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 بسم اهلل الرمحٰن الرحيم
ٍد املبعوث رمحًة للعاملني  احلمد هلل ربي العاملني وصّلي اهلل ىلع حممي

 وىلع أهل بيته اهلداة امليامني.

ملها اإلنسان تمثيل إني العامل الفكريي واملنظومة العقديية الييت حي
ي يقف وراء لكي األنشطة ـالعامل الرئيس يي وادلافع األساس اّلي

والسلوكييات الييت تصدر عنه، فاكن صالح تلك املنظومة 
وانسجامها مع الواقع أو فسادها وخمالفتها للواقع، منعكًسا ىلع 
ا أن تشّكي  أغلب السلوكييات الفرديية واالجتماعيية لإلنسان، فإمي

اه كماهل املنشود، أو اعماًل حافزً  ه يف حركته حنو السموي باّتي ا قويًّا يشدي
ي ال  جيريه حنو التسافل والسقوط يف دويامة الفوىض والفساد اّلي

 خيليف إالي االضطراب والضياع.
ي تتدفيق منه حياة اإلنسان بكلي  فالفكر العقديي هو الرافد اّلي

م بسلوكييات اإلنسان وأشاكهلا، وهو األداة الييت تتحكي صورها 
قه  ي يؤري لم جيد إجاباٍت مقنعًة تمنحه  إنومواقفه، وهو اهلاجس اّلي
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الطمأنينة واالستقرار، فكأنيه املقتيض الختيار نمط منهج احلياة، 
ي تنبثق منه مجيع ادلوافع حنو سلوكييات اإلنسان وممارساته  اّلي

 الفكريية واحلياتيية اكفيًة.
مجيع الرساالت السماويية الييت نزلت ألجل وٰهذا ما يفّسي اهتمام 

هداية اإلنسان، وعنايتها الفائقة باملجال الفكريي العقديي لإلنسان، 
ل لٰهذا اجلانب ويدفع الشبهات  وامتالء صحف أصحابها بما يؤصي
زت حراكتهم اإلصالحيية وخطاباتهم ىلع تشكيل  عنه، حيث ركي

 ن التشويه واخلرافات.املنظومة العقديية وتنميتها وحفظ نقائها م

ومن جهٍة أخرى فإني كثرًيا من اجلهلة واملفسدين يسعون دائًما 
تللويث فطرة انلاس وحتريف أفاكرهم؛ ألجل التسليط عليهم فكريًّا 
راتهم، وقد استعملوا اإلفساد الفكريي والعقديي  وسياسيًّا ومصادرة مقدي

فوا أ ظ سالًحا تلحقيق مآربهم وأطماعهم ادلنيئة، فوظي دواتهم من واعي
سالطني وأقالٍم رخيصٍة ووسائل إعالٍم مأجورةٍ؛ لرسم عقيدة 
رات، ولم يفتأوا  املحكومني يف ظلي سياسة اهليمنة ىلع األفاكر واملقدي
عن استخدام سالح التشكيك وإلقاء الشبهات يف أذهان انلاس حول 

ت لكي ما يتعليق بعقائدهم وإيمانهم، وكذا االستفادة من االختالفا
الفكريية، والعمل ىلع توجيه أنظار انلاس إىل نقاط االختالف، 
واتلعمية ىلع نقاط االشرتاك؛ إلذاكء الفنت بني األطراف املتخالفة، 
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وتفتيت وحدتهم، وكّس شوكتهم، وإضعاف عزيمتهم؛ من أجل 
م يف مواقفهم، وإخضاعهم لسلطتهم.  السيطرة ىلع مشاعرهم واتلحكي

ين للشأن الفكريي ادلييني أن من هنا ينبيغ نلا بوصفن ا متصدي
نعطي ٰهذا العامل اهتماًما كبرًيا، وأن يكون يف أىلع سليم أولويياتنا 
ن من ترسيخ ما  ومشاريعنا الفكريية الييت نسىع تلنفيذها؛ نلتمكي
ييته )العقيدة اإلسالميية وفق رؤية مدرسة أهل   نعتقد بأحقي

ٍد ( االمتداد الطبييعي نليبي اإلسالابليت  ، كما ينبيغ م حممي
أن جنتهد يف طرح ٰهذه الرؤية ضمن صياغٍة معارصٍة رصينٍة، 

وأصاتلها،  تتناسب ومستوى عراقة مدرسة أهل ابليت 
 مستفيدين من معطيات العقل، وانلصوص ادلينيية املعتربة.

سة ادليلل لدلراسات وابلحوث روع ـوألجل ذٰلك جاء مش مؤسي
ة اتلابعة للعتبة  العقديية سة؛ يلليبي قدًرا من احلاجة امللحي احلسينيية املقدي

ساٍت ختصي  ، ويلحمل لوجود مؤسي صييٍة تعمل ىلع اجلانب الفكريي العقديي
ي دلفع الشبهات،  ىلع اعتقه مسؤويلية تأصيل ٰهذا اجلانب واتلصدي
ة بالوسائل واإلماكنييات املتاحة؛ وذٰلك  واتلأكيد ىلع العقائد احلقي

ي يعاين منه املجتمع. للمساهمة يف سدي   الفراغ الفكريي العقديي اّلي
سة املعتمدة يف حتقيق أهدافها هو  واكن من اسرتاتيجييات املؤسي
صيية اتلأصيليية وانلقديية، وردي الشبهات يف  كتابة ابلحوث اتلخصي
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خمتلف املواضيع العقديية، وباخلصوص تلك الييت تهمي الساحة 
.  الفكريية بنحٍو فعيلٍّ

ملا تمي رصده يف الساحة الفكريية من قيام ابلعض بطرح  ونتيجةً 
ي:  ي ما زال يهتف باتلحدي شبهاٍت حول الويح والقرآن الكريم، اّلي

﴿ 
ْ
ْن يَأ

َ
ننُّ لََعَ أ

ْ
نُْس َواْل ن اْجَتَمَعتن اإْلن َذا الُْقْرآقُْل لَِئن ـٰ ْثلن َه نمن تُوَن تُوا ب

ْ
نن ََل يَأ

ْثلنهن َولَْو ََكَن َبْعُضُهْم  نمن َْعٍض َظهنريًاب ر املجلس العليمي ()﴾بلن ، فقد قري
سة كتابة سلسلٍة من ابلحوث الييت تتعريض لٰهذه  املوقير يف املؤسي
الشبهات ونقدها نقًدا علميًّا وبأسلوٍب حديٍث يألفه شبابنا املثقيف 

ل إلثارة مثل ٰهذه الشبهات. ي اكن هو اهلدف األوي  اّلي

ي  ي قام بتدوينه واكن من بينها ٰهذا ابلحث اّلي بني أيديكم، واّلي
عضو وحدة الفكر وسوي املاألستاذ ادلكتور روح اهلل مشكوًرا 

سة، وتعريض فيه إىل أهمي اإلشاكالت الييت تطرح حول  ادلييني يف املؤسي
 ٰهذا املوضوع يف الساحة الفكريية ال سييما العراقيية منها. 

ستنا يف ٰهذه اللكمة إالي أن تتقدي  م بوافر الشكر وال يسع مؤسي
ٍ يف تدوين ٰهذا  واالمتنان إىل الاكتب الكريم؛ ملا بذل من جهٍد ممّيي

م واتلوفيق.  الكتييب القييم؛ سائلني اهلل العيلي القدير هل دوام اتلقدي
                                                                        

 .88( سورة اإلرساء: 1)



 

شاعت يف اآلونة األخرية جمموعة  من املفردات املثرية لالهتمام 
كمفردة العقل  -عون ٰذلك أو من يدي  -الفكر  عند كثرٍي من أصحاب

ة وأقسامها الييت راجت يف خمتلف املحافل والفعايليات يي أو العقالن
العلميية واملعرفيية، واكن أن اصطبغت مفردة العقل بأشاكٍل وألواٍن 

، ييقي والعقل اتلجريّيخمتلفٍة اكلعقل املتاف يني والعقل يالعقل ادلويبي
 ، ، ريقي والعقل الغرـالعقل الشوالفلسيفي العقل احلداثي والعقل وبي

 ،  .لكغري ذٰ و ،حي يالعقل اإلسالمي والعقل املسوما بعد احلداثي

دة  يسمت به العقالنيية بمناهجها وأشاكهلا املتعدي ي ات إني الطابع اّلي
ي  ()هو من سمات تييار ما بعد احلداثة مذهب  تميت استعارته مناّلي

ه اتلعبريات املختلفة تشري إىل . غري أني ٰهذ()ةيي قا الفلسفياهلرمنوط
ي  مفهوٍم مغايٍر ملفهوم العقل ي اعتمد يف ثقافتنا املعرفيية، اّلي واّلي

                                                                        

(1) Research Method in the Postmodern, By James Scheuric, p.42 . 
( يعتقد أصحاب مدرسة ما بعد احلداثة بعدم ترجيح مدرسٍة عقالنييٍة ىلع أخرى وعدم وجود أحاكٍم 2)

ٍة م ديية املعرفيية ورشعيية لكي مدارس العقالنيية. ويؤديي ٰهذا املعقتد إىل اعمي هيمنٍة، بل يقولون باتلعدي
كيية والنسبيية املعرفيية.  مشلكة الوقوع يف الشاكي
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ا ما  ()دقيٍة إىل املنهج الربهايني القائم ىلع ابلنائييةيشري ب ال غري، أمي
ار ما بعد ترم إيله العقالنيية بتعبرياتها املختلفة يف منظور أتباع تيي 

يعكس تنويع املناهج و ،شاع حديثًا استعمال   فهو غريهم احلداثة أو
يسىع اإلنسان إىل أن  :أخرى يف ابلحث وانلظر واتلربير. وبعبارةٍ 

لن فتكون معتقداته وأعماهل قائمًة ىلع ادليلل، وما لم حيصل عليه، 
يف نفسه يك يعتقد أو يفعل وفًقا ملا يعتقده.  أو قناعة   يقع هناك حافز  

ي ىلع دوًما عن ادليل ثون ولكي إنساٍن اعقٍل ومن هنا يبحث ابلاح ل اّلي
أساسه يعتنق انلاس معتقًدا معيينًا. فّكي إنسان يسىع من أجل ٰذلك 

ة، ممي  إىل تقديم ديلٍل  ا يؤديي إىل اختالف انلاس وفق قناعته اخلاصي
قيمون يإذ إنيهم  ؛وعدم اتيباعهم منهًجا واحًدا يف صياغة ادليلل

دةٍ  اٍت يواغ ومباٍن متنويعةٍ  خمتلفةٍ  وادي استدالالتهم يف ضوء م . متعدي
د هو ي يبعث ىلع تفاوت املناهج اّلي  وٰهذا االختالف واتلنويع واتلعدي

ها بسماٍت  خمتلفةٍ  ستداليلية واصطباغها بألوانٍ اال دةٍ  وتمّيي  . متعدي

د املناهج الفكريوبناًء ىلع ٰهذه الرؤ العقالنييات  ة أويي ة، تتعدي
د اخللف -صطالح املتداول كما هو يف اال - ة يي ات الفكريي بتعدي

ا يفرض ىلع اإلنسان جعلها حتت جمهر اتلحقيق يي واثلفاف ة، ممي
 وبرهانييةٍ  واتلمحيص وانلقد املحايد بمعايري وضوابط منطقييةٍ 

                                                                        

 ( صياغة الربهان ىلع مبین القضايا األساسيية لالستدالل.1)
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ةٍ  ذٰلك إالي من خالل دراسة ٰهذه  بها اجلميع، وال يتمي  عتقدي اعمي
ىلع للعثور  ؛ا ابلعضومقارنتها مع بعضه ،كثٍب  مناملذاهب 

ة والضعف، ق عن ابلاطليوتلم نقاط القوي ، مع مرااعة فيها ّي احلي
يف ٰهذه العمليية اتلحقيقيية بما تقتضيه حاجات  فاملهمي  األهمي 

 . والفكريي  جمتمعنا وواقعنا اثلقايفي 
 إني إطاللًة رسيعًة ىلع ٰهذا الواقع وما يُطرح فيه من إشاكيلياٍت 

ٍ  مدى تغلغل احلداثة انلاّتة عن نمٍط ، تكشف عن خمتلفةٍ  من  معنيي
ة، الييت سيطرت ىلع أغلب يي ة احلداثيي العقالنيية يُسّمي بالعقالن

ا يقتضاألبعاد احلياتيي  ي جعلها يف أىلع سليم أولوييات ـة لإلنسان ممي
ت معالم احلضارة  ابلحث واتلحقيق. فقد أثار نفوذ احلداثة الييت شلكي

ة و... يف يي رها الفلسفيية والعلميية واثلقافة بمختلف مظاهيي الغرب
ات الكربى أمام يي جمموعًة من التساؤالت واتلحدي  العالم اإلسالمي 

ين اكنوا يعتمدون نمًطا آخر للعقالنيية يُسّمي  رين اّلي العلماء واملفكي
ي اكتسح احلياة  العقالنيية اإلسالميية. وأمام ٰهذا الوافد اجلديد اّلي

رون ىلع اعتقهم عناء ابلحث واتلحقيقمحل هٰ  ،اثلقافيية  ؛ؤالء املفكي
 ة. يي يك يدرسوا ٰهذه الظاهرة اجلديدة بمنتىه ادلقية والشفافيية واملوضوع

دراسة العقالنيية احلداثيية  وحّتي تتيضح الصورة تماًما جيدر بنا
ة اإلسالميية الييت يي حتديد إطار العقالنالييت ينطلق منها احلداثييون، و
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 ا معرفةً مومعرفته ،ت يالقرآن وتراث أهل ابل صويرهاي
ن انلمطني من ي ٰهذنيب ن ابلاحث من إجراء مقارنةٍ ـتمكي  حةً يصح

ذا هو ما نأمل أن وهٰ . ةٍ يي وبكلي موضوع ةٍ يي علم العقالنيية بصورةٍ 
 ذا.نقرتب منه وخنطو حنوه ولو خبطواٍت قصريٍة يف حبثنا هٰ 

 حثمنهجنا يف ابل

غة اإلجابات والردود ىلع يصنعتمد ىلع أن  حثنا يف ٰهذا ابليرتأا
ريي األسئلة الواقع دافعون ين يّلي ن اية الييت ترتديد ىلع أفواه بعض املتنوي

م بداًل عن اتلعايل ة يف جمتمعنا اإلسالمي يي ة احلداثيي ق العقالنيعن تطب
م بغرض يثريون خمتلف الشبهات حول القرآن الكريانيية، فيالوح

ا إبداهلاتلايل ضعضعة العقالنيية اإلسالميية ووب ؛تهيي إلغاء حجي 
ة يي املنارة الييت تهتدي بها العقالن ة، فالقرآن هويي ة احلداثيي بالعقالن
ل  ها وسط تالطم اآلراء، وهورية وّتد مسيي اإلسالم املنبع األوي
 . ع اإلسالمي يللترش

ا ال شكي فيه أنينا إذا قمنا بعالج خمتلف املسائل الييت تدور  ممي
عن  ثي بالرتكّي عليها مع غضي انلظرل القرآن والعقل احلداحو

ذا اإلطار، لاكن اختيار الشبهات الييت تنخر جمتمعنا اإلسالمي يف هٰ 
ي انتهجناه يف كتابة هٰ  ذا املوضواعت وتنظيمها بشٍّك آخر غري اّلي

 ٰ الرتكّي ىلع اإلجابة  ة ألزمناكني الشعور بعبء املسؤويلي ابلحث. ول
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ذا املضمار. فقمنا برصد الشبهات حول الواردة يف هٰ  تعن الشبها
الويح القرآيني وتبويبها وفق موضواعتها، واإلجابة عنها ضمن 
اءنا اجلامعييني ىلع قراءتها.  سلسلٍة من كتييباٍت موجزةٍ حتثي أعزي

ل من هٰ وهٰ  ي بني أيديكم هو األوي ذه املجموعة. ذا العمل املتواضع اّلي
 أثارها أحد املحسوبني ىلع اتلييار اتلنويريي ٍت شبهالقد اخرتنا مخس 

 ،عرب خمتلف الوسائل اتلقنيية احلديثة بني خمتلف األوساط اثلقافيية
 يف العراق يف مناسباٍت  وحاول أن ينشـرها بني الشباب اجلاميعي 

 شّتي بهدف التشكيك يف القرآن الكريم وحجييته.  وأزمنةٍ 

؛ فبدأنا لكي فصٍل قلٍّ ودرسنا لكي سؤاٍل منها ضمن فصٍل مست
مٍة بس ، اعجلنا تلك الشبهة من طةٍ يبعرض الشبهة، ثمي من بعد مقدي

تشمل لكي واحدةٍ  - ضمن عناوين مناسبةٍ  -خالل ذكر مالحظات 
من أبعاد الشبهة. وبٰهذا الشّك نكون قد  منها الردي ىلع بعٍد خاصٍّ 

كن قبل ولٰ ألة. سليطنا الضوء ىلع اجلوانب واألبعاد املختلفة لٰهذه املس
ي هٰ ذٰ  لكي  ذه لك، حاونلا أن نعرض اخللفيية الفكريية الييت تغذي

الشبهات، ويه العقل احلداثي وحاونلا أن ننقدها ضمن معاجلة 
الشبهات، وندافع عن ابلديل عنه، أعين العقالنيية اإلسالميية الييت 

هة  عن مني  -يف الوقت نفسه  -ويه  ،تتمتيع بإجيابييات العقل احلداثي 
 سلبيياته، كما سيتيضح يف طييات الكتاب للقارئ الكريم. 
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ة القرآن حول يسيتعريف القارئ يف طييات ٰهذا ابلحث ىلع رؤ
ة يي ة مواكبة العقالنيي في، وكع اإلسالمي يالعقل وماكنته يف الترش

ة املستلهمة من القرآن للزمان واملاكن. كما سيتعريف يي اإلسالم
من قبيل: ذات الصلة بمحور ابلحث سئلة األ عن القارئ ىلع إجابةٍ 

ة العقل يف يي  مع أهمي نيث اثلقليأت ذكر  حول العقل يف حديملاذا لم 
وَصف يمكن للقرآن أن ية اإلنسان من الوقوع يف الضالل؟ وهل يوقا

؟ وهل استطاع العقل يني واتلبريىل اتلفسإاجه يبادلستور مع احت
موقف  ال؟ وما هو وكما وعده أضمن السعادة لإلنسان يأن  احلداثي 

 أنفسهم مع نييي ف اكن تعايط الغربيالعقل من نفسه وقدراته؟ وك
دعون إىل ي ني املسلمني؟ وهل اكن الكبار من املصلحالعقل احلداثي 

ك بالعقل احلداثي  م  اتلمسي بداًل من القرآن للوصول إىل اتلقدي
نفع ي دٍ يديٍء جـة بشيي ة احلداثيي واالزدهار؟ وهل جاءت العقالن

ه من خالل ية ال يمكن احلصول عليي اإلنسان يف حاجاته األساس
سنعاجلها هنا بقدر  ةمن األسئل ة؟ ٰهذه مجلة  يي ة اإلسالميي العقالن
 ات ٰهذا الكتييب إن شاء اهلل.يمقتض



 العقالنّية اإلسالمّية والعقالنّية 

 الحداثّية

 





 
 

 عقالنّية احلداثّيةالعقالنّية اإلسالمّية وال

ستكشف عن مدى  ىلع الواقع الغربي  رسيعةً  أني إطاللةً  ال شكي 
رات الييت سنيها  ي أحدثته القوانني واملقري اتلطوير واالزدهار اّلي

ريية، عظيمًة ـيف خمتلف منايح احلياة البش ورشيعها العقل احلداثي 
قدم، ويف ، بل بلغ األمر أن وُضَعت قوانني لكرة الاكنت أم هيينةً 

قبال ٰذلك ال جند ملثل ٰهذه القوانني نظرًيا يف القرآن وتعايلمه الييت 
 .رُشيعت قبل ألف سنةٍ 

ك بالقرآن يعين اتلخيلي عن  من هنا قد يتباَدر إىل اّلهن أني اتلمسي
 باعتبار العقل احلداثي  ؛ما العقالنيية احلداثييةال سيي  ،العقالنيية

 شالك الييت تعاين منها البرشيية، وهولكي األزمات وامللي حل امفتاحً 
ي بإماكنه ضمان سعادة اإلنسان واملجتمع. ويف املقابل فإني  الوحيد اّلي

ي  ال  ريع واتلقنني قبل ألف سنةٍ ـمرجًعا يف التش ُعد  القرآن اّلي
يات  ًة مع اتلعقيدات واتلحدي يواكب مقتضيات الزمان واملاكن، خاصي

 الييت يواجهها إنسان العرص. 
تبعث ىلع احلرية، إذ كيف يمكن  ٰهذه املسألة مفارقةً  تبدو 
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ك بالقرآن وتعايلمه من جهةٍ  واالستفادة من العقل  اجلمع بني اتلمسي
؟ فهل يعين ٰذلك أني االعتماد ىلع العقل احلداثي ثانيةٍ  احلداثي من جهةٍ 

ك باتلعايلم القرآنيية هجًرا للعقل  نبذ   للقرآن؟ وهل يعين اتلمسي
؟ وكيف يمكننا تكوين رؤيةٍ احلد عن العالقة بني  صحيحةٍ  اثي

 األمرين؟
حتاول ٰهذه الورقة إثارة ٰهذه املسألة، من خالل ذكر خمتلف 

غ  
ُ
تمي طمسها نتيجة حجم الشبهات الييت  أو لَت  ف  األبعاد الييت قد أ
ٰ تراكمت عليها ، جيدر بنا عرض ٍض يك نبتعد عن أيي غمولكن . ول

 ة ولويي ة اإلسالميي ة والعقالنيي ة احلداثيي ول العقالنح مفهومييةٍ  صورةٍ 
ن املفردتني ي نكون ىلع علم باملراد من ٰهذحّتي  ؛ةٍ إمجايلي  بصورةٍ 

 األساسييتني يف حبثنا ٰهذا. 

 ةّية احلداثّيالعقالن

ر ـظهر يف الغرب بعد عص وثقايفٍّ  فكريٍّ  ارٍ يي احلداثة يه عنوان تل
 حيث رافقته تغيريات   ،عرش فما بعدما القرن السابع يي س ال ،انلهضة
ة يي ة واثلقافيي يف خمتلف منايح احلياة الفكر وّتديدات   هائلة  

ة. تمثيل العقالنيية القائمة بذاتها يي ة واالجتماعيي ة واالقتصاديي والصناع
د ىلع العقل البش جوهر احلداثة، ويه عقالنيية   باعتباره  ؛ريي ـتؤكي



ل: العقالنيية اإلسالميية والعقالنيية احلداثيية  .........................23  .............................. الفصل األوي

ةاملنبع الوحيد بللوغ املعرفة احل ة يي نيم ادلمقابل الويح واتلعايل ،قي
مصداقًا من مصاديق القضايا  دي ألنيها تُع ؛الييت يتمي وضعها جانبًا

باعتباره عقاًل  ؛استيعابها وال يستطيع العقل احلداثي  ،امليتافّييقيية
 يينيّتربيًّا يؤمن باتلجربة دون غريها. بل ذهب بعض احلداث

د  ة إىل القول خبلوي يي ة املنطقيي عن من أتباع املدرسة الوضياملتشدي
يي يي قيّيا املتافيالقضا ة عن ة الييت حتيك عن األمور الغيبيية غري املادي

ًضا. يعتقد يأ بالعقل اتلجربي  عرف العقل احلداثي يُ املعین. ومن هنا 
دون أن  اة اكفيةً يىلع إدارة شؤون احل ون بقدرة العقل اإلنسايني احلداثيي 

ىلع ٰذلك، يرتيق اإلنسان يف العقل  الوةً وع .()هريتاج إىل غحي
 فويرباخلوديغ حمور العالم والوجود، وبتعبري إىل مرتبة  احلداثي 

(Ludwig Feuerbach)« :لقد أصبحت  .(2)«أصبح اإلنسان إهٰل ذاته
ب  - وفق ٰهذه انلظرة -وحاجاته  اهتمامات اإلنسان القبلة الييت يتوجي

ه حنوها وا  لركون إيلها بداًل عن ابلحث يف ىلع اإلنسانيية اتلوجي
 وقد بلغ  ،اتهيوحّتي ماهية اإلنسان وح ،قة الوجوديمعرفة حق
 نسان أو األنسنةإعالن ديٍن جديٍد يعرف بمذهب اإل األمر إىل

                                                                        

 . 78( باربور، ايان، علم و دين ]العلم وادلين[، ص 1)
 . 38يس، توین، اومانيسم ]اإلنسانيية[، ص ( ديو2)



  القرآن والعقل احلداثي   ..................................................... 24

)Humanism(
عليه أن  ،رفع رأسه إىل السماءيأن  عوًضا عنو .(1)

سايلب. وىلع بإدارة شؤون احلياة ادلنيا بأفضل األ س رأسه ويهتمي ينكي 
 عقل   ، وهوواألداتي  بابلعد اّلرائيعي  العقل احلداثي  ٰهذا األساس اهتمي 

 ختضع للتقييم واملحاسبة.  اغيته بمنهجييةٍ  يتحريك حنو

 العقالنّية اإلسالمّية

ا العقالنيية اإلسالميية فليست بداًع من املدارس الفكريية  بل يه ،أمي
ي اكن األنبياء  اخلطي  مون الصادقون وهم املعلي  -نفسهم أالفكريي اّلي

يف  هاوأتمي ظهرت بأجّل صورها  إذيدعون إيله ىلع مري اتلاريخ،  -للبرش 
ي نزل ىلع الرسول األعظم وانليبي  الويح اإللٰهي  يف القرآن  اخلاتم  اّلي

ة تبل ي محل انليبي ىلع اعتقه مهمي نه، وقام األئمية من ييغه وتبيالكريم اّلي
قه بقدر ما سنحت هلم يحه وتطبيعده بتوضمن ب ،ته يأهل ب

فةٍ  الرشائط، إىل أن وصلَنا ايلوم بصورةٍ   .غري حمري

ة يي فإذا اكنت احلداثة تعتمد ىلع العقل القائم باّلات، فإني العقالن
يه بعضهم بالعقل املستقلي يي اإلسالم ي يعتمد ىلع  ة ترتكز ىلع ما يسمي اّلي

                                                                        

ل بأني ا1) ح القائلون باألنسة يف بيانهم الرسيمي األوي ، فعرف ٰهذا( رصي انلوع من  ألنسنة يه دين  جديد 
 ، ولٰكنيهم تنازلوا عن ٰهذا االدياعء فيما بعد. (Religious Humanism)األنسنة باألنسنة ادلينيية 
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ات العقل العميلي يي وىلع بده ،يي بدهييات العقل انلظريي يف احلقل انلظر
ييته ذاتيية  وهٰ ، ()يف املجال العميلي  فالعقل يف  .()ذا انلوع من العقل حجي

الصحيح قبل الورود إىل يف تشخيص ادلين ادلائرة اإلسالميية مستقل  
ة ادلين يستقلي  واإلثبات الربهايني  جماهل، وبعد القبول العقاليني   ىلع صحي

ووفق ٰهذا املنهج  .()احلكم بلزوم االستنارة منه العقل هنا أيًضا يف
عن  مييةٍ ومفه فإنينا نقوم يف الوهلة األوىل بمحاولة رسم صورةٍ  العقاليني 
كوين تصويًرا عقالنيًّا شاماًل عنه. وإذا اكنت ٰهذه نل ؛نيأسس ادل

مات العقالنيية وفق معايري اتلق ةييالصورة تمتلك املقوي فإنينا  ،م احلقي
وجنعل  ،راعيها أمام ادلينـاألبواب ىلع مص -يف املرحلة اثلانية  -نفتح 

الويح مصدًرا من مصادر املعرفة إىل جانب العقل. ومن جانٍب آخر، 
حيكم العقل ىلع نفسه باملحدوديية وبعجزه عن إصدار احلكم يف لكي 

ستقلي يف احلكم يانيية ادلين وصدقه، فمع أنيه حكم حبقي  ،األمور اجلزئيية
 ه. يس للعقل حكم  فيما لية الويح واالنقياد هل فيي م تبعبلزو

                                                                        

شنایس فكری ايران معارص ]معرفة اتلييارات الفكريية يف إيران جريانخّسوپناه، عبداحلسني،  (1)
 .33 املعارصة[، ص

 108جوادی آمّل، عبداهلل، انتظار برش از دين ]توقيع البرش من ادلين[، ص  (2)
 .109و  

إيران  شنایس فكری ايران معارص ]معرفة اتلييارات الفكريية يفخّسوپناه، عبداحلسني، جريان (3)
 .33 رصة[، صاملعا
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ىلع الفطرة، فال خترج  ة  يإني العقالنيية اإلسالميية املستقلية مبتن
يف اتلميّي بني  عن إطارها أبًدا، سواء  يف إصدار حكٍم من األحاكم، أو

. وبناًء ىلع ٰهذا تعتمد ٰهذه نيقاحلقي وابلاطل بمّيان العلم وايل
كما أنيها تؤمن باتلجربة  ،نييةيقة ايليي قيّيا املتافييية ىلع القضاالعقالن

ه ضمنها. منبعٍ  إن لم خترج عن نطاقها، ولكي   من منابع املعرفة ينال حقي

ة، أي يي بالواقع - يف ابلعد املعريفي  -ة يي ة اإلسالميي تؤمن العقالن
عن ذهن اإلنسان، وبقدرة اإلنسان ىلع  مستقلٍّ  بوجود اعلمٍ 

بالعمق وانلظرة الشاملة  - يف ابلعد املنهيجي  -ع وتتمتي  .()هإدراك
ة إىل ة والقرشيي عن انلظرة السطحيي  ا مبتعدةً ياة ادلنيإىل احل

ن وّتتنب يخذ منهج االجتهاد يف فهم ادلها تتي األمور، كما أني 
 .()ر واالتلقاطاتلحجي 

ة الييت   ينبيغ تسليط الضوء عليها يهغري أني اإلشاكيلية املهمي
ة الييت تتمّيي بها ماكمن الضعف والقوي  من العقالنيية اإلسالميية موقف

 .العقالنيية احلداثيية

                                                                        

 .31ص  ،ملصدر السابقا( 1)
 .43و 42ص  ،ملصدر السابقا( 2)
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 العقل يف الثقافة القرآنّية

عدم  أو ،إني العناية بالقرآن الكريم ال تعين إهمال العلم والعقل
رفض ثمرات العقالنيية  أو ،ن وعلومهمياالهتمام بأفاكر اآلخر

ة. فالقارئ للقرآن  مايي س ريية، الـالبش د جيالعقالنيية احلداثيية باملري
فيه تركًّيا كبرًيا ىلع تفعيل العقل ونبذ األعمال غري العقالنيية؛ فقد 
تنويعت املفردات الييت ُذكرت حول حقيقة العقل يف القرآن الكريم، 

، والفؤاد، والقلب، وانلفالعقل والصدر، والروح، ىه، ، واللبي
 ةية، وادلراريفكر، والفقه، والشعور، وابلصوانلفس، واّلكر، وال

 لك  منها إىل بُعٍد من أبعاد ريحبيث تُش ،ُذكرت للعقل لكيها مفردات  
 وٰهذه االستعماالت املختلفة للعقل ال تعربي عن مرتبةٍ  .()العقل
إذ تبدأ من  ؛يف درجات العقل ومراتبه بل تُشري إىل اختالٍف  ،واحدةٍ 

ط لألمور الواضحة تلصل إىل يإلدراك البسمرتبة "الشعور" بمعین ا
ة املنبثقة عن األمور يي ويه إدراك األمور انلظر ،مرحلة "الفقه"
لها، ثمي يمرتبة "الفكر" انلاظرة إىل ّتزئة احلقائق وحتل الواضحة، ثمي 

ق ي" ويه اإلدراك العممرحلة "اّلكر"، وفوقها مرحلة "انلُّىَه 
 .()ة"ريتعلوها مرحلة "ابلص ،للحقائق

                                                                        

 .139، ص 1( راجع: ماكرم شريازي، نارص، پيام قرآن، ]رسالة القرآن[، ج 1)
 .146، ص املصدر السابق( 2)
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حول  (Henry Corbin) هرني كوربن يي ـلسوف الفرنسيقول الفي
ر واملناهج ـمن أبناء البش ليس أحد  »ة القرآن للعقل والعلم: يرؤ

ٍد والقرآن إىل العلميي الفكر ث يحب ،ة أكرث دعوةً من حممي ث حتد 
ةً نيالقرآن يف أكرث من تسعمئٍة ومخس عن العلم والفكر   مري

بهم بشين ال يمي اّلي فالقرآن يذ .()«والعقل ، ()ري ادلوابي ـعقلون ويلقي
ر اّلي يو ، ()اًل يعقلون اكألنعام بل أضلي سبي سمعون والي ن اليصوي
اء ومن دون يعم تيبعون آباءهم وأسالفهم بصورةٍ ين يوبيخ اّلي يو

ٍل  ننا أن ننظر إىل ما قيل ال أن ننظر ية دطلب منيا أئمي يوّٰللك  ؛()تعقي
نهج )يف   قول أمري احلكمة وابليان اإلمام عيل  ي. و()إىل من قال

ن  » :(ابلالغة م 
َمُة َضال ُة ال ُمؤ  َمَة ولَو ،احل  ك  ل   فَُخذ  احل  ك 

ه 
َ
ن  أ م 

َمُة َضال ُة »: اجلواد  د بن عيلٍّ . وقال اإلمام حممي ()«انلَِّفاق احل  ك 
ن   م 

لُبُوَها ولَوال ُمؤ  ،  ، فَاط  ن َد ال ُمرش  ك  لَهاع  ه 
َ
َحق  ب ها وأ

َ
فما  .()«تَُكونُوا أ

                                                                        

د ]رؤية علماء العالم حول القرآن ی قرآن ودانشمندان جهان درباره ی(كوربن، هرنی، نظريه1) حممي
ٍد[،   .30ص وحممي

 .22( سورة األنفال: 2)
 .44( سورة الفرقان: 3)
 .170( سورة ابلقرة: 4)
د( اتلمييمي 5) ، عبد الواحد بن حممي  .361اللكم، ص  ، غرر احلكم ودرر اآلمديي
د بن حسني6) ، حممي  .481، نهج ابلالغة )حتقيق صبح الصالح(، ص ( الرشيف الريضي
د بن احلسن، األمايل، ص 7) ، حممي  .625( الطويسي
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ح يه من احلكمة انلافعة والعلم الصحريغ أىت به العقل احلداثي أو
اتيبااًع للقرآن والسنية، فّكي ما  ؛نا أن نستثمره ونستفيد منهيعل
 إسالم    املشوب باألهواء واألوهام فهوريم غينتجه العقل السلأ

ذا املعین جنده كٰذلك يف القاعدة مع القرآن والسنية. وهٰ  متناغم  
 ،(رعـلكي ما حَكَم به العقل حَكَم به الش)املعروفة يف أصول الفقه 

اة بقاعدة املالزمة  . ()ويه املسمي

 فشل العقل احلداثّي يف ضمان سعادة اإلنسان

ي يواألص يقي ياعء العقل احلداثي بأنيه العقل احلقدي اأني  يبدو ل اّلي
ضمن سعادتها ليس ويلد ي البشـريية ولي مشالكحيع أن يستطي

ًة بعدما طرحوا يي اللحظة، بل ترديد كثرًيا ىلع لسان احلداث ني، خاصي
ةٍ ـمش عن طريق االعتماد املفرط ىلع العقل القائم  روعهم حبدي

. لٰكن مع () السعادة لإلنساننيتلضم ؛نيبايل بادلغري امل ،باّلات
 الوراء؛ خصوًصا حينما الزمان بدأت اتلوقيعات ترتاجع إىل ُميضي 

ح تدر ،الحت نقائص العقل احلداثي  ات يا مع نهايًّ جيوأخذت تتوضي
، إىل درجة أنيها أصبحت تتآلك من الديي ياسع عرش املالقرن اتل

ة للحداثة، يي  مع مرور الوقت بطالن املبادئ املعرفنيي ادلاخل. فقد تب
                                                                        

، عبد األىلع، 1)  .41، ص 2تهذيب األصول، ج ( السزبواريي
(2) Duignan, Brain, Britannica encyclopedia, The entry of: postmodernism. 
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ة ت ىلع قضيي ألنيها قام ؛انهارت أسسها نتيجة تهديم ذاتها بذاتهاف
"،  ويه أني "املعرفة املعتربة يه الييت تكون قائمةً  ىلع اتلجربة واحلسي

لم  معريف   ٰهذه القضيية نفسها ال ختضع هلما، بل يه افرتاض   لٰكني 
 وّٰللك تُبطل نفسها. ؛حُيصل عليها باحلسي واتلجربة

 قرص املعرفة املعتربة -ة يي ة احلداثيي أحدثت السمة ابلارزة للعقالن
الكثري من املعضالت والعوائق أمام اإلنسان  -ىلع احلسي واتلجربة 

ت عنها مشالكت   ، فتودلي ة رية، واحليي من قبيل النسب معرفيية   احلداثي
ك  ةٍ يي كون ةٍ يفتقار إىل رؤة، وااليي ة اإلفراطيي ة املعارصة، والوضعيي والشاكي

قةٍ  حةٍ يصح ألسئلة ، والعجز عن اإلجابة عن اوثابتةٍ  ومطلقةٍ  ومعمي
م العلم اتلجربي يي األساس ىلع العقل، وعبادة  ة لإلنسان، وتقدي
مع أنيها رسيعة  ،ات العلمييةيي عة، واخلضوع املطلق للنظريالطب

ل نتيجة تغريي الفرض روطيية العلم واملعرفة ـومش ،ات العلمييةيي اتلبدي
ة، ورفع قيم القداسة واتلقديس، وحرمان اإلنسان من سائر يي رـالبش
 لك.غري ذٰ و ،ع املعرفة مثل الويح، بل الوقوع يف حماربتهمناب

 هتمام املفرط بالعقل اّلرائيعي ، أديى االملا سبق وعالوةً 
ي يُضيف ىلع احلياة ق يمي يإىل إهمال ابلعد الق ()الرباغماتي  ًما ياّلي

                                                                        

ـر صدق القضيية وحقيقتها الرؤية اّلرائعيية أو العقالنيية الرباغماتيية يه ر (1) ؤية  معرفيية  تفسي
 بمعيار فائدتها وتأثريها العميلي ىلع احلياة اإلنسانيية، وليس بمعيار مطابقتها للواقع. 
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نهائيية، وفتح املجال أمام السياسييني وعلماء  ال اٍت يواغ ةً يي أخالق
اسة يإىل العلم والس ةٍ يي نظروا بعنٍي ذرائعييك  ؛تصاداالجتماع واالق

، بل ّتاوزوا حدودهم حني قاموا بدور ن وحقوق اإلنسان والفني يوادل
فوهما بصورةٍ  ، الوجود واإلنسانريالفالسفة يف تفس تتناغم مع  وعري

عن  وناقصة   مشويهة   حيث نتجت عنه صورة   ،اتهميمقاصدهم واغ
روا الوجود يف ٰهذا الوجود ـوٰذلك حني حصاة واإلنسان، يالوجود واحل

وا من مقام  ،ةيي وياة ادلنياة ىلع ٰهذه احليروا احلـ، وقصاملادييي  وحطي
 صٍل أذي  يءٍ ـث تعاملوا معه كشيحب ٍء،دين ىاإلنسان إىل مستوً 

سة يف القرون الوسطی، يللكن . فإذا اكنت الفلسفة خادمةً حيواينٍّ 
ج الع ًما يوجعله ند ،لم ىلع رأس القدرةفإني العقل احلداثي قد توي

ألصحاب املال واملقام، وبٰهذا أجنََد اإلنسان من السقوط يف مأزق 
ه يف حبٍر من الظلمات. إني اهلوَس يلقيل ؛كنيسة القرون الوسطی

بالربح األكرب، والرغبات املزييفة، وطغيان اإلنتاج واالستهالك 
ة، ة واتلقنيي يي لكمي طرة لغة اية، وسيي ، والنعة املاكئنالعشوائي 

ة، وتهديد الفضاء ابل  ئي يوابلريوقراطيية، وأصالة القدرة والذلي
، ، واالستعمار العاليمي وتلويثه، واستغالل ادلول واألفراد بال حدودٍ 

يَم، واحلري يي واإلباح ات املزييفة، واالستبداد وادلكتاتوريية يي ة ونبذ الق 
إىل ما تمليه  نسايني احلديثة، وتضييق دائرة الفكر واالختيار اإل
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عيها، والتسليط خالفًا للحري  ،ةيي ة اّلرائعيي ة والعقالنيي اتلقن يية الييت تدي
ونتائج لٰهذا االهتمام  ثمرات   -وغريها  -وسلب إرادة اإلنسان لكيها 

 املفرط بٰهذا ابلعد من العقالنيية.

ا بالنسبة إىل النعة اإلنسان  ما يُعرف باألنسنة ة للحداثة أويي أمي
من السطحيية  إىل اإلنسان بنوٍع ينظر  العقل احلداثي  فنعتقد أني 

يية لإلنسان حماواًل ـوالقرشيية، بل يقتص ر اهتمامه ىلع األبعاد املادي
لإلنسان  الوجوديي  ة والريقي ا وتطويرها، مهماًل بٰذلك اتلنميتنميته

م ـعة من أجل استغالهلا واتلحكي يوتساميه الرويح. إني معرفة الطب
للعقل احلداثي قبل معرفة انلفس اإلنسانيية  وانينها يه أولويية  بق

 أفرز ٰهذا اتلعايط مع اإلنسان معضالٍت كثريةً  والسيطرة عليها. لقد
، ()ة، والعدمييةيي نسان، واالغرتاب، وأزمة اهلومن قبيل تشييء اإل

 القول نيابلعد الواحد، واتلناقض ب واالكتئاب، واإلنسان ذي
ة، والفراغ يي ، واألزمة املعنو بإلوهييتهوالقول إلنسان ة ايي وانيحب

ك بنا، واألخالقي  ان األرسة، يحنطاط كرامة اإلنسان، وتفكي
 .()غريهاوالفردانيية و

                                                                        

(1) Nihilism. 

، راجع: 2)  ( للمزيد من املعلومات يف نقد العقل احلداثي
a.. One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial 

Society, by Herbert Marcuse Economy and Society: An Outline of 

Interpretive Sociology, by Max Weber.  
 

https://www.amazon.com/One-Dimensional-Studiesin-Ideology-Industrial/dp/B0021ZD3OW/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1481384327&sr=1-6&keywords=one+dimensional+man
https://www.amazon.com/One-Dimensional-Studiesin-Ideology-Industrial/dp/B0021ZD3OW/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1481384327&sr=1-6&keywords=one+dimensional+man
https://www.amazon.com/Herbert-Marcuse/e/B001HOXJCY/ref=sr_ntt_srch_lnk_6?qid=1481384327&sr=1-6
https://www.amazon.com/Economy-Society-Outline-Interpretive-Sociology/dp/B0026BTN0Y/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1481384706&sr=1-4&keywords=economy+and+society
https://www.amazon.com/Economy-Society-Outline-Interpretive-Sociology/dp/B0026BTN0Y/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1481384706&sr=1-4&keywords=economy+and+society
https://www.amazon.com/Economy-Society-Outline-Interpretive-Sociology/dp/B0026BTN0Y/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1481384706&sr=1-4&keywords=economy+and+society
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ص الالكم أني العقل احلداثي مع لكي  ة يي مكتسباته اتلقن وملخي
، فاجلهل واجلهل العميلي  والعلميية وريط الغرب يف اجلهل العليمي 

ابلاطل، واجلهل  احلقي وما هو دري ما هويبمعین أنيه ال  العليمي 
 .()سلكيه أن ين عليدري إىل أيالعميلي بمعین أنيه ال 

 بأمجعه أني عصـر احلداثة وما أفرزه هو يشهد اتلاريخ البشـريي 
ريية مجعاء، فادلماء الييت ـأفجع العصور والفرتات الييت مريت ىلع البش

ز
ُ
ة يهقت أثناء احلربني العاملييتني األوىل واثلانسالت واألرواح الييت أ

 ()سنةً  50 من أقلي  يف وجريٍح  قتيٍل  مليون املئة عن زادت -وبعدهما 
ها ونهب ثرواتها، يواستعمار ابلدلان واستغالهلا وقتل مواطن -

تثبت أني العقل  ،خيل  يف اتلاريس هلا مثيوغريها من األزمات الييت ل
قة واالعتماد، وال يمكنه ضمان الفالح باثل رٍ ياحلداثي غري جد
  .()والسعادة اإلنسانيية

ين، ومن السذاجة أن  ذو وبٰهذا يتيضح أني احلداثة سيف   حدي
ةٍ  ييةٍ نؤمن باحلداثة ونتاجها بصورة لكي  ، بل كما يمكننا االنتفاع واعمي

 علينا عدم الغفلة عن األبعاد السلبيية فيها.وفيها،  ابي جيبابلعد اإل
                                                                        

b. The Reign of Quantity & the Signs of the Times (Le règne de la quantité et 

les signes des temps), by René Guénon. 

سة إرساء، 1)  .28/1/2016( جوادي آميل، عبداهلل، حمارضته يف مؤسي

(2)www.Britannica.com/event/World-War-II/Hiroshima-and-Nagasaki. 
(3)www.britannica.com/topic/colonialism/European-expansion-since-1763. 

http://www.britannica.com/event/World-War-II/Hiroshima-and-Nagasaki
http://www.britannica.com/topic/colonialism/European-expansion-since-1763
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 احلداثّي يف الغرب عقلالنقد 

ر يبدو أكرث تأثيًرا باحلداثة  ن يف اعملنا اإلسالمي يأني بعض املتنوي
 من ري أنفسهم. فبينما تراجع الكثنييي ًة هلا من الغربيي وأكرث تبع

ر  عن -ة ية اثلانيي بعد كوارث احلرب العامل - نييي ن الغربياملفكي
أفٍق  نطلقوا حنووا ،تهايورصيحوا بفشلها ونها ،وحة احلداثةأطر
رينا ال دٍ يجد زالوا حلدي  أطلقوا عليه )ما بعد احلداثة(، جند أني متنوي

قون باللكمات الرنيانة حوهلا.اآلن ينادون بها ويتش  دي

رو الغرب فشل أطروحة احلداثة وخطأ  فبعدما الحظ مفكي
عتماد املفرط ىلع العقالنيية احلداثيية باعتبارها املنهج الوحيد يف اال

ومن ثمي حبثوا عن  ، سعادة اإلنسان، انتقدوها ورفضوهاتأمني
ة األخرى، بل وصل األمر يي م الفكرظبدائل هلا بني سائر انل

ببعضهم إىل حماربة العقل إىل درجة أنيهم قالوا إني العقل واملنطق 
مان باّلات ان ومهدي ويف املقابل دافع بعضهم من أمثال  ،()عدوي

ل" يانلب عن فكرة "اهلميجي  (Jacques Derrida) دايجاك در
(Noble Savage) ر، ـلإلنسان غري املتحضي  مثايل   مفهوم   وهو

ي يرمز إىل اخلري الفطريي  ي  اّلي دة ـفس  ـُ ض للتأثريات امللم يتعري اّلي

                                                                        

(1) Duignan, Jacques, Britannica encyclopedia, The entry of: postmodernism. 
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شل فوكو مي أمثال من -، وأرجع بعضهم ()ةيي للحضارة احلداث
(Paul-Michel Foucault) - ني إىل أفضليية العقالء ىلع املجان

 .()تسليط العقالء وهيمنتهم وليس إىل األمور الواقعيية

 ةّيعلى نفسه باحملدود حيكمالعقل 

إني االبتعاد عن العقالنيية ادلينيية والرجوع املطلق إىل العقل 
ألني العقل  ؛الرماد يف العيون من ذري  احلداثي ليس سوى نوٍع 

ى فهو يُدرك دام يدرك األمور األخر يدرك األمور األخرى، وما
ث  ذاته باألولويية، وبٰهذا يمكن للعقل أن يُدرك نفسه ويتحدي

يف إدراكه  مطلق   عنها. فماذا سيقول العقل عن نفسه؟ هل هو
 ؟ أنيه حمدود   ووأحاكمه أ

يية، غري القدرة ىلع معرفة الكثري من األحاكم اللكي  للعقل البرشيي 
 -يية جمال األحاكم اللكي أيًضا يف  وإن اكنت حمدودةً  -أني ٰهذه القدرة 

 تبىق حمدودًة أكرث يف نطاق األمور اجلزئيية.

 يف احلكم واتلصديق ومطلق      عن اتلحقيق والعقل حمدود  

أنيه حمدود  وال يُدرك  قطعييةٍ  يُدرك العقل جييًدا وبصورةٍ 
                                                                        

(1) www.britannica.com/art/noble-savage 
(2) The Routledge Compantion To Postmoderinsm, edited by Stuart Sim, p. 6  

http://www.britannica.com/art/noble-savag
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 ؛يء الواحدـ، بل ال يُدرك مجيع أبعاد وجوانب الشاألشياء اكفيةً 
يء الواحد لم ـيع األشياء أو مجيع أبعاد الشاكن يُدرك مج إذ لو

مطلًقا ولم حيتج إىل اتلاكمل. وىلع ٰهذا األساس فإني  إيقع يف اخلط
س ياة ومسائلها من العقل ليمعضالت احل لكي توقيع اإلجابة عن 

كون العقل تارةً ين، يطاق. ويف جمال ادليُ إالي تكليًفا بما ال 
عة يرـة الييت تُثبت الشيي لبالنسبة إىل األصول العق "اًرايمع"

يف فهم الكتاب والسنية  "مصباًحا"كون تارةً أخرى يو ،()نيوادل
ة من يي واستنباط األحاكم منهما، أو يف استنباط األحاكم الشـرع

ت وغ ت العقلرياملستقالي منبًعا  دي بٰهذا يُع ة، وهويي  املستقالي
مورد فهم ا يف ريً كون أخي، و()مستقالًّ يف عرض الكتاب والسنية

كم بعدم حيليك  ؛"مفتاًحا" هاومالاكتة يي رعـاكم الشحاألأرسار 
 أنيه ال واحلالة؛ يي ة اللكي يي صول العقلخمالفة ٰهذه األحاكم لأل

 ة لوحده بصورةٍ يي فهم أرسار ومالاكت األحاكم الرشعيع أن يستطي
لها يات األحاكم وتفاصيي فهم خصوصيع أن يستطي ،نعم .ةٍ يي ليتفص

 .()املعصوم وليس بصورةٍ مستقليةٍ  ةيبمدد هدا

                                                                        

 .211ى معرفت ]الرشيعة يف مرآة املعرفة[، ص ( جوادی آمّل، عبداهلل، رشيعت در آئينه1)
 .213و  212 صاملصدر السابق، ( 2)
 .214املصدر السابق، ص ( 3)
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 ع اإلسالمّيييف التشر العقل مصدٌر

م بعدم مدخل وأني  ،ع اإلسالمي يرـة العقل يف التشيي إني اتلوهي
م   لترشيعد لياملصدر الوح القرآن هو ال أساس هل من  باطل   توهي

ة بل  ،ع اإلسالمي يرـاملصدر الوحيد للتش س القرآن هويإذ ل ؛الصحي
ان آخران هناك مصدر هما العلماء إىل جانب القرآن رجع إيليان مهمي

ي يؤييدهما  - يتمي استنباط األحاكم  إذ ،وهما السنية والعقل -اّلي
 اة. ية منهما يف خمتلف حقول احليي رعـالش
استنباطهم  صادروماستدالهلم طرق عربي الفقهاء واألصويليون عن ي

مجاع الاكشف ة والعقل واإلويه القرآن والسني  ،باألدلية األربعة الفقهي 
ع ياًضا مرنًا للترشيي . وٰهذه األدلية تشّكي مصدًرا ف()عن السنية
ات احلي، اإلسالمي  ات الزمان ويتمّيي ياة ومقتضيواكب مستجدي
ة يي ة اإلسالميي اٍن آخر، تشّكي ٰهذه األدلية مصادر العقالنية. وببيي باملوضوع

مة بلحاٍظ  قنا إيلها يف املقدي حيث ذكرنا  ،( )أبستمولوجٍّ  معريفٍّ الييت تطري
. ي يلعبه فيها العقل املسّمي بالعقل املستقلي  ذاتيياتها وادلور اّلي

من األوصاف  معيينةٍ  تتمّيي العقالنيية اإلسالميية بمجموعةٍ 
ىلع العقل واتلجربة  واخلصائص، فإىل جانب االعتماد املوضوعي 

                                                                        

، حمميد، مصادر الترشيع عند اإلماميية والسنية، ص 1)  .7( املوسويي ابلجنورديي
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األبعاد  كلي ب فإنيها تهتمي  ؛والويح باعتبارها مصادر ومناهج معرفييةً 
يي  ة والروحيية لإلنسان، وٰهذا ما يبعدها عن انلظرة أحاديية املادي

 .   إىل املجاالت اكفيةً  وشاملةٍ  جامعةٍ  وجيعلها تتمتيع برؤيةٍ  ،اجلانب
توجد مجيعها و ،للعقل ومن جهٍة أخرى، توجد أربعة أنواٍع 

، العقل انلظريي  ويه: منسجمةٍ  ضمن العقالنيية اإلسالميية بصورةٍ 
، والعقل (، والعقل العميلي من العقل انلظريي  )قسم   والعقل اتلجرييبي 

(، ولك  منها يلعب دوره يف تنظيم من العقل العميلي  )قسم   اتلدبرييي 
 شؤون اإلنسان وحياته. 

قة مهما يترنو إىل احلق ة  يي ة يه عقالنيي ة اإلسالميي إني العقالن
ر  واقيعي اكنت، وتسلك بٰذلك املذهب ال للمعرفة، وبٰهذا تنبذ اتلحجي
وتفتح املجال أمام نتاج اآلخرين  ،وادلوغمائيية واالستبداد الفكريي 

 .أو تبعييةٍ  بال تقليدٍ 
وبالرغم من أني العقالنيية اإلسالميية تهتمي برتاث العلماء املسلمني 

 اش. ضه للنقد وانلقيف خمتلف العلوم اإلنسانيية وادلينيية، إالي أنيها تعري 

وانطالقًا من ٰهذا املوقف، يشّكي االعتقاد باهلل وتوحيده العقيدة 
إذ يمكن يف ضوئها معرفة اهلل  ؛املحوريية يف العقالنيية اإلسالميية

 )املعرفة الفطريية وامليل اىل عبادته( واحلصولي  بالعلمني احلضوريي 
دة( باعتباره مبدأ الوجود واغيت ه. كما )باالستدالل والرباهني املتعدي
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م برناجمًا  تؤمن العقالنيية اإلسالميية باملعاد واعلم اآلخرة؛ وّٰللك تقدي
ًدا لضمان سعادة اإلنسان يف ادلنيا واآلخرة، تشّكي فيه  جامًعا موحي

. وتدعو العقالنيية اإلسالميية اتلقوى والعدالة وانلظم حماور رئيسةً 
ر الكوثريي  ع اتلاكثريي  إىل اتلطوي د ىلع ، بداًل من اتلوسي بمعین أنيها تؤكي

ية إىل جانب اتلاكمل املعنويي  ر واتلوسعة املادي  والعدالة.  اتلطوي

 واملكانللزمان  ع اإلسالمّيالتشري مواكبة

عو احلداثة بالقول إني العقالنيية احلداثيية يه عقالنيية    يتشبيث مدي
للتخيلي عنها  وباتلايل فإني أيي حماولةٍ  ،باتهر ومتطلي ـتساير العص

الرجوع إىل األزمنة الغابرة القائمة ىلع انلصوص والترشيعات و
 ٍف وسرٍي بعكس اتلييار. عن ختلي  السابقة يه عبارة  

ريعات ـوٰهذا االدياعء إنيما يكون صحيًحا إذا قلنا إني مجيع التش
بات املطلق، غري أني دراسة ني واألحاكم تتمّيي بالسكون واثلوالقوان

ستكشف نلا زيف ٰهذا  ،ج االجتهاديي انلصوص والترشيعات واملنه
ةً   ييل: إذا الحظنا ما االدياعء، خاصي

اًل  باعتبار »، بل ختتلف ة لكيها ثابتةً يي ست األحاكم اإلسالميل :أوي
، وٰهذا ()«اخلصوصييات واألحوال واألزمان واألمكنة واألشخاص

من القواعد واألصول  بل خيضع ملجموعةٍ  ،االختالف ليس جزافًا
                                                                        

، أمحد بن حممي ( امل1) س األردبييلي  .436، ص: 3مع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهان، ج ، جمدقدي
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قة املستنبطة من القرآن والسنية يالت ادلقيط واتلفصوالضواب
ات املأخوذة من باستخراج ٰهذه االختالفات واالنطباق ىلع اجلزئيي »و

ل يف يوللتفص .()«ريف امتياز أهل العلم والفقهاءـرع الشـالش
خصوًصا حبث  ،ةة واألصويلي يي ىل ابلحوث الفقهإل ابلاحث ياملقام حُن 

 الزمان واملاكن يف الفقه.  ري وتأثريي اثلابت واملتغ
مع ما تمّيي  مسدودٍ  ٍق يطرإىل  لن ينته الترشيع اإلسالمي  :ثانيًا

من رائط ـجتهد اجلامع للشوما يتمتيع به امل ،الحي  به من االجتهاد
س لتسيري  االختيارات واإلماكنييات الييت منحها إيله الشارع املقدي

الييت  تهاد الشامل املوضوعي . فمع عمليية االجأمور املجتمع اإلسالمي 
ل عناء استنباط األحاكم الش ما ما خيتصي يي س رعيية، الـتتحمي

ريع ـرعيية، يتمّيي التشـة وتشخيص احلقائق الشريي باملوضواعت املتغ
 وتتجّلي ٰهذه املّية يف الفقه الشييعي  ،باحليويية واملعارصة اإلسالمي 

األخرى، فإني الشيعة  أكرث من أيي مدرسٍة من املدارس اإلسالميية
ي يعيش زمانهم ويهديهم  ملزمون بالرجوع إىل املجتهد الحي اّلي

 الصالحييةفإني إىل أحاكم املوضواعت يف عرصهم. ومن جانٍب آخر، 
رائط تستطيع أن تمأل منطقة ـالييت ُمنحت للفقيه اجلامع للش

ة بل قد ترك اإلسالم مهمي الفراغ الييت ختلو من األحاكم اثلابتة، 
                                                                        

 ( املصدر السابق.1)
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، يلمألها وفًقا رائطـالفقيه اجلامع للشملئها إىل ادلولة أو 
ة، ومقتضياتها يف لكي  . ()زمانٍ  ملتطليبات أهداف اإلسالم العامي

ة بوصفه  وحّتي انليبي  وليس بوصفه نبيًّا  حاكمااكن يتوىلي ٰهذه املهمي
دة   شؤون   ريعة اإلسالميية، فاكن للنيبي ـمبليًغا للش ة  متعدي من انلبوي

 . ()احلكومة والقضاءو

بها منطقة الفراغ   إني نوعيية التشـريعات الييت مأل انليبي 
 ؛بطبيعتها ، ليست أحاكًما دائمييةً احلاكم الشـرعي بوصفه  رييعي ـالتش

ة اثلابتة، بل  ألنيها لم تصدر من انليبي  بوصفه مبليًغا لألحاكم العامي
 منطقة الفراغ ىلع نقٍص يف وال تدلي  .()باعتباره حاكًما وويلًّا للمسلمني

إهماٍل من الرشيعة بلعض الوقائع واألحداث، بل  الصورة التشـريعيية، أو
ريعة ىلع مواكبة العصور ـتعربي عن استيعاب الصورة، وقدرة الش

يستفيد من مكتسبات العقل  يرى الفقيه ضرًيا يف أني  وال ،()املختلفة
رات يف عمليي  ة ملء منطقة الفراغ حينما يراها احلداثي من القوانني واملقري

 ؛ريعة اإلسالميية وأهدافها الساميةـمالئمًة ومنسجمًة مع هيلكيية الش
                                                                        

دباقر، اقتصادنا، ص 1)  .380( الصدر، حممي
، روح اهلل، االجتهاد واتلقليد، ج  (2)  .100، ص 2املوسويي اخلمييني
دباقر، اقتصادنا، ص 3)  .380( الصدر، حممي
 .689املصدر السابق، ص  (4)
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ادلولة من قوانني املرور وغريها  هوّٰللك حكموا بوجوب متابعة ما تضع
ة اللكي   .()يية واألمور اجلزئييةمن األمور اهلامي

م اعتبار ييتلقًحا ياًرا صحياتلحديث مع س الق دم أويل :ثاثلًا
ه اإلنسان بللوغ تاج إيلحيح هو ما يالقانون، بل املّيان الصح

ا واآلخرة. يضمن سعادته يف ادلنياته بما يم حيوتنظ يقي يالكمال احلق
ة نازل  من جانب خالق يي وبما أني اثلابت من األحاكم اإلسالم

ه احلقرياإلنسان، العال م  خب نيه فإ ؛، ومنسجم  مع الفطرةنييي قيه ورشي
 .هل يف لكي زماٍن وماكنٍ  يقي ييضمن الكمال احلق

                                                                        

، روح اهلل، االستفتاءات، ج ( املوسويي 1)  .543، ص 3اخلمييني
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 حديث الثقلين ومنزلة العقل

 





 
 

 حديث الثقلني ومنزلة العقل

ل أني احلداثييني يعتمدون ىلع العقل  مري بنا يف الفصل األوي
ريي فقط، ويكتفون به ملعرفة احلقي واالجتناب عن الضالل، ـالبش

ي فال ماكنة عندهم  ة والكتاب والعرتة؛ األمر اّلي هلدي الويح وانلبوي
ين تأثيروا باحلداثة إىل نقد حديث اثلقلني  دفع بعض املتنويرين اّلي

ك بالقرآن والعرتة للخالص من الضالل. ي ينصي ىلع اتلمسي  اّلي
 إذ ،ريفةـحديث اثلقلني من أشهر األحاديث انلبويية الش دي يُع

ك باثلقلني املسلمني  أوىص فيه الرسوُل   (1)َقلتثنية اثل   -باتلمسي
إيني »، قائاًل: الكتاب والعرتة بعد رحيله  - (2)قلتثنية اثلِّ  أو

كتم بهما لن تضليوا بعدي: كتاَب ما إن َتَمس   ،تارك  فيكم اثلقلني
. وقد (3)«اهلل وعرتيت أهَل بييت، ولن يفرتقا حّتي يردا عيلي احلوَض 

                                                                        

د بن مكرم، لسان العرب، ج ( ابن منظور1)  .85، ص 11، حممي

د2) ، فخر ادلين بن حممي  .329، ص 5، جممع ابلحرين، ج ( الطريحي

د بن يعقوب، األصول من الاكيف، ج 3) ، حممي ، 94، ص 1( راجع: اللكييني د بن عيلي ؛ ابن بابويه، حممي
اج، صحيح 235، ص 1ل ادلين وتمام انلعمة، ج كما ، مسلم بن احلجي ؛ القشرييي انليشابوريي

، ج 2408، ح 1873، ص 4مسلٍم، ج  د بن عيىس، سنن الرتمذيي ، حممي ، 663، ص 5؛ الرتمذيي
 .3788ح 
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ة أمجع املسلمون باختالف طوا ئفهم ومذاهبهم ىلع التسليم بصحي
 .(1)؛ تلواتره بينهمصدور احلديث عنه 

ك بالقرآن الكريم  إني إحدى دالالت ٰهذا احلديث هو أني اتلمسي
مًعا اعصم  من الضالل والفرقة، لٰكني واقع  والعرتة الطاهرة 

 املسلمني ايلوم يكشف غري ٰذلك، ومن هنا حتوم حول احلديث مجلة  
ت والشبهات. أال يبدو احلديث ناقًصا؟ أليس من من التساؤال

ث يذكر حدي؟ وملاذا لم اثاثلً  ثقاًل يلكون األفضل إضافة العقل 
؟ فّكي نيحيول بدوره دون ضالل املسلم اثاثلً   العقل ثقاًل نياثلقل

ك بالقرآن والسنية يف حية يي املذاهب اإلسالم عون ايلوم اتلمسي  نيدي
رون، أوينراهم  تيهمون بعضهم ابلعض بالضاللة، ي ىلع األقلي  كفي

قوا وملا ر بعضهم بعًض  ولٰكن لو رجعوا إىل عقوهلم ملا تفري  ا؟كفي

أني ادلعوة إىل الوحدة اإلسالميية ونبذ اخلالفات بني الفرق ال شكي 
رون واملصلحون املسلمونمن مجلة األ د عليها املفكي  ،مور الييت يؤكي

ين  رون ويطرحون املشاّلي اريع واالقرتاحات حول ٰهذا ما فتئوا ينظي
. ومع ٰهذا يبىق حديث اثلقلني خري جامٍع للمسلمني؛ املوضوع املهمي 

                                                                        

، حديث اثلقلني، تواتره 1) ، عيلي . إني مصادر احلديث بأشاكهل املختلفة 41فقهه، ص  -( املياليني
ذا ولٰكن نقرتح مراجعة الكتاب و ا وخارجة عن نطاق حبثنا هٰ ابلحوث الييت تعاجلها كثرية  جدًّ

الع ىلع املزيد.     املذكور ملن يريد االطي
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يف مدلوهل  واضح   حديث   ألنيه حديث  تتيفق عليه لكي األطراف، وهو
 .()بني املسلمني ُعمل به وُطبيق، ما وقع خالف   حبيث لو ؛ويف معناه

ًة أخرى إني العودة إىل دراسة ٰهذا احلديث ومضامين ه العايلة مري
ت عن العقالنيية احلداثيية، سزتيل  ومالحظة انلتائج الييت تمخضي

ي وقع فيه ابلعض فيما خيتصي  بمفاد حديث  الكثري من اللبس اّلي
اثلقلني حول العقل ودوره يف ضمان سعادة اإلنسان وهدايته، وهل 

ة يداأني العقل لوحده اكٍف يف ضمان اهل وأ ؟أني ٰهذا ادلور حمدود  
ق واالختالف؟   وبسط الوحدة وحمق اتلفري

 ودقيقةٍ  واضحةٍ  برسم صورةٍ  إني مالحظة انلقاط اتلايلة كفيلة  
  .عن مفاد احلديث

  ناظٌر إىل النبّوة اخلاّصةنيث الثقليحد

ة   ة: نبوي ة   هناك نواعن من انلبوي ة   اعمي ة   ونبوي ة يه خاصي ة العامي . فانلبوي
ة الييت تعمي وتشمل لكي  ة نبيي   نبويات األنبياء انلبوي نا بما فيها نبوي

ٍد  ة فه الييت ختتصي بانليبي حممي ة اخلاصي ا انلبوي دون غريه   ، أمي
 .من األنبياء 

                                                                        

، عيلي 1)  .2، حديث اثلقلني، ص ( املياليني
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ح أني  ل املرء فإذا عرفنا ذٰلك، يتضي ال حيتاج إىل كثرٍي من اتلأمي
 -رتكه يان ما ييف أنيه يف مقام ب ح  ي رصنيث اثلقليليستنتج أني حد

دٍ  انليبي  -خصوص  ة انلاس، وليس يف مقام يهلدا امنهجً   حممي
ذا فهٰ  .اء اكفيةً يادلعوة إىل االستضاءة بنور العقل الييت يه رسالة األنب

" الييت بدأ حديث اثلقلني بها، فإني  عبارة "إيني املعین هو مقتىض  تارك 
العقل ليس  أني  قد ترك يف انلاس ما جاء به، ومن املعلوم انليبي 
ا  ة ، فمرياثجاء به انليبي ممي   والسنية الكتاب هو انلبوي

ا ،والعرتة  يية العقل ذاتيية   فلم العقل أمي يكن من مرياثه، بل حجي
انليبي يويص به ويرشد إيله، ويقوم  كني كما مري بنا يف الفصل السابق، ولٰ 

ة بمقتضبهٰ  ة، ـذه املهمي ته اخلاصي ة وليس بمقتىض نبوي ته العامي فإني ی نبوي
ة، وقد اكن إ ة العامي ثارة العقل وتنميته من اثلمرات املرتتيبة ىلع انلبوي

بأن حييوا أفاكر  ،من أجل بلوغ ٰهذا اهلدف (1)ىاألنبياء يأتون ترتً 
رجاع انلاس إىل إحماولني  ،()«يثريوا هلم دفائن العقول»انلاس و

م ل املثال بعدما حطي يأنفسهم وإىل ما يقتضيه العقل واحلكمة. فعّل سب
ته املعروفة، واكنت رياألصنام، ترك كب م يإبراه انليبي  ها خلطي

نتيجة ذٰلك رجوع انلاس إىل أنفسهم، ورساعن ما نُكسوا ىلع رؤوسهم 
                                                                        

 ( أي يتتابعون، واحًدا تلو آخر.1)

 ( نهج ابلالغة، اخلطبة األوىل.2)
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ف   :م يمعرتفني بعجز أصنامهم، فقال هلم إبراه
ُ
نَما أ  لَُّكْم َول

فاََل َتْعقنلُونَ ٱَتْعُبُدوَن منن ُدونن 
َ
  .()هلل أ

ث ر عن 
ُ
ر عن أيي نيبٍّ آخر يف إثارة ما لم يؤثي  نا األعظم يي نبلقد أ

ات يالعقول وادلعوة إيلها، وٰهذا ما يشهد به القرآن الكريم والروا
. ومع ٰذلك، فإني حد ة عن انليبي يي املرو  يدور نيث اثلقليمثلما مري

ة والرسالة املتع ة اخلاصي ، وليس نة يف الرسول األعظم يي مدار انلبوي
ة؛ بمعین أني الرسول األكرم حموره انلبوي  ث يف ٰهذه  ة العامي يتحدي

ا يالروا  من بعده من القرآن وعرتته أهل نيرتكه هو للمسلمية عمي
ا العقل فهو ما اكن يدعو إيله مجيع ابليت   ، وأمي
د   األنبياء   . بما فيهم انليبي حممي

 على التمّسك بالعقل منضٍو حتت تعاليم القرآن التأكيد

ك بالقرآن حّتي تكون ال يقع  ك بالعقل يف عرض اتلمسي اتلمسي
ك بٰهذا األخري مستلزمةً  لدلعوة إىل اإلعراض عن  ادلعوة إىل اتلمسي

 الطرف اآلخر املتمثيل بالعقل. فاآليات القرآنيية وروايات 
ك بالعقل. وىلع  املعصومني  مليئة  باتلعايلم ادلاعية إىل اتلمسي

يه  ت يالقرآن الكريم وأهل ابل ٰهذا األساس فإني ادلعوة إىل
                                                                        

 .67( سورة األنبياء: 1)
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ك بالعقل ل هل ىلع دور يال مث دٍ يهما من تأكيملا ف ؛ادلعوة إىل اتلمسي
ل كما أرشنا سابًقا. فلنفرض ىلع سب ل املثال أنينا يالعقل ورضورة اتلعقي

ك بالعقل ويلزم الرجوع إيل كتبنا ىلع ورقةٍ  ب اتلمسي ه، فإذا أنيه يتوجي
ك واال فإنينا نكون بٰذلك قد  ؛اد ملا يف الورقةينقأمرنا انلاس باتلمسي

ك بالعقل واالنق هتمي بالعقل ياد هل، وباتلايل من لم يأمرناهم باتلمسي
هيولم  ه حقي ك بالقرآن الكريم وأهل ابليلم  ،عط  ولم   تيتمسي

 .نيث اثلقليلم يكن اعماًل حبدو ،طعهماي

 نيلثقلبا معضلة االجتهاد مقابل النّص وعدم التمّسك املنهجّي

تشغل أذهان انلاس الكثري من التساؤالت واألفاكر املثرية الييت 
ًة ما يرتبط بالعقل وانلقل والعالقة  ختتصي بعرص احلداثة، خاصي

ي إىل الفرقة واخلالف؟ وهل ـبينهما. فهل الرجوع إىل انلقل يُفض
 واإلقبال ادلائم ىلع العقل ونبذ انلقل يؤديي إىل الوحدة واتلالحم؟ أ

 الصحيح؟  العكس هوأني 

 منهما يشّكي مع العقل وانلقل أني ّلكًّ  يقتيض اتلعايط املنهيجي 
جناًحا حيليق به اإلنسان حنو سماء اهلداية والفالح، رشيطة أن يتوفير 

 لك  منهما ىلع خصوصيياته ويؤديي لك  منهما دوره املنوط به. 
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ك بالقرآن والسنية ىلع مري اتلاري خ إىل لقد أديى عدم اتلمسي
االبتعاد عن املنهج القويم والوقوع يف الفرقة واالختالف، 

يف تاريخ  ويشهد بٰذلك لكي من حتريى احلقيقة وحبث بموضوعييةٍ 
املسلمني وأحواهلم. فبداًل من لزوم الرجوع إىل انلقل انلاطق 
واألخذ بظاهره بل برصحيه، تراءى للبعض االحتاكم إىل الرأي 

يف ضوئهما والرجوع إىل العقل فيما ال ل انلصي يواالجتهاد وتأو
بلزوم الرجوع إىل انلقل  واحلال أني العقل نفسه حيكمحكم هل، 

 واالحتاكم إيله.

،  غري ظاهره إالي بقرينةٍ وبالطبع ال جيوز حتميل انلصي ىلع معیًن 
 -ليس ألحٍد أن حيمل من املأثور عن اهلل »فـ وما لم تكن هناك قرينة  

رسوهل ُسنيًة إالي ىلع ظاهرهما املتبادر منهما إىل عن  آيًة أو -تعاىل 
فضاًل عن  -األذهان، وليس هل أن حييد عن الظاهر املتبادر 

، فإن اكن هناك إالي بسلطاٍن مبنيٍ  - راحةٍ ـاملنصوص عليه بص
سلطان  خيرج به الظاهر عن ظاهره عمل بمقتضاه، وإالي فقد ضلي 

ة املسلمة  ٍد  -وابتدع. ٰهذا ما عليه األمي ة حممي جبميع  - أمي
نية، فضاًل عن اب والس، فإني من دينهم اتلعبيد بظواهر الكتمذاهبها
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ني سبب إوبناًء ىلع ٰهذا، يمكن القول  .()رحيةـنصوصهما الص
هو ترك انلصي وّتاهله والرجوع  () من املواردرياالختالف يف الكث

ي ل نه احلكم س من شأيأو ل س هل حكم  يإىل العقل يف املوضوع اّلي
 من املوارد هو ريٍ أخری فإني سبب االختالف یف كث ه، وبعبارةٍ يف

 االجتهاد مقابل انلصي املعترب.

ة تكمن يف هجر وبٰهذا يتجّلي بوضوح أني املشلكة لكي املشلك
اًك منهج ك به تمسي واتلخيلي عن  ،ًحايا صحيًّ القرآن وعدم اتلمسي

ين هم املفسي  العرتة الطاهرة  ا رون احلـاّلي قيقييون للقرآن. وأمي
ك املنهيجي  عن قراءة  فهو عبارة   - كما أرشنا إيله -بانلقل  اتلمسي

انلصوص ادلينيية واستنطاقها وفًقا لقواعد اللغة العربيية واملعايري 
. كما  ة  ي  ل  ب  الُعرفيية، بعيًدا عن حتميل املعاين والقنااعت القَ  ىلع انلصي

ك بالعقل جيب أن يكون و ي يُعرب  أني اتلمسي فق املنهج الصحيح اّلي
عن ابلناء ىلع القضايا  ، وهو عبارة  عنه يف املنطق باملنهج الربهايني 

يف االستدالل. وٰهذا املنهج  يقينييةٍ  األساسيية من ايلقينييات وبصياغةٍ 
ة والصورة )وفًقا للمصطلح  الربهايني  مع ابلناء ىلع ايلقني يف املادي

                                                                        

 .16( رشف ادلين، عبد احلسني، انلصي واالجتهاد، ص 1)
هلم للنصوص واجتهادهم 2) ( أىت السييد رشف ادلين يف كتابه )انلصي واالجتهاد( بمئة مورٍد من موارد تأوي

 .5يف إيثار املصلحة عليها. راجع ص 
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يية، ويزيل ني( املتداول عند املنطقيي  ي هو مدار  للحجي ينتج ايلقني اّلي
 اتلفرقة واالختالف. 

 امعرفيًّ  ابادلين مصدرً  وكما أرشنا، يعرتف العقل الربهايني 
انيية ٰذلك بعدما أثبت حقي  ،ما تفاصيلهسيي  وال ،ملعرفة احلقي  اصحيحً 

املشلكة يه عدم االلزتام باملنهج العقيلي الصحيح يف  ين. ولٰكني ادل
ع العقالنييةكثرٍي م والسماح فيها بدخول  ،ن املدارس الييت تدي

، العوامل وادلوافع غري املعرفيية مثل اّلوق والوهم وامليل انلفسايني 
عوّٰللك ع !()ى أمريٍ حتت هوً  فكم من عقٍل أسريٍ   جز كثري  من مدي

م، يم والرصاط املستقياملنهج القو العقالنيية عن هداية اإلنسان حنو
ضي اخلالف والفرقة يف الرأي واحلكم. فهل حجم فضاًل عن ف

ة يي ة الغربيي ة والفلسفيي اخلالف واالختالف بني املدارس الفكر
منها تعتقد  ؟! يف حني أني لكي مدرسةٍ منعدم   واملتناقضة أحيانًا قليل  أو

ة فيها دون غريها، بمعین أنيها حتتكر احلقيقة يف يي انباحنصار احلقي 
م هائمون يف حبر ظر إىل اآلخرين ىلع أنيهدائرتها وتعايلمها وتن

 دجريها دي مارتنل املثال ال احلصـر عيفعّل سب الضاللة واجلهل.
(Martin Heidegger) -  ني املعارصنييي أحد الفالسفة الغربوهو - 

                                                                        

 .211( نهج ابلالغة، احلكمة 1)
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ألني فلسفة الغرب  ة؛ة الفلسفي عن اغني ضالي نييي لكي الفالسفة الغرب
لت عن معین الوجود بما هو من زمن أفالطون إىل زماننا ٰهذا غف

هو، ومن هنا حكم ىلع مجيع مذاهب علم الوجود األخرى بأنيها 
 .()عن أهمي اغياتها اء وحمجوبة  يعم

                                                                        

(1  ( http://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#Que 

http://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#Que -
http://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#Que -
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جود ادلستور يرصي العقل احلداثي بشٍّك كبرٍي ىلع رضورة و
دة ي تعتقد للسيطرة ىلع والقوانني املتعدي  أفراد املجتمع الليربايلي اّلي

 ٰ ييات. ول كن ليس به احلداثة؛ للحؤول دون سوء استخدام احلري
ة باحلداثة فقط،االهتمام بالقانون   حلياة اإلنسانييةفا من السمات اخلاصي

باتلعقيدات والفعايليات، وٰهذا  مليئة   حياة   بأبعادها وجوانبها اكفيةً 
ي يكفل السري احلسن  اره القانون العامي باعتب يقتيض وجود دستورٍ  اّلي

أن يكون  ومن الرضوريي  ذا،. هٰ حنو حتقيق األهداف العليا لإلنسان
 ؛ا مبتعًدا عن اتلعقيد والغموضٰهذا ادلستور واضح ادلاللة وجليًّ 

، إذ وسلسةٍ  سهلةٍ  ن انلاس من توظيفه يف حياتهم بطريقةٍ ـحّتي يتمكي 
 ،اكن ادلستور اغمًضا ومبهًما فإني آراء انلاس سوف ختتلف حوهل لو

وباتلايل سيسىع لكي واحٍد إىل توظيفه يف خدمة أغراضه وأهدافه 
اذه ذريعًة ملحا ة، واختي  ربة اآلراء األخرى املغايرة هل.اخلاصي

وىلع ٰهذا األساس، يعرض اإلسالم القرآن باعتباره ادلستور والقانون 
ي ي العامي  م حياة اإلنسان ويضمن هل السعادة يف ادلنيا وحّتي يف اّلي نظي
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ي  اآلخرة، بل يذهب إىل أبعد من ذٰلك حني يرى أنيه القانون الوحيد اّلي
يكفل السعادة اإلنسانيية. ومن هنا يتيخذ املسلمون ىلع اختالف 
 مذاهبهم وطوائفهم من القرآن دستور حياتهم ومنهج فالحهم وسعادتهم. 

ىلع واقع املسلمني عرب اتلاريخ وإىل  رسيعة   اللة  لٰكن تكشف إط
ي وقع بني املسلمني  هرقت وانلهب اّلي

ُ
ايلوم عن مدى ادلماء الييت أ

ي تراشق به املسلمون فيما بينهم، ناهيك عن امللل  وحجم اتلكفري اّلي
دة للقرآن الكريم.   واألقوام األخرى، ومدى تضارب القراءات املتعدي

ي يستلهم منه أني سلو يف وال شكي  ك املسلم نابع  من املصدر اّلي
ه وَيقرؤه، وٰهذا املصدر كما أرشنا  اتلعايلم والقوانني وكيف يفّسي

ي يتداوهل املسلمون بني أيديهم. سابًقا هو  ٰهذا القرآن اّلي
القرآن الكريم باعتباره دستور احلياة إىل مثل ٰهذه  فهل يدعو

طرة اإلنسانيية؟ وهل يتمّيي السلوكييات الييت يستهجنها العقل والف
القرآن الكريم بالغموض واإلبهام حبيث يتسیني أليٍّ اكن استنباط ما 
يشاء من القوانني واألعمال وترك ما يشاء؟ وإذا اكنت املسألة غري 
ٰذلك واكن القرآن واضًحا يف دالتله، فما رسي ٰهذه اخلالفات بني 

 ور احلياة؟ املسلمني؟ وما املقصود من أني القرآن هو دست
 ة:تيضح اجلواب بمالحظة انلقاط اتلايلي
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 والقرآنّي الدستور والقانون مبعناهما االصطالحّي

ة تسم اة، ية القرآن بدستور احلياة أو قانون احليليك نعرف صحي
 نا أن نعرف معاين ادلستور والقانون:يعل

ة قوی يي لكي هنيي  واملمارسات الييت تعنيادلستور عبارة عن القوان»
 .(1)«هاووظائف ةيي املركز ة أويي كومة املحلي احل

ا القانون يف أحد معانيه فهو عبارة   من األحاكم  عن جمموعةٍ  أمي
مة الييت حتكم أيي جمتمعٍ   عن واحدٍ  ، ويف معناه اثلاين عبارة  (2)امللز 

ل[يي لكيتشّكي ه يتمن األحاكم الي    .(3)ة القانون ]بمعناه األوي
ادلستور » ادلستور والقانون: نيرنة بقول أرسطو یف مقام املقايو
ببيان  ، والقوانني الفرعيية كفيلة  بضمان العدل السيايسي  كفيل  

 .(4)«نصوص العدل القانوني 
معاين ادلستور والقانون  - باإلمجال ولو -بعد أن اتيضحت 

س دستوًرا يني القرآن لإع أن نقول ينهما، نستطياتهما والفرق بّيوم
وإن  ،س جمريد كتاٍب قانونٍّ يلللكمة، بمعین أنيه ل باملعین االصطاليحي 

ي ذكرناه للقانون. فال نيتوي ىلع قوانحياكن   باملعین اثلاين اّلي
                                                                        

(1) Elizabeth A. Martin, A dictionary of law, oxford, p. 108. 
(2) ibid p. 280. 
(3) Ibid. 

 .92، ص 1( أرسطو، علم األخالق إىل نيكوماخوس، ج 4)
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م اجلانب يم القرآن وبنيته وأسلوبه وصياغته ىلع تنظر تعايلـتقتص
لإلنسان، أو ضمان العدالة االجتماعيية  واحلكومي  ايسي يالس

عتين بكلي ي ةٍ يهو كتاب هدا واحلقوقيية للمجتمع فحسب، بل
ت واملناهج املختلفة من استفيد من األدوياة اإلنسان، ويجوانب ح

ته وسعادته يف يها؛ لضمان هداري وغني وقواننيوبراه مٍ َكـوح   قصٍص 
 ا واآلخرة. يادلن

 والقانون الدستور إىلمصدرّية القرآن بالنسبة 

تشّكي  ة  يي وثقاف ة  يي ومعرف ة  يي نظر ات  يي خلف أو قانونٍ  لّكي دستورٍ 
مصادره، وبٰهذا خيتلف من بدٍل إىل آخر. تمثيل العادات واتلقايلد 
واملعتقدات واثلقافات يف لكي بدٍل من ابلدلان اخللفييات الييت ينشأ 

صوا ٰهذه املصادر، حيمنها دستور ابلدل وقانونه. وقد حاول اخلرباء أن 
 أنيها عبارة   (John Chipman Gray)جراي جون تشيبمن فمثاًل يعتقد 

ة، ومعتقدات اخلرباء، يي عن األصول املوضوعيية، والسوابق القضائ
 .(1)ة واألصول األخالقييةيي ديوالسنن اتلقل

مكن أن يأني القرآن الكريم وفق ٰهذا املعین يف وال شكي 
ها وأرشفها، وٰهذا ما كون من ي منابع ادلستور والقانون، بل أهمي

                                                                        

(1) Hans Kelsen. General Theory of Law and State, P. 153. 
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اة، مع ين اعتربوا القرآن دستوًرا للحي من اّلي ريه الكثرىم إيل
. فمثاًل بعدما كتاب دستوٍر أو قانونٍ بوصفه نظروا إيله يأنيهم لم 

اة األفضل"، ي"دستور احل القرآن بوصفه وسم السييد الطباطبائي 
ـر ة يي مصدًرا للمعارف اإلسالم القرآن بكون ذا العنوانهٰ  فسي

ادلين » اكتلايل: عليلهاة اإلنسانيية، وير شؤون احليتد يتالي 
ي يشتمل ىلع أكمل املناهج للحياة اإلنسانيية  اإلسالمي  اّلي

ريية إىل السعادة والرفاه، ٰهذا ادلين ـوحيتوي ىلع ما يسوق البش
عرفت أسسه وترشيعاته من طريق القرآن الكريم، وهو ينبوعه 
ح منه. والقوانني اإلسالميية الييت تتضمي  ي يرتشي ل وَمعينه اّلي ن األوي

سلسلًة من املعارف االعتقاديية واألصول األخالقيية والعمليية، 
 .(1)«جند منابعها األصيلة يف آيات القرآن العظيم

 ىأخر ة القرآن بالدستور من وجهة نظٍريصّحة تسم

إني عمليية استقراٍء لدلساتري الوضعيية يف خمتلف بدلان العالم 
دة   اكل  ، بل هلا أشتكشف عن أنيها ليست ىلع سنٍخ واحدٍ  ؛ متعدي

مَ  ، بينما  فمثاًل ُنظِّ ادلستور يف العراق ىلع شّك جمموعٍة من املوادي
بٰهذا املعین املتعارف، بل إني منابع  س هلا دستور  يبريطانيا ل

                                                                        

 . 15( الطباطبائي، حمميدحسني، القرآن يف اإلسالم. ص 1)
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ادلستور يه الييت تلعب دور ادلستور یف تلك ابلالد، بمعین أني 
 یف أعظم جوانبه، بل حيتوي يف  مكتوٍب ريا غيطانيدستور بر

 لها إىل منهجييةٍ يتاج يف تعدحُي عض أجزائه ىلع قوانني ال ب
ةٍ  ا ىلع قوانخاصي  ةٍ يي  حقوقني، ويشتمل أيًضا إىل حدٍّ كبري جدًّ

) .Willian B مونروويليام ب قول ي .(1)ةٍ يي ومواثيق دستور ةٍ اعمي 

Munro) :«دٍ يعن مز ا عبارة  يطانيإني دستور بر من  ٍج معقي
ا واحًدايواملمارسات... إنيه ل ة واألصولالعادات العرفيي   ،س ملفًّ

ات... إنيه ويل  .(2)«د احلكمة واحلظي بل مئات امللفي

إذن وفق وجهة انلظر اثلانية ٰهذه، يصحي أن نطلق ىلع القرآن 
باعتباره يلعب دور العلية يف بلورة  ؛صفة كتاب القانون وادلستور

 للحياة اإلنسانيية.  ادلستور اإلسالمي 

 فسريالدستور والت

م شؤون حياة ة تدوين ادلساتري الييت تنظي يي ىلع الرغم من أهمي 
ني واخلرباء ذكروا أني ٰذلك لوحده  اإلنسان واملجتمع، إالي أني املختصي

مهما اكن  -غري اكٍف، بل حيتاج إىل ضمي بعض املرفقات اتلوضيحيية 
                                                                        

(1) Elizabeth A. Martin, A dictionary of law, oxford, p. 108.  
(2) Vishnoo Bhagwan & Vidya Bhushan, World constitution; a comparative 

Study, p. 2. 
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دة  حليك توضي  -ا حيً واضًحا ورص اتلفاصيل وأحاكم املوضواعت املتجدي
 . خاطئةٍ  وال يُفهم ادلستور فيها بصورةٍ  ،فًقا لدلستورو

 (Erwin Chemerinsky) نسيكيإرو ن تشمر العال م احلقويقي  قولي
ب أن جيملاذا )ويف فصٍل حتت عنوان  ( ادلستورريتفس)كتابه  يف
يمكن حتقيق  ال»: ؟(ريكشف معین ادلستور من خالل اتلفسيُ 

  .(1)«ريستور باتلفسالي إذا أمكن كشف ادلإأهداف ادلستور 

 واعتبارها، بل لزوم وجود رية لكي اتلفاسيي ولٰكني املهمي عدم حجي 
إذا اقتىض   ادلستور ضمن منهٍج خاصٍّ ريقوم بتفسي خاصٍّ  مرجعٍ 

مةٍ رياألمر. اغبًلا ما تكون ادلسات فتها يوظ قانونييةٍ   حتت نظر منظي
نقضها  ونيية أوة والقانيي ان اإلجراءات العملي وبري تلك ادلساتريتفس

وإيطايلا  ايادلول كأملانی األمر، بل إني يف بعض ـذا اقتضإوتغيريها 
ةً  حمكمةً  وإسبانيا ا يف بدلانٍ  خاصي ة فقط. أمي أخری  تقوم بٰهذه املهمي

األمر كٰذلك، بل تكون إحدى  فليساكلواليات املتيحدة وإيرنلدا 
ب أن ويف ضوء ٰذلك، ي .(2)وظائف املحاكم يه تفسري ادلستور توجي

من أجل معرفة  ؛ القرآنري تلفسنيتيبع املرجع واملنهج اخلاصي يُ 
 اة. ياغة دستوٍر للحيق وصيالطر

                                                                        

(1) Erwin Chemerinsky, interpreting the constitution, p.66. 
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution  

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution
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 ريالتفس إىلالقرآن واحلاجة 

، ريتاج إىل اتلفسحيمري بنا أني ادلستور مهما اكن واضًحا فإنيه 
ة. فالقرآن وليس القرآن مستثیًن  دلستور اك من ٰهذه القاعدة العامي

ي حي د الضوابط اللكييي اّلي ة، وٰهذا حيتاج إىل اتلفصيل ووضع دي
القوانني اجلزئيية املستخلصة من ٰهذا ادلستور واملتالئمة معه، ويقوم 
ة يف ادلرجة األوىل من هو واقف  ىلع املالاكت الواقعيية  بٰهذه املهمي

ىض ـباحلقي بمقتٰهذا ادلور  فيه، وقد مارس انليبي  ةللنظم العامي 
نيَلَْك ﴿احلكيمة:  ٰهذه اآلية نَْزنْلا إ

َ
َ وأ َُبنيِّ ْكَر تلن ْم  اذلِّ نيَلْهن َل إ نلنَّاسن ما نُزِّ ل

ُرون ة من أهل بيته ، (1)﴾ولََعلَُّهْم َيَتَفكَّ بمقتضـی  وبعده األئمي
ة يف معرفة اتلفاصيل  فالكمهم هو ،حديث اثلقلني املرجع واحلجي

 .الكريم املتيخذة من القرآن

يف منطوقها ومدايللها املطابقيية،  رآن واضحة  ومع أني آيات الق
لها األخرى؛  حّتي نعرف سائر مدايلريإالي أنيها حتتاج إىل اتلفس

 إىل احلدي األقصـی. فليس للالكم داللة  بها يء ـونستضفنستفيد منها 
 ة  يي نل تضمي بل إىل جانب ادلاللة املطابقيية هناك مدايل ،واحدة  

ا تكون ب ، وٰهذه األخريةوالزتاميية   نة يي ، وابلنةٍ يي  بريغ أو نةً يي بدورها إمي

                                                                        

 .44( سورة انلحل: 1)
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ا باملعین األخصي  ا باملعین األعمي وإمي   الزم  ريفاتلفس ،(1)منها تكون إمي
نا اتلعريف ىلع يأليي ّلكٍم  بما يف  ،له والوصول إىل معارفهمدايل لكي همي

 ٰذلك القرآن الكريم.

 نيالقرآن والقراءات املختلفة للمفّسر

 ن؟ يالّسي يف اختالف املفّسي  نًا فما هويي ن واضًحا وباكن القرآ لو

اًل: عل  ليستن يرـي األقوال املختلفة للمفس نا أن نعرف أني يأوي
دةٍ يمكن اجلمع بيدائًما، بل  متعارضةً  ألني لكي  ؛نها يف موارد متعدي

ة وينظر إىل املوضوع من رؤي رٍ ـمفسي  ا من يته اخلاصي عالج جانبًا خاصًّ
ل بعضها ابلعض.  ة، وٰهذهيي القض  الرؤی تكمي

ن يرـ املفسي ريتفس بمعین اتلعارض يف اكن هناك اختالف   ا: لويً ثان
ه اختالف انلظر يف مفهوم اللكمات أو»  فٰهذا االختالف لم يودلي

اجلملة حبسب اللغة والعرف  اآليات )مفهوم اللفظ املفرد أو
وال غريه  همه عرب  ف يف فال يتوقي  ّلكم  عرب  مبني   ، فإنيما هو(العربي 

ن هو وهو أفصح الالكم،  ،باللغة وأسايلب الالكم العربي  اعرف   ممي
ومن رشط الفصاحة خلوي الالكم عن اإلغالق واتلعقيد، حّتي أني 

                                                                        

 .769، ص 771( فريد جرب وآخرون، موسوعة مصطلحات علم املنطق عند العرب، انلصي 1)
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من جهة اآليات املعدودة من متشابه القرآن يف اغية الوضوح 
ي تنيف املصداق وإنيما االختالف لكي االختالف  .(1)«املفهوم طبق اّلي

بها، ويف املدلول اتلصويريي   عليه املفاهيم اللفظيية من مفردها ومركي
ل يف و .(2)واتلصدييقي  املسالك املنقولة يف اتلفسري ٰهذه  لكي أنت باتلأمي

 !وبئس انلقص يف نقٍص  أني مجيع املسالك اتلفسرييية مشرتكة   ّتد
ج ىلع الفلسفيية من اخلار حتميل ما أنتجته األحباث العلميية أو وهو

ل  تطبيًقا وُسيمي به  اتلفسريُ  ذا اتلحميلبهٰ مدايلل اآليات، فتبدي
، من القرآن جمازاٍت  ، وصارت بٰذلك حقائُق (3)اتلطبيق تفسرًيا

  .(4)من اآليات تأويالٍت  ةٍ وتنيل عدي 

يف ُعرف العوامي من انلاس أو  سواء   -ق يوحنن لكرثة أنسنا باملصاد
ة يف ُعرف اخلواصي من أصناف العل ماء مع احلقول العلميية اخلاصي

وجنعل املصداق ماكن املفهوم أحيانًا  ،خنلط املفهوم باملصداق - بهم
نا عليه من املصاديق املتداولة يف وحنمي  ،ةً ريكث ل اللفظ ىلع ما تعودي

                                                                        

، السييد حمميدحسني، ا1)  .9، ص 1ملّيان يف تفسري القرآن، ج ( الطباطبائي
 ( املصدر السابق.2)
( أي لم يقم أصحاب ٰهذه املسالك اتلفسرييية بتفسري القرآن، بل قاموا بتحميل معتقداتهم ورؤاهم ىلع 3)

 القرآن.

 .8( املصدر السابق، ص 4)
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 سبيل املثال، نطلق لفظ "املّيان" يف الُعرف العامي  ٰذلك الُعرف. فعّل
ونظني أني ٰهذا هو  ،وزن األثقال ىلع األجهزة املتداولة تلقدير

َومن اْلقنْسَط ونََضُع الَْموازيَن ﴿ :مفهومه. وحينما نواجه اآلية الكريمة يلن
، وأني نظني أني هناك موازين كموازين ٰهذه ادلنيا تُنصب ،﴾الْقنياَمة

يف حني أني  ألعمال اإلنسان وزنًا وثقاًل يمكن وزنها بتلك املوازين.
واجلهاز املعروف هو من مصاديق  ،"ما يوزن به" مفهوم املّيان هو

نشكي يف إطالق لفظ "املّيان" ىلع اجلهاز  وّٰللك ال ؛ٰهذا املفهوم
تان  ،املستخدم ايلوم لوزن األشياء اإللكرتوني  وإن لم تكن هل الكفي

 املوجودتان يف املوازين القديمة. فإذا نظرنا إىل ألفاظ القرآن بنظرةٍ 
نظًرا الختالف األعراف من حيث  ؛االختالفوقعنا يف  مصداقييةٍ 

املاكن والزمان، ومن حيث اختالف احلقول العلميية. وإذا نظرنا 
م اتلعارض بني اآليات القرآنيية  مفهومييةٍ  إيلها بنظرةٍ  فلن نقع يف توهي

واالختالف يف اتلفسري، أو يف اتلحريي يف فهم بعض اآليات. فعّل 
لن نتحريي ف، مفهومييةٍ  ظ املّيان بنظرةٍ سبيل املثال، إذا نظرنا إىل لف

نقرأ يف الروايات اإلسالميية أني موازين احلساب يف يوم القيامة حينما 
ين ال توجد نقطة   ة والصاحلون اّلي سوداء يف  هم األنبياء واألئمي

 .صحيفة أعماهلم
ا أو كتاب فّيياء يًّ طبي  وأخرًيا، فإني القرآن ليس كتابًا فلسفيًّا أو

ء، خالفًا بلعض من تعامل معه ىلع أنيه كٰذلك، مثل أتباع وكيميا
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اة بمدرسة اتلفسري العليمي  لهم يف العلوم املدرسة املسمي ، إثر توغي
االجتماعيية املبتنية ىلع ّتربة  احلسي واتلجربة الطبيعيية املبتنية ىلع

قد يُشار  ،. نعمنبهارهم بها، بل إني القرآن كتاب هدايةٍ او اإلحصاء
عجاز، ض احلقائق العلميية فيه ألجل االستشهاد وإثبات اإلإىل بع

 وليس بيان تلك الظاهرة أو بيان حكمها للناس.

 القرآن وإساءة استخدامه

فوا وحيري  -عرب اتلاريخ  -ال ننكر أني ابلعض  فون املعارف قد حري
رونها تبًعا ألهوائهم واغياتهم، وٰهذا ـفسي يو ،القرآنيية وفًقا ملقاصدهم

ر ىلع القرآن فحسب، بل جند يد اتلحريف قد ـف ال يقتصاتلحري
 واملواثيق الواضحة، وحّتي مواثيق حقوق اإلنسان نيطالت لكي القوان

  أدواٍت نياستُغليت يف سحق حقوق اإلنسان. لقد أضحت ٰهذه القوان
ومنافع  ق أغراٍض يد زمرةٍ من انلاس تستخدمها يف حتقيوأالعيب ب

ةٍ  نيل  قولي. نيفًة لفلسفة ٰهذه القوانحّتي لو اكنت خمال خاصي
روهو  (Neil Stammers)ستامرس   يي ىلع أ»: يينين الغربيأحد املفكي

عيات احلقوق  ، وجود اجلانب اّلرائيعي حالٍ  رنا بأني مدي وعينييته يذكي
 .(1)«ة وليست نلبذهايي اسية والسيي للمجادالت االجتماع يه أداة  

                                                                        

(1) Stammers, Neil, "Social Movements and the Social Construction of Human 
Rights", Human Rights Quarterly 21: 980-1008. 
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انًا يبل ترجع أح قه،ياملطلوب تطب فاملشلكة ال ترجع دائًما إىل القانون
طبيقونه وفًقا ملصاحلهم وأهوائهم، يرون القانون أو ـفسي ين يإىل اّلي 
ق وال نتخّلي عن القانون. ي واتلطبرية اتلفسيي نا أن نعالج قضيوهنا عل
س احللي يف اتلخيلي عن القرآن، بل احللي یف العودة املنهجيية يوبٰهذا، ل

 وإرجاع األمر ريشف املنهج القويم للتفسمه، وكإىل القرآن وتعايل
ٍل  موثيٍق  إىل مرجعٍ  ص ومؤهي من  ، ال إىل رشذمةٍ نيمن العلماء املتخصي

 .نييي  السطحنييي السلف





ر المسلمين وتقّدم تأخ

 ين ورؤية المصلحينالغربّي

 





 

 

 ني ورؤية املصلحنير املسلمني وتقّدم الغربّيـّتأخ

رين  رشق والغرب صدمًة عنيفةً أحدث احتاكك ال يف نفوس املفكي
: املجتمع الغرب حولأنه قال  بعضهم حّت أنه اشتهر عناملسلمني، 

وقد ( ويف بدلنا مسلمني بال إسالمٍ  ،ا إسالًما بال مسلمنيرأينا يف أوربي )
 منبهر  ومولع  بربيق احلضارة الغربيية. صاحبه بأنهذا القول  فّس
رين يعتقدون  ج الغربي وٰهذا االنبهار بانله  يف احلياة جعل املفكي

طبيق اإلسالم وقوانينه وتعايلم القرآن ونواميسه أفضل يأني الغرب 
عتمدون ىلع يوإنيما  ،راجعونه أصاًل ي، مع أنيهم ال نييي من الرشق

 عقوهلم فحسب. 
رون أني الس م الغرب يكمن يف ـلقد وجد ٰهؤالء املفكي ري يف تقدي

ويه العقالنيية  ،عتمدوها يف منهجهم وحياتهمالعقالنيية الييت ا
م وبلوغ اإلسالم  ،احلداثيية وإذا أردنا اللحاق بركب احلضارة واتلقدي

احلداثي خري ما يُرىج، فما علينا إالي السري ىلع خطاهم واتيباع العقل 
ك بالقرآن   !وليس اتلمسي

س، أني ٰهذه املسألة تثري الكثري من اهلواجس يف انلفويف ال شكي 
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اهاته  لك   -وقد نهض مجيع املصلحني املعارصين  من  -حبسب اّتي
ةً  م رؤيًة خاصي  حوهلا. أجل حلي ٰهذه املعضلة، وقدي

أعاله ّتدر اإلشارة، قبل الرشوع يف ابلحث، إىل أني املقولة الشهرية 
( ويف بدلنا مسلمني بال إسالمٍ  ،رأيت يف الغرب إسالًما بال مسلمني)

 ،ن األفغايني يد مجال ادليي وتُنسب إىل أستاذه الس ،بدهد عتُنسب إىل حممي 
نات ٰهؤالء األشخاص يوحّتي إىل آخر ن أيًضا. غري أنيه بالرجوع إىل مدوي

 وابلحث عن ٰهذه املقولة ال جيد ابلاحث هلا أثًرا، بل ال طريق إيلها أبًدا. 
وبغضي انلظر عن قائل ٰهذه العبارة، فإني حمتواها ومفادها جدير  

ملعرفة مدى  ؛افييةوبمنتىه الشفي  يُدرس وُيبنيي بموضوعييةٍ  بأن
تها ومالمستها للواقع.  صحي

 املراد من املقولة

ينبيغ اتلفريق بني اإلسالم واملسلمني، فإذا اكن اإلسالم عبارةً 
عن جمموعة القضايا املستنبطة من املصادر ادلينيية، فإني املسلم 

 يتيبعه ويسري ىلع نهجه. هو من يفهم ٰهذا اإلسالم و احلقييقي 
 نييقودنا حتليل العبارة السابقة إىل أني حلي معضلة ختليف املسلم

ك باإلسالم املستنبط من القرآن  ال يكمن يف اتلخيلي عن اتلمسي
 ني، وإنيما املعضلة ترجع إىل املسلموالسنية والتشبيث بالعقل الغربي 
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نما رأی قائل يإنيهم لم يعملوا بتعايلم إسالمهم. فح إذ ؛أنفسهم
لع ىلع مصادر اإلسالم وتعايل  يف بعض يينيمه جناح الغرباملقولة املطي

كون واعملون بتعايل م ومناهج املجاالت، اعتقد أنيهم متمسي
ني إو ،نيه رأی اإلسالم يف الغربإ، وىلع إثر ٰذلك قال ةٍ إسالميي 
ل لإلسالم. الغربيي  ي هو املنبع األوي  ني يعملون بالقرآن اّلي

 نيويه أني ىلع املسلم ،القائل يهدف إىل بيان ٰهذه احلقيقةإني 
هتف به يالعودة إىل القرآن والعمل وفقه وااللزتام به، وٰهذا ما اكن 

 يقي يد عبده من ادلعوة إىل الرجوع احلقوحممي  ن األفغايني يأمثال مجال ادل
إىل القرآن والسنية وعدم الفشل والضعف أمام اثلقافة  املنهيجي 
ي يٰهذا الكتاب املج»قول حممد عبده: ي .(1)ةيي الغرب تبعه العلم يد اّلي

ق يو ،عود نوره إىل الظهوريثما سار رشقًا وغربًا، ال بدي أن يح مزي
، نيرجع إىل موطنه األويل يف قلوب املسلميو ،ُحُجب ٰهذه الضالالت

عتمد يه وال أنس إالي إيليال  يله اّلي يوهو خل ،تبعهيها العلم أوي إيليو
ل يسب قف عرثًة يفياإلسالم لن »ني أعتقد عبده يّٰللك  ؛(2)«هي علإالي 

بها وية أبًدا، ولٰكنيه سيي املدن عربي عن يُ واكن  .(3)«ها من أوضارهاينقي يهذي
                                                                        

ری، مرتىض، برریس امجاىل نهضت1) . ]املصدر 39و 20ى اخري، ص های اسالىم در صد ساهل( مطهي
 باللغة الفارسيية[

 .149( عبده، حممد، اإلسالم وانلرصانيية مع العلم واملدنيية، ص 2)
 ( املصدر السابق.3)
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نهم يابتداعهم يف د»بـ ائمهمعقوهلم وعز  يفنيسبب ما أصاب املسلم
 .(1)«وجهلهم بأدین أبوابه وفصوهل ،أصوهل وخطئهم يف

من مجلة احللول أني ری ي ن األفغايني ين السييد مجال ادلوبدوره اك
الرجوع إىل القرآن  ،طرحها ملشالك املجتمع اإلسالمي يالييت اكن 

ارب أوٰٰلك حي، واكن (2)ة السلف الصالحريحة وسيوالسنية الصح
وا العالم أو القرآن واملفاهيدون أن يرين اكنوا ين اّلي ياملتنوير م يفّسي

 .(3)انًايأح ةٍ يي هة نظٍر غربة من وجيي اإلسالم

 ةّياته الثقافّييف ضوء خلف الكالمفهم 

اته يي ن إىل خلفينا أن نفهم لكي ّلكٍم يف أجواء صدوره، ناظريعل
قصده علماء األصول ية، وٰهذا ما يي ة واالجتماعيي ة واثلقافيي الفرد

دون ىلع رضورة انلظر إىل "جهة الصدور"ينما يح  "شأن ، أو(4)ؤكي
د علي. وكما (6)ابليان" "مقام ، أو(5)الصدور" ه أتباع مدرسة يؤكي

                                                                        

د، األعمال1)  .247الاكملة، ص  ( عبده، حممي
. ]املصدر باللغة 24ى اخري، ص های اسالىم در صد ساهلمطهرى، مرتىض، برریس امجاىل نهضت (2)

 الفارسيية[
 .22( املصدر السابق، ص 3)
 .128، ص 3( سبحاين، جعفر، إرشاد العقول إىل مباحث األصول، ج 4)
 اللغة الفارسيية[. ]املصدر ب148، ص 1( حمقق داماد، مصطىف، قواعد فقه، ج 5)
 ( مركز اطالاعت ومدارك اسالىم، فرهنگ نامه اصول فقه. ]املصدر باللغة الفارسيية[6)
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 Friedrich) رماخريك شالية أمثال فردريي وطيقا الرومانسياهلرمن

)Schleiermacher اق الالكمي إىل رضورة مالحظة سريشي نيح 

)context(
طرح ي نيح )Dilthey Wilhelm( أو فلهلم دتلاي .(1)

ي لزوم انلظر إىل الظروف ، أ(Nacherleben)ش يفكرة إاعدة الع
ذه القاعدة مع أخذ هٰ  .(2)الييت اعشها املؤليف وأخذها بعني االعتبار

ل يف فضاء صدور ٰهذه فعتبار، ة بعني االاهلرمنيوطيقيي  إني اتلأمي
يكشف عن أني القائل تفويه بٰهذا  د عبدهحممي  املنسوبة إىل املقولة

ر وااليه عاين في اكن العالم اإلسالمي  الالكم يف ظرٍف  نهزام من اتلأخي
اغفاًل عن قدراته وما يزخر به من  - أمام االستبداد واالستعمار

ٍر عليمٍّ  ـ تراٍث غينٍّ   يف عرٍص اكن الغرب يعيش يف ازدهار وتطوي
. لقد وقف القائل تائًها بني تراٍث زاخٍر اكن األحری واجتماعٍّ 

كوا به ر والرخاء، وبني يلواكبوا اتلطوي  ؛واألجدر باملسلمني أن يتمسي
م الغرب واألقوام األخرى  ،وضٍع مزٍر يعيشون فيه بينما يتقدي

نهم وتراثهم يعرفوا ديهم أن يويتطويرون. من هنا أشار إىل أني عل
دوا املجتمع املثايلي جيرتقوا ويحّتي  ؛عملوا بهيو ي  سي ده يرياّلي

رنييي كونوا أذليًة صاغرين أمام الغربياإلسالم، وال   نهم. ن عي ومتأخي

أنرىض، وحنن املؤمنون وقد »ينادي بأىلع صوته  لقد اكن األفغايني 
                                                                        

(1) http://plato.stanford.edu/entries/schleiermacher/#4 
(2) Jasper  David  A Short Introduction to Hermeneutics, p. 96. 

http://plato.stanford.edu/entries/schleiermacher/#4
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ستبدي ينا اّللية واملسكنة وأن يا، أن ترُضب علياكنت نلا اللكمة العل
رتم حيربنا وال ـر ُد مشيذهب مذهبنا وال يارنا وأموانلا من ال ييف د
ةً يرقب في عتنا واليرش  .()«؟نا إالًّ وال ذمي

 إىل الغرب نظرٌة واقعّيٌة

عاين يسبها ابلعض، بل حيال ريب أني الغرب ليس اجلنية الييت 
ة بهيالغرب أ  ما ىلع املستوی األخالقي يي س ال ،ًضا من مشالكه اخلاصي
 تشّكي اجلانب السليبي  يت، وٰهذه املشالك الي شي يوحّتي املع والرويحي 

ه يت أرشنا إىل بعض مالحمها يف القسم األويل من ٰهذللغرب والي 
ة يي ة والفلسفيي ان من املبادئ الفكري من األحريٍ كث الورقة، تنبعث يف

 إذ ال تمثيل ٰهذه احلضارة املجتمع املثايلي  ؛ةيي تشّكي احلضارة الغرب يتالي 
ي  ادلين. فهناك هتف بها ٰهذا يم الييت يوالق ،نادي به اإلسالمياّلي

رين الغربييني أنفسهم من أمثال ريين غي  René نونالكثري من املفكي

Guénon ،فرجيوف شوان وFrithjof Schuon ،كوربن  يهرنو
Henry Corbin، سوادل شبنجلر و

ُ
روجه و، Oswald Spenglerأ

 Martinمارت ن هايدجرو، Roger Garaudy اغرودي

                                                                        

 .103( عمارة، حممد، مجال ادلين األفغايني موقظ الرشق وفيلسوف اإلسالم، ص 1)
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Heidegger ،تيودور أدورنوو Theodor Ludwig Wiesengrund 

Adorno ،يورغن هابرماسو (Jürgen Habermas ،هربرت و
وغريهم قاموا بنقد احلضارة الغربيية Herbert Marcuseماركوزه

ومبادئها. فإذا نظرنا إىل اجلانب اإلجيابي للحضارة الغربيية يك نتعليم 
موقف  . وٰهذا هوفيها اجلانب السليبي  ، علينا أن ال ننىسامنه

 ال، فإنيها العقالنيية اإلسالميية بالنسبة إىل منتجات عقول اآلخرين
تتعاىط تتبعها متابعًة عمياء، بل  عداء والتتعامل معها معاملة األ

العقالنيية  فإني  ؛ري ـاملض بتتجني وتأخذ املفيد و ،معها بذاكءٍ 
ني بعدما يي املصدرين الرئيس ىلع اثلقلني بوصفهماتعتمد اإلسالميية 

ها يف انييتهما بالعقالنيية املستقلية الييت جرى احلديث عنثبتت حقي أ
مة  من أجل تنظيم خطايستضاء به  منارٍ  اثلقالن بمثابة، فاملقدي
السعادة والكمال والريقي، وٰهذا ما يهدي إيله لكي عقٍل  حنو ةاإلنسانيي 
. فال معین ملقولة ترك القرآن واألخذ بالعقل، بل هما جناحان سليمٍ 

 ال يستغين أحدهما عن اآلخر. 





 عقل الحداثّي العدالة في ال

 والثقافة القرآنّية

 





 
 

 القرآنّية العدالة يف العقل احلداثّي والثقافة

يعتقد ابلعض أني القتل يَثبُت يف القرآن الكريم بشهادة شاهدين 
ق ٰهذا الرشط يثبت القتل وجيري القصاص. بينما  عدلني، ومع حتقي

احلداثيية، تأخذ ٰهذه العمليية دقيًة وحتقيًقا أكرب ضمن العقالنيية 
ةً  من خالل األسايلب العلميية واحلديثة الييت تُستخدم ايلوم يف  خاصي

ملحاماة واالستئناف وابلصمات واحلمض اكمثل ٰهذه احلاالت، 
 وغريه انلوويي 

ألني  ؛وطبق ٰهذا االعتقاد، يلزم وضع القرآن وتعايلمه جانبًا
ق يف ضوء العقالنيية احلدا ليس و ،ثييةأقرب صور العدالة إنيما تتحقي

 يف ضوء القرآن وتعايلمه. 

إني الرجوع إىل القرآن الكريم واتلعايلم اإلسالميية من أجل 
ة   استنطاقها حول كيفيية اهتمامها بالقتل والقصاص رضورة    ملحي

د يف ضوئها املوقف.  يتحدي
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 القرآن والعدالة

اًل   282أني اآلية الييت جاء فيها ذكر الشاهدين يه اآلية  :أوي
ين ال يف القتل، فه يف من سو رة ابلقرة، ويه يف موضوع ادل 

ين ال يف مقام أداء الشهادة يف  ،مقام اإلشهاد عند كتابة ادل 
ة حول كيفيي  املحكمة عند القايض، وال يوجد يف القرآن تصـريح  

 .ثبوت القتل

م ملوضوع يويلها القرآن الكرية ابلالغة الييت يي أني األهم :ايً ثان
ّتعل القايض ال يتهاون يف مسألة   احلقي ريالقتل بغ ادلماء وحرمة

أخذ جانب احليطة وادلقية والربهان، يانلفوس وادلماء، بل 
 بالقتل نيستهيحّتي ال  ؛ق العدالةيبذل قصارى جهده يف حتقيو

ه يإذا حكم عل بريءٍ  قع يف عظيمٍة مثل قتل إنسانٍ يوال 
.بالقصاص خط
ً
قْ م: ﴿يقول القرآن الكري أ نًاوَمْن يَ ْل ُمْؤمن  تُ

ًدا  َعمِّ َعدَّ ََلُ ُمتَ
َ
ُه وأ هن ولََعنَ َب اهلُل َعلَيْ ا فيها وَغضن ً فََجزاُؤهُ َجَهنَُّم خادلن

ي ()﴾ايمً َعذابًا َعظن  ويله القرآن إىل ي، وكٰذلك االهتمام ابلالغ اّلي
ننَّ ، منها: ﴿ةٍ ريكث اٍت يالعدالة من خالل آ َعْدلن  اهللَ إ

نالْ ُمُر ب
ْ
يَأ

                                                                        

 .93( سورة النساء: 1)



 85  ....................... الفصل اخلامس: العدالة يف العقل احلداثي واثلقافة القرآنيية

ننَّ أو ﴿، ()﴾َسانن واإْلنحْ  ْهلنَها  اهللَ إ
َ
نََلٰ أ اتن إ

َمانَ
َ
وا اأْل ْن تَُؤدُّ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
يَأ

َعْدلن 
نالْ ْن ََتُْكُموا ب

َ
ْم بنَْيَ انلَّاسن أ نَذا َحَكْمتُ ْم ، أو ﴿()﴾وإ نَذا قُلْتُ وإ

لُوا ولَو ا قُْرَبٰ  فَاْعدن ُهْم ، أو ﴿()﴾ََكَن ذَ نْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَيْنَ إ

نا ْسطن ب لُوا ُهو، أو ﴿()﴾لْقن ْقوىٰ  اْعدن نلتَّ قَْرُب ل
َ
ْرُت ، أو ﴿()﴾أ من

ُ
وأ

َل بَيْنَُكمُ  ْعدن
َ
ْسطن ، أو ﴿()﴾ألن نالْقن َمَر َرِّبِّ ب

َ
َها ، أو ﴿()﴾قُْل أ يُّ

َ
يَا أ

ن  ْسطن ُشَهَداَء هللن ولَو ينَ اذلَّ نالْقن نَي ب وا ُكونُوا قَوامن ون  آَمنُ
َ
ُكْم أ ْنُفسن

َ
ٰ أ  لََعَ

 َ ننيَ الْوادلن َرب
قْ
َ
نن واأْل

ي يويله  ()﴾يْ وغريها، وٰهذا االهتمام اّلي
ي  القرآن الكريم لٰهذا األمر يتبلور يف الفقه اإلسالمي  اّلي

ی لتشي ة لإلنسان، يي ة واالجتماعيي  الفردنيع القوانيرـتصدي
ك بكلي الوسائل يق العدالة، وي الضامنة تلحقنيوالقوان تمسي

 اهلدف املنشود.  ٰهذاريحة تلوفيوالطرق الصح
                                                                        

 .90سورة انلحل:  (1)
 .58سورة النساء:  (2)
 .152( سورة األنعام: 3)
 .42سورة املائدة:  (4)
 .8( سورة املائدة: 5)
 .15( سورة الشورى: 6)
 .29رة األعراف: سو (7)
 .135( سورة النساء: 8)
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 ة القتل يف الفقه اإلسالمّيميثة إلثبات جريالطرق العلمّية احلد مكانة

الييت  -دة يست الوحيول -من الطرق  ن واحدة  يإني شهادة الشاهد
د منها من أجل الوصول إىل إثبات يستفيع القايض أن يستطي

 نة ىلعيي ابل»ث املعروف يس القرآن، بل احلدي، ومستندها ل()القتل
ن ينة بالشاهديي  ابلريبناًء ىلع تفس«  ىلع من أنكرنيممن اديىع وايل

ها هو() ُعرفًا وإمجااًع نيالعدل علم  ، فمن مجلة ٰهذه الطرق بل أهمي
فإن اكن احلاكم اعلًما »: (اللمعة)د األويل يف يقول الشهيالقايض. 

ق السزبواريي  .()«نةيي الي طلب ابلإو ،ی بعلمهـقض يف  ويقول املحقي
كم حيعين القايض( ياألشَهر أنيه )»يف باب القضاء:  (ة األحاكميكفا)

عموم الفقهاء  الطباطبائي  السييد عيل   دي عيو .()«بعلمه مطلًقا
ر ، (اخلالف)، و(االنتصار)ح ي لٰهذا انلظر، ورصنين موافقياملتأخي

دال  ىلع إمجاع فقهاء  (رائرـظاهر الس)و (نهج احلقي )، و(ةيي الغن)و
، ولٰكني ة  يي نيقية العلم عن الواقع يي . وبما أني اكشف()هية عليي ماإلما

                                                                        

 .31/10/2011( سبحاين، جعفر، تقريرات درس خارج الفقه، 1)
، حسن، القواعد الفقهيية، ج 2)  .73، ص 3( ابلجنورديي
ي 3) د بن ميكي ، حممي  .90، اللمعة ادلمشقيية یف فقه اإلماميية، ص ( العاميلي
دباقر، كفاية األحاكم، 4) ، حممي  . 672، ص 2ج ( السزبواريي
، رياض املسائل یف بيان أحاكم الرشع بادلالئل، ج 5)  .489، ص 1( الطباطبائي
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م علم القايض ىلع ابليُ ، فة  يي ها من األمارات ظني رينة وغيي ابل نة يي قدي
م علم القايض يُ »]قول صاحب اجلواهر يف ٰهذا اإلطار: يواإلقرار.  قدي
ة نة املعلوم إراديي نة[ بسبب ظهور كون العلم أقوی من ابليي ىلع ابل

نة إذا اكنت خمالفًة يي وز هل احلكم بابلجي وال .()«الكشف منها
ن ي الشاهدري، فإن وصل القايض إىل الواقع بواسطة غ()لعلمه
ك بالطرق احلدنيالعدل ع أن يستطية يي ثة واملظاهر اتلقني، مثل اتلمسي

 بواسطة ٰهذه الطرق. نيقصل ىلع العلم وايلحيطة أن يأخذ بها رشي
ك بها الفقهاء   أني ريومن املث القرآن من املستندات واألدلية الييت تمسي

ىلع سبيل  -ی ـة علم القايض. فقال السييد املرتضيیف إثبات حجي 
 ()ان إىل حكم السارق والسارقةري تشني اللتنيتييف اآل -املثال 

 ىلع العلم أوىل من محلهما ىلع نيتيمحل اآل»: ()ةيوالزاين والزان
م، فإذا » نيتي اآلنيهاتفيف ؛ () «الشهادة واإلقرار اخلطاب للحاكي

ق الوصف وجب عل هم العمل، فإني السارق والزاين تلبيس يعلموا حتقي
                                                                        

، حممدحسن، جواهر الالكم يف رشح رشائع اإلسالم، ج 1)  . 88، ص 40( انلجيفي
، روح اهلل، حترير الوسيلة، ج 2)  .408، ص 2( املوسويي اخلمييني
 .38( سورة املائدة: 3)
 .2( سورة انلور: 4)
 .492، االنتصار يف انفرادات الشيعة، ص ( الرشيف املرتىض، عيلي بن حسني5)
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الطرق حّتي . ()«نةيي ه به ابليبٰهذا الوصف ال من أقري به أو قامت عل
بيد أنيها  -وإن اكنت غري مفيدٍة للعلم وايلقني  -ثة ياحلد العمليية

ق إصدار احلكم بناًء ىلع الفقه ييف طرالقايض يمكن أن تنفع 
سامة الييت تُثبت القتل يه القُ  يتألني من الطرق الي  ؛اإلسالمي 

ك القايض بها يفي ي اللوث  تمسي قامت عند احلاكم  ة  يي ظني  هو أمارة  اّلي
ع لة ٰهذه األمارات الطرق القتل، ومن مج يف ()ىلع صدق املدي

عند احلاكم توجب  ةٍ يي  أمارةٍ ظني باجلملة لكي » هألني  ؛ثةياحلد العلميية
 .()«دة للظني ي األسباب املفنيب  فرقٍ رياللوث من غ

 الغربّي احلكمالشهادة يف  مكانة

ات الشيل عة يرـس االهتمام بشهادة العادل من خمتصي
تُعدي من  ة  يي ُعقالئ ة  يي ُعرف ة فحسب، بل يه قاعدة  يي اإلسالم

كم ىلع أساسها حُي الييت األدلية واملستندات إلثبات املوضواعت 
 (witness)، بل الرجوع إىل الشاهد ()ةيي حّتي يف املحاكم الغرب

                                                                        

، حممدحسن، جواهر الالكم یف رشح رشائع اإلسالم، ج 1)  .89، ص 40( انلجيفي
، روح اهلل، حترير الوسيلة، ج 2)  .527، ص 2( املوسويي اخلمييني
 ( املصدر السابق.3)

(4) Martin, Elizabeth, A Dictionary of Law, Oxford, p. 187. 
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طلق يُ ، و(1)ةيي من أكرث املستندات استعمااًل يف املحاكم الغرب
أو  (Direct Evidence) ل املبارشالغرب عنوان ادليل ها يفيعل

)Evidence Original( ل األصيلي ادليل
(2).  

ة قنينتها وجعلت هلا ضوابط ومعايري يي سالمولٰكني الرشيعة اإل
ةً  ،نيقفصارت أقرب إىل ايل ن ولزوم توفير يبلزوم وجود الشاهد خاصي

دة ومنها ابللوغ والعقل والعدالة وطهارة املودل وعدم  ،الرشوط املتعدي
ة. وتوفير لكي تلك املوارد يبعث يي اتلهمة املذكورة یف الكتب الفقه

إىل املوضوع ُعرفًا ووجدانًا. ومن جانٍب  الطمأنينة يف نفس اإلنسان
عن اإلشاكالت  ةً ثة بدورها خايليست الطرق العلميية احلديآخر ل

ألني القايض العالم بقواعد  ؛قةيق إثبات احلقيوالتساؤالت يف طر
كم مستنًدا إىل ادلالئل، ولٰكني حيه أن يي علاّلي  القضاء هو

مه يي، وتقالعليمي اهلواجس حول قدرة القضاة ىلع فهم املستند 
اذ القرار بشأن املحاكم، تُبيق املجال مفتوًحا أمام  االنتقاديي  واختي

  .() من االقرتاحات حول اإلصالحريالكث
                                                                        

(1) “The most common form of evidence is the testimony of 

itnesses.”see:http://legal dictionary.thefreedictionary.com/evidence 

(2) Martin, Elizabeth, A Dictionary of Law, Oxford, p. 150. 

(3) Valerie P. Hans, Judges, Juries, and Scientific Evidence, Journal of Law and 

Policy, vol. 16, no. 1 (2007). 
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 الغربّي القضاء مستجّدات من ليس احلكماستئناف 

ع خطأ يس استئناف احلكم ولزوم استماع دعوی َمن يل دي
من  ()القايض ة املحكمة أويي القايض يف حكمه أو عدم صالح

ات القضاء الغربي  م ي، بل نادی به الفقهاء املسلمون من قدخمتصي
ل: يالزمان؛ فقد قال الشه ، إموجب اخلط لو اديىع خصم  »د األوي

ي  .()«هيوجب انلظر ف ق احليلي ه يلو زعم املحكوم عل»: وكذا قال املحقي
ل حكم عل ق وقال املحقي  .()«هيظر فه باجلور لزمه انليأني األوي

( لو اديىع املحكوم عليه كذا )نقض حكم القايض األويل»: الاكشايني 
ل حكم عليه باجلور وال يتمي إالي  ،ألنيه دعوى يلزم سماعها ؛أني األوي

كوا به يف لزوم االستئناف یف احلكم لو ، وادليل()بذاك ي تمسي ل اّلي
ه ىلع احلكم هو إطالق ما دلي ىلع قبول لكي ياعرتض املحكوم عل

عدعو   .()«هايی من مدي
                                                                        

، روح اهلل، حترير الوسيلة، ج 1)  .8، مسألة 367، ص 2( املوسويي اخلمييني
ي  ،( العاميلي 2) د بن ميكي  .173، ادلروس الرشعيية يف فقه اإلماميية، ص حممي
، ( امل3) ي ق احليلي  .76، ص 4رشائع اإلسالم، ج  ،نن احلسعفر بجحقي
(4 ،  .251، ص 3مفاتيح الرشائع،ج ، مدحمسنحم( الفيض الاكشايني
، حمميدحسن، جواهر الالكم، ج 5)  .103، ص 4( انلجيفي
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 احملاماة ليست من مستجّدات القضاء الغربّي

ليست املحاماة من مبداعت الغرب، بل اكنت أصاًل معروفًا يف 
وليس حتت عنوان املحاماة.  ،باسم الواكلة يف اخلصومة الفقه اإلسالمي 

ر يف كتب األصحاب أني عليًّا  اًل يف يقد ولكي عق وقد تكري
ي يإدر . قال ابن()خصومةٍ  وإذا اديىع رجل  »ه:  598 سنة املتويفي  س احليلي
ع، اكن هل أن ىلع رجٍل  رض واكن حي، واستحرضه احلاكم ملخاصمة املدي
ه يف اخلصومة، ريض خصمه بٰذلك، أو لم ريولكي غيقعد ويهل أن 

ع اتلوكي وكٰذلك قال  .()«ل يف اخلصومةيرَض، وكٰذلك للمدي
ىع عل»ادس: من فقهاء القرن الس دريي يالك رض جملس حيه أن يللمدي

ع أو ال، وكذا هل أن ريولكي غياحلكم وأن  ه يف اخلصومة، ريض به املدي
ح الش .()«ه يف جواب خصمه مع حضورهريولكي غي د يخ املفيحّتي رصي

وا ينبيغ ّلوي املروءات من انلاس أن ي»)من علماء القرن الرابع(:  وّکي
تضمين يوحكمته ملا  .()«ها بأنفسهمينازعوا فيألنفسهم يف احلقوق وال 

ح ()خصوًصا إذا اكن اخلصم بذيء اللسان ،()من االمتهان ، ورصي
                                                                        

، جواد بن حمميد1) مة، ج ( العاميلي  .536ص  ،7، مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالي
د بن منصور، السـرائر احلاوي تلحرير الفتاوي، ج 2) ، حممي ي  .88، ص 2( ابن إدريس احليلي
د بن حسني3) ، حممي  .322، إصباح الشيعة بمصباح الشـريعة، ص ( الكيدريي
د بن نعمان، املقنعة، ص 4) د بن حممي  .817( املفيد، حممي
، زين ادلين بن عيلي 5)  .377، ص 4، الروضة ابلهيية یف رشح اللمعة ادلمشقيية، ج ( العاميلي
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؛ بعضهم مثل اٍت خمتلفةٍ ريولٰكن بتعب ،ًضايبٰهذا املعین سائر الفقهاء أ
ي  ق احليلي ي  ()املحقي مة احليلي واإلمام  ()والفاضل املقداد ()والعالي

لي ذوي املروءات باملنازعة بنفوسهم، قالوا بكراهة تو ()يني ياخلم
 ()والسييد اخلوئي  ()ميوالسييد احلك ()د األويليوبعضهم مثل الشه

ل يف املنازاعت من جانبهم، وبعضهم مثل يقالوا باستحباب اتلوك
 ن.يريذكروا ّلك اتلعب ()اض(ي)صاحب الر الطباطبائي 

                                                                        

، عبد الرمحٰن، و...، كتاب الفقه ىلع امل1)  ،ذاهب األربعة ومذهب أهل ابليت ( اجلزيريي

 .241ص ، 3ج 

، جعفر بن حسٍن، املخترص انلافع يف فقه اإلماميية، ج 2) ي  .355، ص 1( احليلي
، حسن بن يوسف3) ي  . 351ص ، 2، قواعد األحاكم يف معرفة احلالل واحلرام، ج ( احليلي
 .292، ص 2ج  ( الفاضل املقداد، مجال ادلين مقداد بن عبد اهلل،4)
، روح اهلل، حترير الوسيلة، ج 5)  .45، ص 2( املوسويي اخلمييني
ي 6) د بن ميكي  .159، اللمعة ادلمشقيية يف فقه اإلماميية، ( العاميلي ، حممي
 .205، ص 2، منهاج الصاحلني )املحشي للحكيم(، ج ( احلكيم، حمسن7)
، أبو القاسم، منهاج الصاحلني، ج 8)  . 201، 2( اخلوئي
، عيلي بن حمميد9)   .14، ص 2، رياض املسائل یف حتقيق األحاكم بادلالئل، ج ( الطباطبائي
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  ـه.  1424
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تعريب: السييد أمحد احلسيين،  القرآن يف اإلسالم،حممدحسني، ، الطباطبائي  .28
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ي ، حممي العاميلي  .34  اربريوت، د فقه اإلماميية، اللمعه ادلمشقيية یف، د بن ميكي
  ـه. 1410الرتاث، الطبعة األوىل، 

انية، مطبعة الطبعة اثل اإلسالم وانلرصانيية مع العلم واملدنيية،عبده، حممد،  .35
 ش. 1323جملية املنار، 

حتقيق وتقديم ادلكتور حممد عمارة، الطبعة  األعمال الاكملة،عبده، حممد،  .36
 م. 1993األوىل، دار الرشوق، بريوت، 

ي  .37 مة احليلي قواعد األحاكم يف معرفة األسدي،  ر، حسن بن يوسف بن مطهي العالي
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 م. 1988ار الرشوق، الطبعة اثلانية، القاهرة، د

ر ـاتلنقيح الرائع ملختصاهلل،  ضل املقداد، مجال ادلين مقداد بن عبدفاال .39
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سة املطبواعت ادلينيية،    ـه. 1418الطبعة السادسة، قم، إيران، مؤسي
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