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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

ــرت يف  ــد ظه ــاد، وق ــل املي ــا قب ــّد إىل م ــٌة تمت ــلوكّيٌة عريق ــرٌة س ــوّف ظاه اتلص
املجتمــع اإلســايّم يف القــرن األّول اهلجــرّي ىلع أيــدي بعــض اتلابعــن، ولــم يكــن 
ــث  ــام ابلح ــن مق ــٍد ع ــٍض بعي ــيٍّ حم ــلوٍك عم ــوى س ــر س ــة األم ــوّف يف بداي اتلص
واتلحقيــق العلــّي، وأخــذت  باتلنــايم واالنتشــار يف القــرن اثلالــث والرابــع، حــّى 
ــريب  ــن ع ــن اب ــي ادلي ــد حم ــرة، ىلع ي ــن اهلج ــابع م ــرن الس ــا يف الق ــت ذروته وصل
ــاٍم  ــهود باهتم ــف والش ــج الكش ــى منه ــرّي. حيظ ــان انلظ ــول العرف ــا دّون أص عندم
ــرٌة  ــجاالٌت كث ــت س ــد وقع ــا، وق ــة منه ــّيما ادلينّي ــة ال س ــاحة الفكرّي ــٍغ يف الس بال
ــاول  ــّم تن ــده، وت ــي تعتم ــة الّ ــة والعرفانّي ــات الصوفّي اه

ّ
ــج واالت ــذا املنه ــول ٰه ح

منهــج الكشــف والشــهود يف ٰهــذا ابلحــث مــن جهــة قيمتــه املعرفّيــة، واملعايــر الـّـي 
يعتمدهــا يف اتلثّبــت مــن نتاجئــه انلظرّيــة، وهنــاك مناقشــاٌت علمّيــٌة منطقّيــة لــّل 
ٰهــذه املعايــر، فالكشــف ممكــن الوقــوع، بــل قــد نســلّم وقوعــه ولــو ظنًّــا، غــر أنـّـه 
 بواســطة الرباهــن العقلّيــة، وال يف االعتقــادات 

ّ
ال حّجّيــة هل يف االعتقــادات اللكّّيــة إال

ــّرع  ــا يتف ــرب رشًع، وم ــّي املعت ــّص ادلي ــطة انل  بواس
ّ

ــة إال ــام الرشعّي ــة واألح اجلزئّي
عنــه مــن إمجــاٍع وعقــٍل.

اللكمات املفتاحية: املنهج، الكشف، الشهود، العقل، السلوك.
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Abstract

Sufism is a long-standing behavioral phenomenon that extends back to 

before the Christian era, and it appeared in the Islamic community in the 

first century AH through some of the companions. Sufism was primarily 

nothing but a purely practical behavior far from the position of scientific 

research and investigation, and it began to grow and spread in the third and 

fourth centuries, until It reached its climax in the seventh century AH at the 

hands of Muhyiddin Ibn Arabi, when he recorded the origins of theoretical 

mysticism.

The method of intuition and witnesses receives great attention in the 

intellectual arena, especially the religious one, many debates have occurred 

about this method and the mystical and Sufism trends that it adopts, the 

method of intuition and witnesses has been addressed in this research in 

terms of its epistemic value, and the criteria it adopts in ascertaining its 

theoretical results. Scientific discussions are logical for all of these criteria, 

so intuition is possible, and we may accept its occurrence by doubt, but 

there is not evidence for it in total beliefs except by rational proofs, nor in 

partial beliefs and Sharia rulings except through the religious text that is 

considered legitimately, and what gives in terms of consensus and reason.

Key words: method, intuition, witnesses, reason, behavior.
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المقّدمة

ــوّف  ــرة اتلص ــاد ظاه ــن وانلّق ــام ابلاحث ــرة الهتم ــر املث ــن الظواه م
ــا،  ــة، ال ســّيما اإلســامّية منه ــايّن يف املجتمعــات ادلينّي والســلوك العرف

ــة. ــة واثلقافّي ــاط الفكرّي ــٌع يف األوس ــدٌل واس ــا ج ــر حوهل ــي أث والّ

فاتلصــوّف ظاهــرٌة ســلوكّيٌة عريقــٌة تمتــّد إىل مــا قبــل امليــاد، وقــد 
ظهــرت يف املجتمــع اإلســايّم يف القــرن األّول اهلجــرّي ىلع أيــدي بعــض 
اتلابعــن أمثــال احلســن ابلــرّي وحبيــب العجــّي، وأخــذت  باتلنــايم 
واالنتشــار يف القــرن اثلالــث والرابــع، حــّى وصلــت ذروتهــا يف القــرن 
ــريب  ــن ع ــن اب ــي ادلي ــيخ حم ــا دّون الش ــرة، عندم ــن اهلج ــابع م الس
ــن يف  ــات العارف ــرّي ومقام ــان انلظ ــول العرف ــنة 638 ه( أص ــوّف س )املت

ــم". ــوص احلك ــة" و"فص ــات املّكّي ــه "الفتوح كتابي

ولــم يكــن اتلصــوّف يف بدايــة األمــر ســوى ســلوٍك عمــيٍّ حمــٍض بعيــٍد 
ــة  ــدن املتصّوف ــو دي ــذا ه ــّي، وٰه ــق العل ــث واتلحقي ــام ابلح ــن مق ع
آنــذاك، قــال الغــزايّل: اعلــم أّن ميــل أهــل اتلصــوّف إىل العلــوم 
ــم حيرصــوا ىلع دراســة وحتصيــل مــا  ــك ل ــة؛ ذٰلل ــة دون اتلعليمّي اإلهلامّي
ــل  ــورة، ب ــة املذك ــل واألدلّ ــن األقاوي ــث ع ــون، وابلح ــه املصّنف صّنف
قالــوا إّن الطريــق هــو تقديــم املجاهــدة وحمــو الصفــات املذمومــة وقطــع 

ــن، ج 3، ص 21[.  ــوم الدي ــاء عل ــزايّل، إحي ــا ]الغ ــق لكّه العائ

ذلا فــإّن اتلعريفــات املذكــورة للتصــوّف لــم ختــرج عــن حــدود ٰذلــك، 
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خــذ فيهــا عنــر االلــزام بأحــام الرشيعــة والعبوديّــة واألخــاق 
ُ
فقــد أ

كمقّومــاٍت حلالــة اتلصــوّف، ويه ـ كمــا تعلــم ـ أمــوٌر عملّيــٌة وليســت 
نظرّيــًة،  قــال بعضهــم: اتلصــوّف تدريــب انلفــس ىلع العبوديّــة، 
ورّدهــا ألحــام الربوبّيــة ]حامــد صقــر، نــور التحقيــق، ص 93[. وجــاء يف قامــوس 
ــة: اتلصــوّف هــو امتثــال األمــر واجتنــاب انلــي  املصطلحــات الصوفّي
يف الظاهــر وابلاطــن، مــن حيــث يــرىض ال مــن حيــث تــرىض« ]حمــدي، 
قامــوس املصطلحــات الصوفيّــة، ص 50[. نعــم، هنــاك مــن عــرّب عنــه بأنّــه علــٌم، 

ولٰكــن علــٌم يعــرف بــه كيفّيــة الســلوك أو مــا يهتــّم بصفــاء القلــب مــن 
الشــهوات. ]انظــر: الفــايس، قواعــد التصــّوف، ص 6؛ حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون، ج 1، ص 

413 و414؛ عبــده غالــب أحمــد، مفهــوم التصــّوف، ص 11[

ــط  ــا يرتب ــل وم ــوى العم ــال هل س ــوّف ال جم ــإّن اتلص ــاٍل ف ىلع أّي ح
ــق  ــث واتلحقي ــة ابلح ــد هل يف أروق ــم يعه ــارشًة، ول ــّي مب ــلوك العم بالس
ي ســلك طريــق فلســفة 

ّ
شــاخٌص وال َعلَــٌم قبــل الشــيخ ابــن عــريب، اذل

ــّي  ــلوك العم ــتوى الس ــن مس ــوّف م ــل اتلص ــة، ونق ــفات الصوفّي املاش
ــاء ادلرس  ــرّي يف فض ــّي انلظ ــلوك العل ــتوى الس ــة إىل مس يف الصومع
ــا  ــو - كم ــرّي" فه ــان انلظ ــم "العرف ــه اس ــق علي ي أطل

ّ
ــق، واذل واتلحقي

يقــال - مبــدع وحــدة الوجــود بعدمــا اكنــت وحــدة الشــهود. ]يــزدان پنــاه، 
ــه، ص 34[ ــه وأصول ــرّي.. مبادئ ــان النظ العرف

نعــم، اكنــت هنــاك إرهاصــاٌت لٰهــذا اتلوّجــه يف أواخــر القــرن 
اهلجــرّي اثلــاين، ولٰكّنــه لــم يــدّون بشــٍل نظاًمــا معرفيًّــا وبلغــٍة علمّيــٍة 
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ــده ]املصــدر الســابق، ص 28[. ــاء بع ــن ج ــريّب وم ــن ع ــرة اب ــر يف ف ــا ظه كم

ــدُر  ــُذه األّول ص ــريّب تلمي ــن ع ــد اب ــاه بع
ّ

ــذا االت ــع يف ٰه ــد دف وق
ي فتــح ابلــاب أمــام املزيــد مــن 

ّ
ادليــن القونــوّي )املتــوّف ســنة 673 ه( اذل

اتلحقيقــات يف ٰهــذا املجــال ورشحهــا وتنضيجهــا، وٰذلــك مــن خــال مــا 
ي امتــاز بدّقتــه وترتيــب مســائله ال ســّيما 

ّ
كتبــه يف العرفــان انلظــرّي، اذل

ــتدالل  ــّي يف االس ــلوب العق ــًدا األس ــب"، معتم ــح الغي ــه "مفات يف كتاب
ــا هل  ــوّف علًم ــّد اتلص ــك ع ــابق، ص 40 و41[، وبٰذل ــدر الس ــه ]املص ىلع مطابل
ــة،  ــة ونعوتهــا األزيّلــة وصفاتهــا الرسمديّ موضوعــه، وهــو اذلات األحديّ

ــذه اذلات ورجوعهــا إيلهــا. ــة صــدور الكــرة عــن ٰه ومســائله كيفّي

ــذا انلهــج مجلــٌة مــن عرفــاء الفاســفة أمثــال شــيخ  ــّم ســار ىلع ٰه ث
اإلرشاق الســهروردّي صاحــب حكمــة اإلرشاق، وقــد مّهــد الســّيد 
حيــدر اآلمــّي )719 - 787 هـــ( إلجيــاد االنســجام واتلوأمــة بــن املنظومــة 
ــان  ــرة اإلنس ــّيما يف فك ــييّع؛ ال س ــان الش ــريّب والعرف ــن ع ــة الب املعرفّي
ي 

ّ
الامــل وانســجامها مــع فكــرة اإلمامــة ]املصــدر الســابق، ص 52 و60[، واذل

ــن الشــرازّي صاحــب احلكمــة  ــذا االنســجام بعــده صــدر ادلي عــّزز ٰه
ــاه ]املصــدر 

ّ
ــذا االت ــميًّا لٰه ــًا رس ــته ممّث ــت مدرس ي أضح

ّ
ــة، واذل املتعايل

ــوهل  ــدرّس، وهل أص ــا ي ــوّف علًم ــح اتلص ــذا أصب الســابق، ص 28 و29[، وبٰه

ــائله. ــات مس ــة يف إثب ــده املّتبع وقواع

ي يســتحّق الوقــوف عنــده ومــن 
ّ

غــر أّن األمــر املثــر لاهتمــام واذل
أجلــه ُكتــب ٰهــذا ابلحــث هــو دعــوى أّن الســلوك العمــّي الصــويّف جيعــل 

13

القيمة المعرفّية لمنهج الكشف والشهود

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



انلفــس البرشّيــة تّتصــف حبــاالٍت ومقامــاٍت تمّكنهــا مــن درك احلقائــق 
ــذه  ــن ٰه ــرب ع ــرّي، ويع ــر الفك ــة إىل انلظ ــة دون احلاج ــل املعرف وحتصي
ــٍم ال حيصــل  ــن عــريّب: لّك عل ــال اب احلــاالت واملقامــات بالكشــف، ق
 عــن عمــٍل وتقــوى وســلوٍك فهــو معرفــٌة؛ ألنـّـه عــن كشــٍف حمّقــٍق ال 

ّ
إال

تدخلــه الشــبه، خبــاف العلــم احلاصــل عــن انلظــر الفكــرّي ال يســلم 
أبــًدا مــن دخــول الشــبه عليــه واحلــرة فيــه والقــدح يف األمــر املوصــل 
إيلــه ]ابــن عــريّب، الفتوحــات املّكيّــة، ج 3، ص 447 و448[، وقــال الســّيد اآلمــّي: »إذا 
ي 

ّ
أراد اهلل بعبــٍد خــًرا رفــع احلجــاب بــن نفســه وبــن انلفــس الــّلّ اذل

هــو اللــوح، فتظهــر فيهــا أرسار املكنونــات، وينتقــش فيهــا معــاين تلــك 
املكنونــات، فيعــرّب انلفــس عنهــا كمــا يشــاء إىل مــن يشــاء مــن عبــاده« 

]اآلمــيّل، جامــع األرسار ومنبــع األنــوار، ص 451 و452[.

والطريــق إىل الكشــف ومنــه إىل علــم ايلقــن وحــق ايلقــن - 
ــات  ــادّي والرياض ــّي العب ــلوك العم ــٌر بالس ــم - منح ــب تعبراته حس
واملجاهــدات انلفســّية، مــن هنــا فابلحــث يقــع يف مقامــن، األّول: يف 
ــٌق حلصــول  ــه، وهــل هــو طري ــّي ووجــه مرشوعّيت معــى الســلوك العم
الكشــف فعــًا؟ واثلــاين: يف حقيقــة الكشــف ومــا يف معنــاه، وهــل هل 
واقعّيــٌة أم أنّــه جمــّرد مّدعيــاٍت أو توّهمــاٍت ال أســاس هلــا مــن الصّحــة 
ــٌة يف  ــٌة علمّي ــٌق هل قيم ــو طري ــل ه ــٌة فه ــة؟ وإذا اكن هل واقعّي والواقعّي
حتصيــل املعرفــة؟ وإذا اكن طريًقــا للمعرفــة فــأّي معرفــٍة يه انلظرّيــة أم 

ــة؟ ــا أم اجلزئّي ــة منه ــة، اللكّّي العملّي
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ــث  ــه إىل أّن ابلح ــن اتلنبي ــث يستحس ــذه املباح ــوض يف ٰه ــل اخل وقب
العلــّي ال بــّد أن يكــون ىلع حنــو القضّيــة احلقيقّيــة ال اخلارجّيــة، وأعــي 
بٰذلــك هــو أن يكــون ابلحــث عــن املوضــوع بقطــع انلظــر عن مابســاته 
ــة ابلحــث، وهــو  ــٌة حتافــظ ىلع موضوعّي اخلارجّيــة، وٰهــذه طريقــٌة علمّي
ــًا؛  ــاء مث ــّدٍد اكلغن ــوٍع حم ــم موض ــن حك ــه ع ــث الفقي ــل حب ــن قبي م
فالفقيــه ال يبحــث عــن ٰهــذا املوضــوع مــن ناحيــة كونــه غنــاًء يمارســه 
الــرشيّق أو الغــريّب، العــريّب أو الفــاريّس، بــل يبــن حــّده بشــٍل عمٍّ ثــّم 

يبحــث عــن حكمــه بقطــع انلظــر عــن مجيــع مــا ذكرنــا.

فــإذا مــا أردنــا حبــث الكشــف حبثًــا علميًّــا موضوعيًّــا، فإنـّـه يتوّجــب 
ــن  ــه، م ــه مع ــن فرض ــا يمك ــواه مّم ــا س ــع م ــن مجي ــده ع ــا تري علين
ــن  ــه وطوائــف املتبّن ــاٍت خارجــٍة عــن حــّده؛ كغايات عنــارص وخصوصّي
هل؛ مــن الصوفّيــة أو العرفــاء أو الفاســفة أو الفقهــاء، وىلع أّي مذهــٍب 
أو ديــٍن اكنــوا، فليــس لٰهــذه األمــور دخــٌل يف أصــل ابلحــث، ودخوهلــا 
ــاذ موقــٍف 

ّ
ــر كٰذلــك ىلع اخت ــر ســلبًا ىلع ســره، كمــا ويؤثّ ــه قــد يؤثّ في

علــيٍّ موضــويعٍّ تاهــه.

نعــم، فيمــا لــو أثبتنا كون الســلوك يــؤّدي إىل الكشــف، وأّن الكشــف 
ــّي  ــن الكشــف وانلــّص ادلي ــا املوقــف حــال اتلعــارض ب ــٌة وعلمن حّج
مــن جهــٍة، والكشــف وأحــام العقــل مــن جهــٍة أخــرى، حينئــٍذ يــأيت 
الــكام عــن اعتقــادات أصحــاب ٰهــذا املنهــج، وهــل يه مطابقــٌة للواقــع 
أم ال؟ أّمــا لــو أثبتنــا عــدم إمــان الكشــف، أو إمانــه ولٰكــن لــم تثبــت 
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حّجّيتــه، فــا تصــل انلوبــة إىل الــكام عّمــا يعتقــده الصوفّيــة وغرهــم 
ــة هل  ــة علمّي ــا، إذ ال قيم ــا معرفيًّ ــف طريًق ــج الكش ــد منه ــن يعتم مّم

حينئــٍذ، وباتلــايل ال قيمــة علمّيــة ملــا ينتــج عنــه.

المقام األّول: معنى السلوك ومشروعّيته

ــلكت  ــال س ــق، يق ــلك الطري ــلك، واملس ــدر س ــًة مص ــلوك لغ الس
طريًقــا ]الفراهيــدّي، العــني، ج 5، ص 311؛ الجوهــرّي، الصحــاح، ج 4، ص 1591؛ ابــن منظــور، 
ــه،  ــلكه في ــال يشٍء يف يشٍء تس ــلك إدخ لســان العــرب، ج 10، ص 442[، والس

ــا أي دخــل فيــه. وســلك مانً

ويف مصطلــح الصوفّيــة والعرفــاء الســلوك عبــارٌة عــن القيــام بمجموعٍة 
ــة، والرياضــات انلفســانّية،  ــة، واملجاهــدات ابلدنّي مــن األعمــال العباديّ
والعمــل ىلع تهذيــب األخــاق، واالكتفــاء بالقليــل مــن الطعــام والراحــة 
املعتاديــن؛ يلنتقــل مــن مزنلــٍة إىل مزنلــٍة أخــرى حســب اعتقادهــم، قــال 
ابــن عــريّب: الســلوك انتقــاٌل مــن مــزنل عبــادةٍ إىل مــزنل عبــادةٍ باملعــى، 
وانتقــاٌل بالصــورة مــن عمــٍل مــرشوٍع ىلع طريــق القربــة إىل اهلل إىل عمــٍل 
ــٍل، أو  ــٍل إىل فع ــن فع ــرٍك، فم ــٍل وت ــة إىل اهلل بفع ــق القرب ــرشوٍع بطري م
ــن  ــٍل ]اب ــرٍك إىل فع ــن ت ــرٍك، أو م ــٍل إىل ت ــن فع ــرٍك، أو م ــرٍك إىل ت ــن ت م
عــريب، الفتوحــات املّكيّــة، ج 4، ص 15[. ويف رشح اإلشــارات قــال املحّقــق الطــويّس: 

ــن ســينا،  ــا ]اب ــة مواله ــا بطاع ــا وأمره ــن هواه ــا ع ــس نهيه ــة انلف رياض
ــرض  ــال: الغ ــّم ق ــق الطــويّس، ج 3، ص 381[، ث ــات، رشح املحّق رشح اإلشــارات والتنبيه
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 أّن ٰذلــك 
ّ

األقــى مــن الرياضــة واحــٌد وهــو نيــل الكمــال احلقيــّي، إال
ــك  ــول ٰذل ــتعداد، وحص ــو االس ــوديٍّ ه ــٍر وج ــول أم ــوٌف ىلع حص موق
 ــٌة ــا داخلّي ــٌة وإّم ــا خارجّي ــع إّم ــع، واملوان ــزوال املوان ــرشوٌط ب ــر م األم
ــة  ــق ثاث ــه تلحقي ــة تّتج ــإّن الرياض ــا ف ــن هن ] املصــدر الســابق، ص 381[. وم

ــو  ــار، وه ــّن اإليث ــن مس ــّق ع ــا دون احل ــة م ــا: تنحي ــداٍف: أحده أه
ــة؛  ــارة للمطمئّن ــس األم ــع انلف ــاين: تطوي ــة، واثل ــع اخلارجّي ــة املوان إزال
يلنجــذب اتلخّيــل واتلوّهــم عــن اجلانــب الســفّي إىل احلاجــب القــديّس، 
ــي  ــة أع ــع ادلاخلّي ــة املوان ــو إزال ــوى رضورًة، وه ــائر الق ــا س ويتبعه
ــل  ــو حتصي ــه، وه ــرّس للتنّب ــف ال ــث: تلطي ــة... واثلال ادلوايع احليوانّي
ــرّس مــع الــيء اللطيــف ال  االســتعداد نليــل الكمــال، فــإّن مناســبة ال
 بتلطيفــه، ولطــف الــرّس عبــارٌة عــن تهيئــٍة ألن تتمّثــل فيــه 

ّ
يمكــن إال

ــة  ــة املهّيج ّي
ٰ
ــور اإلهل ــن األم ــل ع ــٍة، وألن ينفع ــة برسع ــور العقلّي الص

ــابق، ص 381[. ــدر الس ــهولٍة ]املص ــد بس ــوق والوج للش

ــداٍت  ــب جماه ــو صاح ــريّب: ه ــن ع ــال اب ــالك ق ــف الس ويف تعري
ــاق،  ــب األخ ــه بتهذي ــذ نفس ــد أخ ــّيٍة، ق ــاٍت نفس ــٍة ورياض بدنّي
ي يكــون 

ّ
ي حيتــاج إيلــه مــن الغــذاء اذل

ّ
وحكــم ىلع طبيعتــه بالقــدر اذل

ــة  ــادة والراح ــوع الع ــت إىل ج ــا، وال يلتف ــا واعتداهل ــوام مزاجه ــه ق ب
ــه:  ــه القاشــايّن بأنّ ــة، ج 4، ص 15[، وعّرف ــادة ]ابــن عــريب، الفتوحــات املّكيّ املعت
 ــر ــا دام يف الس ــي م ــد واملنت ــن املري ــط ب ــائر إىل اهلل، املتوّس الس

]القاشــايّن، اصطالحــات الصوفيّــة، ص 34[. 
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ــن  ــق ع ــى، حقائ ــادر عي ــد الق ــدة ]عب ــلوك باملجاه ــن الس ــرّب ع ــد يع وق
التصــّوف، ص 57؛ اإلدريــّي، التصــّوف األندلــّي، ص 17[، قــال ادلكتــور حممــد 

ــة، أي  ــاة الصوفّي ــن احلي ــّي م ــب العم ــدة يه اجلان ــوين: املجاه العدل
ــة  ــد املتصّوف ــوم عن ــاٌم يق ــا، ويه نظ ــايّق فيه ــّي واألخ ــب ادلي اجلان
ــن  ــرآن وم ــن الق ــا م ــتمّدت عنارصه ــان، اس ــة اإلنس ــة طبيع ىلع نظرّي
الفلســفات املختلفــة أفاطونّيــًة وأرســطّيًة وغنوصّيــًة، فطبيعــة اإلنســان 
طبيعتــان متناقضتــان، جــذٌب وشــدٌّ بــن اخلــر والــرّش، ســموٌّ وســقوٌط 
بــن مســتوى املائكــة واحنطــاط ابلهائــم. وىلع املتصــوّف حــّى حيكــم 
ســلوكه أن يــدرك ٰهــذا اتلناقــض، وعندمــا يدركــه فإنّمــا يــدرك نفســه، 
مــا اكنــت معرفتــه بنفســه أتــّم اكنــت معرفتــه برّبــه وبالعالــم املحيــط 

ّ
ولك

ــّي، ص 17 و18[. ــّي، التصــّوف األندل ــّم ]اإلدري ــه أت ب

أّمــا مرشوعّيــة الســلوك أو املجاهــدة، فالرجــوع فيهــا إىل علــم الفقه؛ 
ألّن األفعــال الـّـي يقــوم بهــا الســالك ـ كمــا تبــّن مــن اتلعريــف املتقــّدم 
ـ إّمــا أن تكــون موافقــًة ملــا جــاءت بــه الرشيعــة املقّدســة أو ال، باجلملــة 
أم يف اجلملــة، وٰهــذا مــا ينبــي الرجــوع فيــه إىل املصــادر الفقهّيــة ولكمات 
الفقهــاء بليــان حكمــه، وال يمكــن فــرض صّحــة الســلوك مــن خــال 

الكشــف ألنـّـه متأّخــٌر عنــه، واملتأّخــر ال يثبــت مرشوعّيــة املتقــّدم.

ي ال خــاف فيــه عندهــم هــو أّن 
ّ

واملتســالم بــن الفقهــاء واذل
ــي يقــوم بهــا الســالك مــن قبيــل اإلكثــار مــن  مجلــًة مــن األفعــال ـ الّ
املســتحّبات اثلابتــة رشًع، واإلعــراض عــن ادلنيــا، واإلقبــال ىلع اآلخرة، 
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واتلوّجــه إىل اهلل تعــاىل، وخمالفــة اهلــوى، والعمــل ىلع اتلخــّي عــن رذائل 
األخــاق واتلحــّي بفضائلهــا ـ راجحــٌة رشًع، ومّمــا نــدب إيلها الشــارع 

األقــدس، وعليــه فــا شــّك يف مرشوعّيتهــا عندهــم.

وتبــى األعمــال الـّـي يؤّديهــا بعــض الســالكن ىلع أنّهــا عبــادٌة وليــس 
ثّمــة مــا يــدّل ىلع صدورهــا مــن الشــارع، مــن قبيــل مــا ينقــل مــن بعض 
ــذه إن جــاءت  ــه، فٰه ــا خيتّصــون ب ــك مّم أورادهــم وأذاكرهــم أو غــر ٰذل
ضمــن ضعــاف األخبــار والروايــات فيمكــن محلهــا ىلع مبــى التســامح 
ــا ال  ــكام مبنائيًّ ــه - فيعــود ال ــٌت يف حملّ ــة الســن - كمــا هــو ثاب يف أدلّ
ــا إذا اكنــت مــن مبتدعتهــم وليــس هلــا أصــٌل يف  نقــاش نلــا فيــه، وأّم
آيــٍة أو روايــٍة؛ فــا شــّك يف أنّهــا بدعــٌة حمّرمــٌة وينبــي االجتنــاب عــن 
فعلهــا أو الرجــوع إىل أهــل اخلــربة مــن الفقهــاء بليــان احلكــم فيهــا. يف 
ــزان  ــن امل ــلوك إذا اكن ضم ــة الس ــل مرشوعّي ــال يف أص ــة ال إش انلتيج

ي تقــّدم.
ّ

الــرشيّع وبانلحــو اذل

ويبــدو أّن الســر والســلوك العمــّي ليــس حكــًرا ىلع الصوفّيــة، فهــو 
ء، بــل الفقــه واألخــاق هما الســلوك 

ّ
طريــق الكثــر مــن فقهائنــا األجــا

ــّي...  ــه اجلوان ــأّن: الفق ــم ب ــرّب بعضه ــا ع ــاىل، كم ــّي إىل اهلل تع العم
أمــران: أحدهمــا كيفّيــة الســلوك مــع خالقــه وتســّى بالعبــادات. ثانيهما 
كيفّيــة الســلوك مــع غــر خالقــه حــّى مــع نفســه ويه غــر العبــادات 
ــاب  ــة كت ــه... ]مقّدم ــاج إىل الفق ــك حيت ــورات، ولّك ٰذل ــواع املذك ــن األن م

كشــف الرمــوز يف رشح املختــرص النافــع، ج 1، ص 6[.
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ومــا كتُــب جهــاد انلفــس واألخــاق ورســائل الســر والســلوك الّــي 
ــس  ــذا لي ــاٍل فٰه ــك، وىلع لّك ح ــاهٌد ىلع ٰذل  ش

ّ
ــاء إال ــار الفقه ــا كب دّونه

موضــع حبثنــا.

الســلوك  يهّمنــا هــو مــدى إمانّيــة أن يكــون  ي 
ّ

فاملطلــب اذل
واملجاهــدة طريًقــا تلحصيــل املعرفــة الكشــفّية، فقــد اّديع أّن الســلوك هل 
أثــٌر تكويــيٌّ معــريفٌّ ىلع الســالك، قــال صــدر ادليــن الشــرازّي: األثــر 
 إىل الســالك مــن مطلوبــه هــو اإليمــان بوجــوده ووجوبــه، 

ً
ي يصــل أّوال

ّ
اذل

ــّق  ــو ح ــذا هل ــاهدة، إّن ٰه ــق واملش ــان واتلحقي ــو اإليق ــاين ه ــر اثل واألث
ايلقــن ]الشــريازّي، املبــدأ واملعــاد، ص 582[، وٰهــذه ليســت مســألًة فقهّيــًة كمــا 
ــرشيّع؛ ألّن  ــا ال ــن حكمه ــث ع ــان فيبح ــض األذه ــادر إىل بع ــد يتب ق
ــة، والكشــف ليــس  ــق باألفعــال االختيارّي ــا تتعلّ ــة إنّم األحــام الرشعّي
فعــًا اختياريًّــا. نعــم، مقّدماتــه الســلوكّية اختيارّيــٌة وقــد تقــّدم الــكام 
ــة  ــق بنظرّي ــف تتعلّ ــلوك إىل الكش ــة الس ــألة تأدي ــا، فمس يف مرشوعّيته

ــا اتلعــّرض إيلــه يف حبثنــا. املعرفــة، وٰهــذا مــا أردن

المقام الثاني: الكشف مفهوًما وحكًما

ــا: األّول:  ــب موضوعن ــا صل ــن هم ــنتعّرض ملبحث ــام س ــذا املق يف ٰه
ــيٌّ  ــٌث تصدي ــاين: مبح ــف، واثل ــوم الكش ــول مفه ــوريٌّ ح ــٌث تص مبح
ــة:  ــق أم ال؟ اثلاني ــن اتلحّق ــف ممك ــل الكش ــأتلان، األوىل: ه ــه مس وفي
ــا يه  ــه؟ وم ــف عن ــا يكش ــٌة فيم ــو حّج ــل ه ــه ه ــان حتّقق ــاًء ىلع إم بن

ــا؟  ــاًء ىلع ثبوته ــه بن ــدود حّجّيت ح
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المبحث األّول: مفهوم الكشف

ٰهذا املبحث تصّوريٌّ يتم اتلعّرض فيه ثلاث جهاٍت، يه:

الجهة األوىل: معنى الكشف

ــني،  ــدّي، الع ــه ]الفراهي ــه ويغّطي ــا يواري ــيء عّم ــع ال ــًة رف ــف لغ  الكش
ج 5، ص 297؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 9، ص 300[، واصطاًحــا هــو االّطــاع 

ــوص  ــرصّي، رشح فص ــه ]القي ــٍر أو بارتفاع ــن وراء س ــا م ــق وبلوغه ىلع احلقائ
الحكــم، ص107؛ أميــن حمــدي، قامــوس املصطلحــات الصوفيّــة، ص 86؛ األنصــارّي، منــازل 

ــّق يف  ــة احل ــبب معرف ــفة س ــريّب: املاش ــن ع ــال اب ــائرين، ص 40[، ق الس

ــا  ــع الكشــف مل ــإذا رفعــت وق األشــياء، واألشــياء ىلع احلــّق اكلســتور ف
ــًفا  ــياء كش ــّق يف األش ــف احل ــرى املاش ــفة، ف ــت املاش ــا فان وراءه
ــه  ــه مــن خلــف ظهــره، فارتفــع يف حّق ــرى انلــّي  مــن ورائ ــا ي كم
الســر ]ابــن عــريب، الفتوحــات املّكيّــة، ج 2، ص 507[. والكشــف هــو االّطــاع ىلع 
مــا وراء احلجــاب مــن املعــاين الغيبّيــة واألمــور احلقيقّيــة وجــوًدا وشــهوًدا 
ــوار، ص 462[،  ــع األن ــع األرسار ومنب ــيّل، جام ــم، ص 107؛ اآلم ــوص الحك ــرصّي، رشح فص ]القي

ــوٌر حيصــل للســالكن يف ســرهم إىل اهلل تعــاىل،  ــه: ن ووصفــه آخــر بأنّ
يكشــف هلــم حجــاب احلــّس، ويزيــل دونهــم أســباب املــاّدة؛ نتيجــًة ملــا 
يأخــذون بــه أنفســهم مــن جماهــدٍة وخلــوٍة وذكــٍر ]عبــد القــادر عيــى، حقائــق 

ــة، ص 207[. ــن الصوفيّ ع

ويف معــرض كامــه عــن الــويح واإلهلــام ذكــر الســّيد حيــدر اآلمــّي 
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أّن الــويح مــا حيصــل للنفــس الـّـي تكتمــل ويــزول عنهــا درن الطبيعــة، 
فتقبــل بوجههــا ىلع رّبهــا، فيتوّجــه إيلهــا بارئهــا توّجًهــا لكّيًّــا وينظــر إيلها 
ــا، والــويح هــو أثــر فيــض اهلل وهــو ارتباطهــا بالعقــل الــّلّ،  يًّ

ٰ
نظــًرا إهل

ــّلّ للنفــس اجلــزيّئ))(،  ــا اإلهلــام فهــو عبــارٌة عــن تنبيــه انلفــس ال وأّم
ــّلّ،  ــس ال ــس بانلف ــاط انلف ــن ارتب ــون م ي يك

ّ
ــويح اذل ــر ال ــو أث وه

يًّــا، ومــا حيصــل مــن 
ٰ
والعلــم احلاصــل مــن الــويح يســّى علًمــا نبويًّــا إهل

ــه  ــديّن بأنّ ــم ال ــّرف العل ــّم ع ــفيًّا، ث ــا أو كش ــا دلنيًّ ــّى علًم ــام يس اإلهل
مــا يكــون بــدون واســطٍة بــن انلفــس وابلــاري، وهــو خــاصٌّ باألنبيــاء 
ــف  ــاف أّن الكش ــل، وأض ــاصٌّ بالرس ــو خ ــويح فه ــا ال ــاء، أّم واألويل
ــويٌّ  ــويح وق ــبة لل ــٌف بالنس ــو ضعي ــة، فه ــويح والرؤي ــن ال ــٍة ب يف مرتب

ــوار، ص 449 و450[ ــع األن ــع األرسار ومنب ــيّل، جام ــة. ]اآلم ــبة للرؤي بالنس

ــن  ــالك م ــا الس ــل عليه ــٌة حيص ــٌة معرفّي ــذا نتيج ــف ىلع ٰه فالكش
خــال ســره وســلوكه العمــّي، فقــد يكــون احلاصــل بالكشــف معــًى 
ــة  ــة اخلارجّي ــان احلقيقّي ــن األعي ــا م ــون عينً ــد يك ــاين، وق ــن املع م
]املصــدر الســابق، ص335[، وليــس يهّمنــا كثــًرا مــا تعــّرض هل بعــض 

املتصّوفــة والعرفــاء مــن أنــواع املاشــفة وفرقهــا عــن املشــاهدة 
واملعاينــة والفتــح ]ابــن عــريب، الفتوحــات املّكيّــة، ج 2، ص 496 و497؛ األنصــارّي، منــازل 
ــوس  ــدي، قام ــن حم ــيعّي، ص 333؛ أمي ــان الش ــة، العرف ــيل حمي ــر ع ــائرين ص 40؛ خنج الس

ــرّي  ــف القي ــر تعري ــا أّن ظاه ــة، ص 81 - 86[، خصوًص املصطلحــات الصوفيّ

)1( يعني أّن النفس اإلنسانيّة الجزئيّة ترتبط بالنفس الكلّيّة أو املثال األعى وفق نظريّة أفالطون.
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ــا  ــرق مورديًّ ــون الف ــد يك ــم، ق ــا. نع ــرق بينهم ــدم الف ــو ع ــّدم ه املتق
ــهود إدراٌك  ــر أّن الش ــك، وذك ــريّب ذٰلل ــن ع ــار اب ــا أش ــا كم ال مفهوميًّ
ــا  ــا وإنّم لألعيــان والكشــف إدراٌك لألحــوال، وأّن الشــهود ليــس علًم
ــت،  ــا أحسس ــاهدة م ــّظ املش ــف، فح ــو الكش ــم ه ــا هل، والعل طريًق
ــة، ج 4، ص 188[، ومــا  وحــّظ الكشــف مــا فهمــت ]ابــن عــريب، الفتوحــات املّكيّ

ــّي.  ــب العل ــال اجلان ــذا املق ــا يف ٰه يهّمن

الجهة الثانية: أداة الكشف القلب

تقــّدم أّن الكشــف إنّمــا حيصــل عــن طريــق الســر والســلوك 
ــّد  ــٍة ال ب ــا أّن لّك معرف ــرح هن ــن أن يط ي يمك

ّ
ــؤال اذل ــّي، والس العم

ــس،  ــواّس اخلم ــا احل ــة أداته ــّية الظاهرّي ــارف احلّس ــن أداٍة، فاملع ــا م هل
واملعــارف العقلّيــة أداتهــا القــّوة العاقلــة، فمــا يه يــا تــرى أداة املعــارف 
ــا  ــاء أّن م ــة والعرف ــن الصوفّي ــة م ــاب الطريق ــرى أصح ــفّية؟ ي الكش
حيصــل دليهــم مــن كشــوفاٍت إنّمــا يكــون بــأداٍة باطنّيــٍة يعــرّب عنهــا بـــ 
)القلــب( ]املصــدر الســابق، ج 1، ص 54[، قــال ابــن عــريّب: إّن العلــم الصحيح 
 ]املصــدر الســابق،   إنّمــا هــو مــا يقذفــه اهلل يف قلــب العالــم، وهــو نــوٌر إلـٰـيٌّ

ــث  ــّي، حي ــّور العم ــل املن ــب العق ــرّي إىل القل ــاف القي ص 218[، وأض

ــه  ــواع مــن املاشــفات هــو قلــب اإلنســان بذات ــذه األن ــع ٰه ــال: منب ق
وعقلــه املنــّور العمــّي املســتعمل حلواّســه الروحانّيــة؛ فــإّن للقلــب عينًــا 
ــم، ص 109،  ــرصّي، رشح فصــوص الحك ــواّس... ]القي ــن احل ــك م ــر ٰذل ــمًعا وغ وس
ــر  ــيّل، ص 467[، ويظه ــدر اآلم ــيّد حي ــع األرسار للس ــارة يف: جام ــذه العب ــبيه ٰه ــد ورد ش وق
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ي 
ّ

ــرّي الشــل اذل ــك العضــو صنوب أّن مقصودهــم مــن القلــب ليــس ٰذل
يقــوم بعملّيــة ضــّخ ادلم يف جســم اإلنســان، وإنّمــا يشٌء يتعلّــق بانلفــس 
والــروح وقــد يعــرّب عنــه باحلــّس ابلاطــن، وقــد بــّن القيــرّي ســبب 
ي يــي احلــّق فيســتفيض 

ّ
ــه بــن الوجــه اذل تســمية القلــب قائــًا: تلقلّب

ي يــي انلفــس احليوانّيــة فيفيــض عليهــا 
ّ

منــه األنــوار، وبــن الوجــه اذل
مــا اســتفاض مــن موجدهــا ىلع حســب اســتعدادها ]القيــرصّي، رشح فصــوص 
ــذه األداة  ــة لٰه ــا الطبيعــة األنطلوجّي الحكــم، ص 138[. وىلع لّك حــاٍل ال تعنين

ــة. بقــدر اهتمامنــا بقدرتهــا ىلع املعرفــة واتلعــايط مــع احلقائــق املعرفّي

الجهة الثالثة: الكشف والعلم الحضورّي

ال فــرق ظاهــًرا يف لكماتهــم بــن حقيقــة الكشــف والعلــم احلضــورّي 
]الســهروردّي، مجموعــه مصنفــات شــيخ ارشاق، ج 1، ص 74؛ الشــريازّي، الشــواهد الربوبيّــة يف املناهج 

الســلوكيّة، ص 26[، فكاهمــا عبــارةٌ عــن إضافــٍة إرشاقّيــٍة ومــن علــم القلب ال 

العقــل، قــال صــدر ادليــن الشــرازّي: أّما العلــم احلضــورّي الشــهودّي فإذا 
حصــل فينــا فــا بــّد مــن حصــول يشٍء للمــدرك مّمــا لــم يكــن حاصــًا 
ــة،  ــط ]الشــريازّي، الشــواهد الربوبيّ ــة فق ــة اإلرشاقّي ــو اإلضاف ــك، وه ــل ذٰل  هل قب
ص 26[، وقــال املحّقــق الســزوارّي: احلضــورّي والشــهود اإلرشايّق ال بعلــٍم 

ــب ]الشــريازّي،  ــم القل ــن عل ــوٍل ع ــٍة وذه ــي غفل ــاس ل ــويلٌّ وانل ــر حص آخ
الشــواهد الربوبيّــة، ص 26[، وقــد فــرّس املشــاهدة بأنّهــا مــا تصــر بــه انلفس عن 

ــًا ذٰلــك بــأّن علــم الــيء بنفســه حضــوًرا  الوجــود، أي فانيــًة فيــه، معلّ
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يســتلزم كونه فانيًــا يف العلــم ]الســبزوارّي، التعليقــات عــى الشــواهد الربوبيّــة، ص 388[، 

وقــال أيًضــا: لّمــا اكن العرفــان هــو مشــاهدة الــيء بنحــو اجلزئّيــة، اكن 

املــراد بــه العلــم احلضــورّي ]املصــدر الســابق، ص 399[.

وىلع لّك حــاٍل فــإن مرادهــم مــن العلــم احلضــورّي وجود نفــس املعلوم 

ــة،  ــة ]الشــريازّي، األســفار األربع ــه اللكّّي ــه وماهّيت ــخصّية ال مفهوم ــه الش  بهوّيت

ج 4، ص 257؛ ج 7، ص 94؛ ج 8، ص 47 و48؛ الحاشية عى إلٰهيّات الشفاء، ص 49 و216[؛ ولٰهذا 

ــوا إّن العلــم احلضــورّي هــو عــن املعلــوم اخلــاريّج ]املحّقــق الســبزوارّي،  قال

رشح املنظومــة، ج 2، ص 488[، وذكــروا أّن ٰهــذا العلــم هل مــوردان، علــم العالــم 

بذاتــه وعلمــه بمعلوالتــه ]املحّقــق الســبزوارّي، التعليقــات عــى الشــواهد الربوبيّــة، ص 

388 و399[. ودلفــع إشــايّلة أّن القــول بالعلــم احلضــورّي يســتلزم أن يكــون 

ــأّن للعلــم احلضــورّي  ــا؛ أجيــب ب ــا اكتناهيًّ ــا بنفســه علًم ــرٍد علًم لّك ف

مراتــب مشــّككًة، فهنــاك مرتبــٌة ضعيفــٌة كعلــم الرضيــع بذاتــه، وهنــاك 

مرتبــٌة شــديدٌة كعلــم اإلنســان بذاتــه حــال بلوغــه وحتــّوهل عقًا مســتفاًدا 

أو لكّيًّــا، فــكا املرتبتــن ومــا بينهمــا علــٌم حضــوريٌّ ومشــاهدٌة بيــد أن 

بينهــا فارقًــا كبــًرا ]املصــدر الســابق، ص678[، وذكــر القيــرّي مراتــب متعّددًة 

ــور  ــب ظه ــذه املرات ــن أدىن ٰه ــّد م ــوّي، وع ــورّي واملعن ــف الص للكش

املعــاين يف القــّوة املفّكــرة بنحــٍو ينتقــل اذلهــن مــن املطالــب إىل املبــادئ 

ــّم إذا انتقــل  ــه احلــدس، ث ــط مقّدمــاٍت، وهــو مــا يطلــق علي دون توّس

مــن اذلهــن إىل القلــب صــار إهلاًمــا إذا اكن احلــدس معــًى مــن املعــاين، 
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وأّمــا إذا اكن حقيقــًة مــن احلقائــق فإنّــه يكــون مشــاهدًة قلبّيــًة. ]القيــرصّي، 

رشح فصــوص الحكــم، ص 110[

ــورّي  ــم احلض ــّى بالعل ــا يس ــو أّن م ــم ه ــه بعضه ــا رّصح ب ــد أّن م بي
ال يعــدو كونــه إدرااًك شــخصيًّا جزئيًّــا، فليــس مــن شــأنه إدراك 
اللكّّيــات، كمــا أّن علــم العالــم بنفســه حضــوًرا ال جيعلــه علًمــا بكــون 
ــرًة للبــدن وال غــر ٰذلــك، فهــو ليــس  نفســه جوهــًرا أو شــخًصا أو مدبّ
ــة،  ــفار األربع ــريازّي، األس ــة ]الش ــخصّية واجلزئّي ــه الش ــوٍد ىلع وج  إدرااًك لوج

ّ
 إال

ــة اإلنســان  ــم احلضــورّي خــاصٌّ بمعرف ج 4؛ ج 8، ص 47 و48[، كمــا أّن العل

بنفســه وشــؤونها، أّمــا غرهــا فكيــف يصّحــح العلــم احلضــورّي فيهــا؟ 
فإّمــا أن نقــول الكشــف مقتــٌر ىلع معرفــة اإلنســان بنفســه وشــؤونها، 
ــل  ــف حيص ــول الكش ــا أن نق ــورّي، وإّم ــم احلض ــاوقًا للعل ــون مس فيك
ــا  ــذا ال يكــون علًم بغــر انلفــس وشــؤونها وهــو مــا يــّدىع، بيــد أّن ٰه
ــب  ــض مرات ــأّن بع ــّدم ـ رّصح ب ــا تق ــرّي ـ كم ــّم إّن القي ــا، ث حضوريًّ
ــت  ــكٍّ ليس ــدون ش ــًة، ويه ب ــّيًة وإهلامّي ــا حدس ــون علوًم ــف تك الكش

مــن العلــم احلضــورّي.

واألرجــح أن يكــون بينهمــا عمــوٌم وخصــوٌص مطلــٌق، فالعلــم 
احلضــورّي عمٌّ لــّل إنســاٍن ولــّل حــاالت حصــول املعلــوم دلى العالــم، 
أّمــا حالــة الكشــف والشــهود فتطلــق حلــاالٍت خاّصــٍة ملــن حيصــل دليــه 

. ــاصٍّ ــيٍّ خ ــلوٍك عم ــداٍت وس ــة جماه ــن اإلدراك نتيج ــوع م ــذا انل ٰه
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المبحث الثاني: تحّقق الكشف وحّجّيته

ٰهذا املبحث تصدييٌّ يتّم فيه تناول مسأتلن، هما:

املسألة األوىل: إمكانّية تحّقق حالة الكشف

حيــّق نلــا أن نســأل بدايــًة، هــل حالــة الكشــف متحّققــٌة فعــًا، أم 
ــق  ــة حتّق ــارٍة أخــرى: هــل هنــاك إمانّي ــق هلــا أصــًا؟ وبعب ــا ال حتّق أنّه
انكشــاف املعــارف وشــهودها مــن خــال الســر والســلوك العمــّي دون 

ــك فعــًا؟ الفكــرّي، وهــل حصــل ٰذل

ال كام مــن جهــة إمــان ٰذلــك؛ لعــدم وجــود اســتحالٍة عقلّيــٍة تمنــع 

منــه، أّمــا مــن جهــة وقوعــه، فقــد تواتــرت انلصــوص ادلينّيــة حبصــول 

ــٍة للرســل واألنبيــاء ومــن يقــوم مقامهمــا، مــن  ــٍة وحيانّي معــارف إهلامّي

وَْحيْنَــا 
َ
دون تعلـّـٍم وتعليــٍم وال تفّكــٍر وتفكــٍر؛ كمــا يف قــوهل تعــاىل: إِنَّــا أ

 ]ســورة النســاء: 163[، ومــا  ــِدهِ ــن َبْع ــَن ِم ــوٍح َوانلَِّبيِّ ٰ نُ ــا إِىلَ وَْحيْنَ
َ
ــا أ ــَك َكَم ْ إِيلَ

ي 
ّ

أخــرب بــه اهلل  مــن تكــّرر حصــول ٰذلــك يف قّصــة العبــد العالــم اذل

صحبــه مــوىس  ]ســورة الكهــف: 65 - 82[، وال ضــر يف إطــاق الكشــف 

ــذا انلــوع مــن املعرفــة؛ كونهــا انكشــفت ألصحابهــا دون  ىلع مثــل ٰه

ــن اّدىع ]األنصــاري،  ــاك م ــوص، وهن ــر انلص ــب ظاه ــريٍّ حس ــلوٍك فك س

 ْوَح
َ
ــا أ ــِدهِ َم  َعبْ

َ
ْوَح إِىل

َ
ــأ ــاىل: فَ ــوهل تع ــائرين، ص 40[ أّن يف ق ــازل الس من

]ســورة النجــم: 10[ إشــارًة إىل املاشــفة، ويف قــوهل تعــاىل: إِنَّ يِف ٰذلِــَك 
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ــْمَع َوُهــَو َشــِهيٌد ]ســورة ق: 37[ إشــارًة  ــَى السَّ
ْ
ل
َ
ْو أ

َ
ــٌب أ

ْ
ُ قَل

َ
ــَرى لَِمــْن اَكَن هل

ْ
ك ِ

َ
ذل

ىلع املاشــفة، وىلع لّك حــاٍل ال إشــال يف أّن ظاهــر انلصــوص ادلينّيــة - 

بــل رصحيهــا - يؤّيــد ٰذلــك.

ــار،  ــت منحــٌر بالوجــدان واإلخب ــق اتلثّب ــؤالء فطري ــا يف غــر ٰه أّم
ــرٍد  ــه غــر مّط ــذه املســائل مســدوٌد؛ ألنّ ــل ٰه ــق الوجــدايّن يف مث والطري
ــا  ــًة شــخصّيًة، فــا يصلــح طريًق ــه ترب ــا إىل كون عنــد اجلميــع، مضافً
 أّن املّدعيــات يف ٰهــذا املجــال 

ّ
 طريــق اإلخبــار، إال

ّ
للتثّبــت، فــا يبــى إال

ــة لكٍّ  ــاىش ورؤي ــا يتم ــوٌظ بم ــوص ملح ــاذب دالالت انلص ــرٌة، وت كث
منهــم، لٰكــن ثّمــة صادقــون وعلمــاء صاحلــون اّدعــوا وقــوع ٰذلــك هلــم، 
ــل أن  ــن اجله ــا، وم ــا أو ظنًّ ــم  قطًع ــق بأقواهل  اتلصدي

ّ
ــا إال ــس أمامن ولي

ــاء  ــال العرف ــن حب ــينا اجلاهل ــن س ــف اب ــد وص ــؤالء، وق ــتنكر لٰه يُس
ــاس  ــان بالقي ــل الصبي  مث

ّ
ــاس إىل العارفــن إال ــه بالقي ــا مثل ــًا: وم قائ

إىل املحّنكــن، فإنّهــم ملــا غفلــوا عــن طّيبــاٍت حيــرص عليهــا ابلالغــون، 
واقتــرت بهــم املبــارشة ىلع طّيبــات اللعــب، صــاروا يعجبــون مــن أهــل 
  اجلــّد إذا أزوروا ]أي أعرضــوا[ عنهــا، عيفــن هلــا عكفــن ىلع غرهــا
]ابــن ســينا، رشح اإلشــارات والتنبيهــات، رشح املحّقــق الطــويّس، ج 3، ص 377[. ويف موضــٍع 

آخــر قــال: ولعلـّـك قــد يبلغــك مــن العارفــن أخبــاٌر يــكاد تــأيت بقلــب 
العــادة، فتُبــادر إىل اتلكذيــب... مّمــا التؤخــذ يف طريــق املمتنــع الريــح 
 فتوّقــف وال تعجــل؛ فــإّن ألمثــال ٰهــذه األشــياء أســبابًا يف أرسار الطبيعــة

]املصــدر الســابق، ص 413[.
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وال بــّد مــن االتلفــات إىل أّن تصديــق القائلــن بوجود الكشــف ال يعي 

حّجّيــة كشــوفاتهم، وأنـّـه جيــب االعتمــاد عليهــا، بــل وال حــّى بالنســبة 

ملــن حصــل عنــده الكشــف؛ فــإّن إثبــات إمــان الكشــف ووقوعــه غــر 

اكٍف يف إثبــات حّجّيتــه، وٰهــذا مــا نتعــّرض هل يف املســألة اتلايلــة.

املسألة الثانية: مكانة الكشف وحّجّيته

يف ٰهذه املسألة يتّم اتلعّرض ثلاثة أحباٍث يه:

1ـ مرتبة العقل والفكر بالنسبة للشهود

، وهو  يــرى أصحــاب ٰهــذا املنهــج أّن الكشــف طريــق معرفــٍة مســتقلٌّ
يــن أنكــروا 

ّ
يعلــو وال يعــى عليــه، فــي معــرض رّده ىلع أهــل العلــم - اذل

مــا أســماه بالعلــم الغيــّي - قــال صــدر ادليــن الشــرازّي: إّن كثــًرا مــن 
ي يعتمــد عليــه 

ّ
املنتســبن إىل العلــم ينكــرون العلــم الغيــّي الــديّن اذل

ــاء، وهــو أقــوى وأحكــم مــن ســائر العلــوم ]الشــريازّي،  ك والعرف
ّ

الســا
مفاتيــح الغيــب، ص 142[.

فالكشــف عندهــم طــوٌر فــوق طــور العقــل ]يــزدان پنــاه، العرفــان النظــرّي.. 
ي عــّدوه 

ّ
مبادئــه وأصولــه، ص 35[ وإنـّـه ال حيتــاج اإلنســان معــه إىل الفكــر اذل

ــه  ــو نفس ــا، وأن ختل ــالك اجتنابه ــي للس ــي ينب ــب الّ ــن احلج ــوًع م ن
منهــا، كمــا جــاء يف مقّدمــة كتــاب "الفتوحــات": إّن املتأّهــب إذا لــزم 
ــًرا ال يشء هل  ــد فق ــر، وقع ــن الفك ــّل م ــرغ املح ــر، وف ــوة واذلك اخلل
عنــد بــاب رّبــه، حينئــٍذ يمنحــه اهلل - تعــاىل - ويعطيــه مــن العلــم بــه 
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ّيــة واملعــارف الرّبانّيــة ]ابــن عــريّب، الفتوحــات املّكيّــة، ج 1، ص 54[، 
ٰ
واألرسار اإلهل

ويف موضــٍع آخــر قــال: قــد نّبهتــك ىلع أمــٍر عظيــٍم تلعــرف ملــاذا يرجــع 
علــم العقــاء مــن حيــث أفارهــم، ويتبــّن لــك أّن العلــم الصحيــح ال 
يعطيــه الفكــر، وال مــا قّررتــه العقــاء مــن حيــث أفارهــم، وأّن العلــم 
 ، ــيٌّ ــوٌر إلٰ ــو ن ــم، وه ــب العال ــه اهلل يف قل ــا يقذف ــو م ــا ه ــح إنّم الصحي
ــيٍّ وويلٍّ  ــوٍل ون ــٍك ورس ــن مل ــاده م ــن عب ــاء م ــن يش ــه م ــّص اهلل ب خيت
ومؤمــٍن ]املصــدر الســابق، ج 1، ص 218[، ثــّم رصح قائــًا: ومــن ال كشــف هل 

ال علــم هل ]املصــدر الســابق[.

ــا ال  ــة م ــياء اخلفّي ــن األش ــة: إّن م ــن ترك ــاهل اب ــا ق ــب م ــن غري وم
يصــل إيلــه العقــل بذاتــه، بــل إنّمــا يصــل إيلــه ويدركــه باســتعانة قــّوٍة 
ــذه  ــي بٰه ــد، ص 249[، ويع ــد القواع ــة، متهي ــن ترك ــه ]اب ــرى يه أرشف من أخ
ــون  ــأن يك ــع ب ــف اقتن ــت أدري كي ــف، ولس ــّوة األرشف أداة الكش الق

ــا مــن املمنــوح هلــا؟! ــة أقــّل رشفً ــح القيمــة العلمّي مان

ــرّي  ــر الفك ــب انلظ ــار صاح ــدم اعتب ــبب ع ــرّي س ــل القي ويعلّ
ــد  ــرٍب عن ــا اكن صاحــب انلظــر الفكــرّي غــر معت عندهــم بقــوهل: إنّم
ــل  ــارًة والعق ــم ت ــا الوه ــّرف فيه ــمانّيٌة يت ــرة جس ــل اهلل؛ ألّن املفّك أه
أخــرى، فــي حمــّل واليتهمــا والوهــم ينــازع العقــل ]القيــرصّي، رشح فصــوص 
ــا رأى  ــة: فلّم ــاتله املفصح ــوّي يف رس ــال القون ــم، ج 1، ص 282[، وق الحك

ــا، واســتقرؤوا أيًضــا مــا يف أيــدي  املســتبرون مــن أهــل اهلل مــا ذكرن
انلــاس مــن العلــوم، وجدوهــا ظنونـًـا وختّيــاٍت، وإن اكن بعضهــا أقــوى 
ــا يقــوم ىلع ســاٍق، وال جيتمعــون يف  ــم جيــدوا شــيئًا منه مــن بعــٍض، ول
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ــر  ــا أك ــا خ ــاق، مّم ــه االتّف ــم علي ــع بينه ــٍم يق ــم ىلع يشٍء حبك احلك
ــّيًة ]الرســالة املصفحــة،  ــا حّس ــة اهلندســّية لكــون براهينه املســائل الرياضّي

ــة، ص 178[. ــة املســائل النصرييّ ــاب أجوب ــاًل عــن كت نق

ومــن زهدهــم بالعقــل عــّدوا فقدانــه نــوع تــرقٍّ رويحٍّ يتقــّرب بــه إىل 
اهلل تعــاىل، فقــد ذكــروا أّن الســالك لكّمــا حصلــت دليــه حالــة الســكر 
الّــي قــد يعــرّب عنهــا بـــ "املحــو"، ويه حالــٌة تــرد ىلع اإلنســان حبيــث 
ــل  ــواٌل ال مدخ ــاٌل وأق ــه أفع ــل من ــه، وحيص ــن عقل ــا ع ــب عنده يغي
لعقلــه فيهــا اكلســكر مــن اخلمــر  ]القيــرصّي، رســائل القيــرصّي، ص 62[، فلكّمــا 
ــة؛  ــة الرّبانّي ــّي والعناي ــق اإللٰ ــرض اتلوفي ــة اكن يف مع ــذه احلال اكن بٰه
ــة ]القيــرصّي، الرســائل )رســالة التصــّوف(، ص 112[،  ــة اخلاّص ــه املعرف فتفــاض علي
ــا بعنــوان الســكر، وحتــّدث فيــه عــن  حــّى أّن ابــن عــريّب خّصــص بابً
ــًا بقــول الشــاعر:  ي يشــبه الســكر الطبيــيّع، متمّث

ّ
الســكر العقــّي اذل

ربُّ اخلورنِق والسديِر فإذا سكرُت فإنّي   

وإذا صحوُت فإنّي    ربُّ الشويهِة وابلعِر

]ابن عريب، الفتوحات املّكيّة، ج 4، ص 269 و260[

ففقــدان العقــل واتلخــّي عــن الفكــر - عندهم - مــن املقّدمــات املوصلة 
ــاتله  ــريّب يف رس ــن ع ــن اب ــاء ع ــا ج ــب م ــن غري ــف، وم ــة الكش إىل حال
للفخــر الــرازّي قــوهل: »ينبــي للعاقــل أن خيــي قلبه مــن الفكــر« ]اآلمــيّل، جامع 

األرسار ومنــر األنــوار، ص 490[، وال أعــرف كيــف يكــون عقــًا بــا فكــٍر؟!

وقــد كتــب أحــد الصوفّيــة وهــو أبو ســعيد أبو اخلــر )املتــوّف ســنة 440 ه( 
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للشــيخ ابن ســينا حيــّذره مــن االعتمــاد ىلع املباحــث املعقولة؛ ألنّهــا تقوم ىلع 
ادلور ىلع حــّد زعمــه. ]طباطبــايئ، نقد علامء املســلمني ملنطــق أرســطو، ص 75[

ومّمــا جــاء يف أّول وصّيــٍة للســّيد حيــدر اآلمــّي لقــّراء كتابــه قــوهل: 
»ال ينبــي ألحــٍد أن يــرشع يف مطالعــة ٰهــذا الكتــاب بقــّوة عقلــه ورأيــه 
واملقّدمــات القياســّية العقلّيــة، فإنّــه ال يفهــم منــه شــيئًا أصــًا، ويقــع 
ــوار، ص 609[.  ــر األن ــع األرسار ومن ــيّل، جام ــال...« ]اآلم ــر والض ــطته يف الكف بواس
ويلــت شــعري، كيــف يكــون العقــل ســببًا للكفــر والضــال؟! وهــل بعد 
 الكفــر والضــال؟! أويمكــن لإلنســان أن يفهــم بــدون عقله؟! 

ّ
العقــل إال

ا حمًضــا وتابًعــا أعــى. ً أم املقصــود مــن الــكام أن يكــون القــارئ مقــدّ

ــرة  ــّي، وانلظ ــج العق ــل واملنه ــم بالعق ــدى زهده ــح م ــذا يّتض وبٰه
 يف مرتبــٍة متأّخــرٍة، 

ّ
ادلونّيــة إيلــه، فهــو ىلع لّك حــاٍل ال يــأيت عندهــم إال

ــام  ــٌة يف مق ــٌة ثانوّي ــا يه حاج ــه فإنّم ــٌة إيل ــم حاج ــت به ــو اكن ــه ل وإنّ
ــن  ــادات ع ــالك ىلع االعتق ــول الس ــد حص ــوت؛ أي بع ــات ال اثلب اإلثب
طريــق الكشــوفات، يســى إىل إثباتهــا لغــره وجمادلــة املخالفــن بأســلوب 
ــل  ــان وادليل ــن الربه ــرت م ــا ذك ــرّي: وم ــال القي ــّي، ق ــان العق الربه
ــا يف  ــي كتبته ــائل الّ ــايق املس ــوص، وب ــات رشح الفص ــا ويف مقّدم هن
ــم  ــا هل ــم، وإفحاًم ــم بطريقته ــا هل ــه إلزاًم ــت ب ــا أتي ــة، إنم ــذه الطريق ٰه
ــر  ــم، وظاه ــًة عليه ــس حّج ــهود لي ــل الش ــف أه ــإّن كش ــم، ف برشيعته
اآليــات واألخبــار املبيّنــة ملــا يقــوهل أهــل الكشــف مــؤوٌل دليهــم، فوجب 
أن نقــول معهــم بلســانهم ]القيــرصّي، الرســائل )رســالة يف التصــّوف(، ص 111[، كمــا 
ــر،   بالفك

ً
ــل يل أّوال ــم حيص ــًا: ول ــه، قائ ــهروردّي معرفت ــف الس وص
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ــن  ــه م ــا ارتكب ــف، مل ــاذلوق والكش ــٍر آخــر )أي ب ــوهل بأم ــل اكن حص ب
ــف(  ــاذلوق والكش ــوهل يل ب ــد حص ــّم )بع ــدات( ث ــات واملجاه الرياض
ــر  ــت انلظ ــو قطع ــّى ل ــه( ح ــر علي ــان بالفك ــة )أي الربه ــت احلّج طلب
عــن احلّجــة مثــًا مــا اكن يشــّككي فيــه مشــّكٌك؛ ألّن حصــول ايلقــن 
ــورده ]قطــب  ــا ي ــه بم ــان ال بالربهــان، يلمكــن أن يتشــّكك في اكن بالعي
ــارح[. ــني للش ــني املعقوفت ــا ب ــهروردّي، ص 14، وم ــة اإلرشاق للس ــريازّي، رشح حكم ــن الش الدي

ومــن أجــل ٰهــذا الغــرض ومــع رفضهــم للعقــل انــربى مجاعــٌة منهــم 
ــل  ــا حيص ــّل م ــّي ل ــان العق ــق الربه ــوٍل ىلع طب ــد وأص ــيس قواع تلأس
ــه،  ــه وأصول ــرّي.. مبادئ ــان النظ ــاه، العرف ــزدان پن ــف ]ي ــق الكش ــن طري ــم ع عنده
ــس: واجتهــدت يف  ــاح األن ــة مصب ــارّي يف مقّدم ــن الفن ــال اب ص 62[، ق

ــل  ــق عق ــا تواف ــان بم ــب اإلم ــفّية حس ــد الكش ــك القواع ــيس تل تأس
املحجوبــن بانلظر والربهــان ]الفنــارّي، مصبــاح األنــس، ص 10[، وقال القيرّي 
 صاحــب 

ّ
ــا ال حيظــى منــه إال أيًضــا: وٰهــذا العلــم وإن اكن كشــفيًّا ذوقيًّ

ــت أّن أهــل  ــا رأي ــن لّم ــان والشــهود، ولٰك الوجــّد والوجــود، وأهــل العي
العلــم الظاهــر يظّنــون أّن ٰهــذا العلــم ليــس هل أصــٌل يبتــي عليــه، وال 
حاصــٌل يوقــف دليــه، بــل ختّيــاٌت شــعرّيٌة وطاّمــاٌت ذكرّيــٌة، ال برهــان 
ــا؛  ــداء إيله ــب االهت ــفة ال يوج ــوى املاش ــّرد دع ــا، وجم ــه عليه ألهل
بيّنــت موضــوع ٰهــذا الفــّن ومســائله ومبادئــه ]القيــرصّي، الرســائل )رســالٌة يف 
التصــّوف(، ص 34[؛ أي أنـّـه قّعــد هل وأّصــل وفــق الطريقــة العقلّيــة؛ تلكــون 

ــا؛ ألّن كشــف أهــل  الصيــااغت واألدبّيــات الكشــفّية مستســاغًة علميًّ
الشــهود ليــس حّجــًة عليهــم ]املصــدر الســابق[.
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ــات  ــن يف إثب ــن امللّّي ــذه - يف احلقيقــة - يه عــن طريقــة املتلكّم وٰه
ــّص  ــق انل ــن طري ــم ع ــا هل ــد حصوهل ــّي بع ــل العق ــم بادليل معتقداته
ــاده  ــّم اعتق ــا ت ــات م ــيلة إثب ــؤالء وس ــد ٰه ــّي عن ــل العق ــّي، فادليل ادلي
ــن  ي م

ّ
ــدف اذل ــق، فاهل ــٍف للحقائ ــيلة إدراٍك وكش ــس وس ــابًقا، ولي س

ي ألجلــه اعتمــد 
ّ

أجلــه اعتمــد العرفــاء املنهــج العقــّي، هــو نفســه اذل
ــج. ــك املنه ــون ٰذل املتلكّم

ــلوك  ــر والس ــب الس ــرون أّن أّول مرات ــون ي ــاء العقلّي ــا احلكم بينم
العرفــايّن هــو اإلرادة انلاشــئة عــن علــٍم يقيــيٍّ باملبــدإ أو إيمــاٍن مســتفاٍد 
ــاج  ــالك حيت ــٍق، وأّن الس ــٍو مطل ــم بنح ــق بقوهل ــن يث ــوالت م ــن مقب م
ــّوة  ــًة للق ــارة وتطويعهــا تلكــون مطيع إىل رياضــٍة تلهذيــب انلفــس األّم
ــدوا ىلع  ــس، وأّك ــارة ال انلف ــلطتها؛ تلكــون يه األّم ــت س ــة وحت العاقل
ــّد أن تكــون مشــفوعًة بالفكــر  ــي يعتمدهــا الســالك ال ب ــادة الّ أّن العب
ــد  ]ابــن ســينا، رشح اإلشــارات والتنبيهــات، رشح املحّقــق الطــويّس، ج 3، ص 380 و381[، وق

علّــل املحّقــق الطــويّس ٰذلــك قائــًا: إّن العبــادة تعــل ابلــدن بكلّّيتــه 
متابًعــا للنفــس، فــإن اكنــت انلفــس مــع ٰذلــك متوّجهــًة إىل جنــاب احلــّق 
 فصــارت العبــادة 

ّ
بالفكــر، صــار اإلنســان بكلّّيتــه مقبــًا ىلع احلــّق، وإال

يــَن ُهــْم َعــن َصَاتِِهــْم  ِ
َّ

ُمَصلِّــَن  اذل
ْ
ســببًا للشــقاوة كمــا قــال  :فََويـْـٌل لِل

ــاُهوَن ]ســورة املاعــون: 4 و5[ ] ابــن ســينا، رشح اإلشــارات والتنبيهــات، رشح املحّقــق  َس

ــويّس، ج 3، ص 382[. الط

ــر  ــن غ ــه م ــرة فإنّ ــة واآلم ــن يه املهيمن ــم تك ــة إن ل ــّوة العاقل فالق
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ــراكت  ــدأ اإلدراكت واحل ــي يه مب ــة الّ ــّوة احليوانّي ــض الق ــن تروي املمك
ــون دوره  ــره، يك ــا ىلع أم ــا مغلوًب ــًرا هل ــل أس ــيكون العق ــة، وس احليوانّي
اتلخطيــط واتلربيــر تلّرفاتهــا غــر املنطقّيــة، ســواٌء ىلع مســتوى الفكــر 
 إذا تمّكـــن 

ّ
أم الســلوك اخلــاريّج، فتبــى انلفس مضطربًة غر مســتقّرٍة إال

ــة  ــة والعملّي العقــل مــن ترويضهــا، وخضعــت هل مــن انلاحيتــن انلظرّي
ــات، رشح  ــارات والتنبيه ــينا، رشح اإلش ــن س ــة ]اب ــس املطمئّن ــق انلف ــك تتحّق وبٰذل
املحّقــق الطــويّس، ج 3، ص 380 و381[، فــا غــى عــن القــوى العاقلــة يف الســر 

ــه. ــٍة مــن مراحل والســلوك والكشــف والشــهود يف لّك مرحل

ومــن هنــا ذكــر املحّقــق الطــويّس يف رشحــه لإلشــارات أّن املعــن ىلع 
ــون  ــارة ألن تك ــس األّم ــع انلف ــة؛ أي تطوي ــن الرياض ــاين م ــدف اثل اهل
ــّدم  ــا تق ــر - كم ــفوعة بالفك ــادة املش ــو العب ــة ه ــلطة املطمئّن ــت س حت
ــر  ــإّن الفك ــه، ف ــرّس للتنّب ــف ال ــث؛ أي تلطي ــدف اثلال ــذا يف اهل - وك
اللطيــف هــو املعــن ىلع حتقيقــه؛ ألّن كــرة الفكــر تعــل للنفــس هيئــًة 
تعلهــا مســتعّدًة إلدراك املطالــب بســهولٍة. ]ابــن ســينا، رشح اإلشــارات والتنبيهــات، 

ــويّس، ج 3، ص 383[ ــق الط رشح املحّق

2ـ إمكانية الخطإ والصواب يف الكشف

رصيــح لكماتهــم أّن الكشــف مّمــا حيصــل فيــه اخلطــأ واالشــتباه، وقد 
ــل بعضهــم أّن ســبب ٰذلــك هــو حالــة خلــط املثــال املّتصــل باملثــال  علّ
املنفصــل، فاملثــال املّتصــل هــو مــا يــراه الســالك يف املنــام أو ايلقظــة مــن 
رًؤى، وقــد تكــون صادقــًة أو غــر صادقــٍة، بينمــا املثــال املنفصــل هــو 

35

القيمة المعرفّية لمنهج الكشف والشهود

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



ــاّدة  ــم امل ــن عل ــٌل ع ــو منفص ــدون ـ وه ــا يعتق ــه ـ كم ــٌم بنفس ــٌم قائ عل
فيــه، وهــو مــزّنٌه عــن لّك عيــٍب ونقــٍص، بيــد أّن الســالك أحيانًــا يــرى 
هواجســه انلفســانّية أو معتقــداٍت مســبقًة، فيظــّن أّن مــا رآه هــو علــم 
ــه قــد اتّصــف بانلبــّوة واإلنبــاء. ]جــوادي آمــيل، نظريّــة  املثــال املنفصــل، وأنّ

املعرفــة يف القــرآن، ص 333[

ــن  ــٍة م ــٍة مصون ــن: مرتب ــف ىلع مرتبت ــة الكش ــر أّن حال ــر آخ وذك
ــن،  ّي

ٰ
ــاء واألويلــاء اإلهل ــذه خاّصــٌة باألنبي اخلطــإ يف تلــّي املعــارف، وٰه

ومرتبــٍة يشــوبها اخلطــأ، ويه مــا حيصــل للعرفــاء مــن غــر املعصومــن. 
]املصــدر الســابق، ص 333 و334[

ــد  ــا، وق يٍّ
ٰ
ــا إهل ــًرا غيبيًّ ــف أم ــدر الكش ــون مص ــد يك ــذا فق وىلع ٰه

ــة، ج 1، ص 282؛  ــات املّكيّ ــريّب، الفتوح ــن ع ــيطانيًّا ]اب ــا ش ــا وخيايلًّ ــون وهميًّ  يك
ج 2، ص 494؛ فصــوص الحكــم، رشح القيــرصّي، ص 100[، كمــا رّصح بــه ابــن عــريّب 

يف بــاب ســماه معرفــة اخلواطــر الشــيطانّية، إذ قــال: اخلواطــر أربعــٌة ال 
، وخاطــٌر  ، وخاطــٌر ملــيٌّ، وخاطــٌر نفــيٌّ ــاينٌّ خامــس هلــا: خاطــٌر رّب
ــٌم  ــمان: قس ــياطن قس ــم أّن الش ــاك... اعل ــس هن ، وال خام ــيطاينٌّ ش
ــمن:  ــك ىلع قس ــن ٰذل ــّيّ م ــم احل ــّم القس ، ث ــّيٌّ ــٌم ح ــويٌّ وقس معن
ــة، ج 2، ص 425[،  ــات املّكيّ ــريّب، الفتوح ــن ع  ]اب ــّيٌّ ــيطاينٌّ ج ــيٌّ وش ــيطاينٌّ إن ش
ويف رشح الفصــوص قــال القيــرّي: اعلــم، أّن الصــور املتمّثلــة 
ــد  ــرة، وق ــواّس الظاه ــق احل ــن طري ــل م ــد يدخ ــل ق ــال املّتص يف اخلي
ــق ابلاطــن  ــق القــّوة املتخّيلــة، وقــد يدخــل مــن طري يدخــل مــن ختلي
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بتجلّيــاٍت وتمّثــاٍت مــن علــم املعــاين والعقــول القدســّية، وقــد حيصــل 
ــم املثــال واخليــال املنفصــل، وقــد  مــن انعــاس الصــور املوجــودة يف عل
يكــون بتمثيــل األبالســة والشــياطن اخلارجــة عــن صقــع وجــود الســالك 

ــم، ص 100[. ــوص الحك ــرصّي، رشح فص ــه... ]القي تلضلّ

وىلع ٰهــذا فــإّن الكشــف ال خيلــو من وقــوع االتلبــاس واالشــتباه فيه، 
، والســؤال هنــا،  فمنــه مــا هــو حــقٌّ رمحــاينٌّ ومنــه مــا هــو باطــٌل شــيطاينٌّ

كيــف نلــا أن نمــّز مــا بينهمــا ومــا هــو مصــدر احلّجّية يف الكشــف؟

3ـ مصدر حّجيّة الكشف

ــة  ــى احلّجّي ــد مع ــي حتدي ــألة ينب ــزناع يف املس ــّل ال ــر حم وتلحري
ــة هنــا قــد ختتلــف باختــاف مــورد  املبحــوث عنهــا يف املقــام، فاحلّجّي
ــى  ــدة فمع ــائل العقي ــود ومس ــق الوج ــورده حقائ ــإن اكن م ــف، ف الكش
احلّجّيــة املّتبعــة يه احلّجّيــة املنطقّيــة، أي مطابقــة املعلــوم أو املنكشــف 
ــق  ــّص ]ابــن ســينا، رشح اإلشــارات والتنبيهــات، رشح املحّق ــى األخ ــا باملع ــع يقينً للواق
ــا هــو  ــع ىلع م ــة الواق ــدة معرف ــوب يف العقي الطــويّس، ج 1، ص 287[؛ ألّن املطل

ـَـقِّ َشيْئًا]ســورة يونــس: 38[، 
ْ
 ُيْغِي ِمــَن احل

َ
ــنَّ ال ــا صدقًــا، فـــ إِنَّ الظَّ عليــه حقًّ

وأّمــا إذا اكن موردهمــا يف موضــوعت الرشيعــة وأحامهــا فمعــى احلّجّيــة 
املّتبعــة يه احلّجّيــة األصويّلــة الّــي مفادهــا أو الزمهــا العقــّي املنّجزّيــة 
واملعّذرّيــة عنــد الشــارع األقــدس ]الخــويّئ، أجــود التقريــرات، ج 2، ص 364[؛ ألّن 
املطلــوب فيهــا االمتثــال ألوامــر املــوىل ونواهيــه ال مطابقــة الواقــع؛ فــإّن 
معرفــة الواقــع يف ٰهــذا املــورد اغبًلــا مــا تكــون حمالــًة أو عســرًة؛ باعتبــار 

أّن مــااكت األحــام بيــد املــوىل تعــاىل.
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بعــد معرفــة معــى احلّجّيــة، نتســاءل عــن مصــدر حّجّيــة الكشــف 
ي يمكــن أن يعريــه 

ّ
ي جعلــوه طــوًرا فــوق طــور العقــل، يف الوقــت اذل

ّ
اذل

ــت  ــٌة؟ وإذا اكن ــٌة أم غرّي ــه ذاتّي ــرى حّجّيت ــا ت ــل ي اخلطــأ واالشــتباه، فه
ــا؟  ــل أم يشٌء غرهم ــة أم العق ــوص ادلينّي ــا انلص ــل مصدره ــًة، ه غرّي

فاملوضــوع حيتــاج إىل مزيــد حبــٍث وتدقيــٍق.

مــن هنــا يّتضــح مــدى أهّمّيــة اعتمــاد مــزاٍن ومعيــاٍر تلميــز مــا هــو 
حــقٌّ عّمــا هــو باطــٌل يف ٰهــذا الطريــق، بيــد أّن أقواهلــم ارتبكــت يف ٰهــذا 
ــتعدادات  ــب واالس ــاف املرات ــة اخت ــن جه ــاٍك، فم ــا ارتب ــع أيّم املوض
 جلعــل ضابطــٍة حمــّددٍة كمــا يف قــول القيرّي: 

ً
للســالكن لــم يــدع جمــاال

ــتعداد  ــب اس ــوّي ىلع حس ــورّي واملعن ــف الص ــن الكش ــا اكن لكٌّ م لّم
ــف -  ــواع الكش ــن أن ــه رّسه إىل لكٍّ م ــه وتوّج ــبات روح ــالك ومناس الس
واكنــت االســتعدادات متفاوتــًة واملناســبات متكــّرًة - صــارت مقامــات 
ــكاد ينضبــط ]القيــرصّي، رشح فصــوص الحكــم،  ــًة حبيــث ال ي الكشــف متفاوت
ــر،  ــده اآلخ ــا جي ــا مل ــالكن مناقًض ــض الس ــده بع ــا جي ــّل م ص 111[، ولع

ــزدان  ــه ]ي ــه ومعارف ــٍض يف إدرااكت ــم ىلع بع ــر بعضه ــد ينك ي ق
ّ

ــر اذل األم
پنــاه، العرفــان.. مبادئــه وأصولــه، ص 96[، ومــن جهــٍة أخــرى أنّهــم لــم يّتفقــوا ىلع 

مــزاٍن حمــّدٍد يعتمدونــه يف اتلميــز بــن املاشــفات واخليــاالت الرفــة؛ 
ــا شــيطانّيًة؛  ــا قدســيًّا أو ختّيــاٍت وأوهاًم بــن مــا يكــون كشــًفا حقيقيًّ
ي يــّرح بــرورة وجــود موازيــن لــّل 

ّ
ذٰللــك جنــد بعضهــم يف الوقــت اذل

ــدر  ــب وق ــٍة تتناس ــزان بدرج ــة للم ــيس احلاج ــد ىلع مس ــٍم، ويؤّك عل
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أرشفّيــة العلــم اإللـٰـّي؛ فلكّمــا اكن العلــم أرشف اكنــت حاجتــه للمــزان 
ــد  ــه بع ــس(، ص 15[، لٰكّن ــاح اإلن ــب )مصب ــح الغي ــوّي، مفات ــوج ]القون ــّس وأح أم
ــوٍن  ــط بقان ــن أن يضب ــم م ــع وأعظ ــّي أوس ــم اإللٰ ــول إّن العل ــك يق ٰذل
ــّرًة  ــع م ــابق[، ويرج ــدر الس  ]املص ــّنٍ ــزاٍن مع ــر يف م ــّنٍ وينح مق
أخــرى يلضيــع املــزان وينتــي إىل النســبية املطلقــة إذ قــال: صــّح عنــد 
ــٍة واســٍم  ــّل مــن أهــل اتلحقيــق مــن أهــل اهلل أّن هل حبســب لّك مرتب ال
ــا  ــٍت وشــخٍص، مزانً ــاٍم وموطــٍن وحــاٍل ووق ــة، ومق ّي

ٰ
مــن األســماء اإلهل

يناســب املرتبــة واالســم ]املصــدر الســابق[. وبعضهــم حيــاول أن يعطــي بعــًدا 
ــا أّن أربــاب اذلوق والشــهود هلــم  ــا يف مســألة املــزان، مّدعيً قدســيًّا وخفيًّ
 أنـّـه مــا فتئ حــّى ذكــر أنّهما 

ّ
موازينهــم يعرفونهــا حبســب ماشــفاتهم، إال

مزانــان عمٌّ وخــاصٌّ ]القيــرصّي، رشح فصــوص الحكــم، ص 100 و101[، وســوف يــأيت 
بيانهمــا، ويف الواقــع أّن الرّفــع ىلع املوازيــن أو دعــوى املوازيــن اخلاّصــة 
ــلكة  ــع املش ــدي يف دف ــٍة ال جُي ــراٍت خطابّي ــم بتعب ــا غره ــي ال يعرفه الّ
الّــي يواجههــا ٰهــذا )املنهــج(، ولنســتعرض أقواهلــم يف مــزان الكشــف 

ــا: حماولــن مناقشــتها منطقيًّ

امليزان العاّم

هنــاك مــن ذهــب إىل أّن مــزان الكشــف هــو املــزان العــاّم، وعنــوا 
بــه انلصــوص ادلينّيــة ]القونــوّي، إعجــاز البيــان يف تفســري أّم القــرآن، ص 19؛ القيــرصّي، 
ــاّم  ــزان الع ــن امل ــريّب ب ــن ع ــل اب ــد فّص ــم، ص 111[، وق رشح فصــوص الحك
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ي هــو انلصــوص ادلينّيــة واملــزان اخلــاّص وهــو أن يكــون لــّل ســالٍك 
ّ

اذل
ولــّل حــاٍل مــن أحواهلــم مزانـًـا خيّصــه، قــال: للفــرق بينها ]املاشــفة[ 
ــة الرفــة موازيــن يعرفهــا أربــاب اذلوق والشــهود حبســب 

ّ
وبــن اخليايل

ماشــفاتهم، كمــا أّن للحكمــاء مزانـًـا يفــرق بــن الصــواب واخلطــإ وهــو 
ــئ لكٌّ  ــث، املنب ــرآن واحلدي ــو الق ــزاٌن عمٌّ وه ــو م ــا ه ــا م ــق. منه املنط

ــدّي... ]املصــدر الســابق، ص 101[.  منهمــا عــن الكشــف اتلــاّم املحّم

وقــد اســتدّل للمــزان العــاّم بظاهــر مجلــٍة مــن انلصــوص ادلينّيــة ]ابــن 
ُقــوا اهلَل َوُيَعلُِّمُكـــُم  عــريّب، الفتوحــات املّكيّــة، ج 1، ص 31[، منهــا قــوهل تعــاىل: َواتَّ

 إِْن َتتَُّقــوا اهلَل جَيَْعــْل لَُكـــْم فُْرقَانًــا :ســورة البقــرة: 282[ وقــوهل تعــاىل[ اهلُل

ــد: 28[؛  ــِه ]ســورة الحدي ــوَن بِ ــوًرا َتْمُش ــْم نُ ــْل لَُكـ ــال:  ،]13َوجَيَْع ]ســورة األنف

بتقريــب أّن اتلقــوى يه الســلوك العمــّي املقــرِّب هلل تعــاىل، وباتلــايل فــإّن 
ــٌق  ــه اهلل - تعــاىل - مطاب ــا يعلّم ــا اهلل، وم ــٌق بســببه يعلّمن اتلقــوى طري
للواقــع، ويف احلديــث القــديّس: مــا أخلــص عبــٌد هلل  أربعــن صباًحــا 
 جــرت ينابيــع احلكمــة مــن قلبــه ىلع لســانه ]املجلــّي، بحــار األنــوار، ج 67، 

ّ
إال

ص 249[ وغــر ٰذلــك.

ي تمّســك بــه بعــض عرفــاء اإلمامّية، فالشــيخ 
ّ

وهــو نفــس املعيــار اذل
جــوادي آمــي بعــد مــا فصــل بن الكشــف املصــون والكشــف املشــوب، 
قــال: مــن أجــل الصيانــة مــن اخلطــإ أو تزنيــه ٰذلــك مــن زيــف االشــتباه 
الطــارئ، جيــب جعــل الكشــف املعصــوم أصــًا وتصحيــح كشــف غــر 
ــوادي  ــاهدون ]ج ــالكون الش ــك الس ــا رصح بٰذل ــه، كم ــوم يف ظلّ املعص
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آمــيل، نظريـّـة املعرفــة يف القــرآن، ص 334[، ثــّم إنـّـه يــرى مســألة إرجــاع الكشــف 

ــّل أحــٍد، وأّن الســالك  ــص املصــون ليــس ميســوًرا ل املشــوب إىل اخلال
قــد يقــع أحيانـًـا أســر املغالطــات. ]املصــدر الســابق، ص334[

ــث  ــرآن واحلدي ــن الق ــة م ــوص ادلينّي ــوع إىل انلص ــّك أّن الرج ال ش
ــم  ــل العل ــيٍّ ىلع أه ــر خ ــا؛ فغ  أيًض

ًّ
ــا ــس ح ــا لي ــا عمًّ ــه مزانً بوصف

عجــز انلصــوص - بســبب إشــايّلة ادلاللــة والســند - عــن تويلــد ايلقن 
ــة  ــة ادلاللــة غــر قطعّي ــا يف األعــّم األغلــب ظّنّي باملعــى األخــّص؛ ألنّه
ــوالٍت  ــا مقب ــدو كونه ــا ال تع ــا، فإنّه ــا فيهم ــق قطعّيته ــو اتّف ــند، ول الس
مــن حيــث مضامينهــا؛ ال يمكــن اتلعويــل عليهــا  يف بنــاء رؤيــٍة عقديـّـٍة 
ــة ايلقــن الربهــايّن. نعــم، يمكــن أن تكــون  ــٍة؛ لعــدم بلوغهــا مرتب لكّّي
ــٍث  ــاج إىل حب ــذا حيت ــان، وٰه ــره بالربه ــم أم ــا حيس ــدًة مل ــدًة أو مؤّي مرش
ــٍذ ـ  ــوع ـ عندئ ــون الرج ــا يك ــك فإنّم ــّح ٰذل ــو ص ــه ل ، ىلع أنّ ــتقلٍّ مس
 

ً
ــوص أّوال ــة للنص ــتكون احلّجّي ــايل س ــف، وباتل ــوص ال للكش إىل انلص
ــا إىل أن مــا تمّســكوا بهــا  ــا وبالعــرض، مضافً وبــاذلات، وللكشــف ثانيً
مــن نصــوٍص ليــس فيهــا داللــٌة رصحيــٌة ىلع املــّدىع، وباتلــايل ال قطــع 

ــاّم.  ــّدعة ملــزان الكشــف الع ــة امل ــوت احلّجّي بثب

امليزان الخاّص

ــه اخلــاّص، قــال القيــرّي:  ــّل ســالٍك وحــاٍل مزانَ ــه أّن ل واملــراد ب
ــا  ــق، منه ــو املنط ــإ وه ــواب واخلط ــن الص ــرق ب ــزاٌن يف ــاء م للحكم
ــق حبــال لكٍّ  ، وهــو مــا يتعلّ ... ومنهــا مــا هــو خــاصٌّ مــا هــو مــزاٌن عمٌّ
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منهــم ]القيــرصّي، رشح فصــوص الحكــم، ص 101[، وقــد اختلفــت لكماتهــم بشــٍل 
مذهــٍل وغريــٍب، فهنــاك مــن زعــم أّن لّك مــا يظهــر عــن يمــن الســالك 
، ولّك مــا يظهــر عــن يســاره أو خلفــه  أو قّدامــه فهــو أكــره ملــيٌّ رمحــاينٌّ
ــم  ــوى، ل ــذه ادلع ــرّي ٰه ــض القي ي رف

ّ
ــت اذل ، ويف الوق ــيطاينٌّ ــو ش فه

يــأت بمــا هــو أقــّل منهــا غرابــًة إذ قــال: الفــرق بــن الــواردات الرمحانّية 
وامللكّيــة واجلّنّيــة والشــيطانّية يتعلّــق بمــزان الســالك املاشــف... وهــو 
ــة، وال  ــون الغايل ــون مأم ــث يك ــر، حبي ــببًا للخ ــون س ــا يك أّن لّك م
يكــون رسيــع االنتقــال إىل غــره، وحيصــل بعده توّجــٌه تــامٌّ إىل احلــّق وذّلٌة 
  ، وبالعكــس شــيطاينٌّ عظيمــٌة مرّغبــٌة يف العبــادة، فهــو ملــيٌّ أو رمحــاينٌّ
]املصــدر الســابق، ص 112[. كيــف للســالك أن حيكــم بنــاًء ىلع ٰهــذا املــزان إذا 

ــا، ومــن قــال أّن لّك مــا يــؤّدي إىل كــرة العبــادة هــو  اعتقــد أّن مــا رآه حقًّ
ــاٌن وطوائــف تكــر مــن  العبــادة واتلهّجــد ولٰكّنهــم  احلــّق؟! فهنــاك أدي
ىلع غــر احلــّق، فبنــاًء ىلع ٰهــذا املــزان ال يبــى مــا نطمــّن بأنـّـه احلــّق، 
ثــّم إّن ٰهــذا معــارٌض بمــا ذكــروه مــن فقــدان الســالك لقــدرة اتلميــز يف 
ــك ]القيــرصّي، رشح فصــوص الحكــم،  ــال واملهال ــرض الض ــه يف مع ــك، وكون  ٰذل
ــو  ــوص: ل ــيته ىلع الفص ــا يف حاش ــرزا حمّمدرض ــال امل ــا ق ص 100[، وكم

خــّي الســالك وطبعــه، فــا يعرفهــا ]الصــور املتمثّلــة يف الخيــال[ وال يمّزهــا، 
وكثــًرا مــا يقــع يف الضالــة واملهالــك ]القيــرصّي، حاشــية رشح فصــوص الحكــم، 
ــطة  ــاه إىل سفس

ّ
ــذا االت ــا يف ٰه ــر بن ــينتي الس ــية )6(، ص 104[، وس حاش

ــار لّك يشٍء« ]محّمــد عبــد الرحمــن  بروتاجــوراس )Protagoras( »اإلنســان معي
ــاك  ــس هن ــالميّة، ج 1، ص 90[؛ فلي ــفة اإلس ــة إىل الفلس ــفة اليونانيّ ــن الفلس ــا، م مرحب
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مقاييــس مطلقــٌة وثابتــٌة، بــل ختتلــف باختــاف األشــخاص واألحــوال 
ــم. ــة به والظــروف املحيط

ــارة  ــق إش ــد أو "حتقي ــفة الوج ــوع ماش ــريّب يف موض ــن ع ــم اب وزع
ــة ال ينفّضــون مــن جملــس الوجــد مــع  املجلــس"))( أّن العرفــاء والصوفّي
 وتأتيــه إشــارٌة مــن احلّق بأنـّـه موضع رىًض، وأنـّـه األقرب 

ّ
اهلل - تعــاىل - إال

مزنلــًة منــه تعــاىل! مّدعيًــا أّن لكمــة اهلل الـّـي تلــى إيلهــم واحــدٌة، ولٰكّن 
لّك عرٍف يفهــم منهــا مــا ال يفهمــه اآلخــر، بــل لــو اّطلــع لكٌّ منهــم ىلع 
ــن عــريب،  ــس! ]اب ــه إبلي ــه بأنّ ــره، ووصف ــره وأنك ــر لكّف ــس اآلخ ــا يف نف م

ــة، ج 4، ص 189 و190[ الفتوحــات املّكيّ

واحلــّق عــدم جدوائّيــة ٰهــذه املحاولــة، ويه نفــس مــا تقــّدم مــن أّن 
لــّل ســالٍك معيــاره اخلــاّص؛ ذلا فــإّن ابــن عــريّب عندمــا شــعر بورطــة 
 حباهــم دون 

ً
ــا أّن هلل رجــاال مــا أوقــع نفســه فيــه حــاول تداركهــا مّدعيً

ــال: وهلل  ــؤالء، ق ــن ٰه ــه م ــة، واّدىع أنّ ــظ األمان ــم وحف ــم بالفه غره
ــة أن يفهمــوا عــن  رجــاٌل أعطاهــم مــن الفهــم واالتّســاع وحفــظ األمان
يــن 

ّ
اهلل يف مثــل ٰهــذه املجالــس مجيــع إشــارات لّك مشــاٍر إيلــه، وهــم اذل

ــد  ــاد، واحلم ــاه يف لّك اعتق ــاهدون إيّ ــكار، والش ــّي اإلن ــه يف ت يعرفون
ي جعلنــا منهــم إنّــه ويّل ٰذلــك ]ابــن عــريّب، الفتوحــات املّكيّــة، ج 4، 

ّ
 هلل اذل

ــه مــن رجــال  ــن عــريّب بأنّ ــا كيــف اطمــّن اب ص 189 و190[. والســؤال هن

)1(  مقصــوده من املجلــس أي مجالس الحّق الّتي يحرها الصوفيّــة والعرفاء بطريقتهم، 
ويعطي فيه الحّق إشارًة لكّل عارٍف عن مدى أحّقيّة كشفه، ويجعله راضيًا مبا لديه.
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اهلل تعــاىل؟! خصوًصــا مــع مــا زعــم أّن لّك عرٍف خيــرج وهــو يتخّيــل بــأّن 
اهلل - تعــاىل - خّصــه وحبــاه دون غــره، فلعــّل ابــن عــريّب مــن ٰهــؤالء 

يــن توّهمــوا خصوصّيتهــم وقربهــم منــه تعــاىل. 
ّ

اذل

ميزان شيخ الطريقة

ومــن املوازيــن املــّدعة دليهــم يف تّنــب خمالطة اتلخّيــات الشــيطانّية 
ــح  ــن عطــاء الســكندرّي، مفات ــد ]اب ــة أو املرش ــيخ الطريق ــزان ش ــوفاتهم م لكش
الفــالح، ص 30؛ الشــعرايّن، لواقــح األنــوار القدســيّة، ج 1، ص 51؛ أحمــد زروق، قواعــد التصــّوف، 

ج 1، ص 51؛ ابــن تركــة، متهيــد القواعــد، ص 406[، قــال ابــن عــريّب: وقــد خيالطهــا 

ــاج  ــك حيت ــرأي؛ ذٰلل ــّل ال ــة يلض ــور احلقيقّي ــن األم ــٍر م ــيطان بيس الش
ــات  ــريّب، الفتوح ــن ع ــك ]اب ــن املهال ــه م ــده وينجي ــٍد يرش ــالك إىل مرش الس
املّكيّــة، ج 4، ص 100[، وٰهــذا املرشــد ال بــّد أن تتوّفــر فيــه مواصفــاٌت خاّصٌة، 

قــال القيــرّي: جيــب ىلع املرشــد أن يكــون عرفًا جبميــع تلــك العوالم، 
ــب وينجيهــا  ــا بــن موجوداتهــا يلمّزهــا ويمــّز اخلبيــث مــن الطّي وفارقً
 مــن املهالــك ]املــريزا محمدرضــا، حاشــيٌة عــى رشح فصــوص الحكــم، حاشــية )6(، 
ي 

ّ
ص 104[، ويف قامــوس املصطلحــات الصوفّيــة عــرِّف )الشــيخ( بأنـّـه: اذل

ــة نظــًرا  ّي
ٰ
ــال انلظــر إىل احلــرة اإلهل ــع احلجــب عــن كم ُرفعــت هل مجي

عينيًّــا وحتقيًقــا يقينيًّــا ]أميــن حمــدي، قامــوس املصطلحــات الصوفيّــة، ص 74[.

ومــن طريــف مــا جــاء بــه الفخــر الــرازّي يف تفســره لســورة الفاحتــة 
ــَت  ْنَعْم

َ
ــَن أ ي ِ

َّ
اَط اذل ــتَِقيَم  رِصَ ُمْس

ْ
اَط ال َ ــرِّ ــا ال ــاىل: اْهِدنَ ــوهل تع ــد ق عن
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ــول إىل  ــبيل هل إىل الوص ــد ال س ــدّل ىلع أّن املري ــذا ي ــوهل: وٰه ــْم ق َعلَيِْه

 إذا اقتــدى بشــيٍخ يهديه إىل ســواء الســبيل، 
ّ

مقامــات اهلدايــة واملاشــفة إال

وجيّنبــه عــن مواقــع األاغيلــط واألضايلــل؛ وٰذلــك ألّن انلقــص اغلــٌب ىلع 

أكــر اخللــق، وعقوهلــم غــر وافيــٍة بــإدراك احلــّق وتميــز الصــواب عــن 

ــل  ــّوى عق ــّى يتق ــص ح ــه انلاق ــدي ب ــٍل يقت ــن اكم ــّد م ــا ب ــط، ف الغل

ٰذلــك انلاقــص بنــور عقــل الامــل، فحينئــٍذ يصــل إىل مــدارج الســعادات 

ــب، ج 1، ص 142[. ــح الغي ــرازّي، تفســري مفاتي ــاالت ]ال ــارج الكم ومع

ــص،  ــه انلاق ــدي ب ي يقت
ّ

ــذا اذل ــٍل ٰه ــعري أّي اكم ــت ش ــول: يل أق

ــأن ال  ــم ب ــل حيك ــوم؟ فالعق ــر املعص ــه غ ــور عقل ــه بن ــّوى عقل ويتق

ــإّن  ــايل ف ــوٍم، وباتل ــن معص ــادًرا ع ــن ص ــم يك ــا ل ــوٍل م ــة ألّي ق حّجّي

اكن ثّمــة حّجّيــة فإنّهــا لقــول ٰذلــك الامــل املعصــوم ال للكشــف، ومــن 

هنــا جعــل بعــض عرفــاء اإلمامّيــة املعيــار يف صّحــة الكشــف مطابقتــه 

للكشــف األصيــل أّي كشــف املعصــوم ]جــوادي آمــيل، نظريـّـة املعرفــة يف القــرآن، 

ــق  ــن نث ــدرت عّم ــو ص ــّى ل ــوال ح ــّدم أّن األق ــن تق ص 334 و335[، ولٰك

بقــوهل أو نقطــع بصدقــه وعصمتــه، تبــى نصوًصــا حتتــاج إىل معاجلــاٍت 

ــح  ــوالٍت ال تصل ــى مقب ــأنها تب ــا ش ــا ع ــا مهم ــٍة، وأنّه ــنديٍّة وداليّل س

ا أوســَط يف الربهــان، فقــد حيصــل نلــا القطــع أو ايلقــن العــاّم  دون  حــدًّ

 
ّ

اخلــاّص املطلــوب يف االعتقــادات اللكّّيــة؛ ألّن ٰهــذا األخــر ال حيصــل إال

ــر الــرشوط. ــٍة أو برهــاٍن متوّف ــٍة بدهّي مــن قضّي
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ميزان العقل

ــزدان  ــاء ]ي ــري العرف ــل متأّخ ــن قب ــد م ــزان اعتم ــذا امل ــر أّن ٰه ويظه
ــٍد  ــو حام ــن دع أب ــرن اثلام ــي الق ــه، ص 96[، ف ــه وأصول ــان.. مبادئ ــاه، العرف پن

ــالكن  ــد" الس ــد اتلوحي ــر "قواع ــة يف آخ ــن ترك ــروف باب ــايّن املع األصفه
ــا  ــون مزانً ــة؛ تلك ــوم العقلّي ــل العل ــدة إىل حتصي ــاب املجاه ــن أصح م
ــق  ــده حــال فقــدان املرشــد، فجعــل الطري ــه قّي ــد أنّ يف ماشــفاتهم، بي
العقــّي مقّيــًدا بعــدم وجــود مرشــٍد، ويبــدو أّن رجوعــه إىل املــزان العقــّي 
ــة  ــى إلقام ــد س ــائّية، وق ــفة املّش ــبقة للفلس ــته املس ــن دراس ــٌئ م ناش
ــن  ــو أّول م ــه ه ــرّي، ولعلّ ــان انلظ ــاين العرف ــة ىلع مب ــة العقلّي األدلّ
ــد  ــة، متهي ــن ترك ــخصّية. ]اب ــود الش ــدة الوج ــّي ىلع وح ــل العق ــتدّل بادليل اس

القواعــد، ص 589[

ــايّن  ــّي العرف ــق الكش ــة أن الطري ــاء اإلمامّي ــض عرف ــرى بع ــذا ي وك
ــا  ــس بينهم ــًدا ولي ــا واح ــان هدفً ــا حيّقق ــايّن كاهم ــّي الربه واحلك
تعــارٌض، قــال الســّيد اخلميــّي: وأنــت بمــا تلونــاه عليــك مــن ابليــان، 
ورفعنــا احلجــب عــن بصرتــك بالعيــان، تقــدر حبمــد اهلل القــادر املّنــان 
ىلع توفيــق لكمــات أصحــاب الكشــف واملعرفــة اذلويّق، وأربــاب احلكمــة 
ــل  ــة وإن اكن القائ ــة احلقيق ــر متخالف ــا غ ــايّن، أال وأنّه ــق الربه والطري
ــة، ص 89[.  ــة والوالي ــة إىل الخالف ــاح الهداي ــّي، مصب ــة ]الخمين ــاوت الطريق ــا متف به
ــض  ــن رف ــّي م ــدر اآلم ــّيد حي ــرات الس ــن تعب ــر م ــا يظه ــم مّم وبالرغ
العقــل الربهــايّن، بيــد أّن الزم كامــه غــر ٰذلــك؛ فقــد رّصح أّن العلــوم 
احلقيقّيــة احلاصلــة بالكشــف والشــهود قائمــٌة ىلع مســائل قّررهــا أربــاب 
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اتلحقيــق ىلع حــّد قــوهل، وأهّمهــا كــون العلــوم ثابتــًة يف العقــل األّول ويف 
ــّلّ. ]اآلمــيّل، جامــع األرسار ومنــر األنــوار، ص 534[ انلفــس ال

 باتلوحيــد ]املصــدر 
ّ

ويف مــورٍد آخــر يقــول: وال تصــّح املعرفــة إال
الســابق، ص 583[، وٰهــذه بــدون شــكٍّ مســائل فلســفّيٌة تثبــت مــن خــال 

ــزم  ــهوديّة لل ــة الش ــال املعرف ــن خ ــت م ــو ثبت  ل
ّ

ــّي، وإال ــان العق الربه
ــه. ــاًء ىلع كام ادلور بن

ــّي  ــزان العق ــاد امل ــلكٌة يف اعتم ــم مش ــس دليه ــة لي ــاء اإلمامّي فعرف
ــايّن  ــج العرف ــا للمنه ــة وفًق ــود، املعرف ــف ]املحم ــة الكش ــات حّجّي ــايّن يف إثب الربه
ــف  ــود كش ــدم وج ــا بع ــدوه أيًض ــم قّي ــد أنّه ــّي، ص 55[، بي ــيّد الخمين للس

ــة  ــي: إّن احلكم ــوادي آم ــال ج ــار، ق ــو املعي ــه ه  فإنّ
ّ

ــوم، وإال املعص
ــٌد مــن أجــل تشــخيص الشــهود  املتعايلــة والعرفــان انلظــرّي مــزاٌن جّي
 

ً
ــم يــر احتمــاال املشــوب مــن الكشــف اخلالــص، أي أّن الســالك، وإن ل
 أنـّـه وبعــد اتلــزّنل مــن مزنلــة شــهود القلــب 

ّ
للخــاف حــن الشــهود، إال

واهلبــوط إىل مزنلــة الفكــر، حيتمــل أّن مــا شــاهده لــم يكــن صحيًحــا، 
ــًة  ــٌل إىل كشــف املعصــوم  واســتطاع الرجــوع ثاني ــإذا اكن هل توّص ف
ــاّص  ــهوده اخل ــاًرا لش ــل معي ــف األصي ــل الكش ــهود، وجع ــأة الش إىل نش
وحصــل ىلع الطمأنينــة، فقــد جنــا مــن األهــواء واالضطــراب الفكــرّي، 
ــن  ــص م ــل واخلال ــخيص األصي ــل تش ــن أج ــٍق م ــل طري ــإّن أفض  ف

ّ
وإال

ادلخيــل واملشــوب هــو االســتمداد مــن األســس املتقنــة املتعايلــة، وٰهــذا 
ــة مــع  ّي

ٰ
ليــس ألّن الفلســفة أىلع مــن العرفــان، بــل ألّن الفلســفة اإلهل
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ــق  ــان اكملنط ــاحة العرف ــا يه يف س ــع به ــي تتمّت ــة الّ ــوكة واهليب لّك الش
ــإّن  ــذا ف ــًة؛ ولٰه ــًة مزانّي ــا جنب ــان، أي أّن هل ــة والربه ــاحة احلكم يف س
ــن ىلع  ــر املّطلع ــوٍن لغ ــر ميم ــة غ ــان امليمون ــاحة العرف ــول إىل س ادلخ

ــرآن، ص 334 و335[. ــة يف الق ــة املعرف ــيل، نظريّ ــان ]جــوادي آم ــس الربه أس

واعتمــاد املنهــج العقــّي مزانـًـا وإن اكنــت خطــوًة يف الطريــق الصحيــح 
ــٍة  ملدرســة العرفــاء، بيــد أّن تقييدهــم للمــزان العقــّي أو جعلــه يف مرتب
ــٌم  ــو حتّكـ ، وه ــيٍّ ــّوٍغ منط ــس هل أّي مس ــف لي ــة الكش ــن مرتب ــّل م أق
رصٌف، ثــّم إنـّـه بنــاًء ىلع قبــول املنهــج العقــّي يف حتديــد املاشــفات احلّقــة 
 وبــاذلات للعقــل، وثانيًــا وبالعرض 

ً
مــن ابلاطلــة، فــإّن احلّجّية تصبــح أّوال

للكشــف، فيكــون الكشــف تابًعــا للعقــل وأحامــه ال متبــوًع. 

4ـ حدود حّجيّة الكشف 

بناًء ىلع ٰهذا  ال بّد من ابلحث يف موردين:

األّول: حّجّيــة الكشــف يف العقائــد، أي يف جمــال بنــاء الرؤيــة 
الوجوديـّـة))(، ومّمــا ال ريــب فيــه أّن اإلنســان يف جمــال االعتقــادات اللّكّيــة 
ي ال يزلــزل، واملعرّب 

ّ
ال تســتقّر نفســه مــا لــم يصــل إىل ايلقــن اثلابــت اذل

عنــه بايلقــن باملعــى األخــّص، وال طريــق لٰهــذا ايلقــن ســوى الربهــان.

ي هــو نــوع علــٍم حضــوريٍّ ال حيصــل بالربهــان؛ ألنّــه 
ّ

والكشــف اذل

)1( الرؤية الوجوديّة اصطالٌح خــاصٌّ بديٌل عن ما يصطلح عليها بالرؤية الكونيّة، واملقصود 
بها جملٌة من األفكار الكلّيّة حول املبدإ واملعاد والواسطة بينهام.
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إدراٌك ال يتجــاوز دائــرة الشــعور واإلحســاس اجلــزيّئ الشــخيّص، بــل إّن 
وصفــه بالعلــم ال يعــدو كونــه مســاحمًة؛ فــإّن املعــروف عنــد احلكمــاء 
ــه،  ــوان العلــم علي ــق باحلــّد والربهــان ال يصــدق عن أّن لّك مــا ال يتحّق
ــا اكن أم ظاهــًرا - ال يســتحّق وصــف العلــم  فمــا يــدرك باحلــّس - باطنً
حقيقــًة؛ وذلا ال توصــف احليوانــات العجــم بالعاملــة ]املحقــق الطــويّس، أجوبــة 
ــدرك ذاتهــا  ــة، ص 95[، مــع كونهــا حتــّس وتشــعر بغرهــا وت املســائل النصرييّ

ــك، إذ  ــد ٰذل ــا يؤّي ــن م ــدر ادلي ــرازّي ص ــّل يف كام الش ــوًرا، ولع حض
قــال: اإلنســان مــى رجــع إىل ذاتــه وأحــر هوّيتــه فرّبمــا غفــل عــن 
ــًرا  ــخًصا أو مدبّ ــًرا أو ش ــه جوه ــى كون ــّى مع ــة ح ــاين اللكّّي ــع املع مجي
 وجــوًدا يــدرك نفســه ىلع 

ّ
للبــدن، فــإيّن لســت أرى عنــد مطالعــة ذايت إال

ــي أشــر إيلهــا  ــة املخصوصــة الّ ــة، ولّك مــا هــو غــر اهلوّي وجــه اجلزئّي
بأنــا خــارج عــن ذايت حــّى مفهــوم أنــا ومفهــوم الوجــود ومفهــوم املــدرك 
ــر للبــدن أو انلفــس أو غــر ٰذلــك ]الشــريازّي، األســفار  نفســه ومفهــوم املدبّ
ــون  ــن أن يك ــخيصٌّ وال يمك ــف إدراٌك ش ــة، ج 8، ص 47 و48[. فالكش األربع

ــاٍت. إدرااًك للكّّي

ــدره  ــة أّن مص ــن ناحي ــق م ــن املطل ــل ايلق ــف ال حيّص ــّم إّن الكش ث
ي تــرد عليــه مثــل ٰهــذه احلــاالت، 

ّ
ومنشــأه قــد يلتبــس ىلع الســالك اذل

كمــا تقــّدم، فالعقيــدة اللكّّيــة أو مــا يعــرّب عنهــا بالرؤيــة الكونّيــة ال بــّد 
ــًا  ــف عم ــون الكش ــن أن يك ــف، ويمك ــابقًة ىلع الكش ــون س أن تك
مســاعًدا يف تذيــر عاقــة انلفــس بٰهــذه العقيــدة إيمانيًّــا، قــال الــزدّي: 
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ــن  ــة، يمك ــة الصحيح ــة واأليديولوجّي ــة الكونّي ــر ىلع الرؤي ــد اتلوّف بع
ــريّق يف  ــيع وال ــال الس ــن خ ــاهدات م ــفات واملش ــل إىل املاش اتلوّص
مراحــل الســر والســلوك؛ يلتوصــل وبــدون توّســط املفاهيــم اذلهنّيــة إىل 
ــي أثبتتهــا االســتدالالت العقلّيــة ]اليــزدّي، دروٌس  الكثــر مــن احلقائــق الّ

ــالميّة، ص 55[. ــدة اإلس يف العقي

ــا يف  ــٌة، أّم ــدٌة لكّّي ــو عقي ــف ه ــل بالكش ــه إذا اكن احلاص ــذا لكّ ٰه
ــن  ــور الع ــار واحل ــة وانل ــاف اجلّن ــل أوص ــن قبي ــدة، م ــل العقي تفاصي
واملائكــة وغــر ٰذلــك، فلــو انكشــف يشٌء منهــا للســالك فــإّن املعيــار 
يف صدقهــا هــو مطابقتهــا للنصــوص ادلينّيــة القطعّيــة فــا ســبيل 
غرهــا، فــإن اكنــت مطابقــًة ملــا جــاء فيهــا فنقبلهــا بقبونلــا إيّاهــا، وإن 
لــم تكــن مطابقــًة هلــا، فــإن اكنــت أمــًرا مســتحيًا عقــًا فهــو مــردوٌد، 
وإن اكنــت أمــًرا ممكنًــا عقــًا، فـــ لّك مــا طــرق ســمعك مــن غرائــب 
 علــم الطبيعــة فــذره يف بقعــة اإلمــان مــا لــم يــذدك عنــه قائــم الربهــان

]املريدامــاد، مصّنفــات مريدامــاد، ص 98[.

ــة  ــاء الرؤي ــف يف بن ــذا الكش ــا لٰه ــر عمليًّ ــّدم ال أث ــا تق ــاًء ىلع م وبن
ــة. ــة العقديّ الوجوديّ

ــه  ــّك في ــا ال ش ــة، مّم ــام الرشعّي ــف يف األح ــة الكش ــاين: حّجّي اثل
ــّدد  ــد ح ــارع، وق ــس الش ــو نف ــة ه ــام الرشيع ــة أح ــق ملعرف أّن الطري
ــرشيّع يف   ــم ال ــتنباط احلك ــرق اس ــم ط ــون يف أحباثه ــاء واألصويّل الفقه
الكتــاب والســّنة واإلمجــاع والعقــل عنــد اإلمامّيــة، مــع إضافــٍة أو نقٍص 
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ــا  ــف طريًق ــت الكش ــم يثب ــه ل ــل أنّ ــم، واملحّص ــد غره ــا عن يف بعضه
ملعرفــة احلكــم الــرشيّع عنــد أهــل الصناعــة. فلــو طابــق الكشــف ـ يف 
املــورد املذكــور ـ مــا ثبــت بالطــرق املذكــورة؛ فنقبلــه لقبونلــا إيّاهــا، ال 
، وإن اكن خمالًفــا فــرّده غــر مأســوٍف عليــه، وأّما إذا 

ًّ
بالكشــف مســتقا

لــم نعــر ىلع بيــاٍن هل يف الكتــاب والســّنة ولــم يثبــت مــن إمجــاٍع أو عقٍل، 
ولــم يُنــَف كٰذلــك فنتوّقــف فيــه ألّن مصــدره جمهــوٌل، وال مــزان غــر 

مــا ذكرنــا يُعتمــد للتميــز يف املــورد.

ــة، أو اهليئــات  ــو اكن املنكشــف نلــا بعــض احلكــم األخاقّي نعــم، ل
ــذا ال  ــإّن ٰه ــل، ف ــض الفضائ ــة بلع ــل، واجلميل ــض الرذائ ــة بلع القبيح
ــه قــد يكــون  يلــزم منــه حمــذوٌر رشيعٌّ وال عقــيٌّ يف اتلصديــق بــه؛ ألنّ
معينًــا لزيــادة اإليمــان واتلحــّي باخللــق الفاضلــة، واتلخــّي عــن اخللــق 

ــر. ــة حماذي الرذيلــة، دون أيّ

الخاتمة في النتائج

ــة،  ــّن أّن الســلوك العمــّي مــرشوٌع يف اجلمل ــّدم، تب ــا تق ــاًء ىلع م بن
ــد  ــل ق ــوع، ب ــن الوق ــف ممك ــف،  والكش ــؤّدي إىل الكش ــد ي ــه ق وأنّ
ــة  ــادات اللكّّي ــة هل يف االعتق ــه ال حّجّي ــا، غــر أنّ ــو ظنًّ نســلّم وقوعــه ول
ــام  ــة واألح ــادات اجلزئّي ــة، وال يف االعتق ــن العقلّي ــطة الرباه  بواس

ّ
إال

 بواســطة انلــّص ادليــّي املعتــرب رشًع، ومــا يتفــّرع عنــه مــن 
ّ

الرشعّيــة إال
ــات  ــاف اهليئ ــة وانكش ــم األخاقّي ــال احِلَك ــا يف جم ــٍل، وأّم ــاٍع وعق إمج
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احلســنة أو الســيّئة لألفعــال، فــا إشــال فيــه عقــًا وال رشًع، ولٰكــن 
ــٌق للجــزم بواقعّيتهــا. ليــس نلــا طري

ــاذلات،  ــرض ال ب ــقٌّ بالع ــهود ح ــف والش ــج الكش ــة أّن منه واملحّصل
ــٌة  ــٌة معرفّي ــا قيم ــون هل ــاهل ال تك ــن خ ــل م ــي حتص ــارف الّ أي أّن املع
مــا لــم تعتمــد ىلع معطيــات الربهــان واملنهــج العقــّي، أو تكــون مؤّيــدًة 
ــند  ــر الس ــق معاي ــا وف ــا ودالتله ــوق بصّحته ــة املوث ــوص ادلينّي بانلص

ــة. ــة العاّم ــد العقلّي ــف القواع ــرشط أن ال ختال ــة، ب وادلالل
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الخالصة

ــان يف  ــا اإلنس ــد عليه ــي يعتم ــة الّ ــج املعرفّي ــث املناه ــال حب ــذا املق ــاول ٰه تن
ــايّن،  ــّي وانلــيّصّ والعرف ــّي واتلجري ــج العق ــه املختلفــة، ويه املنه اســتخراج معارف
ي جيعــل مــن القــّوة العاقلــة حاكًمــا وموّجًها 

ّ
وتبــّن أّن املنهــج العقــّي فقــط - وهــو اذل

ي يكــّون 
ّ

لاســتفادة مــن ســائر املناهــج املعرفّيــة األخــرى لكٌّ حســب نطاقــه - هــو اذل
الرؤيــة الصحيحــة والشــاملة لإلنســان، وإّن ســائر املناهــج وإن اكنــت تنتــج معــارف 
ــًة صحيحــًة واكملــًة؛ ألّن املنهــج  ــا ال يمكــن أن تكــّون رؤيــًة كونّي  أنّه

ّ
متنوّعــًة، إال

العقــّي يعتمــد ىلع ابلدهّيــات األّويّلــة للوصــول إىل انلظرّيــة بنتيجــٍة يقينّيــٍة؛ وألنّــه 
ــق  ــج وإن اكن الطري ــذا املنه ــتدالل. وٰه ــٍة يف االس ــٍة منتج ــٍب وهيئ ــن تركي ــي م يبت
 أنّــه الطريــق األكــر أمانًــا للوصــول إىل احلقيقــة، وباالعتمــاد ىلع ٰهــذا 

ّ
األصعــب إال

املنهــج يســتطيع اإلنســان الوصــول إىل معرفــة األمــور امليتافزيقّيــة، وال خيتــّص ٰهــذا 
املنهــج بأشــخاٍص معّينــن، بــل بإمــان البرشّيــة مجيًعــا االســتفادة مــن ٰهــذا املنهــج 

ــٍة وشــاملٍة.  ــٍة واقعّي للحصــول ىلع رؤيــٍة كونّي
ــريّب،  ــج اتلج ــّي، املنه ــج العق ــة، املنه ــة الكونّي ــة، الرؤي ــج املعرفّي ــة: املناه ــات املفتاحّي اللكم

. ــّيّ ــج انل املنه

)1( إميان املوسوي، العراق، ماجستري يف الكالم اإلسالمّي، جامعة املصطفى العامليّة.

iman.mosawy1979@gmail.com
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Epistemic Approaches and the Formation of the World View 
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MA in Islamic theology, Al-Mustafa International University, Iraq

Abstract

This article discusses the epistemic methods on which a person 

relies in extracting his various knowledge, which are the rational, 

experimental, textual, and customary method. It has been shown 

that only the rational approach – which makes the rational force a 

ruler and directs to benefit from all other epistemic approaches, each 

according to its scope – is what constitutes the view. The correct and 

comprehensive approach to the human being, although the rest of the 

curricula produces a variety of knowledge, yet they cannot constitute a 

correct and complete world view. This is because the rational approach 

relies on elementary intuitions to arrive at the theory with a certain 

conclusion. Also, because it is based on a structure and form that is 

productive in inference. Although this approach is the most difficult 

way, it is the safest way to reach the truth, and by relying on it, a person 

can access knowledge of metaphysical matters, this approach is not for 

specific people, rather, all of humanity can benefit from this approach 

to obtain a realistic and comprehensive world view.

Key words: epistemic methods, world view, mental approach, 

experimental method, textual approach.
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المقّدمة

لقــد تناولــت بعــض مــن املؤلّفــات حبــث املناهــج املعرفّيــة، بعضهــا 
بشــٍل اكمــٍل وبعــٌض منهــا بشــٍل جــزيئٍّ، ولٰكــّن ابلحــث حــول املناهــج 
املعرفّيــة األساســّية بشــٍل جامــٍع هلــا مــع ارتباطهــا بالرؤيــة الكونّيــة لــم 
يفــرد هل حبــٌث خــاصٌّ ىلع حــّد اّطــايع، يف ٰهــذا املقــال نريــد أن نعــّرف 
بالطريــق العقــّي، مــا يه املناهــج املعرفّيــة بشــٍل واضــٍح، وىلع أســاس 
أيٍّ منهــا يســتطيع اإلنســان أن يبــي رؤيتــه الكونّيــة، وأيٍّ منهــا يكــّون 
ــاء  ــه ٰذلــك؛ وٰذلــك ألّن بن ــًة اكملــة، وأيٍّ منهــا ال يمكن ــًة كونّي نلــا رؤي
الرؤيــة الكونّيــة يه مــن أهــّم األمــور يف حيــاة االنســان؛ ٰذلــك ألّن عمــل 

اإلنســان ســوف يكــون نتاًجــا هلــا.

ــان  ــج ببي ــن املناه ــٍد م ــان لّك واح ــل بي ــال قب ــذا املق ــنرشع يف ٰه س
املفاهيــم وتعريفهــا لغــًة واصطاًحــا؛ لــي ال يبــى غمــوٌض يف الــكام 

ــا. ــث واضًح ــون ابلح ويك

أوًل ـ المنهج المعرفّي

أـ املنهج يف اللغة

جــاء يف معجــم مقاييــس اللغــة: »نهــج: انلــون واهلــاء واجليــم أصان 
ــو  ــه، وه ــَر: أوَضَح ــج يل األْم ــق. وَنَه ــج، الطري ــان: األّول انله متباين
ــا، واجلمــع املناهــج. واآلخــر  ــق أيًض ــج: الطري ــاج والَمنْه ُمســتقيم الِمنْه
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االنقطــاع. وأتانــا فــاٌن َينَْهــج، إذ أىت مبهــوًرا منقطــع انلفــس ورضبــت 
ــج، أي ســقط« ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 5، ص 361[  نِْه

ُ
ــا حــّى أ فانً

واملنهــج واملنهــاج هــو الطريــق الواضــح ]انظــر: الفيّومــّي، املصبــاح املنــري يف غريــب 
الــرشح الكبــري، ج 2، ص 627[، إذن املنهــج يف اللغــة هــو الطريــق الواضــح. 

ب ـ املعرفة يف اللغة

ــه،  ــل ب ــد اجله ــيء بع ــى إدراك ال ــة( بمع ــردة )املعرف ــاءت مف ج
وهــو ضــّد اإلنــكار. »عــرف: العــن والــراء والفــاء أصــان صحيحــان، 
ــر ىلع  ــٍض، واآلخ ــه ببع ــًا بعُض ــيء متَّص ــع ال ــا ىلع تتابُ ــدّل أحُدهم ي
ــك  ــىِّ بٰذل ــَرس. وس ــرْف الَف ــرْف: ُع ــاألّول الُع ــة. ف َمأنين ــكون والطُّ الس
ــول:  ــان. تق ــة، والِعرف ــر الَمعِرف ــل اآلخ ــه... واألص ــعر علي ــع الشَّ تلتابُ
ــا وَمعِرفــة. وٰهــذا أمــٌر معــروٌف. وٰهــذا يــدلُّ  ــا ِعرفانً َعــَرف فــاٌن فانً
ــه  ــَش من ــيئًا توحَّ ــر ش ــن أنك ــه؛ ألنَّ َم ــكونه إيل ــن ُس ــاه م ــا قلن ىلع م
ــاُن:  ِعْرفَ

ْ
ــُة وال َمْعِرفَ

ْ
ــارس، املصــدر الســابق، ج 4، ص 281[. و»ال ــن ف ــه« ]اب ــا عنْ وَنبَ

ــٍر ألثــره، وهــو أخــّص مــن العلــم، ويضــاّده  إدراك الــيء بتفّكــٍر وتدبّ
ــرآن، ص 56[. ــاظ الق ــردات ألف ــايّن، مف ــب األصفه ــكار« ]الراغ اإلن

جـ  ـ املنهج املعريّف يف االصطالح

ــع،  ــف الواق ــتعمل يف كش ــل املس ــوع ادليل ــو ن ــريّف ه ــج املع »إّن املنه
ــج  ــول املنه ــط، كأن نق ــورة فق ــاظ الص ــواٌء بلح ــة، س ــاب املعرف واكتس
ي يعتمــد صــورة القيــاس، واملنهج االســتقرايّئ، 

ّ
القيــايّس، أي الطريــق اذل

ي يعتمــد صــورة االســتقراء. أو بلحــاظ املــاّدة، كأن نقول 
ّ

أي: الطريــق اذل
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ــة  ــات العقلّي ــد األّويّل ي يعتم
ّ

ــق اذل ــايّن، أي: الطري ــّي الربه ــج العق املنه
ي 

ّ
ابليّنــة. أو اتلجريــّي، أو املنهــج اجلــديّل، أو اخلطــايّب، أي: الطريــق اذل

ــوالت«  ــلّمات واملقب ــهورات، أو املس ــة، أو املش ــواّد اتلجريبّي ــد امل يعتم
ــة النفــس، ص 13[. ــد عــى منزل ــد مــع التأكي ]املوســوي، العوامــل الفلســفيّة لإللحــاد الجدي

ــن فكــرٍة  ي يّتخــذه الشــخص تلكوي
ّ

ــوع ادليلــل اذل إذن األســلوب ون
مــا، يُعــّد منهجــه املعــريّف.

ــم  ــن رؤيته ــٍة تلكوي ــج معرفّي ــبٍل ومناه ــّدة س ــاس ع ــذ انل
ّ

ــد اخت وق
ــئٌة  ــذه ناش ــرق ٰه . والط ــٍل عمٍّ ــودات بش ــم واملوج ــول العال ــة ح الكونّي
ــاس يف  ــن انل ــٍق م ــتخدمها لّك فري ــي يس ــة الّ ــوع األداة املعرفّي ــن ن م
الكشــف عــن احلقائــق، فقــد تكــون األداة املّتبعــة يه احلــّس؛ فيكــون 
املنهــج حّســيًّا. وقــد تكــون العقــل؛ فيكــون املنهــج عقليًّــا. وقــد تكــون 
ــة.  ــك؛ فعــى أســاس األداة املســتخدمة تنوّعــت املناهــج املعرفّي غــر ٰذل
ــًرا ىلع أداٍة  ــون مقت ــاصٍّ يك ــريفٍّ خ ــٍج مع ــي أّن لّك منه ــذا ال يع وٰه
ــل املقصــود هــو الركــز ىلع  واحــدٍة وال يســتفيد مــن ســائر األدوات، ب
ــن  ــتفيد م ــن أن يس ــك م ــع ٰذل ــه،  وال يمن ــّم دلي ــا األه ــّن لكونه إحداه
بــايق األدوات عنــد احتياجــه هلــا، فقــد جــاء: »وقــد انقســم أهــل العلــم 
فيمــا بينهــم إىل أربــع طوائــف، بانقســام أدوات املعرفــة الّــي اعتمدوهــا 
ــا« ]املــرصّي، أصــول املعرفــة واملنهــج  ــط بن ــع املحي ــف الواق ــّيٍة لكش كأداٍة رئيس
ــون،  ــون، اتلجريبّي ــع يه: العقلّي ــف األرب ــذه الطوائ ــيّل، ص 19[. وٰه العق

ــون  ــك تك ــاًء ىلع ٰذل ــون ]انظــر: املصــدر الســابق[، فبن ــون واإلرشاقّي اإلخبارّي
ــًة. ــّية أربع ــج الرئيس املناه
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الرؤية الكونّية

أ ـ الرؤية يف اللغة

جــاء: »قــال ابــن ســّيده: الرؤيــة انلظــر بالعــن والقلــب« ]ابــن منظــور، 

لســان العــرب، ج 14، ص 291[، والرؤيــة: يه إدراك املــريّئ، وٰذلك أرضب حبســب 

قــوى انلفــس: فتــارًة يكــون باحلــواّس وتــارًة بالوهــم واتلخّيــل، وأخــرى 

باتلفّكــر، وأخــرى بالعقــل. ]انظــر: الراغــب األصفهــايّن ص 374[

ب ـ الكون يف اللغة

وردت معــاين )الكــون( يف اللغــة خمتلفــًة فقــد جــاء يف كتــاب العــن: 

»الَكــْوُن: احلــدث يكــون بــن انلــاس، ويكــون مصــدًرا مــن اكن يكــون« 

]الفراهيــدّي، كتــاب العــني، ج 5، ص 410؛ ابــن عبّــاد، املحيــط يف اللغــة، ج 6، ص 333[. وجــاء: 

»وهــو عنــد أهــل اتلحقيــق عبــارٌة عــن وجــود العالــم مــن حيــث هــو أنـّـه 

، وإن اكن مرادنــا الوجــود املطلــق العــاّم عنــد أهــل انلظــر« ]الزبيــدّي،  حــقٌّ

ــردة  ــإّن مف ــه ف ــاًء علي ــوس، ج 18، ص 487[. وبن ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت

ــة  ــوت(، وأعّمّي ــدوث( و )اثلب ــن )احل ــلٍّ م ــًة ل ــون مرادف ــون( تك )الك

اثلبــوت بالنســبة إىل الوجــود - كمــا عليــه املعزلــة - ال ينــايف الــرادف 

ــا املعــى املــراد يف ٰهــذا املقــال فهــو:  املذكــور بــن الكــون والوجــود، أّم

ــق العــاّم(. )الوجــود املطلَ
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جـ  ـ  الرؤية الكونيّة يف االصطالح

ــن  ــٍة م ــن: جمموع ــارٌة ع ــا عب ــة أنّه ــة الكونّي ــاين الرؤي ــن مع »م
ــان،  ــون واإلنس ــول الك ــقة ح ــة املتناس ــرات الكونّي ــدات وانلظ املعتق
ــٍة« ]مصبــاح يــزدي، دروٌس يف العقيــدة اإلســالميّة،  بــل وحــول الوجــود بصــورٍة عّم
ــا  ــّد أن يكون ــاة  ال ب ــفٍة يف احلي ــة فلس ــلوٍب وأيّ ج 1، ص 22[. إّن أّي أس

مبنّيــن - شــئنا ٰذلــك أم أبينــا - ىلع لــوٍن خــاصٍّ مــن االعتقــاد وانلظــر 
ــد  ــل. ويوج ــر واتلحلي ــن اتلفس ــّنٍ م ــوٍن مع ــود، وىلع ل ــم للوج واتلقيي
لــّل مبــدإٍ انطبــاٌع حمــّدٌد وطــراٌز للتفكــر معــّنٌ يف الكــون والوجــود، 
ــًة ذٰللــك املبــدإ. ويصطلــح عدًة ىلع  ــًة فكرّي ويعتــرب ٰهــذا أساًســا وخلفّي
ــد لّك  ــة"، ويعتم ــة الكونّي ــم "الرؤي ــة باس ــك اخللفّي ــاس وتل ــذا األس ٰه
ــة ىلع  ــفات االجتماعّي ــادئ والفلس ــع واملب ــان والرشائ ــن األدي ــٍد م واح
 مــا ويدعــو 

ٌ
ــدأ ــي يعلنهــا مب ــٍة. إّن لّك األهــداف الّ ــٍة معّين ــٍة كونّي رؤي

انلــاس إىل احلــرص عليهــا، ولّك األســايلب الـّـي يعّينهــا، ولّك الواجبــات 
ــت  ــا؛ ليس ــي يوجده ــؤويّلات الّ ــئها، ولّك املس ــي يُنش ــات الّ واملحرم
ــدة  ــّل القاع ــي تش ــة الّ ــة الكونّي ــًة للرؤي ــًة ورضورّي ــج الزم  نتائ

ّ
إال

ــة، ص 8[. ــة التوحيديّ ــة الكونيّ ــري، الرؤي ــّية هل« ]مطه األساس

ثانًيا ـ المنهج العقلّي

ــى  ــوف ىلع مع ــب الوق ــّي جي ــج العق ــان املنه ــول يف بي ــل ادلخ قب
مفــردة "العقــل"، ومــا املــراد منهــا لغــة واصطاًحــا. لقــد جــاء "العقــل" 
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ــس( و)اإلدراك(  ــد أو احلاب ــع أو القي ــا: )املان ــن وهم ــة ىلع معني يف اللغ
فقــد ورد: »عقــل: العــن والقــاف والــام أصــٌل واحــٌد منقــاٌس مّطــرٌد، 
ــك   ــن ٰذل ــة. م ــارب احلُبْس ــا يق ــيء أو م ــٍة يف ال ــُه ىلع ُحبْس ــدلُّ ُعْظُم ي
الَعْقــل ، وهــو احلابــس عــن َذميــم الَقــول والِفعــل« ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس 
ــني،  ــاب الع ــدّي، كت ــل« ]الفراهي ــض اجله ــل نقي ــاء: »العق ــة، ج 4، ص 69[. وج  اللغ

ج 1، ص 159[، و»الَعْقــُل: احِلْجــر وانلُّــى ِضــدُّ احلُْمــق... والَعْقــُل: اتلَّثَبُُّت يف 

ــُب الَعْقــُل. وُســيِّ الَعْقــُل َعْقــًا؛ ألنــه 
ْ
ــُب، والَقل

ْ
مــور. والَعْقــُل: الَقل

ُ
األ

ي حَيِْبســه. وقيــل: الَعْقــُل، هو 
َ
َيْعِقــل صاحبَــه عــن اتلَّــَورُِّط يف الَمهالـِـك، أ

ــن منظــور، لســان  ــوان« ]اب ــائر احلي ــن س ــان م ــّز اإلنس ــه يتم ي ب
ّ

ــز اذل اتلمي
العــرب، ج 11، ص 458 و459[.

ــن  ــع م ــن أن تراَج ــرًة يمك ــاين كث ــل مع ــإّن للعق ــا ف ــا اصطاًح وأّم
ــا  ــا يهّمن ــّن م ــة املــرام يف علــم الــكالم، ج  2، ص 222 و223[، ولٰك ، نهاي ــا ]الحــيّلّ حملّه
ــذ  ــل املّتخ ــا العق ــاء: »وأّم ــد ج ــة، فق ــذ كأداٍة للمعرف ــل املّتخ ــو العق ه
ــو  ــطّي، وه ــايّس األرس ــل القي ــو العق ــا ه ــة إنّم ــن أدوات املعرف كأداٍة م
عبــارٌة عــن: »القــوة املدركــة لللكّّيــات يف اإلنســان، وهــو معــى اتلعّقــل 
ــم.  ــال والوه ــس واخلي ــب اإلدراك وراء احل ــن مرات ــًة م ــل مرتب ي يمّث

ّ
اذل

وبــه يتمــّز عــن بقّيــة احليوانــات... وينقســم بالقســمة األوىل إىل: "عقــٍل 
"، وهمــا قّوتــان عقلّيتــان قائمتــان جبوهــر انلفــس  " و"عقــٍل عمــيٍّ نظــريٍّ

ــيّل، ص 64[. ــج العق ــة واملنه ــول املعرف ــرصّي، أص ــّردة« ]امل ــانّية املج اإلنس

ــرٍة  ــّوٍة مفّك ــن ق ــاىل - م ــبحانه وتع ــه اهلل - س ــا وهب ــان بم فاإلنس
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عقلــٍة، وباالعتمــاد ىلع أمــوٍر بدهّيــٍة وثابتــٍه عنــده، يهتــدي إىل كســب 
املجهــوالت والوصــول إيلهــا تلكــون معلومــٍة دليــه يضيفهــا إىل مــا عنــده 
مــن املعلومــات. ثــّم بعــد ٰذلــك يقــوم بانتخــاب املعلومــات الصحيحــة، 
ــيئًا  ــيئًا فش ــٍد، وش ــل ىلع يشٍء جدي ــبة يلحص ــة املناس ــا بالطريق وتأيلفه
ــذا املنــوال، حــّى يبــي رصحــه املعــريّف  يواصــل طريقــه باتلقــّدم ىلع ٰه

ويتمّكـــن مــن بنــاء رؤيــٍة كونّيــٍة واقعّيــٍة. 

ــق، ويه  ــس يف املنط ــاعت اخلم ــدى الصن ــه إح ــا تضمن ــذا م وٰه
ــف  ــن كش ــرء م ــن امل ــا يتمّكـ ــن خاهل ــي م ــان، الّ ــة الربه صناع
احلقيقــة، والوصــول إىل الواقــع. وقــد ُعــّرف بأنّــه: »قيــاٌس مؤلّــٌف مــن 
ــق، ص 394[،  ــم املنط ــة يف عل ــر النصرييّ ــاوّي، البصائ ــٍن« ]الس ــاج يق ــاٍت إلنت يقينّي
ومعنــاه أّن الربهــان العقــّي هــو أن يســتخدم العقــل مــواّد يقينّيــًة بيّنــًة 
ــٍة  ــٍة يقينّي ــل ىلع نتيج ــي حيص ــا؛ ل ــًة به ــات أو مبيّن ــا اكبلدهّي بذاته
باملطلــوب إثباتــه، وٰذلــك ىلع هيئــة قيــاٍس منتــٍج بأحــد أقســامه 

ــق.  ــب املنط ــورة يف كت املذك

واملقصــود نلــا يف ٰهــذا املقــال هــو ٰهــذا العقــل اخلــاّص وهــو "العقــل 
ــة أو  ــة ابليّن ــة ابلدهّي ــة الفطرّي ــات العقلّي ــم ىلع األّويّل ــايّن" القائ الربه

ــة بهــا.  املبيّن

ــد  ي يُعتَم
ّ

ــريّف اذل ــلوب املع ــلك أو األس ــو املس ــّي إذن ه ــج العق فاملنه
فيــه ىلع قــّوة العقــل الربهــايّن يف معرفــة احلقائــق وتكويــن الرؤيــة 
ــل إيلهــا عــن  الكونّيــة عنــد اإلنســان. وٰذلــك حســب انلتائــج الـّـي يُتوصَّ
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طريــق الفكــر واالســتدالالت واتلحليــات العقلّيــة. وقــد أطلــق عليــه 
عــّدة أســماٍء منهــا: "اتلفّكــر العقــّي أو الفلســّي" ]انظــر: الطباطبــايّئ، الشــيعة يف 
اإلســالم، ص 94[، أو "ابلحــث الفلســّي" ]انظــر: الطباطبــايّئ، الشــيعة.. نــّص الحــوار مــع 

املســترشق كوربــان، ص 98[، أو "األســلوب الفلســّي أو الربهــايّن" ]انظــر: الســاعدّي، 

املعــاد الجســاميّن، ص 64[.

وجــاء يف تعريــف طبيعــة ٰهــذا األســلوب: »إّن ابلحــث الفلســّي يقــوم 
ىلع اســتمداد جمموعــٍة مــن القضايــا ابلدهّيــة أو انلظرّية - منبثقــٍة بدورها 
 أفــاًرا ال يســع االدراك اإلنســايّن أن يشــّك بهــا 

ّ
مــن ابلدهّيــات - فيــودل

أو يــرّدد؛ لكونهــا تنــرف باالعتمــاد ىلع املنطــق الفطــرّي، للبحــث يف 
لكّّيــات علــم الوجــود؛ لتســتخلص بٰذلــك الرؤيــة يف مبــدإ خلــق العالــم، 
ــايّئ، الشــيعة..  ــاد« ]الطباطب ــدأ واملع ــآهل، أي: املب ــه وم ــق وبدايت ــة اخلل وكيفّي

نــّص الحــوار مــع املســترشق كوربــان، ص 98[.

)ـ حّجّية المنهج العقلّي

ــن  ــف ع ــة للكش ــه العلمّي ــى صاحّيت ــّي، بمع ــج العق ــة املنه حّجّي
ــه يضمــن نلــا صّحــة الســر ىلع  الواقــع. وٰهــذا مــن األمــور املهّمــة؛ ألنّ
ــا تقــّدم أّن املنهــج العقــّي قــد  ــا مّم ــذا املنهــج أو عدمهــا. وقــد علمن ٰه
ابتــى ىلع أمــوٍر حقيقّيــٍة بدهّيــٍة يف ذاتهــا، وصــورٍة صحيحــٍة يف الرتيــب 
ــة، فــا يمكــن واحلــال ٰهــذه أن ينتــج غــر  وتركيــب املقّدمــات ابلدهّي
ــد  ــة وج ــدت العلّ ــا وج ــة، فلكّم ــل العلّّي ــك ألص ــن؛ وٰذل ــّق وايلق احل
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ــٌت ال  ــويعٌّ وثاب ــه موض ــٍق؛ ألنّ ــيٍّ ومطل ــٍو دائ ــرورة بنح ــول بال املعل
ــة. ــبابها اذلاتّي ــه يعــرف األشــياء بأس ــّر؛ ألنّ يتغ

إّن املنهــج العقــّي مبــٍن ىلع بدهّيــاٍت واضحــٍة ذاتّيــة الصــدق؛ فتكون 
ــاج إىل ديلــٍل  ــع ال حتت ــا، أي أّن اكشــفّيته عــن الواق ــًة أيًض ــه ذاتّي حّجّيت
، بــل  يــدّل عليــه؛ ألّن اذلايّت ال يعلـّـل، وثبــوت اذلات ذلي اذلات رضوريٌّ
هــو ادليلــل ىلع لّك ديلــٍل، وتكتســب ســائر األدلـّـة مرشوعّيتهــا املعرفّيــة 
ــل  ــو "العق ــذا ه ــه ]انظــر: املــرصي، أصــول املعرفــة واملنهــج العقــيّل، ص 143[، وٰه من
ي يــدرك 

ّ
ي ال خيطــئ مــن جهــة املــاّدة والصــورة، واذل

ّ
الربهــايّن" اذل

األشــياء مــن جهــة أســبابها اذلاتّيــة ال غــر. ]انظــر: املــرصّي، منتهــى املــراد يف علــم 
أصــول االعتقــاد، ص 70[

ــه  ــل؛ لكون ــن العق ــة م ــا املعرفّي ــة مرشوعّيته ــايق األدلّ ــب ب فتكتس
ــا  ــتغى يف حتصيله ــٍة ال يُس ــان. ولّك معرف ــة اإلنس ــم ىلع مملك ــو احلاك ه
ــّية  ــورة القياس ــًة والص ــات يقينّي ــون املقّدم ــئ لك ــل. وال خُيط ــن العق ع
ــٌة ىلع  ــو حّج ــات. وه ــا ذلات املقّدم ــاج يقينً ــون اإلنت ــًة، فيك صحيح
الغــر أيًضــا الشــراك انلــاس لكّهــم يف اإلدرااكت العقلّيــة مهمــا تفاوتــت 

ــف. ــّدة والضع يف الش

2ـ حدود المنهج العقلّي

حــدود املنهــج العقــّي بمعــى مــدى قابلّيتــه ىلع الكشــف عــن الواقع، 
وهــل توجــد واقعّيــاٌت ال يمكــن احلصــول عليهــا بواســطة ٰهــذا املنهــج؟ 
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وبعبــارٍة أدّق: »مــا هــو حريــم العقــل الربهــايّن؟ ومــا يه املنطقــة اخلارجــة 
عــن حريــم حكمــه؟« ]املصــدر الســابق،ص 73[، أي: احلــدود اتلكوينّيــة الّــي 

يعجــز العقــل عــن تاوزهــا. ]انظــر: املــرصّي، املصــدر الســابق[

ولإلجابــة عــن ٰهــذا التســاؤل قيــل: املنهــج العقــّي يتنــاول القضايــا 
اللكّّيــة واحلقيقّيــة ]انظــر: املصــدر الســابق[؛ ألّن املقّدمــات  الربهانّيــة جيــب أن 
ــة،  ــا احلقيقّي ــًة. ]انظــر: ابــن ســينا، الشــفاء )املنطــق(، ص 123[ والقضاي تكــون لكّّي
ــاين  ــن املع ــا م ــوم مقامه ــا يق ــك م ــة وكٰذل ــة احلقيقّي ــع اللكّّي يه الطبائ
ــة  ــفّية أو املنطقّي ــوالت الفلس ــن املعق ــة م ــة العاّم ــة الواقعّي االنزاعّي
ــان  ــة، اكإلنس ــة أو اذلهنّي ــودات العينّي ــاء املوج ــن أحن ــي ع ــي  حت الّ
ــوم  ــي تكــون موضــوع العل ــث واجلســم والعقــل واهلل تعــاىل، والّ واملثلّ
ــات والفلســفة ]انظــر:  ــات والطبيعّي ــة اكملنطــق والرياضّي ــة احلقيقّي انلظرّي
املــرصّي، املصــدر الســابق، ص 75 و76[، وبٰهــذا ختــرج القضايــا االعتبارّيــة، ويه 

ــة  ــام الرشعّي ــا، اكألح ــرب هل ــار املعت ــن اعتب ــا م ــبت وجوده ــي اكتس الّ
والقوانــن الوضعّيــة؛ ألّن مــااكت أحامهــا اغئبــٌة عــن العقــل، وكٰذلــك 
املوضــوعت الشــخصّية املتغــّرة الّــي ال ســبيل للربهــان عليهــا بالفعــل 
ــة. ]انظــر: املــرصّي، أصــول  ــا اللكّّي ــرض طبائعه  بع

ّ
ــرض إال ــاذلات وال بالع ال ب

ــول  ــة اكلعق ــخصّية اثلابت ــات الش ــا اهلوّي ــيّل، ص 173[ »أّم ــج العق ــة واملنه املعرف

ــا  ــان« ]املصــدر الســابق، ص 172[ لكونه ــل يف الربه ــاىل - فتدخ ــاري - تع وابل
ثابتــًة. وأّمــا اهلوّيــات الشــخصّية املتغــّرة فــا يمكــن أن تكــون بــاذلات 
ــات. ــه اثلب ــة؛ ألّن احلكــم العقــّي يشــرط في ــة الربهانّي موضــوًع للقضّي
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 للطبائــع اللكّّيــة اثلابتــة كـــ )اإلنســانّية( 
ّ

فوصــف اللكّّيــة ال يكــون إال
والقضايــا  للحيــوان،  بالنســبة  و)احليوانّيــة(  لإلنســان،  بالنســبة 
ــا ال  ــّرٌة؛ ألنّه ــا يه متغ ــا بم ــّرة ال ســبيل للربهــان إيله الشــخصّية املتغ
تّتصــف باللكّّيــة الـّـي يه رشط املقّدمــات الربهانّيــة، كمــا أنـّـه ال يمكــن 
ــًة ملوضوعتهــا، بمعــى أن  ــا الشــخصّية ذاتّي أن تكــون حممــوالت القضاي
تكــون مأخــوذًة يف حــّد موضوعتهــا أو العكــس؛ ألّن اجلــزيّئ املتغــّر ال 

ــّد هل.  ح

ثالًثا ـ المنهج التجريبّي

ــد ىلع  ــج املعتم ــو املنه ــع ه ــف الواق ــذة لكش ــج املّتخ ــن املناه ــن ب م
أداة احلــّس )احلــواّس اخلمــس( وهــو املنهــج اتلجريــّي ويســّى حديثـًـا بـــ 

"العلــّي" أيًضــا.

يف بــادئ األمــر جيــب تعريــف ٰهــذا املنهــج؛ يلكــّون واضــَح اتلصــّور 
للقــارئ، ونبــدأ بتعريــف املفــردات.

لكمــة "منهــج" يف اللغــة قــد مــّر تعريفهــا يف الفصــل األّول، ويه تعــي 
ِْريبًــا... اْختَــرَبَه« 

َ
َبــهُ  ت الطريــق واألســلوب، أّمــا اتلجربــة فقــد جــاء: »َجرَّ

]الزبيــدّي،  تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ج 1، ص 364[.

أّمــا اصطاًحــا فقــد جــاء يف تعريــف املنهــج اتلجريــّي: »يه املدرســة 
ــف  ــدٍة يف كش ــٍة وحي ــّية كأداٍة معرفّي ــة احلّس ــدت ىلع اتلجرب ــي اعتم الّ
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ــا ال  ــة لّك م ــتبعدت باللكّّي ــة، واس ــر الكونّي ــّرف ىلع الظواه ــع واتلع الواق
ــة« ]املصــدر الســابق، ص 88[. ــه للتجرب ــاهدته أو إخضاع ــن مش يمك

واتلجربــة احلّســّية تعــي تكــرار اتلجريــب، وٰذلــك بإخضــاع أفــراد 
ــن  ــًة، م ــدًة وخمتلف ــّراٍت عدي ــربّي م ــص املخت ــل والفح ــواع للتحلي األن
حيــث الزمــان واملــان؛ للوصــول إىل نتيجــٍة علمّيــٍة تثبــت حكًمــا معّينـًـا 
جلميــع أفــراد انلــوع الكــذايّئ، مثــًا: إخضــاع أجــزاٍء مــن احلديــد يف 
ــراز  ــرارة. و"إح ــّدده باحل ــاَهد تم ــرارة فيُش ــٍة للح ــٍة خمتلف ــٍة وأمكن أزمن
ــا  اتلــازم اذلايّت" أي: أّن العقــل حيكــم بــأّن ٰهــذا اتلمــدد لــم يكــن ناتً
عــن أســباٍب اتّفاقّيــٍة اكملــان والزمــان؛ ألنّهمــا خمتلفــن يف لّك مــّرٍة مــن 
ــوع  ــذا انل ــة ٰه ــو طبيع ــّر. وه ــٌت ال يتغ ــبٌب ذايتٌّ ثاب ــه س ــة؛ فل اتلجرب
ي يتأثّــر باحلــرارة دائًمــا؛ وتمّثــل ٰهــذه انلتيجــة صغــرى 

ّ
مــن احلديــد اذل

قيــاٍس خــيٍّ كــرباه: االتّفــايق ال يكــون دائميًّــا وال أكريًّــا؛ فيُعــرف بــأّن 
ــٌة واتلمــّدد معلــوٌل.  احلــرارة يه ســبٌب تلمــّدد احلديــد، وأّن احلــرارة علّ
وٰهــذا مــا يطلــق عليــه "أصــل العلّّيــة". ]انظــر: ســبحاين، نظريـّـة املعرفــة، ص 167؛ 

وانظــر: املــرصي، أصــول املعرفــة واملنهــج العقــيّل، ص 60[

وبٰهــذا يتبــّن أّن املنهــج اتلجريــّي ال يمكنــه معرفــة غــر املوضــوعت 
ــة،  ــع اللكّّي ــق املوجــودات غــر املحسوســة اكلطبائ ــا حقائ املحسوســة. أّم
مثــل: اإلنســانّية الشــاملة جلميــع أفــراد اإلنســان، واملجــّردات اكملائكــة 

وابلــاري  فليــس مــن شــأن اتلجربــة.
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لٰكــن، هــل انلتائــج اتلجريبّيــة يقينّيــٌة أم ال؟ واجلــواب: نعــم، نتائــج 
اتلجربــة يقينّيــٌة؛ ألّن اتلجربــة متكّونــٌة مــن تكــرار املشــاهدة مــع قياٍس 
ــا. يقــول الطــويّس:  ــّي واألكــرّي ال يكــون اتّفاقيًّ ، وهــو أّن ادلائ عقــيٍّ
ــس  ــه لي ــل أن ــم بالعق ــوع يشٍء، أو عل ــاهدات ىلع وق ــّررت املش »إذا تك
ــة  ــت اتلجرب ــًة؛ اكن ــًة وال أكرّي ــون دائم ــات ال تك ــا؛ إذ االتّفاقّي اتّفاقيًّ
ــاهدات  ــّرد املش ــتدّل بمج ــك، واس ــم ٰذل ــم يعل ــن. وإن ل ــدًة لليق مفي
ــّلّ اكن اســتقراًء وال يفيــد  ــك القيــاس ىلع احلكــم ال ــة بــدون ٰذل اجلزئّي

ــامت، ج 1، ص 217[. ــع املحاك ــات م ــارات والتنبيه ــويّس، رشح اإلش ــن« ]الط ايلق

وجــاء: »إّن اتلجربــة ليســت تفيــد العلــم لكــرة مــا يُشــاهد ىلع ٰذلــك 
احلكــم فقــط، بــل القــران قيــاٍس بــه« ]ابــن ســينا، الشــفاء )املنطــق(، ص 96[، 
فاتلجربــة وســيلٌة تُهّيــئ نلــا قضّيــًة تكــون صغــرى قيــاٍس، ويه مثــًا: 
ــّدد  ــذا اتلم ــون ٰه ــرشط أن ال يك ــن ب ــرارة(، )لٰك ــّدد باحل ــد يتم )احلدي
تابًعــا نلــوٍع خــاصٍّ مــن احلديــد أو احلــرارة مثــًا(؛ أّمــا الكــربى فــي 
ــا( فتكــون  ــا وال أكريًّ ــٌة: )االتّفــايّق ال يكــون دائميًّ ــٌة بدهّي ــٌة عقلّي قضّي
انلتيجــة: أّن لّك حديــٍد يتمــّدد باحلــرارة. ]انظــر: املــرصّي، أصــول املعرفــة واملنهــج 

العقــيّل، ص 60[

ــرباه  ــات، وك ــن املجّرب ــراه م ــاٍس صغ ــٌم ىلع قي ــّي قائ ــج اتلجري فاملنه
ــًة، ويه  ــة معلوم ــون العلّ ــًة؛ لك ــه يقينّي ــون نتاجئ ــٌة، فتك ــٌة بدهّي عقلّي
احلــرارة يف املثــال الـّـي صــارت علـّـًة يف اتلمــّدد، فاملجــّرب يتســلّط ىلع علّة 
احلكــم ومناطــه حبكــم الربهــان والعقــل. ]انظــر: ســبحاين، نظريّــة املعرفــة، ص 170[  
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وكيفيــة ٰذلــك: عندمــا تتكــّرر مشــاهدة تمــّدد احلديــد باحلــرارة مّراٍت 
عديــدًة حتــت ظــروٍف متفاوتــٍة، يســتنتج العقــل: أّن احلــرارة علـّـٌة ذاتّيــٌة 
تلمــّدد احلديــد، واالســتدالل يكــون بٰهــذه الصــورة، ويه قيــاٌس اقــراينٌّ 

محــيٌّ مــن الشــل األّول:

الصغرى: احلديد يتمّدد باحلرارة دائًما

الكربى: ادلائّي ال يكون اتّفاقيًّا

ــٍة؛  ــٍة ذاتّي ــا، بــل لعلّ انلتيجــة: تمــّدد احلديــد باحلــرارة ليــس اتّفاقيًّ
فنتمّكـــن مــن تعميــم احلكــم إىل لّك حديــٍد.

ــل  ــار... ويواص ــوالت واآلث ــل واملعل ــاف العل ــم يف اكتش ــّدم العل »يتق
ــة  ــة الكونيّ ــري، الرؤي ــات« ]مطه ــه اإلمانّي ــمح ب ــا تس ــدار م ــافاته بمق اكتش

التوحيديّــة، ص 11[.

ــافها؛  ــا واكتش ــه حلّه ــًة ال يمكن ــرِّب معضل ــه املج ــا يواج ــًرا م وكث
ــل  ــة، دون العل ــوالت املاّديّ ــل واملعل ــة يف العل ــة اتلجرب ــك ملحدوديّ وٰذل
ــا  ــدار م ــه: »بمق ــف بعبارت ــه املؤلّ ــار إيل ي أش

ّ
ــو اذل ــذا ه ــّردة، وٰه املج

تســمح بــه اإلمانّيــات«، ألنّــه ال يمكــن إدخــال يشٍء يف املختــرب إذا لــم 
ــا.  يكــن ماّديًّ

ــة: »بــأن يتوّصــل اإلنســان  ــة املاّديّ فقــد جــاء يف بيــان الرؤيــة الكونّي
ــٍة حــول الوجــود« ]مصبــاح  ــة إىل رؤيــٍة لكّّي مــن معطيــات العلــوم اتلجريبّي

ــة، ص 20[. ــة املقارن ــدة اإلســالميّة، ج 1، ص 48؛ وانظــر: األيديولوجي ــزدي، دروٌس يف العقي ي
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 لــم 
ٌ
 اّدعٌء فــارغ

ّ
 طبًعــا، فمــا هــو إال

ّ
لٰكــن هــل باإلمــان ٰذلــك؟ كا

ــّر  ــا م ــة كم ــة الكونّي ــه؛ ألّن الرؤي ــل خباف ــل ادليل ــٌل، ب ــم ىلع ديل يق
ــا  ــون بم ــّل الك ــاملًة ل ــون ش ــب أن تك ــل األّول جي ــا يف الفص تعريفه
ــارصٌة  ــات، وق ــٌة باملحسوس ــة خاّص ــا اتلجرب ــاّدّي بينم ــّرد وامل ــه املج في
ــو  ــاملٍة، وه ــٍة ش ــٍة كونّي ــاء رؤي ــن إعط ــًا ع ــة، فض ــا ابلّت ــن غره ع
ٍّ للكــون. 

ّ
كمــا قيــل فيــه: املنهــج اتلجريــّي عجــٌز عــن إعطــاء تصــّوٍر لك

]انظر: املصدر الســابق، ص 14[

)ـ حّجّية المنهج التجريبّي

وكمــا اتّضحــت نلــا حّجّيــة املنهــج العقــّي ال بــّد نلــا هنــا مــن بيــان 
ــع.  ــا؛ نلعــرف مــدى اكشــفّيته عــن الواق ــّي أيًض ــة املنهــج اتلجري حّجّي
وقــد تبــّن مّمــا مــى أّن اتلجربــة تفيــد ايلقــن القــران حكــٍم عقــيٍّ 
ٌّ وشــامٌل لــّل األفــراد أم 

ّ
بهــا، ويبــى هنــا أن نســأل هــل ٰهــذا ايلقــن لك

ال؟ قيــل يف اإلجابــة عــن هــذا التســاؤل: »قــد عرفــت أّن تعميــم حكــم 
اتلجربــة يف مــورٍد، إىل مجيــع أفــراد الطبيعــة ومصاديقهــا الّــي لــم تــر 
فيهــا اتلجربــة، إنّمــا هــو حبكــم العقــل القائــل بــأّن حكــم األمثــال فيمــا 
جيــوز ومــا ال جيــوز واحــٌد. وبعبــارٍة أخــرى: حيصــل للمجــّرب بعــد تكّرر 
ــة  ــٌة إىل نفــس طبيع ــا راجع ــي أفادته ــأّن انلتيجــة الّ ــُن ب ــة ايلق اتلجرب
الــي ء بمــا يه يه، مــن دون أّي دخالــٍة لغرهــا مــن الظــروف الزمانّيــة 

ــة املعرفــة، ص 171 و172[. ــة وآلــة اتلجربــة واملجــرِّب « ]ســبحاين، نظريّ واملانّي
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2ـ حدود المنهج التجريبّي

ــال  ــة احل ــّيات؛ فبطبيع ــدوًدا يف احلّس ــّي حم ــج اتلجري ــا اكن املنه لّم
ســوف ال يصــل إىل كثــٍر مــن املعــارف؛ ٰذلــك ألّن الكــون ليــس أمــوًرا 
ــع  ــٍة، اكلطبائ ــر حمسوس ــٌة غ ــوٌر ماّديّ ــاك أم ــل هن ــًة، ب ــّيًة وماّديّ حّس
ــذا  ــدود ٰه ــص ح ــن تلخي ــّردٌة. ويمك ــٍة وجم ــر ماّديّ ــوٌر غ ــة، وأم اللكّّي

ــايل: ــج يف اتل املنه

ــا  ــب، أي ظواهره ــات فحس ــل باملحسوس ــة يتمّث ــوع اتلجرب أ ـ موض
فقــط املعــرّب عنهــا بـــ )الكيفّيــات املحسوســة( املنعكســة ىلع احلــواّس، 

ــيّل، ص 63[ ــج العق ــة واملنه ــول املعرف ــرصّي، أص ــر: امل ــة واذلات. ]انظ دون احلقيق

ب ـ املنهــج اتلجريــّي ال يمكــن اســتعماهل يف األمــور الغيبّيــة اكلــويح 
واحليــاة بعــد املــوت، فــي غــر خاضعــٍة للتجربــة، وال يمكــن اســتعماهل 
 يف مــورد الظواهــر القابلــة للتجربــة احلّســّية، والّــي يمكــن إدخاهلــا 

ّ
إال

ــرب.  ]انظــر: مصبــاح يــزدي، األيديولوجيــة املقارنــة، ص 22[ إىل املخت

ــل  ــن العل ــف ع ــن الكش ــّنٍ م ــدٍّ مع ــل إىل ح ــة تتوّص  ـج ـ اتلجرب
واألســباب، ثــّم تصــل إىل مرحلــٍة ليــس للتجربــة فيهــا جــواٌب ســوى "ال 
ي يشــّع نــوره يف ظلمــٍة ال نهايــة هلــا، والعلــم 

ّ
أعلــم"، فهــو اكملصبــاح اذل

يــرى أّن الكــون يشــبه كتابـًـا قديًمــا قــد ضــاع أّوهل وآخــره. ]انظــر: مطهــري، 
ــة، ص 12[ ــة التوحيديّ ــة الكونيّ الرؤي

ــة  ــع اجلزئّي ــن املواضي ــة ع ــتطيع اإلجاب ــّي يس ــج اتلجري د ـ املنه
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ــون.  ٍّ للك
ّ

ــّوٍر لك ــاء تص ــٌز عــن إعط ــو عج  واملحــدودة فقــط، وه
]املصدر الســابق، ص 14[

 ـه ـ املنهــج اتلجريــّي ال يســتطيع اإلجابــة ىلع كثــٍر مــن األســئلة مــن 
قبيــل: مــن أيــن جــاء ٰهــذا الكــون؟ وإىل أيــن ينتــي؟ وهــل توجــد حيــاٌة 
ــٌة ال  ــٌن كونّي ــاك س ــل هن ــٌل؟ ه ــقٌّ أم باط ــون ح ــذا الك ــوت؟ أٰه ــد امل بع
تتغــر؟ املوجــود هــل يــؤول إىل العــدم؟ واملعــدوم هــل يعــود إىل الوجــود؟ 
ــذه األســئلة  هــل للكــون رّدة فعــٍل تــاه أفعــال اإلنســان أم ال؟ وغــر ٰه

ــر. ]انظــر: املصــدر الســابق، ص 13 و14[ الكث

واتلجربــة وإن أفــادت العلــم ايلقيــّي، ولٰكــّن يقينّيتــه حمــدودٌة حبدود 
ي تّمــت تربتــه ال غــر؛ ذٰللــك ال يكــون 

ّ
اتلجربــة، أي: باملوضــوع اذل

ٰهــذا املنهــج اكشــًفا عــن الواقــع ىلع إطاقــه.

رابًعا ـ المنهج النّصّي

ــٍة يف  ــًدا ىلع أداٍة رئيس ــون معتم ــريّف يك ــج املع ــّدم أّن املنه ــد تق لق
جلــب املعرفــة؛ تلكــون يه املحــور واألســاس يف كشــف الواقــع وتكويــن 
ذهــا بعــض انلــاس بــل أكرهــم 

ّ
الرؤيــة الكونّيــة. ومــن املناهــج الّــي اخت

ي يُعتمــد فيــه ىلع أداة "الســمع" 
ّ

هــو املنهــج األخبــارّي، وهــو املنهــج اذل
وحدهــا، مــن دون أن تكــون هنــاك أهّمّيــٌة لســائر األدوات. واملــراد مــن 
"الســمع" هــو: كام املنتســبن إىل ادليــن، أو ما جاء يف انلصوص املنســوبة 
لديــن، أو مــا يعادهلــا، اكلرمــوز واألشــال وغرهــا، الـّـي وصلــت إيلهــم 
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  عــن طريــق األاكبــر ومــن يثقــون بــه؛ بأنّهــا صــادرٌة عــن األنبيــاء
ــة  ــة احلاصل ــّى املعرف ــه. وتس ــون ب ــونه ويؤمن ــّدٍس يقّدس ــن أّي مق أو ع
مــن ٰهــذا الطريــق، بـــ "املعرفــة اتلعّبديـّـة"، حيث جــاء يف تعريفهــا: »تعّد 
منهــا: املعــارف واملعلومــات الّــي يتلّقاهــا أتبــاع األديــان مــن أحاديــث 
قادتهــم وزعمائهــم ادلينّيــن، ورّبمــا اكن إيمانهــم بهــا أشــّد رســوًخا مــن 
ــاح يــزدي، دروٌس يف العقيــدة  ــة« ]مصب ــّس واتلجرب ــن احل ــئة م ــدات انلاش املعتق

اإلســالميّة، ج 1، ص 48[.

وٰهــذا شــامٌل لــّل األديــان الســماوّية وغــر الســماوّية، املحّرفــة وغــر 
ــذ ظواهــر انلصــوص ادلينّيــة - 

ّ
املحّرفــة، لٰكــّن ابلعــض مــن انلــاس اخت

ــا يف نفســه - أداًة للمعرفــة وتكويــن الرؤيــة الكونّيــة  وإن اكن انلــص حقًّ
ي وصــل إىل أيديهــم، 

ّ
ىلع أساســها، فاعتمــدوا ىلع ظاهــر انلــّص اذل

ــٍة ومجــدوا ىلع الظاهــر فقــط، واكتفــوا  بــل استســلموا هل بطريقــٍة تعّبديّ
بالفهــم الســاذج منــه، مــن دون أن يولــوا للعقــل أّي أهّمّيــٍة، حــّى وإن 
ــف  ــا خيال ــدون بم ــم يعتق ــرة؛ فراه ــل أو الفط ــا للعق ــّص خمالًف اكن انل
ــن  ــم ع ــألت أحده ــو س ــا ل ــل. أّم ــه العق ــا ال يقبل ــون م ــل، ويفعل العق
ــذا  ــرّدٍد: ٰه ــن دون ت ــيقول م ــاد، فس ــذا االعتق ــل أو ٰه ــذا الفع ــبب ٰه س
ــي.  ــذا ال يعني ــل، فٰه ــف العق ــق أو خيال ــه يواف ــا أنّ ــن؛ أّم ــاهل ادلي ــا ق م
ــلكه  ــد س ــة ق ــل املعرف ــق يف حتصي ــذا الطري ــف أّن ٰه ــديد األس ــع ش وم
ابلعــض مــن املســلمن وســاروا عليــه، تاركــن العقــل واحلكــم العقــّي 
ــن  ــج يف ادلي ــذا انله ــت ىلع ٰه ــي عكف ــاذج الّ ــن انلم ــم. فم وراء ظهوره
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اإلســايّم "مدرســة أهــل احلديــث" عنــد أهــل الســّنة. فهــم لــم يتمّســكوا 
ــكوا  ــل تمّس ــب، ب ــول  وحس ــرة الرس ــم وس ــرآن الكري ــر الق بظاه
أيًضــا بســرة الصحابــة واتلابعــن وتابــيع اتلابعــن أيًضــا بــدون مســّوٍغ. 

ــذه املدرســة: فقــد جــاء يف تعريــف ٰه

ــوص  ــّيّ للنص ــريف الظ ــور الع ــود ىلع الظه ــد اجلم ي يعتم
ّ

ــاه اذل
ّ

»االت
ــر  ــا، وحي ــٍر هل ــٍل أو تدبّ ــة دون أّي تعّق ــة الكونّي ــاء الرؤي ــة يف بن ادليني
ــاه أيًضــا بـــ "مدرســة 

ّ
املعرفــة اإلنســانّية اللكّّيــة فيهــا، ويعــرف ٰهــذا االت

أهــل احلديــث" أو "املدرســة الســلفّية" يف عرنــا احلــارض« ]املــرصي، أصــول 
املعرفــة واملنهــج العقــيّل، ص97[. وهــم: »أصحــاب مالــك بــن أنــٍس، وأصحــاب 

ــاب  ــورّي، وأصح ــفيان اثل ــاب س ــافيّع، وأصح ــس الش ــن إدري ــد ب حمّم
ــايّن«  ــد األصفه ــن حمّم ــّي ب ــن ع ــاب داود ب ــٍل، وأصح ــن حنب ــد ب أمح
]الشهرســتايّن، امللــل والنحــل، ج 1، ص 243[، وقــد ظهــروا يف القــرن الرابــع اهلجرّي. 

ي أحــى 
ّ

وزعمــوا أّن مجلــة آرائهــم تنتــي إىل اإلمــام أمحــد بــن حنبــل اذل
عقيــدة الســلف، وحــارب دونهــا. ثــم تــّدد ظهورهــم يف القــرن الســابع 
ــة، وشــّدد يف ادلعــوة إيلــه، وأضــاف إيلــه  ــن تيمّي ــد اب اهلجــرّي، ىلع ي
ــرن  ــة يف الق ــرة العربّي ــك اآلراء يف اجلزي ــرت تل ــّم ظه ــرى، ث ــوًرا أخ أم
ــا  ــاب، وم ــد الوّه ــن عب ــد ب ــا حمّم ي أحياه

ّ
ــرش اهلجــرّي، واذل ــاين ع اثل

ــادون بهــا. ]انظــر: أبــو زهــرة، تاريــخ املذاهــب اإلســالميّة، ص 177[  ــون ين زال الوّهابّي

وقــد جــاء بشــأنهم: »اكن املحّدثــون يــرون الكتــاب والســّنة مصــدًرا 
للعقائــد، وينكــرون العقــل ورســاتله يف جماهلــا، ولــم يعــّدوه مــن أدوات 
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صــول، فكيــف يف الفــروع... ويكتفــون بظواهــر انلصــوص 
ُ
املعرفــة يف األ

واألحاديــث« ]ســبحاين، بحــوث يف امللــل والنحــل، ج 2، ص 32[. »وكــرت فيهــم 
ــًة  ــًا وحرك ا وتنّق ــوًّ ــبحانه - عل ــون هلل – س ــمة، واملثبت ــّبهة واملجّس املش
ــك« ]املصــدر الســابق، ص7[. ــر ٰذل ــه، إىل غ ــل والوج ــد والرج ــاًء، اكيل وأعض

وقــد ُصّنفهــم ابلعــض مــن "أهــل الفــروع والفقــه" ال "أهــل األصــول 
ــا  ــب عليه ــة تغل ــم العقديّ ــك؛ إذ إّن حبوثه ــّق يف ٰذل ــد" وهل احل والعقائ
ــد  ــر، فق ــر وانلظ ــرام، ال الفك ــال واحل ــن احل ــة م ــام الرشعّي األح
ــُن  ــة الرشيفــة: ﴿الرَّمْحٰ ــس عــن اآلي ــن أن ــك اب جــاء أّن رجــًا ســأل مال
َعــْرِش اْســتَوى﴾ ]ســورة طٰــٰه: 5[ قــال: »فكيــف اســتوى؟ قــال: فأطــرق 

ْ
ىلَعَ ال

مالــٌك رأســه حــّى عــاه الرَُّحَضــاُء، ثــّم قــال: االســتواء غــر جمهــوٍل، 
والكيــف غــر معقــوٍل، واإليمــان بــه واجــٌب، والســؤال عنــه بدعــٌة، 
ــات، ص  ــامء والصف ــّي، األس ــرج« ]البيهق ــه أن خي ــر ب ــدًع! فأم  مبت

ّ
ــا أراك إال وم

568[. ومعــى الرَُّحَضــاِء: عــرق احلــّى ]الفراهيــدّي، كتــاب العــني، ج 3، ص 103[، 

وهــو يريــد بــأّن االســتواء نعلمــه ونصــّدق بــه مــن خــال انلــّص، فهــو 
غــر جمهــوٍل نلــا، أّمــا كيفّيــة االســتواء فــا يمكــن تصّورهــا يف عقونلــا، 
لٰكــن مــن الواجــب أن نؤمــن ىلع لّك حــاٍل بــأّن اهلل  جيلــس ىلع العرش 
ــة ٰذلــك  ا كبــًرا - وســؤال الســائلن عــن كيفّي - تعــاىل عــن ٰذلــك علــوًّ

ــم تكــن موجــودًة. االســتواء ومعنــاه بدعــٌة ل

وقــد صــدرت منهــم أحــاٌم ال تمــّت إىل العقــل وال إىل ديــن اإلســام 
ــلف  ــف الس ــاء يف موق ــد ج ــا. فق ــان أيًض ــن األذه ــدٌة ع ــٍة، وبعي بصل
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ــفة( أّن  ــخ الفلس ــد تلاري ــاب )تمهي ــن كت ــًا ع ــكام، نق ــم ال ــن عل م
ــد  ــا عب ــا أب ــل: ي ــدع. قي ــم وابل ــة: »إياك ــه بقول ــًا أوىص أصحاب مال
ــماء اهلل  ــون يف أس ــن يتلكّم ي

ّ
ــدع اذل ــل ابل ــال: أه ــدع؟ ق ــا ابل اهلل، وم

وصفاتــه، وكامــه وعلمــه، وقدرتــه، وال يســكتون عّمــا ســكت عنــه 
ــد، ج 1، ص 35[.  ــازايّن، رشح املقاص ــاٍن« ]التفت ــم بإحس ــون هل ــة واتلابع الصحاب
ــلف حــّى يف  وا الس

ّ
ــد ــاس أن يق ــد مــن انل ــه يري ــٌب! إنّ ــه عجي وكام

ــا. ــكوت أيًض الس

ــّي - ومجاعــًة  وقــد جــاء أّن أمحــد بــن حنبــل - إمــام املذهــب احلنب
مــن أئّمــة الســلف  عنــد حرتهــم يف متشــابهات آيــات القــرآن الكريــم 
ــر  ــدوا ىلع الظاه ــق، فجم ــذا الطري ــلكوا ٰه ــد س ــّي  ق ــار انل وأخب

ــد ورد:  ــبيه. فق ــم يف التش ــن وقوعه ــراًزا م ــيم؛ اح ــتلزم للتجس املس

ــن  ــٌة م ــايّن ومجاع ــّي األصفه ــن ع ــل وداود ب ــن حنب ــد ب ــا أمح »فأّم
عليهــم  املتقّدمــن  الســلف  منهــاج  ىلع  فجــّروا  الســلف،  أئّمــة 
مــن أصحــاب احلديــث، مثــل مالــك بــن أنــس، ومقاتــل بــن 
ســليمان، وســلكوا طريــق الســامة فقالــوا: نؤمــن بمــا ورد بــه 
 الكتــاب والســّنة، وال نتعــّرض للتأويــل بعــد أن نعلــم قطًعــا أّن 
اهلل  ال يشــبه شــيئًا مــن املخلوقــات، وأّن لّك مــا تمّثــل يف الوهــم فإنـّـه 
خالقــه ومقــّدره. واكنــوا حيــرزون عــن التشــبيه إىل اغيــة أن قالــوا مــن 
ــَدَي﴾ ]ســورة ص: 75[ أو  حــرك يــده عنــد قــراءة قــوهل تعــاىل: ﴿َخلَْقــُت بِيَ
أشــار بإصبعيــه عنــد روايتــه "قلــب املؤمــن بــن إصبعــن مــن أصابــع 



ــل والنحــل، ج 1،  ــه« ]الشهرســتايّن، املل ــع إصبعي ــده وقل ــع ي ــب قط ــن" وج الرمحٰ
ص 118و119[.

ــل يف  ــال العق ــر وإعم ــق واتلفّك ــرك املنط ــن ت ــال م ــو ح ــذا ه وٰه
ــع يف  ــل أن ال يق ــم؛ فألج ــم واتلعلي ــب العل ــواردة يف كس ــوص ال انلص
التشــبيه عنــد اإلجابــة - بــل الواقــع لعجــزه ىلع إجابــة الســائلن وٰذلــك 
ــة  ــائلن بالضال ــأ إىل ريم الس ــه - اتلج ــه برأي ــرّي وتزّمت ــوده الفك جلم

ــع. ــع األصاب ــدي وقل ــع األي وقط

ي بالــغ يف تثبيــت صفــات 
ّ

ومــن أقطــاب ٰهــذا املنهــج ابــن تيمّيــة اذل
ــد  ــن ســبقوه، وق ــاري جــّل شــأنه، واكن أكــر تشــّدًدا عّم اتلجســيم للب
حــارب املنطــق واالســتدالل الربهــايّن، وألّــف ضــّده، ولــم يقــم للعقــل 
ــا بطــان صناعــة املنطــق  ــّديع فيه ــه مــا ي ــا يُذكــر. وجــاء يف فتاوي وزنً

ــال:  وعــدم جدواهــا، إذ ق

»إّن اهلل جعــل البــن آدم مــن احلــّس الظاهــر وابلاطــن مــا حيــّس بــه 
األشــياء ويعرفهــا؛ فيعــرف بســمعه وبــره وشــّمه وذوقــه وملســه الظاهــر 
مــا يعــرف، ويعــرف أيًضــا بمــا يشــهده وحيّســه بنفســه وقلبــه مــا هــو 
ــا  ــياء، فأّم ــا األش ــرف به ــي تُع ــرق الّ ــك؛ فٰهــذه يه الط ــن ٰذل ــم م أعظ
 بقيــاس 

ّ
الــكام فــا يُتصــّور أن يُعــرف بمجــّرده مفــردات األشــياء، إال

تمثيــٍل أو تركيــب ألفــاٍظ، وليــس يشٌء مــن ٰذلــك يفيــد تصــور احلقيقــة. 
فاملقصــود أّن احلقيقــة: أّن تصّورهــا بباطنــه أو ظاهــره اســتغى عــن احلــّد 
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ــّد  ــا باحل ــّور حقيقته ــع أن يتص ــك امتن ــا بٰذل ــم يتصّوره ــويّل، وإن ل الق
ــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 9، ص 47[. ــويّل« ]ابــن تيميّ الق

ا لألشــياء مــن  ــا وحــدًّ ــة أن يكــون هنــاك تعريًف وقــد نــى ابــن تيمّي
خــال اتلعريــف املنطــّي بالــكام واأللفــاظ، وحــر املعرفــة باحلــّس 
فقــط، وهــو بٰهــذا قــد جعــل إدراك اإلنســان مســاوًيا إلدراك العجمــاوات 
بــا فــرٍق؛ فــادلواّب تــدرك باحلــّس فقــط، وهــو يــّرح بأنّــه ال يوجــد 

طريــٌق آخــر لــإلدراك اإلنســايّن غــر احلــّس.

ي حــذا حــذو أســتاذه يف 
ّ

وٰهــذا تلميــذه ابــن قّيــٍم اجلوزّيــة اذل
 األخــذ بظاهــر األخبــار، صحيحهــا وغــر صحيحهــا، فوقــع يف تســيم 

ابلاري ، وهو ينقل كام السلف تلأييد ما ذهب إيله، فيقول:

»قــال أبــو العّبــاس بــن رُشيــح: وقــد صــّح عنــد مجيــع أهــل ادليانــة 
ــول ــن رس ــة ع ــار الصادق ــار واألخب ــع اآلث ــا أّن مجي ــّنة إىل زمانن  والس
اهلل  يف الصفــات، جيــب ىلع املســلم اإليمــان بهــا، وأّن الســؤال عــن 
ــُن ىلَعَ  ــوهل: ﴿الرَّمْحٰ ــل ق ــٌة، مث ــٌر وزندق ــواب كف ــٌة، واجل ــا بدع معانيه
ــا﴾  ــا َصفًّ َملـَـُك َصفًّ

ْ
َعــْرِش اْســتََوى﴾ ]ســورة طـٰـٰه: 5[، وقــوهل: ﴿وََجــاَء َربُّــَك َوال

ْ
ال

ــة وانلفــس  ــرآن، اكلفوقّي ــه الق ــا نطــق ب ]ســورة الفجــر: 22[، ونظائرهــا مّم

وايلديــن، والســمع وابلــر، وصعــود الــكام الطّيــب إيلــه، والضحــك 
واتلعّجــب، والــزنول لّك يللــٍة إىل الســماء ادلنيــا. إىل أّن قــال: واعتقادنــا 
يف اآلي املتشــابهة يف القــرآن نقلهــا وال نرّدهــا، وال نتأّوهلــا بتأويــل 
ــه  ــن صفات ــم ع ــّبهن، وال نرج ــبيه املش ــا ىلع تش ــن، وال حنمله املخالف
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ــة،  ــم الجوزيّ ــن قيّ ــا« ]اب ــر تزنيله ــرب لظاه ــلّم اخل ــة، ونس ــر العربّي ــٍة غ بلغ
ــة، ص 607[. ــة املعطّل ــى الجهميّ ــلة ع ــق املرس ــرص الصواع مخت

وهنــا باإلضافــة اىل اجلمــود ىلع املعــى الظاهــر بفهــٍم ســاذٍج، فــإّن غر 
ــٍح بعــدم ترمجــة الصفــات إىل غــر  ــن رشي ــا يقــوهل اب ــا مل العــرب - طبًق
ــاوات، ال  ــا ابلبغ ــا تتلّقاه ــات اهلل  كم ــون صف ــوف يتلّق ــة - س العربّي

يفهمــون منهــا شــيئًا حــّى ظاهرهــا.

اآلن، وقــد تــّم نقــل األقــوال حــول املنهــج انلــيّصّ وحتليلهــا، نذّكــر 
ــذه  ــا ىلع ٰه ــان، ومــا اكن تأكيدن ــذا املنهــج عمٌّ وشــامٌل بلــايق األدي أّن ٰه
ــن  ي

ّ
ــارٍز لل ــوذٍج ب ــاء نم ــاب إعط ــن ب  م

ّ
ــايّم إال ــن اإلس ــة يف ادلي الفرق

اكتفــوا بظاهــر انلــّص ادليــّي يلكــون "منهًجــا معرفيًّــا" يف تكويــن الرؤية 
الكونّيــة هلــم.

 أنـّـه جيــب اتلدبـّـر واتلعّقل 
ّ

، إال فمــع أّن اإلســام ديــٌن ســماويٌّ وإلـٰـيٌّ
يف لّك األمــور عقــًا ورشًع، مــن قبيــل معرفــة صّحــة الصــدور وصّحــة 
الســند، وداللــة انلــّص، وٰهــذه األمــور نســتعملها يف حياتنــا ايلومّيــة ويف 
خــرب شــخٌص بــأّن الشــخص الفــايّن بعــث 

ُ
ــو أ ــة، كمــا ل أمورنــا العاديّ

ــاء يف  ــا ج ــذ لّك م ــوم بتنفي ــوف ال يق ــه س ــكٍّ أنّ ــا ش ــالٍة، فب ــه برس إيل
الرســالة مــن فــوره، بــل يــرّوى ويتأّكــد مــن املرســل والرســول والرســالة، 
ــن  ــل ع ــل العاق ــل يغف ــٍة، فه ــيئًا ذا أهّمّي ــا ش ــن مضمونه ــم يك وإن ل

اتلحّقــق يف أمــٍر مهــمٍّ ومصــريٍّ كٰهــذا؟!
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)ـ حّجّية المنهج النّصّي في االعتقاد

بعــد تعريــف املنهــج انلــيّصّ وبيــان املــراد منــه، يُطــرح ٰهذا الســؤال، 
وهــو: هــل يمكــن أن يبــي اإلنســان رؤيتــه الكونّيــة ىلع أســاس ظواهــر 
انلــّص ادليــّي؟ وهــل تكــون رؤيــًة كونّيــًة صحيحــًة؟ بمعــى الصاحّيــة 

العلمّيــة يف الكشــف عــن الواقــع، وىلع أســاس مــا مــّر نســتنتج:

ــًة؛  ــون ناقص ــط تك ــّص فق ــن انل ــة م ــة انلابع ــة الكونّي أ ـ أّن الرؤي
ــة جيــب أن تكــون شــاملًة ثلاثــة مواضيــع رئيســٍة،  ألّن الرؤيــة الكونّي
ــّي أو انلــيّصّ يكــون بعــد  يه: املبــدأ والطريــق واملقصــد، واملنهــج ادلي
تعيــن املبــدإ، ثــّم أخــذ تلــك انلصــوص منــه. فاملنهــج انلــيّصّ يف مرحلــٍة 
متأّخــرٍة عــن تكويــن الرؤيــة الكونّيــة، »ال يمكــن أن تكــون هنــاك رؤيــٌة 
ــألٍة  ــّل مس ــن ح ــه ال يمك ــفة... ألنّ ــن الفلس ــتقلٌّة ع ــٌة مس ــٌة دينّي كونّي
ــويح(  ــب ال ــود اهلل )صاح ــألة وج ــن مس ــم تك ــا ل ــويح م ــاس ال ىلع أس
ومســألة وجــود انلــّي )حامــل الكتــاب الســماوّي( قــد أثبتتــا مــن قبــل، 
ــّي«  ــاج إىل الربهــان العق ــن املســأتلن حيت ــات هات ومــن الواضــح أّن إثب

ــة، ص 23[. ــة املقارن ــزدي، اإليديولوجي ــاح ي ]مصب

ب ـ الرؤيــة الكونّيــة -كمــا أوردنــا تعريفهــا - جيــب أن تكــون مبنّيــًة 
ــٍد،  ــن تقلي ــرٍة، ال ع ــاٍد وبص ــن اعتق ــون ع ــر؛ تلك ــر والفك ىلع انلظ
ــا ال  ــٍر، مّم ــٍر ونظ ــال فك ــد إعم ــذا، ال يوج ــيّص ٰه ــج انل ــن يف املنه لٰك

ــٍة.  ــٍة كونّي يتناســب مــع تكويــن رؤي
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ــس  ــا ولي ــٍة إطاقً ــر صحيح ــة غ ــون الرؤي ــن أن تك ــن املمك  ـج ـ م
ا أن يكــون اإلنســان قــد  ناقصــًة فقــط؛ وٰذلــك ألنّــه مــن املحتمــل جــدًّ

. ــه غــر واقــيعٍّ أخطــأ يف تعيــن املبــدإ، فأخــُذ لّك يشٍء من

د ـ مــن املمكــن أن تكــون الرؤيــة غــر واضحــٍة ومشوّشــٍة، بســبب 
اجلمــود ىلع الظهــور العــريّف الســاذج كمــا يف املدرســة الســلفّية - حــّى 
وإن اكن انلــّص صحيًحــا يف نفســه - ألنـّـه توجــد يف انلصــوص مــا يعطــي 
ــا إىل  ــا وإرجاعه ــد حتليله ــن عن ــر، لٰك ــب الظاه ــًة حس ــاين متناقض مع

العقــل حُيــّل ٰذلــك اتلناقــض الظاهــر. 

 ـهـ  قــد تكــون الرؤيــة الكونّيــة انلّصّيــة ليســت دينّيــًة مــن األســاس؛ 
ــا  ــط فيه ــد اختل ــان ق ــة يف لّك األدي ــدارس انلّصّي ــون امل ــًرا لك ــه نظ ألنّ
ــي  ــن أن يب ــا يمك ــّي؛ ف ــّص األص ــع انل ــوس م ــل واملدس ــّص ادلخي انل
ــك  ــه؛ وٰذل ــًة ىلع أساس ــت ناقص ــّى وإن اكن ــًة ح ــًة كونّي ــان رؤي اإلنس
ي 

ّ
لوجــود احتمــال أن يكــون انلــّص الُمعتَمــد عليــه ليــس مــن ادليــن اذل

يؤمــن بــه أصــًا. 

2ـ حدود المنهج النّصّي في االعتقاد

قــد تبــّن عــدم إمــان االعتمــاد ىلع انلــّص ادليــّي بمفــرده يف أصــول 
ــّي  ــإذا اكن انلــّص ادلي ــّول ىلع العقــل الربهــايّن، ف ــا املع ــاد، وإنّم االعتق
، وإن خالفــه يف الظاهــر، فينبي  موافًقــا للعقــل يف االعتقــاد فهــو إرشــاديٌّ
ــة،  ــة اتلفصيلّي ــد اجلزئّي ــة بالعقائ ــوص املتعلّق ــا انلص ــه أو رّده. أّم تأويل
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 ، ــة ــاء واألئّم ــات األنبي ــة، ومقام ــوم القيام ــربزخ، وي ــوال ال كأح
 

ّ
فــإن اكنــت قطعّيــة الصــدور وادلاللــة، وجــب اإليمــان بهــا تعّبــًدا، وإال

تبــى يف حــّز املظنــون.

خامًسا ـ المنهج العرفانّي

مــن املناهــج الـّـي ُســلكت يف تكويــن رؤيــٍة كونّيــٍة "املنهــج العرفايّن"، 
أو مــا يســّى بـــ "املنهــج الوجــدايّن" و"الطريــق الصــويّف" وطريــق اإلرشاق 
والكشــف والشــهود، وهــو ال خيتــّص بادليــن اإلســايّم، بــل هــو موجــوٌد 
يف ســائر األديــان، وهــو منهــٌج يتمــّز بقلّــة ســالكيه يف لّك ديــٍن؛ وٰذلــك 
ــر  ــن الس ــل م ــن يّط مراح ــق م ــذا الطري ــالك يف ٰه ــب ىلع الس ــا جي مل
ــي تصعــب ىلع أغلــب انلــاس، وملــا  ــة الّ والســلوك والرياضــات الروحّي
ــم املــدريّس،  ــٍة للتعلي ــٍة غــر قابل ــذا املنهــج مــن خصوصّي ــه ٰه يتمــّز ب
ــه  ــد في ــًرا؛ إذ يُعتم ــًرا عس ــداوهل أم ــم وت ــذا العل ــل ٰه ــل تناق ــا جيع مّم
ىلع أداة "القلــب" يف معرفــة الواقــع، وتســّى املعرفــة احلاصلــة مــن ٰهــذا 

ــة، وبالعلــم احلضــورّي أيًضــا.  الطريــق باملعرفــة الشــهوديّة والقلبّي

 أن نأخــذ )العرفــان واتلصوّف اإلســايّم( 
ّ

وألجــل تعريفــه ال يســعنا إال
نموذًجــا واحــًدا لســائر املناهــج العرفانّيــة العاّمــة، وألجــل ٰذلــك جيب أن 
نلتمــس فيــه آراء أهــل انلظــر؛ لــي تتكــّون دلينــا نظــرٌة عّمــٌة حــوهل، 
لٰكــن قبــل ٰذلــك جيــب بيــان املــراد مــن القلــب عنــد العرفــاء، وكٰذلــك 

بيــان املفــردات اللغوّيــة، ثــّم املعــى االصطــايّح هل.
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ــُب لّك يشٍء: بُلُّــه، وخالُِصــه، 
ْ
ــاُر، وقَل القلــب لغــًة: »هــو اجلُمَّ

ي حَمًْضــا ال يَُشــوُبه يش ٌء« 
َ
ــا، أ بً

ْ
مــِر قَل

َ
ــذا األ ــك بٰه وحَمُْضــه؛ تقــول: جئْتُ

]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 688[.

ــد ورد:  ــّن؟ فق ــذا الف ــل ٰه ــد أه ــب عن ــن القل ــراد م ــو امل ــا ه ــا م أّم
ــة،  ــس انلاطق ــايم انلف ــا أس ــة لكّه ــا، واملطمئّن ــروح  عندن ــب  وال »فالقل
ــول  ــا نق ــدرك، وحيثم ــال امل ــّي الفّع ــر ال ــة، يه اجلوه ــس انلاطق وانلف
الــروح املطلــق أو القلــب فإنّمــا نعــي بــه ٰهــذا اجلوهــر« ]الغــزايّل، مجموعــة 

ــزايّل، ص 225[. ــام الغ ــائل اإلم رس

فاملــراد مــن القلــب هــو )جوهــر انلفــس انلاطقــة(، فهــو وإن اكنــت 
 أنّهــا تشــر إىل يشٍء واحــٍد وهــو ٰهــذا 

ّ
لكمــات القــوم خمتلفــًة يف بيانــه، إال

ــر:  ــة، ص 65؛ وانظ ــات الصوفيّ ــايّن، اصطالح ــر: الكاش ــة(. ]انظ ــس انلاطق ــى )انلف املع
هامــش ص 128؛ الســبزوارّي، رشح األســامء الحســنى، ص 212؛ الشــريازّي، الحكمــة املتعاليــة يف 

ــة األربعــة، ج 8، ص 137؛ الــرازّي، حدائــق الحقائــق، ص 245[ األســفار العقليّ

ــور،  ــن منظ ــم" ]اب ــى "العل ــة بمع ــاء يف اللغ ــد ج ــان( فق ــا )العرف أّم
ــس اللغــة،  ــارس، معجــم مقايي ــن ف ــة" ]انظــر: اب لســان العــرب، ج  9، ص 236[ و"املعرف

ج 4، ص 281[، وأّمــا يف االصطــاح فقــد جــاء يف تعريــف مفهومــه 

ــه: »يطلــق اصطاًحــا ىلع املعرفــة احلاصلــة عــن طريــق املشــاهدة  بأنّ
القلبّيــة ال بواســطة العقــل وال بفضــل اتلجربــة احلّســّية« ]مصبــاح يــزدي، 

اإليديولوجيــة املقارنــة، ص 21[.
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ــه؟ وأّي  ــا يه طبيعت ــا؟ وم ــايّن اصطاًح ــج العرف ــو املنه ــا ه ــا م أّم
ــاء: إّن  ــد ج ــة، فق ــة احلقيق ــا ملعرف ــبيل بابً ــذا الس ــذت ٰه

ّ
ــٍة اخت رشحي

ــة  ــن الصوفّي ــاء م ــم العرف ــة ه ــفات القلبّي ــدوا ىلع املاش ــن اعتم ي
ّ

»اذل
ــة  ــياء« ]املــرصّي، أصــول املعرف ــق األش ــة حقائ ــم، يف معرف ــذا حذوه ــن ح وم

واملنهــج العقــيّل، ص 19[.

 والكشــف  كمــا يف املصــادر هــو: »بيــان مــا يســتر ىلع الفهــم 
فيكشــف عنــه للعبــد كأنـّـه رأي عــٍن« ]عبــد الكريــم بــن العــريّب بنيــس ، الواضــح 
املنهــاج يف نظــم مــا للتــاج، ص 47[، وهــو وســيلة إدراك املعرفــة اذلوقّيــة الـّـي يه 

ــافها  ــّس باكتش ــل واحل ــة للعق ــب، وال طاق ــا القل ــٌة مركزه ــوٌم باطنّي عل
]انظــر: الرتجــامن ، نظريّــة وحــدة الوجــود بــني ابــن عــريّب والجيــيّل، ص 500[، ومنبــع 

ــتعمل  ــّي املس ــّور العم ــه املن ــه وعقل ــان بذات ــب اإلنس ــو قل ــف ه الكش
حلواّســه الروحانّيــة، فــإّن للقلــب عينًــا وســمًعا وغــر ٰذلــك مــن احلــواّس.  

ــم، ص 109[ ــوص الحك ــرصّي، رشح فص ــر: القي ]انظ

 و»يعتمــد ٰهــذا اللــون مــن املعرفــة ىلع اتلأّمــل يف ابلاطــن، والزكيــة 
انلفســّية مــن مجيــع اتلعلّقــات اخلارجّيــة وادلاخلّيــة الّــي تمنــع انلفــس 
ــاد  ــاعدي، املع ــرى« ]الس ــّردة األخ ــودات املج ــفة املوج ــاهدة وماش ــن مش م
الجســاميّن، ص 114[، وإّن الغــرض األصــّي مــن النســك هــو ختليــص القلــب  

عــن الشــواغل واتلوّجــه اتلــاّم إىل املبــدإ األصــّي واالشــتياق إىل رضــوان 
اهلل تعــاىل. ]انظــر: الشــريازّي، الحكمــة املتعاليــة يف األســفار العقليّــة األربعــة، ج  9، ص 231[
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وٰهــذا العلــم يتنــاول: املبــدأ واملعــاد والعالــم، عــن طريــق معرفة ســبيل 
الســلوك؛ وذٰلــك ألجــل إزاحــة القيــود عــن انلفــس وإيصاهلا للمبــدإ تلكون 

مطلقــًة وتّتصــف باللكّّية. ]انظــر: البهــايئّ، كشــكول بهايــى، ج 3، ص 230[ 

ــور  ــاطة الص ــه، دون وس ــوم وذات ــن املعل ــق بع ــة تتعلّ ــذه املعرف إّن ٰه
ــإ  ــن اخلط ــٌة م ــهوديٌّة مصون ــٌة ش ــوم، ويه  معرف ــّي للمعل ــوم اذله واملفه
العقيــدة اإلســالميّة، ج 1، ص 48[؛ ألّن  ]انظــر: مصبــاح يــزدي، دروٌس يف  واالشــتباه 
ــق  ــن ال يتحّق ــطٌة يف ابل ــت واس  إذا اكن

ّ
ــّور إال ــأ يف اإلدراك ال يُتص اخلط

 بهــا ]انظــر: مصبــاح يــزدي، املنهــج الجديــد يف تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 163[، 
ّ

العلــم إال
ــٌر  ــع تفس ــو يف الواق ــهوديّة عدًة ه ــة الش ــه املعرف ــق علي ــا يطل ــن م ولٰك
ذهــيٌّ للمشــاهدات، وهــو يقبــل اخلطــأ واالشــتباه ]انظــر: مصبــاح يــزدي، دروٌس 
يف العقيــدة اإلســالميٌة، ج 1، ص 48[، أي أّن اتلفســر نفســه وبيــان تلــك األمــور 

ــًا للخطــإ واالشــتباه، ال املشــاهدة نفســها. يكــون قاب

وال أدري كيــف يكــون العلــم باألشــياء اخلارجــة عّنــا علًمــا مصونًــا 
عــن اخلطــإ مــع كونهــا خارجــًة عّنا، وتفســرنا هلــا بعــد أن صــارت جزًءا 

مّنــا يكــون تفســًرا خاطئًــا؟! فمــن جهــل نفســه فهــو بغــره أجهــل.

ــه "علــٌم  وقــد يُعــرض ىلع علــم اإلنســان باألشــياء اخلارجــة عنــه بأنّ
ــّيّ  ــنخ االدراك احل ــن س ــو م ــل ه ــا، ب ــا به ــس علًم ــو لي " وه ــوريٌّ حض
الســاذج، فاملعرفــة املاهوّيــة العقلّيــة إنّمــا تتحّقق بمعرفــة احلــّد والربهان، 
فيحــي احلــّد عــن كنــه املاهّيــة بذاتّياتهــا املقّومــة هلــا، وحيــي الربهــان 
عــن أحــام الــيء الواقعّيــة عــن طريــق معرفــة عللــه وأســبابه اذلاتّيــة.
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ــٌة  ــم يه طبيع ــة العل ــّد، وطبيع ــياء باحل ــق األش ــرف حقائ ــن نع فنح
وصفّيــٌة، فالعلــم احلضــورّي باألشــياء اخلارجــة عــن اإلنســان واملباينــة 
ــح يف  ــض الري ــتلزم اتلناق ــه يس ــاريّج؛ ألنّ ــا اخل ــون بوجوده هل ال يك
ــا بانلفــس اإلنســانّية  ــا بنفســه وعرًضــا قائًم كــون الــيء جوهــًرا قائًم

العاملــة بــه.

ــيٍّ  ــاٍس باط ــّرد إحس ــو جم ــة ه ــياء اخلارجّي ــة لألش ــور العلمّي والص
ــا حلقيقــة ٰهــذه األشــياء؛ وٰذلــك كمــن  ــا تفصيليًّ وجــداينٍّ، وليــس علميًّ
ــدرك أّي  ــن ال ي ــّوٍة، ولٰك ــا بق ــو يشــعر حبرارته ــده يف انلــار، فه وضــع ي
ــّمونه  ــاء يس ــّن العرف ــاذٌج، لٰك ــو إدراٌك س ــار، فه ــة انل ــن حقيق يشٍء ع

ــن. ــّق ايلق ــن وح ــن ايلق ع

ــد  ــل عن ــة اجلاه ــب، مراجع ــض للطبي ــة املري ــرى مراجع ــن ن وحن
العالــم، مــع كــون املريــض علًمــا بأحــواهل بالعلــم احلضــورّي، والطبيــب 
بالعلــم احلصــويّل، فإدراكنــا احلضــورّي للموجــودات اخلارجــة عّنــا ســواٌء 
ــس هل  ــا لي ــا هل ــّدة إدراكن ــع ش ــا، م ــًة نل ــنا أم مباين ــًة بنفوس ــت قائم اكن
أّي قيمــٍة علمّيــٍة حتقيقّيــٍة، وال يصــّح إطــاق اســم العلــم عليــه أصــًا. 
ــا  ــل منه ــزاع العق ــّدٌة الن ــٌة مع ــا يه علّ ــّية بنوعيه ــة احلّس ــم، املعرف نع
ماهّيــات األشــياء، ثــّم معرفتهــا باحلــّد والربهــان الليــن يمّثــان العلــم 
احلقيــّي باألشــياء عندنــا، إضافــًة إىل ٰذلــك أّن احلــّس ليــس حباكــٍم، بــل 
ــٌل أمــٌن، فــا يوصــف بالصــواب أو اخلطــإ. ]انظــر: املــرصي، منتهــى  هــو ناق

ــم أصــول االعتقــاد، ص -142 146[ املــراد يف عل
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وبٰهــذا ابليــان ينتــي اعتبار ما يســّى بـــ "العلــم احلضــورّي" للموجودات 
ي ترتكــز عليه بعــض املاشــفات العرفانّية.

ّ
املباينــة لإلنســان، واذل

وقــد أّكــد العرفــاء أن يكــون هنــاك شــخٌص مرشــٌد ملــن يريــد ســلوك 
ٰهــذا الطريــق، وهــو املســّى عندهــم بـــ "الشــيخ"، وقــد ذكــروا يف ٰهــذا 
ابلــاب آدابـًـا ورشوًطــا، واعتــربوا وجــود الشــيخ للمسرشــد رضورًة الزمــًة 
وال بــّد منهــا يف ٰهــذا الطريــق، فقــد جــاء يف مصادرهــم: »ويــكاد جيمــع 
الصوفّيــة ىلع رضورة الشــيخ لســلوك الطريــق« ]الشــعرايّن، ردع الفقــرا عــن دعــوى 
الواليــة الكــرى، ص 184[. وجــاء أيًضــا: »ولّمــا اكن وجــود الطبيــب احلــاذق أمًرا 

رضوريًّــا للمريــد، أمجــع املشــايخ... بــأّن الشــيخ للمريــد فريضــٌة؛ ولٰهــذا 
قيــل: "مــن ال شــيخ هل ال ديــن هل"«))( ]الهمــدايّن، شــكوى الغريــب عــن األوطــان إىل 

علــامء البلــدان، ص 12[. 

ي يفّرقــون بــه احلــق مــن ابلاطــل؟ والصحيــح 
ّ

أّمــا مــا هــو املــزان اذل
مــن اخلطــإ؟ فقــد جــاءت اإلشــارة إىل موازيــن متعــّددٍة تــارًة، وإىل نصــح 

الشــيخ تــارًة أخــرى، وإىل غــر ٰذلــك. 

)1( وقــد وضعــوا رشوطًا يف صحبــة املريد مع الشــيخ، والّتي ال بّد منها لحصــول النتيجة 
العرفانيّة، وقد جاء يف "مفتاح املعيّة":

أ ـ أن يصحبه صحبة خدمٍة له وانتساٍب إليه وافتخاٍر به وإقباٍل عليه.

ب ـ أن ال يعرتض شيَخه، وال ينكر عليه فعاًل من أفعاله مطلًقا ظاهرًا وباطًنا، ويعّد خطرات 
وهمه ذنوبًا يستغفر الله تعاىل منها...

جـ ـ  أن يكون بني يديه كامليّت بني يدي الغاسل، ال يخالفه يف يش ٍء مطلًقا، وال ينترص لجانب 
نفســه مع شــيخه أبًدا« ]النابلّي، مفتاح املعيّة يف دستور الطريقة النقشبنديّة؛ ص 54 

و55[، وٰهذا ماّم يدّل عى الغلّو يف املعاملة بينهام، وكأّن ٰذلك املرشد معصوًما.
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ــؤه  ــقيمه، و خط ــن س ــه م ــه صحيح ــرف ب ــاًرا يع ــٍم معي ــّل عل إّن ل
ــا اكن العلــم اإللٰــّي أرشف العلــوم، فانــت  احلاجــة  مــن صوابــه، ولّم
ــه  ــّس، وأنّ ــه أم ــوهل و قوانين ــط أص ــل ضواب ــه وحتصي ــة موازين إىل معرف
وإن قيــل فيــه إنّــه ال يدخــل حتــت حكــم مــزاٍن، فٰذلــك لكونــه أوســع 
 ، ــّنٍ ــزاٍن مع ــر يف م ، أو ينح ــّنٍ ــوٍن مق ــط بقان ــن أن ينضب ــم م وأعظ
ــماء  ــن األس ــٍم م ــٍة واس ــب لّك مرتب ــل إّن هل حبس ــزان هل، ب ــه ال م ال ألنّ
ــا يناســب املرتبــة  ــة ومقــاٍم وموطــٍن وحــاٍل ووقــٍت وشــخٍص مزانً ّي

ٰ
اإلهل

ــس(، ص 15[ ــاح األن ــب )مصب ــاح الغي ــوّي، مفت ــم. ]انظــر: القون واالس

ــٍج  ــاد ىلع منه ــن االعتم ــه ال يمك ــن أنّ ــاه م ــا قلن ــّن م ــذا يتب  وبٰه
ي يــرّبر للعاقــل الســر ىلع طريــٍق 

ّ
مضطــرٍب يف مبنــاه أو اغمــٍض، بــل اذل

ــون  ــا، يلك ــا ودقيًق ــا وموضوعيًّ ــق واضًح ــك الطري ــون ٰذل ــو ك ــا، ه م
ــق. ــن املزال ــا م خايلً

)ـ حّجّية المنهج العرفانّي

بعــد تعريــف املنهــج العرفــايّن وبيــان املــراد منــه، وكمــا بيّّنــا حّجّيــة 
ــذا املنهــج اذلويّق،  ــة ٰه ــة الســابقة، يــأيت دور بيــان حّجّي املناهــج املعرفّي
ــن أن  ــل يمك ــع، فه ــن الواق ــف ع ــة يف الكش ــة العلمّي ــى الصاحّي بمع
يبــي اإلنســان رؤيتــه الكونّيــة ىلع أســاس ٰهــذا املنهــج أم ال؟ وهــل تكون 

رؤيــًة كونّيــًة واقعيــًة؟ وحســب مــا مــّر يف اتلعاريــف، نســتنتج أّن:

ــر  ــن غ ــّس ابلاط ــاد ىلع احل ــبب االعتم ــة بس ــة العرفانّي أ ـ املعرف
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واضحــٍة ومشوّشــٌة؛ لعــدم وجــود مــزاٍن معصــوٍم ومعيــاٍر واحــٍد مــن أّول 
الطريــق؛ يلتمــّز بــه احلــّق عــن ابلاطــل، فكثــًرا مــا خيطــئ اإلنســان يف 

ــة. معرفــة إحساســاته ادلاخلّي

بالشــخص نفســه،  العرفانّيــة شــخصّيٌة وحمــدودٌة  املعرفــة  ـ  ب 
ــا  ــن نقله ــٌة، وال يمك ــخصّيٌة حمض ــارف ش ــهوديّة للع ــة الش »إّن الرؤي
ــذا  ــٍم ىلع ٰه ــم قائ ــٍر للعال ــات تفس ــن إثب ــذا ال يمك ــن، وىلع ٰه لآلخري
ــة، ص 24[. ــة املقارن ــزدي، األيديولوجي ــاح ي ــن« ]مصب ــهود لآلخري ــن الش ــون م الل

ــًة ىلع  ــون مبنّي ــب أن تك ــا، جي ــا عّرفناه ــة كم ــة الكونّي  ـج ـ الرؤي
انلظــر والفكــر، ال ىلع اتلقليــد، لٰكــن يف املنهــج العرفــايّن هنــاك إهمــاٌل 
للقــّوة انلظرّيــة، وتركــٌز ىلع اجلانــب العمــّي فقــط، مّمــا ال يتناســب مــع 

تكويــن رؤيــٍة كونّيــٍة.  

2ـ حدود المنهج العرفانّي

ــا.  بمــا تبــّن، ال يكــون املنهــج العرفــايّن حمّصــًا لــيٍء جديــٍد يقينً
ــي  ــل ينب ــا، ب ــًة هل ــة ذاتّي ــا حّجّي ــم، ف ــة هل ــفات الصورّي ــا املاش أّم
ــٍة، وىلع الــرشع  عرضهــا ىلع العقــل الربهــايّن، إن تعلّقــت بقضايــا نظرّي

ــا. ــف فيه ــزم اتلوّق  ل
ّ

ــٍة، وإال ــا عملّي ــت بقضاي ــح إن تعلّق الصحي

ــورّي،  ــم احلض ــًة بالعل ــًة جممل ــه معرف ــان نفس ــة اإلنس ــا معرف وأّم
ومعرفــة وجــوده املعــرّب عنــه بـــ "األنــا" أو "الوحــدة الشــخصّية"، وكٰذلــك 
اهاتــه وميــوهل، 

ّ
إدرااكتــه العلمّيــة، ومشــاعره وأحاسيســه وانفعاالتــه وات
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ــدود،  ــذه احل ــّدى ٰه ــاٍن، وال تتع ــس أّي إنس ــدودٌة بنف ــٌة حم ــذه معرف فٰه
ــا أصــًا. ــذا ال يســّى عرفانً وٰه

سادًسا ـ النتائج

ــول  ــة للوص ــات األّويّل ــد ىلع ابلدهّي ــّي يعتم ــج العق ــّن أّن املنه أ ـ تب
إىل انلظرّيــة بنتيجــٍة يقينّيــٍة؛ ألنـّـه يبتــي مــن تركيــٍب وهيئــٍة منتجــٍة يف 

االســتدالل.

 أنّــه الطريــق األكــر 
ّ

ب ـ ٰهــذا املنهــج وإن اكن الطريــق األصعــب إال
أمانًــا للوصــول إىل احلقيقــة.

 ـج ـ باالعتمــاد ىلع ٰهــذا املنهــج يســتطيع اإلنســان الوصــول إىل معرفــة 
األمــور امليتافزيقّية.

د ـ ال خيتــّص ٰهــذا املنهــج بأشــخاٍص معّينــن، بــل بإمــان البرشّيــة 
ــٍة  ــٍة واقعّي ــٍة كونّي ــذا املنهــج للحصــول ىلع رؤي مجعــاء االســتفادة مــن ٰه

وشــاملٍة. 

 ـه ـ املنهــج اتلجريــّي غــر قــادٍر ىلع إعطــاء أي تصــّوٍر عــن مــا وراء 
الطبيعــة؛ ألّن موضوعــه املحسوســات فقــط.

و ـ ال يمكــن االعتمــاد ىلع املنهــج انلــيّصّ يف كشــف الواقــع، ال ألنـّـه 
غــر واضــٍح فقــط، بــل ألنّــه ال يفيــد ايلقــن، ويفيــد الظــّن يف بعــض 
ــد  ــد ال يفي ــيئًا، وق ــّق ش ــن احل ــي م ــّن ال يغ ــب، والظ ــوص وحس انلص
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ــًة  ــًة وخمالف ــا مزّيف ــون نصوًص ــل تك ــر، ب ــض اآلخ ــّن يف ابلع ــّى الظ ح
ــٍة، أو  ــٍة ىلع أساســه، اكمل ــٍة كونّي ــن أّي رؤي للعقــل، فــا يمكــن تكوي

ناقصــٍة.

ــز  ــٌح تلمي ــاٌر واض ــزاٌن ومعي ــه م ــد في ــايّن ال يوج ــج العرف ز ـ املنه
ــل.  ــّق وابلاط ــن احل ــط ب ــاس واخلل ــن االتلب ــور م األم

ــب أن  ــا جي ــًة؛ ألنّه ــه ناقص ــة ىلع أساس ــة الكونّي ــون الرؤي ح ـ تك
تكــون شــاملًة ثلاثــة مواضيــع رئيســٍة، يه: املبــدأ والطريــق واملقصــد، 
ــم ىلع  ــذ اتلعايل ــّم أخ ــدإ، ث ــات املب ــد إثب ــون بع ــايّن يك ــج العرف واملنه
ــن  ــن تكوي ــرٍة ع ــٍة متأّخ ــو يف مرحل ــده. فه ي اعتق

ّ
ــن اذل ــاس ادلي أس
ــة. ــة الكونّي الرؤي

ط ـ من املمكن أن تكون الرؤية غر صحيحٍة إطاقًا.

ا أن تكــون هنــاك رًؤى كونّيــٌة متعــّددٌة بتعــّدد  ي ـ مــن الطبيــيّع جــدًّ
ــأن تكــون الرؤيــة  ــذا األمــر باطــٌل؛ الســتلزام اتلناقــض ب العرفــاء، وٰه

عنــد ٰهــذا العــارف يه احلــّق وعنــد اآلخــر ليــس كٰذلــك.
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)((

الخالصة

ــارصة، إذ  ــة املع ــاث املهّم ــن األحب ــوّي م ــد املعن ــة وابلع ــوع الروحانّي ــّد موض يع
ــا يف  ــا ركينً ــوّي ركنً ــا اكن ابلعــد املعن ــم املعــارص، ولّم ــٍر يف العال حتظــى باهتمــاٍم كب
وجــود اإلنســان، ومــن املســائل الـّـي ال تقبــل الشــّك والرديــد، فــإّن اإلســام يثبتــه 
ــٍة  ــارٌة عــن نزعــٍة ماورائّي ــة عب ــة اإلســامّية. إّن املعنوّي ــه العقانّي ــد ىلع صّحت وتؤّك
ــوق  ــًدا يف ــًى جدي ــان مع ــة لإلنس ــة واملاّديّ ــاة ايلومّي ــي ىلع احلي ــٍة، تُض ــر ماّديّ وغ
املعــى املــاّدّي والعــادّي. وىلع ضــوء العقانّيــة اإلســامّية تتمــّز املعنوّيــة بمجموعــٍة 
مــن اخلصائــص واملمــّزات املهّمــة حبيــث يــؤّدي عــدم االهتمــام بهــا إىل جمموعــٍة مــن 
األرضار وانلتائــج الوخيمــة.  مــن هنــا تســى ٰهــذه املقالــة حنــو إلقــاء نظــرٍة ىلع ٰهــذه 
ــم  ــة، حبيــث حتــاول مقاربتهــا وتقدي ــة والروحانّي املســألة احلّساســة؛ مســألة املعنوّي
عــرٍض عــن خمتلــف ممــّزات املعنوّيــة ىلع ضــوء العقانّيــة اإلســامّية، وٰذلــك مــن 

خــال منهــٍج حتليــيٍّ وتوصيــيٍّ ومقــارٍن. 
اللكمات ادلاليّلة: املعنوّية، العقالنّية، الكمال اإلنسايّن، اإلسالم، الروحانّية.

)1( الدكتور محمد عدنان محسن الربيعي، العراق، مدرٌّس يف قسم التفسري وعلوم القرآن، جامعة املصطفى العامليّة. 
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The Moral Perfection of the Human Being in the light of Islamic Rationality:

A Study of the Relationship between Rationality and Spirituality
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Abstract

The topic of spirituality and its moral dimensions is one of the important 

contemporary studies, as it receives great attention in the contemporary 

world. This is because the moral element is a cornerstone of human 

existence, and among the issues that cannot accept doubt and hesitation. 

Islam also confirms this and affirms its validity of Islamic rationality.

Spirituality is a metaphysical and non-material tendency, which conferred 

on the daily and material life of the human being a new meaning that goes 

beyond the material and ordinary one. In light of Islamic rationalism, 

the spiritual is distinguished by a set of important characteristics and 

advantages, such that lack of interest in it leads to a set of damages and 

disastrous consequences.

Hence, this article seeks to look at this sensitive issue. The issue of morality 

and spirituality, so that it tries to approach it and give a presentation on 

the various characteristics of the spirituality in light of Islamic rationalism, 

through an analytical, descriptive and comparative approach.

Key words: moral, rationality, human perfection, Islam, spirituality.
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المقّدمة

ــًا يف  ــًرا أصي ــل عن ــرويّح))( يمّث ــوّي وال ــد املعن ــّك يف أّن ابُلع ال ش
ــًا  ــه اغف ــأى جبانب ــرض ون ــا أع ــر مهم ــذا األخ ــان، وأّن ٰه روح اإلنس
ــن  ــه ل ــات، فإنّ ــو املاّديّ ــردٍة حن ــادٍة مّط ــًا بزي ــد، مقب ــذا ابلع ــن ٰه ع
ــر،  ــذا الع ــة يف ٰه ــه، فالبرشّي ــدة يف داخل ــذوة املّتق ــك اجل ــئ تل يُطف
ــات، تشــعر  ــًة، والغــرق يف املاّديّ ومــع اتلقــّدم العلــّي ىلع األصعــدة اكّف
ــذا الشــعور يزايــد يف  ــات، وقــد أخــذ ٰه بظمــإٍ كبــٍر ومــاسٍّ إىل املعنوّي
اآلونــة األخــرة، حبيــث يمكــن ماحظــة ٰذلــك مــن خــال اهتمامــات 
ــي تُعقــد هنــا وهنــاك، واملؤلّفــات  املفّكريــن وامللتقيــات واملؤتمــرات الّ
ــاس  ــذا األس ــوع. وىلع ٰه ــذا املوض ــول ٰه ــٍد ح ــٍل مزاي ــدر بش ــي تص الّ
يمكــن القــول: إّن البرشّيــة، بعــد انلهضــة واحلداثــة يف الغــرب، تســى 
ــاه )املعنوّيــة(، وٰذلــك بعــد أن أدركــت أّن مســألة 

ّ
إىل العــودة إىل ٰهــذا االت

املعنوّيــة ترتبــط مبــارشًة بســعادة اإلنســان، وأّن تلبيــة احلاجــات املاّديّــة 
ــم :  ــت و عل ــران، عقالنی ــات ]آهنگ ــه إىل املعنوي ــّد حاجت ــة هل، ال يس واحليوانّي
معیــار متایــز معنویــت در اســالم از معنویــت در ســایر مکاتــب، ص 3[؛ وذلا فقــد أدركــت 

ــة.  ــودة إىل املعنوّي ــٍف ـ رضورة الع ــٍل طفي ــو بش ــارصة  ـ ول ــة املع البرشّي
ــاليّن، ص 130[ ــن العق ــان، التديّ ــيّة، ص 33؛ ملكي ــة النفس ــن والصّح ــامعيل، الدي ــيل إس ]آزاد ع

اكن اإلنســان املعــارص ومــا زال يواجــه الكثــر مــن األزمــات، ومــن 

)1( يســتخدم يف املوســوعات والقواميس مصطلح "روحايّن" أو "روحانيّــة" تعبرًيا آخر عن 
"املعنويّة". انظر: الالند، موسوعة الالند الفلسفيّة، ص 1326 .
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بينهــا نــزاع العلــم وادليــن، وأزمــة املعنوّيــة وظهــور اتلّيــارات العرفانّيــة 
ــة  ــة، وأزمــة االفتقــار إىل املعرف ــة والشــّاكّية والألدرّي ــة والاذب املنحرف
ايلقينّيــة، وجــذور ٰهــذه األزمــات تعــود إىل فصــل املعرفــة عــن املعنوّيــة، 
فــزنُع رداء املعنوّيــة والقداســة عــن املعرفــة يف الفكــر الغــريّب واســتبدال 
ــارات مــن قبيــل  ــة بالنســبية يف املعرفــة، مــن خــال تّي املعرفــة ايلقينّي
اتلارخيّيــة واتلطّورّيــة والعلموّيــة، لّك ٰذلــك أّدى إىل ٰهــذه األزمــات. 

]قاســمي، تحليــل و تبيــني معرفت قديس نــزد ســيد حســني نرص،، ص 98[

لقــد طــرح حبــث املعنوّيــة عنــد اإلنســان العلمــايّن الغــريّب والعقانّية 
ــدة  ــدة الفائ ــى، وفائ ــى املع ــول مع ــؤاٍل ح ــن س ــا م ــة، انطاقً األداتّي
ــّم التســاؤل عــن املعــى  للمــرشوعت القائمــة. وبعبــارٍة أخــرى: فقــد ت
ــود" يف  ــى الوج ــن "مع ــؤال ع ــا أّن الس ــة، وبم ــايّئ والقيم ــى وانله األق
ٰهــذه العقانّيــة األداتّيــة قــد تــّم قــربه يف يّط النســيان وإحاتلــه إىل ُعهــدة 
اإليمــان القديــم، فــإّن اإلنســان الغــريّب اكن حباجــٍة إىل تقديــم أطروحــٍة 
تنســجم مــع مرشوعــه العلمــايّن، ومــن هنــا فقــد طــرح حبــث املعنوّيــة 
ــة  ــة يف العلامنيّ ــل قاســم، الروحانيّ ــا. ]جمي ــديّس وغره ــايل والُق ــة واتلع والروحانّي

ــارصة، ص 120[ املع

ــة  وقبــل الــرشوع يف ابلحــث تــدر اإلشــارة إىل أّن موضــوع العقانّي
ــس  ــة األس ــك نتيج ا؛ وٰذل ــدًّ ــٌع ج ــايّم واس ــور اإلس ــة يف املنظ واملعنوّي
ــامّية  ــة اإلس ــط بالعقانّي ــا ارتب ــواٌء م ــا، س ــوم عليه ــي يق ــاين الّ واملب
الـّـي هلــا تقــوم ىلع أســٍس ومبــاٍن ومــزاٍت خاّصــٍة، أو مــا تعلـّـق ببحــث 
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ي يزخــر بالعمــق واتلنــّوع ويتمــّز بمجموعــٍة مــن اخلصائــص 
ّ

املعنوّيــة اذل
واملعــاين العايلــة وفــق نظــام الفكــر اإلســايّم. وىلع ٰهــذا األســاس، انتظم 
ــاالت  ــايّن والكم ــن الروح ــٍة ع ــورٍة عّم ــم ص ــرض رس ــث بغ ــذا ابلح ٰه

ــة اإلســامّية.    ــة لإلنســان ىلع ضــوء العقانّي املعنوّي

أوًل ـ تعريف المعنوّية

ــل  ــن الفع ــه م ــيٌّ أصل ــدٌر جع ــا: مص ــا بأنّه ــة" لغويًّ ــت "املعنوّي ُعّرف
ــذا، أي أردُت  ــول ك ــت بالق ــه: عني ــون، ومن ــن وانل ــح الع ــي" بفت "ع
ــوّي" املنســوب إىل املعــى. ]الجوهــرّي، الصحــاح، ج 6،  ــك، و"املعن وقصــدُت ٰذل

ص 2440؛ الفيومــّي، املصبــاح املنــري، ج 2، ص 85 و86[

 ، وُعــّرف "املعنــوّي" اصطاًحــا بأنّــه: مــا ال يكــون للّســان فيــه حــظٌّ
وإنّمــا هــو معــًى يُعــرف بالقلــب. ]املنــاوّي، التوقيــف عــى التعاريــف، ج 1، ص 667[

وتــدر اإلشــارة إىل أّن اتلعاريــف املوجــودة يف املعاجــم اللغوّيــة 
ا وال تــي بتقديــم  واألدبّيــة اإلســامّية لٰهــذه املفــردة، قليلــٌة جــدًّ
 للمفــردة 

ً
ــرب معــادال ي اعتُ

ّ
ــد اذل ــذا االصطــاح اجلدي ــٍق لٰه ــٍف دقي تعري

اإلجنلزّيــة "spirituality"، بــل إّن ٰهــذه املفــردة نفســها ليــس هلــا يف اللغــة 
ــوض  ــن الغم ــر م ــا الكث ــا، ويه يكتنفه ــٌح تماًم ــًى واض ــة مع اإلجنلزّي
نتيجــة اتلغيــرات العديــدة الّــي تعّرضــت هلــا. ]ايزدپنــاه، رضورت نــگاه متدنــی 

ــت ، ص 124[ ــوم معنوی ــه مفه ب
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ــات  ــّي املعنوي ــردة إىل تف ــذه املف ــط يف ٰه ــد أّدى اخلل ــا فق ــن هن وم
الزائفــة يف الغــرب حــّى لــم يعــد مــن ســبيٍل إىل فهــم مــا يمكــن أن تقّدمه 
املــدارس احلّقــة إلنقــاذ اإلنســان مــن وعثائــه مــن دون تنظيــف األرض 
مــن اخلطــل وســوء الفهــم. ]نــرص، اإلســالم ووعثــاء اإلنســان الغــريّب الحديــث، ص 89[

وىلع أّي حــاٍل فــإّن املــراد مــن املعنوّيــة "spirituality" هنــا أنّهــا عبــارٌة 
ــة  ــة واملاّديّ ــٍة، تُضــي ىلع احليــاة ايلومّي ــٍة وغــر ماّديّ عــن نزعــٍة ماورائّي
لإلنســان معــًى جديــًدا يفــوق املعــى املــاّدّي والعــادّي. ]آزاد عــيل إســامعيل، 

الديــن والصّحــة النفســيّة، ص 32 - 38[

ــن  ــا م ــامّية وانطاقً ــة اإلس ــوء الرؤي ــة" ىلع ض ــوم "املعنوّي ــا مفه وأّم
الفضــاء الفكــرّي اإلســايّم، فيكتــي لونـًـا مغايــًرا عّمــا هــو مطــروٌح يف 
اثلقافــات الغربّيــة. فــإذا اكنــت املعنوّيــة ادلينّيــة عبــارةً عــن ذٰلــك الشــعور 
ي يعــري اإلنســان فيمــا يرتبــط باحلقائــق الـّـي تقــع يف أفــق أوســع مــن 

ّ
اذل

نطــاق علــم املــاّدة، ويقتــي القيــام بمجموعــٍة مــن الوظائــف مــن أجــل 
ــف يف  ــف واتلايل ــألة الوظائ ــن مس ــث ع ــال للحدي ــه ال جم ــه، فإنّ بلوغ
ــٍة  ــا، فــّل ترب ــة مطلًق ــي تطرحهــا احلداثــة واثلقافــة األورّبّي ــة الّ املعنوّي
ــن  ــدرج ضم ــد تن ــوٍع ق ــو أّي موض ــديدةٍ حن ــٍة ش ــٍة روحّي ــٍة أو جذب عطفّي
ــّوق  ــايل واتلف ــعر باتلع ــرد ويش ــار الف ــا أن يث ــّم فيه ــة. وامله ــاق املعنوّي نط
وحيــّس بالعظمــة. ]ایراندوســت، چیســتی معنویت و ســیر معناپذیــری آن در غــرب ، ص 540[

وىلع الرغــم مــن أّن ٰهــذه املفــردة قــد حنتــت حديثًــا يف الفضــاء املعريف 
 أنّهــا اكنــت موجــودًة يف اثلقافــة اإلســامّية 

ّ
اإلســايّم املعــارص، إال
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العريقــة حتــت عناويــن وأســماٍء أخــرى، فقــد جــاء يف كتــاب "املعنوّيــة 
ــات  ــرآن والرواي ــة يف الق ــردة املعنوّي ــأِت مف ــم ت ــي: »ل ــا ي ــامّية" م اإلس
ــوّي يمكــن  ــن مــن خــال الرجــوع إىل معناهــا اللغ ــذا انلحــو، ولٰك بٰه
ــاّدّي  ــم امل ــة وروح العال ــن وحقيق ــم ابلاط ــو عل ــا ه ــراد منه ــول: امل الق
ــة  ــاة الطّيب ــا يه "احلي ــٍة منه ــٍة قريب ــردٍة قرآنّي ــل مف ــرّي، وأفض والظاه

ــة اإلســالميّة، ص 21[. ــا، املعنويّ ــي ني ــي« ]الهام ــور اإللٰ وانل

ــي  ــات ىلع جمموعــة األمــور املتحّققــة الّ ــذا ولقــد أطلقــت املعنوّي ٰه
ــة  ــع يف انلقط ــا تق ــايل فإنّه ــات، وباتل ــاّدة واملاّديّ ــس امل ــن جن ــت م ليس
ــوّي  ــان املعن ــّد اإلنس ــد ُع ــا ]مطهــري، اإلنســان الكامــل، ص 69[، وق ــة هل املقابل
ــا باألمــور غــر املاّديّــة املؤثّــرة يف حياتــه. ]ايزدپنــاه، رضورت  َمــْن يهتــّم عمليًّ

ــه مفهــوم معنویــت، ص 138[ ــی ب ــگاه متدن ن

ثانًيا ـ أوجه الختالف بين معنوّية الحداثة والمعنوّية الدينّية

ــز ىلع  ــة ترتك ــة الغربّي ــة واثلقاف ــرح يف احلداث ــي تط ــة الّ إّن املعنوّي
ــل  ــن أج ــة م ــة والغيبّي ــوى اخلارق ــاد بالق ــّيٍة ويه االعتق ــألٍة أساس مس
بلــوغ الطمأنينــة وإضفــاء معــًى ىلع احليــاة. ومــع ٰذلــك فــإّن بينهــا وبــن 

ــا:  ــيّن هن ــن رئيس ــة اختاف ــة ادلينّي املعنوّي

ــة، عــاوًة ىلع العقــل  ــة ادلينّي األّول: االختــاف يف املنهــج، فاملعنوّي
ــة  ــة املعنوّي ــّي يف معرف ــان ادلي ــّي واإليم ــويح اإللٰ ــن ال ــع م ــا تنتف فإنّه
 مــن 

ّ
ــة احلداثــة فإنّهــا ال تســتي هوّيتهــا إال وكيفّيــة بلوغهــا؛ أّمــا معنوّي

ــّي  ــان ادلي ــّي واإليم ــويح اإللٰ ــرح ال ــتقّل، وال يط ــل املس ــال العق خ
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ــا. ــه حقيقته ــل من ــًا تنه ــا منه باعتبارهم

ــة، هــو  ــة احلداث اثلــاين: االختــاف يف املنشــإ، فمنشــأ ظهــور معنوّي
ــة  ــل أزم ــن قبي ــائل م ــة. فمس ــروف االجتماعّي ــة والظ ــرشوط اخلاّص ال
ــة األرسة،  ــّي، وأزم ــط ابلي ــة املحي ــاق، وأزم ــة األخ ــة، وأزم اهلوّي
جــّرت اإلنســان املعــارص حنــو املعنوّيــة حــّى ينــال الشــعور باالطمئنــان 
ــة  ــإّن املعنوّي ــك ف ــال ٰذل ــة. ويف قب ــة احلداث ــب رفاهّي ــده إىل جان ي فق

ّ
اذل

ــٍم معنــويٍّ للبــرش ينــال فيــه الطمأنينــة  ــة تســى وراء صناعــة عل ادلينّي
والرفاهيــة مــن دون أزمــات اهلوّيــة واألخــاق وابليئــة وغرهــا. وعــاوًة 
ىلع ٰذلــك فــإّن إحــدى أعمــدة املعنوّيــة يف احلداثــة يه أنّهــا ترتبــط بــاآلن 
مــن ٰهــذه احليــاة ادلنيــا وبالوقــت احلــايّل مــن أجــل حيــاٍة أفضــل وبلــوغ 
ــا  ــوت وم ــذه امل ــا وراء ٰه ــّم بم ــم، ال تهت ــن األل ــاص م ــان واخل االطمئن
ــتی معنویت و  ــت، چیس ــع. ]إيراندوس ــوادث ووقائ ــن ح ــان م ــري ىلع اإلنس جي

ــرب ، ص 543[ ــری آن در غ ــیر معناپذی س

ثالًثا ـ ممّيزات المعنوّية في ضوء العقالنّية اإلسالمّية

ــي  ــائل الّ ــن املس ــة م ــة والروحانّي ــان إىل املعنوّي ــة اإلنس ــّد حاج تُع
ــه  ــد صّحت ــام وتؤّك ــه اإلس ــا يثبت ــذا مّم ــد، وٰه ــّك والردي ــل الش ال تقب
العقانّيــة اإلســامّية. ]مصبــاح يــزدي، محاولــٌة للبحــث عــن العرفــان اإلســالمّي، ص 32[

وبنــاًء ىلع ٰهــذا يمكــن عــرض حبــث املعنوّيــة انطاقـًـا مــن العقانّيــة 
اإلســامّية يف شــل حمــاور ىلع انلحــو اتلــايل:
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) ـ الُبعد العقالنّي للمعنوّية 

إّن املعنوّيــة بوصفهــا أمــًرا قدســيًّا تقــوم - يف الفكــر اإلســايّم - ىلع 
جمموعــٍة مــن األســس واملبــاين املنطقّيــة والعقلّيــة، وتّتضــح أهّمّيــة ٰهــذا 
األســاس بماحظــة بقّيــة أنــواع املعنوّيــة الّــي تنتــرش يف خمتلــف أحنــاء 

العالــم يف العــر الراهــن، حيــث يمكــن ترتيبهــا وفــق مــا يــي: 

ــة  ــس العاطفّي ــاه ىلع األس
ّ

ــذا االت ــوم ٰه ــة: يق ــة املحض ــاه املعنوّي
ّ

ات
ــيس  ــة، فاألحاس ــة والعقلّي ــور املعرفّي ــط باألم ــيس، وال يرتب واألحاس
ــاه - تعــل اإلنســان يشــعر 

ّ
واملشــاعر والعواطــف - يف رؤيــة ٰهــذا االت

. ]ملكيــان،  بالــرسور وابلهجــة، لٰكّنهــا ال ترجــع إىل أســاٍس معــريفٍّ وعقــيٍّ
ــان، ص 56[ ــة كّل األدي ــة خالص ــة واملحبّ املعنويّ

ــٍة  ــٍس وهمّي ــوم ىلع أس ــاه يق
ّ

ــذا االت ــة: وٰه ــة الوهمّي ــاه املعنوّي
ّ

ات
ــا أّي  ــس هل ــا لي ــايل يه أيًض ــف، وباتل ــل والزي ــٍة، وىلع ادلج وخرافّي
، وإنّمــا تعتمــد ىلع اخلرافــات واألوهــام  أســاٍس عقــيٍّ أو برهــاينٍّ

والشــعوذة وأمثاهلــا. 

ــاه املعنوّيــة املؤّســس ىلع العقانّيــة: وٰهــذه املعنوّيــة تــزنع حنو علم 
ّ

ات
الُقــدس وتقــوم ىلع أســٍس فلســفّيٍة ومبــاٍن وقواعــد تعــل مــن املعنوّيــة 
 مربهنًــا. ]آهنگــران، عقالنیــت و علــم : معیــار متایــز معنویــت در اســالم از 

ً
أمــًرا معقــوال

معنویــت در ســایر مکاتــب ، ص 6 و7[

ــًة أو  ــًة انفعايّل ــت حال ــام ـ ليس ــا اإلس ــا يطرحه ــة ـ وكم إّن الروحانّي
ــه جســًما وعقــًا وعطفــًة، فــي  ــًة، بــل يه حضــور اإلنســان لكّ عطفّي
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تتناقــض مــع احلــاالت العاطفّيــة واالنفعايّلــة الّــي يغيــب فيهــا العقــل؛ 
ــا  ــا يتناقــض جذريًّ ــذا م ــاب العقــل يعــي تفــّي الفــوىض، وٰه ألّن غي
ــا ىلع  ــة الــي رّشعهــا اهلل تعــاىل، فالعقــل يــؤّدي دوًرا حيويًّ مــع الروحانّي
درجــٍة عيلــٍة مــن األهّمّيــة يف ابُلعــد املعنــوّي لإلنســان، حيــث َورََد ٰذلــك 
 

َ
يــَن ال ِ

َّ
رصاحــًة يف القــرآن الكريــم يف قــوهل تعــاىل: جَيَْعــُل الرِّْجــَس ىلَعَ اذل

ــس: 100[. ــورة يون ــوَن ]س َيْعِقلُ

ــل  ــام، ب ــا اإلس ــد عليه ــي أّك ــل يه الّ ــة ىلع العق ــة القائم واملعنوّي
األديــان اإلبراهيمّيــة مجيًعــا، حيــث تتجــّى يف األخــاق والعرفــان العمّي 
معجونــًة مــع الــرؤى املعرفّيــة والعقلّيــة، وٰهذه الرؤيــة القدســّية قائمٌة ىلع 
أســٍس فكرّيــٍة وفلســفّيٍة برهانّيــٍة، بــل قــد ترتبــط املعنوّيــة عنــد ابلعض 

ي يتأّســس ىلع أبعــاٍد برهانّيــٍة عنــد أصحابــه. 
ّ

بالعرفــان انلظــرّي اذل

ــم  ــدر أّن املفاهي ــر الص ــهيد حمّمدباق ــرى الش ــاس ي ــذا األس وىلع ٰه
ــي إىل  ــٍق ينت ــل نس ــد يف ش ــة توج ــة باملعنوّي ــّية املتعلّق ــم األساس والقي
ــا،  ــن وادلني ــن ادلي ــل ب ــي ال تفص ــة، الّ ــامّية العاّم ــة اإلس املنظوم
وٰهــذا النســق ال يقــّل رصامــًة - مــن انلاحيــة العقانّيــة - عــن النســق 
العلــّي، بــل إّن رصامتــه أقــوى وأعمــق؛ ألنـّـه جيــّدد عاقــاٍت قدســّيًة 
ــن  ــة ب ــر يف العاق ــّيٌة تتأثّ ــٌة وسياس ــداداٌت اجتماعّي ــا امت ــًة، هل وروحّي

ــاىل.  ــان واهلل تع اإلنس

ــا مــن ٰهــذه الفكــرة يتجــّى موقــف اإلســام مــن املعنوّيــة؛  وانطاقً
إذ إنـّـه ليــس موقًفــا عطفيًّــا أو روحيًّــا حمًضــا، بــل هــو ينتــي إىل أرضّيــٍة 
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ــا  ــة وعاقته ــان واألّم ــون واإلنس ــامّية للك ــة اإلس ــّدد الرؤي ــٍة حت فكرّي
ــٌة  ــح عاّم ــن )مالم ــول الدي ــٌز يف أص ــدر، موج ــخ. ]الص ــرى وباتلاري ــعوب األخ بالش

للعبــادات(، ص 270[

2 ـ الهيكلة والنظم

ــًة يف اإليمــان والــزنوع حنــو  ــا ونــواًة مركزّي ــة أمــًرا حموريًّ تعــّد املعنوّي
ــا  ــارف والقضاي ــن املع ــٍة م ــع جمموع ــّل ـ م ــا تش ــدس؛ إذ إنه ــم الق عل
واملســائل األساســّية، وكٰذلــك مــع انلتائــج واثلمــرات ـ منظومــًة متاملــًة 
ــّي،  ــان العم ــاق والعرف ــك يف األخ ــة ٰذل ــن ماحظ ــجمًة، ويمك ومنس
ــّم  ــي تهت ــة الّ ــة واملنظوم ــذه اهليلكّي ــوٍح ٰه ــاهد بوض ــن أن يش إذ يمك
ــا، وٰهــذه مســألٌة مهّمــٌة  ــا وعمليًّ بالشــخصّية املعنوّيــة وتربيتهــا مفاهيميًّ

ــٌة. ــا منّظم ــاة برّمته ــا، فاحلي ــك بغــرض الرجــوع إيله ــة وٰذل للغاي

ــة  ــت عاق ــد صاغ ــفّية ق ــب الفلس ــه أّن املذاه ــّك في ــا ال ش ومّم
اإلنســان باملطلــق ضمــن نظرّياتهــا امليتافزيقّيــة، لٰكــّن اإلســام 
ــق يف  ــا تزنل ــا ىلع عمومّيته ــم يركه ــق، ول ــان باملطل ــة اإلنس ــم عاق نّظ
متاهــات الفكــر املجــّرد واتلخمينــات امليتافزيقّيــة، فترشيــع العبــادات 
ــق  ــن طري  ع

ّ
ــق إال ــط باملطل ــان أن يرتب ــن لإلنس ــه ال يمك ــن أنّ يتضّم

ادليــن، ونســبّية اإلنســان تعلــه اكئنًــا مفتقــًرا إىل اهلل ســبحانه وتعــاىل، 
فاملعنوّيــة والروحانّيــة الّــي تتــّم فيهــا صياغــة الرؤيــة اإلســامّية 
للمشــل امليتافزيــّي مــن انلاحيــة املنهجّيــة واملعرفّيــة. وهــو مــا ســيأيت 

ــا. ــه الحًق تفصيل
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ــط  ــي ترتب ــك الّ ــٍة كتل ــٍم دقيق ــاٍم وقي ــم وأح ــن ملفاهي ــا يمك ف
باملعنوّيــات والروحانّيــات أن توجــد مبعــرًة وعفوّيــًة دون نظرّيــٍة ـ ضمنّيٍة 

ــم. ــم واألحــام والقي ــك املفاهي ــا تل ــق ضمنه ـ تتّس

3 ـ عالم الغيب وعالم ما وراء الماّدة

مــع أّن الكثــر مــن تّيــارات املعنوّيــة يف ٰهــذا العــر تعــّد املعنوّيــات 
 أنّهــا حترهــا يف نطــاق املــاّدة والعالــم املاّدّي لإلنســان 

ّ
أمــًرا رضوريًّــا، إال

فحســب ]آهنگــران، عقالنیــت و علــم : معیــار متایــز معنویــت در اســالم از معنویــت در ســایر 
مکاتــب ، ص 9[، بينمــا يتوّجــب إثبــات ٰذلــك وأّن العالــم ال ينحــر يف علــم 

ــك ال  ــات ٰذل ــرًة، ومــن دون إثب ــًة كث ــم غيبّي ــك عوال ــاّدة؛ إذ إن هنال امل
يمكــن احلديــث عــن املعنوّيــة. 

ومن بن األمور األساسّية يف ٰهذا املجال:

: اإلنسان هل روٌح وليس هو ماّدًة فحسب. 
ً

أّوال

ثانًيا: العالم ليس ماّديًّا وحسب، بل هناك غيٌب وما وراء املاّدة.

وىلع ٰهــذا األســاس فعــاوًة ىلع الــروح الّــي يؤّكــد عليهــا اإلســام، 
فــإن هنــاك مســألة الغيــب؛ إذ إّن هنــاك غيبًــا واســتمراًرا لٰهــذا العالــم، 
ــة ىلع  ــوص ادلينّي ــد انلص ــال تأكي ــن خ ــك م ــة ٰذل ــن ماحظ ويمك
مســألة املعــاد ]جــوادي آمــيل، دور املعــاد يف تربيــة الــروح، ص 8[؛ باعتبــار أّن هنــاك 

ــا وراء هلــا.  ــك وم ــاة، وهنال ــذه احلي اســتمراًرا لٰه



ــًة  ــواًة مركزّي ــّل ن ــة تُش ــة والَمعاديّ ــد اتلوحيديّ ــول والقواع إّن األص
ــًوى  ــًة وه ــة مهزل ــي املعنوّي ــا تض ــن دونهم ــة، وم ــبة للمعنوّي بالنس

 .
ّ

ــس إال لي

فاملعنوّيــة ىلع ضــوء تلــك األصــول، مســألٌة أساســّيٌة وواقعّيــٌة 
يــن ســاروا ىلع هــدى اإلســام يف 

ّ
ــٌة تتجــّى يف مجيــع األتبــاع اذل وحقيقّي

ــان. ــور واألزم ــّر العص ــروا ىلع م ــن ظه ي
ّ

ــراد اذل ــف األف خمتل

ــاه 
ّ

ــه يتحــّرك يف ات ــة وابُلعــد املعنــوّي يف اإلســام مــع أنّ إّن الروحانّي
ــاط  ــدم ارتب ــه، وإّن ع ــط ب ــل يرتب ــع، ب ــل الواق ــه ال يغف  أنّ

ّ
ــب، إال الغي

اإلنســان بالغيــب ســيحّوهل إىل صــرورٍة مســتمّرٍة تائهــٍة، وجيعــل حتّركــه 
عشــوائيًّا كريشــٍة يف مهــّب الريــح، بينمــا إذا ارتبــط به وحتّرك يف مســرته 
ــدد  ــون وامل ــموهل الع ــه وش ــن إطاق ــتمّد م ــه سيس ــة، فإنّ ــاّقة الطويل الش
ــة الواضحــة للهــدف، فاإلنســان يهفــو إىل املطلــق، ويربــط مــن  والرؤي
خــال ٰذلــك حركتــه بالكــون وبالوجــود برّمتــه، بــاألزل واألبــد ]حبيــب 
فيــاض، التجديــد الكالمــّي عــن الشــهيد الصــدر، ص 150[، كمــا أّن االرتبــاط بالغيــب 

ــّل املطلقــات  ــٌض ل ــا، وهــو رف ــات املســرة لكّه ــاهلل يســتوعب تطلّع وب
الوهمّيــة واخلرافّيــة، إنّــه خــوض غمــار معركــٍة مســتمّرٍة، ونضــاٌل ممتــدٌّ 
ضــّد خمتلــف األاكذيــب واألوهــام والوثنّيــات املصطنعــة، وبٰهــذا يتحــّرر 
ــم  ــان الواه ــا اإلنس ــي جيعله ــة الّ ــات الاذب ــن رساب املطلق ــان م اإلنس
والضــاّل بديــًا عــن احلقيقــة املطلقــة ويه رّب العاملــن. ]الصــدر، موجــٌز يف 

ــٌة للعبــادات(، ص 270[ أصــول الديــن )مالمــح عاّم



4 ـ التبلور في إطار مناسك وشعائر منتظمٍة

ــل  ــايّم ىلع ش ــر اإلس ــة يف الفك ــة والروحانّي ــورت املعنوّي ــد تبل لق
مناســك وشــعائر منتظمــٍة، وتتجــّى ٰهــذه املســألة بوضــوح إذا مــا رأينــا 
ــور  ــر يف األم ــي تنح ــة الّ ــا: املعنوّي ــة منه ــن املعنوّي ــرى م ــواًع أخ أن
ــاٍت وتمثيــاٍت  ــك مــن تلّي ــة فحســب، وال ترتبــط بمــا وراء ٰذل القلبّي
أخــرى هلــا؛ واملعنوّيــة الـّـي تركــت تلّياتهــا وتمثياتهــا وقوابلهــا بصورٍة 

ــٍة.  حــّرٍة منفلت

وأّمــا املعنوّيــة اإلســامّية فــي الـّـي تتمّثــل يف إطــار مناســك وشــعائر 
معّينــٍة، وهــو مــا يعرضــه الفكــر اإلســايّم، إذ إّن مســاحة ٰهذه املناســك 

ا فيــه. والشــعائر واســعٌة جــدًّ

ــل  ــا يقاب ــابًقا ـ ىلع م ــر س ــا ذك ــق ـ كم ــة تُطل ــة واملعنوّي إّن الروحانّي
املــاّدّي واجلســمايّن، وال يعــي ٰذلــك أّن املــراد منهــا هو ابلعــد اتلجريدّي، 
ــا املــراد ٰذلــك ابُلعــد املعنــوّي  وإن اكن ٰذلــك جــزًءا مــن حقيقتهــا، وإنّم
وتلــك احلالــة انلفســّية الـّـي تمّثــل احلقيقــة املطلوبــة مــن وراء األشــياء، 
ــا،  ــا وهيئته ــٌة وراء صورته ــا روحانّي ــة هل ــا املخصوص ــاة بأراكنه فالص
ــن أن  ــك ال يمك ــن دون ٰذل ــوال، وم ــذا املن ــادات يه ىلع ٰه ــائر العب وس
تتحّقــق تلــك املعنوّيــات ىلع أشــاهلا وصورهــا الصحيحــة. ]الخمينــّي، اآلداب 

ــة للصــالة، ص 17[ املعنويّ

ــًة  ــًة خاّص ــي أهّمّي ــب تكت ــور والقوال ــك الص ــإّن تل ــا ف ــن هن وم
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يف الرؤيــة اإلســامّية، فشــل العمــل والســلوك هل عاقــٌة وطيــدٌة 
الرؤيــة ال  ٰهــذه  تقابلــه، ووفــق  الّــي  بالعواطــف واإلحساســات 
ــب  ــن القوال ــّي ع ــات واتلخ ــف واإلحساس ــد ىلع العواط ــن اتلأكي يمك
ــف  ــن العواط ــٍة ب ــٍة متقابل ــود عاق ــك لوج ــك؛ وٰذل ــعائر واملناس والش
ــا  ــب وانلمــاذج والشــعائر، وبم واإلحساســات مــع الســلوكّيات والقوال
أّن ٰهــذه العاقــة املتقابلــة واملرابطــة موجــودٌة يف نظــام الرشيعــة، فقــد 
ــذه اإلحساســات  ــٌة ومشــّخصٌة لٰه ــت وأوضحــت أطــٌر وحــدوٌد معّين بُيّن

ــة.  ــف يف الرشيع والعواط

وتبلــوُر الروحانّيــة يف الرؤيــة اإلســامّية يف قوالــب وأشــاٍل معّينــٍة ال 
يعــي عــدم االهتمــام باملحتــوى، فاملحتــوى فيهــا هــو مقــدار مــا يتوّصــل 

ّيــة والقــرب مــن اهلل تعــاىل. 
ٰ
إيلــه اإلنســان مــن مراتــب الكمــاالت اإلهل

ــوا بــأّن القالــب هــو بمثابــة  ومــن هنــا يظهــر تهافــت قــول مــن قال
ــن  ــّب أمك ــوغ الل ــّم بل ــا ت ــى م ــّب، وم ــو الل ــوى ه ــرش وأّن املحت الق
اتلخــّي عــن القــرش، وبطــان اعتقــاد مــن شــّدد ىلع اتلمّســك املفــرط 
بالقالــب، وىلع الركــز عليــه، فــاهلل حيــب أْن يُعبــد مــن حيــث يريــد 
هــو ال مــن حيــث يريــد العبــد، فمثلمــا أّن القالــب مهــمٌّ فــإّن املحتــوى 
ــٌس يف  ــول اهلل  جال ــا رس ــة: »بين ــاء يف الرواي ــد ج ــا، فق ــمٌّ أيًض مه
ــجوده،  ــه وال س ــم ركوع ــا يت ــّي ف ــام يص ــٌل فق ــل رج ــجد إذ دخ املس
ــه  ــذا صات ــذا وٰهك ــات ٰه ــن م ــراب، ل ــر الغ ــٌر كنق ــال : نق فق

ــكايف، ج 3، ص 268، ح 6[. ــن ال ــروع م ــّي، الف ــي« ]الكلين ــر دي ــّن ىلع غ يلموت
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ــامّية  ــة اإلس ــر ىلع الرؤي ــألة ال تقت ــذه املس ــر أّن ٰه ــٌر باذلك وجدي
ــر ىلع  ــا تتوّف ــًة؛ إذ إنّه ــة اكّف ــان اإلبراهيمّي ــمل األدي ــل تش ــب، ب فحس
ــف  ــات والعواط ــس اإلحساس ــي تعك ــوس الّ ــعائر والطق ــك والش املناس
فيهــا، ويف ٰهــذا املجــال يمكــن اإلشــارة إىل جممــوع املناســك والعواطــف 
ــة،  الّــي تعكــس تلــك العواطــف واإلحساســات القدســّية واملعنوّي
ــاك  ــك، إذ إّن هن ــوذٌج ذٰلل ــارات نم ــوص الزي ــات ونص ــة واملناج واألدعي
املئــات مــن األدعيــة واملناجــات املوجــودة يف انلصــوص واملصــادر 
ــام  ــح أم ــا تفت ــث إنّه ــة، حبي ــة واجلاذبّي ــف بالروع ــي تّتص ــة، والّ ادلينّي
اإلنســان طريًقــا مســتقيًما حلــواٍر مبــارٍش مــع اهلل، ومــن ٰذلــك مــا يمكــن 
ــة  ــان واألدعي ــح اجلن ــّجاديّة ومفاتي ــة الس ــة الصحيف ــه يف أدعي ماحظت

ــرى. ــٍب أخ ــواردة يف كت ال

فالقــرآن الكريــم يقــّر أّن ادلعء هــو طريــق ارتبــاط العباد بــاهلل  حيث 
 ُدَعُؤُكـــْم ]ســورة غافــر: 60[. فــادلعء 

َ
ــْم َريبِّ لـَـْوال ـُ  بِك

ُ
يقــول تعــاىل: َمــا َيْعبَــأ

ــوّي  ــريّق املعن ــبيل ال ــا س ــو أيًض ــل ه ــب، ب ــاة وحس ــبيل انلج ــس س لي
ــام  ــن اإلم ــد ورد ع ــال. فق ــن الكم ــا م ــب العلي ــول إىل املرات  والوص
لٍَة، 

َ
 بَِمْســأ

َّ
 ُتنَــاُل إِال

َ
لَــًة ال الصــادق  قــوهل: »إِنَّ ِعنْــَد اهللِ  َمزْنِ

ــَط«  ِل ُتْع
َ
ــأ ــيْئًا، فَاْس ــَط َش َــْم ُيْع  ل

ْ
ل

َ
ــأ َــْم يَْس ــاُه َول ــدَّ فَ ــًدا َس نَّ َعبْ

َ
َــْو أ َول

.]466 2، ص  ج  الــكايف،  ]الكلینــّي، 

 ، إّن ادلعء واملناجــاة واالرتبــاط بابلعــد املعنــوّي والغيــّي أمــٌر رضوريٌّ
فالعقــل يقــي بأنّــه ال حيثيــة وال حقيقــة لإلنســان ســوى العبوديّــة هلل 

118

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



ــاح  ــاّم يف ف ــره اتل ــه أّن ادلعء هل تأث ــّك في ــا ال ش ــه. ومّم ــاط ب واالرتب
ــان  ــود اإلنس ــط وج ي يرب

ّ
ــق اذل ــل الوثي ــو احلب ــعادته، فه ــان وس اإلنس

ي هــو عــن الفقــر والعجــز - بمعــدن الغــى والقــدرة، 
ّ

وســعادته - اذل
وينتشــله مــن ورطــة ابلــأس والضيــاع، ويمــأل وجــوده وكيانــه مــن نــور 
الكمــاالت املعنوّيــة ىلع قــدر ســعته وطاقتــه. ثــّم يطلــق هل عنــان الــريّق، 

ــق حنــو رّب األربــاب.  ــراب وحيلّ يلنفــّك مــن أرس ال

  ــت ــل ابلي ــد أه ــة عن ــاة واألدعي ــإّن املناج ــك ف ــاوًة ىلع ٰذل ع
ــا آخــر، وهــو تعليــم انلــاس مــاذا يطلبــون ومــا هــو  تتضّمــن جانبًــا مهمًّ
ــة يف الفكــر  ــاىل. ]مجموعــٌة مــن املؤلفــني، املــدارس األخالقيّ ــن اهلل تع ــب م أدب الطل

اإلســالمّي، ص 446[

ــوّي  ــد املعن ــورة ابلع ــا يف بل ــب دوًرا مهمًّ ــي تلع ــور الّ ــن األم وم
ــًة  لإلنســان مســألة اتلوّســل. حيــث إّن حقيقتــه تتضّمــن عنــارص معرفّي
ــوس  ــايّل وامللم ــوذج املث ــّرف ىلع انلم ــا اتلع ــن بينه ــًة. م ــًة مهّم وعطفّي
ــث يف  ي يبع

ّ
ــق اذل ــة والعش ــر املحب ــه، وعن ــذاء ب ــب االحت ي يتوّج

ّ
اذل

ــة  ــة والفاعلّي ــو احلرك ــًة حن ــًة عظيم ــًة وطاق ــا وحيوّي ــان زمًخ روح اإلنس
حنــو اهلــدف. فمجــّرد حتديــد اإلنســان هلدفــه ال يعــي عــدم افتقــاره إىل 
ــاه اهلــدف. ومــى مــا 

ّ
ــة والعزيمــة الازمــة للمســر بات الطاقــة الروحّي

اقرنــت املعرفــة الصحيحــة للنمــوذج القــدوة باملحّبــة العميقــة الصافيــة، 
ا. ــدًّ ــًرا ج ــأيّس كب ــال اتل ــي احتم ــٍذ يض فحينئ
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5 ـ االمتداد االجتماعّي والثقافّي والسياسّي للمعنوّية

ال تنحــر املعنوّيــة وفــق الرؤيــة اإلســامّية يف ابلعــد الفــردّي 
لإلنســان، وإنّمــا هلــا ارتبــاٌط مــع ســائر أبعــاد اإلنســان األخــرى؛ إذ إّن 
 عــن ســائر األبعــاد األخــرى 

ً
املعنوّيــة ليســت عنــًرا منفصــًا ومنعــزال

ــة يف الرؤيــة اإلســامّية ال تقتــر  لإلنســان. وبعبــارٍة أخــرى: إّن املعنوّي
ىلع ابلعــد الفــردّي لــلات البرشّيــة، وإنّمــا تتجاوزهــا تلدفــع باإلنســان 
إىل االهتمــام باألبعــاد اإلنســانّية األخــرى، ومــن أجــل هــدٍف أكــرب مــن 

وجــوده ومصاحلــه اخلاّصــة.

ــألة،  ــذه املس ــة إىل ٰه ــات املعنوّي ــن االّتاه ــر م ــت الكث ــد تنّبه ولق
ــة تكمــن يف مــدى قدرتهــا ىلع تســليط الضــوء ىلع  ويه أّن قيمــة املعنوّي
ــة؛ إذ يمكنهــا يف  ــة واالجتماعّي ــا واألبعــاد األخــرى للحيــاة الفرديّ الزواي

ــة.  ــي تعــاين منهــا البرشّي الكثــر مــن املــوارد حــّل املشــكات الّ

ــا يف  ــّى خصوصّيته ــا تتج ــن هن ــاد، وم ــّددة األبع ــة متع فالروحانّي
ــٍة  ــن بوذيّ ــرى م ــات األخ ــواع الروحانّي ــك أّن أن ــامّية؛ ٰذل ــة اإلس الرؤي
ــن  ــٌة ع ــحابّيٌة )أي منعزل ــٌة وانس ــاٌت مرحي ــا، روحانّي ــيحّيٍة وغره ومس
املجتمــع(، بينمــا املعنوّيــة والروحانّيــة يف اإلســام، روحانّيــٌة متجــّذرٌة يف 
احليــاة االجتماعّيــة، ويه انطاقــٌة إيمانّيــٌة تشــمل احليــاة لكّهــا؛ وذلا فــي 
ــة  ــا املجتمــع، وويٍع حبرك ــزام بقضاي ــة االل تعــل اإلنســان يعيــش حال

ــدر، ص 121 و122[ ــفة الص ــالوي، فلس ــد ال ــد عب ــخ. ]محم اتلاري

وىلع ضــوء ٰذلــك، تســلّط املعنوّيــة - باعتبارهــا نــواًة مركزّيــًة يف الرؤية 
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ــة  ــة واألرسّي ــة، الفرديّ اإلســامّية - الضــوء ىلع خمتلــف األبعــاد البرشّي
واالجتماعّيــة واثلقافّيــة وغرهــا.

ي دار بــن أتبــاع 
ّ

لقــد اشــتهر ٰذلــك الــراع اتلاريــّي املحتــدم اذل
ــن  ــن م ــا ب ــه قائًم ــزناع في ــد اكن ال ــة، وق ــاع الرشيع ــة وأتب الطريق
ــم  ــردّي وه ــب الف ــب ىلع اجلان ــي تغل ــة الّ ــارص املعنوّي ــد ىلع العن يؤّك
ــة  ــام بالرشيع ــب إىل رضورة االهتم ــن يذه ــن م ــة، وب ــاع الطريق أتب

ــا. ــا ومقّرراته وقوانينه

ولٰكــن اكنــت الرؤيــة الغابلــة يه أنـّـه ال يمكــن االســتغناء عــن لكيهما، 
فاألحــام والقوالــب الظاهرّيــة اكّفــًة تمتلــك روحانّيــًة ومعنوّيــًة عميقــًة، 
 

ّ
فــي لّك حكــٍم رشيعٍّ تكمــن روح اتلوحيــد وال يمكــن الوصــول إيلــه إال
ــاه، العرفــان النظــرّي.. أصولــه ومبــادؤه، ص 100[،  ــه ]يــزدان پن ــق في مــن خــال اتلعّم
ويشــر الشــيخ الرئيــس إىل ٰهــذا األمــر يف انلمــط اتلاســع مــن اإلشــارات 
 

ّ
ــم يكــن اإلنســان حبيــث يســتقّل وحــده بأمــر نفســه إال ــا ل بقــوهل: »لّم
بمشــاركة آخــر مــن بــي  جنســه، وبمعاوضــٍة ومعارضــٍة تريــان بينهما، 
ه بنفســه الزدحــم 

ّ
يفــّرغ لّك واحــٍد منهمــا لصاحبــه عــن مهــمٍّ لــو تــوال

ىلع الواحــد كثــٌر، واكن  مّمــا يتعــرّس إن أمكــن، وجــب أن يكــون بــن 
انلــاس معاملــٌة وعــدٌل حيفظــه رشٌع، يفرضــه شــارٌع متمــّزٌ باســتحقاق 
ــه، ووجــب  ــد رّب ــا مــن عن ــدّل ىلع أنّه ــاٍت ت الطاعــة؛ الختصاصــه بآي
أن يكــون للمحســن واملــيء جــزاٌء مــن عنــد القديــر اخلبــر، فوجــب 
ــة،  ــظ للمعرف ــبٌب حاف ــة س ــع املعرف ــارع. وم ــازى والش ــة املج معرف
ففرضــت عليهــم العبــادة املذّكــرة للمعبــود، وكــّررت عليهــم  ليســتحفظ 
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ــاة  ــم حلي ــدل املقي ــوة إىل الع ــتمّرت ادلع ــّى اس ــر، ح ــر باتلكري اتلذك
ــُر  ــا األج ــم يف ادلني ــع العظي ــد انلف ــتعمليها بع ــد ملس ــّم زي ــوع. ث انل
ــي  اجلزيــل يف األخــرى. ثــّم زيــد للعارفــن مــن مســتعمليها املنفعــُة الّ
ــم شــطره. فانظــر إىل احلكمــة،  ّــون وجوهه ــا هــم مول ــا، فيم ــوا به خّص
ثــّم الرمحــة وانلعمــة؛ تلحــظ جنابـًـا تبهــرك عجائبــه. ثــّم أقــم واســتقم« 

ــات، ج 3، ص 371[. ــارات والتنبيه ــينا، اإلش ــن س ]اب

ــة  ــا والطريق ــة وقوانينه ــامّية ىلع الرشيع ــة اإلس ــد الرؤي ــذا وتؤّك ٰه
ــدٌة بالرشيعــة كمــا  ــة مقّي ــذه الرؤي ــة يف ٰه ــة املطلوب ومناهجهــا، فاملعنوّي
أنّهــا تنعكــس فيهــا، ويمكــن ماحظــة ٰهــذا اتلعاضــد واتلعامــل 
ي لــم يغفــل جانبــه العبــادّي 

ّ
متجّســًدا يف شــخص انلــّي األكــرم ، اذل

ــع  ــدي اهلل ، م ــن ي ــوف ب ــام والوق ــن القي ــاه م ــت قدم ــّى توّرم ح
ــة.   ــور االجتماعّي ــغ باألم ــه ابلال اهتمام

كمــا يمّثــل اإلمــام عــيٌّ  نموذًجــا آخــر يف ٰهــذا اجلانــب، بــل إنـّـه 
ي ال 

ّ
مثــاٌل أكمــل لروحانّيــة املعتقــد ادليــّي اإلســايّم ومعنوّيتــه، فهــو اذل

ــادة  ــه إذا انهمــك وانغمــر يف العب ــٍد، حبيــث إنّ يبلــغ شــأوه أّي عرٍف عب
 ملــن »هجــم 

ً
والعشــق اإللـٰـّي اكن كأنـّـه ليــس يف ٰهــذا العالــم، واكن مثــاال

بهــم العلــم ىلع حقيقــة ابلصــرة، وبــارشوا روح ايلقــن، واســتانوا مــا 
ــوا  ــون، وصحب ــه اجلاهل ــتوحش من ــا اس ــوا بم ــون، وأنس ــتوعره املرف اس
ــًة باملحــّل األىلع« ]نهــج البالغــة، الحكمــة 147[،  ــدان أرواحهــا معلّق ــا بأب ادلني
فهــو مــع انلــاس وليــس مــع انلــاس، عندمــا يكــون مــع انلــاس تكــون 
روحــه مرتبطــًة باملحــّل األىلع ]مطهــري، اإلنســان الكامــل، ص 38[، ٰهكــذا هــو 
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حــاهل يف الليــل، ويف انلهــار لــكأّن ٰهــذا اإلنســان غــر ٰذلــك، فهــو مــع 
ــك  ــرٌح مــرٌح، حــّى ذّم ذٰلل ــح الوجــه، بشــوٌش، باســٌم ف ــه متفّت أصحاب
ــن انلابغــة ]يقصــد عمــرو  ــا الب مــن قبــل اجلاهلــن واملغرضــن: »عجبً
ــٌة،  ــرٌؤ تلعاب ــًة، وأيّن أم ــام أّن يّف دعب ــل الش ــم أله ــاص[ يزع ــن الع ب
أعفــس وأمــارس، لقــد قــال باطــًا ونطــق آثًمــا« ]نهــج البالغــة، 84[، وتــده 
يف مجيــع املياديــن اإلنســانّية، يف ابليــت وأمــوره، ويف املجتمــع وشــوؤنه، 

ويف احلكــم ودوايلبــه، ويف احلــرب وغمــاره، وغرهــا مــن املجــاالت.

ــك املــزج بــن  ــٌة اكنــت حــارضًة عــن ٰذل ــذه وغرهــا نمــاذج جلّي فٰه
ــوّي. ــد املعن ــال ابُلع ــن دون إغف ــة م ــاد البرشّي ــف األبع خمتل

ــا؛  ــاة ومتاعبه ــن احلي ــراٌر م ــا ف ــة؛ ألنّه ــع الرهبن ــام إذن من فاإلس
وذٰللــك تعــّد القوانــن األوروّبّيــة الرهبــان يف حكــم األمــوات، والرهبنــة 
موتـًـا اختياريًّــا، واإلســام ال يريــد للمتعّبــد ٰهــذا املــوت وٰذلــك الفــرار، 
ولٰكّنــه يريــد مؤمنًــا نافًعــا للنــاس، حيًّــا يف وســط األحيــاء، حاميًــا هلــم 
مــن املضــاّر، جابًلــا هلــم املنافــع؛ إذ ليســت العبادات اإلســامّية ســلبّيًة، 
بــل يه إجيابّيــٌة: يه املشــاركة يف ِرفعــة انلــوع اإلنســايّن، وذٰللــك يعّد لّك 
نفــٍع لألحيــاء صدقــٌة، فقــد جــاء يف انلصــوص ادلينّيــة: »مــا مــن مســلٍم 
 كتــب هل بــه 

ّ
يغــرس غرًســا أو يــزرع زرًع فيــأكل منــه إنســاٌن أو دابـّـٌة إال

ــا،  ــود هل ــام ال وج ــة يف اإلس ــك أن الروحانّي ــى ٰذل ــس مع ــٌة«، ولي صدق
بــل هلــا املقــام األّول، فــي الصــوم والصــاة واحلــّج روحانّيــٌة، بــل لكّهــا 
ــت  ــام ليس ــة اإلس ــّن روحانّي ــٌة، ولٰك ــاف روحانّي ، ويف االعت ــاينٌّ روح
انقطــاًع عــن احليــاة واألحيــاء، بــل يه مــع مــا فيهــا مــن ســموٍّ نفــيٍّ 
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 وتــّرٍد عــن اجلســم وأهوائــه وشــهواته، يه حتســٌن للعاقــات اإلنســانّية
ــني ، ص 712[ ]محمــد أبــو زهــرة، خاتــم النبيّ

ــايح  ــة من ــمل اكّف ــّدٌة لتش ــامّية ممت ــة اإلس ــق الرؤي ــة وف إّن الروحانّي
ــداد  ــظ امت ــا ياَح ــك حينم ــن ٰذل ــر م ــّد ألك ــا تتمت ــل إنّه ــاة، ب احلي
ــة، حبيــث تتحــّول لّك  ــه األخروّي ــا تلّتصــل حبيات ــاة اإلنســان يف ادلني حي
حيــاة اإلنســان إىل ســاحة عمــٍل يرجــو فيهــا أن يكــون مــن الفائزيــن يف 
 الشــعور خبشــية اهلل ومراقبتــه يف 

ّ
اآلخــرة، فمــا الروحانّيــة يف اإلســام إال

 
ّ

ي ال لكفــة فيــه إال
ّ

لّك مــا يصــدر عّنــا مــن أعمــاٍل وأقــواٍل، والســيع اذل
ــع الرمحــة  ــل أهــل اليســار، بداف ــة مــن قب ــة والفاق مســاعدة أهــل القلّ
ــن  ــوز وتأم ــع الع ــل رف ــن أج ــك م ــانّية؛ وٰذل ــق واإلنس ــّوة يف اخلل واألخ
حــّد الكفايــة لــّل فــرٍد بمــا يكفــل اتلــوازن االقتصــادّي بــن املســلمن، 
ويــؤّدي إىل وجــود جمتمــٍع ال تتصــارع فيــه األهــواء والــزنوات، بــل تتآلف 
فيــه انلفــوس بــويٍح مــن اإليمــان بــاهلل وااللــزام بتعايلمــه. ]انظــر: قاســم 
حبيــب جابــر، اإلســالم بــني البــداوة والحضــارة.. دراســٌة يف حضــارة اإلســالم اإلنســانيّة، ص 337[

6 ـ المعنوّية أمٌر اختياريٌّ واكتسابيٌّ

، وتكمــن  إّن املعنوّيــة يف الرؤيــة اإلســامّية أمــٌر اختيــاريٌّ واكتســايبٌّ
ــة ٰهــذه املســألة إذا مــا تــّم ماحظــة خمتلــف اتلصــّورات املوجــودة  أهّمّي
حــول أنمــاط انلــاس املختلفــة ونظرتهــم تــاه ابُلعــد املعنــوّي، فابلعــض 
ــس  ــر لي ــض اآلخ ــا، وابلع ــّم به ــات ويهت ــّز باملعنوّي ــاس يتم ــن انل م
كٰذلــك، ومــن هنــا فــإّن الرؤيــة اإلســامّية تــاه ٰهــذه املســألة تتحــّدد 

مــن خــال أمريــن أساســيّن: 
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األّول: املعنوّية أمٌر مشرٌك بن مجيع انلاس.

اثلاين: املعنوّية يف متناول اإلنسان ومن اختياره.

ــا  ــة يف بعــض احلــاالت واملراتــب جذبً ــا أن للمعنوّي وليــس املــراد هن
ــن  ــٌة ع ــألة خارج ــذه املس ــان؛ ألّن ٰه ــر يف العرف ــو األم ــا ه ــا كم خاصًّ
ــا  ــون فيه ــي يك ــاالت الّ ــض احل ــاك بع ــك أّن هن ــث- وٰذل ــّل ابلح حم
ــا املــراد هــو  جــذٌب خــاصٌّ خــارٌج عــن دائــرة اختيــار اإلنســان - وإنّم
ــاول اإلنســان  ــث األســاس تكــون يف متن ــا مــن حي ــات عموًم أّن املعنوّي
ــا  ــدو معنويًّ ــدة أن يغ ــيع واملجاه ــال الس ــن خ ــه م ــاره، وبإمان واختي
 مهــمٌّ 

ٌ
ويقــّوي معنوّياتــه، فمســألة االشــراك واالختيــار يه أســاٌس ومبــدأ

ــدس. ــم الق ــب وعل ــم الغي ــق بعال للتعلّ

ــريٌّ  ــٌر فط ــة يه أم ــة والروحانّي ــألة املعنوّي ــن أّن مس ــم م وىلع الرغ
ــض،  ــرى ابلع ــا ي ــن زواهل  كم ــث ال يمك ــان، حبي ــن اإلنس ــودٌع يف باط م
 أنّهــا - ىلع أيـّـة حــاٍل - تقبــل الشــّدة والضعــف، ويمكــن مــن خــال 

ّ
إال

ــد  ــة ابلع ــا، فتقوي ــا أو تضعيفه ــارص تقويته ــل والعن ــن العوام ــٍة م جمموع
ــة  ــف الرشعّي ــل باتلايل ــان، والعم ــتداليّل لإلنس ــّي واالس ــريّف والعق املع
واألخاقّيــة، وتّنــب الشــّاكّية والنســبّية واملعــايص وغرهــا، يه عوامل 
ــا  ــا أّن غيابه ــان، كم ــوّي يف اإلنس ــد املعن ــة ابلع ــا إىل تقوي ــؤّدي حتّققه ي
يــؤّدي إىل تضعيفــه ووهنــه. ]خرسوپنــاه، عوامــل و موانــع ترويــج معنويـّـت، ص 60 - 70[

إّن الفكــر اإلســايّم يهتــّم باألمــور املعنوّيــة ضمــن ثاثــة معــارف يه 
العرفــان انلظــرّي واألخــاق والفقــه. كمــا أّن األمــور االختيارّيــة، ســواٌء 
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منهــا ما يرتبــط بالفضائــل والرذائــل األخاقّيــة االختيارّيــة أو الســلوكّيات 
الـّـي تــدور مــدار االختيــار، واملعنوّيــة تؤّكــد ىلع ٰذلــك وتــدور مــداره.

ــا  ــًة لكونه ــارة، ونتيج ــب والطه ــم الغي ــو عل ــل حن ــة واملي إّن املعنوّي
أمــًرا اختياريًّــا، تقــع ضمــن نطــاق ٰهــذه املعــارف والعلــوم اثلاثــة، أي: 
ــارف  ــوم واملع ــذه العل ــع ٰه ــه، ومجي ــاق والفق ــرّي واألخ ــان انلظ العرف

ــا األخــرى.  ــٍة ختتلــف عــن الزواي ــة مــن زاوي ــّم باملعنوّي تهت

7 ـ المعنوّية أمٌر مقوٌل بالتشكيك ولها مراتب تشكيكّيٌة 

ــة يمكــن أن تنــزع  ــة؛ وٰذلــك أّن املعنوّي ٰهــذه املســألة اغيــٌة يف األهّمّي
ــغ  ــان أن تبل ــٍة، ويه باإلم ــٍة ومتداول ــتوياٍت واضح ــب ومس ــن مرات م
 ، ــاء والشــهود والقــرب مــن اهلل ــا عيلــًة تنتــي إىل الفن درجــاٍت وقمًم
وباتلــايل تنفتــح نوافــذ الغيــب وأبوابــه أمــام اإلنســان، فتكــون مرشَعــًة 
بصــورةٍ اكملــٍة يف وجهــه وتتوّجــه الفيوضــات القدســّية للفــرد حنــو علــم 
الغيــب بشــٍل تــامٍّ، وٰهــذه املراتــب التشــكيكّية للمعنوّيــة واتلعلـّـق بعالــم 
ا يف الفكــر اإلســايّم، وخاّصــًة يف العرفــان واألخــاق  القــدس مهّمــٌة جــدًّ
العملّيــة، فــي األخــاق العملّيــة هنالك مراتــب للمعنوّيــة وكيفّيــة نيلها، 
وقــد قّســمها العلمــاء وفــق نظــرةٍ عّمــٍة إىل عــرشة مراتــب أو مئــة مرتبــٍة 
مفّصلــٍة، ووفــق نظــراٍت أخــرى أكــر تفصيــًا إىل ألــف مرحلــٍة ودرجــٍة، 
وٰهــذا إن دّل ىلع يشٍء فإنّمــا يــدّل ىلع الظرافــة وادلّقــة واالهتمــام اخلــاّص 
ي حتظــى بــه 

ّ
باملعنوّيــة ودرجــات الســر والســلوك  حنــو علــم القــدس اذل
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ــا توجــد ٰهــذه املســألة يف املذاهــب واملــدارس  يف الفكــر اإلســايّم، وقلّم
ــة يف الفكــر اإلســالمّي، ص 227 - 329[ األخــرى. ]مجموعــٌة مــن املؤلّفــني، املــدارس األخالقيّ

إن لٰهــذا الســلوك املعنــوّي والســر يف مــدارج املعنوّيــة صــوًرا جّذابــًة 
ــل  ــن أج ــٌة م ــاوالٌت حثيث ــاك حم ــت هن ــد اكن ــة، وق ــم ادلينّي يف اتلعايل
بلــورة ٰهــذه الــّلات املعنوّيــة وفــق قواعــد وضوابــط خاّصــٍة، ومــن هنــا 
فقــد بــرزت هنــاك مســائل مجيلــٌة ورائعــٌة حــول ٰهــذه الــّلات املعنوّيــة.

8 ـ المعنوّية ولزوم المنهجّية

ــالك  ــايلب ومس ــٍة وأس ــٍة إىل منهجّي ــا حباج ــة ويّط مدراجه إن املعنوّي
خاّصــٍة، وقــد ُحــّددت يف اإلســام بأطــٍر وحــدوٍد معّينــٍة، فحــّى يصبــح 
ــات  ــبًا للمعنوّي ــة ومكتس ــدارج املعنوّي ــالًا يف امل ــلم س ــان املس اإلنس
ــّددًة،  ــايلب حم ــج وأس ــه مناه ــذ نلفس ــه أن يّتخ ــٍة، علي ــورٍة فعلّي بص
ــرورة  ــل الص ــن أج ــت م ــرٌق بيّن ــلوك يه ط ــن والس ــة واتلماري فالرياض
ــًرا  ــط وأط ــام ضواب ــّن يف اإلس ــد ع ــا، وق ــريّق يف درجاته ــة وال املعنوّي
ــة إىل اإلرضار  ــًا ال جيــب أن تنجــّر طــرق املعنوّي ــًة، فمث وقواعــد خاّص
ــانّية  ــار اإلنس ــن إط ــه ع ــب أن خترج ــا ال جي ــه، كم ــان ونفس باإلنس
ــة  ــة واثلقافّي ــاطات االجتماعّي ــاد والنش ــف األبع ــن خمتل ــداول، وع املت
ــًدا  ــٍن مفي ــٍة أو تمري ــس لّك رياض ــٌة؛ فلي ــألٌة مهّم ــذه مس ــا، وٰه وغره

ــه.  ــرر ب ــق ال ــب أن ال تلح ــا، وجي ــدوٌد هل ــاك ح ــل هن ــان، ب لإلنس

فاملعنوّيــة ليســت أمــًرا عفويًّــا، وإنّمــا يه مؤّطــرٌة باألحــام الرشعّيــة، 
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ومــا تقتضيــه العبــادات مــن نظــرٍة إىل الكــون واحليــاة. فمــن أراد ســلوك 
الطريــق القويــم فعليــه باتلمــّرن، وأفضــل تمريــٍن هــو الصــاة والصــوم. 
ــه،  ــرآة روح ــة يف م ّي

ٰ
ــعة األرسار اإلهل ــس أش ــب يف أن تنعك ي يرغ

ّ
ــاذل ف

ــع   اجتم
ّ

ــمه، وإال  اس
ّ

ــر إال ــّق، وال يذك ــر احل ــر يف غ ــه أن ال يفّك علي
غبــار غــر اســم اهلل ىلع صفحــة روحــه، فتتعّتــم ىلع مرآتهــا وال تعكــس 

ــم وال أرساره.  العال

ي يتمــّرن بمعونــة العبــادة ســيحظى بــروٍح شــفافٍة ال تنعكــس 
ّ

إّن اذل
ــان  ــتحّل لإلنس ــا س ــة. وعنده ّي

ٰ
ــّق واإلرادة اإلهل ــور احل ــّعة ن  أش

ّ
ــا إال فيه

الكثــر مــن األلغــاز. فمــن أراد أن يــرشق "نــور الســماوات واألرض" ىلع 
ــو  ــك ه ــبيل إىل ٰذل ــو اهلل ، والس ــه حن ــه أن يّتج ــب علي ــه، يتوّج قلب

ــن، ص 205[  ــة الدي ــيل، حقيق ــوادي آم ــادة. ]ج العب

9ـ العالقة بين المعنوّية والوالية واإلنسان الكامل

ــة مســألة الــويّل واإلنســان الامــل يف الفكــر اإلســايّم،  ال خيــى أهّمّي
ــاره  ــا باعتب ــل مطروًح ــان الام ــًة إذا اكن اإلنس ــون صحيح ــة تك واملعنوّي
اإلنســان األســوة وانلمــوذج والقــدوة.. اإلنســان األســى واألىلع.. األســوة الّي 
حيتــذى بهــا؛ ومــن هنــا فــإّن االتلفــات إىل ٰهــذه القــدوة واألســوة، واتلوّجــه 
ــذه  ــات، وٰه ــدراج وادلرج ــن يّط امل ــن م ــوذج يمّكـ ــك انلم ــة ذٰل إىل باطنّي
املســألة يؤّكدهــا اإلســام ويــرى أنّــه مــن دون معرفــة اإلنســان الامــل ال 

ــا. ]مطهــري، اإلنســان الكامــل، ص 6[ يمكــن لإلنســان أن يكــون مســلًما حقًّ
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ــّي  ــفر اإللٰ ــون إىل أّن الس ــب املتلكّم ــد ذه ــاس فق ــذا األس وىلع ٰه
باعتبــاره انلمــوذج األكمــل يتوّجــب أْن متمــّزًا عــن الغر؛ حّى يتمّكـــن 
ــاق،  ــل األخ ــن رذائ ــًدا ع ــون بعي ــأن يك ــاس، ب ــة انل ــب ثق ــن جل م
 واحلــاالت والصفــات املنبــوذة، وأن يغلــب عليــه بُعــد املعنوّيــات. 

]الهيجی، گوهر مراد، ص 358[

ــل،  ــان الام ــوذٌج لإلنس ــايّم نم ــن اإلس ــم  يف ادلي ــّي الكري فانل
ــخ، ص 97 - 105[ ــدك يف التاري ــدر، ف ــر هل. ]الص ــوذٌج آخ ــًا نم ــيٌّ  مث وع

ويف مدرســة أهــل ابليــت  يــأيت االعتقــاد باإلمــام املهــدّي  يأنّه 
إنســاٌن اكمــٌل وأنــه حــارض، وأنـّـه الواســطة يف تــّي نــور الواليــة يف قلــب 

اإلنســان، وانعاســه ىلع خمتلــف أعمــاهل وســلواكته وتّرفاتــه.

رابًعا ـ  أضرار المعنوّية وفق الرؤية اإلسالمّية

ــل  ــذ الش ــم تّتخ ــليٍم، ول ــٍج س ــق منه ــن وف ــم تك ــة إن ل إّن املعنوّي
ــواء  ــة واالنط ــرٍة، فالعزل ــٍة وكب ــّر إىل أرضاٍر وخيم ــا تنج ــب، فإنّه املناس
ــي تتفــّى  والزهــد الســلّي وغرهــا نمــاذج تللــك اآلفــات واألرضار الّ
ــة  ــة ىلع العقانّي ــة القائم ــا. واملعنوّي ــل ىلع ختريبه ــات وتعم يف املجتمع
ــذه  ــرٌة إىل ٰه ــايّم ناظ ــر اإلس ــة يف الفك ــة بالرشيع ــامّية واملرفق اإلس

ــك. ــا كٰذل ــٌة هل األرضار ومعاجل

لقــد ذكــرت أرضاٌر كثــرٌة للمعنوّيــة املنحرفــة، ال تقتــر ىلع ابلعــد 
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العمــّي فحســب، بــل تشــمل حــّى فكــر اإلنســان وعقيدتــه ومتبّنياتــه. 
فالوقــوع يف اخلرافــة والضــال والشــّك والنســبّية أو االقتصــار ىلع 
ــّيّ  ــد احل ــراط يف ابلع ــا، أو االف ــان دون غره ــة لإلنس ــاد املاّديّ األبع
لألمــور املعنوّيــة ]الصــدر، موجــٌز يف أصــول الديــن، ص 280[، أو االنعــزال أو عــدم 
ــا  ــة مّم ــا أرضاٌر تصيــب املعنوّي ــة أو اتلذبــذب واالضطــراب، لكّه الفعايّل
ــاى رضــا، آســيب شناســی معنويــت،  ــل. ]باب ــاهل باتلفصي ــال أن ين ــذا املق ــس لٰه لي

ص 114 - 132[

ــط،  ــراط واتلفري ــن اإلف ــد ع ــامّية تبتع ــة اإلس ــة يف الرؤي إّن املعنوّي
فــا يتــّم فيهــا الركــز ىلع ابلعــد الطبيــيّع بدرجــٍة كبــرٍة، حبيــث يتــّم 
تهميــش بقّيــة األبعــاد األخــرى الّــي يعيشــها اإلنســان، كمــا ال يغيــب 
ــث  ــة، حبي ــه الطبيعّي ــة وحاجات ــاة املاّديّ ــن احلي ــا ع ــان تماًم ــا اإلنس فيه

ــا وشــذوًذا. ــا واحنرافً ــا عمًّ تصــر خطًّ

ــلف، يه  ــاد واتلقليــد األعــى للس ــد، واإلحل ــوب واملفاس إّن اذلن
أقفــال قلــب اإلنســان، إذ حتجبــه عــن اتلدبــر يف املعــارف، فــا تنفــذ 
ــة الصحيــح، ســواٌء  إىل القلــب املقفــل، أّمــا مــن ســلكوا طريــق املعنوّي
أقدمــوا مــن الــروم كصهيــٍب، أم جــاءوا مــن إيــران كســلمان، أم أتــوا 
مــن احلبشــة كبــاٍل، أم اكنــوا مقيمــن يف بــاد احلجــاز كعّمــاٍر وأيب ذرٍّ، 
فإنّهــم سواســيٌة يف االنتفــاع مــن ٰهــذه املعنوّيــة الـّـي تنبعــث مــن القــرآن 
والــويح اإللـٰـّي؛ فالقــرآن الكريــم ال خيتــّص بقبيلــٍة دون أخــرى أو بقوٍم 
دون قــوٍم آخريــن، بــل هــو شــفاٌء لــآلالم الروحّيــة وعمــل هدايــٍة ورمحــٍة 
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ــْم وَِشــَفاٌء  ـُ ــْم َموِْعَظــٌة ِمــْن َربِّك ـُ َهــا انلَّــاُس قَــْد َجاَءتْك يُّ
َ
للبرشّيــة اكّفــًة: يـَـا أ

ُمْؤِمِنــَن ]ســورة يونــس: ٥٧[.
ْ
ــٌة لِل ــُدوِر َوُهــًدى َورمَْحَ ــا يِف الصُّ لَِم

ومــا تــدر اإلشــارة إيلــه هــو أّن اإلنســان عــاوًة ىلع رضورة حركتــه 

بأســلوٍب فــّيٍّ ودقيــٍق، فــإّن عليــه أن يتحــّى بنــوٍع مــن احلّرّيــة، وليــس 

ــل  ــل العق ــن قب ــومة م ــر املرس ــوط احلم ــّدى اخلط ــك أن يتع ــى ٰذل مع

وانلقــل، بــل عليــه أن يطــوي الطريــق الســليم يف خضــّم حركتــه 

، لٰكّنــه  الفكرّيــة مــن دون تاوزهــا، فصحيــٌح أّن اإلنســان موجــوٌد حــرٌّ

ــة باملعــى  ــا مــروك العنــان. وهنــاك بــوٌن واســٌع بــن احلّرّي ليــس منفلتً

ــات. ــة واالنف ــايّب لللكم اإلجي

فمــع أّن عليًّــا وأهــل ابليــت  اكنــوا أحــراًرا، بــل لــم يكــن هنــاك 

 أنّهــم لــم 
ّ

أحــٌد ولــن يكــون أكــر حّرّيــًة مــن احلســن بــن عــيٍّ ، إال

يتعــّدوا ىلع حرمــات انلــاس ولــم يرضخــوا للظلــم، بــل اكنــوا حيتاطــون 

ويتقّيــدون ويقّيــدون أهلهــم، كمــا أوصونــا حنــن أيًضــا بٰذلــك، أي أنّهــم 

اكنــوا يعلمــون بســلبّية االنفــات وعــدم اتلقّيــد بــأّي نــوٍع مــن احلــدود. 
]جــوادي آمــيل، حقيقــة الديــن، ص 206[
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الخاتمة 

ــم  ــاّدة والعال ــاق امل ــاوز نط ــيًّا يتج ــًرا قدس ــا أم ــة بوصفه )ـ أّن املعنوّي

املــاّدّي، تقــوم - وفــق العقانّيــة اإلســامّية - ىلع جمموعــٍة مــن األســس 
ــة.  ــة والعقلّي واملبــاين املنطقّي

2ـ ختتلــف املعنوّيــة يف الفكــر اإلســايّم وادليــّي عــن العقانّيــة يف 

اثلقافــة الغربّيــة واحلداثّيــة مــن حيــث املنشــأ واملنهــج، وكــذا األهــداف. 

ــة  ــة، والعقانّي ــص املهم ــن اخلصائ ــٍة م ــة بمجموع ــّز املعنوّي 3ـ تتم

ــة  ــة للمعنوّي ــص اإلجيابّي ــّزات واخلصائ ــّم باملم ــا تهت ــامّية مثلم اإلس
ــة  ــم واهليلكّي ــل اتلنظي ــق الكمــال اإلنســايّن مــن قبي ــؤّدي إىل حتّق ــي ت الّ
ــب  ــن أن تصي ــي يمك ــاألرضار الّ ــى ب ــا تُع ــمول، فإنّه ــة والش واملنهجّي

ــاع. ــراف والضي ــذوذ واالحن ــا إىل الش ــي به ــة وتف الروحانّي

4ـ ال تقتــر مــزات املعنوّيــة ىلع تبيــن اخلصائــص انلظرّيــة 

ــل يف  ــا، واملتمث ــاريّج هل ــداق اخل ــوذج واملص ــّدم انلم ــل تق ــب، ب فحس
ــل. ــان الام ــويّل واإلنس ال
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)((

الخالصة

نســى يف ٰهــذه املقالــة إىل إلقــاء الضــوء ىلع الفلســفة الرباغماتّيــة الّــي تعــّد مــن 
أهــّم الفلســفات الـّـي ظهــرت ىلع الســاحة الفكرّيــة يف املجتمــع الغــريّب، وباخلصوص 
ــا  ــتندت عليه ــي اس ــات الّ ــّم املنطلق ــن أه ــة، وتبي ــدة األمريكّي ــات املّتح يف الوالي
ٰهــذه الفلســفة مــن حيــث األنمــاط  واملبــادئ، ومــدى تأثرهــا يف املعرفــة ادلينّيــة، 
ومــن ثــّم الركــز ىلع منهــج أبــرز رّواد ٰهــذه الفلســفة وهــو ويليــام جيمــس، وقــد 
ي حاونلــا فيــه نقــد 

ّ
ــذا املقــال هــو األســلوب انلقــدّي اذل اكن األســلوب املّتبــع يف ٰه

أهــّم املبــادئ املعرفّيــة الـّـي اســتندت عليهــا ٰهــذه الفلســفة، وخصوًصــا أنّهــا أّكــدت 
مبــدأ أصالــة املنفعــة والعمــل، حيــث تعــّد الفكــرة الصحيحــة والصادقــة يه الّــي 
ــٍة يف  ــدوٍد متطّرف ــت إىل ح ــة، فذهب ــس اتلجريبّي ــق األس ــًة وف ــج عملّي ــي نتائ تعط
ــا  ــة وم ــر املاّديّ ــاف الظواه ــاس اكتش ــوم ىلع أس ي يق

ّ
ــّي اذل ــج اتلجري ــا املنه تبّنيه

ــّي املعــريّف  ــذه الظواهــر مــن منفعــٍة، وحتــاول أن تقــيص ابلعــد امليتافزي تقّدمــه ٰه
عــن ســاحة احليــاة، وتعــل الفــرد هــو حمــور لّك يشٍء ومقيــاس لّك يشٍء يف احليــاة.

اللكمات املفتاحّية: الرباغماتّية، الفرديّة، األنسنة، اتلجربة، احلقيقة، إرادة االعتقاد.

)1( فؤاد صالح الشحامين، العراق، باحٌث يف الفلسفة والكالم، جامعة املصطفى العامليّة. 

fuadsalih12345@gmail.com
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A Critical Study of Pragmatic Philosophy and it’s Impact on Religious 

Knowledge: William James as a Model

Fouad Saleh Al-Shahmani

 Researcher in Philosophy and Theology, Al-Mustafa International University, Iraq.

Abstract

In this article we seek to shed light on pragmatic philosophy, which is one 

of the most important philosophies that appeared on the intellectual arena in 

Western society, especially in America. We wish to explain the most important 

premises on which this philosophy was based on in terms of trends and principles, 

and the extent of their influence on religious knowledge, then focusing on the 

methodology of the most prominent pioneer of this philosophy, William James. 

The method used in this article is a critical approach, aiming at criticizing the most 

important epistemic principles on which this philosophy was based, especially 

as it emphasized on the principle of pragmatic originality, in which the correct 

and honest idea is the one that gives practical results according to experimental 

foundations. It went to extreme limits in its adoption of the experimental method, 

which is based on the discovery of material phenomena and the benefits provided 

by these phenomena, and it tries to exclude the metaphysical, epistemic dimension 

from the arena of life, making the individual the center of everything and the 

measure of everything in life.

Key words: Pragmatism, Individualism, Humanism, experience, truth, will to 

believe.
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المقّدمة

ــي ذاع  ــفات الّ ــن الفلس ــة م ــفة الرباغماتّي ــت الفلس ــد أصبح لق
صيتهــا يف املجتمعــات الغربّيــة ىلع وجــه العمــوم، ويف أمريــكا ىلع وجــه 
ــايّت  ــج الرباغم ــو املنه ــا ه ــع فيه ــريّف املّتب ــج املع ــث املنه ــوص، حي اخلص
ــد  ــن فوائ ــا م ــب عليه ــا يرتّ ــل وم ــة العم ــو إىل أصال ي يدع

ّ
ــيّع اذل انلف

ماّديـّـٍة ملموســٍة، وٰهــذا لكـّـه اســتناًدا إىل اتلجربــة العلمّيــة وتتّبــع انلتائــج 
العملّيــة، الّــي دع هلــا رّواد ٰهــذه الفلســفة بــدًءا مــن مؤّسســها تشــارلز 
 William( وويليــام جيمــس )Charles Sanders Peirce( ســاندرس بــرس
ــاروا ىلع  ــن س ي

ّ
ــفة اذل ــوي )John Dewey( ، إىل الفاس ــون دي James( وج

ــن. ــت الراه ــم يف الوق خطاه

ــت  ــة جعل ــفة الرباغماتّي ــث أن الفلس ــال ابلح ــن خ ــّن م ــد تب وق
ــل أو  ــك العم ــن ٰذل ــار يف حس ــٍل يه املعي ــن أّي عم ــة م ــج املرتّب انلتائ
قبحــه، وطّبقــوا ٰهــذا ىلع ادليــن، فأصبــح ادليــن نافًعــا يف بعــض األحيــان 
إذا لــم نســتطع أن نســتبدهل بغــره؛ وٰذلــك ألّن معيــار الصــدق واحلقيقــة 
، ومــى مــا اكن  عندهــم باملقلــوب، فمــى مــا اكن احلــّق نافًعــا فهــو حــقٌّ

. غــر نافــٍع فهــو ليــس حبــقٍّ

يــن أثـّـروا 
ّ

وُيعتــرب جيمــس ىلع وجــه اخلصــوص مــن أهــّم الفاســفة اذل
يف أســلوب احليــاة ونمطهــا يف أمريــكا، فقــد ذهــب يف نظرّيتــه املعرفّيــة 
إىل القــول باتلجربــة العلمّيــة، ونــي لّك معرفــٍة تغايــر آثارهــا ونتاجئهــا، 
ــة؛ ألّن  ــم اثلابت ــة والقي ــق املطلق ــكار احلقائ ــؤّدي إىل إن ــدوره  ي ــذا ب وٰه
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ــا وشــامًا للحقائــق،  اتلجربــة وحدهــا ال تســتطيع أن تعطــي مفهوًمــا عمًّ
، ومــن مزتهــا عــدم اثلبــات، ويف احلقيقــة  فــي يف حالــة تغــّرٍ مســتمرٍّ
والصــدق أّن احلــّق يقــوم فيمــا هــو مفيــٌد ونافــٌع للفكــر، وأّن احلــّق يتمّثل 
هــا حســب مــا يــراه مــن 

ّ
ي يودل

ّ
يف الفــرد وهــو مصــدر القيــم، وهــو اذل

منفعــٍة ختــدم مصاحلــه، حيــث جعــل املقيــاس يف قبــول القيــم وعدمهــا 
ــة اهلل.  ــة اإلنســان بــدل حمورّي ــذا يــدّل ىلع حمورّي هــو الفــرد نفســه، وٰه
ي بــدوره يــؤّدي إىل النســبّية يف لّك يشٍء، 

ّ
وٰهــذا هــو مذهــب األنســنة اذل

حيــث يكــون احلــّق مــدار الفــرد ومــا يــراه حــّى ولــو اكن ىلع حســاب 
ــان  ــه اإلنس ــا قّبح ــح م ــس القبي ــد جيم ــم، فعن ــن ويف رضره اآلخري
الفــرد، واحلســن مــا حّســنه اإلنســان الفــرد، فتكــون القيــم األخاقّيــة 
تابعــًة نلفــس الفــرد ومــا يــراه مناســبًا مــع شــأنه، حبيــث يقــوم بصياغــة 
قيمــه أو قانونــه األخــايّق حســب مــا يــراه مناســبًا لرغباتــه وحاجاتــه، 

فتكــون ىلع ٰهــذا األســاس القيــم األخاقّيــة متعــّددًة بتعــّدد األفــراد.

)Pragmatism( أّوًل: معنى البراغماتّية

الرباغماتّيــة لفــٌظ مشــتقٌّ مــن اللكمــة ايلونانّيــة براغمــا )pragma(، وتعي 
ــٌب  ــع، ويه مذه ــل انلاف ــة أو العم ــة مزاول ــن لكم ــأيت م ــي ت ــل، والّ العم
 إذا قــاد صاحبه إىل العمــل انلاجح. 

ّ
فلســيٌّ يقــّرر أّن العقــل ال يبلــغ اغيتــه إال

فالفكــرة الصحيحــة يه الفكــرة انلاجحــة، أي الفكرة الّي حتّققهــا اتلجربة. 
 بنتاجئها 

ّ
فــّل مــا يتحّقــق بالفعــل فهــو احلــّق، وال يقــاس صــدق القضّيــة إال

العملّيــة. ]مجمع اللغــة العربيّــة، املعجــم الفلســفّي، ص 111[
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ــا  ــتنبط منه ــٌة تس ــٌة أّويّل ــل معرف ــد يف العق ــه ال يوج ــذا أنّ ــى ٰه ومع
نتائــج صحيحــٌة، بغــّض انلظــر عــن جانبهــا اتلطبيــّي، بــل األمــر لكّــه 
رهــن بنتائــج اتلجربــة العلمّيــة الـّـي تقطــع مظــان االشــتباه، وإذا اكنــت 
ــد  ــإّن الصــدق يف احلــارض ق ــّر العصــور، ف ــّر بتغ ــة تتغ ــق العلمّي احلقائ
ــا يتغــّر  يصبــح غــر صــادٍق يف املســتقبل، وانلتيجــة أّن صــدق القضاي

ــا، املعجــم الفلســفّي، ص 402[ ــم. ]صلبي ــّر العل بتغ

وقــد أوجــد ٰهــذا املصطلــح الفيلســوف األمريكــّي تشــارلز بــرس من 
ــة املذهــب،  ــة اللفــظ ىلع حداث ــة )pragma( يلــدّل حبداث اللكمــة ايلونانّي
ــتعملة  ــة املس ــن اللغ ــرى م ــًة أخ ــار لكم ــعه أن خيت ــد اكن بوس  فق

ّ
وإال

ي أراده. ]زيك نجيــب محمــود، مــن 
ّ

ليشــر بهــا إىل اجلانــب العمــّي اتلطبيــّي اذل
ــٍة فلســفيٍّة، ص 202[ زاوي

ــّم جــون  ــام جيمــس ومــن ث ــد ويلي ــذا املصطلــح ىلع ي ــّم تطــور ٰه ث
ديــوي، وإن اتّفقــا يف األصــل، ولٰكــن لــّل واحــٍد منهــم نظرتــه اخلاّصــة 

ــٌد إىل الفلســفة، ص 164[ ــة. ]انظــر: النشــار، مدخــٌل جدي للرباغماتّي

ثانًيا: البراغماتّية وجذورها الفلسفّية

)ـ نشأة البراغماتّية

ــع  ــرن اتلاس ــن الق ــاين م ــف اثل ــة يف انلص ــفة الرباغماتّي ــأت الفلس نش
ــة القــرن العرشيــن، ]إبراهيــم، نقــد املذاهــب املعــارصة، ص  عــرش امليــادّي وبداي
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69[ يف أمريــكا ىلع يــد الفيلســوف تشــارلز ســاندرس بــرس، إذ يعــّد أّول 

مــن أطلــق مصطلــح الرباغماتّيــة )Pragmatism( يف مقالــٍة هل حيــث ذكــر 
فيهــا: املفهــوم يكــون ذا معــًى إذا أنتــج موضوعــه آثــاًرا تدخــل يف إطــار 
اخلــربة حتــت ظــروٍف نتحّكـــم فيهــا، حيــث يكــون املفهــوم واضًحــا إذا 
مــا تيّقّنــا وحتّققنــا مــن انلتائــج، الّــي تلــزم عنــه عندمــا حنــّدد رشوط 
ــا  ــا، وم ــرٍة م ــى أّي فك ــا مع ــرس: "م ــاءل ب ــا. ويتس ــوع تصّورن موض
 عنهــا". وهــو مــا يعــي أّن 

ّ
أهّمّيتهــا؟"، وجييــب: "طريقــة الســلوك املتــودل

ــا  ــا، وأّن قيمــة الفكــرة وصدقه ــوى اخلــربة ومضمونه املوضــوع هــو حمت
ــارشة  ــات املب ــي يه اإلحساس ــدة، الّ ــة املفي ــا العملّي ــن يف نتاجئه تكم

ــّي، ص 120[ ــل األمري ــالل، العق ــط. ]ج فق

وقــّرر أّن مبــدأ اذلرائعّيــة يكمــن يف انلظــر إىل انلتائــج العملّيــة، الـّـي 
نأمــل أن حنصــل عليهــا مــن وراء أفارنــا، ويقصــد أّن الفكــرة ال تتحّقق 
ــة يه  ــرة الصحيح ــٍة، فالفك ــٍة فّعال ــؤّدي إىل نتيج ــا ت  عندم

ّ
ــا إال ذاته

الفكــرة انلاجحــة أو الفكــرة الـّـي ختــرج منتــرًة مــن امتحــان اتلجربــة 
ــة، ص 61[ ــن. ]املرهــج، الفلســفة الراجامتيّ والزم

ــام  ــوف ويلي ــك الفيلس ــد ٰذل ــة بع ــفة الرباغماتّي ــّور الفلس ــد ط وق
جيمــس، وتعامــل مــع صــدق األفــار مــن عدمــه مــن منطلــق الفورّيــة 
ــه  ــا تقّدم ــدى م ــو م ــا ه ــرٍة م ــدق فك ــم ىلع ص ــة، أي أّن احلك العملّي
ــًرا  ــا كب ــه اهتماًم ــٍة، وقــد نالــت كتابات ــٍة فورّي ــٍة قيمّي مــن نتائــج عملّي
يف األوســاط الفلســفّية، واكن هلــا ادلور الفاعــل وامللحــوظ يف الفلســفة 
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املعــارصة، وقــد جنــح يف ٰذلــك باعــراف مؤّسســها بــرس حيــث قــال هل: 
ــا برّمتــه، لقــد  ــٌر أكــر ابتــاًرا وابتــداًع منــك يف جيلن »ال يوجــد مفّك
أوحيــت يل شــخصيًّا بأمــوٍر يف اغيــة األهّمّيــة أكــر مــن أّي شــخٍص آخــر 
ــاٍن  ــٍع ث ــة، ص 158[، ويف موض ــفة الراجامتيّ ــج، الفلس ــه« ]املره ــّدر يل أن أعرف قُ
ــك  ــطها ىلع صفحت ــٍق يف أن تبس ــم توفي ــت أعظ ــك وّفق ــول هل: »لٰكّن يق
بــكّل ٰهــذا الوضــوح واجلــاء والصفــاء يف أســى مراتبهــا، وبيــرٍس ســائٍغ 

ــا اكن« ]املصــدر الســابق، ص 158[. ــدع مّم ــم يكــن يف اإلمــان أب ل

ــفة، وأن  ــذه الفلس ــّور ٰه ــوي يلط ــون دي ــوف ج ــاء الفيلس ــمَّ ج ُث
يفتــح هلــا جمــاالٍت عديــدًة للتطبيــق، حيــث أدخــل الوســيلة يف مفهــوم 
الرباغماتّيــة، فجعــل املعرفــة انلظرّيــة أداًة للعمــل ووســيلًة لزيــادة قيمــة 
ــل شــهرًة. ]انظــر: رشــوان،  اتلجــارب الســابقة. وغرهــم مــن الفاســفة األق

ــارصة، ص 41[ ــفة املع ــة الفلس ــٌل لدراس مدخ

2 ـ عالقة البراغماتّية بالفلسفات القديمة

ــم تكــن جديــدًة  ــة ويلــدة عرهــا فحســب، ول ــم تكــن الرباغماتّي ل
يف لّك أفارهــا، بــل يه امتــداٌد لغرهــا مــن الفلســفات القديمــة، مثلهــا 
مثــل الكثــر مــن الفلســفات املعــارصة هلــا، حيــث قــال ويليــام جيمس: 
ــد  ــة، لق ــة الربامجاتّي ــاق يف الطريق ــٍد ىلع اإلط ــد أّي يشٍء جدي »ال يوج
ــا  ــًقا وانتظاًم ــطو تنس ــتعملها أرس ــا، واس ــا فيه ــارًع حاذقً ــقراط ب اكن س
ــٍط  ــوم بقس ــرلك وهي ــوك وب ــن ل ــهم لكٌّ م ــد أس ــٍة، وق ــٍة منهجّي بطريق
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ــة« ]ويليــام جيمــس،  خطــٍر ذي شــأٍن يف خدمــة احلقيقــة بواســطة الربامجاتّي
ــة، ص 70[. الراجامتيّ

وبانلتيجــة نســتطيع القــول بــأّن الرباغماتّيــة مــن الفلســفات الـّـي هلــا 
جذورهــا الفكرّيــة الـّـي تمتــّد إىل الفلســفة ايلونانّيــة القديمــة، باإلضافة 
إىل تأثّرهــا بالفلســفات وانلظرّيــات احلديثــة. وسنشــر إىل بعض الشــواهد 

ادلالـّـة ىلع انتمــاء الرباغماتّيــة إىل بعــض الفلســفات القديمــة واحلديثة.

أ- عالقة الراغامتيّة بالسفسطائيّة

ــه  ــرت ب ــي تأثّ ــات الّ اه
ّ

ــو أّول االت ــطايّئ ه ــاه السفس
ّ

ــّد االت يع
الفلســفة الرباغماتّيــة؛ ألنّهــا جعلــت اإلنســان الفــرد حمــور اهتمامهــا، 
ــوراس  ــروف بروتاغ ــطايّئ املع ــة السفس ــال لكم ــن خ ــرف م ــذا يع وٰه
ــو  ــا، ه ــياء مجيًع ــاس األش ــان مقي ــا: »اإلنس ــال فيه ــي ق )Protagoras( الّ
مقيــاس وجــود مــا يوجــد منهــا ومقيــاس مــا ال يوجــد« ]كــرم، تاريــخ الفلســفة 
ــدّل ىلع  ــي ت ــارة الّ ــذه العب ــون لٰه ــرشح أفاط ــي ب ــة، ص 63[. ونكت اليونانيّ

ــاه السفســطايّئ حيــث قــال: »يتبــّن معناهــا 
ّ

االهتمــام بالفــردّي يف االت
باجلمــع بــن رأي هرقليطــس يف اتلغــّر املّتصــل، وقــول ديموقريطــس: 
إّن اإلحســاس هــو املصــدر الوحيــد للمعرفــة فيخــرج منهمــا "أّن األشــياء 
يه بالنســبة إيّل ىلع مــا تبــدو يل، ويه بالنســبة إيلــك ىلع مــا تبــدو لــك، 
ــان  ــود باإلنس ــاٌن"« ]املصــدر الســابق، ص 63[. فاملقص ــا إنس ــاٌن وأن ــت إنس وأن
هنــا الفــرد مــن حيــث هــو كٰذلــك ال املاهّيــة انلوعّيــة، ولّمــا اكن األفــراد 
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خيتلفــون ســنًّا وتكوينًــا وشــعوًرا، واكنــت األشــياء ختتلــف وتتغــّر، فــإّن 
ــواًء  ــدث أّن ه ــس حي ــض: »ألي ــرورة وتتناق ــّدد بال ــات تتع اإلحساس
ــا ىلع  ــون خفيًف ــر، ويك ــش اآلخ ــد وال يرتع ــه الواح ــش من ــه يرتع بعين
الواحــد عنيًفــا ىلع اآلخــر؟ فمــاذا عــى أن يكــون يف ٰهــذا الوقــت اهلــواء 
يف ذاتــه؟ هــل نقــول: إنـّـه بــارٌد أم نقــول: إنـّـه ليــس بــارًدا؟ أم نســلّم أنـّـه 
ــه ليــس ببــارٍد عنــد اآلخــر؟« »وإذن فــا  ي يرتعــش، وأنّ

ّ
بــارٌد عنــد اذل

يوجــد يشٌء هــو واحــٌد يف ذاتــه وبذاتــه، وال يوجــد يشٌء يمكــن أن يســّى 
« ]املصــدر الســابق، ص 63؛  أو يوصــف بالضبــط؛ ألّن لّك يشٍء يف حتــّوٍل مســتمرٍّ
انظــر: رشــوان، مدخــٌل لدراســة الفلســفة املعــارصة، ص 45[. »وقــد أيـّـد ول ديورانــت - 

املــؤّرخ والفيلســوف األمريكّي - تفســر أفاطــون ملقولــة بروتاغوراس، 
ــة  ــال باملعرف ــا االنتق ــارة معناه ــل إّن العب ــا، ب ــًرا صحيًح ــربه تفس واعت
مــن املوضــوع إىل اذلات، ويــرى أنـّـه ىلع يــد بروتاغــوراس بــدأت اذلاتّيــة 
يف الفلســفة« ]بخيــت، الراجامتيّــة األمريكيّــة املعــارصة.. أصولهــا اليونانيّــة، ص 190[. 

وٰهــذه يه النســبّية بعينهــا الّــي ذهبــت إيلهــا الرباغماتّيــة.

ب- عالقة الراغامتيّة باألبيقوريّة

اكن لإلبيقورّيــة أثــٌر كبــٌر ىلع الفلســفة الربغماتّيــة، إذ اتّفقتــا ىلع مبدإ 
ــّلة،  ــة ال ــا اإلبيقورّي ــت عليه ــي أطلق ــل، والّ ــة ىلع العم ــة املرتّب املنفع
ــهد  ــول: »تش ــّلة، فيق ــاة ال ــة احلي ــور )Epicurus( أّن اغي ــّرر إبيق ــث يق حي
اتلجربــة أنّنــا نطلــب الــّلة، وأّن احليــوان يطلبهــا مثلنــا بدافــع الطبيعــة 
دون تفّكــٍر وال تعليــٍم... ومــى تقــّرر أّن الــّلة اغيــٌة لــزم أّن الوســيلة إيلهــا 
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فضيلــٌة... فليــس مــن احلــّق وصــف الــّلة بأنّهــا مجيلــٌة أو قبيحــٌة، رشيفــٌة 
أو خسيســٌة؛ فــإّن لّك ذّلةٍ خــٌر، ولّك وســيلٍة إىل الــّلة خــٌر كٰذلــك« ]كــرم، 
ــن  ــة ع ــة املرتّب ــم املنفع ــت عنده ــة، ص 262[. إذ أصبح ــخ الفلســفة اليونانيّ تاري

ــور: »إّن  ــول إبيق ــق، يق ــار املطل ــم يه املعي ــة األل ــّلة ومفارق ــل ال حتصي
ــا إىل  ــذا يشٌء ال حاجــة بن ــم، وٰه ــة األل ــّلة ومفارق ــاس اخلــر هــو ال مقي
الربهنــة عليــه ... فاألصــل إذن يف لّك أخــاٍق خــّرةٍ أن تّتجــه حنــو حتصيــل 

ــم« ]بــدوي، املوســوعة الفلســفيّة، ج 1، ص 86[. ــاد عــن األل ــّلة واالبتع ال

وقــد اتّفقــت اإلبيقورّيــة مــع الرباغماتّيــة ىلع القــول بالعاقــة الوثيقــة 
بــن الفكــر والعمــل، فأنكــرت اإلبيقورّيــة »ىلع اإلنســان حــّق االشــتغال 
بالعلــم مــن أجــل العلــم؛ ألّن العلــم مــن أجــل العلــم ال يفيــد شــيئًا إذا لم 
يكــن حتتــه عمــٌل، أو إذا لــم يكــن مؤّديـًـا إىل الســعادة عــن طريــق العمــل 
واتلطبيــق« ]املصــدر الســابق، ص 82[. وٰهــذا نفــس مــا قــاهل جيمــس: »الفكــرة 
مفيــدٌة ألنّهــا صحيحــٌة أو أنّهــا صحيحــٌة ألنّهــا مفيــدٌة، إّن لكتــا هاتــن 
العبارتــن تعنيــان بالضبــط نفــس الــيء، أال وهــو أّن دلينــا هنــا فكــرًة 
حتّققــت، ويمكــن حتقيقهــا وإقامــة ادليلــل عليهــا« ]ويليــام جيمــس، الراجامتيّــة، 
ــارصة يف  ــة املع ــع الرباغماتّي ــركون م ــون يش ــك فاإلبيقورّي ص 241[. وىلع ٰذل

النشــاط العمــّي، وعاقــة الفكــر بالعمــل وانلفــع احلاصــل منهمــا. 

جـ- عالقة الراغامتيّة بالنفعيّة

 )Adam Smith( ظهـرت الفلسـفة انلفعـّية يف إجنـلرا ىلع يد آدم سميث

ــرى  ــاء، إذ ت ــن العلم ــٍة م ــد جمموع ــّورت ىلع ي ــّم تط ــن ث ـ 1790( وم  1723(
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انلفعّيــة أّن ابلحــث عــن املنفعة هــو الغايــة الّي يســى اإلنســان إىل حتقيقها، 
حيــث يقــول بنثــام )Jeremy Bentham(: »إّن الطبيعــة قــد وضعت بي االنســان 
حتــت ســيطرة حاكمــن ذوي ســيادةٍ، هما األلــم والــّلة، وهما حيكمــان يف لّك 
مــا نفعلــه، ويف لّك مــا نقــول ويف لّك مــا نفّكــر فيــه... واإلنســان يبــى خاضًعا 
هلمــا دائًمــا، ســواًء اكن بالفعــل أو بالواقــع« ]بــدوي، املوســوعة الفلســفيّة، ج 1، ص 364؛ 
انظــر: نــرصي، دعــوة للدخــول يف تاريــخ الفلســفة املعــارصة، ص 188؛ انظــر: جــون ربــورر، الفلســفة 

وقضايــا العــرص، ص 168[.

لقــد تأثّــر القائلــن بالفلســفة الرباغماتّيــة بانلفعّيــة بــدًءا بمؤّسســها 
ــن )Nicholas Green(، أحــد  ــق نيكــوالس ســانت جري ي راف

ّ
بــرس، اذل

ي نقــل هلــم تعريــف ألكســندر 
ّ

أتبــاع بنثــام - كمــا يقــول بــرس - اذل
 )John Stuart Mill( تلميــذ جــون ســتيورت ميــل )Alexander Payne( بايــن
 )The Metaphysical Club( "رائــد انلفعّيــة، وٰذلــك يف "انلــادي امليتافزيــّي
ــا:  ــة بأنّه ــن الرباغماتّي ــرف باي ــث ع ــة. حي ــهد والدة الرباغماتّي ي ش

ّ
اذل

ــل(«  ــل )العم ا للفع ــتعدًّ ــه مس ــان ىلع أساس ــح اإلنس ي يصب
ّ

ــيء اذل »ال
ــة، ص 23[. فأثــى بــرس ىلع ٰهــذا اتلعريــف وجعــل  ]املرهــج، الفلســفة الراجامتيّ

ــث  ــة، حي ــّي للرباغماتّي ــّد الفع ــن اجل ــّد باي ــًة هل، وع ــة نتيج الرباغماتّي
قــال: »واغبًلــا مــا اكن حيــّض ىلع أهّمّيــة اســتعمال ٰهــذا اتلحديــد، وٰهــذا 
ــك أميــل إىل   نتيجــًة هل؛ وذٰلل

ّ
ــة ليســت إال ــا أّن الرباغماتّي ــد يرين اتلحدي

ــة« ]املصــدر الســابق، ص 23[. ــّد األّول للرباغماتّي ــن اجل ــار باي اعتب

ي اكن مــن أعضــاء "انلــادي امليتافزيــّي" 
ّ

وكٰذلــك ويليــام جيمــس اذل
أيًضــا، فقــد رّصح حبّبــه جلــون ســتيورت ميــل، حيــث وضــع يف صفحــة 
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ــتيوارت  ــون س ــرى ج ــارة: »إىل ذك ــة" عب ــه "الربامجاتّي ــداء يف كتاب اإله
ي يطيــب 

ّ
ي اكن أّول مــن علّمــي ســعة األفــق الربامجاتّيــة، واذل

ّ
ميــل، اذل

خليــايل أن يتصــّوره كقائــٍد نلــا لــو اكن ايلــوم حيًّــا« ]ويليــام جيمــس، الراجامتيّــة، 
ــة  ــة والرباغماتّي ــول إّن انلفعّي ــتطيع الق ــاس نس ــذا األس ــداء[. وىلع ٰه اإله

صورتــان لعملــٍة واحــدٍة، إذ يبحثــان مًعــا عــن الفائــدة العملّيــة مــن وراء 
األفــار والقيــم، وكٰذلــك أساســهما املعــريّف يبتــي ىلع اتلجربــة احلّســّية. 

د- عالقة الفلسفة الراغامتيّة بالتجريبيّة

املصــدر  اتلجربــة  أّن  إىل  اتلجريــّي  باملنهــج  القائلــون  ذهــب 
 )Francis Bacon( الرئيــس  للمعرفــة، إذ اكنــت آراء فرانســيس بيكــون 
)1561 ـ 1626 م( ذات أثــٍر بالــٍغ يف تأســيس املنهــج اتلجريــّي؛ وذٰلــك 

-حســب قــوهل - تلخليــص العقــل مــن األوهــام الـّـي يطلــق عليهــا بيكون 
ــث ذهــب  ــل"! ]انظــر: كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص 53 – 56[، حي ــام العق "أصن
إىل أّن العقــل هــو: »عبــارةٌ عــن أداة تريــٍد وتصنيــٍف ومســاواةٍ ومماثلــٍة، 
فــإذا تــرك حبّرّيــٍة ىلع ســليقته انقــاد ألوهــاٍم طبيعّيــٍة فيــه، ومــى يف جــدٍل 
عقيــٍم يقــوم يف تميــزاٍت ال طائــل حتتهــا«؛ ولٰهــذا الســبب ذهــب إىل املنهــج 

ــة. ]املصــدر الســابق، ص 56 و57[ ــوم ىلع اتلجرب ي يق
ّ

ــتقرايّئ اذل االس

أّن  إىل  وذهــب  م(   1704 ـ   1632(  )John Locke ثّم جاء جون لوك
انلفــس يف األصــل لكــوٍح مصقــوٍل لــم ينقــش فيــه يشٌء، وأّن اتلجربــة 

ــابق، ص 149[ ــدر الس ــا. ]املص ــادئ مجيًع ــاين واملب ــا املع ــش فيه ــي تنق يه الّ
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وقــد رّصح أصحــاب الفلســفة الرباغماتّيــة بانتمائهــم إىل املنهــج 
ــوك  ــام جيمــس: »ولقــد أســهم لكٌّ مــن ل ــث يقــول ويلي ــّي، حي اتلجري
ــطة  ــة بواس ــة احلقيق ــأٍن يف خدم ــٍر ذي ش ــٍط خط ــوم بقس ــارلك وهي وب
اًهــا مألوفًــا تماًمــا يف 

ّ
الربامجاتّيــة«، وقــال أيًضــا: »إّن الربامجاتّيــة تمّثــل ات

ــاه اتلجريــّي، ولٰكّنهــا تمّثلــه، كمــا خيّيــل إيّل، 
ّ

الفلســفة، أال وهــو االت
ــة، ص 70 و71[. ــس، الراجامتيّ ــام جيم ــا« ]ويلي ــر تطّرفً ــٍل أك يف ش

 أّن 
ّ

ــة، إال ــاق الفلســفتن يف االعتمــاد ىلع احلــّس واتلجرب ومــع اتّف
الرباغماتّيــة تؤّكــد أهّمّيــة العقــل وال تلــي دوره املعــريّف، يقــول ويليــام 
ــا  ــيط حتقيقه ــل وس ــاٌت، وإّن العق ــوٌل وحاج ــان مي ــس: »يف االنس جيم
يف علــم اتلجربــة، بمــا يؤّكــد مــن مقرحــاٍت تســتلزم اتلحقــق« ]زيــدان، 

وليــم جيمــس، ص 18[.

ثالًثا: أنماط البراغماتّية

)ـ البراغماتّية اإلنسانّية

ــانّية  ــات اإلنس ــراض والرغب ــق األغ ــا حيّق ــرى أّن لّك م ــي ت ويه الّ
ــاذلات يف  ــس، وب ــم جيم ــات ويل ــح يف كتاب ــط يّتض ــذا انلم ، وٰه ــقٌّ ح
كتاباتــه عــن األخــاق وعــن ادليــن، وقــد نقــل الفيلســوف اإلجنلــزّي 
ــذا انلمــط إىل إجنلــرا، وأّســس املذهــب  )شــيلر( )Friedrich Schiller( ٰه

ــٌد، ص 297[ ــرٌض ونق ــة.. ع ــيّل، الراجامتيّ ــايّن. ]الحجي اإلنس

149

البراغماتّية وأثرها في المعرفة الدينّية.. وليام جيمس نموذًجا

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



2 ـ البراغماتّية التجريبّية

ويه تــرى أّن احلــّق هــو مــا يــؤّدي إىل عمــٍل بمعــى مــا يكــون متحّقًقا 
ي 

ّ
تريبيًّــا ]رشــوان، مدخــٌل لدراســة الفلســفة املعــارصة، ص 44[، وٰهــذا هــو املبــدأ اذل

تقــوم عليــه الرباغماتّيــة الّــي تعــّد تطويــًرا للمنهــج اتلجريــّي. ]الحجيــيّل، 
الراجامتيّــة.. عــرٌض ونقــٌد، ص 297[

3 ـ البراغماتّية االسمّية

ــج  ــرى أّن نتائ ــة، إذ ت ــة اتلجريبّي ــن الرباغماتّي ــٌة م ــورٌة فرعّي ويه ص
ــربات  ــٍة يف اخل ــٍة مدرك ــع جزئّي ــورة وقائ ــه يف ص ــا نتوّقع ــار يه م األف
ــة  ــى الطبيع ــإن مع ــال، ف ــبيل املث ــتقبل، وىلع س ــدث يف املس ــي حت الّ
اإلنســانّية واألقــوال الصحيحــة الـّـي تقــال عــن ٰهــذه الطبيعــة لــّل ٰهــذا 
ليــس عــن جوهــٍر معــّنٍ لإلنســان، بــل باألحــرى عــن األفعــال اجلزئّيــة 
ــة. وقــد اكن بــرس وجيمــس يف بعــض كتاباتهمــا  ــراد انلــاس اجلزئّي ألف
ــف  ــذون املوق ــان يأخ ــض األحي ــّي، ويف بع ــف اتلجري ــذان املوق يأخ

ــارصة، ص 44[ ــفة املع ــة الفلس ــٌل لدراس ــوان، مدخ ــّي. ]رش االس

رابًعا: مبادئ البراغماتّية وأسسها

ــا  ــت عليه ــفّيٍة عمل ــٍة وفلس ــادئ معرفّي ــٍس ومب ــّدة أس ــاك ع هن
الفلســفة الرباغماتّيــة لتشــّيد رصحهــا املعــريّف، ويه عبــارٌة عــن:
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)ـ النزعة الفردّية

ــان  ــت باإلنس ــٍة، إذ اهتّم ــٍة فرديّ ــفًة ذات نزع ــة فلس ــّد الرباغماتّي تع
ــر  ــل الفك ــرد حام ــك ألّن الف ــار األّول؛ وٰذل ــه يف االعتب ــرد ووضعت الف
املبــدع، وصانــع العمــل وصاحــب تطبيقــه ]فرحــان، دراســاٌت يف فلســفة الرتبيــة، 
ــة،  ــم واملعرف ــدًرا للقي ــرد مص ــان الف ــن اإلنس ــت م ــلا جعل ص 114[؛ ف

ــوهل: »إّن  ــك بق ــس ٰذل ــل جيم ــرّش. ويعلّ ــر أو ال ــم باخل ــاًرا للحك ومعي
مصــدر العلــم األخــايّق إنســاينٌّ حبــٌت؛ وٰذلــك أّن اإلنســان هــو الائــن 
اخللــّي الوحيــد يف العالــم؛ وذلا فاملعقــول أن يكــون مصــدر اخلــر والــرّش 
ــك  ــم يف ٰذل ــد للقي ــق الوحي ــو اخلال ــان ه ــة أّن اإلنس ــة والرذيل والفضيل
 باعتبــاره هــو« ]زيــدان، وليــم 

ّ
العلــم، وليــس لألشــياء مــن قيمــٍة خلقّيــٍة إال

جيمــس، ص 164[.

2 ـ التجريبّية العلمّية

ــاه اتلجريــّي العلــّي، ودفًعا 
ّ

تعــّد الفلســفة الرباغماتّيــة تطويــًرا لات
بــه إىل نتاجئــه الطبعّيــة ]إســالمي، اتّجاهــاٌت يف الفلســفة املعــارصة، ص 85[، ولٰكّنهــا 
ــه،  ــا علي ــه، واعراًض ــًة في ــّل ممانع ــا، وأق ــر تطّرفً ــٍل أك ــه يف ش تمّثل
ــس،  ــر: جيم ــس ]انظ ــام جيم ــا ويلي ــول رائده ــا يق ــت، كم ــس الوق يف نف
ــابقة،  ــج الس ــلبّيات املناه ــاوزت س ــا ت ــك ألنّه ــة، ص 71[؛ وٰذل الراجامتيّ

 
ً

وأخــذت أفضــل مــا فيهــا تلكــون منبًعــا جديــًدا يوّجههــا للعمــل، بــدال
ــض  ــايئٍّ، يرف ــيٍّ انتق ــٍج عم ــي منه ــون، ف ــر الك ــل يف ظواه ــن اتلأّم م
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اجلمــع بــن املتناقضــات عندمــا يدعونــا لاختيــار. ]انظــر: الكحــاليّن، فلســفة 
ــّدم، ص 98[ التق

»كمــا أنّهــا تّتفــق مــع مذهــب االســمّية عندمــا تلجــأ دائًمــا 
ــة يف  ــب انلفعّي ــع مذه ــق م ــة، وتّتف ــل اجلزئّي ــة يف اتلفاصي لاصطفائّي
توكيدهــا للنــوايح العملّيــة، وتّتفــق مــع الفلســفة الوضعّيــة يف ازدرائهــا 
واتلجريــدات  اجلــدوى،  العديمــة  واألســئلة  الكامّيــة،  للحلــول 

.]74 ص  الراجامتيّــة،  ]جيمــس،  امليتافزيقّيــة« 

 
ً

ــدال ــة ب ــب اتلجرب ــّي، وتطل ــر اتلأّم ــض انلظ ــة ترف ــل إّن الرباغماتّي ب
مــن الوقــوف واتلأّمــل، فــإّن الرباغمــايّت عنــد معاجلتــه بعــض اإلشــايّلات 
 مــن أن يعاجلهــا باتلأّمــل املعجــب، يقفــز إىل األمــام يف نهــر اخلــربة، إذ 

ً
بــدال

يعيــش فيهــا كما تعيــش األســماك يف املــاء. ]انظــر: الكحــالينّ، فلســفة التقــّدم، ص 98[

ويــرى ابلعــض أّن ٰهــذا ال يعــي رفًضــا مطلًقــا للتفكــر، وإنّمــا لألفار 
الـّـي ال جــدوى منهــا، إذ إن ويليــام جيمــس يدعــو للتفكــر، ولٰكن برشط 
أن يكــون ٰهــذا اتلأّمــل حلظــة اســراحٍة نضــع مــن خاهلــا الفــروض، ثــّم 

نعــود بهــا إىل الواقــع للتأّكــد مــن صّحتهــا ونفعهــا. ]املصــدر الســابق، ص 99[

ــود  ــذ اجلم ــة، وتنب ــب للتجرب ــة تذه ــرى أّن الرباغماتّي ــذا ن وىلع ٰه
واتلأّمــل، أو احلكــم ىلع األشــياء مــن دون ســابق تربــٍة هلــا؛ ألّن 
ي مــن خــاهل يتــّم احلكــم ىلع تلــك 

ّ
اتلجربــة أليـّـة فكــرٍة يه املعيــار اذل

ــة  الفكــرة بالصــدق أو الكــذب، ويه بٰهــذا تّتفــق مــع الفلســفة الوضعّي
الّــي تنكــر وجــود احلقائــق أو القيــم الّــي لــم تســتخدم اتلجربــة، حــّى 
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انتــى بهــا املطــاف إىل أن تضــي بالقيــم؛ إذ رفضــت التســليم باحلقائــق 
املطلقــة والقضايــا امليتافزيقّيــة )علــم الغيــب(. بينمــا جنــد أّن الفلســفة 
الرباغماتّيــة ال تــرّدد يف قبــول األفــار واعتبارهــا صادقــًة مــى مــا اكنــت 
ــٌد،  ــرٌض ونق ــة.. ع ــيّل، الراجامتي ــاس. ]الحجي ــاة انل ــق يف حي ــٍع يتحّق ــًة نلف  مفضي

ص 300؛ انظر: الطويل، مذهب املنفعة العاّمة يف فلسفة األخالق، ص 262[

3 ـ تتّبع النتائج العلمّية

ويقصــد بهــا أّن الفكــرة ال بــّد أن تكــون قابلــًة للتنفيــذ، وأن يكــون 
ــي  ــة الّ ــرة أو القضّي ــًا، وأّن الفك ــا فع ــة تطبيقه ــاٌد بإمانّي ــا اعتق دلين
ــرٌة ال  ــٌة أو فك ــلوك يه قضّي ــٌر يف الس ــٌة أو تأث ــج عملّي ــا نتائ ــت هل ليس
ــة، إذ  ــف الرباغماتّي ــال تعري ــن خ ــح م ــدأ يّتض ــذا املب ــا. وٰه ــود هل وج
ــدق  ــار الص ــل إّن معي ــل، ب ــي العم ــي تع ــة الّ ــن اللكم ــتّقٌة م ــا مش إنّه
ــن  ــا م ــب عليه ــا يرتّ ــن فيم ــا يكم ــرٍة إنّم ــة فك ــة أليّ يف الرباغماتّي
ــن  ــه بفكرت ــرس منهج ــة ب ــس الرباغماتّي ــّدد مؤّس ــٍة. إذ ح ــج عملّي نتائ
ــا إىل  ــد طريقه ــي ت ــة يه الّ ــرة احلقيقّي ــا: )ـ أّن الفك ــتن، هم رئيس
اتلطبيــق العمــّي، وتقودنــا إىل اهلــدف. 2 ـ أّن فكرتنــا عــن موضــوٍع مــا، 
يه فكرتنــا عــن انلتائــج املرتّبــة ىلع اآلثــار العملّيــة. ]الحجيــيّل، الراجامتيّــة.. 

ــٌد، ص 301[ ــرٌض ونق ع

ــرَّد  ــويع املج ــس ال ــرة ولي ــدق الفك ــار لص ــو املعي ــل إذن ه فالعم
]الكحــاليّن، فلســفة التقــّدم، ص 99[، كمــا أنـّـه يــرى أّن الفكــرة ال بــّد أن تكــون 
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واضحــًة، ثــّم ال بــّد أن نعتقــد بإمــان تطبيقهــا فعــًا، وقــد عــرّب عــن 
ــي تعتقــد يف صّحتهــا هــو مــا أنــت  ٰذلــك بقــوهل: »إّن معــى الفكــرة الّ
ــٍل إزاءهــا« ]منصــور، الفكــر الرتبــوّي املعــارص  ــه مــن عم ــام ب ىلع اســتعداٍد للقي

والراجامتيّــة، ص 75[.

ــك  ا تلل ــدًّ ــع ح ــايّت يض ــج الرباغم ــس »أّن املنه ــام جيم ــرى ويلي وي
ــرٍة  ــرّس لّك فك ــه يف ــك ألنّ ــي؛ وٰذل ــي ال تنت ــة الّ ــات امليتافزيقّي انلقاش
ــيّل،  ــدٍة« ]الحجي ــة، لكٌّ ىلع ح ــا العملّي ــاء نتاجئه ــع واقتف ــال تتّب ــن خ م

الراجامتيّــة.. عــرٌض ونقــٌد، ص 302[.

4 ـ القطيعة مع الماضي

ينطلــق املنهــج الرباغمــايّت مــن املســتقبل متجاهــًا املــايض، وجاعــًا 
احلــارض حلظــة إعــداٍد تلحقيــق برنامــج تصنعــه للمســتقبل. فٰهــذا املنهــج 
حيــدث قطيعــًة مــع املــايض، ويرفــض ابلحــث يف املبــادئ األّويّلــة، ويف 
ــن  ــار، وال ع ــوء األف ــة نش ــن كيفّي ــأل ع ــا يس ــق، ف ــال املطل لّك أش
ــة الّــي يمكــن أن تقودنــا  مصدرهــا، وإنّمــا يبحــث عــن نتاجئهــا العملّي
إىل تغيــر الواقــع حنــو األفضــل. ]الحجيــيّل، الراجامتيّــة.. عــرٌض ونقــٌد، ص 304؛ انظــر: 

بوتــرر، العلــم والديــن يف الفلســفة املعــارصة، ص 218 و219[

ــزٍم  ــكّل ع ــره ب ــر ظه ــايّت يدي ــس: »إّن الرباغم ــام جيم ــول ويلي يق
وتصميــٍم، وإىل غــر رجعــٍة، لعــدٍد كبٍر مــن العــادات الراســخة املتأّصلة 
العزيــزة ىلع الفاســفة املحرفــن. إنـّـه ينبــئ بعيــًدا عــن اتلجريــد، وعن 
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ــات  ــن اتلعلي ــة، وع ــول الكامّي ــن احلل ــرِض ع ــة، ُويْع ــدم الكفاي ع
القبلّيــة ادلرئّيــة )الســابقة ىلع اتلجربــة(، وعــن املبــادئ اثلابتــة، وعــن 
رضوب املطلــق واألصــول املزعومــة. وهــو يــويل وجهــه شــطر االســتناديّة، 
واملحسوســّية، والكفايــة، شــطر احلقائــق والوقائــع، شــطر العمــل واألداء 

ــة، ص 71[. واملزاولــة، وشــطر القــّوة« ]جيمــس، الراجامتيّ

ــة، اســتبدلت انلظــر إىل املســتقبل بــدل انلظــر  فالفلســفة الرباغماتّي
ــة أو األفــار، بقــدر  إىل املــايض؛ ذلا فــي ال تســأل كيــف تنشــأ املعرف
مــا تســأل عــن انلتائــج الّــي ترتّــب ىلع ٰهــذه الفكــرة أو تلــك يف علــم 

ــارصة، ص 86[ ــفة املع ــاٌت يف الفلس ــالمي، اتّجاه ــر: إس ــع. ]انظ الواق

ويقــول ويليــام جيمــس: »نلــا اآلن أن نقــّرر بثقــٍة ويقــٍن أّن الرغبــة 
ــارص  ــن عن ــا م ــًرا مهمًّ ــون عن ــه، تك ــتقبل ويف تعيين ــد املس يف حتدي
ــة، وال  ــك الرغب ــباع تل ــل إش ــفٍة تتجاه ــفّية، وأّن لّك فلس ــول الفلس املي
ــا، وباتلــايل فإنّهــا فلســفٌة   عمًّ

ً
تعمــل ىلع ٰذلــك، ال يمكــن أن حتــوز قبــوال
ــاد، ص 51 ـ 52[. ــس، إرادة االعتق ــائمٌة« ]جيم متش

5 ـ الوعي الواقعّي

ــٍق  ــٍه دقي ــديٍد وتنّب ــب ويٍع ش ــون صاح ــايّت أن يك ــي ىلع الرباغم ينب
ــو ال  ــا، فه ــن صدقيته ــد م ــا، واتلأّك ــار وتربته ــة األف ــد مناقش عن
يعبــأ باألفــار املجــّردة واملناقشــات الّــي ال تامــس الواقــع، وال تدعــو 
تلغيــره، وإنّمــا ينظــر لألفــار وانلظرّيــات مــن خــال قدرتهــا ىلع تغيــر 
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 جاهــزًة ىلع 
ً

أســلوب حياتنــا وصنــع املســتقبل، كمــا أنـّـه ال يقــّدم حلــوال
ــد  ــا للمزي ــا أو منهًج ــّد برناجمً ــا يع ــدر م ــة، بق ــفات املثايّل ــرار الفلس غ

ــٌد، ص 307[ ــة.. عــرٌض ونق ــيّل، الراجامتيّ ــل. ]الحجي ــن العم م

ي عرفــت  فلســفته بالفلســفة اذلرائعّيــة 
ّ

حيــث يــرى جــون ديــوي اذل
 أداٌة مــن أجل العمــل، وال يبدأ اإلنســان 

ّ
أو األدائّيــة أّن الفكــر مــا هــو إال

ــه  ــا علي ــون واجبً ــٍة يك ــاٍت ماّديّ ــدم بصعوب ــن يصط  ح
ّ

ــر إال يف اتلفك
ــٌة" أو   قيمــٌة "أدائّي

ّ
ــب عليهــا، وباتلــايل فــإّن األفــار ليــس هلــا إال اتلغلّ

"وســائلّيٌة" وحســب، مــن هنــا جــاءت تســمية مذهــب ديــوي باذلرائعّيــة. 
]انظــر: بوشنســي، الفلســفة املعــارصة يف أوربّــا، ص 162[

فيعتــرب العقــل عنــد الرباغمــايّت عبــارًة عــن أداٍة لفهــم العالــم 
ــاز  ــا إلجن ــائل تقودن ــن وس ــارًة ع ــفّية عب ــات الفلس ــره، وانلظرّي وتغي

أهــداٍف حنّددهــا يف املســتقبل. ]انظــر: الكحــاليّن، فلســفة التقــدم، ص 105[

ــا  ــان لّك م ــّر اإلنس ــي يغ ــيلًة ل ــر وس ــّد الفك ــاس يع ــذا األس وىلع ٰه
ــق األشــياء،  ــا للكشــف عــن حقائ ي يأخــذ بأيدين

ّ
ــه، وهــو اذل حييــط ب

ــق.  ــب واتلحقي ــار واتلجري باالختب

خامًسا: البرغماتّية وأثرها في فهم القيم والنظم الدينّية

مــن خــال مــا مــّر علينــا ســابًقا مــن حبــوٍث تبــّن نلــا أّن الفلســفة 
ــن  ــك ع ــا، وٰذل ــال وقبوهل ــة األعم ــان صّح ــاٌر يف بي ــا معي ــة هل الرباغماتّي
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طريــق انلتائــج املرتّبــة عليهــا، حبيــث أخضعــت لّك عمــٍل ملبــدإ املنفعة، 
فمــا جيلــب منفعــًة فهــو املقبــول، ومــا ال جيلــب منفعــًة فــا قيمــة هل، 
وجعلــت الفلســفة الرباغماتّيــة انلتائــج املرتّبــة مــن أّي عمــٍل معيــاًرا يف 
حســن ٰذلــك العمــل أو قبحــه، وطّبقــوا ٰهــذا ىلع ادليــن، فأصبــح ادليــن 
ــم نســتطع أن نســتبدهل بغــره؛ وٰذلــك ألّن  ــا يف بعــض األحيــان إذا ل نافًع
معيــار الصــدق واحلقيقــة عندهــم باملقلــوب، فمــى مــا اكن احلــّق نافًعــا 
ــا  ــنبّن هن ، وس ــقٍّ ــس حب ــو لي ــٍع فه ــر ناف ــا اكن غ ــى م ، وم ــقٌّ ــو ح فه
بعــض األمــور الّــي اكن هلــا ادلور األســايّس يف تبلــور املعرفــة ادلينّيــة يف 

ــة. الفلســفة الرباغماتّي

ــاده يف  ــرس اعتق ــارلز ب ــة تش ــفة الرباغماتّي ــس الفلس ــر مؤّس ــد ذك لق
ادليــن قائــًا: »إّن فلســفي  يمكــن وصفهــا بأنّهــا حماولــة فزيــايئٍّ يصــّور 
بِنيــة الكــون تصويــًرا ال يتعــّدى مــا تســمح بــه مناهــج ابلحــث العلــّي، 
مســتعينًا يف ٰذلــك بــكّل مــا قــد ســبقي إيلــه الفاســفة الســالفون، لٰكّني 
ــه  ي يقيمون

ّ
ــتنباط اذل ــن يف االس ــق امليتافزيقّي ــذا طرائ ــع يف ٰه ــن أصطن ل

ىلع فــروٍض مــن عندهــم، ويصلــون بــه إىل براهــن يصفونهــا بالصــواب 
ي ال يتعــّرض للتعديــل يف ضــوء مــا قــد تكشــف عنــه ابلحوث 

ّ
القطــيّع اذل

ــم نفســها، ويه  ــة العل ــل طريقــي يه طريق ، ب
ّ

ــد. كا ــا بع ــة فيم العلمّي
ــات ىلع  ــر اإلثب ي ينتظ

ّ
ــراض اذل ــبيل االف ــون ىلع س ــورًة للك ــّدم ص أن أق

أســاس مــا قــد يتكّشــف نلــا مــن حقائــق؛ وذٰللــك فهــو يتمــّز أّول مــا 
يتمــّز بقابليتــه للصــواب وللخطــإ، وفــق مــا تقّدمــه املشــاهدة نلــا بعدئــٍذ 

مــن شــواهد« ]زيك نجيــب محمــود، مــن زاويــٍة فلســفيٍّة، ص  204[.
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أمــا مــن حيــث االعتقــاد فقــد ذكــر تشــارلز بــرس يف مقــال هل  حتــت 
عنــوان )تثبيــت االعتقــاد(: »إّن خــر الوســائل لٰهــذا اتلثبيــت يه املنهــج 
ي مــن شــأنه أن جيعــل صــواب مــا نعتقــده أمــًرا يشــاهده لّك 

ّ
العلــّي اذل

ــا عنــد أحــد  انلــاس، فتخــرج الفكــرة مــن جمــّرد كونهــا اعتقــاًدا ذاتيًّ
ــأيت تطبيقهــا يف  ــا، وحبيــث ي ــا للنــاس مجيًع ــا عمًّ األفــراد نلجعلهــا حقًّ
ــد  ــٌد عن ــًى واح ــا مع ــون هل ــذا يك ــدٍة، وبٰه ــورٍة واح ــٍة ىلع ص لّك حال
انلــاس مجيًعــا، وال يتغــّر معناهــا بتغــّر األفــراد أو الشــعوب أو املــان أو 
الزمــان، وٰهــذه يه الطريقــة الـّـي يتفاهــم بهــا العلمــاء« ]كامــل، أعــالم الفكــر 

الفلســفّي املعــارص، ص 101[.

وىلع ٰهــذا األســاس نــرى أن مــا ذهــب إيلــه بــرس يف إثبــات ادليــن 
ــة  ــح صّح ــث تصب ــة، حبي ــيلة العلمّي ــق الوس ــن طري ــو ع ــدة، ه والعقي
ــاس ال  ــذا األس ــاهدة، وىلع ٰه ــن أراد املش ــاهده لّك م ــًرا يش ــا أم اعتقادن
ــن  ــة ب ــة أو اللفظّي ــج العقلّي ــال احلج ــن خ ــدة م ــن والعقي ــت ادلي يثب
انلــاس، كمــا يناقشــه الفاســفة امليتافزيقّيــون فيمــا بينهــم، بــل يثبــت 
ــا  ــّرد كونه ــن جم ــرة م ــرج الفك ــي خت ــة الّ ــة العلمّي ــال الطريق ــن خ م
ــع  ــد مجي ــٍع عمٍّ عن ــا ذات طاب ــراد، فنجعله ــد األف ــد أح ــاًدا عن اعتق

ــٍد. ــًى واح ــاس وبمع انل

وقــد حــاول ويليــام جيمــس أن يعالــج املشــلكة ادلينّيــة، مــن خــال 
حاجــات اإلنســان، فمــا يكــون مــن صميــم ادليــن ىلع رأيــه، هو الشــعور 
ــض  ــوس والفرائ ــربة بالطق ــت الع ــة، فليس ــة ادلينّي ــّي، أو العاطف ادلي
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ــن يف  ــم والدي ــرو، العل ــة ]بوت ــخصّية ابلاطني ــة الش ــروح وادليان ــربة بال ــل الع ب
الفلســفة املعــارصة، ص 245[، إذ يعــّد جيمــس ادليــَن أمــًرا شــخصيًّا ويرفــض 

ــل  ــي يقــوم عليهــا، ب ــّم باملعتقــد باألســس الّ ــة، فنظــره ال يهت العمومّي
ــا   مّن

ًّ
ــاة؛ ألّن كا ــة باحلي ــى الصل ــن وتب ــن ادلي ــج ع ــي تنت ــج الّ بانلتائ

ــّي. ]املصــدر الســابق، ص 252[ ــه ادلي ــق مزاج ــا وف حيي

وقد أقام جيمس املشلكة ادلينّية ىلع موقفن أساسيّن وهما: 

ــة يف أن يعتقــد فيمــا  : حــّق اإلنســان يف االعتقــاد، فلــه لّك احلّرّي
ً

أّوال
يشــاء ويف صياغــة آرائــه وأفــاره، فهــو يــرك احلــّق لإلنســان يف اختيــار 
ي حيّقــق هل الســعادة حــّى ولــو اكن ىلع خطــإٍ، املهــّم أن يكــون 

ّ
اجلانــب اذل

ــتقبل،  ــدع لّك يشٍء للمس ــه، وي ــا يعيش ــا بم ــه وراضيً ــعيًدا يف حيات س
ــا.  ســواٌء اكن حكًمــا صحيًحــا أو خاطئً

ثانًيــا: أّن األســاس يف اجلانــب ادليــّي هــو الوجــدان، فالوجــدان يعــّد 
الوســيلة الوحيــدة الـّـي يثبــت بهــا ادليــن يف نفــوس انلــاس وليــس العقل. 

فاإلقــرار بعقيــدٍة يعــود إىل الوجــدان والغريــزة، أّمــا بالنســبة للعقــل 
ــم  ــه يه تنظي ــة؛ ألّن وظيفت ــًة للمشــلكة ادلينّي ــًة ثانوّي ــو يشــّل مرحل فه
ــام  ــد ويلي ــن عن ــفّي للدي ــاس الفلس ــال، األس ــاف أم ــط. ]ضي ــيق فق ــدة أو اتلنس العقي

جيمــس، ص 53 و54[

ــّن  ــة بب ــة ادلينّي ــيّن للتجرب ــن األساس ــن املوقف ــال ٰهذي ــن خ فم
جيمــس أّن هنــاك علًمــا غــر منظــوٍر ال يمكــن الوصــول إيلــه عــن طريــق 
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ي يؤّكــد ىلع وجــوده بصفــٍة مؤّكــدٍة 
ّ

العقــل، بــل بالوجــدان والغريــزة، واذل
هــو اتلجربــة اإلنســانّية مــن خــال جمموعــة اتلجــارب الصوفّيــة انلفســّية 

خــال اتلنويــم املغناطيــّي والعــاج الروحــايّن. ]املصــدر الســابق، ص 54[

ــاد  ــس إىل أّن االعتق ــام جيم ــب ويلي ــاد يذه ــث االعتق ــن حي ــا م أّم
ــرٍة  ــة فك ــد بصّح ــا نعتق ــن حينم ــل، فنح ــبق الفع ي س

ّ
ــدأ اذل ــو املب ه

مــا، يكــون نلــا دافــٌع قــويٌّ مــن أجــل حتقيقهــا، فاالعتقــاد يتوّقــف ىلع 
إرادة املعتِقــد، واإلنســان ال يســتطيع اتلفكــر أو احليــاة مــن دون اإليمــان 
ــٍح،  ــرٍض ناج ــّرد ف ــاد جم ــس: »االعتق ــام جيم ــول ويلي ــاد، يق واالعتق
وهــو نفســه عمــٌل فّعــاٌل مــن عوامــل حتقيــق مــا نؤمــن بــه أو نعتقــد، 
وٰذلــك مثــل االعتقــاد بأمانــة شــخٍص قــد يكــون هــو الكفيــل ببــّث روح 

ــم، دراســاٌت يف الفلســفة املعــارصة، ص 40[. ــه« ]إبراهي ــة نفس األمان

وىلع ٰهــذا األســاس فــإرادة االعتقــاد تصنــع مســتقبل اإلنســان، فــي 
تعــل يف نفــس اإلنســان قــدرًة ىلع العمــل وٰهــذا العلــم املــرن وانلاقــص 
ي يوجــد يف اإلنســان، ويمّكنه 

ّ
حيتــاج إىل نــوٍع مــن اإليمــان واالعتقــاد اذل

مــن أن يســاهم يف عملــه ويف اتلغــّر. وبٰهــذا فــإّن االعتقــاد ســيكون عمًا 
تلحقيــق مــا نؤمــن بــه أو نريــد االعتقــاد بــه، ويســاعد ىلع حتقيــق مــا 
ــه  ــة أنّ ــه بالرغب ــا علي ــل حمكوًم ــّرًدا، ب ــس جم ــل لي ــون العق ــد؛ ك نري
خيتــار، فمــن حّقنــا أن نعتقــد يف يشٍء يتخّطــى حــدود مــا هــو معــروٌف، 
فاإليمــان حيّقــق نفســه بنفســه. ]منتهــى عبــد جاســم، ســيكولوجية الديــن عنــد ويليــام 

جيمــس، موقــع الحــوار املتمــدن[
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ــا تقــوم ىلع  ــام جيمــس أنّه ــا مــن حيــث األخــاق، فذهــب ويلي أّم
ثاثــة عنــارص، ويه: اإللــزام اخللــّي، واتلفــاؤل اخللــّي، وحّرّيــة اإلرادة 

اإلنســانّية، فٰهــذه العنــارص اثلاثــة تكــّون رأيــه يف األخــاق.

ــاق  ــم األخ ــس أّن عل ــرى جيم ــّي، ي ــزام اخلل ــّص اإلل ــا خي ففيم
ــاٌت -  ــه اكئن ــٍم ب ــوم يف عل ــاق تق ــرى أّن األخ ــه ي ــك ألنّ ؛ وٰذل ــاينٌّ إنس
ــو  ــذه الائنــات يه بن ــاٌت وإحساســاٌت ومشــاعر - ٰه هلــا مطالــب ورغب

ــس، ص 182[ ــم جيم ــدان، ولي ــان. ]زي اإلنس

وبنــاًء ىلع ٰهــذا يــرى جيمــس أّن مصــدر علم األخــاق إنســاينٌّ حبٌت؛ 
وٰذلــك ألّن اإلنســان هــو الائــن األخــايّق الوحيــد يف ٰهــذا العالــم؛ وذلا 
فاملعقــول أن يكــون اإلنســان مصــدر اخلــر والــرّش والفضيلــة والرذيلــة، 
وأّن اخلــر خــٌر بالنســبة هل، والــرّش رشٌّ بالقيــاس إيلــه، ومــن ثــّم أمكــن 
ــك  ــم يف ٰذل ــد للقي ــق الوحي ــو اخلال ــان ه ــول: »إّن االنس ــس أن يق جليم
ــو« ]محمــود،  ــاره ه  باعتب

ّ
ــٍة إال ــٍة خلقّي ــن قيم ــياء م ــس لألش ــم، ولي العال

حيــاة الفكــر يف العــامل الجديــد، ص 149[.

وعندمــا وصــل جيمــس إىل أّن اإلنســان هــو الوحيــد اخلالــق للقيــم، 
جعــل مــاّدة حبــث الفيلســوف اخللــّي يه املثــل املتحّققــة يف ٰهــذا العالم، 
ــي  ــا، وينت ــون بأدائه ــراد ويقوم ــا األف ــي يعانيه ــة الّ ــارب الفعلي واتلج
ــه كٰذلــك، والقبيــح  مــن ٰذلــك إىل أّن احلســن مــا رأى معظــم انلــاس أنّ

مــا ينكــره اغلــب انلــاس. ]انظــر: زيــدان، وليــم جيمــس، ص 183[

أّمــا مــن حيــث اتلفــاؤل اخللــّي، فــرى جيمــس أّن اخلــر عبــارٌة عن 
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ــه، وحتّققــه يكــون بانلجــاح،  إشــباع مطالــب اإلنســان وحتقيــق رغبات
ــه يشٌء  ــون، ولٰكّن ــارص الك ــن عن ــًرا م ــيًّا وعن ــس أساس ــرّش لي وأّن ال
ــاؤم  ــاؤل والتش ــس أّن اتلف ــن جيم ــذا يعل ــه؛ لٰه ــب علي ــن اتلغلّ يمك
شــيئان إنســانّيان، أي أّن اإلنســان إذا اعتقــد بــأّن العالــم خــٌر وســلك يف 
ــا. وإذا اعتقــد  احليــاة وفــق اعتقــاده ٰهــذا، فــإّن العالــم يصبــح خــًرا حقًّ
ا  ، وســلك وفــق ذاك، فــإّن العالــم يصبــح رشًّ بالتشــاؤم أي أّن العالــم رشٌّ
ــا، ومــا يعــّن اخلرّيــة عنــد جيمــس هــو ماءمــة عملنــا للحيــاة  حقيقيًّ

ــن، ص 77[ ــل والدي ــة. ]انظــر: جيمــس، العق ــة انلاجح ــة وادلينّي األخاقّي

وىلع ٰهــذا فــإن اخلــر عند جيمــس يقــوم ىلع إشــباع مطالب اإلنســان 
ــن  ــٍة م ــاح يف ترب ــون بانلج ــا يك ــر إنّم ــق اخل ــه، وحتقي ــق رغبات وحتقي
تاربنــا يف احليــاة، وكثــًرا مــا نضطــّر إىل إتيان أفعــاٍل دون أن يكــون دلينا 
 خلقيًّــا 

ً
 نظــريٌّ ذٰللــك. ومعــى ٰهــذا أّن مــن حّقنــا أن نعتنــق مبــدأ

ٌ
مســّوغ

ــا ال حيملنــا ىلع اعتناقــه تفكرنــا انلظــرّي املجــّرد، بــل  أو معتقــًدا دينيًّ
تدعونــا إىل اعتناقــه مطالــب احليــاة ومقتضياتهــا؛ ولٰهــذا فــإّن جيمــس 
ي يأتيــه الفــرد خــًرا يتحــّول عنــد صاحبــه إىل ســلوٍك 

ّ
يــرى أّن الفعــل اذل

ناجــٍح يف حياتــه، وخرّيتــه - أي الفعــل - تتوّقــف ىلع تقديــر صاحبــه. 
ي يشــبع عنــد 

ّ
ومــن هنــا ذهــب جيمــس إىل أّن الفعــل الفاضــل هــو اذل

صاحبــه رغبــًة أو حيّقــق هل منفعــًة، ومقدارهــا يكــون بمقــدار حّظــه مــن 
ــة، ص 273[ اخلــر. ]الطويــل، الفلســفة الخلقيّ

أّمــا الــرّش عنــد جيمــس فهــو القضّيــة الّــي لــم يســتطيع أن جيــد هلــا 
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ــذا  ، وٰه ــيٍّ ــٍض نف ــه إىل تناق ــٌة أّدت ب ــٌة انطوائّي ــه حال ــًرا، فانتابت تفس
ــبٍّ  ــود إهٰلٍ حم ــوهل بوج ــن ق ــق، فم ــن القل ــاٍل م ــه إىل ح ــض أّدى ب اتلناق
ــي  ــارة الّ ــة اجلّب ــّوة ابلاطن ــّور الق ــرى تص ــرةٍ أخ ــت إىل فك ــان اتلف لإلنس
ــا بــا قصــٍد وال غــرٍض،  ال حتــّب وال تعطــي، وإنّمــا تطــوي األشــياء طيًّ
وتقــذف بهــا مجيًعــا وباختصــاٍر إىل مصــٍر واحــٍد حمتــوٍم ]انظــر: جيمــس، إرادة 
االعتقــاد، ص 118[، ويه فكــرٌة تــؤّدي إىل خــوٍف وفــزٍع شــديدين. إّن نظريــة 

جيمــس يه انلظرّيــة القائلــة بإمانّيــة اتلحّســن أو اتلحــّول إىل األفضــل، 
ــاؤم؛ ألّن  ــاؤل والتش ــي اتلف ــن مذه ــًطا ب ــا وس ــف موقًف ــذا يق ــو بٰه وه
ا يف ذاتــه، وإنّمــا يمكننــا أن  العالــم عنــده ليــس خــًرا يف ذاتــه وليــس رشًّ
ي فيــه. ]انظــر: جيمــس، العقــل والديــن، ص 130[

ّ
حنملــه خــًرا بمافحتنــا الــرّش اذل

وىلع ٰهــذا فاألخــاق عنــد جيمــس يصنعهــا اإلنســان، ليســت 
خاضعــًة لقــّوٍة عليــا، حــّى اتلفــاؤل عنــده يشٌء يصنــع، وٰذلــك بمافحة 
ــاة. وبٰذلــك تكــون األخــاق عنــد جيمــس مرتبطــًة  ــرّش يف ٰهــذه احلي ال
ــني العــرب،  ــع. ]مجموعــٌة مــن األكادمييّ باحلقيقــة؛ ألّن احلقيقــة عنــده يشٌء يصن

ــارصة، ج 1، ص 49[ ــة املع ــفة الغربيّ الفلس

ــان  ــأّن اإلنس ــن ب ــس يؤم ــإّن جيم ــة اإلرادة، ف ــبة حلّرّي ــا بالنس وأّم
خمتــاٌر يف أفعــاهل، وليــس جمــرًبا عليها. فافــرض أّن اإلنســان حــّر اإلرادة، 
ــا، ويقــول: إّن  ــو اكن االفــراض صحيًح ــا ل ــه أن يســلك كم وطلــب من
اإلنســان ســيجد نفســه حينئــٍذ حــّر اإلرادة، وأنـّـه يســتطيع خلــق أفعــاٍل 

ــم جيمــس، ص 187[ ــدان، ولي ــدٍة. ]انظــر: زي جدي
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يقــول جيمــس: »الغايــات الوحيــدة الّــي تنشــأ عــن إرادتنــا يبــدو أنّهــا 
حــراكٌت جســمّيٌة؛ وذلا نبــدأ من احلكم بــأّن اآلثــار اخلارجّية املبــارشة الوحيدة 
إلرادتنــا هــي حــراكٌت جســمّيٌة، وجيب أن تكــون احلــراكت اإلراديـّـة وظائف 

ثانوّيــًة للائــن العضــوّي ال وظائــف أّويّلــًة« ]املصــدر الســابق، ص 188[.

يــرى جيمــس أّن ابلحــث يف حّرّيــة اإلرادة قائــٌم ىلع ابلحــث يف 
اتلفرقــة بــن اجلــرب واالختبــار، وجوهــر املشــلكة بــن اجلــرب واالختيــار 
هــو اإلمــان، وليــس هل معــى عنــد جيمــس ســوى أّن الصدفــة قائمــٌة. 
ا  ــا فلســت جــادًّ يقــول جيمــس: »وإذا قلــت: إّن للصدفــة وجــوًدا حقيقيًّ
ــه،  ــٌة أو ليســت ب ــه صدف ــٍم ب ــا يف عل ــن مــن أنّن ــك. لســنا متأّكدي يف ٰذل
ــا  ــا م ــل فيه ــة، ق ــم الصدف ــد عل ــا أري ــك. أن ــه كٰذل ــدو يل أنّ ــن يب ولٰك
تشــاء، لٰكــّي أرى أّن الصدفــة ال تعــي أكــر مــن اتلعــّدد، فــإذا تشــبّثت 
ــا بــه صدفــٌة أفضــل وأحســن  ــٍم اكمــٍل فــإيّن ال أزال أعتقــد أّن علًم بعال

ــه« ]املصــدر الســابق، ص 193[. ــت ب ــٍم ليس ــن عل م

ي 
ّ

وكذلــك تعــّرض جــون ديــوي لديــن، وذٰلــك مــن خــال مذهبــه اذل
"، وهــو مذهــٌب ينــي وجــود مــا فــوق  يصفــه ابلعــض بأنـّـه "مذهــٌب طبيــيعٌّ
ــوا  ــن اكن ي

ّ
ــك اذل ــن الاثويل ــن م ــه املتديّن ــبب هامج ــذا الس ــة؛ ولٰه الطبيع

يعــادون املذهــب الطبيــيّع ]األهــواينّ، نوابــغ الفكــر الغــريّب )جــون ديــوي(، ص 139[، إذ 
ــا، مّتبًعــا منهــج الفاســفة  رفــض امليتافزيقيــا باعتبــاره فيلســوفًا طبيعيًّ
الطبيعّيــن مــن بيكــون وســبنرس )Herbert Spencer( وغرهــم، فهــو 
يعتقــد أّن مشــلكة الفلســفة تكمــن يف اختــاط أحباثهــا باألحبــاث 
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ادلينّيــة ]انظــر: الحــاّج، املوســوعة امليــرّسة يف الفكــر الفلســفّي واالجتامعــّي، ص 246[، واكن 
ــببن: ــع إىل س ــة يرج ــة امليتافزيقّي ــه ىلع املعرف ــبب هجوم س

ــع  ــاٍم يف واق ــدي أّي اهتم ــّي ال يب ــر امليتافزي ــو أّن اتلفك األّول: ه
ــًة. ــيطرًة عقل ــة س ــان ىلع الطبيع ــيطرة اإلنس ــث س ــن حي ــر م األم

ــور،  ــض األم ــًرا ببع ــّم كث ــّي ال يهت ــر امليتافزي ــاين: أّن اتلفك واثل
ــول  ــق عق ــّي، ويغل ــث العل ــّدم ابلح ــر يف تق ــه يؤثّ ــب رأي ــذا حس وٰه
ــٍة. ]انظــر:  ــاٍت اكمن انلــاس عــن معرفــة مــا يف العلــم الطبيــيّع مــن إمان

جوناثــان ري، املوســوعة الفلســفيّة املختــرصة، ص 151[

وقــد فــّرق ديــوي بــن ادليــن واتلديـّـن، فادليــن عنــده قــّوٌة عليــا غــر 
منظــورٍة، مــن قبيــل الغيــب، ومــا اكن كٰذلــك فا ســبيل نلــا إىل معرفٍة، 
ــٌة، ويبــدو يف  ــا حنــن نعــرف أشــخاًصا متديّنــن، هلــم تــارب دينّي وإنّم
ســلوكهم مظاهــر خاّصــٌة مــن أداء شــعائر وطقــوٍس. واتلديـّـن هــو عبــارٌة 
عــن ظاهــرٍة اجتماعّيــٍة خاضعــٍة للثقافــة أو احلضــارة، فــّل إنســاٍن يــودل 
ــريب  ــر الغ ــغ الفك ــوايّن، نواب ــر: األه ــه. ]انظ ــٌة ب ــوٌس خاّص ــٌن وطق ــٍع هل دي يف جمتم

)جــون ديــوي(، ص 139 و140[

ــرايّط  ــع ادليمق ــل األىلع يف املجتم ــا إىل أّن »املث ــوي أيًض ــب دي ويذه
هــو أن يتعــاون البــرش فيمــا بينهــم، كمــا يفعــل العلمــاء يف املعمــل إزاء 
مشــلكٍة معّينــٍة، وٰهــذا اتلعــاون هــو ادليــن يف جوهــره، فاإليمــان احلــّق 
إنّمــا هــو إيمــاٌن بالكشــف عــن احلقيقــة الـّـي حتــّل مــا يعــرض اإلنســان 
ــر،  ــاير اتلفك ــٍج يس ــان بمنه ــو اإليم ــّق ه ــان احل ــاٍب، فاإليم ــن صع م
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ويســاير احليــاة العملّيــة مســايرًة تعمــل ىلع ازدهــار تلــك احليــاة ورخائها، 
ــر وال  ــل اتلغي ــًة ال تقب ــويح معرف ــا بال ــٍة عرفناه ــٍة ثابت ــان حبقيق ال إيم
انلمــو« ]محمــود، حيــاة الفكــر يف العــامل الجديــد، ص 177[. »واهلل هــو ٰهــذه العاقــة 
بــن اإلنســان ومثلــه العليــا، حيــاول تغيــر احليــاة ىلع مقتضاهــا« ]املصــدر 
الســابق، ص 177[، وىلع ٰهــذا األســاس فليــس لديــن مثــٌل عليــا خاّصــٌة بــه، 

وال منهــٌج خــاصٌّ بــه، بــل هــو عبــارٌة عــن مواجهــة املشــالك وحلّهــا عن 
طريــق اتلعــاون بــن أفــراد املجتمــع الواحــد.

ــب  ــرد يكتس ــوي إىل أّن الف ــب دي ــة يذه ــم األخاقّي ــال القي ويف جم
ــع  ــه م ــه وتفاعل ــق خربت ــن طري ــايّق ع ــره األخ ــة وضم ــه األخاقّي قيم
ابليئــة املحيطــة بــه، مثلهــا يف ٰذلــك مثــل بقّيــة معارفــه الّــي يكتســبها 
ــة  ــم األخاقّي ــأّن القي ــه ب ــك إيمان ــًة إىل ٰذل ــربة، إضاف ــق اخل ــن طري ع
ــر  ــن اذلات أو الضم ــع م ــٌة ال تنب ــاٌق اجتماعّي ــات يه أخ أو األخاقّي
ــا  ــاهل بأنّه ــرد أو أعم ــل الف ــًة تلفاع ــب نتيج ــا تكتس ــل، ولٰكّنه أو العق
أخاقّيــٌة إذا مــا ســاعدت ىلع انلمــّو الامــل للفــرد، وىلع انلهــوض 
ــر  ــيبايّن، تطوي ــة. ]الش ــة العاّم ــق املصلح ــالكه، وحتقي ــّل مش ــع، وح باملجتم

النظريّــات واألفــكار الرتبويّــة، ص 344 و345[

فعــى ٰهــذا األســاس تكــون القيــم األخاقيــة عنــده متعــددة بتعــدد 
ــش  ــي يعي ــة الّ ــع ابليئ ــه م ــب تفاعل ــرد حس ــبها الف ــراد، ويكتس األف

ــاق. ــبية يف األخ ــؤدي إىل النس ــدوره ي ــذا ب ــا، وٰه فيه
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سادًسا: نقد مبادئ وأسس البراغماتّية 

ــة يف  ــفة الرباغماتّي ــه الفلس ــت علي ي قام
ّ

ــج اذل ــرض املنه ــد ع     بع
تشــييد رصحهــا املعــريّف، ومــدى تأثــر ٰهــذا املنهــج يف املعرفــة ادلينّيــة، 
تبــّن أّن ٰهــذه الفلســفة فيهــا الكثــر مــن املشــالك املعرفّيــة الّــي تــؤّدي 
ــد  ــن ابلع ــزٍل ع ــم بمع ــذا العال ــور يف ٰه ــو املح ــان ه إىل أن يكــون اإلنس
ــن  ــٍد م ــرب رصي ــول ىلع أك ــو احلص ــان ه ــدف اإلنس ــاورايّئ، وأّن ه امل
املنفعــة ولــو ىلع حســاب هــدم القيــم؛ ألّن الصــدق يــدور مــدار املنفعــة 
ــادئ  ــوٍد ىلع املب ــّدة نق ــورد ع ــا ن ــر جعلن ــذا األم ــع، فٰه ــدار الواق ال م

ــن: ــارٌة ع ــا، ويه عب ــفتها عليه ــة فلس ــت الرباغماتّي ــي بن ــة الّ املعرفّي

ــاملٍة،  ــٍة وش ــٍة عّم ــاء قضّي ــي يف إعط ــا ال تك ــة وحده ) ـ أّن اتلجرب
ــم  ي يشــمل عل

ّ
ــة ينبــي أن تقــف عنــد حّدهــا اذل وأّن العلــوم اتلجريبّي

ــج  ــه باملنه ــن إثبات ــّي ال يمك ــد امليتافزي ــط، وأّن ابلع ــات فق املحسوس
اتلجريــّي أو نفيــه؛ ألّن القضايــا اتلجريبّيــة حتتــاج إىل الربهــان العقــّي، 
يف إثبــات صدقهــا أو عــدم صدقهــا، وتعميــم اتلجربــة العلمّيــة يف مجيــع 
ــة يف لّك علــٍم تتبــع موضــوعت  العلــوم أمــٌر غــر صحيــٍح؛ ألّن املنهجّي
ٰذلــك العلــم، فــا بــّد أن تكــون هنــاك ســنخّيٌة بــن املنهــج واملوضــوع.

حتليلّيــٌة  عقلّيــٌة  فلســفٌة  الرباغماتّيــة  الفلســفة  نفــس  أّن  ـ   2
ــع  ــا، م ــذب يف القضاي ــدق والك ــار الص ــل معي ــا تع ــٌة؛ ألنّه ميتافزيقّي
أنّهــا ترفــض املنهــج امليتافزيــّي يف بنائهــا املعــريّف، وكٰذلــك يه تناقــض 
نفســها يف القــول إّن لّك قضّيــٍة ال بــّد أن ختضــع ملعيــار الفائــدة واملنفعــة، 
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فنســأل هــل ٰهــذه الفلســفة قــد خضعــت لٰهــذا املعيــار أم ال؟ وبدورهــا 
ــن  ــب إىل الفصــل ب ــة، فتذه ــتخدمها اتلجرب ــم تس ــي ل ــم الّ ــي القي تن
الواقعّيــة والقضايــا القيمّيــة، فتجعــل لّك يشٍء خيضــع للتجربــة فلــه قيمٌة 
ــة ال  ــة األخاقّي ــائل القيمّي ــن املس ــر م ــرى أّن الكث ــن ن ــا، وحن  ف

ّ
وإال

يمكــن إخضاعهــا للتجربــة العلمّيــة؛ ألّن األخــاق أمــٌر ثابــٌت وواقــيعٌّ 
ــّدل.   ــّر واتلب ــا يف معــرض اتلغ ــة دائًم ــة العلمّي ، وأّن اتلجرب ــّرٍ غــر متغ

ــو  ــا ه ــدق يف القضاي ــار الص ــة إىل أّن معي ــت الرباغماتّي ــد ذهب 3 ـ لق
ــع،  ــن الواق ــر ع ــّض انلظ ــٍة، بغ ــدٍة عملّي ــن فائ ــرة م ــه الفك ــا تنتج م
ــٍة مســتندٌة  ــة مــن لّك قضّي ــد العملّي ــرى أّن احلصــول ىلع الفوائ وحنــن ن
إىل الواقــع، فكيــف تكــون هنــاك ثمــرٌة علمّيــٌة واقعّيــٌة غــر معتمــدٍة ىلع 
الواقــع؟! وىلع ٰهــذا االســاس أّن لّك علــٍم ليــس فيــه ثمــرٌة ونتيجــٌة وفائــدٌة 
فهــو اكذٌب، وإن اكن مطابًقــا للواقــع، ولّك علــٍم ينفــع ويفيــد وفيــه ثمــرٌة 

ــا للواقــع. فهــو صــادٌق وإن اكن خمالًف

4 ـ أّن مــن أهــّم املبــادئ الّــي نــادت بهــا الرباغماتّيــة هــو القطيعــة 
 ظهــره بــكّل عــزٍم وتصميــٍم وإىل 

ّ
مــع املــايض، وأّن ىلع الرباغمــايّت أن يــويل

غــر رجعــٍة لعــدٍد كبــٍر مــن العــادات الراســخة املتأّصلــة، العزيــزة ىلع 
ــة، ص 71[ الفاســفة املحرفــن. ]انظــر: جيمــس، الراجامتيّ

ــاٍت  ــم ينطلقــون يف أفارهــم مــن منطلق ويف الوقــت نفســه جنــد أنّه
فلســفّيٍة قديمــٍة نــادى بهــا كبــار الفاســفة، فٰهــذا الفيلســوف 
ــياء  ــاس األش ــان مقي ــهورة "اإلنس ــه املش ــول يف قاعدت ــوراس يق بروتاغ
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ــبّيًة،  ــة نس ــل احلقيق ي جيع
ّ

ــايّت اذل ــدإ الرباغم ــس املب ــو نف ــا"، وه مجيًع
وختتلــف مــن شــخٍص آلخــر، حبســب مــا حتّققــه هل مــن فائــدٍة ونفــٍع، 
كمــا ســاهم أبيقــور )341 ـ 270 ق . م.( وتاميــذه يف االبتعــاد عــن القــول 
ــة  ــك أّن احلقيق ــة؛ ٰذل ــة املطلق ــق أو احلقيق ــدق املطل ــدّي بالص اتلقلي
الفلســفّية بالنســبة هلــم يه تلــك الّــي حتّقــق وظيفــًة عملّيــًة إلصــاح 
ــز  ــطن )Augustin( ودان ــفة أوغس ــا أّن الفاس ــا. كم ــد به ــال املعتق ح
 )Nicolaus Copernicus( وبيكــون وكوبــر نيــق )Duns Scotus( ســكوت
ــة  ــال املاحظ ــه يف جم ــم بنصيب ــاهم لكٌّ منه ــد س ــو )Galileo( ق وجايللي
واتلجربــة، الـّـي يه أســاس املذهــب الرباغمــايّت، ولــم يكــن أحــٌد منهــم 

ــٌد، ص 310 و311[ ــرٌض ونق ــة.. ع ــيّل، الراجامتيّ ــر: الحجي ــا. ]انظ براغماتيًّ

ــة تناقــض نفســها يف ابلعــد عــن  ــذا جنــد أن الفلســفة الرباغماتّي وبٰه
ــوال  ــّرر أق ــه تك ــت نفس ــة، ويف الوق ة واحلداث ــدَّ ــايض واالّدعء باجِل امل
فاســفٍة قــداىم وتتبــّى آراءهــم، مّمــا يؤّكــد أنّهــا يف حقيقتهــا جمــّرد إعدٍة 
ــرة،  ــة الفط ــوها بمتابع ــادي مؤّسس ــي ين ــة الّ ــة القديم ــرة الرواقّي للنظ
والعيــش وفــق الطبيعــة، باعتبــار أّن ادلســاتر وانلظــم االجتماعّيــة إنّمــا 

ــر. ]املصــدر الســابق، ص 311 و312[ ــه ال غ ــان وصنع ــع اإلنس ــن وض يه م

ــة، مــن دعة النســبّية؛ بمعــى  ــرب الفلســفة الرباغماتّي ــذا تعت وىلع ٰه
أّن أّي قضّيــٍة مــن القضايــا هلــا أثــٌر ونتائــج لشــخٍص ويفقدهــا شــخٌص 
آخــر، أو يف فــرٍة مــن الزمــن هلــا أثــٌر ويف فــرٍة أخــرى ال أثــر هلــا. ومــن 

قــال بالنســبّية فقــد أنكــر الواقــع وقــال بالسفســطة.
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العقلّيــة  املباحــث  إىل حتقــر  الرباغماتّيــة  الفلســفة  تســى  ـ   5
امليتافزيقّيــة، وتعتربهــا مســائل تافهًة ال فائــدة عملّية منها، والفيلســوف 
يقــول هنــاك الكثــر مــن املســائل الفلســفّية والقضايــا امليتافزيقّيــة هلــا 
آثــاٌر عملّيــٌة يف حيــاة اإلنســان بصــورٍة غــر مبــارشٍة. وعليــه فالفلســفة 
ــز  ــف العقــل الفلســّي الربهــايّن، وتنــي اجلوهــر وترّك ــة ختال الرباغماتّي

ــع األعــراض. ــة مجي ــال جبوهرّي ــى اجلوهــر ق ىلع األعــراض، ومــن ن

6 ـ تســى الفلســفة الرباغماتّيــة يف املعرفــة ادلينّيــة إىل إخضــاع 
ــه، فاملســائل  ــؤّدي إىل الشــّك يف صّحت ــدوره ي ــذا ب ــة، وٰه ــن للتجرب ادلي
ــة حــّى نتعــّرف  ــا للتجرب ــة ال يمكــن إخضاعه ّي

ٰ
ــة واألوامــر اإلهل ادلينّي

ــا. ــدم صّحته ــا وع ىلع صّحته

7 ـ ترّكــز الرباغماتّيــة ىلع حمورّيــة اإلنســان وفرديّتــه يف الكــون بمعــزٍل 
ــة،  ــح االجتماعّي ــٌة ىلع املصال ــرد مقّدم ــح الف ــاىل، وأّن مصال ــن اهلل تع ع
ــا  ــة وتقديمه ــة اإلنســان الفرديّ ــة يف احــرام حّرّي ــغ الرباغماتّي ــث تبال حي
ــة والرذيلــة  ــا أّدى إىل انتشــار اإلباحّي ــة، مّم ــة واألخاقّي ىلع القيــم ادلينّي
يف املجتمــع، وبــدوره يــؤّدي إىل اتلنافــر بــن انلــاس وعــدم انســجامهم يف 
ي ينفعــه بغــّض 

ّ
ســلك املجتمــع؛ ألّن لّك فــرٍد ســينتي نلفســه الــرأي اذل

انلظــر عّمــا يّتخــذ ســواه مــن آراٍء، في فلســفٌة تعتمــد ىلع مزاج اإلنســان 
ومنفعتــه الشــخصّية، بغــّض انلظــر عــن الواقــع والقيــم األخاقّيــة.

ــق  ــاب تلطبي ــح ابل ــة يفت ــل املنفع ــة ىلع عم ــز الرباغماتّي 8 ـ أّن ترك
رشيعــة الغــاب، فالقــوّي يهيمــن ويســطر ىلع الضعيــف، واللــص والقاتل 
ســيكون ناجًحــا يف حياتــه مــا دام حيّقــق املاســب مــن تلــك اجلرائــم، 
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ــول ىلع  ــل احلص ــن أج ــار م ــروب وادلم ــال احل ــر الفتع ــيمكن  اتلربي وس
ماســب أكــر.

سابًعا: ويليام جيمس )William James( ومنهجه البراغماتّي

ــا  ــف موقًف ــة أن يق ــفة الرباغماتّي ــس بالفلس ــام جيم ــد أراد ويلي لق
ــه رأى لكيهمــا  ــّي واملذهــب العقــّي، ولٰكّن ــن املذهــب اتلجري وســًطا ب
يهمــل جانبًــا معّينـًـا مــن جوانــب الطبيعــة البرشّيــة؛ الحــظ أّن املذهــب 
ــة،  ــياء املحسوس ــة واألش ــع اجلزئّي ــاص للوقائ ــديد اإلخ ــّي ش اتلجري
شــديد االهتمــام باملشــاهدات واتلجــارب، وٰهــذا فضلــه الكبــر، لٰكّنــه 
مهمــٌل للقيــم اخللقّيــة وادلينّيــة لإلنســان. فلإلنســان مطالــب وحاجــاٌت 
ورغبــاٌت طبيعّيــٌة كطلــب اإليمــان وحاجتــه إىل احلّرّيــة واألمــل والرضــا 
واتلفــاؤل، ورغبتــه يف حتصيــل اخلــر والســعادة، كمــا الحــظ أّن املذهــب 
العقــّي يــي بٰهــذه احلاجــات الروحّيــة لإلنســان، لٰكّنــه يتنّكــر للوقائــع 
اهــن يوقعــان 

ّ
اجلزئّيــة واألشــياء اتلجريبّيــة. إذ رأى أّن ٰهذيــن االت

الفيلســوف يف مــأزق اختيــار أحدهمــا، وأّن اإلنســان ال يســتطيع تفاديهما 
ــن  ــن ٰهذي ــٍط ب ــٍف وس ــاذ موق

ّ
ــا اخت ــن هن ــا. وم ــع بينهم ــا أو اجلم مًع

اهــن حيّقــق اإلخــاص للواقــع واتلجربــة، ويعطيــه اإليمــان بالقيــم 
ّ

االت
ــب  ــايّت. وإّن املذه ــب الرباغم ــادى باملذه ــه، فن ــت نفس ــة يف الوق الروحّي
الرباغمــايّت يف املطلبــن مًعــا حيتفــظ بادليــن اكلعقلّيــن، وحيتفــظ 

ــن. ــع اكتلجريبّي ــق للوقائ ــاص العمي باإلخ



ولقــد أعلــن أّول أمــره أّن الفلســفة الربغماتّيــة منهــٌج وليســت مذهبًا 
ــاٌه إىل 

ّ
ــب، ات ــاٌه فحس

ّ
ــه ات ــج أنّ ــن املنه ــس م ــد جيم ــفيًّا؛ وقص فلس

ــا، ورأى  ــا وقضايان ــٍة تلصّوراتن توضيــح األفــار، وإعطــاء دالالٍت صادق
ــة  ــك بمتابع ــفّية، وٰذل ــات الفلس ــج - لّك املناقش ــذا املنه ــّل - بٰه ــه حي أنّ
ــّور يف  ــى اتلص ــر مع ــي أن ينح ي يقت

ّ
ــايّت، اذل ــرس الرباغم ــدإ ب مب

ــو  ــر ه ــّوٍر وآخ ــن تص ــاف ب ــّية، وأّن اخل ــاره احلّس ــة وآث ــه العملّي نتاجئ
ــلوكّيٍة  ــٍة س ــا، أو نتيج ــن أيٍّ منهم ــج ع ــٍة نت ــٍة حمسوس ــاف يف واقع اخل
ــؤّدي إيلهــا أحدهمــا. ]عويضــة، وليــم جيمــس رائــد املذهــب الراغــاميتّ، ص 54 و55[ ي

لقد وضع جيمس قاعدتن أساسيّتن ملنهجه هما:

ــا،  القاعــدة األوىل: إذا اكن دليــك قضّيتــان واعتقــدت بصدقهمــا مًع
فانظــر إىل أثــر لكٍّ منهمــا ىلع ســلوكك العمــّي؛ إن اختلف ســلوكك نتيجة 
اعتقــادك بالقضّيــة األوىل عــن الســلوك انلاتــج عــن اعتقــادك بالقضّيــة 
ــا، وإذا لــم يوجــد خــاٌف عمــيٌّ  اثلانيــة، إذن فالقضّيتــان خمتلفتــان حقًّ
بينهمــا، بمعــى أنـّـه لــم يوجــد خــاٌف يف الســلوك نتيجــة اعتقــاد الفــرد 
بــكلٍّ منهمــا، فتأّكــد أنّهمــا قضّيــٌة واحــدٌة بصورتــن لفظّيتــن خمتلفتن. 

القاعــدة اثلانيــة: إذا لــم يوجــد أّي أثٍر عميٍّ يف ســلوكك نتيجــة اعتقادك 
بصــدق قضّيــٍة ما، خيتلف عــن ســلوكك نتيجة اعتقــادك بكذبهــا، فاعترب 
أّن ٰهــذه القضّيــة ال معــى هلــا، بــل ال وجــود هلــا؛ إذ إّن داللــة الفكــرة فيما 

ينتــج عنها مــن أثــٍر يف الســلوك. ]املصــدر الســابق، ص 55 و56[

ــات  ا للمناقش ــدًّ ــع ح ــٌج يض ــو منه ــايّت ه ــج الرباغم ــول إّن املنه يق
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امليتافزيقّيــة الـّـي ال تنتــي، وطريقــًة حلســمها واســتبعادها خــارج دائرة 
ــم واحــٌد أم متعــّدٌد؟ مســّرٌ أم  املعرفــة، مثــل تلــك القضايــا: هــل العال

ــة، ص 63 و64[ ــس، الراجامتيّ ؟ ]جيم ــاّديٌّ أم رويحٌّ ؟، م ــّرٌ خم

)ـ نظرّية المعرفة  

ــه  ــًة؛ ألنّ ــًة تريبّي ــة نظرّي ــس يف املعرف ــام جيم ــة ويلي ــّد نظرّي تع
ــة  ــة اجلزئّي ــوم ىلع اتلجرب ــا يق ــٍة عاًج ــلكٍة معرفّي ــج لّك مش اكن يعال
ــم  ــي ل  ســّد اثلغــرات الّ

ً
ــا لّك تفســٍر عقــيٍّ وحمــاوال املحسوســة، رافًض

ــوك  ــون ل ــاءل ج ــا تس ــا. وكم ــابقون أن يملؤوه ــون الس ــتطع اتلجريبّي يس
ــال ســأجيب  ــا، وق ــّم نســتي معرفتن ــة وم ــا مــا عــن مصــدر املعرف يوًم
ــذا  ــن ٰه ــس ع ــام جيم ــاب ويلي ــد أج ــة، فق ــدٍة يه اتلجرب ــٍة واح بكلم
الســؤال بكلمتــن همــا: الفهــم املشــرك، إنّــه مصــدر معرفتنــا. ]عويضــة، 

ــاميتّ، ص 71 و72[ ــب الراغ ــد املذه ــس رائ ــم جيم ولي

ــم  ــو احلك ــادّي - ه ــل الع ــور الرج ــرك - يف تص ــم املش إذ رأى أّن الفه
الصائــب واحلــذق أو الرباعــة يف القــول أو يف العمــل، أّمــا الفيلســوف فإنـّـه 
ــذه اتلصــّورات  ــٍة، وٰه ــٍة معّين ــه اســتخدام تصــّوراٍت ذهنّي يتصــّوره ىلع أنّ
ــة.  ــّية املختلف ــا احلّس ــب انطباعتن ــي ترت ــا يه الّ ــا؛ ألنّه ــٌة نل رضورّي
ــذه اتلصــّورات أو املقــوالت: األشــياء، املتشــابه  ويذكــر جيمــس مــن ٰه
ــوع  ــان، املوض ــن، امل ــام، الزم ــول، األجس ــواع، العق ــف، األن واملختل
ــذه  ــس يف ٰه ــث جيم ــم يبح ــع. ول ــال، والواق ــة، اخلي ــول، العلّّي واملحم
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 ،)Immanuel Kant( ــط ــطو أو اكن ــل أرس ــا فع ــا كم ــا دقيًق ــوالت حبثً املق
ولٰكّنــه أراد منهــا أن تكــون قوالــب ال يســتطيع أن يتلكـّـم الرجــل العــادّي 
ــر  ــاس تفك ــا أس ــد أنّه ــأتها فيج ــس نش ــع جيم ــا، ويتتّب ــر بدونه أو يفّك
اإلنســان مــن قديــم الزمــن، وال يــزال يعتقــد بهــا معظمنــا حــّى ايلــوم؛ 
إنّنــا ال نــزال نعتقــد بوجــود األنــواع والعلّّيــة والزمــان واملــان كحاملــن 
للوقائــع واحلــوادث، وبــأّن لإلنســان عنريــن همــا انلفــس وابلــدن وحنــو 
ٰذلــك مــن تصــّوراٍت. إنّهــا تصــّوراٌت متأّصلــٌة يف نفوســنا؛ ألنّهــا نافعــٌة نلــا 
ــر،  ــث أو يف اتلفك ــال احلدي ــواٌء يف جم ــة، س ــا العملّي ــا يف أغراضن ختدمن
ــان األّول اكن  ــّورات أّن اإلنس ــذه اتلص ــدر ٰه ــدد مص ــس بص ــّرر جيم ويق
قــد اكتشــفها ثــّم صاغهــا فاســفٌة وعلمــاء صياغــًة دقيقــًة مثــل ديمقراط 
 )Charles Robert Darwin( ودارون )George Berkeley( ــارلك )Democritus( وب
وانتقلــت ٰهــذه املقــوالت مــن جيــٍل آلخــر ، وأصبحــت عقائــد مســتقّرًة، 
ــة  ــم يكــن جيمــس يعتقــد أّن مرحل ــد الفهــم املشــرك. ول نســّميها عقائ
الفهــم املشــرك يف املرحلــة الوحيــدة يف حتديــد املعرفــة اإلنســانّية، وإنّمــا 
اكن يــرى أنـّـه توجــد إىل جانبهــا مرحلتــان أخريــان همــا: مرحلــة العلــم، 

ــة انلقــد الفلســّي. ]املصــدر الســابق، ص 72 و73[ ومرحل

وهنــا يطــرح ســؤاٌل: هــل يفّضــل ويلــم جيمــس عقائــد الفهم املشــرك 
ىلع مــا يضعــه أمامنــا العلــم والفلســفة؟ يقــول ويليام جيمــس: »ٰهــذا بأنّه 
ال يمكــن القــول بــأّن نموذًجــا مــا مــن اتلفكر صــادٌق صدقًــا مطلًقــا دون 
انلمــاذج األخــرى؛ وٰذلــك ألّن الفهــم املشــرك - كنحــٍو مــن اتلفكــر - 
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صالــٌح مليــداٍن مــن مياديــن احليــاة، والعلــم صالــٌح مليــدان آخــر، وانلقــد 
ــم  ــؤاٌل ال يعل ــا؟ س ــا مطلًق ــدق صدقً ــا أص ــث. أيّه ــداٌن ثال ــّي مي الفلس
ــه  ــه ال يوجــد فــرٌض أصــدق مــن آخــر، بمعــى أنّ  اهلل، بــل إنّ

ّ
جوابــه إال

نســخٌة مطابقــٌة للواقــع؛ إذ إّن احلقيقــة الوحيــدة يه الواقــع نفســه« ]زيــدان، 
وليــم جيمــس، ص 60[. ويقــول جيمــس يف موضــوٍع آخــر: »إّن الفهــم املشــرك 

ــا وتماســًا« ]املصــدر الســابق، ص 60[ أكــر املراتــب إحاًم

ومّمــا ســبق جنــد أّن ويليــام جيمــس يقــّدر عقائــد الفهــم املشــرك، 
وجيعلهــا مصــدر معرفتنــا، ولٰكّنــه مــرّدٌد يف األخــذ بهــا ىلع حنــٍو مطلــٍق. 
، وتغــّرٍ وتطــّوٍر  والســبب يف ٰذلــك راجــٌع إىل أّن اتلجربــة يف تــدٍد مســتمرٍّ
ــدًة،  ــًة واح ــّون دفع ــا ال تتك ــس أّن معرفتن ــد جيم ــٍم. ويعتق ــٍق دائ وخل
وإنّمــا تبــدأ ناقصــًة، وإنّنــا نكتســبها باتلدريــج وإنّنــا نعمــل ىلع إتمــام مــا 
بهــا مــن نقــٍص باســتمراٍر. ومــا دامــت اتلجربــة مصــدر ثقتنــا، فيجــب 
ــي أن  ــا. وينب ــّر علين ــي تم ــع الّ ــدة والوقائ ــارب اجلدي ــل اتلج أن ال تهم
ــدة ال  ــارب اجلدي ــم. إّن اتلج ــا القدي ــرٍد يف خمزنن ــة ج ــا بعملّي ــوم دائًم نق
ــل  ــد وآراٍء، ب ــن عقائ ــة( م ــا القديم ــم )معارفن ــتودع القدي ــق واملس تّتف
قــد تعارضــه وقــد نكتشــف بتجربــٍة جديــدٍة أّن بعــض أجــزاء املســتودع 
ــة إىل  ــق وباحلاج ــان بالقل ــعر اإلنس ــا يش ــن هن ــٍض، وم ــارٌض بلع مع
ــد.  ــم واجلدي ــن القدي ــق ب ــك هــو اتلوفي ــه، ووســيلته إىل ٰذل اخلــروج من

]املصــدر الســابق، ص 60 و61[

ــون ىلع  ــد يك ــم واجلدي ــن القدي ــق ب ــس إىل أّن اتلوفي ــر جيم ويش
ــم  ــا نرّم أّن اتلغيــر يف املعــارف القديمــة يف حــدوٍد ضّيقــٍة، فيقــول: »إنّ
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ونصلــح وجنلــو الصــدى أكــر مّمــا نهــدم أو جنــّدد« ]املصــدر الســابق، ص 61[. 
ــس  ــام جيم ــد ويلي ــة عن ــول إّن املعرف ــتطيع الق ــاس نس ــذا األس وىلع ٰه

ــبّية. ــذه يه النس ــٌة، وٰه ــٌة تريبّي ــٌة فرديّ ــٌة ذاتّي معرف

2 ـ الحقيقة أو الصدق

ــه  ــه يف كتاب ــة بمذهب ــة اخلاّص ــة احلقيق ــس نظرّي ــرض جيم ــد ع لق
ــة" يف مقــاٍل حتــت عنــوان "معــى احلقيقــة". حيــث ذهــب إىل  "الربامجاتّي
أّن العاقــة الـّـي حتصــل بــن فكــرٍة أو رأٍي أو عقيــدٍة وبــن موضوعتهــا، 
ويه مــا يبــى ىلع أســاس االتّفــاق مــع الواقــع، فيقــول: »احلقيقــة صفــٌة 
أو خاّصّيــٌة بلعــض أفارنــا، فــي تعــي اتّفاقهــا مــع الواقــع تماًمــا مثلمــا 

ــة، ص 351[. يعــي ابلاطــل اختافهــا معــه« ]جيمــس، الراجامتيّ

وىلع ٰهــذا األســاس فــإّن احلــّق عنــد جيمــس هــو مــدى اتّفــاق الفكــر 
ي تّتفــق معــه الفكــرة أو ختتلــف.

ّ
مــع الواقــع اذل

ــا  ــي نصفه ــارة الّ ــًة للعب ــدًة الصق ــنًة راك ــًة آس ــّق صف ــس احل فلي
بٰهــذا الوصــف، بــل هــو قابلّيــة العبــارة ألن تكــون أداًة للســلوك وخّطــًة 
 

ّ
ــقٌّ وإال ــي ح ــح ف ــل انلاج ــا إىل العم ــا يهدين ــا م ــإن اكن فيه ــل، ف للعم
فــي باطــٌل. ]مجموعــٌة مــن األكادمييّــني العــرب، الفلســفة الغربيّــة املعــارصة، ج 1، ص 41[

ــل  ــه أفض ــاد في ــا اكن االعتق ــو م ــّق ه ــس: »إّن احل ــول جيم ــا يق وكم
ــة  ــاة العملّي ــلوكنا يف احلي ــق س ــبة إىل طرائ ــل بالنس ــكاره، أفض ــن أن م

ــد، ص 147[. ــامل الجدي ــر يف الع ــاة الفك ــود، حي ــة« ]محم الواقع
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ومعــى ٰهــذا أّن احلــّق يقــوم فيمــا هــو مفيــٌد ونافــٌع للفكــر، واملقصود 
بمفيــٍد: أنـّـه مفيــٌد بأيـّـة طريقــٍة، مفيــٌد يف اغيــة األمــر يف املجمــوع؛ ألّن 
ــك بالــرورة،  ــن يكــون كٰذل ــة املقصــودة اآلن ل ــٌد للتجرب مــا هــو مفي
وبنفــس ادلرجــة بالنســبة إىل تــارب الحقــٍة؛ ألّن اتلجربــة هلــا أحواهلــا 
ــّرد  ــت جم ــس ليس ــد جيم ــة عن ــدود. فاحلقيق ــاوز احل ــا يف ت ــة به اخلاّص
نســخٍة مطابقــٍة ملــا قــد اكن أو مــا هــو اكئــٌن، بــل هــو يــرى أّن احلقيقــة 
ــون.  ــوف يك ــا س ــا مل ــّد فعلن ــّح تع ــيكون، أو يه ىلع األص ــا س ــئ بم تنب

ــة املعــارصة، ج 1، ص 41[ ــني العــرب، الفلســفة الغربيّ ]مجموعــٌة مــن األكادمييّ

 مــن 
ّ

يتــودل ذاتــه  الصــدق  للفكــرة، وٰهــذا  فالصــدق حيــدث 
األحــداث؛ ألّن صّحــة الفكــرة مرهونــٌة حبــادٍث أو عمــٍل، يقــول 
ــتطيع  ــي نس ــار الّ ــك األف ــة يه تل ــار الصحيح ــس: »إّن األف جيم
ــة  ــا وإقام ــا وتوثيقه ــة وتعزيزه ــا باملرشوعّي ــا ودمغه ــا وتمثيله هضمه
ــك  ــتطيع ٰذل ــي ال نس ــك الّ ــة يه تل ــار اخلاطئ ــا، واألف ــل عليه ادليل
ي حيــدث نلــا إذا اكنــت دلينــا أفــاٌر 

ّ
معهــا. ٰهــذا هــو الفــرق العمــّي اذل

ــك هــو لّك مــا  ــذا هــو معــى احلقيقــة؛ ألّن ٰذل ــّم فٰه صحيحــٌة. ومــن ث
نعرفــه عــن احلقيقــة« ]جيمــس، الراجامتيّــة، ص 352[.

ــع،  ــع الواق ــر م ــاق الفك ــي اتّف ــس يع ــد جيم ــّق عن وإذا اكن احل
فاحلــّق هــو مــا يعيننــا ىلع املــرور يف ٰهــذا الواقــع والســر فيــه وتشــكيله 
ــا  ــع كم ــم أو الواق ــر إىل العال ــا أن ننظ ــس يعنين ــه. فلي ــيطرة علي والس
ــا  ــا يعنين ــن م ــًة هل، ولٰك ــورًة مطابق ــم ص ــا أو نرس ــه بذهنن ــو، ونتأّمل ه
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ــا؛ وذلا  ــيطرة ىلع قدراتن ــا والس ــي تواجهن ــالك الّ ــب ىلع املش ــو اتلغلّ ه
فاملقيــاس هــو مــا ينتــج مــن آثــاٍر نافعــٍة تعلنــا نشــبع رغباتنــا، وحنقــق 
ي يســاعدنا يف 

ّ
ــد اذل ــد، واملفي ــا؛ ذلا فاحلــّق هــو املفي ــا وأهدافن طموحاتن

ــا  ــرة إنّه ــذه الفك ــن ٰه ــول ع ــا أّن نق ــّم يمكنن ــن ث ــا. وم ــايلب حياتن أس
ــان  ــان القضّيت ــٌة، فهات ــا صادق ــٌة ألنّه ــا نافع ــٌة أو إنّه ــا نافع ــٌة ألنّه صادق
مًعــا حتمــان ىلع ادلّقــة املعــى نفســه ]مجموعــٌة مــن األكادمييّــني العــرب، 
الفلســفة الغربيّــة املعــارصة، ج 1، ص 42[ أو كمــا يقــول جيمــس: »إّن احلقيــّي يف 

ــا  ــوب يف ســبيل تفكرن ــق املطل ــع املواف ــارٍة ليــس ســوى انلاف أوجــز عب
تماًمــا، كمــا أّن الصــواب ليــس ســوى املوافــق انلافــع املطلــوب يف ســبيل 

مســلكنا«. ]جيمــس، الراجامتيّــة، ص 353[

ــّوة  ــروة والق ــة وال ــل الصّح ــع مث ــس يشٌء يصن ــد جيم ــة عن فاحلقيق
ــة ال وجــود  ــد جيمــس أّن احلقيقــة املوضوعّي ــا، ويؤّك مــن خــال تربتن
هلــا، وال يمكــن العثــور عليهــا، والســبب يف أنّنــا نســّي األشــياء حقيقــًة 
هــو ألنّنــا عددناهــا كٰذلــك حبســب حتقيقهــا ملــا نريــد مــن أفعــاٍل. ]انظــر: 

بــدوي، مدخــٌل جديــٌد إىل الفلســفة،  ص 146[

أّمــا احلقيقــة املطلقــة عنــد جيمــس فــي »احلقيقــة الّــي لــن تغّرهــا 
ــل أّن لّك حقائقنــا ســتتاىق  ــي نتخّي أّي تربــٍة، يه انلقطــة املثايّلــة، الّ
فيهــا ذاٍت يــوٍم. يلكــن ٰهــذا يف وســع اإلنســان املســتنر تماًمــا أن يتصــّوره 
ــل األىلع  ــق ٰهــذا املث ــا. وإذا حتّق ــة تماًم ــة الامل ــّوره اتلجرب وأن تتص
ــة لٰكــن إىل أن  ــا، وبنفــس العملّي املــزدوج، فســيحّقق كا األمريــن مًع
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ــه،  ــتطيع امتاك ــا نس ــوم ىلع م ــش ايل ــا أن نعي ــّد نل ــذا ال ب ــق ٰه يتحّق
ــا  ــأّن م ــا، مــع اســتعدادنا أن نعــرف ب فيمــا خيــّص احلقيقــة ايلــوم حقًّ
 غــًدا« ]املصــدر الســابق،  ص 145 و146[.

ً
ــح خطــأ ــد يصب ــٌة ايلــوم ق هــو حقيق

وإذا اكن جيمــس يعــرف بوجــود حقائــق متعــّددٍة بعــدد األفــراد، فإنّه 
يعــرف أيًضــا بوجــود حقيقــٍة مطلقــٍة ويف إمــان العقــل أن يصــل إيلهــا، 
 أّن العقــل ال يعــرف أنـّـه وصــل إىل احلقيقــة، ثــّم يعــرف بــأّن غرائزنــا 

ّ
إال

ــا  ــم علينــا أن نقــول باحلقيقــة املطلقــة، ويعــّد ٰذلــك ضعًف ــي حتّت يه الّ
يف انلفــس اإلنســانّية تــب مقاومتــه. ]انظــر: جيمــس، العقــل والديــن، ص 16 ـ 18[

وعليــه فــإّن جيمــس يــرى أّن مقيــاس احلقيقــة أو معيارهــا هــو جنــاح 
ــًة أو ناجحــًة مــى مــا حّققــت  ــا، فالفكــرة تكــون صادق الفكــرة عمليًّ

آثــاًرا أو نتائــج عملّيــًة مفيــدًة.

الدين

ــن  ــع مل ــب انلف ــانّيًة تل ــرًة إنس ــن ظاه ــس إىل ادلي ــرة جيم ــّد نظ تع
يعتقــد بــه وٰهــذا املفهــوم خمالــٌف لديــن احلقيــّي. حيــث يقــول: »فــإذا 
ــن اهلل  ــل م ــن أن جيع ــّد م ــده ال ب ــان وح ــذا اإليم ــإّن ٰه ــاهلل ف ــت ب آمن
ــك  ــة لعقيدت ــة العملّي ــرى القيم ــذا ت ــك، وٰهك ــًة يف حيات ــًة واقعّي حقيق
ــا  ــرك حبّبه ــٍة تغم ــّوٍة خلقّي ــادك ىلع ق ــة العتم ــة الروحّي ــة الفورّي يف القيم
وصداقتهــا، ويه قــّوٌة أعظــم مــن قّوتــك، إّن اإليمــان بــاهلل هلــو اســتثماٌر 
جمــٍز، فهــو يعــود عليكــم بكســٍب قوامــه نفــٌس مطمئّنــٌة؛ ألنّــه يــزوّدك 
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ــالم  ــاس، أع ــري توم ــك« ]ه ــى أماني ــق اس ــك إىل حتقي ــويٍّ يهدي ــٍد ق بمرش
ــم، ص 379[. ــف نفهمه ــفة.. كي الفالس

3 ـ إرادة االعتقاد

لقــد وضــع جيمــس املســألة ادلينّيــة أو اإليمــان مرادفًــا إلرادة 
االعتقــاد، وقــد بــّن مــن خــاهل أّن جوهــر اإليمــان هــو اإلرادة حيــث 
قــال: »إّن اإلانســان ال حيتــاج يف جمــال ادليــن إىل الصــدق أو اإلخــاص، 
وال إىل إثبــات صــدق األشــياء واتلأكيــد عليهــا، ولٰكــّن األمــر هنــا يعــود 
ــض  ــم ترف ــا، ول ــًدا علميًّ ــة تأيي ــه الواقعّي ــد حقيقت ــم تؤّي إىل إرادة يشٍء ل
كٰذلــك مــن وجهــة انلظــر العلمّيــة، فاإلنســان هنــا يريــد« ]الشــنطي، وليــم 

جيمــس، ص 171[.

4 ـ األخالق

ــؤّدي  ي ي
ّ

ــة الطريــق اذل ــه الرباغماتّي ــّن جيمــس حســب نظرت لقــد ب
إىل ظهــور القواعــد األخاقّيــة وبنــاء احليــاة اخللقّيــة للجمــاعت 
اإلنســانّية، فيقــول: »إّن علــم األخــاق فيمــا يتعلّــق بانلاحيــة املعيارّيــة 
مثــل العلــوم الطبيعّيــة يف أنـّـه ال يمكــن اســتنباطه لكـّـه مــّرًة واحــدًة مــن 
ا ألن  مبــادئ ذهنّيــٍة، بــل ال بــّد أن خيضــع للزمــن، وأن يكــون مســتعدًّ
ــا،  ــا، طبًع ــديّئ يف لكيهم ــرض املب ــر. والغ ــن آٍن آلخ ــه م ــن نتاجئ ــّر م يغ
، وأّن القانــون املعيــارّي احلــّق هــو مــا يعتقــده  هــو أّن اآلراء اذلائعــة حــقٌّ
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ــاول  ــا أن حي ــٍر مّن ــبة لكث ــا بالنس ــة حقًّ ــن احلماق ــه م ــاّم. وإنّ ــرأي الع ال
ــن ال  ــّن الزم ــة. ولٰك ــوم الطبيعّي ــاق أو يف العل ــد يف األخ ــده اتلجدي وح
يــن هلــم ٰهــذا احلــّق 

ّ
ــا مــن أن يوجــد فيــه بعــض األفــراد اذل خيلــو أحيانً

مــن اتلجديــد، وقــد يكــون آلرائهــم أو ال فعاهلــم املجــّددة بعــض األثــر 
ــم مــن )قوانــن الطبيعــة( أخــرى  املحمــود، فقــد يضعــون مــان القدي
ــة القديمــة يف  ــم القواعــد اخللقّي ــد يوجــدون بمخالفته ــا، وق خــًرا منه
ــي اكنــت وتكــون   مــن تلــك الّ

ً
ــًة وكمــاال ــًة أكــر مثايّل ــٍة مــا حال ناحي

ــاد، ص 101[. ــة« ]جيمــس، إرادة االعتق ــد القديم ــر القواع ــت تأث حت

ــوم  ــل العل ــاق مث ــم األخ ــرى أّن عل ــس ي ــذا أن جيم ــى ٰه ومع
ــن  ــّر الزم ــر ىلع م ــن آٍن آلخ ــه م ــن نتاجئ ــر م ــتعدٌّ للتغي ــة مس الطبيعّي
، وأّن القانــون احلــّق هــو مــا يعتقــده  ىلع أســاس أن اآلراء اذلائعــة حــقٌّ
الــرأي العــاّم، وأنّــه قابــٌل للتغيــر لكّمــا تغــّر الــرأي العــاّم. وقــد يتغــّر 
الــرأي العــاّم بتأثــر أحــد األفــراد. ويــرى جيمــس أّن األحــام والقواعــد 
ــات هلــا إىل أن ينتــي  ــٌة ومتطــّورٌة مــع الزمــن، وال ثب ــة تريبّي األخاقّي
اإلنســان مــن ىلع األرض، وهــو بٰهــذا يســّوي بــن األخــاق والطبيعــة يف 
 منهمــا خاضــٌع للتجربــة اإلنســانّية. فــا يمكــن تكويــن فلســفٍة 

ًّ
أّن كا

، وإّن  ــيٍّ ــر تري ــٍق غ ــن طري ــاق ع ــٍة لألخ ــد نظرّي ــٍة أو قواع أخاقّي
ي يبــي الفلســفة األخاقّيــة واحليــاة اخللقّيــة للجماعت 

ّ
اإلنســان هــو اذل

اإلنســانّية، ومــن هنــا ال يمكــن أن تكــون هنــاك أحــاٌم أخاقّيــٌة مطلقٌة 
حــّى ينقــرض انلــوع اإلنســايّن، ومــا يصــدر عنــه مــن ســلوٍك. ]مجموعــٌة 

ــة املعــارصة، ج 1، ص 47[ ــني العــرب، الفلســفة الغربيّ مــن األكادمييّ
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ثامًنا: نقد المنهج البراغماتّي عند ويليام جيمس

وســوف نذكــر هنــا جمموعــة انلقــود أو اإلشــاالت الـّـي تــرد ىلع انلهج 
ي ســار عليــه ويليــام جيمــس، وأّســس فلســفته عليــه، 

ّ
الرباغمــايّت اذل

ويه عبــارٌة عــن:

ــًة باملعــى  ــًة تريبّي ــة ويليــام جيمــس يف املعرفــة نظرّي ) ـ تعــّد نظرّي
ادلقيــق؛ ألنـّـه اكن يعالــج لّك مشــلكٍة معرفّيــٍة عاًجــا يقــوم ىلع اتلجربــة 
 ســّد اثلغــرات الّي 

ً
اجلزئّيــة املحسوســة، رافًضــا لّك تفســٍر عقــيٍّ وحماوال

لــم يســتطع اتلجريبّيــون الســابقون أن يملؤوهــا، وٰهــذا يــؤّدي بــدوره إىل 
أنــكار احلقائــق املطلقــة والقيــم اثلابتــة؛ ألّن اتلجربــة وحدها ال تســتطيع 
 ، ــا وشــامًا للحقائــق، فــي يف حالــة تغّرٍ مســتمرٍّ أن تعطــي مفهوًمــا عمًّ
ومــن مزتهــا عــدم اثلبــات، فنحــن ال ننكــر املنهــج اتلجريــّي ودوره يف 
الكشــف عــن الظواهــر املاّديّــة، ولٰكــن ينبــي أن يســتند إىل مقّدمــاٍت 
عقلّيــٍة ميتافزيقّيــٍة، تعطــي للتجربــة نتاجهــا الصحيــح وضمــن دائرتهــا 
يف ٰهــذا الكــون، وكٰذلــك القــول بــأّن "القضّيــة الّــي تقبــل اتلجربــة هلــا 
معــًى دون غرهــا"، فالرباغماتّيــة نظرّيــٌة عقلّيــٌة حتليلّيــٌة ميتافزيقّيــٌة؛ 
ــع  ــا، م ــدق يف القضاي ــار الص ــت إىل معي ــة ذهب ــة املعرفّي ــا يف نظرّي ألنّه

أنّهــا ترفــض امليتافزيقّيــة، فــي تبطــل نفســها بنفســها.

ــاع  ــك أتب ــب إىل ٰذل ــا ذه ــس - كم ــام جيم ــل ويلي ــد جع 2 ـ  لق
هــا حســب 

ّ
ي يودل

ّ
الفلســفة الرباغماتّيــة - الفــرد مصــدر القيــم، وهــو اذل

مــا يــراه مــن منفعــٍة ختــدم مصاحلــه، إذ جعــل املقيــاس يف قبــول القيــم 
وعدمهــا هــو الفــرد نفســه، وٰهــذا يــدّل ىلع حمورّية اإلنســان بــدل حمورّية 
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ــؤّدي إىل النســبّية يف لّك  ــدوره ي ي ب
ّ

ــذا هــو مذهــب األنســنة اذل اهلل، وٰه
يشٍء، إذ يكــون احلــّق مــدار الفــرد ومــا يــراه حــّى ولــو اكن ىلع حســاب 
اآلخريــن ويف رضرهــم، وٰهــذا بــدوره يــؤّدي إىل اتلنافــر بــن انلــاس وعدم 
ي 

ّ
انســجامهم يف ســلك املجتمــع؛ ألّن لّك فــرٍد ســينتي نلفســه الــرأي اذل

ــا يّتخــذ ســواه مــن آراٍء، فــي فلســفٌة تعتمــد  ينفعــه بغــّض انلظــر عّم
ــا  ــح م ــس القبي ــد جيم ــخصّية. فعن ــه الش ــان ومنفعت ــزاج اإلنس ىلع م

قّبحــه اإلنســان الفــرد، واحلســن مــا حّســنه اإلنســان الفــرد.

3 ـ أّن القــول باألنســنة يف املعرفة يؤّدي إىل النســبّية، إذ يكون اإلنســان 
حمــوًرا ومقياًســا ومزانـًـا للحقائــق، وأّن اإلنســان الفــرد هــو املعيــار يف لّك 
يشٍء، وىلع ٰهــذا األســاس يصعــب اتلفاهــم بــن انلــاس، فلــّل فــرٍد عملــه 
ــع؛  ــض يف الواق ــؤّدي إىل اتلناق ــة ي ــذا بانلتيج ــره، وه ــه دون غ ــاّص ب اخل

وٰذلــك لكــون الواقــع هــو مــا يعيشــه الفــرد دون غــره.  

4 ـ مــا ذهــب إيلــه ويليــام جيمــس يف احلقيقــة أو الصــدق يفتقــر إىل 
املوضوعّيــة؛ ألنـّـه جعــل احلقيقــة خاضعــًة للمنفعــة الشــخصّية، وطّبقهــا 
 إذا اكنــت هلــا نتائــج 

ّ
يف جمــال العلــم، حبيــث ال تكــون احلقيقــة مفيــدًة إال

علمّيــٌة، وٰهــذا بــدوره يــؤّدي إىل نســف احلقائــق العلمّيــة مــن أساســها، 
وخــاف املوقــف العلــّي. فــّل علــٍم ال ينتــج ثمــرًة وفائــدًة فهــو اكذٌب، 
ــا للواقــع، ولّك علــٍم ينفــع ويفيــد فهــو صــادٌق، وإن اكن  وإن اكن مطابًق

خمالًفــا للواقــع.

5 ـ أّن مــا ذهــب إيلــه جيمــس يدعــو إىل النســبّية يف لّك يشٍء، إذ إّن 
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ــاٌر ونتائــج لشــخٍص، ويفقدهــا شــخٌص  ــا هلــا آث ــٍة مــن القضاي أّي قضّي
آخــر، أو يف فــرٍة مــن الزمــن تكــون ٰهــذه القضّيــة هلــا آثــار الفــرد، ويف 

ــا. فــرٍة أخــرى تفقدهــا، فاحلقيقــة عنــده ســّيالٌة غــر ثابتــٍة إطاقً

6ـ أّن مــا ذكــره ويليــام جيمــس مــن إرادة االعتقــاد وفــرض وجــود هلل 
مــن أجــل منافــع وماســب عــن طريــق ٰذلــك االعتقــاد، فهــو باحلقيقــة 
ــه  ــى مفهوم ــد أق ــن فق ــبة لدي ــواه، وبالنس ــن حمت ــان م ــغ اإليم تفري
احلقيــّي، وأعطــى االهتمــام األكــرب للنتائــج واآلثــار املنفعّيــة للتجربــة 
ي يكــون مــن أجــل 

ّ
ي يقــول بــه هــو اإليمــان اذل

ّ
ادلينّيــة، فاإليمــان اذل

ــرك  ــث ي ــن. حي ــق ادلي ــن طري ــت ع ــّى وإن اكن ــدة، ح ــة والفائ املنفع
ي حيّقــق هل الســعادة حــّى ولــو اكن 

ّ
احلــّق لإلنســان يف اختيــار اجلانــب اذل

ىلع خطــإٍ، املهــّم أن يكــون ســعيًدا يف حياتــه وراضيـًـا بمــا يعيشــه ويــدع 
ــا. ــا أو خاطئً ــا صحيًح لّك يشٍء للمســتقبل، ســواٌء اكن حكًم

ــان  ــل اإلنس ــد جع ــة، فق ــم األخاقّي ــاق والقي ــّص األخ ــا خي 7ـ وم
ــٍة أو  ــة قيم ــرٍد بصياغ ــوم لّك ف ــث يق ــة، حبي ــم األخاقّي ــار القي ــو معي ه
ــون  ــه، فتك ــه وحاجات ــبًا لرغبات ــراه مناس ــا ي ــب م ــايقٍّ حس ــوٍن أخ قان
ــة متعــّددًة بتعــّدد األفــراد. وٰهــذه يه  ــذا األســاس القيــم األخاقّي ىلع ٰه

ــاق.  ــا يف األخ ــبّية بعينه النس

ــان  ــة -  وأّن اإلنس ــانّية الفرديّ ــة اإلنس ــة يف احلّرّي ــذه املبالغ 8ـ أن ٰه
مصــدر اخلــر والــرّش - وتقديمهــا ىلع القيــم ادلينّيــة واألخاقّيــة، يــؤّدي 
ــة  ــذا األســاس تســى الرباغماتّي ــة. فعــى ٰه ــة والرذيل إىل انتشــار اإلباحّي
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ــيلة(،  ــرّبر الوس ــة ت ــيلٍة )فالغاي ــق أّي وس ــن طري ــة ع ــل املنفع تلحصي
ونــرى ٰهــذا واضًحــا وبشــٍل جــيٍّ يف املجتمعــات الغربّيــة، ويف أمريــكا 

ــة. ــي نشــأت فيهــا الرباغماتّي الّ

الخاتمة

ــام جيمــس مــن  ــا ذهــب إيلــه ويلي ــة وم ــاين الفلســفة الرباغماتّي تع
ــي  ــة الّ ــذورات الفكرّي ــن املح ــر م ــا يف الكث ــرٍة، توقعه ــالك كث مش
ــريّف،  ــا املع ــفة يف بنائه ــذه الفلس ــه ٰه ــت إيل ــا ذهب ــدم م ــا ته بدوره
ــال  ــا رأس م ــة ىلع أنّه ــة العلمّي ــفة ىلع اتلجرب ــذه الفلس ــزت ٰه إذ رّك
ــا  ــي هل ــرى الّ ــة األخ ــن األدوات املعرفّي ــًة ع ــد، متغافل ــان الوحي اإلنس
ــكار  ــل العقــل، والشــهود ابلاطــّي، وإن ــا وراءهــا مث ــٌع، وحتــي عّم واق
ابلعــد امليتافزيــّي املــاورايّئ لإلنســان، وانلظــر إىل بعــده املــاّدّي فقــط، 

ــخصّيته. ــاء ش ي هل ادلور يف بن
ّ

ــره اذل ــه وجوه ــًة روح متغافل

 وإّن الركــز ىلع حمورّيــة اإلنســان الفــرد يف ٰهــذا العالــم، وإقصــاء اهلل 
ــة واحلــق والصــدق  ــم األخاقّي ــاىل - مــن ســاحة وجــوده، وأّن القي - تع
ــح  ــنه اإلنســان، والقبي ــن مــا حّس ــدور مــدار اإلنســان الفــرد، فاحلُس ي
ــبّية  ــفة بالنس ــذه الفلس ــوع ٰه ــؤّدي إىل وق ــه ي ــان، لكّ ــه اإلنس ــا قّبح م
ــٍة ـ حــّى نلفــس الفلســفة  ــٍة واقعّي ــي بدورهــا تنــي أّي قيمــٍة معرفّي الّ
الرباغماتّيــة ـ وتعــل األفــراد عبــارًة عــن أنــاٍس نفعّيــن ال هــدف هلــم 
ي جيعــل املجتمــع عبــارًة عن 

ّ
 احلصــول ىلع الــّلة واالحنــال اخللــّي اذل

ّ
إال
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اغبــٍة يــأكل القــوّي فيهــا الضعيــف، وىلع ٰهــذا األســاس فمــا ذهــب إيلــه 
رّواد ٰهــذه الفلســفة وىلع رأســهم ويليــام جيمــس قــارٌص عــن أن يعطــي 
معرفــًة شــاملًة حتــّل مشــالك اإلنســان الفــرد، فضــًا عــن املشــالك الـّـي 
ــذ   أن نأخ

ّ
ــا إال ــبيل أمامن ــا س ــات. ف ــن املجتمع ــر م ــا الكث ــاين منه تع

ــاىل،  ــاهلل تع ــه ب ــرويّح، وارتباط ــاّدّي وال ــان امل ــدي اإلنس ــة  بع بادلراس
ومــن خاهلمــا نســتطيع أن حنــّل الكثــر مــن املشــالك الّــي تعــاين منهــا 

املجتمعــات، وفــق نظــرٍة شــاملٍة قائمــٍة ىلع أســاٍس معــريفٍّ صحيــٍح. 
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)((

الخالصة

ــا  ــي طرحه ــات الّ ــا انلظرّي ــي أفرزته ــة الّ ــاث املهّم ــن األحب ــة م ــة اتلارخيّي ــّد مقول تع
فكــر احلداثــة ومــا بعــد احلداثــة يف فضــاء الفكــر الغــريّب، إذ يُعــى يف قســٍم منهــا بدراســة 
انلصــوص يف بيئتهــا اتلارخيّيــة بعيــًدا عــن اإلطــاق واثلبــات، ويه تقــوم ىلع جمموعــٍة مــن 
األســس الـّـي تشــّل القاعــدة الفكرّيــة هلــا. وقــد تــّم توظيــف ٰهــذه املقولــة يف فضــاء الفكــر 
ــد مــن الشــبهات حــول انلصــوص  ــار العدي ــا أث ــن، مّم اإلســايّم مــن قبــل بعــض احلداثيّ
ــوم  ــدة املفه ــة وح ــياق نظرّي ــذا الس ــة يف ٰه ــات املطروح ــدى انلظري ــا. وإح ــة وجدواه ادلينّي
وتعــّدد املصــداق الـّـي تــرى أّن القــرآن الكريــم وانلصــوص قــد احتــوت ىلع مفاهيــم متنوّعــٍة 
ــوص  ــر يف خص ــّول ال ينح ــّر واتلح ــة، وأّن اتلغ ــا اخلارجّي ــرٍة إىل مصاديقه ــّددٍة، ناظ ومتع
ــم  ــول املفاهي ــزم بقب ــى اتلـ ــه م ــك أنّ ــٍق أوىل؛ ٰذل ــق بطري ــري يف املصادي ــل جي ــم، ب املفاهي
ــق  ــك يف املصادي ــوت ٰذل ــزم بثب ــّد وأن يل ــا ب ــان، ف ــان وامل ــات الزم ــق مقتضي ــّر وف للتغ
أيًضــا. وتواجــه ٰهــذه انلظرّيــة الكثــر مــن االنتقــادات اجلّديّــة ىلع مســتوى املبــاين املعرفّيــة 
والوجوديـّـة واألنروبولوجّيــة واللســانّية الـّـي اســتندت إيلهــا، وهــو مــا ســعت إىل بيانــه ٰهــذه 

. املقالــة مــن خــال االعتمــاد ىلع منهــٍج وصــيٍّ حتليــيٍّ نقــديٍّ
اللكمات ادلاليّلة: اتلارخيية، اتلاريخ،  ثبات املفهوم، تعّدد املصداق، انلّص ادلييّن.

)1( باحث يف الفلسفة اإلسالمية، جامعة املصطفى العاملية.
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A Critical Look at the Historical Foundations of Religious Text:

Stability of the Concept Claim and Change of Credentials as a Model

Mohamed Abdellatif Hammouda

Researcher in Islamic Philosophy, Al-Mustafa International University, Algeria

Abstract

The argument of historicalism is one of the important researches 
produced by the theories put forward by modernity and postmodern 
thought in Western minds, as it is concerned, in part, with the study of 
texts in their historical environment, far from relevance and stability, 
and it is based on a set of foundations that constitute the intellectual 
basis for it. This saying was entered into the Islamic minds by some 
modernists, which raised many suspicions about religious texts and 
their usefulness. One of the theories presented in this context is the 
theory of unity of concept and plurality of validation, which holds that 
the holy Qur’an and texts contain various and varied concepts, looking 
at their external validations, and that change and transformation are 
not limited to concepts, but rather in the ratifications by priority. This 
is because when he is committed to accepting concepts of change 
according to the requirements of time and place, then he must commit 
himself to confirm that in the ratifications as well. This theory faces a 
lot of serious criticism at the level of the epistemological, existential, 
anthropological and linguistic structures on which it was based, which 
I aimed to demonstrate in this article by relying on a descriptive, 
analytical and critical approach.

Key words: historical, history, constancy of concept, plurality of 

authenticity, religious text.
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المقّدمة

اتّســم فكــر احلداثــة الغربّيــة باتلنــّوع والــراء، وقــد جــاء بعــدٍد مــن 
املقــوالت وانلظرّيــات واألفــار املركزّيــة الّــي تعــرّب بشــٍل غــر مبــارٍش 
ي 

ّ
، وهــو القــدرة املطلقــة للعقــل. ٰهــذا األخــر اذل عــن مفهــوٍم جوهــريٍّ

ــة  ــر )Enlightenment(  وانلقديّ ــات اكتلنوي ــن الصف ــٌة م ــت هل جمموع منح
.)Humanization( األنســنة )Critical(

ولعــّل مقولــة اتلارخيّيــة اكنــت مــن أبــرز ٰهــذه انلظرّيــات الـّـي طرحها 
فكــر احلداثــة ومــا بعــد احلداثــة. ٰهــذه املقولــة الّــي تبلــور مفهومهــا يف 
الفلســفة الغربّيــة احلديثــة، وتعــي أّن لّك يشٍء - بمــا يف ٰذلــك احلقيقــة 
- يقــع ضمــن أطــر اتلاريــخ. وقــد اكن االرتبــاط بــن احلداثــة واتلارخييــة 
ي 

ّ
ي وســمت فيــه احلداثــة بكونهــا عبــادًة للتاريــخ اذل

ّ
شــديًدا إىل احلــّد اذل

ــا يف  ــرى تداوهل ــد ج ــى. وق ــايّس للمع ــج األس ــع أو املنت ــو املنب ــح ه أصب
ــويّج،  ــيايّس واأليديول ــن الس ــّيما يف املجال ــٍر، ال س ــٍل كب ــرب بش الغ
ــريّب واإلســايّم  ــاء الفكــرّي الع ــت إىل الفض ــت أن انتقل ــا بلث ــا م لٰكّنه
ي راهــن ىلع إدخاهلــا 

ّ
بغــرض أن تنحــو املنــى نفســه دلى الغربيـّـن. واذل

إىل ســاحة الفكــر اإلســايّم هــو اخلطــاب احلــدايّث العــريّب املعــارص.

ــوع  ــذا املوض ــث يف ٰه ــة إىل ابلح ــة املاّس ــٍد احلاج ــى ىلع أح وال خي
ــة ادليــن وانلــّص  ــة وتارخيّي مــع وســعته وتعــّدد أبعــاده. فمقولــة اتلارخيّي
ــّور  ــد تط ــرب، وق ــنٍة يف الغ ــوايل 200 س ــا إىل ح ــود جبذوره ــّي تع ادلي
ــم  ــا يف العال ــن. أّم ــن القرن ــال ٰهذي ــرٍة خ ــاٍل كث ــوٍر وأش ــا بص معناه
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اإلســايّم، فمــع أّن توظيــف ٰهــذه املقولة يفــي إىل زعزعــة أراكن اإليمان 
 أّن ابلحــث حوهلــا بصــورٍة جــاّدٍة ومعّمقــٍة لــم يســتوف حّقــه 

ّ
ادليــّي، إال

بعــد؛ مّمــا يقتــي دراســاٍت حتقيقّيــًة وعلمّيــًة عميقــًة وحمكمــًة يف ٰهــذا 
ــة انلــّص ادليــّي  املجــال. فالكثــر مــن الشــبهات - ومنهــا شــبهة تارخيّي
ــها -  ــة يه نفس ــة ادلينّي ــايّم واملعرف ــن اإلس ــاء ادلي ــرد يف فض ــي ت - الّ
أعيــدت صياغتهــا بــا ديلــٍل - قــد طرحــت يف عــر انلهضــة يف 
مواجهــة املســيحّية. مــن دون أن يشــعر أصحابهــا أّن قيــاس اإلســام مــع 
ــج  ــر باملنه ــؤالء يف الس ــب ٰه ــارق؛ إذ رغ ــع الف ــاٌس م ــو قي ــيحّية ه املس

ــة نفســها مــع اإلســام؛ تلحــّل األنســنة حمــّل اإلســام.  والرؤي

ــا  ــاره مفهوًم ــة باعتب ــوم اتلارخيّي ــور مفه ــه أّن تبل ــّك في ــا ال ش ومّم
ونزعــًة ومذهبـًـا، هل أتباعــه ومنــارصوه، غرًبــا ورشقًــا. وقد دّونــت يف ٰهذا 
الصــدد جمموعــٌة مــن اتلأيلفــات - يف العالــم العــريّب واالســايّم خصوًصــا 
- كـــ "تارخيّيــة الفكــر العــريّب اإلســايّم" ألركــون، و"تارخيّيــة القــرآن" 
نلــر حامــد أبــو زيــد ]نــرص حامــد أبــو زيــد، مفهــوم النــّص: دراســٌة يف علــوم القــرآن.[ 
و... كمــا عرضــت آراٌء حــوهل حتــت عنــوان "تارخيّيــة اإلســام" ]الحيــدري، 

ــة االســتنباط الفقهــّي 477 ويف غــريه مــن الــدروس[، وغــر ٰذلــك. يف درس: مفاتيــح عمليّ

مــن هنــا تــأيت ٰهــذه املقالــة تلعالــج إشــايّلة تارخيّيــة انلــّص ادليــّي، 
وكيفّيــة توظيــف مفهــوم اتلارخيّيــة يف نطــاق الفكــر اإلســايّم، وخصوًصا 
مــن خــال نظرّيــة وحــدة املفهــوم وتعــّدد املصــداق الّــي طرحــت مــن 
قبــل بعــض املفّكريــن املســلمن. وقــد اقتضــت معاجلــة ٰهــذه اإلشــايّلة 
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ــٍة متعــّددة األبعــاد: اكبلعــد اتلاريــّي، وابلعــد الوصــّي  األخــذ بمنهجّي
اتلحليــّي، وابلعــد انلقــدّي. كمــا اقتضــت العــودة إىل بعــض ادلراســات 
الســابقة، منهــا: بعــض كتابــات العــروّي وحمّمــد أركــون، ونــر حامــد 

أبــو زيــد، وغرهــم.

واجلديــر باذلكــر أّن املقصــود مــن ادليــن يف ٰهــذا املقــال هــو خصوص 
ادليــن اإللـٰـّي وليــس أنـّـه مطلــق مــا يســّى بادليــن، واملحــور األســايّس 
ــراد  ــي تطــرح حــوهل. وامل ــرؤى والشــبهات الّ ــن اإلســايّم وال هــو ادلي
ــّنة  ــرآن وس ــواردة يف الق ــم ال ــو اتلعايل ــا ه ــايّم هن ــن اإلس ــن ادلي  م
ــة  ــارٍة أدّق، جمموع ــن . وبعب ــة املعصوم ــرة األئّم ــّي  وس انل
ــن  ــا م ــاس وإجرائه ــا للن ــه  بإباغه ــر اهلل نبّي ــي أم ــا الّ القضاي
ــة  ــا العقديّ ــا يه القضاي ــن القضاي ــراد م ــة، وامل ــعادتهم األبديّ ــل س أج

ــا. ــة وغره ــة واتلارخيّي ــة والعلمّي ــة والربوّي ــة والفقهّي واألخاقّي

بنــاًء ىلع ٰهــذا فــإّن ٰهــذه املقالــة تســى إىل عــرض إحــدى انلظرّيــات 
ي 

ّ
ــة وحتليلهــا ونقدهــا - ليــس يف نطاقهــا الغــريّب اذل املرتبطــة باتلارخيّي

نشــأت وترعرعــت فيــه، وإنّمــا يف الفضــاء الفكــر اإلســايّم - ويه رؤيــة 
ــّرض  ــال اتلع ــن خ ــك م ــداق، وٰذل ــّر املص ــه وتغ ــوم وثبات ــدة املفه وح
ــذه  ــل عــرض ٰه ــن قب ــا. ولٰك ــت عليه ــي تأّسس ــة الّ ــا الفكرّي إىل مبانيه
الرؤيــة، يتوّجــب رســم صــورٍة مفهومّيــٍة عــن اتلارخيّيــة وتارخيّيــة انلــّص 

ادليــّي وابليئــة الغربّيــة الّــي نشــأت فيهــا.   
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تعريف التاريخّية

ــة  ــة أو الزنع ــة أو اتلارخيانّي ــة" - أو األرخن ــاح "اتلارخيّي ــل اصط حيي
اتلارخيّيــة - إىل اتلاريــخ))(، وٰهــذه املفــردة ليســت عربّيــًة باألصالــة، بــل 
 فيــدّل ىلع النســبة 

ّ
يه ترمجــٌة للكمــة )Historicism()2(. أّمــا معناهــا األّويل

ــك  ــي أّن ٰذل ــك يع ــإّن ٰذل ــيء، ف ــا ال ــف به ــا يوص ــخ، فعندم إىل اتلاري
ــّدد  ــا يتح ــوًدا تارخييًّ ــًا وج ــد فع ــه وج ، أي أنّ ــيٌّ ــوٌد حقي ــيء هل وج ال
. واتلارخيّيــة  بالزمــان واملــان، وليــس جمــّرد وجــوٍد افــرايضٍّ أو أســطوريٍّ
ــا  ــا وصًف ــّدم باعتباره ــت باتلق ــي ارتبط ــوالت الّ ــدى املق ــا يه إح هن
للحضــارة املاّديـّـة. وبٰهــذا تتأّكــد دالتلهــا املاّديـّـة؛ فبمــا أنّهــا ىلع ارتبــاٍط 
ــة،  ــر انلهض ــا ع ــي أفرزه ــة الّ ــارة احلديث ــة للحض ــص املاّديّ باخلصائ
ــاّدّي؛ إذ  ــد امل ــار للبع ــذا اإلط ــت يف ٰه ــا اكن ــتعماالتها أيًض ــي يف اس ف
ي يصعــب 

ّ
ــايّل واألســطورّي اذل ــل املخي ــي تقاب ــة، الّ ــرُِد بمعــى الواقعّي ت

ــة  ــون: »إّن اتلارخيّي ــد أرك ــول حمم ــذا يق ــه؛ ولٰه ــن صّحت ــق م اتلحّق
ــا لّك مــا  ــي يتمــّز به ــة الّ ــد املؤرّخــن املحرفــن يه: تلــك اخلاّصّي عن

)1(  يتجاوز تداول كلمة التاريخ املعنى الشائع والعريّف بأنّه علٌم يبحث يف الوقائع والحوادث 
املاضية إىل رؤيٍة فلسفيٍّة وإحالٍة يف التفسري.

 )Hisoricisme( وكٰذلك ال يراد منه ،)Historite( املراد من ٰهذا املصطلح غري التاريخيّة  )2(
وهو نفس املصطلح، حيث استعمل من باب االشرتاك اللفظّي، وقد استخدم ٰهذا األخري 
للداللة عى وجود قوانني وســنٍن اجتامعيٍّة وثقافيّــٍة ثابتٍة تحكم حركة األمم الحضاريّة 
- وهــي نظريّــٌة متفّرعٌة عن الجدليّة الهيغيليّة - وأنّهــا ال ميكن أن تتخلّف، بل إنّه من 
املمكــن التنبّــؤ مبصري أّمٍة من األمم بتطبيق ٰهذه القوانــني املحرّكة للتاريخ. وعى ٰهذا 

يوجد معنيان ملصطلٍح واحٍد ماّم يسبّب الخلط أحيانًا.
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ــه  ــٌق من ي هــو متحّق
ّ

ــا، واذل ــا أو وهًم ؛ أي مــا ليــس خيايلًّ هــو تاريــيٌّ
ــالمّي، ص 117[. ــر االس ــون، الفك ــّي« ]أرك ــد اتلاري ــاعدة أدوات انلق بمس

إّن اتلارخيّيــة واتلارخيانّيــة يه مــن العناويــن والصفــات الّــي إذا 
أضيفــت إىل يشٍء آخــر فإنّهــا كنايــٌة عــن زمانّيــة ٰذلــك الــيء وعرضّيته، 
مــن حيــث إنـّـه ويلــد ظــروٍف وأوضــاٍع معّينــٍة، وأثــره وفاعلّيتــه تكــون 
ضمــن تلــك الظــروف. أّمــا يف غــر تلــك الظــروف واألوضــاع واألزمــان 
ــد  ــا أن يفتق ــة، وإّم ــٌة ابلّت ــٌر وفاعلّي ــون هل أث ــا أن ال يك ــرى، فإّم األخ
ــٍة أخــرى خمتلفــٍة، فمثــًا  ــه وتتحــّول ماهّيتــه إىل ماهّي فاعلّيتــه يف زمان
ــب  ــط باحلق ــي ترتب ــة الّ ــدى اآلالت والوســائل احلربّي ــيف إح ــّد الس يع
ــط  ــه يرتب ــًة، بمعــى أنّ ــًة تارخيّي ــًة أثرّي ــّد حتف ــه ايلــوم يع ــرة، لٰكّن الغاب
ــم يبــق هلــا  ــي عّينــت هل يف مــا مــى ل باألزمنــة الغابــرة، والوظيفــة الّ
دوٌر يُذَكــر يف العــر احلــارض، وإنّمــا يمكــن أن نســتفيد منــه بــأن نضعــه 
ــيلٌة  ــرت وس ــد ظه ــاهدين، وق ــن واملش ــار الراغب ــام أنظ ــف أم يف املتح
ــبة  ــذا بالنس ــر. وٰهك ــذا الع ــك ادلور يف ٰه ــؤّدي ٰذل ــٌة ت ــرى بديل أخ

ــا مــى. ــة فيم ــا البرشّي ــي أقّرته ــن ودور ادلســاتر الّ ــة القوان لفاعلّي

المراد من تاريخّية النصوص الدينّية

ىلع ضــوء مــا مــّر يمكــن فهــم انلظــرة اتلارخيّيــة إىل القــرآن وانلصوص 
ادلينّيــة واملعتقديــن بهــا؛ إذ إنّهــم يعتقــدون أنّهــا نتــاٌج للظــروف 
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اتلارخيّيــة، أو أّن للظــروف دخــًا يف كيفّيتهــا وكّمّيتهــا؛ ونتيجــًة ذٰللــك 
فــإّن لديــن أو للبعــض مــن تعايلمــه تاريــَخ صنــٍع واســتهاٍك حمّدديــن.

واتلارخيّيــة بالنســبة للســّنة تعــي فهــم األحاديــث يف ســياقها اتلاريّي 
ــي  ــا يع ــاينٍّ، مّم ــاٍر زم ــرّي يف إط ــا الظاه ــر مفهومه ــب ح ــا يوج بم
حصــول إلغــاٍء أو تعديــٍل يف الصــورة املســتنتجة، ومــن ثــّم حصــول تغــّرٍ 
مــا يف احلكــم الــرشيّع ىلع تقديــر كــون احلديــث مّمــا يّتصــل باجلانــب 
العمــّي ]حــب اللــه، نظريـّـة الســّنة يف الفكــر اإلمامــّي الشــيعّي، ص 713[، وحــّى يّتضــح 
ــزاكة تســعة أشــياء ىلع مــا هــو  ــك، فاملقــّرر يف ال  ذٰلل

ً
ــاال املــراد نذكــر مث

ت األربــع: احلنطــة والشــعر 
ّ

املعــروف عنــد فقهــاء الشــيعة، ويه الغــا
واتلمــر والزبيــب، واألنعــام اثلاثــة: الغنــم وابلقــر واإلبــل، وانلقــدان: 

ادلينــار وادلرهــم.

لٰكــّن قــراءًة خمتلفــًة لروايــات بــاب الــزاكة تقــول: إّن وضــع احلديــث 
ــيٍّ  ــا اكن لظــرٍف تاري ــا، إنّم ــذه التســعة بأعيانه ــزاكة ىلع ٰه الرشيــف ال
ــع  ــادّي يف املجتم ــاج االقتص ــارة اإلنت ــل عص ــا تمّث ــو أنّه ــاينٍّ، وه زم
ــا ايلــوم  ــة، أّم ــاة االقتصاديّ ــم، وقــد اكن حضورهــا فاعــًا يف احلي القدي
ــا جيعــل إنتــاج الــزاكة يف اغيــة الضحالــة  فلــم يعــد هلــا أّي حضــوٍر، مّم
ــة  ــّد حاج ــت لس ــي رّشع ــزاكة - ويه الّ ــون ال ــف تك ــة، فكي والضآل
ــا ]املصــدر  ــّدى إىل غره ــوم وال تتع ــور ايل ــذه األم ــورًة بٰه ــراء - حمص الفق
ــة القــرآن لــكّل زمــاٍن ومــكاٍن رهــن نظريّــة وحــدة املفهــوم  الســابق؛ الحيــدرّي، يف درس صالحيّ
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وتعــّدد املصــداق. http://alhaydari.com/ar/2017/59288/01[؟! وٰهكــذا بالنســبة 

ــك. ــان كٰذل ــة إىل ذات اإلنس ــرة اتلارخيّي للنظ

ــى  ــٍة تع ــن نزع ــارًة ع ــة عب ــإّن اتلارخيّي ــورة ف ــف املذك ــا للتعاري وفًق
ــا  ــن رشوطه ــا وضم ــوص يف بيئته ــداث وانلص ــع واألح ــة املواضي بدراس

ــات. ــاق واثلب ــايل))( واإلط ــن اتلع ــًدا ع ــة بعي اتلارخيّي

ــد ســى اخلطــاب اإلســايّم احلــدايّث املعــارص جاهــًدا مــن أجــل  وق
ي يؤمن 

ّ
تربيــر ٰهــذا اتلوظيــف؛ إذ يــرى احلداثّيــون أّن الفكر اإلســايّم اذل

بــأّن احلقيقــة يف الــويح، قــد وّظــف اتلارخيّيــة بأســماٍء أخــرى؛ فمقولــة 
املعزلــة يف "خلــق القــرآن" وأنـّـه صفــة فعــٍل ال صفــة ذاٍت، ُعــّدت أحــَد 
ــن  ــم ع ــم ودفاعه ــة بنظرّيته ــة. واملعزل ــة اتلارخيّي ــح الرؤي ــرز مام أب
ــيج  ــج كام اهلل يف نس ــة إىل دم ــوا باحلاج ــد أحّس ــوا ق ــة اكن ــذه املقول ٰه
ــة؛  ــرّي، التاريخيّ ــة، ص 71؛ العم ــلطة والحقيق ــّص والس ــد، الن ــو زي ــد أب ــرص حام ــخ ]ن اتلاري
املفهــوم وتوظيفاتــه الحداثيّــة، ص 55[، بــل إّن احلداثيـّـن أحيانـًـا يفتحــون املجــال 

ــون:  ــد أرك ــول حمم ــه، يق ــرآيّن نفس ــّص الق ــمل انل ــة لتش ــذه املقول لٰه
ــل إىل  ــا يمي ــا بدئيًّ ــا تارخييًّ ــرآيّن أّن وعيً ــال القصــص الق ــن خ »جنــد م
ــون،  ــائد« ]أرك ــطورّي الس ــويع األس ــرة ال ــن ظاه ــاق ضم ــور واالنبث الظه

ــٌة، ص 131[. ــراءٌة علميّ ــالمّي.. ق ــر اإلس الفك

وقــد بــّرر بعــض املفّكريــن توظيفــه ملفــردة اتلارخيّية يف جمــال انلصوص 
ادلينّيــة - ســواٌء القرآنّيــة أو الروائّيــة - بمجموعٍة من الشــواهد: كتقســيم 

)1( تعــايل الحادثــة والواقعة هــو طمس معاملهــا وإحداثيّاتها الزمكانيّة، والقــول إّن وراء 
الظواهر الحّسيّة املتغرّية جواهر ثابتًة، أو حقائق مطلقًة، قامئًة بذاتها.
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اآليــات القرآنّيــة إىل مّكّيــٍة ومدنّيــٍة يف علــوم القــرآن، ومســألة انلاســخ 
ــة،  ــّر يف الرشيع ــت واملتغ ــث اثلاب ــزنول، وحب ــباب ال ــوخ، وأس واملنس
ــة ]الحيــدري،  وتأثــر الزمــان واملــان يف تغــّر موضــوعت األحــام الرشعّي
ــة وحــدة املفهــوم وتعــّدد املصــداق.  ــاٍن ومــكاٍن رهــن نظريّ ــكّل زم ــة القــرآن ل يف درس صالحيّ

ــع  ــة جبمي ــة ادلينّي http://alhaydari.com/ar/2017/59288/01[، ورأى أّن املنظوم

مفرداتهــا - عقيــدًة )مــن توحيــٍد، ومعــاٍد و...( وأحاًمــا فقهّيــًة )صــاًة 
وزاكًة و...( أو قيمّيــًة )أخاقًــا وســلوكّياٍت( - تارخيّيــًة وفــق نظرّيــة وحــدة 

املفهــوم وتغــّر املصــداق أو تعــّدده))(.

وســيأيت توضيــٌح أكــر لٰهــذه الرؤيــة، لٰكــن قبــل ٰذلــك يتــّم اتلعــّرض 
ي ظهــرت فيــه.

ّ
إىل اتلارخيّيــة يف الفضــاء الفكــرّي الغــريّب اذل

تاريخّية الفهم وتاريخّية النّص في مفهومها الغربّي

ــة،  ــذا املقــال دلراســة تاريــخ مصطلــح اتلارخيّي ال يســع املجــال يف ٰه
 أنـّـه باإلمــان القــول أنـّـه حســب "معجــم الروس" فــإّن أّول اســتعماٍل 

ّ
إال

للمصطلــح اكن يف اللغــة الاتينّيــة ســنة 1872م. ]انظــر: أركــون، الفكــر اإلســالمّي: 
ــٌة، ص 116[  قــراءٌة علميّ

)1( مــن ٰذلك ما يقول محمد أركون: »كيف نجد اإلســالم حارًضا يف بيئٍة تاريخيٍّة إنســانيٍّة 
، ٰهذا ما نشاهده.  ثقافيٍّة، تختلف يف تاريخها ولغاتها... من ينكر أنّه - أي الدين - تاريخيٌّ
]فعندما[ تذهب إىل السنغال، ]أو[ تذهب إىل املجتمعات اإلفريقيّة كلّها، ]أو حتّى[ إىل 
أندونيســيا، فمن الصعب عليك أن تكتشــف ما يتّصف به اإلسالم كإسالٍم« ]أركون، نقد 
العقل واإلسالميّات التطبيقيّة، مجلّة قضايا إسالميٌّة معارصٌة، السنة 15، العدد 47 و48، 
صيف وخريف 2011[. ويقول: »ال يوجد إســالٌم واحٌد، الالهوتيّون والفقهاء هم الّذين 

ابتدعوه عى الورق« ]ص 47[.
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وباإلمــان القــول كٰذلــك إّن اتلارخيّيــة مذهــٌب عرفتــه أورّبــا 
ــة  ــا يف أواخــر القــرن اتلاســع عــرش وبداي ــه راج يف أملاني  أنّ

ّ
ــا، إال عموًم

ــٍد  ــن أّي ب ــر م ــا أك ــت أملاني ــد انرف ــادّي، فق ــن املي ــرن العرشي الق
أوريّبٍّ يف وقتهــا إىل االهتمــام باتلاريــخ، وضّمــت مدرســتها أكــر مــؤّريخ 
أورّبــا؛ مّمــا جعلهــا خمتــرًبا واســًعا لألعمــال اتلارخيّيــة. ]انظــر: أركــون، الفكــر 

ــّي، ص 30[ ــث التاريخ ــج البح ــخ ومنه ــك، التاري ــٌة، ص 116؛ يزب ــراءٌة علميّ ــالمّي: ق اإلس

موقــٌف  يه  الغــريّب  مفهومهــا  يف  اتلارخيّيــة  فــإّن  العمــوم  وىلع 
ــا  ــة كونه ــن جه ــود، فم ــة والوج ــن احلقيق ــويجٌّ م ــتمولويجٌّ وأنطول إبس
ــا تعــرّب عــن مركزّيــة اإلنســان واســتعداء امليتافزيقيــا،  موقًفــا أنطولوجيًّ
ومــن جهــة كونهــا موقًفــا إبســتمولوجيًّا فــي تعــرّب عــن نســبّية احلقيقــة 
ــع  ــا م ــٌة تماًم ــي متناغم ــا ف ــن هن ــات، وم ــض املطلق ــا ورف وبرشّيته
اهلرمنيوطيقــا املعــارصة، بــل اكنــت ٰهــذه األخــرة يه أوج تطــّور األوىل.

ــح  ــي تمن ــرّية الّ ــات اتلفس ــإّن لّك انلظرّي ــم، ف ــة الفه ــا تارخيّي وأّم
ــّص  ــل انل ــد حتلي ــى عن ــاد املع ــهًما يف إجي ــويّم س ــه املفه ــرسِّ وأفق املف
وقراءتــه ترجــع يف األســاس إيلهــا، أي إىل تارخيّيــة الفهــم. والــرّس يف ٰذلــك 
أّن اإليمــان بــادلور املحــورّي للقــارئ يف عملّيــة تكويــن مفهــوم انلــّص - 
ي 

ّ
، واملنــاخ اهلرمنيوطيــّي، وغرهــا - هــو اذل أي العالــم اذلهــّي للمفــرسِّ

يكــوِّن مفهــوم انلــّص. وإّن مفهــوم انلــّص ليــس هل أّي تعــّنٍ وحتّقــٍق قبــل 
ــة وتوّجهــات املفــرسِّ  ــات العقديّ  عــن تدّخــل اخللفّي

ًّ
القــراءة، ومســتقا

وانتماءاتــه. وباتلــايل فــإّن مــا يقــوم بــه املفــرسِّ ليــس تســليًطا للضــوء ىلع 
ٍ ىلع حنــٍو ســابٍق، بــل هــو يُســِهم إســهاًما مبــارًشا يف عملّيــة 

مفهــوٍم متعــنِّ
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ــرسِّ  ــويّم للمف ــق املفه ــا اكن األف ــوره. ولّم ــّص وظه ــوم انل ــن مفه تكوي
ـرة بالظــروف  وحميطــه اهلرمنيوطيــّي مــن األمــور اتلارخيّيــة واملتأثِـّ
االجتماعّيــة واثلقافّيــة حلقبتــه اتلارخيّيــة، فــإّن فهمــه للنّص ســيكون أمًرا 
تارخييًّــا، وإنـّـه ســيخضع ال حمالــة للتغــرُّ تبًعــا تلغــرُّ الظــروف اتلارخيّيــة 

. ــة، ويف ظــّل تغــرُّ األفــق املعنــوّي واملفهــويّم للمفــرسِّ واالجتماعّي

 أّن 
ّ
ــفّية، إال ــل الفلس ــا قب ــا م ــدأ باهلرمنيوطيق ــم تب ــة الفه إّن تارخيّي

ــة والفلســفّية تــربز ىلع حنــٍو خــاصٍّ يف اهلرمنيوطيقــا  صياغتهــا اتلحليلّي
Hans-( وهانــس اغدامــر )Martin Heidegger( الفلســفّية ملارتــن هايدغــر

.)Georg Gadamer

ــورسل  ــه )Friedrich Nietzsche( وه ــن نيتش  م
ًّ

ــر كا ــب اغدام يواك
)Edmund Husserl( وهايدغــر يف القــول بتحديــد الفهــم ضمــن نطــاق "أفق 
ــة الفهــم مــن ناحيــة اهلرمنيوطيقــا الفلســفّية  الفهــم". والوجــه يف تارخيّي
يكمــن يف أّن الفهــم يف ٰهــذه الرؤيــة عبــارٌة عــن امــزاج األفــق املفهــويّم 
 ٍ

للمفــرسِّ باألفــق املفهــويّم للنــّص. ولّمــا اكن األفــق املفهــويّم لــّل مفــرسِّ
ــا ضمــن  حمصــوًرا وحمــدوًدا ضمــن إطــار عــره وظرفــه الزمــّي، وواقًع
إطــار تعاطيــه مــع بيئتــه وتعاملــه مــع اآلخريــن مــن بــي عــره، فإنّــه 
ــل  يتأثَّــر ال حمالــة بٰهــذه األجــواء، وإّن اإلدراك واتلفســر انلاتــج عــن تدخُّ
ــا، وخاضًعــا للظــرف  مثــل ٰهــذا األفــق واملنــاخ ســيكون ال حمالــة تارخييًّ

الزمــّي أيًضــا))(.

)1( لقــد رّصح غادامر يف الصفحــة 309 من كتاب "الحقيقة واملنهــج" باتّصاف كّل العلوم 
اإلنسانيّة بالتاريخيّة، ويرجع رّس ٰذلك إىل البحث يف تاريخيّة املوقع الهرمنيوطيقّي للعلامء 
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ــر  ــة تأثُّ ــط بمقول ــر؛ إذ ترتب ــن واٍد آخ ــي م ــّص ف ــة انل ــا تارخيّي أّم
ــة  ــق اثلقافّي ــروف واحلقائ ــة، والظ ــة اتلارخيّي ــّص باألرضّي ــوم انل مفه
ــذوًرا  ــّص ج ــة انل ــوع تارخيّي ــّص. إّن ملوض ــور انل ــر ظه ــة لع واتلارخيّي

ــا. ــة عنه ــرات املختلف ــن اتلقري ــد م ــاك العدي ــا، وهن ــة أيًض تارخيّي

مــن بــاب املثــال:  يقــدم روالن بــارت )Roland Barthes( تقريــًرا 
ــة انلــّص مفــاده أّن انلــص يعــوم عــرب اتلاريــخ واثلقافــات،  عــن تارخيّي
ويكتســب عــرب مســرته املتواصلــة معــاين جديــدًة، حبســب اجلغرافيــا 
ــه  ــن معاني ــل ع ــة، وينفص ــاءات اتلارخيّي ــانّية واالقتض ــط اإلنس والرشائ

ــم، ص 267[ ])1([. ــت مدرنيس ــة. ]وارد، پس القديم

ثبات المفهوم وتغّير المصداق نموذٌج من النزعة التاريخّية

إّن إحــدى األطروحــات الـّـي قّدمــت حــول تارخيّيــة انلــّص يه فكــرة 
ــائل واألدوات  ــن املس ــا م ــداق؛ باعتباره ــّدد املص ــوم وتع ــدة املفه وح
ــل  ــاة، ب ــّور احلي ــع تط ــجم م ــٍو ينس ــّي بنح ــّص ادلي ــم انل ــّية لفه األساس
تعــّد مــن أهــّم األصــول والقواعــد واألســس واملفاتيــح الـّـي يُســتنَد إيلهــا 

رين. ومن وجهة نظره قد بقيت ٰهذه النقطة حبيســة الهرمنيوطيقا الرومنطيقيّة  واملفكِّ
يف القرن التاسع عرش. ومن هنا كان ٰهؤالء ينشدون الفهم العينّي الّذي يتجاوز التاريخ 
يف ما يتعلَّق بالعلوم اإلنســانيّة، وتهميش األمور املرتبطة باملوقعيّة التاريخيّة واملســائل 

الخاّصة املتعلِّقة باألفق املفهومّي.

)1( وللمزيــد من االطاّلع يراجع: الواعظي، تاريخيّة القرآن عنــد نرص حامد أبو زيد، مجلّة 
نصوٌص معارصٌة، العدد 27، 2017.
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 ملعصــوٍم. ]انظــر: 
ً

يف عملّيــة فهــم انلــّص ادليــّي عموًمــا، قرآنـًـا اكن أو قــوال
ــة وحــدة املفهــوم وتعــّدد  ــكّل زمــاٍن ومــكاٍن رهــن نظريّ ــة القــرآن ل الحيــدري، يف درس صالحيّ

.]59288/01/http://alhaydari.com/ar/2017 املصــداق. 

فالقــرآن الكريــم وانلصــوص ادلينّيــة حتتــوي ىلع الكثــر مــن 
املفــردات واملفاهيــم حــول شــّى املوضــوعت، فقــد وردت فيهــا مفاهيــم 
ــاءت  ــاد. وج ــة، واملع ــّوة واإلمام ــدل، وانلب ــد، والع ــٌة، اكتلوحي عقديّ
فيهــا مفاهيــم عباديّــٌة، اكلصــاة والصــوم، والــزاكة، واخلمــس، واحلــّج، 
ــم  ــت مفاهي ــا تضّمن ــا أنّه ــر. كم ــن املنك ــي ع ــروف وانل ــر باملع واألم
ــك  ــة الرحــم، وأحــام األرسة، وكٰذل ــًة، كصل ــًة أخاقّي ــًة قيمّي اجتماعّي

ــوار، و... ــًة، كآداب احل ــم تربوّي مفاهي

ومّمــا ال شــّك فيــه أّن لــّل مفهــوٍم مذكــوٍر يف القــرآن الكريــم 
وانلصــوص ادلينّيــة مصداقًــا خارجيًّــا واضًحــا تشــر إيلــه، فمفهــوم انلبــّوة 
مثــًا هــو مفهــوٌم يشــر إىل مصداقــه اخلــاريّج الواضــح املتمّثــل يف األنبيــاء 
ــن  ــم م ــرش وإخراجه ــة الب ــاىل - هلداي ــم اهلل - تع ــن بعثه ي

ّ
ــلن اذل واملرس

الضــال إىل اهلــدى، ومفهــوم الصــاة كٰذلــك يشــر إىل حقيقــٍة واضحــٍة 
تتمّثــل يف تلــك العبــادة املرشوطــة بــرشوٍط اكلطهــارة والوقت واالســتقبال، 

ــٍة معّينــٍة، وٰهكــذا بقّيــة املفاهيــم األخــرى. والّــي تكــون بكيفّي

وبمــا أّن القــرآن الكريــم وانلصــوص قــد احتــوت ىلع مفاهيــم متنوّعٍة 
ومتعــّددٍة، ناظــرٍة إىل مصاديقهــا اخلارجّيــة، فإنـّـه خيطــر يف اذلهــن ســؤاٌل 
ــة يف  ــم املبثوث ــل املفاهي ــا(، فه ــا )تارخيّيته ــا وتغره ــدى ثباته ــول م ح
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ــٌة  ــم ثابت ــّنة - يه مفاهي ــرآن والس ــا الق ــا فيه ــة - بم ــوص ادلينّي انلص
ــدور  ــم وص ــرآن الكري ــزول الق ــر ن ــه يف ع ــت علي ــا اكن ــّر عّم ال تتغ
ــة  ــرشوط الزمانّي ــق ال ــّدل، وف ــّر واتلب ــٌة للتغ ــا قابل ــّص، أو أنّه انل

ــة؟ ــة وابليئّي ــروف اثلقافّي والظ

وال ينحــر األمــر يف خصــوص املفاهيــم، بل جيــري ٰذلــك يف املصاديق 
بطريــٍق أوىل؛ ٰذلــك أنـّـه مى اتلـــزم بقبول املفاهيــم للتغّر وفــق مقتضيات 
الزمــان واملــان، فــا بــّد وأن يلــزم بثبــوت ٰذلــك يف املصاديــق أيًضــا، 
كمــا يمكــن أن يلــزم بثبــوت اتلغــّر فيهــا، مــع ابلنــاء ىلع ثبــوت حقيقــة 
املفاهيــم وعــدم تغّرهــا. فيلــزم بتغــّر الصــاة اخلارجّيــة مثــًا، فيكــون 
ــوم  ــا ايل ــم خمتلًف ــرآن الكري ــودة يف الق ــاة املوج ــاريّج للص ــداق اخل املص
ــزول القــرآن  ــه الصــاة املوجــودة يف عــر ترشيعهــا ون ــا اكنــت علي عّم
الكريــم بهــا. وكــذا يمكــن ابلنــاء ىلع تغــّر مصــداق بــّر الوادليــن، فبعدما 
اكن يتحّقــق بّرهمــا باألمــس يف وقــت نــزول القــرآن الكريــم مــن خــال 
اذلهــاب إيلهمــا واجللــوس معهمــا، فإنـّـه يمكــن حتّققــه ايلــوم مــن خــال 
رســالٍة نّصّيــٍة ترســل إيلهمــا، أو مــن خــال ماملــٍة هاتفّيــٍة، وكــذا يمكــن 
ابلنــاء ىلع تغــّر مصــداق صلــة الرحــم، حبيــث تتبــّدل صورتهــا اخلارجّيــة 
أيًضــا عّمــا اكنــت عليــه ســابًقا، وٰهكــذا. ]العبيــدان القطيفــي، الظهــورات القرآنيّــة 

]https://www.alobaidan.org .بــني الثبــات والتغــرّي

ــًة، فبينمــا يعتقــد ابلعــض  ــا خمتلف  وألوانً
ً

ــن أشــاال ــة ادلي إّن تلارخيّي
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ــام  ــي وهش ــن حن ــد وحس ــو زي ــد أب ــر حام ــون ون ــد أرك ــال حمم أمث

ــة مرتبطــٌة بأصــل انلــّص ادليــّي وأصــل  ــأّن اتلارخيّي جعيــط وآخــرون ب

ــوّي  ــة، بمعــى أّن املفهــوم وانلــّص القــرآيّن وانلــّص انلب ــم ادلينّي املفاهي

ــإّن  ــى دوره، ف ــّنٌ وانت ــٌخ مع ــوم هل تاري ــن املعص ي ورد ع
ّ

ــّص اذل وانل

ابلعــض اآلخــر يذهــب إىل نــوٍع آخــر مــن تارخيّيــة انلــّص، ويه تارخيّيــة 

ــّل  ــٌح ل ــن صال ــم، فادلي ــس املفاهي ــة ال نف ــم ادلينّي ــق املفاهي مصادي

زمــاٍن ومــاٍن، وصاحّيــة الزمــان واملــان يف ادليــن والقــرآن واملنظومــة 

املعرفّيــة ادلينّيــة تكــون بلحــاظ املفاهيــم وليــس بلحــاظ املصــداق. وىلع 

ٰهــذا األســاس يكــون مصــداق مفهــوٍم معــّنٍ يف زمــاٍن مــا شــيئًا ويكــون 

ي مــّر يف صــدر ابلحــث 
ّ

ــزاكة اذل يف زمــاٍن آخــر شــيئًا آخــر، كمفهــوم ال

ــّدد  ــوم وتع ــة وحــدة املفه ــكاٍن رهــن نظريّ ــاٍن وم ــكّل زم ــرآن ل ــة الق ــدري، درس: صالحيّ ]الحي

.]59288/01/http://alhaydari.com/ar/2017 املصــداق. 

إّن مــاك اتلارخيّيــة وعــدم اتلارخيّيــة يف ادلين اإلســايّم يكمــن يف مجلٍة 

واحــدةٍ، ويه أّن املفاهيــم ادلينّيــة ليســت تارخيّيــًة، أّمــا مصاديقهــا فــي 

تارخيّيــٌة، فمفاهيــم ادليــن اإلســايّم مفاهيــم ثابتــٌة ال تتغــّر وال تتبــّدل، 

أّمــا مصاديقهــا فليســت توقيفّيــًة تعّبديـّـًة، بــل يه متغــّرٌة ومتحّولــٌة، بمــا 

يف ٰذلــك العبــادات اكلصــاة والصــوم. وتغّرهــا وتعّددهــا وعــدم توقيفّيتهــا 

ألّن ظــروف لّك زمــاٍن ورشوطــه ختتلــف عــن الزمــان اآلخــر، فما يناســب 

عــر الرســالة خيتلــف مــا يناســب حاجــات ٰهــذا العــر وجمتمعاتــه.
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إّن قاعــدة نظرّيــة وحــدة املفهــوم وجــري املصاديــق موجــودٌة يف روايات 
ــلّمات؛  ــن املس ــي م ــاء، ف ــاء والفقه ــات العلم ــت  ولكم ــل ابلي أه
إذ إنّهــم اكنــوا يعتــربون أّن هنــاك مســاحتن مــن ادليــن، مســاحًة تتمــّز 
باثلبــات وأنّهــا "توقيفّيــٌة" ال يمكــن اتلــّرف فيهــا بالزيــادة أو انلقــص، 
ويعّدونهــا مــن الرورّيــات. ومســاحًة أخــرى غــر ثابتــٍة ومتغــّرًة تــري 
ــم يعــّدون األصــل يف  عليهــا وحــدة املفهــوم وتعــّدد املصــداق. كمــا أنّه
ــًة عــرب الزمــن، وأّن احلديــث عــن  ــًة ثابت ّي

ٰ
ــة كونهــا إهل انلصــوص ادلينّي

ــٍة. ]صــايف  ــاهٍد أو قرين ــاج إىل ش ي حيت
ّ

ــتثناء اذل ــو االس ــّل ه ــا يظ تارخيّيته
ــة ثابتــٌة ال تتغــرّي، ص 8[ گلپايــگاين، األحــكام الرشعيّ

ــا مــن  لقــد قــام ابلعــض يف اآلونــة األخــرة بتغيــر ٰهــذا األصــل لكّيًّ
ــوم  ــدة املفه ــة وح ــورة - نظرّي ــدة املذك ــرة القاع ــيع يف دائ ــال اتلوس خ
وتعــّدد املصــداق - لتشــمل املنظومــة ادلينّيــة لكّهــا، بمفرداتهــا مجيًعــا، 
ــاًة وزاكًة  ــًة )ص ــا فقهّي ــاٍد و...( أو أحاًم ــٍد، ومع ــن توحي ــدًة )م عقي
ــدة يه  ــذه القاع ــأّن ٰه ــًدا ب ــلوكّياٍت(. معتق ــا وس ــًة )أخاقً و...( أو قيمّي
ــل يف  ــح األص ــذا يصب ــايّم. وبٰه ــن اإلس ــة ادلي ــن تارخيّي ــر ع ــٌر آخ تعب
مجيــع انلصــوص ادلينّيــة هــو أن تكــون متغــّرًة ومتعــّددًة، وال حديــث 
ــال  ــبيل املث ــى س ــواهد. فع ــٍة أو ش ــاج إىل قرين ــّى حنت ــتثناٍء ح ــن اس ع
ــا  ــاره حكًم ــإّن األصــل يســتديع اعتب ــا، ف ــو أصــدر انلــّي  حكًم ل
ــا هل مصاديقــه يف ٰذلــك الزمــان، وال نشــاط هل يف احلقبــة  ــا مرحليًّ تارخييًّ

ــدٍة هل. ــق جدي ــل يتوّجــب ابلحــث عــن مصادي املعــارصة، ب
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مباني التاريخّية وأسسها

مــن أجــل حتليــل مســألٍة مــا وتفســرها وفهمهــا يتوّجــب الرجــوع إىل 
األســس واملبــادئ الـّـي تنبــي عليهــا تلــك املســألة، وىلع ٰهذا األســاس، 
؛  ــٌر رضوريٌّ ــّي يه أم ــّص ادلي ــة وانل ــة املعرف ــاين تارخيّي ــة مب ــإّن معرف ف

وٰذلــك مــن أجــل الوقــوف ىلع حقيقتهــا وأبعادهــا ومــدى حّقانيّتهــا. 

أّواًل: المباني المعرفّية للتاريخّية

ــّية  ــة األساس ــريّف، والقضّي ــد املع ــدًة بابلع ــًة وطي ــة عاق إّن للتارخيّي
املطروحــة يف ٰهــذا املجــال يه قضّيــة عاقــة الفكــر بالواقــع، أو املعرفــة 
ــا يف  ــّم حبثه ــي يت ــة الّ ــا. فاتلارخيّي ــة فهمه ــة وكيفّي ــر االجتماعّي باألط
ــى  ــة، بمع ــٌة ىلع اتلارخيّي ــة قائم ــة البرشّي ــرى أّن املعرف ــال ت ــذا املق ٰه
أنّهــا منوطــٌة بالرشائــط والظــروف الزمانّيــة الـّـي حتيــط بهــا، وىلع ٰهــذا 
، ومتغــّرٌ وزمــاينٌّ وحمــدوٌد وجــزيئٌّ، ويه  األســاس فاملعرفــة يه أمــٌر نســيٌّ
ــان،  ــخ والزم ــا وراء اتلاري ــر م ــايل تنك ــٍر. وباتل ــرشوط لّك ع ــع ل ختض

ــات. ــي اثلب وتن

ــا  ــاين وأسًس ــة مب ــرؤى املختلف ــة يف ال ــذا وبالرغــم مــن أّن للتارخيّي ٰه
ــى  ــو مب ــا ه ــرك بينه ــم املش ــدو أّن القاس ــن يب ــّددًة، لٰك ــًة متع معرفّي
ــة  ــرآن ونظريّ ــا، الق ــي ني ــه. ]قامئ ــوم علي ي تق

ّ
ــها اذل ــة وأساس ــبّية املعرفّي النس

املعرفــة، ص 512[

ــريٍّ  ــٍب فك ــتجابًة ملكتس ــأيت اس ــّص ت ــة انل ــة أو تارخيّي إّن اتلارخيّي
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عنــد أكــر املتحّمســن هلــا مــن دعة اتلنويــر الفكــرّي يف العقــل العــريّب 
ــن  ــة تضم ــذه احلال ــّص، ٰه ــاٍح يف انل ــة انفت ــق حال ــا حتّق ــث؛ ألنّه احلدي
نــي ادلوغمائّيــة )الوثوقّيــة واحلتمّيــة( يف مفهومّيــة انلــّص. أو قــل: وحــدة 
ــن  ــٍر م ــتجيبًة لكث ــة مس ــة انلّصّي ــل الرقع ــّص، وتع ــة يف انل املفهومّي
ــدم  ــّور وع ــمح باتلط ــريٌّ يس ــزاٌج فك ــذا م ــراءات، وٰه ــات والق اتلأوي
ــٍة تســتجيب هلــا العقــول  ــٍة ثابت ــد فكــرٍة واحــدٍة، أو حقيق ــد عن اتلجّم
بنســبٍة ثابتــٍة. إذن يه حتّقــٌق للنســبّية انلّصّيــة الّــي تعــّد أبــرز مقــوالت 
ــه  ــو إيل ي تدع

ّ
ــرّي اذل ــر الفك ــوق اتلحّج ــرٌس لط ــة، وك ــد احلداث ــا بع م

ــة يف  ــذه الصياغ ــّررت ٰه ــد تق ــك فق ــيكّية؛ ذٰلل ــات الكاس امليتافزيقّي
قــراءة انلــّص عنــد دعة اتلنويــر الفكــرّي أو العلمنــة الفكرّيــة، بوصفهــا 
ــٍة  ــوالٍت الهوتّي ــط بمق ــريّب املرتب ــل الع ــكات العق ــم ملش ــّل املائ احل
ماضوّيــٍة مســّورٍة بســور القداســة واتلعــايل. ]الزبــن، مجلّــة األثــر، مقالــة: األســس 

ــون األّول 2014[ ــدد 21، ص 19، كان ــة، الع ــٌة يف املقول ــٌة نقديّ ــّص: رؤي ــة الن ــفيّة ألرخن الفلس

ــق بنظــرة أصحابهــا إىل نســبّية احلقيقــة ونــي  إّن نســبّية انلــّص تتعلّ
إطاقهــا، فانلــّص ال يملــك حقيقــًة مطلقــًة، بــل هنــاك حقائــق متكــّرٌة 
نســبّيٌة، وإنّمــا جــاء تكــّر احلقائــق يف ٰهــذه املقولــة، مــن جــّراء اعتبــار 
الســياق اتلاريــّي والظــرف اثلقــايّف يف إّنّيــة انلــّص، أو قــل: مــن جــّراء 
اعتبــار ســياق القــراءة يف إنتــاج مفهومّيــة انلــّص، وٰهــذا يــؤّدي حتًمــا إىل 
نــي وحــدة املفهومّيــة، وتكــّر قــراءات انلــّص وتكــّر حقائقــه؛ بســبب 
تكــّر القــّراء وتكــّر ســياقاتهم واســراتيجّيات قراءاتهــم للنــّص، فــّل 
ــياق  ــذا الس ــّر ٰه ــٍت، وإذا تغ ــراءٍة ثاب ــياق ق ــط بس ــٍة ترتب ــٍة نّصّي حقيق
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تغــّرت حقيقــة انلــّص، يقــول نــر حامــد أبــو زيــد: »تتعــّدد مســتويات 
ــا بتعــّدد القــّراء؛  القــراءة بتعــّدد أحــوال القــارئ الواحــد، وتتعــّدد ثانيً
بســبب تعـــّدد خلفّيـــاتهم الفكرّيــة واأليديولوجّيــة. فتتعــّدد طبًقــا ذٰللــك 
مرجعّيــات اتلفســر واتلقييــم ىلع حــدٍّ ســواٍء، وتتعــّدد تلــك املســتويات 
ــا  بتعــّدد املراحــل واحلقــب اتلارخيّيــة الّــي حتــّدد منظــور القــراءة معرفيًّ
ــن  ــال م ــد باالنتق ــّدد واتلعقي ــات اتلع ــزداد درج ــة، وت ــر واملرحل للع
ــٍة« ]نــرص حامــد أبــو زيــد، النــّص والســلطة  ــٍة إىل مرحلــٍة حضارّي مرحلــٍة حضارّي

ــة، ص 112[. والحقيق

ــأّن لّك  ــرف ب ــة، تع ــة املطلق ــة انلّصّي ــي احلقيق ــة ويه تن واتلارخيّي
حقيقــٍة يه مطلقــٌة بالنســبة إىل ثقافتهــا، أي يف حــدود ادلائــرة الضّيقــة 
للثقافــة، لٰكّننــا إذا خرجنــا مــن ٰهــذه ادلائــرة اثلقافّيــة الضّيقــة، ســرى 
تكــّرًا يف احلقائــق ينــي حكمنــا بإطــاق احلقيقــة الّــي نملكهــا بفعــل 
ــّص:  ــوم الن ــد، مفه ــو زي ــد أب ــرص حام ــة. ]ن ــة واثلقافّي ــا اتلارخيّي ــا أو طبقاتن وعين

ــرآن، ص 18[ ــوم الق ــٌة يف عل دراس

 أّن 
ّ

ــٌة إال ــة يه مطلق ــة انلّصّي ــأّن احلقيق ــد ب ــن يعتق ــاك م ــذا، وهن ٰه
فهــم اإلنســان وقراءتــه هلــا هــو نســيٌّ خيتلــف مــن قــارٍئ إىل آخــر. إّن 
املفاهيــم ادلينّيــة املبثوثــة يف انلصــوص ادلينّيــة تشــّل حقيقــة املنظومــة 
ادلينّيــة، ٰهــذه املفاهيــم يه مفاهيــم ثابتــٌة ومطلقــٌة، ال يناهلا أّي شــخٍص 
ــيٌّ  ــٌم نس ــو فه ــا ه ــا هل ــّن فهمن ــلن، لٰك ــاء واملرس ــّيد األنبي ــوى س س
ــة وحــدة املفهــوم  ــة القــرآن لــكّل زمــاٍن ومــكاٍن رهــن نظريّ ]الحيــدرّي، عنــوان الــدرس: صالحيّ

وتعــّدد املصــداق[، كمــا أّن مــا يفهمــه مــن انلــّص أصحــاب ٰهــذا الزمــان هو 

 . احلّجــة، وليــس وفــق لغــة عــر املعصــوم
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ثانًيا: المباني الوجودّية للتاريخّية

يوجــد عنــران مهّمــان مــن العنــارص املبنائّيــة للتارخيّيــة لعبــا دوًرا 
ــة )Individuality( بــدل  ــة همــا عنــرا: الفردي ــارًزا يف ابلحــوث املعرفّي ب
اتلعميــم، والصــرورة )Development( بــدل العينّيــة واثلبــات، املــراد مــن 
الفرديـّـة هــو أّن الظواهــر اتلارخيّيــة واثلقافّيــة منحــرٌة وحمــدودٌة، ومــن 
ــركة.  ــادئ املش ــول واملب ــوع إىل األص ــا الرج ــس علين ــا لي ــل تبيينه أج
ــّوهل  ــخ حت ــها تاري ــخٍص يه نفس ــة لّك ش ــو أّن فرديّ ــرورة ه ــى الص ومع
ــه أمــٌر ثابــٌت.  ــة الصــرورة يف تارخيــه املعــّن وليــس أنّ وتطــّوره يف عملّي

ــن، ص 57[ ــة والدي ]عــرب صالحــي، التاريخيّ

ينســجم اتلفــّرد واالنفــراد يف الفلســفة الوجوديّــة مــع العنــر 
الفرديّــة، فــّل وجــوٍد هــو شــخٌص منفــرٌد ال مثيــل هل. 

كمــا يــازم الفرديـّـة - الفردانّيــة - نظرتــان ال تنفــّان عنهــا: اتلمــّرد 
ــيلٍة  ــأّي وس ــاد ب ــدم االعتق ــرد، وع ــا ىلع الف ــات العلي ىلع لّك املرجعّي

ــزيّئ. ــردّي اجل ــل الف ــن العق ــٍة أىلع م معرفّي

وىلع ٰهــذا األســاس تنكــر اتلعايلــم الربوتســتانتّية أّي نظــاٍم هل صاحّية 
ــّي الغــريّب بطريقــٍة مرشوعــٍة تلقيــم بــدل ٰذلــك مــا  بيــان املذهــب ادلي
ــخيصٍّ  ــٍم ش ــن حك ــٍج ع ــاٍن نات ــد"، أي لّك بي ــة انلق ــه "حّرّي ــّديع أنّ ت
ويكــون قائًمــا ىلع اســتخدام العقــل الفــردّي اجلــزيّئ فحســب. ومــن هنــا 
اكنــت انلتيجــة الطبيعّيــة لٰهــذا األســاس أن ظهــرت جمموعــٌة كبــرٌة مــن 
انلحــل والفــرق، حبيــث ال تشــر لكٌّ منهــا إىل يشٍء أكــر مــن العقيــدة 
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ــة  الشــخصّية بلعــض األفــراد. فــزول يف حقــل ادليــن العنــارص العقانّي
ــال  ــن اآلم ــًة م ــا"، أي جمموع ــا دينيًّ ــن "إحساًس ــح ادلي ــة؛ يلصب اثلابت

ــٍة. ــأّي معرفــٍة واقعّي ــي ال يمكــن تربيرهــا ب ــة الّ املبهمــة والعاطفّي

أّمــا بالنســبة لعنــر الصــرورة أو اتلطــّور فيمكــن القــول إّن 
اتلارخيّيــة تنتــي إىل اتلقّدمّيــة )Progressism(، أي أّن اتلاريــخ يتقــّدم وال 
يتكــّرر ألحــٍد، ويتوّجــب ابلحــث عــن حقيقــة األمــور يف إطــار تطّورهــا 
ــى كام  ــذا مع ــائلة، وٰه ــه الس ــة لّك يشٍء يه طبيعت ــعها. فحقيق وتوّس
ــار  ــاه يف اإلط ــب معن ــان يكتس ــود اإلنس ــول: »وج ــا يق ــر عندم هايدغ
الزمــّي« ]هايدغــر، الوجــود والزمــان، ص 34[. فـ"اتلارخيّيــة" قائمــٌة ىلع ديناميكّيــة 

ــات. ــدل اثلب ــتمّر ب ــّور املس ــس اتلط ــّر، وتكري اتلغ

ثالًثا: المباني األنثروبولوجّية للتاريخّية

تهتــّم األنروبولوجيــا أو "علم اإلنســان" بدراســة اإلنســان واملجتمعات 
املاضيــة واحلــارضة، وتعــّد مــن أكــر احلقــول املعرفّيــة الـّـي جذبــت إيلها 
أنظــار املؤرّخــن؛ نتيجــًة ملــا تمنحهــم إيـّـاه مــن إمانّيــاٍت غنّيٍة للتفســر 
ــان  ــات اإلنس ــة صف ــك بدراس ــا كٰذل ــى األنروبولوجي ــل. وتع واتلأوي

وخمتلــف أبعــاده والظواهــر املتعلّقــة بــه. 

ــي ترتبــط  وىلع ضــوء ٰذلــك فــإّن لإلنســان جمموعــًة مــن الســمات الّ
، وعــدم وجــود  مــع اتلاريــخ، فاملحدوديّــة ووجــود إطــاٍر زمــيٍّ وتاريــيٍّ
ذاٍت ثابتــٍة لإلنســان، وذاتّيــة احليثّيــات الزمانّيــة واتلارخيّيــة هل، وعــدم 
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ــان، و... يه  ــخ لإلنس ــا وراء اتلاري ــان وم ــا وراء الزم ــود م ــة وج إمانّي
ــٌة خيتــّص بهــا اإلنســان. أمــوٌر ذاتّي

ٰهــذا مــن جهٍة، ومــن جهٍة أخــرى فــإّن للتارخيّيــة أساًســا أنروبولوجيًّا 
ــايّع يف  ــايّف واالجتم ــال اثلق ــاط باملج ــرورة االرتب ــي ب ــا، يق وضعيًّ
ــات  ــدى العقب س إح ــدَّ ــّد املق ــل إىل ع ــاّدّي، وتص ــيّع امل ــده الوض بع
ــة  ــات األنربولوجّي ــوم، فادلراس ــذا املفه ــف ٰه ــول دون توظي ــي حت الّ
تــدرس ابلنــاء االجتمــايّع والعاقــات اثلقافّيــة بــن املجتمعــات وحتــاول 
تفســرها تفســًرا طبيعيًّــا وتارخييًّــا ضمــن نطــاق األحــداث والوقائــع، من 
ــّدت  ــة؛ وذلا ُع ــة واملاورائّي ــائل امليتافزيقّي ــك إىل املس ــل ٰذل دون أن حتي
ــايّئ  ــل ادلوغم ــتيعابه العق ــوى ىلع اس ــا ال يق ــًة ومفهوًم ــة رؤي اتلارخيّي
ــه تعلــه يشــعر  ]املتعّصــب[ - عقــل املؤمــن اتلقليــدّي - ألّن دوغمائيّت
ــة.  ــايف اتلارخيّي ي ين

ّ
ــال" اذل ــا يتشــّل "املخي ــس، ومــن هن ــة اتلقدي برغب

ــة[ ــه احلداثّي ــوم وتوظيفات ــة.. املفه ــري، اتلارخيّي ]العم

ــٌع إىل  ــان راج ــول اإلنس ــف ح ــذا املوق ــاذ ٰه
ّ

ــول إّن اخت ــن الق يمك
االعتقــاد بالفرديّــة والصــرورة يف نطــاق األنطولوجيــا املطلقــة. 

رابًعا: المباني اللسانّية واللغوّية للتاريخّية

 )Philology( تعتمــد اتلارخيّيــة يف الفكر الغــريّب ىلع املنهــج الفيلولــويّج
واملقصــود مــن املنهــج الفيلولــويّج هــو فقــه اللغــة. وحيظــى ٰهــذا املنهــج 
ــٍة كبــرٍة يف حقــل ادلراســات وابلحــوث اتلارخيّيــة، فــي  ــا بأهّمّي يف أورّب
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القــرن اتلاســع عــرش امليــادّي اكن ٰهــذا املنهــج منصبًّــا إىل حــدٍّ كبٍر ىلع 

ــّدٌم  ــا تق ــق فيه ــد حتّق ــة، وق ــات األورّبّي ــة للّغ ــات اتلارخيّي ــال ادلراس جم

وتطــّوٌر هائــٌل ىلع مســتوى املنهــج وانلظرّيــة، واكنــت ٰهــذه املــّدة تقريبًــا 

ــرى إىل  ــاٍر أخ ــن أقط ــرون م ــِدم كث ــايّن، إذ قَ ــم األمل ــًرا ىلع الِعل حك

أملانيــا دلراســة ٰهــذا العلــم فيهــا؛ ألنّهــم وجــدوا أّن األملــان قــد تعاملــوا 

بمنهجّيــٍة دقيقــٍة مــع علــم اللغــة.

فلــم تعــد الفيلولوجيــا جمــّرد قواميــس ومعاجــم، بــل أصبحــت جــزًءا 

ــذ القــرن  ــة من أساســيًّا مــن املنهــج الســائد باعتبارهــا عمــدة اتلارخيانّي

اتلاســع عــرش.

ــة  ــرب اللغ ــال، تعت ــذا املج ــة يف ٰه ــات املطروح ــدى انلظرّي ويف إح

ــا، ومفرداتهــا ومعانيهــا تتغــّر وتتجــّدد باســتمراٍر، كمــا أّن  ــا حيًّ اكئنً

الظهــورات وداللــة األلفــاظ واملفــردات القرآنّيــة وادلينّيــة ىلع معانيهــا 

ــدور  ــان ص ــق زم ــس وف ــاٍن، ولي ــب لّك زم ــًة حبس ــون حّج ــا تك إنّم

انلــّص؛ فحّجّيــة الظهــور تكــون لزمــان الوصــول وليــس لزمــان 

ــن  ــه م ــا يفهم ــن ، فم ــّي  واملعصوم ــن انل ــّص م ــدور انل ص

ــق لغــة عــر  ــذا الزمــان هــو احلّجــة، وليــس وف انلــّص أصحــاب ٰه

ــّدد  ــوم وتع ــدة املفه ــة وح ــة نظريّ ــرأة ]53[ – أدلّ ــه امل ــدرّي، فق ــوم . ]الحي املعص

]62256/01/http://alhaydari.com/ar/2018 القــرآيّن.  النــّص  يف  املصــداق 
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التاريخّية في ميزان النقد

هنــاك الكثــر مــن املاحظــات واملناقشــات الـّـي يمكــن إثارتهــا حول 
نظرّيــة تارخيّيــة انلــّص ادليــّي عموًمــا، وأطروحــة وحــدة املفهــوم وتعــّدد 
املصــداق خصوًصــا. وأّول ماحظــٍة يمكــن أبداؤهــا يف ٰهــذا هــو اســتعمال 
مصطلــح اتلارخيّيــة يف حــّد ذاتــه؛ باعتبــاره أداًة ومنهًجــا معرفيًّا يســتخدم 

يف جمــال انلصــوص ادلينّيــة.

أّواًل: استعمال المصطلح

جيدر قبل بيان اإلشال اتلطّرق إىل املقّدمة اتلايلة: 

ــٍة  ــٍة معّين ــاصٍّ وإىل ثقاف ــن إىل ويٍع خ ــم املؤمن ــرآن الكري ــو الق يدع
ــن  ــن واملنتهزي ــًة للمغرض ــوا عرض ــّى ال يكون ــاب؛ ح ــوار واخلط يف احل
ــا  ُــوا َراِعنَ  َتُقول

َ
ــوا ال ــَن آَمنُ ي ِ

َّ
ــا اذل َه يُّ

َ
ــا أ واملرّبصــن بهــم، فيقــول تعــاىل: يَ

ــى  ــد مع ــا" تفي ــة "راعن ــع أّن لكم ــرة: 104[. فم ــورة البق ــا ]س ــوا اْنُظْرنَ ُ َوقُول
ــوَل  ــا" ق ــم "راعن ــتبدلوا بقوهل ــم أن يس ــرآن يأمره  أّن الق

ّ
ــا"، إال "انظرن

ــول -  ــا تق ــم م ــّى نفه ــا ح ــا وانظرن ــدون أمهلن ــوا - يري ــا"، واكن "انظرن
واكنــت اللفظــة تفيــد يف لغــة ايلهــود معــى الشــتم، فاغتنــم ايلهــود ٰذلــك 
فانــوا خياطبــون انلــّي  بٰذلــك، يظهــرون اتلــأّدب معــه وهــم يريــدون 
الشــتم والســّب. ومــن هنــا يُســتنتَج أّن ىلع املســلمن أن ال يوّفــروا لألعداء 
فرصــة الطعــن بهــم، وأن ال يتيحــوا هلــم بفعــٍل أو قــوٍل ذريعــًة يســيئون بها 
إىل اجلماعــة املســلمة. وعليهــم أن يتجّنبــوا حــّى ترديــد عبــارةٍ يســتغلّها 
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العــدّو لصاحلــه. اآليــة تــّرح بانلــي عــن قــول عبــارةٍ تمّكـــن األعــداء 
مــن أن يســتثمروا أحــد معانيهــا تلضعيــف معنوّيــات املســلمن، وتأمرهم 
باســتعمال لكمــٍة أخــرى غــر تلــك اللكمــة القابلــة للتحريــف والطعــن. 
ــإّن  ــيطة، ف ــألة البس ــذه املس ــّد يف ٰه ــذا احل ــام إىل ٰه ــّدد اإلس ــن يش فح
تكليــف املســلمن يف املســائل الكــربى واضــٌح؛ فعليهــم يف مواقفهــم مــن 
املســائل العاملّيــة أن يســّدوا الطريــق أمــام طعــن األعــداء، وأن ال يفتحــوا 
ــمعة  ــاءة إىل س ــب لإلس ــون واألجان ــدون ادلاخلّي ــا املفس ــذ منه ــرًة ينف ثغ

ــل ، ج 1، ص 325[ ــري األمث ــكارم، التفس ــلمن. ]م ــام واملس اإلِس

وىلع ٰهــذا األســاس، يلــزم اســتعمال املصطلحــات - خاّصــًة يف ٰهــذا 
ــايّع -  ــل االجتم ــائل اتلواص ــواع وس ــف أن ــر بمختل ي يزخ

ّ
ــان اذل الزم

ــم  ــدم إيمانه ــاس وته ــادات انل ــّكك يف اعتق ــر وتش ــّى ال تث ــٍة؛ ح بدّق
ــذه  ــن ٰه ــن ب ــس. وم ــّن واإلن ــياطن اجل ــد ش ــام مائ ــال أم ــح املج وتفت

ــه:  ــة؛ إذ إنّ ــاح اتلارخيّي ــات: اصط املصطلح

ــن  ــًة م ــن مجل ــض املفّكري ــتعمل بع ــوٍط: يس ــر مضب ــٌح غ مصطل
ــن ليــس  ــا الفكــر املعــارص، لٰك ــط بقضاي ــم واملصطلحــات ترتب املفاهي
ثّمــة اتّفــاٌق أو حتديــٌد يضبــط معــاين تلــك املفاهيــم، وتأريــخ وضعهــا، 
وتطــّورات اســتعماهلا، وادلالالت املتغــّرة املعطــاة هلــا يف لغتنــا العربّيــة، 
وباخلصــوص يف فكرنــا؛ إذ جيــري إقحــام ٰهــذه املفــردات ىلع حنــٍو 
ي يرتـّـب عليــه لبــٌس يف املعــى وغمــوٌض 

ّ
متعّســٍف ومغلــوٍط، األمــر اذل

يف املفهــوم، وتداخــٌل يف تعــّدد الســياقات والــرؤى عنــد بعــض دعتهــا أو 
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معارضيهــا، ولعــّل ٰذلــك يرجــع إىل حالــة االغــراب واتلبعّيــة اثلقافّيــة، 
ــة. ــدارس الفكرّي ــات وامل ــن املنطلق وإىل تباي

احلضارّيــة  اخلصوصّيــات  لّك  تســتوعب  ال  الغربّيــة  املفاهيــم  إّن 
ــا ال تــزال حمــّل  ــة، فإنّه ــة واملوضوعّي ــة، ومهمــا اتّســمت بالعلمّي واملحلّّي
ــدئ؟  ــن تبت ــن أي ــاص، فم ــل االختص ــن أه ــيٍّ ب ــداٍل عل ــاٍف وج خ
؟ وأيــن جمــال مــا  وأيــن تنتــي تلــك احلــدود؟ وأيــن حــدود مــا هــو عمٌّ

؟  ــاصٌّ ــو خ ه

ىلع ٰهــذا األســاس، بــرز يف اآلونــة األخــرة مفهــوم اتلارخيّيــة؛ إذ تريم 
حمــاوالت ادلاعــن إيلهــا إىل قــراءة انلــّص ادليــّي قــراءًة تارخيّيــًة؛ إذ يتــّم 

فيهــا قــراءة انلــّص مــع ماحظــة أطــره وظروفــه اتلارخيّيــة اخلاّصة.

إّن مشــلكة القــراءة اتلارخيّيــة هــو انلمــوذج الغــريّب هلا، فاملســترشقون 
مثــًا ومعهــم الكثــر مــن اتلّيــارات املحدثــة يســتخدمون املنهــج 
ــٍل  ــادة أّي عم ــيص يف الع ــج يق ــذا املنه ــخ، وٰه ــراءة اتلاري ــيّع يف ق الوض
ديــيٍّ مــا فــوق تاريــيٍّ يف تفســر أّي حــدٍث، وعندمــا تكــون القــراءة 
اتلارخيّيــة قائمــًة ىلع الفلســفة الوضعّيــة، فمــن شــأنها حينئــٍذ أن تفّتــت 

ــة. ــوالت ادلينّي لّك املق

فــي ال تفــّرق بــن انلصــوص األدبّيــة أو اتلارخيّيــة املكتوبــة مــن قبــل 
البــرش، الـّـي تعــرّب عدًة عن نمــط تفكر الاتــب ومســتواه املعــريّف، وعدًة 
ــي هلــا  ــة الّ ــة عــره، وبــن انلصــوص ادلينّي ــًة بزمانّي مــا تكــون رهين
خلفّيــٌة كامّيــٌة عقديـّـٌة خترجهــا عــن زمانّيــة عــر صدورهــا، فحينمــا 
ــم  ــم واحلكي ــق الكــون واإلنســان، القــادر والعال ــم هــو خال يكــون املتلكّ
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املطلــق، أو مــن يرتبــط بــه، ويكــون مســّدًدا من قبلــه، فســيختلف دون 
شــكٍّ نمــط اخلطــاب وتداعياتــه واهلــدف منــه، ولّك ٰذلــك ال بــّد أن يؤخــذ 

بنظــر االعتبــار عنــد حماولــة حتديــد مفهومهــا ودالالتهــا.

ــود  ــن لّك القي ــّرر م ــون إىل اتلح ــّي يهدف ــب اتلاري ــار املذه فأنص
)ادلينّيــة، أو القومّيــة، أو العنرّيــة، أو العاطفّيــة( الّــي تعيــق املــؤّرخ 
عــن إصــدار احلكــم الصحيــح حــول الواقعــة اتلارخيّيــة، فاتلارخيّيــة وفــق 
 باحلــّس؛ ذلا فــي تصطــدم - 

ّ
ٰذلــك يه رؤيــٌة ماّديـّـٌة جامــدٌة ال تؤمــن إال

مثــل كثــٍر مــن انلظرّيــات املاّديـّـة الغربّيــة املهتّمــة باتلاريــخ - باحلقائــق 
ادلينّيــة وخصوًصــا الــويح))(.

ثانًيا: مناقشة المباني

املباين املعرفيّة

بمــا أّن اتلارخيّيــة تعتمــد ىلع النســبّية املعرفّيــة، فإنّهــا تواجــه العديــد 
مــن العوائــق الـّـي تعــرض طريقهــا، منهــا: 

)1( تجدر اإلشــارة إىل أّن هناك معارضًة يف الغرب نفســه لطبيعة تعامل أنصار التاريخيّة مع 
الظاهرة التاريخيّة، يقول الفيلسوف واملؤّرخ الفرنّي هري كوربان: »إّن الدراسة التاريخيّة 
تغــرق الحدث الدينــّي يف حيّز التاريخ واألخبار االعتياديّة، فتفــرض عليه زمانًا غري زمانه 
ومحيطًا غري محيطه، ]و[ال ميكــن أن نحرش ضمن التاريخ االعتيادّي خوارق مثل الحلول 
والرؤيا.. الّتي تحّررنا وتنقذنا يف الواقع من قبضة الزمان ومن سجن التاريخ«، وقريٌب من 
هذا الرأي يرى بعضهم أنّه »ال بّد من البحث حول األبعاد الروحيّة قبل البحث عن القضايا 
واملســائل التاريخيّة« ]انظر: بورنقشــبند، املنهج االسترشاقّي يف دراســات السرية النبويّة 

الرشيفة، مجلّة الحياة الطبّيّة، العددان 21 و22، السنة 7، ص 136[.
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ــذه  ــها، إذ إّن ٰه ــها بنفس ــض نفس ــّي تناق ــّص ادلي ــة انل )ـ أّن تارخيّي

نظرّيــٌة يف حــّد ذاتهــا ويلــدة الواقــع، ونتيجــة ظــروٍف زمانّيــٍة معّينــٍة، 
ــوا  ــن طرح ي

ّ
ــخ، فاذل ــًة ىلع اتلاري ــت خارج ــا ليس ــي تطلقه ــام الّ واألح

ــوق  ــوا ف ــم ليس ــى أنّه ــم، بمع ــن واقعه ــوا م ــم خيرج ــات ل ــذه انلظرّي ٰه
الزمــان، وإنّمــا هــم يتحّدثــون ضمــن اتلاريــخ. وىلع ٰهــذا األســاس فــإّن 
ــّداه إىل  ــن أن تتع ــّنٍ ال يمك ــٍع مع ــدة واق ــا يه ويل ــة وغره ــذه انلظرّي ٰه

ــه. ــق علي ــره أو أن تنطب غ

ــن  ــح م ــاك الصحي ــون م ــوف ال يك ــة س ــذه انلظرّي ــاًء ىلع ٰه 2 ـ بن

ــل  ــن قب ــراد م ــع امل ــة للواق ــراءة املطابق ــو الق ــّددة ه ــراءات املتع الق
ــا  ــاك يف م ــا امل ــع، وإنّم ــق للواق ــم املطاب ــة الفه ــدم إمانّي ــارع؛ لع الش
يفهمــه القــارئ، فمــا يفهمــه القــارئ هــو الصحيــح، ســواٌء اكن مطابًقــا 

ــع أم ال.  للواق

ــا  ــذا م ــه، وٰه ــول إيل ــارع والوص ــراد الش ــم م ــان فه ــدم إم 3 ـ ع

يــؤّدي إىل اتلناقــض يف انلصــوص ادلينّيــة، فالشــارع تــارًة يأمــر باتلــأيّس 
ووجــوب العمــل بالرشائــع، بينمــا ال يمكــن فهــم مــراده والوصــول إيلــه. 

. مــن  4 ـ تفــاوت الفهــم مــن شــخٍص إىل آخــر بشــٍل عــريضٍّ وطــويلٍّ

ــن  ــا أمــام معــاٍن كثــرٍة متكــّرٍة نلــصٍّ واحــٍد، بعــدد املفرّسي ــا فإنّن هن
ــراءاٌت  ــاك ق ــا. فهن ــة هل ــم ال نهاي ــة الفه ــى أّن عملّي ــر، بمع واتلفاس

ــّص. ــٍة للن ــر متناهي ــٌة وغ خمتلف

ٌ وســّياٌل وتاريــيٌّ  ــا هــو متغــرِّ 5 ـ فهــم انلصــوص غــر ثابــٍت، وإنّم

بشــٍل دائــٍم، وال وجــود لفهــٍم ثابــٍت ونهــايئٍّ ألّي نــصٍّ مــن انلصــوص.

219

رؤيٌة نقدّيٌة حول مباني دعوى ثبات المفهوم وتغّير المصداق

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



6 ـ ال يوجــد معيــاٌر معــّنٌ وضابطــٌة معّينــٌة يتــّم مــن خاهلــا تميــز 

الصحيــح منــه مــن الفاســد.

املباين الوجوديّة واألنرثوبولوجيّة

ــه يف  تقــوم اتلارخيّيــة ىلع أســاس رؤيــٍة خاّصــٍة إىل اإلنســان، وهــو أنّ
ــٍر  ــتقّرٍة أو جوه ــس هل أّي ذاٍت مس ــايل لي ــّول، وباتل ــّر واتلح ــال اتلغ ح
ثابــٍت، وٰهــذه انلظــرة ويلــدة آراء هايدغــر وتلميــذه اغدامــر، ويف ٰهــذه 
ــا  ــه، ف ــرشّي وإىل عقل ــود الب ــرسي إىل الوج ــة ت ــإّن اتلارخيّي ــة ف الرؤي

ــه. ــخ ورشائط ــدود اتلاري ــاوز ح ــرشّي أن يتج ــل الب ــن للعق يمك

ــن  ــوٌد ذو بعدي ــامّية موج ــة اإلس ــان يف الرؤي ــد أّن اإلنس ــا جن بينم
ا ِمــْن ِطــٍن إشــارٌة  ، فقــوهل تعــاىل: إِينِّ َخاِلــٌق بـَـرَشً طبيــيعٍّ وميتافزيــيٍّ
إىل ابلعــد الطبيــيّع، وقــوهل: َوَنَفْخــُت ِفيــِه ِمــن ُرويِح ناظــرٌة إىل ابلعــد 
ي يوصــل اإلنســان إىل مقام 

ّ
امليتافزيــّي. وٰهــذه ابلعــد امليتافزيــّي هــو اذل

ــادة هلل خيــرج اإلنســان مــن اإلطــار  ــق العب ــّي، فعــن طري القــرب اإللٰ
ــة«. ــة جوهــرٌة كنههــا الربوبّي الطبيــيّع يلبلــغ مــا وراء الطبيعــة: »العبوديّ

وكمــا أّن لإلنســان يف الرؤيــة اإلســامّية فطــرًة واحــدًة وهوّيــًة ثابتــًة، 
ــًة للشــّدة  ــٍة للتغــّر واتلبديــل، وإن اكنــت قابل ــذه الفطــرة غــر قابل وٰه
والضعــف. يقــول  يف اآليــة 30 مــن ســورة الــروم: فِْطــَرَة اهلِل الَّــِي َفَطــَر 

 . ــِق اهللِ
ْ
 َتبِْديــَل خِلَل

َ
انلَّــاَس َعلَيَْهــا ال

220

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



ٰهــذه الفطــرة اثلابتــة يشــاهدها لّك إنســاٍن مــن خــال تقلّــب أحــوال 
ــرة  ــنن وك ــام والس ــرور األي ــع م ــه، فم ــظ ذكريات ــا، وحف ــه لكّه حيات
ــٌر  ــه يه أم ــان أّن حقيقت ــدرك اإلنس ــة ي ــوى ابلدنّي ــة والق ــؤون املاّديّ الش
 ، واحــٌد ال يتغــّر، وجيدهــا غــر مقّيــدٍة بزمــاٍن خــاصٍّ أو مــاٍن معــّنٍ
بــل يــرى لّك األزمنــة واألمكنــة الـّـي مضــت منضويــًة ىلع ضــوء وجــوده. 

ــوٍح  ــاٍب مفت ــة كت ــة بمثاب ــة ادلينّي ــان يف املنظوم ــّد اإلنس ــذا ويع ٰه
للقــراءة. وإّن أقــر طريــٍق ملعرفــة اإلنســان وأدّق قــراءٍة لكتــاب وجــوده - 
بــل الطريــق الوحيــد إىل معرفتــه بصــورٍة اكملــٍة وواقعّيــٍة - هــو الرجــوع 
ــاب )اإلنســان(. ]جــوادی آملــی،  ــذا الكت إىل مــن خلــق اإلنســان وأوجــد ٰه

ــرآن، ص 35[  صــورت و ســريت انســان در ق

ــان،  ــة اإلنس ــرشح حقيق ــورون ب ــة مأم ــاء واملائك ــاء واألويل إّن األنبي
ــه  ــان نفس ــة اإلنس ــماء واألرض يه معرف ــم للس ــن وراء رشحه ــة م والغاي
]املصــدر الســابق، ص 36[، فــا يعــرّف القــرآن اإلنســان مثــل املنطقّيــن كحيواٍن 

 ]املصــدر الســابق، ص 37[، ويصــّوره بانلظــر إىل 
ّ

ناطــٍق، بــل يعّرفــه بالــّي املتــأهل
مبدئــه وحقيقتــه واغيتــه ]املصــدر الســابق، ص 39[؛ يلقــّدم صورتــه الاملــة.

إّن الرؤيــة اتلارخيّيــة لإلنســان تقــود إىل االســتاب واالغــراب 
)alienation( وإىل أزمــة اهلوّيــة )Identity Crisis(. فلإلنســان بعــٌد ثابــٌت ال 
يتغــّر، يقتــي جمموعــًة مــن املتطلّبــات واحلاجــات اثلابتــة، واتلارخيّيــة 
ــرك  ــؤّدي إىل أن ي ــا ي ــّول، مّم ــّر واملتح ــد املتغ ــل ابلع ــل ىلع تأصي تعم
ــال  ــود إهم ــايل يق ــة. وباتل ــه اثلابت ــن هوّيت ــد ع ــه ويبتع ــان نفس اإلنس
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ابلعــد الــرويّح امللكــويّت اثلابــت لإلنســان حنــو الغربــة عــن أهــّم أبعــاده 
الوجوديـّـة. ومــع تاهــل اتلارخيّيــة للبعــد اثلابــت تكــون قــد غفلــت عــن 
ــل. ــاالت والفضائ ــل الكم ــان وحتصي ــعادة اإلنس ــّي يف س ــر الرئي العن

ــًدا  ــوًدا راك ــس موج ــة لي ــة وادلينّي ــة القرآنّي ــان يف املنظوم إّن اإلنس
ــه  ــو بدن ــّد يدع ــيع واجل ــك، فالس ــدو كٰذل ــد يب ــه ق ــع أنّ ا، م ــتقرًّ مس
ــال  ــس يف ح ــل، ولي ــّول واتلام ــور اتلح ــو يف ط ــة، فه ــا إىل احلرك دوًم
اتلبــّدل واتلغــّر، اكلفاكهــة الـّـي مــا لــم تبلــغ مرحلــة نضوجهــا، فــي يف 
اتلامــل، والصــرورة هنــا تعــي اتلحــّول واتلامــل مــن مزنلــٍة إىل مزنلــٍة 

ــابق، ص 98 و99[ ــدر الس ــرى. ]املص ــٍة إىل أخ ــن مرحل ــرى وم أخ

ــوٍر  ــق حم ــدور وف ــرورات ت ــّوالت والص ــذه اتلح ــة ٰه ــر أّن اكّف غ
واحــٍد، وال ختــدش أبــًدا يف وحــدة اإلنســان. فــإذا اكن املــراد مــن عنــر 
البســط واتلطــّور يف اتلارخيّيــة هــو ٰهــذا املعــى فهــو مقبــوٌل. أّمــا إن اكن 
املــراد منهــا مــا ينجــّر إىل تبــّدل ذات اإلنســان كمــا يظهــر مــن لكماتهــم، 

فٰهــذا الــكام غــر صحيــٍح وال ديلــل عليــه.

ــق  ــو املطل ــان حن ــن اإلنس ــٌع م ــاك تطلّ ــامّية، هن ــة اإلس يف الرؤي
والانهايــة دائًمــا، فاإلنســان يســى إىل رفــع نواقصــه، ويف لّك حلظــٍة هــو 
يف صــدد تزايــد كماالتــه، وٰهــذا األمــر ينبــع مــن ميلــه الفطــرّي، وهــو 
مــن دون ذكــر اهلل ال يمكنــه أن يطمــّن أو أن يهــدأ، فرغباتــه وحاجاتــه 
ــل إىل اهلل،  ــه إىل أن يص ــتقّر في ــا ال يس ــغ موضًع ــا يبل م

ّ
ــي، ولك ال تنت

ــِر اهلِل َتْطَمــِنُّ 
ْ
 بِِذك

َ
ال

َ
وٰهــذا ال يعــي أبــًدا تبــّدل ذاتــه وجوهــره وروحــه: أ
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ــَك َكْدًحــا  ٰ َربِّ ــَك اَكِدٌح إِىلَ نَســاُن إِنَّ ِ
ْ

َهــا اإل يُّ
َ
ــوُب ]ســورة الرعــد:  ،]28يَــا أ ُقلُ

ْ
ال

ــقاق: 6[.  ــورة االنش ــِه ]س َفُمَاِقي

ــه إىل االشــتغال  ــؤّدي ب ــة ال ي ــاة الصناعّي إّن اســتئناس اإلنســان باحلي
بالطبيعــة فحســب، بــل ينجــّر اإلفــراط يف ٰذلــك إىل اإلعــراض عــن مــا 
فــوق الطبيعــة، ليــس ٰهــذا فحســب، بــل يقــود إىل تغــّر نظــرة اإلنســان 
إىل نفســه، فرهــا رؤيــًة صناعّيــًة وأداتّيــًة، وىلع إثــر ٰذلــك ال جنــد حديثـًـا 

عــن الفطــرة اثلابتــة. ]جــوادی آملــی، فطــرت در قــرآن، ص 53[

املباين اللغويّة

، وأّن مفرداتهــا ومعانيهــا تتغــّر  : أّن القــول بــأّن اللغــة اكئــٌن يحٌّ
ً

أّوال
ــدة  ــل والقاع ــا األص ــه، بينم ــد أصحاب ــّى عن ــٍل ح ــم ىلع ديل ــم يق ل
 إذا 

ّ
ــه، إال ــا يه علي ــا ىلع م ــوالت ألفاظه ــة ومدل ــاء اللغ ــة يه بق العاّم

ــس))(.  ــت العك ثب

)1( يذهــب الســيّد محّمدباقــر الصدر إىل أّن ما يطلــق عليه أصالة عــدم النقل أو أصالة 
الثبات يف اللغة هو أصٌل عقاليئٌّ، وٰهذا األصل العقاليّئ يقوم عى أســاس ما يخيّل ألبناء 
العرف نتيجة التجارب الشخصيّة من استقرار اللغة وثباتها، فإّن الثبات النسبّي والتطّور 
البطــيء للّغة يوحــي لألفراد االعتيادينّي بفكرة عدم تغرّيهــا وتطابق ظواهرها عى مّر 
الزمــن، وٰهــذا اإليحاء وإن كان خادًعــا، ولٰكّنه عى أّي حاٍل إيحاٌء عامٌّ اســتقّر مبوجبه 
البناء العقاليّئ عى إلغاء احتامل التغيري يف الظهور؛ باعتباره حالًة اســتثنائيًّة نادرًة تنفى 
باألصل، وبإمضاء الشــارع للبناء املذكور نثبت رشعيّــة أصالة عدم النقل، أصالة الثبات، 
وال يعني اإلمضاء تصويب الشــارع لإليحاء املذكور، وإّنــا يعني من الناحية الترشيعيّة 
جعله احتامل التطابق حّجًة ما مل يقم دليٌل عى خالفه. ]الصدر، دروٌس يف علم األصول، 

ج 2، ص 189 و190[ 
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ــا: أّن علمــاء األدب وعلمــاء اللغــة، حــن يريــدون اتلعــّرف ىلع  ثانًي
مدلــوالت األلفــاظ، فإنّهــم يرجعــون إىل العــرف العــريّب املعــارص لصدور 
ٰهــذه األلفــاظ، وأمامنــا الشــعر اجلاهــّي، والشــعر يف العــر األمــوّي، 
ــا  ــرداٍت يكتنفه ــا مف ــتخدم أحيانً ــوم يس ــذا ايل ــّى ٰه ــايّس، وح ــّم العّب ث
الغمــوض، لٰكــّن العلمــاء يتعاملــون معهــا، وليــس معــى ٰذلــك أّن ٰهــذه 
ــا  ــا يف ِحَكمه ــل إنّه ــٍة! ب ــٍة معّين ــرشوٍط زمنّي ــاٍر وب ــرٌة بإط ــعار مؤّط األش
وِعربَهــا تعــرّب عــن مفاهيــم إنســانّيٍة عّمــٍة، ال ختتــّص بزمــٍن، وال ختتــّص 
حبضــارٍة. وٰهــذا مــا يســّى دلى علمــاء األدب بأصالــة اثلبــات، فاألصــل 
ــة هــو اثلبــات وعــدم اتلغــّر، وىلع ٰهــذا فــإّن تغــّر  يف املدلــوالت اللغوّي

املدلــوالت اللغوّيــة خــاف األصــل، حيتــاج إىل شــواهد. 

ثاثلـًـا: أّن ســرة العقــاء قائمــٌة ىلع ترتيب اآلثــار ىلع األوقــاف والوصايا 
 يف عــره، حــّى 

ّ
املوجــودة يف الوثائــق القديمــة، طبــق مــا يفهمــه املتــويل

لــو اكن ٰذلــك بعيــًدا عــن عــر الوقــف. وٰهكــذا بالنســبة للوصّيــة، فــإّن 
املتحّقــق يف اخلــارج أنـّـه إذا وصلــت لشــخٍص وصّيــٌة عمرهــا الزمــّي أكــر 
مــن مئــي ســنٍة، فإنـّـه يقــوم برتيــب اآلثــار بالعمــل ىلع وفــق مــا يفهمــه 
ومــا يســتظهره يف زمــان قراءتــه للوصّيــة، وٰهــذا يعــي أنّه ىلع طبق ســليقته 
ي 

ّ
العقائّيــة يبــي ىلع وحــدة الظهــور املوجــود يف زمانــه، مــع الظهــور اذل

اكن يف زمــان كتابــة الوصّيــة، مــع وجــود ٰهــذا الفــارق الزمــّي.

اإلمــام  فمــن اكنــوا يف عــر  املترّشعــة يف ســرتهم،  رابًعــا: 
ــرآن  ــزول الق ــان ن ــن زم ــم ع ــع بعده ــًا - وم ــكرّي  - مث العس
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ــره،  ــق ظواه ــون وف ــف، يعمل ــن وانلص ــارب القرن ــا يق ــم م الكري
ــم اكن  ــل؛ ألّن عمله ــدم انلق ــة ع ــم ىلع أصال ــي اعتماده ــذا يع وٰه
ــه  ــارة إىل كون ــدم اإلش ــم، وع ــق لزمانه ــور املواف ــق الظه ــا ىلع وف قائًم
ــل اكن  ــم، ب ــرآن الكري ــزول الق ــر ن ي اكن يف ع

ّ
ــور اذل ــا للظه خمالًف

ــا  ادهم
ّ

ــن، واحت ــن الظهوري ــاف ب ــدم االخت ــاس ع ــم ىلع أس عمله
ــع  ــك، م ــن ٰذل ــكرّي  ردًع ع ــام العس ــن اإلم ــن م ــم يَك ــا. ول مًع

ــردع إن أراد.  ــن ال ــا م ــه اكن متمّكنً أنّ

النتيجة

ــر  ــة يف فك ــوص ادلينّي ــة انلص ــة  تارخيّي ــة مقول ــت انطاق ــد اكن لق
 إّن لٰهــذه املقولــة مــا يربرهــاـ  يف الغــرب 

ً
احلداثــة الغــريّب. ولــو قيــل جــدال

ـ بالنســبة للنصــوص ادلينّيــة ايلهوديـّـة واملســيحّية اخلاّصــة بقــوٍم بعينهــم 
ــا وال  ــان هل ــّي ال م ــّص ادلي ــة انل ــوى تارخيّي ــإّن دع ، ف ــّنٍ ــاٍن مع وبزم

ــة اإلســامّية.  رضورة تســتدعيها بالنســبة للنصــوص ادلينّي

وٰذلــك أّن ادليــن اإلســايم هــو ادليــن اخلاتــم ورشيعتــه يه الرشيعــة 
اخلاتمــة ورســاتله يه الـّـي ختمــت بهــا انلبــّوات والرســاالت ، وعليــه فإّن 

تطبيــق مقولــة تارخيّيــة انلــّص ادليــّي بإطاقهــا يه حمــّل تأّمــٍل ونظــٍر.  

ــّدد  ــوم وتع ــدة املفه ــة وح ــق رؤي ــة - وف ــة اتلارخيّي ــاين أطروح تع
املصــداق ىلع مســتوى املبــاين املعرفّيــة والوجوديّــة واألنربولوجّيــة 
واللســانّية الّــي تتأّســس عليهــا - مــن الكثــر مــن التشــّوهات 
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واملاحظــات الّــي تقــف حجــر عــرٍة أمــام إمانّيــة توظيفهــا يف إطــار 
ــامّية.  ــة اإلس ــوص ادلينّي انلص

كمــا أّن تتّبــع األدلـّـة والشــواهد ادلينّيــة وآراء العلمــاء األعام تســوق 
ــة املوجبــة، بمعــى أّن لّك  إىل عــدم قبــول تغــّر املصاديــق ىلع حنــو اللكّّي
ــن  ــا يمك ــّدل. وإنّم ــّول وتتب ــٌة وتتح ــة تارخيّي ــم ادلينّي ــق املفاهي مصادي

ــة تقبــل اتلغــّر.  فقــط اذلهــاب إىل أّن بعــض مصاديــق املفاهيــم ادلينّي

226

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



قائمة المصادر

القرآن الكريم

أبــو زيــد، نــرص حامــد، النــّص والســلطة والحقيقــة، ط 5، املركــز الثقــايّف العــريّب . 1

ــريوت، 2006 م.  - ب

أبــو زيــد، نــرص حامــد، النــّص، الســلطة، الحقيقــة، املركــز الثقــايف العــريّب - بــريوت، . 2

ط 4، 2000 م.

ــز . 3 ــرآن، ط 5، املرك ــوم الق ــٌة يف عل ــّص: دراس ــوم الن ــد، مفه ــرص حام ــد، ن ــو زي أب

الثقــايّف العــريّب - بــريوت، 2000 م.

أركــون، محّمــد، "الفكــر اإلســالمّي، قــراءٌة علمّيــٌة"، ترجمــة: هاشــم صالــح، مركــز . 4

اإلنــاء القومــّي واملركــز الثقــايّف العــريّب - بــريوت، ط 2، 1996 م.

بــريوت، . 5  - العــريّب  الثقــايّف  املركــز  اإلســالمّي،  الفكــر  محّمــد،   أركــون، 

ط 2، 1996 م. 

ــالمّيٌة . 6 ــا إس ــة قضاي ــة، مجّل ــالمّيات التطبيقّي ــل واإلس ــد العق ــد، نق ــون، محم أرك

معــارصٌة، الســنة 15، العــددان 47 و48، صيــف وخريــف 2011.

ــة، . 7 ــة الرشيف ــرية النبوّي ــات الس ــترشاقّي يف دراس ــج االس ــادر، املنه ــبند، ن پورنقش

ترجمــة محمــد حســن زقــراط، مجّلــة الحيــاة الطّبّيــة، العــددان 21 ـ 22، الســنة 

ــريوت - 2007 م. ــة، ب ــالمّية العاملي ــد اإلس ــة للمعاه ــة العاملّي 7، املؤّسس

جــوادی آملــی، عبداللــه، صــورت و ســريت انســان در قــرآن، مرکــز نــرش ارساء - . 8

قــم، ط 2، 1381 هـــ.

227

رؤيٌة نقدّيٌة حول مباني دعوى ثبات المفهوم وتغّير المصداق

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



جوادی آملی، عبدالله، فطرت در قرآن، مرکز نرش ارساء - قم، 1379 هـ.. 9

حــّب اللــه، حيــدر، نظرّيــة الســّنة يف الفكــر اإلمامّي الشــيعّي ]التكــّون والصريورة[، . 10

مؤّسســة االنتشــار العريّب - بريوت، ط 1، 2006 م. 

الزيــن، عــامد أحمــد، مجّلــة األثــر، مقالــة: األســس الفلســفّية ألرخنــة النــّص: رؤيــٌة . 11

نقدّيــٌة يف املقولــة، العــدد 21، األردّن، كانــون األّول 2014 م.

ــٌة ال تتغــرّي، دار القــرآن . 12 ــة ثابت الصــايف الگلیبایــگايّن، لطــف اللــه، األحــكام الرشعّي

الكريــم - قــم، ط 1، 1412 هـــ. 

الصــدر، محّمدباقــر، املعــامل الجديــدة لألصــول، مركــز األبحــاث والدراســات . 13

التخّصصّيــة للشــهيد الصــدر، ط 1، 1421 هـــ .

عــرب صالحــي، محّمــد، التاريخّيــة والديــن، منشــورات مركــز التحقيقــات الثقافّيــة . 14

والفكــر اإلســالمّي - طهــران، ط 1، 1391 هـ.

عــرب صالحــي، محّمــد، مبــاىن تاريخمنــدى قــرآن، مجلــه فلســفه ديــن، دوره 13، . 15

عــدد 4، زمســتان 1395 هـــ . ش.

ــالمّية . 16 ــة إس ــة، مجّل ــه الحداثّي ــوم وتوظيفات ــة، املفه ــرزوق، التاريخّي ــري، م العم

ــتاء 2011 م.  ــدد 63، ش ــالمّي، الع ــر اإلس ــي للفك ــد العامل ــة: املعه املعرف

مــكارم الشــريازي، نــارص، األمثــل يف تفســري كتــاب اللــه املنــزل، ترجمــة: محمدعــيل . 17

آذرشــب، مدرســة اإلمــام عــيّل بــن أيب طالــٍب  - قــّم، ط 1، 1421 هـــ .

واعظــی، احمــد، در آمــدی بــر هرمنوتيــک، پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه . 18

ــم، ط 5، 1386 هـــ. ش. ــالمی - ق اس

ــد، ترجمــة حســن . 19 ــو زي ــد نــرص حامــد أب ــة القــرآن عن الواعظــي، أحمــد، تاريخّي

228

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



ــة نصــوص معــارصة، العــدد 27، 2017 م. عــيل مطــر، مجّل

هايدغر، مارتني، الوجود والزمان.. 20

ــايّن - بــريوت . 21 ــخ ومنهــج البحــث التاريخــّي، دار الفكــر اللبن ــك، قاســم، التاري يزب

ــخ.  ــال تاری ط 1، ب

229

رؤيٌة نقدّيٌة حول مباني دعوى ثبات المفهوم وتغّير المصداق

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



230

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



)((

الخالصة

موضــوع ٰهــذه املقالــة عــرض ونقــد دور الفلســفة يف فهــم انلصــوص ادلينّيــة مــن وجهــة 
، أرشت 

ً
نظــر املدرســة اتلفكيكّيــة؛ فبعــد أن عّرفــت ٰهــذه املدرســة يف بدايــة املقالــة إمجــاال

ــذه املدرســة املختلفــة بالنســبة إىل دور الفلســفة يف فهــم انلصــوص  إىل موقــف أصحــاب ٰه
ــون  ــن، يفّصل ــل لفهــم ادلي ــد ىلع رضورة اتلعّق ــم بعــد اتلأكي ــت أنّه هــم، فبيّن

ّ
ــة وأدتل ادلينّي

ــّم  ــال، ث ــذا املج ــروريٍّ يف ٰه ــس ب ــف لي ــون أّن اتلفلس ــف، ويّدع ــل واتلفلس ــن اتلعّق ب
إنّهــم تــارًة يقبلــون تأثــر الفلســفة يف فهــم انلصــوص ادلينّيــة ىلع مســتوى كونهــا آلــًة، وتارًة 
ينكــرون ٰهــذا اتلأثــر اإلجيــايّب، وأخــرى يّدعــون أّن الفلســفة مانــٌع وحجاٌب لفهــم انلصوص 
هــم يف ٰهــذا املجــال واملناقشــة فيهــا ونقدهــا، وصلنــا 

ّ
ادلينّيــة. أّمــا حنــن بعــد اتلعــّرض ألدتل

ــا  ــر تأثــًرا إجيابيًّ إىل أّن اتلفلســف هــو شــعبٌة مــن اتلعّقــل، باإلضافــة إىل أّن اتلفلســف يؤثّ
ــراد  ــن لألف ــة يف ادلي ــارف العقلّي ــض املع ــم بع ــن فه ــة؛ إذ ال يمك ــوص ادلينّي ــم انلص يف فه
العاديّــن بــدون اتلفلســف، كوحدتــه - تعــاىل - غــر العدديّــة، وكونــه مقّدًمــا ىلع الزمــان 
 

ً
ــه أّوال ــٍة، وكون ــن لّك يشٍء ال بمزايل ــا ع ــٍة، ومباينً ــع لّك يشٍء ال بمقارن ــه م ــان، وكون وامل

ــا وكــون أّويّلتــه عــن آخرّيتــه وظاهرّيتــه عــن باطنيّتــه وٰهكــذا. وآخــًرا وظاهــًرا وباطنً

اللكمات املفتاحّية: الفلسفة، انلصوص ادلينّية، املدرسة اتلفكيكّية، اتلعّقل، اتلفلسف
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The Role of Philosophy in Understanding Religious Texts from the 
Tafkik School’s point of view... Presentation and Criticism
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Abstract

The topic of this article is a presentation and criticism of the role of 
philosophy in understanding religious texts from the Tafkik School’s 
point of view. After I give an overall definition of this school at the 
beginning of the article, I referred to its followers' views regarding the 
role of philosophy in understanding religious texts and their evidence. 
After emphasizing on the need for rationality to understand religion, 
I explained how they separate between prudence and philosophizing. 
They claim that philosophizing is not necessary in this matter, and then 
they sometimes accept the influence of philosophy in understanding 
religious texts instrumentally, at times they deny this positive effect, 
and some of them claim that philosophy is a barrier and a veil to 
understanding religious texts. As for us, after discussing and criticizing 
their evidence in this matter, we have come to the conclusion that 
philosophy is a branch of reasoning, in addition to that philosophizing 
has a positive effect on understanding religious texts. It is not 
possible to understand some of the rational knowledge in religion for 
ordinary people without philosophizing, such as God’s non-numerical 
oneness, being ahead of time and space, being with everything not by 
comparison, being different from everything not by equilibrium, being 
first and last, evidently and objectively, and so on.

Key words: Philosophy, religious texts, the Tafkik School, reasoning, 
philosophizing.
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المقّدمة

املدرســة اتلفكيكّيــة إحــدى املــدارس الّــي ظهــرت يف القــرن 
اهلجــرّي األخــر، يف جمــال منهــج معرفــة ادليــن يف الوســط الشــييّع، بيــد 
الشــيخ املــرزا مهــدي األصفهــاين، لّمــا هاجــر مــن انلجــف األرشف إىل 
أرض خراســان وبــى مدرســته الّــي ســّميت بعــد عــرشات مــن الســنن 
  بـــ "املدرســة اتلفكيكّيــة" يف مدينــة مشــهد - حيــث مرقــد الرضــا
ــد  ــعاعه األّول، وق ــز إش ــّي ومرك ــاه اتلفكي

ّ
ــة االت ــّد عصم ــي تع - ال

تتالــت أجيــال اتلفكيكّيــن حــّى وصلــت إىل عرنــا احلــارض، حيــث 
ــاب  ــب كت ــم، صاح ــا احلكي ــتاذ حممدرض ــوم األس ــم ايل ــم حركته يزّع

ــروف. ــاة" املع "احلي

ا  تقــوم فكــرة اتلفكيــك ىلع رضورة فصــل املناهــج املعرفّيــة فصــا تامًّ
تقريبًــا، واعتبــار اخللــط املنهــّي يف املعرفــة ادلينّيــة أكــرب خطــإٍ تاريــيٍّ 
ــّي  ــج الفلس ــل املنه ــون بفص ــي اتلفكيكّي ــلمون، ويع ــه املس ــع في وق
ــم ىلع  ــّي القائ ــج ادلي ــن املنه ــة ع ــة املحض ــن العقلّي ــم ىلع الرباه القائ
ــن  ــور ع ــّي املذك ــج ادلي ــل املنه ــٍة، وفص ــن جه ــويح م ــوص ال ــم نص فه
املنهــج العرفــايّن الكشــّي القائــم عــي شــهود القلــب مــن جهــٍة أخــرى، 
فــا يمكــن فهــم ادليــن عــن طريــق العقــل الفلســّي، كمــا ال يمكــن 

بلوغــه مــن خــال قلــوب اإلرشاقّيــن الشــهوديّن.

 آخــر لســنا اآلن بصــدده، 
ً

تبيــن ٰهــذا الــكام ونقــده يطلــب جمــاال
ــة  وحنــن يف ٰهــذه املقالــة ســنبّن "دور الفلســفة يف فهــم انلصــوص ادلينّي
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ــب  ــوض يف صل ــل اخل ــده. وقب ــّم ننق ــة" ث ــذه املدرس ــر ٰه ــة نظ ــن وجه م
املوضــوع ال بــّد أن نلتفــت إىل أّن أصحــاب ٰهــذه املدرســة بعــد االتّفــاق 
ىلع عــدم رضورة دراســة الفلســفة لفهــم انلصــوص ادلينّيــة، هلــم ثاثــة 
مواقــف: يفهــم مــن بعــض لكماتهــم أنّهــم يقولــون إّن الفلســفة حجــاٌب 
ومانــٌع لفهــم ادليــن، ويف موضــٍع آخــر، ينفــون اتلأثــر اإلجيــايّب للفلســفة 
يف فهــم ادليــن ويف موقــٍف ثالــٍث يقبلــون ٰهــذا اتلأثــر ىلع حنــو اإلعــداد 
ال اإلجيــاب؛ وذٰللــك ســنتتّبع لكماتهــم ىلع ٰهــذا الرتيــب، ثــّم نشــر إىل 

بعــض اإلشــايّلات الّــي تــرد عليهــا.

ــن  ــا م ــّن مرادن ــّد أن نع ــوع ال ب ــب املوض ــول يف صل ــل ادلخ وقب
ــم  ــفة، العل ــن الفلس ــا م ــول: مرادن ــل، فنق ــفة واتلعّق ــرديت: الفلس مف
ــا  ــة، ومقصودن ــود اللكّّي ــام الوج ــن أح ــث ع ي يبح

ّ
ــاّص اذل ــّي اخل العق

ــف  ــاة، ويف خمتل ــاالت احلي ــّى جم ــر يف ش ــق اتلفّك ــل، مطل ــن اتلعّق م
ــارف. ــوم واملع العل

ضرورة التعّقل لفهم الدين

ال خــاف بــن اتلفكيكّيــن يف أّن اتلعّقــل يف فهــم ادليــن ونصوصــه 
ــا بــن "اتلعّقــل" و"اتلفلســف" حيــث  ؛ لٰكّنهــم يــرون فرقً الزٌم ورضوريٌّ
يقــول بعضهــم إّن اتلعّقــل أعــّم مــن اتلفلســف بمرتبتــن؛ ألّن اتلعقــل 
أعــّم مــن االســتدالل، واالســتدالل أعــّم مــن الفلســفة. ]حکیمــی، مکتــب 
تفکیــک، ص 358؛ اجتهــاد و تقليــد در فلســفه، ص 94[ ويذهــب بعضهــم إىل أّن العقــل 



ليــس لكـّـه منحــًرا  يف الفلســفة ]ســيدان، مکتــب تفکیــک يــا روش فقهــای اماميــه، 
انديشــه حــوزه، آذر و دی 78، ص 100 و101[. يقــول الســّيد احلكيــّي يف ٰهــذا 

ــه  ــه ومعارف ــم حقايق ــن وفه ــر ادلي ــٌة يف أم ــأٌن وأهّمّي ــا هل ش ــال: »م املج
-  وحــى أخاقــه وأحامــه - هــو املنهــج العــاّم وابلّنــاء؛ يعــي اتلعّقــل 
ــّي  ــان الفلس ، ال اإليم ــيٍّ ــاٍن عق ــٍم وإيم ــول إىل فه ــتدالل، والوص واالس
ــو  ــس ه ــّي لي ــان الفلس ــا أّن اإليم ــت، كم ــفٍة اكن ــرورة، أي فلس بال
ــن  ــه وب ــٍق، وبين ــوع تصدي ــو ن ــل ه ــان، ب ــن اإليم ــتوى األىلع م املس
ــن؛  ــم ادلي ــل الزٌم لفه ــم، اتلعّق ــافٌة. نع ــخ مس ــّي الراس ــان القل اإليم
ــغ   ــد بل ــفّية، وق ــدارس الفلس ــدوث امل ــل ح ــوًدا قب ــن اكن موج ألّن ادلي
ــة والقرآنّيــة، حيــث لــم يكــن  الكثــر مــن انلــاس ذروة املعــارف ادلينّي
هنــاك اســٌم مــن ٰهــذه املــدارس الفلســفّية والعرفانّيــة، ولــم تقــرع ٰهــذه 

ــک، ص 359[. ــب تفكی ــم« ]حکیمــی، مکت ــم آذانه ــات واملفاهي املصطلح

بعد ذكر ٰهذه املقّدمة، نشر إىل آرائهم يف ثاثة مستوياٍت:

المستوى األّول: الفلسفة مانٌع وحجاٌب لفهم الدين

أشــّد موقــٍف ألصحــاب اتلفكيــك يف ٰهــذا املجــال، هــو أنّهــم مضافـًـا 
إىل عــدم لــزوم الفلســفة لفهــم ادليــن، يــرون أّن االســتفادة من الفلســفة 
ــق ادليــن  ــه عــن فهــم حقائ ــن توجــب بعــد اإلنســان وحرمان لفهــم ادلي
ومعارفــه اخلالصــة. وللتفكيكّيــن يف ٰهــذه الســاحة تعابــر وأدلـّـٌة خمتلفــٌة 

نشــر إيلهــا فيمــا يــي:



1ـ الفلسفة توجب البعد عن فهم الحقائق الدينيّة

ــاره أّن  ــه وآث ــض كتب ــايّن يف بع ــدّي األصفه ــرزا مه ــد رّصح امل لق
ــة اذلهــن مــن  ــة يه أعظــم احلجــب، وختلي ــة واحلكمّي املعــارف البرشّي
ــات ]األصفهــايّن، إعجــاز  ــم واملعقــوالت الفلســفّية مــن أوجــب الواجب املفاهي
القــرآن، ص 13؛ التقريــرات، ص 23 و24[، وعــّد ســلوك مســلك الربهــان يف موضــٍع 

آخــر مــن كامــه موجبًــا للبعــد عــن فهــم حقائــق ادليــن املبــن، فقــال: 
»وباجلملــة فطريــق الربهــان أكٌل مــن القفــا، وتبعيــٌد للطريــق وإضــاٌل 
عــن انلهــج القويــم والــراط املســتقيم والفطــرة الّــي فطــر اهلل  اخللــق 
ــل  ــق أه ــاف طري ــا، خب ــاء إيله ــت األنبي ــي دع ــة الّ ــا، واحلنيفّي عليه
ابليــت ؛ إذ هــو طريــٌق واضــٌح ورصاٌط بــّنٌ المــٌع« ]األصفهــايّن، 

التقريــرات، ج 2، ص 129[.

النقد

ــا  ــة وحاجبيّته ــة والبرشّي ــوم احلصويّل ــة العل ــبة إىل مانعّي ــا بالنس أّم
إنّهــا وإن اكنــت حجابًــا بالنســبة إىل العلــوم احلضورّيــة  فنقــول: 
ــم  ــم بالعل ــهوٌد. والعال ــوٌر وش ــل ن ــل اجله ــا يف مقاب ــهوديّة، لٰكّنه والش
ــا بالنســبة إىل العــارف والعالــم بالعلــم  احلصــويّل وإن اكن أعــى وحمتجبً
احلضــورّي الكشــّي، لٰكّنــه بصــٌر ومشــاهٌد يف مقابــل اجلاهــل. أال تــرى 
ــال  ــّم؟ ق ــى وأص ــر أع ــميًعا والاف ــًرا وس ــن بص ــّد املؤم ــرآن يع أّن الق
ــميِع َهــْل يَْســتَِوياِن  َصــِر َوالسَّ َصــمِّ َوابلْ

َ ْ
ْعــى  َواأل

َ ْ
َفريَقــْنِ اَكأل

ْ
تعــاىل: َمثَــُل ال

ــا ديلــل أّن املــرزا عــّد منهــج  ــُروَن ]ســورة هــود: 11[. وأّم ــا تََذكَّ فَ
َ
ــًا أ َمثَ
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ــي  ــة الّ ــي املقابل ــة ف ــق ادلينّي ــم احلقائ ــا للبعــد عــن فه الربهــان موجبً
ــس  ــه لي ــال أنّ ــان، واحل ــة الربه ــة وإقام ّي

ٰ
ــرة اإلهل ــن الفط ــو ب ــا ه يراه

ــي يمكــن للعقــل أن  ــل إقامــة الربهــان يف املســائل الّ ــك، ب األمــر كٰذل
ــر  ــذا األم ــارع ىلع ٰه ــد الش ــرة؛ وذلا أّك ــة الفط ــب تقوي ــا، يوج يفهمه

ــع. ــن املواض ــٍر م ــان يف كث ــن الربه ــه م ــو نفس ــتفاد ه واس

2ـ الفلسفة توجب الحرية

ــن بعدمــا أنكــر اتلأثــر اإلجيــايّب لــآلراء واألفــار  بعــض اتلفكيكّي
الفلســفّية يف فهــم ادليــن، ذهــب إىل أّن الفلســفة توجــب احلــرة؛ لوجــود 
كثــٍر مــن االختافــات بــن الفاســفة أنفســهم، واتلضــاّد العميــق بــن 
آرائهــم وبــن انلصــوص والقطعّيــات ادلينّيــة. ]ســيدان، مکتــب تفکيــک يــا روش 

فقهــاى اماميــه، ص 100 و 102[

النقد

ــة  ــوص ادلينّي ــن انلص ــفّية وب ــن اآلراء الفلس ــاّد ب ــة اتلض إن دراس
 آخــر، وأّمــا يف جــواب القــول بــأّن الفلســفة ال يمكــن أن 

ً
تطلــب جمــاال

تكــون آلــًة نلــا لفهــم ادليــن، بــل توجــب احلــرة؛ نظــًرا ملــا نــرى بــن 
ــذا االختــاف  : هــل ٰه

ً
الفاســفة مــن اختــاٍف يف اآلراء، فنســأل أّوال

ــه  ــول والفق ــن األص ــوم م ــائر العل ــد يف س ــفة وال يوج ــّص بالفاس خيت
ــع  ــوم م ــذه العل ــون ٰه ــف تك ــا؟ فكي ــال وغره ــكام واألدب والرج وال
مــا فيهــا مــن االختافــات بــن علمائهــا، آالٍت لفهــم ادليــن وانلصــوص 

ــًة هل؟  ــفة آل ــون الفلس ــن أن تك ــة وال يمك ادلينّي
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ــاف  ــول: االخت ــّيّ فنق ــواب احل ــا اجل ، وأّم ــيٌّ ــواٌب نق ــذا ج ٰه
املوجــود بــن علمــاء أّي علــٍم اكن، إنّمــا يوجــب احلــرة ملــن ال يكــون هل 
يف ٰذلــك العلــم قــدٌم ثابــٌت ويــٌد طــوىل، ولــم يصــل إىل درجــة االجتهــاد 
ــّث  ــن الغ ــز ب ــع واتلمي ــه عجــٌز عــن تشــخيص الواق واالســتنباط؛ ألنّ
ــم،  ــر املتاط ــذا ابلح ــّواص ٰه ــا غ ــإ، وأّم ــواب واخلط ــمن والص والس
ــال لّك  ــذا ح ــان. وٰه ــتخرج ادلّر واملرج ــر ليس ــر ابلح ــوص إىل قع فيغ
ــال - اذا  ــر - كمث ــب اجلواه ــرّبز صاح ــه امل ــٍم، فالفقي ــصٍّ يف لّك عل خمت
ــل  ــار، ب ــا حيت ، ف ــيٍّ ــرٍع فق ــة يف ف ــتّتة واملختلف ــه اآلراء املتش واج
يــرب بعضهــا ببعــٍض تلوصــل إىل الصــواب، وخيتــار رأيـًـا مــن بينهــا أو 

ــالًما. ــة س ــذه املعرك ــن ٰه ــرج م ــا وخي غره

وٰهكــذا األمــر يف الفلســفة، فمــن لــم يصــل فيهــا إىل درجــة 
ــذا  ــد يف ٰه ــا املجته ــرة، وأّم ــه يف احل ــة توقع ــاآلراء املختلف ــاد، ف االجته
الفــّن فهــو بمقــدوره أن يســتنبط رأيـًـا مــن بينهــا وال يقــع يف احلــرة. فــا 
بعــد وال غــرو يف أن يســتعن الفيلســوف مــن ٰهــذه املباحــث لفهــم ادليــن 

ــة. ــوص ادلينّي وانلص

3ـ الفلسفة توجب البعد عن العقل الفطرّي

ــرآن  ــت يف الق ــن، بُيّن ــارف ادلي ــأّن مع ــّي ب ــّيد احلكي ــد الس يعتق
والروايــات بلســان الفطــرة، وال بــّد مــن فهمهــا بالعقــل الفطــرّي، يعــي 
العقــل املوجــود يف لّك إنســاٍن عقــٍل وغــر جمنــوٍن حبســب اخللقــة، وبمــا 
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أّن الفلســفة توجــب بعــد اإلنســان عــن الفطــرة وعقلــه الفطــرّي، فينتج 
ــة - يعــي القــرآن  ــذه انلصــوص ادلينّي ــذا االســتدالل أّن فهــم ٰه مــن ٰه
ــن  ــفة عّم ــرإ الفلس ــم يق ــن ل ــهل مل ــت  - أس ــل ابلي ــات أه ورواي
قرأهــا؛ ألّن االســتفادة مــن العقــل الفطــرّي أســهل. يقــول يف موضــٍع مــن 
كتابــه: »جيــب فهــم أصــول ادليــن وحقايقــه، بٰهــذا العقــل الفطــرّي ]أو 
ي ال تغــّره أّي معرفــٍة[، ال بالعقــل الصنــايّع 

ّ
القريــب مــن الفطــرّي[ ]اذل

ــه يف الفلســفات يســتعمل ويُســتفاد مــن العقــل  والفلســّي وأمثــاهل؛ ألنّ
ــلك  ــرّي - يس ــل الفط ــب العق ي خياط

ّ
ــويح - اذل ــّن ال ــطّي، ولٰك الس

ــا  ــي معظمه ــة الّ ــواه العقلّي ــر لّك ق ــل، ويث ــاق العق ــان إىل أعم باإلنس
ــد در فلســفه، ص 77[. ــرّي« ]اجتهــاد و تقلي ــه الفط ــٌر يف عقل مضم

ويف موضــٍع آخــر، يعــّد لســان االصطاحات لســانًا صناعيًّــا - يف مقابل 
ــفّية  ــب الفلس ــة الكت ــج ترمج ــن نتائ ــّديع  أّن م ــرّي - وي ــان الفط اللس
املشــؤومة، نســيان لســان الفطــرة وتبديــل لســان االصطاحــات مانــه. 

]املصــدر الســابق، ص 198[

ــرّي  ــص والفط ــم اخلال ــّد الفه ــٍث: »يع ــٍع ثال ــول يف موض ــك يق وكٰذل
ــواع   ــم حيجــب بأن ــه ل ــواّم مــن انلــاس، مــااًك للحقيقــة؛ ألنّ دلى الع
ــة،  ــة واجلديّل ــة والكامّي ــفّية واالصطاحّي ــة والفلس ــب العلمّي احلج
ــة  ــايّلات واألجوب ــدل واإلش ــث واجل ــة ابلح ــن ظلم ــٍن م واكن يف مأم
ــن يف بعــض 

ّ
املدرســّية! ويســنتد برأيــه ٰهــذا إىل ابــن ســينا وصــدر املتأهل

لكماتهمــا« ]املصــدر الســابق، ص 198[
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ــزع  ــور ويف ــه اجلمه ــّر ب ــا يُق ــر م ــم أّن أك ــينا: »واعل ــن س ــول اب يق
، وإنّمــا يدفعــه ٰهــؤالء املتشــبهة بالفاســفة؛  إيلــه ويقــول بــه، فهــو حــقٌّ
جهــًا منهــم بعللــه وأســبابه، وقــد عملنــا يف ٰهــذا ابلــاب كتــاب "الــرّب 
واألثــم"؛ فتأّمــل رشح ٰهــذه األمــور مــن هنــاك« ]اإللٰهيّــات مــن كتــاب الشــفاء، 
ــن أيًضــا: »فعلــم مّمــا ذكــر، أّن وجــود 

ّ
ص 484 و485[. ويقــول صــدر املتأهل

ي يفهــم اجلمهــور 
ّ

ــة وانلــار، وســائر أحــوال اآلخــرة، ىلع الوجــه اذل اجلّن
ــب  ــع، جي ــٌق للواق ــقٌّ مطاب ــام، ح ــام  األن ــه أفه ــل إيل ــواّم، ويص والع

ــدأ واملعــاد، ص 530[. ــا« ]الشــريازّي، املب ــه يقينً ــاد ب االعتق

النقد

أّما اجلواب:

: درس العلــوم واالصطاحــات يف نفســه ال يوجــب بعــد اإلنســان 
ً

أّوال
عــن العقــل الفطــرّي، بــل رّبمــا يؤّيــده ويقّويــه.

ــا: مــا اقرحــه مــن تــرك العلــوم وعــدم االســتفادة منهــا يف فهــم  ثانًي
القــرآن، أمــٌر غــر ممكــٍن.

ــا  ُبَه ــاُل نَْرِ ْمثَ
َ ْ
ــَك األ

ْ
ــم: َوتِل ــرآن الكري ــد ورد يف الق ــا األّول فق أّم

ــٌح  ــا تري ــوت: 43[، وفيه ــورة العنكب ــوَن ]س َعالُِم
ْ
 ال

َّ
ــا إِال ــا َيْعِقلَُه ــاِس َوَم لِلنَّ

 للعلمــاء، 
ّ

بــأّن فهــم أمثــال القــرآن الكريــم بمــا هــو حّقــه ال يمكــن إال
  فـــ »العلــم يزيــد العاقــل عقــًا« وهــو مــا رّصح بــه أمــر املومنــن
ونقلــه الســّيد احلكيــّي نفســه يف كتابــه ]انظــر: الحكيمــّي، الحيــاة، ج 1، ص 78[، 
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وقــال أمــر املومنــن  أيًضــا: »إنّــك مــوزوٌن بعقلــك فزّكــه بالعلــم« 
ــل  ــة العق ــياء ىلع تزكي ــون األش ــال: »أع ــم، ح 3812[، وق ــرر الحك ــدّي، غ ]اآلم

ــم  ــد بالعل ــزة تزي ــل غري ــال: »العق ــم« ]املصــدر الســابق، ح 3246[، وق اتلعلي
واتلجــارب« ]املصــدر الســابق، ح 1717[، وقــال الصــادق : »كــرة انلظــر يف 
العلــم يفتــح العقــل« ]الراونــدّي، الدعــوات، ص 221، ح 603[، فالعلــم مّمــا يقــّوي 
العقــل ويزّكيــه، وليــس مــن آفــات العقــل كمــا زعــم الســِيّد احلكيــّي، 
ــة  ــس واملعصي ــوى انلف ــات - يه: ه ــا يف الرواي ــل - كم ــات العق ــل آف ب
ــى و...  ــع احلم ــوس م ــر واجلل ــب ورشب اخلم ــب والغض ــل والعج وابلخ
ومنهــا االســتغناء بالعقــل واالمتنــاع مــن قبــول الــويح أو مــن اكتســاب 

ــث، ص 211 - 234[ ــرآن و حدي ــى در ق ــهرى، خردگراي ــدى رى ش ــم. ]محم العل

ــن ونســب إيلهمــا مــن 
ّ
وأّمــا مــا نقــل عــن ابــن ســينا وصــدر املتأهل

ــم  ــا فه ــا ورفض ــااًك ومزانً ــاس م ــن انل ــواّم م ــم الع ــا فه ــا جع أنّهم
ــّر بــه  : أّن ابــن ســينا قــال »اعلــم أّن أكــر مــا يُق

ً
الفاســفة، ففيــه أّوال

« ولــم يقــل: "لّك عقايدهــم  اجلمهــور ويفــزع إيلــه ويقــول بــه، فهــو حــقٌّ
ــاد  ــر املع ــواّم يف أم ــاد الع ــح اعتق ــا صّح ــن أيًض

ّ
ــدر املتأهل "! وص ــقٌّ ح

ــوارد. ــع امل ــار، ال يف مجي ــة وانل واجلّن

ــاد  ــون املع ــل ك ــم يف أص ــح اعتقاده ــن صّح
ّ
ــدر املتأهل ــا أّن ص وثانيً

ــل  ــة وانلــار. ب ــع األمــور املرتبطــة باملعــاد وال باجلّن جســمانيًّا، ال يف مجي
هــو يف الكتــاب نفســه خّطــأ فهــم العــواّم يف كيفّيــة املعــاد اجلســمايّن، وذّم 
يــن رأيهــم يف ٰهــذا املجــال كــرأي العــواّم مــن انلــاس، وقــال: 

ّ
العلمــاء اذل
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»والعجــب مــن أكــر املنتســبن إىل العلــم كيــف قنعــوا بمرتبــة العــواّم 
والنســاء والصبيــان، ولــم يشــتغلوا بابلحــث عــن حقيقــة نفوســهم، وأنـّـه 
كيــف مآهلــا وإىل مــاذا يصــر حاهلــا، مــع أنّــه فــرٌض عليهــم« ]الشــريازّي، 
ــن ال  ي

ّ
ــن اذل ــكو م ــفار يش ــة األس ــا يف مقّدم ــاد، ص 550[. وأيًض ــدأ واملع املب

 ظاهــر األمــر اكلعــواّم، ويشــّبههم باحلنابلــة من أهل 
ّ

يــرون يف املعــارف إال
احلديــث ويقــول: »وقــد ابتلينــا جبماعــٍة اغريب الفهــم، تعمــش عيونهــم 
عــن أنــوار احلكمــة وأرسارهــا، تــكّل بصائرهــم كأبصــار اخلفافيــش عن 
ــر يف  ــة واتلدبّ أضــواء املعرفــة وآثارهــا، يــرون اتلعّمــق يف األمــور الرّبانّي
اآليــات الســبحانّية بدعــًة، وخمالفــَة أوضــاع مجاهــر اخللــق مــن اهلمــج 
الــرعع ضالــًة وخدعــًة، كأنّهــم احلنابلــة مــن كتــب احلديث، املتشــابه 
عندهــم الواجــب واملمكــن والقديــم واحلديــث، لــم يتعــّد نظرهــم عــن 
ــالك  ــذه اهلي ــن ٰه ــم ع ــق فكره ــم يرت ــامرها - ول ــام ومس ــور األجس ط
ــم  ــان ورفضه ــم والعرف ــم العل ــوا ملعاداته ــا، فُحِرم ــة ودياجره املظلم
ّيــة، 

ٰ
باللكّّيــة طريــق احلكمــة واإليقــان عــن العلــوم املقّدســة اإلهل

ــا،  ــاء عليه ــاء واألويل ــزت األنبي ــي رم ــة الّ ــة الرّبانّي واألرسار الرشيف
ــات  ــر الراي ــل باه ــح اجله ــا - فأصب ــاء إيله ــاء والعرف ــارت احلكم وأش
ظاهــر اآليــات، فأعدمــوا العلــم وفضلــه، واســرذلوا العرفــان وأهلــه، 
وانرفــوا عــن احلكمــة زاهديــن ومنعوهــا معانديــن، ينّفــرون الطبــاع 
عــن احلكمــاء، ويطرحــون العلمــاء العرفــاء واألصفيــاء، ولّك مــن اكن يف 
حبــر اجلهــل واحلمــق أولــج، وعــن ضيــاء املعقــول واملنقــول أرسج، اكن 
إىل أوج القبــول واإلقبــال أوصــل، وعنــد أربــاب الزمــان أعلــم وأفضــل،
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ــْج بالقــرِع بــاَب مــًى // وجاهــٍل قبــَل قــرِع ابلــاِب   كــم علــٍم لــم يَِل
ــة، ج 1، ص 5 و6[. ــة املتعالي ــا« ]الشــريازّي، الحكم ــْد وجل ق

ــن أن جيعــل فهــم العــواّم مــااًك للفهــم 
ّ
فكيــف يمكــن لصــدر املتأهل

ــه ال يريــد أن يصــّدق فهــم العــوام بالنســبة إىل  الصحيــح؟! وانلتيجــة أنّ
ــبة إىل  ــم بالنس ــّدق فهمه ــل يص ــة، ب ــوص ادلينّي ــاظ انلص ــداق ألف مص

معــى األلفــاظ وبينهمــا بــوٌن شاســع.

4ـ االستفادة من الفلسفة لفهم الدين توجب هدم املعارف الدينيّة

ىلع رأي الســّيد احلكيــّي، أّن تدّخــل العلــوم الفلســفّية يف فهــم 
ــة؛  ــارف القرآنّي ــح للمع ــم الري ــدم الفه ــب ه ــره، يوج ــرآن وتفس الق
ولٰكــّن ٰهــذا ال يعــي أّن الفاســفة وداريس العلــوم الفلســفّية ال يمكــن 
ــا  ــم أيًض ــل يمكنه ــٍق، ب ــا بشــٍل مطل ــن صحيًح ــم لدي أن يكــون فهمه
ــد  ــول إىل "تري ــس والوص ــد انلف ــام يف معب ــرس األصن ــرشط ك ــن ب لٰك

ــک، ص 132[ ــب تفکي ــفه، ص 97؛ مكت ــد در فلس ــاد و تقلي ــی، اجته ــل". ]حکیم العق

النقد

مــن املســلّمات عنــد كثــٍر مــن علمــاء فلســفة العلــم واهلرمنوطيقيــا 
ــات  ــن اتلجربّي ــٍر م ــم كث ــّى فه ــّص وح ــم انل ــٍد فه ــن ألح ــه ال يمك أنّ
ــق يف  ــه أن يدّق ــة؛ فعلي ــه القبلّي ــن علوم ــتفادة م ــدون االس ــّية ب احلّس
إتقانهــا واســتحامها؛ حــّى ال خيطــأ يف الفهــم. ]چاملــرز، چيســتى علــم.. 

ــفی، ص 37[ ــناىس فلس ــم ش ــب عل ــر مکات ــدى ب درآم
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ويمكــن أن يقــول الســّيد احلكيــّي إنّنــا نقبــل تأثــر بعــض العلــوم - 
اكللغــة والفقــه واألصــول - يف فهــم ادليــن ونرفــض قبــول تأثــر الفلســفة 
يف فهمــه. لٰكــّن ٰهــذا الــكام ليــس بمقبــوٍل؛ ألنّنــا نســتفيد كثــًرا مــن 
، ومنهــا انلصــوص ادلينّية؛  القضايــا واألصــول الفلســفّية يف فهــم لّك نصٍّ
ــة، والســنخّية  ــا واألصــول الفلســفّية: قاعــدة العلّّي ومــن تلــك القضاي
ــا و ...،  ــن وارتفاعهم ــاع انلقيض ــاع اجتم ــول، وامتن ــة واملعل ــن العلّ ب
وال يمكــن ختليــة اذلهــن مــن ٰهــذه املفاهيــم والقواعــد الفلســفّية وفهــم 

انلصــوص بدونهــا. 

5ـ االستفادة من الفلسفة لفهم الدين توجب الضاللة

يعــّد الســّيد احلكيــّي االســتفادة مــن الفلســفة لفهــم ادليــن مســاوقًة 
ــة  ــة، بدالل ــج الضال ــا ينت ــو م ــرآن، وه ــر الق ــن غ ــة م ــب اهلداي لطل

ــی، ص 45 و 46[ ــاد دين ــة: ]انظــر: حكيمــی، عقــل خــود بني ــات اتلايل الرواي

ــه اهلل«  قــال انلــي : »ومــن طلــب اهلــدى يف غــره ]القــرآن[ أضلّ
ــا : »كام اهلل  ال  ــام الرض ــن اإلم ــوار، ج 92، ص 31[، وع ــار األن ــّي، بح ]املجل

ــوا« ]الصــدوق، األمــايل، ص 546[،  تتجــاوزوه، وال تطلبــوا اهلــدى يف غــره فتضلّ
وقــال اإلمــام الســّجاد : »واجعلنــا مّمــن يعتصــم حببلــه... وال يلتمــس 

اهلــدى يف غــره« ]الصحيفــة الســّجاديّة، الدعــاء 42[.

النقد

ــا  ــكام؟ إّم ــذا ال ــن ٰه ــّي م ــّيد احلكي ــراد الس ــن م ــاءل ع ــا نتس هن
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أنّــه يعــّد مطلــق الرجــوع إىل غــر القــرآن لفهــم القــرآن مصداقًــا لٰهــذه 
ــن كام  ــاوز ع ــرآن واتلج ــر الق ــة يف غ ــب اهلداي ــي طل ــات؛ يع الرواي
ــي نــى ادليــن عنهــا لفهــم  ــه يعــّد الرجــوع إىل العلــوم الّ ــا أنّ اهلل، وإّم
ــال األّول ،  ــإن اكن املقصــود االحتم ــات. ف ــذه الرواي ــا لٰه ــرآن مصداقً الق
  ــت ــل ابلي ــوع إىل كام أه ــون الرج  يك

ً
ــذا، أّوال ــى ٰه ــول: فع فنق

ــرة  ــذه الفك ــات، وٰه ــذه الرواي ــق ٰه ــن مصادي ــا م ــرآن، أيًض ــم الق لفه
يه بعينهــا شــعار "حســبنا كتــاب اهلل"؛ وثانيًــا عليــه أن يعــّد لّك 
ــوٍم  ــن عل ــرآن م ــم الق ــق فه ــن يســتفيدون يف طري ي

ّ
ــام اذل ــاء اإلس علم

ــذه  ــَق لٰه ــكام و ... مصادي ــه وال ــول والفق ــة واألدب واألص ــّى: اكللغ ش
الروايــات، وٰهــذا مــا ال يــرىض بــه الســّيد احلكيــّي قطًعــا؛ ألّن القــرآن 
ــون  ــا يك ــه ، ف ــل بيت ــول وأه ــوع إىل الرس ــا إىل الرج ــه دعن نفس
ــا ال  ــرآن، وأيًض ــر الق ــن غ ــة م ــب اهلداي ــداَق طل ــم مص ــوع إيله الرج
يمكــن فهــم القــرآن بــدون االســتفادة مــن تلــك العلــوم، فــا يكــون 
الرجــوع إيلهــا أيًضــا مصداقًــا لٰهــذه  الروايــات، فيبــى االحتمــال اثلــاين 

ــول: ــه فنق لكام

ــا دعنــا إىل االلــزام  ــا إىل اتلعّقــل واتلفّكــر، وطبًع : القــرآن دعن
ً

أّوال
بمقتضاهمــا، ومــّدىع الفاســفة أّن الفلســفة تكــون آلــًة لفهــم معــارف 
ــون  ــا تك ــرض أيًض ــذا الف ــل يف ٰه ــر، فه ــر فأك ــة أك ــرآن العقلّي الق
ــا لطلــب اهلدايــة مــن  االســتفادة مــن الفلســفة لفهــم القــرآن، مصداقً

غــر القــرآن؟!
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ــرآن  ــد أّن الق ــن يعتق ــة، م ــذه الرواي ــداق ٰه ــر أّن مص ــا: الظاه ثانًي
ــرش  ــول الب ــزم ىلع عق ــة، ويل ــر اهلداي ــٌص يف أم ــاهلل - ناق ــاذ ب - والعي
ــا  ــرون أّن لّك م ــلمون ي ــفة املس ــّن الفاس ــة، ولٰك ــك اهلداي ــال تل إكم
ــّن فهمــه بشــٍل  ــة فهــو موجــوٌد يف القــرآن، ولٰك هــو الزٌم ألمــر اهلداي
ــصٌّ  ــرآن خمت ــا يف الق ــض م ــل بع ــاس، ب ــوم انل ــرّس لعم ــٍل ال يتي اكم
بأهــل ابليــت ، ويمكــن فهــم بعــض معارفــه ملــن يتدبّــر يف آياتــه، 

ــة. ــه العقلّي ــم معارف ــٌق إىل فه ــا طري ــف أيًض واتلفلس

فانلتيجــة أّن الفلســفة ليســت مانًعــا مــن فهــم القــرآن؛ وال توجــب 
ابلعــد عــن فهــم حقائــق القــرآن، وال تكــون موجبـًـا للحــرة، وال توجب 
ابلعــد عــن العقــل الفطــرّي، وال تــؤّدي إىل هــدم املعــارف ادلينّيــة، وال 

توجــب الضالــة.

ا المستوى الثاني: الفلسفة ال تؤّثر في فهم الدين تأثيًرا إيجابيًّ

ــر اإلجيــايّب للفلســفة  ــون يف بعــض مواقفهــم أنكــروا اتلأث اتلفكيكّي
ــون إىل رضورة  ــن يذهب ي

ّ
ــك اذل ــوا يف كام أوٰل ــن، وناقش ــم ادلي يف فه

اتلفلســف لفهــم ادليــن، ولٰكــّن تعابرهــم يف ٰهــذا املجــال أيًضــا خمتلفٌة، 
ــا باختصــاٍر: ــا نشــر إيله وهن

1ـ توقّف فهم الدين عى تعلّم الفلسفة يستلزم نقض غرض البعثة

يــّديع املرحــوم املــرزا مهــدي أّن القــول بتوّقــف فهــم لكمــات 
ــر  ــا أّن أك ــفّية -وبم ــات الفلس ــم االصطاح ــن  ىلع تعلّ املعصوم
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انلــاس جاهلــون بهــا - يوجــب خــروج كام اهلل والرســول عــن طريقــة 
العقــاء، وإحالــَة أمــر تكميــل  األّمــة إىل الفاســفة، وٰهــذا يســتلزم نقض 
غــرض ابلعثــة وهدم آثــار انلبــّوة والرســالة. ]انظــر: األصفهــايّن، أبــواب الهــدى، ص 4[

النقد

ــوم  ــن العل ــٍر م ــم كث ــا ىلع تعلّ ــن متوّقًف ــم ادلي ــون فه ــل يك : ه
ً

أّوال

مــن األدب واللغــة والرجــال والفقــه واألصــول؟ جوابكــم نعــم، فنســأل: 

أوليــس أكــر انلــاس جاهلــون بٰهــذه العلــوم؟ فكمــا ال يكــون االســتفادة 

ــار  ــا آلث ــة وهادًم ــرض ابلعث ــا لغ ــن ناقًض ــم ادلي ــوم لفه ــذه العل ــن ٰه م

ــك بالنســبة إىل الفلســفة. ــّوة والرســالة، فكٰذل انلب

ــروع  ــول والف ــن األص ــة م ــق ادلينّي ــم لّك احلقائ ــون فه ــا: ال يك ثانًي

ــاس  ــر انل ــة أك ــدم معرف ــتلزم ع ــّى يس ــفة ح ــم الفلس ــا ىلع تعلّ متوّقًف

ــن.  ــق ادلي ــم حقائ ــن فه ــم ع ــا حرمانه به

ــم  ــاس فه ــض انل ــن بلع ــه ال يمك ــفة أنّ ــاء والفاس ــّدىع احلكم فم

ــاس  ــون لّك انل ــفة، وال يك ــم الفلس ــدون تعلّ ــة ب ّي
ٰ
ــارف اإلهل ــض املع بع

مأموريــن بفهــم لّك احلقائــق ادلينّيــة، بــل نـُـي أكرهــم عــن ادلخــول يف 

بعــض ادلقائــق العلمّيــة وادلينّيــة اكلقضــاء والقــدر، ويكفيهــم االعتقــاد 

ــة. اإلمجــايّل باملعــارف ادلينّي
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2ـ  توقّف فهم القرآن عى تعلّم الفلسفة يستلزم احتياج القرآن إىل الفلسفة

ــم  ــرآن ىلع تعلّ ــم الق ــف فه ــول بتوّق ــن الق ــض اتلفكيكّي ــّد بع ع
الفلســفة جزافًــا، وشــأن األنبيــاء أجــّل مــن أن تكــون علومهم مســتمّدٌة 
مــن ســائر العلــوم البرشّيــة، قديمــًة اكنــت أو حديثــًة، وعقلّيــًة اكنــت أو 
كشــفّيًة. يقــول أحــد اتلفكيكّيــن: »ال أقــول: إّن حتصيــل علــوم األنبيــاء 
متوّقــٌف ىلع حتصيــل طريقــة غرهــم، ومنــوٌط بتحصيــل نظرّيــات مــن 
ــور  ــأنًا وأن ــع ش ــم أرف ــول؛ ألّن علومه ــن الق ــزاٌف م ــه ج ــواهم، فإنّ س
برهانًــا وأجــّل مقاًمــا، ومســتقلٌّة بنفســها وغنّيــٌة مــن االســتمداد بعلــوم 
ــاث  ــة، واألحب ــة واحلديث ــة القديم ــوم البرشّي ــن العل ــواهم، م ــن س م

ــة، ص 13 و 14[. ــد اإلماميّ ــى ميانجــى، توحي ــفّية« ]مل ــوم الكش ــة والعل انلظرّي

وقــال الســّيد احلكيــّي: »إّن تأثــر الفلســفة يف فهــم ادليــن مســتلزٌم 
الحتيــاج القــرآن إىل الفلســفة« ]حكيمــی، رشف الديــن، ص 159[. ثــّم نــى ٰهــذا 
ــان أمــر املؤمنــن  اذلي يقــول: "واعلمــوا  األمــر بــكام أمــر ابلي
أنـّـه ليــس ىلع أحــٍد بعــد القــرآن مــن فاقــٍة، وال ألحــٍد قبــل القــرآن مــن 
غــًى" ]نهــج البالغــة، الخطبــة: 175[؛ ويقــول احلكيــّي أيًضــا يف ٰهــذا املجــال: 
ــن  ــٍة م ــاد وال يف مقول ــن األبع ــٍد م ــون يف بع ــم ال يك ــرآن الكري »إّن الق
ــل  ــام، ب ــد اإلس ــام وال بع ــل اإلس ــٍد، ال قب ــا إىل أح ــوالت حمتاًج املق
ــن  ــات اآلخري ــب واصطاح ــر مطال ــم غ ــرآن الكري ــب الق ــنخ مطال س

ــن، ص 159[. ــطحها« ]حكيمــی، رشف الدي ــاوت س ــا وبتف ــة بتضاّده املوضوع

ــة  ــوص ادلينّي ــرآن وانلص ــم أّن الق ــر منه ــٍض آخ ــرأ يف كام بع ونق
ــا إىل  ــا وأصوهل ــان آرائه ــاج يف بي ــّى حتت ــًة ح ــون ناقص ــربة ال تك املعت
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الغــر، بــل الربهــان يكــون اســًما مــن أســايم القــرآن، وٰهــذا يــدّل ىلع 
أّن القــرآن مــن أمــن الرباهــن وأقواهــا. ]ســيدان، مکتــب تفکیــک يــا روش فقهــای 

اماميــه، انديشــه حــوزه، آذر و دى 1380، ص 101[

النقد

ــرآن ىلع  ــم الق ــف فه ــون إىل توّق ــهم يذهب ــون أنفس : اتلفكيكّي
ً

أّوال
ــٌه  ــال متوّج ــول، فاإلش ــه واألص ــال والفق ــة والرج ــوم اكللغ ــض العل بع

ــا. ــم أيًض إيله

ــم  ــف فه ــوا إّن توّق ــم قال ــم، ويه أنّه ــٌة يف كامه ــاك مغالط ــا: هن ثانًي
ــاج القــرآن إىل الفلســفة،  ــف واحتي القــرآن ىلع الفلســفة يســتلزم توّق
ــراد واألشــخاص  ــكام أّن األف ــك ال ــل الزم ٰذل وليــس األمــر ٰهكــذا، ب
حيتاجــون يف فهمهــم للقــرآن إىل الفلســفة! بتعبــٍر آخــر، القــرآن اكمــٌل 
ــه  ــا يف ظاهــر آيات ــه، إّم ــق في ــة ولّك احلقاي ــاج إىل العلــوم البرشّي وال حيت
وإّمــا يف باطنهــا، ولٰكــّن ٰهذا الــكام ال يســتلزم أّن لّك انلاس يســتطيعون 
فهــم احلقائــق القرآنّيــة بمراجعتهــم بشــٍل مبــارٍش إىل القــرآن. ويف ٰهــذا 
ــه قــال:  املجــال ينقــل معــّى بــن اخلنيــس عــن اإلمــام الصــادق  أنّ
 وهل أصــٌل يف كتــاب اهلل ، ولٰكــن 

ّ
»مــا مــن أمــٍر خيتلــف فيــه اثنــان إال

ال تبلغــه عقــول الرجــال« ]الكلينــّي، الــكايف، ج 1، ص 60[؛ ويف حديــٍث آخــر عــن 
الصــادق عــن أمــر املؤمنــن أنّــه قــال: »ٰذلــك القــرآن فاســتنطقوه ولــن 
ينطــق لكــم، ولكــن أخربكــم عنــه، إّن فيــه علــم مــا مــى، وعلــم مــا 
ــه  ــم في ــا أصبحت ــان م ــم، وبي ــا بينك ــم م ــة، وحك ــوم القيام ــأىت إىل ي ي

ــه لعلّمتكــم« ]املصــدر الســابق، ص 61[. ختتلفــون، فلــو ســأتلموين عن
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ــق  فكمــا ال تكــون مراجعــة لكمــات أهــل ابليــت  لفهــم احلقائ
ــّر االســتفادة مــن  ــك ال ت ــًة الســتقال القــرآن، فكٰذل ــة منافي القرآنّي
العلــوم البرشّيــة لفهــم القــرآن أيًضــا باســتقاهل، وال تكــون مســتلزمًة 

ــذه العلــوم. ــاج القــرآن إىل ٰه الحتي

ــوا  ــن، ولٰكّنهــم أنزل ــام ادلي ــع مق ــذه اجلماعــة أن ترف ــا: أرادت ٰه ثاثلً
كام اهلل والرســول إىل مســتوى كام العمــوم مــن انلــاس، وحنــن 
ــم  ــٌم متخّصــٌص يف بعــض املجــاالت وتكلّ ــاك عل ــه اذا اكن هن نشــهد أنّ
ــة  ــة العميق ــم بعــض املســائل العلمّي مــع عمــوم انلــاس، وعــرض عليه
 ظاهــره، وهــم عجــزون 

ّ
بأبســط بيــاٍن، فهــم ال يفهمــون مــن كامــه إال

عــن فهــم عمــق كامــه. فبالنســبة إىل القــرآن فإّمــا أن نعتقــد بــأّن اهلل - 
تعــاىل - أعــرض عــن بيــان املعــارف العميقــة وادلقيقــة، وإّمــا أن نعتقــد 
ــّن  ــإن ظ ــٍح، ف ــارٍة وتلمي ــا بإش ــور أيًض ــذه األم ــّن ٰه ــاىل - ب ــه - تع بأنّ
ــذه ادلقائــق، وأّن معارفــه منحــرٌة يف  ــأّن القــرآن خــاٍل عــن ٰه أحــٌد ب
بعــض املطالــب البســيطة، فهــذا بهتــاٌن ىلع اهلل والرســول. يقــول الســّيد 

ــال: ــذا املج ــّي  يف ٰه اخلمي

»ومــن غرائــب األمــور قــول بعــض انلــاس إّن كام أئّمــة اهلــدى  يف 
مقــام هدايــة انلــاس، مطابــٌق لفهــم العــرف وخــاٍل مــن ادلقائــق الفلســفّية 
والعرفانّيــة، وٰهــذا بهتــاٌن عظيــٌم ينشــأ من قلـّـة اتلدبـّـر يف أخبار أهــل ابليت 
 وعــدم الفحــص فيهــا بانضمــام بعــٍض آخر مــن األمــور. فواعجبـًـا! فإذا 
لــم يعلّــم األنبيــاء واألويلــاء  ٰهــذه ادلقائــق، فمــن يعلّمهــا انلــاس؟ أال 
يوجــد يف اتلوحيــد وســائر املعــارف دقائــق علمّيــٌة؟ وهــل انلــاس لكّهــم ســواٌء 
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يف فهــم املعــارف؟ هــل معــارف أمــر املؤمنــن يف ســطح معارفنــا؟ أو هنــاك 
ــن  ــم يع ــح؟ أول ــا أرج ــدم تعليمه ــون ع ــل يك ــا؟ ب ــزم تعليمه ــرٌق وال يل ف
األئمــة  بٰهــذه املهمــة؟ وهــل يمكــن القــول بغفلتهــم عــن ٰهــذه ادلقائــق 
وهــم لــم يغفلــوا عــن بيــان اآلداب املســتحّبة يف انلــوم واأللك واتلخليــة و...؟! 
ّيــة الّــي تكــون اغيــة آمــال 

ٰ
وهــل يمكــن غفلتهــم عــن بيــان املعــارف اإلهل

األويلــاء؟« ]خمينــی، چهــل حديــث، ص 527[.

ــٍة  ــد أن نســلّم بوجــود معــارف دقيقــٍة وعميقــٍة علمّي فالطريــق الوحي
وفلســفّيٍة يف القــرآن، وإذا اكنــت ٰهــذه املعــارف موجــودًة يف القــرآن، فــا 
بــّد لفهمهــا مــن تعلـّـم  الكثــر مــن العلــوم ومــن مجلتهــا الفلســفة، وإذا 
ــر  ــا اكن يف تعاب ــّق وكم ــو احل ــا ه ــن - كم ــن الرباه ــرآن أم اكن يف الق
 ألقــوى 

ّ
بعــض اتلفكيكّيــن - فــا بــّد أن نســلّم بــأّن فهمهــا ال يمكــن إال

العقــول، وتوّقــف فهمهــا إىل الفلســفة وســائر العلــوم ال يســتلزم احتيــاج 
القــرآن إيلهــا.

3ـ معرفــة اللــه  املنســوبة إىل األنبيــاء  ســهلٌة وبســيطٌة ال تحتــاج 

إىل تعلّــم املعارف الفلســفيّة

ــفة يف  ــايّب للفلس ــر اإلجي ــرايّن اتلأث ــواد الطه ــرزا ج ــوم م ــى املرح ن
ــف ىلع  ــة ال يتوّق ــة واحلديثّي ــم املعــارف القرآنّي ــال: »تعلّ ــن وق فهــم ادلي
تعلـّـم الفلســفة واالصطاحــات الفلســفّية. نعــم، تطبيــق لكمــات القرآن 
واحلديــث ىلع املطالــب الفلســفّية متوّقــٌف عليــه« ]تهــراىن، عــارف وصوفــی چــه 

مــى گوينــد؟، ص 253، الهامــش[.
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ويقــول نفســه يف موضــٍع آخــر: »وأىلع الشــقاء القــول بتوّقــف 
ــاء الســهلة  ــة اهلل املنســوبة إىل األنبي ــة ومعرف ــة القرآنّي املعــارف الفطرّي
ــي  والبســيطة، والــريّق يف درجــات املعــارف والقــرب منــه ســبحانه، الّ
ــاق  ــن األخ ــوى وحماس ــاب اتلق ــث إىل اكتس ــرآن واألحادي ــا الق أحاهل
واإلحســان إىل اخلائــق، والوحــدة واأللفــة، ولّك عمــٍل صالــٍح، وعبوديـّـة 
اهلل ســبحانه؛ ىلع تعلّــم العلــوم واالصطاحــات البرشّيــة ومنــع أنفســنا 
ــم الفلســفة قبــل  وســائر انلــاس مــن العمــل باتلايلــف واالشــتغال بتعلّ

ــش[. ــث« ]املصــدر الســابق، ص 237 و238، الهام ــرآن واألحادي ــم الق تعلّ

يقــول أحــد اتلفكيكّيــن خبصــوص املقّدمــات الازمــة لفهــم ادليــن: 
»إّن فهــم انلصــوص ادلينّيــة باالســتفادة مــن العلــوم الفلســفّية لــم يكــن 
ــّم  ــه، ص 12[. ث ــاى امامي ــا روش فقه ــک ي ــب تفکی ــيدان، مكت ــايض« ]س ا يف امل ــرّسً متي
ــون  ــا يك ــول: »لّك م ــن ويق ــم ادلي ــة لفه ــات الازم ــر إىل املقّدم يش
ــة  ــم اللغــة وفهــم خماطــب انلصــوص ادلينّي ــا لفهــم ادليــن هــو تعلّ الزًم
ورشائطهــم، ورشائــط نــزول القــرآن وصــدور الروايــات، الزمانّيــة 

ــابق[. ــدر الس ــّنة« ]املص ــاب والس ــس بالكت ــة واألن واملانّي

النقد

ــة يــؤّدي إىل خماطــرٍة عظيمــٍة  ّي
ٰ
يبــدو أّن تصــّور بســاطة املعــارف اإلهل

وإىل هــدم معــارف القــرآن الكريــم وعلــوم أهــل ابليــت  العميقــة، 
وٰهــذا األمــر حيتــاج إىل بســط الــكام فيه، ونشــر هنــا رعيــًة لاختصار 

إىل بعــض انلقــاط:
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أ- نســأل اتلفكيكّيــن: هــل اكن كام احلشــوّية واملجّســمة واملشــّبهة 
ــم  ــار فه ــر واعتب ــتناد إىل الظواه ــزوم االس ــو ل ــم؟ وه ــر كامك و... غ

ــة؟ ــوص ادلينّي ــن انلص ــرف م الع

ــم  ــٍد؛ ألنّه ــتوًى واح ــت  يف مس ــل ابلي ــث أه ــت أحادي ب- ليس
ــاروا يف  ــهلة، أش ــيطة والس ــارف البس ــام واملع ــان األح ــة إىل بي باإلضاف
 القليــل مــن أويل األبلــاب، والغفلة 

ّ
مــوارد كثــرةٍ إىل حقائــق ال يفهمهــا إال

عــن ٰهــذا األمــر املهــّم تــؤّدي إىل هــدم معــارف أهــل ابليــت  العايلــة. 
ــار، ج 1، ص 100[ ــش البح ــايّئ، هام ]الطباطب

ــل  ــم وحتّم ــرٍة إىل أّن فه ــاٍت كث ــة  يف رواي ــار األئّم ــد أش ج-  لق
ــع  ــس يف وس ــل لي ــاس، ب ــن انل ــٍر م ــع كث ــون يف وس ــم ال يك لكماته

ــا: ــر إىل بعضه ــا نش ــة، وهن املائك

فــي حديــث: »خالطــوا انلــاس بمــا يعرفــون، ودعوهــم مّمــا ينكــرون، 
ــتصعٌب؛ ال  ــٌب مس ــا صع ــا، إّن أمرن ــكم وعلين ــم ىلع أنفس وال حتّملوه
 ملــٌك مقــّرٌب، أو نــيٌّ مرســٌل، أو عبــٌد قــد امتحــن اهلل قلبــه 

ّ
حيتملــه إال

لإليمــان« ]الصــدوق، الخصــال، ص 624؛ وٰهــذا املضمــون يف عــرشات مــن الروايــات. انظــر: األمــايل، 
ص 4؛ الخصــال، ص 27؛ معــاين األخبــار، ص 188 و189 و407؛ الصفــار، بصائــر الدرجــات، ص 20 - 29[.

ــا عــن  ــغ العــرشات، تنهان ــي تبل ــرة الّ ــة وأمثاهلــا الكث ــذه الرواي فٰه
ــا وال  ــم ال يفهمونه ــاس؛ ألنّه ــن انل ــٍر م ــث لكث ــض األحادي ــان بع بي
ــا  يتحّملونهــا. فمــع وجــود ٰهــذه األحاديــث وغرهــا الّــي تكــون مصداقً
ــيطٌة  ــهلٌة وبس ــا س ــة لكّه ّي

ٰ
ــارف اإلهل ــأّن املع ــول ب ــن الق ــل يمك ــا، فه هل

ويمكــن فهمهــا لــّل مــن حيظــى بعقــٍل فطــريٍّ ويتأّمــل يف مضامينهــا يف 
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جنــب معرفتــه باللغــة واألدب وأســباب نــزول الــويح وصــدور الروايــات 
ــذه األمــور؟! ــال ٰه وأمث

ــه ال يقــدر ىلع إظهــار لّك  وأيًضــا يُنقــل عــن اإلمــام الســّجاد  أنّ
ــا مــن املســلمن ىلع نفســه ودمــه؛ فيقــول يف بعــض  مــا يف صــدره خوفً

األشــعار املنســوبة إيلــه: 

كيا يرى احلّق ذو جهٍل فيفتننا إيّن ألكتم من علي جواهره  

مع احلسن ووىّص قبلها احلسنا وقد تقّدمنا فيها أبو حسٍن  

]انظر: اآلميل، جامع األرسار ومنبع األنوار، ص 35[

أال تــدّل ٰهــذه األحاديــث ىلع أّن فهــم العــواّم مــن انلــاس للمطالــب 
ّيــة العميقــة ليــس مــااًك لألمــر؟ بــى، فهمهــم بالنســبة إىل معــاين 

ٰ
اإلهل

األلفــاظ حّجــٌة، ولٰكــّن فهمهــم بالنســبة إىل مصاديقهــا فليــس حبجــة، 
ــرآن  ــات الق ــٍح للكم ــٍم صحي ــفة ىلع فه ــا الفلس ــذوٍر أن تعينن ــأّي حم ف

ــزان، ج 5، ص 270 و271[ ــايّئ، املي ــت ؟ ]الطباطب ــل ابلي ــات أه ورواي

4ـ توقّف فهم الدين عى تعلّم الفلسفة يستلزم عّدة أموٍر غري مقبولٍة

يعــّد الســّيد احلكيــّي توّقــف فهم ادليــن ىلع تعلّم الفلســفة مســتلزًما 
لعــّدة أمــوٍر غــر مقبولــٍة ويقــول: »مــن اّدىع لــزوم تعلـّـم الفلســفة لفهــم 

ادليــن، فعليــه أن يقبــل باألمــور اخلمســة اتلايلة:

: أّن انلــاس يف القــرون األربعــة األوىل مــن اهلجــرة - أي زمــان لــم 
ً

أّوال
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تكــن الفلســفة فيهــا مدّونــًة بشــٍل اكمــٍل - اكنــوا حمرومــن مــن فهــم 

ادليــن العقــايّن.

ــوا  ــم يهتّم ــن ل ي
ّ

ــاء اذل ــر العلم ــن  أكاب ــر م ــور الغف ــا: أّن اجلمه ثانًي

ــن. ــم ادلي ــن فه ــٌب م ــم نصي ــن هل ــم يك ــفة، ل بالفلس

يــن اكنــوا يف مقابــل الفاســفة أيًضــا 
ّ

ــا: أّن العرفــاء املســلمن اذل ثاثلً

حمرومــن مــن فهــم معــارف ادليــن.

يــن ال يــرون وال 
ّ

رابًعــا: أّن بعًضــا مــن أكابــر العلمــاء املعارصيــن اذل

يعتقــدون بالفلســفة أيًضــا، اكنــوا حمرومــن مــن فهــم ادليــن.

خامًســا: وأشــنع مــن الــّل، أنـّـه إذا اكن تعلـّـم الفلســفة الزًمــا لفهــم 

ــّى  ــفة ح ــة الفلس ــة  برمج ــّي واألئّم ــر انل ــم يأم ــَم ل ــن، فل ادلي

  ــة ــاعد األئّم ــْم يس َ ــَم ل ِ ــا؟ ول ــا عقليًّ ــن فهًم ــلمون ادلي ــم املس يفه

ــان  ــض األحي ــم يف بع ــم هل ــروا خمالفته ــل أظه ــفة؟ ]ب ــن للفلس املرمج

ــوا[   ينحرف
ّ

ــا ــرآن ل ــر الق ــلمن إىل غ ــوع املس ــدم رج ــدوا ىلع ع وأّك

ــاذ  ــان، أو - والعي ــفة والعرف ــود الفلس ــن بوج ــوا  جاهل ــل اكن فه

ــة  ــم - برمج ــّدى أعداؤه ــه، وتص ــن وفهم ــّق ادلي ــّروا يف ح ــاهلل - ق ب

ــود  ــن ايله ــاعدة املرمج ــلمن بمس ــام واملس ــة االس ــفة - خلدم الفلس

ــه  ــى، ماهنام ــاد دين ــود بني ــل خ ــی، عق ــم؟« ]حکيم ــوس وغره ــارى واملج وانلص

همشــهرى، آذر 1380، ص 43[.

255

دور الفلسفة في فهم النّص الدينّي عند المدرسة التفكيكّية

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



النقد

ــم الفلســفة لفهــم ادليــن الزٌم لــّل األفــراد  مقّدمــة انلقــد: هــل تعلّ
ــة؟ ويف لّك األزمن

ــألٍة  ــر إىل مس ــّد أن نش ــًا، ال ب ــكام تفصي ــد ال ــورود يف نق ــل ال قب
ــّدِع  أحــٌد مــن الفاســفة  ــم ي ــٍة وجنعلهــا مقّدمــًة للنقــد فنقــول: ل هاّم
املســلمن أّن الطريــق إىل فهــم ادليــن مغلــٌق لــّل األفــراد ويف لّك األزمنة، 

ــم الفلســفة وٰهــذا قــوٌل جــزاٌف؛ ألنّــه:  ملــن تعلّ
ّ

إال

: األمــر الــازم لفهــم ادليــن العقــايّن، هــو رضورة إدراك القــّوة 
ً

أّوال
ــة،  ــور العقلّي ــل األم ــة وحتلي ــا وراء الطبيعّي ــور م ــة لألم ــة العايل اذلهنّي
ــم  ــم يتعلّ ــن ل ــفة أّن لّك م ــّدىع الفاس ــس م ــفة، فلي ــم الفلس ال تعلّ
ــفة  ــم الفلس ــون إّن تعلّ ــم يقول ــم، ه ــّوة. نع ــذه الق ــس هل ٰه ــفة لي الفلس
ــة  ــان وتقوي ــحذ األذه ا يف ش ــدًّ ــٌر ج ــفّية مؤثّ ــائل الفلس ــس باملس واألن

ــّي. ــم العق ــتوى إدراكه مس

ثانًيــا: مــع رصف انلظــر عــن األئّمــة املعصومــن  - ألنـّـه ال يقــاس 
بهــم أحــٌد - هنــاك فريقــان من انلــاس، يفهمــون أعمــق املســائل احلكمّية 

والفلســفّية، بــدون تعلـّـم الفلســفة والرياضــة يف املســائل العقلّية:

يــن وصلــوا يف مــدارج العبوديـّـة والقــرب مــن اهلل 
ّ

الفريــق األّول: هــم اذل
ســبحانه، إىل درجٍة يشــهدون حقائــق العالــم وال حيتاجون إىل تعليــٍم وتعلٍّم؛ 
ألّن اتلقــوى وتهذيــب انلفــس يعطــي اإلنســان علوًمــا، وٰهــذه املســألة مــن 
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ــن  ــتفادة م ــوم املس ــرة العل ــات، ويف رأيي أّن دائ ــرآن والرواي ــلّمات الق مس
ا، حبيــث تشــمل حــّى العلــوم اتلجريبّيــة، ويؤّيــد ٰهذا  اتلقــوى واســعٌة جــدًّ

انلظــر بعــض الكرامــات املنقولــة عــن بعــض العرفــاء.

يــن هلــم حظــوٌة كبــرٌة مــن احلــدس الصائــب 
ّ

الفريــق اثلــاين: هــم اذل
ــا  ــاس أيًض ــن انل ــراد  م ــؤالء األف ــم، وٰه ــّدة ذاكئه ــة لش ــدرة اذلهنّي والق
ليــس ببعيــٍد أن يفهمــوا القضايــا العقلّية وحيلّلوها بشــٍل أفضل وأحســن 
يــن تعلّمــوا العلــوم العقلّيــة طيلــة ســنواٍت. بتعبــٍر 

ّ
بكثــٍر مــن انلــاس اذل

ــة مركــوزٌة يف فطــرة اإلنســان، وانلــاس  آخــر، كمــا أّن القواعــد املنطقّي
ــه  ــم املنطــق يســاعدهم ىلع اتلوّج ــم عل ــّن تعلّ ــا، ولٰك ــرون منطقيًّ يتفّك
ــر  ــازم للتفّك ــر ال ــر، فاألم ــر فأك ــا أك ــل به ــد والعم ــذه القواع إىل ٰه
ــر  ــك األم ــق، فكٰذل ــم املنط ــن ال تعلّ ــذه القوان ــة ٰه ــو رعي ــح ه الصحي
ــة  ــائل العقلّي ــازم إلدراك املس ــر ال ــي األم ــفة؛ يع ــبة إىل الفلس بالنس
ــّن  ــم الفلســفة، ولٰك ــٍة عيلــٍة ال تعلّ ــّوٍة ذهنّي ــة هــو اتلحــّي بق واحلكمّي
ــة.  ــذه اجله ــاعده يف ٰه ــن ويس ــّوي اذله ــا يق ــس به ــفة واألن ــم الفلس تعلّ
وهنــاك فــرٌق بــن املنطــق والفلســفة، وهــو أّن كثــًرا مــن انلــاس يعرفون 
القواعــد املنطقّيــة فطــرًة ويراعوهــا يف تفكرهــم، واحلــال أّن أكــر انلاس 

ــة العميقــة. ــة واحلكمّي ليــس هلــم قــّوة إدراك املســائل العقلّي

ــم  ــل أكره ــن، ب ــن الفريق ــن ٰهذي ــون ضم ــاس ال يدخل ــر انل وأك
، بــل  ــة والفلســفّية إىل تمريــٍن ذهــيٍّ حيتاجــون إلدراك املطالــب احلكمّي
، وال يقــدرون بدونهمــا ال ىلع إدراك بعــض املوضــوعت  ــٍب رويحٍّ وتهذي

ــة. ــائل العقلّي ــل املس ــفّية وال ىلع حتلي الفلس
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فمــّدىع الفيلســوف املســلم هــو أّن فهــم األفــراد العاديـّـن وإدراكهــم 
اآليــات  يف  املوجــودة  والفلســفّية  احلكمّيــة  املطالــب  مــن  لكثــٍر 
ــل  ــس الطوي ــع واألن ــّي الواس ــن اذله ــف ىلع اتلمري ــات، يتوّق والرواي
ــفة  ــم الفلس ــن تعلّ  مل

ّ
ــا إال ــك اغبًل ــن ٰذل ــة، وال يمك ــب العقلّي باملطال

ــفّية،  ــق الفلس ــن إدراك احلقائ ــم، يمك ــٍة. نع ــنن طويل ــا لس ــس به وآن
ــان  ــل مشــاهدتها بعــن القلــب، ملــن يســلك مســلك اتلقــوى والعرف ب
وتهذيــب انلفــس، ولٰكــّن ٰهــؤالء أيًضــا ال يقــدرون ىلع اتلحليــل العقــّي 

ــائل. ــذه املس لٰه

ــوعت  ــٍح للموض ــّوٍر صحي ــل ىلع تص ــوف ألن حيص ــى الفيلس ويس
ــا  ــائلها وحيلّله ــن مس ــاط ب ــف االرتب ، ويكش

ً
ــة أّوال ــة واحلكمّي العقلّي

ثانيًــا. وبعــد تقديــم ٰهــذه املقّدمــة نلفــت انلظــر إىل كام الســّيد احلكيّي 
وننقــده ونبــّن مقــدار صّحتــه وســقمه:

ــن  ــن م ــرة حمروم ــة األوىل للهج ــرون األربع ــاس يف الق ــل اكن انل ه
ــايّن؟ ــن العق ــم ادلي فه

ــم  ــا ىلع تعلّ ــن متوّقًف ــم ادلي ــه إذا اكن فه ــّي أنّ ــّيد احلكي وكام الس
الفلســفة، فيلــزم ٰذلــك أّن أهــل القــرون األّويّلــة األربعــة مــن اهلجــرة - 
أي زمــان لــم تكــن الفلســفة فيهــا مدّونــًة بشــٍل اكمــٍل - اكنــوا حمرومن 

مــن فهــم ادليــن العقــايّن.

واجلــواب أّن فهــم ادليــن العقــايّن ليــس متوّقًفــا ىلع تعلـّـم الفلســفة، 
وليــس ٰهــذا مــّدىع الفيلســوف كمــا أرشنــا، بــل يمكــن فهــم املســائل 
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العقلّيــة - كمــا قلنــا يف املقدمــة - بلعــض األفــراد بــدون تعلّــم 
يــن ســلكوا مســلك اتلقــوى والعرفــان، أو اكن هلــم 

ّ
الفلســفة، وهــم اذل

ــة القــرون -  ــّدىع أّن أكــر انلــاس طيل . نعــم، يمكــن أن ي ــويٌّ ذهــٌن ق
ســواٌء اكنــت القــرون األربعــة األوىل أو مــا بعدهــا - اكنــوا حمرومــن مــن 
فهــم املطالــب الفلســفّية العميقــة لديــن؛ وذٰللــك لّمــا »ُســئَِل َعــِيُّ ْبــُن 
ــِر  ــوُن يِف آِخ ـُ ــُه يَك نَّ

َ
ــَم أ ــاَل: إِنَّ اهلَل  َعِل ــِد قَ ــِن اتلَّوِْحي ــْنِ  َع َُس

ْ
احل

 ــٌد َح
َ
ــَو اهلُل أ ــْل ُه : قُ

َ
ــاىل ــَزَل اهلُل َتَع نْ

َ
ــوَن، فَأ ُق ــَواٌم ُمتََعمِّ قْ

َ
ــاِن أ َم الزَّ

 ،ــُدوِر َِديــِد إىل قَــْوهِلِ: َوُهــَو َعِليــٌم بِــذاِت الصُّ
ْ
يـَـاِت ِمــْن ُســوَرِة احل

ْ
َواآل

ــكايف، ج 1، ص 91[. ــّي، ال ــَك« ]الكلين ــْد َهلَ ــَك َفَق ِ ــْن َراَم َوَراَء ٰذل َفَم

هل كان مخالفو الفلسفة محرومني من فهم الدين العقاليّن؟

وكام الســّيد احلكيــّي أّن مــن مجلــة لــوازم توّقــف فهــم ادليــن ىلع تعلّم 
يــن 

ّ
الفلســفة أنهــا تــؤدي إىل حرمــان مجــٍع غفــٍر مــن العلمــاء األاكبــر اذل

اكنــوا اليهتّمــون بالفلســفة، فلــم يكــن هلــم نصيــٌب مــن فهــم ادليــن.

واجلــواب: نعــم، يمكــن أن يكــون الكثر من ٰهــؤالء األفــراد حمرومن 
عــن الفهــم الصحيــح للمعــارف احلكمّيــة والفلســفّية لديــن - كوحدتــه 
ــه  ــة، وتقّدمــه ســبحانه ىلع املــان والزمــان والعــدد، وكون غــر العدديّ
 

ً
مــع لّك يشٍء ال باملقارنــة، وخلــّوه عــن لّك يشٍء ال باملزايلــة، وكونــه أّوال
ــذا أن  ــايف ٰه ــك، وال ين ــذور يف ٰذل ــا و ... - وال حم ــًرا وباطنً ــًرا وظاه وآخ
ــه  ــن  اكلفق ــؤوون ادلي ــض ش ــن يف بع ــؤالء جمتهدي ــن ٰه ــٌض م ــون بع يك
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واألخــاق و ... ورّبمــا فهمــوا بعضهــم املعــارف احلكمّيــة بقــدرة ذاكئهــم، 
فــا يتوّقــف فهــم ادليــن العقــايّن ىلع تعلـّـم الفلســفة كمــا قلنــا. وأخًرا 
ــار  ــن ألف ــوا خمالف ــفة، اكن ــن للفلس ــّدون خمالف ــن يع ــًرا مّم ــإّن كث ف

بعــض الفاســفة، ولــم يكونــوا خمالفــن ألصــل الفلســفة.

هل كان العرفاء أيًضا محرومني عن فهم الدين العقاليّن؟

قــال الســّيد احلكيــّي: إن اكن فهم ادليــن متوّقًفــا ىلع تعلّم الفلســفة، 
ــوا يف اجلهــة  ــن اكن ي

ّ
ــاء املســلمن اذل ــا أن نقــول: إّن العرف فالــازم علين

املقابلــة للفاســفة اكنــوا حمرومــن أيًضــا مــن فهــم معــارف ادليــن.

والجواب:

: أّن العرفــاء لــم يكونــوا خمالفــن للتعّقــل واالســتدالل والفلســفة 
ً

أّوال
ــدام أهــل االســتدالل مــن خشــٍب«  ــا، ومرادهــم مــن قوهلــم: »أق مطلًق
ــكام  ــذا ال ــس ٰه ــف ونف ــتدالل، كي ــق االس ــار مطل ــدم اعتب ــس ع لي
ــل مرادهــم  ــة! ب ــة املنطقّي اســتدالٌل بالشــل األّول مــن األشــال األربع
 واحتياجه إىل الكشــف.

ًّ
عجــز العقــل عــن فهــم مجيــع احلقائــق  مســتقا

ثانًيــا: قلنــا إّن العرفــاء يمكنهــم فهــم ادليــن العقــايّن بمعونــة 
ــون إىل  ــٍر يصل ــًا يف لّك ع ــدًدا قلي ــّن ع ــاهدة))(، ولٰك ــف واملش الكش

)1( ليــس معنى ٰهذا القول جــواز أن يرتك الناس التعلّم والتعليم رجاء أن يصلوا إىل حقائق 
الديــن عن طريق الکشــف واملشــاهدة؛ ألّن العرفان الحقيقــّي ال يحصل إاّل ملن عمل 
بوظائفــه الرشعيّة، وإحدى ٰهــذه الوظائف تعلّــم العلوم الالزمة، ومــن ٰهذه العلوم 

الفلسفة، فتحصيلها واجٌب کفايئٌّ يجب عى کّل من ميکنه تحصيلها.
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حقائــق العالــم عــن طريــق الكشــف واملشــاهدة، وأيــادي أكــر انلــاس 
ــال. ــذا املن ــول إىل ٰه ــن الوص ــارصٌة ع ق

ملاذا لم يأمر املعصومون  برمجة الفلسفة؟

ــم  ــا لفه ــفة الزًم ــم الفلس ــه إن اكن تعلّ ــّي أنّ ــّيد احلكي وكام الس
ادليــن، فلــَم لــم يأمــر انلــّي واألئّمــة  برمجــة الفلســفة حــّى يفهــم 
ـَـْم يســاعد األئّمــة  املرمجــن  ِــَم ل ــا؟ ول املســلمون ادليــن فهًمــا عقليًّ
للفلســفة؟ فهــل قــّروا يف أمــر ادليــن؟! فجــاء بنــو العّبــاس واملرمجــون 

ايلهــود وانلصــارى فخدمــوا  اإلســام بالرمجــة!

ــازم أن  ــن ال ــن، أكان م ــأل اتلفكيكّي ــكام نس ــذا ال ــواب ٰه يف ج
يأمــر األئّمــة  برمجــة لّك العلــوم؟ أولــم يكــن يف تأكيدهــم ىلع أخــذ 
العلــم واحلكمــة حــّى مــن املــرشك واملنافــق كفايــٌة عــن األمــر بالرمجــة؟ 
هيهــات أن قــّر األئّمــة  يف أمــر تبليــغ ادليــن وتعليمــه، بــل احلــّق 
ــّجعوا  ــم ش ــا أنّه ــوه، ومنه ــم أن يفعل ــب هل ــا اكن الواج ــوا م ــم فعل أنّه
ــٍد.  ــن أّي أح ــة م ــذ احلكم ــا اكن، وأخ ــم أينم ــم العل ــلمن ىلع تعلّ املس
ــا ملــّدىع  ــم يظهــروا خمالفــًة يف أمــر الرمجــة - خافً ــم  ل واحلــّق أنّه
ــد مّدعهــم. ــٌة واحــدٌة تؤّي ــاك وال حــّى رواي ــن - وليــس هن اتلفكيكّي

وأّمــا القــول عــن خدمــة بــي العبــاس لإلســام، فجوابــه أنـّـه يمكــن 
أن يفعــل أعــداء اإلســام شــيئًا بنّياتهــم اخلبيثــة، ولٰكــن صــارت نتيجــة 
ــد ٰهــذا ادليــن  عملهــم نفــع اإلســام فــي احلديــث انلبــوّي: »إّن اهلل يؤّي
بأقــواٍم ال خــاق هلــم يف اآلخــرة« ]املجلــّي، بحــار األنــوار، ج 100، ص 48، ح 13؛ ج 24، 
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ص 361، ح 85[؛ وبتعبــٍر آخــر، إن اكن هــدف اخللفــاء العّباســيّن مــن ترمجــة 

الفلســفة وتروجيهــا يف املجتمــع اإلســايّم منــع انلــاس عــن الرجــوع إىل 
ــم يبلغــوا ٰهــذا املقصــد، بــل نفــس ٰهــذه املعــارف  أهــل ابليــت، فهــم ل
صــارت طريًقــا إىل فهــم معــارف أهــل ابليــت بشــٍل أدّق وأعمــق، فــإدرك 

. انلــاس عظمتهــم، وزاد يف حــّب الشــيعة ألهــل ابليــت

ــم  ــن ىلع تعلّ ــم ادلي ــف فه ــول بتوّق ــذوٍر للق ــود حم ــدم وج ــج ع فينت
ــا. ــا إمجايلًّ ــفة توّقًف الفلس

المستوى الثالث: التأثير اإليجابّي للفلسفة في فهم الدين

قبــل الســّيد احلكيــّي عنــد احلديــث عــن الفلســفة تأثرهــا اإلجيــايب 
ا ذٰللــك، وقــال: يف فهــم ادليــن بوصفهــا معــدًّ

»يمكــن أن يســاعد أمثــال ٰهــذه اتلعّقــات ]اتلعّقــات االصطاحيــة 
والراجئــة يف العلــوم والفلســفات املختلفــة[ فهــم اإلنســان عموًمــا وفهمــه 
ــات"؛ ألّن  ــّدات" ال "املوجب ــتوى "املع ــن ىلع مس ــًة، ولٰك ــّي خاّص ادلي
ــد در  ــط« ]حكيمــى، اجتهــاد و تقلي ــرّي فق ــل الفط ــدرك باتلعّق ــن ي ــر ادلي جوه

ــه، ص 30 و31[. ــام جاودان ــفه، ص 92؛ پي فلس

ويشــر يف موضــٍع آخــر مــن كامــه، يف ضمــن قبــول تأثــر الفلســفه 
اإلجيــايّب يف فهــم ادليــن، فيقــول:

»ٰهــذا األمــر وهــو أّن بعــض األاكبــر اكن يــرى تعلّــم الفلســفة مؤثّــًرا 
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ــٌب؛  ــٌح وصائ ــائل، كاٌم صحي ــث واملس ــتعداد للمباح ــول االس يف حص
ــبة  ــة واملناس ــرشوط الازم ــر ال ــو توّف ــد ه ــرٍة. القي ــٍد وتب ــن بقي لٰك
ــها - كمــا رّصح  ــم الفلســفة يف طالــب الفلســفة - وحــّى يف مدرّس تلعلّ
ــن وأىلع  ــه إىل أّن أحس ــو اتلوّج ــرة ه ــر. واتلب ــض األاكب ــه بع ــد ب وأّك
درجــة االســتعداد، حيصــل يف رحــاب دراســة الفلســفة دراســًة انتقاديّــًة 
واجتهاديـّـًة، ال دراســًة حفظّيــًة وتقليديـّـًة - ولــو اكن تقليًدا يف االســتدالل 

ــفه، ص 195 ـ 196[. ــد در فلس ــاد و تقلي ــى، اجته ــٌح« ]حكيم ــٌر واض ــذا أم - وٰه

النقد

ــايّب  ــر اإلجي ــة ىلع اتلأث ــة اتلفكيكّي ــض رّواد املدرس ــق بع ــد واف لق
ــول: ــه فنق ــده وتبرت ــبة إىل قي ــا بالنس ــن، وأّم ــم ادلي ــفة يف فه للفلس

كمــا رّصح الســّيد احلكيــّي، اكن األاكبــر مــن الفاســفة واحلكمــاء 
متفّطنــن لٰهــذا القيــد وتلــك اتلبــرة، بــل زادوا إيلهمــا قيــوًدا أخــرى. 
ا" للفهــم العقايّن  وأّمــا بالنســبة إىل قــوهل إّن تعلــم الفلســفة يكــون "معــدًّ
ــا" هل، ويــدرك جوهــر ادليــن باتلعّقــل الفطــرّي فقــط، فنقــول:  ال "موجبً
ــة  ــان الفكرّي ــاوالت اإلنس ــّدون لّك حم ــا يع ــاء أيًض ــفة واحلكم الفاس
ــّد  ــل اهلل ســبحانه، وال يع ــم واحلكمــة مــن قب ــور العل ــّدًة إلفاضــة ن مع
أحدهــم ٰهــذه املحــاوالت "موجبــًة" - باملعــى الفلســّي لإلجيــاب - لفهــم 
ادليــن، ولٰكــن يمكــن أن يســتفاد مــن كام الســّيد احلكيــّي أّن "اتلعّقل 
، وٰهــذا الــكام ليــس بصحيــٍح؛  الفطــرّي" موجــٌب لفهــم ادليــن ال معــدٌّ
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ــا  ــن ال موجــٌب، وكمــا قلن ــا معــدٌّ لفهــم ادلي ــل الفطــرّي أيًض ألّن اتلعّق
ســابًقا، اتلعّقــل الفطــرّي وإن لــم ينحــر يف اتلعّقــل الفلســّي، فإنّــه ال 
ينافيــه أيًضــا، واملمارســة باملســائل العقلّيــة والفلســفّية تســاعد اإلنســان 

يف تقويــة عقلــه الفطــرّي.

رضورة تعلّم الفلسفة لفهم معارف الدين الحكمّية رضورٌة بالقياس

ــؤال  ــال الس ــا يف قب ــّن موضعن ــال أن نب ــذا املق ــام ٰه ــب يف خت املناس
القائــل: هــل تعلـّـم ودراســة الفلســفة الزٌم لفهــم ادليــن أم ال؟ جوابنــا: أّن 
فهــم معــارف ادليــن احلكمّيــة والفلســفّية يف ظروفنــا احلــارضة ولإلفــراد 
ــتند ىلع  ــّدىع يس ــذا امل ــفة، وٰه ــة الفلس ــٌف ىلع دراس ــن، متوّق العاديّ

عــّدة مقّدمــاٍت:

1ـ القرآن والروايات مشحونٌة باملعارف احلكمّية والفلسفّية

ــد   مــن خــال العقائ
ّ

ــل الســعادة ال يتحّصــل لإلنســان إال بمــا أّن ني
الصحيحــة واملطابقــة للواقــع، وتشــّل املعــارف املرتبطــة باملبــدإ واملعــاد 
ــات  ــات والرواي ــن اآلي ــٌر م ــدٌد كب ــة ع ــن، وثّم ــن ادلي ــا م ــًما هامًّ قس
ــتًوى  ــت يف مس ــا ليس ــارف أيًض ــذه املع ــا أّن ٰه ــد، وبم ــٌط بالعقائ مرتب
ــا  ــٍد، وبعضه ــّل أح ــا ل ــن فهمه ــيٌط يمك ــهٌل وبس ــا س ــٍد؛ فبعضه واح
ــق  ــذه ادلقائ ــر إىل ٰه ــد أش ــة، وق ــوض والصعوب ــة الغم ــر يف نهاي اآلخ

ــات. ــرآن والرواي ــن الق ــّدٍة م ــع ع ــف يف مواض والظرائ
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2ـ إدراك دقائــق ولطائــف الديــن الحكميّــة يطلــب مســتًوى عاليًــا مــن 

االســتعداد الذهنــّي والروحــّي

ــات  ــرآن والرواي ــة يف الق ــة واألدبّي ــف اللغوّي ــا أّن إدراك اللطائ كم
ــا  ــة إنّم ــام الفقهّي ــك إدراك األح ــم، كٰذل ــن وحده ــٌن للمتخّصص ممك
يتيــرّس للفقهــاء فقــط، فيمكــن أن يقــال إّن إدراك اللطائــف واإلشــارات 
يف جمــال املعــارف احلكمّيــة والفلســفّية للقــرآن والروايــات أيًضــا ميــرّسٌ 

ــًة وفلســفّيًة عيلــًة. ــّوًة عقلّي ملــن يمتلــك ق

3ـ ٰهــذه القــّوة وٰهــذا االســتعداد يف الظــروف الحاليّة يُكتســبان بدراســة 

ــفة فقط الفلس

ــوى  ــة اتلق ــاس بمعون ــض انل ــال بع ــن أن ين ــه يمك ــابًقا إنّ ــا س قلن
ــرآن  ــفّية للق ــق الفلس ــا احلقائ ــهدون فيه ــًة يش ــس درج ــب انلف وتهذي
بعــن القلــب، كمــا أنّــه يمكــن أن يــدرك بعــض انلــاس ٰهــذه املســائل 
بالرياضــة الفكرّيــة وبمعونــة ذاكئهــم العــايل فقــط، ولٰكــّن أكــر انلــاس 
ليســوا مــن الفريــق األّول وال مــن الفريــق اثلــاين. ومــن أجــل أن يتوصــل 
ــوا  ــم أن يدرس ــّد هل ــة، ال ب ــة العميق ــارف احلكمي ــم املع ــؤالء إىل فه ه
الفلســفة ويمارســوا اتلفّكــر العقــّي ملــّدٍة مــن الزمــن؛ وذٰللــك نــّديع أن 

ــا. ــفة وتعلّمه ــة الفلس  بدراس
ّ

ــم إال ــل هل ــتعداد ال حيص ــذا االس ٰه

يمكــن أن يقــال: ٰهــذا االســتعداد يمكــن أن حيصــل باتلفّكــر 
واتلأّمــل يف مضامــن اآليــات والروايــات، فــأّي حاجــٍة إىل رصف الوقــت 

ــفة؟ ــة الفلس دلراس
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: جنيب عن ٰهذا السؤال جبوابن: نقيٍّ وحّيٍّ

أّمــا اجلــواب انلقــّي فنقــول: لـِـَم ال تقولــون ٰهذا الــكام بالنســبة إىل 
علــوم اللغــة واألدب واتلاريــخ والفقــه واحلقــوق؟ بــل تعتقــدون أّن مــن 
ــة  ــائل األدبّي ــم املس ــًة لفه ــًة تفصيلّي ــوم دراس ــذه العل ــة ٰه ــازم دراس ال

واتلارخيّيــة والفقهّيــة واحلقوقّيــة عنــد الرجــوع إىل القــرآن والروايــات.

وأّمــا اجلــواب احلــّيّ فنقــول: إّن فهــم وإدراك دقائــق وحقائــق القــرآن 
؛  الفلســفّية يتطلّــب مقّدمــاٍت كثــرًة، ال بــّد أن تــدرس بشــٍل مســتقلٍّ
وذلا فاإلنســان العــادّي إذا رجــع إىل القــرآن والروايــات مبــارشًة وبــدون 
ــا وإدرااًك بســيًطا، ويف   فهًم

ّ
حتصيــل ٰهــذه املقّدمــات، ال يفهــم منهمــا إال

املقابــل مــن حّصــل ىلع ٰهــذه املقّدمــات بدراســة الفلســفة، بإمانــه أن 
، مــن لطائفــه  يفهــم القــرآن ويســتفيد بصــدٍر منــرشٍح وذهــٍن مســتعدٍّ

وظرائفــه بقــدر اســتعداده وظرفّيتــه.

ــة  ــوم العقلّي ــة العل ــبة إىل رضورة دراس ــة بالنس ــض األجلّ كام بع
ــة ــرآن احلكمّي ــق الق إلدراك دقائ

يف اخلتام، ال بأس بأن نشر إىل كام بعض األاكبر يف ٰهذا املجال:

ــن  ــد اب ــرزا أمح ــوم م ــن املرح ــن ع ــن املعارصي ــض املحّقق ــل بع نق
اآلخونــد اخلراســايّن صاحــب كفايــة األصــول أنـّـه اكن يقــول مــراًرا البنــه: 
ــًدا، ال يمكنــه فهــم  ــم يفهمهــا جّي ــة ول ّي

ٰ
ــم يــدرس الفلســفة اإلهل »مــن ل

ــدون  ــه ب ــى للفق ــا أن ال مع ــد. وكم ــول  يف العقائ ــار آل الرس أخب
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ــٍة  ــٍة علمّي ــّوةٍ ومّن ــدون ق ــة ب ــد احلّق ــرّس إدراك العقائ ــول، ال يتي األص
« ]آشــتياىن، نقــدى بــر تهافــت الفالســفه غــزاىل، ص 80[. وفلســفّيٍة وبــدون كاٍم حتقيــيٍّ

ــراًرا  ــّرح م ــه اكن ي ــد أنّ ــذة اآلخون ــض تام ــن بع ــل ع ــا نُق وأيًض
يــن لــم حيّصلــوا احلكمــة، حمرومــون مــن 

ّ
يف جملــس درســه: »ٰهــؤالء اذل

ــؤالء جمتهــدون يف الفــروع  ــد. ٰه ــار آل الرســول  يف العقائ إدراك أخب
ون يف األصــول« ]آشــتيانی، منتخبــاىت از آثــار حكــامى  الهــى ايــران ...،ج 4، مقدمــه، 

ّ
ومقــد

ــی[. ص 45، پاورق

ــارٍش إىل  ــٍل مب ــوع بش ــة الرج ــّي كفاي ــّيد اخلمي ــرى الس ــا ال ي أيًض
اآليــات والروايــات واتلأّمــل فيهــا إلدراك مضامينهــا وفهمهــا، فيقــول: »ال 
ــه قــادٌر ىلع فهــم آيــات اتلوحيــد - يف ســورة اتلوحيــد  يظــّن اإلنســان أن
املباركــة، أو اآليــات األوىل مــن ســورة احلديــد أو ســائر اآليــات - وكٰذلك 
األخبــار الرشيفــة واخلطــب واألدعيــة ومناجــاة األئّمــة ، ويه 
ــاٌل  ــذا خي ــريّف. ٰه ــا الع ــض وظهوره ــره  املح ــارف - بفك ــحونٌة باملع مش
ــا يف طريــق اإلنســان  باطــٌل ووسوســٌة شــيطانّيٌة، فقــد جعــل الشــيطان  فخًّ
ملنعــه مــن املعــارف احلّقــة، وســّد أبــواب احلكمــة واملعرفــة، وإهاكــه 
ــودي  ــهيًدا أن مقص ــه ش ــى ب ــاهٌد وك ــة. اهلل ش ــرة والضال يف وادي احل
مــن ٰهــذا الــكام ليــس هــو ترويــج ســوق الفلســفة الرســمّية والعرفــان 
ــًة أهــل العلــم منهــم إىل  ــه املؤمنــن خاّص ــل مقصــودي توّج الرســّي؛ ب
ــة  ــد بعث ــيانها، ومقاص ــدم نس ــت  وع ــل ابلي ــرآن وأه ــارف الق مع
الرســل وإنــزال الكتــب، املوجبــة للســعادة ادلنيوّيــة واألخروّيــة لكّهــا، فيا 
حرستــاه ىلع اإلنســان، مــا دام يف ٰهــذه ادلنيــا فهــو يف حجــٍب خمتلفــٍة، ال 
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يمكنــه تشــخيص طريــق الســعادة وال يســتقيظ مــن نــوم الغفلــة بنصائــح 
ــا  ــه حينم ــن نوم ــتيقظ م ــه سيس ــاء، ولٰكّن ــاء والعلم ــاء واألويل األنبي
 احلــرسة وانلــدم« ]خمينــی، 

ّ
ــَق إال ــم يب ــل الســعادة، ول ــع الفرصــة نلي تضي

ــث، ص 555[ ــل حدي چه

واكن الشــهيد مطهــري يعتقــد أيًضــا بــأّن هنــاك مطالــب فلســفّيًة يف 
ــٍح،  ــيٍّ صحي ــٍل فلس ــدون تعّق ــا ب ــن فهمه ــات، ال يمك ــات والرواي اآلي

ــذه بعضهــا: وٰه

1ـ اإلطاق واإلحاطة اذلاتّية والقيومّية هلل سبحانه))(.

2ـ عدم خلّو أّي ماٍن وزماٍن منه سبحانه)2(.

3ـ تقّدمه  ىلع املان والزمان والعدد)3(.

4ـ وحدته غر العدديّة)4(.

) )1َوَعَنِت الُْوُجوُه لِلَْحيِّ الَْقيُّوِم  ]سورة طٰٰه: 111[؛ أاَلَ إِنَُّه ِبُكلِّ يَشْ ٍء ُمِحيٌط ]سورة 
فّصلت: 54[.

)2( قــال الصادق : »... فاَلَ يَْخلُو ِمْنُه َمَكاٌن َواَل يَْشــتَِغُل ِبِه َمــَكاٌن َوالَ يَُكوُن إِىَل َمَكاٍن 
أَقْرََب ِمْنُه إِىَل َمَكان« ]الكلينّي، الكايف، ج 1، ص 126[؛ »محّمد بن يحيى، عن أحمد بن 
  محّمٍد، عن الحسن بن محبوٍب، عن أيب حمزة قال: سأل نافع بن األزرق أبا جعفٍر
فقال: أخرين عن الله متى كان؟ فقال: متى مل يكن حتّى أخرك متى كان؟! ســبحان من 

مل يزل وال يزال فرًدا صمًدا مل يتّخذ صاحبًة وال ولًدا« ]املصدر السابق، ص 88[.

)3( قــال عيلٌّ  يف خطبته: »وأشــهد أن ال إلٰه إالّ اللــه وحده ال رشيك له، األّول ال يش ء 
قبله، واآلخر ال غاية له« ]نهج البالغة، الخطبة 85[.

)4( من کالم لعيلٍّ  قال فيه: »واحٌد ال بالعدد« ]الهاشمّي الخويّئ، منهاج الراعة يف رشح 
نهج البالغة، ج 21، ص 535[.
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5ـ كونه مع لّك يشٍء ال باملقارنة، وخلّوه عن لّك يشٍء ال باملزايلة))(.

6ـ كون لّك يشٍء ملًا هل ورجوع لّك يشٍء إيله)2(.

7ـ كونه بسيًطا ال جزء هل)3(.

ــار  ــول يف رشح أخب ــرآة العق ــّي، م ــر: املجل ــه. ]انظ ــن ذات ــه ع ــون صفات 8ـ ك

الرســول، ج 1، ص 83[

 وآخًرا، وظاهًرا وباطنًا)4(.
ً

9ـ كونه أّوال

10ـ كون أّويّلته عن آخرّيته، وظهوره عن بطونه)5(.

11ـ كونه اليشغله شأٌن عن شأٍن)6(.

12ـ كامه عن فعله وإبداعه)7(. ]مطهرى، مجموعه آثار، ج 6، ص 81 و82[

ــة  ــان رضورة دراس ــام بي ــي يف مق ــن زاده آم ــة حس ــول العام ويق

الفلســفة للنــاس العاديـّـن لفهــم معــارف ادليــن احلكمّيــة والفلســفّية: 

)1( مــن کالم عيلٍّ  أنه قال: »فَلَْم يَْحلُْل ِفيَها فَيَُقاَل ُهَو ِفيَها كَائٌِن، َولَْم يَْنأَ َعْنَها فَيَُقاَل 
ُهَو ِمْنَها بَائٌِن، َولَْم يَْخُل ِمْنَها فَيَُقاَل لَُه أَيَْن« ]الصدوق، التوحيد، ص 41[.

ُمور ]سورة آل عمران: 109[. رِْض َوإِىَل اللِه تُرَْجُع األُْ امََواِت َوَما يِف األَْ ) )2َوللِه َما يِف السَّ

) )3قُْل ُهَو اللُه أََحٌد ]سورة التوحيد: 1[.

ُل َواآلِْخُر َوالظَّاِهُر َوالْباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ يَشْ ٍء َعلِيٌم  ]سورة الحديد: 3[. وَّ ) )4ُهَو األَْ

)5( راجع: الفيض الکاشايّن، الوايف، ج 1، ص 472.

)6( »يَا َمْن الَ يَْشَغلُُه َشأٌْن َعْن َشأْن« ]ابن طاووس، مهج الدعوات ومنهج العبادات، ص 104[.

)7( انظر: الحلبّي، تقريب املعارف، ص 106 و107.
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»توفيــق نيــل مســتوى فهــم اخلطــاب املحّمــدّي ال حيصــل بــدون إدراك 

ــان،  ــة بالربه ــف العرفانّي ــة والصح ــة املتعايل ــف احلكم ــق ولطائ حقائ

إدراك  ي ال حيتــاج يف 
ّ

اذل القدســّية،  بانلفــس   ملــن اكن مؤّيــًدا 
ّ

إال

ــّية  ــس القدس ــذه انلف ــب ٰه ــر صاح ــر، وغ ــر وانلظ ــق إىل الفك احلقائ

ــول  ــه يف األص ــه وعلم ــق، فقلم ــذه احلقائ ــان ٰه ــدرك بالربه ــم ي إذا ل

 ، ــيٌّ ــان ال يقي ــات اقناعّي ــات والرواي ــر ورشح اآلي ــد واتلفس والعقائ

ــان و  ــرآن و عرف ــی، ق ــن زاده آمل ــغ« ]حس ــا بل ــول م ــظ املنق ــغ يف حف ــو بل ول

ــد، ص 21[. ــى ندارن ــم جداي ــان از ه بره

ــم  ب العل
ّ

ــا ــويص ط ــح وي ــه، ينص ــن كتاب ــٍل م ــر فص ــو يف آخ وه

ــذه: ــا ٰه ــا ملقاتلن ــا خاتًم ــاٍت جنعله ــة بكلم واحلقيق

ــًة،  ــا خاّص ــات كتبً ــًة، وللرياضّي ــا خاّص ــألدب كتبً ــا أّن ل »كم

ــة  ــة املنطقّي ــد احلّق ــي يه أصــول العقائ ــة الّ ــك للمعــارف العقلّي كٰذل

ــاٍس  ــم - يف أّي بل ب العل
ّ

ــا ــم ط ــٌة. ويلعل ــٌف خاّص ــة صح والربهانّي

والعرفانّيــة  واحلكمّيــة  املنطقّيــة  الصحــف  أّن   - اكنــوا  ومرتبــٍة 

ــرآن  ــم أرسار الق ــروج إىل فه ــدارج للع ــة، يه م ــامّية األصيل اإلس

الكريــم، وفهــم معــارف اجلوامــع الروائّيــة. واحلكمــة والعرفــان 

ــا  ــعادة ادلني ــدر س ــدّي، ومص ــّم املحّم ــف األت ــيٌّ للكش ــٌر أنف تفس

و76[.  75 الســابق، ص  ]املصــدر  واآلخــرة« 
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الخاتمة

تبّينت بعض األمور يف ٰهذه املقالة نلخّصها بما يي:

1ـ تقــوم فكــرة اتلفكيــك - الّــي ظهــرت يف القــرن اهلجــرّي األخــر 
ىلع يــد املــرزا مهــدّي األصفهــايّن - ىلع رضورة فصــل املناهــج املعرفّيــة 

ــا. فصــًا تامًّ

ــل  ــن اتلعّق ــك ب ــد اتلفكي ــة بع ــذه املدرس ــاب ٰه ــل أصح 2 ـ يقب
واتلفلســف، بــرورة اتلعّقــل لفهــم ادليــن وينكــرون رضورة اتلفلســف 

ــال.  ــذا املج يف ٰه

ــذه املدرســة يف جمــال دور الفلســفة  3 ـ ختتلــف مواقــف أصحــاب ٰه
ــة؛ فتــارًة يّدعــون أّن الفلســفة مانــٌع وحجــاٌب  يف فهــم انلصــوص ادلينّي
ــا  ــرون تأثره ــف وينك ــذا املوق ــن ٰه ــون ع ــارًة يراجع ــن، وت ــم ادلي لفه
ــوص  ــم انلص ــايّب يف فه ــا اإلجي ــون تأثره ــرى يقبل ــط، وأخ ــايّب فق اإلجي

ــة. ــّدة ال الواجب ــائل املع ــتوى املس ــة ىلع مس ادلينّي

هــم إلثبــات مانعّيــة الفلســفة يف فهــم انلصوص ادلينّيــة، يه أّن 
ّ

4 ـ أدتل
الفلســفة توجــب ابلعــد عــن فهــم احلقائــق ادلينّيــة، وأنّها توجــب احلرة، 
وأنّهــا توجــب ابلعــد عــن العقــل الفطــرّي، وأّن االســتفادة مــن الفلســفة 
لفهــم ادليــن توجــب هــدم املعــارف ادلينّيــة، وتوجــب الضالــة، ولٰكــّن 

ٰهــذه األدلـّـة لكّهــا مــردودٌة ومرفوضــٌة، وال تؤّيــد مّدعهــم إطاقًــا.

ــة  ــوص ادلينّي ــم انلص ــر يف فه ــفة ال تؤثّ ــات أّن الفلس ــم ألثب ه
ّ

5 ـ أدتل
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ــفة  ــم الفلس ــن ىلع تعلّ ــم ادلي ــف فه ــم أّن توّق ــا؛ وادعؤه ــًرا إجيابيًّ تأث
يوجــب نقــض غــرض ابلعثــة، ويســتلزم احتيــاج القــرآن إىل الفلســفة، 
وأّن معــارف الــي جــاء بهــا األنبيــاء ســهلٌة وبســيطٌة وال حتتــاج إىل تعلـّـم 
املعــارف الفلســفّية وســائر ماذكــروه؛ لكّهــا اّدعءاٌت ضعيفــٌة وغــر تاّمــٍة.

ــم  ــن ىلع فه ــراد العاديّ ــاعد األف ــفة يس ــم الفلس ــّق أّن تعلّ 6 ـ احل
انلصــوص ادلينّيــة يف جمــال املعــارف العقلّيــة، ولٰكــّن ٰهــذا ليــس رضوريًّا 
ــة  ــذه انلصــوص بمعون ــّل انلــاس، بــل يمكــن بلعــض انلــاس فهــم ٰه ل

ا. ــدًّ ــون ج ــؤالء قليل ــس، وه ــب انلف ــق تهذي ــن طري ــف، وع الكش
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قائمة المصادر

القرآن الكريم

نهج البالغة

الصحيفة السّجادّية

ابــن ســينا، الحســني، الشــفاء ]اإلٰلهّيــات[، تحقيــق حســن حســن زاده آمــى، دفــرت . 1

تبليغــات اســالمى - قــم، 1376 ش.

ابــن طــاووس، عــيل بــن مــوىس، مهــج الدعــوات ومنهــج العبــادات، تصحيــح: أبــو . 2

طالــب كرمــاين، دار الذخائــر - قــم، 1411 هـــ.

ــدس رضــوی - . 3 ــتان ق ــناد آس ــز اس ــرات، ج 2، مرك ــدي،  تقري ــريزا مه ــاىن، م اصفه

ــامره 12455. ــهد، ش مش

ــاء، . 4 ــات األصفي ــاء وطبق ــة األولي ــه، حلي ــن عبدالل ــد ب ــم أحم ــو نعي ــايّن، أب األصفه
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ــرة. - القاه

آشــتياىن، ســيد جــالل الديــن، منتخبــاىت از آثــار حكــامى  الهــى ايــران، ج 4، دفــرت . 5

تبليغــات اســالمى - قــم، 1378 ش.

آشــتياىن، ســيد جــالل الديــن، نقــدی بــر تهافــت الفالســفه غــزاىل، دفــرت تبليغــات . 6

اســالمى - قــم، 1378 ش.

اآلمــدي التميمــي، عبــد الواحــد، غــرر الحكــم، تصحيــح حســني األعلمــي، مؤسســة . 7

األعلمــي للمطبوعــات - بــريوت، 1407 هـ.
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ــالمى . 8 ــات اس ــد تحقيق ــد؟، واح ــى گوين ــه م ــی چ ــارف و صوف ــواد، ع ــراىن، ج ته

ــران، 1363 ش. ــت - ته ــاد بعث بني

چاملــرز، آلــن. اف، چيســتى علــم: در آمــدى بــر مكاتــب علــم شــناىس فلســفی، . 9

ــاكالم، ســمت - تهــران، چــاپ دوم، 1379 ش. ترجمــه ســعيد زيب
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مؤسســه مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــى - تهــران، 1370 ش.

حکيمــی، محمدرضــا، اجتهــاد و تقليــد در فلســفه، دفــرت نــرش فرهنــگ اســالمى . 11

ــران، 1378 ش. - ته

حکيمــی، محمدرضــا، الحيــاة، دفــرت نــرش فرهنــگ اســالمى - تهــران، چــاپ پنجــم، . 12

1367 ش.

حکيمی، محمدرضا، پيام جاودانه، دليل ما - قم، 1382 ش.. 13

حکيمــی، محمدرضــا، رشف الديــن، دفــرت نــرش فرهنــگ اســالمى - تهــران، چــاپ . 14

دوم، 1375 ش.

ــران، . 15 ــالمى - ته ــگ اس ــرش فرهن ــرت ن ــک، دف ــب تفکي ــا، مکت ــی، محمدرض حکيم

ش.  1375

حكيمی، محمدرضا، عقل خود بنياد دينى، ماهنامه همشهرى، آذر 1380 هـ. ش.. 16
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الصــدوق، محمــد بــن عــيل، الخصــال، تصحيــح وتعليــق عــيل أكــر غفــاري، دار . 25

ــريوت، 1348 ش. ــات - ب ــارف للمطبوع التع
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ــم، 1378 ش. ق
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)((

الخالصة

ــّص  ــاة وانل ــاتها ىلع انلح ــة وانعاس ــا العقلّي ــو القضاي ــا ه ــوًع مهمًّ ــة موض ــذه ادلراس ــت ٰه تناول
ــذا  ــي اكنــت هلــا ايلــد الطــوىل يف تغيــر مســار ٰه ــة الّ ــا العقلّي ادليــّي، إذ رّكــزت ىلع بعــض القضاي
انلحــو، وتبديــل وجهتــه حســب زعــم بعــض ابلاحثــن املعارصيــن، واتّهامهــم انلحــَو العــريّب بأنّه نشــأ 
ــة والفلســفّية، وحتّكمــت حــّى صــارت جــزًءا ال  يف ظــّل أجــواٍء ســادت فيهــا بعــض املناهــج العقلّي
 فاعــًا، ويف الوقــت 

ًّ
يتجــّزأ مــن تفكــر علمــاء العربّيــة، فاتّصــل بهــا انلحــو تابًعــا متأثـّـًرا ال مســتقا

ــاس وأقســامه  ي تــّى يف مســألة القي
ّ

ــّي اذل ــم انلــّص ادلي ــر ىلع فه ــذا اتلأثّ نفســه ناقشــت مــدى ٰه
وعللــه، وأثــر القياســن الفلســّي والــرشيّع عليــه وىلع انلحــو. وادلراســة تهــدف إىل معرفــة حقيقــة 
ــره  ــاس بغ ــذا القي ــر ٰه ــل تأثّ ــو؟ وه ــٍة يف انلح ــاس علّ ــاك قي ــل هن ــج، وه ــك املناه ــر بتل ــذا اتلأثّ ٰه
ــا رئيًســا يف اســتنباط القاعــدة الرشعّيــة؟  يــن أثبتــوه ركنً

ّ
هــن اذل مــن األقيســة خصوًصــا قيــاس املتفقِّ

ــًرا اكمــًا بتلــك القضايــا كمــا زعــم  لقــد ثبــت مــن خــال ابلحــث أّن انلحــو العــريّب لــم يتأثّــر تأثّ
ابلعــض، وإنّمــا اكنــت هنــاك بعــض االنعاســات الطفيفــة ىلع مناهجــه وأســايلبه؛ حبكــم املشــراكت 
العاّمــة بــن العلــوم بشــٍل عمٍّ، وأّمــا تأثرهــا ىلع انلــّص ادليــّي فقــد ثبــت العكــس، فــإّن القيــاس 
ي 

ّ
ــر بقيــاس الفقهــاء واألصويّلــن بشــٍل بــّنٍ ال جــدال فيــه، واذل ــة قــد تأثّ انلحــوّي بصــوره العقلّي

يصــل إىل حــدود اتلقليــد األعــى، وباتّبــاع أصــول الفقــه األثــر باألثــر.

ة، القياس.
ّ
ر، العل

ّ
اللكمات املفتاحّية: القضّية، انلحو، اتلأث

)1( أحمد محسن األسدي، العراق، دكتوراه يف اللغة العربيّة.

aldaleelaldaleel93@gmail.com

القضايا العقلّية وانعكاساتها على النحاة 
والنّص الدينّي

أحمد محسن األسدي*



Rational Issues and their Implications for Grammarians and 
Religious Text

Ahmad Mohsen Al-Asadi

PhD in Arabic language Iraq

Abstract

This study dealt with an important topic, which is rational issues and 
their implications for grammarians and the religious text, as it focused on 
some rational issues that had the upper hand in changing the course of 
this grammar and changing its direction according to some contemporary 
researchers claim, and accusing them of the Arabic grammar that it originated 
in an atmosphere in which some rational and philosophical curricula, and 
they governed until they became an integral part of the thinking of Arabic 
scholars, so the grammar related to it as an influenced subordinate rather 
than an independent and effective. At the same time I discussed the extent 
of this influence on the understanding of the religious text that was evident 
in the issue of analogy and its divisions and its causes, and the impact of the 
two philosophical and legal analysts on it.

It has been proven through research that Arabic grammar was not 
completely affected by these issues as some claimed, but there were some 
slight repercussions on its methods and methods. By virtue of the general 
commonalities between the sciences in general. As for its impact on the 
religious text, the opposite has been proven, as the grammatical analogy 
in its rational form has been influenced by the measurement of jurists and 
fundamentalists in a clear and indisputable manner, which reaches the 
limits of blind imitation, and by following the principles of jurisprudence 
,the impact is impact.

Key words: proposition, grammarians, influence, cause, analogy.
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المقّدمة

ــا يف  ــوًّع ملموًس ــظ تن ــارصة يلح ــة املع ــات انلحوّي ــع لدراس إّن املتتبِّ
مســائلها واختافًــا يف قوانينهــا وانلظرّيــات املنبثقــة عنهــا؛ وٰذلك بســبب 
اهــات الـّـي غــّذت ٰهــذه ادلراســات، وعملت 

ّ
تنــّوع املصــادر وتعــّدد االت

ىلع توجيــه مســار ابلحــث فيهــا. وقــد أّدى ٰهــذا اتلنــّوع واالختــاف إىل 
ظهــور مجلــٍة مــن اإلشــايّلات الـّـي وردت ىلع أفــار ادلارســن وابلاحثن 
وخالطــت رؤيتهــم انلحوّيــة مــن جهــة املبــادئ والفرضّيــات وانلتائــج))(. 

اهاتهــم إىل قســمن 
ّ

إّن ٰهــؤالء ابلاحثــن قــد قُّســموا حبســب ات
ــا:  ــن هم رئيس

يــن انشــغلوا بمبــارشة انلحــو 
ّ

دون: وهــم اذل أ- ابلاحثــون املجــدِّ
ــات  ــة إىل ُمعطي ــم ابلنائّي ــتندين يف رؤيته ــا، مس ــًة ومنهًج ــريّب نظرّي الع
ــّور  ــا اتلص ــن عليه ــبٌة يع ــه. ويه نس ــة في ــه ادلراس ــر وج ــراث تلغي ال
الســائد لفكــرة اتلجديــد يف اثلقافــة العربّيــة اإلســامّية قديًمــا وحديثًــا. 

ــريّب يف  ــو الع ــوا انلح ــن درس ي
ّ

ــم اذل ــانّيون: وه ــون اللس ب- ابلاحث
ــن  ــاتذة م ــذة ألس ــه باتللم ــوا مبادئ ــن تلّق ــة، أو مّم ــات األورّبّي اجلامع
ــتعاروا  ــم، فاس ــروا به ــة، وتأثّ ــات العربّي ــتقَدمن للجامع ــن املس الغربيّ
منهــم معطيــات علــم اللغــة احلديــث )اللســانّيات( بنظرّياتــه ومناهجــه، 

)1( ٰهذه املقالة مستلٌَّة من أطروحتي للدكتوراه املوسومة بـ )إشكاليّات املنهج النحوّي القديم 
دين(، واملرُشف عى كتابتها وعى ٰهذا املقال األستاذ الدكتور حسني شريأفكن.  عند املجدِّ
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اهــه 
ّ

 حبســب ات
ًّ

وســعوا إىل تطبيقــه ىلع ادلراســات انلحوّيــة العربّيــة، كا
ــه. ــّى، ومقــدار االســتفادة من املتب

ــر  ــة اتليس ــن حرك ــتهم م ــون يف دراس ــؤالء ابلاحث ــق ٰه ــد انطل وق
ــاعت يف  ــي ش ــّية الّ ــوم اتلدريس ــر اهلم ــريّب؛ إث ــو الع ــاح للنح واإلص
أوســاط ادلارســن الُمحَدثــن، فرامــوا تنقيته مــن االضطــراب يف منظومته 
الفكرّيــة، واخللــل املــازم حلالــة العــرس الـّـي أثقلــت كواهلهــم دراســًة 
وتدريًســا؛ بســبب وقــوع مناهــج انلحــاة ـ بزعمهــم ـ يف أحضــان العلــوم 
ــذاك،  ــائدة آن ــة الس ــة اجلديّل ــة ذات الزنع ــج الكامّي ــة واملناه العقلّي
ــا،  ــة وغره ــر انلحوّي ــر الظواه ــفة يف تفس ــؤون الفلس ــم ش واعتماده
معرّبيــن عــن رغبتهــم يف حتويــل مســار ادلراســة انلحوّيــة الـّـي وصفوهــا 
بـــ "اتلقليديّــة العقلّيــة" إىل دراســٍة وجدانّيــٍة ذات أصــوٍل ســهلٍة ميــرّسٍة 
ترفــع عــن املتعلّمــن إرص ٰهــذا انلحــو، وحتّررهــم مــن ســيطرة املناهــج 
ــع  ــراٍت، ومجي ــاٍت أو تقدي ــاٍت أو تأوي ــن تعلي ــا م ــفّية وتوابعه الفلس
مــا يدخــل يف االعتبــارات املنطقّيــة واتلأّملّيــة، وأصبــح احلــّل األمثــل يف 
بنــاء حنــٍو جديــٍد عندهــم هــو ختليــص ٰهــذا انلحــو مّمــا علــق بــه مــن 
شــوائب تلــك القضايــا ادلخيلــة عليــه، ومــن ثــّم االهتــداء إىل وصــف 
الظاهــرة اللغوّيــة بمنهــٍج يناســبها؛ وٰذلــك بــأن تســتبدل تلــك القواعــد 

ــع الصحيحــة. ــق والوقائ ــر باحلقائ واملعاي

ــاه عنــد ٰهــؤالء ادلارســن هــو نزوعهــم 
ّ

ىلع أّن أوضــح صفــٍة لٰهــذا االت
ــة  ــة انلحوّي ــعاف ادلراس ــم إلس ــٍة منه ــة، يف حماول ــروح انلقديّ ــو ال حن
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ــا  ــة الســائدة يف حتليله ــة اتلقليديّ ــر الوجه ــٍة تعمــل تلغي بمباحــث نظرّي
ــذه الزنعــة بصيغتــن: مــت ٰه ــد قُدِّ ــة أوجههــا. وق ملعرف

1ـ نزعــة ناقضــة لألســس الراثّيــة غــر الواقعّيــة الـّـي اســتند إيلهــا 
ــر  ــا والس ــاء آثاره ــة ىلع اقتف ــم، ودأب العاّم ــوّي القدي ــر انلح اتلفك

ىلع ُخطاهــا.

ــة تضــع يف طريقهــا نمــاذج مقرحــًة تناســب اتلصــوُّر  2 ـ نزعــة بنائّي
احلديــث حبســب انتمــاءات ابلاحثــن املــرّددة بــن األصالــة واملعــارصة.

القضايا العقلّية عند الباحثين المعاصرين

زعــم قســٌم مــن ابلاحثــن أّن ادلراســات اللغوّيــة عنــد قــداىم انلحــاة 
قــد وقعت حتــت تأثــر أغلــب العوامــل العقلّيــة واملناهــج الكامّيــة الّي 
ــتنتاجاتهم،  ــم واس ــرت يف أحامه ــة، فأثّ ــم انلحوّي ــلّلت إىل حتلياته تس
وباتــت نزعــًة قائمــًة يف تفكــر انلحــاة األوائــل طاملــا قــادت املشــتغلن 
بهــا إىل حتكيــم العقــل واالحتجاج بــه يف رشح املعضــات وبيان أســبابها. 
فوّجهــوا إىل انلحــو العــريّب وقواعــده ماحظــاٍت نقديّــًة ُعــّدت قضاياهــا 
مواطــَن خلــٍل رافقــت أنظــار انلحــاة ومناهجهــم، ونقــاَط ضعــٍف ونقٍص 
ــع  الزمــت تفكرهــم وطرائقهــم. وبعــد أن رشع ٰهــؤالء ابلاحثــون يف تتّب
ــا  ــا خارجيًّ ــوّي توجيًه ــر انلح ــت اتلفك ــي وّجه ــة الّ ــروف اتلارخيّي الظ
ــم إىل  ــت أقامه ه

ّ
ــفّية، ات ــة والفلس ــارف العقلّي ــك املع ــن تل ــٍر م بأث

 
ً

حتليــل اآلثــار الســلبّية يف اعتمــاد مثــل تلــك املعــارف ومناهجهــا أصــوال
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وقواعــَد يف اتلأّمــل انلحــوّي واتلفكــر اللغــوّي، فتوّحــدت آراؤهــم حــول 
ــّدت يف نظرهــم أصــل املشــكات يف انلحــو العــريّب،  ــا رئيســٍة ُع قضاي
ي اكنــوا يؤمنــون بــه 

ّ
ووقفــوا منهــا موقًفــا شــبه موّحــٍد ناســب املنهــج اذل

ويعتقــدون صوابــه. وٰهــذه القضايــا يه: 

أّواًل: نظرّية العامل النحوّي

ــي بــى عليهــا  ــات الّ ــة العامــل انلحــوّي مــن أهــّم انلظرّي تعــّد نظرّي
انلحــاة األوائــل قواعــد انلحــو العــريّب ومســائله؛ حيــث أولوهــا اهتماًمــا 
ــا أصيــًا يف حتلياتهــم وتفســراتهم للظاهــرة  ــا نظريًّ كبــًرا وأثبتوهــا أسًّ
انلحوّيــة. وقــد رشعــت أنظــار ادلارســن إىل معاجلــة ٰهــذا األصــل وبيــان 
دوره يف صياغــة اهليــل انلحــوّي بعــد مقارنتــه بالعامل الفلســّي، فدفعت 
مواطــن االتلقــاء بــن الِعلمــن: انلحــوّي والفلســّي إىل تأكيــد رأي ٰهــؤالء 
ــًرا بالفلســفة  ــة قامــت يف عقــول انلحــاة تأثّ ــذه انلظرّي ادلارســن يف أّن ٰه
الـّـي راجــت يف األوســاط العلمّيــة آنــذاك، ومنهــم انلحــاة، حــّى صــارت 

جــزًءا ال يتجــّزأ مــن تفكرهــم وطرائقهــم يف انلظــر واتلحليــل.

ثانًيا: ظاهرة اإلعراب

مّمــا عّد مظهــًرا بــارًزا مــن ارتباط العامــل انلحــوّي بالعامل الفلســّي، 
ذهــاُب انلحــاة إىل أّن اإلعــراب حــدٌث عرٌض ال بــّد هل مــن حُمــِدٍث، كمــا 
ــرأ ىلع  ــٍة تط ــٍة موجب ــن علّ ــارةٌ ع ــو عب ــٍر، وه ــن مؤثّ ــّد هل م ــر ال ب أّن األث
اللكمــات، وأّن املعمــول ال جيتمــع عليــه عمــان؛ الســتحاتله عقــًا، وأّن 
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ــا اكن  ــم كم ــه اتلقدي ــن حّق ــٌل م ــوٌد فاع ــو موج ــًرا فه ــا دام مؤثّ ــل م العام
املعمــول مــن حّقــه اتلأخــر. ]انظــر: إبراهيــم مصطفــى، إحيــاء النحــو، ص 31 ـ 34[

وعليــه فــإّن العاقــة بــن العامــل واإلعــراب تقــوم ىلع مبــدإ الســبب 
ــل دون أن  ــن العام ــث ع ــّك احلدي ــن أن ينف ــٍذ ال يمك ــّبب، وعندئ واملس
يكــون اإلعــراب إىل جنبــه؛ بوصفــه مظهــًرا هل، ونتيجــًة أساســّيًة تلطبيقه. 

ثالًثا: ظاهرة التأويل والتقدير

ــد  ــة عن ــرة انلحوّي ــر الظاه ــّي يف تفس ــاه العق
ّ

ــر االت ــن مظاه إّن م
انلحــاة هــو اإلفــراط يف مســائل اتلأويــل واتلقديــر، وهــو يف مجلتــه أثــٌر 
ــة العامــل وحتكيــم املنطــق األرســطّي يف دراســة  مــن آثــار تطبيــق نظرّي
ــد  ــن أمح ــل ب ــد اخللي ــدأ ىلع عه ــد ب ــج ق ــذا املنه ــريّب. وٰه ــو الع انلح
ي فتــح بــه بابًــا يف انلحــو العــريّب 

ّ
الفراهيــدّي )املتــوّف ســنة 170 ه(، اذل

صعــب ىلع اآلخريــن إغاقــه، فاســتقّر عليــه املنهــج انلحــوّي، وخلّــف 
ــًا  ــار عم ــاة، وص ــن انلح ــن م ــات املتقّدم ــًة يف مؤلّف ــًة ثقيل وراءه ترك
ــببًا يف  ــت س ــي اكن ــوايش الّ ــرشوح واحل ــّوالت وال ــور املط ــا يف ظه رئيًس

ــه. ــّظي أبواب ــوّي وتش ــاب انلح ــرس الكت ع

رابًعا: ظاهرة العّلة والتعليل

رأى ابلاحثــون أّن ظاهــرة اتلعليــل يف انلحــو اكنــت امتــداًدا لفكــرة 
اتلفســر املســتقاة مــن العلّــة الغائّيــة الفلســفّية، إحــدى علــل أرســطو 
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األربــع وآخرهــا، مضافــًة إىل العلــل اثلــاث ابلاقيــة: املاّديـّـة والفاعلّيــة 
والصورّيــة. والعلّتــان الصورّيــة والغائّيــة همــا اللتــان اســتخدمها انلحــاة 
ــل  ــم ـ ال يقب ــب رأيه ــث ـ حبس ــم احلدي ــوّي، وإّن العل ــم انلح يف عمله
ــيطًة  ــًة بس ــا علّ ــة؛ بوصفه ــة الصورّي ــذه، ويه العلّ ــن ٰه ــدٍة م  بواح

ّ
إال

تعــى باإلجابــة عــن )كيــف(، وتســتند يف ٰذلــك إىل احلــّس واالســتقراء، 
وعليــه رفضــوا العلـّـة الغائّيــة الـّـي تيــب عــن )ملــاذا(؛ ألنّهــاـ  بزعمهــم 
ــام  ــر: متّ ــن. ]انظ ــدس واتلخم ــدر احل ــانّية، مص ــإلرادة اإلنس ــبٌة ل ـ مناس

ــة، ص 51[ ــة والوصفيّ حّســان، اللغــة بــني املعياريّ

ــة الســبب املوجــب للحكــم؛  ــة يف مفهــوم قــداىم انلحــاة بمثاب والعلّ
وٰذلــك حبلــوهل قرينــًة أو عامــًة ىلع ٰذلــك احلكــم، ويه عندهــم ركــٌن من 
ــس  ــرع(، واملقي ــس )الف ــن املقي ــع ب ــي تم ــة الّ ــاس األربع أراكن القي
ــن  ــث ع ــو ابلح ــل فه ــا اتلعلي ــم. أّم ــة، واحلك ــل(، والعلّ ــه )األص علي

ــة. ــداع العــرب للظاهــرة اللغوّي ــان ســبب ابت ــة، أو بي العلّ

خامًسا: ظاهرة القياس

ــق  ــرب، ويف حتّق ــاة الع ــة انلح ــة يف نظرّي ــدة الرئيس ــن األعم ــو م وه
ــم  ــاس عــن مذهبه ــرّب موقــف انلحــاة مــن القي ــم انلحــوّي. ويع منهجه
املعيــارّي املعتمــد يف دراســتهم، حيــث ارتكــزت مبادئــه وتفريعاتــه ىلع 
ــا  ــن أجله ــام م ــي ق ــة الّ ــة اتلعليمّي ــا الغاي ــي وّجهته ــة الّ ــك املعيارّي تل
انلحــو العــريّب، حــّى قيــل: إّن ٰهــذا انلحــو عمــٌل من أجــل ٰهــذه اللغة، 
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لٰكــّن اجلــدل املنطــّي والقيــاس العقــّي قــد جعــا االنتفــاع بٰهــذا انلحــو 
ــة هنــا وهنــاك ]العبيــدّي،  قليــًا، فهــو مقصــوٌر ىلع بعــض املعاهــد ادلينّي
النحــو العــريّب ومناهــج التأليــف والتحليــل، ص 442[. وبــويح منهمــا قامــت قواعــد 

انلحــو وأصــوهل، وتوزّعــت أبوابــه ومســائله. 

ــي دفعــت  ــة يه الّ ــا بأســايلبها اجلديّل ــذه القضاي ــإّن ٰه وكيــف اكن ف
ابلاحثــن إىل الوقــوف عندهــا، معتقديــن بــأّن آثارهــا قــد ألقــت بظاهلا 
ــاه 

ّ
ــاء االت ــًا بأعب ــا مثق ــل إيلن ــّي، فوص ــوّي وادلي ــوروث اللغ ىلع امل

ــديّل. ــكايّم اجل ــع ال ــّي والطاب ــج الفلس ــّي واملنه العق

املطلب األّول: موقف املعارصين من القضايا العقليّة

ــاز  ــٌم ىلع اإلجي ــن قائ ــن املعارصي ــود ابلاحث ــث يف جه ــا أّن ابلح بم
واالقتضــاب، فإنّنــا ســنقر احلديــث يف ٰهــذا املطلــب ىلع باحثَــن اثنــن 
ــم لكٌّ  ــوّي؛ وه ــر انلح ــة اتليس ــس يف حرك ــا ادلور الرئي ــم، اكن هلم منه
مــن د. إبراهيــم مصطــى ود. أمحــد عبــد الســّتار اجلــواري؛ إذ إّن ابلحــث 
يف جهــود ٰهذيــن ابلاحثَــن يغــي عــن اســتعراض ســائر اجلهــود األخــرى 
ــاس  ــرة القي ــد ظاه ــنقف عن ــاين فس ــب اثل ــا يف املطل ــا، وأّم لغرهم
وانعاســاتها ىلع انلــّص الــرشيّع ادليــّي؛ إذ ليســت ٰهــذه ادلراســة 
اهــات العقلّيــة وأعمــال ابلاحثــن أمجــع بقــدر مــا 

ّ
ــا لات اســتعراًضا تامًّ

ــّي. ــوّي وادلي ــر انلح ــة للتفك ــت العاّم ــوء ىلع اثلواب ــليط الض يه تس

ذهــب ٰهــذان ابلاحثــان وغرهما مــن ادلارســن إىل أّن مواطــن الضعف 
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الـّـي رافقــت عملّيــة اتلفكــر انلحــوّي القديــم جــاءت بســبب اســترشاء 
العلــوم العقلّيــة والفلســفّية واملنطقّيــة وحتّكمهــا آنــذاك. وٰهــذه القضايــا 
 طرائــق دخيلــٌة ىلع جممــل الــراث انلحــوّي 

ّ
- حبســب رأيهــم ـ مــا يه إال

ال تناســب وظيفــة ادلراســة اللغوّيــة القائمــة ىلع بيــان أســايلب اخلطــاب 
ــذه الطبقــة  ــد أيقنــت ٰه وكشــف املعــاين واملقاصــد يف كام العــرب. وق
بــأّن أصــل املشــلكة يف الــزنوع العقــّي عنــد قــداىم انلحــاة تتمّثــل يف ٰهذه 
ي يــدور حــوهل الكثر 

ّ
القضايــا، فــي عندهــم بمثابــة العمــود الفقــرّي اذل

ــه  ــل ونظرّيت ــرة العام ــا فك ــّية، خصوًص ــائل األساس ــاث واملس ــن األحب م
ــه  ــريّب ومازمت ــو الع ــراب انلح ــس الضط ــبب الرئي ــا الس ــي عّدوه الّ
ي 

ّ
لعلـّـة العــرس والصعوبــة الـّـي رافقتــه ىلع مــدى عصــوره، إىل احلــّد اذل

دفــع املتعلّمــن إىل الضيــق بــه واتلــرّبم مــن مســائله وقواعــده، وىلع ٰهــذا 
ــة  األســاس فقــد عــرّبوا عــن رغبتهــم يف حتويــل مســار ادلراســة انلحوّي
الّــي وصفوهــا بـــ "اتلقليديّــة العقلّيــة املّيتــة" إىل دراســٍة وجدانّيــٍة حّيــٍة 
يدعــون إىل إنضاجهــا تلكــون حمّطــًة حمورّيــًة للتواصــل مــع قــادة اتلفكــر 

اللغــوّي العالــّي.

وقــد أعلــن د. إبراهيــم مصطــى هدفــه مــن "إحيــاء انلحــو" عندمــا 
قــال: أطمــع أن أغــّر منهــج ابلحــث انلحــوّي للّغــة العربّيــة ]إبراهيــم 
ــده ىلع  ــد ارتكــز عن ــع ق ــذا الطم ــاء انلحــو، ص أ[، وٰه مصطــى، إحي
اغيــٍة تعليمّيــٍة يثبتهــا مــا جــاء يف رصيــح قــوهل: أن أرفــع عــن املتعلّمــن 
ــن  ــم م به ــرّسًة تقرِّ ــهلًة مي  س

ً
ــوال ــه أص ــم من ــو، وأبدهل ــذا انلح إرص ٰه
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العربّيــة، وتهديهــم إىل حــظٍّ مــن الفقــه بأســايلبها ]املصــدر الســابق[، 
منتقــًدا فعــَل انلحــاة وشــغفهم بظاهــرة اإلعــراب وعللــه حــّى جعلتهــم 
ــراب  ــّر اإلع ي ص

ّ
ــر اذل ــها، األم ــرآيّن ىلع أساس ــّص الق ــون انل يضبط

ــة  ــره إىل نظرّي ــع يف أث ــا يرج ــا خالًص ــا لفظيًّ ــاده - حكًم ــب اعتق - حبس
العامــل ودورهــا يف تركيــب اجلملــة، فاســتغنوا بهــا عــن ســائر العاقــات 
القائمــة يف انلظــام اللغــوّي وأســايلب اتلعبــر ادلالـّـة ىلع املعــاين يف تصوير 
ي يقصــده 

ّ
املفهــوم وبيــان صورتــه الـّـي تكشــف عــن املــراد احلقيــّي اذل

املتلكِّــم، وٰهــذا مــا أّكــده بقــوهل: إّن انلحــاة رأوا أّن اإلعــراب باحلــراكت 
ــه يشٌء  ــّدل الركيــب ىلع نظــاٍم في ــّدل بتب وغرهــا عــوارض للــكام تتب
مــن االّطــراد، فقالــوا: عــرٌض حــادٌث ال بــّد هل مــن حُمــدٍث، وأثــٌر ال بــّد 
ــه  ــذا األثــر؛ ألنّ ــا ٰه ــم حمِدثً ــم يقبلــوا أن يكــون املتلكّ ــٍر، ول هل مــن مؤثِّ
ا فيمــا حيدثــه مــى شــاء، وطلبــوا لٰهــذا األثــر عمــًا مقتضيـًـا  ليــس حــرًّ
وعلـّـًة موجبــًة، وحبثــوا عنهــا يف الــكام وحــّددوا ٰهــذه العوامــل ورســموا 

قوانينهــا ]املصــدر الســابق، ص 31[.

ــدون أّن  ــوا يعتق ــاة اكن ــداىم انلح ــث أّن ق ــذا ابلاح ــي ٰه ــا ن وربم
ــوا  ــم اكن ــة؛ ألّن معظمه ــة العربّي ــأت اللغ ــوم نش ــأ ي ــد نش ــراب ق اإلع
ــم بهــا  يعتقــدون أّن اللغــة توقيفّيــٌة، أي مــن ُصنــع اهلل تعــاىل، فمــذ تكلّ
َول اكنــت معَربــًة ىلع الصــورة الـّـي وقفــوا عليهــا أيـّـام العمــل 

ُ
أصحابهــا األ

ــي تمّخضــت عنهــا. ىلع أّن  بهــا ودراســتها ووضــع قواعدهــا ومســائلها الّ
القــول بأصــل اتلوقيــف هــو مذهــب أغلــب انلحــاة؛ ســواٌء َمــن قال بــه أو 

287

القضايا العقلّية وانعكاساتها على النحاة والنّص الدينّي

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



َمــن مجــع بينــه وبــن االصطــاح. وأشــهر َمــن قــال بــه األخفــش األوســط 
)املتــوّف ســنة 215 ه( ]انظــر: األســعد، ترجمــة األخفــش، ص 277[، وأبــو عــّي الفاريّس 
)املتــوّف ســنة 377 ه( ]انظــر: الفــاريّس، التكملــة، ص 47[، وابــن جــّيّ )املتــوّف ســنة 
ــوّف 395 ه(  ــارس )املت ــن ف ــص، ج 1، ص 40[، واب ــّي، الخصائ ــن جّن 392 ه( ]انظــر: اب

]انظــر: ابــن فــارس، الصاحبــّي يف فقــه اللغـــة، ص 36[، حــّى صــار القــول باتلوقيــف 

ةً يف تارخينــا؛ لكونهــا ارتبطــت عقديًّــا بأصــل وجود  نظرّيــًة إســامّيًة متمــزِّ
اإلنســان وتكوينــه ودوره. وقــد اســتدّل القائلــون باتلوقيــف بمــا ورد مــن 
ْســَماَء لُكََّهــا ]ســورة البقــرة: 31[، 

َ ْ
ــَم آَدَم األ انلــّص القــرآيّن، كقــوهل تعــاىل: وََعلَّ

َيَــاَن ]ســورة الرحٰمــن: 3 و 4[.
ْ

نَســاَن  َعلََّمــُه ابل ِ
ْ

وقــوهل: َخلـَـَق اإل

فيمــا ذهــب د. أمحــد عبــد الســّتار اجلــوارّي إىل أّن الســبب األســايّس 
ي دفــع ادلارســن إىل العــزوف عــن انلحــو العــريّب هــو أنّهــم لــم يألفــوا 

ّ
اذل

طريقــة انلحــاة الـّـي عدًة مــا تلجــأ إىل االســتدالل املنطــّي يف االســتقراء 
ــة  ــّية القائم ــد األساس ــن القواع ــم ع ــتنتاج، ونأيه ــتنباط واالس واالس
ــار إىل  ــث أش ــام، حي ــدر األّول لإلس ــذ الص ــة من ــة العربّي ــا اللغ عليه
ــا  ــم مــن وهــٍن واضطــراٍب بعــد أن عّدهــا نقًص ــا شــاب منهجه أهــّم م
عليــه وخلــًا ســافًرا يف منظومتــه الفكرّيــة. وخاصتهــا تكمــن يف ٰهذيــن 

ــن ]انظــر: الجــواري، نحــو التيســري، ص 5 و6، 9 ـ 11، و15[:  األمري

األمــر األّول: غلبــة املنطــق ىلع أعمــال انلحــاة يف بنــاء القواعــد، ويف 
ــا  ــع عندم ــج املتصنَّ ــل واتلخري ــغاهلم باتلأوي ــب، وانش ــيم واتلبوي اتلقس

تعوزهــم املــاّدة اللغوّيــة.
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األمــر اثلــاين: انرافهــم إىل مباحــث اإلعــراب وإغفاهلــم مــا 
ــل  ــم يغف ــذه اآلراء ل ــّم ٰه ــو يف خض ــب. وه ــا الركي ــن قضاي ــواه م س
عــن أن يرجــع الفضــل ملــن مّهــد الســبيل إىل ٰهــذا الشــل مــن 
ادلراســة، مؤّكــًدا أّن عملــه اكن مســتهديًا بَمــن فتــح أبــواب ٰهــذه 
الســابق،  املصــدر  ]انظــر:  إبراهيــم مصطــى.  د.  وهــو  احلديثــة   ادلراســة 

ص 8 و14[

واجلديــر باذلكــر أّن د. اجلــواري ٰهــذا اكن يعتقــد أّن القــرآن الكريــم 
ــة  ــوص الفصاح ــه أىلع نص ــة؛ بوصف ــة العربّي ــة اللغ ــّم خاص ــد ض ق
وىل، 

ُ
وابلاغــة، وهل األثــر الكبــر يف ادلراســات انلحوّيــة منــذ نشــأتها األ

فقــد عنيــت بــه الكثــر مــن املحــاوالت وقامــت عليــه، حيــث يقــول: 
ــة  ــه دراس ــوم علي ــتأهل أن تق ي يس

ّ
ــل اذل ــايلبه يه األص ــه وأس فراكيب

ــرآن، ص 6[. ــة ]الجــوارّي، نحــو الق ــايلب العربّي ــب واألس الراكي

ــه  ــة منهج ــًا إلذاع ــد مدخ ــذا انلق ــن ٰه ــوارّي م ــل د. اجل ــد جع لق
وأفــاره لغــرض اإلصــاح واتليســر يف املناهــج الـّـي ســار عليهــا انلحاة. 
ــع إطــاره انلقــدي يلأخــذ بُعــًدا معرفيًّــا حمًضــا فضــًا  وقــد حــاول أْن يوسِّ

عــن أبعــاده املتعلِّقــة بادلراســات اللغوّيــة العاّمــة، ُمشــًرا إىل:

أ- أّن اللغــة العربّيــة حبــٌث اســتقرايئٌّ واســتنبايطٌّ يقــوم ىلع املاحظــة 
واالختبــار يف اســتخاص انلتائــج، مشــًرا إىل أّن منهــج ابلحــث اللغــوّي 
ــة  ــق املنهجّي ــا الطرائ ــة يف اعتماده ــوم الطبيعّي ــج العل ــن مناه ــّرب م يق

يف الكشــف.
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ب- أنـّـه ال ســبيل إىل فــرض الفــروض وتصــوُّر انلظرّيــات ثــّم تطبيقهــا 
ــم  ــق وعل ــفة واملنط ــات الفلس ــن متطلَّب ــي م ــة؛ ف ــاّدة اللغوّي ىلع امل
ــا ال جيــوز االحتــام إيلهــا حــن  الــكام اجلــديّل، وٰهــذه املتطلَّبــات مّم

ــًة. ــاّدة حمسوســًة ظاهــرًة أو خفّي تكــون امل

ج- أّن انلتائــج اللغوّيــة يه الصحيحــة اثلابتــة بالروايــة القريبــة مــن 
واقــع اللغــة، ال الشــاّذ منهــا، وأّن القــرآن الكريــم يمثِّــل الصــدارة لٰهــذه 
انلتائــج، ثــّم تــأيت بعــد ٰذلــك انلصــوص الشــعرّية وانلرّيــة الّــي ختضــع 
للــرشوط املتقّدمــة ]انظــر: املصــدر الســابق، ص 64 و65[. ذلا أصبــح احلــّل األمثــل 
- يف رأيــه - أن يـُـدرس انلحــو العــريّب يف منهجــه وأســايلبه دراســًة وافيــًة 
معّمقــًة تتناســب مــع منظومتــه املعرفّيــة املوروثــة، ثــّم يُعــرض ىلع أصول 
ــال؛  ــذا املج ــن يف ٰه ــن املختصِّ ــد ابلاحث ــة عن ــّي املعروف ــث العل ابلح
يلؤخــذ مــن ٰهــذه العملّيــة مــا يوافــق طبيعــة اللغــة ومنهجهــا وُيــرّد مــا 
ال يوافــق ٰذلــك، ذاهبًــا إىل أّن ٰهــذه اخلطــوة يه أجنــع الوســائل وأدناهــا إىل 

مبــدإ العلمّيــة. ]انظــر: الجــواري، نحــو التيســري، ص 65[

نقد آراء ٰهذين الباحثنَي

ــة  ــة انلظرّي ــات ادلراس ــن متطلَّب ــان ب ــذان ابلاحث ــط ٰه ــد خل لق
ــرّبم  ــن عــرس انلحــو العــريّب وت ــة عندمــا ربطــا ب ــا اتلطبيقّي ومتطلَّباته
ــان  ــر يقّرب ــٍج آخ ــن منه ــث ع ــه، ورضورة ابلح ــن من ــئة واملتعلّم انلاش
فيــه ابلعيــد ويدفعــان عنــه العــرسة واملشــّقة. ورأيهمــا ٰهــذا يســتديع أن 

ــة: ــور املهّم ــض األم ــد بع ــف عن نق
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األّول: أّن ٰهــذه التســوية ُعــّدت أحــد العيــوب املزمنــة يف ادلراســات 
ي تنفصــل بــه الفرضّية 

ّ
اتلقليديـّـة عّمــًة، الـّـي تفــارق املنهــج العلــّي اذل

ــات  ــة، وتســتقّل عــن تطبيقاتهــا يف حــال بنائهــا؛ ألّن الفرضّي أو انلظرّي
ــا بتطبيقاتهــا، فقــد تغيــب عنهــا  ــا تامًّ ليســت بالــرورة متعلِّقــًة تعلًّق
ــا،  ــٌة بذاته ــا مكتفي ــرّي؛ ألنّه ــق انلظ ــًة للتحّق ــة قابل ــّل الفرضّي وتظ

ــة. ومســتقلٌّة عــن ممارســتها اتلطبيقّي

ــا  اثلــاين: أّن صعوبــة اتلطبيــق يف املســائل انلحوّيــة ليســت ديلــًا تامًّ
ــا ىلع ٰذلــك  ا جزئيًّ ً ىلع عــدم كفايــة انلمــوذج انلحــوّي وإن اكنــت مــؤرشِّ
انلقــص. وٰهــذا يعــي أّن ابلحــوث اتلطبيقّيــة تنطلــق مــن حيــث تنتــي 
ابلحــوث انلظرّيــة، وال تتدّخــل اغياتهــا ضمــن صياغــة ابلحــوث انلظرّية 

أو ترتيــب اســتدالالتها ونســقها يف اجلملــة.

اثلالــث: أّن اجلمــع بــن متطلَّبــات ابلحــث اللغــوّي ومتطلَّبــات 
اتلعليــم واتلدريــس ســيجّر ضمنيًّــا رشوط الســهولة والبســاطة، ويه مــن 
 يف نســقه 

ًّ
ــة اتلدريســّية، ويبــى ابلحــث انلظــرّي مســتقا لــوازم العملّي

ــق. ــن رشوط اتلطبي ــّي ع ــه املنه وبنائ

الرابــع: أّن مــن رشوط املمارســة العلمّيــة هــو اســتقراء انلتائــج 
والُمعطيــات الّــي يّتخذهــا ابلاحــث موضــوًع لعملــه بعــد مجــع الوقائــع 
 إذا 

ّ
ــة يف املبــارشة ال تتحّقــق إال املتعلِّقــة بتلــك املعطيــات. وٰهــذه العملّي

اعتمــد ابلاحــث مرجًعــا نظريًّــا تــدور حــوهل املمارســة االســتقرائّية جلميــع 
مباحــث العلــوم. ويــدّل ٰهــذا ىلع أّن حاجــة املنهــج إىل الفرضّيــة أمــٌر يف 
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اغيــة الــرورة، وال يمكــن أن تســتقيم أّي عملّيــٍة اســتقرائّيٍة للنتائج دون 
مــة حلركــة الوقائــع املحيطــة بنتاجئهــا، وٰهــذه  أن تكّملهــا الفرضّيــة املنظِّ
دت بثاثــة أمــوٍر، ويه: الاتناقــض،  ــة تقــوم ىلع مطالــب حــدِّ الفرضّي

ــة، ص 182 و183[ ــم اللغ ــج عل ــر: بارتشــت، مناه ــاطة. ]انظ ــمويّلة، والبس والش

اخلامــس: أّن ٰهذيــن ابلاحثَــن قــد أغفــا عــن ذكــر الرتيــب املّتبــع 
للخطــوات العلمّيــة يف املزاولــة املنهجّيــة، ويه خطــواٌت يمكــن أن ترتَّب 
ــم ىلع اهليئــة الـّـي ذكرهــا املختّصــون يف ٰهــذا املجــال، ويه اكتلــايل:  وتنظَّ

أ- املاحظــة: ويه أوىل خطــوات املنهــج اتلجريــّي، يتــّم مــن خاهلــا 
ماحظــة الظاهرة ماحظــًة علمّيــًة هادفــًة بقصــد اختيــار الظواهــر الـّـي 
تكشــف عــن فكــرٍة مــا. ويه أيًضــا توجيــه اذلهــن واحلــواّس إىل ظاهــرٍة 
ــا  ــن صفاته ــف ع ــًة يف الكش ــّية؛ رغب ــر احلّس ــن الظواه ــٍة م أو جمموع

وخصائصهــا، وتوّصــًا إىل كســب معرفــٍة جديــدٍة.

ــن  ــد م ــث للتأّك ــا ابلاح ــي يضعه ــرة الّ ــة: ويه الفك ب- الفرضّي
صّحتهــا أو خطئهــا. ىلع أّن ٰهــذه الفرضّيــة تشــّل العمــود الفقــرّي بلنــاء 
انلظرّيــة العلمّيــة بعــد اتلأّكــد مــن صّحتها تريبيًّــا، مــع ترجيــح 

ــرة. ــة وراء الظاه ــة الامن ــباب العلّ أس

ي يلجــأ إيلهــا العالِــم 
ّ

ج- اتلجربــة: ويه الوســيلة األساســّية اذل
تــرب مــن 

ُ
ي خت

ّ
ملعرفــة القوانن املتحّكمــة يف الظواهــر، أو يه املحــّك اذل

خــاهل الفرضّيــة، فــإذا ثبــت صدقهــا حتّولــت مــن فرضّيــٍة ختمينّيــٍة إىل 
ــٍة. ــٍة علمّي فرضّي
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ــة بــن ظاهرتــن أو  ــات اثلابت ــون: وهــو جممــوع مــن العاق د- القان
أكــر مــن الظواهــر الـّـي تســّن يف ٰهــذا العالــم، وٰهــذه العاقــات حيكمها 
ــراد يف  ــع واالّط ــن اتلتاب ــربِّ ع ــٌة تع ــٌة عّم ــو قضّي ــببّية. أو ه ــون الس قان
ــص  ــاٍت أو خصائ ــن صف ــراد ب ــع واالّط ــن اتلتاب ــيّع، أو ع ــم الطبي العال
ــة؛ د. عقيــل حســني،  ــة الحديث ــاين، املصطلحــات األدبيّ ــاّدة ]انظــر: عن ــف صــور امل ملختل

ــه([. ــة: )كلٌّ يف ماّدت ــم العلميّ املفاهي

ويذكــر أتبــاع ٰهــذا املنهــج أّن املاحظــة العلمّيــة تســبقها يف الغالــب 
ــّي  ــلكها اتلخمي ــة يف ش ، ويه الفرضّي ــيٍّ ــٍع عل ــٌة ذات طاب ــرٌة موّجه فك
ــبقتها   إذا س

ّ
ــًة إال ــًة علمّي ــرة فرضّي ــذه الفك ــح ٰه ــايّل، وال تصب واالحتم

ــن  ــان ع ــذان ابلاحث ــرض ٰه ــن يع دٌة. يف ح ــدِّ ــارب متع ــاٌت وت ماحظ
ــها،  ــن أساس ــة م ــر الفرضّي ــان ذك ــا يغّيب ــة عندم ــة العلمّي ــذه احلقيق ٰه
ــتنباط  ــبيل إىل اس ــار يه الس ــاهدة واالختب ــة أو املش ــان املاحظ وجيع

ــا. ــرض منه ــع الف ــر إىل موق ــارٍة تُذك ــج دون إش انلتائ

 اســتناًدا إىل تقريــب 
ّ

وٰهــذه اإلشــايّلة ال يمكــن هلــا أن تــأيت إال
ابلاحثــن مناهــَج ادلراســات اللغوّيــة ومســاواتها بمناهــج العلــوم الطبيعّية 
ــل  ــتقراء واتلحلي ــر ىلع االس ــتها للظواه ــد يف دراس ــي تعتم ــة الّ اتلجريبّي
والركيــب واتلجريــب، والّــي تتمــّز أيًضــا حبرصهــا الشــديد ىلع ابلحــث 
ي 

ّ
عــن العاقــات اثلابتــة بــن الظواهــر املختلفــة. ىلع أّن ٰهــذا اخللــل اذل

أشــار إيلــه ٰهــذان ابلاحثــان ال ينقــص مــن جانــب اتلنظــر حّقــه ومانته، 
وإن اغب التسلســل املطلــوب يف ابلحــث اللغــوّي عندهمــا.
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وال خيــى أّن أغلــب ابلاحثــن املعارصيــن اكنــوا متأثّريــن بــرأي ابــن 
َمضــاٍء القرطــّي )املتــوّف ســنة 592 ه( يف ٰذلــك؛ حيــث أخــذ ٰهــذا األخر 
ىلع نفســه أن جعــل تقويــض املذهــب انلحــوّي القديــم لّك هّمــه وشــأوه، 
ــه  ــول مذهب ــه ىلع أص ــتند يف حيثّيات ــٍد يس ــٍو جدي ــاء حن ــاعيًا إىل بن س
ي رأى 

ّ
ــر اذل ــام؛ األم ــان األح ــل يف بي ــرف بالعل ي ال يع

ّ
ــرّي اذل الظاه

 يعــرف بهــا أيًضــا، فــدع يف فصول 
ّ

معــه ابــن َمضــاٍء أّن انلحــو ينبــي أال
ــات  ــاء اتلأوي ــا، إلغ ــل مجيًع ــاء العوام ــاة" إىل إلغ ــرّد ىلع انلح ــه "ال كتاب
واتلقديــرات املتعلِّقــة بهــا، إلغــاء العلــل اثلــواين واثلوالــث يف املســائل 
ــّي  ــرّد عــى النحــاة، ص 78؛ الرسطــاوّي، ابــن َمضــاء القرطب ــة. ]انظــر: ابــن َمضــاء، ال انلحوّي

ــة، ص 111[ ــوده النحويّ وجه

ــر  ــارة إىل تأث ــوّد اإلش ــث ن ــذا ابلح ــم ٰه ــل أن خنت ــف اكن، وقب وكي
ي اكن هل 

ّ
بعــض العوامــل ىلع فهــم انلــّص ادليــّي، وخصوًصــا القــرآيّن اذل

األثــر الكبــر ىلع املنظومــة املعرفّيــة الـّـي مــن شــأنها بيــان احلقائــق الـّـي 
ــا  ــي بلّغه ــة الّ ــام الرشعّي ــاح األح ــاىل، وإيض ــبحانه وتع ــا اهلل س أراده

. ــه الرســول  وأهــل بيت

لقــد اســتنتج ابــن َمضــاء ٰهــذا مــن خــال مناقشــته ورّده آلراء َمــن 
ــتديع  ــًا - تس ــو - مث ــل يف انلح ــة العام ــاة أّن نظرّي ــن انلح ــبقه م س
ــن  ــه ع ــايل حّط ــرب، وباتل ــل كام الع ــّدٍل يف أص ــّرٍ وتب ــدوث تغ ح
رتبــة الفصاحــة وابلاغــة الّــي ُجبلــت عليهمــا ألســن انلاطقــن بلغـــة 
الضــاد؛ ألنّهــا تدفــع علمــاء انلحــو إىل أن يقــّدروا قســًما مــن املعمــوالت 
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ــاٍت  ــا تمّح ــوا عليه ــّم يؤّسس ــب، ث ــم واملخاَط ــن املتلكّ ــوالت ب واملعل
ــأّن  ــا دونهــا، إذ رّصح ب ــه تامًّ خارجــًة عــن حمــّل الــكام بينهمــا؛ لكون
ــن  ــب م ــي تتطلّ ــة الّ ــرات املتلكّف ــوا يف اتلقدي ــد أوغل ــاة ق ــداىم انلح ق
ــا،  ــاح معانيه ــة وإيض ــب اللغوّي ــم الراكي ــًدا يف فه ــاًء زائ ــن عن املتعلّم
ــا بــه، حنــو: )زيــٌد يف ادلار(؛  فقــد قــّدروا لاســم املجــرور متعلًِّقــا خاصًّ
ــٌق بفعــٍل حمــذوٍف تقديــره )اســتقّر(  إذ إنّهــم يزعمــون أّن )يف ادلار( متعلِّ
 ) ــتقرٌّ ــره )مس ــذوٍف تقدي ــٍم حم ــة، أو باس ــة الكوفّي ــب رأي املدرس حبس

ــاة، ص 134[ ــى النح ــرّد ع ــاء، ال ــن َمض ــر: اب ــة. ]انظ ــة ابلرّي ــب رأي املدرس حبس

ــق ليــس  لقــد غفــل ابــن َمضــاء ٰهــذا عــن أّن تقديــر العامــل املتعلِّ
الغــرض منــه الصناعــة اللفظّيــة الـّـي طاملــا تشــّبث بهــا ـ حبســب زعمــه 
ـ بعــض املتقّدمــن مــن انلحــاة، فقــد اكن انلحوّيــون يراعــون يف تقديــر 

العامــل املتعلِّــق أن يكــون مناســبًا للمعــى. ومــن أمثلــة ٰذلــك:

َجِلِه ]ســورة 
َ
 أ

َ
ْو َكِبــًرا إىِل

َ
ـْــتُبُوُه َصِغــًرا أ ْن تَك

َ
ُموا أ

َ
 تَْســأ

َ
1ـ قــوهل تعــاىل: َوال

ــا  ــن هلم ــِه ال يمك َجِل
َ
 أ

َ
ــوهل: إىِل ــرور يف ق ــاّر واملج ــإّن اجل البقــرة: 282[، ف

ــي  ــه يقت ــى؛ ألنّ ــاد املع ــك لفس ــتُبُوُه؛ وٰذل ـْ ــل تَك ــا بالفع أن يتعلّق
اســتمرار الكتابــة إىل أجــل ادليــن، وإنّمــا همــا يف حمــّل نصــٍب حــاٍل، أي 

ــان، البحــر املحيــط: ج 2، ص 351[ ــه. ]انظــر: أبــو حيّ ــة إىل أجل ا يف اذلّم مســتقرًّ

َمــَوايِلَ ِمــْن َوَرايِئ ]ســورة مريــم: 5[، فــإّن 
ْ
2 ـ قــوهل تعــاىل: َوإيِنِّ ِخْفــُت ال

اجلــاّر واملجــرور يف قــوهل: ِمــْن َوَرايِئ ال يمكــن هلمــا أْن يتعلّقــا بالفعــل 
ِخْفــُت؛ وٰذلــك لفســاد املعــى أيًضــا؛ ألّن وجــود اخلــوف مــن املــوايل 
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بعــد املــوت ال يمكــن أن يُتصــّور مطلًقــا. والصحيــح أن يقــال: إّن اجلــاّر 
ــة، أي  ــه مــن معــى الوالي ــا في ــَوايِل؛ مل َم

ْ
ــا بـــ ال ــد تعلّق واملجــرور ق

ــا  ــد تعلّق ــا ق ــم، أو أنّهم ــوء خافته ــدي وس ــن بع ــم م ــت واليته أيّن خف
بمحــذوٍف هــو حــاٌل مــن املــوايل. ]انظــر: أبــو حيّــان، البحــر املحيــط، ج 2، ص 351[.

املطلب الثاين: القياس

ــة، ــس اللغ ــارس، مقايي ــن ف ــيء ]اب ــيء بال ــر ال ــًة: تقدي ــاس لغ  القي
ــا،  ــا وقيًْس ــه قياًس ــيء يقيُس ــاس ال ــال: ق ــاّدة )قــوس([، فيق ج 5، ص 40، م

ــس([. ــاّدة )قي ــروس، ج 16، ص 416، م ــاج الع ــدّي، ت ــدار ]الزبي ــاس: الِمق واملقي

القياس يف اصطالح األصوليّني

هــو محــل جمهــوٍل ىلع معلــوٍم يف إثبــات حكــٍم هلمــا، أو نفيــه عنهمــا 
ــم  ــزَي، تقريــب الوصــول إىل عل ــن ُج ــٍع ]الغــزايّل، املســتصفى، ج 2، ص 229؛ اب ــٍر جام بأم
األصــول، ص 132[، وعّرفــه اآلمــدّي بأنـّـه عبــارٌة عــن االســتواء بــن الفــرع 

واألصــل يف العلّــة املســتنبطة مــن حكــم األصــل ]اآلمــدّي، اإلحــكام يف أصــول 
األحــكام، ج 2، ص 170 و171[.

القياس يف اصطالح النحوينّي

قــال عنــه ابــن األنبــارّي: هــو تقديــر الفــرع حبكــم األصــل، وقيــل: 
 هــو محــل الفــرع ىلع األصــل بعلّــٍة، وإجــراء حكــم األصــل ىلع الفــرع
ــول  ــول ىلع املنق ــر املنق ــل غ ــو مح ــة، ص 93[، أو ه ــع األدلّ ــارّي، لُم ــن األنب ]اب



إذا اكن يف معنــاه، كرفــع الفاعــل ونصــب املفعــول يف لّك مــاٍن، وإن لــم 
 عنهــم ]ابــن األنبــارّي، اإلغــراب يف جــدل اإلعــراب، ص 45[.

ً
يكــن ٰذلــك منقــوال

ــريّب،  ــو الع ــول انلح ــن أص ــًدا م ــدُّ واح ــاس ُيَع ــذا القي ىلع أّن ٰه
ــق  ــرب ويف حتّق ــاة الع ــر انلح ــة يف نظ ــن األراكن الرئيس ــا م ــا مهمًّ وركنً
ي 

ّ
منهجهــم انلحــوّي، فهــو شــديد االرتبــاط بالســماع أو االســتقراء اذل

ـــن منهــا، يف حــن يمّثــل القيــاس املرحلــة  يُمّثــل املرحلــة احلّســّية املتمكَّ
اتلجريديـّـة واالنزاعّيــة القائمــة ىلع اســتخراج املعقــول مــن املحســوس. 
ــرٍة يف تاريــخ اتلفكــر انلحــوّي،  وقــد ظهــرت ٰهــذه الفكــرة بصــورٍة مبكِّ
ــحاق  ــن أيب إس ــد اهلل ب ــو عب ــا ه ــل به ــه العم ــب إيل ــن نُس ــدم َم وأق
ي قيــل عنــه إنـّـه اكن شــديد اتلجريــد 

ّ
احلــريّم )املتــوّف ســنة 117 ه( اذل

ــاء، ص 26[ ــات األدب ــاء يف طبق ــة األلب ــارّي، نزه ــن األنب ــر: اب ــاس. ]انظ ــزاع للقي واالن

واجلديــر باذلكــر أّن مذهــب القيــاس هــو مذهــب علمــاء املدرســتَن: 
ــّم  ــَي الك ــن جه ــه م ــاف في ــم، ىلع اخت ــة عّمته ــة والكوفّي ابلرّي
والكيــف. وهــو عنــد انلحــاة األوائــل الوجــه اآلخــر للنحــو، حــّى عــرّب 
عــن حقيقــة ٰهــذا االرتبــاط وشــّدته الكســايّئ )املتــوّف ســنة 189 ه( بقوهل: 

ْمٍر يُنْتََفْع
َ
إِنََّما انلَّْحُو ِقيَاٌس يُتَّبَْع    َوبِِه يِف لُكِّ أ

]انظر: القفطّي، إنباه الرواة عى أنباه النحاة، ج 2، ص 267[

ــم  ــو عنده ــن انلح ــاس م ــد أّن القي ــاة جي ــايلب انلح ــع ألس واملتتّب
بمزنلــة الــروح مــن اجلســد، أي ال يمكــن إغفــال أحدهمــا عــن اآلخــر؛ 
ــه قيــاٌس حبســب مــا أّكــده ابــن األنبــارّي )املتــوّف ســنة  ألّن انلحــو لكّ



ــن  ــَو ]اب ــر انلح ــد أنك ــاَس فق ــر القي ــن أنك ــول: فَم ي يق
ّ

577 ه( اذل

األنبــارّي، لُمــع األدلّــة، ص 95[. وقــد أمجعــوا ىلع أّن مــن قــّوة القيــاس عندهــم 

اعتقــاد انلحويِّــن أّن مــا قيــس ىلع كام العــرب فهــو عندهــم مــن كام 
ــي، الخصائــص، ج 1، ص 115[، ثــّم مّثــل هل بقــوهل: أال تــرى أنّك  العــرب ]ابــن جنِّ
ــا ســمعت  ــم تســمع أنــت وال غــُرك اســَم لكِّ فاعــٍل وال مفعــوٍل، وإنّم ل
ابلعــض فقســت عليــه غــره، وإذا ســمعت )قــام زيــٌد( أجــزَت )َظــُرَف 

ــادٌل( ]املصــدر الســابق، ج 1، ص 358[. ــُرَم خ ــرٌش( و )َك ب

ــك  ــر ٰذل ــدة، يظه ــاء القاع ــًة ببن ــًة وثيق ــاس عاق ــى أّن للقي وال خي
ــاة  ــتخلصها انلح ــي اس ــد الّ ــوء القواع ــوّي يف ض ــل انلح ــد اتلحلي عن
وجّردوهــا؛ ألّن طبيعــة العمــل بالقيــاس عندهــم اكنــت تقــوم ىلع أســٍس 
ــرة.  ــض الظاه ــرة، ورف ــل الظاه ــدة، وتعلي ــتنباط القاع ــٍة يه: اس ثاث
ــة  وال شــّك أّن أهــّم خطــوٍة لعمــل انلحــاة يه اســتنباط القاعــدة انلحوّي
مــن املــاّدة املســموعة؛ اســتناًدا إىل الــرشوط الّــي حّددوهــا مــن اتلتابــع 
واالّطــراد والكــرة. ولٰكــن عندمــا أعوزتهــم انلصــوص، ونضبــت دليهــم 
الشــواهد، ونقــص بــاب اإلضافــة جلــأ انلحــاة إىل القيــاس ىلع القواعــد؛ 

ــة االرتبــاط بــن القيــاس والقاعــدة. ــًرا منهــم عــن أهّمّي تعب

أقسام القياس

ــٌر يف  ــه أث ــف قــداىم انلُّحــاة بالقيــاس وشــّدة تعلُّقهــم ب لقــد اكن للكَ
ــد أّن  ــا جن ــة أنّن ــه، إىل درج ــة في ــج ادلراس ــوّي ومنه ــل انلح ــاء اهلي بن
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ــه  ــيع مباحث ــاهمت يف توس ــد س ــؤالء ق ــا ٰه ــي تَمّثله ــة الّ ــوم العقلّي العل
ي 

ّ
وتفريعهــا، وصــارت انلصــوص املعتمدة الصحيحــة حيكمها القيــاس اذل

جــّردوه بعدمــا اكنــت انلصــوص يه احلاكمــة عليــه. ثــّم جــاء املتأّخــرون 
منهــم فابتكــروا صــورًة أكــر تريــًدا وانــزاًع للقيــاس، وٰذلــك عندمــا 
ــاس يف  اســتلهموا منهــج أصــول الفقــه وطّبقــوه ىلع انلحــو، فصــار القي
ــة،  انلحــو ـ كمــا هــو عنــد األصويّلــن ـ هــو محــل فــرٍع ىلع أصــٍل بعلّ
ــا  ــوع أراكنً ــذا انل ــوا لٰه ــرع. وجعل ــك الف ــل ىلع ٰذل ــم األص ــراء حك وإج
ــا وكيًفــا، ويه: األصــل،  أربعــًة يف صــورٍة مطابقــٍة ملــا وضعــه الفقهــاء كمًّ
ــة، واحلكــم.  ــه(، والفــرع، وهــو )املقيــس(، والعلّ وهــو )املقيــس علي
وىلع منواهلــم أيًضــا وضــع انلحــاة للقيــاس أقســاًما ثاثــًة، ويه: قيــاس 
ــة، وقيــاس الشــبَه، وقيــاس الطــرد، ىلع تفصيــٍل حنــاول أن نقــف  العلّ

ــذا املطلــب. عنــده يف ٰه

أّواًل: قياس العلّة

ــًة حّســّيًة يه أقــرب مــا  ــة يف علــم انلحــو جيدهــا علّ ــع للعلّ إّن املتتّب
تكــون إىل علَــل املتلكِّمــن، ومــرّد ٰذلــك إىل أّن املتلكّمــن اكنــوا حييلــون 
ــل  ــا بثق ــون فيه ــان، وحيتّج ــّس واإلدراك واالطمئن ــة ىلع احل ــذه العلّ ٰه
ــل  ــن العلَ ــث ع ــاف احلدي ــذا خب ــس، وٰه ــه ىلع انلف ــال أو خّفت احل
ــاراٍت  ــا وأم ــا أعاًم ــم يرونه ــن؛ فه ــن واملترّشع ــد املتفّقه ــا عن ودوره
ي أوح 

ّ
لوقــوع األحــام وتطبيقهــا. وربمــا اكن علــم أصــول الفقــه هــو اذل

ــة عنــد الفقهــاء دعمــٌة رئيســٌة مــن  إىل انلحــاة بفكــرة اتلعليــل؛ فالعلّ
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ــم  ــر يف احلك ــٍر بآخ ــاق أم ــو إحل ــه ه ــاس يف الفق ــاس، والقي ــم القي دعئ
ــن  ــد انلحوّي ــة عن ــت العلّ ــا اكن ــة، فيم ــا يف العلّ ــاٍد بينهم

ّ
الــرشيع الحت

ــا،  ــي اكن عليه ــة الّ ــن احلال ــول ع ــٍر يف املعل ــداث تغي ــن إح ــارًة ع عب
وٰهــذا مــا رّصح بــه اجلرجــايّن مــن أّن العلـّـة يه مــا يتوّقــف عليــه وجــود 
ــًرا فيــه. ]انظــر: ســمرية حــاّمدي، العلــل  الــيء، ويكــون خارًجــا عليــه، ومؤثِّ

ــة، ص 39[ النحويّ

واجلديــر باذلكــر أّن العلّــة انلحوّيــة اكنــت تتمّتــع خبصائــص وســماٍت 
ال يمكــن أن تتوافــر عليهــا قرينتهــا الرشعّيــة؛ فقــد امتــازت باالنطــاق 
يف فضــاٍء أوســع وأرحــب عنــد اتلعليــل، وأنّهــا يمكــن أن تعطــي الفكــر 
ــن  ــب م ــذا اجلان ــن ٰه ــٍة، لٰك ــرٍة لغوّي ــا ويف لّك ظاه ــداع فيه ــة اإلب حّرّي
ــا  ــة؛ ألّن يف الــرشع أحاًم ــة الفقهّي ــة ال يمكــن أن ينهــض يف العلّ احلّرّي
كثــرًة ال تقبــل اتلعليــل، وال جيــد العقــل هل منفــًذا فيهــا يك يتبــّن علّــة 
حكمهــا؛ لكونهــا أحاًمــا تعّبديـّـًة يرجــع وجوبهــا إىل ورود األمــر بالعمــل 

بهــا، وللقيــاس أنــواٌع منهــا:

قياس العلّة يف الفقه

ي يكــون اجلامــع فيــه بــن األصــل والفــرع ـ وصًفــا 
ّ

وهــو القيــاس اذل
ــم  ــزَي، تقريــب الوصــول إىل عل ــن ُج ــا هل. ]انظــر: اب ــم وموجبً ــم للحك ــة احلك ـ علّ

األصــول، ص 134[

ــراء  ــد إج ــاء - عن ــرف الفقه ــّي بع ــه ُس ح بعلّت ــل إذا رصِّ إّن األص
ــو  ــذا ال خيل ــح بٰه ــّن اتلري ــة"، ولٰك ــاس العلّ ــه - بـــ "قي ــاس علي القي

300

مجلة الدليل / 

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020

العدد التاسع



ــة ىلع احلكــم يف األصــل أو ال، بمعــى  ــة ابلاعث ــا أن يكــون هــو العلّ إّم
ــاذلات، أي أّن  ــبًا ب ــف مناس ــإذا اكن الوص ــا. ف ــًا عليه ــون ديل أن يك
ــة.  ــاس العلّ ــّي بقي ــة، ُس ــة واملصلح ــو احلكم ــع ه ــث ىلع الترشي ابلاع
وٰهــذا القيــاس مــن أوضــح األقيســة، واخلــاف فيــه قليــٌل، وقــد اتّفــق 

ــه.  ــاف في ــٌة ال خ ــة حّج ــاس العلّ ــاس ىلع أّن قي ــون بالقي القائل

قياس العلّة يف النحو

ــة  ــذات العلّ ــل ب ــرع ىلع األص ــه الف ــل في ي حُيم
ّ

ــاس اذل ــو القي  وه
ــه  ــاس علي ي يق

ّ
ــل اذل ــل، وأّن األص ــم يف األص ــا احلك ــق عليه ــي علّ الّ

قــد يتعــّدى فيــه الوصــف إىل الفــرع، وحينهــا يثبــت وجودهــا يف ٰذلــك 
ــة آنــذاك وتطّبــق مســائله؛ حيــث يمكــن  الفــرع، فيجــري قيــاس العلّ
هل أن يأخــذ حكــم املقيــس عليــه وهــو األصــل. واجلديــر باذلكــر أّن ٰهــذا 
ــة  ــاويهما بالعلّ ــد تس ــة بع ــّوة والرتب ــرع يف الق ــع الف ــتوي م ــل يس األص
نفســها الـّـي أوجبــت احلكــم يف املقيــس عليــه، والـّـي رّصح بهــا قــداىم 
انلحــاة وصــارت علـّـًة عندهــم. ومثــاهل تركيــب قيــاس ـ يف األدلـّـة ـ لرفــع 
مــا لــم يُســّم فاعلــه )نائــب الفاعــل( ىلع مــا ُســّي فاعلــه؛ باعتبــار أّن 
ســند إىل فعــٍل تقــّدم عليــه، فوجــب أن يكــون االســم 

ُ
ٰهــذا االســم قــد أ

ــه  ــناد. وعلي ــة واإلس ــاويه باملرتب ــه يس ــل؛ ألنّ ــا ىلع الفاع ــوًع قياًس مرف
فــإّن األصــل هــو الفاعــل، وإّن الفــرع هــو مــا لــم يُســّم فاعلــه، والعلـّـة 
ي ثبــت حكًمــا 

ّ
اجلامعــة بينهمــا يه اإلســناد، وإّن احلكــم هــو الرفــع اذل

ــع  ــارّي، لُم ــن األنب ــص، ج 2، ص387؛ اب ــّي، الخصائ ــن جّن ــر: اب ــل(. ]انظ ــل )الفاع لألص
ــة، ص 93 و94[ األدلّ
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ــن  ــر م ــراؤه ىلع الكث ــن إج ي يمك
ّ

ــاس اذل ــن القي ــوع م ــذا انل وٰه
ــار  ــه باعتب ــل ىلع صّحت ــاة األوائ ــتدّل انلح ــد اس ــة ق ــد انلحوّي القواع

ــا:  ــيئن، هم ش

أ- دليل التأثري

وهــو وجــود احلكــم لوجــود العلـّـة، وزواهل لزواهلــا. مثــل بنــاء الغايــات 
ــرديَت  ــال يف مف ــو احل ــا ه ــة، كم ــن اإلضاف ــا ع ــد اقتطاعه ــّم عن ىلع الض
)قبــُل( و)بعــُد( اللتــن بُنيتــا ىلع الضــّم؛ ألنّهمــا قُطعتــا عــن اإلضافــة، 
ــى  ــّم يب ــاء ىلع الض ــه فابلن ــراب. وعلي ــودان إىل اإلع ــة تع ــد اإلضاف وعن
قائًمــا عنــد القطــع عــن اإلضافــة، ويبــى احلكــم مؤثـّـًرا، ولٰكــّن اتلأثــر 
وابلنــاء يــزوالن عنــد زوال اإلضافــة. واتلأثــر ديلــٌل ىلع املعــرض عنــد 
ــة  ــر ىلع صّح ــه باتلأث ــرض علي ــتدّل املع ــاس، فيس ــتدالل بالقي االس
ــت  ــا قُطع ــًة حينم ــارت مبنّي ــات ص م؛ إذ إّن الغاي ــدِّ ــال املتق ــة اكملث العلّ
عــن اإلضافــة، وقــد اكنــت ُمعَربــًة قبــل قطعهــا؛ فوجــب ابلنــاء لوجــود 

ــر. ــة، وانعــدم النعدامهــا، وهــو ديلــل اتلأث العلّ

ب- شهادة األسس واألصول

إّن األســس واألصــول تشــهد ىلع أّن االســم إذا تضّمــن معــى احلــرف 
ــاَن(  ــا، كدالتلهــا ىلع بنــاء )كيــَف( و)أيــَن( و)أيّ وجــب أن يكــون مبنيًّ
و)مــى(؛ تلضّمنهــا معــى احلــرف. وقــد خرجــت )أّي( عــن ٰهــذا اتلتابــع 
ــًة، حاهلــا  واالّطــراد؛ إذ جــاءت ُمعَربــًة مــع أنّهــا وجــب أن تكــون مبنّي
حــال أخواتهــا؛ وٰذلــك تنبيًهــا ىلع أّن األصــل يف األســماء اإلعــراب، مثلُها 
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ــويَن  ــاهل بن ــد اتّص ــا عن ــاة مبنيًّ ــاه انلح ي أبق
ّ

ــارع اذل ــل املض ــل الفع مث
اتلوكيــد والنســوة؛ تنبيًهــا ىلع أّن األصــل يف األفعــال ابلنــاء. 

العالقة الجامعة بني القياَسني

ــره  ــة ـ نلظ ــا العلّ ــوّي ـ ومنه ــاس اللغ ــام القي ــت أقس ــد خضع لق
الفقــّي بأغلــب تفصياتهــا، وكأّن القســَمن واحــٌد مــن حيــث املعــى 
واملنهــج، وال خصوصّيــة ألحدهمــا دون اآلخــر، فقــد وصــل األمــر إىل أن 
ــة حــارضًة بصــورٍة تبعــث  ــا اخلاّص ــة يف اصطاحاته ــاين الفقهّي جنــد املع
ي يصــل حــّد اإلنــكار؛ وٰذلــك بســبب ٰهــذا اإلقحــام 

ّ
ىلع االســتغراب اذل

ي ال مســّوغ هل ســوى إبــراز املقــدرة والســبق يف ٰهــذا املجــال. إّن قياس 
ّ

اذل
العلّــة انلحوّيــة أّول األقســام الـّـي وقعــت حتــت ٰهــذا األثــر الكبــر مــن 
حيــث اتلعريــف واحلّجّيــة، مقارنــًة بهــا مــع اجلهــات املقابلــة للقضايــا 

الفقهّيــة، وٰهــذا بيانهــا: 

أّواًل: أثر التعريف

عنــد املقارنــة بــن قيــاس العلـّـة الفقــّي واآلخــر انلحــوّي مــن حيــث 
اتلعريــف، يظهــر أّن اتلعريف واحــٌد يف كا انلوعن، وحاصلــه: أن يكون 
ــم  ــا احلك ــق عليه ــي ُعلِّ ــها الّ ــة نفَس ــرع العلّ ــل والف ــن األص ــع ب اجلام
ــوس  ــع امللم ــّن الواق ــن. لٰك ــن املتقابلَ ــن انلوَع ــن ب ــل، وال تباي يف األص
ــذا االّدعء  ــّران بٰه ــار ال يق ــدأ واملس ــث املب ــن حي ــن م ــة العلم وطبيع
بالتســليم؛ جلملــٍة مــن احلقائــق، منهــا أّن املســلَّم بــه يف الــرشع هــو أّن 
طلــق عليــه قيــاس العلـّـة؛ ألنـّـه يــّرح بعلـّـة األصل 

ُ
ٰهــذا القيــاس إنّمــا أ
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ي أجــاز للفقهاء من 
ّ

فيــه، ويه علـّـٌة منصــوٌص عليهــا بادليلــل القطــيّع اذل
ــن  ــا، اكجلمــع ب ــن جنســن خمتلفــن به ــوا ب ــة أن يؤلّف ــة الرشعّي انلاحي

ــي أقّرهــا ادليلــل املحــَرز الــرشيّع. ــة اإلســار الّ اخلمــر وانلبيــذ بعلّ

وٰهــذه احلقيقــة اثلابتــة يف الفقــه ال جنــد مــا يطابقهــا يف انلحــو، ومــا 
ــول ىلع  ــو احلص ــا يف انلح ــن نل ــن أي ــد، فم ــذا اتلقلي ــاة ٰه ــّوغ للنح يس
ي يّتفــق عليــه أهــل الصناعــة وعلمــاء العربّيــة حــّى 

ّ
ادليلــل القطــيّع اذل

م ىلع  ــا حمــَرًزا جيتمــع عليــه ٰهــؤالء؛ فنقيــس املتقــدِّ يصــّح أن نســّميه نصًّ
ــد للحكــم ىلع املنصــوص ىلع حكمــه؟ ــر، والفاق املتأخِّ

ويبــدو أّن ابــن األنبــارّي فطــن لٰهــذا اإلشــال، فاحنــرف قليــًا عــن 
ي اتّبعــه يف اللمــع، حيــث رىم تعلياتــه يف أحضــان 

ّ
منهجــه الفقــّي اذل

ــتدّل ىلع  ــه اس ــويّل؛ إذ إنّ ص
ُ
ــل األ ــة اتلعلي ــّي، وىلع طريق ــل العق ادليل

ــة وزواهل  ــة باتلأثــر، وهــو وجــود احلكــم لوجــود العلّ صّحــة قيــاس العلّ
ون العلـّـة  يــن يعــدُّ

ّ
لزواهلــا، اكملازمــة بــن العلـّـة واملعلــول؛ فهــو مــن اذل

ــة  ــًة، وإّن العلّ ــت موجب ــده وُضع ــي عن ــة، ف ــة العقلّي ــة اكلعلّ انلحوّي
ــة، ص 115[. ــع األدلّ ــارّي، لُم ــن األنب ــا. ]انظــر: اب ــت جمراه ــٌة فأجري ــة موجب العقلّي

وعليــه فــإذا اكنــت العلّــة انلحوّيــة اكلعلّــة العقلّيــة، فعندهــا تنتــي 
احلاجــة إىل وجــود تنصيــٍص لٰهــذه األخــرة؛ ألّن العلـّـة العقلّيــة ال حتتــاج 
ــذا يســقط مــا يف يديــه  إىل نــصٍّ يثبتهــا، فــي ثابتــٌة بابلداهــة. وهــو بٰه
ــايّس،  ــيم القي ــث اتلقس ــن حي ــة م ــة بالفقهّي ــة انلحوّي ــاق العلّ ــن إحل م

ــع نفســه باالضطــراب.  ويوق
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ثانيًا: أثر الحّجيّة 

ــا  ــا عليه ــّي منصوًص ــاس الفق ــدة يف القي ــة املعتم ــت العلّ ــا اكن لّم
ــاس ىلع  ــون بالقي ــق القائل ــم، اتّف ــل إيله ي وص

ّ
ــرشيّع اذل ــان ال بابلي

ــة. والغريــب أّن ٰهــذا  ــة العاّم حّجّيتــه واألخــذ بــه يف اتلطبيقــات الفقهّي
ــو، واّدىع  ــم انلح ــه يف عل ــارّي فأقحم ــَن األنب ــرى اب ــد أغ ــاق ق االتّف
ــا وراء  ــة؛ جرًي ــاء العربّي ــد علم ــاع عن ــوّي اإلمج ــة انلح ــاس العلّ يف قي
اإلمجــاع الفقــّي يف ٰهــذا القســم، ولٰكّنــه لــم يــأِت حبّجــٍة جامعــٍة مانعــٍة 

ــه.  ــوم في ــاع املزع ــم، أو اإلمج ــذا القس لٰه

ثانيًا: قياس الشبَه 

ي 
ّ

ــو اذل ــه: ه ــوه بأنّ ــاس وعّرف ــذا القي ــن ٰه ــاء ع ــّدث الفقه ــد حت لق
ــول إىل  ــب الوص ــزَي، تقري ــن ُج ــم ]اب ــٍة للحك ــس بعلّ ــه لي ــع في ــون اجلام يك
ــة احلكــم األصــّي.  علــم األصــول، ص 135[، بــل هــو وصــٌف خــارٌج عــن علّ

وليــس ٰهــذا الوصــف زائــًدا ىلع العلّــة أو مشــراًك معهــا يف علّــة 
ــا بشــبٍه مســتقلٍّ عــن جنــس  ــا هــو وصــٌف يشــرك معه األصــل، وإنّم
علّــة األصــل. مثــاهل: مــا أفــى بــه بعــض الفقهــاء مــن وجــوب انلّيــة يف 
ــع  ــم ]انظــر: املصــدر الســابق[، واجلام ــا يف اتليّم ــاس ىلع وجوبه ــوء بالقي الوض
ــارة مــن  ــر مــن احلــدث، مــع أّن الطه ــا يطهِّ ــا أّن لّك واحــٍد منهم بينهم
ــه  ــّن علي ــة يف املتع ــوب انلّي ــة لوج ــة الرئيس ــن يه العلّ ــم تك ــدث ل احل
ــم(  ــل )اتليّم ــن األص ــه ب ــع في ــاريجٌّ مج ــٌف خ ــا وص ــم(، ولٰكّنه )اتليّم

ــوء(. ــرع )الوض والف
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فيمــا عّرفــه انلحوّيــون بأنـّـه: هــو أن حيمــل الفــرع ىلع أصــٍل بــرٍب 
مــن الشــبَه غــر العلـّـة الـّـي علـّـق عليهــا احلكــم ]ابــن األنبــارّي، لُمــع األدلـّـة، 
ص 107[. والشــبَه عندهــم محــل الــيء ىلع يشٍء بوجــٍه مــن الشــبَه بينهما، 

فيأخــذ املشــبَّه )الفــرع( حكــم املشــبَّه بــه )األصــل( ال للوصــف اثلابــت 
ي أعطــى احلكــم للمشــبَّه بــه، بــل اســتناًدا إىل الوجــه الشــبَّي اخلارج 

ّ
اذل

ــة األصــل. مثــاهل: مــا  ــة يف احلكــم، فهــو شــبه دخيــٍل ىلع علّ عــن العلّ
جــاء عــن علمــاء انلحــو مــن أّن األصــل يف األفعــال ابلنــاء، لٰكــّن الفعل 
املضــارع منهــا قــد أعــرب قياًســا ىلع االســم؛ وٰذلــك للعلـَـل اتلايلــة ]انظــر: 

ابــن األنبــارّي، أرسار العربيّــة، ص 48 و49؛ اإلنصــاف يف مســائل الخــالف، ج 1، ص 549[:

أ- أّن الفعــل املضــارع يمكــن هل أن يتخّصــص بعــد شــياعه، كمــا هــو 
ي قــد ختّصــص بعــد ذياعــه، فيلحــق الفعــل باالســم 

ّ
احلــال يف االســم اذل

ي يــدّل ىلع احلــال واالســتقبال 
ّ

وُيعــرب قياًســا، حنــو: الفعــل )يقــوم( اذل
جمــّرًدا، لٰكّنــه إذا دخلــت عليــه )الســن( اختّص باالســتقبال دون ســواه، 
ي اكن شــائًعا يف قونلــا: )رجــٌل(، 

ّ
وٰهــذا الفعــل يُعاَمــل معاملــة االســم اذل

ــف  ــه األل ــت علي ــا إذا دخل ــال، أّم ــّل الرج ــح ل ــرٍة يصل ــم نك ــو اس فه
والــام كـــ )الرجــل( فقــد اختــّص برجــٍل بعينــه بعــد أن اكنــت دالتلــه 
تصــدق ىلع لّك رجــٍل، وعليــه ســيكون الفعــل )يقــوم( ُمعرًبــا قياًســا ىلع 
 

ًّ
ــّص بســن االســتقبال بعــد أن اكن شــائًعا وداال ــه اخت ــك االســم؛ ألنّ ٰذل
ىلع زمنــن مًعــا، فتحّولــت دالتلــه إىل زمــٍن واحــٍد ُخــّص بــه، وعندئــٍذ 

شــابه االســم يف ٰهــذه ادلاللــة.
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ب- أّن الفعــل يمكــن هل أْن جيــري ىلع هيئــة االســم يف حراكتــه 
ــم  ــة اس ــا ىلع هيئ ــوزن تماًم ي يُ

ّ
ــْرُِب( اذل ــل )يَ ــو: الفع ــكونه، حن وس

رٌِب(، وحينئــٍذ فالوصــف اجلامــع بــن الفــرع واألصــل يف 
ْ
الفاعــل )َضــا

القيــاس األّول هــو اتلخّصــص بعــد الشــياع، والعلـّـة اجلامعــة يف القيــاس 
ــكونه. ــه وس ــه يف حراكت ــاين يه جريان اثل

ــت  ــي أوجب ــة الّ ــت يه العلّ ــن ليس ــن القياس ــة يف ٰهذي ــذه العلّ وٰه
ــو  ــم ه ــراب يف االس ــة لإلع ــة املوجب ــا العلّ ــل، وإنّم ــراب يف األص اإلع
ــا،   أو مضافً

ً
ــوال ــًا أو مفع ــأيت فاع ــد ي ــم ق ــس؛ ألّن االس ــة اللب إزال

ــال  ــإذا ق ــه يلتبــس الفاعــل باملفعــول وباملضــاف، ف ــرب فإنّ ــم يُع وإذا ل
ــٍد(  ــُن زي ــا أحس ــب، و)م ــة اتلعجُّ ــًدا( يف حال ــَن زي ــا أحس ــم: )م املتلكِّ
ــه يُلتبــس األمــر ىلع  ــٌد( يف انلــي، فإنّ ــا أحســَن زي يف االســتفهام، و)م
الســامع إذا لــم يُعــرب املتلكِّــم ويفصــح عــن مــراده، ويــرّدد بــن انلــي 
واتلعّجــب واالســتفهام، فيقــع يف حــرٍة مــن األمــر؛ وذلا أعــرب االســم 
إلزالــة اللبــس. وٰهــذا املعــى غــر موجــوٍد يف الفعل املضــارع حــّى يُقاس 
ىلع االســم لعلـّـة اللبــس؛ ألنـّـه ســوف يكــون بٰذلــك قيــاس علـّـٍة ال شــبٍه 
ــة األصــل،  ــة قائًمــا ىلع وحــدة العلّ يف نظــر انلحــاة؛ لكــون قيــاس العلّ

ــو، ص 146[ ــول النح ــم أص ــرتاح يف عل ــيوطّي، االق ــر: الس ــّدي. ]انظ ــرع باتلع والف

واجلديــر باذلكــر أّن قيــاس الشــبَه هل مانتــه وأصاتلــه يف اللغــة العربّية، 
وقــد أوحــت بــه العقلّيــة العربّيــة امللهمــة حــّى ُعــّد وســيلًة مــن أوضــح 
وســائل إثــراء اجلُملــة العربّيــة، فقــد أملــح ســيبويه إىل ابتــار العــرب ٰهــذا 
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انلــوع مــن القيــاس بقــوهل: ومــن كامهــم أن يشــبِّهوا الــيء بالــيء 
ــيبويه، ج 3، ص278[.  ــاب س ــيبويه، كت ــياء ]س ــع األش ــه يف مجي ــن مثل ــم يك وإن ل
وحتــّدث ابــن الــرّساج )املتــوّف ســنة 316 ه( عنــه بشــٍل أكــر وضوًحــا، 
حيــث يقــول: مــن شــأنهم إذا أعلـّـوا أحــد الفعلــن أعلُّــوا الفعــل اآلخر، 
وإْن لــم تكــن فيــه تلــك العلـّـة ]ابــن الــرسّاج، األصــول يف النحــو، ج 1، ص 502[. فيمــا 
علـّـق ابــن جــّيّ ىلع ٰهــذا الســلوك اللغــوّي بقــوهل: ٰهــذا مذهــٌب مّطــرٌد يف 
كامهــم ولغاتهــم، فــاٍش يف حماوراتهــم وخماطباتهــم، أن حيملــوا اليء ىلع 
حكــم نظــره لقــرٍب مــا بينهمــا، وإن لــم يكــن يف أحدهمــا مــا يف اآلخــر 

ــّي، املنصــف، ج 1، ص 191[. ــن جّن ــم ]اب ــب هل احلك ــا أوج فم

وال خيــى أّن يف ٰهــذا اللــون مــن ألــوان القيــاس فوائــد علمّيــًة كبــرًة 
ــة  ــكام العــريّب، ويف إعطــاء األجوب قــد ســاهمت يف توضيــح فلســفة ال
ــتعمال أو  ــذا االس ــول ٰه ــرح ح ــي تُط ــئلة الّ ــبة لألس ــات املناس واتلعلي
ذاك، وأصبــح مــن املمكــن ترتيــب إجابــاٍت وافيــٍة وشــافيٍة يســتغي بهــا 
املتلكـّـم عــن قــول: "ٰهكــذا قالــت العــرب" عندمــا ال جيــد جوابـًـا معتــرًبا 
ــة  ــن أّن عملّي ــاس م ــذا القي ــرة ٰه ــر ثم ــة. وتظه ــة العلمّي ــن انلاحي م
اتلعليــل بلعــض االســتعماالت املّطــردة يف كام العــرب قــد تأيت مــن رحم 
ي يــؤّدي بــدوره وظيفــة اتلنســيق والرتيــب بن الســماع 

ّ
قيــاس الشــبَه اذل

ي اتّفق 
ّ

والقيــاس، ومــن ثــّم يتكّفــل ببيــان العلّة مــن اإلنتــاج اللغــوّي اذل
ي اختُلــف فيــه كمــا هــو احلــال يف اختــاف 

ّ
ىلع تطبيقــه وأدائــه، أو اذل

ــل  ــًة عم ــا عمل ــون جيعلونه ــا(، فاحلجازّي ــن يف )م ــن واحلجازّي اتلميمّي
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ي يرفــع االســم وينصــب اخلــرب، فهــم قــد شــّبهوها بـــ 
ّ

الفعــل انلاقــص اذل
)ليــس( ومحلوهــا عليهــا؛ ألنّهــا يف معناهــا، ولٰكــّن اتلميمّيــن شــّبهوها 
حبــرف االســتفهام )هــل( فلــم يعملوهــا قياًســا عليهــا؛ ألّن )مــا( عندهــم 

. حــرٌف وليــس فعــًا، وكا احلرفــن غــر خمتــصٍّ بنــوٍع معــّنٍ

ثالثًا: قياس الطرد

ــو  ــة هل ال ختل ــم واملوازن ــة للحك ــاف املقارن ــاء أّن األوص ــرى الفقه ي
ــا أن تكــون مناســبًة بــاذلات، أو  مــن إحــدى حــاالٍت ثــاٍث، فــي إّم
مســتلزمًة للمناســب بــاذلات، أو ال مناســبًة وال مســتلزمًة للمناســب. أّما 
األّول فهــو الوصــف )املناســب(، كتعليــل حتريــم اخلمــر بعلّــة اإلســار، 
ــة  ــا اثلــاين فهــو الوصــف )الشــبَّي(، كتعليــل وجــوب الشــارع للنّي وأّم
ــه طهــارٌة، ومــع  ــه الوضــوء ألنّ ــه طهــارًة، فقيــس علي ــم؛ لكون يف اتليّم
ــُرطت   اش

ّ
ــة، وإال ــراط انلّي ــب اش ــث يه ال تناس ــن حي ــارة م أّن الطه

يف الطهــارة عــن انلجــس الّــي ال يلــزم بهــا انلّيــة، لٰكــن تناســبه مــن 
حيــث إنّهــا عبــادٌة، والعبــادة مناســبٌة الشــراط انلّيــة. وأّمــا اثلالــث فهــو 
ــوء  ــواز الوض ــّي ىلع ج ــب املال ــتدالل املذه ــردّي(، اكس ــف )الط الوص
ــوز  ــه، فيج ــرة ىلع جنس ــى القنط ــٌع تُب ــه مائ ــتعمل بـــ: إنّ ــاء املس بامل
الوضــوء بــه قياًســا ىلع املــاء يف انلهــر، فــإّن بنــاء القنطــرة ىلع املــاء ليــس 
ــول يف رشح  ــة الس ــنوّي، نهاي ــر: اإلس ــتلزًما هل ]انظ ــوًرا أو مس ــه طه ــبًا لكون مناس
ــرد  ــف الط ــون تعري ــان يك ــذا ابلي ــق ٰه منهــاج الوصــول، ج 3، ص 35[. وىلع وف

ــه الوصــف غــر املناســب للحكــم أو املســتلزم هل. ومفهــوم املناســبة  بأنّ

309

القضايا العقلّية وانعكاساتها على النحاة والنّص الدينّي

العدد التاسع   السنة الثالثة   صيف 2020



ــة،  ــرض املصلح ــوم ىلع غ ي يق
ّ

ــم اذل ــن احلك ــرشع م ــود ال ــي مقص يع
ــة. ــة))( يف العلّ ــه باإلخال ــق بيان وطري

ــد  ــم، وتفق ــه احلك ــد مع ي يوج
ّ

ــو اذل ــه ه ــون بأنّ ــراه انلحوّي ــا ي فيم
ــة، ص 110[. وقــد مّثلــوا هل بتعليــل  ــة ]ابــن األنبــارّي، لُمــع األدلّ اإلخالــة يف العلّ
ــورًة  ــت ص ــا الزم ــّرف، أي أنّه ــدم اتل ــا وع ــس( جبموده ــاء )لي بن
فــة الّــي ال تقتــر ىلع حالــٍة واحــدٍة،  واحــدًة، خبــاف األفعــال املترِّ
وكٰذلــك مّثلــوا هل بتعليــل إعــراب مــا ال ينــرف بعــدم االنــراف. وٰهذه 
ــراب  ــس( وإع ــاء )لي ــل بن ــز تعلي ي جي

ّ
ــّن اذل ــب ىلع الظ ــم تغل ــة ل العلّ

ــع  ــذا اتلتابُ ــل ٰه ــراف؛ ألّن مث ــّرف أو االن ــدم اتل ــرف بع ــا ال ين م
واالّطــراد ســيجعل األمــر يصــدق ىلع لّك فعــٍل غــر متــرٍِّف، ولكِّ اســٍم 
غــر منــرٍف، مــع أّن املّتفــق بــن انلحــاة واملشــهور عندهــم أّن الفعــل 
ــرف  ــا ال ين ــاء، وأّن م ــال ابلن ــل يف األفع ــي ألّن األص ــا بُ ــس( إنّم )لي
مــن األســماء إنّمــا أعــرب ألّن األصــل يف األســماء اإلعــراب، فٰهــذه العلّة 
ــّرف أو  ــدم اتل ــو ع ــا، وه ــد معه ــد وُج ــم ق ــى أّن احلك ــردت، بمع اّط
االنــراف، لٰكّنهــا افتقــرت إىل وجــود اإلخالــة أو الشــبَه، فأطلــق عليــه 

ــرد. ]انظــر: املصــدر الســابق، ص 110 ـ 112[ ــاس الط قي

وقــد احتــّج القائلــون بالطــرد انلحــوّي بقضايــا عديــدٍة، منهــا ]انظــر: 
املصــدر الســابق؛ الســيوطّي، االقــرتاح يف علــم أصــول النحــو، ص 148 و149[:

)1( اإلخالة: مسلٌك غري قطعيٍّ يقوم عى أساس االعتبار الظّنّي، وهي طريٌق إىل بيان املناسبة، 
وأّن النفس ميكن لها أن تركن إىل القبول والصّحة مع اطمئنانها بأّن ٰهذا الوصف إىل ٰهذا 

الحكم ليس عليه نصٌّ أو إجامٌع.
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ــض،  ــن انلق ــامتها م ــا وس ــة اّطراده ــة العلّ ــل ىلع صّح أ- أّن ادليل
ــرد. ــوٌد يف الط ــر موج ــذا األم وٰه

ب- أّن عجز املعرض ديلٌل ىلع صّحة العلّة.

ــًة  ــون حّج ــب أن يك ــاس، فوج ــن القي ــوٌع م ــرد ن ــذا الط ج- أّن ٰه
ــبٌَه. ــٌة أو َش ــه إخال ــو اكن في ي ل

ّ
اكذل

ــًة  ــا وناقشــها مناقشــًة جديّل ــذه القضاي ــارّي ٰه ــن األنب وقــد حبــث اب
ــًة توافــق هيئــة طرحــه العقــّي، وانتــى بــه احلــال إىل أّن قيــاس  وكامّي
الطــرد ليــس حبّجــٍة؛ بدعــوى أّن أّي قيــاٍس فيــه إخالــٌة أو َشــبٌَه لــم يكــن 
حّجــًة مطلًقــا، وإنّمــا يكــون كٰذلــك إذا مــا اجتمعــت فيــه مــن اإلخالــة 
ــرد،  ــاس الط ــوًدا يف قي ــذا موج ــس ٰه ــّن، ولي ــب ىلع الظ ــبَه الغال أو الش

فينبــي تــرك اتلمّســك أو اتلمّثــل بــه.

ــم  ــم ففه ــد توّه ــن ق ــن الُمحَدث ــد ابلاحث ــارة إىل أّن أح ــدر اإلش وت
ــه صاحــب اللُّمــع، فخلــط ىلع  ي جــاء ب

ّ
ــاس الطــرد اذل  معــى قي

ً
خطــأ

أثــر ٰهــذا الفهــم بينــه وبــن مصطلــح االّطــراد، وهــو االســتعمال الكثــر 
ــدأ  ــض مب ــارّي اكن ينق ــن األنب ــًدا أّن اب ــماع، معتق ــن الس ــا ورد م مل
اتلتابــع واالّطــراد يف الســماع، ومــن ثــّم أخــذ عليــه بأنّــه ال حيتــاج إىل 
ٰهــذا اجلــدل يك يثبــت عــدم صاحّيــة الطــرد وحّجّيتــه؛ وٰذلــك بلداهــة 
ــماع  ــماٌع، والس ــه س ــٌة؛ ألنّ ــو حّج ــرب ه ــرد يف كام الع ــا ُيّط أّن لّك م
ــة، وال تدفــع حّجّيتــه  ــة األدلّ ي تفتقــر إيلــه بقّي

ّ
هــو ادليلــل الوحيــد اذل

ــّم  ــة ]محّمــد إبراهيــم خليفــة، أصــول النحــو يف الخصائــص، ص 271[. ث ــة العقلّي باألدلّ
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أخــذ بعدهــا يف احلديــث عــن الفعــل انلاقــص )ليــس(، وأنّــه ممكــٌن أْن 
يكــون معلـّـًا بعلّتــن: أحدهمــا عــدم اتلــّرف، وثانيهمــا كــون األصل 
يف األفعــال ابلنــاء؛ ألّن هنــاك مــن األحــام َمــن تكــون هل علّتــان أيًضــا. 
ناســيًا ٰهــذا ابلاحــث أنـّـه قــد جانــب الصــواب يف ٰهــذا الفهــم؛ ألّن العلـّـة 

.
ً
املقصــودة يف قيــاس الطــرد يه املخّيلــة املظنونــة، ال مــا تصــّوره خطــأ

نتائج البحث

ــه  ــت ب ــا طبع ــّم م ــث أّن أه ــذا ابلح ــال ٰه ــن خ ــح م ــد اتّض 1ـ لق
ادلراســة انلحوّيــة هــو ميوهلــا إىل اجلانــب انلقــدّي يف معاجلتهــا القضايــا 

ــّي. ــة، ويف املســتوَين انلظــرّي واملنه انلحوّي

ــر  ــوات اتليس ــم دع ــن باس ــّدد آراء ابلاحث ــن تع ــم م 2 ـىلع الرغ

ــروع  ــت الف ــد تناول ــاوالت ق ــر املح ــا أّن أك ــا وجدن  أنّن
ّ

ــوّي إال انلح
انلحوّيــة ال األصــول، بــل لــم تطــرح بديــًا حينمــا اكنــت تــرد 
ــارض  ــت تع ــا اكن ــوم عندم ــد املزع ــّدم اجلدي ــن تق ــم تك ــض، ول وتنق

ــف. وختال

ــًا  ــًرا اكم ــر تأثّ ــد تأثّ ــريّب ق ــو الع ــّور أّن انلح ــن أْن يُتص 3 ـ ال يمك
ــك  ــن؛ وٰذل ــض ابلاحث ــا بع ــي صّوره ــورة الّ ــة بالص ــا العقلّي بالقضاي
ــا مســألة اتلأثــر إن وجــدت، فــي  الختــاف الغايــة يف لكٍّ منهمــا. أّم
ــوت  ــل ثب ــل قب ــد اكتم ــو ق ــد؛ ألّن انلح ــة واتلقلي ــط باألصال ال ترتب
ــو،  ــّي يف انلح ــب العق ــة اجلان ــٌل ىلع مان ــا يه ديل ــر، وإنّم ــك اتلأث ٰذل
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ي ســاد 
ّ

وهــو جانــٌب اكن موجــوًدا مــع اجلانــب انلقــّي يف املنــاخ العــاّم اذل
ــذاك. ــة آن ــة العربّي ابليئ

4 ـ أّن القيــاس انلحــوّي ليــس كنظره الفقــّي، وأّن حصول اتلناســب 
بينهمــا يكمــن يف حــدود اتلعريــف، وأّن تســمية األراكن ال خُيــي احلقيقــة 
ــّص  ــٌت بانل ــٌل ثاب ــو أص ــس يف انلح ــن؛ إذ لي ــة القياس ــة بطبيع املتعلّق
ي تــري ىلع غــراره عملّيــة إحلــاٍق للفــرع 

ّ
خيتلــف جنًســا عــن الفــرع اذل

. ألصل با

ــل  ــا تقب ــة؛ لكونه ــة الفقهّي ــن العلّ ــرق ع ــة تف ــة انلحوّي 5 ـ أّن العلّ
اتلعليــل، وأّن العقــل جيــد يف رحابهــا منفــًذا للتوجيــه هلــا، وال حيــذر يف 
ــوا  بيــان ظواهرهــا وتقديراتهــا، لٰكــّن انلحــاة بتوّجهاتهــم املتنوّعــة حاول
ــم  ــة للحك ــة املوجب ــا العلّ ــة؛ بوصفه ــة الفقهّي ــق العلّ ــا يف نف إقحامه
ــا - حبســب رأيهــم - وُضعــت موجبــًة ىلع الرغــم مــن أّن  بذاتهــا؛ وألنّه
ــة اإلســار  ــة انلحوّيــة ال يمكــن أن تكــون منضبطــًة يف ٰذلــك، كعلّ العلّ

ــّددة. ــة املتع ــا مــن األمثل ــة الســفر يف القــر، وغرهم يف اخلمــر، وعلّ
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الخالصة

ــق يف  ــات اإلهٰل اخلال ــام ىلع إثب ــي تق ــة الّ ــم األدلّ ــن أه ــويّج م ــل األنطول ــّد ادليل يع
الفلســفة؛ فقــد شــغل فكــر الكثــر مــن فاســفة الغــرب واملســلمن، بن مثبــٍت ومنكــٍر هل. 
ومــن خــال دراســة أســباب القبــول والرفــض لٰهــذا ادليلــل اإللـٰـي، جنــد أّن أهــّم املتبنيــات 
ــا يف ٰهــذا ادليلــل هــو تفســرهم ملعــى الوجــود، وهــل الوجــود  الفكرّيــة الـّـي تلعــب دوًرا مهمًّ
ــا  ــق هل ــي ال حتّق ــة الّ ــة الرف ــم اذلهنّي ــن املفاهي ــو م ــارج؟ أو ه ــٍق يف اخل ــًى متحّق ذو مع
ــا؟ وٰهــذا مــا حنــاول تســليط الضــوء عليــه يف  ــا ذهنيًّ خــارج دائــرة اذلهــن، وإن اكن مفهوًم
مقانلــا ٰهــذا مــن خــال اســتعراض رأي فيلســوفن مــن أعظــم فاســفة اإلســام والفلســفة 
ــم الســّيد ادلامــاد،  همــا، وهمــا الفيلســوف اإلســايّم احلكي

ّ
ــة، وســوق أدتل ــة احلديث الغربّي

ــض  ــّده ابلع ي يع
ّ

ــط، اذل ــل اكن ــاين إيمانوي ــوف األمل ــة، والفيلس ــة ايلمانّي ــس احلكم مؤّس
ــة ىلع  ــة املقام ــن األدلّ ــًا م ــون ديل ــه األّول يلك ــك ب ــة. إذ تمّس ــفة احلديث ــس الفلس مؤّس
إثبــات اإلهٰل، بينمــا ذهــب اثلــاين إىل رفضــه باللكّّيــة؛ بنــاًء ىلع مــا ذهــب إيلــه مــن تفســره 
، ال يفيــد موضوعــه أّي معــًى جديــٍد، واألصيــل  ملعــى الوجــود وأنّــه معــًى ذهــيٌّ اعتبــاريٌّ

ــة. ــا هــو املاهّي ــق يف اخلــارج إنّم املتحّق

ــط،  ــاد، اكن ــة، الفلســفة الرتانســندنتايّلة، ادلام ــة: الوجــود، احلكمــة ايلمانّي اللكمــات املفتاحي
ــويّج. ادليلــل األنطول

)1( الدكتور سعد رشيف سعد البخايت، العراق، مدرٌّس يف قسم الفلسفة، جامعة املصطفى العامليّة. 
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Abstract

The ontological evidence is one of the most important evidence used in 
philosophy in proving God the Creator. It occupied the thought of many 
Western and Muslim philosophers, between believers and non-believers. By 
studying the reasons for accepting and rejecting this divine evidence, we 
find that the most important intellectual adoptions that play an important 
role in this evidence is their interpretation of the meaning of existence, and 
does existence have a meaning realized abroad? Or is it one of the pure 
mental concepts that are not achieved outside the mind circle, even if it is 
a mental concept?

This is what we aim to highlight in this article by reviewing the opinion of 
two of the greatest philosophers of Islam and modern Western philosophy, 
and the scope of their arguments, namely the famous Islamic philosopher, 
Mr. Damad, the founder of Yemani theosophy, and the German philosopher 
Immanuel Kant, whom some consider the founder of modern philosophy.

Mir Damad adhered to it being one of the established evidence to prove 
God, while Kant went to reject it altogether. This was based on what Kant 
went to from his interpretation of the meaning of existence and that it is an 
intellectual mental meaning, his subject does not have any impact on giving 
new concept as the reality which exist is the essence.

Key words: Existence, Yemani Theosophy, Transcendental Philosophy, 
Mir Damad, Kant, ontological evidence.
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المقّدمة

ــفّية  ــاين الفلس ــر ىلع لّك املب ــفّية ذات األث ــث الفلس ــّم املباح ــن أه م
ــل  ــا األصي ــر، وأيّهم ــا باآلخ ــة أحدهم ــة، وعاق ــود واملاهي ــألُة الوج مس

. ــاريٌّ ــا اعتب وأيّهم

ولعــّل حبــث الفاســفة اإلســامّين عــن ٰهــذا املوضــوع يســّهل ىلع 
ــّيما  ــّك، ال س ــل الش ــٍة ال تقب ــألة براح ــوا املس ــم حبث ــث؛ ألنّه ابلاح
ــا  ــوا هل ــد تعّرض ــن؛ فق

ّ
ــدر املتأهل ــاد وص ــّيد ادلام ــيخ اإلرشاق والس ش

ــم يف  ــة رأيه ــن معرف ــث م ــن ابلاح ــث يتمّكـ ، حبي
ً

ــتدالال ــا واس رشًح
ــهولٍة. ــألة بس املس

مــة 
ّ

وكــذا مــن جــاء بعدهــم مــن احلكمــاء أمثــال الســزوارّي والعا
ــا. ــن مــن حكمائن ــايّئ والشــهيد مطهــري، واملعارصي الطباطب

لٰكــّن املســألة خمتلفــٌة تماًمــا يف الفلســفة الغربّيــة، خصوًصــا احلديثــة 
منهــا؛ فإنّهــم لــم يولــوا املســألة تلــك األهّمّيــة حبيــث لــم يبحثــوا عنهــا 
ــود  ــألة الوج ــم يف مس ــة آرائه ــن أراد معرف ــٍح، فم ــتقلٍّ ورصي ــٍل مس بش

واملاهّيــة فعليــه أن يتتّبــع لكماتهــم، ويســتعن بلوازمهــا.

وٰهــذا مــا نريــد أن نقّدمــه يف مقانلــا ٰهــذا، نلتعــّرف ىلع آثــار املســألة 
يف الســاحة العقديّــة، وباخلصــوص ىلع قبــول ادليلــل األنطولــويّج 
إلثبــات اخلالــق أو عــدم قبــوهل. وٰذلــك مــن خــال دراســة املســألة عنــد 
ــة  ــا باحلكم ي خط

ّ
ــاد، اذل ــر ادلام ــّيد حممدباق ــا الس ــوفن أحدهم فيلس
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ــتقلًّة  ــفًة مس ــا فلس ــّى عّده ــام، ح ــو األم ــرًة حن ــواٍت كب ــائّية خط املّش
ــل  ــايّن إيمانوي ــوف األمل ــّد الفيلس ــا يع ــة. بينم ــة ايلمانّي ــماها احلكم وأس

ــة.  ــة احلديث ــفة الغربّي ــا للفلس ــط مؤّسًس اكن

تعريف المفاهيم

أ- الدليل األنطولوجّي

ــث  ــٌم يبح ــو عل ــود، وه ــم الوج ــى عل ــا )Ontology( وتع األنطولوجي
ــم  ــو عل ــره، أو ه ــواهل و ظواه ــن أح  ع

ًّ
ــتقا ــه مس ــود يف ذات ــن املوج ع

ــه ابلحــث عــن األشــياء  ــراد ب ــد ي املوجــود مــن حيــث هــو موجــوٌد. وق
يف ذاتهــا مــن جهــة مــا يه جواهــر باملعــى ادليــكاريّت، ال عــن ظواهرهــا 
 .)Phenomenology( وحمموالتهــا. وهــو بٰهــذا املعــى مقابــٌل لعلــم الظواهــر
وأّمــا األنطولــويّج فهــو املنســوب إىل األنطولوجيــا، وهــو املتعلّــق حبقيقــة 

ــا، املعجــم الفلســفّي، ج  2، ص 560[ ــود. ]انظــر: صليب ــر الوج ــود، ال بظواه الوج

ــودّي،  ــل الوج ــويّج )Ontological Argument( أو ادليل ــل األنطول وادليل
وهــو ديلــٌل الهــويتٌّ عقــيٌّ ىلع إثبــات وجــود اهلل، يعتمــد ىلع نفــس تصّور 
ــه  ــت أنّ ــى اهلل، ونثب ــا ملع ــس حتليلن ــن نف ــه، أي م ــى اهلل وتعريف مع
موجــوٌد. أقامــه أنســلم )St. Anselm( )املتــوّف ســنة 1109 م(، وقــد أشــار 
املــؤّرخ الفرنــّي إتــن جيلســون إىل أّن ٰهــذا ادليلــل هل جــذوٌر يف لكمــات 
 ،)Duns Scotus( ــكوطس ــز س ــال دان ــلم، أمث ــّدم ىلع أنس ــن تق ــض م بع
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ــي  ــوٍد أّوٍل، ول ــرورة بموج ــلّم بال ــا أن نس ــا إذا أردن ــار إىل أنّن ــد أش فق
نربهــن ىلع ٰهــذه انلتيجــة فــإّن علينــا أن نضــع أكمــل تصــّوٍر يمكــن نلــا 

ــّوره. ]جيلســون، روح الفلســفة يف العــرص الوســيط، ص 96[ أن نتص

كمــا جنــده أيًضــا يف لكمــات تومــا األكويــّي إذ يقــول: »مــن ماهّيــة 
ــا«  ــون ال متناهيً ــود أن يك ــة للوج ــورة اخلالص ــه الص ــها بوصف اهلل نفس
]املصــدر الســابق ص97[ ولٰكــن أنســلم )St. Anselm( )املتــوّف ســنة 1109 م( 

ــه،  ــل ب ــذا ادليل ــرف ٰه ــّدٍد؛ وذلا ُع ــٍل حم ــه يف ش ــن صاغ ــو أّول م ه
ــابق، ص97[ ــدر الس ــمه. ]املص ــرن باس واق

 René( ــكارت ــه دي ــّي ريني ــايّض الفرن ــوف والري ــّوره الفيلس ــّم ط ث
ــة،  ــفة احلديث ــأيب الفلس ــب ب ــنة 1650 م(، امللّق ــوّف س Descartes( )املت

ــّك يف  ــي ال يَُش ــة، الّ ــم اهلندس ــات عل ــن يقينّي ــر م ــا أك ــربه يقينيًّ واعت
يقينيتهــا وبداهتهــا. ]انظــر: ديــكارت، تأّمــالٌت يف الفلســفة األوىل، ص 209 ـ 222[

ولعــّل أول مــن ســّماه بٰذلــك هــو الفيلســوف األملــاين إيمانويــل اكنــط 
يف كتابــه نقــد العقــل املحــض. ]انظــر: صليبــا، جميــل، املعجــم الفلســفّي، ج  2، ص 560[

وإذا مــا علمنــا أّن ادليلــل الوجــودّي هــو ديلــٌل يعتمــد ىلع تصــّور نفس 
معــى اهلل وحتليلــه إلثبــات وجــوده، فــإّن ٰهــذا ادليلــل يمكــن تلّمســه يف 
ــتطاع أن  ــنة 950 م( اس ــوّف س ــارايب )املت ــإّن الف ــامّية؛ ف ــفة اإلس الفلس
يكتشــف ديلــًا يعتمــد ىلع نفــس ٰهــذه الفكــرة إلثبــات وجــود الواجــب 
جــّل ثنــاؤه، ولٰكــّن الفلســفة الفارابّيــة اكنــت أكــر إحاًمــا وجناًحــا يف 

ديللهــا الوجــودّي.
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ــون  ــا أن يك ــود، فإّم ــى املوج ــّور مع ــا نتص ــا عندم ــه: أنّن وخاصت

واجــب الوجــود بذاتــه، بمعــى أنـّـه ال حيتــاج إىل يشٍء آخــر يوجــده، بــل 

هــو موجــوٌد بذاتــه، وإّمــا أن ال يكــون كٰذلــك، وهــو املمكــن، وحينئــٍذ 

 لزم 
ّ

فــا يمكــن حتّققــه مــا لــم يكــن هنــاك موِجــٌد هل واجــٌب بذاتــه، وإال

التسلســل. ويف ٰهــذه احلالــة فــإّن اهلل هــو الواجــب املوِجــد وليــس املمكن 

املخلــوق. وبٰذلــك يثبــت املطلــوب، وهــو ثبــوت وجــود اهلل تعــاىل.

ــار  ــو اعتب ــا: وه ــارايّب: »وثانيهم ــان الف ــازايّن يف رشح بره ــال الغ ق

املوجــود مــن حيــث هــو، وانلظــر يف أحــواهل. وٰهــذا هــو طريقــة احلكمــاء 

ــم  ــظ "عل ــك أن تلح ــظ" أي ول ــوهل: "وتلح ــه بق ــار إيل ــن؛ وأش
ّ
املتأهل

ــم منــه الصانــع كمــا يعلــم مــن  ــه يُعلَ الوجــود املحــض" ســّماه علًمــا ألنّ

اآليــات "وتعلــم أنـّـه ال بــّد مــن وجوٍد بــاذلات" أي موجــوٍد ال يكــون وجوده 

مســتفاًدا مــن الغــر، وتقريــره أن يقــال: ال شــّك يف أّن شــيئًا مــا موجــوٌد. 

فــا خيلو مــن أن يكــون واجبـًـا أو ممكنـًـا؛ رضورة احنصــار املوجــود فيهما. 

فــإن اكن واجبًــا ثبــت املطلــوب، وإن اكن ممكنًــا فــا بــّد مــن االنتهــاء إىل 

 لــزم الرجيــح بــا 
ّ

الواجــب؛ ألّن املمكــن ال يمكــن أن يوجــد بذاتــه، وإال

مرّجــٍح؛ فتعــّن أن يوجــد بغــره. وٰذلــك الغــر يمتنــع أن يكــون ممكنـًـا إىل 

غــر انلهايــة؛ الســتلزامه التسلســل، فتعــّن أن ينتــي إىل موجــوٍد غــر 

ممكــٍن، وهــو الواجــب« ]الغــازايّن، رشح فصــوص الحكمــة للفــارايّب،  ص 90[.
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ب- الحكمة اليمانّية

ــى  ــة، بمع ــة ايلمانّي ــة، فاحلكم ــى الربك ــن بمع ــن ايلُم ــوذٌة م  مأخ
ــاٍن  ــان يم ــّي : »اإليم ــول انل ــن ق ــوذٌة م ــة؛ أو مأخ ــة املبارك احلكم
ــٌة« ]املجلــّي، بحــار األنــوار، ج 57، ص 233[، أو تشــبيًها للحكمــة  واحلكمــة يمانّي
ــزنل فيهــا شــمٌس وال قمــٌر؛  ــي ال ي ــة، ويه انلجمــة الّ بانلجمــة ايلمانّي
وذلا يهتــدى بهــا يف الــرب وابلحــر. ]انظــر: الكلينــّي، الــكايف، ج 8، ص 70؛ ابــن منظــور، 

ــروس، ج 2، ص 451[ ــاج الع ــدي، ت ــرب، ج 13، ص 458؛ الزبي ــان الع لس

ــنة 1040 ه(  ــوّف س ــاد )املت ــّيد ادلام ــا الس ــي أطلقه ــمية الّ ويه التس
ــاف  ــائّية، وأض ــة املّش ــى احلكم ــا ىلع خط ــار به ــي س ــفته الّ ىلع فلس
ــّد  ــة" ىلع ح ــائّية "انليّئ ــفة املّش ــت الفلس ــًة، نّضج ــاٍت مهّم ــا حتقيق إيله
ــربى دلّي،  ــات اهلل الك ــن آي ــفته: »إّن م ــف فلس ــول يف وص ــره. يق تعب
ــمِّ شــَعِث العلــم،  ــئ احلكمــة، ول ، ... بإنضــاج نّي ــه العظــى عــيَّ وأنُعِم
ــة« ]الدامــاد، مصّنفــات مريدامــاد  ــة" ابلهيج ــة "ايلمانّي ــة اإليمانّي ــم احلكم وتقوي

)التقديســات(، ج 1، ص 113[.

وقــال يف مقّدمــة "األفــق املبــن": »فلقــد آن آنــه وحــان حينــه، ولــم 
ــة  ــاب الربوبّي ــبيل جن ــّرف س ــدّرج إىل أن يتع  اتل

ّ
ــه إال ــرام بوضع ــد ي يك

ــه،  ــدعت إيل ــبة املب ــات ونس ــود والصف ــن الوج ــه م ــدر ب ــا جي ــث م حي
كيــف منــه ابلــدء وبــه ابلقــاء، وإيلــه الرجــوع، ىلع شــالكة مــا انضجــت 
مــن املنهجــة الربانّيــة والفلســفة ايلونانّيــة حــّى اســتوت حكمــة "يمانّية" 

ــة« ]الدامــاد، األفــق املبــني، ص 2[. إيمانّي
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ــن  ــا ع ــة ومّزه ــفته ايلمانّي ــاد يف فلس ــه ادلام ــا أضاف ــرز م ــن أب م
ــو: ــائّية ه ــفة املّش الفلس

ــم حــادٌث  ــي أثبــت فيهــا أّن العال ) ـ  مســألة احلــدوث ادلهــرّي، والّ
خارًجــا، ال ذاتًــا فقــط، كمــا اكن يعتقــد احلكمــاء قبلــه، بــل لــم يكــن 

ثــّم اكن، فخــرج مــن العــدم الريــح إىل علــم الوجــود.

ــام  ــارًة، إذ أق ــارٍش ت ــٍل مب ــة، بش ــة املاهّي ــتدالل ىلع أصال 2 ـ  االس
ــه يف  ــه وإضافات ــًدا ىلع حتقيقات ــة؛ معتم ــة املاهّي براهــن ىلع نفــس أصال
املنطــق، وغــر مبــارٍش تــارًة أخــرى، بــأن أثبــت األصالــة للماهّيــة عــن 

ــة الوجــود بعــّدة براهــن. طريــق إبطــاهل ألصال

)Transcendental( جـ- الفلسفة الترانسندنتالّية

 )Eanscendens( ولكمــة الرانســندنتايّلة مأخــوذٌة مــن اللكمــة الاتينّيــة
ــا  بمعــى املتعــايل، فــّل فلســفٍة تذهــب إىل القــول بــأّن يف العالــم ترتيبً
تصاعديًّــا ختضــع فيــه احلــوادث للتصــّورات، واتلصــّورات للمبــادي فــي 

فلســفٌة متعايلــٌة.

 واملتعــايل )Transcendental( عنــد فاســفة القــرون الوســطى يــدّل ىلع 
املفــارق أو ىلع مــا هــو أىلع مــن املقــوالت األرســطّية، اكلواحــد، واخلــر، 
ــم  ــا، املعج ــر: صليب ــرورّي. ]انظ ــز وال ــيء، واجلائ ــود، وال ــّق واملوج واحل

الفلســفّي، ج 1، ص 299 و300[
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ــّد  ــا ض ــد به ــد يري ــاٍن، فق ــة مع ــتعملها يف ثاث ــط فيس ــا اكن أّم
ــة،  ــادئ املتعايل ــة - اكملب ــيٌّ للتجرب ــو رشٌط قب ــا ه ــّل م ــّي، ف اتلجري
ــاٍل.  ــو متع ــة - فه ــَد للمعرف ــة قواع ــي يه بمثاب ــة الّ ــن العقلّي أو القوان
ــايل،  ــل املتع ــايل، واتلحلي ــق املتع ــايل، واملنط ــال املتع ــم اجلم ــول: عل تق

ــايل. ــتنتاج املتع ــايل، واالس ــدل املتع واجل

وقــد يريــد بهــا األىلع، فاملتعــايل بٰهــذا املعــى هــو االنتقــادّي أيًضــا، 
اكملنطــق املتعــايل خــاف املنطــق العــاّم؛ ألّن اثلــاين يقتــر ىلع ابلحــث 
يف ارتبــاط املعــاين بعضهــا ببعــٍض، أّمــا املنطــق األّول فيبحــث يف أصــل 
ــة  ــفة املتعايل ــذه الفلس ــّى ٰه ــياء، وتس ــبتها إىل األش ــاين، ونس ــذه املع ٰه

ــة. عنــد )اكنــط( بالفلســفة االنتقاديّ

ــة،  ــدود اتلجرب ــاوز ح ــا جي ــّد األىلع دّل ىلع م ــايل ض وإذا اكن املتع
ــة، إذا  ــة املمكن  ىلع حــدود اتلجرب

ّ
ــق يف األصــل إال ي ال ينطب

ّ
ــدأ اذل فاملب

طّبقتــه يف جمــاالٍت أوســع مــن ٰهــذه احلــدود جعلتــه متعايلـًـا، ىلع خــاف 
ــذه احلــدود وإبطاهلــا. ي يســتلزم حــذف ٰه

ّ
ــدإ األىلع اذل املب

ــدأ ال  ــه أّن املب ــد ب ــًة، ويري ــّي ثاثل ــّد امليتافزي ــا ض ــد به ــد يقص وق
ــا حــّى يشــتمل ىلع رشٍط قبــيٍّ عمٍّ، يصــدق ىلع اتلجربــة  يكــون متعايلً
مــن حيــث يه تربــٌة، دون تعيــٍن أو ختصيــٍص، كقولــك: لــّل تغــّرٍ يف 
ي يضــع قاعــدًة قبلّيــًة تســمح 

ّ
ــٌة. ىلع خــاف امليتافزيــّي اذل اجلوهــر علّ

ــّل  ــك: ل ــة، كقول ــوع إىل اتلجرب ــيء، دون الرج ــا بال ــيع معرفتن بتوس
ــٌة. ]املصــدر الســابق، ص 299 و300[ ــٌة خارجّي ــاّدّي علّ ــر امل ــّرٍ يف اجلوه تغ
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فعندمــا يصــف اكنــط فلســفته بالرانســندنتايّلة أو املتعايلــة، 
ــا  ــف به ــن يص ــه ح ــا، ولٰكّن ــفة العلي ــره يه الفلس ــا بنظ فباعتباره
منطقــه، فريــد بٰذلــك املنطــق املتقــّدم ىلع منطــق أرســطو، والســابق 
ــًة،  ــطو بدهّي ــا أرس ــي اعتربه ــا الّ ــن القضاي ــث ع ــه يبح ــه؛ ألنّ علي
ــة  ــل قضّي ــن قبي ــن، م ــا دلى اذله ــة حصوهل ــن كيفّي ــث ع ــم يبح ول

ــن. ــاع انلقيض اجتم

الدليل األنطولوجّي في الحكمة اليمانّية

قبــل بيــان ٰهــذه املســألة يف الفلســفة ايلمانّيــة، ال بــّد أن نقــّدم مقّدمــًة 
ــاد  ــّيد ادلام ــد الس ــود عن ــاد. إّن الوج ــّيد ادلام ــد الس ــود عن ــى الوج يف مع
 املوجوديـّـة 

ّ
معنــاه الكــون واتلحّقــق يف ظــرٍف مــا. فالوجــود عنــده ليــس إال

ــس  ــال w: »لي ــان، ق ــا يف األعي ــد تقّرره ــة بع ــن املاهّي ــا م ــة ذهنً املنزع
ــرورة  ــدرّي، أي: ص ــى املص ــة باملع ــس املوجوديّ  نف

ّ
ــه إال ــود حقيقت الوج

ــزع  ــة أو ين ــّم إىل املاهّي ــا ينض ــى م ــا، ال مع ــرٍف م ــة يف ظ ــس املاهّي نف
منهــا، ... ثــّم العقــل بــرٍب مــن اتلحليــل ينــزع منهــا معــى املوجوديّــة 
ــداق  ــا، ىلع أّن مص ــه عليه ــه وحيمل ــا ب ــة، ويصفه ــرورة املصدرّي والص
احلمــل ومطابــق احلكــم هــو نفــس املاهّيــة حبســب ٰذلــك الظــرف، ال أمــٌر 
زائــٌد يقــوم بهــا فيصّحــح احلمــل« ]الدامــاد، مصّنفــات مريدامــاد )األفــق املبــني(، ص 5[.

وقــد بــّن قريبًــا مــن ٰذلــك يف كتابــه القبســات موضًحــا معــى الوجــود 
ــة يف  ــق املاهّي ــس حتّق ــه نف ــة؛ وأنّ ــب املاهّي ــن مرات ــه م ــلبه وموقع وس
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اخلــارج أو اذلهــن، ال أنـّـه يشٌء زائــٌد تّتصــف بــه اذلات حــّى توجــد. كما 
بــّن الفــرق بــن وجــود الوجــود ووجــود ســائر األعــراض؛ فــإّن األعــراض 
هلــا حتّقــٌق يف اخلــارج يف موضوعتهــا، خبــاف الوجــود، فإنـّـه نفــس حتقق 

موضوعــه، ال غــر، وال حتّقــق هل يف اخلــارج غــر حتقــق موضوعــه.

وىلع ٰذلــك فالوجــود هــو رشٌح نلفــس اذلات املتقــّررة، خبــاف العــدم 
ــه ال يوجــد يشٌء، ال أّن هنــاك شــيئًا  ي هــو رشٌح بلطــان اذلات، وأنّ

ّ
اذل

مّتصــٌف بالعــدم. ]انظــر: الدامــاد، القبســات، ص 37 و38[

ثــّم إّن الزم كامــه املتقــّدم وغــره املبثــوث يف كتبــه أّن الوجــود 
ــة املتقــّررة؛  منــزٌع مــن املوجــود، واملوجــود منــزٌع ومشــتقٌّ مــن املاهّي
ــوم  ــن املفه ــزع اذله ــأن ين ــارشًة، ب ــن اخلــارج مب ــارًة م ــزاع ت ألّن االن
مــن املوضــوع مــن حيــث هــو معــروٌض لعــرٍض مــا، اكنزاعــه األبيــض 
ــن  ــس م ــزاع لي ــون االن ــارًة يك ــم، وت ــاض ىلع اجلس ــروض ابلي ــن ع م
ــزع مــن  ــا ال تن ــة، فإنّه ــل مــن املشــتّق، اكألبيضّي ــارشًة، ب اخلــارج مب
ــل تنــزع مــن األبيــض املنــزع  ــاض، ب اجلســم بمــا هــو معــروٌض للبي
ــاض  ــن ابلي ــرٌة ع ــة متأّخ ــاض. فاألبيضّي ــروض للبي ــم املع ــن اجلس م
بمرتبتــن؛ ألّن عــروض ابليــاض ىلع اجلســم يُشــتّق منــه األبيــض، ثــّم 
مــن األبيــض يُشــتّق األبيضّيــة. وكــذا الوجــود بالنســبة إىل املاهّيــة؛ فــإّن 
حتّقــق املاهّيــة يُنــزع منــه مفهــوم املوجــود، ومــن مفهــوم املوجــود ينــزع 

ــة. ــس املوجوديّ ــو نف ي ه
ّ

ــود اذل ــوم الوج مفه

وعليــه فالوجــود غــر موجــوٍد يف اخلــارج، فــا يكــون مفهومــه مــن 
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ــه  ))(؛ ألنّ ــيٌّ ــويٌّ فلس ــوٌم ثان ــو مفه ــل ه ــة، ب ــة املاهوّي ــم األّويّل املفاهي
عــرٌض حتليــيٌّ يعــرض املاهّيــة يف اذلهــن؛ لٰكّنــه ال كســائر األعــراض، 

بــل خيتلــف عنهــا مــن جهــاٍت:

: األعــراض موجــودٌة يف اخلــارج أو يف اذلهــن، يف حــن أّن الوجــود 
ً

أّوال
مــن ابتــارات اذلهــن، وال حتّقــق هل يف اخلــارج.

ثانًيــا: األعــراض وجودهــا نلفســها هــو نفــس وجودهــا لغرهــا 
ــال  ــارج يلق ــٌق يف اخل ــس هل حتّق ــود لي ــن أّن الوج ــا(، يف ح )موضوعه
 للموضــوع، ومنــه 

ّ
وجــوده نلفســه هــو وجــوده ملوضوعــه. بــل ال حتّقــق إال

ينــزع املوجوديّــة. ]انظــر: الدامــاد، مصّنفــات مريدامــاد )األفــق املبــني(، ص 8[

ــا إىل  ــًى منضمًّ ــون مع ــه، يك ــوُل ىلع معروض ــرض املحم ــا: الع ثاثلً
معــى موضوعــه، خبافــه يف الوجــود فإنـّـه نفــس موضوعــه يف ظــرٍف مــا، 
وليــس معــًى مغايــًرا هل ونضــّم إيلــه، بــل هــو نفــس املوضــوع ولٰكــن يف 

ظــرف اخلــارج أو اذلهــن.

ــات  ــة ليــس مــن قبيــل محــل اذلاتّي وعليــه فحمــل الوجــود ىلع املاهّي

)1(  تنقســم املفاهيــم إىل أّوليٍّة وثانويٍّة. أّما األّوليّة فهي املفاهيــم الّتي تُنتَزع من الخارج 
مبــارشًة؛ وٰذلــك يف املاهيّات، حيث ينتــزع العقل مفاهيمها من الخــارج مبارشًة، مثل 
مفهوم اإلنســان والفلك. وأّما الثانويّة فهــي املفاهيم الّتي تُنتَزع من املفاهيم املاهويّة 
ل  األّوليّــة، ال من الخارج مبارشًة. ثّم الثانوية إّمــا أن يُبَحث عنها من حيث كونها يُتوصَّ
بها من املعلوم إىل املجهول، وتســّمى معقوالٍت ثانويًّة منطقيًّة، وهي املبحوث عنها يف 
علم املنطق. وإّما أن يُبَحث عنها من حيث إثبات تقرُّرها أو أّن لها وجوًدا يف الذهن أو 

الخارج، فتسّمى معقوالٍت ثانويًّة فلسفيًّة.
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ــن دون  ــث يه يه م ــن حي ــل ىلع اذلات م ــات حتم ىلع اذلات؛ ألّن اذلاتّي
ــن  ــه ىلع اذلات م ــن محل ــا يمك ــود ف ــا الوج ــا، أّم ــاظ أّي يشٍء معه حل
ــة  ــة اتلاّم ــتندًة إىل العلّ ــا مس ــن ماحظته ــّد م ــل ال ب ــث يه يه، ب حي

ــوع. ــر اذلات واملوض ــكٍّ غ ــا ش ــة، ب ــة اتلاّم والعلّ

وال مــن قبيــل األعــراض؛ ألّن األعــرض موجــودٌة يف اخلــارج أو 
ــا. ــا ملوضوعه ــو وجوده ــذا ه ــا ٰه ــن، ووجوده اذله

ــه  وهــو غــر متحّقــٍق يف محــل الوجــود ىلع املاهّيــة؛ ملــا تقــّدم مــن أنّ
ال وجــود هل أساًســا غــر وجــود موضوعــه وحتّققــه، حــّى يقــال وجــوده يف 
نفســه هــو عــن وجــود موضوعــه أو غــره. ]انظــر: الدامــاد، مصّنفــات مريدامــاد 

)األفــق املبــني(، ج 2، ص 6[

فالوجــود معــًى مصــدريٌّ ال حتّقــق هل يف خــارٍج وال ذهــٍن، وإنّمــا هــو 
منــزٌع مــن اذلات املتحّققــة واملتقــّررة.

بعــد ٰهــذه املقّدمــة يف بيــان معــى الوجــود نقــول: إّن ادليلــل الوجــودّي 
ــر  ــة أك ــن بصياغ ــامّية، ولٰك ــفة اإلس ــوٌد يف الفلس ــويّج موج األنطول
إحاًمــا منهــا يف الفلســفة الغربّيــة؛ فإنـّـه مبــيٌّ ىلع فكــرة أّن الــيء إّمــا 
واجــٌب وإّمــا ممكــٌن. فالواجــب موجــوٌد بنفــس ذاتــه، وال حيتــاج إىل أّي 
ي ال يمكــن أن 

ّ
يشٍء آخــر يلُوِجــده. أّمــا الوجــود املمكــن فهــو الوجــود اذل

يُوَجــد مــا لــم تكــن هل علّــٌة.

وٰهــذه الفكــرة حــن نطّبقهــا ىلع وجــود اهلل تعــاىل، فنقــول: إّن اإلهٰل 
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إّمــا أن يكــون واجبًــا وهــو املطلــوب، وإّمــا أن يكــون ممكنًــا فيحتــاج إىل 
ــة يه اهلل. ــٍة واجبــة الوجــود توجــده، وحينئــٍذ فالعلّ علّ

وحاصــل ادليلــل األنطولــويّج يف احلكمــة ايلمانّيــة أّن املوجــود املتحّقق 
يف اخلــارج، هــو واجــب الوجــود؛ ألّن الــيء مــا لــم جيــب لــم يوجــد ولم 
يتحّقــق. وٰهــذا الواجــب إّمــا أن يكــون وجوبــه وحتّققــه ذلاتــه، ومــن دون 
تدّخــل أّي يشٍء خــارج ذاتــه، فهــو واجــب الوجــود بــاذلات، وهــو اخلالق 
لــّل يشٍء، وهــو مــا نســّميه اإلهٰل اخلالــق أو اهلل. وإّمــا أن يكــون وجوبــه 
بســبب يشٍء آخــر خــارج ذاتــه، فهــو واجــب الوجــود بالغــر، وبســبب 
الغــر، وهــو املمكــن بــاذلات املخلــوق. وبعبــارٍة أخــرى: أّن املوجــود إّمــا 
أن يكــون موجــوًدا بذاتــه فهــو اهلل، وقــد ثبــت املطلــوب، وإّمــا أن يكــون 
موجــوًدا بغــره، فــا بــّد أن يكــون ٰذلــك الغــر هــو الواجــب بــاذلات، 

فيثبــت املطلــوب.

فٰهــذا الربهــان هــو يف احلقيقــة منــزٌع مــن نفــس حتليــل الوجــود وفهم 
معنــاه وحتليلــه، فهــو يف احلقيقــة يصــدق عليــه تعريــف ادليلــل الوجودّي 
األنطولــويّج. فهــو لــم يعتمــد ىلع أّي ديلــٍل أو قاعــدٍة غــر حتليــل معــى 
ــو  ــا ه ــم إىل م ــه ينقس ــّن أنّ ــود تب ــل الوج ــال حتلي ــن خ ــود، وم الوج
ــب  ــوٍد يكتس ــر، وإىل موج ــوٍل ألّي يشٍء آخ ــر معل ــه، غ ــوٌد بنفس موج

اتلحّقــق والوجــود مــن غــره وعلّتــه.

ــة  ــّرر احلقيق ــون متق ــودات يك ــض املوج ــن": »بع ــق املب ــال يف "األف ق
بنفــس ذاتــه، ال بعلـّـة، فيكــون موجــوًدا بنفســه، ال بعلـّـة غــر ذاتــه وال 
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بعلّيــة مــن ذاتــه؛ ألّن مــا ينــزع منــه الوجــود إنّمــا هــو احلقيقة املتقــّررة. 
فــإذا اكنــت احلقيقــة متقــّررة بنفســها، ال بــأن يكــون يه جاعــل ذاتهــا 
اكن هلــا الوجــود بنفســها، ال بــأن يكــون ذاتهــا تقتــى وجودهــا. وبعــض 
املوجــودات متقــّرر احلقيقــة باجلاعــل، فيكــون موجــوًدا أيًضــا باجلاعــل. 
فحاجــة الوجــود واســتغناؤه  حبســب حاجــة احلقيقــة املتقــّررة واســتغنائها« 

]الدامــاد، األفــق املبــني، ج 2، ص 174[.

وال يمكــن أن يقــال: إّن ٰهــذا مبــيٌّ ىلع قبــول فكــرة وجــود اهلل، أّمــا 
ــود  ــذا الوج ــون ٰه ــة إىل ك ــل انلوب ــا تص ــوده ف ــليم بوج ــدم التس ــع ع م
واجبـًـا أو ممكنـًـا؛ ألنّنــا نعلــم بوجــود يشٍء يف اخلــارج، فٰهــذا الــيء إّمــا 
واجــٌب بذاتــه، فهــو اهلل، وإّمــا ممكــن فهــو حمتــاج إىل واجــب يوِجــده، 

فٰذلــك الواجــب املوِجــد هــو اهلل.

ــث  ــات؛ حي ــّوره يف املاهّي ــن تص ــكام يمك ــذا ال ــأّن ٰه ــال ب ــد يق ق
يمكــن تصــّور ذاتهــا مســتندًة يف األعيــان أو األذهــان إىل علّتهــا، فيحكم 
ــب  ــك يف الواج ــّور ٰذل ــن تص ــن ال يمك ــق، ولٰك ــود واتلحّق ــا بالوج عليه

ــة هل. ــه ال ماهّي تعــاىل؛ ألنّ

وليــس أمثــال ادلامــاد مــن يغــّض الطــرف عــن مثــل ٰذلــك، ويــرف 
انلظــر عــن لطائفــه، فقــد أجــاب w عــن ٰهــذه الشــبهة. ويمكــن بيــان 

جوابــه باتلقريــر اتلــايل: 

إن إطــاق الوجــود ىلع الواجــب واملمكــن ليــس مــن بــاب االشــراك 
ــوت  ــق واثلب ــو اتلحّق ــا، وه ــٌد فيهم ــًى واح ــود هل مع ــل الوج ــّي، ب اللفظ
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واملوجوديّــة. ويمكــن تأييــد ٰذلــك بعــدة شــواهد مــن كام الســّيد 
ــا:  ــاد، منه ادلام

ــا أّن بعــض  ــّم الفحــص والربهــان أوجب ــق املبــن: »ث ــوهل يف األف ) ـ  ق
ــان هــو يقــرن بــيٍء مــا، وبعضــه ال يقــرن بــيٍء؛  الكــون يف األعي
ــان  ــيٍء ل ــا ب ــو اكن متعلًّق ــبب هل ل ي ال س

ّ
ــان اذل ــون يف األعي ألّن الك

ــه ال ســبب هل.  ــك الكــون، وقــد فــرض أنّ ــك الــيء ســببًا مــا ذٰلل ٰذل

فــإذا قلنــا: كــذا موجــوٌد، فلســنا نعــي أّن الوجــود معــًى خــارٌج، فإّن 
كــون الوجــود معــًى خارًجــا عــن املاهّيــات إنّمــا يعــرف بربهــاٍن، حيــث 
يكــون ماهّيــة ووجــود، اكإلنســان املوجــود؛ ولٰكّنــا إنّمــا نعــي بــه جمــّرد 
أّن كــذا يف األعيــان أو يف اذلهــن. وٰهــذا ىلع رضبــن: منــه مــا يكــون يف 
األعيــان أو يف انلفــس بوجــوٍد ينــزع منــه؛ ومنــه مــا ال يكــون كٰذلــك، 
ــا يكــون يف األعيــان بنفــس ذاتــه« ]الدامــاد، مصّنفــات مريدامــاد )األفــق  بــل إنّم

املبــني(، ج 2، ص 7[.

ــون اذلات يف  ــو ك ــٌد، وه ــًى واح ــود هل مع ــٌح يف أّن الوج ــذا رصي وٰه
ــا  ــمن: األّول م ــد ىلع قس ــى الواح ــذا املع ــان؛ وأّن ٰه ــان أو األذه األعي
يكــون موجــوًدا بغــره؛ وذلا ينــزع حــن نتصــّوره مــع ٰذلــك الغــر »مــا 
يكــون - يف األعيــان أو يف انلفــس ـ بوجــود ينــزع منــه«. والقســم اثلــاين 

مــا ال يكــون بوجــود غــره، بــل يكــون يف األعيــان بنفــس ذاتــه.

ــان  ــه يف األعي ــا كون ــأّن أحدهم ــمن ب ــكام يف القس ــل ال ــّم يفصِّ ث
ــٌم  ــق، وقس ــون واتلحق ــو أوىل بالك ــر، وه ــون يشٍء آخ ــف ىلع ك ال يتوّق
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ي هــو 
ّ

يتوّقــف ىلع كــون يشٍء آخــر، وهــو املمكــن، يقــول: »فالوجــود اذل
الكــون يف األعيــان ويصــدق أنّــه يف األعيــان ليــس حيتــاج يف أن يكــون 
يف األعيــان إىل كــوٍن يف األعيــان يقــرن بــه أو ينــزع منــه، فــإّن مــا بــه 

ــه يف األعيــان. ــأن يكــون بذات صــرورة لّك يشٍء يف األعيــان هــو أوىل ب

وفــرٌق بــن "ذلاتــه يف األعيــان" وبــن "بذاتــه يف األعيــان"، فــإّن مــا 
يكــون ذلاتــه يف األعيــان يصــّح أن يكــون هل ســبٌب؛ ومــا يكــون بذاتــه 

ــبب« ]املصــدر الســابق، ص 132[. ــون هل س ال يك

ــٌد  2 ـ  وقــال يف كتــاب اتلقديســات: »فمفهــوم الوجــود املصــدرّي زائ
ىلع مجلــة احلقائــق واملاهّيــات، لٰكــّن األّول احلــّق الواجــب بــاذّلات بذاتــه 
مبــدأ االنــزاع ومصــداق احلمــل. وأّمــا املاهّيــات اثلــواين - أعــي مجلــة 
ــث اذلات  ــاء اجلاعــل، ال مــن حي ــزات - فمــن حيــث يه مــن تلق اجلائ

ــات(، ج 1، ص 130 و131[ ــاد )التقديس ــات مريدام ــاد، مصّنف ــا يه يه«. ]الدام بم

فإّن ٰهذا املقطع من كامه يمكن االستشهاد به من موضعن.

ــإذ يه  ــة، ف ــة الوجوبّي ــة القّيومّي ــة احلق ــا احلقيق ــا: »فأّم ــال أيًض وق
ــزاع الوجــود ووجــوب   الن

ٌ
ــدأ ــة بنفســها مب ــا حمال ــّررٌة، ف بنفســها متق

اتلقــّرر والوجــود املصدرّيــن، ومصــداٌق حلمــل املوجــود، وواجــب اتلقــّرر 
والوجــود بالــرورة املطلقــة األزيّلــة الرسمديـّـة، ال حبيثّيــٍة تقييديـّـٍة، وال 
ــّرر  ــود. واتلق ــا دام الوج ــد بم ــم العق ــد حك ــٍة، وال بتقيي ــٍة تعليلّي حبيثّي
والوجــود هنــاك واحــٌد، وكٰذلــك الوجــود ووجــوب الوجــود واحــٌد. فوجــوب 
ــوازم  ــّص ل ــوم وأخ ــاه املفه ــة، ومعن ــة احلّق ــم احلقيق ــود رشح اس الوج

ــل« ]املصــدر الســابق، ص 120[. ــد العق ــة عن احلقيق
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وٰهــذه أيًضــا واضحــة ادلاللــة يف أّن الوجــود ووجــوب اتلقــّرر ووجــوب 
ــة  ــة احلّق ــة، وأّن احلقيق ــة احلّق ــن احلقيق ــٌة م ــاٍن منزع ــود يه مع الوج

بنفســها مصــداق احلمــل.

ثــّم قــال الوجــود والوجــوب معناهمــا واحــٌد، ورتـّـب عليــه أّن وجــوب 
الوجــود هــو رشٌح الســم احلقيقــة وأخــّص لــوازم اذلات املقّدســة؛ فــا بــّد 
ــا  ــل إنّم ــا واحــٌد، ب ــا؛ ألّن معناهم ــذا املعــى أيًض أن يكــون الوجــود بٰه

رتّــب تفســر معــى وجــوب الوجــود بٰذلــك ىلع معــى الوجــود.

 
ّ

 فالوجــود ينــزع مــن اذلات كمــا تنــزع اإلنســانّية مــن اإلنســان، إال
أّن هنــاك فرقًــا بــن نســبة اذلاتّيــات إىل اذلات املمكنة، والوجــود إىل اذلات 
ــان  ــانّية إىل ذات اإلنس ــبة اإلنس ــن نس ــّل ب ــال: »لع ــث ق ــة، حي املقّدس
ونســبة املوجوديـّـة إىل املوجــود احلــّق، مــع مــا دريــت مــن االتّفــاق بوجــٍه، 
ــا. أليــس ذات اإلنســان  ــا مســتبينًا مــن وجــوهٍ أخــر وفرقانًــا مبينً اختافً
يكتنههــا العقــل، وجيدهــا مرتســمًة يف انلفــس، فينــزع منهــا اإلنســانّية؟ 
واملوجــود احلــّق يمتنــع أن جيــده ذهــٌن أو ينــاهل عقــٌل، ولــو من القادســات 

العايلــات، بــل إنّمــا العقــل يــدرك مفهــوم الوجــود.

 
ً
ثــّم الفحــص والربهــان يشــهدان ىلع شــّدة الــوهل وادلهــش: أّن هل مبــدأ
ــه  ــار، وال تتعّرف ــر األنظ ــة بمعاي ــوى العاقل ــل يف الق ــا ال يتمّث ومطابًق
ــزايّع،  ــل املعــى االن ــاك يعق ــار؛ فهن ــول القائســة بمقاييــس األف العق
ــه،  ــاذلات؛ ويف اإلنســان يعقــل املنــزع من ــه ب ــزًع من فيعــرف أّن هل من

ثــّم ينــزع املعــى.
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ــل  ــة"، ب ــرورة املطلق ــاٌن بال ــان إنس ــدق "اإلنس ــس يص ــا لي وأيًض
ىلع اتلقييــد بـــ "مــع الوجــود" و"مــع املجعويّلــة"، وإن صــدق ال بالوجــود 
ــٍد  ــرورة" ال بتقيي ــوٌد بال ــّق موج ــدق: "األّول احل ــة، ويص وال باملجعويّل
أصــًا، بــل ىلع اإلطــاق اذلايّت األزيّل الرسمــدّي؛ وكٰذلــك ســّنة الصفات 
قاطبتهــا يف ٰذلــك اجلنــاب«. ]الدامــاد، مصّنفــات مريدامــاد )التقديســات(، ج 1، ص 132[.

ويف اتلقديســات قــوهل رصيــٌح يف مــا نــروم إثباتــه: »وأنـّـه كمــا ليــس 
ــة  ــًة وراء املاهّي ــًة مــا تقييديّ ــة، ال حيثّي ــة املصدرّي  املوجوديّ

ّ
الوجــود إال

ــّق  ــود احل ــن املوج ــه م ــة انزاع ــا صّح ــة؛ وإنّم ــه املوجوديّ ــا ب يه م
ــٍة، ومــن املوجــودات  ــٍة وال تعليلّي ــٍة مــا تقييديّ ــه، ال حبيثّي بنفــس ذات
اجلوازّيــة حبيثّيــٍة يه اســتنادها إىل املوجــود احلــّق؛ فكٰذلــك التشــّخص 
ــّم إىل  ــًة، تنض ــا تقييديّ ــًة م ــة، ال حيثّي ــّخصّية املصدرّي  املش

ّ
ــس إال لي

ــا صّحــة انزاعــه مــن  ــة، فتكــون مــا بــه املتشــّخصّية، بــل إنّم املاهّي
ــٍة«  ــٍة وال تعليلّي ــا تقييديّ ــٍة م ــه، ال حبيثّي ــس ذات ــّق  بنف ــّخص احل املتش

]املصــدر الســابق، ج 1، ص 190[.

ويف صــدد بيــان معــى انــزاع الوجــود وإثبــات املوجوديّــة االنزاعّيــة 
ــة يف  ــه املوجوديّ ــَزع من ــا يُن ــول: »فم ــده، يق ــّز جم ــب ع ــّى يف الواج ح
ــب  ــل، ويف الواج ــن اجلاع ــث يه م ــن حي ــه م ــس ذات ــو نف ــن ه املمك
ــك«  ــن ٰذل ــّز م ــٍل ع ــن جاع ــه ال م ــو بنفس ــث ه ــن حي ــه م ــس ذات نف

]الدامــاد، مصّنفــات مريدامــاد )األفــق املبــني(، ج 2، ص 172[.

ــًى آخــر للوجــود غــر  ــم يذكــر مع ــاد ل ــا أّن ادلام ــه أيًض ــدّل علي وي
. ــدريٌّ ــًى مص ــي يه مع ــة والّ املوجوديّ
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نعــم، يف "اتلقديســات" ذكــر أّن املعــى املصــدرّي )الوجــود( املنزع من 
املاهّيــات يكــون باجلهــة املشــركة بينهــا، وال دخــل للخصوصّيــة. وأّمــا 
الوجــود ووجــوب اتلقــّرر فــا بــد أن يكــون منــزًع مــن القيــوم الواجــب 
بذاتــه ال حبيثّيــٍة غــر اذلات، أي مــن خصوصّيــة اذلات الـّـي ال يشــاركها 
ــر،  ــك الغ ــن ٰذل ــه وب ــركٍة بين ــٍة مش ــود جه ــزم وج  ل

ّ
ــر، وإال يشٌء آخ

ــام اذلات  ــا تم ــة إّم ــذه اجله ــا، فتكــون ٰه ــة عنه ــزاع املوجوديّ تقــي ان
فيكونــان فرديــن حلقيقــٍة واحــدٍة أو داخلــٍة يف اذلات فيلــزم ترّكبهــا، وكا 

الفرضــن باطــان. ]انظــر: الدامــاد، مصنفــات مريدامــاد )التقديســات(، ج 1، ص 152[

واخلاصــة أّن الســّيد ادلامــاد يــرى أّن الوجــود معــًى مصــدريٌّ واحــٌد 
ــّررًة  ــا أو متق ــّرر بذاته ــة اتلق ــت واجب ــواٌء اكن ــن اذلات، س ــزٌع م من
بالواجــب. وال حتّقــق للوجــود بمــا هــو وجــوٌد يف األعيــان وال يف األذهــان 

.  بمــا هــو معــًى انــزايعٌّ مصــدريٌّ
ّ

إال

الدليل األنطولوجّي في الفلسفة الترانسندنتالّية

معنى الوجود عند كانط

ــارًة  ــن، فت ــن متمايزي ــن فردي ــود ب ــتعماالته للوج ــط يف اس ــّرق اكن يف
ينظــر إيلــه ىلع أنـّـه وجــود يشٍء وتــارة أخــرى ينظــر إيلــه بمــا هــو يف ذاته. 
فــي اللحــاظ األّول يــراد بــه حتّقــق ٰهــذا الــيء وٰهــذه املاهّيــة، بينمــا 
يف اثلــاين فــراد بــه نفــس الوجــود بمــا هــو، بغــّض انلظــر عــن املوجــود؛ 
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ذلا ســنحاول تقســيم ابلحــث عــن تعريــف لّك قســٍم ىلع حــدٍة وبيــان مــا 
يذكــره اكنــط مــن أحــاٍم لــّل قســٍم.

) ـ وجــود الــيء )وجــود املوجــود(: ويف ٰهــذا القســم يــرى اكنــط أّن 
ــٌة  ــت هل حقيق ــر، فليس ــيء ال غ ــق ال ــى حتّق ــس مع ــو نف ــود ه الوج
ــو  ــا. وه ــرف ظهوره ــو ظ ــات واذلوات. فه ــق املاهّي ــتقلٌّة وراء حتق مس

ــن أّي يشٍء. ــّز ع ــك يتم ــيء، وبٰذل ــق لل ــع املطل الوض

ــذا  ــن ٰه ــود م ــص الوج ــط إىل خصائ ــبها اكن ــي ينس ــور الّ ــن األم وم
ــا  ــياء، دون حقيقته ــق األش ــن حتّق ــف ع ــود يكش ــم يه: أّن الوج القس
وذاتهــا » الوجــود قــادٌر ىلع أن يقــول شــيئًا مــا بشــٍل عمٍّ عــن املوضوعت، 
ــا  ــليامن، أنطولوجي ــد س ــامل محم ــا« ]ج ــف نل ــك أن تتكش ــب ٰذل دون أن يتطلّ

ــط، ص 323[ ــد كان الوجــود عن

فالوجــود ال يهــب للموجــودات تمايزهــا عــن بعضهــا، بــل يه تتمايــز 
بــيٍء آخــر غــر الوجــود.

ــط -  ــر اكن ــو - يف نظ ــوٌد(: وه ــو وج ــا ه ــص )بم ــود اخلال 2 ـ الوج
ــا، بــل أكــر  مفهــوٌم ذهــيٌّ منــَزٌع مــن اخلــارج، وليــس شــيئًا خارجيًّ
ــو  ــا ه ــارشًة، وإنّم ــارج مب ــن اخل ــزع م ــود ال ين ــإّن الوج ــك ف ــن ٰذل م

. ــيٌّ ــويٌّ فلس ــوٌم ثان مفه

ويف ٰهــذا القســم ال ينبــي أن نبحــث عن الوجــود خارج دائــرة اذلهن، 
 يف اذلهــن واتلفكــر »ومــن ثــّم فــإّن الوجــود حيّقــق 

ّ
فالوجــود ال يكــون إال
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ــتوى  ــتوين، ]األّول:[ مس ــه ىلع مس ــال تلّي ــن خ ــر م ــه يف اتلفك ذاتَ
ــاين:[  ــوم. ]واثل ــدس واملفه ــن احل ــة ب ــه الصل ــود بوصف ــّي يف املوج اتلج
مســتوى اتلمــايه مــع اتلفكــر مــن حيــث كــون الوحــدة الّــي يضفيهــا 

 وحــدة تفكــٍر.
ّ

اتلفكــر املتعــايل أو الوجــود مــا يه إال

ــّم يكــون  ــا متحّقًقــا، ومــن َث وال ينــي ٰهــذا عنهــا أّن هلــا وجــوًدا فعليًّ
اتلفكــر بمــا هــو تفكــٌر هــو والوجــود نفــس الــيء« ]املصــدر الســابق، ص 331[.

وإذا الحظنــا الوجــود بمــا هــو حممــوٌل بغــّض انلظــر عــن تقســيماته، 
ــث  ــٍل عمٍّ، حي ــوالت بش ــه للمحم ــط يف قراءت ــع اكن ــّد أن نتاب ــا ب ف
يقّســمها إىل قســمن: املحمــوالت احلقيقّيــة واملحمــوالت غــر احلقيقّيــة.

ي يضيــف أمــًرا جديــًدا 
ّ

فاملحمــول احلقيــّي هــو املحمــول اذل
ــّي  ــر احلقي ــول غ ــف املحم ــا ال يضي ــن، بينم ــارج اذله ــه خ ملوضوع

يشٍء. أّي  للموضــوع 

ــاين، أي  ــف اثل ــوٌل يف الصن ــو حمم ــا ه ــوَد بم ــط الوج ــف اكن ــّم صّن ث
ي ال يضيــف للماهّيــات واذلوات شــيئًا خــارج 

ّ
املحمــول غــر احلقيــّي اذل

اذلهــن. وكديلــٍل يذكــره اكنــط ىلع كــون الوجــود مــن الصنــف اثلــاين، 
ــة  ــا مئ ــو عرفن ــا ل ــو: أنّن ــة ه ــف أّي يشٍء ىلع ذات املاهّي ي ال يضي

ّ
اذل

ــن ادلوالرات ال  ــة م ــذه املئ ــإّن ٰه ــة ف ــا االقتصاديّ ــا قيمته دوالٍر))(، وبيّّن
ــا  ــّي(، فإنّه ــا اذله ــا )وجوده ــا هل ــن تعريفن ــّي ع ــا العي ــف وجوده خيتل

)1(  املثــال الّذي يذكره كانط هو )تالري(، وهو عملٌة مســكوكٌة فّضيّــٌة قدميٌة، ولٰكّننا غريّنا 
املثال إىل الدوالر تسهياًل. ]انظر: الحائري، هرم الوجود، ص32 و33[
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بمــا يه موجــودٌة يف ادلوالرات العينّيــة يه نفــس ادلوالرات املاهوّيــة 
ــن ادلوالرات ال  ــة م ــاريّج للمئ ــود اخل ــّل. فالوج ــر وال أق ــة ال أك اذلهنّي
ــيئًا  ــا ش ــف إيله ــه يضي ــا أنّ ــًدا. وإذا فرضن ــنتًا واح ــا وال س ــف إيله يضي
ــا لــن تكــون تلــك ادلوالرات املئــة، وإنّمــا يه مئــٌة  مــن ادلوالرات فإنّه

ــادة. ــذه الزي ــة ٰه بإضاف

إذن ٰهــذا ديلــٌل ىلع أّن الوجــود اخلــاريّج ال يضيــف شــيئًا إىل مفهــوم 
ــه ال حقيقــة للوجــود املحمــويّل. ]انظــر:  ــا يذهــب إىل أنّ اإلجيــاد. ومــن هن

ــا، ص 624[ ــم هن ــة(، ص 299؛ ترجمــة غان كانــط، نقــد العقــل املحــض )ترجمــة مــوىس وهب

فالوجــود ال يضيــف أّي كمــاٍل للــيء املحمــول عليــه، وجمــّرد محــل 
.

ً
الوجــود عليــه ال يهبــه كمــاال

ــط،  ــا حبســب فلســفة اكن  أساًس
ً

وانلتيجــة أّن الوجــود ليــس حممــوال
بــل هــو مفهــوٌم انــزايعٌّ ال خالــٌق وال خملــوٌق، فليــس يشٌء يف اخلــارج 

. هــو الوجــود، بــل هــو مفهــوٌم ثانــويٌّ فلســيٌّ

ي ينقســم إىل الواجــب واملمكــن ليــس هــو الوجــود، بــل 
ّ

وعليــه فــاذل
هــو املوجــود أو اذلات.

مكانة الوجود في فلسفة كانط

مّمــا تقــّدم يمكننــا اخلــروج بعــّدة نتائــج نتبــّن مــن خاهلــا اتلعــّرف 
ىلع مانــة الوجــود يف فلســفة إيمانويــل اكنــط:
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ــو يف  ــا ه ــل لّك م ــود، ب ــّى الوج ــّي يس ــارج العي : ال يشء يف اخل
ً

أّوال
ــواه. ــود، وال يشء س ــو املوج ــاريّج ه ــع اخل ــارج والواق اخل

وعليــه فــا معــى للبحــث عــن الوجــود بمــا هــو وجــوٌد، أو مــا يطلــق 
ــا  ــاك. وأّم ــق هل هن ــارج؛ إذ ال حتّق ــم اخل ــص يف عل ــود اخلال ــه بالوج علي
ــة هل وال  ــا حقيق ــود" ف ــود املوج ــيء" و"وج ــود ال ــى "وج ــود بمع الوج
حتّقــق هل غــر حتّقــق نفــس اذلات وصرورتهــا يف اخلــارج، وليــس شــيئًا 

ــد. ــياء فتوج ــاف إىل األش ــا يض أو عرًض

ثانًيــا: الوجــود - بمــا هــو وجــوٌد - مفهــوٌم ثانــويٌّ فلســيٌّ يُنــَزع مــن 
ــق األشــياء يف اخلــارج. وعليــه  مفهــوم وجــود املوجــود الُمنــَزع مــن حتّق
ــام  ــا بأح ــا، حمكوًم ــا ثانويًّ ــا ذهنيًّ ــه مفهوًم ــر كون ــة هل غ ــا حقيق ف

ــة. ــم اذلهنّي ــة واملفاهي ــودات اذلهنّي الوج

ــياء  ــل ىلع األش ــا حُيَم ــيٌّ عندم ــوٌم ذه ــو مفه ــا ه ــود بم ــا: الوج ثاثلً
ــي ال  ــة الّ ــوالت اتلحليلّي ــل املحم ــن قبي ــو م ــات، فه واذلوات واملاهّي
ــّرد  ــو جم ــل ه ــوع(، ب ــا )املوض ــول عليه ــيئًا ىلع اذلات املحم ــف ش تضي

ــر. ــيٍّ ال أك ــٍل ذه حتلي

ي يتماىه))( 
ّ

 مــن خــال اتلفكــر اذل
ّ

رابًعــا: ال يمكــن معرفــة الوجــود إال
مــع الوجــود. ]انظــر: جــامل محمــد ســليامن، أنطولوجيــا الوجــود عنــد كانــط، ص 329[

)1( التامهــي )identification(، مبعنى التقّمص واتّحاد الشــخص بشــخٍص آخر. ]صليبا، 
املعجم الفلسفّي، ج 1، ص 362[
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ــه، هل معــًى  ــص املنظــور إيلــه بمــا هــو يف ذات ــا: الوجــود اخلال خامًس
ــابق، ص 324[ ــدر الس ــر: املص ــلب. ]انظ  بالس

ّ
ــف إال ، وال يوص ــليٌّ س

ــا: مــا يمكــن أن نبحــث عنــه يف الفلســفة هــو الوجــود بمــا هــو  سادًس
معــروٌف، أو يمكــن أن يُعــرَف، ال بمــا هــو موجــوٌد. ]انظــر: املصــدر الســابق، ص 310[

ــود  ــف للموج ــيًطا ال يضي ــا بس ــه مفهوًم ــود بوصف ــابًعا: أّن الوج س
شــيئًا وال حــّى ملعرفتنــا؛ ذٰللــك فــإّن ٰهــذا املفهــوم ال يوّســع معارفنــا ىلع 

ــٍد. ــا جبدي ــاق، أي ال يمّده اإلط

ريد به وجود املوجود، فيصفه اكنط بأنّه:
ُ
واخلاصة: أّن الوجود إن أ

2 ـ ال حيي حقيقة اليء. ) ـ نفس حتّقق اليء.  

4 ـ ال يمايز بن األشياء. 3 ـ ال يضي شيئًا جديًدا. 

ريد به الوجود اخلالص فيحكم عليه بأنّه:
ُ
وإن أ

3 ـ جمّرد تفكٍر.   .
ً

) ـ ليس حمموال

4 ـ أنّه حضوٌر يف اذلهن فقط. 2 ـال يشء.   

إنكار الدليل األنطولوجّي على وجود اإلٰله

هنــاك أدلّــٌة كثــرٌة تقــام يف علــم الفلســفة وعلــم الــكام ىلع إثبــات 
ــويّج  ــل األنطول ــة ادليل ــك األدلّ ــة تل ــن مجل ــق، وم ــود اإلهٰل اخلال وج
ي أقامــه الفيلســوف والريــايّض 

ّ
الوجــودّي )Ontological Argument( اذل
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الفرنــّي رينيــه ديــكارت امللّقــب بــأيب الفلســفة احلديثــة، وقــد ســبقه 
ــلم. ــك أنس إىل ٰذل

 
ً

 يف فلســفة اكنــط، مّمــا أثــار جــدال
ً

 أّن ٰهــذا ادليلــل لــم يلــَق قبــوال
ّ

إال
كبــًرا يف وقتــه.

ــل  ــكاره لديل ــألة إن ــط، يه مس ــر اكن ــة يف فك ــث املهّم ــن املباح فم
ــن  ــو م ــات اإلهٰل. وه ــودّي )Ontological Argument( ىلع إثب ــويّج الوج األنطول
ثمــرات مــا حيملــه اكنــط مــن تصــّوٍر عــن معــى الوجــود، مّمــا جعلــه ينكر 
ــك مــن خــاهل. ــق، وإمــان ذٰل ــات اإلهٰل اخلال ــذه ادليلــل ىلع إثب ــة ٰه قابلّي

خاصة ما ذكره أنسلم يمكن بيانه ىلع شل مقّدماٍت أربع:

ي 
ّ

) ـ حــن نتفّكــر يف اهلل فإنّنــا نتصــّور أعظــم يشٍء، ٰذلــك الــيء اذل
بلــغ الكمــال املطلــق، حبيــث ال يمكــن تصــّور مــا هــو أعظــم منــه. فلــو 
ــو  ــس ه  لي

ً
ــه أّوال ــا تصّورت ــإّن م ــه، ف ــل من ــم وأكم ــيئًا أعظ ــا ش تصّورن

ــه ليــس هــو األعظــم. اهلل؛ ألنّ

2 ـ ال شــّك أّن اتلصــّور اذلهــّي يفــرق عــن اتلحّقق اخلــاريّج، بمعى 
ــق هلــا يف اخلــارج، بــل قــد تكــون  ــه يمكــن أّن نتصــّور أشــياء ال حتقُّ أنّ

حمالــة اتلحّقــق خارًجــا، فدائــرة الوجــود اذلهــّي أوســع مــن اخلــارج.

3ـ  األشــياء الـّـي يكــون وجودهــا يف اذلهــن فقــط، لــو اكنــت موجــودًة 
يف اخلــارج أيًضــا فــا شــّك أّن وجودهــا ســيكون أعظــم وأكمــل، وٰهــذه 

املقّدمــة وجدانّيــٌة.
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4 ـ لــو طّبقنــا ٰهــذه الفكــرة ىلع وجــود اهلل، لقلنــا: لــو فرضنــا أّن اهلل 
موجــوٌد يف أذهــان املؤمنــن فقــط، فإنّــه ســيكون أعظــم وأكمــل لــو اكن 
موجــوًدا يف اذلهــن واخلــارج. وٰهــذا يتعــارض مــع املقّدمــة األوىل القائلــة 
؛ فــا 

ٌ
إّن اهلل ال يوجــد أكمــل وأعظــم منــه. ففرضــه يف اذلهــن فقــط خطــأ

بــّد مــن فرضــه يف اخلــارج واذلهــن. ]انظــر: عويضــة، أنســلم بــني الحضــارة األوربّيّــة 
والعــرص الوســيط، ص 71[

وخاصــة مــا ذكــره ديــكارت أنّنــا: إذا تصّورنــا معــى اإلهٰل )اهلل( وأنـّـه 
يتصــف بــكّل كمــاٍل، لــزم االعتقــاد بأنّــه موجــوٌد؛ ألّن الوجــود كمــاٌل، 
ــذا  ــا بٰه ــون مّتصًف ــب أن يك ــاٍل، فيج ــكّل كم ــا ب ــإذا اكن اهلل مّتصًف ف
ــن  ــٌص م ــو ناق ــل ه ــًا، ب ــن اكم ــم يك  ل

ّ
ــا، وإال ــود( أيًض ــال )الوج الكم

جهــة فقدانــه لواحــدٍة مــن أهــّم عنــارص الكمــال، ويه الوجــود. فنفــس 
 لــم يكــن اكمــًا، 

ّ
فرضــه إلًٰهــا اكمــًا يقتــي ايلقــن بأنّــه موجــوٌد، وإال

فيلــزم اتلناقــض.

ويمّثــل هل باملثلـّـث، فــإّن نفــس فرضــه مثلّثـًـا يقتــي كونــه ذا ثــاث 
ــود  ــرض وج ــل هل بف ــذا يمّث ــن، وٰهك ــاوي قائمت ــاه تس ــا، وأّن زواي زواي

جبــٍل، فــإّن نفــس فرضــه يســتوجب وجــود واٍد جبنبــه.

ــة  ــن؛ ألّن حقيق ــاٍن ذي جناح ــرض حص ــل ف ــن قبي ــذا م ــس ٰه ولي
احلصــان )الفرســّية( ال تســتوجب وجــود جناحــن هل؛ ذلا فنفــس فــرض 
حصــاٍن ال يســتلزم اإلذعن بكونــه ذا جناحــن، وأنـّـه موجــود يف اخلــارج 
ــا  ــة األوىل يه يف ذاته ــا؛ ألّن احلال ــٌف تماًم ــر خمتل ــل األم ــل، ب بالفع
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تقتــي اإلذعن؛ لوجــود اتلــازم. أّمــا يف احلالــة اثلانيــة - فرضّيــة 
ــازم. ــذا اتل ــا ٰه ــس فيه ــح - فلي ــان املجّن احلص

ــى اهلل،  ــّور مع ــي أتص ــكاريّت أنّ ــويّج ادلي ــل األنطول ــة ادليل فخاص
ي 

ّ
ــّور اذل ــذا اتلص ــاٌل. وٰه ــه كم ــّذ عن ي ال يش

ّ
ــق اذل ــال املطل ــه الكم وأنّ

ــود  ــوًدا؛ ألّن الوج ــذا اإلهٰل موج ــون ٰه ــي أن يك ــوح يقت ــع بالوض يتمّت
كمــاٌل، فــا بــّد أن يكــون موصوفًــا بــه اإلهٰل الامــل، وال يمكــن فــرض 
 لــم يكــن اكمــًا، وقــد تصّورنــاه اكمــًا. ففــرض عــدم 

ّ
ســلبه عنــه، وإال

ــه ســيكون اكمــًا وغــر اكمــٍل. وجــوده يلــزم منــه اتلناقــض؛ ألنّ

وبــّن ديــكارت أّن ٰهــذا ادليلــل أكــر وأشــّد يقينًــا حــّى مــن الرباهن 
ــالٌت يف  ــكارت، تأّم ــا. ]انظــر: دي ــا وبداهته ــّك يف يقينّيته ــي ال يَُش ــّية الّ اهلندس

الفلســفة األوىل،ص 209 - 222[

ــكاريّت  ــويّج )Ontological Argument( ادلي ــل األنطول ــو ادليل ــذا ه ٰه
ــاٍر. باختص

إذن فادليلــل الوجــودّي )األنطولــويّج( مبــيٌّ ىلع قبــول مفهــوم الوجود، 
ــّور اهلل  ــا نتص ــه. فعندم  ملوضوع

ً
ــاال ــف كم ، يضي ــيعٌّ ــوٌم واق ــه مفه وأنّ

 لــم يكــن 
ّ

املّتصــف بــكّل كمــاٍل، فــا بــّد أن نتصــّور أنّــه موجــوٌد، وإال
اكمــًا، وهــو خــاف مــا فرضنــاه مــن كونــه إلًٰهــا مّتصًفــا بــكّل كمــاٍل.

ــٌف  ــط فمختل ــل اكن ــايّن إيمانوي ــوف األمل ــد الفيلس ــود عن ــا الوج أّم
تماًمــا، فقــد تقــّدم أّن الوجــود عنــده ال وجــود هل يف اخلــارج، بــل هــو معًى 
 نفــس حتّقــق األشــياء يف اخلــارج. فــا هــو جوهــٌر، 

ّ
، وال معــى هل إال ســليٌّ
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وال هــو عــرٌض، وال هــو مفهــوٌم حقيــيٌّ يضيــف ملوضوعــه شــيئًا جديــًدا. 
، ليــس ال يضيــف ملوضوعــه شــيئًا وحســب،  ــيٌّ ــا هــو مفهــوٌم حتلي وإنّم
بــل ال يضيــف شــيئًا جديــًدا ملعرفتنــا أيًضــا. فهــو مفهــوٌم ثانــويٌّ فلســيٌّ 
منــزٌع مــن حتّقــق األشــياء يف اخلــارج، وليــس هــو مفهوًمــا واقعيًّــا يمكن 
ــم،  ــٍط يف احلك ــّرد راب ــو جم ــل ه ــه، ب ــوم موضوع ــيئًا ملفه ــف ش أن يضي

واحلكــم عملّيــٌة ذهنّيــٌة، فهــو رابــٌط ذهــيٌّ ال غــر.

ــاه مــن فكــرٍة  ــذا ادليلــل ىلع مــا تبّن ــط بعــرض ٰه فعندمــا يقــوم اكن
عــن الوجــود، فــا شــّك أنـّـه ينظــر إيلــه بأنـّـه باطــٌل، وأنـّـه ليــس ديلــًا 

أساًســا، وال يصلــح أن يُتمّســك بــه إلثبــات وجــود اإلهٰل اخلالــق.

فحملــه ىلع مفهــوم اهلل  لــم يضــف شــيئًا، وإنّمــا هــو يف واقعــه ذكــٌر 
ــوىس  ــة م ــل املحــض )ترجم ــد العق ــط، نق ــب. ]انظــر: كان ــل فحس ــوع واحلام للموض

ــة(، ص 299[ وهب

 - حبســب اكنــط 
ً

وبعبــارٍة أخــرى: أنـّـه لّمــا اكن الوجــود ليــس حممــوال
ــود  ــه؛ ألّن الوج ــن كماالت ــّد م ــه ىلع اإلهٰل، وال يع ــا رضورة حلمل - ف

ــا نســبته إىل اهلل. ــم علين ، يلتحّت
ً

ــا ليــس كمــاال أساًس

ــن  ــّوٍر ع ــن تص ــط م ــه اكن ــا حيمل ــر م ــدى تأث ــّن م ــا يتب ــن هن وم
الوجــود ىلع اجلانــب العقــدّي، وأنّــه بســبب تصــّوره ٰهــذا تنّكــر لديلــل 
ــن  ــّل ع ــي ال تق ــات الّ ــن ايلقينّي ــكارت م ــّده دي ي يع

ّ
ــويّج اذل األنطول

ــّية. ــن اهلندس ــة الرباه يقينّي
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بــل إّن اكنــط لــم يتعامــل مــع الوجــود حــّى ىلع مســتوى تعاملــه مــع 
ــٌة، أصيــٌل يفيــد موضوعــه شــيئًا  العــرض، فــإّن العــرض بمــا هــو ماهّي
حــن حُيَمــل عليــه، اكبليــاض - مثــًا - حــن حيمــل ىلع اجلســم، فإنّــه 
ــه، ويه  ــًة هل بذات ــن ثابت ــم تك ــم ل ــدٍة للجس ــٍة جدي ــوت صف ــد ثب يفي
ابليــاض. بينمــا الوجــود - عنــد اكنــط - ليســت هل ٰهــذه اخلاّصّيــة بتاتًــا. 
فبســبب تصــّوره ٰهــذا اكنــت انلتيجــة الطبيعّيــة لفلســفة اكنــط أن ترفض 
ــّي ىلع االعــراف بالوجــود،  ــكاريّت املب ــويّج ادلي وبشــّدٍة ادليلــل األنطول

ــه كمــاٌل يضــاف ملــا يّتصــف بــه. وأنّ

ــٍن رضوريٍّ  ــوم اكئ ــّى اآلن أّن مفه ــل ح ــا قي ــح مّم ــول: »يّتض وذلا يق
بإطــاٍق هــو مفهــوٌم عقــيٌّ حمــٌض، أي جمــّرد أنّــه فكــرة ال تــزال 
حقيقتهــا املوضوعّيــة بعيــدًة عــن أن يتــّم الربهــان عليهــا، وبــأّن العقــل 
حباجــٍة إيلهــا، فليســت ٰهــذه الفكــرة تلفعــل شــيئًا ســوى أنّهــا ترشــدنا 
ــال، وخيــدم يف الواقــع يلضــع  ــه مســتحيل املن حنــو كمــاٍل معــّنٍ مــع أنّ
حــدوًدا للفهــم أكــر مّمــا خيــدم تلوســيعه إىل موضــوعٍت جديــدٍة. واحلــال 
أنّنــا جنــد هنــا مــا هــو غريــٌب ومفــارٌق، وهــو أّن االســتدالل مــن وجــود 
ــٍة ىلع موجــوٍد رضوريٍّ ىلع اإلطــاق« ]كانــط، نقــد العقــل املحــض  معًطــى بعاّم

ــا(، ص 619[. ــم هن )ترجمــة غان

 واقعيًّــا، أعــي مفهوًمــا يمكــن 
ً

»وىلع مــا يبــدو، ليــس الكــون حممــوال
أن يضــاف إىل مفهــوم يشٍء. وهــو فقط طــرٌح لــيٍء أو تلعّينــاٍت معّينٍة يف 
احلامــل. وهــو يف االســتعمال املنطــّي جمــّرد رابطــٍة حلكــٍم. فالقضّيــة: اكن 
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ــًرا، تتضّمــن مفهومــن، لــلٍّ منهمــا موضــوٌع: اهلل  اهلل ىلع لّك يشٍء قدي
 إضافيًّــا، بل 

ً
والقــدرة ىلع لّك يشٍء، واللفــظ الصغــر )اكن( ليــس حممــوال

فقــط مــا يطــرح املحمــول يف نــوٍع مــن الصلــة مــع احلامــل. فلــو أخــذت 
ــي مــن بينهــا أيًضــا القــدرة ىلع لّك  احلامــل )اهلل( مــع لّك حمموالتــه )الّ
ــًدا إىل   جدي

ً
ــه اهلل، فــإيّن ال أضيــف حممــوال يشٍء( وقلــت: اكن اهلل أو إنّ

ــه، أي  ــع لّك حمموالت ــه م ــل يف ذات ــط احلام ــرح فق ــل أط ــوم اهلل، ب مفه
ــة  ــض )ترجم ــل املح ــد العق ــط، نق ــويم« ]كان ــع مفه ــة م ــوع بالصل ــرح املوض أط

مــوىس وهبــة(، ص 299[.

وقبــل اخلتــام ال يفوتــي أن أنــّوه إىل مــا ســقط فيــه اكنــط مــن إنــكاره 
 ملوضوعــه 

ً
لكــون الوجــود ال حيــي عــن يشٍء أساًســا، وال يضيــف كمــاال

املحمــول عليــه؛ فــإّن ٰهــذا الــكام ال يمكــن قبــوهل؛ ألّن الوجــود إذا اكن 
حيــي عــن حتّقــق موضوعــه - كمــا يقــول اكنــط - فكيــف ال حيــي عــن 
ــق  ــإّن اتلحّق ــه. ف ــق موضوع ــو حتّق ــن يشٍء، وه ــي ع ــل هــو حي يشٍء، ب
ــّك  ــا ال ش ــق مّم ــذا اتلحّق ــا أّن ٰه ــود. كم ــوم الوج ــه مفه ــي عن يشٌء حي
فيــه كمــاٌل؛ ألّن كــون املاهّيــة متحّققــًة يف اخلــارج كمــاٌل هلــا، بــل هــو 
أســاس مجيــع الكمــاالت؛ فإنّهــا مــا لــم تكــن موجــودًة لــم يكــن هلــا أن 
ــر آثارهــا؛ ألّن  تّتصــف بــيٍء مــن كماالتهــا العارضــة عليهــا، وال تؤثّ
 يف ظــرف الوجــود، بــل ليــس 

ّ
ــة( ال تظهــر إال اآلثــار )اللــوازم االقتضائّي

ــر  ــك غ ــوى ٰذل ــا س ــا، ولّك م ــا وذاتّياته  ذاته
ّ

ــا إال ــل حتّققه ــة قب للماهّي
ثابــٍت هلــا، وإنّمــا هــو ممكــٌن هلــا.
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فهــو خلــٌط بــن كــون مفهــوم الوجــود ليــس هل مــا بــإزاٍء يف اخلــارج، 
وبــن عــدم حايتــه عــن يشٍء أساًســا.

خاتمٌة: مقارنٌة موقف الفلسفتين من الدليل األنطولوجّي

ــّيد  ــة للس ــفة ايلمانّي ــويّج يف الفلس ــل األنطول ــا لديل ــا عرضن ــد م بع
ادلامــاد، والفلســفة الرانســندنتايّلة لانــط، نريــد أن خنتــم ابلحــث ولــّم 

شــتاته مــن خــال مقارنــٍة بــن مــا ذهــب إيلــه لكٌّ مــن الفيلســوفن.

يشــرك اكنــط مــع الســّيد ادلامــاد يف أنّهمــا ينظــران إىل الوجــود ىلع أنّه 
ــا  جمــّرد مفهــوٍم ذهــيٍّ ال حــّظ هل مــن اتلحقــق اخلــاريّج، فليــس عندن
يشٌء خــاريجٌّ باســم الوجــود، وإنّمــا هــو مفهــوٌم ذهــيٌّ حــاٍك عــن حتّقــق 
ــزع  ــه ين ــارج وكينونت ــن أو اخل ــيء يف اذله ــق ال ــس حتّق ــياء. فنف األش
، أي ليــس هل  ــويٌّ فلســيٌّ ــه مفهــوم الوجــود. فهــو مفهــوٌم ثان اذلهــن من

ــٌق يف اخلــارج، وإن اكن هل منشــأ انــزاٍع يف اخلــارج. حتّق

 أّن الســّيد ادلامــاد ينظــر إىل مفهــوم الوجــود ىلع أنـّـه مفهــوٌم حقييٌّ 
ّ

إال
واقــيعٌّ حيــي عــن يشٍء كمــايلٍّ يف األشــياء، وهــو نفــس حتّققهــا وتقّررهــا 

يف اخلــارج أو اذلهــن.

بينمــا يســلب اكنــط لّك ٰذلــك عــن الوجــود، فهــو عنــده جمــّرد اعتبــاٍر 
، ال يفيــد شــيئًا كمايلًّــا وال معرفيًّــا؛ فــإّن مفهــوم الوجــود ال يفيــد  ذهــيٍّ

محــًا جديــًدا ملوضوعــه.
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ي ورثــه 
ّ

ٰهــذا مــن جهــٍة ومــن جهــٍة أخــرى أّن ادليلــل األنطولــويّج اذل
اكنــط عــن أنســلم وديــكارت خيتلــف عّمــا ورثــه ادلامــاد عــن الفــارايّب؛ 
ــوب  ــرة الوج ــٌم ىلع فك ــاد قائ ــة ادلام ــويّج يف مدرس ــل األنطول ــإّن ادليل ف
واإلمــان. ويه يف واقعهــا قاعــدٌة عقلّيــٌة تبتــي ىلع بديهــٍة عقلّيــٍة، ويه 
ــده؛  ــٍة توج ــن علّ ــّد هل م ــٍن ال ب ــة، وأّن لّك ممك ــة واملعلويّل ــدة العلّّي قاع
ــه يف حــّد ذاتــه متســاوي النســبة إىل الوجــود والعــدم، فخروجــه إىل  ألنّ
 

ّ
الوجــود ال يمكــن أن يكــون مــن ذاتــه، وإنّمــا يكــون بعلّــٍة توجبــه، وإال
لــزم اجتمــاع انلقيضــن، وٰهــذه العلــة جيــب أن تكــون واجبــًة أو تنتــي 

ــٍة واجبــٍة. إىل علّ

بينمــا ادليلــل األنطولــويّج يف فلســفة اكنــط الرانســندنتايّلة، املــوروث 
عــن أنســلم وديــكارت، يبتــي ىلع فكــرة الكمــال، وأنّنــا عندمــا نتصــّور 
ــّوره  ــّد أن نتص ــل ال ب ــاٍل، ب ــكّل كم ــٌف ب ــه مّتص ــّوره أنّ ــى اهلل نتص مع
أكمــل املوجــودات. وبمــا أّن الوجــود كمــاٌل فيجــب أن يكــون اهلل مّتصًفــا 

بٰهــذا الكمــال.

ومــن هنــا تصادمــت ٰهــذه الفكــرة مــع مــا ذهــب إيلــه اكنــط مــن أّن 
ــًة. ومــن  ــا معرف ــاٍل، وال يفيدن ــه ال حيــي عــن كم الوجــود ال يشء، وأنّ
هنــا انتهــت فلســفته إىل أنّنــا ال جيــب أن نلــزم باتّصــاف اهلل بالوجــود؛ 
، بــل ليــس بــيٍء أساًســا. فنحــن وإن ســلّمنا 

ً
لعــدم كــون الوجــود كمــاال

ــاٍل  ــس بكم ــود لي  أّن الوج
ّ

ــاٍل، إال ــكّل كم ــف ب ــب أن يّتص ــأّن اهلل جي ب
. حــّى يلزمنــا االعتقــاد بكونــه مــن صفــات اهلل



وذلا ذهــب إىل أّن ٰهــذا ادليلــل ال يمكــن التســليم بــه وقبــوهل، ال مــن 
ــل  ــذا ادليل ــاب أّن ٰه ــن ب ــا  م ــارج، وإنّم ــق اهلل يف اخل ــكار حتق ــاب إن ب
يبتــي ىلع أمــوٍر يه أشــبه باخلرافــات واملوهومــات، وهــو كــون الوجــود 
 أنـّـه ينكــر 

ّ
هل حتّقــٌق، وأنـّـه كمــاٌل. فانــط وإن اكن يســلّم بوجــود اهلل، إال

االلــزام بٰهــذا ادليلــل.

ــود،  ــوم الوج ــر إىل مفه ــان يف انلظ ــط خيتلف ــاد واكن ــّيد ادلام فالس
ــي يبتــي  كمــا خيتلفــان يف صياغــة ادليلــل األنطولــويّج، والقواعــد الّ

ــل. ــا ادليل عليه
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الخالصة

ٰهــذا ابلحــث عبــارٌة عــن حماولــة تلبيــن اخلطــوط العاّمــة لإلصــاح اعتمــاًدا ىلع قــدرة العقــل 
ــات  ــق االتلف ــن طري ــون ع ــا يك ــاح إنّم ــق األّول لإلص ــر، فالطري ــال اتلفك ــة إعم ــو ملك ي ه

ّ
اذل

ــم  ــٍة تنّظ ــٍة واقعّي ــٍة برهانّي ــٍة عقلّي ــول إىل رؤي ــر للوص ــة اتلفك ــة ملك ــة وتقوي ــن العقلّي إىل القوان
الســلوك البــرشّي فــرًدا وجمتمًعــا، وباتلــايل الوصــول إىل حلــم احلكمــاء يف املدينــة الفاضلــة؛ وألجــل 
أن ال يكــون ابلحــث تنظريًّــا فحســب؛ ذكــرت شــواهد تؤّيــد إمانّيــة ٰهــذه املســألة، فــإّن أدّل ديلــٍل 
ىلع اإلمــان الوقــوع، فــأرشت اىل علمــن معارصيــن اســتطاع حتقيــق أهــداٍف عظيمــٍة مــن خــال 
ي اســتطاع تأســيس 

ّ
الســر الفكــرّي الرصــن والســلوك العمــّي اتلامــّي؛ األّول الســّيد اخلميــّي اذل

ــج  ــار ىلع انله ي س
ّ

ــدر اذل ــر الص ــّيد حممدباق ــاين الس ــا، واثل ــة خارجيًّ ــة الفاضل ــم املدين ــاء معال وبن
نفســه ووصــل إىل اإلصــاح مــن حيــث انلظرّيــة وأّمــا تطبيقــه عمليًّــا فلــم يســتطع لعــروض املوانــع، 
ي تــودل عنــه 

ّ
فالعنــر األســاس يف مثــل ٰهــذه احلــراكت اإلصاحّيــة هــو ابلنــاء الفكــرّي الرصــن اذل

رؤيــٌة فلســفّيٌة ناضجــة، واإليمــان الراســخ بتلــك الرؤيــة، وال أنــي وجــود أســباٍب أخــرى، ولٰكّنهــا 
ــا للفكــر الفلســّي يف ٰهــذه احلــراكت، بــل ولّك حركــٍة  تفيــد مــا أحــاول إثباتــه بــأّن هنــاك دوًرا مهمًّ

ــة السياســّية. ــا يف احلــراكت اإلصاحّي ــٍة وخصوًص إصاحّي

اللكمــات املفتاحّيــة: الفكــر الفلســّي - احلــراكت اإلصالحّيــة - السياســة - الســّيد اخلميــيّن 
- الشــهيد الصــدر 

)1( الدكتور سعد الغري، العراق، مدرٌّس يف قسم الفلسفة، جامعة املصطفى العامليّة.
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Abstract

This research is an attempt to clarify the general lines of reform depending on 

the ability of the mind, which is the faculty of thinking. The first way to reform 

is by paying attention to mental laws and strengthening the faculty of thinking to 

reach a realistic, evidentiary mental vision that organizes human behavior as an 

individual and society, and thus reaching the dream of the philosophers, in the 

utopia. In order that the research is not only theoretical, I mentioned evidences 

that support the possibility of this issue, if the evidence is that it is possible, 

I referred to two contemporary scholars who were able to achieve great goals 

through a sober intellectual life and an integrative practical behavior. The first 

is Imam Khomeini, who was able to establish and build the landmarks of the 

utopian city externally, and the second was Seyid Muhammad Baqir al-Sadr, who 

followed the same approach and reached reform in terms of theory, but as for its 

practical application, he was not able to overcome the obstacles. The basic element 

in such reform movements is the pure intellectual construction from which a 

mature philosophical vision is born, and a firm belief in that vision, I do not deny 

the existence of other reasons, but it is indicative of what I am trying to prove that 

there is an important role for philosophical thought in these movements, and in 

every reform movement, especially in political reform movements.

Key Words: philosophical thought, reform movements, politics, Imam 

Khomeini, Shahid al-Sadr
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المقّدمة

ــول إىل  ــا هل للوص ــٌة وّفره ــدراٌت اكمن ــه ق ــان ودلي ــق اهلل  االنس خل
ي هــو اغيــة اخللقــة واهلــدف منهــا، ولٰكــن نــرى أنّه 

ّ
طريــق اتلامــل، اذل

يوجــد دلى لكٍّ مّنــا منهــٌج خــاصٌّ تلّقــاه مــن مصــدٍر أو مصــادر متعــّددٍة 
ــا، أو  ــي درس فيه ــدارس الّ ــه امل ــه علي ي أملت

ّ
ــن اذل ــع، أو م )اكملجتم

ــره ببعــض الشــخصّيات، أو ألســباٍب أخــرى(،  مــن خــال تقليــده تلأثّ
ــا مــا  ــا هل ســلوكه اخلــاّص، فصاحــب املصــدر املــاّدّي دائًم اختلــف تبًع
تكــون توّجهاتــه ماّديّــًة وحّســّيًة فــا يؤمــن بــيٍء خــارج نطــاق ٰهذيــن 
األمريــن، وكٰذلــك يف بقّيــة املصــادر الّــي تذكــر عدًة يف نظرّيــة املعرفــة 

ــة و...(. ــة والعقلّي ــة واإلخبارّي )اإلرشاقّي

وليــس معــى ٰذلــك أنّنــا ننكــر أهّمّيــة بقّيــة املصــادر، ولٰكــن ينبــي 
ــّدة  ــه ع ــد أمام ــلوك ووج ــدئ إذا أراد الس ــإّن املبت ــة، ف ــّن األولوّي أن نب
اختيــاراٍت فقــد يقــع يف احلــرة والــرّدد، أو قــد خيتــار منهًجــا يــؤّدي إىل 
 ،

ً
ــه أّوال ــالك ب ــدئ الس ــا يبت ــّن م ــّد أن نب ــٍة؛ ذلا ال ب ــر صاحل ــج غ نتائ

كمــا ونبــّن أن احليــاة إن نظرنــا إيلهــا كصــورٍة مجيلــٍة تشــاركت املصــادر 
ــة مــن  مجيعهــا يف رســمها فــا خيلــو مصــدٌر مــن تلــك املصــادر املعرفّي

اتلأثــر عليهــا، حتــت منّظــٍم واحــٍد مهــمٍّ وهــو العقــل.

فحينمــا نبــّن للمتعلـّـم مــن ابلدايــة املنهــج األفضــل اتّباعــه يك يصــل 
إىل الكمــال املنشــود، نكــون بٰذلــك قــد وّفرنــا عليــه وقتًــا كثــًرا وجهــًدا 
كبــًرا، فمــن اجلّيــد أن يتعــّرف اإلنســان منــذ ابلــدء - وقبــل اســتحام 
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ــره  ــط تفك ــه أو نم ــر نهج ــن تغي ــايل ال يمك ــه، وباتل ــكه ب ــه وتمّس رأي
ــو  ــث ه ــذا ابلح ــٍة، وٰه ــورٍة قطعّي ــلوكه وبص ــرة يف س ــج املؤثّ - ىلع املناه
ي يتــّم فيــه بيــان واحــٍد مــن 

ّ
عبــارٌة عــن لكمــٍة ضمــن كتــاب احليــاة اذل

املناهــج الفكرّيــة الّــي تؤثّــر ىلع الســلوك اإلنســايّن.

ــؤّدي إىل  ــي ت ــة الّ ــس املهّم ــن األس ــٍد م ــان واح ــا بي ــاول هن فنح
اإلصــاح بمختلــف جوانبــه ال ســّيما الســيايّس منــه؛ أال وهــو الفكــر 
الفلســّي القائــم ىلع الربهــان، واملبتــي ىلع القضايــا ابليّنــة واملبيّنــة ومــا 

ــه. ــج وثمرات ــذا املنه ــلوكّية لٰه ــار الس يه اآلث

أّوًل: تعريف المفاهيم

قبــل ادلخــول للبحــث ال بــّد مــن الســر ىلع مــا جــرت عليــه ســرة 
 باملباحــث اتلصّورّيــة؛ يلتمّكـــن القــارئ من 

ً
احلكمــاء مــن االبتــداء أّوال

ي ورد يف ابلحــث، وكمــا هــو معــروٌف أّن ثبوت يشٍء 
ّ

معرفــة املصطلــح اذل
ــٍة  ــد احلكــم ىلع قضّي ــا نري ــت هل، وحنــن حينم ــوت املثب ــرع ثب ــيٍء ف ل
 مــن معرفــة املــراد مــن مفرداتهــا لــي حنكــم 

ً
ــٍة ال بــّد نلــا أّوال تصديقّي

عليهــا ســلبًا أو إجيابًــا، فــإّن اتلصــّور قبــل اتلصديــق.

) ـ المنهج العقلّي البرهانّي

ــان  ــة يف بني ــة األّويّل ــا ابلدهّي ــد ىلع القضاي ي يعتم
ّ

ــج اذل ــو املنه ه
األســاس املعــريّف، وبــه يرتفــع الــرح املعــريّف، وتكــّرس األدوات 
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األخــرى للحصــول ىلع املقّدمــات، ويســتخدم الربهــان كمنهــٍج أســاٍس 
تلحصيــل القضايــا، وبقّيــة األدوات اكلويح واحلــّس واتلجربــة يه أدواٌت 
ال يمكنــه االســتغناء عنهــا جللــب املعلومــات اخلارجّيــة الـّـي ال يســتطيع 
العقــل بنفســه الوصــول إيلهــا، فمقّومــات املنهــج العقــّي الربهــايّن تكــون 
حباكمّيــة املنهــج العقــّي ىلع بقّيــة املناهــج، فيســتفيد مــن بقّيــة املناهــج 

ــه. لكٌّ حبســبه وحبســب حــدود حّجّيت

ــّورات، وىلع  ــف اتلص ــه لكش ــوم مقام ــا يق ــّد أو م ــد ىلع احل فتعتم
الربهــان لكشــف اتلصديقــات، فتكون أسســها املعرفّيــة ورؤيتهــا الكونّية 

ــة. ــة واألّويّل ــا ابلدهّي ــٍة تنطلــق مــن القضاي ــًة ىلع أســٍس رصين مبتني

ــّد أن تكــون مســتقاًة  ــٍة تقّدمــت لــألدوات الســابقة ال ب إّن لّك حّجّي
ــة  ــذه الصف ــك األدوات ٰه ــع تل ــس جلمي ــاذلات، ولي ــة ب ــا هل احلّجّي مّم
والصاحيــة، أّمــا العقــل فلــه ٰذلــك وهل حّجّيــٌة ذاتّيــٌة )بمعى أّن اكشــفّيته 
ــا  ــب مرشوعّيته ــا ويكتس ــات حّجّيته ــره إلثب ــاج إىل غ ــع ال حتت للواق
ــا  ــج حّجّيته ــة املناه ــي بلقّي ــٍل، ويعط ــٌل ىلع لّك ديل ــو ديل ــه(، فه من
ــورٍة  ــن ص ــا م ــه مؤلًّف ــان كون ــة للربه ــص اذلاتّي ــا؛ ألّن اخلصائ وحدوده
ــق يف لّك  ــم املطل ــًة، فاحلاك ــًة قطعّي ــي نتيج ــٍة وتعط ــاّدٍة يقينّي ــٍة وم بدهّي
القضايــا هــو العقــل، ولٰكــن تــارًة حيكــم بنفســه، وأخــرى باالســتعانة 
ــا وأخــرى يكــون  بغــره اكحلــّس واتلجربــة، ومــّرًة يكــون حكمــه قطعيًّ
ــا نتيجــًة الختــاف املــواّد املســتخدمة يف صورتــه، وىلع ضوئــه تــّم  ظّنيًّ

ــق:  ــات املنط ــوعة مصطلح ــاء يف موس ــس. ج ــاعت اخلم ــيم الصن تقس
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»يلــزم رضورة أن يكــون العلــم الربهــايّن مــن قضايــا صادقــٍة، وأوائــل 
غــر ذات وســٍط، وأن يكــون أعــرف مــن انلتيجــة، وأكــر تقّدًمــا منهــا، 
ــد  ــاينٍّ، فق ــٍم بره ــاء عل ــا ىلع اقتن ــن اكن عزًم ــا، وم ــون علّله وأن يك
ــن  ــر م ــط أك ــادئ فق ــه باملب ــه وتصديق ــون تعّرف ــه ال أن يك ــب علي جي
تعّرفــه وتصديقــه ملــا يتبــّن منهــا. والعلــم الربهــايّن هــو احلاصــل نلــا مــن 
طريــق أنّــه حيصــل نلــا برهانــه. ولّك علــٍم برهــاينٍّ هــو يف ثاثــة أشــياء: 
ي نظــره 

ّ
أحدهــا األشــياء الـّـي نضــع أنّهــا موجــودٌة )ويه ٰذلــك اجلنــس اذل

ــا  ــال هل ــي يق ــة الّ ــوم املتعارف ــا(؛ والعل ــودة هل بذاته ــرات املوج يف اتلأث
ــي منهــا يبّينــون(؛ واثلالــث اتلأثــرات،  ــٌة، )وٰهــذه يه األوائــل الّ عمّي
ــا، ويف  ــٍد منه ــدّل لّك واح ــا ذا ي ــًذا ىلع م ــذون أخ ــي يأخ ــك الّ ويه تل
بعــض العلــوم ال مانــع يمنــع أن نصــّدق بــيٍء يش ٍء مــن ٰهــذه. والعلــم 
الربهــاين خاّصتــه ال تقبــل اتلغــّر و ال الفســاد وال حيــر ببــال املعتقــد هل 
إمــان مقابلــه مــا دام املعتقــد هل صحيــح العقــل موجــوًدا« ]فريــد جــر و...، 

موســوعة مصطلحــات علــم املنطــق عنــد العــرب ، ص563 و564[.

مّمــا تقــّدم يّتضــح أّن املــراد مــن املنهــج العقــّي هــو مــا يشــتمل ىلع 
اخلصائــص اتلايلــة:

ـ أنّه مؤلٌّف من قضايا يقينّيٍة صادقٍة بيّنٍة أو مبيّنٍة.

ـ صورته يقينّيٌة.

ـ أنّه يعطي احلّجّية لغره، وحّجّيته ذاتّيٌة.
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ـ أنّه يستعمل ملعرفة ايلقن بالوجود و السبب مًعا.

ــا  ــّن أنّه ــي نظ ــياء الّ ــا األش ــوٍر: أحده ــة أم ــه ثاث ــب من ــه يطل ـ أنّ
ــل  ــذه يه األوائ ــٌة وٰه ــا عّمّي ــال هل ــي يق ــة الّ ــوم املتعارف ــودٌة. والعل موج
ــًذا ىلع  ــذون أخ ــي يأخ ــك الّ ــرات، ويه تل ــون. واتلأث ــا يبّين ــي منه الّ
مــا ذا يــدّل لّك واحــٍد منهــا، ويف بعــض العلــوم ال مانــع يمنــع أن نصــّدق 

ــذه. بــيٍء يشٍء مــن ٰه

ــّر وال الفســاد، وال  ــل اتلغ ــن الربهــان ال يقب ــم احلاصــل م ـ أّن العل
حيــر ببــال املعتقــد هل إمــان مقابلــه مــا دام املعتقــد هل صحيــح العقــل.

2 ـ تعريف الحركة اإلصالحّية السياسّية

ــة، أي  ــة األينّي ــا احلرك ــة، وأوضحه ــور الواضح ــن األم ــة م احلرك
االنتقــال مــن نقطــٍة إىل نقطــٍة أخــرى، كحركــة الشــخص ايلومّيــة مــن 

ــايّن: ــال اجلرج ــة، ق ــّى باحلرك ــا يس ــو م ــة، وه ــت إىل املدرس ابلي

»)احلركــة( اخلــروج مــن القــّوة إىل الفعــل ىلع ســبيل اتلدريــج، قّيــد 
باتلدريــج يلخــرج الكــون عــن احلركــة، وقيــل يه شــغل حــّزٍ بعــد أن 
ــا أّن  ــن كم ــن يف مان ــان يف آن ــة كون ــل احلرك ــر، وقي ــّزٍ آخ اكن يف ح
الســكون كونــان يف آنــن يف مــاٍن واحــٍد« ]الجرجــايّن، التعريفــات، ج 1، ص 37[.

ولٰكــن يف االصطــاح الفلســّي هلــا عــّدة معــاٍن، كمــا نقــل صاحــب 
كتــاب "الفــارايّب يف حــدوده ورســومه"، حيــث قــال: »يه مــا اكنــت مــن 
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يشٍء إىل يشٍء ويف مســافٍة ويف زمــاٍن، واكنــت عرًضــا يف جوهــٍر جســماينٍّ، 
ي حيصل 

ّ
واكنــت توجــد عــن حمــّرٍك. إّن ماهّيــة احلركــة إنّمــا يه بالــي ء اذل

باحلركــة وبالغايــة الـّـي إيلهــا ينتــي املحــّرك باحلركــة. ليــس للحركــة حــدٌّ 
ألنّهــا مــن األســماء املشــلكة؛ إذ يه مقولــٌة ىلع انلقلــة واالســتحالة والكون 
والفســاد؛ ولٰكــّن رســمها أن يقــال إنّهــا خــروج مــا هــو بالقــّوة إىل الفعل... 
وليســت احلركــة مــن األســماء املشــركة. ال ابتــداء زمــايّن للحركــة، وال 

انتهــاء زمــايّن هلــا« ]آل ياســني، الفــارايّب يف حــدوده ورســومه، ص 210 و211[.

ــح واللغــة -  ــا - بقطــع انلظــر عــن املصطل ــة هن ــراد مــن احلرك وامل
اتلحــّول مــن نقطــٍة إىل أخــرى يف تغيــر انلظــام عــرب تعّقــٍل، وتشــخيص 
ــه  ــا في ــام بم ــّم القي ــة، ث ــاد ادلايع اىل احلرك ــّم إجي ــه، ث ــاد في الفس
املصلحــة حنــو الغايــة، والّــي يه اإلصــاح، ويه تتطابــق مــع مفهــوم 

ــايّع. ــر االجتم اتلغي

ــن  ــًة م ــع طبق ي يدف
ّ

ــاّم اذل ــار الع ــة يه اتلّي ــة السياس ــة يف لغ واحلرك
ــام  ــًة إىل تنظيــم صفوفهــا بهــدف القي ــًة معّين ــًة اجتماعّي الطبقــات أو فئ
بعمــٍل موّحــٍد تلحســن حاتلهــا االقتصاديّــة أو االجتماعّيــة أو السياســّية 

ــة، ج 2، ص 222 و223[ ــوعة السياس ــايل، موس ــا. ]الكي ــينها مجيًع أو حتس

فمرادنــا مــن احلــراكت اإلصاحّيــة هنــا احلــراكت املوصلــة إىل مــا يصلــح 
ــرب  ــت ع ــواٌء أكان ــايّب، س ــب اإلجي  إىل اجلان

ً
ــوال ــأل وص ــأل اخل ــأ ويم اخلط

تدّخــٍل يف انلظــام الســيايّس أم ال، فوصفناهــا باإلصاحّيــة لكونهــا حتــدث 
إصاًحــا نوعيًّــا يف بعــض املجــاالت، وختتلف باختــاف متعلـّـق اإلصاح.
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ــع  ــرب وض ــن ع ــع الراه ــر للوض ــد بتغي ــيايّس يتجّس ــاح الس فاإلص
ــع  ــوض بالوض ــه وانله ــة إدارت ــن ناحي ــد م ــاش ابل ــي إنع ــٍط تقت خط
ــدل،  ــان والع ــا األم ــود فيه ــة، ويس ــره األّم ــي ىلع أث ــيايّس، فرت الس
ــن  ــّية ع ــة السياس ــل إىل العدال ــة تلص ــوض باألّم ــة انله ــك حماول وكٰذل
طريــق وضــع الرجــل املناســب يف املــان املناســب، بمــا يلــّي حاجــات 

ــه. ــد علي ــا تعتم ــا وم ــة تفكره ــة وطبيع األّم

ثانًيا: المباني العقلّية لإلصالح السياسّي

طاملــا حلــم الكثــر مــن املصلحــن بالوصــول إىل جمتمــٍع مثــايلٍّ ينعــم 
ــًة مــن  اجلميــع فيــه بالعيــش اهلــادئ املطمــّن، فمنهــم مــن صــاغ نظرّي
ــاول  ــة وح ــذه املرحل ــاز ٰه ــن اجت ــم م ــع، ومنه ــد يف الواق دون أن تتجّس
ــٍة أن  ــدو ألّول وهل ــد يب ــاح، وق ــل إىل اإلص ــٍة يك يص ــوٍر واقعّي ــل أم فع
ٰذلــك األمــر )اإلصــاح( أشــبه باألمــور املثايّلــة، وال يمكــن أن يوجــد 
واقًعــا؛ بيــد أّن ٰذلــك ليــس ببعيــٍد وليــس خمالًفــا للواقــع؛ فــإّن العيــش 
اهلــادئ املســتقّر إنّمــا يكــون عــرب إجيــاد قانــوٍن تــامٍّ ينعــم بــه انلــاس، 
ــب  ــع جي ــاح املجتم ــاول إص ــن حي ــون هل، فم ــون، وممتثل ــٍق للقان ومطبِّ
 أن يتعــّرف عليــه، فــإّن عــدم معرفتــه قــد تــؤّدي باملصلــح إىل 

ً
عليــه أّوال

اإلفســاد وهــو ال يــدري، وبعــد اتلعــّرف عليــه حيــاول معرفــة املشــالك 
ــب  ــا حبس ــول هل ــاد احلل ــّم إجي ــتقراءها ث ــه، واس ــي تصيب ــة الّ الواقعّي
معرفتــه، وحبســب املعلومــات الـّـي اســتقاها مــن رؤيتــه، ومــن األســس 

ــي بــى عليهــا أيديولوجّيتــه وثقافتــه. الّ
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ــن  ــٌة م ــن أرٍس، ولّك أرسٍة متكّون ــّوٌن م ــه متك ــا أنّ ــع وبم إّن املجتم
 مــن إجيــاد اإلصــاح يف 

ً
أفــراٍد، فــإن أردنــا إصــاح املجتمــع ال بــّد أّوال

ــا تصلــح  ، ثــّم بعدهــا يــأيت ادلور للمجتمــع، وإنّم
ً

األرس والعائــات أّوال
ــق إصــاح أفرادهــا. ــة عــن طري األرس والعائل

إّن اخلطــوة األوىل حنــو اإلصــاح يف املجتمــع يه عــن طريــق معرفــة 
املجتمــع ومعرفــة أخطــاره واآلفــات الـّـي تصيــب املجتمعــن فيــه، وبمــا 
ــج مــن املصلــح فــي  ــٍة يف املجتمــع، تنت ــٍة تغيرّي ــارٌة عــن حرك ــه عب أنّ
ــه،  ــتى علوم ــف اس ــه، وكي ــح نظرّيت ــه املصل ــى علي ــا ب ــد ىلع م تعتم

وفهمــه احلاصــل للمجتمــع.

فمــن اكن قــد بــى نظرّيتــه ىلع الفكــر الفلســّي فــا بــّد أن تكــون 
انلتائــج املرتّبــة عليــه ذات أثــٍر كبــٍر ومفيــٍد، ومقتضيــًة لفهــٍم واســٍع 
ــا  ــر إجيابً ــي تؤثّ ــل الّ ــّى العوام ــل وح ــه، ب ــة إصاح ــع وكيفّي للمجتم
ــّم عندهــم  ــاًء ىلع مــا ت ــه احلكمــاء بن ــه، وهــو مــا يعتقــد ب وســلبًا علي
مــن الرؤيــة الكونّيــة القائمــة ىلع الربهــان العقــّي؛ فاتلجــّرد عــن املــاّدة 
ــع  ــام ابلدي ــه وبانلظ ــع جهات ــن مجي ــاملٍة م ــرٍة ش ــم بنظ ــر إىل العال وانلظ
ــة  ــن للعبثّي ــث ال يمك ــة، حبي ــة واملعلويّل ــم ىلع أّس العلّّي ــق القائ ادلقي
ــه. ]انظــر:  والصدفــة أن يكــون هلــا دخــٌل فيــه، بــل احلكمــة واضحــٌة في

ــة، ص 105 و146[ ــة  الفاضل ــل املدين ــارايّب، آراء أه الف

ــٌة  ــٌة نات ــد عّم ــه قواع ــر في ــي للناظ ــك تعط ــه تل ــن حيثّيت ــو م وه
ــٌة  ــا وثقاف ــج أيديولوجي ــا تنت ــا هل ــل وفًق ــو عم ــة؛ ل ــة اخلاّص ــن الرؤي ع
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تمكنــه مــن الوصــول إىل حتقيــق العدالــة االجتماعّيــة، إن الــزم بنفــس 
ــة. ــة احلّق ــة الكونّي ــن الرؤي ــتقاها م ــي اس ــراتيجّية الّ االس

ــن  ــٍم، ال ع ــٍق حكي ــا خلال ــه خملوقً ــم وكون ــّردة للعال ــرة املج فانلظ
ــا ىلع  ــر بدوره ــًة تؤثّ ــاٍن خصوصّي ــّل إنس ــي ل ــٍة تعط ــل حلكم ــٍث، ب عب

ــات. ــّون املجتمع ــٌة تك ــا بلن ــث إنّه ــن حي األرس م

فبٰهــذه الرؤيــة العقلّيــة للواقــع وللمجتمــع تمّكنــه مــن تغيــر مــا هــو 
ــن  ــتعانة بالقوان ــل باالس ــة إىل اتلام ــة املوصل ــم اخلريط ــرب رس ــه ع علي
ّيــة الّــي تعــل مــن العوائــل املتفّرقــة مــن حيــث اثلقافــة والســلوك 

ٰ
اإلهل

جمتمًعــا قــادًرا ىلع تكويــن املدينــة الفاضلــة الّــي ينعــم بهــا اجلميــع مــن 
غــر ظلــٍم وال إجحــاٍف.

ــة إصــاح املجتمعــات واخلطــوة األوىل  ــذا األســاس فــإّن بداي وىلع ٰه
حنوهــا عــن طريــق معرفــة اللبنــات الـّـي تكّونــت منهــا، ويه األرس الـّـي 

تتكــّون بدورهــا مــن األشــخاص.

فابلدايــة تكــون مــن انلفــس اإلنســانّية عــن طريــق تهيئتهــا للوصــول 
ــس يه  ــة انلف ــّي، فمعرف ــا ادلاخ ــد إصاحه ــاريّج بع ــاح اخل إىل اإلص

املفتــاح إلصــاح املجتمــع.

واالســتفادة مــن املعــارف انلفســّية الّــي تتلّقاهــا عــن طريــٍق معــريفٍّ 
ــق  ــّن الطري ــا، وتب ــس نظريًّ ــل انلف ــر ىلع تكام ــٍح تؤثّ ــيٍّ صحي فلس
ــٍة  ــا خاّص ــم أيديولوجي ــرب رس ــلوكيًّا ع ــا وس ــا عمليًّ ــول إىل تكامله للوص

ــم. ــة للعال ــرة الواقعّي ــاًء ىلع انلظ بن
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فتبــدأ خبطواتهــا األوىل يف معرفــة حيثّيتهــا ثــّم إىل اآلخريــن تلكويــن 
ــاب  ــاء يف كت ــايّع، ج ــاح االجتم ــق اإلص ــن طري ــل ع ــع الفاض املجتم

ــة":  "السياســة املدنّي

ــن  ــرورّي م ــا ال ــّم هل ــن أن يت ــي ال يمك ــواع الّ ــن األن ــان م »اإلنس
 باجتماع مجــاعٍت منهــا كثرٍة 

ّ
أمورهــا وال تنــال األفضــل مــن أحواهلــا إال

ــة،  ــّرة واملتنوّع ــان املتك ــات اإلنس ــار حاج ــٍد«؛ باعتب ــكٍن واح يف مس
ــوده،  ــوّزع جه ــاج إىل أن ي ــه، فيحت ــة حواجئ ــرده تلبي ــتطيع بمف ــا يس ف
وتتخّصــص لّك جمموعــٍة بتلبيــة حاجــاٍت معّينــٍة يك حتّصــل األفضــل هلــا 

ــاة. يف احلي

ويكمــل قائــًا: »واجلمــاعت اإلنســانّية منهــا عظــى ومنهــا وســطى 
ــع  ــرٍة تتم ــٍم كث ــة أم ــى يه مجاع ــة العظ ــرى، واجلماع ــا صغ ومنه
ــة«  ــا املدين ــي حتوزه ــرى يه الّ ــة، والصغ ــطى يه األّم ــاون، والوس وتتع

]الفــارايّب، آراء أهــل املدينــة  الفاضلــة، ص 27[.

  ثــّم يبــّن أّول اتلجّمعــات الّــي يمكــن تلبيتهــا لكمــاالت اإلنســان، 
فيقــول: »فاملدينــة يه أّول مراتــب الكمــاالت. وأّما االجتمــاعت يف القرى 
ــذه منهــا  واملحــاّل والســكك وابليــوت فــي االجتمــاعت انلاقصــة، وٰه
ا وهــو االجتمــاع املــزنيّل، وهــو جــزٌء لاجتمــاع يف  مــا هــو أنقــص جــدًّ
ــة، وٰهــذا  الســّكة، واالجتمــاع يف الســّكة هــو جــزٌء لاجتمــاع يف املحلّ
االجتمــاع هــو جــزٌء لاجتمــاع املــديّن« ]الفــارايّب، كتــاب السياســة املدنيّــة، ص 73[.
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ــركات  ــي الحــ ــه فـ ــفّي وتطبيقاتـ ــر الفلسـ ــاذج الفكــ ــا: نمـ ثالًث

اإلصالحّيــــة السياســــّية

يك يكــون حبثنــا عمليًّــا وليــس نظريًّــا فحســب، نذكــر بعــض 
أساًســا  الفلســّي  الفكــر  ــذت 

ّ
اخت اتلطبيقــات وانلمــاذج حلــراكٍت 

ــٌة ـ مــن  ــة حــراكٌت إصاحّي ــة املاضي نلهضتهــا، فقــد حدثــت يف األزمن
ــٍة  ــاٍل آنّي ــا ىلع ردود أفع ــي بعضه ــد ب ــرٌة، ق ــح ـ كث ــر املصِل ــة نظ وجه
ــٍل  ــٍر وتأّم ــة تفك ــر اكن حصيل ــض اآلخ ــذاك، وابلع ــود آن ــع املوج للوض
جهيــٍد مــن قبــل كبــار العقــول، واســتُنتجت بعــد تنظــٍر حمكــٍم، ومــن 
أهّمهــا تلــك القائمــة ىلع الفكــر الفلســّي، فــرى الكثــر مــن الفاســفة 
ــق،  ــر للتطبي ــوا اتلفك ــر، وحاول ــر للتفك ــن اتلفك ــوا ع ــد خرج ق
فنحــاول أن نســلّط الضــوء ىلع نمــوذٍج مــن ٰهــذه احلــراكت بغــّض انلظــر 
عــن إصابتهــا للواقــع وعدمهــا، ونتاجهــا العمــّي وعدمــه. ]انظــر: أمحــد 

ــث[ ــر احلدي ــاح يف الع ــاء اإلص ــن، زعم أم

ــوا  ــد أّسس ــا، فق ــث عنه ــدد احلدي ــن بص ــي حن ــاذج الّ ــا انلم أّم
ــًة؛ إذ  ــم األوىل قوّي ــت خطوته ــتحكمٍة، فان ــم مس ــان ىلع دعئ ابلني
ــر  ــطة الفك ــم بواس ــوا معارفه ــليمة وحّصل ــرة الس ــن الفط ــدؤوا م ب

املرتّــب ىلع الفكــر، 

، ثــّم يبــّن بــه أمــًرا آخــر، فحصلــوا ىلع املــدراكت  أمــٌر بــّنٌ
وبنــوا  الواقــيّع وحــددوه وشــّخصوه  الكمــال  الصحيحــة، وعرفــوا 
املقّدمــات للوصــول إيلــه، فأثمــرت املقّدمــات عنــد بعضهــم، واقتطفــوا 
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ــت  ــدر فان ــهيد الص ــا الش ــّي، أّم ــام اخلمي ــة اإلم ــا يف حرك ــا كم ثماره
ــع. ــق يف الواق ــل وتطبَّ ــه تص ــل مقّدمات ــم تع ــع ل ــاك موان هن

إّن ابلحــث عــن ٰهذيــن العلمــن حبــٌث عــن أبــرز رجــال اإلصــاح يف 
يــن حاولــوا الوصــول لنــرش اخلــر 

ّ
القــرن العرشيــن؛ بــل مــن انلــوادر اذل

وجنحــوا يف اجلملــة، وقــد لكّفهــم ٰهــذا انلجــاح كثــًرا يف احليــاة ادلنيــا، 
فــا بــّد مــن االســتفادة مــن تاربهــم عــن طريــق بيــان املقّدمــات الّــي 
ــرشه.  ــاح لن ــاالت اإلص ــاء ورج ــم الصلح ــدي به ــا؛ يك يقت ــوا عليه بن
ــرش  ــتطيع ن ــيايّس ال يس ــاح الس ــام اإلص ــان زم ــك اإلنس ــم يمتل ــإن ل ف
ــر ببعــض  ــة الشــاملة، ويمكــن أن يؤثّ ــة العاّم ــه اتلاّم اإلصــاح بصورت
ــن  ــذوه، ولٰك ــذون ح ــه وحيت ــدون ب ــه ويقت ــن خيالطون ي

ّ
ــخاص اذل األش

كحركــٍة إصاحّيــٍة يمكــن للجميــع االســتفادة مــن تربتهــا ومــن مواضع 
القــّوة والضعــف، فــا يبــدأ مــن الصفــر.

) ـ  الحركة اإلصالحّية االجتماعّية لإلمام الخمينّي

ــا  ــد هل ــهولة أن جن ــن الس ــس م ــي لي ــة الّ ــخصيات العظيم ــن الش م
مثيــًا بــن القــادة ىلع مــّر العصــور واألزمنــة هــو اإلمــام اخلميــّي، إذ 
اكن جيمــع اإليمــان بالعمــل الصالــح، ويمتــاز بــاإلرادة القوّيــة والشــجاعة 
واألخــاق احلميــدة واحلكمــة وباغــة احلديــث واملنطــق املتــن والصفــاء 
املعنــوّي، وأيًضــا اكن يّتصــف بالصــدق واتلــى والــورع واحلــزم والقيــادة 
ــّية  ــرى انلفس ــات األخ ــن الصف ــا م ــان وغره ــف واإليم ــّذة والعط الف

الفريــدة الّــي مــن انلــادر أن تتمــع يف إنســاٍن واحــٍد.
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ب اإلمام اخلميّي:
ّ

ي اكن أحد طا
ّ

يقول الشيخ جعفر سبحاين اذل

ــاة اإلمــام يّتصــف بصبغــٍة خاّصــٍة ال يمكــن  »إّن ابلعــد املهــّم يف حي
 إذا اكن ىلع اتّصــاٍل مبــارٍش بــه لفــرٍة طويلــٍة، 

ّ
ألحــد الوقــوف عليهــا، إال

ي يقــي معظــم عمــره يف تربيــة عقلــه وإدراكــه، جنــده 
ّ

فالفيلســوف اذل
ــاس،  ــة للن ــاة ايلومّي ــة واحلي ــائل العرفّي ــوض يف املس ــن اخل ــد ع يبتع
ــتنباطات  ــع االس ــر م ــة يف اتلفك ــوف ادلّق ــع يف الفيلس ــدر أن تتم وين
ــك احلــال بالنســبة ألهــل العلــم والفكــر  ــات، كٰذل ــة مــن الرواي العرفّي
يــن يهتّمــون بمطالعــة الكتــب وانلظرّيــات العلمّيــة، لٰكّنهــم ال 

ّ
اذل

ــق  ــك يّتف ــم ٰذل ــم، ورغ ــاد والعال ــّية يف ابل ــاع السياس ــون باألوض يهتّم
ــق  ــا نطل ــٍد، وعدًة م ــخٍص واح ــن يف ش ــن الصفت ــاع هات ــا اجتم أحيانً
ــا يف  ــدر اجتماعه ــي ين ــاّدة الّ ــات املتض ــذه الصف ــل ٰه ــاع مث ىلع اجتم
ــاّد  ــع اتلض ــو بالطب ــداد"، وه ــاع األض ــاَح "اجتم ــٍد اصط ــخٍص واح ش
ــا ىلع  ــا جليًّ ــن مصداقً ــر املؤمن ــرب أم ــّي، ويعت ــس املنط ــّي ولي الفلس
ٰهــذا االصطــاح، واكن اإلمــام اخلميــّي االبــن واخللــف الصالــح ألمــر 
املؤمنــن  وارثـًـا جلــّده يف امتــاك مثــل ٰهــذه اخلّصيصــة مــن اجتماع 
األضــداد يف شــخصّيته، فــان مظهــًرا للعاطفــة، لٰكّنــه يف الوقــت ذاتــه 
ــا  ــر بالظــروف اإلنســانّية، ومقاوًم اكن بطــًا شــجاًع، واكن شــديد اتلأثّ
وشــديد ابلــأس يف مقابــل الظلــم والطغيــان، واكن فيلســوفًا دقيًقــا أدرك 
 

ً
ّيــة، بــل وتذّوقهــا ويف نفــس الوقــت اكن سياســيًّا عدال

ٰ
حبــقٍّ األمــور اإلهل

ومدبّــًرا أيًضــا، فتمّكــن بقّوتــه وصابتــه مــن أخــذ زمــام أمــور ابلــاد 
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 وإيصاهلــا إىل األمــان، ومّطلًعــا ىلع معظــم األحــداث السياســّية يف العالــم« 
 .]http://alwelayah.net/post/12500[      

ومن أهّم خصائصه الّي اكن يمتلكها:

أ- تأثري العلوم العقلّية عىل شخصّيته

ــه ســوف  حينمــا يأنــس شــخٌص مــا بمســألٍة أو عمــٍل أو حرفــٍة، فإنّ
يأخــذ منهــا وحيصــل نــوٌع مــن االنســجام بينهمــا، وٰهــذا األمــر ضمــن 
ــدان  ــة، والوج ــة البرشّي ــة الطبيع ــن منظوم ــل ضم ــي تدخ ــور الّ األم
ــدأ  ــد ب ــّي جنــده ق ــام اخلمي ــا ناحــظ ســرة اإلم ــك، وحينم يشــهد بٰذل
بدايــًة علمّيــًة متقنــًة، فأّســس أساًســا مهنيًّــا، فــان أّول مــا درســه علــم 
ي يســر عليــه 

ّ
املنطــق؛ لكونــه خادًمــا للعلــوم، وجعلــه هــو املقيــاس اذل

يف ضمــن العلــوم املعتمــدة عليــه.

ــن  ــي تمّكـ ــور الّ ــّم األم ــن أه ــاة م ــاٍس يف احلي ــزاٍن ومقي ــل م فجع
ــة  ــة املطلوب ــا، والغاي ــّو حتقيقه ــداف املرج ــر إىل األه ــن انلظ ــل م اجلاع
ــإن اكن يف  ــا، ف ــي اكن عليه ــة الّ ــن احلرك ــتحصل م ــاج املس ــه وانلت من
خــاف ٰذلــك، فيحــاول تصحيــح مســاره والرجــوع إىل اجلــاّدة الســوّية، 
عــن طريــق حماســبة نفســه، واتلفّكــر يف األســس واملبــادئ الّــي انطلــق 
منهــا، وحماولــة تقييمهــا واســتبداهلا إن تطلّــب األمــر، وٰهــذا يعــّد مــن 

ــه. ــان يف حيات ــدات ىلع اإلنس ــرب املجاه أك

واكن اإلمــام اخلميــّي حبكمتــه وســرته اهلادئــة متوّقــد اذلهــن وواســع 
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اذلاكء، يطــى ىلع حديثــه احلكمــة واألخــاق الرفيعــة والعشــق اإللـٰـّي؛ 
تلأثـّـره بــادلروس العلمّيــة ولكمــات أهــل ابليــت  واحلكمــة العملّيــة؛ 

ألنـّـه اكن قــد أّســس بنيانــه ىلع أســاٍس معــريفٍّ متــٍن.

ــة  ــإّن معرف ــه، ف ــفة علي ــر الفلس ــث تأث ــن حي ــر م ــك األم وكٰذل
ــق أســبابها، تعطــي للهــن ملكــًة يف عــدم التســليم  األمــور عــن طري
ي دّل ادليلــل عليه، فليســت 

ّ
بــكّل قــوٍل، بــل باتّبــاع القــول الربهــايّن اذل

هنــاك أحــاٌم مســبقٌة عنــد العقــل تمنعــه مــن التســليم بمــا دّل الربهــان 
عليــه، خبــاف بعــض العلــوم اتلارخيّيــة أو الفقهّيــة، فــإّن االنطبــاعت 
املســبقة عــن الواقــع تمنــع مــن قبــول بعــض األخبــار والروايــات، وحتاول 
ــاعٍت،  ــن انطب ــده م ــا عن ــخص م ــّر  الش ــن يك ال يغ ــا أمك ــا بم تأويله

ــا. خصوًصــا إذا لــم يكــن ادليلــل قطعيًّ

ــّدم  ــا، فتق ــراءًة وتدريًس ــفة ق ــه بالفلس ــظ اهتمام ــا ناح ــن هن وم
انلفــُس الربهــان ىلع بقّيــة األدلـّـة الظّنّيــة غــر القطعّيــة، وتقــّدم املجــّردة 
ىلع غرهــا، وٰهكــذا، وإن وصلــت إىل ٰهــذه املرحلــة فســوف ال تقي وال 
حتكــم وال تعتــي بــأّي اعتبــاٍر آخــر ســوى احلّجــة وادليلــل، وســتبحث 

األمــور عــن طريــق أســبابها، وترفــض التســامح العــريّف.

ومّمــا تمّخــض مــن تأثــرات الفلســفة عليــه خصوصّيــة اإلبــداع يف 
ــٍة إلصــاح املجتمــع، وأهــّم مــا يمكــن أن يبــدأ اإلصــاح  طــرح نظرّي
منــه هــو اتلغيــر الســيايّس كمــا فعلــه، فنظرتــه للواقــع الســيايّس اكنــت 
ــٍة،  ــٍس صحيح ــن أس ــٍة ضم ــراءٍة صحيح ــن ق ــًة م ــًة نات ــرًة دقيق نظ

ــوٍت واقــيّع. ــٍة هلــا مقــام ثب فتعــّرف للواقــع بواســطة أدواٍت معرفّي
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ب- نظرته الثاقبة للواقع

ــاك خطــوٌط محــٌر ال يتجــّرأ انلــاس اتلقــّرب منهــا، فضــًا عــن  هن
ــة  ــوم العقلّي ــة العل ــا دراس ــا نل ــي توّفره ــزة الّ ــا، وامل ــوج فيه الول
والفلســفة هــو وجــود مــزاٍن يمكــن قيــاس األفــار واألفعــال عليــه، 
ومــن خــاهل يمكــن حتديــد صّحتــه أو ســقمه، ومســألة دراســة العلــوم 
ــام،  ــد اإلم ــًة عن ــت عميق ــٍة اكن ــورٍة خاّص ــفة بص ــة والفلس العقلّي
ــدوره إىل  ــؤّدي ب ــا ي ــع، م ــاح املجتم ــا يف إص ــتفادة منه ــاول االس وح

ــيايّس. ــاح الس اإلص

ويف بعــض األحيــان ينصــّب تفكــر الشــخص حبســب مــا اهتــّم بــه، 
دون انلظــر إىل الواقــع ومــا يؤثـّـر يف املجتمــع، وبمــا أّن جــّل اهتمــام أكــر 
العلمــاء باجلانــب الفقــّي واألصــويّل، يظــّن بعضهــم أّن اإلصــاح يكون 
ــع  ــّن الواق ــب، ولٰك ــة فحس ــة واألصويّل ــام الرشعّي ــة األح ــرب تهيئ ع
ــف  ــدًة خيتل ــرًة واح ــم نظ ــر اىل العال ي ينظ

ّ
ــام اذل ــراه اإلم ــا ي ــب م حبس

ــون  ــا يك ــاح، فكم ــو اإلص ــاة ه ــلوبه يف احلي ــإّن أس ــاره؛ ف ــن أنظ ع
ــة اتللكيــف  ــاء وإيصــال انلــاس إىل شــاطئ األمــان مــن ناحي عــرب االفت
ــق  ــن طري ــه، ع ــرار وصناعت ــك الق ــرب مل ــون ع ــك يك ــرشيّع، كٰذل ال
ــّم كيــف يســوس انلــاس ويقودهــم  ــا، ث ــه ثانيً  وأرست

ً
ــر نفســه أّوال تدب

ــن  ــض ابلاحث ــول بع ــا، يق ــام ثاثلً ــن اإلم ــا ع ــاره نائبً ــم باعتب وينجيه
ــذه: ــام ٰه ــة اإلم ــول خصوصّي ح

ــة هــو اســتحضار  ــّي يف احلــوزة العلمّي »أّول عنــارص اإلصــاح اخلمي
الواقــع وويع الزمــان، فاإلمــام اخلميــّي ال يــرى مــن املســموح بعــد ايلوم 
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ــة للنــاس،  أن يكــون املرجــع غــر معــيٍّ باحليــاة السياســّية واالجتماعّي
ٌّ وعمٌّ، وال 

ّ
ــه لك ــاس أنّ ــات ىلع أس ــول يف ايلومّي ــن ادلخ ــه ع ــّزه نفس ينـ

حيــر يف واقــع احليــاة ىلع أســاس أنـّـه يــؤىت وال يــأيت. لــم تقــف القضّيــة 
عنــد ٰهــذا احلــّد، بــل طــّور اخلميــّي مــن ٰهــذا املوضــوع أواخــر حياتــه، 
ــياق  ــاد، ويف س ــان دوًرا يف االجته ــان يلعب ــان وامل ــا رأى أّن الزم عندم
ــز ىلع ماحظــة املوضــوعت يف ظــّل اتلعقيــدات  ــذا يرّك نّصــه الشــهر ٰه
ــي وهمــوم  ــام الخمين ــه، اإلم ــة« ]حــب الل ــّية واالجتماعّي ــاة السياس ــة للحي احلايّل

اإلصــالح يف الحــوزة العلميــة، مجلــة املنهــاج، العــدد 42[.

ــا  ــٌه م ــمها فقي ــي يرس ــة الّ ــة األّويّل ــورة ابلدوّي ــي أّن الص ــذا يع وٰه
ــل إّن  ــا، ب ــم يعــد يمكــن االعتمــاد عليهــا دوًم عــن موضــوع احلكــم ل
ــو اّطلــع  ــه موضــوٌع للحكــم الفــايّن، رّبمــا ل مــا يــراءى نلــا ايلــوم أنّ
ــرأى  ــدة، ل ــّية اجلدي ــة والسياس ــاة االجتماعّي ــدات احلي ــه ىلع تعقي الفقي
ــل موضــوٌع حلكــٍم  ــذا احلكــم، ب ــذا املــورد موضــوًع لٰه ــم يعــد ٰه ــه ل أنّ
ــال  ــه يف جم ــريّف للفقي ــور املع ــن احلض ــٌق ب ــٌط وثي ــاك راب ــر، إذن فهن آخ
ــي أصــدر احلكــم ىلع ضوئهــا.  ــة الّ تغــّرات احليــاة وبــن رؤيتــه الفقهّي
]حــّب اللــه، اإلمــام الخمينــّي وهمــوم اإلصــالح يف الحــوزة العلميّــة، مجلّــة املنهــاج، العــدد 42[

جـ- تأسيسه قوام الدولة الفاضلة ودعوته للتعايش

اتلعايــش حلــم األنبيــاء واملرســلن، وٰهــذه احلقيقــة حتتــاج إىل 
ــرشوط  ــع ال ــم تتم ــن ل ــا ولٰك ــيس هل ــض اتلأس ــاول ابلع ــيٍس ح تأس
ــم  ــة يف ترســيخ دعئ ــك عــن املحاول الازمــة إلقامتهــا، فلــم يردعــه ٰذل
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ــه  ــا مــن خــال تّرفات ــك واضًح ــة الفاضلــة، واكن ٰذل اتلعايــش واملدين
ــّل البــرش، ال  ي يعتــرب األب ل

ّ
ــًة لإلمــام اذل ــواهل، فــان حبــقٍّ خليف وأق

ــّي: ــام اخلمي ــال االم ــط، ق ــٍد فق ــٍد واح ــوص ب خبص

»اكن شــعار "الرشقّيــٌة وال غربّيــٌة" الشــعار املبــديّئ للثــورة اإلســامّية 
يف علــم اجليــاع واملســتضعفن، وراســم معالــم السياســة الواقعّيــة لعــدم 
ــام يف  ــتجعل اإلس ــي س ــك ادلول الّ ــامّية، تل ــاز يف ادلول اإلس االحني
القريــب العاجــل املدرســة الوحيــدة إلنقــاذ علــم البرشّيــة، ولــن تعــدل 
ــق ادلول اإلســامّية  عــن ٰهــذه السياســة قيــد أنملــٍة، فــا جيــب أن تعلّ
ــكا أو  ــا وأمري ــرب وأورّب ــا ىلع الغ ــم آماهل ــلمة يف العال ــعوب املس والش
الــرشق وروســيا؛ بــل جيــب أن ترتبــط بــاهلل ورســوهل واإلمــام صاحــب 
الزمــان ، ومّمــا ال شــّك فيــه أّن اإلدبــار عــن ٰهــذه السياســة ادلويّلــة 
 لإلســام هــو إدبــاٌر عــن اإلســام وخيانــٌة لرســول اهلل  وأئّمــة 
ــّور  ــعبنا. وال يتص ــا وش ــوت دوتلن ــؤّدي إىل م ــايل ي ــدى ، وباتل اهل
، بــل ٰهــذه سياســٌة أبديـّـٌة نلــا ولشــعبنا  ٌر أّن ٰهــذا الشــعار مقطــيعٌّ متصــوِّ
ــم؛ ألّن رشط دخــول  ــة املســلمن يف العال ــة اإلســامّية ولاّف وللجمهورّي
ــن، وجيــب أن  ــرباءة واالبتعــاد عــن رصاط الضالّ رصاط انلعمــة حــّق ال
ــب  ــدة... جي ــة األصع ــامّية وىلع اكّف ــات اإلس ــك يف لّك املجتمع ــق ٰذل يطّب
ىلع املســلمن يف العالــم أن يعملــوا ىلع إصــاح القــادة العمــاء بلعــض 
ــم  ــل مصاحله ي جيع

ّ
ــق اذل ــوم العمي ــذا انل ــن ٰه ــم م ادلول، وأن يوقظوه

ومصالــح الشــعوب اإلســامّية يف مهــّب الريــح عــن طريــق انلصيحــة أو 
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اتلهديــد، وعليهــم أن ال يغفلــوا عــن خطــر املنافقن ووســطاء االســتكبار 
العالــّي، وأن ال يقفــوا مكتــويف األيــدي ويتفرّجــوا ىلع مشــهد اندحــار 
اإلســام ونهــب ثرواتــه وانتهــاك أعــراض املســلمن« ]صحيفــة اإلمــام )الرتجمــة 

ــة(، ج 20، ص 61[. العربيّ

ــة  ــة الفاضل ــو املدين ــّي ه ــام اخلمي ــه اإلم ــا دع إيل ــح أّن م والواض
ــن. ــتكربين والظامل ــن املس ــة م اخلايل

د- تأثري الفكر الفلسفّي يف حركته اإلصالحّية السياسّية

ــف  ــن اتلعري ــًى ع ــّي يف غ ــام اخلمي ــيايّس لإلم ــاح الس إّن اإلص
ــة دون  ــًة يف السياس ــألًة مهّم ــدع مس ــم ي ــٍف، فل ــّل منص ــه ل لوضوح
ــي  ــده، ويب ــون بع ــن يقّدم ي

ّ
ــق لل ــد الطري ــٍر يلمّه ــٍة أو تذك ماحظ

األســس القويمــة ملدينــٍة يســودها االحــرام واالحتــواء وانلظــام؛ ذلا جنــده 
قــد حوى اجلانــب الســيايّس واحتــوى لّك جوانبــه، ســواٌء اكن ىلع الصعيد 
ابلنــايّئ واهليلكّيــة أم ىلع الصعيــد املحتــوايّئ، فقــد أّكــد ىلع كا اجلانبن، 
ونســتطيع أن نستشــّف تأثــر املنهــج الفكــرّي الفلســّي ىلع مــا قــام بــه 
ي قــد تبــع معطيــاٍت أّدت إىل نتائــج حتمّيــٍة وواقعّيــٍة 

ّ
اإلمــام اخلميــّي اذل

ــٍة منهــا: فعلّي

ـ اتلفكر املنطّي اهلادف.

ـ انلتائج العملّية الواقعّية.

ـ عملّية اهلّم وادلعوة.
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ـ إجياد القدوة الصاحلة.

ـ التشخيص اجلاّد للواقع.

ـ عداؤه للظلم أينما اكن.

ــا  ــا دائًم ــه وجعله ــام عيني ــة أم ــات الرشيف ــذه الغاي ــا وضــع ٰه فحينم
ــتطاع،  ــن املس ــّوة ضم ــات املرج ــول إىل اإلصاح ــتطاع الوص ــه، اس مع
ــة  ــة والفكرّي ــس املعرفّي ــاء األس ــمٌّ يف بن ــة دوٌر مه ــة اثلقافّي واكن لألرضّي
ــا  ــًرا واضًح ــوم تأث ــن العل ــا م ــفة وغره ــة الفلس ــان، وإّن دلراس لإلنس
ىلع مــا يعتقــده اإلنســان، وىلع ســلوكه العمــّي، فاســتغّل اإلمــام اخلميــّي 
حّبــه للفكــر واتلفّكــر واتلدبـّـر وعشــقه للفلســفة والعرفان يف اســتغاهلا 
واقعيًّــا، وبــّن أّن لّك مــا هــو خمالــٌف للعقــل واحلكمــة ال يمكــن االعتماد 

عليــه ولــو اكن ســلواًك يســلكه اآلبــاء واألجــداد.

ــزوه  ــر نع ــذا األم ــل، وٰه ــذا الفيص ــاوض ىلع ه ــم يف ــاوم ول ــم يس ول
ــم  ــا ل ــالكته، فحينم ــن ىلع ش ــام وم ــه اإلم ــّص ب ــرّي املخت ــق الفك للتألّ
يــر أحــًدا يقــوم بٰهــذه املهّمــة قــام بهــا بنفســه، ولّمــا أحــّس بوجــود مــن 
ــد  ــه ق ــف، وكأن ــردّي  توّق ــّيد الربوج ــه اكلس ــاد علي ــن االعتم يمك
وىع اإلســام الواقــيّع: »ســعيٌد مــن اكتــى بغــره«. أّمــا إن اكن الغــر يف 
واٍد آخــر فيوجــب ىلع نفســه اتلدّخــل مــن بــاب األمــر باملعــروف وانلــي 
عــن املنكــر، ومــن بــاب إذا ظهــرت ابلــدع فعــى العالــم أن يظهــر علمه.

والزامــه جبانــب الوســطّية هل دوٌر مهــمٌّ يف اصاحــه؛ فلــم يكــن مــن 
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املفرطــن بالعقــل اكملتحّجريــن، وال مــن الغالــن بــه والقائلــن بــه مــن 
غــر حــدوٍد، بــل الــزم جانــب احلكمــة والوســطّية، فــإّن مــن احلكمــة 
وضــَع لّك يشٍء يف موضعــه، وٰهــذا مــا يوّفــره الفكــر الفلســّي، فيضــع لّك 

منهــٍج يف إطــاره اخلــاّص وحــدوده اخلاّصــة.

ــٍة  ــعٍة يه بربك ــراٍت واس ــن ثم ــّي م ــام اخلمي ــه اإلم ــل علي ــا حّص فم
ــًة صحيحــًة،  ــًة فكرّي ــه نلفســه تربي ــه، ولربيت ــاىل - علي مــن اهلل - تع

ــايل. ــّي الع ــلوكه العم ولس

ي جيعــل 
ّ

ــا، واذل ــاة ادلني ــب للمؤمــن يف احلي ــا أّن مــن أهــّم املطال كم
ــرًة وملّبيــًة للــّل مســألة ادلولــة العادلــة،  حتصيــل طــرق الكمــال متوّف
 مــع قانــوٍن إلٰــيٍّ 

ّ
وخضوعهــا حلاكــٍم عدٍل راٍع لرعّيتــه، وال جيتمعــان إال

عــن طريــق رســوٍل مــن الســماء )وهــو ادليــن اإلســايّم(، ووجــود دولــٍة 
ــا يف  ــرت ماحمه ــاء، وظه ــم األنبي ــاٍم عدٍل اكن حل ــع نلظ ــذه ختض كٰه
ــن  ي

ّ
ــبقوه واذل ــن س ي

ّ
ــاء اذل ــرة العلم ــم ك ــّي، رغ ــام اخلمي ــد اإلم عه

ــزنل إىل  ــة ت ــذه ادلول ــل ٰه ــاء أن جيع ــر أّن اهلل  ش ــده، غ ــاءوا بع ج
ــن  ــده م ــا اكن عن ــة إىل م ــه. فباإلضاف ــام وإخاص ــاح اإلم ــع بكف الواق
ي هــو أفضــل وســيلٍة للتقــّرب إىل 

ّ
اإلرصار والعــزم اســتعان بــادلعء، واذل

ــٍة  ــَك يِف َدْولَ ْ ــُب إِيلَ ــا نَرَْغ ــمَّ إِنَّ اهلل تعــاىل، وجــاء يف دعء االفتتــاح: »اللُّٰه
َْعلُنــا 

َ
ــُه، َوت ْهلَ

َ
ــُه، َوتُــِذلُّ بَِهــا انلِّفــاَق َوأ ْهلَ

َ
ِْســَاَم َوأ

ْ
َكريَمــٍة تُِعــزُّ بَِهــا اإل

 َســِبيِلَك، َوتَْرُزقُنــا بِهــا َكراَمــَة 
َ

َقــاَدِة إِىل
ْ
عِة إىِل َطاَعِتــَك، َوال ِفيَهــا ِمــَن ادلُّ

ــاح[.  ــان، دعء االفتت ــح اجلن ، مفاتي ــّيّ ــَرِة« ]الق ِخ
ْ

ــا َواآل ْنيَ ادلُّ
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2 ـ الحركة اإلصالحّية االجتماعّية عند الشهيد محّمدباقر الصدر

بــرزت يف احلقبــة الزمنّيــة احلايّلــة شــخصّياٌت علمائّيــٌة أثبتــت وجودها 
يف العالــم اإلســايّم والفكــرّي ىلع حــدٍّ ســواٍء، وأحــد أبــرز الشــخصّيات 
ــن  ــه م ي اكن يعيش

ّ
ــم اذل ــع الظل ــة، م ــاحة العلمّي ــرت ىلع الس ــي ظه الّ

طاغيــة عــره ومــن ســانده لطمــس الواقــع واحلقيقــة تلحصيــل املنافــع 
ي عىن 

ّ
ــة، هــو الســّيد الشــهيد حمّمدباقــر الصــدر اذل الشــخصّية والوهمّي

ــة  ــه األّم ــت تعيش ي اكن
ّ

ــّر اذل ــع امل ــن الواق ــّي م ــام اخلمي ــّيد اإلم اكلس
ــذا  ــاح ٰه ــاول إص ــيّع، وح ــام الواق ــورة اإلس ــويه ص ــامّية، وتش اإلس

الواقــع املريــض.

ــاء اهلل واهلل  ــن ش ــا، ولٰك ــران كاهم ــا تثم ــان واكدت ــت اثلورت فزامن
يفعــل مــا يشــاء، وفهنــاك امتيــازاٌت امتــاز بهــا الشــهيد الصــدر جعلــت 

ــا للمصلحــن، مــن ٰهــذه االمتيــازات: منــه علًمــا ومعينً

أ- تأثري العلوم العقلّية عىل شخصّيته

إّن العلــوم تؤثـّـر ىلع مــن يســلكها تأثــًرا متناغًمــا مــع العلــم نفســه، 
ــر  ــة الطالــب، والعرفــان يؤثّ ــران يف ذهنّي فكمــا أّن الفقــه واألصــول يؤثّ
ي يــدرس العلــوم العقلّيــة 

ّ
يف نفســّية دارســه ومتعلّمــه، كٰذلــك اذل

الربهانّيــة، فإنـّـه يســتخدم الربهــان للحصــول ىلع ايلقــن يف القضايــا الّي 
ــد  ــه، وق ــم مع ي تتأقل

ّ
ــا اذل ــٍة يف حزه ــع لّك قضّي ــا، ووض ــاول إثباته حي

ســلك الســّيد الشــهيد الصــدر مســلًا علميًّــا متمــّزًا، فلــم تؤثـّـر عليــه 
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الظــروف الّــي اكنــت موجــودًة يف ٰذلــك الوقــت، فــدرس مبــادئ ادلروس 
العقلّيــة مقّدمــًة لدراســة الفلســفّية، ولــم يتأثـّـر بالعلــوم األخــرى الّــي 
ــا يفــرق  درســها كتأثـّـره بالعلــوم العقلّيــة، فحــاول أن جيــد منهًجــا خاصًّ
ــتقرايّئ  ــق االس ــب يف املنط ــايّس، فكت ــطّي القي ــج األرس ــن املنه ــه ع ب
حماولــًة منــه حلــّل اإلشــاالت ىلع املنطــق األرســطّي املبــّي ىلع القيــاس، 
ــة حتتــاج إىل ذهــٍن  ــة الفكرّي ــة الرياضّي ومثــل ٰهــذه اإلصاحــات العلمّي
متوّقــٍد قــادٍر ىلع اتلفصيــل واتلحليــل وخصوًصــا يف مثــل ٰهــذه املطالــب 

ــة. املعقــدة املنطقّي

فالعلــوم العقلّيــة خلّفــت أثــًرا واضًحــا ىلع الســّيد الشــهيد الصــدر، 
وىلع حركتــه اإلصاحّيــة ىلع مجيــع املســتويات )السياســّية، اإلصاحــات 

املجتمعّيــة، العلمّيــة(.

ــا  ــه، وإىل م ــن عش مع ــتمع إىل م ــه ونس ــرة حيات ــع س ــا نطال وحينم
ــه اكن دائــم اتلفّكــر واتلدبّــر، إذ  ذكــره هــو عــن حياتــه، نستكشــف أنّ
ــة يف ايلــوم الواحــد اكن ســت عــرشة ســاعًة  ــه العلمّي إّن معــّدل مطالعت
خــال ســنوات حتصيلــه األوىل ىلع طــوال ســبع عــرشة أو ثمــان عــرشة 

ــول، ص 52[ ــث األص ــة مباح ــرّي، مقّدم ــنًة. ]الحائ س

فحينمــا يريــد العالــم أن ينــّي قدراتــه العلمّيــة يف أّي جمــاٍل مــا، إنّمــا 
يتــّم عــرب تنميــة قدرتــه اتلفكرّيــة بإرجــاع الفطــرة اإلنســانّية إىل حملّهــا 
ــهيد  ــذا اكن دأب الش ــات، وٰهك ــع األوق ــا يف مجي ــر دائًم ــة اتلفك وممارس
ــره،  ــفّية ىلع تفك ــا الفلس ــة وخصوًص ــاة العلمّي ــرت احلي ــدر؛ ذلا أثّ الص
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وأصبــح يعيــش يف علــم اتلفكــر واتلأّمــل واتلدبّــر، وانلتيجــة احلتمّيــة 
للتفكــر الصحيــح واالهتمــام باآلخريــن أن يــرى نفســه واقًفــا ىلع بــاب 

السياســة وإدارة انلــاس بصــورٍة عّمــٍة.

ــا  ــاره وم ــس أف ــى حبي ــع ويب ــرك الواق ــه ي ــك أنّ ــى ٰذل ــس مع ولي
أنتجتــه نظرّياتــه، بــل ال بــّد أن يطّبــق وجيانــس نتاجــه الفكرّي مــع الواقع 
العمــّي؛ ذلا جنــده انــربى ملواجهــة الفكــر الشــيويّع اإلحلــادّي واملاركســّية 
ــٍر ســليٍّ ىلع  ــذا اتلفكــر املنحــرف مــن تأث ــك الوقــت؛ ملــا اكن لٰه يف ٰذل
الواقــع، فخاطــب انلــاس بطريقــٍة عقائّيــٍة ودحــض حججهــم بمــا دليهــم 

مــن أســٍس، واســتخدم الربهــان وادليلــل، يقــول الشــهيد الصــدر: 

ــر  ــت - أن يتوّف ــٍة اكن ــة - أّي أّم ــة األّم ــايّس نلهض ــرشط األس »إّن ال
ي حيــّدد هلــا أهدافهــا واغياتهــا، ويضــع هلــا مثلها 

ّ
دليهــا املبــدأ الصالــح اذل

اههــا يف احليــاة، فتســر يف ضوئــه واثقــًة من رســاتلها، 
ّ

العليــا، ويرســم ات
ــاٍت،  ــٍل واغي ــن مث ــتهدفه م ــا تس ــًة إىل م ــا، متطلّع ــًة إىل طريقه مطمئّن
ــرويّح. وحنــن نعــي  مســتوحيًة مــن املبــدإ وجودهــا الفكــرّي وكيانهــا ال
، وفهــم األّمــة 

ً
بتوّفــر املبــدإ الصالــح يف األّمــة وجــود املبــدإ الصحيــح أّوال

ــا« ]الصــدر، رســالتنا، املقّدمــة[. ــه ثاثلً ــا، وإيمانهــا ب هل ثانيً

ب- تأثري الفكر الفلسفّي يف حركته اإلصالحّية

ــالك  ــن املش ــر م ــطه الكث ــايض وأواس ــرن امل ــات الق ــرت يف بداي ظه
ــا جــاءت الشــيوعّية بفكرهــا اإلحلــادّي ومــا  ــة، ولّم والشــبهات الفكرّي
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ــا  ــتويات - منه ــدة واملس ــف األصع ــاٍد ىلع خمتل ــن فس ــه م ــب علي ترتّ
أثّــرت يف جوانــب كثــرٍة،  االجتمــايّع واالقتصــادّي والســيايّس - 
ــة انلــاس  ــد مــن العقــول يف الــرشق األوســط، فضــّج عّم وغــزت العدي
ــة  ــه ال طاق ــم أنّ ــاء؛ لعلمه ــن وغرهــم، واتلجــؤوا إىل العلم مــن املتديّن
للوســائل املاّديّــة بمحاربــة فكــٍر كٰهــذا؛ ألّن الفكــر ال يمكــن أن جيابــه 
ــٌت  ــا مؤّق ــّن تأثره ــر، ولٰك ــد تؤثّ ــاد ق ــة واإلرش ــر، فاملوعظ  بالفك

ّ
إال

ــٍة  ــّرٍة وراقي ــوٍل ن ــاج إىل عق ــذه حتت ــاٍت كٰه ــة موج ــّدر، فمواجه اكملخ
ــة والرباهــن، ووقفــت  ــٍة وباألدلّ فهمــت انلظــام الصحيــح بصــورٍة واقعّي
ىلع أسســه ودقائقــه، وتتمّكـــن مــن نقــل ٰهــذه اخلــربات وتوضيحهــا بلايق 

ــب. ــتوى املخاط ــب مس ــاس  حبس انل

وهنــا انــربى الســّيد الشــهيد الصــدر موّضًحــا فلســفة اإلســام الواقيّع 
بصــورٍة برهانّيــٍة ونقــد األســس الـّـي قامــت عليهــا الشــيوعّية، ووّضحهــا 
ــًدا ىلع  ــفتنا"، معتم ــاب "فلس ــرب كت ــف ع ــباب املثّق ــٍة للش ــورٍة جلّي بص
املبــاين الفلســفّية الّــي يتبّناهــا الفاســفة بصــورٍة عّمــٍة، والّــي تعتمــد 
ــب  ــات املطال ــان اتلصديقــات وإثب ــاس والربهــان يف بي ىلع املنطــق والقي
واملغالطــات الّــي اســتخدمها أصحــاب الفكــر املنحــرف، مــن مبادئهــا 

ايلقينّيــة إىل املرّكبــات اتلصديقّيــة.

وبٰذلــك اســتطاع الشــهيد الســّيد حمّمدباقــر الصــدر أن ينــازل 
ــا  ــة ونوابغه ــة احلديث ــارة املاّديّ ــة احلض ــع عمالق ــايّم ابلدي ــره اإلس بفك
الفكرّيــن، وأن يكشــف للعقــول املتحــّررة عــن قيــود اتلبعّيــة الفكرّيــة 
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ــة  ــارة املاّديّ ــواء احلض ــادّي، وخ ــر اإلحل ــف الفك ــى زي ــد األع واتلقلي
ــر  ــة الفك ــت فاعلّي ــة، وأن يثب ــا انلظرّي ــة ودعئمه ــها العقديّ يف أسس
اإلســايّم واضطاعــه بمهّمــة إدارة احليــاة اجلديــدة بمــا يضمــن للبرشّيــة 
ــّل  ــر ىلع ح ــة انلظ ــه املنقطع ــاه، وقدرت ــر والرف ــدل واخل ــعادة والع الس
مشــالك املجتمــع اإلنســايّن بعــد مــرور أربعــة عــرش قرنـًـا مــن مــيء ٰهذا 
الفكــر، وإمانيــة حلـّـه للمعضــات يف الوقــت احلــايّل واملســتقبل؛ ألنـّـه 

ــان. ــم األدي ــيٌّ وهــو خات ــٌن عل دي

وقــد اعتمــد الشــهيد الســّيد حمّمدباقــر الصــدر ىلع ركنــن أساســيّن، 
األّول يف إثبــات نظرّيــة املعرفــة وكيفّيــة معرفــة الواقــع، وأّن العقــل هــو 
احلاكــم الوحيــد، واثلــاين يف إعطــاء لّك منهــٍج مــاهل ومــا عليــه مــن قــدرٍة 
ــي ال  ــة الّ ــن الفطرّي ــوال إىل املوازي ــع األق ــّم خيض ــع، ث ــف الواق ىلع كش

خيتلــف أحــٌد يف موضوعّيتهــا وصدقهــا.

الفلســّي يف حركتــه اإلصاحّيــة  تأثــر الفكــر  أّمــا خبصــوص 
السياســّية، فعــادًة مــا يكــون للفقيــه ذهنّيــٌة عرفّيــٌة تتناغــم مــع املوضوع 
ــن  ــن هات ــد مجــع ب ــا جنــد الشــهيد الصــدر ق ــه، ولٰكّنن ي يشــتغل ب

ّ
اذل

املســأتلن بصــورٍة واضحــٍة يشــهد هل بهــا املوالــون واملخالفــون، فقــد مجــع 
بــن ادلّقــة الفلســفّية والعرفّيــة الفقهّيــة، يقول بعــض تامذته: »وحتســن 
ــتدالل  ــة يف االس ــة املنطقّي ــة الربهانّي ــع الزنع ــا تتم ــه قلّم ــارة إىل أنّ اإلش
مــع اذلوق الفــّيّ واحلــّس العقــايّئ واذلهنّيــة العرفّيــة يف شــخصّيٍة 
يــن مارســوا املناهــج العقلّيــة 

ّ
ــا جنــد أّن العلمــاء اذل ــٍة واحــدٍة، فإنّن علمّي
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والربهانّيــة مــن املعرفــة تفاعلــوا مــع تلــك املناهــج وطرائــق ابلحــث، قــد 
ــون  ــة، وال يبن ــة والعقائّي ــة واذلوقّي ــات العرفّي ــق انل ــون بدقائ ال حيّس
ــي  ــة الّ ــات الربهانّي ــك املصطلح ــاس تل  ىلع أس

ّ
ــم إال ــم وأنظاره معارفه

اعتــادوا عليهــا يف ٰذلــك ابلحــث العقــّي. وكٰذلــك العكــس، فابلاحثــون 
يف علــوم األدب والقانــون  ومــا شــالك جندهــم ال جييــدون صناعــة 
الربهــان واالســتدالل املنطــّي، ولٰكــن جنــد أّن مدرســة ســّيدنا الشــهيد 
ــان  ــا تتمع ــن قلّم ــن اللت ــن اخلّصيصت ــن هات ــع ب ــازت باجلم ــد امت ق
مًعــا، وتمّكنــت مــن اتلوفيــق ادلقيــق فيمــا بينهمــا، واســتخدام لكٍّ منهما 
ــجًما«  ــس منس ــا لي ــام م ــٍط أو إقح ــليم دون ختّب ــب والس ــاهل املناس يف جم

ــار، ص 86 و87[. ــام الحص ــة وأيّ ــنوات املحن ــدر.. س ــهيد الص ــامين، الش ]النع

ــرت ىلع ســلوكه  ــك االهتمامــات الفلســفّية للشــهيد الصــدر أثّ وكٰذل
ــن  ــٍة م ــٍة وخايّل ــورٍة واضح ــاة بص ــه إىل احلي ــت نظرت ــّي، ووّجه العم
ــار  ــم يكــن حبيــس األف ــه، فل ــا ظهــر علي ــذا م ــد، وٰه الشــّك والردي
ــن  ــه م ــا حيمل ــع وم ــا إىل الواق ــك وأخرجه ــاوز ٰذل ــل ت ــات، ب وانلظرّي
ــة  ــات االقتصاديّ اه

ّ
ــع، وىلع االت ــراد واملجتم ــتوى األف ــعٍة ىلع مس توس

ــة  ــه الكونّي ــتعينًا برؤيت ــا، مس ــره واقًع ــّم تنظ ــا ت ــق م ــّية، فطب والسياس
ــّي  ــوزوّي واإلقلي ــد احل ــن ىلع الصعي ــارب اآلخري ــن ت ــتفاده م ــا اس وم

ــدر: ــام الص ــذا اكن اإلم ــّي، ٰهك والعال

ي 
ّ

»هــو أّول مــن أنــزل الفلســفة اإلســامّية، مــن برجهــا العــايّج اذل
ــا احلــارض يف  ــّل يف زمانن ــاٌس خمصوصــون معــدودون ىلع األق احتكــره أن
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العالــم اإلســايّم وغــر اإلســايّم يف دنيــا العروبــة والعــراق عّمــًة، وىلع 
ــاول  ــا يف متن ــا وجعله ــم، أنزهل ــٍة ... نع ــورٍة خاّص ــة بص ــد اإلمامّي صعي
الطبقــة املثّقفــة مــن انلــاس وىلع مســتوى العــر وبمســتوى اهتماماتــه« 

ــه، ص 27[. ]البقــال، الشــهيد الصــدر الفيلســوف الفقي

ــة  ــن العقلّي ــي بــي عليهــا ضمــن املوازي فحينمــا تكــون األســس الّ
الفطــرة  تتقّبلهــا  الّــي  الفطرّيــة  للضوابــط  خاضعــًة  والرشعّيــة، 
ــّي  ــلوك العم ــا أّن الس ــٍة، كم ــى ثابت ــق خًط ــره طب ــون س ــليمة، يك الس
ــٍس،  ــٍر وأس ــن فك ــاه م ــا تبّن ــدة م ــون ويل ــا يك ــوّي إنّم ــخص الس للش
ــج،  ــن املناه ــره م ــّي دون غ ــر الفلس ــتخدم الفك ــدر اس ــهيد الص فالش
واختــار املدرســة العقلّيــة دون غرهــا مــن املــدارس؛ ذلا اكنــت انلتاجات 
تابعــًة ملــا قّدمــه مــن مقّدمــاٍت وتبتــي ىلع أسســها، واتلأثــر الســلويّك 
للمبــادئ واضــٌح عنــده، وظهــر مــن خــال مؤلّفاتــه ولكماتــه وأفعــاهل، 
ــه اكن شــاهًدا ىلع  ــه يف وقت ــام ب ي ق

ّ
ــايّف اذل ــإّن احلــراك الســيايّس واثلق ف

  ٰذلــك، يقــول الســّيد احلائــرّي: »ويف املنطــق تعــّرض األســتاذ الشــهيد
ــة الرباهــن  ضمــن أحباثــه األصويّلــة دلى مناقشــته لألخبارّيــن يف حّجّي
العقلّيــة إىل نمــط اتلفكــر املنطــّي األرســطي ونقــده بمــا لــم يســبقه بــه 
أحــٌد، وبعــد ٰذلــك طــّور مــن تلــك األحبــاث وأكملهــا وأضــاف إيلهــا، 
فأخرجهــا بــأروع صياغــٍة باســم كتــاب "األســس املنطقّيــة لاســتقراء"« 

ــاهدها، ج 1، ص 79[. ــة وش ــهيد األّم ــاميّن، ش ]النع

ــهور  ــى املش ــا؛ ال باملع ــوب واقًع ــى املطل ــة باملع ــه للسياس واكن تبيين
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ي تقــع فيــه مغالطــاٌت كثــرٌة يقــول: »إّن السياســة بمعناهــا الصحيــح 
ّ

اذل
ي شــاهدنا مــن املســتعمرين - يه رعيــة شــؤون األّمــة 

ّ
- ال بمعناهــا اذل

ــا  ــة مصاحله ــق لألّم ــي حتّق ــي الّ ــة، ف ــة واخلارجّي ــا ادلاخلّي وعاقاته
ــاة ونواحيهــا، ويه  وحتفــظ هلــا كيانهــا االجتمــايّع يف شــّى شــعب احلي
ــا حياتهــا ومنهاجهــا  الّــي حتــّدد هلــا عاقاتهــا وصاتهــا، وترســم عمليًّ
ــإذا  ــح، ف ــايّح الصحي ــا االصط ــة بمعناه ــذه يه السياس ــاة. ٰه يف احلي
ــوح  ــا لّك الوض ــح نل ــاء، ووض ــا ابلّن ــّى وجوهره ــا املص ــا يف واقعه تبّيّناه
مــدى الغلــط واالشــتباه يف تلــك العقيــدة الســائدة الـّـي تعــل السياســة 
ــا الامــل  ــت يف مفهومه ــإّن السياســة إذا اكن ــًة لإلســام، ف نقطــًة مقابل
تعــي رعيــة شــؤون األّمــة ومحايــة مصاحلهــا فــي مــن صميــم اإلســام، 
ــم  ــة وتنظي ــة شــؤون األّم ــّم برعي ــا اهت ــيٍء كم ــّم اإلســام ب وهــل اهت
ــة العادلــة عليهــا«  ــة واالجتماعّي عاقاتهــا، وإجــراء األنظمــة االقتصاديّ

]الصــدر، ومضــات، ص 306 و307[.

ــة  ــّية يف األّم ــة السياس ــة احلّرّي ــيايّس وأهّمّي ــويع الس ــال ال ــا يف جم أّم
يقــول: »إّن االّمــة يه صاحبــة احلــّق يف الرعيــة ومحــل األمانــة، وأفرادهــا 
ــذا احلــّق أمــام القانــون، ولــلٍّ منهــم اتلعبــر -  ــا متســاوون يف ٰه مجيًع
مــن خــال ممارســة ٰهــذا احلــّق - عــن آرائــه وأفــاره، وممارســة العمــل 
الســيايّس بمختلــف أشــاهل. كمــا أّن هلــم مجيًعــا ممارســة شــعائرهم ادلينّية 
واملذهبّيــة. وتتعّهــد ادلولــة بتوفــر ٰذلــك لغــر املســلمن مــن مواطنيهــا 
ــو  يــن يؤمنــون باالنتمــاء الســيايّس إيلهــا وإىل إطارهــا العقائــدّي، ول

ّ
اذل
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ــا إىل أديــاٍن أخــرى« ]الصــدر، اإلســالم يقــود الحيــاة، ص 22[. اكنــوا ينتســبون دينيًّ

ويشــر إىل أهّمّيــة ٰهــذه السياســة مــن املنطلــق الــرشيّع بعــد التســليم 
ــا،  ــراد عليه ــوام حاجــات األف ــي ق ــاره مــن األمــور الّ ــًا باعتب ــه عق ب
فيقــول: »فعــى لّك مســلٍم اكمــٍل أن يكــون ذا ويٍع ســيايسٍّ صحيــٍح بمعناه 
ــويع ىلع القاعــدة اإلســامّية،  ــذا ال ــز ٰه ي يريــده اإلســام، وأن يرّك

ّ
اذل

فهــو بطبيعــة إســامه ال بــّد أن جيعــل قضّيــة األّمــة وشــؤونها يه قضّيتــه 
األوىل يف حياتــه الـّـي ال بــّد أن يســاهم فيهــا بــكّل مــا يملــك مــن حــول 
كــم مســؤول عــن رعّيتــه" ]املجلــّي، 

ّ
وطــول، لقــوهل : "لكّكــم راٍع ولك

بحــار األنــوار، ج 75، ص 38[« ]الصــدر، ومضــاٌت، ص 307[.

ــول:  ــة فيق ــث للسياس ــى احلدي ــام باملع ــة اإلس ــّن عاق ــك يب كٰذل
»فاإلســام يبايــن السياســة، ولٰكــن ال تلــك السياســة الصحيحــة 
الزنيهــة الّــي يعــرّب عنهــا املفهــوم االصطــايّح للّفــظ، بــل إنّمــا يبايــن 
ــر  ــا واتلآم ــتاب حقوقه ــانّية واس ــات اإلنس ــتهتار بالكرام ــة االس سياس
ــى  ــن ال باملع ــّية، ولٰك ــة السياس ــّى القضّي ــام يتب ــامتها. واإلس ىلع س
 ، ي اكن يقــوم بــه رســول اهلل

ّ
االســتعمارّي للسياســة، بــل باملعــى اذل

ــة  ــه املقّدس ــر حيات ــام يف لّك مظاه ــل لإلس ــّي  املمّث ــد اكن انل فق
ــا  ــة وقيادته ــؤون األّم ــة ش ــام رعي ــم اإلس  باس

ّ
ــوىل ــارك يت ــاطه املب ونش

ّيــة 
ٰ
االجتماعّيــة وسياســة أمورهــا وتنظيــم حياتهــا ىلع ضــوء رشيعتــه اإلهل

العادلــة« ]الصــدر، ومضــاٌت، ص 306 و307[.

وأّمــا خبصــوص رؤيتــه عــن إقامــة حكومــٍة إســامّيٍة يف عــر الغيبة، 
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فقــد اكن تطلّعــه للمســتقبل يف ظــّل نظــاٍم حيافــظ ىلع انلــاس؛ ذٰللــك اكن 
يعتقــد بــرورة إقامــة حكومــٍة إســامّيٍة؛ لكــون اإلســام هــو الوحيــد 
ي جــاء 

ّ
القــادر ىلع تلبيــة حاجــات البرشّيــة؛ باعتبــاره ادليــن اخلاتــم اذل

ــة أمورهــم حنــو اتلامــل، يقــول الســّيد الشــهيد  مــن قبــل اهلل  تلهيئ
ــد  ــوّد أن نؤّك ــال ن ــذا املج ــوص : »ويف ٰه ــذا اخلص ــالة هل بٰه ــدر يف رس الص
احلقائــق اتلايلــة: احلقيقــة األوىل: أّن تطبيق اإلســام فريضٌة واجبــٌة، وأّن 
إعدة اإلســام إىل لّك جمــاالت احليــاة، وإقامــة انلهضة احلقيقّيــة لألّمة ىلع 
أساســه رشٌط رضوريٌّ يف اســتعادتها ملجدهــا وكرامتهــا وإصاتلهــا وتغلّبهــا 
ــاع، واملســلمون  ــف واتلمــّزق والضي ىلع مــا تواجــه مــن مشــالك اتلخلّ
يــن 

ّ
ــة اذل ــذه احلقيقــة، ويف مقّدمتهــم الشــيعة اإلمامّي ــا يؤمنــون بٰه مجيًع

ــبيله،  ــّى يف س ــام وض ــعل اإلس ــل مش ــن مح ــة م ــًدا يف طليع ــوا أب اكن
 يف 

ّ
ولــم يســقط اإلمــام أمــر املؤمنــن عــيٌّ  رصيًعــا يف املحــراب إال

  ســبيل اإلســام وتطبيقــه، ولــم خيــّر ســّيد الشــهداء اإلمــام احلســن
ــل  ــن أج ــام وم ــبيل اإلس  يف س

ّ
ــرة إال ــاء الطاه ــا ىلع أرض كرب رصيًع

ــة وشــاهدها، ج 2، ص 103[. ــه« ]النعــاميّن، شــهيد األّم تطبيق

فــّل جوانــب حركتــه اإلصاحّيــة الـّـي قــام بهــا اكنــت تهــدف وتصّب 
يف تذيلــل العقبــات إلقامــة املدينــة الفاضلــة، وبنــاء أسســها وترميــم مــا 
يمكــن ترميمــه مــن القوانــن الّــي تّتكــئ عليهــا دولــة كٰهــذه، فانــت 
همومــه تنطلــق مــن رؤيته تلأســيس مبــادئ ادلولــة الفاضلة واإلســامّية، 
فانــت كتاباتــه يف األمــور االقتصاديّــة بغــّض انلظــر عــن عدالــة ادلولــة 
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ــول  ــدر الوص ــهيد الص ــاول الش ــي ح ــة الّ ــًا ىلع العمومّي ــادها ديل وفس
ي يعتــرب اللبنــة املهّمــة واخلطــرة يف اســتمرارّية ادلول 

ّ
إيلهــا يف االقتصــاد اذل

وازدهارهــا؛ يقــول الســّيد عــي أكــرب احلائــري يف ٰهــذا اخلصــوص: »وأّمــا 
  يف جمــال الفكــر االقتصــادّي فــإّن الســّيد األســتاذ الشــهيد الصــدر
ــث،  ــر احلدي ــايّم يف الع ــادّي اإلس ــر االقتص ــد الفك ــقٍّ رائ ــرب حب يعت
للماركســّية  حيــث تنــاول بانلقــد وابلحــث املذاهــب االقتصاديّــة 
ــن ىلع أّن  ــا، وبره ــة وتفاصيله ــها الفكرّي ــام يف أسس ــمايّلة واإلس والرأس
انلظرّيــة االقتصاديّــة الوحيــدة الّــي تصلــح إلســعاد البرشّيــة يه انلظرّيــة 
ــر  ــال الفك ــف  يف جم ــم يكت ــام... ول ــا اإلس ــي يتبّناه ــة الّ االقتصاديّ
االقتصــادّي بمــا طرحــه يف كتــاب "اقتصادنــا". بــل قــّدم أيًضــا يف املجــال 
ــر  ــاد الفك ــح أبع ــة يف توضي ــا الفائق ــا أهّمّيته ــرى هل ــا أخ ــور أحباثً املذك
ــة  ــة مــن وجه االقتصــادّي اإلســايّم، أو حــّل بعــض املشــالّك االقتصاديّ
ي قّدمــه إجابــًة ىلع الســؤال 

ّ
نظــر اإلســام، مــن قبيــل ابلحــث القّيــم اذل

ــّي"،  ــل الكوي ــت اتلموي ــر بلي ــة اتلحض ــل "جلن ــن قب ــه م ــه إيل ي وّج
ّ

اذل
ــا فريــًدا مــن نوعــه حتــت عنــوان "ابلنــك الاربــوّي يف  ــا علميًّ فــان حبثً

ــاة الشــهيد الصــدر، ص 50 - 52[. ــرّي، حي ــام"« ]الحائ اإلس

وعنــد بيــان أصــول اثلــورة والسياســة أشــار إىل ٰذلــك بقــوهل: 
»رضورة اإلســام ايلــوم تدعــو إىل بعــث الفكــر اإلســايم بعثًــا جديــًدا 
ــم  ــك املفاهي ــن تل ــه م ــة، وينّقي ــموم املدسوس ــك الس ــن تل ــره م يطّه

ــة. ــتعمارّية ادلخيل االس
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ومــن أخطــر تلــك املفاهيــم ىلع كيــان املســلمن ما نشــأ يف ظــّل العهد 
ــن  ــاس م ــة انل ــن عّم ــة يف ذه ــاصٍّ للسياس ــوٍم خ ــن مفه ــتعمارّي م االس
األّمــة، وشــّجع االســتعمار ىلع تركــزه وتقويته، فإّن السياســة االســتعمارّية 
ــذت 

ّ
لّمــا اكنــت حاشــدًة باملكــر واخلديعــة وزاخــرًة باخلتــل واألاكذيــب اخت

هلــا إطــاًرا مشــّوًها، فصــار كثــٌر مــن املســلمن ال يفهمــون مــن السياســة 
 االتلــواء واغتصــاب احلقــوق وانتهــاك حرمــات األّمــة وكرامتهــا. ولّمــا 

ّ
إال

ترّكــز ٰهــذا املفهــوم يف أذهانهــم انبثقــت عنــه فكــرة اتلبايــن بن السياســة 
واإلســام، وصــاروا ينظــرون إىل السياســة كأنّهــا أبعــد األشــياء عــن واقع 
ــي  ــاس الّ ــٌن طاهــٌر مــن تلــك األدن اإلســام وجوهــره؛ ألّن اإلســام دي
شــاعت يف اجلــّو الســيايّس املوبــوء ىلع يــد االســتعمار، ومــن الطبيــيّع أن 
يكــون مفهــوم السياســة مــن أبعــد املفاهيــم عــن اإلســام إذا اكن معــى 
السياســة هــو اتلاعــب واالحتيــال. وقــد ارتــاح املســتعمرون لّك االرتياح 
ــة  ــن حقيق ــة ب ــن األّم ــة م ــر العاّم ــت يف فك ــي قام ــة الّ ــذه املباين لٰه
ــا  ــّقة بينهم ــذه الش ــدوا يف ٰه ــوا أن يزي ــة، وحاول ــع السياس ــام وواق اإلس
 حيــاول اإلســام بعــد ٰذلــك أن ينهــض باملســلمن ىلع 

ّ
يف األذهــان؛ لــا

ــه الســيايّس  ــة االســتعمار، ومقاومــة طغيان ــه املخلصــن ملحارب ــد قادت ي
والوقــوف يف  وجهــه، فرّكــزوا تلــك املباينــة وطّوروهــا وغّذوهــا ىلع شــٍل 
ــه، أو  ــام وانتفاضت ــة اإلس ــول دون نهض ــم، وحي ــم مصاحله ــق هل حيّق
ي 

ّ
ــذا اذل ــة ٰه ــوم املباين ــٍر، ومفه ــّل تقدي ــق ىلع أق ــا يف الطري ــف عئًق يق

ــه اإلســام عــن السياســة يف األذهــان، هــو  ــاه االســتعمار، وفصــل ب تبّن
ي اكن يعــرض طريــق علمــاء اإلســام، ويعيقهــم عــن تســجيل جنــاٍح 

ّ
اذل
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ــد أن  ــان، بع ــتعمار والطغي ــاب االس ــاّدة ألقط ــم احل ــٍم يف معارضاته حاس
اكنــوا خيوضــون امليــدان قبــل أن خيلــق االســتعمار ٰهــذا املفهــوم يف اذلهــن 
العــاّم، ويقــودون اثلــورات اتلحريرّيــة ىلع لّك غــزٍو اســتعماريٍّ أو سياســٍة 

ــات، ص 305 و306[. ــدر، ومض ــتعمارّيٍة« ]الص اس

ــذا  ــة، وٰه ــن ابلداي ــا م ــا هل ــم خمّطًط ــة املعال ــه واضح ــت خطوات فان
ــرت يف  ــٍة حف ــٍة متين ــز قوّي ــل ىلع راكئ ــٍة، ب ــم متهالك ــوم ىلع دعئ ال يق
األعمــاق لرتفــع إىل الســماء، وٰهــذا مــا يقــوم بــه ايلقــن باملعــى األخّص 

ــذا ايلقــن. مــع الســلوك املوافــق لٰه

الخاتمة

ــا للفكــر العقــّي  تبــّن نلــا يف ٰهــذه املقالــة أّن هنــاك دوًرا مهمًّ
الربهــايّن الفلســّي ىلع ســر اإلنســان وســلوكه وإدارتــه نلفســه وألرستــه 
ــواع  ــف أن ــلوك يف خمتل ــر ىلع الس ــذا الفك ــر ٰه ــّن تأث ــه، وتب وملجتمع
ــراٍغ أو  ــن ف ــأت م ــم ي ي ل

ّ
ــيايّس، اذل ــاح الس ــا اإلص ــات منه اإلصاح

صدفــٍة، بــل جــاء مــن قــراءٍة صحيحــٍة للواقــع، تبعهــا عمــٌل ىلع وفــق 
ــهيد  ــّي والش ــام اخلمي ــر اإلم ــده يف فك ــا جن ــذا م ــراءة، وٰه ــك الق تل

ــة:   ــاط اتلايل ــج يف انلق ــال انلتائ ــن إمج ــدر، ويمك الص

ي 
ّ

ــايّن اذل ــّي الربه ــر  العق ــن اتلفك ــارٌة ع ــّي عب ــر الفلس ) ـ أّن الفك
ــا، مــن املنطــق إىل  ــا طبيعيًّ ــٍة ترتيبً ــٍة مرتّب ينتقــل ضمــن سلســلٍة معرفّي

ــٍة. ــٍة متامل ــٍة نظرّي ــٍة معرفّي الفلســفة يف ســبيل احلصــول ىلع منظوم
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ــة  ــرؤى الكونّي ــمٌّ للفكــر الفلســّي يف اكتشــاف ال ــاك دوٌر مه 2 ـ هن
ــه  ــون علي ــي أن يك ــا ينب ــاس مل ــايل األس ــّد باتل ــي تع ــة، والّ الواقعّي
ــا تفكــره حبســب  اإلنســان )للعقــل العمــّي(، فلكّمــا اكن اإلنســان مرّتبً
الضوابــط العقلّيــة العلمّيــة، يســتطيع أن يصــل إىل مــا ينبــي أن يكــون 
ــن  ــب اذله ــمٌّ يف ترتي ــٌر مه ــاك تأث ــٍة، فهن ــٍة وصحيح ــورٍة واضح بص

ــون. ــي أن يك ــا ينب ــة وم ــة العملّي ــن احلكم ــّي، وب ــر الفلس واتلفك

ــا  ــه مرّتبً ــون ذهن ــن أن يك ــّد هل م ــاح ال ب ــب باإلص ي يرغ
ّ

3 ـ اذل
ترتيبًــا عقليًّــا منطقيًّــا حــّى ال تفشــل حركتــه اإلصاحّيــة، فــإّن املصلــح 
ــن هل  ــم يك ــإن ل ــه، ف ــون علي ــي أن يك ــا ينب ــع إىل م ــر الواق ــد تغي يري
أســاٌس علــيٌّ فيمــا ينبــي أن يكــون ىلع حنــو القطــع وايلقــن، ال يمكنه 

الوصــول إىل اإلصــاح املــراد.

ــا، بــل هل واقعّيــٌة؛ ذلا أتينــا بنموذجــن  4 ـ ليــس ٰهــذا الطــرح مثايلًّ
ــن غــّروا وأصلحــوا يف املجتمــع،  ي

ّ
ــا األعــام اذل ــن مــن علمائن عماق

ــو  ــيايّس ه ــاح الس ــّي ىلع اإلص ــر الفلس ــق الفك ــوذج األّول تلطبي انلم
ي حّقــق حلــم األنبيــاء بثورتــه املباركــة، وأقــام دولــًة 

ّ
اإلمــام اخلميــّي اذل

ــره  ــه وفك ــا عقانيّت ــاز به ــي امت ــور الّ ــة األم ــن مجل ــامّيًة، واكن م إس
ــا  ــوء عليه ــلّطنا الض ــي س ــة الّ ــخصّية اثلاني ــّي. والش ــّي العق الفلس
ــه  ــا يف إصاحات ي اكن واضًح

ّ
ــدر ، اذل ــر الص ــهيد حمّمدباق ــو الش ه

االقتصاديـّـة والفلســفّية، ســواٌء ابلنائّيــة منهــا أم املحتوائّيــة، ودوره املهــّم 
ــا. ــة عموًم ــا، ويف املنطق ــراق خصوًص ــيايّس يف الع ــال الس يف املج
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