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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

النــرش املعلــن عنهــا يف املجلّــة.

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

علميّــٍة ســليمٍة، وتدعــو لــه، وال ينــرش فيهــا أّي موضــوٍع يعتمــد 

الخطــاب الطائفــّي أو اإلثنــّي، بــل وكّل مــا فيــه إســاءٌة لشــخصيٍّة 

أو مؤّسســٍة أو جامعــٍة.  

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. ــة لعــدم الن ــداء األســباب الداعي بإب

ــٍة، وال عالقــة . 6 ــارات فّنيّ ــة يخضــع العتب ترتيــب البحــوث يف املجلّ

لــه مبكانــة الباحــث أو رصانــة البحــث.



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

ملء استامرة امللكيّة الفكريّة عند إرسال بحٍث للنرش يف املجلّة. . 4

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، مــع 

بيــان الطــرق واملناهــج العلميّــة الّتــي ســلكها الباحــث يف حــّل ٰهــذه املشــكلة 

ــا  ــل إليه ــي توّص ــج الّت ــذا الســؤال األســايّس، وأخــريًا النتائ ــة عــى ٰه واإلجاب

ــورة، وال  ــور املذك ــن األم ــواٍن أليٍّ م ــر عن ــن دون ذك ــذا م ــث، كّل ٰه الباح

ــة. ــة واإلنجليزيّ ــني العربيّ تتجــاوز 200 كلمــٍة باللغت

ــيٍّة يف  ــامٍت أساس ــن 5 كل ــّل ع ــا ال يق ــر م ــب ذك ــة: يج ــات املفتاحي 3 ـ الكل

ــة الوصــول  البحــث، يســتطيع كّل مــن يريــد البحــث يف الشــبكة العنكبوتيّ

ــا إىل البحــث. ــن خالله م

4 ـ املقّدمــة أو التمهيــد: صفحــٌة أو أقــّل منهــا، يبــنّي فيهــا الباحــث ســري تطــّور 

البحــث مــن دون ذكــر أّي عنــواٍن. 

5 ـ التعريفــات: يجــب قبــل البدء باملبــادئ التصديقيّــة الرشوع باملبــادئ التصّوريّة 

ــوان بشــكٍل  ــم املرتبطــة بالعن ــني املفاهي ــن خــالل تبي ــك م للموضــوع، وٰذل

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

ــة  ــات املهّم ــه وبعــض النظريّ ــابقة البحــث وموضوع ــن س ــرٌص ع ــاٌن مخت بي

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

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضّمــن تجميــع املعلومــات مــن الكتــب واملراجــع 

ــكّل  ــّي ل ــق العلم ــع التوثي ــيٍّ م ــيٍّ وعلم ــكٍل منطق ــا بش ــيّة وترتيبه األساس

ــف،  ــب املؤلّ ــايل: ]لق ــو الت ــن بالنح ــل امل ــادر داخ ــر املص ــٍة، وتذك معلوم

اســم الكتــاب، املجلّــد، الصفحــة[. ومــن ثــّم  تحليــل املعلومــات والتأليــف 

ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، وإقامــة األدلّــة والراهــني والرتجيــح فيــام بينهــا، 

ــايّئ. ــرأي النه ــداء ال وإب



مالحظــٌة: ميكــن إضافــة هامــٍش اســتثنايئٍّ عنــد الــرورة مــن خــالل 

ــة  ــفل الصفح ــٍة يف أس ــع نجم ــّم وض ــّص، ث ــة )*( يف الن ــع النجم وض

ــة الهامــش.  وكتاب

ــج  ــان أهــّم النتائ ــّم بي ــج والخامتــة: يف البحــث العلمــّي يت 7 ـ ذكــر النتائ

ــرأي  ــداء ال ــوٍل، ورضورة إب ــن حل ــه الباحــث م ــّم التوصــل إلي ــا ت وم

ــذي يــراه الباحــث صحيًحــا، مــن خــالل التفســري واملناقشــة وذكــر  الّ

ــوع. ــث يف املوض ــامل البح ــاء إك ــن ش ــات مل ــات واالقرتاح التوصي

8 ـ ذكــر املصــادر واملراجــع: ويكــون ترتيــب صفحــة قامئــة املصــادر 

واملراجــع حســب أســامء املؤلّفــني ترتيبًــا أبجديًّا، ويكــون توثيــق 

ــيل:   ــام ي ــا ك ــات وترتيبه املعلوم

أ ـ توثيق الكتب

1 ـ املؤلـّـف )اللقــب ثــّم اســم املؤلـّـف(. 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(

1ـ  اسم املؤلّف. 2ـ  عنوان املقال )ويكون بني قوسني(. 3ـ  اسـم الدوريّة. 

 4 ـ الجهة الّتي تصدر عنها املجلّة. 5 ـ مكان النرش. 6 ـ عـــدد املجـــلّة. 

7 ـ تأريخ نرش العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلمّية

 1 ـ اسم املؤلّف. 2 ـ عنوان الرسالة. 3 ـ اسم الجامعة أو املركز العلمّي. 

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

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتّية

يجــب أن تكــون ٰهــذه املواقع معتــرًة، مثــل مواقع الــدول والجامعات 

واملراكــز العلميّــة املعتــرة، مــع ذكــر الرابط بشــكٍل كامٍل.
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(*)

الخالصة

تنتــي ٰهــذه ادلراســة إىل أّن األطروحــات اإلحلاديـّـة بشــٍل اعمٍّ تســتند إىل أســباٍب 
ــاء إىل العــزوف  ــا تدعــو املنصفــن مــن العلم ــا م ــٍة، واغبًل ــل ضعيف ــٍة، ب غــر اكفي
عنهــا بمجــّرد أن يبــَن هلــم ضعفهــا، وينظــروا بعــٍن واعيــٍة إىل أدلـّـة الطــرف اآلخــر.  
ٰهــذا، ويعــّد أنطــوين فلــو الفيلســوف امللحــد األّول يف العالـَـم انلاطــِق باإلجنلزيّيــة، 
ــل  ــدى ادليل ــى يف ه ــة، فم ــول إىل احلقيق ــن أرادوا الوص ي

ّ
ــاء ال ــك العلم ــن أوٰل م

حــّى ختّطــى ظلمــة اإلحلــاد، متمّســًا بمنهــج قيــادة ادليلــل ال ســوقه وتلفيقــه. بيّنت 
ٰهــذه ادلراســة أهــّم األســباب الـّـي دفعــت فلــو إىل اإلحلــاد، ومــن ثــّم األســباب الـّـي 
دعتــه إىل االعتقــاد، ثــّم تناولــت كال املرحلتــن ـ بمــا شــملته مــن أســباٍب ونتائــج 

ـ بنظــرٍة حتليلّيــٍة.

اللكمات املفتاحية: االعتقاد، اإلحلاد، ادليلل، األسباب، أنطوين فلو. 
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From Atheism to Belief An analytical study that led the 
British philosopher Antony Flew from atheism to belief

Hashim Aldhaiqah

Abstract

This study concludes that the atheistic theories in general depend 

on insufficient reasons, and are weak. In most cases, they would 

invite truthful scholars to relinquish these ideas once they realise how 

weak these arguments are, and they look with a conscious eye to the 

arguments of the other side. 

Antony Flew was regarded as the first atheist philosopher in the 

English world, and among the scholars who wanted to reach to reality. 

He walked in the guidance of evidence until he surpassed the darkness 

of atheism. He held onto the methodology of evidence, and not its 

market or amalgamating. 

In this study I have explained the most important reasons that led 

Flew to atheism, and then the most important reasons that took him 

to believe. I then analytically discussed the two stages, with the reasons 

and results.

Keywords: Belief, atheism, evidence, reasons, Antony Flew
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المقّدمة

ــوى أو  ــأّي دع ــان ب ــن اإلنس ــة(*) أن ال يذع ــن العقلّي ــي القوان تقت
ــا  ًح ــون ُمنقِّ ــا ويك ــوُده إىل صّحته ــٍم يق ــٍل حمَك ــود ديل ــألٍة(**) دون وج مس
ــات  ــر اآلف ــن أخط ــول إّن م ــن الق ــا يمك ــن هن ــاد، وم ــك االعتق ٰلل
الفكرّيــة واألمــراض العلمّيــة الـّـي يمكــن أن يُمــى بهــا ابلاحــث يف ٰهــذا 
املضمــار هــو انصياعــه حنــو دعــوى نظرّيــٍة معّينــٍة، فعقيــدٍة حمــّددٍة، ثــّم 

ــا اعتقــده مســبًقا.  ــة وحشــدها مِل ــوق األدلّ عكوفــه ىلع َس

ــو تدبّرنــا يف الفــرق بــن (قيــادة ادليلــل) و(ســوقه) التّضــح فــرٌق  ول
ــدم  ــن خي ــا أّي املنهج ــح نل ــه يّتض ــج، وبتبع ــد املنه ــريٌّ ىلع صعي جوه
ــا  ــا، وأيٌّ منهم ــدة وتهذيبه ــص العقي ــا وختلي ــرة وتطويره ــاء الفك يف بن
حمكــوٌم ىلع اتّباعــه باجلمــود والركــود. ٰهــذا، وإّن الشــخصّية مــورد 
ــة يف  ــا العلمّي ــاوُل جتربته ــّق تن ــج األّول؛ لا ح ــكٌة باملنه ــث متمّس ابلح

ــٍة.  ــراءٍة حتليلّي ق

 )Antony Flew( (***)يُعــّد الفيلســوف الربيطــايّن املعــروف أنطــوين فلــو

)*( نقصــد مــن القوانني العقليّــة: قانون التناقض: يقــي ٰهذا القانون بامتنــاع اجتامع النقيضني 
وارتفاعهــام من طرٍف واحٍد ويف ظــرٍف فارٍد. وقانون العلّيّة: إذ يقي ٰهذا القانون أنّه متى ما 

ُوجد يشٌء بعد االنتفاء، فإّن وجوده ليس بذاته بل بغريه.

)**( يســتثنى من ٰذلك األّوليّات من أقســام القضايا بحســب تصنيف املنطق األرسطّي، حيث إّن 
تصــّور الطرفني والتوّجه إىل النســبة بينهام يكفي يف اإلذعان بثبــوت املحمول للموضوع فيها. 

]انظر: اإلشارات والتنبيهات »املنطق«، ابن سينا، ص 454 و455[

)***( أنطوين جريارد نيوتن فلو )1923-2010(: فيلسوٌف بريطاينٌّ ينتمي إىل تيّار الفلسفة التحليليّة 
الّتي تهتّم بإرجاع الفلسفة إىل اللغة وتحليل الرتاكيب اللغويّة؛ الستكشاف عامل الواقع بوصفها 
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شــخصّيًة نــادرًة؛ ملــا اكتنفتــه مــن حتــّوٍل جــذريٍّ ىلع الصعيــد الفكــرّي 
والعقــدّي، وقــد اخرتنــا تســليط الضــوء ىلع ٰهــذه اتلجربــة العلمّيــة مــن 
ــدد  ــام بص ــنا يف املق ــا، ولس ــا وحتليله ــراز حتّوالته ــارص إلب ــا املع واقعن
تعويــم ٰهــذه الشــخصّية واتلهويــل مــن شــأنها. نعــم، قــد نّتفــق معــه يف 
جهــٍة وخنالفــه يف جهــاٍت أساســّيٍة أخــرى، وال يظــّنّ القــارئ أنّنــا ننترص 
لفكــرٍة معّينــٍة بــرأي ٰهــذا العالــم، وإنّمــا جنعلــه ىلع طاولــة ابلحــث بمــا 
ــة  ــة واالعتقاديّ ــج انلظرّي ــًة انتهــت إىل بعــض انلتائ يشــّل مســرًة علمّي

املتّســقة مــع مــا تُفــي إيلــه الفطــرة واملنطــق الربهــايّن. 

ــًدا  ــة وناق ــا بشــّدةٍ عــن األفــار اإلحلاديّ لقــد اكن أنطــوين فلــو مدافًع
ــوض: »إذا اكن  ــيس ع ــور رمس ــه ادلكت ــال عن ــدٍّ ق ــن إىل ح ــا لدلي رشًس
 Alfred( وصديقــه ألفريــد آيــر (*))Bertrand Russell( برترانــد راســل
Ayer((**)  ِمــن أبــرز َمــن هامجــوا ادليــن قبــل احلــرب العاملّيــة اثلانيــة، فــإّن 

أنطــوين فلــو يعــّد واحــًدا مــن أهــّم منتقــدي ادليــن يف الفــرتة الـّـي أعقبت 
ــأُل  ــم ي ــه ل ٰهــذه احلــرب« ]رمســيس عــوض، ملحــدون محدثــون ومعــارصون، ص 86[؛ إذ إنّ
جهــًدا يف ادلفــاع عــن عقيدتــه تلــك بكتاباتــه وحمارضاتــه ومناظراتــه الّي 
ــاه "ليــس هنــاك إٰلٌ"، مّتبًعــا املنهــج الفلســّي، منطِلًقا 

ّ
اكنــت تصــّب يف اجت

حاكيًة عنه، ألحد يف ســّن املراهقة، وانتقد الفكر الدينّي بعد منّوه العلمّي، وقد ألّف أكرث من 
ثالثــني كتابًا أغلبها يحاول دحض فكــرة الدين، ولٰكّنه عدل عن إلحاده يف أواخر عمره. ]راجع: 

هناك إلٌٰه: كيف غرّي أشهر ملحٍد رأيه؟، أنطوين فلو، ص3 و51 – 52[ 

)*( براتراند راسل ) 1872-1970(: فيلسوٌف وريايضٌّ وكاتٌب بريطاينٌّ، حاز عىل جائزة نوبل عام 1960. 

 . )**( ألفريد آير ) -1910 1989(: فيلوسٌف بريطاينٌّ
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مــن قيــادة ادليلــل ال ســوقه وتلفيقــه، كمــا اتّضــح الفــرق بــن األمريــن 
يف صــدر الــكالم. فبعــد رحلــٍة يف اإلحلــاد دامــت أكــر مــن نصــف قــرٍن 
ــق،  عــَدل أرشُس امللحديــن عــن إحلــاده ىلع أســاس ٰذلــك املنهــج واملنطلَ

وأبــرز كتــاب ل يعــرّب عــن املرحلــة األخــرة "هنــاك إٰل"(*). 

وٰهكــذا، مــّر مركــُب أنطــوين فلــو الفكــرّي يف اإلحلــاد يلنتــي 
باالعتقــاد، وقــد اكن "ادليلــل" يف رحلتــه تلــك إماَم العقــل ورّبان الســفينة 
ىلع الرغــم مــن الطعــون الّــي وّجهــت إيلــه واهلجومــات التســقيطّية مــن 

ــن يف لكٍّ مــن املرحلتــن ىلع حــدٍّ ســواٍء.  ــل اخلصــوم الفكرّي قب

ـ  فما األسباب وادلوافع وراء إحلاده وإنكاره املبدأ؟ 

ـ  وما األسباب الّي دفعته إىل ترك اإلحلاد، وإىل االعتقاد؟ 

ــا  ـ  بمــاذا اعتقــد أنطــوين فلــو يف نهايــة املطــاف؟ وهــل أصبــح مؤمنً
ــه اتلحــق بركــب الربوبيّــن(**)؟ ــا؟ أم أنّ متدّينً

ــي تمّســَك بهــا يف رحلــي اإلحلــاد  ــة الّ ــة لألدلّ ـ  مــا القيمــة املعرفّي
ــاد؟ واالعتق

)*(  وقعت تحت يدي الطبعة الثانية من كتاب »هناك إلٌٰه: كيف غرّي أشــهر ملحٍد رأيه؟« تأليف: 
أنطوين فلو، ترجمة: صالح الفضييل، راجعه وعلّق عليه: الشيخ مرتىض فرج، وقد صدرت هذه 

الطّبعة عام 1438 هـ عن العتبة العبّاسيّة املقّدسة.

)**(  الربوبيّــون: لفــٌظ يطلق عى أتباع االتّجــاه الربويّب، وهو مذهٌب فكــريٌّ يقي بـ »االعتقاد 
بــرورة وجود إلٍٰه خلق العامل بكّل قوانينــه ولٰكّنه مع ذلك يؤكّد عى عدم وجود تريٍر عقيلٍّ 
ا باإلنســان والعدالة واإلنســانيّة«. ]ســوملون، الدين من  لالعتقــاد بأّن الله يويل اهتامًما خاصًّ

: دراسة نصوص، ص 185 و186[ منظوٍر فلسفيٍّ
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ــكن  ــئلة متمّس ــك األس ــن تل ــب ع ــة أن جني ــذه ادلراس ــاول يف ٰه حن
ــّية  ــة األساس ــي األدلّ ــتقرايّئ، إذ حن ــج االس ــا املنه ــن: أحدهم بمنهج
ونقّدمهــا بأســلوٍب جــذٍل وســهٍل، وثانيهمــا املنهــج اتلحلييّل، حيث نســلّط 
ــة  ــا املعرفّي ــن قيمته ــة، مبيّن ــٍة ىلع األدلّ ــرةٍ حتليلّي ــة بنظ ــوء يف انلهاي الض
وصالحّيتهــا يف ادلاللــة ىلع مــا ذهــب إيلــه الفيلســوف الربيطــايّن املذكــور.

التعريفات

ــا  ــن حتديده ــّد م ــي ال ب ــات الّ ــن املصطلح ــٌة م ــوان مجل ورد يف العن
قبــل خــوض غمــار ابلحــث؛ ٰذلــك يلّتضــح للقــارئ العزيــز حمــّل الــكالم 
تصــّوًرا، باعتبــار أّن اتلصديــق واإلذاعن يف انلتائــج متفــّرٌع عــن اتلصــّور 

الصحيــح للمفــردات األساســّية: 

اإلحلــاد: نريــد باإلحلــاد يف ٰهــذه املقالــة (القــول بعــدم وجــود إٰلٍ) أو 
(املوقــف الــالأدرّي جتــاه وجــود إٰلٍ)، ســواءٌ أكان لكٌّ مــن ٰهذيــن املوقفــن 
ــاد  ــن اإلحل ــث ع ــس ابلح . ولي ــيٍّ ــيٍّ أو طبي ــبٍب فلس ــتنًدا إىل س مس
انلاتــج عــن أســباٍب نفســّيٍة انفعايّلــٍة، أو عــن الالدينّيــة وإنــكار انلبّوات 
ــض  ــارة إىل بع ــث باإلش ــات ابلح ــّرض يف طّي ــد نتع ــم، ق ــاالت. نع والرس
ــدار  ــٍل اعمٍّ وباملق ــة بش ــات ادلينّي ــا واملعطي ــة بالقضاي ــائل املرتبط املس

ــاة.  ــج املتوّخ ي خيــدم انلتائ
ّ

ال

االعتقــاد: املــراد مــن االعتقــاد هنــا هــو اتلصديــق املنطــّي - املســتند 
إىل ديلــٍل - بوجــود قــّوٍة غيبّيــٍة موِجــدٍة، وليــس احلديــث عــن اإليمــان 

القلــّي أو االعتقــاد بديــٍن مــن األديــان الســماوّية. 
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ادليلل: نريد به ما يعّم ادليلل الربهايّن واألسباب وادلوافع.

األســباب: نريــد بهــا ادلوافــع الّــي ُتّتخــذ مــرّبًرا للتســليم بمطلــوٍب 
ــاذ موقٍف 

ّ
مــا مطلًقــا؛ ســواٌء اكنــت مّمــا يصّح االســتناد إيلهــا يف مقــام اخت

فكــريٍّ (اكيلقينّيــات)، أم مّمــا ال يصــّح االســتناد إيلهــا (اكملظنونــات). 

ــي لــم يربهــن عليهــا، أو  ــة: مصطلــٌح يعــرّب عــن الفكــرة الّ الفرضّي
لــم يقــم عليهــا ادليلــل الــايف، وكٰذلــك يُعــرّب عــن ٰذلــك بـــ "انلمــوذج"، 

ــة"، و"املســألة".  و"القضّي

ي 
ّ

ــدأ ال ــواٌء أكان املب ــدأ، س ــو املب ــا ه ــن اإلٰل هن ــود م اإلٰل: املقص
ي يعــرّب عنــه 

ّ
بــّرت بــه األديــان وأطلقــت عليــه اســم "اهلل"، أم املبــدأ ال

بعــض الطبيعّيــن بـــ "املصّمــم اليّك" و"العقــل اليّك".

المطلب األّول: أسباب اإللحاد لدى أنطوني فلو

"أنا أعرف أنّه ليس ثّمة إٰلٌ".

ــوين  ــا أنط ــي أجراه ــات الّ ــرات واملناقش ــرات املناظ ــن ع ــم م بالرغ
 بأســباٍب اكن 

ً
فلــو مــع كبــار العلمــاء حــول موضــوع "اإلٰل"(*) بــي متمّســا

ــر.  ــن اتلقادي ــالأدرّي بأحس ــف ال ــاد، أو ىلع املوق ــة ىلع اإلحل ــا أدلّ يعتربه
وبعــد ذٰلــك لــن تســتغرب إذا رأيتــه خارًجــا مــن بعــض مناظراتــه قائــاًل: 

)*(  »لقد أمضيت مســرييت الفلســفيّة كلّها حــواراٍت مع مفّكرين يختلفون معــي يف العديد من 
املوضوعات، ]ومنها[ ما يتعلّق بوجود اإللٰه. لقد استغرق النقاش يف ٰهذه املوضوعات أكرث من 

نصف قرٍن من حيايت الفكريّة« ]م. س، هناك إلٌٰه، ص 93[. 
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»نظــام االعتقــاد املتعلّق بــاإلٰل يتضّمــن اتلناقــض« ]فلــو، هنــاك إلـٰـٌه، ص 96[، و»أنا 
ــا  ــه مــن أصحــاب ادليلــل كمــا عرفن ــه ليــس هنــاك إٰلٌ«، وألنّ أعــرف أنّ
ــع  ــباب وادلواف ــن األس ــارئ ع ــا الق ــأل أيّه ــّح أن تس ــة؛ ص ــه يف املقّدم عن

الّــي قــادت فلــو إىل ٰهــذه انلتيجــة. فمــا يه تلــك األســباب وادلوافــع؟

يمكــن تلخيــص مجيــع مــا تمّســك بــه لدلفــاع عــن موقفــه اإلحلــادّي 
يف تلــك الفــرتة بأســباٍب ثالثــٍة، يه: خلــّو القضايــا واملعطيــات ادلينّيــة 
مــن القيمــة املعرفّيــة، ومعضلــة الــّر، وعــدم نهــوض ديلــٍل ىلع مــّدىع 

"اإلٰل موجــود". وٰهــذا مــا ســنتناول بــيٍء مــن اتلفصيــل. 

1 ـ التحليل الفلسفّي - اللغوّي لنموذج "اإللٰه موجود"

»إّن الفرضّيــة الرائعــة يمكــن أن يُقــى عليهــا بواســطة كــرة القيــود« 
ــابق[. ]املصدر الس

يذهــب فلــو يف بعــض بياناتــه إىل أّن املعتقــد بوجــود اإلٰل، دائًمــا مــا 
ــلٍة ال  ــرتاف بسلس ــالل االع ــن خ ــوده م ــي وج ــال إىل ن ــه احل ــي ب ينت
 ىلع ٰذلــك 

ً
تنتــي مــن اتلحّفظــات عــن حقيقــة اإلٰل، ويقــّدم فلــو مثــاال

مــن خــالل قّصــة ســاحئَن يصــالن إىل بقعــٍة مليئــٍة باألشــجار والزهــور 
املرتّبــة، فيقــول أحدهمــا لآلخــر ال بــّد أّن البســتايّن يعتــي بٰهــذا املــان 
ــه  ــرّص األّول ىلع رأي ــوده. وي ــل وج ــر أص ــر اآلخ ــا ينك ــه، بينم ــّم ب ويهت
وأّن البســتايّن ذاك غــر حمســوٍس، ال مــريئٍّ وال ملمــوٍس، فيحتــج عليــه 
املنكــر قائــاًل: مــاذا تبــّى مــن زعمــك؟ ومــا الفــرق بــن ٰهــذا البســتايّن 
ي تــّديع وبــن بســتاينٍّ تتوّهمــه وهــو يف الواقــع غــر موجــوٍد أصــاًل؟ 

ّ
ال
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ومغــزى ٰهــذا املثــال أّن اإلنســان يتصــّور وجــود اإلٰل ثــّم حييــط ٰذلــك 
اتلصــّور بســوٍر ال ينتــي مــن اتلحّفظــات اكلقــول بأنّه غــر حمســوٍس وإلخ. 
ومــآل ٰذلــك إىل نــي القيمــة املعرفّيــة للنمــوذج القائــل "اهلل موجــوٌد"، فإنـّـه 

ال فــرق بــن تلــك ادلعــوى مــع قيودهــا وبــن إٰلٍ غــر موجــوٍد. 

ــو  ــوين فل ــن أنط ــن از خــدا، ص 443 و444[ ع ــی، ســخن گف ــی زمان ــل ]عل ــد نُق وق
ــج  ــتخدام مناه ــا باس ــق منه ــن اتلحّق ــي يمك ــارات الّ ــأّن العب ــول ب الق
ــه  ــح أنّ ــن الواض ــًى. و م ــا مع ــي هل ــا الّ ــة، يه وحده ــوم الطبيعّي العل
ــا  ــن هن ــة(*)، م ــة املنطقّي ــق يف الوضعّي ــدإ اتلحّق ــذٌب إىل مب ــك منج بٰذل

ــة.  ــة والالهوتّي ــا ادلينّي ــن القضاي ــه م ــُر موقف يظه

ــّد  ــم ض ــن ه ــن وم ــو أّن ىلع املتلكّم ــّديع فل ــرى، ي ــٍة أخ ــن جه م
ــش  ــل لّك يشٍء؛ لا يناق ــوم اإلٰل قب ــل مفه ــدؤوا بتحلي ــن أن يب املتلكّم

ــف اإلٰل. ــن تعري ــأل ع ويس

ال خيــى أّن اتلعريــف – بلحــاظ كونــه اكشــًفا عــن املجهــول اتلصــّورّي 
ــى  ــّور مع ــم نتص ــا ل ــه، فم ــم علي ــراد احلك ــوٍع ي ــٌر رضوريٌّ يف موض – أم
الكتــاب ال يمكــن أن حنكــم عليــه بأنـّـه موجــوٌد، وكٰذلــك األمر بالنســبة 
ــٌل للتطبيــق عنــه، ال  ــم يكــن دلينــا تصــّوٌر متماســٌك وقاب إىل اإلٰل مــا ل
ــت أّن اإلٰل  ــد عرف ــه. وق ــوده أو عدم ــن وج ــؤال ع ــرح الس ــن ط يمك
ــايل  ــا، وباتل ــات اعملن ــن صف ــّرٌد ع ــماوّية جم ــات الس ــه ادليان ي تّدعي

ّ
ال

)*(  لٰكــن فلو أنكر تبّني ٰذلك يف كتاب »هناك إلٌٰه«، واّدعى أنّه توّســل ٰهذا األســلوب بغية إقامة 
الحوار بني )الوضعيّة املنطقيّة( و)الدين املسيحّي(. ]انظر: م. س، هناك إلٌٰه، ص 62[
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كيــف يمكــن أن نتصــّور شــيئًا ال هــو جبســٍم وال يف زمــاٍن أو مــاٍن؟ إّن 
فكــرة اإلٰل ٰهــذه ال معــى هلــا وال تصــّور عنهــا، فكيــف يمكــن تطبيــق 
اتلعبــرات اإلجيابّيــة والســلبّية ىلع اســٍم ال معــى ل! إّن ٰذلــك أشــبه مــا 

يكــون باحلكــم ىلع املجهــول اتلصــّورّي(*). 

إذن، الســبب األّول يف إحلــاده اكن يتمّثــل بــأّن املعطيــات ادلينّية ال قيمة 
معرفّيــًة هلــا، بــل غــر قابلــٍة للتصديــق، وأّن مفهــوم اإلٰل هــو بمثابة اســٍم 

فــارٍغ مــن املعــى، باتلــايل ال يمكــن احلكــم عليــه بأنـّـه موجوٌد. 

2 ـ معضلة الرّش

ــل  ــود إٰلٍ اكم ــًما لوج ــا حاس ــبة يل دحًض ــت بالنس ــّر اكن ــلكة ال »مش
ــه، ص 59[. ــاك إلٰ ــدرة« ]م. س، هن الق

ــة(**)  ــفّية القديم ــباب الفلس ــرز األس ــن أب ــّر" م ــلكة ال ــّد "مش تع
الـّـي شــكلت األرضّيــة املناســبة لألســئلة والشــبهات حــول "اإلٰل وأصــل 
ــود اإلٰل  ــكار وج ــض إلن ــت ابلع ــدٍّ دفع ــون" إىل ح ــره للك ــوده وتدب وج
وصفاتــه املطلقــة اكلعلــم والقــدرة، مــن هنــا شــّمر الفالســفة واملتلكّمــون 
املســلمون عــن ســاعد ابلحــث، وأشــبعوا ٰهــذه املســألة تفنيــًدا وحتقيًقــا. 

)*(  قال: »أن تقول بأّن هناك شــخًصا بال جســٍد يشــبه كثرًيا قولك: هناك شخٌص ما ليس موجوًدا 
هناك« ]هناك إلٌٰه، ص 203[.

)**(  يُراجع بٰهذا الصدد كتاب »مشكلة الرّش ووجود الله: الرّد عى أبرز شبهٍة من شبهات املالحدة« 
لسامي عامري، ص 18. 
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وروح ٰهــذه الفكــرة أنّنــا جنــد يف الواقــع اخلــاريّج مجيــع أنــواع الرور 
ــك  ــم، وكٰذل ــب واجلرائ ــل وانله ــل القت ــن قبي ــانّية م ــوارث اإلنس والك
الكــوارث الطبيعّيــة مــن قبيــل الــزالزل و الرباكــن وغرها، ولــو اكن ٰهذا 
الكــون مــن صنــع إٰلٍ مطلــٍق مــن ناحيــة الصفــات الكمايّلــة كمــا يــّديع 
ّيــون، للــزم أن يكــون العالـَـم مزّنًهــا عــن تلــك الــرور وخايلًــا مــن 

ٰ
اإلهل

تلــك انلقائــص، وٰهــذا خلــُف مــا جنــده، فالــالزم – أي أن يكــون الكــون 
مزّنًهــا عــن الــرور – باطــٌل، فامللــزوم – أي أن يكــون ٰهــذا الكــون مــن 

صنــع إٰلٍ مطلــق الصفــات الكمايّلــة – مثلــه يف ابلطــالن. 

ــادئ األمــر ىلع مشــلكة  ــة ب ــه اإلحلاديّ ــو قناعت ــى أنطــوين فل ــد ب لق
الــّر، حيــث اكنــت بالنســبة ل دحًضــا حاســًما إلثبــات وجــود إٰلٍ اكمــل 
اخلــر والقــدرة، قــال: »إذا كّنــا نــّديع بــأّن اإلٰل حيّبنــا، فــإّن علينــا أن 
ــي يســتبعدها ٰهــذا االّداعء. ومــن الواضــح أّن  نتســاءل عــن الظواهــر الّ

ــٌه، ص 61[. ــا لٰهــذا االّداعء« ]فلــو، هنــاك إلٰ األلــم واملعانــاة تمّثــل حتّديً

مــع االتلفــات إىل ٰهــذه العبــارة، جتــدر اإلشــارة إىل أّن فلــو لــم يقــّدم 
ــّر بطرزهــا القديــم، بــل حــاول أن يشــّيدها وفــق مبنــاه يف  معضلــة ال
ــه  ــب قيمت ــوذج يكتس ــب إىل أّن انلم ــث يذه ــوّي"(*). حي ــل اللغ "اتلحلي

)*(  تعــّد الفلســفة وفًقا لٰهــذا املنهج عبارًة عن تحليــٍل للّغة، ويرى أتباعه أّن معظم املشــكالت 
الفلســفيّة تنشــأ عن عدم فهم منطق لغتنا، من خالل طرح أسئلٍة ال يعترها خاطئًة فحسب، 
 Ludwig( بــل ال معنــى لها من األصــل. ويعّد الفيلســوف النمســاوّي لودفيغ فتغنشــتيان
Wittgenstein( )1889 – 1951( من رواد ٰهذا االتّجاه. ]انظر: اللغة واملعنى عند فتجنشتني، 
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ــي  ــة، ف ــرى اثلابت ــا األخ ــع القضاي ــًقا م ــون متّس ــا يك ــة عندم املعرفّي
ــوٌن  ــا مره ــول اّداعٍء م ــول: "إّن قب ــب" يق ــوت واتلكذي ــه "الاله مقاتل
ــة أن  ــة األرض تســتبعد إمانّي ــا أخــرى؛ فدعــوى كروّي باســتبعاد قضاي
ــتديع  ــه يس ــا، فإنّ ــود إٰلٍ حيّبن ــا بوج ــك اّداعؤن ــّطحًة، وكٰذل ــون مس تك
اســتبعاد بعــض الظواهــر اكلكــوارث اإلنســانّية والطبيعّيــة، ومــن الواضح 
ــا إّن القــول بوجــود إٰلٍ  ــذا االّداعء، مــن هن ــا لٰه ــل حتّديً أّن الكــوارث تمّث
بتلــك الصفــات ال يمكــن أن يكــون متّســًقا مــع وجــود الــرور. وٰهكــذا 

ــب[. ــو، الالهــوت والتكذي ــًة ل"]فل ــة معرفّي ــاراًغ ال قيم ــذا االّداعء ف ــح ٰه يصب

إذن، يّتضــح مّمــا تقــّدم أّن الســبب اثلــاين يف إحلــاد أنطــوين فلــو هــو 
اتلمّســك بمعضلــة الــّر وتقديمهــا بقالــب اتلحليــل اللغــوّي. 

3ـ نحو الالأدريّة: عبء اإلثبات عىل عاتق املؤمنني، وال دليل عىل اإلثبات!

»تقديم ادليلل هو مسؤويّلة املّديع وليس املنكر« ]فلو، هناك إلٌٰه، ص 97[.

اكنــت ٰهــذه املقولــة نتيجــة مناظــرة فلــو ورفاقــه امللحديــن مــع عــدٍد 
ــل ىلع أّن االعتقــاد  ــن يف تكســاس، إذ أرّص الطــرف املقاب مــن الالهوتيّ
ــا يعــي  ــذا م ــه، وٰه ــم ادليلــل علي ــٌر أســايسٌّ ال حاجــة تلقدي ــاإلٰل أم ب
أّن املوّحديــن ال يقــع ىلع اعتقهــم تقديــم احلّجــة ىلع صّحــة دعواهــم، يف 
املقابــل ذهــب الطــرف امللحــد إىل أنّــه ىلع املعتقديــن بــاإلٰل أن يقّدمــوا 

السمهورّي، املجلّة األردنّيّة للعلوم االجتامعيّة، املجلّد 9، العدد 3، 2016[. 
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ادليلــل واحلّجــة انطالقًــا مــن املبــدإ القانــويّن القائــل: احلّجــة ىلع املــّديع 

دون املنكــر. 

بعــد تلــك املناظــرة بمــّدٍة طــّور فلــو وجهــة نظــره فيمــا يرتبــط بـــ 
ــاُن  َن اإلنس ــوِّ ــن أن يك ــن املمك ــه م ــب إىل أنّ ــث ذه ــوم اإلٰل" حي "مفه
ــك  ــه، ص 98[؛ ٰذل ــاك إلٰ ــو، هن ــه ]فل ــن ب ــن اإلٰل دون أن يؤم ــا ع ــّوًرا معّينً تص

ــوده.  ــايف ىلع وج ــل ال ــوض ادليل ــدم نه لع

مــن هنــا نســأل: مــا األدلـّـة ىلع "وجــود اإلٰل" الـّـي تطــّرق هلــا أنطــوين 
فلــو؟ ومــا وجهــة نظــره جتاههــا؟ 

ادليلل )1(: احلّجة الكونّية

أجــرى فلــو مناظــرًة مــع تــري ميــي )Terry Miethe((*) قــّدم األخــر 
فيهــا صياغــًة لـــ (احلّجــة الكونّيــة) املبنيــة ىلع املقّدمــات اتلايلة: 

ــارض  ــود احل ــودٌة والوج ــدوٍد، موج ــٍو حم ــرة بنح ــات املتغ ــض الائن بع
ــٌج عــن آخــر ال يمكــن أن يكــون  ــٍن متغــّر بنحــٍو حمــدوٍد، نات ــّل اكئ ل
ــبٌب  ــون س ــن يك ــه ل ــات؛ ألنّ ــباب الائن ــايئٌّ ألس ــٌل ال نه ــاك تسلس هن

ــبٍب أّوٍل. ــود س ــة يه رضورة وج ــود أّي يشٍء، وانلتيج لوج

ــباب  ــن أّن األس ــا م ــة انطالقً ــذه احلّج ــو ٰه ــوين فل ــض أنط ــد رف وق
الفاعلــة يف الكــون قــد تكــون فاعلــًة بذاتهــا دون حاجــٍة لفاعــٍل أّوٍل، 

، عمل يف مركز دراسات أكسفورد.  )*(  فيلسوٌف مسيحيٌّ إنجليزيٌّ
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خصوًصــا أنّــه يف ٰهــذه الفــرتة لــم يكــن معتقــًدا بـــ "االنفجــار الكبــر"، 
ــه، ص 99 و100[ ــذا الكــون. ]فلــو، هنــاك إلٰ ــل اكن يعتقــد بالوجــود املســتمّر لٰه ب

ادليلل )2(: اتلصميم اذليّك

 William Lane( تقــوم حّجــة اتلصميــم – الـّـي نقلهــا ويلــام لــن كريــج
Craig( يف مناظرتــه مــع فلــو اعم 1998 – ىلع أســاس مقّدمتــن:

ــٌد  ــه نظــاٌم معّق ــٍع في ــٍم بدي ــا نعيــش يف اعل ــّيٌة مفادهــا أنّن األوىل حّس
ــة. ــم الطبيع ــه أم يف اعل ــان نفس ــواٌء أكان يف اإلنس ــجٌم، س منس

واثلانيــة عقلّيــٌة مغزاهــا أّن نظاًمــا معّقــًدا كٰهــذا ال يعقــل أن يكــون 
ــا ناشــئًا مــن صدفــٍة عميــاء.  اتّفاقيًّ

وانلتيجــة الّــي يُنتــى إيلهــا أّن أصــل الكــون املعّقــد يمكــن تفســره 
بأفضــل حنــٍو مــن خــالل وجــود عقــٍل ذيكٍّ يطلقــون عليــه يف الطبيعّيــات 

اســم "املصّمــم اليّك" ويف األديــان "اإلٰل". 

ــون  ــن الك ــا ع ــا: »إّن معرفتن ــة معلًّق ــذه احلّج ــض ٰه ــو رف  أّن فل
ّ

إال
ي ينبــي رؤيتــه ىلع أنّــه 

ّ
جيــب أن تتوّقــف عنــد االنفجــار الكبــر، وال

ــم،  ــة اتلصمي ــق حبّج ــا يتعلّ ــا م ــة )Ultimate fact((*). أّم ــة انلهائّي احلقيق
ــر – يه  ــون – الب ــدة يف الك ــات املعّق ــم الائن ــّى أعظ ــه ح ــأرشت إىل أنّ ف

ــٌه، ص 102[. ــاك إلٰ ــو، هن ــٍة« ]فل ــٍة وميانيكّي ــًوى فزييائّي ــاج ق نت

)*(  يف هذه العبارة يظهر عدول فلو عن رأيه األّول فيام يتعلّق بـ »االنفجار الكبري«، فإنّه يف الفرتة 
األوىل مل يعتقد به، ولٰكن بعد ٰذلك مال إليه بحجج الفيزيائيّني، أو ال أقّل أخذه فرضيًّة راجحًة. 
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ــم  ــه ل ــا أنّ ــٍة مفاده ــرج بنتيج ــث(*) خن ــبب اثلال ــن الس ــا م انطالقً
ينهــض عنــد الســّيد فلــو أيٌّ مــن احلجــج املذكــورة، ففّضــل أن يكــون 
ــا(***): »قلــت بــأّن حّجــة اتلصميــم، واحلّجــة  ملحــًدا ســلبيًّا(**) أو الأدريًّ
ــي تســتخدم تلأكيــد وجــود اإلٰل حجــٌج  ــة الّ ــة واحلّجــة األخالقّي الكونّي
غــر صحيحــٍة« ]فلــو، هنــاك إلـٰـٌه، ص 69[. و»حــّى نؤمــن بــأّن هنــاك إلًٰهــا؛ ال بّد 
أن تكــون دلينــا مــرّبراٌت جّيــدٌة لالعتقــاد. لٰكــن إن لــم تكــن دلينــا مثــل 
ٰهــذه املــرّبرات، فإنـّـه ال يوجــد هنــاك ســبٌب اكٍف لإليمــان بوجــود اإلٰل، 
ــا«  ــلبيًّا أو الأدريًّ ــًدا س ــون ملح ــو أن تك ــد ه ــول الوحي ــف املعق  واملوق

]م. س، هناك إلٰه، ص 74 و75[.

ــاور  ــو ن ــوين فل ــول إّن أنط ــتطيع الق ــب نس ــذا املطل ــة ٰه ويف خاتم
يف رحلتــه اإلحلاديّــة يف جهتــن؛ األوىل: إقامــة ادليلــل ىلع املوقــف 
اإلحلــادّي، واثلانيــة: عــدم قيــام ادليلــل ىلع املوقــف االعتقــادّي، 
ــا يف  ــث، وأّم ــا إىل املطلــب اثلال ــذه األســباب وتقييمه ــل ٰه ــرئج حتلي ون

)*(  السبب الثالث هو »عدم نهوض دليٍل عى وجود اإللٰه« . 

)**(  اإللحاد الســلبّي )Negative atheism(: مصطلٌح يطلق عــى موقف »االعتقاد بعدم وجود 
اإللٰــه« دون وجود دليٍل مبــارٍش عى ٰذلك، بل يُكتفى بعدم قيــام الدليل عى الوجود انطالقا 
من مبدإ »أصالة الراءة« و«الحّجة عى من اّدعى«، ويطلق عى صاحب ٰهذا املوقف )امللحد 

السلبّي(. ]فلو، هناك إلٰه، ص 75[.

)***(  الالأدريــة )Agnosticism(: مصطلٌح يطلق عى موقف »عدم االعتقاد بوجود اإللٰه« وليس 
»االعتقــاد بالعدم«، ويــرى صاحبه أّن الدالئــل املتوفّرة تجعل موقفه صحيًحــا، وموقف كلٍّ 
مــن املؤمن بوجود اإللٰه وامللحــد موقًفا خاطئًا، هذا الالأدرّي اإليجايّب، ويوجد قســيٌم له هو 

»الالأدرّي السلبّي«. ]راجع: ملحدون محدثون ومعارصون، ص 93 و94[. 
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ــف  ــك، وكي ــة تل ــو العقلّي ــة فل ــة رحل ــف ىلع تتّم ــاين فنق ــب اثل املطل
ــاورة ىلع  ــالل املن ــن خ ــوه. م ــل حن ــاد أو املي ــاه االعتق

ّ
ــتكملها باجت اس

اجلهتــن املذكورتــن، ولٰكــن بشــٍل معكــوٍس ٰهــذه املــّرة، حبيــث يــرّد 
ــاد.  ــة االعتق ــّزز أدلّ ــاد، ويع ــباب اإلحل أس

المطلب الثاني: أسباب اعتقاده بوجود اإلٰله 

»اآلن بّت أقبل بوجود إٰل« ]املصدر السابق، ص 105 و106[.

1 ـ هدُم أسباب اإللحاد

أ ـ معضلة الرّش

ــن  ــًدا م ــت واح ــّر اكن ــلكة ال ــابق أّن مش ــب الس ــا يف املطل عرفن
ــه  ــي تمّســك بهــا أنطــوين فلــو يف موقفــه اإلحلــادّي، ولٰكّن األســباب الّ
ــه  ــذا الســبب، وأطلــق ىلع اتلمســك ب ــذا الشــوط اعد يلهــدم ٰه بعــد ٰه
ــٌة أو  ــد عالق ــفّيٍة ال يوج ــٍر فلس ــة نظ ــن وجه ــّن). فم ــار الس ــاد صغ (عن
مالزمــٌة بــن القــول بوجــود إٰل، ووجــود انلقائــص والــرور يف العالــم؛ 
ــم، ال  ــايّلة. نع ــذه اإلش ــّل ٰه ــوٍن حب ــر مره ــود إٰلٍ غ ــاد بوج ولا االعتق
بــّد مــن تفســرها وتقديــم فذلكــٍة منطقّيــٍة هلــا، وقــد أرشنــا يف طّيــات 
 كثــرًة يف الفلســفة والــكالم. وكيــف 

ً
ابلحــث أّن لٰهــذه املشــلكة حلــوال

ي ال يتدّخــل 
ّ

اكن، ذكــر فلــو تفســرين: األّول أن نعتقــد بــإٰل أرســطو ال
 يف بعــض القضايــا املبدئّيــة كإقامــة العــدل، واثلــاين: يقــوم 

ّ
يف العالــم إال
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ــرّصف واإلرادة.  ــّر اتل ــان ح ــا دام اإلنس ــٌن م ــر ممك ــاس أّن ال ىلع أس
]216 الســابق، ص  ]املصــدر 

إذن، يقــي فلــو ىلع ٰهــذا الســبب مــن خــالل نــي املالزمــة العقلّيــة 
بــن "وجــود الــّر" و"عــدم وجــود إٰلٍ". 

ٰ
ب ـ قيمة املعطيات ادلينّية ومفهوم اإلل

ــاد  ــو اإلحل ــة حن ــباب ادلافع ــن األس ــابق أّن م ــب الس ــَت يف املطل عرف
خلــّو القضايــا ادلينّيــة – الـّـي منهــا نمــوذج "اإلٰل موجــوٌد" – مــن املعــى، 
ــه  ــو أنكــر تبّني ــّن فل ــا بالصــدق والكــذب، ولٰك وباتلــايل عــدم اتّصافه
موقًفــا جتــاه اللغــة ادلينّيــة، وانلمــاذج الـّـي يقّدمهــا الــكالم املســييّح أو 
غــره بصــورٍة اعّمــٍة، وٰهــذا ال يعــي أنّــه أصبــح معتقــًدا بقيمــٍة معرفّيــٍة 
ــًة  ــّط أطروح ــّون ق ــم أك ــة ل ــن يف احلقيق ــال: »ولٰك ــة. ق ــا ادلينّي للقضاي
شــاملًة عــن وجــود اللغــة ادلينّيــة كلٍّ أو عــدم وجودهــا. لقــد اكن هــديف 
األســاس يف حبــث (الالهــوت واتلكذيــب) وضــع بعــض (ابلهــارات) ىلع 
ــة املنطقّيــة وادليــن املســييّح، وإقامــة حــواٍر  احلــوار ادلائــر بــن الوضعّي
بــن اإليمــان بــاإلٰل وعــدم اإليمــان بــه ىلع أســاٍس خمتلــٍف أكــر فائــدًة« 

ــابق، ص 62[. ــدر الس ]املص

وأّمــا فيمــا يتعلّــق بوجهــة نظــره جتــاه "مفهــوم اإلٰل"، وتكويــن معــًى 
ــه  ــذا مــن خــالل حبث ــه طــّور موقفــه ٰه ــه، فقــد رّصح بأنّ متماســٍك عن
العلــّي، ولٰكّنــه يف تلــك الفــرتة واجــه مشــلكًة أخــرى ويه عــدم قيــام 

25

من اإللحاد إلى االعتقاد.. األسباب التي دفعت فلو إلى االعتقاد باإلله

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



ــي  ــي الّ ــن مواق ــٍة م ــد جمموع ــدت تأكي ــال: »أع ــوده؛ ق ــل ىلع وج ادليل
ــاد«  ــة اإلحل ــّور اإلٰل وفرضّي ــجام تص ــن انس ــنواٍت ع ــالل س ــا خ طّورته
]املصــدر الســابق، ص 98[. وقــد رّصح يف خواتيــم كتــاب (هنــاك إٰلٌ): »ىلع أقــّل 

تقديــٍر، بيّنــت دراســات تريــي(*) ويلفتــو(**) أّن فكــرة الــروح احلــارضة 
ــذه  ــا إىل ٰه ــا نظرن ــا، إذا م ــكٌة يف جوهره ــاٍن متماس ــاٍن وم يف لّك زم
ــا إذا  ــؤال عّم ــان )...(. والس ــان وامل ــارج الزم ــٌل خ ــا فاع ــروح ىلع أنّه ال
اكنــت مثــل ٰهــذه الــروح موجــودًة )...( يقــع يف صلــب حجــج وجــود اإلٰل« 

]املصــدر الســابق، ص 211[.

وٰهكــذا، يكــون فلــو قــد وّضــح وجهــة نظــره اجلديــدة مــن "القيمــة 
ــّره  ــا ف ــا مل ــوم اإلٰل" تبًع ــك مفه ــة"، و"تماس ــات ادلينّي ــة للمعطي املعرفّي

ــو). (تريــي) و(يلفت

ــات  ــّر، ب ــرّد ىلع معضلــة ال ــاًء ىلع مــا تقــّدم، وباإلضافــة إىل ال وبن
ــرد  ــة، دون أن ي ــف اإلٰل بالرمح ــوٍح أن يّتص ــكّل وض ــن وب ــن املمك م
ــا،  ــاإلٰل حيّبن ــة، ف ــا اثلابت ــايق القضاي ــع ب ــريّف م ــاق املع ــذور االتّس حم
ــٍة يف أفعــال.  ــه يظهــر بطريقــٍة تكوينّي ــال تــريس – حّب ولٰكــن – كمــا ق
ــذا الفهــم لألفعــال  ــاًل: »ٰه ــذا ابلحــث قائ ــو مــن ٰه ــا خــرج فل مــن هن
 » ّيــة يمكــن أن يســاعدنا يف إعطــاء حمتــًوى لوصفنــا لــإلٰل بأنـّـه حمــبٌّ

ٰ
 اإلهل

]املصدر السابق، ص 206[.

)*(  توماس ترييس ) Thomas Tracy / - 1936(: صاحب كتاب )اإللٰه والفعل والتجّسد( و)اإللٰه الفاعل(. 

 )Chair Nolloth( بروفســوٌر وأستاذ كريّس نولوث :) Brian Leftow/ - 1956( برايان ليفتو  )**(
يف جامعة أكسفورد. 
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ــي  ــباب الّ ــن األس ــو ع ــع فل ــث تراج ــن ابلح ــة م ــذه انلقط ــّى ٰه ح
ــاد بعــدم وجــود إٰلٍ"، ورســت ســفينة  ــه إىل اإلحلــاد بمعــى "االعتق دفعت
ــة  ــن حال ــوده م ــٍل يق ــر ىلع ديل ــل ع "، فه ــٍف "الأدريٍّ ــه ىلع موق عقل

ــاد، أم ال؟  ــك إىل االعتق ــّك تل الش

2ـ فلو ينقاد إىل االعتقاد، والقائد هو الدليل!

بيّّنــا فيمــا تقــّدم اعتقــاد فلــو بــأّن عــبء إقامــة ادليلــل يقــع ىلع اعتق 
مــّديع الوجــود دون املنكــر، وانطالقًــا مــن ٰهــذا األصــل، تعــّرض بلعــض 
األدلـّـة الـّـي اكنــت بنظــره آنــذاك قــارصًة عــن الوفــاء باملطلــوب، ولٰكــن 
مــع مــرور العقــود وانهــدام أســباب اإلحلــاد، ومــع األخــذ بعــن االعتبــار 
منهــج قيــادة ادليلــل، حــريٌّ بــك أيّهــا القــارئ أن تســأل صاحبنا جمــّدًدا: 

هــل مــن ديلــٍل إىل االعتقــاد؟ 

تناول السّيد فلو أدلًّة أو أسبابًا ثالثًة، فلننظر إىل أين ستؤول به:

أ ـ قوانني الطبيعة

إّن فلــو اكن مــن املنتقديــن حبــّدٍة لـــ "حّجــة اتلصميــم اليّك"، ولٰكّنــه 
ــا  تراجــع عــن ٰذلــك بعــد حــٍن، بــل عــّد اتلصميــَم أكــَر احلجــج دعًم
لوجــود اإلٰل، فإنّنــا ننطلــق مــن العالــم املحســوس بمــا فيــه مــن عظمــٍة 
ــاج  ي حيت

ّ
ــم، ال ــم العظي ــود اتلصمي ــف وج ــاٍم، فنستكش ــاٍن وإح وإتق

ا إىل مصّمــٍم أعظــم.  طــرًّ

ٰهــذا، وإّن العلــوم الطبيعّيــة احلديثــة يف األحيــاء والفزييــاء والكيميــاء 
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ــردة(*)،  ــقة واملّط ــن املتّس ــك القوان ــن تل ــر م ــن الكث ــفت ع ــد كش ق

 طفويلًّــا: مــن نفــخ روح احليــاة يف ٰهــذه 
ً

ويمكــن أن نســأل أنفســنا ســؤاال

القوانــن ابلديعــة؟

ــاء  ــن علم ــد م ــرة آراء العدي ــاته األخ ــض دراس ــو يف بع ــتعرض فل يس

ــافاتهم  ــض اكتش ــّرق إىل بع ــود اإلٰل" ويتط ــط بـ"وج ــا يرتب ــاء(**) فيم الفزيي

العلمّيــة فيمــا يتعلّــق بالقوانــن الفزييائّيــة املّطــردة واملرتابطــة فيمــا 

ــد أن  ــة(***). وبع ــة الرياضّي ــن انلاحي ــٍد م ــٍل معّق ــة بش ــا واملحبوك بينه

 نقــل العديــد مــن وجهــات نظــر علمــاء الفزييــاء انتــى إىل أّن أينشــتاين 

)Albert Einstein((****) اتّفــق مــع ســبينوزا )Baruch Spinoza((*****) يف أّن مــن 

يعــرف الطبيعــة يعــرف اإلٰل، لٰكــن ليــس ألّن الطبيعــة يه اإلٰل، بــل ألّن 

مواصلــة العلــم يف دراســة الطبيعــة تقــود إىل ادليــن. ]فلــو، هنــاك إلـٰـه، ص 137 و138[

ــوا  ــن كتب ي
ّ

ــفة ال ــض الفالس ــن بع ــث ع ــل احلدي ــم يُغف ــذا، ول ٰه

)*(  أي القوانني الّتي نظّم الكون عى أساسها، دون أن يحصل تزاحٌم أو خلٌل فيها، فإّن وظيفة العامل 
هي اكتشاف تلك القوانني وليس إيجادها، فإذا كان اكتشاف تلك القوانني يتطلّب عقاًل عظياًم 

كعقل اإلنسان، أفال يحتاج إيجادها إىل عقٍل أعظم؟! 

)**(  من قبيل: نيوتن، وأينشــتاين، وهيزنرغ، وبول ديفيز، وجون بولكينج هورن وغريهم. ]راجع: 
هناك إلٌٰه، م.س، ص 144[.

)***(  من قبيل: قانون الجاذبيّة، ونظريّة الكوانتم. 

)****(  ألــرت آينشــتاين )1879 - 1955(: عامٌل فيزيايئٌّ مشــهوٌر، وضع النظريّة النســبيّة الخاّصة 
والعاّمة، كان يعتقد مبصدٍر متعاٍل يسّميه )العقل الفائق( أو )الروح الفائقة(. 

)*****(  فيلسوٌف شهرٌي من فالسفة الغرب يف القرن السابع عرش. 
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 (*))John Foster( حــول املصــدر اإللـٰـّي لقوانــن الطبيعــة أمثــال فوســرت
ــول:  ــر ق ــن األخ ــل ع ــد نق ــوينربن )Richard Swinburne((**)، وق وس
ــه أكــر ســهولًة أن تفــرتض أّن ٰهــذا اتلناغــم نشــأ مــن فعــل كيــاٍن  »لعلّ
ــن   م

ً
ــدال ــة، ب ــذه الطريق ــلك بٰه ــام تس ــل األجس ــّبب يف جع ــٍد تس واح

افــرتاض أّن لّك األجســام تســلك بطريقــٍة معّينــٍة حبكــم حقيقــٍة عميــاء 
ــه، ص 149[. ــاك إلٰ ــو، هن ــٍة« ]فل نهائّي

انتــى حبثــه حــول اكتــب قوانــن الطبيعــة واتلصميــم، وقــد الحــظ – 
أخــًرا – الربــط بــن القوانــن ووجــود عقــل اإلٰل؛ قــال: »ٰهــؤالء العلمــاء 
ــج  ــن احلج ــلٍة م ــّرد سلس ــون جم ــل اإلٰل ال يقّدم ــرون إىل عق ــن يش ي

ّ
ال

أو عملّيــة اســتدالٍل منطقّيــًة، بــل باألحــرى هــم يقّدمــون رؤيــًة للواقــع 
تنبثــق مــن قلــب تصــّورات العلــم احلديــث، وتفــرض نفســها ىلع العقــل 
الرشــيد. ويه الرؤيــة الـّـي أجدهــا شــخصيًّا مقّنعــًة وغــر قابلــٍة لدلحض« 

ــابق، ص 150[. ــدر الس ]املص

اآلن باتت حّجة اتلصميم، تشّل السبب األّول لالعتقاد. 

ب ـ اتلنظيم الغايّئ للحياة

ــذه  ــو أّن ٰه ــبب ه ــذا الس ــا ٰه ــدور حوهل ــي ي ــة الّ ــرة املحورّي الفك
ــٍو  ــت بنح ــد ُصّمم ــا ق ــث عنه ــّدم احلدي ــي تق ــة الّ ــن املحكم القوان

)*(  فيلسوٌف، عمل يف جامعة أكسفورد. 

)**(  أستاذ الفلسفة يف جامعة أكسفورد، وله مؤلّفاٌت عديدٌة.
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تــويح بــأّن العالـَـم اكن اعلًمــا بقدومنــا إيلــه، وبكلمــٍة واحــدٍة: إّن ٰهــذه 
القوانــن قــد ُحبكــت بهيئــٍة تــؤّدي إىل نشــأة احليــاة ىلع ٰهــذا الكوكــب، 

ــن: ــك مذهب ــر ٰذل ــات يف تفس ــاء الطبيعّي ــب علم ــد ذه وق

األّول: وجود اإلٰل املصّمم.

اثلاين: تعّدد األكوان(*). 

انطالقًا من املقّدمات اتلايلة يميل فلو إىل املذهب األّول:

ــّددٌة  ــن حم ــه قوان ــوٍن في ــش يف ك ــا نعي ــد بأنّن ــٌة تؤّك ــة حقيق ثّم
وثوابــت فزييائّيــٌة.

ــؤال  ــن الس ــب ع ــا ال جتي ــاة، ولٰكّنه ــاء احلي ــّر بق ــن تف أّن القوان
ــأتها. ــن وراء نش ــبب الام ــول الس ح

أّن فرضّيــة األكــوان املتعــّددة يه فرضّيــٌة ختمينّيــٌة، وىلع فــرض 
ــًة كمــا يقــّرر بعــض علمــاء  ــه ال بــّد أن تتّبــع قوانــن قبلّي صّحتهــا، فإنّ
الفزييــاء(**). مــن هنــا نرجــع إىل املرّبــع األّول يف الســؤال: مــن أيــن جاءت 
ٰهــذه القوانــن القبلّيــة؟! ٰللــك يبــى اتلفســر الوحيــد هنــا هــو "العقــل 

اإللٰــّي" ىلع حــّد تعبــر فلــو. 

)*(  األكــوان املتعّددة أو الكون املتعّدد: فرضيٌّة تطرح يف الفيزياء، مفادها أّن االنفجار الكبري الّذي 
ولّــد كوننا هو واحٌد من عدٍد رمّبا ال نهايئٍّ من االنفجــارات الّتي ولّدت أكوانًا متعّددًة. ]انظر: 

ديفيز، الجائزة الكونيّة الكرى، ص 352[ 

)**(  كــام نقل ٰذلك عن عالِــم الكونيّات والفيزياء الفلكيّة مارتن ريــس )Martin Rees(. ]انظر: 
م.س، هناك إلٌٰه، ص 163[. 
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ج ـ وجود الكون

حينمــا نتحــّدث عــن وجــود الكــون، ســتواجهنا مقــوالٌت مــن نوعــن 
ــن أن  ــا يمك ــفّية. وأّول م ــرى فلس ــة، وأخ ــوالت طبيعّي ــن: مق خمتلف
ــة اتلطــّور يف علــم  ــن هــو اكتشــافهم نظرّي ــه بعــُض الطبيعّي يطالعــك ب
ــح  ــّن الواض ــاّدة األوىل، ولٰك ــأة امل ــّر نش ــي تف ــة الّ ــاء ابلكترّي األحي
ــة، يف حــن أّن  ــم يتعاملــون مــع اتلفاعــل ادلاخــيّل للمــواّد الكيميائّي أنّه
مــا يســأل عنــه احلكيــم هــو: كيــف يمكــن لكــوٍن ذي مــاّدٍة عميــاء ال 
عقــل هلــا أن تُنتــج اكئنــاٍت هلــا اغيــاٌت؟ فكيــف يكــون يشٌء مــا مســوقًا 
حنــو اغيــٍة نهائّيــٍة؟ وكيــف يمكــن للمــاّدة أن تــدار بواســطة آيّلــٍة رمزّيــٍة؟

وبعــد نظــرةٍ يف آراء علمــاء األحيــاء خيــرج فلو بنتيجــٍة أقّر بها بعضهــم(*): 
ا عــن الظفر جبــواٍب حمــّدٍد عــن ٰهذه األســئلة.  مــا زالــوا بعيدين جــدًّ

ــّور  ــاء يف اتلط ــاء األحي ــر ل علم ــا نّظ ــة م ــإّن مرجوحّي ــذا، ف وٰهك
واســتبعاده يف اتلفســر وعــّده إجابــًة يف واٍد آخــر عــن الســؤال املركــزّي، 
ــٍل،  ــة عق ــا برحاب ــة وتقّبله ــة اثلاني ــان الفرضّي ــال لرجح ــح املج يفس

ــايه.  ــم اليّك أو اإلٰل الالمتن ــة املصّم ــت فرضّي عني

ــة  ــذه، (موّجه ــاةٍ كٰه ــل حي ــد ألص ــريض الوحي ــر امل ــال: »إّن اتلفس ق
الغايــة، قابلــٍة للتاثر) كما نــرى ىلع األرض، هــو العقــل اليكّ الالمتنايه« 

]املصــدر الســابق، ص 179[. وبٰهــذا يتــّم الســبب اثلالــث حنــو االعتقــاد.

)*(  منهم أســتاذ علم األحياء يف جامعة هارفارد أندي نــول )Andy knell( والعامل النووّي جريالد 
رشويدر )Gerald Schroeder(. ]راجع: م. س، هناك إلٌٰه، ص 178[
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ــج  ــّم انلتائ ــد أه ــة حنص ــرة اتلحليلّي ــل إىل انلظ ــل أن ننتق ــذا، وقب ٰه
ــّر بهــا:  ــي انتــى إيلهــا فلــو وأق الّ

ــم  ــتطيع تقدي ــٌة ال تس ــوٌم طبيعّي ــا يه عل ــة بم ــوم الطبيعّي األوىل: العل
 أّن األدلـّـة اثلالثــة املذكــورة – قوانــن الطبيعــة، 

ّ
حّجــٍة ىلع وجــود اإلٰل، إال

 ىلع ضوء 
ّ

واتلنظيــم الغــايّئ للحيــاة، ووجــود الكــون – ال يمكــن تفســرها إال
َــم. ]املصــدر الســابق، ص 215[ ذاكٍء يفــّر يف وقــٍت واحــٍد وجــوَده ووجــود العال

ــن  ــم تك ــّدس، ل ــافه للمق ــه يف اكتش ــو أّن رحلت ــد فل ــة: يؤّك اثلاني
رحلــة إيمــاٍن، بــل رحلــة عقــٍل. قــال: »لقــد اتّبعــت احلّجــة إىل حيــث 
قادتــي. وقــد قادتــي إىل القبــول بوجــود إٰلٍ ذايّت الوجــود، ال يتغــّر، غــر 
ــابق، ص 215[. ــدر الس ــٌم« ]املص ــكّل يشٍء علي ــٌر، وب ، ىلع لّك يشٍء قدي ــاّديٍّ م

ــة االعتقــاد، وبٰهــذه  تراجــَع عــن أســباب اإلحلــاد، وانســاَق وراء أدلّ
ــه العقلّيــة،  ــة وُينــي رحلتَ انلتائــج، خَيتــم أنطــوين فلــو غوصــه يف األدلّ
ــا، ويُســِدل الســتار عــن أســطورٍة  وَيطــوي ســفًرا دام قرابــة ســبعن اعًم

عنوانهــا: »يميــل حيثمــا مــال ادليلــل؛ مــن اإلحلــاد إىل االعتقــاد«. 

ــة ألســباب اإلحلــاد واالعتقــاد عنــده؟  ــة واملعرفّي فمــا القيمــة املنطقّي
ــاذ موقــٍف فكــريٍّ عقــديٍّ أم ال؟

ّ
هــل يمكــن االســتناد إيلهــا يف مقــام اخت

ــا  ــة – كم ــوم الطبيعّي ــن العل ــتقاٍة م ــباٍب مس ــتناد إىل أس ــل االس وه
ــي  ــر ٰذلــك ىلع انلتائــج الّ ــة ابلحــث؟ وهــل يؤثّ عرفنــا – خيــدش يف علمّي

ــا؟  ــى إيله انت
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هــل يوجــد انســجاٌم بــن األدلّــة وانلتائــج الّــي خلــص إيلهــا يف كال 

املرحلتــن؟ حبيــث اكنــت انلتيجــة مســاويًة لدليلــل، أم أّن أحدهمــا أعــّم 

مــن اآلخــر؟ 

هل صار أنطوين فلو متدّينًا أم ربوبيًّا فحسب؟ 

مــا عالقــة مــا وصــل إيلــه فلــو بـــ "الالهــوت الطبيــّي" وهــل يمكــن 

ــاه؟ 
ّ

ــه وعقيدتــه بٰهــذا االجت
ّ

تصنيــف أدتل

ٰهذا ما سنتعّرف إيله بشٍل موجٍز يف املطلب األخر. 

المطلب الثالث: نظرٌة تحليلّيٌة في دليلّية األدّلة 

ــٍة  ــٍة معيارّي ــس ىلع قضّي ّس
ُ
ــًرا أ ــراءة أم ــذه الق ــدر ٰه ــا يف ص ذكرن

ــق  ــل للتصدي ــود ديل ــي رضورة وج ــرّي، أع ــر الب ــا الفك ــي عليه بُ

ــوى أو  ــك ادلع ــت تل ــك إذا اكن ــف ب ــا، فكي ــرد عقونل ــوى ت يف أّي دع

ٰذلــك املوقــف يشــّل إجابــًة عــن ســؤاٍل(*) حمــوريٍّ يمــّس عمــق العقــل 

ــّك  ــا انف ــرّي، وم ــر الب ــخ الفك ــذوره يف تاري ــرب ج ــايّن وت اإلنس

احلكمــاء يتحــّرون عنــه منــذ تلــك العصــور القديمــة، ولســنا نبالــغ إن 

قلنــا إنّــه ألجــل تقديــم إجابــٍة عــن مثــل ٰهــذا الســؤال بُعــث األنبيــاء، 

ــاالت!  ــزات والرس ــت املعج واكن

)*(  نعني األسئلة املرتبطة مبحاور الرؤية الكونيّة: اإللٰه، الرساالت، الجزاء. 
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ــي يف  ــٍع ال يك ــبٍب أو داف ــود س ــّرد وج ــول: إّن جم ــرّق فأق ــن أت ولٰك
ــاذ موقــٍف كــوينٍّ أو تبــّي رؤيــٍة عــن الكــون، بــل ال بــّد أن يُنظــر يف 

ّ
اخت

قيمــة ٰذلــك الســبب وُيتقــّى عــن كفايتــه وقيمتــه، فهــل ينهــض بٰذلــك 
ــه قــارٌص عــن ٰذلــك؟  املوقــف وتلــك الرؤيــة؟ أم أنّ

وٰهــذا الــرتّق يف املقــام ليــس الغــرض منــه جمــّرد تطويــل الــكالم، بــل 
هــو مقتــى املوازيــن املذكــورة يف علــم املنطــق، وخصوًصــا يف املباحــث 

املرتبطــة بصناعــة الربهــان واملغالطــة. 

، هــو اتلفريــق بــن الســبب  ــّد مــن اتلنبيــه ىلع أمــٍر مهــمٍّ وهنــا ال ب
ــا يف  يف واقعــه، والســبب كمــا يــراه ابلاحــث، فقــد يكــون الســبب اكفيً
واقعــه، ويــراه ابلاحــث قــارًصا لشــبهٍة معّينــٍة، وقــد حيصــل العكــس، 
بــأن يكــون الّســبب ناقًصــا يف واقعــه ويــراه ابلاحــث اكمــاًل ملانــٍع مــا. من 
هنــا، وضعــت ضوابــط وقوانــن اعّمــٌة يف علــم املنطــق تلميــزي األســباب 
الافيــة يف واقعهــا مــن غرهــا، ال كمــا يراهــا ابلاحــث فحســب. 
ــن  ــورة يف املطلب ــع املذك ــباب وادلواف ــك األس ــم تل ــنحاول أن حناك وس

ــة.  ــن املعرفّي ــة، واملوازي ــن املنطقّي ــك القوان ــن يف ٰذل ــن مراع املتقّدم

1 ـ نظرٌة تحليلّيٌة يف أسباب اإللحاد

أ ـ القيمة املعرفّية لالستناد إىل خلّو املسائل ادلينّية من املعىن

ــة إىل اللغــة  ال يرجــع إثبــات وجــود اإلٰل وبــايق حمــاور الرؤيــة الكونّي
ــو  ــا ه ــال كم ــائبة ادلور املح ــت ش  لزم

ّ
ــٌة وإال ــٌة دينّي ــا يه لغ ــة بم ادلينّي
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ــايّئ، أصــول الفلســفة واملنهــج  ــة ]الطباطب ــن العقلّي ــع إىل الرباه ــا يرج ــٌح، وإنّم واض
الواقعــّي، ج 2، املقالــة الرابعــة عــرة، ص 527[، فــإذا ورد ٰذلــك يف انلصــوص ادلينّيــة، 

 ،
ً

ــا إن تضّمــن اســتدالال فيكــون األخــذ بــه بلحــاظ كونــه ديلــاًل برهانيًّ
ــاد ادليلــُل العقــيّل إيلهــا يف  ــن نتيجــًة ق ــه نتيجــًة إن تضّم وبلحــاظ كون
ــا برائطــه املنصوصــة يف كتــاب  ــإّن الربهــان ينتــج يقينً ــٍة ســابقٍة. ف رتب

الربهــان مــن علــم املنطــق.

وباتلــايل ســواٌء ثبتــت قيمــٌة معرفّيــٌة للّغــة ادلينّيــة أم لــم تثبــت، فــإّن 
ٰذلــك ال خيــدش يف نمــوذج "اإلٰل موجــوٌد". 

ــه  ــك ب ــّى يُتمّس ــيٍء ح ــس ب ــبب لي ــذا الس ــم، أّن ٰه ــا يُعل ــن هن م
 . ــاديٍّ ــٍف إحل ــر موق تلربي

 من املعىن)*(
ٰ

ب ـ القيمة املعرفّية لالستناد إىل خلّو مفهوم اإلل

ــٌف ىلع إثبــات أّن لّك مــا ال  إّن االســتناد إىل مثــل ٰهــذا الســبب متوّق
تنــال احلــواّس ال وجــود ل وال تقــّرر، بمعــى أّن لّك مــا يكــون جمــّرًدا عــن 
مقولــة املــى واأليــن والكيــف... هــو يف احلقيقــة عــدٌم، ال شــيئّية ل. وال 

حمّصــل لٰهــذه املســألة، بــل قــام ادليلــل العقــيّل ىلع خالفهــا(**). 

)*(  لقــد فّند ٰهذه الشــبهة العالّمة الطباطبايّئ يف أصول الفلســفة، والعالّمة مطهرّي يف رشح ٰهذا 
الكتــاب، وأجابوا عنها إجابــًة وافيًة. ]انظر: الطباطبايّئ، أصول الفلســفة، ج 2، ص 673 تحت 

عنوان: »كيف نتصّور الله؟«[. 

)**(  ذهب بعض املاّدينّي إىل أّن املوجود هو املحسوس بالحواّس الظاهريّة فحسب، وحاولوا إثبات 
ماّديّة الروح من خالل االســتفادة من علــوٍم مختلفٍة كعلم الفيزياء والنفــس والفيزيولوجيا، 
وقد رّدت ٰهذه الدعوى واســتدّل عى خالفهــا يف مباحث نظريّة املعرفة. ]يراجع بهذا الصدد: 

الطباطبايّئ، أصول املعرفة واملنهج الواقعّي، ج 1، املقالة الثالثة، ص 139[ 
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ومــن جهــة أخــرى أّن جمــّرد العجــز عــن ختّيــل فكــرٍة مــا ال يالزمــه 
انتفــاء وجودهــا، بــل إّن االنتقــال مــن العجــز عــن اتلخّيــل إىل احلكــم 
ــة حتديــٌد للواقــع ىلع طبــق واعء اخليــال، وٰهــذا  بعــدم الوجــود هــو بادلّق
أمــٌر بعيــد انليــل، ال ديلــل عليــه، بــل الربهــان العقــيّل يقــي بوجــود 
ــًة مفادهــا  ــم حقيق ــذا مــا حيّت ــّي، وٰه إٰلٍ جمــّرٍد اعٍر عــن الوصــف الطبي
أّن واعء الواقــع أوســع مــن واعء اتلخّيــل. وباتلــايل تكــون دعــوى حتديــد 
ــٍة  ــذا الســبب، يه جمــّرد قضّي ــي عليهــا ٰه ــي بُ الواقــع بــواعء اخليــال الّ
وهمّيــٍة ال قيمــة هلــا مــن انلاحيــة املعرفّيــة واملنطقّيــة. وبعــد ٰذلــك يّتضــح 

 . ــا لالســتناد إيلهــا يف بنــاء موقــٍف إحلــاديٍّ ــه ال مــرّبر علميًّ أنّ

نعــم، ال ننكــر صعوبــة تصــّور املفاهيــم املرتبطــة بمــا بعــد الطبيعــة، 
ــة.  ــهل املؤون ــًرا س ــح أم ــّور الصحي ــد اتلص ــا بع ــق به وإن اكن اتلصدي
ــّية  ــم احلّس ــف املفاهي ــن يأل ــا واله ــا حّده ــم هل ــة: "املفاهي م

ّ
ــال العال ق

واملاّديـّـة، ومــن هاتــن انلقطتــن يصبــح عمــل الفكــر يف قضايــا مــا بعــد 
ا، فكأنـّـه يريــد أن يضــع ابلحــر يف كــوٍز. وال شــّك  الطبيعــة عســًرا جــدًّ
ــا  ــلكة م ــا... إّن مش ــتعداًدا خاصًّ ــب اس ــة تتطلّ ّي

ٰ
ــة اإلهل ــاين احلكم أّن مع

ــول  ــايّئ، أص ــق" ]الطباطب ــّور ال اتلصدي ــة اتلص ــّى يف مرحل ــة تتج ــد الطبيع بع
ــّي، ج 2، ص 547 و548[ ــج الواقع ــفة واملنه الفلس

ج ـ القيمة املعرفّية لالستناد إىل معضلة الرّش 

إّن املشــهد الواقــّي للعالــم يفــرض حتليلــه إىل جزأيــن، أو قــل 
ــا،  ــة وقوانينه ــع يف الطبيع ــم ابلدي ــم وانلظ ــو اتلناغ ــن: األّول ه جانب
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واآلخــر هــو وجــود الــرور والكــوارث الطبيعّيــة والبرّيــة. مــن هنــا إّن 
االقتصــار ىلع جانــٍب دون آخــر، هــو يف احلقيقــة ترجيــٌح ال مــرّبر ل، أو 

ــر.  ــٌس ال يُغتف تدلي

ثــّم إّن نــي معلويّلــة الكــون إلٰلٍ اكمــل الصفــات انطالقًــا مــن وجــود 
ــزّنهٍ  ــٍم م ــود اعل ــن أّن وج ــراغ م ــرع الف ــو ف ــون، ه ــٍص ورشوٍر يف الك نق
عــن تلــك الــرور أمــٌر ممكــٌن عقــاًل، كمــا أنّــه فــرع قابلّيــة الطبيعــة 

واســتعدادها ملثلــه. 

 يف ذاتــه؟ 
ً

فمــاذا لــو اكن وجــود اعلــٍم بتلــك اهليئــة املذكــورة أمــًرا حمــاال
ومــاذا لــو اكنــت الــرور أمــوًرا عدمّيــًة ال جاعــل أو فاعــل هلــا؟ ومــاذا 
ــايئ، أصــول الفلســفة  ــا؟ ]الطباطب ــٍة عنه ــر منفّك ــرات غ ــًة للخ ــت الزم ــو اكن ل

واملنهــج الواقعــّي، ج 2، ص 585[

ــت  ــاًل، واكن ــا عق ــًرا ممتنًع ــم أم ــن املآث ــزّنهٍ ع ــٍم م ــود اعل إذا اكن وج
الــرور مالزمــًة للخــرات، فمــا املســّوغ َبْعــُد لالنتقــال منــه إىل عــدم 

ــون ل؟  ــة الك ــي معلويّل ــه إىل ن ــات، أو من ــل الصف ــود إٰلٍ اكم وج

ــال  ــو االنفع ــر – ه ــا ُذك ــاًء ىلع م ــام – بن ــد يف املق ــّوغ الوحي ــّل املس لع
(*)، ومــن املعلــوم منطقيًّــا عــدم صّحة االســتناد  العاطــّي، وحكــٌم وهــيٌّ
. مــن هنــا، تّتضــح القيمــة املعرفّية  ــاذ موقــٍف فكــريٍّ

ّ
إىل الوهمّيــات يف اخت

ــاذ معضلــة الــّر ســببًا نلــي احلكمــة ابلالغــة، أو ســببًا لإلحلــاد! 
ّ

الخت

)*(  »إنّــه من الوهم أن نتصّور وجود املــاّدة مع عدم قبولها للتضاد والتزاحم« ]الطباطبايّئ، أصول 
الفلسفة، ج 2، ص 585[. 

37

من اإللحاد إلى االعتقاد.. األسباب التي دفعت فلو إلى االعتقاد باإلله

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



د ـ القيمة املعرفّية لالستناد إىل عدم العثور ىلع ديلٍل

ــك القــول "بعــدم وجــود  كمــا أّن القــول "بوجــود اإلٰل" دعــوى، كٰذل
ــا أو ال، فيحتــاج إىل ديلــٍل للتصديــق  إٰلٍ"، ولكٌّ منهمــا إّمــا أن يكــون بيّنً
بــه، وبنــاًء ىلع اثلــاين، اغيــة مــا يمكــن أن يــرّبره عــدم وجــدان ادليلــل 
هــو املوقــف (الــالأدرّي) بــرط أن جيتمــع مــع عــدم العثــور ىلع ديلــٍل 

لدلعــوى اثلانيــة. 

ــدإ  ــك باملب ــالل اتلمّس ــن خ ــا م ــاد(*) رأًس ــؤّدي إىل اإلحل ــه ي ــا أنّ وأّم
القائــل "احلّجــة ىلع مــن اّدىع"، ففيــه أنّنــا ال نســلّم جبريــان ٰهــذا املبــدإ 
يف املباحــث الوجوديّــة؛ ألّن األصــل فيهــا اإلمــان بمعــى تســاوي نســبة 
الصــدق والكــذب، فباتلــايل يكــون ترجيــح أيٍّ مــن ادلعويــن واألخــذ 

بأحدهمــا ىلع حنــو االســتقالل حمتاًجــا إىل ديلــٍل برأســه. 

وبعــد ٰذلــك، لــو تزّننلــا وســلّمنا جبريــان مبــدإ "احلّجــة ىلع مــن اّدىع" 
ــذ  ــايل األخ ــح، وباتل ــا اتّض ــوى) كم ــن (دع ــا كال القول ــام، قلن يف املق

بــأيٍّ منهمــا حيتــاج إىل حّجــٍة. 

ــه  ــر موقف ــك امللحــد، بعــدم وجــدان ادليلــل تلربي ــو تمّس وٰهكــذا ل
اإلحلــادّي، اكن ٰذلــك منــه وقــواًع يف فــّخ املغالطــة أو مــا يشــبهها؛ إذ إّن 
ديللــه أجنــيٌّ عــن املــّدىع أو قــل: أخــّص منــه؛ ألّن جمــّرد عــدم وجــدان 
ادليلــل قــد يؤّيــد فكــرة االعتقــاد بالعــدم (اإلحلــاد)، وقــد يؤّيــد فكــرة 

عــدم االعتقــاد (الالأدرّيــة) بالــرط املتّقــدم. 

)*(  اإللحاد مبعنى »االعتقاد بعدم وجود إلٍٰه« وليس »عدم االعتقاد بوجود إلٍٰه«. 
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األسباب املذكورة بالنسبة إىل النتيجة 

بعــد إلقــاء نظــرٍة حتليلّيــٍة خاطفــٍة ىلع األســباب املذكــورة يف املطلــب 
ــاد، وال  ــو اإلحل ــادة حن ــًة للقي ــون أدلّ ــح تلك ــا ال تصل ــح أنّه األّول، يّتض
ــن  ــاه م ــا عرفن ــون؛ مل ــن الك ــٍف ع ــاذ موق

ّ
ــا يف اخت ــتناد إيله ــّح االس يص

ــم  ــا ل ــات، وبعضه ــن الوهمّي ــا م ــا بعضه ــاٍت، وإنّم ــت بيقينّي ــا ليس أنّه
ــَت.  خيــُل مــن املغالطــة أو شــبهها، كمــا عرف

2 ـ نظرٌة تحليلّيٌة يف أسباب االعتقاد 

ة املستقاة من العلوم الطبيعّية 
ّ
أ ـ القيمة املعرفّية لالستناد إىل األدل

تأخذ االستفادة من العلوم الطبيعّية يف ٰهذا اإلطار شلكن خمتلَفن: 

األّول: أن يكــون املقصــود هــو توفــر مقّدمــٍة حّســّيٍة مــن قبــل العلوم 
الطبيعّيــة، ومــن ثــّم ضّمهــا إىل مقّدمتــن عقلّيتــن؛ يلنتــج منهــا إثبــات 

اإلٰل. وجود 

املقّدمــة األوىل (حّســّيٌة): يقــع حتــت نظرنــا اعلــٌم بديــٌع ونظــاٌم عظيٌم 
ــجمٌة. وقوانن منس

املقّدمــة اثلانيــة (عقلّيــٌة): العالــم ابلديــع وانلظــام العظيــم والقوانــن 
املنســجمة ال تكــون اتّفاقّيــًة.

املقّدمــة اثلاثلــة (عقلّيــٌة): ٰهــذا العالــم إّمــا أن ينتــي إىل مبــدإٍ وهــو 
اإلٰل، أو أن يتسلســل إىل مــا ال نهايــة، واتلــايل باطــٌل، فيتعــّن األّول.

ــوم  ــذا انلحــو مــن االســتفادة مــن العل ــة ٰه وال نقــاش نلــا يف صوابّي
الطبيعّيــة يف تنقيــح املقّدمــة احلّســّية، وتعزيزهــا باالكتشــافات العرصّيــة. 
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ــا  ــة منه ــول انلظرّي ــوص احلق ــة، وباخلص ــوم الطبيعّي ــاين: أّن العل اثل
تُثبــت وجــود اإلٰل بمعــزٍل عــن أّي يشٍء غــر العلــم، ويف ٰهــذه احلالــة ال 

بــّد أن نمــزّي بــن حلاظــن: 

، وباتلــايل بمــا هــو  1. أن نلحــظ العلــم الطبيــّي بمــا هــو علــٌم طبيــيٌّ
قضايــا جتريبّيــٌة أو حّســّيٌة، فإنـّـه قــارٌص عــن ابلــّت يف أمــوٍر ميتافزييقّيــٍة 
مــا وراء الطبيعــة أو مــا قبلهــا ىلع األصــّح، ســواء اكن ٰذلــك ابلــّت بنحــو 
اإلثبــات أو انلــي. ونكتــة ٰذلــك يه املنهــج املّتبــع يف ٰهــذه العلــوم، أعــي 
املنهــج اتلجريــّي، واملرجــع يف ٰذلــك مــا ُنّقــح يف أحبــاث نظرّيــة املعرفــة. 
ولعــّل أنطــوين فلــو اكن ناظــًرا إىل مــا ذكرنــاه يف قــول: »العلــم - كعلــٍم - 

ال يمكــن أن يقــّدم حّجــًة ىلع وجــود اإلٰل« ]م. س، هنــاك إلـٰـٌه، ص 215[.

ــوٍك  ــاٍم حمب ــن نظ ــٌة ع ــا يه حاكي ــة بم ــوم الطبيعّي ــظ العل 2. أن نلح
 مــع فــرض 

ّ
وقوانــن مّطــردٍة، حبيــث ال يكــون ٰهــذا انلظــام متامــاًل إال

ــل اليّك  ــود العق ــًرا إىل وج ــم مش ــون العل ــٍة، فيك ــّوٍة حاكم ــود ق وج
ومرشــًدا إيلــه، ويقــّدم العلــم بٰهــذا اللحــاظ داللــًة ىلع مــا وراء الطبيعــة. 

 )Puzzle( توضيحيًّــا ىلع ٰذلــك أحجّيــة تشــكيل الصــور 
ً

ونلأخــذ مثــاال
ــت ال  ــا وإن اكن ــٍة منه ــإّن لّك قطع ــب قطــٍع صغــرٍة، ف مــن خــالل تركي
ــا ىلع وجــود قطعــٍة أخــرى مالصقــٍة، ولٰكّنهــا تشــر  تعــّد ديلــاًل منطقيًّ
إىل أّن تكامــل الصــورة الكبــرة منــوٌط بوجــود القطعــة (أ) دون القطعــة 

ــال.  (ب) ىلع ســبيل املث

ــن  ــود القوان ــإّن وج ــه، ف ــن في ي حن
ّ

ــورد ال ــبة إىل امل ــذا بالنس وٰهك
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) هــو بمثابــة الصــورة الكبــرة،  املّطــردة وانلظــام املتناغــم (الوجــود كلٍّ
واالكتشــافات يف العلــوم الطبيعّيــة يه بمثابــة القطــع الصغــرة املشــرة. 

 أّن اغيــة مــا تكشــف عنــه قــراءة الطبيعــة باللحــاظ اثلــاين املذكور 
ّ

إال
هــو مقهورّيــة الكــون لقــّوٍة ماورائّيــٍة، ولٰكّنهــا ال تثبــت صفاتهــا؛ واحدًة 
ــرٍة؟  ــر مدبّ ــرًة أم غ ــًة؟ مدبّ ــًة أم حادث ــًة؟ قديم ــّردًة أم ماّديّ ــرًة؟ جم أم كث

بســيطًة أم مرّكبــًة؟ إلــخ. 

ولٰكــّن فلــو قــد ذهــب إىل أبعــد مــن ٰذلــك يف خواتيــم حبثــه، حيــث 
، ىلع لّك يشٍء  ــاّديٍّ ــر م ــّر، غ ــود، ال يتغ ــود إٰل، ذايّت الوج ــد بوج اعتق
قديــٌر، وبــكّل يشٍء عليــٌم. مــع أنـّـه قــال: »اكتشــايف لأللوهّيــة مبــيٌّ ىلع 
أســاٍس طبيــيٍّ رصٍف« ]املصــدر الســابق، ص127[! فهــل قــال أكــَر مّمــا يعــرف 
ــه  ــة باالعتقــاد بالصفــات املذكــورة؟ أم أنّ ــة الطبيعّي عندمــا تعــّدى األدلّ

أخــذ مــن الــكالم املســييّح بعــض انلتائــج؟

ال ٰهــذا، وال ذاك، بــل يمكــن تفســر لّك مفــردٍة من تلــك االعتقادات 
مــن خــالل انلقــاط اتلايلة: 

األدلّة الطبيعّية اكنت سببًا يف اعتقاده بـ (وجود اإلٰل). 

الكونّيــة  للحّجــة   (*))Swinburne( ســوينبرن  تلقريــر  وتأييــده 
ــود  ــأّن (الوج ــاده ب ــببًا العتق ــه، ص 198[، اكن س ــاك إلٰ ــل ]م. س، هن والتسلس

ــٍة. ــاٍج إىل علّ ــر حمت ــه غ ــى أنّ ــإلٰل ذايّت)، بمع ل

)*(  أستاذ الفلسفة يف جامعة أكسفورد، ويعّد علامً من أعالم املسيحيّة املعارصين. 
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ــا عــن  ــو مــن رضورة أن يكــون اإلٰل خارًج ــاده يلفت ــا أف ــاًء ىلع م وبن
ــأّن اإلٰل  ــو ب ــد فل ــه، ص207-208-209-210 [ اعتق ــاك إلٰ ــو، هن ــان ]فل ــان والزم امل

ــّر).  ــك (ال يتغ ــّرٌد) وكٰذل (جم

ــد  ــدود)، فق ــر املح ــه غ ــة) و(علم ــه املطلق ــاده (بقدرت ــا اعتق وأّم
ــق.  ــه ادلقي ــون ونظم ــود الك ــل وج ــه إىل أص ــتند في اس

ــة مــن  ــي خلــص إيلهــا مســاويًة لألدلّ وٰهكــذا يّتضــح أّن انلتائــج الّ
وجهــة نظــره. 

نقٌد وتقويٌم

ــه حبســب انلظــرة   أنّ
ّ

ــة بنظــره، إال وإن اكنــت انلتائــج مســاويًة لألدلّ
ــا  ــة إذا م ــذه األدلّ ــد إىل ٰه ــه انلق ــن توجي ــة، يمك ــفّية الفاحص الفلس

ــا:  ــا وتقويمه ــاَك نقده ــج. فه ــت إىل انلتائ قيس

ــن  ــٌة ب ــّى منطقّي ــٌة وال ح ــد رضورٌة أنطولوجّي ــة األوىل: ال يوج انلقط
ادليلــل الطبيــّي بلحاظــه اثلــاين مــن الشــل اثلــاين مــن جهــٍة، واالعتقاد 
بوجــود اإلٰل مــن جهــٍة أخــرى. واتلقويــم يكــون مــن أحــد ٰهــذه الطــرق: 

ــّي بشــلكه األّول، أي مــا يســّى بـــ  ــا املصــر إىل ادليلــل الطبي 1. إّم
ــة.  ــن اإلّنّي ــنخ الرباه ــن س ــو م ي ه

ّ
ــم” ال ــان انلظ “بره

2. وإّمــا املصــر إىل برهــان الصّديقــن للفالســفة اإلســالمّين وهــو من 
ــة، مــن قبيــل: برهــان اإلمــان البــن ســينا  ســنخ الرباهــن شــبه اللّمّي
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ــن. وجتــدر اإلشــارة إىل أّن مــن 
ّ
أو برهــان الوجــود الفقــرّي لصــدر املتأهل

ــايّض.  ــق الري ــس ىلع املنط ّس
ُ
ــا أ ــن م ــان الصديق ــة لربه ــر القّيم اتلقاري

]حائــري يــزدي، هــرم الوجــود، ص 79 و83[

ــن  ــن الرباه ــّد م ي يع
ّ

ــودّي، ال ــان الوج ــر إىل الربه ــا املص 3. وإّم
ــطه،  ــام لبس ــع املق ــربة. وال يتّس ــن اخل ــوٍع م ــابقة ىلع أّي ن ــة الس الَقبِْليَّ

ــب.  ــات الكت ــه إىل أّمه ــع في ــا، فُرج ــه ىلع تنوّعه ــل تقريرات وحتلي

ــاء  ــو انته ــل ه ــان التسلس ــه بره ــا يثبت ــة م ــة: اغي ــة اثلاني انلقط
ــُت  ــٍة ل"، وال يُثِب ــا، أي "عــدم وجــود علّ ــٍة م ــد علّ ــل عن سلســلة العل
ــٍة" مــع أن األخــر هــو املــّدىع، وباتلــايل  "عــدم احتياجــه بذاتــه إىل علّ
ي هــو "عدم 

ّ
ي هــو التسلســل أجنبيًّــا عــن املطلــوب ال

ّ
يكــون ادليلــل ال

االحتيــاج بذاتــه إىل علـّـٍة"؛ إذ بإعمــال املداّقــة العقلّية نستكشــف الفرق 
ــٍة". ويمكــن  ــٍة ل" و"عــدم احتياجــه بذاتــه إىل علّ بــن "عــدم وجــود علّ
تقويــم ٰهــذا ادليلــل مــن خــالل بيــان وجــه املالزمــة بــن نتيجــة برهــان 
ــوًدا  ــه: موج ــع كون ــٍة ل" م ــود علّ ــدم وج ــّدىع، إذ إّن "ع ــل وامل التسلس
ــا، يالزمــه أن  ــة هــو الوجــود ثانيً ــاج إىل العلّ ــاط االحتي ، وكــون من

ً
أّوال

ــن  ــا أّن برهــان الصّديق ــه. كم ــوٍح إيل ــر ممن ــا ل، غ يكــون وجــوده ذاتيًّ
ــات  ــة إىل إثب ــّدىع باإلضاف ــذا امل ــت ٰه ــه يثب ــارة إيل ــت اإلش ي تقدم

ّ
ال

أصــل وجــود اإلٰل. 

ــا:  ــٌة: أّوهل ــاٌت ثالث ــة مّدعي ــذه انلقط ــد يف ٰه ــة: يوج ــة اثلاثل انلقط
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اإلٰل خــارٌج عــن الزمــان واملــان، وثانيهــا: مــا هــو خــارٌج عــن الزمــان 

ــًة  ــات جمتمع ــذه املقّدم ــّر. وٰه ــّرد ال يتغ ــا: املج ــّرٌد، وثاثله ــان جم وامل

ــة  ــل ىلع املقّدم ــا ادليل ــّر". أّم ــه "اإلٰل ال يتغ ــا نتيجت ــا مرّكبً ــّل قياًس تش

األوىل فقــد اعتمــد فيــه فلــو ىلع مــا أفــاده يلفتــو، وهــو أّن فكــرة اإلٰل 

 Special( ــة ــبّية اخلاّص ــع النس ــق م ــان تتواف ــان وامل ــن الزم ــة ع اخلارج

relativity( ]فلــو، هنــاك إلٰــه، ص 207[، وهنــا يّتضــح أّن فلــو يســى تلحصيــل 

ــاين  ــّم ىلع مب ــا ال يت ــذا م ــة، وٰه ــذه الصف ــان ٰه ــايئٍّ ىلع إم ــٍل فزيي ديل

ــٍة  ــات صف ــًة يف إثب ــًة فزييائّي ــف فرضّي ــه يوّظ ــث إنّ ــة، حي ــة املعرف نظرّي

ميتافزييقّيــٍة. وتقويــم ٰهــذا ادليلــل باختصــار يكــون مــن خــالل القــول 

بــأّن الزمــان واملــان خملوقــان والفــرض أّن اإلٰل خالــٌق لــّل مــا ســواه، 

 للــزم حمــذور تعــّدد الواجــب. وأّمــا ادليلــل ىلع املقّدمــة اثلانيــة فلــم 
ّ

وإال

يبّينــه املؤلّــف، وهــو أّن الزمــان واملــان مــن خــواّص األجســام، فمــا ال 

زمــان وال مــان ل فهــو جمــّرٌد. وأّمــا املقّدمــة اثلاثلــة فلــم يبــّن ديللهــا، 

ــّوة إىل  ــن الق ــل م ــايل ال ينتق ــه، وباتل ــّوة في ــيلٌّ ال ق ــّرد فع ــو أّن املج وه

الفعــل، فهــو ال يتحــّرك وال يتغــّر. 

ــق  ــم ادلقي ــون وانلظ ــود الك ــل وج ــون أص ــة: ال يك ــة الرابع انلقط

ُمثِبتــَن للقــدرة املطلقــة والعلــم غــر املحــدود. نعــم، قــد يثبتــان القدرة 

والعلــم دون تقييدهمــا باإلطــالق؛ ألّن الكــون حمــدوٌد، فكيــف يســتدّل 

باملحــدود ىلع أمــٍر مطلــٍق؟ ويمكــن تقويــم ٰهــذا ادليلــل بأحــد طريقــن: 
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1. اســتفادة اإلطــالق يف صفــي العلــم والقــدرة مــن خــالل القاعــدة 

الفلســفّية “لّك مــا ثبــت ل باإلمــان العــاّم، وجــب ل”، فإنـّـه إن أمكــن 

ل العلــم والقــدرة، وجبــا ل، وباتلــايل مــا اكن واجبـًـا ال ماهّيــة ل، أي ال 

حــّد ل، ومــا ال حــّد ل مطلــٌق، فالعلــم والقــدرة ال حــّد هلمــا.

ــي اســتند إيلهــا فلــو،  2. أن حنافــظ ىلع مقّدمــة “انلظــم ابلديــع” الّ

ــا اكن”، فــإّن  ونضــّم إيلهــا مقّدمــًة أخــرى “ليــس باإلمــان أكمــل مّم

ــال ال  ، أي كم ــدٍّ ــال ح ــل ب ــل واألكم ــو األفض ــع ه ــام ابلدي ــذا انلظ ٰه

حــّد ل، وٰهكــذا يستكشــف عــن طريــق اإلّن أّن خالقــه ال حــّد لقدرتــه 

ــق.  ــدود ىلع املطل ــتدالل باملح ــذور االس ــزم حم ــه، وال يل وعلم

الالهوت الطبيعّي )Natural theology( وربوبّية فلو

ــٍة إىل  ــنا حباج ــاين، لس ــب اثل ــة يف املطل ــة املتقّدم ــة األدلّ ــد معاين بع

زيــادة تأّمــٍل للحكــم بــأّن أنطــوين فلــو قــد توّســل أدلـّـة الالهــوت الطبيّي 

لالعتقــاد بــاإلٰل؛ وقــد رّصح بٰذلــك يف قــول: »لقــد اكن اكتشــايف لــإلٰل 

ــا بـــ (الالهــوت الطبيــّي)« ]املصــدر  عبــارًة عــن ممارســة مــا يســّى تقليديًّ

الســابق، ص 127[. وٰهكــذا يكــون قــد اتلحــق بركــب الربوبيـّـن إىل ٰهــذه انلقطة 

ــه هــل آمــن بديانــٍة أو رســالٍة ســماوّيٍة معّينــٍة بعــد  مــن ابلحــث، أّمــا أنّ

ٰذلــك أم ال؟ فٰهــذا مــا يســتديع قــراءًة مســتقلًّة يف مناظراتــه مع املســيحّية، 

عــى أن يوّفقنــا اهلل - تعــاىل - إىل كتابتهــا يف قابــل األيّــام.
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الخاتمة

ــاه اإلحلــاد، 
ّ

ــي دفعــت فلــو باجت اكن غرضنــا بيــان أهــّم األســباب الّ
واألســباب الـّـي أّدت بــه للعــدول عــن ٰذلــك، واالعتقــاد بوجــود اإلٰل، ثّم 
ــة. وقــد تــّم ٰذلــك بعــون اهلل،  إلقــاء نظــرٍة حتليلّيــٍة ىلع أهــّم تلــك األدلّ

وخلصنــا مــن ٰهــذه القــراءة االســتقرائّية واتلحليلّيــة بانلتائــج اتلايلــة: 

ــي  ــت بن ــي تمّثل ــاد، والّ ــه لإلحل ــي دفعت ــباب الّ ــت األس 1 ـ اتّضح
القيمــة املعرفّيــة للّغــة ادلينّيــة وخلــّو مفهــوم اإلٰل مــن املعــى، ومعضلــة 

الــّر، وعــدم العثــور ىلع ديلــٍل لالعتقــاد. 

ــم  ــه ل ــح أنّ ــاد، فوّض ــة لإلحل ــباب املؤّدي ــن األس ــو ع ــع فل ــد تراج وق
ــوم اإلٰل  ــأّن مفه ــد ب ــة، واعتق ــة ادلينّي ــبة للّغ ــٍر بالنس ــة نظ ــّن وجه يت
ليــس جمــّرد اســٍم خــاٍل مــن املعــى، ونقــد ىلع نفســه اتلمّســك بمعضلــة 
ــاد،  ــّم فّرهــا ىلع وجــٍه ينســجم مــع االعتق ــّر كســبٍب لإلحلــاد، ث ال
ــبب  ــذا الس ــن ٰه ــه م ــح موقف ــد اتّض ــٍل فق ــور ىلع ديل ــدم العث ــا ع وأّم

ــود اإلٰل). ــة ىلع (وج ــة األدلّ ــالل إقام خ

ــار  ــر مس ــرز يف تغي ــا ادلور األب ــي اكن هل ــباب الّ ــا ىلع األس 2 ـ وقفن
ــًة  ــام أدلّ ــرٍة مــن عمــره، حيــث أق ــٍة متأّخ ــد فلــو يف مرحل ابلوصلــة عن
ــة بشــٍل  ــد تمّثلــت األدلّ ىلع االعتقــاد، بعــد نقــد أســباب اإلحلــاد. وق

ــون.  ــود الك ــاة ووج ــايّئ للحي ــم الغ ــة، واتلنظي ــن الطبيع ــايسٍّ بقوان أس

3 ـ اتّضــح نلــا مــن خــالل انلظــرة اتلحليلّية أّن األســباب الّي تمّســك 
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ــا عــن انلهــوض  ــا ومنطقيًّ ــارصًة معرفيًّ ــت ق ــا يف ســبيل اإلحلــاد، اكن به
. بنتيجــة االعتقــاد بعــدم وجــود إٰلٍ

ــاد  ــاده واالعتق ــن إحل ــدول ع ــا للع ــك به ــي تمّس ــباب الّ ــا األس وأّم
ــل ىلع  ــا باتلحلي ــا عملن ــره، ولٰكّنن ــج بنظ ــاويٌة للنتائ ــباٌب مس ــي أس ف

ــا.  ــا وتقويمه نقده

ــه أن ينقــاد بادليلــل العلــّي أو العقــيّل  4 ـ لقــد حــاول فلــو يف رحلت
الفلســّي، دون االعتمــاد ىلع اللغــة ادلينّيــة، مــع العلــم أنّــه اكن ناظــًرا 
إىل الــكالم املســييّح فحســب. ٰهــذا، وقــد وصــل إىل مــا وصــل إيلــه مــن 
ــة مــا يســى (الالهــوت الطبيــّي)، وٰهكــذا صــار  خــالل اتلمّســك بأدلّ

يف صــّف الربوبيّــن. 
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(*)

الخالصة 

ثّمــة إشــايّلٌة حبثّيــٌة - بعــد الفــراغ عــن وجــود تصــّوٍر صحيــٍح ملاهّيــة منطقــة الفــراغ 
ــة أّن اهلل  املوجــد للخلــق، املــدرك ملصاحلهــم،  ــل يف إمانّي يف الريعــة اإلســالمّية - تتمّث
ــواعت  ــن املوض ــعًة م ــًة واس ــرك منطق ــد ت ــح، ق ــك املصال ــا تلل ــام وفًق ــّرع لألح وامل
ــة. وٰهــذا  ــا أساًســا يف منظومتــه التريعّي ــم يــّرع هلــا حكًم ــة يف خمتلــف جوانبهــا ل احلياتّي
ــواعت  ــزّي موض ــع يف ح ــّم يق ــن ث ــه، وم ــل اهلل  وترواكت ــٌق بفع ــة متعلّ ــٌث يف احلقيق حب
ــاط.  ــذا املن ــا لٰه ــا وفًق ــن غره ــة ع ــوث الكالمّي ــا ابلح ــو مزّين ــا ل ــدة فيم ــكالم والعقي ال
ــة أم  ــة احلكومّي ــام الوالئّي ــواٌء يف األح ــا - س ــراغ ثبوتً ــة الف ــّور منطق ــان تص ــد إم وبع
ــوع  ــة الوق ــك، ويف مرحل ــوع ٰذل ــا يف وق ــث إثباتً ــع ابلح ــع - يق ــه والتري ــل الفق يف أص
ــح ــع ترصي ــاىف م ــك يتن ــل أّن ٰذل ــن قبي ــك، م ــول دون ٰذل ــاالٍت حت ــود إش ــل بوج ــد قي  ق

ــّل  ــة ل ــة الريع ــٌح يف تغطي ــال واض ــذا اإلكم ــن، وٰه ــل ادلي ــد أكم ــه ق ــه أنّ  اهلل  يف كتاب
ــتلزٌم  ــك مس ــن أّن ٰذل ــال م ــا يق ــراغ، أو م ــة ف ــٍذ ملنطق ــال حينئ ــال جم ــاة، ف ــع احلي وقائ
للتصويــب املعــروف وهــو ممتنــٌع، فجــاء ٰهــذا ابلحــث يلعــرض صــورًة واضحــًة عــن ماهّيــة 
 وأقســامها، ثــّم ليســتعرض بعــد ٰذلــك ٰهــذه اإلشــاالت، وهــل فعــاًل يه 

ً
منطقــة الفــراغ أّوال

ــٌة، أو ال؟ ــاالٌت واقعّي إش

اللكمات املفتاحّية: منطقة الفراغ الترشييّع، نقصان الرشيعة، إكمال الرشيعة، ما ال نّص فيه.
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the theological dimensions of the discretionary 
area in Islamic law

Falah Abdulhusain Hashim

Abstract

After forming a correct concept of the essence of the discretionary area 
)mantaqah al-faragh( in Islamic law, there is a research problem in the possibility 
of whether God the Creator who perceives the interests of creation and is the 
legislator of laws based on these interests has left a large area of life issues in 
different aspects and not address laws for them within the Sharia law. 

In reality, this topic is related to the acts of God and what He has abandoned, 
and therefore it falls within the subject of theology, if we were to distinguish 
theological discussions from other topics based on this criteria. 

After the possibility of conceptualizing the discretionary area, whether in 
authoritative governmental laws, or in jurisprudence and legislation itself, the 
topic is established in its occurrence. In the level of occurrence, it has said that 
there are problems related to it, like it contradicts what God has clearly said in His 
Book, that He has completed religion, and this completion is clear in the Sharia 
covering all realities of life, so there is no place for the discretionary area. As for 
what has been said that it would lead to the common rectification )taswib(, and 
that is impossible. 

This study firstly presents a clear picture of the essence of the discretionary 
area and its types, and then presents these misconceptions and whether they are 
real problems or not?

Keywords: The discretionary legislative area, theological problems, the 

incompletion of Sharia, the completion of Sharia.
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تمهيٌد

أّوًل: تعريف منطقة الفراغ

1- معنى املنطقة

منطقــة: الِمنَطــق: بكــر امليــم وفتــح الطــاء: هــو لّك يشٍء شــّددت به 
وســطك؛ تلتقــّوى بــه، وانتطــق: لبــس انلطــاق، وانلطــاق: شــبه إزار فيــه 
، ويتنّطقــون:  ــه، والِمنَطقــة: اســٌم خــاصٌّ تكــٌة، اكنــت املــرأة تنتطــق ب
يشــّدون يف موضــع املنطقــة ]الفراهيــدي، كتــاب العــني، ج 5، ص 104[. واملقصــود هنــاـ  

بقرينــة إضافتهــا للفــراغ ـ يه الرقعــة أو املســاحة الصغــرة.

2- معنى الفراغ الترشيعّي

 ،
ُ
ــَرغ  َيْف

َ
ــَرغ ــا، فهــو اخلــالء، فَ ــراء مًع ــاء وال ــح الف ــَراغ بفت ــا الَف أّم

مِّ ُمــوَس فَــاراًِغ: أي خايلًــا مــن الصــرب، 
ُ
ْصبَــَح فُــَؤاُد أ

َ
 فـَـرااًغ، وأ

ُ
وَيْفــُرغ

ــاله. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 8، ص 444[ خ
َ
ــاَن أ  امل

َ
غ ــرَّ وفَ

ــّرع  ــن ي ــدٌر م ــع مص ــة، والتري يع ِ
ــن الرَّ ــّي، فم ــا التري وأّم

ــرة الريعــة،   ـ يعــي جعــل األحــام يف دائ
ً

ــا ـ إمجــاال ــا، وهــو هن تريًع
وعليــه يكــون معــى منطقــة الفــراغ التريــّي، رقعــًة أو مســاحًة صغرًة 

عــل فيهــا أحــاٌم، ٰهــذا املعــى اللغــوّي. 
ُ

ــم جت خايلــًة مــن التريــع، ل

3- املقصود من منطقة الفراغ 

ــاء  ــم العلم ــراغ) يف فه ــة الف ــؤرّش إىل أّن (منطق ــود ي ــا باملقص تعبرن
والفقهــاء، قــد ال يعــرّب عــن احلقيقــة الّــي تقــف وراء ٰهــذا االصطــالح، 
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فهــو مــن املصطلحــات احلديثــة الـّـي لــم توّظــف للتعبر عــن املاهّيــة الّي 
يعــرّب عنهــا بنحــٍو دقيــٍق، ورّبمــا يعــرّب عنهــا بمنطقــة العفــو أو منطقــة 
الســكوت أو منطقــة الرتخيــص أو منطقــة مــا ال نــّص فيــه وغــر ٰذلــك، 

واملهــّم هــو فهــم املقصــود مــن واقــع ٰهــذا االصطــالح عنــد الفقهــاء.

منطقة الفراغ يف أقوال فقهاء الشيعة

يعّرفهــا الشــهيد الصــدر يف كتابــه "اقتصادنــا" بقــول: »يه مســاحةٌ لــم 
تمــأل مــن قبــل الريعــة ابتــداًء بأحــاٍم ثابتــٍة« ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 382[. ويف 
ــاحٌة  ــه: »مس ــر حيات ــه يف أواخ ي كتب

ّ
ــاة" ال ــود احلي ــالم يق ــه "اإلس كتاب

ــاذ املوقــف« 
ّ

تشــمل لّك احلــاالت الـّـي تركــت الريعــة فيهــا للملكـّـف اخت
ــاة )موســوعة الشــهيد الصــدر(، ج 5، ص 19[. ]الصــدر، اإلســام يقــود الحي

ــا  ــصٌّ بم ــا - خمت ــح الحًق ــوف يّتض ــا س ــا مل ــف - وفًق ــذا اتلعري وٰه
نصطلــح عليــه بمنطقــة الفــراغ الوالئّيــة ال التريعّيــة، كمــا أنّــه جــاء 
ــات  ــو املباح ــة ه ــذه املنطق ــال ٰه ــن أّن جم ــدر - م ــراه الص ــا ي ــا مل - وفًق

ــّم.  ــى األع باملع

ــم  ــة رشعًا إىل احلاك ــة املوكول ــا: »املنطق ــدر بأنّه ــد الص ــا حمّم ويراه
ــه، ج  9، ص 72[،  ــا وراء الفق ــة« ]الصــدر، م ــح العاّم ــا املصال ــق فيه ــريّع؛ يلطّب ال

ــة. ــة الوالئّي ــا ناظــٌر إىل املنطق ــذا أيًض وٰه

ويعّرفهــا الفيــاض بقــول: »يه الرقعة اخلايلــة من انلصــوص التريعّية 
يف الكتــاب والســّنة، ويه منطقــة املباحــات األصلّيــة ويه عنــرٌص ثالــٌث 
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ــة «  ــة املقّدس ــت يف الريع ــر اثلاب ــّرك غ ــرص املتح ــو العن ــالم ه يف اإلس
ــاض، األمنــوذج يف منهــج الحكومــة اإلســاميّة، ص 31[. ]الفي

ٰهــذا اتلعريــف بقرينــة كونــه قــد جــاء يف ســياق بيــان منهــج احلكومة 
اإلســالمّية، يكــون ناظــًرا إىل منطقــة الفــراغ الوالئّيــة احلكومّيــة، لٰكــن 
بقرينــة (الرقعــة اخلايلــة مــن انلصــوص التريعّيــة) خيــرج املبــاح باملعى 
ــت  ــي ثب ــواعت الّ ــة، املوض ــذه املنطق ــال لٰه ــمل املج ــال يش ــّم، ف األع
ــذا يفــرتض أن يكــون جماهلــا  ، وبٰه ــا بنــصٍّ رشيعٍّ اســتحبابها أو كراهته
ــده  ــا يؤّي ــاًل، ورّبم ــم أص ــدم احلك ــى ع ــاح، بمع ــوص املب ــده خص عن

ــة). ــره (املباحــات األصلّي تعب

ويعّرفهــا احلائــرّي - تبًعــا ألســتاذه الصــدر - بأنّهــا: »املســاحة الـّـي تُمأل 
ــٌر  ــه مــروٌط ومتأّط بأحــاٍم متغــّرةٍ حســب الظــروف واحلاجــات، ولٰكّن
بعناويــن األحــام اثلابتــة« ]الحائــرّي، املرجعيّــة والقيــادة، ص 132[، أو »يه الـّـي تركتهــا 

مرونــة اإلســالم يلمألهــا ويّل األمــر« ]الحائــرّي، أســاس الحكومــة اإلســاميّة، ص 24[.

ويعّرفهــا ســبحاين بأنّهــا: »مســاحٌة مــن املوضــواعت لــم يكن للشــارع 
فيهــا حكــٌم باإللــزام فعــاًل وتــراًك« ]ســبحاين، سلســلة املســائل الفقهيّــة، ج  24، ص 78[.

وٰهذا اتلعريف وسابقه أيًضا خيتّصان بمنطقة الفرا غ الوالئّية.

ويعّرفهــا شــمس ادليــن، بأنّهــا: »املســاحة يف اإلســالم الّــي تــرك اهلل 
 التريــع فيهــا ويّل األمــر والفقهــاء، بمــا تُقــي بــه 

ّ
تريعاتهــا؛ يلتــوىل

ــّراٍت«  ــّدالٍت وتغ ــن تب ــا م ــرأ عليه ــا يط ــا، وم ــة يف تطّوره ــة األّم حاج
ــه اإلســامّي، ص 105[. ــد يف الفق ــاد والتجدي ــن، االجته ]شــمس الدي
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ــواليّئ  ــى ال ــراغ باملع ــة الف ــاماًل ملنطق ــون ش ــد يك ــف ق ــذا اتلعري وٰه
ــد "ويّل  ــو بقي ــّي ويف أصــل الفقــه، فه ــك باملعــى التري احلكــويّم، وكٰذل
ــظ  ــاء" الح ــد "الفقه ــة، وبقي ــراغ الوالئّي ــة الف ــظ منطق ــد الح ــر" ق األم
منطقــة الفــراغ التريــّي، لٰكــن من املحتمــل اختصاصــه بالوالئّيــة فقط، 
بقيــد حاجــة األّمــة الّــي تعــي مصلحتهــا، فيكــون انلظــر فيــه لألحــام 
املجتمعّيــة الّــي يصدرهــا احلاكــم الــريّع بهــدف حفــظ نظــام املجتمــع.

ٰهــذه يه جمموعــٌة مــن اتلعريفــات ملنطقــة الفــراغ، ويه تــكاد تكــون 
متقاربــًة. نعــم، مجلــٌة منهــا لــم تقتــرص ىلع بيــان حقيقــة منطقــة الفــراغ 
فقــط، بــل حــّددت جماهلــا، كمــا يف تعريــف الفيــاض وتعريــف الصــدر 
اثلــاين، وبعــض اتلعريفــات حــّددت مــن يقــوم بملئهــا الحًقــا، كمــا يف 

تعريــف حمّمــد الصــدر وتعريــف شــمس ادليــن.

وىلع أيّــة حــاٍل، يّتضــح مــن جممــوع مــا تقــدم أّن جــزًءا مــن حقيقــة 
ــا  ــواعت تركته ــن املوض ــاحًة م ــا: »مس ــل يف كونه ــراغ يتمّث ــة الف منطق
ــت  ــٍة(*)، وأولك ــٍة معّين ــا؛ حلكم ــا معّينً ــا حكًم ــّدد هل ــم حت ــة، ول الريع
ــاٍم  ــاحة بأح ــك املس ــلء تل ــوم بم ــه؛ يلق ــا إىل الفقي ــة تريعاته مهّم
ــا  ــي تفرضه ــا الّ ــة يف حينه ــح القائم ــا للمصال ــبٍة؛ وفًق ــن مناس وقوان

ــة«. ــة واملانّي ــروف الزمانّي الظ

)*(  ميكن أن تفّر الحكمة من ترك منطقة الفراغ؛ وفًقا للعقيدة الشيعيّة الّتي تؤمن بأّن عرص النّص 
مل ينقطع إاّل بغيبة اإلمام املهدّي املنتظر ، وأّن الناس هم سبب تلك الغيبة واملسؤولون عن 
عواقبها، فلوالهم لبقي النّص مســتمرًّا وملا احتــاج الناس إىل الفقيه ليمأل منطقة الفراغ، بل مل 

تكن هناك حاجٌة لتلك املنطقة، فهي متثّل حالًة طارئًة فرضها الواقع.
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ىلع أّن تلــك اتلعريفــات ملنطقــة الفــراغ ال تعــرّب عــن احلقيقــة الاملة 
ــرة  ــٌط بادلائ ــة مرتب ــة املنطق ــان حقيق ــا، فبي ــد جماالته  يف ضــوء حتدي

ّ
إال

الـّـي يقــع الفــراغ فيهــا، فهــل يه دائــرة املباحــات، أو دائــرة مــا ال نــّص 
فيــه، أو دائــرة املعامــالت، أو غــر ٰذلــك، وســوف نبحــث ٰذلــك الحًقــا. 

ثانًيا: أقسام منطقة الفراغ في الشريعة اإلسالمّية

عــل للحاكــم 
ُ

منطقــة الفــراغ تــارًة تلحــظ بمــا يه مســاحٌة فارغــٌة جت
ــاٍم، ويف  ــن أح ــبًا م ــراه مناس ــا ي ــا بم ــأل موضواعته ــي يم ــريّع؛ ل ال
ضــوء املصالــح العاّمــة تلنظيــم املجتمــع، ويقصــد باحلاكــم هنــا: القائــد 
واملتصــّدي فعــاًل إلدارة أمــور املســلمن سياســيًّا يف بــدٍل مــا، دون مــا لــم 
يكــن كٰذلــك مــن ســائر الفقهــاء. ومثــال أحــام تلــك املنطقــة الفارغــة، 
تعطيــل حكــم احلــّج مثــاًل؛ بســبب انتشــار مــرٍض خطــٍر، أو مــن قبيــل 
(هــدم ابليــوت) إلجنــاز مــروٍع أهــّم، أو مــن قبيــل إجيــاد نظام إشــارات 
ــراغ  ــن الف ــم م ــذا القس ــة، وٰه ــور اتلدبرّي ــن األم ــوه م ــرور، وحن امل

ــة. ــة أو احلكومّي نصطلــح عليــه بمنطقــة الفــراغ الوالئّي

وتــارًة تلحــظ منطقــة الفــراغ بمــا يه مســاحٌة مــن املوضــواعت لــم 
ــذه  ــا، وٰه ــبٍب م ــا لس ــغ أحامه ــم تُبلّ ــا، أو ل ــاٌم أساًس ــا أح ــّرع هل ت
املســاحة تكــون يف غــر مــا ل ارتبــاٌط بتنظيــم املجتمــع وتدبــر شــؤونه، 
مــن قبيــل زراعــة األعضــاء، وحــّق اتلأيلــف وغــره، وٰهــذا القســم مــن 

ــة. الفــراغ نصطلــح عليــه بمنطقــة الفــراغ التريعّي
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ــا القســم األّول، فــإّن الشــارع قــد تــرك مســاحًة مــن املوضــواعت  أّم
ــع،  ــّدي إلدارة املجتم ــم املتص ــره للحاك ــع وتدب ــم املجتم ــًة بتنظي مرتبط
ــًرا  ــا هلــا؛ ألّن كث  للريعــة ال نقًص

ً
ــرتك للحاكــم يكــون كمــاال ــذا ال وٰه

مــن املوضــواعت اتلدبرّيــة حباجــٍة إىل تــرّصٍف مناســٍب مــن احلاكــم زمانـًـا 
ــل  ــا اكن، ب ــة ال كيفم ــذه املنطق ــّرع يف ٰه ــو ي ــًة، وه ــا ومصلح ومانً
ــٍة ويف ضــوء املصلحــة ومقتضياتهــا وبمــا ال يتقاطــع مــع  ــَط خاّص بضواب
لكّّيــات الريعــة، فهنــاك مجلــٌة مــن الضوابــط لصياغــة احلكــم الــواليّئ أو 
احلكــويّم، ال يمكــن أن يتخّطاهــا احلاكــم يف تريعاتــه ضمن ٰهــذه املنطقة.

َهــا  ، كقــول  :َيــا َأيُّ وحّرّيــة التريــع ٰهــذه مســتندٌة إىل ديلــٍل رشيعٍّ
ِيــنَ آَمُنــوا أَِطيُعــوا اهلَل َوأَِطيُعــوا الرَُّســوَل َوُأويِل اأْلَْمِر ِمنُكـــْم ]ســورة النســاء: 59[؛  الَّ

ولٰهــذا ال يمكــُن أن نصطلــح ىلع ٰهــذا القســم مــن الفــراغ بمنطقــة الفراغ 
التريعّيــة؛ ألّن مــا اكن مســتنًدا للتريــع ال يكــون فــرااًغ تريعيًّــا، بــل 
، وقــد وقــع خلــٌط بــن ٰهذا القســم   حكــويمٌّ أو واليئٌّ أو تدبــريٌّ

ٌ
هــو فــراغ

، ولــم يتمــزّي  مــن الفــراغ وبــن القســم اثلــاين، خصوًصــا يف الفقــه الســّيّ
القســماِن بنحــٍو واضــٍح عندهم.

وأّمــا القســُم اثلــاين، فتــارًة يكــوُن الفــراغ املــّدىع ىلع مســتوى اعلــم 
ثبــوت التريــع واقًعــا، بــأن يقــال: إّن هنــاك جمموعــًة مــن املوضــواعت 
لــم يــّرع هلــا اهلل  أحاًمــا مــن األســاس، وتــارًة ىلع مســتوى اإلثبــات 
واألحــام خارًجــا، بــأن يقــال: إّن اهلل  قــد رّشع لــّل موضــوٍع 
ــم  ــم اخلطــاب ل ــم اخلــارج واعل ــن يف اعل ــه، لٰك ــم تريعات ــا يف اعل حكًم
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ر لٰهــذه األحــام مجيًعــا أن تتوّفــر يف ٰهــذا العالــم، وبنــاًء ىلع صّحــة  يقــدَّ
ــه  ــراٍغ يف الفق ــة ف ــاك منطق ــون هن ــاين يك ــوص اثل ــرأي األّول أو خص ال

وأصــل التريــع.

ثالًثا: منطقة الفراغ في العقيدة

العقيــدة لغــًة: مشــتّقٌة مــن الفعــل َعَقــَد، وهــو نقيــض احلــّل، وأخــذ 
يف معنــاه الشــّد واإلحــام ]لســان العــرب، ابــن منظــور، ج 3 ص 296[، وأّمــا اصطالًحا 
ــا: »مــا يعقــد اإلنســان قلبــه  - وبنحــو العمــوم - فيمكــن تعريفهــا بأنّه
ــاًل،  ــا أم باط ــك حقًّ ــواٌء أكان ٰذل ــه، س ــّك في ــا ال ش ــًدا حمكًم ــه عق علي

أكان يف ادليــن أم يف غــره« ]فتــح اللــه، معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــرّي، ص 295[.

وأّمــا تعريفهــا - خصوًصــا يف العقيــدة اإلســالمّية - فتعــي: اإليمــان قلبًا 
بــاهلل  ىلع حنــٍو ال شــّك فيــه، ومــا يتفــّرع ىلع ذٰلــك كإفــراده وحنــوه مــن 
الصفــات، وكٰذلــك اإليمــان بمالئكتــه بكتبــه وأنبيائــه ورســله واإليمــان 
بيــوم املعــاد، وهــو مــا يعــرّب عنــه باألحــام االعتقاديّــة؛ تميــزًيا هلــا عــن 
األحــام العملّيــة والوجدانّيــة األخالقّيــة، وقــد ذكــر اجلرجــايّن أنّهــا: »مــا 

يقصــد بهــا نفــس االعتقــاد دون العمــل« ]التعريفــات، الجرجــاينّ، ص 196[.

ــة يطلــق عليهــا أيًضــا باألصــول، وعالقتهــا مــع  واألحــام االعتقاديّ
ــق ىلع  ــذا يطل ــٌة؛ ولٰه ــٌة تفرّعّي ــٌة طويّل ــة عالق ــة الفقهّي ــام العملّي األح
ــة  ــود وصّح ــًة ىلع وج ــًة ومتفرّع ــا مرتتّب ــن؛ لكونه ــروع ادلي ــة بف اثلاني
ــربى،  ــائل الُك ــات، واملس ــدة، والقطعّي ــل العقي ــول تمّث األوىل، فاألص
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ــٍذ يكــون أساســه  ــن عندئ كــم أحــام الــرع وقواعــده، فادلي
َ

ــي حت الّ
االعتقــاد، ومــن َثــّم باتلعايلــم العملّيــة املنســجمة مــع إطــار ٰهــذا ادليــن.

وقــد تكــون العقيــدة مرادفــًة ملعــى األيديولوجيــا الـّـي تعــي جمموعــًة 
ــان  ــون واإلنس ــن الك ــّوًرا ع ــّدم تص ــٍة تق ــقٍة ومرتابط ــاٍر متناس ــن أف م

ــدة، ص 22[ ــزدي، دروٌس يف العقي ــاح ي ــا. ]مصب ــود عموًم والوج

ــن  ــل يمك ــاد، ه ــدة واالعتق ــى العقي ــن مع ــح م ــا اتّض ــاًء ىلع م وبن
تصــّور الفــراغ يف العقيــدة بٰهــذا املعــى؟ اجلــواب: أّن الفــراغ يف العقيــدة 

يمكــن تصــّوره يف ثالثــة أحنــاٍء:

ــان  ــن اإلنس ــوص ذه  يف خص
ٌ
ــراغ ــة ف ــون ثّم ــو األّول: أن يك انلح

ٍّ أو بنحــٍو جــزيئٍّ، بمعــى أّن ذهــن 
ّ

ــا بنحــٍو لك املســلم مــن العقيــدة؛ إّم
ــوٌر  ــاًل، أو قص ــبهاٍت مث ــة ش ــدة نتيج ــاه العقي ــوٌر جت ــه قص ــان في اإلنس
ــدة  ــوٌد للعقي ــي موج ــل إّن املقت ــذا، أو ق ــه وٰهك ــف عقل ــة ضع نتيج
ــا  ــن تأثره ــع م ــٌع يمن ــة مان ــن ثّم ــا، لٰك ــا وتفصيالته ــا وكماهل بتمامه

ــا. ــط ل هن ــو ال رب ــذا انلح ــب، وٰه ــن أو القل ــا يف اله وثبوته

ــا  ــى أّن م ــدة، بمع ــع العقي  يف واق
ٌ
ــراغ ــون ف ــاين: أن يك ــو اثل  انلح

ينبــي االعتقــاد بــه ىلع مســتوى القلــب لــم يكــن مكتمــاًل يف واقعــه، 
ــه  ــه؛ لكون ــدم صّحت ــال بع ــد يق ــدًوا ق ــّور ب ــن اتلص ــو م ــذا انلح وٰه
يتصــادم مــع مــا اشــتهر مــن أّن ادليــن قــد اكتمــل، واكتمــال - يف قــدره 

ــة.  ــور العقديّ ــون يف األم ــا يك ــن - إنّم املتيق
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 يف توضيــح املعتقــد، بمعــى أّن 
ٌ
انلحــو اثلالــث: هــو أن يكــون فــراغ

العقيــدة بأصوهلــا ومجيــع تفّراعتهــا وتفاصيلهــا ثابتــٌة يف الواقــع، بيــد أنـّـه 
ىلع مســتوى اتلبليــغ قــد حتّقــق للملكّفــن يف أصــول االعتقــاد الكــربى، 
ــا يف  ــٍم منه ــغ قس ــّم تبلي ــد ت ــة، فق ــل اجلزئّي ــات واتلفاصي ــا الفرعّي أّم
ــت  إىل  ــل ابلي ــة أه ــن أئّم ــر يف زم ــٍم آخ ــّي ، وقس ــن انل زم
ــا  ــة م ــراغ؛ نتيج ــق الف ــٍذ حتّق ــم، وبعدئ ــاٍم منه ــر إم ــاء آخ ــن اختف ح
ــّور  ــر وتط ــّور الفك ــبب تط ــوٍض؛ بس ــن غم ــات م ــك الفرعّي ــط بتل حيي
ــع  ــن رف ــق للملكّف ــيٌّ حيّق ــدٌر إلٰ ــة مص ــن ثّم ــم يك ــه، ول ــبهات مع الش
ــا أّن  ، فكم ــيٍّ ــازٍم ويقي ــٍو ج ــبهات بنح ــف الش ــوض، ويكش ــذا الغم ٰه
ــوم  ــا يق ــا فقهيًّ ــا عمليًّ ــب حكًم ــّددٌة، وتتطلّ ــة متج ــواعت احلياتّي املوض
ببيانــه املعصــوم، كٰذلــك ثّمــة شــبهاٌت تتجــّدد تُلــي شــكواًك وغموًضا ىلع 
عقائــد ادليــن، وتســلب حالــة ايلقــن واالطمئنــان بهــا، وينبــي فهمهــا 
ــو  ــكوٍك، وه ــرّدٍد وش ــوٍض، وت ــن غم ــا م ــا يعرتيه ــه م ــزول مع ــٍو ي بنح
ــدات  ــك املعتق ــوح تل ــس وض ــق للنف ــص حيّق ــٍة إىل متخّص ــدوره حباج ب

ــه.  ــا بنحــٍو واقــيٍّ ال لبــس في واتلصــّورات، ويبّينه

ــوم  ــك يق ــه، كٰذل ــام يف غياب ــدور اإلم ــوم ب ــه يق ــال: إّن الفقي وال يق
علمــاء الــكالم بٰهــذا ادلور، فــال فــراغ حينئــٍذ؛ فإنـّـه جيــاب يف املقابــل: 
ــه -  ــه عن ــت نيابت ــام وصّح ــام اإلم ــه مق ــّح قيام ــو ص ــه - ل أّن الفقي
بنيابتــه تلــك، ال ينــي الفــراغ التريــّي كمــا ســيأيت، فمجــال الفــراغ 
ــي خلــت مــن أّي تريــٍع  ــة الّ هــو املســتحدث مــن املوضــواعت احلياتّي
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ــذه  ــة، وٰه ــن اثلانوّي ــة أو العناوي ــول العملّي ــوى األص ــاصٍّ أو اعمٍّ، س خ
القواعــد إنّمــا حتــّدد الوظيفــة العملّيــة للملكـّـف، أو تُغــّر احلكــم األصيّل 
ــّي  ــم الواق ــان احلك ــّرع بلي ــم ت ــارٍئ، فل ــرٍف ط ــا لظ ؛ وفًق ــويٍّ إىل ثان
ــا  ــا ألهدافه ــة - تبًع ــراغ، والريع ــة الف ــي حال ــال تل ــا، ف األّويّل أساًس
- ال يمكــن أن تغّطــي أكــر وقائعهــا بمــا ليــس حكًمــا واقعيًّــا؛ اســتناًدا 

ــادرٍة. لقواعــد رّشعــت حلــاالت الشــّك قليلــٍة ون

ولــو تــّم الــكالم يف الفقــه - وقيــل بكفايــة األصــول العملّيــة 
 يف 

ً
والعناويــن اثلانوّيــة يف تغطيــة أّي واقعــٍة - فإنّمــا ٰذلــك يكــون مقبــوال

خصــوص األحــام العملّيــة، ال يف األحــام االعتقاديـّـة، فلــو قلنــا بعــدم 
وجــود مــا يُرفــع بــه الغمــوض واإلبهــام يف األحــام االعتقاديّــة وفروعهــا 
فيمــا اســتجّد مــن إشــاالٍت، وال يكــي يف ٰذلــك وجــود علمــاء الــكالم، 

 . عندئــٍذ يمكــن القــول بوجــود فــراٍغ ديــيٍّ عقــديٍّ

وىلع أّي حــاٍل، لــم يكــن حبثنــا هنــا هــو إثبــات أّن ثّمــة منطقــة فــراٍغ 
يف العقيــدة أو نــي ٰذلــك، بقــدر مــا يمّهــد ٰهــذا ابلحــث ويلــي ضــوًءا 

ىلع اإلشــاالت العقديّــة ىلع القــول بمنطقــة فــراٍغ يف التريــع.

الثابت والمتغّير ومنطقة الفراغ

مــن ابلحــوث املهّمــة حبــث اثلابــت واملتغــّر؛ ألهّمّيــة انلتائــج املرتتّبــة 
ــو  ــة، »وه ــف التريعّي ــة واملواق ــااعت ادلينّي ــها ىلع القن ــه وانعاس علي
يرتبــط بإشــايّلة جتديــد الفكــر ادليــّي؛ ألّن أيّــة خطــوٍة يــراد إجنازهــا 
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يف مهّمــة اتلجديــد ال بــّد أن يســبقها موقــٌف حمــّدٌد مــن مســألة اثلابــت 
ــب، ص 63[. ــالة التقري ــة رس ــمي، مجلّ ــّر« ]الهاش واملتغ

ومــع أهّمّيتــه ابلالغــة »يتطلـّـب ابلحــث فيــه خــربًة فائقــًة يف املجتمعات 
ــه  ــالم وأهداف ــا لإلس ــا معّمًق ــب فهًم ــذا يتطلّ ــدة، وك ــانّية املعّق اإلنس
ــة االجتهــاد والتجديــد، ص 205[ حــّى يقتــدر بــه ىلع تميــزي  وتريعاتــه« ]مبلغــي، مجلّ
اثلوابــت عــن املتغــّرات؛ »مــن هنــا فــإّن الفقيــه أو املجتهــد هــو املؤّهــل 
ــخيص  ــالمّية وتش ــادر اإلس ــروح املص ــه ل ــن إدراك ــا م ــك؛ انطالقً ٰلل
ــة السياســيّة يف اإلســام، ج 2، ص 165 و166[. ــا« ]مصبــاح يــزدي، النظريّ ــا وخصائصه مكّوناته

ــت يف  ــة اثلاب ــث ماهّي ــًدا، حب ــث حتدي ــذا ابلح ــا يف ٰه ي يعنين
ّ

وال
ــراغ  ــإّن الف ــٌح، ف ــراغ واض ــة الف ــه بمنطق ــّي، وألّن ارتباط ــال ادلي املج
ــب  ــٌط إىل حــدٍّ مــا جبان ــّي - مرتب ــواليّئ واحلكــويّم - أو حــّى التري ال

ــان. ــاة اإلنس ــتجّدات يف حي ــّرات واملس املتغ

1- الثابت والمتغّير في حياة اإلنسان

ــة،  ــان الفطرّي ــات اإلنس ــّي حاج ــاء يلل ــع ج ــّك يف أّن التري ال ش
ــا؛ إذ يكــون  ــة منه ــن حــّى الوضعّي ــذا هــو حــال لّك انلظــم والقوان وٰه
ابلاعــث هلــا هــو واقــع االحتياجــات البرّيــة وتلبيتهــا. »فاالحتياجــات 
ي يكمــن وراء 

ّ
احلياتّيــة ـ كمــا يقــول الطباطبــايّئ ـ يه العامــل األصــيّل ال

ــو  ــات ه ــذه االحتياج ــة ٰه ــة... وتلبي ــم االجتماعّي ــن وانلظ ــور القوان ظه
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ادلافــع املبــارش لنشــوء املجتمــع وإجــراء القوانــن وانلظــم االجتماعّيــة« 
]الطباطبــايئ، مقــاالٌت تأسيســيٌّة يف الفكــر اإلســامّي، ص 97[، وٰللــك ينبــي ابلحــث 

ــل  ، وه ــّرٌ ــو متغ ــا ه ــٌت وم ــو ثاب ــا ه ــار م ــان، يف إط ــات اإلنس يف حاج
ــٌت؟ ــه أو ثاب ــّرٌ بطبع اإلنســان متغ

 واحلــّق أّن هنــاك حقيقــًة أساســّيًة ال يمكــن نكرانهــا، ويه أّن حيــاة 
اإلنســان متغــّرٌة ومتطــّورٌة، واتلغيــر يطــال جوانــب عديــدًة مــن حياته، 
أبرزهــا جانــب تعاملــه مــع الطبيعــة؛ فــإّن اإلنســان مــن خــالل عقلــه 
وعلمــه أحــدث تطــّوًرا هائــاًل ىلع مســتوى عالقتــه بالطبيعــة، فاســتطاع 
ــال  ــم األعم ــا أّن تراك ــه، »كم ــّخرها لصاحل ــا ويس ــف أعماقه أن يكتش
ــا  ــٍة، مّم ــاٍت متنوع ــعٍة واختصاص ــاٍق واس ــح آف ــى إىل فت ــا أف وتعقيده
ــم«  ــن وانلظ ــك إىل آالف القوان ــوازاة ٰذل ــانّية يف م ــة اإلنس ــس حاج يعك
]املصــدر الســابق، ص 106[. وٰهــذه احلاجــات اإلنســانّية ال شــّك يف أنّهــا متجــّددٌة 

أو أنّهــا ثانوّيــٌة - حبســب تعبــر مطهــري - تُوصــل إىل حاجاتــه األّويّلــة، 
ويه حباجــٍة إىل وســيلٍة تلأمينهــا« ]املصــدر الســابق، ص 282 و287[.

ــان  ــات اإلنس ــع حاج ــأّن مجي ــول ب ــح الق ــن الصحي ــس م ــن »لي لٰك
متغــّرٌة ومتجــّددٌة، وال يوجــد عنــرص اثلبــات يف حاجاتــه، بــل اتلغيــر 
ــرة،  ــة فحســب، فــال تبــى ىلع نفــس الوت خمتــصٌّ باالحتياجــات املاّديّ
ــون،  ــذا القان ــع لٰه ــي ال ختض ــة، ف ــات الروحّي ــالف االحتياج ــذا خب وٰه
ــون  ى عــن قان

ً
ــأ ــق، فــي أيًضــا بمن ــادئ واحلقائ ــك القوانــن واملب وكٰذل

اتلغيــر احلتــّي حينمــا تكــون موافقــًة للواقــع« ]املصــدر الســابق، ص288 ـ 298[.

64

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



واحلاصــل أنـّـه ال يمكــن تصــّور أّن اإلنســان جبوهــره متغــّرٌ أيًضــا؛ فــإّن 
عالقــات اإلنســان مــع رّبــه ثابتــٌة ال يطاهلــا اتلغيــر، وأيًضــا عالقتــه مــع 
أخيــه اإلنســان، فٰهــذه ال تقــع حتــت تأثــر اتلغــّر؛ ألنّهــا مرتكــزةٌ ىلع أموٍر 
فطرّيــٍة. نعــم، اتلغيــر يطال ملبســه ومأكلــه ومســكنه ومعرفتــه بالطبيعة.

فهنــاك إذن جانبان يف شــخصّية اإلنســان: جانٌب ثابٌت يتمّثــل يف حاجات 
اإلنســان الفطرّيــة واألساســّية. وآخر متغــّرٌ يتمّثــل يف حاجاٍت ثانوّيــٍة توصل 

إىل عمــوم احتياجاتــه األويّلة. ]ســبحاين، أضواٌء عــىل عقائد الشــيعة اإلماميّــة، ص 565[

2- األحكام الثابتة والمتغّيرة

ــي  ــة الّ ــن املّرع ــام والقوان ــايّئ: »أّن األح ــر الطباطب ــرى املفّك ي
ــر يف  ــا تنظ ــًدا؛ ألنّه ــّدل أب ــّر وال تتب ــاس ال تتغ ــات األس ــج احلاج تعال
جهــة التريــع إىل اتلكويــن الطبيــّي وابِلنيــة الوجوديـّـة لإلنســان، وهمــا 
أمــران غــر قابلــن للتغيــر مــا دام اإلنســان إنســانًا، كمــا ال تتغــّر أيًضا 
ــان، أي أّن  ــة لإلنس ــة الوجوديّ ــة ىلع ابِلني ــة املرتتّب ــات الطبيعّي االحتياج
ــات  ــات االحتياج ــاٌط بثب ــا، ُمن ــدم تغّره ــة وع ــام الريع ــات أح ثب
الطبيعّيــة املنبثقــة مــن ابِلنيــة الوجوديـّـة لإلنســان، ولطاملــا بــي اإلنســان 
إنســانًا، فــإّن بِنيتــه ســتبى ثابتــًة، يرافقهــا ثبــات االحتياجــات الطبيعّيــة 

ــر اإلســامّي، ص 510[. ــاالٌت تأسيســيٌّة يف الفك ــايّئ، مق ــا« ]الطباطب ــة عليه املرتتّب

فاثلابــت يف جمــال التريــع »يرتبــط بواقــع اإلنســان الطبيــّي، ويأخــذ 
ــا إذا اكن اإلنســان  بنظــر االعتبــار اتلكويــن اإلنســايّن بــرصف انلظــر عّم
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ا، أســود أو أبيــض، قويًّــا أو ضعيًفــا، وال أحــد يســعه أن  بدويًّــا أو متحــّرً
ــا، وحــّل - أو يمكــن أن حيــّل  يزعــم أّن كنــه اإلنســانّية قــد تغــّر تدرجييًّ
- حملّــه يشٌء آخــر، كمــا ال أحــد يقــول: إّن الطبيعــة اإلنســانّية الّــي يه 
حــدٌّ مشــرتٌك بــن بــي آدم، املعــارص منهــم، ومــن مــى أو ســوف يــأيت، 

ال تلتــي ىلع سلســلٍة مــن االحتياجــات املشــرتكة« ]املصــدر الســابق، ص 101[.

ــق  ــا يتعلّ ــا أّن لّك م ــط أبرزه ــة ضواب ــل يف جمموع ــت إذن يتمّث فاثلاب
ــا  ــى حمتاًج ــه يب ــب فطرت ــان حبس ــر؛ ألّن اإلنس ــو ال يتغ ــادة، فه بالعب
ــذا  ــباع ٰه ــه، وإش ــه، وإىل عبادت ــا إىل هدايت ــه، وحمتاًج ــا إىل خالق دائًم
ــة ـ  ــٍم ـ اكلعدال ــاج إىل قي ــه حيت ــا أنّ ــه، كم ــوّي يف حيات ــب املعن اجلان
تنّظــم عالقتــه مــع اآلخريــن، ويه ذاتهــا الّــي اكنــت وقــت التريــع. 

]القرضــاوي، اإلســام والعلامنيّــة، ص 136 و137[

ــان  ــة اإلنس ــن حاج ــع م ــه ال يمن ــغ يف مراتب ــا بل ــّور مهم ــلّم اتلط فس
ــك  ــه، تل ــم عالقت ــرته وحتك ــط مس ــٍة تضب ــد رّبانّي ــة إىل قواع املاّس
الضوابــط تأمــره باملعــروف وتنهــاه عــن املنكــر وحتــّل ل الطّيبــات وحتــّرم 
ــره  ــّره، تأم ــا ي ــه م ــه وجتّنب ــا ينفع ــل م ــه بعم ــث، تلزم ــه اخلبائ علي
بالعــدل واإلحســان وإيتــاء ذي القــرىب وتمنعــه عــن الفحشــاء واملنكــر 

ــابق، ص 136[. ــدر الس ــي« ]املص وابل

وســيظّل اإلنســان حباجــٍة إىل حتريــم اخلمــر والزنــا والشــذوذ والرقــة 
والرشــوة وأكل املــال بابلاطــل وحتريــم الظلــم بــكّل أنواعــه، ويف خــٍط 
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مــواٍز هنــاك: »األحــام والقوانــن الـّـي تكتســب صفــًة مؤّقتــًة أو طارئًة 

ــاط  ــالف أنم ــّر باخت ــث تتغ ــٍة، حبي ــٍة خاّص ــروٍف حملّّي ــا بظ الرتباطه

ــا  ــّر؛ تبًع ــّدل واتلغ ــاًل للتب ــون قاب ــام يك ــذه األح ــل ٰه ــاة. ومث احلي

تلغــّر احلــاالت االجتماعّيــة، واتلطــّور اتلدريــّي للحضــارة واملدنّيــة، 

ــدة«  ــج اجلدي ــائل واملناه ــور الوس ــم وظه ــن زوال القدي ــتتبعه م ــا يس وم

ــامّي، ص 106[. ــر اإلس ــيٌّة يف الفك ــاالٌت تأسيس ــايّئ، مق ]الطباطب

فاألحــام املتغــّرة هلــا صلــٌة بمنطقــة الفــراغ، فلــو اكن جمــال منطقــة 

الفــراغ هــو خصــوص املباحــات وأّن مــلء تلــك املنطقــة خمتــصٌّ باحلاكــم 

ــأّن  ــال ب ــد يق ــٍذ ق ــه، عندئ ــع وتنظيم ــح املجتم ــا ملصال ــريّع وفًق ال

أحــام ٰهــذه املنطقــة ال تعــدو مــا يعــرّب عنــه باألحــام املتغــّرة بلحــاظ 

ــوم  ــد يق ــن ق ــة تريعــه، لٰك ــا يف بداي ــاح وإن اكن ثابتً أّن احلكــم يف املب

احلاكــم بتغيــره بســبب الزتاحــم مــع مصلحــٍة اقتضــت ٰذلــك اتلغيــر. 

الخاتمّية ومنطقة الفراغ

ــذه  ــع، وٰه ــة الرائ ــا خاتم ــالمّية أنّه ــة اإلس ــزّيات الريع ــد مم أح

ــي  ــة الّ ــارص املرن ــٌق بموضــوع وجــود العن ــاٌط عمي ــة هلــا ارتب اخلصوصّي

ــا  ــرّبر ختمه ــداث، وت ــايرة األح ــف ومس ــًة للتكّي ــة قابل ــل الريع جتع

ــدٍة. ــاٍت جدي ــة إىل تريع ــدم احلاج وع
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فلسفة ختم النبّوة

ــٍة خلتــم انلبــّوة،  يــن اضطلعــوا بتقديــم رؤيــٍة منطقّي
ّ

مــن األوائــل ال
هــو إقبــال الالهــوري، فقــد تــرك بصماتــه ىلع أغلــب مــن جــاء بعــده، 
وحــاول تفســر ظاهــرة اخلاتمّيــة وإبــراز معطياتهــا ادلقيقــة، وقــد وجــد 
ــا  ــة يف ختمه ــّوة: »أّن احلكم ــم انلب ــة خت ــه يف دالل ــد تأّمل ــوري بع الاله
ــل  ــة العق ــا إىل مرحل ــا، ووصوهل ــانّية ونضجه ــد اإلنس ــرص يف رش تنح
ــر  ــد الفك ــدٍة« ]الاهــوري، تجدي ــّوٍة جدي ــة إىل نب ــي احلاج ي ين

ّ
ــتداليّل، ال االس

الدينــّي يف اإلســام، ص 148 و149[.

ــول يف  ــّوة)، إذ يق ــم انلب ــه (خت ــري يف كتاب ــى مطه ــذا املع ــد ٰه ويؤّك
ســياق نــي احلاجــة إىل نبــّوٍة جديــدٍة: »إّن ســبب عــدم نــزول لّك قوانــن 
الــويح ىلع البرّيــة دفعــًة واحــدًة يف مراحلهــا األوىل: أّن البرّيــة اكنــت 
ــات،  ــع التريع ــّي مجي ــتعّدٍة تلل ــر مس ــة، غ ــة الطفول ــش مرحل تعي
ــل  ــل الام ــج والعق ــوغ وانلض ــة ابلل ــة إىل مرحل ــل البرّي ــا تص وعندم
ــة يه  ــة اخلاتمّي ــن، ومرحل ــل القوان ــا ىلع تقّب ــادرًة بقابلّياته ــح ق تصب
ا تســتطيع معهــا اســتيعاب وويع مــا  مرحلــٌة وصلــت فيهــا البرّيــة حــدًّ
يعــرض عليهــا مــن قوانــن وأحــاٍم، واالســتفادة منهــا وتطبيقهــا بشــٍل 

ــات العــر، ص 411[ ــري، اإلســام ومتطلّب ــل«. ]مطه ــق العق ــن طري ــٍم ع دائ

يف حــن يــرى رشيعــي أّن ســبب عــدم جتــّدد انلبــّوة: »أّن اإلنســانّية 
اكنــت إىل ٰذلــك احلــن حمتاجــًة إىل هدايتهــا مــن قبــل مــا وراء الطبيعــة 
والرتبيــة البرّيــة، أّمــا اآلن ـ أي يف القــرن الســابع امليــالدّي، وبعــد 
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ــّم اإلســالمّية، وبعــد  ــة، ومــن ث ــة والرومانّي ازدهــار احلضــارة ايلونانّي
نــزول اتلــوراة واإلجنيــل وىلع أثرهمــا القــرآن ـ فقــد تلّقــت البرّيــة ما 
يكــي مــن اتلعايلــم ادلينّيــة، ولــم تعــد هنــاك رضورٌة للمزيــد مّمــا وراء 
ــويح، ىلع  ــدون ال ــًدا، وب ــن اآلن فصاع ــادٌر م ــان ق ــة، فاإلنس الطبيع
ــة:  ــى اخلاتمّي ــذا مع ــٍد، وٰه ــيٍّ جدي ــة إىل ن ــه دون احلاج ــلوك طريق س
أي أنّــه ال رســول بعــد ايلــوم، انطلقــوا باالعتمــاد ىلع أنفســكم« 

]رشيعتــي، معرفــة اإلســام، ص 132[.

لٰكــّن ٰهــذا اتلفســر ومــا ســبقه يصطــدم بعقيــدة اإلمامــة الّي تعــّد من 
أصــول املذهــب الشــيّيـ  والـّـي تمّثــل وجًهــا مكّماًل لدليــنـ  ألّن اســتغناء 
البرّيــة عــن الــويح وإيــكال املهّمــة إىل العقــل والرشــد هــو اســتغناٌء عــن 
اإلمامــة أيًضــا بطريــٍق أوىل؛ ولٰهــذا اســتدرك رشيعــي فيمــا بعــد ـ نتيجــة 
ســجاالته املعروفــة مــع مطهــري ـ مــن أّن ٰهــذا اتلفســر ال يعــي اســتغناء 
ــات  ــان ب ــرّي لإلنس ــج الفك ــويع وانلض ــل إّن ال ــويح، ب ــن ال ــة ع البرّي
ــاة،  ــة احلي ــر عجل ــزم تلدوي ــا يل ــتنباط م ــالل اس ــن خ ــرآن م ــظ الق حبف
ــا اكمــاًل؛ ونظــًرا إليماننــا بمبــدإ اإلمامــة الـّـي  ولّمــا اكن اإلســالم دينًــا تامًّ
ــك يقــال: إّن اإلنســان يف عــرص  ــٍذ يف ضــوء ذٰل ــن، عندئ ــا اكتمــل ادلي به

اخلاتمّيــة ال حيتــاج إىل نــيٍّ جديــٍد. ]رشيعتــي، معرفــة اإلســام، ص 133[

يف حــن حــاول مطهــري ـ بعــد أن رأى أنّــه يف عــرص اخلاتمّيــة 
ــّوة، وال حاجــة  ــاء بمســؤويّلات انلب ــاء واحلكم ــاء والفقه ــع العلم يضطل
ــة؛  ــة لإلمام ــاء احلاج ــايّلة انتف ــع إش ــٍد ـ دف ــيٍّ جدي ــور ن ــٍذ لظه عندئ
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ــة  ــة ادلينّي ــل املرجعّي ــا تمّث ــن يف أنّه ــة تكم ــة اإلمام ــة أّن وظيف بمالحظ
ــذا فــإّن االحتيــاج  حلــّل اخلالفــات انلاشــئة مــن العلمــاء أنفســهم؛ ولٰه

ــّوة، ص 16[ ــم النب ــري، خت . ]مطه ــتمرٌّ ــاٍق ومس ــا ب هل

ــان  ــن اإليم ــّوة ال يمك ــم انلب ــق دالالت خت ــه وف ــّن أنّ ــذا يتب وٰهك
بمنطــق انلبــّوات اجلديــدة مهمــا اكن تفســرها، كمــا يّتضــح أّن املرحلــة 
املعــارصة ال تقتــي تريعــاٍت جديــدًة مهمــا اكنــت متغّراتهــا، فختــُم 
ــاج  ــدم االحتي ــف ع ــا يكش ــن رضورة خلوده ــا م ــا يالزمه ــّوة وم انلب
ــت ل  ي وصل

ّ
ــد ال ــل والرش ــتناًدا إىل العق ــه اس ]املصــدر الســابق، ص 333[، وأنّ

األّمــة اإلســالمّية، فــي عندئــٍذ قــادرٌة مــن خــالل االجتهــاد، ويف ضــوء 
مبــادئ وأصــوٍل اعّمــٍة أساســّيٍة مســتندٍة إىل مصــادر التريــع الرئيســّية 
ـ مضافًــا هلــا الــروة العلمّيــة ومنبــع اهلدايــة الّــي تتمّثــل يف العــرتة مــن 
أهــل ابليــت  ـ ىلع صياغــة تريعــاٍت جديــدٍة متفرّعــٍة منهــا، تقــوم 

بتغطيــة كثــٍر مــن وقائــع احليــاة اجلديــدة.

ختم النبّوة ومنطقة الفراغ

مقتــى مــا ذكــر يف فلســفة ختــم انلبــّوة، أن تكــون مصــادر التريع 
قــٍة للتفاصيــل، حبيــث يقــدر معهــا علمــاء األّمــة 

ّ
ذات مــاّدٍة حيوّيــٍة خال

واألخّصائّيــون منهــم ىلع اســتنباط لّك حكــٍم حيتــاج إيلــه املجتمــع 
ــع  ــون واملجتم ــر إىل الك ــور، وأن ينظ ــن العص ــرٍص م ــرّي يف لّك ع الب
بســعٍة وانطــالٍق، مــع مرونــٍة خاّصــٍة تمــايش مجيــع األزمنــة واألجيــال، 
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وتســاير احلضــارات اإلنســانّية املتعاقبــة، وقــد أحــرز التريــع اإلســاليّم 
ــة، ص 556[ ــد الشــيعة اإلماميّ ــك. ]ســبحاين، أضــواٌء عــىل عقائ ٰذل

وٰهــذا يف احلقيقــة تعبــٌر عــن رضورة تواجــد عنــارص مرنــٍة تنبــع مــن 
ذات التريــع اإلســاليّم، تمنــح املنظومــة التريعّيــة صالحيــة اتلطبيــق 
وصالحيــة االســتيعاب لــّل املتغــّرات، ومــن هنــا تــربز أهّمّيــة منطقــة 
الفــراغ الـّـي تعــّد أهــّم العنــارص املرنــة يف التريــع، فــال يمكــن نكران 
ــي تســتديع  ــة وغرهــا الّ ــة واالقتصاديّ ظهــور بعــض الوقائــع االجتماعّي
وضــع أحــاٍم جديــدٍة ضمــن إطــار األصــول والقواعــد العاّمــة ومقاصــد 

 مهّمــة ٰذلــك أحــام منطقــة الفــراغ. 
ّ

الريعــة، وتتــوىل

ــم  ــات احلاك ــرة صالحّي ــراغ يف دائ ــة الف ــام منطق ــرص أح ــن يق وم
اإلســاليّم، يــرى أّن ٰهــذا العنــرص املــرن مــن األســباب ابلاعثــة ىلع بقــاء 
ادليــن وكونــه مــاّدًة حيوّيــًة صاحلــًة حلــّل املشــالك واملعضــالت الطارئــة، 
الّــي مــن شــأنها أن توّجــه املجتمــع البــرّي إىل أرق املســتويات 
احلضارّيــة، فقــد فتحــت ملثــل ٰهــذا احلاكــم الصالحيــات املؤّديــة إىل حــّق 
ــة ]املصــدر الســابق، ص 562[. وجمــال  اتلــرّصف يف لّك مــا يــراه ذا مصلحــٍة لألّم
ــروف  ــتطيع يف الظ ــالمّية تس ــة اإلس ــٌع، فاحلكوم ــات واس ــذه الصالحّي ٰه
واألســس  املبــادئ  إىل  وباالســتناد  ـ  اجلديــدة  واحلاجــات  اجلديــدة 
ــايض  ــت يف امل ــي اكن ــّررات الّ ــن املق ــًة م ــع جمموع ــالمّية ـ أن تض اإلس

ــّوة، ص 45[ ــم النب ــري، خت ــا. ]مطه ــًة موضوعيًّ منتفي
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أّوًل: مجالت منطقة الفراغ

تتمّثــل أهّمّيــة ٰهــذا ابلحــث يف أنـّـه حيــّدد بنحــٍو دقيــٍق معــى منطقــة 

ــذا  ــرب ٰه ــذا يعت ــا؛ ولٰه ــن حقيقته ــورة ع ــل الص ــه تكتم ــراغ، وب الف

ــبق. ــا س ــا مل ــاًل ومتّمًم مكّم

ــا  ــد جماهل ــالل حتدي ــن خ ــراغ م ــة الف ــة منطق ــوح ماهّي ــد وض وبع

الصحيــح، نلحــق بٰذلــك حبثًــا نســتعرض فيــه أهــّم اإلشــاالت 

واالعرتاضــات العقديّــة املتصــّورة ىلع منطقــة الفــراغ.

اآلراء في مجالت منطقة الفراغ

املقصــود باملجــاالت هنــا: املســاحة اخلايلــة من األحــام، الـّـي يمارس 

فيهــا الفقيــه أو الــويّل دوره يف ســّن األحــام املناســبة فيهــا؛ وفًقــا لضوابــط 

وآيّلــاٍت حمــّددةٍ، أو بتعبــٍر آخــر يه دائــرة املوضــواعت الـّـي لــم يكــن هلــا 

، واســتوجب مــن الفقيــه إجيــاد حكــٍم مناســٍب هلــا. حكــٌم معــّنٌ

ــّي،  ــراغ التري ــة الف ــال منطق ــٍل ملج ــن رأٍي حمتم ــر م ــاك أك وهن

ســوف نســتعرض ٰهــذه اآلراء تبــااًع، ىلع أّن بعًضــا مــن تلــك املجــاالت 

مّمــا يمكــن تداخلــه مــع بعــٍض آخــر، لٰكــن تبًعــا لوجــود قائــٍل بــه، فقــد 

ــن آراٍء،  ــه م ــه ومجع ــي تتّبع ــا أمكن ــى م ، وأق ــتقلٍّ ــٍل مس ــاه بش مزّين

ــق بمجــاالت منطقــة الفــراغ، هــو ســّتٌة: فيمــا يتعلّ

72

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



املجال األّول: املباحات باملعنى األعّم

ٰهــذا املجــال اختــاره الشــهيد الصــدر، وهــو عبــارٌة عــن أّي موضــوٍع 
خــاٍل مــن اإللــزام، ومــا يصطلــح عليــه باملبــاح، فــّل مــا اكن كٰذلــك، 
ثــّم طــرأ عليــه ـ وفــق الظــروف الزمانّيــة واملانّيــة ـ مصالــح أو مفاســد 
ــا  ــّل حملّه ــة يلح ــك اإلباح ــع تل ــه ـ أن يرف ــن الفقي ــت ـ م ــٌة اقتض معّين

حكــٌم جديــٌد، ٰهــذا احلكــم يقــع ضمــن دائــرة منطقــة الفــراغ.

فمنطقــة الفــراغ وفــق ٰهــذا اتلصــّور يه مســاحٌة مــن املوضــواعت لــم 
يــرد فيهــا إلــزاٌم مــن الشــارع، وعــدم اإللــزام أعــّم مــن كــون املوضــوع 

ىلع اإلباحــة األصلّيــة أو االســتحباب أو الكراهــة.

ــا  ــا"، موّضًح ــه "اقتصادن ــدر يف كتاب ــه الص ــال رّصح ب ــذا املج وٰه
أّن منطقــة الفــراغ تقــع يف ضــوء: »لّك فعــٍل مبــاٍح تريًعــا بطبيعتــه، 
فــأّي نشــاٍط وعمــٍل لــم يــرد نــصٌّ تريــيٌّ يــدّل ىلع حرمتــه أو وجوبــه 
يســمح لــويّل األمــر بإعطائــه صفــًة ثانوّيــًة، باملنــع عنــه أو األمــر بــه« 

]الصــدر، اقتصادنــا، ص 689[.

املجال الثاين: تشخيص املوضوعات وتحديد األولويّات

ٰهــذا املجــال للفــراغ ـ احتملــه بعضهــم ـ وهو لّك مــا يرتبــط باألحام 
ــات  ــل االختالف ــة، وفص ــع اخلارجّي ــخيص املواضي ــرة تش ــة يف دائ الوالئّي
الشــخصّية، وحتديــد األولوّيــات يف مســائل الزتاحــم اكألهّم واملهــّم، أو يف 
مســألة الواجبــات (أيّهــا أهــّم)، فــإذا وجــد عــرة واجبــاٍت، ولــم يكــن 
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مــن املمكــن أن يشــّخص األهــّم منهــا؛ باعتبــار أّن ٰهــذه األولوّيــات تتغّر 
بتغــّر الزمــان واملــان، وأّن فيهــا تفاصيــل ال يمكــن بيانهــا، فــال بــّد أن 
تــولك ٰهــذه املهّمــة إىل اإلنســان الصالــح العــادل اجلامــع للرائــط، وهــو 
ي جيــب أن يمــأل ٰهــذه اتلفاصيــل ويبينهــا. ]حــوار مــع محّمدباقــر 

ّ
احلاكــم، ال

الحكيــم، املجموعــة الكاملــة لبحــوث مؤمتــر الزمــان واملــكان يف االجتهــاد، ج 14، ص 127[

املجال الثالث: األحكام العاّمة

ــا  وٰهــذا املجــال ـ يظهــر مــن بعضهــم(*) ـ فقــد اقــرتح تقســيًما حديثً
ــة، فاحلكــم مــن  ــب الفقهّي ــيم املعــروف يف الكت ــا للتقس للحكــم مضافً
حيــث امللكـّـف يقــع يف عــّدة أقســاٍم: منهــا: األحــام العينّيــة (اكألحــام 
اخلاّصــة بانلــّي)، واألحــام الكفائّيــة، واألحــام اجلماعّيــة (مثــل أحام 
ــالة)،  ــل الص ــة (مث ــخصّية االحناليّل ــام الش ــا)، واألح ــض الراي بع
ــة  ــام القضائّي ــااعت)، واألح ــود واإليق ــل العق ــة (مث ــام اخلاّص واألح

ــة.  ــة، وأخــًرا األحــام العاّم واجلزائّي

واألحــام العاّمــة: يه األحــام الـّـي يكــون موضوعهــا املجتمــع، وإذا 
مــا صــار األفــراد موضوعهــا، فــإّن ٰذلــك يكــون بســبب إجيــاد املجتمــع 
. هلــا، واملجتمــع هنــا هــو غــر »املجمــوع« فاملجتمــع هــو عنــواٌن انــزتايعٌّ

ــح  ــذه األحــام يمكــن أن يصطل ــرأي يعتقــد أّن ٰه ــذا ال وصاحــب ٰه
عليهــا باألحــام احلكومّيــة، والـّـي لــم يهتــّم هلــا فقهــاء العصــور املاضية 

حبكــم ابتعادهــم عــن الســلطة. 

)*(  هو أبو القاسم كرجي: أستاذ جامعي، متخّصص يف الفقه واألصول يف جامعة طهران. 
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فمجــال منطقــة الفــراغ هــو األحــام العاّمــة، ويه حباجــٍة إىل 
اكتشــاٍف ضمــن ضوابــط وآيّلــاٍت حمــّددٍة، تّتكــئ ىلع املصالــح واملفاســد 
ــالف  ــة، خب ــا اللكّّي ــّنة ومبادئهم ــاب والس ــار الكت ــدود إط ــة يف ح العاّم
ــارٍش ىلع  ــٍل مب ــتنباطها بش ــف اس ــي يتوّق ــر الّ خ

ُ
ــام األ ــب األقس أغل

ــاع. ــل، واإلمج ــّنة، والعق ــاب، والس الكت

ــة،  ــة، واثلقافّي ــائل الصّحّي ــاملٌة للمس ــك ش ــة تل ــام العاّم واألح
ــة  ــا العاّم ــا الســلم، واحلــرب، وغــر ٰذلــك مــن القضاي واملايّلــة، وقضاي

ــع. ــن املجتم ــل ع ــة دور الوكي ــا ادلول ــب فيه ــي تلع الّ

ــه ال يعــدو دائــرة صالحيــات احلاكــم  واملالحــظ ىلع ٰهــذا املجــال: أنّ
ــه.  ــي تكــون بمنــاط احلفــاظ ىلع انلظــام وعــدم اإلخــالل ب الــريّع الّ
نعــم، هنــاك تركــزٌي ىلع جانــب أن تتــّم تلــك األحــام ضمــن جلــاٍن مــن 
. خــرباء متخّصصــن يف جمــاالٍت متنوّعــٍة يف املجتمــع، وٰهــذا أمــٌر بــديهٌّ

وعليــه، فٰهــذا املجــال أيًضــا يقــع ضمــن منطقــة الفــراغ الـّـي تكــون 
ضمــن صالحّيــات احلاكــم ويف أوامــره الوالئّيــة.

املجال الرابع: باب املعامالت الّتي مل يذكر حكمها

ــالت  ــاب املعام ــد أّن ب ــت، فيعتق ــادي معرف ــيخ ه ــب ل الش ويذه
ــا  ــارع حكمه ــرك الش ــد ت ــا، فق ــاٌن فيه ــارع بي ــن للش ــم يك ــث ل حي
بســبب املتغــّرات الزمانّيــة واملانّيــة، بيــد أّن الشــارع قــد ذكــر قواعــد 
ــّي. ]حــواٌر مــع هــادي  ــراغ التري ــأل الف ــا يم ــالت، يف ضوئه ــرًة للمعام كث

ــاد، ج 14، ص 357[ ــكان يف االجته ــان وامل ــر الزم ــوث مؤمت ــة لبح ــة الكامل ــر: املجموع ــت، انظ معرف
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ــة،  ــول حممــد رشــيد رضــا: »املعامــالت ادلنيوّي ــذا الســياق يق ويف ٰه
ــد  ــم ق ــوال األم ــان وأح ــان وامل ــالف الزم ــف باخت ــا ختتل ــث إنّه فحي
ــتنباط  ــّوض اس ــًة، وف  اعّم

ً
ــوال ــًة وأص ــد لكّّي ــا قواع ــالم هل ــع اإلس وض

ــالم  ــد اإلس ــن بمقاص ــر، العارف ــدث إىل أويل األم ــي حت ــات الّ اجلزئّي
ــتنباًطا  ــام... اس ــون األح ــم يبّين ــة، فه ــده اللكّّي ــة وقواع ــول العاّم وبأص
ــدد 175، ذي  ــار، الع ــة املن ــا، مجلّ ــيد رض ــد رش ــد« ]محم ــول والقواع ــك األص ــن تل م

القعــدة، 1320 هـــ، ص 849 و850[.

املجال الخامس: املجهوالت

املجــال اخلامــس املتصــّور ـ وتعــّرض لكــره شــمس ادلين ـ يقــع ضمن 
مســاحة مــا لــم يــرد ل يف الشــارع عنــواٌن خبصوصــه، أو بمــا يعّمــه مــن 
ي كشــف 

ّ
إطــالق، أو عمــوٌم لفظــيٌّ وحنــوه، بــل هــو مــن املجهــول ال

عنــه تطــّور اإلنســان واملجتمــع يف احليــاة الحًقــا. 

وٰهــذه املســاحة ـ كمــا يــرى شــمس ادليــن ـ تتنــّوع موضواعتهــا بــن 
، ويه 

ً
ــااعٍت ودوال ــراًدا ومج ــر، أف ــن الب ــاٍت ب ــروٍك، وعالق ــاٍل وت أفع

ــل  ــّل اعم ــي يش ــاة، الّ ــذه احلي ــان يف ٰه ــع واإلنس ــة املجتم ــدة حرك ويل
ــا يف تزايــد حجــم قــدرة اإلنســان  املعرفــة والعلــم فيهــا دوًرا رئيســيًّا ومهمًّ
ىلع اتلــرّصف يف حميطــه ىلع األرض ويف أعماقهــا ويف الفضــاء، وهــو يفي 
إىل أســايلب جديــدٍة مــن الضبــط واتلنظيــم والســيطرة. ]شــمس الديــن، االجتهــاد 

والتجديــد يف الفقــه اإلســامّي، ص 107 و108[
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ٰهــذا املجــال لــم يكــن لإلنســان يف عرص صياغــة التريــع اتلنّبــؤ به، 
بــل رّبمــا بعــض موضواعتــه تعتــرب رضًبــا مــن اخليــال آنــذاك، فــال مــرّبر 
ل، وليــس مــن احلكمــة أن يكشــف عنــه الــويح اإللـٰـّي؛ ألّن احلكمــة 
تقــي بإطــالق حّرّيــة البــر وعــدم حرصهــم يف قوالــب وصيــٍغ تنظيمّيٍة 

ي تقــي بــه طبيعــة احليــاة وتقلّباتهــا.
ّ

قــد ال تنســجم مــع اتلطــّور ال

ــا  ــرد فيه ــم ي ــي ل ــذا املجــال عــن ســابقه ـ املعامــالت الّ ويفــرتق ٰه
ــي حيتاجهــا  ــة الّ ــه يلحــظ حــّى الربامــج اتلنظيمّي نــصٌّ خبصوصهــا ـ أنّ
الفــرد أو املجتمــع، وهــو يتّســع لــّل يشٍء مــن تقلّبــات اإلنســان وأفعــال 
ومــا يرتكــه، وعالقاتــه بالطبيعــة واملجتمــع عــدا العبــادات. ]شــمس الديــن، 

ــد يف الفقــه اإلســامّي، ص 107 ـ 112[ ــاد والتجدي االجته

ــّي  ــراغ اتلنظي ــتمل ىلع الف ــو يش ــا، وه ــراه صحيًح ــال ن ــذا املج وٰه
احلكــويّم والفــراغ التريــّي، كمــا أنـّـه يتداخل مع املجــال الســادس اآليت.

 املجال السادس: املوضوعات املستحدثة

املجــال األخــر املتصــّور ملنطقة الفــراغ ـ احتملــه حممدباقــر احلكيم، 
ــط  ــي ترتب ــاحة الّ ــن املس ــرّب ع ــو يع ــّنة ـ وه ــل الس ــاء أه ــض علم وبع
باحلــوادث اجلديــدة واملســائل املســتحدثة وانلــوازل، فــّل املســتجدات 
احلياتّيــة، يه جمــال منطقــة الفــراغ، فــي تقــع حتــت ســلطة التريــع 
ــد اكن  ــا، وق ــّن أحامه ــن يب ــو م ــه ه ــى أّن الفقي ــادّي، بمع االجته
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ــوادث؛  ــذه احل ــام ٰه ــان أح ــراغ يف بي ــذا الف ــؤون ٰه ــة  يمل األئّم

إذ إّن الشــارع لــم يبــّن لّك اتلفاصيــل، فأحــام األرايض املفتوحــة 

ــأت فيهــا الشــارع بنــصٍّ يرتبــط حبكمهــا، كمــا جيمــع ىلع  ــم ي ــاًل ل مث

 ، ــد ذكــر بعــد رســول اهلل ــذا احلكــم ق ــل إّن ٰه ــك املســلمون، ب ٰذل

ــد. ]حــواٌر مــع  ــا املجته ــراغ فيه ــأل الف ــوع يم ــذا انل ــن ٰه ــوادث م ولّك احل

محمدباقــر الحكيــم، املجموعــة الكاملــة لبحــوث مؤمتــر الزمــان واملــكان يف االجتهــاد، ج 14، ص 127[

وٰهــذا املجــال خيتلــف عــن الرابــع (جمــال املعامــالت) يف كونــه أعــّم 

منــه، فيشــمل لّك مــا هــو مســتحدٌث حــّى لــو اكن غــر معاملــٍة، مــن 

ــرات  ــالة يف الطائ ــا يف الص ــادات، كم ــض العب ــة بع ــط صّح ــل رشائ قبي

وحنــو ٰذلــك، كمــا أنّــه يكــون مكّمــاًل للمجــال اخلامــس (املجهــوالت).

ــي تقــع  ــذا املجــال: هــو انلــوازل أو املســتحدثات الّ واملقصــود يف ٰه

ــا اكن أم ظاهــًرا،  ، رصحيً ألّول مــّرٍة، وقــد خلــت مــن أّي نــصٍّ تريــيٍّ

بــأّي أحنــاء الظهــور حــّى العمــوم واإلطــالق.

الفقــه  أبــواب  خمتلــف  يف  كثــرٌة  مســتحدثٌة  مســائل  وثّمــة 

يف  خبصوصــه  منصــوٌص  منهــا  يشٌء  وليــس  الراهــن،  عرصنــا  يف 

ــرد  ــم ي ــذاك، ول ــالء آن  لالبت
ًّ

ــال ــن حم ــم تك ــا ل ــه؛ ألنّه ــب الفق كت

الــواردة  الروايــات  العزيــز، وال يف  الكتــاب   فيهــا نــصٌّ خــاصٌّ يف 

عنهم . ]مكارم الشريازي، بحوٌث فقهيٌّة هاّمٌة، ص 239[
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ثانًيا: العتراضات العقدّية على منطقة الفراغ

مــن الطبيــّي أّن تــاليق فكــرة منطقــة الفــراغ جمموعــٌة مــن 
ــة  ــوح بِني ــدم وض ــا؛ أو لع ــرة وحداثته ــة الفك ــا لغراب ــات؛ إّم االعرتاض
ٰهــذه الفكــرة ومقّوماتهــا، ويمكــن نلــا إجيــاز تلــك االعرتاضــات 

واخزتاهلــا بثالثــة إشــاالٍت رئيســٍة: 

1- إشايّلة نقصان الريعة. 

2- إشايّلة التريع أو اتلصويب.

3- إشايّلة استمرارّية األحام إىل يوم القيامة.

االعرتاض األّول: استلزام منطقة الفراغ نقصان الرشيعة

بيان االعرتاض

أسلوبان يصاغ بهما االعرتاض األّول

ٰهــذا اإلشــال يمكــن صياغتــه بأســلوبن، فتــارًة يصــاغ بلحــاظ أّن 
الفــراغ املتصــّور يتعــارض ويتنــاىف مــع مفهــوم كمــال الريعــة املدلــول 
 ايْلَــْوَم أَْكَمْلــُت َلُكـــْم ِديَنُكـــْم َوأَْتَمْمــُت َعَلْيُكـــْم ِنْعَمِي : عليــه بقــول
ي يعــي نقًصــا 

ّ
بلحــاظ أّن ثّمــة تصادًمــا رصحيًــا بــن مفهــويم الفــراغ ال

ي يعــي عــدم انلقــص، وهــو قريٌب 
ّ

يف التريــع وبــن مفهــوم الكمــال ال
مّمــا ذكــره الفخــر الــرازّي، قــال: »اآليــة دلّــت ىلع أنّــه  قــد نــّص ىلع 
احلكــم يف مجيــع الوقائــع؛ إذ لــو بــي بعضهــا غــر مبــّن احلكــم لــم يكــن 

ادليــن اكمــاًل« ]الــرازّي، التفســري الكبــري، ج 11، ص 138[.
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ــتلزم  ــراغ يس ــك الف ــاظ أّن ٰذل ــال بلح ــذا اإلش ــاغ ٰه ــارًة يص وت
ــا ـ  ــة ـ ثبوتً ــمويّلة الريع ــع ش ــاىف م ي يتن

ّ
ــة، ال ــمويّلة الريع ــدم ش ع

بلحــاظ املحتــوى التريــّي، وأن لّك واقعــٍة ال ختلــو مــن حكــٍم واقــيٍّ 
ــة. ــة التريعّي يف املنظوم

الصياغة األوىل لإلشاكل األّول

ــن يف  ــذه الصياغــة يف احلقيقــة تتوّقــف ىلع صغــرى أّن إكمــال ادلي ٰه
اآليــة املباركــة ينحــرص معنــاه ظاهــًرا يف الشــمول يف املحتــوى التريــّي، 
فإكمــال ادليــن ظاهــر املعــى يف أّن اهلل  قــد رّشع لــّل واقعــٍة حكًمــا، 
وقــد تــّم تبليــغ مجيــع ٰذلــك، ســواٌء يف وقائــع عــرص التريــع أم الوقائــع 
املســتحدثة؛ ولٰهــذا ال بــّد أن نبحــث عــن تفســر ٰهــذه اآليــة املباركــة، 
ــاهٍ يف 

ّ
ــن اجت ــر م ــة أك ــا؟ وثّم ــن هن ــال لدلي ــن اإلكم ــراد م ــو امل ــا ه وم

ــث  ــك نبح ــّرض ٰلل ــل اتلع ــة، وقب ــذه اآلي ــن يف ٰه ــال ادلي ــر إكم تفس
بشــٍل خمتــرٍص مفهــوم ادليــن والكمــال كبحــٍث تمهيــديٍّ ال خيــرج عــن 

ــة: ــادئ اتلصّورّي املب

1- مفهوم الدين

ــّد  ــن يمت ــو مــن مشــّقٍة، ســببها أّن ادلي ــن ال خيل ــح مفهــوم ادلي توضي
بامتــداد الوجــود البــرّي، وقــد ظهــر ىلع مــدى اتلاريــخ بصــوٍر متعــّددٍة 
ــادر  ــن يف املص ــة ادلي ــو حقيق ــّم ه ــٍة، وامله ــّم متامل ــن ث ــٍة، وم بدائّي
اإلســالمّية، فنقــول: لدليــن يف اللغــة معــاٍن متعــّددٌة، وقــد اســتعمل لفــظ 
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ادليــن يف القــرآن يف أكــر مــن تســعن مــّرًة، ويف معــاٍن خمتلفــٍة، واألهــّم 
مــن تلــك املعــاين مــا يفيــد أّن ادليــن: مــا يتديّــن بــه اإلنســان، فيقــال: 
ــذه دينـًـا وتعّبــد بــه. ]الجوهــرّي، الصحــاح، ج 5، ص 2118، مــادة ديــن[

ّ
دان بكــذا، أي اخت

ي يتفــّرع فيــه اتلديـّـن ىلع ادليــن، خيتلــف ادليــن 
ّ

وبٰهــذا اتلعريــف ال
ي يعــي اتلمّســك 

ّ
ــن، فاثلــاين يتفــّرع ىلع األّول، ال ــا عــن اتلديّ مفهوًم

ــا، وال   به
ّ

ــن إال ــال يؤم ــلوكه، ف ــان يف س ــا اإلنس ــٍة يلزتمه ــدٍة معّين بعقي
 بتعايلمهــا، وال حييــد عــن ســننها وهديهــا.

ّ
 هلــا، وال يأخــذ إال

ّ
خيضــع إال

ــزدي ـ  ــاح ي ــن مصب ــا ع ــا ـ كم ــن اصطالًح ــٌض لدلي ــف بع فتعري
بأنّــه يعــي اإليمــان خبالــٍق للكــون واإلنســان مــع االمتثــال جلملــٍة مــن 
األوامــر ذات الصلــة ]املصــدر الســابق: ص 75 و76[، ٰهــذا اتلعريــف بنحــٍو دقيــٍق 

ــن.  ــن ال لدلي ــا للتديّ يكــون تعريًف

ولٰكــن مــا حمتــوى تلــك العقيــدة الّــي يتديّــن بهــا اإلنســان ويلــزتم 
بهــا، والّــي يه تعبــٌر عــن ادليــن؟ هنــاك أكــر مــن رأٍي:

األّول: بنــاًء ىلع اتلفريــق بــن ادليــن والريعــة، فقــد يقــال كمــا عــن 
ــة  ــول االعتقاديّ ــوص األص ــو خص ــن ه ــار: إّن ادلي ــر املن ــب تفس صاح
ــر  ــال: »وحتري ــث ق ــاء، حي ــالف األنبي ــف باخت ــي ال ختتل ــة الّ اثلابت
ــة  ــن لكم ــّص م ــا أخ ــة، وأنّه ــام العملّي ــٌم لألح ــة اس ــول إّن الريع الق
ادليــن، وإنّمــا تدخــل يف مســّى ادليــن مــن حيــث إّن العامــل بهــا يديــن 
اهلل - تعــاىل - بعملــه وخيضــع ل ويتوّجــه إيلــه... وأّن ديــن اهلل - تعــاىل - 
ىلع ألســنة أنبيائــه واحــٌد يف أصــول ومقاصــده، ويه توحيــد اهلل وتزنيهــه 
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وإثبــات صفــات الكمــال ل، واإلخــالص ل يف األعمــال، واإليمــان بايلوم 
اآلخــر، واالســتعداد ل بالعمــل الصالــح، وأّمــا الرائــع، فــي خمتلفــة« 

ــار، ج 6، ص 343 و345[. ــري املن ــا، تفس ــيد رض ــد رش ]محم

اثلــاين: وهــو قريــٌب مــن األّول، وهــو أّن ادليــن هــو جممــوع أصــول 
العقائــد وأصــول الريعــة مًعــا، وبٰهــذا املعــى تكــون األديــان الســماوّية 
الفــروع  مّتفقــًة يف األصــول وخمتلفــًة يف  مّتفقــًة وخمتلفــًة،  لكّهــا 
ــا  ــان بم ــده واإليم ــاهلل وح ــان ب ــو لإليم ــا تدع ــي مجيًع ــل، ف واتلفاصي
جــاء عــن اهلل ، واألخــذ بــكّل مــا يصــل باإلنســان إىل اخلــر ويباعــد 
ــع  ــل، ويرج ــروع واتلفاصي ــٌة يف الف ــم، يه خمتلف ــّر. نع ــن ال ــه وب بين
ــوال،  ــن األح ــاٍل م ــّر حب ــٌة ال تتغ ــا ثابت ــول أنّه ــا يف األص ــبب اتّفاقه س
ــرتك يف  ــد اش ــًدا ق ــا واح ــّل رصًح ــا تش ــان مجيًع ــذا أّن األدي ــى ٰه ومع
 وقــد وضــع فيــه بلنــًة إىل أن أتــّم 

ّ
بنائــه مجيــع األنبيــاء، فمــا مــن نــيٍّ إال

بنيانــه ىلع يــد العظيــم حمّمــٍد . ]الذهبــي، الديــن والتديـّـن: مجلـّـة البحــوث اإلســاميّة، 
العــدد األّول: ص 50 - 57[

ــرآن ـ  ــرف الق ــن يف ع ــر، فادلي ــا ذك ــع مّم ــن أوس ــث: أّن ادلي اثلال
ي يســلكه اإلنســان يف ادلنيــا، 

ّ
كمــا يــرى الطباطبــايّئ ـ طريــق احليــاة ال

وال حميــص ل عــن ســلوكه، وقــد نظمــه اهلل  حبســب مــا تهــدي إيلــه 
ــٍة  ــان إىل اغي ــوق اإلنس ي يس

ّ
ــو ال ــه، وه ــت إيل ــانّية ودع ــرة اإلنس الفط

ــزان: ج 8، ص 134[ ــري املي ــايئ، تفس ــه. ]الطباطب ــعادة حيات ــٍة، يه س حقيقّي

ٰهــذا الطريــق يتمّثــل يف جمموعــٍة مــن الســن الـّـي يســر بهــا اإلنســان 
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ــاس  ــا ىلع أس ــل مبنيًّ ــٌة بالعم ــن متعلّق ــذه الس ــة، وٰه ــه ادلنيوّي يف حيات
ي هــو جــزٌء مــن أجزائــه، ومن 

ّ
االعتقــاد يف حقيقــة الكــون واإلنســان ال

ــادات.  ــالف االعتق ــف باخت ــة ختتل ــن االجتماعّي ــرى أّن الس ــا ن ــا م هن
ــابق، ج 15، ص 7[ ــدر الس ]املص

ــع  ــة يتب ــارف العلمّي ــن املع ــلٌة م ــن سلس ــايئ: إّن ادلي ــول الطباطب يق
ــن  ــة م ــا جمموع ــع أنّه ــع اجلمي ــة، جيم ــارف العملّي ــن املع ــلٍة م بسلس
االعتقــادات ]املصــدر الســابق: ج 2، ص 342[، وأّن لكمــة ادليــن تعــّم مجيــع شــؤون 
ــا  ــكناتها يف ظاهره ــانّية وس ــراكت اإلنس ــع احل ــتوعب مجي ــاة، وتس احلي
وباطنهــا يف مجيــع أزمنتهــا وجلميــع أشــخاصها وأفرادهــا وجمتمعاتهــا مــن 

ــتثناٍء. ]املصــدر الســابق: ج 4، ص 156[ ــر اس غ

ــاملة  ــوص الش ــن انلص ــٌة م ــو جمموع ــن ه ــبًا أّن ادلي ــه مناس ي أظّن
ّ

وال
ــن  ــن ادلي ــى م ــذا املع ــة، وٰه ــام العملّي ــادات واألح ــالق واالعتق لألخ
ليــس بالــرورة أن يكــون متطابًقــا مــع ادليــن اتلبليــّي أو ادليــن الواصــل 
 مــن ادليــن 

ً
نلــا وفهمنــا ل، بــل قــد يكــون يف واقعــه أعــّم وأكــر شــموال

ــريٍّ ـ  ــٍم ب ــاج فه ــو نت ي ه
ّ

ــا ال ــتنباطاتنا وفهمن ــفه باس ي نستكش
ّ

ال
ــه مــا اكن يف علــم  باســتثناء املعصــوم ـ ولٰهــذا يمكــن تعريــف ادليــن: أنّ
ــن. ــق بمفهــوم ادلي ــذا مــا يتعلّ ــد وتريعــاٍت، ٰه اهلل مــن أخــالٍق وعقائ

2- مفهوم الكال

ــو  ــيء، فه ــٌف لل ــو وص ي ه
ّ

ــال ال ــى الكم ــق بمع ــا يتعلّ ــا م أّم
ــول  ــيء حص ــاُل ال ــه، فَكَم ــوف ب ــيء املوص ــدف ال ــق ه ــي حتّق يع
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مــا فيــه الغــرض منــه، فــإذا قيــل: َكُمــَل ٰذلــك، فمعنــاه حصــل مــا هــو 
  الغــرض منــه، وقــول  :والْــوادِلاُت ُيْرِضْعــَن أَْواَلَدُهــنَّ َحْوَلــْنِ اكِمَلــْنِ
ــودل،  ــالح ال ــه ص ــق ب ــا يتعلّ ــة م ــك اغي ــا أّن ٰذل ــرة: 233[؛ تنبيًه  ]ســورة البق

ــرة  ــر الع ــا ذك ــرة: 196[ إنّم ــورة البق ــٌة ]س ٌة اكِمَل ــَرَ ــَك َع ــول  :ِتْل وق
ــي  ــرٌة، ف ــة يه ع ــبعة واثلالث ــا أّن الس ــة ال يلعلمن ــا بالامل ووصفه
معلومــٌة، بــل يلبــّن أّن حبصــول صيــام العــرة حيصــل َكَمــاُل الصــوم. 

]الراغــب األصفهــايّن، مفــردات غريــب القــرآن، ص 726[

3- الفرق بني مفهوم الكال والتام

ــي ـ  ي يع
ّ

ــام ال ــى اتلم ــن مع ــف ع ــال خيتل ــّدم للكم ــى املتق واملع
كمــا يقــول الراغــب ـ انتهــاء الــيء إىل حــدٍّ ال حيتــاج إىل يشٍء خــارٍج 
ــا يمكــن  ــذا املعــى يكــون الــيء مّم عنــه ]املصــدر الســابق، ص 75 و76[، وبٰه
ــاج  ــدرج حــّى يصــل إىل حــدٍّ ال حيت ــّم يت ــي يت أن يســبقه انلقــص، ول
معــه إىل يشٍء خــارٍج عنــه، فاتلمــام ُمشــعٌر حبصــول نقــٍص قبلــه، أّمــا 

الكمــال فليــس كٰذلــك.

ويفــرق صاحــب "الفــروق اللغوّيــة" بينهمــا: أّن الكمال اســم الجتماع 
ي يتــّم 

ّ
ي هــو اســٌم للجــزء ال

ّ
أبعــاض املوصــوف بــه، خبــالف اتلمــام ال

بــه املوصــوف؛ ولٰهــذا يقــال: القافيــة تمــام ابليــت، وال يقــال: كمــال، 
ويقولــون: ابليــت بكمــال، أي: باجتماعــه. ]العســكرّي، الفــروق اللغويّــة، ص 15[

ــس.  ــال العك ــل، وال يق ــل العق ــر وكم ــّم األم ــاًل: ت ــال مث ــا يق كم
]الطباطبــايّئ، تفســري امليــزان، ج 5، ص 183[
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4- معنى كال الدين

وىلع ٰهــذا يكــون معــى كمــال ادليــن هــو حتّقــق اهلــدف منــه، وٰهــذا 
ــال؛  ــا بالكم ــه موصوفً ــر ل جعل ــٍر آخ ــام أم ــبب انضم ــق اكن بس اتلحّق
ــة جــزٍء  ــا وبإضاف ــه اكن ناقًص ي يعــي أنّ

ّ
ــام ال ــم يوصــف باتلم ــذا ل ولٰه

ــا. ل أضــى تامًّ

ــة  ــل ـ بإضاف ــال العق ــون ـ ىلع وزان كم ــذا يك ــن ىلع ٰه ــال ادلي فكم
ــي  ــا يع ــة، فتمامه ــة يف اآلي ــا انلعم ــوم، أّم ــك ايل ــٍد ل يف ٰذل يشٍء جدي
ــا؛  ــّو منه ــر املرج ــق األث ــت وحتّق ــد تّم ــوم ق ــًة، وايل ــت ناقص ــا اكن كأنّه

ــام. ــت باتلم ــك وصف ٰلل

5- كال الدين الحًقا ال يستلزم نقصانه سابًقا

ي ذكــره 
ّ

وبمــا ذكرنــا مــن معــى للكمــال، يندفــع اإلشــال ال
ــال  ــال: أّن اإلكم ــل اإلش ــه، وحاص ــاب عن ــّم أج ــرازّي، ث ــر ال الفخ
لدليــن يســتلزم نقصــان ادليــن قبــل نــزول اآليــة، حيــث قــال: يف اآليـّـة 
ســؤاٌل وهــو أّن قــول: ايْلَــْوَم أَْكَمْلــُت َلُكـــْم ِديَنُكـــْم يقتــي أّن ادليــن 
ــا عليــه أكــر  ي اكن مواظبً

ّ
اكن ناقًصــا قبــل ٰذلــك، فديــن انلــّي  ال

عمــره اكن ناقًصــا، وإنّمــا وجــد ادليــن الامــل يف آخــر عمــره مــّدًة قليلًة. 
ــري(: ج 11، ص 137[ ــري الكب ــرازّي )التفس ــر ال ــري الفخ ــرازّي، تفس ــر ال ]الفخ

ــأّن الكمــال مفهــوم مشــّكٌك،  ــرازّي عــن اإلشــال ب وقــد أجــاب ال
وأّن لّك األديــان يه اكملــٌة يف وقتهــا، فادليــن اإلســاليّم قبــل نــزول ٰهــذه 
 أنـّـه  اكن اعلًمــا يف أّول وقــت املبعــث بــأّن مــا هــو 

ّ
اآليــة اكن اكمــاًل، إال
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اكمــٌل يف ٰهــذا ايلــوم ليــس بكامــٍل يف الغــد وال صــالح فيــه، فــال جــرم 
اكن ينســخ بعــد اثلبــوت، واكن يزيــد بعــد العــدم، وأّمــا يف آخــر زمــان 
ــة،  ــوم القيام ــا إىل ي ــم ببقائه ــًة وحك ــًة اكمل ــزل اهلل رشيع ــث، فأن املبع
ــوٍص،  ــاٍن خمص ــال إىل زم  أّن األّول كم

ّ
ــاًل، إال ــًدا اكن اكم ــرع أب فال

ــة. ]املصــدر الســابق، ج 11، ص 138[ ــوم القيام ــاٌل إىل ي ــاين كم واثل

وقــد وقــع خــالٌف فيمــا اســتحّق فيــه ادليــن وصــف الكمــال، فهــل 
هــو باســتكمال ادليــن لألصــول والفــروع ـ كمــا يعتقــد الــرازّي ـ انطالقًا 
ــع  ــع الوقائ ــم يف مجي ــّص ىلع احلك ــد ن ــه  ق ــت ىلع أنّ ــة دلّ ــن أّن اآلي م
ــادات  ــزاء االعتق ــال أج ــاًل باكتم ــار اكم ــن ص ]املصــدر الســابق[، أي أّن ادلي

والتريعــات، أو أّن الكمــال حتّقــق بأمــٍر آخــر؟

ــّدم ىلع  ــال املتق ــة اإلش ــّرر صّح ي يق
ّ

ــو ال ــؤال ه ــذا الس ــواب ٰه وج
ي يفيــد أّن تلــك املنطقــة تتنــاىف مــع مفهــوم كمــال 

ّ
منطقــة الفــراغ ال

ادليــن، وقبــل بيــان اجلــواب الصحيــح عــن ٰذلــك: 

جواب االعرتاض 

نقــول: مــن الواضــح أّن منطقــة الفــراغ ال تمّثــل نقًصــا يف الريعــة، 
وال تصادًمــا مــع آيــة كمــال ادليــن؛ بنــاًء ىلع مــا قّدمنــاه مــن فهــٍم لدليــن 
ــي  ــة الّ ــادات األصلّي ــه جممــوع االعتق ــرى أنّ ي ي

ّ
ــرأي األّول، وال ىلع ال

يشــرتك فيهــا مجيــع األديــان دون التريعــات وتفاصيلهــا املختلفــة؛ ألّن 
القــول بمنطقــة فــراٍغ إنّمــا يكــون يف جمــال األحــام العملّيــة الـّـي تمّثــل 

أحــد أجــزاء الريعــة.
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ي يــراه متجّســًدا يف أصــول 
ّ

ــا بنــاًء ىلع الفهــم اثلــاين لدليــن ـ ال وأّم
االعتقــادات وأصــول التريعــات مًعــاـ  فإنـّـه أيًضــا ال يســتلزم مــن ٰذلــك 
نقًصــا يف التريــع، وال تنافيـًـا مــع آيــة كمــال ادليــن؛ ألّن القــول بمنطقة 

الفــراغ إنّمــا يكــون يف غــر أصــول التريــع ويف غــر مبادئــه العاّمــة.

ــاة  ــا للحي ــراه برناجمً ــي ت ــن ـ الّ ــة لدلي ــة اثلاثل ــوء الرؤي ــم، يف ض نع
ــل  ــن أن يغف ــن ال يمك ــا، وأّن ادلي ــا وجزئّياته ــع مفاصله ــل يف مجي يدخ
ــّد أن نبحــث عــن  ــا ـ ال ب ــٌة جتاهه ــٌة تريعّي  ول رؤي

ّ
ــرًة إال صغــرًة وكب

جــواب الســؤال آنًفــا، فهــل يعــي كمــال ادليــن أّن اهلل  أكمــل مجيــع 
ــر؟ ــًرا آخ ــي أم ــن يع ــال ادلي ــا، أو أّن كم ــات وتفاصيله التريع

التفسري السّنّي لكال الدين

ــل  ــٍد، ب ــألة يف رأٍي واح ــذه املس ــر ٰه ــم أم ــم حيس ــّيّ ل ــاه الس
ّ

االجت
ــه  ــا نقل ــر م ــي بذك ــار نكت ــرااعًة لالختص ــن رأٍي، وم ــر م ــاك أك هن
 : الطــربّي صاحــب اتلفســر املشــهور، يقــول: القــول يف تأويــل قــول
ــُت لَُكـــْم ِدينَُكـــْم: قــد اختلــف أهــل اتلأويــل يف تأويــل 

ْ
َمل

ْ
ك

َ
ــْوَم أ َ ايلْ

ــوال: ــك ىلع أق ٰذل

ثالثة أقواٍل ألهل السّنة يف معى كمال ادلين:

ايلــوم  يعــي   ،ِديَنُكـــْم َلُكـــْم  أَْكَمْلــُت  قــول:  أن  األّول: 
وحــدودي،  عليكــم  فرائــي  املؤمنــون  أيّهــا  لكــم  أكملــت 
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لكــم مجيــع  فأتممــت  ونهــي، وحــاليل وحــرايم،  إيّاكــم  وأمــري 
 ٰذلــك، فــال زيــادة فيــه بعــد ٰهــذا ايلــوم. وقالــوا: لــم يــزنل ىلع 

انلّي  بعد ٰهذه اآلية يشٌء من الفرائض وال حتليل يشٍء وال حتريمه.

اثلــاين: معنــاه: ايلــوم أكملــت لكــم دينكــم، أي أكملــت حّجكــم، 
ــن ال  ــون دون املرك ــا املؤمن ــم أيّه ــه أنت ــرام حتّجون ــدل احل ــم بابل فأفردت

خيالطكــم يف حّجكــم مــرٌك. 

ــن اكن بإفرادهــم  ــال ادلي ــاره الطــربّي -: أّن إكم ــد اخت ــث - وق اثلال
بابلــدل احلــرام، وإجالئــه املركــن عنــه، حــّى حّجــه املســلمون 

ــون. ــم املرك ــم، ال خيالطه دونه

ثــّم يضيــف الطــربي: فأّمــا الفرائــض واألحــام، فإنّــه قــد اختلــف 
ــن  ــرباء ب ــك ايلــوم، أو ال؟ وروي عــن ال فيهــا، هــل اكنــت أكملــت ٰذل
ــْم  ــِل اهلل ُيْفِتيُكـ ــَتْفُتوَنَك ُق ــٍة نزلــت مــن القــرآن: يَْس اعزٍب أّن آخــر آي
ــول ــن رس ــع ع ــم ينقط ــويح ل ــٍم أّن ال ــع ذو عل ، وال يدف ــةِ  يِف اْلَكاَلَل
اهلل  إىل أن قبــض، بــل اكن الــويح قبــل وفاتــه أكــر مــا اكن تتابًعــا، 
ــْم يِف  ــِل اهلُل ُيْفِتيُكـ ــتَْفتُونََك قُ ــول: يَْس ــك، واكن ق ــك كٰذل ــإذا اكن ٰذل ف
ــض، اكن  ــام والفرائ ــن األح ــك م ، واكن ٰذل

ً
ــزوال ــا ن ــِة آخره َكاَللَ

ْ
ال

معلوًمــا أّن معــى قــول: ايلــوم أكملــت لكــم دينكــم ىلع خــالف الوجــه 
ي تــأّول مــن تــأّول، أعــي: كمــال العبــادات واألحــام والفرائــض. 

ّ
ال

ــان، ج 6، ص 106 و107[ ــع البي ــرّي، جام ]الط

88

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



التفسري الشيعّي لكال الدين

أّمــا الرؤيــة الشــيعّية، فــي ختتلــف عــن ســابقتها مــن أهــل الســّنة، 
ــراءة  ــم، أي أّن ق ــود املتلكّ ــم مقص ــًرا يف فه ــًرا كب ــياق أث ــرى أن للس وت
انلــّص وفهمــه ال بــّد أن تكــون يف ضــوء عالقــات ألفاظــه بعضهــا ببعٍض.

ــس  ي يئ
ّ

ــوم ال ــو ايل ــة ه ــوم) يف اآلي ــيعة إىل أّن (ايل ــب الش فيذه
ــة  ــن بفــرض والي ــد كمــل ادلي ــن املســلمن، وق ــرون مــن دي ــه الاف  في
ــور  ــة: إدارة أم ــن الوالي ــود م ــة، واملقص ــت انلعم ــه تّم ــيلٍّ ، وب ع

يًّــا. ]الطباطبــايّئ، تفســري امليــزان، ج 5، ص 181[
ٰ
ادليــن وتدبرهــا تدبــًرا إهل

ــة ـ مــن  ــول اآلي ــٌط بــن يــأس الكفــار ـ يف مدل ــاك تــالزٌم وتراب وهن
ــره  ــم ينك ي ل

ّ
ــط ال ــذا الرتاب ــن، ٰه ــال ادلي ــن كم ــلمن وب ــن املس دي

ــة. ــن يف اآلي ــب املفّري أغل

واملناســب أن يكــون كمــال ادليــن ببيــان أّن الكفــار اكن هلــم مطمــٌع 
  ورحيلــه، لٰكــن حيــث نّصــب عليًّــا  بــزوال ادليــن بوفــاة انلــّي
ــا للمســلمن، فقــد حتّقــق ايلــأس يف نفــوس الكفــار؛ فــإّن  خليفــًة وويلًّ
ادليــن مهمــا بلــغ يف كمــال ال يمكــن أن حيتفــظ بٰهــذا الكمــال مــن دون 

قائــٍم يقــوم حبفظــه.

ــرج  ــد خ ــه ق ــن، بأنّ ــه ادلي ــف ب ي وص
ّ

ــال ال ــّر الكم ــٍذ يف وعندئ
ــويّع،  ــل انل ــام باحلام ــة القي ــخّي إىل مرحل ــل الش ــة احلام ــن مرحل م
ــتمرار.  ــاء واالس ــة ابلق ــدوث إىل مرحل ــة احل ــن مرحل ــن م ــل ادلي فانتق

]املصــدر الســابق، ج 5، ص 176[
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وٰهــذا هــو املناســب لغــًة يف معــى الكمــال ـ كمــا تقــّدم ـ واختالفــه 
ــن  ــه م ــا اكن علي ــن بم ــى أّن ادلي ــون املع ــام، فيك ــى اتلم ــن مع ع
تريعــات تتناســب مــع ٰذلــك الزمــان، قــد اكتمــل ايلــوم بمــا يــأيت مــن 
ــًة  ــون خليف ــن يك ــب م ــتودعة يف قل ــة املس ــات الالحق ــاٍن للتريع بي
وويلًّــا للمســلمن بعــد انلــّي ، ورّبمــا إىل ٰهــذا املعــى يشــر صاحــب 
املنــار مــع فــارق املصــداق اخلــاريّج، يقــول: »واملختــار عندنــا يف إكمــال 
ــه: العبــادات  ادليــن مــن أّن املــراد بادليــن فيــه عقائــده وأحامــه وآداب
ومــا يف معناهــا باتلفصيــل، واملعامــالت باإلمجــال ونّوطهــا بــأويل األمــر« 

ــار، ج 6، ص 138[. ــري املن ــا، تفس ــيد رض ــد رش ]محم

ــٍذ للقــول بوجــود  وىلع ٰهــذا املعــى مــن الكمــال ال يبــى جمــاٌل عندئ
تنــاٍف بــن مســاحٍة فارغــٍة مــن التريــع وبــن آيــة كمــال ادليــن؛ فإنـّـه 
بنــاًء ىلع أّن املقصــود مــن الفــراغ هــو اتلنظيــّي، فــال إشــال أصــاًل، 
وأّمــا بلحــاظ الفــراغ التريــّي، فملــؤه يكــون مــن قبــل اإلمــام الالحق 

ي يعينــه اإلمــام الســابق.
ّ

ال

 الصياغة اثلانية لالعرتاض األّول

ذكرنــا يف بدايــة املبحــث اثلــاين أن هنــاك أســلوبن لإلشــال األّول، 
ــول  ــد أّن الق ــي تفي ــة األوىل الّ ــف يف الصياغ ــث اآلن ــد اكن ابلح وق
ــو  ــهوٍر، وه ــرآينٍّ مش ــوٍم ق ــع مفه ــا م ــتلزم تنافيً ــراغ يس ــة الف بمنطق

ــن. ــال ادلي كم
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 أّمــا الصياغــة اثلانيــة، فتصــاغ بــأّن الفــراغ املتصــّور يســتلزم عــدم 
ي يعــي أّن لّك 

ّ
شــمويّلة الريعــة بلحــاظ املحتــوى التريــّي ثبوتًــا، ال

. واقعــٍة ال ختلــو مــن حكــٍم واقــيٍّ

اجلواب

وجــواب ٰهــذا اإلشــال تــارًة بلحــاظ مــا عرّبنــا عنــه بمنطقــة الفــراغ 
الوالئّيــة، وتــارًة بلحــاظ منطقــة الفــراغ التريعّيــة.

أّمــا بلحــاظ املنطقــة األوىل الّــي تعــرّب عــن األحــام الوالئّيــة 
الصــادرة مــن احلاكــم الــريّع، فكمــا قلنــا إنـّـه ال يمكــن بــأّي حــاٍل أن 
تكــون منطقــة الفــراغ تشــّل نقًصــا يف التريــع؛ فــإّن حقيقــة األحــام 
ــراء  ــدو اإلج ــواليّئ ـ ال تع ــم ال ــث احلك ــّدم يف حب ــا تق ــة ـ كم الوالئّي

ــا. ــة اغبًل ــام اثلانوّي ــارًة، أو لألح ــة ت ــام األّويّل ــذ لألح واتلنفي

وتســميتها بمنطقــة الفــراغ - كمــا تقــّدم - إنّمــا اكن لإلشــارة إىل أّن 
ــة تقــع يف مســاحٍة فارغــٍة  ــم الــريّع يف أحامــه الوالئّي ــة احلاك صالحّي
وخايلــٍة مــن اإللــزام ويه مســاحة املباحــات، فاملصطلــح ال يعــرّب تعبــًرا 

ــا عــن وجــود فــراٍغ يف الريعــة. ــا حرفيًّ حقيقيًّ

ولٰهــذا وصــف الشــهيد الصــدر ٰهــذه املنطقــة بأنّهــا كمــاٌل للريعــة، 
وال تــدّل مطلًقــا ىلع نقــٍص يف الصــورة التريعّيــة، أو إهمــاٍل مــن الريعة 
بلعــض الوقائــع واألحــداث، بــل تعــرّب عــن اســتيعاب الريعــة وقدرتهــا 
ىلع مواكبــة العصــور املختلفــة؛ ألنّهــا لــم تــرتك منطقــة الفــراغ بالشــل 
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، وإنّمــا حــّددت للمنطقــة أحاًمــا تمنــح لّك 
ً

ي يعــّن نقًصــا أو إهمــاال
ّ

ال
ــة  ــر صالحّي ــاء ويّل األم ــع إعط ــة، م ــة األصيل ــا التريعّي ــٍة صفته حادث
منحهــا صفــًة تريعّيــًة ثانوّيــًة، حســب الظــروف، فاحلاكــم كمــا حيــرص 
مــن ناحيــٍة ىلع تطبيــق العنــارص اثلابتــة مــن التريــع، فإنـّـه حيــرص أيًضا 

ــا للظــروف. ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 689[ يف أن يضــع العنــارص املتحّركــة وفًق

ــة،  ــة الفــراغ التريعّي ــة بلحــاظ منطق ــه اثلاني ــا اإلشــال بصياغت أّم
ــع  ــض م ــيٍّ يتناق ــيٍّ حقي ــراٍغ تري ــة ف ــول بمنطق ــّدىع أّن الق ــث ي فحي
شــمويّلة املحتــوى التريــّي، ويعــرّب بال شــكٍّ عــن نقــٍص واضــٍح يف الوقائع 

الّــي يــّدىع خلوّهــا مــن احلكــم، كمــا يف بعــض املســائل املســتحدثة.

واجلــواب عــن ٰذلــك: بنــاًء ىلع صّحــة القــول بشــمويّلة الريعــة لــّل 
الوقائــع، ســواٌء الـّـي اكنــت معــارصًة لزمــان التريــع أم الّي تلــت ٰذلك، 
ىلع أّن ٰهــذا الشــمول يف املحتــوى بلحــاظ اعلم اثلبــوت واإلمــان، أي أّن 
. والفــراغ املــدّىع إنّمــا هــو يف مرحلــة  ٰهــذا الشــمول هــو شــموٌل واقــيٌّ
ــه مــن غــر املمكــن يف زمــن التريــع أن تبلــغ  الوصــول واتلبليــغ؛ ألنّ

األحــام لــّل الوقائــع بمــا فيهــا الـّـي ســوف تقــع مســتقباًل.

عندئــٍذ اكن مــن الــرورّي - ولــي يتامــل التريــع وتتحّقــق 
 يف وقتهــا، أّمــا 

ّ
شــمويّلته - أن تــرتك بعــض األحــام وال يبــّن حكمهــا إال

بواســطة اإلمــام أو نائبــه العــاّم - كمــا هــو الــرأي الشــيّي - أو بواســطة 
. ــرأي الســّيّ خصــوص املجتهــد كمــا هــو ال

وبنــاًء ىلع الــرأي الشــيّي يكــون األمــر أكــر وضوًحا يف عــدم انلقص؛ 
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إذ يعتقــد الشــيعة أّن اإلمامــة يه املكّملــة للتريــع، وأّن األّمــة ســاهمت 
ــن  ــٌر م ــه كث ــت مع ــه، فغاب ــق غياب ــام - بتحّق ــاه اإلم ــا جت - بتقصره
األحــام الـّـي اكن يرتّقــب تبليغهــا منــه يف وقتهــا، فبــات مــن الــرورّي 
ي 

ّ
ــه ال ــو الفقي ــك، وه ــه يف ٰذل ــوب عن ــا ين ــا اعمًّ ــام نائبً ــل اإلم أن جيع

ــع وفــق قواعــد  يأخــذ ىلع اعتقــه مســؤويّلة بيــان األحــام تللــك الوقائ
ــٍة خاّصــٍة. وضوابــط اجتهاديّ

االعرتاض الثاين: إشكالّية التصويب أو الترشيع املحرّم

مــن ضمــن اإلشــاالت املتصــّورة ىلع القــول بمنطقــة الفــراغ 
ــايّلة  ــه، أو إش ــع ىلع بطالن ــتحيل أو املجم ــب املس ــال اتلصوي ــو إش ه

ــّرم. ــع املح التري

: بيان االعرتاض
ً

أّوال

ــاظ  ــارة بلح ــب وت ــاظ اتلصوي ــارًة بلح ــال ت ــراد اإلش ــن إي يمك
ــن  ــا ضم ــٍد جعلناهم ــاٍب واح ــن ب ــا م ــث إنّهم ــّرم، وحي ــع املح التري
ــة  ــاد بمنطق ــول: إّن االعتق ــال يكــون بالق ــان اإلش ــٍد، وبي إشــاٍل واح
ي 

ّ
الفــراغ يســتلزم منــه أّن حكــم اهلل يف الواقعــة الـّـي ال نــّص فيهــا، وال

ــادّي،  ــه االجته ــا لظّن ــون تابًع ــوف يك ــا، س ــه هل ــد إثبات ــد املجته يري
ــاٌم  ــاك أح ــون هن ــوف يك ــن س ــالف آراء املجتهدي ــع اخت ــذا م وٰهك
عديــدٌة يف موضــوٍع واحــٍد، فــّل حكــٍم أّدى إيلــه نظــر املجتهــد ورأيــه، 

ــه. ــّي يف حّق ــم الواق ــو احلك فه
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أو يقــال: إّن القــول بمنطقــة الفــراغ يســتلزم أن يكــون املجتهــد هــو 
املــّرع يف الواقعــة الـّـي يــراد إثبــات احلكــم هلــا، دون املــّرع احلقيــّي 

ي لّك مــا هــو خــارٌج عــن تريعاتــه فهــو حــراٌم.
ّ

ال

ثانًيا: جواب االعرتاض بلحاظ اتلصويب 

وجواب ٰهذا االعرتاض يكون بعد استعراض مجلٍة من املقّدمات:

أ- مفهوم التصويب يف االجتهاد

ــن  ــر م ــة ل أك ــو يف اللغ ــواب، وه ــة والص ــن اإلصاب ــب م اتلصوي
معــًى، منهــا: ضــّد اخلطــإ. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 535، مــادة: )صــوب([، 
ويف اصطــالح األصويّلــن ل اســتعماالن: األّول: اتلصويــب يف االجتهــاد. 
ــه، ج 3، ص 340[،  ــص يف أصــول الفق ــّي، التلخي ــم. ]الجوين ــب يف احلك ــاين: اتلصوي واثل
ــٌب  ــاد ـ مصي ــه رشوط االجته ــع مرااعت ــد ـ م ــى األّول: أّن املجته ومع
ــه  ــع، فإنّ ي توّصــل ل خــالف الواق

ّ
ــو اكن احلكــم ال ــاده حــّى ل يف اجته

معــذوٌر يف ٰذلــك غــر آثــٍم، بــل هــو مأجــوٌر ىلع اجتهــاده. ومعــى اثلــاين: 
ي يتوّصــل ل 

ّ
أّن املجتهــد مصيــٌب يف احلكــم، بمعــى أّن احلكــم ال

ــذا هــو مــا يعــرّب عنــه بتعــّدد  باجتهــاده هــو حكــم اهلل  الواقــّي، وٰه
ــّق. ]انظــر: املشــكينّي، اصطاحــات األصــول، ص 98[ احل

ــذا ابلحــث،  ــذا املعــى اثلــاين مــن اتلصويــب هــو املقصــود يف ٰه وٰه
 أّن ابلاعــث 

ّ
وهــو وإن لــم يعلــم وجــود قائــٍل بــه يف العــرص احلــارض، إال

بلحثــه هنــا هــو دفــع اإلشــال املتصــّور ىلع القــول بمنطقــة الفــراغ.
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ــة  ــارًة يف الفرعّي ــة وت ــام االعتقاديّ ــظ يف األح ــارًة يلح ــب ت واتلصوي
الفقهّيــة، أّمــا يف االعتقــادات فثّمــة اتّفــاٌق ىلع أّن احلــّق واحــٌد فيهــا، وأنـّـه 
يمتنــع فيهــا اتلصويــب، ومــن خالــف ٰذلــك، فهــو شــاذٌّ ال يعتــى بقــول.

قــال أبــو إســحاق الشــرازّي وهــو أصــويلٌّ وفقيــٌه معــروٌف مــن علمــاء 
ــو  ــيّل فه ــا العق ، فأّم ــيلٌّ ورشيعٌّ ــان: عق ــام رضب ــّنة: »واألح ــل الس أه
كحــدوث العالــم وإثبــات الصانــع وإثبــات انلبــّوة، وغــر ٰذلك مــن أصول 
ــداه باطــٌل، وحــي  ــا ع ــٌد، وم ــذه املســائل واح ــات، واحلــّق يف ٰه ادليان
ــٍد يف األصــول  ــال: لّك جمته ــه ق ــربّي أنّ ــن احلســن العن ــد اهلل ب عــن عبي
مصيــٌب... وادليلــل ىلع فســاد قــول، هــو أّن ٰهــذه األقــوال املخالفــة للحّق 
مــن اتلجســيم ونــي الصفــات ال جيــوز ورود الــرع بهــا، فــال جيــوز أن 

ــا« ]الشــريازي، اللمــع يف أصــول الفقــه، ص 357[. يكــون املخالــف فيهــا مصيبً

ــع  ــد وق ــاد، فق ــرة االجته ــع يف دائ ــي تق ــة الّ ــائل الفقهّي ــا املس أّم
ــواٌب، أو أّن  ــقٌّ وص ــا ح ــة لكّه ــتنبطة املختلف ــالٌف يف أّن اآلراء املس خ

ــن؟  ــوا معذوري ــون وإن اكن ــون خمطئ ــا، وابلاق ــٌد منه ــّق واح احل

ــًدا  ــا واح ــٍة حكًم ــٍة خاّص ــيعة ىلع أّن يف لّك واقع ــاء الش ــع علم أمج
يشــرتك فيــه اجلميــع، وإنّمــا تكــون آراء الفقهــاء جمــّرد طــرٍق قــد تصيــب 
ــد  ــارّي، فرائ ــة ]األنص ــم باملخّطئ ــح عليه ــذا يصطل ــه؛ ولٰه ــد ختطئ ــع وق الواق
ــا علمــاء أهــل الســّنة، فذهــب مشــهورهم إىل مــا  األصــول، ج 1، ص 44[، وأّم

ذهبــت ل الشــيعة، وأّمــا بعضهــم فقــد خالــف يف ٰذلــك، واّدىع اتلصويب 
ــة. ــة االجتهاديّ يف املســائل الفقهّي
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قــال الــرازّي: »اختلفــوا يف تصويــب املجتهديــن يف األحــام الرعّيــة، 
وضبــط املذاهــب فيــه ىلع ســبيل اتلقســيم، أن يقــال: املســألة االجتهاديّة 
، أو ال يكــون، فــإن  إّمــا أن يكــون هلل – فيهــا قبــل االجتهــاد حكــٌم معــّنٌ
لــم يكــن هلل – فيهــا حكــٌم، فٰهــذا قــوٌل مــن قــال لّك جمتهــٍد مصيــٌب، وهم 
ــة  ــن املعزتل ــٍر، وم ــايض أيب بك ــعرّي والق ــا، اكألش ــن مّن ــور املتلكّم مجه

كأيب اهلذيــل وأيب عــيلٍّ وأيب هاشــٍم وأتباعهــم« ]الــرازّي، املحصــول، ج 6، ص 47[.

وقــال الزركــّي: »قــول مــن قــال لّك جمتهــٍد مصيــٌب، وهــو مذهــب 
ــزايل،  ــايض والغ ــعرّي والق ــن األش ــيخ أيب احلس ــن اكلش ــور املتلكّم مجه
ــن  ــل ع ــم، ونق ــٍم وأتباعه ــيلٍّ وأيب هاش ــل وأيب ع ــة كأيب اهلذي واملعزتل
ــط يف  ــّي، البحــر املحي ــه« ]الزرك ــا خالف ــهور عنهم ــة، واملش ــافّي وأيب حنيف الش

أصــول الفقــه، ج 4، ص 540[.

ويرفــض ابــن حــزٍم اتلصويــب يف احلكــم، يقــول: »صــّح أّن احلــّق يف 
األقــوال مــا حكــم اهلل - تعــاىل - بــه فيــه، وهــو واحــٌد ال خيتلــف، وأّن 
اخلطــأ مــا لــم يكــن مــن عنــد اهلل ، ومــن اّدىع أّن األقــوال لكّهــا حــقٌّ 
 لــم يــأت بــه قــرآٌن وال ســّنٌة وال 

ً
وأّن لّك جمتهــٍد مصيــٌب، فقــد قــال قــوال

إمجــاٌع وال معقــوٌل، ومــا اكن ٰهكــذا فهــو باطــٌل« ]ابــن حــزم، املحــىّل، ج 1، ص 70[.

ب- التصويب له معاٍن مختلفٌة

ــتهر  ــا اش ــن، كم ــب ىلع رأي ــألة اتلصوي ــرص اآلراء يف مس ــم تقت ل
ٰذلــك عنــد بعــض علمــاء الشــيعة، مــن أّن اتلصويــب ل معنيــان عنــد 
بعــض أهــل الســّنة: أحدهمــا: اتلصويــب باملعــى األشــعرّي. وثانيهمــا: 
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اتلصويــب باملعــى املعــزتيّل، وذكــروا أّن األّول هــو القــول بــأّن األفعــال ـ 
بغــض انلظــر عــن قيــام األمــارات واألصــول ـ ال حكــم هلــا وال تشــتمل 
ــل  ــارة أو األص ــام األم ــا قي ــام، وإنّم ــالاكت األح ــن م ــالٍك م ىلع م
ــو  ــزتيّل ـ وه ــب املع ــاين ـ أي اتلصوي ــك. واثل ــق ٰذل ــبب تلحّق ــو الس ه
ــون  ــد، وتك ــح ومفاس ــتمل ىلع مصال ــا تش ــال بذاته ــأّن األفع ــزتام ب االل
ــل ىلع  ــارة أو األص ــام األم ــن بقي ــام، ولٰك ــن األح ــٍم م ــًة حبك حمكوم
ــارة أو األصــل.  ــق األم ــا يواف ــّدل املــالاكت واألحــام إىل م  اخلــالف تتب

]الحائرّي، مباحث األصول )تقرير أبحاث محمدباقر الصدر( ج 2، ص 68[

ــب،  ــرٍة يف اتلصوي ــن آراٍء كث ــٌض م ــا بع ــن هم ــن القول ــإّن ٰهذي ف
ــّرض  ــد تع ــك، وق ــل يف ٰذل ــاج إىل اتلفصي ــن ال حنت ــر، لٰك ــاك أك وهن
ٰللــك مجلــٌة مــن األصويّلــن. ]عــىل ســبيل املثــال: األســنوّي، نهايــة الســول يف رشح منهــاج 

الوصــول، ج 2، ص 17[

وديلــل بطــالن اتلصويــب ونفيــه تــارًة يكــون عقليًّــا، بديلــل 
ــدلور؛ إذ  ــتلزٌم ل ــه مس ــعرّي، بأنّ ــب األش ــا يف اتلصوي ــتحالة، كم االس
الواقــع متوّقــٌف ىلع قيــام األمــارة ىلع الفــرض، وهــو متوّقــٌف ىلع الواقــع 
ــارة  ــف األم ــّم تكش ــع يشٌء فع ــن يف الواق ــم يك ــو ل ــه ل ــرورة، فإنّ بال

وحتــي؟ ]الخــويّئ، مصبــاح األصــول، ج 3، ص 371[

وتــارةً يســتدّلـ  مضافـًـا إىل اإلمجــاعـ  باألخبار الكثــرة ادلالـّـة ىلع أّن هلل 
حكًمــا يف لّك واقعــٍة يشــرتك فيــه العالــم واجلاهــل. ]املصــدر الســابق، ج 3، ص 445[

ــا،  ــااًع اصطالحيًّ ــو إمج ــس ه ــور، فلي ــيي املذك ــاع الش ــا اإلمج أّم
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ــًدا مــن ذوق العلمــاء ولكماتهــم يف املــوارد  بــل ال يعــدو أن يكــون متصّي
ــاع  ــد اإلمج ــٌة يف معق ــارٌة معّين ــاك عب ــت هن ــة، وليس ــائل املختلف واملس

ــدر(: ج 2، ص 58[ ــر الص ــاث محمدباق ــر أبح ــول )تقري ــث األص ــري، مباح ــور. ]الحائ املذك

ــع ـ إىل أّن أغلــب مــن يذهــب  وال بــّد مــن اإلشــارة ـ وحبســب اتلتّب
ــل يف  ــة، ب ــائل االجتهاديّ ــا يف لّك املس ــب ل مطلًق ــب ال يذه إىل اتلصوي
ــي ال نــّص فيهــا، كمــا يقــول الغــزايل: »واختلــف  خصــوص الوقائــع الّ
ــاىل -  ــّنٌ هلل - تع ــٌم مع ــا حك ــّص فيه ــي ال ن ــة الّ ــل يف الواقع ــه ه يف أنّ
ــه ليــس  ي ذهــب إيلــه حمّققــو املصّوبــة أنّ

ّ
هــو مطلــوب املجتهــد، فــال

يف الواقعــة الّــي ال نــّص فيهــا حكــٌم معــّنٌ يطلــب بالظــّن، بــل احلكــم 
ــه،  ــٍد مــا غلــب ىلع ظّن ــع الظــّن وحكــم اهلل - تعــاىل - ىلع لّك جمته يتب

ــايض« ]الغــزايل، املســتصفى، ص 352[ ــب الق ــه ذه ــار، وإيل ــو املخت وه

وىلع أيـّـة حــاٍل، فــإّن ديلــل نــي اتلصويــب هــو مــا ثبــت بمــا مــّر مــن 
ــا يشــرتك فيهــا العالــم واجلاهــل، وٰهــذا  ــٍة: أنّ هلل يف لّك واقعــٍة حكًم أدلّ

االشــرتاك هــو مفــاد إطــالق أدلـّـة األحــام األّويّلــة.

وبعــد ٰهــذا االســتعراض الريــع ملســألة اتلصويــب، نقــول: ال 
ــأّي  ــب ب ــتلزًما للتصوي ــراغ مس ــة الف ــول بمنطق ــون الق ــن أن يك يمك
ــه يَفــرتُض أّن منطقــة الفــراغ  معــًى مــن معانيــه املفرتضــة؛ وٰذلــك ألنّ
ــا،  ــس صحيًح ــذا لي ــد اهلل ، وٰه ــم عن ــن حك ــة م ــّو الواقع ــي خل تع
ــة، وقــد  ــة أم منطقــة الفــراغ التريعّي ســواٌء يف منطقــة الفــراغ الوالئّي
ــراغ،  ــة الف ــاالت منطق ــث جم ــك، يف حب  إىل ٰذل

ً
ــاال ــارة إمج ــّرت اإلش م
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فــإّن منطقــة الفــراغ الوالئّيــة ـ وكمــا قلنــا يف اإلشــال األّول ـ ال تعــدو 
ــي تتمّثــل يف إجــراء  مســاحة صالحّيــة ويّل األمــر أو احلاكــم الــريّع الّ

ــة. ــة واثلانوّي ــام األّويّل األح

أّمــا منطقــة الفــراغ التريعّيــة، فــي أيًضــا ال تســتلزم اتلصويــب؛ 
؛  ــيٌّ ــيٌّ ال واق ــا تبلي ــّور فيه ــراغ املتص ــابًقا أّن الف ــا س ــا قلن ــا كم ألنّن
رضورة أّن لــّل واقعــٍة حكًمــا عنــد اهلل  ـ بنــاًء ىلع الشــمويّلة اثلبوتّيــة 
ـ والفقيــه يف جمــال أحــام منطقــة الفــراغ يبحــث عــن ٰذلــك احلكــم، 
وحيــاول الوصــول ل بمــا عنــده مــن قواعــد وضوابــط ســوف يــأيت اتللكـّـم 

عنهــا الحًقــا.

ثاثلًا: جواب االعرتاض بلحاظ الترشيع املحّرم

بــي أن يقــال: إّن القــول بمنطقــة الفــراغ يســتلزم أن يكــون املــرع 
ــذا  ــيّل، وٰه ــارع األص ــه دون الش ــو الفقي ــراغ ه ــواعت الف ــّي ملوض احلقي

مّمــا ال يمكــن االلــزتام بــه؛ ألنّــه يرجــع إىل التريــع املحــّرم.

ــه  ــع وأنواع ــى التري ــان مع ــد بي ــح بع ــكالم يّتض ــذا ال ــواب ٰه وج
ــّرم. ــع املح ــان التري ــّم بي ــن ث ، وم

ً
أّوال

أ- مفهوم الترشيع املحرّم يف الفقه الشيعّي

ــك  ــه نقــف يف ٰذل ــان معامل ــع املحــّرم وتب ــوم التري ــي يّتضــح مفه ل
مــع املحّقــق العــرايّق، فقــد أوضــح كثــًرا مــن جوانبــه، يقــول: »ال شــّك 
ــّي دون  ــاء القل ــح وابلن ــال اجلوان ــن أفع ــاًل م ــّد فع ــع يع يف أّن التري
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ي هــو مــن أفعــال اجلــوارح، عندئــٍذ تــارًة ـ يف مقــام 
ّ

الفعــل اخلــاريّج ال
التريــع ـ يبــي اإلنســان ىلع وجــوب الــيء أو حرمتــه، لٰكــن ال بمــا 

ــه مــن ادليــن، نظــر القوانــن املجعولــة مــن طــرف الســلطان. أنّ

وتــارًة أخــرى: يبــي ىلع وجــوب يشٍء أو حرمتــه يف ادليــن بمــا 
ــّم جيعــل  ــّديع نفســه شــاراًع اكنلــّي ، ث ــأن ي ــك ب ــه مــّرٌع، وٰذل أنّ
ــي  ــًة: يب ــك، وثاثل ــر ٰذل ــا أم غ ــا أم حراًم ــا، واجبً ــوع م ــا ملوض حكًم
ــن  ــزنل م ــم امل ــو احلك ــه ه ــا أنّ ــن بم ــه يف ادلي ــوب يشءٍ أو حرمت ىلع وج
ــاراًع«.  ــه ش ــه كون ــن دون اّداعئ ــول  م ــط رس ــبحانه - بتوّس اهلل - س

ــا  ــرايّق: »أّم ــول الع ــة، يق ــع اثلالث ــاء التري ــتعراضه ألحن ــد اس وبع
القســم األّول، فــال جمــال دلعــوى كونــه قبيًحــا عقــاًل وحمّرًمــا رشاًع؛ فــإّن 
جمــّرد ابلنــاء وااللــزتام ىلع وجــوب يشٍء ـ ال بمــا أنّــه مــن ادليــن والــرع 
ــاًل، وإن اكن  ــٍه أص ــا رشاًع بوج ــاًل وحمّرًم ــا عق ــه قبيًح ــي كون ـ ال يقت
ــم يكــن ل عمــٌل ىلع  ــو ل ــا ل قــد عمــل ىلع طبــق مــا رشعــه، فضــاًل عّم
طبقــه. وأّمــا القســم اثلــاين، فكٰذلــك أيًضــا، مــن حيــث تريعــه وبنائــه 
ــم  ــذا القس ــّرم يف ٰه ــون املح ــا يك ــم، إنّم ــه. نع ــوب يشٍء أو حرمت ىلع وج
ــل  ــايص، واكن العق ــرب املع ــن أك ــو م ــه، فه ــارعّية نلفس ــه الش ــو اّداعئ ه
 بقبحــه، كمــا أنـّـه ال ينبــي اإلشــال أيًضــا يف قبــح القســم 

ًّ
أيًضــا مســتقال

اثلالــث وحرمتــه إذا اكن فضويلًّــا يف أمــر املــوىل واكن إخبــاره بٰذلــك أيًضــا 
ــي(، ص 464[. ــاء العراق ــا ضي ــر بحــث آق ــكار )تقري ــة األف ــه« ]الروجــردّي، نهاي ــرتاًء علي اف

ــار  ــون اإلخب ــا يك ــث حينم ــم اثلال ــٌط بالقس ــّرم مرتب ــع املح والتري
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عــن احلكــم افــرتاًء ىلع املــوىل واملــّرع، وعندئــٍذ يســتقّل العقــل بقبحه؛ 
ــا يف ســلطانه بغــر إذنــه. بمنــاط كونــه حنــو ظلــٍم ىلع املــوىل؛ وترّصفً

ــم  ــى باحلك ــو أف ــا ل ــم فيم ــذا القس ــق يف ٰه ــم يتحّق ــرتاء والظل واالف
مــن دون ديلــٍل، فٰهــذا هــو التريــع املحــّرم، فإنـّـه - كمــا يــرى اكشــف 
الغطــاء - لّك عمــٍل أو قــوٍل لــم يــرد بــه ديلــٌل مــن الــرع ويزعــم اعملــه 
ــه إدخــال مــا ليــس  ي يعــرّب عنــه بأنّ

ّ
ــه مــروٌع، فهــو ال أو جاعلــه أنّ

يَن َيكــْـُتُبوَن  ِ  لِلَّ
ٌ
مــن ادليــن يف ادليــن، وإىل مثله اإلشــارة بقــول  :َفَوْيــل

اْلِكَتــاَب ِبَأْيِديِهــْم ُثــمَّ َيُقولـُـوَن ٰهــَذا ِمــْن ِعْنــِد اهلِل. ]كاشــف الغطــاء، ســؤاٌل وجــواٌب 
)لكاشــف الغطــاء(، ص 133[

ــن  ــس م ــا لي ــال م ــن إدخ ــارٌة ع ــه عب ــرّي بأنّ ــه اجلواه ــا يعّرف أو كم
ادليــن يف ادليــن، إّمــا مــن العالــم بعــدم مروعّيتــه، أو مــن اجلاهــل غــر 

ــكام، ج 2، ص 278[ ــذور. ]الجواهــرّي، جواهــر ال املع

وثّمــة خــالٌف يف مفهــوم إدخــال مــا ليــس مــن ادليــن فيــه، هــل هــو 
مــا لــم يعلــم أنّــه مــن ادليــن فيــه بقصــد أنّــه منــه، أو هــو إدخــال مــا 
يعلــم أّن ليــس مــن ادليــن، أو األعــّم منهمــا. ]البهســودّي، مصبــاح األصــول )تقريــر 

بحــث الســيّد الخــويّئ(، ج 2، ص 295[

ــم  ــا عل ــال م ــه إدخ ــاين، وأنّ ــو اثل ــح ه ــون الصحي ــا يك ورّبم
ــل  ــم العق ــا حيك ــو م ــن، فه ــات ادلي ــن يف تريع ــن ادلي ــه م خروج
ــه  ــد عّرف ــن، فق ــب العناوي ــر كالم صاح ــو ظاه ــذا ه ــه، وٰه بقبح
ــن،  ــن يف ادلي ــن ادلي ــه م ــل ىلع خروج ــا دّل ادليل ــال م ــه: »إدخ بأنّ
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ــا  ســواٌء أكان ادليلــل اجتهاديًّــا اكشــًفا عــن الواقــع، أم تعليقيًّــا ظاهريًّ
]423 1، ص  الفقهيّــة، ج  العناويــن  ]املراغــّي،  اكألصــول. 

ب- مفهوم الترشيع يف الفقه السّنّي

ــادًرا   ن
ّ

ــّرم إال ــع املح ــح التري ــتعمل مصطل ــّيّ ال يس ــه الس ويف الفق
ا، ورّبمــا أقــرب اصطــالٍح ل عندهــم هــو ابلدعــة الـّـي تعــيـ  كمــا  جــدًّ
يــرى الشــاطّي ـ طريقــًة يف ادليــن خمرتعــًة تضــايه الرعّيــة، وخاّصتهــا 

ــا رســمه الشــارع. ]الشــاطبّي، االعتصــام، ج 1، ص 27 و28[ ــا خارجــٌة عّم أنّه

ــا ال  ــة مّم ــّرم أو ابلدع ــع املح ــوم التري ــإّن مفه ــاٍل، ف ــة ح وىلع أيّ
ــور ىلع  ــاده للعث ــى باجته ي يس

ّ
ــه ال ــوى الفقي ــه ىلع فت ــن انطباق يمك

ــه  ــق علي ــه ال ينطب ــذا الفقي ــراغ، فٰه ــة الف ــواعت منطق ــٍم يف موض حك
ــن  ــد ضم ــو جيته ــم، فه ــوان الظل ــرتاء ىلع اهلل ، وال عن ــوان االف عن
ــام  ــا يف األح ــراغ، كم ــة الف ــال منطق ــا جم ــاٍت يفرضه ــط وآيّل ضواب
ــخيص  ــٍة لتش ــٍة متخّصص ــف جلن ــم بتلكي ــوم احلاك ــا يق ــة حينم الوالئّي
املصالــح العاّمــة، ويف ضوئهــا يــّرع احلاكــم أحامــه االجتماعّيــة الّــي 
ال ختــرج وال تتصــادم مــع األحــام اثلابتــة يف الريعــة، وكٰذلــك األمــر 
يف منطقــة الفــراغ التريعّيــة، إذ يبــذل املجتهــد ســعيًا حممــوًدا للوصول 
ــد  ــه، وق ــّص في ــا ال ن ــتحدثات وم ــع املس ــب م ي يتناس

ّ
ــم ال إىل احلك

قلنــا إّن منطقــة الفــراغ ال تعــي بــأّي حــاٍل خلــّو الواقعــة مــن احلكــم 
. ــم اهلل يف عل
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االعرتاض الثالث: تعارض منطقة الفراغ مع اإلطالق الزمايّن الداللة.

: بيان االعرتاض
ً

أّوال

ــة دون  ــراغ الوالئّي ــة الف ــّميناه منطق ــا س ــّص بم ــال خيت ــذا اإلش وٰه

ــا دليلــل مقتــى  الفــراغ التريعّيــة، وٰذلــك بــأن يقــال: هنــاك ـ مضافً

ــالمّية  ــة اإلس ــام يف الريع ــت ىلع أّن األح ــٌة دلّ ــٌة لفظّي ــة ـ أدلّ اخلاتمّي

مؤّبــدٌة ومســتمّرٌة يف مجيــع األحــوال، وقــد تعّرضنــا ٰللك يف حبــث اثلابت 

ــات ـ  ــض الرواي ــا ورد يف بع ــة: م ــك األدلّ ــة تل ــن مجل ــع، وم يف التري

ــن  ــد اهلل  ع ــا عب ــألت أب ــال: »س ــن زرارة، ق ــايف ـ ع ــا يف ال كم

ــوم القيامــة،  ــًدا إىل ي ــٍد حــالٌل أب احلــالل واحلــرام، فقــال: حــالل حمّم

 وحرامــه حــراٌم أبــًدا إىل يــوم القيامــة، ال يكــون غــره وال يــيء غــره« 

ــذا  ــي تقــرتب مــن ٰه ــة الّ ]الكلينــّي، الــكايف، ج 1، ص 58[. وغــر ٰذلــك مــن األدلّ

ــث  ــن حي ــٌة م ــة مطلق ــام الريع ــع أح ــي أّن مجي ــذا يع ــون، وٰه املضم

ــّدل يف  ــوع اتلب ــي وق ــع، أو يعــي ن ــّص بزمــان التري الزمــان، وال ختت

ــاٍن. ــام يف لّك زم ــع األح مجي

ــان  ــاع زم ــتلزم انقط ــراٍغ يس ــة ف ــرتاض منطق ــال: اف ــٍذ يق وحينئ

األحــام، وعــدم اســتمرارها إىل يــوم القيامــة، فاحلاكــم الــريّعـ  مثــاًلـ  

حينمــا يــرى مصلحــة أن يمنــع اإلباحــة يف مــورٍد مــا، وجيعلهــا حراًمــا، 

ــٍد إىل يــوم القيامــة.  ــذا انقطــاٌع الســتمرار حــالل حمّم فٰه
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ثانًيا: جواب االعرتاض يف أموٍر:

أ- إطالقات األحكام تختّص بالثابت منها

: مــع غــّض انلظــر عــن ادليلــل املذكــور، فــإّن إطالقــات األحــام 
ً

أّوال
ــا:  ــث قلن ــابًقا؛ حي ــاه س ــا حبثن ــة بم ــن الريع ــت م ــّص باثلاب ــا ختت إنّم
. واألّول منهمــا يرتبــط بطبيعــة  ثّمــة نوعــن مــن األحــام: ثابــٌت ومتغــّرٌ
اإلنســان وفطرتــه مــن حيــث هــو إنســاٌن، وٰهــذا انلــوع مــن األحــام ال 
يتغــّر وال يتبــّدل تماًمــا، واثلــاين يرتبــط باحليــاة االجتماعّيــة وهــو يتغــّر 

تبًعــا تلغــّر حــاالت املجتمــع.

فــّل مــا ثبــت وجوبــه أو حتريمــه بنــّص الكتــاب والســّنة ثبوتـًـا مطلًقا 
مــن غــر تقييــٍد بزمــاٍن أو مــاٍن، فهــو كٰذلــك أبــًدا ودائًمــا، وال يملــك 
ــل  ــلطة اتلحلي ــم؛ ألّن س ــوب أو اتلحري ــل الوج ــريّع أن يبط ــم ال احلاك
واتلحريــم هلل  وحــده، وليــس ألحــٍد تلــك الســلطة حــّى لــو اكن نبيًّــا. 
نعــم، ذكرنــا أّن مــن صالحّيــات احلاكــم املنــع عــن ٰذلــك ـ مؤّقتـًـا ـ فيمــا 
لــو حصــل تزاحــٌم بــن مفســدٍة ترتتـّـب ىلع فعــل الواجــب وبــن مصلحة 
نفــس الواجــب، واكنــت املفســدة أكــرب. نعــم، اإلطــالق الزمــايّن يمتنــع 
 مقّيــدًة 

ّ
مــع األحــام الـّـي مــن طبيعتهــا اتلغــّر، وال يمكــن أن تكــون إال

بزمانهــا ومانهــا، وقــد مــّر بيــان ٰذلــك يف حبــث تأثــر الزمــان واملــان يف 
األحــام، فاحلكــم ـ مثــاًل ـ بــأّن حــّد الطريــق ســبعة أذرٍع، إنّمــا يكــون 
يف زمــٍن ال وســائل نقــٍل حديثــًة فيــه، فــال ســّياراٌت وال شــاحناٌت، وال 
ــره  ــاب غ ــف كت ــن أتل ــاًل: م ــم مث ــن، أو احلك ــم باملالي ــدٌن تزدح م
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فعليــه قيمتــه ال مثلــه، إنّمــا يكــون يف زمــٍن يكــون فيــه املثــل متعــّذٌر؛ 
ــا ايلــوم فالكتــاب املطبــوع أو املصــّور  حيــث ال مطابــع وال تصويــر، أّم

. ]مغنيــة، يف ظــال نهــج الباغــة، ج 2، ص 538 و539[ ــٌر، فهــو مثــيلٌّ ال قيــيٌّ متوّف

ب- أحكام منطقة الفراغ الوالئّية مؤّقتٌة

 للحكــم 
ً

ــا: منــع احلاكــم مــن اإلباحــة يف مــورٍد مــا ليــس إبطــاال ثانيً
ــن  ــا ســابًقا الفــارق ب ــد ذكرن ــٍت، وق ــٍع مؤّق ــل منعــه ذو طاب ــا، ب مطلًق
األحــام الوالئّيــة وغرهــا مــن األويّلــة واثلانوّيــة، فــإّن الوالئّيــة مؤّقتــٌة 
ي يشــّخص فيــه احلاكــم رضورة تغــّر احلكــم فيــه، ثــّم يعــود 

ّ
بالزمــان ال

ــاٍف مــع اســتمرارّية  ــاك تن احلكــم إىل ســابقه، ومــع رجوعــه فليــس هن
احلكــم إىل يــوم القيامــة.

جـ- أحكام منطقة الفراغ الوالئّية إجرائّية

ــام  ــوع األح ــن ن ــو م ــم ه ــم احلاك ــبق أّن حك ــا س ــا فيم ــا: ذكرن ثاثلً
الوالئّيــة الـّـي يه أحــاٌم إجرائّيــٌة تنفيذيـّـٌة إّمــا حلكــٍم أّويلٍّ أو حلكــٍم ثانويٍّ 
تبًعــا للعناويــن اثلانوّيــة، وعندئــٍذ فحكــم احلاكــم بتغيــر حكــم اإلباحــة 
إنّمــا اكن لطــرّو عنــواٍن ثانــويٍّ عليــه، وال يلــزم مــن ٰذلــك عندئــٍذ انقطاع 

اســتمرار احلكــم، بــل يتغــّر وفًقــا تلغــّر موضوعــه أو عنوانــه.

د- الدليل ال ظهور له يف استمرار األحكام الشخصّية

ــد أّن  ي يفي
ّ

ــيّي ال ــه الش ــهور يف الفق ــّي املش ــل اللفظ ــا: ادليل رابًع
حــالل حمّمــٍد حــالٌل إىل يــوم القيامــة ال يمكن األخــذ بظهــوره - ولو اكن 
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حمتمــاًل - يف أن لّك حكــٍم شــخيٍّ ملوضــوٍع مــا يف الريعــة اإلســالمّية 
ســوف ال يتغــّر إىل يــوم القيامــة؛ ألّن ٰهــذا الظهــور - لــو صّح - يســتلزم 
ــن   م

ّ
ــك إال ــٌد بٰذل ــول أح ــادّي، وال يق ــّن االجته ــل بالظ ــالن العم بط

حيــّرم االجتهــاد، فــإّن لّك حكــٍم اجتهــاديٍّ قابــٌل للتغيــر، فيمــا إذا أّدى 
ــه  ــّم ثبــت ل خــالف ٰذلــك، فإنّ ، ث

ً
نظــر املجتهــد إىل حكــٍم رشيعٍّ أّوال

ــة  ــٌد؛ بذريع ــاين فاس ــم اثل ــال إّن احلك ــن أن يق ــره، وال يمك ــوز تغي جي
ــٌر  ــزم كث ــم جي ــذا ل ــة؛ ولٰه ــوم القيام ــالٌل إىل ي ــٍد  ح ــالل حمّم أّن ح
مــن العلمــاء بٰهــذا الظهــور، بــل اختلــف فهمهــم لظهــوره، فهنــاك عــّدة 

احتمــاالٍت، منهــا:

هــ- احتاالت معنى “حالل محّمٍد حالٌل إىل يوم القيامة”

االحتمــال األول: أّن احلــالل واحلــرام اســمان للحــالل واحلــرام 
ــى  ــارّي(، ص 292[، بمع ــيخ األنص ــاث الش ــر أبح ــار )تقري ــارح األنظ ــري، مط ــن ]كان الواقعّي
ــّيّ  ــم الظ ــد اهلل  ال احلك ــوم عن ــّي املعل ــم الواق ــران للحك ــا يش أنّهم
ي قــد يصيــب الواقــع وقــد خيطئــه، وىلع ٰهــذا االحتمــال 

ّ
االجتهــادّي ال

ــا  ــة الزن ــة رضورًة، كحرم ــام املعلوم ــتمرار يف األح ــّص االس ــوف خيت س
ــك.  ــو ٰذل ــالة، وحن ــوب الص ــر، ووج واخلم

االحتمــال اثلــاين: املقصــود هــو أّن أحــام حمّمــٍد – مســتمّرٌة مــن قبــل 
ــل  ــًدا، فادليل ــع أب ــة وال تنقط ــوم القيام ــاىل - إىل ي ــبحانه وتع اهلل - س
مســوٌق بليــان عــدم نســخ اهلل – ديــن حمّمــٍد – بديــٍن آخــر، وٰهــذا االحتمال 
رصيــح كالم األنصــارّي؛ حيــث قــال: »الظاهــر ســوقه بليــان اســتمرار 
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ــة  ــوم القيام ــره - إىل ي ــّل ذك ــل اهلل - ج ــن قب ــواًع م ــٍد – ن ــام حمّم أح
يف مقابــل نســخها بديــٍن آخــر، ال بيــان اســتمرار أحامــه الشــخصّية« 

ــول، ج 4، ص 99[. ــد األص ــارّي، فرائ ]األنص

ــت  ــا ثبت ــة لّك م ــتمرار حلّّي ــدّل ىلع اس ــه ي ــث: أنّ ــال اثلال االحتم
ــة األلك  ــاٍح كحرم ــٍر مب ــة أم ــاًل دّل ىلع حرم ــا ديل ــإذا فرضن ــه، ف حلّيت
والــرب يف نهــار شــهر رمضــان املحلّلــن يف غــره، فــال يكــون ٰذلــك 
ــه إنّمــا يفيــد اســتمرار لّك  مناقًضــا لقــول  حــالل حمّمــٍد حــالٌل؛ ألنّ
ــة يف مــورٍد،  ــا إذا ارتفعــت احللّّي ــر حتّققهــا وثبوتهــا، أّم ــٍة ىلع تقدي حلّّي
فــإّن ادليلــل ال يتكّفــل إلثبــات موضوعــه، وال يــدّل ىلع أنـّـه حــالٌل حــّى 
يناقــض مــا دّل ىلع حرمتــه، فاألحــام مســتمّرٌة إىل يــوم القيامــة بقيــد 
ــوم  ــتمّر إىل ي ــّى يس ــرام ح ــالل وال ح ــده ال ح ــاع، وبع ــدم االنقط ع

ــويّئ(: ج 4، ص 459 460-[ ــاث الخ ــر أبح ــة )تقري ــاح الفقاه ــدّي، مصب ــام. ]التوحي القي

االحتمــال الرابــع: أنـّـه يــدّل ىلع بقــاء اتللكيــف واســتمراره ملــن ثبــت 
يف حّقــه فعــاًل، بمعــى اســتمرار املجعــول ال اجلعــل، وٰهــذا القــول نقلــه 
ــة، ج 1 ص 25[ ؛  ــن الفقهيّ ــي، العناوي ــه. ]املراغ ــل، يف عناوين ــة القي ــرايغ بصيغ امل
ــًة  ــون مرتبط ــارًة تك ــروط ت ــذه ال ــوٌد ورشوٌط، وٰه ــم ل قي ــإّن احلك ف
بــذات احلكــم، وتــارًة تكــون مرتبطــًة بمتعلّقــه، واألول مــن قبيــل رشط 

القــدرة يف وجــوب احلــّج، واثلــاين مــن قبيــل الطهــارة يف الصــالة.

فاحلــالل مســتمرٌّ فيمــا لــو ثبــت فعــاًل حكــم احلــّج يف عهــدة امللكـّـف 
بــأن حتّققــت القــدرة املايّلــة، فٰهــذا الوجــوب ســوف ال يتغــّر.
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ــون  ــن أن يك ــع، وال يمك ــف اجلمي ــال أضع ــذا االحتم ــد أّن ٰه بي
ــة"،  ــوم القيام ــد "إىل ي ــل بقي ــى ألن يُذيّ ــه ال مع ــٌر ل؛ ألنّ ــث ناظ احلدي

ــرى. ــٍة أخ ــون بصيغ ــي أن يك ــل ينب ب

ــث  ــذا احلدي ــاد ٰه ــن مف ــايف ب ــال اتلن ــع إش ــٌض دلف ــاب بع ــد أج  وق
والقــول بمنطقــة الفــراغ، جبــواٍب نقــيٍّ حاصلــه: أّن كثــًرا مــن األحام 
ــاٍح إىل  ــّدل مــن حــالٍل إىل حــراٍم أو مــن حــراٍم إىل حــالٍل، ومــن مب تتب
ي لــم يكــن 

ّ
واجــٍب أو مــن واجــٍب إىل مبــاٍح وٰهكــذا، كمــا يف اإلنســان ال

ــن  ــم يك ــه ل ــتطاعة - فإنّ ــن االس ــريّع م ــى ال ــّج - باملع ــتطيًعا للح مس
جيــب عليــه احلــّج، وبعــد ٰذلــك حتصــل ل االســتطاعة، فيتبــّدل حكمه إىل 
الوجــوب، فهــل ٰهــذا لكـّـه يتنــاىف مــع ديلــل "حــالل حمّمــٍد حــالٌل إىل يــوم 

القيامــة"؟ ]الحائــرّي، مجلّــة رســالة التقريــب، منطقــة الفــراغ التريعــّي، ص 140[ 

ــر  ــيٌّ ىلع تفس ــه مب ــا؛ ألنّ ــون تامًّ ــد ال يك ــواب ق ــذا اجل ــن ٰه لٰك
ــول.  ــث باملجع ــم يف احلدي احلك

ــة  ــال إّن صالحّي ــّيّ فيق ــا الس ــيّي، أّم ــاه الش
ّ

ــا لالجت ــه وفًق ــذا لكّ ٰه
ــا ال  ــايّئ، أي فيم ــر االقتض ــاح غ ــد املب ــون يف تقيي ــا تك ــم إنّم احلاك
ــه بعــدم احلكــم،  ــه تقتــي اإلباحــة، ويمكــن اتلعبــر عن مصلحــة في
وعندئــٍذ ينتــي ٰهــذا اإلشــال مــن أساســه. نعــم، لــو قلنــا بــأّن اإلباحــة 
ــذا اإلشــال بمــا تقــّدم:  ــة حكــٌم أيًضــا، فســوف يندفــع ٰه الالاقتضائّي

ــا. ــا، وثاثلً ، وثانيً
ً

أّوال
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الخاتمة

ويف نهاية ابلحث ال بأس باإلشارة إىل أهّم نتاجئه:

1 ـ يقصــد بمنطقــة الفــراغ: املســاحة الفارغــة مــن اتلقنــن أو 
التريــع، ويه تنقســم إىل قســمن: األّول: مســاحٌة فارغــٌة يكــون جماهلــا 
تنظيــم املجتمــع، ويمكــن أن يصطلــح عليهــا بمنطقــة الفــراغ الوالئّيــة 
أو احلكومّيــة. اثلــاين: منطقــة فــراٍغ يف أصــل التريــع الــّلّ، وٰهــذه ىلع 
تقديــر قبوهلــا يكــون جماهلــا (مــا ال نــّص فيــه) كمــا هــو احلــال يف بعــض 
املســائل املســتحدثة، كزراعــة األعضــاء أو االستنســاخ أو حــّق اتلأيلــف 

وحنــو ٰذلــك. 

2 ـ ال توجــد منطقــة فــراٍغ تريــيٍّ واقعّيــٌة؛ ألّن ٰذلــك يناقــض 
ــو  ــول فه ــّم قب ــي إن ت ــراغ التري ــة الف ــر منطق ــل تفس ــمويّلة، ب الش
ينحــرص فيمــا ال نــّص فيــه، أي يف املوضــواعت الّــي خلــت مطلًقــا مــن 

. ــصٍّ روايئٍّ ــرآينٍّ أو ن ــصٍّ ق أّي ن

3 ـ أّمــا الفــراغ يف العقيــدة، فــإّن الفــراغ املمكــن تصــّوره يف العقيــدة 
يمكــن يف ثالثــة أحنــاٍء:

 مــن العقيــدة يف خصــوص ذهــن اإلنســان 
ٌ
األول: أن يكــون ثّمــة فــراغ

 يف واقــع العقيــدة، بمعــى أّن مــا ينبــي 
ٌ
املســلم. واثلــاين: أن يكــون فــراغ

االعتقــاد بــه ىلع مســتوى القلــب لــم يكــن مكتمــاًل يف واقعــه. واثلالــث: 
 يف توضيــح املعتقــد، وٰهــذا اثلالــث رّبمــا يقــع مــورًدا 

ٌ
هــو أن يكــون فــراغ
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للفــراغ العقــدّي بتوضيــٍح جيــده القــارئ مفّصــاًل يف ابلحث.

ــة  ــة، ثالث ــراٍغ يف الريع ــة ف ــود منطق ــرتض ىلع وج ــا يع ــّم م 4 ـ أه
اعرتاضــاٍت: أّوهلــا: إشــايّلة نقصــان الريعــة. وثانيهــا: إشــايّلة 
ــوم  ــام إىل ي ــتمرارّية األح ــايّلة اس ــا: إش ــب. وثاثله ــع أو اتلصوي التري
 واقعيًّــا؛ إّمــا 

ً
القيامــة. وســوف جيــد القــارئ أّن لّك ٰذلــك ال يمّثــل إشــاال

للصــورة غــر الواضحــة ملنطقــة الفــراغ، أو للخلــط بــن منطقــة الفراغ 
ــة. ــراغ احلكومّي ــة الف ــة ومنطق يف الريع
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(*)

الخالصة

ــتخدامها  ــدأ اس ــي ب ــة الّ ــات القديم ــن انلظرّي ــة م ــة اهلرمنيوطيقّي ــّد انلظرّي تع
منــذ زمــن أفالطــون، وتعــي "اتلوضيــح وإزالــة الغمــوض عــن املوضــوع"، ويه أيًضــا 
ــٌة حديثــٌة حــاول الكثــر مــن املفّكريــن الغربيّــن إقحامهــا يف فهــم انلصــوص  نظرّي
ــات  ــة إىل املجتمع ــذه انلظرّي ــت ٰه ــد انتقل ــدًة، وق ــراءًة جدي ــا ق ــة وقراءته ادلينّي
ــم  ــة علومه ــوا بدراس ــن حظ ي

ّ
ــرب ال ــن الع ــض املفّكري ــق بع ــن طري ــالمّية ع اإلس

ــق  ــوا تطبي ــدايّث؛ ولا حاول ــم احل ــروا بفكره ــة، وتأثّ ــدارس الغربّي ــة يف امل األاكديمّي
ــوص  ــراءة انلص ــتخدامها يف ق ــالل اس ــن خ ــاليّم م ــر اإلس ــة ىلع الفك ــذه انلظرّي ٰه
القرآنّيــة والروائّيــة، وقــد قمنــا يف ٰهــذه ادلراســة بتحديــد أهــّم مالمــح ٰهــذه انلظرّيــة 
واألدلـّـة الـّـي ســاقوها إلثبــات مروعّيتهــا ومــن ثــّم الــرّد عليهــا - ىلع ضــوء املعايــر 
ــالمّية. ــوص اإلس ــم انلص ــا يف فه ــدم صالحّيته ــد ىلع ع ــا واتلأكي ــة - وإبطاهل العلمّي

اللكمات املفتاحّية: اهلرمنيوطيقا، انلّص ادلييّن، فهم انلّص، تأويل انلّص، قداسة انلّص.
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 alialasdi1966@gmail.com .العامليّة

الهرمنيوطيقا ومقاربات فهم النّص 
الدينّي بين القبول والرّد

علي األسدي*



Hermeneutics and approaches in accepted and rejected 
methods of understanding religious text

Ali Alasadi

Abstract

The hermeneutic theory is regarded as old theory that was used 

since the era of Plato, and it deals with “explaining and removing 

ambiguity from a subject”. It is also a contemporary theory where 

many Western thinkers have tried to involve it in understanding 

religious texts and read these texts in the best way. This theory has 

been transferred to Islamic societies via certain Arab thinkers who 

underwent their academic studies in Western institutes and were 

influenced by their modernist thoughts over there. This is why they 

attempted to apply this theory on Islamic thought, through using 

hermeneutics in reading Quranic and hadith texts. In this study I have 

focused on the most important elements of this theory and its critiques, 

based on scientific foundations, and refuted them, emphasising on its 

inability in understanding Islamic texts. 

Keywords: Hermeneutics, religious text, understanding text, 

interpreting of text, sacredness of text.
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المقّدمة

إّن فهــم انلصــوص يعــّد أحــد جوانــب املعرفــة، بل قــد يكــون اجلانب 
ــه األكــر تعّمًقــا مــن جمــّرد القــراءة واالســتماع للنصــوص،  األهــّم؛ ألنّ
فباســتطاعة اإلنســان أّن يســتمع إىل بعــض انلصــوص أو يقرأهــا مــن دون 
ــة  ــات القرآنّي ــن اآلي ــر م ــرت الكث ــد أم ــذا فق ــا؛ ولٰه ــم معناه أن يفه
ــوٍب  ــْرآَن أَْم ىلَعَ ُقُل ــُروَن اْلُق ــال َيَتَدبَّ ــاىل: أََف ــول تع ــر كق ــاس باتلدبّ انل
ــا أحاديــث املعصومــن فــي األخــرى قــد  ــا ]ســورة محّمــٍد: 24[، وأّم أَْقَفالَُه
  ــد اهلل ــن أيب عب ــة، فع ــة وادلراي ــم ىلع املعرف ــاس وحّثته ــرت انل أم
قــال: »اعقلــوا احلــّق إذا ســمعتموه عقــل راعيــٍة ال تعقلــوه عقــل روايــٍة، 

ــكايف، ج 8، ص 391[. ــّي، ال ــٌل« ]الكلين ــه قلي ــٌر وراعت ــاب كث ــإّن رواة الكت ف

فاإلمــام قــد نــى انلــاس عــن االقتصــار عنــد ســمعهم ألطــراٍف مــن 
ــاس  ــر انل ــرأ أك ــا يق ــب - كم ــك فحس ــًة ذٰل ــة، ىلع رواي ــم واحلكم العل
ــا  ــوا م ــم أن يعقل ــل أمره ــر - ب  اليس

ّ
ــه إال ــن معاني ــدرون م ــرآن وال ي الق

يســمعونه عقل راعيــٍة أي معرفٍة وفهــٍم. ]انظــر: املعتــزيّل، رشح نهــج الباغــة، ج 18، ص 254[

 واتلدبّــر يفتــح آفــاق املعرفــة بشــٍل واســٍع، وباتلــايل حتصــل عملّيــة 
اتلامــل املعــريّف عنــد انلــاس؛ ولا جنــد أّن علماءنــا بيّنــوا ٰهــذا األمــر، 
فـــ »جديــٌر باملســلم، بــل بــكّل مفّكــٍر مــن البــر أن يــرصف عنايتــه إىل 
ي 

ّ
فهــم القــرآن، واســتيضاح أرساره، واقتبــاس أنــواره؛ ألنّــه الكتــاب ال

يضمــن إصــالح البــر، ويتكّفــل بســعادتهم وإســعادهم، والقــرآن مرجٌع 
ــف  ــاداته تكتش ــن إرش ــه... وم ــة الفقي ــوّي، وحّج ــل انلح ــوّي، وديل اللغ
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ــن« ]الخــويئّ، البيــان يف تفســري القــرآن، ص 11[؛ وإن  أرسار الكــون، ونواميــس اتلكوي
ــمول  ــن ش ــع م ــذا ال يمن ــّن ٰه ــه، ولٰك ــم وآيات ــرآن الكري ــوه بالق خّصص

. ــث املعصومــن ألحادي

إذن ففهــم انلصــوص يشــّل اعمــاًل أساســيًّا للمعرفــة، وهــو مــا تؤّكــد 
ــك  ــار؛ وٰلل ــذا اإلط ــت يف ٰه ــي أقيم ــات الّ ــن ادلراس ــر م ــه الكث علي

ــا:  ــيّن هم ــن أساس ــع لعامل ــّد أن خيض ــوص ال ب ــع انلص ــل م فاتلعام

ــر  ــا الكث ــٌة هل ــرٌة واقع ــا ظاه ــوص ىلع أنّه ــع انلص ــل م األّول: اتلعام
ــئ. ــباب واملناش ــن األس م

ــم  ــرها، وفه ــراد تفس ــوٌص ي ــا نص ــا ىلع أنّه ــل معه ــاين: اتلعام اثل
ــٍة. ــن جه ــذا م ــا، ه ــا جليًّ ــح معناه ــّى يّتض ــا، ح ــا ومراده مضمونه

فاتلفســر إذن يقــوم ىلع أســاس قناعــٍة ســابقٍة مفادهــا أّن املكنونــات 
 مــن خــالل 

ّ
املضمــرة يف داخــل انلصــوص ال يمكــن الكشــف عنهــا إال

اتلدقيــق يف بواطنهــا وبيــان خفاياهــا.

ــم  ــة الفه ــّي إىل أّن عملّي ــج اهلرمنيوطي ــب أصحــاب املنه ــك ذه وٰلل
ــا؛  واالســتنطاق للنصــوص حتتــاج إىل العكــوف عليهــا تمحيًصــا وتقّصيً
لغــرض الوصــول إىل نتائــج كبــرٍة ومؤّكــدٍة، وٰهــذا مّمــا ال يمكــن 
ــد  ــات ]انظــر: مجته ــات واملقّدم ــض املقّوم ــه بع ــرت في ــن توّف  مل

ّ
ــول إال حص

شبســري، الهرمنيوطيقــا ومابســات فهــم النــّص، نقــًا عــن: مجموعــٍة مــن الباحثــن، علــم الــكام الجديــد 

ــا: ــن: ص 499[، منه ــفة الدي وفلس
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1- قابلّيات املفّر وأّويّلاته.

2- استنطاق املفّر لزمن انلصوص (اتلاريخ).

ــدور حــول  ــز املعــى، وتفســر انلــّص ملجموعــٍة ت 3- تشــخيص مرك

ٰهــذا املركــز.

4- ترمجة انلّص إىل زمن املفّر (اإلطار اتلارييّخ للُمَفّر).

أسباب ظهور الهرمنيوطيقا في الساحة اإلسالمّية 

ــا  ــرّب عنه ــا يع ــوص، أو كم ــّراء انلص ــن ق ــا ب ــّدد اآلراء فيم إّن تع

ــي أّدت  ــباب الّ ــد األس ــو أح ــّص، ه ــم انل ــاء يف فه ــادات العلم باجته

ــر  ــبب اآلخ ــم، والس ــة الفه ــى بتعّدديّ ــدٍة تع ــاٍت جدي ــور دراس إىل ظه

ــوٍر  ــن ظه ــات م ــم اللغ ــهده عل ــا ش ــو م ــة »ه ــذه اتلعّدديّ ــور ٰه يف ظه

ــار  ــث ص ــة، حي ــرة اللغ ــول ظاه ــدٍة ح ــوٍث جدي ــع حب ــى إىل وض أف

مــن املعلــوم تدرجييًّــا أّن اللغــة ظاهــرٌة تارخيّيــٌة، وأّن رشوط وإمانّيــات 

ابليــان إنّمــا يه ظواهــر تارخيّيــٌة متحّولــٌة عــرب الزمــن، وكٰذلــك عملّيــة 

ــّرًة ىلع  ــا متغ ــا وأدواته ــل رشوطه ــٍة جتع ــٍة تارخيّي ــم ذات خصوصّي الفه

ــات  ــذه ادلراس ــزّيت ٰه ــد تم ــور« ]املصــدر الســابق، ص 496[، وق ــداد العص امت

بانلظــر وبشــٍل مســتقلٍّ ومســتوعٍب لعملّيــة اتلفســر وفهــم انلصــوص 

باعتبارهــا نــواًع مــن أنــواع املعرفــة، فتحــّول الفهــم ذاتــه إىل موضــوٍع 
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ــايلبه،  ــه وأس ــدرس نظرّيات ــم ي ــاصٌّ بالفه ــٌم خ ــئ عل ــة، وأنش للمعرف
وشــيئًا فشــيئًا ظهــر مــا يســّى بـــ (اهلرمنيوطيقــا)(*).

ــوص  ــن انلص ــٍم م ــة إىل أّن لّك فه ــذه انلظرّي ــاب ٰه ــب أصح ــد ذه وق
هــو فهــٌم صحيــٌح ويشــّل جــزًءا مــن املعــى الامــل، وال يمكــن رفــض 
ــة  ــاه مــن انلصــوص القرآنّي ــذا فــّل مــا ذكرن أّي فهــٍم للنــّص، ومــن ٰه
واحلديثّيــة ومــا فهمنــا منهــا هــو حّجــٌة ىلع أصحــاب ٰهــذه انلظرّيــة مــن 
ــذه  ــث يف ٰه ــذا اكن ابلح ــهم؛ ولٰه ــه أنفس ــوا ب ــا ألزم ــم بم ــاب ألزموه ب
ــق  ــوا تطبي ــن مــن ادلول اإلســالمّية حاول املســألة هــو أّن بعــض املفّكري
ــة وهــو مــا يعــي اتلأثــر  ــة والروائّي ــة ىلع انلصــوص القرآنّي ٰهــذه انلظرّي
اجلــاّد والســلّي ىلع الفكــر ادليــّي؛ ٰللــك اكن مــن الــرورّي حبــث ٰهــذه 
ــا؛  ــح منه ــح املوقــف الصحي ــا وتوضي ــا ومنهجّيته ــان معامله املســألة وبي
ولٰهــذا فانلظرّيــة اهلرمنيوطيقّيــة يمكــن أن تشــّل دافًعــا قويًّــا لفتــح آفــاق 
ــوص  ــع انلص ــل م ــالم للتواص ــاء األع ــل العلم ــن قب ــث م ــي احلثي الس
اإلســالمّية؛ مــن أجــل الوصــول اىل أرسارهــا وبواطنهــا والكشــف عــن 
مكنوناتهــا، ومــن هنــا يطــرح ٰهــذا الســؤال: وهــو هــل يمكــن تطبيــق 
نظرّيــة اهلرمنيوطيقــا ىلع انلصــوص اإلســالمّية والوصــول إىل فهــٍم أعمــق 

)*( إّن معنى الهرمنيوطيقا - كام سيأيت - هو الفهم والتأويل والتفسري حسب االختالف يف تعريفها، 
لٰكّن أصحاب ٰهذه النظريّة قد أدخلوا فيها مسألة النسبيّة يف الفهم نسبيّة املعرفة، والزم ٰذلك 
هو تعّدد الفهم )القراءة(، فتســميتها بـ )تعّدد القراءات( تســميٌة بالالزم، فقد قال نرص حامد 
أبو زيد: »إّن املؤّول يكتشف بعض أرسار النّص، ويظّل النص قاباًل للقراءة الجديدة« ]أبو زيد، 

مفهوم النّص، ص 239 و240[.
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أم ال؟ وهــل صحيــٌح مــا يذكــره أصحــاب ٰهــذه انلظرّيــة مــن أّن جذورهــا 
ــن  ــا م ــّد ن ــذا اكن ال ب ــوص؟ ولٰه ــا انلص ــدت عليه ــد أّك ــالمّيٌة، وق إس

اإلجابــة ىلع ٰهــذه األســئلة وٰذلــك مــن خــالل بيــان بعــض املباحــث:

األّول: تعريف الهرمنيوطيقا

أّواًل: لغًة

إّن مصطلــح اهلرمنيوطيقــا )Hermeneutics( مأخــوٌذ مــن الفعــل 
ــم،  ــّر أو يرتج ــى يف herm–neu[ بمع ــرأ: – ــايّن )ἑρμηνεύω(  ]تُق ايلون
 ]hermeneus :ــرأ ــة )ἑρμηνεύς( ]تُق ــن لكم ــوًذا م ــون مأخ ــد يك أو ق
ــن  ــوض ع ــل الغم ــأنه أن يزي ــن ش ــا م )، أو لّك م ــرِّ ــي (املف ــي تع الّ
ــك  ــون هنال ــا يك ــب، واعدًة م ــن املطل ــاس ع ــع االتلب ــوع، ويرف املوض
عالقــٌة واضحــٌة بــن االشــتقاق اللغــوّي لٰهــذا املصطلــح (اهلرمنيوطيقــا) 
وبــن لكمــة “هرمــس” )Ἑρμῆς( ]تُقرأ: Hermes[ ، ويه اســٌم لشــخصّيٍة 
ي ينقــل رســائلها 

ّ
ــق رســول اآلهلــة، واملــالك ال ــّده اإلغري أســطورّيٍة يع

ودســاترها إىل األرض، أو إٰل الطــرق واتلجــارة. ]أحمــدي، ِبنيــة تأويــل النــّص: ج 2، 
ــدد 8، ص 33[ ــة، الع ــاة الطيّب ــن: الحي ــًا ع ص 496، نق

ثانًيا: اصطالًحا

ــف  ــة بتعاري ــذه انلظرّي ــاع ٰه ــل أتب ــن قب ــا م ــت اهلرمنيوطيق ُعّرف
ــا: ــرٍة، منه كث

123

الهرمنيوطيقا ومقاربات فهم النّص الدينّي بين القبول والرّد

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



 Johann Martin Chladenius(( 1 ـ اعتــرب يوهــان مارتــن كالدينــوس
ــّن اتلفســر)،  ــا لـــ (ف ــا مرادفً ــا اصطالًح 1759 - 1710) م) اهلرمنيوطيق

ــا فــّن احلصــول ىلع الفهــم الامــل واتلــاّم للعبــارات املكتوبــة  وقــال إنّه
ــر:  ــوض. ]انظ ــوبها الغم ــي يش ــوارد الّ ــّص يف امل ــا ختت  أنّه

ّ
ــفاهّية، إال والش

ــرآن، ص 299[ ــرييّة للق ــات التفس ــج واالتّجاه ــاين، دروٌس يف املناه ــايئ أصفه رض

 Friedrich August Wolf( (1785( ــا فردريــك أغوســت ولــف 2 ـ وأّم
ــا يه العلــم  1807 – م) فقــد ذكــر يف بعــض كالمــه أّن اهلرمنيوطيقــا إنّم

ــا،  ــوز وفهمه ــات والرم ــاين العالق ــاعد ىلع إدراك مع ــي تس ــد الّ بالقواع
ــت  ــواٌء اكن ــم، س ــف أو املتلكّ ــار املؤلّ ــم أف ــو فه ــك ه ــن ٰذل ــدف م واهل

ــابق[ ــدر الس ــر: املص ــفاهّية. ]انظ ــة أو الش املكتوب

 Friedrich Schleiermacher( (1768 –( 3 ـ بينمــا اعتــرب شــاليرماخر
ــد  ــوص ق ــر انلص ــم)؛ ألّن تفس ــّن الفه ــا يه (ف 1834 م) أّن اهلرمنيوطيق

ــان  ــب األحي ــأ يف أغل ــم ينش ــم؛ ألّن الفه ــوء الفه ــر س ــّرض إىل خط يتع
ــم يه  ــٌة يف الفه ــٌة هرمنيوطيقّي ــك حلظ ــون هنال ــه، فتك ــاء ذات ــن تلق م
 أشــبه باحلــدس، تدفــع باملفــّر إىل كشــف مغــزى واضــع انلــّص 
]القطـّـان، الهرمنيوطيقــا الحديثــة وفهــم النــّص، نقــاًل عــن: فصليّــة الحيــاة الطيّبــة، العــدد 14، ص 111[، 

ــف  ــة مؤلّ ــن نّي ــف ع ــو الكش ــوص ه ــر انلص ــن تفس ــدف م ــّم إّن اهل ث
انلــّص؛ وٰذلــك مــن خــالل حموريــن أساســيّن ]رضــايئ أصفهــاين، دروٌس يف املناهــج 

واالتّجاهــات التفســرييّة للقــرآن، ص 300[:

األّول: اهلرمنيوطيقــا اللغوّيــة: ويه فهــم القواعــد والقوانــن للعبارات 
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ــر يف  ي يؤثّ
ّ

ــف، وال ــه املؤلّ ي اكن يعيش
ّ

ــط ال ــة واملحي ــور اللغوّي والص
حتديــد فكــره وتعيينــه.

اثلــاين: اهلرمنيوطيقــا انلفســّية: ويه معرفــة الفهــم الفــّيّ وانلفــّي 
لهنّيــة املؤلّــف، واملرحلــة الّــي وصــل إيلهــا مــن العلــم.

ــد داع إىل  ــة، وق ــا احلديث ــس اهلرمنيوطيق ــاليرماخر مؤّس ــرب ش ويعت
ــه،  ــر في ــوص، وإاعدة انلظ ــه للنص ــّر لفهم ــص املف ــتمرار يف تمحي االس

ــوص. ــع انلص ــم م ــوار ادلائ ــه داع إىل احل أي أنّ

ي 
ّ

ال 1976م)  ـ   1889) )Martin Heidegger( - مارتــن هايدغــر   4

ذهــب إىل أّن اهلرمنيوطيقــا إنّمــا يه (عملّيــة فهــم األشــياء)(*)، ويقــول إّن 
املجتمــع البــرّي دليــه مــن الهنّيــة املســبقة (املفروضــات، اتلوّقعــات، 

املفاهيــم) الّــي يســتطيع أن يفهــم العالــم.

ــل  ــايّن قب ــود اإلنس ــة الوج ــوٌخ يف ترب ــو منس ــا ه ــم إنّم ــإّن الفه ف
ــت  ــاملفّرّية وليس ــف بـ ــا تّتص ــياء لكّه ــرّيٍة، فاألش ــٍة تفس أّي عملّي
ــن  ــياء تكم ــذه األش ــة يف ٰه ــوة اهلرمنيوطيقّي ــٌة، وإّن اخلط ــّردٌة واعري جم
ــٌع وراء  ــو قاب ــا ه ــل"، أي م ــن "قب ــٌم م ــو قائ ــا ه ــة م ــاف بِني يف استكش
 اتلعــــبر اللـــغوّي يف خربة الفهم اإلنســـانّية. وقد وافقـه يف ٰذلك جادامـر 
)Hans-Georg Gadamer(، إذ ذهــب إىل أّن لّك مــٍن أو يشٍء يمكــن 

)*(  إّن الفارق بني ما ذهب إليه شاليرماخر يف نظريّته )فّن الفهم( وما ذهب إليه هايدغر )عمليّة 
فهم األشياء( أّن األّول يتعلّق بالفهم مبا هو فهٌم من دون النظر إىل أّي يشٍء آخر، بينام يتعلّق 
الثاين مبا هو موضوٌع خارجيٌّ يطبّق عى األشياء؛ لذا ففّن الفهم يكون متقّدًما عى فهم األشياء.



، ويتعلـّـق بســّنٍة خاّصــٍة، ويضــع حتــت أفــٍق  تفســره مــن منظــوٍر خــاصٍّ
ــة  ــق يف حال ــذا األف ــاره، وٰه ــم لّك يشٍء يف إط ــن فه ــث يمك ، حي ــاصٍّ خ
ــٌر  ــد تفس ــال يوج ــياء، ف ــع األش ــه م ــق مواجهت ــن طري ــٍم ع ــٍر دائ تغي
. ]بهشــتي، الهرمنيوطيقــا.. املقتضيــات والنتائــج، نقــًا عــن: مجموعــٍة مــن الباحثــن،  نهــايئٌّ وعيــيٌّ

ــد، ص 558[ ــكام الجدي ــم ال عل

5 ـ نــرص حامــد أبــو زيــد، وهــو مــن الكّتــاب املرصّيــن املعارصيــن، 
فقــد ذهــب إىل أّن اهلرمنيوطيقــا يه عبــارٌة عــن جمموعــة القواعــد 
ــاب  ــّي (الكت ــي جيــب أن يتّبعهــا املفــّر لفهــم انلــّص ادلي ــر الّ واملعاي
ي يشــر 

ّ
املقــّدس)، واهلرمنيوطيقــا بٰهــذا املعــى ختتلــف عــن اتلفســر ال

إيلــه املصطلــح )exegesis(؛ ألّن ٰهــذا األخــر يشــر إىل اتلفســر نفســه يف 
ــد،  ــو زي ــر. ]أب ــة اتلفس ــر األّول إىل نظرّي ــا يش ــة، بينم ــه اتلطبيقّي تفاصيل

ــل، ص 13[ ــات التأوي ــراءة وآليّ إشــكاليّات الق

وبٰهــذا يّتضــح مــن خــالل أقــوال أصحــاب ٰهــذه انلظرّيــة (املدرســة) 
أّن اهلرمنيوطيقــا إنّمــا يه دائــرٌة مــدار (الفهــم أو اتلأويــل أو اتلفســر)، أو 
أنّهــا يف مقــام العلــوم لٰهــذه املصطلحــات، أو أنّهــا املنهــج هلــا، وخالصتهــا 
أنّهــا تبــّن كيفّيــة اتلعامــل مــع انلصــوص األعــّم مــن املكتوبــة واملقــروءة 
ــز  ــه بـــ (مرك ــرّب عن ي ُع

ّ
ــا، ال ــن فيه ــى الام ــح املع ــفوّية؛ تلوضي والش

املعــى) - وجهــة انلظــر الرئيســة الـّـي تــدور حــول حمورها مجيــع معطيات 
انلــّص ]مجتهــد شبســري، الهرمنيوطيقــا ومابســات فهــم النــّص، نقــًا عــن: مجموعــٍة مــن الباحثــن، 
علــم الــكام الجديــد، ص 510[ - وٰهــذه ابلــؤرة ال يكــون فهمهــا بــن املؤلـّـف للنّص 
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Sey-( ــرش ــول ه ــذا يق ــٍد؛ ولٰه ــتوًى واح ــارئ ىلع مس ــتمع أو الق  واملس
ــا  ــه وم ــّص ملؤلّف ــه انل ــا يعني ــن م ــزّي ب ــا أن نم mour Hersh(: »بمقدورن

ــة الحيــاة الطيّبــة، العــدد 8:   يعنيــه نلــا« ]انظــر: باملــر، علــم الهرمنيوطيقــا، ص 70، نقــًا عــن: فصليّ
ص 59[. أّمــا دتلــاي فيقــول: »اهلــدف األصــيّل للهرمنيوطيقــا هــو الوصــول 

ــا« ]انظــر:  ــم يتوّصــل هــو إيله ــي ل ــف، بالصــورة الّ إىل إدراٍك أكمــل للمؤلّ
بهرامــي، الهرمنيوطيقــا وعلــم التفســري، نقــًا عــن: فصليّــة الحيــاة الطيّبــة، العــدد 8، ص 57[. فــإدراك 

املعــاين للنصــوص ال حيتــاج إىل اتلمّســك بقصــد املؤلّــف للنــّص؛ لعــدم 
مدخلّيــة قصــد املؤلّــف يف داللــة انلصــوص.

الثاني: تاريخ نشوء الهرمنيوطيقا

ــدأ  ــي ب ــة الّ ــات القديم ــن املصطلح ــا م ــح اهلرمنيوطيق إّن مصطل
ــوض  ــة الغم ــح وإزال ــى اتلوضي ــون بمع ــن أفالط ــذ زم ــتخدامها من اس
عــن املوضــوع، وأطلقهــا أرســطو ىلع قســٍم مــن أقســام كتــاب (األوراغنــون) 
- حــول منطــق القضايــا ]رضــايئ أصفهــاين، دروٌس يف املناهــج واالتّجاهــات التفســرييّة للقــرآن، ص 298[ 
- وقيــل إّن ٰهــذا انلمــط مــن اتلفســر اهلرمنيوطيــّي للنصــوص يعــود إىل 
ــون  ي اســتخدمه فيل

ّ
ــة ال ــة األســاطر اإلغريقّي ــروايّئ يف مقارب ــى ال املن

املقّدســة  انلصــوص  تفســر  )Philo of Alexandria( يف  اإلســكندرّي 
للتــوراة. وقــد تمحــور مصطلــح اهلرمنيوطيقــا يف خصــوص فهــم انلصــوص 
ــار  ــي إظه ي يع

ّ
ــتعارّي، ال ــر االس ــات اتلفس ــّور آيّل ــد تط ــة بع ادلينّي

معــًى مــن انلــّص املفــرَّ لــم يكــن يقصــده اكتبــه األصــيّل، وٰهــذا لكّــه 
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قــد حصــل بعــد إحجــام الالهوتيّــن املســيحّين عــن تفســر انلصــوص 
ــر  ــريّف يف اتلفس ــج احل ــم املنه ــك إليثاره ــا؛ وٰذل ــًرا رمزيًّ ــة تفس  املقّدس
ــة  ــن: فصليّ ــًا ع ــة، نق ــا يف القدام ــّص، الهرمنيوطيق ــم الن ــة وفه ــا الحديث ــان، الهرمنيوطيق ــر: القط ]انظ

ــو  ــد أب ــرص حام ــرصّي ن ــب امل  أّن الات
ّ

ــدد 14، ص 110[، إال ــة، الع ــاة الطيّب الحي

زيــد لــم يقبــل ٰهــذا القــول، ورّصح بــأّن الالهوتيّــن اكنــوا يســتخدمون 
اهلرمنيوطيقــا يف انلصــوص املقّدســة ضمن ادلراســات الالهوتّيــة، أي: »أّن 
مصطلــح اهلرمنيوطيقــا هــو مصطلــٌح قديــٌم، أّول مــا بــدأ اســتخدامه اكن 
ــات التأويــل، ص 13[. ــة« ]أبــو زيــد، إشــكاليّات القــراءة وآليّ ــر ادلراســات الالهوتّي يف دوائ

وقــد أصبحــت اهلرمنيوطيقــا علًمــا بصــورٍة رســمّيٍة يف القــرن الســابع 
 Johann Conrad( ــاور ــراد دانه ــان كون ــدي يوه ــالدّي ىلع ي ــر املي ع
Dannhauer(، إذ أطلــق ىلع كتابــه اســم (اهلرمنيوطيقــا املقّدســة). وٰهــذا 

لكّه ال يمنــع مــن أن يكــون الفيلســوف شــالير ماخــر هــو أّول مــن وضــع 
أســاس اهلرمنيوطيقــا احلديثــة، فهــو حبــقٍّ مؤّسســها؛ ألنـّـه يــرى أّن فهــم 
ــاٍت  ــه إىل عالق ــن أجزائ ــة ب ــات انلحوّي ــد العالق ــاوز رص ــّص يتج انل
ــًا  ــّص، نق ــم الن ــة وفه ــا الحديث ــان، الهرمنيوطيق ــر: القط ــّيًة" ]انظ ــا "نفس ــٍة ويدعوه مركّب
ي أّكــد ىلع نســبّية الفهــم؛ 

ّ
عــن: فصليّــة الحيــاة الطيّبــة، العــدد 14، ص 111[، فهــو ال

ألنّنــا إذا فهمنــا انلــّص جّيــًدا فٰهــذا ال يعــي أنّنــا قــد حصلنــا ىلع املعــى 
ــّدى  ــوئه يتح ــم أو س ــدم الفه ــن ع ــي م ــك يشٌء ب ــا هنال ــاًل، وإنّم اكم
ــّرت  ــد م ــرى، وق ــراءات األخ ــره الق ي تظه

ّ
ــل، وال ــاوالت اتلذيل لّك حم

ــالٍث يه:  ــة بمراحــل ث ــا اتلأويلّي اهلرمنيوطيق
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ــابع  ــرن الس ــرت يف الق ــد ظه ــيكّية: وق ــا الكالس األوىل: اهلرمنيوطيق
واثلامــن امليــالدّي وارتبطــت بعــرص انلهضــة، إذ يــرى أصحابهــا أّن الوصول 
اىل قصــد املؤلّــف وفهــم انلــّص فهًمــا موضوعيًّــا حالــٌة طبيعّيــٌة واعديـّـٌة وال 

 بعــض اإلمجــال والغمــوض يف بعــض انلصــوص.
ّ

يمنــع مــن ذٰلــك إال

ــاليرماخر  ــن ش ــدأت م ــد ب ــّية: وق ــا الرومانس ــة: اهلرمنوطيق اثلاني
ــذه  ــك تلمي ــه ىلع ٰذل ــها وتابع ــع أسس ــن وض ــو أّول م )1768 – 1834( وه
دتلــاي، واكن لٰهــذه اهلرمنيوطيقــا جانبــان: اجلانــب املوضــويّع وهــو لغــة 
انلــّص واملعــى اللفظــّي مــن لكمــات انلــّص، واآلخــر الايّت ومــا يتعلّــق 
بفكــر املؤلـّـف وذهنيتــه، فيمكــن الوصــول إىل اجلانــب األّول دون اثلاين، 
ــا  ــف، كم ــّر واملؤلّ ــروف املف ــالف ظ ــن اخت ــٌج م ــم نات ــوء الفه وأّن س
ــاد  ــم، واالعتق ــة الفه ــاعد يف عملّي ــايّن يس ــوع اإلنس ــرتاك يف انل أّن االش
بوجــود معــًى نهــايئٍّ للنــص وهــو أوســع وأعمــق مــن لكمــات انلــّص، وىلع 

املفــّر الكشــف عنــه. 

اثلاثلــة: اهلرمنيوطيقــا الفلســفّية: ويه أكــر املراحــل تأثــًرا ونفــوًذا 
يف ابلحــوث احلديثــة الّــي تعــّد الــروح احلاكمــة ىلع هرمنيوطيقــا القــرن 
العريــن، وقــد بــدأت مــن مارتــن هيدجــر )1889 – 1976( وقــد طّورهــا 
ــاه اتلأويــيّل وهلــا نفــوٌذ 

ّ
 رئيســيًّا يف االجت

ً
تلميــذه اغدمــر، فأحدثــت حتــّوال

أكــرب يف أذهــان ابلاحثــن؛ وٰللــك فقــد تغــّر هدفهــا اهلرمنيوطيــّي مــن 
، ففــّرق بــن املوجــود والوجــود، وصــار  علــم املنهــج إىل هــدٍف فلســيٍّ
ــذا  ــه؛ ولٰه ــان ودواعي ــم اإلنس ــالل فه ــن خ ــود م ــم الوج ــام بفه االهتم
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ــم يه  ــة الفه ــه؛ لا فعملّي ــن مبدع ــدوره م ــّرد ص ــّص بمج ــتقّل انل يس
حــواٌر بــن انلــّص واملفــّر، وســيكون ابلحــث منصبًّــا ىلع ٰهــذا القســم 

مــن اهلرمنيوطيقــا.

الثالث: خطوات فهم النّص الدينّي عند أصحاب المنهج الهرمنيوطيقّي

ــالل  ــن خ ــّي م ــّص ادلي ــم انل ــة فه ــذه انلظرّي ــاب ٰه ــاول أصح ح
ــا،  ــعون إيله ــي يس ــداف الّ ــول إىل األه ــرض الوص ــا لغ ــواٍت اتّبعوه خط
ــوف  ــذا س ــاس؛ ولٰه ــن انل ــّذج م ــول الس ــا عق ــن خالهل ــتميلون م ويس
ــوص؛  ــراءة انلص ــم وق ــموها للفه ــي رس ــوات الّ ــّم اخلط ــر أه ــوم بذك نق
يلتســّى للقــارئ الكريــم معرفــة ٰهــذا املنهــج وكشــف أهدافــه و اغياتــه 
يف قراءتهــم للنصــوص والكشــف عــن دالالتهــا، وبيــان مراداتهــا، ويه:

1- إلغاء خصوصّية تقّدس النصوص 

ــي تعــّد  ــي قــام بهــا أصحــاب ٰهــذا املنهــج، والّ إّن اخلطــوة األوىل الّ
ــوص يه  ــراءة للنص ــم يف الق ــهم ومنهجّيته ــاء أسس ــّم يف بن ــوة األه اخلط
إلغــاء قدســّية اهلل والــويح وانلــّي وانلصــوص، وٰهــذا االمــر يفتــح آفاقًــا 
ــوص  ــاّف انلص ــا إىل مص ــوص، فيحّوهل ــذه انلص ــوض يف ٰه ــعًة للخ واس
ــدوٍد  ــا، وح ــز عليه ــن ترتك ــر وموازي ــع إىل معاي ــي ال ختض ــة الّ البرّي
تمنــع اخرتاقهــا كمــا يف انلصــوص اإلســالمّية؛ ولٰهــذا فهــم يؤّكــدون ىلع 
ٰهــذه املســألة، قــال نــرص حامــد أبــو زيــد: »إّن ربــط تعــّدد مســتويات 
ادلاللــة باألصــل اإللـٰـّي والوجــود األزيّل للنــّص أّدى إىل اســتغالق معــى 
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انلــّص؛ نتيجــة اســتحالة انلفــاذ إىل مســتويات معانيــه يف نهايــة األمــر« 
]أبــو زيــد، مفهــوم النــّص، ص 43[.

وقــد نقــل عــن أركون قــول: »إذا اســتمررنا يف انلظــر إىل القــرآن كنصٍّ 
ديــيٍّ متعــاٍل، أي حيتــوي ىلع حقيقــٍة جتعــل حضــور اهلل حــارًضا؛ فإنّنــا 
ــويّج، وابلحــث  ــب مشــالك اتلفكــر اثليول ــٍذ أن نتجّن ال نســتطيع عندئ
ــا ليســت حمصــورًة باملفــي أو اإلمــام أو الشــيخ،  ــويّج، فاثليولوجي اثليول
ــك  ــا: تل ــي أيًض ــا تع ــا أنّه ــان، كم ــة اإليم ــي: عقلن ــا تع اثليولوجي
املجابهــة القائمــة بــن نظــام املعرفــة الســائدة يف فــرتٍة معّينــٍة، واملشــالك 
، أي أنّهــا تعــي  الّــي تطرحهــا آيّلــة اشــتغال نــصٍّ ديــيٍّ أو تــراٍث ديــيٍّ
ــة«  ــلكة احلداث ــرح مش ــخ، وتط ــرتاث واتلاري ــن ال ــة ب ــة القائم  املجابه

]عبد الرحٰمن، سلطنة النّص: ص 34[.

واألكــر مــن ٰذلــك فقداســة انلصــوص قــد أصبحــت يف نظــر ٰهــؤالء 
ــك  ــالزم »أن تمتل ــذا اكن ال ــا؛ ولٰه ــن فهمه ــع م ــي تمن ــالك الّ ــن املش م
معيــاًرا فلســفيًّا زائــًدا مــن أجــل اتلقييــم احلديــث لــّل املشــالك املتعلّقــة 
بالســيادة العليــا« ]أركــون، الفكــر اإلســامّي.. قــراءٌة علميّــٌة، ص 160[، وٰهــذا يتطلّب »إاعدة 
تفّحــص لّك مانــة العامــل ادليــّي واتلقديــّي والــويح، ودراســتها يف ضوء 
انلظرّيــة احلديثــة للمعرفــة... مــن وجهــة انلظــر الّــي اعتمدناهــا يف ٰهــذه 
ــة، وكفضــاٍء  ــة الفكرّي ادلراســة، جنــد أّن العلمنــة تؤخــذ كمصــدر احلّرّي
ــة  ــدةٍ يف ممارس ــة جدي ــاح نظرّي ــل افتت ــن أج ــة؛ م ــذه احلّرّي ــه ٰه ــر في تن
ــي  ــوة الّ ــذه ادلع ــابق، ص 183[، وٰه ــدر الس ــة« ]املص ــا واملروعّي ــيادة العلي الس
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اّدعوهــا وأّكــدوا ىلع حتقيقهــا يف الواقــع املعــاش بــن أبنــاء املجتمــع، مــا 
 لغــرض »اتلحــّرر مــن ســلطة انلصــوص، ومــن مرجعّيتها الشــاملة، 

ّ
يه إال

ا... فهــل تتصــادم ٰهذه   دعــوًة إلطــالق العقــل اإلنســايّن حــرًّ
ّ

ويه ليســت إال
ــي أضفاهــا  ــة، أو تتصــادم مــع الســلطة الّ ادلعــوة مــع انلصــوص ادلينّي
بعضهــم بابلاطــل ىلع بعــض تلــك انلصــوص؟ فحّولوهــا قيــوًدا ىلع حركــة 
العقــل والفكــر« ]أبــو زيــد، التفكــري يف زمــن التكفــري، ص 146[؛ لــي تقــف اعئًقــا حيــول 
دون اتلــرّصف يف دالالت انلصــوص؛ ألّن وصــف حالــة »املبالغة يف قداســة 
ــاًل للفهــم إىل أن يكــون   قاب

ًّ
ــا داال ــا لغويًّ ــه نصًّ ــه مــن كون انلــّص وحتويل

ــا تصويــًرا« ]أبــو زيــد، مفهــوم النــّص، ص 43[ - ألّن اتلصويــر حيمــل يف خفايــاه  نصًّ
صــور اإلبــداع اإللـٰـّي الـّـي ترســمه تلــك انلصــوص - ســوف يمنع بــدوره 
ّيــة يف 

ٰ
الســياحة الفكرّيــة للفهــم. ومــن أجــل منــع احلالــة اتلصويرّيــة اإلهل

انلصــوص؛ اكن الــالزم إلغــاء ٰهــذه القدســّية؛ تلفتــح أمامهم آفــاق املعرفة 
الفوضوّيــة ابلاطلــة؛ وٰللــك فهــم حاولــوا قــراءة »انلــّص قــراءًة تارخيّيــًة 
ــالمّية  ــرة اإلس ــن انلظ ــرّر م ــل اتلح ــًة... ألج ــراءًة الهوتّي ــوتّيًة ال ق ناس

اتلقديســّية للــويح واتلزنيــل« ]عــي حــرب، نقــد النــّص، ص 205[.

2- تحويل النصوص الدينّية إىل مجرّد نصوٍص ثقافّيٍة

ــن  ــٍة م ــٍة خايل ــوٍص ثقافّي ــّرد نص ــة إىل جم ــوص ادليني ــل انلص إّن حتوي
ــم  ــوص يف نظره ــذه انلص ــورًة، ألّن ٰه ــّل خط ــة تش ــة والروحّي انلورانّي
تشــلّكت يف نفــس ابليئــة والفــرتة الّــي نزلــت بهــا، وتأثّــرت باألســلوب 
اثلقــايّف املوجــود يف تلــك األزمنــة، وهــو مــا يشــاهد مــن خــالل األمثلــة 
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القرآنّيــة الـّـي يربهــا للنــاس، والـّـي اكنــت منتقــاًة مــن نفــس ابليئــة؛ 
ولٰهــذا فـــ »إّن انلــّص يف حقيقتــه وجوهــره منتــٌج ثقــايفٌّ، واملقصــود بٰذلــك 
ــا«  ــن اعًم ــد ىلع العري ــرتٍة تزي ــة خــالل ف ــع واثلقاف ــه تشــّل يف الواق  أنّ
]أبــو زيــد، مفهــوم النــّص، ص 34[. ٰهــذا مــن جهــٍة، ومــن جهــٍة أخــرى فــإّن اثلقافة 

ــدًة  ــى واح ــن أن تب ــر، وال يمك ــٍن آلخ ــن زم ــّدل م ــّر واتلب ــٌة للتغ قابل
ــّدل أســايلب  ــّدل بتب ــك فــي تتب ــن املــايض واحلــارض، وكٰذل ــًة ب مّتصل
ــم،  ــل يف األم ي حيص

ّ
ــّور ال ــة اتلط ــاس نتيج ــها انل ــي يعيش ــاة الّ احلي

وباتلــايل فســوف يضــع ٰهــذا اتلغــّر بصماتــه ىلع انلصــوص اإلســالمّية؛ 
ــٍة  ــن مرحل ــوص م ــار انلص ــة يف اختي ــاه اثلقاف

ّ
ــف اجت ــد خيتل ــك »ق وٰلل

تارخيّيــٍة إىل مرحلــٍة تارخيّيــٍة أخــرى، فتنــي مــا ســبق هلــا أن تقّبلتــه، 
ــار ىلع القــرآن  ــذا املعي ــا ٰه ــه، وإذا طّبقن ــا ســبق هلــا أن نفت ــل م أو تتقب
بصفــٍة خاّصــٍة، فنحــن إزاء نــصٍّ لــم يكــد يكتمــل حــّى أصبــح جــزًءا 

ــا« ]املصــدر الســابق: ص 27[. ــي إيله ــي ينت ــة الّ ــاًل يف اثلقاف فاع

ثــّم إّن ٰهــذا »انلــّص بٰهــذا االختــالف ال حيــّدد هوّيتــه ويمــزّي نفســه 
عــن غــره مــن انلصــوص وحســب، بــل يتجــاوز ٰذلــك؛ لــي جيعــل مــن 
ــالت  ــرات واتلأوي ــه للتفس ــق قابلّيت ــن طري ــة ع ــوًرا يف اثلقاف ــه حم نفس
ــة  املختلفــة يف املــان والزمــان ىلع ســواٍء؛ إّن انلصــوص املحــّددة ادلالل
يه انلصــوص ذات الوظيفــة اإلعالمّيــة اخلالصــة، والّــي تنتــي مهّمتهــا 
 

ً
بفــّك شــفرة الرســالة، ووصــول املتلــّي إىل مضمونهــا وحمتواهــا وصــوال

ــا، ومــن شــأن ٰهــذه انلصــوص أن تكــون خاضعــًة خضــواًع  اكمــاًل نهائيًّ
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ــا  ــدع لغته ــوٌص ال تب ــي نص ــة، ف ــة العاديّ ــات اللغ ــامٍّ ملعطي ــبه ت ش
ــابق، ص 188[.  ــدر الس ــة« ]املص اخلاّص

3- فهم النّص يبدأ من خارجه

مــن املعلــوم أّن الفهــم إنّمــا يتعلـّـق بانلــّص؛ إذ يبــدأ مــن ذات انلّص، 
ــاح  ــوم بإيض ــي تق ــة الّ ــة واخلارجّي ــن ادلاخلّي ــن القرائ ــه م ــا حيّف وم
مــراده، والكشــف عــن دالتلــه، ولٰكــّن أصحــاب ٰهــذه انلظرّيــة ابتعــدوا 
لّك ابلعــد عّمــا هــو متعــارٌف يف الســاحة اإلســالمّية، وعنــد املــدارس - 
الشــيعّية والســنّّية - يلبتدعــوا منهجهــم مــن أســٍس ومقّدمــاٍت باطلــٍة، 
ــي  ــه؛ ولا ف ــر في ــل انلظ ــوه قب ــول، وفهم ــوا ح ــّص يلبحث ــوا انل فرتك
نظرهــم »أّن عملّيــة فهــم انلصــوص ال تبــدأ مــن قــراءة انلــّص، بــل تبــدأ 
ــي تمّثــل أفــق القــارئ  قبــل ٰذلــك، مــن ادلواّل الرابطــة بــن اثلقافــة الّ
وبــن انلــّص« ]أبــو زيــد، مفهــوم النــّص، ص 89[، فرتكــوا انلــّص ومــا يريــد بيانــه، 
ــّم  ــس امله ــه »لي ــم؛ ألنّ ــى الفه ــن مقت ــٌة ع ــوٍر يه خارج ــوا بأم والزتم
يف تلــك القــراءة مــا تقــول انلصــوص مــن داخــل بنيتهــا، ومســتويات 
ــن  ــّي م ــاب ادلي ــول اخلط ــاج أن يق ــا حيت ــو م ــّم ه ــل األه ــياقها، ب س

ــة، ص 133[. ــلطة والحقيق ــّص والس ــد، الن ــو زي ــا« ]أب خالهل

ــره تلــك  وٰهــذا تهافــٌت واضــٌح؛ ألّن اخلطــاب ادليــّي إنّمــا تظه
ــا  ــّدس؛ ألنّه ــارع املق ــرادات الش ــم م ــا يعل ــن خالهل ــوص، فم انلص
املظهــرة ملقاصــده، وادلالـّـة ىلع مراداتــه، واألكــر تهافتـًـا مــن ٰذلــك أنّهــم 
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بعــد أن ذهبــوا إىل أّن فهــم انلــّص إنّمــا يبــدأ مــن خارجــه، اعدوا وقالــوا 
ــّر  ــّص يف ــزاء انل ــإّن »أج ــّص؛ ف ــل انل ــن داخ ــدأ م ــّص يب ــم انل إّن فه
بعضهــا بعًضــا، وليــس مطلوًبــا مــن املفــّر أن يلجــأ إىل معايــر خارجّيٍة 
لفــّض غوامــض انلــّص، واســتجالء دالتلهــا، ويمكــن اتلعبــر عــن ٰهــذا 
ــة  ــّد بمثاب ــزاٌء تع ــّص أج ــول: إّن انل ــد األديّب، فنق ــة انلق ــون بلغ القان
مفاتيــح داليّلــٍة تمّكـــن القــارئ مــن الولــوج إىل اعلــم انلــّص، وكشــف 

أرساره وغوامضــه« ]أبــو زيــد، مفهــوم النــّص، ص 178[.

4- االعتاد كلّيًّا عىل املنهج اللغوّي واألديّب يف فهم النصوص 

ــن  ــن م ــي يمك ــج الّ ــد املناه ــو أح ــوّي ه ــج اللغ ــّك يف أّن املنه ال ش
ــد الي  ــه املنهــج الوحي ــذا ال يعــي أنّ  أّن ٰه

ّ
خالهلــا فهــم انلصــوص، إال

ــي  ــة الّ ــا وبالطريق ــه مطلًق ــاد علي ــك، فاالعتم ــه يف ٰذل ــرص علي يقت
ــوص  ــٍد للنص ــٍم جدي ــول إىل فه ــج للوص ــذا املنه ــتخدمها أصحــاب ٰه يس
يشــّل خطــًرا كبــًرا؛ ألّن املنهــج اللغــوّي إذا لــم تضبــط قواعــده، ولــم 
ــا  ــر تبًع ــاًل للتغي ــا قاب ــا مرنً ــون منهًج ــة يك ــه الصحيح ــد أسس تعتم
ــة اســتدراًجا  ــذه املنهجّي لطريقــة االســتدالل، وباتلــايل ســوف تشــّل ٰه
للنصــوص اإلســالمّية؛ لغــرض فهمهــا وتفســرها، وباتلــايل فــي ختــدم 
ــذا املنهــج يلحّققــوا مآربهــم ويمــّرروا خمّططاتهــم املنحرفــة  أصحــاب ٰه
ــم:  ــب نظره ــالزم حبس ــذا اكن ال ــة؛ ولٰه ــة املقّدس ــن الريع ــل م للني
ــا  ــد نصوًص ــرآن، أقص ــرتة الق ــارصٍة لف ــرى مع ــوٍص أخ ــتثارة نص »اس
ــٌة، ص 235[؛ ألّن ٰهــذه  ــدًة« ]أركــون، محمــد، الفكــر اإلســامّي.. قــراءٌة علميّ موثوقــًة ومؤّك
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ــٌة  ــا يه نابع ــالمّية، وإنّم ــوص اإلس ــرًة للنص ــون مغاي ــوص ال تك انلص
مــن طبيعتهــا، ومالئمــٌة هلــا مــن حيــث ابليئــة واثلقافــة؛ وٰللــك فــإّن » 
تطبيــق منهــج حتليــل انلصــوص اللغوّيــة واألدبّيــة ىلع انلصــوص ادلينّية ال 
يفــرض ىلع ٰهــذه انلصــوص نهًجــا ال يتــالءم مــع طبيعتهــا. إّن املنهــج هنــا 
نابــٌع مــن طبيعــة املــاّدة، ومتالئــٌم مــع املوضــوع« ]أبــو زيــد، نــر حامــد، مفهــوم 
ــار  ي حنــاول أن نســتنتجه مــن تلــك انلصــوص، فاختي

ّ
النــّص، ص 27[، وال

ــه،  ــوٍم عن ــول إىل مفه ــص، والوص ــم انل ــوّي يف فه ــل اللغ ــج اتلحلي »منه
ليــس اختيــاًرا عشــوائيًّا نابًعــا مــن الــرتّدد بــن مناهــج عديــدٍة متاحــٍة، 
بــل األحــرى القــول إنـّـه املنهــج الوحيــد املمكــن مــن حيــث تالؤمــه مــع 

ــه« ]املصــدر الســابق، ص 25[.  ــوع ادلرس وماّدت موض

ومــن خــالل مــا طرحنــاه مــن اخلطــوات الّــي قــام بهــا ٰهــؤالء لفهــم 
ــا أّن ٰهــذا املنهــج يف تفســر انلصــوص هــو منهــٌج غــر  انلــّص تبــّن جليًّ
صحيــٍح، وادليلــل ىلع ٰذلــك أنّهــم حاولــوا تفســر تعايلــم اإلســالم مــن 
خــالل اثلقافــة الغربّيــة، ســواٌء املاّديـّـة منهــا أو األخالقّيــة، مّدعــن أنـّـه 
ت مالحمــه مــع 

ّ
ي تــودل

ّ
»ال أحــد يملــك أن ينكــر أّن مــروع انلهضــة ال

مطلــع القــرن اتلاســع عــر يف اعملنــا العــريّب، قــد اعتمــد ىلع معادلــة 
ي تــّم توحيــده جبوهــر اإلســالم، 

ّ
طرفاهــا: الــرتاث العــريّب اإلســاليّم ال

ــزيه  ــّم ترك ي ت
ّ

ــريّب ال ــرتاث األوريّبّ الغ ــٍة، وال ــن جه ــة م ــه املطلق وذاتيّت
ــرى، واكن  ــٍة أخ ــن جه ــة م ــا اتلكنولوجّي ــة، وثماره ــوف العلمّي يف الكش
ــواٌء  ــة، س ــروع انلهض ــاس م ــو أس ــة ه ــريف املعادل ــن ط ــق ب اتلوفي
ــد  ــل الواف ــا تلقّب ــه مرجعيًّ ــالم بوصف ــاه اإلس

ّ
ــة يف اجت ــت املعادل حتّرك
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ــاه الوافــد الغــريّب جلعلــه معيــاًرا لســالمة فهــم 
ّ

الغــريّب، أو حتّركــت باجت
ــة، ص 26[. ــّص والســلطة والحقيق ــد، الن ــو زي ــه« ]أب ــة تأويل ــالم، ومروعّي اإلس

وحــّى تصــّح ٰهــذه املعادلــة، ال بــّد مــن العمــل ىلع إاعدة فهــم 
 من خــالل »إاعدة 

ّ
انلصــوص تلتــالءم واملعادلــة اجلديــدة، وٰهــذا ال يتــّم إال

ــاه؛ 
ّ

ــة انلاجــزة يف اإلســالم ضمــن ٰهــذا االجت انلظــر يف لّك العلــوم ادلينّي
ــٌة، ص 57[. وبمــا أّن  ــا« ]أركــون، الفكــر اإلســامّي.. قــراءٌة علميّ ــان نشــأتها ومانته تلبي
ــد  ــال ب ــا، ف ــود إلتمامه ــر اجله ــاج إىل تظاف ــٌة وحتت ــة صعب ــذه العملّي ٰه
مــن »فتــح ورشــة عمــٍل جديــدٍة، تكــون فيهــا ظاهــرة الــرتاث املعّقــدة 
ــدة  ــة املعّق ــرة احلداث ــا كظاه ــم تماًم ــار والفه ــًة إلاعدة االعتب خاضع
أيًضــا« ]املصــدر الســابق، ص 53[. وٰهــذا هــو بيــت القصيــد مــن عملّيــة إاعدة 
ــي  ــم الّ ــالءم ومذاقاته ــّى تت ــدٍة، ح ــٍة جدي ــوص بطريق ــراءة انلص ق
يســعون لنرهــا بــن أبنــاء املجتمــع اإلســاليّم. ٰهــذا تمــام الــكالم يف 

ــالمّية.  ــوص اإلس ــم انلص ــؤالء يف فه ــج ٰه منه

الرابع: أدّلة مشروعّية تعّدد الفهم الناتج من )الهرمنيوطيقا(

بعــد أّن تعّرفنــا ىلع املوقــف اإلســاليّم مــن ٰهــذه انلظرّيــة يف ابلحــوث 
الســابقة، وصــل الــكالم بنــا إىل عــرض األدلّــة ومناقشــتها الّــي ســاقها 
أصحــاب ٰهــذه انلظرّيــة يف اســتدالهلم ىلع مروعّيتهــا مــن وجهــة 
ــد، الخطــاب  ــو زي ــٍة ]أب ــّدة أدلّ ــة بع ــذه انلظرّي ــتدلّوا ىلع ٰه ــد اس ــم، وق نظره

ــا: ــة، ص 113[، منه ــلطة والحقيق ــّص والس ــل، ص 174؛ الن والتأوي
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الدليل األّول 

يــن رفضــوا 
ّ

رّد أمــر املؤمنــن عــيّل بــن أيب طالــٍب  ىلع أوٰلــك ال
فكــرة اتلحكيــم - بعــد أن أقّروهــا وأّكــدوا عليهــا عنــد رفــع املصاحــف 
مــن قبــل جيــش الشــام ىلع أســّنة الرمــاح والســيوف وقالــوا: »ال حكــم 
ــه”[   هلل« ]نهــج الباغــة: ص 82، مــن كامــه  يف الخــوارج ملّــا ســمع قولهــم: “ال حكــم إاّل لل

ّ
إال

ــي املصحــف ال ينطــق،  - فانــت مقوتلــه املشــهورة: »القــرآن بــن دّف
وإنّمــا يتلكـّـم بــه الرجــال«(*).

داللــة احلديــث: يمكــن أن نســتخلص مــن ٰهــذا احلديــث مقّدمــاٍت 
ثالثـًـا كمــا ذكرهــا بعضهــم ]أبــو زيــد، النــّص والســلطة والحقيقــة، ص 113، النــّص ومشــكات 

الســياق )1 - 5([ ويه:

األوىل: أّن انلّص ال ينطق، ومعى ٰذلك أنّه ال يدّل.

ــم  ــه مــا يتلكّ ــه الرجــال، ويعــي ٰذلــك أنّ ــم ب اثلانيــة: أّن انلــّص يتلكّ
بــه القــّراء.

اثلاثلــة: أّن القــراءة أو باألحــرى تعــّدد مســتويات القــراءة تعــّد جــزًءا 
مــن منظومــة الســياق املنتجــة دلاللــة انلصــوص، وليســت جمــّرد ســياٍق 
خــاريجٍّ إضــايفٍّ، فــان دلينــا أّول صياغــٍة أيديولوجّيــٍةـ  ســميوطيقّيٍة ملبــدإ 

االحتــام إىل ســلطة انلصــوص املعــروف بمبــدإ احلاكمّيــة ]املصــدر الســابق[ 

)*(  مل أعــرث عــى ٰهذا الحديث يف الكتب، بل إّن املوجود يف بعض املصادر هو: »وٰهذا القرآن إمنّا هو 
خطٌّ مسطوٌر بني دفّتني ال ينطق، وإمّنا يتكلّم به الرجال« ]راجع: املفيد، اإلرشاد، ج 1، ص 271[.
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ــة، وإّن مبدأهــا  ــذه انلظرّي وٰهكــذا تشــلّكت يف نظرهــم املروعيــة لٰه
إســاليمٌّ حبــٌت ال خــالف فيــه، فــان ٰذلــك االســتدالل هــو املجــّوز هلــم 
يف دخــول معــرتك اتلفســر، وســجاالت اتلأويــل مــع انلصــوص ادلينّيــة. 

الجواب

إّن االســتدالل بٰهــذا اخلــرب ىلع مروعّيــة نظرّيتهــم غــر تــامٍّ؛ 
وٰذلــك ألنّهــم محلــوا قــول –: »وإنّمــا يتلكـّـم بــه الرجــال« ىلع قــّراء القــرآن 
ــي  ــات الّ ــن الرواي ــر م ــاك الكث ــع أّن هن ــا، م ــاب مطلًق ــن الكت واتلال
تتحــّدث عــن خمالفــاٍت واضحــٍة بــن بعــض القــّراء ونصــوص القــرآن، 
وقــد صــدر اللعــن حبّقهــم يف الروايــات الصــادرة عــن انلــّي  كمــا يف 
ــورّي، مســتدرك الوســائل،  ــه« ]الن ــرآن يلعن ــرآن والق ــارئٍ للق ــن ق ــم م ــول: »ك  ق
ج 4، ص 250، بــاب أنّــه يســتحّب لحامــل القــرآن مازمــة الخشــوع، ح 4621[، وٰهــذا يعــي أّن 

ــم يســتطيعوا فهــم القــرآن، أو باألحــرى قــد وقعــوا يف خمالفــة  القــّراء ل
القــرآن إّمــا عمــًدا أو جهــاًل، وىلع كال احلاتلــن فهــم لــم يبّينــوا املعــى 
الصحيــح منــه، فكيــف يمكــن أن يتلكّمــوا بــه يف ٰهــذه احلالة ويكتشــفوا 

مراداتــه؟ وعليــه ال بــّد مــن تفســر الرجــال يف اخلــرب بغــر ٰهــؤالء. 

يــن قصدهــم اإلمــام يف ٰهــذا اخلــرب؟ خصوًصا 
ّ

إذن َمــن هــم الرجــال ال
إذا قلنــا أّن (ال) اتلعريــف يف "الرجــال" يه (ال) العهديّــة، فــال بــّد أن 
يكونــوا قــد ذكــروا يف كالم املــّرع اإلســاليّم، وبمــا أّن ٰهــذا اخلــرب - 
، فــال بــّد وأّن يكــون  ىلع فــرض صّحتــه - قــد صــدر عــن اإلمــام عــيلٍّ
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ٰهــؤالء الرجــال قــد مزّيهــم القــرآن الكريــم مــن خــالل آياتــه املباركــة، 
ــام  ــت، واإلم ــاب اهلل الصام ــو كت ــرآن وه ــن الق ــق ب ــم اتلطاب  حبك
عــيلٍّ  حبكــم كونــه القــرآن انلاطــق، ومــن بــاب عــرض كالمهــم 
ىلع القــرآن، فقــد قــال تعــاىل: ِمــْن الُْمْؤِمِنــَن رَِجــاٌل َصَدُقــوا َمــا اَعَهــُدوا 
 ــوا َتْبِديــاًل لُ َبــُه َوِمْنُهــْم َمــْن َيْنَتِظــُر َوَمــا َبدَّ اهلَل َعَلْيــهِ َفِمْنُهــْم َمــْن َقــَى حَنْ

]ســورة األحــزاب: 23[، وقــول تعــاىل: يِف ُبُيــوٍت أَِذَن اهلُل أَْن ُتْرَفــَع َوُيْذَكــَر 

ــاَرٌة َوال  ــْم جِتَ ــاٌل ال ُتْلِهيِه ــُدوِّ َواآلَصــاِل  رَِج ــا ِباْلُغ ــبُِّح َلُ ِفيَه ــُمُه يَُس ــا اْس ِفيَه
ــُب ِفيــِه  اُفــوَن َيْوًمــا َتَتَقلَّ اَكِة خَيَ ــالِة َوإِيَتــاِء الــزَّ َبْيــٌع َعــْن ِذْكــِر اهلِل َوإَِقــاِم الصَّ

ــرة  ــات الكث ــاُر ]ســورة النــور: 36 و37[. فقــد فــّرت الرواي ــوُب َواأَلْبَص اْلُقُل

ــم أهــل ابليــت ، وأّوهلــم اإلمــام عــيّل بــن أيب  ٰهــؤالء الرجــال بأنّه
ــرآن  ــو الق ــٍب  ]انظــر: البحــرايّن، الرهــان يف تفســري القــرآن، ج 6، ص 240[ ، فه طال
انلاطــق كمــا يف احلديــث عنــه لّمــا أراد أهــل الشــام أن جيعلــوا القــرآن 
ــع املــوّدة، ج 1،  ــدوزّي، ينابي ــق« ]القن ــرآن انلاط ــا الق ــال: »أن ــن فق ــا بصّف حكًم

ص 82 بــاٌب يف غــزارة علمــه[. 

ثــّم إّن مــا ورد يف نهــج ابلالغــة مــن قــول أمــر املؤمنــن  يف نفــس 
احلادثــة خيالــف مــا ذكــروه حيــث قــال: »إنـّـا لــم حنّكـــم الرجــال، وإنّمــا 
حّكمنــا القــرآن، وٰهــذا القــرآن هــو خــطٌّ مســطوٌر بــن دّفتــن ال ينطــق 
بلســاٍن، وال بــّد ل مــن ترمجــان، وإنّمــا ينطــق عنــه الرجــال« ]نهــج الباغــة، 
ــا  ص 182، مــن كامــه  يف التحكيــم، الرقــم 125[. ومــن الواضــح أّن هنالــك اختالفً

ــول:  ــن ق ــوه م ــا نقل ــن م ــال«، وب ــه الرج ــق عن ــول : »ينط ــن ق ب
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»ينطــق بــه الرجــال«؛ فــإّن "الرجــال" - ىلع فــرض قوهلــم - يستشــهدون 
بــه وبآياتــه املباركــة؛ إذ إنّنــا نــرى أّن الكثــر مّمــن اكن يف ٰذلــك الوقــت 
ــّد  ــه ال ب ــق عن ــم أّن انلط ــات، ث ــه باآلي ــرآن اكن كالم ــة الق ــن حفظ م
ــذا  ــا، وٰه ــه جليًّ ي يوضح

ّ
ــه ال ــن ترمجان ــاه م ــان معن ــع بي ــون م أن يك

ــال  ــث ق ــن ، حي ــر املؤمن ــو أم ــار ه ــه األخب ــا بيّنت ــان كم الرتمج
ــه،  ــرّب عن ــا املع ــت، وأن ــاب اهلل الصام ــذا كت ــيلٌّ : »وٰه ــام ع اإلم
فخــذوا بكتــاب اهلل انلاطــق، وذروا احلكــم بكتــاب اهلل الصامــت؛ إذ ال 
معــرّب عنــه غــري« ]ابــن بطريــق، العمــدة، ص 330، الفصــل الســادس والثاثــون: “عــيٌّ ســيّد 
املســلمن”، الحديــث 550[. وٰهــذا احلديــث يوّضــح تماًمــا أّن األخــذ مــن كتــاب 

اهلل مــع عــدم الرجــوع فيــه إىل ترمجانــه غــر تــامٍّ وال يمكــن احلكــم بــه، 
ــذه  ــاب ٰه ــه أصح ــهد ب ي استش

ّ
ــرب ال ــام يف اخل ــود اإلم ــّن أّن مقص فتب

انلظرّيــة ىلع مطلبهــم لــم يكــن كمــا فــّروه، وإنّمــا اكن اإلمــام يف مقــام 
ــق  ــان حقائ ــت  بلي ــل ابلي ــوع إىل أه ــم الرج ــاس عليه ــان أّن انل بي
األمــور؛ ألنّهــم األعــرف بهــا، وكٰذلــك هــم األعلــم بكتــاب اهلل تعــاىل، 
فهــو عندهــم بــّنٌ واضــٌح ال يشــوبه شــكٌّ كمــا يف قــول تعــاىل: َبــْل ُهــَو 

ــَم ] ســورة العنكبــوت: 49[.  ــوا اْلِعْل ــَن ُأوُت ي ِ ــُدوِر الَّ ــاٌت يِف ُص َن ــاٌت َبيِّ آَي

وعليــه فمــن الواضــح أّن أصحــاب ٰهــذه انلظرّيــة عندماجــاءوا بٰهــذا 
احلديــث مــن دون انلظــر إىل األحاديــث األخــرى الـّـي وردت يف املضمــون 
نفســه، إنّمــا هــو نــوع مــن التشــويش ىلع عقــول انلــاس؛ لــي يتناســب 

مــع تأويالتهــم وتفســراتهم الـّـي يريدونهــا.
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الدليل الثاين 

قــول اإلمــام عــيّل بــن أيب طالــٍب  لعبــد اهلل بــن عّبــاٍس عندمــا 
أرســله ملحاججــة اخلــوارج: »ال حتاّجهــم بالقــرآن؛ فــإّن القــرآن مّحــال 
ــوار، ج 2، ص 245؛ الســيوطّي،  ــّي، بحــار األن ــّنة« ]انظــر: املجل ــم بالس ــل حاّجه ــٍه، ب أوج

ــوم القــرآن، ج 1، ص 410[. اإلتقــان يف عل

داللة الحديث 

ــاٍس مــن حماججــة اخلــوارج بالقــرآن  ــن عّب ــع اإلمــام  اب إّن من
ــراءات  ــّدد الق ــلٌ تلع ــه قاب ــٍه) - أي أنّ ــال أوج ــرآن (مّح ــوى أّن الق بدع
ــة،  ــة والواضح ــة ادلامغ ــم باحلّج ــزام اخلص ــل إل ــن أج  م

ّ
ــا اكن إال - م

ــّدد  ــوء تع ــة ىلع ض ــة باحلّج ــة احلّج ــن مقابل ــوم م ــماح للق ــدم الس وع
 : ــيلٍّ ــام ع ــول اإلم ــن ق ــث م ــل احلدي ــا اكن يف ذي ــده م ــم، ويؤّي الفه
ــم.  ــّج واخلص ــجًّة للمحت ــدة ح ــة الواح ــون اآلي ــون« فتك ــول ويقول  »تق

]أبــو زيد، الخطاب والتأويل، ص 174[

الجواب

 ،  إّن ٰهــذا ادليلــل يمكــن أن جيــاب عنــه جبوابــن، أحدهمــا نقــيٌّ
. واآلخــر حــيّلٌّ

أّمــا انلقــّي: فــإّن أصحــاب ٰهــذه انلظرّيــة لــو ســلّموا يف ديللّيــة ٰهذا 
احلديــث ىلع مّداعهــم وهــو جــواز تعــّدد القــراءات، فإنـّـه يثبتها بالنســبة 

142

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



للقــرآن الكريــم، ولٰكــّن إثبــات ٰهــذه اتلعّدديـّـة بالنســبة للســّنة املطهــرة 
ــة أوجــٍه، فقــول اإلمــام: »ولٰكــن حاّجهــم  ــا ليســت مّحال ــٌة؛ ألنّه منتفي
بالســّنة« يــدّل ىلع أّن الســّنة الريفــة ال تقبــل اتلعّدديـّـة يف القــراءة، أي: 
أنّهــا تلزمهــم احلّجــة وال يســتطيعون تأويلهــا ىلع ضــوء آرائهــم وحّجتهم، 
وادليلــل ىلع ٰذلــك هــو قــول اإلمــام يف ذيــل احلديــث: »فإنّهــم لــن جيــدوا 

عنهــا حميًصــا«، وباتلــايل يكــون ٰهــذا ادليلــل عليهــم ال هلــم.

ــاٌت  ــا حمكم ــم فيه ــرآن الكري ــات الق ــروف أّن آي ، فاملع ــيّلّ ــا احل وأّم
ومتشــابهاٌت، ولــم يكــن اإلمــام بصــدد نــي املحاججــة باآليــات املباركة 
ــة ال  ــات املحكم ــإّن اآلي ــوهٍ«؛ ف ــاٌل ذو وج ــول: »مّح ــة ق ــميها بقرين بقس
ي 

ّ
 وجًهــا واحــًدا، فيبــى القســم اآلخــر وهو املتشــابه، فهــو ال

ّ
حتتمــل إال

حيتمــل لّك وجــٍه حيمــل عليــه؛ وٰللــك اكن نظــر اإلمــام  إيلــه، وهــو 
مــا نــى عــن املحاججة فيــه، وقــد بيّنــه بقــول: »تقــول ويقولــون« أي أّن 
اآليــة الواحــدة يمكــن أن تكــون حّجــًة للطرفــن مــن خــالل اتلأويــل؛ 
ألّن القــرآن ل ظاهــٌر وباطــٌن، فعــن الفضــل بــن يســاٍر ـ يف الصحيــح ـ 
 

ّ
ــَن القــرآِن آيــٌة إال قــال: »ســألت أبــا جعفــٍر –عــن ٰهــذه الروايــة: "مــا ِم
وهلــا ظهــٌر وبطــٌن"، قــال: ظهــره تزنيلــه، وبطنــه تأويلــه، ومنــه مــا قــد 
مــى، ومنــه مــا لــم يكــن، جيــري كمــا جتــري الشــمس والقمــر، لكّمــا 
جــاء تأويــل يشٍء يكــون ىلع األمــوات، كمــا يكــون ىلع األحيــاء، قــال 
ــران: 7[  ــورة آل عم ــِم ]س ــُخوَن يِف اْلِعْل اِس ــُه إاِلَّ اهلُل َوالرَّ ــُم َتْأِويَل ــا َيْعَل اهلل: َوَم

حنــن نعلمــه« ]الحــّر العامــّي، وســائل الشــيعة، ج 27، ص 196[.

ــا اكن،  ــه م ــال: »تفســر القــرآن ىلع ســبعة أوجــٍه، من ــه  ق وعن
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ــر الدرجــات، ص 216[. ــار، بصائ ــة« ]الصّف ــه األئّم ــد، تعرف ــن بع ــم يك ــا ل ــه م ومن

وٰهــذه الروايــات ال إشــال يف أنّهــا ناظــرٌة إىل املتشــابه مــن اآليــات، 
ــة  ــو أّن اآلي ــه ه ــرآن وبطن ــر الق ــن ظه ــراد م ــون امل ــن أن يك ــّم يمك ث
ــا يف  ــزل صدرهــا يف يشٍء، ووســطها يف يشٍء آخــر، وذيله ــد ن الواحــدة ق
ــا  ــده م ــه، ويؤّي ــن معرفت ــارصٌة ع ــاس ق ــول انل  أّن عق

ّ
ــٍث، إال يشٍء ثال

ــر، إّن للقــرآن  ــا جاب ــد اهلل : ي ــو عب ــال أب ــال: »ق ــٍر ق ورد عــن جاب
ــا وللبطــن ظهــًرا، وليــس يشٌء أبعــد مــن عقــول الرجــال منــه، إّن  بطنً
اآليــة يــزنل أّوهلــا يف يشٍء، وأوســطها يف يشٍء وآخرهــا يف يشٍء، وهــو كالٌم 

ــيعة، ج 27، ص 204[.  ــائل الش ــّي، وس ــّر العام ــوهٍ« ]الح ــرّصٌف ىلع وج مت

ٰهــذا مــن جهــٍة، ومــن جهــٍة ثانيــٍة يمكــن أن يــراد مــن نــي اإلمــام 
يف قــول: »ال حتاّجهــم بالقــرآن« هــو علــم اإلمــام  بــأّن ٰهــؤالء القــوم 
قــد اختلــط عليهــم انلاســخ باملنســوخ، والعــاّم باخلــاّص، فلــم يعلمــوا 
ــع  ــم، م ــد مّداعه ــًة يف تأيي ــاّم حّج ــوخ أو بالع ــكوا باملنس ــه، فيتمّس ب
ــده قــول اإلمــام  ــٍة مــع وجــود انلاســخ واخلــاّص، ويؤّي  أنّهمــا ليســا حبّج
الصــادق : »وٰذلــك أنّهــم رضبــوا القــرآن بعضــه ببعــٍض، واحتّجــوا 
باملنســوخ وهــم يظّنــون أنّــه انلاســخ، واحتّجــوا باخلــاّص وهــم يقــّدرون 
أنـّـه العــاّم، واحتّجــوا بــأّول اآليــة وتركــوا الســّنة يف تأويلهــا، ولــم ينظروا 
إىل مــا يفتــح الــكالم وإىل مــا خيتمــه، ولــم يعرفــوا مــوارده ومصــادره؛ إذ 

لــم يأخــذوه عــن أهلــه، فضلّــوا، وأضلّــوا« ]املصــدر الســابق، ص 201[.

ــة  ــة املبارك ــل اآلي ــع أّن ذي ــابه م ــاب املتش ــل يف ب ــه يدخ ــذا لكّ وٰه
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ــي  ــم بمبت ــرآن، ويصفه ــن الق ــابه م ــون املتش ــن يتّبع ي
ّ

ــك ال ــذّم أوٰل ي
ِبُعــوَن َمــا تََشــاَبَه  يــَن يِف ُقُلوِبِهــْم َزْيــٌغ َفَيتَّ ِ ــا الَّ الفتنــة، فقــد قــال تعــاىل: َفَأمَّ
اِســُخوَن يِف  ــُه إاِلَّ اهلُل َوالرَّ ــُم َتْأِويَل ــِه َوَمــا َيْعَل ــِة َواْبِتَغــاَء َتْأِويِل ــُه اْبِتَغــاَء اْلِفْتَن ِمْن

اْلِعْلــِم ]ســورة آل عمــران: 7[. فــأراد اإلمــام أن ال يكــون مبعوثــه مــن مصاديق 

.
ً

َمــن تذّمــه ٰهــذه اآليــة، ٰهــذا أّوال

ــاس مــن حماججــة اخلــوارج يف  ــا: أّن منــع اإلمــام  ابــَن عّب وثانيً
القــرآن الكريــم اكن مــن بــاب اللطــف والرمحــة بمبعوثــه يف ٰهــذه املهّمــة 
ــا عليــه مــن الوقــوع يف حمــذور اتلفســر بالــرأي؛  الصعبــة؛ وٰذلــك خوفً

ألّن معرفــة آيــات القــرآن عنــد انلــاس ىلع قســمن:

َكَمــاٌت ُهــنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب  القســم األّول: أّن القــرآن عندهــم: ِمْنــُه آَيــاٌت حُمْ
َوأَُخــُر ُمَتَشــاِبَهاٌت، وٰهــذا القســم يشــمل األعــّم األغلب مــن انلاس.

القســم اثلــاين: أّن القــرآن عندهــم آياتــه بيّنــٌة واضحــٌة ليــس فيهــا 
َنــاٌت  متشــابٌه، بــل لكّــه حمكــٌم، كمــا يف قــول تعــاىل: َبــْل ُهــَو آَيــاٌت َبيِّ
ــذا القســم خمتــصٌّ  ــَم ]ســورة العنكبــوت: 49[، وٰه ــوا اْلِعْل ــَن ُأوُت ي ِ ــُدوِر الَّ يِف ُص

ــم  ــة ومزّيه ــم واملعرف ــاىل - العل ــم اهلل - تع ــن وهبه ي
ّ

ــاس ال ــض انل ببع
ــرة  ــات الكث ــت الرواي ــد دلّ ــت ، وق عــن غرهــم، وهــم أهــل ابلي
ــا:  ــة مــن أهــل ابليــت ، منه ــم هــم األئّم ــوا العل ــن أوت ي

ّ
ىلع أّن ال

ــول اهلل  ــد اهلل  يف ق ــن أيب عب ــدّي، ع ــز العب ــد العزي ــة عب صحيح
ــَم﴾ قــال: »هــم 

ْ
ِعل

ْ
وتُــوا ال

ُ
يــَن أ ِ

َّ
تعــاىل: ﴿بَــْل ُهــَو آيَــاٌت بَيِّنَــاٌت يِف ُصــُدوِر ال

ــث 4[. ــم، الحدي ــوا العل ــد أوت ــة ق ــاب أّن األمئّ ــكايف، ج 1، ص 214، ب ــّي، ال ــة« ]الكلين األئّم
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الدليل الثالث 

ّيــة ال تلــي 
ٰ
، إذ إّن الرائــع اإلهل إّن اتلعّدديّــة يف الفهــم أمــٌر تكويــيٌّ

اتلعّدديـّـة، فكمــا أّن اتلعّدديـّـة أمــٌر تكويــيٌّ يف طبــاع البــر واعداتهــم، 
فــي كٰذلــك يف فهمهــم.

توضيح ٰذلك:

إّن اتلعّدديـّـة أمــٌر حرصــت الرائــع الســابقة ىلع إبقائــه يف منهجّيتها؛ 
ألنـّـه يمّثــل طبــاع البــر، ويمّثــل االختــالف يف اعداتهــم ومرجعّياتهــم، 
ــٌة  ــه حقيق ــه ىلع أنّ ــت مع ــذا تعامل ــم؛ ولٰه ــتويات الفه ــك يف مس وكٰذل
ــّي رست  ــب اتلكوي ــة يف اجلان ــذه اتلعّدديّ ــا، وٰه ــن إنكاره ــٌة ال يمك ثابت
ــل يف  ــة حتم ّي

ٰ
ــات اإلهل ــل اخلطاب ــالل جع ــن خ ــّي م ــب التري إىل اجلان

طّياتهــا جوانــب اتلعــّدد يف آفــاق اتلأويــل والفهــم، بداللــة ثنائّيــة ابلاطن 
ــة ليســت  ّي

ٰ
ــي يتضّمنهــا اخلطــاب اإللٰــّي، فاخلطابــات اإلهل والظاهــر الّ

موّجهــًة للصفــوة فقــط، وال تمتلــك ٰهــذه الصفــوة حــّق احتــار الفهــم 
واتلأويــل، بــل يه خطابــاٌت موّجهــٌة للنــاس مجيًعــا، وتعــّدد مســتويات 
اخلطــاب اإللـٰـّي مــن شــأنه أن يفــي إىل تعــّدد اتلأويــالت. ]انظــر : أبــو زيــد، 

الخطــاب والتأويــل، ص 60[

الجواب

إّن ديلل ٰهؤالء القوم يتضّمن حمورين:

األّول: أصل االختالف اتلكويّي بن البر ىلع أكر املستويات.
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ي يفــي 
ّ

ي حيصــل عنــد البــر، وال
ّ

واثلــاين: هــو تعــّدد الفهــم ال

إىل تعــّدد اتلأويــل.

ــواٌء  ــر - س ــي الب ــن ب ــالف ب ــال يف أّن االخت ــال إش ــا األّول: ف أّم

يف ســلوكهم أو يف اعداتهــم أو يف ألوانهــم، وكٰذلــك يف قابلّياتهــم ومســتوى 

ــٌع يف  ــٌر واق ــو أم ــل ه ــكاره، ب ــن إن ــه وال يمك ــلٌّم ب ــٌر مس ــم - أم أدراكه

ّيــة عنــد خلقهــم، وكٰذلك 
ٰ
اعلــم اإلمــان، وداخــٌل يف ضمــن احلكمــة اإلهل

ــون؛  ــذا الك ــر ٰه ي يدي
ّ

ــل ال ــل واألكم ــام األمث ــن انلظ ــٌل يف ضم داخ

ولٰهــذا االختــالف اغيــاٌت وأهــداٌف، فقــد يرجــع إىل مســألة اتلميــزي بــن 

انلــاس، فلــو اكن انلــاس ىلع شــٍل واحــٍد ولــوٍن واحــٍد وقابلّيــاٍت واحــدٍة 

ــذا  ــّل نظــام الكــون، أو قــد يرجــع ٰه لضاعــت املناكــح واملواريــث واخت

االختــالف إىل اتلعــارف، وتــزوّد بعضهــم مــن بعــٍض باملعــارف والعلــوم 

ــَل  ــُعوًبا َوَقَباِئ ــْم ُش ــاىل: وََجَعْلَناُك ــال تع ــد ق ــدة، فق ــف األصع ىلع خمتل

ــوا ]ســورة الحجــرات: 13[. واالختــالف ىلع ٰهــذا املســتوى أمــٌر ممــدوٌح  تِلََعاَرُف

ــوارد  ــاك م ــل إّن هن ــا، ب ــالٍف ممدوًح ــس لّك اخت ــن لي ــدٍة، ولٰك وذو فائ

ــر  ــن أم ــم، فع ــألة احلك ــا يف مس ــا كم ــا مذموًم ــالف فيه ــون االخت  يك

املؤمنــن  يف عهــده ملالــك األشــرت، قــال: »فــإّن االختــالف يف 

ــة« ]الحــرّاين،  ــن الفرق ــبٌب م ــن، وس ــّرٌة يف ادلي ــدل، وغ ــٌة للع ــم إضاع احلك

ــالف  ــا الاخت ــون فيه ــي يك ــوارد الّ ــن امل ــك م تحــف العقــول، ص 136[. وكٰذل

ي معــه يكــون ضيــاع 
ّ

مذموًمــا، بــل مهلــًا هــو االختــالف يف اإلمامــة ال
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انلــاس أعظــم، وإشــاعة الفســاد واجلــور أكــرب، والظلــم واتلمــّرد ىلع اهلل 

ــام  ــان وانلظ ــاح األم ــّد مفت ــة تع ــّد؛ ألّن اإلمام ــاىل - أش ــبحانه وتع - س

لألّمــة، فعــن الزهــراء  يف خطبتهــا العظيمــة أمــام الســلطة احلاكمــة 

ــان  ــة، وبي ــن اإلمام ــة م ّي
ٰ
ــفة اإلهل ــت الفلس ــا أوضح ــا عندم ومجاهره

حقيقــة الطاعــة، فقالــت: »و]جعــل[ العــدل تنســيًقا للقلــوب، وإطاعتنــا 

ــة« ]الطــريّس، االحتجــاج، ج 1، ص 258[.  ــن الفرق ــا م ــا أمانً ــة، وإمامتن ــا للملّ نظاًم

ــه. ــه وال اعــرتاض علي ــا مســلٌّم ب ــذا األمــر األوّل، وهــو كمــا قلن ٰه

وأّمــا اثلــاين: فــإّن البــر كمــا أنّهــم خمتلفــون يف أجناســهم وألوانهــم 

كٰذلــك هــم خمتلفــون يف فهمهــم ومســتويات املعرفــة عندهــم، فاملعرفــة 

عنــد انلــاس أمــٌر مشــّكٌك - أي ذو مراتــب - ولٰكــّن ٰهــذا االختــالف 

ــي  ــل، وال يع ــب باتلأوي ــة أّن تتالع ــال للفوضوّي ــح املج ــي فس ال يع

ــود  ــن وج ــّد م ــل ال ب ــه، ب ــؤّول وميوالت ــواء امل ــوص أله ــاع انلص إخض

ــو تــرك مــن  ــذا األمــر ل ــذا الفهــم واتلأويــل؛ ألّن »ٰه ضابطــٍة حتــّدد ٰه

ــة،  ــة ادلينّي ــّوش املعرف ــأنه أّن يش ــن ش ــان م ــريفٍّ ل ــٍط مع دون ضاب

ــالف  ــون االخت ــل، ص 61[. فك ــاب والتأوي ــد، الخط ــو زي ــواء« ]أب ــا لأله وخيضعه

يف الفهــم عنــد البــر مالزًمــا لالختــالف اجلســدّي والرتكيــّي، ومــن 

دون ضابطــٍة تصّحــح الفهــم يعــي ٰذلــك أّن اهلل - ســبحانه وتعــاىل - قــد 

ســّوغ للنــاس االختــالف يف ادليــن، وأمرهــم بالعمــل يف ضوئــه، وســوف 

يــؤّدي ٰذلــك إىل إباحــة العمــل باملتناقضــات، واالعتمــاد ىلع احلــّق وىلع 
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ــذه  ــم وٰه ــذا الفه ــح ٰه ــٍة تصّح ــٍة إىل ضابط ــن حباج ــذا حن ــه؛ ولٰه خالف
الضابطــة، ويه العقــل الامــل، وهــو اإلمــام. 

ولــو تزّننلــا وســلّمنا بٰهــذه اتلعّدديـّـة يف الفهــم واتلأويــل الـّـي يذهبــون 
إيلهــا، فٰهــذا ال يعــي اتلعّدديـّـة الفوضوّيــة إىل مــا ال نهايــة كمــا رّصحــوا 
ــٌة حمــدودٌة ومقــّدرٌة يف علــم اهلل - تعــاىل - بقــدٍر  بٰذلــك، بــل يه تعّدديّ
معلــوٍم، وقــد أخــرب بهــا أنبيــاءه ورســله، وعلّمهــم إيّاهــا، ومــن بعدهــم 
ــُه  ــا َخَزاِئُن ٍء إاِلَّ ِعْنَدَن األوصيــاء األطهــار، فقــد قــال تعــاىل: َوإِْن ِمــْن يَشْ

ــوٍم ]ســورة الحجــر: 21[. ــَدٍر َمْعُل ُلُ إاِلَّ ِبَق
ــزَنِّ ــا ُن َوَم

ــاس  ــد انل ــاىل - عن ــه اهلل - تع ي أودع
ّ

ــم ال ــال يف أّن الفه وال إش
ــّي. ــر اإللٰ ــاًل يف اتلقدي ــون داخ يشٌء، فيك

ــه ىلع  ــتدالل ب ــن االس ــا ال يمك ــث أيًض ــل اثلال ــل: أّن ادليل واحلاص
فوضوّيتهــم اجلديــدة، وتعّدديّتهــم املنفلتــة الّــي حياولــون تمريرهــا 

وتســويقها يف املجتمعــات اإلســالمّية.

ــّي  ــج اهلرمنيوطي ــاب املنه ــتدالل أصح ــح أّن اس ــّدم اتّض ــا تق ومّم
ــرتاث  ــٌب يف ال ــس ل نصي ــامٍّ، ولي ــر ت ــذا غ ــم ٰه ــة منهجه ىلع مروعّي
اإلســاليّم، وال يمكــن تطبيقــه ىلع انلصــوص اإلســالمّية؛ ألنّــه قــد بــان 
بطالنــه، وانتفــت مروعّيتــه، فنقل مصطلــح تعــّدد القــراءات إىل ثقافتنا 
أمــٌر خطــٌر جيــب أن حنــّذر منــه؛ ألنّــه حيمــل معــه اشــرتاطاٍت خطــرًة، 

ــا. ــّي عموًم ــا الــكاليّم والفلســّي وادلي ــوازم ســلبّيًة يرفضهــا فكرن ول
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الخامس: نقد المنهج الهرمنيوطقّي

مــن الواضــح أّن املوقــف مــن ٰهــذه انلظرّيــة هــو عــدم القبــول بهــا؛ 
ــن  ــة، واكن م ــا ادلينّي ــالمّية وعلومن ــا اإلس ــع ثقافتن ــجم م ــا ال تنس ألنّه
ــة  ــا نظرّي ــوي عليه ــي تنط ــلبّية الّ ــار الس ــّن اآلث ــا أّن نب ــالزم علين ال
ي أرادوا تطبيقــه ىلع املــوروث اإلســاليّم 

ّ
اهلرمنيوطيقــا، واملنهــج ال

ــة: ــاط اتلايل ــيتبّن يف انلق ــا س ــذا م ــة، وٰه ــد انلظري ــن نق ــف يمك وكي

ــة -  ــذه انلظرّي ــاع ٰه ــض أتب ــلكه بع ي س
ّ

ــريّف ال ــج املع 1- أّن املنه

ــٍل  ــاليّم بش ــر اإلس ــاليّم، والفك ــوروث اإلس ــع امل ــل م ــد اتلعام بقص
ــتطاليعٍّ  ــٍل اس ــيس عق ــو تأس ــاس ه ــه األس ــيٍّ - هدف ــيٍّ تقوي تفكي
ــة  ــة املعرفّي ــؤّدي باتلــايل إىل زعزعــة املنظوم ــا ي ــا، وهــو م ــٍق حديثً منبث
اتلوحيديـّـة الامنــة وراء تلــك اتلجلّيــات اجلزئّيــة، الـّـي ظهــرت يف صورة 
ــة (الكالمّيــة، األصويّلــة، الفقهّيــة)،  االجتهــاد يف شــّى احلقــول املعرفّي
ــة)  ــة اهلرمنيوطيقّي ــدايّث (انلظرّي ــج احل ــاع املنه ــض أتب ــى بع ــث يس حي
ــاوز  ــٍد، يتج ــريفٍّ جدي ــٍط مع ــاء نم ــذا إىل بن ــم ٰه ــالل مروعه ــن خ وم
ــة  ــاّداعء برّي ــك ب ــم، وٰذل ــة بالقــرآن الكري ــة اإلســالمّية املتمّثل املرجعّي

ــن: ــن حاتل ــرآن ب ــزي الق ــوا إىل تمي ــد ذهب ــم ق ــرآن؛ ألنّه الق

ــاىل - يف  ــه اهلل - تع ــم ب ــا تكلّ ــّي، أي م ــكالم اإللٰ األوىل: ويه ال
ــّي. ــاب اإللٰ ــواء اخلط ــريٍّ احت ــاٍب ب ــن ألّي خط األزل، وال يمك

واثلانيــة: ويه مــا تســى باخلطــاب انلبــوّي، وهــو تبليــغ القــرآن مــن 
قبــل انلــّي حمّمــٍد  للنــاس.
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وٰهــذا املنــى ىلع ضــوء مّداعهــم ال يســتلزم منــه اتلناقــض بــن القول 
بقداســة القــرآن وبــن نــي القداســة كنتيجــٍة للـــ "أرخنــة"(*)، فالقــول 
بالقداســة يتعلّــق جبهــٍة، ويه جهــة دالتلــه ىلع الــكالم األزيّل، وتعلّقــه 
ــق  بــاهلل كمصــدٍر ل، واألرخنــة ومــا يســتتبعها مــن نــٍي للقداســة تتعلّ
ي بــن أيدينــا ]الــريّف، اإلســام 

ّ
جبهــٍة أخــرى يه جهــة دالتلــه ىلع القــرآن ال

والحداثــة والثــورة، ص 179 و180[؛ كونــه قــد تدّخــل فيــه الفكــر البــرّي.

ــث  ــن حي ــٌت م ــيٌّ ثاب ــصٌّ دي ــرآن ن ــد أّن الق ــو زي ــر أب ــد ذك وق
ــه  ــّرض ل فإن ــد تع ــايّن ق ــل اإلنس ــث إّن العق ــن حي ــه م ــه، ولٰكّن منطوق
يتحــّول يلصبــح مفهوًمــا، وبٰذلــك يفقــد صفــة اثلبــات، أي أنـّـه يتحــّرك 
وتتعــّدد دالتلــه. إّن اثلبــات مــن صفــات املطلــق املقــّدس، أّمــا اإلنســايّن 
، والقــرآن نــصٌّ مقــّدٌس مــن ناحيــة منطوقــه، لٰكّنــه  فهــو نســيٌّ متغــّرٌ
ــّول  ــان، ويتح ــة اإلنس ــن جه ــّر، أي م ــّي واملتغ ــا بالنس ــح مفهوًم يصب
ــزول األوىل - أي  ــة ن ــن حلظ ــّص م ــن)... فانل ــاينٍّ (يتأنس ــصٍّ إنس إىل ن
ــا وصــار  يًّ

ٰ
ــا إهل مــع قــراءة انلــّي ل حلظــة الــويح - حتــّول مــن كونــه نصًّ

فهًمــا (نــصًّا) إنســانيًّا؛ ألنّــه حتــّول مــن اتلزنيــل إىل اتلأويــل ]أبــو 
ــب إىل  ــر يذه ــه يف كالٍم آخ ــع أنّ ــرٍّف[، م ــّي، ص 93 بت ــاب الدين ــد الخط ــد، نق زي

ــة  ــاع انلظرّي ــريّب، فأتب ــاب الغ ــا للخط ــة تبًع ــي القداس ــة يف ن العمومّي
اهلرمنيوطيقّيــة يعتقــدون أّن لّك مــا قــام بــه انلــّي املــوىح إيلــه إنّمــا هــو 

)*(  واملقصــود به العوامل التاريخيّة الّتي ســاعدت عى نشــوء النّص وتكوينــه، مبعنى أّن هنالك 
ا تفسري أّي نصٍّ من  ظروفًا تاريخيًّة معيّنًة ساعدت يف ظهور ٰهذا النّص أو ذاك، ومن البعيد جدًّ

دون الرجوع إىل ٰهذه الظروف؛ ألّن الظروف هي الّتي كّونت وأنشأت النّص. 
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ترمجــة املعــاين املســتقّرة يف نفســه، خبطــاٍب إنســاينٍّ متلبّــٍس بمقتضيــات 
ي قيــل فيــه اخلطــاب، فشــّل نلــا آيــات ٰهــذا القــرآن 

ّ
الزمــان واملــان ال

ي بــن أيدينــا، ومــن هنــا ال يمكــن رفــع القــرآن إىل مســتوى الــكالم 
ّ

ال
ــا  ــٌد  بم ــّي حمّم ــه انل ــظ ب ، تلّف ــويٍّ ــاٍب نب ــّرد خط ــه جم ــّي؛ ألنّ اإللٰ
يتوافــق ومســتواه اللغــوّي ومقدرتــه ابليانّيــة، وكٰذلــك مــا يتناســب مــع 

ــاه. ــزل القــرآن بــن حناي ي ن
ّ

فهــم املجتمــع ال

ــا  ــّن م ــدر، لٰك ــّي املص ــزول وإن اكن إلٰ ــة ن ــرآن يف مرحل إذن فالق
ي 

ّ
بلغنــا منــه هــو فهــم انلــّي ل وليــس نفســه؛ ولٰهــذا فــإّن القــرآن ال

ــل  ــه، ب ــه، وال يف أحام ــا يف لغت يًّ
ٰ
ــس إهل ــؤالء لي ــا يف نظــر ٰه ــن أيدين ب

، اســتوعبه انلــّي حمّمــٌد  ونقلــه بمــا يناســب  إنـّـه ويٌع بــريٌّ إنســاينٌّ
ــتلزم  ــول يس ــذا الق ــا، وٰه ــا ويوافقه ــد فيه ــي وج ــة الّ ــة اتلارخيّي املرحل
ــك  ــيؤّدي ٰذل ــايل س ــاٍن، وباتل ــاٍن وم ــّل زم ــة ل ــة الريع ــدم صالحّي ع
إىل نســف الريعــة مــن أساســها واســتبداهلا بريعــٍة أخــرى تتناســب - 
حبســب اّداعئهــم - مــع الزمــان واملــان احلــايّل، مــع أّن الريعــة املتمّثلــة 
بالقــرآن الكريــم باقيــٌة حّيــٌة، وأنّهــا جتــري ىلع اآلخريــن كمــا جــرت ىلع 
األّولــن، ويؤّيــده مــا ورد عــن اإلمــام الصــادق إذ قــال: »إّن القــرآن يحٌّ 
ــار، وجتــري الشــمس  ــل وانله ــه جيــري كمــا جيــري اللي ــم يمــت، وإنّ ل
ــايّش، تفســري العيــايّش،  ــا كمــا جيــري ىلع أّونلــا« ]العيّ  والقمــر، وجيــري ىلع آخرن
ج 2، ص 218[ . ثــّم املالحــظ يف ٰهــؤالء أنّهــم خيلطــون املفاهيــم ويســاوون بن 

اتلزنيــل واتلأويــل مــع أنّهمــا أمــران خمتلفــان، فــاألّول متعلّــٌق باللفــظ، 
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واثلــاين متعلّــٌق باملعــى، فاألمــر األّول (اللفــظ) ال مغايــرة فيــه بــن مــا 
تــاله انلــّي األكــرم – ومــا جــاء بــه الــويح، ومــا اكن موجــوًدا يف اللــوح 
املحفــوظ، فاأللفــاظ يه األلفــاظ نفســها ولــم يتغــّر منهــا يشٌء، وهــو 
َعــُه َوُقْرآَنــُه  َفــِإَذا َقَرأَْنــاُه َفاتَِّبــْع  مــا يشــر إيلــه قــول تعــاىل: إِنَّ َعَلْيَنــا مَجْ
ــو  ــظ ه ــة: 17 - 19[. وإذا اكن اللف ــورة القيام ــُه ]س ــا َبَياَن ــمَّ إِنَّ َعَلْيَن ــُه  ُث ُقْرآَن

نفســه يف لّك املراحــل، فــال بــّد أن تبــى معــه اللــوازم يف مجيــع مراحــل 
تنّقلــه، وبمــا أّن القداســة مــن لوازمــه فــي باقيــٌة أيًضــا مــا دام اللفــظ 

باقيًــا، فــال يمكــن نفيهــا عنــه يف أّي مرحلــٍة. 

ثــّم إنـّـه لو ُســلِّم بٰهــذا األمــر الســتتبع ٰذلــك الكثر مــن املفاســد؛ ألنّه 
ســيكون حكًمــا ســارًيا ىلع لّك يشٍء، فــال يطــاع أمــر احلاكــم يف رعّيتــه 
إذا صــدرت األوامــر منــه بواســطة شــخٍص ثــاٍن، وال يمتثــل للقانــون إذا 
صــدر بواســطة القضــاة، وغرهــا مــن املــوارد الكثــرة يف املقــام، وأعتقــد 

أّن ٰهــذا ال يرتضيــه حــّى أصحــاب ٰهــذا املنهــج الفوضــوّي.

2- أّن ذهــاب أتبــاع انلظرّيــة اهلرمنيوطيقّيــة إىل أّن انلصــوص ادلينّيــة 

ليســت يف اتلحليــل انلهــايّئ ســوى نصــوٍص لغوّيٍة - بمعــى أنّهــا تنتي إىل 
بيئــةٍ ثقافّيــٍة حمــّددٍة، تــّم إنتاجهــا طبًقــا لقوانــن تلــك اثلقافــة الـّـي تعــّد 
ــة نصوًصــا  اللغــة نظامهــا ادلاليّل املركــزّي - وإذا اكنــت انلصــوص ادلينّي
لغوّيــًة، فــإّن شــأنها شــأن انلصــوص األخــرى يف اثلقافــة، وإّن مصداقّيــة 
انلــّص تنبــع مــن دوره يف اثلقافــة، فمــا ترفضــه اثلقافــة وتنفيــه ال يقــع 
 فهــو كٰذلــك، 

ًّ
ــا داال يف دائــرة انلصــوص، ومــا تتلّقــاه اثلقافــة بوصفــه نصًّ
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ــٍخ  ــٍة يف تاري ــٍة جمتمع ــروٍف موضوعّي ــاج ظ ــة نت ــوم أّن اثلقاف ــن املعل وم
، بمعــى أّن املعايــر يف قبــول انلــّص ســتتغّر بتغــّر ابِلــى اتلحتّيــة  معــّنٍ
للثقافــة، وبٰذلــك نصــل إىل نقطــٍة أساســّيٍة يف فكــر مــن اّدعــوا تبعّيتهــم 
ــان  ــوص، ويه اإليم ــة انلص ــيّخ يف دراس ــويّج أو اتلاري ــج األركيول للمنه
باتلغــّر، فــال وجــود لــيٍء ثابــٍت، فــّل يشٍء متحــّوٌل، فمــا هــو مقبــوٌل 
اآلن قــد يُرفــض مســتقباًل، وال نقــي مــن جمــال ٰهــذا احلكــم أّي نــوٍع 
اههــا يف اختيــار تلــك 

ّ
مــن انلصــوص؛ وعليــه فاثلقافــة قــد خيتلــف اجت

انلصــوص مــن مرحلــٍة تارخيّيــٍة إىل مرحلــٍة تارخيّيــٍة أخــرى، فتنــي مــا 
ــوص  ــن انلص ــه م ــا أن نفت ــبق هل ــا س ــل م ــه، وتتقّب ــا أّن تقّبلت ــبق هل  س
ــّص  ــة انل ــد مصداقّي ــار يف حتدي ــّص، ص 27[، وإذا اكن املعي ــوم الن ــد، مفه ــو زي ]أب

هــو اثلقافــة، فالقــول بــأّن "مصداقّيــة انلــّص القــرآيّن ال تنبــع مــن كــرة 
املؤمنــن بــه" هــو حتصيــل حاصــٍل، بــل إّن املصداقّيــة تنبــع مــن تقّبــل 
ــتناًدا  ــٌة، اس ــاين متحّول ــول إّن لّك املع ــن الق ــك يمك ــة ل، وبٰذل اثلقاف
ــو  ــض ه ــك)(*)، فاتلناق ــض (ادليالكتي ــدإ اتلناق ــدل ومب ــق اجل إىل منط
أســاس احلركــة واتلطــّور؛ ٰللــك تكــون العقالنّيــة يف حداثتهــا عقالنّيــًة 
ــا  ــا أصله ــياء، وأّم ــع األش ــا م ــل تفاعله ــّر ش ــّم يتغ ــن ث ــّورًة، وم متط
ــٍة ذات  ــاج ملنهجّي ــا حيت ــًدا أّن دراســتها وحتليله ــّي فهــو ال يعــي أب اإللٰ
ــا يف  ــا؛ ألنّه ــة به ــة اخلاّص ّي

ٰ
ــا اإلهل ــع طبيعته ــب م ــٍة تتناس ــٍة خاّص طبيع

)*(  قال ماركس وأنجلز: »إّن الديالكتيك هو التضاّد الداخيّل الكامن يف داخل الظواهر املاّديّة«. وقال 
لينني: »الديالكتيك مبعناه الدقيق، هو دراسة التناقض يف صميم جوهر األشياء«. ]لالطاّلع أكرث عى 

النظريّة الديالكتيكيّة انظر: الهادي، دراسٌة تحليليٌّة للنظريّة املاّديّة الديالكتيكيّة، ص 10[.
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انلهايــة نصــوٌص برّيــٌة مــن جهــٍة، ويه بالــرورة نصــوٌص ثقافّيــٌة مــن 
ي 

ّ
جهــٍة أخــرى، وألّن دالتلهــا ال تنفــّك عــن انلظــام اللغــوّي واثلقــايّف ال

ــا إىل اللغــة  ــٌة حبكــم انتمائه ــك يه نصــوٌص برّي ــه؛ ٰلل ــّد جــزًءا من تُع
ــٍة  ــرتٍة تارخيّي ــّل يف ف ــد تش ــا ق ــكيلها، وإّن إنتاجه ــن تش ــة وزم واثلقاف

حمــّددٍة - هــو قــوٌل باطــٌل مــن عــّدة أوجــٍه:

الوجــه األّول: أّن القــرآن الكريــم هــو ويح اهلل وكالمــه، وأّن الريعــة 
اإلســالمّية يه رشيعــٌة خاتمــة وصاحلــٌة لــّل زمــاٍن ومــاٍن؛ فــّل ٰذلــك 
يســتلزم بالــرورة أّن الــويح اإللـٰـّي (القــرآن) لــم يكــن انعاًســا ثلقافــٍة 
ــة،  ــوص ادلينّي ــة انلص ــول بتارخيّي ــى للق ــال مع ــه ف ــٍع، وعلي وال ملجتم
وإنّهــا منتــٌج ثقــايفٌّ شُلّك يف زمــاٍن حمــّدٍد، وبٰهــذا تســقط دعــوى اثلقافــة 

والظــروف اتلارخييــة الّــي يزعمهــا ٰهــؤالء.

الوجــه اثلــاين: أّن اهلل - تعــاىل - قــد أنــزل وحيــه تلغيــر الواقــع اجلاهــيّل 
املعــاش آنــذاك؛ لــي خيرج اإلنســان مــن عبــادة األهــواء والعبــاد إىل عبادة 
خالــق الكــون والعبــاد ورّبهمــا، وٰهــذا يعــي بالــرورة أّن الــويح اإللـٰـّي 
لــم يكــن انعاًســا وال نتاًجــا للواقــع اجلاهــيّل ســواٌء العــريّب منــه أو العالّي، 
علًمــا أّن الواقــع اإلنســايّن منــذ نشــأته األوىل اكن تابًعــا للــويح، بــل إّن علّة 
ــنَّ َواإْلِنــَس إاِلَّ  وجــوده اكنــت اتلابعّيــة، فقــد قــال تعــاىل: َوَمــا َخَلْقــُت اجْلِ
يِلَْعُبــُدوِن ]ســورة الذاريــات: 56[، بــل حــّى انلــّي األكــرم  اكن تابًعا للســماء 

  ــُه َعــُه َوُقْرآَن يف نــزول القــرآن، ويف بيانــه فقــد قــال تعــاىل: إِنَّ َعَلْيَنــا مَجْ
ــة: 17 - 19[، وال  ــورة القيام ــُه ]س ــا َبَياَن ــمَّ إِنَّ َعَلْيَن ــُه  ُث ــْع ُقْرآَن ــاُه َفاتَِّب ــإَِذا َقَرأَْن َف
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  اســتقاليّلة ٰللــك الواقــع؛ وذٰلــك ألنـّـه عندمــا أنــزل اهلل - تعــاىل - آدم
إىل األرض أمــره وذّرّيتــه بعبادتــه، وإذ احنــرف اإلنســان عــن ادليــن احلــّق 
أرســل اهلل إيلــه األنبيــاء يلعيــدوه إىل العبــادة احلّقــة، واكن خاتمهــم حمّمــًدا 
رســول اهلل ، ومعــى ٰهــذا أنّــه ليــس للواقــع البــرّي ذاتّيــٌة مســتقلٌّة 
ــه،  ــٌم علي ــرع ال حاك ــوٌم بال ــوٌع، وحمك ــٌع ال متب ــو تاب ــه، فه ــن خالق ع
ــاس  ــل انل ــدةٍ يلتعام ــٍة واح ــأِت ىلع منهجّي ــم ي ــم ل ــرآن الكري ــّم إّن الق ث
ــاراٌت، ول  ــاراٌت وإش ــٌن، ول عب ــٌر وباط ــاء ول ظاه ــا ج ــا، وإنّم يف ضوئه
لطائــف وحقائــق، ولّك ٰهــذه املــوارد هلــا َمــن خيتــّص بفهمهــا، وال يتســاوى 
انلــاس يف معرفــة مضمونهــا؛ لكــون املعرفــة مشــّككة املراتــب، وال يصــل 
ــّنٌ آياتــه، وهــو مــا أشــار   َمــن اكن القــرآن عنــده ب

ّ
إىل املرتبــة العليــا إال

ِيــَن أُوُتــوا اْلِعْلَم ]ســورة  َنــاٌت يِف ُصــُدوِر الَّ إيلــه قــول تعــاىل: َبــْل ُهــَو آَيــاٌت َبيِّ
العنكبــوت: 49[. وقــد بــّن ذٰلــك اإلمــام الصــادق  حيــث قــال: »كتــاب اهلل 

ىلع أربعــة أشــياء: ىلع العبــارة، واإلشــارة، واللطائــف، واحلقائــق، فالعبارة 
ــاء«  ــق لألنبي للعــواّم، واإلشــارة للخــواّص، واللطائــف لألويلــاء، واحلقائ

ــوار: ج 89، ص 103، الحديــث 81[. ــّي، بحــار األن ]املجل

وأصحــاب انلظرّيــة اهلرمنيوطيقّيــة - إن ســلّمنا بقدرتهــم ىلع اتلأويــل 
ــّص  ــارة (انل ــع العب ــم م ــون تعامله ــم األّول، ويك ــون يف القس - داخل
القــرآيّن) بمــا هــو ألفــاظٌ، وتبــى األقســام اثلالثــة (اإلشــارة واللطائــف 

واحلقائــق ) ليــس هلــم نصيــٌب يف معرفتهــا.

الوجــه اثلالــث: املالحــظ أّن أصحــاب ٰهــذا املنهــج قــد أكــروا مــن 
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االستشــهاد باللغــة بوصفهــا ديلــاًل قويًّــا ىلع صّحــة مّداعهم بتبعّيــة انلّص 
للواقــع وإنســانيّته، وٰهــذا زعــٌم باطــٌل؛ ألّن اللغــة ليســت مصــدًرا للفكر 
ٌة ل، وإنّمــا يه وســيلٌة ل وواعٌء ال غــر، والفكــر إنّما ينســب 

ّ
وال يه مــودل

ــك كثــرٌة  ــم بهــا، والشــواهد ىلع ٰذل ــي يتلكّ ــة الّ إىل قائلــه، وليــس للّغ
ســواٌء اكنــت مــن الــرع أم مــن الواقــع، فمــا اكن مــن الــرع هــو أّن اهلل 
- تعــاىل - قــد أنــزل وحيــه ودينــه ىلع أنبيــاء ُكــٍر؛ وأّن لغاتهــم خمتلفــٌة 
َع َلُكـــْم  مــع أّن ادليــن واحــٌد جلميــع ٰهــؤالء األنبيــاء؛ لقــول تعــاىل: رَشَ
ــِه إِْبَراِهيــَم  ــا ِب ْيَن ــا َوصَّ ــَك َوَم ــا إيَِلْ ِي أَوَْحْيَن ــِه ُنوًحــا َوالَّ ــا َوصَّ ِب ــِن َم ي ــْن ادلِّ ِم

َوُمــوَس وَِعيــَى ]ســورة الشــورى: 13[، فاللغــة الّــي جــاء بهــا الــويح مــا يه 

ــدًرا ل،  ــت مص ــم، وليس ــه إيله ــويح نقل ــد ال ــا يري ــل م ــيلٌة نلق  وس
ّ

إال
فــان ادليــن واحــٌد وهــو اإلســالم واللغــات والشــعوب متعــّددٌة، وكٰذلــك 
ــاىل:  ــول تع ــل يف ق ــان وانلق ــة يف ابلي ــاىل - إىل دور اللغ ــار اهلل - تع أش
ــم: 4[.  ــْم ]ســورة إبراهي َ لَُه ــنِّ ــِه يِلَُب ــاِن َقْوِم ــوٍل إاِلَّ ِبِلَس ــْن رَُس ــْلَنا ِم ــا أَرَْس َوَم

وعليــه فبمــا أّن القــرآن ويح اهلل وهــو بلســاٍن عــريبٍّ مبــٍن، وأّن اللغــة 
ي نــزل ىلع مجيــع 

ّ
يه جمــّرد وســيلٍة، فــإّن ويح اهلل هــو نفســه الــويح ال

ــرت  ــا، وال يه أثّ ــزل به ــي ن ــات الّ ــر باللغ ــم يتأثّ ــًة، ول ــاء حقيق األنبي
فيــه، وال أخرجتــه عــن أصلــه.

ــخاٍص  ــّدة أش ــا بع ــا إذا أتين ــي أنّن ــع، ف ــن الواق ــواهد م ــا الش وأّم
ــاد لغتهــم، وطلبنــا مــن لّك واحــٍد منهــم 

ّ
واكنــت دياناتهــم خمتلفــًة مــع احت

ــاه ويعتقــده، فــال شــّك يف أّن لّك واحــٍد  ــا يتبّن ــا عّم أّن يكتــب نلــا نصًّ
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ــوص  ــذه انلص ــن ٰه ــا ب ــو قارنّ ــه، ول ــن عقيدت ــا ع ــيكتب نصًّ ــم س منه
ــا  ــا للنصــوص األخــرى، مــع أنّه لوجدنــا أّن لّك نــصٍّ منهــا يكــون خمالًف
كتبــت لكهــا بلغــٍة واحــدٍة، فأيــن تأثــر اللغــة املزعــوم يف تكــّون املفاهيم 
والعقائــد واتلصــّورات وإنتاجهــا؟! ولٰكــن لــو غّرنــا املثــال وطلبنــا مــن 
ــا واحــًدا  شــخٍص واحــٍد يتقــن جمموعــًة مــن اللغــات أّن يكتــب نلــا نصًّ
يف مجيــع ٰهــذه اللغــات الـّـي يعرفهــا، فــال شــّك يف أنـّـه ســيكتب نصوًصــا 
ــك  ــد ٰذل ــًدا، ويؤّي ــًى واح ــل مع ــا حتم ــات، ولٰكّنه ــّدد اللغ ــّددًة بتع متع
ــم أن  ــٍد منه ــهم إذا أراد لّك واح ــّي أنفس ــج اهلرمنيوطي ــاب املنه أّن أصح
ــه ســوف يكتــب  ــاه ولٰكــن بلغــاٍت متعــّددٍة فإنّ يكتــب مــا يــراه ويتبّن
ــي يعرفهــا، وٰهــذا يعــي أّن العقــل  الفكــرة نفســها يف مجيــع اللغــات الّ
ي يصنــع الفكــر، وليــس اللغــة. نعــم، إنّهــا وســيلٌة بليــان ٰهــذا 

ّ
هــو ال

ــس  ــويح لي ــول إّن ال ــن الق ــه يمك ــل؛ وعلي ــه العق ي أنتج
ّ

ــر ال الفك
ــا ل كمــا يــّديع أصحــاب ٰهــذا املنهــج. انعاًســا للواقــع وال نتاًجــا ثقافيًّ

3- لقــد ســى أتبــاع املنهــج احلــدايّث (اهلرمنيوطيــّي) يف قــراءة 

ــة مــع القــراءات اإلســالمّية  ــق القطيعــة املعرفّي انلــصّ القــرآيّن إىل حتقي
الرتاثّيــة الّــي تعمــل ىلع ترســيخ اإليمــان واالعتقــاد، وتغيــره إىل عقيــدة 
ــق  ــبيل حتقي ــراءات يف س ــذه الق ــت ٰه ــد اتّبع ــاد، وق ــكيك واالنتق التش
مروعهــا احلــدايّث اهلرمنيوطيــّي جمموعــًة مــن اخلطــط الّــي تهــدف إىل 
ــم  ــة أنســنة القــرآن الكري ــة، ومــن أبرزهــا خّط ــق االعتقاديّ ــع العوائ رف
اهلادفــة إىل رفــع اعئــق القداســة عــن انلــّص القــرآيّن عــن طريــق اتلعامــل 
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ــذه  ــت يف ٰه ــا، وانتُِهج ــا بريًّ ــا وضًع ــة باعتباره ــات القرآنّي ــع اآلي م
القــراءة احلداثّيــة عملّيــاٌت خاّصــٌة، كإلغــاء عبــارات اتلعظيــم املتداولــة 
مصطلــح  اكســتبدال  جديــدٍة  بمصطلحــاٍت  واســتبداهلا  إســالميًّا، 
ــة الكــربى،  ــم باملدّون ــة، والقــرآن الكري ــزول القــرآن بالواقعــة القرآنّي ن
واآليــة بالعبــارة، يقــول حمّمــد أركــون: »بيّنــت يف عــدٍد مــن ادلراســات 
ــوّي يطلــق ىلع انلصــوص املجموعــة يف  الســابقة أّن مفهــوم اخلطــاب انلب
ــة  ــر إىل ابِلني ــوٍم يش ــرآن، كمفه ــل والق ــم واألناجي ــد القدي ــب العه كت
ــٍة  ــالٍت الهوتّي ــاٍت وتأوي ــوص، ال إىل تعريف ــيمائّية للنص ــة والس اللغوّي
ــذا  ــّي، ص 5[، وٰه ــاب الدين ــل الخط ــوروث إىل تحلي ــري امل ــن التفس ــرآن م ــون، الق ــٍة« ]أرك عقديّ
ّيــة انلصــوص واإلرصار ىلع 

ٰ
املعــى يؤّكــده أدونيــس بقــول: »إّن القــول بإهل

ّيــة يســتلزم أّن البــر يــزنوون بمناهجهــم عــن فهمهــا مــا 
ٰ
طبيعتهــا اإلهل

ــة لوهــب البــر طاقــاٍت خاّصــٍة مــن الفهــم«  ّي
ٰ
 لــم تتدّخــل العنايــة اإلهل

]انظــر: الشــوايّل، التنــاول الحــدايثّ للخطــاب الرعــّي اإلســامّي وإشــكاليّات املنهــج، ص 149[؛ ولٰهــذا 

ــرآيّن، أي  ــّص الق ــه" إىل انل ــق ىلع نفس ــف "املنغل ــم وص ــاف بعضه أض
املكتــي بذاتــه ]انظــر: فضــل صــاح، باغــة الخطــاب وعلــم النــّص: ص 232[، وعليــه يظهــر 
مــن كالم أصحــاب انلظرّيــة اهلرمنيوطيقّيــة املتقّدمــة أنّهــم قــد رّكزوا ىلع 
انلــّص مــن أجــل ممارســة منهجّيتهــم عليــه، واكن ٰهــذا ىلع حســاب املعى 
ــرّي  ــاج الفك ــل اإلنت ــر يف جمم ــوا إاعدة انلظ ــم حاول ــك أنّه ــة؛ ٰذل وادلالل
ــّص  ــٍد للن ــٍم آخــر جدي ــاج فه ي تشــّل حــول انلــّص؛ مــن أجــل إنت

ّ
ال

بعيــًدا عــن فهــم املاضــن، حيــث أصبــح فهمهــم أمــًرا تقليديًّــا؛ ولٰهــذا 
وجــب جتــاوزه مــن أجــل بنــاء داللــٍة جديــدٍة وعرصّيــة للنــّص.
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انلظرّيــة  أصحــاب  عليــه  يشــتغل  ي 
ّ

ال املعــريف  احلقــل  أّن   -4

ــا  ــا وربطه ــوص داخليًّ ــص انلص ــل لفح ــّن اتلأوي ــة يف ف اهلرمنيوطيقّي
بســياقها العــاّم خارجيًّــا، والطمــوح إىل اعملّيــة ٰهــذا الفــّن، ســوف ينتــي 
بنــا إىل أمريــن ال يمكــن القبــول بهمــا، األّول: وهــو الهــاب إىل أّن الفهم 
البــرّي ال نهايــة ل وال حمدوديـّـة، واثلــاين: هــو مرتتٌّب ىلع األمــر األّول، 
ــه اليوجــد معــًى حقيــيٌّ ألّي نــصٍّ مــن انلصــوص؛ ألّن الفهــم  وهــو أنّ
ــتويات  ــوص ومس ــم انلص ــيّي لفه ــّور الكالس ــاوز اتلص ــايّن يتج اإلنس
احلقيقــة الّــي يتضّمنهــا فهــم الظواهــر االجتماعّيــة والســلوكّيات 
ــة واجلمايّلــة، بدعــوى أّن ٰهــذا  ــة واإلبــدااعت الفّنّي واألحــداث اتلارخيّي
ــرب  ــر، اعت ــالير ماخ ــن ش ــداًء م ــل ابت ــّن اتلأوي ــهده ف ي ش

ّ
ــّول ال اتلح

الفهــم غــر مرتبــٍط بــإدراك احلقيقــة الـّـي ينطــوي عليهــا انلــّص، ســواٌء 
ــا أو تأكيــًدا، بقــدر مــا يبحــث عــن الــروط اخلاّصــة  اكن ٰذلــك ترصحيً
ي بلــوره ٰهــذا اتلأكيــد أو اتلرصيــح، بمعــى أنّــه 

ّ
الامنــة يف اتلعبــر، ال

يمــزّي بــن فهــم حمتــوى احلقيقــة وفهــم املقاصــد،  وهــو مــا كشــفت عنــه 
ــه ومــن خــالل  أيًضــا اهلرمينوطيقــا دلى اغدامــر، حيــث ذهــب إىل أنّ
اتلفســر ينكشــف نلــا ال نهائّيــة الفهــم اإلنســايّن، وأنـّـه ليس هنــاك ٰذلك 
ي يبلــغ حــّد ايلقــن أو االكتمــال، فالفهــم يبــى دائًمــا فهًمــا 

ّ
الفهــم ال

مفتوًحــا ملعرفتنــا بالعالــم، وأّن كتابــه املعنــون بـــ (مهرجانــات اتلفســر) 
يســر يف ســياق النهائّيــة الفهــم واتلفســرات املفتوحــة ىلع خمتلــف أوجــه 
انلظــر ]انظــر: ســعيد توفيــق، الخــرة الجامليّــة دراســٌة يف فلســفة الجــامل الظاهرتيّــة، ص 74 ؛ بعــي، 
اســتقبال النظريـّـات يف الخطــاب العــريّب املعــارص، ص 99[. وٰهــذا يعــي أنـّـه ال يوجــد معــًى 
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ــى، ص 325[، أي أّن  ــراءة وإشــكاليّات املعن ــي، فلســفة الق ــّص ]انظــر: مون ــيٌّ يف انل حقي
ــن،  ــرن العري ــة األدب يف الق ــن، نظريّ ــر: نيوت ــه ]انظ ــه يعني ــإّن قائل ــؤّول ف ــصٍّ ت  لّك ن
 جمموعــة تأويــالٍت ]انظــر: الزيــن، 

ّ
ص 23[؛ ألّن اتلأويــل يف احلقيقــة مــا هــو إال

ــؤّدي  ــذا مــا ســوف ي تأويــاٌت وتفكيــكاٌت.. فصــوٌل يف الفكــر الغــريّب املعــارص: ص 19[، وٰه

ــي اكنــت  ــة اخلطــورة، األّول: أّن لّك املعــاين الّ ــن يف اغي باتلــايل إىل أمري
ــة يف الزمــن  ــة الغراب ــة الســابقة ســتصبح معــاين يف اغي ســائدًة يف األزمن
احلــارض، وهــو يعــي نــي القيــم الســائدة، ســواٌء اكنــت القيــم الفكرّيــة 
واالعتقاديـّـة أو اثلقافّيــة أو السياســّية؛ وٰذلــك ألّن اهلرمنيوطيــّي مرتجــٌم، 
جيعــل بفضــل معارفــه اللســانّية الغامــَض قابــاًل للفهــم، وٰذلك باســتبدال 
اللكمــة الّــي لــم تعــد مفهومــًة بكلمــٍة أخــرى تنتــي إىل احلالــة اللغوّيــة 
ي يرتجــم ل ٰهــذا اهلرمنيوطيــّي. ]انظــر: رشيف، مــن فلســفات 

ّ
اخلاّصــة بالقــارئ ال

التأويــل إىل نظريّــات القــراءة، ص 24[

وٰهــذا يعــي أّن أكــر املصطلحــات ادلينّيــة ســوف تبــّدل وتغــّر؛ ألنّها 
حبســب اّداعئهــم ال تتناســب مــع الوقــت احلــارض، ويه غــر مفهومــٍة يف 
ٰهــذا الزمــان، وباتلــايل ســتنتي معهــا األيديولوجيــا ادلينّيــة من أساســها. 

واثلــاين: إذا انتفــت القيم بمجموعهــا (الفكرّية واالعتقاديـّـة أو اثلقافّية 
ــه فــال  ــة؛ وعلي ــا ادلينّي ــك يعــي انتفــاء األيديولوجي أو السياســّية)، فٰذل
منــاص إذن مــن بــّث قيــٍم جديــدٍة وبتأويــٍل جديــٍد، وإجيــاد أيديولوجيــا 
ــة  ــا ادلينّي ــس األيديولوجي ــرى طم ــارٍة أخ ــائًدا، أي بعب ــا اكن س ــر م تغاي
ــة  ــا املنظوم ــد عليه ــي تؤّك ــم الّ ــًة؛ ألّن القي ــرى علمانّي ــا بأخ وإبداهل
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ــس  ــّص ولي ــا انل ــم إيله ــي حيتك ــدة الّ ــل القاع ــة تمّث ــة واحلداث العلمانّي
العكــس ]أبــو زيــد، دوائــر الخــوف قــراءٌة يف خطــاب املــرأة، ص 125[، فاملــرواعت 
ي 

ّ
الفكرّيــة احلديثــة يف قــراءة انلــّص يه اســتجابٌة للتحــّدي احلضــارّي ال

ــة  ــة، بمقوالتهــا ومنتجاتهــا الفكرّي فرضــه الصــدام مــع احلضــارة الغربّي
ــّي، ص 200[ ــد، نقــد الخطــاب الدين ــو زي ــّية. ]أب ــة والسياس واالجتماعّي

5- أّن أصحــاب ٰهــذه انلظرّيــة يذهبــون إىل إلغــاء أمــٍر يف اغيــة 

ــراد  ــو م ــه، وه ــرض من ــم والغ ــألة الفه ــٌق بمس ــو متعلّ ــة، وه األهّمّي
املتلكّــم، فبالرغــم مــن أّن كــون مــراد املتلكّــم ل دخــٌل يف مســألة الفهــم 
ــة  ــة اهلرمنيوطيقّي  أّن اتلأويلّي

ّ
وبيــان نظــر أصحــاب ٰهــذه انلصــوص، إال

حتــاول يف منهجهــا ٰهــذا اإلعــالن عــن مــوت املؤلّــف واملتلكّــم، وإلغــاء 
مقاصدهمــا، وإحــالل ادلاللــة الـّـي يه الفهــم الايّت للقــارئ حمــّل املعــى 
ي قصــده املبــدع للنــّص، واحلكــم ىلع انلــّص ومعانيه بالنســبّية وتعّدد 

ّ
ال

ــه  ــّص وأحام ــذا انل ــاين ٰه ــاًء ملع ــيّخ إلغ ــّور اتلاري ــل اتلط ــم، وجع الفه
ومقاصــد مبدعــه، وإحــالل فهــم القــارئ حمــّل مــراد املؤلّــف، وجعــل 
ــل  ــريّب والتأوي ــل الغ ــن التأوي ــّي ب ــّص الدين ــراءة الن ــّص ]انظــر: عــامرة، ق ــَج انل ــارئ منت الق
اإلســامّي، ص 14[، حبّجــة أّن اخلطــاب ادليــّي يف ســعيه إلحيــاء اللغــة القديمة 

- لغــة انلــّص الّــي جتاوزهــا تطــّور الواقــع - يتناقــض مــع انلــّص ذاتــه، 
ــة  ــن نظريّ ــه. ]انظــر: التســخريّي، ب ــق مع ــاول اتلواف ــه حي ــطح أنّ ــدا ىلع الس وإْن ب
ــد، ج 2، ص 27[ ــاد والتجدي ــن، االجته ــاد اإلســامّي، نقــًا عــن: مجموعــٍة مــن املؤلّف القــراءات واالجته

ــراد  ــٍل مل ــوا أّي دخ ــد ألغ ــا ق ــاب اهلرمنيوطيق ــي أّن أصح ــذا يع وٰه
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ــأّن اهلــدف  ــم أو قصــده يف فهــم انلصــوص، مســتدلّن ىلع ٰذلــك ب املتلكّ
ــذا  ــه يف ٰه ــف وفهم ــراد املؤلّ ــس إدراك م ــه لي ــن وفهم ــر امل ــن تفس م
ــس  ــن ولي ــه امل ــا نواج ــى؛ ألنّن ــة املع ــو معرف ــل ه ــّص أو ذاك، ب انل
املؤلـّـف، فاملؤلـّـف هــو أحــد قــّراء املــن، وال مرّجــح ل ىلع غــره، فاملــن 
، ولّك مــا يريــده املفــّر هــو احلصــول ىلع فهــٍم  ي أمامنــا هــو مســتقلٌّ

ّ
ال

لٰهــذا انلــّص، مــن خــالل اجلــدل واحلــوار بــن املفــّر وانلــّص. ]أبــو زيــٍد، 
ــا الوســطيّة، ص 15[ ــام الشــافعّي وتأســيس األيديولوجي اإلم

ــة  ــا، فباإلضاف ــي تواجهن ــور الّ ــر األم ــن أخط ــة م ــذا يف احلقيق وٰه
ــذه  ــار ٰه ــّص، واختي ــذا انل ــن ٰه ــّص يف تكوي ــف للن ــاء دور املؤلّ إىل إلغ
األلفــاظ دون غرهــا مــن األلفــاظ األخــرى يف تشــكيل ٰهــذا انلــّص أو 

ــٌة: ــا مرفوض ــوٍر لكّه ــّدة أم ــؤّدي إىل ع ــه ي ذاك، فإنّ

أ- فصــل املخاطبــن عــن مؤلّــف انلــّص - املتلكـّـم أو الاتــب - وكأّن 
ي وضعــه.

ّ
انلــّص وجــد لوحــده وليــس هنالــك اعقــٌل هــو ال

ــّدس  ــارع املق ــرادات الش ــاء م ــيؤّدي إىل إلغ ــل س ــذا الفص ب- أّن ٰه
ــر  ــض األوام ــك إىل رف ــيؤّدي ٰذل ــايل س ــا، وباتل ــاس هل ــاع انل ــرك اتّب وت
ــاء  ــات، وانتف ــه التريع ــّرد بوج ــان واتلم ــاب العصي ــح ب ــة، وفت ّي

ٰ
اإلهل

ــة. ــدإ الطاع مب

ج- إغــالق بــاب اتلحــاور ادليــّي واحلضــارّي، وضيــاع املعايــر الـّـي 
تســتند عليهــا األخــالق وعلــم احلقــوق وغرهمــا.

ــن  ــاء اهلــدف والغــرض مــن ادلي ــه هــو انتف ــك لكّ وانلتيجــة مــن ٰذل
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ــًا عــن: مجموعــٍة مــن  ــاد اإلســامّي، نق ــة القــراءات واالجته ــن نظريّ ــا ]انظــر: التســخريّي، ب عموًم
املؤلّفــن، االجتهــاد والتجديــد: ج 2: ص 27[، وعــدم احلاجــة إيلــه أو الرجــوع ل، وهــو 

ــول فقــط:  ــال: »أق ــث ق ــه حي ــون يف أحــد كتب ــد أرك ــه حمّم ــا رّصح ب م
ــودة إىل القــرآن وتعايلــم انلــّي... إّن إاعدة  ــث ال تعــي الع إّن إاعدة اتلرتي
ــا دون  ــرتاث عموًم ــم ال ــا يعّظ ــا أيديولوجيًّ  خطابً

ً
ــثّل أّوال ــث تم اتلرتي

االهتمــام بمضامينــه احلقيقّيــة أو بأهّمّيتــه العقائديـّـة« ]أركــون، الفكــر اإلســامّي.. 
ــم  ــٍد وتعايل ــٍن جدي ــان بدي ــي اإلتي ــكالم يع ــذا ال ــٌة، ص 53[، وٰه ــراءٌة علميّ ق

ــاة. ــذه احلي ــدٍة؛ حــّى تســّر اإلنســان يف ٰه جدي

ــك  ــل ٰذل ــا - وجع ــوص وفهمه ــراءة انلص ــاب لق ــذا ابل ــح ٰه 6- أّن فت

الفهــم معيــاًرا صحيًحــا للعمــل بــه - لــّل مــن هــّب ودّب، ســوف يــؤّدي 
إىل الوقــوع يف حمذوريــن مهّمــن: 

ــؤّدي  ــا ي ــو م ــال ،وه ــذا املج ــص يف ٰه ــدإ اتلخّص ــاء مب ــا: إلغ أّوهلم
باتلــايل اىل نــي دور االجتهــاد واملجتهديــن يف فهــم الريعــة اإلســالمّية 
ــص  ــل اتلخّص ــر أه ــماح لغ ــص، والس ــل اتلخّص ــن أه ــم م باعتباره
باخلــوض يف ٰهــذا املجــال، وهــو مــا ســعت إيلــه ادلوائــر االســتكبارّية، 
ــة مــن  ــة اهلرمنيوطيقّي ومــن غريــب املفارقــات حماولــة أصحــاب انلظرّي
ــح  ــا تصل ــأّن اهلرمنيوطيق ــاع املجتمــع املســلم ب ــن إقن ــاب املعارصي الكّت
ــا  ــة، وأّن نتاجئه ــده احلاكم ــول وقواع ــن أص ــاًل ع ــر وبدي ــًة للتفس آل
ــر  ــذا اتلفس ــو اكن ٰه ــّى ل ــة، ح ــر املتداول ــن اتلفاس ــاًل ع ــح بدي تصل
 عــن انلــّي األكــرم ، أو عــن أئّمــة املســلمن ، أو عــن 

ً
منقــوال
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ــى  ــر ىلع خط ــن، بالس ــاب رّب العامل ــان كت ــن ىلع تبي ــا املؤتمن علمائه

ــول  ــم ىلع األص ــر القائ ــّد اتلفس ي يع
ّ

ــر، ال ــديد يف اتلفس ــج الس املنه

ــة.  ــا املنفلت ــس اهلرمنيوطيق ــة، ولي ــد الصحيح والقواع

وثانيهمــا: وهــو الوقــوع يف مســألة اتلفســر بالــرأي اخلــارج عــن لّك 

ي يعتــرب باطــاًل عقــاًل، وال جيــوز العمــل 
ّ

الضوابــط والــروط، وهــو ال

بــه مطلًقــا عنــد املدرســة اإلمامّيــة، بــل وحــّى عنــد املــدارس األخــرى؛ 

ألّن أتبــاع املــدارس األخــرى يقبلــون بــه ويعّدونــه أحــد أقســام اتلفســر 

ــظ  ــك أّن املالح ــف إىل ٰذل ــا، أض ــس مطلًق ــٍة ولي ــد خاّص ــن قواع ضم

ــرى  ــٍة وأخ ــوٍص حمكم ــن نص ــارًة ع ــا عب ــة يه كونه ــوص ادلينّي يف انلص

ــاٌت  َكَم ــاٌت حُمْ ــُه آَي متشــابهٍة، كمــا وصفهــا القــرآن الكريــم بقــول: ﴿ِمْن

ُهــنَّ ُأمُّ اْلِكَتــاِب َوُأَخــُر ُمَتَشــاِبَهاٌت﴾ ]ســورة آل عمــران: 7[، أو قــل إنّهــا نــصٌّ يف 

ادلاللــة وأخــرى ظاهــرٌة، ورسايــة تعــّدد القــراءات والفهــم إىل القســمن 

مًعــا ممتنــٌع؛ ألّن اتلعّدديّــة يف الفهــم للنصــوص املحكمــة أو انلّصّيــة مــا 

 اكالجتهــاد يف مقابــل انلــّص، وقــد قــام اإلمجــاع ىلع رفضــه عنــد 
ّ

يه إال

الفرقــة املحّقــة، وأّمــا اتلعّدديّــة العشــوائّية لفهــم انلصــوص الظاهــرة أو 

ــة فهــو يف حقيقتــه جتــاوٌز ىلع انلــّص، وخــروٌج عــن إطــاره حتــت  الظّنّي

ذريعــة تعــّدد القــراءات، وقــد بــّن القــرآن الكريــم ٰهــذه احلالــة بقــول: 

ِبُعــوَن َمــا تََشــاَبَه ِمْنــُه اْبِتَغــاَء اْلِفْتَنــِة َواْبِتَغــاَء  ِيــن يِف ُقُلوِبِهــْم َزْيــٌغ َفَيتَّ ــا الَّ ﴿َفَأمَّ

ــِه﴾ ]ســورة آل عمــران: 7[. َتْأِويِل
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الخاتمة

ــج  ــض انلتائ ــا إىل بع ــٍث توّصلن ــن حب ــتعرضناه م ــا اس ــالل م ــن خ م
ــيل: ــا ي ــا فيم نلّخصه

1- أّن اهلرمنيوطيقــا يه دائــرٌة مــدار الفهــم أو اتلأويــل أو اتلفســر، أو 

أنّهــا يف مقــام املنهــج والعلــم لٰهــذه املصطلحــات.

ــن  ــذ زم ــتخدامه من ــدأ اس ــٌم ب ــٌح قدي ــا مصطل 2- أّن اهلرمنيوطيق

أفالطــون، وقــد مــّر بمراحــل ثــالٍث: (الكالســيكّية والرومانســّية 
والفلســفّية).

3- ســار أصحــاب ٰهــذه انلظرّيــة يف فهــم انلصــوص ىلع جمموعــٍة مــن 

اخلطــوات لكّهــا تهــدف إىل الســيطرة ىلع العقــل املســلم.

4- استشــهد أصحــاب ٰهــذه انلظرّيــة بمجموعــٍة مــن الروايــات 

ــن.  ــم ادلي ــن رح ــا م ــا، وأنّه ــات مروعّيته إلثب

5– حاونلــا نقــد منهجّيــة أصحــاب ٰهــذه انلظرّيــة، وإثبــات بطالنهــا، 

وأنّهــا أجنبّيــٌة عــن ديننــا احلنيــف. 
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والتوزيــع، ســنة 2014 م.
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ــة. ــة الثاني ــريب، الطبع ــار الع ــة االنتش ــرش ومؤسس ــيناء للن س
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1411 هـ - 1991 م.

 فصليــة الحيــاة الطيبــة، األعــداد 8 – 14، تصــدر عــن: املؤسســة العامليــة للمعاهــد اإلســالمّية . 40
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ــة . 44 ــان، الطبع ــريوت - لبن ــاء، ب ــة الوف ــارش: مؤسس ــوار، الن ــار األن ــر، بح ــد باق ــيس، محم  املجل

الرابعــة، ســنة 1404 هـــ .
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النــارش: دار الهــادي، بــريوت - لبنــان، الطبعــة األوىل، ســنة 1423 هـــ - 2002 م.
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 مجموعــة مــن املؤلفــني، التأويــل والهرمنوطيقــا دراســات يف آليــات التأويــل والقــراءة، املراجعة: . 47
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(*)

خالصٌة

ــز  ــن) وترتك ــة ادلي ــوع (لغ ــن موض ــفة ادلي ــة يف فلس ــواعت الرئيس ــن املوض م
ــة  ــة اللغوّي ــق بابِلني ــي تتعلّ ــث الّ ــيّن األّول املباح ــن أساس ــول حموري ــائله ح مس
لدليــن، وهــل يه ذاُت داللــٍة معرفّيــٍة وتعــرّب عــن الواقــع، أو يه لغــٌة رمزّيٌة أســطورّيٌة 
خــر كبيــان العواطــف واملشــاعر؟ هنــاك 

ُ
فاقــدٌة للمضمــون املعــريّف، بــل هلــا وظائــف أ

مــدارس ونظرّيــاٌت فكرّيــٌة تعتقــد بــأّن لغــة ادليــن ال تعــرّب عــن الواقــع، وال حتــي 
ــٌة، وهلــا  ــن لغــٌة واقعّي ــٌة تــرى أّن لغــة ادلي ــاك مــدارس فكرّي عنــه، ويف املقابــل هن
ــن  ــق بتبي ــي تتعلّ ــث الّ ــاين يه املباح ــع. اثل ــن الواق ــرّب ع ــٌة ويه تع دالالٌت معرفّي
القضايــا العقديّــة والكالمّيــة وحتليلهــا، ويه القضايــا الّــي موضوعهــا (اهلل) 
ــن  ــرتكة ب ــات املش ــول الصف ــأهلا ح ــز مس ــة)، وترتك ــات الكمايّل ــا (الصف وحمموهل
اخلالــق واملخلــوق، وكيفّيــة بيانهــا بمــا يتــالءم مــع عظمــة ابلــارئ ووجــوده. حنــاول 
يف ٰهــذا ابلحــث أن نــدرس كال املحوريــن وانلظرّيــات املشــهورة فيهمــا، ونقدهــا ىلع 

ــيّل. ــيّل - اتلحلي ضــوء املنهــج العق
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Language of Religion

Mustafa Azizi

Abstract

Language of religion is among the primary topics of philosophy of religion. The 
issues discussed in language of religion centralizes on two fundamental points: the 
first is the issues that are related to the linguistic foundation of religion, and whether 
religious language has an epistemic indication and represents a reality, or is it just 
symbolic and mythological language that lacks any epistemic content and does not 
represent reality. Rather, it has other duties, like explaining emotions and feelings? 
There are scientific schools and theories that believe that religious language does not 
represent reality and does reflect it, and this is from the “logical positivism school”, 
the “eschatological verifiable theory”, the  game of language theory, the principle of 
verification theory, the symbolic language theory, and others. 

Opposite to this are scientific schools that believe that the language of 
religion is a real language that has epistemic indications and do represent reality, 
where most Islamic scientific schools believe in this, and some Western schools, 
like the theory of “analogy” the theory of “anthropomorphism,” the theory of 
“univocality,” and others. 

The second point is the issues related to explaining and analysing the 
theological propositions, and they are propositions where the subject is “God” 
and the predicate is “Perfect Attributes”. This discussion is based on the attributes 
shared between the Creator and the created, like knowledge, power, speech, will, 
etc., and how they are explained in line with the magnitude of Almighty God and 
His simple existence. 

In this paper we aim at studying both of these points through presenting the 
common theories and critiquing them based on the rational-analytical approach. 

Keywords: Language of religion, religious language, indication, reality, 
symbolism, mythology, logical positivism. 
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المقّدمة

املهّمــة واملشــرتكة يف فلســفة ادليــن والفلســفة  مــن األحبــاث 
.)Language of Religion( (لغــة ادليــن) اتلحليلّيــة واللســانّيات مبحــث

املباحث املتعلّقة بلغة ادلين تنقسم إىل قسمن:

األّول: املباحــث الّــي تــدرس ابِلنيــة اللغوّيــة للــويح وكالم اهلل 
ــن  ــتوى م ــذا املس ــن يف ٰه ــوف ادلي ــاول فيلس ــٍل اعمٍّ، حي ــاىل - بش - تع
ــن ذات  ــويح وادلي ــة ال ــل لغ ــئلة: ه ــذه األس ــن ٰه ــب ع ــث أن جيي ابلح
ــويح  ــة ال ــه، أو أّن لغ ــي عن ــع وحت ــن الواق ــرّب ع ــريفٍّ تع ــوٍن مع مضم
ــٌة  ــٌة رمزّي ــل يه لغ ــع، ب ــن الواق ــرّب ع ــريّف وال تع ــون املع ــد املضم تفتق
ــع،  ــر عــن الواق خــر غــر اتلعب

ُ
ــف أ أو أســطورّيٌة فحســب، وهلــا وظائ

، أو  ــاصٍّ ــٍل خ ــب لعم ــّث والرتغي ــاعر، أو احل ــف واملش ــان العواط كبي
تعليــم طــرق العبــادة واملناجــاة وغرهــا مــن الوظائــف؟ وهــل لغــة ادليــن 
- بنــاًء ىلع الفلســفة الوضعّيــة - ختضــع ملبــدإ قابلّيــة اتلحّقــق واتلثّبــت 
)principle of verification(، أو ال؟ وغرهــا مــن األســئلة األساســّية الـّـي 

ــن. ــويح وادلي ــة لل ــة اللغوّي ــق بابِلني تتعلّ

ــة  ــا الكالمّي ــة للقضاي ــة اللغوّي ــق بابِلني ــي تتعلّ ــث الّ ــاين: املباح اثل
، وحيــاول ابلاحــث يف ٰهــذا  ومــا يتعلـّـق بصفــات ابلــارئ  بشــٍل خــاصٍّ
ــي  ــي حت ــارات الّ ــا والعب ــاين القضاي ــل مع ــث أن حيلّ ــن ابلح ــم م القس

ــة.  ّي
ٰ
عــن الصفــات اإلهل
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واملقصــود مــن القضايــا الكالمّيــة هــو القضايــا الــي موضوعهــا هــو 
(اهلل تعــاىل) وحمموهلــا (الصفــات الكمايّلــة)، ىلع ســبيل املثــال: عندمــا 
) فمــاذا نعــي مــن ٰهــذه الصفــات؟ هــل ٰهــذه  نقــول: (اهلل اعلــٌم قــادٌر يحٌّ
ــات  ــن الصف ــا م ــي نفهمه ــاين الّ ــَس املع ــل نف ــة حتم ــات الكمايّل الصف
)؟ بعبــارٍة أخــرى: هنــاك  اإلنســانّية حينمــا نقــول: (زيــد اعلــٌم قــادٌر يحٌّ
صفــاٌت مشــرتكٌة بــن اخلالــق - تعــاىل - وبــن املخلــوق اكإلنســان، مثــل 
ــات  ــذه الصف ــل ٰه ــا، ه ــة وغره ــاة واملحّب ــدرة واحلي ــم والق ــة العل صف
املشــرتكة تعــّد مــن املشــرتك املعنــوّي، أو مــن بــاب املشــرتك اللفظــّي؟ أو 
ال ٰهــذا وال ذاك؟ هــل جيــوز االعتمــاد ىلع اللغــة العرفّيــة يف فهــم الصفــات 
ــا، أو ال؟  ــوق وحتليله ــق واملخل ــن اخلال ــرتكة ب ــات املش ــة أو الصف ّي

ٰ
اإلهل

وبكلمــٍة أخــرى: بمــا أّن اللغــة العرفّيــة العاديـّـة بــن انلــاس حتــي عــن 
املحسوســات وامللموســات، ويه مشــوبٌة باخلصائــص البرّيــة واجلهــات 
اإلمانّيــة، هــل يمكــن اســتخدام ٰهــذه اللغــة العرفّيــة تلوصيــف اهلل - 
ــاٍل  ــّرٌد متع ــوٌد جم ــه موج ــع أنّ ــة، م ــة املتعايل ــات الكمايّل ــاىل - بالصف تع

وغــر متنــاهٍ؟ 

الفــرق بــن القســم األّول واثلــاين هــو: أّن املباحــث يف القســم 
ــة  ــة وتعايلمهــا مــن القضايــا العقديّ ــق جبميــع القضايــا ادلينّي األّول تتعلّ
ــرٍة خاّصــٍة  ــة، وال ختتــّص بدائ ــة والســلوكّية واألحــام العملّي واألخالقّي
ــة للــويح وصياغتهــا  ــة اللغوّي ــمُّ بابِلني ــا تهت ــة؛ ألنّه ــا ادلينّي مــن القضاي
بشــٍل اعمٍّ، بينمــا املباحــث املتعلّقــة بالقســم اثلــاين تبحــث عــن القضايا 
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ــة،  ّي
ٰ
ــاف اإلهل ــل األوص ــة حتلي ــة، وكيفّي ــات اهلل الكمايّل ــة بصف املتعلق

ــن. ــن املخلوق ــاىل - وب ــق - تع ــن اخلال ــرتكة ب ــات املش ــًة الصف خاّص

االّتجاهات األساسّية في لغة الدين

اهان رئيسان حول اللغة ادلينّية:
ّ

من انلاحية املعرفّية هناك اجت

ــة ال معــى  ــا ادلينّي ــد ىلع أّن القضاي ي يؤّك
ّ

ــاه غــر ادلاليّل ال
ّ

1-االجت

هلــا وفاقــدٌة للمضمــون املعــريّف )cognitive(، وال حتــي عــن الواقــع وال 

ــٌة، وهلــا  ــٌة أســطورّيٌة قصصّي ــٌة رمزّي ــة لغ ــل اللغــة ادلينّي ــه، ب ــرّب عن تع

ــّث ىلع  ــيس، وحت ــراز األحاس ــع كإب ــف الواق ــر كش ــر غ خ
ُ
ــف أ وظائ

االلــزتام باألمــور األخالقّيــة وغرهــا مــن الفوائــد، وقــد عــرّب فردريــك 

ــّي)  ــل الوظائ ــاه بـــ (اتلحلي
ّ

ــذا االجت ــن ٰه ــِره )Frederick Ferré( ع فِ

ي تأثّــر باملدرســة الوضعّيــة املنطقّيــة الّــي 
ّ

)Functional analysis( ال

ــع  ــي ال ختض ــة الّ ــا امليتافزييقّي ــريفٍّ للقضاي ــوٍل مع ــًى ومدل ــي أّي مع تن

ــّي). ــق اتلجري ــة اتلحّق ــدإ (قابلّي ملب

ي يرّكــز ىلع أّن القضايــا والعبــارات ادلينّيــة ذات 
ّ

ــاه ادلاليّل ال
ّ

2- االجت

معــًى ومدلــوٍل معــريفٍّ )Cognitive( ويه تعــرّب عــن الواقع. 

اهــن يشــتمل ىلع نظرّيــاٍت ومــدارس فكرّيــٍة خاّصٍة 
ّ

وكال ٰهذيــن االجت

ــتعرضها هنا: نس

177

لغة الدين

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



1- الّتجاه غير الدللّي في لغة الدين

ــاه نظرّيــاٍت متعــّددًة أبرزهــا (الوضعّيــة املنطقّيــة)، 
ّ

يتضّمــن ٰهــذا االجت
(الرمزّيــة)،  اللغوّيــة)،  (األلعــاب  اآلخــرة)،  يف  اإلثبــات  (قابلّيــة 

ــيس): ــراز األحاس ــطورّية)، (إب (األس

)*()Logical Positivism( أ ـ نظريّة الوضعّية املنطقّية

ــن، اكن  ــرن العري ــة يف الق ــة املنطقّي ــة الوضعّي ــّون املدرس ــل تك قب
فالســفة ادليــن يعتقــدون بــأّن القضايــا والعبــارات ادلينّيــة وامليتافزييقّيــة 
ذات معــًى ومدلــوٍل واقــيٍّ تعــرّب عــن الواقــع وحتــي عنــه، ولٰكــن مــع 
ــوم  ــد هي ــة دليفي ــاآلراء املعرفّي ــرت ب ــي تأثّ ــة الّ ــة املنطقّي ظهــور الوضعّي
)David Hume(، اعتقــد أصحــاب ٰهــذه املدرســة بــأّن القضايــا ادلينّيــة 

ــن  ــرّب ع ــا )cognitive( وال تع ــج وعيً ــى، وال تنت ــدٌة للمع ــٌة وفاق مهمل
ــّية،  ــة احلّس ــة للتجرب ــا ادلينّي ــاع القضاي ــن إخض ــه ال يمك ــع؛ ألنّ الواق
فالقضايــا الـّـي ال يمكــن إخضاعهــا للتجربــة احلّســّية ختلو مــن ادلالالت 
ــف  ــيس والعواط ــاٌن لألحاس ــل يه بي ــة، ب ــن الواقعّي ــة واملضام املعرفّي

)*(  مــن املصــادر املهّمة للتعرّف عى مدرســة )الوضعيّة املنطقيّة( هي املقالــة الّتي كتبها )جون 
باسمور( )John Passmor( يف املوسوعة الفلسفيّة لـ )بول إدواردز( )Paul Edwards( تحت 

عنوان )Logical Positivism(: انظر:

Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 and 6, p.52 

يعتقــد )كارل بوبر( بــأّن ٰهذه املقالــة رصينٌة وراقيٌة، ومــن أفضل املقاالت يف مجــال )الوضعيّة 
املنطقيّة(.
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ــٍل  ــاز عم ــن ىلع إجن ــجيٌع لآلخري ــخصّية، أو تش ــات الش ــول والرغب واملي
]BarBour, Issues In scIence and relIgIon, p 239,240[ .فحســب

يعتقــد ديفيــد هيــوم أّن لّك املعــارف البرّيــة إّمــا انطبــااعٌت حّســّيٌة 
ــٌة راجعــٌة إىل احلــّس،  ــا صــوٌر خيايّل مأخــوذٌة مــن احلــّس مبــارشًة، وإّم
ــى  ــن املع ــٌة م ــي خايل ــارف، ف ــن املع ــمن م ــن القس ــوى ٰهذي ــا س وم

ــريّف.  ــون املع واملضم

ويــرى ديفيــد هيــوم أيًضــا أّن القضايــا والعلــوم البرّيــة ال ختلــو مــن 
ــاٍم: ثالثة أقس

ــدًة  ــًة جدي ــان معرف ــح لإلنس ــي ال تمن ــة الّ ــا اتلحليلّي األّول: القضاي
عــن الواقــع، بــل املحمــول يف ٰهــذه القضايــا ناتــٌج مــن نفــس موضواعتها، 
ونــي تلــك القضايــا يســتلزم اتلناقــض، كقضّيــة (لّك أعــزٍب فهــو غــر 

مــزتّوٍج) أو (لكُّ مطــٍر فهــو مبلِّــٌل).

اتلجريبّيــة  للمعايــر  ختضــع  الّــي  العلمّيــة  القضايــا  اثلــاين: 
ــا  ــذه القضاي ــة، فٰه احلّســّية وتدعمهــا املالحظــات والشــواهد اتلجريبّي
ــق  ــة اتلحّق ــدأ قابلّي ــا مب ــًى، وهل ــة ذات مع ــة الواقعّي ــة العينّي امللموس

ــّي. ــات اتلجري واإلثب

اثلالــث: القضايــا ادلينّيــة واألخالقّيــة وامليتافزييقّيــة الّــي ال يمكــن 
اختبارهــا مــن خــالل اتلجربــة احلّســّية، وال ختضــع ملبــدإ قابلّيــة اتلحّقق 

واإلثبــات اتلجريــّي. 
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فٰهــذه القضايــا ليســت ذات معــًى ومدلــوٍل، فــي خايلــٌة مــن 
ــة (اهلُل موجــوٌد)، و(لكُّ روٍح هلــا ابلقــاُء  املعــى، ىلع ســبيل املثــال: قضّي
ــن  ــي ال يمك ــا الّ ــن القضاي ــّد م ــٌة)، تع ــُة قبيح ــوُد)، و(الرق واخلل
إخضاعهــا للتجربــة احلّســّية، وال تُعــّد مــن مجلــة القضايــا اتلحليلّيــة، 
ــٌة فارغــٌة مــن املعــى.  ــل يه مهمل ــوٍل، ب فــي ليســت ذات معــًى ومدل
]انظــر: هيــوم، مبحــٌث يف الفاهمــة البريـّـة، ص 38؛ تحقيــقٌ يف الذهــن البــرّي، ص 53؛ اشــتفان كورنــر 

)stephan Korner(، فلســفة كانــط، ص 140[

ــة  ــة العينّي ــا الواقعّي ــة ىلع أّن القضاي ــة املنطقّي ــة الوضعّي ــز املدرس ترّك
ــن  ــّي، ويمك ــت اتلجري ــق واتلثّب ــة اتلحّق ــا قابلّي ــي هل ــا الّ يه القضاي
إقامــة الشــواهد اتلجريبّيــة إلثباتهــا، فــّل قضّيــٍة ال ختضــع ملبــدإ قابلّيــة 
mean-( فــي فارغــٌة مــن املعــى ،)principle of verification(  اتلحّقــق
ingless(، وتُعــّد مهملــًة )nonsensical( ، فضــاًل عــن صدقهــا أو  كذبهــا.

]paul, edwards, the encyclopedIa of phIlosophy, Volumes 5 and 6, p.53[ 

ــة  ــراز داليّل ــد إح ــأيت بع ــا ي ــذب يف القضاي ــدق والك ــوع الص فموض
ــارة  ــة أو العب ــت القضّي ــإذا اكن ــًى أو ال؟ ف ــل يه ذات مع ــاظ، وه األلف
فارغــًة مــن املعــى واملضمــون، فــال يصــل ادلور إىل صدقهــا أو كذبهــا، 
ــذب يف  ــدق والك ــة الص ــة أّن مرتب ــفة الوضعّي ــار الفلس ــن منظ إذن م

ــى.  ــة واملع ــة ادلاليّل ــن مرتب ــرٌة م ــا متأّخ القضاي

ــة ليــس هلــا معــًى  ــة أّن اللغــة ادلينّي إذن، بنــاًء ىلع املدرســة الوضعّي
ــة  ــرب الوضعّي ــذب، فتعت ــدق والك ــا بالص ــن اتّصافه ــاًل ع ــٌة، فض ودالل
ــة فارغــًة مــن  ــة وادلينّي ــة واألخالقّي ــا امليتافزييقّي ــة مجيــَع القضاي املنطقّي
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 - )Ernst Mach( ــول املعــريّف؛ فــلا اكن يعتقــد إرنســت مــاخ املعــى واملدل
وهــو مــن أعضــاء حلقــة حلقــة فيينــا )Vienna Circle((*) - بأنـّـه جيــب تطهر 

ــة. العلــم وتزنيهــه مــن العنــارص امليتافزييقّي
]paul, edwards, the encyclopedIa of phIlosophy, Volumes 5 and 6, p.53[

ــّي)  ــات اتلجري ــق واإلثب ــة اتلحّق ــدإ قابلّي ــة (مب ــة أّن نظرّي يف احلقيق
ــل  ــي جتع ــروف الّ ــروط والظ ــا ال ــل: م ــؤال القائ ــن الس ــب ع جتي

؟  ــيٍّ ــٍح وواق ــًى صحي ــا ذات مع ــارات والقضاي العب

ــن  ــا للموازي ــاع القضاي ــان إخض ــو إم ــة ه ــار ادلاليّل ــول: إّن معي أق
اتلجريبّيــة، وإمــان جتميــع القرائــن والشــواهد احلّســّية إلثبــات نظرّيــٍة 

مــا، أو تأييدهــا، أو إبطاهلــا.

ــات  ــق واإلثب ــة اتلحّق ــدإ قابلّي ــة (مب ــات إىل أّن نظرّي ــي االتلف ينب

)*(  إّن انطالقــة الوضعيّة املنطقيّة كانت من خالل ما يُعرف باســم )حلقة فيينا(، الّتي ظهرت إىل 
العلــن عــام 1929، حينام صدر بياٌن لها بعنوان )الفهم العلمّي للعالَم( يقوم يف األســاس عى 
اســتبعاد امليتافيزيقا وإلغائها وتخليص العلوم من الشوائب املتافيزيقيّة. إّن املبادئ األساسيّة 

للوضعيّة املنطقيّة كام وردت يف بيان حلقة فيينا عبارٌة عن:

- اعتامد املعطيات الحّسيّة أساًسا للمعرفة العلميّة.

- استبعاد امليتافيزيقا من كّل فرٍع من فروع املعرفة يُراد له أن يكون علاًم.

- اعتامد مبدإ قابليّة التصديق أو مبدإ قابليّة التحّقق والتثبّت )principle of verification( أساًسا 
لقبول األحكام العلميّة ومعياًرا للمعنى املعريّف، عى أساس ٰهذا املبدإ ال تُقبل إاّل األلفاظ التي 

تحيل إىل كيانات ميكن مشاهدتها.

د. - بناء العلم املوحَّ

- تحديد مهّمة الفلسفة العلميّة بتوضيح مفاهيم العلوم بواسطة منهج التحليل املنطقّي. 

]انظر: الحاج حسن، رودولف كارناب.. نهاية الوضعيّة املنطقيّة، ص 247[
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ــّي ال  ــار اتلجري ــة لالختب ــاع القضّي ــان إخض ــز ىلع إم ــّي) ترّك اتلجري
فعلّيــة ٰهــذا االختبــار، بمعــى أّن القضّيــة هلــا شــأنّيٌة وقابلّيــٌة للخضــوع 
ــال:  ــبيل املث ــل، ىلع س ــا بالفع ــّم اختباره ــم يت ــّية، وإن ل ــة احلّس للتجرب
قضّيــة (وجــود احليــاة يف املجــّرات األخــرى) يمكــن إخضاعهــا للتجربــة، 

ــر أدواتهــا وظروفهــا. ــو يف املســتقبل بعــد توّف ول

نقد املدرسة الوضعّية املنطقّية

ــة - ودعــوى  ــّية اتلجريبّي ــة احلّس ــة يف املعرف ــة حــرص ادلاليّل إّن نظرّي
ــاالٌت  ــا إش ــوٍل - تعرتيه ــًى ومدل ــت ذات مع ــة ليس ــا ادلينّي أّن القضاي

ــذا املجــال:  ــا يف ٰه ــّددٌة نتطــّرق إيله متع

1- نظرّيــة (مبــدإ قابلّيــة اتلحّقــق اتلجريــّي) ال يمكــن تطبيقهــا ىلع 

كثــٍر مــن القضايــا والعبــارات، وحــّى ال يمكــن تطبيقهــا ىلع نفســها؛ 
ــّية، وال  ــة احلّس ــع للتجرب ــق) ال ختض ــة اتلحّق ــدإ قابلّي ــة (مب ألّن نظرّي
ــذه  ــة، فٰه ــواهد اتلجريبّي ــات والش ــالل املالحظ ــن خ ــا م ــّى إثباته يتس

ــة تناقــض ذاتهــا.  انلظرّي

وبعبــارةٍ أخــرى: قضّيــة »إّن القضايــا الـّـي هلــا معــًى وداللــٌة يه القضايا 
اخلاضعــة للتجربة احلّســّية فقــط«، ال ختضــع نفُســها للتجربة احلّســّية، وال 
يمكــن دراســتها ىلع طاولــة اتلجربــة، بــل يتــّم بيانهــا يف ضمن منهــٍج عقيلٍّ 

حمــٍض، فــي فارغــٌة مــن املعــى وادلاللــة، وال تعــرّب عــن الواقع.
 paul, edwards, the encyclopedIa of phIlosophy, Volumes 5 and 6, p.54;  241 Ian g.[ 

].BarBour, Issues In scIence and relIgIon, p
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ــٌة يف  ــٌة منطوي ــاك افرتاضــاٌت مســبقٌة ميتافزييقّي ــارٍة أخــرى: هن وبعب
نظرّيــة (قابلّيــة اتلحّقــق واتلثّبــت) ال ختضــع للتجربــة احلّســّية، وليــس 

 تناقًضــا واضًحــا.
ّ

ٰهــذا إال

للعلــوم  األمثــل  اكنلمــوذج   - الفزييــاء  علــم  يف  هنــاك  أّن   -2

اتلجريبّيــة - مصطلحــاٍت ميتافزييقّيــًة غــر جتريبّيــٍة ال ختضــع للمعايــر 
اتلجريبّيــة، وال يمكــن اختبارهــا مــن خــالل األدوات واآليّلــات 
ــة،  ــل: الطاق ــوم، مث ــذه العل ــا يف ٰه ــرتٌف به ــن مع ــة، ولٰك اتلجريبّي
ــة  ــوم اتلجريبّي ــو العل ــال ختل ــا، ف ــرم، وغره ــة، اجل ــدان، اجلاذب املي
ــأّن  ــة ب ــة الوضعّي ــزتم املدرس ــل تل ــة، فه ــات امليتافزييقّي ــن املصطلح م

ــى؟! ــن املع ــٌة م ــاء فارغ ــة يف الفزيي ــا املطروح القضاي

ــة  ــا امليتافزييقّي ــع القضاي ــة، فإّن مجي ــة الوضعّي ــاءً ىلع املدرس 3- بن

ــا يف  ــول، بينمــا هنــاك بعــض القضاي ــة فارغــٌة مــن املعــى واملدل وادلينّي
ــّد  ــِة) تُع ــاج إىل العلّ ــوٍل حيت ــة (لكُّ معل ــا كقضّي ــفة وامليتافزييقي الفلس
ــة ذات معــًى ومدلــوٍل مــن منظــار  ــًة، والقضايــا اتلحليلّي ــًة حتليلّي قضّي

ــا. ــٌح يف نظرّيته ــٌض واض ــذا نق ــة، وٰه ــة الوضعّي املدرس

4- املبــادئ الـّـي تبّنتهــا املدرســة الوضعّيــة مــن حــرص مصــادر املعرفة 

ــٌة  ــّية مرفوض ــات احلّس ــرط ىلع املعطي ــزي املف ــّية والرتك ــة احلّس يف املعرف
ــة هلــا مصــادر ومناهــل متعــّددٌة اكحلــّس  ومــردودٌة؛ ألّن املعرفــة البرّي
والعقــل والشــهود والــويح، وقــد تــّم إثباتهــا يف (نظرّيــة املعرفــة)، مــع أّن 
ــان شــمويّلة  ــّية حتتــاج إىل ادليلــل العقــيّل يف بي ــة احلّس املعرفــة اتلجريبّي

]Ibid, p. 242[ .القضايــا العلمّيــة ورضورتهــا
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وقــد تنّبــه أتباع املدرســة الوضعّيــة إىل اإلشــايّلات واثلغــرات املوجودة 

ــّي)  ــق اتلجري ــة اتلحّق ــدإ (قابلّي ــن مب ــوا ع ــة، فتنازل ــذه انلظرّي يف ٰه

وبــدأوا بتعديلهــا وإصالحهــا مــن خــالل اقــرتاح مبــدإ (قابلّيــة اتلأييــد) 

 إذا 
ّ

ي يقــول: »إّن القضّيــة ال تمتلــك املعــى إال
ّ

)confirmability( ال

 paul, edwards, the encyclopedIa of phIlosophy, Volumes 5 and[ »ــا ــن تأييده أمك

p.55 ,6[. وبمــا أنّــه ال يمكــن إثبــات القضّيــة مــن خــالل قابلّيــة اتلحّقــق 

ــاًء ىلع  ــط، وبن ــّي فق ــد اتلجري ــاء باتلأيي ــب االكتف ــّي، فيج اتلجري

ــة يه  ــة املطلوب ــد القضّي ــي تؤّي ــواهد الّ ــن الش ــًة م ــإّن جمموع ــك، ف ٰذل

ــي حتــّدد معناهــا. الّ

ثــّم تنــازل أتبــاع الوضعّيــة املنطقّيــة عــن مبــدإ قابلّيــة اتلأييــد أيًضــا، 

 ،)falsification challenge( ــال ــد واإلبط ــة اتلفني ــدأ (قابلّي ــوا مب واقرتح

بنــاًء ىلع ٰهــذا املعيــار، فــإّن قضّيــة )S( ذات معــًى وداللــٍة إذا اكن نقيــض 

قضّيــة )S( خيضــع ملبــدإ قابلّيــة اتلحّقــق واإلثبــات اتلجريــّي، ىلع ســبيل 

املثــال: قضّيــة (لّك مــاٍء يغــيل يف درجــة حــرارة 100 م) تكــون ذات معــًى 

ــاء ال يغــيل يف  ــة أعــي: (بعــض امل ــذه القضّي ــوٍل إذا اكن نقيــض ٰه ومدل

ــق  ــة اتلحّق ــّي، ول قابلّي ــات اتلجري درجــة حــرارة 100 م) خيضــع لإلثب

ــإّن لّك  ــال) ف ــد واإلبط ــة اتلفني ــة (قابلّي ــاًء ىلع نظرّي ــّي، إذن بن اتلجري

ــٌة  ــي قضّي ــٍد، ف ــٍع واح ــو يف موض ــا ول ــا وإبطاهل ــن نقضه ــٍة ال يمك قضّي

بــال معــًى، وال يمكــن عّدهــا قضّيــًة واقعّيــًة عينّيــًة تعــرّب عــن الواقــع، 
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ــة  ــدإ قابلّي ــن مب ــو )Anthony Flew( )1923( ع ــوين فل ــع أنط ــد داف وق
ــًة وبراهــن.  اإلبطــال واتلكذيــب وأقــام ل أدلّ

]peterson, hasKer, reIchenBach and BasInger, reason & relIgIous BelIfe, an Introduc-

tIon to the phIlosophy of relIgIon, p. 269[

ــو: (أّن لّك  ــيٍّ ه ــٍل منط ــه بديل ــا يّدعي ــو ىلع م ــوين فل ــتدّل أنط ويس
قضّيــٍة شــخصّيٍة تســاوي وتعــادل نقيــَض ســابلتها)، و(لّك ناقــٍض حلكــٍم 
يُعــّد جــزًءا ملفهــوم ســابلة ٰذلــك احلكــم أو نفســها)، ىلع ســبيل املثــال: 
قضّيــة (اهلُل موجــوٌد) تســاوي قضّيــة (ليــس اهلل غــر موجــوٍد)، فــإذا اكن 
ــا  ــّد داعًم ــل يُع ــذا ادليل ــوٌد)، فٰه ــة (اهلُل موج ــض قضّي ــٌل يناق ــاك ديل هن
ومؤّيــًدا لقضّيــة (اهلُل غــر موجــوٍد)، فــإذا لــم جنــد ناقًضــا لٰهــذه القضّية، 
فليــس ٰهــذا حكًمــا واقعيًّــا، فبمــا أّن القضايــا ادلينّيــة ال يمكــن نقضهــا 

وإبطاهلــا وتفنيدهــا، فــي فاقــدٌة للمعــى، وال حتــي عــن الواقــع.
]flew, macIntyre, eds. new essays In phIlosophIcal theology, p. 97- 99[

تعاين نظرّية مبدإ قابلّية اتلفنيد واإلبطال من إشاالٍت متعّددٍة:

ــى أّن  ــها، بمع ــق ىلع نفس ــة ال تنطب ــذه انلظرّي ــس ٰه األّول: أّن نف
ــّي  ــال اتلجري ــد واإلبط ــًة للتفني ــت قابل ــد ليس ــة اتلفني ــة قابلّي نظرّي
ــها. ــمويّلتها ىلع نفس ــدم ش ــا؛ لع ــض ذاته ــة تناق ــذه انلظرّي ، فٰه ــّيّ احل

اثلــاين: أّن معيــار اإلثبــات واإلبطــال يف لّك علــٍم خيتلــف عــن علــٍم 
ــة  ــو اتلجرب ــة ه ــا اتلجريبّي ــد يف القضاي ــات واتلفني ــار اإلثب ــر، فمعي آخ
احلّســّية، ويف القضايــا الفلســفّية هــو العقــل، ويف القضايــا اتلارخيّيــة هــو 
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انلقــل، ويف القضايــا اتلحليلّيــة الرياضّيــة واملنطقّيــة هــو اتلحليــل؛ فــال 
جيــوز أن نعّمــم املنهــج اتلجريــّي احلــّيّ ىلع مجيــع احلقــول املعرفّيــة.

اثلالــث: أّن هنــاك قضايــا بدهّيــًة أّويّلــًة ال ختضــع ملعيــار مبــدإ قابلّيــة 
اتلفنيــد واإلبطــال، ولٰكــن مــع ٰذلــك فــي قضايــا صحيحــٌة وصادقــٌة، 

ويســلّم بهــا أصحــاب العقــول الســليمة، كقضّيــة (امتنــاع اتلناقــض).

)Eschatological verifiable( ب ـ نظريّة قابلّية التحّقق يف اآلخرة

 John( ــك ــون هي ــد ج ــة يعتق ــة املنطقّي ــرّد ىلع الوضعّي ــياق ال يف س
Hick( بنظرّيــة (قابلّيــة اتلحّقــق األخــروّي) يف لغــة ادليــن؛ فإنّــه يلــزتم 

ــل  ــن قب ــر مقّدمت ــروّي، يذك ــد األخ ــع قي ــة م ــة املنطقّي ــار الوضعّي بمعي
ــه: ــان نظرّيت بي

األوىل: انلــواة األصلّيــة واجلوهــر األســايّس ملفهــوم (قابلّيــة اتلحّقــق) 
هــو إزالــة أســس الشــّك العقــيّل، فكــون القضّيــة حمّققــًة يعــي أّن شــيئًا 

مــا حيــدث ويوّضــح أنّهــا صحيحــٌة. 

اثلانيــة: أّن هنــاك بعــض األحــام هلــا قابلّيــة اتلحّقــق واإلثبــات مــن 
ناحيــة الصــدق، ولٰكــن ليســت هلــا قابلّيــة اتلفنيــد واإلبطــال مــن جهــة 
الكــذب، كقضّيــة اســتمرار احليــاة للــروح بعــد مــوت ابلــدن، الـّـي هلــا 
قابلّيــة اتلحّقــق واإلثبــات، وليســت هلا قابلّيــة اتلفنيــد واإلبطــال، وٰهذا 
االفــرتاض يشــتمل ىلع نــوٍع مــن اتلنّبــؤ، وهــو أّن الشــخص بعــد موتــه 
يشــعر بــأّن بدنــه مّيــٌت ول حيــاٌة ممتــّدٌة، وٰهــذا اتلنّبــؤ ل قابلّيــة اتلحّقــق 
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واالختبــار يف فــرض الصــدق يف ضمــن اتلجربــة الشــخصّية ل، وليســت 
ل قابلّيــة اتلفنيــد واإلبطــال يف صــورة الكــذب.

ي تّدعيــه األديــان اتلوحيديـّـة يفــرتض نــواًع مــن الوجــود 
ّ

فاتلوحيــد ال
ــاك  ــك هن ــن ٰذل ــس م ــرة، وىلع العك ــة يف اآلخ ــة الواضح ــاة الغائّي واحلي
ي يــرى أّن مــا بعــد احليــاة أمــٌر مبهــٌم، فهنــاك أمامنــا طريــٌق 

ّ
امللحــد ال

ــا  ــادلة، ويعتربه ــاة اخل ــو احلي ــًرا حن ــن س ــد واملؤم ــا املوحِّ ــٌة يراه ورحل
ــاف  ــر املط ــّن يف آخ ــوف تتب ــا، وس ــا عبثً ــا مظلًم ــا مبهًم ــد طريًق امللِح
ــد هــو احلــّق أو اإلحلــاد. ــة انلــاس، وســوف يّتضــح هــل أّن اتلوحي اعقب
]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason 

& relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.271; hIcK, John, 

phIlosophy of relIgIon,p. 103[

ــا  ــات للقضاي ــق واإلثب ــة اتلحّق ــدإ قابلّي ــد بمب ــن أن نعتق إذن، يمك
ادلينّيــة، حبيــث تــزول أرضّيــة الشــّك والريــب منهــا، فالقضايــا ادلينّيــة 
لــو لــم يمكــن إثباتهــا وإخضاعهــا للتجربــة احلّســّية أو تفنيدهــا باتلجربة 
احلّســّية يف ٰهــذه ادلنيــا، فلهــا قابلّيــة اتلحّقــق واإلثبــات يف اعلـَـم اآلخــرة 
ــة وانلــار وقــدرة اهلل - تعــاىل -  ــات اجلّن وبعــد املــوت، فيمكــن نلــا إثب

وعلمــه، وغــر ٰذلــك مــن املعتقــدات ادلينّيــة بعــد املــوت.

ــة  ــا ادلينّي ــٍة، ويه: أّن القضاي ــٍة مهّم ــك ىلع نقط ــون هي ــز ج ويرّك
ــة  ــة انلظرّي ــة وإن اكنــت مــن انلاحي ونقائضهــا مــن املعتقــدات اإلحلاديّ
متســاويًة وال رجحــان ألحدهمــا ىلع اآلخــر، لٰكــن مــن انلاحيــة العملّيــة 
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وضعهمــا خمتلــٌف؛ ألّن االعتقــاد بالقضايــا ادلينّيــة جيعــل حيــاة اإلنســان 
ــب واآلالم،  ــب واملصائ ــه املصاع ــّون علي ــهل، ويه ــا أس ــذه ادلني يف ٰه
ــه  ــه وعيش ــة، فحيات ــدات ادلينّي ــًدا للمعتق ــد فاق ــا اكن امللِح ــن لّم ولٰك
مقــروٌن بالقلــق واالضطــراب واآلالم، فبمــا أّن القضايــا ادلينّيــة حتظــى 

ــا مــن اإلحلــاد. ــا ىلع نقيضه ــة، ينبــي تفضيله ــذه املــزية العملّي بٰه
]hIcK, phIlosophy of relIgIon, p. 105[

نقد نظريّة قابلّية التحّقق يف اآلخرة

ال خيــى أّن االلــزتام بنظرّيــة (قابلّيــة اتلحّقــق يف اآلخــرة) يتوّقــف ىلع 
ــث  ــذه مباح ــرة، وٰه ــخصّية يف اآلخ ــا الش ــس وهوّيته ــاء انلف ــول ببق الق

تتعلّــق بمبحــث املعــاد.

ــل  ــه يقب ــن يف أنّ ــك) تكم ــون هي ــة (ج ــة يف نظرّي ــلكة األصلّي واملش
ــس  ــا للمقايي ــاع القضاي ــّي) وإخض ــق اتلجري ــة اتلحّق ــدإ قابلّي بـــ (مب
ــا،  ــع يف معناه ــن يوّس ــة، ولٰك ــفة الوضعّي ــّية يف الفلس ــة احلّس اتلجريبّي
ــل  ــن اخلل ــاين م ــه يع ــّد ذات ــزيان يف ح ــاس وامل ــذا املقي ــال أّن ٰه واحل

ــا. ــا آنًف ــا ذكرن ــص كم وانلق

ــا  ــة أّن القضاي ــذه انلظرّي ــه ٰه ــا تُثبت ــة م ــة يه أّن اغي ــلكة اثلاني املش
املتعلّقــة ببقــاء انلفــس وخلودهــا، وأّن الــروح تبــى بعــد املــوت، قضايــا 
ــائر  ــّن س ــرة، ولٰك ــق يف اآلخ ــٌة للتحّق ــا قابل ــٌة؛ ألنّه ــٌة وصحيح صادق
ــة،  ــه الكمايّل ــاىل - وصفات ــود اهلل - تع ــات وج ــة كإثب ــا ادلينّي القضاي
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ــة  ــط بآيّل ــه الايّت ال يرتب ــه وغنائ ــه وأزيّلت ــه وعــدم تناهي كعلمــه وقدرت
اتلحّقــق األخــروّي، وال يمكــن إثباتهــا بٰهــذه الطريقــة، بــل تبــى ٰهــذه 

ــا. ــكوتًا عنه ــاىل - مس ــاهلل - تع ــة ب ــام املتعلّق األح

ــا  ــز ىلع أّن القضاي ــا ترّك ــو أنّه ــة ه ــذه انلظرّي ــّم يف ٰه ــال امله اإلش
ادلينّيــة ال تعــرّب عــن الواقــع يف ٰهــذه ادلنيــا، وليســت ذات معــًى فيهــا، 
بــل تّتضــح معانيهــا يف اآلخــرة، وٰهــذا خيالــف تصــّور املؤمنــن واملعتنقن 
ــًى  ــة ذات مع ــا ادلينّي ــن أّن القضاي ــة، م ــم الهنّي ــان ومرتكازاته لألدي
ــدًة  ــة فائ ــا ادلينّي ــد القضاي ــه ال تفي ــع أنّ ــا، م ــٍح يف ادلني ــوٍل صحي ومدل
 بعــد حايتهــا وتعبرهــا عــن الواقــع، فالقضّيــة مــا دامــت ال 

ّ
عملّيــًة إال

ــًة هلــا. تكشــف عــن الواقــع ال ثمــرة عملّي
]hIcK, John, phIlosophy of relIgIon, p.105[

)Theory of language Games( جـ ـ نظريّة األلعاب اللغويّة

ًة عــن     تعتــرب املدرســة الوضعّيــة القضايــا العلمّيــة ذات معــًى ومعــربِّ
الواقــع احلــّيّ اتلجريــّي، ولٰكــن ترّكــز فلســفة اتلحليــل اللســايّن ىلع أّن 
للّغــة وظائــف ونشــاطاٍت أخــرى غــر توصيــف العالـَـم ينبــي االتلفــات 
إيلهــا، اكتلعّهــد واتلوصيــة واملناجــاة والعبــادة وبيــان األحاســيس 
واملشــاعر، فتهتــف فلســفة اتلحليــل اللســايّن بٰهــذا الشــعار: »ال تســأل 
 Ian g. BarBour,[ »ــل اســأل عــن وظيفتهــا ودورهــا ــة، ب عــن معــى القضّي

.]Issues In scIence and relIgIon, p. 243
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 (1951 -1889) )Ludwig Wittgenstein( ــغ فيتغنشــتاين يعتقــد لودفي
 Form( ــاة ــايح احلي ــق من ــزّيًا وف  متم

ً
ــتعماال ــا واس ــٍة تطبيًق ــّل لغ ــأنّ ل ب

ــش  ي يعي
ّ

ــايّف ال ــرّي واثلق ــاخ الفك ــايّع واملن ــياق االجتم of )life أو الس

ــتعماهلها  ــة واس ــق اللغ ــن تطبي ــتاين ع ــرّب فيتغنش ــاٍن، ويع ــه لّك إنس في
ــة)، فتتعــّدد اللغــات بتعــّدد منــايح احليــاة وأشــاهلا  بـــ (اللعبــة اللغوّي
ــاٌت يف  ــا، دراس ــم زكريّ ــفيٌة، ص 117؛ إبراهي ــاٌت فلس ــتاين، تحقيق ــر إىل: فيتغنش ــياقاتها. ]انظ وس

ــارصة، ص 271[ ــفة املع الفلس

وبعبــارة أخــرى: أّن لّك منــًى مــن منــايح احليــاة، أو لّك شــٍل مــن 
 

ّ
أشــال احليــاة واملعيشــة يقتــي لغــًة متمــزّيًة خاّصــًة بــه، ال يعرفهــا إال

مــن يعيــش يف ٰذلــك انلمــط والطريقــة مــن احليــاة، واملقصــود مــن احليــاة 
هــو مجيــع اآلمــال واألفــار والظــروف الّي حتيــط الفــرد اإلنســايّن، فلّل 
لغــٍة مــن اللغــات ادلينّيــة والعلمّيــة والفلســفّية “لعبــٌة لغوّيــٌة" خاّصــٌة، 
ــة  تكشــف عــن  ــذه األلعــاب اللغوّي ، وٰه ــٌق واســتعماٌل خــاصٌّ أي تطبي
جوانــب ُصــور احليــاة وأشــاهلا، فٰهــذه اللغــة تعكــس واقعهــا اخلــاّص، 
ي يعيشــه 

ّ
ي يعيشــه الفيلســوف خيتلــف تماًمــا عــن العالـَـم ال

ّ
فالعالـَـم ال

ــم  ــا ل ــا دمن ــويّف، فم ــّي، أو الص ــم اتلجري ِ ــان، أو العال ــن، أو الفّن املتديّ
جنــّرب حيــاة الفيلســوف، أو الصــويّف، أو املتديـّـن، ولــم ننظــر إىل العالـَـم 
ــٍة  ــّل لغ ــة، ف ــه اللغوّي ــه، أو لعبت ــم لغت ــدر أن نفه ــاره، ال نق ــن منظ م
تعكــس طريقــًة خاّصــًة مــن احليــاة واملنــاخ الفكــرّي، مــن جهــٍة أخــرى 

 لعبــًة لغوّيــًة ختّصــه. 
ِّ

لّك طريقــٍة ونمــٍط خــاصٍّ مــن احليــاة يــودل
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إذن، ألجــل اتلعــّرف ىلع حيــاة اآلخريــن جيــب أن نبحــث عــن اللغــة 
املعــرّبة عــن تلــك احليــاة اخلاّصــة بهــم، وقــد شــّبه فيتغنشــتاين نظرّيتــه 
املســّماة بـــ (اللعبــة اللغوّيــة) باأللعــاب املعهــودة واملألوفــة بــن انلــاس، 
فكمــا أّن للعبــة الشــطرنج أو كــرة الســلّة وغرهــا مــن األلعــاب، قواعــَد 
وقوانــَن متمــزّيًة ختّصهــا، فكٰذلــك بالنســبة إىل منــايح احليــاة والســياق 
ــك قواعــد  ي يعيشــه الفــرد، فلــّل ٰذل

ّ
ــاخ الفكــرّي ال االجتمــايّع واملن

وقوانــن خاّصــٌة، تســتتبع لغــًة خاّصــًة تمزّيهــا عــن ســائر منــايح احليــاة.

]hIcK, John, phIlosophy of relIgIon, p. 96[ 

ــم  ــرتكٌة للتقيي ــر مش ــرتكٌة وال معاي ــم مش ــد مفاهي ــه ال توج ــا أنّ وبم
ــدٍة،  ــاٌب ىلع ح ــٍة حس ــّل لغ ــة، فل ــة) املختلف ــاب اللغوّي ــن (األلع ب
إذن لّك لغــٍة تابعــٌة للقواعــد اخلاّصــة املتمــزّية بهــا، وال يمكــن تقييمهــا 
ــٍة  ــك ال يمكــن احلكــم ىلع لعب أو احلكــم عليهــا بصــورٍة واحــدٍة، وكٰذل
ــٍة  ــة، لّك لعب ــك اللغ ــار تل ــل إط ــن داخ  م

ّ
ــا إال ــٍة وتقييمه ــٍة خاّص لغوّي

لغوّيــٍة جــزٌء مــن أســلوب احليــاة اخلاّصــة؛ وألجــل أن نفهمهــا ال بــّد أن 
ــٍب. ــن قري ــها م ــها ونعيش ــاة ونلمس ــك احلي ــر تل حن

]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.273[

ي يعيــش يف منــى احليــاة العلمّيــة اتلجريبّيــة، فهــو داخٌل 
ّ

فمثــاًل: ال
يف اللعبــة اللغوّيــة اتلجريبّيــة، فــال جيــوز لٰهــذا الشــخص أن حيكــم ىلع 
ــه ال يعيــش يف  ــة وينتقدهــا ويقــوم بتقييمهــا؛ ألنّ ــة ادلينّي اللعبــة اللغوّي
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ــًة  ــك لغ ــال يمتل ــا، ف ــرف لغته ــال يع ــة، ف ــاة ادلينّي ــار احلي ــاخ وإط املن
مشــرتكًة بينهمــا حــّى حيكــم عليهــا وينتقدهــا. 

بانلتيجــة أّن القضايــا ادلينّيــة واألحــام امليتافزييقّيــة، مصونــٌة 
وحمفوظــٌة مــن اإلشــاالت وانلقــود الــواردة مــن قِبــل العلــوم اتلجريبّيــة، 
ــج  ــة يعال ــة العلمّي ــة واللغ ــة ادلينّي ــاق اللغ ــن نط ــك ب ــذا اتلفكي وٰه
مشــلكة اتلعــارض بــن العلــم وادليــن؛ إذ إّن لــّل واحــٍد منهمــا صــورًة 
ــزّيٌة  ــٌة متم ــٌة لغوّي ــع ل لعب ــة، وباتلب ــاة واملعيش ــن احلي ــا م ــا خاصًّ ونمًط
ومعايــر خمتّصــٌة بــه، فــال جيــوز ملــن هــو خــارٌج مــن منــاخ ادليــن أن 
ــٍة.  حيكــم عليــه وينتقــده ويزعــزع مبادئــه بمعايــر وموازيــن غــر دينّي

 وقــام د. ز. فيليبــس )D. Z. Philips( ـ وهــو مــن تالمــذة فيتغنشــتاين 
ــا  ــة وتفريغه ــوم اتلجريبّي ــع العل ــة م ــة املعارض ــا ادلينّي ــل القضاي ـ بتأوي
ــه  ــة؛ فإنّ ــم والفلســفة الوضعّي ــن العل ــااًع ع ــة؛ دف ــا األصلّي ــن معانيه م
يتلكـّـم عــن موضــوع (بقــاء انلفــس) ويــؤّول عقيــدَة (عــدم فنــاء الــروح 
وانلفــس اإلنســانّية)، ويقــول إنـّـه ليــس معــى بقــاء الــروح هــو امتــداد 
حياتــه يف اعلـَـٍم آخــر، حــى يّتصــف بالصــدق والكــذب، بــل يه بمعــى 

أّن لإلنســان أنــوااًع خمتلفــًة مــن احليــاة ادلنيوّيــة. 

ــًة،  ــًة قيمّي ــة لغ ــة ادلينّي ــرى اللغ ــس ي ــرى: أّن فيليب ــارٍة أخ وبعب
فقونلــا: (احليــاة أبديّــٌة) ال يعــي اســتمرار احليــاة، وإنّمــا هــو شــٌل مــن 
أشــال اتلقويــم ]Hick, John, Philosophy of Religion, p 96[، وٰهــذا اتلأويــل 

ــن. ــدَم ادلي ــّبب ه ــة يس ــا ادلينّي ــن القضاي ــد م ــر اجلدي واتلفس
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نقد نظريّة األلعاب اللغويّة

تعاين نظرّية فيتغنشتاين من مشالك عديدةٍ نستعرضها يف ٰهذا املجال:

1 ـ املشــلكة الرئيســة يف نظرّيــة األلعــاب اللغوّيــة تكمــن يف أّن 
القضايــا ادلينّيــة ال تعــرّب عــن الواقــع وال حتــي عنــه، بســبب تأثـّـر ٰهــذه 
انلظرّيــة بالوضعّيــة املنطقّيــة؛ إذ إّن الوظيفــة اجلوهرّيــة للّغــة يه حايتهــا 
عــن الواقــع وتعبرهــا عنــه، ولٰكــّن نظرّيــة األلعــاب اللغوّيــة تنــي ٰهــذه 
خــر هلــا، مــع أّن ٰهــذه 

ُ
الوظيفــة املحورّيــة للّغــة، وترّكــز ىلع الوظائــف األ

ــة اّداعٌء بــال ديلــٍل وال تدعمهــا حّجــٌة وال برهــاٌن.  انلظرّي

2 ـ ٰهــذا اتلحليــل للّغــة ادلينّيــة خيالــف مــا يعتقــده املؤمنــون 
واملعتنقــون لدليــن، مــن أّن لغــة ادليــن ذات معــًى وتعــرّب عــن الواقــع، 
بــل إنّهــا صادقــٌة مطابقــٌة للواقــع، فــّل اآلثــار املرتتّبــة ىلع اللغــة ادلينّيــة 
ــرب عــن احلقائــق، فــي تنــايف نظرّيــة 

ُ
بفضــل أنّهــا حتــي عــن الواقــع وخت

ــن. ــة للمتديّن ــزات الهنّي ــة املرتك ــاب اللغوّي األلع

ــايح  ــح "من ــتاين مصطل ــة فيتغنش ــّية يف نظرّي ــز األساس ــن الراكئ 3 ـ م
ــن  ــود م ــا املقص ــٍح، فم ــر واض ــٌم وغ ــظ مبه ــذا اللف ــّن ٰه ــاة"، ولٰك احلي
منــايح احليــاة؟ وكيــف نمــزّي بــن منــايح احليــاة بعضهــا عــن بعــٍض؟ هل 
مجيــع األديــان ذات منــًى ونمــٍط واحــٍد مــن احليــاة؟ أو لــّل واحــٍد مــن 
ــار  ــاة) باألف ــى احلي ــر (من ــى أّن تفس ؟! ال خي ــزّيٌ ــًى متم ــب من املذاه
ــي  ــمات الّ ــن الس ــا م ــة وغره ــروف االجتماعّي ــة والظ ــر اثلقافّي واألط
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ــا  ــا أيًض ــيئًا؛ ألنّه ــّق ش ــن احل ــي ع ــة ال يغ ــذه انلظرّي ــاع ٰه ــا أتب يذكره
ــة  ــة(، مجلّ تعــاين مــن اإلبهــام والغمــوض. ]شــاكرين، مقالــة )علــم لغــة القضايــا الالهوتيّ

ــدد 89، ص 153[ ــالمّي، الع ــكالم اإلس ال

ــاب  ــاظ واأللع ــن األلف ــرتك م ــم املش ــول ىلع الفه ــدم احلص 4 ـ أّن ع
اللغويــة، يعــّد مــن اللوازم اخلطــرة لٰهــذه انلظرّيــة، يعتقد (فيتغنشــتاين) 
ــا يف إطــار  ]Hick, John, Philosophy of Religion, p 96.[ أّن للّفــظ معــًى خاصًّ

ــي تكــّون  ــة املعيشــّية الّ ــاة وابليئ ــة ويف نطــاق منــى احلي األرسة اللغوّي
فيهــا اللفــظ فحســب، فخــارج ٰهــذه ابليئــة أو منــى احليــاة، فــال معــى 
ٰللــك اللفــظ، وٰهــذا يســّبب نقــض نظرّيــة األلعــاب اللغوّيــة؛ ألّن ٰهــذه 
انلظرّيــة نفســها نشــأت وتكّونــت يف منــًى خــاصٍّ مــن احليــاة واملعيشــة 
ــي يعيــش فيهــا (فيتغنشــتاين)، فــال يمكــن ملــن هــو خــارٌج عنهــا  الّ
ــة  ــذه انلظرّي ــع أّن ٰه ــض، م ــتلزم اتلناق ــذا يس ــا، وٰه ــا ويقّيمه أن يفهمه
ــن  ــا ع ــة خارًج ــة ادلينّي ــم للّغ ــم واتلقيي ــن احلك ــوٍع م ــوي ىلع ن حتت

ــة. ــذه انلظرّي ــذا تناقــٌض واضــٌح يف ٰه منحاهــا ونطاقهــا، وٰه

5 ـ تســتلزم انلظرّيــة انســداد بــاب اتلفهيــم واتلفاهــم واحلوار املشــرتك 
 مــن يعيــش يف ابليئــة 

ّ
يف احلقــول املعرفّيــة املتعــّددة؛ ألنّــه ال يفهمهــا إال

ــة فيهــا، وكــذا ينســّد بــاب املقارنــة بــن  ي تكّونــت انلظرّي
ّ

واملنــاخ ال
العلــوم واملعــارف البرّيــة وفًقــا نلظرّيــة (فيتغنشــتاين). 

6 ـ تســتلزم ٰهــذه انلظرّيــة النســبّيَة يف املعرفــة )Relativism(؛ ألنّــه ـ 
وفًقــا نلظرّيــة (فيتغنشــتاين)ـ  ال جيــوز ملــن هــو خــارٌج عــن منــى حيــاة 
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خاّصــة أن حيكــم عليهــا أو ينقدهــا ويقّيمهــا، إذن ليــس هنــاك معيــاٌر 
خــاريجٌّ مشــرتٌك يقــوم بتقييــم منــايح احليــاة وتمحيصهــا. 

ــوٌد)  ــول: (اهلل موج ــا يق ــن عندم ــتاين) ىلع أّن املؤم ــرّصح (فيتغنش ي
ــوٍد)؛  ــس بموج ــول: (اهلل لي ــا يق ــد حينم ــدة امللِح ــض عقي ــه ال يناق فإنّ
إذ ليــس هنــاك لغــٌة مشــرتكٌة أو فهــٌم مشــرتٌك بينهمــا حــّى يكــون بــن 
عقيدتهمــا تناقــٌض، بــل لــّل واحــٍد منهمــا منــى للحيــاة خيتلــف تماًمــا 

 الوقــوع يف ورطــة النســبّية.
ّ

عــن اآلخــر، وليــس ٰهــذا إال

)Symbolism( د ـ النظريّة الرمزيّة

كمــا ذكرنــا أّن انلظرّيــات املتعلّقــة بلغــة ادليــن تنقســم إىل قســمن: 
انلظرّيــات الـّـي ترتكــز ىلع أّن القضايــا ادلينّيــة وأّن لغة ادليــن ذات معًى 
صحيــٍح ومطابــٍق للواقــع وليســت خايلــًة مــن املعــى، واثلــاين انلظرّيــات 
ــت ذات  ــا ليس ــة وأنّه ــدٌة لدلالل ــة فاق ــا ادلينّي ــز ىلع أّن القضاي ــي ترّك الّ
ــرب  ــع وال خت ــن الواق ــرّب ع ــٌة ال تع ــٌة رمزّي ــن يه لغ ــة ادلي ــل لغ ــًى، ب مع
ــاه ال يمكــن اتلعبــر عــن أوصــاف اهلل بلغــٍة 

ّ
عنــه؛ بنــاًء ىلع ٰهــذا االجت

حقيقّيــٍة واقعّيــٍة. 

ــة) ىلع أّن الصفــات واألفعــال املنســوبة إىل اهلل  ــة (الرمزّي ــد نظرّي تؤّك
ــي  ــٌة ال حت ــطورّيٌة تمثيلّي ــٌة أس ــاٌف رمزّي ــة، يه أوص ــا احلملّي يف القضاي
عــن الواقــع اخلــاريّج، وال يمكــن توصيــف اهلل بهــا، بــل يه رمــوٌز تشــر 
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إىل مــا ورائهــا، فليســت دالالت اللكمــات يف انلصــوص ادلينّيــة دالالٍت 
مبــارشًة حّديّــًة، بــل يه ترمــز إىل مــا ورائهــا.

]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, pp.275-277[

فوظيفــة الرمــز يه توفــر األرضّيــة ملواجهــة اإلنســان األمــَر القــديّس 
ــا، وكٰذلــك تســاعد اللغــة الرمزّيــة اإلنســان  وماشــفته وجتربتــه عرفانيًّ
ىلع معرفــة املراتــب العميقــة واملكنونــة يف روحــه، واملراتــب العميقــة يف 

الواقــع اخلــاريّج.

ــة  ــادئ العرفانّي ــت ىلع املب ــة بُني ــة الرمزّي ــح أّن انلظرّي ــن الواض  وم
ــر  ــن اتلعب ــز ع ــٌة يعج ــق متعايل ــارف حقائ ــف للع ــفّية؛ إذ تنكش الكش
 اللغــة العرفّيــة، فإّمــا أن يســكت عّمــا 

ّ
عنهــا وبيانهــا؛ ألنـّـه ال يملــك إال

ــة ويه حمــدودٌة  ــا أن يســتخدم اللغــة العرفّي شــاهده بقلبــه وروحــه، وإّم
ومقّيــدٌة باألمــور املحسوســة املألوفــة، وإّمــا أن يســتعمل اللغــة الرمزّيــة 

ــة واملتعايّلــة.  ــا شــاهده بقلبــه مــن احلقائــق امللكوتّي للتعبــر عّم

يســتدّل أتبــاع انلظرّيــة الرمزّيــة بديلــٍل إلثبــات مــا يّدعــون، وهــو: 
أّن اهلل وجــوٌد متعــاٍل خيتلــف تماًمــا عــن ســائر املوجــودات، بــل هــو عن 
الوجــود وحمــض الوجــود وال حــّد وال نهايــة لوجــوده، ومــن جهــٍة أخــرى 
يســتخدم انلــاس يف املحــاورات العرفّيــة لغــًة عرفّيــًة حمــدودًة حتــي عــن 
ــة املألوفــة، وبانلتيجــة ال يمكــن اســتخدام  األحــداث واألعيــان البرّي
اللغــة البرّيــة العرفّيــة املشــوبة بانلواقــص بليــان أوصــاف اهلل املطلقــة 
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ــاٍن  ــٍق ملع ــدوٍد ومضّي ــتيعاب واعٍء حم ــتلزم اس ــه يس ــا؛ ألنّ ــه العلي وصفات
]IBId.,p.275[ .غــر حمــدودٍة وغــر متناهيــٍة

يدافــع (بــول تليــك) )Paul Tillich( (1886-1965) عــن نظرّيــة 
ــه  ــٌة اســتعارّيٌة؛ فإنّ الرمزّيــة، ويعتقــد بــأّن اللغــة ادلينّيــة يه لغــٌة رمزّي
ــق) )ultimate concern( أو  ــام املطل ــو (االهتم ــان ه ــأّن اإليم ــد ب يعتق
ــة اهلل  ــذه الغاي ــت ٰه ــواٌء أكان ــوى، س ــة القص ــق ىلع الغاي ــكاء املطل االتّ
تعــاىل، أم شــيئًا آخــر، مثــل: الوطنّيــة والعنرصّيــة واملــال والــروة وغرهــا 

ــٍة قصــوى لإلنســان.  ــي يمكــن أن تقــع كغاي مــن األمــور الّ

ي يمّثــل حالــًة مــن 
ّ

يــرى (بــول تيليــك) أّن املعتقــد ادليــّي ال
ــة.  ــة الرمزّي  باللغ

ّ
ــرّب عــن نفســها إال ــام املطلــق، ال يمكــن أن تع االهتم

]hIcK, John, phIlosophy of relIgIon,p. 86[ 

ــا يف ضمــن  وبعبــارٍة أخــرى: أّن اإليمــان يُظهــر نفَســه واضًحــا وجليًّ
اللغــة الرمزّيــة؛ ألّن حقيقــة اإليمــان يه (االهتمــام املطلــق)، أو االعتماد 
 باللغــة الرمزّيــة. 

ّ
اتلــاّم بالغايــة القصــوى، فــال يمكــن اتلعبــر عنهــا إال

يســتثي (بــول تيليــك) قضّيــًة دينّيــًة واحــدًة مــن القضايــا ادلينّيــة، 
ويعتربهــا حرفّيــًة  غــر رمزّيــٍة يمكــن أن تقــال عــن احلقيقــة املطلقــة، 
ــودات)،  ــائر املوج ــوٌد كس ــه موج ــُض، ال أنّ ــوُد املح ــو الوج ويه: (اهلُل ه
ــة  ــودات املتناهي ــائر املوج ــب س ــوًدا يف جن ــس موج ــى أّن اهلل  لي بمع
ي يســّبب 

ّ
املحــدودة، بــل اهلل - تعــاىل - هــو الوجــود املحــض املطلــق ال
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ــن  ــا ع ــف تماًم ــوده خيتل ــل، فوج ــة العل ــو علّ ــودات، فه ــائر املوج س
املوجــودات األخــرى، وٰهــذا اتلفســر لوجــود اهلل  يســّبب رمزّيــة لغــة 
اتلعبــر عــن اهلل؛ ألنـّـه إذا اكن وجــود اهلل عــن الوجــود وحمــض الوجــود ال  
كســائر املوجــودات اإلمانّيــة، فــال يمكــن اتلعبــر عــن أوصــاف ٰهــذا 
متنــايه بلغــٍة برّيــٍة عرفّيــٍة ضّيقــٍة، فــال بــّد مــن 

ّ
الوجــود املحــض الال

  فلــو اكن يمكــن اتلعبــر عــن اهلل .]IBId., p 86[ اســتخدام اللغــة الرمزّيــة
ــٍة  ــٍة حقيقّي ــٍة عرفّي ــة ـ بلغ ــه املطلق ــأنه وعظمت ــّو ش ــع عل ــه ـ م وأوصاف
ــودات  ــتوى املوج ــأنه  بمس ــن ش ــل م ــتلزم اتلقلي ــٍة، الس ــر رمزّي غ

ــٌع يف شــأنه تعــاىل. ــذا ممتن ــة املحــدودة، وٰه املتناهي

ينبــي هنــا أن نشــر إىل نقطــٍة مهّمــٍة، ويه: أّن معيــار الصــدق 
ــود يف  ــهور واملعه ــار املش ــن املعي ــف ع ــِة خيتل ــِة الرمزّي ــذب يف اللغ والك
نظرّيــة املعرفــة، فــرى (بــول تيليــك) أّن معيــار صــدق الرمــوز ادلينّيــة 
ــان اتلجــارب  ــا يف بي ــذه الرمــوز وكفاءته ــات ٰه يرجــع إىل مــدى صالحّي
ــه  ــوده وهدف ــاَن إىل مقص ــل اإلنس وَْص

َ
ــٍز أ ــّل رم ــة، ف ــة والعرفانّي ادلينّي

ــٍز  ــادٌق، ولّك رم ــز ص ــذا الرم ــغ، فٰه ــح وأبلَ ــٍل أوض ــر وبش ــر فأك أك
فيــه إبهــاٌم وغمــوٌض يف بيــان مقاصــده، فهــو اكذٌب، فالصــدُق والكــذُب 
ــن  ــا ع ــوز وإفصاحه ــاح الرم ــدى إيض ــان إىل م ــة راجع ــة الرمزّي يف اللغ
ــو  ــة، ه ــة املعرف ــذب يف نظرّي ــدق والك ــار الص ــا معي ــا، بينم متعلَّقاته

ــا. ــا ومصاديقه ــا لَمحكّيه ــة القضاي مطابق

]tIllIch, paul,the meanIng and JustIfIcatIon of relIgIous symBols, p.11[
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الســؤال املهــّم هــو: مــا املقصــود مــن (الرمــز) )symbol(؟ ومــا ســماته 
ومزياته(*)؟

يمــزّي (بــول تيليــك) بــن نوعــن مــن الرمــز، وهمــا: الرمــوز املحاكية 
)Representative symbol( والاشــفة الّيت حتظــى خبصائــص الرمــوز 

ــي  ــة )unRepresentative symbol( الّ ــر املحاكي ــوز غ ــة، والرم احلقيقّي
ال تمتلــك مــزيات الرمــوز الواقــيّة، اكلرمــوز املنطقّيــة والرياضيــة، ويه 

يف احلقيقــة عالمــات، ثــم يذكــر مــزيات وخصائــص الرمــوز املحاكيــة 
]hIcK, John, phIlosophy of relIgIon,p.85[:

ــق وراء  ــياء وحقائ ــا إىل أش ــر دائًم ــو أنّه يش ــز ه ــزية للرم ــّم م 1- أه

ــا،  ــياء وراء ذاته ــن أش ــي ع ــوز حت ــه، فالرم ــر إىل نفس ــه، وال يش نفس
ي يُعــّد رمــًزا ونموذًجــا للعــّزة واالقتــدار عنــد لّك الشــعوب، 

ّ
َعلَــِم ال

ْ
كَال

ــن  ــا م ــا ورائه ــر إىل م ــوٌز تش ــداد رم ــات واألع ــروف واللكم ــك احل كٰذل
ــات.  ــق والواقعّي احلقائ

ــا  ــا ومعهــوًدا، ومعــًى باطنيًّ ــارٍة أخــرى: أّن للرمــز معــًى ظاهريًّ بعب
وحقيقيًّــا، فاملعــى الظاهــرّي قنطــرٌة ومــرآٌة للمعــى ابلاطــّي واحلقيــّي، 
فــال جيــوز محــل اللفــظ ىلع معنــاه الظاهــرّي املعتــاد، بــل جيــب اجتيــازه 

والوصــول إىل املغــزى احلقيــّي ل.

)*(  يذكر بول تيليك خصائص الرمز وميزاته يف الكتب التالية:

a. Tillich, Paul, Theology of Culture, p. 58.

b.Tillich, Paul, Dynamics of Faith,p.55.

.c. Tillich, Paul,The Meaning and Justification of Religious Symbols,p.4-5
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2- تســاهم الرمــوُز يف واقعّيــة حمكّيهــا ومطابَقهــا مســاهمًة حقيقّيــًة، 

ــا  ــد عليه ــي يعتم ــودة الّ ــة املعه ــة واالعتبارّي ــم الوضعّي ــا للعالئ خالفً
ــإّن  ــيارات؛ ف ــف الس ــدّل ىلع توّق ــي ت ــراء الّ ــارة احلم ــع، كاإلش املجتم
اإلشــارة واملشــر يف ٰهــذه العالئــم يشٌء، واملشــار إيلــه حقيقــٌة مســتقلٌّة 
ىلع حــدٍة خيتلــف تماًمــا عــن اإلشــارة، ولٰكــّن الرمــز يشــارك ويســاهم يف 
َعلـَـَم 

ْ
ي حيــى عنــه ويشــر إيلــه، ىلع ســبيل املثــال: أّن ال

ّ
هوّيــة الــيء ال

رمــٌز يشــر إىل االقتــدر والعظمــة والعــّزة للشــعوب، فٰهــذا الرمــز يســاهم 
ويشــاطر يف ٰهــذا االقتــدار والعــّزة حقيقــة؛ لا أّن تعظيــم الَعلَــم ورفعــه 
ــم ابلــدل أو إســقاطه،  ــة ِلَعلَ ــك ابلــدل، واإلهان ــدار ٰذل ــا القت ــّد تعظيًم يُع

ــًة ل.  تعــّد هزيمــًة وذلّ

 )Participation( ــاركة ــوم املش ــز) ىلع مفه ــوم (الرم ــن مفه إذن يتضّم
ــيٍء  ــاذج ب ــوز وانلم ــذه الرم ــتبدال ٰه ــن اس ــلا ال يمك ــاهمة؛ ف واملس
ــال:  ــبيل املث ــه، ىلع س ــعب وتارخي ــك الش ــة ٰذل ــر هوّي  أن تتغ

ّ
ــر، إال آخ

ــم  ــا للعالئ ــر، خالفً ــٌز آخ ــه رم ــّل حملّ ــٌز ال حي ــة (اهلل) رم ــظ اجلالل لف
ــر  ــون األمح ــتبدال ل ــر، اكس ــيٍء آخ ــتبداهلا ب ــن اس ــي يمك ــة الّ العرفّي

ــور. ــارات العب ــون األزرق يف إش بل

ــة  ــة العميق ــب املختفي ــاد واملرات ــن األبع ــف ع ــز يكش 3- أنّ الرم

ــح الســتار عنهــا؛ حيــث ال يمكــن لإلنســان أن يعــرف  لألشــياء، ويزي
ٰهــذه املراتــب واملســتويات املكنونــة بطريقــٍة معتــادٍة، ىلع ســبيل املثــال: 
ــن  ــٍة م ــٍة ومعّمق ــب خمبوئ ــن مرات ــان ع ــفان لإلنس ــّن يكش ــعر والف الش
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 عــرب ٰهــذه الرمــوز، وكٰذلــك 
ّ

الواقعّيــة الـّـي ال يمكــن اتلعــّرف عليهــا إال
ــٍة  ــر إىل حقيقّي ــوز، ويش ــن الرم ــٌز م ــام رم ــمه الرّس ي يرس

ّ
ــم ال الرس

ــم. ــذا الرس ــوء ٰه  يف ض
ّ

ــا إال ــر عنه ــن اتلعب ــٍة ال يمك ملحمّي

4- أّن الرمــز - إضافــًة إىل أنـّـه حيــي عــن املراتــب املختفيــة ابلاطنّيــة 

ــروح  ــة ل ــة املخبوئ ــاد الوجوديّ ــن األبع ــا ع ــف أيًض ــياء - يكش لألش
اإلنســان املتطابقــة مــع أبعــاد الواقعّيــات اخلارجّيــة، فالرمــز يزيــل القناع 
ــة العميقــة لإلنســان، حبيــث ال يمكــن اتلعــّرف  عــن اجلوانــب الوجوديّ
 مــن خــالل ٰهــذه الرمــوز، اكنلغمــات املوزونــة للموســيى الـّـي 

ّ
عليهــا إال

ــز  ــان، فالرم ــروح اإلنس ــة ل ــة واملحجوب ــا املجهول ــن الزواي ــف ع تكش
ــاريّج ويف  ــع اخل ــة يف الواق ــتويات املكنون ــب واملس ــر املرات ــربز وُيظه يُ

ــا. ــروح اإلنســايّن مًع ال

ــالويع  ــن ال ــق ع ــل تنبث ــٍد، ب ــاتٍ وتعّم ــوز باتلف ــّون الرم 5- ال تتك

ــٌة  ــوز أرضّي ــة، فللرم ــة اجلمعّي ــن اهلوّي ــأ م ــايّع، وتنش ــردّي واالجتم الف
اجتماعّيــٌة خاّصــٌة تتكــّون فيهــا، خاّصــًة الرمــوز السياســّية وادلينّيــة الـّـي 
ويع اجلمــّي يف املجتمــع، 

ّ
هلــا وظائــف اجتماعّيــٌة، فــي تتكــّون مــن الــال

ويع االجتمايّع مــن ٰهذه 
ّ

فــإذا انقطعــت العالقــة الاتّيــة االجتماعّيــة والــال
الرمــوز، فحينئــٍذ تمــوت الرمــوز وتمحــو بمــوت أرضّياتهــا االجتماعّيــة.

6- أّن الرمــوز هلــا طلــوٌع وأفــوٌل، هلــا حيــاٌة وممــاٌت، هلــا نمــوٌّ وذبوٌل، 

ــزول وتنقــي يف  ــو وتزدهــر يف بعــض الظــروف، وت ــأ وتنم ــوز تنش الرم
خــر.

ُ
بعــض الظــروف األ
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يعتقــد (بــول تيليــك) بأنـّـه ال يمكــن اتلعبــر عــن الغايــة القصــوى، 
 باللغــة الرمزّيــة، فــال يتســى اتلعبــر واحلايــة عن 

ّ
أو األمــر املقــّدس إال

الغايــة القصــوى واالهتمــام املطلــق باللغــة احلقيقّيــة العرفّيــة، والــّر يف 
ــدودة  ــق املح ــٌة وراء احلقائ ــوى حقيق ــة القص ــة الغاي ــك هــو أّن حقيق ٰذل
ــة  ــات امللموس ــار الواقعّي ــوى يف إط ــة القص ــع الغاي ــال تق ــة، ف واملتناهي
 بلغــة الرمــز؛ ألّن اللغــة 

ّ
املحــدودة، فباتلبــع ال يمكــن اتلعبــر عنهــا إال

احلقيقّيــة العرفّيــة قــارصٌة واعجــزٌة عــن بيــان صفــات الغايــة القصــوى.
]paul, tIllIch, systematIc theology,V. 1, p.211[

ــارك  ــّي يش ــز ادلي ــوز، الرم ــص الرم ــاه يف خصائ ــا ذكرن ــاًء ىلع م فبن
ويســاهم يف قداســة ٰهــذا األمــر املقــدس، وبذلــك يعتقــد (بــول تيليــك) 
أّن اهلل  هــو الرمــز األصــيّل واملبــديّئ للغايــة القصــوى الـّـي تســيطر ىلع 

مجيــع حياتنــا، وحنــن مســتعّدون ألن نضــيّح بــكّل يشء دونهــا.

)ultimate concern( (االهتمــام املطلــق) إّن مفهــوم (الغايــة القصــوى) أو
يف انلظرّيــة الرمزّيــة، يتّســم بعّدة ســماٍت ومــزياٍت: 

ــة القصــوى مــن دون أّي  منهــا: ينبــي التســليم املحــض أمــام الغاي
ــٍد ورشٍط.  قي

ومنها: تمّثل الغايُة القصوى الكماَل املطلق.

ومنهــا: لّك يشٍء يف حيــاة اإلنســان بســبب ارتباطــه بالغايــة القصــوى، 
يكــون ذا معــًى وهــدٍف.
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ومنهــا: يمكــن لإلنســان أن جيــّرب الغايــة القصــوى جتربــًة عرفانّيــًة 
باطنّيــًة بصفتهــا أمــًرا مقّدًســا.

ي يســتعّد اإلنســاُن أن يضيّح 
ّ

فالغايــة القصــوى، يه: األمر املقــّدس ال
ــق،  ــام املطل ــز االهتم ــون مرك ــه ل، ويك ــه ويفدي ــٍن ألجل ــكّل اغٍل وثم ب
حبيــث ينبثــق منــه مجيــع امليــول والرغبــات اإلنســانّية فــي املعشــوق انلهايّئ 

واغيــة الغايــات يف حيــاة اإلنســان ]عــي زمــاين، لغــة الديــن، ص 256[.

يــرّصح (بــول تيليــك) بــأّن الغايــة القصــوى ال تنحــرص يف اهلل تعــاىل، 
بــل تتمّثــل يف لّك أمــٍر مقــّدٍس يّتصــف بٰهــذه الصفــات املذكــورة أعــاله، 
ــك،  ــابه ٰذل ــا ش ــال، أو م ــروة وامل ــام، أو ال ــاه واملق ــة، أو اجل اكلوطنّي
ــة  ــك الغاي ــة تلل ــا دام ل الطريقّي ــز م ــأّن الرم ــك) ب ــول تيلي ــد (ب فيعتق
ــّول  ــن إذا حت ، ولٰك ــيٌّ ــٌز حقي ــو رم ــق، فه ــام املطل ــوى، أو االهتم القص
الرمــز إىل موضــوٍع مســتقلٍّ حيظــى بقداســٍة مســتقلٍّة عــن قداســة الغايــة 
القصــوى، فٰهــذا يســتلزم الــرك وعبــادة الصنــم، فــال جيــوز أن يتحــّول 
ــس  ــّدس، ولي ــر املق ــٌق إىل األم ــُز طري ــن، فالرم ــم والوث ــز إىل الصن الرم

ــه. ــا يف حــّد ذات نفســه موضــواًع مقّدًس

)Symbolism( آثار النظريّة الرمزيّة

تستلزم نظرّية (الرمزّية) عّدة أموٍر: 

أحدهــا: أّن لغــة ادليــن ليســت لغــةً حقيقّيــًة تفيــد املعى الواقــّي وال 
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حتــي عــن الواقــع، بــل لغــة ادليــن إشــارٌة إىل مــا ورائهــا مــن األشــياء، 
وبانلتيجــة ال يمكــن أن نعــرف صفــات اهلل  معرفــًة إجيابّيــًة حقيقّيــًة، 

وٰهــذا يســتلزم نــواًع مــن تعطيــل العقــول عــن معرفــة اهلل.

ثانيهــا: بمــا أّن لغــة ادليــن ال تكشــف عــن الواقــع، وال تمنــح معــًى 
حقيقيًّــا لإلنســان، فــال تّتصــف القضايــا ادلينّيــة بالصــدق والكــذب. 

]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.276[

ثاثلهــا: حتــاول نظرّيــة الرمزّيــة أن تــزّنه اهلل  عــن صفــات 
ــن  ــا ع ــف تماًم ــود اهلل خيتل ــد أّن وج ــلا تعتق ــماتهم؛ ف ــن وس املخلوق

املوجــودات املخلوقــة.

ــه  ــن نزاعت ــك) م ــول تيلي ــة لـــ (ب ــة الرمزّي ــق انلظرّي ــا: تنبث رابعه
ــة  ــة اخلالص ــن احلقيق ــر ع ــن اتلعب ــه ال يمك ــة، وأنّ ــة وابلاطنّي العرفانّي

ــص. ــوبة بانلق ــة املش ــاظ البرّي ــذه األلف ــهودة بٰه املش

النقد

ــول  ــا؛ ألّن (ب ــايف ذاتَه ــها وتُن ــة نفَس ــة الرمزّي ــض انلظرّي 1 ـ تُناق
ــع  ــا مجي ــٍة؛ يلفهمه ــر رمزي ــٍة غ ــٍة حقيقّي ــه بلغ ــّن نظريت ــك) يُب تيلي
انلــاس مــن دون اعتمــاد ىلع أّي رمــٍز وإشــارٍة، وعندمــا يتلكّــم تيليــك 
عــن "الغايــة القصــوى" يف نظرّيتهــا الرمزّيــة ـ وكٰذلــك عــن "اهلل تعــاىل" 
وعــن "اإليمــان" و"اإلرادة" و"العقــل" ـ فهــو يوّضــح ٰهــذه األلفــاظ 
ــا،  ــًة يف بيانه ــًة رمزّي ــتخدم لغ ــٍة، وال يس ــٍة حقيقّي ــٍة عرفّي ــة بلغ ادلينّي

204

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



وٰهــذا بمعــى نــي اللغــة احلقيقّيــة الاشــفة عــن الواقــع يف ضــوء اللغــة 
ــٌح. ــٌض واض ــو تناق ــة، وه احلقيقّي

ــول  ــن؛ ألّن (ب ــٍئ لدلي ــٍف خاط ــة ىلع تعري ــة الرمزّي ــوم انلظرّي 2 ـ تق
ــديدة  ــة الش ــة واملحّب ــة الروحّي ــو العلق ــن ه ــز ىلع أّن ادلي ــك) يرّك تيلي
ــن  ــل ادلي ــة حتوي ــذا يف احلقيق ــوى، وٰه ــة القص ــّدس أو الغاي ــر املق لألم
ــاىل،  ــع اهلل تع ــٍة م ــٍة عرفانّي ــٍة وجترب ــٍة باطنّي ــٍة فرديّ ــه إىل عالق وإرجاع
بينمــا األديــان اتلوحيديـّـة - خاّصــًة ادليــن اإلســاليّم - ال حتــرص معارفــه 
يف العالقــة الفرديـّـة مــع اهلل ومواجهــة األمــر القــديّس، بــل هنــاك قضايــا 
ــٍة اكتلوحيــد واملعــاد وانلبــّوة، وهنــاك أيًضــا  ــق بأمــوٍر عقديّ نظرّيــة تتعلّ
ــة،  ــوق االجتماعّي ــف واحلق ــالق واتلايل ــط باألخ ــٌة ترتب ــا عملّي قضاي
ــا،  ــوى وصفاته ــة القص ــرًة إىل الغاي ــة ناظ ــا ادلينّي ــع القضاي ــس مجي فلي
فــي احلقيقــة بُنيــت انلظرّيــة الرمزّيــة ىلع افــرتاٍض مســبٍق خاطــٍئ وهــو 

ــة.  ــة ابلاطنّي ــة العرفانّي ــرصه يف اتلجرب ــن وح ــق لدلي ــف املضيَّ اتلعري

إذن، انلظرّيــة الرمزّيــة - لــو ســلّمنا بهــا - تشــمل القضايــا العقديـّـة 
ــا  ــة، اكلقضاي ــا ادلينّي ــائر القضاي ــان س ــن بي ــكت ع ــب، وتس فحس

ــا. ــة وغره ــة واتلارخيّي ــة واألخالقّي العباديّ

3 ـ املشــلكة الرئيســة الـّـي تعــاين منهــا انلظرّيــة الرمزّيــة، يه أّن لغــة 
ادليــن ال حتــي عــن الواقــع وال تكشــف عنه، بــل يه رمــٌز إىل مــا ورائها! 

وٰهــذا باطــٌل وغــر صائــٍب؛ وٰذلــك لعــّدة أســباب: 

ــنٍ  ــون بدي ــون واملتديّن ــه املؤمن ــد ب ــا يعتق ــف م ــذا خيال ــا: ٰه منه
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ــق  ــن حقائ ــرب ع ــه خي ــه؛ ألنّ ــوا ب ــن وآمن ــوا ادلي ــم اعتنق ؛ فإنّه ــاصٍّ خ
خارجّيــٍة )Factual truths( وحيــي عــن الواقــع العيــّي، ال أنّــه يتحــّدث 
بلغــٍة رمزّيــٍة غــر حقيقّيــٍة، إذن، انلظرّيــة الرمزّيــة مغايــرٌة الرتــكازات 

ــن.  ــة ادلي ــن لغ ــن م ــن واملؤمن املتديّن
]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.275[

ــه أرســل الرســل وأنــزل الكتــب  ومنهــا: يــرّصح اهلل  يف كالمــه بأنّ
هلدايــة البــر وإرشــاده إىل احلــّق والــرصاط املســتقيم، فلــو اكنــت لغــة 
ادليــن لغــًة رمزّيــًة أســطورّيًة ال حتــي عــن الواقــع، لــان يناقــض غــرض 
اهلل - تعــاىل - مــن هدايــة اإلنســان وتعليمــه وتزكيتــه؛ لا يقــول القــرآن 
 اهلُل 

ُّ
َ لَُهــْم َفُيِضــل الكريــم: َومــا أَرَْســْلنا ِمــْن رَُســوٍل إاِلَّ ِبِلَســانِ  َقْوِمــِه يِلَُبــنِّ

َمــْن يَشــاُء َوَيْهــدي َمــْن يَشــاُء َوُهــَو اْلَعزيــُز احْلَكيــُم ]ســورة إبراهيــم: 4[.

بعبــارٍة أخــرى: أّن نــي اللغــة احلقيقّيــة احلاكيــة عــن الواقــع إنــكاٌر 
ــٌي للعالقــة بــن اللفــظ واملعــى، وال شــّك أّن انلــاس يف حماوراتهــم  ون
العرفّيــة يعتمــدون ىلع األصــول العقالئّيــة العرفّيــة مــن أصالــة الظهــور 
ــًة  ــتخدم طريق ــم يس ــّدس ل ــارع املق ــا، والش ــة وغره ــة احلقيق وأصال
 بليّنهــا وذكرهــا هلــم؛ حــّى ال 

ّ
ــم مــع انلــاس، وإال خاّصــًة متمــزّيًة للتلكّ

يضلّــوا، بــل اســتخدم نفــس الطريقــة املعهــودة العرفّيــة بــن انلــاس يف 
حواراتهــم ايلومّيــة، فلــو اكنــت لغــة ادليــن لغــًة رمزّيــًة أســطورّيًة بليّنهــا 
ــوا  اهلل  للنــاس، وأوضــح قواعدهــا وأصوهلــا وأحامهــا؛ حــّى ال يضلّ
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عــن احلــّق والــرصاط املســتقيم. نعــم، قــد يســتخدم العــرف شــطًرا مــن 
الكنايــات واالســتعارات يف حوارتهــم العرفّيــة ويعرفــون املعــى احلقيــّي 
يف ضــوء القرائــن اللفظّيــة واحلايّلــة، ولٰكــن ليــس ٰهــذا بمعــى أّن لغتهــم 

يه لغــٌة رمزّيــٌة اســتعارّيٌة حمضــٌة.

ومنهــا: أّن نــي بُعــد احلايــة والاشــفّية واتلعبــر عــن الواقــع 
 )Relativism( ــبّية ــة النس ــوّرط يف ورط ــتلزم اتل ــة، يس ــة ادلينّي ــن اللغ م
ــًى  ــا ومع ــاٍن مفهوًم ــتنبط لّك إنس ــال ألن يس ــح املج ــوىض؛ إذ يفس والف
ــال:  ــبيل املث ــى س ــرون، فع ــه اآلخ ــا يفهم ــر م ــوز غ ــن الرم ــا م خاصًّ
قضّيــٌة دينّيــٌة خاّصــٌة رمــٌز لــيٍء خــاصٍّ عنــد فــرٍد ورمــٌز لــيٍء آخــر 

ــة. ــة البرّي ــرة للمعرف ــبّية املدّم ــذه هي النس ــر، وٰه ــخٍص آخ ــد ش عن

ــاك  ــون هن  يك
ّ

ــوز أال ــبّية يف الرم ــي النس ــرى تقت ــٍة أخ ــن جه وم
معيــاٌر ومــزياٌن مطلــٌق لصــدق القضايــا ادلينّيــة وكذبهــا، وٰهــذا بمعــى 

ــا.  ــن وارتفاعهم ــاع انلقيض ــلّم اجتم تس

4 ـ يســتثي (بــول تيليــك) قضّيــًة دينّيــًة واحــدًة مــن القضايــا 
ــٍة أال ويه: (اهلل هــو الوجــود نفُســه، أي:  ــة، ويعتربهــا غــر رمزّي ادلينّي
ي خيتلــج بابلــال هــو: مــا معيــار اتلميــزي 

ّ
الوجــود املحــض)، الســؤال ال

واتلفريــق بــن ٰهــذه القضّيــة ادلينّيــة وبــن ســائر القضايــا ادلينّيــة؟! ملاذا 
ال يمكــن احلايــة واإلخبــار عــن الوجــود املحــض بلغــة الرمــز؟ فــإذا اكن 
ــول:  ــدوٍد، فنق ــر حم ــاهٍ وغ ــر متن ــوٌد غ ــود اهلل – وج ــو أّن وج ــبب ه الس
إّن الصفــات واألوصــاف املتعلّقــة بٰهــذا الوجــود املحــض واملطلــق أيًضــا 
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ــر  ــة واتلعب ــوز احلاي ــال جت ــٍة، ف ــر متناهي ــدودٍة وغ ــر حم ــاٌت غ صف
عنهــا باللغــة الرمزّيــة! فلمــاذا يمــزّي (بــول تيليــك) بــن وجــود اهلل وبــن 

ــه يف اللغــة املعــرّبة عنهــا؟! ــه وأوصاف صفات

ــة  ــاهم يف هوّي ــارك ويس ــَز يش ــة أّن الرم ــة الرمزّي ــاًء ىلع انلظرّي 5 ـ بن
مــا حيــي عنــه ويشــر إيلــه، ولٰكــن ٰهــذه اخلصوصّيــة للرمــز تعــاين مــن 

اإلبهــام والغمــوض:

: مــا معــى مشــاركة الرمــز ومســاهمته يف حقيقــة مــا حيــي عنــه 
ً

أّوال
ويعــرّب عنــه؟! 

ثانيـًـا: مــع أّن وجــود اهلل – وجــوٌد ال حــّد ل وال نهايــة، فكيــف تشــارك 
ّيــة يف ٰهــذا الوجــود املطلــق الالمتنــايه؟! 

ٰ
ســائُر الصفــات األوصــاَف اإلهل

ومــا حــّد ٰهــذه املشــاركة؟! 

6 ـ مصطلــح "الغايــة القصــوى" يُعــّد مــن الراكئــز األساســّية يف 
ــا مــن  ــول تيليــك) واضًح ــن ليــس مقصــود (ب ــة، ولٰك ــة الرمزّي انلظرّي
ــة )ultimacy( مــا يعتــرب  ــارًة يقصــد مــن الغائّي ــه ت ــذا املصطلــح؛ ألنّ ٰه
ــّرًة أخــرى  ــات)، وم ــام اإلثب ــة يف مق ــس اإلنســان (الغاي ــد نف ــًة عن اغي
يقصــد مــن الغائّيــة مــا هــو الغايــة وابلغيــة يف العالـَـم اخلــاريّج (الغايــة 
يف مقــام اثلبــوت)، فحصــل هنــاك خلــٌط بــن الغائّيــة انلفســّية والغائّيــة 

ــه.  ــٌم يف كالم ــاٌس عظي ــٌط واتلب ــذا خل ــة، وٰه الوجوديّ

ــة  7 ـ احلّجــة الرئيســّية يف كالم (بــول تيليــك) إلثبــات اللغــة الرمزّي
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ــودات؛ ألّن  ــائر املوج ــود س ــا وج ــن تماًم ــود اهلل يباي ــن، يه: أّن وج لدلي
وجــود اهلل ال حــّد ل وال نهايــة، فهــو وجــوٌد حمــٌض مطلــٌق، ولٰكــّن ٰهــذه 
احلّجــة داحضــٌة وباطلــٌة؛ ألّن فيهــا خلًطــا بــن املفهــوم واملصــداق؛ إذ 
ــن  ــه، ولٰك ــن اهلل تعــاىل وخملوقات ــويٌّ ب ــوم الوجــود مشــرتٌك معن إّن مفه

ــة اتّصافــه بهــا.  املــزيات واالختالفــات ترجــع إىل املصــداق وكيفّي

ــإن اكن  ــوٌد"، ف ــُب موج ــا: "الواج ــايّئ: قونل ــة الطباطب م
ّ

ــول العال يق
ــزم  ــن، ل ــود املمك ــن وج ــم م ي يفه

ّ
ــى ال ــود" املع ــه "املوج ــوم من املفه

ــداق  ــو مص ــه ـ وه ــا يقابل ــه م ــوم من ــوّي، وإن اكن املفه ــرتاك املعن االش
نقيضــه ـ اكن نفيًــا لوجــوده، تعــاىل عــن ٰذلــك، وإن لــم يُفهــم منــه يشٌء، 
اكن تعطيــاًل للعقــل عــن املعرفــة، وهــو خــالف مــا جنــده مــن أنفســنا 

ــة، ص 13[. ــة الحكم ــايّئ، بداي ــرورة ]الطباطب بال

ــة ل، فوجــوده يف  فوجــود اهلل - تعــاىل - يف اخلــارج ال حــّد ل وال نهاي
قّمــة العلــّو والعظمــة، ولٰكــن ٰهــذا ال يســتلزم أن نســتخدم لغــًة رمزّيــًة 
لفهــم صفاتــه وأســمائه، بــل بنــاًء ىلع االشــرتاك املعنــوّي للوجــود يمكــن 
أن نفهــم صفاتــه - تعــاىل - مــن خــالل ٰهــذه املفاهيــم واأللفــاظ املعهــودة 

عنــد العــرف.

ــن  ــاِم ع ــوِل واألفه ــَل العق ــة تعطي ــة الرمزّي ــة اللغ ــتلزم نظرّي 8 ـ تس
معرفــة اهلل – وصفاتــه؛ ألنـّـه ال يمكــن أن نصــف اهلَل - تعــاىل - باأللفــاظ 
ــي نصــف بهــا ســائر املوجــودات، فــال يتســّى أن نقــول:  واللكمــات الّ
ــة  ــات املعروف ــذه الصف ــاة؛ ألّن ٰه ــدرة واحلي ــم والق ــم بالعل إّن اهلل – يتّس
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ــتخدامها  ــوز اس ــال جي ــة، ف ــص واملحدوديّ ــوبٌة بانلق ــان مش دلى اإلنس
ــه،  ــه وخصائص ــم اهلل وصفات ــاُب فه ــل ب ــاىل، فيتعّط ــف اهلل تع تلوصي
ــٌل  ــؤاٌل مهم ــا، س ــة وكذبه ــا ادلينّي ــدق القضاي ــن ص ــؤال ع ــع الس وباتلب
وباطــٌل؛ ألّن القضايــا املتضّمنــة لصفــات اهلل تعــاىل، ال تعــرّب عــن الواقــع 

ــه.  وال حتــي عن
]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.276[

ــة  ــة (اللغ ــوا نظرّي ــلمن أن يطّبق ــن املس ــض احلداثيّ ــاول بع ــد ح وق
الرمزّيــة) ىلع القــرآن الكريــم وانلصــوص ادلينّيــة، ويرّكــز ىلع أّن اللغــة 
ــٌة غــر  ــٌة قصصّي ــٌة تمثيلّي املســتخدمة يف القــرآن الكريــم يه لغــٌة رمزّي
اكشــفٍة وال معــرّبٍة عــن الواقــع، بــل يه ترمــز إىل مــا ورائهــا مــن األشــياء 

واحلقائــق األخــر.

 )Mythical( هـ ـ نظريّة األسطورة

ــف  ــرص يف كش ــة ال تنح ــة اللغ ــأّن وظيف ــن ب ــض املفّكري ــد بع يعتق
الواقــع واتلعبــر عنــه، بــل هنــاك وظائــف وتطبيقــاٌت )functions( وأبعاٌد 
ــاء)  ــر) و(اإلنش ــة (األم ــا كوظيف ــل عنه  نغف

ّ
ــي أال ــة، ينب ــرى للّغ أخ

ــف.  ــن الوظائ ــا م ــّي) وغره ــب) و(اتلم ــتفهام) و(اتلعّج و(االس

ــاء  ــم الفزيي ــم واعل ــوف العل ــت )Braithwaite( فيلس ــد بريثواي يعتق
الربيطــاينّ (1990-1900م) بــأّن ابلحــث عــن معــى القضايــا والعبــارات 
ــفة  ــاًء ىلع الفلس ــا، بن ــا وكذبه ــن صدقه ــث ع ٌم ىلع ابلح ــدَّ ــة مق ادلينّي
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ــا  ــه يف القضاي ــى وفقدان ــود املع ــار وج ــة )Positivism( أّن معي الوضعّي
ــة  ــا قابلّي ــّي وهل ــار اتلجري ــا لالختب ــع القضاي ــو أن ختض ــٍل اعمٍّ، ه بش

 .)verification( ــق ــّي واتلحّق ــات اتلجري اإلثب

هناك ثالثة أنواٍع من القضايا تمتلك ٰهذا املعيار:

باألمــور  تتعلّــق  الّــي  اجلزئّيــة  الشــخصّية  القضايــا  األّول: 
اتلجريبّيــة. اخلاّصــة 

أو  لإلثبــات  ختضــع  الّــي  اللكّّيــة  العلمّيــة  القضايــا  اثلــاين: 
اتلجريــّي. لإلبطــال 

اثلالــث: القضايــا اتلحليلّيــة الـّـي ال حتــي عــن الواقــع اخلــاريّج، بل 
ــة  ــا الطوطولوجّي ــا مــن بطــن موضواعتهــا، فــي القضاي ــزتع حمموالتُه تُن

 .)tautologous(

فمــا ســوى ٰهــذه األقســام اثلالثــة مــن القضايــا تفــرغ مــن املعــى وال 
داللــة هلــا، فضــاًل عــن صدقهــا وكذبهــا، وبنــاًء ىلع الرؤيــة الوضعّيــة ال 
تُعــّد القضايــا ادلينّيــة واألحــام األخالقّيــة مــن ٰهــذه األقســام اثلالثــة، 

فــي مهملــٌة فارغــٌة مــن محولــة املعــى.

ــفة  ــادئ الفلس ــظ ىلع مب ــت أن حيتف ــث وي ــت بري ــاول بريثواي حي
ــّي"  ــال اتلجري ــات أو اإلبط ــة اإلثب ــل “قابلّي ــزتم بأص ــة، ويل الوضعّي
 وطريًقــا يتضّمــن أّن للقضايــا 

ًّ
ولٰكــن مــع ٰذلــك يبــذل جهــوده يلجــد حــال

ــد  ــا تعتق ــًة كم ــًة وواهي ــت يه مهمل ــًى، وليس ــة مع ــة واألخالقّي ادلينّي
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بٰذلــك املدرســة الوضعّيــة، فيقــرتح بريثوايــت نظرّيــة "اللغــة األســطورّية" 
ــذا املــأزق. للخــروج مــن ٰه

تبتي نظرّية اللغة األسطورّية ىلع مبدأين أساسيّن: 

ي اســتلهمه بريثوايــت مــن آراء فيتغنشــتاين، وهــو أّن 
ّ

األّول: ال
ي حيــّدد معــى اللفــظ ويمنحــه املعــى هــو مــورد اســتعمال وتوظيفــه 

ّ
ال

وتطبيقاتــه يف الــكالم، فــال معــى للّفــظ مــن دون أن ننظــر إىل توظيفــه 
]wIttgenstIen, phIlosophIcal In VestIgatIons, p. 340, 559[ .ــكالم ــتعمال يف ال واس

كمــا ذكرنــا ســابًقا يعتقــد فيتغنشــتاين بــأن ختتلــف اللغــات 
ــاة، فلــّل منــًى  باختــالف مــوارد اســتعماهلا وتوظيفهــا يف منــايح احلي
مــن منــايح احليــاة “لعبــٌة لغوّيــٌة" خاّصــٌة، فبمــا أّن مــوارد االســتعماالت 
واألغــراض ختتلــف يف ســاحة ادليــن وســاحة العلــم، فلــّل واحــٍد منهما 

لغــٌة ختّصــه. 

ي يعتمــد عليــه (بريثوايــت)، وهــو أّن القضايــا والعبــارات 
ّ

اثلــاين: ال
ادلينّيــة تشــبه القضايــا واألحــام األخالقّيــة، بمعــى أّن وظيفــة القضايــا 

 وظيفــة القضايــا األخالقّيــة.
ّ

ادلينّيــة ودورهــا ليــس إال

]93 hIcK, John, phIlosophy of relIgIon,p[

ــة  ــة ادلينّي ــطورة" يف اللغ ــة "األس ــتعرض نظرّي ــة نس ــذه املقّدم ــد ٰه بع
الـّـي تبّناها فيلســوف العلــم  برايثوايــت: إّن القضايــا والعبــارات ادلينّية 
واألخالقّيــة ال تعــرّب عــن الواقــع، بــل الغــرض مــن القضايــا األخالقّيــة 

212

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



ــي تعــرّب  ــه نلمــط معــّن مــن األفعــال، الّ ــم عــن والئ هــو تعبــر املتلكّ
ــد  ــا يؤّك ــٍة"، فعندم ــٍة معّين ــرّصف بطريق ــده اتل ــم بتأكي ــد املتلكّ عن"قص
املــرء ىلع أنـّـه ســيفعل كــذا وكــذا، يســتعمل احلكــم يلعلــن أنـّـه يعــزتم ـ 
بأفضــل قــدرٍة دليــه ـ أن يفعــل كــذا وكــذا، وبالطبــع فــإّن املتلكـّـم أيًضــا 
يصــف ٰهــذه الطريقــة مــن الســلوك لآلخريــن، كٰذلــك فــإّن العبــارات 
ــاًل  ــيء، مث ــض ال ــٍة بع ــٍش اعّم ــة عي ــزتام بطريق ــف االل ــة تص ادلينّي
ــاع  ــد اتّب ــم ىلع قص ــة املتلكّ ــو دالل ــٌة، ه ــييّح أّن اإلٰل حمّب ــم املس احلك

ــن، ص 142[. ــفة الدي ــك، فلس ــون هي ــة ]ج ــز ىلع املحّب ــٍش ترتك ــة عي طريق

تتضمن نظرّية برايثوايت عّدة أراكٍن: 

1- قصد املتلكّم وعزمه ونيّته. 

2- االلزتام واتلقّيد واتلعّهد. 

ٍّ اعمٍّ. 
ّ

3- متعلَّق االلزتام هو منحًى ونمٌط اعمٌّ من العيش كأصٍل لك

4- توصية اآلخرين ىلع سلوك ٰهذا انلمط واملنى العامّ.

ــٍة  ــٍة جّذاب ــااغٍت قصصّي ــاتٍ وصي ــة يف بيان ــام ادلينّي ــر األح 5- تتأّط

ــا.  ــا أو ترصحيً تلوحيً

ــٍة  ــدّل ىلع حقيق ــع، وال ت ــن الواق ــة ع ــا ادلينّي ــرّب القضاي 6- ال تع

خارجّيــٍة، فــال تّتصــف ٰهــذه القضايــا بالصــدق والكــذب، بــل يه تــدّل 
ــٍة. ــاٍم أخالقّي ــة بأح ــد واتلوصي ــد واتلعّه ــزتام واتلقّي ــن االل ــوٍع م ىلع ن

يــرّصح برايثويــت باختصــار أّن األحــام ادلينّيــة - بالنســبة يل - يه 
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أحــاٌم ىلع قصــد تنفيــذ نمــٍط مــن الســلوك ضمــن مبــدإٍ أخــاليقٍّ اعمٍّ، 
ــض  ــم يف بع ــة الفه ــا، أو الواضح ــة ضمنً ــارات املفهوم ــب العب إىل جان

القصــص. ]املصــدر الســابق، ص 143[.

وبعبــارٍة أخــرى: أّن القضايــا واألحــام ادلينّيــة تــدّل ىلع قصــد املتلكّم 
وعزمــه ىلع اتلمّســك وااللــزتام بمنــًى ونمــٍط اعمٍّ مــن احليــاة والســلوك 
وتوصيــٍة لآلخريــن بالســر والســلوك وفــق ٰهــذا املنهــج وانلمــط، فمعــى 
االرتــداد عــن ادليــن ليــس تبديــل الرباهــن العقلّيــة والفلســفّية لصالــح 
، بــل معنــاه تغيــر العــزم واإلرادة ىلع االلــزتام بنمــٍط خــاصٍّ  ديــٍن خــاصٍّ

مــن العيــش. 

ــدرج  ــش، ين ــن العي ــٍط اعمٍّ م ــًى ونم ــك بمن ــزتام واتلمّس إّن االل
حتــت أصــٍل اعمٍّ أخــاليقٍّ، وليــس لّك قصــٍد بااللــزتام بــيٍء ولــو بشــٍل 
ــة (أّن  ــًة؛ فالقضّي ــًة دينّي ــًة أخالقّي ــان يعــّد قضّي جــزيئٍّ ويف بعــض األحي
الرقــة قبيحــٌة) بمعــى: (أيّن أعــزتم ىلع أن ألــزتم بقاعــدٍة اعّمــٍة و أتّبــع 
 أرسق يف حيــايت أبــًدا)، أو قضّيــة (الكــذُب قبيــٌح) 

ّ
ــا، وهــو أال أصــاًل اعمًّ

 أكــذب أبــًدا)، وإذا اكن األمــر كٰذلــك، يلــزم أنّــه 
ّ

تعــي (أيّن أقصــد أال
ــاء ىلع  ــح، فبن ــل القبي ــد العم ــا، قص ــتحيل منطقيًّ ــن املس ــيكون م س
 ، نظرّيــة بريثوايــت أّن صــدق القضّيــة أو كذبهــا ليــس بــروريٍّ ومهــمٍّ
بــل الرتكــزي فيهــا ىلع الوظائــف واآلثــار انلفســّية الـّـي ترتتـّـب ىلع اللغــة 
ادلينّيــة، وٰهــذا هــو الرؤيــة الوظائفيــة إىل لغــة ادليــن، الّــي عــرّب عنهــا 

.)Functional analysis( (اتلحليــل الوظائــّي) ــِره) بــــ (فردريــك فِ
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تُعــّد نظرّيــة األســطورة يف اللغــة ادلينّيــة مــن انلظرّيــات الّــي تعتقــد 
أّن لغــة ادليــن ليســت ذات معــًى وال حتــي عــن الواقــع حقيقــًة، بــل لغة 
ادليــن لغــٌة أســطورّيٌة قصصّيــٌة، فـــ (بريثوايــت) يعتقــد أّن مجيــع األديان 
ــا رقَّ اإلنســان وتكاملــه، فّل 

ُ
هــو أســطورٌة نافعــٌة يوجــب تســلُّمها وقبوهل

ديــٍن (قّصــٌة طويلــٌة) تقــرتح نمًطــا، وتــويص بطريقــٍة خاّصــٍة مــن احلياة، 
ــو  ــدة ه ــّم والعم ــل امله ــا، ب ــة وكذبه ــا ادلينّي ــدق القضاي ــا ص ــال يهّمن ف
حتريــض القصــص ادلينّيــة انلــاَس ىلع االلــزتام واتلعّهــد بمســلٍك ونمــٍط 
ــان  ــات يؤّدي ــاة يوجــب كمــال اإلنســان؛ كمــا أّن الفــّن واألدبّي مــن احلي
ٰهــذا ادلور، فينبــي الرتكــزي ىلع اجلانــب انلفــّي للقضايــا ادلينّيــة عوًضــا 

مــن اجلانــب الواقــّي واتلعبــر عــن الواقــع.
]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.273[

 النقد

1- تســتلزم نظرّيــة األســطورة تناقًضــا واضًحــا، وهــو إذا قلنــا: 

ــارًة  ــتكون عب ــذب) س ــول الك ــد أن أق ــي أقص ــٌح، ولٰكّن ــذُب قبي (الك
ــي  ــذب، لٰكّن ــًدا أن أك ــد أب ــا ال أقص ــارة (أن ــاويًة  لعب ــًة ومس متناقض
ــي  ــة الّ ــذه انلتيجــة تتعــارض مــع الطريق  أّن ٰه

ّ
أقصــد أن أكــذب)، إال

نتلكـّـم بهــا يف الســياقات األخالقّيــة؛ إذ إّن بعــض انلــاس يقصــدون وعــن 
ــن، ص 144[ ــفة الدي ــك، فلس ــون هي ــٍة. ]ج ــٍة خاطئ ــرّصف بطريق ــَة اتل ــبٍق معرف س

ــان  ــدم إم ــتلزم ع ــطورة تس ــة األس ــول: إّن نظرّي ــرى نق ــارٍة أخ بعب
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ــأ  ــدون اخلط ــراد يتعّم ــض األف ــاك بع ــا هن ــراد، بينم ــإ لألف ــد اخلط تعّم
ــن. ــن اعمدي اعمل

2- بالنســبة إىل القضايــا واألحــام الـّـي موضوعهــا (اهلل تعــاىل) مثــل: 

"إّن اهلل حيــبُّ العبــاد"، "إّن اهلل غفــوٌر رحيــٌم" ومــا شــابه ٰذلــك، كيــف 
ــول: إّن  ــن أن نق ــل يمك ــا؟! ه ــطورة فيه ــة األس ــق نظرّي ــن أن نطّب يمك
ــويص  ــاده وي ــة واملغفــرة لعب ــة املحّب ــد بطريق ــزتام واتلعّه اهلل يقصــد االل

اآلخريــن بــه؟!

3- أّن نظرّيــة األســطورّية ختالــف تماًمــا ملــا جيــده املؤمنون يف أنفســهم 

ويف مرتكزاتهــم الهنّيــة مــن أّن القضايــا ادلينّيــة تعــرّب عــن الواقــع، وأنّها 
ذات معــًى حقيــيٍّ حتــي عــن الواقــع؛ فــإّن املؤمنــن يلزتمــون بالقضايــا 
ــع  ــن الواق ــرّب ع ــٍح وتع ــًى صحي ــا ذات مع ــة؛ ألنّه ــة واألخالقي ادلينّي
وليســت جمــّرد عزيمــة ىلع االلــزتام بمنــًى ومنهــٍج اعمٍّ يف احليــاة وتوصيــة 
اآلخريــن بــه، فليســت القضايــا ادلينّيــة تؤثـّـر ىلع املؤمنــن تأثــًرا نفســيًّا 
ــة يف  ــة واألخالقّي ــا ادلينّي ــر القضاي ــل تؤثّ ــريّف، ب ــد املع ــن ابُلع ــاراًغ م ف
ــاٍن  ــع بمع ــه وتتمّت ــرّب عن ــع وتع ــق الواق ــا يه تُطاب ــن بم ــوس املؤمن نف
ــٍة صحيحــٍة، فلــو لــم يكــن للمعــارف ادلينّيــة حــظٌّ مــن الواقــع  حقيقّي
ومطابقــة الواقــع، لــم تؤثـّـر ىلع انلفــوس ولــم تهدهــم إىل اخلــر والســعادة. 

املشــلكة األصلّيــة يف ٰهــذه انلظرّيــة تكمــن يف عــدم اكشــفّية القضايــا 
ادلينّيــة عــن الواقــع واملحــااكة عنــه، مــا دام لــم تنــن األحــام والقضايــا 
ادلينّيــة ىلع الواقــع اخلــاريّج واحلايــة عنــه، ال يمكــن االلــزتام بالعمــل 
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وفــَق منهــٍج ونمــٍط خــاصٍّ يف احليــاة وتوصيــة اآلخريــن بــه.

ــة"  ــى "اتلوصي ــن مع ــة ال يتضّم ــا األخالقّي ــن القضاي ــًرا م 4- أّن كث

ــه  ــان نفَس ــض األحي ــاُن بع ــايج اإلنس ــال: ين ــبيل املث ــا، ىلع س يف باطنه
يف اخللــوة، وليــس هنــاك خماطــٌب خياطبــه، بــل حيــّدث نفَســه ويقــول: 
"جيــب أن تصــُدق"، فليســت هنــاك توصيــٌة لآلخريــن، إذن قيــد 
ــا  ــس صحيًح ــٌل، ولي ــٌو وباط ــة لغ ــا ادلينّي ــول القضاي ــة" يف مدل "اتلوصي
ــة  ــد واتلوصيــة) يف نظرّي يف مجيــع املــوارد، فاجلمــع بــن القيديــن (اتلعّه
األســطورة يعــاين مــن اإلشــال والضعــف، مــع أّن هنــاك بعــض القضايــا 
ــة "اهلل  ــاًل: قضّي ــدان، مث ــذان القي ــا ٰه ــق عليه ــة ينطب ــام ادلينّي واألح
ــة؟!  ــزتام واتلوصي ــد واالل ــا إىل اتلعّه ــن تأويله ــف يمك " كي ــديٌّ  أزيلٌّ أب

]عي زماين، لغة الدين، ص 169[

5- احلكــُم بتســاوي القضايــا ادلينّيــة مــع القضايــا األخالقّيــة ال وجــه 

ــن  ــًرا م ــاك كث ــع؛ ألّن هن ــالف الواق ــو خ ــل ه ــه، ب ــل علي ل وال ديل
القضايــا الفقهّيــة واتلارخيّيــة والقصــص يف انلصــوص ادلينّيــة، ال يمكــن 
ــة أعــّم  ــا ادلينّي ــة، إذن القضاي ــا األخالقّي إرجاعهــا وحتويلهــا إىل القضاي

مــن القضايــا األخالقّيــة.

)Expressivism( و ـ نظريّة إبراز األحاسيس

ــا  ــّص ىلع أّن القضاي ــي تن ــة" الّ ــر ادلاليّل ــات "غ ــة انلظرّي ــن مجل م
ّيــة تفقــد املعــى الواقــّي وال تعــرّب عــن الواقــع، 

ٰ
ادلينّيــة والصفــات اإلهل

يه نظرّيــة "إبــراز األحاســيس"، وفًقــا لٰهــذه انلظرّيــة أّن العبــارات 
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ــربز  ــة تُ ــه، يه يف احلقيق ــة عــن اهلل  وأوصاف ــا احلاكي ــة والقضاي ادلينّي
األحاســيس والعواطــف واملشــاعر ادلينّيــة، وليســت هلــا قيمــٌة معرفّيــٌة 
وال تعــرّب عــن الواقــع وال تّتصــف بالصــدق والكــذب، ىلع ســبيل املثــال: 
قضّيــة "أّن اهلل مســبًقا قــّدر لــلِّ إنســاٍن فالحــه املؤّبــد أو عذابــه املؤّبد"، 
ــر  ــان مص ــن اإلنس ــف تلعي ــز والضع ــاّم بالعج ــعور الع ــع إىل الش ترج
ــراز  ــأّول إىل: "إب ــان" تُ ــؤون اإلنس ــٌب ىلع ش ــة  "اهلل رقي ــه، وقضّي حيات

ــم”.  َ ــكينة يف العال ــة والس ــان والطمأنين ــدوء واألم ــعور باهل الش

ي يســّبب وجــود 
ّ

فالقضايــا ادلينّيــة تصــّور وترســم الوضــع اخلــاّص ال
األحاســيس واملشــاعر املتالئمــة مــع ٰذلــك الوضــع، وقــد تأثّــرت نظرّيــة 
"إبــراز األحاســيس" بالفلســفة الوضعّيــة و"مبــدإ قابلّيــة اتلحّقــق 
اتلجريــّي" أشــّد اتلأثّــر، واعتقــدت بــأّن القضايــا والعبــارات ادلينّيــة ال 
يمكــن إخضاعهــا باتلجربــة احلّســّية، فــي ليســت ذات معــًى ومدلــوٍل، 
ــف  ــائر الوظائ ــن س ــرص ع ــض ابل ــن أن نغم ــرى ال يمك ــٍة أخ ــن جه م
ــراز  ــة يه إب ــة ادلينّي ــة للّغ ــة الرئيس ــة، فالوظيف ــة ادلينّي ــد للّغ والفوائ

ــة. ــاعر ادلينّي ــف واملش ــيس والعواط األحاس

ــد ىلع أّن اللكمــات  ــراز األحاســيس تؤّك ــة إب ــر بالكــر أّن نظرّي اجلدي
واأللفــاظ بوحدهــا ال تــدّل ىلع يشٍء، بــل جيــب االتلفــات إىل العبــارت 
ــول،  ــى واملدل ــد املع ــٍة ال تفي ــقٍة متالئم ــٍة متناس ــات كمجموع والرتكيب
ــيس  ــراز األحاس ــن إلب ــع، ولٰك ــن الواق ــرّب ع ــى ال يع ــذا املع وإن اكن ٰه
ــاٌت  ــا يه لكم ــا يه لكٌّ ال بم ــا بم ــر إيله ــن انلظ ــّد م ــف ال ب والعواط

218

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



ــة  ــماوات واألرض)، لكم ــق الس ــة (أّن اهلل خل ــاًل: يف قضّي ــردٌة، مث منف
ــب أن  ــل جي ــى، ب ــك املع ــدّل ىلع يشٍء وال تمتل ــا ال ت ــَق) بوحده (خلَ

ــول. ــّرف ىلع املدل ــّى نتع ــة ح ــة الامل ــن اجلمل ــا يف ضم نالحظه

 Gorge( مــن منــارصي نظرّيــة "إبــراز األحاســيس" جــورج ســانتايانا
ي يدافــع عــن 

ّ
Santayana( (1863-1952م) الفيلســوف اإلســبايّن ال

ــاه غــر ادلاليّل للغــة ادليــن. يســتعمل ســانتايانا لكمــة "األســطورة" 
ّ

االجت
ــة  ــا ادلينّي ــد أّن القضاي ــه يعتق ــة؛ فإنّ ــدات ادلينّي ــن املعتق ــا ع عوًض

ــن: ــن ركزيت ــّون م تتك

الركزية األوىل: يه انلواة األخالقّية والرؤية القيمّية. 

والركزية اثلانية: يه القر والقالب الشعرّي والقصّي هلا. 

ــن  ــرَبز يف ضم ــي تُ ــة الّ ــم األخالقّي ــة يه الِقيَ ــارات ادلينّي إذن، العب
ــق  ــة (خال ــال: قضّي ــبيل املث ــعرّية، ىلع س ــة والش ــااغت القصصّي الصي
الكــون هــو اهلل الواحــد وهــو اخلــر املطلــق) بيــاٌن شــعريٌّ أســطوريٌّ عــن 
ــل  ــم ألج َ ــور العال ــع أم ــع جبمي ــتفادة واتلمّت ــن االس ــة: يمك ــذه اجلمل ٰه

 .ــا ــا وتطّوره ــة ونمّوه ــاة البرّي ــل احلي تكمي

]alston, realIsm and chrIstIan faIth, p. 41[

املشــلكة األصلّيــة الّــي تكمــن يف انلظرّيــات الوظيفّيــة واآليّلــة الّــي 
ــى  ــن املع ــل ب ــن الفص ــه ال يمك ــذب، يه أنّ ــدق والك ــا الص ال تهّمه
ــة عليهــا مــن  ــة وبــن الوظائــف واآلثــار املرتتّب احلقيــّي للقضايــا ادلينّي
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ــى  ــرف املع ــم نع ــا ل ــا دامن ــا، وم ــف وغره ــيس والعواط ــراز األحاس إب
ــا، ال  ــدري صدقه ــٌب) وال ن ــة (أّن اهلل ىلع لّك يشٍء رقي ــّي لقضّي الواق

ــكينة.  ــة والس ــان والطمأنين ــدوء واألم ــعوَر باهل ــب الش توج

ــٍة  ــٍة دينّي ــٌة بــن قضّي ــاك تناســٌب وســنخّيٌة خاّص ــارٍة أخــرى: هن بعب
ــة عليهــا، حبيــث ال ترتتّــب ٰهــذه  وبــن اآلثــار وانلتائــج اخلاّصــة املرتتّب
اآلثــار ىلع قضّيــٍة دينّيــٍة أخــرى، وٰهــذا إن دّل ىلع يشٍء، فإنّمــا يــدّل ىلع 
، ويه تعــرّب عــن الواقــع  أّن العبــارات ادلينّيــة ذات معــًى ومدلــوٍل واقــيٍّ

وليســت جمــّرد األحاســيس اخلايلــة مــن املعــى واملضمــون املعــريّف.

ي تنبــي عليــه نظرّيــة 
ّ

انلقطــة اثلانيــة: أّن األســاس واملبــدأ ال
"إبــراز األحاســيس" هــو مبــدأ قابلّيــة اتلحّقــق اتلجريــّي أو مبــدأ قابلّيــة 
اتلفنيــد واإلبطــال اتلجريــّي، وقــد ســبق وقلنــا إنّهمــا باطــالن ويناقــض 

نفســيهما، فــإذا فســد املبــى فســد ابلنــاء.

1- الّتجاه الدلليّ في لغة الدين

ــة  ــة ادلينّي ــأّن اللغ ــد ب ــة تعتق ــة ادلينّي ــة يف اللغ ــات ادلاليّل انلظرّي
ذات معــًى ومدلــوٍل، وليســت خايلــًة مــن محولــة املعــى ومهملــًة كمــا 
تزعمهــا املدرســة الوضعّيــة اتلجريبّيــة وأتباعهــا، نســتعرض هنــا الــرؤى 
ــتعراض  ــل اس ــن قب ــا، ولٰك ــوم بتقييمه ــم نق ــاه، ث

ّ
ــذا االجت ــة لٰه األصلّي

ــٍة: ــر إىل مقّدم ــات نش انلظرّي

وردت يف الكتــب املقّدســة وانلصــوص ادلينّيــة أشــاٌل وأحنــاٌء خمتلفــٌة 
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ــة  ــة واتلارخيّي ــة واألخالقّي ــا العقديّ ــا القضاي ــة، منه ــا ادلينّي مــن القضاي
واحلقوقّيــة واملواعــظ وغرهــا، ولٰكــن العمــدة واألســاس يف لغــة ادلين يه 
يــة، وأنـّـه 

ٰ
القضايــا الكالمّيــة والعقديـّـة الـّـي تبحــث عــن الصفــات اإلهل

ــة  ــايه باللغ ــايل والالمتن ــّرد املتع ــود املج ــف املوج ــن توصي ــف يمك كي
ــة املشــوبة بانلقــص واجلهــات اإلمانّيــة؟ العرفّيــة العاديّ

ــادٌر”،  ــٌم” و"اهلُل ق ــل “اهلُل اعل ــاهلل مث ــة ب ــا املتعلّق ــّون القضاي تتك
ــا؛ ألّن  ــذه القضاي ــول يف ٰه ــو املحم ــّم ه ــول، امله ــوع واملحم ــن املوض م
اإلنســان يعــرف اهلل - تعــاىل - عــن طريــق املفاهيــم والعناويــن العاّمــة  
كـــ "واجــب الوجــود" و"املحــّرك األّول" و"خالــق الكــون" وغرهــا، ولٰكــن 
ــة دلى أذهــان  ــودة املألوف ــات املعه ــف اهلل  بالصف ــل يمكــن أن يّتص ه
ــذه  ــاين ٰه ــف مع ــا؟ أو ختتل ــاة وغره ــدرة واحلي ــم والق ــن العل ــاس م انل

ــاىل.  ــبة إىل اهلل تع ــاف بالنس األوص

ــات  ــة إىل الصف ّي
ٰ
ــات اإلهل ــم الصف ــيم األّويّل أن نقس ــن يف اتلقس يمك

الســلبّية الّــي تنــي عــن اهلل جهــاِت انلقــص والعــدم واإلمــان، مثــل: 
"أّن اهلل ال جســم ل، وال زمــان ل، وال مــان ل وال حــّد ل"، وإىل الصفات 
ــٌم  ــادٌر اعل ــه ق ــة، مثــل: "أنّ ــي تُثبــت هلل الكمــاالت الوجوديّ ــة الّ اثلبوتّي

مريــٌد متلكّــٌم" 

الصفــات  إىل  اثلانــوّي  اتلقســيم  اإلجيابّيــة يف  الصفــات  تنقســم 
املختّصــة بــاهلل  مثــل: "وجــوب الوجــود" و"الرمديّــة" و"الِقــَدم الايّت" 
و"البســاطة املطلقــة"، وإىل الصفــات املشــرتكة بــن اهلل وبــن خملوقاتــه، 
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ــن  ــن اهلل وب ــرتكة ب ــم واإلرادة املش ــاة واتللكّ ــدرة واحلي ــم والق اكلعل
ــَن  ــة تبي ــة ادلينّي ــث اللغ ــايّس يف مبح ــور األس ــون املح ــان، فيك اإلنس

ــوق.  ــق واملخل ــن اخلال ــرتكة ب ــات املش الصف

بعــد ذكــر ٰهــذه املقّدمــة نســتعرض انلظرّيــات املطروحــة حــول تبيــن 
ّيــة:

ٰ
الصفــات اإلهل

أ ـ نظريّة التشبيه 

تعتقــد مجيــع املــدارس اإلســالمّية بــأّن لغــة ادليــن تعتمــد ىلع 
املنهــج العــريّف واملعهــود بــن انلــاس يف حماوراتهــم، وال تعتمــد ىلع 
ــّن  ــاس، ولٰك ــارع للن ــا الش  بليّنه

ّ
ــا، وإال ــٍة به ــردٍة خاّص ــٍة منف طريق

مثــار اخلــالف بــن املــدارس العقديـّـة يــدور حــول (صفــات اهلل تعــاىل) 
خاّصــًة الصفــات اخلربّيــة، ويه الصفــات الّــي أخــرب بهــا اهلل - تعــاىل - 
يف القــرآن الكريــم، ولــوال إخبــار القــرآن بهــا ملــا اســتعملناها، مثــل: 
ــا ومــا شــابه ٰذلــك. الصفــات الّــي تُثبــت هلل يــًدا ووجًهــا واســتواًء وجميئً

ــن  ــن اهلل  وب ــرتكة ب ــات املش ــبيه أّن الصف ــة التش ــاًء ىلع نظرّي بن
َمــل ىلع معانيهــا 

ُ
خملوقاتــه ـ اكلعلــم واحليــاة والقــدرة وغرهــا ـ حت

ــوبة  ــة املش ــص اإلمانّي ــن اخلصائ ــا م ــا هل ــع م ــة م ــة البرّي الظاهرّي
ــبيه  ــل التش ــل أه ــك حيم ــا، كٰذل ــرّصف فيه ــن دون أّي ت ــص م بانلق
الصفــات اخلربّيــة ىلع معانيهــا الظاهرّيــة، ويتجّمــد عليهــا مــن دون أّي 
تأويــٍل وتفســٍر، ىلع ســبيل املثــال: أّن املــراد مــن لكمــة (يــد) يف اآليــة 
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ــرّي  ــّي الظاه ــى احلقي ــو املع ــح: 10[، ه ــم ]ســورة الفت ــْوَق أَْيديِه ــُد اهلل َف َي

ــذه  ــل ٰه ــن دون تأوي ــمانّية، م ــد اجلس ــي ايل ــرف أع ــه الع ي يفهم
ّ

ال
ــود). ــدرة) أو (اجل ــة إىل (الق اللكم

إّن الظاهرّيــن مــن أهــل احلديــث واحلنابلــة والوّهابّيــة وقعــوا يف ورطة 
ــاء  ــندوا إىل اهلل  األعض ــاىل، وأس ــنة اهلل تع ــبيه وأنس ــيم والتش اتلجس
ــة والصفــات املختّصــة باألجســام، اكلصعــود والــزنول  واجلــوارح البرّي
والضحــك واجللــوس واملرئّيــة واإلشــارة احلّســّية وغرهــا مــن دون تأويــٍل 

ــاه الظاهــرّي اتلأويــَل رفًضــا شــديًدا. 
ّ

وتفســٍر، ويرفــض االجت

يعتقد ابن تيمّية بأّن مفردة (اتلأويل) تُستعمل يف ثالثة معاٍن: 

-1 أّن اتلأويــل هــو رصف اللفــظ عــن االحتمــال الراجــح إىل االحتمال 
ي عنــاه أكــر مــن تكلـّـم مــن 

ّ
املرجــوح دليلــٍل يقــرتن بــه، وٰهــذا هــو ال

املتأّخريــن يف تأويــل نصــوص الصفــات وتــرك تأويلهــا، وهــو اصطــالح 
كثــٍر مــن املتأّخريــن مــن املتلكّمــن يف الفقــه وأصــول.  

ــالح  ــب ىلع اصط ــو الغال ــذا ه ــر، وٰه ــى اتلفس ــل بمع 2- أنّ اتلأوي

ــن يف  ــن املصنِّف ــال م ــر وأمث ــن جري ــول اب ــا يق ــرآن، كم ــّري الق مف
اتلفســر: »واختلــف علمــاء اتلأويــل«، فــإذا ذكــر أّن فالنـًـا يعلــم تأويــل 

ــره. ــة تفس ــه معرف ــراد ب ــابه، فامل املتش

3- هــو احلقيقــة الّــي يــؤول إيلهــا الــكالم، كمــا قــال تعــاىل: َهــْل 

يــَن نَُســوُه ِمــن َقْبــُل َقــْد َجــاَءْت  ِ َينُظــُروَن إاِلَّ َتْأِويَلــُه َيــْوَم َيــْأيِت َتْأِويُلــُه َيُقــوُل الَّ
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ــار  ــل مــا يف القــرآن مــن أخب  ]ســورة األعــراف: 53[، فتأوي ــقِّ ــا ِباحْلَ ــُل َربَِّن ُرُس
املعــاد هــو مــا أخــرب اهلل  بــه فيــه، مّمــا يكــون مــن القيامــة واحلســاب 
ــا  ــف لّم ــة يوس ــال يف قّص ــا ق ــك، كم ــو ٰذل ــار وحن ــة وانل ــزاء واجلّن واجل
 َوَقــاَل َيــا أََبــِت ٰهــَذا َتْأِويــُل ُرْؤَيــاَي ِمــن َقْبــُل :ســجد أبــواه وإخوتــه قــال
ــا.   ]ســورة يوســف: 100[، فجعــل عــن مــا وجــد يف اخلــارج هــو تأويــل الرؤي

ــة، ج 1، ص 91 إىل 96؛ درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 206[ ــة، التدمريّ ــن تيميّ ]اب

ــى األّول  ــة املع ــن تيمّي ــرّد اب ــل ي ــاين للتأوي ــذه املع ــن ٰه ــن ب ــّم م ث
ي خيالــف مذهبــه، ويقــول: »وأّمــا لفــظ اتلأويــل إذا أريــد بــه رصف 

ّ
ال

اللفــظ عــن ظاهــره إىل مــا خيالــف ٰذلــك دليلــٍل يقــرتن بــه، فلــم يكــن 
الســلف يريــدون بلفــظ اتلأويــل ٰهــذا، وال هــو معــى اتلأويــل يف كتــاب 

اهلل « ]ابــن تیمیّــة، دقائــق التفســري، ج 1، ص 330[.

ــن  ــظ ع ــو رصف اللف ــل ـ وه ــن اتلأوي ــى األّول م ــرب املع ــه يعت إنّ
ــا  ــه ـ مذموًم االحتمــال الراجــح إىل االحتمــال املرجــوح دليلــٍل يقــرتن ب
ــه  ــن يتأّولون ي

ّ
ــل أهــل اتلحريــف وابلــدع، ال ــّده مــن تأوي باطــاًل، ويع

ــو  ــا ه ــذور م ــن املح ــل م ــر اتلأوي ــّدىع أّن يف ظاه ــه، وي ــر تأويل ىلع غ
نظــر املحــذور الــالزم فيمــا أثبتــوه بالعقــل! ]ابــن تيميّــة، التدمريّــة، ج 1، ص 113[ 

ــاَز يف  ــة املج ــة انلّصّي ــة الظاهرّي ــض املدرس ــل ترف ــًة إىل اتلأوي وإضاف
ــا.  ــة مطلًق ــة العربّي اللغ

كمــا وترفــض أيًضــا أّي تدّخــٍل للعقــل يف فهم انلصــوص ادلينّيــة، وإذا 
ــل جانــب انلقــل ىلع العقــل، فابــن تيمّية  تعــارض انلقــل مــع العقــل يُفضَّ
يــرى أّن مــن قــّدم العقــل ىلع الــرع لزمه بطــالن العقــل والــرع، ومن 
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قــّدم الــرع لــم يلزمــه بطــالن الرع، بــل ســلّم ل الــرع، ومعلــوٌم أّن 
ســالمة الــرع لإلنســان، خــٌر ل مــن أن يبطــل عليــه العقــل والــرع 

مجيًعــا. ]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 5، ص 276 - 282[

 النقد

ــيَم  ــتلزم جتس ــا تس ــبيه يه أنّه ــة التش ــة يف نظرّي ــلكة األصلّي  أ- املش
اهلل  وأنســنته، وإثبــات اخلصائــص اجلســمانّية هلل تعــاىل، مــن الرتكيــب 
ــة وغرهــا مــن الســمات  واتلقســيم واتلغــّر والزمــان واملــان واملحدوديّ
اجلســمانّية؛ ألنـّـه مــن الــزتم جبســمانّية اهلل  ال بــّد أن يلــزتم بلوازمهــا.

ب- إذا اكنــت ثّمــة قرينــٌة مّتصلــٌة لفظّيــٌة تصلــح لــرصف اللفــظ عــن 
ظاهــره، كٰذلــك القرينــة املّتصلــة اللّبّيــة القطعّيــة تصلــح لــرصف اللفــظ 
عــن ظاهــره، ال فــرق بــن قرينــٍة صارفــٍة قطعّيــٍة يف الــكالم، ســواٌء أكان 
لفظيًّــا أو عقليًّــا؛ ألّن العقــالء يف حماوراتهــم العرفّيــة وكالمهــم يعتمــدون 
ىلع ٰهــذه القرائــن اللفظّيــة والعقلّيــة، ويرصفــون ظواهــر الــكالم بســببها 
عــن االحتمــال الراجــح إىل االحتمــال املرجــوح، ولٰكــن ال يعتــي الفكــر 
ّيــة بالقرينــة الصارفــة 

ٰ
الســلّي بالصفــات اخلربّيــة وظواهــر الصفــات اإلهل

العقلّيــة ـ ويه رفــض العقــل للتجســيم بســبب اللــوازم الفاســدة املرتتّبــة 
عليــه ـ بــل يتصلـّـب ىلع ظواهرهــا مــن دون أّي تأويــٍل. 

ــة الكتــاب والســّنة بالعقــل، فــال جيــوز   ـج- مــا دام لــم نُثبــت حّجّي
 يســتلزم املحــذورات العقلّيــة مثــل ادلور، 

ّ
االعتمــاد عليهمــا عقــاًل، وإال

فــال جيــوز تقديــم انلقــل ىلع العقــل.
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ــذه  ــل ٰه ــن أه ــون م ــة ـ ويك ــة العربّي ــةٍ باللغ ــن ل أدىن معرف د- لّك م
ــرآن  ــّى يف الق ــازات، ح ــٌة باملج ــة مليئ ــذه اللغ ــأّن ٰه ــن ب ــة ـ يذع اللغ
ــال:  ــبيل املث ــدةٍ، ىلع س ــوارد عدي ــاز يف م ــتعمل اهلل  املج ــم اس الكري
مــاذا يقــول الســلفّية حــول ٰهــذه اآليــة املباركــة: َواْســأَِل اْلَقْرَيــَة الَّــِي ُكنَّــا 
ــه  ــأنّية توجي ــا ش ــت هل ــة" ليس ــّك أّن "القري ــا ]ســورة يوســف: 82[، ال ش ِفيَه
الســؤال إيلهــا، بــل املــراد منهــا أهــل القريــة، ال القريــة جبدرانهــا وأزّقتها.

ب - نظريّة اإللٰهّيات السلبّية أو الالهوت السلبّي

ــاه الالهــوت الســلّي 
ّ

ــة اجت اهــات املشــهورة يف اللغــة ادلينّي
ّ

مــن االجت
ــايبٍّ  ــاٍن إجي ــويتٍّ وبي ــٍف ثب ــي أّي توصي ي ين

ّ
ــلبّية، ال ــات الس ّي

ٰ
 أو اإلهل

ــاه الســلّي مجيــَع الصفات 
ّ

هلل  وصفاتــه الكمايّلــة، بــل يُرجــع ٰهــذا االجت
ــز ىلع  ــاالت، ويرّك ــض الكم ــلب نقي ــلبّية وس ــات الس ــة إىل الصف اثلبوتّي
ــه، ىلع  ــاىل وصفات ــن اهلل تع ــٍة ع ــٍة إجيابّي ــول معرف ــان حص ــدم إم ع
ــس  ــى أّن اهلل  لي ) بمع ــادٌر يحٌّ ــٌم ق ــة (اهلُل اعل ــال: أّن قضّي ــبيل املث س

ــٍت. جباهــٍل وال اعجــٍز وال مّي

ــات أفالطــون  ــة الالهــوت الســلّي إىل آراء ونظرّي ترجــع جــذور نظرّي
ــٍة عــن اهلل تعــاىل؛ لا يقــول: ال  ــٍة حقيقّي ي يرفــض أّي معرفــٍة إجيابّي

ّ
ال

يمكــن معرفــة جوهــر ابلــارئ  بمــا هــو بــه، بــل مّمــا ليــس هــو بــه، 
كقونلــا: إنـّـه ال ابتــداء ل وال انتهــاء، ال أّول وال آخــر، وال حــّد وال نهايــة، 
ــٍت، وال  ــر مائ ــه غ ــة، وأنّ ــة وال كّمّي ــان، وال كيفّي ــان وال م وال زم
ــاهٍ... ]عبــد الرحٰمــن بــدوي، أفاطــون يف اإلســام، ص 306[. ــدرٍَك، وال متن متحــّرٍك وال م
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ــل:  ــذا ادليل ــة اهلل بٰه ــلّي يف معرف ــاه الس
ّ

ــون ىلع االجت ــتدّل أفالط يس
ــه،  ي يُنبــئ عــن ابتــداء كون

ّ
أّن لّك خملــوٍق جيمعــه احلــّدان: الزمــان ال

 
ّ

ي يُنبــئ عــن نهايتــه... وال يمكــن أن يقــع حتــت املتنــايه إال
ّ

واملــان ال
ــان  ــة اإلنس ــت معرف ــا، اكن ــايه متناهيً ــا اكن لّك يشٍء للمتن ــاهٍ، فلّم متن
متناهيــًة، واهلل  غــر متنــاهٍ، فاإلنســان إذن يعجــز عــن إدراك معرفــة 

ابلــارئ بمــا هــو بــه رضورًة. ]انظــر: املصــدر الســابق[   

ال خيــى ىلع اخلبــر أّن يف ٰهــذا ادليلــل خلًطــا واتلباًســا بــن املفهــوم 
واملصــداق. نعــم، ابلــارئ  غــر متنــاهٍ وغــر حمــدوٍد واإلنســان متنــاهٍ 
ــاىل -  ــة اهلل - تع ــاب معرف ــداد ب ــب انس ــذا ال يوج ــّن ٰه ــدوٌد، ولٰك وحم
ــا  ــان، كم ــص واإلم ــات انلق ــن جه ــرّدة ع ــة جم ــة إمجايّل ــة ثبوتّي معرف
يقــول أمــر املؤمنــن عــيل :لــم يُطِلــع العقــوَل ىلع حتديــد صفتــه، 

ــة 49[. ــة، الخطب ــج الباغ ــه ]نه ــب معرفت ــن واج ــا ع ــم حيجبْه ول

ــات،  ي
ٰ
ــلبّية يف اإلهل ــة الس ــن (204 - 270 م) ىلع الزنع ــز فلوط ــّم رّك ث

ورّصح بــأّن اإلنســان ال يمكــن ل أن خُيــرب عــن اهلل  بالصفــات اثلبوتّيــة 
اإلجيابّيــة ]تاســوعات أفلوطــني، ص 425، الفصــل األول يف األقانيم الثالثة األصليّــة[، اكن فلوطن 

ــاه الســلّي؛ تلأثـّـره باملعــارف العرفانّيــة والكشــفّية.
ّ

ينتــي إىل االجت

كٰذلــك دافــع املفّكــر املســييّح ديونوســيوس )Dionysius( عــن املنهــج 
ّيــة ال تصــف اهلَل بشــٍل 

ٰ
ّيــات، ويعتقــد بــأّن األســماء اإلهل

ٰ
الســلّي يف اإلهل

ــن  ــانُه ع ــكّل لس ــا ي ــا ومعنويًّ ــان روحيًّ ــي اإلنس ــا يرت ، فلكّم ــيٍّ حقي
ــرآن، ص 219[ ــن( والق ــة الدي ــاجدي، )لغ ــاىل. ]س ــف اهلل تع توصي
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ّيــة القــايض ســعيد 
ٰ
ــاه الســلّي يف الصفــات اإلهل

ّ
ومــن منــارصي االجت

القــّيّ (1049 - 1107 ه)، فإنّــه يقــول: »إّن صفــات اهلل - تعــاىل - لكّهــا 
ــا  ــٌة ل، إّم ــا معــاٍن ثبوتّي راجعــٌة إىل ســلوب األضــداد وانلقائــص، ال أنّه
ــا هــو  ــة والســلبّية، إنّم ــه، فقســمة الصفــات باثلبوتّي ــٌة أو قائمــٌة ب عينّي
باعتبــار األلفــاظ فقــط، فــإّن بعضهــا ألفــاٌظ ثبوتّيــٌة اكلعلــم والقــدرة، 
 فالــّل 

ّ
وبعضهــا ألفــاٌظ ســلبّيٌة لكيــس جبســٍم وال جوهــٍر وال عــرٍض، وإال

ســلوٌب، إّمــا ىلع أنّهــا مســلوٌب أنفُســها كمــا يف الصفــات الســلبّية، وإّمــا 
مســلوٌب نقائُصهــا اكلصفــات اثلبوتّيــة« ]القّمــّي، رشح توحيــد الصــدوق، ج 1، ص 179[.

ويســتلزم  مــن قــول القــايض ســعيد القــّيّ »فقســمة الصفــات 
باثلبوتّيــة والســلبّية، إنّمــا هــو باعتبــار األلفــاظ فقــط« أن تكــون مجيــع 
ــتعملت يف  ــة اس ــاظ اثلبوتّي ــذه األلف ــاًزا؛ ألّن ٰه ــة جم ــات اإلجيابّي الصف

ــريّف. ــّي الع ــا احلقي ــر معناه غ

ّيــات يتبــّى نظرّيــة (االشــرتاك 
ٰ
ــاه الســلّي يف اإلهل

ّ
كمــا أّن االجت

اللفظــّي) يف معــاين الصفــات املشــرتكة بــن اخلالــق واملخلــوق، ويرفــض 
االشــرتاك املعنــوّي، وٰهــذه ركــزيٌة أساســّيٌة مشــرتكٌة بــن مجيــع املنتمــن 

ــلّي.  ــاه الس
ّ

إىل االجت

النقد

1- إذا أمعــن ابلاحــث انلظــر يف لكمــات القائلــن باملنهــج الســلّي يف 

ــم يرفضــون الصفــات  ــات، جيــد فيهــا تناقضــاٍت واضحــًة؛ إذ إنّه ّي
ٰ
اإلهل
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اإلجيابّيــة وحيملونهــا ىلع ســلب أضدادهــا، ولٰكــن مــن حيــث ال يشــعر 
يســتخدمون املنهــج اإلجيــايّب واثلبــويّت يف  كتبهــم وآثارهــم، وٰهــذا إن دّل 
ــاين  ــد إىل املع ــة ترش ــكازات العقالئّي ــدّل ىلع أّن االرت ــا ي ىلع يشٍء، فإنّم

ــة للصفــات. اإلجيابّي

ــة الالهــوت الســلّي تعطيــل العقــول عــن املعرفــة  2- تســتلزم نظرّي

واإلدراك؛ ألّن تعريــف الــيء بالســوالب ال يغــي مــن احلــّق شــيئًا، وال 
يكشــف عــن حقيقــة الــيء وهوّيتــه.

ّيــات الســلبّية ال يمكــن تعريــف صفــٍة مــن 
ٰ
3- بنــاًء ىلع نظرّيــة اإلهل

 بعــد إضافــة ســوالب غر متناهيــٍة إىل مفهــوم تلك 
ّ

الصفــات الكمايّلــة إال
الصفــة، فتعريــف لّك صفــٍة يســتلزم توظيــف غــر متنــاهٍ مــن الســوالب 
واألعــدام، وٰهــذا ينــايف فهــم املتديّنــن واالرتــكازات العقالئّيــة، فهــل 
يمكــن أن نقــول يف تعريــف (اإلنســان) أنّــه ليــس حبجــٍر وال شــجٍر وال 

شــمٍس وال قمــٍر وال ســماٍء وال أرٍض وال مــاٍء.

4- أّن الــكالم عــن اهلل  وتوصيفــه بالســلب يتوّقــف ىلع فهــم 

ــّل  ــاىل، ف ــن اهلل تع ــه ع ــلبه ونفي ــّم س ــبًقا، ث ــة مس ــات اإلجيابّي الصف
ــوت  ــل بالاله ــأل القائ ــرى: نس ــارٍة أخ ــاب. وبعب ــبوٌق باإلجي ــلٍب مس س
الســلّي، ملــاذا تُعــرِّف صفــَة "العلــم" بســلب اجلهــل، وال تعّرفــه بســلب 
العجــز وســلب املــوت وســلب الفقــر؟! اجلــواب: ألّن هنــاك نســبًة 
واضحــًة بــن اجلهــل والعلــم، فمــا دمنــا لــم نتعــّرف ىلع مفهــوم "العلــم" 

ــل. ــلب اجله ــه بس ــن تعريف ال يمك
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5- أّن نظرّيــة الالهــوت الســلّي تســتلزم ادلور؛ ألّن معرفــة الصفــات 

ــة الصفــات  ــف ىلع الصفــات الســلبّية، ومعرف ــة تتوّق ــة اإلجيابّي اثلبوتّي
ــٌل،  ــذا دوٌر باط ــة، وٰه ــات اثلبوتّي ــة الصف ــف ىلع معرف ــلبّية تتوّق الس
ــه،  ــال: املقصــود مــن "العلــم" هــو ســلب "اجلهــل" ونفي ىلع ســبيل املث
 ادلور 

ّ
واملــراد مــن "اجلهــل" هــو ســلب العلــم ونفيــه، وليــس ٰهــذا إال

ــف. يف اتلعري

ــة  ــوِل عــن معرف ــَل العق ــة الالهــوت الســلّي تعطي 6- تســتلزم نظرّي

ــن  ــل ع ــز العق ــا يعج ــة، كم ــذه انلظرّي ــاًء ىلع ٰه ــه بن ــود اهلل"؛ ألنّ "وج
ــب  ــوده، فيج ــل وج ــة أص ــن معرف ــز ع ــة يعج ــه املتعايل ــة صفات معرف
ــوٌد"  ــول: "إّن اهلل موج ــاىل، ونق ــوده تع ــلّي ىلع وج ــج الس ــق املنه تطبي
ــه "ليــس بمعــدوٍم"! فــال يمكــن أن نقــول: "اهلل موجــوٌد"؛ ألّن  بمعــى أنّ
ــاع  ــتلزم ارتف ــذا يس ــه، وٰه ــدم من ــلب الع ــٌع إىل س ــود راج ــى الوج مع
ــاه 

ّ
انلقيضــن وإنــكاًرا لوجــود اهلل تعــاىل وتقــّدس، وال يلــزتم أتبــاع االجت
ــّي، ج 5، ص 168[ ــج الواقع ــفة واملنه ــول الفلس ــري، أص ــذور. ]مطه ــذا املح ــلّي بٰه الس

7- تعتمــد نظرّيــة الالهــوت الســلبّي ىلع القــول باالشــرتاك اللفظّي، 

ــق  ــن اخلال ــود ب ــوّي للوج ــرتاك املعن ــات االش ــّم إثب ــد ت ــٌل، وق ــو باط وه
ــه.  واملخلــوق يف حملّ

ــس  ــوق، فلي ــق واملخل ــات اخلال ــن صف ــبيه ب ــض التش ــن نرف  حن
هلل  نــدٌّ وال نظــٌر يف صفاتــه الكمايّلــة، ولٰكــن ليــس ٰهــذا بمعــى أّن 
ــرآة  ــاىل - وم ــٌة هلل - تع ــوق آي ــل املخل ــه، ب ــّد اهلل يف صفات ــوق ض املخل
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ــة  ــض الضّديّ ــة هلل  نرف ــة وانلديّ ــض الِمثلّي ــا نرف ــال، فكم ــال ومج كم
ل تعــاىل، فــكأّن أتبــاع املنهــج الســلّي تصــّوروا أّن ســلب الِمثــل وانلــّد 
بمعــى إثبــات الضــّد واملضــاّد، ولٰكــن ليــس كٰذلــك، ىلع ســبيل املثــال: 
نعــت "علــم" بالنســبة هلل - تعــاىل - واجــٌب قديــٌم مطلــٌق، وأّمــا صفــة 
ــم  ــاىل وعل ــم اهلل تع ــدوٌد، عل ــادٌث حم ــٌن ح ــان فممك ــم يف اإلنس العل
اإلنســان مشــرتٌك يف أصــل معــى العلــم، وهــو (االنكشــاف والظهــور)، 
ولكــن االختــالف واتلغايــر راجــع إىل مصــداق علــم اهلل تعــاىل وكيفيــة 
اتّصافــه تعــاىل بالعلــم، فهنــاك خلــٌط بــن املصــداق واملفهــوم يف نظرّيــة 

ــابق، ج 5، ص 169[ ــدر الس ــلّي. ]املص ــوت الس الاله

8- ٰهــذه انلظرّيــة ختالــف منهــيّة القــرآن الكريــم يف بيــان صفــات 

ــن  ــة يف تبي ــة اإلجيابّي ــات اثلبوتّي ــرآن الصف ــتخدم الق ــاىل؛ إذ يس اهلل تع
صفــات اهلل، وال يقــول: (إّن اهلل بــكّل يشٍء ليــس جباهــٍل)، بــل يقــول: 

 ]ســورة العنكبــوت : 62[. ٍء َعِليــمٌ ــلِّ يَشْ ـُ إِنَّ اهلَل ِبك

)the theory of analogy( ج - نظريّة التمثيل

ــة  يعتقــد املفّكــرون يف القــرون الوســطى أّن اســتخدام اللغــة العرفّي
املتداولــة بــن انلــاس للتعبــر عــن اهلل تعــاىل، يواجــه مشــالك 
وصعوبــاٍت عديــدًة اكتلجســيم والتشــبيه، وقــد أبــدع تومــا األكويــّي 
ــل" أو "احلمــل  ــة "اتلمثي ــة نظرّي ــة ادلينّي (1225 - 1274 م) يف جمــال اللغ

.)analogical predication( اتلمثيــيّل" 
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القضّيــة ادلينّيــة هلــا موضــوٌع وحممــوٌل مثــل: "اهلل اعدل"، "اهلل 
ــص  ــات واخلصائ ــَض الصف ــوُل بع ــِند املحم ــٌق"، يُس رؤوٌف"، "اهلل خال
ــف  ــه توصي ــدور املحمــول ووظيفت ــه، ف ــو اهلل  ويصف ــوع وه إىل املوض
ــادل" أو  ــردة "الع ــل أّن مف ــة اتلمثي ــاًء ىلع نظرّي ــه، فبن ــوع وتعريف املوض
ــوّي،  ــرتك املعن ــو املش ــوق ال بنح ــق واملخل ــل ىلع اخلال ــرؤوف" حُيم "ال
ــف ىلع اهلل  وىلع  ــذا الوص ــل ٰه ــل حُيم ــّي، ب ــرتك اللفظ ــو املش وال بنح

ــل. ــو اتلمثي ــه بنح خملوقات

فعــى ســبيل املثــال: أّن وصــف "العــادل" مشــرتٌك بــن اخلالــق 
ي حيمــل معــًى واحــًدا 

ّ
واملخلــوق، ولٰكــن ال بمعــى املشــرتك املعنــوّي ال

 ىلع املصداقــن، فســلب االشــرتاك املعنــوّي يســتلزم نــي التشــبيه 
)anthropomorphism(، مــن جهــٍة أخــرى ال يكــون معــى (العــادل) بــن 

ي يكــون املعنيــان فيــه متغايريــن 
ّ

املورديــن بنحــو املشــرتك اللفظــّي، ال
ــل  ــي اتلعطي ــتلزم ن ــّي يس ــرتاك اللفظ ــلب االش ــا، فس ــن تماًم  وخمتلف
)agnosticism(، بــل هنــاك تشــابٌه يف وصــف العدالــة بــن اخلالــق 

ــادل"  ــف "الع ــون وص ــابه ال يك ــذا التش ــود ٰه ــبب وج ــوق، فبس واملخل
ــك بســبب وجــود املــزيات  ــوق، وكٰذل ــق واملخل ــن اخلال ــا ب مشــرتاًك لفظيًّ
واتلغايــرات بــن وجــود اخلالــق واملخلــوق يف اخلــارج؛ ال يكــون وصــف 
"العــادل" مشــرتاًك معنويًّــا بينهمــا، بانلتيجــة هنــاك تشــابٌه يف عــن اتلغاير، 
ــوق.  ــق واملخل ــن اخلال ــرتكة ب ــاف املش ــابه لألوص ــن التش ــٌر يف ع وتغاي

] mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason 

& relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.265[
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 فوصــف "اخلــر" عندمــا نســتعمله هلل - تعــاىل - ونقــول: "اهلل خــٌر"، 
وعندمــا نوّظفــه لإلنســان ونقــول: "زيــٌد خــٌر"، يكــون بنحــو اتلمثيــل، 
أعــي: أنّ معــى "اخلــر" ال يُطلــق ىلع اخلالــق واملخلــوق بمعــًى واحــٍد 
ــا بينهمــا  ــا تماًم وبنحــو االشــرتاك املعنــوّي، وليــس معــى اخلــر متباينً
ــر  ــى اخل ــاٌط يف مع ــابٌه وارتب ــاك تش ــل هن ــّي، ب ــرتاك اللفظ ــو االش بنح
ــق  ــد يف أّن اهلل خل ــاط يتجّس ــذا االرتب ــه، وٰه ــن خملوق ــن اهلل  وب ب

اإلنســان حقيقــًة.

بعبــارٍة أخــرى: تشــتمل نظرّيــة اتلمثيــل ىلع اجلانبــن الســلّي 
ــن  ــرتكة ب ــات املش ــو: أّن الصف ــلّي، فه ــب الس ــا اجلان ــايّب، أّم واإلجي
اخلالــق واملخلــوق ـ مثــل: العــادل، العالــم، القــادر، احلكيــم، الــرؤوف 
ــه  ــود اهلل  وصفات ــٍد؛ ألّن وج ــًى واح ــا بمع ــل عليهم َم

ُ
ــا ـ ال حت وغره

بســيٌط غــر متنــاهٍ، ولٰكــّن وجــود املخلوقــات وصفاتهــا حمــدوٌد متنــاهٍ، 
فــال جيــوز أن ننســب الصفــات الكمايّلــة اإلنســانّية إىل اهلل تعــاىل؛ ألنّهــا 
ــي  ــن اهلل  (ن ــلبها ع ــب س ــلا جي ــة؛ ف ــص واملحدوديّ ــوبٌة بانلق مش

ــوّي). ــرتاك املعن االش

ــًة  ــرتكة متباين ــات املش ــذه الصف ــاين ٰه ــت مع ــرى ليس ــٍة أخ ــن جه م
ــق  ــن اخلال ــابًها ب ــاك تش ــّي؛ ألّن هن ــرتاك اللفظ ــو االش ــرًة بنح ومتغاي
ــًة  ــورة متباين ــات املذك ــت الصف ــو اكن ــات، فل ــذه الصف ــوق يف ٰه واملخل
ــق  ــتطاع اخلال ــا اس ــّي، مل ــرتاك اللفظ ــو االش ــوق بنح ــق واملخل يف اخلال
ــا اســتطاع  ــك مل ــه بنفســه، وكٰذل ــق معرفت ــه عــن طري أن يعــرف خملوق

233

لغة الدين

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



خملوقــه ـ خاّصــًة اإلنســان ـ أن يعــرف اخلالــق عــن طريــق نفســه، (نــي 
ــّي)  ــرتاك اللفظ االش

ــزنويّل)  ــل ال ــمن: (اتلمثي ــل إىل قس ــّي اتلمثي ــا األكوي ــم توم يقّس
و(اتلمثيــل الصعــودّي). 

ــا حينمــا نقــول: (اللكــب حيــواٌن ويفٌّ) أو  ــا اتلمثيــل الــزنويّل، فإنّن أّم
عندمــا نقــول: (فــالٌن إنســاٌن ويفٌّ)، نســتعمل وصــف (الوفــاء) لإلنســان 
ــبة إىل  ــاء بالنس ــف الوف ــة وص ــن جه ــوان، فم ــن احلي ــاصٍّ م ــوٍع خ ون
ــواءم  ــة ويت ــؤويّلة والعقالنّي ــعور واملس ــم والش ــروٌن بالعل ــان مق اإلنس
ــذه  ــا بٰه ــس مقرونً ــب لي ــاء اللك  أّن وف

ّ
ــة، إال ــات األخالقّي ــع الغاي م

اخلصوصّيــات والســمات؛ ألّن وفــاء اللكــب خيتلــف عــن وفــاء اإلنســان، 
كمــا أّن اللكــب خيتلــف عــن اإلنســان، ولٰكــن مــا املســّوغ واملصّحــح 

ــب؟  ــاء" لللك ــة "الوف ــف صف تلوظي

ــّم  ــاء، ث ــانّيًة يه الوف ــًة نفس ــنا صف ــاهد يف أنفس ــا نش ــواب: أنّ اجل
ــا مــن الســلوك والعمــل اكدلفــاع عــن  تســتتبع صفــُة الوفــاء نــواًع خاصًّ
شــخٍص يف غيابــه واحلفــاظ ىلع أمــوال واملشــاطرة يف آالمــه وهمومــه ومــا 
شــابه ٰذلــك مــن اتلرّصفــات انلابعــة مــن صفــة الوفــاء، فحينمــا ندّقــق 
يف ترّصفــات اللكــب وســلوكّياته، جنــد أنّــه يدافــع عــن صاحبــه ومالكــه 
وحيافــظ ىلع أمــوال وثروتــه ويالزمــه يف لّك مــاٍن وحيرســه، ثــّم ننــزتع 
مــن ٰهــذه اتلرّصفــات اخلاّصــة صفــَة الوفــاء، ونقــول: "إّن اللكــب حيــواٌن 
"، فــي ٰهــذا اتلمثيــل الــزنويّل ننِســب صفــًة نفســانيًة (الوفــاء) مــن  ويفٌّ
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املوجــود العــايل وهــو اإلنســان إىل املوجــود ادلاين وهــو اللكــب بســبب وجود 
ــٌة يف  ــٌة أصيل ــٌة حقيقّي ــاء صف ــا، فالوف ــلوكّياتهما وأعماهلم ــابه يف س التش
ــاء  ــب بالوف ــف اللك ــن نص ــدان، ولٰك ــنا بالوج ــا يف أنفس ــان جنده اإلنس
بصــورٍة ضعيفــٍة وعــن طريــق اتلمثيــل، إذن مفهــوم الوفــاء يف  اإلنســان 
ليــس بعينــه يف اللكــب؛ ألّن هنــاك اختالفًــا وتغايــًرا بــن وفــاء اإلنســان 
ووفــاء اللكــب، وٰهــذا نــٌي لالشــرتاك املعنــوّي. ومــن جهــٍة أخــرى ليــس 
ــان؛  ــاء يف اإلنس ــوم الوف ــن مفه ــام الات ع ــا بتم ــاء متباينً ــوم الوف مفه
ــذا نــٌي لالشــرتاك  ــه تشــابٌه بــن وفــاء اإلنســان ووفــاء اللكــب، وٰه ألنّ
اللفظــّي، بــل هنــاك تشــابٌه يف عــن اتلغايــر وتغايــٌر يف عــن التشــابه يف 

معــى الوفــاء بــن اإلنســان واللكــب، وٰهــذا هــو اتلمثيــل الــزنويّل.

ــا ننِســب ونـُـري  ــا اتلمثيــل الصعــودّي، فبالعكــس بمعــى: أنّن وأّم
صفــًة نفســانّيًة مــن املوجــود ادلاين وهــو اإلنســان إىل املوجــود العــايل وهــو 
ــان،  ــة يف اإلنس ــك الصف ــبب تلل ــة والس ــو العلّ ــاىل؛ ألّن اهلل ه اهلل تع
ــبيل  ــّم وأرشف، ىلع س ــٍو أىلع وأت ــول بنح ــال املعل ــدٌة لكم ــة واج والعلّ
املثــال صفــة (اخلــر) و(العلــم) و(العــدل) ليســت يف اهلل  ويف اإلنســان 
ــاهٍ ويف ذروة  ــر متن ــود اهلل غ ــة؛ ألّن وج ــو العينّي ــٍد وبنح ــًى واح بمع
الكمــال والعلــّو (نــي االشــرتاك املعنــوّي)، ومــن جهــٍة أخــرى ليســت 
ــر  ــاّم واتلغاي ــن اتل ــو اتلباي ــوق بنح ــق واملخل ــن اخلال ــات ب ــذه الصف ٰه
ــان  ــن اإلنس ــن اهلل وب ــات ب ــذه الصف ــابًها يف ٰه ــاك تش ــل؛ ألّن هن الام

]hIcK, John, phIlosophy of relIgIon,p.83[ .(ــّي ــرتاك اللفظ ــي االش (ن
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د- نظريّة األلفاظ املنّقحة

يعتقــد (ويلــام ألســتون)  William Alston( (1921-2009)( بــأّن اللغة 
ــة  ــه؛ ألّن اللغ ــن اهلل وصفات ــر ع ــن اتلعب ــارصٌة ع ــة ق ــة املتداول العرفّي
العرفّيــة بُنيــت ىلع أســاس اتلفكيــك بــن العــن )Object( وأوصافــه؛ لا 
ــٍز  بعــد محــل املحمــول ىلع املوضــوع يتحــّول املوضــوُع إىل موجــوٍد متماي
ــواع املوجــودات، يف حــن أّن اهلل - تعــاىل - وجــوٌد حمــض  عــن ســائر أن
ــه يســتلزم الرتكيــب،  ــه بــن الات والصفــة؛ ألنّ ــز في الوجــود، وال تماي
ــل  ــك، ب ــس كٰذل ــودات لي ــائر املوج ــن س ــود، ولٰك ــن الوج ــاهلل  ع ف
ــال:  ــبيل املث ــم، ىلع س ــٌد ىلع ذواته ــم زائ ــود ووجوده ــٌد للوج ــم واج إنّه
ــا  ــٌق) كأنّن ــول: (اهلُل عش ــق، ونق ــف العش ــف اهلَل  بوص ــا نص عندم
ــن  ــود ب ــز املوج ــق اكتلماي ــف العش ــن وص ــن اهلل وب ــا ب ــا وفّككن مزّين
ــة اإلنســان ـ  ــح لغ ــن وصــف العشــق؛ لا ال تصل ــات وب ذوات املخلوق
ي صفاتــه عــن ذاتــه. 

ّ
اللغــة العرفّيــة ـ للحايــة عــن الوجــود املحــض ال

ولٰكــن مــع ٰذلــك يعتقــد ألســتون بــأّن اللغــة العرفّيــة املتداولــة بــن 
ــة اتلعبــر عــن اهلل - تعــاىل - وعــن القضايــا ادلينّيــة،  انلــاس هلــا قابلّي
ويمكــن اســتخدامها لفهــم صفــات اهلل، ولٰكن بعــد اتلمحيــص واتلنقيح 
واتلصفيــة لٰهــذه اللغــة العرفّيــة، ال ديلــل ىلع أّن صفــة العشــق والعلــم 
ــل يمكــن توظيــف اللغــة  والقــدرة غــر قابلــٍة ألن يّتصــف بهــا اهلل، ب
ــات  ــاف والصف ــض األوص ــف اهلل  ببع ــتخدامها تلوصي ــة واس العرفّي
والســمات، ولٰكــن بعــد تنقيــة اللغــة العرفّيــة وتصفيتهــا مــن الشــوائب 
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البرّيــة اكجلســمانّية والزمانّيــة، وإبقــاء اللــّب وانلــواة األصلّيــة للمعى 
حبيــث يصلــح ألن يوَصــف بهــا اهلل تعــاىل، فتتكــّون قضايــا صادقــٌة تعــرّب 

عــن اهلل  وعــن صفاتــه الكمايّلــة. 
]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.281[

بنــاًء ىلع نظرّيــة ألســتون يمكــن أن نصــف اهلل - تعــاىل - بالعشــق، 
وأنـّـه اعشــٌق حقيقــًة، ولٰكــن ال نعلــم كيفّيــة ٰهــذا العشــق بشــٍل اكمٍل، 
وليــس ٰهــذا بمعــى أّن اهلل ال يعشــق عبــاده أو يتّســم بمــا يضــاّد العشــق 
مــن انلفــور والعــداوة، بــل معنــاه أّن األشــال والصــور البرّيــة للتلكـّـم 

واتلفّكــر ال حتيــط بالواقــع ـ وهــو اهلل ـ إحاطــًة اكملــًة.

ــين:  ــن أساس ــط بعامل ــه يرتب ــن اهلل وصفات ــار ع ــم واإلخب فاتللكّ
العامــل الوجــودّي، والعامــل اللغــوّي. العامــل الوجــودّي يرجــع إىل اهلوّيــة 
الوجوديـّـة هلل تعــاىل، وأنـّـه مغايــٌر ملخلوقاتــه، والعامــل اللغــوّي يرجــع إىل 

  ]IBId., p. 282[.ــة وحتديــد حدودهــا وثغورهــا تبيــن اللغــة العرفّي

ــر إىل  ــع يف األخ ــتون ترج ــة أللس ــة املنّقح ــة اللغ ــى أّن نظرّي وال خي
نظرّيــة االشــرتاك املعنــوّي الـّـي يتبّناهــا املفّكــرون املســلمون؛ ألّن نظرّية 
ألســتون ترتكــز ىلع تنقيــة اللغــة مــن الشــوائب البرّيــة وجتريدهــا مــن 
ــة، وٰهــذا اللــّب  ــة وإبقــاء لــّب املعــى وانلــواة اجلوهرّي اجلهــات اإلمانّي
ــق واملخلــوق،  ــن اخلال ــة يه املعــى املشــرتك ب املشــرتك وانلــواة األصلّي
ويه يف احلقيقــة نظرّيــة االشــرتاك املعنــوّي وال غــر؛ لا نــرى أّن صــدر 
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ــن  ــون ع ــة يدافع ــة املتعايل ــة احلكم ــاع مدرس ــرازّي وأتب ــن الش ادلي
ــة  ــاًدا ىلع اللغ ــه؛ اعتم ــن صفات ــاىل - وتبي ــف اهلل - تع ــة توصي إمانّي
العرفّيــة مــع بعــض اتلرّصفــات وجتريــد املفاهيــم العرفّيــة وتقشــرها مــن 
شــوائب انلقــص واإلمــان واحلــدود البرّيــة، وإســنادها إىل اهلل - تعــاىل 
- بمــا يليــق بســاحة قدســه وعظمتــه، ىلع ســبيل املثــال: مفهــوم (العلــم) 
يف اللغــة العرفّيــة بمعــى الظهــور واالنكشــاف وعــدم الغيبوبــة، ولٰكــّن 
مفهــوم العلــم يف اإلنســان مقّيــٌد باملــان والزمان واآللــة واملفهــوم الهّي 
وغرهــا مــن احلــدود وانلواقــص، ولٰكــن يمكــن للعقــل أن جيــّرد مفهــوم 
ــل  ــق الام ــم املطل ــت العل ــة، وُيثب ــوائب البرّي ــذه الش ــن ٰه ــم ع  العل
ــك؛  ــابه ٰذل ــا ش ــوم وم ــان واملفه ــان وامل ــٍد بالزم ــال تقيي ــا ب هلل  علًم
ــروح  ــاظ ل ــع األلف ــة "وض ــز ىلع نظرّي ــن يرّك

ّ
ــدر املتأهل ــرى أّن ص لا ن

ــي  ــى الّ ــة للمع ــواة األصلّي ــو انل ــى ه ــن روح املع ــراد م ــاين"، وامل املع
ــتون. ــا ألس ــد عليه ــي يؤّك ــوق الّ ــق واملخل ــا اخلال ــرتك فيه يش

ــو  ــم ه ــخن يف العل ــج الراس ــل يف منه ــن: –األص
ّ
ــدر املتأهل ــول ص يق

ــرّصٍف فيهــا،  ــة مــن غــر ت إبقــاء ظواهــر األلفــاظ ىلع معانيهــا األصلّي
لٰكــن مــع حتقيــق تلــك املعــاين وتلخيصهــا عــن األمــور الزائــدة وعــدم 
االحتجــاب عــن روح املعــى - بســبب غلبــة أحــام بعــض خصوصّياتهــا 
ىلع انلفــس، واعتيادهــا حبــرص لّك معــًى ىلع هيئــٍة خمصوصــٍة ل - يتمّثــل 
ٰذلــك املعــى بهــا للنفــس يف ٰهــذه النشــأة، فلفــظ املــزيان مثــاًل موضــوٌع 
ملــا يــوزن ويقــاس بــه الــي ء مطلًقــا، فهــو أمــٌر مطلٌق يشــمل املحســوس 
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ــاه ومالكــه  ــك املعــى الشــامل روح معن ــل واملعقــول؛ فٰذل ــه واملتخّي من
مــن غــر أن يشــرتط فيــه ختصيصــه بهيئــٍة خمصوصــٍة، فــّل مــا يقــاس 
بــه الــي ء بــأّي خصوصيــٍة اكنــت حّســّيًة أو عقلّيــًة يتحّقــق فيــه حقيقة 
ــا  ــاقول والكوني ــطرة والش ــه، فاملس ــى لفظ ــه مع ــدق علي ــزيان، ويص امل
ْســُطْرالب والراع وعلــم انلحــو وعلــم العــروض وعلم املنطــق وجوهر 

َ
واأل

ــّل يشٍء   أّن ل
ّ

ــياء، إال ــا األش ــوزن به ــن ي ــس وموازي ــا مقايي ــل لكّه العق
مزيانـًـا يناســبه وجيانســه... فالامــل العــارف إذا ســمع املــزيان ال حيتجــب 
عــن معنــاه احلقيــّي بمــا يكــر إحساســه، وتتكــّرر مشــاهدته مــن األمر 
ي ل كّفتــان وعمــوٌد ولســاٌن، وٰهكــذا حــال يف لّك مــا يســمع ويــراه، 

ّ
ال

ــاه،  ــه إىل روح معن ــره وصورت ــن ظاه ــافر م ــواه ويس ــل إىل فح ــه ينتق فإنّ
ــد بظاهــره وأواله... واحلاصــل أّن احلــّق  ــاه إىل أخــراه، وال يتقّي ومــن دني
ــة  ــا األصلّي ــات واألحاديــث ىلع مفهوماته ــد أهــل اهلل هــو محــل اآلي عن
ــة  ــالم وأئّم ــو اإلس ــه حمّقق ــب إيل ــا ذه ــٍل، كم ــر رصٍف و تأوي ــن غ م
احلديــث؛ ملــا شــاهدوه مــن ســرة الســابقن األّولــن واألئّمــة املعصومــن 
(ســالم اهلل عليهــم أمجعــن) مــن عــدم رصفهــا عــن الظاهــر، لٰكــن مــع 
حتقيــق معانيهــا ىلع وجــٍه ال يســتلزم التشــبيه وانلقــص واتلقصــر يف حــق 

اهلل– ]الشــريازّي، مفاتيــح الغيــب، ص 92[.
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الخاتمة

مــن األحبــاث املحورّيــة يف فلســفة ادليــن “اللغــة ادلينّيــة”، تتكّفــل 
نظرّيــة “اللغــة ادلينّيــة” بتبيــن الصفــات املشــرتكة بــن اخلالــق 
ــن  ــر ع ــة واتلعب ــة للحاي ــة العرفّي ــة اللغ ــدرس صالحّي ــوق، وت واملخل
ــة”: ــة ادلينّي ــول “اللغ ــّيان ح ــان رئيس اه

ّ
ــاك اجت ــة، وهن ــا ادلينّي القضاي

ــة فارغــٌة  ــا ادلينّي ــد ىلع أّن القضاي ي يؤّك
ّ

ــاه "غــر ادلاليّل" ال
ّ

1- االجت

ــول وال حتــي عــن الواقــع وال تعــرّب عنــه، بــل اللغــة  مــن املعــى واملدل
ــر  ــر غ خ

ُ
ــف أ ــا وظائ ــٌة، وهل ــطورّيٌة قصصّي ــٌة أس ــٌة رمزّي ــة لغ ادلينّي

كشــف الواقــع ـ كإبــراز األحاســيس، وإجيــاد اتلعّهــد وااللــزتام باألمــور 
ــه  ــاه، وتمّثل

ّ
ــذا االجت ــي إىل ٰه ــد ـ تنت ــن الفوائ ــا م ــة، وغره األخالقّي

ــة  ــة واللغ ــة الرمزّي ــة واللغ ــاب اللغوّي ــة واأللع ــفة الوضعّي ــة الفلس نظرّي
ــيس. ــراز األحاس ــطورّية وإب األس

ــة  ــارات ادلينّي ــا والعب ــز ىلع أّن القضاي ي يرّك
ّ

ــاه "ادلاليّل" ال
ّ

2- االجت

ــاه 
ّ

ذات معــًى ومدلــوٍل صحيــٍح ويه تعــرّب عــن الواقــع، تمّثــل ٰهــذا االجت
نظرّيــة اتلمثيــل تلومــا األكويــّي، ونظرّيــة التشــبيه، ونظرّيــة الالهــوت 

الســلّي، ونظرّيــة األلفــاظ املنّقحــة، ونظرّيــة االشــرتاك املعنــوّي.

ــاٍت ومــدارس  اهــن حيتــوي ىلع نظرّي
ّ

ــن االجت إّن لّك واحــٍد مــن ٰهذي
ــاه، وتمّثلــه نظرّيــة التشــبيه 

ّ
فكرّيــٍة خاّصــٍة تنتــي إىل ٰهــذا االجت

والالهــوت الســلّي واتلمثيــل واللغــة املنّقيَــة، واالشــرتاك املعنــوّي 
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وتشــكيك الوجــود، ومــن بــن ٰهــذه انلظرّيــات املتعــدّدة اخرتنــا نظرّيــة 
"االشــرتاك املعنــوّي وتشــكيك الوجــود"؛ ألنّهــا احلــّد الوســط بن التشــبيه 
ــودة  ــص املوج ــايّلات وانلواق ــا اإلش ــل، وال تعرتيه ــه أو اتلعطي واتلزني
ــل  ــة أه ــن أئّم ــواردة ع ــوص ال ــع انلص ــالءم م ــات، وتت ــائر انلظرّي  يف س

ابليت  أكر من سائر انلظرّيات.

241

لغة الدين

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



قائمة المصادر

القرآن الكريم

ــة األوىل، . 1 ــة، مــرص، الطبع ــارصة، دار مــرص للطباع ــا، دراســاٌت يف الفلســفة املع ــم، زكرّي إبراهي

م.  1968

ابــن بابويــه القّمــّي، محمــد بــن عــيل بــن الحســني، التوحيــد، تصحيــح الســيد هاشــم الحســيني . 2

الطهــراين، مؤسســة النــرش اإلســالمي، الطبعــة الثامنــة، 1423 هـ. 

ابــن تيمّيــة، أحمــد، التدمرّيــة.. تحقيــق اإلثبــات لألســامء والصفــات وحقيقــة الجمــع بــني القــدر . 3

والــرشع، املحقــق: د. محمــد بــن عــودة الســعوي، الريــاض ـ الســعودية، الطبعــة السادســة، 1421 هـــ.

ابن تيمّية، أحمد، الرّد عى املنطقّيني، دار املعرفة، بیروت ـ لبنان.. 4

ــد املقصــود، أضــواء الســلف، . 5 ــدة الواســطية، تحقیــق أرشف بــن عب ــة، أحمــد، العقي ــن تيمّي اب

الريــاض ـ الســعودّية، الطبعــة الثانيــة، 1420 هـــ.

ابــن تيمّيــة، أحمــد، درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق: الدكتــور محمــد رشــاد ســامل، اململكــة . 6

العربّيــة الســعودّية، جامعــة اإلمــام محّمــد بــن ســعود اإلســالمّية، الطبعــة الثانيــة،1411 هـــ. 

ــة، تحقيــق د. محمــد الســّيد . 7 ــة، أحمــد، دقائــق التفســري الجامــع لتفســري ابــن تيمّي ابــن تيمّي

الجلينــد، دمشــق، مؤّسســة علــوم القــرآن، الطبعــة الثانيــة، 1404 هـــ.

ــة، أحمــد، مجمــوع الفتــاوى، تحقیــق عبــد الرحٰمــن بــن محمــد بــن قاســم، املدينــة . 8 ابــن تيمّي

النبوّيــة، اململكــة العربيــة الســعودية، مجمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف، 1416 هـــ.

ــزي، . 9 ــمس التري ــرش ش ــايص، ن ــن ع ــق حس ــاد، تحقي ــة يف املع ــني، األضحوّي ــينا، الحس ــن س اب

طهــران ـ إيــران، الطبعــة األوىل، 1382 ش.

242

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



ابــن ســينا، النجــاة مــن الغــرق يف بحــر الضــالالت ، تصحيــح محمدتقــي دانشــپژوه ، منشــورات . 10

جامعــة طهــران، طهــران ـ إيــران، الطبعــة الثانيــة، 1379 ش. 

أفلوطــني، تاســوعات أفلوطــني، املرتجــم الدكتــور فريــد جــر، مكتبــة لبنــان نــارشون، بــريوت ـ . 11

ــان، الطبعــة األوىل، 1997 م. لبن

ــم . 12 ــّي للتعلي ــن والقــرآن، مركــز نــرش مؤّسســة اإلمــام الخمين ــو الفضــل، لغــة الدي ســاجدي، أب

ــة األوىل، 1383 ش. ــران، الطبع ــم ـ إي ــاث، ق واألبح

الشهرســتايّن، محّمــد بــن عبــد الكريــم، امللــل والنحــل،  تحقيــق محمــد بــدران ، النــارش: الرشيــف . 13

الــريض ، قــم ـ إيــران، الطبعــة الثالثــة، 1405 هـ.

ــاء . 14 ــة، دار إحي ــة األربع ــفار العقلّي ــة يف األس ــة املتعالي ــم، الحكم ــن إبراهي ــد ب ــريازّي، محّم الش

ــة، 1981 م. ــة الثالث ــان، الطبع ــريوت ـ لبن ــرتاث، ب ال

الشــريازّي، محّمــد بــن إبراهيــم، مفاتيــح الغيــب ، تصحيــح محمــد الخواجــوّي، مؤّسســة . 15

البحــوث الثقافيــة، طهــران ـ إيــران، الطبعــة األوىل، 1363 ش. 

ــران، . 16 ــّم ـ إي ــرش اإلســالمّي، ق ــة الن ــارش: مؤّسس ــة، الن ــة الحكم ــايئ، محّمدحســني ، بداي الطباطب

الطبعــة الثامنــة عــرشة، 1422 هـــ. 

عبــد الرحٰمــن بــدوي، أفالطــون يف اإلســالم، تحــت إرشاف مهــدي محقــق وايزوتســو، مؤسســة . 17

املطالعــات اإلســالمية لجامعــة مــك جيــل، طهــران ـ إيــران، الطبعــة األوىل، 1353 ش.

ِفتغنشــتاين، لودفيــغ، تحقيقــاٌت فلســفّيٌة، ترجمــة عبــد الــرزاق بّنــور، املنّظمــة العربّيــة . 18

للرتجمــة، بــريوت ـ لبنــان، الطبعــة األوىل، 2007 م.

فرامــرز قراملــي، أحــد، الهندســة املعرفّيــة للــكالم الجديــد، املؤّسســة الثقافّيــة للعلــم والفكــر . 19

املعــارص، طهــران ـ إيــران، الطبعــة األوىل، 1378 ش.

243

لغة الدين

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



ــي، . 20 ــح: األعلم ــة وتصحي ــايف، مقدم ــري الص ــىض،  تفس ــاه مرت ــن ش ــد ب ــاين، محم ــض الكاش الفي

ــة، 1415 هـــ .   ــة الثاني ــران، الطبع ــران ـ إي ــدر، طه ــة الص ــني، مكتب حس

ــة . 21 ــة الثقاف ــاي، مكتب ــني أت ــق حس ــن، تحقي ــة الحائري ــون، دالل ــن ميم ــيس، اب ــي األندل القرطب

ــرص، 1428 هـــ. ــرة ـ م ــة األوىل، القاه ــة، الطبع الدينّي

القّمــّي القــايض، ســعيد، رشح توحيــد الصــدوق، تصحيــح نجــف قــيل حبيبــي، طهــران، مؤّسســة . 22

الطباعــة والنــرش وزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســالمّي، الطبعــة األوىل، 1415 هـ.

ــران ـ . 23 ــي، طه ــارش: خوارزم ــد، ن ــه فوالدون ــزت الل ــه ع ــط، ترجم ــفه كان ــتفان، فلس ــر، اش كورن

ــم، 1367 ش. ــاپ یک ــران، چ إي

املجلة الفصلّية املحّكمة )الكالم اإلسالمّي( العدد 89.. 24

ــة . 25 ــران، الطبع ــم ـ إي ــدرا، ق ــرش ص ــّي، ن ــج الواقع ــفة واملنه ــول الفلس ــىض، أص ــري، مرت مطه

الثامنــة، 1380 ش.

ملكيان، مصطفى، كّراسة اللغة الدينّية، خطيٌّ غري مطبوٍع.. 26

هيــك، جــون، فلســفة الديــن، ترجمــة طاريــق عســييل، دار املعــارف الحكمّيــة، لبنــان، الطبعــة . 27

األوىل، 2010 م.

28. Ian G. Barbour, Issues In Science and Religion: New Jersey,1966. 

29. John Hick, Philosophy of Religion, PRENTICE HALL, Englewood Cliffs, New 

Jersey 07632, 1990.

30. Wittgenstien, Philosophical in Vestigations, Oxford: Black Well 1953.

31. Flew, Antony and Alasdair Macintyre, eds. New Essays In philosophical 

Theology, Landon: SCM press, 1955

244

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



32. Paul, Tillich, Systematic Theology, The University of Chcago Press,1951.

33. Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger,  

Reason & Religious Belife, an Introduction to the Philosophy of Religion, New 

York: Oxford University Press, Fifth Edition, 2013.

34. Alston, Realism and Christian Faith, in International Journal for philosophy of 

Riligioun, 38 )1995(.

35. Tillich,Paul, Theology of Culture, Edited by Robert C.Kimball, New York: 

Oxford University Press, 1962.

36. Tillich, Paul, Dynamics of Faith, New York: Harper & Brothers Publishers, 1957.

37. Tillich, Paul,The Meaning and Justification of Religious Symbols, in Religious 

Experience and Truth, A Symposium,ed. Sidney Hook, 311-. London: Oliver 

and Boyd, 1962.

245

لغة الدين

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020





)*(

خالصٌة

قــد حــّررت حــول موضــوع األســلمة دراســاٌت عديــدٌة، بعضهــا يــرى فيهــا احلياة 
ــا جمــّرد دمــاٍر وعنــٍف وتطــّرٍف وقتــٍل،  واتلقــّدم والصــالح، فيمــا جيــزم اآلخــر أنّه
ــال  ــا، ويف املق ــق منه ــرّبزٌة ينطل ــاٌت م ــٌة وخلفّي ــز مرّصح ــن راكئ اه

ّ
ــن االجت ــلٍّ م ول

ــع ىلع  ــرد واملجتم ــاة الف ــدرة إدارة حي ــالم ق ــأّن لإلس ــليُم ب ــك التس ــن يدي ــل ب املاث
أســٍس غيبّيــٍة ومنطقّيــٍة ووفــق مبــادئ إنســانّيٍة واضحــٍة، والغمــوض مــن وجهــة نظر 
املقــال هــو املقصــود مــن األســلمة مــن حيــث املعــى أو املصــداق، وقــد رّكــز فيــه ىلع 
استكشــاف مــوارد األســلمة الـّـي قــد أثبتهــا اجتهــاد علمــاء املســلمن، عــن طريــق 
جتاربهــم مــع احليــاة طــوال تارخيهــم، والـّـي تتلّخــص - حســب تقديرنــا - يف مقوالت 
ــة،  ــة وادلاليّل ــة اتلصّورّي ــة، مــع حتديدهــا مــن انلاحي ــة والعقالنّي انلــّص والعقالئّي
ــي ترتتّــب ىلع األســلمة يف ٰهــذه الرتكيبــة، مــن  ومــن ثّمــة اتلأكيــد ىلع اثلمــرات الّ
انفتــاح حنــو الغــر، وادلعــوة حنــو الوحــدة واتلقريــب وكــون العقالنّيــة والعقالئّيــة 
مــن جوهــر ادليــن، وغرهــا. وقــد تّمــت كتابــة املقــال وفــق املنهــج اتلحليــيّل، مــع 

قليــٍل مــن الوصــف واالعتمــاد ىلع اتلحليــالت الراجئــة املســلّمة يف اجلملــة. 

اللكمات املفتاحّية: األسلمة، أسلمة احلياة، عقالئّية احلياة، عقالنّية احلياة

)*(  عثامن ويندي، السنغال، مدرٌّس يف قسم الفلسفة والعرفان، جامعة املصطفى العامليّة. 
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The Islamisation of Life: Backgrounds and Horizons

Othman Weindi

Abstract

Numerous studies have been made about the topic of Islamisation, 
where some see it as life, progress and reform, whereas others are convinced 
that it is nothing but destruction, violence, extremism and killing. Each 
of these two directions have their stated arguments and background that 
they rely on. This paper aims at establishing that Islam has the ability to 
manage the life of an individual and society on metaphysical and logical 
foundations, and based on clear human principles. The ambiguity in this 
article is regarding the purport of Islamisation as far as its meaning or its 
application. This study focuses on revealing the cases of Islamisation that 
the Ijtihad of Islamic scholars have established, through their experiences 
in their lives, and throughout history. According to our report, this can be 
summarised in the category of text, intellectuality and rationality, limited it 
from the aspect of conceptualisation and indication. 

There is also an emphasis on the benefits that come from Islamisation, 
based on this combination, like opening towards change, inviting unity, 
proximity, that intellectuality and rationality is the substance of religion, 
and so on. The approach this article used was analytical, with some 
descriptive explanations, and also relying on analysis generally common 
among Muslims. 

Keywords: Islamisation, Islamisation of life, individual life, social life
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المقّدمة

1- رشح اإلشــاكيّلة: إن املســألة وانلكتــة الغامضــة الـّـي نريد كشــفها 

ــذه ادلراســة يه الوصــول إىل حــدود مفــردة "األســلمة" يف  مــن خــالل ٰه
الواقــع اإلســاليّم، صحيــٌح أن املفهــوم يــدّل ىلع معــًى واســٍع وهــاليمٍّ إىل 
ــواردة عــن ابلاحثــن غــَر  ــرى أكــر اتلعاريــف ال ــك ن ــٍر؛ ٰلل حــدٍّ كب
ــن  ــد م ــول: نقص ــم يق ــديٍد، وأكره ــاٍم ش ــن إبه ــاين م ــٍة، وتع واضح
ــلمة  ــي، أس ــع: فاروق ــالم. ]راج ــوء اإلس ــوم ىلع ض ــة العل ــلمة إاعدة صياغ األس

ــدد 32، ص 14[ ــارص، الع ــة املســلم املع ــة، مجلّ املعرف

فنحــن نريــد اتلفكــر يف فكرهــم ٰهــذا، لٰكّننــا نقّيــد ابلحــث حــول 
ــلمن  ــن املس ــدر م ــه يص ــث إنّ ــة، حي ــاطات االجتهاديّ ــلمة بالنش األس
ــاد  ــو اجته ــالم ه ــبة يشٍء إىل اإلس ــالك يف نس ــن امل ــرٌة، لٰك ــف كث مواق
العلمــاء وال غــر، وتكــون اإلشــايّلة ىلع الصــورة اتلايلــة: مــاذا يصلــح 
ــت  ــالم" إذا لوحظ ــوء اإلس ــوم ىلع ض ــة العل ــوم "إاعدة صياغ ــًى ملفه مع
ــبيل  ــة يف س ــة والعلمّي ــاطاتهم الفكرّي ــلمن ونش ــاء املس ــادات علم اجته

ــا؟ ــتحدثها أو نوازهل ــا ومس ــاة قديمه ــا احلي إدارة قضاي

ــة  ــايّلة منهجّي ــن اإلش ــتلهم م ــث: نس ــة يف ابلح ــة املوّظف 2- املنهجّي

ــن  ــن، حماول ــاء املنّظري ــاطات العلم ــلمة ىلع نش ــوم األس ــرض مفه ع
استكشــاف ادلالالت املختلفــة للمفهــوم، فمفهــوم األســلمة مــع مقولــة 
ــة يكتســب داللــًة قــد ال تكــون نفــس داللــة املفهــوم  الســرة العقالئّي
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وهــو مقــروٌن بالســرة العقالنّيــة، أو بانلصــوص ادلينّية فقط. وسنســتعن 
أيًضــا بمنهــج اإلقصــاء، إلدارة ابلحــث، يعــي إقصــاء علمــاء والرتكزي ىلع 
علمــاء آخريــن؛ لكــرة مــا يمكــن طرحــه حتــث ٰهــذا املوضــوع، وإذا لــم 
نمــارس مثــل ٰهــذه احليلــة فســوف تكــون املطالــب مشــتّتًة، وال نصــل 

إىل انلتيجــة املنشــودة.

ــوم،  ــن ايل ــن املعارصي ــن ابلاحث ــر م ــث: إن الكث 3- رضورة ابلح
ــزدري مفهومــه  ــا خمالفــٌة لإلســالم، وي ــرٌة وأحيانً ــن هلــم نظــرٌة مغاي مّم
 يف ٰذلــك لّك جهــوده وإماناتــه يلفــّر األســلمة 

ً
ومواقفــه، حيــاول بــاذال

ــس يف  ّ ــد يدل ــل ق ــل - ب ــه، فيحم ــالم وخّط ــن لإلس ــح املعارض بصال
ٰذلــك - مقولــة األســلمة ىلع العنــف الصــادر مــن بعــض املســلمن، وىلع 
ــا  ــن هن ــاهد م ي يش

ّ
ــا، وال ــالء عموًم ــه العق ــا علي ــن مل ــراط املباي اإلف

وهنــاك مــع أنّنــا نرفضهــا، وحــّى مــن عقائــد أصحابهــا أيًضــا؛ للخلــط 
الشــائع بــن الشــخص والعقيــدة. فتحديــد املقصــود مــن مفهــوم األســلمة 
ب احلقيقــة ىلع معرفــة األشــياء بشــلكها الصحيح، وال ينســب 

ّ
يعــن طــال

إىل اإلســالم مــا ليــس فيــه، ومــن فوائــد ابلحــث أنّــه سرســم للباحــث 
ــة  ــط يف معرف ــك إىل اتلخّب ــد ٰذل ــاج بع ــث ال حنت ــألة، حبي ــار املس إط

املقصــود مــن األســلمة.

ــس  ــيخ إدري ــر ش ــودايّن جعف ــم الس ــل إّن العال ــث: قي ــخ ابلح 4- تاري
ــف  ــكا يف منتص ــم يف أمري ــٍر أقي ــوم، يف مؤتم ــذا املفه ــق ٰه ــن أطل أّول م
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ــو  ــل ه ــة، ه ــة اللغ ــن ناحي ــوم م ــرتض ىلع املفه ــد اع ــبعينات، وق الس
صحيــٌح ومطابــٌق للّغــة أم غــر صحيــٍح وال يطابــق قواعــد اللغــة، ولــم 
ــن  ــم ع ــا أن نتلكّ ــة. وإذا أردن ــع اللغ ــة م ــالح املطابق ــرتط يف االصط نش
ــلمة  ــة األس ــإّن مقول ــط، ف ــلكه فق ــه وش ــن حنت ــح ال ع ــى املصطل مع
ــدأت يف تطّورهــا تنطبــق ىلع مــوارد  ــّم ب ظهــرت مــع ظهــور اإلســالم، ث
ــدل  ــن الع ــم ع ــرف حّامه ــا احن ــلمن، عندم ــاة املس ــع حي ــن مقاط م
واإلنصــاف وحكمــوا فيهــم حســب شــهواتهم ونزواتهــم وأهوائهــم، فــان 
ي 

ّ
مفهــوم األســلمة يف ٰهــذا املــورد ادلعــوة للعــودة إىل العــدل اإلســاليّم ال

 . ــول اهلل ــه رس أّسس

وحينمــا اختلــط املســلمون بغرهــم، وخشــوا اتلأثّــر بثقافتهــم 
ــيخها يف  ــة وترس ــم ادلينّي ــك بقيمه ــوا إىل رضورة اتلمّس ــم، انتبه وأعرافه
ــد  ــلمة عن ــًة، فاألس ــم اكّف ــتويات حياته ــا يف مس ــش معه ــم والعي وعيه
ــة  ــن اثلقاف ــاد ع ــالم، واالبتع ــن واإلس ــودة إىل ادلي ــي الع ــؤالء تع ٰه

ــًة.  ــًة أو رشقّي ــًة غربّي ــت ثقاف ــواٌء اكن ــت، س ــا اكن ــة أيًّ األجنبّي

ــواٌء  ــلمة، س ــوم األس ــالمّية مفه ــات اإلس ــدق ىلع انلهض ــه يص ىلع أنّ
ــة، أو انلهضــات اجلماعّيــة الّــي اكنــت هلــا  تمّثلــت يف انلهضــات الفرديّ
أصداؤهــا يف لّك العالــم اإلســاليّم، والّــي انتهــت حبــراكٍت قــد احنرفــت 
عــن اجلــاّدة إىل حــدٍّ مــا، ودخلــت يف اشــتبااكٍت سياســّيٍة، مــن دون أن 
ــا،  ــا اكفيً ــا ووعيً ــًرا ناضًج ــك فك ــة، تمل ــة اتلنظرّي ــن انلاحي ــون م تك
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فبقيــت جهودهــا جمــّرد أحــالٍم مثايّلــٍة وطوباوّيــٍة، غــر قابلــة للتحقيــق 
ــع اخلــاريّج. يف الواق

تضــّم انلهضــات الفرديـّـة بعض أعمال الشــهيد الصــدر يف "فلســفتنا"، 
ــة،  ــات املهّم ــن املؤلّف ــا م ــاة" وغره ــود احلي ــالم يق ــا"، و"اإلس و"اقتصادن
ــات العــرص"، و"اإلدارة  وأعمــال الشــهيد مطهــري، يف "اإلســالم ومتطلّب
والقيــاة يف اإلســالم"، و"إحيــاء الفكــر ادليــّي"، و"انلظــام االقتصــادّي يف 
اإلســالم"، وبعــض أعمــال ابلاحــث جابــر العلــواين، خاّصــًة يف كتــاب 

"مقدمــٌة يف إســالمّية املعرفــة".

ــوم  ــا مفه ــّى إذا حلّلن ــن، ح ــن املعارصي ــن ابلاحث ــؤالء م ــر ٰه وغ
ــرب  ــن الغ ــتوردة م ــم املس ــاه املفاهي ــري جت ــه اجلاب ي طرح

ّ
ــة" ال "اتلبيئ

ي 
ّ

ــداويّل" ال ــب اتل ــوم "اتلقري ــة، ص 9[ ، ومفه ــة العربيّ ــري، املثّقفــون يف الثقاف ]الجاب

ــٰه عبــد الرحٰمــن، تجديــد املنهــج يف تقويــم الــراث، ص 81[،  ــن ]طٰ ــد الرمحٰ ــٰه عب أّصلــه ٰط
فإنّنــا ســنجد بعــض زوايــا ٰهــذه املفاهيــم تــدّل ىلع نفــس مــا يــدّل عليــه 
ــه،  ــنا ب ــا أنفس ــد قّيدن ي ق

ّ
ــج ال ــب املنه ــا حس ــلمة، لٰكّنن ــوم األس مفه

نقــوم بإقصــاء بعــض هــذه املفاهيــم وإبقــاء بعضهــا اآلخــر؛ لعــدم تأثــر 
ــج املقــال، ولــرورٍة يقتضيهــا املقــام. ٰذلــك يف نتائ

ــراكت  ــالل ح ــلمة يف أغ ــث األس ــن حب ــض املعارصي ــس بع ــد حب  وق
ــم  ــة وفــرض املفاهي ــا إقامــة ادلول ــت اهلــدف منه ــي اكن اإلســالمّين الّ
واتلصــّورات اإلســالمّية، وإقصــاء لّك أمــٍر يصــدق عليــه عنــوان "غــر 
ــي ابتليــت باألزمــات  اهلل"، وخلــص بعضهــم بعــد جــوالٍت يف ادلول الّ
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ــس  ــلمة ولي ــد األس ــا بع ــوم م ــرح ايل ــب أن يط ــه جي ــّية إىل أنّ السياس

ــاٌه ســنقف معــه عندمــا نتحــّدث عــن إحــدى 
ّ

األســلمة، ويه اجت

ــة. ــمويّلة الريع ــي ش ــث، أع ــات ابلح خلفّي

ــٍة  ــبه بموض ــلمة أش ــة األس ــا إّن مقول ــول أيًض ــن الق ــع يمك يف الواق

انعكســت أصداؤهــا يف لّك العالــم اإلســاليّم وغــر اإلســاليّم مــن خــالل 

ــم  ــة اتلنظــر، فــي ل ــّن أكرهــا تعــاين مــن ناحي ــدٍة، لٰك مقــاالٍت عدي

تبــّن نلــا معــى األســلمة، بــل اكتفــت باتلطبيقــات وذكــرت هلــا مــوارد 

ــا  ــاين غموًض ــان. أو تع ــن األدي ــره م ــالم دون غ ــًة باإلس ــت خمتّص ليس

مفرًطــا، ويرســلون الــكالم هنــاك ىلع عواهنــه حميلــن إىل معــًى مبهــٍم، 

مــن دون ضابطــٍة، كقــول ادلكتــور الفــاروق: »إّن إاعدة صياغــة العلوم يف 

ضــوء اإلســالم يه مــا نعنيــه بكلمــة أســلمة العلــوم« ]راجــع: فاروقــي، أســلمة 

املعرفــة، مجلـّـة املســلم املعــارص، العــدد 32، ص 14[. فمثــل ٰهــذا اتلعبــر ال يزيــد اجلاهل 

 حــرًة، ومعظــم املقــاالت بــن ٰهذيــن العيبــن (عيــب فقــدان اتلنظر 
ّ

إال

ــرى رضورة  ــك ن ــم)؛ ٰلل ــول واملبه ــة إىل املجه ــب اإلحال ــق، أو عي ادلقي

ــود  ــّدد املقص ــالل حن ــن خ ــّم م ، ث
ً

ــالم أّوال ــن اإلس ــود م ــد املقص حتدي

مــن األســلمة، وإن ســلك الفــاروق مســلًا غــر دقيــٍق يف حتديــد معــى 

ــه أّكــد ىلع انلــّص ]راجــع: مجموعــة املؤلفــن، الديــن والعلــم، مطارحــات  اإلســالم؛ ألنّ

يف ديننــة العلــم، ص 201 - 203[، مــن دون مــالٍك، حــّى املــالاكت الـّـي يأخذهــا 

األصويّلــون بعــن االعتبــار. 
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تعريفات

1- الحياة: 

ــاء،  ــّو(*) وابلق ــدّل ىلع انلم ــظ ي ــل إّن اللف ــل ح - ي - ي، قي ــن أص م
َيــا َمــْن يَحَّ َعــْن  ويفهــم املعــى األخــر - ىلع مــا يبــدو - مــن اآليــات: َوحَيْ
ــرة: 179[،  ــورة البق ــاٌة ]س ــاِص َحَي ــْم يِف اْلِقَص ــال: 42[، وَوَلُكـ ــورة األنف ــٍة ]س َن َبيِّ

اُن لـَـْو اَكُنــوا َيْعَلُمــوَن ]ســورة العنكبــوت: 64[، وإذا  َيــوَ َ احْلَ َة لـَـيِ وَوإِنَّ ادلَّاَر اآلِخــرَ
أضيــف مفهــوم احليــاة إىل ادلنيــا أو اآلخــرة، صــار املعــى: ظــرف ادلنيــا أو 

اآلخــرة، وهــو نفــس مــّدة ابلقــاء يف ادلنيــا أو يف اآلخــرة. 

وأمــا قــول تعــاىل: أََوَمــن اَكَن َمْيًتــا َفأَْحَيْيَنــاُه وََجَعْلَنــا َلُ ُنــوًرا َيْمــِي ِبــِه يِف 
ــاِرٍج ِمْنَهــا ]ســورة األنعــام: 122[. وقــول:  ُلَمــاِت َلْيــَس خِبَ انلَّــاِس َكَمــن َمَثُلــُه يِف الظُّ

واألمــوات؛  األحيــاء  يســتوي  وال  وقــول:   أحيــاء أمــوات غــر 

ــى  ــا ىلع املع ــل؛ وإّم ــل واتلبدي ــى اتلحوي ــل ىلع مع ــا أن حتم ــا إّم فلكّه
املجــازّي، حســب القرائــن اللفظّيــة والســياقّية، ولــم يثبــت للفــظ "احلياة" 
مــن اآليــات - حســب تتّبعنــا - معــى انلمــّو، وعليــه نكتــي مــن ابلحــث 

اللغــوّي بمعنــي ابلقــاء واتلحــول. 

ولعــّل ابلعــض رّكــب املفهومــن / ابلقــاء واتلحــول فرآهمــا مســاوين 

)*(  تجــد بعــض املصادر تعتر مفهوم »النمّو« من معاين لفظ الحياة، ميكن - عى ســبيل املثال - 
مراجعة: املعجم الوسيط؛ ومفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ص 268. 
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ــر  ــك، األم ــه ٰذل ــتنتج من ــّول فاس ــى اتلح ــل مع ــّو، أو حلّ ــوم انلم ملفه
ي ال أســاس ل، فانلمــّو يشٌء واتلحــّول، أو اتلحــّول مــع ابلقــاء يشٌء 

ّ
ال

، مــع ٰذلــك ال يصــدق 
ً

ــا ومتحــّوال آخــر، يمكــن أن يكــون أمــٌر مــا باقيً
ــًدا عــن اإلســقاطات الفلســفّية  ــا اللغــة بعي ــه ينمــو، إذا أخذن ــه أنّ علي

ــك. ــة، واحلــّس أيًضــا يشــهد ىلع ٰذل والكالمّي

وقــد اســتعّنا باآليــات تلحديــد معــى "احليــاة"؛ ألّن عبــارات أغلــب 
ــف  ــة يف تعري ــة واجلديّل ــث الكالمّي ــرة باملباح ــن متأث ــن املتقّدم اللغوّي
لفــظ احليــاة، يقــول الفراهيــدّي يف تعريــف لفــظ احليــاة: »احليــوان: لّك 
ــة:  ــس اللغ ــب مقايي ــول صاح ــن، ج 1، ص 452[، ويق ــدي، الع ذي روٍح« ]الفراهي
»فأّمــا األّول فاحليــاة واحليــوان، فهــو ضــّد املــوت واملوتــان« ]ابــن فــارس، مقاييــس 
ــاح، ص 278[،  ــري، الصح ــع: الجوه ــرّي ]راج ــر اجلوه ــس تعب ــو نف ــة، ص 263[، وه اللغ

ويقــول ابــن منظــور: »احليــاة: نقيــض املــوت« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ص 1[، 
فمفهــوم "الــروح" و"املــوت" ليســا بأوضــح مــن مفهــوم احليــاة.

ــذه  ــة يف ه ــة االصطالحّي ــن انلاحي ــاة م ــوم احلي ــن مفه ــد م وال نقص
املقالــة، تعريــف علمــاء األحيــاء منــه، بــل جمموعــة ما يمارســه اإلنســان 
ــه  ــه وفرص ــره وطقوس ــدق ىلع فك ــٍة، تص ــٍة وجمتمعّي ــاطاٍت فرديّ ــن نش م
ــاة إذن  ــلمة احلي ــا، فأس ــتقبلّية وغره ــارضة واملس ــاه احل ــه وقضاي وأزمات
تعــي أســلمة ٰهــذه النشــاطات واملمارســات، وتصــدق ىلع معنــي اللغــة / 

ابلقــاء واتلحــّول، فتعــي مــن ٰهــذه اجلهــة أســلمة بقائنــا وحتّوالتنــا.
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2- األسلمة: 

ــظ  ــن لف ــتّق م ــد اش ــٌث، ق ــتعماٌل حدي ــة اس ــة اللغوّي ــن انلاحي م
ــم  ــتقاق املفاهي ــلم" واش ــظ "أس ــدر لف ــن مص ــارٌة ع ي عب

ّ
ــالم" ال "اإلس

مــن األســماء قــد أصبــح ممارســًة نمطّيــًة يف أوســاط ابلاحثــن املحدثــن 
ــة  ــم ابلحثّي ــا ألغراضه ــم يوّظفونه ــا مفاهي ــتّقون منه ــث يش ــوم، حي ايل
والعلمّيــة واإلجرائّيــة؛ حنــو اشــتقاق مفهــوم اتلأقلــم مــن مفــردة اإلقليم، 
واشــتقاق مفهــوم اتلبيئــة مــن مــادة ابليئــة، وال يقصــدون مــن اإلســالم 
ــور  ــد ظه ــظ بع ــه اللف ــل إيل ــد انتق ي ق

ّ
ــى ال ــل املع ــوّي، ب ــاه اللغ معن

ــث  ــذا ابلح ــن ٰه ــود م ــم املقص ــا فه ــه إذا أردن ــاليّم، وعلي ــن اإلس ادلي
ــول. ــى املنق ــس املع ــح إىل تلّم ــد املصطل ــود يف حتدي ــب أن نع جي

تحديد أفراد مصاديق األسلمة

ــوم ىلع  ــوٌة تق ــالم، دع ــوة إىل اإلس ــلمة ادلع ــوم األس ــن مفه ــراد م امل
ــا  ــل اإلســالمّية، وإذا نظرن ــم واملث ــاة ىلع القي ــوم واحلي ــاء العل أســاس بن
إىل املفهــوم ثــّم قرنـّـاه باملبــادئ الـّـي قــد داع اإلســالم إيلهــا، وبمــا جــرى 
عليــه يف الواقــع اخلــاريّج مــن اجتهــاداٍت ودراســاٍت، نعــر بعــد اســتقراٍء 
ــلمة،  ــوُم األس ــاٍد، مفه ــد اجته ــا بع ــدق عليه ــراٍد، يص ــة أف ىلع ثالث

ــل حدودهــا ودالالتهــا. نردهــا واحــًدا بعــد اآلخــر وحنلّ

األّول: صياغــة العلــوم ىلع ضــوء انلصــوص ادلينّيــة: يعــي أن 
ننطلــق مــن املتــون ادلينّيــة بلنــاء العلــوم واحليــاة، وقــد يوجــد مــن بــن 
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ابلاحثــن املســلمن مــن يقتنــع بــأّن املتــون ادلينّيــة متوّفــرٌة وبقــدٍر مــن 
الكفايــة، حبيــث تغّطــي احلاجــات البرّيــة اكّفــًة؛ وعليــه ملــاذا ال ننطلق 
منهــا بلنــاء العلــوم واحليــاة؟! ولعــّل ٰهــؤالء اســتلهموا تلــك الفكــرة مــن 
ْطَنــا يِف  بعــض انلصــوص ادلينّيــة (القرآنّيــة والروائّيــة) حنــو قــول: َمــا َفرَّ

ٍء ]ســورة األنعــام: 38[. ــْن يَشْ ــاِب ِم اْلِكَت

ــا  ــِهْم وَِجْئَن ــْن أَْنُفِس ــْم ِم ــِهيًدا َعَلْيِه ــٍة َش ــُث يِف لُكِّ ُأمَّ ــْوَم َنْبَع ــول: َوَي وق
ــًدى  ٍء َوُه ــُلِّ يَشْ ــا ِل ــاَب ِتْبَياًن ــَك اْلِكَت ــا َعَلْي نْلَ

ــُؤاَلِء َوَنزَّ ــِهيًدا ىلَعَ ٰه ــَك َش ِب
ــل: 89[. ــورة النح ــِلِمَن ]س ى لِْلُمْس ــْرَ ــًة َوبُ َورمَْحَ

ــأّي يشٍء يفــي  ــد اهلل : "ب ــا جــاء عــن أيب عب ــات م ومــن الرواي
اإلمــام؟ قــال: بالكتــاب. قلــت: فمــا لــم يكــن يف الكتــاب؟ قــال: بالســّنة. 
 يف الكتاب 

ّ
قلــت: فمــا لــم يكــن يف الكتــاب والســّنة؟ قــال: ليــس يشٌء إال

والســّنة" ]الصّفــار، بصائــر الدرجــات، ص 407 - 408[

ــال:  ــر، فق ــن اجلف ــد اهلل  ع ــاب أليب عب ــض األصح ــؤال بع  وس
ــٌة  ــك صحيف ــال: تل ــة؟ ق ــال ل: فاجلامع ــا. ق ــوٌّ علًم ــوٍر ممل ــدُل ث ــو ج »ه
ــا لّك  ــج، فيه ــذ الفال ــل فخ ــم مث ــرض األدي ــبعون ذرااًع يف ع ــا س طوهل
 ويه فيهــا، حــّى أرش 

ّ
ــٍة إال مــا حيتــاج انلــاس إيلــه، وليــس مــن قضّي

اخلــدش« ]الكلينــّي، أصــول الــكايف، ج 1، ص 241[.

ــألة؛ ألن  ــي املس ــا خلفي ــن طرحن ــث إىل ح ــذا ابلح ــنؤجل ٰه س
اإليمــان بشــمويّلة الريعــة ركــن فكــرة األســلمة بٰهــذا املعــى، لــو لــم 
ــوع  ــذا انل ــلم ىلع اّداعء ٰه ــّرأ املس ــا جت ــٌة، مل ــوٌص اكفي ــن نص ــن لدلي تك
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ــاة  ــر احلي ــع ظواه ــد مجي ــا تقيي ــا أيًض ــد منه ــلمة، ويقص ــن األس م
ي يــّديع بــأّن 

ّ
ــة عــيل حــرب ال بانلصــوص. وســنقف هنــاك مــع فرضّي

ــّرف. ــف واتلط ــج العن ــمويلة تنت الش

ي خنــرج بــه مــن ٰهــذا ابلحــث هو: هــل تغّطــي انلصوص 
ّ

والســؤال ال
ــّديع  ــث الوصــول أم ال، حــى ي ــع واحلــوادث مــن حي ــة لّك الوقائ ادلينّي
ابلعــض إمــان صياغــة العلــوم ىلع ضوئهــا؟ وٰهــذا الســؤال خيتلــف عــن 
الســؤال اتلــايل: هــل تغّطــي انلصــوص ادلينّيــة الصــادرة مــن الريعــة لّك 
ــع أم ال؟ فــال ندخــل يف الســؤال اثلــاين، نكتــي فقــط  احلــوادث والوقائ
بتحليــل الســؤال األّول، واجلــواب عنــه هــو أّن انلصــوص الواصلــة إيلنــا 
ال تغّطــي مجيــع الوقائــع واحلــوادث ألســباٍب ليســت اآلن حمــّل ابلحــث 
ــع  ــمول لّك الوقائ ــن ش ــا ع ــاهد ىلع قصوره ــل، والش ــوع اتلحلي وموض
هــو نــزوع املنّظريــن املســلمن إىل قواعــد وأســٍس فكرّيــٍة وعقالئّيــٍة يف 
ــذا  ــة، وٰه ــف الرعّي ــد الوظائ ــة، أو يف حتدي ــام الرعّي ــتنباط األح اس

ي يشــّل قنطــرًة لالنتقــال إىل املــورد اثلــاين مــن األســلمة. 
ّ

ال

اثلــاين: إاعدة صياغــة العلــوم يف ضــوء أحــام العقــل العمــيّل: 
ــاة  ــا احلي ــذا املــورد يه اســتنطاق العقــل العمــيّل يف قضاي فاألســلمة يف ٰه
جبميــع مســتوياتها، رشيطــة أن تكــون أحامــه مطابقــًة للحكــم الريّع. 
ورضورة مطابقتهــا ألســس الــرع اإلســاليّم تفهــم مــن قرينّيــة عملّيــة 
األســلمة، فــإذا خالفــت ٰهــذه العملّيــة األســس اإلســالمّية، فــال يصــدق 

عليهــا مفهــوم األســلمة.

يف املصــداق األّول اكنــت عملّيــة األســلمة تقــوم ىلع أســاس انلصــوص 
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ــا  ــيّل، إّم ــل العم ــام العق ــوم ىلع أح ــا تق ــة هن ــن العملّي ــة، لٰك ادلينّي
ألنّــه ال توجــد نصــوٌص اكفيــٌة ووافيــٌة، أو لــم تصــل إيلنــا، بعــد فــرض 

صدورهــا مــن منبعهــا املعصــوم واملعتــرب.

ي دار بــن األخبارّيــن واألصويّلن، 
ّ

فالــرصاع الفكــرّي واتلنظــرّي ال
قــد يســاعدنا ىلع فهــم اهلواجــس الامنــة يف ٰهــذا املعــى مــن األســلمة؛ 
إذ إّن مــن مــوارد اخلــالف بــن املدرســتن التشــكيك يف حّجّيــة ادليلــل 
ــن  ــريّع، وكالم أم ــم ال ــيّل واحلك ــم العق ــن احلك ــالزم ب ــيّل واتل العق
ــن  ــا م ــا بعًض ــيء نل ــن أن ي ــنة 1033 ه) يمك ــوّف س ــرتآبادّي (املت األس
جوانــب ٰهــذه احلقيقــة، وهــو: "وأّول مــن غفــل عــن طريقــة أصحــاب 
ــن  ــه املبنّي ــول الفق ــكالم، وىلع أص ــّن ال ــد ىلع ف ــة  واعتم األئّم
ىلع األفــار العقلّيــة املتداولــة بــن العاّمــة حمّمــد بــن أمحــد بــن اجلنيــد 

ــة، ص 44[. ــد املدنيّ ــاس« ]األســرآبادّي، الفوائ ــل بالقي العام

ــا  ــط، فيم ــداق األّول فق ــلمة يف املص ــرى األس ــة ت ــة األخبارّي واملدرس
األصويّلــون يرونهــا يف ٰهــذا ويف ذاك؛ ألّن انلصــوص عندهــم ال تغّطــي - 
مــن حيــث الوصــول - مجيــع الوقائــع، وإن احتمــل صــدور مقــداٍر اكٍف 
منهــا مــن الشــارع املقــّدس ملعاجلــة لّك القضايــا احلياتّيــة، لٰكــّن املــالك 
عندنــا هنــا هــو وصــول احلكــم إيلنــا، وليــس احتمــال الصــدور فقــط، 
ويظهــر ٰهــذا جليًّــا يف تقســيم األصويّلــن احلكــم إىل الواقــّي والظاهــرّي.

فلــم تكــن ٰهــذه األزمــة مطروحــًة فقــط يف حــوارض األصويّلــن، بــل 
اكن املفــّرون أيًضــا يعانــون منهــا؛ ألّن أهــل احلديــث اكنــوا يرفضــون 
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ــول  ــدد يق ــذا الص ــات، ويف ٰه ــد اآلي ــم مقاص ــل لفه ــتخدام العق اس
مــة الطباطبــايّئ: »فأّمــا املحّدثــون، فاقتــرصوا ىلع اتلفســر بالروايــة 

ّ
العال

عــن الســلف مــن الصحابــة واتلابعــن، فســاروا وجــّدوا يف الســر حيــث 
ــر  ــم يظه ــه يشٌء ول ــر في ــم يؤث ــا ل ــوا فيم ــور، ووقف ــم املأث ــر به ــا يس م
اِســُخوَن  املعــى ظهــوًرا ال حيتــاج إىل ابلحــث؛ أخــًذا بقــول تعــاىل: َوالرَّ
ــزان يف  ــايّئ، املي ــة« ]الطباطب ــا اآلي ــِد َربَِّن ــْن ِعن  ِم

ٌّ
ــِه لُك ــا ِب ــوَن آَمنَّ ــِم َيُقولُ يِف اْلِعْل

ــرآن، ج 1، ص 6[.  ــري الق تفس

ــة،  ــوص ادليني ــع انلص ــايط م ــن اتلع ــط م ــذا انلم ــر ٰه ــد تصوي بع
ــا حاســًما جتاهــه بقــول: »وقــد أخطــؤوا يف ٰذلــك؛ فــإن اهلل  يّتخــذ موقًف
ــك  ــل ٰذل ــف يعق ــه، وكي ــل يف كتاب ــة العق ــل حّج ــم يبط ــبحانه - ل - س

ــرآن، ج 1، ص 6 و7[. ــري الق ــزان يف تفس ــايّئ، املي ــه« ]الطباطب ــت ب ــا تثب ــه إنّم وحّجّيت

وقــال الشــيخ الطــويّس أيًضــا يقــول يف تفســر أََفــاَل َيَتَدبَّــُروَن اْلُقــْرآَن 
أَْم ىلَعَ ُقُلــوٍب أَْقَفالَُهــا: »معنــاه أفــال يتدبـّـرون القــرآن بــأن يتفّكــروا فيــه 

ــوز  ــول ال جي ــن يق ــول م ــالن ق ــٌة ىلع بط ــك حّج ــه... ويف ٰذل ــربوا ب ويعت
 خبــرٍب وســمٍع« ]الطــويّس، التبيــان، ج 9، ص 303[. 

ّ
تفســر يشٍء مــن ظاهــر القــرآن إال

وٰهــذا الــرصاع اكن وال يــزال، واهلاجــس املختــي وراء ٰهذه العبــارات هو 
الشــاية مــن قلّــة انلصــوص، مــن حيــث الوصــول، واســتيعاب الواصــل 
مجيــع الواقعّيــات واملســتحدثات أو احلــوادث، وأحســب أّن وراء تقســيم 
 رصحيـًـا يف تدّخــل العنــرص اإلنســايّن 

ً
احلكــم إىل الواقــّي والظاهــرّي مبــدأ

ــة بقناعتــن: األوىل:  ــة االســتنباطّية، تلقــوم األحــام الظاهرّي يف العملّي
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ــث  ــن حي ــوص م ــط انلص ــة: قح ــّص. واثلاني ــرص انل ــن ع ــاد ع االبتع
الوصــول، وإذا حلّلنــا ٰهذيــن األمريــن جنــد املشــلكة األوىل غــر معيقــٍة 
لعملّيتنــا االجتهاديّــة لــو وجدنــا ايلــوم نصوًصــا اكفيــًة مــن املعصومــن؛ 
ــل  ــط أص ــرص يف قح ــا تنح ــن يدين ــة ب ــة املاثل ــة احلقيقّي ــه فاألزم وعلي

املتــون وانلصــوص، فمــا احلــّل؟!

ــل  ــك، اتلوّس ــّق يف ٰذل ــا، ول لّك احل ــد جمديً ي رآه املجته
ّ

ــل ال فاحل
ــون   تك

ّ
ــة أن أال ــاس، رشيط ــائر انل ــن س ــرتكة ب ــالء املش ــد العق بقواع

ــل  ــوز مث ــم ال جي ــة، وعنده ــون ادلينّي ــوص واملت ــة انلص ــًة لرصاح خمالف
ــارٍة  ــرع. بعب ــه ال ــم ب ــد حك ــل ق ــه العق ــم ب ــا حك ــك؛ ألّن لّك م ٰذل
أخــرى غــر فّنّيــٍة، هنــا وقــع تلفيــٌق بــن مســاهمٍة مــن قبــل اإلنســان 
ــار  ــة، آخــًذا مــن الشــارع االعتب باالعتمــاد ىلع أصــول حــواره العقالئّي
واملســاندة؛ لكونــه تــارًة لــم يــردع عنــه كســلوٍك، أو لكونــه هــو أيًضــا 

ــالء. ــالك العق ــلك مس ــي أن يس ــالء، فينب ــن العق م

ــة  ــول اللفظّي ــتعانة باألص ــارًة يف االس ــر ت ــد تظه ــاهمة ق ــذه املس وٰه
لكشــف مقاصــد الشــارع، كمــا تظهــر يف حتديــد أنــواع ادلالالت 
ــت يف  ــي جتلّ ــة وغرهــا مــن املباحــث الّ ت العقلّي

ّ
ــة واملســتقال االلزتامّي

املفاهيــم ويف احلكومــات والــورود، وينــّم لّك ٰذلــك عــن حضــور انلهكــة 
ــة. ــة االجتهاديّ ــانّية يف العملّي اإلنس

وهنــاك ســؤاٌل ينبــع مــن قلــب ابلحــث املشــار إيلــه؛ هــو: هــل يمكــن 
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تســمية املمارســات العقالئّيــة دينًــا وإســالًما أم ال يمكــن ٰذلــك؟ للجــواب 
نقــف مــع مفهــوم الســّنة يف ويع املســلمن، فالســّنة تعــي قــول املعصــوم 
وفعلــه وتقريــره ]راجــع: العامــّي، وصــول األخيــار إىل أصــول األخبــار، ص 391[، فاملســلمون 
يأخــذون دينهــم مــن املعصــوم، وعليــه ال حنتــاج إىل طــرح حبــث: هــل ما 
يصــدر مــن املعصــوم ديــٌن أم ال؟ إذ ال يشــّك يف دينّيتــه وإســالمّيته أحــٌد. 
واملثــر للتســاؤل هــو كيــف يكــون اتلقريــر جــزًءا مــن الســّنة وباتلــايل 
ــب  ــوٌم حس ــٌع معص ــس ل منب ــه - لي ــل في ــا قي ــو - مهم ــن وه ــن ادلي م
الفــرض، كمــا أنّــه ليــس مــن مبــادرات املعصــوم وطروحاتــه، ويف مقــام 
اجلــواب نقــول إّن ٰهــذا اتلصويــر تلقريــر املعصــوم للســرة العقالئّيــة غــر 
ــات  ــه ىلع إثب ــا الفقي ــّج به ــًة حيت ــون حّج ــرة ال تك ــإّن الس ــٍح، ف صحي
 إذا أمضاهــا املعصــوم، فيســتعن الفقيــه بٰهــذا اإلمضاء 

ّ
احلكــم أو نفيــه إال

ــه الريعــة وادليــن،  ــا ملــا علي ــك الســلوك العقــاليّئ مطابًق ىلع كــون ٰذل
فنكتشــف مــن خــالل تلــك املطابقــة أّن رأي الريعــة أو ادليــن هــو نفس 
مــا جــرت عليــه الســرة، فتكــون الســرة اكشــفًة عن اجلعــل الــريّع، ال 
أّن اجلعــل هنــا هــو مــن قبــل نفــس العقــالء، اغيتهــا أنّــه حصــل تطابــٌق 

بــن مــا جعلــه الشــارع وبــن مــا جــرى عليــه العقــالء .

ــف املعصــوم جتــاه  ــا اتلايلــة مــن موق ــا نســتخلص القضاي  ومــن هن
ــة:  ــا العقالئّي ــض القضاي بع

1- انفتاح املعصوم ىلع القيم اإلنسانية.

ــدًرا  ــوارد مص ــض امل ــة يف بع ــرة العقالئّي ــوم للس ــار املعص 2- اعتب

ــاة. ــة واحلي ــه للمعرف ــا ب موثوقً
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ــام  ــة ىلع أح ــة ادلينّي ــالع الصف ــة إخ ــبيل حماول ــال يف س ــد يق وق
ــويح  ــل ي ــب العق ــض مرات ــتخدام بع ــن اس ــع م ــيّل: إّن املن ــل العم العق
ــل  ــال يف مقاب ــكالم يمكــن أن يق ــذا ال ــة اســتخدام ابلــايق، وٰه إىل صّح
ــا  ــد نهان ــارع ق ــال إّن الش ــّي، فيق ــتصالح املال ــّي، أو اس ــاس احلن القي
يف اســتنباط األحــام الرعّيــة، باســتخدام القيــاس بنــصٍّ رصيــٍح، ولــم 
ــه  ــاًل، وعلي ــة مث ــوص العلّ ــاس املنص ــم ىلع القي ــتنباط القائ ــه االس ين
ــذا  ــطة ٰه ــتنبط بواس ــل املس ــب، ب ــوز وحس ــس جي ــر، ولي ــوز األخ جي

ــن. ــل يف ادلي ــن أن يدخ ــٌة ويمك ــاس حّج القي

ولّك ٰهــذه اإلضــاءات مفيــدٌة، وقــد جتــدي يف احلقيقــة، بيــد أّن اثلابت 
منهــا إحــراز حّجّيــة العقــل العمــيّل يف اجلملــة ومبدئيًّــا، ال أكــر، وأمــا 
كــون مســتنبطاته مــن ادليــن، فٰهــذا مّمــا حيتــاج إىل إمضــاء املعصــوم، 
وهــو مــا حيتــاج إىل حبــٍث اجتهــاديٍّ شــامٍل، ودراســة املســألة مــن مجيــع 
جوانبهــا، مــن ثــّم نميــل لفكــرٍة أو ننحــاز عنهــا، ومــا أفــاده األصويّلــون 
ــألة.  ــذه املس ــا لٰه ــًذا قويًّ ــح منف ــن أن يصل ــناد يمك ــواز اإلس ــث ج يف حب

]راجــع: الصــدر، مســألة جــواز اإلســناد، الحلقــة الثالثــة، ج 1، ص 69[

ــادم  ــث الق ــال إىل ابلح ــث، ولالنتق ــذا ابلح ــة ٰه ــذه يه خالص ٰه
ــي  ــور الّ ــرص يف األم ــلمة تنح ــل األس ــايل: ه ــؤال اتل ــن الس ــرع م ن
يقصــد بهــا العمــل دون الفكــر، أو عملّيــة األســلمة يمكــن أن 

ــا؟ ــار أيًض ــتوعب األف تس

ــرّي  ــل انلظ ــام العق ــوء أح ــوم يف ض ــة العل ــث: إاعدة صياغ اثلال
(ابلدهّيــة)؛ مطالعــة انلصــوص اإلســالمّية توصلنــا إىل أّن الســعادة 
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ليســت يف األعمــال واملمارســات الصحيحــة وحســب، فالســعادة تشــمل 
ــة  ــن انلاحي ــة م ــدة الصحيح ــب العقي ــة، إن صاح ــد الصحيح العقائ
ادلينّيــة إنســاٌن ســعيٌد، وصاحــب األوهــام واخليــاالت وإن ملــك ادلنيــا 

. ــيٌّ ــاٌن ش ــو إنس ــا فه ــا فيه وم

ــاِق  ــا يِف اآْلَف يِهْم آَياِتَن ــة ىلع أصــل الفكــر َســُرِ وهــاك انلصــوص احلاثّ
 ]ســورة فّصلــت: 53[ . ــقُّ ــُه احْلَ ــْم َأنَّ ــنََّ لَُه ــىَّ َيَتَب ــِهْم َح َويِف أَْنُفِس

ْيــِل َوانلََّهــاِر  ــَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتــاَلِف اللَّ وقــول تعــاىل: إنَّ يِف َخْلــِق السَّ
ــَماِء  ــاَس َوَمــا أَنــَزَل اهلُل ِمــَن السَّ ــِري يِف ابْلَْحــِر ِبَمــا َينَفــُع انلَّ ــِي جَتْ َواْلُفْلــِك الَّ
يــِف  ــٍة َوَترْصِ ــا ِمــن لُكِّ َدابَّ ــا َوَبــثَّ ِفيَه ــَد َمْوِتَه ــِه اأْلَْرَض َبْع ــا ِب ــاٍء َفَأْحَي ِمــن َم
 ــوَن ــْوٍم َيْعِقُل ــاٍت لَِّق ــَماِء َواأْلَْرِض آَلَي ــْنَ السَّ ِر َب ــخَّ ــَحاِب الُْمَس ــاِح َوالسَّ َي الرِّ

ــرة: 164[. ــورة البق ]س

وهنــاك أيًضــا روايــاٌت عديــدٌة تتلّخــص رســاتلها يف احلــّث ىلع الفكــر 
واتلعّقــل، نذكــر منهــا نموذجــن: قــال اإلمــام احلســن : »أوصيكــم 
بتقــوى اهلل وإدامــة اتلفّكــر؛ فــإّن اتلفكــر أبــو لّك خــٍر وأّمــه« ]الريشــهرّي، 

ميــزان الحكمــة، ح 122[ .

ــارة  ــنات وكّف ــرآة احلس ــرة م ــادق : »الفك ــام الص ــول اإلم ويق
الســيّئات« ]املجلــّي، بحــار األنــوار، ج 71، ص 20[.

فكمــا تالحظــون يف ٰهــذه انلصــوص، للفكــر فيهــا موضوعّيــٌة، 
ــد يف  ــذا جت ــل، وٰهك ــيلٌة للعم ــو وس ــا ه ــس بم ــه، لي ــتهدٌف بذات ومس
ــر  ــل اتلفّك ــا ىلع أص ــدةً حتّثن ــاٍت عدي ــاٍت ورواي ــة آي ــوص ادليني انلص
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واتلدبـّـر، واتلعّقــل، كمــا توجــد جبانبهــا اآليــات احلاثـّـة ىلع العمــل الصالح. 

ّيــون أن الفكــر 
ٰ
مــن هنــا أّدىع املتلكّمــون املســلمون والفالســفة اإلهل

ــة، يقــول  ــر ومــا يف معناهــا مــن أّمهــات املســائل ادلينّي واتلعّقــل واتلدبّ
ابــن رشــٍد: »وينبــي أن تعلــم أن مقصــود الــرع إنّمــا هــو تعليــم العلــم 

احلــّق والعمــل احلــّق« ]ابــن رشــد، فصــل املقــال، ص 28[.

ــا  وابــن ســينا يقــول يف ســبيل حتديــد دائــرة أعمــال الفالســفة كالًم
ّيــة 

ٰ
رائًعــا: »مبــدأ احلكمــة العملّيــة، مســتفاٌد مــن وجهــة الريعــة اإلهل

وكمــاالت حدودهــا تتبــّن بهــا، وتتــرّصف فيهــا بعــد ٰذلــك القــّوة انلظرّية 
مــن البــر بمعرفــة القوانــن واســتعماهلا يف جزئّياتهــا... ومبــادئ احلكمة 
ّيــة ىلع ســبيل اتلنبيــه، 

ٰ
انلظرّيــة مســتفادٌة مــن أربــاب امللّــة اإلهل

ــة«  ــة، ىلع ســبيل احلّج ــّوة العقلّي ــا بالكمــال بالق ــرّصٌف ىلع حتصيله ومت
]ابــن ســينا، عيــون الحكمــة، ص 16-17[.

ولعــل رّس تقلّــص الفلســفة واحنصارهــا اآلن يف انلظريــات دون 
العملّيــات يكمــن يف ٰهــذا األمــر؛ إذ إّن ادليــن عنــد الفالســفة 
املســلمن قــد تكّفــل ببيــان تفاصيــل احلكمــة العملّيــة، فأغناهــم عــن 

ــرة. ــة اخلط ــذه املهّم ٰه

ويف ضــوء نصــوص الفالســفة نفهــم بعًضــا مــن أســباب تركــزي 
الفالســفة املســلمن ىلع انلظرّيــات دون العملّيــات، وقــام بتقســيم العلوم 
ــة،  ــة وانلظرّي ــوص، إىل العملّي ــه اخلص ــفة ىلع وج ــة، أو الفلس احلقيقّي
وبــدؤوا يفّكــرون يف ســعادة اإلنســان مــن انلاحيــة الفكرّيــة وانلظرّيــة، 
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ــة املطــاف إىل أن ســعادة  ــوا يف نهاي ــة، وذهب ــة العملّي وليــس مــن انلاحي
ــم  ــل تعلّ ــّدم قب ــي أن يق ــا ينبغ ــارايّب، م ــع: الف ــالق اهلل ]راج ــق بأخ ــان يه اتلخلّ اإلنس
الفلســفة، ص 14؛ ابــن ســينا، النجــاة، ج 3، ص 293[ يف إدراك مجيــع احلقائــق، أو االتّصــال 

ــات الشــفاء، ص 341[. واملهــّم اآلن  ــال إلدراكهــا. ]راجــع: ابــن ســينا، إلٰهيّ بالعقــل الفّع
ــيم، أو  ــذا اتلقس ــم إىل ٰه ــباب ذهابه ــل أس ــغال بتحلي ــس االنش ــاًل لي فع
دراســة مــا يقولونــه يف اغيــة احلكمــة انلظرّيــة أو العملّيــة، بــل هــو تفّهــم 
ــة  ــذه العملي ــن يســميان ٰه ــم، اللي هاجــس الفيلســوف املســلم أو املتلكّ

ــالم!  ــة إىل اإلس ــة والعقلي ــم الفكري ــبة عملياته ــلمة، أي نس باألس

ــة مروعــة  ــّد تأّمالتهــم حــول الكــون واإلنســان والغيــب عملّي وتُع
مــن انلاحيــة ادلينّيــة، وحلــّل املســألة اســتعاروا نفــس تعبــر األصويّلــن 
يف ادلفــاع عــن العقــل العمــيّل، أّن العقــل انلظــرّي ابلــديّه ال جيــوز أن 

خيالــف ادليــن، فحكــم أحدهمــا نفــس حكــم اآلخــر.

ــدر  ــول ص ــك يق ــن؛ ٰلل ــف ادلي ــديّه ال خيال ــرّي ابل ــل انلظ إّن العق
ــّنة«  ــاب والس ــًة للكت ــا خمالف ــون قوانينه ــفٍة تك ــا لفلس ــن: »تبًّ

ّ
املتأهل

]الشــريازّي، األســفار األربعــة، ج 4، ص 74[. جيــب إعطــاء لكمــة "تبًّــا" معــى فلســفيًّا، 

وتعــي بطــالن تلــك الفلســفة مــن انلاحيــة الفكرّيــة واملنطقّيــة. يقــول 
ابــن رشــٍد: »إنّــا معــر املســلمن نعلــم ىلع القطــع أنّــه ال يــؤّدي انلظــر 
الربهــايّن إىل خمالفــة مــا ورد بــه الــرُع، فــإّن احلــّق ال يضــاّد احلــّق، بــل 

ــال، ص 96[. ــل املق ــد، فص ــن رش ــه« ]اب ــهد ب ــه ويش يوافق

ا، حــّى اســتنتج منهــا أن هــدف  وٰهــذه انلصــوص عنهــم كثــرٌة جــدًّ

266

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



ــن  ــل وادلي ــن العق ــق ب ــو اتلوفي ــفة ه ــن الفلس ــرب م ــلمن والع  املس
]راجــع: مصطفــى عبــد الــرازق، متهيــد لتاريــخ الفلســفة، ص167؛ عــي ســامي، نشــأة الفكــر الفلســفي 

ــك  ــامى، ج 1، ص 7[؛ فٰلل ــفه اس ــخ فلس ــن، تاري ــن املؤلف ــة م ــام، ج 1، ص 47؛ مجموع يف اإلس

ــواء الفلســفة املدرســية.  ــوا ل ــن محل ســماهم بعضهــم بمتلكّم

ــن: األّول: أّن  ــات ىلع أمري ــلمة اتلنبيه ــن األس ــى م ــذا املع ــي ٰه ف
ــر  ــلمة ىلع الفك ــوم األس ــدق مفه ــن أن يص ــّرٍد، ويمك ــس جم ــن لي ادلي
فقــط. اثلــاين: كيــف تؤســلم الفكــر، أو هــل يعقــل معــى أســلمة الفكر؟ 
وهمــا حبثــان يصلحــان ملقالــن آخريــن غــر ٰهــذا، وعــدم اتلطــّرق إيلهمــا 
ــوارد  ــد م ــدد حتدي ــا يف ص ــتنناجاتنا، إذ إنّن ــتنا واس ــة دراس ــّر بقيم ال ي
األســلمة حســب اتلجربــة االجتهاديّــة عنــد املســلمن، ولســنا يف صــدد 

ــات واملواقــف.  ــرد ىلع تلــك العملّي ــي ت ــة عــن الشــبهات الّ اإلجاب

ــل  ــد يوص ــلمة ق ــن األس ــوع م ــذا انل ــة لٰه ــو أّن املمارس ــّم ه وامله
ــة عــٌن  ــم أو الفيلســوف إىل قناعــٍة ليــس هلــا يف انلصــوص ادليني املتلكّ
ــن  ــا أو ال يمك ــيّل دينً ــم العق ــذا احلك ــار ٰه ــن اعتب ــل يمك ــٌر؛ فه وال أث
ــة،  ٰذلــك؟ وحســب اّداعء الفالســفة وبعــض املتلكّمــن املعزتلــة واإلمامّي
فإنـّـه يمكــن ٰذلــك؟ وقــد يوجــد يف مقابــل ٰهــذا االّداعء، مســلٌم خمالــٌف، 
أو غــر مســلٍم خمالــٌف أيًضــا، فاملســلم قــد يــّديع قداســة ادليــن وعــدم 
ــة  ــّديع حياديّ ــد ي ــره ق ــه، وغ ــان إيل ــل اإلنس ــام عق ــبة أح ــواز نس ج

ــة. ــر ادلينّي ــة أو غ ــا بادلينّي ــام اتّصافه ــدم إم ــم، وع املفاهي
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آفاق األسلمة وفق مقولتي العقالئّية والعقالنّية

جيــب الوقــوف مــع بعــض املطالــب يف ضــوء األســلمة حســب املــورد 
اثلــاين واثلالــث، ويه اكتلــايل: 

املطلــب األّول: إن طــرح العقالئّيــة والعقالنّيــة جبانــب انلــّص يعــي 
ــة  ــّص، والعقالئّي ــة: انل ــذه الرتكيب ــطة ٰه ــّم بواس ــلمة تت ــة األس أّن عملّي
ــده ال  ــّص وح ــة، فانل ــة، والعقالنّي ــة الرعّي ــاء واملوافق ــرط اإلمض ب
يعكــس الواقــع ادليــّي، وكٰذلــك نقــول إّن ادليــن ال ينحــرص يف العقالئّيــة 
والعقالنّيــة، فادليــن عبــارٌة عــن ٰهــذه الرتكيبــة بأجزائهــا اثلالثــة، وقــد 
تفيــد يف ٰهــذا الســياق بعــض الروايــات الـّـي تثبــت املالزمــة بــن ادليــن 

والعقــل، وقــد مــّر اتلعــّرض لروايــٍة رصحيــٍة يف ٰهــذا املضمــون. 

ــلمة يف  ــى األس ــون مع ــدّل ىلع ك ــا ي ــد م ــاين: ال يوج ــب اثل واملطل
ــا  ــد م ــاحمات، وال يوج ــازات واملس ــن املج ــث م ــاين واثلال ــه اثل موردي
يمنــع أيًضــا مــن اعتبــار أحاِمهمــا إســالًما ودينـًـا، بمعــى أنـّـه إذا وصــل 
العقــالء بمــا هــم عقــالء إىل حكــٍم، قــد يمكــن اعتبــار املخالــف لٰهــذا 
ــن اإللٰــّي، حســب اتلعايلــم اإلســالمّية، فالهــاب  ــا لدلي احلكــم خمالًف
ــٍة،  ــر ثابت ــٍة غ ــود لفرضّي ــلمة يع ــن األس ــن م ــن املعني ــة ٰهذي إىل جمازّي
ويه كــون اإلســالم حمبوًســا يف انلــّص، أو متقّوًمــا بــه، وال يوجــد لٰهــذه 
ــرٍة  ــم لّك صغ ــل يفه ــذا أّن العق ــي ٰه ــٌن، وال يع ــاهٌد مت ــة ش الفرضّي
وكبــرٍة مّمــا يرتبــط بالقضايــا ادلينّيــة، بــل حســب حــدوده اتلكوينّيــة.

واإلشــال املاثــل أمامنــا يعــود إىل مــورٍد واحــٍد فقــط، ويظهــر يف حرص 
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ــلمن  ــاء املس ــن العلم ــدر م ــا يص ــالم فيم ــى اإلس ــلمن مع ــض املس بع
: إّن مــا  فقــط دون غرهــم، بــأن يقــول، ولــو عــن طريــق الــزتاٍم عمــيلٍّ

يصــدر مــن املســلم فهــو إســالٌم ومــا لــم يصــدر عنــه ليــس بإســالٍم! 

فــي ٰهــذا الــكالم يشٌء مــن الوجاهــة واحلقيقــة، كمــا فيــه تداعيــاٌت 
غــر واضحــة؛ فإنّــه لــو أراد مــن ٰهــذا الــكالم أّن املســلم املجتهــد هــو 
ي يفهــم مــا يطابــق للمبــادئ ادلينّيــة ومــا ال يطابقهــا، وباتلــايل فهــو 

ّ
ال

ــاب إىل  ــة االنتس ــا صالحّي ــي هل ــات الّ ــار واملمارس ــرف األف ي يع
ّ

ال
ــّن  ــوٌل. لٰك ــٌح ومقب ــذا كالٌم صحي ــك، فٰه ــي ليســت هلــا ٰذل ــن، والّ ادلي
املــالك هنــا هــو اجتهــاد املســلم وليــس عنــوان إســالمه، فــال موضوعّية 
ــكالم يف  ــار. نعــم، ال ــاد فقــط هــو املأخــوذ بعــن االعتب ــل االجته ل، ب
خصــوص الســرة املتّرعــة بمــاٍن مــن الوضــوح، فــي تصلــح اكشــفة 

عــن ادليــن، فيمــا غرهــا ال تصلــح ٰللــك.

املطلــب اثلالــث: اخلطــاب اإلســاليّم - وفــق املعــى اثلــاين واثلالــث 
- ال يمكــن أن يكــون ىلع أســاس اإلقصــاء والعنــف فيناقــض نفســه؛ إذ 
ــا  ــار املــورد اثلــاين واثلالــث مــن مــوارد األســلمة، يعــي اعرتافً إن اعتب
ــالف  ــبب اخل ــه، بس ــت نفس ــم يف الوق ــم، وإقصاءه ــالء وبأفاره بالعق
معهــم مــن حيــث االنتمــاء ادليــّي، وهــذه ظاهــرٌة متناقضــٌة وال يمكــن 
ــب  ــاليّم جي ــاب اإلس ــّص. فاخلط ــة انل ــن ناحي ــو م ــا، ول ــا منطقيًّ تربيره
ــٍة  ــارص تقريبّي ــة ىلع عن ــة واإلجرائّي ــن الصياغّي ــن انلاحيت ــوي م أن حيت

ــو يف بعــض املــوارد.  ــٍة بــن لّك العقــالء ول ووحدوّي

فكيــف ٰذلــك والرســول  لــم حيــرص احلكمــة يف املســلم دون غــره؟! 
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بــل قــد حّثــه أحيانـًـا ىلع تعلـّـم احلكمــة مــن اآلخــر، حــى مــن الصــن، 
ــر  ــالء غ ــن العق ــوذة م ــة املأخ ــال: إّن احلكم ــن أن يق ــه يمك ــّى أنّ ح
ــا  ــة: َم ــق اآلي ــن مصادي ــّد م ــة - تع ــذه الرواي ــب ٰه ــلمن - حس املس

آَتاُكـــُم الرَُّســوُل َفُخــُذوُه َوَمــا َنَهاُكـــْم َعْنــُه َفاْنَتُهــواْ ]ســورة الحــر: 7[.

املطلــب الرابــع: قــد يستشــل بعضهــم علينــا بــأّن األســلمة بمعــى 
العقالئّيــة والعقالنّيــة مــوردان غــر ُمســلّمن بهمــا دلى لّك املســلمن، 
وهــو إشــاٌل وجيــٌه؛ ألّن األخبــارّي قــد اعــرتض ىلع أســس األصويّلــن 
العقالئّيــة، واعــرتض بعض الفقهــاء واملتلكّمــن ىلع مبالغات الفيلســوف 
ــه - ىلع  ــب زعم ــا - حس ــّى يف تقديمه ــل، وح ــام العق ــم أح يف تفخي
دالالت انلصــوص، لٰكــّن ٰهــذه االعرتاضــات ليســت صحيحــًة ىلع 
إطالقهــا، فالفكــر اإلســاليّم عموًمــا يــدور حــول ٰهــذه املقــوالت 
ــاء  ــور الفقه ــرتط مجه ــة، يش ــرة العقالئّي ــة - يف الس ــّص والعقالئّي (انل
ــن  ــد م ــد جت ــه ق ــرتاف بأنّ ــع االع ــة)، م ــاء - والعقالنّي رضورَة اإلمض
ــن مــن يعــرتض ىلع منهــج انلصوصّيــن، وينســب إيلهــم  بــن العقالنيّ
ــّديع  ــن ي ــا م ــؤالء أيًض ــرف ٰه ــن ط ــد م ــا جت ــّص، كم ــود ىلع انل اجلم
ــاهل يف  ــن التس ــب إىل العقالنيّ ــّص، وينس ــل بانل ــد العق رضورة تقيي
ــا - انلصــويّص والعقــاليّن - بــرورة انلــّص  ــك. مــع اعرتافهــم مجيًع ٰذل

ــاة. ــل للحي والعق

املطلــب اخلامــس: يفهــم يف ســياق األســلمة بمــوارده اثلالثــة رضورة 
ــك، وهــو  ــاذ املوقــف احلاســم جتــاه ٰذل

ّ
ــٍر معــن، واخت إاعدة انلظــر يف أم
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ــذ  ــب أن يأخ ــه جي ــلمن، فإنّ ــالم واملس ــل اإلس ــن يمّث ــر يف م إاعدة انلظ
عنــرصي انلــّص والعقــل بعــن االعتبــار، وٰهــذا يــويح إىل رضورة 
 عصــارة ٰهــذا 

ّ
انفتــاح الفقيــه ىلع املتلكّــم والفيلســوف والعــارف، تلــودل

االندمــاج خطابـًـا إســالميًّا شــاماًل يعكــس حقيقــة اإلســالم واملســلمن. 

خلفّيتان أساسّيتان لظاهرة األسلمة

ــاٍت ملســألة األســلمة،  قــد يمكــن تعــداد أمــوٍر كثــرٍة بعنــوان خلفّي
ــرة  ــون ظاه ــا: ك ــن: أوالهم ــود إىل خلفّيت ــا تع ــا مجيًع ــدو أنّه ــن يب ولٰك
األســلمة إجابــًة نلــداء انلصــوص، يعــي أّن انلصــوص تدعــو املســلم إىل 
ــا.  ــاة، ويه عــن فكــرة شــمويّلة الريعــة وجامعّيته رضورة أســلمة احلي
وثانيهمــا: أن تكــون مقولــة األســلمة مطروحــًة ملقارعــة ظواهــر العوملــة 

ــة. ــة واحلــراكت اتلنصرّي والعلمانّي

ــداء  ــًة للن ــا إجاب ــّد أحيانً ــلمن تع ــد املس ــلمة عن ــرة األس 1- ظاه

، فتصبــح يف ضــوء  اإللٰــّي يف انلــص ادليــي، بمعــى أنّهــا دســتوٌر إلٰــيٌّ
ٰذلــك رضورًة تبليغّيــًة ودعوّيــًة تفهــم مــن انلصــوص اإلســالمّية؛ ويفهــم 
 ــَن َعالَِم

ْ
ــًة لِل  رمَْحَ

َّ
نَاَك إِال

ْ
ــل رَْس

َ
ــا أ ــرآيّن: َوَم ــّص الق ــن انل ــاوّي م القرض

ــن  ــاميّة ب ــة اإلس ــة العربيّ ــاوّي، الثقاف ــا. ]القرض ــا اعمليًّ ــاليّم دينً ــن اإلس ــون ادلي ك
ــارصة، ص 24[ ــة واملع األصال

ــالمّية  ــة اإلس ــة الريع ــون جبامعّي ــن يؤمن ــن ابلاحث ــٌق م ــة فري ثّم
ــة والســلوكّية،  ــة لّك املشــالك الفكرّي ــادرًة ىلع تغطي ــا ق ــون نصوصه وك
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ــمويلة  ــة يف ش ــة والعقلّي ــم انلقلّي ه
ّ

ــن أدتل ــض ابلاحث ــع بع ــد مج وق
ــة  ــة يف ص 79-53، واألدلّ ــة العقليّ ــة، األدلّ ــموليّة الريع ــه، ش ــّب الل ــها ]ح ــة وناقش الريع
ــون  ــد يّدع ــة ق ــذه القناع ــن ٰه ــا م ــؤالء انطالقً ــة يف ص 84 - 107[، وٰه النقليّ

ــوم.  ــاة والعل ــلمة احلي رضورة أس

وانلــداء بالشــمويّلة ثابــٌث يف الريعــة اإلســالمّية، مــع رصف 
انلظــر عــن تفاصيلــه، وانطبــاع ٰهــذه الفكــرة يف ويع مــن تعــاىط مــع 
، وملــن تنّفــس يف جــّو الفقهــاء  انلصــوص ادلينّيــة أمــٌر طبيــيٌّ ومنطــيٌّ
واألصويّلــن، وحــّى ملــن قــرأ تاريــخ املعصومــن وتعاملهــم مــع مطلــق 
ــّص -  ــن انل ــق ب ــة اتلوفي ــول كيفّي ــؤال ح ــى الس ــاة، ويب ــا احلي قضاي
ــٍة  ــر متناهي ــّرات غ ــع؛ إذ إّن املتغ ــن - والواق ــن ادلي ــٍر أدّق ب أو بتعب
ــك  ــٌة؛ ٰلل ــن - متناهي ــض ابلاحث ــه بع ــا زعم ــب م ــوص - حس وانلص
يســألون كيــف يمكــن إدارة غــر املتنــايه باملتنــايه؟! وقــد مــّر الــكالم 

ــذه املســألة فــال نعيــده. عــن ٰه

ــا  ــه وم ــاد وآخرت ــاب "اجله ــب كت ــا صاح ــد طرحه ــبهٌة ق ــاك ش وهن
بعــد األســلمة" أريــد اإلشــارة إيلهــا وحتليلهــا، ويه وجــود مالزمــٍة بــن 
الشــمويّلة (املــّداعة مــن املســلمن) وبــن اتلطــّرف، مّمــا يعــي أّن فكــرة 
ــن،  ــّرد ىلع القوان ــاب واتلم ــف واإلره ــّرف والعن ــج اتلط ــمويّلة تنت الش
ويه الّــي زرعــت يف نفــوس املســلمن فكــرة احتــار احلقيقــة وإقصــاء 

ــه ومــا بعــد األســلمة، ص 54[ ــن. ]انظــر: عــي حــرب، الجهــاد وآخرت اآلخري
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وتصويــر ٰهــذه املالزمــة ىلع مســتوى الواقــع واتلاريــخ قــد جيــد مــن 
أعمــال بعــض املســلمن مــا يــرّبره، أّمــا القــول بــأّن املالزمــة منطقّيــٌة، 
ــن  ــلمن كثري ــن مس ــاك منّظري ــٍق؛ ألّن هن ــر دقي ــطيحٌّ وغ اّداعٌء س
ــفوا  ــك اكتش ــع ٰذل ــمويّلتها، م ــة وش ــة الريع ــرة جامعّي ــوا بفك اقتنع

ــا. ــوه عمليًّ ــم يقص ــر، فل ــر والغ ــع اآلخ ــم م ــط إلدارة حياته ضواب

 فمثــاًل لــو آمن إنســاٌن بامتــالك ادليــن لّك احلقيقة ىلع حنــو االحنصار، 
واعتقــد يف الوقــت نفســه أّن احليــاة جيــب أن تكــون مبنّيــًة ىلع املصالــح 
ــاء  ــف وإقص ــان يف العن ــذا اإلنس ــل ٰه ــع مث ــف يق ــق، فكي دون احلقائ
اآلخــر وجماهدتــه ملجــّرد أنـّـه ال يملــك احلــّق، واليطبــق يف حياتــه أحــام 

؟! اهلل الّــي يه حــقٌّ

ــالك،  ــّل امل ــن ال تش ــالمّين املذكوري ــن واإلس ــة انلصوصّي وجترب
فهنــاك جبانبهــا جتربــٌة ســلمّيٌة مــن بعــض املســلمن، ملــاذا نــرّوج لٰهــذه 
ــذه مواقــف  ــذه؟! فٰه ــا لألســلمة دون ٰه ــح مفهوًم ــاذا تصل دون تلــك؟! مل
اخزتايّلــٌة غــر موضوعّيــٍة، فانلتيجــة الطبيعّيــة الـّـي اكن ىلع عــيل حــرب 
أن خيــرج بهــا يه وقــوع احنــراٍف فكــريٍّ يف أوســاط املســلمن، وظهــور 

. ــاراٍت متطّرفــٍة تفهــم انلصــوص يف ســياٍق خــاصٍّ تّي

ــذه  ــص ٰه ــلمة يف قف ــوم األس ــاس مفه ــرّبر احتب ــذا ال ي ــد أن ٰه بي
ــٍذ يصــّح محــل معــى العوملــة  الظواهــر الشــاّذة، فــإذا صــّح ٰذلــك فعندئ
ىلع مــا اكن يمارســه آبــاء الكنيســة مــن العنــف والقتــل واإلقصــاء، وال 
أعتقــد أّن باحثـًـا، يؤمــن بــرورة راعيــة املهنّيــة واملوضوعّيــة والزناهــة يف 
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ادلراســة يــرىض ىلع مثــل ٰهــذه الفــوىض يف ادلراســات العلمّيــة الـّـي يــراد 
بهــا كشــف الواقــع ومعرفــة احلقائــق. 

2- رد الفعــل ىلع ظواهــر اتلنصــر والعلمنــة والعوملــة؛ اإليمــان 

بديــن اإلســالم يعــي أّن املؤمــن يريــد أن يبــي حياتــه يف ضــوء عقائــد 
ٰهــذا ادليــن وقيمــه، عــن طريــق أيديولوجّيــاٍت يســتخرجها منهــا. وٰهــذا 
املؤمــن وهــو ىلع ٰهــذه احلالــة قــد أعلــن مبدئيًّــا رفــض لّك القيــم واملبادئ 
ــة املخالفــة لقيــم دينــه وعقائــده. والكثــر مــن املســلمن ايلــوم  الفكرّي
يــرون معظــم األفــار املطروحــة يف ســاحة السياســة واالقتصــاد والرتبيــة 
ــان؛  ــر األحي ــٍة يف أك ــّى إحلاديّ ــل ح ــٍة، ب ــعاراٍت علمانّي ــًة إىل ش داعي

ــٍة وماركســّيٍة!  ــاٍت ومبــادئ ماّديّ لكونهــا ناشــئًة مــن خلفّي

نتائج البحث 

ــوارد  ــة م ــا ثالث ــت نل ــلمن، تثب ــة دلى املس ــة االجتهاديّ 1- اتلجرب

ــّص  ــوء انل ــم يف ض ــّورات واملفاهي ــة اتلص ــا: إاعدة صياغ ــلمة؛ أّوهل لألس
ادليــّي؛ ثانيهــا: إاعدة اتلصــّورات واملفاهيــم يف ضــوء املبــادئ العقالئّيــة، 
ــة؛ ثاثلهــا: إاعدة  ــة انلاجتــة عــن األصــول العقالئّي حنــو الوظائــف ادلينّي

ــة. ــادئ العقالنّي ــّورات يف املب ــم واتلص ــة املفاهي صياغ

2- ال ينبــي أن تتعــارض انلصــوص اإلســالمّية مــع املبــادئ العقالئّيــة 

الّــي حيكــم بهــا العقــالء مــن حيــث هــم عقــالء، واألســس العقالنيــة 
ــى  ــب أن يس ــك جي ــا؛ ٰلل ــود إيله ــات أو تع ــن ابلدهّي ــرب ع ــي يه تع الّ
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ــع  ــجًة م ــراءًة منس ــوص ق ــن انلص ــوا ع ــلمون إىل أن يقّدم ــاء املس العلم
ــة الواضحــة.  ــة والعقالنّي األســس العقالئّي

3- اإلســالم قــد انفتــح ىلع غــره ببعديــه العقــاليّن والعقــاليّئ، وىلع 

ضــوء ٰهــذا املعــى مــن االنفتــاح ال ينبــي اعتبــار األســلمة تبديــل انلاس 
إىل مســلمن يصلّــون ويزّكــون، بــل املنظــور بنــاء العالقــات ىلع أســٍس 
عقالئّيــٍة وعقالنّيــٍة، يلــي مجيــع الفــوارق العائــدة إىل اجلنــس والعــرق 

واللــون وابليئــة واللغــة.

4- أّن اخلطــاب اإلســاليّم ال يمكــن أن يكــون خمالًفــا لرصيــح العقــل، 

وحرًبــا ىلع األصــول العقالئّيــة، وعليــه فاتلّيــارات املتطّرفــة ال يمكــن أن 
جتــد يف اإلســالم مــا يرّبرهــا.

5- ليــس لإلســالم - بنــاًء ىلع املعــى اثلــاين مــن األســلمة - مشــلكٌة 

ــلكة  ــل مش ــش، ب ــر واتلعاي ــتوى اتلنظ ــة ىلع مس ــن الوضعّي ــع القوان م
ــات  ــلّمة وابلدهّي ــس املس ــن األس ــرّي ع ــراف الفك ــع االحن ــالم م اإلس
الواضحــة، وإن اكن ٰهــذه انلتيجــة غــر واضحٍة، وحتتــاج إىل تنظــٍر أدّق.
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(*)

الخالصة

ــِم،  ــاِن انلَّظ ــِة لربه ــراءاِت احلديث ــدى الق ــُة إح ــو دراس ــِث ه ــذا ابلح ــن ٰه ــا م إّن هدفن
ــاِن  ــه إىل بره ــي توّج ــاالت ال ــمِّ اإلش ــن أه ــم اليّك، وم ــة اتلصمي ــّى بنظرّي ــا يس ــو م وه
انلَّظــِم اتلقليــدّي، هــو أّن برهــان انلَّظــِم يفــرتض خياريــن تلبيــن انلَّظــِم: الصدفــة املحضــة 
ــاٌر  ــر خي ــّور ـ ظه ــة اتلط ــاِت ـ كنظرّي ــض انلظرّي ــور بع ــع ظه ــن م ــادف، ولٰك ــم اهل وانلاظ
ــات  ــا أّدى إىل عــدم إمــان إثب ــّي، م ــاء الطبي ــِة االنتق ــٌث وهــو اتلبيــن ىلع أســاس آيّل ثال
ــب،  ــّدة جوان ــن ع ــال م ــذا اإلش ــش ٰه ــة. نوق ــة املحض ــار الصدف ــّرد رّد خي ــم بمج انلاظ
فبعــض املناقشــات تُشــِل ىلع أصــل نظرّيــة اتلطــّور، واألخــرى تســلِّم بأصــل انلظرّيــة مــع 
ــذا املضمــار ـ أي انلــوع اثلــاين مــن املناقشــة ـ  تبيــن عجزهــا يف بعــض املجــاالت، ويف ٰه
عرضــت نظرّيــة اتلصميــم اليّك. ترّكــز نظرّيــة اتلصميــم اليّك ىلع ابِلــى املعّقــدة غــر القابلــة 
لالخــزتال، وإّن ٰهــذه ابلــى ال يمكــن تبيينهــا ىلع أســاس آيّلــة االنتقــاء الطبيــّي، وبٰذلــك 
حيــذف اخليــار اثلالــث يف تبيــن انلَّظــِم، ويرتفــع اإلشــال املطــروح ىلع برهــان انلَّظــِم. قــد 
وّجهــت عــّدُة إشــاالٍت نلظرّيــة اتلصميــم اليّك، مــن ضمنهــا عــدم علمّيــة ٰهــذه انلظرّيــة، 
وكــون ٰهــذه انلظرّيــة مــن مصاديــق مفهــوم إٰل الفــرااغت، وكٰذلــك وجــود انلقــص يف بعــض 
ــة اتلصميــم  ــذه اإلشــاالت ليــس باســتطاعتها رّد نظرّي ــة، وســيتبّن أّن ٰه األنظمــة الطبيعّي

ــا مــن جهــة عــدم أهّمّيتــه. ــا مــن جهــة عــدم صّحــة اإلشــال؛ وإّم اليّك؛ إّم
اللكمات املفتاحّية: برهان انلَّظم، نظرّية اتلطّور، نظرّية اتلصميم اذليكّ، اتلعقيدات غري القابلة لالخزتال.
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The Theory of Intelligent Design: A new reading of 
the teleological argument

Mahdi Alwardi

Abstract

The objective in this research is to study one of the contemporary readings 
of the teleological argument )burhan al-nadhm(, called the theory of intelligent 
design. Among the most important critiques against the traditional teleological 
argument is that this argument supposes two options to explain the argument: 
absolute coincidence, and the purposeful designer. However, with the appearance 
of certain theories, like the theory of evolution, a third option has appeared, and 
that is explaining on the basis of the tool of natural selection. This led to the 
inability to prove the designer solely on rejecting the option of pure coincidence. 
This critique has been discussed from different angles, where some discussions 
critique the very theory of evolution itself, and others accept the origin of the 
theory, but explain its incompetence is certain areas, where based on this second 
kind of discussion the theory of intelligent design was presented. 

The theory of intelligent design is based on a complex foundation that cannot 
be reduced. This foundation cannot explain it based on the instrument of natural 
selection, and therefore it omits the third option of explaining the order. This 
is how the supposed critique of the teleological argument is removed. There 
are various arguments against the theory of intelligent design, like it not being 
scientific enough, and that this theory is one understanding of the concept of God 
of the gaps. There is also the deficiencies in some of the natural orders. It will be 
explained that these critiques are incapable of refuting the theory of intelligent 
design, either because of the critique itself being incorrect, or because it lacks 
importance. 

Keywords: Teleological argument, theory of evolution, intelligent design, 

irreducible complexities. 
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المقّدمة

يعتــرب برهــان انلَّظــِم(*) مــن أهــّم الرباهــن املطروحــة يف علــم الــكالم 
إلثبــات وجــود اإلٰل، ويرتكــز ٰهــذا الربهــان ىلع انلَّظــم املوجــود يف 
ــٍة  ــل لغاي ــقٌة تعم ــواعٌت منّس ــون جمم ــد يف الك ــه توج ــة، أي أنّ الطبيع
حمــّددٍة؛ ولا فــال يمكــن تبيينهــا مــن خــالل الصدفــة، بــل حتتــاج إىل 
ــذا انلــوع مــن اتلأيلــف مــن بــن  ــار هلــا ٰه ــٍم؛ يلخت ناظــٍم مــدرٍك واعل

ا.  ــدًّ ــرة ج ــاالت الكث ــائر احل س

ــذه املجمــواعت املنّظمــة يه  ــق ٰه مــن املعلــوم أّن مــن أوضــح مصادي
ــراءات  ــدى الق ــي إح ــم اليّك، ف ــة اتلصمي ــا نظرّي ــة، أّم ــات احلّي الائن
احلديثــة لربهــان انلَّظــِم، والّــي طرحــت تصّديـًـا لإلشــال املطــروح مــن 
ــة اتلطــّور ىلع برهــان انلَّظــِم اتلقليــدّي؛ ولا خّصــص قســٌم  قبــل نظرّي
ــوء  ــة نش ــّور وكيفّي ــة اتلط ــن نظرّي ــايلٍّ ع ــٍح إمج ــم توضي ــتقلٌّ تلقدي مس
اإلشــال مــن قبلهــا، ثــّم ســيتبعه قســٌم آخــر؛ تلبيــن نظرّيــة اتلصميــم 

ــا. ــة عليه ــع اإلجاب ــة م ــذه انلظرّي ــة لٰه ــاالت املوّجه اليّك، واإلش

تعريف المفاهيم

ــة  ــات املرتبط ــض املصطلح ــح بع ــأس أن نوّض ــا ال ب ــة حبثن يف بداي
ــوّي: ــا اللغ ــن معناه ــف ع ــي ختتل ــم اليّك، والّ ــة اتلصمي بنظرّي

ــة للوصــول إىل هــدٍف -  : املصّمــم: اعمــٌل ذيكٌّ ينّظــم ابلــى املاّديّ
ً

أّوال
ــا أم غــر ٰذلــك،  ســواٌء أكان ٰهــذا العامــل شــخًصا أم غــر ٰذلــك، واعيً

)*(  ال يقصد من مصطلح الرهان هنا معناه الدقيق الّذي ذكر يف علم املنطق، لٰكّننا نســتخدمه ملا 
اشتهر بٰهذا العنوان.
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ــن  ــٍز، أو بالقوان ــٍل معج ــل بش ــا - يعم ــة أم فوقه ــن الطبيع ــزًءا م ج
ــة اتلصميــم  ــة املعروفــة، فــّل ٰهــذه االحتمــاالت واردٌة يف نظرّي الفزييائّي
ــم  ــي، تصمي ــا. ]دميبس ــون خالًق ــم أن يك ــرتط يف املصّم ــًدا ال يش اليّك، حتدي

الحيــاة، ص 395[

ثانيًــا: الاكء: نمــٌط دلاٍع أو منهجّيــٍة أو مبــدإٍ قــادٌر ىلع إجيــاد الطــرق 
ــا. ونظــًرا  ــا وتطبيقه ــا وتكييفه ــات وانتخابه ــة للوصــول إىل الغاي املطلوب
ــا باســتخدام الوســائل للوصــول إىل الغايــات، فــإّن ل  لكــون الاكء متعلًّق

ســمة الغائّيــة، وهــو قريــٌب مــن احلكمــة يف أدبّياتنــا الكالمّيــة.

ثاثلًــا: اتلصميــم اليّك )Intelligent Design(: دراســة األنمــاط يف 
ــلاكء،  ــاٍت ل ــل كمنتج ــل األمث ــرها بالش ــن تفس ــة، والّيت يمك الطبيع
ــاة - أن  ــول احلي ــارحًة ألص ــًة ش ــه نظرّي ــم اليّك - بوصف ــاول اتلصمي حي
 مــن القــوى املاّديـّـة العميــاء، بوصفهــا أمــًرا 

ً
يظهــر الســببّية الكّيــة بــدال

مطلوًبــا لــرح أنمــاٍط حمــّددٍة مــن اتلعقيــد واتلنــّوع ابليولــويّج، حيتــاج 
 ،)Optimal Design( اتلصميــم اليّك للتميــزي عــن اتلصميــم األمثــل
فاألشــياء املصّممــة بالشــل األمثــل يه األشــياء املصّممــة الّــي ال تقبــل 

ــابق، ص 401[ ــدر الس ــٍن. ]املص أّي حتس

1 ـ نظرّية التطّور

أ ـ السري التاريخّي لنظريّة التطّور

ــام مــن خــالل  ي ق
ّ

ــن بســفره ابلحــرّي، ال يف اعم 1832 رشع داروي
بدراســة انلباتــات واحليوانــات يف جــزر اغالباغــوس يف املحيــط اهلــادئ، 
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واكن حاصلــه إطــالق نظرّيــة اتلطــّور املعروفــة، متأثـّـًرا يف ٰذلــك بكتــاب 
(مبــادئ اجليولوجيــا) لتشــارلز اليــل )Charles Lyell(، ومؤلّفــات 
Thomas Rob-(  ابلاحــث الســايّن واالقتصــادّي تومــاس ماتلــوس
ــات  ــم يف اتلجّمع ــوع دور الزتاح ert Malthus( (1766- 1834) يف موض

ــابق، ص 106[ ــدر الس ــة. ]املص البرّي

بعــد ابلحــث وادلراســة املمتــدة خلمــس وعرين ســنة، يف ســنة 1859م 
 On( (أصــل األنــواع) ألـّـف دارويــن أّول كتــاب ل يف ٰهــذا املجــال املســّى
ــول: إّن  ــذا الق ــه بٰه ــن رأي ــه ع ــح في ــد أفص the Origin of Species(، وق

مجيــع األحيــاء ىلع ســطح األرض تنحــدر مــن ســلٍف مشــرتٍك، واتلنــوع 
احلاصــل فيهــا إنّمــا هــو نتيجــة القوانــن غــر املوّجهــة واالنتقــاء الطبيّي. 
]edward craIg )ed(, the( routledge encyclopedIa of phIlosophy, Vol 2, p 796[

ــل  ــوان (أص ــر بعن ــا آخ ــن كتابً ــر داروي ــنًة، ن ــرة س ــي ع ــد اث بع
ــر  ــا غ ــان أيًض ــه ىلع أّن اإلنس ــد في ــان) )Descent of Man(، وأّك اإلنس
ــات  ــع الصف ــن مجي ــن تبي ــة، ويمك ــدة العاّم ــذه القاع ــن ٰه ــتثًى م مس
املمــزّية لإلنســان اســتناًدا إىل اتلعديــل اتلدريــّي ألســالفه املشــابهن ل، 
ــات  ومــن خــالل فكــرة االنتقــاء الطبيــّي، حــّى بالنســبة إىل األخالقّي
ــه يتمــزّي عــن غــره يف الشــّدة والضعــف ال يف  واملشــاعر اإلنســانّية، فإنّ
ــاعر  ــن املش ــٍة م ــٍة ضعيف ــى بدرج ــا حتظ ــات أيًض ــإّن احليوان ــوع؛ ف انل

ــن، ص 107 و108[ ــم و دی ــور، عل ــم. ]بارب ــا بينه ــم فيم واتلفاه
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ب ـ تقرير نظريّة التطّور

تتألّف ٰهذه انلظرّية من املقّدمات اتلايلة:

األوىل: اتلغّرات االتّفاقّية يف السمات الوراثّية 

حتــُدث يف لّك (نــوٍع)(*) مــن الائنــات احلّيــة تغــّراٌت صغرٌة، وحســب 
الظاهــر اتّفاقّيــٌة، ويمكــن هلــا أن تنتقــل إىل اجليــل الالحــق بالوراثة.

اثلانية: اتلنازع ]أو الرصاع[ ىلع ابلقاء

ــادرة ىلع  ــك الق ــل أكــرب عــدٍد مــن تل ــة يمّث ــات احلّي إّن عــدد الائن
ــّرات  ــض اتلغ ــّل بع ــد تش ــا ق ــن هن ــاب، م ــة اإلجن ــول إىل مرحل الوص
ــاة  ــة ىلع احلي ــاٍز يف املنافس ــَل امتي ــة األوىل، اعم ــا يف املقّدم ــار إيله املش
ــة  ــواع املختلف ــٍد أو األن ــوٍع واح ــن ن ــة م ــراد املختلف ــن األف ــة ب القائم

ــابق، ص 108[ ــدر الس ــدٍة. ]املص ــٍة واح ــودة يف بيئ املوج

جـ ـ بقاء األصلح ]أو األنسب[

يعّمــر األفــراد واألنــواع الّــي حتظــى بعامــل االمتيــاز املذكــور أكــر 
مــن معــّدل عمــر املجمــوع، وينجبــون عــدًدا أكــرب مــن األفــراد؛ ولٰهــذا 
ســيتاثرون أرسع مــن اآلخريــن، وبمــرور الزمــن، ســيؤّدي ٰهــذا األمــر 

)*(  النــوع )Species(: املســتوى التصنيفّي التايل للجنــس )Genus(. هناك الكثري من التعريفات 
املطروحة للنوع، أشــهرها: جامعٌة من الكائنات الحيّة املتزاوجــة واملعزولة تكاثريًّا عن غريها 
من الجامعات. ال ميكن اســتخدام ٰهذا التعريف عى الكائنــات الحيّة الّتي ال تتكاثر بالتزاوج 
كالجراثيــم، وال ميكن تطبيقه بشــكٍل موثوٍق عى الكائنات األحفوريّة، الّتي يســتحيل اختبار 

قدرتها عى التزاوج من عدمه. ]دميبسي، تصميم الحياة، ص 411[
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إىل االنتقــاء الطبيــّي لٰهــذه األنــواع، ويف املقابــل، فــإّن األنــواع األقــّل 
ــل  ــؤّدي إىل اتلبدي ــّى ت ــرض، وح ــّى تنق ــيئًا ح ــيئًا فش ــتقّل ش ــاءًة س كف

ــٍد. ]باربــور، علــم و دیــن، ص 106[ ــوٍع جدي اتلدريــّي للنــوع ونشــوء ن

يف بدايــات القــرن العريــن، ضعفــت القيمــة العلمّيــة لٰهــذه 
ــور  ــّن ظه ــا، لٰك ــدة هل ــواهد املؤّي ــود الش ــدم وج ــة ع ــن جه ــة م انلظرّي
ــا  ــة، وأاعد تقريره ــذه الرؤي ــدًة ىلع ٰه ــاًة جدي ــى حي ــات أض ــم اجلين عل
مــا جعلهــا تواكــب العلــم احلديــث، فاتلغيــرات االتّفاقّيــة الّــي ذكرهــا 

ــة. ــة االتّفاقّي ــرات اجلينّي ــتبدلت بالطف ــن، اس داروي

ظم من قبل نظرّية التطّور 2- تحديد اإلشكال الموّجه إلى برهان النَّ

إّن طــرح بعــض اآليّلــات الطبيعّيــة - مثــل نظرّيــة االنتقــاء الطبيــّي 
ــذه  ــرح ٰه ــل ط ــم قب ــان انلظ ــدٍة لربه ــاٍت جدي ــور حتّدي - أّدى إىل ظه
ــن  ــه خياري ــِم يواج ــان انلظ ــدّي لربه ــل اتلقلي ــد اكن الش ــات، فق اآليّل
ــمَّ  تلبيــن الظواهــر املنّظمــة، وهمــا: الصدفــة، ووجــود انلاظــم. ومــن َث
اكن يتــّم إثبــات وجــود انلاظــم مــن خــالل تبيــن عــدم معقويّلــة خيــار 
ــالل  ــن خ ــن م ــث - أي اتلبي ــار اثلال ــور اخلي ــّن ظه ــة، ولٰك الصدف
ــر الســابق، وهــو  ــة - أحــدث مشــلكًة بالنســبة للتقري ــات الطبيعّي اآليّل
أنـّـه بوجــود ٰهــذا اخليــار اثلالــث ال يمكــن إثبــات وجــود انلاظــم اهلــادف 
مــن خــالل رّد الصدفــة. ]طباطبایــی، توهــم خــدا یــا توهــم داوکینــز، معرفــت فلســفی، ســال 

ــتان 1393، ص 77[ ــم، زمس دوازده
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قــد فّصــل دوكيــزن آراءه اإلحلاديـّـة يف آثــاره العديــدة ككتــاب (صانــع 
الســااعت األعــى) )The Blind Watchmaker( وحــاول أن يبــّن كيــف 
أّن نظرّيــة اتلطــّور تدعــم بقــّوٍة عــدم االعتقــاد بــأّي موجــوٍد أىلع، نذكــر 
ــن  ــدون م ــتفاد امللح ــف اس ــّن كي ــزن؛ يلتب ــال دوكي ــا ق ــض م ــا بع هن

ــة. نظرّيــة اتلطــّور يف نــي برهــان انلظــم ودعــم الرؤيــة اإلحلاديّ

ــه:  ــمّية لكتاب ــذه التس ــار ٰه ــبب اختي ــح س ــزن يف توضي ــول دوكي يق
»وصانــع الســااعت يف عنــوان كتــايب قــد اقرتضتــه مــن رســالٍة مشــهورٍة 
ــر،  ــن ع ــرن اثلام ــوت يف الق ــم الاله ــايل )Wiliam Paley( اعل ــم ب لويل
ويه رســالة الالهــوت الـّـي نــرت يف 1802، ويه أحســن عــرٍض معروٍف 

ــى، ص 25[  ــاعات األعم ــع الس ــدة.. صان ــة الجدي ــز، الداروينيّ ــم« ]دوكن ــة اتلصمي حلّج

ــكوب  ــن اتللس ــل ب ــن اتلمثي ــايل: »... ولٰك ــة ب ــق ىلع حماّج ــّم يعلّ ث
ــع  ــٌف، فصان ــٌل زائ ــو تمثي ــيّح، ه ــن ال ــاعة والائ ــن الس ــن، وب والع
ــه،  ــه ونوابض ــم تروس ــو يصم ــام، فه ــرّصٌ لألم ــّي ل تب ــااعت احلقي الس
ــا  ــه هدفً ــب عيني ــع نص ــد وض ــاٍت، وق ــن ترابط ــا م ــا بينه ــط م وخيّط
ــاب  ــو االنتخ ــة - وه ــااعت يف الطبيع ــع الس ــا يصن ــا م ــتقبليًّا، أّم مس
ــي  ــة الّ ــر الواعي ــاء غ ــة العمي ــة األتوماتيكّي ــك العملّي ــّي، تل الطبي
ــاة -  ــا احلي ــّر بيولوجي ــا تف ــرف اآلن أنّه ــي نع ــن، والّ ــفها داروي اكتش
فليــس ل عقــٌل فيــه هــدٌف، إنّــه بــال عقــٍل، وبــال عــٍن لعقــٍل، وهــو 
ال خيّطــط للمســتقبل، وليســت ل رؤيــٌة، وال بصــٌر لألمــام، وال بــرٌص 
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ىلع اإلطــالق، وإذا اكن مــن املمكــن أن يقــال عنــه إنـّـه يلعــب دور صانــع 
ــع ســااعٍت أعــى« ]املصــدر الســابق، ص 26[. الســااعت يف الطبيعــة، فهــو صان

 ،)David Hume( يعتقــد دوكيزن أّن العلماء الســابقن مثــل ديفيد هيــوم
برّدهــم ألدلـّـة وجــود اإلٰل، اكنــوا يدخلــون إىل وادي الشــّك والالأدرّية، وال 
يســتطيعون اخلــروج منــه، لٰكــن مــع ظهــور دارويــن ونظرّيــة اتلطــّور، لــم 
يبــق جمــاٌل للشــّك، ومــع رّد الصدفــة وانلاظــم اهلــادف، يمكــن االعتقــاد 

باخليــار اثلالــث، أي االنتقــاء الطبيــّي. ]املصــدر الســابق، ص 27[ 

ــًة للنظــم  ــة اتلطــّور أن تكــون مبيّن ــف يمكــن نلظرّي ــح كي ــّم يوّض ث
ــة يه ىلع درجــٍة مــن  ــة: »رأينــا كيــف أّن األشــياء احلّي يف الائنــات احلّي
ــة االحتمــال ومجــال اتلصميــم، حبيــث ال يمكــن أن تتكــّون صدفــًة،  قلّ
فكيــف تكّونــت إذن؟ واإلجابــة حســب دارويــن، يه بواســطة حتــّوالٍت 
ــٍة  ــاٍت أّويّل ــن كيان ــيطٍة، م ــاٍت بس ــن بداي ــوًة م ــوًة فخط ــٍة خط تدرجيّي
بالغــة البســاطة. ولّك تغــّرٍ متتــاٍل يف العملّيــة اتلطّوريــة اتلدرجيّيــة، هــو 
ــًة«  ــأ صدف ــان أن ينش ــي إلم ــا يك ــابقه بم ــبة لس ــاطة بالنس ــن البس م

ــابق، ص 73[. ــدر الس ]املص

ــاب  ــوٍة واحــدٍة واالنتخ ــارق الرئيــّي بــن االنتخــاب خبط »والف
ــي  ــدٍة، الّ ــوٍة واح ــاب خبط ــات يف االنتخ ــايل: الكيان ــو اتل ــّي، ه الرتاك
ــة  ــن انلاحي ــًة، وم ــدًة ونهائّي ــّرًة واح ــا م ــّم فرزه ــرز... يت ــب أو تف تنتخ
ــٍة  ــر، أو بطريق ــّي تتاث ــاب الرتاك ــات يف االنتخ ــإّن الكيان ــرى، ف األخ
أخــرى، فــإّن نتائــج عملّيــة الغربلــة تلقــم إىل غربلــٍة تايلــٍة، يه بدورهــا 
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ــرز  ــاب بالف ــات إىل االنتخ ــّرض الكيان ا، وتتع ــرًّ ــم ج ــم إىل...، وهلّ تلق
ــو  ــاب ه ــل االنتخ ــايّئ جلي ــج انله ــٍب، واملنت ــرٍة يف تعاق ــاٍل كث ــرب أجي ع
نقطــة ابلدايــة جليــل االنتخــاب اتلــايل، وٰهكــذا دوايلــك ألجيــاٍل كثرٍة« 

.]76 الســابق، ص  ]املصــدر 

»هنــاك إذن فــارٌق كبــٌر بــن االنتخــاب الرتاكــّي، حيــث يســتخدم 
لّك حتســٍن مهمــا اكن صغــًرا، كأســاٍس للبنــاء يف املســتقبل، واالنتخــاب 
خبطــوٍة واحــدٍة، حيــث لّك حماولــٍة جديــدٍة يه حماولــٌة حديثــٌة، ولــو اكن 
ىلع اتلقــّدم باتلطــّور أن يعتمــد ىلع االنتخــاب خبطــوٍة واحــدٍة، ملــا وصــل 
ــروف  ــام الظ ــن أن تق ــث يمك ــٌة - حي ــة طريق ــت ثّم إىل يشٍء. أمّا إذا اكن
الرورّيــة لالنتخــاب الرتاكــّي بقــوى الطبيعــة العميــاء - فــإّن انلتائــج 
ــدث  ــا ح ــو م ــذا ه ــر أّن ٰه ــع األم ــًة، وواق ــًة مدهش ــح غريب ــد تصب ق
بالضبــط فــوق ٰهــذا الكوكــب... وٰهــذا االعتقــاد بــأّن اتلطــّور ادلارويــّي 
ــة  ــس احلقيق ــه عك ــل إنّ ــٍف، ب ــاٍد زائ ــّرَد اعتق ــس جم ، لي ــوايئٌّ عش
ــّم  ــا أه ــة، أّم ــة ادلاروينّي ــٌل يف الوصف ــرٌص ضئي ــُة عن ــط، فاملصادف بالضب
 » ي هــو يف جوهــره العشــوايئٌّ

ّ
عنــرٍص هلــا، فهــو االنتخــاب الرتاكــّي ال

]املصــدر الســابق، ص 81[.

ــن  ــم تك ــا ل ــع أنّه ــّي م ــاء الطبي ــة االنتق ــإّن عملّي ، ف ــمَّ ــن َث وم
ــٌة  ــا عملّي ــدو وكأنّه ــث تب ــٍو حبي ــر بنح ــن تس ــًة، لٰك ــًة وموّجه مصّمم

ــٌة. ــٌة ومصّمم منّظم
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ظم  3 ـ نظرّية التصميم الذكّي وجٌه آخر لبرهان النَّ

أ ـ السري التاريخّي لنظريّة التصميم الذيّك

ــن  ــفة واملتلكّم ــن الفالس ــٍة م ــل مجل ــن قب ــد م ــم اعتم ــان انلَّظ بره
ــايل: ــّرر اكتل ــود، وقُ ــب الوج ــات واج إلثب

ٌم. الصغرى: ٰهذا العالم منظَّ

ٍم. ٍم حيتاج إىل ُمنظِّ الكربى: لّك منظَّ

ٌم. ]انظر: مطهري، التوحيد، ص 31 و58[ انلتيجة: ٰهذا العالم ل منظِّ

ــن  ــم م ــان انلظ ــّور بره ــك إىل تط ــة أّدى ٰذل ــوم الطبيعّي ــّور العل وبتط
ــرت  ــال، ظه ــذا املج ــة يف ٰه ــة الفكرّي ــرى، إذ إّن انلهض ــث الصغ حي
ــة  ــة اخللقّي ــس نظرّي ــة تدري ــي حصلــت حــول إمانّي ــزنااعت الّ بعــد ال
يف املــدارس األمريكّيــة يف ســنة 1987 يف واليــة أركنســاس، مــع ٰذلــك، 
فــإّن أصحــاب ٰهــذه احلركــة يعتقــدون بوجــود جــذوٍر أقــدم هلــا ترجــع إىل 

ــة. ــة القديم ــفة ايلونانّي الفلس

ــاب  ــت يف كت ــد عرض ــان ق ــذا الربه ــة لٰه ــر األّويّل ــا وإّن اتلقاري كم
"لغــز منشــإ احليــاة" )The Mystery of Life’s Origin( للمؤلّفــن تشــارلز 
ــرت بــراديل )Walter Bradley( وروجــر  تاكســتون )Charles Thaxton( وال
ــة  ــن يف والي ــاوالت اخللقّي ــل حم ــك قب ــون )Roger Olsen(، وٰذل أولس

ــنة 1984. ــاس، أي يف س أركنس

]eugenIe c. scott, eVolutIon Vs creatIonIsm: an IntroductIon, p 116[
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يف اعم 1989 طبــع كتــاب (مــن ابلانــدا وانلــاس) ملؤلّفيــه ديــن 
 ،)Percival Davis( وبرســيفال دافيــس )Dean H. Kenyon( كينيــون
واســتطاع ٰهــؤالء أن يدخلــوه ضمــن املــواد ادلراســّية للمــدارس، األمــر 
ــّم  ــى األع ــن - باملع ــن اخللقّي ــرصاع ب ــخ ال ــا يف تاري ــّد منعطًف ي يُع

ّ
ال

ــن دون  ــّور م ــة اتلط ــد نظرّي ــاب نلق ــذا الكت ــّرض ٰه ــن، تع - واتلطّورّي
ــالف  ــك خب ــر اإلٰل، وٰذل ــح بذك ــّدس واتلرصي ــاب املق ــتناد إىل الكت االس

ــّور. ــة اتلط ــد نظرّي ــن يف نق ــلوب اخللقّي أس

ــنة 1991،  ــع إىل س ــا يرج ــة إنّم ــذه احلرك ــّي لٰه ــّون احلقي ــّن اتلك لٰك
والعالــم فيليــب جونســون )Phillip E. Johnson( - األســتاذ يف لكّّيــة 
ــة"  ــن يف املحكم ــاب “داروي ــف كت ــا ألّ ــرلك - حينم ــة ب ــون جلامع القان

.)Darwin on Trial(

 )Stephen C. Meyer( ثــم ارتبــط جونســون برعــة مــع ســتيفن مايــر
الفيلســوف وويليــام ديمبســي اعلــم الرياضيــات والفيلســوف اإللٰــّي، 
ومايــكل بيــي )Michael Behe( اعلــم األحيــاء وآخريــن، ويف ســنة 1993 
ي 

ّ
ــر ال ــزتال، األم ــة لالخ ــر القابل ــدات غ ــوم اتلعقي ــي مفه ــرح بي ط
ــا ومقــاالٍت يف رّده. جعــل اتلطّوريــن يشــعرون باخلطــر وينــرون كتبً

Center for Renew-( 1995 أُّســس مركز جتديــد العلم واثلقافــة  يف اعم
ــر  ــيق األك ــول اتلنس ــاهم يف حص ــا س al of Science and Culture(، مّم

ــن  ــع املنتقدي ــة م ــاب انلظرّي ــق أصح ــة، يّتف ــاب انلظرّي ــل أصح يف عم
هلــا بــأّن أهــّم مركــٍز يــرىع ويدعــم انلظرّيــة هــو مركــز العلــم واثلقافــة 
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ــد  ــز جتدي ــابًقا بمرك ــروف س )Center for Science and Culture( - املع

 .)Discovery Institute( ــع ملعهــد دســكفري ــة - اتلاب العلــم واثلقاف

ــل  ــاٍر مث ــذه احلركــة أيًضــا حظيــت بدعــم فالســفٍة مســيحّين كب ٰه
ألفــن بالنتينجــا )Alvin Plantinga( ومورنلــد )J. P. Moreland( وكرايــغ 
ــفه  ــنامه فلس ــوبر، پژوهش ــوت س ــدگاه الی ــی دی ــرح و بررس ــمند: ط ــی هوش )Craig(. ]زارع، طراح

ــز و زمســتان 1395، ص 125[ ــن، پایی دی

ب ـ تقرير النظريّة

ــدة  ــى املعّق ــح ابِل ــة ىلع تعريــف مصطل ــذه انلظرّي ــن ٰه ــف تبي يتوّق
ــة، تتمــزّي  ــذه انلظرّي ــا لٰه  تصوريًّ

ً
ــدأ ــه مب غــر القابلــة لالخــزتال بعنوان

ــا  ــن أجزائه ــودة ب ــة املوج ــأّن العالق ــزتال ب ــة لالخ ــر القابل ــى غ ابِل
بنحــٍو حبيــث لــو ُحــذف أحــد األجــزاء فســتفقد ٰهــذه ابِلــى وظيفتهــا 
ــذه األنظمــة اكتلــايل: نظــاٌم واحــٌد مكــّوٌن  ــا، فيمكــن تعريــف ٰه تماًم
مــن أجــزاٍء متعــّددٍة مرتابطــٍة جّيــًدا ومتفاعلــٍة فيمــا بينهــا وتســاهم يف 
ــن  ــام ع ــف انلظ ــي توّق ــه يع ــزٍء من ــة أّي ج ــّية، وإزال ــة األساس الوظيف
ــّور، ص 61[  ــة التط ــة لنظريّ ــاء الحيويّ ــّدي الكيمي ــود.. تح ــن األس ــدوق داروي ــي، صن ــل. ]بيه العم

بنــاًء ىلع مــا أرشنــا إيلــه آنًفــا، تبــّن أّن ٰهــذه ابِلــى تتمــزّي 
 : صّيتــن خبصو

األوىل: أنّها معّقدٌة؛ فال يمكن تبين تكوينها ىلع أساس الصدفة. 

اثلانيــة: أنّهــا غــر قابلــٍة لالخــزتال؛ ولٰهــذا ســتكون نظرّيــة االنتقــاء 
ــذا األمــر  ــة إجيادهــا، والســبب يف ٰه الطبيــّي اعجــزًة عــن تبيــن كيفّي
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يرجــع إىل أّن األنظمــة احليوّيــة املتكّفلــة بوظيفــٍة خاّصــٍة، بعــد تعّرضهــا 
لطفــراٍت جينّيــٍة، ســتكّون - بنــاًء ىلع نظرّيــة اتلطــّور - نظاًمــا جديــًدا 
يمكــن أن يكــون أعقــد مــن ســابقه، لٰكــّن ٰهــذا األمــر إنّمــا حيصــل إذا 
ــه  ــة في ــٍة مــا، ومــع اتلغــّرات احلاصل ــا لوظيف اكن انلظــام الســابق مؤّديً
ــدة  ــاًء ىلع تعريــف األنظمــة املعّق ــدٍة، لٰكــن بن حيصــل ىلع وظيفــٍة جدي
غــر القابلــة لالخــزتال، أنّهــا فاقــدٌة حلالــٍة ســابقٍة فاعلــٍة؛ ألنـّـه حبــذف 
ــا؛ ولٰهــذا فــإّن اتلبيــن  لّك جــزٍء منهــا، ســتفقد فاعليتهــا ووظيفتهــا لكّيًّ

الوحيــد لٰهــذه األنظمــة، إنّمــا يكــون مــن خــالل تدّخــل مصّمــٍم ذيكٍّ.

ــة  ــة نظرّي ــاس انلاقــض للكّّي ــة يشــّل نلــا كــربى القي ــذا يف احلقيق ٰه
اتلطــّور، بــأّن لّك تعقيــٍد غــر قابــٍل لالخــزتال، فإنّــه حمتــاٌج إىل مصّمــٍم 
ــرى  ــا صغ ــّور، وأّم ــة اتلط ــالل نظرّي ــن خ ــر م ــل اتلفس ذيكٍّ، وال يقب
ــة يف  ــذه األنظم ــود ٰه ــن وج ــث ع ــالل ابلح ــن خ ــل م ــاس، فتحص القي
الطبيعــة، فــإذا وجــدت فــال بــّد حينهــا مــن قبــول فكــرة املصّمــم اليّك. 

ــرٌة  ــاذج كث ــد نم ــه يوج ــم اليّك أنّ ــة اتلصمي ــاب نظرّي ــد أصح يعتق
مــن ٰهــذه اتلعقيــدات يف الطبيعــة، مثــل مــا نــراه يف تركيبــة الربوتينــات 
ل اتلخــّر، وسلســلة 

ّ
املوجــودة يف اخلاليــا، وآيّلــة توجيــه الربوتــن، وشــال

 ،)Telomere( ّنقــل اإللكــرتون، والســوط ابلكتــرّي، والُقَســيْم الَطــَريِف
وعملّيــة ابلنــاء الضــويّئ وغــر ٰذلــك.

[mIchael J. Behe, «molecular machInes», In: pennoK, roBert t. )ed(, IntellIgent desIgn 

creatIonIsm and Its crItIcs: phIlosophIcal, theologIcal, and scIentIfIc perspectIVes, p 252]

بناًء ىلع ٰهذا، تكون الصورة املنطقّية للربهان اكتلايل:
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توجد يف الائنات احلّية بًِى معّقدٌة غر قابلٍة لالخزتال.

ــا  ــروٍض: إّم ــة ف ــن ثالث ــى م ــذه ابِل ــد لٰه ــبب املوج ــو الس ال خيل

الصدفــة، وإّمــا عملّيــة اتلطــّور، وإّمــا املصّمــم اليّك.

افرتاُض اتلطّور مرفوٌض؛ ملا بيّّناه يف تعريف ٰهذه ابِلى.

افــرتاض الصدفــة أيًضــا بدرجــٍة مــن الضآلــة، حبيــث ال يتقّبلــه أّي 

إنســاٍن اعقــٍل.

مــن خــالل رّد الفرضــن الســابقن يثبــت الفــرض اثلالــث أال وهــو 

املصّمــم اليّك، وبٰذلــك يثبــت كونــه هــو الســبب املوجــد لٰهــذه األنظمــة.

جـ - اإلشكاالت املطروحة عىل نظريّة التصميم الذيّك

اإلشاكل األّول: اتلبيني ىلع أساس وجود أجزاٍء سابقٍة

يعتقــد بعــٌض أّن دراســة تركيبــة اخللّيــة واألجــزاء املكّونــة لألنظمــة 

غــر القابلــة لالخــزتال، تبــّن أّن ٰهــذه األجــزاء لــم تكــن خمتّصــًة بٰهــذه 

األنظمــة، بــل إنّهــا قــد تكــون داخلــًة يف بـِـًى أخــرى، ىلع ســبيل املثــال: 

ــن  ــرب م ــي تعت ــابكة )Cross-linking proteins( ال ــات املتش أّن الربوتين

ــن  ــاهدتها ضم ــن مش ــزتال، يمك ــة لالخ ــر القابل ــدة غ ــة املعّق األنظم

ــث  ــرازّي اثلال ــام اإلف ــّى انلظ ــة يس ــا ابلكترّي ــزيئٍّ يف اخلالي ــٍب ج تركي

ــزاء  ــون األج ــن أن تك ــن املمك )Type III secretion system(؛ ولا فم
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 يف بـِـًى قابلــٍة 
ً

املكّونــة لألنظمــة غــر القابلــة لالخــزتال، قــد ُكّونــت أّوال
لالخــزتال، ومــن ثــّم رُّكبــت يف بِنيــٍة أخــرى بوظيفــٍة أخــرى ىلع أســاس 

قانــون االنتقــاء الطبيــّي.
[eugenIe c. scott, eVolutIon Vs creatIonIsm: an IntroductIon, p 118]

اإلجابة

ــٍن واضــٍح  ــكالم هــو جمــّرُد احتمــاٍل، وال يقــّدم أّي تبي ــذا ال : ٰه
ً

أّوال
ــذه اتلغيــرات. لٰه

ثانًيــا: كمــا أرشنــا ســابًقا أّن ابِلنيــة غــر القابلــة لالخــزتال ال تكــون 
ــا  ــه، طبًع ــت نفس ــًة يف الوق ــا مكتمل ــع أجزائه ــت مجي  إذا اكن

ّ
ــًة إال فاعل

يمكــن نلــا القــول إّن االحتمــال يف الفــرض املطــروح من قبل املستشــل، 
أكــر مــن احلالــة الّــي يفــرتض فيهــا أن جتتمــع مجيــع األجــزاء مــن دون 
ــث ال  ا حبي ــدًّ ــاًل ج ــال ضئي ــى االحتم ــن يب ــديئٍّ، لٰك ــٍو ب ــابقٍة، وبنح س

ــا.  ومنطقيًّ
ً

يمكــن اعتبــاره أمــًرا معقــوال

ثاثلـًـا: يف ٰهــذا االحتمــال قــد فــرض وجــود اخللّيــة قبل إجيــاد ٰهــذه األنظمة 
املعّقــدة، واخللّيــة يف أبســط صورهــا تعــّد مــن األنظمــة املعّقــدة غــر القابلة 

لالخــزتال، وال يمكــن أن يوّضــح إجيادهــا مــن خــالل االنتقــاء الطبيّي.

 الفرااغت(
ٰ

اإلشاكل اثلاين: إماكن اتلبيني العليّم يف املستقبل )إشاكيّلة إل

ــة  ــات العلمّي ــة اتلطــّور، أّن املعطي ــد أذعــن بعــض أصحــاب نظرّي ق
احلايّلــة ليســت قــادرًة ىلع تبيــن ٰهــذه األنظمــة، لٰكــن يــّديع ٰهــؤالء أّن 
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ــة للعلمــاء ســتؤّدي إىل تبيــن ٰهــذه األنظمــة مــن خــالل  اجلهــود العلمّي
نظرّيــة اتلطــّور. 

]chrIstIan c. young and marK a. largent, eVolutIon and creatIonIsm: a documenta-

ry and reference guIde, p 280[

وحــّى مــع فــرض رفــض اتلطــّور تماًمــا، ال يمكــن اللجــوء إىل املصّمم 
ــّور،  ــة اتلط ــرصًة ىلع نظرّي ــت مقت ــة ليس ــات الطبيعّي اليّك؛ ألّن اآليّل
ومــن املمكــن أن نتعــّرف ىلع آيّلــاٍت جديــدٍة تشــبه االنتقــاء الطبيــّي. إّن 
انتســاب ٰهــذه األنظمــة إىل عوامــل مــا ورائّيــٍة، يف احلقيقــة هــو اســتفادٌة 
ي أوقــع مؤّيــدي ٰهــذا 

ّ
مــن مفهــوم إٰل الفــرااغت )God of the gaps(، ال
املفهــوم يف عواقــب غــر حممــودٍة ىلع مــّر اتلاريــخ.

اإلجابة

إّن جمــّرد احتمــال اتلبيــن العلــّي لٰهــذه ابِلــى يف املســتقبل، ال يــّر 
باالســتدالل؛ ألّن االســتدالل مبــٍن ىلع أفضــل تبيــٍن ممكــٍن، وىلع 
أســاس املعطيــات املوجــودة يكــون ٰهــذا أفضــل تبيــٍن ممكــٍن، ٰهــذا فيمــا 
ــّي للظواهــر  ــزوم اتلبيــن الطبي ــم يثبــت مــن خــالل ديلــٍل آخــر ل إذا ل
 لــو ثبــت ٰذلــك، فســيكون اتلبيــن املــاورايّئ مــن مــوارد 

ّ
الطبيعّيــة، وإال

إٰل الفــرااغت قطًعــا، وكمــا يظهــر فــإّن نظرّيــة اتلصميــم اليّك - بنــاًء ىلع 
اتلقريــر املتــداول - تطــرح مســألة اتلبيــن املــاورايئّ للظواهــر الطبيعّيــة 
ــر  ــل يف الظواه ــي تتدخ ــة، الّ ــة املاورائّي ــة الفاعلّي ــن: العلّ يف صعيدي
ــن  ــة. واتلبي ــر منّظم ــت غ ــد أن اكن ــا بع ــِم فيه ــد انلَّظ ــة تلوج الطبيعّي
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ــّد مــن دراســة املســألة  ــذه األنظمــة، فــال ب املــاورايّئ الغــايّئ املبــارش لٰه
ــا يف  ــات إمانه ــًة بإثب ــة مرهون ــة انلظرّي ــون صّح ــن، وتك ىلع الصعيدي
ــارش  ــايّئ املب ــاورايّئ الغ ــن امل ــاين (اتلبي ــد اثل ــبة للصعي ــا، بالنس لكيهم
لألنظمــة الطبيعّيــة املتكــرة) فالظاهــر أنـّـه ال ديلــل عقاًل ىلع املنــع؛ ولا 

ــذه اجلهــة.  ــة مــن ٰه ــرد ىلع انلظرّي ــإّن إشــايّلة إٰل الفــرااغت ال ت ف

ــوم  ــوع إىل العل ــن الرج ــّد م ــال ب ــد األّول، ف ــبة للصعي ــا بالنس أّم
العقلّيــة تلكــون يه املرجــع انلهــايّئ تلحديــد املوقــف، لٰكــن هنــا توجــد 
ــدم  ــايّئ - إىل ع ــة الطباطب م

ّ
ــٌض - اكلعال ــب بع ــاًل ذه ــٌة، فمث آراٌء خمتلف

إمــان اتلدّخــل املبــارش للعلـّـة الفاعلّيــة املاورائّيــة يف الظواهــر الطبيعّيــة 
]مطهــری، مجموعــه آثــار اســتاد شــهید مطهــری، ج 6، ص 1061[ بنــاًء ىلع بعــض ترصحياتــه 

ــٍة  ــاج إىل دراس ــألة حتت ــال، فاملس ــر، وىلع لّك ح ــا اآلخ ــالف بعضه خب
أعمــق، ومــن َثــمَّ ال يمكــن نلــا اجلــزم هنــا إثباتـًـا أو نفيًــا(*). لٰكــن نقــول 
إّن انلظرّيــة يمكــن أن تســتقيم مــن دون القــول بلــزوم اتلدّخــل الفاعــيّل 
املــاورايّئ املبــارش عقــاًل - بــأن يقــال إّن ٰهــذه األنظمــة املتكــّرة أودعــت 
ــل  ــرض اتلدّخ ــةٌ لف ــد حاج ــون - وال يوج ــة الك ــذ خلق ــة من يف الطبيع
املــاورايّئ الفاعــيّل املبــارش، وبٰذلــك ســتتخلّص انلظرّيــة مــن إشــايّلة إٰل 
ــة  الفــرااغت تماًمــا؛ ألّن بنــاًء ىلع ٰهــذا اتلقريــر ســتكون صّحــة انلظرّي

مرهونــًة بإثبــات إمانهــا يف الصعيــد اثلــاين فقــط، وقــد ثبــت ٰذلــك.

)*(  قد بحثت ٰهذه املســألة تفصيالً يف بحث التخّرج التايل: ... واستنتج عدم استحالة ٰهذه املسألة 
فلســفيًّا، كام أنّه ُدرســت مجموع أقوال العاّلمة الطباطبايئ، واســتنتج أّن رأيه الحقيقّي ليس 

املفهوم من ظاهر كالمه يف املصدر املشار إليه، والّذي يقول باالستحالة. 
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اإلشاكل اثلالث: عدم االتلفات إىل القيمة العلمّية نلظرّية اتلطّور

ــو أّن  ــم اليّك، ه ــة اتلصمي ــة إىل نظرّي ــاالت املوّجه ــّم اإلش ــن أه م
ــّور، وال  ــة اتلط ــة نلظرّي ــة العلمّي ــوا إىل القيم ــم ينتبه ــا ل ــن هل املنّظري
يمكــن اعتبــار ٰهــذه انلظرّيــة جمــّرد فرضّيــٍة إىل جانــب ســائر الفرضّيات، 
وأّن الشــواهد العلمّيــة اهلائلــة املطروحــة يف تأييــد ٰهــذه انلظرّيــة تمنعنــا 
أن نعتربهــا فرضّيــًة قابلــة للنقــاش. نعــم، مــن املمكــن أن حيصــل بعــض 
ــة  ــواهد العلمّي ــًرا بالش ــة تأثّ ــب الفرعّي ــض اجلوان ــالت ىلع بع اتلعدي
اآلتيــة، لٰكــّن ٰهــذا ال جيعــل انلظرّيــة فاقــدًة لالعتبــار؛ ألّن انلظرّيــات 
العلمّيــة بطبيعتهــا تقبــل اتلعديــل واإلصــالح؛ ولا فــال يمكــن أن جنــد 

ــٍة. ــٍة تاّم ــٍة تطــرح بقطعّي ــٍة علمّي أّي نظرّي
]natIonal academy of scIences and InstItute of medIcIne, scIence, eVolutIon, and 

creatIonIsm, p 11[

علــم األحافــر، والكيميــاء، والفزييــاء، والكيميــاء احليوّيــة، وعلمــا 
ــن  ــّدث ع ــدم اتلح ــرتض ع ــه يف ــهد بأنّ ــا تش ــك... لكّه ــاء والفل األحي
ــوع  ــة وق ــن كيفّي ــّدث ع ــن اتلح ــّد م ــل ال ب ــّور، ب ــوع اتلط ــل وق أص

ــب. ــّور فحس اتلط

ــن  ــر م ــالاًك آخ ــك ِم ــّور تمتل ــة اتلط ــإّن نظرّي ــرى، ف ــٍة أخ ــن جه م
ــٍة  ــؤاٍت قابل ــاج تنّب ــار إنت ــة، ويه معي ــة العلمّي ــة انلظرّي ــالاكت صّح م
للمالحظــة والرصــد، ويســتطيع العلمــاء ايلــوم اتلنّبــؤ باملنطقــة والطبقــة 
الرســوبّية الّــي حتتمــل وجــود أحفــورٍة معّينــٍة فيهــا، والعثــور ىلع 

297

نظرية التصميم الذيكّ صياغة جديدة لبرهان النظم

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



تيكتايلــك(*) هــو أحــد ٰهــذه املــوارد، الـّـي اكن يعلــم العلمــاء أّن العثــور 
ــل  ــدا، وبالفع ــن كن ــمايّلة م ــة الش ــث يف املنطق ــب ابلح ــا يتطلّ عليه

]IBId, p 2[ .ــاك ــدت هن وج

اإلجابة:

ــة  ــدة نلظرّي ــواهد املؤّي ــرح الش ــوا يف ط ــن أطنب ي
ّ

ــؤالء ال ــر أّن ٰه يظه
ــد  ــوا ق ــم يكون ــم اليّك، ل ــة اتلصمي ــاب نظرّي ــل أصح ــّور يف مقاب اتلط
ــة اتلصميــم اليّك، فمــن خــالل مراجعــة  اتلفتــوا إىل أصــل مــّدىع نظرّي
ــاىف  ــا، ال يتن ــور هل ــتدالل املذك ــّن أّن االس ــم اليّك، يتب ــة اتلصمي نظرّي
مــع وقــوع اتلطــّور يف الكــون بتاتًــا، وإنّمــا إشــال ىلع عمومّيــة نظرّيــة 
، بمعــى أيّن  اتلطــّور فحســب، فمثــاًل يقــول مايــكل بيــي: »أنــا تطــوريٌّ
أعتقــد أّن االنتقــاء الطبيــّي قــادٌر ىلع تبيــن بعــض الظواهــر الطبيعّيــة، 
ــّي مــن شــأنه  ــٌة ىلع أّن االنتقــاء الطبي لٰكــن يف نظــري أّن الشــواهد دالّ
أن يبــّن اتلغيــرات اجلزئّيــة فقــط، وأرى أنّــه يواجــه مشــالك كثــرٌة يف 

تبيــن اتلغيــرات األكــرب«. 
]mIchael ruse, «that IntellIgent desIgn represents a scIentIfIc challenge to eVo-

lutIon», In: ronald l. numBers )ed(, galIleo goes to JaIl and other myths aBout 

scIence and relIgIon, p 211[

ــوع  ــة وق ــوى قطعّي ــاه إىل أّن دع ــن االنتب ــّد م ــرى ال ب ــٍة أخ ــن جه م

)*(  Tictaalik: ســمكٌة متيّزت باألقدام، وهي من الحيوانات املنقرضة، ويعتقد العلامء بأنّها ميكن 
أن متثّل أحد أهّم أجداد الحيوانات الريّة عندما بدأت بالخروج من املاء إىل اليابسة.
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ــاين  ــّور تع ــة اتلط ــت نظرّي ــا زال ــًة، وم ــرًة ومتّرع ــدو مبّك ــّور تب اتلط
مــن إبهامــاٍت وإشــاالٍت كثــرٍة، ومــع األســف أّن ٰهــذه اإلبهامــات قــد 
أغفلــت مــن جانــب بعضهــم تعّمــًدا، وبعــض نقــاط اإلبهــام يف نظرّيــة 
اتلطــّور يه اكتلــايل: عــدم العثــور ىلع بعــض حلقــات الوصــل، وفقــدان 
ــوّي، وعــدم  ــات اتلطــّور ىلع املســتوى اخلل ــة ىلع إثب الشــواهد األحفورّي

تبيــن مســألة لغــز بدايــة احليــاة بطريــٍق معقــوٍل.

ــة احلديثــة شــواهد  مــن جهــٍة أخــرى قــد وّفــرت اتلقاريــر األحفورّي
ــة  ــر إّن يف بداي ــذه اتلقاري ــول ٰه ــم، تق ــة اتلصمي ــح نظرّي ــدًة لصال جدي
ــدث  ــد ح ــنٍة - ق ــون س ــل 530 ملي ــا - أي قب ــربّي تقريبً ــرص الام الع
انفجــاٌر بيولــويجٌّ عظيــمٌّ )biological big bang( يســّى باالنفجــار 
الامــربّي )Cambrian explosion( مــا أّدى إىل ظهــور مخســن نــواًع 

ــابقٍة.  ــٍة س ــٍة تطورّي ــم أّي مرحل ــون هل ــن دون أن يك ــا م حيوانيًّ
]BarBara forrest, «the wedge at worK», In: pennoK, roBert t. )ed(, IntellIgent desIgn 

creatIonIsm and Its crItIcs: phIlosophIcal, theologIcal, and scIentIfIc perspectIVes, p 20[

مضافًــا إىل أّن اغيــة مــا يمكــن أن تــدّل عليــه القرائــن األحفورّيــة، 
ــذا ال  ــن ٰه ــابقة، لٰك ــرتات الس ــّور يف الف ــول اتلط ــة حص ــو قطعّي ه
ــًة أم  ــت طبيعّي ــواٌء اكن ــرى، س ــٍة أخ ــود أّي عملي ــدم وج ــدّل ىلع ع ي
ــة  ــواهد األحفورّي ــل الش ــاءل ه ــال: نتس ــبيل املث ــٍة، ىلع س ــر طبيعّي غ
املوجــودة قــادرٌة ىلع إنــكار اخللقــة احلاصلــة آلدم وحــّواء بانلحــو 
ــذه  ــوع ٰه ــة؟ جمم ــان اإلبراهيمّي ــماوّية لألدي ــب الس ــور يف الكت املذك
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ــم حيــن الوقــت  ــه ل ــدّل ىلع أنّ ــا ت ــرٌة أخــرى لكّه املســائل ومســائل كث
ــّور. ــة اتلط ــة نظرّي ــالن قطعّي ــد إلع بع

اإلشاكل الرابع: عدم علمّية نظرّية اتلصميم اذليّك

ــو  ــة، ه ــذه انلظرّي ــل ٰه ــة يف مقاب ــاالت املطروح ــّم اإلش ــن أه م
عــدُم علمّيتهــا، ويّدعــون أّن ٰهــذه انلظرّيــة يف احلقيقــة اســتمراٌر لعلــم 
ــن  ــوذة م ــة املأخ ــدات ادلينّي ــرح املعتق ــى أن يط ي اكن يس

ّ
ــق، وال اخلل

؛ لــي يتمّكـــن مــن خــالل ٰهذا  ظاهــر الكتــاب املقــّدس يف قالــٍب علــيٍّ
ــّي، مــن أن حيصــل ىلع رخصــٍة تلدريســها يف املــدارس يف  الظاهــر العل
بعــض ابلــدلان، ومــن ثــمَّ كمــا أّن علــم اخللــق يدخــل ضمــن انلظرّيــات 

ــة. ــة ال العلمّي املذهبّي
]chrIstIan c. young and marK a. largent, eVolutIon and creatIonIsm: a documenta-

ry and reference guIde, p 227[

 فكٰذلك احلال بالنسبة إىل نظرّية اتلصميم اليّك.

اإلجابة:

ــم يعتــرب مــن  ــه ل ــا إىل أنّ ــٍة مــا - مضافً ــة نظرّي : أّن إثبــات علمّي
ً

أّوال
ــة - يمكــن اعتبــاره اعمــاًل للحــّط مــن شــأنها  نقــاط قــّوة تلــك انلظرّي
أيًضــا؛ وٰذلــك أّن العلــم - باملعــى األاكديــّي - يعــاين مــن حمــدوديّاٍت 
ذاتّيــٍة فيــه، طبًعــا ال بــّد مــن االتلفــات إىل أّن مــا قلنــاه مــن تــزّنل شــأن 
انلظرّيــة بتبــع إثبــات علمّيتهــا، ال يتنــاىف مــع ترتـّـب بعــض الفوائــد ىلع 
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 باألســلوب 
ّ

يــن ال يعتقــدون إال
ّ

إثبــات العلمّيــة هلــا، فمثــاًل يف مقابــل ال
ــات  ــرى أّن إثب ــٍة أخ ــن جه ــا، وم ــا نافًع ــات علمّيته ــون إثب ــّي يك العل
ــة يف  ــدرس يف املراكــز العلمّي ــي ت ــا؛ ل ــق أمامه ــا ســيفتح الطري علمّيته

بعــض ابلــدلان.

ثانيًــا: إذا أمعّنــا انلظــر يف ٰهــذا انلظرّيــة فســوف جنــد أّن هلــا 
ــة  ــز نظرّي ــان عج ــّص ببي ــي ختت ــة، ويه الّ ــة انلافي ــن: احليثّي حيثّيت
اتلطــّور يف تبيــن بعــض الظواهــر، واحليثيــة اإلثباتّيــة، ويه الّــي تقــوم 
بتقديــم ابلديــل، أّمــا بالنســبة للجهــة انلافيــة، فــال يوجــد أّي ديلــٍل يدّل 
ىلع عــدم علمّيتهــا، فالــكالم لكـّـه يــدور حــول احليثّيــة اإلثباتّيــة، وأّمــا 
ــد اتلعريــف  ــّد مــن حتدي ــه ال ب ــة، فنقــول إنّ ــة اإلثباتّي بالنســبة للحيثّي

 .
ً

ــم أّوال ــق للعل ادلقي

هنــا نقــول قــد ُعــّرف العلــم بتعاريــف خمتلفــٍة، فبعــٌض أخــذ قيــد 
اتلبيــن الطبيــّي للظواهــر يف اتلعريــف، وىلع ٰهــذا تكــون نظرّيــة 
ــذ  ــم يأخ ــر ل ــٌض آخ ــم، وبع ــف العل ــن تعري ــًة ع ــم اليّك خارج اتلصمي
ٰهــذا القيــد يف اتلعريــف، فتكــون انلظرّيــة املذكــورة داخلــًة يف تعريــف 
ــاس يف اعم  ــة اكنس ــس إدارة والي ــال: أّن جمل ــبيل املث ــى س ــم، فع العل
2005، حبذفــه لقيــد اتلبيــن املــاّدّي )Natural explanation( مــن تعريف 

ــة. ــز اتلعلمّي ــة يف املراك ــذه انلظرّي ــس ٰه ــال تلدري ــح املج ــم، فت العل
]mIchael ruse, «that IntellIgent desIgn represents a scIentIfIc challenge to eVo-

lutIon», In: ronald l. numBers )ed(, galIleo goes to JaIl and other myths aBout 

scIence and relIgIon, p 213[
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اإلشاكل اخلامس: انلواقص املوجودة يف األنظمة الطبيعّية

Of Pandas and Peo-( ــاس) ــدا وانل ــن ابلان ــاب (م ــر كت ــا ن ــد م  بع
 ple( وُّجهــت انتقــاداٌت كثــرٌة لٰهــذا الكتــاب، واكن ســتيفن جــاي غــودل 

ــام  ــاب، وق ــذا الكت ــهورين لٰه ــن املش ــد املنتقدي )Stephen J Gould( أح

ــذا املضمــار،  ــدا) )The Panda’s Thumb( يف ٰه ــام ابلان ــاب (إبه بنــر كت
ــدم  ــم اليكّ، ع ــة اتلصمي ــودل إىل نظرّي ــا غ ــي وّجهه ــادات ال ــن االنتق فم

ــم.  انســجام بعــض األنظمــة مــع افــرتاض وجــود املصّم

ي 
ّ

ــدا ال ــام ابلان ــال إبه ــن مث ــألة م ــذه املس ــان ٰه ــودل بلي ــتفاد غ اس
يســتفيد منــه تلقشــر ســوق اخلــزيران يلصــل إىل براعمهــا، وهــو اجلــزء 
ي يتنــاول، يف احلقيقــة أّن ٰهــذا اإلبهــام ليــس إصبًعــا، 

ّ
الوحيــد منهــا ال

 )Radial Seamoid( ــمايّن ــم السمس ــتطالٍة للعظ ــن اس ــارٌة ع ــو عب ــل ه ب
ي يكــون اعدًة يف ســائر احليوانــات القريبــة مــن ابلانــدا جــزًءا صغــًرا 

ّ
ال

مــن الزنــد. 

ــدم  ــل إىل ع ــو، توّص ــذا العض ــة أداء ٰه ــد دراس ــه بع ــودل أنّ ــّديع غ ي
إمــان تصــّور تدّخــل مهنــدٍس خمتــصٍّ يف عملّيــة تكويــن ٰهــذا العضــو؛ 
ألنـّـه يمكــن ببســاطٍة تصــّور نمــوذٍج أكمــل وأفضــل ألداٍة تســتخدم ألداء 

ٰهــذه الوظيفــة. 

ــور  ــن العث ــل، ويمك ــذا القبي ــن ٰه ــرى م ــرٌة أخ ــٌة كث ــد أمثل توج
ــة. ــق يف الطبيع ــان واتلدقي ــن اإلمع ــالل يشٍء م ــن خ ــا م عليه

]steVen Jay gould, «the panda’s thumB», In: pennoK, roBert t. )ed(, IntellIgent desIgn cre-

atIonIsm and Its crItIcs: phIlosophIcal, theologIcal, and scIentIfIc perspectIVes, pp 671-676[
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 يقــول دوكيــزن يف ٰهــذا اخلصــوص: »ســتيفن جــودل يف حبثــه املمتــاز عــن
 إبهــام ابلانــدا، يوّضــح الــرأي بــأّن اتلطــّور يمكــن دعمــه بصــورٍة أقــوى
 مــن أوجــه العيــب الاشــفة ٰهــذه أكــر مّمــا بأدلّــة مــن أوجــه الكمــال«
]هشــام عزمــي، التطــّور املوجــه بــن العلــم والديــن، ص 172[.

املثــال اآلخــر هــو مســألة مــوت جــّل أفــراد بعــض احليوانــات، مثــل: 
األســماك، والســالحف... قبــل وصوهلــم لســنّ ابللــوغ.

ــة ىلع أنّهــا تمّثــل الربهــان ىلع كــون الائنــات  يتــّم طــرح ٰهــذه األدلّ
احلّيــة ال تّتصــف بادلّقــة واإلحــام والكمــال، ومــن َثــمَّ فــي أقــرب إىل 
ــة اتلطــّور عــن أن تكــون  ــا للعشــوائّية املتمّثلــة يف نظرّي أن تكــون نتاًج

مــن صنــع اخلالــق احلكيــم.

اإلجابة:

ــا أّن األنظمــة املوجــودة  ــي نتصــّور فيه ــوارد الّ ــر مــن امل : يف كث
ً

أّوال
ــال إىل  ــبيل املث ــرة، ىلع س ــذه انلظ ــرتتفع ٰه ــق س ــٍة، باتلدقي ــر اكمل غ
فــرتٍة غــر بعيــدٍة، اكن اتلصــّور حــول الزائــدة ادلوديـّـة أنّهــا عضــٌو زائــٌد 
ــرت  ــن أظه ــه، لٰك ــٍد في ــا أّي دوٍر مفي ــس هل ــان، ولي ــم اإلنس يف جس
ــب دوًرا  ــا تلع ــتمل ىلع خالي ــو يش ــذا العض ــة أّن ٰه ــّورات العلمّي اتلط

ــان. ــم اإلنس ــة جس ــا يف مناع معّينً

ثانيـًـا: إن اكن الغــرض مــن ٰهــذا اإلشــال هــو تقويــة نظرّيــة اتلطــّور، 
فــال بــّد مــن القــول إّن أصحــاب نظرّيــة اتلصميــم اليّك ال ينفــون نظرّيــة 
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ــا، وذكــر مــوارد جزئّيــٍة يف الطبيعــة تلأييــد نظرّيــة اتلطــّور،  اتلطــّور لكّيًّ
 أن تكــون ٰهــذه املــوارد يه الـّـي ذكــرت بوصفهــا 

ّ
ال يــّر باســتدالهلم، إال

ي لم حيصــل هنــا، وإن اكن 
ّ

بـِـًى معّقــدًة غــر قابلــٍة لالخــزتال، األمــر ال
الغــرض هــو بيــان اتلعــارض بــن فكــرة اتلصميــم اليّك ووجــود انلقص يف 
الطبيعــة، فنقــول قــد حصــل خلــٌط يف اإلشــال بــن مفهــوم اتلصميــم 
ــم اليّك  ــة اتلصمي ــارٍة أخــرى بــن نظرّي ــم األمثــل، أو بعب اليّك واتلصمي
- بوصفــه قــراءًة مــن برهــان انلَّظــِم - وبرهــان انلظــام األحســن للوجــود. 
ــه  ــذا يكفي ــم اليّك، وٰه ــات املصّم ــا إثب ــم اليّك غرضه ــة اتلصمي فنظرّي
وجــود اتلصميــم يف الطبيعــة، ولــو لــم يكــن يف أحســن صــوره، ولــم يكن 

شــاماًل جلميــع الطبيعــة، فــال بــّد مــن اتلميــزي بــن املفهومــن.

ــذا اإلشــال يمكــن أن يدخــل ضمــن مســألة الــرور،  ــا: أّن ٰه ثاثلً
ــال،  ــذا املج ــن يف ٰه ّي

ٰ
ــاء اإلهل ــل العلم ــن قب ــة م ــات املطروح واإلجاب

ــا.  ــا أيًض ــا هن ــن ذكره يمك

النتيجة

تبــّن - مّمــا ذكــر - أّن ٰهــذا اتلقريــر يصلــح ألن يكــون أحــد 
ــر  ــّور ىلع اتلقري ــة اتلط ــل نظرّي ــن قب ــروح م ــال املط ــات لإلش العالج
اتلقليــدّي لربهــان انلَّظــِم؛ وٰذلــك أّن ابِلــى املعّقــدة غــر القابلــة 
لالخــزتال - الــي تــّم الرتكــزي عليهــا يف ٰهــذا اتلقريــر - ال يمكــن تبيينهــا 
ىلع أســاس آيّلــة االنتقــاء الطبيــّي، ومــن هنــا حيــذف اخليــار اثلالــث، 
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ــمَّ تكــون اخليــارات  أي اتلبيــن ىلع أســاس اآليّلــات الطبيعّيــة، ومــن َث
حمصــورًة يف الصدفــة وانلاظــم اهلــادف، ويرتفــع اإلشــال املطــروح، كمــا 

ــر واردٍة. ــة غ ــذه انلظرّي ــة لٰه ــاالت املوّجه ــّن أّن اإلش تب

ــال  ــّور - واألش ــة اتلط ــل األدّق نلظرّي ــا أّن اتلحلي ــف هن ــن نضي لٰك
ــة اســتخدمت  ــي يمكــن أن تنشــأ مــن خالهلــا - هــو أّن ٰهــذه انلظرّي الّ
ــان  ــِم، بي ــن انلَّظ ــارش يف تبي ــر املب ــق غ ــتعانة بالطري ــرتاتيجّية االس اس
ٰذلــك أنّــه يمكــن تصــّور طريقــن للحصــول ىلع انلَّظــِم يف الطبيعــة: إّمــا 
الطريــق املبــارش، أي تكــّون ٰذلــك انلَّظــِم بنحــٍو مبــارٍش، وإّمــا الطريــق 
غــر املبــارش، وهــو أن يتكّون عــدٌد كبــٌر مــن الوحــدات - أو الكيانات - 
مــع تغــّراٍت اتّفاقّيــٍة يف عملّيــة اتلكويــن؛ تلحصــل الشــمويّلة للحــاالت 
املختلفــة، ومــن ثــّم تنتــى احلالــة املنّظمــة مــن خــالل عملّيــة االنتقــاء 
الطبيــّي؛ وٰللــك فــإّن مــا يمكــن افــرتاض كونــه تبيينًــا إلجيــاد الكيــان 
ــّراٍت  ــع تغ ــدات م ــّون الوح ــة تك ــل لعملّي ــرار اهلائ ــو اتلك ــم ه املنّظ
ــدور  ــال، ف ــذا املج ــال دور ل يف ٰه ــّي، ف ــاء الطبي ــا االنتق ــٍة(*)، أّم اتّفاقّي
الصدفــة يف إجيــاد الكيــان املنظــم إنّمــا يقّل مــن خــالل اتلكــرار يف عملّية 

ــة، قــّل دور الصدفــة.  ــا تكــّررت ٰهــذه العملّي تكــّون الوحــدات، فلكّم

ــل دور  ــألة تقلي ــب مس ي ينس
ّ

ــزن ال ــن أّن كالم دوكي ــا يتب ــن هن وم

)*(  الــكالم هنــا يف مرحلة الثبوت، لٰكن يف مرحلة اإلثبات - أي داللة الشــواهد عى وقوع عمليّة 
التطّور - فقد أوردت إشــكاالٌت متعّددٌة عى ٰهذه النظريّة، وقد أرشنا إليها يف امللّخص بعنوان 

املناقشات الّتي تشكل عى أصل نظريّة التطّور.
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الصدفــة إىل االنتقــاء الطبيــّي - أو االنتخــاب - غــر تــامٍّ؛ ألّن عملّيــة 
ــا؛  ــّل نظًم ــات األق ــذف الكيان ــا يف ح ــرص دوره ــّي يقت ــاء الطبي االنتق
ي يغلــب فيــه وجــود الكيانــات املنّظمــة، 

ّ
ولٰهــذا تفــّر الوضــع احلــايّل ال

ــك أّن  ــال؛ وٰذل ــذا املج ــارٍش يف ٰه ــر مب ــا دوٌر غ ــون هل ــن أن يك ويمك
عملّيــة االنتقــاء الطبيــّي تســاعد يف تفســر وجــود عــدٍد أكــرب ملجمــوع 
ي هــو بــدوره ســيتكّفل يف تقليــل دور الصدفــة، توضيــح 

ّ
الكيانــات، ال

ــة االنتقــاء الطبيــّي، ســيكون  ــه يف حــال عــدم افــرتاض عملّي ــك أنّ ٰذل
ــاًل يف  ــوا فع ــن اعش ي

ّ
ــراد ال ــوع األف ــو جمم ــراد ه ــوع األف ــدد جمم ع

العصــور املختلفــة، لٰكــن يف حــال افــرتاض ٰهــذه العملّيــة، ســيضاف إىل 
يــن لــم تســنح هلــم الفرصــة للعيــش 

ّ
ٰهــذا العــدد احلــاالت االفرتاضّيــة ال

ــات  ــّد أن حيســب عــدد جممــوع الكيان لعــدم كفــاءة أجدادهــم، فــال ب
ي 

ّ
ــٌر آخــر عــن االنتخــاب الرتاكــّي ال ــذا تعب ــٍة، وٰه ــٍة تصاعديّ بطريق

ذكــره دوكيــزن.

ــزت ىلع مفهــوم االنتقــاء  ــة اتلصميــم اليّك رّك ــأّن نظرّي قــد اتّضــح ب
ــة، لٰكــّن  ــي تــأىب اتلكــّون مــن خــالل ٰهــذه العملّي الطبيــّي وابِلــى الّ
ــه يف مقــام اإلجابــة ىلع اإلشــال املطــروح يمكــن  انلقطــة املهّمــة يه أنّ
ــق  ــالل الطري ــن خ ــم م ــان املنّظ ــاد الكي ــر إجي ــل تفس ــزي ىلع أص الرتك
غــر املبــارش، وتبيــن أّن ٰهــذا الطريــق أيًضــا لــم يكــن مســتغنيًّا عــن 

انلاظــم اهلــادف. 

ــة ىلع اإلشــال  ــذا يف احلقيقــة يشــّل نلــا الصنــف اثلالــث لإلجاب ٰه
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ــّور  ــة اتلط ــس عملّي ــو أّن نف ــابًقا وه ــن س ــن املذكوري ــا إىل الصنف مضافً
ــاج إىل ناظــٍم؛ ألّن  ــارٍش إلجيــاد انلَّظــِم - حتت ــا غــر مب - بوصفهــا طريًق
ــر  ــر، أي أّن تكاث ــٍم آخ ــالل نظ ــن خ ــِم م ــّن انلَّظ ــّور تب ــة اتلط نظرّي
الوحــدات مــع اتلغــّرات االتّفاقّيــة تبتــي ىلع اخلصائــص احليوّيــة: 
ــة  ــا إىل أّن عملّي ــات...، مضافً ــة اجلين ــوارث الصفــات، وبِني ــر، وت اتلاث
ــّذي،  ــة: اتلغ ــص احليوّي ــٌة ىلع اخلصائ ــا مبتني ــّي أيًض ــاء الطبي االنتق
والقــدرة ىلع اإلجنــاب...، فــي تلبيــن انلَّظــِم تســتعن بنظــٍم آخــر حيتــاج 

ــٍن.  ــدوره إىل تبي ب

ــتملة ىلع  ــة - املش ــات الطبيعّي ــل اّداعء أّن اآليّل ــرى أّن أص ــارةٍ أخ بعب
القوانــن الطبيعّيــة والصدفــة يف الطريــق غــر املبــارش بنفســها تصلــح ألن 
تكــون خيــاًرا ثاثلًــا يف عــرض الصدفــة املحضــة وانلاظــم اهلــادف - غــر 
تــامٍّ؛ ألّن القوانــن العاّمــة ال حِتــّل مــان اتلبيــن الغــايّئ بــأّي وجــٍه مــن 
الوجــوه، وأّمــا الصدفــة املحضــة، فقــد فــرض مــن ابلدايــة عــدم إمــان 
 عــن انلَّظــِم يف الكــون، فاخليــار املتبــّي ملنشــإ 

ً
ــا معقــوال اعتبارهــا تبيينً

ــدوره  ــا، وهــو ب ــات أو ضبطه ــذه اآليّل ــن ٰه ــا هــو اتلنســيق ب انلَّظــِم إنّم
حيتــاج إىل ناظــٍم، وٰهــذا مــا نطلــق عليــه اتلبيــن الغــايّئ غــر املبــارش. 

ويمكــن أن يـُـّدىع أّن الطريــق غــر املبــارش أقــّل تعقيــًدا مــن الطريــق 
املبــارش، فيجــاب بأنـّـه حــّى لــو ســلّمنا بــاالّداعء أّن مــا هــو واضــٌح مــن 
اتلعقيــد فيــه - أي يف عملّيــة اتلطــّور هنــا - يكــي لــرّد احتمــال تبيينــه 

مــن خــالل الصدفــة.
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ــدّي  ــر اتلقلي ــر وارٍد ىلع اتلقري ــروح غ ــال املط ــل أّن اإلش فتحّص

ــم  ــة اتلصمي ــة - كنظرّي ــات احلديث ــذه انلظرّي ــِم، وأّن ٰه ــان انلَّظ لربه

اليّك - إنّمــا يه اســتدالالٌت تزّنيّلــٌة، أي أنّهــا تضــع اتلبيــن الغــايّئ غــر 

ــا، وٰذلــك مــن جهــة التســليم بإحــدى املســائل اتلايلــة: -  املبــارش جانبً

ــارش. ــر املب ــق غ ــث يف الطري ــار اثلال ــود اخلي اّداعء وج

- عــدم القبــول بوجــود الصدفــة، ومــن َثــمَّ الغايــة املــرّددة يف 

اتلبيــن(*).

ــي  ــارش، ف ــر املب ــق غ ــد يف الطري ــِم املعّق ــود انلَّظ ــدم وج - اّداعء ع

ــارش، وال  ــق املب ــالل الطري ــن خ ــد م ــّد أن توج ــٍم ال ب ــن ُنُظ ــث ع تبح

يمكــن فــرض وجودهــا مــن خــالل الطريــق غــر املبــارش، نعــم يف حــال 

ثبوتهــا - كمــا يه كٰذلــك بمعيــار أفضــل تبيــٍن ممكــٍن - ســتعّزز برهــان 

انلَّظــِم بأمثلــٍة حتتــاج إىل اتلبيــن الغــايّئ املبــارش.

)*(  مبا أّن مجموع الكيانات غري شــامٍل لجميع الحاالت، فال بّد من كون الغاية النهائيّة مجملًة أو 
مرّددًة بني مجموعة من الحاالت املنظمة، وإاّل ســوف ال ميكــن الجزم بحصول الغاية النهائيّة 
املنشــودة؛ ألنّه ســيبقى دوًرا ولو ضئياًل للصدفة - الّتي يفرتض وجودها عى مســتوى الدليل 
اإليّنّ؛ ألنّها مرفوضٌة بالدليل اللمّي - املشــار إليها يف الطريق غري املبارش. يعتقد بعضهم أنّه ال 
بّد من أن يكون الهدف أمرًا معيًّنا، مبعنى أّن الهدف إذا كان أمرًا مجماًل أو مرّدًدا بني مجموعٍة 

ظِم إىل املجموعة، لٰكّن ٰهذا يبدو غري صحيٍح. من األمور، ال ميكن أن ننسب النَّ
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(*)

الخالصة 

ــل  ــي قي ــا، الّ ــة بينهم ــة والعالق ــات ادلينّي ــة وااللزام ــة احلّرّي ــال جديّل ــذا املق ــج ٰه اعل
ي يــراد مــن خــالل انليــل مــن مانــة 

ّ
إنّهــا قائمــٌة ىلع أســاس اتلعــارض وانلّديّــة، األمــر ال

ادليــن وتشــويه صورتــه؛ مــن أجــل إقصائــه عــن مــرح احليــاة باعتبــاره أمــًرا ثقيــل الظــّل 
ــا يتنّفــس  ا طليًق ــود حــرًّ ــًدا عــن القي ــا املعــارصة يلتســّى لإلنســان أن يعيــش بعي يف حياتن
الصعــداء، غــر ملــزٍم بــيٍء مــن اتلايلــف واألعبــاء، ســّيما أن احلّرّيــة يه األصــل األصيــل 
ــاه 

ّ
ي جيــب أن يتقــّدم ىلع لّك مــا ســواه! وقــد ناقــش املقــال مســألة احلّرّيــة يف ضــوء االجت

ّ
ال

ــاة،  ــان يف احلي ــة اإلنس ــة إىل حمورّي ــنة ادلاعي ــاه األنس ي تتبّن
ّ

ــّي ال ــاه الالدي
ّ

ــّي واالجت ادلي
اهــن املذكوريــن ثــّم بيــان الفــوارق املرتتّبــة ىلع 

ّ
ــا املبــاين املعرفّيــة للحّرّيــة طبقــا لالجت مبيّنً

ٰذلــك. وقــد انتــى ابلحــث إىل أّن ادليــن قائــٌم يف أساســه ىلع احلّرّيــة واالختيــار يف منظومتــه 
ــات  ــع إلزام ــخصّية م ــه الش ــع حّرّيت ــد تتقاط ــة فق ــه التريعّي ــا يف منظومت ــة، وأّم العقديّ
الريعــة، ولٰكــّن ٰذلــك مــن أجــل حتقيــق مقصــٍد أىلع ومصلحــٍة أىلغ، مثــل حتقيــق حّرّيتــه 
املعنوّيــة؛ باعتبــار أّن اإلنســان ذو أبعــاٍد ماّديـّـٍة ومعنوّيــٍة مًعــا، فتتقــّدم حّرّيتــه املعنوّيــة ىلع 
حّرّيتــه املاّديّــة مــن بــاب تقديــم األهــّم ىلع املهــّم تلحقيــق مصلحتــه ادلنيوّيــة واألخروّيــة، 
ــه  ــا ينهج ــذا م ــًة، وٰه ــًة ال مطلق ــًة ومقّنن ــة معقلن ــه املاّديّ ــة ىلع حّرّيت ــع املحافظ ــن م ولٰك
ــاه الالديــّي أيًضــا جتــاه القانــون الوضــّي؛ فــإّن حّرّيتــه املاّديّــة مؤّطــرٌة بٰهــذا القانــون 

ّ
االجت

وليســت مطلقــًة.
ــة،  ــة املعنوّي ــة، احلّرّي ــة املاّديّ ــة، احلّرّي ــة ادلينّي ــار، احلّرّي ــة، االختي ــة: احلّرّي ــات ادلاليل اللكم
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Religious obligations and human freedom
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Abstract

This article addresses the dispute of freedom and religious obligations, 
and the relation between them, being said that it is based on a contradiction. 
The basis of this seeming conflict is to object the status of religion and 
damage its image in order to eliminate religion from the scope of life, in 
it being a difficult issue in our lives. This is presented for the purpose of 
humans being able to live far from restrictions and to live with freedom and 
not being obliged to be burdened with duties, especially when freedom is a 
fundamental principle that must precede everything else. 

This article discusses the issue of freedom from a religious perspective, 
and also from a non-religious perspective adopted by humanism, which 
promotes the centralisation of humans in life. I will explain the epistemic 
principles of freedom according to both trends, and then explain the different 
outcomes for both of them. The outcome of this study is that religion in 
its principle is based on freedom and choice, and rejection of creational 
and legislative compulsion in certain cases, even though it involves certain 
obligations and rulings that come via choice and conscious selection. It 
is not external to it, and it is for achieving spiritual freedom and human 
interests for this world and for the hereafter. 

Keywords: freedom, choice, religious freedom, non-religious freedom, 

humanism. 

312

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



تمهيٌد

ــن، كإشــايّلة تعــارض  ــار بوجــه ادلي ــي تث ــرٌة يه اإلشــاالت الّ كث
ادليــن مــع العقالنّيــة، أو تعــارض ادليــن مــع العلــم، أو تعــارض ادليــن 
ــا  ــّرق هل ــد اتلط ــي نري ــرة يه الّ ــايّلة األخ ــا، واإلش ــة وغره ــع احلّرّي م

ــدٌة: ــا عدي ــذه اإلشــايّلة وجــوٌه وزواي بابلحــث، ولٰه

أ- تــارًة تطــرح ٰهــذه اإلشــايّلة مــن زاويــة تعــارض ادليــن مــع حّرّيــة 
املعتقــد، وأنـّـه ال إكــراه يف ادليــن، أو قــل اتلعّدديـّـة ادلينّيــة.

ــة  ب- وأخــرى مــن جهــة تعارضهــا مــع مســألة العدالــة االجتماعّي
ــّية. أو السياس

 ـج- وتــارًة مــن جهــة كــون اتلايلــف واإللزامــات ادلينّيــة تتعــارض 
ــذه يه  ــا، وٰه ــا وتكّبله ــرّصف وتقّيده ــلوك واتل ــان يف الس ــة اإلنس وحّرّي

اجلهــة املبحــوث عنهــا يف ٰهــذا املقــال. 

تعريف الحّرّية 

لغًة: 

ــن  ــرُّ م ــراٌر؛ واحلُ ــَراٌر وِح ْح
َ
ــع أ ــد، واجلم ــض العب ــّم: نقي ــرُّ بالض احلُ

ــم. فاضله
َ
ــم وأ خياره

َ
ــاس: أ انل

رشافهم؛ وقال ذو الرّمة: 
َ
وحّرّية العرب: أ
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ىلع حّرّيِة العرِب الُهزاىل فصاَر حيًّا وطّبَق بعَد خوٍف  

ْعتَُقــه. ]ابــن منظــور، لســان 
َ
رشافهــم.. واحلُــرُّ مــن لّك يشٍء: أ

َ
ي ىلع أ

َ
أ

4، ص 182[ العــرب، ج 

اصطالًحا:

ــرّق  ــة وال ــل العبوديّ ــا يقاب ــّي: يه م ــالح الفق ــة يف االصط 1- احلّرّي

ــا.  ــن حبثن ــارج ع ــالح خ ــذا االصط ــة، ص 752[، وٰه ــد، املقنع ]انظــر: املفي

2- احلّرّيــة يف االصطــالح العرفــايّن وادليــّي: يه إقامــة حقــوق 

ــة،  ــات املّكيّ ــريب، الفتوح ــن ع ــوى اهلل ]اب ــا س ــر عم ــو ح ــاىل، فه ــة هلل تع العبودي
.]196 ص   ،13 ج 

3- احلّرّيــة يف االصطــالح الفلســّي والــكاليّم (احلّرّيــة اتلكوينّيــة): 

لــم يــرد مصطلــح احلّرّيــة يف علــم الفلســفة والــكالم؛ وٰذلــك باعتبارهــا 
ــا  ــا يوازيه ــن ورد م ــارصة، ولٰك ــواردة واملع ــة ال ــات اثلقاف ــن مصطلح م
ــى  ــار"، بمع ــح " االختي ــو مصطل ــفّية وه ــة الفلس ــن انلاحي ــا م مضمونً
تســاوي القــدرة ىلع الفعــل والــرتك، وٰذلــك يف مقابــل اجلــرب، أي احلّرّيــة 
واالختيــار اتلكويــّي، فاإلنســان حــرٌّ يف أفعــال حّرّيــًة تكوينّيــًة، وليــس 
ــه يفعــل مــا يريــد بمحــض إرادتــه واختيــاره مــن  جمبــوًرا فيهــا، بــل إنّ

غــر جــرٍب كمــا يذهــب إيلــه ابلعــض. 

ــه  ــل ال ىلع وج ــوع الفع ــن »وق ــارٌة ع ــه عب ــار بأنّ ــّرف االختي ــد ُع وق
اإلجلــاء« ]املرتــى، رســائل املرتــى، ج 2، ص 262[. واملبــدأ لٰهــذا االختيــار هــو اإلرادة، 

ــه« ]املصــدر الســابق[. ويه »خلــوص ادلايع عــن الصــارف أو ترّجحــه علي
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ــن  ــا م ــراد به ــا ي ــة ىلع م ــة احلّرّي ــايّئ: »لكم ــة الطباطب م
ّ

ــال العال ق
ــّل  ــروٍن، ولع ــا ىلع األلســن عــّدة ق املعــى ال يتجــاوز عمرهــا يف دورانه
الســبب املبتــدع هلــا يه انلهضــة املدنّيــة األورّبّيــة قبــل بضعــة قــروٍن، 
لٰكــّن معناهــا اكن جائــاًل يف األذهــان، وأمنّيــًة مــن أمــايّن القلــوب منــذ 
ــذا  ــه ٰه ــي من ي ينت

ّ
ــّي ال ــّي اتلكوي ــل الطبي ــٍة. واألص ــاٍر قديم أعص

املعــى هــو مــا جتّهــز بــه اإلنســان يف وجــوده مــن اإلرادة ابلاعثــة إيـّـاه ىلع 
العمــل، فإنّهــا حالــٌة نفســّيٌة يف إبطاهلــا إبطــال احلــّس والشــعور املنجــّر 

ــزان، ج 4، ص 116[.  ــايّئ، املي ــانّية« ]الطباطب ــال اإلنس إىل إبط

4- احلّرّيــة يف االصطــالح احلقــوّق: ورد يف اإلعــالن العالــّي حلقــوق 

اإلنســان الصــادر اعم 1789 م أّن احلّرّيــة يه: حــّق الفــرد يف أن يفعــل مــا 
ال يــّر باآلخريــن ]موســوعة الالنــد الفلســفيّة، ج 2، ص 728[؛ ولا قيــل: أنــت حــرٌّ 
ــة،  ــخصّية أو الفرديّ ــة الش ــا باحلّرّي ــرّب عنه ــذه يه املع ــّر، وٰه ــم ت ــا ل م

ويه حمــّل الــكالم، إذ يــّدىع أّن ادليــن يزامحهــا وينفيهــا.

ــّد  ــي حت ــة الّ ــق اخلارجّي ــاب العوائ ــة يه غي ــز: »احلّرّي ــول هوب ويق
مــن قــدرة اإلنســان ىلع أن يفعــل مــا يشــاء« ]معــن زيــادة، املوســوعة الفلســفيّة 

العربيّــة، ج 2، 1159[.

ويف ضوء اتلعاريف السابقة يّتضح ما ييل: 

1- أّن احلّرّيــة بمعناهــا اللغــوّي يه مــورد اشــرتاٍك بن مجيــع اتلعاريف 

ا ال عبًدا لغــره. كما  املذكــورة، فــإّن األصــل يف اإلنســان هــو أن يكون حــرًّ
أّن اتلعريــف الفلســّي للحّرّيــة هــو اآلخــر موضــع اتّفــاٍق واشــرتاٍك بــن 
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ٰهــذه اتلعاريــف أيًضــا، فــإّن اإلنســان حــرٌّ وخمتــاٌر يف أفعــال غــر جمــرٍب 
 مــن شــّذ، وعليــه فاحلّرّيــة اتلكوينّيــة 

ّ
ــا عنــد اجلميــع، إال عليهــا تكوينً

ــة تشــمل جمــال العقيــدة أيًضــا ومــن  ال نقــاش فيهــا، وحّرّيتــه اتلكوينّي
ــة، فاإلنســان ال يُكــره  ــة والعقديّ ــة ادلينّي ــا فــال كالم أيًضــا يف احلّرّي هن
ــار،  ــا اخت ــرة عّم ــك يف اآلخ ــد ٰذل ــؤوٌل بع ــو مس ــا ه ــه، وإنّم ىلع عقيدت

وبٰذلــك نطقــت انلصــوص ادلينّيــة:

ــا َكُفــوًرا ]ســورة اإلنســان: 3[  ــا َشــاِكًرا َوإِمَّ ــِبيَل إِمَّ إِنَّــا َهَدْيَنــاُه السَّ

ــاَس  ـْـِرُه انلَّ ــَت ُتكـ ــا أََفَأْن يًع ــْم مَجِ ُه ــْن يِف اأَلْرِض لُكُّ ــَن َم ــَك آلَم ــاَء َربُّ ــْو َش َولَ

ــْيِطٍر ]ســورة  ــْم ِبُمَس ــَت َعَلْيِه ــَن ]ســورة يونــس:  ]99لَْس ــوُنوا ُمْؤِمِن ـُ ــىَّ َيك َح

البقــرة: 256[. ]ســورة   إِْكــَراَه يِف ادلِّيــِن اَل  الغاشــية: 22[ 

ــة  ــكالم يف احلّرّي ــا ال ــا، إنّم ــة ال كالم فيه ــن احلّرّي ــام م ــذه األقس فٰه
ــة. ــة اثلاني ــيّتضح يف انلقط ــا س ــة كم التريعّي

ــف  ــن اتلعري ــف يه ب ــن اتلعاري ــة ب ــالف املهّم ــة االخت 2- أّن نقط

ــا،  ــّي يف عرصن ــاه الالدي
ّ

ــاه االجت ي يتبّن
ّ

ــوّق ال ــف احلق ــّي واتلعري ادلي
فاتلعريــف احلقــوّق حيــّدد حــدود احلّرّيــة بعــدم اإلرضار باآلخــر فقــط، 
أي عــدم اتلعــّدي ىلع حقــوق اآلخريــن بينمــا يتوّســع اتلعريــف ادليــّي 
ــالل  ــن خ ــك م ــبحانه، وٰذل ــق س ــّق اخلال ــّدي ىلع ح ــدم اتلع ــمل ع فيش
الــزتام طاعتــه فيمــا يأمــر وينــى حبــّق نفســه (اجلانــب العبــادّي) أو حبــّق 
خلقــه يف تعامــل اإلنســان معهــم، وعــدم إحلــاق الــرر بهــم، وحينئــٍذ 
ا يف التريعــات  تنخــرم احلّرّيــة التريعّيــة أي أّن اإلنســان ال يكــون حــرًّ
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ــر  ا غ ــرًّ ــن ح ــث اتلكوي ــن حي ــٌف، وإن اكن م ــزاٌم ل وتكلي ــاك إل فهن
ــة. ــة اتلكوينّي ــرتك أي ل احلّرّي ــوٍر ىلع الفعــل أو ال جمب

ــات  ــا يف إثب ــن اتلقائهم ــم م ــن بالرغ ــن اتلعريف ــإّن ٰهذي ــه ف  وعلي
ــان  ــا خيتلف ــا، ولٰكّنهم ــه مفهوًم ــة عن ــي العبوديّ ــان ون ــة لإلنس احلّرّي
ــواء  ــن األه ــّرٌر ع ــو حت ــة ه ــة ادلينّي ــا للحّرّي ــّرر وفًق ــا، فاتلح مصداقً
والشــهوات وعبوديّــة انلفــس تلكريــس عبوديّــة اهلل فقــط، بينمــا 
ــة هــو حتــّرٌر مــن قيــود الريعــة وادليــن  ــة احلقوقّي ــا للحّرّي اتلحــّرر وفًق
وإلزاماتهمــا، تلكــون العبوديـّـة واألرس للنفــس والغرائــز واألهــواء فقــط، 
ــّية،  ــة واحلّس ــه املاّديّ ــق رغبات ــان يف حتقي ــق العن ــان مطل ــون اإلنس يلك
اهــن متعاكســن 

ّ
فاتلحــّرر والعبوديـّـة يف لكٍّ منهمــا موجــوٌد، ولٰكــن يف اجت

ــاه ادليــّي يرفــض االقتصــار يف حتديــد احلّرّيــة يف 
ّ

تماًمــا؛ ولا فــإّن االجت
اتلعريــف احلقــوّق ىلع عــدم اإلرضار حبقــوق الغــر فقــط، بينمــا يرفــض 
ــاه غــر ادليــّي اتلوســعة يف قيــد احلّرّيــة يف مفهومهــا ادليــّي، 

ّ
أتبــاع االجت

اهــن يف ضــوء بيــان 
ّ

وســوف نوّضــح فلســفة ٰهــذا االختــالف بــن االجت
ــة هلمــا. ــاين املعرفّي املب

طرح اإلشكالّية 

تقســم احلّرّيــة إىل أقســاٍم عديــدٍة اكحلّرّيــة السياســّية واحلّرّيــة 
ــرأي  ــة ال ــخصّية وحّرّي ــة الش ــة واحلّرّي ــة االجتماعّي ــة واحلّرّي االقتصاديّ
ي خيتــاره 

ّ
واحلّرّيــة ادلينّيــة الّــي خيتــار بهــا اإلنســان ادليــن واملعتقــد ال

ويرغــب فيــه، والــكالم إنّمــا هــو يف احلّرّيــة الشــخصّية الّــي قــد يــّديع 
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ــاه األنســنة والالدينّيــة أّن ادليــن يضّيــق عليهــا ويقّيدهــا؛ وٰذلــك ألّن 
ّ

اجت
ابلعــد القانــويّن يف ادليــن املعــرّب عنــه بـــ "الريعــة" هــو عبــارٌة عــن حالة 
االنبغــاء والــال انبغــاء يف مقــام العمــل والســلوك واتلــرّصف، مــن أجــل 
ــا  ــّد آثًم  ع

ّ
ــه، وإال ــرع وقانون ــج ال ــلوكه ىلع منه ــان س ــم اإلنس أن ينّظ

خارًجــا عــن مــزيان الــرع، وٰهــذا معنــاه أّن ادليــن أو اتلديّــن يدعــوان 
ــزام واملســؤويّلة، وٰهــذا مــا ترفضــه طبيعــة  إىل اتلضييــق واتلقييــد واإلل
ــان  ــود، فاإلنس ــن القي ــاق م ــّرر واالنعت ــو إىل اتلح ــي تدع ــان الّ اإلنس
ــه،  ــره ويف ترّصفات ا يف تفك ــرًّ ــون ح ــه يف أن يك ــه وفطرت ــب بطبع يرغ
فيفّكــر كمــا يشــاء، ويفعــل مــا يريــد، بــال فــرٍض مــن أحــٍد عليــه أو 
ــن أّن  ــان ، يف ح ــانّية اإلنس ــر إنس ــّم معاي ــد أه ــو أح ــذا ه ــالٍء، وٰه إم
ادليــن يقّيــد ٰهــذه اإلرادة، ويمــيل عليــه جمموعــًة مــن اإللزامــات والقيــود 

ــان. ــانّية اإلنس ــاىف وإنس ي يتن
ّ

ــر ال ــروض؛ األم والف

ــات،  ــن الطبق ــر م ــكٍّ الكث ــال ش ــتهوي ب ــكالم يس ــذا ال ــل ٰه ومث
خصوًصــا الطبقــة الشــابّة يف جمتمعاتنــا الّــي يبحــث ابلعــض منهــا عــن 
ــه. ــن وأحام ــزتام بادلي ــؤويّلة واالل ــبء املس ــن ع ــت م ــا للتفلّ ــرّبٍر م م

ــن  ــد أمري ــو أح ــايّلة ه ــذه اإلش ــا ٰه ــؤّدي إيله ــي ت ــة الّ وانلتيج
خطريــن: 

1- إّما ترك ادلين باللكّّية وٰهذا معناه (= الالدينّية). 

ــاب إســقاط الواجــب،  ــا غــر اإلســالم مــن ب ــٍن م ــار دي 2- أو اختي

ــث  ــن حي ــؤويلة م ــة واملس ــف املؤون ــٍن خفي ــن دي ــث ع ــّم ابلح ــا يت وهن
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ــل  ــالم املثق ــن اإلس  ع
ً

ــدال ــاًل ب ــيحّية مث ــة، اكملس ــات العملّي اإللزام
 

ّ
ــٍة إال ــن واقع ــا م ــدة: "م ــّي ىلع قاع ــريّع املب ــزام ال ــؤويّلة واإلل باملس

ــٌم". ــاىل حك ــا هلل تع وفيه

ــّد  ــايّلة؛ ال ب ــذه اإلش ــة ٰه ــّي يف مناقش ــل املنط ــل التسلس ــن أج وم
 إىل املبــاين واألســس املعرفّيــة ملفهــوم احلّرّيــة دلى كال 

ً
مــن الرجــوع أّوال

اهــن ادليــّي والالديــّي ملعرفــة املنشــإ يف ٰهــذا االختــالف بينهمــا.
ّ

االجت

 األسس المعرفّية لمفهوم الحّرّية 

األساس األّول: الرؤية الكونّية 

اهــن 
ّ

ــة دلى كال االجت ــة جذورهــا املعرفّي ــة احلّرّي ال شــّك يف أّن ملقول
ــدل  ــون ب ــان يف الك ــة اإلنس ــو إىل حمورّي ي يدع

ّ
ــّي ال ــّي والالدي ادلي

حمورّيــة اهلل ســبحانه، وعليــه فــي مــن املقــوالت الفوقّيــة وابلعديـّـة الّي 
تتأثـّـر بمــا قبلهــا مــن املقــوالت اتلأسيســّية، وٰهــذا يســتديع الرجــوع إىل 
تلــك املقــوالت اتلأسيســّية واملبــاين املعرفّيــة الّــي قامــت عليهــا مقولــة 

اهــن.
ّ

ــة دلى كال االجت احلّرّي

ــق  ــدة واملنطل ــة يه القاع ــفّية والكونّي ــة الفلس ــّك يف أّن الرؤي وال ش
ــر ىلع نمــط اتلفكــر ونمــط  ــٍة، فــي تؤثّ ــاٍء أو منظومــٍة معرفّي يف أّي بن
الســلوك ونمــط احليــاة بشــٍل اعمٍّ، وتبتــي عليهــا ســائر حقــول املعرفــة 

ــة وغرهــا. ــة واثلقافّي ــة واالقتصاديّ ــة واجلزائّي ــة احلقوقّي البرّي
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إذن ٰهــذه احلّرّيــة جيــب أن ال ننظــر إيلهــا بمعــزٍل عــن الرؤيــة الكونّية 
الّــي حيملهــا لّك إنســاٍن يف ٰهــذا الكــون، حــّى امللحــد، بــل ال بــّد مــن 
ــتبعاد  ــه فاس ــة الكونّية،وعلي ــار الرؤي ــن إط ــا ضم ــر إيله ــا وانلظ حبثه
الرؤيــة الكونّيــة يف احلكــم ىلع مثــل ٰهــذه احلّرّيــة - ســلبًا أو إجيابـًـا - أمــٌر 
، وحــّى مــن يثــر ٰهــذه اإلشــايّلة وغــره مــن داعة احلّرّيــة  غــر منهــيٍّ
إنّمــا ينطلقــون يف دعواهــم ٰهــذه يف احلقيقــة مــن رؤيــٍة فلســفّيٍة خاّصــٍة، 

وال يمكــن أن ال يكــون األمــر غــر ٰذلــك.

ــّي  ــف ادلي ــابقن (اتلعري ــن الس ــن اتلعريف ــلٍّ م ــإّن ل ــه، ف وعلي
واتلعريــف احلقــوّق) مدرســته الفكرّيــة ومرجعّيتــه املعرفّيــة اخلاّصــة به، 
فاتلعريــف ادليــّي ينطلــق مــن رؤيــٍة كونّيــٍة توحيديـّـٍة تنظــر إىل اإلنســان 
ي 

ّ
ــيّل ال ــد العق ــاك ابلع ــا، فهن ــاد والزواي ــّدد األبع ــوٌد متع ــه موج ىلع أنّ

جمــال العلــم واملعرفــة، وهنــاك ابلعــد الــرويّح وجمــال العبــادة والطاعــة، 
وتعلّــق انلاقــص بالامــل، وهنــاك ابلعــد املــاّدّي وجمــال ابلــدن واملــاّدة، 
ــا؛  ــن توّفره ــّد م ــي ال ب ــه الّ ــة متطلّبات ــاد اثلالث ــذه األبع ــن ٰه ــلٍّ م ول
لكونهــا رشًطــا يف تكامــل اإلنســان يف ٰهــذه األبعــاد، وال يمكــن تقديــم 
أحدهــا ىلع حســاب ابلعــد اآلخــر، فالــّل ال بــّد أن يأخــذ قســطه مــن 
ــود  ــوازن يف الوج ــل املت ــّو واتلام ــق انلم ــبة ل يلتحّق ــه املناس متطلّبات
اإلنســايّن، ســّيما أّن ٰهــذه األبعــاد يكّمــل بعضهــا بعًضــا، فالعالقــة فيمــا 
بينهــا عالقــٌة تباديّلــٌة، حــّى قيــل إّن العقــل الســليم يف ابلــدن الســليم.

ــاه ادليــّي يه الوســطّية واالعتــدال وعــدم اإلفــراط 
ّ

فالقاعــدة يف االجت
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ــي  ــان الّ ــة يف اإلنس ــاد الوجوديّ ــذه األبع ــع ٰه ــل م ــط يف اتلعام أو اتلفري
؛ ولا ورد  تنقســم إىل بعــٍد مــاّديٍّ دنيــويٍّ وآخــر معنــويٍّ وأخــرويٍّ
اتلأكيــد ىلع ابلعــد املــاّدّي وعــدم الغفلــة عنــه، مــع أّن دوره دوٌر مقــّديمٌّ 
مأخــوٌذ ىلع حنــو الطريقّيــة واآليّلــة بالنســبة لألبعــاد الوجوديـّـة األخــرى، 
ــد  ــل يف ابلع ــة واتلام ــتعن ىلع احلرك ــالل يس ــن خ ــان م أي أّن اإلنس
ــَرَة َواَل  ــاَك اهلُل ادلَّاَر اآْلِخ ــا آَت ــِغ ِفيَم ــاىل: َواْبَت ــال تع ــرويّح. ق ــيّل وال العق
ــٌة  ــٌة وواضح ــة رصحي ــا ]ســورة القصــص: 77[، فاآلي ْنَي ــْن ادلُّ ــَك ِم ــَس َنِصيَب َتن
ــا واآلخــرة، بــل ورد يف انلصــوص  يف األمــر باالعتــدال بــن أمــري ادلني
ــّب  ــرف بالط ــا يع ــو م ــة وه ــالمة ابلدنّي ــام بالس ــدّل ىلع االهتم ــا ي م
انلبــوّي، وكٰذلــك مــا ورد يف بــاب األطعمــة واألرشبــة واأللبســة واحلّمــام 
ــه ورد يف احلــّث  وغرهــا مّمــا يرتبــط باجلانــب ابلــديّن واملــاّدّي، كمــا أنّ
ــب  ــا، وطل ــتخراج براكته ــا، واس ــتثمار خراته ــا، واس ــار ادلني ىلع إعم
الــرزق، والــرب يف األرض، واتلجــارة والعمــل، مــا ال يقــّل عــن احلــّث 

ــرة. ىلع اآلخ

ــة  ــاذ الرهباني
ّ

ــرويّح واخت ــب ال ــال يف اجلان ــن اإليغ ــي ع ــل ورد انل ب
يف ادليــن، ىلع حســاب ابلعــد املــاّدّي، كمــا ورد انلــي يف املقابــل عــن 
ــّقيه  ــوّي بش ــب املعن ــن اجلان ــة ع ــاّدّي، والغفل ــب امل ــال يف اجلان اإليغ
ــّل  ــا أض ــل رّبم ــام، ب ــان اكالنع ــون اإلنس ــث يك ــرويّح، حبي ــيّل وال العق
ســبياًل، والروايــات يف مانــة العقــل واحلــّث ىلع اتلعّقــل واتلفّكــر 
ــادة فــوق حــّد اإلحصــاء، وقــد ورد يف  وطلــب العلــم واالجتهــاد يف العب

ــه. ــة والفق ــال الراوي ــٌة يف جم ــواٌب معروف ــٌب وأب ــك كت لّك ٰذل

321

اإللزامات الدينّية وحّرّية اإلنسان

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



وانلصــوص ادلينّيــة تؤّســس ملثــل ٰهــذه الوســطّية، وتؤّكد ىلع أن يقّســم 
ــدوا  ــد ورد: »واجته ــورة. فق ــاد املذك ــن األبع ــه ب ــه وحيات ــان وقت اإلنس
أن يكــون زمانكــم أربــع ســااعٍت: ســاعة منــه ملناجاتــه، وســاعة ألمــر 
يــن يعّرفونكــم عيوبكم، 

ّ
املعــاش، وســاعة ملعــارشة اإلخــوان اثلقــات، وال

ــذه  ــم، وبٰه ــا لّلاتك ــون فيه ــاعة ختل ــن، وس ــم يف ابلاط ــون لك وخيلص
الســاعة تقــدرون ىلع اثلــالث الســااعت« ]ابــن بابويــه، فقــه الرضــا، ص 337[، 
ــا ىلع عقلــه أن يكــون ل  ــم يكــن مغلوًب وورد أيًضــا: »وىلع العاقــل مــا ل
ســااعٌت: ســاعٌة ينــايج فيهــا رّبــه ، وســاعٌة حياســب نفســه، وســاعٌة 
ــو فيهــا حبــّظ نفســه مــن  ــع اهلل  إيلــه، وســاعٌة خيل ــر فيمــا صن يتفّك
احلــالل، فــإّن ٰهــذه الســاعة عــوٌن تللــك الســااعت واســتجماٌم للقلــوب« 

ــال، ص 525[. ــدوق، الخص ]الص

ثــّم إّن بــن ٰهــذه األبعــاد يف املنظــور ادليــّي تراتبّيــٌة قيمّيــٌة، فابلعــد 
العقــيّل يقــف ىلع رأس اهلــرم، ثــّم يليــه ابلعــد الــرويّح ثــّم ابلعــد املــاّدّي 
ي هــو خــادٌم للبعديــن األّولــن، كمــا أّن ابلعديــن األخريــن جيــب أن 

ّ
ال

يعمــال حتــت إمــرة العقــل وســلطته ال خارجهــا.

ــاه ادليّي 
ّ

وىلع ٰهــذا األســاس فــإّن ابلعــد العقــيّل يؤّســس - طبًقــا لالجت
- لرؤيــٍة كونّيــة توحيديـّـٍة، والزم ٰذلــك وجــود منظومــٍة تريعّيــٍة وحقوقّيٍة 
ــال  ــه امتث ــلء إرادت ــد بم ــان املوّح ــار اإلنس ــٍذ إذا اخت ــٍة، وحينئ وأخالقّي
ــه،  ــال وترّصفات ــّدد أفع ــّي أن تتح ــن الطبي ــإّن م ــدإ األّول، ف ــر املب أوام
ــّدم اإلرادة  ــو يق ــرع، فه ــون ال ــة وقان ــدود الريع ــه حب ــد حّرّيت وتتقّي
التريعّيــة للمبــدإ األّول ىلع إرادتــه الشــخصّية، ىلع قاعــدة أن مــن الزتم 
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ي اختــار تقييــد حّرّيتــه، فــال بــّد 
ّ

بــيٍء الــزتم بلوازمــه، فكأنـّـه هــو ال
أن حتــرتم حّرّيتــه يف ٰهــذا االختيــار، وأيًضــا مــن بــاب تقديــم املصلحــة 
ا،  األهــّم املوجــودة يف ٰهــذه األحــام ىلع املصلحــة املهّمــة يف أن يبــى حــرًّ
ويه قاعــدٌة عقلّيــٌة وعقالئّيــٌة، طبًعــا ٰهــذا إن ســلّمنا بوجــود مصلحــٍة ل 
ــو اكن ل مصلحــٌة يف إطــالق  ــه ل ــٍة؛ ألنّ ــٍة يف مــوارد األحــام إلزامّي مهّم

ا فيهــا ملــا قّيدهــا الشــارع احلكيــم. العنــان وبقائــه حــرًّ

علًمــا بــأّن دائــرة اإللــزام والقيــود ٰهــذه إنّمــا يه تصــّب يف مصلحــة 
ــت  ــد، وليس ــح واملفاس ــٌة ىلع املصال ــن مبنّي ــام ادلي ــان، ألّن أح اإلنس
ــه تشــّهيًا  ــراد بهــا رصف اتلضييــق ىلع اإلنســان، وســلب حّرّيت ــًة ي عبثّي
ــان  ــزتام اإلنس ــن ال ــيٌّ ع ــٌم وغ ــه حكي ــّرع؛ ألنّ ــل امل ــن قب ــلّيًا م وتس

ــه. ــدم الزتام ــام أو ع ــود واألح ــذه القي بٰه

وال يقــال إّن اإلنســان بإمانــه أن يــدرك مصلحتــه بعقلــه وجتاربــه يف 
ــذا الــكالم ليــس ىلع  ــه يقــال إّن ٰه احليــاة، فــال حاجــة إىل ادليــن؛ ألنّ
ــر ملصلحتــه  ــًرا مــا يقــع يف اخلطــإ يف اتلقدي ــإّن اإلنســان كث إطالقــه، ف
ادلنيوّيــة؛ ولا جنــد تبــّدل القوانــن واألنظمــة واملقــّررات بشــٍل 
ــادات  ــي أكــر مســاحتها العب ــة - الّ ــه األخروّي ــا مصلحت ، وأّم مســتمرٍّ

ــويح وإرشــاده.  ــة ال ــوال هداي ــّرة ل ــا بامل - فهــو جاهــٌل به

ــة، الرضــا  ــة باتلايلــف اإللزامّي ــا خيّفــف الوطــأة يف تقيــد احلّرّي ومّم
ــّيما  ــراد - س ــاالت واألف ــن احل ــٍر م ــل يف كث ــّي احلاص ــّي والقل ابلاط
املبدئيـّـن واملؤمنــن - جتــاه املنظومــة التريعّيــة بمــا فيهــا مــن األحــام 
اإللزامّيــة؛ ألّن اإلنســان إنّمــا خيتــار ٰهــذه القيــود بمــلء إرادتــه مــن غــر 
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جــرٍب أو إكــراهٍ، فهــو اختيــاٌر واٍع ينطلــق مــن إيمانــه باملنظومــة العقديّة، 
ــة  ــة والتريعّي ــة واحلّرّي ــة اتلكوينّي ــة احلّرّي ــذه احلال ــل ٰه ــع يف مث فتجتم
مًعــا، وأّمــا إذا لــم يكــن اإلنســان مقتنًعــا، ولــم حيصــل الرضــا ل ابلاطــّي 
ــا،  ــة ببعضه ــة انلظرّي ــه مــن انلاحي ــة (لعــدم قناعت باملنظومــة التريعّي
اكحلجــاب أو اخلمــس مثــاًل، أو مــن انلاحيــة العملّيــة تلاســٍل أو تهــاوٍن 
ــى  ــه يب ــة؛ ألنّ ــة دون اتلكوينّي ــة التريعّي ــي احلّرّي ــا تنت ــوه) فهن وحن
ــة  ؛ إذ ثّم ــيٌّ ــاء نس ــذا االنتف  أّن ٰه

ّ
ــرتك. إال ــل أو ال ا يف الفع ــرًّ ــا ح تكوينً

ــا  ــا م ــل فيه ــان، يفع ــق العن ا ومطل ــرًّ ــان ح ــا اإلنس ــون فيه ــرٌة يك دائ
ــزاٌم (أمــٌر  ــي لــم يــرد فيهــا إل يشــاء، ويه املعروفــة بدائــرة املباحــات الّ
ونــٌي) ويه مســاحٌة واســعٌة ليســت بالقليلــة يف حيــاة اإلنســان إذا مــا 

قيســت بمســاحة اإللزامــات الضئيلــة. 

ــة  ــه الكونّي ــت رؤيت ــا اكن ــه لّم ــّي، فإنّ ــاّدّي والالدي ــاه امل
ّ

ــا االجت وأّم
قائمــًة ىلع إنــكار املبــدإ واملعــاد مًعــا، أو ىلع تعطيــل دور املبــدإ يف احلياة، 
ــه  ــا ملنظومت ــرى وفًق ــو ال ي ــنة)؛ فه ــان (األنس ــة لإلنس ــاء املحورّي وإعط
املعرفّيــة مــرّبًرا تلقييــد حّرّيــة اإلنســان بأوامــر املبــدإ ونواهيــه ورشعــه. 
نعــم، حّرّيتــه مقّيــدٌة بعــدم اإلرضار بالغــر فقــط، أي مقّيــدٌة بالقانــون 

ــريّع. الوضــّي دون ال

إّن مثــل ٰهــذه الرؤيــة الـّـي ال تــرى اعلًمــا وراء اعلــم املــاّدة ال شــّك يف 
ــّلة  ــر حلاملهــا أىلع مســتويات ال ــي توّف ــة املطلقــة الّ ــا تؤمــن باحلّرّي أنّه
ــا  ــاًل ثابتً ــّلة أص ــل ال ــون ني ــث يك ــديّة، حبي ــات اجلس ــّية والرغب احلّس

324

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



ــة  ــة املطلق ــان باحلّرّي ــاة، فاإليم ــذه احلي ــا يف ٰه ــا لصاحبه  مطلوًب
ً

ــاال وكم
ــة. ــة الكونّي ــذه الرؤي ــأيت منســجًما تمــام االنســجام مــع ٰه ــا ي هن

ــاده  ــة لإلنســان وألبع ــة املعرفّي ــذه الرؤي ــل ٰه ــب يف قصــور مث وال ري
ــاّدّي مــن شــخصّية  ــد امل ــة ىلع ابلع ــذه الرؤي ــز ٰه ــث ترك ــة، حي الوجوديّ
اإلنســان ىلع حســاب ابلعديــن اآلخريــن العقــيّل والــرويّح؛ ولٰهــذا 
أطلقــت العنــان ملتطلّبــات ابلعــد املــاّدّي ورغباتــه إىل أبعــد احلــدود، بال 
، فاإلنســان وفًقــا لٰهــذه الرؤيــة مالــٌك نلفســه يتــرّصف  أّي قيــٍد وال حــدٍّ
فيهــا كيــف يشــاء مــن حيــث املطعــم واملــرب وامللبــس واملنكــح وغــر 
ٰذلــك، حــّى وإن بلــغ اإلرضار بذهــاب العقــل والســالمة الروحّيــة برب 

اخلمــور وتنــاول املخــّدرات، بــل وحــّى االنتحــار والقتــل أيًضــا.

ــدإ  ــذا املب ــأّن لٰه ــا ب ــن أيًض ــدإ األّول يؤم ــود املب ــن بوج ــن يؤم إّن م
رشعــًة وأحاًمــا اعتبارّيــًة، كمــا أّن ل أحاًمــا حقيقّيــًة يف اعلــم اتلكوين 
ــوف  ــان س ــذا اإلنس ــل ٰه ــإّن مث ــة، ف ــة والعلّّي ــون اجلاذبّي ــود كقان والوج
ــة بوصفهــا جــزًءا منهــا  ــذه املنظومــة الفكرّي ــة ضمــن ٰه ينظــر إىل احلّرّي
ــن  ــدإ األّول منظومت ــذا املب ــد أّن لٰه ــو يعتق ــا، فه ــا عنه ــًرا خارًج ال أم
ــم الوجــود بشــٍل اعمٍّ بمــا  مــن القوانــن واألحــام، األوىل ترجــع إىل اعل
ــم  ــع إىل اعل ــة ترج ــا، واثلاني ــنخّية وغره ــة والس ــان، اكلعلّّي ــا اإلنس فيه
ــه  ــه ونفس ــه خبالق ــم عالقت ــًة تلنّظ ــرّي خاّص ــع الب ــان أو املجتم اإلنس
وجمتمعــه، فكمــا يأخــذ اإلنســان املؤمــن بالقوانــن اتلكوينّيــة هلل اخلالــق 
ــم أو  ــكر املنع ــاب ش ــن ب ــع - م ــّد أن خيض ــك ال ب ــا، فكٰذل ــع هل وخيض
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امللكّيــة أو غــر ٰذلــك - ألحــام اهلل وقوانينــه التريعّيــة واالعتبارّيــة، 
ــة فســوف يقــع يف إشــايّلة  ــن إذا أراد اخلضــوع ألحامــه االعتبارّي ولٰك
اتلصــادم مــع حّرّيتــه الشــخصّية الّــي ســوف تُكّبــل جبملــٍة مــن القيــود 
واألحــام واإللزامــات، وحينئــٍذ ال بــّد مــن العمــل بإحــدى اإلرادتــن، 
ــه، أو  ــن حّرّيت ــزًءا م ــد ج ــوف يفق ــٍذ س ــدإ األىلع، وحينئ ــا إرادة املب إّم
يكــون منقــوص احلّرّيــة ىلع أقــّل اتلقاديــر، او يقــّدم إرادتــه وحّرّيتــه ىلع 
ــا عــن إلزامــات الرؤيــة الكونّيــة، فمــن يُقــّدم  إرادة املبــدإ فيتخــّى عمليًّ
هنــا؟ وملــاذا؟ ومــا يه لــوازم اتلقديــم يف لكٍّ منهمــا؟ فٰهــذه ثالثــة أســئلٍة 

ــّد مــن اإلجابــة عنهــا. ال ب

م مــن اإلرادتــن؟ - فإنـّـه بنــاًء  1- أّمــا الســؤال األّول - وهــو مــاذا يقــدَّ

ــا  ــدإ؛ ألنّه ــذا املب ــم إرادة ٰه ــّد مــن تقدي ــدإ األّول ال ب ــاد باملب ىلع االعتق
مــن لــوازم ٰهــذا االعتقــاد ذاتًــا، وقــد تقــّدم أّن مــن الــزتم بــيٍء الــزتم 

 لــزم اتلهافــت.
ّ

بلوازمــه، وإال

ــوازم  ــن ل ــإّن م ــاىل، ف ــود اهلل تع ــان بوج ــن اإلنس ــك: إذا آم ــان ٰذل بي
ٰذلــك اإليمــان االعتقــاد بوحدانيّتــه يف الواليــة، بمعــى احنصــار الواليــة 
ــوت  ــدم ثب ــل ع ــره فاألص ــا غ ــرّب، وأّم ــق وال ــاره اخلال ــا باعتب ــه ذاتً ب
 مــن فــّوض اهلل إيلهــم الواليــة، فــي واليــٌة 

ّ
الواليــة ألحــٍد ىلع أحــٍد إال

ــه)   علي
ّ

ــا (وهــو املــوىل ــة اهلل مــن حيــث متعلّقه بالغــر، وتنقســم والي
ــان  ــن اإليم ــّد م ــال ب ــٍذ ف ــٍة، وحينئ ــة تريعّي ــٍة ووالي ــٍة تكوينّي إىل والي
ي ل حــّق التريــع بــالات 

ّ
بأنـّـه - ســبحانه - املــّرع الوحيــد؛ ألنـّـه ال
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ــاًدا يف  ــون منق ــّد أن يك ــال ب ــك ف ــان بٰذل ــن اإلنس ــإذا آم ــواه، ف دون س
ــل،  ــاد والعم ــن االعتق ــض ب ــت واتلناق ــزم اتلهاف  ل

ّ
ــل، وإال ــام العم مق

ــه يذعــن لــإلرادة  فحــّى يكــون اإلنســان منســجًما بــن األمريــن، فإنّ
ــه  ــك إليمان ــه؛ وٰذل ــٌد حلّرّيت ــك تقيي ــوىل، وإن اكن يف ٰذل ــة للم التريعي
حبكمــة املــّرع، وكــون التريــع ينطــوي ىلع مصالــح دنيوّيــٍة وأخروّيــٍة 
ي يســلّم ألمــر الطبيــب 

ّ
 وبــالات، فهــو نظــر املريــض ال

ً
تعــود إيلــه أّوال

ثقــًة منــه حبكمتــه وحرصــه منــه ىلع مصلحتــه، مــع أّن عــالج الطبيــب 
يضّيــق ىلع حّرّيتــه جزًمــا، وكٰذلــك نظــر مــن يدخــل يف الســلك 
العســكرّي أو الوظيــّي أو احلــزيّب أو املهــّي أو غرهــا، وهــو يعلــم مســبًقا 
بــأّن ثّمــة مقــّرراٍت وقوانــن ســوف حتــّدد حركتــه يف أّي جمــاٍل مــن ٰهــذه 
املجــاالت، فهــو يرضــخ ٰللــك ويذعــن بــه مــن بــاب الرتجيــح ملصلحــٍة 
ــّم،  ــّم ىلع امله ــم األه ــاب تقدي ــة يف ب ــل القضّي ــه، فتدخ ــن حّرّيت أىلع م
وهــو مــا حيكــم بــه العقــل ويتبعــه العقــالء يف ســرتهم العقالئّيــة يف أّي 

جمــاٍل مــن جمــاالت احليــاة.

ــا يصــوّت ىلع  ــّي حينم ــر اإلنســان الالدي ــارٍة واحــدٍة: هــو نظ  وبعب
قانــوٍن يعلــم أنـّـه ســوف يقّيــد حّرّيتــه، أو عندمــا ينتخــب رئيًســا يعلــم 
ــد  ــه وتقيي ــم حّرّيت ــيؤّدي إىل حتجي ي س

ّ
ــون ال ــق القان ــوف يطّب ــه س أنّ

ــب  ــا يرتت ــه وم ــزتم بلوازم ــيٍء ال ــزتم ب ــن ال ــاب أّن م ــن ب ــه م حركت
ــد  ــه فاتلقيي ــم. وعلي ــّم ىلع امله ــم األه ــاب تقدي ــن ب ــا م ــه، وأيًض علي

ــّي.  ــون الوض ــرع أو بالقان ــا بال ــواٌء قّيدن ــة، س ــٌل للحّرّي حاص
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ــدإ األىلع ىلع  ــدم إرادة املب ــاذا يق ــو: مل ــاين وه ــؤال اثل ــا الس 2- وأّم

ــاء  ــو االقتض ــك ه ــو أّن ٰذل ــم ه ــذا اتلقدي ــبب يف ٰه ــإّن الس ــه، ف حّرّيت
ّيــة املبنّيــة ىلع اإليمــان بعلــم الات 

ٰ
الطبيــّي للرؤيــة الكونّيــة اإلهل

ّيتــن 
ٰ
ــإّن اإليمــان بالعلــم واحلكمــة اإلهل ــة املقّدســة وحكمتهــا، ف ّي

ٰ
اإلهل

ينتــي بشــٍل طبيــيٍّ إىل التســليم والقبــول بــكّل القــرارات التريعّيــة 
ــا.  ــادرة عنه ــة الص واتلكوينّي

ٰهــذا مضافًــا إىل أّن مثــل ٰهذااتلقديم إنّمــا يصّب يف مصلحة اإلنســان؛ 
ــة منهــا أو االجتماعّيــة تقــف  ألّن ٰهــذه األحــام اإللزامّيــة ســواٌء الفرديّ
ــّرع  ــاره امل ــاىل - باعتب ــٌة، واهلل - تع ــح واقعّي ــالاكٌت ومصال ــا م وراءه
احلكيــم والعالــم املحيــط بمصالــح اإلنســان أكــر مــن نفســه، فاحلكــم 
الــريّع يف أصلــه مرشــٌد لإلنســان إىل تلــك املصالــح واملفاســد العائــدة 
ــإّن  ــه ف ــا بنحــٍو مفّصــٍل، وعلي ــي ال يعرفهــا وال يلتفــت إيله إيلــه، والّ
اإللــزام يف األحــام هــو مــن لطــف اهلل تعــاىل؛ ألجــل أن يلــزم اإلنســان 
بتحصيــل املصالــح املهّمــة، واالجتنــاب عــن املفاســد الكبــرة، وحينئــٍذ 
يكــون اتلقديــم مــن بــاب تزاحــم األهــّم واملهــّم، فيقــّدم األهــّم عقــاًل 
ــام  ــزام يف األح ــبه اإلل ــة يش ــام الرعّي ــزام يف األح ــا، فاإلل وعقالئيًّ
العالجّيــة للطبيــب بالنســبة للمريــض، فــي تضّيــق ىلع املريــض حّرّيتــه 
يف مأكلــه ومربــه، ولٰكــن مــن أجــل ســالمته ابلدنّيــة، فكٰذلــك أحام 

الشــارع يه مــن أجــل ضمــان الســالمة العقليــة والروحّيــة واملعنوّيــة. 

3- وأّمــا الســؤال اثلالــث عــن اللــوازم لٰهــذا اتلقديــم، فمــن الواضــح 
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ــار  ــة اختي ــّدد حّرّي ــوف تتح ــدإ األّول س ــم إرادة املب ــاًء ىلع تقدي ــه بن أنّ
اإلنســان حبــدود مــا ترســمه إرادة املبــدإ مــن تريعــاٍت وقوانــن، بينمــا 
ــًة  ــه يكــون أكــر حّرّي ــو أراد اتلمــّرد واخلــروج عــن تلــك اإلرادة، فإنّ ل
واختيــاًرا يف دائــرة أفعــال الفرديـّـة، ويرتتـّـب ىلع لكٍّ مــن اخلياريــن نتائــج 
ــاره،  ــن اختي ــه حبس ــرك حّرّيت ــار األّول وإن ت ــاًء ىلع اخلي ــو بن ــٌة، فه هاّم
ــق ل  ــك حيّق ــّن ٰذل ــات، ولٰك ــود واإللزام ــن القي ــٍة م ــه جبمل ــد نفس وقّي
حّرّيتــه املعنوّيــة وكمــال اإلنســايّن، وحيــّرره مــن أرس العبوديّــة لغــر اهلل 
تعــاىل، وجيعلــه عبــًدا خالًصــا هلل وحــده، فٰهــذا هــو احلــّر احلقيــّي، وأّمــا 
مــن يطيــع هــواه فٰهــذا هــو حــرٌّ يف الظاهــر، ولٰكّنــه عبــٌد مرتهــٌن للنفس 
والشــيطان يف الواقــع، وٰهــذا مــا ورد يف اصطــالح أهــل املعــى واملعرفــة 

ــة.  كمــا تقــّدم يف تعريفهــم للحّرّي

بينمــا إذا حتــّرر مــن عبوديّــة اهلل، فإنّــه ســوف يقــع يف عبوديّــة غــره 
مــن العوامــل الغريزّيــة وابلهيمّيــة، فاحلّرّيــة يف لكٍّ مــن اخلياريــن نســبّيٌة 
ال مطلقــة؛ إذ حــّى احلّرّيــة املعنوّيــة يه مقّيــدٌة بعــدم احليــف واإلرضار 
بابلعــد املــاّدّي لإلنســان، حبيــث يوغــل فيــه اإلنســان إىل حــّد الرهبنــة 
وتــرك مجيــع املشــتهيات، وال شــّك يف رجحــان احلّرّيــة املعنوّيــة وكماهلــا 

ىلع احلّرّيــة ابلهيمّيــة مــن انلاحيــة العقلّيــة.

 اهلل يه دعــوٌة تلحريــر اإلنســان مــن لّك 
ّ

إّن شــهادة اتلوحيــد بــال إٰل إال
مــا ســوى اهلل تعــاىل، وتعزيــز لعبوديتــه ل ســبحانه، الّــي تعــي اإلذاعن 
ــة يف مقــام  ــه اتلكوينّي ــة كمــا هــو احلــال مــع مولوّيت ــه التريعّي بمولوّيت

االعتقــاد، فاإلنســان عبــٌد هلل وحــده وســّيٌد لــّل يشٍء بعــده.
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إّن احلّرّيــة يف املفهــوم ادليــّي يه االنعتــاق مــن ســلطة انلفــس وأهوائها 
ا«  ــرًّ ــهوات اكن ح ــرك الش ــن ت ــّي: »م ــّص ادلي ــك انل ــر إىل ٰذل ــا يش  كم
ــة  ــارب عبوديّ ــا ح ــّي كم ــاه ادلي

ّ
ــوار، ج 74، ص 237، ح 2[. فاالجت ــّي، بحــار األن ]املجل

ــذ  ــهواته، وداعه إىل نب ــان لش ــة اإلنس ــارب عبوديّ ــان، ح ــان لإلنس اإلنس
ــِي  ــاَلَل الَّ ــْم َواأْلَْغ ُه ــْم إرِْصَ ــة لّك مــا ســوى اهلل تعــاىل: َوَيَضــُع َعْنُه عبوديّ
اَكَنــْت َعَلْيِهــْم ]ســورة األعــراف: 157[؛ ألّن اهلل - تعــاىل - خلــق اإلنســان 
مفطــوًرا ىلع احلّرّيــة واالنعتــاق مــن لّك عبوديـّـٍة ســوى العبوديـّـة هلل وحــده، 
ــٍة، وإن  ــن لّك دنّي ــك ع ــرم نفس ــن : »أك ــر املؤمن ــول أم ــا يق كم
ســاقتك إىل الراغئــب؛ فإنـّـك لــن تعتــاض بمــا تبــذل مــن نفســك عوًضــا، 
ا« ]الــريّض، نهــج الباغــة، ج 3، ص 51[.  وال تكــن عبــد غــرك وقــد خلقــك اهلل حــرًّ

وٰهــذا انلــوع مــن احلّرّيــة يصطلــح عليــه احلّرّيــة املعنوّيــة. 

ومــن هنــا فــإّن ادليــن لــم يــأت ملصــادرة حّرّيــة اإلنســان بالتريعــات 
واألحــام اإللزاميــة تشــّهيًا وبطــًرا، وإنّمــا أراد أن يــوازن بــن احلّرّيــات 
املاّديـّـة لإلنســان الـّـي تؤّمــن ل شــهواته وغرائــزه، وبــن احلّرّيــة املعنوّيــة 
الـّـي تؤّمــن ل متطلّباتــه الروحّيــة، وبمــا أّن الروح أىلع شــأنًا من اجلســد، 
ــة لوجــود املصلحــة يف تقّدمهــا ووجــود  ــة والروحّي ــة املعنوّي فتتقــّدم احلّرّي
ــا  ــي ضبطه ــا يقت ــهوّية، مّم ــة والش ــة ابلدنّي ــالت احلّرّي ــد يف انف املفاس
وتقنينهــا، وليــس إلغاءهــا، واملبــدأ األّول غــر مّتهــٍم بمــا هــو مــّرٌع 
ــه  ــا ال خيطــئ، كمــا أنّ ــا حكيًم ــه اعلًم ــه؛ ألّن املفــروض كون يف تريعات
ــد الزتاحــم  ــة عن ــة املعنوّي ــا يف تقديمــه احلّرّي ــاره خالًق غــر مّتهــٍم باعتب
ــذا اإلنســان وهــو حريــٌص ىلع  ــه هــو خالــق ٰه ــة؛ ألنّ ــة املاّديّ مــع احلّرّي
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ــًة  ــا رشع ــلٍّ منه ــد رشع ل ــة، وق ــة وابلدنّي ــة والعقلّي ــالمته الروحّي س
ــا تناســبها، فــال معــى ألن يّتهــم بالرتجيــح بــال مرّجــٍح، ومــن  وأحاًم
ــق واملــّرع-  ــدأ األّول – بوصفــه اخلال ــل املب ــن أو ق ــج ادلي ــا فقــد اعل هن
ــروٍح وســطّيٍة، كمــا هــو  ــة ب ــة املعنوّي ــة الشــخصّية واحلّرّي مســألة احلّرّي

دأبــه يف نهجــه الوســطّي يف معاجلتــه وطرحــه للمســائل األخــرى. 

ــإذا  ــٌة نلفســنا األخــرى، ف ــا عبوديّ ــه دوًم ــر انلفــس يصاحب »إّن حتري
اكنــت انلفــس الطبيعّيــة حــّرًة غــر ملجومــٍة، اكنــت انلفــس العقالئّيــة 

ــة، ص 95[.  ــة الغربيّ ــدًة« ]عبــد اللــه إبراهيــم، املركزيّ ــة مقّي واملعنوّي

ي يريــد مصــادرة احلّرّيــة املعنوّيــة 
ّ

ــاه الالديــّي ال
ّ

وٰهــذا بعكــس االجت
لإلنســان، وحيــّول اإلنســان إىل بعــٍد واحــٍد أو يلّخصــه وحيبســه يف ابلعــد 
ــٍن  ــّول إىل اكئ ــه، وحي ــهواته ونزوات ــر ش ــه أس ــط، فيجعل ــزّي فق الغري
يعيــش بــن مضجعــه ومعلفــه، ويف ٰذلــك مســاٌس وحــطٌّ واضــٌح لكرامته 
ــاه اتلحــّررّي يبــدو بفلســفته ٰهــذه متطّرفـًـا يف معاجلته 

ّ
اإلنســانّية! إّن االجت

ملســألة احلّرّيــة، إذ ينظــر لألمــور بعــٍن واحــدٍة عندمــا يفــّرط باحلّرّيــة 
ــرى  ــا »ت ــن هن ــرّي، وم ــان الب ــات الكي ــن متطلّب ــي يه م ــة الّ املعنوّي
املدرســة الغربّيــة أّن امليــول واقــٌع مهيمــٌن ىلع الطبيعــة البرّيــة ال مناص 
لألخــالق والسياســة مــن اتّباعهــا واتلوافــق معهــا، وقــد ســى إلرســاء 
ٰهــذه الفكــرة لكٌّ مــن تومــاس هوبــز وهيــوم وبنتــام« ]املصــدر الســابق، ص 62[. 
وبالطبــع فــإّن ٰهــذه الرؤيــة إنّمــا تنبــع مــن تبــّي املنهــج احلــّيّ يف نظرّيــة 
ــّرع  ــع، ويتف ــة والواق ــة احلقيق ــدة ملعرف ــاره األداة الوحي ــة؛ باعتب املعرف
ــة الفــرد  ــع بدورهــا مــن أصال ــّلة، ويه تنب ــة ال ــك القــول بأصال ىلع ٰذل
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والفردانّيــة يف الفكــر الغــريّب، إذ »يرّكــز الفكــر الغــريّب يف شــأن اإلنســان 
ىلع بعــده الفــردّي يف مقابــل بعــده االجتمــايّع، فيتبــّى الرؤيــة الفردانّيــة 
ــأّن ميــول اإلنســان ورغباتــه مســلّطٌة ىلع أفعــال،  إىل جانــب اعتقــاده ب
ا ال يــدرك  بــل وحــّى ىلع عقلــه، وتبلــغ الفردانّيــة يف الفكــر الغــريّب حــدًّ
الفــرد معــه مصلحــة أحــٍد غــره، فرفــض أّي مقيــاٍس آخــر مــا خــال 
الفــرد ذاتــه، وأّي باعــٍث غــر إرادتــه هــو، وال حيــّق أليّــة جهــٍة إكــراه 
أحــٍد ىلع العمــل وفــق تشــخيصها. وبإقــرار أصالــة امليــول الفرديّــة فــإّن 
ــًة اكحلســن والقبــح، والصــدق والكــذب، واحلــّق وابلاطــل،  أمــوًرا مهّم
ــل  ــم، والفضائ ــدل والظل ــوع، والع ــموح واملمن ــّر، واملس ــر وال واخل
االخالقّيــة واإلنســانّية، ســتنحر بيــد تلــك امليــول لــروى بدمائهــا برعــم 

ــة« ]املصــدر الســابق، ص 62[.  ــة الغربّي احلّرّي

ــاين  ــا يف املب ــة اختالفً ــو أّن ثّم ــاه ه ــا ذكرن ــع م ــن مجي ــل م واملتحّص
املعرفّيــة والفكرّيــة ملســألة احلّرّيــة، أو قــل مــن جهــة الرؤيــة الفلســفّية 
ــاه الالديــّي أقــام أحامــه مــن انلاحية 

ّ
اهــن املذكوريــن، فاالجت

ّ
بــن االجت

املعرفّيــة ىلع أســاس انلظرّيــة احلّســّية، فال يــرى األمور وال يفهم األشــياء 
 مــن خــالل ٰهــذا املنظــار (ٰهــذا مبلغهــم مــن العلــم) وال شــّك يف أّن 

ّ
إال

اتلأّطــر الفكــرّي بٰهــذه انلظرّيــة يقــود إىل القــول بأصالــة احلــّس والــّلة 
ــون  ــّية للك ــة واحلّس ــه املاّديّ ــن نظرت ــا م ــط، انطالقً ــاّدّي فق ــع امل واتلمّت
ــاه ادليــّي ىلع حمورّيــة اهلل واتلوحيــد يف احليــاة.

ّ
والعالــم، بينمــا قــام االجت

 وىلع لّك حــاٍل يمكــن القــول بــأّن الرؤيــة الكونّيــة تلعــب دوًرا حموريًّــا 
يف حتديــد بوصلــة احلّرّيــة.
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اه الالديــّي، أال ويه: 
ّ

وأخــًرا، ثّمة تســاؤٌل أو إشــايّلٌة تتوّجــه إىل االجت
ــق  ــدة املســؤولة عــن تضيي ــة الوحي ــَن اجله ــاه ادلي

ّ
ــذا االجت ــّد ٰه ــاذا يع مل

احلّرّيــة الشــخصّية لإلنســان، وعــن منافاتهــا، ويعــي القانــون الوضــّي 
ــا أّن القانــون  ــذه املســؤويّلة؟! علًم ــه عــن ٰه ــه ب ــه يف حيات ي يلــزتم ب

ّ
ال

رّبمــا يكــون أبلــغ يف اتلضييــق؛ ألن إلزامــات ادليــن أكرهــا غــر مقرونٍة 
بالعقوبــة ادلنيوّيــة كــرتك الصــالة والصــوم واحلــّج، بــل حــّى الفرائــض 
املايّلــة اكخلمــس والــزاكة والكّفــارات ال ترتتـّـب عليهــا عقوبــٌة دنيوّيــٌة يف 
حــال املخالفــة، ويه ال تؤخــذ باجلــرب، بــل مرتوكــٌة الختيــار اإلنســان، 
بينمــا أكــر حــاالت خمالفــة القانــون الوضــّي مقرونــٌة بالعقوبــة املايّلــة 
أو الســجن، وأّمــا الرائــب املايّلــة يف انلظــام الالديــّي والقانــون الوضّي 

فتؤخــذ باجلــرب القانــويّن كمــا هــو معلــوٌم.

األساس الثاني: القيمة المعرفّية للحّرّية

ــة  ــة للحّرّي ــة املعرفّي ــّي يف القيم ــّي والالدي ــان ادلي اه
ّ

ــف االجت خيتل
ــاه 

ّ
وموقعهــا مــن جممــل املنظومــة الفكرّيــة واملعرفّيــة لــلٍّ منهمــا، فاالجت

ــا يف  ــًة جيعله ــًة متقّدم ــًة قيمّي ــا مرتب ــا ويعطيه ــّي يرفعه ــّي الالدي األنس
الصــدارة األوىل مــن مقوالتــه، حبيــث تعــّد دليهــم اغيــًة يف نفســها، بــل 
ــّد مــن حتقيقهــا كمقصــٍد فــرديٍّ  ــة الغايــات عندهــم؛ فــلا ال ب يه اغي
ــاه الالديــّي يؤمــن إيمانـًـا مطلًقــا 

ّ
واجتمــايعٍّ يف حياتهــم؛ وٰذلــك ألّن االجت

ــة اإلنســان وحقوقــه يف احليــاة، وىلع رأس اهلــرم تللــك احلقــوق  بمحورّي
ــوق لّك يشٍء،  ــًرا ف ــا كب ــا وهدفً ــًة علي ــا اغي ــو يعتربه ــة، فه ــو احلّرّي ه
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ــاه 
ّ

ــا، فاحلّرّيــة طبًقــا لالجت بــل أمــًرا مقّدًســا ال جيــوز املســاس بــه إطالقً
ــا مــن مقّدســاته. ــل رشف اإلنســان، ومقّدًس ــّي تمّث األنســّي والالدي

ــق  ــيلٌة تلحقي ــا وس ــة ىلع أنّه ــّي إىل احلّرّي ــاه ادلي
ّ

ــر االجت ــا ينظ بينم
ــة.  ــة واالجتماعّي ــان الفردي ــاة اإلنس ــة األىلع يف حي ــاالت احلقيقّي الكم
وٰهــذا األمــر متفــّرٌع يف احلقيقــة عــن املبــى املعــريّف األّول لــلٍّ منهمــا يف 

ــة. ــة الكونّي ــود والرؤي ــفة الوج فلس

ــاه ادليــّي ليســت اغيــًة بنفســها، وإنّمــا يه 
ّ

 وعليــه فاحلّرّيــة يف االجت
ــاه 

ّ
ــة لالجت ــة الكونّي ــعة الرؤي ــن س ــٌع م ــذا ناب ــاٍت أىلع، وٰه ــٌة لغاي تابع

ادليــّي، وعــدم احنصــار رؤيتــه بعالــم املــاّدة واملاّديّــات، ومــن هنــا فــإّن 
اغيــة اإلنســان يف ٰهــذا الوجــود هــو اتلامــل مــن خــالل الوصــول والقرب 
ــه يف إرادة الكمــال  ــذوب إرادت ــّد أن ت ــٍذ ال ب إىل الكمــال املطلــق، وحينئ
املطلــق، أي تكــون إرادتــه تابعــًة إلرادتــه: َوَمــا تََشــاُءوَن إاِلَّ أَْن يََشــاَء اهلُل 
 إرادة الكمــال 

ّ
ــة إال ــَن ]ســورة التكويــر: 29[، فــال إرادة ل وال حّرّي َربُّ اْلَعالَِم

املطلــق، لٰكــن ال بنحــو اجلــرب والقهــر، بــل بنحــو االختيــار انلابــع مــن 
صميــم اإلرادة واالختيــار املحــض.

ــان وىلع  ــوق اإلنس ــة حق ــره ىلع حمورّي ــّي أم ــاه الالدي
ّ

ــم االجت إذن يقي
ــاه ادليــّي أحامــه ىلع أســاس حموريــة 

ّ
رأســها احلّرّيــة، بينمــا يقيــم االجت

 واألخــالق ثانيًــا. ]انظــر بتــرٍّف: 
ً

اهلل - ســبحانه - يف الكــون، فاتلوحيــد أّوال
الطباطبــايئ، امليــزان يف تفســري القــرآن، ج 4، ص 120[

وعليــه ال بــّد لقضّيــة احلّرّيــة يف املفهــوم اإلســاليّم حينئــٍذ أن تتحــرك 
يف ٰهــذا اإلطــار بمــا يرّكــز أو يكــّرس مبــدأ اتلوحيــد واألخــالق يف احلياة، 
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ــه  ــه وطاعت ــه وعبوديّت ــده وخلق ــو يف توحي ــلم ه ــان املس ــرف اإلنس ف
ــوار،  ــّي، بحــار األن ــًدا« ]املجل ــك عب ــون ل ا أن أك ــزًّ ــى يب ع ــي ك ــه: »إلٰ خلالق
ــا  ــة وحتــّددت فــي إنّم ــرت حّرّيتــه التريعّي ــو تأثّ ج 74، ص 400[، فحــّى ل

تّتحــد ملــا هــو خــٌر ل مــن بلــوغ مصالــح األحــام واجتنــاب مفاســدها، 
ــة. ومــن أجــل تكاملــه املعنــوّي وحّرّيتــه املعنوّي

الفوارق بين االّتجاه الدينّي واالّتجاه الالدينّي في الحّرّية

ــّد مــن  اهــن، ال ب
ّ

ــة يف كال االجت بعــد اتّضــاح املبــى املعــريّف للحّرّي
ــا.  ــة ىلع لكٍّ منهم ــار املرتتّب ــوارق واآلث اتلعــّرض للف

ــة  ــة اإلجيابّي ــة (احلّرّي ــلّي للحّرّي ــايّب والس ــارق األّول: ادلور اإلجي الف
ــلبّية) ــة الس واحلّرّي

ــر  ــلبّيٌة غ ــٌة س ــّي حّرّي ــاه الالدي
ّ

ــا االجت ــو إيله ــي يدع ــة الّ إّن احلّرّي
ــاه  ــذا معن ، وٰه ــدٍّ ــٍد أو ح ــن لّك قي ــالت م ــي االنف ــا تع ــٍة؛ ألنّه منضبط
ــر  ــل؛ األم ــلطة العق ــوق س ــل أو ف ــلطة العق ــن س ــًدا ع ــل بعي العم
ــليط  ــالل تس ــن خ ــان م ــود اإلنس ــل يف وج ــة العق ــف مركزّي ي يضّع

ّ
ال

ــة يه اســتالٌب للعقــل،  ــذه احلّرّي الشــهوات عليــه، ومعلــوٌم أّن مثــل ٰه
فــي ال تــري العقــل وال تنّميــه وال تطــّور ملاتــه، بــل ال تمنــح اإلنســان 
ــة  ــتهيات احليوانّي ــن املش ــه ل م ــا حتّقق ــدار م ــانية بمق ــن اإلنس ــيئًا م ش
والغريزّيــة، الـّـي تنقــص مــن إنســانيّته يف حــال اإلفــراط واخلــروج عــن 

ــد. ــر واملفاس ــوع يف املخاط ــوازن والوق ــدال واتل ــّد االعت ح
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وبكلمــٍة واحــدٍة "ادليــن" يســتنهض العقــل الختيــار اتلوحيــد 
ــاه املعــارض يســتنهض الشــهوات لقتــل العقــل، 

ّ
والفضيلــة، بينمــا االجت

ــاط. ــة واالحنط ــن ابلهيمّي ــذا ع وٰه

ــاه األنســّي يه شــعاٌر اكذٌب وخادٌع، 
ّ

إّن احلّرّيــة الـّـي ينــادي بهــا االجت
ويه بــرر اإلنســانّية أكــر مــن نفعهــا؛ ألنّهــا جتــّر إىل االنــزالق يف وحل 
الــزنوات والشــهوات ومــا يتبــع ٰذلــك مــن فســاٍد اجتمــايعٍّ وأخــاليقٍّ يؤثـّـر 
ىلع اســتقرار األرسة والقيــم االجتماعّيــة واملعايــر األخالقّيــة يف املجتمع، 
ــزواج  ــل وال ــن، ب ــع زواج املثلّي ــا إىل تري ــور أحيانً ــل األم ــّى تص ح
باملحــارم، بــل وحــّى باحليوانــات، مّما يعــّد نكســًة ووصمــة اعٍر يف جبن 
ــاه 

ّ
تّيــار األنســنة ومدنيّتــه املزّيفــة، بينمــا احلّرّيــة الّــي يدعــو هلــا االجت

ادليــّي دعــوٌة حصيفــٌة وصادقــٌة، ويف خدمــة اإلنســانية ورقّيهــا الــرويّح 
ــاه ادليّي 

ّ
واملعنــوّي واالجتمــايّع والســيايّس، حــّى خرّجــت مدرســة االجت

يف ظــّل مفهــوم احلّرّيــة واالختيــار واتلامــل الــرويّح نمــاذج وشــخصّياٍت 
ــاٍر  ــلمان وعّم ــيحّية، وأيب ذرٍّ وس ــن يف املس ــال احلوارّي ــن أمث ــرًة م كب

واملقــداد ونظرائهــم مــن القامــات الشــاخمة يف اإلســالم. 

ــاه ادليــّي حّرّيــٌة 
ّ

ويف املقابــل جنــد أّن احلّرّيــة الّــي يدعــو إيلهــا االجت
ــة  ــان الغريزّي ــوى اإلنس ــع ق ــل م ــاه يتعام

ّ
ــذا االجت ــٌة، أي أّن ٰه إجيابّي

واإلدراكّيــة بشــٍل متــوازٍن، فيجعــل القــوى الغريزّيــة والشــهوّية تعمــل 
ــة، فهــو ال يريــد تعطيــل غرائــز  حتــت إرشاف العقــل والقــوى اإلدراكّي
ــا  ــده لكّه ــان عن ــوى اإلنس ــا، فق ــد تنظيمه ــل يري ــه، ب ــان ورغبات اإلنس

ــه. ــٌة ودوٌر يقــوم ب ــا وظيف ــلٍّ منه ــٍة، ول ــٌة وغــر معّطل مفّعل
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ــل  ــلطة العق ــت س ــل حت ــي تعم ــة يه الّ ــة اإلجيابّي ــه فاحلّرّي وعلي
وإرشافــه، ويف ٰذلــك بــال شــكٍّ إثــراٌء وتنميــٌة للجانــب العقــيّل واإلنســايّن 
يف وجــود اإلنســان وتطويــٌر لشــخصّيته، بمعــى أّن القــّوة الشــهوّية 
ــان -  ــخصّية اإلنس ــن ش ــه م ــا يمّثالن ــة - بم ــّوة الغضبّي ــة والق الغرائزّي
تعمــالن بشــٍل منضبــٍط حتــت قيمومــة العقــل ورقابتــه، وليــس بشــٍل 
فوضــويٍّ أو منفلــٍت، حبيــث تقــوم هاتــان القّوتــان بوظيفتيهمــا مــن دون 
إفــراٍط أو تفريــٍط، وبنحــٍو متــوازٍن ومعقــوٍل، أي أنّهمــا تأتمــران بأوامــر 
ــة  ــن احلّرّي ــٍة ب ــٍة وثيق ــود عالق ــول بوج ــن الق ــا يمك ــن هن ــل، وم العق
ــى  ــذا املع ــة بٰه ــة، فاحلّرّي ــة ادلينّي ــة يف الرؤي ــانّية والعقالنّي ــن اإلنس وب

ــا. ــانّية مًع ــل واإلنس ــٌة للعق داعم

ــي  ــن، ف ــالٌح ذو حّدي ــة يه س ــول إن احلّرّي ــن الق ــه يمك ــه فإنّ وعلي
يمكــن أن تكــون ســبياًل للــرّق واتلامــل، كمــا يمكــن أن تكون وســيلًة 
لالحنطــاط والتســافل، واملــزيان هــو نمــط فهمنــا وتفســرنا وتعاملنــا مع 

مفهــوم احلّرّيــة.

يقــول اإلمــام اخلميــّي: »إّن مقــدار احلّرّيــة الّــي منحهــا اهلل - تعــاىل 
ــك أعطــوا  ــي أقّرهــا اآلخــرون، فأوٰل ــات الّ ــاس أكــرب مــن احلّرّي - للن
ــي  ــاىل، ف ــا اهلل تع ــي منحه ــات الّ ــا احلّرّي ــٍة، أّم ــر منطقّي ــاٍت غ حّرّي
ــّد أن  ــٍة، فــال ب ــك فليــس حبّرّي ــّل مــا أعطــاه أوٰل ــٌة، ف ــاٌت منطقّي حّرّي
تكــون احلّرّيــة منطقّيــًة وخاضعــًة للقوانــن« ]الخمينــّي، صحيفــة نــور، ج 7، ص 727[. 
ــس  ــٌح يلب ــًى قبي ــل يه مع ــوىض، ب ــن الف ــوٌع م ــة ن ــة الالدينّي فاحلّرّي
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بلبــاس ثــوٍب مجيــٍل، فــي »يشٌء مــن الفحشــاء يقومــون بهــا كــم حيلــو 
« ]املصــدر الســابق، ج 8، ص 123[.  ــدٍّ ــٍد وح ــن لّك قي ــهواتهم م ــراٌر يف ش ــم، أح هل

الفارق الثاني: الحّرّية الجتماعّية والحّرّية المعنوّية 

اهــن يف مســألة احلّرّيــة هــو انلظــرة 
ّ

مــن الفــوارق بــن االجت
ــاه ادليــّي للحّرّيــة، فهــو يؤّكــد ىلع كال احلريتــن 

ّ
اجلامعــة لالجت

احلّرّيــة املعنوّيــة (ادلاخلّيــة) واحلّرّيــة االجتماعّيــة (اخلارجّيــة)، يقــول 
ــدون  ــة ب ــة االجتماعّي ــق احلّرّي ــن حتّق ــه ال يمك ــري: »إنّ ــهيد مطه الش
ــد  ــه يري ــارص أنّ ــرّي املع ــع الب ــلكة املجتم ــة، وإّن مش ــة املعنوّي احلّرّي
ــا  ــا أنّن ــة، علًم ــة املعنوّي ــن احلّرّي ــًدا ع ــة بعي ــة االجتماعّي ــل احلّرّي ني
ــة  ــه ال يمكــن ضمــان احلّرّي ، فإنّ

ً
ــة كمــاال ــة املعنوّي ــّد احلّرّي ــم نع ــا ل م

 عــن طريــق انلبــّوة 
ّ

االجتماعّيــة، واحلّرّيــة املعنوّيــة ال تتحّقــق إال
ــاء  ــد اكن األنبي ــة، وق ــم األخالقّي ــان والقي ــن واإليم ــاء وادلي واألنبي

يعتقــدون بــكال احلّرّيتــن« ]مطهــرى، آزادی معنــوى، ص 21[.

ــاه ادليــّي لــم يهتّمــوا 
ّ

أجــل، يف الواقــع امليــدايّن جنــد أن أتبــاع االجت
ــه  ــم يأب ــّي ل ــاه الالدي

ّ
ــنة واالجت ــا أّن األنس ــة، كم ــة االجتماعّي باحلّرّي

ــا يف  ــة االجتماعّيــة، واكن أنانيًّ ــة املعنوّيــة، وإنّمــا رّكــز ىلع احلّرّي باحلّرّي
ٰهــذا الرتكــزي بمعــى أنّه اكن يريــد احلّرّيــة االجتماعّيــة نلفســه وملجتمعه 
فقــط دون بــايق الشــعوب واألمــم األخــرى؛ لا جنــده يســتعمر ويقهــر 
ــرتك  ــن ال يش ــدله مّم ــو يف ب ــن ه ــر م ــده يقه ــل جن ــعوب، ب ــك الش تل
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ــره،  ــة ىلع تفك ــة يه احلاكم ــة الفردانّي ــرص؛ ألّن الزنع ــه يف العن مع
 فهــو يريــد احلّرّيــة االجتماعّيــة نلفســه فقــط، وإن ســلبها عــن غــره. 

]انظــر: ميل، در بارۀ آزادى، ص 146[ 

يقــول هوبــز: احلّرّيــة يه غيــاب العوائــق اخلارجّيــة الـّـي حتــّد مــن قدرة 
اإلنســان ىلع أن يفعــل مــا يشــاء ]معــن زيــادة، املوســوعة الفلســفيّة العربيّــة، ج 2، ص 1159[، 
ــاّدّي  ــد قــدرة اإلنســان يف بعــده امل ــذا ناظــٌر إىل حتدي وهــو يف تعريفــه ٰه
ــد  ــاّدّي يري ــر امل ــان؛ ألّن الفك ــود اإلنس ــة لوج ــرة األحاديّ ــاًء ىلع انلظ بن
رفــع املوانــع اخلارجّيــة الّــي منهــا اإللزامــات ادلينّيــة مــن طريــق حّرّيــة 
اإلنســان؛ يلتحــّرر مــن لّك قيــٍد، وٰهــذا هــو معــى إطــالق العنــان للبعــد 
املــاّدّي فقــط ىلع حســاب بــايق األبعــاد الوجوديّــة األخــرى، بينمــا بنــاًء 
ــد  ــدم تقيي ــف ع ــي أن نضي ــان ينب ــود اإلنس ــة لوج ــرة اثلنائّي ىلع انلظ
احلّرّيــة املعنوّيــة بأغــالل العبوديـّـة للميــول والرغبــات؛ ألّن اإلنســان قــد 
حتــّد مــن حّرّيتــه العوامــل اخلارجّيــة مــن االســتبداد والقهــر واالضطهاد، 
ــهوات  ــة والش ــن األنانّي ــة م ــل ادلاخلّي ــه العوام ــن حّرّيت ــّد م ــد حت وق

وامليــول، فيتحــّرر مــن قيــود الغضــب واحلــرص والطمــع واألنــا.

 الفارق الثالث: الصدقّية وعدم الصدقّية في دعوى الحّرّية 

ــاه الالديــّي يف رفــع شــعار احلّرّيــة يه دعــوى كيديـّـٌة 
ّ

إّن دعــوى االجت
مغرضــٌة للنيــل مــن ادليــن خاّصــًة، فهــو ال يرفــع ٰهــذا الشــعار اخلــادع 
ــو  ي ه

ّ
ــّي ال ــون الوض ــه القان ــه بوج ــط، وال يرفع ــن فق ــه ادلي  بوج

ّ
إال
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ــم  ــّي والعال ــاه الالدي
ّ

ــا، فاالجت ــا أيًض ــٌل هل ــات ومعرق ــٌل للحّرّي مكّب

ــا مــن  ــة كمــا هــو دأبــه يكيــل بمكيالــن انطالقً الغــريّب يف ٰهــذه القضّي

 
ّ

اســرتاتيجّيته يف علمنــة املجتمعــات، وإبعادهــا عــن مقولــة ادليــن، وإال

ــون  ــي يدعــو هلــا دلاع إىل اتلحــّرر مــن القان ــة الّ ــا للحّرّي ــو اكن خملًص ل

أيًضــا، بينمــا جنــده يــريّب جمتمعاتــه ىلع احــرتام القانــون وااللــزتام بــه، 

بــل رّبمــا فــاق يف ٰذلــك املجتمعــات اإلســالمّية يف راعيــة القانــون، مّمــا 

ــان  ــخصّية؛ ألّن اإلنس ــات الش ــر إرضاًرا باحلّرّي ــه أك ــة أنّ ــي بانلتيج يع

ــخصّية  ــه الش ــرة حّرّيات ــت دائ ــون تضّيق ــه للقان ــتّدت مرااعت ــا اش لكّم

أكــر كمــا هــو واضــٌح.

ــّى  ــة يتح ــوم احلّرّي ــه ملفه ــإّن طرح ــّي ف ــاه ادلي
ّ

ــس االجت ــذا بعك وٰه

ــن  ــق م ــوايع - املنبث ــزتام ال ــو إىل االل ــو يدع ــرص، فه ــة واحل باملصداقّي

احلّرّيــة واالختيــار الامــل - بادليــن والقانــون مًعــا، وال يدعــو إىل اتلخيّل 

ــة، يف حــن يكّبلهــا بادليــن  ــا تعــارض احلّرّي عــن القوانــن بذريعــة أنّه

ــاه اآلخــر ىلع طريقــة الكيــل بمكيالــن يف اعلــم الفكــر 
ّ

كمــا يفعــل االجت

ــويقه  ــه وتس ــرب يف طرح ــادٍع اكلغ ــس بمخ ــالم لي ــة؛ ألّن اإلس واثلقاف

ملفاهيمــه ومنظومتــه الفكرّيــة، بــل يدعــو إىل اتلمّســك بادليــن والقانــون 

لــن يف طريــق ســعادة اإلنســان وخدمــة البرّيــة  مًعــا، ويعتربهمــا مكمِّ

اهــن، نكتــي بهــا 
ّ

وتنظيــم احليــاة هلــا. ٰهــذه يه أهــّم الفــروق بــن االجت

يف ٰهــذا املجــال.
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الموقف من "شعار" الحّرّية المطلقة

مــا تقــّدم مــن ابلحــث اكن مقاربــًة بــن اتلعريــف احلقــوّق للحّرّيــة 
واتلعريــف ادليــّي هلــا، وال شــّك يف أّن اتلعريــف احلقــوّق حســب 
ــا  ــر كم ــدم اإلرضار بالغ ــٌد بع ــان مقّي ــوق اإلنس ــّي حلق ــالن العال اإلع
ــّي أن  ــاه الالدي

ّ
ــنة واالجت ــاع األنس ــن أتب ــض م ــو للبع ــن حيل ــّر، ولٰك م

ــدٌة  ــة مقّي ــيًا أّن احلّرّي ــة متناس ــة املطلق ــعار احلّرّي ــن ش ــه ادلي ــع بوج يرف
مــن انلاحيــة احلقوقّيــة والقانونّيــة بعــدم اإلرضار بالغــر، فــال يوجــد يف 
ــة املطلقــة؛ ألّن  العالــم مــن فجــر اخلليقــة إىل ايلــوم يشٌء يســّى باحلّرّي

ــان اتلــايل: ــك بابلي ــع هلــا، وٰذل ــٌة ال واق ــذه ادلعــوى دعــوى طوباوّي ٰه

ــن  ــادم ب ــم واتلص ــم الزتاح ــو اعل ــاّدة ه ــم امل ــدرك أّن اعل ــا ن 1- لكّن

ــا أن حيّقــق لّك مــا يريــد؛ ألنّــه  اإلرادات، فــال يســتطيع اإلنســان تكوينً
ســوف يصطــدم بــإراداٍت أخــرى تعــارض إرادتــه، ومــن أجــل رفــع ٰهــذا 
اتلعــارض اتلجــأ اإلنســان إىل القانــون للمصاحلــة واتلوفيــق بــن اإلرادات 
املتعارضــة، والقبــول باتلنــازل اجلزيّئ تلحقيــق املصلحة األىلع واألشــمل، 
وٰهــذا معنــاه كــذب شــعار احلّرّيــة املطلقــة وعجــزه مــن انلاحيــة العملّيــة 
والواقعّيــة، فاإلنســان ال يســتطيع أن يفعــل مــا يشــاء، وال هــو حــرٌّ فيمــا 
يريــد؛ ألّن ثّمــة إراداٍت أخــرى تتقاطــع مــع إرادتــه، فمــن يــرد أن يســر 
- مثــاًل - يف الطريــق بمركبتــه كيــف مــا يريــد، فســوف يصطــدم بــإرادة 
شــخٍص آخــر يريــد مثــل مــا يريــد، ومــن يــرد االعتــداء ىلع اآلخريــن 
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ــّد إذن  ــال ب ــذا، ف ــاّدٍة ل وٰهك ــإرادٍة مض ــه ب ــوف يواج ــارع، فس يف الش
مــن تقييــد ٰهــذه اإلرادات املتقاطعــة بالقانــون، ســواٌء اكن ٰهــذا القانــون 
ــا أو لكيهمــا؛ لا فــإّن الواقــع اخلــاريّج يكــّذب إمانّيــة  ــا أو وضعيًّ رشعيًّ

حتقيــق ٰهــذا الشــعار يف اخلــارج. 

2- أنّــه ال بــّد مــن تأســيس األصــل والقاعــدة لــرى مــا رأي العقــل 

والعقــالء يف موضــوع احلّرّيــة، فهــل العقــل والعقــالء حيكمــان باحلّرّيــة 
ــراف  ــن واالع ــن ادلي ــال ع ــون فض ــد القان ــن قي ــّررة م ــة املتح املطلق
ــة  ــة املنطقّي ــدة، أي احلّرّي ــة املقّي ــان باحلّرّي ــا حيكم ــد أم أنّهم واتلقايل
واملعقلنــة (بــرط يشٍء)؟ ال شــّك يف أنّهمــا حيكمــان باثلــاين؛ ألّن 
احلّرّيــة املطلقــة (ال بــرٍط) معناهــا اتلحــّرر ليــس مــن ادليــن فحســب، 
ــن  ــو ع ــذا ه ــديّن وادلويّل، وٰه ــّقيه امل ــّي بش ــون الوض ــن القان ــل م ب
ــم يطالــب بهــا أحــٌد مــن  ــي ل الفــوىض والرجــوع إىل رشيعــة الغــاب الّ
ــة  ــاة الفرديّ ــتوى احلي ــالت ىلع مس ــؤّدي إىل االنف ــك ي ــالء؛ ألّن ٰذل العق
واالجتماعّيــة والسياســّية واالقتصاديـّـة وادلويّلــة، فــال يســتقّر حجــٌر ىلع 
حجــٍر حينئــٍذ، ويلحــق انلــاس أو ادلول أو املجاميــع أو األحــزاب الــرر 

ــٍض. ــم ببع بعضه

وعليــه فــإّن العقــل يؤمــن باحلّرّيــة املعقلنــة الـّـي تســر حتــت ســيطرة 
ــة املنفلتــة الّــي تســر حتــت ســلطة األهــواء واألوهــام،  العقــل ال احلّرّي
ــارض؛ لا  ــابق واحل ــن يف الس ــة أمجع ــالء البرّي ــاع عق ــّل إمج ــذا حم وٰه
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 ، ــا بديــٍن إلٰــيٍّ أو بقانــوٍن وضــيٍّ  ويلــزتم إّم
ّ

ــٍة أو شــعٍب إال مــا مــن أّم

ــك  ــّك يف أّن ٰذل ــّد األدىن، وال ش ــائريٍّ يف احل ــيلٍّ وعش ــاٍم قب ــّى بنظ أو ح

ــاه الالديــّي 
ّ

ادليــن أو القانــون حيــّد مــن حّرّيــة اإلنســان ويقّيدهــا، فاالجت

ــدٌة  ــا مقّي ــة حّرّيته ــاٍد باحلّرّي ــرب من ــّد أك ــي تع ــة الّ ــارة الغربّي أو احلض

ــٌد  ــريّب مقّي ــان الغ ــه، فاإلنس ــّي ال فوق ــون الوض ــار القان ــرٌة بإط ومؤّط

ــه  ــا أنّ ــخصّية، كم ــه الش ــالف حّرّيت ــه ىلع خ ــع أنّ ــب م ــع الرائ بدف

ــن  ــا م ــام اإلدارّي وغره ــك انلظ ــر، وكٰذل ــرور والس ــون امل ــٌد بقان مقّي

ــا ال جنــده  ــه الشــخصّية، ولٰكّنن ــي تتقاطــع وحّرّيت األنظمــة األخــرى الّ

ــه  ــل يتقّبل ــه، ب ــد حّرّيت ــه يقّي ــة أنّ ــه حبّج ــون ويرفض ــاىل ىلع القان يتع

وحيرتمــه، بــل القانــون حيــّدده حــّى يف حّرّيتــه الغريزّيــة، فيمنــع عليــه 

االغتصــاب وجيّرمــه عليــه، وكٰذلــك يمنعــه مــن تنــاول الكحــول أثنــاء 

ــه  ــات، وعلي ــك مــن املحدوديّ ــادة املركبــة، وغــر ٰذل ــاء قي العمــل أو أثن

ــٍذ  ــا حينئ ــون؛ ألّن معناه ــل القان ــة يف مقاب ــة املطلق ــى للحّرّي ــال مع ف

إبطــال أصــل القانــون ونقضــه، بــل احلّرّيــة دوًمــا ويف مجيــع املجتمعــات 

ــايّع؛  ــريّف واالجتم ــّي أو الع ــريّع أو الوض ــون ال ــار القان ــرٌة بإط متأّط

ولا ال توجــد حّرّيــٌة مطلقــٌة يف مجيــع املجتمعــات البرّيــة ال ســابًقا وال 

الحًقــا، وإنّمــا يه حّرّيــاٌت نســبّيٌة ختتلــف مــن جمتمــٍع إىل جمتمــٍع، ومــن 

ــات واألعــراف واتلقايلــد. ــدٍل حبســب اثلقاف ــدٍل إىل ب ب

إّن احلّرّيــة املطلقــة ىلع املســتوى انلظــرّي تعــّد هدفـًـا موهوًمــا، لٰكّنهــا 
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ــرٍة،  ــوٍد كث ــدودٌة بقي ــدٌة وحم ــع مقّي ــل وىلع أرض الواق ــتوى الفع ىلع مس

منهــا انلظــم االجتماعّيــة واألمــن الوطــّي واألخــالق العاّمــة واملصلحــة 

ــة، ص 78[ ــز، القيمــة والحّريّ ــن. ]يوســف كومب ــة اآلخري ــة وحّرّي اجلماعّي

ــن  ــن م ــعة والعري ــاّدة اتلاس ــن امل ــة م ــة اثلاني ــاء يف انلقط ــد ج وق

ــه  ــا نّص ــنة 1948 م ــان لس ــوق اإلنس ــّي حلق ــالن العال ــّررات اإلع مق

ــي يقّررهــا  »خيضــع الفــرد يف ممارســة حقوقــه وحّرّياتــه تللــك القيــود الّ

ــا  ــه واحرتامه ــون فقــط، لضمــان االعــرتاف حبقــوق الغــر وحّرّيات القان

تلحّقــق املقتضيــات العادلــة للنظــام العــاّم واملصلحــة العاّمــة واألخــالق 

« ]العوجــّي، ص 119، نقــًا عــن: دهــدوه، عبــد اللــه، الحّريّــة مــن وجهــة  يف جمتمــٍع ديمقــرايطٍّ

ــرب، ص 101[. ــام والغ ــر اإلس نظ

الخاتمة 

ــة  ــاين املعرفّي ــة املب ــا إىل معرف ــة جتّرن ــايّلة احلّرّي ــة إش 1- أّن مناقش

لٰهــذه املســألة؛ إذ ثّمــة عالقــٌة وثيقــٌة بــن مفهــوم احلّرّيــة وبــن مقولــة 
ا يف تفســر  الرؤيــة الفلســفّية للوجــود، فانلظــرة الكونّيــة تلعــب دوًرا مهمًّ
ــاوٍت  ــٍل متف ــا بش ــة تفهمه ــرة اتلوحيديّ ــا، فانلظ ــة وفهمه ــة احلّرّي مقول
ــة القائمــة ىلع أصالــة احلــّس واملــاّدة، ومــن  ــة املاّديّ عــن الرؤيــة الكونّي
ــة  ــم مقول ــة يف فه ــنة والالدينّي ــع األنس ــّي م ــاه ادلي

ّ
ــف االجت ــا اختل هن

ــاه 
ّ

ــا لالجت ــايّن طبًق ــود اإلنس ــك ألّن الوج ــن؛ وٰذل ــا بادلي ــة وعالقته احلّرّي
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األّول ال يتلّخــص بابلعــد املــاّدّي فقــط كمــا يريــد األخــر، بــل ل أبعــاٌد 
ــتلزماتها،  ــا ومس ــر متطلّباته ــا وتوف ــن حلاظه ــّد م ــٌة ال ب ــٌة وعقلّي روحّي
ــة  ــة ىلع حســاب احلّرّي ــة املاّديّ وحينئــٍذ ال يمكــن إطــالق العنــان للحّرّي
املعنوّيــة الّــي بهــا تكامــل اإلنســان العقــيّل والــرويّح، وعليــه فــال بــّد 
ــة  ــة املاّديّ ــة واحلّرّي ــة املعنوّي ــن احلّرّي ــة ب ــطّية واملوازن ــاد الوس ــن اعتم م

ــم األهــّم ىلع املهــّم.  وتقدي

ــاء  ــي إلغ ــة ال يع ــة املاّديّ ــة ىلع احلّرّي ــة املعنوّي ــم احلّرّي 2- أّن تقدي

اثلانيــة، بــل يعــي تقنينهــا وضبطهــا مــن أجــل حتقيــق مصلحــٍة دنيوّيــٍة 
أو أخروّيــٍة أىلع، بنــاًء ىلع مبــدإ تقديــم األهــّم ىلع املهــّم عنــد الزتاحــم - 
ٰهــذا لــو ســلّمنا وجــود املصلحــة املهّمــة يف املــوارد الـّـي قّيــد املــّرع فيها 
حّرّيــة اإلنســان الشــخصّية؛ ألنـّـه إنّمــا قّيدهــا النعــدام تلــك املصلحة - 
وكــذا مــن بــاب أّن مــن الــزتم بــيٍء الــزتم بلوازمــه؛ وعليــه فمــن يلــزتم 
ّيــة ال بــّد أن يلــزتم بلوازمهــا التريعّيــة، فاملوّحــد 

ٰ
بالرؤيــة الكونّيــة اإلهل

ــة  ــن التريعّي ــق يأخــذ بالقوان ــة للخال ــن اتلكوينّي ــا يأخــذ بالقوان كم
للمــّرع أيًضــا.

ــاب  ــًة ىلع حس ــت مطلق ــرى ليس ــة يه األخ ــة املعنوّي ــا أّن احلّرّي كم
ــب  ــة واإليغــال يف اجلان ــع مــن الرهبانّي ــن يمن ــة؛ إذ إّن ادلي ــة املاّديّ احلّرّي

ــان. ــود اإلنس ــاّدّي يف وج ــد امل ــيان ابلع ــوّي ونس املعن

ــة،  ــة احلّرّي ــا مناقشــة قضّي ــرت به ــي تأثّ ــة الّ ــاين املعرفّي ــن املب 3- م

ــاه 
ّ

اهــن، فاالجت
ّ

ــكال االجت ــاء الفكــرّي واملعــريّف ل ــة يف ابلن ــة احلّرّي مان
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ــول  ــاٍت أىلع، ويه الوص ــول إىل اغي ــيلًة للوص ــة وس ــرب احلّرّي ــّي يعت ادلي
ــاه الالديــّي ينظــر إيلهــا ىلع أنّهــا اغيــة 

ّ
إىل الكمــال املطلــق، بينمــا االجت

الغايــات، وٰهــذا اخلــالف ينشــأ مــن أّن حمــور الكــون هــو اهلل - ســبحانه 
ــاه اثلاين.

ّ
ــاه األّول، أم اإلنســان كمــا عليــه االجت

ّ
- كمــا يذهــب إيلــه االجت

ــة واألحــام واإللزامــات إشــايّلٌة  4- أّن إشــايّلة العالقــة بــن احلّرّي

ــون الوضــّي ىلع حــدٍّ  ــون الســماوّي وىلع القان ــورود ىلع القان مشــرتكة ال
ســواٍء، فــال تقــع مســؤويّلة اتلضييــق ىلع احلّرّيــات الشــخصّية ىلع ادليــن 
وحســب، بــل تعــّم القانــون الوضــّي أيًضــا وبامتيــاٍز؛ ٰذلــك أّن القانــون 
الوضــّي جيــّرم مــن خيالفــه يف ادلنيــا، بينمــا القانــون الســماوّي ال جيــّرم 

 يف اآلخــرة دون ادلنيــا.
ّ

مــن خيالفــه يف األعــم األغلــب إال

ــإّن  ــه ف ــوان؛ وعلي ــة صن ــة املعنوّي ــة واحلّرّي ــة االجتماعّي 5- أّن احلّرّي

ــرب ال  ــّي والغ ــاه الالدي
ّ

ــا االجت ــادي به ــي ين ــة الّ ــة االجتماعّي احلّرّي
ــز  ــة. وقــد رّك ــة املعنوّي ــق صنوهــا احلّرّي  بتحّق

ّ
ــق إال ــق تمــام اتلحّق تتحّق

ــاه ىلع انلــوع األّول متخلّيًــا عــن انلــوع اثلــاين، فيمــا عكــس 
ّ

ٰهــذا االجت
ــن. ــن احلّرّيت ــع ب ــق باجلم ــال يتحّق ــن أّن الكم ادلي

ــارج،  ــع ل يف اخل ــٌل ال واق ــعاٌر باط ــة ش ــة املطلق ــعار احلّرّي 6- أن ش

ولــم يلــزتم بــه حــّى مّدعــوه؛ ألنّــه ال توجــد حّرّيــٌة يف تاريــخ البرّيــة 
 ويه حتــت ســقف القانــون، ســواٌء اكن ٰذلــك القانــون وضعيًّــا 

ّ
إطالقـًـا إال

ــا، فــال حّرّيــة فــوق القانــون حــّى بالنســبة  ــا أو َقبَِليًّ ــا أو رشعيًّ أو عرفيًّ
ألدعيــاء احلّرّيــة ومــن ينــادي بهــا؛ وعليــه فاحلّرّيــة أمــٌر نســيٌّ وليســت 

 يف ذهــن املتوّهــم هلــا!
ّ

مطلقــًة إال
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(*)

الخالصة

املنهــج الســائد بــن علمــاء املســلمن ـ وخباّصــٍة يف أوســاط أهــل الســّنة ـ هــو وجــوب 
ــٍة  ــة وخباّص ــارف ادلينّي ــاق املع ــات) يف نط ــرآن والرواي ــة (الق ــوص ادلينّي ــك بانلص اتلمّس
ــاه انلــّيّ ينطلــق مــن اّداعء 

ّ
العقائــد، ومنــع تدّخــل العقــل يف ٰهــذا املضمــار، وٰهــذا االجت

نقــاء املعرفــة انلاشــئة عــن انلصــوص، فيجعــل للعقــل اإلنســايّن دوًرا باهتًــا أو ســلبيًّا. نبــدأ 
ٰهــذه املقالــة برســم صــورٍة دقيقــٍة وموثّقــٍة لٰهــذه انلظرّيــة يف نطــاق معــارف ادليــن وخباّصــٍة 
معرفــة اهلل مســتندين يف ٰذلــك إىل لكمــات انلّصّيــن أنفســهم، ثــّم نســى إىل بيــان االنتقادات 
الرئيســّية املوّجهــة إىل ٰهــذه الرؤيــة، لقــد واجهــت ٰهــذه الرؤيــة ثالثــة انتقــاداٍت أساســّيٍة ىلع 
أقــّل تقديــٍر: األول: أّن املــّدىع األصــيّل لٰهــذه الرؤيــة خيالــف انلصــوص ادلينّيــة نفســها؛ إذ 
بيّنــت يف مــوارد عديــدٍة أّن للعقــل دوًرا أساســيًّا يف املعرفــة ادلينّيــة. اثلــاين: أّن تزلــزل مانــة 
العقــل ال يــؤّدي إىل تقويــة ادليلــل انلقــيّل، بــل االســتناد إىل انلقــل دون االعتمــاد ىلع األســس 
ــؤّدي إىل  ــا ال ي ــٍة. اثلالــث: أّن طــرح العقــل جانبً ــاٌء ىلع أســٍس واهي  بن

ّ
ــة مــا هــو إال العقلّي

مزيــد نقــاٍء يف املعرفــة ادلينّيــة، بــل إّن صــدور ٰهــذا االّداعء مــن اعلــٍم بمزنلــة رفــع مســتوى 
الفهــم واتلفســر اإلنســايّن للــويح إىل مرتبــة الــويح نفســه.

اللكمات املفتاحّية: املعرفة ادلينّية، العقل، انلقل، العقالنّية، انلّصّية.
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A Look into textuality in knowledge of God

Mehdi Abdullahi

Abstract

The dominating methodology among Muslim scholars, especially in Sunni 
circles, is the necessity of adhering to religious texts )the Quran and hadith( in the 
area of religious teachings, in particular theology, and prohibiting the interference 
of reason in this area. This textual trend comes from the claim of the purity of 
knowledge that emerges from texts, which leads to the role of human intellect 
being useless or negative. 

This paper starts by sketching a precise and referenced image of this theory 
in religious teachings, especially in knowing God, and relies on the words of 
textualists themselves. We then aim at explaining the main arguments against this 
view, with there are at least three critiques directed at them.

The first: The main claim of this view opposes religious text itself, because 
there are numerous religious texts that refer to the intellect having a primary role 
in religious knowledge. 

The second: Destablising the position of reason does not strengthen 
transmitted )al-naqli( evidence. Rather, relying on transmitted evidence without 
referring to rational principles is nothing but building on weak foundations. 

The third: Abandoning reason will not lead to an increase in the purity of 
religious teachings. Rather, such a claim from a scholar is elevating the level of 
human understanding and interpreting of revelation to be revelation itself. 

Keywords: Religious knowledge, reason, transmitted knowledge, rationality, 

textualism. 
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المقّدمة

طاملــا اكنــت مزنلــة العقــل يف منظومــة املعرفــة ادلينّيــة مثــاًرا للجــدل 
ــن  ــت ب ــرؤى تراوح ــن ال ــٍف م ــور طي ــٍو أّدى إىل ظه ــالف، بنح واالخت
طــريف اإلفــراط واتلفريــط يف ٰهــذا املضمــار، فــي جانــٍب يقــف بعــض 
ــة،  ــل احلديث ــتقاليّلة العق ــة اس ــن برؤي ــلمن، املتأثّري ــن املس املفّكري
حماولــن جــّر العقــل إىل اســتنباط األحــام الفقهّيــة اجلزئّيــة، ويف اجلهــة 
ــٍل يف  ــن أّي تدّخ ــل م ــوا العق ــن منع ي

ّ
ــون ال ــف انلّصّي ــرى يصط األخ

ــة.  ــة ادلينّي املعرف

ويف ٰهــذا اخلّضــم يذعــن األصويّلــون مــن علمــاء الشــيعة - رغــم أنّهــم 
ــاق  ــأّن نط ــة - ب ــام الفقهّي ــة لألح ــادر األربع ــد املص ــل أح ــوا العق جعل
ــات األحــام، والعقــل نفســه يعــرتف  تدّخــل العقــل يقتــرص ىلع عمومّي
بقصــوره عــن إصــدار الفتــوى يف اجلزئّيــات، ومــن هنــا ال يوجــد اختالف 

رأٍي يُعتــى بــه يف أصــل مســألة دور العقــل يف نطــاق األحــام اجلزئّيــة.

ــط  ــة يربت ــة ادلينّي ــل يف املعرف ــألة دور العق ــيّل يف مس ــزناع األص وال
ــذا  ــّن احلقائــق، وقبــل ادلخــول إىل ٰه ــي تب ــة الّ ــرة املعــارف ادلينّي بدائ

ــيّن: ــؤالن أساس ــن س ــة ع ــب اإلجاب ــال يتوّج املج

ــة االســتفادة مــن  ــة فهــم انلصــوص ادلينّي األّول: هــل جتــب يف عملّي
ــة أيًضــا، أو جيــب غلــق ابلــاب أمــام تدّخــل العقــل يف  ادلالالت العقلّي

ٰهــذا املجــال؟
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ــويح ـ أن  ــتعانٍة بال ــده ـ ودون اس ــل وح ــتطيع العق ــل يس ــاين: ه اثل
ــة؟ ــارف ادلينّي ــدرك املع ي

ــن عــن كال  ــن العقالنيّ اكن جــواب الفالســفة اإلســالمّين واملتلكّم
ــلمن  ــن املس ــن املفّكري ــًة م ــا خمتلف ــّن فِرقً ــاب، لٰك ــؤالن باإلجي الس
ــذا نشــأ  ــوا عنهمــا بانلــي، مــع يشٍء مــن االختــالف بينهــم، وبٰه أجاب
ــة  ــا العقالنّي ــل وهم ــع العق ــايط م ــالمّية يف اتلع ــة اإلس ــاران يف اثلقاف تّي
ــاران يف أوســاط الشــيعة والســّنة إىل  ــذان اتلّي ــة، وقــد اســتمّر ٰه وانلّصّي

ــذا. ــا ٰه يومن

اًهــا يف نظرّيــة املعرفــة ادلينّية، وتــرى أّن انلصوص 
ّ

إّن انلّصّيــة تعــّد اجت
ــارف  ــول إىل مع ــد للوص ــدر الوحي ــّنة) يه املص ــاب والس ــة (الكت ادلينّي
ــاه يف جمــال املعرفــة ادلينّيــة طيًفــا واســًعا مــن 

ّ
ادليــن، ويشــمل ٰهــذا االجت

األفــراد والِفــرق، ومزيتهــا املشــرتكة يه عــدم االعتنــاء بالعقــل، وتصــّور 
عــدم فائدتــه يف الوصــول إىل معــارف ادليــن ومنهــا معرفــة اهلل. 

ــٍة ملــا يّدعيــه  إّن ٰهــذه املقالــة تســى إىل تقديــم صــورٍة دقيقــٍة وموثّق
ــون، واتلصــّدي ملناقشــة اّداعءاتهــم األساســّية. انلّصّي

النّصّية لدى أهل السّنة في نطاق معرفة الله

اكنــت انلّصّيــُة مطروحــًة منــذ القــرن اإلســاليّم األّول، وقــد اكن أهــل 
ــاءت  ــم ج ــالمّية، ومنه ــّنة اإلس ــّص يف الس ــة انل ــث رّواًدا ملحورّي احلدي
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أبــرز الوجــوه املمّثلــة لٰهــذا اتلّيــار، وكنمــوذٍج ٰللــك حينمــا ُســئِل مالــك 
بــن أنــس )93 – 179 هـــ( عــن "اســتواء اهلل ىلع العــرش"، أجــاب جوابـًـا نال 
شــهرًة كبــرًة، فهــو مــن أجــل اجتنــاب اهلبــوط يف منحــَدر اتلجســيم يف 
حــّق اهلل تعــاىل، لــم جيــد ســبياًل ســوى الســكوت حــول بعــض الصفــات 
ّيــة، والقبــول بنظرّيــة اتلعطيــل يف معرفــة اهلل، فــان جوابــه هــو أّن 

ٰ
اإلهل

معــى االســتواء واضــٌح، لٰكّنــه غــر معلــوم الكيفّيــة، قــال: »االســتواُء 
معلــوٌم، والكيــُف جمهــوٌل، واإليمــاُن بــه واجــٌب، والســؤاُل عنــه بدعــٌة« 
ــدة أهــل الســلف  ــوين، عقي ــاء، ج 6، ص 325 و326؛ الصاب ــات األصفي ــاء وطبق ــة األولي ــايّن، حلي ]األصفه

ــث، ص 180 - 185[. ــاب الحدي وأصح

نّصّية أحمد بن حنبل وأتباعه في نطاق معرفة الله

ــذا انلمــط مــن  ــيل ٰه ــل )164 – 241 ه( أهــّم ممّث ــن حنب ــدُّ أمحــد ب يُع
طِلــق اســم (احلنابلــة) ىلع أصحــاب احلديث املنســوبن 

ُ
اتلفكــر؛ ولٰهــذا أ

إيلــه، إّن الرتكــزي املتطــّرف ألمحــد بــن حنبــل ىلع الظواهــر الروائّيــة دون 
اتلدقيــق يف أســانيدها، وعرضهــا ىلع الكتــاب اإللـٰـّي، وجتّنــب اســتعمال 
معيــار العقــل يف فهــم املعــاين وتقويــم صّحــة الروايــات وســقمها، أّدى إىل 
الســقوط يف منحــَدر اتلجســيم والتشــبيه، وإبــداء آراٍء خمالفــٍة للعقــل، 
ــه  ــع والوج ــن واإلصب ــد والع ــاىل - ايل ــت هلل - تع ــه أثب ــل أنّ ــن قبي م
بمعناهــا املــاّدّي واملتعــارف، ملجــّرد أّن ظاهــر بعــض الروايــات دلـّـت ىلع 

ٰذلــك وإن اكنــت ضعيفــة الســند. 

يقــول أمحــد بــن حنبــل يف رســاتله يف العقائــد حــول الصفــات 
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ــاء،  ــف يش ــا كي ــماء ادلني ــٍة إىل س ــزنل لّك يلل ــاىل... وي ــة: »اهلل تع ّي
ٰ
اإلهل

ليــس كمثلــه يشٌء وهــو الســميع ابلصــر، وقلــوب العبــاد بــن إصبعــن 
ــن يقلّبهــا كيــف يشــاء ويوعيهــا مــا أراد، وخلــق آدم  مــن أصابــع الرمحٰ
ــه، ويضــع  ــوم القيامــة يف كّف ــه، والســماوات واألرض ي ــده ىلع صورت بي
قدمــه يف انلــار فــزتوي، وخُيــِرج قوًمــا مــن انلــار بيــده، وينظــر إىل وجهه 
ــِة يرونــه فيكرمهــم، ويتجــّى هلــم فيعطيهــم، وتعــرض عليــه  أهــُل اجلّن
 » حســابهم بنفســه، وال يــيل ٰذلــك غــره 

ّ
العبــاد يــوم القيامــة، ويتــوىل

]الفــرّاء، طبقــات الحنابلــة، ج 1، ص 62[.

إنـّـه يذكــر يف ٰهــذه اجلمــل بعــض الصفــات اخلربّيــة الــواردة يف اآليــات 
ــة  ــاء نتيج ــات ج ــذه الصف ــر ٰه ــدو أّن إرصاره ىلع ظواه ــات، ويب والرواي
يــن رأوا أّن ظاهــر ٰهــذه اتلعابــر ليــس مقصــوًدا منهــا 

ّ
خمالفتــه لل

الظاهــر، وذهبــوا إىل تأويلهــا، وهــو رغــم حتّفظــه مــن املعــى الظاهــرّي 
مــن ٰهــذه الصفــات، حــذًرا مــن الوقــوع يف فــّخ التشــبيه اســتناًدا إىل اآلية 
ــول:  ــالل ق ــن خ ٌء ]ســورة الشــورى: 11[، وم ــِه يَشْ ــَس َكِمْثل ــة: لْي الريف
ــة املعــى احلقيــّي لٰهــذه الصفــات،  (كيــف يشــاء) يــّديع عــدم معلومّي
فيقــع يف فــّخ اتلعطيــل، وحبســب قــول أحــد الكّتــاب املعارصيــن: »إنّــه 
الــزتم انلصــوص ال يعدوهــا، وال يؤّوهلــا، وال يفّرهــا بغــر ظاهرهــا، وإن 
احتــاج فهمهــا إىل االســتعانة بأمــٍر خارجهــا، ال يّتخــذ مــن العقــل املجّرد 
معينًــا، بــل يّتخــذ املــدد واملعــن مــن الســّنة، يفــّر بهــا الكتــاب« ]أبــو 

ــه وعــره، ص 166[. ــل.. حيات ــن حنب زهــرة، اب

ــن أنــس - أن  ــك ب ــن حنبــل ســى - كمال واحلاصــل هــو أّن أمحــد ب
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ــل والتشــبيه. ]أبــو زهــرة، ابــن حنبــل.. حياتــه  ــن اتلعطي ــا وســطيًّا ب يّتخــذ طريًق
ــورة  ــات املذك ــر الصف ــظ ىلع ظاه ــٍة حياف ــن جه ــره، ص 163 - 165[، فم وع

يف انلصــوص ادلينّيــة ويثبتهــا ىلع ظاهرهــا، ومــن هنــا ينســب إىل 
ــه،  ــع، والوج ــل، واإلصب ــد، والرِّج ــل ايل ــن قبي ــوًرا م ــاىل - أم اهلل - تع
ــر  ــماء، وغ ــن الس ــزنول م ــة، وال ــان الرؤي ــوت، وإم ــك، والص والضح
ٌء نلــي التشــابه بــن  ٰذلــك، لٰكّنــه يســتند إىل آيــة: لْيــَس َكِمْثلــِه يَشْ

ــه. ــبحانه - وخملوقات اهلل - س

ومــن الواضــح أّن إثبــات ٰهــذه الصفــات اجلســمانّية لات احلــّق - تعاىل - 
ليــس ســوى إثبــات اجلســمانّية واملحدوديـّـة ل، وأّما جمــرّد اّداعء عــدم املثلّية 
بــن اهلل وخملوقاتــه، فهــو ال حيّقــق مســألة عــدم تشــبيه اخلالــق بمخلوقاته. 

وبعبــارةٍ أخــرى: أّن الصفــات الّــي تســتلزم اجلســمانّية واملحدوديّــة ـ 
ــاىل،  ــبته إىل اهلل تع ــن نس ــان ـ ال يمك ــتلزم اإلم ــا يس ــٍو اعمٍّ لّك م وبنح
باإلضافــة إىل أنـّـه نُِســب إىل أمحــد بــن حنبــل كالٌم يف مصــادر أهل الســّنة، 
ّيــة، أي أّن مــا 

ٰ
مفــاده عــدم فهمنــا حنــن البــر ملعــاين ٰهــذه الصفــات اإلهل

جنهلــه حنــن البــر ليــس هــو كيفّيــة ٰهــذه الصفــات فحســب، بــل حينما 
تســتعمل ٰهــذه األلفــاظ يف حّقــه - تعــاىل - جنهــل املعــى املقصــود منهــا 
ــه يقــول حــول  ــة، وبنــاًء ىلع ٰهــذه النســبة، فإنّ ّي

ٰ
بمــا يليــق بــالات اإلهل

ُق بهــا ونُؤِمــُن بهــا، وال َكيــَف وال َمعــى« ]ابــن  الصفــات اخلربّيــة: »نُصــدِّ
ــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 2، ص 31[.  قدامــة املقــديسّ، ذّم التأويــل، ص 20؛ ابــن تيميّ

ــل؛  ــب التشــبيه واتلعطي ــل فشــل يف جتّن ــن حنب واحلاصــل هــو أّن اب
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ــح، ومــن  ــه أتباعــه حنــو التشــبيه واتلجســيم الرصي
ّ

ــذا الســبب اجت ولٰه
ــال  ــاب “إبط ــيّل (380 – 485 ه) يف كت ــّراء احلنب ــى الف ــو يع ــم أب نماذجه

ــٍة.  ــيم برصاح ــن اتلجس ــع ع ي يداف
ّ

ــات” ال ــار الصف ــالت ألخب اتلأوي

ــيم  ــاب دّل ىلع اتلجس ــذا الكت ــإّن ٰه ــر، ف ــن األث ــول اب ــب ق وحبس
ــّي إىل نقــد أيب يعــى الفــّراٍء بــكالٍم  ــة احلنب ــن تيمّي ــع اب املحــض مــا دف
ــخ، ج 10، ص 52[. ــري، الكامــل يف التأري ــن األث ــره. ]انظــر: اب ــن ذك ــف ع ا نأن ــدًّ ــاٍس ج ق

ــى اكن  ــا يع ــأّن أب ــتاذه، ب ــن أس ــريّب ع ــن الع ــٍر اب ــو بك ــل أب ــد نق وق
يعتقــد بــأّن لّك الصفــات البرّيــة - مــا عــدا اللحّيــة والعــورة معــاذ اهلل 
- يمكــن نســبتها إىل اهلل تعــاىل. ]ابــن العــريبّ، القواصــم مــن العواصــم، ص 209 و210 و227[

النّصّية )الظاهرّية( في نطاق معرفة الله

ــع  ــي تتب ــّنة الّ ــل الس ــب أه ــد مذاه ــرّي) أح ــب (الظاه ــّد املذه يع
ي أّســس ٰهــذا املذهــب، فهــو 

ّ
انلّصّيــة يف جمــال املعرفــة ادلينّيــة، وأّمــا ال

داود بــن عــيّل األصفهــايّن (200 – 270 ه) ولٰكــن اســتقرار ٰهــذا املذهــب 
ــره ابلــارز أال وهــو ابــن  ــا بنحــٍو أكــرب اىل جهــود منظِّ وانتشــاره اكن مدينً
حــزم األندلــّي (348 – 456 ه)، فابــن حــزم اكن ىلع معرفــٍة بالفلســفة 
ــٍة  َــم برؤي ــة العال ــدٌة مــن أجــل معرف ــا مفي ــا، وآمــن بأنّه ــة أيًض ايلونانّي

ــٍة. ]ابــن حــزم األندلــي، رســالة التوقيــف عــىل شــارع النجــاة، ص 131[ لكّّي

ومــع ذٰلــك اكن ابــن حــزم يعتقــد بــأّن أصــول ادليــن األساســّية - مــن 
قبيــل اتلوحيــد وانلبــّوة - يمكــن الوصــول إيلهــا مــن خــالل اتّبــاع انلــّي 
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فقــط ودون اســتعمال العقــل. ]ابــن حــزم األندلــي، رســالة البيــان عــن حقيقــة اإلميــان، ص 191[ 

ــّوة،  ــّديع انلب ــن ي ــا مل ــإذا ســمع شــخٌص كالًم ــذا األســاس، ف وىلع ٰه
وحتّقــق دليــه اطمئنــاٌن قلــيٌّ نتيجــة الســتماع ٰهــذا الــكالم، وآمــن بــه 
ــق  ــلك طري ــن أن يس ــًى ع ــٍذ يف غ ــو حينئ ــة، فه ــق اهلداي ــار يف طري وس
االســتدالل املــيلء باملنعرجــات، وأّمــا إذا بــي يف حالــٍة مــن الــرتّدد، فيجب 
ــٍذ أن يّتجــه حنــو إقامــة الربهــان العقــيّل. ]املصــدر الســابق، ص 193[ عليــه حينئ

ــة. ــة اخلربّي ّي
ٰ
 يف الصفــات اإلهل

ً
ــذ ابــن حــزم منهًجــا معتــدال

ّ
لقــد اخت

]راجــع: يوســفيان، و رشيفــی، عقــل و وحــی، ص 138 و 139[

نّصّية ابن تيمّية وأتباعه في نطاق معرفة الله

ــة  ــة انلّصّي ــة احلــّراين (661 – 728 ه)، فهــو أحــد أئّم ــن تيمّي ــا اب وأّم
ــرن  ــار يف الق ــذا اتلّي ــا ٰه ــد أحي ــّنة، وق ــل الس ــاط أه ــة يف أوس املتطّرف

ــرّي. ــن اهلج اثلام

يُذعــن ابــن تيمّيــة بــأّن العقــل الغريــزّي هــو األســاس لــّل نــوٍع مــن 

العلــم العقــيّل وانلقــيّل ]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 89[، ومــع ٰذلــك 

ــاك أّي  ــس هن ــاد) لي ــّوة واملع ــد وانلب ــن (اتلوحي ــول ادلي ــه يف أص ــرى أنّ ي

ــامٍّ لّك مــا  ــا بنحــٍو ت ــم والســّنة بيّن حاجــٍة إىل العقــل؛ ألّن القــرآن الكري

يــن يعتقــدون 
ّ

جيــّب اإليمــان بــه، والكثــر مــن الفالســفة واملتلكّمــن ال

أّن القــرآن ناقــٌص مــن ٰهــذه اجلهــة، إنّمــا عقوهلــم يه انلاقصــة يف احلقيقة.
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 يعتقــد الفالســفة واملتلكّمــون العقالنيــون أّن اخلطــاب ادليــّي بمــا أنّه 
 إثبات صــدق املخرب 

ً
مــن بــاب إخبــار الُمخــرِب الصــادق؛ ٰللــك جيــب أّوال

 
ٌ
بادليلــل العقــيّل املحــض، لٰكــّن ابــن تيمّيــة يعتقــد أّن ٰهــذه الرؤيــة خطــأ

؛ ألّن اهلل - تعــاىل - ذكــر يف القــرآن الكريــم أدلّــًة  واضــٌح وضــالٌل جــيلٌّ
اكفيــًة إلثبــات ٰهــذا األمــر. ]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 27 و28[

ــان  ــدران غنّي ــة مص ــّنة انلبوّي ــّي والس ــاب اإللٰ ــب يف أّن الكت ال ري
باملعــارف العقلّيــة، ولــم يغفــل الفالســفة واملتلكّمون املســلمون عــن ٰهذه 
ــة يبــدو منــه أّن مــن الضــالل اتلطــّرق  احلقيقــة، لٰكــّن كالم ابــن تيمّي
لــرح الرباهــن الــواردة يف الكتــاب والســّنة وتفصيلهــا، أو احلديــث عــن 

أدلّــٍة عقلّيــٍة لــم تــرد فيهمــا. 

ــل” إىل  ــل وانلق ــارض العق ــاب “درء تع ــًة يف كت ــى وخاّص ــد س وق
ــل  ــن العق ــة ب ــى وراء املصاحل ــالينٌّ يس ــه عق ــه ىلع أنّ ــّدم نفس أن يق
ــه اكن بصــدد هــدم لّك  ــه تكشــف عــن أنّ وانلقــل، لٰكــن دراســة آرائ
ــة.  ــوص ادلينّي ــة للنص ــر األّويّل ــع الظواه ــجم م ــٍة ال تنس ــرٍة عقالنّي فك

]يوســفيان ورشيفــی، عقــل ووحــی، ص 141 و 142[

وأوضــُح شــاهٍد ىلع منهــج ابــن تيمّيــة املعــادي للعقــل، أنّــه 
ــو  ــل، فه ــدح العق ــّي  يف م ــن انل ــواردة ع ــث ال ــل لّك األحادي أبط
ــن  ــة ع ــث املروّي ــول: »إّن األحادي ــار؛ إذ يق ــدٌة لالعتب ــا فاق ــرى أنّه ي
 انلــّي يف العقــِل ال أصــل لــيٍء منهــا، وليــس يف رواتهــا ثقــٌة يعتَمــد« 

]ابــن تيميّــة، بغية املرتاد، ص 172[.
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ــم  ــٍة ل ــرٍة عقلّي ــن أّي ثم ــار ع ــلب االعتب ــة لس ــن تيمّي ــى اب ــد س لق
ــض  ــده يرف ــي جن ــذا الس ــياق ٰه ــة، ويف س ــوص ادلينّي ــا انلص ح به ــرصِّ تُ
ــت  ــاس الربهــايّن ال يســتطيع أن يثب ــد أّن القي املنطــق األرســطّي، ويعتق

ــن، ص 167و 389[  ــىل املنطقيّ ــرّد ع ــة، ال ــن تيميّ ــع: اب ــود اهلل. ]راج وج

ّيــات، ويعتقد 
ٰ
ويــرى أّن الفالســفة مــن أجهــل انلــاس يف نطــاق اإلهل

ــات.  ّي
ٰ
ــال اإلهل ــم يف جم ــم منه ــارى أعل ــوٍد ونص ــن يه ــار م ــأّن الكّف ب

]املصــدر الســابق، ص 438[

ــن حنبــل وداود  لقــد ذهــب الســلف مــن أهــل احلديــث ـ كأمحــد ب
ــرى؛  ــٍة أخ ــد) إىل أّي لغ ــة (ي ــة لكم ــواز ترمج ــدم ج ــرّي ـ إىل ع الظاه

ــل، ج 1، ص 75[  ــل والنح ــتاينّ، املل ــبيه. ]الشهرس ــن التش ــذًرا م ح

ــن  ــزول اهلل م ــّبه ن ــة يش ــن تيمّي ــة اكن اب ــن بّطوط ــل اب ــب نق وحبس
ــة، ص 95[ ــن بطّوط ــة اب ــة، رحل ــن بطّوط ــرب. ]اب ــن املن ــزنول ع ــماء بال الس

ــة  ــن تيمّي ــا عــن آراء اب ــدُّ متحّدثً ي ُيَع
ّ

ــة ال ــم اجلوزّي ــن القّي ــا اب وأّم
ــق  ــد املنط ــتعمال قواع ــة - اس ــن تيمّي ــا الب ــذّم - تبًع ــو ي ــاره، فه وأف
ايلونــايّن يف ادليــن، ويــرى أّن األفــار الفلســفّية معارضــٌة لدليــن والويح؛ 
ــذه الريعــة ابتداؤهــا مــن اهلل وانتهاؤهــا إيلــه... وال فيهــا  إذ يقــول: »ٰه
ــد  ــان اكن يعب ــن يون ــرٍك م ــٍل م ــن رج ــادر ع ــن... الص ــان املنطقّي هذي
األوثــان... ياللعقــول أيــن ادليــن مــن الفلســفة؟ وأيــن كالم رّب العاملــن 
مــن آراء ايلونــان واملجــوس وعّبــاد األصنــام والصابئــن؟ والــوىح حاكــٌم 
ــة  ــر الصواعــق املرســلة عــىل الجهميّ ــة، مخت ــم الجوزيّ ــن القيّ ــه« ]اب ــوٌم علي ــل حمك والعق

واملعطلــة، ج 1، ص 259 – 263[.
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يــرى ابــن القّيــم مــن خــالل اتّهــام املناطقــة باهلذيــان، بطــالن قواعد 
ي هــو 

ّ
املنطــق األرســطّي، لٰكــّن عــداءه ال يقــف عنــد حــّد املنطــق ال

مــن أدوات املنهــج الفلســّي، ومــن مبــادئ معرفــة اهلل الفلســفّية، بــل 
ّيــة عنــد الفالســفة، ويــرى 

ٰ
جنــده يتصــّدى بعــداٍء شــديٍد للمعرفــة اإلهل

ــينا اكن  ــن س ــم أّن اب ــن القّي ــرى اب ــاد، وي ــر واإلحل ــاوي الكف ــا تس أنّه
ملحــًدا، بــل يصفــه بأنـّـه رأس اإلحلــاد ]املصــدر الســابق، ج 2، ص 453[، وينســب 
ــرآن  ــفة يف الق ــد الفالس ــٍر تلوحي ــود أث ــدم وج ــول بع ــا الق ــه كذبً إيل
ــم  ــّم يهاجــم بعنــٍف الفالســفة؛ ألنّه ــم ]املصــدر الســابق، ج 2، ص 456[، ث الكري
ّيــة املقّدســة، ويصفهــم بأشــنع 

ٰ
نفــوا الصفــات اجلســمانّية عــن الات اإلهل

: العبــارات، ويصــف توحيــد الفالســفة بأنـّـه إحلــاٌد كبــٌر، وكفــٌر حقيــيٌّ

ي داع إيلــه ٰهــؤالء املالحــدة هــو مــن أعظــم اإلحلــاد 
ّ

»إّن اتلوحيــد ال
يف أســماء الــرّب وصفاتــه وأفعــال، وهــو حقيقــة الكفــر وتعطيــل العالــم 
ي أثبتــوه عــن صفــات كمــال، فــرك 

ّ
عــن صانعــه، وتعطيــل الصانــع ال

ــن  ــٌر م ــب، خ ــر والكواك ــمس والقم ــان والش ــام واألوث ــاد األصن عب
ــم  ــع العال ــات صان ــة مــع إثب ّي

ٰ
ــه رشٌك يف اإلهل ــٍر؛ فإنّ ــؤالء بكث ــد ٰه توحي

ــات ،  ــات واجلزئّي ــه باللكّّي ــيئته وعلم ــه ومش ــال وقدرت ــه وأفع وصفات
ّيتــه وســائر صفاتــه، وٰهــذا اتلوحيــد 

ٰ
وتوحيــد ٰهــؤالء تعطيــٌل لربوبيّتــه وإهل

مــالزٌم ألعظــم أنــواع الــرك؛ ولٰهــذا لكّمــا اكن الرجــل أعظــم تعطيــاًل، 
اكن أعظــم رشاًك، وتوحيــد اجلهمّيــة والفالســفة مناقــٌض تلوحيــد الرســل 
مــن لّك وجــٍه؛ فــإّن مضمونــه إنــكار حيــاة الــرّب وعلمــه وقدرته وســمعه 
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ــم  ــن ل بأبصاره ــة املؤمن ــه، ورؤي ــتوائه ىلع عرش ــه واس ــرصه وكالم وب

عيانًــا مــن فوقهــم يــوم القيامــة، وإنــكار وجهــه األىلع ويديــه، وجميئــه 

وإتيانــه وحمّبتــه ورضــاه وغضبــه وضحكــه، وســائر مــا أخــرب بــه الرســول 

عنــه، ومعلــوٌم أّن ٰهــذا اتلوحيــد هــو نفــس تكذيــب الرســول بمــا أخــرب 

ــه عــن اهلل« ]املصــدر الســابق، ج 2، ص 457 و 458[. ب

وكٰذلــك ســار أتبــاع حمّمــد بــن عبــد الوّهــاب تبًعــا ل، بــل اكنــوا أشــّد 

ــوا العقــل  ــم يقبل ــة اهلل، ول ــه رصاحــًة، ورأوا قصــور العقــل يف معرف من

بوصفــه أحــد مصــادر املعرفــة ادلينّيــة، وحبســب اّداعء أحدهــم:

»إّن العقــل ال َمدخــل ل يف بــاب األســماء والصفــات؛ ألّن مــدار إثبات 

ــًدا...  األســماء والصفــات أو نفيهــا الســمع؛ فعقونلــا ال حتكــم ىلع اهلل أب

ــن،  ــه« ]العثيم ــماء اهلل وصفات ــاِب أس ــال ل يف ب ــل ال جم ــل أّن العق واحلاص
مجمــوع فتــاوى ورســائل، ج 8، ص 62 و63[.

ومــن جهــٍة أخــرى ينســبون رصاحــًة املعــى اجلســمايّن الظاهــرّي مــن 

ــات  ــل يف الصف ــة: »اتلأوي ــة املقّدس ّي
ٰ
ــاحة اإلهل ــة إىل الس ــات اخلربّي الصف

ــا  ــاءت ىلع ظاهره ــا ج ــات كم ــرار الصف ــب إم ــل جي ــوز، ب ــٌر ال جي منك

ــٍف  ــٍل، وال تكيي ــٍف وال تعطي ــر حتري ــاهلل - جــّل وعــال - بغ ــق ب الالئ

وال تمثيــٍل...، وٰهكــذا يقــال يف العــن والســمع وابلــرص وايلــد والقــدم، 

وغــر ٰذلــك مــن الصفــات« ]ابــن  بــاٍز، مجمــوع فتــاوى ومقــاالٍت متنّوعــٍة، وكٰذلــك مثلــه يف: 
ــابق؛ ج 2، ص 106 و107[. ــدر الس املص
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النّصّية الشيعّية في نطاق معرفة الله

رغــم تأكيــدات الــويح اإللـٰـّي ولكمــات أئّمــة ادليــن ىلع دور العقــل يف 
ي يتبــّى حمورّيــة انلــَص وجــد ل 

ّ
ــاه ال

ّ
نطــاق املعرفــة ادلينّيــة، لٰكــّن االجت

ســبياًل إىل اتلفكــر الشــيّي، ويف ٰهــذا املضمــار يقــول الشــهيد مطهــري: 
ــد رّصح  ــاٌع، وق ــا أتب ــزال هل ــا ت ــث م ــل احلدي ــة وأه ــة احلنابل »إّن نظرّي
ــه حــّى مســألة  يث الشــيعة يف العصــور املتأّخــرة بأنّ بعــض عظمــاء حُمــدِّ
توحيــد اهلل يه مســألٌة ســماوّيٌة مئــًة باملئــة، وال يوجــد فيهــا ديلــٌل عقــيلٌّ 
ــأّن اهلل  ــارع ب ــول الش ــا ىلع ق ــار فيه ــب االقتص ــا جي ــاينٌّ اكٍف، وإنّم إنس

ــار، ج 5، ص 880[. ــة اآلث ــري، مجموع ــٌد« ]مطه واح

ــاه انلــّيّ يف تاريــخ الشــيعة ىلع األغلــب مــن خــالل 
ّ

وقــد جتــّى االجت
ــة،  ــواهد اتلارخيّي ــث والش ــا األحادي ــٍو اعمٍّ، وأّم ــة بنح ــة األخبارّي املدرس
فــي تشــر إىل أّن حمورّيــة احلديــث والعقالنّيــة نشــأت يف دائــرة الفكــر 

الشــيّي كنّديــن متنافســن منــذ بدايــة عــرص الغيبــة. 

وىلع أســاس املنقــوالت يف املصــادر اتلارخيّيــة والرجايّلــة، فــإّن املنــى 
األخبــارّي اكن هــو اتلّيــار الســائد يف أوســاط فقهــاء الشــيعة وعلمائهــا يف 
أواخــر القــرن اهلجــرّي اثلالــث، حــّى أّن بعــض احلــوارض الشــيعّية مــن 
ــد  ــامٍّ، وق ــذا الفكــر بنحــٍو ت ــت حتــت نفــوذ أصحــاب ٰه ــّم اكن ــل ق قبي
تصــّدى علماُء قــّم انلّصّيــن برصامــٍة للمتلكّمــن العقالنيـّـن انلوخبتيّن، 
ــاه ســائًدا دلى الغابلّيــة العظــى مــن علمــاء الشــيعة 

ّ
وقــد ظــّل ٰهــذا االجت

حــّى أواخــر القــرن اهلجــرّي الرابــع، حــّى ظهــور الشــيخ املفيــد (338 – 
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ــوّف  ــويّس (املت ــيخ الط ــى (355 – 436 ه)، والش ــّيد املرت 413 ه)، والس

ــي  ــض متلكّ ــاليّن بلع ــاه العق
ّ

ــاء االجت ــن أاعدوا إحي ي
ّ

ــنة 460 ه) ال س
ــی، ص 159 – 165؛  ــل و وح ــی، عق ــفيان و رشيف ــع: يوس ــه. ]راج ــور وفقهائ ــرص احلض ع

بهشــتی، اخبــاری گــری )تاریــخ و عقایــد(، ص 33 – 52[

ــروع  ــاد يف الف ــن لالجته ــم خمالف ــن بوصفه ــتهار األخبارّي ــم اش رغ
ــًة  ــاه الفكــرّي مدرســًة فقهّي

ّ
الفقهّيــة، لٰكــن ال ينبــي تصــور ٰهــذا االجت

ــا شــاماًل  ــا نّصيًّ ــاًرا فكريًّ فحســب، بــل إّن املدرســة األخبارّيــة تمّثــل تّي
يف نطــاق املعرفــة ادلينّيــة، واكنــت تســى وراء الوصــول إىل ادليــن انلــّي، 
وانلتيجــة يه أّن أتبــاع ٰهــذه املدرســة اكنــوا بصــدد االقتصــار ىلع اتلفكر 

ــة.  يف انلصــوص ادلينّي

ويمكــن أن يُفهــم مــن لكمــات األخبارّيــن إمانّيــة اتلمّســك باألدلّــة 
انلقلّيــة مــن أجــل معرفــة أصــول العقيــدة ومنهــا اتلوحيــد، ولــم يقتــرص 
األمــر عندهــم ىلع ٰذلــك، بــل اكنــوا يعتقــدون أنـّـه يف ٰهــذا انلطــاق مــن 
ــة انلقلّيــة فقــط، كمــا  املعرفــة ادلينّيــة أيًضــا جيــب االقتصــار ىلع األدلّ
يتحــّدث الســّيد املرتــى عــن انلّصّيــن املعارصيــن ل قائــاًل: »أال تــرى 
أّن ٰهــؤالء بأعيانهــم قــد حيتّجــون يف أصــول ادليــن مــن اتلوحيــد والعــدل 
وانلبــّوة واإلمامــة بأخبــار اآلحــاد، ومعلــوٌم عنــد لّك اعقــٍل أنّهــا ليســت 
حبّجــٍة يف ٰذلــك « ]الريــف املرتــى، رســائل الريــف املرتــى، ص 211؛ وكٰذلــك راجــع: املصــدر 

الســابق، ج 3، ص 31؛ املصــدر الســابق، ج 2، ص 18[.

ظهــرت األخبارّيــة بوصفهــا مدرســًة نظرّيــًة يف أوســاط بعــض حمــّديث 
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الشــيعة يف طليعــة القــرن اهلجــرّي احلــادي عــر، واكنــت بصــدد خمالفة 
ــنة  ــوّف س ــرتآبادّي (املت ــن األس  حمّمدأم

ّ
ــال ــّد امل ــاليّن، ويع ــار العق اتلّي

ــن  ــرب املتحّدث ــن وأك ــهر املنّظري ــد أش ــّدد أح ــارّي املتش 1036 ه) األخب

ــس  ــه رئي ــّي ىلع أنّ ــة املجل م
ّ

ــره العال ــد ذك ــة، وق ــذه املدرس ــم ٰه باس
ــوار، ج 1، ص 20[  ــار األن ــيّ، بح ــن. ]املجل املحّدث

ــه  ــالل تأيلف ــن خ ــر الشــيّي م ــاه انلــّيّ يف الفك
ّ

ــس لالجت ــد أّس وق
كتابــه املشــهور (الفوائــد املدنّيــة)، وقــد واصــل مســرته علمــاء آخريــن 
جــاءوا بعــده، مــن قبيــل الشــيخ احلــّر العامــيّل (1033 - 1104 ه)، 
ــيّد هاشــم ابلحــرايّن  ــوّف ســنة 1110 ه)، وال مــة املجلــيّ (املت

ّ
والعال

ــرّي (1050 -  ــوّف ســنة 1107 أو 1109 ه)، والــيّد نعمــة اهلل اجلزائ (املت
1112 ه)، وغرهــم(*).

آمــن األســرتآبادّي بــأن ال ســبيل يف األحــام الرعّيــة انلظرّية ـ ســواٌء 
ــك بكلمــات املعصومــن.  ــة ـ ســوى اتلمّس ــة أم األصلّي األحــام الفرعّي

ــة، ص 104[  ــة والشــواهد املّكيّ ]األســرآباديّ، الفوائــد املدنيّ

وقد قّسم العلوم انلظرّية إىل قسمن:

القســم األّول: يشــمل علوًمــا مــن قبيــل اهلندســة، واحلســاب، وأكــر 
املنطــق، ويه علــوٌم قريبــٌة مــن احلــّس؛ وٰللــك ال خيتلــف فيهــا العلماء.

)*(  يعتقد املؤلّف بأّن )مدرســة خراسان املعرفية( – الّتي تأسست عى يد املريزا مهدي األصفهاين 
والّتي تُعرف اليوم باسم )املدرسة التفكيكيّة( – تحمل توّجًها أخباريًّا أيًضا، فينبغي دراسة رؤية 

ٰهؤالء يف مقالٍة مستقلٍّة.
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ّيــة، والكالم، 
ٰ
القســم اثلــاين: يشــمل علوًمــا مــن قبيــل الفلســفة اإلهل

والفقــه، وأصــول الفقــه، ويه علــوٌم بعيــدٌة عــن احلــّس؛ وٰللــك توجــد 
فيهــا اختالفــاٌت كثــرٌة بــن العلمــاء يف ٰهــذه الفــروع العلمّيــة؛ وٰللــك 
ــن  ــذًرا م ــم؛ ح ــذا القس ــن يف ٰه ــات املعصوم ــك بكلم ــب اتلمّس جي

ــابق، ص 256[  ــدر الس ــإ. ]املص ــوع يف اخلط الوق

ــة  ــق معرف ــار طري ــد باحنص ــرتآبادي اكن يعتق ــو أّن األس ــل ه واحلاص
ــابق، ص 239[ ــدر الس ــن. ]املص ــا ورد يف كالم املعصوم ــد بم ــول العقائ أص

وأّمــا الشــيخ احلــّر العامــيّل، فهــو أيًضــا يــرى وجــوب اتلمّســك بكالم 
أهــل ابليــت  يف لّك األمــور انلظرّيــة؛ ألّن ٰهــذا هــو الســبيل الوحيــد 

لألمــن مــن الوقــوع يف اخلطــإ. ]الحــرّ العامــّي، الفوائــد الطوســيّة، ص 412[

ــات  ــودة يف الرواي ــة املوج ــة العقلّي ــأّن األدلّ ــد ب ــا اكن يعتق ــن هن وم
ــة الواهيــة املأخــوذة مــن الفالســفة". ]الحــرّ العامــّي، إثبــات  تُغنينــا عــن "األدلّ

الهــداة بالنصــوص واملعجــزات، ج 1، ص 61[

ــل  ــات أه ــوم يف رواي ــاس املذم ــأّن القي ــّديع ب ــّي ي ــة املجل م
ّ

والعال
ابليــت  هــو القيــاس اللغــوّي يعــي االســتدالل املنطــّي، واعتقــد 
بعــدم جــواز االعتمــاد ىلع العقــل يف املســائل ادلينّيــة بســبب كــرة وقــوع 
اخلطــإ يف املنهــج العقــيّل ]املجلــيّ، بحــار األنــوار، ج 70، ص 405 و406[، بــل اعتقــد 
ــق  ، والطري

ًّ
ــتقال ــل مس ــق العق ــن طري ــًة ع ــت ممكن ــة اهلل ليس أّن معرف

املمكــن الوحيــد هــو الرجــوع إىل الــويح: »ال يمكــن االســتبداد يف 
ــا  ــك إىل م ــوع يف ٰذل ــن الرج ــّد م ــل ال ب ــل، ب ــاىل - بالعق ــه - تع معرفت

ــابق، ج 10، ص 327[. ــدر الس ــه« ]املص أوىح إىل أنبيائ
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وال يــرى أّي حمــذور يف اتلمّســك بالروايــات يف إثبــات اتلوحيــد ]املصــدر 
الســابق، ج 3، ص 234[، بــل يذهــب إىل أنّــه ال ســبيل أمامنــا يف ٰهــذا املضمــار 

ســوى اتلمّســك بأخبــار أهــل ابليــت  واتلدبـّـر يف لكماتهم، وحبســب 
اّداعئــه، فــإّن االســتناد إىل العقــل يف أصــول العقائــد ال يــؤّدي ســوى إىل 

اتليــه يف وادي اجلهــل. 

ــم  ــن؛ ألنّه ــن ومضلّ ــخاًصا ضالّ ــفة أش ــرى الفالس ــا ي ــن هن وم
يعتمــدون ىلع عقوهلــم الفاســدة، بينمــا ال تــؤّدي اســتدالالت الفالســفة 
ــت  ــن بي ــن م ــفّية أوه ــار الفلس ــل إّن األف ــم، ب ــّن والوه ــّى إىل الظ ح

العنكبــوت. ]املجلــيّ، العقائــد، ص 24 و25[ 

ــب  ــة واملطال ــور ادلينّي ــوا يف األم  يتحّدث
ّ

ــن أال ــويص املؤمن ــذا ي ولٰه
ــًرا مــا خيتلــط ابلــديّه العقــيّل  ــه كث ــة اعتمــاًدا ىلع عقوهلــم؛ ألنّ ّي

ٰ
اإلهل

ــن أن يقيســوا أفارهــم بمــزيان  ــا ىلع املؤمن مــع ابلــديّه الوهــّي، وإنّم
ــة  ــن األئّم ــم م ــا وصله ــم، وم ــن القوي ــاس ادلي ــح، ومقي ــرع الواض ال

ــوار، ج 54، ص 306[ ــار األن ــيّ، بح ــن . ]املجل الطاهري

يعتقــد املجلــّي أّن الفائــدة الوحيــدة للعقل يف نطــاق املعرفــة ادلينّية، 
يه معرفــة اإلمــام، لٰكــن يف غــر ٰهــذه املســألة ال قيمــة وال مانــة للعقل 
مطلًقــا، بــل بعــد معرفــة اإلمــام جيــب إغــالق بــاب العقــل، ويــرّصح 
قائــاًل: »ال خيــى عليــك... أنّهــم ]يعــي أئّمــة ادليــن[ ســّدوا بــاب العقــل 
ــوا عــِن  ــع األمــور منهــم، ونه ــة اإلمــام، وأمــروا بأخــذ مجي بعــد معرف

االتّــكال ىلع العقــول انلاقصــة يف لّك بــاٍب« ]املصــدر الســابق، ج 2، ص 314[.
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ــة اهلل  ــي معرف ــام ن ــدة يف مق ــات العدي ــذه اللكم ــن ٰه ــم م وىلع الرغ
ــم يف مواضــع  ــد تكلّ ــّي ق مــة املجل

ّ
ــا جنــد العال ــًة، لٰكّنن ــًة عقلّي معرف

خــر بمــا خيالــف كالمــه ٰهــذا، مــن قبيــل قــول بــأّن القيــاس العقــيّل 
ُ
أ

ــكاره،  ــٍد إن ــن ألح ــه، وال يمك ــول حقيقت ــرف العق ي تع
ّ

ــايّن ال الربه
ــابق، ج 2، ص 239[ ــدر الس ــن. ]املص ــول ادلي ــري يف أص جي

ــوار  ــهور (األن ــه املش ــرّي يف كتاب ــة اهلل اجلزائ ــّيد نعم ــك الس وكٰذل
ــم العلــوم العقلّيــة إىل قســمن: املطلــوب بــالات  انلعمانّيــة) بعــد أن يُقسِّ
ــة اإلٰل،  ــرى أّن معرف ــق، ي ــر اكملنط ــوب بالغ ــة اهلل، واملطل ــي معرف يع
ــك  ــة تل ــل إىل عتب ــد يص ــه ال أح ــد أنّ ــن يعتق ــام، ولٰك أرشف األقس
احلــرة العايلــة! وال يشــمُّ راحئــة ٰذلــك اجلنــاب املقــّدس! ألّن »حاصــل 
العقــول ظنــوٌن وحســباناٌت، ومنتــى األمــر ]اتلعّقــل[ أوهــاٌم وخيــاالٌت« 

]املوســوي الجزائــري، األنــوار النعامنيــة، ص 127[.

ث اجلزائرّي،  خنتــُم توضيــح ُمّدعيــات األخبارّيــن بــكالٍم آخــر للمحــدِّ
ــد  ــن ق ــم أّن املحّقق ــاًل: »اعل ــّديع قائ ــهر ي ــه الش ــة كتاب ــو يف بداي فه
أكــروا ادلالئــل ىلع إثبــات الواجــب، وىلع كيفّيــة صفاتــه اثلبوتّيــة 
والســلبّية، وقــد كــرت املناقشــة بينهــم حــّى قــال بعضهــم إنـّـه لــم يقــم 
ديلــٌل ىلع إثبــات الصانــع ووحدتــه خــاٍل عــن االعــرتاض، ويبتــي أكرهــا 
ــال  ــٌر(*). وإذا اكن احل ــا كالٌم كث ــل ويف إبطاهلم ــال ادلور والتسلس ىلع إبط

)*(  ذكــر املحّدث الجزائرّي كالًما شــبيًها بٰهذا الكالم يف موضعٍ آخر. راجــع: الجزائري، نعمة الله، 
1408، ج 2، ص 85.
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ىلع ٰهــذا املنــوال، فكيــف يعلّــق إثبــات الواجــب ووحدتــه ومــا يتبعهمــا 
ــى؟!

ُ
ىلع مثــل ٰهــذا، مــع أّن ادلالئــل ىلع مثــل ٰهــذا ال تــكاد حت

تدّل ىلع أنّه واحٌد ويف لّك يشٍء ل آيٌة    

ــات  ــالة يف إثب ــة رس ــا أراد كتاب ــل ادلّواين لّم ــل أّن الفاض ــد نُِق وق
ــات  ــالًة يف إثب ــا: رس ــال هل ــب؟ فق ــا تكت ــه: م ــت ل أّم ــب، قال الواج
ــرتك  ــماوات واألرض، ف ــر الس ــكٌّ فاط ــت ل: أيف اهلل ش ــب، فقال الواج
تأيلــف مــا أراد(*)، ومــن تأّمــل ديلــل األعــرايّب ـ حيث ُســئل عــن ادليلل 
ــدام  ــار األق ــر، وآث ــدّل ىلع ابلع ــرة ت ــال: ابلع ــع، فق ــود الصان ىلع وج
تــدّل ىلع املســر، أفســماٌء ذات أبــراٍج، وأرٌض ذات فجــاٍج، ال تــدّل ىلع 
ــي  ــن الّ ــن الرباه ــوب م ــده أدّل ىلع املطل ــر - جي ــف اخلب ــود اللطي وج
ذكرهــا ابــن ســينا يف كتابيــه "الشــفاء" و"اإلشــارات" والطــويّس (قــّدس 
ــك قــد عرفــت ابتناءهــا ىلع مــا  ــده، فإنّ اهلل روحــه) يف قواعــده وجتري
ال يتــّم، والعقــول ســّيالٌة؛ ولا تــرى لّك الحــٍق يُغلِّــُط ســابقه، وينقــض 

ــة، ج 1، ص 3 – 4[. ــوار النعامنيّ ــريّ، األن ــه« ]الجزائ دالئل

ــن  ــًة م ــغ درج ــيعة، بل ــة الش ــوارد يف كالم أئّم ــل ال ــم العق إّن تكري
 للتشــكيك يف اعتبــار املعرفــة العقلّيــة، وعليــه 

ً
الوضــوح ال تُبــي جمــاال

ــا ومّمــا يُثــر العجــب أيًضــا أن يشــهد تاريــخ الفكــر  فمــن املؤســف حقًّ

؛ ألّن املحقق الدّوايّن له رســالتان - ال واحــدٌة - يف إثبات الواجب تعاىل  )*(  ٰهــذا االّدعــاُء غري تامٍّ
تحمالن عنوان: »رسالٌة يف إثبات الواجب الجديدة«، و«رسالٌة يف إثبات الواجب القدمية«، وقد 

طُبعت هاتان الرسالتان.
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ــل،  ــا للعق ــلًا معاديً ــذ مس
ّ

ي اخت
ّ

ــارّي ال ــار األخب ــور اتلّي ــيّي ظه الش
وٰذلــك يف أحضــان املعــارف الشــيعّية املشــّجعة ىلع العقالنّيــة. ]لاطــاع عــىل 
عوامــل نشــوء األخباريـّـة، راجــع: يوســفيان و رشيفــی، عقــل و وحــی، ص 169 – 181؛ بهشــتى، اخبــاری 

ــد(، ص 64 – 74[  ــخ و عقای ــری ) تاری گ

ــكّل  ــار ب ــذا اتلّي ــن لٰه ــيعة العقالنيّ ــاء الش ــّدى علم ــا تص ــن هن وم
حــزٍم، باإلضافــة إىل متلكّمــن مــن قبيــل الشــيخ املفيــد والســّيد 
ــى  ــيخ مرت ــايّن والش ــد ابلهبه ــل الوحي ــن قبي ــن م ــى، وأصويّل املرت
األنصــارّي، وتصــّدى أيًضــا فالســفٌة إســالمّيون لٰهــذا اتلّيــار، ويبــدو أّن 
ــة  ــة األخبارّي ــر انلّصّي ــة فك ــواء معارض ــع ل ــن رف ــن أّول م

ّ
ــدر املتأهل ص

ــن  ــدٍة م ــع عدي ــه يف مواض ــد نّب ــه، وق ــرتآبادّي وأتباع ــاه األس ي تبّن
ّ

ال
ــر.  ــادة الظواه ــارّي وعب ــار األخب ــر اتلّي ــه ىلع خط مؤلّفات

نطــاق  فــي  المعرفّيــة  ولوازمهــا  للنّصّيــة  األصلّيــة  العناصــر 

اللــه معرفــة 

يُفهــم بوضــوٍح - مّمــا تقــّدم - يف وصــف انلّصّيــة أّن املــّدىع األصــيّل 
ــاٌه يف 

ّ
ــة اجت ــة. فانلّصّي ــة ادلينّي ــادر املعرف ــٌر إىل مص ــاه ناظ

ّ
ــذا االجت لٰه

نظرّيــة املعرفــة ادلينّيــة يــرى أّن املصــدر الوحيــد ملعــارف ادليــن ينحــرُص 
ــة انلقلّيــة املأخــوذة مــن انلصــوص ادلينّيــة (القــرآن والروايــات)،  باألدلّ
ــاه يف املعرفــة ادلينّيــة يشــمل طيًفــا واســًعا مــن الِفــَرق، الـّـي 

ّ
وٰهــذا االجت

جتمعهــا خاّصّيــة عــدم االعتنــاء بالعقــل، وتصــّور عــدم أخــذ
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فاعلّيتــه يف الوصــول إىل معــارف ادليــن ومنهــا معرفــة اهلل، ويف 
ــن تكمــن  الواقــع أّن نقطــة انلقــاش األساســّية بــن انلّصّيــن والعقالنيّ
يف اإلجابــة عــن ٰهــذا الســؤال: هــل العقــل يمتلــك القــدرة ىلع معرفــة 

أو ال؟ اهلل، 

ــت  ــة اهلل، تّم ــاق معرف ــوازم يف نط ــا ل ــة هل ــة انلّصّي ــة املعرف إّن نظرّي
ــوازم  ــذه الل ــة، وٰه ــوث املتقّدم ــات ابلح ــوٍح يف طّي ــا بوض ــارة إيله اإلش

ــن: ــارٌة ع عب

1 ـ لزوم التعطيل أو التجسيم في معرفة الله تعالى.

ــّنة أّن  ــل الس ــن أه ــن م ــات انلّصّي ــاه يف لكم ــا الحظن ــتفاد مّم يس
ــة املتطّرفــة يف معرفــة اهلل - تعــاىل - دفعتهــم إىل الســقوط يف فــخ  انلّصّي
ــيم  ــبيه وجتس ــن إىل تش ــض انلّصّي ــب بع ــيم، فذه ــل أو اتلجس اتلعطي
ــوا إىل  ــم انتبه ــر منه ــا آخ ــن بعًض ــًة، لٰك ــة رصاح ــة املقّدس ّي

ٰ
الات اإلهل

بطــالن ٰهــذه الفكــرة، فابتلــوا بفكــرة اتلعطيــل، ورأوا أّن بــاب املعرفــة 
ــة. ّي

ٰ
ــات اإلهل ــض الصف ــّل يف بع ــٌق ىلع األق مغل

2ـ  اّدعــاء النّصّييــن الفهــم الخالــص للنصــوص الدينّيــة، وتخطئــة فهــم 

العقالنّييــن فــي ٰهــذا المضمار.

ىلع الرغــم مــن انتســاب انلّصّيــن إىل فــرٍق فكرّيــٍة خمتلفــٍة، لٰكّنهــم 
يّتفقــون يف مســألٍة واحــدٍة، ويه اتلوّصــل إىل فهــٍم خالٍص ونــيٍّ للنصوص 

ادلينّيــة بعــد أن حجبــوا العقــل عــن اتلدّخــل يف جمــال املعــارف. 
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ويزعــم انلّصّيــون بــأّن العقالنيّــن ـ وخباّصــٍة الفالســفة املســلمن - 
تلّوثــوا يف فهــم معــارف ادليــن، ومنهــا معرفــة اهلل ىلع عكــس انلّصّيــن؛ 
ــا ملعــارف اإلســالم واإلٰل،  إذ يّدعــون أنّهــم حيملــون فهًمــا خالًصــا ونقيًّ
ــة، ال  ــة ادلينّي ــق املعرف ــًة يف طري ــون أّن العقــل يقــف عقب ويــرى انلّصّي
ــُد الطريــق هلــا، ومــن هنــا اّدعــوا بــأّن الفالســفة ابتعــدوا عــن  أنّــه يمهِّ
ــة بســبب اعتمادهــم ىلع عقوهلــم،  ــواردة يف انلصــوص ادلينّي املعــارف ال
لٰكــن يف املقابــل يــرون أّن نظرّياتهــم نابعــٌة مــن الــويح اإللـٰـّي، وتعــود 
ــأّن  ــم نقــل ب ــا إذا ل جذورهــا إىل نصــوص ادليــن، وقــد أدىّع ٰهــؤالء بأنّن
الفالســفة جلســوا ىلع مائــدة الفلســفة ايلونانّيــة، جيــب علينــا القبــول 
بأنّهــم اكتفــوا بعقوهلــم الاتّيــة، وابتلــوا بأوهــاٍم وخيــاالٍت ذهنّيــٍة، بينمــا 
ــة إىل أحضــان  ّي

ٰ
ــة يف املعرفــة اإلهل جلــأ الفريــق امللــزتم بانلصــوص ادلينّي

الــويح املعصــوم، واســتقوا مــن معــن املعــارف الســماوّية الصــايف.

دراسة اللوازم المعرفّية للنّصّية في نطاق معرفة الله

 لــوازم انلّصّيــة، ثــّم نــدرس بعــد ٰذلــك 
ً

يف ٰهــذا املضمــار نــدرس أّوال
انلظرّيــة نفســها.

أّول لــوازم انلّصّيــة يه االعتقــاد باتلعطيــل أو اتلجســيم يف معرفــة اهلل 
ــن مــن أهــل الســّنة، فليــس  ــان بانلّصّي ــان الرؤيت تعــاىل، وختتــصُّ هات
ــرى  ــٍة أخ ــن جه ــذه اآلراء. وم ــل ٰه ــن مث ــع ع ــييٌّ يداف ــٌم ش ــاك اعل هن
يؤّكــد القــرآن الكريــم ىلع نــي املثــل هلل ســبحانه، وانلصــوص الشــيعّية 

تــرّصح ببطــالن نظريــي اتلعطيــل والتشــبيه. 
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ــيّل  ــث اتلفصي ــٌة إىل ابلح ــاك حاج ــت هن ــاس ليس ــذا األس وىلع ٰه
ــن  ــا م ــّي  ـ انطالقً ــت انل ــل بي ــّن أه ــد ب ــذا االّداعء، وق يف ٰه
ي دليهــم ـ أّن اتلوحيــد الواقــّي يتحّقــق بنــي 

ّ
العلــم اإللٰــّي ال

ــه.  ــبيه اهلل بمخلوقات ــن تش ــم م ــّذروا أتباعه ــبيه، وح ــل والتش  اتلعطي
]الكلينــيّ، أصــول الكايف، ج 1، ص 82 – 85[

ــاَل:  ــُه يشٌء؟ قَ ــله إِنَّ ِ ــاَل ل ن  ُيَق
َ
ــوُز أ ــايِن : جَيُ ــٍر اثلَّ ــو َجعَف ــئَِل أب »ُس

يِن َحــدِّ اتلَّعِطيِل وََحــدِّ التَّشــِبيِه« ]املصــدر الســابق، ص 83[. َنَعــم، خُيرُِجــُه ِمــَن احلَدَّ

وأّمــا اّداعء انلّصّيــن اآلخــر القائــل بتخطئة فهــم العقالنيـّـن للنصوص 
ادلينّيــة، فهــو حباجــٍة إىل مزيــٍد مــن اتلأّمــل، وقــد رفــض انلّصّيــون بــكّل 
ــالمّين ـ للتعايلــم  ــفة اإلس ــًة الفالس ــن ـ وخاّص ــر العقلّي ــٍة تفاس رصاح
 

ً
ادلينّيــة، ورأوا أّن احلــّق مــع تفســرهم للنصــوص ادلينّيــة، لٰكــن إشــاال

ــويح،  ــم خيالفــون ال ــن يف اتّهامهــم الفالســفة بأنّه ــرّد ىلع انلّصّي ــا ي خفيًّ
ــا بانلصــوص  ــا خاصًّ ــوا اهتماًم ــد اهتّم وهــو أّن الفالســفة اإلســالمّين ق
ادلينّيــة، والكثــر مــن آرائهــم مأخــوذٌة مــن انلصــوص ادلينّيــة، ويف الواقع 
هــم يــرون أّن اتلفســر الفلســّي هــو مــا يُســتفاد مــن ٰهــذه انلصــوص، 
فالفالســفة اإلســالمّيون ال يــرون تعارًضــا بن آرائهــم الفلســفّية ومضمون 
انلصــوص ادلينّيــة، ٰهــذا مــن جهــٍة، ومــن جهــٍة أخــرى جندهــم يذّمــون 
ــن قائــاًل: »إّن 

ّ
الفلســفة املخالفــة للــويح، كمــا رّصح بٰذلــك صــدر املتأهل

الــرع والعقــل متطابقــان يف ٰهــذه املســألة ]أي جتــّرد انلفــس انلاطقــة[ 
ــة ابليضــاء أن  ّي

ٰ
ــة اإلهل ــات، وحاشــا الريعــة احلّق كمــا يف ســائر احلكمّي
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ــا لفلســفٍة  تكــون أحامهــا مصادمــًة للمعــارف ايلقينّيــة الرورّيــة، وتبًّ
تكــون قوانينهــا غــر مطابقــٍة للكتــاب والســّنة« ]الشــريازيّ، الحكمــة املتعاليــة يف 

األســفار العقليــة، ج 8، ص 303[.

ــن، فــإّن اّداعء خمالفــة الفلســفة لدليــن 
ّ
وحبســب قــول صــدر املتأهل

ــد  ــا: »ق ــّرف ىلع تطابقهم ــن اتلع ــّديع ع ــز امل ــذوره إىل عج ــع ج يرج
ّيــة، بــل 

ٰ
أرشنــا مــراًرا إىل أّن احلكمــة غــر خمالفــٍة للرائــع احلّقــة اإلهل

املقصــود منهمــا يشٌء واحــٌد يه معرفــة احلــّق األّول وصفاتــه وأفعــال، 
وٰهــذه حتصــل تــارًة بطريــق الــويح  والرســالة، فتســّى بانلبــّوة، وتــارًة 
بطريــق الســلوك والكســب، فتســّى باحلكمــة والواليــة، وإنّمــا 
يقــول بمخالفتهمــا يف املقصــود مــن ال معرفــة ]ل[ تلطبيــق اخِلطابــات 
ــن  ــٌد م  مؤّي

ّ
ــك إال ــدر ىلع ٰذل ــة، وال يق ــن احِلكمّي ــة ىلع الرباه الرعّي

ــة«  ــٌع ىلع األرسار انلبوّي ــة، مّطل ــوم احلكمّي ــٌل يف العل ــد اهلل، اكم عن
]املصــدر الســابق، ج 7، ص 326 و327[.

ــالمّين  ــفة اإلس ــدٍء إىل أّن الفالس ــادئ ذي ب ــات ب ــب االتلف إذن، جي
اكنــوا يــرون بــراءة األفــار الفلســفّية مــن تهمــة خمالفــة الريعــة، ولــم 
يقتــرص األمــر ىلع ٰذلــك، بــل إنّهــم يعتقــدون بــأّن آراءهــم تمّثــل الــرح 
واتلفســر للمعــارف الوحيانّيــة، ويف الوقــت نفســه يعرتفــون ـ كما ســيأيت 

ـ بقصــور العقــل عــن إدراك مجيــع املعــارف.

ي يــرد ىلع مــا يّدعيــه انلّصّيــون هــو أنّهم قد 
ّ

لٰكــّن اإلشــال اخلــّي ال
 ـ يف مرتبــة الــويح، لقــد اّدىع معارضــو اتلفكــر 

ً
وضعــوا رؤيتهــم ـ خطــأ
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ــوذٌة  ــم مأخ ــويح، وأّن علومه ــدة ال ــون ىلع مائ ــم جيلس ــّي أنّه الفلس
يــن 

ّ
ــا للفالســفة ال مــن ٰهــذا املصــدر الالنهــايّئ املعصــوم، وٰذلــك خالفً

اعتمــدوا ىلع عقوهلــم قليلــة القيمــة، لٰكــّن احلقيقــة يه أّن ٰهــذا الُمــّدىع 
 اتّهــاٌم غــُر صحيــٍح كســابقه، وأّن انلّصّيــن مــن خــالل ذّمهم 

ّ
مــا هــو إال

ــق  ــا عــن طري ــارف لكّه ــوا ىلع املع ــون أن حيصل ــة، حياول ــة العقلّي املعرف
الــويح، لٰكــّن احلقيقــة يه أنّهــم خلطــوا بــن الــويح وانلقــل، بــل بــن 

الــويح وتفســر انلقــل وفهمــه.

توضيحــه أّن مــا يوجــد بــن أيدينــا مــن نصــوص ادليــن هــو عبــارٌة 
عــن القــرآن الكريــم والروايــات املوجــودة يف مصــادر احلديــث، والقــرآن 
الكريــم ال شــّك فيــه مــن جهــة الصــدور، لٰكــن مــن الواضــح أّن الوصول 
ي 

ّ
إىل مدلــول ومفــاده حباجــٍة إىل ســٍي ذهــيٍّ منهــيٍّ مــن قبــل املفــّر ال

جيلــس ضيًفــا ىلع مائــدة الــويح اإللـٰـّي. 

إذن، ليــس هنــاك إنســاٌن يمكنــه الوصــول إىل الــويح اإللـٰـّي بشــٍل 
ــٌة  ّي

ٰ
ــي يمتلكهــا يه معرفــٌة إهل ــة الّ مبــارٍش لــي يــّديع أّن املعرفــة ادلينّي

ــة  ــة ادلينّي ــل املعرف ــعون إىل ني ــن يس ي
ّ

ــرون ال ــا اآلخ ــٌة، وأّم ووحيانّي
ــة جهدهــم هــو  ــإّن اغي ــل العقــل، ف ــٍة إنســانّيٍة مــن قبي ــأدوات معرفّي ب

ــانّيٍة! ــٍة إنس ــول إىل معرف الوص

ــة  ــًة إىل صعوب ــات ـ إضاف ــتندة إىل الرواي ــة املس ــة انلقلّي ــا املعرف وأّم
الكشــف عــن املدلــول ـ فتواجــه مشــلكًة أخــرى، ويه إحــراز الصــدور 
ــزّنل  ــا، وت ــم قطًع ــن اهلل احلكي ــادٌر م ــه ص ــم لكّ ــرآن الكري ــا، فالق أيًض
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، لٰكــّن  إىل العالــم اإلنســايّن، وببيــاٍن أوضــح القــرآن نــصٌّ ديــيٌّ قطــيٌّ
ــٍث  ــٍة إىل حب ــات، ويه حباج ــب الرواي ــدق يف أغل ــألة ال تص ــذه املس ٰه
ــا  ــن أيدين ــدة ب ــات املتواج ــّن الرواي ــرآن كالم اهلل، لٰك ــراٍز، فالق وإح
ــٌل  ــا يه نق ــن ، وإنّم ــة املعصوم ــّي  واألئّم ــت يه كالم انل ليس
ــذه  ــدور ٰه ــة ص ــراز صّح ــب إح ــا جي ــن هن ــرتهم، وم ــم وس لكالمه

ــة.  ــة انلقلّي ــار واألدلّ األخب

ــرآن  ــن الق ــئة ع ــة انلاش ــة ادلينّي ــت املعرف ــه إذا اكن ــة يه أنّ وانلتيج
ــن  ــئة ع ــة انلاش ــة ادلينّي ــٍة، فاملعرف ــويح بمرتب ــن ال ــرًة ع ــم متأّخ الكري
الروايــات متأّخــرٌة عنــه بمرتبتــن، وليــس هنــاك باحــٌث ديــيٌّ يكتي يف 
مقــام اتلنظــر أو انلقــاش العلــّي بنقــٍل بســيٍط نلــٍصّ أو عــّدة نصــوٍص، 
ــها  ــي ىلع أساس ــّدٍس، فيب ــٍر مق ــٌة ألم ــوص ناقل ــذه انلص ــّرد أّن ٰه ملج

ــن.  ــات اآلخري ــه، وبطــالن نظرّي ــة آرائ صّح

إّن انلصــوص حباجــٍة يف خطــوٍة أوىل إىل إحــراز الصــدور مــن املعصوم، 
ــر:  ــاٍن آخ . وببي ــيٍّ ــٍر منه ــٍم وتفس ــٍة إىل فه ــٍة يه حباج ــوٍة ثاني ويف خط
ــٌر  ــن ـ تفس ــال انلّصّي ــم ح ــن - حاهل ــن العقالنيّ ــد دلى املفّكري يوج

ــٍر مــن املــوارد.  ــة يف كث للنصــوص ادلينّي

ــرًصا  ــه منت ــرى نفس ــَق يف أن ي ــّيّ احل ــك انل ــال يمتل ــا، ف ــن هن وم
ــو  ــل ه ، ب ــيٍّ ــٍص دي ــتناده إىل ن ــّرد اس ــّي ملج ــزناع العل ــاحة ال يف س
ــٍة يدخــل يف ســاحة انلقــاش العلــّي،  ــٍة أو رواي مــن خــالل طرحــه آلي
ــم بعــد مواجهــة فهمــه للنــّص املذكــور،  واملنتــرُص يف ٰهــذه الســاحة يُعلَ
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ــم  ــاليّن ـ الُمّته ــوف العق ــون للفيلس ــا يك ــاليّن، فرّبم ــر العق ــع اتلفس م
ــٌد عــن  ــه بعي ــا لدليــن، وأنّ ــا خاطئً ــه حيمــل فهًم ــن بأنّ مــن قبــل انلّصّي
ــه  ــّل دلي ــّي، أو ىلع األق ــّص ادلي ــّح للن ــٌم أص ــة ـ فه ــارف العقالنّي املع

. ــّيّ ــا دلى انل ــق مّم ــتنباٌط أدّق أو أعم اس

ــره  ــّداعه وتفس ــع م ــتطيع أن يض ــٍم ال يس ــو أّن أّي اعل ــل ه واحلاص
ــن  ــائر املفّكري ــّديع أّن آراء س ــه، في ــويح نفس ــان ال ــّي م ــّص ادلي للن
اإلســالمّين بعيــدٌة عــن الــويح، بــل جيــب أن يبحــث لّك مســألٍة وفًقــا 
للموازيــن العقلّيــة، وقواعــد فهــم انلــّص، ويــدرس مــدى توافــق اآلراء 

ــة. ــوص ادلينّي ــع انلص م

وهنــا نؤّكــد ىلع وضــوح أّن كالمنــا ٰهــذا خيتلــف عــن االّداعء ابلاطــل 
ي تبّنــاه بعــض املتنّوريــن املتأثّريــن بالغــرب القائــل بــأّن لّك القــراءات 

ّ
ال

املختلفــة للنصــوص ادلينّيــة معتــربٌة. إّن اتلفكيــك بــن انلصــوص 
ادلينّيــة واملعرفــة ادلينّيــة املســتندة إىل ٰهــذه انلصــوص، ال يعــي مطلًقــا 
أّن لّك فهــٍم لٰهــذه انلصــوص معتــرٌب، ولّك شــخٍص يمكنــه أن يكــون دليــه 
ــة  ــره الفكرّي ــع أط ــب م ــا يتناس ــوص بم ــذه انلص ــن ٰه ــاّص م ــه اخل فهم
ــوص  ــك انلص ــه ىلع تل ــل رؤيت ــة، وأن حيّم ــة القبلّي ــات الهنّي ومعلوم

العطــى للمعــاين. 

ــن  ــف ع ــة والكش ــوص ادلينّي ــم انلص ــإّن فه ــادي، ف ــب اعتق وحس
ــد  ــًة، وقواع ــة اعّم ــد اللغ ــار قواع ــون يف إط ــب أن يك ــا، جي مدلوالته
اللغــة العربّيــة خاّصــًة، وأخــًرا قواعــد لغــة القــرآن الكريــم والروايــات 
بنحــٍو أخــّص، وعلمــاء اإلســالم قاطبــًة يعتقــدون بــأّن انلصــوص ادلينّية 
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حتمــل املعــاين، وأّن جهــود املفّريــن لٰهــذه انلصــوص جيــب أن تّتجــه حنو 
كشــف مــراد املتلكّــم منهــا. 

ــاه العقــاليّن يف املعرفــة ادلينّيــة، 
ّ

وأّمــا كالم املؤلـّـف مــع خمالــي االجت
ــات  ــي إلثب ــة ال يك ــوص ادلينّي ــتناد إىل انلص ــّرد اّداعء االس ــو أّن جم فه
ــم  ــل إّن الفه ــا، ب ــانّية ونقائه ــة اإلنس ــة ادلينّي ــوص املعرف ــّدىع خل م
ي يــؤّدي إىل املعرفــة ادلينّيــة 

ّ
ادلقيــق والصحيــح للنصــوص ادلينّيــة هــو ال

املعتــربة، وال أحــد يســتطيع ـ وال ينبــي ل ـ أن جيعــل فهمــه يف الصــدارة 
ــن  ــم اآلخري ــة، وال أن يّته ــوص ادلينّي ــتناد إىل انلص ــّرد اّداعء االس بمج

ــك.  ــة كٰذل ــة ادلينّي ــة يف املعرف باالبتعــاد عــن انلصــوص الوحيانّي

واخلالصــة يه أّن مــا يوّضــح مســتوى انســجام فكــرٍة مــا مــع الــويح، 
، وإنّمــا (درايــُة) انلصــوص املقّدســة  ليــس هــو جمــّرد (روايــِة) نــٍصّ ديــيٍّ
الـّـي جيــب أن تكــون معيــاًرا تلقييــم املعرفــة ادلينّية، كمــا ورد عــن أئّمة 
ادليــن أيًضــا حّثهــم املتديّنــن ىلع فهــم األخبــار ودرايتهــا، ال جمــّرد نقلهــا 
ــٍة،  ــَل ِرَوايَ ــٍة ال َعْق ــَل راَِعيَ ــِمْعتُُموُه َعْق ــرَبَ إَِذا َس َ ــوا اخلْ ــا: »اْعِقلُ وروايته

ــِم َكِثــٌر َوراَُعتَــُه قَِليــل« ]املجلــيّ، بحــار األنــوار، ج 2، ص 161[.
ْ
ِعل

ْ
ــإِنَّ ُرَواَة ال

فَ

واحلاصــل هــو أّن تصــّور الشــخص يســاوي فكرتــه مــع الــويح غــر 
صحيــٍح مــن أساســه، وجمــّرد اّداعء اســتناد رؤيــٍة مــا إىل انلصــوص ادلينّية 
ــوق آراء  ــح ف ــة تلصب ــك الرؤي ــتوى تل ــع مس ــا أن يرف ــه مطلًق ال يمكن
ــد  ــا ال يزي ــٍة م ــب رؤي ــات اىل جان ــات والرواي ــل اآلي ــن، وأّن نق اآلخري
ي يزيــد مــن قيمــة 

ّ
مــن اعتبارهــا العلــّي واســتنادها ادليــّي، وإنّمــا ال

الرؤيــة واعتبارهــا يكمــن يف مــدى توافقهــا مــع درايــة انلصــوص ادلينّيــة.
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دراسة العناصر األصلّية للنّصّية في نطاق معرفة الله

ــدر  ــل املص ــة تمّث ــة انلقلّي ــو أّن األدلّ ــة ه ــيّل للنّصّي إّن االّداعء األص
ــة الوحيــدة يف لّك مياديــن املعرفــة ادلينّيــة، وبنــاًء  الوحيــد واألداة املعرفّي
ىلع ٰهــذا ســيكون املنهــج الوحيــد يف حتقيــق مســائل معرفــة اهلل االســتناد 
ــذا االّداعء مــن  ــل ٰه ــة أيًضــا، وســوف نبحــث وحنلّ إىل انلصــوص ادلينّي

زاويتــن، مــن داخــل ادليــن، ومــن خارجــه:

ــة؛ نلحصــل  ــن، فنذهــب إىل انلصــوص ادلينّي  نســر مــع انلّصّي
ً

أّوال
منهــا ىلع اإلجابــة حــول مانــة العقــل يف معرفــة اهلل مــن تلــك 
ــه يف  ــور علي ــن العث ــل يمك ــٍح للعق ــغ مدي ــب أّن أبل ــوص، وال ري انلص
ــة  ــادر ادلينّي ــة املص ــالل مراجع ــن خ ــيعة ، وم ــة الش ــات أئّم لكم
ــل،  ــًة للعق ــًة خاّص ــّن مان ــوٍص تب ــتماهلا ىلع نص ــح اش ــربة يّتض املعت
ودوًرا ســاميًا يف املعرفــة ادلينّيــة، ورّبمــا يكــون أبلــغ كالٍم ديــيٍّ يف بيــان 
ــة، هــو كالُم رئيــس  ــة ادلينّي ــار العقــل ومزنتلــه يف هندســة املعرف اعتب
ي يبــّن فيــه أّن العقــل يعــِدل قيمــة انلقــل، وأنّــه ىلع ِغــرار 

ّ
املذهــب ال

ــًة  ــْنِ : ُحجَّ تَ ــاِس  ُحجَّ ــول : »... إِنَّ هلِلِ ىلَعَ  انلَّ ــن يق ّي
ٰ
ــاء اإلهل األنبي

ــا  مَّ
َ
ــُة، وأ ئِمَّ

َ ْ
نِْبيَــاُء واأل

َ ْ
اِهــَرُة فَالرُُّســُل واأل ــا الظَّ مَّ

َ
ــًة بَاِطنَــًة. فَأ َظاِهــَرًة، وُحجَّ

ــكايف، ج 1، ص 16[. ــول ال ــيّ، أص ــول...« ]الكلين ُعُق
ْ
ــُة فَال َاِطنَ

ْ
ابل

وكٰذلــك وردت نصــوٌص كثــرٌة فيمــا يرتبــط بــدور العقــل يف معرفــة 
اهلل، وكنمــوذج ٰللــك مــا ورد يف كالم رســول اهلل  إذ يقــول: »أســاُس 
ــِل«  ــُل إيلــه بالعق ــِل وُيتوسَّ ــَرف بالعق ــا يُع ــِل... وربُّن ــِي ىلع العق ــِن بُ ي ادلِّ

ــوار، ج 1، ص 94[. ــيّ، بحــار األن ]املجل
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وقــد بــّن أمــر املؤمنــن  يف عبــارٍة نــّرٍة مقــدار وصــول العقــل 
ــات  ــة الصف ــه ىلع معرف ــة، وقدرت ــة املقّدس ّي

ٰ
ــاحة اإلهل ــايّن إىل الس اإلنس

ديــِد ِصفِتــه، ولـَـم  حيُجبْهــا 
َ

ّيــة كمــا يــيل: »لـَـم  يُطِلــِع العقــوَل ىلع حت
ٰ
اإلهل

ــه« ]املصــدر الســابق، ج 4، ص 308؛ ج 74، ص 304[. ــِب َمعرفِت ــن واج ع

ُعُقوِل 
ْ
ويف خطبــة اتلوحيــد املعروفــة عــن اإلمــام الرضــا  نقــرأ: »بِال

ُعُقــوِل ُيْعتََقــُد اتلَّْصِديــُق 
ْ
ُيْعتََقــُد َمْعِرَفتُــه« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 35[، »بِال

ــابق، ص 40[. ــدر الس ــاهلل« ]املص بِ

ــا مــن خــارج ادليــن  ــا نلصوصــه، وأّم ــذا مــن داخــل ادليــن ووفًق ٰه
وبرؤيــٍة عقالنّيــٍة، فمــن الواضــح أنـّـه ال يمكــن اتلمّســك بادليلــل انلقــيّل 
ــة  ــا معرف ــع قضاي ــّل مجي ــث ـ يف ح ــم أم األحادي ــرآن الكري ــواٌء الق ـ س
اهلل؛ ألّن اتلمّســك بادليلــل انلقــيّل بنحــٍو اعمٍّ متوّقــٌف ىلع إثبــات اعتبــار 

مــن صــدر عنــه. 

ومــن هنــا، فــإّن االســتناد إىل آيــات القــرآن إلثبــات أّي أمــٍر متوّقــٌف 
ــك  ــاىل، وكٰذل ــرآن، أي اهلل تع ــه الق ــدر عن ــن ص ــود م ــات وج ىلع إثب
صــدق كالمــه، وأّمــا االســتفادة مــن روايــات املعصومــن، فهــو متوّقــٌف 
ىلع إثبــات أمــوٍر أكــر؛ ألنـّـه باإلضافــة إىل املســأتلن املتقّدمتــن، جيــب 

إثبــات عصمــة املتحــّدث، وكٰذلــك اســتناد ٰهــذا احلديــث إيلــه. 

ــات  ــٌف ىلع إثب ــات متوقِّ ــات والرواي ــتناد إىل اآلي ــإّن االس ــه، ف وعلي
وجــود اهلل تعــاىل، وإثبــات صفــة الصــدق فيــه ىلع األقــّل، وحينئــٍذ نقــول 
ــرآن أو  ــات الق ــتناًدا إىل آي ــاىل - اس ــود اهلل - تع ــات وج ــن إثب ــل يمك ه
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ــيل  ــتدالل يبت ــذا االس ــل ٰه ــح أّن مث ــن الواض ــن؟! م ــات املعصوم رواي
. ــديهٌّ ــه ب ــح، وامتناع ــادلور الرصي ب

ــة  ــق معرف ــأّن طري ــا ب ــالمّيون أيًض ــون اإلس ــا رّصح املتلكّم ــن هن وم
اهلل منحــرٌص بديلــل العقــل، واعتبــار ادليلــل انلقــيّل متوقــٌف ىلع إثبــات 
وجــود اهلل وبعــُض صفاتــه. ]البحــراين، قواعــد املــرام يف علــم الــكام، ص 4؛ الريــف املرتــى، 

رســائل الريــف املرتــى، ج 1، ص 127[

واللطيــف يف األمــر أّن بعــض األخبارّيــن رّصحــوا بمقبويّلــة احلكــم 
ــد، ص 34[، أو  ــيّ، العقائ ــديّه ]املجل ــح وابل ــل الرصي ــّي ىلع العق ــيّل املب العق
العقــل الفطــرّي العــاري عــن األوهــام ]البحــراينّ، الحدائــق النــارضة، ج 1، ص 131[! 
واأللطــف مــن ٰذلــك أنّهــم عملــوا يف عــّدة مــوارد بمــا خيالــف مبناهــم 
ث  ]راجــع: بهشــتی، اخبــاری گــری )تاریــخ و عقایــد(، ص 285 – 286[، ومنهــم الُمحــدِّ

ي نقلنــاه عنــه آنًفــا، يســى 
ّ

اجلزائــرّي، فإنـّـه بعــد قليــٍل مــن الــكالم ال
ــفة  ــت ـ اكلفالس ــي يُثب ــٌق؛ ل ــٌل مطل ــان ىلع أّن اهلل اكم ــة الربه إىل إقام
ــن  ــب ع ــدًة، وجيي ــًة واح ــا دفع ــات اهلل لكّه ــن ـ صف ــا للمتلكّم وخالفً

ــة، ج 1، ص 10 – 12[ ــوار النعامنيّ ــريّ، األن ــد. ]الجزائ ــة يف اتلوحي ــن كّمون ــبهة اب ش

ــٍة مــن أســاطن املذهــب  ــأس أن نشــر اىل كالم ثالث ــام ال ب ويف اخلت
ــة  ــًرا طــوال تاريــخ التشــّيع، حــول مزنل الشــيّي، وأكــر املفّكريــن تأث

ــن. العقــل يف ادلي

رئيــس  ه)   381  –  306) الصــدوق  الشــيخ  كالم  إىل  نشــر   
ً

أّوال
ــق،  ــل العمي ــام واتلأّم ــتحّق االهتم ــه يس ــإّن كالم ــيعة؛ ف ــن الش املحّدث
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ّيــات 
ٰ
يــن تبّنــوا منهــج اإلهل

ّ
ويعــّد الصــدوق مــن بــن علمــاء الشــيعة ال

ّيــات أنّــه ال يمكــن نســبة 
ٰ
الســلبّية، ويعتقــد أتبــاع ٰهــذا املنهــج يف اإلهل

 . ّيــة ذات معــًى ســليٍّ
ٰ
أيـّـة صفــٍة ثبوتّيــٍة إىل اهلل تعــاىل، ولّك الصفــات اإلهل

ويف رســالة االعتقــادات يشــر إىل مســلكه ٰهــذا ]الصــدوق، اإلعتقــادات، ص 27[ 
ويف موضــٍع آخــر يبّينه بشــٍل مفّصــٍل قائــاًل: »إذا وََصفنا اهلَل - تبــارك وتعاىل 
هــا، فمــى قلنــا  - بصفــات الات، فإنَّمــا نَنــي عنــه بــكلِّ صفــٍة منهــا ضدَّ
إنَّــه يحٌّ نَفينــا عنــه ضــدَّ احليــاةِ، وهــو املــوُت، ومــى قلنــا إنَّــه عليــٌم نَفينا 
عنــه ضــدَّ العلــم، وهــو اجلهــُل، ومــى قلنــا إنَّــه ســميٌع نَفينــا عنــه ضــّد 
الســمع، وهــو الصمــُم، ومــى قلنــا بصــٌر نَفينــا عنــه ضــّد ابلــرص، وهــو 
العــى... ومــى قلنــا قــادٌر نَفينــا عنــه العجــَز. ولــو لــم نفعــل ذٰلــك أثبَتنــا 
 حيًّــا عليًمــا ســميًعا بصًرا 

ْ
معــه أشــياَء لــم  تـَـزل معــه، ومــى قلنــا لـَـْم  يـَـزل

ــا َجعلنــا معــَى لكِّ   كريًمــا، فلمَّ
ً

عزيــًزا حكيًمــا غنيًّــا ملــًا حليًمــا عــدال
صفــٍة مــن ٰهــذه الصفــاِت الـّـي يه صفــاُت ذاتِه نــَي ضّدهــا، أثبَتنــا أنَّ اهلل 

 واحــًدا ال يشَء معــه« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 148[.
ْ

لـَـم  يــزل

ّيــات الســلبّية ونقــده، ومــا يهّمنا يف 
ٰ
ولســنا بصــدد مناقشــة منهــج اإلهل

موضــوع حبثنــا هــو اســتدالل الشــيخ الصــدوق، وكٰذلــك نغــُض انلظر عن 
عــدم صّحــة ٰهــذا االســتدالل املبــّي ىلع تصــّوٍر غــر صحيــٍح وهــو زيــادة 
ي حيظــى بأهّمّيــٍة كبــرٍة عندنــا هــو 

ّ
الصفــات ىلع الات، وإنّمــا األمــر ال

ــذا املنهــج  ــاره رئيــس حمــّديث الشــيعة، ٰه منهــج الشــيخ الصــدوق باعتب
ي يقــوم ىلع أســاس اســتدالٍل عقــيلٍّ تُرفــُع فيــه ايلــد عــن ظواهــر لّك 

ّ
ال
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اآليــات والروايــات الـّـي حتمــل معــًى ثبوتيًّــا وإجيابيًّــا، وحيِملهــا ىلع معًى 
ســليٍّ خالفًــا لظاهرهــا، ويف الواقــع فــإّن الشــيخ الصــدوق رغــم منهجــه 
األخبــارّي يســتند إىل ديلــٍل عقــيلٍّ يــؤّول بموجبــه برصاحــٍة لّك الصفــات 

. اإلجيابّيــة الــواردة يف انلصــوص ادلينّيــة إىل معــًى ســليٍّ

ــي الشــيعة  والــكالم اثلــاين ننقلــه عــن الشــيخ املفيــد رئيــس متلكّ
(336 / 338 – 413 ه)، وقــد ألـّـف كتــاب “تصحيــح اعتقــادات اإلمامّية” 

ي خالــف فيــه آراء أســتاذه الشــيخ الصــدوق برصاحــٍة.
ّ

ال

 وقــد حبــث الشــيخ املفيــد يف اعتبــار األحاديــث باإلضافــة إىل الشــهرة 
الروائّيــة وعــدم خمالفــة القــرآن، عــدَم خمالفــة احلديــث للعقــل، ويــرى 
ــك إن  ــه: »وكٰذل ــتناد إيل ــن االس ــل ال يمك ــف للعق ــث املخال أّن احلدي
ــِل  ــِة العق ــاه؛ لَقضيَّ ــوِل أطرَحنَ ــاَم الَعق ــُف أح ــا خُياِل ــا َحديثً وََجدنَ

ــة، ص 149[. ــادات اإلماميّ ــح اعتق ــد، تصحي ــيخ املفي ــاِده« ]الش بِفس

ــيخ  ــر الش ــيّي الكب ــّدث الش ــو كالم املح ــا ه ــه هن ــر كالٍم ننقل وآخ
اللكيــّي (املتــوّف ســنة 328 / 329 ه)، وال ريــب أنّ كتابــه الــايف هــو أهــّم 
مصــادر احلديــث عنــد الشــيعة، ومنهــج اللكيــّي يف تأيلــف ٰهــذا الكتاب 
يشــر إىل مانــة العقــل يف نظــام الفكــر ادليــّي دليــه. يبــدأ اللكيــي مَؤلََّفُه 
ي ال مثيــل ل بكتــاب العقــل واجلهــل، وحــّى لــو لــم ينطــق 

ّ
العظيــم ال

ــة  ــان مان ــي بلي ــذا يك ــه ٰه ــإّن منهج ــل، ف ــح العق ــأّي كالٍم يف مدي ب
العقــل عنــده، كيــف وقــد ذكــر كالًمــا ســديًدا وبــّن حقيقــًة أساســّيًة 
يف ٰهــذا املجــال، وٰذلــك حينمــا بــّن كيفيــة تأيلفــه لٰهــذا الكتــاب: »أّول 
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ــِل الِعلــم،  مــا أبــدأ بــه وأفتتــح بــه كتــايب ٰهــذا كتــاُب العقــل، وفضائِ
وارتفــاِع درجــِة أهِلــه، وُعلــوِّ قَدرِهــم، ونَقــِص اجلَهــل، وَخساَســِة أهِله، 
ــه  ــداُر وب ــه الَم ي علي

ّ
وُســقوِط َمزِنتِلهــم؛ إذ اكن العقــُل  هــو القطــُب  ال

ــه العقــاُب« ]الكلينــيّ، أصــول الــكايف، ج 1، ص 9[. ــواُب، وعلي ــجُّ ول اثلَّ حُيت

ي عليــه الَمــداُر" يمكــن أن 
ّ

إّن عبــارة "إذ اكن العقــُل هــو القطــُب ال
تُمثِّــل املفتــاح األســايّس للعقالنّيــة.

حاجة المنهج العقلّي في معرفة الله إلى مبادئ معرفة الوجود

اتّضــح حــّى اآلن أّن حــلَّ الكثــر مــن مســائل معرفــة اهلل ال يمكــن 
 مــن خــالل اتّبــاع املنهــج العقــيّل، واالســتعانة بقــّوة العقــل الســامية، 

ّ
إال

لٰكــّن احلقيقــة يه أّن احلاجــة إىل العقــل يف معرفــة اهلل ال تقــف عنــد ٰهذه 
املرتبــة، بــل إّن معرفــة اهلل العقلّيــة نفســها حباجــٍة إىل جمموعتــن أخرين 

مــن املســائل، وهمــا يف ذاتهمــا مــن املســائل العقلّيــة أيًضــا.

إّن ابلحــث الفلســّي للمســائل املرتبطــة بادلوائــر اثلــالث ملعرفــة اهلل 
ــض  ــّل بع ــل ىلع ح ــف ىلع األق ــه ـ يتوّق ــده، وصفات ــود اهلل، وتوحي ـ وج

مســائل معرفــة الوجــود العاّمــة، وبعــض مســائل نظرّيــة املعرفــة.

ورّس بنــاء معرفــة اهلل ىلع األمــور الفلســفّية العاّمــة واضــٌح يف ضــوء 
ــائل  ــة، إّن املس ــور العاّم ــة يف األم ــائل املطروح ــفة واملس ــف الفلس تعري
ــل  ــرٌة اىل أص ــة ناظ ــور العاّم ــم األم ــث يف قس ــورًدا للبح ــع م ــي تق الّ
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ــن  ــاصٍّ م ــٍم خ ــوٍع أو قس ــّص بن ــا ال ختت ــن هن ــه، وم ــود ومطلق الوج
ــون  ــٍة إىل أن يك ــس حباج ــا لي ــودات به ــاف املوج ــودات، أي اتّص املوج
املوجــود مــن مقولــٍة خاّصــٍة أو مــن جنــٍس أو نــوٍع خاّصــن، وتدخــل يف 
املســائل العاّمــة حبــوث الوجــود والعــدم، والوجــوب واإلمــان واالمتناع، 
ــرة،  ــدة والك ــَدم، والوح ــدوث والِق ــل، واحل ــّوة والفع ــة، والق واملاهي
والعلّــة واملعلــول، واجلوهــر والَعــَرض، واألحــام الُمدرَجــة فيهــا تشــمل 

ــا.  ــودات لكّه املوج

ــل  ــرٌة اىل أص ــاٌم ناظ ــة أح ــور العاّم ــت يف األم ــا إذا ُطرح ــن هن وم
الوجــود ولّك أقســام املوجــودات، فــإّن نتائــج ٰهــذه املســائل تكــون نافعــًة، 

ــواع املوجــودات.  ــًة ملعرفــة أن بــل رضورّي

وانلتيجــة يه أنّنــا بعدمــا نفــرغ مــن ٰهــذه األحــام اللكّّيــة للوجــود، 
ــإّن تلــك املعــارف  ــوٍع خــاصٍّ مــن املوجــودات، ف ــة ن نّتجــه حنــو معرف
ــذا  ــة ٰه ــا ملعرف ــع أساًس ــتكون يف الواق ــود س ــق املوج ــرة إىل مطل انلاظ

ــاّص.  ــود اخل املوج

ــدُّ  وبكلمــٍة واحــدٍة نقــول: إّن األحــام املرتبطــة بمطلــق الوجــود تُع
ــذور  ــع ج ــاّص، إذن ترج ــود اخل ــام املوج ــة أح ــا ملعرف ــًة وأساًس مقّدم
ّيــات باملعــى األخــّص مبنّيــٌة 

ٰ
معرفــة اهلل إىل معرفــة الوجــود، أي أّن اإلهل

ىلع األمــور العاّمــة، وكمــا يقــول الشــهيد مطهــري: »إّن األمــور العاّمــة 
ــه  ــون أنّ ّي

ٰ
ــا يــرى احلكمــاُء اإلهل ــة، ومــن هن ّي

ٰ
ــاُح الفلســفة اإلهل يه مفت

مــن العبــِث ابلحــُث الفلســّي يف املســائل املرتبطــة باملبــدإ واملعــاد دون 
أن يســبق ٰذلــك حبــٌث وحتقيــٌق اكٍف حــول األمــور العاّمــة« ]مطهــري، مجموعــة 
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ــات  ّي
ٰ
ــائل اإلهل ــالمّيون[ أّن مس ــاء اإلس ــد ]احلكم ــار، ج 5، ص 192[ و»يعتق اآلث

ــة«  ــور العاّم ــوث األم ــن حب ــارٍش م ــٍو مب ــتنتج بنح ــّص تُس ــى األخ باملع
ــات  ّي

ٰ
ــة... يه أســاس ومبــى... اإلهل ]املصــدر الســابق، ص 468[، و»األمــور العاّم

ــابق، ص 474[. ــدر الس ــّص« ]املص ــى األخ باملع

ي تقّدمه 
ّ

إّن إثبــات وجــود اهلل  وإثبــات صفاتــه - وكٰذلك اتلصــّور ال
ــال  ــاىل وألفع ــالمّية هلل تع ــفة اإلس ــّص يف الفلس ــى األخ ــات باملع ّي

ٰ
اإلهل

وصفاتــه - لكّهــا مبنّيــٌة ىلع قســٍم مــن مســائل األمــور الفلســفّية العاّمــة، 
ــة وفروعــه  ــون العلّّي ــة، وأحــام الوجــود، وقان ــل أصــل الواقعّي مــن قبي
ــة واملعلويّلــة،  ــة واملعلويّلــة، والســنخّية الِعلّّي مــن قبيــل الــرورة العلّّي

وحبــث املــواّد اثلــالث وغرهــا. 

ــّدم  ــفّية تق ــود الفلس ــة الوج ــة إىل أّن معرف ــر: باإلضاف ــاٍن آخ وببي
ــا يف  ــًرا أيًض ــب دوًرا مؤثّ ــا تلع ــه، فإنّه ــود اهلل وصفات ــات وج ــادئ إثب مب
ــاًل  ــه، مث ــا هلل وصفات ــود يف تصّورن ــة الوج ــائل معرف ــا ملس ــة فهمن طريق
تدخــل قاعــدة العلّّيــة كإحــدى املقّدمــات يف كثــٍر مــن براهــن إثبــات 
وجــود اهلل تعــاىل، لٰكــن مــن جهــٍة أخــرى اختــالف الــرأي يف مفــاد ٰهــذه 
القاعــدة، واختــالف انلظرّيــات يف بــاب منــاط احلاجــة إىل العلـّـة يــؤّدي 
إىل االختــالف يف تصوّرنــا لكيفّيــة ومقــدار احتيــاج ســائر املوجــودات إىل 

ــبحانه. اهلل س

واتلصويــر الصحيــح ملســألة اإلٰل حيظــى بأهّمّيــٍة مــن جهــاٍت خمتلفــٍة 
ــود  ــاء يف وج ــن العلم ــر م ــكيك الكث ــبب يف تش ــٍة. والس ــٍة وعملّي نظرّي
اإلٰل، لــم يكــن ناشــئًا مــن أّن أدلّــة وجــوده ليســت ُمقنعــًة هلــم، وإنّمــا 
ــن  ــٌئ ع ــّوٌر خاط ــم تص ــدء اكن دليه ــذ ابل ــم من ــع إىل أنّه ــبب يرج الس
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ــن  ــوان (اإلٰل) ال يمك ــه بعن ــا يتصّورون ــع أّن م ــألة اإلٰل، ويف الواق مس
إقامــة ادليلــل ىلع وجــوده، بــل ال ريــب يف أّن مثــل الــيء ال وجــود ل. 

]مطهــري، مجموعــة اآلثــار، ج 1، ص 497[

النتيجة

لقــد منــع كثــٌر مــن العلمــاء املســلمن العقــل مــن ادلخــول يف نطــاق 
املعرفــة ادلينّيــة زاعمــن أّن الوصــول إىل املعرفــة ادلينّيــة اخلالصــة يتطلّب 
ٰذلــك، واكتفــوا يف املعرفــة ادلينّيــة باألدلّــة انلقلّيــة، لٰكــّن ٰهــذا املنهــج 

انلــّيّ تواجهــه إشــاالٌت خطــرٌة:

: أّن اســتبعاد العقــل مــن منظومــة املعرفــة ادلينّيــة بدعــوى تقوّية 
ً

أّوال
دور انلصــوص ادلينّيــة، خمالــٌف ملضمــون انلصــوص ادلينّيــة الكثــرة الّي 

تؤّكــد ىلع مانــة العقــل الرفيعــة.

ثانيًــا: أّن حتديــد العقــل يــؤّدي إىل إشــاٍل يف االســتناد إىل انلقــل؛ ألّن 
ــة  ــك باألدلّ ــل إّن اتلمّس ــه، ب ــار نلفس ــح االعتب ــه أن يمن ــل ال يمكن انلق

ــة. ــة العقلّي ــة جيــب أن يســبقه الكثــر مــن املعــارف ادلينّي انلقلّي

ثاثلـًـا: أّن اّداعء نقــاء املعرفــة ادلينّيــة يف حالــة عــدم االعتنــاء بنداءات 
العقــل، اّداعٌء بــال ديلــٍل، بــل مضافًــا إىل أنـّـه يــؤّدي إىل الُمغالَطــة؛ فــإّن 
فيــه خلًطــا بــن الــويح وتفســر الــويح، وينتــي يف جمــال معرفــة اهلل إىل 

ــيم. اتلعطيل أو اتلجس
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والحكــم، الطبعــة الثالثــة، 1422 هـ.

ابــن تيميــة، أحمــد بــن  عبــد الحليــم، كتــاب الــرد عــى املنطقيــني، )نصيحــة أهــل اإلميــان يف الــرد . 7

ــن  ــد الصمــد رشف  الدي ــه: عب ــدوي، حّقق ــه: الســيد ســليامن الن ــّدم ل ــان(، ق عــى منطــق اليون

الكتبــي، مؤسســة الريــان للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــريوت ـ لبنــان، الطبعــة األوىل، 1426 هـــ.

ابــن تيميــة، أحمــد بــن  عبــد الحليــم، مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم أحمــد بــن  تيميــة، جمــع . 8

ــة  ــد لطباع ــك فه ــع املل ــّورة، مجمَّ ــة املن ــن  قاســم، املدين ــن  محمــد ب ــب: عبدالرحمــن ب وترتي

املصحــف الرشيــف، 1424 هـــ.
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ابــن  حــزم األندلــيس، عــيل بــن أحمــد، يف رســائل ابــن  حــزم األندلــيّس،  تحقيــق: دكتــور إحســان . 9

عبــاس، املؤسســة العربيــة للدراســات والنــرش، بــريوت ـ لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 1987 م.

ــح . 10 ــن صال ــد ب ــة الشــيخ محم ــائل فضيل ــاوى ورس ــوع فت ــد، مجم ــني، محم ــح الُعثيم ــن  صال اب

الُعثيمــني، جمــع وترتيــب: فهــد بــن  نــارص بــن  إبراهيــم الســليامن، دارالرثيــا للنــرش والتوزيــع، 

الريــاض ـ الســعودية، الطبعــة الثانيــة، 1417 هـــ. 

ابــن  قدامــة املقــديس، موفــق  الديــن، ذّم التأويــل، حّققــه وخــّرج أحاديثــه: بــدر بــن  عبداللــه . 11

البــدر، الشــارقة، دار الفتــح، الطبعــة الثانيــة، 1414 هـــ.

ابــن  قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أيب بكــر، مختــرص الصواعــق املرســلة عــى الجهميــة واملعطلــة، . 12

ــة  ــوي، مكتب ــد الرحمــن العل ــن  عب ــه: الحســن ب ــّدم ل ــه وق ــق علي ــرأه وخــّرج نصوصــه وعّل ق

أضــواء الســلف، الريــاض ـ الســعودية، الطبعــة األوىل، 1425 هـــ.

أبو زهرة، محمد، ابن  حنبل.. حياته وعرصه آرائه وفقهه، دار الفكر العريب، القاهرة ـ مرص.. 13

ــه . 14 ــق: الشــيخ رحمــة الل ــة، تحقي ــة والشــواهد املكّي ــد املدنّي األســرتآبادي، محمــد أمــني، الفوائ

ــران، الطبعــة األوىل، 1424 هـــ. ــي األرايك، مؤسســة النــرش اإلســالمّي، قــم ـ إي الرحمت

ــة . 15 ــر للطباع ــاء، دارالفك ــات األصفي ــاء وطبق ــة األولي ــه، حلي ــد الل ــن عب ــد ب ــاين، أحم األصفه

ــة األوىل، 1416 هـــ. ــرش، الطبع والن

البحراين، كامل الدين ميثم، قواعد املرام يف علم الكالم، مطبعة مهر، قم ـ إيران، 1398 هـ. . 16

ــالمي . 17 ــرش اإلس ــة الن ــرة ، مؤسس ــرتة الطاه ــكام الع ــارضة يف أح ــق الن ــف، الحدائ ــراين، يوس البح

ــّم. ــة املدرســني بق لجامع

ــث، . 18 ــرش دارالحدي ــاپ ون ــازمان چ ــم: س ــد(، ق ــخ وعقاي ــرى )تاري ــم، اخبارى گ ــتی، ابراهي بهش

دوم، 1390 هـــ.
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ــدي . 19 ــيد مه ــه: الس ــى طبع ــه وأرشف ع ــق علي ــه وعّل ــّية، مّنق ــد الطوس ــيل، الفوائ ــّر العام الح

الالجــوردي الحســيني والشــيخ محمــد الــدرودي ، املطبعــة العلميــة ، طهــران ـ إيــران، الطبعــة 

األوىل، 1403 هـــ.

ــو . 20 ــه: أب ــق علي ــات الهــداة بالنصــوص واملعجــزات، عّل الحــّر العامــيل، محمــد بــن  الحســن، إثب

ــران. ــة، قــم ـ إي ــزي، املطبعــة العلمي ــل التري طالــب التجلي

ــور . 21 ــق: الدكت ــق وتعلي ــم، تحقي ــن  أســعد، ســبع رســائل ، تقدي ــن محمــد ب ــدواين، جــالل الدي ال

ــة األوىل. ــران، الطبع ــران ـ إي ــوب، طه ــرياث مكت ــرش م ــركاىن، ن توي

ــم وإرشاف: الســيد أحمــد . 22 ــار اآلحــاد، تقدي ــف املرتــىض، مســألة يف إبطــال العمــل بأخب الرشي

الحســيني، إعــداد: الســيد مهــدي رجــايئ ، دارالقــرآن الكريــم ، قــم ـ إيــران، 1405 هـــ.

ــم وإرشاف: . 23 ــة، تقدي ــات الثاني ــات املســائل املوصلي ــن الحســني ، جواب ــف املرتــىض، عــيل ب الرشي

ـ إيــران، 1405 هـــ. الســيد أحمــد الحســيني، إعــداد: الســيد مهــدي رجــايئ ، دار القــرآن الكريــم ، قــم 

ــد . 24 ــيد أحم ــم وإرشاف: الس ــدد، تقدي ــاب الع ــى أصح ــرّد ع ــألة يف ال ــىض، مس ــف املرت الرشي

ــران، 1405 هـــ. ــم ـ إي ــم، ق ــرآن الكري ــايئ، دار الق ــدي رج ــيد مه ــداد: الس ــيني، إع الحس

ــه الســعيد . 25 ــد الل ــو عب ــه: أب ــق علي ــه وعّل ــى ب ــل والنحــل، اعتن ــم، املل ــد الكري الشهرســتاين، عب

ــة، 1418هـــ. ــان، الطبعــة الثاني ــريوت ـ لبن ــة، ب ــدوه، مؤسســة الكتــب الثقافي املن

الشــيخ املفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــامن، تصحيــح اعتقــادات اإلماميــة، تحقيــق: حســني . 26

درگاهــى، دار املفيــد للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــريوت ـ لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 1414 هـــ.

ــاء . 27 ــة، دار إحي ــة األربع ــفار العقلّي ــة يف األس ــة املتعالي ــد، الحكم ــن محم الشــريازي، صــدر الدي

ــان، الطبعــة الرابعــة، 1410 هـــ. الــرتاث العــريب، بــريوت ـ لبن

الشــريازي، صــدر الديــن محمــد، رشح أصــول الــكايف، تصحيــح: محمــد خواجــوي، پژوهشــگاه . 28
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علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــى، طهــران ـ إيــران، الطبعــة الثانيــة، 1383 هـــ.

الشــريازي، صــدر الديــن محمــد، مفاتيــح الغيــب، مقدمــة وتصحيــح: محمــد خواجوي، مؤسســة . 29

تحقيقــات فرهنگــى، طهــرانـ  إيــران، 1363 هـ.

الصابــوين، أبــو عثــامن إســامعيل بــن  عبــد الرحمــن، عقيــدة أهــل الســلف وأصحــاب الحديــث . 30

ــد  ــن  عب ــارص ب ــق: ن ــة، تحقي ــث واألمئ ــاب الحدي ــّنة وأصح ــل الس ــاد أه ــالة يف اعتق أو الرس

الرحمــن بــن  محمــد الجديــع، دار العاصمــة للنــرش والتوزيــع، الريــاض ـ الســعودية، الطبعــة 

الثانيــة، 1419 هـــ.

الصــدوق، محمــد بــن عــيل، التوحيــد، صّححــه وعّلــق عليــه: الســيد هاشــم الحســني الطهــراين، . 31

مؤسســة النــرش اإلســالمي التابعــة لجامعــة املدرســني بقــم املرّشفــة، الطبعــة الثامنــة، 1423 هـــ.

الفــّراء الحنبــيل، أبــو الحســني محمــد بــن  أيب  يعــى ، طبقــات الحنابلــة، حّققــه وقــّدم لــه وعّلــق . 32

عليــه: عبدالرحمــن بــن  ســليامن بــن  عثيمــني، الريــاضـ  الســعودية، 1419 هـــ.

الفــّراء، أبــو يعــى، إبطــال التأويــالت ألخبــار الصفــات، تحقيــق ودراســة: أبــو عبداللــه محمــد . 33

بــن  حمــد الحمــود النجــدي، دار إيــالف الدوليــة للتوزيــع والنــرش، الكويــت.

الكلينــي، محمــد بــن  يعقــوب، الــكايف، عــيل أكــر الغفــاري، دار صعــب ودار التعــارف، بــريوت . 34

ـ لبنــان، الطبعــة الرابعــة، 1401 هـــ.

املجلــيس، محمدباقــر، العقائــد، تحقيــق: حســني درگاهى فــر، مؤسســة الهــدى للنــرش والتوزيــع، . 35

طهــران ـ إيــران، 1420 هـ.

ــاء، . 36 ــة الوف ــار، مؤسس ــة األطه ــار األمئ ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــر، بحاراألن ــيس، محمدباق املجل

ــة، 1403 هـــ. ــة الثاني ــان، الطبع ــريوت ـ لبن ب

مطهري، مرتىض، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، طهرانـ  إيران، الطبعة السادسة، 1374 ش.. 37
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ــات، . 38 ــة، مؤسســة األعلمــي للمطبوع ــوار النعامني ــه، األن ــة الل ــري، الســيد نعم املوســوي الجزائ

بــريوت ـ لبنــان، الطبعــة الرابعــة، 1404 هـــ.

ــق . 39 ــه وعّل ــتبصار، صّحح ــف األرسار يف رشح االس ــه، كش ــة الل ــيد نعم ــري، الس ــوي الجزائ املوس

ــران، 1408 هـــ. ــم ـ إي ــاب ، ق ــرى، مؤسســة دار الكت ــب موســوى جزائ ــه: طّي وأرشف علي

ــگاه . 40 ــارات پژوهش ــازمان انتش ــی، س ــل و وح ــی، عق ــني رشيف ــد حس ــن و احم ــفيان، حس يوس

ــة الخامســة، 1386 هـــ. ــران، الطبع ــم ـ إي ــگ و انديشــه اســالمی، ق فرهن
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