

َ
- َعِلــَم أ

َر لََها يِف  بَْداِن الَّيِت قَدَّ
َ ْ
ُبوبِيَِّة ُدونَــه تعاىل، فََجَعلََها بُِقْدَرتِِه يِف األ  َدْعَوى الرُّ

َ
إِىل
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 َبْعٍض، وََعلََّق َبْعَضَها 
َ

ْحَوَج َبْعَضَها إِىل
َ
ابِْتَداِء اتلَّْقِديِر َنَظًرا لََها َورمَْحًَة بَِها، َوأ

ىلَعَ َبْعٍض، َوَرَفَع َبْعَضَها ىلَعَ َبْعٍض، َوَرَفَع َبْعَضَها فَْوَق َبْعٍض َدرََجاٍت، َوَكىَف  
يَن َوُمنِْذِريَن،  ِ

ََذ َعلَيِْهْم ُحَجَجُه ُمبرَشِّ ِْهْم رُُسلَُه َواتَّ
َ

َبْعَضَها بِبَْعٍض، َوَبَعَث إِيل
نَْواِع الَّيِت َتَعبََّدُهْم بَِها، 

َ ْ
ُعبُوِديَِّة َواتلََّواُضِع لَِمْعبُوِدِهــْم بِاأل

ْ
ُمــُروَن بِتََعاِط ال

ْ
يَأ

ِجــِل، َوَمثُوَباٍت يِف 
ْ

َعاِجــِل، َوُعُقوَباٍت يِف اآل
ْ
َونََصــَب لَُهْم ُعُقوَبــاٍت يِف ال

 ، ِّ َدُهْم يِف الرشَّ ، َوُيَزهِّ رَْيِ
ْ
بَُهْم بِٰذلك يِف اخل غِّ ِجِل؛ لرُِيَ

ْ
َعاِجِل، َوَمثُوَباٍت يِف اآل

ْ
ال

ُهْم بَِها َمْرُبوُبوَن،  نَّ
َ
َمَاِســِب، َفيَْعلَُموا بِٰذلــك أ

ْ
َمَعاِش َوال

ْ
َُّهمْ  بَِطلَِب ال َويِلُِذل

بَِد وََجنََّة 
َ ْ
وا بِٰذلَِك نَِعيَم األ وَِعبَــاٌد خَمْلُوقُوَن، َوُيْقِبلُوا ىلَعَ ِعبَاَدتِِه، فَيَْســتَِحقُّ

.  َما لَيَْس لَُهْم حِبَقٍّ
َ

َمنُوا ِمَن الزُنُوِع إِىل
ْ
، َوَيأ ِ

ْ
دُل

ْ
اخل

ْحَسُن َنَظًرا ِلِعبَاِدهِ 
َ
 - أ

َ
َفْضِل إِنَّ اهلَل - َتبَارََك َوَتَعاىل

ْ
ُثمَّ قَاَل : يَا ْبَن ال

ُعلُوِّ ىلَعَ َغرْيِهِ، َحتَّ إِنَُّه 
ْ
 حُمِبًّا لِل

َّ
 تََرى ِفيِهْم إِل

َ
نََّك ل

َ
 تََرى أ

َ
ل

َ
ْنُفِسِهْم، أ

َ
ِمنُْهْم أِل

ِة   َدْعَوى انلُّبُوَّ
َ

ُبوبِيَِّة، َوِمنُْهْم َمنْ  نََزَع إِىل  َدْعَوى الرُّ
َ

يَُكوُن ِمنُْهمْ  لََمْن قَْد نََزَع إِىل
َها، وَٰذلَِك َمَع َما يََرْوَن  َِماَمِة بَِغرْيِ َحقِّ

ْ
 َدْعَوى اإل

َ
َها، َوِمنُْهْم َمنْ  نََزَع إِىل بَِغرْيِ َحقِّ

ِم 
َ

ل
ْ

َفْقِر َواآل
ْ
َاَجِة َوال

ْ
َمَهانَِة َواحل

ْ
ْعِف َوال َعْجِز َوالضَّ

ْ
ْنُفِســِهْم ِمَن انلَّْقِص َوال

َ
يِف أ

َفْضِل، إِنَّ 
ْ
َقاِهِر جِلَِميِعِهْم. يَا ْبَن ال

ْ
َغاِلِب لَُهْم، َوال

ْ
َموِْت ال

ْ
ُمنَاَوَبِة َعلَيِْهْم، َوال

ْ
َوال

ْصلََح لَُهْم، َول َيْظِلُم انلَّاَس َشيْئًا، 
َ ْ
 األ

َّ
 َيْفَعُل بِِعبَاِدهِ إِل

َ
 - ل

َ
اهلَل - َتبَارََك َوَتَعاىل

، بحار األنوار، ج  58، ص 133[. ّ ْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن« ]المجلسي
َ
َولِٰكنَّ انلَّاَس أ

فاإلمام  من خالل ٰهذا احلديث يبنّي علّة جعل األرواح يف األبدان، 
وأنّهــا ُجعلت يف األبدان حّت ل تــّديع الربوبّية باعتبــار علّوها ورفعت 
درجتها، وحّت ل حتّس بالستغناء عن خالقها، فجعلها اهلل يف ٰهذه األبدان 
حــّت تبىق دائًما حتّس باحلاجة والفقــر إىل الغري، وٰهذا ل يعين أّن األرواح 
بدون األبدان تصبح غنّيًة عــن اخلالق، فمن املؤّكد أّن ٰهذا ليس املقصود، 
بل باعتبار أّن لإلرواح  املجّردة مقاًما رفيًعا، ولعّل ٰهذا األمر جيعل األرواح 
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تغرّت بٰهذه الرفعة املقامّية، وتظّن أنّها مســتغيٌة عن الغري يف تأمني حاجاتها؛ 
ألنّها جمّردٌة فال قّوة فيها، وعندما حتّس األرواح باحلاجة وتعيشــها، تدرك 

أنّها مربوبٌة وخملوقٌة. 

اآلثار واللوازم المترّتبة على الفصل بين الخالقّية والُمدبرّية

1: اآلثار األنطولوجّية

من أهّم اآلثار األنطولوجّيــة املرتتّبة عن الفصل بني اخلالقّية واملدبّرّية أو 
بعبارةٍ أخرى اخلالقّية والربوبّية يه اســتقالل العبــد يف أفعاهل، وعدم وجود 
الصلة بينه وبني اهلل سبحانه؛ وألجل ٰذلك يفعل العباد أو يرتكون بقدرةٍ وإرادٍة 

من أنفسهم، ول صلة يف ٰهذه احلال بني اذلات واألفعال واهلل تبارك وتعاىل.

يــن يفصلون اخلالقّية عن 
ّ

وهنا يبنّي الشــيخ الرئيس قول املفوّضة أو اذل

الربوبّية بقوهل: »قد يقولون: إنَّه إذا أوجد فقد زالت احلاجة إىل الفاعل حّت 

أنَّه لو فُِقَد الفاعل جاز أن يبىق املفعول موجوًدا كما يشــاهدونه من فقدان 

ابلّنــاء وقوام ابلناء، وحّت أنَّ كثــرًيا منهم ل يتحاىش أن يقول: لو جاز ىلع 

ابلاري - تعاىل - العدم ملا رضَّ عدمــه وجوَد العالم؛ ألنَّ العالم عندهم إنَّما 

احتاج إىل ابلاري  يف آن أوجده ـ أخرجه من العدم إىل الوجود ـ حّت اكن 

بٰذلك فاعاًل، فإذا جعل وحصل هل الوجود من العدم، فكيف خيرج بعد ٰذلك 

الوجود عن العدم حّت حيتاج إىل الفاعل« ]ابن ســينا، اإلشــارات والتنبيهــات، ص 103[. 

وباتلايل فإنَّ اإلنسان مســتقلٌّ تمام الستقالل عن اهلل - تعاىل - يف أفعاهل، 

ففاعلّيته تكون يف عرض فاعلّية اهلل  وليس يف طولا.
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وحقيقة األمر أنَّ القوم قد غفلوا عن أنَّ الُمفاض من قبل اهلل - تعاىل - هو 
ا وجوٌد واجٌب أو ممكٌن، واألّول  الوجود، وهو ل خيلو عن إحدى حاتلني: إمَّ
، فثبت أنَّه 

ً
، والواجب ل يكون معلول

ً
خلٌف؛ ألنَّ املفــروض كونه معلول

ا هو عليه -  ممكــٌن، وما هو كٰذلــك - أي ممكٌن - ل يُمكن أن خيــرج عمَّ
اإلمان - فكما هو ممكٌن حدوثًا، ممكٌن بقاًء، وإذا اكن األمر ٰهكذا فاملمكن 
ل يمكن أن يســتغين عن الواجب يف حاٍل من احلالت؛ ألنَّ الستغناء آية 
 ، ي

انقالبه عن اإِلمان إىل الوجوب، وعن الفقر إىل الغىن، وهو خلٌف ]ســبحا�ف
هّيات عى هدى الكتاب والسّنة، ج 2، ص 328[.

ٰ
اإلل

2: اآلثار المعرفّية

أ: األنانّية الفرديّة

إنَّ رفض الفرد وجود إهٰلٍ يُدبّره ســيقوده إىل انلظر نلفسه ىلع أنَّه مفصوٌل 
عن لّك املنظومة الكونّية، ويسى دائًما إىل اتلخلّص من معاناته ومشكالته 
بمعــزٍل عن تأثري ٰهذه املعاناة عليه أو تأثري اتلخلّص عليها ىلع لّك ما يرتبط 
به من أشخاٍص وأحداٍث، فهو خيزتل بشخصه الكوَن بكّل ما فيه من ترابٍط 
واتلحاٍم بني أحداثه من أّوهل إىل آخره، ويف مدى اتّســاعه وىلع لّك األصعدة 
احلّيــة وغري احلّية، وبعدها يُريُد أن يُغرّيَ األحداث املحيطة به وفق املصلحة 
 عن لّك 

ً
الشخصّية، ووفق انلظرة اليّت يرتئيها فكره وعقله املحدود، مفصول

السالســل العرضّية والطويّلة، وبٰذلك يكون متجاهاًل للّك أحداث العالم، 
فيقع يف املشــالك واملآزق اليّت يصعب عليه حلّها، ولّك ٰهذا هو نتيجة عدم 

إحاطته بالعالم. ]نارص، اإللحاد أسبابه ومفاتيح العالج، ص 272[

وكٰذلك يُريُد ٰهذا اإلنسان أن يُقرَر كيف ينبيغ أن جتري أحداث الكون، 
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وما ينبيغ أن يقع منها، وما ل ينبيغ أن يقع، وما هو صالٌح، وما ليس بصالٍح 
دون أن يكون هل درايٌة اكفيٌة بكيفّية الرتابط اتلكوييّن بني منظومة األحداث 
، واملمتّدة ىلع طول الزمان يف املايض واحلارض  الائلة والضخمة يف الكون كلكٍّ
واملستقبل، وُيريُد أن خيزتل الكون بكّل ما حيمل من أحداٍث يف حدود رؤيته 
القارصة والقصرية، ويف انلهاية جيد نفســه يف دائــرٍة ل مفّر منها، وباتلايل 

تدمري انلفس البرشّية.

ب: هدم البناء األرسّي

إنَّ مــن اللوازم األخرى املرتتّبة ىلع الفصل بني اخلالقّية واتلدبري، تدمري 
املجتمع اإلنســاّن وتفكيكه، وليس فقط تدمري انلفس البرشّية وحسب؛ 
 إذا اكنت األسس 

ّ
وٰذلك ألنَّ نظام املجتمع اإلنسان ل يكون سليًما صاحلًا إل

اليّت تُشلّكه سليمًة وصاحلًة، وبفساد ٰهذه األسس يفسد ٰهذا انلظام بتبعها.

ومن أهّم األســس اليّت تُشــلّك انلظام الجتمايّع اإلنساّن األرسة، ويه 
اخللّيــة األوىل يف ٰهذا انلظام الجتمايّع، واإلنســان بتفكيكه بني اخلالقّية 
والربوبّية سيسى إىل جعل قوانني يســرّي بها ٰهذا املجتمع املصّغر، وبما أنَّه 
ـ كمــا تطّرقنا إيله يف انلقطة الســابقة ـ غري حميٍط بمجريــات ٰهذا انلظام 
اتلكويــيّن، بل ليــس حميًطا حّت بما جيري يف نفســه؛ فســيؤّدي به ٰهذا 
اتلفكيــك إىل هدم ٰهذا انلظام األرسّي، وأكــرب ديلٍل ىلع ٰذلك هو ما جيري 
اآلن يف املجتمعات الغربّية اليّت تدعو إىل اســتقاليّلة اإلنســان عن اتلدبري 

اإلليّٰه، فاألرسة يف املجتمع الغريّب مشتّتٌة بالامل. 

ج: فصل الدين عن الدولة

رّبمــا يُعدُّ ٰهذا األمر من أبــرز مظاهر الفصل بــني اخلالقّية واتلدبري، 
وليست املجتمعات الغربّية وحدها مبتالًة بٰهذا األمر، بل وحّت املجتمعات 
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اإلســالمّية يه األخرى تعان من ٰهذا املرض، وليس ىلع املستوى السيايّس 
وحسب، بل تعّدى ٰذلك ىلع املستوى الفكرّي، إذ إنَّك جتد مفّكرين ينادون 
بٰهــذا األصل وُيروّجون هل يف بعض األحيان باســم ادليــن، مع أنَّه مصداٌق 
بارٌز لفصل اخلالقّية عن اتلدبري، وأنَّ ٰهــذا ادلين ل يُمكنه القيام بمصالح 
انلاس وتدبري أمورهم، ويقترص األمر ىلع العبادات، فإذا ما أردت أن تكون 
متمّسًا بدينك فصلِّ وصم واذهب إىل حّج بيت اهلل احلرام، ولٰكن ل دخل 
لك يف األمور السياســّية، ودع غري اهلل هو من يُقّرر مانك، وهو من حُيّدد 

مصريك، ولّك ٰهذا مبينٌّ ىلع أنَّ اإلنسان هو من يُقرر ويدبّر أموره.

ومن بني مظاهر فصل ادلين عن ادلولة ظهور األنظمة السياسّية املختلفة 
يف قبال انلظام الســيايّس اإلليّٰه، وبروز املرشوعّيــات املتعّددة كمرشوعّية 
الشــعب واملرشوعّية املزدوجة، وغريها من املرشوعّيات اليّت طرحت نفسها 
وعيت  ف مرش ّية. ]قى زاده، اســتلزامات ســياىس آمــوزه توحيد در تبيــ�ي

ٰ
يف قبال املرشوعّية اإلل

الىه، ص 117[

الخاتمة 

من خالل اســتعراض املباحث السابقة نصل إىل ٰهذه انلتيجة، ويه: أنَّ 
اخلالقّية والربوبّية أمران متالزمان، وغري قابالن لالنفاك؛ إذ إنَّ اخلالقّية 
واتلدبري واإلدارة املستمّرة للعالم حلظًة بلحظٍة منسوبٌة إيله - تعاىل - باذلات، 

وإذا ما وجدت يف غريه فيه منسوبٌة إىل الغري بالعرض.

وٰهذا ىلع عكــس ما ذهب إيله املرشكون، وأصحــاب الزنعة الطبيعّية 
ين يقّرون بإهٰلٍ ُحكمه حكم صانع السّيارة والطاولة والساعة و... 

ّ
احلديثة اذل

فهو خلق اخللق ونّظمه، وبعدها اعزتهل، والســبب يف ٰهذا اتلصّور هو عدم 
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اتلوّجه إىل أنَّ اهلل - تعاىل - هو علٌّة موِجدٌة حقيقّيٌة لوجود ٰهذا الكون. ونظًرا 
إىل أّن مناط حاجة املعلول إىل علّته اإلجياديّة واحلقيقّية هو الفقر، واحلاجة 
الوجوديّة اليّت يّتصف بها املعلول بالنســبة إىل علّته املوِجدة، وٰهذه احلاجة 
وٰهذا الفقر هــو عني ذات املعلول، وبٰهذا يكون املعلــول حمتاًجا إىل علّته 
املوِجدة هل ـ اهلل  ـ يف جيع شــؤونه وظهوراته، حدوثًا وبقاًء؛ فال يتوّقف 

احتياجه ىلع اخللق وحسب، بل يف تدبري أموره وشؤونه، حدوثًا وبقاًء.
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الخالصة
 يرشد احلديث انلبوّي الرشيف: »من عرف نفســه فقد عرف رّبه« إىل وجود مالزمٍة 
بني معرفة انلفس ومعرفة الرّب، كما هو مقتىض القضّية الرشطّية، ووقع الكالم يف بيان 
ي 

ّ
اه األّول اذل

ّ
اهان أساسيان هما: الجت

ّ
تلك املالزمة املوجودة يف احلديث الرشيف، وهناك اجت

ي يقول بإمان تلك املعرفة والوصول إىل معرفة الرّب 
ّ

يقول بامتناع معرفة انلفس، واثلان اذل
ي يقول بإمان معرفة انلفس يف اتلقسيم األّويّل ينقسم إىل قسمني: 

ّ
اه اذل

ّ
عن طريقها. والجت

ّية وسلب انلواقص عن 
ٰ
"معرفة انلقيض" اليّت تبنّي املالزمة عن طريق الصفات السلبّية اإلل

ّية، و"معرفة انلظري" اليّت تبنّي املالزمة باتلمّسك بالصفات اإلجيابّية والكمايّلة. 
ٰ
اذلات اإلل

وأهّم انلظرّيات املندرجة حتت "معرفة انلقيض" يه نظرّية الفتقار، وأهّم انلظرّيات املندرجة 
حتت "معرفــة انلظري" يه: (نظرّية األوصاف واخلصائــص) و(نظرّية املظهرّية) و(نظرّية 
املماثلة) و(نظرّية الرسيان). ومن جهٍة أخرى هناك مالزمٌة بني معرفة انلفس وبني معرفة 
اإلنسان الامل وويّل اهلل األعظم، فمن سلك طريق معرفة انلفس وارتىق يف مدارجها نال 

معرفة اإلنسان الامل، ومن عرفه فقد عرف اهلل تبارك وتعاىل. 

اللكمات املفتاحّية: معرفة انلفس، معرفة الرّب، املالزمة، املعرفة احلضورّية، اتلجّل.

(*) ادلكتور مصطىف عزيزي، إيران، أستاذ مساعد يف قسم الفلسفة، جامعة املصطىف العاملية.
m.azizi56@yahoo.com

 العالقة بين معرفة النفس 
ومعرفة الرّب

د. مصطفى عزيزي*
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The Correlation between knowing oneself and knowing the Lord

Dr. Mustafa Azizi

Summary

 The Prophetic tradition that says "He, who knows himself 
knows his Lord" refers to a correlation )mulazamah( between 
knowledge of oneself and knowledge of the Lord, as is implied 
in the conditional sentence in the tradition. Based on the 
understanding of this tradition, there are two main approaches: 
the first is that it is impossible for man to know himself, and 
the second is that it is possible, and through this knowledge 
man can obtain knowledge of God.

The approach that says it is possible to know oneself is 
initially divided into two divisions:  "knowing the opposite" 
that shows the correlation through the negative attributes of 
God, exalting God above any insufficiency, and the "knowing 
of the counterpart," that shows the correlation by keeping to 
positive attributes and perfections. The most important theory 
related to "the knowing of the opposite" is the theory of poverty, 
and the most important theories within the “knowing of the 
counterpart” are the theories of attributes and characteristics, 
manifestation, similarity and emanation. 

On the other hand, there is correlation between knowing of 
oneself and knowing of the perfect man and greatest vicegerent 
of God. Whoever follows the path of self-knowledge and ascends 
in its ways will get to know the perfect man, and whoever know 
the perfect man, will certainly know Almighty God.
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المقّدمة

اهتّم أهل املعرفة والســلوك بموضوع »معرفــة انلفس« وعالقته بمعرفة 
الــرّب اهتماًما بالًغا؛ ولٰهذا ابلحث مانٌة مهّمٌة يف انلصوص ادلينّية. فمعرفة 
انلفس يه مفتاح خزائن معرفــة اهلل ومفتاح خزائن ملكوته؛ ألّن انلفس 
اإلنسانّية لا اســتعداٌد أن تقرتب إىل درجة اإلنسان الامل، وتتّسم بسماته 
ىلع قدر قابلّيته، واإلنســان الامل هو املظهر األتّم واتلجيّل األعظم ألسماء 

اهلل احلسىن وصفاته العليا، وهو خليفة اهلل يف الكون. 

فللنفس اإلنســانّية أن ترتيق إىل درجاٍت اعيلٍة من الكمالت، حبيث ل 
ني: »إّن انلفس اإلنسانّية 

ّ
، كما يقول صدر املتأل تتوّقف يف مســتًوى معنّيٍ

ليــس لا مقاٌم معلــوٌم يف الوّية، ول لــا درجٌة معّينٌة يف الوجود كســائر 
املوجودات الطبيعّية وانلفســّية والعقلّية اليّت لكٌّ هل مقاٌم معلوٌم، بل انلفس 
اإلنسانّية ذات مقاماٍت ودرجاٍت متفاوتٍة، ولا نشآٌت سابقٌة ولحقٌة، ولا يف 
ي األسفار العقلّية األربعة، 

، الحكمة المتعالية �ف ف ه�ي
ّ
لّك مقاٍم واعلٍَم صورٌة أخرى« ]صدر المتأل

ج 8، ص 343[.

ّيٌة ورسٌّ رّبانٌّ كما يقول 
ٰ
والرّس يف ٰذلك أّن انلفس اإلنســانّية يه نفخٌة إل

القرآن الكريم: ﴿َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن ُروِح﴾، فنفس اإلنســان الامل بسبب 
أنّه خليفة اهلل يف أرضه فيه اتلجيّل األعظم وأكمل املخلوقات؛ ذلا ل تتأّطر 

بإطاٍر خاصٍّ ول تتقّيد بقيوٍد معّينٍة، بل يه من أمر رّبها.

إّن اإلنســان فيه نموذج لّك ما هو يف العاملني من امللك وامللكوت، فكأنّه 
نسخٌة خمترصٌة من كتاب اهلل الكبري، كما نسب إىل أمري املؤمنني  قال: 
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بآياتـــه يظهـــر املضمـــر ي    
ّ

وأنت الكتاب املبني اذل

وفيك انطوى العالم األكرب وتزعـم أنّك جـرٌم صغري  

ي شرح أخبار آل الرسول، ج 3، ص 272[
، مرآة العقول �ف ّ ]المجلسي

فالصورة اإلنســانّية يه أعظم آيات اهلل ويه أكــرب حججه ىلع خلقه؛ 
 ، ي

، شــرح أصــول الــكا�ف ف هــ�ي
ّ
ي كتبــه اهلل - تعاىل - بيده. ]صــدر المتأل

ّ
ألنّها الكتاب اذل

ج  1، ص 293[ وادليلــل ىلع ٰهذا املّدىع هو انلصوص ادلينّيــة املتظافرة حول 

كرامة اإلنسان ومزنتله الرفيعة يف الكون، وأنّه معلِّم املالئكة األسماء، وأنّه 
مسجود املالئكة كما ورد يف القرآن الكريم. فالدف األسى والغاية القصوى 
ّية. فالغرض األصيّل 

ٰ
لإلنسان يه الوصول إىل معرفة اهلل  ونيل اخلالفة اإلل

يف ٰهذه املقالة هو الرتكزي ىلع أهّمّية معرفة انلفس وبيان املالزمة املوجودة بني 
معرفة انلفس ومعرفة الرّب.

وقد ُذكرت آراٌء خمتلفــٌة بليان املالزمة بني معرفة انلفس ومعرفة الرّب 
من قِبل املحّدثني واملفرّسين واملتلكّمني واحلكماء والعرفاء ىلع مّر اتلاريخ، 
ولكٌّ يفرّس ٰهذه املالزمة حســب مبادئه املعرفّية والرؤية الكونّية اخلاّصة به. 

اهني أساسني: 
ّ

يمكن أن نُدرج اآلراء املطروحة يف ٰهذا املجال يف اجت

ي يرّكز ىلع استحالة معرفة انلفس وأنّها فوق طاقة اإلنسان، 
ّ

اه اذل
ّ

أ- الجت
بمعىن أنّه كمــا ل يمكن الوصول إىل معرفــة اهلل  ل يمكن الوصول إىل 

معرفة انلفس.

ي يؤّكد ىلع إمان - بل وقوع - معرفة انلفس والوصل إىل 
ّ

اه اذل
ّ

ب- الجت
معرفة الرّب عن طريقها.

اه اثلان يف حّد ذاته ينقسم يف اتلقسيم األّويّل إىل قسمني:
ّ

الجت

معرفــة انلفس عن طريق الصفات الســلبّية، وقد عرّبنــا عنه بمعرفة 
انلقيض، وٰهذا اصطالٌح شائٌع عند أهل املعرفة.
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معرفة انلفس عن طريــق الصفات اإلجيابّية، وقــد عرّبنا عنه بمعرفة 
انلظري ىلع ما هو املشهور عند أهل املعرفة.

القســم اثلان من معرفة انلفس حتتوي ىلع نظرّياٍت خمتلفٍة مثل “نظرّية 
األوصاف واخلصائص”، و“نظرّية املظهرّية واتلجــيّل”، “نظرّية املماثلة”. 
حنن نذكر يف ابلداية “معرفة انلقيض” ثّم نبنّي “معرفة انلظري”. قبل اخلوض 
يف ابلحث، نشــري إىل مصادر احلديث وُصوره املختلفــة، ثّم نبنّي املفردات 

الرئيسة للبحث، ويف آخره نستعرض انلظرّيات املطروحة يف ٰهذا املجال.

أّوًل: مصادر الحديث

أرى من املناســب قبل اخلوض يف اآلراء املختلفــة بليان معىن احلديث 
اتلطّرق باختصاٍر إىل مصادر احلديث: »من عرف نفســه فقد عرف رّبه«، 
فيف كتب احلديث ألهل السّنة، لم أجد مصدًرا من مصادرهم احلديثّية ينقل 
ٰهذا احلديث، ل يف الصحاح ول يف الســن ول يف املســانيد ول يف غريها، 
 ، ّ ي

 مــا نقله أبو نعيٍم األصبهاّن يف كتابــه (حلية األويلاء) ]أبــو نعيــٍم األصبهــا�ف
ّ

إل
حلّيــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء، ج 10، ص 208[، وابــن أيب احلديد املعزتيّل يف رشحه 

ي الحديــد، شــرح نهــج البالغــة، ج 20، ص 292[. بل ضّعف كثرٌي  ىلع نهــج ابلالغة ]ابــن أ�ب
من أئّمــة اجلرح واتلعديل ٰهذا احلديث ولم يعــّدوه من األحاديث انلبوّية، 
، سلسلة األحاديث  ّ ي

واعتربوه من املوضواعت واملشهورات اليّت ل أصل لا. ]األلبــا�ف
الضعيفة، ج 1، ص 165[

ولٰكــن مع ٰذلك كتب بعض من فقهاء أهل الســّنة كتبًــا يف رشح ٰهذا 
احلديث، يقــول األبلاّن: »فقد ألّف بعض الفقهــاء املتأّخرين من احلنفّية 
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رســالًة يف رشح ٰهذا احلديث! ويه حمفوظٌة يف مكتبة األوقاف اإلسالمّية يف 
حلب، وكٰذلك رشح أحدهم حديث: “كنت كزًنا خمفيًّا”« ]المصدر السابق[.

مة الطباطبايّئ أّن حديث »من عرف نفســه فقد عرف 
ّ

فيما يعتقد العال
ي 

ان �ف ف ، المــ�ي ّ ي
رّبــه« رواه الفريقان عن انليّب  وهو حديٌث مشــهوٌر. ]الطباطبــا�ئ

تفس�ي القرآن، ج  6، ص 170[

لٰكن قد ورد ٰهذا احلديــث يف الرتاث الروايّئ ألئّمة أهل ابليت  عن 
انليّب األعظم  وعن أمري املؤمنني عيلٍّ  بصيااغٍت خمتلفٍة نستعرضها 

فيما ييل: 

أ- قال انليّب : »من عرف نفســه فقد عرف رّبه« ]ابن شهر آشــوب، متشابه 
القرآن ومختلفه، ج 1، ص 44[.

ب- قال انليّب : »أعرفكم بنفسه أعرفكم برّبه« ]المصدر السابق[.

  ج- نقــل علم الدى الرشيف املرتىض: »ُروي أّن بعض أزواج انليّب
، أمالي  ســأتله مت يعرف اإلنسان رّبه؟ فقال: إذا عرف نفســه« ]الســّيد المرت�ف

، ج 1، ص 274[. المرت�ف

د- قال اإلمام الصادق : »اطلبوا العلم ولو بالصني، وهو علم معرفة 
، شرح مصباح الشريعة، ص 383[. ي

انلفس ، وفيه معرفة الرّب« ]الشهيد الثا�ف

ه- »َدَخَل ىلَعَ رَُسوِل اهلِل  رَُجٌل اْسُمُه جُمَاِشٌع، َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهلِل، 
، بحار  ّ ؟ َفَقاَل : َمْعِرفَُة انلَّْفس« ]المجلــسي َــقِّ

ْ
ِريُق إىل َمْعِرفَِة احل َكيَْف الطَّ

األنــوار، ج 67، ص 72[.

و- نقل احلافظ الربيّس يف كتابه (مشــارق أنوار ايلقــني): »يقول الرّب 
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اجلليل يف اإلجنيل: اعرف نفســك أيّها اإلنسان تعرف رّبك، ظاهرك للفناء 
، ص 299[. ف ، مشارق أنوار اليق�ي وباطنك أنا« ]برىسي

 وهناك بعٌض من اآليات القرآنّية تؤّيد مضمون احلديث، من أبرزها اآلية 
ْنُفَسُهم﴾ يرى 

َ
نْساُهمْ  أ

َ
يَن نَُسوا اهلَل فَأ ِ

َّ
19 من ســورة احلرش: ﴿َول تَُكونُوا اَكذل

بعــض العلماء أّن ٰهذه اآلية الرشيفة كعكــس انلقيض حلديث »من عرف 
، أرسار اآليات ، ص 163[. ف ه�ي

ّ
نفسه فقد عرف رّبه« ]صدر المتأل

ثانًيا: التعريف بمفردات البحث

كما ينبيغ قبل اخلوض يف ابلحث أن نوّضح املفردات األساسّية للموضوع 
إيضاًحا ألصل املوضوع، وهو بيان املالزمة بني معرفة انلفس ومعرفة الرّب.

املعرفة

املعرفة يف عنوان معرفة انلفس تشــمل املعرفة احلضورّية اليّت ل حتصل 
عن طريق املفاهيــم والصور العلمّية، بل يه حضــور الواقع اخلاريّج دلى 
العالِم، وتشــمل املعرفة احلصويّلة أيًضا، ولٰكن املعرفة احلضورّية بانلفس 
تنتج املعرفة احلضورّيــة بالرّب، واملعرفة احلصويّلــة بانلفس تنتج املعرفة 
احلصويّلة بالرّب؛ ألنّه يتســىّن لإلنســان أن يعرف فقره اذلايّت عرب املعرفة 
احلضورّية، فإذا عرف أّن نفسه فقرٌي إىل اهلل تعاىل، يعرف املفتقر إيله - وهو 

مة الطباطبايّئ:
ّ

اهلل تعاىل - معرفًة حضورّيًة؛ يقول العال

»أّما طريق معرفة انلفس هو أن يوّجه اإلنســاُن وجَهه للحّق ســبحانه، 
وينقطع عن لّك صارٍف شاغٍل عن نفســه إىل نفسه حّت يشاهد نفَسه كما 
يه، ويه حمتاجٌة ذلاتها إىل احلّق ســبحانه. وما ٰهذا شأنه ل ينفّك مشاهدته 
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مه. فإذا شاهد احلقَّ - سبحانه - عرف معرفًة رضورّيًة، ثّم  عن مشاهدة ُمقوِّ
عرف نفَســه به حقيقًة؛ لكونها قائمة اذلات به سبحانه، ثم يعرف لكَّ يشٍء 

، رسالة الوالية، ص 192[. ّ ي
به تعاىل« ]الطباطبا�ئ

وبما أّن املفاهيم اذلهنّية يه احلجاب واحلاجز بني املدرِك واملدرَك، فينبيغ 
أن نرّكز ىلع املعرفة احلضورّية يف معرفة انلفس؛ ألّن اآلثار املرتتّبة ىلع معرفة 
انلفس من األمور اخلارقة للعادة يه آثاٌر واقعّيٌة، فال بّد من تفســري املعرفة 
باملعرفة احلضورّية، ول شــّك أّن حمّط ٰهذه املعرفة يه القلب أو الفؤاد؛ ذلا 
ى﴾ ]ســورة النجم: 11[، فقد نُسبت 

َ
ُفَؤاُد َما َرأ

ْ
يقول القرآن الكريم: ﴿َما َكَذَب  ال

ي هــو القلب ونىف عنه الكذب، وٰهذا يدّل ىلع أّن ٰهذه 
ّ

الرؤية إىل الفؤاد اذل
املعرفة حضورّيٌة. 

وقــال الطباطبايّئ يف تعريف الفؤاد: »ول بدع يف نســبة الرؤية - ويه 
مشــاهدة العيان - إىل الفؤاد؛ فإّن لإلنســان نواًع من اإلدراك الشهودّي 
وراء اإلدراك بإحدى احلواّس الظاهرة واتلخّيل واتلفّكر بالقوى ابلاطنة، 
كما إنّنا نشــاهد من أنفســنا أنّنا نرى، وليست ٰهذه املشــاهدة العيانّية 
إبصاًرا بابلرص ول معلوًما بفكٍر، وكذا نرى من أنفســنا أنّنا نسمع ونشّم 
ونذوق ونلمس ونشاهد أنّنا نتخّيل ونتفّكر، وليست ٰهذه الرؤية ببرٍص أو 
بيشٍء من احلواّس الظاهرة أو ابلاطنة، فإنّا كما نشاهد مدراكت لّك واحدٍة 
من ٰهذه القوى بنفس تلك القّوة، كٰذلك نشــاهد إدراك لكٍّ مّنا ملدركها، 
وليس ٰهذه املشــاهدة بنفس تلك القّوة، بل بأنفسنا املعرّب عنها بالفؤاد« 

ان �ف تفســ�ي القــرآن، ج  19، ص 30[. ف ، المــ�ي ّ ي
]الطباطبــا�ئ

وكذا ما يعرّب عنه القرآن بإراءة امللكوت للنيّب ابراهيم : ﴿َوَكٰذلَِك نُري  
ُموقِننَي﴾ ]ســورة األنعــام: 75[ 

ْ
رِْض ويِلَُكوَن ِمَن ال

َ ْ
ــَماَواِت واأل  إِبْراهيمَ  َملَُكوَت السَّ
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فٰهذه الرؤية يه رؤيٌة قلبّيٌة وليست رؤيًة برصّيًة، كما رّصح اإلمام أمري املؤمنني 
عيّل بن أيب طالٍب  يف كيفّية معرفة اهلل تعاىل: »ل تدركه العيون بمشاهدة 
العيــان، ولٰكن تدركه القلوب حبقائق اإليمان« ]نهــج البالغــة، خطبــة 179[، وبما أّن 
حمّط اإليمان وحمّل استقراره هو القلب، وأّن من راكئز اإليمان الجنذاب وامليل 

حنو املحبوب، فالقلب يف ٰهذا احلديث هو بمعىن انلفس أو العقل.

النفس

هناك تعاريف متعّددٌة حول انلفس اإلنســانّية، فاتلعريف املعتمد عند 
كبار متلكيّم الشيعة اكلشــيخ املفيد ونصري ادلين الطويّس وجّل الفالسفة 
األسالمّيني هو: أّن انلفس جوهٌر بسيٌط قائٌم بذاته غرُي جسٍم ول جسمانٍّ 
ول يّتصــف باألوصاف اجلســمانّية اكحلجم واتلحــزّي والرتكيب واحلركة 
والسكون، بل هو منشــأ احلياة والعلم والقدرة واإلرادة يف اإلنسان. وٰهذا 
اجلوهر املجّرد البسيط يُعّد حقيقة اإلنسان وهوّيته، وهو املخاطب احلقييّق 
يف اتلايلــف الرشعّية ويف اثلــواب والعقاب والوعــد والوعيد. إّن جوهر 
انلفس اإلنســانّية ل يزول ول يفىن ول ينعدم، بل هو خادٌل ما شــاء اهلل 

فات الشــيخ المفيد، ج 7، ص 58 و59[
ّ
تعاىل. ]المفيد، سلســلة مؤل

 بعد قبونلا جتّرد 
ّ

اجلدير باذلكر أنّه ل تتحّقق املعرفة الشــهوديّة للنفس إل
انلفس اإلنسانّية، إذ اتلجّرد والعلم احلضورّي متالزمان وهما وجهان لعملٍة 
واحدةٍ؛ ذلا يقول الشيخ الرئيس ابن سينا: »إّن معرفة انلفس مرقاٌة إىل معرفة 
الرّب تعاىل، كما أشــار إيله قائل احلّق بقوهل: من عرف نفسه فقد عرف رّبه. 
ولو اكن املراد بانلفس ىف ٰهذا احلديث هو ٰهذا اجلسم لان لّك أحٍد اعرفًا برّبه 
- أعين خصوص معرفته - وليس كٰذلك« ]ابن ســينا، رســالة أحوال النفــس، ص 148[، 

فابن سينا بصدد بيان أّن انلفس ليست يه ابلدن اجلسماّن.
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الرّب

إذا أمعّنا انلظر يف حديث »من عرف نفسه فقد عرف رّبه« نرى أّن معرفة 
انلفــس تنتيه إىل معرفة الرّب، فُذكر يف احلديث: »معرفة الرّب« ل »معرفة 
ّية، والرّس يف ٰذلك يّتضح 

ٰ
اهلل أو معرفة اخلالق« أو غري ٰذلك من الصفات اإلل

من خالل تعريف الرّب، إذ »الرّب« من األسماء احلسىن هلل تعاىل، والربوبّية 
من الصفات الفعلّية هل، وأصله من »ربب« بمعىن الرتبية، قال الراغب: »هو 
 هلل - تعاىل 

ّ
 إىل حّد اتلمام، ول يقال الرّب مطلًقا إل

ً
 فحال

ً
إنشاء اليشء حال

ي غريب 
 ملصالح العباد« ]الراغب، المفردات �ف

ّ
- املتكّفل بمصلحة املوجودات واملتويل

القرآن، ذيل مادة الرّب[.

فأخذ يف تعريف الرّب مفهوم املالكّية واتلدبري فمن ملك شــيئًا فهو رّبه 
، ص 640[، وأيًضــا الرّب بمعىن إصــالح اليشِء والقياُم  ف ]الفراهيدّي،كتــاب العــ�ي

عليه، فالرّب هو املصلح لليشء واهلل - تعاىل - هو الرّب ألنه ُمصلح أحوال 
اليشء ]ابن فارٍس، معجم مقاييس اللغة، ص 356[.

فالســالك عندما يبدأ بتهذيب نفسه ويدخل يف مضمار معرفة انلفس، 
 إىل أن 

ً
 فحال

ً
 اهلل - تعاىل - إصالح أمره وتدبري شــؤونه، ويرّبيه حال

ّ
يتوىل

يُوصله إىل اغيته ويه معرفة الرّب. 

إذن رّب اليشء هو مالكه املدبّر ألمــره باتلرّصف فيه، فيكون الربوبّية 
ي تفس�ي القرآن ، ج 15، ص 57[

ان �ف ف ، الم�ي ّ ي
أخّص من امللك. ]الطباطبا�ئ

ولزم اتلدبري واتلرصّف يف أمر اليشء هو تربيته وتنميته وإعطاؤه الرزق املاّدّي 
واملعنوّي وتوفري الظروف لكماهل ورشده ورقّيه. ]جوادی آمى، توحيد در قرآن، ص 522[
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املالزمة

 املالزمــة تتابع الشــيئني ىلع ســبيل أّن أحدهما يلزم اآلخــر ويتبعه 
]ابن ســينا، اإلشــارات والتنبيهات، ج 1، ص 115[، وحديث »من عرف نفسه فقد عرف 

رّبه« قضّيٌة رشطّيٌة تتألّف من الــرشط (املقّدم) ومن اجلزاء (اتلايل)، كما 
بــنّي يف علم املنطق حقيقة القضّيــة الرشطّية يه تعليق أحد احلكمني ىلع 
م واتلايل. إذن املقّدم وهو “من عرف  اآلخــر، فاتلأيلف بني القضّيتني املقدَّ

نفسه” يستلزم اتلايل وهو “فقد عرف رّبه”.

ثالًثا: معرفة النفس والرّب بين اإلمكان والمتناع

يفرض صدر ادلين الشريازّي يف حديث »من عرف نفسه فقد عرف رّبه« 
أربعة احتمالت يف بيان املالزمة: 

األّول أنّه بمعرفة انلفس يتوّصل إىل معرفة الرّب، كقولك: اعرف العربّية 
تعرف الشــعر العريّب، أي بمعرفة العربّية يتوّصل إىل معرفة الشعر العريّب، 

وإن اكن بينهما وسائط.

واثلان أنّــه إذا حصل معرفتها حصل حبصــول معرفتها معرفة اهلل بال 
فاصٍل، كقولك: بطلوع الشــمس حيصل الضوء، مقرتنًا بها وبطلوعها غري 

متأّخٍر عنه بزماٍن.

 أّن تعــرف انلفس؛ ألنّك إذا 
ّ

واثلالث أّن معرفة اهلل ليســت حتصل إل
عرفتها ىلع احلقيقة تعرف العالم، وإذا عرفت العالم تعرف احلّق تعاىل.

والرابع أنّك إذا عرفت انلفــس فقد عرفت الرّب، وٰهذا هو الغاية يف 
 : ٌّمعرفته، ل يمكن لك فوق ٰهذه املعرفة، وإيله اإلشارة بما قال عيل
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إّن العقل إلقامة رســم العبوديّة ل إلدراك الربوبّيــة، ثّم تنّفس الصعداء 
يقول:  وأنشأ 

فكيـف معرفة اجلّبـار يف القدم كيفّية انلفس ليس املرء يدركها 

فكيف يدركه مستحدث النسم ي أنشأ األشياء مبتداًع  
ّ

هو اذل

ْنُفَسُهمْ ﴾ تنبيٌه ىلع أنّهم 
َ
نْساُهْم أ

َ
يَن نَُسوا اهلَل فَأ

َّ
 تَُكونُوا اَكذل

َ
وقوهل تعاىل: ﴿َول

لو عرفوا أنفسهم لعرفوا اهلل، فلّما جهلوا دّل جهلهم إيّاه ىلع جهلهم أنفسهم. 
، أرسار اآليات ، ص 133 و 134[ ف ه�ي

ّ
]صدر المتأل

وٰهذا الوجــه الرابع هو الوجــه الصحيح يف تبيــني املالزمة يف احلديث 
الرشيــف؛ ألّن معرفة انلفس هو الســبب املبارش ملعرفــة اهلل، وٰهذا هو 

املصداق األتّم لالستلزام يف القضّية الرشطّية.

ول خيــىف أّن الفرق بني اثلالث واثلان يكمن يف أّن اثلالث حيرص معرفَة 
اهلل - تعاىل - ىلع طريق معرفة انلفس، وٰهذا احلرص يكون هل معىن إذا اكنت 
معرفة انلفس معرفًة حضورّيًة شــهوديًّة. ولٰكّن اثلان يسلّط الضوء ىلع أّن 

معرفة اهلل حتصل بعد معرفة انلفس بال فاصلٍة أو تراٍخ.

 : وهو ملاذا لم يقل املعصوم ، وهنا خيتلج يف نفس اإلنسان سؤاٌل مهمٌّ
“من عرف رّبه فقد عرف نفســه” عوًضا عن قوهل: »من عرف نفســه فقد 
عرف رّبه«؟ ومعلوٌم أّن ترتيب ٰهــذه الرشطّية املّتصلة ىلع ٰهذا الوجة أوىل، 
فإّن اســتلزام مقّدمها تلايلها يكون أقوى من اســتلزامه لا؛ ألنّه استدلٌل 
بربهان »لم«، ول شــّك أّن برهان »لم« أقوى من برهان »إن«؛ لّما اكن العلم 
بالعلّة املعّينة مستلزًما للعلم باملعلول املعنّي، وأّما العلم باملعلول املعنّي فال 

 ىلع العلّة املطلقة، ول يدّل ىلع العلّة املعّينة.
ّ

يدّل إل
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 أّن 
ّ

واجلواب هو: ل شــّك أّن برهان »لم« أقوى والستدلل به أوىل، إل
ٰهذه اللكمــة خرجت من املعصوم  خمــرج اتلأديب واحلّث ىلع مارم 
األخالق واقتنــاء الفضائل؛ وٰذلك أّن اإلنســان إذا عرف نفســه بكرثة 
عيوبها ونقصانهــا وحاجتها إىل اتلكميل اكن ٰذلــك داعيًا هل ىلع إصالح 
نفســه وإصالح قّوتيه العملّية وانلظرّية، وليس مقصوده األّول ها هنا هو 
اتلنبيه ىلع وجوب معرفة اهلل، ولو أنّه قّدم معرفة اهلل - تعاىل - لان نقض 
الغرض املذكور من اللكمة، وملا اكن فيها حثٌّ لإلنســان ىلع الّطالع ىلع 

، شــرح مئة كلمٍة، ج 1، ص 84[ ّ ي
عيب نفسه. ]البحرا�ف

َمْت ِلَغٍد  ا قَدَّ َنُظْر َنْفٌس َمّ
ْ

يَن آَمنُوا اتَُّقــوا اهلَل َوتل ِ
َّ

َها اذل يُّ
َ
فاآليــة الرشيفة ﴿يَا أ

: 20[ تأمر بأن تنظر انلفُس  َواتَُّقــوا اهلَل إِنَّ اهلَل َخِبرٌي بَِما َتْعَملُــوَن﴾ ]ســورة الحــرش

ي هو زادها يلوم غٍد، وخري الزاد اتلقوى، فللنفس 
ّ

وتراقب صالح عملها اذل
يوٌم وغٌد، ويه يف ســرٍي وحركٍة ىلع مسافٍة، والغاية هو اهلل سبحانه، وعنده 
حســن اثلواب وهو اجلّنة، فعليها أن تداوم ىلع ذكر رّبها ول تنساه؛ ألنّه - 
سبحانه - هو الغاية، ونسيان الغاية يستعقبه نسيان الطريق، فمن نيس رّبه 
نيس نفسه، ولم يعّد لغده ومســتقبل مسريه زاًدا يزتوّد ويعيش به سيهلك. 

ي تفس�ي القرآن ، ج 6، ص 165[
ان �ف ف ، الم�ي ّ ي

]الطباطبا�ئ

اهان يف بيان املالزمة بني معرفة انلفس ومعرفة الرّب: 
ّ

وهناك اجت

اه القائل بامتناع معرفة انلفس والرّب.
ّ

الجت

اه القائل بإمان معرفة انلفس والرّب.
ّ

 الجت
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ي هو شائٌع بني املحّدثني يرّكز ىلع أنّه كما ل يمكن 
ّ

اه المتنايّع اذل
ّ

أّما الجت
اتلوّصل إىل معرفة انلفس كٰذلك ل يمكن اتلوّصل إىل معرفة الرّب، فمن عجز 
عن معرفة نفســه فأحرى به أن يعجز عن معرفة خالقه، ويستدّل ىلع ٰذلك 
 

َّ
ِم إِل

ْ
ِعل

ْ
ْمِر َريبِّ َوما أوتِيتُْم ِمَن ال

َ
وُح ِمْن أ وِح قُِل الرُّ لُونََك َعِن الرُّ

َ
بقوهل تعاىل: ﴿َويَْسأ

ي األصول والروضة، ج  4، ص 153 و154[
، شرح الكا�ف ّ ي

قَِلياًل﴾ ]سورة اإلرساء: 85[. ]المازندرا�ف

اه من خالل ما ييل: 
ّ

ويمكن نقد ٰهذا الجت

: ما ُذكر من الســتدلل يف امتناع معرفة انلفس ضعيٌف ومردوٌد؛ 
ً

أّول
﴾ هو أّن أمر الروح موكوٌل  ْمِر َريبِّ

َ
وُح ِمْن أ إذ ليس املراد بقوهل تعاىل: ﴿قُِل الرُّ

إىل اهلل ول يعرفه أحــٌد، بل الظاهر من ٰهذه الفقرة من اآلية هو: أّن الروح 
ي ل تدّرج فيه، بل تتحّقق األمور هناك دفعًة واحدًة كما 

ّ
من اعلَم األمر اذل

.﴾ َرَصِ  َواِحَدٌة لَكَْمٍح بِابلْ
َّ

ْمُرنَا إِل
َ
يقول القرآن الكريم: ﴿َوَما أ

ومــن ناحيٍة أخرى ل بّد من اتلفصيل بني “املعرفــة بالُكنه” و“املعرفة 
بالوجه”، وبما أّن اهلل - تعاىل - هو حقيقة احلقائق وأصل لّك موجوٍد يف العالم 
وُكنه انلفس اإلنسانّية راجٌع إيله، ل يمكن معرفة ُكنه انلفس واغيتها معرفًة 
ي يعرف كنه ذاته فحســب، فاهلل 

ّ
تفصيلّيــًة. كما أّن اهلل - تعاىل - هو اذل

ي يعرف كنه انلفس اإلنســانّية معرفًة تفصيلّيًة، ولٰكّن ٰهذا ل ينايف 
ّ

هو اذل
معرفة انلفس بالوجه، أعين معرفة الصفات واآلثار واخلصائص انلفســانّية 
معرفًة إجايّلًة. نعم، تســتحيل اإلحاطة بكنــه انلفس، لٰكن يمكن معرفة 
آثار انلفس وصفاتها الكمايّلة كتجّردها وبساطتها وحياتها وعلمها وقدرتها 

وإرادتها وتدبريها للبدن.

فلو امتنعت معرفة الصفات انلفسانّية وآثارها، ملا اكن نسياُن اهلل - تعاىل 
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يَن نَُسوا اهلَل  ِ
َّ

 تَُكونُوا اَكذل
َ

- سببًا لنســيان انلفس، كما يقول اهلل تعاىل: ﴿َول
.]19 : ْنُفَسُهْم﴾ ]سورة الحرش

َ
نْساُهْم أ

َ
فَأ

يقول ابن ســينا بٰهذا اخلصوص: »وكيف يرى املوثوق به يف علم يش ٍء من 
األشــياء بعد ما جهل اإلنسان نفســه. ورأيت كتاب اهلل - تعاىل - يشري إىل 
ْنُفَسُهْم﴾ أليس تعليقه نسيان 

َ
نَْســاُهْم أ

َ
 اهلَل فَأ

ْ
مصداق ٰهذا بقوهل : ﴿نَُســوا

انلفس بنســيانه تنبيًها ىلع قرينة تذّكره بتذّكرها ومعرفته بمعرفتها، وقرأُت 
يف كتــب األوائل أنّهم لكّفــوا اخلوض يف معرفة انلفس “اعرف نفســك  يا 
إنســان تعرف رّبك”، وقرأت أّن ٰهذه اللكمة اكنت مكتوبًة يف حمراب هيلك 

أسقلبيوس وهو معروٌف عندهم يف األنبياء« ]ابن سينا، رسائل ابن سينا، ص 158[.

من ناحيٍة أخرى هناك روايٌة نبوّيٌة أخرى تفرّس حديث »من عرف نفسه 
ي 

ان �ف ف ، المــ�ي ّ ي
فقد عرف رّبه«، ويه »أعرفكم بنفســه أعرفكم برّبــه« ]الطباطبــا�ئ

تفس�ي القرآن، ج  6، ص 170[، فٰهذه الرواية تدّل بكّل وضوٍح ىلع تعليق معرفة اهلل 

ىلع معرفة انلفس. 

اه اإلماّن ملعرفة انلفس فينقسم باتلقسيم األّويّل إىل قسمني: 
ّ

أّما الجت

معرفة النقيض

املراد من معرفة انلقيض هو أن يعرف اإلنســان نقائص نفسه من الفقر 
والعجــز واجلهل والضعف والفناء وما شــابه ٰذلك، ثّم يســلُب جيع ٰهذه 
انلقائص عن اهلل عّز وجّل ]الجندّي، شــرح فصوص الحكم، ص 295[، وســلُب ٰهذه 
انلقائص عن اهلل - تعــاىل - بمثابة إثبات نقيضها هل، وهو يف احلقيقة راجٌع 

إىل الصفات الكمايّلة واجلمايّلة. 
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َْمُد 
ْ
يقول اإلمام أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالٍب  يف ٰهذا املجال: »احل

 
َ

 تََراُه انلََّواِظُر، ول
َ

َمَشاِهُد، ول
ْ
ِْويِه ال

َ
 حت

َ
ــَواِهُد، ول  تُْدِرُكُه الشَّ

َ
ي ل ِ

َّ
هلِل اذل

ِقِه ىلَعَ 
ْ
ِقِه، وحِبُــُدوِث َخل

ْ
الِّ ىلَعَ قَِدِمــِه حِبُُدوِث َخل ــَواتُِر، ادلَّ ُْجبُُه السَّ

َ
حت

ْشيَاِء ىلَعَ 
َ ْ
... ُمْستَْشــِهٌد حِبُُدوِث اأَل ُ

َ
 َشبََه هل

َ
ْن ل

َ
وُُجوِدهِ، وبِاْشــتِبَاِهِهْم ىلَعَ أ

َفنَاِء 
ْ
ِْه ِمَن اَل

َ
َها إِيل َعْجِز ىلَعَ قُْدَرتِِه وبَِما اْضَطرَّ

ْ
َزيِلَِّتِه، وبَِما وََســَمَها بِِه ِمَن اَل

َ
أ

ىلَعَ َدَواِمِه« ]نهج البالغــة، الخطبة 227[.

 قــال املــوىل صالــٌح املازنــدراّن حــول معرفــة انلقيض: »أشــار أمري 
املؤمنني  بقوهل: "من عرف نفسه فقد عرف رّبه"، يعين عرف رّبه بضّد ما 
عرف به نفسه ل بمثله؛ لمتناع التشبيه، فمن عرف نفسه باحلدوث واإلمان 
والعجز واجلهــل مثاًل، عرف رّبه بالقدم والوجود والقــدرة والعلم، فإنّك إذا 
تفّكرت يف انتقالتك من مقداٍر إىل مقداٍر، ويف ترّقياتك من مرتبة الطفويّلة إىل 
سّن الوقوف؛ علمت أّن ذٰلك مستنٌد إىل قادٍر مدبٍّر حبكمته، وأنّك خملوٌق مقهوٌر 

ي األصول والروضة، ج  3، ص 30[.
، شرح الكا�ف ّ ي

حتت حكمه وقدرته« ]المازندرا�ف

فمن عرف نفســه بالفقر وأنّه ل يشء هل واألمر لكّه هلل، فال يرى نلفسه 
 باهلل العيّل 

ّ
فعاًل، فيتذّكر وجوده يف مقام توحيــد الفعل بال حوٍل ول قّوٍة إل

 اهلل، 
ّ

العظيــم، ول صفــة هل، فيتذّكر يف مقام توحيد الصفة بــأن ل إهٰل إل
 هو، فقد عرف رّبه 

ّ
ول ذات هل، فيتذّكــر يف مقام توحيد اذلات بال هــو إل

بالغناء وشــهد فعله وصفته وذاته يف األفعال والصفات واذلوات. ومن عرف 
نفسه باحلدوث واتلجّدد اذلايّت واحلركة اجلوهرّية والسيالن الوجودّي عرف 
رّبه بابلقاء، وأّن األصل املحفوظ والوجه ابلايق يف جيع الســّيالت هو اهلل 
 تعاىل. وكذا إذا عرف نفســه بالعجز عرف رّبه بالقدرة، وقس عليه نظائره. 

ي األسفار العقلّية األربعة، ج 8، ص 305[
، الحكمة المتعالية �ف ف ه�ي

ّ
]صدر المتأل
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مة الطباطبايّئ، وهو 
ّ

وهنــاك بياٌن آخر من معرفة انلقيض رّكز عليه العال
ني من العلّّية، من 

ّ
ي ذكره صدر املتأل

ّ
نظرّية الفتقار، حسب اتلفســري اذل

أّن املعلول هو عني الربط واتلعلّق واحلاجة إىل علّته، ل أنّه مرتبٌط ومتعلٌّق 
وحمتــاٌج إىل علّته، فهناك فــرٌق دقيٌق بني الربط واملرتبــط، وبني اتلعلّق 
واملتعلّق، واحلاجة واملحتاج، وهو أّن اتلعلّق ليست فيه حيثّيٌة استقاليّلٌة، 
 الفقر واحلاجة، كتعلّق شــعاع الشــمس بالشمس، بينما 

ّ
بل ل يملك إل

املوجود املتعلّق فيه جهٌة استقاليّلٌة واستغناٌء.

فانلفس اإلنســانّية كســائر املعايلل يه عني الربــط واتلعلّق بعلّتها يف 
مقام اثلبوت والواقع، ويســتطيع اإلنسان أن يدرك فقره اذلايّت وتعلّقه اجلبيّلّ 
باهلل - تعاىل - بعد الســري والسلوك حنو اهلل، وبعد تفريغ نفسه عن احلجب 
 عن طريق العلم 

ّ
املاّديّة واحليوانّية. ول سبيل لشهود الفقر اذلايّت لإلنسان إل

احلضورّي لفقر انلفس.

م   أن يُدرك املقوِّ
ّ

فإذا علم اإلنسان فقر ذاته بالعلم احلضورّي، ل يلبث إل
ي يفيض عليه الوجود دائًما وهو اهلل ســبحانه، فمعىن حديث »من عرف 

ّ
اذل

ي يقّومه، 
ّ

م اذل نفسه فقد عرف رّبه« هو: من عرف فقر نفسه فقد عرف املقوِّ
ي يفيض عليه، وهو اهلل تعاىل.

ّ
ي يغنيه واملفيض اذل

ّ
واملغين اذل

إذن املالزمة بــني معرفة انلفس ومعرفة الرّب يه: أّن الشــعور بالفقر 
اذلايّت للنفس وأنّها ليست مســتقلًّة يف وجودها، بل يه عني الربط والفقر 
ي يفيض ىلع انلفس ىلع ادلوام، 

ّ
بعلّتها وخالقها؛ يســتلزم معرفة الرّب اذل

ويزيل فقرها بفيضه وجوده وعطائه. 

ويقول الطباطبايّئ يف (رســالة الوليــة): »أّما طريق معرفة انلفس هو أن 
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يوّجه اإلنسان وجهه للحّق سبحانه، وينقطع عن لّك صارٍف شاغٍل عن نفسه 
إىل نفسه حّت يشاهد نفسه كما يه، ويه حمتاجٌة ذلاتها إىل احلّق سبحانه، وما 
مه. فإذا شاهد احلّق - سبحانه  ٰهذا شأنه ل تنفّك مشاهدته عن مشاهدة مقوِّ
- عرفه معرفًة رضورّيًة، ثّم عرف نفســه بــه حقيقًة لكونها قائمة اذلات به 

، رسالة الوالية، ص 192[. ّ ي
سبحانه، ثّم يعرف لّك يشء به تعاىل« ]الطباطبا�ئ

ٍم باذلات، والعلم  م لّك ذاٍت غري متقوِّ بعبارٍة أخرى إّن اهلل - تعاىل - مقوِّ
ي يُقّومه؛ ألّن وقوع العلم يقتىض 

ّ
بغري املستقّل ذاتًا بعد العلم باملستقّل اذل

 يف املعلوم بالرضورة، فالعلم بغري املســتقّل إنّما هو يتبع املستقّل 
ً

اســتقالل
ي هو معه. ]المصدر السابق، ص 191 و 192[

ّ
اذل

َخَذ َربَُّك ِمْن بيَن  آَدَم 
َ
مة يف تفســري اآلية الكريمــة: ﴿َوإِْذ أ

ّ
كما يقول العال

لَْسُت بَِربُِّكْم قالُوا بَل﴾ ]سورة األعراف: 
َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهمْ  ىلَع  أ

َ
يَّتَُهْم وأ ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِّ

172[: »فحقيقة اإلنســان يه احلاجة إىل الرّب، والفقــر مكتوٌب ىلع نفس 

اإلنســان، والضعف مطبوٌع ىلع ناصيته، ل خيىف ٰذلك ىلع إنســاٍن هل أدین 
الشــعور اإلنســاّن، والعالم واجلاهل والصغري والكبري والرشيف والوضيع 
يف ٰذلك ســواٌء. فاإلنســان يف أّي مزنٍل من منازل اإلنسانّية نزل، يشاهد من 
نفسه أّن هل ربًّا يملكه ويدبّر أمره، وكيف ل يشاهد رّبه وهو يشاهد حاجته 
ي حيتاج 

ّ
اذلاتّية؟ وكيف يتصّور وقوع الشــعور باحلاجة من غري شــعوٍر باذل

ي تفس�ي القرآن، ج 8، ص 307[.
ان �ف ف ، الم�ي ّ ي

إيله؟« ]الطباطبا�ئ

وقد ورد احلديث عن األمام الصادق  حول العالقة الوثيقة بني روح 
 بروح اهلل من اتّصال 

ً
املؤمن وبني روح اهلل: »وإّن روح املؤمن ألشــّد اتّصال

، ج 5، 552[. ي
، الوا�ف ّ ي

شعاع الشمس بها« ]الفيض الكاشا�ف
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 قال املازندراّن يف بيــان ٰهذا التصال: »املــراد بالتّصال هو التّصال 

املعنوّي، وشــّبهه بالتّصال احليّسّ اجلســماّن إليضاح املقصود وتقريبه إىل 

الفهــم ، ووجه األشــّديّة أّن املؤمن مرآة احلّق، يرى فيــه صفاته، ولو ظهر 

ين يعلمون 
ّ

 العارفون اذل
ّ

ٰذلك التّصــال لريى كأنّه هو ول يفرق بينهمــا إل

بنور ابلصرية والعرفان أّن ٰهذا خلٌق اتّصف بصفات اخلالق، وأّما اجلاهلون 

فزيعمون أنّه هو خبالف اتّصال الشــعاع بالشمس، فإنّه يفرق بينهما العالم 

ي األصول والروضة، ج 9، ص 33[.
، شرح الكا�ف ّ ي

واجلاهل« ]المازندرا�ف

كٰذلك يقول الفيض الاشاّن يف رشح ٰهذا احلديث: »وٰذلك ألّن املؤمن 

بُّونَُه﴾ ]ســورة المائدة: 54[  ومن  بُُّهْم وحُيِ حمبوٌب هلل ، كما قال ســبحانه: ﴿حُيِ

أحّبــه اهلل - تعاىل - اكن ســمعه وبرصه ويده ورجله، فباهلل يســمع وبه 

 يبــرص وبه يبطش وبه يميش، كما يأيت بيانه، وأّي اتّصال أشــّد من ٰهذا« 

، ج 5، ص 552[. ي
، الوا�ف ّ ي

]الكاشــا�ف

معرفة النظير

املقصــود من معرفــة انلظري هو أن يعرف اإلنســان أوصافــه الكمايّلة 

واجلمايّلة ويثبتها هلل - تعاىل - ىلع الوجه األتّم واألكمل، ىلع سبيل املثال أن 

يعرف اإلنسان يف نفســه »العلم« و»القدرة« و»احلياة« و»الرادة«، ثّم ينسبها 

إىل اهلل - تعاىل - بنحٍو أىلع وأتّم وأرشف كما يليق بعظمته وســاحة قدسه، 

حبيث ل تشوبها شائبة نقٍص وعدٍم. وملعرفة انلظري ُصوٌر خمتلفٌة وتفاسري عّدٌة 

نذكر شطًرا منها: 
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نظرّية األوصاف والخصائص

لُكّف العباد بأن يعرفوا اهلل - تعاىل - بالصفات اليّت يألفونها ويشاهدونها 
يف أنفسهم مع سلب انلقائص انلاشئة من انتسابها إيلهم، ولّما اكن اإلنسان 
واجبًا بغريه اعلًما قادًرا مريًدا حيًّا متلكًّما ســميًعا بصرًيا، تســتلزم معرفة 
انلظري أن يعتقد أّن تلك الصفات ثابتٌة يف حّقه - تعاىل - مع سلب انلقائص 
انلاشــئة عن انتسابها إىل اإلنســان، بأّن يعتقد أنّه - تعاىل - واجٌب ذلاته 
ل بغــريه، اعلٌم بكّل املعلومات، قادٌر ىلع لّك املمكنات، وٰهكذا يف ســائر 
الصفات، وٰهذا أحد معان قوهل : »من عرف نفسه فقد عرف رّبه« مع 
 ، ّ ي

ّ والخواجو�ئ ي
أنّه قال تعاىل: ﴿َوما قََدُروا اهلَل َحقَّ قَْدِرهِ﴾ ]ســورة األنعام: 91[. ]الــدوا�ف

ســبع رسائل، ص 159[

وقــد ذكر أهل املعرفة موارد أخرى ملعرفة الصفات انلفســانّية املوصلة إىل 
معرفة الرّب، وذٰلك طبًقا ملبانيهم يف معرفة انلفس، هنا نذكر شطًرا منها للفائدة: 

كمــا ل يمكن أن يكون بلدٍن واحٍد نفســان وروحان؛ إذ تعّدد انلفوس 
يف بدٍن واحٍد يستلزم اختالل ابلدن واتلعارض واملمانعة يف حياته، فكٰذلك 
ان اثنان ورّبان؛ إذ يســتلزم تعّدُد الرّب 

ٰ
ل يمكن أن يكون للعالَم الواحد إل

واإلهٰل اختالَل انلظام وفســاد الكون كما يقول اهلل تعاىل: ﴿لَْو اكَن ِفيِهما آلَِهٌة 
، شرح مصباح الشريعة، ص 386[ ي

 اهلُل لََفَسَدتا﴾ ]سورة األنبياء: 22[. ]الشهيد الثا�ف
َّ

إِل

 الروح لطيفٌة رّبانّيٌة لهوتّيٌة يف جّثٍة ناســوتّيٍة دالٍّة من عرشة أوجٍه ىلع 
وحدانّيٍة رّبانّيــٍة: ملا حّركت اليلك ودبّرته علمنا أنّه ل بّد للعالم من حمّرٍك 
ومدبٍّر، دلّــت وحدتها ىلع وحدته، دّل حتريكها للجســد ىلع قدرته، دّل 
اّطالعها ىلع ما يف اجلســد ىلع علمه، دّل استواؤها إىل أعضائه ىلع استوائه 
إىل خلقه، دّل تقّدمها عليه وبقاؤها بعده ىلع أزهل، دّل عدم العلم بكيفّيتها 
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ىلع عدم اإلحاطة به، دّل عدم العلم بمحلّها من اجلســد ىلع عدم أينّيته، 
دّل عدم مّســها ىلع امتناع مّســه، دّل عدم إبصارها ىلع استحالة رؤيته. 

، الرصاط المســتقيم، ج 1، ص 156[ ّ ]النباطي

 كمــا أّن انلفس انلاطقة اعملٌة بكّل قواهــا املبثوثة يف مملكتها من القوى 
ٍّ وجزيئٍّ من 

ّ
املدركــة واملحّركة، كٰذلك أّن احلّق - تعاىل - مّطلــٌع ىلع لّك لك

أرسار املخلوقات، ل يعزب عن علمه مثقال ذّرٍة يف األرض ول يف السماوات 
بالطريق األوىل؛ ألّن املخلوق مع أنّه يالزم العجز والفقر إذا اكن مّطلًعا ىلع 
 

َ
ل

َ
لّك ما يف مملكته، فاخلالق أوىل بــأن ل يفوته علُم يشٍء كما قال تعاىل: ﴿أ

 : َِبرُي﴾ ]ســورة الملك: 14[، وإىل ٰهذا أشــار قوهل
ْ
َيْعلَُم َمْن َخلََق وَُهَو اللَِّطيُف اخل

»من عرف نفسه فقد عرف رّبه«. ]ابن الفنارّي، مصباح األنس، ص 131 و132[

 للّك قّوٍة من قوى انلفس انلاطقة شــؤوٌن ووظائف خاّصٌة، فاحلّس شأنه 
إدراك املحسوســات، والعقل شــأنه إدراك املعقولت اللكّّية، فمن نســب 
املحسوسات أو الشهوات إىل العقل فقد جهل حّق العقل وأساء إيله، كٰذلك 
من نسب الرشور واألفاعيل اخلسيسة إىل اهلل ، فقد جهل حّقه وأساء إيله 

ني: 
ّ
تعاىل، فقد بنّي ٰهذا الوجه يف املالزمة صدر املتأل

»فإّن انلفــس لكونها مع وحدتها ذات شــؤوٍن كثــريٍة متفاوتٍة؛ ل بّد 
 يلزم إسناد فعٍل إىل 

ّ
للحكيم من اتلعّرف ىلع شــؤونها وحفظ مراتبها؛ ئلال

غري فاعلها من طريق اجلهالة، فإّن من نســب حّس اإلنســان أو شهوته إىل 
جوهر عقله من غري توّســط أمٍر آخر، فقــد جهل بالعقل وظلم يف حّقه؛ إذ 
العقل أجّل من أن يكون شهوًة. وكذا من نسب دفع الفضالت بابلول والرباز 
إىل القّوة العاقلة فقد عظم اإلساءة هل يف باب اتلحريك، فإن حتريكاته ليست 
ىلع ســبيل املبارشة، بل ىلع سبيل التشّوق إيله شوقًا وعشًقا عقليًّا حكميًّا، 
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وكٰذلك األمر فيما زعمه اجلمهور من أهل الكالم من نسبة الرشور واألفاعيل 
اخلسيســة إىل ابلاري  - جّل ذكره - من غري توسيط اجلهات والقوى العايلة 
والســافلة، وٰهذا من سوء األدب منهم يف حّق ابلاري من حيث ل يشعرون« 

ي األسفار العقلّية األربعة، ج 8، ص 224[.
، الحكمة المتعالية �ف ف ه�ي

ّ
]صدر المتأل

ور العلمّية واحلالت انلفسانّية يه عني الربط واتلعلّق   فمن عرف أّن الصُّ
بانلفس، ولا إضافٌة إرشاقّيٌة بالنسبة إىل انلفس، عرف أّن اعلَم الكون وما 
ســوى اهلل هو عني الربط واتلعلّق باهلل تعاىل، وهل إضافٌة إرشاقّيٌة إيله تعاىل. 

حاد العاقل بالمعقول، ص 321[ ، اتّ ]حسن زاده آمىي

نظرّية المظهرّية

وهناك رأٌي خمتــصٌّ بالعرفاء يبتين ىلع قولــم: »إّن املخلوقات مظاهر 
هلل تبــارك وتعاىل، فلّك خملوٍق مرآٌة ألســماء اهلل تعــاىل، وصفاته ىلع قدر 
اســتعداده وقابلّيتــه«. فالعطّيات ىلع قدر القابلّيات، فأســماء اهلل مألت 
أراكن لّك يشٍء، فــلّك يشٍء آيٌة من آيات اهلل - تعاىل - ومظهٌر من مظاهره، 
وجلوًة مــن جتلّياته. كما أّن اهلل  جتّل خللقــه يف كتابه الكريم: »فتجّل 
لم - ســبحانه - يف كتابه من غري أن يكونوا رأوه« ]نهج البالغة، الخطبة 147[، 
وجتّل أيًضا يف خملوقاته كما يقول األمام أمري املؤمنني عيلٌّ : »احلمد هلل 

املتجيّل خللقه خبلقه« ]نهج البالغة، الخطبة 108[.

 وانلفس اإلنســانّية تُعّد مظهًرا من مظاهــر اهلل ، اليّت جتّل اهلل فيها 
ىلع قدر اســتعدادها وقابلّيتها، وانلفس اإلنسانّية أعظم آيٍة من آيات اهلل، 
وأوســع مرآٍة ألسماء اهلل اليّت تُظهر جال اهلل وكماهل بنحٍو أحسن وأكمل من 

سائر املرايات واآليات. 
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ي ل يمتلك 
ّ

ي يظهــر يف يشٍء وبني املظهــر اذل
ّ

 فهنــاك وحدٌة بني اذل
 كمــال الظاهر وجاهل وأســماءه وصفاته. فمن عرف نفســه بأنّها مرآٌة 

ّ
إل

ألســماء اهلل - تعاىل - وصفاتــه العليا، ورأى ذاته املجــّردة مظهًرا وجمًل 
لكمالته املقّدســة، فقد عرف اهلل تعاىل؛ ذلا يقــول أهل املعرفة واملعىن: 
 »من عرف نفسه ل بوصٍف أنّها نفسه، بل بوجه املظهرّية، فقد عرف رّبه« 

، النفحــات الرحمانّيــة، ص 75[. ف ]أمــ�ي

َريان نظرّية السَّ

ني »انلفس يف وحدتها 
ّ
ويه مبنّيٌة ىلع القاعدة اليّت يتبّناها صــدر املتأل

ي األســفار العقلّيــة األربعــة، ج 8، ص 51[، 
، الحكمــة المتعاليــة �ف ف هــ�ي

ّ
لّك القــوى« ]صــدر المتأل

فإّن انلفس انلاطقة ســاريٌة يف قواها، بل انلفس بوحدتها يه القّوة احلاّســة 
ني يف تبيني ٰهذه القاعدة: 

ّ
واملتخّيلة واملتوّهمة والعاقلة، يقول صدر املتأل

»فــإّن اتلحقيق عند انلظر العميق أّن فعل لّك حاّســٍة وقّوٍة من حيث هو 
؛ ألنّه  فعل تلك القّوة، هو فعل انلفس، فاإلبصار مثاًل فعل ابلارصة بال شكٍّ
إحضار الصورة املبرصة أو انفعال ابلرص بها، وكٰذلك الســماع فعل السمع؛ 
 

ّ
ألنّه إحضار اليئة املسموعة أو انفعال السمع بها، فال يمكن يشٌء منهما إل
؛ ألنّها السميعة ابلصرية  بانفعاٍل جســمانٍّ، ولكٌّ منهما فعل انلفس بال شكٍّ
باحلقيقة ل كما اشــتهر يف احلكمة الرسمّية أّن انلفس تستخدم القوى فقط 

كمن يستخدم اكتبًا أو نّقاًشا.  

مع أنّا نعلم إذا رجعنا إىل وجداننا أّن نفوســنا يه بعينها املدرك الشاعر يف 
، ويه بعينها املتحّرك بكّل حركٍة حيوانّيٍة أو  لّك إدراٍك جزيئٍّ وشــعوٍر حيّسٍّ
طبيعّيٍة منسوبٍة إىل قوانا، وأّن انلفس بعينها يف العني قّوٌة بارصٌة، ويف األذن قّوٌة 
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سامعٌة، ويف ايلد قّوٌة باطشٌة، ويف الرجل قّوٌة ماشيٌة. بمعىن أن ل هوّية للقوى 
غري هوّية انلفس؛ ألّن وحدة انلفس رضٌب آخر من الوحدة يعرفه الاشفون، 
ّية، فلها هوّيٌة أحديٌّة جامعٌة لوّيات القوى واملشاعر 

ٰ
وهوّيتها ظلٌّ للهوّية اإلل

واألعضاء، فيستهلك هوّيات ســائر القوى واألعضاء يف هوّيتها، ويضمحّل 
إنّياتها يف إنيّتها عند ظهور هوّيتها اتلاّمــة؛ وٰذلك ألّن انلفس حميطٌة بقواها 
قاهرٌة عليها، منها مبتدؤها وإيلها مرجعها ومنتهاها، كما أّن انلفس من اهلل 
 َمرشقها وإىل اهلل َمغربهــا، وكٰذلك جيع املوجودات منه يبتدئ وإيله يصري، 

ُموُر﴾« ]المصدر السابق، ج 6، ص377[.
ُ ْ
 اهلِل تَِصرُي األ

َ
 إىِل

َ
ل

َ
﴿أ

 كٰذلــك ابلاري - جّل جالهل - ســاٍر يف املخلوقات وحارٌض فيها رسيان 
اد املرفوضان عند العقل 

ّ
انلفس يف قواها، وٰهذا ليــس بمعىن احللول والحت

والعرفاء؛ ذلا تعّد معرفة انلفــس ذاتًا وفعاًل مرقاًة ملعرفة الرّب ذاتًا وفعاًل، 
فمن عرف انلفس أنّها اجلوهر العاقل املتوّهم املتخّيل احلّساس املتحّرك الشاّم 
 

ّ
اذلائــق الالمس انلايم أمكنه أن يرتــيق إىل معرفة أن ل مؤثّر يف الوجود إل

اهلل. ]المصدر السابق، ج 8، ص 224[.

ي يعّد اتلجيّل األعظم واآلية 
ّ

حّت اإلنســان الامل وويّل اهلل األعظم اذل
العظى هلل - تعاىل - وأســمائه وصفاته، هو أيًضا ساٍر يف ما سوى اهلل، وإن 
 اخللّص من األويلاء: »فٰهذه اخلالفة 

ّ
لم يُدرك حقيقة ٰهذا الرسيان وانلفوذ إل

ّية ظاهرٌة يف جيع املرايئ األســمائّية، منعكسٌة نورها فيها حسب قبول 
ٰ
اإلل

املرآة واســتعدادها، ســاريٌة فيها رسيان انلفس يف قواها، متعّينٌة بتعّيناتها 
تعنّي احلقيقــة الالبرشطّية مع املخلوطــة. ول يعلم كيفّيــة ٰهذا الرسيان 
 اخللّص من األويلاء الاملني 

ّ
وانلفوذ، ول حقيقة ٰهذا اتلحّقــق والزنول إل

ين يشهدون نفوذ الفيض املقّدس اإلطاليّق وانبساطه 
ّ

والعرفاء الشاخمني، اذل
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ىلع هيالك املاهّيات بالشــهود اإليماّن واذلوق العرفاّن. واملرقاة ألمثال ٰهذه 
املعارف - بل لّك احلقائق للسالك العارف - معرفة انلفس. فعليك بتحصيل 
ٰهذه املعرفة، فإنّها مفتاح املفاتيح ومصباح املصابيح: »من عرفها فقد عرف 

، مصباح الهداية، ص 18[. ّ ي رّبه«« ]الخمي�ف

نظرّية المماثلة

ني، وخالصتها: أّن ابلاري - تعاىل 
ّ
جند ٰهذه انلظرّية يف لكمات صدر املتأل

 ذلاته وصفاته وأفعاهل، فإنّه - تعاىل - مزّنٌه عن 
ً

- خلق انلفس اإلنسانّية مثال
ىلْع﴾ ]سورة النحل: 60[، واملقصود 

َ ْ
َمثَُل األ

ْ
امِلثل ل عن املثال؛ لٰهذا قال: ﴿َوهلِل ال

  هو ما العتقاد القطيّع بــأّن اهلل - تعاىل - ليس هل مثيٌل ول نظرٌي، فهو
مزّنٌه عن الِمثل، ولٰكّن اآلية ترّصح بأّن هلل - تعاىل - املثل األىلع، واملقصود 
ي يُعّد خليفة اهلل، وهو املظهر األتّم واتلجيّل األعظم 

ّ
به هو اإلنسان الامل اذل

لصفات اهلل وأسمائه احلسىن، فهو املثَل األىلع هلل تعاىل. 

ولــول ما بني انلفس اآلدمّية والرّب مــن املضاهاة لم جيب من معرفتها 
معرفته وملا جاء يف احلديث: »من عرف نفســه فقد عرف رّبه«، فللنفس 
مناسبٌة ومضاهاٌة مع بارئها يف اذلات والصفات واألفعال، فخلق اهلل - تعاىل 
؛ يلكــون معرفتها مرقاًة ملعرفته، 

ً
 هل ذاتًا وصفاٍت وأفعال

ً
- انلفــس مثال

فجعــل ذاتها جمّردًة عن األكوان واجلهات، وصرّيها ذات قدرٍة وعلٍم وإرادٍة 
وحياٍة وســمٍع وبرٍص، وجعلها ذات مملكٍة شــبيهٍة بمملكة بارئها، تلق ما 
 أنّها وإن اكنت من ســنخ امللكوت واعلم القدرة 

ّ
يشــاء وتتار ملا تريد، إل

ومعدن العظمة والســطوة، فيه ضعيفة الوجــود؛ لكونها واقعًة يف مراتب 
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الزنول، ذات وســائط بينها وبني بارئها، وكرثة الوسائط بني اليش ء وينبوع 
ي األسفار 

، الحكمة المتعالية �ف ف ه�ي
ّ
الوجود يوجب وهَن قّوته وضعف وجوده. ]صدر المتأل

العقلّيــة األربعــة، ج 1، ص 265[

بعبارٍة أخرى أّن انلفس اإلنســانّية مثــاٌل هلل - تعاىل - من حيث اذلات 
والصفــات والفعل، أّما ذات انلفس انلاطقة فــيه جمّردٌة عن احلزّي واجلهات 
واألزمنة واألوضاع وحنوها، فيه ل داخلٌة يف ابلدن ول خارجٌة عنه، وٰذلك 
بعد ما خرجت انلفس من القّوة إىل الفعل، فكٰذلك ذات اهلل - تعاىل - جمّردٌة 
عن احلزّي واجلهات واألزمنة واألوضاع وحنوها، وإنّها ليست داخلًة يف األشياء 
ول خارجًة عنها، فذاته املقّدسة مزنّهٌة عن ٰهذه انلواقص واألعدام بنحٍو أىلع 
وأرشف وبمــا يليق جبالل ذاته. وأّما من جهــة الصفة فانلفس انلاطقة تعلم 
ذاتها وقواها بنحو العلم احلضــورّي، واهلل - تعاىل - يعلم ذاته أيًضا بالعلم 
احلضورّي. كٰذلك قدرة انلفس وفاعلّيتها وإرادتها وحّبها ذلاتها وآثارها وسائر 
 ومرآًة لصفات اهلل املتعايلة، أّما من جهة الفعل 

ً
صفاتها الكمايّلة تعــّد مثال

يماثل فعل انلفس وإبداعها وخلقها ملا تشاء وتتار بمجّرد الّمة يف مملكتها، 
وفعل ابلاري - تعاىل - وإبداعــه وخلقه يف مملكته يتّم بمجّرد اإلرادة، فٰهذا 

معىن »من عرف نفسه فقد عرف رّبه«. ]المصدر السابق، ج 8، ص 305[

الخاتمة

إّن معرفــة انلفس يه مرقاٌة وُســلٌّم ملعرفة اهلل تعــاىل، طبًقا للحديث 
الرشيف »من عرف نفســه فقد عرف رّبه«، ومفهومه هو أّن من نيس نفسه 
فقد نيس رّبه. وقد ذكرت املــدارس الفكرّية والنتماءات املعرفّية نظرّياٍت 
يف تبيني املالزمة بني معرفة انلفس ومعرفــة الرّب، فانت ثالث مدارس 
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معرفّيٍة وفًقا للمنهج املّتبع فيها، ويه املدرســة العرفانّية واملدرسة الفلسفّية 
واملدرسة الكالمّية.

وترّكــز املدرســة العرفانّية يف بيــان املالزمة ىلع نظرّيــة »املظهرّية« 
و»الرسيان«. واملدرسة الفلســفّية - خصوًصا أتباع احلكمة املتعايلة - ىلع 

نظرّية »الفتقار« و»املماثلة«.

أّما املدرســة الكالمّية فتارًة ترّص ىلع معرفة انلقيض وســلب انلقائص 
عن اهلل تعاىل، وتارًة ىلع معرفة انلظري، ويه تتجّســد يف نظرّية “األوصاف 
واخلصائص”، وللّك واحدٍة من ٰهــذه انلظرّيات براهني خاّصٌة يف بيان ٰهذه 

املالزمة يكّمل بعُضها اآلخر.
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الخالصة

لقد رّكزنا يف ٰهذا ابلحث ىلع ما هو مطروٌح يف مدرســة علماء أهل السّنة كثرًيا 
حول اتلوحيد الربويّب وإشايّلة الســتعانة بغري اهلل، مع األخذ برأي علماء مدرسة 
أهل ابليت ؛ وٰذلك ألّن موضوع الســتعانة بغري اهلل  بصورته الصحيحة مسلٌّم 
عند علماء مدرســة أهل ابليت  وعند الكثري من علماء مدرســة أهل السّنة، 
خبــالف أصحاب الفكر الوّهايّب؛ فــإّن األمر خمتَلٌف عندهــم. حيث يذهبون إىل 
إنكاره ومنعه. ولغرض بيان الصحيح من القول فيما يطرح هنا يف موضوع الستعانة 
بغري اهلل وأنّه ليس كما يُّدىع يف خروج املستعني بغري اهلل من ربقة اإليمان ودخوهل 
يف مزنلة الرشك؛ حاونلا حبث املوضوع ىلع ضوء منهجّيٍة علمّيٍة رصينٍة مســتعينني 

بانلصوص الواردة يف ٰهذا املوضوع يف القرآن الكريم والسّنة الرشيفة.

اللكمــات املفتاحّية: اتلوحيد، الربوبّية، اتلوحيد الربويّب، االســتعانة، الرشك. 
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املصطىف العاملية.
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Unity of Lordship and the problem of seeking help 
from other than God

Dr. Ali Al-Asadi

Summary

In this study, we have focused on what has often been 

discussed by Sunni scholars regarding the oneness and 

unity of Lordship )al-tawhid al-rububi( and the problem 

of seeking help from other than God. This was compared 

with the point of view presented by Twelver Shi’ah scholars, 

as the topic of seeking help from other than God in its 

correct form is something undisputed by Shi’ah scholars, 

contrary to Sunni scholars, where it is accepted by some 

and rejected by others. In order to explain the valid view 

on the matter of seeking help from other than God and 

that it is not as claimed that one who seeks help from 

other than God leaves faith and falls into polytheism, we 

have tried to discuss this subject in light of a balanced 

scientific methodology, quoting references from the holy 

Qur’an and the Prophetic Sunnah.
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المقّدمة

حينما يتفّكر اإلنســان يف ٰهذا الكون، وُيمعــن انلظر فيه، فإنّه ياُلحظ 
ي ل يَطاهل خلٌل 

ّ
وحدة نظام الكون ودّقته، ويرى اتلناسق الُمحكم وابلديع اذل

أو اضطراٌب أو فســاٌد، وٰهذا انلظام الكويّن إنّمــا هل ناظٌم وموجٌد قد أوجده 
بقدرته وســرّيه حبكمته، ومع ٰهذا لكّه جند أيًضا أّن نظــام الكون قائٌم ىلع 
سلسلٍة من األســباب املاّديّة والطبيعّية أو ما يُعرف بقانون العلّة واملعلول، 
والرؤية اإلسالمّية اتلوحيديّة تقرُّ بأّن لّك ما يف ٰهذا الوجود سببه وعلّته اذلاتّية 
ي 

ّ
هو اهلل تعاىل؛ ألنّه القادر واملقتدر وابلارئ واملدبّر، وهو ربُّ األرباب اذل

ل يُعجزه يشٌء يف الســماوات ول يف األرض، وهو جميــب دعوة َمن داعه، 
ومعطي َمن ســأهل، فمنه يُطلب لّك يشٍء، وبه يســتعان ىلع املهّمات، فهو 
األصل واملنبع يف الســتعانة وهو املرجع فيها، وقد ُحرصت ذاتًا به سبحانه، 
قال تعاىل: إِيَّاَك َنْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعنُي ]سورة الفاتحة: 5[، بل إّن العتقاد السليم 
والصحيح هو نيف أن يكون لٰهذه األســباب املاّديّة قدرٌة ذاتّيٌة، واســتقالٌل 
بنفسها يف اتلأثري؛ ألنّها جيًعا مفتقرٌة ـ يف وجودها وفعلها ـ إيله تعاىل، ولّك 
ما تؤّديه فهو بإذنه ومشيئته وقدرته، ولو لم تعط تلك األسباب القدرة، ولم 
جتِر املشــيئة ىلع اســتمدادها منه، ملا اكنت لا أّي قدرٍة ىلع يشٍء، فجميع 
ٰهذه العلل املاّديّة إنّما تأثريها تابــٌع لعلّة العلل، ويف طولا، وليس لا تأثرٌي 
، وعليه فالســتعانة بغري اهلل تعاىل ـ بٰهذه العلل املذكورة وغريها ـ  مستقلٌّ
يف انلوازل وامللّمات غــري ممتنٍع، خصوًصا إذا قلنا إنّهــا ل تنفّك يف اتلأثري 
عن تأثري اهلل تعاىل، وٰهذا ل خيــلُّ باتلوحيد أصاًل بل هو عينه، وليس من 
الصحيح رفض ابلعض جواز الســتعانة بغري اهلل ـ تعاىل ـ بدعوى أنّها تّل 
باتلوحيد الربويّب، وأنّها نوٌع من أنواع الرشك. وألهّمّية ٰهذا األمر اكن علينا 
أن نبحث يف مســألة الستعانة بغري اهلل، وهل يعّد ٰذلك خروًجا عن اتلوحيد 

أو هو من صلب اتلوحيد؟
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تعريف مصطلحات البحث

تعريف التوحيد لغًة واصطالًحا

اتلوحيد لغًة: مشــتقٌّ من وّحــد، فهو مصدر وّحــد يوّحد، أي: جعل 
اليشء واحًدا.

ي بيق وحده وِحدًة ووَْحًدا 
َ
وقال ابن منظوٍر: »يقال وَِحَد فــالن يَوَْحُد أ

يه تفّرد به« 
ْ
ــَد برأ د، وتَوَحَّ َد بــيق وحده... والوَْحدة يف معــىن اتلوَحُّ  وتَوَحَّ

]ابــن منظــوٍر، لســان العــرب، ج 3، ص 449[.

اتلوحيــد اصطالًحا: هو القول بوحدانّية اهلل - تعاىل - املستجمع لصفات 
ان ج 16، ص 192[ ف ، تفس�ي الم�ي ّ ي

الكمال. ]الطباطبا�ئ

 أو هــو: العتقاد بــأّن اهلل واحٌد، ليــس مرّكبًا من أجــزاٍء وصفاٍت 
، ج 1، ص 35[، وٰهذا يف احلقيقة تعريٌف للتوحيد  ف ، منهــاج الصالحــ�ي ّ ي

]الوحيــد الخراســا�ف

األحدّي وليــس تعريًفا للتوحيد بوصفه العاّم؛ ألّن اتلوحيد ىلع قســمني 
، وقد جعت ســورة اإلخالص كال  هما: توحيــٌد أحديٌّ وتوحيد واحديٌّ

القسمني مًعا يف آياتها. 

وعليه يمكن القول إّن اتلوحيد هو: العتقاد بوحدانّية اهلل ـ تعاىل ـ ذاتًا 
وصفاٍت، اجلامع للكمال وانلايف للمشاركة واتلجزئة والرتكيب. 

تعريف الربوبّية لغة واصطالًحا 

يِِّد  الربوبّية لغًة: ويه مشتّقٌة من الرّب، وُيْطلَُق يف اللَُّغة ىلع الَمالِِك والسَّ
ي غريب الحديث واألثر، ج 2، ص 179[

، النهاية �ف . ]ابن األث�ي والُمَدبِِّر والُمَريبِّ
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ي مالُكه« ]ابــن منظــوٍر، لســان العــرب، ج 1، 
َ
 وقــال ابن منظــوٍر: »رَبُّ لكِّ يشٍء أ

ص 399[، ومثله يف (تاج العروس) ]الزبيدّي، تاج العروس، ج 2، ص 4[.

الربوبّية اصطالًحا: ل خيرج معىن الربوبّية يف الصطالح عن املعىن اللغوّي، 
وقد تطلــق الربوبّية ويراد بها اخلالقّية وامللكّية واتلدبري وغريها من الشــؤون 
ان، ج 11، ص 328؛ ج 14 ص 169[؛ ولٰهذا  ف ، تفســ�ي المــ�ي ّ ي

املتعلّقة بٰهذا اللفظ ]انظر: الطباطبــا�ئ
يقــول نلبّيه  موّضًحا حال املرشكني: ٰهــؤلء تّمت عليهم احلّجة يف توحيد 
الربوبّية من جهة اختصاصهـ  تعاىلـ  باخللق واإلجياد. ]المصدر السابق، ج 11، ص 326[

وعليه فتوحيد الربوبّية هو: اإلقــرار والعتقاد القاطع بأّن اهلل ـ تعاىل ـ 
وحده هو رّب لّك يشٍء ومالكه، وهو اخلالق واملدبّر لألمور لكّها، واملترّصف 

يف ٰهذا الكون، وليس هل رشيٌك يف ٰذلك. 

تعريف الستعانة لغًة واصطالًحا

االستعانة لغًة: ويه مأخوذٌة من عون، وهو لّك يشٍء استعنت به، أو أاعنك 
َعنْته إاعنًة. وتَعاَونوا أي: أاعن بعضهم بعًضا. ]الفراهيدّي، كتاب 

َ
فهو َعْونُك... وأ

، ج 2، ص 253[ ف الع�ي

وقيل: اســتََعنُْت بفالٍن فأاعنيَن واعَونيَن. ويف ادلاعء: »رَبِّ أِعينِّ ول تُِعْن 
«. وتعاوَن القوم، إذا أاعَن بعُضهم بعًضا. ]الجوهرّي، الصحاح، ج 6، ص 2169[ َعيلَّ

اعنيَن« ]ابن منظوٍر، لسان العرب، 
َ
َعنْتُه إاعنة واْستََعنْتُه واستََعنُْت به فأ

َ
وتقول: »أ
ج 13 ص 298[.

رْبِ 
وقال الراغب: الســتعانة يه طلب العون، قال تعاىل: اْستَِعينُوا بِالَصّ

، مفردات غريب القرآن، ص 354[ ّ ي
اَلِة. ]الراغب األصفها�ف َوالَصّ
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االســتعانة اصطالًحــا: قال الشيخ الطويّس: الســتعانة: يه الزدياد يف 
القّوة، مثل من يريد أن حيمل مئة رطٍل فال يتهّيأ هل ٰذلك، فإذا استعان بزيادة 
قّوة تأّت ٰذلك، وكٰذلك إن اعونه عليه غريه وىلع ٰذلك الســبب واآللة؛ ألنّه 

ي تفس�ي القرآن، ج 2، ص 33[
، التبيان �ف ّ بمزنلة الزيادة يف القّوة. ]الطوىسي

ي تفس�ي 
، التبيان �ف ّ وقال أيًضا: الستعانة طلب املعونة نلفس الطالب. ]الطوىسي

القرآن، ج 4، ص 513[

قال اآللويّس: الستعانة يه طلب ما يتمكن به العبد من الفعل، ويوجب 
، ج 1، ص 87[ ي

، تفس�ي روح المعا�ف ّ السري عليه. ]اآللوىسي

ي 
َّ

وقال صاحب تفسري املنار: يه إزالة العجز واملساعدة ىلع إتمام العمل اذل
يعجز املستعني عن الستقالل به بنفسه. ]محمد رشيد رضا، تفس�ي المنار، ج 1، ص 49[

وعليه فالســتعانة يه: طلب املعونة من الغري لغرض الزدياد يف القّوة؛ 
حّت يتمّكن العبد من الفعل وإزالة العجز عنه.

التوحيد الربوبّي ومفهوم الشرك 

إّن القــرآن الكريم ومنذ نزوهل حــرص ىلع إظهار اتلوحيد يف املجتمع من 
خالل آياته، ورّكز ىلع بيانه بصورةٍ جلّيٍة من أجل إرجاع األّمة اليّت اعشــت 
الرشك بــكّل معانيه إىل العلّة املوجدة واملدبّر احلقيــيّق لٰهذا الكون؛ حّت ل 
يتبع أبناء األّمة اآللة املتعّددة اليّت رســموها يف خمّيلتهم الواهمة، ويتمّسكوا 
ي يريده موجد اإلنســان؛ حّت ل يتفّرقوا عن سبيله. 

ّ
بالســبيل الواضح اذل

بل إّن العقل والفطرة الســليمة تقرُّ بوحدانّيــة العلّة واملوجد، فلّك ما يف ٰهذا 
الكون من انلظــم واإلبداع واخللــق واتلقدير يــدّل ىلع أّن اخلالق واملدبّر 
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واملهيمن ىلع ٰهــذا لكّه هو واحٌد؛ ألّن اتلعّدد يقتــيض الختالف واتلباين، 
وبما أّن لّك ما يف ٰهذا الوجود يشــري إىل الوحدة والرتابط فهو ديلٌل ىلع وحدانّية 
اخلالق، ســواٌء اكن ىلع مســتوى اذلات أو األفعال، بــل إّن اإلجياد والفناء 
، واســتقالهل 

ً
علّتها واحدٌة أيًضا، إذن فاإليمان بوحدانّية اخلالق ذاتًا وأفعال

يف لّك ٰذلك هو أســاس اتلوحيد وأصله، وخالف ٰذلــك يعّد رشاًك، فمقتىض 
 اتلميزي إذن بني اتلوحيد والرشك هو اســتقاليّلة املوجد والفاعل يف لّك يشٍء، 
ــَماَواِت  ِي َخلََق السَّ

َّ
فاهلل  هو اخلالق وهو املدبّر. قال تعاىل: إِنَّ َربَُّكْم اهلُل اذل

 ِمْن َبْعِد إِْذنِِه 
َّ

ْمَر َما ِمْن َشِفيٍع إِل
َ ْ
َعرِْش يَُدبُِّر األ

ْ
يَّاٍم ُثمَّ اْستَوَى ىلَعَ ال

َ
رَْض يِف ِســتَِّة أ

َ ْ
َواأل

ُروَن ]ســورة يونــس: 3[. ونيف تعّدد اآللة كما  فَــال تََذكَّ
َ
ٰذلكْم اهلُل َربُُّكْم فَاْعبُُدوُه أ

ا   اهلُل لََفَســَدتَا فَُســبَْحاَن اهلِل رَبِّ الَعرِْش َعمَّ
َّ

يف قوهل تعاىل: لَْو اَكَن ِفيِهَما آلَِهٌة إِل
َهَب لُكُّ إهِٰلٍ بَِما  َ يَِصُفــوَن ]ســورة األنبيــاء: 21[، وعلّة انليف يه يف قوهل تعاىل: إًِذا ذلَ
َخلََق َولََعــال َبْعُضُهْم ىلَعَ َبْعٍض ]ســورة المؤمنــون: 91[، وهو اتلرّصف الفوضوّي يف 
ي دار 

ّ
ٰهــذا الكون، واألرصح من ٰذلك لكّه هو ما يّتضــح جليًّا من احلوار اذل

قُوَن َخرْيٌ  ْرَباٌب ُمتََفرِّ
َ
أ
َ
بني يوسف الصّديق  وأصحابه يف السجن إذ يقول: أ

ــاُر ]ســورة يوســف: 9[. ويه نتيجٌة منطقّيٌة يف أّن اتلعّدديّة يف  َقهَّ
ْ
َواِحُد ال

ْ
ِم اهلُل ال

َ
أ

اتلرّصف إذا لم تكن لا ضابطٌة حتّددها، فإنّها تقع يف خانة الفساد واإلفساد؛ 
وذٰللك لم تكن األرباب املتفّرقة خرًيا، ولٰكّننا يف الوقت نفسه جند أّن هنالك 
بعض اآليات القرآنّية تنسب اإلجياد واتلدبري بلعض املوجودات املمكنة، مع 
ْخلُُق لَُكْم 

َ
نِّ أ

َ
أنّهــا من فعل اخلالق املدبّر لٰهذا الكون، كما يف قوهل تعــاىل: أ

بَْرَص 
َ ْ
َمَه َواأل

ْ
ك

َ ْ
بِْرئُ األ

ُ
نُفُخ ِفيِه َفيَُكوُن َطرْيًا بِــإِْذِن اهلِل َوأ

َ
رْيِ فَأ

نِي َكَهيْئَِة الطَّ ِمــْن الطِّ
ْمًرا ]سورة 

َ
ُمَدبَِّراِت أ

ْ
َمْوَت بِإِْذِن اهلِل ]سورة آل عمران: 49[، وقوهل تعاىل: فَال

ْ
ْحِ ال

ُ
َوأ

النازعــات 5[ فاخللق واإلبراء واإلحياء واإلماتة واتلدبري قد نسبت لغري اهلل تعاىل 

مــذّي، ج 1، ص 55،  ف ال�ت مــذّي، ســ�ف ، ابــن حجــٍر، فتــح البــاري، ج 1، ص 282؛ ال�ت ّ ي
]انظــر: العســقال�ف
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، ج 1،  ّ ي
ف البيهــ�ت ، ســ�ف ّ ي

ف ابــن ماجــة، ج 1، ص 442، الحديــث 1385؛ البيهــ�ت  الحديــث 82؛ ابــن ماجــة، ســ�ف

ص 339[ فهل ٰهذا رشٌك قد جّوزه القرآن الكريم  حاشاه  أو أّن هنالك نكتًة أراد 

الكتــاب العزيز أن يظهرها، وينّبه انلاس عليها، ويه صحيٌح أّن لّك يشٍء يف 
ٰهذا الكون علّته الرئيسة وىلع حنو الستقالل وباذلات يه اهلل تعاىل، وٰهذا هو 
عني اتلوحيد وأساســه، ولٰكن لو صدرت ٰهذه األفعال من غري اهلل  بنحو 
اإلذن واتلبعّيــة هل تعاىل، فيه ل تدخل يف مضاّن الرشك، بل يه من اتلوحيد 
ويف طوهل، إذن فعل ٰهذا أصبح املزيان للتوحيد الصحيح هو اإليمان بأّن إهٰل ٰهذا 
الكون وخالقه والفاعل واملدبّر هل باذلات وىلع حنو الســتقالل هو اهلل تعاىل، 
وأّن املوجد والفاعل إذا اكن غري اهلل تعاىل، فإن اكن باإلذن واتلبع هل  فهو يف 
عني اتلوحيد، وإن اكن ىلع حنو الستقالل وباذلات فهو الرشك عينه، وٰهذا هو 

املزيان احلقييّق للتوحيد والرشك. 

االستعانة بغير الله ووهم اإلخالل بالتوحيد الربوبّي 

هل صحيٌح أّن الســتعانة بغري اهلل ـ تعاىل ـ خملّــٌة باتلوحيد الربويّب، 
وتدخــل يف باب الرشك بــاهلل  كما ذكر ابلعــض؟ أو أنّها عني اتلوحيد 

الربويّب ومن صلبه؟ 

واجلواب عن ٰهذا األمر نقول: إّن لّك األدلّة العقلّية تشــهد ىلع أّن جيع 
شــؤون املمكن، من وجوده وقدراته وطاقاته مستمّدٌة من اهلل تعاىل، فكما 
أّن املمكن حمتــاٌج يف وجوده إىل اهلل تعاىل، كٰذلك هــو حمتاٌج إيله يف جيع 
ّية؛ ألّن 

ٰ
أعماهل وأفعاهل الصادرة منه، فحاجته ل تنفّك فيها عن القدرة اإلل

ي يعرتف بقانــون العلّّية واملعلويّلة حيكم بلزوم انتهاء املوجودات 
ّ

العقل اذل
إىل موجــوٍد واجٍب، وقد عــرّب احلكماء عن ٰهذه القاعــدة بقولم: »لكُّ ما 
هّيات، ص 71 [. بل إّن الرباهني 

ٰ
، اإلل ي

بالَعَرض ل بدَّ أن ينتيه إىل ما باذلات« ]سبحا�ف
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ايلقينّية تقيض برسيان الفقر واحلاجة إىل املوجودات املمكنة يف ذواتها وآثار 
ذواتها، وإذا اكنت احلاجة إيله ـ تعاىل ـ يف مقام اذلات اســتحال الستقالل 
عنه والنعزال منه ىلع اإلطالق، إذ لو فرض استقالل يشٍء منه  يف وجوده 
أو يشٍء من آثار وجوده ـ بأّي وجٍه فرض يف حدوٍث أو بقاٍء ـ استغىن عنه من 

ان، ج 10، ص 211 [ ف ، تفس�ي الم�ي ّ ي
تلك اجلهة، وهو حماٌل. ]الطباطبا�ئ

 صحيٌح أّن اإلنســان يف عمله وترّصفاته حرٌّ وخمتاٌر، ولٰكّن ٰهذا ل يعين 
أّن لّك عمــٍل يعمله أو حركٍة يتحّركها تكون باذلات وىلع حنو الســتقالل، 
ّية، فإذا ُمنحت القدرة 

ٰ
بل إنّهــا جيًعا خاضعٌة للمدد اإلليّٰه والقــدرة اإلل

ّيــة هل تمّكن من القيام بعمله، وإن انقطع عنه الفيض اإلليّٰه ولو حلظًة 
ٰ
اإلل

واحدًة أصبح اعجًزا ل يقدر ىلع يشٍء، بل يمكن أن يفىن وينعدم من صفحة 
الوجود، وٰهذا األمر ل خيتّص باإلنســان، بل يشــمل لّك األسباب والعوامل 
الطبيعّية، فإنّها جيًعا حمتاجٌة إيله ـ تعاىل ـ يف وجودها ويف قدرتها ىلع القيام 
بأّي فعٍل اكن، فإذا انقطع عنها الفيض واملدد اإلليّٰه ولو حلظًة واحدًة تصبح 
تلــك العوامل الطبيعّية اعجزًة عن القيام بعملها مهما اكن ٰذلك الفعل. وىلع 
 ذات 

ّ
ٰهذا األســاس ل يوجد يف اعلم الوجود مؤثٌّر وفاعٌل غــينٌّ حقيقًة، إل

اهلل ـ ســبحانه ـ واللّك حمتاٌج إيله؛ لستناد جيع اآلثار إيله؛ إذ لّك أثٍر فهو 
عن مؤثّره واللّك منتٍه يف سلســلة احلاجة إيله، وهو غينٌّ عّمن ســواه ]انظر: 
ي وصف نفســه وخملوقاته يف 

ّ
، ج 4، ص 110[، وهو اذل ي

، شــرح أصــول الــكا�ف ّ ي
المازنــدرا�ف

َِميُد ]سورة 
ْ
َغيِنُّ احل

ْ
 اهلِل َواهلُل ُهَو ال

َ
ُفقراُء إِىل

ْ
ْنتُُم ال

َ
َها انّلاُس أ يُّ

َ
آياته الكريمة: يَا أ

فاطر: 15[، وٰهذا يعين أّن لّك ما يف الكون فقرٌي وحمتاٌج ول يوجد اعمٌل أو فاعٌل 

 وهو حمتاٌج وفقرٌي ول يستطيع أن يفعل 
ّ

يف العالم ـ وإن اكن قويًّا ومقتدًرا ـ إل
ّية.

ٰ
شيئًا من دون التّكاء ىلع القدرة اإلل
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وىلع ٰهذا فالســتعانة بغري اهلل ـ تعاىل ـ إذا اكنت ىلع حنو اتلبع واإلذن، 
وأّن املســتعني يعتقد أّن املستعان به إنّما يفعل ٰذلك مع املدد اإلليّٰه، وليس 
ىلع حنو الستقالل وباذلات، فمثل ٰهذا ل خيرج الفعل عن اتلوحيد الربويّب، 
بل هو عينه؛ فصحيٌح أّن القائم بالفعل مبارشًة هو املستعان به، لٰكنه يقوم 

بذلك الفعل بتلك القدرة املمنوحة هل من اهلل تعاىل. 

ومن ٰذلك ابليان يّتضح وبصورٍة جلّيٍة أنّه ل يوجد يف صفحة الوجود معنٌي 
ومساعٌد حقييقٌّ ســوى اهلل تعاىل، وأّن املمكنات املستعان بها حبكم كونها 
فقريًة باذلات، ل تستطيع أن تفعل شيئًا بدون التّكاء عليه تعاىل، وكٰذلك ل 
ويت من قدرٍة أن يكون مانًعا من نفوذ إرادة اهلل القّهار، 

ُ
يستطيع موجوٌد مهما أ

وعليه فالستعانة بغري اهلل إن اكنت تستند إىل العتقاد بأّن املستعان به إنّما 
يفعل ٰذلك بقــّوة اهلل وقدرته فٰهذا ل يرّض باتلوحيــد الربويّب، بل هو عينه 
وصلبه، وهو يف طول اتلوحيد ل يف عرضه، وإن اكن العتقاد باســتقاليّلة 
ي خيّل باتلوحيد الربويّب، 

ّ
املســتعان به وأنّه يفعل ٰذلك بذاته، فٰهذا هــو اذل

ويدخل يف باب الرشك باهلل تعاىل.

الميزان الصحيح في االستعانة بغير الله تعالى

املالحــظ يف اآليات القرآنيــة املباركة أنّها حافلٌة حبــرص األفعال باهلل 
سبحانه، فتنســبها إيله يف صورة احلرص، كما يف قوهل تعاىل: َهْل ِمْن َخاِلٍق 
رِْض ]سورة فاطر: 3[، وكما يف قوهل تعاىل: َوَما 

َ ْ
َماِء َواأل َن السَّ َغرْيُ اهلِل يَْرُزقُُكم ِمّ

 ِمْن ِعنِد اهلِل ]سورة آل عمران: 126[، وقوهل تعاىل: قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمْن 
َّ

انلَّرْصُ إِل
َميِِّت َوخُيِْرُج 

ْ
َحَّ ِمْن ال

ْ
بَْصاَر َوَمْن خُيِْرُج ال

َ ْ
ــْمَع َواأل ْن َيْمِلُك السَّ مَّ

َ
رِْض أ

َ ْ
َماِء َواأل السَّ

فَاَل َتتَُّقوَن ]سورة يونس: 31[، 
َ
ْمَر فََسيَُقولُوَن اهلُل َفُقْل أ

َ
َحِّ َوَمْن يَُدبُِّر األ

ْ
َميَِّت ِمْن ال

ْ
ال

ْنُفَس ِحنَي َمْوتَِها ]سورة الزمر: 42[، ويقول سبحانه: 
َ ْ
وقوهل تعاىل: اهلُل َيتََوفَّ األ
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ـاَك َنْعبُُد َوإِيَّاَك نَْســتَِعنُي ]ســورة الفاتحــة: 5[ وغريها من اآليات اليّت حترص  إِيَـّ

األفعال لكّها بيد اهلل تعاىل، وأّن املؤثّر يف وجود جيع ٰهذه األشــياء وكمالتها 
باذلات هو اهلل تعاىل. 

ويف مقابل ٰذلك فإّن هنالك آياٍت أخرى تنســب الكثري من األفعال إىل 
غري اهلل تعاىل، وأّن غريه - ســبحانه - مؤثّــٌر يف اعلم الوجود، كما يف قوهل 
َ بُِكْم ]ســورة الســجدة: 11[، وقوهل  ي ُولكِّ ِ

َّ
َمــوِْت اذل

ْ
تعاىل: قُــْل َيتََوفَّاُكْم َملَُك ال

 ]ســورة األنفــال: 72[، وقوهل  يِن َفَعلَيُْكْم انلَّرْصُ وُكْم يِف ادلِّ تعاىل: َوإِْن اْســتَنرَصُ
رْبِ 

ْمًرا ]ســورة النازعــات: 5[، وقوهل تعاىل: َواْستَِعينُوا بِالصَّ
َ
ُمَدبَِّراِت أ

ْ
تعاىل: فَال

ــاَلِة ]ســورة البقــرة: 45[، ومن الوهلة األوىل عند انلظر إىل ٰهذه اآليات،  َوالصَّ

ي يطرح يف 
ّ

يظهر أّن هنالك تعارًضا وتهافتًا بني ٰهذه اآليات، والســؤال اذل
املقام هو هل واقًعا أّن بني ٰهذه اآليات تعارًضا وتهافتًا أو ل؟

واجلــواب عن ٰهذا الســؤال هو أنّه ليــس هناك تعــارٌض وتهافٌت بني 
اإلســنادين والنسبتني يف ٰهذه اآليات؛ وٰذلك ألّن املنسوب إىل اهللـ  سبحانه 
ـ غري املنســوب إىل غريه، فاآليات األوىل تؤّكد ىلع أّن للكون جبميع أجزائه 
مؤثّــًرا واحًدا باذلات، غري حمتاٍج إىل غــريه ل يف وجوده ول يف فعله ول يف 

تأثريه، وهو اهلل سبحانه وتعاىل.

خر مؤثّراٌت بالعرض 
ُ
وأّما اآليــات اثلانية فيه تؤّكد ىلع أّن العوامــل األ

وباتلبــع، فجميعها مفتقرٌةـ  يف وجودها وفعلهــا وتأثريهاـ  إيله تعاىل، ويه 
تؤّدي ما تؤّدي من الفعل واتلأثري بإذنه ومشــيئته وقدرته، ولو لم تعط تلك 
العوامــل ما أعطاها اهلل  من القدرة، ولو لم جتر مشــيئته يف تأثريها، ملا 

اكنت لٰهذه العوامل أّي قدرٍة ىلع يشٍء.
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وعليه فاملدبّر واملؤثّر احلقييّق يف لّك املراحل ـ ىلع حنو الســتقالل ـ هو 
 

ًّ
اهلل ، فال يصّح الســتعانة بغريه من املوجودات؛ باعتباره معينًا مستقال

وبــاذلات؛ ولٰهذه اجلهة حرصت بعض اآليات الســتعانة يف اهلل  وحده، 
ولٰكّن ٰهذا ل يمنع بتاتًا من الستعانة بغريه تعاىل؛ باعتبار ٰذلك الغري مأذونًا 
ّية 

ٰ
وتابًعا وغري مستقلٍّ ـ أي باعتبار أّن الستعانة به اعتماًدا ىلع القدرة اإلل

ـ ومعلوٌم أّن ٰهذه الستعانة ل تنايف حرصها يف اهلل  لسببني:

األّول: أّن الســتعانة اثلابتة هلل ـ تعاىل ـ قطًعا يه غري الستعانة اثلابتة 
خــرى، فالســتعانة األوىل: يه العتقاد بــأّن اهلل قادٌر ىلع 

ُ
للعوامــل األ

إاعنتنا باذلات وبالســتقالل، ول حيتــاج إىل العتماد ىلع غريه يف ٰذلك، 
وأّما الســتعانة بغري اهلل  فــيه مع العتقاد بأّن املســتعان به والقادر 
ّية املمنوحة 

ٰ
ىلع اإلاعنة إنّما يســتند يف فعله ٰهذا اعتمــاًدا ىلع القدرة اإلل

هل، وليس باذلات، ول بنحو الســتقالل؛ وذلا اكنت الستعانة ىلع انلحو 
األّول من خمتّصات اهلل ومنحرصًة به، وأّما الستعانة بصورتها اثلانية فجاز 

صدورها من غري اهلل تعاىل. 

  اثلــاين: أّن الســتعانة اثلانيــة يف حقيقتها غري منفّكٍة عن الســتعانة 
باهلل ، بل يه عني الســتعانة به ـ تعاىل ـ ويف طولا، وليس يف عرضها؛ 
ألّن لّك ما عند املستعان به إنّما هو من اهلل تعاىل، ول ينفّك عنه طرفة عنٍي 
أبًدا، فكأّن املســتعني إذا استعان بغري اهلل قد اســتعان باهلل لّما منح ـ جّل 
وعال ـ ٰهذه القدرة والقّوة لغريه، فاملســتعني ل ينظر إىل املستعان به بما هو 
هو، ولٰكن ينظر إيله بما وهبه اهلل ٰهذه القدرة والقّوة، ول يوجد يف نظر أحٍد 
ي يرى أّن ٰهذا الكون لكّه من فعل اهلل ومستنًدا إيله مناٌص 

ّ
من املوّحدين اذل

من اذلهاب إىل ٰهذا القول. 
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وعليه فاملزيان يف قبول الستعانتني يه أّن الستعانة باهلل تكون باذلات، 
وىلع حنو الستقالل، وأّما الستعانة بغري اهلل فال تكون باذلات، بل باتلبع، 
ويف طول الستعانة األوىل، ل يف عرضها، وٰهذا أمٌر مسلٌّم عند أتباع مدرسة 
أهل ابليت ، وأّما مدرســة العاّمة فاألمر فيه خمتلٌف، فهم بني القبول 
والــرّد ]الفخــر الــرازّي، مفاتيــح الغيــب، ج 18، ص 117[، وإن اكنــوا من اجلانب العميّل 
يســتعينون بغري اهلل كما ســيّتضح لك ٰذلك يف ابلحوث اآلتية، وهم يف ٰهذا 
األمر ل خيتلفون عن مدرســة أهل ابليــت ، واملحّصل: أّن املحصور 
باهلل ـ تعاىل ـ هو انتســاب ٰهذا الفعل ىلع حنو الستقالل، وأّما املنسوب إىل 
غريه فهو ىلع حنو اتلبعّية، وبإذنه تعاىل، ول تعارض بني النسبتني، ول بني 

العتقاد بكليهما.

أقسام االستعانة بغير الله تعالى

ذكر علماء املدارس اإلســالمّية أقسام الســتعانة بغري اهلل تعاىل، وقد 
حّددوها بثالثة أقساٍم، يه:

األّول: إذا اكن الفعــل مقدوًرا للمســتعان به وداخــاًل يف ضمن قدرته 
واســتطاعته وما يتعلّق باألمور ادلنيوّية املقدورة، فطلب الســتعانة عليه 
جائٌز بإجاع املســلمني، وجيع األدلّة تشــري إىل جــوازه وصّحته، بل حّت 
، مجمــوع الفتــاوى  ف أصحــاب املناهج األخرى فإنّهم يذهبون إىل جــوازه. ]العثيمــ�ي

والرسائل، ج 6، ص 58[

اثلاين: إذا لم يكن الفعل مقدوًرا للمستعان به مطلًقا، ول يستطيع أن يأيت 
به؛ ألنّه من فعل اهللـ  سبحانه وتعاىلـ  خاّصًة، وليس ألحٍد أن يشاركه فيه، 
فالســتعانة بغري اهلل  ىلع ٰهذه األفعال غري جائزٍة ول يصّح ٰذلك بإجاع 
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املسلمني؛ ألنّه من فعل اهلل، كما لو اعتقد املستعني استقاليّلة املستعان به 
يف الفعل، بل لّك يشٍء يُعتََقد فيه ٰذلك، فإنّه غري جائٍز ول يصّح، ويعّد رشاًك 
به سبحانه وتعاىل؛ ألّن الستعانة الستقاليّلة وباذلات يه من خمتّصات اهلل 

ي ظالل التوحيد، ص 46[
، �ف ي

تعاىل. ]انظر: سبحا�ف

اثلالــث: إذا لم يكن الفعل مقدوًرا للمســتعان به بالســتقالل، ولٰكّنه 
أصبح مقدوًرا باإلذن اإلليّٰه املمنوح هل، فطلب الســتعانة منه مّما ل شّك 
ول شبهة يف جوازها وصّحتها، والقرآن شاهد حقٍّ ىلع ٰذلك، إذ أثبت الكثري 
 من األفعال اليّت ليســت من قدرة اإلنســان وقابلّيته، بل يه من خمتّصات 
 أّن اإلنســان اســتطاع اإلتيان بها باإلذن املمنوح هل من اهلل 

ّ
ابلاري ، إل

تعاىل، اكخللق وإحياء املوت وغريهما، كما ورد ىلع لسان عيىس  يف قوهل 
نُفُخ ِفيِه َفيَُكوُن َطرْيًا بِإِْذِن اهلِل 

َ
رْيِ فَأ

نِي َكَهيْئَــِة الَطّ ْخلُُق لَُكْم ِمَن الطِّ
َ
نِّ أ

َ
تعاىل: أ

َمْوَتٰ بِإِْذِن اهلِل ]ســورة آل عمــران: 5[. فـ “اخللق، 
ْ
ْحيِي ال

ُ
بَْرَص َوأ

َ ْ
َمَه َواأل

ْ
ك

َ ْ
بْــِرُئ األ

ُ
َوأ

وانلفخ فيه، والكون طرًيا، واإلبراء واإلحياء” مع كونها من املختّصات باهلل 
 أّن نيّب اهلل عيىس ابن مريم  قد رّصح أنّه قد أت بها حقيقًة، 

ّ
تعــاىل، إل

ولــم يعرتض القرآن ىلع ما ذكــره من ٰهذا الفعل، وليســت قضّية نيّب اهلل 
إبراهيم  ببعيدٍة عن ٰهذه األجواء، فقد قال ـ تعاىل ـ ىلع لسان إبراهيم: 
َْطَمِئَّ  ِكن يلِّ

ٰ َولَْم تُْؤِمن قَاَل بََلٰ َولَ
َ
َمْوَتٰ قَاَل أ

ْ
يِْي ال

ُ
ِريِن َكيَْف حت

َ
َوإِْذ قَاَل إِبَْراِهيُم رَبِّ أ

نُْهنَّ ُجزًْءا  ٰ لُكِّ َجبٍَل مِّ َْك ُثمَّ اْجَعــْل ىلَعَ
َ

رْيِ فَرُصُْهنَّ إيِل
َن الطَّ ْرَبَعًة مِّ

َ
ــيِب قَاَل فَُخْذ أ

ْ
قَل

نَّ اهلَل َعِزيــٌز َحِكيٌم ]ســورة البقــرة: 260[. فجعل 
َ
تِينََك َســْعيًا َواْعلَْم أ

ْ
ُثمَّ اْدُعُهنَّ يَأ

اهلل دعوة ٰهذه الطيور بيد نبّيه ، فبمجّرد دعوتهّن جتّمعت تلك األجزاء 
املتناثرة ىلع اجلبال، وجاءت هل تسى بعد أن اعدت للحياة بتلك ادلعوة. وأّما 
ْنُفَس ِحــنَي َمْوتَِها ]ســورة الزمــر: 42[، فهو تأكيٌد ىلع 

َ ْ
قوهل تعاىل: اهلُل َيتََوفَّ األ

خصوصّية املوافاة املنحرصة باهلل تعاىل، ولٰكن من جهٍة أخرى نرى أّن املوافاة 
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َموُت 
ْ
َحَدُكُم ال

َ
تكون أيًضا من مهاّم املالئكة كما يف قوهل تعاىل: َحتَّ إَِذا َجاَء أ

تُْه رُُســلُنَا ]ســورة األنعام: 61[، بل هنالك الكثري من املوارد اليّت حصلت من  تََوفَّ
غري اهلل، ويه من خمتّصاته سبحانه وتعاىل، ولٰكن ليس الفاعل لا قد أت بها 
ىلع حنو الستقالل، بل جاء بها من خالل اإلذن اإلليّٰه املمنوح هل، وٰهذا لكّه 
ينطبق ىلع الستعانة أيًضا، فمن استعان بغري اهلل ـ تعاىل ـ يف األمور املقدورة 
للمستعان به، فهو جائٌز، وكٰذلك إذا استعان به يف األمور غري املقدورة ذاتًا، 
ولٰكن أصبحت مقدورًة باإلذن اإلليّٰه املمنوح، وباتلبع فيه ل إشــال فيها 
  وجائزٌة رشاًع، وخري ديلٍل ىلع ٰذلك ما حصل يف قضّية نيّب اهلل ســليمان
يُُّكْم 

َ
مــع عرش بلقيس، إذ طلب من أصحابه وأتباعه اإلتيــان به فقال: أ

تِييِن بَِعرِْشَها، قال األندليّس: »وهو ديلٌل ىلع جواز الستعانة ببعض األتباع 
ْ
يَأ

يف مقاصد امللــوك، وأّن اهلل ـ تعاىل ـ قد خيّص بعض أتباع األنبياء بيشٍء ل 
يكــون لغريهم، وديلٌل ىلع مبادرة من طلب منه امللوك قضاء حاجٍة، وبداءة 
الشياطني يف التسخري ىلع اإلنس، وقدرتهم بإقدار اهلل ىلع ما يبعد فعله من 

، تفس�ي البحر المحيط، ج 7، ص 72[. ّ اإلنس« ]األندلسي

أدّلة جواز االستعانة بغير الله 

ذكرت الكثري من األدلّة يف إثبات جواز الســتعانة بغري اهلل تعاىل، وقد 
ُصّنفت ٰهذه األدلّة إىل أدلٍّة عقلّيٍة ونقلّيٍة، وســوف نقوم بذكرها إن شــاء 

اهلل تعاىل:

األدّلة العقلّية

ادليلــل األّول: أّن اهلل ـ تعاىل ـ خالق ٰهذا الكون، وهو مدبّره واملترّصف 
ي ل يعجزه أمٌر يف 

ّ
فيــه واملؤثّر الوحيــد يف لّك يشٍء، وهو الغيّن املطلــق اذل
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 أّن ٰهذا ل يعين أبًدا عدم إمان أن 
ّ

الســماء واألرض، وٰهذا هو األصل، إل
تكون هنالك وسائط جعلها اهلل  بينه وبني خلقه، تقوم بتحقيق إرادة اهلل 
ـ تعاىل ـ يف ٰهذا الكون، وأنّه  ضابط نظام املوجودات بأحكم األســباب، 
وربط األســباب باملسبّبات، وجعل الوســائط مع قدرته ىلع األفعال ابتداًء 
ي شرح صحيفة سّيد الساجدين، ص 288[، والعقل ل 

ف �ف ازّي، رياض السالك�ي ّ الش�ي ي
]انظر: المد�ف

يمنع أن تكون هنالك وسائط بني املوجود الغيّن املطلق وبني الفقري املحتاج، 
والواقع يؤّيد ٰذلك، ثّم إّن ٰهذه الوســائط ل حتمــل يف داخلها حمورّية الفعل 
ذاتًا، أي ليس للوســيط أّي اســتقاليّلٍة عن اهلل ، وٰهذا يعين أّن انلظرة 
 

ّ
إىل الواســطة يه نظرٌة آيّلٌة وحرفّيٌة، أو قل مرآتّيٌة، أي ل معىن لا بذاتها إل
 الفقر واحلاجة إىل سلطان اهلل وإرادته.

ّ
مع ارتباطها بعلّتها، فليس ذلاتها إل

لــك: أّن لّك ما يف ٰهذا الكون قائٌم بــاهلل ـ تعاىل ـ وموجوٌد به، 
ٰ
توضيح ذ

 أنّنــا جند أّن صفحــة الوجود مليئٌة بالكثري من الوســائط اليّت يكون لا 
ّ

إل
تأثرٌي مبــارٌش يف أفعال املوجودات، ول يعين ٰهذا أنّها بذاتها تفعل ٰذلك، ولا 
الســتقالل يف فعله، وإنّما يه جمّرد طريٍق تلحّقق إرادة اهلل تعاىل، بل حّت 
 أنّها يف طول 

ّ
األفعال اإلراديّة لإلنســان، وإن اكن املبارش لا هو اإلنسان إل

إرادة اهلل، وليس هنــاك من خيرج عن قــدرة اهلل يف أعماهل، ويف احلقيقة 
أنّه ل مؤثّر باذلات، وىلع حنو الســتقالل غــري اهلل، ولّك من يقول خبالف 
ٰهذا القــول يف أّي مرتبٍة من املراتب، فإنّه يعترب مرشاًك حبســب املعتقدات 
اإلســالمّية. وبناًء ىلع ٰهذا فإّن أفعال اهلل جلّها ـ إن لم نقل جيعها ـ تتّم عن 
طريق الوسائط، وٰهذه الوسائط ليست مستقلًّة يف تأثريها، بل يه واقعٌة حتت 
ّية، والعقل ل يمنع من ٰهذا األمر؛ ألنّه واقٌع يف حكم 

ٰ
اإلرادة والقــدرة اإلل

اإلمان، وهلل ـ تعاىل ـ أن يضع ما يريد ويفعل ما يشــاء، وليس ٰذلك نقًصا 
يف قدرته وقّيومّيته، وعندما تســتعني بأّي موجــوٍد غري اهلل تعاىل، فكأنّك 
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استعنت باهلل سبحانه؛ ألنّك تســتعني به بما منحه اهلل من القدرة والقّوة، 
أي أنّك تستعني بقدرة اهلل وقّوته املودعة يف ٰهذا املوجود، ول تقصد أّن قدرة 

املستعان به وقّوته ذاتّيٌة، وىلع حنو الستقالل أبًدا.

ادليلل اثلاين: أنّنا نعلم أّن الكثري من األمور يف ٰهذا العالم قائمٌة ىلع مبدإ 
العلّة واملعلول، فهنالك من األشياء يه علٌل ألشياء أخرى، ويف الوقت نفسه 
يه حباجٍة إىل علٍل لا، وٰهذه العلل ليس لا وجوٌد مستقلٌّ بذاتها، وأّن جيع 
ٰهذه العلل ل بــّد أن تنتيه إىل علّة العلل اليّت ليــس وراءها يشٌء، وٰهذا 
األصل ل يمكن ألحٍد إنكاره؛ ألّن إنكاره يعين الوقوع يف السفسطة، فليس 
هناك من ينكر ٰهذه األمر يف حياته ايلومّية، ول تنفّك الستعانة بغري اهلل - 
تعاىل - عن ٰهذه األمور، فاملســتعان به ليس قائًما بذاته وليس خارًجا عن 
قانون العلّّية، بل هو داخٌل فيه ويستند إىل تلك العلّة املوجدة هل يف لّك يشٍء.

لك: أنّه من الواضح أّن جيع السماوات واألرضني ولّك ما فيهما 
ٰ
توضيــح ذ

من يشٍء، يه جتلّياٌت لقدرة اهلل تعاىل، ومظهٌر من مظاهرها، وأنّه ـ تعاىل ـ 
قادٌر ىلع لّك يشٍء، ولٰكّن ٰهذه القدرة غري املتناهية ل تعين أّن الفعل اإلليّٰه 
جيري بعيًدا عن األســباب والعلل األخرى، بــل إّن اهلل ـ تعاىل ـ قد خلق 
الكون ىلع أســاس احلكمة، فلّك األفعال املاّديّة والغيبّية تتحّقق عن طريق 
األســباب، ومثال ٰذلك يف العالم املاّدّي؛ فإذا عطش اإلنســان أو جاع فإنّه 
يكون حباجٍة إىل املاء أو الطعام لرفع ما به من اجلوع والعطش، وبما أّن جيع 
األمور تنتيه إىل اهلل تعاىل، وأّن القدرة بيــده تعاىل، وأّن املاء والطعام إنّما 
هما وسيلٌة لالســتمرار يف احلياة الطبيعّية، فقد منح اهلل  ٰهذين األمرين 
القدرة ىلع اإلرواء واإلشــباع، فعندما أستعني باملاء أو الطعام لسّد العطش 
واجلوع ل يعين أبًدا أنيّن أســتعني بهما ذٰللك ىلع حنو الســتقالل وباذلات، 
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وليــس معىن ٰذلك أّن اهلل اعجٌز عن القيام بٰهــذه األمور من غري حاجٍة إىل 
يشٍء آخر، بل معناه أّن الحتياجات املاّديّة لإلنسان تنجز عن طريق العلل 
واألسباب املاّديّة، واســتخدام ٰهذه األسباب ل يعين الرشك وإنكار اتلوحيد 
ا،   إذا اعتربنا أّن ٰهذه األســباب مستقلٌّة يف اتلأثري، وٰهذا بعيٌد جدًّ

ّ
أبًدا، إل

كٰذلــك يأيت ٰهذا الكالم يف مورد األســباب غري املاّديّــة، اكلداية وإيصال 
الفيوضــات املعنوّية وغريها، وبناًء ىلع ٰهذا فإّن قاعدة الســببّية ـ ويه أّن 
لّك يشٍء يف ٰهذا الكون يتحّقق بأســبابه اخلاّصة بــه ـ أوضح من أن حتتاج 
إىل اســتدلٍل، ويؤّيد ٰذلك أيًضا ما ورد عن أيب عبد اهلل  أنّه قال: »أىب 
، ج 1،  ي

، الــكا�ف ّ ي  بأســباٍب، فجعل للّك يشٍء سببًا« ]الكليــ�ف
ّ

اهلل أن جيري األشياء إل
 تمّســٌك بقانون العلّة 

ّ
ص 183، باب معرفة اإلمام والرّد إليه، ح 7[. وما الســتعانة إل

واملعلول؛ ألّن املستعان به ولّك ما دليه إنّما هو معلوٌل للعلّة األصل، فبسبب 
القدرة املمنوحة للمستعان به من علّته يتوّجه املستعان إىل ٰذلك اعتماًدا ىلع 
 فلو لم يكن كٰذلك لم يتوّجه إيله املؤمنون. 

ّ
 ما منح املستعان به من تأثرٍي، وإل

، نهاية الحكمة، ص 39[ ّ ي
]انظر: الطباطبا�ئ

األدّلة النقلّية في جواز الستعانة بغير الله

إّن املتتّبع آليات القرآن الكريم يرى وبوضوٍح أّن هنالك الكثري من ٰهذه 
اآليات تظهر نلا حالٍت من الستعانة بغري اهلل، مع عدم الردع عنها، وٰهذا 
إن دّل ىلع يشٍء فإنّما يدّل ىلع جوازه ومرشوعّيته، ولم يقترص ٰهذا اذلكر ىلع 
القرآن فقط، بل إّن األحاديث والروايات قد كشفت جانبًا آخر من مشاهد 
علنّيٍة ووقائع تظهر بشلٍك جيلٍّ أّن الستعانة بغري اهلل أمٌر جائٌز؛ ولٰهذا سوف 
نتناول األدلّة انلقلّية بشّقيها القرآّن والروايّئ يف ٰهذا ابلحث؛ يلتبني صحيح 

القول من خطئه.
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أدّلة جواز االستعانة بغير الله في القرآن الكريم

الدليل األّول

اَلِة ]سورة البقرة: 45[. رْبِ َوالصَّ
قوهل تعاىل: َواْستَِعينُوا بِالصَّ

داللة اآلية: أّن القرآن الكريم حيّث يف آياته املباركة ىلع الستعانة بالصرب 
والصالة للتغلّب ىلع األهواء الشــخصّية وامليول انلفسّية، ثّم يؤّكد أّن ٰهذه 
ازي، تفســ�ي األمثل،   اخلاشــعون ]مــكارم الشــ�ي

ّ
 الســتعانة ثقيلٌة ل ينهض بعبئها إل

ج 1، ص 192[. وقال بعض علماء مدرسة احلديث أّن معىن اآلية: استعينوا ىلع 

ما يســتقبلكم من أنواع ابلاليا بالصرب والصالة، وقيل يف أمر اآلخرة وقيل 
، عمدة القاري، ج 8، ص100[، ول تنحرص الستعانة بهما يف  ّ ي يف ترك الرياســة ]العي�ف
ٰذلك، وإنّما يمكن لإلنسان أن يســتعني بالصرب والصالة يف لّك يشٍء، فقد 
روي عن انليّب  أنّه إذا حّز به ]حزنه[ أمٌر فزع إىل الصالة، وأمر من رأى 
يف منامه ما يكره أن يصيّل ]ابن حجٍر، فتح الباري، ج 1، ص 188[. بل إّن املؤمن عليه 
أن يستعني بالورع والجتهاد إلدامة ابلقاء ىلع احلّق، فيف الصحيح عن حمّمد 
بن مســلٍم قال: »سمعت أبا جعفٍر  يقول: »اتّقوا اهلل، واستعينوا ىلع ما 
، المحاســن، ج 1، ص 178، ح 162[. فالســتعانة  ّ ي

�ت أنتم عليه بالورع والجتهاد« ]ال�ب
باألفعال إذن مرشوعٌة، وليس فيها مــا خيالف اتلوحيد، بل إّن اهلل ـ تعاىل 
ـ قد طلب من انلاس أن يســتعني بعضهم ببعٍض ىلع فعل اخلري والصالح، 
رِبِّ َواتلَّْقــَوى ]ســورة المائــدة: 2[؛ ألّن اتلامل 

ْ
فقــد قال تعاىل: َوَتَعاَونُوا ىلَعَ ال

املجتميّع إنّما يكمن يف إبداء اتلعاون بني أفراد املجتمع الواحد، بل بني أفراد 
البرشّية جعاء، خصوًصا يف جوانب اخلري والصالح؛ ولٰهذا نرى أّن القرآن 
الكريم أّكد ىلع ٰهذا اجلانب بكّل قّوٍة، فتعاون أفراد املجتمع فيما بينهم ديلٌل 
ىلع صالح ٰذلك املجتمع وتكامله، وقد أبدى الشارع املقّدس جّل اهتمامه 
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يف بناء اجلماعة الصاحلة اليّت تســى للتعايش السليّم والكريم بني أفرادها، 
ي خلّفه األعداء واملنافقون؛ 

ّ
وحتاول ردم الّوة بني أبناء املجتمع املســلم اذل

ولٰهذا لم يمنع الشارع املقّدس من أن يستعني لّك فرٍد من أفراده باآلخر، فقوهل 
رِبِّ واتلَّْقَوى ل يتناســب مع حرص الســتعانة يف اهلل 

ْ
 ىلَعَ ال

ْ
تعاىل: َوَتَعاَونُوا

سبحانه؛ ألّن اآلية خطابها واضح ادلللة يف كون الطلب موّجًها إىل انلاس، 
وعليه فال مانع من اســتعانة اإلنســان يف مقاصده بغري اهلل من املخلوقات 
ي 

، البيان �ف ّ ي
أو األفعال، فليست الستعانة بمطلقها تنحرص باهلل سبحانه ]الخــو�ئ

تفس�ي القرآن، ص 478[. ولٰكن عليه أن ل يعتقد باستقاليّلة املستعان به، وأّن ما 

صدر عنه صدر باذلات. 

الدليل الثاني

ْجَعْل بَيْنَُكْم َوَبيْنَُهْم 
َ
ٍة أ ِعينُويِن بُِقوَّ

َ
نَيِن ِفيِه َريبِّ َخرْيٌ فَأ قــوهل تعاىل: قَاَل َما َمكَّ

رَْدًما ]سورة الكهف: 95[.

داللــة اآلية: لقد طلب ذو القرنني من أهــل القرية ـ اليّت اكنت تىش 
ي حيميهم من املخاطر اليّت 

ّ
يأجــوج ومأجوجـ  أن يعينوه ىلع بناء الــردم اذل

اكنت تداهمهم بني الفينة واألخرى، وقد طلب منهم أن يعينوه بقّوٍة، فقال: 
ّي، جامــع البيــان ج 16،   أعينوين بَفَعلٍة وصّناٍع حُيســنون ابلناء والعمل. ]انظــر: الطــ�ب

، ج 5، ص 134[ ص 30؛ ابن الجوزّي، زاد المس�ي

ومن املالحظ أّن القرآن لم يعرتض ىلع طلبه ٰهذا، وهو ديلل ىلع جواز 
الســتعانة بالغري، بل أكرث مــن ٰذلك أّن انليّب األكــرم قد طلب من اهلل 
أن جيعل عليًّا  معينًا هل يف رســاتله، كمــا اكن ٰذلك ملویس ، فقد 
ذكر اثلعليّب يف تفســريه قائاًل: لّما فرغ انليّب  من الصالة، فرفع رأسه 
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ْح يِل  إىل الســماء وقال: »اللّٰهّم إّن أيخ مویس ســألك، فقال: قَاَل رَبِّ ارْشَ
ْمِري  َواْحلُْل ُعْقَدًة ِمْن لَِســاِن  َيْفَقُهوا قَْويِل  َواْجَعْل يِل 

َ
ْ يِل أ َصْدِري  َويرَسِّ

ْمِري ]ســورة ٰطٰه: 
َ
ُه يِف أ

ْ
ك رْشِ

َ
ْزِري  َوأ

َ
يِخ  اْشــُدْد بِِه أ

َ
ْهيِل  َهاُروَن أ

َ
َوِزيًرا ِمْن أ

َْعُل لَُكَما 
َ

ِخيَك َوجن
َ
25 ـ 32[ فأنزلت عليه قرآنًا ناطًقا: قَاَل َسنَُشــدُّ َعُضَدَك بِأ

َطانًا ]ســورة القصــص: 35[ اللّٰهّم وأنا حمّمــٌد نبّيك وصفّيك، اللّٰهّم فارشح 
ْ
ُســل

شــدد به ظهري. 
ُ
يل صدري ويرّس يل أمري واجعل يل وزيًرا من أهيل عليًّا أ

: فواهلل ما اســتتّم رسول اهلل اللكمة حّت أنزل عليه جربئيل من  قال أبو ذرٍّ
َما َويِلُُّكْم اهلُل  عند اهلل، فقال: يا حمّمد اقرأ. فقــال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ إِنَّ

، ج 4، ص 81[. ّ ي ، تفس�ي الثعل�ب ي  إىل َراِكُعوَن« ]الثعلــ�ب ُ َورَُسوهلُ

 الدليل الثالث 

 ]سورة األنفال: 72[. يِن َفَعلَيُْكْم انلَّرْصُ وُكْم يِف ادلِّ  قوهل تعاىل: َوإِْن اْستَنرَصُ

داللة اآلية: أي أنّه إذا وقع بني املســلمني والكّفــار قتاٌل، وطلبوا معونًة 
، ج 2،  ّ ي

، تفس�ي النس�ف ّ ي
منكم، فواجب عليكم أن تنرصوهم ىلع الافرين ]انظر: النس�ف

ص 75؛ البيضــاوّي، تفســ�ي البيضــاوّي، ج 3 ص 124[. وقال الزبري: هل نعينهم ىلع أمٍر إن 

، تفس�ي البحر المحيط، ج 4،  ّ وُكْم ]ابن حّيان األندلسي استعانوا بنا؟ فزنل: َوإِِن اْستَنرَْصُ
ص 517[. وقالوا: يا رسول اهلل، هل نعينهم إذا استعانوا بنا؟ يعين اذلين آمنوا ولم 

، عمدة القاري، ج 9، ص 227[. وقد  ي يِن ]العي�ف وُكْم يِف ادلِّ يهاجروا، فزنل َوإِِن اْستَنرَْصُ
استعان الرسول  يف كرس جبهة األعداء باجلواسيس وبّث العيون ىف معركة 
اخلندق، والعمل تلفريق األحزاب، وقد اكن نلعيم بن مســعوٍد يف ٰهذه املهمة 
، تاريــــخ اإلسالم، ج 2:  ي والفتك بوحدتهم دوٌر هامٌّ ]ابن حجر، فتح الباري، ج 7: ص 301؛ الذه�ب
ص 293[. واكنت الستعانة بالغري ديدن األنبياء والرسل يف الكثري من أعمالم، 

فٰهذا ســليمان انليّب  وهو يستعني بآصف بن برخياـ  واكن عنده علٌم من 
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نَا 
َ
ِكتَاِب أ

ْ
ٌم ِمْن ال

ْ
ِي ِعنَْدُه ِعل

َّ
الكتاب ـ جللب عرش بلقيس من ســبإٍ: قَاَل اذل

  ا ِعنَْدُه قَاَل ٰهذا ِمْن فَْضِل َريبِّ ا َرآُه ُمْســتَِقرًّ َْك َطْرفَُك فَلَمَّ
َ

ْن يَْرتَدَّ إيِل
َ
آِتيَك بِِه َقبَْل أ

]سورة النمل: 40[، وقد استعان الرسول األكرم  يف هجرته من مّكة إىل املدينة 

املنورة (يرثب) بادليلل لالسرتشاد ىلع الطريق.

الدليل الرابع 

 تُويِن ُمْسِلِمنَي
ْ
ْن يَأ

َ
تِييِن بَِعرِْشــَها َقبَْل أ

ْ
يُُّكْم يَأ

َ
 أ

ُ
َها الَمأَل يُّ

َ
قوهل تعاىل: قَاَل يَا أ

]سورة النمل: 38[.

داللة اآلية: يف ٰهذه اآلية املباركة كما ذكرنا آنًفا دللٌة ىلع جواز الستعانة 
ببعض األتباع يف مقاصد امللوك، وديلٌل ىلع أنّه قد خيّص بعض أتباع األنبياء 
بيشٍء ل يكون لغريهم، وديلٌل ىلع مبادرة من طلب منه امللوك قضاء حاجٍة، 
وبداءة الشــياطني يف التسخري ىلع اإلنس، وقدرتهم بأقدار اهلل ىلع ما يبعد 
، تفســ�ي البحــر المحيــط، ج 7، ص 72 [. إضافًة إىل أنّه أراد  ّ فعله من اإلنــس ]األندلــسي
بٰذلــك أن يريها بعض ما خّصــه اهلل ـ تعاىل ـ به مــن العجائب ادلالّة ىلع 
عظيم القدرة وصدقه يف دعوى انلبّوة، وخيترب عقلها بأن ينّكر عرشها فنظر 
، ج 4، ص 66[. من الواضح أّن هدف  ي

، تفســ�ي الصــا�ف ّ ي
 أتعرفه أم تنكره ]الفيض الكاشــا�ف

ا للغاية خارقًا  ســليمان  من ٰهذه اخلّطة أنّه اكن يريد أن يظهر أمًرا مهمًّ
للعادة؛ يلذعنوا هل دون قيٍد، ويؤمنوا بُقدرة اهلل من دون حاجٍة إىل ســفك 

ادلماء واملواجهة يف ساحات القتال.

اكن يريد أن ينفذ اإليمان إىل أعماق قلب ملكة ســبإٍ وأرشاف قومها؛ 
ليستجيب ابلاقون دلعوته والتسليم ألمره.

وهنا أظهر شــخصان استعدادهما لمتثال طلب سليمان ، واكن أمر 
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ْن 
َ
نَا آِتيَك بِِه َقبَْل أ

َ
نِّ أ ِ

ْ
أحدهمــا عجيبًا واآلخر أعجب! إذ قَاَل ِعْفِريٌت ِمَن اجل

َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك. فٰهذا األمر عيّل يســري، ول أجد فيه مشــّقًة، كما أّن ل 
ِمنٌي... أّما الشــخص اآلخر فقد اكن رجاًل 

َ
أخونك أبًدا؛ َوإِنِّ َعلَيِْه لََقوِيٌّ أ

صاحلًــا هل علٌم ببعض ما يف الكتاب، ويتحّدث عنــه القرآن فيقول: قَاَل 
َْك َطْرفَُك. فلّما وافق 

َ
ن يَْرتَدَّ إِيل

َ
نَا آِتيَك بِِه َقبَْل أ

َ
ِكتَاِب أ

ْ
َن ال ٌم مِّ

ْ
ي ِعنــَدُه ِعل ِ

َّ
اذل

ســليمان  ىلع ٰهذا األمر، أحرض عرش بلقيس بطرفة عنٍي بالستعانة 
ْم 

َ
ْشُكُر أ

َ
أ
َ
ا ِعنَدُه قَاَل َهَٰذا ِمن فَْضِل َريبِّ يِلَبْلَُويِن أ ا َرآُه ُمْســتَِقرًّ بقّوته املعنوّية فَلَمَّ

ازي، تفســ�ي األمثل، ج 12، ص 69 و70[. فٰهذه اآلية وغريها شــاهد  ُفُر ]مكارم الشــ�ي
ْ
ك

َ
أ

حقٍّ ىلع أّن الســتعانة بغري اهلل ـ تعاىل ـ يف األمــور اخلارقة جائزٌة، ولٰكن 
 اكن بإمان نيّب اهلل 

ّ
 يف ضمن ضوابط الســتعانة احلّقــة الصحيحــة، وإل

سليمان  أن يستعني باهلل  مبارشًة ىلع ٰذلك، ومع ٰذلك فإّن القرآن لم 
ينكر فعله ٰهذا.

أدّلة جواز االستعانة بغير الله في السّنة الشريفة

إن تفّحصنا الكتب يف املدارس اإلســالمّية لوجدناها مليئًة باألحاديث 
الكثرية اليّت تظهر جواز الســتعانة بغري اهلل تعاىل، وأّن ٰهذا األمر مرشوٌع 
يف ادلين احلنيف؛ ولٰهذا سنذكر بعض األدلّة اليّت تثبت مرشوعّية الستعانة 

بغري اهلل  ويه: 

ادليلــل األول: »عن ابن عّباٍس أّن رســول اهلل  قال: إّن هلل مالئكًة 
يف األرض ســوى احلفظة، يكتبون ما يســقط من ورق الشجر، فإذا أصاب 
ي شــيبة، المصّنف، ج 7،  أحدكــم عرجٌة بأرٍض فالٍة فليناد: أعينوا عباد اهلل« ]ابن أ�ب
، مجمــع الزوائــد، ج 10، ص 132، وقــال:  ّ ، ح 2؛ الهيثــ�ي

ٌ
ــة

ّ
ــت منــه ضال

ّ
بــاب مــا يدعــو بــه الرجــل إذا ضل

ّ ورجاله ثقاٌت«[. ي
ا�ف »رواه الط�ب



94

مجلة الدليل / 

العدد الخامس   السنة الثانية   ربيع 2019

العدد الخامس

والبحث فيه من جهة السند والدللة 

أّما الســند: فقد ضّعف بعضهم الســند لوجود أبان بن صالٍح فيه؛ ألنّه 
ف ابــن ماجــة، 2: 1038 ح 319[، وأّما بايق الرجال فلكّهم  ضعيــٌف ]انظــر: ابــن ماجــة، ســ�ف

من اثلقات.

اتلحقيق: من الواضح أّن اإلشــال يف السند إنّما يكمن يف وجود أبان بن 
ي ضّعفه ابلعض، ولٰكن مع ٰذلك يمكــن القول بوثاقة أبان ىلع 

ّ
صالــٍح اذل

 ضوء مدرســة العاّمة، فهو من رجال ابلخــارّي ]البخــاري، صحيــح البخــارّي، ج 1، 
، معرفــة الثقــات، ج 1، ص 198[ وابن  ّ ص 216؛ ج 2، ص 95[، وقــد وثّقه العجيّل ]العجــىي

حّبــاٍن ]ابــن حّبــاٍن، الثقــات، 6، 67[ وابن حجٍر ]ابــن حجــٍر، تقريــب التهذيــب، ج 1، ص51[، 
 ، ف وصّحح احلاكم الكثري من األحاديث هو فيها ]النيسابوري، المستدرك عى الصحيح�ي
ها[، وكٰذلك قال األبلاّن يف سنٍد هو فيه: »قلت: ٰهذا  ج 2، ص 125 و195 و311 وغ�ي

، إرواء الغليل، ج 6، ص 273، ح 1873[  ّ ي
إســناٌد جّيٌد لول عنعنة ابن إســحاق« ]األلبا�ف

باإلضافة إىل ٰهذا لكّه فإّن ابن ماجة قد ذكر أّن الرتمذّي حّســن حديثًا هو يف 
ف ابن ماجة، ج 1، ص 117، ح 325[، وعليه يمكن القول إّن أبان بن  سنده ]ابن ماجة، س�ف

صالٍح هو ثقٌة وحيتّج حبديثه، ول إشال فيه.

وأّمــا ادلاللة: فواضٌح أّن احلديث يتلكّم عــن وجود مالئكٍة غري احلفظة 
يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجٌة وملّمٌة بأرض 
الفالة فاســتعينوا بهم؛ فإنّهــم يعينونكم يف ٰذلك، وفيــه دللٌة ىلع جواز 
الستعانة باملالئكة، والشاهد ىلع ٰذلك ما روي عن ابن عّباس قال: »إّن هلل 
مالئكًة يف األرض يكتبون ما يقع يف األرض من ورق الشــجر، فإن أصابت 
أحــًدا منكم عرجٌة أو احتاج إىل عوٍن بفالٍة من األرض فليقل: أعينوا عباد 
 ، ّ ي

، اآلداب، ص 269، ح 657؛ البيه�ت ّ ي
اهلل رمحكم اهلل، فإنّه يعان إن شــاء اهلل« ]البيه�ت

شعب اإليمان، ج 1، ص 180، ح 161[.
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وقد قال ابليهــيّق يف (اآلداب) يف ذيل احلديث: »ٰهــذا موقوٌف ىلع ابن 
عّباٍس، مســتعمٌل عند الصاحلني من أهل العلم؛ لوجود صدقه عندهم فيما 
 أنّــه حبكم املرفوع؛ ألنّه قد ورد يف بعض 

ّ
جربوا«. فهو وإن اكن موقوفًا، إل

ْو بَِعرُيُه 
َ
َحِدُكْم، أ

َ
ـُة أ متون احلديث »أنَّ رَُســوَل اهلِل ، قَاَل: إَذا َنَفَرْت َدابَـّ

إِنَُّه َسيَُعان« ]ابن 
ِعينُوا ِعبَاَد اهلِل، فَ

َ
يَُقْل: أ

ْ
َحًدا فَل

َ
رِْض َل يََرى بَِها أ

َ
بَِفالٍة ِمَن األ

ي شيبة، المصّنف، ج 7، ص 132[. أ�ب

وقد جّرب العلماء ٰهذا األمر منهم أمحد بن حنبٍل، فقد قال عبد اهلل بن 
أمحد بن حنبٍل: »ســمعت أيب يقول: حججت مخس حجج منها ثنتني راكبًا 
وثالثة ماشيًا او ثنتني ماشيًا وثالثة راكبًا، فضللت الطريق يف حّجٍة، وكنت 
ماشيًا فجعلت أقول: يا عباد اهلل دلّونا ىلع الطريق، فلم أزل أقول ٰذلك حّت 
وقعت ]ىلع[ الطريق، أو كما قال أيب«(*) ]النيسابوري، مسائل أحمد بن حنبل برواية ابنه 

عبد هللا، ص 245، المسألة 912؛ ابن عساكر، تاريــــخ مدينة دمشق، ج 5، ص 298[. 

ادليلل اثلــاين: روى ابلخارّي يف (األدب املفرد) قال: »حّدثنا أبو نعيم قال: 
حدثنا ســفيان، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحٰن بن سعٍد قال: خدرت رجل 
ابن عمر، فقال هل رجل: اذكر أحّب انلاس إيلك، فقال: يا حمّمد« ]البخارّي، األدب 
ى، ج 4،   المفــرد، ص 207، بــاب مــا يقــول الرجــل إذا خــدرت رجلــه، ح 993؛ ابــن ســعٍد، الطبقــات الكــ�ب

ي إســحاق عن عبد  ف قــال: حّدثنــا ســفيان وزهــ�ي بــن معاوية عن أ�ب نــا الفضــل بــن دكــ�ي ص 154 وقــال: »أخ�ب

ي ألفاظــه«؛ ابــن عســاكر، تاريــــــخ مدينــة دمشــق، ج 31، ص 177؛ 
ٍ �ف الرحٰمــن بــن ســعٍد، مــع اختــالٍف يســ�ي

ما نشط من 
ّ
النووّي، األذكار النووّية، ص 305، ح 916 عن الهيثم بن حنش وفيه »فقال: يا محّمد، فكأن

جل إذا خدرت، وفيه: »عن الهيثم بن حنٍش«[. ي الرِّ
عقاٍل«؛ ابن تيمّية، الكلم الطّيب، ص 43، باب �ف

(*)  ٰهكذا يف املصدر، لٰكّن الصواب هو: منها ثنتان راكبًا وثالٌث ماشيًا، أو ثنتان ماشيًا وثالٌث راكبًا.
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أّما السند: فطريق ابلخارّي وابن سعٍد صحيٌح ورجاهل من اثلقات، وجلّهم 
مــن رجال الصحيحني، وأبــو نعيٍم هو الفضل بن دكني اثلقة من مشــايخ 
ابلخارّي، وأّما ســفيان ٰهذا فهو مرّدٌد بني ابن عيينة واثلورّي، ول يرّض ٰهذا 
 منهما من رجال الصحيحني، وبٰذلك يكون طريق ابلخارّي 

ًّ
الرتّدد؛ فإّن كال

وابن سعٍد صحيًحا ويمكن الحتجاج به.

وأّما ادلاللة: فواضحٌة يف جواز الســتعانة بانلــيّب األكرم حمّمٍد  ملن 
جتمّعت أعصاب رجله أو خدرت، فما أن يذكر أحّب انلاس إيله ـ سواٌء اكن 
حيًّا أم مّيتًاـ  ويستعني به حّت يرتفع ما به وتنبسط قدمه، ول خيىف عن أحٍد 
 لرّد ابن عمر عليه بإنكاره وردع القائل به، إضافًة 

ّ
أّن ٰهذا األمر جائٌز، وإل

إىل أّن ابن تيمّية قد جعل ٰهذا احلديث من شــواهد (اللكم الطيب) وهو ديلٌل 
ي يدّل ىلع الستعانة بالغري.

ّ
ىلع قبوهل للحديث اذل

أقول: مّما ل شّك ول شبهة يف العتقاد حبياة انليّب األكرم  يف قربه؛ 
إذ ل فــرق يف حياته بني اعلم ادلنيا واعلم الــربزخ، فحياته فيهما واحدٌة، 
فقد قال الســيوّط: »حياة انليّب  يف قربه وحياة ســائر األنبياء معلومٌة 
ي 

، الحــاوي للفتــاوي �ف عندنا علًما قطعيًّا لكرثة األدلّــة وتواتر األخبار« ]الســيوطي
الفقــه وعلــوم التفســ�ي والحديــث، ج 2، ص 139[. وقــال العبدرّي يف (املدخل): »قال 

  علماؤنا رمحة اهلل عليهم: إّن الزائر يُشــعر نفسه بأنّه واقٌف بني يديه
كمــا هو يف حياته؛ إذ ل فرق بني موته وحياته، أعين يف مشــاهدته ألّمته 
ومعرفته بأحوالم ونّياتهم وعزائمهم وخواطرهم، وٰذلك عنده جيلٌّ ل خفاء 

فيه« ]العبدري، المدخل، ج 1، ص 393[. 
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فعن أنس بن مالٍك قال: قال رســول اهلل : »األنبياء أحياٌء يف قبورهم« 
ي بكــٍر، مجمــع  ّ بــن أ�ب ، عــىي ّ ي يعــى، ج 6، ص 146، ح 3425؛ الهيثــ�ي ، أبــو يعــى، مســند أ�ب ّ ]الموصــىي

، فتح  ٍّ ي يعى ثقاٌت«؛ ابن حجٍر، أحمد بن عىي الزوائد، ج 8، ص 221 وقال: »ورواه أبو يعى ورجال أ�ب

، محّمد، أحكام الجنائز، ص 213[. ّ ي
الباري، ج 6، ص 352؛ األلبا�ف

قال: »قال رســول اهلل : من أفضل أيّامكم اجلمعة... فأكرثوا عيّل من 
. فقالوا: يا رسول اهلل، كيف تعرض  الصالة فيه، فإّن صالتكم معروضٌة عيلَّ
عليــك صالتنا وقد أرميتـ  يعين وقد بليــتـ  ؟ قال: إّن اهللـ  عّز وجّلـ  
 ، ّ ف الدارمي  حّرم ىلع األرض أن تأكل أجســاد األنبياء« ]مســند أحمد، ج 4، ص 8؛ ســ�ف
، ج 3،  ّ ي

ف النســا�ئ ف ابن ماجة، ج 1، ص 345، ح 1085 وفيه: شــّداد بن أوٍس«؛ ســ�ف ج 1، ص 369؛ ســ�ف

ط البخاري ولم  ؛ ج 1؛ ص 278 قال: »ٰهذا حديٌث صحيٌح عى رسش ف ص 91؛ المستدرك عى الصحيح�ي

ف ولم يخرجاه«[.  ط الشيخ�ي يخرجاه«؛ ج 4 ص 560 وقال: »ٰهذا حديٌث صحيٌح عى رسش

وإذا اكنت حياتهم ومماتهم واحدًة، فكما تكون الســتعانة بهم جائزًة يف 
حياتهم، كٰذلك يه يف مماتهم؛ ألنّها تكون معجزًة لم.

أقوال العلماء 

ذهب جٌع كثرٌي من علماء مدرســة العاّمة إىل جواز الســتعانة بغري اهلل 
تعاىل، أّما علماء مدرســة أهل ابليت  فال إشال يف أّن الستعانة بغري 
اهلل  عندهم ـ يف ضمن ما ذكرناه يف املزيان الصحيح لالستعانة بغري اهلل ـ 
جائزٌة، بل إّن إجاعهم ىلع ٰذلك ظاهٌر؛ ولٰهذا سوف نذكر أقوال بعض علماء 

العاّمة يف جواز الستعانة بغري اهلل: 

1- »اكن ابــن املنكدر جيلس مع أصحابه، فــان يصيبه صماٌت، فان 

يقــوم كما هو حّت يضع خّده ىلع قرب انليّب ، ثّم يرجع، فعوتب يف ٰذلك، 
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 ، ّ ي فقال: إنّه يصيبين خطٌر، فإذ وجدت ٰذلك، استعنت بقرب انليّب « ]الذه�ب
س�ي أعالم النبالء، ج 5، ص 358[.

 ، 2- العبدرّي املعروف بابن احلاّج قال يف (املدخل): »فمن توّســل به

أو اســتغاث به، أو طلب حواجئه منه، فال يرّد ول خيّيب ]أي َمن استعان به 
يف قضاء حواجئه[؛ ملا شهدت به املعاينة واآلثار« ]ابن الحاّج، المدخل، ج 1، ص 393[.

3- يقول ابن تيمية: »ومن اكن يســتعمل اجلّن يف أمــوٍر مباحٍة هل، فهو 

كمن استعمل اإلنس يف أموٍر مباحٍة هل، وٰهذا كأن يأمرهم بما جيب عليهم، 
وينهاهم عّما حّرم عليهم، ويســتعملهم يف مباحاٍت هل« ]ابن تيمّية، مجموع فتاوى 

ابن تيمّية، ج 3، ص 1[.

4- يقول ابن عثيمــني وهو يتلكّم عن أنواع الســتعانة اليّت ذكرها ابن 

تيمية: »اثلانية: أن يســتخدمهم يف أموٍر مباحٍة، فٰهذا جائز برشٌط أن تكون 
الوسيلة مباحًة... وقد روي أّن عمر تأّخر ذات مّرٍة يف سفره، فاشتغل فكر أيب 
مــویس، فقالوا هل: إّن امرأًة من أهل املدينة لا صاحٌب من اجلّن، فلو أمرتها 
، ثّم رجع، فقال:  أن ترســل صاحبها للبحث عن عمر، ففعل، فذهب اجليّنّ
إّن أمري املؤمنني ليس به بأٍس، وهو يســم إبل الصدقــة يف املان الفالّن« 

، ج 9، ص 546[.  ف ]مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيم�ي

خاتمة البحث

1- أراد القــرآن الكريم يف آيات الســتعانة أن يبنّي نكتًة، وينّبه انلاس 

عليها، ويه أّن ٰهذا الكون علّته الرئيســة واملؤثّر فيه ىلع حنو الســتقالل 
وباذلات هو اهلل تعاىل، وٰهذا هو اتلوحيد وأساسه، وأّما املؤثّرات األخرى غري 
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 ، اهلل ـ تعاىل ـ لو صدرت منها األفعال فيه تصدر بنحو اإلذن واتلبعّية هل
وٰهذا األمر ل يدخل يف مضاّن الرشك، بل يه من صلب اتلوحيد ويف طوهل. 

2- أنّه ل يوجد يف صفحة الوجود معنٌي ومساعٌد حقييقٌّ سوى اهلل تعاىل، 

وأّن املمكنات املســتعان بها حبكم كونها فقريًة باذلات ل تستطيع أن تفعل 
شيئًا بدون التّكاء عليه ـ تعاىل ـ والستمداد منه.

3- ذهب علماء مدرسة العاّمة إىل قبول الستعانة بغري اهلل تعاىل، باستثناء 

أصحاب الفكر الوّهايّب إذ رفضوه يف اجلانب انلظرّي، وأّما يف اجلانب العميّل 
فهم يســتعينون بغري اهلل، والشــواهد ىلع ٰذلك كثريٌة، وهم يف ٰهذا األمر ل 

. خيتلفون عن مدرسة أهل ابليت

4- قســم علماء املدارس اإلسالمّية الســتعانة بغري اهلل - تعاىل - إىل 

ثالثة أقساٍم.

5- فاملزيان الصحيح يف قبول الســتعانة باهلل - تعــاىل - وبغريه هو أّن 

الســتعانة باهلل  تكون باذلات وىلع حنو الستقالل، وأّما الستعانة بغريه 
فال تكون باذلات، بل يه باتلبع ويف طول الستعانة األوىل ل يف عرضها.

6- أّن جيع األدلّة ســواٌء العقلّية أو انلقلّية ل تمنع من الســتعانة بغري 

اهلل تعاىل.

7- أّن الكثري من علماء مدرسة العاّمة جيّوزون الستعانة بغري اهلل تعاىل، 

والشواهد ىلع ٰذلك كثريٌة، وأّما علماء مدرسة أهل ابليت  فجواز األمر 
عندهم جممٌع عليه.
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نتيجة البحث 

الســتعانة بغري اهلل ـ تعاىل ـ جائزٌة، ول إشــال فيها إذا حتّقق مزيانها 
الصحيح، وهو أّن لّك مؤثٍّر يف ٰهذا الكون غري اهلل ـ تعاىل ـ إنّما يستمّد قدرته 
مــن اهلل تعاىل، ويؤثّر باإلذن واتلبع، وليس ىلع حنو الســتقالل وباذلات، 

وٰهذا هو عني اتلوحيد ويف طوهل.
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الخالصة

زق من املســائل  ة يف املنظومة الَعَقديَّة؛ ألنَّ الرِّ زق من املفاهيم املهمَّ إنَّ مفهوم الرِّ
ا يف الَعالقة  اليّت يتعاىط معها اإلنســان بشلٍك مبارٍش ودائٍم، مّما يُشــلّك عنرًصا مهمًّ
زق وأقســامه،  بــني العبد وربِّه، وقد ُكــّرس جانٌب من ٰهذه املقالة بليان مفهوم الرِّ
زق عبارٌة عن أحد تطبيقات  زق، وأنَّ الرِّ لة بني اتلوحيد يف الربوبّيــة والرِّ وبليان الصِّ
زق نوُع تدبرٍي للمخلوقات. مضافًا إىل اإلجابة ىلع عدٍد من  اتلوحيد يف الّربوبيَّة؛ ألنَّ الرِّ
الستفهامات والتساؤلت اليّت تطرأ ِحيال مسألة الرِّزق؛ من قبيل التساؤل عن كيفيَّة 
ّية؟ ومن أهمِّ انلتائج اليّت أفرزتها ٰهذه 

ٰ
انسجام اتلفاوت بني أرزاق العباد مع العدالة اإلل

املقالة يه أنَّ نظام الرِّزق يف اعلم اإلمان قائٌم ىلع أساس انلظام األحسن واألفضل، ول 
يوجد نظاٌم أفضل منه، وأنَّ الرِّزق أحد تطبيقات اتلوحيد يف الربوبيَّة؛ ذلا يُنَسب الرِّزق 

بصورة مطلَقة إىل اهلل تعاىل.

اللكمات املفتاحّية: الرزق، اتلوحيد، الربوبّية، اتلدبري اإلليّٰه، انلظام األحسن، العدالة. 

(*) ادلكتور عيل محود العبادي، العراق، مدرس يف قسم الفسلفة، جامعة املصطىف العاملية.
aalialbadi2@gmail.com

 الرزق وعالقته بمسألة الربوبّية 
قراءٌة في ضوء النصوص الدينّية

د. علي حمود العبادي*
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Sustenance and its relation to Lordship: A reading 
in light of Qur'anic texts and Prophetic traditions

Dr. Ali Hammoud Al-Ebadi

Summary

The concept of sustenance )rizq( is one of the important 
concepts in system of theology, as sustenance is one of the 
matters that humans deals with directly and continuously, 
and this forms an important element in the relation 
between man and his Lord.A part of this paper is devoted 
to defining the concept of sustenance and its divisions, and 
show the connection between monotheism in Lordship )al-
rububiyah( and sustenance, saying that livelihood is one of 
the applications of monotheism in Lordship, as sustenance is 
a kind of management for creation. In addition this, answers 
have been given to a number of questions regarding the matter 
of sustenance, such as how the inequality between different 
people’s livelihoods would agree with divine justice. And other 
questions of the like.One of the most important results of this 
paper is that the system of sustenance in the contingent world 
is based on the best and most preferable system, and there is 
no better system than this. Another result is that livelihood is 
one of the applications of monotheism in Lordship; therefore, 
sustenance is absolutely attributed to Almighty God.
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تمهيٌد

ا لريَب فيه أنَّ مســألة الرزق من املسائل اليّت استحوذت ىلع اهتمام  ممَّ
دٌة، ازدادت تنوُّاًع  انلــاس منذ الِقَدم، وقد طرأت ِحيالا اســتفهاماٌت متعدِّ

بًا بمرور الزمن. وتشعُّ

ومن ٰهذه الستفهامات والتساؤلت: هل اتلفاوت بني أرزاق العباد أمٌر 
ّية؟ وهل 

ٰ
ٌر من اهلل تعاىل؟ وإذا اكن كٰذلك فكيف ينسجم مع العدالة اإلل ُمَقدَّ

زق، وأنَّ اإلنسان املرزوق هو من حيظى  دفة واحلظُّ يف مسألة الرِّ ل الصُّ تتدخَّ
؟  حبظٍّ وافٍر، خبالف اإلنسان الفقري فإنَّه لم يكن هل حظٌّ

نه انلُّصوص   ولو اكن رزق اإلنسان مضمونًا من قِبَل اهلل تعاىل - كما تتضمَّ
ثت نصوٌص أخرى ىلع رضورة الســيع يف طلب الرزق؟  الرشيفة - فلماذا حتدَّ

وغري ٰذلك من التساؤلت.

ويتضاعف أهّميَّة ابلحث يف مسألة الرزق حينما نلحظ أنَّ عملّية توزيع 
األرزاق ىلع العباد لا عــّدة أبعاٌد َعَقديٌَّة، فيه ترتبط تــارًة بِبُعد اتلوحيد 

ّية.
ٰ
بويّب، وتارًة أخرى ترتبط بِبُعد العدالة اإلل الرُّ

بــويّب فإنَّ عملّية توزيع األرزاق تقع حتت  ا جهة ارتباطها باتلوحيد الرُّ أمَّ
إدارة وتدبري ابلاري  وحَدُه.

ّية فِلَما يُلَحُظ من اتلفاوت يف األرزاق 
ٰ
ا جهة ارتباطها بالعدالــة اإلل وأمَّ

ّية.
ٰ
بني انلاس، وكيفّية انسجامها مع مبدإ العدالة اإلل

كٰذلك يوجد بُعٌد آَخُر يف املســألة، ويه أنَّ بعض انلاس يعتقد أنَّ رزقه 
، أو جهٍة معيَّنٍة، فما هو حتليل ٰهذه الظاهرة، وكيفّية  ٍ

مرتبٌط بشــخٍص معنيَّ
بويّب؟ ارتباطها بتوزيع األرزاق من قِبَله تعاىل، وارتباطها باتلوحيد الرُّ
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مضافًا إىل وجود بُعٍد آخر يف املوضوع، وهو أنَّ ما نلمســه من انلصوص 
ث عن الرزق وأنَّ اهلل - تعاىل - قد ضمن أرزاق العباد،  الرشعيَّــة اليّت تتحدَّ
فٰهذه انلصوص قد يّتخذها بعٌض ذريعًة تدفعه إىل ترك الســيع والعمل، كما 
زق، وقد يّتخذها بعض ذريعًة لالنهماك  أنَّ هناك نصوًصا حتثُّ ىلع طلب الرِّ
واتلهالك يف طلبه، فال بــدَّ من فهم ٰهذه انلصوص ضمن مســألة الربوبيَّة 

واتلدبري اإلليّٰه.

ًا  زق حتتلُّ موقًعا متمزيِّ ولعلَّنا ل جنانب الصواب فيما لو قلنا: إنَّ مسألة الرِّ
يف املنظومة الَعَقديَّة، ل سّيما حينما نلمس أنَّ الفهم الصحيح ملسألة توزيع 
س ألمٍر بالغ اخلطورة ىلع صعيد الَعالقة  أرزاق العباد من قِبَله - تعاىل - يؤسِّ

بني العبد وربِّه.

ومن ٰهــذا املنطلق يمكــن أن نعرف ٰهذا العدد املتنــّوع من انلصوص 
القرآنّيــة والروائّية اليّت اعجلــت جوانب املوضوع بروحها الســتدليّلة، 
وعنارصهــا الربهانّية، خالل براهني ناصعٍة ل اتلواء فيها، وحكمٍة رفيعٍة ل 

ضعف يف مراميها.

وابلحث يف ٰهذه املقالة يتناول ٰهذه املباحث من خالل انلصوص القرآنّية، 
. وأنوار أهل بيت العصمة والطهارة

زق 1 ـ معنى الرِّ

أ ـ المعنى اللغوّي

زق: ذكر صاحب الصحــاح أنَّ املطر قد يُســىَّ رزقًا ]انظــر الجوهــري،  الــرِّ
ْحيَا بِِه 

َ
َماِء ِمن ِرْزٍق فَأ نَزَل اهلُل ِمَن السَّ

َ
الّصحاح:ص 148[، وٰذلك قوهل  :َوَما أ

رَْض َبْعَد َمْوتَِها ]سورة الجاثية:5[.
َ ْ
األ
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زق ـ بالكرسـ  ويف (املصبــاح) قال: »معىن رزق اهلل اخللق (يرزقهم) والرِّ
اســم للمرُزوق، واجلمع (األرزاق) مثل جٍل وأجال. و(ارتزَق) القوُم أخذوا 

: ص 225[. ، المصباح المن�ي ّ (أرزاقهم)، فهم (مرتََزقة)« ]الفّيومي

ويف (الُمفــرَدات): يقال للعطــاء اجلاري تارًة، دنيويًّــا اكن أم أخرويًّا، 
ى به تارًة، يُقال: أعطى السلطان  وللنصيب تارًة، ومِلا يصل إىل اجلوف ويتُغذَّ
رزق اجلند، وُرزقت علًما، وأنِفقــوا مّما رزقناكم؛ أي: من املال واجلاه 
خروّية. 

ُ
والعلم. عند رّبهــم يرزقون؛ أي: يفيض اهلل عليهــم انّلعم األ

ي غريب القرآن: 194[
]المفردات �ف

ْزقة جع َرَزقات: مــا خُيَرج للجندي يف رأس لّك  ويف لســان العرب: »الرَّ
شــهر، يُقال: “أخذت َرْزقََة ٰهذا الشهر أو ٰهذا العام” أي أخذت الَمعروض 
 هلل تعاىل. املرزوق: َمن اكن 

ّ
ازق، ول يُقال إل زق فيه، الرّزاق: الرَّ يل من الــرِّ

ين أخذوا أرزاقهم« 
ّ

. الُمرتِزق: ما ينُتَفع به، الُمرتَِزقَة: القوم اذل حســن احلظِّ
]ابن منظوٍر، لسان العرب: ج 10، ص 116[.

م يّتضح أنَّ املعاجم اللغوّية تلتيق يف أنَّ معىن الرزق هو العطاء  ومّمــا تقدَّ
ره امللك جلنوده، وأنّه شــامل للكِّ ما يصل إىل اإلنســان مّما  من قبيل ما يقرِّ

ينتفع به من الغذاء واملال واجلاه والعشرية والعلم وغري ٰذلك.

ب ـ المعنى الصطالحّي

زق يف الصطالح ل خيتلف عن املعىن اللغوّي، وهو العطاء املســتمرُّ  الرِّ
الشــامل لألمور املاّديَّة وغري املاّديّة، دنيويَّة اكنت أو أخرويَّة، فيشمل اجلاه 

واملال والودل والعلم وسائر األشياء.
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زق: هــو العطاء اجلاري، ورزقه - تعاىل -  مة الطباطبايّئ: »الرِّ
ّ

قال العال
ــماء هو نزول األمطار واثللوج وحنوه، ومن األرض  للعالَم اإلنساّن من السَّ
، تفس�ي  ي

هو بإنباتها نباتها، وتربيتها احليوان، ومنهما يرتزق النسان« ]الطباطبا�ئ
 ، زق: هو العطاء املستمرُّ ان: ج 10، ص 51[. وقال صاحب تفسري األمثل: »الرِّ ف الم�ي

ومن هنا اكن عطاء اهلل املســتمّر للموجودات رزقًا. وينبيغ التلفات إىل أنَّ 
زق غري منحرص يف احلاجات املاّديّة، بل يشــمل لكَّ عطاٍء ماّديٍّ  مفهــوم الرِّ
ًما اكماًل” أو نقول: “امهللّ 

ْ
؛ وذٰللــك نقول مثاًل: “امهللّ ارزقين ِعل أو معنويٍّ

ازي، تفس�ي األمثل: ج 6، ص 467[. ارزقين الشهادة يف سبيلك”« ]الش�ي

له اإلنســان من طريق احلََرام ل  ونطــوي ٰهذه الفقرة بالقول: إنَّ ما حيصِّ
يُطلَق عليه رزقًا، كما ثبت يف حملِّه. 

زق والُملك 2 ـ الَفْرق بين الرِّ

د ٰهذا  ٍ يؤكِّ
زق والُملك - ولعلَّه أفضل ديلٍل ومؤرشِّ َة فرٌق أسايسٌّ بني الرِّ َثمَّ

زق ل يقترص ىلع املمتلات اليّت يمتلكها اإلنسان فقط،  الفرَق - وهو أّن الرِّ
وإنّما يشــمل احلياة، والعلم، والزوجة، والودل، واجلاه؛ وذلا يُقال: َرزَق اهلل 

فالنًا علًما وزوجًة وودًلا وجاًها و... 

زق ملٌك، كما نقول: زيٌد  وىلع ٰهذا األســاس يمكن القول: بأنَّ بعض الرِّ
ء، ونقول أيًضا: زيٌد رزقه اهلل - تعاىل - ٰهذا اليشء. فٰهذا  مالٌك لٰهذا الــيشَّ

اليشء ملٌك ورزٌق لزيٍد يف الوقت نفسه.

زق ل يُطلَق عليه ملك؛ مــن قبيل العقل،   مقابــل بعٍض آخَر من الــرِّ
والعلم، والصحــة، والزوجة، والودل، واجلاه، يه رزٌق لإلنســان، ولٰكنَّها 

، ص 287[ ف ليست ملًا هل. ]انظر: السّيورّي، إرشاد الطالب�ي
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وعند النتقال إىل أشياء أخرى جند أنَّها يُطلَق عليها رزٌق ولٰكن ل يُطلَق 
عليها ملٌك؛ من قبيل انلَّبات، فإنَّه رزٌق للبهائم، ولٰكنَّه ليس ملًا لا؛ ألّن 
ء بامللك أن يكون املالك اعقاًل، أو َمن هو يف حكم  من رشائط تســمية اليشَّ
العقالء اكلطفل، وىلع ٰهذا ل يصحُّ نسبة امللكيَّة إىل احليوانات. ]انظر: ابن زهرة، 
، ص 287[ ف ، كشف المراد، ص 463؛ السيورّي، إرشاد الطالب�ي ي

ّ
مة الحى

ّ
وع، ص 126؛ العال ف غنية ال�ف

َة مورٌد رابٌع، وهو أنَّ اليشء قــد يكون ملًا لكنَّه ليس برزٍق؛ ألنَّ   وَثمَّ
زق ما يصحُّ  األشــياء لكّها ملٌك هلل تعاىل، وليســت رزقًا هل تعــاىل؛ ألّن الرِّ
، وهو مزّنٌه عن النتفاع. ]انظر: شرح جمل العلم  النتفاع به، واهلل - تعاىل - غينٌّ
، غنيــة  ّ ي ، االقتصــاد، ص 173؛ ابــن زهــرة الحلــ�ب ّ : ص 246؛ الشــيخ الطــوىسي والعمــل، الشــريف المرتــ�ف

وع: ج 2، ص 126[ ف ال�ف

ة من الصفات الفعلّية  ازقيَّ 3 ـ الرَّ

بعد أن وصل ابلحث إىل ٰهذه اتلخوم فقد يطرأ ســؤاٌل مفاده هل أنَّ صفة 
الرازقيَّة من الصفات الفعليَّة للباري - تعاىل - أو من الصفات اذلاتيَّة؟

اهات الكالمّية هو أنَّ صفة الرازقيَّة 
ّ

ي تّتفق عليه جيع الجت
ّ

 واجلواب اذل
من صفــات الفعل، أي الصفــات اثلبوتّية الفعلّية؛ وٰذلــك ألنَّ الصفات 
 مع فرض حتّقق الغري 

ّ
ّية إل

ٰ
الفعلّية يه الصفة اليّت ل تّتصف بها اذلات اإلل

 إذا 
ّ

مســبًقا، من قبيل صفة اخلالقّية، فال يّتصف بهــا ابلاري - تعاىل - إل
وُِجــد خملوٌق، فإذا لم يُوجــد هناك خملوٌق هلل تعــاىل ل يمكن انزتاع صفة 
اخلالقّية، وٰهكذا احلال بالنسبة لصفة الرازقيَّة، فال يصحُّ إطالق ٰهذه الصفة 
، نهايــة الحكمة، ي

 ىلع ابلــاري - تعاىل - إذا لم يكن موجوٌد يُــرزق. ]انظــر الطباطبــا�ئ
: ج 1، ص 111[ ي

، الكا�ف ّ ي ص 346؛ الكلي�ف
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مة؛  وىلع ٰهذا األساس يتبنّي أنَّ صفة الرازقّية تنطبق عليها الضابطة املتقدِّ
ألنَّ اهلل - تعاىل - يرزق زيــًدا ودًلا، ول يرزق َعْمًرا  ٰذلك؛ ذلا تكون صفة 

الرازقّية من صفات الفعل ل من صفات اذلات.

زق 4 ـ أقسام الرِّ

ي حيصل عليه اإلنسان 
ّ

ومالك ٰهذا اتلقســيم ىلع أســاس أنَّ الرزق اذل
م الرزق  تارًة حيتاج إىل سيٍع، وأخرى ل حيتاج إىل سيٍع؛ وبناًء ىلع ٰهذا قُسِّ

إىل قسمني:

ي يصل إىل اإلنسان من دون سيٍع وطلٍب:
ّ

الِقسم األّول: الرزق اذل

ي شــاء اهلل تعاىل أن يناهل اإلنسان من دون 
ّ

وٰهذا الِقســم هو الرزق اذل
طلٍب، من قبيل الديَّة، والبة واملــرياث، وغريها من األرزاق اليّت حيصل 

عليها اإلنسان من دون سيٍع وجهٍد ودأٍب وطلٍب.

وينضوي إىل ٰهذا القسم من الرزِق الفرُص اليّت هّيأها اهلل تعاىل، وجعلها 
ي ل حيتاج فيه إىل سيٍع وطلٍب؛ ألنَّها 

ّ
يف متناول يد اإلنســان بالشــلك اذل

مهيَّئٌة أمامه. 

 أن يقوم باغتنام ٰهذه الفرص اليّت 
ّ
وليس لإلنســان ـ يف ٰهذه احلالة ـ إل

هيَّأها اهلل - تعاىل - هل من أجل احلصول ىلع الرزق.

وٰهذا القســم من الرزق يعكس مضمونه عدٌد وافٌر من انلُّصوص القرآنيَّة 
 ىلَعَ اهلِل ِرْزُقَها َوَيْعلَُم ُمْســتََقرََّها 

َّ
رِْض إِل

َ ْ
ـٍة يِف األ منها قــوهل تعاىل: َوَما ِمن َدابَـّ

َوُمْســتَوَْدَعَها.. لُكٌّ يِف ِكتَــاٍب ُمِبني ]ســورة هــود: 6[ حيث يفيــد ٰهذا انلَّصُّ بأنَّ 
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اهلل - تعــاىل - ضمــن رزق ادلواّب من احليوانات، كمــا ضمن رزق انلاس 
ــماِء ِرْزقُُكــْم َوما تُوَعــُدوَن ]ســورة الذاريــات: 6[،   كمــا يف قوهل تعاىل: َويِف السَّ
ِْمُل ِرْزَقَها اهلُل يَْرُزقُها َوإِيّاُكْم ]سورة العنكبوت: 60[.

َ
ْن ِمْن َدابٍَّة ل حت يِّ

َ
وقوهل  :َوَكأ

مضافًــا إىل انلصوص الروائيَّة اليّت جاءت تلبــنيِّ ٰهذا املعىن بأروع بيان 
وبــأدقِّ وجه، ومن ٰهذه الروايات ما ُروي أنّــه قيل ألمري املؤمنني عيلٍّ : »لو 
ُسّد ىلع رجٍل باُب بيته، وتُرك فيه من أين يأتيه رزقه؟ فقال: من حيث يأتيه 

.] ٍّ ، نهج البالغة، خطب اإلمام عىي ّ ي
أجله« ]الشريف الر�ف

 ويصل إيله ما قُّدر هل 
ّ

وتدلُّ  ٰهذه  الرواية برصاحٍة ىلع أنَّه ما من خملوٍق إل
من رزقه يف وقته، ويف أيِّ زماٍن وماٍن، سواٌء أكان يف الربِّ أوابلحر أو اجلبال 
أو الكهــوف أو حتت األرضني، ويف أيِّ زماٍن اكن يف يلٍل أم نهاٍر، فال حيجزه 

حاجٌب، ول يمنعه مانٌع،  فال مانع لعطاء اهلل. 

ويف نصٍّ آخر رواه اللكييّن بسنده عن اإلمام الصادق  أنَّه قال: »لو أّن 
أحدكــم هرب من رزقه تلبعه حّت يدركه، كمــا أنّه لو هرب من أجله تبعه 

: ج 5، ص 304[.  ي
، الكا�ف ّ ي حّت يدركه« ]الكلي�ف

  ٍّومن الروايات اليّت تدلُّ ىلع ٰهذا املعىن أيًضا ما ُروي عن اإلمام عيل
أنَّه قال: »... ورزق يطلبك، فإن لم تأتِه أتاك؛ فال حتمل هّم ســنتك ىلع همِّ 
، الفصــول المهّمــة، ج 3، أبــواب نــوادر  ّ يومك، وكفاك لّك يوٍم ما هــو فيه« ]الحــّر العامــىي

ّيات، باب 108، ح 2، 3140[.
ّ
الكل

د  وحنوها من انلصوص الروائيَّة اليّت تشاركها يف املضمون ذاته، واليّت تؤكِّ
ي يأيت ويصل لإلنسان من دون سيٍع وجهٍد وطلٍب.

ّ
ٰهذا انلوع من الرزق اذل
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 بسيٍع وطلٍب:
ّ

ي ل يتّم احلصول عليه إل
ّ

القسم اثلان: الرزق اذل

وٰهذا القســم من الرزق ينبيغ ىلع اإلنسان أن يطلبه من وجوهه، وهو ما 
أحلّــه اهلل هل دون غريه، وفرص ٰهذا القســم من الرزق قد تكون بعيدًة عن 
متناول يد اإلنســان، حبيث حيتاج اإلنســان إىل طلٍب وسيٍع من أجل تهيئة 

تلك الفرص واحلصول عليها.

وٰهــذا الرزق املوجود يف ٰهذه الفرص يطلق عليــه يف انلصوص الروائيَّة: 
»برزق تطلبه«.

ومضمون ٰهذا القسم من الرزق خلَّصه أهل ابليت  يف عدٍد من انلصوص 
د ىلع أنَّ اإلنسان لو توخَّ احلصول ىلع ٰهذا الرزق فعليه أن  الروائيَّة اليّت تؤكِّ

. يسى وجيتهد يف اجلدِّ

فــال بّد من الكدح والعمل، ومن الســيع باملقــدار املأمور به يف حصول 
مور 

ُ
 أنّه أىب أن جتري األ

ّ
الرزق؛ ألّن اهلل - تعــاىل - وإن اكن يرزق العباد، إل

وا ِمْن ِرْزقِِه ]سورة الملك: 15[.
ُ
 بأسبابها، فقال سبحانه: فَاْمُشوا يف َمناِكِبها َوُك

ّ
إل

ومــن انلصوص الروائّية اليّت أولت عنايًة بليان ٰهذا القســم من الرزق 
ما ورد عن اإلمام الصادق   قال: »أربعة ل يُســتجاب لم دعوٌة: رجٌل 
 جالس يف بيتــه؛ يقول: امهللّ ارزقــين، فيَُقال هل: ألم آمــرك بالطلب...« 

، ج 2، ص 511[. ي
، الــكا�ف ّ ي ]الكليــ�ف

وروى عيّل بن عبد العزيز، عن أيب عبد اهلل الصادق  قال: قال يل: »ما 
فعل عمر بن مســلٍم؟ قلت: جعلت فداك: أقبل ىلع العبادة وترك اتلجارة، 
فقال:  وحيه! أما علم أّن تارك الطلب ل تُســتجاب هل دعواٌت، إّن قوًما من 
ُ خَمْرًَجا  َوَيْرُزقُْه 

َ
أصحاب رســول اهلل  لّما نزلت َوَمْن َيتَِّق اهلَل جَيَْعــْل هل
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ِمْن َحيُْث ل حَيْتَِســُب ]ســورة التحريم: 2[ أغلقوا األبواب، وأقبلوا ىلع العبادة، 
وقالوا: قد ُكفينا. فبلغ ٰذلك انليبَّ ، فأرسل إيلهم فقال: ما محلكم ىلع ما 
صنعتم؟ فقالوا: يا رســول اهلل، تكّفل اهلل نلا بأرزاقنا ىلع العبادة. فقال : إنّه 

: ج 5، ص 84[. ي
، الكا�ف ّ ي من فعل ٰذلك لم يُستَجب هل، عليكم بالطلب«. ]الكلي�ف

وإذ يصعب ذكر انلصوص الروائّية بأجعها نكتيف بما سلف من الروايات 
 ما سى يف 

ّ
الرشيفة اليّت تدلُّ ىلع رضورة الســيع، وأن ليس لالنســان إل

احلصول ىلع رزقه.

5 ـ الصلة بين التوحيد في الربوبّية والرزق 

مات، ويه: بليان الصلة بني الربوبيَّة والرزق ينبيغ تقديم عدٍد من املقدِّ

ّب مة األولى: معنى كلمة الرَّ المقدِّ

لة والعالقة بني الربوبيَّة والرزق يكمن يف معرفة  ي يبنّي نلا الصِّ
ّ

األصل اذل
لكمة الرَّّب.

تُستعَمل لكمة الربِّ يف ابلاري - تعاىل - ويف غريه، فيَُقال: (رّب العاملني) 
ِلنَي﴾ وُيقــال: رّب ادلار، ورّب الفرس، وحنو ٰذلك  وَّ

َ
﴿َربُّكــْم َورَبُّ آبَائِكُم األ

ي غريب القرآن، ص 336[.
، المفردات �ف ّ ي

]انظر: األصفها�ف

فتدبري العالَم بمعــىن نظم أجزائه نظًما جّيــًدا ُمتقنًا حبيث يتوّجه لّك 
يشٍء إىل اغيتــه املقصــودة منه، ويه آخر ما يمكنه مــن الكمال اخلاّص 
ه إىل اغيته  به، وتدبري اللكِّ هو إجراء انلظام العــاّم العاليّم، حبيث يتوجَّ
 ، ّ ي

اللكّّية، ويه الرجوع إىل اهلل، وظهور اآلخــرة بعد ادلنيا. ]انظــر: الطباطبــا�ئ
ان: ج 11، ص 289[ ف تفســ�ي المــ�ي
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المقّدمة الثانية: أقسام الربوبّية

تنقسم الربوبّية إىل قسمني:

األوىل: الربوبّيــة اتلكوينّية، ويه خُمتّصة بنظام العالَم اتلكوييّن من جهة 
تدبريه وتربيته.

اثلانيــة: الربوبّية الترشيعّية، وتتّص باملوجــودات اليّت لا القدرة ىلع 
الختيار، ويه تشــمل مســائل عديدًة من قَبيل إرســال األنبياء، وإنزال 
الكتب السماوّية، وبيان الوظائف واتلايلف، وتقنني األحام والقوانني؛ 
لّك ٰذلــك ألجل هدايتهم إىل الطريق احلــّق، ول يوجد َمن هل حّق الترشيع 

 اهلل تعاىل.
ّ

واتلقنني إل

ة على التوحيد في الربوبّية مة الثالثة: األدلَّ المقدِّ

 من األدلَّة اليّت تُســاق إلثبات اتلوحيد يف الربوبيَّة، يه أنَّ وحدة انلظام 
 إذا اكن املدبِّر واحًدا؛ 

ّ
ق إل يف الكون وتالؤمه وانسجامه ل يمكن أن يتحقَّ

د املدبِّر  وٰذلك ملا يف ٰهذا الكون من اتلدبري والنســجام بني أجزائه، فلو تعدَّ
م لســتلزم بالرضورة اختالفهمــا يف اتلدبــري واإلرادة، وٰذلك ينايف  واملنظِّ

النسجام واتلالؤم بني أجزاء الكون.

ومن هنا فإنَّ وحدة انلظام وانسجامه وتالؤمه يكشف عن وحدة اتلدبري 
واملدبِّر، وٰهذا الستدلل ذكره أهل ابليت ، فعن الصادق  - يف حديٍث 
ة األمر واتلدبري وائتالف األمر ىلع أنَّ املدبِّر واحٌد«  طويٍل - قال: »دلَّ صحَّ

: ج 1، ص 81[.  ي
، الكا�ف ي ]الكلي�ف

يلل ىلع أنَّ  وســأهل - أي اإلمام الصادق  - هشــام بن احلكم ما ادلَّ
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 : اتّصال اتلدبري، وتمــام الصنع؛ كما قال اهلل : اهلل واحــٌد؟ فقال 
 اهلُل لََفَســَدتَا ]ســورة األنبياء: 22[. وٰهذا ما يُشــري إيله 

َّ
لَــْو اَكَن ِفيِهَما آلَِهٌة إِل

 إِهٰلٍ بَِما َخلََق﴾ ]ســورة 
َهــَب لُكُّ َ مــة الطباطبايّئ يف ذيل قوهل تعاىل: ﴿إًِذا ذلَ

ّ
العال

ر  المؤمنون: 91[. حيث يقول: »حّجٌة ىلع نيف اتلعّدد ببيان حمذوره؛ إذ ل ُيتَصوَّ

لوهّيتها 
ُ
 ببينونتها بوجٍه من الوجوه، حبيث ل َتتَّحد ىف معىن أ

ّ
تعــّدد اآللة إل

وربوبيّتهــا، ومعىن ربوبّية اإلهٰل يف شــطٍر من الكون، ونــوٍع من أنواعه 
تفويض اتلدبري فيه إيله، حبيث يســتقّل يف أمــره من غري أن حيتاج فيه إىل 
ىش ٍء غري نفســه حّت إىل َمن فّوض إيله األمر. ومن ابلنّي أيًضا أنَّ املتباينني 
 أمران متباينان. ولزم ٰذلك أن يســتقّل لكٌّ من اآللة 

ّ
ل يرتّشــح منهما إل

اد والتّصال بني أنواع 
ّ

بما يرجــع إيله من نوع اتلدبري، وتنقطع رابطة الحت
اتلدابري اجلارية يف العالَم، اكنلظام اجلاري يف العالَم اإلنســاّن عن األنظمة 
اجلارية يف أنواع احليوان وانلبات، والرّب وابلحر، والسهل واجلبل، واألرض 
ماوات واألرض  والســماء، وغريها، ولكٌّ منها عن لكٍّ منها، وفيه فساد السَّ
د األرباب؛  ان: ج 15، ص 62[. إذن يســتحيل تعدُّ ف ، تفســ�ي الم�ي ّ ي

وما فيهّن« ]الطباطبا�ئ
ي نشــاهده، ونلمس انسجام وترابط 

ّ
ألنَّه يستلزم فساد انلظام الكويّن اذل

د اآللة وبني فساد العالَم.  أجزائه بوضوح، فهناك تالزٌم بني تعدُّ

د األرباب غري خملٍّ بنظام الكون؛ وٰذلك فيما لو  فــإن ِقيل: قد يكون تعدُّ
فُرِض اتّفاقهما وتطابق إرادتهما ىلع نظاٍم واحٍد.

د اآللة باختالف ذاتيهما وصفاتهما ل بدَّ أن يســتلزم  أِجيــب: إنَّ تعدُّ
اختالف إرادتهما، وما فرض من تطابق اإلرادات يف لكِّ يشٍء، إنَّما يرجع إىل 

إرادٍة واحدٍة وربٍّ واحٍد.
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مة الرابعة: تنظيم األرزاق للعباد نوع تدبيٍر  المقدِّ

من الواضــح أنَّ توزيع الرزق ىلع املخلوقات هــو نوع تدبرٍي؛ ذلا يدخل 
الرزق من ٰهذه اجلهة يف توحيد  الربوبيَّة.

وبعبارٍة أخرى كما أنَّ اخلالق واحٌد وهو اهلل - تعاىل - كما ثبت يف حملِّه، 
كٰذلك الربُّ واحــٌد؛ ألنَّ الربوبّية مالزمٌة للخالقّيــة؛ ألنَّ معىن الربوبيَّة 
واتلدبري عبارٌة عن اخللق، ومن الواضح أنَّ اخللق ليس عملّية اإلجياد فقط، 

وإنَّما هو الستمرار يف اإلجياد، وتدبري املوجود.

مة فإنَّ الرزق يكــون تطبيًقا من  م مــن املقدِّ انلتيجــة: بناًء ىلع ما تقدَّ
تطبيقات اتلوحيد يف الربوبيَّة؛ ألنَّ الرزق نوع تدبرٍي للمخلوقات.

ومن ٰهذا املنطلق يُنَسب الرزق بصورٍة ُمطلَقٍة إىل اهلل تعاىل.

وانلصوص القرآنّية تبنيِّ ٰهذه املســألة بأروع بياٍن، من قبيل قوهل تعاىل: 
ّزاُق ]ســورة الذاريــات: 58[، وقوهل تعاىل: َهــْل ِمْن خاِلق َغرْيُ  إِنَّ اهلل ُهــَو الــرَّ
رِْض ]ســورة فاطــٍر: 3[، وقوهل: قُْل َمْن يَْرُزقُكْم ِمَن 

َ
ــماِء َواأل اهلل يَْرُزقُكْم ِمَن السَّ

 
َّ

رِْض إِل
َ
رِْض قُِل اهلُل ]ســورة ســبٍإ: 24[، وقوهل: َوما ِمْن َدابَّة يِف األ

َ ْ
ــَماواِت َواأل السَّ

ىلَعَ اهلِل ِرْزقُها ]سورة هوٍد: 6[، ويه دالٌَّة ىلع احنصار الرزق به تعاىل.

ة عدٌد من الروايات تتحّدث  ة ذاتها ينهض بها انلصُّ الروايّئ؛ إذ َثمَّ واملهمَّ
عن ٰهذا املعىن، وهو أنَّ الرازق واحٌد، وهو اهلل تعاىل.

ٍن 5-1 اعتقاد البعض بكون رزقهم عند شخٍص معيَّ

ر ٰهذه املسألة ىلع حنوين:  يمكن تصوُّ

األوَّل: أن يكــون اعتقاد بعٍض بأنَّ رزقه عند الشــخص الفالّن من باب 
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ي هو من عند 
ّ

كون ذٰلك الشخص هو أحد األسباب الواقعة يف طريق الرزق اذل
ي يفعل الرزق وهو ابلاري تعاىل، 

ّ
اهلل تعــاىل؛ ذلا يُطلَق وصف »الرازق« ىلع اذل

وكٰذلك يُطلَق ىلع من يكون سببًا لوقوع الرزق، وَمن يقوم بتمهيد السبيل وتوفري 
ْموالَُكُم اليّت 

َ
َفهاَء أ األجواء؛ تلحّقق الرزق، كما أشــار إيله تعاىل: َول تُْؤتُوا السُّ

 َمْعُروفًا - كما سيأيت 
ً

ُسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم قَْول
ْ
َجَعَل اهلُل لَُكْم ِقياًما َواْرُزقُوُهْم ِفيها َواك

يف ابلحث الالحق - وٰهذا ما أشــار إيله اإلمام الصادق ، حينما ُسئل عن 
قول الرجل: لول فالن للكُت، ولول فالن لضاع عيايل، جعل هلل رشيًكا يف 
لكُت؟ 

َ
ملكه يرزقه ويدفع عنه، فقيل هل: »لو قال لول أن َمنَّ اهلل عيلَّ بفالٍن ل

، بحار األنوار: ج 5، ص 148[. ّ قال: ل بأس بٰهذا« ]المجلسي

اثلــان: أن يكون اعتقاد بعــض انلاس بارتباط أرزاقهم بشــخٍص 
ٍ بمعــزٍل عن تســبيب ابلاري تعــاىل، وكون ٰذلك الشــخص هو 

معــنيَّ
ك بانلعمــة؛ ذلا ورد عن اإلمام   الــرازق باألصل، فٰهذا يرجــع إىل الرشِّ
لكُت، ولول فالٌن ما 

َ
الصــادق  أيًضا: »الرجل يقول: لول فــالٌن ل

أصبــُت كذا وكذا، ولول فالن لَضاع عيــايل، أل ترى أنّه قد جعل هلل 
.]148 5، ص  ، بحار األنوار: ج  ّ ]المجلــسي رشيًكا يف ملكه؟« 

وروى حمّمد بن الفضيل، عن أيب احلســن الرضا  أنّــه قال: »إنّه رشٌك، 
ي هــو رشٌك يف العبادة أيًضا لألخبار 

ّ
ياء اذل ل يبلــغ به الكفر« ىلع ِغرار الرِّ

املرصِّحة بٰذلك، أو مطلق إطاعة الشــيطان كمــا ورد يف بعض الروايات من 
: »املعايص اليّت يرتكبون فيه رشٌك طاعة أطاعوا فيها الشيطان؛ فأرشكوا  أنَّ

: بحار األنوار: ج 9، ص 106[. ّ باهلل يف الطاعة لغريه« ]المجلسي
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5-2 إطالق الرازق على الله - تعالى - وغيره

هنــاك إطالٌق آخر: وهو وصف »الــرازق« ىلع اهلل - تعاىل - وىلع غريه؛ 
ي يفعل الرزق، وكٰذلك يُطلَق ىلع 

ّ
وٰذلك ألنَّ وصف »الــرازق« يُطلَق ىلع اذل

َمن يكون ســببًا لوقوع الرزق، وَمن يقوم بتمهيد الســبيل وتوفري األجواء؛ 
تلحّقــق الرزق، ومن الواضــح أنَّ ٰهذه األوصاف تصــدق ىلع اهلل - تعاىل 
ا صدقها ىلع  ــا صدقها ىلع اهلل - تعاىل - فهو واضــٌح، وأمَّ - وىلع غــريه. أمَّ
غري اهلل - تعاىل - اكإلنســان، فألنَّ اهلل  منح اإلنســان القدرة ىلع أن 
زق أو يكون ســببًا تلحّققه، وقد وصف اهلل  اإلنسان يف حمكم  يفعل الرِّ
ْموالَُكــُم الَّيِت َجَعَل اهلل لَُكْم 

َ
ــَفهاَء أ  تُْؤتُوا السُّ

َ
كتابه بٰهذا الوصف قائاًل: َول

 َمْعُروفًا ]ســورة النســاء: 5[ وقوهل 
ً

ُســوُهْم َوقُولُوا لَُهــْم قَْول
ْ
ِقياًما َواْرُزقُوُهْم ِفيَها َواك

َمســاِكنُي فَاْرُزقُوُهْم ِمنُْه 
ْ
َتــاىم َوال

ْ
ُقْرب َوايل

ْ
ولُوا ال

ُ
ِقْســَمَة أ

ْ
تعــاىل: إِذا َحرَضَ ال

 َمْعُروفًــا ]ســورة النســاء: 8[. فعبارة (ارزقوهم) يف هاتني اآليتني 
ً

َوقُولُوا لَُهْم قَْول

تدلُّ ىلع صّحة وصف اإلنســان بأنّه يرزق. وكٰذلك قــوهل تعاىل: َوإِنَّ اهلل 
لَُهــَو َخرْيُ الّراِزِقنَي ]ســورة الحــّج: 58[ وقوهل: َوُهَو َخرْيُ الّراِزِقنَي ]ســورة المؤمنون: 

ة تســمية غري اهلل باســم الرازق،   72[ فإنَّ عبارة: (الّراِزِقني) تدلُّ ىلع صحَّ

 فــاهلل  رازٌق وغــريه أيًضــا رازٌق، ولٰكنَّ اهلل - تعاىل - خــري الرازقني. 
، االقتصاد، ص 175[ ّ ]انظر: الشيخ الطوىسي

ا رزق غريه، فهو يرجع  ومن هنا يّتضح أنَّ الرازق باألصل هو اهلل ، أمَّ
 بإذنه، ولكُّ يشٍء خاضٌع 

ّ
إيله - تعاىل - أيًضا؛ إذ ل تأثري جلميع األســباب إل

واقٌع حتت إرادته وسلطانه.

قــال بعض العلماء: »قد يُنَســب الرزق إىل غــري اهلل - تعاىل - باعتباٍر 
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، فإّن تســبيب األسباب وتهيئة الوســائل الظاهرّية إنّما تكون بأيدي  ثانويٍّ
انلاس وأســباٍب ماّديٍّة، كما أّن إجراء ما يريد الروح إنّما هو بواسطة القوى 
ابلدنّيــة واجلوارح الظاهرّية - وإن اكن  الســبب األصيــل واآلمر وانلايه 
والفاعــل حقيقة هو انلفس - فهو تعاىل علَّــة العلل ومبدأ القوى، وانلافذ 
اتلاّم، واملحيط جبميع األســباب، واحلاكم بالــلّك يف اللّك ىلع اللّك، ل مؤثّر 
ي كلمات القرآن 

 باهلل العيّل العظيم« ]المصطفوّي، التحقيق �ف
َّ

غريه، ول حول ول قّوة ال
الكريم: ج 4، ص 117[.

زق للمخلوقات من تطبيقات النظام األحسن 5-3 نظام الرِّ

ـه من تطبيقات انلظام  لك يّتضــح أنَّ نظام الرزق يف اعلَم اإلمان، وأنَـّ
مٍة يف بيان معىن انلظام األحسن. األحسن، ينبيغ تقديم مقدِّ

 املراد من النظام األحسن

بمعىن أنَّ انلظام الوجودّي القائم يف اعلَم اإلمان هو األفضل، ول يمكن 
تصوُّر وجود نظام يف تنظيم اعلَم اإلمان أفضل وأحسن وأبدع من ٰهذا انلظام 
ده األدلَّة الفلســفيَّة والكالميَّة فضاًل عن انلصوص  املوجود، وٰهــذا ما تؤكِّ
القرآنّية والروائّية؛ وإذ يصعب سوق األدلَّة جيعها، ذلا نكتيف بديلٍل واحٍد 

، يعتمد ىلع ثالث ُمقّدماٍت: ِـّيٌّ مرااعًة لالختصار، وهو برهاٌن مل

وىل: أنَّ اهلل - تعــاىل - اعلم جبميــع املوجودات، ل يعزب 
ُ
 الُمقّدمــة األ

عــن علمه مثقــال ذّرٍة، فهو  يعلم جبميع املوجــودات وجبميع ما لا من 
خصوصيَّاٍت، كما ثبت يف حملِّه.

الُمقّدمة اثلانية: أنَّ اهلل - تعاىل - علٌّة وســبٌب جلميع املخلوقات، وعلٌّة 
أيًضا جلميع ما للمخلوقات من خصوصيَّاٍت.
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ي يضع اليشء 
ّ

مة اثلاثلة: أنَّ اهلل - تعاىل - حكيٌم، واحلكيم هو اذل الُمقدِّ
يف موضعه، كما ثبت يف حملِّه.

وانلتيجة الُمتحّصلة: بما أنَّ اهلل  اعلٌم جبميع املوجودات واملخلوقات، 
وما لــا من خصوصيَّاٍت، فهــو - تعاىل - أعلم بانلظــام األصلح واألتقن 

واألرشف لٰهذه املوجودات.

وبما أنَّه  علٌّة وســبٌب جلميع املخلوقات كما يف الُمقّدمة اثلانية، وأنَّه 
مة اثلاثلة، فقد خلق  ـ ىلع ٰهذا األساس ـ  - تعاىل - حكيٌم كما يف الُمقدِّ
ٰهذه املخلوقات واملوجودات يف ٰهذا العالم ىلع وفق انلظام األصلح؛ ألنَّ جيع 

اخلصوصيَّات ادلخيلة يف إتقان الفعل ىلع الوجه األحسن معلومٌة هل تعاىل.

إذن نظام اعلم اخللق هو انلظام األحسن، لٰكن ل يكون خافيًا ىلع القارئ 
الكريم بأنَّ ٰهذا الستدلل بٰهذا القدر ل يمكن أن جُييب عن تساؤٍل مؤّداه: 
أنَّ الواجب - تعاىل - كما يعلم بانلظام األحســن، يعلم كٰذلك بانلظام غري 

األحسن، فلماذا خلق انلظام األحسن دون انلظام غري األحسن؟

وتأسيًسا ىلع ٰهذا؛ فإنَّ الستدلل حباجٍة إىل تتميٍم، يتلّخص بالقول: بأنَّ 
إجياد انلظام غري األحســن من قِبل اهلل تعاىل، وعدم إجياده للنظام األحسن 

يرجع ألحد الحتمالت اآلتية:

الحتمال األّول: عدم خلق املخلوقات ىلع وفق انلظام األحسن من قِبل 
اهلل - تعــاىل - يرجع إىل عدم علمه  بانلظام األحســن. وٰهذا الحتمال 
واضح ابلطالن؛ لِما تقّدم مــن أنَّ اهلل  ل تىف عليه خافيٌة، وأنَّ علمه 

عني ذاته الالُمتناهية.

الحتمال اثلان: عدم خلق املخلوقات ىلع وفق انلظام األحسن يرجع إىل 
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عجزه، وعدم قدرته  ىلع إجياده مع علمه به. وٰهذا الحتمال باطٌل أيًضا؛ 
ألنَّ قدرته - تعاىل - ل ُمتناهيٌة.

الحتمال اثلالث: عدم خلق املخلوقات ىلع وفق انلظام األحسن ل يرجع 
إىل علمه وقدرته، بل هو اعلٌم بكلِّ يشٍء، وقادٌر ىلع لكِّ يشٍء، لٰكن لم خيلق 
انلظام األحســن بلخٍل يف تكميل الُممكنات، أو عدم حّبه للكمال (حاشاه 

تعاىل)، وٰهذا الحتمال باطٌل أيًضا؛ ألنَّه اجلواد الكريم. 

وبٰهذا يّتضح بطالن جيع الحتمالت اليّت تكون السبب يف عدم خلق اهلل - 
تعاىل - للنظام األحسن، وخلقه للنظام غري األحسن؛ ألنَّ جيع ٰهذه الحتمالت 
ترجع إىل نســبة انلقص إىل اهلل تعاىل، وهو حُماٌل. فجميع ٰهذه انلقائص مسلوبٌة 
ٍء َخلََقُه، وقال أيًضا: ُصنَْع اهلِل  ْحَسَن لُكَّ يَشْ

َ
ِي أ

َّ
عنه تعاىل، كما قال  :اذل

 عى نهاية الحكمة، ص 463[.
ٌ
ٍء ]انظر: يزدي، تعليقة ْتَقَن لُكَّ يَشْ

َ
ِي أ

َّ
اذل

ا يشــهد ىلع أنَّ خلق ٰهذا العالم جاء وفق انلظام األحســن، هو ما  وممَّ
نلمســه بالوجدان من خالل انلظام اخلــاّص يف لّك نوٍع، ويف لّك صنٍف من 
ٰهذه املخلوقات؛ اكإلنســان،  وانلبات وحنوها من املخلوقات اليّت فيها من 
ي حيكم ٰهذه األنواع، فضاًل عن انلظام ادلقيق للّك فرٍد من 

ّ
انلظام ادلقيق اذل

أفرادهــا، كٰذلك انلظام ادلقيق بني أجزاء ٰهذا الكون والروابط العجيبة بني 
ما تقّدم العلم يف مسريته اتلاملّية يُكتَشف الكثري من ٰهذه 

ّ
املخلوقات، وك

الروابط العجيبة بني موجودات ٰهذا الكون.

وبٰهذا يّتضح أنَّ خلق ٰهذا العالم جاء وفق انلظام األحسن.

ولٰكن قد يُقال: إنَّ اغية ما نشاهده يف ٰهذه املخلوقات هو أنَّ ٰهذا انلظام 
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اجلاري يف اخللق هو نظام حســٌن ُمتقٌن، لٰكنَّه ل يثبــت أنَّ ٰهذا انلظام هو 
األحسن واألصلح، ول يوجد نظاٌم أحسن منه.

واجلواب ىلع ٰذلك: هو أنَّنا لو تأّملنا يف الستدلل الُمتقّدم لوجدناه ديلاًل 
ي ل يمكن 

ّ
حُمكًما ىلع أنَّ ٰهذا العالم ُخِلق وفق انلظام األحســن، بانلحو اذل

تصّور ما هو أفضل وأحسن منه؛ وٰذلك لِما تقّدم من أنَّ انتخاب غري األصلح 
إنَّما ينشأ من الضعف واحلاجة، ومن الواضح أنَّ الضعف واحلاجة حُمالٌة حبّق 
اهلل تعاىل، وإذا اكن كٰذلك فكيف يُتصّور اختيار املرجوح مع وجود األرجح؟ 

مع أنَّه  حكيٌم كما ثبت يف حملِّه. 

فإن ِقيل: إنَّ انلظام األحســن يكــون يف عملية خلق العالم، وليس يف 
نظام الرزق.

َل بها ىلع أنَّ خلق اعلَم اإلمان هو  فاجلواب: أنَّ نفس األدلَّة اليّت اســتُدِّ
األحسن، جتري يف الربوبيَّة وعمليَّة تنظيم األرزاق؛ بتقريب أنَّه لو فرضنا أنَّ 
عمليَّة الرزق يف ٰهذا العالَم لــم تكن األفضل، فنقول: إنَّ عدم إجياد انلظام 

األحسن للرزق من قبل اهلل تعاىل، يرجع ألحد الحتمالت اآلتية:

الحتمــال األّول: يرجع إىل عدم علمه  بانلظام األحســن يف الرزق، 
وٰهــذا الحتمال واضح ابلطالن؛ مِلا ثبت من أنَّ اهلل - تعاىل - ل تىف عليه 

خافيٌة، وأنَّ علمه عني ذاته الالُمتناهية.

الحتمال اثلان: عدم كون نظام الرزق ىلع وفق انلظام األحسن يرجع إىل 
عجزه، وعدم قدرته  ىلع إجياده مع علمه به. وٰهذا الحتمال باطٌل أيًضا؛ 

ألنَّ قدرته - تعاىل - لُمتناهية.

الحتمال اثلالث: عدم نظام الرزق ىلع وفق انلظام األحسن ل يرجع إىل 
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علمه وقدرته، بل هو اعلم بــكلِّ يشٍء، وقادٌر ىلع لكِّ يشٍء، لٰكن ل خيلق 
انلظام األحسن؛ ألنَّه  ل يريد تكميل الُممكنات. 

وٰهذا الحتمال باطٌل أيًضا؛ ألنَّه اجلواد الكريم. 

وبٰهذا يّتضح بطالن جيع الحتمالت اليّت تكون الســبب يف عدم خلق 
اهلل - تعاىل - للنظام األحسن، وخلقه للنظام غري األحسن. 

م  مضافًا إىل أنَّ نظام رزق املخلوقات يرجع إىل اتلدبري يف الربوبيَّة، وتقدَّ
أنَّ معىن الربوبيَّة واتلدبري مالزمــٌة لعملّية اخللق؛ ألنَّ اخللق ليس اإلجياد 
فقط، وإنَّما هو الســتمرار يف اإلجياد وكيفيَّة تدبريه، فكما أنَّ انلظام احلاكم 
يف خلق اعلم اإلمان هو األفضل، لٰكن استمراره وتدبريه يكون هو األفضل 
أيًضــا، فلو لم يكن نظام تدبري العالَم وإدارته هو انلظام األفضل، فٰهذا يعين 
أنَّ نظام اخللق لم يكن األفضل أيًضا؛ للمالزمة بينهما. »فتدبري الوردة مثاًل 
نها من املواّد الســّكريَّة يف األرض، ثمَّ تويلدها األوكسجني يف   تكوُّ

ّ
ليس إل

الواء، إىل غري ٰذلك من عــرشات األعمال الفزييائيَّة والكيميائيَّة يف ذاتها، 
نه يف رحم األمِّ،   شعبًة من اخللق، ومثلها اجلنني مذ تكوُّ

ّ
وليست لكٌّ منها إل

فال يزال خيضع لعملّيات اتلفاعل وانلمّو حّت خيرج من بطنها، وليست ٰهذه 
 شعبًة من عملّية اخللق وفراًع منه.

ّ
اتلفاعالت إل

وألجل وجــود الصلة الشــديدة بــني اتلدبــري واخللق نــرى أنّه - 
 ســبحانه - بعدما يذكر مســألة خلق الســماوات واألرض يطرح مسألة 
ي هــو نوٌع مــن اتلدبري، قــال تعاىل: 

ّ
 تســخري الشــمس والقمر، اذل

ْمَس  َر الشَّ َعْرِش وََسخَّ
ْ
َماَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد تََرْوَنَها ُثمَّ اْستََوى ىلَعَ ال ي َرَفَع السَّ ِ

َّ
اهلُل اذل

يَــاِت لََعلَُّكْم بِِلَقاِء َربُِّكْم 
ْ

ُل اآل ْمَر ُيَفصِّ
َ ْ
َجٍل ُمَســىًّ يَُدبُِّر األ

َ
َقَمَر لُكٌّ جَيِْري أِل

ْ
َوال

تُوقِنُوَن ]سورة الرعد: 2[، ومن ٰهذا الطريق يوقفنا القرآن الكريم ىلع حقيقة 



128

مجلة الدليل / 

العدد الخامس   السنة الثانية   ربيع 2019

العدد الخامس

 اهلل تعاىل« 
ّ

ي هو نوٌع من اخللــق، وقد عرفت أن ل خالق إل
ّ

 اتلدبري اذل
هّيــات: ص 61[.

ٰ
ي اإلل

اٌت �ف ، محــارصف ي
]ســبحا�ف

وىلع ٰهذا األساس فإنَّ نظام الرزق اإلليّٰه يف اعلم اإلمان قائٌم ىلع أساس 
انلظام األحسن واألفضل، ول يوجد نظاٌم أفضل منه.

6 ـ تفاوت األرزاق والعدالة اإلٰلهّية 

ل خيــىف أنَّ القاعدة اتلحتيَّة اليّت تنهض عليها إدارة الكون من قِبَل اهلل 
ّية، فاهلل  هو العادل، ويف املقام ل نودُّ 

ٰ
- تعاىل - يه قاعــدة العدالة اإلل

اتلوغُّل يف مفهوم العدالة بقدر اإلشارة إىل ٰهذا األصل العظيم، ٰهذا من جهٍة.

ه القرآن  ومن جهٍة أخرى جند أنَّ هنالك تفاضاًل يف األرزاق، وٰهذا أمٌر أقرَّ
َل َبْعَضُكْم ىلَعَ َبْعٍض يِف  دٍة، منها قوهل تعاىل: َواهلُل فَضَّ الكريم يف نصوٍص متعدِّ
فَِبِنْعَمِة 

َ
ْيَماُنُهْم َفُهْم ِفيِه َسَواٌء أ

َ
لُوا بَِرادِّي ِرْزقِِهْم ىلَعَ َما َملََكْت أ يَن فُضِّ ِ

َّ
ْزِق َفَما اذل الرِّ

اهلل جَيَْحُدوَن ]سورة النحل: 71[.

 إِجياد اتلفاوت 
، وهو: هل أنَّ وىلع ٰهذا األســاس يواجهنا اســتفهاٌم مهمٌّ

والختالف يف األرزاق بني انلاس يتالءم وينسجم مع عدالة اهلل  ومساواته 
- تعاىل - بني خلقه؟

ة عدٌد من املقاربات، ويه: ويف مقام اإلجابة ىلع ٰهذا السؤال ثمَّ

ي حيول دون حصول اإلنســان ىلع الرزق قد 
ّ

أ ـ أنَّ املانــع واحلائــل اذل
يكون نفس اإلنســان؛ بعدم اســتفادته من األســباب اليّت ُوفِّرت إيله، أو 
بعدم استثماره للفرص املهيَّأة هل، فهنالك الكثري من انلاس ونتيجة جلهلهم، 
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أو كســلهم وتقاعســهم يفقدون ويضيِّعون الفرص املتوفِّرة لم، واليّت اكن 
يمكنهم من خاللا الوصول إىل حال اليرس والغىن.

ي عندهم أوقعوا 
ّ

أو أنَّ بعضهــم نتيجة ابلالهة والســفاهة واجلهــل اذل
تهم بعيدين  أنفسهم يف مشالك سبَّبت لم الفقر واإلفالس واإلعسار، وصريَّ

لكَّ ابلعد عن سبل الرزق احلسن. 

ب ـ أنَّ تفاوت األرزاق بني انلاس يتَّكئ ويعتمد ىلع العلم واملعلومات، 
واخلربات املكتََسبة باجلهد من قِبل اآلباء، ومن الواضح أنَّ استمداد املعلومات 
ل يكون بمستًوى واحٍد عند جيع األفراد، مضافًا إىل أنَّ اكتساب اخلربات 

يتفاوت بتفاوت الستعدادات والقابلّيات من واحٍد آلخر. 

ب حينما جند بعض الفاقدين للمؤهَّالت والستعدادات  وقد ينتابنا اتلعجُّ
ون برزٍق وافٍر وحسٍن. يتمتَّعون ويلتذُّ

 أنَّنــا حينما نتجنَّب احلكم من خالل الظواهــر، ونتوغَّل يف أعماق 
ّ

 إل
ة  املمزيات عند ٰهؤلء، فال شــّك يف أنّنا جند أنّهم يتمتَّعون بعنارص من القوَّ
أوصلتهم إىِل ٰذلك، ٰهذا فيما لو فرضنا أنَّنا نعيش وسط جمتمٍع خاٍل من الظلم.

ا يف املجتمعات اليّت يسودها الظلم واجلور، فمن الطبييّع أن تكون اغبلّية  أمَّ
حالت الفقر واحلرمان املنترشة يف أوساط ٰهذه املجتمعات تعود إىل الظلم واجلور.

ج ـ يعود سبب اتلفاوت يف األرزاق إىل حكمة ابلاري - تعاىل - يف رضورة 
حفــظ انلظام الجتمايّع، لٰكن جيدر بنــا أن ل نفهم من ٰهذا الكالم إرادة 
إجِياد جمتمٍع طبيقٍّ يقوم ىلع أساس اســتغالل أحدهما لآلخر، وإِنّما القصد 
من وجود اتلفــاوت يف الرزق من قِبل ابلاري  هــو اتلفاوت الطبييّع بني 

ي يكون أبناء املجتمع يعاضد بعضهم اآلخر ويكّمله.
ّ

األفراد بالشلك اذل



130

مجلة الدليل / 

العدد الخامس   السنة الثانية   ربيع 2019

العدد الخامس

د ـ أنَّ واحــدًة من أســباب اتلفاوت يف األرزاق يه مصلحة اإلنســان 
ي خلق وأوجد 

ّ
 اهلل تعــاىل؛ ألنَّ اهلل  اذل

ّ
نفســه، واليّت ل حييط بهــا إل

اإلنسان هو العالم واملحيط بما يكون  فيه صالحه، فلو اختار - تعاىل - لزيٍد 
 مثــاًل الفقر، فحينئٍذ ل بدَّ وأن يكون يف ٰذلــك صالحه ومصلحته، أّما لو 
اء والرفاهيَّة والغىن، فإنَّ ٰذلك يعود إىل صالحه وكماهل، ول  اختار  هل الرثَّ

يمكن أن خيتار اهلل  لإلنسان ما ل يكون فيه مصلحته وخريه.

م أنَّ صالحه   أنَّ جهل اإلنســان بمصاحله ومنافعه الواقعيَّة جتعله يتوهَّ
ّ

إل
فيما يبتغيه ويشــتهيه، مع أنَّه جيهل أنَّ سعادته وصالحه قد تكون يف فقره، 
كما أنَّ بؤســه وشــقاءه قد يكون يف ثراه وِغناه، ويف املقام هناك الكثري من 

الشواهد اليّت ينقلها نلا اتلأريخ،  ولٰكن ل يسع املقام ذلكرها.

وبناًء ىلع ما ســلف يمكن القول: إنَّ حصول اإلنسان ىلع الرزق، يبتين 
ىلع أمرين:

ل: الســيع احلثيث لطلبه مع توفُّر العلــم واخلربة وغريها من األمور  األوَّ
املؤثِّرة يف حتصيل الرزق.

ّية، اليّت تقوم ىلع أساس مصلحة اإلنسان. 
ٰ
واثلان: اإلرادة اإلل

وٰهذا ما أومأت إيله اآليات القرآنيَّة الرشيفة، اكشــفًة عن مدى عناية 
ابلاري  بعبده ملا فيه خريه وصالحه، وإنَّ إفاضة اهلل  للرزق الوفري ىلع 
عبد من عباده ل تكشف عن حمّبته أو رضاه - تعاىل - عنه، بل من املمكن 
أن يكون ٰذلك من سبل السخط والغضب اإلليّٰه ىلع العبد، وٰهذا ما يفصح 
ُهم بِِه ِمْن َماٍل وَبننَِيَ  نَُســاِرُع لَُهم يِف  ن مــا نُِمدُّ

َ
حَيَْســبُون أ

َ
عنه قوهل تعاىل: أ

 يَْشُعُروَن ]سورة المؤمنون: 55 و56[، وكذا من قوهل سبحانه: فَاَل 
َ

اخلرَْيَاِت بَْل ل
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ْنيَا َوتَْزَهَق  َيَاِة ادلُّ
ْ
َبُهْم بَِهــا يِف احل َما يُِريُد اهلل يِلَُعذِّ ُدُهْم إِنَّ

َ
ْول

َ
 أ

َ
ْمَوالُُهــْم َول

َ
ُتْعِجبَْك أ

ْنُفُسُهْم َوُهْم اَكفُِروَن ]سورة التوبة: 55[.
َ
أ

 وقد أبان  ٰهذا املعىن يف نصٍّ قرآنٍّ آخر من خالل اإلشــارة إىل بعض 
املوانع املوجودة عند اإلنســان، واليّت تبنّي أّن صالحــه وفالحه يف اتلقتري 
واتلضييق عليه يف رزقه، وعدم اتلوســعة عليه؛ ألنَّ بسط رزقه وسعته من 
سبل خســارته يف ادلنيا واآلخرة، ٰهذا ما أفصح عنه قوهل تعاىل: َولَْو بََسَط 
 ُل بَِقَدٍر َما يََشاُء إِنَُّه بِِعبَاِدهِ َخِبرٌي بَِصرٌي رِْض َولِٰكْن ُيزَنِّ

َ ْ
ََغْوا يِف األ ْزَق ِلِعبَاِدهِ بلَ اهلُل الرِّ

]ســورة الشــورى: 27[. ويف بعض األخبــار كما عن أيب جعفر  - يف حديٍث طويٍل 

رسي بانليّب  قال: يــا ربِّ ما حال املؤمن عندك؟... وإنَّ من 
ُ
- قــال: »ملا أ

لك، 
َ
 الغــىن، ولو رصفته إىل غري ٰذلك ل

ّ
عبادي املؤمنني َمن ل يصلحه إل

 الفقر، ولو رصفته إىل غري ٰذلك 
ّ

وإنَّ من عبــادي املؤمنني َمن ل يصلحه إل
: ج 2، ص 352[. ي

، الكا�ف ّ ي لك« ]الكلي�ف
َ
ل

ّية ىلع اإلنســان؛ 
ٰ
 ـهـ أنَّ اتلفاوت يف الرزق قد يكون من البتالءات اإلل

لك يكون ٰذلك ســبياًل لرقيِّه ورفع درجته ومانته عند اهلل تعاىل؛ وٰذلك من 
خالل ما أبداه من صرٍب ورًض بما قسمه اهلل  من رزٍق وعطاٍء.

وـ  قد يكون سبب إمساك رزق العبد وتقتريه عليه لقرتافه بعض اذلنوب 
اليّت تكون حائاًل عن احلصول ىلع الرزق؛ كعقوق الوادلين وحنوها.

 أو تكــون ألجل البتعاد عن األمور املعنويَّــة املؤثِّرة يف الرزق؛ اكدلاعء 
واتلولكُّ ىلع اهلل  وغريها.

ز ـ  قد يكون اتلضييــق واتلقتري يف العطاء والرزق هــو امتحاٌن جيعله 
له، وتســليمه  ابلاري - ســبحانه وتعاىل - ىلع عبده؛ يك يمتحن صربه وحتمُّ

برضاه  وقضائه، ومدى طاعته هل تعاىل.
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وبناًء ىلع ما ســلف وتأسيًسا عليه يّتضح أنَّ قلّة الرزق والفقر واحلرمان 
ّية.

ٰ
ل ينايف العدالة اإلل

ومن اجلدير باذلكر أنَّ اإلنسان إذا لم حيصل ىلع الرزق والعطاء - ولو اكن 
ٰذلــك بتقصريه وتراخيه -  وأصبح فقــرًيا وذا فاقٍة، فعل الرغم من ٰذلك فإنَّ 
ًة يف مرااعة حال الفقراء، وٰهذا ما  نت ترشيعاٍت مهمَّ الرشيعة اإلسالميَّة تضمَّ
نلمســه واضًحا يف جعل ابلاري  رزقًا وحقوقًا للفقراء يف أموال األغنياء، 

ٌل يف الكتب الفقهّية. كما هو مفصَّ

نتائج البحث

فيما ييل أهمُّ انلتائج املرتتِّبة ىلع ابلحث:

أ ـ اختالف أنظار انلاس حول قِسمة ابلاري - تعاىل - لألرزاق.

ب ـ عملّية توزيع األرزاق يه من تدبــري ابلاري - تعاىل - وحده، ومن 
ا  ٰهذه اجلهة يرتبط باتلوحيد يف الربوبيَّــة، فالرازق حقيقة هو اهلل تعاىل، أمَّ

غريه فهو بإذنه.

ّية، واتلفاوت 
ٰ
 ـجـ عمليَّة توزيع األرزاق ذات صلــٍة وثيقٍة بالعدالة اإلل

ّية.
ٰ
املوجود يف األرزاق يرجع إىل عوامل أخرى ل تدش يف العدالة اإلل

د ـ نظام الرزق للمخلوقات من تطبيقات انلظام األحسن.

دٍة، من قبيل عدم استفادة   ـهـ اتلفاوت يف األرزاق يرجع إىل أسباٍب متعدِّ
اإلنسان من األســباب اليّت ُوفِّرت إيله، أو عدم استثماره للفرص املهيَّأة هل، 
أو يعــود إىل حكمة ابلاري - تعاىل - يف رضورة حفظ انلظام الجتمايّع، أو 
 اهلل تعاىل، فهو العالم 

ّ
يرجع إىل مصلحة اإلنسان نفسه، واليّت ل حييط بها إل
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بكون صالح العبد يف فقــره أو يف غناه. أو أنَّ اإلخفاق يف حتصيل الرزق قد 
ّية ىلع اإلنســان؛ لك يكون ٰذلك ســبياًل لُرقّيه، 

ٰ
يكون من البتالءات اإلل

ورفع درجته ومانته عنده. 

أو يرجع الفقــر إىل اقرتاف العبد بعض اذلنوب الّــيت تكون حائاًل عن 
احلصول ىلع الرزق؛ كعقوق الوادلين، أو يكون امتحانًا لصرب العبد، ومدى 

طاعته هلل تعاىل.
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الخالصة
يف خضم املوجة اثلائرة ضــّد العقالنّية وادلين يف الغرب وتداعياتها الكبرية، بدأ 
العقل الغريّب ييع أّن ثورته ىلع العقل وادلين اكنت موقًفا تلقائيًّا مفرًطا أّدى بالشعوب 
الغربّية إىل أحضان الشــّك والعبثّية والفراغ الروّح؛ فظهرت حماولٌت عديدٌة من 
قبــل ابلاحثني والكّتاب للخروج من ٰهذه األزمة. ويأيت ٰهذا الكتاب يف ٰهذا الســياق 
باّداعء أّن اكتبه قد جتّرد عن األعباء انلفسّية انلاجة عن ذلك الفراغ الروّح، وانطلق 
بدوافع نزيهٍة وأسٍس سليمٍة للقيام بدراسٍة موضوعّيٍة عن مدى قدرة العقل واتلجربة 
ىلع بناء رؤيٍة كونّيٍة متاملٍة، وتوّصل إىل عدم قدرتهما ىلع ٰذلك، واحتمل الاتب يف 
انلهاية أن يكون الطريق الوحيد إىل ٰذلك هو طريق الشــهود القليّب واتلجربة الروحّية. 
وتأيت ٰهذه ادلراســة إلبــراز أّن ٰهذه املحاولة تعان من مشــالك جوهرّيٍة فيما يرتبط 
ي انطلق منه الاتب، وفيما يتعلّق بموازين ابلحث العليّم اليّت 

ّ
باألســاس املعريّف اذل

ينبيغ حتّريها يف ادلراســة املوضوعّية، وأّن معاجلة أزمة الفكر املاّدّي ل يمكن حلّها 
بمحاولٍت سطحّيٍة، بل بتغيرٍي جذريٍّ يف األسس واملنهج.

اللكمات املفتاحّية: عقل اهلل، العالم املنطيّق، بول ديفيس. 
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A Critical Study of the Book: God's intellect is the 
Scientific Basis for a Logical World

Sajjad Haydar

Summary

With the calming down of the revolting wave against 
rationalism and religion, and the Western intellect began to 
realize that its rebellion against intellect and religion was an 
excessive impulsive attitude that led Western civilization to 
fall into the laps of doubt, irrationality and spiritual emptiness, 
many attempts appeared by researchers and writers to exit this 
crisis. This particular book was a result of this context, where 
its author claimed to have become free from the psychological 
burden along the period of the industrial revolution, and set 
out with honest motives and sound foundations to undertake an 
objective study on the ability of intellect and experience to build 
an integrated worldview. However, the author he reach a result 
that both the intellect and experience were unable to do so. In 
the end, the author thought that the only way could be done by 
the way of witnessing of the heart and spiritual experience. 

This study tries to show that this attempt suffers from 
fundamental problems concerning what is related to epistemic 
foundations, from which the author has set out to prove this theory, 
and that which concerns the standards of scientific research which 
should be observed in objective studies. As a result, the crisis of 
material thought cannot be solved by superficial attempts, but by 
total change in fundamentals and methods.
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التمهيد

 The Mind of God: The ٍّعقل اهلل، األســاس العليّم لعالَــٍم منطــيق)
Scientific Basis for a Rational World(، كتــاب بلول ديفيس، اســتوىح 

تسميته من العبارة اخلتامّية لســتيفن هوكينغ يف كتابه (موجز تاريخ الزمن) 
حيث قال: »إن تمّكّنا من الوصــول إىل نظرّيٍة متاملٍة، فيجب أن تكون يف 
الوقت نفســه مفهومًة من قبل اجلميع بصورٍة اعّمٍة، وليس لعدٍد من العلماء 
فحسب، وعندئٍذ نكون بأجعنا - الفالسفة والعلماء واعّمة انلاس - قادرين 
ىلع املشاركة يف مناقشة الســؤال عن علّة وجودنا ووجود الكون، وإذا وجدنا 
اجلواب ىلع ٰذلك، فإنّه ســيكون النتصار انلهايّئ للعقل البرشّي؛ ألنّنا عند 
ي جعله 

ّ
ٰذلك ســنعرف عقــل اهلل« ]ديفيــس، عقــل هللا، ص 7[. وٰهذا القتباس اذل

ي أخذ منه عنوان الكتاب، 
ّ

الاتب يف مستهّل كتابه كما يشري إىل املوضع اذل
ي نى بموت الفلسفة، واعترب 

ّ
يشــري إىل مدى تأثّره بفكر ستيفن هوكينغ اذل

العلم اتلجرييب)empirical science( قادًرا ىلع حّل القضايا الفلسفية العالقة 
]Stephen Hawking, The Grand Design, P10[؛ وذلا يأيت ٰهذا الكتاب ىلع خلفّية 

الرؤية اليّت ترى أّن العلوم الطبيعّية جمالا أوسع من حدودها املتعارفة، وتدعو 
إىل املغامرة يف جمال القضايا املعرفّية والوجوديّة بأدوات العلم الطبييع ومنهجه.

تعريٌف بالكاتب

الاتب، وهو بول ديفيس، أســتاذ الفزيياء يف جامعــة أريزونا، ومدير 
مركز بيوند للمفاهيم األساســّية يف العلم اتلجريــيّب، وهو اعلٌم بريطانٌّ يف 
 ،)cosmology( وعلم الكون ،)theoretical physics( جمال الفزيياء انلظرّيــة
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والفزيياء الفلكّية )astrophysics(. حصل ىلع شهادة ادلكتوراه من لكّّية نلدن 
اجلامعّية، وشــغل مناصب أكاديمّيًة خمتلفــًة يف جامعات نلدن واكمربيدج 
 physical( ونيواكســل، ويهتّم باملوضــواعت املتعلّقــة  بالفزيياء الكونّيــة
cosmology(، وانلظرّيــة الكمومّيــة )quantum theory(، وعلــم الفلك 

ابليولــويّج )astrobiology(، والقضايــا الكونّية املطلقــة اليّت اكن يُبحث 
ين خيوضون يف 

ّ
عنهــا يف امليتافزييقا وادلين، وهو من العلمــاء الطبيعّيني اذل

املباحث امليتافزييقّيــة وادلينّية من منطلق العلم الطبيــيّع، باعتقاٍد منهم 
أّن العلوم الطبيعّية قادرٌة ىلع اإلجابة عن ٰهذه املســائل، وٰذلك اعتماًدا ىلع 
اتلظري املعتمد ىلع العلم اتلجرييّب واتلخّيل )imagination( بعد أن رأوا عدم 
جناح ما يســّمونه بالســتدلل العقيّل )rational reasoning( يف حسم اجلدل 
حول ٰهذه القضايا. ويعّد بول ديفيس من أبرز املســاهمني يف تبسيط األفار 
املتقّدمــة يف جمال الفزييــاء والعلوم اتلجريبّية احلديثــة، وتوضيحها بلغٍة 
بسيطٍة؛ وذلا اكتسب شــهرًة إعالمّيًة يف اثلقافة الشعبّية يف املجال املوسوم 
 popular( أو العلوم املبّســطة )scientific literature( باألدبّيــات العلمّيــة
science(، وقد ألّف حــوايل ثالثني كتابًا بما فيها: (القوى الفائقة)، و(اهلل 

والفزيياء احلديثة)، و(عوالم أخرى)، و(أسطورة املاّدة) مع جون غريبون، 
و(حافة الالنهاية)، و(النســخة الكونية الزرقــاء)، و(هل حنن وحدنا؟)، 
و(حول الزمن)، ومئات ادلراسات واملقالت. وقد حصل ىلع جائزة تمبلتون 
)Templeton Prize( اعم 1995، وميدايلــة اكلفن )Kelvin Medal( اعم 2001 

وميدايلة فارادي )Faraday Prize( اعم 2002 من اجلمعّية امللكّية الربيطانّية 
ّية وموقع موسوعة بريتانيكا[ ف ي ويكيبيديا اإلنجل�ي

)Royal Society(. ]انظر: تعريف بول ديفيس �ف
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تعريٌف بالكتاب

موضوع الكتاب

يتمحور الكتاب حول ابلحث عن األسباب انلهائّية والتساؤلت الكربى 
عن الكون ونشــأته، ويبحث عن قوانني الطبيعة ونشأتها وما نشأ منها من 
خصائص انلظم والعمق واتلعقيــد والدفّية يف الكون، ويبحث كٰذلك عن 
 modern emperical( إمانّية توظيف معطيــات العلوم الطبيعّية احلديثــة
sciences( يف اإلجابة عن ٰهذه األســئلة، ويتحّدث عن مدى ما يوصل إيله 

ابلحث العقــيّل )rational inquiry( يف ٰهذا املجــال، ويتحّدث كٰذلك عن 
مشالك الستدلل العقيّل ىلع ضوء فهمه هل. 

بدأ الاتب بالكالم عــن اجلانب املعريّف يف الفصل األّول، وثّم رجع إيله 
يف مواضع أخرى مــن الكتاب حني معاجلة القضايــا الوجوديّة والفكرّية، 
إذ أشــار إىل حتّديــات املنهــج اتلجريــيّب )empirical method( يف اإلجابة 
عن املســائل الكونّية املطلقة، ولٰكّنه يميل إىل أن يســمح لٰهذا املنهج يلطلَّ 
خارج حدوده الفزييائّية بالعتمــاد ىلع اجلانب اتلنظريّي؛  وٰذلك إلعجابه 
الشــديد به، ولكونه جمال تّصصــه ]انظــر: ديفيــس، عقــل هللا، ص 47[. وأّما فيما 
يتعلّق باملنهج العقيّل، فهو ينحو منًح ســلبيًّا، ويسّجل إشايّلاٍت ىلع أصل 
إمانّية الوصول إىل نظاٍم فكريٍّ حصنٍي يمتنع ىلع اخلطإ، وبٰهذا يشــّكك يف 
أصل املعرفة العقلّية، ولٰكن دون أن يســّد ابلاب يف وجهها بشلٍك نهايئٍّ، إذ 
يرى أّن العقالنّية تنفع يف اتلعامل مع ظواهر الكون ىلع مســتوى األجسام 
الكبرية، وتمــيّش األمور ايلومّيــة للحيــاة ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 23[ ويف 
 laws of( الفصول اآلتية حتّدث عن مســألة خلق الكون، وقوانني الطبيعة
nature(، بالستفادة من املســائل اتلجريبّية والرياضّية والفلسفّية؛ لريى: 
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هل أنّها توصل إىل نتيجٍة حاســمٍة حول نهايــه انلظام العيّلّ أو ل؟ وهل يدّل 
الكون - ىلع ما هو عليه من احلالة - ىلع وجود يشٍء خارٍق خارَج الطبيعة؟ 

ويتحّدث كٰذلك عن األدلّة العقلّية اليّت أقيمت ىلع وجود اإلهٰل.

الغاية من الكتاب

أشار الاتب يف مقّدمة كتابه إىل أّن هناك نتائج اكن قد وصل إيلها خالل 
نشاطه يف جمال العلوم الطبيعّية، ومن ثّم فهو يريد يف ٰهذا الكتاب أن يستدّل 

عليها ]انظر: المصدر السابق، ص 16[، وٰهذه انلتائج يه:

ا،  : الكون ليس صدفًة بال اغيــٍة، بل تّم تكوينه بإبداٍع مذهٍل جدًّ
ً

أّول
ول يمكن قبوهل كحقيقٍة عمياء )brute fact(، ول بّد هل من تفسرٍي أعمق مّما 

يبدو يف مستوى الظاهر، سواٌء اكن ٰذلك املستوى هو اهلل أو يشٌء آخر.

 أّن 
ّ

ثانيًــا: رغم أنّه يســتحيل أن يصــل البرش إىل كنــه لّك يشٍء، إل
مواصلة ابلحث العليّم يوصل إىل اإلجابة عن األســئلة الوجوديّة الكربى، 
وكذا يوصــل إىل منتیه ما توّصلت إيله املمارســة العقلّية، وهو أمٌر جيدر 
القيام به، ولٰكن ل يشء مــن ابلحث اتلجرييّب )empirical inquiry( ول 
ما يفيــده ابلحث العقيّل يوصل إىل وجود إهٰلٍ خالٍق للكون ىلع حنو الرضورة 
واجلزم، والعشــوائّية والضبابّية وعدم ايلقني وبقاء األمور ىلع الحتمايّلة 
 quantum( أنسب وأكرث انســجاًما مع ما عليه الكون يف املرحلة الكمومّية
level( من الضطراب، فهناك تقلّباٌت عشوائّيٌة )random fluctuations( ل 

حتكمها قوانني الطبيعة اليّت نراها حتكم ىلع األجسام الكبرية، وٰهذا يرتكنا 
أمام حالٍة من الحتمالت املفتوحة.

 mystical( ا: أنّه مــن املحتمل أن جند خيوًطا من اتلجربــة الروحّية
ً

ثاثل
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experience( تقودنــا إىل حّل ألغــاز الكون، بعد ما مــين العلم اتلجرييّب 

والعقالنّية بالفشــل يف حســم املســائل الكونّية املطلقة، بل قد يكون هو 
الطريق الوحيــد إىل املعرفة انلهائّية، وقد حتتاج معاجلــة القضايا الكونّية 

الكربى إىل نوٍع آخر من اإلدراك، تماًما ل ربط هل بالعقالنّية واتلفكري.

منهج الكتاب

إذا أردنا أن نلّخض منهج الاتب يف وصــوهل إىل اغيته اليّت ذكرناها آنًفا 
نقول: إنّه مّر بثالث خطواٍت للوصول إيلها:

األوىل: ابلحث املعريّف، حيث ذكر للمنهج اتلجرييّب نوعني من اتلحّدي: 
األّول هو ظاهــرة املعجزات واألمــور اخلارقة للعادة، ولٰكّنــه جتاوز ٰهذا 
اتلحّدي باعتبار عدم وجود ديلــٍل ىلع ثبوتها أو نفيها، واتلحّدي اثلان هو 
مشلكة نهاية السلسلة العلّّية مع حمذور التسلسل )Infinite regress( وادلور 
)recursion(، وهنا هو يسى نلقض قانون العلّّية مّرًة، ويعتمد ىلع قّوة خياهل 

العليّم مّرًة أخــرى؛ تلكون لٰهذا املنهج ايلد العليا، ومــن ثّم يذكر املنهج 
العقــيل )rational method( كمحاولٍة حمرتمٍة من قبل الفالســفة اإلغريق 
لصياغة عملية اتلفكري العقيّل )formalize human reasoning(، ولٰكّنه يرى 
أنّها منيت بالفشل يف الغاية اليّت قصدت منها، ويه حسم القضايا الفكرّية، 
ويشــلك عليه بعّدة إشالٍت، وليس ٰذلك فحســب، بل يرتّق ويشّكك يف 
أصل أمانّية بناء نظاٍم فكريٍّ حصنٍي أمام الشــبهات الفكرّية، وهو بٰذلك 

يكشف عن حمدوديّة اّطالعه وخربته. ]انظر: المصدر السابق، ص27[

 )rational arguments( اثلانية: ابلحث الفلسيّف، وفيه يذكر األدلّة العقلّية
ىلع موجوٍد واجٍب وإهٰلٍ خارٍق للطبيعة، كتفســرٍي عقيلٍّ ملشــلكة نهاية انلظام 



144

مجلة الدليل / 

العدد الخامس   السنة الثانية   ربيع 2019

العدد الخامس

، وكنظرّيٍة عقلّيٍة متاملٍة، جتيب عن جيع األســئلة األساســّية عن  العــيّلّ
الكون، ومــن ثّم يصل إىل أنّها ل تفيد ايلقني؛ ملا تواجهها من اإلشــايّلات 
اتلجريبّية واملعرفّية والفلسفّية ]انظر: المصدر السابق، ص 226[. يبدو الاتب يف ٰهذا 
اجلانب من ابلحث أيًضا قليل اخلربة والّطالع، وما أشــبع ابلحث كما فعله 

يف اجلانب الطبييّع وتفّن فيه؛ وٰذلك لكون الكالم يف خارج جمال تّصصه. 

اثلاثلة: ابلحث الطبيــيّع، وكالمه يف ٰهذا اجلانب يمكن تقســيمه إىل 
قسمني: ابلحث الطبييّع اتلجرييّب )empirical( وابلحث الطبييّع اتلنظريّي 
)theoretical(، والاتب اعتمد ىلع اثلان كثرًيا؛ ألّن األّول ل يتجاوب كثرًيا 

يف القضايا ذات ابلعد امليتافزيييّق )metaphysical dimension(، ومن هنا يأيت 
ابلحث مشبًعا باخليال املستوىح من العلوم اتلجريبّية، واتلنظري املتحّرر من 
ي يفرض اتلحديدات والرشوط ىلع 

ّ
مقتضيات املنهج العقــيّل واتلجرييّب اذل

لّك ممارســٍة فكرّيٍة ]انظر: المصدر الســابق، ص 70[، وصل يف ابلحث الطبييّع ٰهذا 
إىل عدم حاجة الكون إىل موجوٍد واجــٍب، ول مدبٍّر اعقٍل ول منّظٍم قادٍر؛ 
ألّن نشــأة الكون وما فيه من انلظم والقوانني يمكن تفســريها ىلع أساس 
العلم (اتلنظريّي). والكون ل حيكمه قانوٌن صارٌم مســتقرٌّ يف مستوى الواقع 
الكمويّم، وٰهذه العشوائّية يف ٰهذا املســتوى األسايّس للكون يرتك املسقبل 
باحتمــالٍت مفتوحٍة، وانلتيجة يه أّن العلم ل يــدّل ىلع وجود إهٰلٍ، ولٰكّن 

األمر يبىق كمحتمٍل من الحتمالت. ]انظر: المصدر السابق، ص 61[

وبعد رّد الســتدلل العقيّل بديلل انرام قانون العلّّية يف مستوى الكّم، 
رّد ما أقيمت ىلع وجود اإلهٰل من األدلّة بابتالءها بالقصور حينًا، وباتلناقض 
حينًا، وبفساد ما اعتمدت عليه من املقّدمات جتريبيًّا حينًا آخر، وزوّد ٰهذا 
ا ل يمكننا  املوقف باآلراء اتلجريبّية احلديثة؛ يلقــول إّن للكون كنًها ورسًّ
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الوصول إيله، وأّما ما تفيده األدلّة هو أنّه ل بّد هل من تفسرٍي أعمق مّما يظهر 
ي تشري 

ّ
نلا يف مســتوى الظاهر، ولٰكن هل ٰهذا املستوى األعمق هو اإلهٰل اذل

إيلــه العقالنّية، أو هو إهٰل األديان، أو يشٌء آخــر؟ فٰهذا أمٌر ل يثبت بالعلم 
اتلجريــيّب ول العقالنّية )rationality(، بل يبىق حمتمــاًل يرتّجحه حينًا مع 
أدلٍّة، وحينًا آخر مع أخرى، فإذن ل بّد من العتماد ىلع نوٍع آخر من الفهم 
واملعرفة غري اتلفكري العقيّل؛ ألّن قوانني اتلفكري العقيّل اليّت حتّفزنا باملرتبة 
األوىل للبحث عن اتلعليل بنفســها حتول دون الوصول إىل املعرفة انلهائّية، 
ومن هنا حيتمل أن يكون الكشف والشهود طريًقا إىل معرفة من ٰهذا انلوع، 
ويكون هو الطريق الوحيد ملا وراء احلدود اليّت توصلنا إيله بالفلسفة والعلم، 

أي الطريق املمكن الوحيد إىل احلقيقة املطلقة. ]انظر: المصدر السابق، ص 231[

خّطة القراءة

بعد إلقاء نظرٍة رسيعٍة ىلع الكتاب، نقــوم اآلن جبولٍة مفّصلٍة قلياًل يف 
لّك واحــدٍة من ٰهذه اخلطوات؛ نلّطلع ىلع حمتواه، ومــن ثّم نقوم بتقييم لّك 
 

ً
مرحلٍة؛ لــرى أخرًيا هل أنّه جنح يف حتقيق اغيتــه أو ل؟ وقد اعتمدنا أّول
يف ٰهذه القراءة ىلع الكتاب املرتجــم إىل العربية بعنوان: (اتلدبري اإلليّٰه)، 
ولٰكن عدنلــا عنه إىل الكتاب األصيّل باللغة اإلجنلزيّية؛ ملا فيه من القصور 
يف بيــان املعىن يف بعض املواضع، واألخطــاء يف األخرى، وكذا اخلروج عن 
املصطلح الفلســيّف املتداول يف بعض املوارد، وكــذا أجد العدول يف ترجة 
ي تعّمده الاتب ليشــري إىل أّن الكتاب 

ّ
عنوان الكتاب من (عقل اهلل) - اذل

حبــٌث عن املعرفة انلهائّية والغاية القصوى مــن وراء الكون - إىل (اتلدبري 
 يف أداء مراد الاتب. 

ًّ
اإلليّٰه) خمال
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المجال المعرفّي

تطــّرق الاتب إىل الكالم عــن املجال املعريّف يف بدايــة الكتاب، ومن 
ثّم حتــّدث عنه يف عّدة مواضــع أخرى، وتظهر نلظرتــه املعرفّية بصماٌت 
ي يبىن عليه ابلحث 

ّ
واضحٌة ىلع مسار حبثه عموًما، واألســاس املعريّف اذل

أمٌر جوهريٌّ يف أّي ممارســٍة فكرّيٍة، وحيّدد لا األطر العاّمة. والاتب - رغم 
إعجابه الشــديد باملنهج اتلجرييّب، وتمّسكه به كأفضل الطرق إىل املعرفة 
املوثوقة - ملتفــٌت إىل حمدوديّة ٰهذا املنهج يف إطــار الكون الفزييايّئ، وأّن 
»األسئلة انلهائّية سوف تكون وراء حدود العلم اتلجرييّب  دائًما ىلع ما يعّرف 
اعدًة« ]المصدر السابق، ص 15[. ومع ٰذلك تبىق يف نفسه نزعٌة إىل العتماد عليه، 
وميٌل إىل قدرتها؛ تلطّل خارج ٰهذا احلد. وأشــار إىل ٰذلك حني قال: »ىلع ما 
فه حبيث ل يبىق حمدوًدا يف  يعّرف اعدًة«، ويوح بٰذلــك إىل رغبته يف أن يعرِّ
إطار العالم الطبييّع؛ ألّن »جاذبّيــة املنهج اتلجرييّب تتجاوز إمانيّته وقّوته 
الائلة« ]المصدر الســابق، ص 14[. ومن هنا يعتقد بوجود جماٍل متداخٍل بني العلم 
الطبييّع وادلين، ويرى أّن العلــم الطبييّع ينبيغ أن يتجاوز إىل ٰذلك املجال 
ي اكن »شبه خمتصٍّ بادلين لعّدة قروٍن« ]المصدر السابق، ص 13[. ويعري اهتماًما 

ّ
اذل

كبرًيا باجلانب اتلنظريّي للعلم الطبييّع؛ إذ إّن العلم اتلجرييّب غري اتلنظريّي 
ل جييب عن األسئلة األساسّية عن الوجود واحلياة، ويقول إنّه يتحّدث بلغة 
الرموز واإلشارات ]انظر: المصــدر الســابق، ص 148[. و»لٰكّن العلم اتلجرييّب لوحده 
قد ل يكون قادًرا ىلع اإلجابة عنها، أو عن أّي أســئلٍة تتعلّق بمعىن احلياة« 

]المصدر السابق، ص 31[.

وأّما ما يرى الاتب من أّن املنهج اتلجرييب من أكرث املناهج املعرفّية قدرًة 
ىلع إنتاج املعرفة املوثوقة، فيدعمه بعّدة شواهد: 
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، جناحه ابلاهر يف اكتشاف احلقائق وتفسري الظواهر الكونّية، يقول 
ً

أّول
الاتب: »أعتقد أّن العلــم اتلجرييّب منهٌج قويٌّ للغاية ملســاعدتنا يف فهم 
ي نعيشه، ويشــهد اتلاريخ بنجاحاتها الكثرية، وقلّما يمّر 

ّ
الكون املعّقد اذل

أسبوٌع من دون تقّدٍم جديٍد« ]المصدر السابق، ص 14[.

ثانيًا: الزتامه املطلق بالزناهة واألمانة، يقول: »لّك اكتشــاٍف جديٍد ولّك 
نظرّيٍة جديدٍة ل بّد أّن تمّر باختباراٍت صارمٍة؛ يلتّم املوافقة عليها من قبل 

األوساط املعنّية بالعلوم الطبيعّية« ]المصدر السابق، ص 14[.

ثاثلًا: أنّه يتّبع معايري موضوعّيًة صارمًة وينطلق من أســٍس جمّربٍة ثابتٍة. 
]انظر: المصدر السابق، ص 14[

 logical( وأمــا املنهج العقيل، ومــا يعتمد عليه من الســتدلل املنطيّق
reasoning(، فرياه الاتب ظاهرًة طبيعّيــًة وعملّيًة فزييائّيًة لدلماغ البرشّي 

حتكمه قوانني الطبيعة، وقد نشــأت من خالل عملّية اتلطّور طبًقا حلاجات 
حياة اإلنسان ىلع األرض؛ لتســاعده يف اتلعامل مع ظروف احلياة ايلومّية، 
»فبعض اجلوانب للفكر البرشّي تتحّدد عن طريق شــبكة أسالك أدمغتنا، 
واألخــرى نتوارثها مثل برنامٍج ورايثٍّ من أســالفنا القداىم« ]المصــدر الســابق، 
ا  ص 23[. ويرى العقالنّية من »األشــياء املربجمة وراثيًّا يف مستًوى عميٍق جدًّ

يف أدمغتنا« ]المصدر الســابق، ص 23[. وفيما يتعلّق بالســؤال عن العقالنّية اليّت 
يه ويلدة اتلطّور )evolution(، ونتيجة احلــراكت والظروف الكونّية، وهل 
تستطيع أن ترتفع عن حميطها املحدود يف ٰهذا الكون العظيم؛ تلحيط بمعرفة 
ت منه، وتتصّدى لإلجابة عن األســئلة الوجوديّة الكربى؟ 

ّ
انلظام اذلي تودل

خيتــار الاتب بأنّها ناجحٌة يف فهم الكــون وأرساره إىل حدوٍد كبريٍة، وحّت 
ا وأمــًرا يف اغية األهّمّية ]انظر:  خارج حميطــه الضّيق، ويعّد ٰهذا انلجاح رسًّ
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المصدر الســابق، ص 24[. ولٰكّن العقالنّية بمعىن بناء نظاٍم فكريٍّ منطيقٍّ حصنٍي 

)closed logical scheme(، ينطلق من أّويّلاٍت رضورّيٍة الصدق يف نفســها، 

وقــادٌر ىلع وضع خطواٍت منهجّيٍة دقيقٍة تضمن الوصول ايلقييّن إىل الصواب 
بصورٍة مطلقٍة، فرياه أمًرا غري ممكٍن ويورد عليه عّدة إشالٍت:

األّول: »حماولة الفالسفة اإلغريق صياغة عملّية اتلفكري اإلنساّن بتقديم 
القواعد احلصينة لالســتدلل املنطيّق... بالوصول إىل جمموعة افرتاضاٍت أو 
مسلّماٍت يّتفق عليها العقالء، ويؤّدي إىل حّل جيع الزنااعت« ]المصدر السابق، 
 لـــ »أنّه لم يتّم بلوغ 

ً
ص 19[. وقد منيت هذه املحاولة بالفشــل؛ وٰذلك أّول

ٰهذا الدف« أي القضاء ىلع الزنااعت الفكرّية بني البرش، وثانيًا ألّن »أكرث 
انلاس يعّد الستدلل العقيّل سفسطًة تافهًة« ]المصدر السابق، ص 19[.

اثلاين: الستدلل املنطيّق الســتنتايّج )deductive reasoning( ل حيمل 
معىًن أكرث مّما يف املقّدمات، حبيث إّن ٰهذا ادليلل ل يمكن أن يســتعمل يف 
ا، فمثاًل يف القياس القرتاّن انلتيجة ل تفيد أكرث مّما  إثبات يشٍء جديٍد حقًّ
يف املقّدمتني (الصغرى والكربى) مًعا، فإذن الســتدلل املنطيّق يف احلقيقة 
 طريًقا ملعاجلة املعلومــات واحلقائق، حّت تعــرض بصورٍة ممتعٍة 

ّ
ليــس إل

ومفيدٍة. ]انظر: المصدر السابق، ص 25[

اثلالث: يرى الاتب أّن اعتبار قضّيٍة مــا ىلع أنّها بدهّيٌة )axiom( وبيّنة 
الصــدق بذاتها )self-evident(، حبيث يســتحيل أن تكــون خالف ٰذلك، 
أمٌر غري حكيٍم (حســب تعبريه)، ويستدّل ىلع ٰذلك باّداعء بطالن ابلدهّية 
اخلامســة من بدهّيات إقليدس )axioms of euclidean geometry( اليّت قام 
عليها رصح الندســة اتلقليديّة يف القرن اتلاســع عــرش، وظّل األمر ىلع 
اعتبارها بدهّيًة، وشّيد ىلع أساســها انلظام النديّس لقروٍن، ولٰكّن جاعًة 
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من علماء الرياضّيات قّرروا إســقاط ٰهذه ابلديهــة، واكنت انلتيجة مفيدًة 
ا للعلم الطبييّع، إذ إّن أينشــتاين )Einstein( اســتفاد من ٰهذه الندسة  جدًّ
غري اإلقليديّة يف نظرّيته النسبّية العاّمة )general theory of relativity( ]انظر: 
المصــدر الســابق، ص 26[. وأّمــا ما يرى إيمانويل كنط )Immanuel Kant( من أنّنا 

نودل مع إدراك بعض القضايا، ويه ابلدهّيات الرضورّية لعملّية اتلفكري، يف 
مقابل ابلدهّيات الرضورّية يف نفسها، فال يرتضيها الاتب أيًضا؛ وٰذلك ألّن 
كنط مّثل لا بإدراكنا للفضاء اثلاليّث األبعاد ىلع أساس الندسة اإلقليديّة، 
واعترب أنّنا نودل مع مثل ٰهذا اإلدراك، واحلال أنّه قد اكتشف بطالن الندسة 
اإلقليديّــة )euclidean geometry( ىلع يد علمــاء الرياضّيات اآلن، و»يعّد 
علماء الطبيعة والفالسفة ايلوم أنّه حّت اجلوانب األساسّية للتفكري اإلنساّن 
جيب أن ترجــع بانلهاية إىل مالحظات العالم الفزييــايّئ، ومن املحتمل أّن 
املفاهيم املغروسة عميًقا يف نفوســنا، واألشياء اليّت يصعب علينا أن نتصّور 
خالفها اكبلديهة والعقالنّية يه تلك اليّت برجمت وراثيًّا يف مســتًوى عميٍق 

ا يف أدمغتنا« ]المصدر السابق، ص 23[. جدًّ

الرابع: أّن قانون عــدم اتلناقض )Law of noncontradiction( القائل بأّن 
ي 

ّ
اإلثبات والنتفاء يســتحيل أن جيتمعا ىلع يشٍء بعينه، وقانون العلّّية اذل

ينبثق من قانون عدم اتلناقض، يســقطان فيما يســّى باملســتوى الكمويّم 
ي حيّفز إىل مثل ٰهــذا املوقف هو أّن مفهوم 

ّ
)quantum level(، وادلافــع اذل

اثلبــوت أو »أن يكون« يف فزيياء الكّم أكرث غموًضا من واقع جتربتنا ايلومّية. 
]انظر: المصدر السابق، ص 85[

اخلامس: الستدلل املبيّن ىلع الستقراء )induction( ل يوصل إىل ايلقني؛ 
ي هو استنتاج احلكم اللّكّ من الوقائع اجلزئّية مبينٌّ ىلع 

ّ
وٰذلك ألّن الستقراء اذل
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افرتاض »أّن مسار الطبيعة يكون بنحٍو واحٍد دائًما«؛ ول مربر لٰهذا الفرتاض، 
فإذا اكن الليل دائًما يتبع انلهار، ل يعين ٰذلك أّن اثلان نتيجٌة رضورّيٌة لألّول، 
ول توجــد رضورٌة منطقّيٌة يف ابلني؛ ذلا يمكننا أن نفرض اعلًما ل يتبع اثلان 

األّول، وينقل ٰذلك من هيوم. ]انظر: المصدر السابق، ص 27[

الســادس: عملّية الفكر اإلنســاّن )human reasoning( غري حمدوٍد يف 
طريقيت القياس )deduction( والســتقراء )induction( حّت نضبطه بســّن 
قوانينهمــا، بل هناك طريــٌق آخر، وهو اإلحيــاء )inspiration( أو القفزات 
اخليايّلــة )imaginative leaps(، ويف ٰهذه احلالت حقيقــٌة مهّمٌة أو حدٌس 
ما ينبثق يف ذهن ابلاحث، ويثبتها بالســتدلل يف مرحلٍة لحقٍة، ول يعلم 
 يف 

ًّ
مصدر ٰهذا اإللام املستوىح، هل هو الرتباط باحلقائق املوجودة مستقال

، ولٰكّنه جيري يف العقل ابلاطن ويظهر حني  اعلٍم آخر، أو أنّه استدلٌل اعديٌّ
يكتمل؟ ]انظر: المصدر السابق، ص 28[

وأّما فيمــا يرتبط باتلجربة الروحّية أو تليّق احلقائق عن طريق الشــهود 
القليّب، ومعاينتها بنوٍع آخر من اإلدراك تماًما، ومن دون توّســط اتلفكري 
والستدلل، فيحتمله الاتب، ولكنه يرى أّن اتلجربة الروحّية ليست بديلة 
للمنهج العقيّل أو اتلجريــيّب، ل باعتبار أنّهما يوصالن إىل انلتائج اخلاطئة، 
بل يرى أنّه بعد ما نسرتسل يف ابلحث العقيّل واتلجرييّب إىل أقىص حدودهما، 
حيــث يتوّقف املنطق والعلم الطبييّع من اإلجابــة، فعند ٰذلك احلّد يمكن 
العتماد ىلع ٰذلك انلوع من الفهــم واإلدراك؛ للوصول إىل احلقيقة املطلقة 

وانلهائّية ]انظر: المصدر السابق، ص 226[، ويف ٰهذا الصدد يذكر بعض األمور:

1ـ  يذكر أّن اتلجربة الروحّية واملعرفة احلاصلة منها تقع يف الطرف املعاكس 
للتفكري العقيّل، وللمعرفة العقلّية احلاصلة منه. ]انظر: المصدر السابق، ص 226[
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2 ـ يصف ٰهذه اتلجربة ىلع لسان من يقول إنّه جّربها بأنّها تفرض نفسها 
ىلع اإلنســان بكونها حقيقًة ل حتتمل الشّك، وأّن اتلعبري يعجز عن بيانها، 
وفيها شعوٌر ساحٌق بالوحدة مع الكون أو اإلهٰل، ورؤية لكّّية للحقيقة، وشعوٌر 

. ]انظر: المصدر السابق، ص 226[ باحلضور عند تأثرٍي قويٍّ

3ـ  الزنعــة الروحّية ٰهــذه توجد عند كثرٍي مــن أرق املفّكرين بما فيهم 
علماء الطبيعة  املرموقون من أمثال أينشتاين وباويل ورشودجنر، وينقل عن 
بعضهم احتمال الستفادة من احلالت الروحّية العاديّة للتبرّص، وانلاجتة من 
الرياضــات اتلأّملّية،  يف وضع انلظرّيات العلمّيــة، وينقل بعض ما حصل 
للعلماء اتلجريبّيــني من ٰهذه احلالت اليت من خاللــا تّم حّل معضالت 

مستعصية. ]انظر: المصدر السابق، ص 226[

المجال الفلسفّي

نظًرا ملا أّسســه الاتب يف املجال املعــريّف )epistemological aspect( من 
العتماد ىلع العلم الطبييّع واتلنظري املعتمد ىلع معطياته، وتفريغ الستالل 
العقيّل واملعرفة العقلّيــة من قيمتها املعرفّية؛ اكن من ابلديّه أن ل يصل يف 
ابلحث العقيّل إىل نتائج يعتىن بها، وأّن ل يعجب باألدلّة العقلّية اليّت أقيمت 
ىلع وجود اإلهٰل كحلٍّ للمشالك املرتبطة بنشأة الكون؛ وذلا عندما يبدأ بابلحث 
 epistemological( يف اجلانب الفلســيّف ينطلق من رؤيته الشكوكّية املعرفّية
skepticism( جتــاه العقل، ويتعامل مع األدلّة العقلّية ىلع أنّها تفاســري عن 

منشإ الكون ونشــأته تفرتض رضورة تدّخٍل غييبٍّ من قبل إهٰلٍ خارج حدوده 
الطبيعّية، ويرى أنّه لو استطعنا أن نفرّس الكون تفسرًيا طبيعيًّا، ل يبىق معه 
احلاجة إىل فــرض عملّيٍة خارقٍة للطبيعة، ول يــرى رضورة أن يكون ٰهذا 
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اتلفســري صحيًحا، بل يكيف الحتمال، ومعــه ل يبىق احلاجة إىل اتلصوير 
الفلســيّف. ويف ٰهذه اخللفّية من فقدان الستدلل العقيّل لقدرته املعرفّية - 
إذ يشــّك بقانون انلتاقض والعلّّية ويرى اســتحالة بناء نظاٍم فكريٍّ منطيقٍّ 
حصــنٍي من اخلطإ - تفقد املعرفة العقلّية مــزية الرضورة وايلقني، وعندئٍذ 
يصبح مفاد األدلّة العقلّية ىلع وجود اهلل كآراٍء وتفاسري وحتايلل عن الكون 
ومنشــئه، ويعتقد أنّه يف ٰهذه احلالة إذا احتمل وجود تفســرٍي طبييعٍّ للكون 

ومظاهره ل تبىق حاجٌة إىل تفاسري خارقٍة! ]انظر: المصدر السابق، ص 40[

بدأ الاتب كالمه يف اجلانب الفلســيّف بديلل احلــدوث من بني األدلّة 
الكونّيــة ىلع وجــود اإلهٰل )cosmological arguments( اليّت يُنطلق فيها من 
الكــون ومظاهره من احلدوث أو احلركة أو اإلمان أو اتلغرّي إىل إثبات وجود 
اإلهٰل عن طريق قانون العلّّية، ولم يتعّرض يف ابلحث إىل اجلانب الفلســيّف 
وامليتافزييــيّق كثرًيا، بل اكتىف بقوهل: إّن »نتيجة احلّجة الكونّية - يف رأيي - 
اكن من الصعب تطئتها حّت قبل بضع ســنواٍت، حيث جاءت حماولٌة جاّدٌة 
تلفســري نشــأة الكون يف حدود الفزيياء، وينبيغ أن أقول يف ابلداية إّن ٰهذا 
اتلفســري يمكن أن يكون خاطئًا تماًما، ولٰكن ل أتصّور أن ٰذلك يهّم! ما هو 
املهــّم هو أّن وجود فعٍل غييبٍّ رضوريٌّ بلــدء الكون، أو ل؟ فإن أمكننا بناء 
نظرّيٍة علمّيٍة معقولٍة تفرّس نشــأة العالم الفزييايّئ بأجعه، فعل األقّل علمنا 
بأّن اتلفســري الطبييّع ممكٌن سواٌء اكنت انلظرّية الفعلّية ممكنًة أم ل« ]المصدر 
الســابق، ص 39[. ونــرى أّن الاتب يتعامل مع الســتدلل العقيّل ىلع أنّه أداٌة 

ظّنّيٌة، ويعتقد أّن ما يقّدمه من تفســرٍي خارٍق للكون يُقبل إن لم يُتمّكن من 
تقديم تفسرٍي طبييعٍّ للكون، فإن أمكن ٰذلك وفًقا للمعطيات اتلجريبّية، فال 
ملزم لقبول اتلفسري املبيّن ىلع املعطيات العقلّية، وارتأى ما تّم الوصول إيله 
من تفســرٍي طبييعٍّ معقوٍل لعالم الطبيعة يف الفزيياء انلظرّية، وهو اتلفسري 
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املبيّن ىلع نظرّية النفجار العظيم )Big Bang Theory(، وعليه الكون ليس 
هل بدايٌة يف الزمان حّت يكون حباجــٍة إىل علٍّة خارقٍة، بل وجد الزمان معه 
حني انبثاق الكون من النفجار العظيم ]انظر: المصدر السابق، ص 49[. وأّما نفس 
النفجار فال حيتاج إىل علٍّة كما ينقله عن هوكينغ، وســنبنّي ٰذلك يف وقفتنا 

مع الكتاب يف املجال الطبييّع.

والاتب بعد ما بىن ىلع الشــّك بقانون اتلناقض وقانون العلّّية يف املجال 
املعريّف - بناًء ىلع اعتماده ىلع ما يسّى باملنطق الكمويّم )quantum logic( - لم 
يكن حباجٍة إىل ابلحث كثرًيا يف رّد ٰهذا ادليلل القائم ىلع أساس قانون العلّّية، 
القائــم ىلع قانون عدم اتلناقض؛ وذلا يرى مفاد ٰهذا ادليلل تفســرًيا حمتماًل 
من اتلفاســري املحتملة، ومع الوصول إىل تفسرٍي طبييعٍّ مستمدٍّ من املعطيات 
اتلجريبّية ل دايع لقبــوهل، ومن هنا نراه يقّدم نلا عّدة نظرّياٍت حديثٍة حول 
نشأة الكون وتكّونه ونظامه، ويرى أنّه مع وجود ٰهذه ابلدائل ل تقنعنا األدلّة 
العقلّية الكونّية للتشــّبث بها يف حّل ألغاز الكون ]انظر: المصدر الســابق، ص 51[، 

وسنشري إىل بعضها يف الكالم عن اجلانب الطبييّع.

ي اكن 
ّ

وفيما يتعلّق بالســتدلل ىلع وجود اإلهٰل من قوانني الطبيعة - اذل
شائًعا يف القرن اثلامن عرش حتت تأثري نيوتن )Newton( ىلع املشهد الفكرّي 
ي يمّثله راسل، حيث رّد ىلع ٰهذا الستدلل 

ّ
آنذاك - يتوافق الاتب مع اخلّط اذل

بإشالٍت اعتُربت داحضًة من قبل اتلجريبّيني، والاتب بٰهذه اخللفّية يشري 
إىل أّن فكرة قوانني الطبيعة نشأت من خلفّيٍة دينّيٍة وثقافّيٍة، إذ ترى ادليانات 
بــأّن اإلهٰل أو اآللة حتكم الكون بما تفــرض عليه من القوانني، فانت ٰهذه 
اخللفّية ادلينّية عند علماء الفلــك يف بداية عرص ازدهار العلم الطبييّع يه 
السبب يف نشأة نظرّية القوانني الطبيعّية اثلابتة واملطلقة، فانت ٰهذه القوانني 
بمثابــة نواميس الكون اليّت تنّم عن العقالنّية والدفّية يف الكون، وتدّل ىلع 



154

مجلة الدليل / 

العدد الخامس   السنة الثانية   ربيع 2019

العدد الخامس

وجود خالٍق حكيٍم؛ وذلا يعتقد انلاس حّت بعض العلماء الطبيعّيني بأّن ٰهذه 
القوانني رموٌز ذات دللٍت حتمل رســالًة موّجهًة إىل البرش، وعلماء الطبيعة 
حياولون فّك الرمــوز ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 75[، وهــذه القوانني يف انلظرة 
اتلجريبّية )empirical approach( أوجه انتظام وتناســق يف الكون ومظاهره، 
وحوادثه تبدو نلا ىلع أنّها قوانني ثابتٌة، ولٰكّنها يف احلقيقة انتظاماٌت أشــبه 
بالقوانــني )lawlike regularities( وصل إيلهــا العلماء الطبيعّيون من خالل 
اتلجارب واملالحظات بإعمال الستقراء، وقد أشارنا سابًقا يف املجال املعريّف 
إىل أّن الســتقراء ل يعّد طريًقا معرفيًّا آمنًا من األخطاء، واملعرفة احلاصلة 
منها غري موثوقٍة، ومن هنا يــرى أّن العتماد ىلع قوانني الطبيعة ل ينفع يف 

الستدلل ىلع وجود اإلهٰل. ]انظر: المصدر السابق، ص 77[

وأّما ديلل اإلمان والوجوب  فقد ذكره الاتب ضمن نقاٍط:

: تعــرَّض الاتب إىل قانون العلّّية، وبنيَّ أنّه يلزم من قبوهل أن يكون 
ً

أّول
الكون منظومًة علّيًَّة مغلقًة ومتاملًة تفرسِّ لّك يشٍء، ول يكون معه حاجٌة 
إىل املالحظــة أو اتلجربة؛ ألّن لّك يشٍء يف ٰهذه احلالة ســينبع من الرضورة 
املنطقّية، ورغم التشكيك يف صدق ٰهذا القانون يقول الاتب إنّه يريد ابلناء 
عليه كفرضّيٍة عملّيٍة )working hypothesis( لريى ما يوصل إيله من انلتائج. 

]انظر: المصدر السابق، ص 161[

ق إىل تقســيم األشــياء إىل واجــٍب )necessary( وممكٍن  ثانيًــا: تطــرَّ
)contingent(، وعــرَّف املمكن بأنّه ما يمكــن أن يكون ىلع حالٍة أخرى، 

حبيث تكــون علًّة ما هو عليه من احلالة يف غريه، وعــرَّف الواجب بأنّه ما 
يكون يف ذاته مســتغنيًا عن غريه، وتكون علّته يف نفســه، ول يتغرّي بتغرّي 

األشياء. ]انظر: المصدر السابق، ص 163[
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ثاثلًا: ذكر أّن جيع مظاهر الطبيعة )natural phenomena( اليّت نواجهها، 
وجيع احلوادث اليّت نلمُّ بها، تتوّقف بصورٍة أو أخرى ىلع غريها من أشــياء 
 الكون، فــيه ممكنٌة؛ ألّن الواجــب ل يتغرّي يف نفســه ول يتأثّر بالزمان. 

]انظر: المصدر السابق، ص 163[

رابًعا: من اخلطإ افرتاض سلســلٍة ل متناهيٍة من العلل حبيث تكون لّك 
حلقٍة من ٰهذه السلســلة معلَّلًة بما يســبقها؛ ألنّه ل يفرسِّ وجود السلسلة 
بأكملها، كما مّثل ليبنزي ذٰللك بمجموعٍة ل متناهيٍة من الكتب ينســخ لّك 
واحٍد منها من اآلخر، فإّن ٰذلك ل يعلّل حمتوى الكتاب، وحيّق نلا أن نســأل 

عن الاتب. ]انظر: المصدر السابق، ص 171[

بعد ذكر ٰهذه املقّدمات يقول الاتــب: يبدو يل أنّه إن الزتم أحٌد بقانون 
العلّّيــة وطلب تعلياًل عقليًّا للطبيعة، فــال مفرَّ من ابلحث عنه يف ما وراء 
)؛ ألنّه كما رأينا أّن اعلًمــا فزييائيًّا ممكنًا ل  الطبيعــة (يف يشٍء ميتافزيييقٍّ

يمكن أن يعلّل وجوده بنفسه. ]انظر: المصدر السابق، ص 171[

ل الاتب عليه عّدة إشالٍت: ر الستدلل سجَّ بعد ما قرَّ

األّول: إن رسنا مع ادليلل العقيّل، وأســمينا ٰهــذه العلّة بعنوان اإلهٰل، 
فٰذلك اإلهٰل ل بّد أن يكون اعقاًل حّت خيتار كونَنا من بني ابلدائل الكثرية، 
أي األكوان املتصّورة، ول بّد أيًضا أن يكون ذا علٍم مطلٍق حّت يعرف لّك 
ابلدائل املنطقّيــة املحتملة، وأن يكون ذا قدرة مطلقٍة حّت خيلق الكون، 
 يكون فعاًل غري 

ّ
وجيب أن يكون اختيــاره أفضل العوالم املحتملــة، وإل

، ولٰكن فكرة أحســن األكوان املتصّورة لــم تعجب الكثريين،  عقــالنٍّ
وأثاروا مشــلكة الرّش، ويرى أنّنا غري قادرين ىلع إثبات ٰذلك جتريبيًّا. ]انظر: 

المصدر الســابق، ص 173[
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اثلاين: الستدلل العقيّل يقتيض أن يكون اإلهٰل واجبًا ومطلًقا وثابتًا واكماًل 
ل يتغــرّي، ويتوّقف عليه الكــون يف وجوده، ولٰكّنــه ل يتأثّر بوجود الكون 
مطلًقا، واإلشــايّلة هنا أّن مثل ٰهذا اإلهٰل كيف يرتبــط بعالٍم ممكٍن متغرّيٍ 
يشتمل ىلع موجوداٍت ذات إرادٍة حّرٍة؟ وٰهذا اإلشال أكرث من كونه جمّرد نقطٍة 
ّيات، بل هو نتيجٌة لزمٌة بلعض املناهج العقلّية للتفسري. 

ٰ
فّنّيٍة للجدال يف اإلل

يقول الاتب إّن ديــكارت )René Descartes( وأتباعه حاولوا إرجاع جذور 
معرفتنــا اتلجريبّية للعالم إىل ايلقني العقيّل )rational certainty(، وٰهذا يعين 
أّن املعرفة املوثوقة متوّقفٌة بالرضورة ىلع املفاهيم املنطقّية والرياضّية املطلقة؛ 
ألّن احلقيقة الواقعّية حســب اتلعريف ل يمكن أن تتغرّي بالزمان، وموثوقّية 
ٰهذا العالم اتلجريدّي (قوانــني املنطق والرياضّيات) مضمونٌة؛ ألّن عنارصه 
مثبَّتــٌة يف بعضها ابلعض حبكم الرضورة املنطقّية )logical necessity(، ولٰكّن 
ي نسى تلفسريه ممكٌن ومتوّقٌف ىلع 

ّ
املشــلكة يه أّن نفس اعلم اتلجارب اذل

الزمان، فنفس اإلشايّلة املذكورة تأيت هنا أيًضا. ]انظر: المصدر السابق، ص 178[

اثلالــث: كثرٌي من الفالسفة ناقشوا فكرة موجوٍد واجٍب ل حيتاج إىل العلّة 
بأنّه متناقٌض وبال معىًن؛ ألنّه غري قابٍل للفهم، ولٰكّن الاتب ل يقبل اإلشال؛ 

ألّن كونه غري قابٍل للفهم ل يعين أنّه متناقٌض! ]انظر: المصدر السابق، ص 177[

وأّما ديلل انلظم فنسأل أّن انلظم ادلقيق الرائع يف الكون، بدًءا من مستوى 
 إىل األجسام الفلكّية 

ً
اجلسيمات حتت اذلّرّية )subatomic particles(، ووصول

الكبرية واملجّرات، والنتظام املوجود يف ترابــط القوى الطبيعّية، واألجرام 
الفلكّية، ضمن قوانني فزييائّيٍة ثابتٍة تتشــابك وتتخادم بدّقٍة فائقٍة وإحاٍم 
بديٍع وترابٍط منقطع انلظري، وما يتّســم به ٰهــذا انلظام من الدفّية والغائّية 
والــويع واحلكمة هل يدّل ىلع وجود حكيٍم واعقــٍل وراء الطبيعة أم ل؟ يرى 
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الاتب أّن جواب ٰهذا الســؤال اكن باإلجياب، بال ريٍب قبل دخول البرش إىل 
عرص ازدهار العلم الطبييّع، ولٰكّنه بعد ما اّطلع ىلع العلل الطبيعّية الامنة 
وراء ظواهــر الطبيعة أعرض عن تفســريات الالهوتيني ]انظــر: المصــدر الســابق، 
ص 194[. وأّما من ناحية القيمة املنطقّية، فقد عّد الاتب الســتدلل بانلظم 

واهنًــا؛ ألنّه مبينٌّ ىلع اتلمثيل املنطيّق، وٰذلك ل يقــوم ديلاًل، وبتعبرٍي آخر 
-كمــا قال الاتب - لو صّح العتماد ىلع اتلمثيــل يف مثل قولم: إّن الكون 
أشبه بالساعة، والساعة حباجٍة إىل ناظٍم، فالكون كٰذلك، لصحَّ أن نقول أيًضا 
، والائنات احلّية تودل من الرحم باحلمل، فالكون  إن الكون أشبه بكائٍن حٍّ
كٰذلــك ودل من الرحم الكويّن نتيجة احلمل ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 201[. نعم، 
ل ينكر ٰهذا ادليلل من األســاس، بل يرى أّن هل قيمًة احتمايّلًة، ويســتطيع 
أن يدعــم فرضّيًة ما، ومــن هنا نرى أّن الاتب يف مواضــع يميل إىل القول 
 أنّه ل حيكم جزًما، وأرجع األمر إىل اذلوق الشــخيّص. 

ّ
 بوجود ناظٍم اعقٍل، إل

]انظر: المصدر السابق، ص 214[

المجال الطبيعّي

إّن اجلانب الطبييّع واجلانب اتلنظريّي املعتمد ىلع املعطيات اتلجريبّية يف 
األساس هو أهّم ما اعتمد عليه الاتب يف ٰهذه ادلراسة، وهو املحّك الرئييّس 
ي أراد الاتــب أن يكون هو املعيار الصحيح للمعرفة املوثوقة، وابلوصلة 

ّ
اذل

ي يملك القــول الفصل، فان ٰهذا 
ّ

اليّت حتّدد مســار ابلحث، واحلََكم اذل
اجلانب أكرث ما تعرَّض هل الاتب يف ٰهــذا الكتاب، وٰهذا العتماد الرئييّس 
ىلع أدوات العلم اتلجرييّب واجلانب اتلنظريّي اكن باديًا يف معاجلة املســائل 
الكونّية األساســّية اليّت أراد ابلحث عنها يف ٰهذا الكتاب، وقد بنّي ٰذلك يف 
مقّدمة الكتاب رصحيًا حيث قال: »إنّه قد اكن ذا شــغٍف بالعلوم اتلجريبّية 
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منذ شبابه، واعتقد أنّه يوجد منطقٌة متداخلٌة بني العلم اتلجرييّب وادلين، 
وقــال: إّن جاذبّية املنهج اإلمربييّق تتجاوز إطــاره وقدرته، وإنّه اكن دائًما 
يريد أن يؤمن أّن العلم اتلجرييّب قادٌر مبدئيًّا ىلع تفســري لّك يشٍء« ]المصدر 
، ومن 

ً
السابق، ص 13[. فان الرتكزي والهتمام ينصّب ىلع ابلحث الطبييع أّول

ثّم اكن يتطّرق إىل اجلوانب األخرى، وٰهذا الشــغف باملنهج اتلجرييّب وصل 
عنده أحيانًا إىل درجة أنّه بدأ بعرض نظرّياٍت ورًؤى مبنّيٍة ىلع جمّرد اتلنظري، 
واسرتسل فيها بإسهاٍب، ]انظر: المصــدر الســابق، ص 51، 55، 65[ وقد اعتمد يف ٰهذا 
اجلانب ىلع عّدة نظرّياٍت أو فرضّياٍت مزجيٍة من املعطيات اتلجريبّية واتلنظري 
احلّر (إن صّح اتلعبري)، فانت ســنده األصيّل يف اجلانب املعريّف والفلسيّف، 

وهنا سنذكر بعض ٰهذه الرؤى املهّمة يف فكر الاتب:

 بنظرّية فزيياء الكّم أو ميانيا الكّم، وقد اعتمد عليها 
ً

بدأ الاتب أّول
؛ إذ اكنت ملجأه يف حّل كثرٍي من املسائل املعرفّية والفلسفّية،  بشلٍك أسايسٍّ
و ما تســّى 

َ
وترى ٰهذه انلظرّية أّن الكون يف مســتوى اجلســيمات األّويّلة أ

باجلســيمات دون اذلّرّية خمتلٌف تماًما من مســتوى األجسام الكبرية؛ إذ 
تســقط يف ٰهذه املرحلة لّك القوانني واملفاهيم األساسّية من الوجود والزمان 
واملان وقانــون العلّّية وقانون عدم اتلناقض؛ وٰذلك ألّن ٰهذه اجلســيمات 
تظهر منها آثاٌر ل تنســجم مع اعلم الفزيياء يف مســتوى األجسام الكبرية، 
وكأنّها اكئنات اعلٍم اغمٍض تتغرّي فيها جيع املقاييس والســن اليّت جتري يف 
اعملنا، وهوّية ٰهذه اجلســيمات ل تكون حمّددًة، وكذا موضعها وحراكتها ىلع 
خالف اعلم جتربتنــا، ]المصــدر الســابق، ص57[ ومن هنا اســتنتجوا أّن قوانني 
اتلفكري وقوانني الفزيياء ليســت مطلقًة، واكن ٰهذا منطلق إنكار األّويّلات 
العقلّية والســتدلل العقيّل يف اجلانب املعريّف، ومــن ثّم إنكار أدلّة الوجود 
اإلليّٰه يف اجلانب الفلســيّف، وإنكار الفلسفة األوىل تثبيتًا ملبدإ العشوائّية، 

كما توصل إيلها الاتب يف أواخر الكتاب. ]انظر: المصدر السابق، ص 191[
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انلظرّيــة اثلانية اليّت اعتمــد عليها الاتب كثــرًيا يه نظرّية النفجار 
العظيم، ويه حتظى بأهّمّيٍة كبريٍة عند الاتب؛ إذ يه باعتقاده تفرّس وجود 
العلــم الفزييايّئ بأكمله، بما فيه من األجســام والقــوى الطبيعّية وقوانني 
الفزيياء، وما ينشــأ منها من األنظمــة ابلديعة. وذكر الاتب أنّه يف ســنة 
1920 اكتشــف علماء الفلك أّن الكون بكّل ما فيه من انلجوم والكواكب 

واملجّرات يف حالة اتلوّسع والبتعاد من بعضها ابلعض، واكن ٰهذا الكتشاف 
بدايًة نلظرّية النفجار العظيم، ويه تقول: إّن الكون بأكمله وجد فجأًة قبل 
مخسة عرش مليار سنٍة نتيجة انفجاٍر عظيٍم، وما نرى ايلوم من حالة اتلوّسع 
يف الكون هو أثر ٰذلك النفجــار، واكنت املاّدة املبعرثة ايلوم يف أحناء الكون 
حني النفجار منكمشــًة يف نقطٍة واحدٍة، ومــن ثّم وصل النكماش إىل ما 
ل نهاية، حبيث انتیه املان، فانتیه الزمــان، فانتهت املاّدة أيًضا يف نقطة 
، بل وجد  ، أو ماٍن معنّيٍ الوحدة املطلقة، فالنفجار لم حيصل يف زمٍن معنّيٍ
الزمان واملان معــه، وقد وصل املصّنف يف تصويره اخليايّل الرائع يف وصف 
بداية الكون إىل حيث اعترب أنّه ل يأيت هنا الســؤال عن علّة النفجار؛ إذ 
يف نقطة الوحدة املطلقة املتحّكم هو فزيياء الكّم، وسبق أن بيّّنا رأي الاتب 
أنّه يف ٰذلك املستوى الكمويّم تســقط قوانني الفزيياء، فقد حدث النفجار 
العظيــم بال علٍّة ول زماٍن ول ماٍن، وانلتيجة لٰهذا لكّه أّن الكون ل حيتاج 

يف وجوه إىل علٍّة. ]انظر: المصدر السابق، ص 61[

وانلظرّية األخرى اليت استند إيلها يه نظرّية اتلطّور، ويه تقول: إّن احلياة 
ت ىلع الكرة األرضّية يف أبســط صورها كخلّيٍة يف املاء، ومنها تطّورت 

ّ
تودل

ت جيع الائنات احلّية خالل آلف القرون نتيجة اتلغرّيات اجلينّية، 
ّ

وتــودل
اليّت اكنت حتصل يف أفراد األنواع املختلفة، فانت الائنات األنســب مع 
الظــروف ابليئّية املحيطة تبىق وتتاثر خلصوصّيٍة ظهــرت فيها نتيجة تغرّيٍ 



160

مجلة الدليل / 

العدد الخامس   السنة الثانية   ربيع 2019

العدد الخامس

جيينٍّ بالصدفة جيعل ذات اخلصوصّية من أفراد انلوع الواحد أكرث قدرًة ىلع 
اتلكّيف مع ابليئة، ومــن ٰهذا النتقاء الطبييّع واتلغرّيات اجلينّية املصادفة 
 األنواع اجلديدة واجلديرة للبقاء بمرور الزمن، ولكن اإلنســان يرى 

ّ
تتــودل

احلياة ومظاهرها وكأنّها ظاهرٌة هادفٌة ومغّياٌة، فمن ٰهذا لكّه اســتنتج الاتب 
ي يبدو يف اعلم األحياء ىلع وجود 

ّ
أنّه ل يمكن الستدلل من انلظم الادف اذل

ناظــٍم اعقٍل، فإّن األنظمة والعملّيات املاّديّــة العمياء قادرٌة ىلع إجياد احلياة 
بتوّفر الظروف املناســبة بالصدفة ]انظر: المصدر الســابق، ص 203[. ويف ٰهذا املقام 
 راجًعا إىل الظروف ابلدائّية للكون والقوانني الفزييائّية 

ً
يثري الاتب ســؤال

األّويّلة بأنّها كيف تكيَّفت بٰهــذه ادلرجة من ادلّقة واإلتقان تلوّفر الظروف 
 احلياة، فإّن اتلجربة الكونّية واحدٌة، وليست كمجموعة أفراد 

ّ
املناسبة تلودل

انلوع اليّت تتنافس فيما بينها للبقاء. وتعّرض نلظرّية األكوان حلّل اإلشايّلة 
واســتبعدها، وقال برضورة تفسرٍي أعمق، ومال إىل القول بلزوم ناظٍم اعقٍل 
 أنّــه ل حيكم به بالقطع وايلقني ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 214[، وأیّن هل ٰذلك 

ّ
إل

وقد جعلهما ضحّيَة فرضّيٍة تافهٍة؟!

النتيجة النهائّية

لقد أرشنا يف املقّدمة إىل أّن الاتب صوَّر نفســه يف ٰهذا الكتاب كباحٍث 
 )empirical approach( عن احلقيقة، يريد أن يســتنطق ابلحث اتلجريــيّب
والســتدلل العقيّل فيما يرتبط باملســائل الوجوديّة األساسّية، ومن أهّمها 
مسألة الوجود اإلليّٰه؛ لريى أين يصل به األمر نهاية املطاف، واكنت انلتيجة 
اليّت وصل إيلها الاتب يه أّن العلوم اتلجريبّية - اليت تشمل اجلانب اتلنظريّي 
- وكذا الســتدلل العقيّل ل يوصالن إىل نتيجٍة نهائّيٍة فيما يتعلّق بالوجود 
اإلليّٰه؛ وٰذلك ألنّه يرى أّن العلوم الطبيعّية قادرٌة ىلع تفســري وجود الكون 
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من العدم، وبيان ما فيه من انلظم والعمق واإلبداع ىلع أســاس انلظرّيات 
القائمة ىلع ابلحث اتلجرييّب، ومع ٰذلك فهو يرى احلاجة إىل تفسرٍي أعمق، 
ولٰكّنه يرتك القارئ يف حريٍة من أمره؛ إذ ل حيّدد مراده من اتلفسري األعمق 
بالضبط، ويرجع املســألة إىل اذلوق الشــخيّص، ول يّتضح للقارئ ســبب 

احلاجة إىل تفسرٍي أعمق مع تفسري انلظرّيات العلمّية لنشأة الكون!

وأّما الســتدلل العقيّل فريى أنّه ىلع قبول األّويّلات العقلّية من قانوين 
عدم اتلناقــض والعلّّية، فال مفر من قبول تمامية األدلة العقلّية ىلع الوجود 
اإلليّٰه، ولٰكّن األّويّلات العقلّية مع ما يعتمد عليها من الســتدلل العقيّل 
ليســت مطلقًة، بل أثبت العلم اتلجرييّب أنّها ل جتري يف املستوى األسايّس 
ي ينبيغ 

ّ
من الكون، وهو املســتوى الكمويّم، ومن هنا يــرى أّن األصل اذل

اللجوء إيله هو مبدأ العشوائّية والحتمايّلة، واألنظمة القائمة ىلع ٰهذا املبدإ 
 
ٌ
تكون عرضًة تلقلّبــاٍت اعتباطّيٍة غري قابلٍة للتنبؤ بهــا، ويقول: إنّه مبدأ

أسايسٌّ يف ميانيا الكّم. ]انظر: المصدر السابق، ص 191[

ويف نهاية األمر، بعــد تصوير عجز العقل واتلجربة عن حّل املشــلكة 
املرتبطــة بالوجود اإلليّٰه، احتمل الاتب أن يكــون الطرق الوحيد إىل حّل 
ٰهذه املسألة هو اتلجربة الروحّية والشــهود القليّب، واصًفا املعرفة احلاصلة 
اه املعاكس للتفكري العقــيّل، واحتمل أن يكون ٰهذا هو 

ّ
منهــا بأنّها يف الجت

ي يقّدمه 
ّ

الطريق الوحيد للوصــول إىل املعرفة انلهائّية للكــون، فاحلّل اذل
الاتب ملشــلكة الرتّدد بني التسلســل أو ادلور أو رضورة موجوٍد واجٍب هو 
اللجوء إىل حضن اتلصــوّف أو العرفان كطريٍق حُيتمل أن يكون هو املوصل 

إىل احلقيقة انلهائّية. ]انظر: المصدر السابق، ص 226[



162

مجلة الدليل / 

العدد الخامس   السنة الثانية   ربيع 2019

العدد الخامس

تقييم الجانب المعرفّي للكّتاب

نمّهد الكالم يف تقييم الكّتاب يف اجلانب املعريّف ببيان أمرين: أمٍر يتعلّق 
بأّويّلات اإلدراك العقيّل، وآخر يتعلّق بالستدلل العقيّل:

األّول: أّن عملّية اإلدراك تقوم ىلع أساس قضايا بدهّيٍة رضورّية الصدق 
يف نفســها، وبدونها لن يكون هناك أّي مصداقّيٍة لعلٍم ول معرفٍة، ومعىن 
: أنّها مطابقٌة ملا عليه املوجودات 

ً
كون تلك القضايا صادقًة يف نفســها، أّول

يف واقعها، وثانيًا: أّن العلم واإلذاعن بها ل حيتاج إىل انلظر خارج أنفســنا، 
ي هو حاية يشٍء ما ذلواتنا ]انظر: نارص، نهج العقل، ص 27[ ل يمكن 

ّ
فاإلدراك اذل

 إذا اكن هناك إدراٌك أســبق، وهو أّن اثلبوت والنتفاء ل يمكن 
ّ

أن حيصل إل
أن جيتمعــا ىلع يشٍء واحٍد بعينه؛ فإنّه إن لم يكــن ٰهذا األمر مفرواًغ عنه 
يف مرتبٍة ســابقٍة، ملا اكن هناك أّي معىًن لإلدراك؛ ألّن اثلبوت والنتفاء لو 
احتمــل أن جيتمعا، فلن يكون هناك حايــة يشٍء ذلواتنا؛ لحتمال انتفاء 
ٰذلك اليشء املحّك حــني ندرك ثبوته، ولحتماهل أن يكون ثابتًا حني ندرك 
انتفاءه، ولحتمال أن يكون إدراكنا هل ليس إدرااًك هل، ولحتمال أن يكون 
عــدم إدراكنا هل إدرااًك هل، وٰهذه يه قاعدة عــدم اتلناقض اليّت عليها رىح 
اإلدراك. ول يكــيف يف التلفــات إيلها واتلصديق بهــا التلفات إىل معىن 
اثلبــوت والنتفاء نلحكم بامتناع اجتماعهما، بــل ل يمكن تكذيبها بأي 
ي ذكر آنًفا قائٌم ىلع ٰهذه 

ّ
حال من األحوال؛ ألّن حقيقــة اإلدراك باملعىن اذل

ي يتوّهــم أنّه يكّذبها، يصّدقها من حيث ل يعلم؛ ألّن نفس 
ّ

القاعدة، فاذل
اتلكذيــب اعرتاٌف منه أّن تكذيبه إياها وتصديقــه لا ل جيتمعان، ولو لم 
بها (كما يزعم)، وكٰذلك هو يعرتف بتوّهم تكذيبه لا أن  يعتقد بٰهذا ملــا كذَّ
كونها اكذبًة يمتنع أن جيتمع مع كونها صادقًة؛ ولول اعتقاده بٰذلك ملا ادَّىع 
أنّه ينكرها، فما اكن أساًســا للمعرفة بٰهذا املعىن يســتحيل تكذيبه، ومن 
يّديع أنّه ل يقبلها، فهو أشبه بمن يستدّل يف كالمه ىلع استحالة اتللكّم، ول 
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ب ما ادَّاعه، فكما يستحيل إثبات استحالة اتللكّم  يدري أنّه بنفس كالمه كذَّ
بالكالم، كٰذلك يســتحيل إثبات إمان اجتماع الوجــود والعدم باتلفكري 
أو ابليــان، وفطرّية ٰهذا اإلدراك عندنا تعين: أّن نفــس عملّية اإلدراك أو 
احلياة الواعية عند اإلنسان قائمٌة أساًســا ىلع املوافقة واملطابقة مع ما عليه 
املوجــودات يف الواقع، فكما أّن املوجودات يدور أمرها بني الوجود والعدم أو 
 ما 

ً
اثلبوت والنتفاء، كٰذلك إدراكنا للموجودات يدور أمره بني أن ندرك أّول

يه عليه من امتناع اجتماع اثلبوت والنتفاء فندركها، أو ل ندرك ٰذلك فال 
ندرك أّي يشٍء، وبتعبرٍي آخر اثلبوت كما أنه ل يقبل الجتماع مع النتفاء، 
 بإدراك ٰهذه احلقيقــة. ومن ٰهذه القاعدة 

ّ
كٰذلــك اإلدراك مطلًقا ل يقع إل

العقلّية تنبثق قاعدٌة عقلّيٌة أخــرى؛ إذ ما ندرك بأنّه موجوٌد، إّما أن يكون 
كٰذلك بنفس ذاتــه، من دون حاجٍة إىل يشٍء آخر، فهو لن يتغرّي ول يتبّدل 
حــاهل ولن يطرأ عليه العدم أبًدا، أو ل يكون موجوًدا بنفس ذاته، فال بّد هل 

من علٍّة موجدٍة، وٰهذه يه قاعدة العلّّية. ]انظر: المصدر السابق، ص 29[

اثلــان: عندما نطبق أّويّلات العقل يف مقام اتلفكــري، فإّن أّي معلومٍة 
ذهنّيٍة، إّما أن تكون متناقضًة يف نفسها فتكون اكذبًة، أو ل تكون متناقضًة 
يف نفســها، فيه إّما واجبة الصدق يف نفســها، فــيه رضورّيٌة ل حتتاج إىل 
العلّــة يف صدقها، أو غري واجبة الصدق يف نفســها، فيه حتتاج إىل العلّة، 
والعلّة إّما يه األّويّلات، أو ما ترجع إيلها مبارشًة من الوجدانّيات واحلّسّيات 
واتلجريبّيــات، وإّمــا يه قضايا نظرّيٌة أخرى قد ثبتــت برجوعها إىل أحد 
، الجوهــر النضيــد، ص 315[. ويشرتط يف ٰهذه القضايا  ّ ي

ّ
األقســام املذكورة ]انظــر: الحــى

لك تكون علًّة ملعلوٍم ذهينٍّ أن تكون مؤلّفًة تأيلًفا يلزم منه بنفســه صدق 
املعلومة املذكــورة بالرضورة، وهيئات ٰهذا اتلأيلف املنتج للصدق بالرضورة 
مفطــورٌة يف أذهاننا، ومعرفتها وتميزيها من اليئــات غري املنتجة للصدق 
كٰذلك حيتاج إىل التلفات، وٰهذا انلوع من املمارسة العقلّية املنتجة لليقني 
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اليّت تعتمد ىلع املبــادئ األّويّلة لإلدراك أو ىلع ما ترجع إيلها من ابلدهّيات 
يسّى بالســتدلل العقيّل، فاإلنسان بعد معرفة ما جيب العتماد عليه من 
اذه من هيئات 

ّ
القضايا يف الســتدلل العقــيّل، والتلفات إىل ما جيــب ات

اتلأيلف فيه؛ حيتاج إىل املمارســة وترويض ذهنــه ىلع اتّباع ٰهذا الطريق؛ 
حّت ل يقع يف اخلطإ يف أحامه. 

وبعد ذكــر ٰهذين األمرين يّتضح أّن الاتــب جانب الصواب يف حكمه 
ىلع الستدلل العقيّل وأّويّلات اإلدراك اليّت يعتمد عليها الستدلل العقيّل؛ 
وٰذلــك ألنّه لم يّتضــح هل معىن الســتدلل العقيّل ومبادئه مــن األّويّلات 
والوجدانّيــات واحلّســّيات واتلجريبّيات، وتصــّور أّن األّويّلات يه قضايا 
مســلّمٌة مّتفٌق عليها بني العقالء، واعترب أّن قوامها بالتّفاق والتســالم، 
وقد عرفَت أّن صدقها ل يتوّقف ىلع التســليم أو املوافقة من قبل أحٍد حّت 
يصبح أمر تكذيبها أو رفضها ممكنًا، ول معىن تلكذيبها، ومن أراد ٰذلك فهو 
اكذلي يكــّذب قوانني الطبيعــة )laws of physics( احلاكمة يف اعلم الفزيياء 
واألحيــاء ويرفضها، واحلال أنّه حني يَمثُّل بــني يدينا ناطًقا بٰهذه اللكمات، 
فقوامه وحياته وحركة فمه وارتعاش العضــالت يف احلنجرة وخروج الواء 
من الرئتني، لّك ٰذلك يتقّوم وحيصل بفضــل ٰهذه القوانني، ولولها ملا وجد 
فضاًل عن الفعل والكالم، فمــا معىن إنكاره لٰهذه القوانني؟ ومن يقل أو ير 
مثل ٰهذا يناقض نفســه، ويكّذب مقاتله بوجوده قبل حديثه، وكذا احلال يف 
من دخل اعلم العقالء، فإنّه ل حمالة حمكوٌم بقوانني اإلدراك واتلفكري؛ ألّن 
كون اإلنســان مدراًك واعقاًل إنّما يتحّقق بتلك القوانني؛ فال طريق لدمها 
ول إنكارها ول خمالفتها؛ ألنّه حينئٍذ ســيكّذب نفســه، وينكر كالمه لو 
اّدىع ٰذلــك، ومثال ٰهذا لكّه أّن اليشء ل يمكن أن ينفّك عن ما هو ذايتٌّ هل، 
أو مــا هو لزم ذاته؛ ألّن ٰذلك يؤّدي إىل اتلناقض ]انظــر: ابن ســينا، اإلشــارات، ج 1، 
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ص 39[. وأّما الستدلل العقيّل فقد حرصه الاتب يف القضايا العقلّية ابلحتة، 

وأوجد بينه وبني الستدلل القائم ىلع معطيات اتلجربة تعارًضا، اغفاًل عن 
، معالم المنطق، 41[ أّن اتلجريبّيات من املبادئ املهّمة لالستدلل العقيّل. ]الوائىي

ٰهذا، وفيما يرتبط باّداعئه بطالن ابلديهة اخلامسة من بدهّيات هندسة 
إقليــدس القائلة: » إذا قطع مســتقيم c املســتقيمني b ،a، واكن جمموع 
 b ،a الزاويتني ادلاخليتني 1، 2 أقل من زاويتني قائمتني، فإن املســتقيمني

وز، الطريق إل الحقيقة، ص21[ سوف يتقاطعان ىلع امتدادهما«. ]ب�ف

فالاتب وأمثاهل مّمن يقتاتون ىلع فتات الفالسفة الشّاكني من مائدة ما 
يسّى بالفلسفة احلديثة يقولون بأنّها باطلٌة ألسباٍب، منها:

ا مستقيًما من األّول منحٍن  ي اعترب فيه إقليدس خطًّ
ّ

: ألّن املان اذل
ً

أّول
بسبب اجلاذبية، فاخلّط املفروض منحٍن كٰذلك. ثانيًا: ألنّه من املمكن أن ل 
يتقاطعا ىلع امتدادهما لحتمــال أن تمّر خطوٌط غري متوازيٍة ل متناهيٍة يف 
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ي فرض فيه اخلّط ثاليّث األبعاد 
ّ

عرض اخلّط املســتقيم إذا اكن ٰهذا املان اذل
]انظر: ديفيس، عقل هللا، ص 26[، ولٰكّن كال اإلشــالني مبنّيان ىلع فرض املان 

ثاليّث األبعاد، وهو خروٌج عن املوضــوع، فالكالم يف ٰهذه ابلديهة هو عن 
خصوص اخلطوط يف السطح ذي ابلعدين، وليس يف املان اثلاليّث األبعاد، 
فال تعــارض بني ابلديهة ومفاد اإلشــالني؛ إذ املوضوع فيهما خمتلٌف عن 

موضوع ابلديهة املذكورة، ول تناقض مع اختالف املوضوع.

وأوهن منه ما ذكره الاتب من أّن الستدلل العقيّل ل يعطي أكرث مّما يف 
املقّدمات، فهو واضٌح ملن عنده أدین خربٍة باملنطق، ويعرف معىن اتلفكري، 
ي أثرى املعرفة 

ّ
ولّك ٰهذا اتلطّور احلاصل يف العلوم العقلّيــة واتلجريبّية اذل

البرشّيــة أدلُّ ديلٍل ىلع بطالن كالمه؛ ألّن لّك ٰهذا هو نتيجة الســتدلل 
ي يقوم عليه اتلفكري البــرشّي، وكأنّه توّهم ٰذلك من وجود لكمة 

ّ
العقيّل اذل

األصغر واألكرب يف املقّدمتني قبل الوصول إىل انلتيجة يف القياس القرتاّن، 
ولــم يلتفت إىل أّن املعيار يف حصول املعرفة ليــس هو اللكمات املفردة، بل 
ي لم يكن املســتدّل 

ّ
املــالك هو اتلأيلف والرتكيب املفيد للمعىن اجلديد اذل

ملتفتًا إيله بالفعل من قبل. 

وأّما كالمه عن الســتقراء، ففيه خلٌط بينه وبــني اتلجربة، كما قال 
الفارايب: »وكثرٌي من انلاس يبّدلون لّك واحٍد من ٰهذين السمني بدل اآلخر«. 
وأضــاف »أّن اتلجربــة يه أن نتصّفح جزئّيات املقّدمــات اللكّّية، ونتأّمل 
حممولا يف واحٍد واحــٍد منها، ونتتّبع يف جيعها أو يف أكرثها، إىل أن حيصل 
نلا ايلقني الرضورّي، فإّن ٰذلك احلكم حكٌم ىلع جيع ٰذلك انلوع. ويه شبيهة 
الستقراء، غري أّن الفرق بينها وبني الستقراء أّن الستقراء هو ما لم حيصل 
عنه ايلقني الــرضورّي باحلكم اللّكّ، واتلجربة يه مــا حيصل عنها ايلقني 
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 ٍّ
ّ

، المنطقّيــات، ج 1، ص 271[. فيف اتلجربة نصل إىل حكٍم لك ّ ي باحلكــم اللّكّ« ]الفــارا�ب
يقيينٍّ رضوريٍّ من خالل تتّبع اجلزئّيات يف ظروٍف خمتلفٍة، واســتبعاد ما هو 
من احلالت العرضّية لا، حّت نتوصل إىل علقة ذاتية بني ما يبدو يف الوهلة 
ٍّ بما وجد يف 

ّ
األوىل أنّهما متقارنان فقط، وأّما الستقراء فنحكم فيه »ىلع لك

جزئّياته الكثرية... والستقراء غري موجٍب للعلم الصحيح« ]ابن ســينا، اإلشارات، 
ج 1، ص 231[.

ونقول أخــرًيا: إّن حماولة بناء املعرفة اإلنســانّية ىلع اتلجربة املاّديّة أو 
الروحّية أو ىلع أّي يشٍء آخر مع إنكار األّويّلات العقلّية وهٌم وتضليٌل وجهٌل 
بمســار الفكر واتلعّقل، وإهانٌة بقيمة املعرفــة، فقول الفصل هو أّن العقل 
إّما أن يمتلك مبادئ أّي قضّيٍة فيحكم بها، أو ل يمتلك فيســكت، وعدم 
امتالكه بلعض املبــادئ، ومن ثّم عدم حكمه ل يكون ســبياًل للطعن يف 

املعرفة العقلّية.

تقييم الكتاب في المجال الفلسفّي

اذ موقٍف فكريٍّ 
ّ

أرشنا ســابًقا إىل أّن اجلانب املعريّف أهّم بكثرٍي مــن ات
؛ ألّن ابلحث يف اجلانب املعريّف يؤّســس  يف مســألٍة ما أو يف موضوٍع معنّيٍ
ملا نبين عليه من رًؤى فكرّيــٍة اعّمٍة، وما نتار فيه من منهٍج فكريٍّ يرتتّب 
ي يوصل 

ّ
عليــه نتائج كبريٌة، واملنهج الفكرّي هو الطريق واملســار العاّم اذل

إىل اغيٍة فكرّيٍة معّينٍة، ويف جتربتنا مع ٰهــذا الكتاب نرى ٰذلك واضًحا، إذ 
إّن العشــوائّية والعبثّية اليّت يراها الاتب يف املرتبة األساســّية من الكون، 
وما رتّــب عليها من رفض أدلّة الوجود اإلليّٰه، ومــا اعتقده من اتلعارض 
بني العلم وادلين، وبني اتلجربة والستدلل العقيّل، نتيجٌة لرؤيته املعرفّية 
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اليت اختارها، وملا اكنت الرؤية يف املنهج يه األســاس يف أّي ممارسٍة فكرّيٍة 
ممنهجٍة، اكن من الطبييّع أن تكون نتاجئه اليّت وصل إيلها يف اجلانب الفلسيّف 

غري صائبٍة؛ ملا وقع يف أخطاٍء فاحشٍة يف معاجلة املسائل املعرفّية.

وفيما يتعلّق بتعامله مع أدلّة الوجود اإلليّٰه اعتمد الاتب ىلع نكتٍة رئيسّيٍة 
واحدةٍ، ويه إنكار األّويّلات العقلّيــة، واكن ٰهذا معتمده األصيّل يف ابلحث 
الفلسيّف، ومن هنا لم يتعّرض كثرًيا للجوانب الفلسفّية، وقد رّصح الاتب يف 
كالمه عن ديلل الربهان والوجوب أنّه ىلع قبول قانون العلّّية ل مفّر من القول 
بوجود اإلهٰل ]انظر: ديفيس، عقل هللا، ص 171[. ويف اتلقييم لٰهذا اجلانب من الكتاب ل 
حاجة إىل اإلطالة؛ إذ إنّه اعتمد يف ابلحث الفلسيّف ىلع ما أّسس هل يف اجلانب 
املعريّف، ومع بيان األسس املعرفّية وكشف الزيف يف داعويه يّتضح أّن إنكاره 
لألدلّة العقلّية ىلع أساس إنكار األّويّلات العقلّية يكشف عن عجزه يف إثبات 

موقفه يف ابلحث الفلسيّف ىلع أسسه املعرفّية احلصينة.

تقييم الجانب الطبيعّي

ابلحث يف اجلانب الطبييّع وخاّصًة اتلنظريّي منه يه الســمة الغابلة ىلع 
ي اعتمد 

ّ
ي ارتضاه الاتب، وٰهذا اجلانب هو اذل

ّ
ٰهذا الكتاب، وهو املنهج اذل

ّية القائمة 
ٰ
، ومن ثّم ىلع الرؤية اإلل

ً
عليه يف هجومه ىلع الستدلل العقيّل أّول

عليه ثانيًا، فانت فزيياء الكّم يه السالح املفّضل دليه للهجوم ىلع األّويّلات 
العقلّية، وكــذا نظرّية النفجار العظيم ونظرّية اتلطّور حيث وّظفهما كثرًيا 
مقابــل األدلّة العقلّية. ويّتضح مّما بيّّنــا يف اتلقييم املعريّف أّن مفاد اتلجربة 
ومعطيــات العلوم اتلجريبّيــة ل يمكن أن تعارض بهــا األّويّلات العقلّية 
والســتدلل العقيّل؛ ألنّها يه األساس لإلدراك واملعرفة، وبها قوام املعرفة 
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احلاصلــة من احلّس واتلجربة، ول معىن ألن يؤّســس يف العلوم اتلجريبّية 
نلظرّية تنايف األّويّلات العقلّية وأدلّــة الوجود اإلليّٰه؛ ألّن اتلجربة واحلّس 
ليسا يف عرض األّويّلات العقلّية والرباهني العقلّية، وألّن معارضة األّويّلات 
يه معارضٌة لإلدراك القائم عليها أســاس جيع العلوم. والاتب لعدم فهمه 
 )empirical research( لالســتدلل العقيّل اعترب اتلجربة وابلحث اتلجرييّب
نواًع خمتلًفا من الســتدلل مقابل الستدلل العقيّل، وكأنّه يعتمد ىلع يشٍء 
آخر غري العقل، واحلال أّن أّي ممارســٍة فكرّيٍة ســواٌء يف جمال اتلجربة أو يف 
جمال احلّس يقوم بها العقل ىلع أســاس األّويّلات العقلّية وأسايلب اتلفكري 
ابلدهّية ]انظر: نارص، اإللحاد أسبابه ومفاتيح العالج، ص 261[. وتصّور أّن معطيات احلّس 
واتلجربة - اليّت يه نوٌع خاصٌّ من ممارســة اإلحســاس - تفيد علًما دون 
العتماد ىلع العقل وإدرااكتــه األّويّلة، وتصوير عمل العقل يف مقام احلّس 
ىلع أنّه ليس عماًل للعقل، هو ما وقع فيه كثرٌي من رموز التشــكيك؛ لعدم 
فهمهم لالســتدلل العقيّل، وعدم وضوح معالم اتلفكري البرشّي عندهم؛ 
وٰذلك ألنّهم تعاطوا مع الرتاث الفلســيّف ىلع أنّه مبهٌم واغمٌض، وأنّه قد تّم 
إسقاطه بإشالٍت ونتائج توّصلوا إيلها يف العلم اتلجرييّب وابلحث الفلسيّف 
 )The Renaissance( فيما يســّى بعرص انلهضــة )philosophical research(

]Osler, A Companion to Early Modern Philosophy, p84[، واحلــال أّن تلــك 

انلتائج واإلشالت ليست مفاد اتلجربة ول الربهان، بل يه نتيجة عجزهم 
يف حّل املسائل املعرفّية والفلسفّية اليّت دخلوا إىل معاجلتها من غري طريقها، 
ونتيجة تشكيكهم يف قيمة املعرفة العقلّية، وبنائهم ىلع تصّوراٍت مغلوطٍة، 
والاتب وأمثاهل مّمن ليســوا أهل الختصاص يعتمدون ىلع ٰهذه املقبولت 
اعتماًدا أعى، ويرســلونها اسرتســال ابلدهّيات، وهم يف ٰذلك خّرجيو نظاٍم 
أكادييمٍّ حاكٍم ىلع األنظمة اتلعليمّية والفكرّية ينطلق من مبادئ فلســفّيٍة 
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ماّديٍّة ونفعّيٍة، ويؤمن يف إخضــاع العلم واملعرفة يف مصلحة انلظام املاّدّي 
احلاكم بنظرٍة نفعّيٍة حبتٍة.

وأّما فيما يتعلّــق بفزيياء الكّم وما تظهر عليه اجلســيمات دون اذلّرّية 
)subatomic particales( مــن عدم كونها ىلع هوّيٍة حمــّددٍة، وكذا ما يظهر 

منها من آثاٍر وتقلّباٍت فقد اعتمد الاتب ىلع تفســرٍي واحٍد من اتلفسريات 
املختلفة موهًما أنّه هو اتلفســري الراجح علميًّا يف ٰهــذا املجال، واحلال أنّه 
 تفسرًيا من بني تفسرياٍت متعّددٍة يف عرض بعضها ابلعض، فليس 

ّ
ليس إل

 Open ،Bitsakis:هناك ترجيح عميل يف الوسط األاكدييّم ألحدها ىلع اآلخر ]انظر
Questions on Quantum Physics، ص63[ وأّما اتلأســيس ىلع ٰهذه انلظرّية لدم 

األساس املعريّف لالســتدلل العقيّل فهو باطٌل؛ إذ ما تبدو عليها اجلسيمات 
األساســّية يف هوّيتها وآثارها من حالٍت مضّببٍة يف ٰهذا املستوى يستنتجون 
منها مفاهيم اكلعشوائّية والالاغئّية والعبثّية برؤيتهم الشكوكّية ويه أحاٌم 
 لعدم 

ّ
مســبقٌة، واحلال أن ٰهــذه احلالت الغريبة اليّت تظهــر منها ليس إل

معرفتنا الاملة بما يف ٰهذه املســتوى من القوى واآلثار يف اجلسيمات، ول 
يمكن ابلناء ىلع ظاهرٍة ل حنيط جبميع أطرافها تلكوين رؤيٍة منافيٍة للقواعد 
والرباهــني العقلّية، واحلال أّن ٰهذه انلظرّيــات من دون ما أضافوا إيلها من 
معان الصدفة والعشــوائّية والالاغئّية - اليّت يه ليست من مفاد اتلجربة - 

ل تنايف األّويّلات العقلّية والرباهني العقلّية ىلع وجود اهلل.

تقييم النتيجة النهائية

وأّما مبدأ العشوائّية أو الحتمايّلة، فهو ليس شيئًا جديًدا، بل هو نفس 
ي بين عليه رصح ما يســّى بالفلســفة احلديثة، وقد 

ّ
مبدإ التشــكيك اذل
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أرادوا أن جيدوا هل مرّبًرا يف املجال الطبييّع بعد ما عجزوا من إثباته فلسفيًّا، 
ووصلوا إىل طريٍق مســدوٍد، وعرفوا أن ل مفّر مــن العبثّية وفقدان املعرفة 
البرشّية لقيمته املعرفّية إذا ما الزتموا بالتشكيك، ومن هنا عمدوا إىل إثبات 
بغيتهم - من إسقاط األّويّلات العقلّية ومن ثّم الستدلل العقيّل - يف ظرِف 
أصغِر اجلســيمات املاّديّة اليّت ل تنالا احلواّس مبارشًة، حيث توجد ظواهر 
مضّببــٌة وغري واضحٍة لم جيدوا لا تفســرًيا يف العلم اتلجرييّب بعد، فأضىف 
عليها املنّظرون اتلجريبّيون من عندهم معان ل حتملها ٰهذه الظواهر أبًدا، 
واستنتجوا ســقوط قوانني اعلم الفزيياء يف ٰهذه املرتبة، وهل عدم الّطالع 

ىلع العلّة يكون ديلاًل ىلع عدم العلّة يا ترى؟

وأّما ما احتمله الاتب من املعرفة احلاصلة باتلجربة الروحّية أو الشــهود 
القلــيّب أو معاينة احلقائق من دون توّســط الصور اذلهنّيــة، فإن اكن مراد 
الاتب - حسب فهمه تللك املعرفة - نوع معرفٍة ل تقوم ىلع أساس األّويّلات 
العقلّية، حبيث يمكن أن جيتمع فيها انلقيضان أو حتصل فيها أموٌر بال علٍّة، 
فٰذلــك كالٌم متناقٌض، ول معىن هل عند العقل؛ ملا بيّّناه يف اتلقييم املعريّف، 
وإن اكن مراده من تلك املعرفة معرفًة قائمًة ىلع أســاس األّويّلات العقلّية، 
 مع تهذيــب انلفس وتزكيتها من الرذائل 

ّ
ولٰكّنهــا معرفٌة راقيٌة ل حتصل إل

األخالقّية وحتليتها بالفضائل والكمالت انلفسّية، فيه معرفٌة عقلّيٌة، اغية 
األمــر أنّها تتطلّب مؤّهالٍت خاّصًة يف نفس العارف يلفاض عليها من مبدإٍ 
غييبٍّ كما يقال، ويه وإن طويت فيها مرحلة الكسب العقيّل، ولٰكن جيري 
عليها ما جيري ىلع غريها من احلاجة إىل الستدلل العقيّل يف مقام اإلثبات، 
ولّك ٰهذا ل جيعــل منها معرفًة يف عرض املعرفة العقلّيــة، ول مضاّدًة لا، 
كما أراد لا الاتب أن تكــون، وخاّصًة أّن الاتب ليس أهل تلك اتلجربة 
كما رّصح بٰذلك ]ديفيس، عقــل هللا، ص 232[. فيه بالنسبة إيله من املقبولت أو 
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املشــهورات، ول يُسمع إيله يف توصيفها، واملتخّصصون يف ٰهذا املجال اكنوا 
أوىل ببيان أنّها خمالفٌة لالستدلل العقيّل، ولٰكّنه لم ينقل منهم ٰذلك، وبٰهذا 
يسقط آخر ما أراد الاتب أن يصنع منه سالًحا ضّد الستدلل العقيّل، وهو 

ليس كٰذلك.

التقييم العام

ل نستغرب إذا اكن اعلٌم يف جمال الفزيياء انلظرّية يكتب كتابًا يف املسائل 
امليتافزييقّية والقضايا املرتبطة بالفلسفة األوىل، ومن ثّم يعطي فتاوى لكّّيًة 
يف أهــّم القضايا الفكرّية املرتّبة باجلانب املعريّف والفلســيّف، وخيّطئ كبار 
احلكماء يف اعتمادهم ىلع الستدلل العقيّل إلثبات الوجود اإلليّٰه، ويتطاول 
ىلع قيمة املعرفة اإلنســانّية بإنكار األّويّلات العقلّية، وحيكم باستحالة بناء 
نظــاٍم معريفٍّ حصنٍي اعتماًدا ىلع ما تبدو عليه اجلســيمات حتت اذلّرّية من 
حالٍت، وما يظهر منها من آثاٍر ل جيدون لا تفســرًيا مقنًعا، ول نستغرب 
كٰذلــك أن يكون ٰهذا الاتب من الوجوه اإلعالمّيــة ابلارزة للعلم الطبييّع 
احلديــث، وحيظى بمانٍة مرموقٍة يف األوســاط األاكديمّيــة؛ وهو ىلع ٰهذا 
املستوى من الضحالة يف املجال الفلســيف؛ وٰذلك ألّن األوساط األاكديمّية 
ّيات والفلسفة، فإنّه 

ٰ
 جمال اإلل

ّ
تؤمن بمبدإ اتلخّصص يف جيع املجالت إل

يدخلــه لّك من هل أدین إملاٍم بٰهذا املجال بكّل جرأٍة، وإن اكن مّمن هو جاهٌل 
ي بني أيدينا خري شاهٍد ىلع ٰذلك.

ّ
بمبادئه األساسّية، والكتاب اذل

: ىلع معرفٍة 
ً

وحمّصــل الكالم هو أّن الاتب يف ٰهذه ادلراســة اعتمد أّول
منقوصٍة أوىح من خاللا أنّها تاّمــٌة وقابلٌة لالكتفاء بها، كما فعل ٰذلك يف 
جمال فزيياء الكّم، حيث قّدم تفســرًيا واحًدا من اتلفسريات املوجودة موحيًا 
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أنّه هو اتلفسري الوحيد املعتمد، واحلال أّن هناك تفاسري أخر ول يوجد ترجيٌح 
عليمٌّ لواحٍد منها. واعتمد ثانيًا ىلع معرفٍة مغلوطٍة حني اســتدّل بما يسّى 
باملفارقات املنطقّيــة )logical paradoxes( وبإبطال ابلدهّية اخلامســة من 
هندســة إقليدس )euclidean geometry(، واحلــال أّن ٰهذا خالف الواقع، 
واعتمــد ثاثلًا ىلع ما قّدمه من معرفٍة موهمٍة ىلع أنّها يصّح العتماد عليها، 
واحلال أنّها ليســت كٰذلك، ويه من املشــهورات أو املقبولت لفئٍة معّينٍة 
اهات البرشّية، وأعرض لكّيًّا عن املقبولت واملشهورات 

ّ
اهٍ معنّيٍ من الجت

ّ
واجت

اهات واتلّيارات األخرى غــري املاّديّة، فاألرضّية اليّت انطلق منها غري 
ّ

لالجت
صاحلٍة لالعتماد عليهــا معرفيًّا، واملنطلقات اليّت انطلق منها غري مضمونة 
 
ً
الصواب، فالكتاب ل ينفع ابلاحث عن احلقيقة فضاًل عن كونه عونًا وملجأ

هل يف حبثه.
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خالصة البحث

إنَّ مسألة القضاء والقدر اإلليّٰه، ووقوع الفعل اإلرادّي اإلنساّن فيها من املسائل 
قني منذ قديم الزمان؛ إذ ُتَعدُّ من املسائل الفكريَّة  اليّت شــغلت بال املفّكرين واملحقِّ
والعقديَّة ادلقيقــة واملهّمة، وحنن يف ٰهذا ابلحث حناول تســليط الضوء ىلع املذهب 
الصحيح يف اختيارّية اإلنســان ألفعاهل، وحقيقة تلك األفعال، وكيفيَّة صدورها عن 
اإلنسان، ُثمَّ نتعرَّض إىل إشــايلَّة وقوعها يف جمرى القضاء والقدر اإلليّٰه، وسنعطي 
قــراءًة جديدًة عن حلٍّ لٰهذه اإلشــايلَّة لم يتعرَّض إيلها أحــٌد من قبل، معتمدين يف 
ٰذلك ىلع املنهج العقيّل الربهاّن، ومســتنريين بهدي ما ورد من الروايات الرشيفة اليّت 

تعرَّضت لٰهذا املوضوع.
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The structure of willful acts in the course of divine 

fate and destiny

Dr. Falah Al-Sabti

Summary

The question of divine fate and destiny, and willful acts 

performed by human will has preoccupied the minds of 

thinkers and scholars since ancient times, as it is one of the 

most important intellectual and doctrinal issues. In this 

article, I try to shed light on the correct doctrine concerning 

man's will and option in carrying out his actions, the reality 

of those actions, and how they are done by man. I will then 

deal with the problematic belief that these actions are done 

as a part of divine fate and destiny, following, in that, the 

rational demonstrative approach, and quoting the holy 

traditions of the infallibles.
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تمهيٌد

املعروف أنَّ األفعال اليّت تصدر عن الائنات احليَّة يف اعلَم الطبيعة بنحٍو 
ٌة تؤدِّيها،  اعمٍّ ىلع نوعــني: إراديٍَّة وغــري إراديٍَّة، ووراء لكِّ نوٍع قــًوى خاصَّ
تكون يه املبدأ تللك األفعال، ويه قوى انلفوس اثلالثة انلباتيَّة واحليوانيَّة 

وانلاطقة اإلنسانيَّة. 

ويه جمتمعٌة يف اإلنســان ألجــل أداء أفعاهل وحراكته ونشــاطه ]ظ: صــدر 
ي 

ّ
، األسفار، ج 8، ص 129[، واملقصود بالفعل غري اإلرادّي، هو الفعل اذل ف ه�ي

ِّ
المتأل

يصدر عن اجلســم الّح من دون إرادٍة منه، ويه يف علم انلفس الفلســيّف 
تُسىَّ باحلراكت املنسوبة إىل انلفس انلباتيَّة، والقوى اليّت تؤدِّيها تُسىَّ بقوى 
انلفــس انلباتيَّة؛ وٰذلك لوجودها يف انلباتات، كما يه يف احليوانات بأنواعها 

، شرح اإلشارات والتنبيهات، ج 2، ص 405[.  ّ بما فيها اإلنسان ]ظ: الطوىسي

وٰهذا انلوع من األفعال ل يقع يف موضوع حبثنا هنا بنحٍو مبارٍش. صحيٌح 
أنَّ ٰهذا انلوع من احلراكت والقوى اليّت تؤدِّيها توّفر القدرة ابلدنيَّة ىلع إجناز 
األفعال الختيارّية، ولٰكنَّها ل ُتَعدُّ مع ٰذلك من القوى املســؤولة عن إجناز 

الفعل الختيارّي ول من مبادئه؛ وذٰللك نكتيف يف بيانها إىل ٰهذا القدر.

ي يصدر عن 
ّ

وأّما الفعل اإلرادّي - ويُســىَّ الختيــارّي - فهو الفعل اذل
انلفس باعتبار كونها قادرًة ىلع الفعل أو الرتك، وإنَّما يتعنيَّ أحدهما حبســب 
حــه ىلع اآلخر ]ظ: المصــدر الســابق، ص 411[. وٰهذا انلوع من األفعال هو  إرادة ترجُّ
ل الكالم فيه يف ٰهذه املقالة إن شاء اهلل تعاىل. موضوع حبثنا؛ ولٰهذا فسوف نفصِّ

إّن مســألة حقيقة أفعال اإلنســان الختيارّية، وكيفّية صدورها عنه، 
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ّية اكخلالقيَّة والعلم 
ٰ
وانســجامها مع كثرٍي من املسائل املتعلِّقة بالصفات اإلل

والقضاء والقدر؛ من املسائل الشائكة اليّت شغلت بال احلكماء والفالسفة 
منذ عصوٍر قديمٍة، واكنــت مطروحة للبحث منذ زمن حكماء ايلونان. ]ظ: 

أرسطو، علم األخالق إل نيقوماخوس، ج  2، ص 93[ 

وقد ُطرِحت املســألة ىلع طاولة ابلحث عند علماء اإلسالم من احلكماء 
واملتلكِّمني، وترَّشــحت عن ٰذلــك نظرّياٌت ومذاهــب دارت بني اإلفراط 

واتلفريط والوََسطيَّة.

ة اليّت تعنينا يف جمموعة  وســوف نتناول موضوع ابلحث من جهاته املهمَّ
أموٍر، يه:

ته عنها. ة ومسؤوليَّ ل: أفعال اإلنسان االختياريَّ األمر األوَّ

وقع الكالم منُذ الِقَدم عن ما يُسىَّ بالفعل الختيارّي الصادر عن اإلنسان، 
هل هو فعٌل اختياريٌّ كما يبدو نلا؟ ولو اكن اختياريًّا بمعىن صدوره عن اإلنسان 
باختياره ومشيئته فكيف ينسجم مع اتلوحيد يف اخلالقيَّة اثلابت هلل تعاىل؟ وهنا 

م اآلراء وانلظرّيات الواردة يف ٰهذا املجال إىل نوعني:  يمكن أن نقسِّ

1- أقواٌل ترجع إلى الجبر.

ودلينا هنا قولن أساسّيان: 

أ- القول بالجرب املحض

مني إىل القول باجلرب يف ٰهذه املســألة؛ بمعىن أنَّ  لقــد ذهب بعض املتقدِّ
اإلنسان مقهوٌر ىلع أفعاهل جمرٌب عليها، وليست واقعًة حتت اختياره ومشيئته؛ 
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ألنَّ اخلالق والُموِجد الوحيد جلميع األشياء هو اهلل تبارك وتعاىل، ومنها أفعال 
اإلنســان، وإنَّما تُنَسب إىل اإلنســان جماًزا، وٰهذا القول يُنَسب إىل ُجهم بن 
صفوان (املتوّف 128 ه) ومن تبعه، وأطلــق أصحاب الِملَل وانلِّحل عليهم 

، الملل والنحل، ج 1، ص 98[ ّ ي
اسم اجلُهميَّة ألجل ٰذلك. ]ظ: الشهرستا�ف

ب - القول بالكسب

، كتاب  ّ ي
الكســب هو الفعل املؤدِّي إىل حتصيل نفٍع أو دفع رضٍر. ]ظ: الجرجا�ف

التعريفات، ص 79[

ل َمن قال بالكســب يف تفســري صدور الفعــل الختيارّي عن  ولعلَّ أوَّ
اإلنســان، حبسب كتب امللل وانلحل، هو احلســني بن حمّمٍد انلّجار، وهو 
كبري الِفرقة انلّجارّية من املعزتلة، تويّف ســنة (220 ه)، قال الشهرســتان: 
»وقــال - أي انلّجار - هو خالــق أعمال العباد، خريها ورّشها، حســنها 
وقبيحها، والعبد مكتَِســٌب لا. وأثبت تأثرًيا للقدرة احلادثة، وســىَّ ٰذلك 

، الملل والنحل، ج 1، ص 100[. ّ ي
كسبًا ىلع حسب ما يثبته األشعرّي« ]ظ: الشهرستا�ف

ذوا من ٰهذا القول مذهبًا يف ٰهذه املسألة، 
ّ

ثّم جاء من بعده األشاعرة، وات
حيث اشتهرت نسبته إيلهم، واعتُرِب من ممزّيات منهجهم؛ وٰذلك ألنَّ الشيخ 
األشــعرّي وَمن تبعه قاموا بتبينِّ ٰهذه انلظرّية والســتدلل عليها، وباتلايل 
حتكيمهــا يف مبانيهم املعرفيَّة والعقديَّة، ولٰكن اختلفوا يف تفســريها، ىلع 

وجوهٍ أهّمها:

األّول: ما ذكره القــايض ابلاقالّن (املتوّف 403 ه) إذ قال: »ادليلل قد قام 
ىلع أّن القدرة احلادثة ل تصلح لإلجياد، لٰكن ليســت صفات األفعال، أو 
وجوهها واعتباراتهــا تقترص ىلع جهة احلدوث فقط، بل ها هنا وجوٌه أخرى 
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يه وراء احلدوث«. ثّم ذكر عدًدا من اجلهات والعتبارات، اكلصالة والصيام 
ق فرقًــا رضوريًّا بني قونلا: أوجد  والقيام والقعود، وقال: »إّن اإلنســان يفرِّ
وقونلا: صّل وصام وقعد وقــام، وكما ل جيوز أن تُضاف إىل ابلاري جهة ما 
يُضاف إىل العبد، فكٰذلــك ل جيوز أن تُضاف إىل العبد جهة ما يُضاف إىل 

، الملل والنحل: ج 1، ص 97 و98[. ي
ابلاري تعاىل« ]الشهرستا�ف

فهو يرى أّن للقــدرة احلادثة تأثرًيا يف حــدوث العناوين واخلصوصيَّات 
اليّت يه مالك اثلواب والعقاب، وٰهــذه العناوين ويلدة قدرة العبد، حادثٌة 
بها، وإن اكن وجود الفعل حادثًا بقدرته ســبحانه، فوجود الفعل خملوٌق هلل 
ســبحانه، لٰكّن تعنونه بعنوان الصوم والصــالة واأللك والرشب راجٌع إىل 

العبد، والقدرة احلادثة فيه.

اثلاين: ما ذكره الغزايّل (450 - 505 ه) 

ذكــر أنَّ الفعل يصدر من اهلل - تعاىل - عنــد حصول القدرة يف العبد، 
ا اكنت القدرة ]ويقصد قدرة العبد[ واملقدور جيًعا بقدرة اهلل  حيث قال: »لمَّ
 ُســيّم خالًقا وخمرتاًع، ولّما لم يكن املقدور بقدرة العبد - وإن اكن معه 

ي االعتقاد، ص 92[.
، االقتصاد �ف ّ -  فلم يَُسمَّ خالًقا ول خمرتاًع« ]الغزالي

وتوضيح ما ذكــره: أنَّه أراد إثبات القدرتــني - أي قدرة ابلاري تعاىل، 
وقدرة العبد - ىلع فعٍل واحٍد؛ وألجل أن يتخلَّص من حمذور توارد القدرتني 
ىلع فعٍل واحٍد، حاول أن جيعل تعلُّق تلك القدرتني بٰذلك الفعل الواحد ىلع 
ّية بٰذلك الفعل ىلع حنو اإلجياد 

ٰ
وجهني خمتلفني، بأن يكون تعلُّق القدرة اإلل

ق اخلاريّج، وقدرة العبد ىلع حنو املعيَّة واملصاحبة إلجياد ابلاري ذٰللك  واتلحقُّ
الفعل، أي أنَّ صدور الفعل من اهلل - سبحانه - يكون عند حدوث القدرة 

وىل خلًقا وإجياًدا، وتُسىَّ اثلانية كسبًا.
ُ
يف العبد؛ وألجل ٰذلك تُسّى األ
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اثلالث: ما ذكره اتلفتازانُّ (712 ـ 792 ه)

حيــث فرّسها بابليان اتلايل: »إّن رصف العبــد قدرته وإرادته إىل الفعل 
كســٌب، وإجياد اهلل - تعاىل - الفعَل عقيب ٰذلك خلــق، واملقدور الواحد 
داخــل حتت قدرتني، لٰكن جبهتني خمتلفتــني. فالفعل مقدور اهلل  جبهة 
اإلجياد، ومقدور العبد جبهة الكســب، وٰهذا القدر من املعىن رضوريٌّ وإن 
لم نقدر ىلع أزيد من ٰذلك يف تلخيص العبارة املفصحة عن حتقيق كون فعل 
العبد خبلق اهلل - تعاىل - وإجياده، مع مــا فيه للعبد من القدرة والختيار« 

، شرح العقائد النسفّية، ص 117[.  ّ ي
]التفتازا�ف

تقييٌم ونقٌد

ياُلحظ ىلع جيع ٰهذه األقوال - ســواء اجلرب املحض، أو الكسب جبميع 
راته وتفســرياته - لزومها نسبة الظلم إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وبطالن  تصوُّ
 هلل  وحده من غري أن يكون 

ً
اتللكيــف اإلليّٰه؛ إذ ما دام الفعل معلــول

إلرادة العبد أيُّ مدخليَّة يف إجياده، يكون جمبوًرا عليه، غري مســؤوٍل عنه 
كما هو واضٌح، وأصبح اتللكيف واثلــواب لغًوا ل معىن هل، والعقاب ظلًما 

ا كبرًيا - ىلع العبد. يوقعه اهلل - تعاىل عن ٰذلك علوًّ

والقول بأنَّ اهلل مالك لكِّ يشٍء، وترصُّف املالك فيما يملك كما يريد ليس 
ر يف حملِّه هو  بظلٍم، ل يصحُّ يف دفع إشــال لزوم الظلم؛ ألنَّ العدل كما قُرِّ
ه، فيكون الظلم خالفه،  ه«، أي إعطاؤه ما يســتحقُّ »إعطاء لكِّ ذي حقٍّ حقَّ
وليس هو اتلرصُّف يف ملك الغري، وإن اكن ٰهذا مصداقًا من مصاديق الظلم، 
وتكليــف العبد - مثاًل - بما ل يقــدر عليه، أو بما هو ليس بصادٍر عنه، 
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ُثمَّ معاقبتــه عليه ظلٌم قبيٌح حبكم العقل، موجٌب ذلمِّ العقالء لفاعله، كما 
أنَّ اتلرصُّف يف اململواكت ىلع خالف ما يقتضيه العقل أو الســرية العقالئّية 
- بأن يُوَضع اليشء يف غري حملِّه املناســب هل - يُعترَب سفًها خمالًفا للحكمة، 

ا كبرًيا. تعاىل اهلل عن ٰذلك علوًّ

2- األقوال اّلتي ترجع إلى الختيار

ذهب العديلَّة إىل القول بأنَّ العبد خمتاٌر يف فعله، وهو واقٌع حتت إرادته؛ 
إذ إنَّ مقتىض عدهل - سبحانه وتعاىل - أن يكون كٰذلك، فإنَّ حماسبة العبد 
مِّ عليه فــرع كونه واقًعا حتت إرادته وقدرته،  ىلع فعله، ووقوع املدح واذلَّ
ا لو اكن   عنه، وعليه يقع ما يرتتَّب ىلع صــدوره عنه، وأمَّ

ً
فيكون مســؤول

جمبوًرا عليه ملا اســتحقَّ شيئًا من ٰذلك، ولَلَزم أيًضا بطالن الرشائع، ولغوّية 
بعث األنبياء، وانهدام األسس األخالقيَّة والعمليَّة بتمامها، ولٰكنَّ العديلَّة 

بدورهم أيًضا ىلع مذهبني يف ٰذلك، وهما:

أ- مذهب التفويض

املعــروف من مذهب املعزتلة هو أّن أفعال العباد مفوََّضٌة إيلهم، أي أنَّهم 
ل هلل  الفاعلون لــا بإرادتهم، وبما منحهم اهلل من القــدرة، من دون تدخُّ
ون بالَقَدريَّة.  ل؛ ولٰهذا اكنوا يُســمَّ  - تعاىل - يف إجياده بــأيِّ نوٍع من اتلدخُّ

]ظ: التهانوي، كّشاف اصطالحات العلوم والفنون، ج 2، ص 1574[

واتلفويــض يف اللغة، هو: إيــكال األمر إىل آخر، قــال ابن منظور: 
»فــّوض : فّوض إيله األمر : صرّيه إيله، وجعله احلاكم فيه« ]ابن منظوٍر، لســان 

العــرب، ج 7، ص 210[.



183

ِبْنَيُة الفعل االختيارّي في مجرى القضاء والقدر اإللهّي

العدد الخامس   السنة الثانية   ربيع 2019

وأّما يف اصطالحهم فهو بمعىن أنَّ اهلل - تعاىل - فّوض إىل اإلنسان وأولك 
إيله اختيار ما يعمل وفًقا للقدرة اليّت منحها اهلل  هل، واإلنســان مستقلٌّ 
تماًما عن اهلل  فيما يصدر عنه من أفعال، قال القايض عبد اجلّبار شــيخ 
: اتّفق أهل العدل  املعزتلة يف عرصه املتوف اعم (415 ه): »ذكر شيخنا أبو عيلٍّ
ىلع أّن أفعال العباد من ترّصفهم وقيامهم وقعودهم، حادثٌة من جهتهم، وأن 
ي عبد الجّبار، 

اهلل  أقدرهم ىلع ٰذلك، ول فاعل لا ول حمدث ســواهم« ]القا�ف
، ج 6، ص 41[. ي المغ�ف

وقــال أيًضا: »ل جيوز إضافتها - أي: إضافة أفعال العباد - إىل اهلل تعاىل 
 ىلع رضب من اتلوّسع واملجاز، وٰذلك بأن تُقيَّد بالطااعت، فيَُقال: إنّها من 

ّ
إل

جهة اهلل  ومن قِبَله، ىلع معــىن أنّه أاعننا ىلع ٰذلك، ولَُطف نلا ووّفقنا، 
ي عبد الجّبار، شرح األصول الخمسة، ص 787 و788[.

وعصمنا عن خالفه« ]القا�ف

تقييم مذهب التفويض

إذا اكن ٰهــذا املذهب يرى صدور الفعل عن اإلنســان فقط من غري أيِّ 
تدّخٍل من اهلل  - ولو ىلع حنو جعل القدرة لإلنسان ىلع ٰذلك حني خلقه - 
فهو يتناىف مع اتلوحيد يف اخلالقيَّة والفاعليَّة؛ إذ يكون لكُّ إنسان خالًقا ألفعاهل 
ني: »ول 

ِّ
بإرادته وقدرته وبنحٍو مستقلٍّ تماًما عن اهلل تعاىل، قال صدر املتأل

شــبهة يف أنَّ مذهب من جعل أفراد انلاس لكّهم خالقني ألفعالم مستقلِّني 
يف إجيادها أشنع من مذهب َمن جعل األصنام أو الكواكب شفعاء عند اهلل« 

، الحكمة المتعالية �ف األسفار العقلية األربعة، ج  6، ص 370[. ف ه�ي
ّ
]صدر المتأل

ولٰكنَّ الظاهر من لكماتهم أنَّهــم ليريدون ٰذلك، بل مرادهم أنَّ صدور 
تلك األفعال عن اإلنســان اكن بإذٍن من اهلل تعاىل، وبقدرٍة من قدرته، أي 

ي أقدر اإلنسان عليها ابتداًء عند خلقه.
ّ

هو اذل
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نعم، ٰهذا القول يلزمه إشــال من جهة أنَّه مبنٍت ىلع القول بأنَّ اإلنسان 
حمتاٌج لعلّته وخالقه ابتداًء، واستغناؤه عنه بقاًء، فكأنَّ اهلل - تعاىل - خلق 
اإلنســان وأعطاه قدراته وتركه يفعل ما يشاء ىلع طبق ٰذلك، وهو قوٌل فاسٌد 
باطٌل؛ إلنَّ مقتىض كون اإلنسان ممكنًا يف ذاته وكمالته، هو بقاء الحتياج 
إىل علَّته بقاًء كما هو حدوثًا؛ وذٰللك فإنَّ اإلنســان حّت وإن اكن فعله واقًعا 
ّية 

ٰ
حتت إرادته وقدرته فهو مريٌد وقادٌر من حيث إفاضة القدرة واإلرادة اإلل

عليه يف لّك آٍن من وجوده، ٰهذا من حيث نفس اإلنسان باعتبار كونه موجوًدا 
ا من حيث اهلل - تعاىل - فهو ليس هل حالٌة ابتدائيٌَّة، وحالٌة  ماديًّا زمانيًّا، وأمَّ
م؛ ألنَّه  خارٌج عن عمود الزمان، وٰهذا ما  استمراريٌَّة زمانيٌَّة كما قد ُيتَوهَّ

سيأيت توضيحه لحًقا يف األمر اثلالث.

ومقتىض ٰذلك هو بقاء اإلنســان يف وجــوده وكمالته وأفعاهل حتت إرادته 
وقدرته ل خيرج عنها أبًدا، روي عن اإلمام الرضا  أنَّه قال: »مســاكني 
القدريَّــة أرادوا أن يصفــوا اهلل - عزَّ وجلَّ - بعــدهل، فأخرجوه من قدرته 

، فقه الرضا، ص 349[. ّ وسلطانه« ]القّ�ي

ب - مذهب األمر بني األمرين

وهو ما ُذِكر يف الروايات الواردة عن األئّمة املعصومني من أهل بيت انلبّوة 
، وقد جع جلَّها السّيد ادلاماد يف كتابه اإليقاظات، وقال قبل رسدها: 
ا حنن معرش احلكماء الراســخني، والعقالء الشاخمني، أفدنا املستفيدين  »أمَّ
يف ٰهذه املزلقة، وأفتينا املســتفتني يف ٰهذه املســألة، فهــو مّما قد تظافرت 
باتلنصيص عليه - من ســادتنا الطاهرين، خزنة أرسار الوح، ومحلة أنوار 
ين، صلوات اهلل وتسليماته عليهم أجعني - أخباٌر ّجٌة معتَرَبة األسانيد،  ادلِّ

داماد، اإليقاظات، ج 1، ص 228 - 255[. متواترة املعىن« ]الم�ي
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فمنهــا ما عن يونس بن عبد الرمحٰن، عن غري واحٍد، عن أيب جعفٍر وأيب 
عبد اهلل  قال: »إّن اهلل أرحم خبلقــه من أن جيرب خلقه ىلع اذلنوب ُثّم 
يعّذبهــم بها، واهلل أعّز من أن يريد أمًرا فال يكون، قال: فَُســئاِل: هل بني 
 ، ّ ي اجلرب والقدر مزنلٌة ثاثلٌة؟ قال: نعم، أوســع مّما بني السماء واألرض« ]الكلي�ف

، ج 1، ص 159[. ي
الكا�ف

ومنهــا: ما عن املفّضل بن عمر، عن أيب عبد اهلل  قال: »ل جرب ول 
تفويض ولٰكن أمٌر بني أمرين...« ]الصدوق، التوحيد، ص 362[.

وقد وقع الكالم بــني األعالم من احلكماء واملتلكِّمني يف تفســري املراد 
باألمر بني األمرين، نذكر هنا أهمَّ األقوال يف ٰذلك: 

: الشيخ الصدوق 
ً

أّوال
ذهــب إىل نيف اجلــرب اتلكوييّن يف األفعــال، واتلفويــض يف األحام 
الرشعيَّة، وقــد اعتمد يف ٰذلك ىلع بعض الروايات الــواردة عن أئمة أهل 
ابليت ، حيث قــال: »اعتقادنا يف ٰذلك قول الصادق  ل جرب ول 
تفويــض، بل أمٌر بني أمرين، فقيل هل: وما أمر بني أمرين؟ قال: ٰذلك مثل 
رجٍل رأيتــه ىلع معصيٍة، فنهيته فلم ينته، فرتكتــه، ففعل تلك املعصية، 
ي أمرته باملعصية« ]الصدوق، 

ّ
فليس حيث ل يقبل منك فرتكته كنت أنت اذل

ي ديــن اإلمامّيــة، ص 29[.
االعتقــادات �ف

وقد فرّس األمر بني األمرين بأنَّ اإلنسان غري جمبوٍر من انلاحية اتلكوينيَّة 
ىلع الفعل، بل هو واقٌع حتت إرادته واختياره، ولٰكنَّ ٰهذا الختيار اتلكوييّن 
هل حدوٌد ترشيعيٌَّة جعلها اهلل - تبارك وتعاىل - عن طريق األحام الرشعيَّة، 
ويه أحــاٌم توقيفيٌَّة راجعٌة إىل اجلعل الرشيّع مــن قِبَله تعاىل، أو من قِبَل 
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من ُجِعلت هل الوليــة الترشيعيَّة اكنليبِّ ، فٰهذه األحام ليس أمرها بيد 
انلاس، وليســوا هم مفوَّضني فيها، بل عليهم إطاعتها كما ُجِعلت من قِبَل 

.َ املوىل

فحمل اتلفويض املذكــور يف الرواية ىلع اتلفويــض يف أمور ادلين، ولم 
ي قالت به املعزتلة من أنَّ اهلل - تعاىل - أعطى 

ّ
م، اذل حيمله ىلع املعىن املتقدِّ

ل هو يف  اإلنســان القدرة ىلع الفعل، وترك األمر إيلهم مــن دون أن يتدخَّ
ل من انلاحية الترشيعيَّة، حيث منعهم ترشيًعا عن  أفعالم تكوينًا، بل تدخَّ
بعضها، ولعلَّ ما داعه إىل ٰذلك هو املثال املذكور يف الرواية، فهو أنسب حلمل 

اتلفويض ىلع ٰهذا املعىن.

قال: »ُعــيِن بٰذلك: أنَّ اهلل - تبارك وتعاىل - لم جيرب عباده ىلع املعايص، 
ين حّت يقولوا فيه بآرائهم ومقائســهم؛ فإنَّه  قد  ولم يفوِّض إيلهم أمر ادلِّ
ين، فال تفويض مع اتلحديد  ، وأكمل لم ادلِّ ع، وفرض وسنَّ ف ورشَّ حدَّ ووظَّ
نَّة وإكمال ادلين« ]الصدوق، التوحيد، ص 206[. واتلوظيف والرشع والفرض والسُّ

 
ّ

ي ذكره هو معىًن صحيٌح يف نفســه، إل
ّ

ولٰكن رغم أنَّ معىن اتلفويض اذل
أنَّ الكالم يف أفعال انلاس من حيث إنَّها أمــوٌر تكوينيٌَّة، وكيفيَّة صدورها 
عن انلاس وَمن هو املســؤول عن صدورها حبيث تُنَسب إيله حقيقًة، ل أنَّ 

الكالم يف اتلحديدات الترشيعيَّة اليّت تعلَّقت بتلك األفعال.

ثانًيا: الشيخ املفيد
وهــو يذهب إىل أنَّ اتلفويض يُقال ىلع معنيــني: األّول منهما راجٌع إىل 
ين والترشيع من  نفــس أفعال العباد مــن اجلهة اتلكوينيَّة، ل إىل أمــر ادلِّ
أنَّ القــدرة ىلع الفعل من اهلل تعاىل، وصدور الفعــل يكون بإرادة العبد، 
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فلــه  أن يمنع صدور الفعل عنه لو شــاء، واملعىن اثلان هل راجٌع إىل أمر 
ين، قال: »والواســطة بني ٰهذين القولــني - ويقصد اجلرب واتلفويض -  ادلِّ
نهم من أعمالم، وحدَّ لم احلدود  أنَّ اهلل  أقدر اخللــق ىلع أفعالم ومكَّ
يف ٰذلك، ورســم لم الرسوم ونهاهم عن القبائح بالزجر واتلخويف، والوعد 
والوعيد، فلم يكــن بتمكينهم من األعمال جُمرًبا لــم عليها، ولم يفوِّض 
إيلهم األعمال ملنعهم من أكرثها، ووضع احلدود لم فيها وأمرهم حبســنها، 
 ونهاهــم عن قبيحها. فٰهــذا هو الفصل بني اجلرب واتلفويــض ىلع ما بيَّناه« 
 ]المفيد، تصحيح اعتقادات اإلمامّية، ص 47[. والسّيد املرتىض يذهب إىل نفس ٰهذا القول 

، ص 138 و139[. ، رســائل المرت�ف ]ظ: المرت�ف

ق الطويّس ثاثلًا: املحقِّ

فرسَّ األمر بني األمرين ببيان أنَّ الُمعِطي للقدرة واإلرادة للعبد هو اهلل 
سبحانه وتعاىل، فعند وجودهما يكون صدور الفعل واجبًا، وعند عدمهما 
أو عدم أحدهما يكون الفعــل ممتنع الصدور، ولكن ٰهذه القدرة واإلرادة 
ــط الفيض  إنَّمــا هما قدرة وإرادة العبــد - وإن اكنتا قد حصلتا فيه بتوسُّ
اإلليّٰه- وقد صدر الفعــل عنهما فهو فعله حقيقًة، قــال: »أفعال العباد 
تنقســم إىل ما يكون تابًعا لقدرته وإرادتــه، وإىل ما ل يكون... فاذا نظرنا 
إىل أســباب القدرة واإلرادة اكن يف األصل من اهلل، وعند وجودهما الفعل 
واجٌب، وعند عدمهما ممتنٌع. وإذا نظرنا إىل الفعل اكن من العبد حبســب 
قدرته وإرادته؛ فلٰهذا قيــل: “ل جرب ول تفويض، بل أمٌر بني األمرين”. 
، ول يتّم الفعل بأحدهما دون  ، واإلســناد إىل اهلل حقٌّ فإذن الختيار حقٌّ

، تلخيص المحّصل، ص 477[. ّ اآلخر« ]الطــوىسي
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رابًعا: املريداماد
وقد بىن السّيد ادلاماد ىلع بيان كيفّية حصول األمر بني األمرين، ونسبة 
الفعل إىل قدرة اإلنســان وإرادته حقيقًة، مع أنَّه فعل اهلل تعاىل، كٰذلك بىن 
مٍة مفادها اتلفريق بني الفاعل املبارش للفعل بإرادته واختياره، وبني  ىلع مقدِّ
لُها: أنَّ هناك فرقًا بيِّنًا بني الفاعل  اجلاعل اتلامِّ هل بإرادتــه واختياره، وحمصَّ
ي يصدر عنه بإرادته واختياره، وبني اجلاعل اتلامِّ ذٰللك 

ّ
املبارش لفعٍل ما، اذل

ي يكون اختياره وإرادته وقدرته رشًطا يف وجود 
ّ

الفعل، فالفاعل املبارش اذل
ة، يُقال عنه إنَّه فاعٌل ذٰللك الفعل  ٰذلك الفعل، ويعترب آخر أجزاء علَّته اتلامَّ
 أنَّ 

ّ
بالختيار حبســب اللغة والعرف العامِّ، وكذا يف اصطالح احلكماء، إل

ٰهــذا الفاعل املبارش ل يُقال هل إنَّه الفاعل اتلاّم املوجب ذٰللك الفعل باإلرادة 
ق فيه رشٌط، وهو أن يكون هو - أي الفاعل املبارش   بأن يتحقَّ

ّ
والختيار، إل

للفعــل - الُمفيض لوجــوده، وٰذلك بأن يكون مفيًضا ذٰللــك الفعل بإرادته 
واختياره، عن طريق إفاضة لكِّ ما يفتقر إيله وجوده من الِعلل واألســباب، 
فإنَّ اجلاعل اتلامَّ للفعل هو املفيض لوجوده، ووجود ِعلَله ورشائطه، ولّك ما 

قه. يتوّقف عليه وجوده وحتقُّ

وإذا طبَّقنا ٰهذه الفكرة ىلع اإلنسان والفعل الصادر عنه، جنده هو الفاعل 
املبارش هل بإرادته واختياره، ولٰكنَّه ل يكون هو فاعله اتلامَّ؛ ألنَّ صدق كونه 
هو الفاعل اتلامَّ ذٰللك الفعل يتوقَّف ىلع أن يكون اإلنسان هو الفاعل املوجد 
جلميع ما يتوقَّف عليه ٰذلك الفعل، ومن جلتها وجود نفس ٰذلك اإلنســان 
وقدرته، فإنَّه مّما يتوقَّف عليه وجود ٰذلك الفعل املنسوب إيله، ومن الواضح 

أنَّ اإلنسان ليس هو الُموِجد نلفسه ول لقدرته.

قــال: »وإذ دريَت ٰذلك بزغ لك أّن اإلنســان حيث إنّــه مبارٌش لفعله، 
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واختياره أخري منتظرات الفعل وآخر أجزاء علّته اتلاّمة، فهو ل حمالة فاعٌل 
ي يفيــض وجود الفعل وِعلله 

ّ
خمتاٌر ألفعــاهل وأعماهل، وحيث إنّه ليس اذل

وأسبابه، إذ من جلة الِعلل واألسباب وجود نفسه، وحتّقق قدرته واختياره 
وســائر ما يتعلّق به ٰذلك مّمــا يغيب عن عقونلا، ول حتيــط به أوهامنا، 
فليــس هو اجلاعل اتلاّم الُموِجد الُموِجب ألفعــاهل بالرضورة الفحصّية، بل 
إنّما اجلاعل اتلاّم الُموِجــد الُموِجب للّك ذّرٍة من ذّرات نظام الوجود باإلرادة 
والختيار هو الَمِلك الغىّن احلّق، املفيض لعوالم الوجود بقّضها وقضيضها ىلع 
اإلطالق، وليس يصادم ٰذلك توســيط الِعلل واألسباب والرشائط والروابط 
الفائضة جيًعا من جناب فّياضّيته احلّقة املطلقة، ومن جلة الِعلل الرابطة 
واألســباب املتوّسطة قدرة العبد ومّنته، وشوقه وإرادته بالنسبة إىل ما يؤثره 

من أعماهل وأفعاهل.

وٰذلك، كما أّن اهلل - ســبحانه - هو الُموِجد املفيض اجلاعل ذلات زيٍد 
ووجوده مثاًل، مع أّن أباه وأّمه وغريهمــا مّما يتوّقف عليه دخوهل يف دائرة 
الوجود من جلة ِعلله وأســبابه املستندة يف سلســلتيها الطويّلة والعرضّية 
جيًعا إىل جاعلّيته اتلاّمة، تعاىل شــأنه وتعاظم ســلطانه: قُِل اهلُل َخاِلُق 
اُر ]ســورة الرعد: 16[، وٰهذا ابليان يكشــف غطاء  َقهَّ

ْ
َواِحُد ال

ْ
لُكِّ يَشْ ٍء َوُهَو ال

اخلفاء عن رّس قول ســادتنا الطاهرين املعصومني، صلوات اهلل وتسليماته 
ىلع أرواحهم وأجســادهم أجعني: “ل جــرب ول تفويض، ولٰكن أمٌر بني 

داماد، ص 207 و208[. دامــاد، مصّنفات الم�ي أمرين”« ]الم�ي

ني وجهني تلفسري األمر بني األمرين: أحدهما قريٌب 
ِّ
وقد ذكر صدر املتأل

ي المناهج 
، الشواهد الربوبّية �ف ف ه�ي

ّ
م عن السّيد املريداماد ]ظ: صدر المتأل يف فكرته ملا تقدَّ

لوه بالكشف والشهود،  ين حصَّ
ّ

الســلوكّية، ص 52[، واآلخر نسبه إىل العرفاء اذل
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وقال: “إنِّ قد أقمت الربهــان عليه”، وهو مما يتوقَّف توضيحه ىلع جمموعٍة 
لٌة ل ينسجم بيانها مع حجم  من املبان الفلسفّية اليّت يتبّناها هو، ويه مطوَّ

، األسفار، ج 6، ص 372 و373[ ف ه�ي
ّ
املقالة. ]ظ: صدر المتأل

م من تفســرياٍت عــن األعالم موجوٌد يف الروايــات الواردة عن  وما تقدَّ
 أئّمة الدى ، فمنها: ما عن ســليمان بــن جعفٍر اجلعفرّي، عن اإلمام 
الرضا ، قــال: »ُذِكر عنده اجلرب واتلفويض، فقال: أل أعطيكم يف ٰهذا 
 كرستموه؟ قلت: إْن 

ّ
أصــاًل ل تتلفون فيه، ول خياصمكم عليه أحــد إل

رأيــت ٰذلك. فقال: إّن اهلل - تعاىل - لم ُيَطــع بإكراهٍ، ولم يُعَص بغلبة، ولم 
يهمــل العباد يف ملكه، هو املالك ملا ملّكهم، والقادر ىلع ما أقدرهم عليه، 
ا ول منها مانًعا، وإن ائتمروا  فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن اهلل عنها صادًّ
بمعصيته فشاء أن حيول بينهم وبني ٰذلك فعل، وإن لم حَيُل وفعلوا فليس هو 
ي أدخلهم فيه. ثّم قال : من يضبط حدود ٰهذا الكالم فقد خصم من 

ّ
اذل

خالفه ]الصدوق، التوحيد، ص 361[.

ة صدور الفعل االختيارّي عن اإلنسان األمر الثاني: كيفيَّ

ي يصدر عن يش ٍء يقدر 
ّ

الفعل الختيارّي كما ذكرنا سابًقا هو الفعل اذل
ح أحدهما؛  ىلع الفعل والرتك - وتتســاوى نسبتهما إيله - حبسب إرادٍة ترجُّ
ولٰهذا انلوع من األفعال أهّميٌَّة كربى، إذ إنَّه يعرّب عن ريّق اذلات اليّت يصدر 
عنها مثل ٰهذا الفعل ىلع اجلمادات وانلباتات، وحّت تصدر مثل ٰهذه األفعال 
ل بدَّ أن يكــون الفاعل املبارش لا ذا شــعوٍر وإرادٍة؛ ألنَّ صدور الفعل أو 
ح أحدهما ىلع اآلخر، وٰذلــك بأن تتعلَّق به نوٌع من  تركــه حيتاج إىل ما يرجِّ
اإلرادة من قِبَل الفاعــل، وحصول إرادة الفعل أو الرتك تتوّقف ىلع جمموعة 
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مبادئ ل بدَّ أن تنتيه إىل مبدإٍ علــيمٍّ حيكم برضورة إتيان الفعل أو تركه، 
وفهم ٰهذه املبادئ وكيفيَّة صــدور الفعل عنها هل أهّميٌَّة كربى يف فهم الفعل 
ح دور الفاعل  الختيارّي ودوره بالنســبة إىل الفاعل املبارش هل، وكٰذلك يوضِّ
غري املبارش وأثره يف أداء ٰهذا الفعل أو عدمه؛ ولٰهذا سنتلكّم يف ٰهذا املبحث 
عن مبــادئ الفعل الختيارّي، والعالقة بني ٰهــذه املبادئ، وكيفيَّة صدور 

الفعل الختيارّي عنها.

1- مبادئ الفعل الختيارّي

أشار ابن ســينا إىل مبادئ الفعل الختيارّي يف إشاراته وتنبيهاته، حيث 
ا احلراكت الختيارّية فيه أشــدُّ نفسانيَّة، ولا مبدأ اعزم، جممع،  قال: »وأمَّ
ٌة غضبّيٌة دافعٌة  مذعنًا ومنفعاًل عن  خيــالٍ  أو وهٍم أو عقٍل، تنبعث عنها قوَّ
ة شــهوانيَّة جابلة للضارِّ أو انلافــع احليوانينّي، فيطيع ٰذلك ما  للضارِّ، أو قوَّ
كــة اخلادمة تللك اآلمرة« ]ابــن ســينا، اإلشــارات  ة املحرِّ أنبثَّ يف الَعَضل من القوَّ

والتنبيهات، ص 93[.

ا تفصيلها فقد ذكروا لٰهذه األفعال واحلــراكت مبادئ أربعًة، مرتتّبًة  وأمَّ
، ويه: بنحٍو طويلٍّ

أ- القوَّة املدركة )املبدأ العلمّي(

املبدأ العليّم للفعل الختيارّي اإلنســاّن هو صورٌة علميٌَّة جزئيٌَّة حبسن 
، وأنَّه مّما ينبيغ فعله، أو قبحه، وأنَّه مّما ينبيغ تركه، فإنَّ اإلدراك  فعٍل معنّيٍ
ٍ حت 

اًك، بل ل بّد من تعلُّقه بموضوٍع جزيئٍّ، وفعٍل معنيَّ الــلّكَّ ل يكون حمرِّ
يُبَعث حنوه، وحُيرَّك إيله. ]ظ: ابن سينا، الشفاء، الطبيعّيات، النفس، ص 181[
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ــط العقل  ماٍت لكّّيٍة بتوسُّ وٰهذا الرأي اجلزيّئ يُســتَنبط بالرتّوي من مقدِّ
 للفعل الختيارّي 

ً
العميّل إن قلنا بكونه مدراًك لآلراء اجلزئيَّة اليّت تكون مبدأ

كما هو مشــهور احلكماء، وإن قلنا إنَّه قّوٌة للتحريك فقط فاملستَنِبط لا هو 
ٌة تتصُّ باآلراء  تان: قوَّ ني: »لإلنسان إذن قوَّ

ّ
العقل انلظرّي، قال صدر املتأل

ٌة تتصُّ بالروّية يف األمــور اجلزئيَّة مّما ينبيغ أن  اللكّيَّــة والعتقادات، وقوَّ
 ، ة، ومّما هو جيٌل وقبيٌح، ومّما هو خرٌي ورشٌّ يُفَعل وُيرَتك من املنفعة واملرضَّ
ر اغيتــه أن يوقع رأيًا يف أمٍر  وكــون حصوهل تابًعا لرضٍب من القياس واتلفكُّ

، المبدأ والمعاد، ص 261 و262[. ف ه�ي
ّ
جزيئٍّ مستقبٍَل من املمكنات...« ]صدر المتأل

والعقل العميلُّ يســتنبط ٰذلك املوقف عندما يواجه اإلنسان ظرفًا معيَّنًا 
يتطلَّب منه موقًفا عمليًّا ســلوكيًّا يتناسب مع ٰذلك الظرف، فيأيت دوره هنا 
ص أفضل موقٍف عميلٍّ مناِسٍب من بني اخليارات املتاحة  يف رضورة أن يشــخِّ
أمامــه يف مثل ٰذلك الظرف، وإنَّمــا يكون ٰذلك بمجموعٍة من القياســات 
، مستفيًدا مّما توفَّر دلى العقل انلظرّي  واملقايســات يقوم بها العقل العميلُّ

، الشواهد الربوبّية، ص200 و201[  ف ه�ي
ّ
من رؤيٍة عملّيٍة آيديولوجّيٍة. ]صدر المتأل

، وحيتاج أن يّتخذ  وُربَّما يشعر اإلنسان بٰهذا األمر عندما يمرُّ بظرٍف مهمٍّ
د ٰذلك املوقف  املوقف املناســب جتاهه، وُربَّما حيتاج أيّاًما من الوقت يلحدِّ
العمــيّل، من دون أن يلتفت إىل تفصيل ما جيري، وما يدور يف َخدَله؛ ألجل 
الوصول إىل حتديد ٰذلك املوقف، فمثاًل: العقل انلظرّي يدرك حسن الصدق، 
وأنَّه ينبيغ فعله، وقبح الكذب ورضورة تركه، ومن هنا يمكن للعقل العميّل 
- إذا ما صار اإلنســان يف موقف الُمخرب عن يشٍء - أن يســتنبط أنَّ انلطق 
بٰهذا اخلرب املعنيَّ هو اإلخبار بالواقع يف ٰهذه احلادثة الشــخصيَّة فهو الصدق 
د املوقف  فيها، فٰهذا انلطق حسٌن ينبيغ فعله، فيتحرَّك للنطق به، وقد يتعقَّ
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قلياًل، فيحتاج إىل جمموعة اســتنباطاٍت ومقايساٍت؛ يلحّدد الوقف العميّل 
به  الصحيــح، كما لو اكن اإلخبار بالواقع يؤّدي إىل هالك إنســاٍن، اكن يتعقَّ
بعض األرشار، فإذا ســألوين عن مانه وأنا أعلم بمانــه، فما هو املوقف 

الصحيح هنا؟

هنا العقل العميّل يقوم بقياسني أحدهما تكون نتيجته أنَّ الصدق حسٌن 
ينبيغ فعله، واآلخر أنَّ الكذب قبيٌح ينبيغ تركه، ولٰكنَّ الصدق هنا يف ٰهذا 
املوقف يلزمه هالك ٰهذا اإلنسان، والكذب يلزمه جناته، فيدخل يف املعادلة 
عنرٌص جديٌد ل بدَّ أن حيسب حســابه، وهو أنَّ إنقاذ اإلنسان حسٌن ينبيغ 
فعله، فال بدَّ أن يقايس العقل العميّل هنا بني قبح الكذب وترك الصدق من 
جهٍة، وبني حســن إنقاذ املؤمن من جهٍة أخرى، وبعد الكرس والنكســار 
ي يف 

ّ
بينهما جيد مثاًل أنَّ احلسن يف إنقاذ ٰذلك اإلنسان أهمُّ دليه من القبح اذل

؛ يلختار باألخري أن  م األهمَّ ىلع املهمِّ الكذب وتــرك الصدق، فال بدَّ أن يقدِّ
يكذب ألجل إنقاذ ٰذلك اإلنسان، فيتحرَّك لسانه يلنطق بالكذب.

م أنَّ العقل العميلَّ يســتعني بالعقل انلظرّي يف  يّتضح من ابليــان املتقدِّ
ي خيتصُّ به اإلنســان 

ّ
اســتنباط حكم الفعل اجلزيّئ، فالفعل الختيارّي اذل

 بإدراك مــا ينبيغ أن يعمل وما ل ينبيغ حبســب حكم العقل 
ّ

ل يكــون إل
انلظرّي، ويقابل ٰهذه القوى الوهم واخليال يف سائر احليوانات، حيث تنطلق 
من قواها الوهميَّة والشــهويَّة والغضبيَّة، فاإلنسان يمتاز عنها بقوى اإلدراك 

ي ينفعل عن العقل انلظرّي. 
ّ

ة العقل العميّل اذل ٰهذه، ويه قوَّ

 ، وإىل ٰهذا األمر أشارت بعض األحاديث الواردة عن أئّمة أهل ابليت
فمثاًل يقول أمري املؤمنــني  يف وصيته لكميل بن زياد: »... يَا ُكَميُْل، َما 

، تحف العقول، ص 171[. ّ ي
  َمْعِرفٍَة...« ]الحّرا�ف

َ
نَْت حُمْتَاجٌ  ِفيَها إِىل

َ
 َوأ

َّ
ِمْن َحَرَكٍة إِل
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ب- قّوة الشوق

 ٍ
 شــعوًرا دلى انلفس بامليل حنو يشٍء معنيَّ

ِّ
الشــوق انفعاٌل نفسانٌّ يودل

عنــد إدراك موافقته للمدِرك، وأنَّه مّما يُنتَفــع به، أو النقباض عنه عند 
ة الشــوق تتمثَّل يف ميوٍل طبعيٍَّة  ر به، فقوَّ ـه مّما يُترَضَّ إدراك خمالفته، وأنَـّ
حتصــل يف انلفس، حنو طلب ما تلتــذُّ وتنتفع به، أو دفــع املكروهات؛ 
وذٰللك فيه ىلع شعبتني، شهويٍَّة وغضبيٍَّة، قال بهمنيار: »القّوة الشوقّية من 
ُشَعِبها القّوة الغضبّية، والقّوة الشــهوانّية، فاليّت تنبعث مشتاقًة إىل الذليذ 
يه الشهوانّية، واليّت تنبعث مشــتاقًة إىل الغلبة ودفع املنايف يه الغضبّية« 

]بهمنيــار، التحصيــل، ص 805[.

فالشوق يكون ىلع حنوين، حبســب ما يتعلَّق به: شوق حنو طلب يشٍء، 
وهو حيصل بعد إدراك مالئمة ٰذلك اليشء؛ ألنَّه ذليٌذ أو نافٌع، وتُســىَّ ٰهذه 
ة بالشــهوة، وشوق حنو دفع يشٍء واتلخلُّص منه، وهو حيصل بعد إدراك  القوَّ
، شرح اإلشارات والتنبيهات،  ّ ة بالغضب. ]ظ: الطوىسي منافاٍة يف ٰذلك اليشء، وتُسىَّ قوَّ

ج 2، ص 411[

كة، فقد تبدأ ضعيفًة، ُثمَّ تقوى وتشتدُّ إىل  ة لا مراتب ُمشــكِّ وٰهذه القوَّ
ة الشوق وضعفه  ــح منها اإلجاع ىلع الفعل وإرادته، واملؤثِّر يف شدَّ أن يرتشَّ
أموٌر كثريٌة؛ منها معرفيٌَّة ترجــع إىل ضعف إدراك املصلحة، أو املالئمة يف 
نِّ الضعيف فيشــتدُّ ويقوى يلصل إىل الطمئنان  الفعل، حيث يبدأ من الظَّ
والقطع بها، ومنها ما يرجع إىل أموٍر نفســيٍَّة ومزاجّيٍة؛ فلكُّ إنســاٍن يكون 
حبسب مزاجه أشــدَّ مياًل واســتعداًدا نلوٍع من األفعال. ]ظ: ابــن ســينا، الشــفاء 

)الطبيعيات - النفس(، ص 175[.
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جـ- قوَّة اإلجاع

وهو العزم ىلع الفعل أو الرتك بأن يتعنيَّ أحدهما بعد الرتدُّد بينهما، وبها 
ح أحدهما بعد أن اكنا متســاِوَي النســبة إىل القادر عليهما، ويُسىَّ  يرتجَّ
ة اإلرادة أو الكراهة، قال صدر املتألني: »وبعد الشوقيَّة وقبل  بالقصد، أو قوَّ
ٌة أخرى يه مبدأ العزم واإلجاع  الُمسىَّ باإلرادة والكراهة، ويه  الفاعلة قوَّ
ح به أحد طرفيهما،  م بعد الرتدُّد يف الفعل والرتك عند وجود ما يرتجَّ اليّت يُصمَّ

، المبدأ والمعاد، ص 234[. ف ه�ي
ّ
املتساوي نسبتهما إىل القادر عليهما« ]صدر المتأل

إنَّ حقيقة ٰهذه القّوة يه كونها فعاًل نفســانيًّا، حيث ينبعث من انلفس 
ــوق  تصميٌم وعزٌم ىلع أداء الفعل اخلاريّج املعنيَّ أو تركه، بعد اشــتداد الشَّ
وق مهما بلغت درجته؛  فيها إيله أو اشــتداد كراهته، وبٰهذا تتلف عن الشَّ
، معتمد  ّ ي  نفســانيًّا، ل من مقولة الفعل. ]ظ: الخمي�ف

ً
إذ إنَّ حقيقته كونه انفعال

األصول، ص 51[

 اإلرادة يكون بســبب أموٍر متعلِّقٍة إلرادٍة أخرى، فإنَّ بعض 
ُّ

كما أنَّ تودل
مة تكون إراديًَّة، ول يكون اإلنســان مقهوًرا عليها،  مبــادئ اإلرادة املتقدِّ
مثل الرتّوي واتلفّكر يف تشخيص املصلحة يف الفعل، أو معرفة أفضل الوجوه 
فيه؛ ألنَّ حتصيل ٰذلك يكون بالفكر وهو فعٌل إراديٌّ لإلنســان، ولٰكنَّ ٰهذا 
األمر ل يتسلســل، فيكون لكُّ أمٍر إراديٍّ ناجتًا عن أمٍر إراديٍّ آخر، بل ل 
بدَّ أن ينتيه إىل مبادئ غري إراديٍّة لإلنسان، فإنَّ الفكر والرويَّة مثال تنتيه 
ي 

ّ
إىل الســتعداد والقدرة عليه، وهو أمٌر فطريٌّ مركوٌز يف فكر اإلنسان اذل

ُخِلق عليها، وكٰذلك اتلصديق بمواّد الفكر األوىل جيدها اإلنســان يف نفسه 
من غري طلٍب، كما يف ابلدهّيات العقليَّة، أو املشــاهدات احلّســيَّة، وأّما 
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نفس اإلرادة فيه ل تقع عن إرادٍة أخرى متعلِّقٍة بنفس تلك اإلرادة األوىل؛ 
إذ لو اكن كٰذلك للزم كون لكِّ إرادٍة تتوّقف ىلع إرادٍة تســبقها متعلِّقٍة بها، 
وٰهذا يلزم منه تسلســل اإلرادات، وهو باطٌل، فلــزم كون حصول اإلرادة 
بنحٍو رضوريٍّ عند حصول مبادئها، فيحصل بعدها الفعل إذا اكنت رشوطه 
ني: 

ِّ
متحّققًة من القدرة عليــه وارتفاع املوانع من حصوهل، قال صدر املتأل

»يف جعل القصد واإلرادة من األفعال الختيارّية نظٌر؛ إذ لو اكن األمر كٰذلك 
لحتاج إىل قصٍد آخر، ويلزم التسلسل - والقول بأنَّ ابلعض اختياريٌّ دون 
ق  م ل يســاعده الوجدان - بل الظاهر أنَّه إذا غلب الشوق حتقَّ ابلعض حتكُّ

، األسفار، ج 4، ص 113[. ف ه�ي
ّ
اإلجاع  بالرضورة« ]صدر المتأل

فإذا حصلت اإلرادة صدر الفعل عن اإلنســان مبارشًة لكتمال ِعلل 
ــق اإلرادة وصدور الفعــل. ]ظ: المفيــد، أوائل  صدوره، فــال فصل بني حتقُّ

المقــاالت، ص 360[.

د- القوَّة املحرِّكة

ة املنبثَّة يف األعضاء، اليّت يه األعصاب والعضالت واألوتار،  ويه القوَّ
وفعلها قبض العضالت وبسطها، للقيام باحلراكت اليّت يتطلَّبها إجناز األفعال 
ة يه فاعل احلركة، قال املحّقق الطويّس: »وتليها - أي  املختلفة، وٰهذه القوَّ
كة لألعضاء، ويدلُّ  ة املنبثَّة يف مبادي العضل املحرِّ ة اإلجاع - القــوَّ تيل قوَّ
ىلع مغايرتها لسائر املبادي كون اإلنسان املشتاق العازم غري قادٍر ىلع حتريك 
أعضائه، وكون القادر ىلع ٰذلك غري مشتاٍق ول اعزٍم، ويه املبادي القريبة 
للحراكت، وفعلها تشــنُّج العضل وإرسالا، ويتساوى الفعل والرتك بالنسبة 

، شرح اإلشارات والتنبيهات، ج 2، ص 412[. ّ إيلها« ]الطوىسي
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نتائج ٰهذا األمر

م من بيان ملبادئ الفعل الختيارّي، وترتُّبها نســتنتج  من خالل ما تقدَّ
تني يف ابلحث: نتيجتني مهمَّ

األوىل: نالحظ أنَّ مبــادئ الفعل الختيارّي منها ما ل يكون اختياريًّا، 
ــوق الشــديد حنو الفعــل، وتعلُّق اإلرادة بــه، ومنها ما هو  كحصول الشَّ
د الصورة العلميَّة املتعلِّقة  ، ويه عمليَّة الرتّوي والفكر اليّت حتــدِّ اختياريٌّ
حبال الفعل من كونه حســنًا أو قبيًحا نافًعا أو ضارًّا، ولٰكنَّها ل بّد أن تنتيه 
إىل أموٍر غري اختيارّيٍة، بل أوجدها اهلل تعاىل - خالق اإلنسان - يف فطرته، 
ويه استعداده الفطرّي للفكر وانلظر، وتصديقه ابلديّه ببعض القضايا اليّت 
 للكِّ فكٍر ونظٍر يقوم به األنسان فيما بعد، كما أنَّ القدرة اليّت بها 

ً
تكون مبدأ

ينجز اإلنسان أفعاهل يه أيًضا ليست إراديًَّة بالنسبة إيله.

وبناًء ىلع ٰذلك فمن نظر إىل مبادئ الفعل الختيارّي ابلعيدة، فقد يقول 
إنَّ اإلنســان جمبوٌر ىلع فعله، وليس هل يف حتّققه مــن دخٍل، ومن نظر إىل 
مبادئ الفعل الختيارّي القريبة هل ويه الشــوق إيله وإرادته، فقد يقول إنَّ 
؛ ألنَّ مبادئ الفعل الختيارّي وأصل 

ٌ
اإلنسان مفوٌَّض يف فعله، وكالهما خطأ

ا صدور  قدرة اإلنسان ىلع الختيار يه من اهلل تعاىل، حيث جعله خمتاًرا، وأمَّ
الفعل عنه فهو تابٌع لتشخيص عقل اإلنسان نفسه، وتعلُّق شوقه وإرادته به، 
ويف لكِّ ٰذلك يبىق احتياج اإلنســان إىل اهلل بنحٍو دائٍم، ل حدوثًا فقط، فال 
هو جمبوٌر عليه مطلًقــا ول هو مفوَّض فيه مطلًقا كٰذلك، وٰهذا ديلٌل واضٌح 

ٌل للقول باألمر بني األمرين. ومفصَّ

َول، ويعلم أنّها ليست 
ُ
ي ينظر إىل األســباب األ

ّ
ق الطويس: »اذل قال املحقِّ

بقدرة الفاعل ول بإرادته، حيكم باجلرب، وهو غري صحيٍح مطلًقا؛ ألّن السبب 
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ي ينظر إىل الســبب القريب حيكم 
ّ

القريب للفعل هو قدرتــه و إرادته. واذل
بالختيار، وهو أيًضا ليس بصحيٍح مطلًقا؛ ألنَّ الفعل لم حيصل بأسباٍب لكّها 
مقدورٌة ومرادٌة، واحلقُّ ما قاهل بعضهم : “ل جرب ول تفويض ولٰكن أمٌر 

ّية، ص 105[. ، نص�ي الدين، أجوبة المسائل النص�ي ّ بنَي أمرين”« ]الطوىسي

ــل ابلاري  يف منع  اثلانية: نســتطيع أن نفهــم كيف يمكن أن يتدخَّ
ل يف إيقاعه؛ فإنَّه  ، وكيف يمكــن أن يتدخَّ ٍ

اإلنســان عن إيقاع فعٍل معنيَّ
بدأ من الــرتّوي واتلفّكر يف معرفة أصلح الوجوه وأنفعها يف األفعال، فاهلل - 
تعاىل - يمكن أن يوفِّق اإلنسان ويهديه إىل ما يوصله إىل أفضل تلك الوجوه، 
قًا إيله  ــوق واإلرادة، فــإنَّ هل - تعاىل - أن يهدم ما وقع متشــوِّ وكٰذلك الشَّ
حبيث إنَّ األنســان بالوجدان يرى من نفسه أنَّه يتعلَّق قلبه بيشٍء ويعزم ىلع 
ٍة جيد حاهل قد تغريَّ عزمه عن ٰذلك الفعل، يقول أمري   فعله، ولٰكنَّه بعــد مدَّ
املؤمنني : »عرفت اهلل - سبحانه - بفسخ العزائم وحلِّ العقود« ]الشريف 

، نهج البالغة، ج 4، ص 45[. ّ ي
الر�ف

 ومثلــه قول اإلمــام الصادق ، حينما ســئل: »بمــا عرفت رّبك؟ 
قال : بفسخ العزم ونقض الِهَمم، عزمُت َفُفِسخ عزيم، وهممُت فنُِقض 

« ]الصدوق، التوحيد، ص 289[. هيمِّ

إّن اإلنســان قد يعزم ىلع فعل يشٍء، ويتعلَّق شــوقه به، ويعقد ضمريه 
ىلع فعله حبسب ما يتصّوره من املنفعة ادلاعية إيله، ثّم ينحّل ٰذلك الشوق، 
وينفســخ ٰذلك العقد؛ لزوال ٰذلك ادلايع من نفسه، أو خلطوٍر ما يعارضه يف 
نفســه، من دون أن حيدث أمٌر جديٌد، بل يرى من نفسه أنَّه قد عزف عن 
 أنَّ اهلل  قد ألــىق يف ُروعه ما يغريِّ حاهل 

ّ
ٰذلك األمر، ول تفســري لٰهذا إل

بالنســبة إىل ٰذلك الفعل، وقد عدَّ أمري املؤمنني  ٰذلك من ادللئل ادلالَّة 
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ىلع وجود اهلل سبحانه وتعاىل، قال ابن أيب احلديد يف رشحه نلهج ابلالغة: 

»ٰهذا أحد الطرق إىل معرفه ابلارئ ســبحانه، وهو أن يعزم النسان ىلع 
م رأيه عليه، ثّم ل يلبث أن خيطــر اهلل - تعاىل - بباهل خاطًرا  أمــر، ويصمِّ
صارفًــا هل عن ٰذلك الفعل، ولم يكن يف حســابه، أي لول أنَّ يف الوجود ذاتًا 
ي الحديد، شرح  مدبِّرًة لٰهذا العالم لََما خطرت اخلواطُر اليّت لم تكن حمتََسبًَة« ]ابن أ�ب

نهج البالغة، ج 19، ص 84[.

ق اإلرادة اجلّديَّة، فيه من اهلل سبحانه،  وكٰذلك القدرة اليّت يه رشط حتقِّ
وبيده أن يقدر اإلنسان ىلع الفعل أو يسلبها منه.

وباجلملة فــإنَّ جيع املبادئ اليّت ذكرناها للفعل الختيارّي أموٌر حادثٌة، 
قها هو اهلل ســبحانه  يكــون الُمِفيض لا ولرشائــط وجودها، أو موانع حتقُّ

وتعاىل، فيه بيده ل بيد غريه. 

األمــر الثالــث: وقــوع الفعــل االختيــارّي فــي مجــرى القضــاء 
والقــدر اإلٰلهــّي

مة هل يواجه إشايلًَّة تفرضها  إنَّ كون الفعل اإلنساّن اختياريًّا باملعان املتقدِّ
ــد  مراجعــة مصادر الفكر ادليــيّن، إذ إنَّ األثر العميلَّ لٰهذه انلظرّية يتجسَّ
د مصريه بإرادته، ومــن دون فرٍض وأكراهٍ من  ي حيدِّ

ّ
بكون اإلنســان هو اذل

أحٍد، حبســب ما خيتار هو من فعٍل، ولٰكن من يراجع القران الكريم والسّنة 
الرشيفة، جيدها تتلكّم عن معتقٍد يبدو وكأنَّه يتعارض ويتضاّد مع ٰهذا األمر، 
 َما 

َّ
أل وهو عقيدة القضــاء والقدر، وٰذلك مثل قوهل تعاىل: قُْل لَْن يُِصيبَنَا إِل

ُمْؤِمنُوَن ]ســورة التوبة: 51[. إذ إنَّ املعىن 
ْ
ِ ال

يَتََولكَّ
ْ
نَا وىلََعَ اهلِل فَل

َ
َا ُهَو َمْول

َ
َكتََب اهلُل نل

املتبادر من اآلية الكريمة وغريها هو أنَّ لّك يشٍء حيصل لإلنســان يف حياته 
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ر هل يف اإلرادة  ر سيجري كما قُدِّ ٌر هل، ومكتوٌب عليه سلًفا، وٰهذا الُمقدَّ مقدَّ
ّية، ولن يكون بمقدور اإلنسان تغيريه وتبديله مهما فعل.

ٰ
اإلل

ة واجِلّديَّة اليّت تواجه اللــزتام باختيارّية األفعال  فمن اإلشــالت املهمَّ
اإلنســانّية يه كيفّية اتلوفيق بينها وبني العتقاد بالقضاء والقدر اإلليّٰه، 
فكيف يمكن القول إنَّ اإلنســان خمتاٌر يف أفعاهل مع أنَّ تلك األفعال يه من 
رهــا اهلل جيًعا، وقىض أمرها منذ األزل، كما  حوادث ٰهذا العالم، اليّت قدَّ
هو مقتىض العتقاد بالقضاء والقدر اإلليّٰه؟ فكيف يبىق اإلنسان خمتاًرا مع 
ٰذلك؟ لعلَّ القائلني باجلرب جبميع صوره وتوجيهاته ل يواجهون ٰهذه املشلكة، 
إذ إنَّ العتقاد بالقضاء والقدر يبدو أنَّه منســجٌم تماًما مع ما يذهبون إيله؛ 
لكون أفعال اإلنســانـ  يف نظرهمـ  حالا حال جيع األمور اتلكوينّية يكون 
الفاعل واخلالق لا هو اهلل ســبحانه وتعــاىل، وبإرادته املحضة من دون أيِّ 
مدخليٍَّة لإلنسان يف ٰذلك، فتجري ىلع ما جرى عليه قلم اتلقدير اإلليّٰه من 

دون أيِّ تعارٍض أو تصادٍم.

ي جاء إىل أمري 
ّ

ي اكن يف ذهن ٰذلك الشــيخ اذل
ّ

ونفــس ٰهذا املعىن هو اذل
ته الرواية عن ســهل بن زياٍد وإســحاق بن حمّمٍد  املؤمنني ، وحتك قصَّ
وغريهما رفعوه، قال: »اكن أمري املؤمنني  جالًســا بالكوفة بعد منرصفه 
من صفِّني، إذ أقبل شــيخ فجثا بني يديه، ثم قال هل: يا أمري املؤمنني أخربنا 
 : عن مســرينا إىل أهل الشام أبقضاٍء من اهلل وقدٍر؟ فقال أمري املؤمنني
 بقضاٍء من اهلل وقدٍر، 

ّ
أجل، يا شــيخ ما علوتُم تلعًة ول هبطتُم بطن واٍد إل

فقال هل الشــيخ: عند اهلل أحتســب عنايئ يا أمري املؤمنني؟ فقال هل: َمْه، يا 
م اهلل األجر يف مســريكم وأنتم سائرون، ويف مقامكم  شــيخ! فواهلل لقد عظَّ
فون، ولــم تكونوا يف يشٍء من  وأنتم مقيمــون، ويف منرصفكم وأنتم منرَصِ
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ين. فقال هل الشــيخ: وكيف لم نكن يف  حالتكم ُمكَرهني، ول إيله ُمضَطرِّ
ين، واكن بالقضاء والقدر مسرينا  يشٍء من حالتنا ُمكَرهني ول إيله ُمضَطرِّ
فنُا؟ فقــال هل: وتظنُّ أنَّه اكن قضاًء حتًمــا، وقدًرا لزًما؟  ومنقلبنا وُمنرَصَ
طل اثلواب والعقــاب، واألمر وانليه والزجر من اهلل، 

َ
ـه لو اكن كٰذلك بل إنَـّ

وســقط معىن الوعد والوعيد، فلم تكن لئمٌة للمذنِب ول حَمَمدٌة للُمحِسن، 
ولَان الُمذنِب أوىل باإلحســان من الُمحِسن، ولَان الُمحِسن أوىل بالعقوبة 
مــن الُمذنِب، تلك مقالة إخوان عبدة األوثــان، وخصماء الرمحٰن، وحزب 
ة وجَموِســها. إنَّ اهلل - تبــارك وتعاىل - لكَّف  الشــيطان، وقََدريَّة ٰهذه األمَّ
تيرًيا، ونیه حتذيًرا، وأعطى ىلع القليل كثرًيا، ولم يُعَص مغلوًبا، ولم يُطع 
مكَرًها، ولم يملك مفوًّضا، ولم خيلق السماواِت واألرَض وما بينهما باطاًل، 
ين كفروا فويٌل لذلين 

ّ
ين ومنذرين عبثًا، ٰذلك ظنُّ اذل ولم يبعث انلبّيني مبرشِّ

، ج 1، ص 155[. ي
، الكا�ف ّ ي كفروا من انلار« ]الكلي�ف

 كبرًيا ىلع املستوى الفردّي والجتمايّع 
ً

وقد اســتُِغلَّ ٰهذا األمر استغالل
ًرا دلى األفراد  الســيايّس، فعل املســتوى الفردّي أصبح ٰهذا العتقاد مربِّ
للتملُّص من املســؤويّلة جتاه قراراتهم وأفعالم اخلاطئة، وقد حصل ٰهذا يف 
ته َمن يربِّر املعصية بالقضاء  األمم السابقة، ونبَّه انليبُّ  بأنَّه سيظهر يف أمَّ

، بحار األنوار، ج 5، ص 47[ ّ اإلليّٰه. ]ظ: المجلسي

وٰهكذا قد اســتُِغلَّ ٰهذا املفهوم اخلاطئ للقضاء والقدر اإلليّٰه من قِبَل 
احلكومات السياســيَّة اليّت حكمت املســلمني ِعرب ِحَقٍب زمنّيٍة خمتلفٍة، 
ــا اعرتض انلاس ىلع تنصيب معاويــة ودله يزيد من بعده، قال:  فمثال لمَّ
 »إّن أمــر يزيد قد اكن قضاًء من القضاء، وليــس للعباد خريٌة من أمرهم« 

]ابــن قتيبــة، اإلمامــة والسياســة، ج 1، ص 210[.
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ر عمر بن ســعد خروجه لقتال اإلمام احلسني  بلعض من  وكٰذلك بَرَّ
عِذرت إىل ابن 

ُ
اعرتض عليه بقوهل: »اكنت أموًرا قُِضيت من الســماء، وقد أ

 ما أىب« ]ابن سعٍد، الطبقات، ج 5، ص 148[.
ّ

عيمِّ قبل الوقعة، فأىب إل

ومن الواضح أنَّ العتقاد بالقضاء والقدر بمعناه اخلاطئ واإليمان به، هل 
نتائج سلبيٌَّة وخيمٌة ىلع اإلنسان ومستقبَل حياته؛ إذ إنَّ هل انعاساٌت كبريٌة 
ىلع خمتَلَف اجلوانب الفكريَّة واألخالقيَّة والسلوكيَّة لإلنسان، الفرديَّة منها 
والجتماعيَّة؛ ولٰهذا جند أنَّ الــداة امليامني من أهل ابليت  قد وقفوا 
بوجه ٰهذا الفهــم اخلاطئ هل، وحاولوا بقدر اإلمــان الوقوف بوجهه. »عن 
، ادُع،  ميرسَّ بن عبــد العزيز، عن أيب عبد اهلل  قال: قال يل: يا ميرسَّ
، ج 2، ص 467[. و»عن محَّاد بن  ي

، الــكا�ف ّ ي ول َتُقــل: إنَّ األمر قد فُِرغ منــه« ]الكليــ�ف
عيىس، عن أيب عبد اهلل  قال: ســمعته يقول: ادُع، ول َتُقل: قد فُِرغ 

من األمر؛ فإنَّ ادلاعء هو العبادة« ]المصدر السابق[.

ولٰكن دِلقَّة ٰهــذا املطلب، وقصور أغلب انلاس - يف ٰذلك الزمان - عن 
فهمــه، والولوج يف أرساره، جند أنَّ بعــض األئّمة  قد نهوا عن اخلوض 

فيه، كما عن أمري املؤمنني . ]ظ: الصدوق، التوحيد، ص 365[.

ة نقاٍط: وسنحاول بيان احللِّ لٰهذه اإلشايلَّة يف عدَّ

أ- في حقيقة القضاء والقدر

 أنَّ ايلاء 
ّ

القضــاء يف اللغة: احلكم، وأصله قضاي؛ ألنَّه من قضيُت، إل
لّما جاءت بعد األلف ُهِمزت، وقد يأيت بمعىن الفراغ والنتهاء من اليشء، 
ويأيت كٰذلــك بمعىن األداء، كما يأيت بمعىن الصنــع واتلقدير. ]ظ: الجوهــرّي، 

 ]) الصحاح، ج 6، ص 2463، ماّدة )ق�ف
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، ج 5، ص 113، مــاّدة  ف ا القدر فهــو مبلغ الــيشء ]ظ: الفراهيــدّي، كتــاب العــ�ي وأمَّ
)قــدر(؛ الجوهــرّي، الصحــاح، ج 2، ص 786[، والقدر قضاء اهلل - تعاىل - األشياء ىلع 

مبالغها، ونهاياتها اليّت أرادها لا. ]ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص 62[

وقد اســتُعِمل القدر يف لســان الشــارع بمعىن تقدير اليشء وهندسته 
ووضع حــدوده، والقضاء هو اإلنفاذ واإلمضاء واإلبرام، فهو يف جمال اخللق 
واتلكوين يكون بمعىن إقامة العني وإجياد اليشء وخلقه، كما يف قوهل تعاىل: 
قَْد َجَعَل اهلُل ِلــلُكِّ يَشْ ٍء قَْدًرا ]ســورة الطــالق: 3[، كما يظهر من بعض اآليات 

الرشيفة أنَّ القدر بٰهذا املعىن مالزٌم خللق موجودات اعلم الطبيعة املشهود، 
ي تفس�ي القرآن، ج 19، ص 90[، قال 

ان �ف ف ، الم�ي ّ ي
وهو ما يُعربَّ عنه باإلنزال. ]ظ: الطباطبا�ئ

 بَِقَدٍر َمْعلُــوٍم  ]ســورة الحجــر: 21[، واإلنزال هنا بمعىن 
َّ

ُ إِل
ُ

هل تعــاىل: ... َوما ُنزَنِّ
ٌس َشِديٌد 

ْ
َِديَد ِفيِه بَأ

ْ
َا احل

ْ
نَْزنل

َ
اخللق يف ٰهذا العالَم، كما يشهد به قوهل تعاىل: َوأ

َوَمنَافُِع لِلنَّاِس ]سورة الحديد: 25[.

دة، منها الفراغ  ا القضاء فقد استُعِمل يف القرآن الكريم يف معاٍن متعدِّ وأمَّ
ََخُر 

ْ
ا اآل مَّ

َ
َحُدُكَما فَيَْسيِق َربَُّه مَخًْرا َوأ

َ
ا أ مَّ

َ
ــْجِن أ من األمر كقوهل: يَا َصاِحيَبِ السِّ

ي ِفيِه تَْستَْفِتيَاِن ]سورة يوسف: 41[.
ّ

ْمُر اذل
َ ْ
ِسِه قُيِضَ األ

ْ
رْيُ ِمْن َرأ ُكُل الطَّ

ْ
َفيُْصلَُب َفتَأ

 : ا الروايات فمنها ما عن يونس بن عبد الرمحٰن عن اإلمام الرضا وأمَّ
ِء ِمن طــوهِلِ وَعرِضِه .قُلُت: فَما  َر؟ قاَل: تَقديُر اليشَّ »...قُلُت: فَمــا َمعىن قَدَّ
، المحاســن،  ّ ي

�ت ُ« ]الــ�ب ي ل َمَردَّ هلَ
ّ

مضاُه، فَٰذلــك اذل
َ
َمعــىن قَىض؟ قاَل : إِذا قَضاُه أ

ج 1، ص 244[. وعنــه عن اإلمام الرضــا : »... فتعلم ما القدر؟ قلت: ل، 

قال: يه الندسة ووضع احلدود من ابلقاء والفناء، قال: ثّم قال: والقضاء هو 
، ج 1، ص 158[. ي

، الكا�ف ّ ي اإلبرام، وإقامة العني...« ]الكلي�ف
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ا يف اصطالح احلكماء فالقضاء يف أصله عندهم هو عبارٌة عن وجود  وأمَّ
ّية 

ٰ
األشــياء جمتمعًة ىلع حنو اإلجال يف العالم العلــيّم، املتعلِّق باذلات اإلل

ســة، والقدر هو تزّنلا تفصياًل يف اعلَم الوجود شــيئًا بعد يشٍء حبسب  املقدَّ
ق الطويس: »اعلم أنَّ القضاء عبارٌة عن  اتها، قال املحقِّ حتّقق رشائطها ومعدَّ
وجود جيع املوجودات يف  العالَم  العقيلِّ  جمتمعًة وجمملًة ىلع ســبيل اإلبداع، 
والقدر عبارٌة عــن وجودها يف موادِّها اخلارجيِّــة، أو بعد حصول رشائطها 
، شــرح اإلشــارت والتنبيهــات، ج 3، ص 317[. نعم،  ّ لًة، واحًدا بعد واحٍد« ]الطوىسي مفصَّ
يوجد بينهم خــالٌف يف حقيقة تلك العوالم وكيفيَّــة وجودها، كما أضافوا 
إيله إضافاٍت وتفصيالٍت أكرث ىلع طبق املبان اليّت اعتمدوها يف فلسفتهم، 
ــٍل. ]ظ: الدامــاد، القبســات، ص 429؛ صدر  وليــس هنا حملُّ اتلعرُّض لا بنحٍو مفصَّ

، األسفار، ج 6، ص 291[  ف ه�ي
ّ
المتأل

ي 
ّ

 أو فعاًل، اذل
ً

وعند املتلكِّمني اســتُعمل القضاء بمعىن فصل األمر قول
حيصل باإلتمام واإلجناز، والقدر بمعىن اتلقدير، وهو تقدير األشياء حبسب 
الزمان واملقدار والكيفيَّات واألســباب والرشائط وحنوهــا ]ظ: الخــّرازّي، بداية 

هّيات، ص 223[.
ٰ
ي اإلل

اٌت �ف ، محارصف ي
هّية، ج 1، ص 180 و181؛ سبحا�ف

ٰ
المعارف اإلل

وقد ُذِكر للقضاء والقدر أقساٌم ومراتب عديدٌة، اكلقضاء احلتيمِّ وغريه، 
والقضاء والقدر الفعلّيني والقضاء والقدر العينينّي، ليس هنا حملُّ ذكرها، 
فلتُطلَــب من مصادرها اليّت أومأنا إىل بعضها يف ثنايا ابلحث، واملالَحظ أنَّ 
املعان اليّت ُذِكرت للقضاء والقدر عند احلكماء واملتلكِّمني تتناســب مع ما 

ورد لما من معىًن يف انلصوص الرشعّية الرشيفة.
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ب - وقوع الفعل الختيارّي في القضاء والقدر اإلٰلهّي

إنَّ اإلشــايّلة اليّت تواجهنا يف ٰهذا ابلحــث يه أنَّ القضاء والقدر يعمُّ 
األفعال الختيارّية لإلنســان؛ باعتبار كونها من موجودات اعلَم اإلمان، 
رًة ومقضيًَّة من قبله - ســبحانه وتعاىل - منذ  فــإذا اكنت تلك األفعال مقدَّ
ره اهلل تعاىل، فكيف يكون  ا قــدَّ األزل، ويه ل يمكــن لا أن تتخلَّف عمَّ
لإلنســان الختيار يف أفعــاهل؟ وكيف يكون مصريه رهــن اختياره يف تلك 

ره اهلل تعاىل؟! األفعال، واحلال أن ليس هل اختياٌر خالف ما قدَّ

لقد حاول بعض األعالم اتلخلُّص من اإلشــال بٰهــذا ابليان، وهو: أنَّ 
مقتىض القضاء والقدر اإلليّٰه هو كون الفعل الختيارّي لإلنسان يصدر عنه 
ىلع حنو الختيار، أي أنَّه مقّدٌر عنــده - تعاىل - ومقيضٌّ ٰهكذا، فحيث إنَّ 
أفعال اإلنسان تقسم إىل قسمني: قسٍم يصدر عنه عن اضطراٍر، وقسٍم يصدر 
ر واملقيِض يف األّول هو الصدور الضطرارّي، ويف  عنــه عن اختياٍر، اكن املقدَّ

ف األمرين، ص 311[ ، األمر ب�ي ي
اثلان هو الصدور الختيارّي. ]ظ: سبحا�ف

ازّي، حيث قال: »إنَّ القضاء  وقريٌب من ٰهذا ابليان ما ذكره الســّيد اخلرَّ
والقدر ســواٌء اكن من الصفــات اذلاتيَّة، أو الصفــات الفعليَّة، يعمُّ أفعال 
العباد... ول حمذور فيه لوساطة القدرة والختيار، فيُجَمع بني القضاء احلتم 
واختيارّيــة األفعال؛ بكون القضاء احلتم متعلًِّقا بوجــود القدرة والختيار 
يف العباد، فالعبد املختار مــع وجوده وكونه خمتاًرا، ممكٌن معلوٌل حمتاٌج إيله 
ا وجمبــوًرا، تلَّف قضاؤه احلتم يف وجود العبد  تعاىل، ولو اكن العبد مضطرًّ

هّية، ج 1، ص 183 و184[.
ٰ
املختار كما ل خيىف« ]الخّرازّي، بداية المعارف اإلل

ولٰكنَّ ٰهذا اجلواب وإن اكن يف نفسه صحيًحا من حيث إنَّ القدر والقضاء 
اإلليّٰه تعلَّق بكون اإلنســان يصدر عنه قسٍم من أفعاهل باختياره ومشيئته، 
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ولٰكنَّــه جواٌب ناقــٌص؛ إذ لم يبنيِّ كيف يمكن أن يكون الفعل اإلنســاّن 
خاضًعا إلرادة اإلنسان رغم أنَّه مقّدٌر ومقيِضٌّ من قِبَله - تعاىل - منذ األزل؟!

أليس معىن القضاء والقدر اإلليّٰه املتعلِّق به منذ األزل يســاوق حتميَّة 
ـق بعلمه تعاىل؟  ر هل وقُيِض به، وتعلَـّ صدور ٰذلــك الفعل ىلع طبق ما قُــدِّ
ا أن نقول بثبات القضاء والقدر  فنحــن بني خيارين ل ثالث لما، وهما: إمَّ
اإلليّٰه، وكٰذلك العلم، وٰهذا يؤدِّي بنا حتًما إىل القول باجلرب، وإّما أن نلزتم 
ه، وكٰذلك العلم اإلليّٰه؛ وذٰللك جند أنَّ الشهيد  ل القضاء والقدر وتغريُّ بتبدُّ
مطهري الــزتم بالحتمال اثلان؛ إذ ذهــب إىل أنَّ القضاء والقدر اإلليّٰه، 
ل ىلع ضوء ما خيتاره اإلنســان، فلله -  وكٰذلك علمه  يمكــن أن يتبدَّ
ل، وهل علــٌم كٰذلك، قال: »واألعجب منه  تعــاىل - قضاٌء وقدٌر قابل للتبدُّ
ّية؛ ألنَّ تغيري القضاء 

ٰ
زنا انلظر ىلع القضاء والقدر من الوجهة اإلل ما لو ركَّ

والقدر مــن ٰهذه الوجهة يلبس بلوس اتلغيــري يف العالَم العلوّي، واأللواح 
والكتب امللكوتيَّة والعلم اإللٰــيّه، وهل يمكن اتلغيري يف العلم اإلليّٰه؟ ... 
واجلواب ىلع لكِّ ٰهذه األســئلة هو باإلجياب، وإنَّ حكم اهلل قابٌل للنقض، 
بمعــىن أنَّ هلل ِعلًما يقبل اتلغيري، وأنَّ حكــم اهلل قابٌل للنقض، بمعىن أنَّ 
هلل أحاًما قابلًة للنقــض، وأنَّ ادلان يمكنه أن يؤثِّر يف العايل، وأنَّ انلظام 
فيّل، وخصوًصا اإلرادة والعمل اإلنســاّن، بل اإلرادة اإلنسانيَّة ل غري  السُّ
يمكنها أن تهزَّ العالَم الُعلوّي، وتُســبِّب تغيرياٍت فيه، ويمثِّل ٰهذا أســى 

سلطة لإلنسان ىلع مصريه« ]مطهري، اإلنسان والقدر، ص 67[.

ّية 
ٰ
ل بالنسبة لذلات اإلل ولٰكنَّ ٰهذا الكالم أيًضا غريٌب؛ فإنَّ اتلغرّي واتلبدُّ

وصفاتها غري ممكٍن، ألنَّ معىن اتلغرّي واتلبّدل هو فقدان أمٍر ما، وثبوت ما لم 
سة، كما هو واضٌح. ّية املقدَّ

ٰ
يكن، وهو ل يتناسب مع مقام اذلات اإلل
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تحقيق الجواب

ر الصحيح لٰهذه املســألة ل بدَّ مــن التلفات إىل نقطتني  ملعرفــة اتلصوُّ
تني: مهمَّ

انلقطة األوىل: أنَّ ٰهذه املســألة مّما خيتلط فيها أحــام العقل وأحام 
الوهــم؛ ألنَّ أحد طرفيها هــو الِعلَّة األوىل ويه ابلاري ســبحانه وتعاىل، 
وهو موجوٌد غري حمســوٍس ول متخيٍَّل، بل هو من اعلم اتلجرُّد املطلَق (اعلَم 
الغيب) املعقول رصفًا، وطرفه اآلخر هو اعلَم اإلمان وخصوًصا اعلَم الطبيعة 
ا أن يقع اإلنسان يف اخللط، فيثبِّت  املحســوس؛ وذٰللك اكن من املمكن جدًّ
حكم املحسوس اخلاّص به إىل املعقول، والختالط بني أحام الوهم وأحام 
العقل يف مثل ٰهذه املوارد من أكرث األمور اليّت توقع اإلنســان يف الغلط، فال 

يصل فيها إىل حكٍم صحيٍح مطابٍِق للواقع.

رَصٍ نقول: إنَّ اإلنســان عندما يريد أن يقوم 
وتلوضيح األمر بنحــٍو خمتَ

، فتارًة يمارس ٰهــذه العمليَّة حتت تأثري  ٍ
بعمليَّــة احلكم يف موضوٍع معــنيَّ

ة الوهم، وتارًة يمارســها بنحٍو عقيلٍّ حمٍض، وهنــاك فرٌق كبرٌي بني هاتني  قوَّ
ة الوهم - كما هو مذكوٌر يف علم انلفس الفلسيّف - تدرك  املمارستني؛ ألنَّ قوَّ
ا الوهم   معىًن جمرًَّدا متعلًِّقا بصورٍة خيايلٍَّة ألمٍر حمســوٍس، قال ابن سينا: »وأمَّ
 منخنًقا بصورٍة خيايلٍَّة« 

ّ
فإنَّه وإن استثبت معىًن غري حمســوٍس فال جيّرده إل

]ابن سينا، رسائل ابن سينا، ص 56[.

وذٰللك اكن ٰهذا انلوع من اإلدراك فطريًّا؛ أي حيصل بشلٍك تلقايئٍّ ىلع حنو 
النبعاث اتلخيُّيّل عند إدراك املحسوســات، أو استحضار صورها اخليايلَّة، 
ومعىن ٰذلك أنَّه حيصل بدون أن يكون هناك تعّمٌل، أو أنشــطٌة تقوم بها ٰهذه 
ة ألجل أن تدرك ٰهذه املعان، بــل إنَّها حتصل يف صفحة انلفس بمجرَّد  القوَّ
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اإلحساس بصورة متعلَّقاتها أو تّيلها، فاإلنسان وحّت الطفل منه بمجرَّد أن 
ه أمامه، أو يتخيَّل صورتها فإنَّه سيشعر بمعىن املحبَّة املوجودة جتاهه  يرى أمَّ
عند ٰهذه األمِّ بشــلٍك مبارٍش من دون أيِّ جهٍد زائٍد، وكٰذلك إذا رأى امرأًة 

تشبهها فإنَّه سيشعر بنفس الشعور، وحيكم بنفس احلكم عليها.

وٰهذا انلوع من اإلدراك يكون ســببًا يف الوقوع يف اخلطإ عند احلكم ىلع 
األشــياء؛ ألنَّ ٰهذه الكيفيَّة من اإلدراك واحلكم ل يفســح املجال للنفس 
تلحكم ىلع الــيشء من خــالل اتلثبُّت باســتحضار اخلصائــص اذلاتيَّة 
ي 

ّ
(العوارض اذلاتّية) للموضوع املحكوم عليه، وكٰذلك بالنسبة للحكم اذل

حتكم به عند إجــراء عمليَّة احلكم، فقد تصيــب يف حكمها وقد تطئ، 
ٍ بأنَّه ذليٌذ ىلع حنو اجلزم؛ ألنَّ قوامه مشابٌه 

كما لو حكمت ىلع ســائٍل معنيَّ
ل  للعسل، واحلال أنَّ العقل لو راىع ضوابط عمليَّة احلكم العقيّل عند اتلعقُّ
فإنَّه ســيحكم هنا باإلمان، أي إمان أن يكون ٰهذا السائل ذليًذا، وإمان 

ا، وبالعكس.  عدمه كأن يكون ُمرًّ

قال ابن ســينا: »إنَّ الوهم هو احلاكم األكرب يف احليوان، وحيكم ســبيل 
ًقا، وٰهذا مثل ما يعرض لإلنســان  انبعاث تيُّيل من غري أن يكون ٰذلك حمقَّ
من استقذار العسل ملشــابهته  الُمرار؛ فإنَّ الوهم حيكم بأنَّه يف حكم ٰذلك، 
به« ]ابن ســينا، الشــفاء )الطبيعّيات -  وتتبــع انلفس ٰذلك الوهم، وإن اكن العقل يكذِّ

النفس(، ج 2، ص 162[.

تها العاقلة،  ا عندما تمــارس انلفس عمليَّة احلكم اعتمــاًدا ىلع قوَّ وأمَّ
فإّن حركتها الفكريَّة ســتكون خبالف ما اكن عليه األمر عند استخدامها 
ة الوهم، بل ل بدَّ لا من انلظر والرتوِّي يف خصائص املوضوع واملحمول  لقــوَّ
اذلاتيَّة، ومن َثمَّ ياُلَحظ من خالل تلك اخلصائص أنَّها هل تســبِّب رضورة 

اتلاليق بينهما، أو رضورة اتلخالف واتلنافر، أو عدم أحدهما. 
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ٍ لم تكن أِلَفتُْه 
وىلع ٰهذا األساس فإنَّ انلفس عندما حتكم ىلع يشٍء معنيَّ

ة املتخيَّلة؛  ة الوهم، فإنَّها تفزع إىل القوَّ من قبل، واعتمدت يف ٰذلــك ىلع قوَّ
تلحاول أن جتد هل صورًة عندها، وهنا توجد لا حاتلان:

ة املتخيَّلة من صنــع صورٍة خيايلٍَّة هل من  ن القوَّ احلالــة األوىل: أن تتمكَّ
خالل الرتكيب ملــا عندها من صوٍر خيايلٍَّة، فســتحكم بإمان وجوده من 
جهٍة، وبثبوت املعان اليّت تدركهــا تللك الصورة اخليايلَّة احلاصلة من جهٍة 
أخرى، مثال ٰذلك أن تســمع انلفس بوجود رجل يطري يف الواء، فإذا أرادت 
ة الوهم  ة الوهم، وفزعت قوَّ انلفس أن حتكم يف ٰهذا األمر، واســتعانت بقوَّ
إىل املتخّيلة، فصنعت لا صورًة خيايلًَّة لرجٍل يطري، فســوف حتكم انلفس 
ق بٰذلك، كما هو حال بعض البســطاء من انلاس،  بإمان ٰذلك، وســتصدِّ
ة العاقلة حتكم باســتحالة ٰذلــك؛ ألنَّها عندما تلحظ خصائص  مع أنَّ القوَّ
اإلنسان ورشائط الطريان عند ممارسة عمليَّة احلكم، فسيّتضح أمامها عدم 
ل اإلنســان باخلصائص املوجودة دليه؛ لعــدم توفُّر رشائط الطريان فيه،  تأهُّ

فتحكم بالستحالة.

ة املتخيِّلة من أن تتخيَّله، فســوف  احلالة اثلانية: إن لــم تتمّكن القوَّ
ة الواهمة ىلع أســاس ٰذلك باســتحالة وجود ٰهــذا األمر، أو  حتكــم القوَّ
باستحالة ثبوت احلكم هل، وٰذلك كَمن حيكم باستحالة وجود اعلٍَم للتجرُّد؛ 
ألنَّه يعجز عن تيُّل موجوداٍت ل تكون مانيًَّة ول زمانيًَّة، قال ابن سينا: 
ٌة من جلتها محلــه انلفس ىلع أن تمنع  »ويف اإلنســان للوهم أحامٌ  خاصَّ
وجود أشياء ل ُتتَخيَّل ول تُرتََســم فيه، ويأىب اتلصديق بها« ]ابن ســينا، الشفاء 

)الطبيعّيــات - النفــس(، ج 2، ص 148[.

ّية 
ٰ
ا اكن وجوب الوجود من أهــمِّ خصائص اذلات اإلل انلقطــة اثلانية: لمَّ
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كٍة، بل يه ثابتٌة، ومعىن  سة، اكنت تلك اذلات ليست بماّديٍّة ول متحرِّ املقدَّ
ٰذلك عدم وقوع تلك اذلات يف أفق الزمان، ول جتتمع مع خملوقاتها يف ظرفه، 
فإذا انتىف الزمان عنها اكنت جيع األمور وتفاصيلها مســتويًة بالنسبة إىل 
ٌر يف الزمان  ٌم ول متأخِّ ســة من ٰهذه اجلهة، فليس هناك متقــدِّ اذلات املقدَّ
بالنســبة إيلها، وٰهذا املعىن يمكن أن نالحظــه يف ظواهر بعض انلصوص 

ادلينيَّة املباركة:

 : منهــا ما روي عن اإلمام الصادق  أنَّه ُســئِل عن قول اهلل عزَّ وجلَّ
َعْرِش اْستََوى، فقال: »استوى ىلع لكِّ يشٍء، فليس يشٌء أقرب 

ْ
الرَّمْحُٰن ىلَعَ ال

، ج 1، ص 127[. ي
، الكا�ف ّ ي إيله من يشٍء« ]الكلي�ف

وما عن عبد الرمحٰن بن احلّجاج قال: »ســألت أبا عبد اهلل  عن قول 
َعْرِش اْســتََوى، فقال: استوى يف لكِّ يشٍء، فليس 

ْ
اهلل تعاىل: الرَّمْحُٰن ىلَعَ ال

يشٌء أقرب إيله من يشٍء، لم يبعد منه بعيٌد، ولم يقرب منه قريٌب، استوى 
يف لكِّ يشٍء« ]المصدر السابق، ص 128[.

ل من ٰذلك  المتحصَّ

إنَّ املشــلكة األســاس يف ٰهذا املوضوع هو أنَّنا حينما نبحث عنه - عن 
واجب الوجود - ل نستطيع أن نتخلَّص من تأثري قّوة الوهم، فمن حيث نشعر 
ســة بعًدا زمانيًّا؛ ألنَّا تعوّدنا ىلع كون جيع  أو ل نشــعر نعطي لذلات املقدَّ
املوجودات اليّت نشــاهدها ونتعامل معها واقعًة يف أفق الزمان، وحّت عندما 
ر األزل نقطًة  نقول: إنَّ اهلل علم منذ األزل، أو قىض منذ األزل، فإنَّنا نتصوَّ
 أنَّها تقع يف الزمان الســحيق املوَغــل يف الِقَدم، وبناًء ىلع ٰذلك 

ّ
زمانيًَّة، إل

ر أنَّ هلل - تعاىل - ِعلَمني أو قَدَرين أو قضائني، وافرتاض ٰذلك يعين أنَّا  نتصوَّ
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سة بعًدا زمانيًّا ألنَّا نعين من ٰذلك أن يكون بينهما فاصلٌة  جعلنا لذلات املقدَّ
ر كذا وٰهذا الَقَدر قابٌل للتغريُّ تبًعا  زمانيٌَّة معيَّنٌة، فنقول إنَّ اهلل - تعاىل - قدَّ

إلرادة اإلنسان اليّت ستتعلَّق بالفعل يف زمان وقوعه، وٰهكذا.

ــل أنَّنا عندما نريد أن ندخــل يف ٰهذا املوضوع،  مع أنَّ مقتىض اتلعقُّ
ٌة تّتصف بها  ونصدر حكًما فيه، ل بدَّ أن ل تغيب عن أنفسنا خاّصيٌَّة مهمَّ
ســة، ويه خاّصيَّة كونها خارج ظرف الزمان وعموده، وعليه  اذلات املقدَّ
ل بدَّ أن ندرك وحنكم بكون األفعال اإلنســانيَّة يف جيع مراحلها متساوية 
ٌر من حيث الزمان؛ إذ  ٌم ول متأخِّ سة، ليس فيها متقدِّ النســبة لذلات املقدَّ
ليس لذلات أمِس، ول حارٌض ول غٌد، نعم ٰهذا ثابٌت نلا وألفعانلا حبسب 
ر ٰهذا األمر  ذواتنا؛ لوقوعنا يف ظرف الزمان وعمــوده، ولعلَّ صعوبة تصوُّ
واتلصديق به يف أنَّ الوهم يقيض قضاًء شــديًدا يلزم انلفس بفرض الزمان 
ق يف ٰهذه املســألة.   يف ابلني، هو الســبب يف ورود انليه الرشيّع عن اتلعمُّ

]ظ: الصــدوق، التوحيــد، ص 365[

وبناًء ىلع ٰذلك فإنَّ القدر اإلليّٰه واحٌد، والقضاء واحٌد، والعلم واحٌد، 
ســة وصفاتها ليســت  ول يلزم من ٰذلك اجلرب لإلنســان؛ ألنَّ اذلات املقدَّ
زمانيَّــًة، وإنَّما الزمان لإلرادة اإلنســانيَّة وصدور الفعــل عنها، وتقييدها 
ح تقييد القضاء والقدر اإلليّٰه - وكذا العلم اإلليّٰه - بزماٍن  بالزمان ل يصحِّ
ســابٍق عليها ول بنفس زمانها، بل يه فعليٌَّة مع جيع املوجودات، وأفعالا 

قها.  ومراحل حتقُّ

ي ُذِكر من قِبَل الشــيخ سبحان، 
ّ

ومن هنا يتبنيَّ أيًضا تكملة اجلواب اذل
إذ إّن صدور الفعل عن اإلنسان يف وقته يكون حتت مشيئة اإلنسان، وواقٌع 
وفق اتلقدير والقضاء اإلليّٰه أيًضا؛ وٰذلــك ألنَّ اتلقدير والقضاء، وكٰذلك 
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العلم اإلليّٰه غري خاضــٍع للزمان نلقول إنَّ ٰهذا الفعــل صدر اآلن مثاًل، 
ًرا ومقضيًّا عنــده تعاىل؛ ألنَّ (اكن) هنا ليصحُّ كونها للزمان  وقد اكن مقدَّ
ق املطلَق، ل يف  ، فال بدَّ أن تكــون للتحقُّ املــايض؛ وحيث إنَّ ٰهذا ل يصحُّ

خصوص عمود الزمان. 

خاتمٌة في نتائج البحث

ٍة، جنملها يف انلقاط اتلايلة: لنا من خالل ابلحث إىل جمموعة نتائج مهمَّ توصَّ

1- أنَّ هناك من األفعال اإلنسانيَّة ما يصدر عن مشيئة اإلنسان واختياره، 

وُينَسب إيله حقيقة، فهو املســؤول عنه، وعن ما يرتتَّب عليه من مدٍح أو 
ذمٍّ، أو ثواٍب أو عقاٍب، وليس كون اإلنسان خمتاًرا يف فعله أنَّه مفوٌَّض فيه، 
بل هو واقٌع حتت سلطان اهلل - تعاىل - وإذنه؛ إذ إنَّ اهلل  - خالق اإلنسان 
ي أعطاه القدرة ىلع إجناز ٰذلك 

ّ
ي جعله خمتاًرا يف أفعاهل، وهــو اذل

ّ
- هــو اذل

ق  مات والرشائط اليّت يتوقَّف عليها حتقُّ ي أوجد جيع املقدِّ
ّ

الفعل، وهــو اذل
، ثمَّ تركه 

ً
ـه أعطاه إيَّاه أّول ، ل أنَـّ ٰذلك الفعل، وٰهذا الفيض دائٌم ومســتمرٌّ

ز اإلنسان عن أداء الفعل، وٰهذا  يفعل ما يشاء، فله أن يســلبها منه، فيعجِّ
هو تفسري ما ورد يف انلصوص الرشيفة من األمر بني األمرين.

 ، 2- أّن الفعــل الختيارّي هل مبادئ مرتتِّبٌة بعضها ىلع بعٍض بنحٍو طويلٍّ

بِدًءا من املبدإ العليّم، وهو صورٌة علميٌَّة جزئيٌَّة حبسن الفعل أو قبحه، يليه 
كة، وٰهذه املبادئ منها  ة املحرِّ وق، ُثمَّ اإلجاع واإلرادة، وانتهاًء بالقوَّ قّوة الشَّ
ما يقع حتت اختيار اإلنســان، ومنها ما هو خــارٌج عن اختياره، ومن ٰهذا 

نفهم أنَّه غري جمبوٍر عليه مطلًقا، ول هو مفوَّض فيه مطلًقا .
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ل اهلل - سبحانه وتعاىل - يف منعه عن  كٰذلك نفهم كيف يمكن أن يتدخَّ
الفعل، أو دفعه حنوه من دون أن يسلب إرادته واختياره.

3- أنَّ وقوع الفعل اإلنســاّن الختيارّي يف القضــاء والقدر اإلليّٰه ل 

ّية 
ٰ
ِظ من حيث اذلات اإلل

ُ
يؤدِّي إىل اتلنايف؛ وٰذلك ألنَّ القضاء والقدر إذا حل

ســة ليست زمانيًَّة ول يف  ســة فإنَّه ل يتقّيد بالزمان؛ ألنَّ اذلات املقدَّ املقدَّ
زماٍن، فال يكــون من جهته - تعاىل - تقديٌر، أو قضــاٌء يتبعه تقديٌر آخر 
وقضاٌء آخر، بل هو واحٌد. نعم، حنن حيث نقع يف الزمان نتصوَّر ونتخيَّل أنَّ 

األمر ٰهكذا.
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الخالصة 
إّن ابلحث عن حاجة اإلنســان إىل اتلدبري الترشييّع أو الــوح أو ادلين هو حبٌث من 
خارج نطاق ادلين، وقد اعجله املفّكرون بطرٍق خمتلفٍة، أرشنا إيلها باإلجال. ولٰكن الطريق 
ي يبتين ىلع خطواٍت منطقّيٍة، وحياول أن يوضح 

ّ
ي نفّضله ونستعرضه هنا هو الطريق اذل

ّ
اذل

حدود املوضوع بدّقٍة، ويمزّيه عن املواضيع املشــابهة واملرتبطــة، ثّم يتعّقب جذور حبث 
حاجة اإلنسان إىل ادلين. يف ٰهذا اإلطار بدأنا بتعيني حاجات اإلنسان األساسّية، وأثبتنا بأن 
تعيني هذه احلاجات يرتبط بإدراك فلسفة وجود اإلنسان، والغاية من خلقته، وأّن معرفتها 
تكمن بدورها يف معرفة اإلنســان نفسه وقدراته وإمانياته. ٰهذا ولك جيمع الالدينيون بني 
قولم بعدم احلاجة إىل ادلين من جهٍة، وحاجتهم املاّســة إىل منظومٍة أخالقّيٍة؛ دفًعا للّوازم 
واألرضار الالأخالقيــة من جهٍة أخرى؛ فإنّهم يّدعون مرجعّيــة العقل البرشّي وكفايته 
يف حتديد األخالق واملعايري األخالقّية. ومع أنّنا اعرتفنا بإمانّية اإلدراك اإلجايّل حلســن 
 أنّنا بيّّنا بأنّه حمتــاٌج إىل ادلين لك يهديه إىل منظومٍة 

ّ
األفعــال وقبحها من قبل العقل، إل

أخالقّيٍة متماسكٍة وتفصيلّيٍة، بل ملعرفة ادلرجات العايلة من األخالق ومارمها.

اللكمات املفتاحّية: اتلدبري الترشييّع، الويح، حاجات اإلنسان، اغية احلياة. 

(*) سيد روح اهلل موسوي، إيران، طالب دكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية، جامعة طهران.
s.r.moosavi@ut.ac.ir
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سّيد روح هللا الموسوي*
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The philosophy of human’s existence and his need 
to legislative management )Revelation(

Seyyid Ruhollah Mousawi

Summary

Studying the human’s need for legislative management )al-
tadbir al-tashri’i(, revelation or religion is an external studying 
of religion, and scholars have discussed this area in different 
ways, to which in this research we have generally referred 
to. However, the preferred way and what is presented here is 
based on logical steps that tries to accurately clarify the limits 
of the topic in order to distinguish it from other similar and 
related topics, tracing the roots of human’s need for religion. 
In accordance to this, we started by identifying the basic needs 
of humans, showing that the establishing the human’s needs 
lies in understanding the philosophy of his existence and the 
purpose behind his creation. We showed that knowing this fact 
lies in human’s knowing of himself, his powers and capacities. 
Furthermore, in order for irreligious people to reconcile 
between their view that there is no need for religion and their 
necessary need for a moral system to keep themselves safe 
from the harms of immorality, they claim that the human 
intellect is sufficient in defining morals and moral standards.

 Even though we have acknowledged the possibility of 
generally perceiving the rational goodness and badness of 
actions, we have argued that the intellect is still in need of 
religion to be guided to a complete and coherent moral system, 
and, in fact, to know the higher levels of morality. We have 
argued that not seeking and not adhering to religion is one of 
clearest examples on immorality. 
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المقّدمة

ىلع الرغم مــن أّن ابلحث عن حاجة البــرش إىل اتلدبري الترشييّع - أو 
 أنّــه قد حظي باهتماٍم 

ّ
الوح وادليــن - اكن موجوًدا منذ قديم الزمان، إل

ي أعطى للعقل 
ّ

بالٍغ يف العصــور املتأّخرة، خصوًصا بعد عرص اتلنويــر اذل
(الستقرايّئ اتلجرييّب) مانًة مرموقًة ل تبلغها أّي حّجٍة من احلجج املعرفّية 
أو مصدٍر من مصادرها. لقد تساءل اإلنسان اتلنويرّي: ما يه حاجة البرشّية 
إىل الترشيع اإلليّٰه أو الوح املتمّثل يف ادلين، مع أنّها تتمّتع بقّوة العقل اليّت 
ي بلغ فيه اإلنسان أوج 

ّ
تمّكنها من حّل مشالكها، ل سّيما يف ٰهذا العرص اذل

انلضوج الفكرّي والعقيّل؟ وحّت لو ســلّمنا بأّن البرش هم حباجٍة إىل ادلين، 
أل يوجد بديٌل عنه يسّد ٰهذه احلاجة وٰهذا الفراغ؟.

لقد ذهب ابلعض إىل القول بعدم احلاجة إىل ادلين، وتمّســكوا بمبادئ 
 عن اتلعّبد بالرشيعة 

ً
األنســنة اليّت تؤّكد ىلع حاجات اإلنسان ادلنيوية بدل

وادلين، ول تقوم ىلع الوح، بل ىلع ما يُزعم بأنّه العقل. ]الموسوّي، جدلّية الرؤية 
األنسنّية والرؤية العقدّية، 40-15[

وُيعــَرف العتقــاد بعــدم لــزوم ادليــن يف اعملنــا املعارص بـــاسم 
»الالدينّية«)irreligion( ويه تتلف عن »اإلحلاد« )atheism( وإْن اكن بينهما 
عموٌم وخصوٌص من وجٍه. فمن املمكــن أْن يذهب الالدييّن إىل وجود خالٍق 
للكــون وتدبريه اتلكوييّن هل، ومع ٰذلك فإنّه يــرى عدم لزوم الوح وادلين 
 أنّه قد 

ّ
ي ل يعتقد بوجود اإلهٰل إل

ّ
واتلدبري الترشييّع. وٰهذا يف قبال امللحد اذل

، نظري بعض األديان الرشقّية القديمة. ٰهذا ومن  يؤمن بلزوم ديٍن غــري إليٰهٍّ
املمكن أْن جتتمع الالدينّية واإلحلاد يف فرٍد واحٍد أيًضا. 

حاونلــا أن ندرس موضوع »حاجة اإلنســان إىل ادليــن« مع معاجلة لّك 
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جوانب املســألة ومالحظة التســاؤلت املوجودة يف املوضوع بنظرٍة عقلّيٍة 
حبتٍة، وبتتّبع خطواٍت منهجّيٍة مرتّبــٍة منطقيًّا توِصلنا إىل انلتيجة الربهانّية 

اليّت خيضع لا لّك عقٍل حمايٍد وسليٍم.

ولٰكن قبل ادلخول يف صلب املوضوع جيدر بنا تقديم صورٍة مفهومّيٍة عن 
عنوان ٰهذا ابلحث:

فلســفة وجود اإلنســان: إّن الفلســفة لا معاٍن خمتلفٌة، ولٰكن يف ٰهذا 
العنوان - باعتبارها من مقولة اإلضافة - يمكن أن يُتصّور لا معنيان: فقد 
تستخدم الفلسفة يف معىًن أّول ويراد منها احلكمة والغاية والدف من وراء 
وجود اإلنســان وخلقته وحياته. وٰهذا الســتعمال ملفردة الفلسفة واضٌح يف 
 The »عناوين من قبيل عنوان كتاب »فلسفة احلياة: املعىن والغاية من احلياة
Philosophy of Life: The Meaning and Purpose of Life لـــ "أوكومافو يب. 

خادلن" Okomafo B. B. B. Khaaldan وكتاب: »ماذا يعين لّك ٰهذا؟ فلســفة 
 What’s it all about? Philosophy and the meaning of life »احليــاة ومعناها
من تأيلف جويلان باغيين Julian Baggini. وقد تســتعمل مفردة الفلســفة 
يف معــىًن ثاٍن ويراد منها: ابلحث حول اإلنســان بمختلف حيثّياته وأبعاده 
الوجوديّة بمنهجّيٍة عقلّيٍة فلســفّيٍة، واليّت يطلق عليها يف األوساط العلمّية 

.)Philosophical anthropology( املعارصة: األنرثوبولوجّية الفلسفّية

وبما أنّنا سنتعّرض إىل معىن احلياة اإلنسانّية والغاية من ورائها من جهٍة، 
ونبحث عن معرفة اإلنسان وحقيقته بانلظرة العقلّية من جهٍة أخرى. فيمكن 
القول بأّن كال املعنيني سريدان يف حبثنا ٰهذا، وبإماننا الستغناء عن املعىن 

األّول والكتفاء باثلان باعتبار أّن األخري يشمله. 
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اتلدبــري الترشييّع: اتلدبري يف اللغة بمعىن أن تنظر إىل ما تؤول إيله اعقبة 
الــيشء ]ابــن منظــور، لســان العرب، ج 4، ص 273[، ودبّــر أمره تدبرًيا بمعىن رتّبه يف 
ازّي، الطــراز األول، ج 7، ص 414[، والترشيع  ّ الشــ�ي ي

مراتبه ىلع أحــام عواقبه ]المــد�ف
بمعىن سّن القوانني ]أنيس، المعجم الوسيط، ص 479[، واألصل فيه “رشع” حيث 
يدّل ىلع إنشاء طريٍق واضٍح ماّديًّا أو معنويًّا ]مصطفوي، ج 4، ص 41[. ويأيت تركيب 
اتلدبري الترشييّع يف احلقل ادلليّل الكاليّم كحيثّيٍة من حيثّيات الربوبّية يف 
قبــال حيثّية اتلدبري اتلكوييّن. فاتلدبري الترشييّع هــو عنواٌن آخر للربوبّية 
الترشيعّية اليّت يراها املتلكّمون منحرصة باهلل ســبحانه وتعاىل، ويعتربونه 
، العقيدة اإلســالمّية، ص 51-59[. إّن اهلل بمقتىض  ي

مرتبًة من مراتب اتلوحيد ]ســبحا�ف
ربوبيّته اتلكوينّية خيلق األشياء ويمنحها قًوى ودوافع وإمانّياٍت، ويزوّدها 
بما حتتاجه بللوغ اغيتها وكمالــا، وبٰهذا فهو يهديها إىل كمالا، ويعرب عن 
ٰهذا انلوع مــن اخللق بالداية اتلكوينّية أو الربوبّيــة اتلكوينّية أو اتلدبري 
اتلكوييّن. ولٰكن هنالك من املخلوقات مــن حيظى باإلرادة والختيار، وهل 
 من خالل الفعل الختيارّي تللك املخلوقات، 

ّ
اغيٌة وكماٌل ل يمكن بلوغه إل

 فلّك كماٍل حقيــيقٍّ ل بّد أن يكون تكوينيًّا ول بّد يف املتامل أن حيمل 
ّ

وإل
الســتعداد هل، فيهديه اهلل بالوح وإرسال الرسل وادلين والرشيعة؛ يلختار 
بإرادته الرصاط املســتقيم املوصل إىل كماهل وســعادته. وتسّى ٰهذه العملّية 

"الداية الترشيعّية" أو "الربوبّية الترشيعّية" أو "اتلدبري الترشييّع".

مكانة البحث في المسائل الكالمّية

تقع مسألة حاجة اإلنســان إىل ادلين خارج إطار ٰهذا األخري، بمعىن أّن 
اإلنســان ل حيصل ىلع اجلواب من داخل إطار ادليــن، بل عليه أن يعرف 
؛ لك خيتار دينًــا صاحلًا يليّب تلك احلاجات يف خطوٍة 

ً
احلاجة إىل ادلين أّول
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ثانيٍة. ولم يطرح احلكماء القداىم واملتخّصصون يف الكالم القديم إشــايّلة 
، بل طرحوا جمموعًة  »حاجة اإلنسان إىل ادلين« بٰهذا العنوان ويف حبٍث مستقلٍّ
من املسائل يف قسم انلبّوة ورضورتها، ويمكن الستفادة منها يف معاجلة ٰهذه 
اإلشايّلة. ٰهذا، وقد تطّرق فالســفة ادلين واملهتّمون بالكالم اجلديد حتت 
ٰهذا العنوان نفســه إىل دراســة ٰهذه اإلشايّلة يف حبوٍث ورســائل مستقلٍّة. 
واجلدير باذلكر أّن ملســألة »حاجة البرش إىل ادلين« اشرتااًك يف بعض اجلهات 
مع بعض األحباث األخرى اليّت تطرح يف جمال فلسفة ادلين مثل »توّقع البرش 
من ادلين«، و»منشــإ ادلين«، و»وظائف ادلين« و»حدود ادلين«، حبيث إّن 
عدم التلفات إىل ٰذلك ينجّر إىل الوقوع يف املغالطة والشــتباه. لٰكن ل يعين 
ٰذلك أنّها مســتقلٌّة تماًما عنها، بل إّن لا ارتباًطــا وثيًقا مع بعضها، حبيث 
إّن نتيجــة ابلحث ل يمكن أن تتمّخض مــن دون تأثريها يف كيفّية معاجلة 
ٰهذه اإلشــايّلة. بناًء ىلع ٰهذا ينبيغ نلا أن حنّدد طبيعة موضوع حبثنا؛ طلبًا 

للموضوعّية واجتنابًا للخلط واملغالطة والحنراف.

2-1- حاجة البشر إلى الدين ونشأته

إّن حمور الكالم يف حبث نشــأة ادلين هو يف العلّــة الفاعلّية لدلين، أهو 
ي أنشأ ادلين 

ّ
يف الســماء أم يف األرض؟ وبعبارٍة أخرى: هل اإلنســان هو اذل

ي أنشــأه وجعله بني أيدي انلاس بواســطة الوح 
ّ

وأوجده، أم أّن اهلل هو اذل
عن طريق األنبياء؟ إّن املؤمنني واملتديّنني يعتقدون باملنشــإ اإلليّٰه لدلين، 
ويف قبال ٰذلك يعتقد ابلعض بأّن اإلنسان هو من أنشأ ادلين وطّوره بنفسه من 
دون الســتعانة بموجوٍد آخر، ثّم نسبه إىل موجوٍد أو موجوداٍت سماوّيٍة. لقد 
عرضت العديد من انلظرّيات حول منشإ ادلين، فابلعض مثاًل قد حرص ٰذلك 
 David( وإميل دوراكيم )Auguste Comte( يف املجتمع مثل أوجســت كنت
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Émile Durkheim( واكرل ماركس )Karl Heinrich Marx(، وحرصه آخرون 

يف انلفس اإلنسانّية مثل سيغموند فرويد )Sigmund Freud( واكرل غوستاف 
يونغ )Carl Gustav Jung(؛ وذٰللك اشــتهروا بالخزتايّلني )reductionists(؛ 
ألنّهم اخزتلوا منشــأ ادلين وتكوينه يف العامل البرشّي. ولٰكّن حبث احلاجة 
إىل ادلين ل يهتّم بالعلّة الفاعلّية لدلين أصــاًل، بل يهتّم بالعلّة الغائّية هل، 
بعبــارٍة أخرى: ما يه الغايــة اليّت وجد ادلين من أجلهــا بغّض انلظر عن 
مبدئــه؟ وما هو األمر واحلاجة الّــيت يلّبيها ادلين؟ نعم، قــد جيتمع القول 
حباجة اإلنسان إىل ادلين مع عدم القول باملنشإ اإلليّٰه هل، وٰهذا ما جنده عند 
دوراكيم صاحب الزنعة الجتماعّية ويونغ ذي الزنعة انلفســّية. وٰهذا اخللط 
يف ابلحث قد نشــأ عن الشتباه يف اعتبار العلّة الغائّية املحّركة للفاعل حنو 
الفعل يه العلّة الفاعلّية. وقد نتج عن ٰهذا اخللط أن تعاىط اتلّيار الخزتايّل 
مــع حبث احلاجة إىل ادلين باعتباره حبثًا ملنشــإ ادلين، ىلع الرغم من رؤيته 
السلبّية إىل ادلين ورضورته. فعل ســبيل املثال يقول فرويد: »لقد اتّضح يل 
بشــلٍك ل يقبل املناقشة أّن احلاجات ادلينّية تنشأ عن عجز الطفل واشتياقه 
إىل األب... يمكننا تتّبع مسار منشــإ امليول ادلينّية ومن خالل إرجاعها إىل 

.]Freud, civilization and its discontents, p. 19[ »عجز الطفويلة

2-2- حاجة البشر إلى الدين وما يتوّقعه البشر منه

إّن ابلحث عن حاجــة البرش إىل ادلين متقّدٌم من حيث الرتبة ىلع حبث 
توّقع البرش من ادلين؛ وٰذلك أّن اإلنســان يف ابلحث األّول يتساءل: هل هو 
حباجٍة إىل ديٍن يك يلزتم ويؤمن به؟ أّما يف حبث توّقع البرش من ادلين فإنّه ىلع 
فرض اتلقّيد واللزتام به فإنّه يتســاءل: ما يه األمور اليّت يمكن توّقعها من 
ادلين؟ هل تنحرص توّقعاته من ادلين يف الكشــف عن طريق احلياة الطّيبة يف 

اآلخرة، أو يتوّقع من ادلين عالوًة ىلع ٰذلك سبيل السعادة يف ادلنيا أيًضا؟ 
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لم يرفض أّي مفّكٍر موضوعّية السؤال عن وجه حاجة اإلنسان إىل ادلين 
وأهّمّيته، ويف قبال ٰذلك أنكر بعضهم صّحة التســاؤل حول توّقعات البرش 
من ادلين وموضوعّيته؛ باعتبار أّن ٰهذا التســاؤل - كما يرى ابلعض - قد 
ذكره أصحاب الزنعة األنســنّية )humanism(، وٰهؤلء ل ينظرون إىل ادلين 
بنظرة العبودية واإللوهّية، وإنّما ينظرون إيله بنظرٍة ذرائعّيٍة. يف حني ل ينبيغ 
اتلعاط مع ادلين باعتباره وســيلًة كسائر الوســائل واألدوات، بل يتوّجب 
انلظر إىل ادلين ىلع أنّه اعتقاد اإلنســان وتعلّقه الوجودّي باحلقيقة املتعايلة. 
وٰهذا اتلعلّق يفيض إىل ظهور جمموعٍة مــن اتلايلف العقديّة والعملّية اليّت 
يلزم اتّباعها وتنفيذها، وعليه ل ينبيغ الكالم عن ما يتوّقعه اإلنســان من 

، ص 12-5[ ، انتظار برش از دين يا انتظار دين از برش ي
اهلل. ]سبحا�ف

ٰهــذا، وقد ذهب ابلعــض - ىلع خالف ٰهذه الرؤية األخــرية - إىل أّن 
ا يف أن يتوّقع من اهلل أمًرا، وإن اكن إىل جانب ٰذلك ملكًفا أيًضا؛  لإلنسان حقًّ
ألّن اهلل بنفسه وبمقتىض صفاته الكمايّلة اجلمايّلة واجلاليّلة جعل لإلنسان 

حقوقًا. ]خروپناه، کالم جديد با رويکرد اسالم، ص 80[.

2-3- حاجة البشر إلى الدين وحدوده

يتّم اتلطــّرق يف حبث حدود ادلين إىل عنرصين مهّمــني هما: »ادلين يف 
حــّده األىلع« و»ادلين يف حــّده األدین«. بمعىن أّن ابلاحث يتســاءل: هل 
يهتّم ادلين بكّل شــؤون احلياة ادلنيوّيــة واألخروّية أو ينحرص تعاطيه مع ما 
يضمن هل السعادة ادلنيوّية أو األخروّية فحسب. يعتقد ابلعض - من منطلق 
الرمنوطيقا الفلســفّية - أّن حاجات البــرش وتوّقعاته يه اليّت تعنّي حدود 
ادلين. فبناًء ىلع ما يؤمن به ٰهؤلء، فإّن انلّص ادلييّن صامٌت وىلع القارئ أن 
يثريه وجيعله يتلكّم حول طموحات البرش وحاجاته وتوّقعاته. إّن مقدار حاجة 
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البرش إىل ادلين يه اليّت تعنّي حدود ادلين، وٰهذه احلاجة ليســت ثابتًة وإنّما 
. وىلع ٰهذا األســاس فإّن اإلنسان بتوّقعاته هو من  يه يف حالة تغرّيٍ مســتمرٍّ

يضيف ىلع ادلين حدوده ادلنيا والقصوى.

ولٰكّن احلقيقة يه أّن انلصوص ادلينّية ليست صامتًة، بل يه ناطقٌة بما 
يريــد أن ينقله املتلكّم إىل املخاطب، ٰهذا من جهــٍة، ومن جهٍة أخرى فإّن 
حاجات البرش ليســت لكّها متغرّيًة، بل هنالك حاجاٌت فطرّيٌة ثابتٌة ل تبل 
بمرور الزمن. وىلع ٰهذا فإّن ادلين من خالل كونه ناطًقا بنصوصه فهو أفضل 
. ولٰكن يف  مرجٍع بليان حدوده، ويمكنه أن يعنّي سعته باتلفصيل وبطريٍق ليّمٍّ
 وبمنهٍج إّنٍّ - عن طريق معرفة حاجات 

ً
املقدور تعيني حدود ادلين - إجال

اإلنســان األساسية اليّت ل يستطيع بمفرده إشباعها. فبحث حدود ادلين يقع 
يف املرتبــة األوىل ضمن نطاق ادلين (حبٌث داخــل ادلين) ويكون يف املرتبة 
اثلانية خارج نطاق ادلين (حبٌث خارج ادليــن). ويف قبال ٰذلك يعّد ابلحث 

عن حاجة البرش إىل ادلين حبثًا خارج ادلين أساًسا.

2-4- حاجة البشر إلى الدين ووظائفه

تتلــف انلظــرة الوظيفّيــة )functionalistic( إىل ادلين عــن انلظرة 
الرباغماتّيــة )pragmatic( إيله. فال تهتّم انلظرة الرباغماتّية بصدق معطيات 
ادلين أو كذبها؛ باعتبارها مطابقًة للواقع أم ل، وإنّما يعّرف الصدق - وفق 
ٰهذه انلظرات - ىلع أســاس وجود الفائدة اليّت يمكن لإلنسان أن جينيها من 
 فال. يف 

ّ
ادليــن أم ل، فإذا اكنت هنالك فائدٌة يف معتقٍد معنّيٍ فإنّه صادٌق وإل

قبــال ٰذلك، تعىن انلظرة الوظائفّية باثلمــرات واألثار املرتتّبة ىلع ادلين ول 
ترى مشلكًة يف رضورة صدق املّدعيات ادلينّية بمعىن مطابقتها للواقع. 
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ومن هنا إذا اتّضح املعىن املراد من وظائف ادلين فنقول إّن هنالك عالقًة 
عكســّيًة بني احلاجة إىل ادلين وفائدته، بمعــىن أّن لّك ما يليّب حاجًة من 
ما اكن مفيًدا هل فهو حمتاٌج إيله. لٰكن ىلع 

ّ
حاجات اإلنســان فهو مفيٌد، وك

الرغم من ٰذلك، هناك فارٌق بني املســأتلني، فابلحث عن حاجة اإلنســان 
، يلصل إىل 

ً
إىل ادلين يبدأ من ابلحث عن احلاجات األساسّية لإلنسان أّول

ادلين ثانيًا، وٰذلك اعتماًدا ىلع دراســٍة أنرثوبولوجّيٍة يتّم من خاللا معرفة 
حاجات اإلنســان عموًما يف اخلطوة األوىل، ثــّم ينتقل ابلحث إىل موضوع 
ادلين يف خطوٍة ثانيٍة، حيث يتّم دراســة ٰهذه املسألة، وهل يشبع ادلين تلك 
احلاجــات أو ل؟ أّما يف حبث وظائف ادلين فإّن حمــور األحباث يدور حول 
الفوائــد واآلثار املرتتّبة ىلع ادلين، وٰذلك من خالل دراســة فوائده بصورٍة 
، أو مع دراســة فوائد ديٍن خاصٍّ مثل  لكّّيٍة، بغّض انلظر عن مصداٍق خاصٍّ
اإلســالم وما يرتتّب عليه من اآلثار. ٰهذا مــن جانٍب ومن جانٍب آخر، إّن 
ابلحث عن حاجة اإلنسان إىل ادلين يعتمد ىلع احلاجات األساسّية لإلنسان، 
وباملالزمة ىلع الفوائد األساســّية املرتتّبة عن ادلين، يف حني يهتّم ابلحث 
عن وظائف ادلين بدراسة لّك فوائده األساســّية منها والفرعّية، اكثلمرات 

انلفسّية والجتماعّية وغريهما. 

أهم اآلراء في حاجة البشر إلى الدين 

مــن انلاس من يعتقد بعدم حاجة اإلنســان إىل ادلين، ومنهم من يؤمن 
حباجته املاّســة اىل ادلين. وينقســم القائلون بعدم احلاجة إىل قسمني: قسٍم 
يذهب إىل عدم احلاجة إىل ادلين أصاًل مثل براهمة الند، إذ استدلّوا بربهاٍن 
ذي حّدين، وأشــلكوا ىلع وجه حاجة اإلنسان إىل ادلين، ومضمون اإلشال 
هــو: أّن ما يأيت به األنبياء إّما موافٌق للعقل أو خمالٌف هل. فإذا اكن موافًقا فال 
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حنتاج إيله لكفاية العقــل، وإذا اكن خمالًفا فيجب رفضه وعدم العتناء به. 
ق باالعتقاد، ص 248[

ّ
، االقتصاد فيما يتعل ّ ]الشيخ الطوىسي

وأّما القســم اثلان، فإنّهم لم يكتفــوا بالقول بعــدم احلاجة إىل ادلين 
فحســب، بل اعتقدوا بدوره السليّب يف حياة اإلنسان. فعل سبيل املثال، لم 
يعتقد زيغموند فرويد واكرل ماركس بعدم فائدة ادلين فحســب، بل رّصحا 
بأّن ادلين مرضٌّ ومانٌع عن إقامة حياٍة سليمٍة نفسيًّا، واعئٌق يف مسرية بناء اعلٍم 
 وســلًما. وبكّل بساطٍة: يعتقد ٰهذان املنتقدان أّن اإليمان وادلين 

ً
أكرث عدل

يقفان حجر عرثٍة أمام حتقيق اإلنســان وجــوده احلقييّق ويعيق تطّور العالم. 
إّن ادلين يشلّك خطًرا نفســيًّا واجتماعيًّا، وهو باصطالح ماركس وفرويد: 
أّن ادليــن أفيون وعّاٌز ]Hill, Faith, Religion & Theology, p. 137[. فما يقصده 
ماركس من أّن ادلين أفيــون، هو أّن ٰهذا األخري خمّدٌر، لٰكن ما هو مقصود 
فرويد من أّن ادلين هو عّاز؟ وما هو وجه ادلللة والشبه بني ادلين والعاز؟ 
إّن العّاز يســاعد اإلنسان املريض يف القيام ببعض الوظائف اليّت يعجز عن 
أدائها بمفرده. وٰهذا بالضبط هو نظــرة فرويد حول ادلين. وٰذلك باعتبار أّن 
 

ً
ادلين حيول دون سري اإلنسان السالم وتلّيه عن مسؤويّلاته وواجباته اتّكال

ىلع ادلين. وٰهذا ما جيعله غري بالٍغ ول مؤّهاًل ألن يأخذ بزمام احلياة. فاإليمان 
ادلييّن مثل العّاز خيتّص بأناٍس ل يستطيعون السري ىلع األقدام ول يقدرون 

]ibid[ .ىلع اتلعاط مع احلياة كما يه

من جهٍة أخرى ينقسم القائلون بأّن اإلنسان حباجٍة إىل ادلين إىل قسمني، 
فقسٌم منهم يتعاىط مع املسألة بصورٍة نفعّيٍة أو ذرائعّيٍة حبتٍة، فال يهتّم بصدق 
القضايا ادلينّية؛ باعتبار أّن معىن الصدق هو املطابقة للواقع. ومن أتباع ٰهذا 
ي 

ّ
القسم الفيلسوف األمريكّي املعروف ويليام جيمز )William James( اذل
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 The varieties of( »ذ ٰهذا املنهج أسلوًبا هل يف كتابه »أنواع اتلجربة ادلينّية
ّ

ات
ي يهتّم بصدق القضايا؛ باعتبار 

ّ
religious experience(. والقسم اآلخر هو اذل

أّن املراد للصدق هو املطابقة للواقع، وبٰهذا فإّن ٰهذا القسم يهتّم بمنافع ادلين 
ي اعتمد عليه املفّكرون املسلمون 

ّ
. وٰهذا هو املنهج اذل لإلنسان بمنهٍج واقيعٍّ

ىلع مّر العصور حّت زماننا ٰهذا(*). 

وترجع جــذور ابلحث عن حاجة البرش إىل ادلين يف الفكر الفلســيّف 
يف العالم اإلســاليّم إىل مباحث الفارايّب، فإنّــه وإن لم يرّصح بٰهذا العنوان 
ولٰكن عند ابلحث عن املدينة (املجتمع) الفاضلة، أشار إىل حاجة املجتمع 
إىل معلٍّم (رئيٍس) يرشــد أبناء املجتمع إىل الســعادة ورضورة تفّوق رئيس 
املدينــة يف العلم والعمل ىلع ســائر أبناء املدينــة ورضورة اتّصاهل بالعقل 
ي ينبيغ أن يقال فيه إنّه يوىح 

ّ
الفّعــال. ٰهذا الرئيس يف بيان الفارايّب »هو اذل

إيله. فإّن اإلنســان إنّما يوىح إيله إذا بلغ ٰهذه الرتبة، وٰذلك إذا لم يبق بينه 
، السياســة المدنّيــة، ص 88[. وقد تأثّر ابن سينا  ّ ي وبني العقل الفعال واسطٌة« ]الفارا�ب
برؤية الفارايّب ٰهذه، حيث تطّرق إىل دراسة حاجة اإلنسان إىل انلبّوة والوح 
من زاويٍة اجتماعّية فعّرف اإلنســان بأنّه موجوٌد مدنٌّ بالطبع، يقوم بتوزيع 
األعمال والوظائف مع سائر أبناء املجتمع لتسيري أمور معاشه، وهو يف ٰذلك 
حباجٍة إىل قانوٍن تلنظيم األمور وحتّقق العدالة بني أفراده. فلّما اكن من غري 
املمكن أن جيعل أبناء املجتمع قانونًا بأنفســهم نتيجة اختالفهم يف املصالح 
واملضاّر وســيع لكٍّ منهم يف سّن قانوٍن خيدم مصاحله دون اآلخرين، من هنا 

(*)  مــن بني املفّكرين الغربينّي املعارصين القائلني بٰهذا املنهج، نســتطيع أن نشــري إىل املتلكم 
املســيّح املعارص ولف مريوســالو Volf Miroslav اذلي يركز يف كتابه (الزدهار؛ ملاذا 
 Flourishing; Why we need religion in (حنتاج إىل ادليــن يف العالــم املعولــم 

a globalized world بأنّه ىلع اإلنسان أن ل يعيش ألجل اخلز فقط.



231

 فلسفة وجود اإلنسان وحاجته إلى التدبير التشريعّي

العدد الخامس   السنة الثانية   ربيع 2019

ّية يه األســاس يف سّن القوانني الالزمة إلدارة املجتمع. 
ٰ
اكنت الرشيعة اإلل

]ابن ســينا، الشــفاء، ص 441[

إّن حاجة اإلنســان إىل الرشيعة اليّت يبتين عليها بقاء انلوع اإلنساّن - 
بنظر ابن سينا - أشّد من احلاجة إىل إنبات الشعر ىلع األشفار وىلع احلاجبني ، 
وتقعري األمخص(*) من القدمني ، وأشياء أخرى من املنافع  اليّت ل رضورة فيها 

يف  ابلقاء. ]المصدر السابق[

وىلع الرغم من أّن اخلواجة نصري ادلين الطويّس قد أشار إىل ديلل ابن سينا 
، قواعد العقائد، ص 102  ّ يف كتابه (قواعد العقائد) بعنوان طريق احلكماء ]الطوىسي
 أنّه نقده يف كتاب (رشح اإلشــارات) حبجة أّن ادلين والرشيعة 

ّ
و103[، إل

، شرح اإلشــارات والتنبيهات، ج 3،  ّ يشتمالن ىلع مصالح املعاش واملعاد مًعا ]الطوىسي
ص 374[. وسلك طريًقا آخر يف كتاب (جتريد العتقاد) جع فيه بني املناهج 

الواقعّية والوظائفّية وانلفعّية؛ حيث حكم حبسن ابلعثة لشتمالا ىلع فوائد 
كمعاضدة العقل فيما يدّل عليه، واستفادة احلكم فيما ل يدّل عليه، وإزالة 
اخلوف، واستفادة احلسن والقبح، وانلافع والضاّر، وحفظ انلوع اإلنساّن 
وتكميل أشخاصه حبسب استعداداتهم املتفاوتة، وتعلّمهم الصنائع اخلفّية 
، تجريــد االعتقاد،  ّ  واألخالق، والسياســات واإلخبار بالعقاب واثلواب ]الطــوىسي
ني الشــريازّي الربهان الســينوّي، 

ّ
ص 211 و212[. وقــد اقتبس صدر املتأل

ولٰكن رّصح بأّن انلاس حمتاجون ىف معاشهم ومعادهم إىل من يدبر أمورهم 
 ، ف ه�ي

ّ
ويعلّمهم طريق املعيشة يف ادلنيا وانلجاة من العذاب بالعقىب. ]صدر المتأل

، ج 2، ص 391[ ي
شــرح أصول الكا�ف

ُص الَقــَدِم : باِطنُها اذلي َيتََجــاىف َعن األرِْض (املعجم الوســيط). وتقعري األمخص من  (*) أمخَْ
القدمني بمعىن جعلها مقّعرًة غري مســّطحٍة، فمن املمكن أن تســّبب القدم املسّطحة بعض 

املشالك واآللم اجلسمّية لإلنسان ىلع املدى الطويل.
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ويالحظ تأثري برهان ابن ســينا املذكور آنًفــا ىلع طروحات رّواد الفكر 
اإلســاليّم املعارص من أمثــال حممد عبــده ]عبــده، رســالة التوحيــد، ص 84 - 101[ 
ان، ج 2، ص 118 - 121؛ 130 و131[ والشــيخ  ف ، الم�ي ّ ي

مة الطباطبايّئ ]الطباطبا�ئ
ّ

والعال
الشهيد مطهري ]مطهري، نبّوت، ص 18 و19؛ 42 - 44[ والشيخ جوادي آميل ]جوادي 
، شــريعت در آينــه معرفــت، 131 - 135؛ انتظــار بــرش از ديــن، ص 35 - 37[، والشــيخ  آمــىي

، الهيات، ج 2، ص 23 - 28[ والشيخ مصباح يزدي ]مصباح،  ي
جعفر ســبحان ]ســبحا�ف

ين ســعوا إىل تقديم قــراءٍة جديدٍة تلو من 
ّ

نظريــه ســياىس اســالم، 264 - 267[ اذل

اإلشايّلات وانلقائص الســابقة مثل قرص احلاجة إىل انلبّوة يف أمور املعاش 
وتدبري املجتمع يف حني أّن اإلنسان حباجٍة أكرث إىل الداية وإىل ما يستقيم به 

أمر عقباه خلطورته وغموض الطرق املوصلة إىل السعادة فيه.

المنهج المختار في ٰهذه الدراسة

حنن نعتقد بأّن الطريقة األفضل لإلجابة ىلع السؤال املطروح يه الرتكزي 
ىلع معرفة حاجات اإلنسان، ومعرفة منهج كشف ٰهذه احلاجات وتصنيفها 
وتميزيها من حيث األهّمّية ومعرفة احلاجــة أو احلاجات اليّت يلّبيها ادلين. 
حنن نعتقد بأّن احلاجات األساســّية واملهّمة اليّت تّص اإلنسان بما هو إنساٌن 
ي يعطي حلياة 

ّ
ترتبــط بما يعينه للوصول إىل اغيته من احلياة، وٰهــذا هو اذل

اإلنسان معىًن. فإذا أراد اإلنسان أْن يعرف حاجاته األساسّية فعليه أن يعرف 
اغيته من احلياة. إّن معرفة اغية احلياة اإلنســانّية بدورها - كما ســيتّضح - 
تكمن يف معرفة اإلنســان نفسه. فبمعرفة ٰهذا األخري نفسه يكون قد تعّرف 
ىلع اغيته اليّت عليه أن يصبو إيلها واحلاجات الرضورّية ذٰللك. وهنا سيّتضح 

دور ادلين يف توفري ٰهذه احلاجات.
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4-1- الحاجات األساسّية لإلنسان

تعّد احلاجة والفتقار ابلاعث الرئيس لقيام اإلنســان بمختلف األعمال 
؛ ألنّهــا من مبادئ اإلرادة  وادلافع األســايّس للمبادرة بالقيام بفعٍل خاصٍّ
والفعــل. فعل ضوء احلاجة ومــدى أهّمّيتها يعرف اإلنســان  كيف خيتار  
األعمــال اليّت عليه أن يقوم بهــا. ومن هنا، ينبيغ نلــا أن نعرف حاجات 
اإلنســان األساسّية لرتجيح العمل املناسب من بني سائر األعمال. ٰهذا ولٰكن 
ما يه حاجات اإلنســان األساسّية وكيف نتعّرف عليها وما يه املعايري اليّت 
نمزّي من خاللا بني حاجات اإلنســان األساسّية وغريها؟ لقد حاول الكثري 
من العلماء واملفّكرين إحصاء حاجات اإلنســان األساســّية، غري أّن أكرث 
انلظرّيات رواًجا يف األوســاط الغربّية وحّت يف أوســاطنا األاكديمّية يف ٰهذا 
املجال يه نظرّية إبراهام ماسلو(*) )Abraham Harod Maslow(. فما هو مفاد 
نظرّية ماسلو حول حاجات اإلنسان؟ وما يه أراكنها وما يه اإلشالت اليّت 
ترد عليها؟ وما موقع ادلين والوح يف ٰهذه انلظرية؟ هل عرض ماســلو ادلين 
ا يف حتديد احتياجات اإلنسان األساسّية أم ل؟ هنا ومن  باعتباره عنرًصا مهمًّ
أجل اإلجابة ىلع ٰهذه التساءلت نستعرض رؤيًة جمملًة حول ٰهذه انلظرّية، 

وما يه إشالتها وما هو الرأي املقبول يف ٰهذا املجال.

4-1-1- بيان نظرية ماسلو
قّســم ماســلو يف نظرّيته - اليّت اعتمد فيها بدرجٍة كبريٍة ىلع اتلجارب 
الرسيرّيــة ]Maslow, Motivation and personality, p.35[ - حاجات اإلنســان 

 Maslow’s Hierarchy( »اعلم نفٍس أمريكيٌّ اشتهر بنظرّيته املسّماة بـ »تدّرج احلاجات  (*)
.)of Needs
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األساسّية إىل مخســة أقساٍم مرتّبٍة ىلع أســاس أّن لّك واحدٍة منها ل تقىض 
 إذا قضيت اليّت قبلها؛ ولٰهذا الســبب فقد عرفت ٰهذه انلظرّية بتسلسل 

ّ
إل

ماســلو الريّم للحاجات أو هرم ماسلو. إّن لّك قســٍم من أقسام احلاجات 
ي 

ّ
األساســّية اليّت يتّم إشــباعها يغدو غري مؤثٍّر يف احلياة الواعية، وإنّما اذل

يؤثّر فيها ويهيمن عليها هو تلك احلاجات اليّت لم يتّم تلبيتها وإشباعها بعد، 
إذ إّن ٰهذه األخرية تلعب دوًرا حموريًّا يف تنظيم الســلوكّيات وحتفزي نشــاط 

اإلنسان. وٰهذه األقسام اخلمسة يه عبارة عن:

أ ـ احلاجات الفزييولوجّية (اجلســمانّية) )physiological needs( وتشمل 
احلاجة إىل املــأكل وامللبس واملســكن واملنكح وانلــوم، حيث ل يمكن 

لإلنسان أن يعيش بدونها.

ب ـ احلاجة إىل األمان  )safety needs( إذ يميل اإلنسان إىل أن يعيش يف 
جمتمٍع آمٍن منّظٍم قابٍل لســترشاف املستقبل ويسوده القانون حبيث ل يواجه 

اإلنسان فيه خلاًل يف حتصيل حواجئه املعيشّية.

 ـجـ احلاجة إىل احلّب واتلعلّق )love and belonging needs( حيّب اإلنسان 
أن يعيش مع بين جدلته ويتعامل معهم وأن يكون عضًوا يف اعئلٍة أو جمموعٍة، 

حيث ينشط فيه أو يتلىّق منهم العناية واحلّب.

دـ  احلاجة إىل اتلقدير والشعور بالقيمة )steem needs( حيتاج اإلنسان أن 
حيرتمه اآلخرون؛ ولٰهذا انلوع من احلاجات جانبان:

األّول: اإلحســاس ادلاخيّل باملانة والشــعور بالقدرة والكفاية واللياقة 
والستقالل واحلّرّية.
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اثلــان: احلاجة إىل املانة الجتماعّية والشــعور باحــرتام اآلخرين هل 
واهتمامهم به.

يعتقد ماسلو أّن اجلانب األّول يصبح أكرث قيمًة وأهّمّيًة بالنسبة لإلنسان 
من اجلانب اثلان مع تطّور السّن وانلضج الشخيّص.

 ـهـ احلاجــة إىل حتقيــق اذلات )self-actualization(. بمعىن أن يكون 
اإلنســان قادًرا ىلع اســتخدام لّك قدراته ومواهبه وكفاءاته تلحقيق أكرب 

قدٍر ممكٍن من اإلجنازات.

يزيد ماســلو إىل ٰهذه املوارد اخلمســة موردين آخرين، وهما احلاجة إىل 
اإلدراك والفهــم واحلاجة إىل اجلمال. وقد تغدو ٰهــذه األخرية يف نظره أكرث 
 أهّمّيًة عند بعض األفراد إىل درجة أنّها تســيطر ىلع بقّية احلاجات السابقة. 

]59-Maslow, Motivation and personality, p.35[

4-1-2- نقد نظريّة ماسلو وبيان النظريّة البديلة

تمتاز نظرّية ماســلو بمجموعٍة مــن املزيات اإلجيابّيــة، ومن هنا فقد 
تبّناها ابلعض وعرضها ىلع أنّها منهٌج مناســٌب ملن يتصّدى ألمر اتلعليم أو 
اإلدارة. فعــل املعلّم أو املدير أن يهتّم بلــوازم املتعلّم وحاجاته أو من يعمل 
حتت إدارته، وٰهذا من أجل رفع انلواقص اليّت تعيق الســري احلســن للتعلّم 
والنشاط وبعث الشوق يف روح املتعلّم والعامل(*). مع ٰذلك فإّن ٰهذه انلظرّية 
تعان من جمموعٍة من انلقائص واملشالك ل سّيما ضمن مستوياٍت أكرث أهّمّية 

(*)  يــدرس حتديد احلاجات وتلبيتها بني الظروف الراهنة واألوضاع املطلوب يف علم »تقييم احلاجات« 
)needs  assessment(، إذ تستخدم نتاجاته تلحّسن األفراد أو برامج اتلعليم او املنّظمات.
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مثل السعادة اإلنســانّية والغاية من حياة. ولٰكّن املهّم أن نعرف مدى صّحة 
الستناد والستدلل بنظرّية ماسلو ىلع عدم حاجة اإلنسان املاّسة إىل ادلين.

يعّد ماسلو من أتباع مدرسة األنســنة )Humanism(، بل من رّوادها يف 
عرصنا، ومن أصول ٰهذه املدرســة أنّها حترص دائرة وجود اإلنسان يف احلياة 
ادلنيوّية، وحتّد من ارتقائه إىل مستوى األفق املاّدّي ادلنيوّي فحسب. وبغّض 
انلظر عن املشــالك املعرفّية وانلظرّية اليّت تعان منها مدرســة األنسنة اليّت 
اعجلناهــا باتلفصيل يف موضٍع آخــر ]راجــع: الموســوّي، جدلّيــة الرؤيــة األنســنّية والرؤية 
العقدّيــة، ص 25[، فال ترّض ٰهذه انلظرّيــة - ىلع فرض صّحتها - القول حباجة 

اإلنســان إىل ادلين، فإّن ٰهذه انلظرّية بصدد إحصاء بعض أقســام حوائج 
اإلنســان ادلنيوّية، ول تهتّم بكّل حاجاته خصوًصا ما حيتاج إيله اإلنســان 

للسعادة يف حياته األبديّة اليّت يثبتها العقل والربهان. 

ٰهذا، وإن نظرّية ماســلو قائمٌة ىلع املشاهدة واتلجربة من ناحية املنهج، 
كما أنّها تهدف إىل وصف سلوكّيات اإلنسان وفق إفادة اتلجارب الرسيرّية. 
ولٰكن يمكن افرتاض أن يكون لإلنســان حاجــاٌت حقيقّيٌة ل يراها العالم 
اتلجرييّب، إّما غفلًة أو جتاهاًل لا نتيجة عدم انسجامها مع مبادئه األنسنّية، 
بالرغــم من أّن الربهــان واملنهج العقيّل يثبتها. إّن املنهــج اتلجرييّب يف علم 
انلفس وعلم الجتماع وســائر ساحات العلوم اإلنســانّية يعتمد ىلع إقامة 
اتلجارب عن طريق دراســة ترّصفات جمموعٍة معّينٍة من أفراد اإلنسان. وىلع 
 أّن قضّيًة مثل 

ّ
الرغم من أّن اختيار انلماذج يتّم بواســطة مناهج علمّيٍة، إل

حاجات اإلنسان األساسّية يه قضّيٌة عقلّيٌة فلسفّيٌة قبل أن تكون جتريبّيًة. 
فيمكن للعقل أن يكشــف حاجًة أساسّيًة لإلنســان من خالل دراسة اغية 
اإلنســان واتلعّمق يف حبث حقيقة وجــوده، ىلع الرغم من أّن أكرث انلاس ل 
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يأبهون بها يف أرض الواقع، فإّن هناك قلياًل من انلاس من يعطي العقل حّقه 
اذ القرارات، ويتعّمق ويتفّكر يف املوضواعت الاّمة املرتبطة باإلنسان، 

ّ
يف ات

ي تكرث فيه الوســائل اليّت ترّشد أذهان انلاس عن ما 
ّ

ل ســّيما يف عرصنا اذل
يعنيهم. فليست اتلجربة وسيلًة مناسبًة ول يه طريقٌة أمينٌة تلكشف عن لّك 
احلاجات األساسّية الواقعّية لإلنسان. عالوًة ىلع ٰذلك فإّن احلاجات تتلف 
من حيث اتلقديم واتلأخري من إنساٍن إىل آخر. ٰهذا، ولم يعنّي ماسلو سقف 

إشباع احلاجات اليّت تكيف اإلنسان، وباتلايل ينتقل منها إىل قسٍم آخر.

يشعر اإلنســان برضورة بعض احلاجات العليا حني تزداد شّدة احلاجات 
ادلنيا؛ إذ تزول الغفلة وتّتضح حاجته الرضورّية، عندئٍذ يســى تللبيتها(*). 
إّن نظرّية ماسلو وأمثاهل وحّت عند عرضهم حلاجات اإلنسان العليا، فإنّهم ل 
يتعّدون مستوى احلاجات املعيشّية وانلفسّية، مع أّن لإلنسان جانبًا معنويًّا 
يشــلّك ابلعد األهّم فيه؛ وذٰللك غفل أصحاب تقييم احلاجات عن احلاجات 
املعنوّية مثل حاجة اإلنسان إىل معرفة اإلهٰل واتلقّرب إيله وعبادته؛ يك يطمّئ 
قلبــه ويصل إىل اتلامل املعنوّي والروّح. وتعــان ٰهذه انلظرّية كٰذلك من 
ضعٍف يف بلورة اغية اإلنســان اليّت تكشف عن احلاجات اليّت يبلغ اإلنسان 
بتأمينها الغاية املنشودة. عالوًة ىلع ٰذلك ل تهتّم ٰهذه انلظرّية بكّل احلاجات 

الفطرّية ول تبّينها.

وخالصة الكالم أّن تعاط ماســلو مع حاجات اإلنســان ودوافعه يتمزّي 
بالبســاطة والساذجة مع أّن اإلنســان وحاجاته ودوافعه أكرث تعقيًدا من أن 

َخْذنا 
َ
 أ

َّ
نا يف  قَْرَيٍة ِمْن نيَِبٍّ إِل

ْ
رَْسل

َ
(*)  يشــري القرآن إىل ٰهذه احلقيقة يف آياٍت متعّددٍة: منها: َوَما أ

ُّ َداَعنَا  نْساَن الرضُّ ِ
ْ

َُّعوَن  ]سورة األعراف:  ،]94وإَِذا َمسَّ اإل اِء لََعلَُّهْم يرَضَّ َّ ساِء والرضَّ
ْ
َأ

ْ
ْهلَها بِابل

َ
أ

ــُه َكٰذلَِك ُزيَِّن  ْن لَْم يَْدُعنا إِىل  رُضٍّ َمسَّ
َ
ُه َمرَّ َكأ ا َكَشــْفنا َعنُْه رُضَّ ْو قائًِما فَلَمَّ

َ
ْو قاِعًدا أ

َ
جِلَنِْبــِه أ

فنَي ما اكنُوا َيْعَملُوَن ]سورة يونس: 12[. ُمرْسِ
ْ
لِل
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، درآمدی بر نقد نظريــه سلسله مراتب  حيّدد يف نطاق ماسلو البسيط والضيق. ]ســلطا�ف
نيازهای مازلو، ص 160 و 161[(*)

وأخرًيا يمكننا القول إّن نظرّية ماســلو ل تتعارض مع حاجة اإلنســان 
إىل ادلين بل ترســخها، ألّن اإلنسان ليشبع حت حاجاته األويلة وادلنيا إل 
ي 

ّ
يف إطار جمتمع إنســان وحتت حكومة قانون شــامل واعدل. وادلين هو اذل

يضمن ٰهذا انلوع من القانون املستىق من الرشيعة الوحيانّية. وٰهذا هو منهج 
ي أرشنا إيله آنًفا.

ّ
احلكماء املسلمني اذل

ولٰكين اعتقد أننا لو أردنا معرفة وجه حاجة اإلنســان إىل ادلين، فعلينا 
ي يمكننا من 

ّ
أْن نعرف طريقة تميزي حاجات اإلنسان ونبحث عن املعيار اذل

ٰذلك. حبيث يعطي ٰهذا املعيار احلياة اإلنسانية معنا وقيمة ويه - كما سيتّضح 
- اغيته يف احلياة. فمعرفة اإلنســان اغيته اليّت تشلّك معىن حياته تساعده يف 
الوقوف ىلع أهّم مــا حيتاج إيله يك يبلغ تلك الغاية املنشــودة، ويضيف ىلع 
 أّن ما يضيف املعىن 

ّ
حياته معىًن. فمع أّن اإلنســان حيتاج إىل أموٍر متعّددٍة إل

ىلع حياته هو تلك الغاية اليّت عليه أْن يشخص برصه إيلها يف حياته.

4-2- معنى الحياة اإلنسانّية وغايتها

يعّد ابلحث عن معىن احلياة من ادلراسات الاّمة اليّت تشعر لّك املدارس 
الفكرّية والفلســفّية بأنّها حباجٍة إىل دراستها وتقديم رؤيتها حولا، ولٰكن 
أشــلك ابلعض يف عنوان ابلحث عن معىن احلياة؛ إذ إنّنا نســأل عن معىن 
األلفــاظ وليس األمور الواقعّيــة العينّية. ٰهذا ولٰكن أرجع فالســفة ادلين 

(*)  لالّطالع ىلع نقٍد عليم ىلع نظرية ماســلو ىلع أســاس رؤية القــرآن الكريم راجع: نقد و 
برریس »سلسله مراتىب بودن نيازهاى انســان در نظريه مازلو« ]بالفارسّية[، سهراب مروت 
و ...، پژوهش های علم و دين، پژوهشــاگه علوم انساین و مطالعات فرهنىگ، سال چهارم، 

شماره دوم، پايزي وزمستان 1392، ص 146-129.
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الســؤال عن »معىن احلياة« إىل ثالثة أسئلٍة ىلع األقّل، نشأت عن اتلعاريف 
املختلفة اليّت قصدوها عن املعىن يف عنــوان »معىن احلياة« وٰهذه اتلعاريف 

اثلالثة عبارٌة عن:

1- املعىن ويراد منه الغاية والدف، وعليه الســؤال عن معىن احلياة هو 

أنّــه هل هناك اغيٌة أو هدٌف للحياة؟ فإذا اكن اجلواب باإلجياب فتكون حياة 
 فال! 

ّ
اإلنسان ذات معىًن، وإل

2- املعىن ويراد منه الوظيفة وادلور والســؤال هو أنه هل توجد وظيفٌة أو 

دوٌر للحياة اإلنســانّية يف اعلم الكون؟ فإذا اعتقد اإلنســان أّن لوجوده دوًرا 
ا يف جمموعة العالم ومنظومته فيشعر أّن حلياته معىًن.  هامًّ

3- املعىن ويراد منه القيمة، وبناًء عليه السؤال هو: هل للحياة اإلنسانّية 

، ص 110[
گ

قيمٌة جتعل وجودها مفّضاًل ىلع عدمها. ]نرصی، تحليل مع�ف در معناى زند�

ولٰكــّن اتلأّمل يف املوضوع يرشــدنا إىل أن نتار القســم األّول - أعين 
الدف والغاية تلبيني وتعريف »معىن احلياة«. ونقصد من الغاية، تلك الغاية 
احلقيقّية الواقعّية اليّت تزدهر عند الوصول إيلها لّك طاقات اإلنسان الوجوديّة، 
ي 

ّ
ويصل اإلنســان إىل املرحلة اليّت تليق به يف املدارج الوجوديّة والكمال اذل

ُخلق ألجل الوصول إيلــه. فإذا اكن نواة تّفاٍح كمالا واغيتها أن تنبت وتكرب 
حّت تصبح شــجرًة كبريًة تُزهر وتُثمر وتمّد ظلّها، فلإلنســان اغيٌة وكماٌل 
تكويينٌّ حقييقٌّ عليه أن يكشــفه وجيعله اغية هّمه، ويســى بللوغه، ومن 
ثّم يتمّتع حبياٍة ذات معىًن. فإذا اكنت حياة اإلنسان هادفًة ومّتجهًة حنو كماهل 
ي 

ّ
واغيته احلقيقّية، فيتوّفر املعىن حلياته حّت باملعنيني اآلخرين. فاإلنسان اذل

ي 
ّ

كشف سمّو اغيته وعلّو قدره ينكشــف هل قيمة حياته ويه رأس ماهل اذل
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يوّفر هل الغاية ويمّهد هل الدف. كما أنّه إن انتبه إىل أّن اإلنســان ووصوهل إىل 
الغاية الالئقة به هو الغاية مــن وراء الكون وإجياده فإنّه يعرف خطورة دور 

حياته وأهّمّية وظيفتها.

فالسؤال هو: ما يه تلك الغاية حلياة اإلنسان اليّت تعطي معىًن لا؟ إّن من 
األمور اليّت تشرتك فيها املدارس الالدينّية املاّديّة يه رؤيتها حول الذّلة ودورها 
الغايّئ يف حياة اإلنسان. تبدو انلظرة اتلذّلذيّة )hedonism( يف أّول نظرٍة بأنها 
جتّسد خصائص تاريخ املاّديّة يف الرشق والغرب. مثل شافاراك )Cavarka( ويه 
مدرســٌة ماّديٌّة هنديٌّة قديمٌة يف الرشق، واإلبيقورّية )Epicureanism( ويه 
 .]Noonan, Materialist Ethics and Life, p.4[ مدرسٌة تنســب إىل إبيقور ايلونان
يمكن القول بأّن شــافاراك يه اتلذّلذيّة )hedonism( أو نظرّيٌة ىلع أساسها أّن 
، معر�ف مكتبهای فلســ�ف هند، ص 188[.  الذّلة يه أىلع اغيٍة يف حياة اإلنســان ]چاتر�ب
وكٰذلك املدرســة اإلبيقورّية حينما يردَّد فيهــا كالم إبيقور وهو يقول: حنن 
نقول إّن الذّلة يه انلقطة املبدئّية والغائّية يف احلياة الســعيدة... وحنن وصلنا 
 Noonan, Materialist Ethics[ إىل ٰهذا األمر باحلكم ىلع لّك خرٍي بمعيار حّســنا
and Life, p.4[. ولٰكن ما هو الرّس يف أخذ املدرســة املاّديّة بٰهذا القول؟ يعتقد 

جف نونان (Jeff Noonan) يف كتابه (األخالق وقيمة احلياة عند املاّدّي):

»بما أّن املدرســة املاّديّة تبتين ىلع أصٍل بمقتضاه لّك ظاهرٍة يدرك بصورٍة 
حقيقّيٍة إذا اكنت توّضح من خالل املقّومات والعملّيات الفزييائّية العنارصّية، 
فإذا اكن ٰهذا املنطلق األنطولويّج رضوريًّا أساســيًّا بالنســبة إىل املدرســة 
ن بالرضورة ىلع األوضاع 

ّ
املاّديّة، فإن دّل اخلــري والرّش ىلع يشٍء فإنّهما يدل

الفزييائّية، وســتبدو بأّن الذّلة واأللم هما تلك الوضعية األكرث أساســّيًة يف 
جســم اإلنســان الّح... ويرى اكرس )Kasser( أحد املنتقدين املعارصين أّن 
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ٰهذه انلظرة الفلسفّية األخالقّية املاّديّة جيب أن تكون فلسفة أخالق ماديّة 
تذلذيّة (Hedonistic) وأنانّية (egocentric)«. وٰهذا يف مقابل املنطلق األخاليّق 
الصحيح، ويشبه يف األكرث بعيش احليوانات. والعيش ىلع أساس معيار الذّلة 
واأللم يشــّبه يف كالم أفالطون باألنعام ترتع وتمارس اجلنس، وحترص ىلع 

]Noonan, Materialist Ethics and Life, p.3[ .األكرث من ٰهذه املتعات

أّما حنن فنعتقد بأنّنا حباجٍة إىل دراســة اإلنسان نفسه بصورٍة معّمقٍة لك 
يهدينا فهمه والّطالع ىلع كفاءاتــه وخصوصّياته إىل الغاية من خلقته. إّن 
دراســة حقيقة اإلنســان توّضح بأنّه لم يوجد لغاية الذّلة واتلمّتع من الذلائذ 
املاّديّة، بل هل من الغاية درجٌة جتعله حيتاج إىل أموٍر ل تنحرص ىلع ما يســّد 

حواجئه السافلة، كما سنبيّنه يف ما يأيت.

4-3- معرفة اإلنسان نفسه

إّن معرفة اغية اإلنســان مســبوقٌة بمعرفة اإلنسان نفســه، فلإلنسان 
كفاءاٌت واستعداداٌت وإمانّياٌت ترسم اغيته وكماهل ومصريه، ويه اليّت تصّور 
ا أن يهتّم اإلنســان بمعرفة نفسه  منهج حياته ومســريه؛ وذٰللك من املهم جدًّ
ي يوصله 

ّ
وخصوصّياته بعمٍق؛ لك حيصل ىلع املنهــج احلقييّق يف احلياة، واذل

إىل اغيته احلقيقّية اليّت تضمن هل سعادته اليّت يستحّقها. ورّبما اكن ٰهذا هو رّس 
تأكيد ادلين اإلساليّم ىلع معرفة انلفس، فقد ورد عن اإلمام عيلٍّ  قوهل: 

»معرفة انلفس أنفع املعارف« ]اآلمدّي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص 712[.

ي يتصّدى دلراســة اإلنســان يف ابلحوث احلديثة هو علم 
ّ

إّن العلم اذل
اإلنسان أو األنرثوبولوجيا )Anthropology(، إذ يعالج موضوع اإلنسان وفق 

، انسان شناىس، ص22[ مناهج فلسفّيٍة وجتريبّيٍة وعرفانّيٍة ودينّيٍة وغريها. ]رج�ب
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  بناًء ىلع ٰهذا، يتوّجب ىلع اإلنســان أن يبدأ بٰهذا السري املعريّف منطلًقا 
من اتلأّمل يف نفســه بقّوة العقل والفكر، إىل أن يبلغ مرتبًة تمّكنه من رسم 
صورٍة اكملٍة وعميقٍة عن اإلنســان، وٰذلك ىلع ضوء خمتلف املناهج املعرفّية 
ا ىلع نقاٍط نذكر 

ّ
اليّت تكون حتت هيمنة العقــل. فٰهذا انلوع من اتلأّمل يدنل

ي يساعدنا ىلع معرفة اغية اإلنسان وحاجاته األساسّية:
ّ

بعضها اذل

1- قد ثبت بالرباهني العقلّية(*) أّن لإلنسان بعًدا غري ٰهذا ابلدن اجلسمان 

يتمّثل يف انلفس املجّردة اليّت تشــلّك هوّيته وحقيقته، إذ إنّها ل تفىن بفناء 
ٰهذا ابلدن، بل تبىق بعد موته وتواصل احلياة إىل األبد. 

2- جيد اإلنسان نفسه بأنّه يتمّتع بقّوة العقل اليّت تمزّيه عن سائر الائنات 

احلّية، إذ يســتطيع بربكتها أْن يمزّي بني الوجود والعدم، واخلرافة واحلقيقة، 
وٰهــذا اللحاظ من العقل يطلق عليه العقل انلظرّي. كما يســتطيع أن يمزّي 
احلســن من األفعال عن قبيحها حيث يســّى العقل بٰهــذا اللحاظ العقل 
العميّل. واإلنســان يعرف بقّوة العقل نفسه، ومع لّك ما يتمّتع به من قدراٍت 
جّبارٍة فإنّه حمدوٌد ول يســعه أن يعرف لّك األشــياء، بل ل يعرف حّت اكّفة 

أبعاد اليشء الواحد.

3- أّن اإلنسان خيتّص بالفطرة ويشــرتك مع سائر احليوانات يف الغريزة. 

ا  فبمقتــىض فطرته هو طالٌب للخري واجلمال والكمال. ول جيد لٰهذا امليل حدًّ
ا بســعادته وييسء بصالحه ويمنعه  ول حرًصا، ويبتعد عن لّك ما يراه مرضًّ
مــن الوصول إىل كماهل. وبفطرته يعــرف اإلهٰل ويطلبه ويتوّجه إيله خصوًصا 
عند الرضورة. ٰهذا وتكشــف ادلراســات األثرّية واتلارخيّية عن عدم خلّو 

(*)  راجع ىلع سبيل املثال كتاب (اإلشارات) لبن سينا.
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اإلنســان واملجتمعات من العتقاد ادلييّن واإليمان باملبــدإ اإلليّٰه ىلع مّر 
العصور واألجيال ويف لّك بقاع املعمورة. 

، فقد اعش ول يزال مع سائر بين جدلته،  4- أّن اإلنسان اكئٌن اجتمايعٌّ

إذ يســتعني بهم يف قضاء خمتلف حواجئه. وقد بلغت أهّمّية ابلعد الجتمايّع 
يف حياة اإلنسان وأصاتله إىل درجة أّن بعض الفالسفة قد عّرفوا اإلنسان بأنّه 
»اكئٌن اجتمايعٌّ بالطبع« ]أرسطو، علم األخالق إل نيقوماخوس، ج 1، ص 191[  أو »مدنٌّ 

، ص 38[. ف ف رأي الحكيم�ي ، الجمع ب�ي ّ بالطبع« ]الطوىسي

 أنّها تساعدنا 
ّ

إّن ٰهذه الصورة املعروضة عن اإلنسان وإن اكنت جمملًة، إل
ىلع رســم اخلطوط العاّمة للغاية اليّت تضمن تفعيل كفاءاته واســتعداداته. 
فكما مّر بنا، فإنّه مع اتلعّمق يف معرفة اإلنسان وخصائصه نستطيع أن نّطئ 
من يعتقد بأّن اغية اإلنسان يف احلياة يه احلصول ىلع الذّلة؛ ألّن وجود العقل 
يف اإلنســان يعارض ٰهذه انلظرّية. فالعقل يكبح جاح انلفس اإلنسانّية عن 
التلذاذ بكّل املذّلات من أجل إشــباع أهــداف أىلع. فإذا اكنت اغية حياة 
اإلنســان يه احلصول ىلع أكرب عدٍد ممكٍن من الذلائــذ فإّن من األفضل هل 
ي يعقلــه (أي يمنعه) عن الكثري من الذّلات. فمثل 

ّ
أن ل جيهَزك بالعقل اذل

اإلنسان كمثل الطائرة، جناحاها يكشفان عن أنّها ليست وسيلة نقٍل بّرّيٍة، 
ــا فإنّها ل حتتاج إىل اجلناحني؛ ألنّهما عالوًة ىلع أنّهما  ولو اكنت كٰذلك حقًّ
زائدان، فإنّهما يعيقانها عن الرتّدد يف الشوارع بانسياٍب مثل سائر السّيارات. 
كٰذلك اإلنســان هل روٌح جمّردٌة عن املاّدة فال ينتيه اإلنســان باحلياة املاّديّة 
ادلنيوّيــة؛ لك يبحث عن اغيتــه ومنتیه كماهل يف ادلنيا، فــإّن ٰهذه ادلنيا 
مقّدمٌة توصله إىل مقصده املنشــود. ول يبحث أحٌد عن اغيته ومقصده يف 

املمّر واملقّدمة اليّت من شأنها أن توصله إىل الغاية واملقصد. 
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 ،
ً

نعم، يمكن لإلنســان أن يعّد لّك خطوٍة تقّربه إىل اغيته احلقيقية كمال
وٰهذا بفضل الغاية احلقيقّية وبالنســبة إيلها. كمــا أّن وجود امليل الفطرّي 
احلقييّق إىل الكمال الالمتنايه يثبت أّن كمال اإلنســان واغيته ل تكمن يف 
حقائق العالــم املاّدّي؛ ألّن لّك عنارص ٰهذا العالــم وأموره حمدودٌة بمقتىض 
ي ل حّد 

ّ
ماّديّتــه، ٰهذا من جهٍة. ومن جهٍة أخرى، فــإّن الوجود املطلق اذل

هل، والامل من لّك اجلهات، واملصدر للّك كماٍل هو اهلل - ســبحانه وتعاىل 
ي يعرفه اإلنســان بفطرته ويميل إيله. وعليــه يمكننا القول إّن اغية 

ّ
- اذل

احلياة هو اتلقرب إىل اهلل واحلياة الطّيبة، واتلحيّل بتلك الفضائل والكمالت 
واملدارج العايلة الوجوديّة اليّت تضمن الســعادة األخروّية وما يرتتّب عليها 
مــن احلياة اخلادلة. وبعبارٍة أخرى، إّن أهم حاجٍة يمكن لإلنســان تصّورها 
ي يوصله إىل تلك الغاية احليوّية. ٰهذا ولٰكّن 

ّ
يه بلوغ الطريق املســتقيم اذل

اإلنســان بمفرده ل يســتطيع بمقتىض حمدوديّة عقله أن حيصل ىلع برنامٍج 
اكمٍل ومرشوٍع واقيعٍّ وخمّطٍط تفصييلٍّ يتضمن اليلكّية الصحيحة واجلزئّيات 
ادلقيقة واخلطوات املرتتّبة اليّت تضمن بلوغه تلك الغاية. ومن هنا يأيت الوح 
وادليــن واتلدبري الترشييّع مــن جانب خالق اإلنســان والعالم خبريه ورّشه 

احلقيقّيني ملساعدته وملء ٰهذا الفراغ. 

األخالق والحاجة إلى الدين

من انلاس من يعتقد بأنّنا ل حنتاج إىل ادلين يف تقديم املعايري األخالقّية، 
بل اإلنســان وبفضل العقل والشهود األخاليّق يســتطيع بنفسه أن يمزّي بني 
احلسن من األفعال عن قبيحها، ويعيش حياًة أخالقّيًة نزيهًة. وٰهذا املطلب 
ي ينادي بعدم 

ّ
هو قســٌم من معتقدات املذهب العلمــاّن )secularism( اذل

 secular( تدّخل ادلين يف خمتلف مناح احلياة. إذ يعرف باألخالق العلمانّية
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ethics(. وٰهذا األمر يؤمن به لّك مذهٍب ومدرســٍة ل تعرتف بمرجعّية ادلين 

يف تنظيم اجلوانب املختلفة للحياة اإلنســانّية، ىلع رأســها مذهب اإلنسان 
أو األنســنة. فليست األنســنة - كما أرشنا يف موضٍع آخر - يف عرض سائر 
املدارس الفكرّية والفلســفّية، بل تعّد رؤيًة اعّمــًة ونظرًة نموذجّيًة وموقًفا 
مهيمنًا )paradigm(  ظهرت يف أحضانه وترعرعت ســائر املدارس الفكرّية 
الغربّيــة ]الموســوي، جدلّيــة الرؤيــة األنســنّية والرؤيــة العقدّيــة، ص 17[. إّن إحدى املزيات 
األساســّية لألنســنة يه أّن العقل القائم باذلات هو ابلعد األسايّس يف وجود 
اإلنســان؛ وذلا يستغين اإلنسان بعقله عن أّي مصدٍر ماورايئٍّ آخر يف معرفة 
نفسه والوجود والسعادة وطريق الوصول إيلها. فبإمان العقل اإلنساّن - ىلع 
ضوء ٰهذه الرؤية - أن يعرف القيم األخالقّية واحلقوقّية، ولحيتاج إىل ادلين 
والــوح ملعرفة كيفّية تكّون احلياة األخالقّيــة. ]الموســوي، جدلّيــة الرؤيــة األنســنّية 

والرؤية العقدّية، ص 24[

ولٰكن يّتضح إشال ٰهذا املعتقد من خالل مالحظة انلقاط اتلايلة:

: حنن أتباع املدرســة العديّلة نعرتف باحلسن والقبح اذلايّت لألفعال، 
ً

أّوال
بمعىن أّن األفعال تّتصف باحلســن والقبح بسبب ذاتها، أي حبسب املصالح 
واملفاســد العينّية الواقعّيــة املوجودة يف ذات الفعل، وليــس بمجّرد الوضع 
والعتبــار، كما نعرتف باحلســن والقبح العقيّل، بمعــىن أنّه يمكن للعقل 
اإلنساّن معرفة حسن األفعال وقبحها باإلجال، مستقلًّة عن الرشيعة والوح 
ادلييّن. فإّن العقل اإلنســاّن يعرف حســن العدل وقبح الظلم برصف انلظر 
عن ابليئة اليّت يعيش فيها أو الزمان واملان. ولٰكّن العقل البرشّي بنفســه 
يعرف بالســتقالل بأّن معرفته إجايّلٌة وأنّه حمدوٌد، بل اعجٌز عن معرفة لّك 
مصاديق احلسن والقبح وتفاصيلهما؛ فإّن األفعال اإلنسانّية تّتصف بالعدل 
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والظلم نظًرا إىل كيفّية تعامله مع نفســه ومع اإلهٰل ومع اآلخرين ومع ابليئة. 
فيتحّقق العدل بمرااعة اإلنســان حّق نفســه، وحّق اإلهٰل وحّق انلاس وحّق 
ابليئة، ويتحّقق الظلم إن يتعــّدى ىلع ٰهذه احلقوق. ٰهذا ولٰكّن معرفة ٰهذه 
احلقوق لكّهــا وبصورٍة مفّصلٍة وجزئّيٍة ومصداقّيٍة يســتلزم معرفته بكنهها 
وبكّل جوانبها وتفصيالتها، يف حــني يعرتف اللّك بعدم حصول ٰهذا انلوع 
مــن الضطالع لإلنســان ىلع حقائق الكون بالعقل املســتقّل ملحدوديّته. 
فينبيغ للعقل أن يستمّد من مصدٍر توجد عنده ٰهذه ابلصرية والعلم، وليس 
 من خلق اإلنســان والكون وعرفهما باتلفصيل، ويعرف ما 

ّ
ٰذلك املصدر إل

يفسدهما وما يكّملهما. فالعقل اإلنساّن حيتاج إىل هداية اخلالق املتمّثلة يف 
الوح ادلييّن لك حيصل ىلع بصريٍة من املنظومة األخالقّية الاملة. 

ثانًيا: ليســت األخالق واللزتام بها ومن ثّم ادلرجة الوجوديّة اليّت حيصل 
عليها اإلنسان بممارسة السلوك األخاليّق ىلع مستًوى واحٍد، بل إّن األخالق 
والســلوك األخاليّق هل درجاٌت ومســتوياٌت خمتلفٌة تتلف ىلع إثرها آثارها 
وانلتائج املرتتّبة عليها. يهدي ادلين اإلنسان ويرشده إىل مستوياٍت أخالقّيٍة 
أىلع بكثــرٍي مّما يوصله العقل العلماّن، ويســاعد ادلين اإلنســان إلتمام 
مارم األخالق واحلصول ىلع خلٍق عظيٍم بقدر اســتعداده واجتهاده، كما 
أّن للمعتقد ادلور األكرب واألســاس يف تكامل اإلنسان وهو يف الرتبة متقّدٌم 
 من خالل الوح. إضافًة 

ّ
ىلع العمل، وكثرٌي من أجزاء ٰهذا املعتقد ل يعلم إل

إىل ٰذلك، فإّن العقل العلماّن ينادي باحلســن الفعيّل لألفعال فقط، يف حني 
أّن للنّية والقصد دوًرا حموريًّا حلســن األفعال وقبحها يف الفكر ادلييّن حّت 
، وســائل الشــيعة، ج 1، ص 49[. بناًء  ورد يف احلديــث »إنّما األعمال بانلّيات« ]العامىي
عليه فاحلســن الفاعيّل مهمٌّ أيًضا يف األخالق ادلينّية، فلكّما خيلص اإلنسان 
انلّية لوجــه اهلل ويزيد معرفته، ترتفع القيمــة األخالقّية للفعل وتزداد. إّن 
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اإلنســان يلمس بوضوٍح الفرق بني األخالق ادلينّيــة اليّت لا طابٌع عرفانٌّ 
وعلويٌّ واألخالق العلمانّية اليّت تلّف يف ابلدايات واجلانب السفيّل املاّدّي 
حلياة اإلنســان، وٰذلك حينما يقيس بني الكتب األخالقية اليّت كتبها علماء 

ادلين وما أنتجه العلماء األنسنّيون(*). 

ثاثلًــا: أّن الالدينّيني واألنســنّيني يتبّجحون باألخــالق العلمانّية، يف 
حــني أّن جّل ما يقّدمون من األصول األخالقيــة ومعظم ما يؤلّفون فيه من 
األعمال، مّتخٌذ من ادلين واملتديّنني، فإنّهم يف الواقع مدينون لدلين يف رسم 
منظومتهم األخالقّية من حيث ل يشــعرون. إّن املفّكرين وحّت الالدينّيني 
أنفســهم حينما يريدون أن يرصــدوا تاريخ األخالق، ويصــّوروا تطّوراته 
ي اكن يلهم اإلنســان 

ّ
مع مــيّض الزمان، يعتربون ادلين اكملرجع األصيّل اذل

وينّبهه بالفضائل والرذائل األخالقّية ىلع مّر العصور؛ حّت القرون املتأّخرة 
اليّت بدأت فيها بدور الفكرة األنســنّية. إّن بصمة ادلين مع هيمنته العريقة 
العميقــة يف احلضارة الغربّية أمــٌر ل يكاد أن ينكــر، حبيث يرّصح أحد 
امللحدين املنصفني وهو »بروس شــيمن« بدور ادلين يف وصول اإلنســان  يف 
سريه اتلارييّخ إىل مرحلٍة قّن فيها إعالن حقوق اإلنسان. بعبارٍة أخرى نقول 
إّن ادلين رّبانا ىلع ثقافٍة، وعلّمنا أخالقّياٍت ىلع أساســها وضعنا ٰهذا امليثاق 
ىلع حّد قولم ]An Atheist Defense Religion, p. 89 ,Sheiman[. فيّتضح مع ٰهذه 
الرؤية أّن ميثاق حقوق اإلنســان ليس مدينًا لدلين فحسب، بل إّن األنسنة 
نفسها مدينٌة هل يف الكثري من جوانبها اإلجيابّية ورؤاها األخالقّية واإلنسانّية.

 The Good( يمكــن املقارنة بني كتاب (األربعون حديثًا) للســّيد اإلمام اخلميــين وكتاب (*)
ي ســّماه اإلجنيل األنســيّن؛ يلعرف 

ّ
Book( لابته أي يس جريلينج )A. C. Grayling( اذل

مدى الفرق بني األخالق العرفانّية ادلينّية واألخالق الالدينّية األنسنّية.
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رابًعــا: أّن األخالق العلمانّية اليّت يقول بها األنســنّيون يه من مصاديق 
الالأخالقّية؛ ألّن القول باللزتام باألخالق واملبادئ األخالقّية من جانٍب، 
وعــدم اللزتام بادلين من جانــٍب آخر يؤدي إىل تعــارض واضح؛ فكيف 
يستطيع اإلنسان أن يطلق الشــعارات حول األخالق ويطلب من انلاس أن 
يتمّســكوا باملبادئ األخالقّية، بينما يتخّل هــو عن ادلين يف تكوين رؤيته 
ي جاء من جانب خالقه 

ّ
األخالقّيــة ويتجاهله، ول يعتين بٰهذا املنهــج اذل

ورّبه. إن األخالق تنادي اإلنسان بأن ينقاد ألوامر خالقه شكًرا نلعمه، وأن 
ي خّطط هل، وأن ينّظم حياته وفًقا ملا يطلب منه. فإن 

ّ
يعتمد ىلع املرشوع اذل

اكن شكر املنعم حسنًا فإّن اهلل أحسن املنعمني، وإن اكن العتماد ىلع العالم 
الرحيم حسنًا فإنّه أعلم العاملني وأرحم الرامحني. 

النتيجة

إّن ابلحــث عن احلاجة إىل ادلين هو حبٌث مــن خارج نطاقه، يأيت بعد 
ابلحث عن وجود اإلهٰل وصفاتــه، ويتبعه ابلحث عن ادلين احلّق، ٰهذا إذا 
قلنا باحنصاره وليس باتلعّددية ادلينّية. وقد رّكز أكرث حكماء املسلمني ىلع 
ابلعد الجتمايّع لإلنســان إلثبات حاجته إىل ادلين تبًعا لبن سينا. ولٰكن 
من األفضل أن نبدأ بدراســة نفس حقيقة “احلاجة”، وحناول أن نكشف 
معيار تعيني حاجات اإلنســان األساسّية. ٰهذا، ول يمكن اعتبار انلموذج 
الريّم ملاسلو يف تعيني حاجات اإلنسان طريًقا ناجًحا مع وجود العديد من 
اإلشــايّلات اليّت ترد عليه. بل حّت ىلع فرض قبــوهل فإنّه ل يتعارض مع 
أصل حاجة اإلنســان إىل ادلين، وإنّما يكّرســها. فاإلنسان حيتاج إىل عّدة 
أموٍر، أهمهــا معرفة الغاية من وجوده، اليت تســاعده يف الوقوف ىلع أهّم 
مــا حيتاج إيله يك يبلغ تلك الغاية املنشــودة اليّت تضــيف ىلع حياته معىًن. 
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ٰهذا من جانٍب، ومن جانب آخر فإّن معرفة اغية اإلنسان بدورها مسبوقٌة 
بمعرفة اإلنسان نفسه. فلإلنســان كفاءاٌت واستعداداٌت وإمانّياٌت ترسم 
اغيته وكماهل ومصــريه ويف ضوئها يتبلور منهج حياته ومســريه. إّن وجود 
العقل يف اإلنســان يكشــف عن أّن الغاية احلقيقة لإلنسان ل تتحّقق من 
خالل إشــباع الذّلة املاّديّة واتلمّتع اجلســماّن كما يزعم املاّديّون، كما أّن 
وجود الروح وبعدها املجّرد يكشــف عن رضورة الهتمام بابلعد املعنوّي 
يف اإلنســان بللورة صورٍة صحيحٍة وشاملٍة عن كماهل وسعادته وعدم قرص 
انلظر بالســعادة ادلنيوّية فقــط، بل يتوّجب الهتمام بســعادته يف حياته 
اخلادلة أيًضا. ٰهذا ول شــّك يف أّن العقل البــرشّي املحدود اعجٌز عن أن 
يرسم خّطًة شــاملًة تعالج لّك عقبات طريق اإلنســان امللتوي حنو سعادته 
احلقيقّية، ومن هنا فهو حيتاج إىل الوح وادلين لك يساعده يف رسم طريقه 
يف احلياة. وليستغين اإلنســان - خبالف معتقد األنسنّيني - عن ادلين يف 
 - حسن األفعال 

ً
ابلعد األخاليّق حلياته أيًضا؛ ألنّه وإن اكن يعرف - إجال

 أنّه حيتاج إىل الوح لك يهديه إىل تفاصيل احلســن والقبح 
ّ

وقبيحهــا، إل
ومصاديقهما، كما حيتــاج إىل ادلين لك يهديه إىل معرفة ادلرجات العايلة 
من األخالق. وأخرًيا نقول إّن عدم العناية بادلين - وهو أثمن ما وهبه اإلهٰل 

لإلنسان - وعدم األخذ به هو من أبرز مصاديق الالأخالقية. 
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(*)

الخالصة
طرحنا يف ٰهذه ادلراســة فكرة اإلهٰل صانع الســااعت، اليّت تُعتَرَب من اتلَّصوُّرات 
اخلاطئة يف جمال معرفة اإلهٰل. وٰهذه الفكرة - يف احلقيقة - يه اســتنباٌط فلســيفٌّ من 
جانب العلماء اتلجريبيِّني، وٰهذا الســتنباط  بدوره نشــأ من أصول ميانيك نيوتن 
وقوانينه. والفكرة نابعٌة من اســتدلٍل تمثييلٍّ ل يمكــن العتماد عليه منطقيًّا؛ فهو 
عقيٌم وغري منتٍج. ونظًرا دلور فكرة اإلهٰل صانع السااعت يف نشوء نظريَّة إهٰل الفجوات، 
قمنا بدراســة ٰهذه انلظريَّة، وتقييمها بعد إحصاء خصائــص إهٰل الفجوات، وأثبتنا 
مــن خالل ابلحث أنَّ إهٰل الفجوات جمرَّد افرتاٍض، ول يوِصف املعَطيات لإلنســان، 
ويمكن الســتغناء عنه بعد احلصول ىلع افرتاٍض توصييفٍّ مناِسٍب للظواهر الطبيعيَّة 
ٌر ملجهولت اإلنســان بالنسبة إىل بعض الظواهر  اليّت تتعرَّض للثغرات. فٰهذا اإلهٰل مربِّ

ر العلم واحلصول ىلع افرتاٍض آخر ينسحب أكرث فأكرث. الطبيعيَّة، وبعد تطوُّ

اللكمات املفتاحّية: اإلٰل، إٰل صانع السااعت، الرضورة بالغري، إٰل الفجوات، الفاعل، الفرضيَّة.
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دراسة نقدّية في فكرة إله الفجوات 
وإله صانع الساعات
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A Critical Study on the God of the Gaps and the 
Watchmaker Analogy

Mohammed Ali Muhiti Ardakan

Summary

In this study, we put forward the idea of the watchmaker 
analogy, which is among the wrong perceptions related 
to knowing God. This idea is a philosophical deduction by 
empirical scientists, instigated by Newton's mechanics and laws. 
The idea has come from an analogical reasoning that cannot 
be logically relied upon, as it is useless and inconclusive. In 
light of the role the theory of the watchmaker analogy had in 
founding the theory of the God of the Gaps, we discussed this 
theory and evaluated it after considering the characteristics 
of the God of the Gaps. We then proved that the God of the 
Gaps is no more than an assumption that does not describe 
natural phenomena to man. It can therefore be done without 
after obtaining a suitable descriptive assumption of natural 
phenomena concerning the gaps. This god is a justification of 
the unknown truths about some natural phenomena, and after 
the advancement of science and acquiring another proper 
assumption, this god will withdraw more and more.
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مة المقدِّ

املقصود من إهٰل صانع السااعت: هو إهٰلٌ، خلق اعلَم الطبيعة؛ حبيث يعمل 
ىلع أساس نظامه الطبييّع كساعٍة دقيقٍة بصورٍة تلقائيٍَّة؛ فالطبيعة حباجٍة إىل 
موِجٍد وخالٍق يف بداية وجودها وعملها، وأّما بعد ابلدء بالعمل فال حاجة لا 

إىل فعل اإلهٰل ونشاطه يف اعلَم الطبيعة. 

ويبدو أّن الســبب الرئيس لٰهذه الفكرة هو فكرة »ماكينة أو جهاز العالَم« 
اليّت عرضها نيوتن. وىلع أساس األصول امليانيكيَّة نليوتن اكن العلماء يرّبرون 
األفعال املتنوّعة للظواهر اجلسمانيَّة، كما تمّكن ٰهذه القوانني علماء الطبيعة 
أن يتوّقعوا الظواهر غري املشــاَهدة بالفعل بدقٍَّة،كما اكنــوا يتوّقعون أفعال 

السيَّارة األتوماتيكيَّة، أو الساعة ادلقيقة بالضبط. ]ظ: باربور، علم و دین، ص 50[ 

وٰهكذا سّبب اكتشاف ٰهذه القوانني أن يتصّور العلماء الطبيعَة كسيَّارٍة 
أتوماتيكيٍَّة، أو ساعٍة دقيقٍة.

اعات« االستدالل على »إٰله صانع السَّ

ىلع أساس ٰهذا اتلصوُّر من الطبيعة يمكن صياغة القياس اتلايل اكستدلل 
ىلع اإلهٰل صانع السااعت:

الطبيعة مثل ساعٍة دقيقٍة.

الســاعة ادلقيقة حباجٍة إىل صانٍع يف صنعها وتشغيلها فقط، وتستمّر يف 
ٍل متواصٍل ومستمرٍّ من قِبَل صانع الساعة. عملها بدون أّي تدخُّ

فالطبيعة أيًضا حباجٍة إىل صانٍع يف صنعها وبداية عملها فقط، وتســتمّر 
ٍل متواصٍل ومستمرٍّ من قِبَل صانع الطبيعة. بدون أّي تدخُّ
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نقد االستدالل

ي اشتهر بـ »اتلَّمثيل«(*) 
ّ

يُعترَب الستدلل أعاله من نوع قياس التشبيه اذل
ي شــرح منطق 

، الجوهر النضيد �ف ّ ي
ّ

ّ والحــى يف علم املنطق. ]المظّفر، المنطــق، ص 315؛ الطوىسي
، أساس االقتباس، ص 333[ ّ التجريد، ص 297؛ الطوىسي

ّ لٰهذا انلوع من القيــاس اكتلايل: بما أّن   ويمكــن توضيح املحتوى الــلكِّ
(A و B) متشــابهان من جهة X،و A واجٌد لصفــة Y، فـ B  أيًضا واجٌد لٰهذه 

 .Y الصفة. وٰهذا يعين أنَّهما متشابهان من جهة

ول يمكن العتماد ىلع ٰهذا انلوع من القياس منطقيًّا ؛ فهو غري معترَبٍ؛ 
مات اتلمثيل صادقًة يمكــن أن ل تكون انلتيجة  ـه حّت لو اكنــت مقدِّ ألنَـّ
صادقًة. مثال ٰذلك :أنَّه لو اكن حســٌن حليًمــا، واكن أخوه رضا اتلوأم مثله 
بلحاظ املظهر واحلجم والشــلك، فيف ٰهذه احلالة ل يمكن استنتاج أّن رضا 
أيًضا حليٌم. وىلع ٰهذا املنوال لو اكن العالَم الطبييّع مثل الساعة يف عدم كونها 
حمتاجًة إىل صانع الساعة بعد صنعها وتشغيلها، ل يمكن استنتاج أّن العالَم 
 إذا أثبتنا أّن وجه 

ّ
الطبييعَّ أيًضا ليس حباجٍة إىل اإلهٰل بعد خلقه وتنظيمه، إل

املشابَهة بني الســاعة والطبيعة هو السبب لستغناء الساعة عن صانعها يف 
استمرار عملها، فالطبيعة أيًضا مستغنيٌة عن خالقها لشرتاكها مع الساعة 
يف وجه املشابَهة، ولٰكن ىلع خالف اعتقاد كثرٍي من العلماء جيب النصياع 
بأّن عدم حاجة الساعة إىل الصانع يف استمرار عملها هو لصفٍة ل تتواجد يف 
الطبيعة؛ ولٰهذا الســبب حتتاج الطبيعة إىل اإلهٰل يف استمرار وجودها وعملها 

خبالف الساعة.

(*) واتلمثيــل ... هو أن ينتقل اذلهن من أحد الشــيئني إىل احلكم ىلع اآلخر جلهٍة مشــرتكٍة 
بينهما، وبعبارٍة أخرى هو إثبات احلكم يف جزيئٍّ ثلبوته يف جزيئٍّ آخر مشــابٍه هل. ]املظفر، 

املنطق، ص 315[
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التعديل في استدالل »إٰله صانع الساعات«

يمكن القول إنَّ الســتدلل أعاله قابٌل للتعديل، حبيث ترسي اخلاّصّية 
املوجــودة يف الســاعة إىل الطبيعة، وباتلايل ل حتتــاج الطبيعة إىل أكرث من 
صنعها وتنظيمها، كما أّن الســاعة ل حتتاج إىل صانعها لســتمرار عملها. 

ويمكن إاعدة صياغة الستدلل أعاله مع بعض اتلعديالت اكتلايل:

الساعة ل حتتاج إىل صانع الساعة بعد صنعها وتشغيلها؛ وٰذلك ألّن:

عمل الساعة ناشٌئ من عمل العوامل (األجزاء) املوجودة يف الساعة.

وٰهذه العوامل ل حتتاج إىل صانع الساعة يف عملها؛ وذلك ألّن:

ٰهــذه العوامل تعمــل ىلع وتريٍة واحــدٍة(*) وعملها ناشــٌئ من ذاتها، 
ورضوريٌّ لا.

الطبيعة أيًضا ل حتتاج إىل صانع الطبيعة بعد صنعها وبدئها بالعمل؛ أي 
للطبيعة اخلاّصيَّة أعاله نفسها، وهو يعين:

عمل الطبيعة ناشٌئ من العوامل الطبيعيَّة ؛ أي األجزاء املوجودة يف الطبيعة.

وٰهذه العوامل ل حتتاج إىل صانع الطبيعة يف عملها؛ وٰذلك ألّن:

ٰهذه العوامل تعمل ىلع وتريةٍ واحدةٍ، وعملها ناشٌئ من ذاتها، ورضوريٌّ لا.

وىلع ٰهذا األســاس ل حتتاج الطبيعة إىل صانعها بعد صنعها وتشغيلها، 
كما هو احلال بالنسبة إىل الساعة.

(*) واملقصود أنَّها تعمل بصورة مشــابهة يف الظروف املاّديّة املشــابهة؛ وٰذلك ىلع خالف ذوات 
انلفوس اليّت بإمانها أن تفعل بصورٍة غري مشابهٍة يف الظروف واألحوال املشابهة. وىلع أساس 
ما هو مشــهوٌر »حكم األمثــال فيما جيوز وفيما ل جيوز واحــد«. ]ظ: الرازّي، فخر ادلين، 

األربعني يف أصول ادلين، ج 2، ص 323؛ الاتيّب، حكمة العني، ص 62 و 63[
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نقد االستدالل

مة اثلانية لٰهذا الســتدلل غري صحيحٍة؛  احلقيقة أّن القضيَّة b يف املقدِّ
مة اثلانية خاطئٌة. فالقياس عقيٌم؛ إذ ل يمكن الستنتاج  ولٰهذا السبب املقدِّ
من العمل الرتيب والــرضورّي للعوامل الطبيعيَّة املؤثِّرة يف عمل الطبيعة أّن 

ٰهذه العوامل ل حتتاج إىل اإلهٰل يف عملها. 

ويّتضح ٰذلك بانلظر إىل كيفيَّة عالقة اإلهٰل بٰهذه العوامل؛ فاحلقيقة يه أّن 
عالقة اإلهٰل بالعوامل الطبيعيَّة يه عالقة العلّة الفاعلّية مع فعلها، حبيث إّن 
ل أّن  ٰهــذه العوامل حمتاجٌة إىل فاعلها ىلع ادلوام. ويّتضح بعد قليٍل من اتلأمُّ
ٰهذه العالقة ليست قائمًة بني الساعة وصانعها. وألجل أن يّتضح ٰهذا الفارق 

والختالف نبدأ بتحليل »الصنع« اكتلايل:

تحليل الصنع

ٍة  إّن الصانع يف صنع الســاعة جيب عليه ـ يف الوهلة األوىل ـ تقديم خطَّ
ها الطبيعيَّة؛ وٰذلك ألنَّ املواّد اليّت تُستَعَمل  لرتكيب مواّدها، بانلظر إىل خواصِّ
يف أجزاء الساعة ل تقتيض يف نفسها أن تكون بهيئة أجزاء الساعة، وتكون 
حبيث توِصل الصانع إىل هدفه من صنع الســاعة؛ فــال بدَّ من اتلصميم يف 
الوهلة األوىل، وحيتــاج الصانع يف ٰهذه املرحلــة إىل معرفة قوانني الطبيعة 
واإلبداع اذلهيّن. وجيمع صانع الســاعة يف اخلطوة اثلانية املواّد الالزمة اليّت 
توَجد يف الطبيعــة، ول حيتاج إىل إبداٍع وخلٍق من قِبل الصانع. ُثمَّ جيعل لكَّ 
ة املقرتَحة حبيث يؤّدي  جزٍء يف مانه، ويقوم برتكيب األجزاء ىلع أساس اخلطَّ

إىل سّد حاجة الصانع بالوصول إىل الرتكيب وانلتاج انلهايّئ. 

ا بالنسبة إىل صنع الطبيعة يعتقد احلكماء بأنَّ إجياد الطبيعة ل يشتمل  وأمَّ
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ة؛ ألنَّه كما لحظنا يف مراحل صنع الساعة  ىلع مرحلة اتلصميم وتقديم اخلطَّ
م اغيًة  أّن هناك خاّصيَّتــني ملرحلة الطرح: اخلاّصيَّــة األوىل يه أنَّ للمصمِّ
مفقودًة، يريد الوصول إيلها من خالل اســتعمال املوادِّ املوجودة يف الطبيعة، 
ويستكمل به، واخلاّصيَّة اثلانية يه أنَّ املوادَّ املوجودة يف الطبيعة ل تقتيض يف 
ذاتها أن توصله إىل الغاية املقصودة، بل جيب أن يقوم الفاعل برتكيب املواّد 
ــٍة حبيث يصل إىل املقصود، فال بدَّ من تركيٍب قرسيٍّ بني مواّد  بصورٍة خاصَّ
الطبيعة،ولٰكّن مقتىض وجوب وجــود اإلهٰل غناه املطلق، فهو اكمٌل مطلًقا، 

، نهاية الحكمة، ص 55 - 58[ ّ ي
وليس فاقًدا ألّي كماٍل من الكمالت. ]ظ: الطباطبا�ئ

فهو ل حيتاج إىل تطيٍط للوصول إىل كماٍل مفقوٍد(*) واستكماٍل - وبعبارٍة 
أخرى نقول: إنَّ اإلهٰل ل يقصد أيَّ اغيٍة ذلاته يف خلق الطبيعة، بل هناك اغيٌة 
وهدٌف للطبيعة، وهو الوصول إىل كمالــا انلهايّئ باتلدريج. كما أنَّ اإلهٰل ل 
حيتاج إىل تصميم العالَم باملعىن الُمَشار إيله يف تصميم الساعة؛ ألنَّ اتلصميم 
بٰهذا املعىن عمليَّــٌة ذهنيٌَّة، وحباجٍة إىل اتلفكري. فالعالَم يف وجوده حباجٍة إىل 

مرحلتني وهما: إجياد األجزاء وتركيبها.

؛ وٰذلك  ا املرحلة األوىل ويه إجيــاد أجزائها فأمٌر ل بدَّ منه ورضوريٌّ فأمَّ
ألّن أجــزاء الطبيعة ممكنة الوجود، واإلمان هو منــاط حاجة املعلول إىل 
العلَّة كما هو مشــهوٌر بني احلكماء. ]ظ: ابــن ســينا، اإلشــارات والتنبيهــات، ص 97؛ ابن 
ي األســفار األربعــة، ج 2، ص 

، الحکمــة المتعالیــة �ف ف هــ�ي
ّ
هّيــات، ص 37؛ صــدر المتأل

ٰ
ســينا، الشــفاء - اإلل

 ، ّ ي
، مفاتيــح الغيــب، ج 1، ص 236؛ الطباطبــا�ئ ف هــ�ي

ّ
387؛ المصــدر الســابق، ج 6، ص 36؛ صــدر المتأل

نهاية الحكمة، ص 61- 66[ 

(*) نعم، هنــاك معىن آخر للتخطيط، وهو صادٌق بالنســبة إىل اهلل تعاىل، وهو يتمّثل يف »علمه 
. بانلظام األصلح«؛ فله - تعاىل - تطيٌط للكون، ولٰكن تطيٌط أزيلٌّ
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 نفس فعل العلّة وإجيادها، 
ّ

وىلع أســاس الرؤية ادلقيقة ليس املعلول إل
وُيعَزى ســبب ٰذلك إىل أّن فعل العلّة املاحنة للوجود(*) ليس أخذ الوجود من 
ي تمنحه 

ّ
 نفــس الوجود اذل

ّ
ماٍن وإعطاءه للمعلــول، بل املعلول ليس إل

 إجياد العلَّة وفعلها. 
ّ

العلّة، ووجوٌد كٰهذا ليس إل

ق بـ »إجياد  وبعبــارٍة أخرى: ما يُقال من أنَّ املعلول أو وجود املعلول يتحقَّ
الِعلَّة« ليس بصحيــٍح، بل احلقيقة يه أنَّ املعلول أو وجود املعلول هو نفس 

إجياد الِعلَّة وفعلها. 

إذن اكن وجود املعلول غــري إعطاء الوجود هل يؤّدي إىل حتصيل احلاصل، 
وكون موجود واحــد موجودين! فال يمكن إعطاء الوجــود ملا هو موجوٌد! فـ 

“وجود اليشء” هو  “إعطاء الوجود وإجياده”. 

ا املرحلة اثلانية فيه تركيب األجزاء اليّت تنشــأ من العوامل الطبيعيَّة  وأمَّ
ـرة يف الطبيعة وٰذلك خبالف مرحلة تركيب األجزاء يف الســاعة؛ ألنَّ  املؤثِـّ

تركيب أجزاء الساعة حصيلة احلراكت اإلراديّة لصانع السااعت.

المقاَرنة بين صنع الساعة وصنع الطبيعة

وىلع أساس اتلحليل أعاله، يمكن القول إّن أهّم املزيات ادلليّلة ملفردة 
»الصنع« يف صنع الساعة وصنع الطبيعة،هو أّن صانع الساعة ل يُوِجد أجزاء 
الساعة، بل هو يترصَّف يف األجزاء، وهو علٌَّة حقيقيٌَّة إلرادته وحراكت يده. 

ي تعليم الفلسفة، ج 2، ص 13[ 
]ظ: مصباح يزدي، المنهج الجديد �ف

(*) العلّــة املاحنة للوجــود عبارٌة عن موجوٍد يُعطــي املعلول وجوده، وبعبــارٍة أدّق يوِجده. وىلع 
أساس بعض القواعد الفلســفّية ل يمكن احلصول ىلع أّي مصداٍق للعلّة ٰهذه يف املوجودات 
الطبيعّيــة، ويف العالَم الطبييّع بوصفــه طبيعيًّا. ويقصد من العلّة الطبيعّية ســبب احلركة 
وتغيريات األجســام؛ كعلّّية اإلنســان لألجهزة اإللكرتونّية ادلقيقة. ]ظ: مصباح يزدي، 

املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة، ج 2، ص 14[
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وبعد تشلكُّ املوادِّ تقوم القوى الفزييائيَّة املوجودة بني أجزاء الساعة حبفظ 
األشال، ول يقوم صانع الســاعة بٰهذه املهّمة، ول دور هل فيها، بل دوره يف 
عمليَّة إجياد األجزاء كدور لكِّ جزٍء افرتايضٍّ للحركة، بالنســبة إىل ما تنتيه 
إيلــه احلركة، ولو أردنا أن نبيَّنه باملصطلح الفلســيّف نقول: إنَّ اجلزء األّول 

للحركة ُمعدٌّ بالنسبة إىل ما يليه من اجلزء، ول يلعب دوًرا إجياديًّا. 

ًة للبناية، وباتلايل حراكت صانع  وبٰهذا ابليان يمكننا عّد ابلّناء علًَّة ُمعدِّ
السااعت بالنسبة إىل أجزاء الساعة تُعترَب من الِعلل اإلعداديَّة، وليس صانع 

ة لوجودها. الساعة من أجزاء الساعة، ول من أجزاء الِعلَّة اتلامَّ

وللتوضيح أكرث دلور صانع الساعة وحراكته يف عملّية إجياد األجزاء نذكر 
ا (AB) مع نقطة (O) يف وســطه. ونفرض جسًما (M) يقع  : نفرض خطًّ

ً
مثال

يف نقطــة (A)،ويتحرَّك ىلع اخلطِّ (AB) حّت يصل إىل نقطة (B). وواضٌح يف 
ٰهذه الفرتاضات من أنَّ ٰهذا اجلسم ل بدَّ أن يعرب AO حّت يمكنه العبور من 
 بعد حركته من AO. ومع ٰذلك لكّه، ليس 

ّ
OB، فال يمكن حركته من OB إل

حلركة اليشء مــن AO أيُّ دوٍر يف حركته من OB بصورٍة مبارشٍة؛ أي ليس 
فاعاًل، ول قاباًل، ول اغية هل. 

وٰهكذا احلال بالنســبة إىل لكِّ جزٍء مفروٍض من أيِّ حركٍة بالنســبة إىل 
ي يليه؛ ولٰهذا الســبب ل يمكن عــّد أيِّ جزٍء مفروٍض من حركة 

ّ
اجلزء اذل

، أو علٌَّة إعداديٌّة. ًة للجزء اتلايل، بل هو معدٌّ األجزاء علًّة تامَّ

وٰهكذا يمكن القول إّن دور صانع الســاعة يف عملها وتشغيلها إعداديٌّ 
أيًضا؛ وٰذلك ألنَّ لكَّ ما يفعله الصانع عبارٌة عن انتقال الطاقة الُمستَلمة من 
اخلارج إىل انلابض احللزويّن، واخلاّصيَّة املوجودة يف ٰهذا اجلزء من الســاعة 
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تقوم بادِّخار وتزين الطاقة وحفظها. وأخرًيا حراكت أجزاء الســاعة معلولٌة 
حلركة ٰهذا اجلزء. 

واحلاصل أّن صانع الساعة علٌّة معّدٌة بالنسبة إىل العوامل املؤثِّرة يف عمل 
الســاعة؛ وٰذلك خبالف دور اإلهٰل يف صنع ٰهذا العالَم؛ فهو الفاعل للعوامل 

الطبيعيَّة املؤثِّرة يف عمل الطبيعة، كما هو علٌَّة فاعلٌة لعملها. 

الفارق بين الفاعل الحقيقيِّ والفاعل اإلعداديِّ

ىلع أساس ما بنّي احلكماء يف الفلسفة اإلسالمّية من أنَّ لكَّ ممكٍن باذلات 
رضوريُّ الوجود بالغري(*)، وىلع أســاس قاعدة الرضورة بني العلَّة واملعلول، 
ي األســفار األربعة، 

، الحکمــة المتعالیــة �ف ف هــ�ي
ّ
 »اليشء ما لم جيب لــم يوجد« ]ظ: صــدر المتأل

ج 1، ص 221 - 224[.

ة توجد املعلول وجتعلــه رضوريَّ الوجود، ولٰكنَّه من حيث  فالعلّــة اتلامَّ
ذاته يبىق ممكن الوجود.

 فاملعلول حمتاٌج إىل علّته الفاعلة حّت فيما إذا اكن وجوده رضوريًّا؛ وٰذلك 
ىلع خالف ما هل علٌّة إعداديٌَّة؛ فال حيتاج إىل علّته اإلعداديَّة. فرضورة اليشء 

(*)  توضيحه أنَّ املاهيَّة يف مرتبة ذاتها ليســت إل يه - ل موجودٌة ول معدومٌة، ول أّي يش ٍء 
آخر - مســلوبة عنها رضورة الوجود، ورضورة العدم - سلبًا حتصيليًّا؛ وهو اإلمان - فيه 
عند العقل متساوية النسبة إىل الوجود والعدم - فال يرتاب العقل يف أن تلبسها بواحٍد من 
الوجود والعدم - ل يســتند إيلها ملان استواء النسبة - ول أنَّه حيصل من غري سبٍب - بل 
يتوّقف ىلع أمــٍر وراء املاهّية - خيرجها من حّد الســتواء - ويرّجح لا الوجود - أو العدم 
 بإجياب الوجود - إذ لو ل اإلجياب لم 

ّ
وهــو العلّة - وليس ترجيح جانب الوجود بالعلّــة إل

يتعنيَّ الوجود لا- بل اكنت جائزة الطرفني - ولم ينقطع الســؤال من أنَّها لَِم صارت موجودًة 
 بإجيــاب الوجود للمعلول قبل ذلك . 

ّ
- مع جواز العدم لــا؟ - فال يتمُّ من العلّة إجياد- إل

]الطباطبايّئ، نهاية احلكمة، ص 58 و 59[
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، بل تغنيه عن العلّة اإلعداديَّة؛  بســبب الغري ل تغنيه عن الفاعل احلقييقِّ
وٰذلك ألنَّ العلّة الُمعّدة ل تعطي للمعلول أيَّ رضورٍة.

واحلاصل أنَّ اإلهٰل فاعــٌل حقييقٌّ للعوامل الطبيعيَّــة، حيتاج إىل فاعله 
احلقييقِّ حّت لو اكن الفعل رضوريًّا. فالعوامل املذكورة رغم أنَّها تعمل بصورٍة 
ي أقيم للقضيَّة b يف 

ّ
رتيبٍة ورضوريٍَّة ولٰكنَّها ل تغنيها عن اإلهٰل. فادليلل ـ اذل

مة اثلانية لالستدلل ـ غري صحيٍح، فالطبيعة - سواٌء يف وجودها، أو يف  املقدِّ
عملها واستمرارها - حمتاجٌة إىل اإلهٰل يف لكِّ حلظٍة وآٍن، حّت لو سلَّمنا برؤية 
العلماء يف أّن أجزاء الطبيعة يه اذلرَّات ابلنيويَّة، والقوى الفزييائيَّة، وحّت 

لو سلَّمنا بأنَّ ٰهذه اذلرَّات أزيلٌَّة وقديمٌة. 

ونظــًرا إىل أنَّ الطبيعة  يه إجياٌد وخلٌق مســتمرٌّ من قِبَل اإلهٰل،ويف طول 
العوامل الطبيعيَّــة، وٰهذا تابٌع بلعض القواعد والقوانني(*)؛ فاإلنســان ل 
ه، ويظنُّ أنَّ اإلهٰل ل دور هل يف الطبيعة بعد خلقها وتشغيلها.  يدركه ول حيسُّ

ــااعت، إىل الفرضّيات اذلهنيَّة  وىلع ٰهذا ترجع فكرة اإلهٰل صانع السَّ
الُمســبَقة واخلاطئة لعلماء الطبيعــة، وليس مولوًدا منطقيًّا وفلســفيًّا 

الطبييّع.  للعالَم 

 آخر، وهو 
ً

ول بأس باإلشــارة إىل إشــاٍل مبديئٍّ يتطلَّب توضيحه جمال
حرص الواقع يف الطبيعة والعالَم الطبييّع. هناك كثرٌي من الرباهني الفلسفيَّة 
إلثبات مــا وراء الطبيعة؛ كرباهني إثبات انلفس املجرَّدة، وبراهني إثبات 
وجود اإلهٰل، وغريها من الرباهني الّــيت تثبت وجود بعض واقعّيات ما وراء 

الطبيعة. اعلَم 

(*) واملقصود من القانون هو قضيٌَّة لكيٌة ورضورّيٌة حتك عن فعٍل رتيٍب ورضوريٍّ لليشء، وبعبارٍة 
أخرى، القانون هو صورٌة ذهنيٌَّة من فعٍل رتيٍب ورضوريٍّ لليشء.
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تحليل مسألة »اإليجاد المستمّر«

يمكن حتليل مسألة »اإلجياد املستمّر« من منظارين: أحدهما من منظار 
ر الســائد  ة والصورة. واتلصوُّ احلركة اجلوهريَّة، واثلان من منظار نظريَّة املادَّ
 . من اإلجياد هــو احلدوث، بمعىن كون اليشء مســبوَق الوجود بعدٍم زمانٍّ

، نهاية الحكمة، ص 231 و232[ ي
]للتوضيح أك�ث راجع: الطباطبا�ئ

وألجل ٰهذا تُعتــرَب أزيلَّة اليشء غري مالئمٍة مع إجيــاده، وُربَّما يصعب 
فهــم أنَّ لكَّ جزٍء من أجزاء الطبيعة هو من إجياد اإلهٰل وخلقه، ولو اكن ٰذلك 
اجلزء أزيلًّا وأبديًّا. ولٰكن حّت ىلع أساس ٰهذا املعىن من اإلجياد (أي احلدوث 
والوجود بعد العدم) يمكننا القول إّن لكَّ جســٍم مع جيع ما هل من األعراض 

د يف لكِّ حلظٍة، وإن اكن ثابتًا وغري متحرٍِّك يف الظاهر.  يوَجد ويتجدَّ

وٰهكذا ىلع أساس القول باحلركة اجلوهريَّة يوَجد جزٌء من اجلسم يف حلظٍة 
من اللحظات وجزٌء آخر منه يف اللحظة اتلايلة، وجزٌء آخر فيما يليه، وٰهكذا 
تتواجد وحتدث األجزاء واحدًة تلو األخرى. فاإلهٰل يوِجد وخيلق اجلســم ىلع 
ادلوام، ل أنَّه خيلقه يف حلظٍة من اللحظات، أو يف آٍن من اآلنات  ويســتمّر 

اجلسم يف بقائه ووجوده.

ولٰكــن حّت بناًء ىلع عدم احلركة اجلوهريَّة فإنَّ اجلواهر حتتاج إىل علّتها 
الفاعليَّة باستمرار؛ وٰذلك ألنَّها ممكنٌة بذاتها، فيه حتتاج دائًما إىل ما يرّجح 
ـه يوَجد وحيدث موجوٌد  الوجود لــا ىلع العدم. ويمكن إضافة نقطٍة ويه أنَـّ
يُســىَّ الصورة، مزتامنًا مع لكِّ تركيٍب يؤدِّي إىل أثٍر جديٍد، وتنعدم الصورة 

بزوال ذاك الرتكيب. 

وبناًء ىلع ٰهذا اتلحليل توَجد أشــياء كثريٌة يف العالَم الطبييّع يف لكِّ حلظٍة 
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من اللحظات، وتنعدم أشــياء أخرى، حّت لو اكن اإلجياد بمعىن احلدوث، 
وحــّت لو اكنت ذرَّات الفزيياء ابلنيويَّة والقوى الفزييائيَّة أزيلًَّة، فاإلهٰل ليس 
 عن اخللــق واإلجياد والفعل يف أيِّ حاٍل مــن األحوال. فهو يف خلٍق 

ً
منعزل

. وإجياٍد مستمرٍّ

خلفّية فكرة إله الفجوات

وبمالحظــة أّن فكرة اإلهٰل صانع الســااعت لم تكــن مقنعًة ومرضيَّة 
يِّني؛ لفقــده أّي دوٍر بالفعل يف الطبيعــة بعد خلقها 

ٰ
عنــد العلماء اإلل

وتشــغيلها، فهم اكنوا يبحثون عن إهٰلٍ هل دوٌر مســتمرٌّ يف الطبيعة. ]باربور، 
علــم و ديــن، ص 51 و52[

ولقد نشــأت ٰهذه الفكرة نظًرا إىل أّن نيوتن شــاهد بعض الحنرافات 
ة يف حركة الســّيارات، ولم يتمّكـــن من تبيينها ىلع  والــال نظميَّة اخلاصَّ
أســاس قانون اجلاذبيَّة العاّم، فوقع أمام إشــال، وهــو أنَّ الختالفات 
اجلزئيَّة املرتاكمة طــول الزمن ل بّد أن تؤدِّي إىل عدم اتلعادل اللّكّ للنظام 
الشميّس، واحلال أنَّه لم حيدث بعد. فمن وجهة نظر نيوتن، ترجع السيارات 

إىل مسارها األصيّل بفعل اإلهٰل. 

النقد

ويف ٰهذا القســم من ادلراسة نســى بليان بعض اإلشالت الواردة ىلع 
فكرة إهٰل الفجوات؛ وٰذلك بَِعدِّ خصائص إهٰل الفجوات وإحصائها كما ييل: 

1- أّن إهٰل الفجوات ل يعمل سوى  الردع، فهو حيفظ العالَم من النهيار، 
فليس هل أيُّ عمليَّــة َخلٍق وإجياٍد يف الطبيعة، ول أّي إبداٍع، بل هو منفعٌل 
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حمــٌض، ينتظر بدء العمل من العوامل الطبيعيَّة، وحدوث اخللل والفجوة يف 
الوضع الطبييّع؛ حّت يقوم بدوره. 

 فاإلهٰل يف ٰهذا اتلصوُّر ليس يف خلٍق وإجياٍد مستمرٍّ وانتیه دوره اإلجيادّي 
 :

ً
يف الطبيعة خبلقه العالَم الطبيــيّع، وٰهذا اتلصّور ليس صحيًحا؛ ألنَّه أّول

الطبيعة ل توَجد يف نفســها بدون احلاجــة إىل اإلهٰل، فيه حمتاجٌة إىل علَّتها 
 . حنا سابًقا، يف حال اخللق املستمرِّ ىلع ادلوام؛ ملان إمانها، واإلهٰل كما وضَّ
وثانيًا: أنَّ ٰهذه الفكرة تؤدِّي إىل إنكار اخلالقيَّة املطلَقة لإلهٰل، وىلع أســاس 
ٰهذه الرؤية لكُّ فعــٍل يف الطبيعة كرتكيب املوادِّ وحتريكها ينشــأ من اعمٍل 
طبييعٍّ بصورٍة رضوريَّــٍة، فالعوامل الطبيعيَّة غري حمتاجٍة إىل اإلهٰل يف عملها. 
ولكنَّ ٰهذه الرؤية غري صحيحٍة من املنظار الفلســيّف؛ ألنَّ اإلهٰل هو الفاعل 
للعوامــل الطبيعيَّة، والعوامل الطبيعيَّة حمتاجــٌة إىل اإلهٰل يف أفعالا؛ وٰذلك 

، نهاية الحكمة، ص 282 و283[ ّ ي
ألدلّة اتلوحيد األفعايّل. ]ظ: الطباطبا�ئ

2- أنَّ العوامــل الطبيعيَّة تعمل وتؤثِّر بفعل اإلهٰل والرضورة احلاكمة ىلع 
فعل العوامل الطبيعيَّــة، وأثرها يه رضورٌة بالغري، وٰهذه الرضورة ل توجب 

استغناء املعلول عن فاعله احلقييّق. 

واحلاصل  أنَّ دور اإلهٰل يف ٰهذه الفكرة ينحرص يف ادلور النفعايّل يف حني 
أنَّ لكَّ فعٍل من أيِّ فاعٍل اكن، يكون فعل اإلهٰل أيًضا. 

3- أّن إهٰل الفجوات بديٌل عن العوامل الطبيعيَّة؛ ألنَّه ىلع أســاس رؤية 
نيوتن يقوم اإلهٰل بإرجاع السيَّارات من مسارها املنحرفة إىل مسارها األصيّل، 
، واحلال أنَّه رغم اعرتافنا  بصورٍة مبارشٍة، وليس بواســطة أيِّ اعمٍل طبييعٍّ
بكون اإلهٰل فاعاًل يف ٰهذا املجال، كســائر األفعال الطبيعيَّة، ولٰكن ل نغفل 
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عن سائر األفعال الطبيعيَّة، ودور اإلهٰل يف فعلها، فنعتقد بتأثري اإلهٰل يف طول 
َذف العوامل 

ُ
العوامــل الطبيعيَّة، ل بدياًل عنها، أو يف عرضهــا، حبيث حت

الطبيعيَّة، ول يبىق لا أّي دوٍر يف الطبيعة. 

َا ِمَن 
ْ

نَزنل
َ
َياَح لََواقَِح فَأ نَا الرِّ

ْ
رَْســل

َ
وبتعبرٍي مســتىًق من القرآن الكريم: َوأ

ي 
َّ

ُ خِبَاِزِننَي ]ســورة الحجر:  ،]22َوُهَو اذل
َ

نتُْم هل
َ
ْســَقيْنَاُكُموُه َوَما أ

َ
ــَماِء َماًء فَأ السَّ

َياَح  ي يُرِْســُل الرِّ ِ
َّ

َغيَْث  ِمْن َبْعِد َما َقنَُطوا ]ســورة الشــورى:  ،]28اهلُل اذل
ْ
ُل ال ُيــزَنِّ

وَْدَق خَيُْرُج ِمْن 
ْ
َماِء َكيَْف يََشاُء َوجَيَْعلُُه ِكَسًفا َفرَتَى ال َفتُثِرُي َســَحابًا َفيَبُْسُطُه يِف السَّ

وَن  ]سورة الروم: 48[.  َصاَب بِِه َمن يََشــاُء ِمْن ِعبَاِدهِ إَِذا ُهْم يَْستَبرِْشُ
َ
إَِذا أ

ۖ  فَ ِخاَلهِلِ

م إنَّ اإلهٰل يف طول جيع الفواعل والعوامل،  ويمكن القول ىلع ضوء ما تقدَّ
ل يف عرضها، وٰهذا يســتلزم أن  يكون اإلهٰل فاعاًل يف جيع أفعال الفواعل 
والعوامل، بدون أيِّ اســتثناٍء. ول يتالءم ٰهذا القــول مع كون اإلهٰل فاعاًل 
بلعض األفعال دون أخرى. فاعتبار كون اإلهٰل فاعاًل بلعض األفعال ل يعين 

سوى كون اإلهٰل بدياًل بلعض الفواعل والعوامل.

4- أنَّ وجــود إهٰل الفجوات جمرَّد فرضيٍَّة. إنَّ قوانني العلوم اتلجريبيَّة ىلع 
دة. يمكن احلصول ىلع القوانني  نوعني: القوانني البســيطة، والقوانني املعقَّ
البســيطة من خالل املشــاهدة املبارشة بلعض املوارد وتعميمها إىل املوارد 
املشابهة؛ كقانون انبســاط املعادن بسبب احلرارة، واحلصول ىلع مثل ٰهذه 

القوانني ليس عن طريق إبداع فرضّياٍت حدسيٍَّة حّت حتتاج إىل عبقريٍَّة. 

دة فيه ذات مرحلتني: 1- مرحلة  وٰذلك ىلع العكس من القوانــني املعقَّ
الفــرض (الفرضيَّة)  2- مرحلة الختبار. فالعالِم اتلجرييّب يف املرحلة األوىل 
يشــاهد الظواهر املتنوّعة يف الطبيعة، ويسى من خالل إبداع مفاهيم غري 
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حمسوسٍة، وعالقة الظواهر بعضها مع بعٍض، ويسى إىل عرض قانوٍن يشمل 
جيع املوارد اليّت تمَّت مشاهدتها. 

وإىل هنا يبىق القانون ىلع مســتوى الفرض أو الفرضيَّة، وبعبارة أخرى 
ا يف  يبىق يف إطار احلــدس ول يمكن الطمئنان باعتباره يف ٰهذه املرحلة. وأمَّ
مرحلــة الختبار يقوم العالِم بتنّبؤ (تقدير) املوارد اجلديدة ىلع أســاس ذاك 
الفرض، حبيث يمكن اختبار ٰهذه املوارد اجلديدة وغري املشاَهدة، وبانلتيجة 

م كقانوٍن عليمٍّ معترٍب، أو يُرفَض. ا يُقدَّ إمَّ

ا فرضيَّة إهٰل الفجوات فقد طرحت بعد مشاَهدة بعض الظواهر الطبيعية،  وأمَّ
كرجوع السيَّارات إىل مســارها األصيّل، ولٰكنَّ نيوتن عجز عن تربيره، عن 
طريق قانون اجلاذبيَّة  أو أيِّ اعمٍل طبييعٍّ آخر؛ فلجأ إىل اعمٍل ما وراء الطبيعة، 
أي فعل اإلهٰل، وظنَّ أنَّ اتلصحيح املستمرَّ لالحنرافات يف مسار السيَّارات هو 
فعل اإلهٰل مبارشًة، خبالف سريها يف مسارها األصيّل، وسائر الظواهر الطبيعيَّة 
اليّت تُعترَب من أفعال الطبيعة والعوامل الطبيعيَّة نفسها. فكون اإلهٰل إهٰل اثلغرات 

جمرَّد فرٍض (فرضيٍَّة) يقع الكالم يف اعتباره أو عدمه. 

، ول يمكن  ويمكن القول: إنَّه غــري ُمعترَبٍ؛ وٰذلك ألنَّه فرٌض فلســيفٌّ
احلصول ىلع اعتباره بمنهٍج جترييبٍّ ومشاهدٍة واختباٍر، ٰهذا من جانٍب. ومن 
جانٍب آخر ليس هناك اســتدلٌل عقيلٌّ يدعمه، وليس ٰهذا فحسب، بل إنَّ 
 عقليًّا ىلع خالفه؛ ألنَّ لكَّ فعل نشأ من أيِّ فاعٍل فهو فعل 

ً
هناك اســتدلل

، الحكمة  ف هــ�ي
ّ
اإلهٰل أيًضا. ]للتوضيــح أكــ�ث راجــع: زنــوزي، بدايــع الحكــم، ص 79 و89؛ صــدر المتأل

ي األسفار العقلّية األربعة، ج 6، ص 374 و387[
المتعالية �ف
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ولو اعتربنا تصحيح مســار الســيَّارات فعل اإلهٰل ألمكن اعتبار حركتها 
ة يف الطبيعة كفعل اإلهٰل، فليس هناك فارٌق  وسائر احلوادث الطبيعيَّة املستمرَّ

بني األّول وغريه.

ٌر جلهل اإلنســان، بالنسبة إىل  5- أنَّ افرتاض وجود إهٰل الفجوات هو مربِّ
رد ٰهذا الفرتاض بطرح فرٍض توصييفٍّ مناسٍب  بعض الظواهر الطبيعّية، ويطَّ
Pierre-Si- سملثــل ٰهذه الظواهر الطبيعيَّة (كما طرحه العالِم الفرنيّس لبال

mon de Laplaca)، ويمكن الســتغناء عن مثل ٰهــذه الفرتاضات، فبعد 

عرض توصيٍف مناســٍب تلصحيح الحنرافات احلادثة يف مسار السيَّارات، 
ًة أخرى مــن كونه فاعاًل ومؤثًِّرا يف العالَم ىلع ادلوام.  ُرفض إهٰل الفجوات مرَّ
ل عن  ل إىل إهٰلٍ ُمَعطَّ ر العلم انســحب ٰهذا اإلهٰل أكرث، حّت حتــوَّ مــا تطوَّ

َّ
وك

العمل، وإىل بّناء الطبيعة الُمتَقاِعد. 

وٰهذا ما يؤّدي إيله العتقاد بإهٰلٍ بديٍل ملجهولت اإلنسان العلمّية.

النتيجة

إنَّ قياس اعلَم الطبيعة إىل الســاعة من نوع قياس التشــبيه، وهو منتٌج 
فيما لو أثبتنا أّن ما هو وجه الشبه بني الطبيعة والساعة هو نفسه سبب لغناء 
الساعة عن صانع الساعة. وقد ظنَّ العلماء أنَّ العمل الرتيب والرضوريَّ هو 
وجه الشــبه بينهما، فحصلوا ىلع نتيجٍة، ويه أنَّ الطبيعة أيًضا غري حمتاجٍة 
إىل اإلهٰل بعد اخللق وابلدء بالعمل. ولٰكنَّ احلكماء رفضوا ٰهذه الرؤية؛ وٰذلك 
ألنَّ ٰهــذه الرضورة يه رضورٌة بالغري، وما هو رضوريٌّ بالغري ليس غنيًّا عن 

العلّة احلقيقيَّة، بل هو حباجٍة إيلها ما دام ممكن الوجود باذلات.

ويف احلقيقة هناك ســببان لستغناء الســاعة عن صانعها، بعد صنعها 
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وابلدء بالعمل، وهما: رضورة عمل العوامل املؤثِّرة يف الساعة، وكون صانع 

السااعت علًَّة إعداديًَّة لٰهذه العوامل. ورغم أنَّ الطبيعة والساعة متشابهتان 

 أنَّهما تتلفان يف السبب اثلان، فيف ٰهذا القياس ليس 
ّ

يف السبب األّول، إل

سبب استغناء الســاعة عن صانعها وجه الشبه بني الساعة والطبيعة. وٰهذا 

القياس غري منتٍج، وغري معترٍب.

اٍل يف الظواهر  ّيني اكنوا يبحثون عــن إهٰلٍ فعَّ
ٰ
ونظًرا إىل أنَّ العلمــاء اإلل

ي 
ّ

الطبيعيــة، والعالَم الطبييّع قاموا بطرح افرتاٍض هــو (إهٰل الفجوات) اذل

ة يف الظواهر الطبيعيَّة.  يقوم بتصحيح اثلغرات املستمرَّ

ر أعاله ـ بديــٌل للعوامل  ي نشــأ من اتلصــوُّ
ّ

ولٰكــنَّ ٰهذا اإلهٰل ـ اذل

ـٌر يف عرضها وليس هل أيُّ نوٍع من اخللق واإلبداع؛ فهو  الطبيعيَّة، ومؤثِـّ

منفعٌل دائًما، وبانتظــار اثلغرات اليّت حتدث يف الطبيعة. أضف إىل ٰذلك 

أنَّ إهٰل الفجوات جمرَّد افرتاٍض، ول يُوصف معطيات اإلنســان، ويمكن 

الســتغناء عنه، بعد احلصول ىلع افــرتاٍض توصييفٍّ مناســٍب للظواهر 

للثغرات.  تتعرَّض  اليّت  الطبيعيَّة 

ٌر ملجهولت اإلنسان بالنسبة إىل بعض الظواهر الطبيعيَّة،  فٰهذا اإلهٰل مربِّ

ر العلم واحلصول ىلع افرتاٍض آخر ينسحب أكرث فأكرث. وبعد تطوُّ
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الخالصة

اإلحلاد من اآلفــات اليّت تأباهــا الفطرة اإلنســانّية واملنطق العقــيّل، وإنّها 

لظاهــرٌة متجــّذرٌة يف تاريِخ البرشّيــة، قد بدأت تســترشي يف اآلونة األخرية يف 

بعض ادلول الغربّيــة تلنتقل العدوى إىل بالِدنا اإلســالمّية، فان ل بّد من قول 

لكمــٍة عميقٍة وعلمّيٍة يف وجــه ٰهذا املرض الفكرّي، من هنــا كتبت ٰهذه القراءة 

 انلقديّة لكتاب (اتلصميم العظيم)، إذ بدأت بتصنيفه حبســب أســباب اإلحلاد، 

ثّم بيّنت مفاصل الكتاب خبالصٍة ســلّطت الضــوء خاللا ىلع مامن انلقد، من 

، وبعــد ٰذلك تناولت انلقد من جهــاٍت ثالٍث: نظرّية  خــالل منهٍج عقيلٍّ وعليمٍّ

املعرفة وعلم الفلســفة وعلــم الفزيياء، وختمــت ببيان مســرية ابلحث وأهّم 

(*) هاشــم الضيقة، بلنان، الســطح اثلالث يف قســم الفقه واملعارف اإلســالمية، جامعة 
العاملية. املصطىف 

victorious.nation2@gmail.com 

دراسٌة نقدّيٌة في كتاب التصميم 
العظيم

هاشم الضيقة*



274

مجلة الدليل / 

العدد الخامس   السنة الثانية   ربيع 2019

العدد الخامس

وانلتائج. اخلالصات 

اللكمــات املفتاحّيــة: هوكينج، العلوم الطبيعّيــة، اتلصميم، اإلٰل، اإلحلاد، الظواهر.

A critical read of the book: The Grand Design 

Hashim al-Dhayqah

Summary

Atheism is among the problems rejected by human nature 
and rational logic. It is a phenomenon rooted in the history of 
mankind, and has recently begun to spread in some Western 
countries and also contagiously moving into Muslim countries. 
It is indeed incumbent to present sound and scientific studies 
in the face of this intellectual disease. This is a critical look 
at the book "The Grand Design", which I have classified it 
according to the causes of atheism, and then, in short, I shed 
light on the points to be criticized, with an intellectual and 
scientific approach. After that, I dealt with the criticism from 
three angles: epistemology, philosophy, and physics. At the 
end, I mentioned the course of the study, some important 
conclusions, and the results of the study.
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تمهيٌد

لٌت من املبادئ 
ّ

حني انكشفت الســاحة اإلسالمّية غزت بالدنا شــال
واتلّيارات الفكرّية الغربّيــة والرشقّية، وتعّد اتلّيارات اإلحلاديّة والالدينّية 
من أّمهات األمراض اخلبيثة اليّت ما برحــت تترّسب إىل جمتمعاتنا، بدوافع 
وأسباٍب خمتلفٍة، فتظهر تارًة بدوافع جتريبّيٍة مرتبطٍة بالعلوم الطبيعّية تالا 
يقينّيًة! وأخرى تصطبُغ بصبغٍة فلسفّيٍة مرتبطٍة بالعلوم العقلّية تظّنها واجبة 

القبول، وأنّها انطلقت من مبادئ فكرّيٍة صائبٍة.

يصــّح  ل  نفســّيٍة  لنفعــالٍت  نتيجــًة  تكــون  وثاثلــًة 
رؤيــٍة أو  فكــريٍّ  موقــٍف  ــاذ 

ّ
ات مقــام  يف  عليهــا   العتمــاد 

عن الكون؛ لعدم امتالكها يف نفسها املسّوغ املعريّف الضامن لصّحتها وصوابها.

وما حنن بصدد مناقشته هو كتاب (اتلصميم العظيم) للفزييايّئ املعروف 
 Leonard( ويلونــارد ملودينوو ،(*))Hawking Stephen( ســتيفن هوكينج
ي يعّد حلقًة من مسلســل ادلعوة إىل اإلحلاد بدافِعه 

ّ
Mlodinow((**)، اذل

األّول، أي املرتبــط بالعلــوم الطبيعّية، وبالفزييــاء ىلع حنو اخلصوص، 
 Richard( ويصنُّف ٰهذا الكتاب باإلضافة إىل ما ألّفه األحيايّئ ريتشارد دوكزن
Dawkins((***) »وهم اإلهٰل« وهو من أشــهر ما صّنف يف اإلحلاد يف أوســاط 

الطبيعّيني املعارصين.

(*) ستيفن هوكينج: عمل أســتاًذا للرياضيات يف جامعة اكمريدج ملدة ثالثني اعًما، وحصل ىلع 
عدٍد كبرٍي من اجلوائز، هل كتٌب منها: »تاريٌخ موجٌز للزمن« و»الكون يف قرشة جوٍز« وجمموعٌة 

من املقالت. ]راجع: هوكينج، اتلصميم العظيم، ص 223[
(**) يلونــاردو ملودينوو: اعلم فزيياء يف جامعة اكتلاك، وهل العديد من املؤلّفات، يعيش يف ولية 

اكيلفورنيا. ]راجع: املصدر السابق[
(***) ريتشارد دوكزن: اعلم أحياٍء جزيئّيٍة، ودل يف كينيا ويعمل ألكرث من جهٍة منها جامعة أكسفورد 

نّه ملحٌد. ]راجع: دوكزن ، ريتشارد، وهم اإلهٰل، ص 2[
ّ
الربيطانّية، وهو يّقدم نفسه ىلع أ
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بعد مســريٍة من العطاِء العلــيّم، واملصّنفات القّيمــة ككتاب »تاريٌخ 
موجــٌز للزمــن« خرج ســتيفن هوكينج إىل الســاحة العاملّية وبرز اُســمه 
مــن خالل كتــاب (اتلصميم العظيم)  انلاســخ بلِعض األفــار الواردة يف 
 كتابه املتقــّدم  كواحٍد من املبرّشين باإلحلاد باللغــة العلمّية! مع أّن هناك
العديــد من العلماء الكبار حّت الطبيعّيني قد أنكروا عليه بعض املقّدمات 
واستغربوها، فضاًل عن انلتائج اليّت آل إيلها كما سيوافيك، من قبيل ريتشارد 
دوكيــزن )Richard Dawkins( وجــون يلنكــس )John Lennox((*) وجون 
.(***))Frank Close( وفرانك لكوز (**))Jhon Polkinghorne( بويلنجهورن

فهــل يا تُرى جنح أحد أشــهر الفزييائينّي املعارصيــن بآتله العلمّية يف 
إثبات عدم وجود قــّوٍة ماورائّيٍة أخرجت العالم من العدم والظلمة إىل حزّي 
الوجــود وانلور؟! وهل اكنت أجوبته ىلع األســئلة املرتبطة بالرؤية الكونّية 
ا 

ُ
متّسقًة علميًّا؟ أو أنّه خبط خبط عشــواء عندما تدّخل يف قضايا ل تنال

آتُله اتلجريبّية؟

ٰهــذا ما ســنتعّرف إيله مــن خالل ٰهذه القــراءة انلقديّــة لكتاب 
العظيم). (اتلصميم 

  قبل أن نرشع يف القســم األّول، ل بّد أن أنّبــه القارئ العزيز ىلع أمٍر 
بالغ األهّمّية وينفع كدســتور يف احلياة العلمية: »الراء يبىق هراًء، حّت لو 

(*) جون يلنكس: اعلم رياضّياٍت يف جامعة أكسفورد، واعلٌم يف فلسفة العلم، وهو متخّصٌص يف 
نقد اإلحلاد اجلديد، هل العديد من املؤلّفات. ]راجع: أقوى براهني د. جون يلنوكس يف تنفيد 

مغالطات منكري ادلين، جعه وعلّق عليه أمحد حسن، املقّدمة حتت عنوان ٰهذا الكتاب[
(**) جون بويلكنجهورن: اعلم فزيياٍء نظرّيٍة ومفكر ديين واكتب، اكن أستاًذا للفزيياء الرياضّية 

يف جامعة كمربيدج.
(***) فرانك لكوز: هو فزييايئ، واكتب غري روايئ، وأستاذ جاميع، واعلم أدار جامعة أكسفورد. 
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صدر من مشــاهري العلماء«(*). ذلا ل بّد من انلظر واتلأّمل يف الكالم نفسه 
وإخضاعه للموازيــن العلمّية واملنطقّية بمعزٍل عن هالٍة قائله، خصوًصا أّن 

ابلعض حياول الستفادة من صيت العلوم الطبيعّية لرتويج تميناته.

أّواًل: جولٌة في كتاب )التصميم العظيم(

صدرت الرتجــة العربّية للكتاب اعم 2013 بثمانيــة فصوٍل موزعٍة ىلع 
مئتني واثنني وعرشين صفحًة.

 مع الصفحة األوىل من الكتاب يرســم املؤلّــف انلتيجة اليّت تفوح منها 
راحئة إنــكار الفاعل املوجد، وقــال: »إّن للكون تصميًمــا، وكٰذلك ٰهذا 
الكتاب، لٰكن ىلع خــالف الكون، فإّن الكتاب ل يظهر تلقائيًّا من العدم. 

فالكتاب حيتاج إىل خالٍق« ]هوكينج، التصميم العظيم، ص 7[.

يصدر املؤلّف الفصل األّول املعنون بـ »لغز الوجود« بأسئلٍة حمورّيٍة: كيف 
يتــرّصف الكون؟ ما حقيقة الواقع؟ من أيــن أت لّك ٰذلك؟ هل الكون حباجٍة 
خلالٍق؟ ثّم يعلن زاعًما موت الفلســفة اليّت اكنت جتيب عن ٰهذه األســئلة، 
ويســند مهّمة اإلجابة إىل علماء الطبيعّيات، فإنّهم املعنّيون ايلوم باإلجابة 

ىلع حّد قوهل.

ويف ذيل ٰهذا الفصل يذكر هدف الكتاب وهو تقديم اإلجابة اليّت تفرضها 
ي تبنّي فيه نظرّيٌة نهائّيٌة 

ّ
الكتشافات العرصّية، ويسأل: هل سيصل ايلوم اذل

تفرّس لّك يشٍء؟ ثّم يقول: ل يوجد إجابٌة حمّددٌة، لٰكن هناك نظرّيٌة مرّشــحٌة 
ويه نظرّيــة »إم« املؤلّفــة من عّدة نظرّياٍت، واليّت حتــّدث عنها الاتب يف 

فصوٍل لحقٍة.

(*) عبارٌة حكيمٌة منســوبٌة جلــون يلنكس يف كتاب (أقوى براهني د. جــون يلنكس يف تنفيد 
مغالطات منكري ادلين) ألمحد حسن، ص 101.
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ي حيمل عنوان »سيادة القانون«، يقول إّن إرجاع 
ّ

وأّما يف الفصل اثلان اذل
 لعدم معرفة أســبابها، فإّن للكون سّيًدا 

ّ
أفعال الطبيعة إىل اآللة لم يكن إل

أل وهــو القوانني، والطبيعة حمكومٌة بها. فيظهر مــن عبارات ٰهذا الفصل 
أّن املصّنف يعتقــد بقضّيٍة مفادها: لكّما تطّور العلم وفرّس الظواهر قلّت أو 

انتفت احلاجة إىل اإلهٰل.

وأّمــا الفصل اثلالث فقد محل عنوان »مــا الواقع؟« وقد أكرث الاتب من 
األمثلــة يلقــول: إّن لّك انلظرّيات أو انلماذج املقرتحة تلفســري الواقع يه 
ناجحــٌة يف بعض اجلوانب وغري ناجحٍة يف جوانب أخرى كتلك اليّت طرحها 
بطليمــوس(*) ونيوتن(**) وغريهما؛ وعليه فإّن أّي نظرّيٍة أو فرضّيٍة تطرح 
تلفســري الواقع سيكون تفســريها تقريبيًّا وليس واقعيًّا بالامل. وبعد ٰذلك 
يعرض الاتب ملعايري تميزي انلموذج املناسب من غريه، اكألناقة والحتواء ىلع 
عدٍد أقّل مــن العنارص القابلة للتعديل، واتّفاقه مع املالحظات اتلجريبّية، 

والقدر ىلع تقديم تنّبؤاٍت مستقبلّيٍة.

 جديًدا يف »نظرّية الكوانتم« 
ً
وأّما الفصل الرابع فقد تناول الاتب فيه مبدأ

)Quantum Theory( وهو »اتلواريخ ابلديلة« )Alternative Histories(، يبدأ 

الفصل بعرض جتربة »شــيّق يونج« املشهورة، حيث تطلق اإللكرتونات ىلع 
لوحٍة ذات شــّقني خلفها لوٌح حّساٌس، تلظهر نتيجٌة غري مألوفٍة ]للتّوسع راجع 
، ص 66 تحــت عنــوان: الطبيعــة الغريبــة لحقيقــة  ف ي الكــون لبــول ديفــ�ي

ة �ف كتــاب القــوى األربــــع األساســيَّ

الكّم[؛ إذ إّن لّك إلكرتوٍن اكن يسلك من كال الشّقني مًعا ويف آٍن واحٍد!

ا يف فزيياء الكّم وهو مبدأ الشّك (الالحتميَّة)؛ لريتِّب   مهمًّ
ً
ثّم يذكر مبدأ

(*) لكوديوس بطليموس: ريايض واعلم فلك من القرن اثلان امليالدي.
ا هل العديد من انلظرّيات. (**) إسحاق نيوتن: اعلم رياضّيات وفزيياء مشهور جدًّ
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ىلع ٰذلك لكِّه استنتاًجا فلسفيًّا مفاده عدم خضوع الطبيعة نلظام علٍل وأسباٍب 
حتميٍَّة وثابتٍة، بنحٍو تكون معرفتنا بالِعلَّة موجبًة لعلٍم حتيمٍّ باملعلول.

ــم قــوى الطبيعة  يف الفصل اخلامس املوســوم بـ »نظريَّة لّك يشٍء« قسَّ
حبسب اتلقسيم املدريّس إىل أربٍع: اجلاذبيَّة، والكهرومغناطيسيَّة، وانلوويَّة 
روا يف نظريَّة  الضعيفــة، وانلوويَّة القويَّة، ثّم أردف قائاًل: إنَّ العلماء قد فكَّ
د الفئات األربع يف قانوٍن واحٍد، يتوافق مع نظريَّة الكّم،  »لّك يشٍء« اليّت توحِّ
وقد استفاض يف ٰهذا الفصل يف احلديث حول اجلمع بني ٰهذه القوى، يلقول 
يف انلهايــة: »إنَّ األمل الرئييّس دلى علماء الفزيياء يف إنتاج نظرّيٍة واحدٍة، 
تقوم بتفســري القوانني الظاهريَّة كنتيجــٍة فريدٍة حمتملٍة لعــدٍد قليٍل من 
الفرتاضات، ُربَّما جيب اتلخيلِّ عنه. أين يرتكنا ٰذلك؟ إذا سمحت انلظريَّة ـ 
س 500 جمموعٍة من القوانني الظاهريَّة، فكيف سيكون مآنلا 

ُ
»أم« بوجود 10 أ

يف ٰهذا الكون بتلــك القوانني الظاهريَّة نلا؟ وماذا عن تلك العوالم األخرى 
املحتملة« ]هوكينج، التصميم العظيم، ص 146 و147[  

يف الفصل السادس »اختيار كوننا« يبدأ يف بيان املستند انلظرّي للنتيجة 
ر بها الكتاب؛ ملاذا  اليّت يرومها، واليّت تشــلكِّ اإلجابة عن األسئلة اليّت صدَّ

يوجد الكون؟ ولم هو بٰهذه اليئة؟ 

رَصٍ عن تاريخ نشــوء الكون، يذكر خالهل ما 
د لإلجابــة بعرٍض خمتَ يمهِّ

ي يالزمه أن يكون الكون قد انطلق 
ّ

عه الرسيع، اذل اكتشفه العلماء من توسُّ
من نقطٍة، اكن منها النفجار العظيم.

من املســائل املهّمة اليّت أحرجت العالِم الفزييايّئ (هوكينج) يف مســريته 
اتلفســريّية لنشأة الكون يه مســألة بدايته الزمانيَّة، فهو يزعم عدم وجود 

الفاعل؛ وٰذلك من خالل طريقني:



280

مجلة الدليل / 

العدد الخامس   السنة الثانية   ربيع 2019

العدد الخامس

األّول: نــيف ابلداية الزمانيَّة للكون، فــإّن تلّصه من اللحظة الزمانّية 
اليّت يّدىع نشوء الكون فيها، يّســهل عليه َخْطُب نيف الفاعل الُموِجد. أّما 
كيف نىف الاتب زمن ابلداية؟ فبقــوهل: إنَّ الزمان عند بداية الكون اكن 
يت ٰهذه  بعــًدا مانيًّا رابًعا باإلضافة إىل الطول والعرض والرتفاع، وُســمِّ
األبعــاد بـ »الزمان«، وىلع ٰهــذا الفرتاض يكون الاتــب قد تلَّص من 
ي نشــأ فيه الكون 

ّ
بُعد الزمان، فانتفت جدوائيَّة الســؤال عن الزمان اذل

اهٍ آخــر للمان يعين أنَّ 
ّ

وانطلــق منــه: »إنَّ إدراك أنَّ الزمن يترصَّف اكجت
املرء يمكنه اتلخلُّص من مشــلكة أنَّ الزمن هل بدايٌة« ]المصدر الســابق، ص 164 
و165[، وٰهكذا تفقد فرضيَّة الفاعل جدوائيَّتها. يقول: »ىلع مدار قروٍن فإنَّ 

الكثريين ومنهم أرسطو، اعتقدوا أنَّ الكون جيب أن يكون موجوًدا دائًما؛ 
يلتجنَّبوا موضوع كيف تمَّ إنشــاؤه. وقد اعتقد آخــرون أنَّ للكون بداية 
واســتخدموا ٰذلك كحّجة ىلع وجود اهلل. إنَّ إدراك أنَّ الزمن يترصَّف مثل 
م بدياًل جديًدا، فهو يزيل العرتاض القديم بأنَّ للكون بدايًة«   املان يقــدِّ

]هوكينــج،  التصميــم العظيــم، ص 165[.

اثلاين: ســيادة القوانني، حيث إنَّ بداية الكــون اكنت حمكومًة بقوانني 
مت اإلشــارة إيلها، وباتلايل فإنَّ الطبيعة غنّيــٌة بقوانينها عن اإلهٰل  قد تقدَّ
يف وجودها. قال: »لٰكنَّه يعين أيًضــا أنَّ بداية الكون اكنت حمكومًة بقوانني 

العلم، وأنَّ الكون ليس حباجٍة لالنطالق بمعرفة إهٰل ما« ]المصدر السابق[

ثّم يذكر مشــرًيا إىل اتلفســري الكمويّم بلداية الكون: »إذا اكنت بداية 
لة فاينمان عرب  الكون حدثًا كموميًّا، فيجب أن تُوَصف بدقَّة بواســطة حمصَّ
ة اليّت يتمُّ إطالقها ىلع شاشــٍة ذات  اتلواريخ... ولقد رأينا... ُجَســيمات املادَّ
فتحتني، قد تظهر شــلك تداخٍل... وقد أوضح فاينمان... أنَّه أثناء حتّركه من 
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انلطقة (أ) إىل انلقطة (ب) فإنَّه ل يّتخذ مســاًرا واحًدا حمَّدًدا، وباتلايل فإنَّه 
يتَّخذ بالزتامن لكَّ مســاٍر حيتمل أن يصل بني هاتــني انلقطتني، ومن جهة 
انلظر تلك فإّن اتلداخل ل يثري ادلهشة؛ ألّن اجلَُسيم ىلع سبيل املثال يمكنه 
النتقال خالل تلك الفتحتني يف الوقت نفســه، وأن يتداخل مع نفســه« 

]المصدر السابق ، ص166[.

  ونســتعني بما ذكره يف كتاب »تاريخ أكرث إجياًزا للزمن«: »فإّن ميانيا 
الكّم تُقّدم عنرًصا ل يمكن إغفاهل للعشوائّية« ]هوكينج وليونارد ملودينوو، تاريــــخ أك�ث 
إيجــاًزا للزمــن، ص 101[. ولٰكن لن نقول كما قال أينشــتاين: »إّن الرّب ل يلعب 

تبة السابقة؛ يك تترّصف  الرد«، بل نتأّمل أل ينبيغ أن تُوَجد األشــياء يف الرُّ
بعشوائيٍَّة فيما بعُد؟ وعند ٰذلك من حّق أيٍّ مّنا أن يسأل َمن الُموِجد؟

ويف الفصل الســابع »املعجزة الظاهريَّة« يبنيِّ الاتــب اجلوانب الُممزّية 
لكوننا، اليّت جعلته صاحلًا لنشوء احلياة ىلع كوكب األرض، فإنّه وبعد رسده 
م  جلوانــب اإلبداع الكويّن يذهب إىل فرضّيٍة مغايــرٍة لفرضّية اإلهٰل والُمصمِّ
يه بعنواٍن اعمٍّ »اتلصميم العظيم«. د األكوان« أو ما يُسمِّ اذليّك! ويه فرضّية »تعدُّ

ٰهذا وقد شــّكك يف بعض الرؤى الكونيَّة ادلينيَّة، اليّت تفرسِّ مبدأ الكون 
م اذليّك. ُثمَّ عكف ىلع احلديث حول نظرّية »إم« مّدعيًا  بوجــود اإلهٰل والُمصمِّ

ٌح تلفسري لكِّ يشٍء! أنَّها نموذٌج ُمرشَّ

ي محل عنوان الكتاب »اتلصميم العظيم« ـ فقد 
ّ

ا الفصل األخري ـ اذل وأمَّ
خلّص فيه اإلجابات املقرتَحة ىلع األســئلة األساسّية اليّت صّدر بها الكتاب: 
 من ل يشٍء؟ ملاذا حنن موجودون؟ ملاذا توجد ٰهذه 

ً
ملاذا يوجد هناك يشٌء بدل

 من غريها؟
ً

املجموعة من القوانني العلمّية بدل
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يّديع (هوكينج) أنَّ اإلجابة عن ٰهذه األســئلة ليس بالرضورة أن تكون 
بفرض وجود إهٰلٍ، خصوًصا أنَّه ســينقلب السؤال: من خلق اإلهٰل؟ وكأّن ٰهذا 

يشلّك حتّديًا أمام الاتب مع أنَّه سهل املؤونة فلسفيًّا.

ي 
ّ

واختصاًرا للكالم، وجتّنبًا لإلسهاب؛ ننقل ٰهذا املقطع من كتابه، واذل
ص إجابته ىلع األسئلة: يلخِّ

»فإنَّ الكــون يمكنه أن خيلق نفســه من ل يشء، وســوف يفعل ٰذلك 
بالطريقة اليّت تمَّ وصفها يف الفصل السادس، واخللق اتللقايّئ هو السبب يف 
أنَّ هناك شــيئًا من الاليشء، فلماذا يوجد الكون؟ وملاذا نوجد حنن؟ وليس 
 من الرضورّي أن نستحرض إلًٰها إلشعال فتيل اخللق، ولضبط استمرار الكون«

]هوكينج، التصميم العظيم، ص 216[.

لعلَّه قد خطــر يف بالك أيُّها القارئ  للوهلة األوىل  ســؤاٌل تتوّجه به إىل 
ي جيعل الكون يُوَجــد تلقائيًّا من الاليشء؟ وقد 

ّ
الاتــب: ما هو اليشء اذل

أجاب عنه يف ٰهــذا الفصل بأنَّ اجلاذبيَّة أمٌر مهمٌّ يف فرضيَّة إجياد الكون لكِّه 
. قال: »ألنَّ هناك قانونًا مثل اجلاذبيَّة، فإنَّ الكون  من الاليشء بشلٍك تلقايئٍّ

يمكنه أن خيِلّص نفسه من ل يشء وسوف يفعل ٰذلك ...« ]المصدر السابق[. 

إذن اتّضــح مّما تقّدم بيانُه باختصاٍر ملحتويات كتاب »اتلَّصميم العظيم« 
يف ٰهذه اإلطاللة الرسيعة، أهّم ما فيه. 

ي يشلّك عمدة املقالة »القراءة 
ّ

وجيدر بنا نقُل الكالم إىل القسم اثلان اذل
انلقديّــة«، حيُث سنســلط الضوء ىلع مامن اخللط واخلطــإ يف املقّدمات 

وانلتائج اليّت طرحها الاتب.
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ثانًيا: القراءة النقدّية

ــة البحــث  1 ـ النقــد المعرفــّي )مناقشــٌة فــي المنهــج وآل
ــة المعرفــة( ــة نظرّي مــن زاوي

أرى من الرضورّي هنا بيان بعــض املغالطات يف هذه القراءة وضمن 
اتلايلة: انلقاط 

أـ  الخلط بني املنهج العقيّل واملنهج التجريبّي

من أهّم األحباث اليّت يتناولا علم املعرفــة )Epistemology( باتلحقيق يه 
ح فيه األدوات اليّت يمكن الستناد إيلها يف الكشف  األدوات املعرفّية، حيث تُنقَّ
د ٰهذه  د حقل إدراكها وقيمة لكِّ واحــدةٍ منها. وبناًء ىلع تعدُّ عــن الواقع، وحُيدَّ

دت، فنشأ املنهج اتلجرييّب واملنهج العقيّل. األدوات انقسمت املناهج وتعدَّ

ي تأخذ به العلوم الفزييائيَّة واألحيائيَّة 
ّ

اعتمد املنهج العقيّل اتلجرييّب  اذل
والكيمائيَّــة  ىلع اتلجربة أداًة حرصيًَّة يف الكشــف عن الواقع، وتفســري 

الظواهر، واعتربها املصدر األّول جلميع املعارف. 

وقد ذكر أرباب ٰهذا العلم أّن نطاق ٰهذه اآللة ودائرة ٰهذا املنهج املحسوسات 
ي الظواهر املاّديَّة، ول سلطان هل ىلع ما وراءها. فقط، وهو اعجٌز عن تطِّ

وأّما املنهج العقيّل فقد اعتمد ىلع العقل القيايّس الربهاّن يف الكشف عن 
الواقع، واتلعرُّف ىلع الظواهر، وهو يعتمد ىلع من دليه أهليَّة دراســة العلل 

ابلعيدة وبعض األمور امليتافزييقيَّة.

يقول أنطوين فلو )Antony Flew( (*) مشرًيا للثنائيَّة انلطاقيَّة بني ابلحثني 

، هل العديد من املؤلَّفات، وأكرثها حول فلسفة األديان، اكن  (*) أنطوين فلو: فيلســوٌف بريطانٌّ
طول حياته ملحًدا، وألّف كتبًا نلــيف وجود اإلهٰل، ولٰكنَّه يف أواخر حياته عدل عن إحلاده، 
وألّف كتابًا نســخ فيه لكَّ كتبه السابقة وأسماه (هناك إهٰلٌ). ]راجع: املرصي، نهاية حلم وهم 

اإلهٰل، ص 63[.
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اتلجرييّب والعقيّل: »فعند دراسة اتلفاعل بني اثنني من األجسام املاّديَّة، ىلع 
ث يف العلوم،  ة، فإنَّك تتحدَّ سبيل املثال، أو اثنني من اجلَُسيمات ما دون اذلرَّ
ة  أو أّي يشٍء ماّديٍّ  وعندما تسأل كيف وُِجدت تلك اجلَُسيمات ما دون اذلرَّ
- وملاذا؟ فأنت تتحّدث يف الفلسفة، وعندما تستخرج استنتاجاٍت فلسفيًَّة 
ر كفيلســوٍف« ]المرصي، نهاية حلم وهم  من ابليانات العلميَّة، فأنت عندئٍذ تفكِّ

.]There is a God, p115 :ه، ص 62، وقد اقتبسه من كتاب
ٰ
اإلل

ويف ٰذلك يقول ادلكتــور عمرو رشيف(*)يف كتابــه »رحلة عقل«(**): 
ي خيرج من املعلومات العلمّية باستنتاجاٍت معرفيٍَّة، 

ّ
»فالفيلســوف هو اذل

ورّبما ل يعرف الكثريون من علماء األحياء عن ٰهذه الســتنتاجات، أكرث 
مّما يعــرف بائع اآليس كريم عن القواعد الّــيت تتحّكم بابلورصة وقوانني 

ة« ]شريف، رحلة عقل، ص 76[. السوق احلرَّ

م  َمن« املتقدِّ والالفت أّن السّيد هوكينج نفسه ـ يف كتابه »تاريٌخ ُموَجٌز للزَّ
ىلع »اتلصميم العظيم«ـ  قد أشار إىل ٰهذه احلقيقة املبيّنة يف علم املعرفة؛ قال: 
ا بإنشاء نظرّياٍت جديدٍة  »وحّت اآلن فإّن معظم العلماء اكنوا مشــغولني جدًّ
تُوِصف »ما هو الكون« حبيث لم يســألوا عن »ملاذا«. وىلع اجلانب اآلخر، فإّن 
تُهم أن يسألوا »ملاذا«؛ أي أنَّ الفالسفة لم يتمّكنوا من  ين اكنت مهمَّ

ّ
األفراد اذل

مالحقة تقّدم انلظرّيات العلميَّة« ]هوكينج، تاريــــٌخ موجٌز للزمن، ص 150[. وكذا أشار 
يف كتاب »اتّلصميم العظيم« لٰهذا املعىن قبل زعمه موت الفلســفة، فراجع. 

]هوكينج، التصميم العظيم، ص 13[

ّية الطبِّ يف جامعة عني  ـّ ، وطبيٌب، ورئيس قسم اجلراحة يف لك (*) عمرو رشيف: أستاٌذ مرصيٌّ
شــمس، مع تّصصه ادلقيق يف جراحة الكبد، هل العديد مــن املؤلّفات. ]راجع: رشيف، 

عمرو، رحلة عقل، ص 287[
(**) رحلة عقل: ٰهكذا يقود العلم أرشف املالحدة إىل اإليمان، ألَّف ادلكتور عمرو رشيف ٰهذا 

ي عدل عن إحلاده يف أواخر حياته.
ّ

الكتاب، عن امللحد أنطوين فلو اذل
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إذن فإّن طبيعة الســؤال املطروح حتّدد طبيعــة اإلجابة، وللكِّ إجابٍة آلٌة 
ص  وأسلوٌب معيِنٌّ بتقديمها. وبعبارة أخرى: إّن طبيعة املوضوع يه اليّت تشخِّ
آلة حبثه وأسلوبه؛ فلو اكنت الظاهرة املبحوث عنها ظاهرًة ميتافزييقيًَّة، أو 
تتناول الِعلَل ابلعيدة فإّن العالِم يلتمُس األســلوب الفلسيّف العقيّل يف تقديم 

اإلجابات واتلفسريات؛ أو يمكن اإلتيان باملجرَّدات إىل املخترب تلفسريها.

نعم، لو اكنــت الظاهرة ماّديًَّة حّســيًَّة يمكن اختبارهــا، فال بّد من 
التســلُّح باتلجربة يف مقام معاجلتها، كما ل يمكن اتلغافل عن الستفادة 
مات اتلجريبيَّة يف ابلحث الفلســيّف العقيّل، أو األخذ بها  مــن بعض املقدِّ

كأصوٍل موضوعٍة.

 أّن حمدوديَّة العلم 
ّ
يقول الســري بيرت مــدّور )Peter Medawar( (*): »إل

تّتضح يف عجزه عن إجابته عن األســئلة ابلدائيَّة اليّت تتعلَّق باألشياء األوىل 
واألخــرية، مثل: كيف بدأ لكُّ يشء؟ ما غرض وجودنــا؟ ما مغزى احلياة؟« 

]لينكس، العلم ووجود هللا، ص53[.

قطات املدويَّة للكتاب أنَّه استخدم الفزيياء املعتِمَدة  لقد اكنت أوىل السَّ
ىلع اتلجربــة يف حبثه عن الِعلل ابلعيدة، وتفســريه لظواهــر ميتافزييقيٍَّة، 
وإجابته ىلع أســئلة »ملاذا«، وتدّخله يف إثباتها أو نفيها، مع العلم أنّه ل بّد 
أن تكون الفزيياء ساكتًة عن مثل ٰهذه القضايا، ويف املواضع اليّت حتتاج إىل 
استنتاجاٍت فلسفّيٍة اكن الاتب يواجه اإلخفاق؛ ٰذلك ألنّه ل باَع هل يف ٰهذا 

احلقل من العلوم.

(*) بيرت مدور: طبيٌب بريطانٌّ مشهوٌر من أصٍل بلنانٍّ، حصل ىلع جائزة نوبل يف الطبِّ لعام 1960.
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ي يريد تفســري الظواهــر امليتافزييقيَّة، أو احلكم عليها 
ّ

ولَعمري إّن اذل
بالوجود والعدم من خــالل علم الفزيياء، كمن يريُد أن يســمع بعينه، أو 
ر انلتائج اليّت ســينتيه إيلها الُمحيط  يبرص بإذنه؛ فال يمكن لعاقٍل أن يتصوَّ
بمطالَــب نظريَّة املعرفــة، فهو ييع تماًمــا حاكميَّة القوانــني العقليَّة ىلع 
اســتنتاجات الطبييّع؛ فإنَّ الفزييايّئ عندما يريد أن يستنتج نموذًجا ما من 
جتربــٍة ما، عليه أن يرايع عدم لزوم ُخلف أحــد القوانني العقليَّة اثلابتة: 
قانون اتلناقض، قانون الويَّة، قانون العلّيَّة، وإل فسينتيه إىل استنتاجات 
ل منطقيَّة، كما أّن طعنه بٰهذه القوانني سينجرُّ إىل لكّياته اليّت خيرج بها من 

خالل اتلجربة.

ب. ثبت موت هوكينج ومل يثبت موت الفلسفة

قال الاتب: »... اكنت تلك األســئلة اتلقليديَّة للفلسفة، لكن الفلسفة 
قد ماتــت .. وأصبح العلماء هم َمن حيملون مصابيح الكتشــاف يف رحلة 

اتلنقيب عن املعرفة« ]هوكينج، التصميم العظيم، ص13[.  

ويمكن القول  إّن الاتب اكن ملتفتًا دلائريَت ابلحث الفلســيّف وابلحث 
ر املســألة نفســها يف أهمِّ كتبه، ُثمَّ يزعم يف كتابه  اتلجرييّب؛ ذلا نراه يكرِّ
األخري موتها دون أن يقّدم ديلــاًل أو برهانًا، أو حّت جتربًة ىلع األقلِّ تثبُت 
للقارئ ٰهذه ادلعوى! يلنفذ من ٰذلك مبارشًة إىل ابلحث اتلجرييّب متسلِّاًل. 

 وقــد ثبت لــك - أيُّهــا القــارئ - أنَّ اتلجربــة ل تفلح يف تفســري 
الظواهر امليتافزييقيَّة.

ا ملا قّدمته لكٌّ من  ً ومن املحتََمل أن يكــون الاتب يف دعواه ٰهذه مقــدلِّ
ِتَمْت كتب 

ُ
املدرستني الوضعّية واملاركسّية وأتباُع املذاهب اتلجريبّية، وقد أ
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علماء اإلســالم - املصنََّفة يف نظريَّة املعرفة خصوًصــا - تفنيًدا ونقًدا لٰهذه 
رته أقالُمهم(*). املدارس؛ ذلا نُعرِض عن تكرار ما سطَّ

تعتمد الفلســفة يف معاجلتها للظواهر ىلع األســلوب العقــيّل الربهاّن، 
وتكتســب حياتها من حّجيَّة ٰهذا املنهج املســتفاد من »اخلصائص اذلاتيَّة 
للربهــان، املؤلَّف من الصورة ابلدهيَّــة اإلنتاج، واملــاّدة الواجب قبولا« 

، ص 144[. ّ ]المرصي، أصول المعرفة والمنهج العقىي

ثّم إنَّ اتلجرييبَّ نفســه ل يمكنه أن خيرج بنتيجٍة دون الســتفادة من 
ي يقوم ىلع أساسه األسلوب العقيلُّ والفلسفة؛ فلو مات 

ّ
القياس الربهاّن، اذل

ٰهذا املنهج ملا قام للتجربة قائمٌة؛ باعتبار أنَّ انلتيجة املســتفاد منها تنهض 
متني جمتمعتني: األوىل ِحّسيَّة، واألخرى عقليٌَّة. ىلع مقدِّ

من هنا نقول لوكينج: إَن الفلســفة ل تزال حيًَّة تُرَزق، وتستمدُّ وجودها 
ي لوله ملَا وصل اتلجرييبُّ إىل نتيجٍة. 

ّ
من املنهج العقيّل اذل

وىلع أيِّ حــال ل بدَّ أن نرجع هوكينج خطوًة إىل الوراء، ونســأهل : ما هو 
ديللك الفزييايئُّ ىلع موت الفلسفة؟

ج. الصبغة امليتافيزيقيَّة

إذا حبثنا عن آراء علماء الفزيياء والكيمياء واألحياء فيما يتعلَّق بالقضايا 
الوجودية املرتبطة باإلهل، أو يوم اجلزاء، أو أّي عنرص من عنارص الرؤية الكونيَّة 
يع أنَّ املقدمات  ًفا ... فلكٌّ يدَّ لوجدناهم خيتلفون فيما بينهم إثباتًا ونفيًا وتوقُّ
ي يعتقد به، وٰهذا ىلع األقل 

ّ
العلميَّة اليّت يّتكئ عليها تفيد الســتنتاج اذل

(*)  . يمكن مراجعة كتاب »فلسفتنا« للســيد حممدباقر الصدر و»األيديولوجيا املقارنة« للشيخ 
مصباح يزدي.
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ُيَعدُّ شــاهًدا ىلع أنَّ انلتائج اليّت ينتيه إيلها الطبييعُّ يف ٰهذا احلقل امليتافزييّق 
ليست نتائج جتربًة حتميًَّة، ول معادلًة رياضيًَّة، وإنَّما يه جمرَّد استنتاجاٍت 
وتميناٍت، واغبًلا ما تكون مصطبغة باملوقف انلفيّس امليتافزيييّق الُمســبَق 

ي يّتخذه العالِم الطبييعُّ حول عنارص الرؤية الكونيَّة(*). 
ّ

اذل

 أنَّ الكثري 
ّ

وٰهذا األحيايئُّ والكيميايئُّ كريستيان دو دوف(**)يقول: »... إل
من العلماء ل يشغلون أنفسهم بٰهذا الفارق، فيتعاملون ِضمنًا مع الفرضيَّة 
ا بما يقّدمه العلم من تفسريات. وهم  دٌة، وهم سعداء جدًّ ىلع أنَّها حقيقٌة مؤكَّ
يف ٰذلك مثل ل بالس، ل حيتاجون إىل فرضيَّة اهلل، ويعتربون املوقف العليمَّ 
ل أدريًّــا، إن لم يكن إحلاديًّا رصحيًا«. ويعلِّق اعلِم الرياضيات جون يلنكس 
ىلع ٰهذا املقطع: »وٰهذا اعرتاف رصيــح أنَّ الِعلم عند الكثريين ل ينفصل 
ك  ، أو إحلاديٍّ يرصُّ أصحابه ىلع اتلمسُّ فعليًّا عن موقٍف ميتافزيييقٍّ ل أدريٍّ

به...« ]لينكس، العلم ووجود هللا، ص 59[.

ولعلَّ أرنو بزنياس )Penzias Arno((***) حمقٌّ يف قوهل: »ابلعض ل يشعرون 
بارتياٍح لفكرة العالــم املخلوق بقصٍد. وحّت يأتوا بأفــاٍر مضاّدةٍ للقصد، 

ون تلخمني أشياء لم يروها« ]لينكس، العلم ووجود هللا، ص 130[. يضطرُّ

إذن فإّن الســتنتاجات اليّت خيرج بهــا الطبييعُّ تكون يف بعض األحيان 
مصطبغــًة بموقفــه امليتافزيييّق الُمســبَق. ويتبىنَّ هوكينج نظرًة مشــابهًة: 
»الكثريون ل حيّبون الفكرة اليّت تقول: إّن الزمن هل بدايٌة؛ اغبًلا من أجل أنّه 

يدلُّ بوضوٍح ىلع اتلدّخل اإلليّٰه« ]المصدر السابق، ص 117[.

(*) اإلنسان، اإلهل، الكون.
ص يف علم األحياء اخللوي والكيمياء احليويَّة. (**) كريستسان دو دوف: اعلِم متخصِّ

(***) أرنو بزنياس: اعلم فزيياء أمريكي مشــهور، وهل بعض الكتشافات، حائز ىلع جائزة نوبل 
للفزيياء اعم 1978 م .
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؛ لرؤيٍة فلسفّيٍة  واألنكى من ٰذلك حني يقوم الطبييعُّ حبياكة قناٍع عليمٍّ
عجب بها.

ُ
ماّديٍّة إحلاديٍّة، مال إيلها أو أ

المالزمــات  بعــض  فــي  )مناقشــة  الفلســفّي  النقــد  ـ   2
والســتنتاجات(

أ- نفُي البداية الزّمانيَّة ال يالزمه انتفاء دور الخالق

يقول هوكينج يف إشارةٍ إىل احتمايّلة انتفاء دور اخلالق يف حال انتفاء ابلداية 
الزمانّية للكون: »وطاملا اعتقدنا أّن للخلق بدايًة؛ فإّن دور اخلالق يبدو واضًحا 
هنا، أّما إذا اكن الكون بالفعل مغلًقا ىلع نفســه (أي مكتفيًا بنفســه بشلٍك 
اكمٍل)، وليس هل حــدوٌد أو حواٍف، وليس هل بدايــٌة أو نهايٌة، فإّن اإلجابة 

ليست واضحًة: ما هو دور اخلالق؟!« ]هوكينج، تاريــــٌخ أك�ث إيجاًزا للزمن، ص 111[.

يف ٰهــذا الكالم يظهر جانٌب من الضعف الفلســيّف دلى اعلِم الفزيياء؛ 
حيُث إّن العديد من العلماء واحلكماء الكبار ىلع مّر اتّلاريخ اكنوا يعتقدون 
بأزيّلة العالَم وقَِدمه، ومع ٰذلك آمنوا بوجود اإلهٰل، ِوفًقا ألدلٍَّة عقليٍَّة فلسفيٍَّة 

حُمكَمٍة، ليس حملُّ بسطها يف ٰهذه املقالة.

فأرسطوطاليس يؤمن بأزيّلة املاّدة ومع ٰذلك يؤمن بوجود اإلهٰل الصانع  كما 
أشــار الاتب ]هوكينج، التصميم العظيم، ص 165[ - وكٰذلك يُنَسب ٰهذا القول إىل 

العديد من الفالسفة املّشائني.

قال الشهرســتاّن: »وإنّما القول بِِقَدم العالَــم وأزيلَّة احلراكت بعد إثبات 
الصانــع، والقول بالِعلَّة األوىل إنَّما ظهر بعد أرســطاطاليس ... وأبدع ٰهذه 

م بعد العدم عند اإلمامّية، ص 25 و26[.
َ
املقالة ىلع قياساٍت« ]األحمدي، وجود العال
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وكٰذلك ابن رشٍد يف كتابه »تهافت اتّلهافت« حيُث أقام أدلًَّة أربعًة ىلع قِدم 
العالَم، وهو مع ٰذلك يؤمن باإلهٰل عن ديلٍل.

إذن، إّن نيف ابلداية الزمانيَّة للعالــم، أو القول بِقدمه ل يالزمه انتفاء 
دور اخلالق كما يعتقد بعض الفزييائينّي.

ب - نفــي اإللٰــه الّــذي تصفــه بعــض الديانــات ال يالزمــه نفــي املبــدإ 

ملجّرد ا

حاول الاتب يف الفصل الســابع أن يشــّكك يف فرضّيــة وجود اإلهٰل من 
خــالل الطعن بما يقّدم من رًؤى ثيولوجيٍَّة، وتفســريات بعض األديان اليّت 
ي حاول من خالهل 

ّ
تؤمن باإلهٰل.. ولٰكن مهاًل! وبغضِّ انّلظر عن األسلوب اذل

تهميش فكرة اإلهٰل، وتعويم األســلوب اتلجرييّب يف اإلجابة، لو ســلَّمنا مع 
ي تِصُفه بعــض ادليانات أو الِملَــل وانلَِّحل بـ »غري 

ّ
هوكينج بــأّن اإلهٰل اذل

الواقيّع«، هل يلزم من ٰذلك عدم وجود صانٍع لٰهذا الكون؟!

ي تنظر إيله بعض ادليانات، وبني 
ّ

إنّه ل مالزمة عقليًَّة بني نيف اإلهٰل اذل
نيف فكرة اإلهٰل؛ باعتبــار أنّه ليس بعزيٍز علينا أن ننيف القراءة اليّت تقّدمها 

بعض ادليانات عن اإلهٰل، مع اعتقادنا باملبدإ املاورايّئ.

وٰهذا ألربت آينشــتاين )Albert Einstein((*)  كمــا ينقل عنه هوكينج 
يف كتابــه »تاريٌخ موجٌز للّزمن« اكن يرفض الصــور ايلهوديّة لإلهٰل: »ورغم 
 أنّه اكن يرفض الفكرة 

ّ
أنّه (أي أينشــتاين) ينحدر من أصــوٍل يهوديٍّة، إل

اتلوراتّية عن اهلل« ]هوكينج، تاريــــخ موجز للزمن، ص 152[. ومع ٰذلك فإنّه من املسلَّم 
بني العلمــاء أنّه اكن يعتقد بوجود اإلهٰل؛ قال: »أريد أن أعرف كيف خلق 

(*) ألربت أينشتاين: اعلِم كبري يف الفزيياء انلظرّية، وهل اكتشافاٌت عديدٌة.



291

دراسٌة نقدّيٌة في كتاب التصميم العظيم

العدد الخامس   السنة الثانية   ربيع 2019

ياء الحديثة، ص 37[.  ف ،  هللا والف�ي ف اهلل العالم؟« ]ديفــ�ي

جـ- هل يُوَجد يشٌء من الاليشء تلقائيًّا؟

يقول هوكينج: »فإّن الكون يمكنه أن خيلق نفســه من ل يشء، وسوف 
يفعــل ٰذلك بالطريقة اليّت تمَّ وصفها يف الفصل الســادس، واخللق اتللقايّئ 
 من الال يشء، فلماذا يُوَجد الكون؟ وملاذا 

ً
هو الســبب يف أّن هناك شيئًا بدل

نُوَجد حنن؟ ليس من الرضورّي أن نستحرض إلًٰها إلشعال فتيل اخللق، ولضبط 
استمرار الكون« ]هوكينج، التصميم العظيم، ص37[. 

يف الواقع تمّس ٰهذه املسألة حقيقة كتاب »اتلصميم العظيم«.

يف ابلداية ل بّد من بيان املراد من الاّليشء؛ فالاليشء عند امليتافزييقيني 
ي نرّجح أن 

ّ
ا الاليشء باصطــالح الّطبيعيني  اذل يعــين الَعَدم الُمطلَق، وأمَّ

(*)؛ قال: »قد تعتقد لوهلٍة  يكون هو مراد الاتب  فهو بمعىن الفراغ الكيّمّ
أنّه لو أنزنلا لكَّ اذلرَّات واجلزئّيات من ماٍن ما؛ فإنّنا سنخلق فرااًغ اكماًل يف 

ٰذلك املان؛ حبيث إنّه يصلح أن نسيّم ٰذلك املان بـ»ل يشء«.

وقد ترّسع بعض ابلاحثني عندما محلوا »الاليشء« ىلع املعىن الفلســيّف 
ه، ص 70[ 

ٰ
فحسب. ]المرصي، نهاية حلم وهم اإلل

وىلع أّي حــاٍل، فــإن أراد من الاليشء املعىن الفلســيّف، فقوهل واضح 
ابلطالن، ببداهة امتناع صدور الوجود من العدم.

« وهو كٰذلك، فعندها ل بّد أن نســأل: هل  وإْن أراد بــه »الفراغ الكيّمّ

(*) يمكن أن يكون تعبري الفراغ الكيم مضلاًّل ملن لم يألف املصطلحات الفزييائّية؛ وٰذلك ألنَّ 
لكمة »فراغ« توح بالَعَدم. ولٰكنَّ الفراغ الكيّمَّ مصطلٌح يستخدمه الفزييائّيون؛ لإلشارة إىل 
. وٰهذه احلالة طبًعا ل تكون عدًما.  ٍ

أقّل حالٍة من حالت الطاقة، أو أدناها يف حقٍل كيّمٍّ معنيَّ
]يلنكس، العلم ووجود اهلل، ص 370، الامش رقم 33[
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الفراغ الكــيّمّ اكٍف يف انتفاء احلاجة إىل خالٍق ماورايّئ؟ كيف يمكن ليشٍء 
طاقته صفر أن يفيض ٰهذا الوجود لكّه؟!

نطوي كشًحا عن اتلفاصيل العلمّية اليّت ذكرها الاتُب يف حقيقة الفراغ 
، ونأخذها كأصٍل موضوٍع نلبين عليها؛ إّن أقىص ما فعله هو إثبات  الكــيّمّ
، وعمل ىلع تفســري آيّلة نشــوء  ســبق يشٍء ىلع العالَم، وهو الفراغ الكيّمّ
.. اغية األمر أنّه بنّي  الكون، وٰهذا السبُق واآليّلة ل تنيف وجود خالٍق ماورايئٍّ

علًّة قريبًة أخرى وقّدم تفسرًيا.

ومــن باب املثال لو فرّس لك الكيميايئُّ كيفّية خروج ٰهذه الورقة اليّت بني 
يديــك من املصنع، وكيف اختلطت املواّد الكيميائّية مع اخلشــب، وأثبت 
لك أّن هناك شــيئًا ما قد سبقها... هل يغنيك ٰذلك عن سؤال من أحرض ٰهذه 

الورقة؟ ومن خلط مكّوناتها، ودفع بها إيلك؟

حتًما سيكون اجلواب ل، ولو بيق يرشح لك اآليّلات، ويذكر لك القوانني 
من اآلن إىل يوم ادلين لن ينتيه ســؤال »َمن؟« و »ملاذا؟« ولّك ما ذكره الاتب 

هو يف دائرة »كيف؟«.

الفزييايّئ الشــهري بول ديفزي )Paul Davies((*) يقول نلا: »أيمكن خلق 
يشٍء مــن الاليشء؟ لقد رأينا إمانيَّة خلق جســيماٍت من الفضاء اخلايل، 
لٰكّن الســبب يعود  يف ٰهذه احلالة  إىل اعوجاج الفضــاء(**). ويبىق أمامنا 
، هللا  ف تفسري الســؤال: من أين جاء الفضاء (إن لم يكن موجوًدا دائًما)؟« ]ديف�ي

، وأســتاذ الفزييــاء جبامعة أريزونا، عمــل جبامعات كمربيدج،  (*) بول ديفزي: اعلٌِم بريطانٌّ
ــٌص يف علوم الكون وفزيياء الكّم، حائٌز ىلع جائــزة تمبلتون اعم 1955 م. ]راجع:  متخصِّ

رشيف، عمرو، رحلة عقل، ص 90 الامش رقم 2[
(**) حقل اجلاذبّية اعوجاٌج فضايئ ]ديفزي، اهلل والفزيياء احلديثة، ص 46[.
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ياء الحديثة، ص 48 و49[. ف والف�ي

ويقول أيًضا: »فبرصف انلظر عن أّن ٰهذه اتلفاسري تنطوي ىلع قدٍر كبرٍي 
من اتلخمني، فالقول بنشــأة الكون من تمّوٍج يف فراٍغ كيّمٍّ يرجع باملسألة 
 » األصل خطــوًة إىل الوراء، وجيعلنا نتســاءل عن مصدر الفــراغ الكيّمّ

]لينكــس،  العلــم ووجــود هللا، ص 119[.

إذن مقولة »فإّن الكون يمكنه أن خيلَق نفســه من ل يشء، إن محلناها 
ي أراده هوكينج 

ّ
ىلع املعىن الفلســيّف فيه ممتنعٌة، وإن محلناها ىلع املعىن اذل

فإنّهــا ل تثبت عدم احلاجة إىل اخلالق املاورايّئ، بل ينتقل الســؤال ذاته إىل 
مرّبٍع آخر كما عرفت.

وقبل أن ننتقل إىل املناقشــة العلمّية حتسُن اإلشارة إىل أّن هوكينج ليس 
 Peter( أّول من حتّدث بٰهذا حول تفســري نشــوء الكون، فإنَّ بيــرت آتكيزن
ته من  Atkins((*) يعتقد بيشٍء مشــابٍه، وهو صالحّيــة الزمان إلجياد مادَّ

خالل اتلجميع اذلايّت، وٰهذا القول دفع كيث ورد )Keith Ward( (**) إىل الردِّ 
عليه بأنّه من املحال تأثري الســبب يف الرتبة الالحقة، ما لم يكن موجوًدا يف 
الرتبة السابقة؟ (***) ]لينكس، جون، العلم ووجود هللا، ص 111 )بترّصٍف([ وعندها يبىق 

السؤال السّيد: من أوجده؟ وملاذا؟

د- نفي اإللٰه يخدش يف علمّية النموذج

أرشنــا يف آخر فقرة »اخللط بني املنهج العقــيّل واملنهج اتلجرييّب« إىل أّن 

(*) بيرت أتكيزن: بروفسور الكيمياء يف جامعة أكسفورد.
(**) كيث ورد: فيلسوف، وعمل أستاًذا يف جامعيت اكمربيدج وويلز.

(***) ديفزي، اجلائزة الكونّية الكربى، ص 100.
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نتائــج اتلجربة مبنّيٌة ىلع األخذ بالقوانني العقلّية اثلّابتة، وإّن ٰهذه القوانني 
نفسها تنتج فكرة رضورة وجود اإلهٰل، فكيف يمكن للتجربة أن ترج بتنّبٍؤ 
يتعارض مع أحد القوانني اليّت تســتند إيلها؟ كقانون العلّّية مثاًل؟! إّن ٰهذا 

ي يقّدمه العالم الطبييّع.
ّ

يلخدش يف علمّية انلموذج، أو الفرتاض اذل

ـ  النقد العلمّي )مناقشة في بعض المقّدمات الفيزيائّية(  3

أ- الزمكان ال يحلُّ املعِضلَة

حاول هوكينج يف الفصل الســادس أن ينقــل فرضّية الزمان اليّت جتعل 
الزمان بعًدا رابًعا من أبعاد املان، وأنّه بدأ مع النفجار العظيم، ويّديع أّن 

السؤال سيصبح لغًوا عن سبب ابلداية األّول.

إّن ٰهــذا اتلرصيح ل خيلو من تدليــٍس، أو نقٍص يف دائرة الّطالع ىلع 
أحســن اتلقادير، باعتبار أنّه بناًء ىلع لكِّ ما تقــّدم من رشوع الزمان مع 
الكون، قد نستنتج أّن الســؤال العبيّث هو عن السبب الفزييايّئ للكون، ل 
ي سّبب النفجار 

ّ
عن السبب مطلًقا! وبالطريقة ذاتها فإّن اتلخمني حول اذل

الكبري ل معىن هل أيًضا؛ ألّن األســباب اعدًة تســبق اتّلأثريات. فإذا لم يكن 
هناك زماٌن (أو ماٌن) قبل النفجار الكبري لوجود وســيٍط مسّبٍب فيمكننا 
ى،  ، الجائــزة الكونية الك�ب ف  أن نعزو عدم وجود سبٍب فزييايئٍّ لالنفجار الكبري ]ديف�ي
ص 100[، عندهــا يتّعني ىلع اعلم الفزيياء الســكوت حيال الســبب غري 

الفزييايّئ. ُويعطى املنرب إىل املتخّصص يف اإلجابة ىلع األسئلة غري الفزييائّية 
املتعلّقة بأمــوٍر ل تضع للتجربة. قال هوكينج يف كتــاٍب آَخَر هل: »إذا كّنا 
كما هو احلال، نعلم فقط ما حدث منذ النفجار الكبري - فإنّنا ل نســتطيع 
ي هّيأ 

ّ
حتديــد ما حدث قبل ٰذلك، ]...[ األســئلة اّليت تدور حــول من اذل
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الظروف لٰهذا النفجار الكبري ليســت باألسئلة اليّت يتناولا العلم« ]هوكنج، 
تاريــــخ أك�ث إيجاًزا للزمن، ص 78[. ويف مورد آخر من الكتاب نفسه: »ويعين ٰذلك أّن 

لّك نظرّياتنا تتحّطم عند حلظة النفجار الكبري؛ ]...[ وٰهكذا وحّت لو اكنت 
هناك أحداٌث قد وقعت قبل النفجار الكبري؛ فلن نســتطيع اســتخدامها 
تلحديد ما يمكن أن حيدث بعد النفجار، ألّن اتلنّبؤ ذاته ســيتحّطم منذ 

حلظة النفجار العظيم« ]المصدر الســابق، ص 76[.

إذن، ســواٌء ثبتت فرضّية الزمان أم لم تثبت، فٰذلك ل ينيف اإلهٰل، وقد 
علمنا أّن الفزيياء مغلولة ايلد عن تفسري ما قبل النفجار العظيم.

ب- القانون سيٌِّد غري فاعٍل

يقول هوكينج يف كتابه »تاريٌخ ُموَجز للزمن«: »وطاملا اعتقدنا أّن للخلق 
بدايًة فإّن دور اخلالق يبدو واضًحا هنــا، أّما إذا اكن الكون بالفعل مغلًقا 
ىلع نفســه (أي مكتفيًا بنفسه بشــلٍك اكمٍل)، وليس هل حدوٌد أو حواٍف، 
وليس هل بدايٌة أو نهايٌة، فإّن اإلجابة ليست واضحًة: ما هو دور اخلالق؟!« 

]المصدر الســابق، ص 111[.

اكن يعتقد بأّن فكــرة ابلداية الزمانّية للكون نفيًــا أو إثباتًا لا ارتباٌط 
وثيٌق يف تفسري ظاهرة وجود اخلالق ىلع حّد تعبريه، كما ورد يف الرتجة، فإنّه 
وحبسب ترصحيه يف كتاب »تاريٌخ ُموَجٌز للزمن« إذا اكن للكون بدايٌة زمانيٌَّة 
م حتت   فدوره غري واضٍح. وقد نقلنا قوهل فيما تقدَّ

ّ
فدور اخلالق واضــٌح، وإل

عنوان »الصبغــة امليتافزييقيَّة« بأنَّ الكثري ينفرون من فكرة ابلداية الزمانيَّة 
للكون؛ ألنّها تدلُّ ىلع اتلدّخل اإلليّٰه.

يف كتابــه »اتلصميم العظيم« يبنّي وِجهة نظــره ِحيال قضّية بداية الكون 
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من خالل فرضّيــة الزمان، ويقرتح اســتنتاًجا يقيص مــن خالهل فكرة 
اإلهٰل ويســتبدلا بـ »الــاليشء« و«قانــون اجلاذبيَّة«، ويــّديع صالحّيته 
تلفســري نشــوء الكون من الاليشء؛ قال: »ألّن هناك قانونًا مثل اجلاذبيَّة، 
 فإّن الكــون قادٌر وســيخلق نفســه مــن ل يشء« ]هوكينج،التصميــم العظيــم،  

ص 352[، متمّسًا بما سّماه سيادة القانون وحاكمّيته.

ونلا اآلن أن نسأل السّيد هوكينج:

مته ىلع وجود اجلاذبيَّة قبل الكون؟ ي قدَّ
ّ

ـ ما هو ادليلل العليمُّ اذل

ـ لو ســلَّمنا بوجود ٰهذا القانون قبل الكون هل ٰهذا حيلُّ معضلة »فرضيَّة 
نيف وجود اإلهٰل«؟

ـ ما هو تفسري العلماء لسيادة القانون؟ أيعين ٰذلك تأثريه وفاعلّيته؟

ىلع أّي حال لو ســلّمنا بوجود قانون اجلاذبيَّة قبل الكون فإّن ٰذلك ل حيلُّ 
املعضلــة؛ باعتبار أّن القانون ل يؤثِّر، بل إنّــه يفرّس الظاهرة ويوّضحها يف 
ظــروٍف معيَّنٍة، دون أن يفعل، وكٰذلك لو ســلَّمنا وقلنا: إّن القانون يؤثّر، 
يبىق الســؤال َمن اذلي قنَّ ٰهذه القوانني وأوجدها؟ كيف جاءت اجلاذبّية؟ 

ي خلقها؟
ّ

ومن اذل

إّن القوانني ل تلق شــيئًا؛ يقول الريــايّض يت جون يلنكس: »فقوانني 
الفزيياء ترشح كيف يشتغل حمرِّك اجليب(*)، لٰكّنها ل ترشح كيف جاء إىل 
ا أّن قوانني الفزيياء ليس بمقدورها  الوجود يف ابلداية؛ إذ إنّه من الواضح جدًّ
خلق حمّرك اجليب لوحدها؛ إذ إنَّ تلك املهّمة حتتاج ذلاكٍء وخياٍل، واإلبداع 
ي تنفيــد مغالطــات منكري 

العليّم لفرانك ويتل(**)« ]حســن، أقوى براهيـــن جــون لينكــس �ف

(*) حمّرٌك نّفاٌث للطائرات.
(**) فرانك ويتل: اعلٌم متخّصٌص بامليانيك.
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الدين، ص 108[.

يقول ويلام بيــيل )Paley William((*): »إنّه تَلحريــٌف للّغة أن حتّدد أّي 
قانوٍن ىلع أنّه السبب الايف الفّعال ألّي يشٍء، فالقانون يفرتض مسّبًقا وجود 
اعمٍل؛ فالقانون جمّرد اآليّلة اليّت يسري عليها العامل. والقانون يتضّمن قّوًة؛ ألنّه 
ي تعمل تلك القّوة وفًقا هل. وبدون ٰهذا العامل، وبدون ٰهذه القوة، 

ّ
انلظام اذل

املستقلِّني كالهما عن القانون، ل يفعل القانون شيئًا، فهو ل يشء«(**).

ومن باب املثــال أّن القانون القائل »لكّما بلغــت درجة حرارة املاء 100 
درجٍة يبدأ باتلبّخر« ل جيعل املاء يتبّخر ما لم يكن دلينا يف الرتبة السابقة ماٌء 
وحرارٌة، وموجٌد لما، وواضٌع للماء ىلع انلار. وكٰذلك قانون 2+2=4، فإنّه ل 

يضاعف املال، ما لم يتقّدم زيٌد باستيداع مبلٍغ يف ابلنك.

واملثري أّن ســتيفن هوكينج نفسه يف كتاب »تاريٌخ موَجٌز للزمن« اكن يؤّيد 
ما عليه جون يلنكس وويلام بييل؛ قال: »وحّت إذا اكنت هناك نظرّيٌة موّحدٌة 
ي يبعث 

ّ
واحدٌة حمتملٌة فســتكون جمموعًة من القواعد واملعادلت، فما اذل

انلار يف املعادلت، ويصيغ اعلًما تصفه؟« ]هوكينج،تاريــــخ أك�ث إيجاًزا للزمن، ص153[.

واألكــرث إثارًة ما نقله ادلكتور عمرو رشيــف يف كتابه »رحلة عقل« من 
ا بأّن »توّصلنا ملعادلٍت ترشح  أّن هوكينج يف جلســٍة حوارّيٍة أجاب مضطرًّ
كيــف بدأ العالَم، ل يعــين أّن اإلهٰل غري موجوٍد، ولٰكــن يعين أنّه لم خيلق 
الكون عشوائيًّا، ولٰكّنه خلق تبًعا لقوانني« ]شريف، رحلة عقل، ص 82[! ملاذا ٰهذا 

(*) ويلام بييل: فيلسوٌف.
(**)  Willliam Paley, Natural Theology.

.(altab.com :تمت ترجة املقطع إىل العربية بواسطة)
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اتلهافت يف أقواهل؟ لعلَّه ضاق ذراًع باحلجج املقامة ىلع وجود اإلهٰل.

إذن وجود اجلاذبّية قبل الكون، وســيادة القانــون بمعىن تأثريه وفاعلّيته 
املطلَقة املوجبة لالستغناء عن اإلهٰل َدْعَوَياِن تفتقران إىل ديلٍل.

يقول الفزييايّئ بول ديفزي: »... مع أّن العمليَّة اليّت وُِصفت أعاله ما تقّدم 
 ، خلًقا من الاليشء، لٰكّن جمّرد حتويل طاقٍة موجودٍة من قبل إىل شلٍك ماّديٍّ
ومــا زال علينا توضيح مــن أين جاءت ٰهذه الطاقة يف املقــام األّول، وٰهذا 

ياء الحديثة، ص 45[. ف ، هللا والف�ي ف يتطلَّب باتلأكيد تفسرًيا خارقًا؟« ]ديف�ي

يقول كيث ورد: »إّن وجود قوانني فزييائّيٍة... يعين ضمنًا وجود إهٰلٍ يصيغ ٰهذه 
القوانني ويضمن توافق العالَم املاّدّي معها« ]لينكس، العلم ووجود هللا، ص 109[.

ثّم إّن هوكينج وقع فريسة خلٍط خطرٍي يف املقام، إذ إنّه يف قوهل: »إّن نظرّية 
لّك يشٍء ... تتنّبــأ بأنَّ العديد من األكــوان العظيمة تكوَّنت من ل يشء، ... 
ق  ل قّوةٍ خارقٍة، أو إهٰلٍ يكشــف عن أنّه لم يفرِّ إذ إّن خلقهم لم حيتج إىل تدخُّ
بني »العامل« و »القانــون«، فإّن اتلخيري بني اإلهٰل والقوانني الفزييائّية خاطٌئ 
بامتياٍز، ول خيلو من اخللط أو املغالطة، فاإلهٰل تفسرٌي للكون وكٰذلك القوانني 

 أنّهما تفسريان من نوعني متغايرين، ول تعارض بينهما.
ّ

الفزييائّية، إل

وٰهكذا، نكون أمام رأيني يف املسألة: األّول جيعل القانون فاعاًل، واآلخر 
 اتلفسري، ولو سلّمنا بأّن للقانون تأثرًيا، يبىق السؤال 

ّ
ل يرى للقانون دوًرا إل

ي جعله؟!
ّ

َمن اذل

جـ- هل أجاب العلم عىل األسئلة الكونّية الكربى؟

أقحم هوكينج نفسه يف ميدان اإلجابة ىلع األسئلة الكونّية الكربى، معتقًدا 
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أّن العلــم اتلجرييّب احلديث وخصوًصا الفزيياء احلديثة مع ٰهذا اتلقّدم املهول 
دليها ما تقوهل يف ٰهذه القضايا، يقول الســّيد هوكينــج: »وأضح العلماء هم 
من حيملون مصابيح الكتشــاف يف رحلة اتلنقيب وراء املعرفة. يهدف ٰهذا 
الكتاب إىل تقديم اإلجابات (ىلع األسئلة الوجوديّة) اليّت تفرضها الكتشافات 

العرصّية، وانلظرّيات العلميَّة احلديثة« ]هوكينج، التصميم العظيم، ص 13[.

 أّن للفزيايّئ األشــهر بول ديفزي رأيًا مغايًرا: »ورغم انلجاح املذهل للعلم 
ّ

إل
احلديث، فمن الغباء أن نفرتض أنَّ األســئلة األساسيَّة املتعلِّقة بوجود اإلهٰل، أو 
الغرض من الكون، وكٰذلك دور البرش يف ٰهذا املرشوع اخلارق، قد تّمت اإلجابة 
عليها، بفضل ٰهذه اتلطّورات العلميَّة. إّن دلى العلماء أنفســهم - يف الواقع - 

ياء الحديثة، ص 255[. ف ، هللا والف�ي ف نطاقًا واسًعا من املعتقدات ادلينيَّة« ]ديف�ي

 Max( وللفزييــايّئ احلائز ىلع جائزة نوبــل يف الفزيياء ماكــس بالنك
Planck((*) رأٌي مغايٌر ملا ذهب إيله الاتب: »العلم الطبييّع ل يستطيع حلَّ 

اللغز املطلق للطبيعة؛ وٰذلك ألنَّه يف اتلحليل األخري نكون حنن أنفسنا جزًءا 
ي حناول حلَّه« ]حســن، أقوى 

ّ
مــن الطبيعة، وباتلايل نكون جزًءا من اللغــز اذل

ي تفنيد مغالطات منكري الدين، ص 64[.
ف جون لينكس �ف براه�ي

وىلع أّي حاٍل فإّن أصل ما يّدعيــه هوكينج وينطلق منه يف حبثه هو حملُّ 
نظٍر وجدٍل كبرٍي بني أرباب أهل الختصاص.

وبناًء عليه، نرجع مع الاتب إىل أوىل صفحات كتابه لنسأهل: هل للعلم 
ٌة ىلع ٰهذه األســئلة؟! ثّم هل اكن يف اســتنتاجاته وفرضّياته اليّت  إجاباٌت تامَّ

يس  ، فاز جبائزة نوبل للفزيياء اعم 1918، وهو أحد أشهر مؤسِّ (*) بالنك، ماكس: اعلٌم عبقريٌّ
ميانيا الكّم.
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حها فزييائيًّا أو متفلسًفا ماّديًّا؟ يطرحها ويرشِّ

هل يريد السّيد هوكينج أن جيعل البرش يبنون مواقفهم حول حماور الكون 
ىلع راكٍم من اتلخمينــات الفزييائيَّة، وباتلايل تعيش األمم يف واقع من اللع 

ي يستتبعه تّبٌط يف اجلانب العليّم؟!
ّ

الفكرّي اذل

د- األكوان املتعّددة نظريٌّة أم تخمنٌي؟

ــك به هوكينج يف كتابه تلفسري  ي تمسَّ
ّ

يُعّد نموذج األكوان املتعّددة ـ اذل
انلظم ادلقيق للكون ـ امللجــأ األخري، ولعلَّه املالذ الوحيد املتبيّق للملحد، 
وٰهذا ما خيربنا به نيل مانسون )Neil Manson((*) : »يه املالذ األخري بالنسبة 

ى، ص 354[. ة الك�ب ، الجائزة الكونيَّ ف  عن: ديف�ي
ً

للملحد ايلائس«  ]نقال

فهل ٰهذه نظريٌَّة علميٌَّة متّسقٌة وجيلٌة(**) أو أنَّها جمّرد تمنٍي وافرتاٍض؟

ا هائاًل من األكــوان اليّت يتعّذر ىلع  دة(***) كمًّ تفرض األكــوان املتعدِّ
اإلنســان مالحظة أكرثها، كما أنَّها تفتقر لالختبــار، ومع ٰذلك ل تعطي 

ا للوجود. تفسرًيا تامًّ

وإيلك - أيُّها القارئ - ما يقوهل اعلم الفزيياء بود ديفزي: »إّن عيب نظرّية 
د هــو أنَّها تقحم فيًضا من الكيانــات اليّت ل يمكن مالحظة  الكون املتعدِّ

(*) نيل مانسون: بروفسور يف الفلسفة.
(**) يقــرُّ علماء الرؤيــة العلمّية اجلديدة بأنَّ اجلمال يف انلمــوذج، أو انلظرّية املقرتحة يُعّد من 
مات جناحه، ويعنون باجلمال اتلناسق والبساطة وعدم اتلعقيد. ]انظر: العلم يف منظوره  مقوِّ

اجلديد، أغروس وستانسيو، ص 44[
د: فرضّيٌة تُطَرح يف الفزيياء، مفادها أنَّ النفجار الكبري  دة أو الكون املتعدِّ (***) األكــوان املتعدِّ
دًة.  ت أكوانًا متعدِّ

َّ
 كوننــا هو واحٌد من عدد، ُربَّما ل نهايئ من النفجارات اليّت ودل

ّ
ي ودل

ّ
اذل

]انظر: ديفزي، اجلائزة الكونّية الكربى، ص 352[
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معظمها مطلًقا، ولو من حيث املبدأ. ويصدم ٰهذا النتشــار الاسح العديد 
من انلاس ىلع أنّه طريقٌة مبالٌغ فيها تلفســري صداقــة الكون للحياة. ومن 
د وصًفا اكماًل  ا أيًضا اختبار ٰهذه انلظرّية... ول يقّدم الكون املتعدِّ الصعب جدًّ
ا  للوجود؛ ألنَّه ل يزال يتطلّب الكثري من الفزيياء غري املفرّسة و"املالئمة" جدًّ

ى، ص 353[. ، الجائزة الكونّية الك�ب ف إلجناحه« ]ديف�ي

ري الكّم) يرفض  ويف ترصيٍح مثرٍي جلون بويلنج هــورن (أحد أبرز منظَّ
دة: »علينا أن نعــرتف حبقيقة ٰهذه اتلخمينات.  فيه فرضيَّة األكوان املتعدِّ
فيه يف احلقيقة ليســت فزييــاء، بل ميتافزييقيا باملعــىن األضيق. فما من 
ســبٍب عليمٍّ حمٍض يدعونا لالعتقاد بمجموعٍة من األكوان. فٰهذه العوالم 
ي حيظى بنفس القدر من 

ّ
بطبيعة تكوينها غري معروفٍة نلا. أّما اتلفســري اذل

ًمــا هو أّن ٰهذا العالَم الواحد  الحرتام الفكرّي، ويراه عقيل مفهوًما ومنظَّ
 ىلع ٰهذه الشــالكة؛ ألنّه خملوٌق بــإرادة خالٍق قصــد هل أن يكون ٰهكذا«

]لينكس، العلم ووجود هللا، ص 129 و130[.

إّن ٰهــذه الفرضّية عالوًة ىلع كونها جمّرد تمنٍي غري جمّرٍب، بل ل يمكن 
لإلنسان اختباره... يه افرتاٌض غري جيٍل أبًدا، وكما يقول ريتشارد سينربن 
)Richard Swinburne((*): »إّن افــرتاض تريليونــاٍت من األكوان األخرى 

ة الالمنطقيَّة«  ي يمزيِّ كوننا يبــدو قمَّ
ّ

 من إهٰلٍ واحٍد تلفســري انلظام اذل
ً

بدل
]لينكس، العلم ووجود هللا، ص 130[.

حّت أنَّ صاحب كتاب »وهم اإلهٰل« األحيايّئ الُملِحد ريتشارد دوكيزن يصف 
ٰهذه الفرضيَّة بأنّها اغيٌة يف اتلبذير: »العالَم املتعّدد األكوان يبدو نظرّيًة يف اغية 

(*) ريتشارد سوينرب: فيلسوٌف وأستاٌذ يف جامعة أكسفورد.
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ه، ص 149[.
ٰ
، وهم اإلل ف اتلبذير من ناحية عدد األكوان« ]دوك�ف

إذن، األكوان اليّت حــاول هوكينج أن يبيِّنها كنظريٍَّة تلفســري الضبط 
ادلقيــق، يه حمض فرضيٍَّة وتمنٍي لم يُِقم عليها ادليلل، ول نعلم  ىلع األقلِّ 

 إن اكن هل قابلّية ٰذلك.

ٌم أعظم؟ هـ- تصميٌم عظيٌم أم مصمِّ

مت اإلشــارة إىل أّن القضايا امليتافزييقيَّة خارجــٌة عن دائرة العلوم  تقدَّ
الطبيعيَّة ونطاقها، ومع ٰهذا فنحن اآلن نطالع آراء الطبيعّيني اذلين يعتقدون 
بــأّن للعلم صالحيَّة ٰذلك، فما يه وجهة العلــوم احلديثة؟ أتّتجه حنو تعزيز 
م األعظم، أم حنو تأييد اإلحلاد وفرضيَّة اتلصميم العظيم؟ فكرة اإلهٰل واملصمِّ

ا،  ينقســم العلماء الطبيعيُّون يف اإلجابة ىلع ٰهذا الســؤال انقساًما حادًّ
فمنهم َمن يؤيِّد األّول، ومنهم َمن يؤيِّد اثلان (اكملؤلِّف)، ومنهم املتوقِّف.

 Geroge( وجورج ستانسيو ،(*) )Robert Augros( يّديع روبرت أغروس
Stanciu((**) ـ يف كتابهمــا »العلم يف منظوره اجلديــد« ـ أنَّ العلم بنظرته 

احلديثة يعضد املوقــف األّول: »وٰهكذا فيف انلظرة العلمّية اجلديدة جند أنَّ 
أصــل الكون، وبنيته وجاهل تفيض جيًعا إىل انلتيجة نفســها، ويه أنَّ اهلل 

ي منظوره الجديد، ص 72[.
موجود« ]أغروس، العلم �ف

(*) أغروس: حائٌز ىلع درجة دكتوراه يف الفلســفة من جامعة لفال بكندا، ويعمل حايلًّا أستاًذا 
للفلسفة يف جامعة سانت أنسليم. ]العلم يف منظوره اجلديد، ص 159[

(**) ستانســيو: حائٌز ىلع درجة ادلكتــوراه يف الفزيياء انلظريَّة من جامعة ميشــيغن بالوليات 
املّتحدة األمريكّية، ويرأس يف الوقت الراهن قسيم العلوم والرياضّيات يف ماجدلني كويلج. 

]العلم يف منظوره اجلديد، ص 159[
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كٰذلك يقول بول ديفزي: »لقد بدأُت بطرح الّداعء بأّن العلم يوفِّر سبياًل 
ياء الحديثة، ص 268[. ف ، هللا والف�ي ف ين« ]ديف�ي ًدا للسيع إىل اإلهٰل، أكرث من ادلِّ مؤكَّ

ويقول آلن ســانديج )Allan Sandage((*): »أرى أنَّه من املســتبَعد أن 
ٍم. واهلل بالنسبة  يكون نظاٌم كٰهذا نشأ من الفوض. ل بدَّ من وجود مبدإٍ منظَّ
يل رسٌّ عميٌق اغمٌض، ولٰكنَّه معجزة الوجود، وهو إجابٌة لســؤال ملاذا يُوجد 

 من العدم ؟« ]لينكس، العلم ووجود هللا، ص 114[.
ً

يشٌء بدل

ي استفدناه من بعض عبارات هوكينج، 
ّ

نعود قبل أن نتم الســتنتاج اذل
ر العلم واســتطاع أن يفرسِّ الظواهــر لكَّما قلَّت، أو انتفت  وهو »لكَّما تطوَّ

احلاجة إىل اإلهٰل«(**).

يف الواقــع أنَّ ٰهذه ادلعــوى ل يوافق عليها بعــض الطبيعّيني، بل أكرث 
ي تفنيد مغالطات منكري 

ف جون لينكس �ف العلماء حبسب جون يلنكس ]حسن، أقوى براه�ي
الديــن، ص 79[، ويه ناجتٌة عن عدم اإلحاطــة الافية يف »نظرّية املعرفة« اليّت 

صّدرنا احلديث عنها؛ ذلا ل نعيد، ونكتيف باإلشــارة فنقول: إذا اكن العلم 
اتلجرييّب معنيًّا بالظواهر احلســيَّة القابلة للمشاهدة واملالحظة واتلجربة، 
وكفياًل بتكييف ٰهذه الظواهر، وتفســريها وبيــان عللها القريبة، فكيف 
يمكنــه أن يقيض ويبتَّ يف الظواهر امليتافزييقيَّــة، والِعلل ابلعيدة، واملبدإ 
ا احِلسُّ واتلجربة فحسب، بل ل قابلّية 

ُ
والغاية؟! مع كونها مســائل ل يَطال

لما لستيعابها.

يس علم الَفلَك احلديث، ومكتشف أشباه انلجوم، وهو حائٌز ىلع  (*) آلن سانديج، ُيَعدُّ من مؤسِّ
جائزة كرافورد اليّت تعادل جائزة نوبل يف علم الفلك.

ي يتبّناه هوكينج عن اإلهٰل ، وهو »إهٰل الفجوات« .. 
ّ

(**) وٰهذا يف الواقع يرجع إىل املفهوم اخلاطئ اذل
وىلع أحســن اتلقادير فإنَّ هوكينج يف الواقع - بناًء ىلع ٰهذا - ل يريد نيف اإلهٰل ، بل يريد نيف 

إهٰل الفجوات، أي: تصّوره عن اإلهٰل.
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لقد وصل احلال بداعة اإلحلاد املعارص إىل ٰهذا املســتوى يف نظرتهم عن 
ي يشــلكِّ عنرًصا من عنارص 

ّ
الكون، ناهيك عن آرائهم حول اإلنســان اذل

ف  الرؤية الكونيَّة، حيث يصفه ستيفن بـ»احلثالة الكيميائّية« ]حســن، أقوى براه�ي
ين، ص 80[. ي تفنيد مغالطات منكري الدِّ

د. جون لينكس �ف

الخاتمة

بعد ٰهذا الشوط املختَرَص، وقبل أن نرتك القارئ الكريم، أرى من اجليِّد 
لمَّ ابلحث، واألخذ بأطرافه، تلتجلَّ انلتائج واخلالصات اليّت خرجنا بها.

بــدأ ابلحث من تصنيف الكتاب ـ الُمســتَهَدف بالقراءة انلقديَّة ـ بأنَّه 
من كتب اإلحلــاد؛ بدافع علوم الطبيعّيات (الفزيياء)، ثّم طرحنا الســؤال 

األساس: هل استطاع هوكينج نيف اإلهٰل من خالل آتله العلمّية؟

وبعــد جولٍة خاطفٍة ىلع الكتاب بفصوهل اثلمانية، وتســليط الضوء ىلع 
املفاصل األساسيَّة اليّت تشلكِّ موضواًع للنقد، وصلنا إىل القراءة انلقديَّة، إذ 

تناونلا انلقاش من زوايا ثالٍث:

ـ من زاوية علم املعرفة.

ـ من زاوية علم الفلسفة.

ـ من زاوية علم الفزيياء.

أّما من زاوية علم املعرفة فقد بيَّنا اخللط الفادح بني نطاق العقل ونطاق 
ي يفيض إىل نتائج خطريٍة كما رأينا، بعد ٰذلك وّضحنا كيف 

ّ
اتلجربــة، واذل

شــدَّ الاتب بطرف ابلحث إىل ســاحة الفزيياء بزعم موت الفلســفة، ُثمَّ 
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عرضنا لفكرٍة مفادها أنَّ الطبييعَّ  ســواٌء شاء أم أىب  يصطبغ بصبغٍة فلسفيٍَّة 
ميتافزييقيٍَّة، تنعكس ىلع ميدان استنتاجاته وفرضّياته الُمقرتََحة.

ومن زاوية علم الفلســفة، ناقشــنا بعض املالزمات والســتنتاجات 
مــن قبيل أنَّ نيف ابلداية الزمانيَّة للكــون ل يالزمها نيف اخلالق، كما أنَّ 
ي تقرتحه بعض ادليانات ل يالزمــه أيًضا نيف املبدإ الُموِجد 

ّ
نــيف اإلهٰل اذل

م األعظم. واملصمِّ

ثّم ناقشــنا الاتب يف مســألة وجود الكون من الاليشء بمعناه الفلسيّف 
والطبييّع، وخرجنا بنتيجة عدم إباء نيف القّوة املاورائيَّة الُموِجدة، وأرشنا إىل 

أنَّ نفيها خيدش يف عمليَّة انلموذج املطروح.

مــان ل حيلُّ املعضلة،  وأخرًيا من زاوية علــم الفزيياء، إذ بيَّّنا أنَّ الزَّ
ونقلنا عبارات أعــالم الفزيياء احلديثة، وغريهم من العلماء اليّت تفيد بأنَّ 
القانون سيٌِّد غري فاعٍل، وباتلايل قول هوكينج بأنَّ قّوة اجلاذبيَّة يه اليّت تفرسِّ 
اعه، كما أنَّ استنتاجه نيف اخلالق يه  وجود الكون من الاليشء ل ينهض بُمدَّ

دعوى، قام ادليلل العقيلُّ ىلع خالفها، ورفضها العلماء الطبيعيُّون.

ي افتتح به كتابه بــأنَّ العلم جييب ىلع 
ّ

ثّم عرَّجنا ىلع قــول هوكينج اذل
األســئلة الكونيَّة الكربى ونقلنا آراء علماء فزييــاء آخرين، يعتقدون بأنَّ 

القول بٰذلك رضٌب من رضوب الغباء!

ا  ً دة اليّت يعتربهــا الاتب مفرسِّ حنا أنَّ األكــوان املتعدِّ بعد ٰذلــك وضَّ
 فرضيَّــٌة وتمنٌي ل يوافق عليهــا العديد من 

ّ
للتصميــم ادلقيق ما يه إل

الفزييائّيون. العلماء، ومنهم 

ويف انلهاية أرشنا إىل أنَّ العلماء الطبيعيَّني منقســمون إزاء موقفهم من 
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اإلهٰل، ولعلَّ مرجع ٰذلك الرؤية الفلسفيَّة للكِّ واحٍد منهم. 

وىلع أيِّ حــاٍل فإّن بعض كبار الفزييائيَّني الوازنني قد ذكروا أنَّ العلم يف 
ين يســعون يف إجياد مانعة 

ّ
منظوره اجلديد يتَّجه حنو اإلهٰل، خبالف أوئٰلك اذل

جٍع بينه وبني العلم.

أهمُّ النتائج

لقد اكن للعالِم الفزييايّئ هوكينج فكرتان أساسيَّتان:

األوىل: تفســري حدوث الكون، وهو يف الواقع أمام فرضيَّتني إحداهما: 
وجــود قّوٍة ماورائيٍَّة دفعت ٰهذا الكون من العدم إىل حزيِّ الوجود، وثانيتهما: 

الوجود اتللقايّئ من الاليشء بفاعل اجلاذبيَّة.

اثلانية: تفســري اتلصميم ادلقيق، وهو كٰذلك يواجه تفســري فرضيَّتني 
د األكوان. إحداهما: وجود القّوة املاورائيَّة املبدعيَّة، وثانيتهما: تعدُّ

وقد ثبت للقارئ الكريم من خالل لكِّ ٰهذا العرض عدم إمان العتماد 
. اذ موقٍف فكريٍّ أو رأٍي كوينٍّ

ّ
ىلع الفرضيَّة اثلانية من لكِّ فكرٍة يف مقام ات

وٰذلك ألنَّها جمرَّد فرضيٍَّة، وكما ُذكر يف علم املنطق ليست من الوجدانّيات، 
يّلات، أو اتلجريبيَّات، أو احلّسيَّات، بل يه جمرَّد تميناٍت. أو األوَّ

رغــم العناوين العلميَّة والرّباقة اليّت خيلعها بعض العلماء الطبيعّيون ىلع 
اعهم »الستغناء   أنَّهم دائًما ما يواجهون الفشــل يف إثبات مدَّ

ّ
مؤلّفاتهم، إل

م تفسرًيا صحيًحا  عن اإلهٰل«؛ ألنَّه وببســاطٍة اآللة اليّت يتوّسلون بها ل تقدِّ
ألسئلة الكون الكربى.
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إىل هنــا  بتوفيٍق من اهلل تعــاىل  نكون قد أمطنا اللثــام عن جانب من 
مغالطات »اتلصميم العظيم« ومصادراته، واحلمد هلل رّب العاملنَي.
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