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كربالء املقّدسة - شارع الشهداء - خلف مستشفى السفري 
- مجاور فندق الفاطمّي - بناية بشائر املهدّي - الطابق 

الثاين - مؤّسسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق الوطنيّة العراقيّة

2265 لسنة 2017

حقوق الطبع والنرش محفوظٌة

 Isc 





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

ــتناد إىل  ــن. واالس ــاق ادلي ــة يف نط ــادر املعرف ــّم مص ــد أه ــو أح ــّي ه ــل انلق ادليل
ٰهــذا املصــدر مرتبــٌط بإحــراز قيمتــه املعرفّيــة. وتقويــم ٰهــذا األمــر منــوٌط بتشــخيص 
دور ادليلــل انلقــّي كمنتــٍج للمعرفــة أو مؤّيــٍد هلــا يف خمتلــف أجــزاء ادليــن، ٰهــذا مــن 
جهــٍة، ومنــوٌط بدراســة املعرفــة الالزمــة يف خمتلــف أجــزاء ادليــن مــن جهــٍة أخــرى. 
ــات  ــة، وجزئّي ــد ابَلعديّ ــل العقائ ــن قبي ــن م ــن ادلي ــض ميادي ــّي يف بع ــل انلق وادليل
األخــالق، وأغلــب حبــوث الفقــه، يُعــدُّ ُمنتًجــا للمعرفــة وال اعتبــار ألّي مصــدٍر آخر 
ــات  ّي

ّ
ــة، ولك ــا دور ادليلــل انلقــّي يف العقائــد القبلّي غــر انلقــل يف ٰهــذا املجــال. وأّم

األخــالق والفقــه فهــو اتلأييــد. إّن املعرفــة الالزمــة يف ادليــن ليســت بمســتًوى واحــٍد 
يف خمتلــف أقســام ادليــن. وحــّى يف جمــال العقائــد فــإّن املعرفــة املطلوبــة أوســع مــن 
ايلقــن باملعــى األخــّص. ويف رؤيــة كثــٍر مــن الفالســفة فــإن العلــم املتعــارَف يُعــدُّ 
ــان  ــة لالطمئن ــة املوجب ــة انلقلّي ــإّن األدلّ ــا ف ــن هن ــا، وم ــم أيًض ــام العل ــد أقس أح

يمكــن أن تعــّد مصــدًرا معتــًرا. 
ــر، املعرفــة  ــة، خــر الواحــد، اخلــر املتوات ــة: ادليلــل انلقــّي، املعرفــة ادلينّي اللكمــات املفتاحّي
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The Importance of the traditional evidence in religious knowledge

Abdulah Mohammadi, Assistant Professor in Philosophy, Iranian Institute 
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Summary

Traditional evidence is one of the most important sources of knowledge 

in the realm of religion. Relying on this source is related to gaining its cog-

nitive value. Evaluation of this point depends on diagnosing the role of the 

traditional evidence as a producer or supporter of knowledge in various parts 

of religion, on the one hand, and on the other hand, it depends on studying 

the necessary knowledge in different parts of religion. Traditional evidence 

in some fields of religion, such as subsequent beliefs and parts of ethics, and 

most studies of jurisprudence are considered producers of knowledge, with no 

regard, in this concern, to any source other than traditional method. As for the 

role of traditional evidence in antecedent beliefs, general ethics and jurispru-

dence, it is confirmation. Necessary knowledge in religion is not at one level in 

the different parts of religion. Even in the field of beliefs, necessary knowledge 

is broader than certainty in the specific sense. In many philosophers’ view-

point, conventional knowledge is considered one of the parts of knowledge as 

well. Therefore, traditional evidences that entail reassurance can be considered 

a significant source.

Keywords: traditional evidence, religious knowledge, a tradition narrated 

by only one narrator, recurrent tradition, necessary knowledge in religion.

10

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



المقّدمة

حيظــى ادليلــل انلقــّي بــن ســائر األدلـّـة بــدوٍر كبــٍر يف جمــال حتصيــل 
اإلنســان للمعرفــة. ومــا حيصــل نلــا مــن معرفــٍة عــن طريــق اإلحســاس 
ــا حنصــل عليــه بواســطة خــر اآلخريــن. ويف  الشــخيّص أقــّل بكثــٍر مّم
نظــام املعرفــة ادلينّيــة أيًضــا حتصــل أغلــب املعــارف عــن طريــق انلقــل. 
ــٍة كبــرٍة يه يف اعتبــار ادليلــل انلقــّي  ــي حتظــى بأهّمّي لٰكــن انلقطــة الّ
ــة - يه أنَّ ابلعــض تصــّوروا أّن أكــر  ــة ادلينّي ــًة يف جمــال املعرف - وخاّص
ــد ال  ــر الواح ــو أّن خ ــهور ه ــاد، واملش ــار اآلح ــة يه أخب ــة انلقلّي األدلّ
يفيــد العلــم، ومــن هنــا حــروا االعتبــار املعــريّف لدليلــل انلقــّي باخلــر 
ــف  ــاليم يف خمتل ــن اإلس ــارف ادلي ــن مع ــر م ــد الكث ــا جن ــر. بينم املتوات
ــرٍة.  ــر متوات ــاٍر غ ــٌة ىلع أخب ــد مبنّي ــاق العقائ ــّى يف نط ــاالت وح املج
وبمالحظــة أهّمّيــة ٰهــذا املوضــوع، يســى ٰهــذا املقــال إىل دراســة القيمــة 

املعرفّيــة لدليلــل انلقــّي يف نطــاق معــارف ادليــن.

هنــاك عــّدة أســئلٍة جــاّدٍة تُطــرح مــن املنظــار املعــريّف حــول ماكنــة 
ــة. ــة ادلينّي ادليلــل انلقــّي يف املعرف

ــال  ــة يف جم ــا ادلينّي ــاط معارفن ــتوى ارتب ــو مس ــا ه ــؤال األّول: م الس
ــّي؟ ــل انلق ــه، بادليل ــالق والفق ــد واألخ العقائ

الســؤال اثلــاين: يف أيٍّ مــن املجــاالت املذكــورة يلعــب ادليلــل انلقــّي 
دور املصــدر، وبعبــارٍة أخــرى مــى يكــون منتًجــا، ومــى يكــون هل دور 

اتلأييــد فحســب؟
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ــن  ــة ع ــة احلاصل ــار املعرف ــتوى اعتب ــو مس ــا ه ــث: م ــؤال اثلال الس
ــّي؟ ــل انلق ــق ادليل طري

ــع  ــب م ــّي تتناس ــل انلق ــة لدليل ــة املعرفّي ــل القيم ــع: ه ــؤال الراب الس
ــة؟ ــن املختلف ــاالت ادلي ــة يف جم ــة املطلوب املعرف

ومــن أجــل اإلجابــة عــن ٰهــذه األســئلة جيــب بــادئ ذي بــدٍء دراســة 
بعــض املقّدمــات، منهــا رضورة تعريــف أقســام ادليلــل انلقــّي مــن جهــة 
ــف  ــّي يف خمتل ــل انلق ــة ادليل ــة ماكن ــّم دراس ــن ث ــة. وم ــند وادلالل الس
جمــاالت املعرفــة ادلينّيــة، وإيضــاح أّن ادليلــل انلقــّي يف أّي جمــاٍل يكــون 
ــائر  ــًدا لس ــون مؤيِّ ــا يك ــاٍل منه ــة، ويف أيٍّ جم ــد للمعرف ــدر الوحي املص
ــن؛  ــاالت ادلي ــف جم ــة يف خمتل ــة الالزم ــدرس املعرف ــّم ن ــارف؟ ث املع
ــة  ــة ادلينّي ــن املعرف ــة م ــة املطلوب ــا يه املرتب ــا م ــاٍل منه ــم يف لّك جم يلُعلَ
مــن يقــٍن باملعــى األخــّص، أو اطمئنــاٍن، أو غرهمــا. ويف اخلتــام نبحــث 

ــة يف لّك واحــٍد مــن تلــك املجــاالت. قيمــة ادليلــل انلقــّي املعرفّي

وينبــي اتلنبيــه إىل نقطــٍة ويه أنـّـه ىلع الرغــم مــن اجلهــود الـّـي بذهلــا 
علمــاء أصــول الفقــه ألكــر مــن ألــف اعٍم، فــإّن أكــر األســئلة املتقّدمة 
بقيــت دون إجابــٍة؛ ألّن مــا يهــم اعلـِـم األصــول ال يتطابــق مــع مــا يهتــم 
بــه ابلاحــث يف جمــال املعرفــة ادلينّيــة. وهنــاك كثٌر مــن ابلحــوث املفّصلة 
يف علــم األصــول تــدور حــول اخلــر املتواتــر وخــر الواحــد، ويه ختتلــف 
منهجيًّــا عــن ٰهــذا ابلحــث. فاملحّقــق يف علــم األصــول يســى اغبًلــا وراء 
ــه حــول  ــدور حبوث ــة« الســتنباط احلكــم الــريّع، وت ــور ىلع »احلّج العث
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حمــور »املنّجزّيــة واملعّذرّيــة«. وأّمــا هــّم اعلــم املعرفــة واهتمامــه فمنصــبٌّ 
ــا  ــور ىلع قضاي ــه العث ــريّف. وهدف ــر املع ــع واتلري ىلع الكشــف عــن الواق
ــرة بالكشــف عــن الواقــع، لــي يُمكــن بواســطتها عــرض وصــٍف  جدي
ــوع  ــول إّن موض ــن الق ــة يمك ــذه املالحظ ــوء ٰه ــع. ويف ض ــٍر للواق معت
ــة،  ــة املعرفــة ادلينّي ــّد مــن ابلحــوث اجلديــدة يف نظرّي ادليلــل انلقــّي يُع

وحباجــٍة إىل دراســٍة أكــر تفصيــاًل.

1. أقسام الدليل النقلّي

 ادليلــل انلقــّي يُطلَــق باصطــالٍح اعمٍّ ىلع املعرفــة الّــي تنتقــل 
ــد ورد يف  ــًة. وق ــا أو كتاب ــكالم لفًظ ــطة ال ــر بواس ــخٍص إىل آخ ــن ش م
انلصــوص الفلســفّية وكتــب نظرّيــة املعرفــة باللغــة اإلجنلزيّيــة مصطلــح 
)testimony( للتعبــر عــن ٰهــذا املفهــوم، وترمجتــه يه ادليلــل انلقــّي، أو 

ــم،  ــذه املفاهي ــن ٰه ــالف ب ــود االخت ــم وج ــهادة. وىلع رغ ــر، أو الش اخل
ــورة. ــة املذك ــركٌة يف انلقط ــا مش لٰكّنه

ــا اكن  ــواٌء م ــٍة، س ــاٍت خمتلف ــن جه ــّي م ــل انلق ــيم ادليل ــن تقس يمك
مرتبًطــا بنطــاق ادليــن أم خبارجــه. وأهــّم تلــك اتلقســيمات يه: تقســيم 
ادليلــل انلقــّي بلحــاظ وثاقــة الــراوي، وتقســيم ادليلــل انلقــّي بلحــاظ 
ــر أّن  ــٌر باذلك ــة. وجدي ــى وادلالل ــاظ املع ــيمه بلح ــرواة، وتقس ــدد ال ع
أكــر اتلقســيمات تــّم اتلحقيــق فيهــا يف الــراث اإلســاليّم، وال نالحــظ 

ــة. ــة الغربّي ــوص املعرفّي ــا يف انلص وجوده
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خبر الثقة وخبر غير الثقة

يُقّســم ادليلــل انلقــّي بلحــاظ وثاقــة الــراوي إىل خــر اثلقــة وخر غر 
اثلقــة. واملقصــود مــن خــر اثلقــة هــو أن يكــون الــراوي صادقًــا. توضيــح 
ــد  ــك هــو أّن منشــأ كــذب اخلــر بنحــٍو اعمٍّ ينحــر يف أمريــن: تعّم ٰذل
ــا يكــون كــذب اخلــر ناشــئًا  ــراوي. فأحيانً ــراوي للكــذب، وخطــإ ال ال
ــون  ــا يك ــع، وأحيانً ــٍف للواق ــٍب خمال ــل مطل ــد نق ــراوي تعّم ــن أّن ال ع
الــراوي صادقًــا لٰكّنــه أخطــأ يف نقــل املطلــب ونقلــه خالفًــا للواقــع. وىلع 
ــه  ــي في ي ينت

ّ
ــو اذل ــع ه ــن الواق ــف ع ــر الاكش ــإّن اخل ــاس ف ــذا األس ٰه

االحتمالــن املذكوريــن. وتقســيم اخلــر إىل خــر اثلقــة وخــر غــر اثلقــة 
ــا بمســاعدة  ــد الكــذب. أي أنّن مــن أجــل دفــع االحتمــال األّول أي تعّم

عنــر الوثاقــة نفهــم أّن الــراوي بــّن مــا يعلمــه بصــدٍق.

ي يُطــرح هنــا هــو هــل جيــب إحــراز وثاقــة الــراوي 
ّ

والســؤال األّول اذل
، أم يمكننــا مــن خــالل االســتناد إىل اتلجــارب  يف لك خــٍر بنحــٍو خــاصٍّ
الســابقة إحــراز وثاقــة الــراوي العاّمــة، وانلتيجــة يه االســتناد إيلهــا يف 
املــورد املشــكوك؟ واجلــواب: هــو أنّــه ال جيــب إحــراز صــدق املتلكّــم يف 
اخلــر املذكــور؛ ألنـّـه يف حالــة مثــل ٰهــذا اإلحــراز ال يبــى جمــاٌل بلحــث 
 . االعتبــار أو عدمــه، ومــن هنــا يكــي إحــراز وثاقــة الــراوي بنحــٍو اعمٍّ

ــد األصــول، ج 1، ص 247[ ]األنصــارّي، فرائ

وإذا اكن بإماكننــا إحــراز وثاقــة الــراوي يف لّك خــٍر باخلصــوص، فلــن 
ــاد ىلع  ــة االعتم ــول كيفّي ــاٍر اعمٍّ ح ــرح معي ــٌة إىل ط ــاك حاج ــود هن تع
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األخبــار. وعليــه فــإّن عنــر الوثاقــة يســاعد املســتمع ىلع تقويــم مســتوى 
ــم. ــة للمتلكّ احتمــال صّحــة اخلــر الفعــّي بمعونــة مــزيان الوثاقــة العاّم

خبر الواحد والخبر المتواتر

إّن اخلــر بلحــاظ عــدد رواتــه ينقســم إىل اخلــر املتواتــر واخلــر غــر 
املتواتــر. واخلــر غــر املتواتــر يُســّى خــر الواحــد أيًضــا. واخلــر املتواتــر 
ــه  ــزم ب ــببًا للج ــون س ا يك ــدًّ ــن هل ح ــدد انلاقل ــغ ع ي بل

ّ
ــر اذل ــو اخل ه

، معــارج  والقطــع بصدقــه))) ]الســبحاين، أصــول الحديــث وأحكامــه، ص 25 ؛ املحقــق الحــيّلّ
األصــول، ص 138؛ املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 67[. وأغلــب ابلاحثــن اشــرطوا أن 

ــب املنطــق،  ــزدّي، الحاشــية عــى تهذي ــذب« ]الي ــن ىلع الك ــاق املخري ــع »اتّف يمتن
ص 111 ؛ الفــارايّب، املنطقيّــات، ج 1، ص 502[. وأحيانـًـا يُســّى اخلــر املتواتــر "اخلــر 

العــاّم"، وخــر الواحــد "اخلــر اخلــاّص". ]املصــدر الســابق[

ــرط  ــة إىل ال ــر - باإلضاف ــر املتوات ــن للخ ــض ابلاحث ــرط بع اش
ــا: ــرى منه ــا أخ ــّدم - رشوًط املتق

- أن يكــون املخريــن ىلع علــٍم بمــا خيــرون بــه، ال أن يكونــوا ىلع 
ــادئ الوصــول إىل  ، مب ــة الحــيّلّ ، معــارج األصــول، ص 139؛ العاّلم ــق الحــيّلّ ــه. ]املحّق ــنٍّ ب ظ

ــم األصــول، ص 202[ عل

)1( املقصــود من القطع هنا هو القطع بوثاقة الرواة. لٰكــن من أجل القطع بصّحة مضمون الخر 
وداللته يجب اتّخاذ مسريٍ آخر. والتاميز بني النّص والظاهر بٰهذا املقصود.
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ــن  ــال ال يمك ــا، مث ــيًّا ال عقليًّ ــول حّس ــب املنق ــون املطل - أن يك
ــاء،  ــدق األنبي ــم، أو ص ــدوث العال ــاد حب ــر يف االعتق ــتناد إىل اتلوات االس
أو اســتحالة اجتمــاع انلقيضــن؛ ألّن ٰهــذه املــوارد مــن العلــوم العقلّيــة، 
ًرا. ]اليــزدّي، رشح املنظومــة، ج 1، ص 326[ واالســتناد فيهــا إىل احلــّس ليــس مــرَّ

خــِر بــه؛ ألّن ٰهــذه احلالــة مــن 
ُ
- أن ال يكــون املســتمع اعلًمــا بمــا أ

ــادئ الوصــول، ص 202[ ، مب ــل. ]العاّلمــة الحــيّلّ ــل احلاص حتصي

- أن يكــون املســتمع خــايل اذلهــن، وأن ال حيمــل يف ذهنــه شــبهًة جتاه 
ا فيــه بنحــٍو يمنعــه مــن اتلصديــق  ً األمــر املنقــول، وأن ال يكــون ُمقــدلِّ

باخلــر املتواتــر. ]املصــدر الســابق[

ــق يف  ــا، ال أن يتحّق ــن لكّه ــات املخري ــر يف طبق ــق اتلوات - أن يتحّق
ــٍض. ــات دون بع ــض الطبق بع

ــه  ــاويٍة؛ ألنّ ــٍة متس ــقمه يف حال ــر وس ــة اخل ــا صّح ــون طرف - أن يك
ــل  ــار. ب ــك اإلخب ــن ٰذل ــم م ــق العل ــك ال يتحّق ــاويان كٰذل ــم يتس إذا ل
ــد  ــول بأح ــو القب ــل حن ــّوي املي ــة تق ــة واثلقافّي ــروف االجتماعّي إّن الظ
الطرفــن أو رفضــه. وإفــادة اخلــر املتواتــر للعلــم إنّمــا تتحّقــق فيمــا لــو 
تســاوت قيمــة الطرفــن، وحنــن نســتند يف صّحــة اخلــر إىل جمــّرد عــدد 
ــاٍر  ــون بأخب ــود ينقل ــن أّن ايله ــم م ــاًل ىلع الرغ ــر. مث ــن ال غ الُمخري
متواتــرٍة عــن انلــّي مــوىس  بــأّن لّك مــن ينســخ رشيعته فهــو اكذٌب، 
ــا.  ــم عندن ــول العل ــؤّدي إىل حص ــر ال ي ــل املتوات ــذا انلق ــّرد ٰه ــّن جم لٰك

ــارن، ص 189[ ــه املق ــة للفق ــول العاّم ــم، األص ــابق، ص 139؛ الحكي ــدر الس ]املص
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ــن تلحريــف اخلــر"  ــٍع للمخري ــّد "عــدم وجــود داف - ويمكــن أن نع
ــر. ــن رشوط اتلوات م

ــٍض  ــا يف بع ــن إدماجه ــروط يمك ــذه ال ــض ٰه ــح أّن بع ــن الواض وم
ــا. ــس رضوريًّ ــا لي ــر، وبعضه آخ

أقسام التواتر

ينقسم اتلواتر إىل ثالثة أقساٍم:

ي اتّفــق فيــه 
ّ

أ ـ اتلواتــر اللفظــّي: ويطلــق ىلع اخلــر املتواتــر اذل
املخــرون ىلع لفــٍظ واحــٍد. وٰذلــك مــن قبيــل عبــارة: »مــن كنــت مــواله 
ــذي، ج 5، ص 633[. ــنن الرتم ــذي، س ــكايف، ج 1، ص 287؛ الرتم ــّي، ال ــواله« ]الكلين ــيٌّ م فع

ــاظ،  ــه األلف ــرك في ــم تش ي ل
ّ

ــر اذل ــو اتلوات ــوّي: وه ــر املعن ب ـ اتلوات
لٰكــن املضمــون مّتفــٌق عليــه بــن املخريــن، مــن قبيــل اإلخبــار عــن 

. ٍّــي ــام ع ــجاعة االم ش

 ـج ـ اتلواتــر اإلمجــايّل: أحيانًــا ال يشــرك انلقــل يف اللفــظ وال يف 
املضمــون، ولٰكّننــا نصــل بنحــو اإلمجــال إىل أمــٍر تّتفــق تلــك املنقــوالت. 
وبعبــارٍة أخــرى رغــم عــدم وجــود لفــٍظ أو مضمــوٍن مّتفــٍق عليــه يف ٰهــذا 
ــول  ــو املدل ــا وه ــن منه ــدر املتيّق ــك بالق ــا اتلمّس ــن يمكنن ــر، لٰك اتلوات
ــار. مثــاًل عندمــا نالحــظ كتــاب »وســائل  ــزايّم جلميــع تلــك األخب االل
 أّن بعــض مــا ورد فيــه مــن روايــاٍت صــادٌر عــن 

ً
الشــيعة« نُــدرك إمجــاال

املعصومــن . ]الشــاهرودّي، دراســاٌت يف علــم األصــول، ج 3، ص 184 و185[

مكانة الدليل النقلّي في المعرفة الدينّية

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

17



ي لــم يصــل عــدد 
ّ

واخلــر غــر املتواتــر أو خــر الواحــد وهــو اخلــر اذل
املخريــن فيــه حــّد اتلواتــر، ســواٌء اكن الُمخــِر واحــًدا أو أكــر مــن واحٍد.

م إىل قسمن: خر الواحد يُقسَّ

ي تصاحبــه 
ّ

أ ـ خــر الواحــد املحفــوف بالقرينــة: وهــو خــر الواحــد اذل
ــداٌت، وبمســاعدة ٰهــذه القرائــن حيصــل دلينــا علــٌم قطــيٌّ  قرائــن ومؤّي
ــك  ــب ٰذل ــخٍص، ويصاح ــوت ش ــار بم ــل اإلخب ــن قبي ــر؛ م ــدق اخل بص
ــه،  ــن بيت ــل م ــاكء والعوي ــوات ابل ــاع أص ــل ارتف ــن قبي ــن م ــر قرائ اخل
ــك،  ــا إىل ٰذل ــه وم ــيم إرث ــوداء، وتقس ــس الس ــه للمالب ــداء أقارب وارت
ونتيجــًة ذٰللــك حيصــل عندنــا علــٌم قطــيٌّ بموتــه. واختــالف ٰهــذا اخلــر 
عــن "اخلــر املتواتــر" يكمــن يف أّن اخلــر املتواتــر حيصــل عــن طريــق كــرة 
املخريــن وتعــّدد انلقــل، وأّمــا يف "اخلــر املحفــوف بالقرينة"، فــإّن القرائن 

ــر. ]املامقــايّن، ص 125 و126[ ــدق اخل ــع بص ــب القط ــي توج ــواهد يه الّ والش

ي لــم يصــل 
ّ

ب ـ خــر الواحــد غــر املحفــوف بالقرينــة: هــو اخلــر اذل
حــّد اتلواتــر، ولــم يقــرن بقرائــن قطعّيــٍة. وحينمــا يُســتعمل "خــر الواحد" 
بــدون قيــٍد فاملقصــود منــه »خــر الواحــد اخلــايل عــن القرائــن القطعّيــة«.

يطــرح أحيانـًـا إىل جانــب مصطلــح خــر الواحــد مصطلــٌح آخــر وهــو 
ي يكــون عــدد املخريــن 

ّ
مصطلــح "اخلــر املســتفيض"، وهــو اخلــر اذل

ــه لــم يبلــغ حــّد  فيــه أكــر مــن اثنــن أو ثالثــة رواٍة يف لّك طبقــٍة، لٰكّن
اتلواتــر. ]املصــدر الســابق، ص 128[
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ي لــم 
ّ

لٰكــن بمــا أنـّـه قــد ُذِكــر يف تعريــف خــر الواحــد أنـّـه اخلــر اذل
يبلــغ حــّد اتلواتــر، ســواٌء اكن عــدد انلاقلــن قليــاًل أم كثــًرا، يمكــن 
القــول بــأّن اخلــر املســتقيم ُيَعــدُّ مــن أقســام اخلــر الواحــد، وال يقــع يف 

ــه. ]املصــدر الســابق، ص 131[ مقابل

النّص والظاهر

يقّســم خــر الواحــد من جهــة ادلاللــة ىلع املعــى إىل انلــّص والظاهر، 
ي يكــون معنــاه واضًحــا إىل مســتًوى 

ّ
واملقصــود مــن انلــّص هــو اخلــر اذل

ي 
ّ

 معــًى واحــٌد، واملقصــود مــن الظاهــر هــو اخلــر اذل
ّ

ال حُيتمــل فيــه إال
حُيتمــل فيــه أكــر مــن معــًى، لٰكّنــه ظاهــٌر بنحــٍو أكــر يف واحــٍد مــن 

تلــك املعــاين.

2. مكانة الدليل النقلّي في الكشف عن معارف الدين

إّن لدليلــل انلقــّي أدواًرا متنوّعــًة يف خمتلــف جمــاالت ادليــن. فأحيانًــا 
ــد  ــون أح ــا يك ــد، وأحيانً ــريّف الوحي ــدَر املع ــّي املص ــل انلق ــون ادليل يك
ــٍد  ــد لســائر املصــادر. وملزي ــا يلعــب دور املؤيِّ ــة، وأحيانً املصــادر املعرفّي
مــن اتلدقيــق يف ٰهــذا املطلــب جيــب تفكيــك ابلحــث إىل ثالثــة جمــاالٍت 

ــد، واألخــالق، والفقــه): ويه: )العقائ

العقائد

تنقســم عقائــد ادليــن إىل قســمن - كمــا تقــّدم - ويه القبلّيــة 
وابلعديّــة. واالعتقــادات القبلّيــة يه االعتقــادات الّــي ال يمكــن إثباتهــا 
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 باملنهــج العقــّي واالســتدالل الفلســّي. مــن قبيــل االعتقــادات 
ّ

إال
ــويح  ــات املعــاد، ورضورة ال ــه، وإثب ــاهلل - ســبحانه - وصفات املرتبطــة ب
وانلبــّوة، ورضورة اإلمامــة، وأصــل رضورة عصمــة األنبيــاء واألئّمــة ومــا 
إىل ٰذلــك. ومثــل ٰهــذه االعتقــادات تتحّقــق عــن طريــق الرهــان العقــّي، 
ــن يمكــن الوصــول فيهــا إىل  ــد ادلي ــذا املجــال مــن عقائ ــإّن ٰه ــه ف وعلي

ــن، ص 54 و55[ ــت الزم و كاىف در دي ــني زاده، معرف ــّص. ]حس ــى األخ ــن باملع ايلق

ــول  ــخص الرس ــّوة ش ــل نب ــن قبي ــة م ــوث الَعَقديّ ــض ابلح ــا بع وأّم

ــده  ــيٍّ  بع ــام ع ــة اإلم ــاء، وخالف ــم األنبي ــه خات ــرم ، وأنّ األك

ــك،  ــابه ٰذل ــا ش ــيٍّ ، وم ــام ع ــخص اإلم ــة ش ــٍل، وعصم ــال فص ب

ــن  ــث ال يمك ــون حبي ــا تك ــذه القضاي ــة ٰه ــٌة. وماهّي ــا بعديّ ــي قضاي ف

ــوارد ال  ــذه امل ــه يف ٰه ــة يه أنّ ــا. وانلتيج ــّي عليه ــل الفلس ــة ادليل إقام

ــد  ــن العقائ ــنخ م ــذا الس ــون ٰه ــّص. وك ــى األخ ــن باملع ــق ايلق يتحّق

ــا وشــخصيًّا، يمنــع إقامــة الرهــان عليهــا حبيــث تكــون مقّدماتــه  جزئيًّ

لكّهــا عقلّيــًة وقبلّيــًة. ويف ٰهــذا انلطــاق مــن العقائــد جيــب االعتمــاد ىلع 

ادليلــل انلقــّي والروايــات. وحــّى إذا اســتعمل اســتدالٌل يف ٰهــذه العقائد، 

ــًة. ــون نقلّي ــب أن تك ــه جي ــإّن مقّدمات ف

ــروع،  ــول والف ــر إىل األص ــيٍم آخ ــد يف تقس ــم العقائ ــك تنقس وكٰذل

واألصــول الَعَقِديَّــة تعــّد الركــن للعقائــد ادلينّيــة أو املذهبّيــة. مــن قبيــل 

ــد الواجــب، وصفــات الواجــب، واملعــاد،  االعتقــاد بوجــود اهلل، وتوحي

20

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



ــا إىل  ــام وم ــّي واإلم ــات انل ــة، وصف ــة العاّم ــة، واإلمام ــّوة العاّم وانلب
ٰذلــك، والفــروع الَعَقِديَّــة يه االعتقــادات الـّـي تُبــنِّ األصــول الَعَقِديَّــة، 
وليســت مــن أراكن ادليــن. مــن قبيــل االعتقــاد جبزئّيــات املعــاد مــن قبيل 

ــك. ــرزخ، والرجعــة ومــا إىل ٰذل ــة احلــر، وســؤال القــر، وال كيفّي

ــة فــي مســتقلٌّة عــن ادليلــل انلقــّي يف إثبــات  ــد القبلّي ــا العقائ وأّم
ــٍة،  ــٍة نقلّي ــٍة إىل أدلّ ــس حباج ــده لي ــود اهلل وتوحي ــات وج ــها. فإثب نفس
ــا دور  ــال دوره ــذا املج ــات يف ٰه ــات والرواي ــن اآلي ــر م ــدار الكب واملق
ــل وىلع  ــٌة ىلع انلق ــي مبنّي ــة، ف ــد ابلعديّ ــا العقائ ــب. وأّم ــد فحس اتلأيي

ــا. ــاره معرفيًّ ــات اعتب إثب

ــول  ــا الق ــن أيًض ــة يمك ــروع الَعَقِديَّ ــول والف ــن األص ــة ب ويف املقارن
ــة تثبــت يف الغالــب عــن طريــق الرهــان العقــّي،  بــأّن األصــول الَعَقديَّ
رغــم أنـّـه يف بعــض ٰهــذه األصــول يُعــّد انلقــل بعنــواٍن جــزيئٍّ مــن مصادر 
ــق العقــل  ــم عــن طري ــي تُفه ــام الّ ــص اإلم ــل خصائ ــة، مــن قبي املعرف
وانلقــل. لٰكــّن أغلــب الفــروع الَعَقِديَّــة مبنّيــٌة ىلع اآليــات والروايــات، 
مــن قبيــل جزئّيــات املعــاد أو اإلمامــة. وبٰهــذا اتلقســيم يّتضــح أّن انلقــل 
ــة دور اتلأييــد ال اتلأســيس، لٰكــن  ادليــّي يلعــب يف االعتقــادات القبلّي
ــة ادليلــل انلقــّي يه اتلأســيس. ويف  ــإّن ماكن ــة، ف يف االعتقــادات ابلعديّ
ــة،  ــزء العلّ ــة ج ــّي بمزنل ــل انلق ــون ادليل ــة يك ــول الَعَقِديَّ ــض األص بع
ــة يلعــب دور  ــه يف أغلــب الفــروع الَعَقِديَّ وأحــَد مصــادر املعرفــة، لٰكّن

 والُمنِتــج.
ِّ

املــودل

مكانة الدليل النقلّي في المعرفة الدينّية

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

21



األخالق

إّن القضايــا األخالقّيــة يه قضايــا موضوعهــا أحــد ســلوكّيات اإلنســان 
ــة مــن  ــم األخالقّي ــا أحــد املفاهي ــة، وحمموهلــا أيًض ــه االختيارّي أو صفات
قبيــل احلســن، والقبيــح، والصحيــح، واخلطــإ، واملســؤويّلة، ومــا جيــب، 
ــدل  ــة: "الع ــل قضّي ــن قبي ــة م ــا األخالقّي ــى القضاي ــب. ومب ــا ال جي وم
 . ــتقلٍّ ــٍو مس ــل بنح ــق العق ــن طري ــدرك ع ــٌح" يُ ــُم قبي ــٌن"، و"الظل حس
ــة  ــا األخالقّي ــق القضاي ــن مصادي ــدُّ م ــا ُتَع ــذه القضاي ــإّن ٰه ــذا ف وٰهك
ــة  ــة العلّّي ــيًدا لعالق ــا جتس ــن عّده ــة يمك ــا األخالقّي ــة. والقضاي القبلّي
ــه  ــى أنّ ــه. بمع ــارّي ونتيجت ــل االختي ــن الفع ــط ب ــي ترب ــة الّ واملعلويّل
ــه،  ــارّي ونتيجت ــل االختي ــن الفع ــة ب ــة واملعلويّل ــة العلّّي ــوء عالق يف ض
ي يطلبــه اإلنســان، وىلع ٰهــذا 

ّ
يمكــن تقويــم الفعــل بلحــاظ اهلــدف اذل

ي 
ّ

ــاًل بالنســبة للشــخص اذل . مث األســاس يُصــاغ يف إطــار نظــاٍم برهــاينٍّ
ــال: ــا يمكــن أن يق ــح اعلًِم ــه أن يصب يكــون هدف

1 ـ من احلسن أن يصبح الشخُص اعلًِما.

2 ـ املطالعة هلا تأثٌر عّيٌّ وواقٌي يف أن يصبح الشخص اعلًما.

3ـ  لّك أمٍر هل تأثٌر عّيٌّ وواقيٌّ يف أن يصبح الشخص اعلًما فهو حسٌن.

وانلتيجة يه أّن املطالعة حسنٌة.

وٰهكــذا يمكــن االســتدالل فيمــن يضــع القــرب اإللـٰـّي هدفًــا مطلوًبا 
هل بمــا يــي:
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1 ـ القرب اإللّٰي َحَسٌن.

2 ـ الصدق هل تأثر عّيٌّ وواقيٌّ يف القرب اإللّٰي.

3 ـ لّك ما يؤثّر تأثًرا علّيًّا وواقعيًّا يف القرب اإللّٰي فهو حَسٌن.

وانلتيجة يه أّن الصدق حَسٌن.

ــل  ــة إىل اتلحلي ــا األخالقّي ــض القضاي ــاع بع ــن إرج ــذا يمك وٰهك
ا هنــا يه يف تشــخيص ُصغريــات  الفلســّي. وانلقطــة املهّمــة جــدًّ
ــٌر  ــا تأث ــي هل ــور الّ ــا األم ــأل: م ــك نس ــاٍل ذٰلل ــورة. وكمث ــن املذك الراه
ــا  ــي هل ــور الّ ــا األم ــا، أو م ــخص اعلًِم ــرورة الش ــويلٌّ يف ص ــّيٌّ ومعل ع
تأثــٌر يف الُقــرب اإللـٰـّي؟ رّبمــا ال يمكــن حتديــد ٰذلــك بمجــّرد االســتناد 
إىل الراهــن العقلّيــة؛ ذلا يمكــن االســتفادة مــن انلقــل ادليــّي يف معرفــة 

ــور. ــذه األم ٰه

وأّمــا املجموعــة األخــرى مــن القضايــا األخالقّيــة فــي الـّـي حتصل عن 
طريــق االســتناد إىل انلقــل ال غــر. وٰهــذه القضايــا يمكــن تســميتها القضايا 

األخالقّيــة ابلعديـّـة، ويه متأّخــرةٌ عــن احلــّس وانلقــل بنحــٍو اكمٍل.

ــٍة  ــٍة أخالقّي ــوٍل لكّّي ــتمل ىلع أص ــالق يش ــم األخ ــإّن قس ــذا ف وٰهك
ــتقلٍّ  ــٍو مس ــول بنح ــذه األص ــت ٰه ــدل، وتثب ــن الع ــل حس ــن قبي م
عــن انلقــل. وعليــه فــإذا عرنــا ىلع آيــاٍت أو روايــاٍت يف ٰهــذا املجــال 
ــاج  ــوارد حيت ــن امل ــٍر م ــه يف كث ــك فإنّ ــع ٰذل ــد. وم ــا اتلأيي ــإّن دوره ف
ــدرك  ــاًل مــع أّن العقــل ي ــويح، مث تشــخيص العــدل مــن الظلــم إىل ال
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ــادل  ــيم الع ــداق اتلقس ــو مص ــا ه ــد م ــه يف حتدي ــدل، لٰكّن رضورة الع
ــه  ــويح. وعلي ــتعانة بال ــه االس ــب علي ــل، جي ــرأة والرج ــن امل ــإرث ب ل
ــا  ــق القضاي ــخيص مصادي ــيًّا يف يف تش ــب دوًرا تأسيس ــل يلع ــإّن انلق ف

ــا. ــا، أو حدوده ــة وموضواعته األخالقّي

ــن  ــة يمك ــلوكّيات األخالقّي ــات والس ــائر الصف ــح لس ــُن والقب واحلُس
ــة  ــة العلّّي ــاس، والعالق ــرورة بالقي ــة ال ــتناًدا إىل عالق ــا اس تبيينهم
واملعلويّلــة بمســاعدة االســتدالل العقــّي، لٰكــن هنــا أيًضــا حنــن حباجــٍة 
ــّي  ــرب اإللٰ ــّي أّن الق ــان العق ــح بالره ــا اتّض ــد م ــاًل بع ــويح. مث إىل ال
ــويح  ــتعانة بال ــاج إىل االس ــان، حنت ــق اإلنس ــايّس خلل ــدف األس ــو اهل ه
ــق القــرب  ــة واملعلــول يف حتّق ــرة ىلع حنــو العلّ يف تشــخيص األمــور املؤثّ
اإللـٰـّي )املقّدمــة اثلانيــة مــن االســتدالالت املتقّدمــة). وكٰذلــك يف تعين 
ــة لّك واحــٍد منهــا  ــة وحدودهــا، وكٰذلــك أهّمّي مصاديــق القيــم األخالقّي
ــات. ــات والرواي ــتعانة باآلي ــا إىل االس ــٍة أيًض ــن حباج ــم، حن ــع الزاح لرف

ــٌة  ــي يه عقلّي ــة الّ ــول األخالقّي ــتثناء األص ــه باس ــه فإنّ ــاًء علي وبن
ــال  ــن األفع ــة ب ــة واملعلويّل ــة العلّّي ــن العالق ــك يف تبي ــٌة، وكٰذل خالص
ــل  ــب ادليل ــالق يلع ــام األخ ــائر أقس ــه يف س ــا، فإنّ ــة ونتاجئه االختيارّي

ــتثنائيًّا. ــّي دوًرا اس انلق

الفقه

ــة ترتبــط باملجــال  ــا األخالقّي ــة أيًضــا مثــل القضاي ــا الفقهّي القضاي
ــن  ــة اهلل يمك ــود طاع ــل وج ــان. فأص ــل اإلنس ــن عم ــارّي م االختي

24

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



ــة  ــا الفقهّي ــر القضاي ــّن أك ــة. لٰك ــن العقلّي ــا بالراه ــا وتبيينه إثباته
  ــّي ــات انل ــويح ورواي ــق ال ــن طري ــرف ع ــًة تُع ــا بعديّ ــّد قضاي تع
ــٌل  ــة حاص ــا الفقهّي ــن القضاي ــٌل م ــدٌد قلي ــاك ع ــة . وهن واألئّم
عــن طريــق االســتدالل العقــّي وٰهــذا انلــوع مطــروٌح يف حبــث 

ــه. ــول الفق ــوث أص ــة يف حب ــات العقلّي املالزم

إّن جمــال األحــاكم الفقهّيــة مبــيٌّ ىلع ادليلــل انلقــّي أكــر مــن ســائر 
املجــاالت؛ ألّن األحــاكم الفقهّيــة جــاءت تلحقيق ســعادة اإلنســان، ويه 
مبنّيــٌة ىلع املصالــح واملفاســد الواقعّيــة، وأكــر ٰهــذه املصالــح واملفاســد 
ــل  ــون ادليل ــا يك ــن هن ــان. وم ــل اإلنس ــم عق ــاول فه ــن متن ــدٌة ع بعي

انلقــّي أهــّم مصــدٍر معــريفٍّ يف ٰهــذه ادلائــرة.

ــاالٍت ويه:  ــة جم ــّي يف ثالث ــل انلق ــة ادليل ــّد اآلن ماكن ــت حل اتضح
ــيم  ــات إىل أّن تقس ــب االتلف ــن جي ــاكم. لٰك ــالق، واألح ــد، واألخ العقائ
ــن  ــن املفّكري ــيٌّ ىلع االصطــالح الســائد ب ــذه األقســام مب ــن إىل ٰه ادلي
ــور ىلع  ــن العث ــة يمك ــام اثلالث ــذه األقس ــب ٰه ــن إىل جان ــلمن. لٰك املس
ــة يصعــب إدراجهــا يف األقســام اثلالثــة  قســٍم آخــر مــن املعــارف ادلينّي
املتقّدمــة. فمثــاًل انلصــوص الـّـي تتحــّدث عــن تاريــخ األنبيــاء، وتفســر 
آيــات القــرآن الكريــم، واملعــارف العلمّيــة واتلجربّيــة يف القــرآن 
ــق  ــة خل ــر، وكيفّي ــخ الب ــان، وتاري ــق اإلنس ــة خل ــات، وكيفّي والرواي
ــا  ــن أن جنعله ــك، ال يمك ــا إىل ٰذل ــّيارة وم ــب الس األرض وســائر الكواك
ــاكم.  ــالق، أو األح ــن األخ ــاليّم، أو م ــن اإلس ــد ادلي ــن عقائ ــزًءا م ج
وكٰذلــك مفــاد كثــٍر مــن اآليــات والروايــات الّــي هلــا اســتعماٌل معــارٌص 

مكانة الدليل النقلّي في المعرفة الدينّية

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

25



يف العلــوم اإلنســانّية، لٰكــن ال تنضــوي بشــٍل تــامٍّ حتــت تعريــف ادليــن 
ــم  ــميته بقس ــن تس ــم يمك ــذا القس ــهورة. وٰه ــة املش ــام اثلالث إىل األقس
ــة  ــمية، انلقط ــة التس ــن كيفّي ــر ع ــّض انلظ ــن بغ ــن. لٰك ــارف ادلي مع
ــا  ــة أحيانً ــذا القســم أيًضــا تكــون انلصــوص ادلينّي ــه يف ٰه ــة يه أنّ املهّم
. ويف كثــٍر  ــا أخــرى ذات جانــٍب تأييــديٍّ ، وأحيانً ذات جانــٍب تأســييسٍّ
 عــن طريــق ٰهــذه 

ّ
مــن املعــارف املذكــورة يمكــن ال يمكــن حتصيلهــا إال

انلصــوص، وكثــٌر منهــا تثبــت عــن طريــق العقــل واتلجربــة، ويكــون 
ــة دور اتلأييــد. ]ملزيــٍد مــن االطــالع عــى ٰهــذا البحــث  دور ٰهــذه انلصــوص ادلينّي

ــوم انســاىن، فصــل ششــم[. ــادات و عل ــار خــر واحــد در اعتق راجــع: محمــدی، اعتب

3. المعرفة الضرورّية في الدين

ــة؛ جيــب  ــة ادلينّي ــة ادليلــل انلقــّي يف املعرف مــن أجــل اتّضــاح ماكن
معرفــة مقــدار املعرفــة الرورّيــة والــاكيف يف خمتلــف أقســام ادليــن؛ لــي 
ــادة  ــٌر إلف ــة معت ــة انلقلّي ــن األدلّ ــٍم م ــك أّي قس ــالل ٰذل ــن خ ــم م يُعلَ
ــم  ــذا األســاس جيــب أن يُعلَ ــن. وىلع ٰه ــة يف خمتلــف جمــاالت ادلي املعرف
مــا يه املعرفــة الـّـي جيــب حتصيلهــا يف أقســام ادليــن اثلالثــة )العقائــد، 

ــاكم)؟ ــالق، واألح واألخ

المعرفة الضرورّية في العقائد

هنــاك نظرّيــاٌت ورًؤى عديــدٌة مطروحــٌة فيمــا يرتبــط بمســتوى املعرفة 
ي جيــب حتصليــه يف جمــال عقائــد ادليــن. وأشــهر تلــك انلظرّيات ســبٌع 

ّ
اذل
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ــي  ــّص، وتنت ــى األخ ــن باملع ــل ايلق ــو رضورة حتصي ــطحها األىلع ه س
يف احلــّد األدىن إىل االكتفــاء بالظــّن يف العقائــد. ]ملزيــٍد مــن االطّــالع عــى ٰهــذا 

البحــث راجــع: املصــدر الســابق، ص 102 – 122[

ــا  ــّر بم ــد، تتغ ــة يف العقائ ــة الرورّي ــي االتلفــات إىل أّن املعرف وينب
ــة  ــص املعرف ــة. أي أّن خصائ ــروع االعتقاديّ ــول والف ــع األص ــب م يتناس
املــّررة يف األصــول والفــروع ليســت متســاويًة. وكٰذلــك تتفــاوت املعرفــة 
الرورّيــة وفًقــا للعقائــد القبلّيــة وابلعديـّـة، ويتفــاوت نتيجــًة ذٰللــك دور 

ادليلــل انلقــّي فيهــا.

ــى  ــن باملع ــل ايلق ــو أّن حتصي ــال ه ــذا املق ــار يف ٰه ــرأي املخت وال
ــل  ــاس، ب ــة انل ــن لعاّم ــد ادلي ــن عقائ ــا يف أيٍّ م ــس رضوريًّ ــّص لي األخ
ــة ٰهــذا املــّدىع تــّم  تكــي املعرفــة االطمئنانّيــة يف العقائــد ادلينّيــة. وأدلّ
حبثهــا بشــٍل مفّصــٍل يف حملّهــا. ]ملزيــٍد مــن االطـّـالع عــى ٰهــذا البحــث راجــع: املصــدر 

الســابق، ص 133 - 140[

لٰكــن مــا يمكــن ذكــره هنــا باختصــاٍر أّن جوهــر االعتقــاد ادليــّي هو: 
ــوّي  ــى اللغ ــتمل املع ــزل". ويش ــدم الزل ــات وع ــس واثلب ــان انلف "اطمئن
ملصطلــي "العقيــدة واالعتقــاد" ىلع الشــّدة والصالبــة. ونتيجــة مثــل ٰهذا 
اثلبــات هــو ســكون انلفــس. ومعــى ٰهــذا الســكون هــو أّن الشــخص لن 
ــذه املــزية كمــا حتصــل عــن  ــزل. وٰه ــة وال الزل ــه الوســاوس اذلهنّي تعري
طريــق ايلقــن باملعــى األخــّص، حتصــل عــن طريــق املعرفــة االطمئنانّيــة 
ــالف  ــة، واخت ــذه اخلاّصّي ــرك يف ٰه ــا تش ــزم لكّه ــق اجل ــا. ومصادي أيًض
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ــا إىل  ــة حاكيتهــا عــن الواقــع. ٰهــذا مضافً مراتــب اجلــزم يكمــن يف حيثّي
أن حتصيــل ايلقــن باملعــى األخــص غــر ممكــٍن يف كثــٍر مــن املجــاالت 
االعتقاديــة. وأخــًرا فــإّن أكــر انلــاس اعجــزون عــن حتصيــل مثــل ٰهــذه 

املعرفــة، ولــن يكلّــف اهلل احلكيــم عبــاده بمثــل ٰهــذا اتللكيــف.

المعرفة الضرورّية في األخالق

ــه يف بعــض  يف ضــوء مــا تقــّدم ذكــره مــن مقّدمــات جيــب القــول إنّ
القضايــا األخالقّيــة يمكــن حتصيــل ايلقــن باملعى األخــّص، ويف ســائرها 
غــر ممكــٍن. ولٰكــن جيــب االتلفــات إىل أّن القضايــا األخالقّيــة ناظــرٌة إىل 
جمــال عمــل اإلنســان. ويف جمــال الســلوكّيات والعمــل ال يمكــن وال ينبــي 
أن جُيعــل ايلقــن املنطــّي املــالك الوحيــد للمعرفــة؛ ألّن قــوام ســلوكّيات 
اإلنســان هــو بالقــرارات اجلزئّيــة الـّـي ال يمكــن إقامــة الرهــان املشــتمل 
ىلع املقّدمــات ايلقينّيــة تماًمــا يف كثــٍر منهــا. وال يمكــن الكشــف عــن 
ــلوكّيات  ــن س ــٍر م ــح يف كث ــن والقب ــرورّي للحس ــّي وال ــاط القط املن
ي يُشــرط يف مقّدماتــه 

ّ
اإلنســان، ومــن هنــا ال يمكــن إقامــة الرهــان اذل

أن تكــون يقينّيــًة وقطعّيــًة. ويف ٰهــذا املجــال حنــن نتعــاىط مــع املعــارف 
ــة  ــذه املالحظ ــوء ٰه ــرَّرة. ويف ض ــون الُم ــة، والظن ــة، واالطمئنانّي القطعّي
يُكتــى يف جمــال األخــالق باملعرفــة االطمئنانّيــة ادلالـّـة ىلع صّحــة القضايا 
األخالقّيــة، بــل يُكتــى ذٰللــك باملعرفــة الظنّيــة الُمــرَّرة، ويكــي ٰذلــك 

يف العمــل بتلــك القضايــا.
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إّن وضــع ٰهذيــن األصلــن إىل جنــب بعضهمــا ابلعــض يكشــف نلــا 

أّن املعــارف االطمئنانّيــة أيًضــا توّفــر االعتبــار املعــريّف مــن أجــل تريــر 

ــٍل  ــة عم ــّدد صح ــان أن حي ــتطيع اإلنس ــد أن يس ــان. وبع ــلوك اإلنس س

ــك العمــل. ــام بٰذل ــريّف للقي ــرِّر املع ــك الُم ــان، يمتل باالطمئن

المعرفة الضرورّية في األحكام الفقهّية

القضايــا الفقهّيــة أيًضــا ناظــرٌة إىل تكليــف فعــل اإلنســان وســلوكه، 

ــاج إىل  ــا ال حنت ــا، فإنّن ــك هن ــة فكٰذل ــا األخالقّي ــّدم يف القضاي ــا تق وكم

ايلقــن باملعــى األخــّص مــن أجــل تريــر فعــل اإلنســان تريــًرا معرفيًّــا. 

ٰهــذا مضافًــا إىل أّن القضايــا الفقهّيــة فيهــا تضييــٌق آخــر يؤثـّـر يف حتديــد 

ــي  ــة الّ ــادر املعرفّي ــن املص ــر م ــإّن الكث ــا. ف ــة فيه ــة الرورّي املعرف

تُبــنِّ رؤيــة املعصومــن  يف ٰهــذه ابلحــوث لــم تصــل إيلنــا. وىلع ٰهــذا 

ــوص  ــض انلص ــل، وبع ــل العق ــن قبي ــرة م ــة املعت ــإّن املعرف ــاس ف األس

ــي  ــة الّ ــارف الظّنّي ــض املع ــاد ىلع بع ــف االعتم ــمح للملكّ ــة، تس ادلينّي

يه أدىن مــن االطمئنــان. وقــد حُبــث يف علــم أصــول الفقــه طبيعــة ٰهــذه 

ــا. ــون ورشوطه الظن

وعليــه فإنّــه يف جمــال األحــاكم الفقهّيــة تكــي املعرفــة االطمئنانّيــة، 

بــل تكــي املعرفــة الظّنّيــة فيهــا أيًضــا.
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2. االعتبار المعرفّي للدليل النقلّي الدينّي

بعــد أن عرفنــا ماكنــة ادليلــل انلقــّي يف لّك واحــٍد مــن أقســام ادليــن، 
ــن،  ــاالت ادلي ــف جم ــة يف خمتل ــن املعرف ــوب م ــتوى املطل ــو املس ــا ه وم
جيــب اآلن اإلجابــة عــن ٰهــذا الســؤال: مــا هــو مســتوى القيمــة املعرفّيــة 
لدليلــل انلقــّي؟ ترتبــط القيمــة املعرفّيــة لــّل واحــٍد مــن ُطــُرق املعرفــة 
ي حيّققــه. 

ّ
ومنهــا العقــل والشــهود واحلــّس وانلقــل باملســتوى املعــريّف اذل

وتوضيــح ٰذلــك هــو أّن مراتــب املعرفــة يه مــا يــي:

أ ـ ايلقــن باملعــى األخــّص: وهــو االعتقــاد اجلــازم الصــادق اثلابــت 
ي ال يوجــد فيــه أّي احتمــاٍل للخــالف، ومــن املســتحيل أن يقــع اخلطأ 

ّ
اذل

ــادق"،  ــد "الص ــون، وبقي ــرج الظن ــازم" خت ــاد اجل ــد "االعتق ــه. وبقي في
خيــرج ايلقــن غــر املطابــق للواقــع، أي اجلهــل املرّكــب. وبمســاعدة قيد 
ي يمكــن زواهل. وقيــد 

ّ
"اثلابــت" خيــرج االعتقــاد الصــادق اتلقليــدّي اذل

"اثلابــت" يشــمل القضايــا ابليّنــة والّــي ليســت حباجــٍة إىل االســتدالل، 
ــاج إىل  ــي حتت ــة الّ ــر ابلدهّي ــا غ ــة ويه القضاي ــا املبيّن ــك القضاي وكٰذل

ــة. ــا باالســتدالالت الرهانّي ــّم إثباته االســتدالل، ويت

ــا  ــة أيًض ــن املعرف ــة م ــذه املرتب ــادق: وٰه ــازم والص ــاد اجل ب ـ االعتق
مطابقــٌة للواقــع، وال يوجــد فيهــا أّي احتمــاٍل للخــالف. والفــرق الوحيــد 
ي يمــزّي ٰهــذه املرتبــة عــن ســابقتها هــو أّن ٰهــذه املرتبــة مــن املعرفــة 

ّ
اذل

ــمع  ــل الس ــن قبي ــوًرا م ــل إّن أم ــان. ب ــق الره ــن طري ــق ع ــم تتحّق ل
ــة. ــذه املعرف ــل ٰه ــق مث ــا أن حتّق ــد يمكنه واتلقلي
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ـج ـ القطــع: وهــو االعتقــاد اجلــازم نفســه. ويف ٰهــذه املرتبــة مــن املعرفة 

ــّى  ــي تُس ــة الّ ــذه املرتب ــة. وٰه ــن القضّي ــٍد م ــرٍف واح ــٌن بط ــد يق يوج

ي حيصــل للشــخص يقــٌن 
ّ

ــق يف املــورد اذل "ايلقــن انلفــيّس" أيًضــا تتحّق

ــم  ــو ل ــّى ل ــا، ح ــٌد يف مفاده ــٌك أو تردي ــه ش ــس دلي ــٍة، ولي ــزٌم بقضّي وج

تكــن تلــك املعرفــة مطابقــًة للواقــع، أو لــم حتصــل عــن طريق االســتدالل.

ــة  ــن املعرف ــة م ــذا املرتب ــح. ويف ٰه ــاد الراج ــى االعتق ــّن: بمع د ـ الظ

ــب  ــّن هل مرات ــة. والظ ــن باملئ ــن مخس ــر م ــدق أك ــال الص ــون احتم يك
ــا))).. ــدٍة منه ــة لّك واح ــاوت قيم ــٌة، تتف خمتلف

ــق ىلع أىلع  ــلمن يُطل ــالح املس ــان يف اصط ــان: االطمئن  ـهـ االطمئن

ــالف  ــال اخل ــا احتم ــد فيه ــي يوج ــّن، ويه الّ ــب الظ ــن مرات ــٍة م مرتب

ــل  ــه يُفص ــالف في ــال اخل ــة احتم ــبب ضآل ــن بس ــا، لٰك ــاًل وعقالئيًّ عق

ــّن. ــب الظ ــائر مرات ــن س ع

ويمكــن تصنيــف املراتــب املختلفــة للمعرفــة وفًقــا ملســتوى احتمــال 

اخلــالف العقــّي أو العقــاليّئ فيهــا، إىل مــا يف اجلــدول اتلــايل:

)1( أحد املوارد الّتي يجب إعادة النظر فيها يف أصول الفقه مسألة املراتب املختلفة للظنون. ففي 
التقليد الرســمّي لعلم األصول تُســّمى كّل معرفٍة أدىن من القطع ظنًّا. ويعّد الكّل غري معتٍر. 
ا من القطع.  بينام ميكن دراســة مراتب الظّن املختلفة كلٌّ عى حدٍة. وبعض مراتبه قريبٌة جدًّ
وعليــه فإّن التعامل مع الظنون كلّها عى منٍط واحــٍد بحاجٍة إىل إعادة نظٍر بنحٍو جادٍّ. وملزيٍد 
من االطاّلع عى ٰهذا البحث راجع: محمدی، ارزش معرفت شــناختی اطمينان در مقايســه با 

علم و ظن، معرفت فلسفى، العدد 43، بهار 1393 هـ. ش.
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إماكن اخلالف عقالئيًّاإماكن اخلالف عقاًلمراتب املعرفة
ال يوجدال يوجدايلقن باملعى األخّص

ال يوجديوجدالقطع

ا، يوجداالطمئنان يوجد، لٰكّنه ضئيٌل جدًّ
وال يعتي به العقالء

يوجديوجدالظّن

ــول  ــة ح ــة املعرف ــن يف نظرّي ــن ابلاحث ــاٌش ب ــٌث ونق ــاك حب وهن
ــن  ــّدوا ايلق ــد ع ــة. وق ــب املعرفّي ــذه املرات ــن ٰه ــدٍة م ــار لّك واح اعتب
ــا  ــل وفًق ــد العم ــن، وال يُع ــن مّررت ــع معرفت ــّص والقط ــى األخ املع
ــا. ويــرى اكتــب املقــال أّن االطمئنــان أيًضــا هل قيمــٌة  ــا معرفيًّ هلمــا خطًّ
معرفّيــٌة. وقــد تصــّدت ابلحــوث املعرفّيــة للبحــث حــول ســبب اعتبــار 

ــان))).  ــع واالطمئن القط

ي يوِجــده لّك قســٍم 
ّ

واآلن جيــب أن نــرى مــا هــو املســتوى املعــريّف اذل
مــن أقســام ادليلــل انلقــّي:

ــن أن  ــه يمك ــرة في ــروط املعت ــتمل ىلع لّك ال ــر املش ــر املتوات * اخل
يفيــد القطــع )بوثاقــة الــرواة، ال بداللــة اخلــر)؛ ولٰهــذا يشــتمل ىلع أىلع 

مســتويات االعتبــار بــن خمتلــف األخبــار. 

 )1( فيــام يرتبط بأدلّة االعتبــار املعريّف لالطمئنان راجع: محمدی، اعتبــار خر واحد در اعتقادات 
و علوم انسانی، ص 69 - 77.
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ــد  ــه يفي ــٍة ىلع صّحت ــن دالّ ــتمل ىلع قرائ ــة املش ــد اثلق ــر الواح * خ
االطمئنــان، بــل يف بعــض املــوارد يفيــد القطــع. لٰكــّن املســألة املهّمــة يه 
ي ال توجــد قرينــٌة ىلع صدقــه أو كذبــه. ويف ٰهــذا املــورد 

ّ
خــر اثلقــة اذل

ــا تلحقيــق اكتــب املقــال يفيــد خــر اثلقــة االطمئنــان أيًضــا. ]ملزيــٍد  وفًق
ــت  ــدی، ارزش معرف ــع: محم ــر راج ــام الخ ــريّف ألقس ــم املع ــرق التقوي ــى ط ــالع ع ــن االط م

ــی، ص 200 - 263[ ــل نقل ــناختی دلی ش

ــال يف  ــق احل ــا حتقي ــن أيًض ــاالت يمك ــاب االحتم ــاعدة حس وبمس
االعتبــار املعــريّف ألقســام األخبــار مــن قبيــل خــر الشــخص الــاكذب، 

ــابق[ ــال. ]املصدرالس ــول احل ــخص املجه ــر الش ــك خ وكٰذل

ــول إىل  ــن الوص ــٍب يمك ــا إىل جن ــورة جنبً ــوث املذك ــع ابلح وبوض
ــة: ــذه انلتيج ٰه

- يف جمال العقائد القبلّية تلعب األخبار دوًرا تأييديًّا ال تأسيسيًّا.

- يف جمــال العقائــد ابلعديّــة الّــي حنتــاج فيهــا إىل االطمئنــان، 
ــًرا،  ــر معت ــر املتوات ــون اخل ــا، يك ــّي دوًرا تأسيسًّ ــل انلق ــب ادليل ويلع

ــة. ــر اثلق ــك خ وكٰذل

- يف جزئّيــات جمــال األخــالق الـّـي حنتــاج فيهــا إىل االطمئنــان والظّن 
املعتــر، يكــون اخلــر املتواتــر معتــًرا، وكٰذلــك خــر اثلقة.

- يف جمــال الفقــه أيًضــا يكــون اخلــر املتواتــر وكٰذلــك خــر الواحــد 
اثلقــة معتريــن؛ ألنـّـه يف ٰهــذا املجــال يكــي أيًضــا الظــّن املــرَّر، وخــر 

الواحــد واخلــر املتواتــر يوّفــران ٰهــذا املســتوى مــن املعرفــة.
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اعتبار خبر الواحد في المعارف غير الفقهّية

ــات ال  ــرآن والرواي ــواردة يف الق ــة ال ــارف ادلينّي ــض املع ــّدم أّن بع تق
تدخــل يف دائــرة العقائــد، وال الفقــه، وال األخــالق، وٰذلــك مــن قبيــل 
ــة ومــا إىل ٰذلــك، وهنــا يُطــرح  ــة واتلفســرّية والطبيعّي األخبــار اتلارخيّي
ــر  ــر وخ ــر املتوات ــاالت ىلع اخل ــذه املج ــر يف ٰه ــل يُقت : ه ــمٌّ ــؤاٌل مه س
الواحــد املقــرن بالقرائــن فقــط، أم أّن خــر الواحــد معتــٌر أيًضــا يف ٰهذه 
املجــاالت؟ إّن الرؤيــة الســائدة يف علــم األصــول يه أّن خــر الواحــد غــر 
معتــٍر يف ٰهــذه املجــاالت. والســبب األســايس لٰهــذه الرؤيــة يه أّن خــر 
ــة  الواحــد مــن مصاديــق الظــّن، وال يفيــد العلــم، وال حّجّيــة هل. واألدلّ
ــٌر،  ــه معت ــت أنّ ــون، وبيّن ــة الظن ــي اســتثنت خــر الواحــد مــن بقّي الّ
ــا  ــا. وأّم ــٌر رشيعٌّ ىلع حّجّيته ــب أث ــي يرتّ ــة الّ ــوارد الفقهّي ــص بامل ختت
األخبــار الـّـي ال ترتبــط بمجــال الفقــه وعمــل امللكّفــن، فــي باقيــٌة ىلع 
القاعــدة األّويّلــة ويه عــدم حّجّيــة خــر الواحــد. وٰهــذا املــّدىع صــادٌق 
ــا لٰهــذه الرؤيــة، ال يكــون  ــه طبًق ــة أيًضــا. وعليــه فإنّ يف األخبــار الَعَقِديَّ
خــر الواحــد معتــًرا يف املجــاالت غــر الفقهّيــة، وينحــر االعتبــار يف 
ٰهــذه املجــاالت ىلع اخلــر املتواتــر، أو خــر الواحــد املعتضــد بالقرائــن 
ــكار،  ــة األف ــّي، نهاي ــردّي النجف ــرات، ج 2، ص 106؛ الروج ــود التقری ــويّئ، أج ــة. ]الخ القطعّي
ــا. أي  ــة لكّه ــر الفقهّي ــار غ ــمل األخب ــل يش ــذا األص ج 3، ص 94 و122[ وٰه

ــة  ــة، واالجتماعّي ــة واتلفســرّية والطّبّي ــار اتلارخيّي أّن االســتناد إىل األخب
ــٍة. ــة ومــا شــابه ٰذلــك ال يصــّح دون االعتضــاد بقرائــن قطعّي واتلجريبّي

لٰكن يبدو أّن ٰهذه الرؤية ال يمكن القبول بها؛ لألسباب اتلايلة:
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: أّن أهــّم ديلــٍل ىلع اعتبــار خــر الواحــد يف جمــال األحــاكم 
ً

أّوال
ــار  ــن األخب ــّرق ب ــرة ال تف ــذه الس ــة. وٰه ــرة العقالئّي ــو الس ــة ه الفقهّي

الفقهّيــة وغــر الفقهّيــة. ]لنكــراين، مدخــل التفســري، ص 174 و175[ 

ــن  ــرون ع ــفر خُي ــن الس ــٍد م ــوع زي ــع برج ــد القط ــم بع ــا أنّه فكم
رجوعــه، فكٰذلــك حينمــا يســمع العقــالء خــر رجوعــه مــن شــخٍص 
ــن أّن  ــم م ــه، بالرغ ــن رجوع ــار ع ــهم باإلخب ــمحون ألنفس ــٍة يس ثق
ــرون  ــالء ي . فالعق ــٍر رشيعٍّ ــا ىلع أّي أث ــتمل اغبًل ــار ال يش ــذا اإلخب ٰه
اعتبــار لّك أنــواع خــر اثلقــة، ســواٌء اكن مرتبًطــا باألحــاكم الفقهّيــة، 

ــر. ــاٍل آخ أم بمج

ثانيـًـا: جيــب توضيــح األصــل القائــٍل: "إّن خــر اثلقــة ال يفيــد علًمــا، 
وحنــن يف العقائــد نســى وراء العلــم". فــإّن املقصــود مــن العلــم يف ٰهــذا 
ابلحــث ال يمكــن أن يكــون ايلقــن باملعــى األخــّص؛ ألنّــه يف املعــارف 
ــذه  ــة - لســنا حباجــٍة إىل مثــل ٰه ــة واتلفســرّية - وحــّى العقديّ اتلارخيّي
املرتبــة مــن املعرفــة. وإذا اكن املقصــود مــن العلــم هــو العلــم املتعــارف 
أو العلــم العــادّي))) كمــا قيــل، فــإّن الكثــر مــن أخبــار اآلحــاد تفيــد 
ــد  ــر الواح ــد أّن خ ــن يعتق ــض املحّقق ــل إّن بع ــا، ب ــان أيًض االطمئن
خــارٌج ختصًصــا عــن مصاديــق الظــّن املذمومــة. ]الخراســايّن الكاظمــّي، فوائــد 

ــة، ج 3، ص 14[ ــة الدراي ــايّن، نهاي ــروّي األصفه األصــول، ج 3، ص 160؛ الغ

)1( ورد يف كالم كثــرٍي من الفالســفة واألصوليّني اســتعامل العلم مبعنى العلم املتعــارف، أو العلم العادّي. 

وتفصيل الحال يف ٰهذه اآلراء مذكوٌر يف كتاب: اعتبار خر واحد در اعتقادات وعلوم انساىن ]اعتبار خر 

الواحد يف االعتقادات والعلوم اإلنسانيّة[.
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ــا: الرجــوع إىل ســرة أصحــاب املعصومــن  يشــر بوضــوٍح  ثاثلً
أنّهــم لــم يفّرقــوا مطلًقــا بــن األخبــار الفقهّيــة واألخبــار غــر الفقهّيــة، 
ــور  ــة احلض ــن نعم ــون م ــاس حمروم ــر انل ــٌر. وأك ــا معت ورأوا أّن لكيهم
ــا يتعّرفــون ىلع املســائل  ــة ، وإنّم واملشــاركة يف جمالــس دروس األئّم
ــة ومعــارف ادليــن عــن طريــق أخبــار اآلحــاد، ونقــِل أصحــاب  الَعَقِديَّ
  ــن ــة املعصوم ــاب األئّم ــمع أّن أصح ــم يُس ــك ل ــع ٰذل ــة، وم األئّم
ــرون  ــوا ينك ــم اكن ــة، وأنّه ــار الفقهّي ــٌر باألخب ــار منح رأوا أّن االعتب
ــا هلــا،   أثــر رشعيًّ

ّ
اعتبــار أخبــار اآلحــاد يف جمــال العقائــد؛ بدعــوى أال

أو أنّهــم اكنــوا يســعون وراء القرائــن تلقويــة خــر اثلقــة املنقــول إيلهــم. 
ــم  ــمعهم، ول ــن  ومس ــرأى املعصوم ــرة يف م ــذه الس ــت ٰه ــد اكن وق
يردعــوا عنهــا رداًع مبــارًشا أو ضمنيًّــا. مثــاًل اإلمــام الصــادق  حينمــا 
ــات  ــن رواي ــا ب ــل مطلًق ــم يفّص ــرواة، ل ــوع إىل ال ــاس بالرج ــويص انل ي
ــات  ــل إّن رواي ــة. ب ــن احلكــم الَعَقديَّ ــات هشــام ب ــة، ورواي زرارة الفقهّي
هشــاٍم اكن هلــا نفــس القيمــة املعرفّيــة لروايــات زرارة. وتوجــد مثــل ٰهــذه 
الســرة أيًضــا يف نقــل األمــور اتلارخيّيــة، والروايــات اتلفســرّية. والكثــر 
ــاء الســابقن،  ــار األنبي ــٌق تللــي أخب ــر دليهــم طري مــن انلــاس ال يتوّف
ــث.  ــوى رواة األحادي ــك، س ــا إىل ٰذل ــاد وم ــات، واملع ــزول اآلي ــأن ن وش
ــذه الروايــات،  ــار ٰه ــؤالء انلــاس أّي تشــكيٍك يف اعتب ــم يكــن دلى ٰه ول
ولــم يــرِو فعلهــم منــاٍف ألصــول احلّجّيــة، ولــم ينــه األئّمــة  ٰهــؤالء 

انلــاس عــن قبــول ٰهــذه الفئــة مــن الروايــات.

ــن  ــّي ع ــر الفق ــد غ ــر الواح ــقاط خ ــخٌص إس ــا: إذا أراد ش رابًع

36

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



ــه أن  ــب علي ، جي ــٌر رشيعٌّ ــه أث ــب علي ــه ال يرتّ ــة أنّ ــار بذريع االعتب
ــن  ــر م ــا؛ ألّن الظواه ــة أيًض ــر القرآنّي ــم يف الظواه ــذا احلك ــري ٰه جُي
ــار  ــة اعتب ــّص أدلّ ــتدالل ختت ــذا االس ــا لٰه ــا، وطبًق ــّن أيًض ــق الظ مصادي
. وانلتيجــة يه أّن الظواهــر  الظنــون باملــوارد الّــي يوجــد فيهــا أثــٌر رشيعٌّ
القرآنّيــة غــر الفقهّيــة لــن تكــون معتــرًة، وجيــب االســتعانة بالقرائــن 
القطعّيــة األخــرى. وبمالحظــة أّن اغبلّيــة آيــات القــرآن مــن الظواهــر، 
، فــإّن اغبلّيــة اآليــات ســوف تســقط عــن  وأّن عــدًدا قليــاًل منهــا نــصٌّ

ــذا االّداعء))). ــل ٰه ــول بمث ــٍد القب ــن ألح ــا ال يمك ــة. بينم احلّجّي

ضرورة النظر إلى النصوص منظومًة متكاملًة

ــال يه أّن خــر  ــا ٰهــذا املق ــي توّصــل إيله ــدى انلتائــج الّ إّن إح
ــٌة  ــوارد، وهل قيم ــن امل ــٍر م ــان يف كث ــد االطمئن ــن أن يفي ــد يمك الواح
ــول  ــي القب ــر ال يع ــذا األم ــات إىل أّن ٰه ــب االتلف ــن جي ــٌة. لٰك معرفّي
ــة أهــل احلديــث  ــاه ظاهرّي

ّ
بالروايــات دون قيــٍد ورشٍط، واذلهــاب يف اجت

أو األخبارّيــة؛ ألّن القــول باعتبــار خــر الواحــد بمعــى أّن خــر الواحــد 
أيًضــا يمكنــه أن يدخــل يف دائــرة طــرق املعرفــة. وبــديهٌّ أنّــه يف صــورة 
ــا  تعــارض خــر الواحــد مــع ســائر مصــادر املعرفــة، جيــب العمــل وفًق
ــّي  ــاًل إذا تعــارض خــر الواحــد مــع ادليلــل العق ــة. مث ــر املعرفّي للمعاي

)1( من أجل االطاّلع عى أدلّة املوافقني واملخالفني العتبار خر الواحد يف األخبار غري الفقهيّة راجع: محمدی، 

اعتبار خر واحد در اعتقادات و علوم انســانی ]اعتبار خر الواحد يف االعتقادات والعلوم اإلنســانية[، 

فصل چهارم و پنجم. 
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القطــّي، أو مــع ادليلــل انلقــّي القطــّي، فحينئــٍذ جيــب تقديــم ادليلــل 
القطــّي ىلع خــر الواحــد. ومــن جهــٍة أخــرى جيــب يف كشــف املســائل 
ــة.  ــٍة، وتقويــم جممــوع األدلّ ــة برؤيــٍة منظومّي ــة واملعــارف انلظرّي الَعَقديّ
  ــن ــات املعصوم ــة ورواي ــات القرآنّي ــة واآلي ــن العقلّي ــإّن الراه ف
ــاظ لّك  ــب حل ــة جي ــم احلقيق ــل فه ــن أج ــع، وم ــذ ىلع الواق ــُل نواف تُمثِّ
ٰهــذه الطــرق بعضهــا مــع بعــٍض كمجموعــٍة متاكملــٍة. والروايــات ليســت 
منفصلــًة عــن ســائر مصــادر املعرفــة، وإنّمــا تمّثــل الروايــات قســًما مــن 
ــب  ــف إىل جان ــة، وتق ــارف الَعَقديّ ــٍة للمع ــجمٍة ومتاكمل ــٍة منس منظوم
ــل  ــة. ومث ــق الَعَقديّ ــن احلقائ ــف ع ــاعد يف الكش ــرآن لتس ــل والق العق
ــة فيمــا بينهــا. ٰهــذه الرؤيــة تكتمــل بمالحظــة ارتبــاط ابلحــوث الَعَقديّ
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النتيجة

ــر  ــل، وأك ــة إىل انلق ــد القبلّي ــاج العقائ ــد ال حتت ــال العقائ ) ـ يف جم
ــد  ــل يف العقائ ــإّن انلق ــه ف ــل. وعلي ــٌة ىلع انلق ــة متوّقف ــد ابلعديّ العقائ
ــون  ــة يك ــد ابلعديّ ــد، ويف العقائ ــا دور اتلأيي ــون دوره اغبًل ــة يك القبلّي

دوره اتلأســيس.

ّياتهــا إىل انلقل، 
ّ
2ـ  يف جمــال األخــالق، ال حتتــاج أصــول األخــالق ولك

ــد  ــل يف حتدي ــٍة إىل انلق ــا حباج ــد، ولٰكّنن ــو اتلأيي ــا ه ــل فيه ودور انلق
ــا  ــة وأهّمّيته ــم األخالقّي ــدود القي ــن ح ــات، ويف تعي ــق واجلزئّي املصادي
حينمــا يقــع الزاحــم بينهــا، ويكــون دور ادليلــل انلقــّي هنــا تأسيســيًّا.

3 ـ أّن أغلــب القضايــا الفقهّيــة مرتبطــٌة بانلقــل، ويلعــب انلقــل يف 
الفقــه دوًرا تأسيســيًّا، ســوى حبــوٍث قليلــٍة مــن قبيــل عمومّيــات الفقــه 

وأهدافــه، واملالزمــات العقلّيــة ومــا شــابه ٰذلــك.

ــة يف  ــة الاكفي ــن املعرف ــّد األدىن م ــة يه احل ــة االطمئنانّي 4 ـ أّن املعرف
ــاكم. ــالق واألح ــد واألخ ــال العقائ جم

ــّص،  ــى األخ ــن باملع ــرة بايلق ــة املعت ــة املعرفّي ــر القيم 5 ـ ال تنح
ــإّن  ــا ف ــن هن ــا، وم ــا يف نطاقهم ــران أيًض ــان معت ــع واالطمئن ــإّن القط ف

ــا. ــٌة أيًض ــٌة معرفّي ــان هل قيم ــد لالطمئن ــّي املفي ــل انلق ادليل

ــدُّ مــن  ــان تُع ــدة لالطمئن ــار اآلحــاد املفي ــر وأخب 6 ـ أّن اخلــر املتوات
ــق ادليلــل انلقــّي املعتــر. مصادي
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قائمة المصادر

األنصاري، مرتىض، فرائد األصول، قم: انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسني،  1416 هـ.. 1

الروجــردي النجفــي، محمدتقــي، نهايــة األفــكار )تقريــرات درس خــارج األصــول آليــة اللــه ضيــاء . 2

الديــن العراقــي(، قــم، دفــرت انتشــارات اســالمی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، 

1417 هـ.

حســني زاده، محمــد، محمــد معرفــت الزم و کافــی در دیــن، معرفــت فلســفی ]املعرفــة الروريــة . 3

يف الديــن[، معرفــت فلســفى ]املعرفــة الفلســفيّة[ شــامره مسلســل 7، ســال دوم، شــامره ســوم، 

بهــار 1384 ش.

ألهــل . 4 العاملــّي  املجمــع  قــم،  املقــارن،  للفقــه  العاّمــة  األصــول  محمدتقــي،   الحكيــم، 

البيت ، 1418 هـ.

، الحسن، مبادئ الوصول إىل علم األصول، طهران، چاپخانه علمیه، 1404 هـ.. 5 الحيّلّ

الحيل، جعفر، معارج األصول، قم، آل البيت، 1403 هـ. . 6

الخــويئ، أبــو القاســم، أجــود التقريــرات، تقريــر دروس خــارج أصــول املــريزا محمدحســني الغــروي . 7

النائينــي، قــم، انتشــارات مصطفــوی، 1368 ش.

السبحاين، جعفر، أصول الحديث وأحكامه، قم، موسسه نرش اسالمى، 1416 هـ.. 8

ــران، الطبعــة األوىل، . 9 ــح: حســن زاده آمــى، طه ــة، تصحي ــال هــادي، رشح املنظوم الســبزواري، امل

ــاب، 1369 ش. ــرش ن ن

ــم، . 10 ــويئ، ق ــيد الخ ــه الس ــة الل ــرات درس آي ــول، تقري ــم األص ــات يف عل ــيل، دراس ــاهرودي، ع الش

ــه اإلســالمي، 1419 هـــ. ــرة معــارف الفق مؤسســة دائ

الغــروي األصفهــاين، محمــد حســني، نهايــة الدرايــة يف رشح الكفايــة، قــم، انتشــارات آل البيــت، . 11

1408 هـ.
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ــه . 12 ــت الل ــه آی ــم، کتابخان ــژوه، ق ــش پ ــي دان ــق: محمدتق ــات، تحقي ــرص، املنطقي ــو ن ــارايب، أب الف

مرعشــی نجفــی، 1408 هـــ.

فاضل لنكراىن، محمد، مدخل التفسري، قم، مكتب اإلعالم اإلسالمي، 1371 ش.. 13
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1417 هـ.

ــريوت، . 15 ــق: محمدرضــا املامقــاين، ب ــة، تحقي ــم الدراي ــة يف عل ــاس الهداي ــه، مقب ــد الل املامقــاين، عب

مؤسســة آل البيــت  إلحيــاء الــرتاث، 1411 هـــ. 
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قــم، موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، 1395 ش.
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ــران، 1397 ش. ــفه ای ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش ــران، موسس ــانية[، ته ــوم اإلنس ــادات والعل االعتق

املظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، إسامعيليان، 1408 هـ.. 18
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الخالصة

ــت  ــث اكن ــرة، حي ــة واملث ــائل املهّم ــن املس ــّي م ــد ادلي ــة واملعتق ــألة العقالنّي ــّد مس تع
ــا  ــا، رشقً ــا وحديثً ــن، قديًم ــن وابلاحث ــل املفّكري ــن قب ــٍغ م ــاٍم بال ــى باهتم ــت حتظ وال زال
وغرًبــا، ومــن زوايــا خمتلفــٍة. إّن تاريــخ العالقــة بــن العقالنّيــة واملعتقــد ادليــّي يف الفضــاء 
ــد اكن  ــم الغــريّب واملســيّي. وق ــه يف العال ــا اكن علي ــا عّم ــٌف تماًم الفكــرّي اإلســاليّم خمتل
ــا  ــًة، م  خمتلف

ً
ــاكال ــة أش ــذه العالق ــه ٰه ــذت في

ّ
ــث اخت ــًرا، حبي ــاًل ومث ــا حاف ــا تارخًي تارخيه

ــا يف  جيعــل مــن دراســتها وحبثهــا مــن جديــٍد وفــق رؤيــٍة إبســتمولوجّيٍة معــارصٍة اعمــاًل مهمًّ
فهــم طبيعــة ٰهــذه العالقــة، وكــذا يف إدراك احللــول الـّـي قّدمهــا املفّكــرون املســلمون ىلع مــّر 
العصــور إلشــاكيّلة العالقــة بــن العقالنّيــة واملعتقــد ادليــّي. مــن هنــا تســى ٰهــذه املقالــة - 
وفــق منهــٍج حتليــيٍّ وتاريــيٍّ ووصــيٍّ ومقــارٍن - إىل تتّبــع موضــوع العالقــة بــن العقالنّيــة 
ــرض آراء  ــالل ع ــن خ ــتمولوجّيٍة م ــٍة إبس ــن ناحي ــالمّية م ــة اإلس ــّي يف اثلقاف ــد ادلي واملعتق
بعــض املفّكريــن واحلكمــاء واملتلكّمــن وأصحــاب احلديــث املســلمن عــر اتلاريــخ حوهلــا. 

اللكمات املفتاحّية: العقالنّية، املعتقد ادلييّن، اتلاريخ، اإلسالم، العقالنّية اإلسالمّية.
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Summary

The question of rationality and religious belief is one of the im-
portant and exciting questions. It was and is still of great concern to 
thinkers and researchers, in the past and the present, in the East and 
the West, and from different angles. The history of the relation between 
rationalism and religious belief in the Islamic intellectual sphere is 
completely different from what it was in the Western Christian world. 
This history has been rich and exciting, in which this relation has taken 
different forms, letting to study it once again according to a contem-
porary epistemological view, an important factor in understanding the 
nature of this relation, as well as in understanding the solutions that 
Muslim thinkers have offered throughout the ages to solve problematic 
relation between rationality and religious beliefs.

Hence, this article attempts - according to an analytical, historical, 
descriptive and comparative approach - to trace the question of the 
relation between rationality and religious belief in Islamic culture from 
an epistemological viewpoint by showing the opinions of some Muslim 
thinkers, sages, theologian, and hadith specialists throughout history.

Keywords: rationalism, religious belief, history, Islam, Islamic ra-
tionalism.
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المقّدمة

ــن  ــن ب ــدًة م ــان واح ــّي أو اإليم ــد ادلي ــة املعتق ــألة حقيق ــّد مس تع
ــالمّية.  ــاط اإلس ــن يف األوس ــان املؤمن ــغلت أذه ــي ش ــاث الّ ــّم األحب أه
فالتســاؤل حــول حقيقــة ٰهــذه املســألة الـّـي أرادهــا اهلل مــن اإلنســان يف 
ــة بهــا اكن حمــوًرا  ــة واألخروّي ــة وإناطــة الســعادة ادلنيوّي انلصــوص ادلينّي
للعديــد مــن األحبــاث واملناقشــات الـّـي دارت رحاهــا يف احليــاة الفكرّيــة 

اإلســالمّية منــذ بدايتهــا. 

نعــم، اكنــت املســألة اإليمــان واالعتقــاد ادليــّي مــن انلاحيــة 
ــة القديمــة مــن حيــث  ــة تطــرح يف األحبــاث الكالمّي ــة واملعرفّي اتلارخيّي
عالقتهــا باملعــاد واثلــواب والعقــاب األخــروّي. إذ أثــرت آنــذاك مســائل 
ــٌر؟  ــرة مؤمــٌن أم اكف ــل اإليمــان والكفــر، وهــل مرتكــب الكب مــن قبي
وغرهــا. وبمــا أّن اإلجابــة عــن تلــك املســائل لــم تكــن متاحــًة مــن دون 
اتلعــّرض إىل حقيقــة اإليمــان واملعتقــد ادليــّي ورشوط حتّققــه، فقــد أثر 
ــة القديمــة مــن ٰهــذه الزاويــة. ٰهــذا ابلحــث يف اغلــب املصــادر الكالمّي

أّمــا يف األحبــاث الكالمّيــة اجلديــدة ايلــوم، فــإّن قضّيــة املعتقــد ادليّي 
ال تطــرح مــن حيــث عالقتهــا باملعاد واثلــواب والعقــاب األخــروّي اغبًلا، 
ــة اإلنســان  ــٍط باإلبســتمولوجيا وعلــم معرف ــا تــدرس يف إطــاٍر مرتب وإنّم
ومعرفــة الــويح. وبمــا أّن ٰهــذا العــر قــد اتّســم بالعقالنّيــة حبيــث طغت 
ــة املعــارصة، فــإّن مقولــة اإليمــان  فيــه ٰهــذه الصبغــة ىلع احليــاة البرّي
أو املعتقــد ادليــّي بدورهــا أصبحــت تعالــج مــن ٰهــذه الزاويــة، وأعيــد 
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التســاؤل حــول عالقــة اإلنســان املعــارص بالــويح، والــويح - كمــا هــو 
ــه  ي يســتمّد هوّيت

ّ
ــّي اذل ــٌط أشــد االرتبــاط باملعتقــد ادلي معلــوٌم - مرتب

ــا فقــد أثــرت مســائل مــن قبيــل: مــا حقيقــة املعتقــد  منــه، ومــن هن
ادليــّي ومــا أهــّم األســس اتلصّورّيــة الـّـي يرتكــز عليهــا؟ وهــل للمعتقــد 
ــانّيٌة؟  ــّيٌة ونفس ــعورّيٌة وإحساس ــه ش ــٌة أم أّن ماهّيت ــٌة معرفّي ــّي هوّي ادلي
وغرهــا مــن املســائل. ومــن هنــا أضحــت إحــدى القضايــا الـّـي أخــذت 
حتتــّل ســلّم األولوّيــات يف احليــاة الفكرّيــة اإلســالمّية يف العصــور املتأّخرة 
يه مســألة العالقــة بــن املعتقــد ادليــّي واتلأّمــل العقــّي والفلســّي الـّـي 

تســى ٰهــذه ادلراســة إىل حبثهــا.

ــًة  ــخ ناصع ــر اتلاري ــا ع ــالمّية وحركته ــة اإلس ــت العقالنّي ــد اكن لق
ــًة، وقــد ذكــرت حقيقتهــا وخصوصّياتهــا وأبعادهــا، ومــا حظــي  ومتألّق
ــة  ــوص ادلينّي ــٍغ يف انلص ــزٍي بال ــاٍم وترك ــن اهتم ــّي م ــل العق ــه اتلأّم ب
ــار العلمــاء واملفّكريــن املســلمن مثلمــا ســيأيت. ومــن  الرئيســة، ويف آث
هنــا جيــدر اتلذكــر بمســألٍة مهّمــٍة فيمــا يرتبــط بمفهــوم العقالنّيــة، ويه 
جتّنــب اخللــط واتلــوّرط الــالويع يف فهــم مقولــة العقالنّيــة الغربّيــة الي 
خيتلــف فهمهــا يف اإلســالم، فعــى الرغــم مــن أّن مــن املســلم وغــره قــد 
 أّن 

ّ
ــة، إال ــة العقالنّي ــد احلديــث عــن مقول ــا عن يفهمــان بعضهمــا بعًض

ــًة حــول نظرتهــم إيلهــا. هنالــك اختالفــاٍت وتمايــزاٍت دقيقــًة وهاّم

ــوم  ــار العل ــا يف إط ــة ودوائره ــق العقالنّي ــق أف ــد يضّي ــض ق فابلع
ــراءة  ــق ق ــذا املنطل ــن ٰه ــاول م ــة، وحي ــة واتلجريبّي ــة واملاّديّ الطبيعّي
العالــم والوجــود برّمتــه وفهمــه بمــا يف ٰذلــك املعتقــد ادليــّي، مــا يــؤّدي 
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ــن  ــًة م ــب جمموع ــّي يتطلّ ــد ادلي ــار أّن املعتق ــكاره هل، ىلع اعتب إىل إن
ــج  ــر املناه ــع ح ــض م ــارض وتتناق ــي تتع ــات الّ ــات واخللفّي الفرضّي

ــة. ــافات العلمّي ــة و باالكتش ــة واتلجريبّي ــة واملاّديّ ــوم الطبيعّي بالعل

ــٍة، إذ يــرى  ــة والعقــل بنظــرٍة دونّي وبعــض اآلخــر ينظــر إىل العقالنّي
أنّهــا اعجــزٌة عــن إثبــات املعتقــد ادليــّي وتريــره، بــل إنّهــا وفــق بعــض 

اآلراء قــد تــّر بــه.

ــام  ــف تم ــًة ختتل ــة رؤي ــالمّية إىل العقالنّي ــرة اإلس ــل انلظ ــا حتم بينم
ــم  ــن الفه ــوٍع م ــرار بن ــؤالء، ويه اإلق ــه ٰه ــب إيل ــا ذه ــالف عّم االخت
القائــم ىلع العقــل واملرتكــز عليــه، حبيــث ال يتحــّدد باملناهــج الضّيقــة 
املعتمــدة يف العلــوم الطبيعّيــة واتلجريبّيــة، وال ينظــر إيلــه بتلــك انلظــرة 
ى عنــه، وإنّمــا يذهــب إىل مــا هــو أبعــد 

ً
ادلونّيــة الـّـي تــرى نفســها بمنــأ

ــة  ــة انلاصع ــب احلقيق ــل إىل قل ــة؛ فيص ــّس واتلجرب ــطحّية احل ــن س م
ــٍد. ــي ال يعريهــا أّي شــكٍّ أو تردي الّ

إّن تعــّدد أشــاكل العقالنّيــة يف العــر احلــارض بــن العقالنّيــة 
والعقالنّيــة  انلقديّــة  والعقالنّيــة  اذلرائعّيــة  والعقالنّيــة  اتلنويرّيــة 
ــة ومــا بعــد احلداثــة، وتنــّوع ألــوان العالقــة بــن لكٍّ منهــا مــع  احلداثّي
ــة  ــن العقالنّي ــة ب ــألة العالق ــرح مس ــن ط ــيجعل م ــّي، س ــد ادلي املعتق
اإلســالمّية واملعتقــد ادليــّي أو اإليمــان رضورًة ملّحــًة؛ إذ إنّهــا ســتحول - 
إىل حــدٍّ كبــٍر - دون وقــوع اإلنســان يف اخلطــإ واملغالطــة الـّـي قــد تنتــج 
ــة للعالــم الغــريّب واملســيّي بــكّل مــا حتملــه مــن مفارقــاٍت  عــن اتلبعّي

ــاليّم. ــم اإلس ــن العال ع
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ــّي  ــد ادلي ــة واملعتق ــن العقالنّي ــة ب ــألة العالق ــخ مس ــد اكن تاري لق
يف الفضــاء املعــريّف يف اإلســالم مغايــًرا بشــٍل جــذريٍّ ملــا هــو عليــه يف 
العالــم الغــريّب واملســيّي. واملتتّبــع تلاريــخ ٰهــذه املســألة ينتــي إىل أنّها لم 
 خمتلفــًة، ما ســيجعل 

ً
ــذت فيــه أشــاكال

ّ
تكــن ىلع شــالكٍة واحــدٍة، بــل اخت

مــن وضعهــا حتــت جمهــر اتلحقيــق واتلمحيــص مــن جديــٍد ووفــق منهــٍج 
ــا يف فهــم طبيعــة ٰهــذه العالقــة، وكــذا  إبســتمولويجٍّ معــارٍص عنــًرا مهمًّ
ــي قّدمهــا املفّكــرون املســلمون ىلع  ــة وجناعــة احللــول الّ يف إدراك أهّمّي
مــّر العصــور إلشــاكيّلة العالقــة بــن العقالنّيــة واملعتقــد ادليــّي. وقبــل 
الــروع يف ٰهــذه احللــول نشــر بشــٍل خمتــٍر إىل تاريــخ ٰهــذه العالقــة 

حســب اآلراء الّــي عرضتهــا بعــض الفــرق والشــخصيات اإلســالمّية.      

أّوًل: تاريخ العالقة بين العقالنّية والمعتقد الدينّي في الثقافة اإلسالمّية

إذا أريــد تعّقــب منشــإ حبــث العالقــة بــن العقالنّيــة واملعتقــد ادليّي 
ــوص  ــوع إىل انلص ــن الرج ــاص م ــال من ــالمّية، ف ــة اإلس ــاق اثلقاف يف نط
ادلينّيــة الرئيســة الّــي ينهــل منهــا الفكــر اإلســاليّم تعامليــه ومرتكزاتــه 

ــه. ]نــرص، تاريــخ الفلســفة اإلســالميّة، ج 1، ص 56[ وإهلامات

وباتلأّمــل يف اتلعايلــم اإلســالمّية ال ســّيما الــواردة منها يف القــرآن الكريم 
والســّنة ومقارنتهــا مــع مــا اكن ســائًدا قبــل اإلســالم))) تّتضــح املزنلــة الـّـي 

)1( من أجل تفصيل ٰهذه املســألة ووضوح الفضاء الفكرّي والعقدّي الّذي كان ســائًدا قبل البعثة 
النبويّة يراجع: الزنجايّن، تاريخ علم الكالم يف اإلسالم، ص 4 - ص 10.
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أوالهــا اإلســالم للعقــل ورضورة اعتمــاده، حيــث جعلــه القــرآن الكريــم 
أســاس اإليمــان، وداع يف اآليــات الكريمة - مثلما ســيأيت - للتفّكــر واتلدبّر 
مــراًرا كمــا أنّــه نــى عــن اتلقليــد األعــى بــل ذّمــه، وبــّن أّن الســيّئات 
يــن ال يعقلــون، بــل 

ّ
واملعــايص الّــي تصــدر عــن العبــد إنّمــا تــأيت مــن اذل

ــا  ــن جهته ــات م ــة. والرواي ــن العقلّي ــة والراه ــتخدم األدلّ ــه اس ــو نفس ه
ــار اثلــواب والعقــاب  ــه معي ــق إىل اهلل، وعّدت اعتــرت العقــل أحــّب اخلل
والرســول ابلاطــن. وبٰهــذا فقــد أعطــت اتلعايلــم اإلســالمّية أهّمّيــًة وماكنــًة 
ي يمكــن القــول معــه أّن ادليــن اإلســاليّم قــد 

ّ
خاّصــًة للعقــل، إىل احلــّد اذل

أقــام اتلعّقــل يف مزنلــٍة يكــون مــن خالهلــا أساًســا ومبــًى لإيمان، بــل إّن 
العقالنّيــة يه قطــب الــرىح الّــي يــدور حــوهل اكّفــة املعتقــدات ادلينّيــة، 
ســواٌء بصــورةٍ مبــارشةٍ أم غــر مبــارشةٍ. فعــى ســبيل املثــال فــإّن القــرآن 
الكريــم يدعــو اإلنســان بشــٍل مســتمرٍّ إىل اتلفّكــر واتلدبـّـر واالبتعــاد عن 
يــن ال يتعّقلــون، قــال 

ّ
اتلقليــد األعــى، ويعتــر الرجــس مــن صفــات اذل

ــَن  ي ِ
َّ

ــَس ىلَعَ اذل ــُل الرِّْج ــإِذِْن اهلِل َوجيََع  بِ
َّ

ــَن إاِل ن تُْؤِم
َ
ــٍس أ َن نِلَْف

َ
ــا اك ــاىل: َوَم تع

ــه  ــل ىلع أنّ ــت العق ــد عرض ــات ق ــس: 100[، والرواي ــوَن  ]ســورة يون  َيْعِقلُ
َ

ال
ــل ومــزيان اثلــواب واألجــر اإلنســان، واحلّجــة  أحــّب خملوقــات اهلل، ب
والرســول ابلاطــن، وغرهــا مــن الصفــات الّــي ذكرتهــا هل. ومــن خــالل 
تتّبــع انلصــوص ادلينّيــة القرآنّيــة يمكــن القــول إنّهــا تنظــر إىل العالقــة 
ــّم  ــا ت ــه إذا م ــالزٍم، بمعــى أنّ ــة ت ــا عالق ــن العقــل واإليمــان ىلع أنّه ب
االســتفادة مــن العقــل بصــورة صحيحــة فإنــه ســيقود إىل املعتقــد ادليّي، 
ــذا  ومــن جهــة أخــرى فــإّن مــن يتحــّى باإليمــان واملعتقــد ادليــي؛ فٰه
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ــه يُعِمــل عقلــه بشــٍل صحيــٍح. أي أّن لّك اعقــٍل مؤمــٌن ولكَّ  يــدّل ىلع أنّ
مؤمــٍن اعقــٌل.

لقــد نتــج عــن حــّث انلصــوص ادلينّيــة وتشــجيعها ىلع إعمــال العقــل 
ــة  ــواعت املرتبط ــف املوض ــة يف خمتل ــن املعرف ــث ع ــتدالل، وابلح واالس
ــة يف  ــارات الفكرّي ــرق واتلّي ــور الف ــم، ظه ــة والعال ــدات ادلينّي باملعتق
ــيّتضح  ــا س ــّي - كم ــد ادلي ــة واملعتق ــألة العقالنّي ــت مس ــالم. فاكن اإلس
ــني، اتّجاهــات  ــلمن ]مجموعــٌة مــن املؤلّف ــن املس ــات املفّكري ــن أّول اهتمام - م
ــن  ــٍر م ــا ىلع كث ــت بصماته ــث ترك ــكالم اإلســالمّي، ص 75[، حبي ــة يف ال العقالنيّ

الفــرق واتلّيــارات الّــي ظهــرت عــر تاريــخ الفكــر اإلســاليّم. وبعبــارٍة 
أخــرى، فقــد اكن تاريــخ العقالنّيــة واملعتقد ادليــّي يف اثلقافة اإلســالمّية 
ــا خمتلفــًة مــن املفّكريــن املســلمن - مــن  ــا ومثــًرا؛ ٰذلــك أّن فرقً حيويًّ
فالســفٍة ومتلكّمــن وعرفــاء وفقهــاء وحمّدثــن وإخبارّيــن و... ىلع 
اختــالف أطيافهــم وتفّراعتهــم - قّدمــت وجهــة نظــٍر خاّصــًة حــول ٰهــذه 

ــا فيــه خيتلــف عــن غــره مــن املذاهــب. املســألة، وأبــدت رأيً

وىلع الرغــم مــن أنـّـه لــم يكــن هنــاك جمــاٌل واســٌع الهتمــام املســلمن 
ــود  ــالم لوج ــدَر اإلس ــٍة ص ــتقلٍّة ومفّصل ــورٍة مس ــة بص ــائل العقلّي باملس
انلــّي  بــن ظهرانيهــم وإيمانهــم الاكمــل بــه، وكــذا حلجــم العالقــات 
ــد  ــّى بع ــل ح ــرى. ب ــات األخ ــع اثلقاف ــم م ــت تربطه ــي اكن ــة الّ القليل
وفاتــه  بــي األمــر ىلع حــاهل؛ ٰذلــك ألّن اهتمــام اخللفــاء قــد انصــّب 
ــذور   أّن ابل

ّ
ــد. إال ــن اجلدي ــدم ادلي ــيخ ق ــم وىلع ترس ــرآن الكري ىلع الق
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ــالة  ــب الرس ــن األّول لصاح ــذرت يف الزم ــد ب ــاليّن ق ــر العق األوىل للفك
ــالميّة، ص 38[ ــفة اإلس ــخ الفلس ــان، تاري ــن . ]كورب واملعصوم

 فعــى ســبيل املثــال، اكن لألبعــاد العقالنّيــة واملعرفّيــة لإمــام 
عــيٍّ  تأثــٌر عظيــٌم ىلع تبلــور الفكــر العقــاليّن والفلســّي يف صــدر 
اإلســالم وانفتاحهــا ىلع األحبــاث العقالنّيــة، والّــي ال يمكــن اتلفصيــل 
فيهــا ضمــن ٰهــذه ادلراســة))). ويكــي مــن أجــل إدراك ٰهــذه اخلصوصّيــة 
الفريــدة لإمــام عــيٍّ  الرجــوع إىل خطبــه ورســائله ولكماتــه القصــار 
ي 

ّ
ــة«، واذل ــج ابلالغ ــوان »نه ــت عن ــريّض حت ــف ال ــا الري ــي مجعه الّ

ــٌة مــن علمــاء األجيــال املاضــن واملعارصيــن.  قــام برحــه وتفســره ثلّ
ي يعــّد مــن رّواد اإلصــالح وانلهضــة اإلســالمّية 

ّ
اكلشــيخ حمّمــد عبــده اذل

ي حتــّدث يف مقّدمــة رشحــه عــن وضعــه انلفــيّس 
ّ

يف العالــم املعــارص، واذل
ــاًل  ــهد عق ــت أش ــا كن ــاًل: »وأحيانً ــة" قائ ــج ابلالغ ــة "نه ــد مطالع عن
نورانيًّــا، ال يشــبه خلًقــا جســدانيًّا، فصــل عــن املوكــب اإللـٰـّي، واتّصــل 
بالــروح اإلنســايّن. فجعلــه عــن اغشــيات الطبيعــة وســما بــه إىل امللكــوت 
األىلع. ونمــا بــه إىل مشــهد انلــور األجــى...« ]عبــده، رشح نهــج البالغــة، ج 1، ص 4[. 
ــث يف  ــة وابلح ــا احلكم ــد: »وأّم ــن أيب احلدي ــول اب ــن، يق ــن املتقّدم وم
ــّن أحــٍد مــن العــرب وال نقــٍل مــن  ــة، فلــم يكــن مــن ف ّي

ٰ
األمــور اإلهل

)1( هناك تجلّياٌت متعّددٌة ألبعاد العقالنيّة عند اإلمام عيلٍّ ، منها طرحه لالستدالالت العقليّة 
كالقياسات الرهانيّة، ونحت املصطلحات العربيّة للمسائل الفلسفيّة والتفسري العقيّل للقرآن، 
وتبيني القضايا العقديّة وفق املنهج العقيّل وغريها.  يراجع: رحيميان، هوية الفلسفة اإلسالميّة، 

ص 32 و63. 
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جهابــذ أكابرهــم وأصاغرهــم يشٌء مــن ٰذلــك أصــاًل، وٰهــذا فــنٌّ اكنــت 
ــن  ــه، وأّول م ــّردون ب ــة يتف ــاطن احلكم ــاء وأس ــل احلكم ــان وأوائ ايلون
ــة يف  ــث ادلقيق ــد املباح ــذا جت ــيٌّ ؛ ولٰه ــرب ع ــن الع ــه م ــاض في خ
اتلوحيــد والعــدل مبثوثــًة يف فــرش كالمه وخطبــه، وال جتــد يف كالم أحٍد 
ــو  مــن الصحابــة واتلابعــن لكمــًة واحــدًة مــن ٰذلــك، وال يتصّورنــه، ول
يــن 

ّ
فهمــوه لــم يفهمــوه، وأيّن للعــرب ٰذلــك؟! ولٰهــذا انتســب املتلكمــون اذل

ــتاذهم  ــّموه أس ــره، وس ــًة دون غ ــه خاّص ــوالت إيل ــار املعق ــوا يف حب جلَُج
ورئيســهم، واجتذبتــه لّك فرقــٍة مــن الفــرق إىل نفســها...« ]ابــن أيب الحديــد، 

ــة، ج 6، ص 370[. ــج البالغ رشح نه

ــع  ــيٍّ  م ــام ع ــاليّن لإم ــرّي والعق ــراث الفك ــتمّر امل ــد اس وق
األئّمــة مــن ذّرّيتــه، واتّضــح بصــورٍة أكــر، وخصوًصــا مــع اإلمــام ابلاقــر 
يــن علّمــوا تالمذتهــم ابلحــث 

ّ
واإلمــام الصــادق واإلمــام الرضــا ، اذل

ــيأيت  ــال. وس ــذا املج ــدوهم يف ٰه ــة وأرش ــدل واحلكم ــّر واجل ــّي احل العق
اتلطــّرق إىل ٰهــذه املســألة عنــد احلديــث عــن العقالنّيــة عنــد اإلمامّيــة.

ــيئًا  ــدون ش ــلمن يبتع ــرة اكن املس ــذه الف ــه يف ٰه ــاٍل فإنّ وىلع أّي ح
ــالم يف  ــة اإلس ــدود دول ــدأت ح ــث ب ــالة، حي ــر الرس ــن ع ــيئًا ع فش
االتّســاع نتيجــة الفتوحــات وانطلــق املســلمون حنــو االنفتــاح ىلع 
األمــم واثلقافــات واتلّيــارات الفكرّيــة والفلســفّية األخــرى مــن خــالل 
ــًدا أكــر ىلع  ــذا األمــر تأكي االحتــاكك بهــا وترمجــة آثارهــا، فاقتــى ٰه
العقالنّيــة؛ ألّن حاجــة األديــان غــر اإلســالمّية يف املجتمــع اإلســاليّم - 
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اكيلهــود والصابئــة وانلصــارى يف ســورّيا والعــراق، وخاّصــًة مــع انتقــال 
مركــز احلكومــة مــن املدينــة إىل العــراق - إىل لغــة العقــل املشــركة اكنت 
ــار املعزلــة اكن هــو  كبــرًة. ولعــّل أحــد األســباب األساســية لتشــّل تّي
ــن.  ــن ادلي ــاليّن ع ــاع العق ــا، وادلف ــؤالء عقليًّ ــاكالت ٰه ــة ىلع إش اإلجاب

]أبــو زهــرة، تاريــخ املذاهــب اإلســالميّة، ج 1، ص 146[

ــس علــم الــكالم  سِّ
ُ
يقــول الشــيخ جعفــر ســبحاين يف ٰهــذا الصــدد: »أ

 
ّ

ــه إال ــه وتدوين ــن تأسيس ــم يك ــرّي، ول ــرن األّول اهلج ــات الق يف بداي
ــم  ــم وعقيدته ــة دينه ــلمن إىل صيان ــة املس ــا حاج ــت إيله ــرورٍة َدع ل
ورشيعتهــم مــن تهامجــات األفــاكر املضــاّدة، الـّـي شــاعت إثــر االحتــاكك 
ــفّية  ــب الفلس ــة الكت ــبب ترمج ــم، وبس ــلمن وغره ــن املس ــايّف ب اثلق
 التســلّح 

ّ
واالعتقاديـّـة للفــرس وايلونــان، فلــم جيــد املســلمون ســبياًل إال

ــا،  ــوا عنه ــم ويدافع ــك معتقداته ــوا بٰذل ــة، يك يصون ــن العقلّي بالراه
لٰكــّن اتلاريــخ يشــهد بــأّن قســًما كبــًرا مــن مســائل علــم الــكالم حــول 
ــد والعــدل، مّتخــَذٌة مــن خطــب اإلمــام  ــدإ واملعــاد، وحــول اتلوحي املب
ــول  ــذه األص ــم ٰه ــدام يف دع ــل املق ــو ابلط ــه ه ــن ، وأنّ ــر املؤمن أم
ــع إىل  ــكاليّم يرج ــم ال ــأّن منهجه ــة ب ــت املعزل ــو اعرف ــا، ول وأحاكمه
عــيٍّ ، فقــد صدقــوا يف انتمائهــم وانتســابهم إىل ٰذلــك املنهــل العــذب 
الفّيــاض، وليــس عــيٌّ وحــده مــن بــن أئّمــة أهــل ابليــت أقــام داعئــم 
ــبحاين،  ــم« ]س ــر منه ــة األخ ــاله األئّم ــل ت ــه، ب ــاد بنيان ــم وأش ــذا العل ٰه

ــل، ج 3، ص 6[. ــاب والســّنة والعق ــات عــى هــدى الكت اإللٰهيّ
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إّن أســاس ادليــن هــو ٰذلــك القســم مــن املعتقــدات املرتبــط بأصــول 
ــي  ــة الّ ــزاء األصلّي ــن األج ــزي يه م ــتدالل واتلمي ــّوة االس ــالم. وق اإلس
تمّكــن مــن بلــوغ االعتقــاد الراســخ، فــال جيــوز يف ٰهــذا املوضــوع اتّبــاع 
الغــر مــن دون ديلــٍل. فيجــب ىلع لّك مســلٍم ابلحــث املعــريّف ولــو مــن 
خــالل اســتدالالٍت بســيطٍة مــن أجــل بلــوغ االعتقــاد الراســخ. وىلع ٰهذا 
األســاس ذكــر الشهرســتايّن يف "امللــل وانلحــل" مــا يــي: »ومــن املعلــوم 
أّن ادليــن إذا اكن منقســًما إىل معرفــٍة وطاعــٍة، واملعرفــة أصــٌل والطاعــة 
ــم يف  ــن تكلّ ــا، وم ــد اكن أصويلًّ ــة واتلوحي ــم يف املعرف ــن تكلّ ــرٌع، فم ف
ــكالم  ــم ال ــوع عل ــو موض ــول ه ــا. فاألص ــة اكن فروعيًّ ــة والريع الطاع
والفــروع هــو موضــوع علــم الفقــه، وقــال بعــض العقــالء: لّك مــا هــو 
ــول. ولّك  ــن األص ــو م ــتدالل، فه ــر واالس ــه بانلظ ــل إيل ــوٌل، ويتوّص معق
مــا هــو مظنــوٌن أو يتوّصــل إيلــه بالقيــاس واالجتهــاد فهــو مــن الفــروع« 

ــل والنحــل، ج 1، ص 54[. ]الشهرســتايّن، املل

وســيطول احلديــث بــل ســيخرج ٰهــذا العمــل عــن حــدوده املرســومة 
إذا مــا تــّم اتلطــّرق إىل لّك اجلهــود الـّـي بذلــت مــن قبــل مفّكري اإلســالم 
ــة  ــة لعقالنّي ــورة انلاصع ــراز الص ــل إب ــن أج ــه م ــه ومتلكّمي وحكمائ
ــاء  ــيتّم االكتف ــك س ــة؛ وذٰلل ــور املختلف ــر العص ــة ع ــدات ادلينّي املعتق
ــاء  ــض احلكم ــل بع ــن قب ــت م ــي بذل ــود الّ ــض اجله ــارة إىل بع باإلش
ــي  واملتلكّمــن، ولٰكــن قبــل ٰذلــك جتــدر اإلشــارة إىل إحــدى الفــرق الّ
اكن هلــا موقــٌف خمالــٌف للعقالنّيــة ودورهــا يف إثبــات املعتقــدات ادلينّيــة 

ــث. ــل احلدي ــا، ويه أه ــا وتريره وتبيينه
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ثانًيا: أهل الحديث ورؤيتهم إلى عقالنّية المعتقد الدينّي

ىلع الرغــم مــن أّن اآليــات والروايــات قــد حّثــت وأّكــدت ىلع حّجّيــة 
 أّن ٰذلــك لــم يمنع 

ّ
العقــل واعتبــاره ودوره يف املجــال ادليــّي والعقــدّي، إال

مــن ظهــور فــرٍق وأفــراٍد عــر تاريــخ اإلســالم أنكــروا وشــّككوا يف ٰهــذه 
احلّجّيــة وٰهــذا ادلور، بــل شــّددوا ىلع ختطئــة اســتخدام العقــل يف املعارف 
ــت  ــٌة عرف ــرت فرق ــاين ظه ــرّي اثل ــرن اهلج ــي الق ــة. ف ــم ادلينّي واتلعايل
فيمــا بعــد بأهــل احلديــث، اعرضــت بشــّدٍة ابلحــث العقــّي يف القضايــا 
ــاليّم،  ــن اإلس ــة لدلي ــول العقديّ ــك األص ــا يف ٰذل ــة بم ــائل ادلينّي واملس
واعتــرت أّي حماولــٍة يف ٰهــذا املجــال بدعــًة وحراًمــا، بــل منعــت حــّى 
التســاؤل حــول القضايــا ادلينّيــة، خبــالف الشــيعة واملعزلــة واألشــاعرة 

وغرهــم مّمــن أبــدى رغبــًة كبــرًة يف األحبــاث العقلّيــة.

لقــد أفــى أهــل احلديــث حبرمــة املنطــق والــكالم والفلســفة، واكن 
ــام  ــس إم ــن أن ــك ب ــة ومال ــام احلنابل ــل إم ــن حنب ىلع رأســهم أمحــد ب
املالكّيــة. ووفًقــا نلظرّيــة أهــل احلديــث ال بــّد مــن االلــزام بمــا جــاء 
ــّي.  ــر العق ــل واتلري ــاب اتلأوي ــة، واجتن ــوص ادلينّي ــر انلص يف ظواه
ــا؛ وذلا  ــث وحبثه ــد األحادي ــة بنق ــة الرغب ــذه الفرق ــن ٰه ــدو م وال يب
يقبلــون الروايــات دون أدىن تأويــٍل أو تريــٍر وإن اكنــت مضامينهــا غــر 
ــث.  ــذه األحادي ــا لٰه ــم وفًق ــون بمواقفه ــل ويّرح ــًرا، ب ــٍة ظاه معقول

ــالميّة، ص 39 و40[ ــة اإلس ــفة العربيّ ــلوم، الفلس ]س

لقــد مجــدت هّمــة أهــل احلديــث وفهمهــم ىلع الظواهــر ادلينّيــة حّى يف 
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أصــول االعتقــادات ادلينّيــة، ورفضــوا بشــدةٍ أّي حماولــٍة للتعّمــق الفكــرّي 
أو اتلدبّــر العقــّي يف املعــاين ادلينّيــة. فعــى ســبيل املثــال لّمــا ســئل مالــك 
 ــتَوَى ــرِْش اْس َع

ْ
ــن ىلَعَ ال ــة: الرَّمْحٰ ــن أنــس عــن معــى االســتواء يف اآلي ب

]ســورة طـٰـٰه: 5[، رّد قائــاًل: »االســتواء معلــوٌم والكيفّيــة جمهولــٌة، واإليمــان به 

واجــٌب والســؤال عنــه بدعــٌة« ]الشهرســتاينّ، امللــل والنحــل، ج 1، ص 105[. وباتلأّمــل 
يف الــكالم املذكــور واالتلفــات إىل أّن الفكــر قائــٌم ىلع إثــارة اإلشــاكالت، 
ــه، يظهــر أّن ٰهــذا  ــة الفّكــر واتلأّمــل وجّديّت وعنــد انتفائهــا تنتــي واقعّي
ــاه وقــف يف وجــه لّك حماولــٍة فكرّيــٍة جــاّدةٍ تفــي إىل ازدهــار الفكــر 

ّ
االجت

يف ميــدان املعــارف ادلينّيــة.

وقــد أطلــق ابلعــض ىلع ٰهــذا الفريــق اســم اتلّيار انلــيّصّ يف اإلســالم، 
ــل أن  ــه قب ــالم، ورأى أنّ ــامٍل يف اإلس ــريٍّ ش ــاٍر فك ــه أّول تّي ــر أنّ واعت
ــًة  ــًة خاّص ــًة ورؤي ــًة ثقافّي ــت أرضّي ــد اكن ــًة، فق ــًة كالمّي ــون مدرس يك
ــة  ــن املرجئ ــا لكٌّ م ــأت يف أحضانه ــٌة، نش ــاكٌر خمتلف ــا أف ــت منه انبعث
ــاكر  ــرات األف ــيم وع ــبيه واتلجس ــاع التش ــوارج وأتب ــة واخل واجلرّي
ــروٍن  ــّى ق ــاليّم ح ــر اإلس ــا ىلع الفك ــت بظالهل ــي ألق ــرى، الّ األخ
 ،  بشــٍل تدريــيٍّ

ًّ
متأّخــرٍة، وقــد أصبــح ٰهــذا اتلّيــار الفكــرّي مســتقال

يلحمــل عناويــن خمتلفــًة، منهــا: أهــل احلديــث، احلنابلــة، احلشــوّية، 
ــة، ص 98[ ــني الحكم ــني، ع ــن املؤلّف ــٌة م ــلفّية. ]مجموع والس

ــم املعــروف  ــد احللي ــن عب ــن أمحــد ب ــّي ادلي ــاس ت ــو العّب ويعتــر أب
بابــن تيمّيــة مــن رّواد ٰهــذا اتلّيــار حيــث دافــع بشــّدٍة كبــرٍة ىلع منهــج 
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ــل اكن  ــفة، ب ــق والفلس ــكالم واملنط ــة ال ــى حبرم ــث، وأف ــل احلدي أه
ــاد عــن العقــل هــو مــالك اإليمــان والقــرب مــن اهلل،  ــرى أن االبتع ي
وعنــد اتلعــارض بــن الــرع والعقــل يكــون تقــّدم الــرع ىلع العقــل 
- حســب رأيــه - رضوريًّــا. ٰهــذا وإّن ابــن تيمّيــة قــد جلــأ إىل االســتدالل 
ــوع  ــد وق ــاين عن ــل الره ــرع ىلع العق ــم ال ــوهل بتقدي ــاليّن يف ق العق
ــق  ــفة واملنط ــه يف رّد الفلس ــل نفس ــل بالعق ــا، وتوّس ــارض بينهم اتلع
ــاه،  ــالمّي، ج 1، ص 20؛ خرسوبن ــامل اإلس ــفّي يف الع ــر الفلس ــة الفك ــاين، حرك ــل. ]دين والعق
ي ألـّـف كتــاب 

ّ
الــكالم الجديــد، ص 65[ كمــا يعــّد جــالل ادليــن الســيويّط اذل

"صــون املنطــق والــكالم عــن فــنِّ املنطــق والــكالم" يف ذّم علــي املنطــق 
ــه املذكــور عــدًدا  ــذه الفرقــة. وقــد أورد يف كتاب والــكالم مــن أتبــاع ٰه
مــن الشــخصيات الّــي اكن هلــا رؤيــٌة ســلبّيٌة وناقــدٌة للمنطــق والــكالم 

ــد، ص 59[ ــكالم الجدي ــزاد، ال ــة. ]نيك ــاث العقلّي واألحب

ــه أمــٌر  ــار يف العهــود األوىل ىلع أنّ ــذا اتلّي ــذا، وقــد يبــدو ظهــور ٰه ٰه
طبيــيٌّ نتيجــة ميــل األتبــاع إىل اتلقّيــد بالــويح واملحافظــة ىلع اتلقايلــد 
ادلينّيــة يف جمتمــٍع مــا زال يشــعر بوجــود انلــّي ، ويشــّم ريــح الــويح 
 

ّ
الطاهــر، فــال تســمع أطروحــات املســالك واملذاهــب األخــرى. إال
ــت  ــد ضغط ــر، فق ــذا األم ــت دوًرا يف ٰه ــد لعب ــّية ق ــلطة السياس أّن الس
ــٍة،  ــن ناحي ــة م ــّنة انلبوّي ــهود الس ــول وش ــاب الرس ــة ىلع أصح اخلالف
ــك حــًرا ىلع مجاعــٍة  ــًة ٰذل ــه، جاعل ومنعــت انلــاس مــن نقــل أحاديث
حمــّددٍة مــن ناحيــٍة أخــرى، مّمــا أتــاح هلــا التســلّط ىلع أفــاكر املتديّنــن 
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ــة  ــائل العقديّ ــاق املس ــة يف نط ــث املوضوع ــوذ األحادي ــذا نف ــا))). وك أيًض
والعملّيــة اإلســالمّية ]فضــل اللــه الزنجــايّن، تاريــخ علــم الــكالم يف اإلســالم، ص 10 و209[، 
ــّية  ــلطة السياس ــبتها الس ــي اكتس ــة الّ ــدى املنفع ــح م ــن الواض وم
ــروف.  ــذه الظ ــل ٰه ــاة) يف مث ــّنة املنتق ــى ىلع )الس ــال األع ــن اإلقب م

]مجموعــٌة مــن املؤلّفــني، عــني الحكمــة ، ص 98[

ــث  ــل احلدي ــل أه ــن قب ــن م ــم تك ــة ل ــارة إىل أّن املخالف ــدر اإلش جت
ــم  ــيعة بدوره ــن الش ــن م ــل إّن األخبارّي ــب، ب ــّنة فحس ــل الس ــن أه م
قــد خالفــوا تدّخــل العقــل واالســتدالل العقــّي يف ادليــن، بــل حــّذروا 
ــث  ــل احلدي  أّن أه

ّ
ــفة، إال ــق والفلس ــكالم واملنط ــم ال ــن تعلّ ــاس م انل

لكونهــم تشــبّثوا بظواهــر الكتــاب والســّنة فقــد ابتلــوا باتلجســيم 
ــا شــديًدا بــن  والتشــبيه. وال ريــب يف أّن هنــاك فاصــاًل كبــًرا واختالفً
ــّن  ــم التس ــن اعل ــاره م ــة باعتب ــن تيمّي ــا اب ــن ورائديهم ــن اتلّياري ٰهذي
ا يف بعــض   أنّهمــا اكنــا يقربــان جــدًّ

ّ
واإلســرآبادّي مــن اعلــم التشــّيع، إال

ــا للعقــل  ي يقــّرب بينهمــا هــو معارضتهمــا مًع
ّ

اآلراء واملواقــف. واكن اذل
واالســتدالل املنطــّي. فاجلمــود ىلع الظواهــر انلقلّيــة وســوء الظــّن باملنطق 
 أساســيًّا دليهمــا. ويعــّد انفتــاح الفكــر وانغالقــه، 

ً
واالســتدالل اكن مبــدأ

مــن املــزيات الّــي تمــزّي بهــا اإلنســان؛ ولٰهــذا فــإّن اجلمــود الفكــرّي لــم 
ــيّي  ــم الش ــوٌد يف العال ــل اكن هل وج ــب، ب ــّيّ فحس ــم الس ــّص بالعال خيت
عــر اتلاريــخ أيًضــا. ]دينــاين، حركــة الفكــر الفلســفّي يف العــامل اإلســالمّي، ج 1، ص 115[

)1( ملزيٍد من االطالع راجع: العسكرّي، معامل املدرستني، دور األمّئة يف إحياء الدين.



ثالًثا: المتكّلمون وعقالنّية المعتقد الدينّي

لقــد أنكــر متلكمــو الشــيعة واألشــاعرة واملاتريديّــة واملعزلــة اتلقليــد 
يف أصــول املعتقــدات ادلينّيــة، ورأوا وجــوب انلظــر واالســتدالل. وســاق لكٌّ 
منهــم مــن أجــل ٰذلــك جمموعــًة مــن األدلـّـة العقلّيــة واإلثباتّيــة وانلقضّيــة 
ــس  ــات أس ــد يف إثب ــال اتلقلي ــر وابط ــوب انلظ ــة ىلع وج ــة انلقلّي واألدلّ
ــل  ــة، ص 110 - 119[، ب ــد اإلماميّ ــكالم عن ــم ال ــاليّن، أدوار عل ــة ]املي ــدات ادلينّي املعتق
 ،

ّ
ذهــب بعضهــم إىل أكــر مــن ٰذلــك حينمــا رفــض صّحــة إيمــان املقــدل

وحــّى هنالــك مــن قــال بتكفــره؛ وٰذلــك أنّهــم اشــرطوا يف صّحــة اإليمان 
أن يكــون قائًمــا ىلع االســتدالل العقــّي. ]ســلوم، الفلســفة العربيّــة اإلســالميّة، ص 54[ 

ــاعرة إىل أّن  ــم األش ــا فيه ــن بم ــة املتلكّم ــة وبقّي ــب املعزل ــن ذه ول
ــرٌض ىلع  ــوده ف ــان ىلع وج ــة اهلل والره ــر ملعرف ــل وانلظ ــوء إىل العق اللج
لّك مؤمــٍن ومؤمنــٍة، فقــد اختلفــوا حــول مصــدر ٰهــذا الفــرض، فقــال 
ــاعرة  ــا األش ــل، أّم ــة العق ــن طبيع ــٌم ع ــٌض ناج ــيٌّ حم ــه عق ــة إنّ املعزل
ــل  ــوء إىل العق ــوا إّن اللج ــل، وقال ــة ىلع العق ــّدم الريع ــوا تق ــد أثبت فق
، وإنـّـه لــوال وجــود الريعــة ملــا  وانلظــر يف األمــور العقديـّـة فــرٌض رشيعٌّ

تمّكـــن العقــل مــن معرفــة اهلل وإثبــات وجــوده.

فالعقــل يف نظــر املعــزهل ديلــٌل داخــيٌّ يمّكـــن اإلنســان مــن معرفــة 
 إذا اتّفقــت مــع أحاكمــه. 

ّ
احلســن والقبــح، وال قيمــة للريعــة املزنلــة إال

أّمــا األشــاعرة فقــد رأوا يف أّول عهدهــم أّن انلــّص يقــع يف ادلرجــة األوىل 
ــخ الفلســفة  ــك. ]الفاخــورّي، تاري ــد ٰذل ــة بع ــة اثلاني ــل يف ادلرج ــأيت العق ــّم ي ث

ــة، ج 1، ص 174[ العربيّ



ي 
ّ

ــّي اذل ــان العق ــا الره ــن، أحدهم ــن الراه ــواعن م ــرح ن ــد ُط وق
ي 

ّ
ــمّي اذل ــان الس ــو الره ــاين ه ــه، واثل ــل ومبادئ  إىل العق

ّ
ــتند إال ال يس

ــة تعتمــد  ــت املعزل ــا اكن ــث واإلمجــاع. وفيم يســتند إىل القــرآن واحلدي
ــه مــردوٌد، فــإّن  األّول وتــرى أّن لّك برهــاٍن ســميٍّ ال يدعمــه العقــل فإنّ
األشــاعرة ىلع العكــس مــن ٰذلــك قــد أّكــدوا ىلع أّن الراهــن العقلّيــة ال 
 ألّن الــرع يأمــر بهــا، وأّن العقــل ال قيمــة هل يف ذاتــه، بــل 

ّ
قيمــة هلــا إال

ــرع. ]املصــدر نفســه[ ــن ال ــتمّده م ــا يس فيم

ٰهــذا وانقســم املتلكّمــون املســلمون مــع طرحهــم مســألة العــدل اإللّٰي 
ــة  - وبتبعهــا احلســن والقبــح اذلايّت لألفعــال - إىل شــعبتن همــا: العديّل
ــة والشــيعة، إذ أرّصوا  ــون املعزل ــا األوىل فهــم املتلكّم ــة، أّم وغــر العديّل
ىلع أّن احلســن والقبــح ذاتّيــان وعقلّيــان، بينمــا نفــت الشــعبة األخــرى 
- أي األشــاعرة - ٰذلــك. مــع العلــم أّن املعزلــة قــد أفرطــوا يف اســتخدام 
ــة،  ــوص ادلينّي ــر انلص ــل ظواه ــا ىلع تأوي ــوا معه ــٍة أقدم ــل إىل درج العق
وأرّصوا ىلع ترجيــح العقــل ىلع الــويح، وبعبــارٍة أخــرى فــإّن املعزلــة رأوا 
أّن حكــم العقــل البــرّي مطلــٌق، ســواٌء اكن ٰذلــك يف األمــور ادلنيوّيــة أم 

ــة. ]كوربــان، تاريــخ الفلســفة اإلســالميّة، ص 194[ يف األمــور الروحّي

باتلــوازي مــع مذهــب املعزلــة يف القــرن اثلــاين تشــلّكت بــن الشــيعة 
ــا  ــة، إذ اكن أتباعه ــة ابلاطنّي ــتهرت باحلرك ــٌة اش ــٌة ـ باطنّي ــٌة عقلّي نزع

ــّنة.  ــاب والس ــر الكت ــة لظواه ــاين ابلاطنّي ــدون ىلع املع يعتم

أّمــا بالنســبة للمتلكّمــن الشــيعة - مثلمــا ســيأيت - فإنّهــم اكنــوا منــذ 
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ــر  ــم يقت ــتداليّلٍة، فل ــٍة واس ــٍر عقلّي ــة تفك ــون بطريق ــر يتحلّ أّول األم
ــن أنكــروا  ي

ّ
الفكــر اإلمــايّم ىلع جمــّرد االختــالف مــع أهــل احلديــث اذل

ين 
ّ

دور االســتدالالت العقلّيــة يف جمــال املعتقــدات ادلينّيــة، واألشــاعرة اذل
جــّردوا العقــل مــن أصاتلــه ورأوه تابًعــا للظواهــر، بــل تعــّداه إىل االختالف 
 أنّــه 

ّ
ــا إال مــع املعزلــة أيًضــا؛ وٰذلــك أّن اتلفكــر االعــزايّل وإن اكن عقليًّ

ــا. ]مطهــري، مدخــٌل إىل العلــوم اإلســالميّة ، ج 2، ص 45[ ــا وليــس برهانيًّ اكن جديلًّ

ــة  ــة العقالنّي ــوا معضل ــم يواجه ــيعة ل ــن الش ــإّن املتلكّم ــا ف ــن هن وم
واملعتقــد ادليــّي؛ ألنّهــم اتلّفــوا حــول القــرآن الكريــم وأحاديــث أهــل 
ــن املنهــج العقــّي الرهــايّن، عــالوًة ىلع  ــي اكنــت تتضّم ابليــت  الّ
ــيخ  ــة للش ــب الكالمّي ــدت الكت ــذا وج ــة؛ ولٰه ــدات ادلينّي ــس املعتق نف
ــن  ــر ادلي ــة نص ــّى واخلواج ــّيد املرت ــويّس والس ــيخ الط ــد والش املفي

ــًة. ــًة برهانّي ــًة عقلّي ــت صبغ ــد محل ــّيّ ق ــة احل م
ّ

ــويّس والعال الط

رابًعا: عقالنّية المعتقد الدينّي في رؤية الحكماء

ال تنتــي مســألة العالقــة بــن العقــل واملعتقــد ادليــّي عنــد 
ــوا  ــد واجه ــاء املســلمن ق ــل إّن احلكم ــة فحســب، ب املدرســة الكالمّي

ــة.  ــألة املهّم ــذه املس ٰه

وقــد اكن أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق الكنــدّي يف العالــم 
ــد واجــه  ــة ق ــب ايلونانّي ــه للكت ــه للفلســفة وترمجت ــع تعلّم اإلســاليّم م
ــوٍص أن  ــن نص ــه م ــا اكن حبوزت ــالل م ــن خ ــاول م ــة، وح ــذه املعضل ٰه
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ــادًرا ىلع  ــا وق ــون نافًع ــاليمٍّ يك ــيٍّ إس ــريٍّ فلس ــاٍم فك ــس نظ ــّيد أس يش
ــي يؤمــن بهــا املســلمون بنــاًء ىلع  ادلفــاع العقــاليّن عــن املعتقــدات الّ
الــويح والســّنة، وبٰهــذا فقــد تبلــور دليــه شــل اتلوافــق بــن العقالنّيــة 

واملعتقــد ادليــي. ]نــرص، تاريــخ الفلســفة يف اإلســالم، ج 1، ص 289[

ــجاًما  ــن انس ــفة وادلي ــن الفلس ــد رأى أّن ب ــاس فق ــذا األس وىلع ٰه
وتوافًقــا، فمــا دام ادليــن هــو علــم احلــّق، ومــا دامت الفلســفة ـ حســب 
ي 

ّ
اعتقــادهـ  يه علــم احلــّق أيًضــا، وإنكارهــا يســتلزم إنــكار احلقيقــة اذل

يفــي إىل الكفــر؛ ذلا ال وجــود لالختــالف بينهــا وبــن املعتقــد ادليــّي، 
ــول  ــري إّن ق ــاًل: »ولعم ــم قائ ــن املعتص ــد ب ــاتله إىل أمح ــر يف رس ويذك
ــّز -  ــّل وع ــن اهلل - ج ــا أّدى ع ــه وم ــوات اهلل علي ــٍد صل ــادق حمّم الص
 مــن حــرم صــورة 

ّ
ملوجــوٌد مجيًعــا باملقاييــس العقلّيــة الّــي ال يدفعهــا إال

ــد بصــورة اجلهــل مــن مجيــع انلــاس« ]الفاخــورّي، تاريــخ الفلســفة 
ّ

العقــل واحت
العربيّــة، ج 2، ص 70[. وحــّى لــو ظهــر هنــاك تعــارٌض بــن اآليــات القرآنّيــة 

ــخ  ــي، تاري ــات. ]حلب ــل اآلي ــن يف تأوي ــّل يكم ــفّية، فاحل ــات الفلس واتلعليم
ــران والعــامل اإلســالمّي، ص 54[ الفلســفة يف إي

وبٰهــذا فــإّن الكنــدّي خيــرج بوجهــة نظــٍر اعّمــٍة تقــوم ىلع فهــم ادليــن 
وفــق احلكمــة العقالنّيــة، وتنتــي إىل مذهــٍب ديــيٍّ وعقــالينٍّ مًعــا، ويف 
ــوالت«  ــول املعق ــرع وأص ــول ال ــن أص ــٌع ب ــّي: »مج ــول ابليه ــك يق ٰذل

ــا.. فلســفتهم وغايتهــم، ص 123[. ]معصــوم، إخــوان الصف

يف املقابــل لــم يعتقــد حمّمــد بــن زكرّيــا الــرازّي )250 - 313 ه) امللقــب 
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جبايلنــوس العــرب بمثــل ٰهذا اتلناســب بــن ادلين والفلســفة وبــن احلكمة 
ايلونانّيــة واحلكمة اإليمانّيــة ]كوهســاري، تاريــخ الفلســفة اإلســالميّة، ص 39[، وقد عزا 
ابلعــض رؤيتــه ٰهــذه إىل تلــك املناقشــات الّــي اكنــت تــدور بينــه وبــن 
ــاه اإلســماعيلّية ]كوربــان،  ــت تتبّن ي اكن

ّ
ــّي ابلاطــّي اذل ــاع الفكــر ادلي أتب

تاريــخ الفلســفة اإلســالميّة، ص 220[، بينمــا هنالــك مــن ينــي عنــه ٰهــذه الــرأي 

ــخ الفلســفة يف  ــرص، تاري ــا. ]ن ــق بينهم ــاًل باتلواف ــره قائ ــاًل ويعت ــًة وتفصي مجل
اإلســالم، ج 1، ص 348 – 350[

ــم  ــة الفكــر يف العال ــع إذ تصاعــدت حرك ــث والراب ــن اثلال ويف القرن
ــرة  ــذه الف ــفة ٰه ــد فالس ــو أح ــّي - وه ــد ابلل ــو زي ــّر أب ــاليّم، ع اإلس
ومتلكّموهــا - عــن العالقــة بــن املعتقــد ادليــّي واتلأّمــل العقــّي بالشــل 
اتلــايل: الريعــة فلســفٌة كــرى، وال يتفلســف الرجــل احلكيــم مــا لــم 
يكــن متعّبــًدا ومواظبًــا ىلع أداء األوامــر الرعّيــة، كمــا اعتــر الفلســفة 

ــاين، مناجــاة فيلســوف، ص 216[ ــة. ]دين ــالج األدواء البرّي ــاٍل لع ــم عق أعظ

اســتمّرت عقيــدة الكنــدّي يف اتلوفيــق بــن العقالنّية واإليمــان مع أيب 
 مــن الفلســفة وادليــن 

ًّ
ي قــّدم كال

ّ
نــٍر حمّمــد بــن طرخــان الفــارايّب  اذل

ــارع  ــن أن يتص ــّق ال يمك ــدٍة، وأّن احل ــٍة واح ــان حلقيق ــا منبع ىلع أنّهم
مــع احلــّق. فقــد اكن الفــارايّب يعتقــد بــأّن احلكمــة وادليــن يّتفقــان اغيــًة 
ــن)  ــة )ادلي ــان: »فامللّ ــل اإلنس ــن أج ــا م ــدًرا، وأنّهم ــواًع ومص وموض
ــٌة للفلســفة عندهــم، وهمــا تشــتمالن ىلع موضــواعٍت بأعيانهــا،  حماكي
ــة  ــان الغاي ــودات... وتعطي ــوى للموج ــادئ القص ــان املب ــا تعطي ولكتاهم
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القصــوى الّــي ألجلهــا كــّون اإلنســان، ويه الســعادة القصــوى« ]الفــارايّب، 
ــم، ص 124[. ــا.. فلســفتهم وغايته ــل الســعادة، ص 40 و41؛ معصــوم، إخــوان الصف تحصي

ــّن ورشح معــى انلــّي والفيلســوف مــن  ــذا األســاس فقــد ب وىلع ٰه
ــتفاد  ــل املس ــاط العق ــرّي، وارتب ــل انلظ ــع للعق ــب األرب ــالل املرات خ
مــع العقــل الفّعــال. فــلٌّ مــن انلــّي واحلكيــم يف رأيــه حيظــى باالتّصــال 
ــا  ــا بينهم ــن، ولّك م ــع والقوان ــدر الرائ ــو مص ي ه

ّ
ــال اذل ــل الفّع بالعق

مــن فــارٍق أّن األّول حيظــى بٰهــذا االتّصــال عــن طريــق املخّيلــة، واثلــاين 
عــن طريــق ابلحــث وانلظــر. بٰهــذه الطريقــة يوّفــق الفــارايّب بــن ادليــن 
والفلســفة، وبــن الــويح وانلظــر، فاملصــدر واحــٌد هــو العقــل الفّعــال، 
 يف 

ّ
ــالٌف إال ــّم اخت ــس ث ــه، ولي ــض عن ــي تفي ــدٌة يه الّ ــة واح واحلقيق

طريــق إيصــال ٰهــذه احلقيقــة إىل اإلنســان. ]الفاخــورّي، تاريــخ الفلســفة العربيّــة، 
ج 2، ص 97 و106 و153[

كمــا أّن الفــارايّب يف العديــد مــن كتاباتــه يســى إىل تبيــن املعتقــدات 
ادلينّيــة وإثباتهــا مــن خــالل املنهــج العقــّي ووفــق العقالنّيــة الّــي تمــزّي 

بهــا. ]مدكــور، أبــو نــرٍص الفــارايّب يف الذكــرى األلفيّــة لوفاتــه، ص 48[

نــى إخــوان الصفــا يف القــرن الرابــع اهلجــرّي املنــى نفســه، فــرأوا 
أّن الريعــة قــد دنّســت باجلهــاالت، واختلطــت بالضــالالت، وال 
 بالفكــر العقــّي والفلســفة؛ ألنّهــا حاويــٌة للحكمــة 

ّ
ســبيل إىل غســلها إال

االعتقاديـّـة، واملصلحــة االجتهاديـّـة، وقــد ذهبــوا إىل أنـّـه مــى مــا انتظــم 
الفكــر العقــّي والفكــر ادليــّي فقــد حصــل الكمــال ]إخــوان الصفــا، رســائل 
ــق  ــذا اتلواف ــّر ٰه ــالل ج ــن خ ــعوا م ــم س ــل إنّه ــا، ج 1، ص 6[، ب إخــوان الصف
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بــن الفلســفة وادليــن إىل األديــان أيًضــا وحاولــوا أن يوّفقــوا بــن اإلســالم 
واملســيحّية، فاحلقيقــة عندهــم واحــدٌة، وإنّمــا ٰهــذا االختــالف املوجــود 
بــن املذاهــب ال يتعــّدى الظاهــر. ]الفاخــورّي، تاريــخ الفلســفة العربيّــة، ج 1، ص 236[

أّمــا املعــاين ابلاطنــة فيدركهــا الراســخون يف العلــم عــن طريــق تلــك 
املعــاين الفلســفّية ادلقيقــة. ]معصــوم، إخــوان الصفــا.. فلســفتهم وغايتهــم، ص 133[

 أّن عقائدهــم ٰهــذه واتلــايل كتبوهــا يف مــا يعــرف برســائل 
ّ

إال
ــوٍل للفيلســوف املنطــّي أيب ســليمان  ــم تقــع مــورد قب ــا ل إخــوان الصف
ي ذهــب إىل أنّهــم قــد ظّنــوا أّن بإماكنهم 

ّ
السجســتايّن )307 - 380 ه)، اذل

ــك مــن هــو أقــدر  الربــط بــن الفلســفة وادليــن، وقــد ســبقهم إىل ٰذل
ــة  ــاء). فريع ــد األنبي ــك )يقص ــتطع ٰذل ــم يس ــًة ول ــم وأىلع مرتب منه
ــور  ــن وظه ّي

ٰ
ــفرة اإلهل ــويح ىلع الس ــزال ال ــطة إن ــا بواس اهلل  وصلتن

ــذا  ــو جــاز ٰه املعجــزات، حيــث ال جمــال للمناقشــة واجلــدال فيهــا. ول
ــد  ــاس القواع ــه ىلع أس ــّي رشيعت ــام انل ــه، وأق ــه اهلل إيل ــر نلّب األم
ــذا،  ــٍر كٰه ــم بأم ــم يق ــه ل  أنّ

ّ
ــا، إال ــزة وغره ــاكن املعج ــفّية م الفلس

ــف  ــوا إىل طوائ ــلمن تفّرق ــّى أّن املس ــا، وح ــًرا مكروًه ــره أم ــل اعت ب
ــٍة وشــيعٍة وســّنٍة وخــوارج، لٰكــن ال أحــد  ــٍة ومعزل خمتلفــٍة مــن مرجئ
مــن ٰهــذه الطوائــف قــد توّســل بالفلســفة. وحــّى لــو اكن العقــل موهبــًة 
ــًة يســتفيد منهــا لّك شــخٍص بقــدر ســعته، مــع ٰهــذا يبــى الــويح  ّي

ٰ
إهل

ي ال يمكــن االســتغناء 
ّ

هــو انلــور اإللـٰـّي املنتــر وابليــان الســلس اذل
ــدٍة تذكــر.  ــو قــدر أن نكتــي بالعقــل مــا اكن للــويح مــن فائ ــه. ول عن

]التوحيــدّي، اإلمتــاع واملؤانســة، ج 2، ص 8 - 10[ 
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ــة  ــن الريع ــاّم ب ــل اتل ــوب الفص ــد رأى وج ــاس فق ــذا األس وىلع ٰه
ــيلة  ــة والوس ــة والغاي ــالٍف يف الطبيع ــن اخت ــا م ــا بينهم ــة؛ مل واحلكم
 ، ــقٌّ ــا ح  منهم

ًّ
ــد أّن كال ــك اكن يعتق ــع ٰذل ــه م ــة. لٰكّن ــة إىل الغاي املوصل

فاحلكمــة حــقٌّ ولٰكّنهــا ليســت مــن الريعــة يف يشٍء، والريعــة حــقٌّ 
ــن  ــني الدي ــوىس، ب ــف م ــد يوس ــفة يف يشٍء. ]محم ــن الفلس ــت م ــا ليس ولٰكّنه

ــيط، ص 68[ ــرص الوس ــفة الع ــد وفالس ــن رش ــفة يف رأي اب والفلس

ــو  ــة أب ــدات ادلينّي ــة واملعتق ــن العقالنّي ــق ب ــب إىل اتلواف ــن ذه ومّم
ــفة  ــكويه، إذ اّدىع أّن فالس ــن مس ــتهر باب ــوب املش ــن يعق ــد ب ــيٍّ أمح ع
ــايل ال  ــه، وباتل ــود اهلل  ووحدت ــدون بوج ــاء اكن يعتق ــان القدم ايلون
ــذا وقــد اشــتغل  يوجــد أّي إشــاكٍل يف انســجام فكرهــم مــع اإلســالم. ٰه
ــات  ابــن مســكويه بشــغٍف ىلع حتقيــق اتلوافــق واالنســجام بــن انلظرّي
ــم ]نــرص،  ــة العال ــة فيمــا يرتبــط بالطبيعــة وماهّي ــة والرؤيــة ادلينّي احلكمّي
ــر  ــن اتلكف ــع ب ــاول أن جيم ــد ح ــخ الفلســفة يف اإلســالم، ج 1، ص 435[، وق تاري

العقــّي واملعتقــد ادليــّي ىلع صعيــٍد واحــٍد يف معاجلتــه للمشــلكة 
األخالقّيــة. ]مجموعــٌة مــن املؤلّفــني، موســوعة الــرشوق، ج 1، ص 281[

ــي تمــزّي بهــا  ــة الّ وىلع غــرار الفــارايّب أدام ابــن ســينا الزنعــة العقلّي
ولعــب دوًرا أساســيًّا يف اجلمــع بــن اتلفكــر العقــّي واملعتقــدات ادلينّيــة 
ــا  ــّيد نظاًم ــق أن يش ــذا الطري ــن ٰه ــتطاع ع ــث اس ــيأيت، حبي ــا س مثلم
ــا عظيًمــا امتــّد إىل يــوم انلــاس ٰهــذا عــرف باحلكمــة اإلســالمّية.  فكريًّ

ــالمّي، ج 1، ص 481[ ــامل اإلس ــفّي يف الع ــر الفلس ــة الفك ــاين، حرك ]دين
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ّ

ــداًدا للفــارايّب، إال ــت امت وىلع الرغــم مــن أّن احلكمــة الســينوية اكن
ــداٌد هلــا لكونهــا  ــا اكنــت خمتلفــًة عنهــا يف الوقــت نفســه، فــي امت أنّه
تتبــّى هيلكهــا العــاّم، ويه خمتلفــٌة عنهــا ألنّهــا تّتجــه بٰذلــك اهليــل غر 
ــي وضعهــا فيهــا الفــارايّب، وٰذلــك بالركــزي ىلع جوانــب منــه  الوجهــة الّ
واذلهــاب بهــا إىل أقــى مــًدى. ومــن هنــا يعــّد ابــن ســينا احلكيــم األّول 
ــه  ــوت كتابات ــًة، إذ ح ــًة عقالنّي ــة صبغ ــدات ادلينّي ــى املعتق ي أعط

ّ
اذل

نفــس القضايــا الّــي شــغلت بــال املتلكّمــن منــذ نشــأة علــم الــكالم، 
فلقــد اهتــّم باملعتقــدات ادلينّيــة إىل جانــب القضايــا الفلســفّية ابلحتــة، 
ــا مــن علــم الــكالم واحلكمــة؛ وٰذلــك أنّــه يقــّدم  فاكنــت كتاباتــه مزجيً

 . املعتقــدات ادلينّيــة يف قالــٍب عقــالينٍّ

ــة،  ــدات ادلينّي ــال املعتق ــره يف جم ــينا أث ــن س ــرك اب ــد ت ــا فق ــن هن م
ــا  ــن فيم ــا زوّد املتلكّم ــًة، مّم ــًة حكمّي ــًة منطقّي ــا معاجل ــا واعجله فتناوهل
بعــد بمنهــٍج لــم يكــن يعرفــه علــم الــكالم. وبٰذلــك أثـّـرت فلســفة ابــن 
ســينا يف تأســيس علــم الــكالم اإلســاليّم تأسيًســا فلســفيًّا. ]عبــاس محمــد ، 

ــة بــني علــم الــكالم والفلســفة يف الفكــر اإلســالمّي، ص 58[ الصل

 إىل أن ظهــر الغــّزايّل ومحــل ىلع فلســفة ابــن ســينا والفــارايّب محلــًة 
ــفة"،  ــت الفالس ــه "تهاف ــالل كتاب ــن خ ــّدٍة م ــا بش ــعواء، وانتقده ش
ــذا  ــة، ٰه ــول إىل احلقيق ــن الوص ــا ع ــّي مانًع ــل الفلس ــر اتلعّق واعت
ــٍد  ــد ابــن رش ــا بع ــزايّل قابلــه فيم ي ســلكه الغ

ّ
ــاّد اذل اتلوّجــه احل

ــت  ــاب »تهاف ــه لكت ــطو بتأيلف ــفة أرس ــع ىلع فلس ــيّس، إذ داف األندل
اتلهافــت«. ]مجموعــٌة مــن املؤلّفــني، تاريــخ الفلســفة يف اإلســالم، ج 2، ص 16[
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ســار أبــو بكــٍر حمّمــد بــن طفيــٍل املعــروف بابــن الطفيــل ىلع خطــى 
ابــن ســينا نفســها، إذ عــى بقضّيــة اتلوافــق بــن ادليــن والفلســفة، بــل 
ي 

ّ
ــلكة العــر اذل ــا مش ــه؛ ألنّه ــن أهداف ــا م ــة هدفً ــك القضّي ــت تل اكن

اكن فيــه، وقــد نشــب رصاٌع شــديٌد بــن أربــاب الفلســفة وادليــن، وراح 
ــّم  ــاكن ه ــم، ف ــعب عليه ــون الش ــاء وحيّرض ــاردون احلكم ــاء يط الفقه
ــٌة، وأّن  ــة حكم ــذ باحلكم ــاس أّن األخ ــوا للن ــر أن يبّين ــفة األك الفالس
ــدر  ــو املص ــن اهلل، واهلل ه ــة ويٌح م ــد اهلل والريع ــن عن ــوٌر م ــل ن العق
ــن؛  ــن متناقض ــدًرا نلوري ــون مص ــن هلل  أن يك ــذا وذاك، وال يمك لٰه
ذلا مــن املحــال أن خيتلــف العقــل وادليــن، وإن اكن هنــاك خــالٌف فــي 
ــن  ــذا مــا أوضحــه اب ــل، وٰه الظاهــر ودون ابلاطــن؛ ذلا فاحلــّل يف اتلأوي

ــد العــرب، ص 771[ ــخ الفكــر الفلســفّي عن ــل. ]الفاخــورّي، تاري الطفي

ُذكــر فيمــا ســبق أّن الغــزايّل ألّــف كتــاب »تهافــت الفالســفة« 
دلحضهــم، وقــد أورد فيــه عريــن رأيًــا أليب عــيٍّ ابــن ســينا، وقــال إّن 
ــا منهــا فهــو فاســٌق، وأّي شــخٍص  أّي شــخص يعتقــد بســبعة عــر رأيً
يعتقــد باثلالثــة األخــرى فهــو اكفــٌر! ومــا دام ابــن ســينا يعتقــد باملســائل 
العريــن فهــو حســب الغــزايّل فاســٌق اكفــٌر. وجــاء ابــن رشــد فيمــا بعــد 
ــم  ــن ل ــه »تهافــت اتلهافــت«. لٰك ــن ســينا يف كتاب ــاع عــن اب ــام بادلف وق
ــه اكن  ــينا؛ ألنّ ــن س ــيٍّ اب ــح أيب ع ــزايّل يف صال ــرّد ىلع الغ ــذا ال ــن ٰه يك
يعتقــد أّن ابــن ســينا لــو اكن فيلســوفًا حبــقٍّ مثــل أرســطو مــا اكن للغــّزايّل 
 

ّ
ــة العقــل ىلع الــويّح، إال أن يشــل عليــه، فأرســطو اكن معتقــًدا أفضلّي



ــد يف  ــن رش ــد اكن اب ــذا فق ــا؛ لٰه ــع بينهم ــد اجلم ــينا اكن يري ــن س أّن اب
احلقيقــة يدافــع عــن أرســطو. 

قام ابن رشد بتقسيم انلاس إىل ثالثة أقساٍم: 

ــم  ــّدث إيله ــون اتلح ــب أن يك ــاس، وجي ــن انل ــم م ــم األعظ القس
باخلطابــة واتلخّيــل، والقســم األقــّل مــن انلــاس جيــب أن يكــون اتلعامل 
ــاس  ــن انل ــٌة م ــٌة خاّص ــى فئ ــاع، وتب ــدل واإلقن ــاس اجل ــم ىلع أس معه
يمكــن أن تتعامــل معهــا باالســتدالل العقــّي. ]محمــد يوســف مــوىس، بــني الديــن 

ــن رشــد وفالســفة العــرص الوســيط، ص 94[ والفلســفة يف رأي اب

ــيمه  ــو تقس ــاٍم ه ــة أقس ــااعت ثالث ــر الصن ــطو اعت ــّر يف أّن أرس وال
ي مــّر ذكــره، فيلــزم للقســم األّول اخلطابــة والشــعر، 

ّ
ألصنــاف انلــاس اذل

وللقســم اثلــاين اجلــدل، وللقســم اثلالــث الرهــان، فابــن رشــد اكن يعتقــد 
ــاين  ــم اثل ــن، والقس ــه ادلي ــم األّول يلزم ــاس أّن القس ــة انل ــبة هلداي بالنس
يلزمــه االســتدالل الــكاليّم، أّمــا ما يناســب القســم اثلالــث فهو الفلســفة.   

ــن رشب  ــن ع ــّف اجلاهلّي ــق لك ــل طري ــد أّن أفض ــد يعتق ــن رش فاب
اخلمــر وامليــر هــو وعدهــم باحلــور العــن والــراب الطهــور إىل األبــد، 
ــتخدم  ــد اس ــًة، فق ــًة ضئيل ــّدًة زمنّي ــس م ــن الرج ــاع ع ــل االمتن مقاب
اتلخّيــل والشــعر تلوصيــف اجلّنــة وانلــار بعبــاراٍت ختّيلّيــٍة، وٰهــذا األمــر 

ــن. ــح انلــاس العاديّ يف صال

ــل يف  ــدأت تتغلغ ــن ب ي
ّ

ــك اذل ــم أوٰل ــاس وه ــن انل ــاين م ــم اثل والقس



نفوســهم اإلحســاس بالشــبهات واتلناقضــات يف انلصــوص ادلينّيــة، حيــث 
يتعامــل معهــم املتلكـّـم باجلــدل واإلقنــاع ويبــّن هلــم أنـّـه ال يوجــد تعارٌض 
يف ابلــن، فعمــل املتلكـّـم هــو اتللفيــق بــن األحاديــث والروايــات املختلفة. 

ويبــى القليــل مــن انلــاس يتســاءلون عــن مصــدر قداســة انلصــوص 
 أن يثبتهــا العقــل.

ّ
ادلينّيــة، وال يــرون هلــا أّي حّجّيــٍة إال

أّما مّدعيات العقل نفسها في ىلع قسمن:

ــتدالل ىلع  ــة، أي االس ــوص املقّدس ــت انلص ــم األّول يه تلثبي القس
إثبــات وجــود اهلل، وثالثــٍة مــن أوصافــه املهّمــة )العلــم املطلــق والقــدرة 
ــع  ــّق التري ــٍر، وأن هلل ح ــّل تقدي ــة) ىلع أق ــر املطلق ــق وإرادة اخل املطل
يف أمــور انلــاس، وأّن هنــاك بــن انلــاس مــن هل اســتعداد محــل الرســالة 
ــة وتبليغهــا، وأّن مــا هــو موجــوٌد يف انلصــوص املقّدســة كالم اهلل  ّي

ٰ
اإلهل

ــا  ــي ذكرن ــة الّ ــات العقلّي ــذه املّدعي ــول ٰه ــد ح ــن رش ــاد اب و...، واعتق
ــا. ــا أّن ىلع العقــل إثباته نمــاذج منه

ــوص  ــاد انلص ــق بمف ــة يتعلّ ــات العقلّي ــن املدعي ــر م ــم اآلخ القس
ــالث  ــاده ث ــب اعتق ــابقة )حس ــا الس ــات القضاي ــد إثب ــة، أي بع املقّدس
 العقــل إثبــات احلّجّيــة للكتــاب املقــدس، ولٰكــن 

ّ
عــرة قضّيــًة) يتــوىل

وفــق ٰهــذا انلهــج، فــإذا وجــد اختــالٌف بــن انلصــوص ادلينّيــة وحكــم 
العقــل الريــح وجــب تغليــب حكــم العقــل عليهــا، وال جيــب مطلًقــا 
إعطــاء األولوّيــة واألفضلّيــة للحكــم املســتنبط مــن انلصــوص ادلينّيــة؛ 
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ــا  ــع القضاي ــابقٍة مجي ــٍة س ــل يف مرتب ــد أدرك وقب ــل ق ــك ألّن العق وٰذل
ــإذا  ــه، ف ــاب، فكيــف يمكــن نهــره عــن اّداعئ ــي أثبتهــا أصــل الكت الّ
ت العقلّيــة وانلصــوص ادلينّيــة وجــب 

ّ
صــار هنــاك تنــازٌع بــن املســتقال

ت العقلّيــة، وإذا جــازت مقاومــة ٰهــذه األحــاكم، جــاز 
ّ

تقديــم املســتقال
ــك  ــن ويف تلل ــوص ادلي ــح  انلص ــل الري ــم العق ــن حك ــتغناء ع االس
القضايــا الــي لقضايــا يــة كٰذلــك يف تلــك القضايــا الّــي تــّم إثباتهــا يف 

ــرب، ج 2، ص 77[ ــفة الغ ــخ فلس ــان، تاري ــا. ]ملكي ــة وحّجّيته ــوص ادلينّي انلص

ي حتــّدث فيــه أبــو الويلــد ابــن رشــد يف غــرب 
ّ

ويف نفــس العــر اذل
ــالل  ــن خ ــة م ــة والريع ــن احلكم ــاق ب ــن االنطب ــاليّم ع ــم اإلس العال
ــه "فصــل املقــال فيمــا بــن الريعــة واحلكمــة مــن االتّصــال" ويف  كتاب
ــن  ــهاب ادلي ــإّن ش ــة"، ف ــد امللّ ــة يف عقائ ــج األدلّ ــاب "مناه ــع كت مطل
فلســفته  تأســيس  صــدد  يف  اكن  ي 

ّ
اذل اإلرشاق  شــيخ  الســهروردّي 

اإلرشاقّيــة يف رشق العالــم اإلســاليّم، قــد ذهــب إىل عــدم وجــود تعــارٍض 
ــة. فقــد  ــل العقــاليّن مــع ادليــن واملعتقــدات ادلينّي بــن اتلفكــر واتلأّم
ــا راســًخا بوحــدة احلقيقــة، وشــّيد نظامــه العقــاليّن ىلع  اكن يؤمــن إيمانً
 

ّ
ٰهــذا األســاس أيًضــا. ومــا اختــالف املذاهــب واملــدارس - حســبه - إال
نتيجــة عــدٍد مــن العوامــل الـّـي يقــف يف مقّدمتهــا االختــالف يف اتلعبر 
ــمٌس  ــرى - يه ش ــا اكن ي ــة - كم ــاين، مناجــاة فيلســوف، ص 218[، فاحلقيق ]دين

ســاطعٌة ووحيــدٌة ال تتعــّدد بتعــّدد املظاهــر، فاملدينــة واحــدٌة وبّواباتهــا 
ــؤّدي إيلهــا ال حتــى. ــي ت كثــرٌة والطــرق الّ
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ــوح  ــينا بالوض ــن س ــد اب ــالمّية بع ــة اإلس ــار العقالنّي ــف مس يّتص
)الســهروردّي  اإلرشاقّيــة  احلكمــة  مــع  صدامهــا  رغــم  واجلــالء، 
ــٍة  ــان اإلســاليّم مــن جه ــٍة، ومــع اتلصــوّف والعرف ــذه) مــن جه وتالمي
ــن  ــكالم واملتلكّم ــاء ال ــن علم ــة م ــة املعارض ــك اجلبه ــرى، وكٰذل أخ
ــد أّن احلكمــة  ــا إىل أهــل احلديــث وأهــل الظاهــر، بي األشــاعرة، مضافً
ــاكر  ــًرا يف أف ــام أخ ــا املق ــتقّر به ــارها إىل أن اس ــت مس ــالمّية تابع اإلس
ــن الطــويّس ومدرســته. ]خامنئــي، مســار الفلســفة يف إيــران  اخلواجــة نصــر ادلي

ــا، ص 234[. ــن قرنً ــالل عرشي ــامل خ والع

ــد  ــّر ق ــاليّن احل ــر العق ــة واتلفك ــإّن احلكم ــد ف ــن رش ــاة اب ــع وف وم
ــة  ــتثناء مدرس ــالمّية، باس ــة اإلس ــاط املعرفّي ــم األوس ــن معظ ــل ع رح
أهــل ابليــت ، إذ اشــتهر فالســفٌة كبــاٌر مــن أمثــال اخلواجــة نصــر 
ــن، رّســخوا رؤيــة اتلوافــق بــن 

ّ
ادليــن الطــويّس واملردامــاد وصــدر املتأهل

ــفة  ــال الفلس ــًرا يف جم ــا باه ــوا تقّدًم ــّي، وحّقق ــد ادلي ــة واملعتق العقالنّي
ّيــة، ويّتضــح ٰذلــك مــن خــالل مقارنــة آثــار لكٍّ منهــم مــع مؤلّفــات 

ٰ
اإلهل

ــالم، ص 128[ ــيعة يف اإلس ــايّئ، الش ــاء. ]الطباطب القدم

ــم  ــرز يف القــرن احلــادي عــر اهلجــرّي احلكي ــال ب فعــى ســبيل املث
ي أوىل اهتماًمــا أكــر باتلطابــق بــن 

ّ
ــن الشــرازّي اذل

ّ
 صــدر املتأهل

ّ
املتــأهل

العقــل وادليــن مــن خــالل الغــور يف مضامــن الروايــات الريفــة مــن 
ي يتضّمــن العديــد مــن األحاديــث املعترة 

ّ
خــالل رشح أصــول الــاكيف اذل
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حــول العقــل. كمــا شــّيد حكمتــه املتعايلــة ىلع أســاٍس مــن اتلوافــق بــن 
الرهــان والقــرآن والشــهود.  

ــايّئ إىل عــدم وجــود  مــة حمّمدحســن الطباطب
ّ

ــذا وقــد ذهــب العال ٰه
ــتدالل  ــد أّن االس ــن، إذ اكن يعتق ــة وادلي ــة العقالنّي ــن احلكم ــن ب تباي
العقــّي يف املســائل العقديّــة مــن مقتــى الفطــرة اإلنســانّية، واكن يــرى 
أنّــه مــن غــر اإلنصــاف أن يوضــع حــدٌّ فاصــل بــن املعتقــدات ادلينّيــة 
ــام  ــالل اإلحج ــن خ ــارف م ــرى أّن إدراك املع ــة. واكن ي ّي

ٰ
ــفة اإلهل والفلس

عــن االســتدالل واتلأّمــل العقــّي هــو خلــٌل يف الطبيعــة اإلنســانّية. وأّكــد 
عــدم وجــود أّي اختــالٍف باألســاس بــن طريقــة األنبيــاء يف دعــوة انلاس 
ــتدالل  ــق االس ــن طري ــان ع ــه اإلنس ــا يبلغ ــن م ــة وب ــّق واحلقيق إىل احل
الصحيــح واملنطــّي. واالختــالف الوحيــد املوجــود هــو أّن الرســل 
يســتمّدون مــن مبــدإ الغيــب وينهلــون مــن معــن الــويح. ]الطباطبــايّئ، عــيلٌّ 

ــة، ص 11 و12[ ــفة اإللٰهيّ والفلس

أّمــا العرفــاء فمــن خــالل اتلبيــن العقــاليّن للعرفــان العمــّي 
وتدوينهــم للعرفــان انلظــرّي فقــد قالــوا باتلوافــق بــن العقــل والشــهود. 

الجديــد، ص 68[ الــكالم  ]خرسوبنــاه، 

خامًسا: العقالنّية والمعتقد الدينّي عند متكّلمي الشيعة اإلمامّية

يــن جــاءوا بعدهم 
ّ

بالرغــم مــن أنـّـه لــم يكــن للصحابــة وال للتابعــن اذل
ــّر،  ــاليّن احل ــر العق ــٌة بالفك ــالم معرف ــدر اإلس ــا يف ص ــرب عموًم وال للع
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حبيــث إّن ابلاحــث يف أقــوال العلمــاء يف القرنــن األّولــن ال جيــد نمــاذج 
 أّن ٰذلــك ال يعــي انعــدام ٰذلــك مطلًقــا، إذ إّن 

ّ
مــن اتلدقيــق واتلتّبــع، إال

ــة أهــل ابليــت  وخصوًصــا   رصينــًة ومتينــًة عنــد أئّم
ً

هنالــك أقــواال
اإلمــام عــّي بــن أيب طالــٍب  - مثلمــا مــّر - واألئّمــة ابلاقــر والصــادق 
ــٍة،  ــفّيٍة وعقلّي ــاكٍر فلس ــاٍط وأف ــن أنم ــوٍز م ــوي ىلع كن ــا  حتت والرض
فمثــال يقــول اإلمــام الصــادق  يف وصــف العقــل واملنهج العقّي الســليم 
ــّي: »إّن أّول األمــور ومبدأهــا وقّوتهــا وعمارتهــا،  وعالقتــه باملعتقــد ادلي
ــوًرا  ــه ون ــًة خللق ــل اهلل زين ي جع

ّ
ــل اذل ــه، العق  ب

ّ
ــع يشٌء إال ــي ال ينتف الّ

هلــم، فبالعقــل عــرف العبــاد خالقهــم وأنّهــم خملوقــون، وأنـّـه املدبِّــر هلم، 
وأنّهــم املدبَّــرون، وأنّــه ابلــايق وهــم الفانــون، واســتدلّوا بعقوهلــم ىلع مــا 
رأوا مــن خلقــه مــن ســمائه وأرضــه وشمســه وقمــره ويللــه ونهــاره، وبــأّن 
هلــم خالًقــا ومدبـّـًرا لــم يــزل وال يــزول، وعرفــوا بــه احلســن مــن القبيــح، 
ــم عليــه العقــل« 

ّ
وأّن الظلمــة يف اجلهــل، وأّن انلــور يف العلــم، فٰهــذا مــا دهل

]الكلينــّي، الــكايف، ج 1، ص 29، كتــاب العقــل والجهــل، ح 34[. وقــد علـّـم األئّمــة أتباعهــم 

ٰهــذا اللــون مــن اتلفكــر ]الطباطبــايّئ، الشــيعة يف اإلســالم، ص 126[،  واكنــوا 
بأنفســهم يرشــدون تالمذتهــم إىل ٰهــذا املســلك، ومــن هنــا فقــد حظــي 
العديــد مــن املتلكّمــن - نظــر هشــام بــن احلكــم ومؤمــن الطــاق وهشــام 
بــن ســالٍم - بالتشــجيع مــن قبــل األئّمــة. ويعــّد احلديــث املشــهور »علينــا 
إلقــاء األصــول إيلكــم، وعليكــم باتلفريــع« ]الحــّر العامــيّل، وســائل الشــيعة، ج 27، 
ص 62، ح 332202؛ املجلــّي، بحــار األنــوار، ج 2، ص 245، ح 53[ مــن بــن أبــرز األدلّة ىلع 

ٰهــذه ادلعــوى. ]أعــرايف، الفلســفة.. بحــٌث فقهــيٌّ يف دراســة الفلســفة، ص 48[
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جتــدر اإلشــارة إىل أّن هنــاك صنفــن خمتلفــن بــن أصحــاب األئّمــة، 
ــن«،  ــّى »املتلكّم ــًة تس ــادق : مجاع ــر والص ــن ابلاق ــًة اإلمام خاّص
ــاء"؛ فمــن الصنــف األّول: هشــام  ــن" أو "الفقه وأخــرى تســّى "املحّدث
ــن  ــد ب ــن، وحمّم ــن أع ــران ب ــالٍم، ومح ــن س ــام ب ــم، وهش ــن احلك ب
ــن مســلٍم،  ــد ب ــار، ومؤمــن الطــاق))). ومــن الصنــف اثلــاين: حمّم الطّي
وأمحــد بــن حمّمــد بــن خــادل الــريّق، وحمّمــد بــن احلســن الصّفــار. ومــا 
ــة اســتخدام العقــل  يمــزي الصنفــن عــن بعضهمــا بشــٍل أســايسٍّ كيفّي
ومديــات ٰهــذا االســتخدام يف إطــار املعــارف واملعتقــدات ادلينّيــة 
ي ســيتّم 

ّ
]مجموعــٌة مــن املؤلّفــني، عــني الحكمــة، ص 114[، وقســم املتلكّمــن هــو اذل

ــأيت.  ــه فيمــا ي الركــزي علي

واجلديــر باذلكــر أنـّـه وإىل القــرن اثلالــث اهلجــرّي لــم يلحــظ أّي خالٍف 
بــن املتلكّمــن واملحّدثن يف مدرســة أهل ابليــت ، وإن اكن يــدور بينهم 
حــواٌر ونقاشــاٌت، لٰكــّن القطيعــة الّــي حصلــت بــن احلنابلــة واملعزلــة 
لــم تشــاهد بــن املحّدثــن واملتلكّمــن مــن اإلمامّيــة، ويعــود ٰهــذا األمــر 
إىل اعتــدال علمــاء الشــيعة يف اســتخدام العقــل واســتنادهم إىل انلصــوص 
ادلينّيــة؛ فحضــور األئمــة وتوجيهاتهــم منــع االحنــراف وظهــور االختالف، 
حيــث اعتمــد منهــج األئّمــة ىلع العقالنّية احلّقــة والقويمــة ]املصــدر الســابق[، 
وبعبــارةٍ أخــرى فــإّن اتلفكــر العقــّي وتريــر املعتقــدات ادلينّية وفــق منهٍج 

)1( وقد أحى املتكلّمني من رّواد الشــيعة منذ صدر اإلســالم إىل عرص املفيد  يف 32 رائًدا الدكتور 
قاسم جوادي، يف كتابه: بني الشيعة واملعتزلة.. العالقة امللتبسة وتاريخ الخالف الفكرّي، ترجمة 

محمد عبد الرزاق، مجلة منهاج، السنة 10، العدد 37، شتاء 2005، ص 283.
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عقــالينٍّ اكن اكمنًــا يف صلــب أحاديــث أهــل ابليــت ، فٰهــذه األحاديث 
ــا حتمــل يف ثناياهــا اســتدالالٍت  ــة، فإنّه ــا تذكــر املقــوالت العقديّ مــع أنّه
منطقّيــًة ىلع املســائل املعّقــدة الّــي ترتبــط بمــا وراء الطبيعــة وغرهــا مــن 

املســائل. ]مطهــري، مدخــٌل إىل العلــوم اإلســالميّة، ج 2، ص 43[

يــن أذاعــوا 
ّ

فعــى ســبيل املثــال اكن هشــام بــن احلكــم مــن أوائــل اذل
صيــت الــكالم اإلمــايّم ودافعــوا عــن أســس ادليــن اإلســاليّم ومذهــب 
أهــل ابليــت  باســتخدام املنهــج العقــاليّن، وقــد اكن مــن أصحــاب 
ــه عــن  ــٍة عنــده مزّيت ــٍة مرموق يــن حظــوا بماكن

ّ
اإلمــام الصــادق  اذل

ــم  ــبب تكري ــع ىلع أّن س ــة اجلمي ــت لكم ــث اتّفق ــه، حي ــائر أصحاب س
اإلمــام الصــادق  هل يكمــن يف كونــه متلكًّمــا، كمــا أّن اإلمــام 
الصــادق  ومــن خــالل تقديــم هشــام املتلكّــم ىلع غــره مــن أربــاب 
الفقــه واحلديــث أراد بيــان أهّمّيــة ابلحــوث االعتقاديـّـة، وتقــدم الــكالم 

ــابق، ص 46[  ــدر الس ــث. ]املص ــه واحلدي ىلع الفق

ومــن هنــا فقــد تــرك ٰهــذا الســلوك مــن األئّمــة  أثــًرا بالًغــا ىلع 
ء مــن 

ّ
انتشــار العقلّيــة الشــيعّية الكالمّيــة الفلســفّية وظهــور أفــراٍد أجــال

أمثــال هشــام بــن احلكــم. 

ــة أصحــاب املقــاالت،  ــر النشــاط، اتّصــل بعاّم لقــد اكن هشــام كث
ومتلكـّـي الفــرق مســلمن وغــر مســلمن، خاّصــًة بعدمــا تزّعــم انلــدوة 
الرمكّيــة )نســبًة إىل حيــى بــن خــادل الرمــّي الوزيــر العّبــايّس الشــهر) 
حيــث زادت صلتــه باملتلكّمــن وزعمــاء الفــرق وناظرهــم، وتكلّــم معهــم 
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ي تعلّمــه مــن األئّمــة . ]النجــايّش، رجــال 
ّ

وفــق أســس املنهــج العقــاليّن اذل

ي لعبــه 
ّ

النجــايّش، ص 433[ ويذهــب الطــويّس يف "الفهرســت" إىل ادلور املؤثـّـر اذل

هشــام بــن احلكــم يف جمــال عقلنــة املعتقــدات ادلينّيــة قائــاًل: »واكن مّمــن 

فتــق الــكالم يف اإلمامة وهــّذب املذهــب بانلظــر« ]الطــويّس، الفهرســت، ص 259[.

ــن  ــام ب ــر هش ــة يف فك ــاد العقلّي ــة األبع ــن مالحظ ــا يمك ــن هن وم

احلكــم وكيفّيــة توظيفــه يف جمــال تريــر املعتقــدات ادلينّيــة، فعــى ســبيل 

املثــال يــروي الشــيخ الصــدوق عــن هاشــم بــن ســالٍم أنـّـه قــال: »حــرت 

حمّمــد بــن انلعمــان األحــول فقــام إيلــه رجــٌل فقــال هل: بــم عرفــت رّبك؟ 

ــده  ــن عن ــت م ــال: فخرج ــه. ق ــه وهدايت ــاده وتعريف ــه وإرش ــال بتوفيق ق

فلقيــت هشــام بــن احلكــم فقلــت هل: مــا أقــول ملــن يســألي ويقــول يل: 

ــك؟  ــت رّب ــا عرف ــال: بم ــائٌل فق ــأل س ــال: إن س ــك؟ فق ــت رّب ــم عرف ب

قلــت: عرفــت اهلل - جــل جــالهل - بنفــيس؛ ألنّهــا أقــرب األشــياء إيّل؛ 

وٰذلــك أيّن أجدهــا أبعاًضــا جمتمعــًة، وأجــزاًء مؤتلفــًة، ظاهــرة الركيــب، 

ــدًة  ــر، زائ ــط واتلصوي ــن اتلخطي ــًة ىلع دروٍب م ــة، مبنّي ــة الصنع متين

ــول  ــتحال يف العق ــادٍة...، واس ــد زي ــن بع ــًة م ــاٍن، وناقص ــد نقص ــن بع م

ــف هل، وثبــات صــورٍة ال مصــّور هلــا، فعلمــت أّن  وجــود تأيلــٍف ال مؤلّ

ــا«  ــع جهاته ــا هلــا ىلع مجي ــا، ومصــّوًرا صّورهــا، خمالًف ــا خلقه هلــا خالًق

]الصــدوق، التوحيــد، ص 210؛ املجلــّي، بحــار األنــوار، ج 3، ص 49 و50[. فهشــام بــن 

ــّي  ــا ويــرى رضورة إثبــات معتقــده ادلي ــا عقليًّ ــم برهانً ــا يقي احلكــم هن
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ــد ذهــب ابلعــض إىل  بوجــود اهلل مــن خــالل انلظــر واالســتدالل)))، وق
ــل  ــن تتمّث ــن املتقّدم ــن املتلكّم ــره م ــم وغ ــن احلك ــام ب ــة هش أّن طريق
ي ينتــي إىل قــول املعصــوم، وهــو كالٌم 

ّ
يف حتصيــل املعــارف بادليلــل اذل

مــؤدٍّ إىل الصــواب، ويشــارك طريقــة احلكمــة يف إفــادة ايلقــن، والفــرق 
هــو أّن طريقــة احلكمــة تفيــد ايلقــن اتلفصيــّي واألخــرى تفيــد ايلقــن 

ــكالم، ص 195[ ــم ال ــا هــو عل ــگايّن، م ــايّل. ]الگلباي اإلمج

وىلع غــرار هشــام بــن احلكــم اكن الفضــل بــن شــاذان انليشــابورّي 
 -  مــن أصحــاب األئّمــة عــيٍّ الرضــا وحمّمــٍد اجلــواد وعــيٍّ اهلــادي -
مــن املنافحــن عــن املنهــج العقــّي يف جمــال املعتقــدات ادلينّيــة، حبيــث 
شــّل امتــداًدا لفكــر هشــام بــن احلكــم الــكاليّم. ]نعمــة، فالســفة الشــيعة.. 

حياتهــم وآراؤهــم، ص 358[

ومّمــن لعــب دوًرا كبــًرا يف اتلأســيس العقــاليّن للمعتقــدات ادلينّيــة 
ــن  ــن ب ــا احلس ــي إيله ــي ينت ــت، األرسة الّ ــن 3 و4 آل نوخب يف القرن
ــن  ــٌض م ــرب بع ــد اق ــدّي ، وق ــام امله ــفر اإلم ــّي س روح انلوخب
ــن  ــا م ــّدوا فيه ــًة ُع ــت  درج ــل ابلي ــن أه ــن م ــار انلوخبتيّ كب
أصحــاب األئّمــة ، وقّدمــوا ىلع مــدى ثالثــة قــروٍن علمــاء كبــاًرا 
ــا؛  ــيعّية قّمته ــة الش ــوا بالعقالنّي ــيّي، ووصل ــاليّم والش ــن اإلس للعامل

)1( للمزيد حول ترير املعتقدات الدينيّة من منطلٍق عقالينٍّ ميكن مراجعة: مصعب الخري، مدخٌل 
إىل دراســة الفكــر الكالمّي االثني عــرشّي؛ خر محمد نبها، املنحى الكالمّي عند هشــام بن 

الحكم وأثره يف الفكر اإلسالمّي.
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ــن، مؤّسســن للــكالم العقــاليّن الشــيّي.  حــّى عّدهــم بعــض ابلاحث
]مجموعــة مؤلّفــني، عــني الحكمــة، ص 117[

ــة،  ــة واإليرانّي ــفة ايلونانّي ــن بالفلس ــة انلوخبتيّ ــت معرف ــد مّكن وق
ــد  ــن القواع ــٍة م ــٍة اكمل ــاء منظوم ــن بن ــزيّل، م ــكالم املع ــك ال وكٰذل
واألســس العقلّيــة، تركــت بصماتهــا ىلع الــكالم الشــيّي قرونـًـا متتايلــًة 
]مطهــري، مدخــٌل إىل العلــوم اإلســالميّة، ج2، ص 46[، وال يســع املجــال هنــا إىل 

ــون  ــاٌر ومتلكّم ــفٌة كب ــه فالس ــغ من ي نب
ّ

ــت اذل ــذا ابلي ــن ٰه ــث ع احلدي
ــم ىلع  ــو تأكيده ــام ه ــه يف املق ــارة علي ــب اإلش ــا جي ــر أّن م ــاٌم، غ عظ
رضورة إقامــة ادليلــل العقــّي يف إثبــات املعتقــدات ادلينّيــة وأنّــه الســبيل 
ــف  ــدُّ مؤلِّ ــال َيُع ــارف. ف ــن املع ــوع م ــذا انل ــول ىلع ٰه ــد للحص الوحي
، أنــوار امللكــوت يف رشح الياقــوت، ص 3[ وهــو أحــد انلوخبتيـّـن  "ايلاقــوت"))) ]الحــيّلّ
مثــاًل ادليلــَل الســميَّ مفيــًدا لليقــن؛ إذ إّن هنــاك اشــرااًك لفظيًّــا وجماًزا 
وختصيًصــا يف انلصــوص ادلينّيــة، ومــع وجــود ٰهــذه االحتمــاالت مجيعهــا 
ــك  ــًة ذٰلل ــا. إضاف ــات وحده ــد ىلع الرواي ــاد يف العقائ ــا االعتم ال يمكنن
ــًدا إذا مــا ثبــت مســبًقا  ــة الســمعّية يكــون مفي فــإّن االعتمــاد ىلع األدلّ
 

ّ
وجــود اهلل وانلبــّوة والعصمــة وســائر املقّدمــات باالســتدالل العقــّي، وإال

ــابق، ص 3 و10 و12[ ــدر الس ــٍل. ]املص ــر إىل دوٍر باط ــينتي األم س

أّمــا الشــيخ الصــدوق فقــد اكن يــرى أّن معرفــة اهلل واتلوحيــد يه أمــوٌر 

)1( هنــاك خالٌف يف أّن الكتــاب يعود أليٍّ من النوبختينّي. راجع: مقّدمــة الياقوت يف علم الكالم، 
ومقّدمة أنوار امللكوت يف رشح الياقوت.
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فطرّيــٌة )اضطرارّيــٌة) ُجبــل اجلميــع عليهــا ]الصــدوق، االعتقــادات، ج 5، ص 36 و37[، 
وبإمــاكن اإلنســان اتلوّصــل إىل رؤيــة اهلل القلبّيــة باتلهذيــب واتّبــاع الفطــرة 
]الصــدوق، التوحيــد، ص 119 و120[، ومــع ٰهــذا لكّــه ال يــرى العقــل اعجــًزا عــن 

ــة  ىلع  ــات األئّم ــل احتجاج ــّل نق ــد ش ــه؛ فق ــة اهلل وصفات معرف
ــرف  ــه، وإن اع ــن كتب ــًرا م ــًطا كب ــتدالالتهم قس ــن اس ــم وتبي خمالفيه
 يف 

ّ
بمحدوديـّـة العقــل يف ٰهــذا املجــال، لٰكّنــه لــم يستســغ املحاججــات إال

ــاب والســّنة. ــرة انلصــوص وتعايلــم الكت ــرورة ويف دائ ال

ــّي  ــج العق ــق املنه ــد بضي ــدوق يعتق ــول: إّن الص ــن الق  يمك
ً

ــاال وإمج
وموضوعــه ودائرتــه، وابتنــاء املعرفــة ادلينّيــة ىلع الفطــرة والعقــل 

االعتقــادات، ص 42 و43[ ]الصــدوق،  الفطــرّي. 

ومــع أيب عبــد اهلل حمّمــد بــن حمّمــد انلعمــان الشــهر بالشــيخ املفيــد 
ي انتهــت إيلــه رئاســة اإلمامّيــة يف عهــده ]ســبحاين، بحــوٌث يف امللــل 

ّ
واذل

ــدأ  ــة، يب ــكاليّم لإمامّي ــرّي ال ــل الفك والنحــل، ج 6، ص 708[، وأرىس اهلي

ــة واملعتقــد ادليــّي عنــد  ــٌد يف مســألة اتلوافــق بــن العقالنّي عهــٌد جدي
ــة. ــي اإلمامّي متلكّ

لقــد اعرص الشــيخ املفيــد فــرة الــراع املحتــدم بــن أهــل احلديــث 
- مّمــن رفضــوا التســليم لقــدرة العقــل ىلع خــوض غمــار قضايــا 
ــٍل  ــل بش ــتندوا إىل العق ــن اس ي

ّ
ــن اذل ــة - والعقالنيّ ــدات ادلينّي املعتق

كبــٍر يف تفســر ادليــن ورشح قضايــاه. مــن هنــا فقــد عمــل ىلع اســتثمار 
مــا توّســله لكٌّ مــن ٰهذيــن اتلّياريــن مــن األدوات واحلجــج، واملرجعّيــات 
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ــة، وطرائــق الفهــم، فاعتــر العقــل قــادًرا ىلع هــدي انلــص ىلع  املعرفّي
ــًة وإنتاًجــا ىلع إدراك األبعــاد الفعلّيــة ملشــكالت  أن يكــون أكــر فاعلّي
ــز انلــص ادليــّي عليهــا. ــي رّك ــة، وخصوًصــا تلــك الّ املعتقــدات ادلينّي

ــه   أنّ
ّ

وإذا اكن املفيــد يعتقــد بقــدرة العقــل ىلع إدراك املعقــوالت، إال
ــًة، وأّن هلــا حــدوًدا ال تتخّطاهــا،  ــد أّن هــذه القــدرة ليســت مطلق يؤّك
وأّن ثّمــة مــا ال ســبيل هل إيلــه ال إثباتـًـا وال نفيًــا ]انظــر: املفيــد، مصّنفــات الشــيخ 
ــة يف  ّي

ٰ
ــاذلات اإلهل ــل ب ــا يّتص ــب، وم ــا الغي ــد، ج 4 ، ص 70 و71[ كقضاي املفي

واقعهــا وكنههــا وغرهــا. ]الحــاّج، الشــيخ املفيــد والتجديــد الكالمــّي، ص 114[

وٰهــذا انلمــط مــن أنمــاط اتلعــايط بــن العقالنّيــة واملعتقد ادليــّي اكن 
هل تأثــٌر كبــٌر، حبيــث أصبــح منهًجــا يف الــراث الشــيّي الالحــق برّمته.

لــم يقبــل املفيــد نظرّيــة )فطرّيــة اتلوحيــد) الـّـي آمــن بهــا الصــدوق، 
ــٍب  ــّي ولّك اغئ ــة اهلل وانل ــأّن معرف ــاالت« ب ــل املق ــث رّصح يف »أوائ حي
ــاالت، ص 17[  ــل املق ــتدالل. ]أوائ  باالس

ّ
ــل إال ــابّيٌة، ال حتص ــٌة اكتس يه معرف

وقــد قّســم علــم الــكالم إىل حــقٍّ وباطــٍل، وال يعــّد الــكالم املســتخدم 
ــا،  ــراه واجبً ــل اكن ي ــب، ب ــا فحس ــة مطلوًب ــدات ادلينّي ــر املعتق يف تري
مســتنًدا ـ إلثبــات مــّداعه ـ إىل اآليــات والروايــات الّــي تدعــم الــكالم 

ــد، ج 5، ص 70[ ــيخ املفي ــات الش ــد، مصّنف ــن. ]املفي واملتلكّم

وىلع ٰهــذا األســاس فــإّن انلظــام العقــدّي للشــيخ املفيــد اكن قائًمــا ىلع 
ــألٍة  ــات مس ــيخ يف إثب ــه أّن الش ــول مع ــن الق ي يمك

ّ
ــّد اذل ــل إىل احل العق

معّينــٍة أو نفيهــا يلتجــئ إىل حكــم العقــل، وإذا لــم يلــَق اإلجابــة يتوّجــه 
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ــه بعــد إثباتــه بواســطة العقــل يراجــع انلقــل مــن أجــل  إىل انلقــل أو أنّ
تأييــد مــا ذهــب إيلــه وتعضيــده. ]صــادق زاده قمــرصي، اإلميــان واملعرفــة العقالنيّــة 

مــن وجهــة نظــر املفّكريــن املســلمني، ص 47[

وقــد ذهــب الشــيخ املفيــد إىل أّن اإلمامّيــة قــد اتّفقــت ىلع أّن العقــل 
حمتــاٌج يف علمــه ونتاجئــه إىل الســمع، وأنـّـه غــر منفــكٍّ عــن ســمٍع ينّبــه 
العاقــل ىلع كيفّية االســتدالل. ]املفيــد، مصّنفات الشــيخ املفيــد، ج 4، ص 44[ فالعقل 
لوحــده غــر قــادٍر ىلع هدايــة اإلنســان حنــو لّك األبعــاد انلظرّيــة والعملّية 
الـّـي حيتــاج إيلهــا، بــل مثلمــا هــو حباجــٍة إىل اهلدايــة الوحيانّيــة يف جمــال 
ــه حباجــٍة إيلــه أيًضــا يف إدراك احلقائــق  ــة، فإنّ ــة والعملّي الفــروع الفقهّي
املرتبطــة باملجــاالت انلظرّيــة. ]صــادق زاده قمــرصي، اإلميــان واملعرفــة العقالنيّــة مــن 

وجهــة نظــر املفّكريــن املســلمني، ص 40[ 

مــع العلــم أّن الشــيخ يشــر إىل قاعــدٍة لكّّيــٍة ويه أّن املــراد من الســمع 
هــو الــويح وليــس انلقــل. ]املفيــد، مصّنفــات الشــيخ املفيــد، ج 5 ، ص 147[

إّن الشــيخ املفيــد لــم يّتخذ مــن دور العقالنّيــة يف جمال تريــر املعتقدات 
ادلينّيــة جمــّرد شــعاٍر، وإنّمــا بــى نســًقا معرفيًّــا عقديًّــا قائًمــا ىلع العقالنّية 
ــع  ــه مــن خــالل تتّب  أنّ

ّ
ــه لــم يــّرح بٰذلــك إال املهتديــة بالــويح. ومــع أنّ

ــالوًة ىلع  ــدة، فع ــة واملعتم ــة املوثوق ــّي هل املاكن ــل العق ــإّن ادليل ــاره ف آث
ــن أن  ــود اهلل ال يمك ــات وج ــر إثب ــاًل أّن تري ــا مث ــرى فيه ــي ي ــوارد الّ امل
ــد، ج 4، ص 88[،  ــيخ املفي ــات الش ــد، مصّنف ــّي ]املفي ــل العق ــا لدليل  وفًق

ّ
ــق إال يتحّق

فإنّــه يف املــوارد الّــي يوجــد فيهــا ادليلــل انلقــّي اذلي قــد يعّضــد املعتقــد 
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كمســألة إثبــات اإلمامــة فــإّن الشــيخ يتمّســك باألدلـّـة العقلّيــة. كمــا أنـّـه 
يف املــوارد الـّـي يقــع فيهــا اتلعــارض بــن ادليلــل العقــّي القطــّي وادليلــل 
ــه يأخــذ جانــب ادليلــل العقــّي وإن اكن ٰذلــك ادليلــل انلقــّي  انلقــّي، فإنّ

ــا يف ظاهــره. ]انظــر: املفيــد، مصّنفــات الشــيخ املفيــد، ج 5، ص 149[     قــد يبــدو قطعيًّ

ــاده  ــة اعتم ــد نتيج ــيخ املفي ــّد الش ــه ع ــى علي ــن م ــٍة بم ومقارن
ــدوق  ــيخ الص ــدّي للش ــكالم اتلقلي ــن ال ــاًل ب ا فاص ــدًّ ــة ح ىلع العقالنّي
ــّي للســّيد املرتــى. ]انظــر: صــادق زاده قمــرصي، اإلميــان واملعرفــة  ــكالم العق وال

ــلمني، ص 57[ ــن املس ــر املفّكري ــة نظ ــن وجه ــة م العقالنيّ

ــرز  ــدى أب ــم اهل ــروف بعل ــى املع ــم املرت ــو القاس ــّيد أب ــّد الس يع
 أّن مســاهمته يف عقلنــة 

ّ
يــن اتّبعــوا خطــاه، إال

ّ
تالمــذة الشــيخ املفيــد اذل

 علــم الــكالم اكنــت أكــر وأكــر حتــّرًرا ]انظــر: نعمــة، فالســفة الشــيعة، ص 338[؛
اكتســابّيٌة  معرفــٌة  يه  ادلينّيــة  احلقائــق  معرفــة  أّن  إىل  يذهــب   إذ 
]انظــر: الســيّد املرتــىض، الذخــرية، ص 154 و158 و167[، ويــّرح بــأّن طريــق معرفــة 

اهلل منحــٌر بالعقــل، وال حــّظ للســمعّيات يف ٰهــذا املجــال. 

فــإذا اكن الشــيخ الصــدوق قــد رأى أّن معرفــة اهلل رضورّيــٌة، وإذا اكن 
ــم  ــى ل ــّيد املرت ــإّن الس ــابّيٌة، ف ــا اكتس ــد أنّه ــد اعتق ــد ق ــيخ املفي الش
ــزوم  ــل رأى ل ــب، ب ــابّية فحس ــتداليّلة واالكتس ــا باالس ــف بوصفه يكت
كونهــا اكتســابّيًة، بــل إّن فطرّيتهــا عنــده خمالفــٌة للطــف اهلل وحكمتــه، 
فكمــا يهتــّم اإلنســان أكــر بابليــت إذا بنــاه جبهــٍد كبــٍر، ويســكن فيــه 
ــر واتلفّكــر،  مــّدًة أطــول؛ كٰذلــك حــال مــن حيصــل ىلع املعرفــة باتلدبّ
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فإنّــه يثبــت عليهــا أكــر، وبنــاًء ىلع قاعــدة اللطــف، جيــب ىلع اهلل أن 
ــل  ــق تلوّص ــد الطري ــل يمّه ــان، ب ــد اإلنس ــًة عن ــة فطرّي ــل املعرف ال جيع

ــٍة. ]انظــر: الســیّد املرتــىض، الذخــرية، ص 168[ ــوٍد عقلّي ــد جه ــا بع ــان إيله اإلنس

ــج  ــذا انله ــه ٰه ــى وأتباع ــّيد املرت ــذة الس ــل تالم ــد أكم ــذا، وق ٰه
ــي ســاعدت ىلع تنــايم ٰهــذا املنهــج  العقــّي، واكن مــن أهــّم املصــادر الّ
ــالح  ــكالم« أليب الص ــم ال ــارف يف عل ــب املع ــاب »تقري ــاره كت وانتش
ــويّس . ]انظــر: مجموعــٌة  ــٍر الط ــيخ أيب جعف ــول للش ــد األص ــّي ، وتمهي احلل

ــة، ص 127[ ــني الحكم ــني، ع ــن املؤلّف م

ومــا جتــدر اإلشــارة إيلــه هــو أّن اتلريــر العقــاليّن للمعتقــدات ادلينّيــة 
)علــم الــكالم) عنــد الشــيعة اإلمامّيــة خــرج مــن رحــم احلديــث، بعكس 
مــا جــرى عنــد أهــل الســّنة، إذ بدأ مــن جمــرى يتعارض مــع أهــل احلديث، 
ي 

ّ
ويكــي لدلاللــة ىلع ذٰلــك وجــود كتــاب االحتجــاج للشــيخ الطــريّس اذل

يضــّم أحاديث تــروي مناقشــات انلــّي والزهــراء واألئّمــة  وحماججاتهم 
ــن  ــرى ]انظــر: الحســيني، الخواجــة نصــري الدي ــب األخ ــات واملذاه ــل ادليان ــع أه م
الطــويّس.. مقاربــٌة يف شــخصيّته وفكــره، ص 192[؛ وذٰللــك مثــل مــا تــّم اإلشــارة إيلــه 

ــه لــم  ــة فضــاًل عــن أنّ ســابًقا فــإّن اتلريــر العقــاليّن للمعتقــدات ادلينّي
يتعــارض مــع احلديــث والســّنة؛ فــإّن هل أساًســا وأصــاًل فيهمــا كٰذلــك. 

ــورٍة  ــيّي بص ــكالم الش ــزج ال ــّى ام ــاليّن ح ــج العق ــتمّر املنه اس
ــذا  ــل ٰه ــد وص ــادس، وق ــس والس ــن اخلام ــة يف القرن ــٍة باحلكم تدرجيّي
ــويّس يف  ــن الط ــن احلس ــد ب ــن حمّم ــر ادلي ــور نص ــه بظه ــزاج أوج االم
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القــرن الســابع، فأخــذ الــكالم صبغــًة عقالنّيــًة اكملــًة، وبظهــور كمــال 
مــة احلــّيّ احلســن بــن 

ّ
ادليــن ميثــم بــن عــّي بــن ميثــم ابلحــرايّن والعال

ــكالم  ــاليّن يف ال ــج العق ــود انله ــتّد ع ــر اش ــن املطّه ــّيّ ب ــن ع ــف ب يوس
ــم، ص 618 و278[  ــم وآراؤه ــيعة.. حياته ــفة الش ــة، فالس ــر: نعم ــيي. ]انظ الش

لقــد بــادر اخلواجــة نصــر ادليــن الطــويّس إىل إبداع أقــوى أثــٍر عقديٍّ 
مــن خــالل تأيلفــه كتــاب »جتريــد االعتقــاد«؛ إذ اهتــّم بــه لّك مــن تــاله 
ــٍر - بإخــراج  ــام - إىل حــدٍّ كب ــن، ســّنًة وشــيعًة، حيــث ق مــن املتلكّم
الــكالم مــن احلكمــة اجلديّلــة، وتقريبــه مــن احلكمــة الرهانّيــة، حــّى 
ــة، بــل  فقــد أســلوبه اجلــديّل بعــد أن مــال اجلميــع إىل احلكمــة الرهانّي
يف احلقيقــة فقــد الــكالم اســتقالهل جتــاه احلكمــة، حــّى أخــذ احلكمــاء 
املتأّخــرون عــن اخلواجــة - إىل يومنــا ٰهــذا - يذكــرون املســائل العقديّــة 
 ، ــتداليلٍّ ــالينٍّ اس ــٍج عق ــتها بمنه ــا ومناقش ــوا ببحثه ــة، وقام يف احلكم
ــادوا دراســة األمــور  يــن اعت

ّ
فحالفهــم انلجــاح أكــر مــن املتلكّمــن اذل

باألســايلب القديمــة. ]انظــر: مطهــري، مدخــٌل إىل العلــوم اإلســالميّة، ج 2، ص 47[

ــن  ــل م ــة العق ــلكة مزنل ــول إّن مش ــن الق ــّر يمك ــا م ــٍة مل وكخالص
ــد  ــالمّية، وق ــر اإلس ــخ الفك ــة يف تاري ــكالت اهلاّم ــن املش ــمع يه م الس
عــى بهــا املتلكّمــون والفالســفة ىلع اختالفهــم وقّدمــوا هلــا الكثــر مــن 
احللــول. فاملتلكّمــون اكنــوا يريــدون ابلحــث عــن صلــة العقــل بالــرع، 
ــد.  ــع والعقائ ــال التري ــل يف جم ــّول ىلع العق ــن أن يع ــدٍّ يمك وإىل أّي ح
ــاَر أّن  ــلكة إظه ــذه املش ــم يف ٰه ــن حبثه ــون م ــوا يرم ــفة فاكن ــا الفالس أّم
مــا يصــل إيلــه الفيلســوف بعقلــه مّتفــٌق مــع مــا جــاءت بــه الريعــة، 
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فــال خــالف إذن بــن الفلســفة الّــي تســتخدم منهــج العقــل والريعــة 
ــكالته، ص 153[ ــض مش ــكالم وبع ــم ال ــازايّن، عل ــر: التفت ــويح. ]انظ ــتندة إىل ال املس

  ــت ــل ابلي ــب أه ــاع مذه ــن أتب ــن م ــف املتلكّم ــد اكن موق وق
ــك  ــا؛ وٰذل ــا إجيابيًّ ــة واالســتفادة مــن املنهــج العقــّي موقًف جتــاه العقالنّي
ــو  ــا ه ــاع عنه ــة وادلف ــا ادلينّي ــات القضاي ــال إثب ــم يف جم ألّن منهجه
املنهــج العقــّي، وقــد اســتلهموه مــن أئّمــة أهــل ابليــت ؛ إذ العقــل 
ــن  ــاء والقــادة الرّبانيّ ــٌة، كمــا أّن األنبي ــٌة باطنّي ّي

ٰ
ــٌة إهل يف مدرســتهم حّج

ــٌة ىلع  ــة قائم ــارف ادلينّي ــإّن املع ــّر ف ــا م ــة، ومثلم ــة اهلل الظاهرّي حّج
ّيــات، 

ٰ
املعايــر العقلّيــة بــأىلع مراتبهــا يف خطــب اإلمــام عــيٍّ  يف اإلهل

ي 
ّ

فهــو رائــد الفكــر العقــّي بمعنــاه الصحيــح يف العالــم اإلســاليّم، واذل
ورد يف اثلقافــة اإلســالمّية عــن طريــق فلســفة ايلونــان ال يزيــد عــن طور 
االصطالحــات والقوالــب الفّنّيــة، مضافًــا إىل بعــض اآلراء اخلاطئــة الـّـي 

ــكالم، ص 90[ ــم ال ــگاين، مــا هــو عل ــلمن. ]الگلباي ــاء املس ــا حكم هّذبه

ــم وفــق مدرســة أهــل ابليــت، قــد حــّرر عقلــه مــن رهــن  إّن املتلكّ
ــا ويقبلــه وينّظــم  الوهــم، فمــا يبلغــه بالرهــان العقــّي، يــراه حقًّ
ــد أّن  ــة، ويعتق ــاين العقلّي ــول واملب ــق األص ــن وف ــة لدلي ــد العاّم القواع
مــؤّدى الرهــان العقــّي يف األســس اللكّّيــة لدليــن ال تتعــارض مــع انلقــل 
الــريّع وإنّمــا تعضــده. ويــرى أّن العقالنّيــة يف الفكــر املعــزيّل، وعــدم 
حتديــد املاكنــة القيمّيــة للعقــل يف الفكــر األشــعرّي، واجلمــود ىلع انلقــل 
ــق  ــن حقائ ــاد ع ــة األوىل إىل االبتع ــوٌل بادلرج ــث معل ــل احلدي ــد أه عن

ــب. ــذه املذاه ــو ٰه ــه مؤّسس ــع في ي وق
ّ

ــل اذل ــا إىل اخلل ــويح، وثانيً ال
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النتيجة

يتوّجــب عــدم اخللــط يف مســألة عالقــة العقالنّيــة واملعتقــد ادليــّي 
بــن اثلقافــة اإلســالمّية والفكــر الغــريّب. 

لقــد اكنــت مســألة العالقــة بــن العقالنّيــة واملعتقــد ادليــّي 
ــخ الفكــر  ــن خمتلــف الطوائــف والفــرق اإلســالمّية عــر تاري ــارًة ب مث

ــم. ــن قبله ــا م ــن اآلراء حوهل ــد م ــت العدي ــد قّدم ــاليّم، وق اإلس

لقــد اكنــت موقــف أتبــاع مذهــب أهــل ابليــت  جتــاه العقالنّيــة 
ــا؛ وٰذلــك ألّن منهجهــم يف  ــا إجيابيًّ واالســتفادة مــن املنهــج العقــّي موقًف
جمــال إثبــات القضايــا ادلينّيــة وادلفــاع عنهــا هــو املنهــج العقــّي، وقــد 
ــٌة ىلع  ــة قائم ــارف ادلينّي ــت . واملع ــل ابلي ــة أه ــن أئّم ــتلهموه م اس
ّيــات، 

ٰ
املعايــر العقلّيــة بــأىلع مراتبهــا يف خطــب اإلمــام عــيٍّ  يف اإلهل

فهــو رائــد الفكــر العقــّي بمعنــاه الصحيــح.

أّن العقالنّيــة الشــيعّية يف الــكالم اإلســاليّم اســتطاعت اتلحــّرر 
ــّي  ــكالم انلق ــار ال ــن إط ــت م ــردة، وانتقل ــل املنف ــاق انلق ــد نط ــن قي م
واجلــديّل إىل جمــال الــكالم العقــّي االســتداليّل، ومــن هنــا فقــد أصبحت 
ــدًة بالرهــان، وصــار االعتقــاد بــأّي أصــٍل مــن  ــة مقّي املعتقــدات ادلينّي
ــذ  ــّم نب ــتدالل، وت ــث واالس ــتند إىل ابلح ــن يس ــة لدلي ــول العاّم األص

ــا. ــٍل هل ــن دون ديل ــاع م ــد واالتّب اتلقلي
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(((

الخالصة

ــال  ــة يف جم ــع املهّم ــن املواضي ــة م ــة ادلينّي ــة يف املعرف ــور الفطرّي ــر األم ــدُّ تأث يُع
ابلحــث عــن األمــور الفطرّيــة، وجمــال ابلحــث يف املعــارف ادلينّيــة. وحنــن يف ٰهــذا 
ــارف  ــا يف مع ــن، وتأثره ــة يف ادلي ــور الفطرّي ــة األم ــاح ماكن ــى إىل إيض ــال نس املق
 بلحــث املفاهيــم وإيضــاح 

ً
ادليــن. ومــن أجــل الوصــول إىل ٰهــذا اهلــدف تطّرقنــا أّوال

املصطلحــات األصلّيــة يف ٰهــذا املوضــوع، واألقســام واألنــواع املرتبطــة بٰهــذه 
املفاهيــم، ثــّم بيّّنــا رؤيتنــا يف جمــال املصاديــق اللكّّيــة واألمــور الفطرّيــة، ثــّم دخلنــا 
ــالين،  ــٌيّ وعق ــج حتلي ــة، منه ــة ادلينّي ــة يف املعرف ــور الفطرّي ــر األم ــة تأث يف دراس
ولٰكــن مــن أجــل بيــان املقّدمــات الرورّيــة أو تأييــد مضمــون ابلحــث، أســتفدنا 
ــم احلضــورّي  ــذا ابلحــث إىل أّن العل ــا يف ٰه ــد توّصلن ــّي. وق ــا مــن املنهــج انلق أحيانً
 عــن 

ّ
بــاهلل ومعــارف ادليــن - يف املــوارد الّــي يمكــن إثباتهــا - ال يمكــن حتّققــه إال

ــة املرتبطــة  ــول الفطرّي ــوم واملي ــا إىل أّن العل ــك توصلّن ــم الفطــرّي. وكٰذل ــق العل طري
ــد  ــان بالعقائ ــن، واإليم ــق بادلي ــّم يف اتلصدي ــب ادلور األه ــة تلع ــم ادلينّي باتلعايل

ــا.  ــوب دينيًّ ــة املطل ــاالت األخالقّي ــول إىل الكم ــن، والوص ــل بادلي ــة، والعم ادلينّي
ــة  ــاق، آي ــة امليث ــة، آي ــور الفطرّي ــة، األم ــم ادلينّي ــة، اتلعايل ــة ادلينّي ــات املفتاحّية:املعرف اللكم

ــويّل. ــم احلص ــورّي، العل ــم احلض ــرة، العل الفط

)1( أحمد أبو ترايب، إيران، أســتاذٌ مساعٌد يف الفلسفة اإلسالميّة، وعضو الهيئة العلميّة يف مؤّسسة اإلمام 
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Summary

The influence of innate matters on religious knowledge is one of the 

important topics in the study of innate matters and religious knowledge. In 

this article, we try to show the position of innate matters in religion, and 

their effect on religious knowledge. In order to get to this goal, we first dis-

cussed the concepts and explained the basic terms used in this topic, besides 

supplementary topics related to these concepts. After that, we explained our 

viewpoint on innate matters and general topics relevant. Then, we discussed 

the impact of innate matters on religious knowledge in an analytical, ratio-

nal approach. However, in order to show the necessary introductions or to 

support the content of the study, we, sometimes, made use of quotations. In 

this study, we have got to some results that knowledge knowledge by pres-

ence of God and knowledge of religion - in the points that can be proved 

- can only be achieved through innate knowledge. We have also got that 

innate sciences and tendencies related to religious teachings can play the 

most important role in having faith in religion and in religious beliefs, act-

ing according to religion, and reaching ethical perfection that is religiously 

recommended.

Keywords: religious knowledge, religious teachings, innate matters, the 

verse of covenant, the verse of innateness, knowledge by presence, knowl-

edge by acquisition.
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المقّدمة

إّن ابلحــث عــن الفطــرة واألمــور الفطرّيــة هل أهّمّيــٌة خاّصــٌة، 
ــن  ــرٍة م ــروٍع كث ــن ف ــركة ب ــع املش ــن املواضي ــة م ــور الفطرّي فاألم
العلــوم اإلنســانّية، كعلــم الــكالم، والفلســفة، وعلــم انلفــس، 
والعلــوم الربوّيــة، واالقتصــاد، وعلــم االجتمــاع؛ ولٰهــذا ابلحــث 
ــٌة طويلــٌة، واالختــالف العميــق بــن الفالســفة الغربيّــن  ســابقٌة تارخيّي
 الكبــار يف موضــوع "العلــوم الفطرّيــة" حيــي عــن أهّمّيــة ٰهــذا املوضــوع. 

]ابوتراىب، علوم فطری نزد فيلسوفان غرب و انديشمندان مسلامن، ص 33 - 35[

ــن  ــث ع ــخ ابلح ــة تاري ــالل مراجع ــن خ ــه م ــة إىل أنّ ــذا باإلضاف ٰه
األمــور الفطرّيــة يمكــن الوصــول إىل أّن القبــول باألمــور الفطرّيــة 
ــاهلل  ــان ب ــع اإليم ــٍة م ــٍة واضح ــم بعالق ــوع اتّس ــذا املوض ــخ ٰه يف تاري
واتلديّــن، وقــد تبلــورت ٰهــذه العالقــة بــن ادليــن والفطــرة يف اتلعايلــم 
. وقــد أّكــدت كثــٌر مــن آيــات القــرآن الكريــم  اإلســالمّية بنحــٍو خــاصٍّ
ــن  ــك م ــد. وٰذل ــدة اتلوحي ــًة عقي ــن، وخاّص ــة ادلي ــات ىلع فطرّي والرواي
ــَر  ــِي َفَط ــَرَة اهلِل الَّ ــا فِْط ــِن َحِنيًف ي ــَك لدِلِّ ــْم وَْجَه قِ

َ
ــرة: فَأ ــة الفط ــل آي قبي

 
َ

ــَرَ انلَّــاِس ال
ْ
ك

َ
َقيِّــُم َولِٰكــنَّ أ

ْ
يــُن ال ــِق اهلِل ٰذلـِـَك ادلِّ

ْ
 َتبِْديــَل خِلَل

َ
انلَّــاَس َعلَيَْهــا ال

َخــَذ َربُّــَك ِمــْن بـَـِي آَدَم ِمــْن 
َ
َيْعلَُمــوَن ]ســورة الــروم: 30[ وآيــة امليثــاق: َوإِْذ أ

ْن 
َ
ــْم قَالـُـوا بـَـَى َشــِهْدنَا أ ـُ لَْســُت بَِربِّك

َ
ْنُفِســِهْم أ

َ
ْشــَهَدُهْم ىلَعَ أ

َ
يَّتَُهــْم َوأ ُظُهورِِهــْم ُذرِّ

ِقيَاَمــِة إِنَّــا ُكنَّــا َعــْن ٰهــَذا اَغفِِلــَن ]ســورة األعــراف: 172[ اللتــان 
ْ
َتُقولـُـوا يَــْوَم ال
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ــا.  ــة أو بعضه ــارف ادلينّي ــة لّك املع ــاًل ىلع فطرّي ــض ديل ــا ابلع رأى فيهم
]ابوتــراىب، علــوم فطــری نــزد فيلســوفان غــرب و انديشــمندان مســلامن، ص 384 - 436[. ٰهــذا 

ــم  ــة "اعل ــم أّن واقع ــات يُعل ــض الرواي ــتناًدا إىل بع ــه اس ــة إىل أنّ باإلضاف
اذلّر" لــو لــم حتــدث ملــا عــرف أحــٌد رّبــه بشــخصه. ]العيّــايّش، تفســري العيّــايّش، 

ــد، ص 330[ ــّمّي، التوحي ــه الق ــن بابوي ج 2، ص 43؛ اب

ــم  ــلمون بفطرته ــي آدم مس ــع ب ــرى ىلع مجي ــاٌت أخ ــت رواي ــد دلّ وق
ــوال تأثــر آبائهــم وأّمهاتهــم غــر املســلمن فيهــم. ]الطــريّس، مجمــع البيــان  ل

ــرآن، ج 8، ص 63[ ــوم الق لعل

ــة  ــن جه ــًة م ــة، وخاّص ــور الفطرّي ــوع األم ــة موض ــة أهّمّي وبمالحظ
ــال  ــذا املق ــوع ٰه ــأّن موض ــول ب ــن الق ــاليّم، يمك ــن اإلس ــه بادلي ارتباط
)تأثــر الفطــرة يف املعرفــة ادلينّيــة) يعــّد أساســيًّا وذا أهّمّيــٍة خاّصــٍة بــن 

ــن. ــارف ادلي ــع املرتبطــة بمع املواضي

أصول البحث ومبانيه ومراحله

إّن دراســة تأثــر األمــور الفطرّيــة يف املعرفــة ادلينّيــة يف ٰهذا املقــال يتّم 
يف ســّت مراحــل. ونطــرح يف املراحــل األربــع األوىل مقّدمــات ابلحــث، 
ويف املرحلــة اخلامســة نتطــّرق للبحــث بشــٍل غــر مبــارٍش، ويف املرحلــة 
السادســة ندخــل يف صلــب ابلحــث بشــٍل مبــارٍش. واملراحــل الســّت يه:

أ ـ اتلعّرف ىلع مفهوم مصطلح املعرفة وبيان معانيه وأنواعه.



ــذا  ــن يف ٰه ــن ادلي ــراد م ــان امل ــن، وبي ــوم ادلي ــّرف ىلع مفه ب ـ اتلع
ــن. ــزاء ادلي ــان أج ــال، وبي املق

 ـجـ بيان أصول األمور الفطرّية ومبانيها.

د ـ استعراض مصاديق األمور الفطرّية وإثباتها.

ــراد مــن  ــر وامل ــواع اتلأث ــان أن ــر، وبي ــوم اتلأث ه ـ اتلعــّرف ىلع مفه
ــة. ــة ادلينّي ــة يف املعرف ــور الفطرّي ــر األم تأث

و ـ تأثر األمور الفطرّية يف املعارف ادلينّية.

مفهوم مصطلح المعرفة

ــور  ــر األم ــث "تأث ــول يف حب ــة لدلخ ــات الرورّي ــدى املقّدم إّن إح
ــارة إىل  ــة، واإلش ــوم املعرف ــم بمفه ــة" يه العل ــة ادلينّي ــة يف املعرف الفطرّي

ــيماته. ــح وتقس ــذا املصطل ــاين ٰه مع

ــى "إدراك  ــتعماهلا بمع ــا اس ــة، منه ــرًة يف اللغ ــاين كث ــة مع إّن للمعرف
الــيء بتفّكــٍر وتدبـّـٍر" ]الراغــب األصفهــايّن، املفــردات يف غريــب القــرآن، ذيــل "َعــرِف"[، 
ــة، املعجــم  ــة العربيّ ــع اللغ ــة ]مجم ــم واملعرف ــق العل ــتعمل يف مطل ــا تس وأحيانً
ــى  ــو املع ــال ه ــذا املق ــة يف ٰه ــن املعرف ــا م ــرِف"[، ومقصودن الوســيط، ذيــل "َع

اثلــاين، وهــو املــرادف للعلــم، ومــن هنــا ســوف نســتعمل العلــم واملعرفة 
بمعــًى واحــٍد.



أقسام المعرفة

ــٍة.  ــٍة وحضورّي ــاّم) إىل حصويّل ــى الع ــم باملع ــة )العل ــم املعرف تنقس
واملــراد مــن العلــم احلصــويّل هــو العلــم احلاصــل عــن طريــق املفهــوم، 
ــه ذهــن اإلنســان، واملــراد مــن العلــم احلضــورّي هــو ٰذلــك انلــوع  وحملّ
ي يتعلّــق باملعلــوم نفســه ووجــوده الواقــّي بنحــٍو مبــارٍش 

ّ
مــن اإلدراك اذل

ــة كال  ــّرض دلراس ــث نتع ــذا ابلح ــة، ص 255[، ويف ٰه ــة الحكم ــايّئ، نهاي ]الطباطب

ــة. ــن املعرف ــمن م القس

كمــا أّن العلــم احلصــويّل ينقســم أيًضــا إىل قســمن: تصــّوريٍّ 
. واملــراد مــن اتلصــّور هــو حصــول صــورٍة ذهنّيــٍة دون حكــم  وتصديــيٍّ
انلفــس إثباتـًـا أو نفيًــا، واملــراد مــن اتلصديــق هــو الصــورة اذلهنّيــة مــع 
حكــم انلفــس باإلثبــات أو انلــي ]الطباطبــايّئ، نهايــة الحكمــة، ص 269 ؛ الشــريازّي، 
ــّى  ــّور" يس ــل "اتلص ــق يف مقاب ــق، ص 70[، واتلصدي ــّور والتصدي ــالٌة يف التص رس

ــي". ــالح املنط ــق باالصط ــا "اتلصدي أيًض

جديــر باذلكــر أّن مصاحبــة احلكــم للتصــّور اذلهــّي يمكــن حتليلــه 
بأشــاكٍل متنوّعــٍة، أكرهــا شــيواًع هــو أّن حقيقــة اتلصديــق يه "احلكــم"، 
ــى أّن  ــة بمع ــورة اذلهنّي ــم للص ــة احلك ــس، ومصاحب ــى إذاعن انلف بمع
احلكــم قــد تعلّــق بتلــك الصــورة اذلهنيــة )القضّيــة). ومــن هنــا ذهــب 
نصــر ادليــن الطــويّس إىل أّن اتلصديــق هــو فهــم مطابقــة القضّيــة للواقع. 

]الطــويّس، تعديــل املعيــار، ص 139 و140[
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معنى الدين

ادليــن يف اللغــة هل جــذٌر واحــٌد وهــو بمعــى الطاعــة واالنقيــاد. وقــد 
اســتعمل اســتعماالٍت متنوّعــًة بلحــاظ ٰهــذا املعــى ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس 
ــة  ــد ورد يف اآلي ــزاء، فق ــاين اجل ــذه املع ــن ٰه ــن"[، وم ــردة "دي ــل مف ــة، ذي اللغ

ــا  ــى، وأحيانً ــذا املع ــة: 4[ بٰه ــورة الفاتح يِن]س ــْوِم ادلِّ ــِك يَ ِ ــة: َمال الريف
ــرآن،  ــب الق ــردات يف غري ــايّن، املف ــب األصفه ــة" ]الراغ ــة" و"امللّ ــى "الريع ــأيت بمع ي
ــذا املعــى  ــة بٰه ذيــل "ديــن"[. وقــد ورد ادليــن يف كثــٍر مــن اآليــات القرآنّي

مــن قبيــل اآليــة الريفــة: لَُكـــْم ِدينُُكـــْم َويِلَ ِديــِن ]ســورة الكافــرون: 6[. 
واســتعمال ادليــن باملعــى األخــر مصطلــٌح يف كثــٍر مــن العلــوم مــن قبيل 
علــم الــكالم، وفلســفة ادليــن. وٰهــذا االصطــالح أيًضــا هل اســتعماالٌت 
ــا،  ــا أم بريًّ يًّ

ٰ
ــا يــأيت بمعــى مطلــق ادليــن ســواٌء اكن إهل خمتلفــٌة، فأحيانً

ــة فقــط. ّي
ٰ
ــا يُســتعمل بمعــى األديــان اإلهل وأحيانً

ي يمكنــه أن يضــّم اســتعماالت املعــى اثلــاين 
ّ

واتلعريــف الشــامل اذل
ــن جمموعــٌة مــن االعتقــادات، واألوامــر  ــارٌة عــن أّن »ادلي ــا هــو عب لكّه
ّقــق الســعادة احلقيقّيــة لإنســان« ]مصبــاح و محمــدى، معرفــت 

ُ
العملّيــة الـّـي حت

ــا يــّديع ٰهــذا االّداعء وهــو  ــا خاصًّ شــناىس، ص 199 و200[. ولّك مــن يتّبــع دينً

ــا  أّن دينــه يتمّتــع بٰهــذه املــزية، أي حتقيــق الســعادة احلقيقّيــة، وبمــا أنّن
نــرى أّن املصــداق الواقــّي وانلهــايّئ لٰهــذا اتلعريــف هــو ادليــن اإلســاليّم 
ي جــاء بــه خاتــم األنبيــاء، فــإّن مرادنــا مــن ادليــن يف عبــارة "املعرفــة 

ّ
اذل

ــة" هــو ٰهــذا املصــداق مــن ادليــن. ومــن هنــا ومــا بعدهــا ســوف  ادلينّي
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 إذا رّصحنــا أو ذكرنــا قرينــًة 
ّ

نســتعمل ادليــن بمعــى ادليــن اإلســاليّم، إال
ىلع خــالف ٰذلــك.

أجزاء الدين

ــا  ــة )م ــاكم العملّي ــادات، واألح ــمن: االعتق ــن إىل قس ــم ادلي ينقس
ــم  جيــب ومــا ال جيــب) ]املصــدر الســابق[. واألحــاكم العملّيــة يف ادليــن تُقسَّ
ــا  ــن هن ــة، وم ــاكم األخالقّي ــة، واألح ــاكم الفقهّي ــمن: األح اعدًة إىل قس
ــر  ــاٍم ]حســني زاده، درآمــدى ب ــة أقس ــن إىل ثالث ــمون ادلي ــا يقّس ــم اعدًة م فإنّه
ــة  ــن يف املعرف ــن ادلي ــا م ــى، ص 82[، ومرادن ــاىن معرفــت دين معرفــت شــناىس و مب

ادلينّيــة هــو أقســاٌم خمتلفــٌة منــه، وســوف نبــّن املقصــود منهــا حبســب 
ــه. ــا يف حين ــه حبثن مــا يقتضي

املراد من املعرفة الدينّية

 اتلنبيــه إىل أّن املعرفــة 
ً

مــن أجــل بيــان املــراد مــن املعرفــة جيــب أّوال
)أو املعــارف ادلينّيــة) يمكــن اســتعماهلا بمعنيــن: فأحيانـًـا يكــون املــراد 
ــة  ــاكم ادلينّي ــادات واألح ــها، ويه االعتق ــة« نفس ــم ادلينّي ــا »اتلعايل منه
نفســها، وأحيانًــا بمعــى مــا يفهمــه انلــاس مــن اتلعايلــم ادلينّيــة، ويه 
ــاٌط  ــن بينهمــا ارتب ــان رغــم اختالفهمــا، لٰك ــذان املعني ــن. وٰه فهــم ادلي
ا اتلفكيــك بينهمــا. ومــن أجــل وضــع حدوٍد  كبــٌر، وأحيانـًـا يصعــب جــدًّ
دقيقــٍة للبحــوث الــواردة يف ٰهــذا املقــال، نؤّكــد أّن تركزينــا األصــّي فيــه 
ىلع إدراك اإلنســان للتعايلــم ادلينّيــة، ال اتلعايلــم ادلينّيــة نفســها. نعــم، 
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نتطــّرق للتعايلــم ادلينّيــة املرتبطــة باألمــور الفطرّيــة مــن بــاب املقّدمــة 
للبحــث وبمقــدار مــا يتطلّبــه ابلحــث منهــا.

وبمالحظــة مــا تقــّدم حلــّد اآلن يف معــى املعرفــة وأنواعهــا، يمكــن 
القــول بــأّن املــراد مــن املعرفــة ادلينّيــة هــو: »أحــُد أنــواع العلــم واملعرفة 
املتعلّقــة بادليــن«، ويف ضــوء ٰهــذه انلقطــة يمكــن تقســيم املعرفــة ادلينّية 
إىل احلضورّيــة واحلصويّلــة، والعلــم احلصــويّل ادليــّي يمكــن تقســيمه إىل 

اتلصــّورّي واتلصديــّي.

ــة  ــات العقلّي ــاس االصطالح ــة وىلع أس ــوص ادلينّي ــوء انلص ويف ض
ــة،  ــة ادلينّي ــن املعرف ــرى م ــٍة أخ ــة مرحل ــن مالحظ ــفّية، يمك والفلس
ــاٍل - إىل  ــه كم ــع ب ــا يتمّت ــة - بم ــذه املرتب ــة يف ٰه ــب املعرف ــل صاح يص
حقائــق يف العالــم ال يناهلــا ســائر انلــاس حــّى املؤمنــن منهــم. واملعرفــة 
ــًة  ــون معرف ــن أن تك ــس، يمك ــال انلف ــن كم ــة م ــذه املرتب ــة لٰه املالزم
ــة. ]الشــريازّي، رشح  ــة احلقيقّي ــة باملعرف ــذه املرتب ــمّيت ٰه ــد ُس ــًة وق حضورّي

أصــول الــكايف، ج 2، ص 123[

ويطابــق ٰهــذا املعــى مــن املعرفــة مــا أطلــق عليــه الفالســفة عنــوان 
القــّوة الُقدســّية ]ابــن ســينا، الشــفاء، النفــس، ص 340[، ورّبمــا يشــر كالم اإلمــام 
الصــادق  يف قــوهل: »العلــم نــوٌر يقذفــه اهلل يف قلــب مــن يشــاء مــن 
عبــاده« ]املجلــّي، بحــار األنــوار، ج 1، ص 226 ؛ يــزدی، بــه ســوى خودســازى، ص 140[ إىل 

ٰهــذه املرحلــة مــن الكمــال األخــاليّق وادليــّي للنفــس.
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املراد من »التصديق« يف املعرفة الدينّية

اتلصديــق باالصطــالح املنطــّي - وهــو مــا يقابــل اتلصّور - هــو إذاعن 
انلفــس بالقضّيــة بعــد حكمهــا وترجيحهــا ألحــد طــريف انلقيــض فيهــا. 
وأّمــا يف االصطــالح ادليــّي - أي يف جمــال املعــارف ادلينّيــة - فللمعرفــة 
ــر  ــث تأث ــا يف حب ــات إيله ــب االتلف ــا جي ــرى أيًض ــاٍن أخ ــة مع اتلصديقّي
األمــور الفطرّيــة يف املعرفــة ادلينّيــة. فأحيانـًـا يــراد مــن اتلصديــق اإليمان 
ي حتــي عنــه القضّيــة ادلينّيــة. واتلصديــق 

ّ
وااللــزام القلــّي بالواقــع اذل

ــة  ــان املســتعمل يف املعــارف ادلينّي ــح اإليم ــذا املعــى مــرادٌف ملصطل بٰه
ــل  ــتعمل يف مقاب ]الراغــب األصفهــايّن، املفــردات يف غريــب القــرآن، ذيــل »آمــن«[، ويس

الكفــر. وبنــاًء ىلع ٰهــذا فــإّن اتلصديــق يف االصطــالح املنطــّي خيتلــف 
عــن اإليمــان يف االصطــالح ادليــّي. نعــم، االيمــان حباجــٍة إىل تصديــٍق 
ــّية  ــات األساس ــن االختالف ــن ب ــه. وم ــه رشٌط الزٌم تلحقق ؛ ألنّ ــيٍّ منط
ــو أّن  ــّي، ه ــى ادلي ــان باملع ــّي، واإليم ــى املنط ــق باملع ــن اتلصدي ب
. لٰكــّن اإليمــان أمــٌر اختيــاريٌّ  اتلصديــق أمــٌر غــر اختيــاريٍّ وال إراديٍّ
ــٍة،  ــه اذا توّفــرت املقّدمــات الالزمــة لفهــم الصــدق بقضّي . أي أنّ وإراديٌّ
ــه  ــة شــاء أم أىب، لٰكّن ــة تلــك القضّي ــإّن اإلنســان ســوف حيكــم بصّح ف
يســتطيع أن ال يؤمــن بمفــاد تلــك القضّيــة، كمــا يــّرح القــرآن الكريم 
ــُهْم  ْنُفُس

َ
ــتَيَْقنَتَْها أ ــا َواْس ــُدوا بَِه ــول: وََجَح ــون إذ يق ــول آل فرع ــك ح بٰذل

ــل: 14[. وىلع   ]ســورة النم ــِدينَ ُمْفِس
ْ
ــُة ال ــَف اَكَن اَعقِبَ ــْر َكيْ ا فَاْنُظ ــوًّ ــا وَُعلُ ًم

ْ
ُظل

 أّن هنــاك 
ّ

الرغــم مــن أّن اإليمــان أيًضــا ال يرافقــه العمــل بالــرورة، إال



مراتــب مــن االيمــان ال ينفــّك العمــل عنهــا. واتلمّتــع بٰهــذه املرتبــة مــن 
املعرفــة يرافقهــا إيمــاٌن أقــوى وتقــوى أشــّد.

مفهوم »الفطرة« و«الفطرّي«

أ ـ الفطرة في اللغة

إّن لكمــة "فِطــرة" مأخــوذٌة مــن مــادة َفَطــَر. يذهــب أمحــد بــن فــارس 
إىل أّن: »فطــر: الفــاء والطــاء والــراء... أصــٌل صحيــٌح يــدّل ىلع فتــح يشٍء 
وإبــرازه« ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ذيــل "فطــر"[، ويــرى ابــن منظــور أّن 
أصــل َفَطــَر بمعــى الشــّق ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ذيــل "فطــر"[، وأّمــا الراغب 
"، ]الراغــب األصفهــايّن، املفــردات يف 

ً
ــه بمعــى "الشــّق طــوال األصفهــايّن فــرى أنّ

ا مــن املعــى األّول  غريــب القــرآن، ذيــل "فَطَــَر"[. وٰهــذان املعنيــان قريبــان جــدًّ

وهــو الفتــح والشــّق، ويرجعــان إيلــه.

كمــا أنَّ »َخلـَـَق« مــن مجلــة املعــاين املأخــوذة مــن مــاّدة »َفَطــَر« وترجــع 
ــة  ــة الريف ــرين" يف اآلي ــوا إىل أنَّ "َفَط ــا ذهب ــن هن ــاين، وم ــذه املع إىل ٰه
إِنَّــُه َســيَْهِديِن ]ســورة الزخــرف: 27[ بمعــى "خلَقــي" ]ابــن 

ي َفَطــَريِن فَ ِ
َّ

 اذل
َّ

إِال
منظــور، لســان العــرب، ذيــل »فطــر«[.

ــى  ــداع" يف مع رِشب "اإلب
ُ
ــد أ ــه ق ــن رأوا بأنّ ــض اللغوّي ــا أّن بع كم

ــأّن: »الفطــرة ابتــداء اخِللقــة« ]الطــريّس، مجمــع  ــاًل ب ــَر" فقــد رّصح قائ "َفَط
البيــان لعلــوم القــرآن، ج 4، ص 16[؛ ولٰهــذا ذهــب إىل أنَّ َفَطــَر بمعــى االبتــداع 



ــل »فطــر«؛ الراغــب األصفهــايّن، املفــردات يف  ــة، ذي ــري، النهاي ــن األث ــا. ]اب ــراع أيًض واالخ
ــل "فطــر"[ غريــب القــرآن، ذي

، وٰهــذا املصطلــح اســتعمل يف القــرآن الكريــم  و"فِْطــرة" مصــدٌر نــويعٌّ
مــّرة واحــدًة ]ســورة الــروم: 30[، وىلع أســاس اإلطــار األديّب واجلــذر اللغــوّي، 
ــق  ــًة يف خل ــزيًة خاص ــّن م ــدر يب ــذا املص ــإّن ٰه ــالح، ف ــا لالصط وطبًق
ــايّئ،  ــوار، ج 3، ص 282؛ الطباطب ــار األن ــّي، بح ــن. ]املجل ــٌة بادلي ــا عالق ــان هل اإلنس

ــرآن، ج 16، ص 183 و184[ ــزان يف تفســري الق املي

ب ـ الفطرة يف الروايات

أهــّم اســتعمال للفطــرة يف الروايــات مــا ورد يف الروايــة انلبوّيــة 
ــه أو  ُ ىلع الفطــرة، حــّى يكــون أبــواُه يُهوّدانِ ــوٍد يــودلَ املشــهورة: »لّك مول
ينّرانــه« ]الطــريّس، مجمــع البيــان لعلــوم القــرآن، ج 8، ص 63؛ املجلــّي، بحــار األنــوار، ج 

3، ص 281؛ ج 97، ص 65[.

ــان  ــو أّن اإلنس ــارة ه ــذه العب ــرة يف ٰه ــن الفط ــراد م ــب أّن امل وال ري
ــّن  ــالم، ولٰك ــه اإلس ــاء ب ي ج

ّ
ــّق اذل ــن باحل ــه يؤم ــب فطرت ــون حبس يك

ــة  ــة بقرين ــة أو انلرانّي ــاد بايلهوديّ ــه ىلع االعتق ــه ويرّبيان ــه يعلّمان أبوي
يُهوّدانِــه... إلــخ. والروايــات األخــرى الّــي اســتعمل فيهــا مفهــوم الفطــرة 
ــَر"[.  ــل "َفَط ــن، ذي ــع ابلحري ــّي، جمم ــى ]الطري ــذا املع ــع ٰه ــجم م تنس
ــي  وعليــه فــإّن الفطــرة يف اآليــات والروايــات واردة يف معــى اخِللقــة الّ
ــة  ــان والقابلّي ــّق واإليم ــة احل ــك معرف ــي تمتل ــا، والّ ــب به ــم يُتالع ل

ــف. ــاليّم احلني ــن اإلس ــم ادلي ــع تعايل ــجام  م واالنس
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جـ ـ الفطرة والفطرّي يف االصطالح

مصطلح الفطرّي مستعمٌل يف خمتلف العلوم يف ثمانية معاٍن ويه:

أ ـ ابلديّه باملعى العاّم. ]السهروردّي، حكمة اإلرشاق، ج 2، ص 18[

ب ـ ابلديّه األّويّل. ]الشريازّي، درّة التاج، ص 597[

 ـجـ فطرّي القياس. ]ابن سينا، الرهان، ج 3، ص 64[

د ـاالرتكازّي )العام).

ه ـ اجلروت. ]النسفّي، اإلنسان الكامل، ص 60 و61 و168[

 وـ العلم بالفعل الوايع القبّي.

]Dancy )ed(, A. Companion to Epistemology, p. 216; Lock, An Essay Concerning 

Human understanding, Book I, Ch. II, p. 49[

ــان  ــع اإلنس ــة م ــور املودع ــى األم ــام، بمع ــى الع ــرة باملع ز ـ الفط
ــه.   يف خلقت

ح ـ الفطرة ادلينّية. ]الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، ج 16، ص 195 – 199[

واملــراد مــن "أمــور اإلنســان الفطرّيــة" هــو: األمــور املودعــة 
ــة،  ــّس واتلجرب ــان، واحل ــل والره ــه، أي العق ــان يف خلقت ــع اإلنس م
ــس،  ــاد انلف ــم، وجه ــم واتلعلّ ــور، واتلعلي ــة يف الص ــات اذلهنّي واتلّرف
ــل  ــن، ب ــة واتللق ــق الربي ــن طري ــان ع ــل لإنس ــم حتص ــوٌر ل ويه أم

ــان. ــة اإلنس ــل خلق ــع إىل أص ترج

ومرادنــا مــن الفطــرّي يف ٰهــذا املقــال املعنيــن األخريــن مــن معانيــه 
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املتعــّددة. أي األمــر الفطــرّي باملعــى العــاّم، واألمــر الفطــرّي املرتبــط 
بادليــن وهــو مــا تكلّمنــا عنــه فيمــا ســبق.

وقــد اخرنــا ٰهــذا املعــى لســببن، األّول: ألنّــه املعــى املتبــادر مــن 
مصطلــح "فطــرّي"، واثلــاين: ألنـّـه حمــّل الــزناع بــن املوافقــن واملخالفن 
ــة  ــرة، وآي ــة الفط ــر آي ــة يف تفس ــواهد الروائّي ــرة، والش ــث الفط يف حب

ــد ٰهــذا املعــى. امليثــاق تؤّي

الفطرّي والغريزّي

ــه.  ــوّي نفس ــزّي اللغ ــى الغري ــأيت باملع ــرّي ي ــن الفط ــى م ــذا املع ٰه
ــه املشــرك  ــٌة بالوج ــة باملعــى اخلــاّص فــي خمتّص ــور الغريزّي ــا األم وأّم
بــن اإلنســان واحليــوان، وبعبــارٍة أخــرى األمــور الغريزّيــة يف اإلنســان 
ــوايّن مــن اإلنســان، وترجــع  ــٌة مرتبطــٌة بابُلعــد احلي يه خصائــص فطرّي
جذورهــا إىل انلفــس احليوانّيــة يف اإلنســان. وأّمــا الفطرّيــة باملعــى 
االصطــاليّح األكــر شــيواًع، فــي ختتــّص باألبعــاد اإلنســانّية يف 

اإلنســان. ]ابوتــراىب، اصــول و مبــاىن امــور فطــرى، ص 102 - 120[

خصائص األمور الفطرّية

ــر  ــا غ ــص ويه: أنّه ــالث خصائ ــة ث ــور الفطرّي ــر لألم ــا تُذك اعدًة م
ــا.  ــر فيه ــوع اتلغ ــة وق ــدم إماكنّي ــا، وع ــمويّلة، وثباته ــابّيٍة، والش اكتس
]الخمينــّي، چهــل حديــث، ص 154 و155؛ يــزدی، آمــوزش فلســفه، ج 2، ص 358؛ جــوادى آمــى، 

ــرآن، ص 24 - 28[ فطــرت در ق
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 " ــايبٍّ ــر اكتس ــٌح "غ ــة: مصطل ــور الفطرّي ــابّية األم ــدم اكتس 1 ـ ع

أيًضــا هل معــاٍن خمتلفــٌة يف مصــادر العلــوم العقلّيــة))). واملعــى املختــار يف 

ٰهــذا املقــال هــو مصاحبــة األمــر الفطــرّي للِخلقــة. وٰهــذه اخلاّصّيــة يه 

ــار لعــدم االكتســاب  عــرٌض حتليــيٌّ ملفهــوم الفطــرّي، أي املعــى املخت

املــرادف للفطــرة هــو أصــل اخِللقــة.

ــور  ــن األم ــراد م ــون امل ــة ك ــة: بمالحظ ــور الفطرّي ــمويّلة األم 2 ـ ش

الفطرّيــة يف ٰهــذا املقــال يه اخلصائــص غــر االكتســابّية نلوع اإلنســان، 

وعليــه تكــون ٰهــذه اخلصائــص شــاملًة ألفــراد انلــوع لكّهــم.

ــرُّ  ــة اتلغ ــة: إّن إماكنّي ــور الفطرّي ــّر يف األم ــة اتلغ ــدم إماكنّي 3 ـ ع

ــى  ــك بمع ــزوال" وكٰذل ــدم ال ــمل "ع ــًى اعمٍّ يش ــتعماهلا يف مع ــن اس يمك

"فقــدان أّي شــّدة أو ضعــٍف"، لٰكــن يف األمــور الفطرّيــة تســتعمل فقــط 

يف املعــى األّول أي عــدم الــزوال؛ ألّن األمــور الفطرّيــة يمكــن أن تشــتّد 

أو تضعــف بســبب بعــض املوانــع

)1( عدم الحاجة إىل التأّمل والفكر ]ابن  ســينا، النجاة من الغرق يف بحر الضالالت، ص 7؛ الشــفاء، 

الرهان، ص 51[. عدم الحاجة إىل االســتدالل ]الطويّس، تجريد املنطق، ص 53[. عدم الحاجة 

إىل اكتســاب الحدّ الوسط ]ابن سينا، اإلشــارات والتنبيهات، ج 1، ص 214[. عدم االحتياج إىل 

االكتســاب الرسمّي ]اآلميّل، جامع األرسار ومنبع األنوار، ص 492 و472 و506[. عدم االحتياج 

إىل مجاهدة النفس ]الشــريازّي، الحكمة املتعالية يف األســفار العقليّــة األربعة، ج 7، ص 326 

و327[. عدم االحتياج إىل أيّ اكتساٍب. 
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خصائص أخرى لألمور الفطرّية

ــة يه خصائــص أساســّيٌة،  ــه حــول األمــور الفطرّي لّك مــا تقــّدم بيان
ــال  ــول يف جم ــا ادلخ ــا إذا أردن ــور، وأّم ــذه األم ــٌة لٰه ــٌة، ومعروف وإثباتّي
ــن  ــفة الغربيّ ــبهات الفالس ــًة ش ــبهات، وخاّص ــض الش ــن بع ــة ع اإلجاب
ــارة  ــب اإلش ــٍذ جي ــة، فحينئ ــة واألخالقّي ــة ادلينّي ــور الفطرّي ــول األم ح
ــم  ــب ل ــة، ويف الغال ــور الفطرّي ــلبّيٍة لألم ــص س ــالث خصائ ــا إىل ث أيًض
ــارٌة عــن  ــص عب ــذه اخلصائ ــفة بشــل واضــٍح. وٰه ــا الفالس يبحــث عنه
إماكنّيــة عــدم الــويع باألمــور الفطرّيــة، وعــدم وضوحهــا، وعــدم كونهــا 

ــور فطــرى، ص 36[. ــاىن ام ــراىب، اصــول و مب ــل. ]انظــر: ابوت بالفع

تقسيات األمور الفطريّة وأقسامها

كٰذلــك فــإّن أحــد األســس املهّمــة لٰهــذا ابلحــث هــو فهمنــا ومرادنــا 
مــن أقســام األمــور الفطرّيــة، فهنــاك تقســيماٌت خمتلفــٌة لألمــور 

ــا))). ــّدم ذكره ــادر املتق ــورٌة يف املص ــة مذك الفطرّي

أشــهر أقســام األمــور الفطرّيــة عبــارٌة عــن: امليــول الفطرّيــة، 
ــواًع آخــر مــن  ــدو أّن ن ــن يب ــة، لٰك ــة، والقــوى الفطرّي ــوم الفطرّي والعل

)1( ذكرت املصادر سبعة تقسيامتٍ للفطرة والفطريّات. ]احمدى، فطرت بنيان روانشناىس اسالمى، 

ص 165 - 168؛ مطهرى، مجموعه آثار اســتاد شــهيد مطهــرى، ج 6، ص 934؛ ج 3، ص 612 
– 614؛ ابن  ســينا، النجاة من الغرق يف بحر الضالالت، ص 116 – 117؛ شــاه آبادي، رشــحات 
البحار، ص 116 و117؛ الشريازّي، الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة، ج 9، ص 235 – 

237؛ يزدى، مجموعه آثار حرت آيت الله مصباح، ج 1 – 1، ص 181 و189[
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ــرة  ــّميناه )فط ــا س ــو م ــام وه ــذه األقس ــن ٰه ــوٌد ب ــة مفق ــور الفطرّي األم
ــن. ــة ادلي ــأيت يف حبــث فطرّي ــا ي ــا فيم االنســجام)، وســوف نتطــّرق إيله

ــور  ــص لألم ــن خصائ ــّدم م ــا تق ــة م ــاس وبمالحظ ــذا األس وىلع ٰه
الفطرّيــة، فــإّن اتلقســيمات الُمختــارة للمؤلـّـف يه اتلقســيمن اتلايلــن:

1 ـ تقســيم األمــور الفطرّيــة إىل امليــول الفطرّيــة، والعلــوم الفطرّيــة، 
والقــدرات الفطرّيــة، واالنســجام الفطــرّي.

ــراىب،  ــل. ]ابوت ــٍة بالفع ــّوة، وفطرّي ــٍة بالق ــرّي إىل فطرّي ــيم الفط 2 ـ تقس
ــرى، ص 21 - 25[))) ــور فط ــاىن ام ــول و مب اص

ولــي نوّضــح احلــّد الفاصــل بن األقســام بشــٍل أكــر؛ ينبــي توضيح 
ــة وباختصــاٍر نقــول: إّن  ــور الفطرّي ــن بعــض أقســام األم االختــالف ب
ــم  ــابّية، والعل ــر االكتس ــة غ ــو املعرف ــرّي ه ــم الفط ــن العل ــراد م امل
ــع  ــتلزم ادلاف ــه يس ــا، لٰكّن ــًة وال دافًع ــتلزم رغب ــه ال يس ــرّي بنفس الفط

ــا. ــة أيًض ــن املعرف ــواًع م ــتلزم ن ــة،  ويس ــة والرغب ــى الزنع بمع

ــان  ــودة يف اإلنس ــدرات املوج ــة يه الق ــدرات الفطرّي ــن الق ــراد م وامل
والـّـي ترجــع جذورهــا إىل كيفّيــة خلقــه، مــن قبيــل القــدرة ىلع اتلعّقــل 

)1( دليلنا عى قبول التقســيامت املختارة املذكورة هو أواّلً: بعض التقســيامت املطروحة يف كالم 
اآلخرين يرجع بعضها إىل بعٍض آخر منها، ثانيًا: بعض األقسام املذكورة يف كالم بعض الفالسفة 
ال ميكن إثباتها، مثاًل أّن تقســيم الفطرة إىل فطرة الخري وفطرة الرّش ليس مقبواًل؛ ألّن اإلنســان 
بذاته طالٌب للكامل، وكارٌه للنقص، وعليه فإّن الرّش من جهة كونه رشًّا وموجبًا للنقص ال ميكنه 

أن يكون مطلوبًا فطريًّا لإلنسان.
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ــأ  ــان، وتنش ــوع اإلنس ــات ن ــذوٌر يف ذاتّي ــا ج ــوٌر هل ــعور، ويه أم والش
مــن قــواه اتلكوينّيــة، مثــل القــّوة العاقلــة والقــّوة احلاّســة. واملــراد مــن 
االنســجام الفطــريِّ االنســجاماُت الـّـي ترجــع جذورهــا إىل كيفّيــة خلــق 
اإلنســان، مــن قبيــل انســجام تعايلــم ادليــن اإلســاليّم مــع كيفّيــة خلــق 
اإلنســان. وٰهــذا انلــوع مــن الفطــرة ســوف نوّضحهــا فيمــا يــأيت بشــٍل 
مفّصــٍل. واملــراد مــن األمــور الفطرّيــة بالفعــل هــو تلــك املجموعــة مــن 
ــا  ــاٌر بالفعــل. وأّم ــة املوجــودة يف اإلنســان فعــاًل، وهلــا آث األمــور الفطرّي
ــّو  ــن انلم ــل م ــط بمراح ــن أْن ترتب ــن املمك ــة فم ــور الفطرّي ــض األم بع
ــا  ــل األدىن. أي أنّه ــد يف املراح ــّي، وال توج ــرويّح والعق ــدّي أو ال اجلس
رغــم ارتباطهــا بكيفّيــة خلــق اإلنســان، وأنّهــا غــر اكتســابّيٍة، لٰكّنهــا 
ال توجــد يف بعــض مراحــل خلــق اإلنســان، وتوجــد يف مراحــل أخــرى 
ــّميناها  ــة س ــور الفطرّي ــن األم ــة م ــذه املجموع ــان. وٰه ــّو اإلنس ــن نم م
األمــور الفطرّيــة بالقــّوة. كمــا هــو احلــال أيًضــا يف غرائــز اإلنســان أيًضــا 
يمكــن تصــّور مــا هــو بالقــّوة ومــا هــو بالفعــل. مثــاًل غريــزة الرغبــة يف 
الطعــام واملــاء موجــودٌة عنــد انلــاس لكّهــم، وفعلّيــٌة يف أعمارهــم لكّهــا، 

ــًة يف مرحلــة الطفولــة. لٰكــّن الغريــزة اجلنســّية ليســت فعلّي

أقسام العلوم الفطريّة

بمالحظــة أقســام العلــم، واخلصائــص الّــي ذكرناهــا لألمــور 
ــاٍم  ــا إىل أقس ــيمها أيًض ــن تقس ــة يمك ــوم الفطرّي ــإّن العل ــة، ف الفطرّي

ويه:  فرعّيــٍة 
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أ ـ تقسيم العلوم الفطرّية إىل بالقّوة وبالفعل.

ب ـ تقسيم العلوم الفطرة إىل واعيٍة وغر واعيٍة.

 ـجـ تقسيم العلوم الفطرّية إىل حصويّلٍة وحضورّيٍة.

د ـ تقسيم العلوم الفطرّية إىل تصّورّيٍة وتصديقّيٍة.

و ـ تقسيم العلوم اتلصديقّية الفطرّية إىل نظرّيٍة وعملّيٍة.

وطبيــيٌّ أّن القبــول بٰهــذه اتلقســيمات ال يعــي أنّنــا نقبــل وجــود ٰهــذه 
ــه يمكــن تصّورهــا  ــا بمعــى أنّ ــا يف مرحلــة اإلثبــات، وإنّم األقســام لكّه
يف مقــام اتلصــّور واثلبــوت، ويمكــن دراســة ٰهــذه اتلقســيمات يف ضــوء 

خمتلــف نظرّيــات املفّكريــن املســلمن وفالســفة الغــرب.

مصاديق األمور الفطرّية

ــي جيــب اتلعــّرض هلــا يف دراســة تأثــر األمــور  املقّدمــة األخــرى الّ

ــي  ــة الّ ــور الفطرّي ــق األم ــا مصادي ــا يه: م ــة وإثباته ــة يف املعرف الفطرّي

يمتلكهــا اإلنســان، وبعــد تعيــن املصاديــق الفطرّيــة يف اإلنســان، ســوف 

ــة  ــة يف املعرف ــور الفطرّي ــر األم ــة تأث ــة دلراس ــة الالزم ــد األرضّي تتمّه

ــة. ــّتة املتقّدم ــا الس بمعانيه

ــا  ــة لكّه ــور الفطرّي ــث األم ــع حب ــال ال يس ــذا املق ــة أّن ٰه بمالحظ

وإثباتهــا، وأّن دراســتها بنحــٍو اكمــٍل حباجــٍة إىل تدويــن كتــاٍب اكمــٍل بــل 
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رّبمــا عــّدة كتــٍب، فــال ســبيل أمامنــا ســوى حبــث ٰهــذا املوضــوع بنحــٍو 
ــن  ــدار م ــك املق ــر، أي ٰذل ــب ال أك ــل املطل ــّرض ألص ــٍر، واتلع خمت
ــا، أو أثبتناهــا حنــن، فنقبــل  ــّم إثباتهــا يف حملّه ــي ت ــة الّ األمــور الفطرّي
ــًرا،  ــا خمت ــا توضيًح ــّدم هل ــة، ونق ــور الفطرّي ــن األم ــدار م ــذا املق ٰه
ــي تبحثهــا حوهلــا باتلفصيــل،  ونكتــي فيهــا باإلرجــاع إىل املصــادر الّ
وأّمــا املــوارد الّــي ال نعلــم فيهــا مصــدًرا نُرجــع القــارئ الكريــم إيلــه، 

ســنقوم ببحثهــا بنحــٍو أوســع مــن غرهــا.

إّن أهّم األمور الفطرّية - ىلع أساس رؤيتنا - يه:

أ ـ السعي الفطرّي نحو الكال.

إّن الســي حنــو الكمــال هــو مــن أوضــح األمــور الفطرّيــة يف اإلنســان. 
ــه.  ــال نفس ــّب كم ــه حي ــوٍح أنّ ــدرك بوض ــه ي ــل يف ذات ــاٍن باتلأّم ولّك إنس
ــال.  ــن الكم ــٍة م ــٍة خاّص ــّدد بمرتب ــال ال يتح ــو الكم ــي حن ــا أّن الس كم
فانلــاس بفطرتهــم حيّبــون الوصــول إىل أىلع مراتــب الكمــال وأكرهــا بقاًء 

ــث، ص 156 - 158 و160[ ــل حدي ــّي، چه ــا. ]الخمين ودواًم

ــّذة واهلــروب مــن  ــوازم الســي حنــو الكمــال، الســي حنــو ال ومــن ل
ــال،  ــو الكم ــان حن ــة اإلنس ــة نزع ــدم حمدوديّ ــإّن ع ــه ف ــم؛ وعلي األل
ــن  ــإّن م ــك ف ــّذة؛ وذٰلل ــو ال ــان حن ــة اإلنس ــة نزع ــدم حمدوديّ ــتلزم ع يس

ــادل. ــايّئ اخل ــال الالنه ــّذة والكم ــو ال ــي حن ــان الس ــات اإلنس فطرّي
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. ب ـ السعي الفطرّي نحو الكامل، والنزعة الفطريّة نحو الله

ــا. وأىلع  ــان أيًض ــات اإلنس ــن فطرّي ــو م ــل ه ــود الاكم ــّب املوج إّن ح
مراحــل ٰهــذا الزنعــة مــن جهــة مقدارهــا، وكٰذلــك مــن جهــة مصــداق 
ــّب اهلل  ــو ح ــه ه ــق، ومصداق ــل املطل ــّب الاكم ــو ح ــا، ه ــال أيًض الكم

ــاد، ص 110[ ــدأ و مع ــون مب ــه پريام ــى، ده مقال ــاىل. ]املصــدر الســابق؛ جــوادى آم تع

وٰهــذه الزنعــة إذا اكنــت مصاحبــًة للزنعــة حنو كمــال اذلات، فإنّهــا تتجّى 
بصــورة نزعــة اإلنســان حنــو االرتبــاط بالاكمل املطلــق واتلقــّرب إيله.

األمور الفطريّة األخالقّية

مــن مصاديــق ٰهذيــن انلوعــن مــن الســي حنــو الكمــال نزعــة اإلنســان 
الفطرّيــة حنــو حماســن األخــالق وحّبــه هلــا؛ ألّن اهلــدف واملطلــوب األصــّي 
ــطور  ــا يف الس ــد بيّّن ــعادته، وق ــان وس ــال اإلنس ــو كم ــالق ه ــن األخ م
املتقّدمــة أّن الكمــال والســعادة مطلــوٌب فطــريٌّ لإنســان. ومــن هنــا حيــب 
ــة والســلوك األخــاليّق؛ ألّن الصفــات  انلــاس بفطرتهــم الصفــات األخالقّي
ــريٌّ هل،  ــوٌب فط ــان ويه مطل ــاالٌت لإنس ــة يه كم ــلوكّيات األخالقّي والس
ــال  ــة لكم ــر األرضّي ــا توّف ــر؛ ألنّه ــٌة بالغ ــة مطلوب ــلوكّيات األخالقّي والس
اإلنســان. إذن اإلنســان موجــوٌد أخــاليقٌّ بالفطــرة، وحيــّب األخــالق بصــورٍة 
ــٍة ويف أصــل خلقتــه. طبيــيٌّ أّن فطرّيــة األخــالق ليســت بمعــى أّن  باطنّي
اإلنســان يعــرف املصاديــق األخالقّيــة لكّهــا بصــورةٍ فطرّيــٍة، وحيــّب تلــك 
املصاديــق فطــرةً. وإنّمــا يمكــن القــول بصــورةٍ إمجايّلــٍة: إّن طلــب الكمــال 
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 لطلــب الكمــال األخــاليّق أو 
ً
وطلــب الاكمــل كأمــٍر فطــريٍّ يكــون منشــأ

ــح  ــب أن يصب ــان حي ــة يه أّن اإلنس ــزية الفطرّي ــذه امل ــه. والزم ٰه ــو نفس ه
متخلًّقــا، وحيــّب األفــراد املتخلّقــن أيًضــا. وعليــه فــإّن املوجــود األكمــل 
أخالقيًّــا هــو األحــّب عنــد اإلنســان. ومــا ذكرنــاه حلــّد اآلن مــن مصاديــق 
األمــور الفطرّيــة اكنــت مــن امليــول والرغبــات الفطرّيــة، لٰكــن مصاديــق 
األمــور الفطرّيــة الـّـي ســنطرحها مــن اآلن فمــا بعــد يه مــن أنــواٍع أخــرى 

مــن األمــور الفطرّيــة.

 جـ ـ العلم الفطرّي الحضورّي بالله

ــي  ــة الّ العلــم احلضــورّي بــاهلل - تعــاىل - هــو أحــد األمــور الفطرّي
ــه مــن خــالل مراجعــة  يمكــن إثباتهــا يف اإلنســان. وحــّى لــو فرضنــا أنّ
ــّن  ــاهلل، لٰك ــرّي ب ــوري الفط ــم احلض ــور ىلع العل ــن العث ــن ال يمك ابلاط
 ( األدلّــة العقلّيــة وانلقلّيــة )القــرآن الكريــم وروايــات أهــل ابليــت

اكفيــٌة إلثبــات ٰهــذا املــّدىع.

يــن يعتقــدون بالفطــرة مــن أجــل إثبــات العلــم الفطــرّي بــاهلل، 
ّ

إّن اذل
والعلــم احلضــورّي الفطــرّي بــاهلل، اعدًة مــا ينصحــون خماَطبيهــم بالرجوع 
ــم  ــندون العل ــا يُس ــهودّي، وأحيانً ــخيّص الش ــل الش ــم واتلأّم إىل باطنه
الفطــرّي أو العلــم احلضــورّي الفطــرّي بــاهلل  إىل الشــعور ابلاطــّي دلى 
ــدو  ــن يب ــوع األحــداث اخلطــرة وفقــدان األمــل، لٰك ــد وق ــراد عن األف
ــاهلل - ىلع  ــورّي ب ــم احلض ــات العل ــن إثب ــك، يمك ــة إىل ٰذل ــه باإلضاف أنّ
 صــدرا - عــر الطريــق الرهــايّن املســتند إىل أصلــن وهمــا: 

ّ
مبــاين املــال
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ــم احلضــورّي  ــار العل ــه"، وأّن "معي ــط بالنســبة لعلّت ــول عــن الرب "املعل
هــو االتّصــال الوجــودّي بــن موجوديــن هلمــا شــعوٌر". ]ابوتــراىب، علــوم فطــری 

نــزد فيلســوفان غــرب و انديشــمندان مســلامن، ص 372 - 380[

ــتناًدا إىل بعــض اتلعبــرات الــواردة يف  ٰهــذا باإلضافــة إىل أنّــه اس
ــاهلل ؛ ألّن  ــرّي ب ــم الفط ــة العل ــان حضورّي ــن بي ــد يمك ــات، ق الرواي
بعــض الروايــات تُــّرح بــأّن املعرفــة بــاهلل يف اعلــم اذلّر اكنــت معاينــًة 
ومشــاهدًة، وإن اكن هنــاك بعــض العلمــاء مــن اكن هل تفســٌر ورأٌي آخــر 
ــة  ــأّن مواجه ــّرح ب ــي ت ــات الّ ــذه الرواي ــن ٰه ــات، وم ــذه الرواي يف ٰه
اإلنســان هلل يف اعلــم اذلّر اكنــت مواجهــًة ىلع حنــو "املعاينــة"، ومــن نــوع 
"الرؤيــة")))، مــن قبيــل روايــة زرارة عــن اإلمــام ابلاقــر  الّــي جــاء 
ــاق ىلع اذلّر يف  ــذ اهلل امليث ــن أخ ــت ح ــٍر: أرأي ــت اليب جعف ــا: »قل فيه
صلــب آدم فعرضهــم ىلع نفســه، اكنــت معاينــًة منهــم هل؟ قــال: نعــم يــا 
زرارة، وهــم ذرٌّ بــن يديــه، وأخــذ عليهــم بٰذلــك امليثــاق بالربوبّيــة هل ... 
ــايّش، ج 1،  ــايّش، تفســري العيّ ــه« ]العيّ ــم معرفت ــت يف قلوبه ــه وأثب ــاهم رؤيت  وأنس
ص 204؛ القّمــّي، تفســري القّمــّي، ج 1، ص 248؛ انظــر: ابوترابــی، علــم حضــوری فطــری بــه خــدا 

از منظــر عقــل ونقــل، ص  22 - 34[.

)1( مــن الواضــح هنا أّن الرؤية يف مثل هذه الروايات ال يُقصد بها الرؤية بالعني البارصة أو الرؤية 
  املاّديّة، وإمّنا الرؤية القلبيّة، وٰذلك ملّا ثبت بالعقل والنقل خاّصًة يف مدرســة أهل البيت
من استحالة رؤية الله بالعني، وإمّنا املمكن هو رؤيته بالقلب وهو ما يسّمى بالرؤية الشهوديّة 
كام ورد يف كالم أمري املؤمنني  عندما ســأله ِذعلٌب الياميّن فقال: »هل رأيت ربّك يا أمري 
املؤمنني؟ فقال : أَفأَْعبُُد َما لَا أََرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: اَل تُْدرِكُُه الُْعيُوُن مِبَُشــاَهَدِة 

الِْعيَاِن، َولِٰكْن تُْدرِكُُه الُْقلُوُب ِبَحَقائِِق اإْلِميَاِن« ]نهج البالغة: الخطبة 179[
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وكٰذلــك عبــارة "أراهــم" الــواردة يف روايــٍة أخــرى عــن زرارة يف تفســر 
ــم  ــة: "فعّرفه ــذه الرواي ــد ورد يف ٰه ــب. وق ــذا املطل ــّن ٰه ــاق تب ــة امليث آي
ــول  ــّي، أص ــايّش، ج 2، ص 43؛ الكلين ــري العيّ ــايّش، تفس ــه". ]العيّ ــم نفس ــه، وأراه نفس

ــوار، ج 5، ص 258[ ــار األن ــّي، بح ــكايف، ج 2، ص 116؛ املجل ال

د ـ فطريّة أصول العقائد اإلسالمّية

ــة  ــه الكمايّل ــاهلل وصفات ــم ب ــد والعل ــل اتلوحي ــض أّن أص ــرى ابلع ي
أمــوٌر فطرّيــٌة، وبعــٌض آخــر يــرى أّن مبــاين االعتقــاد األصلّيــة مــن قبيــل 
اتلوحيــد، وانلبــّوة، والواليــة مــن األمــور الفطرّيــة. وأســس ٰهــذه الرؤيــة 
ــْن  ــِي آَدَم ِم ــْن بَ ــَك ِم ــَذ َربُّ َخ

َ
ــن: َوإِْذ أ ــاق الكريمت ــي امليث ــع إىل آي ترج

ــِهْدنَا  ــَى َش ُــوا بَ ــْم قَال ـُ ــُت بَِربِّك لَْس
َ
ــِهْم أ ْنُفِس

َ
ــَهَدُهْم ىلَعَ أ ْش

َ
ــْم َوأ يَّتَُه ــْم ُذرِّ ُظُهورِِه

َك  رْشَ
َ
ــا أ َم ُــوا إِنَّ ْو َتُقول

َ
ــَن  أ ــَذا اَغفِِل ــْن ٰه ــا َع ــا ُكنَّ ــِة إِنَّ ِقيَاَم

ْ
ــْوَم ال ُــوا يَ ْن َتُقول

َ
أ

 ــوَن ُمبِْطلُ
ْ
ــَل ال ــا َفَع ــا بَِم َفتُْهِلُكنَ

َ
ــْم أ ــْن َبْعِدِه ــًة ِم يَّ ــا ُذرِّ ــُل َوُكنَّ ــْن َقبْ ــا ِم آبَاُؤنَ

يــِن َحِنيًفــا فِْطــَرَة  ــْم وَْجَهــَك لدِلِّ قِ
َ
]ســورة األعــراف: 172 و173[ وآيــة الفطــرة: فَأ

ــُم َولِٰكــنَّ  َقيِّ
ْ
يــُن ال ــِق اهلِل ٰذلـِـَك ادلِّ

ْ
 َتبِْديــَل خِلَل

َ
ــاَس َعلَيَْهــا ال اهلِل الَّــِي َفَطــَر انلَّ

ــن  ــة بهات ــات املرتبط ــروم: 30[، والرواي ــوَن ]ســورة ال  َيْعلَُم
َ

ــاِس ال ــَرَ انلَّ
ْ
ك

َ
أ

اآليتــن. ]الطباطبــايّئ، امليــزان يف تفســري القــرآن، ج 16، ص 192؛ يــزدی، خداشناســی در قــرآن، 
ص 52 و53؛ الكلينــّي، أصــول الــكايف، ج 2، ص 16؛ ابوترابــی، علــوم فطــری نــزد فيلســوفان غــرب 

ــا يمكــن اإلشــارة إيلــه  ــة م و انديشــمندان مســلامن، ص 415 - 423[، ومــن مجل

ــة أصــول العقائــد اإلســالمّية مــا يــي: خبصــوص فطرّي
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 العلم الفطرّي بوالية األنبياء واألئمة . (

لقــد ذكــرت الروايــات املرتبطــة بآيــة امليثــاق واعلــم اذلّر - باإلضافــة 
إىل معرفــة اهلل - املعرفــة واتلصديــق برســالة انلــّي األكــرم  وواليــة 
ــام  ــم إىل اإلم ــن  لكّه ــة املعصوم ــة األئّم ــن  ووالي ــر املؤمن أم
، مختــرص بصائــر الدرجــات،  املهــدّي . ]الكلينــّي، أصــول الــكايف، ج 1، ص 475 و494؛ الحــيّلّ

ص 364 – 368 و368؛ القّمــّي، تفســري القّمــّي، ج 2، ص 155[

ومــن الطبيــّي أنّــه لــو لــم توجــد ٰهــذه الروايــات فــال رضورَة 
ــرّي؛  ــن فط ــة املعصوم ــاء واألئّم ــخص باألنبي ــم الش ــأّن عل ــاد ب لالعتق
ــٌة بــن العلــم باألنبيــاء فــرًدا فــرًدا يف اعلــم  ــه ال توجــد مالزمــٌة ذاتّي ألنّ
ــة  ــوم القيام ــم اذلّر يف ي ــة اعل ــر بواقع ــخص. واتلذك ــة الش اذلّر، وفطرّي

ــّي. ــاج اإللٰ اكٍف لالحتج

وبالرغــم مــن وجــود ٰهــذه الروايــات فقــد ذهــب بعــض املفّريــن إىل 
ــة الشــعور باحلاجــة إىل انلبــّوة والواليــة.  أّن املــراد منهــا هــو جمــّرد فطرّي
ــروايّئ  ــث ال ــل ابلح ــايّئ يف ذي ــة الطباطب م

ّ
ــن العال ــؤالء املفّري ــن ٰه وم

عــن آيــة الفطــرة إذ يقــول: »وإىل ٰهــذا يــؤّول معــى الروايــة الســابقة أنّهــا 
ــّر مــن تفســره  ــا م ــذا م ــّوة، وك ــد وانلب ــا تســتلزم اتلوحي ــة، فإنّه الوالي
ــاىل -  ــة اهلل - تع ــد هــو القــول بوحدانّي ــإّن اتلوحي ــد، ف الفطــرة باتلوحي
املســتجمع لصفــات الكمــال املســتلزمة للمعــاد وانلبــّوة والواليــة، فاملــآل 
ــايّئ،  ــٌد« ]الطباطب ــة واح ــد والوالي ــالث واتلوحي ــهادات اثل ــرها بالش يف تفس

ــرآن، ج 16، ص 192[. ــزان يف تفســري الق املي
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ه
ّ
2. فطرّية ادلين لك

ــه.  ــن لكّ ــة ادلي ــول بفطرّي ــلمن إىل الق ــاء املس ــض العلم ــب بع ذه
قِــْم وَْجَهَك 

َ
واألســاس األهــّم لٰهــذا الُمــّدىع هــو آيــة الفطــرة الريفــة: فَأ

ــا ]ســورة الــروم: 30[، وبعــض  ــاَس َعلَيَْه ــَر انلَّ ــِي َفَط ــَرَة اهلِل الَّ ــا فِْط ــِن َحِنيًف ي لدِلِّ
الروايــات الــواردة يف تفســري ٰهــذه اآليــة. ]الطباطبــايّئ، امليــزان يف تفســري القــرآن، ج 16، ص 188[

اســتناًدا إىل إطــالق مفهــوم "ادليــن" يكــون املــراد مــن ادليــن يف ٰهــذه 
ــن،  ــه يف مفهــوم ادلي ــه. وىلع أســاس مــا تقــّدم بيان ــن لكّ ــة هــو ادلي اآلي
ــر  ــاكم )األوام ــد، واألح ــمن العقائ ــتمل ىلع قس ــالم يش ــن اإلس ــإّن دي ف
ــات  ــّد جزئّي ــب ع ــة جي ــا لآلي ــه وفًق ــذا فإنّ ــاًء ىلع ٰه ــة). وبن العملّي
ــن  ــًة. لٰك ــا - فطرّي ــن لكّّياته ــاًل ع ــة - فض ــة واألخالقّي ــاكم الفقهّي األح
ــإّن  ــن، ف ــوم ادلي ــاق مفه ــوظ يف نط ــق امللح ــل واتلضيي ــة اتلأوي بمالحظ

ــا: ــٍة منه ــاٍء خمتلف ــرها بأحن ــن تفس ــن" يمك ــة ادلي "فطرّي

ــاكم  ــد واألح ــا، أي العقائ ــن لكّه ــزاء ادلي ــة أج ــى فطرّي ـ يه بمع
ــاليّم. ــن اإلس ــا يف ادلي ــة لكّه العملّي

ـ يه بمعــى فطرّيــة االعتقــادات املهّمــة يف ادليــن اإلســاليّم )األصــول 
العاّمــة يف العقائــد اإلســالمّية).

ـ يه بمعى فطرّية وجود اهلل  )اتلوحيد).

ــم  ــا ت ــال وقلّم ــن املق ــم م ــذا القس ــا يف ٰه ــورًدا بلحثن ــع م ــا يق وم
اتلطــّرق هل بابلحــث، هــو حبــث إمــاكن إثبــات املعــى األّول وهــو فطرّيــة 

ــا. ــن لكه ــزاء ادلي أج
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ىلع أســاس تقســيمات الفطــرّي وأقســامه املعروفــة، فــإذا اكن ادليــن 
ــه أو العلــم جبميــع  ــاه حنــو ادليــن لكّ

ّ
ــا وجــب أن يكــون االجت ــه فطريًّ لكّ

ــا ال  ــن لكّه ــزاء ادلي ــة أج ــلكة يه أّن فطرّي ــّن املش ــا، لٰك ــه فطريًّ أجزائ
يمكــن عّدهــا بســهولٍة نــواًع مــن الزنعــة الفطرّيــة، أو نــواًع مــن العلــم 
ــور  ــون األم ــا لك ــه طبًق ــك، فإنّ ــر كٰذل ــو اكن األم ــه ل ــرّي؛ ألنّ الفط
ــور  ــادًرا ىلع العث ــخٍص ق ــون لّك ش ــب أن يك ــًة، جي ــوًرا اعّم ــة أم الفطرّي

ــه))). ــا يف داخل عليه

وحينئــٍذ فمــا هــو العمــل؟ هــل جيــب أن نعــرّف أنـّـه ال ســبيل إلثبــات 
ــل  ــة، أو أن نقب ــل اآلي ــّدى تلأوي ــب أن نتص ــه، أم جي ــن لكّ ــة ادلي فطرّي
ي يبــدو 

ّ
فطرّيــة ادليــن تعّبــًدا عــن طريــق ادليلــل انلقــّي فقــط؟ لٰكــن اذل

ــد  ــك باتلعّب ــة، وال اتلمّس ــة الريف ــل اآلي ــة إىل تأوي ــدم احلاج ــو ع ه
املحــض، بــل يمكننــا مــن خــالل إضافــة قســٍم آخــر إىل األمــور الفطرّية 
حتــت عنــوان "فطــرة االنســجام" أن نثبــت بســهولٍة وباالســتدالل الواضــح 
فطرّيــة أجــزاء ادليــن لكّهــا. إّن القبــول بفطرّيــة ادليــن لكّــه وإثباتهــا ىلع 
، وليــس مروًطــا  أســاس ٰهــذا انلــوع مــن الفطــرة ســهٌل ودقيــٌق وعمــيٌّ
بــرٍط. ومــن هنــا فمــن أجــل إثبــات فطرّيــة أجــزاء ادليــن لكّهــا، حنــن 

حباجــٍة إىل اتلعــّرض بليــان نــوٍع آخــر مــن أقســام األمــور الفطرّيــة.

)1( نعم، إذا اســتطعنا إثبات وجود أصل النزعة أو  العلم الفطرّي بجميع أجزاء الدين عن طريق 
العقل أو  النقل، فإنّه عى أســاس خاصيّة عدم رضورة فعليّة وإدراك املعطيات الفطريّة بنحٍو 

واٍع - وهو ما تحّدثنا عنه سابًقا - فال حاجة لشهودها بالفعل شهوًدا باطنيًّا.
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فطرة االنسجام )نوٌع آخر من األمور الفطريّة(

ــزناعت  ــات أي: ال ــة للفطرّي ــة املتقّدم ــام اثلالث ــة إىل األقس باإلضاف
الفطرّيــة، والعلــوم الفطرّيــة، والقــوى الفطرّيــة - والّــي وردت يف كالم 
ــن  ــر م ــوٍع آخ ــود ن ــة وج ــن مالحظ ــه يمك ــدو أنّ ــا - يب ــن أيًض اآلخري
الفطــرة، ويمكــن إطــالق الفطــرة عليــه باملعــى املتبــادر منهــا، لٰكّنهــا 
ليســت مــن نــوع العلــوم، وال الــزناعت، وال القــوى الفطرّيــة، بــل يه 
حاكيــٌة عــن االعتقــادات، واألوامــر العملّيــة، والعلــوم املطابقــة نلحــٍو 
خــاصٍّ مــن اخِللقــة. ويف ضمــن ٰهــذا املعــى حنــن نســى إىل بيــان حقيقٍة، 
ويه أنـّـه إذا اكنــت جمموعــٌة مــن االعتقــادات واألوامــر العملّية منســجمًة 
ــؤّدي إىل نمــّو  ــا ي ــا والعمــل وفقه ــق به مــع ِخلقــة موجــوٍد، وأّن اتلصدي
ــة تعــّد  ــذه االعتقــادات واألوامــر العملّي ــإّن ٰه ــك املوجــود وكمــاهل، ف ٰذل
ــذا انلــوع  ــه، وٰه ــوع ِخلقت ــك املوجــود، أي منســجمًة مــع ن ــة ذٰلل فطرّي
ــن  ــة ادلي ــجام). إّن فطرّي ــرة االنس ــّميناها )فط ــي س ــرة يه الّ ــن الفط م
طبًقــا لٰهــذا املعــى تقتــر ىلع معــًى واحــٍد وهــو انســجام االعتقــادات 
ــة  ــة ِخلق ــو أّن كيفّي ــجام ه ــى االنس ــان، ومع ــة اإلنس ــوع ِخلق ــع ن م
اإلنســان وطبيعــة ٰهــذه االعتقــادات والســلوكّيات تكــون بنحــٍو يقتــر 
ــاد  ــة هل، ىلع االعتق ــال املمكن ــات الكم ــان إىل أىلع درج ــول اإلنس وص
بٰهــذه االعتقــادات والعمــل بٰهــذه األوامــر. كمــا أّن نــوع ِخلقــة الشــجرة 
 بتوّفــر املــاء، والــراب، والســماد املناســب، وِخلقتهــا 

ّ
يه أنّهــا ال تنمــو إال

ــة  ــك ِخلق ــط، فكٰذل ــمنت وانلف ــل اإلس ــن قبي ــواّد م ــع م ــب م ال تتناس
ــادات،  ــق االعتق ــن طري  ع

ّ
ــاهل إال ــه كم ــق في ــٍو ال يتحّق ــان بنح اإلنس

120

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



والســلوكّيات  وانلوايــا اخلاّصــة، وٰهــذه الــروط ترتبــط بكيفّيــة ِخلقــة 
ــٌة. ــا يه فطرّي ــا ليســت أمــوًرا اكتســابّيًة، وإنّم اإلنســان، أي أنّه

ــة  ــور الفطرّي ــن األم ــم م ــذا القس ــا يف ٰه ــن لكّه ــزاء ادلي ــة أج وفطرّي
ــة، ومنهــا حكمــة  ــة وصفــات اهلل الكمايّل ــة العقلّي أمــٌر مبــيٌّ ىلع األدلّ
ــس  ــاليّم، ولي ــن اإلس ــة ادلي ــة ىلع حّقانّي ــة وانلقلّي ــة العقلّي اهلل، واألدلّ

ــر. ــٍة إىل يشٍء آخ حباج

ــة  ــر لفطرّي ــذا اتلفس ــار ٰه ــد اخت ــايّئ ق ــة الطباطب م
ّ

ــدو أّن العال ويب
ــر  ــن يذك ــة ادلي ــر فطرّي ــل تري ــن أج ــزيان م ــر امل ــو يف تفس ــن. فه ادلي
مطالــب تفتــح الســبيل لفهــم ٰهــذا انلــوع مــن الفطــرة، فهــو يف يــّرح 
آيــة الفطــرة بــأّن اإلنســان ُخِلــق بكيفّيــٍة خاّصــٍة تهديــه إىل نهــٍج خــاٍصّ 
ــا حمــدًدا، وهنــاك طريــٌق معــّنٌ ال يمكــن  يف احليــاة، وأن لإنســان هدفً
 مــن خــالل ســلوكه، وأســاس برامــج ادليــن ترجع 

ّ
الوصــول إىل اهلــدف إال

جذورهــا إىل حقيقــة اإلنســان وتكوينــه، وٰهــذا اتلكويــن واحــٌد وثابــٌت 
 فِْطــَرَة اهلِل الَّــِي َفَطــَر انلَّــاَس ومشــرٌك بــن انلــاس لكّهــم، واملــراد مــن

ــزان يف تفســري القــرآن، ج 16، ص 179 و189 – 193[ ــايّئ، املي ــك. ]الطباطب ــو ٰذل ه

سائر األمور الفطرّية دلى اإلنسان 

رّبمــا ال تنحــر فطرّيــات اإلنســان باملــوارد املتقّدمــة، فمــن املمكــن 
ــا،  ــي ذكرناه ــر الّ ــة غ ــور الفطرّي ــرى لألم ــق أخ ــاف مصادي اكتش
ــٍط  ــر مرتب ــريٍّ آخ ــٍر فط ــود أم ــات وج ــن إثب ــو أمك ــه ل ــدو أنّ ــن يب ولٰك
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بمعــارف ادليــن، فإنّــه يرجــع إىل مــا تقــّدم ذكــره مــن فطرّيــاٍت مرتبطــٍة 
ــة  ــور ادلينّي ــر األم ــن غ ــن اكتشــاف فطــريٍّ آخــر م ــن، وإذا أمك بادلي
وغــر املعــارف ادلينّيــة، فإنّــه يمكــن إرجاعــه بنحــٍو مــا إىل الســي وراء 

ــل. ــال أو وراء الاكم الكم

3. تأثر األمور الفطرّية يف املعارف ادلينّية

مــا هــو املــراد مــن تأثــر األمــور الفطرّيــة يف املعرفــة ادلينّيــة؟ إّن تأثر 
الفطــرة يف املعرفــة ادلينّيــة يمكــن اســتعماهل يف معنيــن: أحدهمــا تأثــره 
يف إجيــاد اتلعايلــم ادلينّيــة ومنحهــا الشــمويّلة، واآلخــر هــو تأثــر الفطــرة 
ــة  ــة يف املعرف ــور الفطرّي ــر األم ــراد تأث ــن. وامل ــان لدلي ــة اإلنس يف معرف
ــة يف  ــور الفطرّي ــر األم ــاين. وتأث ــى اثل ــو املع ــال ه ــذا املق ــة يف ٰه ادلينّي
ــا  ــن أيًض ــتعمل يف معني ــن أن يُس ــاين يمك ــى اثل ــة باملع ــة ادلينّي املعرف
أحدهمــا اتلأثــر اإلجيــايّب واآلخــر الســلّي. واتلأثــر اإلجيــايّب للفطرّيــات 
يف املعرفــة ادلينّيــة يعــي تأثــر األمــور الفطرّيــة يف إجيــاد املعرفــة 
ــة أو  ــة ادلينّي ــة املعرف ــي إزال ــلّي يع ــر الس ــا، واتلأث ــة، أو تقويته ادلينّي
إضعافهــا بســبب تلــك األمــور الفطرّيــة. ورغــم وجــود شــبهاٍت يف جمــال 
ــذه الشــبهات جيــب  ــة، وٰه ــة ادلينّي ــات يف املعرف ــر الســلّي للفطرّي اتلأث
ــث  ــال ىلع حب ــذا املق ــنقتر يف ٰه ــا س ــب، لٰكّنن ــّل املناس ــا يف املح حبثه
اتلأثــر اإلجيــايّب للفطرّيــات لســببن: األّول: أّن تعميــم اتلأثــر إىل اتلأثــر 
ــر  ــث يف اتلأث ــاين: أّن ابلح ــى، واثل ــٍم يف املع ــٍة إىل تعمي ــلّي حباج الس

. ــاج إىل جمــاٍل مســتقلٍّ الســلّي حيت
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أنواع التأثري عىل أساس معاين املعرفة وأقسامها

مــن أجــل فهــم املــراد مــن تأثــر األمــور الفطرّيــة يف املعرفــة ادلينّيــة 
جيــب االتلفــات أيًضــا إىل أّن ٰهــذا اتلأثــر يمكــن أن يكــون هل مصاديــق 

كثــرٌة تبًعــا الختــالف معــاين املعرفــة وأقســامها.

ــث  ــامها، ويف حب ــة، وأقس ــى املعرف ــث مع ــّدم يف حب ــا تق ــوء م يف ض
مراتــب اتلصديــق يف جمــال معــارف ادليــن، فــإّن تأثــر األمــور الفطرّيــة 
يف املعرفــة يمكــن حبثــه يف ســتة معــاٍن ومصاديــق مــن معــارف ادليــن:

أ ـ تأثر الفطرة يف املعرفة احلضورّية.

ب ـ تأثر الفطرة يف املعرفة احلصويّلة اتلصوّرية.

 ـجـ تأثر الفطرة يف املعرفة احلصويّلة اتلصديقّية باملعى املنطّي.

ــالزم  ــان )وال ي ــل اإليم ــى أص ــق بمع ــرة يف اتلصدي ــر الفط د ـ تأث
ــرورة). ــل بال ــك العم ٰذل

ــان  ــن اإليم ــٍة م ــٍة معّين ــى مرتب ــق بمع ــرة يف اتلصدي ــر الفط ه ـ تأث
ــل. ــالزم للعم ــو امل وه

ــال  ــن كم ــة م ــة العايل ــى املرتب ــة بمع ــرة يف املعرف ــر الفط و ـ تأث
ــاليّق. ــس األخ انلف

مصاديق تأثري األمور الفطريّة يف املعرفة الدينّية

إّن املقّدمــات الّــي ذكرناهــا حــّى اآلن تمّهــد نلــا األرضّيــة الالزمــة 
لدلخــول يف حبــث األمــور الفطرّيــة يف معــارف ادليــن بنحــٍو تــامٍّ، ومــن 
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هنــا نســتطيع مــن اآلن فصاعــًدا اتلعــرض دلراســة دائــرة األمــور الفطرّية 
وتأثرهــا يف املعرفــة ادلينّيــة.

عالقة األمور الفطريّة باملعرفة الدينّية

بمالحظــة املصاديــق الـّـي ذكرناهــا لألمــور الفطرّيــة عنــد اإلنســان، 
ــا  ــة األوىل: بعضه ــن: الفئ ــان إىل فئت ــات اإلنس ــيم فطرّي ــن تقس يمك
ــة نفســها. وفيمــا يرتبــط بٰهــذه  معــارف يكــون متعلّقهــا اتلعايلــم ادلينّي
املصاديــق - باســتثناء مــوارد قليلــٍة منهــا - فنحــن يف غــًى عــن ابلحــث 
املبــارش حــول تأثرهــا؛ ألّن وجــود ٰهــذه األمــور الفطرّيــة يمّثــل املعرفــة 
ــن أن  ــاس يمك ــذا األس ــن. وىلع ٰه ــٌة للتديّ ــها ويه مصاحب ــة نفس ادلينّي
يُقــال إّن مجيــع مــا تــّم بيانــه حلــّد اآلن يف توضيــح الزنعــة الفطرّيــة حنــو 
ــم  ــا، والعل ــو اهلل) وإثباته ــة حن ــة الفطرّي ــق )الزنع ــل املطل ــود الاكم املوج
احلضــورّي الفطــرّي بــاهلل ، والعلــم الفطــرّي بأصــول العقائــد، 
والعلــم الفطــرّي بواليــة األنبيــاء ، والعلــم الفطــرّي بواليــة األئّمــة 
املعصومــن ، والعلــم الفطــرّي بأجــزاء ادليــن لكّهــا، اكن يف الواقــع 
بيانـًـا تلأثــر األمــور الفطرّيــة املبــارش يف معــارف ادليــن؛ ألنّه ىلع أســاس 
مــا تقــّدم لــو لــم تكــن األمــور الفطرّيــة موجــودًة، فــإّن معرفــة اإلنســان 

بادليــن وأجزائــه ســتكون أقــّل بكثــٍر مّمــا يه عليــه اآلن.

ــة  ــور الفطرّي ــط باألم ــا يرتب ــرى فيم ــب أخ ــاك مطال ــيٌّ أّن هن طبي
ــا  ــرى أّن األنســب طرحه ــا فيمــا ســبق، ون ــا مصاديقه ــي بيّّن ــة الّ ادلينّي
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ــة، ومــن هنــا  ــة يف املعــارف ادلينّي يف ذيــل عنــوان تأثــر األمــور الفطرّي
ــأيت مــن حبــٍث. ســنتعّرض هلــا فيمــا ي

ــة ال تكــون  ــق مــن األمــور الفطرّي ــة فــي مصادي ــة اثلاني ــا الفئ وأّم
اتلعايلــم ادلينّيــة نفســها ُمتعلًَّقــا مبــارًشا هلــا، ويف ٰهــذه املــوارد جيــب أن 
نــدرس ارتبــاط األمــور الفطرّيــة يف املعرفــة ادلينّيــة وتأثرهــا فيهــا. ويف 
ضــوء ٰهــذا األمــر ينبــي اتلنبيــه إىل بعــض األمــور ترتبــط بتأثــر األمــور 

الفطرّيــة يف املعرفــة ادلينّيــة مــن انلــوع األّول:

). ارتباط األمور الفطرّية واملعارف ادلينّية يف الروايات

هنــاك فئتــان مــن الروايــات يف جمــال ارتبــاط تأثــر األمــور الفطرّيــة 
يف املعرفــة ادلينّيــة وهمــا:

ــدث  ــم حت ــو ل ــه ل ــِة أنّ ــر إىل حقيق ــي تش ــات الّ ــة األوىل: الرواي الفئ
ــه وخالقــه ورازقــه، ولــن  واقعــة اعلــم اذلّر، لــم يكــن أحــٌد يلعــرف رّب
ــٌة  ــذه الفئــة مــن الروايــات، فئ ــد ٰه يــدرك أحــٌد وجــود اهلل تعــاىل. وتؤّي
أخــرى تشــر إىل أّن أثــر واقعــة اعلــم اذلّر ويه املعــارف ادلينّيــة، بقيــت 
ــة، ومــا تــزال موجــودًة حــّى اآلن،  واســتمّرت يف حيــاة اإلنســان ادلنيوّي
رغــم أّن انلــاس أنفســهم ال يســتطيعون تذّكــر واقعــة اعلــم اذلّر. ومن مجلة 
 :( ٰهــذه الروايــات مــا عــن زرارة أنّــه قــال: »قلــُت هل )اإلمــام ابلاقــر
ــِي آَدَم ... قــال: ثبتــِت املعرفــُة ونســوا املوقــف«  ــْن بَ ــَك ِم َخــَذ َربُّ

َ
َوإِْذ أ

 : العيّــايّش، تفســري العيّــايّش، ج 2، ص 43[. وكٰذلــك ُروي عــن اإلمــام الصــادق[

ــيذكرونه بعــد،  ــاق، وس ــك امليث ــم، ونســوا ٰذل ــة يف قلوبه ــت املعرف »فأثبَ
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ولــوال ٰذلــك لــم يــْدِر أحــٌد مــن خالقــه، وال مــن رازقــه« ]املصــدر الســابق، 
ــذه  ــت ٰه ــق ُروي ــذا الطري ــن ٰه ــّي، ج 1، ص 248[. وع ــّي، تفســري القّم ص 42؛ القّم

الروايــة أيًضــا: »قــال فطرهــم ىلع اتلوحيــد عنــد امليثــاق ىلع معرفتــه أنـّـه 
ــم  ــك ل ــوال ٰذل ــّم قــال، ل رّبهــم، قلــُت: وخاطبــوه، قــال فطأطــأ رأســه ث

يعلمــوا مــن رّبهــم، وال مــن رازقهــم« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 330[.

الفئــة اثلانيــة: الـّـي تبــّن بوضــوٍح تأثــر األمــور الفطرّيــة يف املعرفــة 
ــن  ــة ع ــات املروّي ــة بالرواي ــة اثلاني ــهاد للفئ ــن االستش ــة، ويمك ادلينّي
رســول اهلل  إذ يقــول: »لّك مولــوٍد يــودل ىلع الفطــرة حــّى يكــون أبــواه 
ــوم  ــان لعل ــع البي ــانه« ]الطــريّس، مجم ــه ويمّجس ــه وينّران ــذان يهوّدان ــا ال هم

ــران، ج 8، ص 63[.  الق

ــة يف املعرفــة  ــنِّ تأثــر األمــور الفطرّي ــذه الفئــة مــن الروايــات تُب فٰه
ادلينّيــة، وخاّصــًة إذا اتلفتنــا إىل أنـّـه يف ضــوء الروايــات، فــإّن آيــة الفطرة 
واآليــات األخــرى املرتبطــة بالفطــرة ادلينّيــة نفســها، تُعــدُّ بيانـًـا للحقائق 

املربطــة بعالــم اذلّر.

ــة املعرفــة، فــإّن  ــّم إثباتــه يف علــم نظرّي ي ت
ّ

2. ىلع أســاس املبــى اذل
) يعكــس  لّك علــٍم حضــوريٍّ بصــورٍة آيّلــٍة )بنحــٍو ال واٍع وغــر اختيــاريٍّ
ــوزش  ــزدی، آم ــورّي ]ي ــم احلض ــك العل ــا ذٰلل ــا مطابًق ــا يقينيًّ ــا حصويلًّ علًم
ــاهلل  ــرّي ب ــورّي الفط ــم احلض ــإّن العل ــه ف ــاًء علي فلســفه، ج 1، ص 237[. وبن

ــّي  ــم ايلقي ــتلزٌم للعل ــّي، مس ــّي وانلق ــل العق ــه بادليل ــن إثبات ي يمك
ّ

اذل
بقضّيــة »اهلل موجــوٌد«. وٰهــذا املطلــب يشــتمل ىلع حقيقــٍة ويه أّن العلــم 
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اتلصديــّي ايلقيــّي بوجــود اهلل - وهــو مــن أهــّم مبــاين املعــارف ادلينّيــة 
ــرّي  ــورّي والفط ــم احلض ــارشة للعل ــرات املب ــج واتلأث ــن انلتائ ــدُّ م - ُيَع
ــُد األرضّيــة لإيمــان بــاهلل وبســائر املعــارف ادلينّيــة. بــاهلل، وهــو مــا يمهِّ

ــن  ــورّي يف اذله ــم احلض ــق للعل ــويّل املطاب ــم احلص ــاكس العل إّن انع
يمكــن أن تُذكــر هل ثالثــة أدلّــٍة، األّول: أّن اإلنســان يمكنــه مــن خــالل 
ــة" أن يفهــم علمــه احلضــورّي  االســتفادة مــن املفهــوم وتشــكيل "القضّي
ــاين:  ــن. اثل ــم إىل اآلخري ــذا الفه ــاظ ٰه ــل باأللف ــه، وأن ينق ــّدق ب ويص
ــه  ــن علوم ــس ب ــورّي أن يقاي ــم احلض ــُم بالعل ِ ــان العال ــتطيع اإلنس يس
 

ّ
ــة يف زمــاٍن واحــٍد أو زمانــن، واملقايســة ال يمكــن حتّققهــا إال احلضورّي
ــوم  ــتذكر العل ــان أن يس ــتطيع اإلنس ــث: يس ــم. اثلال ــق املفاهي ــن طري ع
ــي حصلــت هل يف املــايض بعــد زواهلــا، واالســتذاكر ليــس  احلضوريــة الّ
ــم  ــاكس العل ــط بانع ــا يرتب ــن. وفيم ــم إىل اذله ــوع املفاهي ــوى رج س
احلضــورّي بصــورة علــٍم حصــويلٍّ يقيــيٍّ مطابــٍق للواقــع، جيــب االتلفات 
ــو  ــا ه ــاكس آيلًّ ــذا االنع ــول ٰه ــو أّن حص ــا، وه ــب أيًض ــذا املطل إىل ٰه
عبــارٌة عــن املســار الطبيــّي لعالقــة اذلهــن بالعلــم احلضــورّي، ويمكــن 
أن يتعــّرض للخلــل يف بعــض املــوارد. ورّبمــا ال يتحّقــق ٰهــذا االنعــاكس 
ــا مــا  ي اغبًل

ّ
ِــم وضعــف املعلــوم اذل بصــورٍة دقيقــٍة بســبب ضعــف العال

ــورّي  ــم احلض ــم بالعل ِ ــر العال ــا يُنِك ــل رّبم ــم. ب ِ ــف العال ــع إىل ضع يرج
علَمــه احلضــورّي وعلَمــه احلصــويّل انلاشــئ عنــه، أو يشــتبه عليــه فهمــه 
وخيتلــط بتفســراٍت خاطئــٍة ناشــئٍة عــن علــوٍم حضورّيــٍة أخــرى. كمــا 
هــو احلــال يف علــم انلفــس بذاتهــا، فإنـّـه مــن املمكــن أن  يُنكــر شــخٌص 
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 إدراك 
ّ

ــو إال ــا ه ــه م ــرى أّن إدراك نفس ــه، أو ي ــورّي بذات ــه احلض علم
ــه انعــاكٌس  جســده. ويف مثــل ٰهــذه املــوارد فــإن مــا يُفهــم وُيبــّن ىلع أنّ
ــورّي. ــم احلض ــك العل ــا ذٰلل ــع انعاكًس ــس يف الواق ــورّي، لي ــم احلض للعل

لّك مــا تقــّدم اكن يــدور حــول األمــور الفطرّيــة الـّـي تكــون متعلّقاتهــا 
اتلعايلــم ادلينّيــة نفســها، ومــن هنــا فصاعًدا ســنبحث حــول تأثــر األمور 

الفطرّيــة الـّـي ليســت مــن نــوع املعــارف ادلينّيــة يف املعرفــة ادلينّيــة.

تأثري السعي نحو الكال يف املعرفة الدينّية

كمــا تقــّدم فــإّن الســي وراء الكمــال هــو أحــد األمــور الفطرّيــة عند 
اإلنســان، وبمــا أنـّـه وفًقــا العتقاداتنــا ادلينّيــة ُيَعــدُّ كمــال اإلنســان هدفًا 
أصليًّــا خللــق اإلنســان، وهــو اهلــدف وراء إرســال الرســل وإنــزال الكتــب 
الســماوّية مــن قِبــل اهلل ســبحانه؛ يمكــن القــول إّن فطــرة الســي وراء 
ــا؛ ألّن  ــة لكّه ــارف ادلينّي ــايس للمع ــى األس ــان يه املب ــال يف اإلنس الكم
ي يســى ادليــن تلحقيقــه؛ وعليــه 

ّ
الســي وراء الكمــال حيّقــق اهلــدف اذل

 للبحــث 
ً
: منشــأ

ً
فــإّن وجــود ٰهــذا األمــر الفطــرّي يف اإلنســان يكــون أّوال

ــل  ــة والعم ــق اهلداي ــة طري ــة ملعرف ــد األرضّي ــا: يمّه ــن، وثانيً ــن ادلي ع
ــة،  ــة اتلصّورّي ــأ املعرف ــو منش ــال ه ــي وراء الكم ــن. أي أّن الس بادلي
ــالم،  ــان باإلس ــا لإيم ــن، وبعده ــة لدلي ــة اتلصديقّي ــا املعرف ــّم بعده ث
ــد الســبيل  ــن يمّه ــك العمــل بأحــاكم ادليــن، والعمــل بادلي ويســتتبع ٰذل
أمــام اإلنســان للوصــول إىل أســى معــاين املعرفــة وأشــّدها خصوصّيــًة - 

ويه الكمــاُل عينــه - ويضــع اإلنســان يف طريــق الكمــال الالنهــايّئ.
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ــًة  ــًة تاّم لٰكــن جيــب االتلفــات إىل أّن الســي وراء الكمــال ليــس علّ
ــًة  ــًة تاّم ــس علّ ــا لي ــن أيًض ــن ادلي ــث ع ــن، وابلح ــن ادلي ــث ع للبح
لإيمــان، واإليمــاُن كٰذلــك ليــس علـّـًة تاّمــًة للعمــل. إذن ال ينبــي توّقــع 
ــل  ــن والعم ــان واتلديّ ــرورة اإليم ــتلزم بال ــال يس ــي وراء الكم أّن الس
ــه إىل  ــم ينت ــو ل ــّى ل ــال ح ــي وراء الكم ــّي أّن الس ــن الطبي ــن. وم بادلي
اتلديـّـن والعمــل بادليــن، يمكــن أن يمّهــد أمــام اإلنســان األرضّيــة نليــل 
ــد  ــا تمّه ــة بدوره ــل األخالقّي ــانّية، والفضائ ــة اإلنس ــل األخالقّي الفضائ
األرضّيــة املناســبة للبحــث عــن ادليــن، واتلصديــق بــه والعمــل بتعايلمه.

تأثري السعي وراء الكاِمل يف املعرفة الدينّية

ــان،  ــة دلى اإلنس ــور الفطرّي ــن األم ــو م ــل ه ــي وراء الاكِم إّن الس
ــه،  ــال ذات ــه لكم ــر ىلع حّب ــال ال يقت ــان للكم ــّب اإلنس ــى أّن ح بمع
ــه أيًضــا حيــّب كمــال املوجــودات األخــرى الّــي تتمّتــع بالكمــال.  بــل إنّ
ــخاص ذوي  ــام األش ــر أم ــعوُر بالِصغ ــة الش ــذه الزنع ــق ٰه ــن مصادي وم
ــذا األســاس  ــم والقــرب منهــم، وىلع ٰه ــاط به ــل لالرتب ــة، واملي الفضيل
ــد  ــّد عن ــٍو أش ــا بنح  اكن حمبوًب

ً
ــاال ــّد كم ــر أش ــود اآلخ ــا اكن املوج لكّم

انلــاس، وتــزداد الرغبــة للتقــّرب منــه. وٰهــذه الزنعــة الفطرّيــة إذا 
ــاه 

ّ
ــن تكــون ســوى االجت ــا ل ــإّن نتيجته ــح، ف وُضعــت يف املســار الصحي

ــه  ــة. وعلي ــة العقلّي ــا لألدلّ ــق وفًق ــل املطل ــه الاكم ــاىل؛ ألنّ ــو اهلل تع حن
فــإّن ٰهــذه الزنعــة الفطرّيــة عنــد اإلنســان تمّهــد كٰذلــك األرضّيــة لفهــم 
الزنعــة حنــو اتلعايلــم ادلينّيــة واتلصديــق بادليــن، وبمــا أّن الزنعــة حنــو 
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ــو  ــة حن ــة الفطرّي ــا إىل الزنع ــا أيًض ــع جذوره ــة ترج ــل األخالقّي الفضائ
ــارشٍة  ــٍة ومب ــٍة وثيق ــة ىلع عالق ــل األخالقّي ــل، والفضائ ــال والاكم الكم
باملعرفــة ادلينّيــة، فمــن ٰهــذه اجلهــة تلعــب األمــور الفطرّيــة دوًرا مؤثـّـًرا 

ــا. ــة أيًض ــة ادلينّي يف املعرف

وبنــاًء ىلع مــا تقــّدم، فــإّن األمــور الفطرّيــة تكــون يف اخلطــوة األوىل 
ــببًا  ــح س ــّم تصب ــة، ث ــل األخالقّي ــن والفضائ ــات إىل ادلي ــاًل لالتلف اعم
للبحــث حــول ادليــن واملعرفــة ادلينّيــة، وتنشــأ عنهــا معرفــٌة حصويّلــٌة 
ــن  ــّي بادلي ــق املنط  للتصدي

ً
ــأ ــح منش ــة تصب ــوة اتلايل ــن، ويف اخلط بادلي

ــّم  ــان، ث  لإيم
ً
ــأ ــح منش ــة تصب ــة اتلايل ــن)، ويف املرحل ــاد بادلي )االعتق

ــة األىلع  ــة للمعرف ــر األرضّي ــل تتوّف ــالل العم ــن خ ــل، وم  للعم
ً
ــأ منش

ــون  ــا تك ــا أحيانً ــّدم ذكره ــة املتق ــور الفطرّي ــى. واألم ــال األس والكم
ــع واإلرادة. ــق ادلاف  خلل

ً
ــأ ــرى منش ــا أخ ــة، وأحيانً ــاد املعرف  إلجي

ً
ــأ منش

موانع تأثري األمور الفطريّة

ــر  ــه يف أكــر املراحــل واملراتــب املذكــورة تلأث ال ينبــي أن ننــى أنّ
الفطــرة يف املعرفــة، ال تكــون األمــور الفطرّيــة علـّـًة تاّمــًة تللــك املرتبــة. 
ــويلٌّ  ــٌم حص ــتتبعه عل ــب أن يس ــورّي جي ــرّي احلض ــم الفط ــم، العل نع
يقيــيٌّ بوجــود اهلل، لٰكــن بمالحظــة أنَّ األمــور الفطرّيــة ال تكــون دائًمــا 
واضحــًة، واعيــًة، وبالفعــل، وبمالحظــة وجــود عوامــل عديــدٍة خارجّيٍة 
أو داخلّيــٍة - مــن هــوى انلفــس، وشــياطن اجلــّن واإلنــس - ختلــق موانع 
 مــن تأثــر األمــور الفطرّيــة، فرّبمــا ال ينتــي العلــم احلضــورّي والفطرّي 
بــاهلل  إىل علــٍم حصــويلٍّ واٍع بــاهلل وادليــن، وقــد ال ينتــي إىل اإليمــان. 
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ــا  ــق بم ــح وادلقي ــويّل الواض ــدان اإلدراك احلص ــة إىل أّن فق ــذا باإلضاف ٰه
 الختــالط املصاديــق، وحلول 

ً
يُنــال بصــورٍة حضورّيــٍة، قــد يصبــح منشــأ

اخلاطئــة حمــّل الصحيحــة، مــن قبيــل أن توضــع األوثــان مــاكن اهلل؛ ألّن 
ِــم بالعلــم احلضــورّي، يمكــن  ضعــف العلــم احلضــورّي، وضعــف العال
ــه  ــة إىل أنّ ــذا باإلضاف ــورّي. ٰه ــم احلض ــٍئ للعل ــٍم خاط ــؤّدي إىل فه أن ي
ــة 16  ــا اآلي ــم، ومنه ــرآن الكري ــن الق ــة م ــات الكريم ــاس اآلي ىلع أس
ــٰه)))، يّتضــح أّن وجــود هــوى انلفــس جبنــب الســي وراء  مــن ســورة ٰط
الكمــال والســي وراء املطلــق،  يمنــع تأثــر األمــور الفطرّيــة يف املعرفــة، 

ويمنــع تأثــر املعرفــة يف اإليمــان، ويمنــع تأثــر اإليمــان يف العمــل.

الحاجة إىل الوحي والتعّقل

ال ينبــي الغفلــة عــن أّن فطرّيــات اإلنســان، بــل وفطرّياتــه ادلينّيــة، 
ــة  ــا. بــل إّن فطرّي ــة لكّه ال تشــتمل ىلع علــٍم ونزعــٍة حنــو املعــارف ادلينّي
ــا ال  ــا مّم ــة لكّه ــة واألخالقّي ــارف االعتقاديّ ــو املع ــة حن ــم والزنع العل
ــه  ــّم إثبات ي ت

ّ
ــه باملعــى اذل ــن لكّ ــة ادلي ــا فطرّي ــا. وأّم ــه أيًض يمكــن إثبات

- أي بمعــى فطــرة االنســجام - فــي تعــي انســجام ِخلقــة اإلنســان مــع 
املعــارف ادلينّيــة لكّهــا ال أكــر، وال يســتلزم ٰذلــك العلــم والزنعــة حنــو 
معــارف ادليــن لكّهــا. وبنــاًء عليــه فــإّن األمــور الفطرّيــة بــكّل معانيهــا 
ــال  ــويح يف جم ــل وال ــن اتلعّق ــا ع ــان مطلًق ــي اإلنس ــامها ال تُغ وأقس

ــن. ــارف ادلي ــول إىل مع الوص

 .َدى نََّك َعْنَها َمْن الَ يُْؤِمُن ِبَها َواتَّبََع َهَواُه فرَتَْ )1( وهي قوله تعاىل: فاَلَ يَُصدَّ
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النتيجة

يمكــن مــن خــالل مــا تقــّدم الوصــول إىل ٰهــذه انلتيجــة: إّن جــذور 
ــع إىل  ــة ترج ــه ادلينّي ــّية ومعارف ــان األساس ــارف اإلنس ــن مع ــر م الكث
األمــور الفطرّيــة املوجــودة دلى انلــوع اإلنســايّن. وٰهــذه األمــور الفطرّيــة 
تمّهــد األرضّيــة هلدايــة اإلنســان إىل الــراط املســتقيم، واحليــاة الطّيّبــة، 
والســعادة األبديّــة. كمــا أّن وجــود األرضّيــات الالزمــة هلدايــة البــر يف 
كيفّيــة خلقــه، تمّثــل مــن جهــٍة عالمــاٍت ىلع ِخلقــة اإلنســان احلكيمــة 
واهلادفــة، وتُعــدُّ طريًقــا ملعرفــة اهلل ـ تعــاىل ـ وصفاتــه الكمايلــة: 
 تُرَْجُعــوَن ]ســورة املؤمنــون: 

َ
ْنَــا ال

َ
ــْم إِيل ـُ نَّك

َ
َمــا َخلَْقنَاُكـــْم َعبَثًــا َوأ نَّ

َ
فََحِســبْتُْم أ

َ
أ

ــٍد  ــة اذلات ومزي ــاه معرف ــاليّق جت ــايّن واألخ ــا اإلنس ــح تكليفن 115[ وتوّض

مــن العنايــة بأمورنــا الفطرّيــة مــن جهــٍة أخــرى؛ ألّن معرفــة اذلات تمّثل 
ــان  ــاط اإلنس ــق، وارتب ــٍو أعم ــّق  بنح ــة احل ــن معرف ــٍد م ــا ملزي طريًق
ــر  ــالق مس ــا النط ــا أيًض ــدُّ طريًق ــه يُع ــاط نفس ــذا االرتب ــاهلل، وٰه ب
اإلنســان يف طريــق احلــّق وابتعــاده عــن ســبيل االحنــراف والضــالل: يـَـا 
 إَِذا اْهتََدْيتُْم إىل اهلِل 

ُكـــْم َمــْن َضــلَّ  يَُرُّ
َ

ْنُفَسُكـــْم ال
َ
يــَن آَمنُوا َعلَيُْكـــْم أ ِ

َّ
َهــا اذل يُّ

َ
أ

يًعــا َفيُنَبِّئُُكـــْم بَِمــا ُكنْتُــْم َتْعَملـُـوَن ]ســورة املائــدة: 105[. َمرِْجُعُكـــْم مَجِ
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(((

الخالصة

يعيــش املجتمــع العــريّب واإلســاليّم ايلــوم مرحلــًة جديــدًة تتبلــور فيهــا رؤيــٌة حديثــٌة حــول تعايلــم 
ــا  ــرأة وحقوقه ــة بامل ــم املرتبط ــا اتلعايل ــاليّم، ومنه ــن اإلس ــّيما ادلي ــان وال س ــا األدي ــاءت به ــرةٍ ج كث
وماكنتهــا يف املجتمــع يف قــراءةٍ جديــدةٍ للنــّص ادليــّي والــراث اإلســاليّم، وأطلــق ىلع ٰهــذه احلركــة يف 
العالــم العــريّب مصطلــح )النســوّية)؛ إذ تســى النســوّية اإلســالمّية إىل طــرح فكــرة املســاواة بوصفهــا 
ي جــاءت 

ّ
ــة اذل جــزًءا مــن املفهــوم القــرآيّن للمســاواة بــن البــر، وتدعــو إىل تطبيــق مفهــوم العدال

بــه تعايلــم اإلســالم، وحاونلــا يف ٰهــذه املقالــة تقديــم صــورةٍ عــن اجلــدل القائــم حــول موقــف النســوّية 
اإلســالمّية يف اخلطــاب اإلســاليّم، ودراســة أهــّم أسســها املعرفّيــة وتقديــم رؤيــٍة حتليلّيــٍة نقديّــٍة عــن 
ــٌة ضمــن اإلطــار  ــرأة داخل ــدة حلقــوق امل ــراءة اجلدي ــذه الق ــا إىل أّن ٰه ــد، وتوّصلن ــذا اخلطــاب اجلدي ٰه
العــاّم اإلســاليّم، ويه مقبولــٌة بقيــد عــدم تقليدهــا األعــى والعشــوايّئ للثقافــة الغربّيــة، واعتمادهــا 
يف أسســها ومنطلقاتهــا املعرفّيــة الـّـي اســتنتجتها مــن تعايلــم القــرآن الكريــم، فالكثــر مــن اآلراء الـّـي 
طرحهــا بعــض رّواد النســوّية اتلأويلّيــة قــد تكــون جمانبــًة للصــواب ويه اجتهــاداٌت شــخصّيٌة، وبعضهــا 

اآلخــر حباجــٍة إىل تأّمــٍل أكــر وأعمــق للوصــول إىل نتيجــٍة قطعّيــٍة فيــه.

 اللكمات املفتاحّية: النسوّية، النسوّية اإلسالمّية، النسوّية اتلأويلّية، أسس النسوّية اتلأويلّية.

)1( فاطمة العقييل، العراق، دكتوراه يف الدراسات النسويّة يف األديان، جامعة األديان واملذاهب،  
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Intellectual  Fundamentals  of  Interpretative  Feminism  in  the 

Arab  World  ..  Presentation  and  Analysis

Fatemeh Aluqili, PhD in Studies of Women in Religions, University Of Religions 

and Denominations, Iraq. Email: eshat33@yahoo.com

Summary

Nowadays, Arab and Muslim societies live a new phase, in which a mod-
ern vision is being developed about many teachings brought about by re-
ligions, especially Islam, including the teachings concerning women, their 
rights and position in society. It has come in a new induction of religious 
texts and Islamic heritage. This movement in the Arab world has been called 
feminism. Islamic feminism tries to present the idea of   equality as part of 
the Qur’anic concept of equality between human beings. It calls for the ap-
plication of the concept of justice that was brought about by the teachings of 
Islam. In this article, we have tried to put forth the continuing debate on the 
situation of Islamic feminism in the Islamic discourse, discuss its most im-
portant epistemological foundations and present a critical analytical view of 
this new discourse. We have concluded that this new induction of women’s 
rights comes within the general Islamic framework, and that it is acceptable 
on condition that it would not blindly imitate the Western culture, but to 
adopt its own foundations and epistemological perspectives derived from 
the Qur’anic teachings. Many of opinions proposed by interpretative femi-
nism’s leading women may be wrong and not but personal attempts. Some 
of them need more thoughtful contemplation, in order to get to definitive 
conclusion about it.

 Keywords: feminism, Islamic feminism, interpretative feminism, foun-
dations of interpretative fem
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المقّدمة

ــول  ــادالت ح ــات واملج ــرم انلقاش ــرن املن ــات الق ــرت يف بداي ك
موضــوع رضورة إعطــاء حقــوٍق للمــرأة باعتبارهــا نصــف املجتمــع 
ــع  ــات يف املجتم ــذه املناقش ــدأت ٰه ــل، وب ــوق الرج ــع حق ــاواتها م ومس
الغــريّب ومــن ثــّم انتقلــت إىل العالــم العــريّب واإلســاليّم، واكنــت 
أغلــب تلــك انلقاشــات يف العالــم الغــريّب تــدور حــول تعايلــم املســيحّية 
ونظرتهــا حنــو املــرأة، باعتبــار املســيحّية يه ادليــن الســائد يف الغــرب، 
ــا  ــاءت به ــرٍة ج ــم كث ــول مفاهي ــدٍة ح ــاٍت وآراٍء جدي ــرح نظرّي ــّم ط وت
ــع،  ــا يف املجتم ــا وماكنته ــرأة وحقوقه ــة بامل ــيحّية املرتبط ــم املس تعايل
ــمل  ــاٌش يش ــدأ نق ــايض ب ــرن امل ــات الق ــع بداي ــٍة م ــك وخباّص ــد ٰذل وبع
تعايلــم ادليــن اإلســاليّم احلنيــف، يف حماولــٍة لــرّواد حقــوق املــرأة 
ــق ىلع  ــراث اإلســاليّم، وأطل ــّي وال ــّص ادلي ــدٍة للن ــراءٍة جدي ــم ق تلقدي
ٰهــذه احلركــة يف العالــم العــريّب اســم "النســوّية"، واكنــت لٰهــذه النســوّية 
ــه  ــا موقف ــف لكٌّ منه ــّيٍة يق ــاٍت أساس اه

ّ
ــة اجت ــارصة ثالث ــالمّية املع اإلس

ــٌة  ــة ويه حرك ــن وتعايلمــه، أّوهلــا النســوّية اإلصالحّي اخلــاّص مــن ادلي
تهــدف إىل إصــالح وضــع املــرأة يف املجتمــع وفًقــا للنصــوص اإلســالمّية، 
بتمهيــداٍت منهــا إتاحتهــا فرصــة اتلعليــم أو العمــل مثــل الرجــل، فٰهــذه 
ــٍر، لٰكّنهــا تســى إىل  ــل انلصــوص اإلســالمّية مــن دون تغي ــة تقب احلرك
إصــالح الوضــع القائــم املخالــف تللــك اتلعايلــم. واثلانيــة يه النســوّية 
اتلأويلّيــة، واملقصــود بــه تأويــل قــراءة انلصــوص ادلينّيــة وإاعدتهــا مبنيًّــا 
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ــي  ــه؛ ل ي نعيش
ّ

ــد اذل ــر اجلدي ــع الع ــق م ــّي تلتطاب ــع اتلاري ىلع الواق
ــاه أيًضــا يقبــل 

ّ
تســتطيع املــرأة نيــل حقــوٍق متســاويٍة واعدلــٍة، فٰهــذا االجت

ــل  ــم الســائد هلــا، وحيــاول تأوي ــه يرفــض الفه ــة ولٰكّن انلصــوص ادلينّي
ــه. ي نعيش

ّ
ــع اذل ــب الواق ــوص حس ــك انلص تل

ــاه اثلالــث هــو النســوّية الرافضــة، ويه حركــٌة نســوّيٌة ترفــض 
ّ

واالجت
ــم  ــض تعايل ــي ترف ــايل ف ــرأة، وباتل ــة بامل ــن املرتبط ــم ادلي ــض تعايل بع
ــو  ــة، وتدع ــور املاضي ــع العص ــبًة م ــا متناس ــاليّم، وتعتره ــن اإلس ادلي
ــم  ــض تعايل ــة ىلع رف ــالمّية القائم ــات اإلس ــة يف املجتمع ــر العلمانّي لن
ادليــن املرتبطــة باحليــاة االجتماعّيــة وإبداهلــا باالحــاكم املدنّيــة املعــارصة.

ــول  ــة ح ــّرف ىلع اآلراء احلديث ــرورّي اتلع ــن ال ــا، اكن م ــن هن م
موضــوع حقــوق املــرأة واإلجابــة عــن بعــض الشــبهات املطروحــة 
ــالل  ــن خ ــك م ــاليّم، وٰذل ــريّب واإلس ــم الع ــوص يف العال ــذا اخلص بٰه
ادلينّيــة  للنصــوص  الصحيــح  والفهــم  املنصــف  العلــّي  ابلحــث 
ــواردة  ــوص ال ــن انلص ــاليّم م ــارع اإلس ــراد الش ــاف م ــة استكش وحماول
ي أواله 

ّ
يف اتلقليــل مــن شــأن املــرأة، واجلمــع بينهــا وبــن االهتمــام اذل

ــاويًة  ــرأة مس ــن امل ــل م ــي جتع ــة الّ ــه املتعايل ــاليّم يف أحاكم ــن اإلس ادلي
ــاة اإلنســانّية مــع مــرااعة الفــروق املوجــودة  ــق واحلي مــع الرجــل يف اخلل

ــا. ــا وحقوقهم ــا وواجباتهم ــايل ىلع وظائفهم ــا، وباتل بينهم

وأهــّم ســؤاٍل يواجهنــا يف ٰهــذا ابلحــث هــو مــا يرتبــط بأهــّم األســس 
الّــي تعتمــد عليهــا النســوّية اتلأويلّيــة يف العالــم العــريّب، ومــا يه أهــّم 
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ــس  ــد أس ــن نق ــف يمك ــريّب؟ وكي ــم الع ــوّية يف العال ــات النس اه
ّ

االجت
ــم العــريّب؟ ــا يف العال ــة وآرائه النســوّية اتلأويلّي

لألســف مــا زالــت انلظرة حــول املــرأة يف بعــض املجتمعات اإلســالمّية 
ســلبّيًة، وىلع مــا أعتقــد أّن مــن أهــّم أســباب ٰهــذه انلظــرة الســلبّية هــو 
اتلخلـّـف العلــّي املحيــط باملــرأة املوجــب لعــدم معرفتهــا قدرهــا؛ ذٰللــك 
ا إبــراز ماكنتها الـّـي تســتحّقها يف تعايلــم ادلين اإلســاليّم،  مــن املهــّم جــدًّ
ــّي  ــتعدادها الطبي ــا واس ــدى قابلّيته ــا وم ــّرف ىلع حقوقه ــك اتلع وكٰذل
ــّية،  ــة والسياس ــة واالقتصاديّ ــب االجتماعّي ــع اجلوان ــاركة يف مجي للمش
ــرًدا  ــا مّط ــا وفكريًّ ا ثقافيًّ ي يشــهد نمــوًّ

ّ
خصوًصــا يف العــر احلديــث اذل

يف خمتلــف املياديــن واألصعــدة وبمختلــف الطبقــات، وإثبــات كونهــا يف 
؛ يلتبــّن  ٰذلــك اكلرجــل يف مجيــع املياديــن املناســبة هلــا كقيــٍد احــرازيٍّ
بــه مــدى اتلخّبــط يف ادلاعوى املعــارصة مــن الغــرب ومــن تبعهــم يف رفــع 
شــعار تســاوي املــرأة مــع الرجــل يف لّك املجــاالت بــال اســتثناٍء، فاكنــت 

املســألة متذبذبــًة بــن اإلفــراط واتلفريــط.

المطلب األّول: أهّم األسس للنسوّية التأويلّية

ــي ىلع  ــة الّ ــوّية اتلأويلّي ــة للنس ــس للحرك ــّم األس  أه
ً

ــنتناول أّوال س
ــا  ــرح نظرّيته ــوّي وط ــا النس ــة خطابه ــوّية صياغ ــى النس ــها تس أساس
ــس  ــذه األس ــول إّن ٰه ــن الق ــة يمك ــا، وباحلقيق ــرأة وحقوقه ــول امل ح
مشــركٌة بــن مجيــع أنــواع النســوّية، ســواٌء الغربّيــة منهــا أم اإلســالمّية 

ــة. ــة والرافض ــة واإلصالحّي ــا اتلأويلّي ىلع أنواعه
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ــراد  ــس وامل ــوم األس ــف مفه ــي تعري ــوع ينب ــول يف املوض ــل ادلخ وقب
منــه بشــٍل واضــٍح يلتبــّن نلــا مــاذا نعنيــه من أســس النســوّية، فاألســس 
لغــة مجــع أســاس ]األزهــرّي، تهذيــب اللغــة، ج 13، ص 96[، وهي تــدّل ىلع األصــل 
والــيء الوطيــد اثلابــت ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 1، ص 14[، فــاألّس: 
أصــل ابلنــاء، وكٰذلــك األســاس، واألســس مقصــوٌر منــه ]الجوهــرّي، الصحــاح، 

ج 3، ص 903؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 6، ص 6[، فــاألّس مــا يبتــى عليــه.

ــا  ــث تعريًف ــد ابلاح ــا جي ــّل م ــا، فق ــس اصطالًح ــف األس ــا تعري أّم
اصطالحيًّــا لألســس، ولعــّل مرجــع ٰذلــك يعــود لالكتفــاء باملعــى ادلاليّل 
ي يطابــق املعــى االصطــاليّح يف أغلــب األحيــان، فاألســاس 

ّ
اللغــوّي اذل

ــة  ــر أو املنظوم ــة الفك ــا حرك ــى عليه ــي تبت ــة الّ ــة املعرفّي ــو األرضّي ه
ــامٌل  ــه ش ــٍة، وإطالق ــج حقيقّي ــول إىل نتائ ــدف للوص ــي ته ــة الّ الفكرّي
ــرة  ــها اخل ــرٌة، أساس ــاس لّك يشٍء فك ــة، فأس ــّية واملعنوّي ــور احلّس لألم

العلمّيــة والعملّيــة. ]املعجــم الوســيط، ج 1، ص 17[

ــا قــد تنــاول  وباحلقيقــة مــن خــالل مطالعــي وحبــي لــم أجــد باحثً
ــف ىلع  ــم أق ، ول ــيٍّ ــٍل تفصي ــة بش ــوّية اتلأويلّي ــس النس ــة أس بادلراس
ــت  ــذا حاول ــاليع واســتقرايئ؛ لٰه حبــٍث أو دراســٍة مســتقلٍّة حســب اّط
اســتقصاءها بعــد مطالعــة أهــّم نظرّياتهــم وآرائهــم، وقــد يكــون 
ــٍل  ــوّية بش ــوع النس ــول موض ــب ح ــا كت ــّل م ــامٍّ ل ــر ت ــتقراء غ االس
ــي  ــّي بذلــت قصــارى جهــدي للوقــوف ىلع أهــّم األســس الّ اعمٍّ، ولٰك

ــم، ويه: ــم وآرائه ــوع حبوثه ــن جمم ــتخلصتها م اس
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أّوًل: األنسنة

مــن األســس املهّمــة واألساســّية للحركــة النســوّية يه نظرّية األنســنة، 
ي يعّد اإلنســان هــو أىلع قيمًة 

ّ
ونعــي بٰهــذا املصطلح  املذهــب الفكرّي اذل

مــن لّك يشٍء يف الكــون، فهــو حمــور الكــون واغيتــه، وهنــاك اختــالٌف 
عنــد علمــاء االجتمــاع والفلســفة حــول معــى مفهــوم األنســنة، وحنــن 
ــل نهــدف إىل  ــٍع، ب ــذا املصطلــح بشــٍل موّس ــان ٰه ــا بصــدد بي لســنا هن
تعريفــه بشــٍل خمتــٍر، ومــن ثــّم بيــان ارتباطــه بالنســوّية بصــورٍة اعّمــٍة 

والنســوّية اتلأويللّيــة بصــورٍة خاّصــٍة.

وتســتخدم لكمــة األنســنة أو الزنعــة اإلنســانّية بعنــوان ترمجــة 
ــّم مــن خــالل اثلــورة الفرنســّية  للمصطلــح اإلجنلــزيّي "Humanist"، ث
وبعدهــا بــدأ مصطلــح اإلنســانّية يشــر إىل الفلســفات واألخــالق الّــي 
ّيــٍة، ومــع بدايــة احلركــة 

ٰ
ترتبــط باإلنســان ذي االهتمــام بــأّي مفاهيــم إهل

األخالقّيــة يف ثالثينّيــات القــرن العريــن أصبــح مصطلــح "اإلنســانّية" 
مرتبًطــا بنحــٍو مزايــٍد مــع الفلســفة الطبيعّيــة ومــع العلمانّيــة، واكنــت 
ابلدايــة األوىل لنشــأة مصطلــح "اإلنســنة" ترجــع  إىل اعلــم اللغــة األملــايّن 
"جــورج فويــت" اعم 1808، وٰذلــك لوصــف احلركــة الـّـي ازدهــرت إلحيــاء 
اتلعليــم الكالســيّي اخلــاّص باملــواّد املدروســة ىف جمــال اللغــات واآلداب 
ــا. ]أحمــد، النزعــة اإلنســانيّة  ــاء فــرة عــر انلهضــة يف أورّب الكالســيكّية أثن

ــريّب الوســيط"، ص 17 و18[  ــر الع ــة اإلنســانيّة يف الفك "دراســاٌت يف النزع

ــاه  ــن معن ــا م ــر قريبً ــًى آخ ــك مع ــد ٰذل ــح بع ــب املصطل ــد اكتس وق
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ــي  ــانّية الّ ــات اإلنس ــص والصف ــتعمل يف اخلصائ ــح يس ــّي، فأصب األص
يتمــزّي بهــا اإلنســان مــن دون ســائر املخلوقــات األخــرى، لٰكــّن الزنعــة 
ــل  ــارت حتم ــل ص ــب، ب ــة وحس ــذه ادلالل ــر ىلع ٰه ــم تقت ــانّية ل اإلنس
معــاين أخــرى فرضتهــا مســتجّدات املعرفــة، فاكتســب املصطلــح معــًى 
أكــر حتديــًدا، حيــث صــار علًمــا ذٰللــك اتلّيــار الفكــرّي واثلقــايّف العــاّم 
ــن الفنــون واآلداب والفلســفة. ]الــداوّي، مــوت اإلنســان يف  ــن ميادي ي تضّم

ّ
اذل

ــارص، ص 189[  ــفّي املع ــاب الفلس الخط

ــم،  ــن إىل العل ــن ادلي ــة م ــر واحلداث ــر اتلنوي ــّول يف ع ــدأ اتلح وب
 )André Lalande( "ومــن اهلل إىل اإلنســان، وقــد عــّرف "أندريــه الالنــد
ــٌة إنســانّيٌة مرّويــٌة، تنطلــق  ــا مركزّي يف قاموســه "الزنعــة اإلنســانّية" بأنّه
مــن معرفــة اإلنســان، وموضوعهــا تقويــم اإلنســان وتقييمــه، واســتبعاد 
ــٍة  ــه، ســواٌء بإخضاعــه لقــًوى خارق ــه عــن ذات لّك مــا مــن شــأنه تغريب

ــاف، الفكــر الحــّر، ص 63[. ــرى ]نت ــًوى أخ ــة أو لق ــة البرّي للطبيع

ــة  ــوى البرّي ــون بالق ــه يك ــة، وخالص ــدر املعرف ــو مص ــان ه فاإلنس
وحدهــا، وٰهــذا اعتقــاٌد يتعــارض مــع مجيــع األديــان الـّـي تعتقــد يف خالص 
ــل  ــذا املعــى تمّث اإلنســان بــاهلل وحــده، فاألنســنة أو الزنعــة اإلنســانّية بٰه
تأسيًســا لفلســفٍة جديــدةٍ ولرؤيــٍة جديــدةٍ حتــّل اإلنســان يف مركــز الوجــود 

ــر األوريّبّ، ص 77[ ــد أن اكن مــن الوجــود ىلع هامشــه. ]صالــح، مدخــٌل إىل التنوي بع

ــا  ــانّية ومنطلقاته ــة اإلنس ــزات الزنع ــّم مرتك ــص أه ــن تلخي ويمك
بأمــوٍر أهّمهــا: رضورة أن يبحــث اإلنســان دائًمــا عــن معــى وجــوده، 
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ــق  ــراه حيّق ــا ي ــا مل ــٍة ووفًق ــٍة تاّم ــه حبّرّي ــان حيات ــش اإلنس وأن يعي
ســعادته ادلنيوّيــة يف احلــارض واملســتقبل وجتــاوز آالمــه الـّـي يواجههــا. 

، ص 214[ ــيلٍّ ــٍق تحوي ــو منط ــة، نح ــة والعالق ــرب، املاهيّ ]ح

ــاليّم  ــّي اإلس ــوم ادلي ــنة باملفه ــاط األنس ــو ارتب ــا ه ــا هن ــا يهّمن وم
ــا، وكيــف أصبحــت مــن األراكن األساســّية   وباحلركــة النســوّية ثانيً

ً
أّوال

للنســوّية بصــورٍة اعّمــٍة واتلأويلّيــة بصــورٍة خاّصــٍة، مــن خــالل تأويــل 
ــنة. ــة األنس ــا نلظرّي ــة وفًق ــوص ادلينّي انلص

فهنــاك مــن يــرى أّن األصــل األســاس لألنســنة النســوّية هــو قــراءة 
انلصــوص ادلينّيــة وتأويلهــا وفًقــا للقــراءة اإلنســنّية الـّـي جتعــل اإلنســان 
هــو املحــور لٰهــذه انلصــوص ادلينّيــة، ولّك مــا يوجــد يف ٰهــذه انلصــوص 
ويكــون خمالًفــا ملحورّيــة اإلنســان جيــب تأويلــه يلوافــق نظرّيــة األنســنة، 
ــل  ــن العق ــه م ــتمّد مرجعّيت ي يس

ّ
ــل اذل ــذا األص ــح ٰه ــّم ترجي ــا يت وهن

ــة.  ــة ادلينّي حســب نظرتهــم ىلع املرجعّي

ــالمّية ىلع  ــوص اإلس ــا يه انلص ــة هن ــة ادلينّي ــن املرجعّي ــود م واملقص
وجــه اخلصــوص، إذ يتــّم تفســر ٰهــذه انلصــوص وفــق القــراءة العقلّيــة 
ي يتناغــم مــع نظرّيــة األنســنة، 

ّ
الـّـي تعطــي األولوّيــة للفهــم البــرّي اذل

ــّم  ــة ىلع األنســنة يت ــة املبتني وأّي تعــارٍض بــن انلــّص والقــراءة اتلأويلّي
ــة،  ــذه انلظرّي ــن ٰه ــتوحيه م ي يس

ّ
ــّص اذل ــرّي للن ــم الب ــم الفه تقدي

ــي تعتمــد  ــة الّ ــذا تعــّد األنســنة أحــد أهــّم أراكن النســوّية اتلأويلّي وبٰه
عليهــا بشــٍل أســاٍس.
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النقد

هنــا جيــب أن نقــف عنــد مســأتلن مهّمتــن خبصــوص مفهوم األنســنة، 
األوىل بيــان موقــف اإلســالم مــن نظرّيــة األنســنة وتوضيحــه بصــورةٍ اعّمٍة، 
ــض  ــق بع ــة تطبي ــوّية وكيفّي ــوم بالنس ــذا املفه ــاط ٰه ــدى ارتب ــة م واثلانّي

مصاديقــه للمطابلــة حبقــوق املــرأة وفــق تعايلــم ادليــن اإلســاليّم.

ــا  ــق م ــاليّم يواف ــن اإلس ــول إّن ادلي ــن الق ــألة األوىل فيمك ــا املس أّم
تطرحــه نظرّيــة األنســنة مــن كــون ادليــن جــاء خلدمــة اإلنســان، ولٰكــن 
ــل  ــان، ب ــوٍم لإنس ــن مفه ــة م ــة األنس ــه نظرّي ــا افرضت ــا مل ــس وفًق لي
ــن  ــث إّن املفهوم ــاليّم حي ــن اإلس ــس ادلي ــره نف ي ذك

ّ
ــوم اذل ــق املفه وف

خمتلفــان، وأقصــد مــن ٰذلــك أّن تعايلــم اإلســالم وأحاكمــه إنّمــا جــاءت 
ــة  ــن: »الطريق ــض ابلاحث ــول بع ــاٌن، يق ــو إنس ــا ه ــان بم ــة اإلنس خلدم
الســائدة تســر ســًرا معكوًســا يف مقــام فهم ادليــن، إذ تبــدأ بقــراءة انلّص 
جتريديًّــا وتنتــي بفرضهــا ىلع اإلنســان، مــع أّن الصحيــح يف نظــري هــو 
، ثــّم االنطــالق مــن ٰذلــك إىل دراســة انلّص ىلع 

ً
ابلــدء بفهــم اإلنســان أّوال

قاعــدة أّن ادليــن ألجــل اإلنســان وليــس اإلنســان ألجــل ادليــن، فلّمــا 
ي 

ّ
ــح اإلنســان، وجــب أن يكــون ىلع مقاســه اذل ا ملصال ــن معــدًّ اكن ادلي
جيــب أن نعرفــه يف مرحلــٍة ســابقٍة« ]املبــارك، مقــاالٌت يف فهــم الديــن، ص 23[.

مــن ٰهــذا املنطلــق، جيــب أن نــرى مــدى مطابقــة األحــاكم واتلعايلــم 
ــوق  ــٍة وحق ــورٍة اعّم ــان بص ــوق اإلنس ــة حبق ــالمّية املتعلّق ــة اإلس الرعّي
ــاره  ــم باعتب ــرآن الكري ــان يف الق ــام اإلنس ــان مق ــالل بي ــن خ ــرأة م امل
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ــة الرفيعــة لإنســان،  ي أعطــى أوضــح صــورٍة للماكن
ّ

الــويح اإللٰــّي اذل
ــد أّن  ــرآن يؤّك ــًة؛ فالق ــانّيًة قرآنّي ــًة إنس ــا نزع ــا واعتباره ــن وصفه يمك
ي خّصــه اهلل بمزنلــٍة رفيعــٍة، مــن خــالل 

ّ
اإلنســان هــو الاكئــن الوحيــد اذل

اتلكريــم واتلفضيــل الـّـي مــزّي بهمــا اهلل اإلنســان عــن بــايق املخلوقــات، 
َْحــِر َوَرَزْقنَاُهــْم  ــَرِّ َوابلْ

ْ
نَاُهــْم يِف ال

ْ
ْمنَــا بـَـِي آَدَم ومََحَل قــال اهلل تعــاىل: َولََقــْد َكرَّ

ــا َتْفِضيــاًل ]ســورة اإلرساء: 70[  ــْن َخلَْقنَ ــٍر ِممَّ ــْم ىلَعَ َكِث نَاُه
ْ
ل ــاِت َوفَضَّ يِّبَ ــَن الطَّ ِم

والكرامــة يف اآليــة خمتّصــٌة بمطلــق اإلنســان، ومــن كمــال ٰهــذه الكرامــة 
ــال  ــجود هل، ق ــة بالس ــر املالئك ــتخالفه يف األرض وأم ــه اهلل باس أن خّص
يْتُُه  ــإَِذا َســوَّ

ا ِمــن ِطــٍن * فَ َماَلئَِكــِة إِينِّ َخاِلــٌق بـَـَرً
ْ
ــَك لِل ــاَل َربُّ تعــاىل: َوإِْذ قَ

ُ َســاِجِديَن ]ســورة ص: 71 و72[، فاإلنســان 
َ

َوَنَفْخــُت ِفيــِه ِمــن رُّويِح َفَقُعــوا هل

وفــق اتلصــّور القــرآيّن موجــوٌد مكــّرٌم ومقــّدٌس، تلمــزّي اإلنســان بالعقــل 
ــة  ــة، والقابلّي ــم واملعرف ــزّيه بالعل ــك تلم ــات، وكٰذل ــايق املخلوق ــن ب ع
ــّي  ــم اإللٰ ــد ىلع أّن اتلكري ــب اتلأكي ــارف، وجي ــل املع ــم وحتصي للتعلّ
ــٍر أو  ــن ذك ــزي ب ــن دون تمي ــان، م ــس اإلنس ــم جلن ــو تكري ــي آدم ه بل
أنــى. واإلســالم ال يلــي ابلعــد املــاّدّي لإنســان إطالقًــا، فهــو يؤّكــد ىلع 
رضورة اتلــوازن بينهمــا مــع تقديــم العقــل ىلع الغريــزة والشــهوة، ينقــل 
عــن أمــر املؤمنــن  قــوهل: »إّن اهلل  رّكــب يف املالئكــة عقــاًل بــال 
شــهوٍة، وركــب يف ابلهائــم شــهوًة بــال عقــٍل، ورّكــب يف بــي آدم لكيهمــا، 
ــت  ــن غلب ــة، وم ــن املالئك ــٌر م ــو خ ــهوته فه ــه ش ــب عقل ــن غل فم

ــع، ج 1، ص 4[. ــل الرشائ ــم« ]الصــدوق، عل ــن ابلهائ ــو رشٌّ م ــه فه ــهوته عقل ش
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فالقــرآن الكريــم ينظــر إىل الرجــل واملــرأة حتــت عنــواٍن جامــٍع وهــو 
ــعر  ــي ال يش ــدٍة ل ــٍة واح ــن طبيع ــا م ــن خلقهم ــرق ب ــال ف ــان، ف اإلنس
أحدهمــا بالفضــل ىلع اآلخــر باتلفاضــل باخللقــة، يقــول الشــهيد 
ــوع  ــم موض ــرآن الكري ــا الق ــي بيّنه ــائل الّ ــة املس ــن مجل ــري: »م مطه
ــا  ــّو خايلً ــدع اجل ــم ي ــال ل ــذا املج ــو يف ٰه ــل، فه ــرأة والرج ــق امل خل
للمتقّولــن يك يصــّوروا موقــف اإلســالم بأنّــه موقــف احتقــاٍر للمــرأة ... 
وال جتــد يف القــرآن أثــًرا ملــا جتــده يف كتــب األديــان األخــرى مــن أّن املرأة 
قــد ُخلقــت مــن مــاّدٍة أدىن مــن مــاّدة الرجــل، أو أّن املــرأة ناقصــة اخللقة 
وأّن حــواء قــد ُخلقــت مــن أحــد أعضــاء آدم ؛ وعليــه، نــرى أنـّـه ال 
توجــد يف اإلســالم نظــرة احتقــاٍر جتــاه املــرأة يف طبيعــة خلقهــا وأصلهــا« 

ــرآن، ص 138[.  ــرأة يف الق ــوق امل ــري، حق ]مطه

ــا ويه  ــوع حبثن ــة يف موض ــة ويه املهّم ــألة اثلاني ــّص املس ــا خي ــا م أّم
ــإن  ــرأة، ف ــوق امل ــة حبق ــوّية املطابل ــنة بالنس ــوم األنس ــاط مفه ــدى ارتب م
تعايلــم اإلســالم وأحاكمــه باعتبارهــا منظومــًة متاكملــًة وشــاملًة تلاكمــل 
ــم تفــّرق بــن اإلنســان اذلكــر واإلنســان األنــى  ــاة الفــرد واملجتمــع ل حي
ــا، بــل ىلع العكــس مــن ذٰلــك، نظرتهــا املتعايلــة لإنســان تشــمل  إطالقً
اذلكــر واألنــى، بــل رفــض لّك نــوٍع مــن أنــواع اتلمايــز اإلنســايّن بينهمــا، 
ــٌة  ــوارق طبيعّي ــا ف ــون بينهم ــد تك ــم، ق ــٍد. نع ــوٍع واح ــان نل ــا صنف فهم
ــم  ــات ل ــذه الفروق ــّن ٰه ــى، ولٰك ــًرا أو أن ــا ذك ــات كونهم ــب مقتضي حس
تفــّكك بينهمــا يف حقيقــة اإلنســانّية، وألن تعايلــم اإلســالم جــاءت خلدمة 
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ــن  ــة ب ــذه الغاي ــق يف ٰه ــال تفري ــود؛ ف ــاهل املنش ــاهل إىل كم ــان وإيص اإلنس
الرجــل واألنــى، فاإلســالم يرفــض انلظرّيــات الـّـي حتتقــر املــرأة وجتعلهــا 
ــرويح،  ــتعداد ال ــانّية واالس ــث اإلنس ــن حي ــل م ــن الرج ــّل م ــٍة أق يف مرتب
فاملــرأة اكلرجــل تســتطيع أن تســمو يف املراتــب الروحّيــة وادلينّيــة، وتــدرك 
ــرآن  ــد يف الق ــبحانه، فنج ــق س ــن اخلال ــرب م ــل يف الق ــه الرج ــا يدرك م
ــط  ــأّن اجلــزاء األخــروّي والقــرب مــن اهلل ال يرتب ــّرح ب ــرةً ت ــاٍت كث آي
ــان  ــو اإليم ــّي ه ــرب اإللٰ ــار الق ــل معي ــى، ب ــًرا أو أن ــرد ذك ــس الف جبن
والعمــل الصالــح، ســواٌء مــن قِبــل املــرأة أو مــن قِبــل الرجــل، ويف اتلاريــخ 
 اإلســاليّم نســاٌء طاهــراٌت كثــراٌت، فلــم يبلــغ ادلرجــة الّي بلغتهــا خدجية 

  القليــل، كمــا لــم يبلــغ درجــة الزهــراء 
ّ

الكــرى  مــن الرجــال إال
رجــٌل غــر الرســول  واإلمام عــيٍّ ، في أفضــل من أبنائهــا ىلع أنّهم 
أئّمــٌة، فاإلســالم ال يــرى فرقًــا بــن الرجــل واملــرأة يف ســرهما اتلاكمــّي حنو 

اهلل . ]مطهــري، حقــوق املــرأة يف القــرآن، ص 140 و141 )بتــرصف([.

ــة  ــوّية اتلأويلّي ــة النس ــق انلظري ــنة وف ــو األنس ــاس األّول وه فاألس
ــي  ــة الّ ــد العاّم ــط والقواع ــق الضواب ــالمّية وف ــة اإلس ــوٌل يف انلظرّي مقب

ــم. ــاليّم احلكي ــع اإلس ــا التري وضعه

ثانًيا: العدالة )العرفّية(

ي تعتمــد عليــه احلركــة النســوّية 
ّ

األصــل واألســاس اثلــاين اذل
وباخلصــوص اتلأويلّيــة منهــا يه مفهــوم العدالــة، والعدالــة مفهوٌم واســٌع 
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هل مصاديــق متعــدّدٌة، وقــد وضــع اإلســالم أسًســا إلحــاكم اتلعامــل بــن 
انلــاس بالعــدل واإلنصــاف، بغيــة ضمــان حصــول لّك فــرٍد يف املجتمــع 

ىلع حّقــه اكمــاًل دون انتقــاٍص، ســواٌء اكن ذكــًرا أو أنــى.

ــر  ــق ىلع اتلفس ــة تواف ــوّية اتلأويلّي ــد ىلع أّن النس ــب اتلأكي ــا جي وهن
ــرى  ــن ت ــه، ولٰك ــّي للعــدل وهــو إعطــاء لّك ذي حــقٍّ حّق ــّي وادلي العق
أّن العدالــة املقصــودة هنــا بوصفهــا أساًســا يه العدالــة العرفّيــة وليســت 
العدالــة الطبيعّيــة والعقلّيــة الفطرّيــة، ويقصــد أصحــاب مذهــب 
النســوّية اتلأويلّيــة بالعدالــة العرفّيــة اختــالف مصاديــق العدالــة 
االجتماعّيــة مــن عــٍر إىل آخــر ومــن مــاكٍن إىل آخــر، فالعدالــة العرفّيــة 
ــذا  ــة، ومــن ٰه ــة واملاكنّي ــٍم مــع تغــّر الظــروف الزمانّي تتغــّر بشــٍل دائ
املنطلــق يمكــن أن تّتصــف بعــض املســائل واألمــور االجتماعّيــة بوصــف 
ــف يف  ــا توص ــٍة، ولٰكّنه ــوٍر معّين ــات ويف عص ــض املجتمع ــة يف بع العدال
جمتمعــاٍت أخــرى بأنّهــا خمالفــٌة للعدالــة، بــل قــد خيتلــف احلكــم عليهــا 
بالعدالــة وعدمهــا يف نفــس املجتمــع مــع تغــّر العصــور واألزمنــة، بــل 
قــد ال تُعــد العدالــة يف بعــض الظــروف والــروط فضيلــًة، بــل ســيّئًة، 
مثــاًل يــرى ديفيــد هيــوم أّن كــون العدالــة فضيلــًة أمــٌر مــروٌط، ويف 
حــال غيــاب لكٍّ أو بعــٍض مــن ٰهــذه الــروط فإنّــه لــن تكــون العدالــة 

ــة.. دراســٌة ونقــٌد، ص 50[ ــات العدال ــًة. ]واعظــي، نظريّ فضيل

ــي يشــر  ــة يف املجتمــع اإلســاليّم الّ ــة العرفّي ومــن مصاديــق العدال
إيلهــا أصحــاب ٰهــذه انلظرّيــة يه العدالــة االقتصاديّــة يف جمتمــع 
ــف  ــرأة نص ــة امل ــإّن ديّ ــروٌف ف ــهوٌر ومع ــو مش ــا ه ــول ، فكم الرس
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 مســؤويّلة 
ّ

ي اكن يتــوىل
ّ

ديّــة الرجــل ىلع اعتبــار أّن الرجــل هــو اذل
ــة،  ــة االقتصاديّ ــى العدال ــذا مقت ــألرسة، وٰه ــادّي ل ــب االقتص اجلان
ولٰكــن ايلــوم نــرى مثــاًل يف اجلمهورّيــة اإلســالمّية قــد تــّم تعديــل ٰهــذا 
ــة  ــة فأصبحــت ديّ ــة االجتماعّي ــع يلتــالءم مــع العدال ــون والتري القان
املــرأة تســاوي ديّــة الرجــل )رأي جملــس صيانــة ادلســتور يف اجلمهورّيــة 
 الختــالف 

ّ
ــوز 2019)، ومــا ٰذلــك إال اإلســالمّية يف إيــران بتأريــخ 1 تّم

ــألة  ــك مس ــاكن، وكٰذل ــان وامل ــالف الزم ــة باخت ــروف املوضوعّي الظ
ــا دور  ــن خالهل ــح م ــي يّتض ــرى الّ ــائل األخ ــن املس ــا م اإلرث وغره

ــة). ــة )العرفّي ــق العدال ــان مصادي ــروط يف بي ــروف وال الظ

مــن هنــا تــرى النســوّية اتلأويلّيــة أن مفهــوم العدالــة )العرفّيــة) أحُد 
ــة ورضورة تقديــم قــراءٍة جديــدٍة  أهــّم األســس يف فهــم انلصــوص ادلينّي
هلــا وتأويلهــا أو تطبيقهــا ىلع الواقــع االجتمــايّع املعــارص تلحقيــق العدالة 
ــاتهم  ــا يف دراس ــد دائًم ــّم اتلأكي ــذا يت ــراد، لٰه ــع األف ــن مجي ــة ب العرفّي
وحبوثهــم ىلع مفهــوم العدالــة، ويســتندون بٰذلــك إىل انلصــوص ادلينّيــة 
ــق  ــى تلطبي ــن نس ــون حن ــا، ويقول ــا آنًف ــا إىل بعضه ــي أرشن ــرة الّ الكث

ٰهــذا املبــدإ املتعــايل وفــق الــروط املوضوعّيــة لــّل جمتمــٍع ىلع حــدٍة.

النقد

ــن،  ــل جنبت ــة حيم ــة االجتماعّي ــن العدال ــكالم ع ــة أّن ال يف احلقيق
األوىل ترتبــط بمســألة املتغــّرات االجتماعّيــة يف لّك عــٍر وزمــاٍن، وٰهــذا 
مــا ال خيتلــف عليــه اثنــان، واثلانيــة ترتبــط بالقوانــن اثلابتة واملتغــّرة يف 
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التريــع اإلســاليّم، ومــدى قــدرة ٰهــذه اتلعايلــم والتريعــات ىلع تلبيــة 
ــألة  ــنتناول املس ــا س ــا، وهن ــّرة دائًم ــة املتغ ــر االجتماعّي ــات الب حاج
ــي  ــة الّ ــة االجتماعّي ــوم العدال ــط بمفه ــا ترتب ــٍل؛ ألنّه ــة بتفصي اثلاني
جعلتهــا النســوّية اتلأويلّيــة أحــد أسســها املهّمــة الـّـي حتــاول مــن خالهلــا 
ــا  ــس كالًم ــا أوّد أن أقتب ــة، وهن ــوص ادلينّي ــٍة للنص ــراءةٍ تأويلّي ــم ق تقدي

ــذا اخلصــوص، إذ يقــول: ــا للشــهيد مطهــري بٰه ــا ودقيًق ــا وعلميًّ منطقيًّ

»يف عرنــا أصبــح التســاؤل حــول مــا إذا اكن اإلســالم ينســجم مــع 
ــّرٌ يف  ــون: لّك يشٍء متغ ــان، فيقول ــض األحي ــا بع ــًرا اعمًّ ــر أو ال أم الع
ــًدا، واملجتمــع البــرّي ليــس اســتثناًء  ــٌت أب ــم وال يوجــد يشٌء ثاب العال
مــن ٰهــذه القاعــدة، فكيــف يمكــن ملجموعــٍة مــن القوانــن االجتماعّيــة 
أن تبــى ثابتــًة ىلع ادلوام؟ ... التســاؤل حــول انســجام اإلســالم أو عــدم 
انســجامه مــع مقتضيــات العــر ليــس ذا جانــٍب فلســيٍّ واعمٍّ وحســب، 
ي يطــرح أكــر مــن غــره هــو أّن القوانــن إنّمــا توضــع 

ّ
فــإّن الســؤال اذل

ــت  ــة ليس ــان االجتماعّي ــات اإلنس ــات، وأّن احتياج ــوء االحتياج يف ض
ثابتــًة، إذن ال يمكــن أن تكــون القوانــن االجتماعّيــة ثابتــًة. وقبــل ابلدء 

بٰهــذا ابلحــث جيــب أن أوّضــح أمريــن:

ــر  ــل وتغي ــّدم واتلاكم ــادون باتلق ــن ين ي
ّ

ــر اذل ــر األّول: أّن أك األم
ــة،  ــاع االجتماعّي ــّرٍ يف األوض ــّورون أّن لّك تغ ــة يتص ــاع العرّي األوض
ي يصــدره الغــرب، ال بــّد أن يُعــّد تكامــاًل وتقّدًمــا، 

ّ
خصوًصــا ٰذلــك اذل

ــام. ــذه األي ــن انلــاس ٰه ــي ســادت ب ــاكر الّ ــذا مــن أكــر األف وٰه
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ــا  ــه هن ــر إيل ــب أن أش ي جي
ّ

ــاٌء؟ اذل ــجاٌم أم إلغ ــاين: انس ــر اثل واألم
هــو أّن بعــض األفــراد قــد حلـّـوا مشــلكة )اإلســالم ومقتضيــات العــر) 
ــواءم  ــٌن خــادٌل يت ــون إّن اإلســالم دي ــم يقول ــٍة بســيطٍة وســهلٍة. فه بطريق
ــا  ــالؤم؟ م ــذا اتل ــّم ٰه ــف يت ــأنلاهم كي ــإذا س ــاٍن. ف ــٍر وزم ــع لّك ع م
ــن  ــوًرا - القوان ــا - ف ــّر ألغين ــد تغ ــان ق ــا الزم ــوا: إذا رأين ــه؟ قال طريقت
وىل ووضعنــا بدهلــا قوانــن جديــدًة! فالقوانــن ادلنيوّيــة الّــي جــاءت 

ُ
األ

بهــا األديــان ال بــّد أن تكــون مرنــًة تنســجم وتتــواءم مــع اتلقــّدم العلــّي 
واتلطــّور احلضــارّي، فــإّن ٰهــذه املرونــة والقابلّيــة مــع مقتضيــات الزمــان 
ــه  ــق وروحّيت ــا تتطاب ــل إنّه ــة ، ب ــالم الرفيع ــم اإلس ــع تعايل ــجمٌة م منس
ــاٍن يســتوجب ســّن  ، ولّك زم ــّرٍ ــات الزمــان يف تغ ــا دامــت مقتضي ... وم
قوانــن جديــدٍة، واكنــت قوانــن اإلســالم املدنّيــة واالجتماعّيــة تتناســب 
مــع احليــاة البســيطة لعــرب اجلاهلّيــة، بــل اكنــت اغبًلــا مماثلــًة لعــادات 
ــة وال تنســجم والعــر احلــارض، فيجــب أن نضــع بدهلــا ايلــوم  اجلاهلّي
قوانــن جديــدًة ... إنّنــا جيــب أن نســأل ٰهــؤالء إذا اكن معــى القابلّيــة ىلع 
ــك  ــوٍن ال يمل ــأّي قان ــاء، ف ــة ىلع اإللغ ــو القابلّي ــر ه ــع الع ــواؤم م اتل
ــر  ــع الع ــى م ــذا املع ــجم بٰه ــوٍن ال ينس ــة؟ وأّي قان ــذه املرون ــل ٰه مث

ــرصٍّف([. ــرآن، ص 99 - 104 )بت ــرأة يف الق ــوق امل ــري، حق ــان؟« ]مطه والزم

إّن الــّر يف انســجام ادليــن اإلســاليّم بقوانينــه اثلابتــة إنّــه لــم يهتــّم 
ــروح  ــه بال ــه وتريعات ــق تعايلم ــل تتعلّ ــاة، ب ــر للحي ــل الظاه بالش
ــب أن  ــي جي ــرق الّ ــل الط ــاة وأفض ــى للحي ــدف األس ــى، وباهل واملع
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ــٌة  ــن ثابت ــت قوان ــد وضع ــدف، وق ــك اهل ــق ٰذل ــر تلحقي ــلكها الب يس
ــان  ــات اإلنس ــّرٌة الحتياج ــن متغ ــة، وقوان ــان اثلابت ــات اإلنس الحتياج
ــايّع  ــرف االجتم ــًة للع ــا تابع ــة وكونه ــبّية العدال ــألة نس ــّرة، ومس املتغ
وتطــّورات احليــاة ال يمكــن أن تؤثّــر ىلع األحــاكم الرعّيــة اثلابتــة الّــي 
ــًة متغــّرًة  ــًة اجتماعّي ــا رشعّي ــا إذا اكنــت أحاكًم ال يمكــن تغيرهــا، وأّم
فــي قابلــٌة للتغيــر حســب مقتضيــات الزمــان واملــاكن، ولٰكــن أحيانـًـا 
بســبب جهلهــم باألحــاكم الرعّيــة والعلّــة الـّـي مــن أجلهــا ُجعــل ٰهــذا 
التريــع؛ يوضــع مــا هــو ثابــٌت مــاكن املتغــّر، نعــم، ادليــن اإلســاليّم 
هل قابلّيــة املرونــة واالنســجام، فهنــاك جمموعــٌة مــن القواعــد والقوانــن 
ــن  ــيطرة ىلع القوان ــا اإلرشاف والس ــن، عمله ــذا ادلي ــن ٰه ــت ضم رُشّع
ــل  ــالم جع ــة)، فاإلس ــد )احلاكم ــاء  بالقواع ــّميها الفقه ــرى، ويس األخ
ٰهــذه القواعــد حاكمًة ىلع ســائر القوانــن والتريعــات؛ باإلضافــة إىل ما 
ُذكــر هنــاك جمموعــٌة أخــرى مــن اتلعايلــم يف ديــن اإلســالم منحــت ٰهــذا 
ي يعتــر 

ّ
ــة، ومنهــا مبــدأ االجتهــاد، اذل ــة اخللــود واخلاتمّي ادليــن خاّصّي

القــّوة املحّركــة لإســالم، يقــول الشــهيد مطهــري يف رضورة االجتهــاد:

»لّمــا اكنــت أوضــاع الزمــان متغــّرًة وتطــرأ ىلع ادلوام مســائل جديدٌة، 
ــّر؛ ذلا  ــٌة ال تتغ ــة ثابت ــالم اللكّّي ــادئ اإلس ــإّن مب ــرى ف ــٍة أخ ــن جه وم
أصبــح مــن الــرورّي أن يوجــد يف مجيــع العصــور واألزمــان أفــراٌد ذوو 
ــار  ــر االعتب ــذون بنظ ــالمّية يأخ ــائل اإلس ــٍة باملس ــرٍة اكمل ــٍة وخ معرف
املســائل اجلديــدة الّــي تطــرأ يف لّك عــٍر، ويتجاوبــون مــع احتياجــات 

ــرآن، ص 128[. ــرأة يف الق ــوق امل ــري، حق ــلمن« ]مطه املس
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فــإذا اكنــت هنــاك مســائل اجتماعّيــٌة تغــّرت بســبب ظــروف الزمــان 
واملــاكن، فتعايلــم ادليــن اإلســاليّم الـّـي جعلــت أساســها خلدمة اإلنســان 
وشــعارها األســاس هــو تطبيــق العــدل والعدالــة يف املجتمــع هلــا القــدرة 
ىلع مواكبــة ٰهــذا انلــوع مــن اتلغــّر، ولٰكــن بــرط أن ال يتعــارض مــع 
ثوابــت ادليــن، وكٰذلــك هنــاك مســألٌة مهّمــٌة جيــب االتلفات إيلهــا، ويه 
ــذا -  ــٍم، فهــل يعــي ٰه ــد تتغــّر بشــٍل دائ ــة ق ــة العرفّي ــذه العدال أّن ٰه
ــة - تغيــر أحــاكم اإلســالم اثلابتــة  كمــا تذهــب إيلــه النســوّية اتلأويلّي
ــا تغــّرت األعــراف للتــالؤم مــع العدالــة  وتعايلمــه بشــٍل مســتمرٍّ لكّم
ــو  ــاًل ل ــها؛ مث ــة نفس ــوّية اتلأويلّي ــه النس ــا ال تقبل ــذا م ــة؟ وٰه العرفّي
فرضنــا أّن األوضــاع تغــّرت وأصبحــت املــرأة يه الـّـي هلــا ايلــد الطــوىل 
ــون ىلع  ــزوج واألوالد - تك ــت واألرسة - ال ــة ابلي ــاد، ونفق يف االقتص
اعتقهــا، فهــل ســنضطّر إىل تبديــل قانــون اإلرث مثــاًل نلجعــل ســهمن 
 العدالــة العرفّيــة الـّـي تنــادي 

ً
للمــرأة وســهًما للرجــل؟ فٰهــذا خيالــف أّوال

ــا ال يبــى أّي معــًى للتريــع اإلســاليّم؛  بهــا النســوّية اتلأويلّيــة، وثانيً
ألّن األحــاكم اجلديــدة ال ربــط هلــا بتعايلــم اإلســالم وأحاكمــه.

مــن هنــا يمكــن القــول إّن اإلســالم كديــٍن يواكــب اتلطــّور 
االجتمــايع للحيــاة البرّيــة، ولٰكّنــه يف الوقــت نفســه هل أحــاكٌم وتعايلــم 
وفــق منظومــٍة منســجمٍة ترتبــط بشــٍل مبــارٍش خبلقــة اإلنســان ووظائفــه 
وحاجاتــه؛ ذلا جيــب أخــذ ٰهــذه املســألة بعــن االعتبــار عنــد احلديــث 

ــة. ــة أو العرفّي ــة احلقيقّي ــن العدال ع
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ثالًثا: مبدأ المساواة في الحقوق

ــا  ــة يف آرائه ــوّية اتلأويلّي ــه النس ــق من ــي تنطل ــث الّ ــاس اثلال األس
ــا  ــة كم ــاواة يف اللغ ــوق، واملس ــاواة يف احلق ــدأ املس ــو مب ــا ه ومتبّنياته
عّرفهــا الراغــب يف مفرداتــه بقــوهل: »يــدور معــى املســاواة ىلع املماثلــة 
ــال  ــل يق ــوزن والكي ــاذلرع وال ــرة ب ــة املعت ــاواة املعادل ــة، املس واملعادل
ٰهــذا اثلــوب مســاٍو ذٰللــك اثلــوب وٰهــذا ادلرهــم مســاٍو ذٰللــك ادلرهــم، 
ــواد« ]الراغــب  ــك الس ــاٍو ذٰلل ــواد مس ــذا الس ــو ٰه ــة حن ــر بالكيفّي ــد يعت وق
ــا تعــي  األصفهــايّن، املفــردات يف غريــب ألفــاظ القــرآن، ص 331[. واملســاواة اصطالًح

ــا  ــوق، كم ــن احلق ــن م ــه اآلخري ــل علي ــا حيص ــرء ىلع م ــل امل أن حيص
ــرى أّن  ــاٍن، ف ــادٍة أو نقص ــاٍت دون أّي زي ــن واجب ــم م ــا عليه ــه م علي
املعــى االصطــاليّح للمســاواة ال يتعــّدى معناهــا يف اللغــة، وقــد جــاء 
معناهــا يف مصطلحــات ألفــاظ الفقــه اإلســاليّم بمعــى تســوية الــيء 

ــالمّي، ص 324[ ــه اإلس ــاظ الفق ــات ألف ــم مصطلح ــي، معج ــه ج ــه. ]بصم أي تعديل

ومــا يهّمنــا هنــا هــو حتديــد معــى لكمــة املســاواة، حيــث ظهــر هلــا 
ــي  ــك يع ــة، وٰذل ــاواة املطلق ــو املس ــا ه ــان: األّول منهم ــان خمتلف اه

ّ
اجت

ــاوين يف لّك يشٍء،  ــم متس ــاس، وجعله ــن انل ــوارق ب ــع الف ــة مجي إزال
ــن  ــة ب ــة الاكمل ــو املماثل ــاين فه ــا اثل ــهم، وأّم ــت أجناس ــا اختلف مهم
األشــياء، ولٰكــن تكــون ٰهــذه املماثلــة فقــط يف اجلهــات املشــركة بــن 
اذلكــر واألنــى، والنســوّية تتبــّي املفهــوم األّول القائــل باملســاواة املطلقة 
ــرق  ــال ف ــرأة، ف ــل وامل ــن الرج ــق ب ــن دون اتلفري ــاس م ــع انل ــن مجي ب
ــراكن يف  ــًدا ويش ــواًع واح ــالن ن ــا يمّث ــاًل؛ ألنّهم ــوق أص ــا يف احلق بينهم
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أصــل اإلنســانّية، وٰهــذا الفهــم للنســوّية خبصــوص احلقــوق املتســاوية قد 
يتعــارض أحيانـًـا مــع بعــض انلصــوص يف اإلســالم، ولٰهــذا حتــاول تأويــل 
تلــك انلصــوص إلقــرار املســاواة املطلقــة يف احلقــوق كمــا تفهمهــا؛ ألّن 
ــة،  املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف أصــل اخللقــة، ويف نســبتهما البرّي
فليــس ألحدهمــا مــن مقّومــات اإلنســانّية أكــر مّمــا لآلخــر، وال فضــل 
ــذا  ــه األّول، وٰه ــايّن وخلق ــره اإلنس ــبب عن ــر بس ــا ىلع اآلخ ألحدهم

ــا. ــوق بينهم ــاواة يف احلق ــتوجب املس يس

وأيًضــا فــإن الفــوارق اتلكوينّيــة واجلســديّة وانلفســّية بينهمــا ال يعــي 
ي 

ّ
أبــًدا االختــالف يف التريــع واحلقــوق، وٰهــذا الفهــم واألســاس هــو اذل

ــأّن املســاواة جيــب  يدفــع ببعــض ابلاحثــن يف النســوّية مــن اتلريــح ب
أن تكــون مطلقــًة بــن الرجــل واملــرأة، ومــن هنــا جعــل بعــض ابلاحثــن 
ــف  ــور يف تعري ــّم األم ــن أه ــن ضم ــوق م ــاواة يف احلق ــوّية املس يف النس

النســوّية اإلســالمّية، تقــول أميمــة أبــو بكــر يف تعريــف النســوّية: 

»تطبيــق الــويع النســوّي لفهــم معضلــة اتلفــاوت بــن رســالة اإلســالم 
اتلوحيديـّـة وترمجــة قيــم تلــك الرســالة الســامية، إىل عدالــٍة وتكافــؤ فــرٍص... 
للتأكيــد ىلع العــدل واملســاواة والراكة« ]أبــو بكــر، النســويّة واملنظــور اإلســالمّي، ص 4[.

النقد

اإلســالم يقــّر مبــدأ التســاوي بــن الرجــل واملــرأة. نعــم، قــد يكــون 
هنــاك اختــالٌف يف احلقــوق بينهمــا وٰهــذا أمــٌر طبيــيٌّ الختــالف وظائفهم 
مــة الطباطبــايّئ:

ّ
وقدراتهــم، وٰهــذا أمــٌر يقــّره العقــل وانلقــل، يقــول العال
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»اإلســالم ســاوى بينهــا )املــرأة) وبــن الرجــل مــن حيــث تدبــر شــؤون 
ــق اإلرادة  ــث تعلّ ــن حي ــاويان م ــا متس ــل، فإنّهم ــاإلرادة والعم ــاة ب احلي
بمــا حتتــاج إيلــه ابِلنيــة اإلنســانّية يف األلك والــرب وغرهمــا مــن لــوازم 
ــك  ــل وتمتل ــتقّل بالعم ــا أن تس ــاإلرادة، وهل ــتقّل ب ــا أن تس ــاء... فله ابلق
ــراه  ــا ي ــواٌء فيم ــا س ــرٍق... فهم ــر ف ــن غ ــك م ــل ٰذل ــا للرج ــا، كم نتاجهم
اإلســالم وحيّقــه القــرآن، واهلل حيــّق احلــّق بكلماتــه، غــر أنـّـه قــّرر فيهــا 
ــة احلــرث  ــا بمزنل ــع اإللٰــّي: إحداهمــا: أنّه خصلتــن مزّيهــا بهمــا الصن
ــّص  ــه، فتخت ــن بقائ ــوع م ــد انل ــا يعتم ــه، فعليه ــوع ونمائ ــّون انل يف تك
مــن األحــاكم بمثــل مــا خيتــّص بــه احلــرث، وتمتــاز بٰذلــك عــن الرجــل. 
واثلانيــة: أّن وجودهــا مبــيٌّ ىلع لطافــة ابِلنيــة ورّقة الشــعور؛ وذٰللــك أيًضا 
تأثــٌر يف أحواهلــا، وكٰذلــك يف الوظائــف االجتماعّيــة املحّولــة إيلهــا. فٰهــذا 
وزنهــا االجتمــايّع، وبٰذلــك يظهــر وزن الرجــل يف املجتمــع... أّن األعمــال 
الـّـي يهديهــا لكٌّ مــن الفريقــن إىل املجتمــع يه املــالك ملــا اختــّص بــه مــن 
الفضــل، وإّن مــن ٰهــذا الفضــل مــا تعــّن حلوقــه بابلعــض دون ابلعــض، 
ــل يف  ــرأة ىلع الرج ــل امل ــهم اإلرث، وفض ــرأة يف س ــل ىلع امل ــل الرج كفض

ــا املجتمــع واألرسة، ص 110[.  ــايّئ، قضاي ــا« ]الطباطب ــة عنه ــع انلفق وض

ومــن هنــا يّتضــح الفــرق بــن املســاواة والعــدل، فاملســاواة تعــي رفــع 
أحــد الطرفــن حــّى يســاوي اآلخــر، أّمــا العــدل فهــو إعطــاء لّك ذي حــٍقّ 
حّقــه، ولألســف فــإّن بعــض داعة النســوّية خيلــط بينهمــا ويظــّن أّن معى 
ــة  ــي قضّي ــواب، ف ــٌب للص ــذا جمان ــدل، وٰه ــى الع ــرادٌف ملع ــاواة م املس
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مســاواة املــرأة بالرجــل جنــد أّن هنــاك فروقًــا واضحــًة بــن اذلكــر واألنــى، 
نــَى ]ســورة آل عمــران: 36[. وداعة املســاواة 

ُ ْ
َكــُر اَكأل يقــول اهلل  :َولَيْــَس اذلَّ

جتاهلــوا ٰهــذه الفــروق وغّضــوا الطــرف عنهــا، فوقعــوا يف ظلــم املــرأة مــن 
حيــث يّدعــون أنّهــم ينصفونهــا؛ ألنّهــم لكّفوهــا بمــا ال يناســب خلقتهــا 

وطبيعتهــا الـّـي خلقــت عليهــا، يقــول الشــيخ مصبــاح يــزدي:

 منهمــا إنســاٌن واحــٌد، وهمــا 
ًّ

»إّن جنــس الرجــل واملــرأة بمــا أّن كال
يشــراكن يف أصــل اخلصائــص اإلنســانّية، لٰكّنهمــا صنفــان - بمــا يســى 
ــراكت  ــق بمش ــن ادلقي ــان، وإّن اتلمّع ــق - خمتلف ــم املنط ــا يف عل صنًف
ٰهذيــن الصنفــن وافراقاتهمــا ســيعيننا يف حــّل قضاياهمــا وفهــم حقوقهما 

ــرآن، ج 5، ص 34[. ــرأة يف الق ــوق امل ــرآن، حق ــارف الق ــزدي، مع ــاح ي ــا« ]مصب وتكايلفهم

فاإلســالم حّقــق املســاواة احلقيقّيــة بــن اذلكر واألنــى، وجعــل اتلفاضل 
َهــا  يُّ

َ
بينهــا وبــن أخيهــا اذلكــر باتلقــوى ال غــر؛ حيــث قــال تعــاىل: يـَـا أ

نَاُكـــْم ُشــُعوًبا َوَقبَائـِـَل تِلََعاَرفُــوا إِنَّ 
ْ
نــَى وََجَعل

ُ
انلَّــاُس إِنَّــا َخلَْقنَاُكـــْم ِمــن َذَكــٍر َوأ

ْتَقاُكـــْم إِنَّ اهلَل َعِليــٌم َخِبــٌر ]ســورة  الحجــرات: 13[، وٰهــذه 
َ
َرَمُكـــْم ِعنــَد اهلِل أ

ْ
ك

َ
أ

مة 
ّ

مزنلــٌة عظيمــٌة لــم تُعــَط هلا يف نظــاٍم غــر انلظــام اإلســاليّم، يقــول العال
الطباطبــايّئ تعليًقــا ىلع اآليــة:

»فجعــل - تعــاىل - لكَّ إنســاٍن مأخــوًذا مؤلًّفــا مــن إنســانن ذكــٍر وأنى 
همــا مًعا، وبنســبٍة واحدٍة مــاّدة كونه ووجوده، وهو ســواٌء اكن ذكًرا أو أنى 
 ،  خملوقًا مؤلًّفا من لكٍّ

ًّ
جممــوع املــاّدة املأخوذة منهما ... فجعل - تعاىل - كال

، وال بيان أتــّم وال أبلغ من ٰهذا ابليان. ثــّم جعل الفضل 
ً

فعــاد الّل أمثــاال
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 باتلقــوى، فاملــرأة املؤمنة بدرجــات اإليمان، 
ّ

يف اتلقــوى ... وال كرامــة إال
أو املليئــة علًمــا، أو الرزينــة عقــاًل، أو احلســنة خلًقــا أكــرم ذاتًا وأســى 
درجــًة مّمــن ال يعادهلــا يف ٰذلك مــن الرجال يف اإلســالم، اكن من اكن، فال 
 للتقــوى والفضيلــة« ]الطباطبــايّئ، امليــزان يف تفســري القــرآن، ج 2، ص 269[.

ّ
كرامــة إال

وال حاجــة لإســهاب يف بيــان ماكنــة املــرأة يف اإلســالم أو مســاواتها 
للرجــل، ســواٌء يف اجلوانــب التريعّيــة الـّـي ألزمهــا بهــا الشــارع األقدس 
ــه خــالف  ــم أنّ وتعامــل معهــا ىلع ضوئهــا أو عدمهــا، وإن اكن مــا يتوّه
ــه إنّمــا هــو مــن بــاب تعــّدد الوظائــف امللقــاة ىلع اعتــق لكٍّ  املســاواة لكّ
ــام  ــب انلظ ــة حس ــه اتلكوينّي ــب طبيعت ــا يناس ــاء لٍك م ــا، وإعط منهم
ــة  ــوف ىلع حقيق ــو الوق ــا ه ــا يهّمن ــن م ــاىل، ولٰك ــه تع ــح يف علم األصل
املســاواة الـّـي تدعــو إيلهــا النســوّية اتلأويلّيــة بــن الرجــل واملــرأة، فــي 
تؤمــن بــرورة قــراءٍة جديــدٍة وبأفــاكٍر حداثّيــٍة تلحريــر انلــّص املقــّدس 
ــي  ــن الّ ــن اجلنس ــاواة ب ــة املس ــا بروحّي ــّي، إيمانً ــوروث الفق ــن امل م
كّرســها القــرآن الكريــم، وإجيــاد معرفــٍة بديلــٍة عــن منطــق االســتبعاد 
ــتنباط  ــق اس ــراث وطرائ ــات ال ــاب خطاب ي ش

ّ
ــة اذل ــزي واألفضلّي واتلمي

ــّري  ــم يف حت ــة وجهده ــم العلمّي ــم براعته ــن رغ ي
ّ

ــاكم، اذل ــاء لألح العلم
 نتــاج عصورهــم، واكن مــن الطبيــّي أن يتأثّــروا 

ّ
الريعــة، مــا اكنــوا إال

ــيس  ــوا بتأس  يهتّم
ّ

ــا أال ــّي أيًض ــن الطبي ــور، وم ــذه العص ــات ٰه بثقاف
ــالميّة  ــويّة اإلس ــر، النس ــو بك ــاء. ]أب ــال والنس ــاوية للرج ــدة املتس ــة الواح املاكن

ــة واإلصــالح، ص 7[ ــدٌة للمعرف ــاٌق جدي واملنظــور اإلســالمّي.. آف
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وهنــا ســأقف ىلع بعــض انلقــاط املهّمــة يف مســألة املســاواة يف احلقــوق 

بــن الرجــل واملــرأة، جيــب أخذهــا بنظــر االعتبــار لفهــم نظرّية اإلســالم 

بٰهــذا اخلصــوص، تقــول ابلاحثــة النســوّية ُحســن عبــود: »مجيــع اآليــات 

ــًة))) بســبب اتلــوازن واإليقــاع  يف القــرآن الكريــم تظهــر معرفــًة جندرّي

املوســيّي ادلاخــّي بــن اآليــات، وبســبب اللغــة احلريصــة ىلع املســاواة 

بــن اتلذكــر واتلأنيــث. ولــو لــم يكــن كٰذلــك ملــا آمنــت النســاء خبطــاب 

القــرآن الكريــم املوّجــه إىل اذلكــور كمــا اإلنــاث. هنــاك اقتنــاٌع تــامٌّ دلى 

النســاء املســلمات بــأّن اهلل خياطــب الرجــال والنســاء مًعــا ... وقــد تطــّرق 

اخلطــاب القــرآيّن منــذ ابلدآيــة إىل مســألة اتلحــزّي أو احليــاد لذكــورة يف 

يــن 
ّ

اثلقافــة العربّيــة الســائدة يف احلجــاز، وهناك حجــاٌج صــارٌخ مــع اذل

خيتــارون اذلكــور ألنفســهم وينســبون إىل اهلل اإلنــاث، فاآليــات الكريمــة 

  ــَرى ْخ
ُ ْ
ــَة األ ــاَة اثلَّاثِلَ ــزَّى  َوَمنَ ُع

ْ
َت َوال

َّ
ــال ــُم ال ْيتُ

َ
فََرأ

َ
مــن ســورة انلجــم أ

ــزَيى ]ســورة النجــم: 19 - 22[  ــَمٌة ِض ــَك إًِذا قِْس
ْ
ــَى  تِل ْن

ُ ْ
ُ األ

َ
ــُر َوهل َك ــُم اذلَّ لَُكـ

َ
أ

واضحــٌة، وٰهــذا انلقــد موّجــٌه إىل ثقافــة قريــش الـّـي تقّســم بــن اذلكــورة 

ــَك إًِذا قِْســَمٌة ِضــزَيى، فتتمــّى نلفســها 
ْ
واألنوثــة بشــٍل غــر اعدٍل تِل

ــويّة  ــم" يف النس ــوة مري ــود: "نب ــن عب ــع ُحس ــواٌر م ــاث« ]ح ــب هلل اإلن ــر وتنس اذلك

.]https://www.mominoun.com :ــة، املوقــع اإللكــرتويّن اإلســالميّة التأويليّ

)1( الجندريّة مصطلٌح نســويٌّ يشري إىل الرؤية الخاّصة للشخص إىل جنسه، أي أنّه إدراك الشخص 
وشعوره الخاّص بكونه ذكرًا أو أنثى.
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فاإلســالم مــن خــالل تعايلمــه وتريعاتــه العاّمــة ينظــر إىل اإلنســان 

بمــا هــو إنســاٌن مــن دون تميــزٍي بينهمــا يف جمــال اتللكيــف، ولٰكــن يعطــي 

يف الوقــت نفســه بعــض اخلصوصّيــات للمــرأة أحيانـًـا وأخرى للرجــل، وٰهذا 

أمــٌر طبيــيٌّ تقتضيــه الفــوارق املشــهودة بــن األنــى واذلكــر، والقــرآن لــم 

يفــّرق يف تمّثــل اإلنســان للقيمــة بــن أن يكــون رجــاًل أو امــرأًة، فالقيمــة 

ــي تّتصــل  ــا يــدّل ىلع أّن مســألة الــويع الّ واحــدٌة يف ويع لكٍّ منهمــا، مّم

بالطاقــات الفكرّيــة والروحّيــة يه مســألٌة ال ختتلــف بــن الرجــل واملــرأة؛ 

ِضيــُع َعَمــَل 
ُ
 أ

َ
ينِّ ال

َ
ولٰهــذا نقــرأ قــول اهلل ســبحانه: فَاْســتََجاَب لَُهــْم َربُُّهــْم أ

نــَى َبْعُضُكـــم ِمــن َبْعــٍض ]ســورة آل عمــران: 195[، 
ُ
ْو أ

َ
اَعِمــٍل ِمنُكـــم ِمــن َذَكــٍر أ

وهنــاك مناطــق يتمــزّي فيهــا الرجــل عــن املــرأة يف حركــة الواقــع كمــا تتمزّي 

املــرأة عــن الرجــل يف طبيعــة اخلصائــص الوجوديـّـة.

فموضــوع املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ثمــرٌة ومصــداٌق لشــعار حتقيــق 

العدالــة بــن اجلنســن، ومطالــب املدافعــن عــن املســاواة بــن الرجــل 

ــن، وأن  ــن كال اجلنس ــرص ب ــؤ الف ــع إىل تكاف ــا تتطلّ ــا م ــرأة  اغبًل وامل

ــل  ــزٍي يف العم ــدون تمي ــاواة وب ــدم املس ــا ىلع ق ــع لكيهم ــل م ــّم اتلعام يت

والوظائــف العاّمــة، وكٰذلــك رضورة احلصــول ىلع نفــس احلقــوق وحتّمــل 

نفــس الواجبــات، وٰهــذه املطالــب حتظــى بقبــوٍل دلى اغبلّيــة املســلمن، 

وليــس هنــاك تعــارٌض مــع مــا جــاءت بــه الريعــة اإلســالمّية؛ ألنهــا 

قــد ســاوت بــن الرجــل واملــرأة يف كثــٍر مــن األمــور.
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رابًعا: الحّرّية

كٰذلــك مــن األســس املهّمــة الـّـي تتمّســك بهــا النســوّية بصــورٍة اعّمٍة 
حّرّيــة اإلنســان، ويعــّد ٰهــذا األســاس مــن أهــّم املبــادئ اإلنســانّية الـّـي 
فطــر اهلل - تعــاىل - اإلنســان عليهــا، فــاهلل خلــق اإلنســان ذا إرادٍة حــّرٍة 
وال يمكــن ســلب ٰهــذه احلّرّيــة عــن اإلنســان يف حــاٍل مــن األحــوال، وال 

خيتلــف يف ٰذلــك الرجــل عــن املــرأة.

ــا  ــا اغبًل ــة أراه ــوّية اتلأويلّي ــاع النس ــا أتب ــادي به ــي ين ــة الّ واحلّرّي
ــا الفهــم  ــا أحيانً ــن يضيفــون إيله ــق مــع انلظــرة اإلســالمّية، ولٰك تتواف
ــا ال يقبــل اتلفويــت يف أن  ي يــرى أّن لّك إنســاٍن يملــك حقًّ

ّ
الغــريّب، اذل

 عــن اآلخريــن يف لّك مــا يتعلـّـق بذاتــه، وأن ينّظــم حياته 
ًّ

يعيــش مســتقال
الشــخصّية كمــا يشــاء، فاحلّرّيــة كمــا يراهــا بعــض الغربيـّـن يه اتلحــّرر 
ــده،  ــا نعتق ــي يه م ــخصّيتنا الّ ــن ش ــدر ع ــا تص ــٍد، فأفعانل ــن لّك قي م
ــرأة يه القــول بامتــالك  ــة امل ــٍة ومــن دون إكــراهٍ، وحّرّي وتكــون حبّرّي
املــرأة خلياراتهــا اإلنســانّية بشــٍل مطلــٍق تتســاوى فيهــا مــع الرجــل مــن 
؛ إذ إّن حّرّيتهــا يه أســاس كونهــا إنســانًا ال فــرق  دون أّي تميــزٍي أو حتــزّيٍ
ــرأة  ــش امل ــان تعي ــض األحي ــن يف بع ــك، ولٰك ــل يف ٰذل ــن الرج ــا وب بينه
ــول  ــا، يق ــد حّرّيته ــك تفق ــتقّل، وبٰذل ــا املس ــض وجوده ــٍع يرف يف جمتم
يــن 

ّ
جــون ســتيوارت مــل: »لقــد تعلّمــت النســاء كبتهــا... إّن أوٰلــك اذل

ال يركهــم اآلخــرون يديــرون شــؤونهم بأنفســهم بــال مضايقــاٍت، ســوف 
يعّرضــون أنفســهم لــو اســتطاعوا، باتلدّخــل يف شــؤون الغــر. ومــن هنــا 
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جــاءت رغبــة النســاء العارمــة حنــو اجلمــال الشــخيّص واملالبــس، وحــّب 
ــٍة،  ــن رشوٍر اجتماعّي ــه م ــك لكّ ــتتبع ٰذل ــا يس ــتعراض وم ــور واالس الظه
 ، والواقــع أنّــه بــن حــّب القــّوة وحــّب احلّرّيــة تطاحــٌن خــاريجٌّ مســتمرٌّ
مــا قــّل قــدر احلّرّيــة، اندفعــت القــّوة بانفعــاٍل طــاٍغ دون مبــاالٍة ألّي 

ّ
ولك

وازٍع« ]ســتيوارت مــل، اســتعباد النســاء، ص 165[.

النقد

ــا  ــادت به ــي ن ــة الّ ــٍة ىلع أّن احلّرّي ــٍة رضورّي ــد كمقّدم ــب اتلأكي جي
ــّرر  ــق واتلح ــتقالل املطل ــدى االس ــب إىل م ــم تذه ــة ل ــوّية اتلأويلّي النس
ــالف  ــا ىلع خ ــا مقّدًس ــّي مصونً ــّص ادلي ــّل انل ــلطٍة؛ إذ ظ ــن لّك س م
ــا  ــي ال تقّيده ــة الّ ــاكل احلّرّي ــل بأش ــي حتف ــة الّ ــة للحّرّي ــة الغربّي الرؤي

يشٌء إطالقًــا. ]فهمــي جدعــان، خــارج الــرسب، ص86[ 

طــٍر معّينــٍة؛ 
ُ
  وتعايلــم اإلســالم جعلــت ٰهــذه احلّرّيــة ضمــن حــدوٍد وأ

ــاحتها  ــة يف مس ــى احلّرّي ــريّب ملع ــم الغ ــن الفه ــف ع ــي ختتل ــذا ف ولٰه
ــن  ــّرر م ــى اتلح ــة بمع ــول احلّرّي ــن قب ــال يمك ــة، ف ــا املتاح وحدوده
ــك  ــا، وكٰذل ــة أيًض ــة الغربّي ــض األنظم ــه بع ــا ترفض ــذا م ــٍد، وٰه لّك قي
ترفضــه النســوّية اتلأويلّيــة الّــي ال تؤمــن باتلحــّرر املطلــق للمــرأة مــن 
لّك ســلطٍة، مثــاًل يف مســألة العّفــة، تكفــل الضوابــط اإلســالمّية حلــدود 
احلّرّيــة إبقــاء املســألة األخالقّيــة يف جمــال اإلرادة اإليمانّية للمــرأة املؤمنة، 
ــون  ــم ينطلق ــا، إنّه ــة وخصومه ــن داعة احلّرّي ــن م ــلكة يف الكثري إّن املش
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مــن دراســة نمــاذج معّينــٍة لإنســان، ومــن ســطحّية يف مواجهــة املشــلكة 
ي جيعلهــم يســتعجلون احلكــم ىلع األشــياء.

ّ
واحلــّل؛ األمــر اذل

ــع  ــة وض ــمحاء املتعايل ــماوّية الس ــه الس ــالم بتعايلم ــإّن اإلس ــذا ف ولٰه
ــًة تضمــن احلّرّيــة جلميــع أفــراد البــر بغــّض انلظــر عــن  قيــوًدا رضورّي
 تــؤّدي حّرّيــة الفــرد أو 

ّ
جنســيّتهم وخصائصهــم، ومــن تلــك الضوابــط أال

 
ّ

اجلماعــة إىل تهديــد ســالمة انلظــام العــاّم وتقويــض أراكنــه؛ وكٰذلــك أال
ــا أعظــم منــه، وٰذلــك بانلظــر إىل قيمتهــا يف  يفــوّت مبــدأ احلّرّيــة حقوقً
 تــؤّدي حّرّيــة الفــرد واألشــخاص إىل اإلرضار 

ّ
ذاتهــا ونتاجئهــا؛ وأيًضــا أال

حبّرّيــة اآلخريــن. ]الشــحود، مفهــوم الحّريـّـة بــني اإلســالم والجاهليّــة، ص 10[

ــض  ــة ببع ــالم املرتبط ــم اإلس ــا إىل أّن تعايل ــات أيًض ــب االتلف وجي
ــادرة  ــا مص ــي إطالقً ــاكم ال تع ــات واألح ــالل التريع ــن خ ــود م القي
ــان  ــة لإنس ــات املاديّ ــن احلّرّي ــوازن ب ــاءت تل ــل ج ــان، ب ــة االنس حّرّي
ــن هل  ــي تؤّم ــة الّ ــة املعنوّي ــن احلّرّي ــزه وب ــهواته وغرائ ــن هل ش ــي تؤّم الّ
ــة اإلنســان لإنســان  متطلّباتــه الروحّيــة، فاإلســالم كمــا حــارب عبوديّ
فإنّــه حــارب عبوديّــة اإلنســان لشــهواته؛ ألّن اهلل - تعــاىل - خلــق 
االنســان مفطــوًرا ىلع احلّرّيــة واالنعتــاق مــن لّك عبوديـّـٍة ســوى العبوديـّـة 
ــٍة وإن  هلل وحــده، قــال أمــر املؤمنــن : »أكــرم نفســك عــن لّك دنّي
ســاقتك إىل الراغئــب، فإنـّـك لــن تعتــاض بمــا تبــذل مــن نفســك عوًضا، 

ــة، ج 3، ص51[. ــج البالغ ا« ]نه ــرًّ ــك اهلل ح ــد خلق ــرك وق ــد غ ــن عب وال تك

وبعــد ٰهــذه املقّدمــة ال بــّد مــن اتلوّقــف أمــام األســاس املهــّم املرتبــط 
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بموضوعنــا وهــو حّرّيــة املــرأة نلتســاءل: مــا األمــور واملســائل الـّـي ينبي 
للمــرأة أن تتحــّرر منهــا؟ 

ــة تضــع اإلنســان يف  ــك نقــول: إّن الفلســفة ادلينّي وللجــواب عــن ٰذل
صورتــه الطبيعّيــة الواقعّيــة، فهــو خملــوٌق هلل بــكّل وجــوده وبــكّل طاقاتــه، 
وهــو عبــد اهلل خاضــٌع ألوامــره ونواهيــه الـّـي لــن تكــون ضــّد مصلحتــه 
الفرديـّـة واجلماعّيــة يف مســتوى إنســانيّته؛ فمثــاًل نالحــظ أّن اإلســالم قــد 
ــًة يف املســألة اجلنســّية للرجــل واملــرأة مًعــا،  ــًة رشعّي وضــع قيــوًدا أخالقّي
ــن  ــّرم لّك العناوي ــزة، وح ــّي للغري ــس الطبي ــو املتنّف ــزواج ه ــر ال فاعت
ــه  ــد حتــّل لإنســان مشــلكته يف نطاق األخــرى؛ ألّن الفــوىض اجلنســّية ق
ــرى،  ــٍة أخ ــن جه ــلكة م ــد هل املش ــا تعّق ــٍة، ولٰكّنه ــٍة معّين ــن جه اذلايّت م
ــن  ــّد م ــال ب ــرأة، ف ــل وامل ــن الرج ــة ب ــبة للعالق ــر بالنس ــك األم وكٰذل
وضــع الضوابــط العملّيــة يف تطويــق عملّيــات اإلثــارة وحمــارصة انفعــاالت 
ي تظهــر 

ّ
االحنــراف؛ ذٰللــك اكن احلجــاب هــو انلظــام اإلســاليّم للــزّي اذل

ــي  ــي تلت ــؤولة يه الّ ــة املس ــب. فاحلّرّي ــال األجان ــام الرج ــرأة أم ــه امل ب
باملعــى اإلنســايّن لإنســان يف حركته ضمــن انلطــاق الفــردّي واالجتمايّع، 
ــان يف  ــتغرق اإلنس ــي تس ــة الّ ــواء اذلاتّي ــي باأله ــي تلت ــت يه الّ وليس

ــاة. ــع احلي ــًدا عــن مســؤويّلاته يف واق ــه بعي ــزه ومزاجّيات شــهواته وغرائ

ــة املــرأة قــد أخــذ منــًى  ولٰكــن مــا نشــاهده ايلــوم خبصــوص حّرّي
ــوم  ــو إىل مفه ــراكٍت تدع ــاء ح ــعارات، وإنش ــع الش ــاز برف ــر يمت آخ
اتلحــّرر بشــٍل مطلــٍق، ويف أغلــب األحيــان تكــون املــرأة حتــت ظــّل 
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ــة  ــعار احلّرّي ــت ش ــتغالهلا حت ــّم اس ــة، فيت ــعارات يه الضحّي ــذه الش ٰه
وحتــّرر املــرأة، ولألســف تتوّهــم بعــض النســاء بأنّهــا مــن خــالل ٰهــذه 

ــها  ــت نفس ــا أدخل ــة أنّه ــودة، واحلقيق ــا املفق ــت حّرّيته ــعارات نال الش
ــذا  ــه. فاإلســالم رفــض ٰه ــٍة ال ســبيل للنجــاة من ــٍه وعبثّي يف ســجٍن وتي
ــة  ــة االجتماعّي اتلحــّرر الزائــف للمــرأة، مــن خــالل رفــع شــعار احلّرّي
 :)Thomas Hobbes( والفرديّــة الّــي تعــي يف نظــر تومــاس هوبــز
غيــاب العوائــق اخلارجّيــة الّــي حتــّد مــن قــدرة اإلنســان ىلع أن يفعــل 

ــة، ج 2 ، ص 1159[ ــفيّة العربيّ ــوعة الفلس ــادة، املوس ــاء. ]زي ــا يش م

ــٍة  ــٍس عقالنّي ــا ىلع أس ــاذ قراراته
ّ

ــتقلّة يف اخت ــّررة واملس ــرأة املتح فامل
ــا  ــول إىل كماهل ــع والوص ــّي يف املجتم ــا احلقي ــذ دوره ــادرة ىلع أخ يه الق
املنشــود، ونيــل حّرّيتهــا احلقيقّيــة، ويه احلّرّيــة املعنوّيــة جبانــب حّرّيتهــا 
االجتماعّيــة؛ ولٰهــذا يرفــض اإلســالم مبــدأ اتلحــّرر املنفلت مــن الضوابط 

ــؤّدي إىل رضٍر فــرديٍّ واجتمــايعٍّ يف الوقــت نفســه. ي ي
ّ

والقيــود اذل

خامًسا: ضرورة المشاركة الجتماعّية للمرأة

مــن األســس الـّـي جعلتهــا النســوّية اتلأويلّيــة مــن ضمــن األولوّيــات 
ــة، ويف لّك  ــاركة االجتماعّي ــا يف املش ــا، يه حّقه ــرأة حلقوقه ــل امل يف ني
ــر"  ــل معجم"ويبس ــد جع ــل، وق ــا الرج ــارك فيه ــي يش ــاطات الّ النش
املشــاركة االجتماعّيــة ضمــن تعريفــه للنســوّية كمــا ينقــل ٰذلــك بعــض 

ــا: ــول يف تعريفه ــن، فيق ابلاحث
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ـا  »انلظرّيــة الّــي تنــادي بمســاواة اجلنســن سياســيًّا واقتصاديًـّ
واجتماعيًّــا، وتســى كحركــٍة سياســّيٍة إىل دعــم املــرأة واهتماماتهــا، وإىل 

ــم، ص 22[. ــة العل ــيفرد، أنثويّ ــه« ]ش ــاين من ي تع
ّ

ــيّس اذل ــزي اجلن ــة اتلمي إزال

والنســوّية اتلأويلّيــة حتــاول تفعيــل دور املــرأة يف املجتمــع مــن خــالل 
املشــاركة السياســّية واالقتصاديـّـة واثلقافّيــة واالجتماعّيــة جنبـًـا إىل جنٍب 
ــايّع  ــرأة االجتم ــم دور امل ــي حتّج ــوص الّ ــرى أّن انلص ــل، وت ــع الرج م
ــت تتناســب مــع ظــروف املجتمــع اإلســاليّم  ــا اكن ــا؛ ألنّه جيــب تأويله
ي اكنــت فيــه املــرأة تعيــش ىلع هامــش املجتمــع، وبعــد تغــّر 

ّ
األّول اذل

الظــروف يف عرنــا احلــارض ومــا وصلــت إيلــه املشــاركة الفعلّيــة للمــرأة 
ــذه  ــا تأويــل انلصــوص املانعــة لٰه ــا علين يف مجيــع املجــاالت يكــون لزاًم
املشــاركة إن وجــدت؛ ألنّهــا تتعــارض والقــول بعاملّيــة ادليــن اإلســاليّم 
وشــمويّلته وكونــه رســالًة خــادلًة تتمــاىش مــع حاجــات لّك عــٍر وزمــاٍن.

ــة نقــد الواقــع االجتمــايّع  ــذا حتــاول النســوّية اإلســالمّية اتلأويلّي لٰه
ي 

ّ
واثلقايّف املحيط باملرأة املســلمة املعارصة، ونقد واقع املجتمع املســلم اذل

تعــاين فيــه املرأة مــن مظالم كبــرٍة وأوضــاٍع اجتماعّيــٍة وإنســانّيٍة ضاغطٍة 
ومؤملــٍة؛ وإذا تتّبعنــا نتــاج املــرأة ىلع مــدى العصــور اإلســالمّية يف خمتلف 
املجــاالت االجتماعّيــة واثلقافّيــة، يــكاد ال نــرى أثــًرا يمكــن مقايســته 
ــان  ــك يرجــع إىل حرم ــة، وأرى أّن الســبب يف ٰذل ــع انلتاجــات اذلكورّي م
ــة، وإّن عــزل املــرأة  ــاة االجتماعّي املــرأة مــن دورهــا يف املشــاركة يف احلي
ــة مــا قّدمتــه املــرأة  عــن واقــع احليــاة قــد يكــون املســؤول عــن حمدوديّ
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مــن إجنــازاٍت، فاحتمــال أن تكــون الواقــع الســلّي اّلذي فُــرِض ىلع املرأة 
تارخييًــا وأبعدهــا عــن النشــاط احليــوّي، هــو املســؤول عــن تفــّوق الرجل 
املشــهود يف الواقــع، وليســت زيــادة حجــم دماغــه عــن دمــاغ املــرأة أو 

أّي فــرٍق بيولــويجٍّ آخــر موجــوٍد بينهمــا.

ــاركة  ــن املش ــرأة ع ــزل امل ــك أّن ع ــة كٰذل ــوّية اتلأويلّي ــرى النس وت
ــّص  ــة يف انل ــالم املتمّثل ــم اإلس ــع إىل تعايل ــة ال يرج ــاة االجتماعّي يف احلي
ــراءٌة  ــل يه ق ــة - ب ــة الصحيح ــّنة الريف ــرآن والس ــي الق ــّي - أع ادلي
ــي  ــة الّ ــروف االجتماعّي ــبب الظ ــأت بس ــه نش ــالم وتعايلم ــٌة لإس ناقص
اكنــت تعانيهــا املــرأة يف واقعهــا املعــاش، وبســبب بعــض العــادات الّــي 
ــك  ــة تلل ــة احلاضن ــريّب وابليئ ــايّع الع ــيطر ىلع الفكــر االجتم ــت تس اكن
ــاة  ــاركة يف احلي ــا للمش ــرأة ماكنته ــاء امل ــتطع إعط ــم تس ــي ل ــم الّ اتلعايل
االجتماعّيــة، وإن منشــأ حالــة اتلخلـّـف الـّـي تعيشــها املــرأة هــو اتلقايلد 
ي يســاهم اجلهــل بــه وابلعــد عــن منهجــه 

ّ
ادلخيلــة، وليــس اإلســالم اذل

ــف. ــذا اتلخلّ ــح يف ترســيخ ٰه الصحي

النســوّية  أّن مطابلــة  وهنــا مســألٌة جيــب اإلشــارة إيلهــا، ويه 
ــة  ــا االجتماعّي ــاط والقضاي ــلمة يف النش ــرأة املس ــاركة امل ــة يف مش اتلأويلّي
ــٍع مــن حاجــة املجتمــع  ــل بداف ليــس بدافــع مصلحــة املــرأة وحدهــا، ب
وتقّدمــه احلضــارّي؛ ألّن املــرأة املســلمة عندمــا ال تشــارك يف بنــاء املجتمع 
وتكاملــه، وال تــدرك أحداثــه الـّـي جتــري فيــه، وال تطّوراتــه الـّـي ســوف 
يصــر إيلهــا، يكــون املجتمــع بأكملــه هــو اخلــارس لطاقــاٍت كبــرةٍ يمكــن 
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تفعيلهــا لرقّيــه وتكاملــه، وليســت املــرأة وحدهــا الـّـي ختــر؛ ألّن احلقل 
االجتمــايّع يشــمل أنشــطة النســاء والرجــال ىلع حــدٍّ ســواٍء، ويه ليســت 
حكــًرا ىلع أحــد اجلنســن، فمشــاركة املــرأة يف احليــاة االجتماعّيــة وفًقــا 
للتصــّور اإلســاليّم تكليــٌف ومصلحــٌة ومســؤويّلٌة حضارّيــٌة. ]جميلــة مصــدر، 

واجبــات املــرأة املســلمة ومســؤوليّاتها.. حقــوق املــرأة وواجباتهــا يف اإلســالم، ج 2، ص 383[

النقد

مــا يتــّم االســتدالل بــه ىلع الواقــع االجتمــايّع واثلقــايّف املحيــط باملرأة 
املســلمة املعــارصة، هــو باحلقيقــة نقــٌد يتعــّرض هل واقــع املجتمــع املســلم 
بصــورٍة اعّمــٍة وليســت املــرأة بصــورٍة خاّصــٍة، فهــل املجتمــع اإلســاليّم 
ــع  ــم ؟ بالطب ــوهل الكري ي أراده اهلل  أو رس

ّ
ــع اذل ــل املجتم ــوم يمّث ايل

ي قــد يســتند 
ّ

اإلجابــة تكــون بانلــي، فٰهــذا الواقــع االجتمــايّع للمــرأة اذل
ــاب  ــات غي ــٍة منهــم إلثب ــة يف حماول ــاع النســوّية اتلأويلّي إيلــه بعــض أتب
ــه  ــاليّم برّمت ــع اإلس ــه املجتم ــاب ب ــٌع أص ــو واق ــع ه ــرأة يف املجتم دور امل
ــة  ــا إن وجــدت نصــوٌص قطعّي ؛ وثانيً

ً
وليســت املــرأة لوحدهــا، ٰهــذا أّوال

ــاركة،  ــذه املش ــٌة لٰه ــة - مانع ــذه انلقط ــد ىلع ٰه ــب اتلأكي ــدور - جي الص
فهنــا يمكــن تأويلهــا حبكــم كونهــا ال تتــالءم مــع نظرّيــة اإلســالم العاملّية 
والشــاملة وكــون تعامليــه تتمــاىش مــع حاجــات لّك عــٍر وزمــاٍن، وهنــا 
نســتعرض بعــض انلصــوص القرآنّيــة الـّـي تؤّيــد مشــاركة املــرأة يف الواقــع 
 فيمــا تقتضيــه 

ّ
االجتمــايّع بشــٍل اعمٍّ دون الفــرق بينهــا وبــن الرجــل إال

طبيعتهــا األنثوّيــة، وٰهــذا مّمــا ال خيتلــف عليــه أتباع النســوّية أنفســهم، 
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والســبب هــو اتلقايلــد واألعــراف املخالفــة تلعايلــم اإلســالم والـّـي بقيت 
لألســف إىل يومنــا ٰهــذا ترســم حركــة املــرأة يف املجتمــع.

فانلصــوص اإلســالمّية املتمّثلــة بالقــرآن الكريــم ذكــرت النســاء 
ــي  ــة الّ ــورة البرّي ــه الص ــل ب ي تكتم

ّ
ــّي اذل ــيج الطبي ــّن النس باعتباره

ِضيــُع َعَمــَل اَعِمٍل 
ُ
 أ

َ
ينِّ ال

َ
أرادهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل: فَاْســتََجاَب لَُهــْم َربُُّهــْم أ

ــن َبْعــٍض ]ســورة آل عمــران: 195[، ويّتضح  نــَى َبْعُضُكـــم مِّ
ُ
ْو أ

َ
ِمنُكـــْم ِمــن َذَكــٍر أ

ي وضعــت بموجبــه األحــاكم الرعّية 
ّ

مــن ٰهــذا انلــّص الســياق اتلاكمــّي اذل
ي ال يتمــزّي فيــه عضٌو 

ّ
املرتبطــة بالنســاء، حبيــث تشــبه ابلنــاء العضــوّي اذل

عــن آخــر؛ ألّن الــّل يعمــل يف توافــٍق؛ ذلا فــاألرسة يف اإلســالم يه انلــواة 
ــإّن  ــى، ف ــًرا أو أن ــه ذك ــا اكن نوع ــرد أيًّ ــس الف ــع ولي ــة يف املجتم احلقيقّي
الرجــل واملــرأة نصــران ومتضامنــان يف انلهــوض باملجتمــع والعمــل العــاّم؛ 
ألن العــر اجلاهــّي أفــرز مقــوالٍت اكذبًة نتيجــًة لعــادات اجلاهلّيــة، أّدت 
ــبحانه  ــول س ــا يق ــاّم، بينم ــل الع ــن العم ــن ميادي ــرأة ع ــب امل إىل حج
َمْعــُروِف 

ْ
ُمــُروَن بِال

ْ
ْويِلَــاُء َبْعــٍض يَأ

َ
ُمْؤِمنَــاُت َبْعُضُهــْم أ

ْ
وتعــاىل: واَلْمُؤْمِنــُوَن َوال

ــل  ــريّع املتمّث ــم ال ــة: 71[، وإّن احلك ــورة التوب ــِر ]س ُمنَْك
ْ
ــِن ال ــْوَن َع َوَينَْه

باألمــر باملعــروف وانلــي عــن املنكــر ليــس متعلًّقــا بالرجــل وحــده، بل 
ــل. ]محمــد نــرص،  ــع الرج ــرأة م ــه امل ــاوى في ــي تتس ــف الّ ــن اتلاكيل ــو م ه

ــدد 16، ص 86[ ــتغراب، الع ــة االس الفلســفة النســويّة، مجل

كٰذلــك جيــب اتلنبيــه ىلع مســألٍة اغيــٍة يف األهّمّيــة خبصــوص احلقــوق 
االجتماعّيــة للمــرأة والرجــل، ويه أّن اختالف بعض احلقــوق أو اتلاكيلف 
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الفرديـّـة واالجتماعّيــة  ال بــّد من أن يكون اســتثناًء وىلع خــالف القاعدة 
األصلّيــة ويه املســاواة بينهمــا، وٰهــذه احلقــوق واتلاكيلــف االجتماعّيــة 
؛ ألنّها تنشــأ نتيجة طــروء عناوين خاّصٍة ىلع  املختلفــة ليــس هلا بعٌد قييٌّ
ي يأخذانــه داخــل املجتمــع تلنظيــم 

ّ
الرجــل أو املــرأة بســبب موقعهمــا اذل

ــق انلظــام االجتمــايّع بصــورٍة صحيحــٍة،  أمورهمــا بشــٍل يضمــن حتقي
ومــن ٰهــذه العناويــن أب، أّم، زوج وزوجــة أخ وأخت و...، وليســت ٰهذه 
االختالفــات مرتّبــًة ىلع عنــوان الرجولــة أو األنوثة، وأكــر االعراضات 
ىلع مشــاركة املرأة االجتماعّية يف اإلســالم تنشــأ من انلظــرة اجلزئّية وعدم 
االتلفــات إىل ٰهــذه العناويــن ومــا يتبعهــا من حقــوٍق وتكايلــف وفعايّلاٍت 
خمتلفــٍة ىلع الصعيــد االجتمــايّع، فــإنَّ انلظــر إىل نظــام حقــوق املــرأة من 
خــالل ٰهــذه انلظــرة يســاعد ىلع حــّل كثــٍر مــن املســائل واإلشــاكالت 
ي 

ّ
الـّـي تعــرض املشــاركة االجتماعّيــة للمــرأة، ويبــى املبــدأ األســاس اذل

اعتمــده اإلســالم يف نظرتــه للمــرأة والرجــل، وهــو مفهــوم املســاواة بــن 
ي يقوم ىلع أســاس الوحدة اإلنســانّية املشــركة بينهما، 

ّ
الرجــل واملــرأة، اذل

والعدل يف اتلطبيق، فال يتحّكـــم أحدهما باآلخر، وال تكون احلياة سعيدًة 
 منهمــا لآلخــر، ومشــاركتهم الفاعلــة يف بنــاء املجتمــع. 

 باحــرام لكٍّ
ّ

إال
ــار، ج 2 ، ص 375[ ]رشــيد رضــا، تفســري املن

فالريعــة اإلســالمّية وّضحــت األهّمّيــة اخلاّصة لّل فــرٍد يف املجتمع ال 
باعتباره فرًدا وحيًدا، ولٰكن باعتباره فرًدا متاكماًل ال يستطيع احلياة وحده، 
بــل حيتــاج إىل مــن يعينــه ويســاعده يف بنــاء املجتمــع الصالــح، فلذكــر 
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والرجــل دوٌر وكٰذلــك لألنــى وللمــرأة دوٌر، وٰهــذا هــو منطــق الريعــة 
ي حلــق باملــرأة، 

ّ
والعقــل. فعملّيــة رفــع الغــن االجتمــايّع واتلاريــّي اذل

إنّمــا يكــون من خــالل احلفــاظ ىلع فطــرة اتلمايز بــن األنوثــة واذلكورة، 
ي حيّقق 

ّ
وتمايــز توزيع العمــل وتكامله يف األرسة واملجتمــع، ىلع انلحو اذل

مســاواة الشــّقن املتاكملن بن الرجال والنســاء وٰذلك حفاًظا ىلع شوق لّك 
جنــٍس إىل اآلخر، واحتياجه إيله، وأنســه بما فيه من تمايــٍز فطريٍّ وباتلبع 
ي بدونــه لن يســعد أيٌّ من اجلنســن يف ٰهــذه احلياة. 

ّ
، األمــر اذل اجتمــايعٍّ

ــن الصــواب؟ ص 235[ ــن الخطــأ؟ وأي ]عــامرة، الغــرب واإلســالم.. أي

سادًسا: رفض أغلب مقولت المدارس النسوّية الغربّية

النســوّية اتلأويلّيــة مــع أنّهــا حتــاول تقديــم قــراءٍة جديــدٍة لإســالم 
ــوّية  ــدارس النس ــوالت امل ــب مق ــض أغل ــا ترف  أنّه

ّ
ــّي، إال ــّص ادلي وللن

ــر  ــا غ ــرأة، كونه ــة امل ــاٍت لقضّي ــوٍل وعالج ــة كحل ــة املطروح الغربّي
ــرأة يف  ــة امل ــادرٌة لقضّي ــا مص ــك فيه ــات، وكٰذل ــع اثلقاف ــٍة جلمي جمدي
ــم  ــل املــرأة يف العال ــة تمثي ــاّداعء املــدارس النســوّية الغربّي ــه ب ــم لكّ العال
بشــٍل مطلــٍق؛ لٰهــذا قامــت النســوّية اإلســالمّية ىلع فرضّيٍة أساســّيٍة ويه 
تمكــن أو حتريــر أو إنصــاف املــرأة املســلمة مــن خــالل نفــس تعايلــم 
ادليــن اإلســاليّم، الّــي تملــك رؤيــًة واضحــًة ومنصفــًة حلقــوق املــرأة، 
ــوّي  ــّم واحلي ــدف امله ــق اهل ــٍة تلحقي ــاٍت برّي ــاج إىل نظرّي ــي ال حتت ف
ــي  ــذا ف ــٍل؛ ولٰه ــٍل اكم ــا بش ــا حقوقه ــرأة وإعطاؤه ــاف امل ــو إنص وه
ترفــض اتلمــايه املطلــق واذلوبــان يف النســوّية الغربّيــة، بــل هلــا نظرّيتهــا 
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اخلاّصــة بهــا الـّـي تعتمــد ىلع انلصــوص ادلينّيــة اإلســالمّية، وتــرى أنّهــا 
كفيلــٌة بتحقيــق أهدافهــا وتطلّعاتهــا يف نيــل احلقــوق الاكملــة والعادلــة 
للمــرأة، فــي ترفــض اخلطــاب العلمــايّن الغــريّب يف حتليــل وضــع املــرأة؛ 
ــة  ــادٌر ىلع تلبي ــة ق ــه القيمّي ألّن اإلســالم مــن خــالل تعايلمــه ومنظومت
حقــوق املــرأة يف احلّرّيــة واملســاواة؛ ذلا تــرى النســوّية اتلأويلّيــة وجــوب 
ــول  ــرأة، يق ــب للم ــّق املغّي ــتخراج احل ــة الس ــادر الرعّي ــوع للمص الرج
ــالم)  ــل اإلس ــن )داخ ــة م ــذه احلرك ــن بٰه ــّن يقم ــداعن: »إنّه ــي ج فه
ــة«  ــرأة الغربّي ــوّية امل ــس نس ــالمّيٌة ال تتلب ــوّيٌة إس ــي نس ــالم، ف وباإلس
ــرن  ــاليت يعت ــوّيات ال ــب النس ــرسب، ص 49[. وأغل ــارج ال ــان، خ ــي جدع ]فهم

مســلمات ادليانــة غربّيــات اثلقافــة كتــن باللغــة اإلجنلزيّيــة، واغبًلــا مــا 
اكنــت مقّدمــة كتبهــّن وأحباثهــّن تبــدأ خبلفّيــٍة تارخيّيــٍة إســالمّيٍة توّضــح 
ــًة. ]املــرصي، النســويّة اإلســالميّة  ــت غربّي ــالم ليس ــوّية يف اإلس ــذور النس أّن ج

ــيّة، ص 51[ ــة السياس ــا يف التنمي ودوره

النقد

باحلقيقــة أّن ٰهــذا األســاس صحيــٌح ومقبــوٌل؛ ألّن انلهضــة األورّبّيــة 
ــاءت  ــك ج ــة؛ وذٰلل ــلطة الكنيس ــاض س ــاءت ىلع أنق ــرأة ج ــر امل تلحري
 مــن أن حيّررهــا بادلين، 

ً
كــرّد فعــٍل غــر دييٍّ حيــّرر املــرأة من ادليــن بدال

ولألســف فــإّن رّواد النســوّية الرافضــة خبــالف النســوّية اتلأويلّيــة دعــوا 
إىل حتريــر املــرأة مــن اإلســالم حــذًوا للحركــة النســوّية الغربّيــة، ولٰكــّن 
اتلحريــر اإلســاليّم للمــرأة املســلمة وأتبــاع النســوّية اتلأويلّيــة يرفضــون 
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 إىل تفكيــك األرسة، وثانيًا إىل 
ً

الفكــر النســوّي الغــريّب؛ ألنـّـه يدعــو أّوال
الــراع بن اجلنســن، وثاثلـًـا إىل املســاواة الفرديّة بن الرجــل واملرأة، بل 
إىل تفــّوق جنــس األنــى وما يســتتبع ٰذلــك من خلــٍل يف احلياة اإلنســانّية، 
فضاًل عن كونه دعوًة خفّيًة إىل الشــذوذ؛ لي تستطيع املرأة االستغناء تماًما 

ــة االســتغراب، العــدد 16، ص 87[ عــن الرجــل. ]محمــد نــرص، الفلســفة النســويّة، مجلّ

يــن يرفضــون اتلّيــار النســوّي 
ّ

لٰكــن لألســف يّتهــم بعــض اذل
اإلســاليّم بــكّل أطيافــه، بأنـّـه تّيــاٌر غــريبٌّ علمــاينٌّ يريــد علمنــة املجتمع 
اإلســاليّم وحتميــل األفــاكر ادلخيلــة عليــه، ومنهــا مــا يعــرف حبقــوق 
ــم  ــالمّية ل ــوّية اإلس ــن النس ــرف ع ــا ع ــبب أّن م ــا بس ــرأة، خصوًص امل
يكــن ذا ســمعٍة طّيبــٍة يف األوســاط العربّيــة، فمــن أطلقــن ىلع أنفســهن 
"نســوّياٍت إســالّمياٍت" هــّن مســلماٌت عشــن بالغــرب، وال مقبويّلــة هلــّن 
ــٌة  ــي، النســوية اإلســالميّة.. حرك ــة. ]قرام ــالمّية العربّي ــة اإلس ــاط اثلقافّي يف األوس

ــوق، ص 40[ ــل الحق ــائيٌّة لني ــرتاتيجيٌّة نس ــدٌة أم اس ــويٌّة جدي نس

ــة  ــهرًة أمين ــر ش ــوّية األك ــرأة النس ــذه امل ــك ٰه ــاٍل ذٰلل ــح مث وأوض
ودود الّــي أثــارت حوهلــا الكثــر مــن الســجاالت، نراهــا تنــادي بــأىلع 
صوتهــا بأنّهــا تريــد األخــذ حبقــوق املــرأة مــن خــالل إيمانهــا باإلســالم 
وتعايلمــه ال مــن خارجــه فتقــول: »أنــا مؤمنــٌة قبــل أن أكــون نســوّيًة... 
ــّق  ــل ح ــن أج ــل م ــا أناض ــو إيله ــي يدع ــم الّ ــالم والقي ــم اإلس وباس
ــانّيٌة  ــاٌت إنس ــّن اكئن ــث ه ــن حي ــّن، م ــراف به ــّم االع ــاء يف أن يت النس
ــزًيا  ــم تمي ــرآن ال يقي ــل ىلع أّن الق ــّدم ادليل ــويت يق ــر الاله ... إّن انلظ
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أنطولوجيًّــا أو تراتبّيــًة ماهوّيــًة بــن الرجــل وبــن املــرأة، فاملؤمــن املســلم 
ــٌد جنســيًّا« ]فهمــي جدعــان، خــارج الــرسب، ص 52[. حماي

ــع  ــب م ــرأة يتناس ــيٍّ للم ــّرٍر حقي ــو إىل حت ــالمّية تدع ــة اإلس فانلظرّي
فلســفة وجودهــا وخلقتهــا وكماهلــا املنشــود، ضمــن نظــاٍم إلـٰـيٍّ معنــويٍّ 
، فــرديٍّ واجتمــايعٍّ متناســٍق ومنســجٍم، فاخلــالف بــن دعــوة  ومــاّديٍّ
اإلســالم وبن دعــوات النســوّية الغربّية قائــٌم حول نمــوذج اتلحرير، فهم 
يتبّنــون انلمــوذج الغــريّب تلحريــر املــرأة ويريــدون للمــرأة أن تكــون انلّد 
املماثــل للرجــل، بينما يدعــو انلموذج اإلســاليّم تلحرير املــرأة؛ باعتبارها 
الشــّق املكّمــل للرجــل واملســاوي هل، فيحتفظ هلــا بتمزّيها كأنــى دون أن 
ينتقض من مســاواتها للرجل كإنســاٍن، ويرايع ٰهذا اتلمايز وٰهذه املســاواة 
ــاع  ــإّن أتب ــل؛ ذلا ف ــداد واتلأهي ــة واإلع ــن والربي ــن اتلكوي يف لّك ميادي
النســوّية اتلأويلّيــة يريــدون حتريــًرا للمــرأة، مرجعّيته وضوابطه اإلســالم 
ي حيّقــق تكاملها مــع الرجل، وتمزّيها عنــه يف الوقت ذاته. ]عــامرة، الغرب 

ّ
اذل

ــن الصــواب؟ ص 137[  ــن الخطــأ؟ وأي واإلســالم.. أي

سابًعا: نقد الفهم األصولّي المتشّدد

املبتنيــة  الغربّيــة  انلظرّيــات  اتلأويلّيــة  النســوّية  ترفــض  كمــا 
ــه  ــت نفس ــض يف الوق ــا ترف ــٍة، فإنّه ــٍة رصف ــٍة علمانّي ــٍس برّي ىلع أس
ــة  ــوٍع مــن احلّرّي ي يرفــض أّي ن

ّ
الفهــم واخلطــاب األصــويّل املتشــّدد اذل

ــّد  ــل أش ــم يمّث ــو بنظره ــرأة، فه ــة للم ــة الفاعل ــاركة االجتماعّي واملش
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ــك  ــارصة، ناهي ــلمة املع ــرأة املس ــال امل ــالح ح ــًة إلص ــارات مناهض اتلّي
ــّدد  ــاده التش ــبب اعتم ــا، بس ــاواتها وتمكينه ــن مس ــث ع ــن احلدي ع
ــّنة  ــم والس ــرآن الكري ــم الق ــر تعايل ــوص وتفس ــم انلص ــود يف فه واجلم
ــرى يف اخلطــاب  ــة الك ــاكيّلة الفكرّي ــول إّن اإلش ــن الق ــة، ويمك الريف
ــة  ــن ثالث ــه ب ي حيدث

ّ
ــديد اذل ــط الش ــن يف اخلل ــّدد تكم ــويّل املتش األص

، ثــّم املعاجلــات 
ً

بــًى مســتقلٍّة بطبيعتهــا: أصــول ادليــن ومرجعّياتــه أّوال
ــراٍث  ــن ت ــه م ــا أنتجت ــات وم ــك املرجعّي ــع تل ــة م ــالت الفكرّي واتلفاع
) ثانيًــا، وأخــًرا الواقــع اتلاريــّي واالجتمــايّع  فكــريٍّ )تفســريٍّ وفقــيٍّ
ــي  ــك الّ ــوره األوىل، أو تل ــالم وعص ــأة اإلس ــاط بنش ي أح

ّ
ــايّف اذل واثلق

ــا.  ــًة" ثاثلً ــًة خالص ــوًرا "نقّي ــا عص ــار باعتباره ــذا اتلّي ــار ٰه ــا أنص فه يعرِّ
ــات،  ــق والدراس ــوة للتوثي ــع خط ــٌة يف موق ــٍة، مقال ــٍة فكريّ ــالميّة كحرك ــويّة اإلس ــح، النس ]صال

http://www.khotwacenter.com[

ــٍع  ــًة ملجتم ــًة معّين ــًة تارخيّي ــّدس مرحل ــّدد يق ــويّل املتش ــم األص فالفه
ــي  ــة اخلاّصــة بــه، والّ ــة واالجتماعّي اكنــت حتكمــه الظــروف االقتصاديّ
ا،   يف حــزّيٍ حمــدوٍد جــدًّ

ّ
ال تســمح للمــرأة مــن أداء دورهــا يف املجتمــع إال

ــذا  ــّي؛ ولٰه ــّص ادلي ــم انل ــروف ىلع فه ــك الظ ــقاطاٍت تلل ــت إس فاكن
ترفــض النســوّية اتلأويلّيــة ٰهــذا التشــّدد يف فهــم انلــّص، وجتعــل أساًســا 
جديــًدا وفضــاًء يتطابــق مــع الواقــع املعــاش يف فهــم انلــّص، أو ىلع أقــّل 
ــب  ــت تلع ــي اكن ــة الّ ــرات اخلارجّي ــن دون املؤثّ ــّص م ــم انل ــٍر فه تقدي
ــون يف  يــن ال يّتهم

ّ
دوًرا كبــًرا يف فتــاوى بعــض الســلف الصالــح اذل

ــا، ولٰكــن تعتقــد النســوّية اتلأويلّيــة أّن فهمهــم املتشــّدد  نواياهــم إطالقً
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ــي  ــة الّ ــٌة للظــروف االجتماعّي للنصــوص املرتبطــة باملــرأة نتيجــٌة طبيعّي
ــوّية  ــن النس ــات ع ــض املدافع ــول بع ــم، تق ــًة ىلع عره ــت حاكم اكن
ــو  ــالٍق ه ــانّية بإط ــادٌّ لألنس ــن مض ــأّن ادلي ــراض ب ــالمّية: »إّن االف اإلس
افــراٌض غــر صحيــٍح، وإذا اكنــت القــراءة الصحراوّيــة العربّيــة احلرفّيــة 
لإســالم تذهــب ٰهــذا املذهــب، فــإّن االجتهــاد يف فضــاء اتلفكــر احلــّر 
ــٍة« ]فهمــي جدعــان، خــارج الــرسب، ص 155[. ــوٍم خمتلف ــن فه ــف ع ــأذن بالكش ي

النقد

تعتــر مســألة نقــد الفهــم األصــويّل املتشــّدد مــن أهــم األســس الّــي 
اعتمــدت عليهــا النســوّية اتلأويلّيــة يف معاجلــة مســألة إاعدة قــراءة انلّص 
ادليــّي وتأويلــه، فــي ترفــض التشــّدد واجلمــود ىلع فهــم وتفســر تعايلم 
القــرآن الكريــم دون مــرااعة متطلّبــات العــر، وتدعــو إىل رضورة تقديم 
ــد  ــذا األســاس ق ــة املتشــّددة، وٰه ــراءة األصويّل ــراءٍة ختتلــف عــن الق ق
 أيًضــا مــع قيــود؛ ألّن تعايلــم اإلســالم ترفــض التشــّدد 

ً
يكــون مقبــوال

، ولٰكــن نقّيــده بعــدم قونلــا اتلحــّرر مــن  الزائــف واملنحــرف بغــر حــقٍّ
ــواٌء اكن  ــّدد س ــرّي املتش ــراث الفك ــه ال ــي ب ــل أع ــاء، ب ــلطة الفقه س
ــرى يف  ــة الك ــاكيّلة الفكرّي ــإّن اإلش ــرت ف ــا ذك ــا، وكم ــريًّا أو فقهيًّ تفس
ي حيدثــه بــن 

ّ
اخلطــاب األصــويّل املتشــّدد تكمــن يف اخللــط الشــديد اذل

أصــول ادليــن ومرجعّياتــه، ثــّم املعاجلــات الفكرّيــة مــع تلــك املرجعّيــات 
، وأخــًرا الواقــع اتلاريــّي واالجتمــايّع  ومــا أنتجتــه مــن تــراٍث فكــريٍّ
ــي  ــك الّ ــوره األوىل، أو تل ــالم وعص ــأة اإلس ــاط بنش ي أح

ّ
ــايّف اذل واثلق
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ــاين  ــًة". ]أم ــًة خالص ــوًرا "نقّي ــا عص ــار باعتباره ــذا اتلّي ــار ٰه ــا أنص يعّرفه
ــٍة.. مقالــٌة يف موقــع خطــوة للتوثيــق والدراســات،  صالــح، النســويّة اإلســالميّة كحركــٍة فكريّ

http://www.khotwacenter.com[

ــة،  ــذا األســاس للنســوّية اتلأويلّي ــاع عــن ٰه وليــس مــن مقــام ادلف
ولٰكــن لّك إنســاٍن بصــورٍة اعّمــٍة، واملــرأة بصــورٍة خاّصــٍة تميــل إىل املنهــج 
ــن دون  ــا اهلل م ــا أراده ــالم كم ــم اإلس ــان تعايل ــدل يف بي ــطّي املعت الوس
فهــٍم متشــّدٍد خاّصــًة بمــا يرتبــط حبقوقهــا، وتــرى مــن الــرورّي تقديــم 
قــراءٍة صحيحــٍة خبصــوص حقــوق املــرأة كمــا جــاءت يف تعايلم اإلســالم، 
وفهــٍم للنــّص ادليــّي الصحيــح مــن دون املؤثـّـرات اخلارجّيــة الـّـي اكنــت 
ــرأة  ــة بامل ــوص املرتبط ــّدٍد للنص ــٍم متش ــاج فه ــًرا يف إنت ــب دوًرا كب تلع
ــروف  ــٍة للظ ــٍة طبيعّي ــئًا كنتيج ــون ناش ــان يك ــب األحي ــذا، ويف أغل كٰه
االجتماعّيــة الّــي اكنــت حاكمــًة ىلع واقعهــم االجتمــايّع واثلقــايّف 
والفكــرّي، فــإذا اكنــت القــراءة الصحراوّيــة العربّيــة احلرفّيــة لإســالم 
ــاه الرؤيــة املتشــّددة خبصــوص حقــوق املــرأة، فــإّن االجتهــاد 

ّ
تذهــب باجت

ــرى.  ــٍة أخ ــوٍم خمتلف ــن فه ــف ع ــأذن بالكش ــّر ي ــر احل ــاء اتلفك يف فض
ــرسب، ص 155[. ــارج ال ــان، خ ــي جدع ]فهم

ــة اإلســالمّية،  بعــد مطالعــة واســتقراء أغلــب آراء النســوّية اتلأويلّي
واتلنقيــب عــن نظرّياتهــم حــول موضــوع املــرأة ٰهــذا مــا توصلــت إيلــه 
مــن أســٍس تبتــي عليهــا أغلــب آرائهــم املرتبطــة بنيــل حقــوق املــرأة 
ــي أو  ــرى فاتت ــٌس أخ ــاك أس ــون هن ــد تك ــالم، وق ــم اإلس ــا تلعايل وفًق
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ــدي  ــي وجه ــت وس ــّي بذل ــٍد، ولٰك ــس ببعي ــذا لي ــا، وٰه ــت عنه غفل
يف اســتقراء اآلراء بشــٍل علــيٍّ واحلصــول ىلع ٰهــذه انلتائــج مــن تلــك 

ــة. املطالع

الخاتمة

يف خاتمــة ٰهــذا ابلحــث مــن الــرورّي أن نســتعرض هنــا أهــّم انلتائج 
الـّـي توّصلــت إيلهــا مــن خــالل ابلحــث، ويه باختصاٍر:

ــة ليــس  ــه مــن نقــٍد ألســس النســوّية اتلأويلّي 1 ـ احلقيقــة مــا ذكرت
بمعــى رفضهــا أو قبوهلــا باإلمجــال، بــل قــد تكــون بعــض ٰهــذه األســس 
ــوق  ــوص حق ــّي خبص ــّص ادلي ــراءة انل ــًة يف إاعدة ق ــًة ورضورّي صحيح
املــرأة، وقــد يكــون يف بعضهــا اآلخــر بعــض اتلجــّي ىلع الفهــم الســائد 
انلاشــئ عــن رّدة فعــٍل جتــاه ٰهــذا الفهــم الــرايّث، ومــا أنتجــه مــن آراٍء 
ــارص،  ــا املع ــات واقعن ــع متطلّب ــاىش م ــرأة ال يتم ــوص امل ــاوى خبص وفت
ــي جــاءت بهــا تعايلــم  ــٌد لّك ابلعــد عــن انلظــرة اإلنســانّية الّ وهــو بعي
ــًة  ــًة قابل ــا اجتهــاداٍت برّي ــذه لكّه ــا اإلســاليّم احلنيــف، وتبــى ٰه دينن
ــا  ــي يبذهل ــة الّ ــس املحاول ــو نف ــر ه ــّم يف األم ــإ، امله ــواب واخلط للص
ــالءم  ــدٍة تت ــم رًؤى جدي ــة املعــارصة، وســعيها يف تقدي ــذه الرؤي ــاع ٰه أتب

ــا احلــارض. مــع واقــع املــرأة يف اعملن

2 ـ تســتخدم النســوّية اإلســالمّية اخلطــاب اإلســاليم باعتبــاره خطابـًـا 
ــرأة  ــوق امل ــم حبق ــد، يف مطابلته ــاب الوحي ــن اخلط ــم يك ــيًّا، وإن ل أساس
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واملســاواة بــن اجلنســن والعدالــة االجتماعّيــة، وقــد أمجعت النســويات 
اإلســالمّيات يف أعماهلــّن ىلع فكرتن أساســيّتن اعترناها حجر األســاس 
ي جيــب أن تُبــى عليــه لّك نســوّيٍة إســالمّيٍة، وهمــا "النســوّية" ألنّهــا 

ّ
اذل

ا للظلم  حركــٌة فكرّيــٌة نشــأت دفــااًع عــن حقــوق النســاء املهضومــة، وردًّ
ي تتعــّرض هل بنــات جنســهّن، و"اإلســالمّية" ألنّهّن جعلن مــن القرآن 

ّ
اذل

والســّنة مرتكزاٍت لفكرهّن ومرجعّيًة هل؛ ألنّه ال يشــّل مشــلكًة للنســاء، 
بــل يمنحهــّن احلقوق واالمتيــازات، فاملرأة ابلاحثة يف النســوّية اإلســالمّية 
تؤمــن بــأّن فقــدان النســاء حلقوقهــّن يرجــع باألســاس إىل اجلهــل بتعايلــم 
ادليــن فيمــا يرتبــط حبقوق املــرأة، فادليــن اإلســاليم مّكنهّن مــن اتلواجد 
مع الرجل جنبًا إىل جنٍب، واملشــاركة الفّعالة يف املجتمع، ولٰكن ىلع انلحو 

ــه اإلســالم.  ي أمــر ب
ّ

اذل

ــٍة، ويه  ــرةٍ جوهرّي ــد ىلع فك ــالمّية أن تؤّك ــوّية اإلس ــت النس 3 ـ حاول

ــادرةٌ ىلع أن تتحــّرر دون أن تلجــأ إىل حمــااكة النســوّية  أّن املــرأة املســلمة ق
العلمانّيــة الغربّيــة، وذٰلــك باالعتمــاد ىلع مصــادر التريــع وحماولــة 
تكييفهــا مــع تطــّور املجتمعــات ايلــوم، بشــٍل جيعلهــا تتمــاىه وحقــوق 
املــرأة الغربّيــة، فــي حركــٌة إصالحّيــٌة وثــورةٌ ىلع الفهــم اذلكــورّي للنــّص 
ادليّي، ال ثورةٌ ىلع اإلســالم، ويه حماولٌة لإصالح وتغير الواقع من ادلاخل.
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)1(

الخالصة

مــن املــدارس الفلســفّية الرئيســة يف القــرن العريــن »الفلســفة اتلحليلّيــة”، وتشــتمل 
اهــاٍت فكرّيــٍة خمتلفــٍة ال يمكــن مجعهــا حتــت عنــواٍن جامــٍع؛ فــذا يصعــب تعريفهــا 

ّ
ىلع اجت

ــا  ــا تعريفه ــض رّواده ــاول بع ــك ح ــم ٰذل ــن رغ ــرى، ولٰك ــا س ــا كم ــا مانًع ــا جامًع تعريًف
ــل الركــزي ىلع  ــا، مث ــة فيه ــص العاّم ــا مــن خــالل اســتعراض بعــض اخلصائ ــا إمجايلًّ تعريًف
»حمورّيــة اللغــة«، و”اتلحليــل املنطــّي”، و”اســتخدام املنطــق الريــايّض أو املنطــق الرمــزّي”، 
و”إيضــاح املفاهيــم املعّقــدة ورفــع اإلبهــام منهــا«، وغرهــا مــن الســمات. حتــاول الفلســفة 
ــا،  ــة فيه ــة الاكمن ــة املنطقّي ــّن ابِلني ــَة وتب ــل اللغ ــب أن حتلّ ــا الغال اهه

ّ
ــة يف اجت اتلحليلّي

وتوّضــح مواطــن اخلطــإ والزلـّـة فيهــا، مــن خــالل بيــان اتلحليــل املنطــّي للّغــة واالســتخدام 
ــة  ــأ ىلع املدرس ــذور واملنش ــث اجل ــن حي ــة م ــفة اتلحليلّي ــد الفلس ــا. وتعتم ــح هل الصحي
ــذا ابلحــث  ــة«. وقــد حاونلــا يف ٰه ــة املنطقّي ــّية، خاّصــًة »الفلســفة الوضعّي ــة احلّس اتلجريبّي
اهــات املشــهورة فيهــا، ودراســة اآلثــار الـّـي تركهــا 

ّ
تبيــن الفلســفة اتلحليلّيــة، وأهــّم االجت

الفلســفة اتلحليلّيــة ىلع املعرفــة ادلينّيــة ىلع مســتوى املبــادئ، واملنهجّيــة، واللــوازم، ومــن 
. ثــّم نقــد تلــك املبــاين بشــٍل علــيٍّ

ــد  ــة، برتران ــة الرياضّي ــّي، اللغ ــل املنط ــة، اتلحلي ــفة اتلحليلّي ــة: الفلس ــات املفتاحّي اللكم
ــتاين. ــل، فيتغنش راس

)1( مصطفى عزيزي، إيران، أستاذ مساعد يف الفلسفة، جامعة املصطفى العامليّة.
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Summary

One of the main philosophical schools in the twentieth century is “ana-

lytic philosophy,” that includes different intellectual trends which cannot be 

grouped under one comprehensive heading. Therefore, it is difficult to de-

fine it comprehensively, as we will see. In spite of that, some of this school’s 

pioneers tried to define it comprehensively by reviewing some of its gen-

eral characteristics, such as focusing on the “centrality of language”, “logi-

cal analysis”, “the use of mathematical logic or symbolic logic”, “clarifying 

the complex concepts and removing ambiguity from them,” besides other 

features. In its predominant direction, analytic philosophy tries to analyze 

language and clarify the logical structure inherent in it, besides clarifying its 

places of faults and slips by explaining the logical analysis of language and 

the right use of it. In terms of roots and origin, analytic philosophy relies 

on sensory empirical school, especially “logical positive philosophy”. In this 

study, we have tried to show analytic philosophy, the most famous trends in 

it, study the effects that analytic philosophy leaves on religious knowledge 

at the level of principles, methodology, and prerequisites, and then, criticize 

these foundations in a scientific way.

Keywords: Analytic Philosophy, Logical Analysis, Mathematical Lan-

guage, Bertrand Russell, Wittgenstein.
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تمهيٌد

ــقراط  ــر س ــع إىل ع ــة ترج ــذوٌر تارخيّي ــة" ج ــول "اللغ ــث ح للبح
ــول  ــًة ح ــب مهّم ــون مطال ــائل أفالط ــاهد يف رس ــث نش ــون، حبي وأفالط
موضــوع "اللغــة" ]افالطــون، مجموعــه آثــار، ج 3، ص 133[، وهنــاك رؤيتــان 
ــفة: ــخ الفلس ــول تاري ــائدًة ط ــت س ــة اكن ــألة اللغ ــول مس ــيّتان ح أساس

أ- الرؤيــة اآليّلــة: بنــاًء ىلع ٰهــذه الرؤيــة تعــّد اللغــة أداًة وآلــًة للتفهيم 
واتلفاهــم ووســيلًة تلبــادل األفــاكر والــرؤى. فانلظــر إىل اللغــة بٰهــذا املعى 

. ليــس نظــًرا اســتقاليلًّا، بــل انلظــر إىل اللغة نظــٌر تَبــَيٌّ وآيلٌّ

ب- الرؤيــة االســتقاليّلة: بنــاًء ىلع ٰهــذه الرؤيــة ليســت اللغــة جمــّرد 
ــل اللغــة باملعــى  ــان مــا يف الضمــر، ب ــًة بلي ــم وآل وســيلٍة نلقــل املفاهي
االســتقاليّل تعطــي اإلنســاَن جتربــًة جديــدًة مــن العالـَـم وحتــّدد هل حــدوَد 
ــم كيــف  العالـَـم الواقــّي، كمــا يقــول أحــد الفالســفة: »إّن العالـَـم يُقسَّ
ــذا  ــا ووســيلتنا لٰه ــع، وإّن أداتن ــا هــو يف الواق ــد تقســيمه، ال كم ــا نري م
ــة يــدور حــول  ــا ومــا نفهمــه مــن الواقعّي اتلقســيم يه اللغــة. إّن تصّورن

ــة«.  ــة واللغوّي حمــور املقــوالت اللفظّي

]Searle, John R., The future of philosophy, File Name: royalwrd. Doc, ct. 22[

ــل اللغــَة وتبــّن ابلنيــة املنطقّيــة  وحتــاول الرؤيــة االســتقاليّلة أن حتلّ
الاكمنــة فيهــا وتوّضــح مواطــن اخلطــإ فيهــا مــن خــالل بيــان اتلحليــل 

املنطــّي للّغــة واالســتخدام الصحيــح هلــا. 
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ــة  ــتقاليّلة إىل اللغ ــة االس ــتعرض الرؤي ــة نس ــذه املقال ــن يف ٰه وحن
ونقــوم بنقدهــا وتقييمهــا، ونبــّن اآلثــار واتلداعيــات الّــي تركهــا ىلع 

ــة. ــة ادلينّي املعرف

لقــد ظهــر يف أواخــر القــرن اتلاســع عــر وبدايــة القــرن العريــن 
 للتأّمــالت واتلحليــالت 

ًّ
ــاٌر فكــريٌّ جعــل "اللغــة" موضــواًع مســتقال تّي

الفلســفّية وســلّط الضــوء عليهــا واعتقــد أّن كثــًرا مــن املشــالك 
ــد  ــة. وق ــح للّغ ــلُّ أو تنحــّل مــن خــالل اتلوظيــف الصحي َ الفلســفّية حتُ
ذهــب كثــٌر مــن الفالســفة إىل أّن "اتلحليــل" هــو لّك عمــل الفلســفة، أو 
هــو الفلســفة بأكملهــا، وٰذلــك حبــّل املشــكالت الـّـي تنتــج عــن جهلنــا 
بالواقــع نفســه بقــدر مــا تنتــج مــن اخللــط العقــّي وســوء الفهــم. ]محمــد 

ــارصة، ص 154[ ــة واملع ــران رشــوان، الفلســفة الحديث مه

وبالرغــم مــن أّن اهلاجــس األصــّي يف الفلســفة آنــذاك اكن االهتمــام 
باملســائل املتعلّقــة حبقيقــة الوجــود وكيفّيــة الوصــول إىل احلقيقــة والغايــة 
مــن احليــاة، ومعرفــة حقيقــة اإلنســان ونظــام العالـَـم ومــا شــابه ٰذلــك، 
ولٰكــن مــع ٰذلــك حــّل موضــوع "اللغــة" حمــّل ٰهــذه األحبــاث الفلســفّية 
ــرن  ــات الق ــدٍة يف بداي ــٍة جدي ــٍة علمّي ــث أّدى إىل نهض ــهورة، حبي املش

 .)analytic philosophy( "ــة ــفة اتلحليلّي ــوان "الفلس ــت عن ــن حت العري

كمــا يمكــن أن نــدرس الفلســفة اتلحليلّيــة مــن منظوريــن خمتلفــن: 
أ- املنظــور اتلاريــّي  ب- املنظــور املنهــّي.
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ــة إىل  ــفة اتلحليلّي ــيم الفلس ــن تقس ــة يمك ــة اتلارخيّي ــاًء ىلع الرؤي وبن
ــة  ــدأ املرحل ــارصة؛ وتب ــة املع ــيكّية واملرحل ــة الكالس ــن: املرحل مرحلت
ــر،  ــع ع ــرن اتلاس ــر الق ــن أواخ ــة م ــفة اتلحليلّي ــيكّية للفلس الكالس
ي حيمــل عنــوان 

ّ
حــن ألّــف "جوتلــوب فرجيــه" )Gottlob Frege( كتابــه اذل

ــول  ــَف ح لِّ
ُ
ــاٍب أ ــّم كت ــو أه ــة" )Begriffsschrift(- وه ــة املفاهيمي "الكتاب

ــدأت  ــتاين، وب ــان فيتغنش ــايّض - إىل زم ــق الري ــث أو املنط ــق احلدي املنط
ــف  ــن ألّ ــتاين ح ــن فيتغنش ــة م ــفة اتلحليلّي ــارصة للفلس ــة املع املرحل
كتابــه "حتقيقــاٌت فلســفّيٌة" )Philosophical Investigations(، وقــد أثـّـرت آراء 
فيتغنشــتاين ونظرّياتــه يف مــن بعــده مــن الفالســفة اتلحليلّيــن إىل اآلن. 

ــن  ــة فيمك ــفة اتلحليلّي ــة للفلس ــة املنهجّي ــبة إىل الرؤي ــا بالنس أّم
اهــن أساســيّن:

ّ
تقســيمها إىل اجت

ي يدرس عالقة "اللغة والواقع".
ّ

اه اذل
ّ

أ- االجت

ي يدرس عالقة "اللغة واذلهن".
ّ

اه اذل
ّ

ب- االجت

ــاه األّول باملنطــق الريــايّض وفلســفة العلــم، ورأى أّن 
ّ

وقــد اهتــّم االجت
 مــن خــالل حتليــل 

ّ
اللغــة نافــذةٌ إىل الواقــع، فــال يمكــن معرفــة الواقــع إال

ــو  ــاه ه
ّ

ــذا االجت ــن رّواد ٰه ــا. وم ــة وراءه ــة الاكمن ــة املنطقّي ــة وابِلني اللغ
 ،)Bertrand Russell( "ــل ــد راس ــه" )Gottlob Frege(، "برتران ــوب فرجي "جوتل
"جــورج إدوارد مــور" )George Edward Moore(، "ويــالرد فــان كوايــن" 
)Willard Van Quine(، "رودولــف اكرنــاب" )Rudolf Carnap( ، وفيتغنشــتاين .



ــاه اثلــاين ىلع بيــان العالقــة بــن اللغــة واملعــى 
ّ

ويرّكــز االجت
وادلاللــة، وكيفّيــة اســتخدام اللغــة للحصــول ىلع املعــى وعالقــة املعــى 
ــون  ــرة" و"ج ــه املتأّخ ــتاين يف كتابات ــّد "فيتغنش ــم. وُيع ــد املتلكّ بمقاص
 ،)John Langshaw Austin( أســتن"  و"جــون   Searle ،)John( ســورل" 
و"بيــر سراوســون" )Peter Strawson( و"بــول جرايــس" )Paul Grice( مــن 
ــن  ــث ع ــو ابلح ــة ه ــذه املقال ــا يف ٰه ــا يهّمن ــاه. م ــذا االجت ــّم رّواد ٰه أه
ــة  ــه املرتّب ــاره ولوازم ــة آث ــّم دراس ــه، ث اهي

ّ
ــكال اجت ــّي ب ــور املنه املنظ

ــة.  ــة ادلينّي ىلع املعرف

ــا يه  ــت منه ــي انطلق ــا الّ ــة قاعدته ــفة اتلحليلّي ــى أّن الفلس وال خي
أملانيــا، والكثــر مــن رّواد الفلســفة اتلحليلّيــة هــم مــن األملــان، ولغتهــم 
ــون  ــفة اتلحليلّي ــتخدم الفالس ــد اس ــة، وق ــة األملانّي ــة يه اللغ األصلّي
الرؤيــة اتلحليلّيــة أو املنهــج اتلحليــّي يف تبيــن كثــٍر من املســائل يف شــّى 
ــا جديــدًة مــن العلــوم واملعــارف يف ٰذلــك  احلقــول املعرفّيــة، وفتحــوا آفاقً
احلقــل املعــريّف بفضــل الطاقــات الاكمنــة والقــدرات املوجــودة يف الفلســفة 

ــة. وســنحاول يف ٰهــذا ابلحــث اإلجابــة ىلع األســئلة اتلايلــة: اتلحليلّي

ــل" يف  ــى "اتلحلي ــا مع ــة"؟ م ــفة اتلحليلّي ــن "الفلس ــود م ــا املقص م
اهــات املختلفــة 

ّ
الفلســفة اتلحليلّيــة؟ هــل هنــاك قــدٌر جامــٌع يغّطــي االجت

يف الفلســفة اتلحليلّيــة؟ َمــن هــم أهــّم الــرّواد يف الفلســفة اتلحليلّيــة ومــا 
يه زبــدة أفاكرهــم؟ مــا يه األســس واملناشــئ تلغذيــة الفلســفة اتلحليلّية؟ 
ملــاذا تهتــّم الفلســفة اتلحليلّيــة بـ"اللغــة" واتلحليــل اللغــوّي؟ مــا يه أهــّم 
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انلقــود واإلشــاكيّلات الــواردة ىلع الفلســفة اتلحليلّيــة؟ هل هنــاك أحباٌث يف 
الــراث اإلســاليّم حــول اتلحليــل اللغــوّي أو مــا يتعلـّـق بموضــوع "املعــى 
وادلاللــة"؟ مــا يه جهــات االشــراك بــن مــا ُطــِرح يف الــراث اإلســاليّم 
وبــن انلظرّيــات املطروحــة يف الفلســفة اتلحليلّيــة؟ مــا يه اآلثــار وانلتائج 

الّــي تركهــا الفلســفة اتلحليلّيــة ىلع »املعرفــة ادلينّيــة«؟

1 ـ التعريف بالمفردات

ــم  ــض املفاهي ــح بع ــي توضي ــوع يبن ــب املوض ــوض يف صل ــل اخل قب
األساســّية يف عنــوان املقالــة؛ لــي ال نقــع يف املغالطــات اللفظّيــة 

واملعنوّيــة:

أ ـ "التحليل"

ــى  ــّل« بمع ــّل حي ــاّدة »ح ــن م ــتّقٌة م ــة مش ــل يف اللغ ــردة اتلحلي مف
ــُت الُعقــدَة أُحلُّهــا 

ْ
ــح الــيء، ال يشــذُّ عنــه يشٌء، كمــا يقــال حلَل »َفتْ

َحلِّلُهــا حتليــاًل« ]أحمــد بــن فــارس، 
ُ
ــُت ايلمــَن أ

ْ
. ومــن ٰهــذا ابلــاب َحلّل

ًّ
َحــال

معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 20[. فتحليــل الــيء بمعــى فتــح ُعَقــده ورفــع 

ــي يتكــّون منهــا. إشــاكيّلته وفــّك املرّكــب إىل عنــارصه البســيطة الّ

ــل«  ــاك أربعــة معــاٍن شــائعٍة ملفــردة »اتلحلي ــا يف االصطــالح فهن وأّم
ذكرهــا بعــض ابلاحثــن ونســتعرضها فيمــا يــي: 

ــن  ــتعارة م ــو االس ــوٌذ ىلع حن ــل« مأخ ــردة »اتلحلي ــى األول ملف ) ـ املع
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ي يــّرح اجلّثــة وجيّزئهــا وحيلّلهــا إىل أجــزاٍء صغــرٍة 
ّ

»علــم التريــح« اذل
ــًدا  ــا معّق ــا مرّكبً ــه مفهوًم ــا يواج ــوف عندم ــيطٍة. والفيلس ــٍة بس دقيق
مبهًمــا حيــاول أن حيلّلــه إىل أجــزاٍء بســيطٍة يلتعــّرف ىلع بنيتــه املنطقّيــة 
ــّك  ــو ف ــى ه ــذا املع ــل بٰه ــه. فاتلحلي ــة في ــّية الاكمن ــه األساس ومفاهيم
املفاهيــم والعبــارات املرّكبــة وحتليلهــا إىل األجــزاء والعنــارص البســيطة 
ــة"  ــة املنطقّي ــب "اذلّرّي ــبه بمذه ــى أش ــذا املع ــل بٰه ــة. واتلحلي واملبدئّي

)Logical atomism( يف الفلســفة اتلحليلّيــة.

االخــزايّل  اتلحليــل  هــو  "اتلحليــل"  مــن  اثلــاين  املعــى  ـ   2
ــة  ــا انلظرّي ي حيــّول املســائل والقضاي

ّ
)Reductionism(، بمعــى املنهــج اذل

ــة  ــا انلظرّي ــاع القضاي ــة، أو إرج ــة ابلدهّي ــا املبدئّي ــدة إىل القضاي املعّق
ــة. كمــا يســتخدم ٰهــذا املنهــج يف إثبــات  ــة ابلدهّي إىل األصــول املوضوعّي
ي 

ّ
ــج اذل ــذا املنه ــو ٰه ــقراط ه ــّي لس ــج اتلحلي ــّية. واملنه ــا اهلندس القضاي

حيــاول أن يُرجــع القضايــا واملعــارف انلظرّيــة املعّقــدة إىل القضايــا 
ــة. ــّية ابلدهّي األساس

3 ـ هنــاك معــًى ثالــٌث للتحليــل وهــو حتويــل اجلمــالت وإرجاعهــا إىل 
ــالت  ــوف اجلم ــوغ الفيلس ــو أن يص ــل ه ــة، فاتلحلي ــااغت املنطقّي الصي
ــه«  ــوب فرجي ــر أّن »جوتل ــر باذلك ــٍة. واجلدي ــاكٍل منطقّي ــب وأش يف قوال
ــارٌص واعجــٌز  ــا رأوا أّن املنطــق األرســطّي ق ــد راســل« وأتباعهم و«برتران
عــن بيــان ابلنيــة املنطقّيــة املوجــودة يف العبــارات واجلمــالت، فأبدعــوا 
ــة  ــوز الرياضّي ــتخدموا الرم ــايّض واس ــق الري ــزّي أو املنط ــق الرم املنط
والعالمــات الصورّيــة للتعبــر عــن ابلنيــة املنطقّيــة الاكمنــة وراء 

ــارات. ــالت والعب اجلم
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اســتخراج  وهــو  اتلحليــل  ملصطلــح  رابــٌع  معــًى  هنــاك  ـ   4

االفراضــات املســبقة )presuppositions( والقبلّيــات املعرفّيــة الـّـي تبتــي 

ــارف  ــا واملع ــر يف القضاي ــق واتلدبّ ــا. فاتلعّم ــٌة م ــٌة خاّص ــا نظرّي عليه

الكتشــاف املفروضــات واالفراضــات املســبقة واســتخراجها فيهــا هــو 

ــع للتحليــل خيتلــف  معــًى خــاصٌّ للتحليــل. وال خيــى أّن املعــى الراب

ــات  ــن ابلدهّي ــّم م ــبقة أع ــات املس ــاين؛ ألّن االفراض ــى اثل ــن املع ع

ــفة  ــوان، الفلس ــران رش ــد مه ــر: محم ــة. ]انظ ــا انلظرّي ــا القضاي ــود إيله ــي تع الّ

الحديثــة املعــارصة، ص  184و181؛ راســل، بحــٌث يف املعنــى والصــدق، ص 483[

ــب  ــة يف أغل ــفة اتلحليلّي ــل" يف الفلس ــردة "اتلحلي ــن مف ــود م املقص

ي يعتمــد عليــه فرجيــه وراســل 
ّ

األحيــان هــو املعــى اثلالــث اذل

وفيتغنشــتاين يف كتاباتــه املتأّخــرة. ولٰكــن ال جيــوز اخــزال مفــردة 

ــاين  ــائر املع ــكار س ــي إن ــال ينب ــط، ف ــث فق ــى اثلال ــل يف املع اتلحلي

املصطلحــة للتحليــل يف الفلســفة اتلحليلّيــة. بعبــارٍة أخــرى: »إّن 

ــد  ــا عن ــّورات كم ــم واتلص ــاًل للمفاهي ــون حتلي ــا أن يك ــل إّم اتلحلي

ــة ... أو  ــه األخالقّي ــطو يف حتليالت ــه وأرس ــون يف حماورات ــقراط وأفالط س

حتليــاًل للوجــود بليــان مكّوناتــه كمــا عنــد ديــكارت ولــوك وهيــوم، أو 

ــد  ــا عن ــة" كم ــة ويه "اللغ ــا املعرف ــّب فيه ــي تص ــارات الّ ــاًل لإط حتلي

ــل وسراوســون وأوســن ووزدم«  ــاب وراي مــور ورســل وفتجنشــتن واكرن

]محمــد مهــران رشــوان، الفلســفة الحديثــة املعــارصة، ص 154[.
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ب ـ "املعرفة الدينّية"

املقصــود مــن املعرفــة ادلينّيــة هــو العلــوم الـّـي حيصــل عليهــا العلماء 
ــة، وفــق املناهــج  ــن واتلعايلــم ادلينّي مــن خــالل قراءتهــم وفهمهــم لدلي
ــادر  ــل واملص ــوع إىل العق ــق الرج ــن طري ــا م ــم به ــة، والعل اتلحقيقّي

ــد رسوش، ص 132 و136[ ــة عن ــة الدينيّ ــٌة للمعرف ــةٌ تحليليّ ــاه، دراس ــة. ]خرسوبن ادلينّي

فاملعرفــة ادلينّيــة تشــتمل ىلع الرؤيــة الكونّيــة ادلينّيــة واأليديولوجّيــة 
ــة إىل:  ــم ادلينّي ــمنا اتلعايل ــال إذا قّس ــبيل املث ــا. ىلع س ــدة عليه املعتم
االعتقــادات واألخــالق واألحــاكم الرعّيــة الفرديّــة واالجتماعّيــة، 
فاملعرفــة الـّـي حيصــل عليهــا علمــاء ادليــن مــن ٰهــذه املجــاالت اثلالثــة 
ــة  ــب االعتقاديّ ــل يف الكت ــة تتمّث ــة ادلينّي ــة. فاملعرف ــة ادلينّي يه املعرف
ــة  ــة ادلينّي ــن املعرف ــض املفّكري ــّرف بع ــد ع ــة، وق ــة والفقهّي واألخالقّي
ــة،  ــرة األئّم ــّنة وس ــاب والس ــم الكت ــن فه ــة م ــارف احلاصل ــا: »املع بأنّه
وفهــم أصــول ومبــاين وأراكن ادليــن وفروعــه، فاملعرفــة ادلينّيــة يه 

ــابق، ص 132[. ــدر الس ــّنة« ]املص ــاب والس ــن الكت ــتنبطة م ــارف املس املع

)Analytic Philosophy( 2 ـ تعريف الفلسفة التحليلّية

ــا؛  ــا مانًع ــا جامًع ــة تعريًف ــفة اتلحليلّي ــف الفلس ــب تعري ــن الصع م
ــات  اه

ّ
ــن االجت ــٍة م ــٍة متنوّع ــوي ىلع جمموع ــٌة حتت ــٌة فكرّي ــا مدرس ألنّه

املعرفّيــة واملنهجّيــة والظاهراتّيــة وغرهــا. وقــد طرحــت مباحــث عديــدٌة 
ــا  ــة وجذوره ــفة اتلحليلّي ــف الفلس ــول تعري ــن ح ــل املفّكري ــن قب م
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ومناشــئها ومؤّسســيها، ولٰكــن مــع ٰذلــك يعتقــد ابلعــض بأنّــه ال جامــع 
ــابه  ــاب التش ــن ب  م

ّ
ــة إال ــتّتة اتلحليلّي ــات املتش ــن االجتاه ــراًك ب مش

ي يرفــض اتلعريــف اذلايّت لألشــياء، 
ّ

األرسّي )family resemblance( اذل
ــة))).  ــابهات الظاهرّي ــز ىلع التش ويرّك

]Dummet, M, Origins of Analytical Philosophy, P. 4[

ــذ  ــة من ــفة اتلحليلّي ــرى أّن الفلس ــفة ي ــخ الفلس ــدرس تاري ــن ي وم
ــاهٍ ونزعــٍة إىل 

ّ
والدتهــا إىل العــر الراهــن قــد تطــّورت وحتّولــت مــن اجت

ــاٌه يف الفلســفة 
ّ

ــاهٍ آخــر ونزعــٍة أخــرى، ىلع ســبيل املثــال، هنــاك اجت
ّ

اجت
اتلحليلّيــة يرّكــز ىلع "اتلحليــل اللغــوّي" وإصــالح اللغــة العرفّيــة 
ــاه 

ّ
ــذا االجت ــاًء ىلع ٰه ــل؛ بن ــاج واخلل ــوائب واالعوج ــن الش ــا م وجتريده

ي ينشــأ 
ّ

تقــوم الفلســفة اتلحليلّيــة بـ"توضيــح اللغــة" وإزالــة اخللــط اذل
عــن إســاءة إســتخدام اإلطــارات الـّـي تصــاغ فيهــا أفاكرنــا أعــي اللغــة. 

ــارصة، ص 159[ ــة واملع ــفة الحديث ــوان، الفلس ــران رش ــد مه ــر: محم ]انظ

ــة  ــو دراس ــة ه ــفة اتلحليلّي ــرى أّن دور الفلس ــر ي ــاٌه آخ
ّ

ــاك اجت هن

)1( تعريف التشــابه األرسّي: طرح فيتغنشتاين نظريّة التشــابه األرسّي يف مقابل نظريّة التعريف 
 )essentialism( “املاهوّي ألرســطو، يف الحقيقة لقد تصّدى فيتغنشتاين لـــنظرية »املاهويّة
الّتي تركّز عى أّن لألشياء ذاتيّاٍت ومقّوماٍت أو أجناًسا وفصواًل. بناءً عى نظريّة التشابه األرسّي 
الخصائص والصفات املشرتكة بني األشياء هي من سنخ الخصائص والسامت املشرتكة بني أعضاء 
األرسة. عندما نستخدم لفظًا كلّيًّا لينطبق عى مصاديق متعّددٍة نتصّور أّن هناك جهًة مشرتكًة 
بــني ٰهذه املصاديق واألفــراد، وأّن ٰذلك اللفظ الكيّلّ ُوضع لخاّصيٍّة )property( مشــرتكةٍ بني 
أفراده. ولٰكن ليس األمر كٰذلك، بل هناك بعض الخصائص والصفات املتشــابهة الّتي ال تشــرتك 

يف الجميع، بل يف بعض املصاديق.
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ــاالت  ــن واحل ــة اذله ــان حقيق ــل وبي ــفة العق ــة بفلس ــائل املتعلّق املس
ــاٌه آخــر يعتقــد بــأّن الفلســفة 

ّ
اذلهنّيــة وعالقــة اذلهــن بابلــدن. هنــاك اجت

ــتخدمة  ــج املس ــّن املناه ــي تب ــم" الّ ــفة العل ــبه بـ"فلس ــة أش اتلحليلّي
ــة  ــرى أّن املهّم ــر ي ــاه اآلخ

ّ
ــا. االجت ــات مّدعياته ــرق إثب ــوم وُط يف العل

ــة"  ــة املعرف ــة بـ"نظري ــة يه املســائل املتعلق ــة للفلســفة اتلحليلّي األصلّي
 ،)argument and justification( ــر ــة واتلري ــألة احلّج )Epistemology( كمس

وغرهــا مــن الــزناعت الفكرّيــة املطروحــة يف الفلســفة اتلحليلّيــة. 
ــا يف  ــث عنه ــي يُبح ــة الّ ــائل املختلف ــن املس ــاذج م ــتعرض نم وسنس
الفلســفة اتلحليلّيــة باتلفصيــل؛ يلتبــّن مــدى تنــّوع املســائل املطروحــة 
ــة،  ــة الصعوب ــٌر يف اغي ــة أم ــفة اتلحليلّي ــف الفلس ــم أّن تعري ــا. رغ فيه
ــض  ــة بع ــالل دراس ــن خ ــا م ــا إمجايلًّ ــّدم تعريًف ــاول أن نق ــن حن ولٰك
اهاتهــا، ثــم 

ّ
الســمات واملــزيات املتوّفــرة يف ٰهــذه املدرســة رغــم تغايــر اجت

ــا: ــًرا منه ــا خمت ــرح تعريًف نق

3 ـ الخصائص العاّمة للفلسفة التحليلّية

ــي  ــة ينب ــة اتلحليلّي ــة يف املدرس ــص العاّم ــتعراض اخلصائ ــل اس قب
ــن الفالســفة  ــزااًع ب ــا ون ــاك خالفً ــٍة يه: أّن هن أن نشــر إىل نقطــٍة مهّم
حــول وجــود جامــٍع جيمــع ويوّحــد بــن االجتاهــات والــزناعت املختلفــة يف 
مدرســة الفلســفة اتلحليلّيــة، فهــل هنــاك اعمــٌل جيمــع بن شــتات اآلراء 
ــاك مــن  ــة؟ هن ــة يف الفلســفة اتلحليلّي اهــات املختلف

ّ
ــات واالجت وانلظرّي
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يعتقــد بــأن ال جامــع جيمــع بينهــا، وأّن التشــابه فيهــا أشــبه بـــ "التشــابه 
ــون أن  ــفة اتلحليلّي ــاول الفالس ــن ح األرسّي" )family resemblance(. ولٰك
اهــات والــزناعت املتشــتّتة يف الفلســفة 

ّ
جيــدوا جامًعــا مشــراًك بــن االجت

اتلحليلّيــة، فهنــاك ثــالث نظرّيــاٍت حــول ٰهــذا اجلامــع:

ــتات  ــع لش ــركة يه اجلام ــم املش ــبقة واتلعايل ــات املس أ- أّن االفراض
ــة. اآلراء املتنوع

ــة  اهــات يف الفلســفة اتلحليلّي
ّ

ــد لشــتات االجت ب- أّن اجلامــع واملوّح
هــو املنهــج اتلحليــّي املشــرك بــن مجيعهــا.

 ـج- املســائل املشــركة واألمــور ذات االهتمــام املشــرك هــو اجلامــع 
ــات  ــذه انلظرّي ــن ٰه ــع ب ــن اجلم ــن يمك ــة. ولٰك ــات اتلحليلّي اه

ّ
لالجت

ــة: ــص اتلايل ــالث يف اخلصائ ــات اثل ــذه انلظرّي ــع ٰه ــم بتجمي وحنك

ــٍة  ــن جمموع ــارٌة ع ــا عب ــة وجذوره ــفة اتلحليلّي ــئ الفلس )ـ أّن مناش

متكّونــٍة مــن املدرســة اتلجريبّيــة احلّســّية، وأفــاكٍر اكنــط وآرائــه 
املعرفّيــة، ونظرّيــات جوتلــوب فرجيــه حــول املنطــق الريــايّض. يمكــن أن 
ــّي  ــع اتلجري ــو الطاب ــة ه ــفة اتلحليلّي ــاّم يف الفلس ــع الع ــّديع أّن الطاب ن
ي يرّكــز ىلع املنهــج اتلجريــّي، ويــرى أّن املعطيات احلّســّية يه 

ّ
احلــيّسّ اذل

املعرفــة العينّيــة احلقيقّيــة. تُمّثــل ٰهــذا املنهــج اتلجريــّي املدرســُة الوضعّية 
ــق  ــة اتلحّق ــدإ قابلّي ــع ملب ــت ال ختض ــا دام ــا م ــرى أّن القضاي ــي ت الّ

ــول. ــى واملدل ــدٌة للمع ــي فاق ــّي )principle of verification( ف اتلجري

]Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 and 6, p. 53[
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2ـ أّن املــزيان واملعيــار يف تســمية املدرســة حتليلّيــًة - رغــم وجــود 

اهــات املتعــّددة فيهــا - هــو االلــزام واتلقّيــد باتلحليل؛ فذا يســتخدم 
ّ

االجت

ــل  ــَح "اتلحلي ــّي مصطل ــج اتلحلي ــف املنه ــون تلوصي ــفة اتلحليلّي الفالس

 .)Conceptual analysis( "و"اتلحليــل املفاهيــّي ،)Logical analysis( "املنطــّي

 (Michael Dummett( "3ـ يعتقــد الفيلســوف اتلحليّي "مايــكل دوميــت

اهات 
ّ

بــأّن »مــا تمتــاز بــه الفلســفة اتلحليلّيــة عــن ســائر املــدارس واالجت

ــة،  ــّي للّغ ــر الفلس ــالل اتلفس ــن خ ــه م ــزي ىلع أنّ ــو الرك ــفّية ه الفلس

يمكــن احلصــول ىلع اتلفســر الفلســّي لألفــاكر واآلراء«.

]Michael Dummett, Origins of Analytical Philosophy, p.4[ 

ذلا يعتقــد أغلــب املنتقديــن للفلســفة اتلحليلّيــة أّن وظيفتهــا 

ــة  ــة املنطقّي ــل اللغــة" وســر غورهــا الســتخراج ابِلني ــة يه "حتلي األصلّي

ــل اللغــة".  ــة تســاوي "فلســفة حتلي ــة فيهــا، فالفلســفة اتلحليلّي املكنون

ــائلها ىلع  ــز مس ــا ترّك ــة يه أنّه ــفة اتلحليلّي ــة للفلس ــزية الرئيس وامل

كيفّيــة انعــاكس األفــاكر ودراســتها يف مــرآة اللغــة؛ فــذا تــرى املدرســة 

ــيَمنِطيَيّ  ــج السِّ ــى" )meaning( وانله ــن "املع ــث ع ــة أّن ابلح اتلحليلّي

ــفّية. ــائل الفلس ــوز يف املس ــّك الرم ــاح لف ــو املفت )semantic approach( ه

ــركة  ــص املش ــات واخلصائ ــأّن املواصف ــت ب ــكل دومي ــد ماي 4ـ يعتق

ــن:  ــارٌة ع ــة عب ــدارس اتلحليلّي ــع امل جلمي
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أ- أّن هدف الفلسفة هو حتليل بِنية األفاكر وصيااغتها.

ب- اتلميزي بن دراسة األفاكر وبن دراسة العملّية انلفسّية للتفكر.

ــل  ــج حتلي ــو منه ــاكر ه ــل األف ــد تلحلي ــح الوحي ــج الصحي ج- املنه
]Ibid, p.458[ .اللغــة

5ـ إيضــاح األفــاكر وتبيــن املفاهيــم وإزالــة اإلبهــام واإليهــام يعــّد مــن 

األهــداف الرئيســة يف الفلســفة اتلحليلّيــة. ٰهــذا الوضــوح )Clarity( ينفــع 
ويفيــد يف املســتوين العمــّي وانلظــرّي: ىلع املســتوى العمي يســّهل وضوُح 
الــكالم عملّيــَة اتلفهيــم واتلفاهــم، وىلع املســتوى انلظــرّي يســاعدنا ىلع 
الفهــم ادلقيــق للمعــى ومدلــول الــكالم، ويعيننــا ىلع احلصــول ىلع حــلٍّ 

مناســٍب للمســألة وكشــف األخطــاء املحتملــة يف الــكالم. 

6ـ يعتقــد ابلعــض أّن الفلســفة اتلحليلّيــة كمثلٍّث ذي ثالثــة أضالٍع: 

"اذلهــن، اللغــة، العالـَـم". فهنــاك عالقــٌة وثيقــٌة بــن اللغــة والواقــع، حبيث 
إّن انلافــذة الوحيــدة لكشــف الواقــع وحتديــد نطاقــه يه اللغة))).

7ـ إحــالل املنطــق الرمــزّي )Symbolic Logic( أو الريــايّض حمــّل املنطــق 

األرســطّي، يــرى أتبــاع املدرســة اتلحليلّيــة خاّصــًة راســل وفرجيــه بــأن 
ــتخدامها يف  ــن اس ــٌة يمك ــزٌة ومنطقّي ــٌة موج ــٌة دقيق ــة لغ ــة الرياضّي اللغ
احلســابات ادلقيقــة وتبيــن الظواهــر املعّقــدة الغامضــة وبيــان العالقــات 

)1( ألجل التعرّف عى عالقة الفلسفة باللغة راجع املقدّمة الرائعة لكتاب:

Colin, Lyas, Philosophy and Linguistics, pp. 1235-.
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ــا وأقــّل  ــا وإتقانً ــا أكــر نظًم والروابــط بــن املفاهيــم واتلصــّورات؛ ألنّه
ــا  ــات أكــر وضوًح ــه الرياضّي ــي تقــوم علي ، وتكــون القواعــد الّ

ً
خطــأ

 وحتديــًدا مــن القواعــد املنطقّيــة القديمــة، فيفّضــل توظيفهــا 
ً

واكتمــاال
ــق  ــالف املنط ــذا خب ــوالت. ٰه ــيق املق ــون وتنس ــم واملت ــل املفاهي تلحلي
األرســطّي؛ فإنّــه قــارٌص واعجــٌز عــن بيــان ابلنيــة املنطقّيــة أو الصياغــة 
ــل  ــه وراس ــر فرجي ــد تأثّ ــل. لق ــارات واجلم ــة وراء العب ــة الاكمن املنطقّي
ــن  ــا يف تكوي ــي لعبــت دوًرا مهمًّ ــات الّ وفيتغنشــتاين بمباحــث الرياضّي
ــارصة، ص 160[ ــة واملع ــران رشــوان، الفلســفة الحديث ــة. ]محمــد مه ــفة اتلحليلّي الفلس

ــالك  ــائل واملش ــن املس ــًرا م ــة أّن كث ــفة اتلحليلّي ــاًء ىلع الفلس 8ـ بن

الفلســفّية نابعــٌة مــن االحنــراف واخللــل الاكمنــة يف اللغــة، فــإذا ُكشــف 
ــّردت  ــة وجت ــتخدامات اللغوّي ــوض االس ــة وغم ــام اللغ ــن إبه ــام ع اللث
ــوف  ــف، فس ــط والزي ــات واخلل ــائبة االتلباس ــن ش ــة م ــر اللغوّي اتلعاب
ــص مــن لّك مــا يشــوب  تنحــّل تلــك املســائل الفلســفّية. فيجــب اتلخلّ
ــة مــن اتلباســاٍت أو غمــوٍض أو خلــٍط وزيــٍف بلعــض  اتلعبــرات اللغوّي
 مــن خــالل بيــان القضايــا باللغــة 

ّ
األمــور واحلقائــق. وٰهــذا ال يتحّقــق إال

الرياضّيــة الرمزّيــة. فاللغــة املنطقّيــة الرمزّيــة يه الطريــق الوحيد إلصالح 
اللغــة ورفــع عيوبهــا واخللــل الاكمــن فيهــا. فــإذا لــم  يتــّم إصــالح اللغــة 
ــع ويه  ــرآة للواق ــة يه امل ــع؛ ألّن اللغ ــف الواق ــا لكش ــق أمامن ــال طري ف
ــات  ــأّن اإلبهام ــتاين ب ــد فيتغنش ــه. يعتق ــول إيل ــدة للوص ــذة الوحي انلاف
واخللــل املوجــود يف اللغــة العرفّيــة يســّبب ســوء الفهــم، فاملهّمــة الرئيســة 
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للفيلســوف يه رفــع ٰهــذه اإلبهامــات واملوانــع الّــي تتحّقــق مــن خــالل 
اســتخدام اللغــة، ويــرى أّن املســائل الفلســفّية  يه مــن قبيــل حــل لغــٍز 
ــذا  ــّل ٰه ــوف يه ح ــة الفيلس ــة)، فوظيف ــات املتقاطع ــدول اللكم )كج
ــاطات  ــق لنش ــف ادلقي ــب اتلوصي ــات. فيج ــذه اإلبهام ــة ٰه ــز وإزال اللغ
ــة  ــارات ادلقيق ــة بالعب ــر ادلقيق ــارات غ ــتبدال العب ــة واس ــة العرفّي اللغ

ــابق، ص 171[  ــدر الس ــة. ]املص الرحي

ــٍف  ــم تعري ــن تقدي ــة يمك ــزيات العاّم ــمات وامل ــذه الس ــاًء ىلع ٰه بن
ــة مــن حيــث  ــة وهــو: أّن الفلســفة اتلحليلّي إمجــايلٍّ للفلســفة اتلحليلّي
ــج  ــز ىلع املنه ــٌة ترّك ــّيٌة جتريبّي ــٌة حّس ــة مدرس ــس املعرفّي ــادئ واألس املب
اتلجريــّى واملعطيــات احلّســّية، ومــن جهــة املنهجّيــة تعتمــد ىلع 
"اتلحليــل املنطــّي" )Logical analysis(، ومــن جهــة  املوضــوع ترتكــز ىلع 
"اللغــة" وعالقتهــا باذلهــن والواقــع، ومــن جهــة الغايــة تهدف إىل كشــف 
ــوض  ــن الغم ــا م ــة وختليصه ــل اللغ ــالل حتلي ــن خ ــة م ــع واحلقيق الواق

ــا. ــة فيه ــة الاكمن ــة املنطقّي ــف ابلني ــاس وكش ــام واالتلب واإلبه

4 ـ المسائل الرئيسة في الفلسفة التحليلّية

ــة وهــو  ــة الفلســفة اتلحليلّي ــراٌح آخــر للتعــّرف ىلع حقيق ــاك اق هن
دراســة املســائل والقضايــا املختلفــة املطروحــة فيهــا؛ فــذا نســلّط الضوء 

عليهــا ونســتعرضها يف ٰهــذا املجــال بصــورٍة إمجايّلــٍة:

أ ـ حتليــل األفــاكر واحلقائــق اذلهنّيــة وابلحــث عــن كيفّيــة اســتخدام 
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اللغــة ودورهــا يف بيــان األفــاكر واملفاهيم يعــّد من املســائل الرئيســة امللفتة 
 )Language( "ــة ــن" )Mind( و"اللغ ــن. إذن "اذله ــفة اتلحليلّي ــر الفالس نلظ

وبيــان العالقــة بينهمــا مــن أهــّم املســائل يف الفلســفة اتلحليلّيــة.

ــفة  ــٍة يف الفلس ــٍة بالغ ــى بأهّمّي ــدق" )Truth( حتظ ــألة "الص ب ـ مس
اتلحليلّيــة. هــل الصــدق يعــّد مــن خــواّص القضايــا أو من خــواّص األمر 
ــتعماالت  ــن االس ــتقلٌّ ع ــٌر مس ــدق أم ــة؟ أو أّن الص ــار اللغ ــوّي وآث اللغ
اللغوّيــة؟ مــا عالقــة الصــدق )احلقيقــة) والواقعّيــة؟ مــا معيــار الصــدق؟ 

هــل هنــاك ُطــرٌق معّينــٌة للحصــول ىلع الصــدق؟

ــاكر  ــض األف ــود بع ــة وج ــفة اتلحليلّي ــة للفلس ــل املهم ــن املناه  ـج ـ م
املتناقضــة )paradoxes( وانلتائــج املتنافيــة الـّـي تشــبه األلغــاز حبيــث تتاكفــأ 
ــول: "لّك  ــن يق ــدق. كم ــار والص ــر - يف االعتب ــب الظاه ــا - حبس أطرافه
ّيتهــا؛ ألّن 

ّ
خــٍر اكذٌب"، ال يمكــن أن تبــى ٰهــذه القضّيــة ىلع شــمويّلتها ولك

ــٌة، ويف كال الفرضــن نواجــه  ــا اكذب ــا صادقــٌة وإّم ــة إّم نفــس ٰهــذه القضّي
مشــلكًة؛ ألنهــا إن اكنــت صادقــًة فــي تُبِطــل عموميَّتهــا وشــمويلَّتها، وإن 
اكنــت اكذبــًة فــي تســتلزم صــدق األخبــار الـّـي تصــدر مــن املخــِر، وٰهذا 
تناقــٌض واضــٌح يف ٰهــذه القضّيــة. ]مطهــرى، مجموعــه آثــار، ج13، ص 589، و ج9، ص 609[ 

ولقــد اهتــّم الفالســفة اتلحليلّيــون باإلجابــة والــرّد ىلع ٰهــذه األلغــاز 
ــًة حــول قيمــة الصــدق ومســألة الزمــان  والشــبهات، وذكــروا آراًء بديع
ــذه اتلهافتــات واأللغــاز يعــّد  واالحتمــاالت ومــا شــابه ٰذلــك. فوجــود ٰه
ــع  ــن ادلواف ــة، وم ــفة اتلحليلّي ــال ىلع الفلس ــة لإقب ــع املهم ــن ادلواف م
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ــن  ــا م ــة وفّكه ــاز الفكرّي ــّل األلغ ــن حل ــض املفّكري ــتياق بع ــا اش أيًض
خــالل حتليــل بعــض املفاهيــم املعقــدة وامللتبســة. ولٰكــن مســألة الصدق 
ومعيــاره هــو اهلاجــس املهــّم للفالســفة اتلحليلّيــن، ويه ختتلــف عــن 

ــة الفلســفّية. فــّك األلغــاز والشــبهات الفكرّي

ــة  ــائل املتعلّق ــة املس ــفة اتلحليلّي ــة يف الفلس ــائل املهّم ــن املس د ـ م
بفلســفة العقــل أو فلســفة اذلهــن )philosophy of mind( لقــد أثــار ٰهــذا 
املوضــوع مســائل كثــرًة حــول العالقــة بــن اذلهــن وابلــدن، وحقيقــة 
ــخصّية  ــة الش ــان اهلوّي ــة، وبي ــاالت اذلهنّي ــان احل ــة وبي ــة اذلهنّي ابِلني
)personal identity(، فمــا هــو معيــار اهلوّيــة الشــخصّية يف األفــراد؟ وهــل 

ــة؟ ــاالت ابلدنّي ــة يف احل ــاالت اذلهنّي ــزال احل ــل واخ ــن حتوي يمك

ــة  ــة اللغ ــا نلظرّي ــة - تبًع ــفة اتلحليلّي ــاه يف الفلس
ّ

ــذا االجت ــرى ٰه ي
الفطرّيــة نلعــوم تشومســي )Noam Chomsky( ونظرّيــة اذلاكء االصطنــايّع 
ــة  ــر اللغوّي ــة وراء الظواه ــة الاكمن ــأّن الواقعّي )Artificial Intelligence( - ب

ــق  ــنخ احلقائ ــن س ــل يه م ــة، ب ــات االنزاعّي ــنخ اهلوّي ــن س ــت م ليس
ــة  ــة ترتبــط بالواقعّي ــة، مــع ٰذلــك أّن الظواهــر اللغوّي ــات اذلهنّي والواقعّي
العصبّيــة ابليولوجّيــة )neurobiological reality( الـّـي هلــا مــا بــإزاٍء يف جــزٍء 
ــه  ــة بأنّ ــفة اتلحليلّي ــاه يف الفلس

ّ
ــذا االجت ــرى ٰه ــاغ. ي ــن ادلم ــيٍّ م عص

ــالل  ــن خ ــن م ــاطات اذله ــة نش ــة وكيفّي ــة اذلهنّي ــة ابِلني ــن معرف يمك
ــة. ــوث اللغوّي ابلح

]P. French, et, al. Medwest Studies in philosophy X: studies in the philosophy of mind[
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ــل  ــال: ه ــبيل املث ــى" )meaning(؛ ىلع س ــة بـ"املع ــائل املتعلق  ـهـ املس
معــى اللكمــة تابــٌع لكيفّيــة اســتعماالتها؟ هــل األدلّــة املعتمــدة تلوضيــح 
ــة  ــكالم، أو ىلع ابِلني ــة لل ــة ابلالغّي ــي ىلع الصياغ ــة تبت ــى اللكم مع
املنطقّيــة فيــه؟ مــا اللــوازم وانلتائــج املرتّبــة ىلع معــى الــكالم ودالتلــه؟ 
مــا االفراضــات املســبقة الّــي يعتمــد عليهــا الــكالم؟ يمكــن أن نقــول 
إّن ادلراســة اتلحليلّيــة الســتعماالت اللغــة وكشــف معانيهــا يه املســألة 

ــة. ــفة اتلحليلّي ــة يف الفلس الرئيس

و ـ املســألة املطروحــة األخــرى يف الفلســفة اتلحليلّيــة يه مــا يتعلّــق 
ــة "املنطــق" و"اللغــة"،  ــة للقيــاس، وعالق ــادئ املنطقّي بـــ "املنطــق" واملب
ــئلٍة  ــرح أس ــات، وط ــتقرايّئ للنظرّي ــم االس ــات، وادلع ــق املوّجه ومنط
ــذا املجــال مثــل: هــل هنــاك لكمــاٌت بســيطٌة حاصلــة مــن  ــٍة يف ٰه مهّم
ــارات  ــٌع لالعتب ــّي تاب ــدق املنط ــل الص ــات؟ ه ــّي لللكم ــل املنط اتلحلي
اللغوّيــة؟ هــل هنــاك لــّل لغــٍة خاّصــٍة أو اســتعماٍل لغــويٍّ خــاصٍّ منطــٌق 
؟ إذن ابلحــث عــن »فلســفة املنطــق« مــن املســائل املهّمــة  خــاصٌّ متمــزّيٌ

ــة. ــفة اتلحليلّي يف الفلس

ــات  ــة اإلثب ــا حقيق ــل: م ــات«؛ مث ــفة الرياضّي ــق بـ«فلس ــا يتعلّ زـ م
الريــايّض؟ ومــا حمدوديّتهــا؟ مــا احلقائــق الرياضّيــة مــن انلاحيــة الوجوديـّـة 
)Ontology(؟ هــل يمكــن اســتخدام احللــول الرياضّيــة لكشــف الواقعّيــات 

العينّيــة؟ ومــا ابلنيــة املنطقّيــة الاكمنــة يف اللغــة الرياضّيــة وغرهــا؟

ــا  ــانّية، م ــة واإلنس ــة واالجتماعّي ــوم الطبيعّي ــق بالعل ــا يتعلّ ح ـ م

206

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



الطــرق واملناهــج املســتخدمة يف ٰهــذه العلــوم اخلاّصــة؟ مــا دور املفــردات 
اتلخّصصّيــة يف ٰهــذه االختصاصــات؟ مــا عالقــة العلــوم املختلفــة بعضها 
ــٍم واحــٍد؟ وهــل  ــة إىل عل ــوم املختلف ــن اخــزال العل ببعــٍض؟ هــل يمك
ٰهــذا األمــر مطلــوٌب أم ال؟ وٰهــذا امتــداٌد منهــيٌّ للفلســفة اتلحليلّيــة يف 

ــة واإلنســانّية. العلــوم الطبيعّي

ط ـ مــن املســائل املطروحــة يف الفلســفة اتلحليلّيــة مــا يتعلّــق 
ــّية  ــة والسياس ــاالت اثلقافّي ــال يف املج ــاز األعم ــرارات وإجن ــاذ الق

ّ
باخت

ــة  ــا حقيق ــل: م ــة، مث ــة والربوّي ــة واألخالقّي ــة واالقتصاديّ واالجتماعّي
العدالــة؟ هــل حــّب أبنــاء اجلنــس البــرّي أمــٌر معقــوٌل؟ كيــف يمكــن 
ــة  ــن نظرّي ــة )Pragmatism( وب ــة الراغماتّي ــن انلظرّي ــارض ب ــّل اتلع ح
العقــد االجتمــايع )Social contract( يف جمــال العدالــة االجتماعّيــة؟ كيــف 
ــة  ــة أصال ــن نظرّي ــة، وب ــة انلفعّي ــة الراغماتّي ــن نظرّي يمكــن اجلمــع ب
ي يعطــي 

ّ
اتللكيــف والوظيفــة يف جمــال فلســفة األخــالق؟ مــا العامــل اذل

القاعــدة طابًعــا قانونيًّــا دســتوريًّا؟ وغرهــا مــن القضايــا املتعلقــة باألمور 
االعتبارّيــة. وٰهــذا هــو امتــداد الفلســفة اتلحليلّيــة يف "فلســفة األخــالق" 

ــة. ــوم االعتبارّي والعل

يـ  مــا يتعلـّـق بـ "فلســفة ادليــن" مثل: هــل االعتقاد بوجود مشــّية اهلل 
أو وقــوع املعجــزات، أو خلــود انلفــس، أو اثلــواب والعقــاب األخــروّي، 

واتلجربــة ادلينّيــة ومــا شــابه ٰذلــك، أمــٌر مقبوٌل عنــد العقــل أم ال؟

كـ  مــا يتعلـّـق بـــ "فلســفة الفــّن" وعلــم اجلمال، مــا ادليلــل ىلع تفضيل 
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ــة  ــن املعرف ــة ب ــاك عالق ــال؟ هــل هن ــار اجلم ــا معي ــّيٍّ ىلع آخــر؟ م ــٍر ف أث
ــة  ــائل املتعلّق ــن املس ــا م ؟ وغره ــيٌّ ــٌق أو نس ــال مطل ــل اجلم ــال؟ ه واجلم
بفلســفة الفــّن. ]پايــا، مقاله "فلســفه تحليلــی چيســت؟"، ص 45، مجله نامــه مفيد، شــامره 15[

ــاب"  ــن "اكرن ــوارات ب ــاك ح ــم": هن ــفة العل ــق بـــ "فلس ــا يتعلّ ل ـ م
و"بوبــر" )Karl Raimund Popper( حــول »عالقــة املعطيــات اتلجريبّيــة 
ــة«. فقــد تباحــث الطرفــان حــول ٰهــذا الســؤال: هــل  ــات العلمّي وانلظرّي
 ومطابقــًة 

ً
ىلع علمــاء اتلجربــة أن يبحثــوا عــن أقــّل الفرضّيــات احتمــاال

ــر  ــاٍت أك ــوا ىلع فرضّي ــم أن حيصل ــب عليه ــة، أو جي ــر اتلجريبّي للمعاي
ــة؟  ــدًة بالشــواهد اتلجريبّي ــة ومؤيَّ ــن اتلجريبّي ــًة للموازي  ومطابق

ً
ــاال احتم

يعتقــد بوبــر بأنـّـه ال عالقــة بن فلســفة العلــم وادلراســات اللغوّيــة، بينما 
يــرى اكرنــاب أّن فلســفة العلــم إاعدة بنــاٍء منطــيٍّ للغــة العلــم. يــرى بوبر 
ــا ىلع  ــات أو إبطاهل ــراح الفرضّي ــو اق ــّي ه ــج العل ــن املنه ــرض م أّن الغ
ــأّن املنهــج  ــاب ب أســاس منهــج االســتنتاج الرهــايّن، ولٰكــن يعتقــد اكرن

ــة. ــات العلمّي ــات أو إبطــال الفرضّي االســتقرايّئ هــو املســتخدم إلثب

]P. A. Schilpp )ed(, The philosophy of Rudolf Carnap, p. 213 and 995[

مــن خــالل دراســة املســائل املطروحــة يف الفلســفة اتلحليلّيــة تّتضــح 
ــل: فلســفة  ــة مث ــول املعرفّي ــٍر مــن احلق ــا الشــامل لكث ــا ونطاقه دائرته
ــفة  ــالق، فلس ــفة األخ ــل، فلس ــفة العق ــق، فلس ــفة املنط ــة، فلس اللغ
ــة  ــات، نظرّي ــفة الرياضّي ــن، فلس ــفة ادلي ــّن، فلس ــفة الف ــم، فلس العل
ــدّل ىلع  ــا ي ــذا إن دّل ىلع يشٍء فإنّم ــاالت. وٰه ــن املج ــا م ــة وغره املعرف
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ــة مــن  ــٍر مــن املجــاالت املعرفّي ــة يف كث ــر املدرســة اتلحليلّي مــدى تأث
ــر. ــٍب آخ ــن جان ــة م ــفة اتلحليلّي ــف الفلس ــة تعري ــٍب، وصعوب جان

5 ـ رّواد الفلسفة التحليلّية

بعــد اســتعراض بعــض اخلصائــص العاّمــة للمدرســة اتلحليلّيــة وبيان 
ــفة  ــّم رّواد الفلس ــر إىل أه ــا أن نش ــي هن ــا، ينب ــة فيه ــائل املطروح املس

اتلحليلّيــة ونذكــر نبــذًة خمتــرًة مــن أفاكرهــم ونظرّياتهــم:

)1848-Gottlob Frege( )1925( أ ـ جوتلوب فريجه

ــن يف  ــن واملبدع ــّم املؤّسس ــن أه ــّديع أّن م ــد أن ن ــن ابلعي ــس م لي
ــة هــو العالــم الريــايّض الشــهر والفيلســوف األملــايّن  الفلســفة اتلحليلّي
ــول  ــا ح ــا وعميًق ــا منّظًم ــح حبثً ــٍر فت ــو أّول مفّك ــه. فه ــوب فرجي جوتل
ــا األساســّية الفلســفّية، وإن اكن اختصاصــه  ــا وطاقاته "اللغــة" وقابلّياته
األصــّي واهتمامــه الرئيــيّس هــو الرياضّيــات، ولٰكــن مــن خالل دراســته 

ــالت الفلســفّية.  ــّم باتلأّم ــدأ يهت ــط وب ــة تعــّرف ىلع آراء اكن اجلامعّي

لقــد رّكــز فرجيــه ىلع املبــادئ األساســّية لعلــم الرياضّيــات، وحقيقــة 
ــا  ــادئ القضاي ــل مب ــى أّن حتلي ــا، وال خي ــة وأحاكمه ــا الرياضّي القضاي
ــور  ــر غ ــي تس ــفّية الّ ــالت الفلس ــنخ اتلأّم ــن س ــّد م ــة يع الرياضّي
ــر فرجيــه يف آراء الفالســفة  ــد أثّ ــوم. لق ــة للعل ــادئ واألســس املعرفّي املب
ــد راســل )-1970 1872(  ــن جــاءوا بعــده، خاّصــًة ىلع أفــاكر برتران ي

ّ
اذل
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وفيتغنشــتاين يف كتاباتــه املتقّدمــة حبيــث أّدى إىل إنتــاج آراء ونظرّيــات 
بديعــٍة حــول حقيقــة "املعــى" )meaning( واألحبــاث املهّمــة يف امليتافزييقيا.

اكن اهلاجــس األصــّي لعلمــاء الرياضّيــات خاّصــًة فرجيــه هــو مبحــث 
"اتلحليــل العــددّي" )Numerical Analysis()))، وإبــداع مبــادئ منســجمٍة 
ــددّي”  ــل الع ــث »اتلحلي ــح مبح ــد من ــه. لق ــض في ــن اتلناق ــٍة م بريئ
ــة  ــائل املختلف ــّل املس ــاء يف ح ــات والفزيي ــاء الرياضّي ــًة لعلم ــّوًة عظيم ق
واكتســاب نتائــج بديعــٍة. إن تطــّور املناهــج املختلفــة يف علــم الرياضّيــات 
وتأثرهــا ابلالــغ يف كثــٍر مــن املباحــث الفزييائّيــة مثــل حبــوث الغــازات 
واحلــرارة والكهربــاء واملغناطيســّية، ســّبب مقاربــاٍت وعالقــاٍت عميقــًة 

بــن الرياضّيــات مــن جهــٍة وبــن احلقيقــة والواقــع مــن جهــٍة أخــرى.

يف أواخــر القــرن اتلاســع عــر هنــاك اكن حمــوران أساســّيان يتابعهمــا 
ــات خاّصــًة فرجيه: علمــاء الرياضّي

األّول: وجــود أدلّــٍة رصينــٍة ومتينــٍة تــدّل ىلع انلقصــان واخللــل 
الاكمــن يف القيــاس املنطــّي األرســطّي يف تبيــن ابِلنيــة املنطقّيــة لألحــاكم 

ــرة. ــتنتاجات املعت واالس

)1( التحليل العددّي هو دراســة الخوارزميّات الّتي تســتخدم التقريب العددّي ملشــاكل التحليل 
الريــايّض )عى خالف الرياضيّات املنفصلة(. من الطبيعــّي أن يجد التحليل الرقمّي تطبيًقا يف 
جميع مجاالت الهندسة والعلوم الفيزيائيّة، ولٰكن يف القرن الحادي والعرشين أيًضا تبّنت علوم 
الحيــاة والعلوم االجتامعيّة والطــّب واألعامل التجاريّة وحتّى الفنون عنارص من الحســابات 
العلميّة. لقد أحدث منّو قوة الحاســوب ثورًة يف استخدام النامذج الرياضيّة الواقعيّة يف العلوم 

والهندسة، ويلزم إجراء تحليٍل عدديٍّ دقيٍق لتنفيذ ٰهذه النامذج التفصيليّة يف العامل.
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واثلــاين يتعلّــق باللغــة الرمزيــة يف علــم الرياضّيــات، وأنّهــا يه الّــي 
تعــّن نــوَع عالقــة املنطــق بالرياضّيــات. لقــد توّصــل فرجيــه وراســل إىل 
نتيجــٍة واحــدٍة، ويه أّن الرياضّيــات عــن املنطــق؛ وٰهــذه اجلملــة تعنث: 
ــات املطروحــة فيهــا  ــات وانلظرّي : أّن األصــول املوضوعــة يف الرياضّي

ً
أّوال

ــات يه  ــق الرياضّي ــا: أّن حقائ ــات. وثانيً ــق والواقعّي يكشــف عــن احلقائ
نفــس احلقائــق املنطقّيــة. ٰهــذا الــرأي حــول عالقــة الرياضّيــات واملنطــق 
اشــتهر بنظرّيــة "الَمنِْطقاِنيَّــة" )Logicism(. يــرى فرجيــه بــأّن دراســة »لغــة 
ــٍة أخــرى أّن  . مــن جه ــة أمــٌر رضوريٌّ احلقيقــة« لكشــف مغــزى احلقيق
ــة للّغــة".   مــن خــالل "ابِلنيــة املنطقّي

ّ
معرفــة لغــة احلقيقــة ال تتيــّر إال

ــل  ــة أو حتلي ــة الرياضّي ــل اللغ ــن حتلي ــرّي م ــاطه الفك ــه نش ــدأ فرجي ب
ابِلنيــة الاكمنــة وراء اللغــة الرمزّيــة الرياضّيــة. ]انظــر: مقالــة : گوتلــوب فرگــه و 

ــه ارغنــون، شــامره 7 و8، ص 69[ تحليــل منطقــی زبــان"، ضيــاء موحــد، مجلّ

 )Isaac Newton( ونيوتــن )Galileo Galilei( حــاول فرجيــه - تبًعــا لغايللــو
إحــالل "لغــة الرياضّيــات" حمــّل اللغــة العاديـّـة. ورّكــز ىلع أّن لغــة احلقيقة 
يه لغــة الرياضّيــات ويه لغــٌة جديــدٌة رمزّيــٌة. بعبــارٍة أخــرى ســى فرجيه 
ــاه املنطــّي )الَمنِْطقاِنيَّــة) يف علــم الرياضّيــات، ثــّم اتلفت 

ّ
أن يــرّوج االجت

إىل أّن املنطــق األرســطّي قــارٌص واعجــٌز عــن القيــام بٰهــذه املهّمــة؛ ذلا قّرر 
أن يبــّدل علــم املنطــق وجيعلــه يف قالــب اللغــة الرمزّيــة الرياضّيــة. ومــن 
ــن  ــه م ــدف فرجي ــايّض. يه ــق الري ــث أو املنط ــق احلدي ــّون املنط ــا تك هن
إبــداع املنطــق احلديــث أو املنطــق الرمــزّي )Symbolic Logic( إىل أن يمــزّي 
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بــن ابُلعــد انلحــوّي وابُلعــد املنطــّي يف اللغــة، وٰهــذا يوجــب اجتنــاب 
املغالطــات الفلســفّية، ويّتضــح الفــرق بــن الــكالم )القــول) واملنطــق.

اجلديــر باذلكــر هــو: أنّــه فرجيــه رّكــز - يف كتابــه "املفهومّيــة" 
ي دافــع فيــه عــن املنطــق الرمــزّي - ىلع عينّيــة 

ّ
)Begriffsschrift( اذل

ــة  ــة املحسوس ــة اجلزئّي ــياء اخلارجّي ــات يه األش ــى اللكم ــى، وأّن مع املع
وليــس "املعــى" مــن ســنخ املفاهيــم اذلهنّيــة، وهــو متأثـّـٌر يف ٰهــذا الــرأي 
ــة. وأيًضــا  ــم اللكّّي ــي تنكــر املفاهي باملدرســة االســمانّية )Nominalism( الّ
ــة  ــياق اجلمل ــالل س ــن خ ــّن م ــظ يتب ــى اللف ــه ىلع أّن مع ــز فرجي رّك

ــا.  ــدق القضاي ــة يف ص ــة املطابق ــى نظرّي ــا، ون ومتنه

ــة،  ــاملة العينّي ــة الش ــة يه املعرف ــة احلقيقّي ــأّن املعرف ــه ب ــرى فرجي ي
بمعــى أّن املعرفــة جيــب أن حتظــى خبصلتــن: األوىل يقــدر اعّمــة انلــاس 
ــب أن  ــة جي ــذه املعرف ــة أّن ٰه ــواء، واثلاني ــا ىلع الس ــا وإدراكه ىلع فهمه
ــًة قابلــًة لإثبــات وابليــان جلميــع انلــاس. يــرى فرجيــه أّن  تكــون عينّي
ي يُثبت 

ّ
املصــداق األتــّم لٰهــذه املعرفــة العينّيــة هــو علــم "الرياضّيــات" اذل

انلتائــج بصــورٍة عينّيــٍة يقينّيــٍة وهــو قابــل لإثبــات لعمــوم انلــاس. فــّل 
ــا. ولٰكــن مــا معيــار ومــالك  معرفــٍة حقيقّيــٍة تتضّمــن حكًمــا عينيًّــا اعمًّ
احلكــم العيــّي القابــل للفهــم لعاّمــة انلــاس؟ جييــب فرجيــه: لّك نشــاٍط 
فكــريٍّ يبحــث عــن احلقيقــة يبــّن حصيلــة مــا توّصــل إيلــه مــن خــالل 
ــاج  ــذا انلت ــة ٰه ــن دراس ــة. ال يمك ــة اخلاّص ــارات اللغوّي ــالت والعب اجلم
ــي  ــارات الّ ــذه اجلمــالت والعب  مــن خــالل فهــم ٰه

ّ
الفكــرّي ونقــده إال

ــا يف كشــف  ــق بلغــٍة خاّصــٍة. إذن تلعــب معرفــة "اللغــة" دوًرا مهمًّ تتعلّ
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احلقيقــة؛ ألّن اللغــة حتمــل املعــى وتعكســه، مــن جهــٍة أخــرى أّن املعى 
ــث  ــة حبي ــى واحلقيق ــن املع ــٌة ب ــٌة وثيق ــاك عالق ــة. فهن ــس احلقيق يعك
ــا  ــن م ــى. ولٰك ــق املع ــن طري  ع

ّ
ــا إال ــة وفهمه ــف احلقيق ــن كش ال يمك

املقصــود مــن املعــى مــن وجهــة نظــر فرجيــه؟ املقصــود مــن "املعــى" مــن 
وجهــة نظــر فرجيــه ليــس املألــوَف يف العــرف مــن اتلصــّورات واملفاهيــم 

)Objective truth( ــٌة ــة، بــل املعــى عنــد فرجيــه حقيقــٌة موضوعّي اذلهنّي

حقيقة "املعنى" عند فريجه

ــة »املعــى«.  ــة نظرّي ــات فرجيــه يف الفلســفة اتلحليلّي ــرز نظرّي مــن أب
ــن  ــة م ــة اخلارجّي ــة والواقعّي ــن اللغ ــاط ب ــّن االرتب ــه أن يب ــاول فرجي ح
خــالل نظرّيــة "املعــى"، ويه عبــارٌة عــن أّن هنــاك باإلضافــة إىل املفهــوم 
ــّي  ــة إىل حم ــن - وباإلضاف ــظ إىل اذله ــن اللف ــادر م ي يتب

ّ
ــّي - اذل اذله

األلفــاظ ومــا بإزائهــا يف اخلــارج، أمــًرا ثاثلـًـا متناظــًرا إىل األلفــاظ يبــّن 
كيفّيــة حاكيــة األلفــاظ وتعبرهــا عــن املحــّي اخلــاريّج، وهــو »املعــى«. 
إذن هنــاك أربعــة عنــارص يف اللغــة: اللفــظ، املفهــوم اذلهــّي، املحــّي 
ــوم - ال  ــا للمفه ــى" - خالفً ــأن "املع ــه ب ــد فرجي ــى. يعتق ــاريّج، املع اخل

. يتحّقــق يف اذلهــن، بــل هــو أمــٌر عيــيٌّ

بعبــارٍة أخــرى يــرى فرجيــه بــأّن احلــاالت واتلصــّورات اذلهنّيــة أمــوٌر 
ــال  ــب، ف ــه فحس ــت في ي تكّون

ّ
ــن اذل ــفٌة لذه ــخصّيٌة منكش ــٌة ش فرديّ

يمكــن نقلهــا مــن ذهــٍن إىل ذهــٍن آخــر، بــل بالنســبة إىل شــخٍص واحــٍد 
ــة يف زمانــن خمتلفــن. ختتلــف الصــور اذلهنّي
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وأبــرز مصــداٍق للحــاالت اذلهنّيــة يه األحاســيس والعواطــف 
ــا  ــن نقله ــط وال يمك ــا فق ــا صاحبه ــعر به ــي يش ــاعر أو اآلالم الّ واملش
ــه  ــٍر عيــيٍّ مشــرٍك يســاهم في ــن. فيجــب أن نبحــث عــن عن لآلخري
ــر  ــذا العن ــاس، وٰه ــّل انل ــا ل ــول إيله ــّر الوص ــان، ويتي ــع األذه مجي
 بليــان عالقة "االســم 

ً
العيــّي اخلــاريّج هــو "املعــى" . يــرب فرجيه مثــاال

اخلــاّص" )اللفــظ) و"املعــى" و"املحــي" ويقــول: حينمــا يشــاهد شــخٌص 
القمــَر عــن طريــق املقــراب؛ فـ"املحــّي" يكــون بمزنلــة القمر اخلــاريّج، 
والصــورة املرتســمة يف عدســة املقــراب تكــون بمزنلــة "املعــى"، و"الصورة 
اذلهنّيــة أو املفهــوم" تكــون بمزنلــة الصــورة املنتقشــة يف شــبكّية العــن. 
ــة  ــت يف عدس ــا وقع ــر، األوىل يه م ــاهدة القم ــطتان يف مش ــاك واس فهن
املقــراب، وٰهــذه الصــورة مشــهودٌة لــّل مــن هل عــٌن ســليمٌة، والواســطة 
ــر.  ــاهد القم ــن يش ــٌة بم ــن ويه خمتّص ــبكّية الع ــع يف ش ــا تق ــة م اثلاني
فاالســم اخلــاّص مثــل "أرســطو" مــرآٌة للمعــى، واملعــى مــرآٌة للمحــّي. 
ــّر  ــم يع ــى؛ ألّن االس ــق املع ــن طري ــاريّج ع ــع اخل ــط بالواق ــة ترب فاللغ
ي حيــّدد املحــّي. إذن "املعــى" هــو 

ّ
عــن املعــى ويظهرهــا، واملعــى هــو اذل

الواســطة بــن اللغــة واخلــارج العيــّي. 

]Dummet, M, Origins of Analytical Philosophy, P. 19[

النقد

)ـ بالنســبة إىل مــا اّداعه فرجيــه مــن أّن اتلصــّورات واملفاهيــم اذلهنّيــة 

أمــوٌر فرديـّـٌة قائمــٌة بذهــٍن خــاصٍّ ال يمكــن نقلهــا لآلخريــن، نقــول: إنّه 
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ارتكــب مغالطــًة واضحــًة ويه: عــدم اتلميــزي بــن حيثّيتــن يف املفهــوم 
اذلهــّي، إذ ال خيــى أّن لّك صــورٍة ذهنّيــٍة هلــا جهتــان: جهــة االســتقالل 
أو "مــا فيــه يُنَظــر"، وجهــة املرآتّيــة والاكشــفّية عّمــا وراءهــا أو "مــا بــه 
يُنَظــر"؛ فالصــورة اذلهنّيــة مــن جهــة االســتقاليّلة كيــٌف نفســاينٌّ قائــٌم 
، وال يمكــن نقلهــا إىل ذهــٍن آخــر؛ ألنّهــا وجــوٌد َعــَريضٌّ  بذهــٍن خــاصٍّ
قائــٌم بنفــٍس خاّصــٍة. ولٰكــن ٰهــذه الصــورة اذلهنّيــة مــن جهــة أنّهــا حتــي 
عــن الواقــع وتعــّر عنــه، فــي وجــوٌد ذهــيٌّ يمكــن نقلهــا لآلخريــن، 
فالصــورة اذلهنّيــة تشــبه املــرآَة، مــن جهــة أنّــه يمكــن انلظــر إىل املــرآة 
مــن حيثّيتــن: حيثّيــٍة "يف نفســها" كرؤيــٍة اســتقاليّلٍة كجوهــٍر خــاريجٍّ 
ــي  ــبّيٍة" حت ــٍة نس ــٍة "إضافّي ــٌة، ورؤي ــٌة عينّي ــاٌر خارجّي ــا آث ــب عليه ترتّ

عــن الواقــع وتعكســه وال ترتّــب عليهــا اآلثــار اخلارجّيــة. 

إّن املغالطــة الّــي ارتكبهــا فرجيــه يه أنــه نســب حكــم اجلهــة 
األوىل إىل اجلهــة اثلانيــة وخلــط بــن احليثّيتــن، فاتلصــّورات واملفاهيــم 
اذلهنّيــة الّــي ختتــّص باحليثّيــة االســتقاليّلة ال يمكــن نقلهــا لآلخريــن، 
ــع يمكــن  ــر عــن الواق ــة واتلعب ــة ويه احلاكي ــة اثلاني ــن مــن احليثّي ولٰك
نقــل املفاهيــم لآلخريــن، كمــا أّن فرجيــه نقــل نلــا نفــس ٰهــذه الفكــرة 
وانلظرّيــة مــن خــالل املفاهيــم واأللفــاظ الـّـي اســتخدمها نلقــل فكرته.

ــع  ــه مجي ــاهم في ــٌة يس ــٌة عينّي ــى" حقيق ــأّن "املع ــه ب ــّديع فرجي 2 ـ ي

ــٌة  ــى حقيق ــاهًدا ىلع أّن املع ــاًل أو ش ــر ديل : ال يذك
ً

ــن أّوال ــاس، ولٰك انل
ــا نراجــع الفهــم  ــا: عندم ــال ديلــٍل. ثانيً ــذا اّداعٌء ب ــٌة! وٰه ــٌة خارجّي عينّي
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ــظ،  ــك اللف ــّي ذٰلل ــوم اذله ــظ، واملفه ــوى: اللف ــدرك س ــريّف ال ن الع
واملحــّي أو املطابـَـق اخلــاريّج، عــل ســبيل املثــال: هنــاك لفــظ "انلــار"، 
ــا  ــاريّج كم ــا اخل ــن معناه ــٌة. أي ــاٌر خارجّي ــن، ون ــار يف اذله ــوم انل ومفه

ــه؟! ــّديع فرجي ي

3ـ ســلّمنا أّن هنــاك عنــًرا رابًعــا جبانــب "اللفــظ" و"اتلصــور اذلهــّي 

ــَة  ــه كيفّي ــا فرجي ــح نل ــم يوّض ــن ل ــى"، ولٰك ــاريّج"، و"املع ــّي اخل واملح
ــا يف  ــًرا عينيًّ ــى أم ــّي؟! إذا اكن املع ــى واملح ــن املع ــة ب ــط والعالق الرب
ــط  ــف يرتب ــٌة، فكي ــٌة خارجّي ــٌة عينّي ــّي حقيق ــا املح ــارج، وأيًض اخل
ــذه  ــٌة يف ٰه ــٌة مبهم ــذه نقط ــا؟ وٰه ــة بينهم ــا العالق ــّي؟ وم ــى باملح املع

ــا. ــوء عليه ــليط الض ــب تس ــة، جي انلظرّي

)Bertrand Russell( )1970-1872( ب ـ بريتراند راسل

اعتمــد راســل ىلع منهــج "اتلحليــل املنطــّي" )logical analysis( يف 
ــة  ــن الصياغ ــل ب ــزّي راس ــد م ــاعته. لق ــام بإش ــة وق ــفة اتلحليلّي الفلس
انلحوّيــة للعبــارة وبــن الصياغــة املنطقّيــة فيهــا، وبــّن أّن مهّمــة 
اتلحليــل املنطــّي يه االجتيــاز والعبــور مــن املســتوى انلحــوّي والوصــول 
إىل املســتوى املنطــّي. اســتخدم راســل آيّلــة "املنطــق الريــايّض" تلحليــل 

ــة.  ــة اللغوّي ابِلني
]Berterand Russell, Logical atomism, p.10[

 يصــف راســل منهجّيتــه اتلحليلّيــة بٰهــذا انلحــو: »إّن منهــي اثلابت 
ــل  ٍة مث ــرِّ ــٍة حم ــدٍة اغمض ــرٍة معّق ــة ظاه ــن مواجه ــي م ــدأ عم ــو أن أب ه
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"اللغــز"، وٰهــذا يشــبه مشــاهدة ظاهــرٍة حمسوســٍة بالعــن املجــّردة تــارًة، 
ــزياٍت  ــاك م ــدت أّن هن ــد وج ــد )Telescope(. وق ــاهدتها باملرص ــّم مش ث
وفروقًــا تظهــر وتنكشــف مــن خــالل الركــزي واتلدقيــق يف األمــور، لــم 
تكــن مكشــوفة يف بدايــة األمــر. كمــا يمكــن نلــا مشــاهدة اذلّرات مــن 
.]Ibid[ »خــالل املجهــر  واحلــال أنّنــا لم نكــن نقــدر ىلع مشــاهدتها بدونــه

ــًة،  ــًة يقينّي ــات أسًســا منطقّي حــاول راســل أن يؤّصــل لعلــم الرياضّي
ــد  ــٍة، وق ــٍة رصين ــوٍل منطقّي ــن أص ــق م ــات تنبث ــد أدرك أّن الرياضّي وق
دّون - بمســاعدة األســتاذ املشــهور يف الرياضّيــات "آلفــرد نــورث وايتهــد" 
)Alfred North Whitehead( - كتــاب "أصــول الرياضّيــات"، وٰهــذا الكتــاب 

ــى  ي حيظ
ّ

ــث اذل ــق احلدي ــن للمنط ــة املؤّسس ــل يف قائم ــم راس ــّجل اس س
ــا  ــان القضاي ــن بي ــه يمك ــل بأنّ ــد اّدىع راس ــٍة. فق ــٍة صورّي ــٍة رمزّي بلغ
الرياضّيــة بلغــة املنطــق، ويمكــن اســتنتاجها يف ضــوء األصــول املنطقّيــة. 
ــة يف  ــة الاكمن ــاء املنطقّي ــَض األخط ــف بع ــل أن يكتش ــاول راس ــد ح لق
ــج  ــالل املنه ــن خ ــا م ــة، ويصّححه ــفّية واملتافزييقّي ــات الفلس انلظرّي
ــة  ــيلة الرئيس ــل األداُة والوس ــة راس ــاًء ىلع نظرّي ــّي. بن ــّي املنط اتلحلي

ــايّض". ــق الري ــفة يه "املنط ــل الفلس تلحلي

)George Edward Moore( )1873 - 1958( جـ  ـ جورج إدوارد مور

لقــد شــاهد مــور أّن انلظرّيــات الفلســفّية الـّـي يـُـّدىع أنّهــا اكشــفٌة عن 
ــا لغــًة سلســًة ســهلًة  ــدةٌ، فليســت لغته احلقيقــة اغمضــٌة ومبهمــٌة ومعّق
ــف  ــق كش ــن طري ــلكة ع ــذه املش ــّل ٰه ــور أن حي ــاول م ــد ح ــطًة. فق مبّس
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جذورهــا ورفعهــا. فقــد اعتقــد مــور أّن املشــلكة تكمــن يف عــدم الوضــوح 
ــدم  ــفّية وع ــائل الفلس ــه املس ــأ من ي تنش

ّ
ــؤال اذل ــرح الس ــفافّية يف ط والش

إيضــاح مقصــود الفيلســوف منــه، فــإذا اكن الســؤال األصــّي يف لّك موضوٍع 
ــر  ــّدد اتلفاس ــب تع ــذا يوج ــط، فٰه ــّدٍد بالضب ــَر حم ــا وغ ــيٍّ مبهًم فلس
ــر  ــة نظ ــن وجه ــّددةً. فم ــاٍت متع ــتلزم إجاب ــة يس ــتنتاجات وبانلتيج واالس
مــور أّن إزالــة غبــار اإلبهــام والغمــوض واتلعقيــد واالتلبــاس مــن األســئلة 
ــة  ــة يه الوظيف ــئلة واألجوب ــرح األس ــة ط ــر يف كيفّي ــّية وإاعدة انلظ األساس

ــه بــذل جهــوده يف حــّل مســأتلن: الرئيســة للفلســفة. يعتقــد مــور بأنّ

)ـ ما مقصود الفيلسوف من نظرّيته وفكرته؟

2ـ ما األدلة املقنعة تلميزي صدق نظرّيته وكذبها؟

]P.A Schilpp )ad(, The Philosophy of G.E. Moore, The library of Living philosophers, V.4 [

ــأ  ــو منش ــفة ه ــة يف الفلس ــئ للّغ ــتعمال اخلاط ــأّن االس ــور ب ــرى م ي
ظهــور املســائل الفلســفّية، واحلــّل الوحيــد لٰهــذه املســائل هــو اســتبدال 
االســتعمال الصحيــح باالســتعمال اخلاطــئ يف اللغــة، وتعريــف املفاهيــم 
ــا.  ــارئ يف فهمه ــّر الق ــّى ال يتح ــّفافٍة ح ــٍة وش ــورٍة دقيق ــا بص وإيضاحه
فــإذن االســتخدام الصحيــح والصائــب للّغــة وتبيــن املفاهيــم الغامضــة 

ــفّية. ــائل الفلس ــد للمس ــّل الفري ــو احل ــا ه وتعريفه

يعتقــد مــور بــأّن الصــور املنطقّيــة البســيطة تعــّر عــن األمــور الواقعّية 
ــتبدال  ــالل اس ــن خ ــة م ــذه العملّي ــق ٰه ــم. تتحّق َ ــودة يف العال )facts( املوج
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ــٍف  ــع توصي ــة م ــيطة اجلزئّي ــارات البس ــة بالعب ــدة املرّكب ــارت املعّق العب
معــّنٍ للهوّيــات اجلزئّيــة البســيطة الّــي تُكــوِّن األمــور املعّقــدة املرّكبــة.

ــّي"  ــل املفاهي ــل أو "اتلحلي ــج اتلحلي ــور ىلع منه ــورج م ــد ج اعتم
)Conceptual analysis(، والغــرض مــن اتلحليــل هــو جتريــد املفاهيــم مــن 

ــًة  ــاك عالق ــور أّن هن ــرى م ــد. ي ــويش واتلعقي ــوض والتش ــام والغم اإلبه
 مــن خالل 

ّ
وثيقــًة بــن احلقيقــة واملفاهيــم، فــال يمكــن نيــل احلقيقــة إال

ــرَّ مــن  املفاهيــم الصحيحــة املنّقحــة. مــن جهــٍة أخــرى أّن املفاهيــم تُع
ــاط اللغــة  ــّن ارتب ــا يتب ــة، ومــن هن ــارات اللغوّي خــالل األلفــاظ والعب
ــة،  ــرآٌة للحقيق ــم م ــم، واملفاهي ــرآٌة للمفاهي ــة م ــة؛ ألّن اللغ باحلقيق
فاأللفــاظ والعبــارات مــرآٌة للحقيقــة. بعبــارٍة أخــرى أّن اللغــة يه الّــي 
 مــن خالل 

ّ
تربــط املفهــوم باحلقيقــة، فــال يمكــن الوصــول إىل احلقيقــة إال

 
ّ

اللغــة. يؤّكــد مــور ىلع أّن األلفــاظ والعبــارات ال تعــّر عــن احلقيقــة إال
ــا،  ــام عنه ــوض واإلبه ــع الغم ــا ورف ــا وتعريفه ــا وحتليله ــد إيضاحه بع

]Ibid[ .ــفة ــة يف الفلس ــح للّغ ــتخدام الصحي ــو االس ــذا ه وٰه

ــا  ــارات وتعريفه ــم والعب ــل املفاهي ــة يف حتلي ــة اخلاّص ــذه املنهجّي ٰه
ــئلة: ــذه األس ــرح ٰه ــن ط ــارٌة ع عب

مــا يه األجــزاء املؤلِّفــة ملعــى x؟ هــل هــو معــًى بســيٌط غــر قابــٍل 
للتجزئــة؟ كيــف يرتبــط مفهــوٌم بســائر املفاهيــم؟ مــا يه العالقــة القائمة 
بــن املفاهيــم؟ حيــاول مــور أن يبــّن العالقــات والروابــط املوجــودة بــن 
العبــارات، فهــو بصــدد بيــان أّن عبــارة x نتيجــٌة جلملــٍة وعبــارٍة أخــرى، 
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ــذه اجلملــة  ــّد افراًضــا مســبًقا جلملــٍة أخــرى، أو ٰه أو تلــك اجلملــة تُع
نقيــض تلــك اجلملــة. فيقــوم مــور بتحليــل ابِلنيــة الاكمنــة وراء اللكمــات 
ــات،  ــى لللكم ــح املع ــي تمن ــتورة يه الّ ــة املس ــذه ابِلني ــارات، وٰه والعب
ــالت  ــة يف اجلم ــة املكنون ــذه ابِلني ــان ٰه ــو بي ــل ه ــن اتلحلي ــرض م فالغ

والعبــارات وإظهارهــا.

ــة  ــول املعرفّي ــن احلق ــٍر م ــة يف كث ــذه املنهجّي ــور ٰه ــف م ــد وّظ لق
ــا.  ــة وغره ــة واالجتماعّي ــة والفّنّي ــة واألخالقّي ــث الوجوديّ ــل املباح مث
ــة، ص 245؛  ــور بحــث يف منطــق التصــورات االخالقي ــن، جــورج إدوارد م ]انظــر: محمــد مدي

ــارصة، ص 169[ ــة املع ــفة الحديث ــوان، الفلس ــران رش ــد مه محم

)Ludwig Wittgenstein( )1889- 1951( د ـ لودفيغ فيتغنشتاين

يمكــن تقســيم حيــاة فيتغنشــتاين إىل حقبتــن مــن الزمــان: يف احلقبــة 
األوىل مــن عمــره قــد ألّف كتــاب "الرســالة املنطقّيــة - الفلســفّية" فهو يعتقد 
ــة " الصــورة للمعــى" )the picture theory of meaning(؛ ــذا الكتــاب بنظرّي  يف ٰه
ــره، والوظيفــة  ــع وتصوي ــّد اللغــة انعــاكس الواق ــة تع ــذه انلظرّي ــاًء ىلع ٰه  بن
ــرى أّن  ــارةٍ أخ ــه. بعب ــة عن ــع واحلاكي ــن الواق ــر ع ــة يه اتلعب ــدة للّغ الوحي
ــم  َ ــن العال ــا م ــورةً وانعاكًس ــا ص ــّي تعطين ــم الواق ــرة إىل العال ــا انلاظ القضاي
والواقــع، فدراســة اللغــة واكتشــاف ابِلنيــة اللغوّيــة تعكــس نلــا بِنيــة العالـَـم 
الواقــّي؛ ألن هنــاك عالقــًة تصويرّيــًة انعاكســّيًة بــن اللغــة والواقــع؛ ذلا فــإّن 
ي حيــّدد نطاق 

ّ
املعــاين تتحّقــق مســتقلًّة عــن أذهاننــا والواقع اخلــاريّج هــو اذل

املعــى، فاملعــى تابــٌع للواقــع.
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ــة  ــّي نظرّي ــره الفلس ــن فك ــة األوىل م ــتاين يف املرحل ــّى فيتغنش يتب
"اذلرّيــة املنطقّيــة" )Logical atomism( بمعــى: أّن القضايــا املرّكبــة تتألـّـف 
مــن القضايــا البســيطة األّويّلــة ) elementary proposition(، وأن لّك قضّيــٍة 
ــع  ــة للواق ــة يه اتلابع ــع اذلرّّي، فاللغ ــن الواق ــٌر م ــٍة تصوي ــيطٍة ذّرّي بس

وتعــّر عنــه وليــس األمــر بالعكــس.

]Wittgenstein, Tractatus Logico- Philosophicus, 4. 22[

بعبــارٍة أخــرى هنــاك قضايــا »مرّكبــٌة جزيئّيــٌة” ويه يف احلقيقــة ترجــع 
ــة  ــٌة للقضاي ــة تابع ــا املرّكب ــة"، وإّن القضاي ــا اذلّرّي ل إىل "القضاي ــوَّ وحت

ــا.  ــة البســيطة يف صدقه اذلّرّي

ــورة  ــة الص ــن "انلظرّي ــتاين م ــع فيتغنش ــة تراج ــة اثلاني ــا يف احلقب أّم
 )philosophical Investigations( "للمعــى" وألـّـف كتــاب "حتقيقــات فلســفّية
ــتبدهلا  ــًة فاس ــت خاطئ ــة اكن ــول اللغ ــه األوىل ح ــأّن نظرّيت ــه ب ورّصح في

.)game theory of language( "ــة ــاب اللغوّي ــة "األلع بنظرّي

)game theory of language( نظريّة األلعاب اللغويّة

 
ً

ـ 1951( بــأّن لّل لغٍة تطبيًقا واســتعماال يعتقــد لودفيــغ فيتغنشــتاين )1889 
ــاخ  ــايّع واملن ــياق االجتم ــاة )Form of life( أو الس ــايح احلي ــق من ــزّيًا وف متم
ــه لّك إنســاٍن، ويعــّر فيتغنشــتاين عــن  ي يعيــش في

ّ
ــايّف اذل الفكــرّي واثلق

تطبيــق اللغــة واســتعماهلها بـ"اللعبــة اللغوّيــة" وأن معــى لّك لفــٍظ هــو عبارٌة 
 ]Wittgenstein, Philosophical Investigations,p. 43[ .عــن اســتعماهل وتطبيقــه اخلــاّص
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فتتعــّدد اللغــات بتعــّدد منــايح احليــاة وأشــاكهلا وســياقاتها. بعبــارةٍ أخــرى أّن 

نماط احليــاة واملعيشــة يقتي 
َ
لّك منــًى مــن منــايح احليــاة أو لّك نمــٍط مــن أ

 مــن يعيــش يف ذٰلــك انلمط مــن احلياة، 
ّ

لغــًة متمــزّيةً خاّصــًة بــه ال يعرفهــا إال

واملقصــود مــن احليــاة هــو مجيــع اآلمــال واألفــاكر والظــروف الّي حتيــط الفرد 

اإلنســايّن. فلــّل لغٍة مــن اللغــات ادلينّيــة والعلمّية والفلســفّية "لعبــٌة لغوّيٌة” 

. ٰهــذه األلعــاب اللغوّيــة  تكشــف عن  خاّصــٌة، أي تطبيــٌق واســتعماٌل خــاصٌّ

جوانــب ُصــور احليــاة وأشــاكهلا. فٰهــذه اللغة تعكــس واقعهــا اخلــاّص، فالعالَم 

ي يعيشــه املتديـّـن أو 
ّ

ي يعيشــه الفيلســوف خيتلــف تماًمــا عــن العالـَـم اذل
ّ

اذل

الفّنــان أو العالـِـم اتلجريــّي أو الصــويّف، فمــا دمنــا لم جنــرّب حياة الفيلســوف 

ــن ولــم ننظــر إىل العالـَـم مــن منظــاره ال نقــدر أن نفهــم  أو الصــويّف أو املتديّ

لغتــه أو لعبتــه اللغوّيــة. فــّل لغــٍة تعكــس طريقــًة خاّصًة مــن احليــاة واملناخ 

 لعبًة 
ِّ

الفكــرّي، مــن جهــٍة أخــرى لّك طريقــٍة ونمــٍط خــاصٍّ مــن احليــاة يــودل

لغوّيــًة ختّصــه، إذن ألجــل اتلعــرّف ىلع حيــاة اآلخريــن جيــب أن نبحــث عن 

ة عــن تلــك احليــاة اخلاّصــة بهــم. ]انظــر: لودفيــغ فتغنشــتاين، تحقيقــاٌت  اللغــة املعــرِّ

فلســفيّة، ص 117؛ زكريـّـا، إبراهيــم، دراســاٌت يف الفلســفة املعــارصة، ص 271.[

وقــد شــّبه فيتغنشــتاين نظرّيته املســّماة بـــ "اللعبــة اللغوّيــة" باأللعاب 

ــرة  ــطرنج أو ك ــة الش ــا أّن للعب ــاس؛ فكم ــن انل ــة ب ــودة واملألوف املعه

ــَد  ــاب قواع ــن األلع ــا م ــدة وغره ــرة املنض ــدم أو ك ــرة الق ــلّة أو ك الس

وقوانــَن متمــزّيًة ختّصهــا، فكٰذلــك بالنســبة إىل منــايح احليــاة والســياق 
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ــن  ــد وقوان ــرد؛ هل قواع ــه الف ي يعيش
ّ

ــرّي اذل ــاخ الفك ــايّع واملن االجتم
ــاة.  خاّصــٌة تســتتبع لغــًة خاّصــًة تمزّيهــا عــن ســائر منــايح احلي

]Hick, John, Philosophy of Religion, p.96[

ــرة  ــه املتأّخ ــة وكتابات ــه املتقّدم ــن فيتغنشــتاين يف كتابات   الفــرق ب
يف مبحــث "حقيقــة املعــى" هــو أنّــه بنــاًء ىلع الــرأي املتقــّدم، 
ــل يه يف فــرض  ــع، ب ــر ىلع الواق ــا ال تؤثّ ــة وأفاكرن فاتلصــّورات اذلهنّي
ــاًء ىلع فيتغنشــتاين يف  ــه. ولٰكــن بن ــٌق للواقــع وتعــّر عن الصــدق مطاب
كتاباتــه املتأّخــرة، تؤثـّـر أفاكرنــا وذهنّياتنــا يف تكويــن الواقــع، وتلعــب 
دوًرا رئيســيًّا يف إجيــاد الواقــع، فــي فّعالــٌة وليســت منفعلــًة؛ ذلا يــرى 
ــا  ــدوَد اعملن ــّخص ح ــي تش ــة يه الّ ــدود اللغوّي ــتاين: »أّن احل فيتغنش

.]Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 4. 22[ الواقــّي« 

يعتقــد فيتغنشــتاين يف كتاباتــه املتأّخــرة أّن املســائل الفلســفّية نامجــٌة 
مــن االســتخدامات اخلاطئــة للّغــة.

)Rudolf Carnap( )1891- 1970( هـ  ـ رودولف كارناب

ــة  ــة لـــ "حلق ــّد مــن األراكن األصلّي ــاب يع ال شــّك أّن رودلــف اكرن
فيينــا" )Vienna Circle( ومــن رّواد الفلســفة الوضعّيــة )Positivism( إّن 
ــد  ــة، وق ــة هــو املدرســة الوضعّي ــاه الرئيــيّس يف الفلســفة اتلحليلّي

ّ
االجت

ــلّط  ــا أن نس ــي هن ــن، فينب ــفة اتلحليلّي ــن الفالس ــٌر م ــا كث ــر به تأثّ
ــار:  ــة باالختص ــة اتلجريبّي ــذه املدرس ــوء ىلع ٰه الض
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ــة  ــم "حلق ــرف باس ــا يُع ــالل م ــن خ ــت م ــة اكن ــة الوضعّي إّن انطالق
فيينــا" الـّـي ظهــرت إىل العلــن اعم 1929، عندمــا صــدر بيــاٌن هلــا بعنوان 
ــا  ــتبعاد امليتافزييقي ــاس ىلع اس ــوم يف األس ــم" يق َ ــّي للعال ــم العل "الفه
ــادئ  ــة. إّن املب ــوائب امليتافزييقّي ــن الش ــوم م ــص العل ــا وختلي وإلغائه
ــا - يه  ــة فيين ــان حلق ــا وردت يف بي ــة - كم ــة املنطقّي األساســّية للوضعّي

ــارٌة عــن: عب

- اعتماد املعطيات احلّسّية أساًسا للمعرفة العلمّية.

- اســتبعاد امليتافزييقيــا مــن لّك فــرٍع مــن فــروع املعرفــة يُــراد هل أن 
يكــون علًمــا.

- اعتمــاد مبــدإ قابلّيــة اتلصديــق أو مبــدإ قابلّيــة اإلثبــات اتلجريــّي 
)principle of verification( أساًســا لقبــول األحــاكم العلمّيــة ومعيــاًرا للمعى 

ــل إىل  ــي حتي ــات الّ  اللكم
ّ

ــل إال ــدإ ال تُقب ــذا املب ــاس ٰه ــريّف. ىلع أس املع
كيانــاٍت يمكــن مشــاهدتها.

د. - بناء العلم املوحَّ

- حتديــد مهّمــة الفلســفة العلمّيــة بتوضيــح مفاهيــم العلــوم بواســطة 
ــة  ــة الوضعي ــاب نهاي ــف كارن ــن، رودول ــاج حس ــّي. ]وداد الح ــل املنط ــج اتلحلي منه

املنطقيّــة، ص 247[

ترّكــز املدرســة الوضعّيــة ىلع أّن القضايــا الواقعّيــة العينّيــة يه القضايــا 
ــّي، ويمكــن إقامــة الشــواهد  ــت اتلجري ــق واتلثّب ــة اتلحّق ــي هل قابلّي الّ
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اتلجريبّيــة إلثباتهــا. فــّل قضّيــٍة ال ختضــع ملبــدإ قابلّيــة اتلحّقــق 
ــّد  ــى )meaningless( وتُع ــن املع ــٌة م ــي فارغ )principle of verification( ف

ــا.  ــا أو كذبه ــن صدقه ــاًل ع ــًة )nonsensical(، فض مهمل

]Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 and 6, p.53[

ــّي"  ــات اتلجري ــق واإلثب ــة اتلحّق ــدإ قابلي ــة "مب ــة أّن نظرّي يف احلقيق
إجابــٌة الســؤال القائــل: "مــا الــروط والظــروف الّــي جتعــل اجلمــالت 
ــذا  ــة ىلع ٰه ــذه انلظرّي ــب ٰه ؟ جتي ــيٍّ ــٍح وواق ــًى صحي ــا ذات مع والقضاي
ــن  ــا للموازي ــاع القضاي ــاكن إخض ــو إم ــة ه ــار ادلاليّل ــؤال: أّن معي الس
ــٍة  ــة وإمــاكن جتميــع القرائــن والشــواهد احلّســّية إلثبــات نظرّي اتلجريبّي

ــا. ــا أو إبطاهل أو تأييده

ــق  ــول املنط ــل ح ــه وراس ــة لفرجي ــاآلراء اخلاّص ــاب ب ــر اكرن ــد تأثّ لق
ــة  ــًة نظرّي ــه، خاّص ــتاين ونظرّيات ــآراء فيتغنش ــر ب ــا تأث ــايّض، وأيًض الري
ــة  ــة البرّي ــص املعرف ــاب أن خيلّ ــة"؛ فــذا حــاول اكرن "األلعــاب اللغوّي
ــن  ــيّسٍّ م ــيٍّ ح ــاٍس جتري ــا ىلع أس ــة ويبنيه ــوائب امليتافزييقّي ــن الش ع
خــالل اســتخدام املنطــق احلديــث أو املنطــق الريــايّض. ]انظر:محمــد مهــران 

ــارصة، ص 221[ ــة واملع ــفة الحديث ــوان، الفلس رش

6 ـ دراسٌة نقدّيٌة للفلسفة التحليلّية

اهــات املشــهورة يف الفلســفة 
ّ

بعــد اتلطــّرق إىل أهــم انلظرّيــات واالجت
ــي تعــاين  ــة ينبــي اإلشــارة إىل بعــض اإلشــاكيّلات األساســّية الّ اتلحليلّي

منهــا الفلســفة اتلحليلّيــة:
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أ ـ هناك منهجان يف كشف الواقع: 

ــث  ــالل ابلح ــن خ ــة م ــع واحلقيق ــن الواق ــث ع ي يبح
ّ

ــج اذل ) ـ املنه

ــا،  ــة فيه ــة الاكمن ــل ابلني ــتعماالتها وحتلي ــة واس ــن اللغ ــب ع واتلنقي
تهــا ومناشــئ أخطائهــا، ويــرى أّن الطريــق الوحيــد الصطيــاد 

ّ
وبيــان زال

الواقــع هــو شــباكت اللغــة وجتريدهــا مــن اإلبهــام واإليهــام والغمــوض. 
ــط  ــّم يرب ــوم، ث ــة باملفه ــط اللغ ــّي أن يرب ــج اتلحلي ــذا املنه ــاول ٰه حي
املفهــوَم بالواقــع واحلقيقــة. فٰهــذا املنهــج هــو كشــٌف إيّنٌّ حيــاول الوصــول 

ــة. ــع مــن خــالل اللغ إىل الواق

ي يرّكــز ىلع كشــف الواقــع مبــارشًة مــن دون 
ّ

2 ـ يف املقابــل املنهــج اذل

تدّخــل اللغــة فيــه، ثــّم بعــد اكتشــاف الواقــع ونيلــه حيــاول أن يبّينــه يف 
قالَــب اللغــة واأللفــاظ والعبــارات واتلعابــر، وٰهــذا يف احلقيقــة كشــٌف 
ي يســر مــن 

ّ
ــاه األّول اذل

ّ
لــيٌّ يســر مــن الواقــع إىل اللغــة، خالفًــا لالجت

اللغــة إىل الواقــع. الفــرق بــن املنهــج األّول واثلــاين هــو اإلجابــة ىلع ٰهــذا 
ــو  ــع ه ــس أّن الواق ــع؟ أم العك ــاق الواق ــّدد نط ــة حت ــل اللغ ــؤال: ه الس
ي تعتمــد عليــه املدرســة 

ّ
ي حيــّدد نطــاق اللغــة؟ املنهــج األّول وهــو اذل

ّ
اذل

ــا حتــّدد نطــاق الواقــع،  ــة يــرى أّن اللغــة يه مــرآة الواقــع وأنّه اتلحليلّي
ــه  ــد علي ي تعتم

ّ
ــاين اذل ــج اثل ــّن املنه ــة. ولٰك ــاق اللغ ــع وراء نط وال واق

ي حيــّدد دائــرَة اللغــة. بعبــارٍة 
ّ

ــة تــرى أّن الواقــع هــو اذل املدرســة الواقعّي
ــة يه  ــة وأّن اللغ ــٌع للّغ ــع تاب ــز ىلع أّن الواق ــج األّول يرّك ــرى أّن املنه أخ
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الـّـي تُنشــئ الواقــَع، ولٰكــّن املنهــج اثلــاين يــرى أّن اللغــة تابعــٌة للواقــع؛ 
ألنّــه األصــل، فاللغــة وســيلٌة وآلــٌة تعــّر عــن الواقــع.

بنــاًء ىلع ٰهــذا ابليــان دائــرة الواقــع أوســع وأشــمل مــن دائــرة اللغــة؛ 
ــة  ــا باللغ ــر عنه ــن اتلعب ــاٍت ال يمك ــق وواقعّي ــاك حقائ ــى أّن هن بمع
العاديّــة أو غــر العاديّــة مثــل اللغــة الرياضّيــة الرمزّيــة. فهنــاك حقائــق 
ــة الشــهوديّة  ــق املعرف ــارف عــن طري ــفها اإلنســان الع ــاٌت يكتش وواقعّي
ــتخدم  ــات؛ ذلا يس ــن اللغ ــٍة م ــا بلغ ــّر عنه ــن أن يع ــة ال يمك احلضورّي
ــتعارة  ــة واالس ــاز والكناي ــة املج ــان لغ ــض األحي ــة يف بع ــل املعرف أه

ــم. ــان مقاصده ــبيه بلي والتش

ب ـ تعــاىن املدرســة اتلحليلّيــة مــن حيــث املبــادئ املعرفّيــة والوجوديّة 
اهــات اتلحليلّيــة 

ّ
ــر العديــد مــن االجت مــن إشــاكيّلاٍت عديــدٍة؛ لقــد تأثّ

ــاع  ــٌن بإخض ــى ره ــة واملع ــرى أّن ادلالل ــي ت ــة الّ ــة الوضعّي باملدرس
ــدٌة  ــٌة وفاق ــي مهمل  ف

ّ
ــّي، وإال ــات اتلجري ــة اإلثب ــدإ قابلّي ــا ملب القضاي

للمعــى)))، فجميــع انلقــود الــواردة ىلع الوضعّيــة واردٌة ىلع الفلســفة 
ــدإ  ــة "مب ــة أّن نظرّي ــواردة ىلع الوضعّي ــاكيّلات ال ــن اإلش ــة؛ م اتلحليلّي
ــا  ــٍر مــن القضاي ــّي" ال يمكــن تطبيقهــا ىلع كث ــات اتلجري ــة اإلثب قابلّي
ــدإ  ــة "مب ــها؛ ألّن نظرّي ــا ىلع نفس ــن تطبيقه ــّى ال يمك ــالت، وح واجلم
ــّية، وال  ــة احلّس ــع للتجرب ــها ال ختض ــّي" نفس ــات اتلجري ــة اإلثب قابلّي

)1( لقد مّتت دراســة الوضعيّة ونقدها يف مقالة "لغة الدين" املنشــورة يف العدد السابع من مجلّة 
الدليل، فمن أراد التفصيل فلرياجعها.
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ــذه  ــة؛ فٰه ــواهد اتلجريبّي ــات والش ــالل املالحظ ــن خ ــا م ــّى إثباته يتس
ــا. ــض ذاته ــة تناق انلظرّي

ــج  ــفّية يف "املنه ــج الفلس ــر املناه ــة ح ــة املنهجّي ــن انلاحي  ـجـ م
ــّد مــن  اتلحليــّي" ونــي الرهــان العقــّي ورفــض املنطــق األرســطّي، يُع
ــاء  ــن بن ــه ال يمك ــة؛ ألنّ ــفة اتلحليلّي ــّية يف الفلس ــاكالت األساس اإلش
 ىلع ابلدهّيــات احلقيقّيــة الـّـي تعــّد رأس املــال 

ّ
رصح املعرفــة البرّيــة إال

يــن أنكــروا ورفضــوا 
ّ

للمعرفــة البرّيــة. ومــن الغريــب أّن الفالســفة اذل
ــه،  ــة لرفض ــة الرهانّي ــد املنطقّي ــدوا ىلع القواع ــطّي اعتم ــق األرس املنط

ــق؟! ــه باملنط ــق وطعن ــذا رضب املنط ــس ٰه أولي

د ـ الركــزي املفــرط ىلع املنطــق الرمــزّي )Symbolic Logic(  أو املنطــق 
ــالل  ــن خ ــفّية م ــالك الفلس ــع املش ــّل مجي ــن ح ــه يمك ــايّض - وأنّ الري
إحــالل املنطــق الريــايّض الرمــزّي حمــّل املنطــق األرســطّي - يعــّد مــن 
اإلشــاكالت الّــي تعــاين منهــا الفلســفة اتلحليلّيــة. فــإّن هنــاك كثــًرا 
ــّي ال  ــج اتلجري ــاق املنه ــن نط ــة ع ــة اخلارج ــائل املتافزييقّي ــن املس م
ــن  ــف ع ــذا يكش ــزّي، وٰه ــق الرم ــالل املنط ــن خ ــا م ــن حلّه يمك
قصــور ٰهــذا املنطــق الريــايّض الرمــزّي ونقصانــه يف معاجلــة كثــٍر مــن 

ــفّية. ــائل الفلس املس

ــة املعرفــة ومعيــار الصــدق والكــذب، ترفــض   ـه ـ مــن ناحيــة نظرّي
الفلســفة اتلحليلّيــة "نظرّيــة املطابقــة للواقــع" وترّكــز ىلع نظرّيــة 
الراغماتّيــة انلفعّيــة يف صــدق القضايــا؛ بمعــى أّن لّك قضّيــٍة تنفــع وتفيد 
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ــة  ــّد الراغماتّي ــٌة. تع  اكذب
ّ

ــٌة وإال ــي صحيح ــان ف ــاة اإلنس ــج يف حي وتنت
، فهــو يتــوّخ املعرفــة  ــا بشــٍل نمــوذيجٍّ ــا أمريكيً ــاًرا فكريًّ ــة تّي اذلرائعّي
مــن زاويــة فعايّلتهــا، ال مــن زاويــة حقيقتهــا املطلقــة. وتــرى اذلرائعّيــة 
أن احلقائــق املطلقــة ال وجــود  هلــا، بــل ملعــارف نافعــٍة أثبتتهــا اتلجربــة 
أو ختلـّـت عنهــا. ]ديلــودال، جــريار، الفلســفة األمريكيّــة، ص 474[ ال خيــى أّن نظرّيــة 
ــة يف  ــن والقطعّي ــدم ايلق ــبّية وع  النس

ّ
ــر إال ــة ال تثم ــة انلفعّي الراغماتّي

ــة. ــؤّدي إىل الفــوىض املعرفّي ــذا ي ــة، وٰه ــة البرّي جمــال املعرف

7 ـ الفلسفة التحليلّية في التراث اإلسالمّي

ــٍة  ــي حتظــى بأهّمّي ــع الّ ــة" و"اللســان" مــن املواضي إن موضــوع "اللغ
ــف  ــة وظائ ــوص ادلينّي ــرت انلص ــد ذك ــاليّم؛ لق ــراث اإلس ــٍة يف ال بالغ
مهّمــٌة للّغــة، وبيّنــت دورهــا املهــّم يف الكشــف عــن مكنونــات شــخصّية 
اإلنســان وأبعــاده الوجوديـّـة؛ ذلا ينبــي أن نســلّط الضــوء ىلع ٰهــذا ابلحث 

ــراث اإلســاليّم: ــذا املوضــوع يف ال ــة ٰه بشــٍل خمتــٍر لــرى ماكن

ــا اإلنســان عــن ســائر  ــاز به ــي يمت أ- أّن مــن الســمات واملــزيات الّ
ــر  ــة أو اتلأث ــة القائم ــن" والعالق ــة" و"اذله ــوع "اللغ ــات موض احليوان
املتبــادل بينهمــا؛ ذلا يقــول أمــر املؤمنــن عــيٌّ : »مــا اإلنســان لــو 
ــٌة« ]التميمــّي اآلمــدّي، غــرر الحكــم  ــٌة أو بهيمــٌة مهمل  صــورٌة ممّثل

ّ
ال اللســان إال

ودرر الكلــم، ص 694[. فاللســان هــو إحــدى املــزيات الـّـي يمتــاز بهــا اإلنســان 

عــن ســائر احليوانــات؛ ذلا يــّرح القــرآن الكريــم حــن يعــّرف حقيقــة 
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ــاَن ]ســورة الرحٰمــن: 3 و4[،  َيَ
ْ

نَْســاَن  َعلََّمــُه ابل ِ
ْ

اإلنســان بالقــول: َخلَــَق اإل
مــة الطباطبــايّئ يف تفســر ٰهــذه اآليــة الكريمــة: »قــوهل تعــاىل: 

ّ
يقــول العال

ــكالم  ــه ال ــراد ب ــي ء، وامل ــن ال ــف ع ــان الكش ــاَن ابلي َيَ
ْ

ــُه ابل َعلََّم

الاكشــف عّمــا يف الضمــر، وهــو مــن أعجــب انلعــم، وتعليمــه لإنســان 
ــة بــه، فليــس الــكالم جمــّرد إجيــاد  ــة املتعلّق ّي

ٰ
ــة اإلهل مــن عظيــم العناي

ــن  ــل م ــا حيص ــوم، وال م ــا واحللق ــة وقصبته ــتخدام الرئ ــا باس ــوٍت م ص
اتلنــّوع يف الصــوت اخلــارج مــن احللقــوم باعتمــاده ىلع خمــارج احلــروف 
املختلفــة يف الفــم. بــل جيعــل اإلنســان بإهلــاٍم باطيٍّ مــن اهلل - ســبحانه - 
الواحــد مــن ٰهــذه األصــوات املعتمــدة ىلع خمــرٍج من خمــارج الفم املســّى 
حرفـًـا أو املرّكــب مــن عــّدٍة مــن احلــروف عالمــًة مشــرًة إىل مفهــوٍم مــن 
املفاهيــم يمّثــل بــه مــا يغيــب عــن حــّس الســامع وإدراكــه، فيقــدر بــه 
ىلع إحضــار أّي وضــٍع مــن أوضــاع العالــم املشــهود، وإن جــّل مــا جــّل أو 
دّق مــا دّق مــن موجــوٍد أو معــدوٍم مــاٍض أو مســتقبٍل، ثّم ىلع إحضــار أّي 
وضــٍع مــن أوضــاع املعــاين غــر املحسوســة الـّـي يناهلــا اإلنســان بفكــره، 
وال ســبيل للحــّس إيلهــا حيرهــا مجيًعــا لســامعه ويمّثلهــا حلّســه كأنّــه 
ــّم لإنســان اجتماعــه املــديّن وال تقــّدم يف  يشــّخصها هل بأعيانهــا. وال يت
ــك   بتنّبهــه لوضــع الــكالم، وفتحــه بٰذل

ّ
ــذا اتلقــّدم ابلاهــر إال ــه ٰه حيات

بــاب اتلفهيــم واتلفّهــم، ولــوال ٰذلــك لــاكن هــو واحليــوان العجــم ســواًء 
يف مجــود احليــاة وركودهــا.

ومــن أقــوى ادليلــل ىلع أّن اهتــداء اإلنســان إىل ابليــان بإهلــاٍم إلٰــيٍّ 
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هل أصــٌل يف اتلكويــن اختــالف اللغــات باختــالف األمــم والطوائــف يف 
اخلصائــص الروحّيــة واألخــالق انلفســانّية، وحبســب اختــالف املناطــق 
ــَماَواِت  ــُق السَّ

ْ
الطبيعّيــة الـّـي يعيشــون فيهــا، قال تعــاىل: َوِمــْن آيَاتـِـِه َخل

ــْم ]ســورة الــروم: 22[ ... وباجلملة ابليان  ـُ وانِك
ْ
ل
َ
ِسنَِتُكـــْم َوأ

ْ
ل
َ
رِْض َواْخِتــاَلُف أ

َ ْ
َواأل

ــي حتفــظ نلــوع اإلنســان موقفــه  ــة الّ مــن أعظــم انلعــم واآلالء الرّبانّي
اإلنســايّن وتهديــه إىل لّك خــٍر«  ]الطباطبــايّئ، امليــزان يف تفســري القــرآن، ج 19، ص 95[ 
ــال أمــر املؤمنــن عــيٌّ : » اللســان مــزيان اإلنســان« ] التميمــّي  ذلا ق

اآلمــدّي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 69[.

ــخصّية  ــن ش ــان وب ــكالم واللس ــن ال ــًة ب ــًة وثيق ــاك عالق ب- أّن هن
اإلنســان وهوّيتــه وذهنــه؛ يقــول أمــر املؤمنــن عــيٌّ : »تََكلَُّمــوا 
ـْـَت لَِســانِِه« ]نهــج البالغــة، الكلــامت القصــار، رقــم 382[، 

َ
َمــرَْء خَمْبُــوٌء حت

ْ
ُتْعَرفُــوا، فَــإِنَّ ال

ــط  ــكالم يمي ــانه، وال ــت لس ــتورةٌ حت ــه مس ــان وهوّيت ــخصية اإلنس كأّن ش
َحــٌد َشــيْئًا 

َ
ــَر أ ْضَم

َ
ــا أ اللثــام عنهــا. وأيًضــا يقــول أمــر املؤمنــن : »َم

ــم 22[،  ــابق، رق ــدر الس ــِه« ]املص ــاِت وَْجِه ــانِِه، وََصَفَح ــاِت لَِس ــَر يِف فَلَتَ  َظَه
َّ

إاِل
بْلـَـُغ َمــا َينِْطــُق َعنـْـَك« 

َ
 ويقــول أيًضــا: »رَُســولَُك تَرمُْجَــاُن َعْقِلــَك، َوِكتَابـُـَك أ

]املصدر السابق، رقم 292[.

ــوار، ج 75، ص  ــّي، بحــار األن ــانُه« ]املجل ــُه لَِس ــاُن بُلُّ نَْس ِ
ْ

ــا: »اإل ــال  أيًض وق
ــم ودرر  ــرر الحك ــدّي، غ ــّي اآلم ــه« ]التميم ــزَياُن َعْقِل ــِل ِم ــال: »َكاَلُم الرَُّج 56[، وق

َنَــان« ]املصــدر الســابق، ص 27[، 
ْ
الكلــم، ص 538[، وقــوهل : »اللَِّســاُن تَرمُْجَــاُن اجل

َمائـِـِر« ] املصــدر الســابق، ص 362[،  ُنُّــُه الضَّ
َ

ــا جت ُســُن ُتَرِْجــُم َعمَّ
ْ
ل
َ ْ
 وقــال : »األ
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وقــال : »يُْســتََدلُّ ىلَعَ َعْقــِل لُكِّ اْمــِرٍئ بَِمــا جَيْــِري ىلَعَ لَِســانِِه« ]املصــدر 
الســابق، ص 799[، وقــال : »لَِســانَُك تَرمُْجَــاُن َعْقِلــك « ]املجلــّي، بحــار األنــوار، 

ج 74، ص 231[.

ــُم   َتْعلَ
َ

ــُه َوال ــرُِف َطِريَقتَ  َتْع
َ

ــا ال ــَكاَلَم ِفيَم
ْ
ــاَك َوال ــوهل : »إِيَّ وق

ــإِنَّ قَْولـَـَك يـَـُدلُّ ىلَعَ َعْقِلــَك، وَِعبَاَرتـَـَك تُنِْبــُئ َعــْن َمْعِرفَِتَك، 
َحِقيَقتَــُه؛ فَ

ــا  ــَك َم ــْن َكاَلِم ــِرْ ِم ــُه، َواْختَ ِمنْتَ
َ
ــا أ ــانَِك َم ــوِل لَِس ــْن ُط ــَوقَّ ِم َفتَ

« ]التميمــّي اآلمــدّي، غــرر الحكــم  َدلُّ
َ
مْجَــُل وىلََعَ فَْضِلــَك أ

َ
إِنَّــُه بـِـَك أ

اْستَْحَســنْتَُه، فَ
َعْقــِل« 

ْ
َكَمــاُل يِف ال

ْ
ََمــاُل يِف اللَِّســاِن، َوال

ْ
ودرر الكلــم، ص 174[، وقــوهل : »اجل

ــِه  ِب
ْ
ــِل َوَراَء قَل َعاقِ

ْ
ــاُن ال ــوهل : »لَِس ــوار، ج1، ص 96[، وق ــار األن ــّي، بح ]املجل

ــِق َوَراَء لَِســانِه « ]نهــج البالغــة، الكلــامت القصــار 40[، وعــن اإلمــام  مْحَ
َ ْ
ــُب األ

ْ
َوقَل

ِبــه« 
ْ
َِكيــِم يِف قَل

ْ
مْحَــِق يِف فَِمــِه، َوَفــُم احل

َ ْ
ــُب األ

ْ
احلســن العســكرّي : »قَل

ــُذَب  ــْن َع ــادق : »َم ــام الص ــال اإلم ــول، ص 489[،وق ]الحــرّاين، تحــف العق

ــوار، ج75، ص 278[. ــّي، بحــار األن ــه « ]املجل ــانُُه َزاَك َعْقلُ لَِس

مــن جهــٍة أخــرى أّن إصــالح اللســان يســّبب إصــالح قلب اإلنســان 
ــاُن  ــتَِقيُم إِيَم  يَْس

َ
ــول اهلل : »ال ــال رس ــذا وق ــه؛ ف ــه وجوارح وأعضائ

ــانُه «.  ــتَِقيَم لَِس ــىَّ يَْس ــُه َح بُ
ْ
ــتَِقيُم قَل  يَْس

َ
ــُه َوال بُ

ْ
ــتَِقيَم قَل ــىَّ يَْس ــٍد َح َعبْ

ــابق، ج68، ص 292[ ــدر الس ]املص

وقــال أمــر املؤمنــن عــيٌّ : »إذا أصبــح ابــن آدم فــإّن األعضــاء 
ــإن  ــك، ف ــن ب ــا حن ــا، فإنّم ــق اهلل فين ــول اتّ ــان، فتق ــر اللس ــا تكّف لكّه
اســتقمت اســتقمنا، وإن اعوججــت اعوججنا« ]پاينــده، نهــج الفصاحــة، ص 189[

232

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



ــن  ــّر ع ــي وتع ــة حت ــات أّن اللغ ــذه الرواي ــة ٰه ــن جمموع ــتفاد م يس
معرفــة اإلنســان وهوّيتــه وشــخصّيته ومســتوى عقلــه ومجــاهل. وٰهــذا يعي 
أّن ادلور األصــّي أو الوظيفــة الرئيســة يه احلاكيــة واتلعبــر عــن الواقــع، 
اللغــة تعكــس الواقــع، وٰهــذا خالفًــا للمدرســة اتلحليلّيــة الـّـي تقــول إّن 

الواقــع تابــٌع للّغــة وإّن اللغــة حتــّدد نطــاق الواقــع. 

اجلديــر باذلكــر أّن اللســان هل وظائــف عديــدٌة مــن منظــار انلصــوص 
َهــا انلَّــاُس  يُّ

َ
ادلينّيــة رّصح بهــا أمــر املؤمنــن عــيٌّ  يف كالٍم قّيــٍم: »أ

ِمــِر،  ــِرُ َعــِن الضَّ نَْســاِن َعــْرُ ِخَصــاٍل ُيْظِهُرَهــا لَِســانُُه: َشــاِهٌد خُيْ ِ
ْ

يِف اإل
ــْدرَُك  ــافٌِع يُ َــَواُب، وََش ــِه اجلْ  بِ

ــَردُّ َِطــاِب، َونَاِطــٌق يُ
ْ
ــْنَ اخل ــٌم َيْفِصــُل َب َحاِك

ــِن،  ََس
ْ
ــُر بِاحل ُم

ْ
ــٌر يَأ ِم

َ
ــيَاُء، َوأ ْش

َ ْ
ــِه األ ــَرُف بِ ــٌف ُيْع ــُة، َوَواِص َاَج

ْ
ــِه احل بِ

ـْـَى 
ُ

ْحــَزاُن، وََحــارِضٌ جت
َ ْ
ُن بـِـِه األ َقِبيــِح، َوُمَعــزٍّ تَُســكَّ

ْ
َوَواِعــٌظ َينـْـَى َعــِن ال

ْســَماع« ]الكلينــي، أصــول الــكايف، ج 8، ص 18[. 
َ ْ
تَــذُّ بـِـِه األ

ْ
َغائـِـُن، َوُمونـِـٌق تَل بـِـِه الضَّ

ــا أحــٌد  ــم يتطــّرق إيله ــان ل ــة للّس ــار القّيم ــف واآلث ــذه الوظائ بعــض ٰه
مــن الفالســفة اتلحليلّيــن، ولــم خيطــر بباهلــم قــّط، وٰهــذا مــن مناهــل 

ّيــة. 
ٰ
علومهــم اإلهل

ٰهــذا مــن جهــة انلصــوص ادلينّيــة، وأّمــا مــن ناحيــة الــراث املعــريّف 
ــوع  ــه بموض ــول الفق ــاء أص ــّم علم ــد اهت ــلمن، فلق ــاء املس ــن علم ب
اللغــة وعالقتهــا باملعــى والواقــع اهتماًمــا بالًغــا. ومــن القواســم املشــركة 
يف الفلســفة اتلحليلّيــة وعلــم أصــول الفقــه مبحــث "الوضــع واالســتعمال 
واتلميــزي بــن أنــواع ادلاللــة وعالئــم احلقيقــة واملجــاز، وهــل اســتعمال 

اللفــظ يتبــع اإلرادة؟" وغرهــا مــن املباحــث املشــركة بينهمــا. 
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ــراث  ــن ال ــريّب وب ــّي الغ ــراث اتلحلي ــن ال ــة ب ــة املقارن فادلراس
اإلســاليّم حــول اللغــة ووظائفهــا وأحاكمهــا حتتــاج إىل دراســٍة مســتقلٍّة 

ــوع. ــاد املوض ــع أبع ــتوعب مجي تس

ــذا  ــول ىلع ٰه ــاء األص ــد علم ــا يعتم ــة أيًض ــة املنهجّي ــن انلاحي م
املنهــج اتلحليــّي وإيضــاح املفاهيــم وإماطــة اللثــام عــن إبهــام األلفــاظ 
ــج  ــذا املنه ــز ىلع ٰه ــد رّك ــا  ق ــوارد، كم ــن امل ــٍر م ــارات يف كث والعب
ــال يف مبحــث "املشــتّق"  ــّي "جــورج إدوارد مــور"؛ ىلع ســبيل املث اتلحلي
وهــل أنّــه بســيط أو مرّكــٌب يقــول األصويّلــون: »واتلحقيــق أّن اتلحليــل 
العقــّي يســتعمل يف مقامــن، أحدهمــا: حتليــل حقيقــة املعــى لكشــف 
ذاتــه وذاتّياتــه، وهــو غــر مــراٍد يف املقــام؛ لعــدم اختصاصــه باملشــتّق، 
 

ً
بــل يشــمل اجلوامــد، وثانيهمــا: حتليــل املفهــوم مــن حيــث كونــه مدلوال
ــٌل  ــة اللفــظ ىلع املعــى، ال حتلي ــٌل مفهــويمٌّ يف دالل ــو حتلي للــكالم، فه

ــول، ص 277[. ــر األص ــري، تحري ــة واذلات« ]الجزاي للحقيق

8 ـ دور الفلسفة التحليلّية وأثرها على المعرفة الدينّية

يمكــن أن نــدرس تأثــر الفلســفة اتلحليلّيــة ىلع املعرفــة ادلينّيــة ىلع 
ثالثــة مســتويات:

أ ـ  تأثر الفلسفة اتلحليلّية ىلع مستوى مبادئ املعرفة ادلينّية.

ب ـ تأثر الفلسفة اتلحليلّية ىلع مستوى مناهج املعرفة ادلينّية.

 ـجـ تأثر الفلسفة اتلحليلّية ىلع مستوى اآلثار وانلتائج.
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أ ـ تأثري الفلسفة التحليليّة عى مستوى املبادئ

يمكــن دراســة تأثــر الفلســفة اتلحليلّيــة ىلع مبــادئ وأســس املعرفــة 
ادلينّيــة مــن جهــاٍت: مــن ناحيــة املبــادئ املعرفّيــة، ومــن ناحيــة املبادئ 

الوجوديّــة، ومــن ناحيــة املبــادئ األنروبلوجّية:

) ـ املبــادئ املعرفّيــة: لقــد امزجــت روح الفلســفة اتلحليلّيــة باملنهــج 

، وال خيــى أّن املدرســة اتلجريبّيــة تعتمــد ىلع املعطيــات  اتلجريــّي احلــيّسّ
احلّســّية فحســب. إّن الفلســفة الريطانّيــة فلســفٌة حّســّيٌة جتريبّيــٌة، وقــد 
نشــأ فيهــا أمثــال جــون لــوك )John Locke( وبــريلك )George Berkeley( وهيوم 
)David Hume( وجــون ســتيوارت مــل )John Stuart Mill( وغرهــم مــن أتبــاع 

ــورج إدوارد  ــن ج ــفة الريطانيّ ــة الفالس ــن مجل ــة. م ــة اتلجريبّي املدرس
مــور وبرترانــد راســل - وهمــا مــن خّريــي جامعــة كمريــج - واكنــا قــد 
. بناًء ىلع املدرســة  ــاه اتلجريــّي احلــيّسّ

ّ
تصّديــا للتّيــار املثــايّل املضــاّد لالجت

اتلجريبّيــة ال يمكــن االعتمــاد ىلع املعطيــات القبلّيــة - اكبلدهّيــات 
واســتنتاج القضايــا مــن األصــول ابلدهّيــة - لكشــف الواقــع يف العالــم، بل 
الطريــق الوحيــد هل هــو االعتمــاد ىلع املعطيــات ابلعديـّـة مثل املحسوســات 

واملشــاهدات احلّســّية واألمــور اخلاضعــة للتجربــة احلّســّية. 

ــن  ــاع ع ــو ادلف ــة ه ــفة اتلحليلّي ــاّم يف الفلس ــاه الع
ّ

ــرى أّن االجت ذلا ن
ــمّية،  ــمانّية أو االس ــب االس ــزي ىلع مذه ــمانّية )Nominalism(. إّن الرك االس
بمعــى نــي اللكّّيــات وإنــكار املعــاين املجــّردة، وأّن لّك األســماء تقــوم مقام 
الصــور اجلزئّيــة، فاملعــى الــّلّ عنــد املدرســة احلّســّية مــن صنــع اذلهن ال 
يقابلــه يف اخلــارج صــورٌة ثابتــٌة. ]يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص54 و147[
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ــا  ــة أن القضاي ــفة اتلحليلّي ــاًء ىلع الفلس ــة: بن ــادئ الوجوديّ 2 ـ املب

ادلينّيــة أو اتلعايلــم االعتقاديـّـة - مثــل القضايــا الـّـي تــدّل ىلع وجــود اهلل 
تعــاىل ووجــود الــروح وحيــاة اإلنســان بعــد املــوت - ال تعــّر عــن الواقــع 
وال حتــي عنــه، ولٰكــن مــع ٰذلــك يــوىص الفالســفة اتلحليلّيــون بااللزام 
بٰهــذه القضايــا املتافزييقّيــة واتلعايلــم ادلينّيــة؛ ألّن ٰهــذه القضايــا ادلينّيــة 
رغــم أنّهــا غــر واقعّيــٍة وال تكشــف عــن الواقــع، ولٰكّنهــا نافعــٌة ومفيدٌة 
ــة  ــة انلفعّي  الرؤيــة الراغماتّي

ّ
ومنتجــٌة يف مقــام العمــل، وليــس ٰهــذا إال

ــارصة، ص 43[.  ــة واملع ــفة الحديث ــوان، الفلس ــران رش ــد مه ــة. ]محم ــم ادلينّي  إىل اتلعايل
ــس  ــا فيليب ــوي زيفاني ــتاين دي ــذ فيتغنش ــرة تلمي ــذه الفك ــد رّوج ٰه ق
ــة إىل  ــر الواقعّي ــة غ ــة انلفعّي ــذه الرؤي )Dewi Zephaniah Phillips(. إّن ٰه

ــا. ــوىض فيه ــبّية والف  النس
ّ

ــج إال ــة ال تنت ــة ادلينّي املعرف

 )Physicalism( 3ـ  املبــادئ األنروبولوجّيــة: لقد تركت املذهب الفزييــايّئ

مــن انلاحيــة األنروبولوجّيــة ىلع فلســفة العقــل آثــاًرا ســلبّيًة ىلع املعرفــة 
ادلينّيــة. ومــن األحبــاث احلديثــة واملهّمــة يف الفلســفة اتلحليلّيــة موضــوع 

 .mind )Philosophy of ( "فلســفة العقل" أو "فلســفة اذلهــن"

إّن الســؤال عــن حقيقــة اذلهــن ووظائفــه وخصائصــه، وماهّيــة 
ــغلت  ــي ش ــّية الّ ــئلة األساس ــن األس ــدن م ــن وابل ــن اذله ــة ب العالق
اهــاٌت ومدارس 

ّ
أذهــان الفالســفة الغربيـّـن يف القــرن األخــر. وهنــاك اجت

ي 
ّ

ــاه اذل
ّ

خمتلفــٌة لإجابــة ىلع ســؤال العالقــة بــن اذلهــن وابلــدن: االجت
ــاد بينهمــا 

ّ
يرفــض االثنينّيــة بــن اذلهــن وابلــدن ويرّكــز ىلع االحت
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ــاٍت  ــتمل ىلع نظرّي ــاه يش ــذا االجت ــة )Monism(، ٰه ــى باألحاديّ ــو املس وه
خمتلفــٍة مثــل: انلظرّيــة الوظائفيــة )Functionalism(، ونظرّيــة الوحــدة بــن 
اذلهــن وادلمــاغ، وانلظرّيــة الســلوكّية )Behaviorism( ويمكــن إدراج 
ــة )Physicalism(. إّن  ــوان الفزييائّي ــت عن ــٍل اعمٍّ حت ــات بش ــذه انلظرّي ٰه
ــة يف  ــة الفزييائّي ــروح املجــّرد هــو أدلّ ــة امللحديــن نلــي ال مــن أهــّم أدلّ
ــرة،  ــم اآلخ ــاد واعل ــكار املع ــؤدي إىل إن ــا ي ــذا مّم ــل، وٰه ــفة العق فلس
ــة  ــوان "األدل ــت عن ــة حت ــذه األدلّ ــدرج ٰه ــود اهلل . تن ــكار وج ــل وإن ب
ــرات  ــن ثم ــايّئ م ــاه الفزيي

ّ
ــى أّن االجت ــاد". وال خي ــة لإحل األنروبلوجّي

ــر. ــّد اتلأثّ ــا أش ــٌر بمبادئه ــو متأثّ ــة، وه ــة اتلحليلّي املدرس

ب ـ تأثري الفلسفة التحليليّة عى مستوى املنهجيّة

تنــي الفلســفة اتلحليلّيــة القيمــة املعرفّيــة للمنطــق األرســطّي 
ــة ســلبًا؛ ألّن  ــة ادلينّي ــر ىلع املعرف ــذا يؤثّ ــا شــديًدا، وٰه ــا رفًض وترفضه
ــالل  ــن خ ــاًل م ــا عق ــّم إثباته ــة يت ــدات ادلينّي ــة واملعتق ــا ادلينّي القضاي
 قواعــد املنطــق.

ّ
قواعــد اتلفكــر العقــّي الصحيــح، وال يضمــن ٰذلــك إال

ــه  ــة فرجي ــفة اتلحليلّي ــم رّواد الفلس ــن أه ــرى أّن م ــٍة أخ ــن جه م
ــأّن  ــدان ب ــة" ويعتق ــة اللكّّي ــة احلملّي ــان "القضّي ــا يرفض ــل، وهم وراس
القضّيــة الـّـي تتمّتــع باملعــى وادلاللــة يه القضّيــة الرطّيــة. وٰهــذا يؤثـّـر 
ىلع املعرفــة ادلينّيــة تأثــًرا ســلبيًا، بمعــى أّن إرجــاع مجيــع القضايــا إىل 
القضّيــة الرطّيــة يســتلزم نــي ايلقــن والقطعّيــة واجلزمّيــة يف القضايــا 
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املعرفّيــة، خاّصــًة يف املعرفــة ادلينّيــة. فــال يقــن وال قطعّيــة بالنســبة إىل 
ــاه جيعــل القضايــا بشــٍل 

ّ
حتّقــق قضيــة x أو عــدم حتّققــه، بــل ٰهــذا االجت

معلَّــٍق ومــروٍط وال يبــدي فيهــا رأيـًـا قطعيًّــا جزميًّــا، ىلع ســبيل املثــال: 
" ال تقــول ٰهــذه الرطّيــة بقطعّيــة وجــود  "إن اكن اهلل موجــوًدا فاملعــاد حــقٌّ
ــٍة.  ــر قطعّي ــٌة غ ــٌة معلّق ــل يه قضّي ــاد، ب ــود املع ــاىل - وال وج اهلل - تع
ــا  ــة وخيرجه ــة ادلينّي ــلبّيًة يف املعرف ــاًرا س ــرك آث ــّي ي ــاه املنط

ّ
ــذا االجت ٰه

ــة وايلقــن. عــن القطعّي

جـ ـ تأثري الفلسفة التحليليّة عى مستوى النتائج واللوازم

هنــاك بعــض انلظرّيــات املهّمــة طرحــت يف الفلســفة اتلحليلّيــة تؤثـّـر 
ــن  ا. م ــدًّ ــرًة ج ــوازم خط ــتلزم ل ــا وتس ــًرا بالًغ ــة تأث ــة ادلينّي ىلع املعرف
ــاًء  ــتاين. بن ــة" لفيتغنش ــاب اللغوّي ــة "األلع ــات نظرّي ــذه انلظرّي ــة ٰه مجل
ــه، وأّن  ــًة ب ــًة خاّص ــًة لغوّي ــن لعب ــة" أّن لدلي ــة "األلعــاب اللغوّي ىلع نظرّي
ــة  ــة ادلينّي ــة اللغوّي ــة يف اللعب ــى وادلاليّل ــف باملع ــة تّتص ــا ادلينّي القضاي
ــا  ــد القضاي ــم ونق ــن تقيي ــال يمك ــة، ف ــذه اللعب ــارج ٰه ــا خ ــدٌة هل وفاق
ــذا  ــة. وٰه ــة ادلينّي ــة اللغوّي ــاق اللعب ــن نط ــارٌج ع ــو خ ــن ه ــة مل ادلينّي
يســتلزم فصــل نطــاق ادليــن عــن نطــاق العلــم ونطــاق الفلســفة وغرهــا 

ــة. ــول املعرفّي ــن احلق م

 )Relativism(  مــن جهٍة أخــرى تســتلزم نظرّيــة اللعبــة اللغوّيــة النســبّيَة
ــم  ــوم بتقيي ــرٌك يق ــاريجٌّ مش ــاٌر خ ــاك معي ــس هن ــإذن لي ــة ؛ ف يف املعرف
ــٌب.  ــقٌّ وصائ ــاة ح ــايح احلي ــع من ــل مجي ــا، ب ــاة وتمحيصه ــايح احلي من
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يــرح فيتغنشــتاين ىلع أّن املؤمــن عندمــا يقــول "اهلل موجــوٌد" ال يناقــض 
عقيــدة امللِحــد حينمــا يقــول: "اهلل ليــس بموجــوٍد"؛ ألنـّـه ليس هنــاك لغٌة 
مشــركٌة أو فهــٌم مشــرٌك بينهمــا حــّى يكــون بــن عقيدتهمــا تناقــٌض، 
بــل لــّل واحــٍد منهمــا منــًى للحيــاة خيتلــف تماًمــا عــن اآلخــر. وليــس 
 اتلــورّط يف ورطــة النســبّية. املشــلكة الرئيســة يف نظرّيــة األلعــاب 

ّ
ٰهــذا إال

اللغوّيــة تكمــن يف أّن القضايــا ادلينّيــة ال تعــّر عــن الواقــع وال حتــي عنه، 
 ألجــل تأثّــر ٰهــذه انلظرّيــة مــن الوضعّيــة.

ّ
وليــس ٰهــذا إال

الخاتمة والنتيجة

اهــاٍت فكرّيــٍة 
ّ

الفلســفة اتلحليلّيــة ىلع اجت ) ـ حتتــوي مدرســة 

ومنهجّيــٍة خمتلفــٍة؛ حبيــث يعتقــد بعــض املفّكريــن بــأن ال جامع مشــراًك 
ــض  ــاء بع ــن إحص ــن يمك ــتّتة. ولٰك ــات املتش اه

ّ
ــذه االجت ــن ٰه ــع ب جيم

ــا ويه  اخلصائــص املشــركة تلعريــف الفلســفة اتلحليلّيــة تعريًفــا إمجايلًّ
عبــارٌة عــن: الركــزي ىلع منهــج "اتلحليــل املنطــّي"، و"اســتخدام اللغــة 
ــة"،  ــة اإلبهــام والغمــوض عــن اللغــة العاديّ ــة"، و"إزال ــة الرمزّي الرياضّي

ــع" ــة بالواق ــة اللغ ــان عالق ــة"، و"بي ــح للّغ ــتخدام الصحي و"االس

2 ـ لقــد أثّــرت الفلســفة اتلحليلّيــة ىلع كثــٍر مــن احلقــول املعرفّيــة 

مثــل: فلســفة اللغــة، فلســفة املنطــق، فلســفة العقــل، فلســفة 
ــفة  ــن، فلس ــفة ادلي ــّن، فلس ــفة الف ــم، فلس ــفة العل ــالق، فلس األخ

ــاالت. ــن املج ــا م ــة وغره ــة املعرف ــات، نظرّي الرياضّي
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إىل  اعمٍّ  بشــٍل  اتلحليلّيــة  الفلســفة  يف  اهــات 
ّ

االجت تنقســم  ـ   3

ي ينتقــد اللغــة العاديـّـة وحــاول أن يســتبدهلا باللغــة 
ّ

ــاه اذل
ّ

قســمن: االجت
ــة ال تعــّر عــن  ــة؛ ألّن اللغــة العاديّ ــة أو اللغــة الرياضّي ــة الرمزّي املنطقّي
ابِلنيــة املنطقّيــة أو اخلصائــص املنطقّيــة يف اللغــة. يدافــع فرجيــه وراســل 

ــاه.
ّ

ــذا االجت ــن ٰه ــا ع وأتباعهم

ــاه اثلــاين يرّكــز ىلع إبقــاء اللغــة العاديّــة، وليــس بصــدد 
ّ

االجت
إبــداع لغــٍة رمزّيــٍة منطقّيــٍة، بــل يــرى أّن املشــلكة األساســّية تكمــن يف 
االســتخدام واالســتعمال اخلاطــئ للّغــة العاديـّـة، فأبــدع نظرّيــة األلعــاب 
اللغوّيــة يف الفلســفة اتلحليلّيــة. يركــز فيتغنشــتاين يف كتاباتــه املتأّخــرة 

ــاه.
ّ

عــن ٰهــذا االجت

4 ـ تــرك الفلســفة اتلحليلّيــة آثــاًرا وتداعيــاٍت خطــرًة ىلع املعرفــة 

ادلينّيــة، بعــض ٰهــذه اآلثــار تكــون ىلع مســتوى املبــادئ - أعــى املبادئ 
ــة،  ــة - وبعضهــا ىلع مســتوى املنهجّي ــة واألنروبلوجّي ــة والوجوديّ املعرفّي

وبعضهــا ىلع مســتوى اللــوازم وانلتائــج.

240

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



قائمة المصادر

إبراهيــم، زكريّــا، دراســاٌت يف الفلســفة املعــارصة، مــرص، دار مــرص للطباعــة، الطبعــة . 1

األوىل، 1968 م.

ابــن شــعبة الحــراين، الحســن بــن عــيل ، تحــف العقــول عــن آل الرســول  ، محقــق / . 2

مصحــح: عــيل أكــر غفاري، قــم، جامعــة املدرســني  ، الطبعــة الثانيــة، 1404 هـ.

ــد . 3 ــة، املحقــق: عب ــس اللغ ــا، معجــم مقايي ــن زكري ــارس ب ــن ف ــو الحســني أحمــد ب أب

ــة األوىل، 1399 هـــ  - 1979 م. ــر، الطبع ــارون، دار الفك ــد ه ــالم محم الس

افالطون، مجموعه آثار، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران، خوارزمی، 1375 ش.. 4

ــد، شــامره ســوم، . 5 ــه مفي ــه نام ــی چيســت؟"، مجل ــه "فلســفه تحليل ــی، مقال ــا، عل پای

قــم، 1377 ش.

پاينــده، أبــو القاســم ، نهــج الفصاحــة ) الكلــامت القصــار للنبــّي (، طهــران، دنيــاى . 6

دانــش ، الطبعــة الرابعــة، 1424 هـ.

ــق / . 7 ــم، محق ــم ودرر الكل ــرر الحك ــد، غ ــن محم ــد ب ــد الواح ــدي، عب ــي اآلم التميم

ــة، 1410 هـــ. ــة الثاني ــالمي ، الطبع ــاب اإلس ــم، دار الكت ــايئ  ، ق ــدي رج ــيد مه ــح: الس مصح

ــد رسوش، تعريــب . 8 ــة عن ــة الدينيّ ــة للمعرف ــد الحســني، دراســة تحليليّ ــاه، عب خرسوبن

السيّدحســن عــى مطــر الهاشــمي، مركــز الهــدف للدراســات – قســم الرتجمــة، 

ــة األوىل، 1432 هـــ. ــني، الطبع ــورات املحبّ منش

ديلــودال، جــريار، الفلســفة األمريكيــة، ترجمــة جــورج كتــوره، بــريوت، املنظمــة . 9

العربيــة للرتجمــة، الطبعــة األوىل، 2009 م.

راســل، برترانــد، بحــٌث يف املعنــى والصــدق، ترجمــة حيــدر حــاج إســامعيل، املنظمــة . 10

العربيــة للرتجمــة، بــريوت، الطبعــة األوىل، 2013 م.

ــارصة، دار . 11 ــة املع ــفة الحديث ــد، الفلس ــد محم ــن، محم ــران، مدي ــد مه ــوان، محم رش

املســرية للنــرش والتوزيــع، عــاّمن - األردّن، الطبعــة األوىل، 2012 م.



عبــد اللهــی، مهــدی، مجلــه ذهــن، شــامره 42، تابســتان 1389، مقالــه "بررســی ديدگاه . 12

گوتلــوب فرگــه در بــاب معنا“.

ِفتغنشــتاين، لودفيــغ، تحقيقــاٌت فلســفيّة، ترجمــة عبــد الــرزاق بّنــور، بــريوت، املنظّمة . 13

العربيّــة للرتجمة، الطبعــة األوىل، 2007 م.

ــكايف، محقــق / مصحــح: ، عــيل أكــر . 14 ــن إســحاق ، ال ــن يعقــوب ب ــي، محمــد ب الكلين

ــدي، طهــران، دار الكتــب اإلســالمية، الطبعــة الرابعــة، 1407 هـــ.  غفــاري ومحمــد آخون

ــة . 15 ــار األمئ ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار األن ــي،  بح ــن محمدتق ــر ب ــي، محمدباق املجل

ــة، 1403 هـــ. ــة الثاني ــريب، الطبع ــرتاث الع ــاء ال ــريوت، دار إحي ــار، ب األطه

مجلــه ارغنــون، شــامره 7 و8، )فلســفه تحليلــی(، تهــران، ســازمان چــاپ وانتشــارات، . 16

چــاپ ســوم، 1390 ش.

مديــن، محمــد، جــورج إدوارد مــور بحــث يف منطــق التصــورات األخالقيــة، القاهــرة، . 17

دار الثقافــة للنــرش والتوزيــع، 1986 م.

موحــد، ضيــاء، نقــد فرگــه بــر پسيکولوژيســم هــورسل، نرشيــه فرهنــگ: ويــژه پديــدار . 18

شناســی، شــامره 11، 1371 هـ.

ــرش اإلســالمي . 19 ــم، مؤسســة الن ــر األصــول، ق ــيل،  تحري ــد ع ــري، محم املوســوي الجزائ

ــة األوىل، 1430 هـــ. ــة املدرســني، الطبع ــه لجامع التابع

يوسف كرم، بی تا، تاريخ الفلسفة الحديثة، بريوت، دار القلم.. 20

21. Kenny, Anthony, 1995, An introduction to the founder of modern 

analytic philosophy Frege, New York, Penguin Books.

22. Gottlob Frege, B , “On Sense and Reference”,trans . Max Black, from 

eds: Peter Geach & Max Black, Translations from the Philosophy 

Writings of Gottlob Frege, Oxford, Basil Blackwell. 1977 

23. “Origins of Analytical Philosophy”, Harvard, University, Press, 1994   

Dummet, Michael,

242

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



24. Wittgenstein, Tractatus Logico- Philosophicus, Abhandlung, D.F. 

pears, BF. Mc Guinness, Routledge and Kegan Paul, London, 1961 

25. Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations, trans. G. E. M. 

Anscombe, Oxford: Wiley-Blackwell Publishing Ltd, 2009.

26. Searle, John R., The future of philosoph, File Name: royalwrd. doc, 

Directory: Kermit 98, 1999. 

27. Berterand Russell, Logical atomism, edited by david pears, Fontana, 

1972.

28. John Hick, Philosophy of Religion, PRENTICE HALL, Englewood 

Cliffs, New Jersey 07632, 1990.

29. Colin, Lyas, Philosophy and Linguistics, Mac Millan St Martin,s 

press, 1971 ed.

الفلسفة التحليلّية وأثرها في المعرفة الدينّية

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

243





(((

الخالصة

ــذه املقالــة فــراًع مــن فــروع مســألة تعــارض العقــل وانلقــل، حيــث  تتنــاول ٰه
تعالــج اتلعــارض الواقــع بــن الظــّن العقــّي والظــّن انلقــّي، فتقــّدم بعــض احللــول 
ــة  ــة العقلّي ــات املتطّرف اه

ّ
ــاين االجت ــق مب ــا - وف ــرض وقوعه ــلكة - ىلع ف ــذه املش لٰه

ي ال ينحــاز وال 
ّ

ــاه املعتــدل اذل
ّ

ــا بوصلــة احلــّل بنحــو االجت ــة وآرائهــا، موّجًه وانلقلّي
ــث  ــة ابلح ــه بوصل ــل توجي ــك قب ــب ٰذل ــد تطلّ ــل، وق ــل وال للنق ــب ال للعق يتعّص
ــة وحّجّيتــه  ــة الظــّن واعتبــاره يف نفســه، مشــًرا إىل قيمتــه املعرفّي عــن مــدى حّجّي
ــة يف   اتلفرق

ً
ــة، حمــاوال ــار القيمــة املعرفّي ــة واعتب ــده جعــل احلّجّي ــل مــن بي مــن قب

ــورة  ــّي وص ــم والعل ــاب العل ــاح ب ــورة انفت ــن ص ــر ب ــه بالغ ــّن وحّجّيت ــار الظ اعتب
ــاره. ــة الظــّن واعتب ــٍة يف حّجّي ــذه املســألة مــن دخال ــا لٰه انســدادهما؛ مل

ــة: العلــم، الظــّن، الشــّك، الظــّن العقــّي، الظــّن انلقــّي، انفتــاح وانســداد  اللكمــات املفتاحّي
بــاب العلــم والعمــّي.

)1(يارس قطيش، دكتوراه يف الفقه واألصول، جامعة آل البيت، لبنان.
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The Validity of Speculative Knowledge from the viewpoint of 

reason and religious text
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Abstract

This paper discusses one of the issues of the conflict between reason 

and revealed scripture )‘aql / naql( which aims at solving the conflict 

between rational speculation and scriptural speculation. Some solutions are 

offered in solving this problem –assuming there is a problem– based on 

the foundations of the extreme rational and transmittable trends and their 

views. The compass of solution is directed towards the moderate trend that 

is unbiased and impartial neither towards reason nor towards scripture. 

In order to establish this direction, there was a need to discuss the scope 

of the validity of speculation and its value in itself, making reference to 

its epistemic value and validity. In the value of speculation and its validity 

through the other attempts were also made in distinguishing between 

the form of the accessing of knowledge and scientific information and its 

closure, as this is involved in the validity and value of speculation. 

Keywords: knowledge, speculation, doubt, rational speculation, 

scriptural speculation, accessing and closing of the realm of knowledge and 

practice. 
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المقّدمة

جديّلــة العقــل وانلقــل أو العالقــة بــن العقــل والــويح مشــلكٌة ذات 
أهّمّيــٍة بالغــٍة ىلع املســتوى املعــريّف ادليــّي ببعديــه العقــدّي والتريــّي، 
ظهــرت - ىلع مــا تشــر إيلــه مراجــع العقائــد اإلســالمّية - بشــٍل جــادٍّ 
يف الفكــر اإلســاليّم عنــد ترمجــة الفلســفة ايلونانّيــة الّــي اكنــت مبنّيــًة 
ي يعطــي 

ّ
ىلع مــا يُســّى باملنطــق املــاّدّي املتمّثــل يف صناعــة الرهــان، واذل

ــا يعطــى لغــره مــن  ــٍر مّم ــاٍت أكــر بكث ــل العقــّي املحــض إماكن اتلأّم
أدوات املعرفــة.

ــا،  ــاٌه يلــي العقــل إلغــاًء تامًّ
ّ

وىلع العكــس مــن ٰذلــك اكن هنــاك اجت
ويعطــي للنقــل والــرع ادلور الفّعــال الوحيــد يف جمــال املعرفــة ادلينّيــة، 
اهــن يف الســاحة ادلينّية، لّك واحــٍد منهما 

ّ
وٰهــذا بــدوره أّدى إىل وجــود اجت

ــاه العقــّي اكن منصًفــا؛ إذ ال 
ّ

يدافــع عــن وجــوده وعنــد دوره. نعــم، االجت
 أنـّـه حيــرص ىلع وضــع لكٍّ 

ّ
حيــاول إبطــال دور انلقــل يف املعرفــة ادلينّيــة إال

مــن العقــل وانلقــل يف جمــاهل اخلــاّص بــه. 

ويف ٰهــذه املقالــة ســتتّم دراســة جديّلــة العقــل وانلقــل يف زاويــٍة مــن 
ــة الظــّن العقــّي والظــّن انلقــّي؛ إذ  ــا ابلحــث فيهــا، أال ويه جديّل زواي
ــن  ــوع اتلعــارض ب ــه يف حــال وق ــاده أنّ ــذا املجــال مف ــار ســؤاٌل يف ٰه يُث
ــّن  ــّدم الظ ــل يق ــا؟ فه ــّدم منهم ــن املق ــّي م ــّن انلق ــّي والظ ــّن العق الظ
ــّم  ــاٍر يت ــق أّي معي ــّدم الظــّن انلقــّي؟ وىلع أّي أســاٍس ووف العقــّي؟ أو يق
اتلقديــم والرجيــح؟ وٰهــذا يتضّمــن يف رتبــٍة ســابقٍة الفــراغ عــن اعتبــار 
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الظــّن وحّجّيتــه، ومــن هنــا يبحــث عــن مــدى اعتبــار الظــّن يف نفســه، 
ــذا  ــرة ٰه ــار هل، وعــن حــدود ودائ ــة واالعتب ــة جعــل احلّجّي وعــن إماكنّي
االعتبــار واحلّجّيــة؟ إثــاراٌت وتســاؤالٌت تتطلّــب إجابــاٍت وتوضيحــاٍت، 
ــاكم  ــن األح ــًدا ع ــات بعي ــك اإلجاب ــاء تل ــة يه إعط ــذه املقال ــة ٰه وظيف

ــة. ــة والعلمّي املســبقة متســلّحة بســالح املوضوعّي

المطلب األّول: تعريف العلم والظّن والشّك

ــة،  ــة املفهومّي ــن انلاحي ــألة م ــذه املس ــم ٰه ــٌة حتك ــات ثالث مصطلح
ــالل: ــن خ ــون م ــح يك ــّك، وتوضي ــّن والش ــم والظ ويه العل

أّوًل: تعريف ماهّية العلم

) ـ لغــًة: مطلــق اإلدراك، وهــو نقيــض اجلهــل، وُيــراد بــه لغــًة أيًضــا: 
ايلقــن، واملعرفــة، والشــعور، واألثــر، واإلشــارة، والظــّن، فــّل إدراك 
ــا. ]الفيومــّي، املصبــاح املنــري، ج 2، ص 427؛ الفراهيــدّي، العــني، ج 2، ص 152؛  يُســّى علًم

ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 4، ص 109[

2 ـ اصطالًحــا: مــّر مفهــوم العلــم بمراحــل تارخيّيــٍة وزمنّيــٍة معرفّيــٍة 
ــة  ــط وابليئ ــع املحي ــجًما م ــًى منس ــابه مع ــّوره واكتس ــاهمت يف تط س
ــن  ــد املحدث ــم عن ــوم العل ــا، فمفه ــج فيه ــي عول ــة الّ ــة واملعرفّي العلمّي
ي يــدور حــول انلــّص، أو 

ّ
منحــٌر يف املنقــول مــن انلــّص أو املنقــول اذل

ــٍث،  ــات مــن تفســٍر وحدي فقــل العلــم عندهــم اكن منحــًرا يف املروّي
ــة. ــذا مــا عــرف فيمــا بعــد بالعلــوم انلقلّي وٰه
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ــة  ــة املعرفّي ــه يف ابليئ ــذ ماكنت ــكالم يأخ ــم ال ــدأ عل ــا ب ــن حينم لٰك
ــة،  ــث املنطقّي ــًرا باملباح ــر كث ي تأثّ

ّ
ــه اذل ــول الفق ــم أص ــه عل وصاحب

ــب  ــة، اكتس ــك ابليئ ــا يف تل ــريخ بظالهل ــة ت ــوالت املنطقّي ــدأت املق وب
ــروع  ــو ف ــم ه ــص يف أّن العل ــًدا يتلّخ ــا جدي ــم مفهوًم ــح العل مصطل
ــروٌع،  ــائل وف ــٍد هل مس ــوٍع واح ــع يف موض ــي جتتم ــة الّ ــة املختلف املعرف
ــون  ــن ك ــف ع ــد يكش ــوم اجلدي ــى واملفه ــذا  املع ــدٌة، وٰه ــٌة وفائ واغي
ــا مــن الفنــون، كعلــم اتلوحيــد وعلــم الفقــه وعلــم اتلفســر. العلــم فنًّ

ــّم بــدا الربــط بــن مفهــوم العلــم ودرجــات اإلدراك وبــن املعرفــة  ث
وطــرق كســبها، يلطلقــوا ىلع مــا حتّصــل منهــا لفــظ العلــم، أو يلمنعــوا 
مــن إطــالق ٰذلــك عليهــا، وىلع إثــر ٰذلــك نشــأ اختــالٌف كبــٌر بــّنٌ يف 
حــّد العلــم وتعريفه املنطــّي، واكن مــن اختالفهــم يف األلفــاظ والعبارات 
ــارات  ــم يف العب ــباب اختالفه ــن أس ــاكن م ــارات، ف ــم يف االعتب اختالفه
ــق اخلــاّص، فهمــا  ــاًل العلــم احلاصــل باتلصــّور اخلــاّص، أو باتلصدي مث

يوجبــان ملــن قــام بهمــا تميــزًيا ال حيتمــل انلقيــض.

لٰكن هل يمكن حّد وتعريف العلم احلاصل باتلصّور اخلاّص؟

اختلف العلماء يف ٰذلك ىلع ثالثة أقواٍل:

األّول: مــا ذهــب إيلــه كثــٌر منهــم مــن أّن العلــم ال حيــّد وال يعــّرف، 
ــديهٌّ ]انظــر: البــرصّي املعتــزيّل، املعتمــد يف  ــل هــو رضوريٌّ بمعــى أّن تصــّوره ب ب
أصــول الفقــه، ج 2، ص 81؛ الفخــر الــرازّي، املحصــول يف علــم أصــول الفقــه، ج 1، ص 85؛ الغــزايّل، 

املســتصفى مــن علــم األصــول، ج 1، ص 77[، ومــرّد ٰذلــك إىل أّن املناطقــة اشــرطوا 
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ــٍر يف العلــم وال يوجــد فيــه.  يف احلــّد اجلنــس األقــرب، وٰهــذا غــر متوّف
]انظــر: الزركــّي، البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه، ج 1، ص 52[

اثلــاين: مــا ذهــب إيلــه مجاعــٌة مــن أّن مفهــوم العلــم ليــس بدهيًّــا، 
، اغيتــه أنـّـه يعــر حــّده وتعريفــه، وإن اكن رســمه ممكنًــا، بل  بــل نظــريٌّ
هــو الطريــق الوحيــد والســبيل الفريــد ملعرفتــه؛ وذلا رســموه باتلقســيم 
واملثــال. ]انظــر: الجوينــّي، الرهــان يف أصــول الفقــه، ج 1، ص 119؛ الغــزايّل، املســتصفى مــن 

علــم األصــول، ج 1، ص 77[

اثلالــث: مــا ذهــب إيلــه مجلــٌة مــن العلمــاء مــن أّن مفهــوم العلــم 
ــوا يف  ــه، وإن اختلف ــّده وتعريف ــر ح ــريٌّ وال يع ــل نظ ــا، ب ــس بدهيًّ لي
تعريفــه، وتباينــت حدودهــم فيــه تباينًــا كبــًرا، وقــد ذكــر بعضهــا - أو 
ــا ]انظــر: الجرجــايّن، رشح  ــورد عليه ــا ي ــع م ــه م ــف ورشح ــا - يف املواق أكره
ــًة  ــت إطال ــال - وإن اكن ــد أط ــوّي ق ــا أّن اتلهان ــف، ج 1، ص 76[ ، كم املواق

ــوال يف  ــان بعــض األق ــون« يف بي حســنًة - يف »كّشــاف اصطالحــات الفن
ــا ]انظــر: التهانــوّي، كّشــاف اصطالحــات الفنــون،  ــرادات عليه حــّد العلــم مــع اإلي
ج 2، ص 1220 ومــا بعــد[، وال يمكــن إيرادهــا يف ٰهــذه املقالــة لطوهلــا وكــرة 

القيــل والقــال فيهــا.

ــورة  ــول ص ــه: »حص ــم بأنّ ــة - العل ــذا املناطق ــاء - وٰهك ــرّف احلكم ع
ــن الشــريازّي،  ــازاينّ، رشح الشمســيّة يف املنطــق، ص 97؛ صــدر الدي ــل« ]التفت ــيء يف العق ال
رســالة التصــّور والتصديــق، ص 46[. أو: »الصــورة احلاصلــة عنــد العقــل« ]قطــب الديــن 

الــرازّي، الرســالة املعمولــة يف التصــّور والتصديــق، ص 95[، وقد نســب إىل مشــهور احلكماء 
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ــادق  ــّص أي الص ــى األخ ــن باملع ــو ايلق ــم ه ــم عنده ــة أّن العل واملناطق
ــن ســينا، الشــفاء / املنطــق، ج 3، ص 78؛ املــرصّي، أصــول املعرفــة، ص 14[ ــت. ]انظــر: اب اثلاب

ــع  ــن والقط ــرادف ايلق ــو ي ــن فه ــالح األصويّل ــم يف اصط ــا العل أّم
ــاف  ــو »االنكش ــا، ص219[، وه ]انظــر: املشــكينّي،  اصطالحــات األصــول ومعظــم أبحاثه

ي ال يشــوبه خالٌف« ]الحســينّي، معجــم املصطلحــات األصوليّــة، ص 129[، 
ّ

اتلــاّم للواقع اذل
ويقابلــه اجلهــل البســيط، وٰهــذا االنكشــاف يســّى يقينًــا ثلبوتــه ودوامه؛ 
تشــبيًها بيقــن املــاء وهــو ثباتــه واســتقراره، ويســّى قطًعــا للجــزم وعــدم 

الــرّدد بالُمنَكشــف.

ــًة  ــٌع وثاثل ــرى قط ــٌم وأخ ــارًة عل ــال هل ت ــع يق ــاف الواق إذن، فانكش
ــٍة. ــاراٍت خمتلف ــٌن، باعتب يق

ــاف  ــذا االنكش ــن أّن ٰه ــات األصويّل ــاه يف لكم ــت لالنتب ــن الالف وم
ــّوٌم  ــم متق ــم عنده ــع، فالعل ــق الواق ــم يطاب ــٌم وإن ل ــع عل ــاّم للواق اتل
حبيثّيــة الكشــف اتلــاّم مــن دون أن يكــون ملطابقــة الواقــع أّي مدخلّيــٍة 

ــم. ــة العل يف صف

ــل  ــن واجله ــع وايلق ــامٌل للقط ــم ش ــم عنده ــي أّن العل ــذا يع وٰه
املرّكــب، لٰكّنــه ال يشــمل الظــّن والوهــم والشــّك، فــإّن ٰهــذه املذكــورات 
ــا، فــال تدخــل  إّمــا أن ال كشــف فيهــا أو أّن كشــفها ناقــٌص وليــس تامًّ
ــامٌل  ــم ش ــم عنده ــة؛ فالعل ــا للمناطق ــن. خالفً ــد األصويّل ــم عن يف العل
ــا،  ــا النســبة املشــكوك فيه ــه أيًض ــب، ويدخــل في للظــّن واجلهــل املرّك
مــة؛ فــّل إدراٍك عنــد املناطقــة يُســّى علًمــا، ســواٌء اكن  والنســبة املتَوهَّ
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ــا أو غــر تــامٍّ،  ــا، جازًمــا أو غــر جــازٍم، تامًّ ــا أو تصديقيًّ إدرااًك تصوريًّ
اجلهــل املرّكــب والظــّن مــن اإلدرااكت اتلصديقّيــة، والشــّك والوهــم مــن 
اإلدرااكت اتلصّورّيــة. ]انظــر: الجرجــايّن، رشح املواقــف، ج 1، ص 83؛ النوينــّي، رشح 

ــق، ج 1، ص 69 ـ 72[. ــاب املنط كت

بنــاًء ىلع مــا نســب إىل مشــهور احلكمــاء واملناطقــة يف تعريــف العلــم 
ــل  ــه يف مقاب ــث كون ــن حي ــن م ــن األصويّل ــم وب ــرٌق بينه ــى ف ــال يب ف

الظــّن والشــّك والوهــم.

وىلع أّي حــاٍل، فالعلــم أصويلًّــا صفــٌة ينكشــف بهــا املطلــوب 
، وهــو يف مقابــل الظــّن والشــّك.  ــا ال يشــوبه شــكٌّ انكشــافًا تامًّ

ثانًيا: تعريف ماهّية الظّن

) ـ لغــًة: يســتعمل الظــّن لغــًة يف معــاٍن متعــّددٍة، يهّمنــا منهــا ثالثــة 

معــاٍن، يه:

ــه قوهلــم: الظنــون، ويه ابلــر ال يــدرى أفيهــا مــاٌء  أ- الشــّك، ومن
ي ال يــدرى أيقــى أم ال. ]انظــر: 

ّ
أم ال، وقوهلــم: ادليــن الظنــون، وهــو اذل

ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 3، ص 463؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 8، ص 271[

ب- االحتمــال الراجــح، ومنــه قوهلــم: مظّنــة الــيء. وهــو موضعــه 
ــروس، ج 35، ص 365؛  ــاج الع ــدّي، ت ــر: الزبي ــه. ]انظ ــه في ــّن كون ي يظ

ّ
ــه اذل ومألف

ــرب، ج 8، ص 272[ ــان الع ــور، لس ــن منظ ــاح، ج 6، ص 2160؛ اب ــرّي، الصح الجوه

252

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



ج- ايلقــن، ومنــه قــول القائــل: ظننــت ظنًّــا، أي: أيقنــت. ]انظــر: ابــن 
ــْم  ُه نَّ

َ
ــوَن أ ــَن َيُظنُّ ي ِ

َّ
فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 3، ص 462[، وقــوهل تعــاىل: اذل

ــم  ــون أنّه ــرة: 46[، أي: يوقن ــوَن ]ســورة البق ــِه َراِجُع ْ ــْم إيِلَ ُه نَّ
َ
ــْم َوأ ــو َربِِّه ُماَلقُ

مبعوثــون. ]انظــر: العيــايّش، تفســري العيــايّش، ج 1، ص 134؛ الطباطبــايّئ، امليــزان، ج 1، ص 153[

2 ـ اصطالًحا

أ- عند املتلكّمن واحلكماء واملناطقة

ــب  ــاٍت لكٌّ حبس ــّدة تعريف ــم بع ــالح عنده ــّن يف االصط ــّرف الظ ُع
 أنّهــا لكّهــا ترجــع إىل معــًى واحــٍد وإن اختلفــت تعبراتهــم 

ّ
مربــه، إال

ــو: ــة هل، وه احلاكي

ــر  ــدم ـ ىلع اآلخ ــود والع ــرف الوج ــن ـ أي: ط ــد الطرف ــح أح ترجي
، كشــف  ــيّلّ ــة الح ــن. ]انظــر: العاّلم ــض يف اذله ــن انلقي ــٍع م ــر مان ــا غ ترجيًح
املــراد، ص 255؛ األســرتآبادّي، الراهــني القاطعــة، ج 1، ص 433؛ املظّفــر، املنطــق، ص 29 و361[

فهــو اعتقــاٌد راجــٌح وتصديــٌق غــر جــازٍم، أحــد طرفيــه أرجــح مــن 
ــن، ص 22؛  ــول الدي ــامل أص ــرازّي، مع ــر ال ــر: الفخ ــم. ]انظ ــال هل الوه ي يق

ّ
ــر اذل اآلخ

، مناهــج اليقــني، ص160؛ دغيــم وآخــرون،  الطــويّس، تلخيــص املحّصــل، ص 155؛ العاّلمــة الحــيّلّ

ــم املنطــق، ج 1، ص 511[  موســوعة مصطلحــات عل

ــال  ــع احتم ــح م ــاد الراج ــه »اإلدراك واالعتق ــّرف بأنّ ــا ُع ــن هن وم
انلقيــض« ]صليبــا، املعجــم الفلســفّي، ج 2، ص 34[، فهــو قســٌم مــن أقســام العلــم 
ــا،  ــدم وقوعه ــبة أو ع ــوع النس ــح وق ــق ترجي ــإّن اتلصدي ــّي، ف اتلصدي
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دركــت نســبٌة مــا بــن موضــوٍع وحممــوٍل، فــإن اكن ٰهــذا اإلدراك 
ُ
فــإذا أ

ــن  ــح م ــاًل أرج ــوع مث  أّن الوق
ّ

ــه، إال ــوع وعدم ــن الوق ــواز لكٍّ م ــع ج م
ــل  ــنٌّ يف مقاب ــق ظ ــذا اتلصدي ــس، فٰه ــال العك ــع احتم ــوع م ــدم الوق ع
ي هــو ايلقــن، ويف مقابــل 

ّ
اجلــزم بالوقــوع وعــدم احتمــال العكــس اذل

ي هــو 
ّ

تســاوي كال االحتمالــن مــن دون ترجيــٍح ألحدهمــا ىلع اآلخــر اذل
ــات الشــفاء إن الظــّن  ــا قــال الشــيخ الرئيــس يف طبيعّي الشــّك، مــن هن
ــاهل ]انظــر:  ــاين واحتم ــرف اثل ــز الط ــع جتوي ــه م ــل إيل ــاد املمي ــو االعتق ه
 

ّ
ــات، الفــّن الســادس، ج 2، ص 185[، وٰهكــذا عّرفــه املــال ابــن ســينا، الشــفاء / الطبيعيّ

ــه: »االعتقــاد املميــل إيلــه  صــدرا يف أســفاره حيــث قــال عــن الظــّن إنّ
ــة،  ــفار األربع ــريازّي، األس ــن الش ــدر الدي ــر« ]ص ــرف اآلخ ــز الط ــع جتوي ــل م  العم
ج 5، ص 83[. وأوضــح مــن ٰذلــك مــا ذكــره الشــيخ الرئيــس يف كتــاب انلجــاة 

حيــث قــال: »واملظنونــات، يه آراء، يقــع اتلصديــق بهــا ال ىلع اثلبــات؛ 
بــل خيطــر إمــاكن نقيضهــا بابلــال، ولٰكــّن اذلهــن يكــون إيلهــا أميــل« 

]ابــن ســينا، كتــاب النجــاة، ص 64[.

ــره  ــه ىلع غ ــع ترجيح ــيء م ــو اإلدراك لل ــّن ه ــاٍل فالظ وىلع أّي ح
ــا. ــل أيًض املحتم

ب- عند األصويّلن 

ُعــرف الظــّن يف لكمــات األصويّلــن بمــا يقــرب مــن معنــاه اللغــوّي، 
ــزم  ــا دون اجل ــد بصّحتهم ــن يعتَق ــن أمري ــرّدد ب ــدّل ىلع ال ــا ي ــه م وأنّ
 أّن أحدهمــا أرجــح أو أظهــر، قــال يف "اصطالحــات 

ّ
بأحدهمــا، إال
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األصــول": »الظــّن هــو الوصــف انلفســايّن املقابــل للقطــع والشــّك، فهــو 
ــن«  ــل يف اذله ــد احلاص ــيَّ الردي ــن ِش ــح ِم ــرف الراج ــن الط ــارٌة ع عب
ــا  ــم أيًض ــرف يف لكماته ــا ُع ــول، ص 219[. كم ــات األص ــكينّي،  اصطالح ــر: املش ]انظ

ــٍع.  ــر قط ــن غ ــر م ــس ىلع اآلخ ــن يف انلف ــد االحتمال ــح أح ــه ترجي  بأن
]انظر: اآلمدّي، اإلحكام إىل أصول األحكام، ج 1، ص 12[

ــل   الظــّن املنطــّي يف مقاب
ّ

ــذا يعــي أّن الظــّن عندهــم مــا هــو إال وٰه
العلــم )القطــع) والشــّك املنطقّيــن. وهــو مــا يظهــر مــن الشــيخ 
األنصــارّي يف فرائــده، حيــث قّســم حبثــه األصــويّل بلحــاظ حــال امللكّف 
إىل ثالثــة أقســاٍم: القطــع والظــّن والشــّك؛ فــإّن امللكــف إّمــا أن يكــون 
قاطًعــا باحلكــم أو ظانًّــا بــه أو شــااكًّ ]انظــر: األنصــارّي، فرائــد األصــول، ج 1، ص 25[، 

ــل القطــع والشــّك. فالظــّن ـ إذن ـ مقاب

ــبب  ــالق الس ــاب إط ــن ب ــر م ــامٌح يف اتلعب ــالق تس ــذا اإلط  أّن ٰه
ّ

إال
ــا أو  ــدٌة للظــّن دائًم ــذا التســامح أّن األمــارة مفي ىلع مســبّبه، ومنشــأ ٰه
اغبًلــا ]انظــر: املظّفــر، أصــول الفقــه، ص373[، فــي طريــٌق يفيــد الظــّن بالواقــع، 
ويكشــف عنــه كشــًفا ناقًصــا، ال أنّهــا تســاوق أو تــرادف الظــّن باملعــى 
ي 

ّ
املتقــّدم؛ وذلا عّرفهــا الشــهيد الصــدر بادليلــل الظــّيّ ـ ال الظــّن ـ اذل

يكــون كشــفه عــن الواقــع هــو املــالك اتلــاّم جلعلــه معتــًرا، ســواٌء اكن 
مفيــًدا للظــّن الفعــّي دائًمــا، أو اغبًلــا، أو يف حــاالٍت كثــرٍة. ]انظــر: الصــدر، 

دروٌس يف علــم األصــول، ج 1، ص 180[ 

ــث  ــور ابلح ــاف ـ أّن حم ــاب األنص ــن ب ــوهل ـ م ــي ق ــا ينب ــن م ولٰك
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عنــد األصويّلــن يف بــاب الظــّن ومركزّيتــه هــو ادليلــل الظــّيّ ال الظــّن 
ــال  ــي يق ــة ـ والّ ــة الظّنّي ــن األدلّ ــٍة م ــن جمموع ــون ع ــه؛ وذلا يبحث نفس
هلــا »أمــاراٌت« ـ اكخلــر الواحــد واإلمجــاع املنقــول والشــهرة، مــن حيــث 

ــا. ــة وعدمه احلّجّي

ــة  ــة العلمّي ــن انلاحي ــّن وإن اكن م ــول إّن الظ ــن الق ــا يمك ــن هن وم
االصطالحّيــة إدراك اذلهــن الــيَء مــع ترجيحــه، لٰكــّن مــا يهــّم 
األصــويّل هــو مــا يــؤّدي إىل الظــّن - بعــد أن يؤّسســوا أّن األصــل 
عندهــم عــدم حّجّيــة الظــّن بمعنــاه العلــّي االصطــاليّح، وأّن حّجّيتــه 
ــٍل  ــاج إىل ديل ــايل حتت ــٍل، وباتل ــل جاع ــاج إىل جع ــا حتت ــرض ثبوته ىلع ف
ــوّي،  ــات، ص593؛ التهان ــوّي، الكلّيّ ــر: الكف ــه. ]انظ ــّن نفس ــا - ال الظ ــٍف عنه واكش

كّشــاف اصطالحــات الفنــون، ج 2، ص 1153[

 أّن متابعــة مباحــث األصويّلــن املتعلّقــة بالظــّن تفــي إىل أّن الظــّن 
ّ

إال
يطلــق عندهــم - مــن بــاب اتلوســعة يف االصطــالح حكًمــا - ىلع األعــّم 
مــن الظــّن املنطــّي والشــّك واالحتمــال املنطقّيــن، فــّل احتمــاٍل أو شــكٍّ 
، بــل يمكــن القــول إّن مطلــق مــا ليــس  أو ظــنٍّ منطــيٍّ فهــو ظــنٌّ أصــويلٌّ

بيقــٍن يعــّر عنــه عندهــم بالظــّن. ]انظــر: صنقــور، املعجــم األصــويّل، ج 3، ص 109[

ي يكــون معــه احتمــال اخلــالف موهوًمــا ال يعّر 
ّ

نعــم، االطمئنــان اذل
ــع  ــويّل، م ــن األص ــه بايلق ــّرون عن ــد يع ــل ق ــّن، ب ــم بالظ ــه عنده عن
ي ال يكــون معــه احتمــال 

ّ
اتلفاتهــم إىل أنـّـه ال يســاوق ايلقــن الريــايّض اذل

ــاًل. ]انظــر: صنقــور، املعجــم األصــويّل، ج 3، ص 109[  ــالف وارًدا أص اخل
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ثالًثا: الشّك

) ـ لغــًة: ُعــّرف الشــّك لغــًة بأنّــه املعــى العكــيّس وانلقيــض لليقــن 

ــه  ــر أي أنّ ــّك باألم ــال: ش ــرب، ج 7، ص 174[، يق ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ]انظ

ــن منظــور،  ــن ]انظــر: اب ــول إىل ايلق ــتطيع الوص ــم يس ــاب ول ــه وارت ــرّدد في ت

لســان العــرب، ج 7، ص 174[، فــكأّن الشــاّك ُشــّك هل األمــران يف مشــكٍّ واحــٍد 

ــن واحــًدا منهمــا. ]انظــر: الفيومــّي، املصبــاح املنــري، ص320[ وهــو ال يتيّق

إذن، فالشــّك يعكــس وجــود الــرّدد يف شــيئن مــن املمكــن أن يرّجــح 

ــّك  ــا، فالش ــاوين يف لّك أمورهم ــا متس ــر، أو يكون ــن اآلخ ــا ع أحدهم

مطلــق الــرّدد.

2 ـ اصطالًحا

أ- عند املتلكمن واحلكماء واملناطقة

ــٍح  ــال ترجي ــن ب ــن انلقيض ــرّدد ب ــه ال ــم بأنّ ــّك عنده ــّرف الش ُع

ــون،  ــوّي، كّشــاف اصطالحــات الفن ــاّك ]انظــر: التهان ــد الش ــر عن ــا ىلع اآلخ ألحدهم

ــم  ــات، 128؛ دغي ــايّن، التعريف ــراد، ص 253؛ الجرج ــف امل ، كش ــيّلّ ــة الح ج 2، ص 1153؛ العاّلم

ــل هــو مــا اســتوى  وآخــرون، موســوعة مصطلحــات علــم املنطــق، ج 1، ص 434[، وقي

ــا ىلع  ــب إىل أحدهم ــل القل ــيئن ال يمي ــن الش ــوف ب ــو الوق ــاه وه طرف

 ، اآلخــر. ]انظــر: التهانــوّي، كّشــاف اصطالحــات الفنــون، ج 2، ص 1153؛ العاّلمــة الحــيّلّ

كشــف املــراد، ص 253؛ الجرجــايّن، التعريفــات، 168[
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ب- عند األصويّلن

ــم يــرق  ي ل
ّ

أطلــق الشــّك عنــد األصويّلــن ىلع مطلــق االحتمــال اذل
ــال  ــّي وىلع االحتم ــّك املنط ــدق ىلع الش ــر، فيص ــّن املعت ــتوى الظ ملس
املنطــّي، بــل قــد يطلــق ىلع بعــض أفــراد الظــّن املنطــّي. ]انظــر: صنقــور، 

املعجــم األصــويّل، ج 3، ص 44 و45[

ــه جــواز أمريــن متســاوين ال مــزية لواحــٍد فيهمــا ىلع اآلخــر،  وقيــل إنّ
ــا  ، وإنّم ــذا ال يعــّد شــاكًّ ــة إذا تمــزّي واحــٌد منهمــا يف اإلجــازة، فٰه فــي حال
يصبــح الراجح ظنًّــا واملرجوح وهًمــا. ]انظــر: العســكرّي، معجــم الفــروق اللغويـّـة، ص 304[

ي 
ّ

ــر اذل ــّن املعت ــم) والظ ــع )العل ــل القط ــا يقاب ــّك أصويلًّ إذن، فالش
قــام ادليلــل ىلع حّجّيتــه، فــّل تــرّدٍد لــم يرّجــح أحــد طرفيــه فهــو شــكٌّ 

حبســب اصطــالح األصويّلــن.

المطلب الثاني: حّجّية الظّن بين اإلمكان واالستحالة

ــاكم  ــل األح ــا تلحصي ــم طريًق ــون العل ــالم يف ك ــن األع ــاكل ب ال إش
 ، ي ال يشــوبه شــكٌّ

ّ
املعرفّيــة واألحــاكم القانونّيــة التريعّيــة؛ فهو اإلدراك اذل

ي ال يعريــه احتمــاٌل خمالــٌف هل. وٰهــذه اخلصوصّيــة - أي 
ّ

والاكشــف اتلــاّم اذل
اإلثبــات والاكشــفّية اتلاّمــة - خصوصّيــٌة ذاتّيــٌة للعلــم غــر جمعولــٍة هل مــن 
ــّد  ــا، وىلع ح ــه أيًض ــلبها عن ــا وال س ــن جعله ــل ال يمك ــٍل، ب ــل جاع قب
ــه.  ــم وذات ــن العل ــع ع ــة واإلراءة للواق ــفّية اتلاّم ــن الاكش ــر األصويّل  تعب
]انظــر: األنصــارّي، فرائــد األصــول، ج 1، ص 29؛ الخراســاينّ، كفايــة األصــول، ج 2، ص 11؛ البهســودّي، 

مصبــاح األصــول، ج 2، ص 15؛ الصــدر، دروٌس يف علــم األصــول، ج 2، ص 47[
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كمــا ال إشــاكل بينهــم يف عــدم كــون الشــّك وســيلًة وطريًقــا تلحصيل 
ــٍة اكشــفٍة  ــٍة أو حيثّي ــٍة إثباتّي املعــارف واألحــاكم؛ إذ هــو فاقــٌد ألّي حيثّي
 أمــًرا تســتوي فيــه االحتمــاالت، 

ّ
وحاكيــٍة عــن الواقــع، فليــس هــو إال

ــرّدد بــن انلــي واإلثبــات، واغيــة احلكــم األصــويّل يه  بــل حقيقتــه ال
ــودٌة يف الشــّك. ــة واإلراءة، ويه مفق الكشــف واحلاكي

أّمــا الظــّن فاملــّرح بــه يف لكمــات اإلعــالم أنّــه يف نفســه ال يمتلــك 
اإلثباتّيــة والاكشــفّية الّــي يعتمــد عليهــا يف حتصيــل املعــارف واألحــاكم 
ــول، ج 2، ص 88؛  ــاح األص ــودّي، مصب ــول، ج 2، ص 38؛ البهس ــة األص ــايّن، كفاي ــر: الخراس ]انظ

املظّفــر، أصــول الفقــه، ص 376 - 379[، فهــو ليس ســوى اكشــٍف ناقــٍص وإدراٍك ال 

يمنــع انلقيــض وال ينــي احتمــال اخلــالف، ومــا اكنــت حقيقتــه ٰهكــذا 
فــال قيمــة معرفّيــًة هل يف نفســه، وال يعــّول عليــه يف العلــوم واملعــارف.

 ىلع مــا يفيــد ايلقــن 
ّ

ــم يعــّول احلكمــاء والفالســفة إال ــا ل  ومــن هن
ــي ال تغــي عــن احلــّق، وٰهكــذا  والعلــم، ونبــذوا الظنــون واألوهــام الّ
ــام  ــنٌّ يف مق ــو ظ ــا ه ــّن بم ــوا ىلع الظ ــم يعّول ــاء فل ــون والفقه األصويّل
ــو  ــة، فه ــغ اذلّم ــام الســقوط وتفري ــة، وال يف مق ــات واشــتغال اذلّم اإلثب
ــٌة يف  ــو حّج ــم، فه ــس العل ــه، ىلع عك ــًة يف نفس ــس حّج ــم لي عنده
نفســه، بــل حّجّيتــه ذاتّيــٌة هل؛ وذلا فّرقــوا بــن العلــم والظــّن مــن جهــة 
ــه ـ  ــل حّجّيت ــك، ب ــس كٰذل ــّن لي ــا الظ ــٌة، بينم ــه ذاتّي ــم حّجّيت أّن العل
ىلع القــول بهــا ـ خارجــٌة عــن ذاتــه وحقيقتــه، جمعولــٌة هل مــن قبــل مــن 

ــار. ــده اجلعــل واالعتب بي
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ــدم  ــّن وع ــة الظ ــدم حّجّي ــل ع ــوا إّن األص ــاس قال ــذا األس وىلع ٰه
اعتبــاره معرفيًّــا، واخلــروج مــن ٰهــذه ادلائــرة واألصــل حيتــاج إىل ديلــٍل 
يــدّل ىلع ٰذلــك. ]انظــر: األنصــارّي، فرائــد األصــول، ج 1، ص 127 ومــا بعدهــا، الخراســايّن، 

ــول، ج 1، ص 204[ ــم األص ــدر، دروٌس يف عل ــول، ج 2، ص 44؛ الص ــة األص كفاي

ــن  ــل يمك ــه ه ــكالم يف أنّ ــا ال ــم، إنّم ــا بينه ــه فيم ــذا ال كالم في وٰه
أن يرتــي الظــّن إىل مرتبــة االعتبــار املعــريّف ويكتســب صفــة اإلثباتّيــة 
ويلبــس بلــاس العلــم ويؤثّــر أثــره أو ال يمكــن ٰذلــك؟ وبعبــارٍة أخــرى، 

ــة للظــّن أو ال؟ هــل يمكــن جعــل احلّجّي

أّوًل: استحالة جعل الحّجّية للظّن

ويف ٰهــذا املجــال أثــار أحــد علمــاء اإلمامّيــة ـ وهــو ابــن قّبــة الــرازّي 
ــة هل مــن  ــد بالظــّن وجعــل احلّجّي ـ شــبهًة تّتصــل بمــا عليــه واقــع اتلعّب
ــو  ــبهة ه ــذه الش ــارة ٰه ــن إث ــرض م ــاع، والغ ــاكن واالمتن ــث اإلم حي

ــة للظــّن عقــاًل. ــات اســتحالة جعــل احلّجّي إثب

، معــارج األصــول،  واســتدّل ىلع ٰذلــك - ىلع مــا نقــل عنــه ]انظــر: املحّقــق الحــيّلّ
ص 203؛ األنصــارّي، فرائــد األصــول، ج 1، ص 105[ - بديللن:

ــل  ــا يُنق ــة هل فيم ــل احلّجّي ــّن وجع ــد بالظ ــّح اتلعّب ــو ص ــه ل األّول: أنّ
عــن انلــّي  لصــحَّ اتلعّبــد بالظــّن واتلعويــل عليــه فيمــا ينقــل عن اهلل 
جــّل وعــال، وهــو مّمــا ال يمكــن االلــزام بــه لقيــام اإلمجــاع ىلع عــدم 
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صّحــة اتلعويــل ىلع الظنــون كخــر الواحــد فيمــا لــو اكن اإلخبــار عــن 
اهلل جــّل وعــال.

ولعلـّـه يُشــر إىل عــدم صّحة اتلعويــل ىلع الظنــون يف أصــول العقيدة، 
وأنـّـه ال بــّد يف موردهــا مــن العلم.

اثلــاين: أّن العمــل بالظنــون قــد يُفــي إىل الوقــوع فيمــا هــو حــراٌم 
ــة للظــّن  واقًعــا، أو إىل تــرك مــا هــو حــالٌل واقًعــا، فلــو ُجعلــت احلّجّي
وتعّبَدنــا الشــارع بالعمــل بــه لــاكن معــى ٰذلــك إيقــاع امللكـّـف يف حمــذور 
ارتــكاب احلــرام الواقــّي، لــو اكن مفــاد ادليلــل الظــّيّ هــو حلّّيــة مــا هــو 

حــراٌم واقًعــا وكٰذلــك العكــس.

ٰهــذا هــو حاصــل مــا هــو منقــوٌل عــن ابــن قّبــة يف مقــام االســتدالل 
ــّرر  ــد ق ــه، وق ــد ب ــاع اتلعّب ــّن وامتن ــة للظ ــل احلّجّي ــتحالة جع ىلع اس
ــة، ونكتــي يف  ــا أفــاده ابــن قّب ــذه الشــبهة بنحــٍو أعمــق مّم األعــالم ٰه
ٰهــذا املجــال بمــا قــّرره الســّيد حمّمدباقــر الصــدر ، إذ أفاد أّن اإلشــاكل 

ــد بــه مــن جهتــن: ىلع جعــل احلّجّيــة للظــّن واتلعبُّ

اجلهــة األوىل: تّتصــل بمــا يُدركــه العقــل انلظــرّي مــن اســتحالة جعل 
احلّجّيــة للظــّن وامتنــاع اتلعبُّــد بــه، وٰذلــك بتقريبن:

ــارات  ــّيّ - أي األم ــل الظ ــة لدليل ــل احلّجّي ــب األّول: أّن جع اتلقري
الظّنّيــة - يلــزم منــه اجتمــاع الضّديــن أو املثلــن، وكالهمــا حمــاٌل، أّمــا 
اســتلزامه الجتمــاع الضّديــن فألنـّـه لــو اكن مــؤّدى ادليلــل هــو الوجــوب 
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ــاكن  ــة، ل ــة أو اإلباح ــة أو االســتحباب أو الكراه ــو احلرم ــع ه واكن الواق

ــٍد؛ إذ  ــوٍع واح ــن ىلع موض ــن متضاّدي ــاع حكم ــو اجتم ــك ه ــى ٰذل مع

ــادئ واملــالاكت كمــا هــو  ــم املب إّن األحــاكم متضــاّدٌة فيمــا بينهــا يف اعل

ــه. ــٌت يف حملّ ثاب

وأّمــا اســتلزامه الجتمــاع املثلــن فألنـّـه لــو اكن مــؤّدى ادليلــل الظــّيّ 

هــو الوجــوب مثــاًل، واتّفــق أن اكن الواقــع هــو الوجــوب أيًضــا، للــزم مــن 

ٰذلــك اجتمــاع حكمــن متماثلــن ىلع موضــوٍع واحــٍد، وهــو حمــاٌل كمــا 

هــو واضــٌح.

وبتعبــٍر آخــر: أّن جعــل احلّجّيــة لدليلــل الظــّيّ يســاوق جعــل حكــٍم 

، وحينئــٍذ إن اكن احلكــم  ))) مناســٍب ملــؤّدى ادليلــل الظــّيّ ظاهــريٍّ

املجعــول ظاهــًرا مغايــًرا للحكــم املجعــول واقًعــا لــزم مــن ٰذلــك اجتمــاع 

الضّديــن، وإن اكن احلكــم الظاهــرّي مســاخًنا للحكــم اثلابــت واقًعــا لــزم 

ــّيّ  ــل الظ ــة لدليل ــل احلّجّي ــتحالة جع ــن، فاس ــاع املثل ــك اجتم ــن ٰذل م

ــٍر. ــٌة ىلع أّي تقدي ــه وجعــل احلكــم الظاهــرّي ثابت ــد ب واتلعّب

ــه  ــزم من ــه يل ــد ب ــّن واتلعبُّ ــة للظ ــل احلّجّي ــاين: أّن جع ــب اثل اتلقري

نقــض الغــرض؛ وٰذلــك ألّن جعــل احلّجّيــة للظــّن واتلعبُّــد بــه قــد يُفــوّت 

)1( املــراد مــن الحكم الواقعّي هو: الحكــم املجعول عى موضوعه ابتداًء دون أن يُفرتض الشــّك 
يف حكــٍم آخــر لٰذلك املوضوع، وأّما الحكــم الظاهرّي، فاملراد منه ٰذلــك الحكم املجعول عى 

موضوعه مع افرتاض الشّك يف الحكم الواقعّي لٰذلك املوضوع.
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ــع،  ــا للواق ــو اكن مــؤّدى ادليلــل الظــّيّ منافيً ــّي للمــوىل ل الغــرض الواق
ــّن  ــة للظ ــل احلّجّي ــتلزام جع ــوىل الس ــراض إدراك امل ــد اف ــٍذ وبع وحينئ
ــرك  ــدم ت ــإّن ع ــّي، ف ــرض الواق ــت الغ ــرّي تلفوي ــم الظاه ــل احلك وجع
ــاٌل  ــو حم ــرض، وه ــض الغ ــاه نق ــة هل معن ــل احلّجّي ــّن وجع ــد بالظ اتلعّب
ــٌة تاّمــٌة ملــا يناســبه مــن فعــٍل أو تــرٍك، ومــن  مــن جهــة أّن الغــرض علّ
ــدم  ــّن ع ــد بالظ ــرك اتلعّب ــو ت ــّي ه ــرض الواق ــب للغ ــح أّن املناس الواض
جعــل احلّجّيــة هل، فيكــون تــرك اتلعّبــد بالظــّن وعــدم جعــل احلّجّيــة هل 
 للغــرض الواقــّي، ويســتحيل ختلـّـف املعلــول عــن علّتــه اتلاّمــة.

ً
معلــوال

ــذا اتلقريــب مــن مــدراكت العقــل  ومــن املالحــظ أّن االســتحالة بٰه
انلظــرّي؛ إذ إّن منشــأ االســتحالة ـ بنــاًء ىلع ٰهــذا اتلقريــب ـ هو اســتلزام 

جعــل احلّجّيــة للظــّن واتلعبُّــد بــه تلخلّــف املعلــول عــن علّتــه اتلاّمــة.

اجلهــة اثلانيــة: ويه تّتصــل بمــا يدركــه العقــل العمــّي مــن اســتحالة 
جعــل احلّجّيــة للظــّن واتلعّبــد بــه، وحاصــل اإلشــاكل مــن ٰهــذه اجلهــة 
ــى  ــا، بمع ــد يف متعلّقاته ــح واملفاس ــٌة للمصال ــة تابع ــاكم الواقعّي أّن األح
 وينشــأ عــن مــالٍك يف متعلـّـق ٰذلــك احلكــم، فلــو 

ّ
أنـّـه مــا مــن حكــٍم إال

جعــل الشــارع احلّجّيــة للظــّن واتّفــق أن اكن مــؤّدى ادليلــل الظــّيّ منافيًا 
ــع  ــف يف مفســدة الواق ــا إىل إيقــاع امللكّ ــا إّم ــك مفضيً ــاكن ٰذل ــع، ل للواق
لــو اكن الواقــع هــو احلرمــة، واكن مــؤّدى ادليلــل الظــّيّ هــو الوجــوب أو 
اإلباحــة مثــاًل، أو مفضيًــا تلفويــت مصلحــة الواقــع ىلع امللكَّــف لــو اكن 
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ــة ـ واكن  ــه ىلع املصلح ــتمال متعلّق ــتلزم الش ــوب ـ املس ــو الوج ــع ه الواق
مــؤّدى ادليلــل الظــّيّ هــو احلرمــة أو اإلباحــة مثــاًل.

ومــن الواضــح أّن تفويــت املصلحــة ىلع امللكـّـف أو إيقاعــه يف املفســدة 
ــّل  ــوىل ج ــن امل ــدوره ع ــتحالة ص ــع باس ــب القط ــا يوج ــذا م ــٌح، وٰه قبي

ــم األصــول، ج 4، ص 188 و189[ ــر: الهاشــمّي، بحــوٌث يف عل ــال. ]انظ وع

ٰهــذا حاصــل الشــبهة الـّـي أثارهــا ابــن قّبــة ىلع إمــاكن جعــل احلّجّيــة 
ــد بــه بتقريــر مــن األصويّلــن، ونتيجــة ٰهــذه اإلشــاكالت  للظــّن واتلعبُّ
اســتحالة جعــل احلّجّيــة للظــّن وامتنــاع اتلعّبــد بــه مــن قبــل الشــارع. 

وقــد أســهب األصويّلــون يف اجلــواب عــن ٰهــذه الشــبهة.

ثانًيا: إمكان جعل الحّجّية للظّن

ــان املقصــود  ــّد مــن بي قبــل اتلعــّرض دليلــل القائلــن باإلمــاكن ال ب
ــام  ــاء يف مق ــو االكتف ــك ه ــدة ٰذل ــه، وفائ ــوث عن ــاكن املبح ــن اإلم م
ــه  ــة، أو أنّ ــن قّب ــا اب ــي أثاره ــات اإلمــاكن بمجــّرد رّد اإلشــاكالت الّ إثب
ال بــّد مــن إقامــة ادليلــل والرهــان إلثبــات جــواز جعــل احلّجّيــة للظــّن.

1 ـ بيان املقصود من اإلمكان

  اختلــف األعــالم يف املقصــود مــن اإلمــاكن يف حمــّل الــكالم، أي هــل 
يمكــن جعــل احلّجّيــة للظــّن أو ال يمكــن؟ وذهــب لكٌّ إىل تفســر اإلمــاكن 
وفــق رؤيتــه اخلاّصــة وفهمــه ألصــل ابلحــث ولكمــات ابــن قّبــة، ويف ٰهــذا 
املجــال نقــول: إّن اإلمــاكن يطلــق ىلع معــاٍن: ]انظــر: الخراســايّن، كفايــة األصــول، 

ج 2، ص 39 و40؛ ســبحاين، املبســوط يف أصــول الفقــه، ج 3، ص 107 ـ 109[
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ــا إىل  ــة وعدمه ــبة احلّجّي ــاواة نس ــى مس ــاكن اذلايّت، بمع األّول: اإلم
ــان. ــة اإلنس ــدم إىل ماهّي ــود والع ــبة الوج ــر نس ــّن، نظ الظ

اثلــاين: اإلمــاكن االســتعدادّي، وهــو عبــارٌة عــن القــّوة الـّـي تســتعّد 
ألن يرتـّـب عليهــا الــيء الفــاليّن، أو فقــل: هــو اســتعداد الــيء ذاتـًـا 
يلصــر شــيئًا آخــر؛ كقــّوة اإلنســانّية املودعــة يف انلطفــة، وهــو خــارٌج 

عــن حمــّل الــكالم جزًمــا. 

اثلالــث: اإلمــاكن الوقــويّع، بمعــى كــون الــيء ممكنًــا يف ذاتــه وال 
يرتّــب ىلع وقوعــه يف اخلــارج أّي فســاٍد.

الرابــع: اإلمــاكن االحتمــايّل، ويــراد منــه عــدم اجلــزم بامتنــاع اليء 
ــه،  ــس يف كالم ــيخ الرئي ــه الش ــار إيل ي أش

ّ
ــو اذل ــماعه، وه ــّرد س بمج

وقــال :لّك مــا قــرع ســمعك مــن الغرائــب فــذره يف بقعــة اإلمــاكن مــا 
لــم يــذدك عنــه واضــح الرهــان.

واملــراد مــن اإلمــاكن يف قوهلــم: »يمكــن جعــل احلّجــة للظــّن«، هــو 
اإلمــاكن باملعــى اثلــاين ال األّول وال الرابــع بعــد االتّفــاق ىلع عــدم إرادة 
املعــى اثلالــث؛ وٰذلــك ألّن اإلمــاكن باملعــى األّول أمــٌر بــديهٌّ ال ينكــره 
مــن هل إملــاٌم باملســألة؛ إذ ال يشــّك أحــٌد يف إمــاكن جعــل احلّجّيــة للظــّن 

واتلعّبــد بــه ذاتًــا وماهّيــًة.

ــاكن  ــث؛ ألّن اإلم ــّب ابلح ــن مص ــارٌج ع ــع خ ــى الراب ــا أّن املع كم
ــل كال  ــان حيتم ــل اإلنس ــا، ب ــاًء وال حكًم ــن قض ــايّل ال يتضّم االحتم

حّجّية المعرفة الظّنّية في نظر العقل والنّص الدينّي

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

265



ــذا  ــاكن بٰه ــون اإلم ــى أن يك ــال مع ــاع، ف ــاكن واالمتن ــن: اإلم األمري
ــويّع  ــي املعــى اثلــاين وهــو اإلمــاكن الوق املعــى موضــواًع للبحــث، فب

ــدًة. ــتلزم مفس ــه ال يس ــى أّن وقوع بمع

وادليلــل ىلع أّن املعــى اثلــاين هــو حمــّط ابلحــث، أّن القائــل بامتنــاع 
جعــل احلّجّيــة واســتحاتلها اســتدّل ىلع ٰذلــك بديللــن كمــا تقــّدم؛ فــإّن 
ــن  ــر م ــا ذك ــويّع؛ ألّن م ــاكن الوق ــزناع يف اإلم ــن أّن ال ــرب ع ــك يع ٰذل

اتلــوايل يــدّل ىلع امتنــاع جعــل احلّجّيــة واتلعّبــد بالظــّن وقــواًع. 

2 ـ أدلّة القائلني بإمكان جعل الحّجيّة للظّن

ــٌن،  ــه ممك ــد ب ــّن واتلعّب ــة للظ ــل احلّجّي ــهور إىل أّن جع ــب املش ذه
ــاآليت: ــك ب ــتدلّوا ىلع ٰذل ــره، واس ــة وغ ــن قّب ــا الب خالفً

أـ بالقطــع بعــدم لــزوم حمــاٍل مــن جعــل احلّجّيــة للظــّن واتلعّبــد بــه؛ 
 وبــاذلات. ]انظــر: الطــويّس، العــّدة 

ً
فإنـّـه ال يوجــد وجــٌه للمنــع واالســتحالة أّوال

يف أصــول الفقــه، ج 1، ص 102[

ــه  ــاط ب  إذا أح
ّ

ــه إال ــن يشٍء أو قبح ــم حبس ــل ال حيك ــه: أّن العق وفي
ــا املزاحــم  ــنة واملقبِّحــة، ونــى عنه ــه املحسِّ ــع جهات ــًة جبمي إحاطــًة تاّم
هلــا، وال خيــى أّن ٰهــذه اإلحاطــة قلّمــا حتصــل، ومــن هنــا اكنــت األحاكم 
العقلّيــة العملّيــة نــادرًة. وعليــه، فــإّن دعــوى القطــع بعــدم لــزوم حمــاٍل 
ــع  ــة متوّقفــٌة ىلع إحاطــة العقــل جبمي ــد باألمــارة غــر العلمّي مــن اتلعّب
ــنة لٰهــذا اتلعّبــد، ونفيــه أّي قبــٍح مزاحــم حلســنه، ودون  اجلهــات املحسِّ

ــاد. ]انظــر: األنصــارّي، فرائــد األصــول، ج 1، ص 106[ ــك خــرط القت ٰذل
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ب- ببنــاء العقــالء ىلع احلكــم باإلمــاكن مــا لــم يعــر العقــل ىلع الزٍم 
ــد بــه، فــإذا ُشــّك بإمــاكن يشٍء  ــة للظــّن واتلعّب حمــاٍل مــن جعــل احلّجّي
ــوع إىل  ــي الرج ــه، فيك ــه أو امتناع ــد ب ــّن واتلعّب ــة للظ ــل احلّجّي كجع
العقــل يلقــوم جبولــٍة ميدانّيــٍة آفاقّيــٍة وأنفســّيٍة ويف أروق املعرفــة والقانون 
ــن  ــر ىلع يشٍء م ــم يع ــإن ل ــاٍل هل، ف ــن الزٍم حم ــش ع ــّي للتفتي التري
ي يســلكه العقــالء 

ّ
ٰذلــك، فيُحكــم باإلمــاكن؛ فــإّن ٰهــذا هــو الســبيل اذل

ــه يكــون األصــل هــو اإلمــاكن. ]انظــر: األنصــارّي،  للحكــم باإلمــاكن. وعلي
ــول، ج 1، ص 106[ ــد األص فرائ

وفيه:

ــة ىلع االكتفــاء بعــدم العثــور  : لــم يثبــت قيــام الســرة العقالئّي
ً

أّوال
ــه. ىلع الزٍم حمــاٍل لــيٍء إلثبــات إماكن

 ، ــه ال يوجــد ىلع حّجّيتهــا ديلــٌل قطــيٌّ  أنّ
ّ

ــا: لــو ســلّمنا بهــا، إال ثانيً
ــة  ــه ادلور. ]انظــر: الخراســايّن، كفاي ــزم من ــه يل ــة ال يكــي؛ فإنّ والظــّن باحلّجّي

ــول، ج 2، ص 39[ األص

ج- أّن أدلـّـة حّجّيــة الظــّن مــن اآليــات والروايــات والســرة العقالئّيــة 
اكفيــٌة يف إثبــات إماكنهــا؛ ألّن أدّل ديلــٍل ىلع إمــاكن يشٍء وقوعــه يف 
ــة الظــن يف مقــام اإلثبــات،  ــة ىلع حّجّي ــت تلــك األدلّ اخلــارج، فــإذا دلّ
فقــد دلـّـت باألولوّيــة القطعّيــة ىلع إماكنهــا يف مقــام اثلبــوت، فــإّن الوقــوع 
أخــّص مــن اإلمــاكن ومتفــّرٌع عليــه. ]انظــر: الخراســايّن، كفايــة األصــول، ج 2، ص 39[
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ٰهــذا لكـّـه يف ادليلــل ىلع إمــاكن جعــل احلّجّيــة للظــّن واتلعّبــد بــه، أّمــا 
إبطــال مــا ذكــره ابــن قّبــة مــن إشــاكالٍت وحماذيــر، فقــد أســهب علمــاء 
ــا. ]انظــر: األنصــارّي، فرائــد األصــول، ج 1، ص 106 -  األصــول يف رّدهــا واجلــواب عنه
111؛ الخراســايّن، كفايــة األصــول، ج 2، ص 40 - 44؛ الكاظمــّي الخراســايّن، فوائــد األصــول، ج 3، ص 

90 - 119؛ الروجــردّي، نهايــة األفــكار، ج 3، ص 59 - 80؛ األصفهــايّن، نهايــة الدرايــة، ج 3، ص 121 - 

157؛ الهاشــمّي، بحــوٌث يف علــم األصــول، ج 4، ص 193 - 201[، وال يمكــن يف ٰهــذه املقالــة 

اخلــوض يف غمــار ٰهــذه األجوبــة ومــا قيــل فيهــا، لٰكــن يمكــن اإلشــارة إىل 
أبــرز مــا قيــل يف املقــام مــن دون ادلخــول يف اتلفاصيــل.

المطلب الثالث: الظّن في الشريعة بين االنفتاح واالنسداد

بعــد أن عرفنــا أّن جعــل احلّجّيــة للظّن وتتميم كشــفه - حبيــث يصلح 
لالعتمــاد واالســتناد - أمــٌر ممكــٌن، وال يلــزم منــه أّي حمــذوٍر عقــيٍّ أو 
رشيعٍّ كمــا الــزم بــه مشــهور العلمــاء؛ ينبــي اإلشــارة إىل خــالٍف وقــع 
بــن القائلــن باإلمــاكن يرجــع إىل وقــوع ٰهــذا اجلعــل خارًجــا، وحتّققــه 
يف مقــام ادلاللــة واإلثبــات؛ فــإّن مجاعــًة مــن األصويّلــن ذهبــوا إىل أنـّـه 
لــم يتــّم ديلــٌل نقــيٌّ وال عقــيٌّ ىلع وقــوع اتلعّبــد وجعــل احلّجّيــة للظــّن، 
ــم، يف  ــاب العل ــداد ب ــن انس ــاًل ع ــّي فض ــاب العل ــداد ب ــوا بانس وآمن

املقابــل ذهــب املشــهور إىل وقــوع ٰذلــك.

وإّن ادليلــل الــريّع والعقــل قــد دّل ىلع حّجّيــة بعض الظنــون، فباب 
العلــّي عندهــم مفتــوٌح، مــع إيمانــه بعــدم انســداد بــاب العلــم بشــٍل 
مطلــٍق وتــامٍّ، فبعــد اتّفاقهــم ىلع إماكنّيــة جعــل احلّجّيــة للظــّن اختلفــوا 
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ــة الظنــون، ولٰكــّن ٰهــذا ال يعــي أّن القائلــن  يف قيــام ادليلــل ىلع حّجّي
ــٍق  ــن طري ــه م ــون حبّجّيت ــّن ال يقول ــة الظ ــل ىلع حّجّي ــام ادليل ــدم قي بع
آخــر، بــل قالــوا حبّجّيــة الظــّن بمــا هــو ظــنٌّ مــن خــالل اتلمّســك بديلــل 
ــة مطلــق الظــّن، فهــم أنكــروا  ي يفــي إىل احلّجّي

ّ
االنســداد الكبــر اذل

حّجّيــة الظــّن اخلــاّص، وقالــوا حبّجّيــة الظــّن املطلــق، وتلوضيــح الفكــرة 
ــّم  ــويّل، ث ــح األص ــب املصطل ــّن حس ــيم الظ ــّرض تلقس ــن اتلع ــّد م ال ب
بيــان ماكنــة الظــّن بنــاًء ىلع نظريــة االنســداد قّســم متأّخــرو األصويّلــن 

الظــّن إىل: ظــنٍّ خــاصٍّ وظــنٍّ مطلــٍق.

أّوًل: الظّن المطلق

عــرف الظــّن املطلــق بأنـّـه: »لّك ظــنٍّ قــام ديلــل االنســداد الكبــر ىلع 
حّجّيتــه واعتبــاره« ]انظــر: املشــكينّي، اصطالحــات األصــول، ص 162[.

أو قــل: هــو »األمــارة الـّـي يه حّجــٌة يف خصــوص حالــة انســداد بــاب 
العلــم والعلــّي، أي انســداد بــاب نفــس العلــم باألحــاكم وبــاب الطــرق 
ــا  ــال هل أيًض ــر، أصــول الفقــه، ص 389[. ويق ــه« ]انظــر: املظّف ــة إيل ــة املؤّدي العلمّي

الظــّن االنســدادّي.

ثانًيا: الظّن الخاّص

وعــرف الظــّن اخلــاّص: بأنّــه »لّك ظــنٍّ قــام ديلــٌل قطــيٌّ ىلع حّجّيتــه 
واعتبــاره خبصوصــه غــر ديلــل االنســداد الكبــر« ]انظــر: املشــكينّي، 

اصطالحــات األصــول، ص 162[. 
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أو قــل: هــو »األمــارة الّــي يه حّجــٌة مطلًقــا حــّى مــع انفتــاح بــاب 

العلــم« ]انظــر: املظّفــر، أصــول الفقــه، ص 389[. ويســّى أيًضــا »الطريــق العلــّي« 

نســبًة إىل العلــم باعتبــار قيــام العلــم ىلع حّجّيتــه.

واملشــهور بعــد أن تبــّى القــول بإماكنّيــة جعــل احلّجّيــة للظــّن، وأقــّر 

بــأّن الظــّن ليــس حبّجــٍة بذاتــه وال جيــوز اعتمــاده واالســتناد إيلــه بانلظر 

ــٌل  ــه ديل ــام ىلع حّجّيت ــًة رشاًع إذا ق ــّن حّج ــون الظ ــا يك ــه، وإنّم إىل ذات

ــك  ــة ٰذل ــن ناحي ــًة م ــّن حّج ــون الظ ــارع، فيك ــة الش ــن ناحي ــيٌّ م عل

ــة  ادليلــل وليــس بذاتــه، اّدىع قيــام ادليلــل الــريّع والعقــّي ىلع حّجّي

الظــّن يف اجلملــة، أي قــام ادليلــل ىلع حّجّيــة بعــض الظنــون، اصطلــح 

ــة. ــون اخلاّصــة أو الطــرق العلمّي ــا الظن عليه

ويف مقابــل ٰهــذه الــرأي ـ كمــا أرشنــا ـ ذهــب مجاعــٌة مــن األصويّلــن 

ــاب  ــل اّدىع أّن ب ــة الظنــون، ب ــام ادليلــل اخلــاّص ىلع حّجّي إىل عــدم قي

ــاّص.  ــّن اخل ــة الظ ــات حّجّي ــال إلثب ــّد وال جم ــد انس ــة ق ــرق العلمّي الط

ــة  ، أي حّجّي ــنٌّ ــو ظ ــا ه ــّن بم ــة الظ ــول حبّجّي ــوا إىل الق ه
ّ

ــا اجت ــن هن وم

الظــّن املطلــق مــن أّي منشــإٍ اكن، واســتندوا يف دعواهــم ٰهــذه إىل ديلــل 

ــل  ــداديّن يف مقاب ــة باالنس ــذه اجلماع ــق ىلع ٰه ــر، وأطل ــداد الكب االنس

ــام ادليلــل  ــاب العلــّي، مــن جهــة قي ــاح ب ــن القائلــن بانفت االنفتاحّي

ــون.  ــة بعــض الظن اخلــاّص ىلع حّجّي
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توضيح دليل النسداد

ــات  ديلــل االنســداد هــو ديلــٌل عقــيٌّ أقامــه بعــض األصويّلــن إلثب
حّجّيــة الظــّن يف األحــاكم بعــد عــدم إمــاكن حتصيلهــا بالطــرق العلمّيــة، 
وهــو ديلــٌل مبــٍن ىلع عــّدة مقّدمــاٍت أهّمهــا دعــوى انســداد بــاب العلــم 

والعلــّي يف األحــاكم، ومنــه جــاءت التســمية. 

ــن  ــّد هل م ــنٍّ ال ب ــة لّك ظ ــا حلّجّي ــداد مثبتً ــل االنس ــون ديل ــي يك ول
توافــر مقّدماتــه املصطلــح عليهــا عنــد األصويّلــن بـــ )مقّدمــات ديلــل 
االنســداد)؛ فإنّهــا مــى توافــرت حكــم العقــل بوجــوب العمــل بمــا قــام 

ــه الظــّن يف األحــاكم. علي

وهنــاك مقّدمــاٌت دليلــل االنســداد يمكــن حتريرهــا وتلخيصهــا كمــا يي 
]انظــر: األنصــارّي، فرائــد األصــول، ج 1، ص384ـ  434؛ القّمــّي، القوانــني املحكمــة، ج 3 و4، ص 238[: 

ــم  ــّي يف معظ ــم))) والعل ــاب العل ــداد ب ــوى انس ــة األوىل: دع املقّدم
. ــا ــر أئّمتن ــن ع ــرة ع ــا املتأّخ ــه يف عصورن ــواب الفق أب

ــة  ــاكم الواقعّي ــال األح ــال امتث ــوز إهم ــه ال جي ــة: أنّ ــة اثلاني املقّدم
ــل. ــام العم ــا يف مق ــوز طرحه ، وال جي

ً
ــاال ــة إمج املعلوم

 )1( إّن بــاب العلــم القطعّي باألحكام الرشعيّة الّتي مل تعلم بالــرورة من الدين أو من مذهب أهل 
البيت  يف نحو زماننا منسدٌّ قطًعا؛ إذ املوجود من أدلّتها ال يفيد غري الظّن لفقد السّنة املتواترة، 
وانقطاع طريق االطاّلع عى اإلجامع غالبًا من غري جهة النقل بخر الواحد، ووضوح كون أصالة الراءة 
ال تفيد غري الظّن، وكون الكتاب ظّنّي الداللة. وإذا تحقق انســداد باب العلم يف حكٍم رشعيٍّ كان 

التكليف فيه بالظّن قطًعا.
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املقّدمــة اثلاثلــة: أنّــه بعــد فــرض وجــوب اتلعــّرض لألحــاكم املعلومــة 
، فــإّن األمــر تلحصيــل فــراغ اذلّمــة منهــا يــدور بــن حــاالٍت أربٍع:

ً
إمجــاال

أ- تقليد من يرى انفتاح باب العلم.

ب- األخذ باالحتياط يف لّك مسألٍة.

ج- الرجــوع إىل األصــل العمــّي اجلــاري يف لّك مســألٍة، حســبما 
ــا. ــه حاهل يقتضي

د- الرجــوع اىل الظــّن يف لّك مســألٍة فيهــا ظــنٌّ باحلكــم، وفيمــا عداهــا 
يرجــع إىل األصــول العملّية.

وال يصّح األخذ باحلاالت اثلالث األوىل، فتتعّن الرابعة.

ــال  ــم ف ــاب العل ــاح ب ــر يف انفت ــد الغ ــة األوىل: ويه تقلي ــا احلال أّم
ــّح هل  ــف يص ــداد فكي ــد باالنس ــف يعتق ــروض أّن امللكّ ــوز؛ ألّن املف جي

ــٍل. ــه ىلع جه ــه وأنّ ــد خبطئ ــن يعتق ــوع إىل م الرج

ــر  ــه الع ــزم من ــه يل ــاط؛ فإنّ ــذ باالحتي ــة: ويه األخ ــا اثلاني وأّم
ــع  ــف مجي ــو لكّ ــام ل ــالل انلظ ــزم اخت ــل يل ــديدان، ب ــرج الش واحل

ــك. ــن بٰذل امللكّف

ــا؛  ــّح أيًض ــال يص ــاري ف ــل اجل ــذ باألص ــة: ويه األخ ــا اثلاثل وأّم
لوجــود العلــم اإلمجــايّل باتللكيــف؛ فإنـّـه يمنــع مــن إجــراء أصــل الــراءة 

ــا. ــو يف بعضه ــتصحاب، ول واالس
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املقّدمــة الرابعــة: أنـّـه بعــد أن أبطلنــا الرجــوع إىل احلــاالت اثلــالث 
ــوم  ــي يق ــائل الّ ــة يف املس ــة الرابع ــوع إىل احلال ــر يف الرج ــر األم ينح

فيهــا الظــّن.

وفيهــا يــدور األمــر بــن الرجــوع إىل الطــرف الراجــح يف الظــّن وبــن 
الرجــوع إىل الطــرف املرجــوح أي املوهــوم، وال شــّك يف أّن األخــذ بطــرف 

املرجــوح ترجيــٌح للمرجــوح ىلع الراجــح، وهــو قبيــٌح عقــاًل.

، وهو املطلوب. وعليه: فيتعن األخذ بالظّن بما هو ظنٌّ

المطلــب الرابــع: الموقــف العقلــّي والشــرعّي مــن الظــّن العقلّي 

والظــّن لنقلّي

اتّضــح مّمــا تقــّدم أّن الظــّن تــارًة ينشــأ مــن انلقــل اكلظــّن احلاصــل 
مــن األخبــار وأخــرى مــن العقــل اكلظــّن احلاصــل مــن القيــاس الفقــّي. 
ــة للظــّن، وقــد اّدىع ـ ىلع مــا  ــة جعــل احلّجّي كمــا اتّضــح أيًضــا إماكنّي
ــض  ــة بع ــل ىلع حّجّي ــام ادليل ــون قي ــه ـ االنفتاحّي ــارة إيل ــت اإلش تقّدم
ــدادّي ىلع  ــّيّ االنس ــل الظ ــة ادليل ــداديّون تمامّي ــون، وادىع االنس الظن

. حّجّيــة الظــّن بمــا هــو ظــنٌّ

ــول  ــداديّن يق ــن واالنس ــن االنفتاحّي  م
ًّ

ــدم أّن كال ــا تق ــح مّم واتّض
ــون  ــة بعــض الظن ــون حبّجّي ــن يقول ــه أّن االنفتاحّي ــة الظــّن، اغيت حبّجّي
 ، بعنوانهــا اخلــاّص، واالنســداديّن يقولــون حبّجّيــة لّك ظــنٍّ بمــا هــو ظــنٌّ
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ــّي  ــل القط ــف العق ــا ويه موق ــّم بيانه ــن امله ــألٌة م ــام مس ــى يف املق يب
والــرع القطــّي مــن الظــّن احلاصــل مــن العقــل والظــّن احلاصــل مــن 
انلقــل. وبيــان ٰذلــك خيتلــف باختــالف وجهــة انلظــر مــن ناحيــة انفتــاح 

بــاب العلــم والعلــّي وانســدادهما.

أّوًل: الموقف بناًء على انفتاح باب العلم والعلمّي

1ـ موقف العقل والرشع من الظّن العقيّل

ــّي؛  ــّن العق ــة الظ ــدم حّجّي ــان ىلع ع ــرع يّتفق ــل وال إذن، فالعق
ــدم. ــل ىلع الع ــة أو لدليل ــل ىلع احلّجّي ــدم ادليل لع

2ـ موقف العقل من الظّن النقيّل سنًدا 

والظّن انلقّي داللًة:

والظــّن انلقــّي تــارًة يكــون مــن ناحيــة الســند وأخــرى مــن ناحيــة 
ــّن  ــن الظ ــه م ــاّص ب ــه اخل ــرع موقف ــل وال ــن العق ــلٍّ م ــة، ول ادلالل

ــًة. ــّي دالل ــّن انلق ــنًدا والظ ــّي س انلق

أ ـ موقف العقل من ناحية الظّن النقيّل سنًدا

أّمــا مــن ناحيــة الســند فقــد اّدىع االنفتاحّيــون قيــام ادليلــل 
العقــّي ىلع حّجّيــة الظــّن انلقــّي ســنًدا بمــا عــرف باألدلّــة العقلّيــة ىلع 
حّجّيــة أخبــار اآلحــاد، وقــد تعــّرض الشــيخ األنصــارّي إىل ثالثــٍة منهــا 

274

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



ــف  ــا املوق ــك، ومبيّنً ــتدالل ىلع ٰذل ــا لالس ــاًل صالحّيته ــها مبط وناقش
ــذا  ــة ظــنٍّ كٰه ــه ال يقــي حبّجّي  العقــّي مــن الظــّن انلقــّي الســندّي وأنّ
]انظــر: األنصــارّي، فرائــد األصــول، ج 1، ص 351ـ  383[، واختصــاًرا نــورد ديلــاًل واحًدا 

ــه الشــيخ األنصــارّي عــن  ي نقل
ّ

مــع مناقشــته، وهــو ادليلــل اثلــاين اذل
ــة األخبــار  ي ســاقه بــدوره لالســتدالل بــه ىلع حّجّي

ّ
الفاضــل اتلــويّن اذل

املوجــودة يف الكتــب املعتمــدة للشــيعة اكلكتــب األربعــة مــع العمــل بهــا 
مــن غــر ردٍّ ظاهــٍر، وحاصلــه مــع اتلوضيــح: 

أّن ٰهــذا ادليلــل مرّكــٌب مــن أمريــن: أحدهمــا: القطــع ببقــاء 
اتلاكيلــف إىل يــوم القيامــة، وعــدم ســقوطها بانســداد بــاب العلــم بهــا. 
ــن  ــة م ــول الرورّي ــع األص ــط وموان ــزاء ورشائ ــّل أج ــا: أّن ج ثانيهم
الصــالة واحلــّج والصــوم واألنكحــة وغرهــا مــن العبــادات واملعامــالت 
ــا  ــة أجزائه ــر يف معرف ــو اقت ــث ل ــة، حبي ــر القطعّي ــار غ ــت باألخب تثب
ــاد  ــرة واآلح ــار املتوات ــز واألخب ــاب العزي ــا ىلع الكت ــا وموانعه ورشائطه
املحفوفــة بالقرائــن القطعّيــة، خلرجــت ٰهــذه األمــور عــن ٰهــذه العناويــن 
حبيــث يصــّح ســلبها عنهــا؛ لقلـّـة األخبــار قطعّيــة الصــدور، وعــدم كون 
ــل  ــن العم ــص ع ــال حمي ــط، ف ــع فق ــام التري  يف مق

ّ
ــا إال ــات اغبًل اآلي

ــد  ــوب. ]انظــر: األنصــارّي، فرائ ــت املطل ــدور، فثب ــة الص ــر قطعّي ــار غ باألخب
ــه، ص 159[ ــول الفق ــة يف أص ــويّن، الوافي ــل الت ــول، ج 1، ص 361؛ الفاض األص

ــر:  ــاٍت ]انظ ــّدة مناقش ــالم بع ــل األع ــن قب ــل م ــذا ادليل ــش ٰه ونوق
األنصــارّي، فرائــد األصــول، ج 1، ص 361؛ الخراســايّن، كفايــة األصــول، ج 2، ص 85 و86[، منهــا:
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ــط  ــزاء والرائ ــود األج ــايّل بوج ــم اإلمج ــة األوىل: أّن العل املناقش

ــار الواجــدة ملــا ذكــره مــن الرطــن)))؛  ال تنحــر أطرافــه يف األخب

لوجــود ٰهــذا العلــم اإلمجــايّل أيًضــا يف ســائر األخبــار الفاقــدة لٰهذيــن 

الرطــن، فــال بــّد مــع اإلمــاكن مــن االحتيــاط اتلــاّم باألخــذ بــكّل 

خــٍر يــدّل ىلع اجلزئّيــة أو الرطّيــة، وإن لــم يكــن واجــًدا للرطــن 

 
ًّ

املذكوريــن، ومــع عــدم اإلمــاكن مــن االحتيــاط اتلــاّم؛ لكونــه خمــال

ــدوره  ــّن ص ــا يظ ــذ بم ــن األخ ــّد م ــر، ال ب ــا للع ــام أو موجبً بانلظ

مــن الروايــات. 

ــذا ادليلــل أخــّص مــن املــّدىع؛ إذ مقتضــاه  ــة: أّن ٰه املناقشــة اثلاني

هــو العمــل باألخبــار املثبتــة للجزئّيــة أو الرطّيــة دون األخبــار انلافيــة 

هلمــا؛ ألّن املوجــب للحّجّيــة اكن هــو العلــم اإلمجــايّل باألخبــار املتضّمنــة 

ــو  ــايّل ه ــم اإلمج ــراف العل ــة، فأط ــة أو املانعّي ــة أو الرطّي ــان اجلزئّي بلي

ــوح أّن  ــع وض ــة، م ــا دون انلافي ــة هل ــات املثبت ــذه الرواي ــوص ٰه خص

ــة للتاكيلــف. ــار املثبت ــّص باألخب ــة اخلــر ال خيت ابلحــث عــن حّجّي

ــندّي  ــّي الس ــّن انلق ــار الظ ــّر باعتب ــل ال يق ــّن أّن العق ــذا يتب وبٰه

وحّجّيتــه، ولٰكّنــه ال يمنــع مــن جعــل احلّجّيــة هل مــن طريــٍق آخــر مــن 

ــره. رشٍع وغ

)1( أعني كونها موجودًة يف الكتب املعتمد عليها عند الشيعة، وكونها معموالً بها عندهم ال معرًضا عنها.
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ب- موقف العقل من ناحية الظّن النقيّل داللًة

مرجــع الــكالم يف الظــّن انلقــّي ادلاليّل إىل مــا يعــرف يف علــم أصــول 
ــا وأصــاًل تلفســر  ــي اعتمــدت أساًس ــة الظهــور الّ الفقــه بمبحــث أصال
ــاًل  ــّي مث ــى احلقي ــرف املع ــه ال يُ ــى أنّ ــّي، بمع ــّي واللفظ ــل انلق ادليل
إىل املجــازّي يف انلــّص الظاهــر يف احلقيقــة مــع احتمــال املجــاز، كمــا ال 
يُــرف املعــى املطلــق مثــاًل إىل املقّيــد يف انلــّص الظاهــر يف املطلــق مــع 
 أن تقــوم قرينــٌة تشــفع ىلع 

ّ
احتمــال اتلقييــد، وٰهكــذا يف ســائر املــوارد إال

ــارةٍ خمتــرٍة  ــراد مــن انلــّص أو اللفــظ غــر الظاهــر منهمــا، وبعب أّن امل
يـُـراد بأصالــة الظهــور نــي احتمــال إرادة غــر املعــى الظاهــر مــن الكالم.

ــم - أو  ــة الظهــور واعتمــاده لتشــخيص مــراد املتلكّ ــوا حبّجّي وقــد قال
معــى املتلكـّـم بتعبــر اتلــداويّل املعــارص - وحتديــد مقصــوده مــن كالمــه 
ــع  ــا يرج ــٍة، أحده ــّدة أدلّ ــك بع ــتدلّوا ىلع ٰذل ــوب واس ــوظ واملكت امللف
ــة بنــاًء ىلع كــون مبــدإ  بنحــٍو أو آخــر إىل العقــل، ويه الســرة العقالئّي
ــّي  ــك املــرزا انلائي ــا يذهــب إىل ٰذل ــذه الســرة ومنشــئها الفطــرة كم ٰه
ــون  ــاًء ىلع ك ــول، ج 3، ص 192 و193[، أو بن ــد األص ــايّن، فوائ ــّي الخراس ــر: الكاظم ]انظ

ــاهل  ــارع واتّص ــاء الش ــف ىلع إمض ــة ال تتوّق ــرة اذلاتّي ــذه الس ــة ٰه حّجّي
مــة الطباطبــايّئ ]انظــر: الطباطبــايّئ، حاشــية 

ّ
بزمنــه كمــا يذهــب إىل ٰذلــك العال

ــب: ــة، ج 2، ص 206[ بتقري الكفاي

ــزة  ــم املرتك ــا ىلع فطرته ــا جرًي ــالء ـ إّم ــاق العق ــب يف اتّف ــه ال ري أنّ
ــة  ــى احلكم ــم بمقت ــا اهلل  يف طباعه ــا أودعه ــب م ــم حس يف أذهانه
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ــم جمــرون ومضطــّرون للعمــل بهــا؛  ــا  أنّه ــا للنظــام، وإّم ابلالغــة حفًظ
حلفــظ بقائهــم واســتمرار حياتهــم أي مــن بــاب حكــم العقل االضطــرارّي 
ــارصٌة، ع 28 و29، ص 57 ـ 89[  ــالء، نصــوٌص مع ــاء العق ــة لبن ــة الذاتي ــر نجــاد، الحّجيّ ]انظــر: أك

ــري ىلع  ــن واجل ــرادات املتلكّم ــّرف ىلع م ــور للتع ــل بالظه ـ ىلع اتلوّس
ــة  ــادات احلاصل ــك املف ــن تل ــد م ــرض اتلأّك ــٍف لغ ــا دون توّق مقتضياته
بواســطة الظهــور؛ وذٰللــك نراهــم حيتّجــون ىلع املتلكّــم بظاهــر كالمــه، 
كمــا وحيتــّج املتلكـّـم بظاهــر كالمــه ىلع املخاطــب دون أن يعــرض املتلكّم 
ــه لــم يكــن مريــًدا ذٰللــك املعــى الظاهــر، أو يعــرض  ىلع املخاطــب بأنّ
املخاطــب ىلع املتلكـّـم بأنـّـه احتمــل إرادة معــًى آخــر غــر املعــى الظاهــر. 
لّك ٰذلــك يعــّر عــن ترّســخ ٰهــذه الســرة وجتّذرهــا يف جبلّــة العقــالء بمــا 

هــم عقــالء. 

إذن، فموقــف العقــل ـ بعــد الســرة العقالئّيــة ـ جتــاه الظــّن انلقــّي 
ــام  ــا يف مق ــا معرفيًّ ــاده أساًس ــه واعتم ــي حبّجّيت ، ويق ــايبٌّ ادلاليّل إجي

ــوده.   ــة مقص ــم ومعرف ــراد املتلكّ ــخيص م تش

3 ـ موقف الرشع من الظّن النقيّل سنًدا والظّن النقيّل داللًة:

أـ موقف الرشع من ناحية الظّن النقيّل ثبوتًا وسنًدا

ــه  ــندّي وحّجّيت ــّي الس ــّن انلق ــار الظ ــون ىلع اعتب ــتدّل االنفتاحّي اس
ــن  ــا، وم ــع إيلهم ــا يرج ــّنة وم ــاب والس ــن الكت ــٍة م ــٍة نقلّي ــٍة رشعّي بأدلّ
ٰهــذه األدلـّـة آيــة انلبــإ الـّـي تعــّد مــن أقــوى األدلـّـة الرعّيــة انلقلّيــة ىلع 
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حّجّيــة الظــّن انلقــّي الســندّي، وحاصــل االســتدالل بقــوهل تعــاىل: يَــا 
ــٍة  ــا جِبََهالَ ــوا قَْوًم ن تُِصيبُ

َ
ــوا أ ــإٍ َفتَبَيَّنُ ــوا إِن َجاَءُكـــْم فَاِســٌق بِنَبَ ــَن آَمنُ ي ِ

َّ
ــا اذل َه يُّ

َ
أ

ــْم نَاِدِمــَن ]ســورة الحجــرات: 6[، أّن اجلملــة يف اآليــة  تُ
ْ
ــا َفَعل ٰ َم َفتُْصِبُحــوا ىلَعَ

ــل  ــت أّن اجلم ــد ثب ــا، وق ــك بمفهومه ــن اتلمّس ــٌة فيمك ــة رشطّي الكريم
ــة ظاهــرٌة يف املفهــوم، وبيــان ٰذلــك: الرطّي

أّن اآليــة ظاهــرٌة يف تعليــق طبيــّي احلكــم - وهــو وجــوب اتلبــّن - 
ي هــو مدخــول أداة الــرط )إّن) والــرط هــو مــيء 

ّ
ىلع الــرط واذل

ــق  ــأ، وهــو منحفــٌظ يف حالــي حتّق الفاســق وموضــوع احلكــم هــو انلب
الــرط وانتفائــه، وبٰهــذا يكــون انتفــاء الــرط عــن املوضــوع يقتــي 
ــون  ــأن يك ــإ ب ــن انلب ــق ع ــيء الفاس ــاء م ــم، أي أّن انتف ــاء احلك انتف
اآليت بــه غــر فاســٍق يقتــي انتفــاء وجــوب اتلبــّن عــن ٰذلــك انلبــإ، 
ــاء رشط  ــادل النتف ــإ الع ــن نب ــّن ع ــوب اتلب ــدم وج ــت ع ــذا يثب وبٰه

وجــوب اتلبــّن.

وٰهــذا يقتــي حّجّيــة نبــإ العــادل؛ إذ ال معــى لعــدم وجــوب اتلبــّن 
ــإ الفاســق أو أســوأ   اكن مســاوًيا نلب

ّ
ــة هل، وإال  ثبــوت احلّجّي

ّ
ــه إال عــن نبئ

 منــه، وكالهمــا منــيٌّ فيتعــّن ثبــوت احلّجّيــة نلبئــه. أّمــا افــراض 
ً

حــاال
 

ً
ــاال ــوأ ح ــه أس ــراض كون ــا اف ــرط، وأّم ــوم ال ــيٌّ بمفه ــاواة فمن املس
ــّن  ــة إذا تب ــأ الفاســق يمكــن أن تثبــت هل احلّجّي مــن الفاســق، فــألّن نب
صدقــه، أّمــا نبــأ العــادل ـ بنــاًء ىلع الفــرض ـ فــال تثبــت هل احلّجّيــة وإن 
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ثبــت صدقــه. وبٰهــذا يّتضــح تعــّن احلّجّيــة نلبــإ العــادل بمقتــى مفهــوم 
الــرط. ]انظــر: األنصــارّي، فرائــد األصــول، ج 1، ص 254؛ الخراســايّن، كفايــة األصــول، ج 2، ص 
69؛ البهســودّي، مصبــاح األصــول، ج 2، ص 154؛ الهاشــمّي، بحــوٌث يف علــم األصــول، ج 4، ص 347[.

ــة  ــن جه ــه م ــندّي وحّجّيت ــّي الس ــّن انلق ــار الظ ــت اعتب ــذا يثب وٰهك
ــارَه،  ــة لّك ظــنٍّ نقــيٍّ ســنديٍّ واعتب ــذا ال يعــي حّجّي ــّن ٰه الــرع، لٰك
بــل خصــوص مــا اكن جامًعــا لرائــط ذكروهــا يف حتديــد دائــرة حّجّيــة 
الظــّن انلقــّي الســندّي واعتبــاره، ومــن هنــا قالــوا بعــدم حّجّيــة الظــّن 
ــي إىل  ي ال ينت

ّ
ــّي اذل ــّن انلق ــاًل، أو الظ ــق مث ــه الفاس ي ينقل

ّ
ــّي اذل انلق

املعصــوم وٰهكــذا.

وىلع ٰهــذا األســاس يمكــن القــول إّن الــرع يقــف إىل جانــب الظــّن 
انلقــّي مــن حيــث اثلبــوت الســندّي، ويقــّر باعتبــاره وحّجّيتــه وإماكنّيــة 

اتلعويــل عليــه.

ب- موقف الرشع من ناحية الظّن النقيّل داللًة

ــث  ــارة إىل ابلح ــت اإلش ــا تقّدم ــع كم ــورد يرج ــذا امل ــكالم يف ٰه وال
يف حّجّيــة ظهــور ادليلــل اللفظــّي الــريّع مــن الكتــاب والســّنة، وقــد 
ــّي ادلاليّل  ــّن انلق ــار الظ ــن ىلع اعتب ــن األصويّل ــون م ــتدّل االنفتاحّي اس
ــر  ــٍة وغ ــٍة لفظّي ــٍة رشعّي ــّدة أدلّ ــور بع ــة الظه ــي أصال ــه، أع وحّجّيت
ــة روايــاٌت يذكــر اإلمــام فيهــا حكًمــا ويصــر  لفظّيــٍة، ومــن ٰهــذه األدلّ
يف مقــام اســتفادة ٰذلــك مــن القــرآن، فيتمّســك بظهــور كالم اهلل تعــاىل، 
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وٰهــذا يكشــف عــن كــون ظهــور الــكالم حّجــًة يعتمــد عليــه يف مقــام 
معرفــة مــراد املتلكـّـم، ويف مقــام اســتنباط احلكــم الــريّع ]انظــر: األنصــارّي، 

ــا: ــم األصــول، ج 4، ص 259[، منه ــد األصــول، ج 1، ص 144؛ الهاشــمّي، بحــوٌث يف عل فرائ

صحيحــة زرارة، قــال: »قلــت أليب جعفــٍر : أال ختــرين مــن أيــن 
ــك  ــن؟ فضح ــض الرجل ــرأس وبع ــض ال ــح ببع ــت: إّن املس ــت وقل علم
فقــال: يــا زرارة، قــاهل رســول اهلل ، ونــزل بــه الكتــاب مــن اهلل ؛ 
 وُُجوَهُكـــْم فعرفنــا أّن الوجــه لكـّـه ينبــي أن 

ْ
ألّن اهلل  قــال: فاْغِســلُوا

َمَرافِــِق فوصــل ايلديــن إىل املرفقــن 
ْ
 ال

َ
ــْم إىل ـُ يِْديَك

َ
يغســل، ثــّم قــال: َوأ

بالوجــه، فعرفنــا: أنـّـه ينبــي هلمــا أن يغســال إىل املرفقــن، ثــّم فّصــل بن 
 بُِرُؤوِسُكـــْم فعرفنــا حن قــال بُِرُؤوِسُكـــْم 

ْ
الــكالم فقــال: َواْمَســُحوا

ــرأس،  ــّم وصــل الرجلــن بال ــرأس؛ ملــاكن ابلــاء، ث أّن املســح ببعــض ال
ــِن فعرفنــا  َكْعبَ

ْ
 ال

َ
رُْجلَُكـــْم إىل

َ
كمــا وصــل ايلديــن بالوجــه، فقــال: َوأ

ــّم فــّر ٰذلــك رســول  ــرأس أّن املســح ىلع بعضهمــا. ُث حــن وصلهمــا بال
اهلل  للنــاس فضّيعــوه...« ]الكلينــّي، الــكايف، ج 3، ص 30، ح 4[.

ــض  ــح ببع ــون املس ــة ىلع ك ــة املبارك ــام  باآلي ــتدّل اإلم ــد اس فق
ــل  ــض ب ــون للتبعي ــاء ال تك ــل إّن ابل ــه قي ــع أنّ ــاء، م ــاكن ابل ــرأس مل ال
ــاق  ــا؛ ألّن إلص ــض منه ــتفادة اتلبعي ــن اس ــك يمك ــع ٰذل ــاق، وم لإلص
ي 

ّ
ــاق اذل ــف اإللص ــا بتخفي ــعر عرفً ــاء يش ــبب ابل ــرأس بس ــح بال املس

يكــي فيــه مســح ابلعــض، وٰهــذا تمّســك بالظهــور، بــل ٰهــذه الروايــة 
وأمثاهلــا يمكــن تصنيفهــا يف الروايــات اتلعليمّيــة وكأّن اإلمــام  يعلـّـم 
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ــم  ــتنباط احلك ــة اس ــكالم يف عملّي ــور ال ــف ظه ــة توظي ــه كيفّي أصحاب
ــم. ــراد املتلكّ ــخيص م ــريّع ويف تش ال

ونتيجــة مــا تقــّدم أّن موقــف الــرع إجيــايبٌّ جتــاه الظــّن انلقــّي مــن 
حيــث ادلاللــة واإلثبــات، ويقــّر باعتبــاره وحّجّيتــه وإماكنّية اتلعويــل عليه.

ثانًيا: الموقف بناًء على انسداد باب العلم والعلمّي

مــن املفارقــات بــن القــول بانفتــاح باب العلــم والعلــّي وانســدادهما 
ــق بمســألة  أّن هنــاك تنــواًّع يف املواقــف بــن العقــل والــرع فيمــا يتعلّ
حّجّيــة الظــّن العقــّي وانلقــّي واعتبــاره ثبوتـًـا وداللــًة بنــاًء ىلع االنفتــاح 
كمــا تقــّدم؛ فــإّن للعقــل موقًفــا مغايــًرا ملوقــف الــرع يف بعــض مفاصل 
اعتبــار الظــّن وفــق اتلفصيــل املتقــّدم، بينمــا بنــاًء ىلع االنســداد فٰهــذا 
ــه  ــرٌح هل، وال يزامح ــل وم ــداٌن للعق ــدان مي ــوٌد؛ إذ املي ــّوع مفق اتلن
غــره، اغيــة األمــر أّن وظيفــة العقــل ختتلــف باختــالف انلظــر إىل مــا 
ــّدد  ي أّدى إىل تع

ّ
ــو اذل ــذا ه ــدادّي، وٰه ــل االنس ــات ادليل ــده مقّدم تفي

ــكالم بــن  ــع ال ــوال فيمــا هــو املســتفاد مــن املقّدمــات؛ حيــث وق األق
ــاق ىلع أّن مقتــى مقّدمــات ديلــل االنســداد،  األصويّلــن ـ بعــد االتّف
ــا،  ــّن مطلًق ــل بالظ ــواز العم ــل جب ــم العق ــو حك ــا، ه ــاًء ىلع تمامّيته بن
ــل  ــى: أّن العق ــف؟ )بمع ــاب الكش ــن ب ــو م ــل ه ــذا ه ــه ٰه يف أّن حكم
يكشــف عــن جعــل الشــارع الظــّن حّجــًة حــال االنســداد ال أنـّـه ينشــئ 
احلّجّيــة هل) أم مــن بــاب احلكومــة؟ )بمعــى: أّن العقــل ـ بمالحظــة تلــك 
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املقّدمــات ـ حيكــم حبّجّيــة الظــّن وينشــئها هل حــال االنســداد كحكمــه 
ــة العلــم حــال االنفتــاح وإنشــائها هل). حبّجّي

وبعبــارٍة أخــرى هــل مقتــى مقّدمــات االنســداد هــو استكشــاف 
العقــل كــون الظــّن حــال االنســداد طريًقــا منصوًبــا مــن قبــل الشــارع 
ــه  ــٌئ حلّجّيت ــرع منش ــال، فال ــة باإلمج ــف املعلوم ــول إىل اتلاكيل للوص
والعقــل اكشــٌف عــن ٰهــذا اإلنشــاء؟ أو أّن مقتضاهــا اســتقالل العقــل 
ــرع  ــرى لل ــر أن ي ــن غ ــداد م ــال االنس ــّن ح ــة الظ ــم حبّجّي يف احلك
ــر  ــن غ ــاح، م ــال االنفت ــم ح ــة العل ــه حبّجّي ــك؟ كحكم ــاًل يف ٰذل دخ
ــايّن،  ــول، ج 1، ص 465؛ الخراس ــد األص ــارّي، فرائ ــر: األنص ــا. ]انظ ــارع فيه ــل للش دخ
كفايــة األصــول، ج 2، ص 107؛ الكاظمــّي الخراســايّن، فوائــد األصــول، ج 3، ص 232؛ البهســودّي، 

ــول، ج 2، ص220[ ــاح األص مصب

وثمــرة اخلــالف بــن احلكومة والكشــف أنـّـه ال إهمــال يف انلتيجة ىلع 
تقريــر احلكومــة أصــاًل ال مســبّبًا وال مــورًدا وال مرتبــًة؛ بــل يه معنّيــٌة؛ 
لٰكّنهــا مــن حيــث األســباب لكّّيــٌة، ومــن حيــث املــوارد واملرتبــة جزئّيــٌة.

ــال  ــث اإلهم ــن حي ــة م ــف انلتيج ــف فتختل ــر الكش ــا ىلع تقري أّم
ــن  ، ب ــّيّ ــق الظ ــب الطري ــّورة يف نص ــوه املتص ــالف الوج ــن باخت واتلعي
كــون املنصــوب هــو الطريــق الواصــل بنفســه، أو أّن املنصــوب هــو الطريق 
الواصــل بطريقــه، أو أنـّـه يستكشــف باملقّدمات نصــب طريــٍق إىل األحاكم 
واقًعــا، وتوضيــح ٰهــذه األمــور وبيــان مــا الصحيــح يف املســألة خــارٌج عــن 
حمــّل حبثنــا، فيمكــن مراجعــة الكتــب األصويّلــة املطّولــة. ]انظــر: األنصــارّي، 

فرائــد األصــول، ج 1، ص 361 ومــا بعدهــا؛ الخراســايّن، كفايــة األصــول، ج 2، ص 108 ـ 112[
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ــًفا  ــا كش ــّن، إّم ــاد الظ ــا أف ــة لّك م ــم حبّجّي ــو احلاك ــل ه إذن، فالعق
ــّي  ــّن العق ــون الظ ــك أن يك ــب ىلع ٰذل ــًة، ويرتّ  وحكوم

ً
ــتقالال أو اس

ــن  ــاكم، وم ــول إىل األح ــا للوص ــًة وطريًق ــا حّجّي ــّي كالهم ــّن انلق والظ
ــا، ويه  ــزام به ــب االل ــرٍة يصع ــاكيّلٍة خط ــون يف إش ــع األصويّل ــا وق هن
ــة  ــول حبّجّي ــو الق ــه ه ــة مقّدمات ــداد وتمامّي ــول باالنس ــى الق أّن مقت
الظــّن العقــّي مطلًقــا كحّجّيــة الظــّن انلقــّي، مــع أنّهــم ال يــرون حّجّيــة 
ــع  ــرأي وســّد اذلرائ ــة اكلقيــاس واالستحســان وال ــون العقلّي بعــض الظن
ــي  ــاكيّلة الّ ــذه اإلش ــن ٰه ــة ع ــّدوا لإجاب ــلة؛ وذلا تص ــح املرس واملصال
ــّن  ــل الظ ــة ديل ــوم نتيج ــن عم ــاس ع ــروج القي ــاكيّلة خ ــت بإش ُعرف
االنســدادّي، وقبــل توضيــح اإلشــاكيّلة وبيــان اإلجابــة عنهــا ورّدهــا، ال 
ــان مــا يلــزم ىلع عمــوم انلتيجــة بمــا يشــمل الظــّن العقــّي  ــّد مــن بي ب
ــه بنــاًء ىلع ٰذلــك قــد يقــع اتلعــارض بــن  بمصاديقــه املشــار إيلهــا؛ فإنّ
ــه  ــا يقتضي ــم م ــول بتقدي ــال للق ــّي، وال جم ــّن انلق ــّي والظ ــّن العق الظ
ــل  ــم العق ــٌة حبك ــا حّجّي ــإّن كالهم ــل؛ ف ــه انلق ــا يقتضي ــل أو م العق
ــٍة  ــّرراٍت خارجّي ــود م ــن وج ــّد م ــا ال ب ــن هن ــًة، وم ــًفا أو حكوم كش
تلقديــم أحدهمــا ىلع اآلخــر، وقــد ختتلــف انلتيجــة يف ٰذلــك مــن جمتهــٍد 
ــدم  ــا بع ــو قلن ــا ل ــالف. أّم ــورٌد لالخت ــٌة وم ــألة اجتهاديّ ــر، فاملس إىل آخ
حّجّيــة الظــّن العقــّي يف مصاديقــه املشــار إيلهــا فــال جمــال للمعارضــة؛ 
فــإّن املعارضــة فــرع تكافــؤ املتعارضــن، واملفــروض عــدم حّجّيــة الظــّن 

ــّي. ــّن انلق ــارض الظ ــال يع ــّي ف العق
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اإلشكال في خروج القياس عن عموم النتيجة وجوابه

والكالم فيه مبيٌّ ىلع احلكومة تارًة، وأخرى ىلع الكشف.

ــروج  ــع خب ــاكل بالقط ــتهر اإلش ــد »اش ــة: فق ــاًء ىلع احلكوم ــا بن فأّم
القيــاس عــن عمــوم نتيجــة ديلــل االنســداد بتقريــر احلكومــة« ]الخراســايّن، 
ــة  ــم حبّجّي ــتقّل يف احلك ــل يس ــك أّن العق ــول، ج 2، ص 112[؛ وٰذل ــة األص كفاي

الظــّن، فحــاهل كحــال حّجّيــة العلــم يف حــال االنفتــاح، وحينئــٍذ: يقــع 
ــة الظــّن،  اإلشــاكل يف خــروج القيــاس عــن عمــوم حكــم العقــل حبّجّي
واحلــال أّن حكــم العقــل ال يقبــل اتلخصيــص، فــال يمكــن رفــع حكمــه 

ــاء املوضــوع. عــن موضوعــه وإن اكن ينتــي احلكــم بانتف

والعلـّـة يف عــدم قبــول حكــم العقــل للتخصيــص يه اتلناقــض، فإنـّـه 
ــايّس  ــرد القي ــمل الف ــث يش ــوم حبي ــو العم ــل ىلع حن ــم العق ــو اكن حك ل
بعينــه، فلــو خّصصنــا حكمــه ورفعنــاه عــن ٰهــذا الفــرد، يقــع اتلناقــض 

بــن حكمــه وبــن اتلخصيــص.

ــع  ــاز املن ــايّس جل ــّن القي ــل بالظ ــن العم ــع ع ــاز املن ــو ج ــه ل ــا أنّ كم
ــال  عــن العمــل بســائر الظنــون؛ ملــا هــو املعــروف مــن أّن حكــم األمث
فيمــا جيــوز وال جيــوز واحــٌد، ومــع قيــام احتمــال املنــع عــن غــر الظــّن 
القيــايّس ال يســتقّل العقــل حبّجّيــة الظــّن أصــاًل وهــو اخللــف؛ ألنـّـه ىلع 
خــالف مــا فـُـرض مــن اســتقالل العقــل باعتبــار الظــّن حــال االنســداد. 

ــن  ــرآبادّي ىلع األصويّل ــن األس ــاره األم ي أث
ّ

ــاكل اذل ــو اإلش ــذا ه ٰه
ــول، ج 2، ص 118[ ــة األص ــتّي، رشح كفاي ــر: الرش ــا. ]انظ ــّن مطلًق ــن بالظ العامل
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أّمــا جوابــه فقــد أجيــب عنــه بعــّدة أجوبــٍة، منهــا: أّن خــروج الظــّن 
القيــايّس ـ مثــاًل ـ رشاًع ال ينــايف اســتقالل العقــل باحلكــم حبّجّيــة الظّن؛ 
ــا)))، فلــو نــى الشــارع عــن  ألّن حكمــه ٰهــذا يكــون تعليقيًّــا ال تنجزييًّ
الظــّن احلاصــل مــن ســبٍب خــاصٍّ اكلظــّن القيــايّس، ونــى عــن العمــل 
بــه حينئــٍذ لــم يبــق موضــوٌع حلكــم العقــل حبّجّيــة مطلــق الظــّن، بــل 
ــة  يرتفــع موضــوع حكمــه، فــال يبــى هل حكومــٌة وال اســتقالٌل باحلّجّي
ــاب  ــن ب ــٍذ م ــارع حينئ ــه الش ــى عن ــا ن ــروج م ــون خ ــاًل، فيك أص
اتلخّصــص ال مــن بــاب اتلخصيــص حــّى يقــال: إّن حكــم العقــل غــر 
ــا لوقعــت املنافــاة بــن  قابــٍل للتخصيــص. نعــم، لــو اكن حكمــه تنجزييًّ
اســتقالل العقــل باحلكــم حبّجّيــة الظــّن مطلًقــا وخــروج بعــض الظنــون 

وانلــي عــن العمــل بهــا حــال االنســداد.

ــداد  ــال االنس ــّن يف ح ــاع الظ ــزوم اتّب ــل بل ــم العق ــل أّن حك واحلاص
ــع  ــال هل م ــال جم ــه رشاًع، ف ــع عن ــدم املن ــق بع ــو اتلعلي  ىلع حن

ّ
ــس إال لي

ــة.  ــذا ىلع احلكوم ــع،  ٰه املن

ــون  ــٍذ يك ــايّس حينئ ــّن القي ــف فالظ ــاًء ىلع الكش ــم بن ــا اتلعمي وأّم
ــة ىلع حرمــة العمــل  ــة ادلالّ ــار؛ ألّن األدلّ ــة واالعتب ــا عــن احلّجّي خارًج

، وهو ما يكون حكم العقل معلًّقا عى عدم نهي الشارع  )1( للعقل حكامن: أحدهام: تنجيزيٌّ واآلخر تعليقيٌّ
عن ظنٍّ بالخصوص، فلو نهى الشارع عن العمل به مل يبق موضوع الحكم العقل بحّجيّة مطلق الظّن، 
فينتفي حكمه حينئٍذ من باب الســالبة بانتفاء املوضوع، فيكون خروج ما نهى عنه الشــارع من باب 
التخّصص ال من باب التخصيص، مبعنى: بقاء موضوع حكمه مع ارتفاع حكمه حتّى يقال: إّن حكم العقل 

غري قابٍل للتخصيص.
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ــة  ــون أدلّ ــب ك ــر ـ توج ــر املعت ــّي غ ــّن العق ــاٍل للظ ــاس ـ كمث بالقي
االنســداد بمعــى نصــب الطريــق غــر الشــامل للقيــاس املحــّرم املنــّي 
ــٍذ  ــة الظــّن حينئ ــل الشــارع نفســه؛ إذ املفــروض أّن حّجّي ــه مــن قب عن
ــا  ــّن، ونفيه ــض الظ ــة بلع ــات احلّجّي ــه إثب ــارع، فل ــل الش ــون جبع تك
عــن اآلخــر حســبما تقتضيــه املصلحــة يف نظــره. ومــع انلــي عــن الظــّن 
القيــايّس فــال يكــون طريًقــا منصوًبــا مــن قبــل الشــارع إلثبــات األحاكم 
أو نفيهــا؛ بــل احلّجــة هــو مــا عــداه مــن الظنــون. إذن، أدلّــة االنســداد 

ــا. ــون املنــي عنه ــه مــن الظن ــاس وأخوات ىلع الكشــف ال تشــمل القي

وانلتيجــة مــن لّك مــا تقــّدم أنـّـه بنــاًء ىلع انســداد بــاب العلــم والعلــّي 
ــة  ــل باحلّجّي ــم العق ــل حك ــا، ب ــّي تنجزييًّ ــّن العق ــة الظ ــم حبّجّي ال حيك

ــٌق ىلع عــدم منــع الشــارع مــن ٰذلــك الظــّن وعــدم نهيــه عنــه.  معلّ

العقلــّي  الظــّن  بيــن  الترجيــح  معيــار  الخامــس:  المطلــب 

النقلــّي والظــّن 

أّوًل: الّتجاهات في الترجيح عند التعارض

قــد قــّرر علمــاء األصــول ـ بــل العقــالء اكّفــًة ـ أّن الرجيح إنّمــا يكون 
عنــد اتلعــارض واتلنــايف بــن شــيئن، فتقديــم ديلٍل نقــيٍّ ىلع عقــيٍّ مثاًل 
أو بالعكــس، إنّمــا يكــون يف حــال اتلنــايف واتلعــارض املســتقّر بينهمــا، 
ــا لــو أمكــن اجلمــع بــن مفادهمــا فــال معــى لرجيــح أحدهمــا دون  أّم
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ــالف  ــع االخت ــجام ويرتف ــق واالنس ــك اتلوفي ــق بٰذل ــر؛ إذ يتحّق اآلخ
واتلعــارض، وُيــزال اتلنــايف.

وىلع ٰهــذا فاتلعــارض املتصــّور بــن العقــل وانلقــل ســيكون هل 
ــون  ــاالت؛ لك ــض االحتم ــتبعد بع ــه نس ــر أنّ ــة األم ــاالٌت، اغي احتم
ــتبعد  ، فنس ــّيّ ــل الظ ــّيّ وانلق ــل الظ ــا العق ــة وحموره ــوع املقال موض
ــاٌل  ــو حم ــًة؛ فه ــا ودالل ــيٍّ ثبوتً ــيٍّ نق ــيٍّ وقط ــيٍّ عق ــن قط ــارض ب اتلع
، وبــن ظــّيٍّ عقــيٍّ وقطــيٍّ  يف نفســه، وبــن قطــيٍّ عقــيٍّ وظــّيٍّ نقــيٍّ
؛ تلقــّدم القطــّي ىلع الظــّيّ مهمــا اكنــت هوّيتــه، وينحــر الكالم  نقــيٍّ

. ــيٍّ ــّيٍّ نق ــيٍّ وظ ــّيٍّ عق ــن ظ ــارض ب ــٍذ يف اتلع حينئ

والظــّن العقــّي والظــّن انلقــّي تــارةً يكــون حبســب الســند وادلاللــة كما 
تقــّدم، فلــو اكن هنــاك ديلــٌل نقــيٌّ قطّي الســند مــع كونــه ظّنيًــا يف ادلاللة، 

. أو ديلــٌل قطــيٌّ يف ادلاللــة مــع كونــه ظــّيّ الســند، فهــو ظــّيٌّ ال قطيٌّ

ــي اشــتهرت جبديّلــة   وٰهــذا املــورد مــن مــوارد املســألة املعروفــة والّ
ــل  ــن العق ــة ب ــل، أو العالق ــل وانلق ــارض العق ــل، أو تع ــل وانلق العق
والــويح، وقــد أخــذت حــزّيًا ومســاحًة كبــرًة يف ميــدان الفكــر ادليــّي 
ــا، ودخلــت يف مســائل علــم الــكالم اجلديــد مــع كونهــا قديمــًة  عموًم
يف مضمونهــا وإشــاكيّلاتها، وإن صيغــت بصيــااغٍت حديثــٍة تنســجم مــع 
ــدٌة متجــّددٌة،  ــد واتلحــّول الفكــرّي، فــي مســألٌة قديمــٌة جدي اتلجدي
ــة يف الفكــر  ــة واملفصلّي ــا مــن املســائل املهّم ــذا يكشــف عــن كونه وٰه

ــّي واإلســاليّم. ادلي
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اهاٍت:
ّ

ويف ٰهذا املجال يوجد ثالثة اجت

األّول: يُقــرر أصحابــه أّن العقــل يتقــّدم ىلع الــرع وانلقــل مطلًقــا، 
ــاه املعزلــة ـ بــل هــو مســلك األصويّلــن املتلكّمــن مــن غرهــم 

ّ
وهــو اجت

أيًضــا ]انظــر: الفخــر الــرازّي، أســاس التقديــس، ص 220؛ الجوينــّي، اإلرشــاد إىل قواطــع 
األدلــة، ص 282؛ البغــدادّي، أصــول الديــن، ص 38؛ الغــزايّل، االقتصــاد يف االعتقــاد، ص 486؛ 

اإليجــّي، املواقــف يف علــم الــكالم، ص 40؛ الــرازّي، رســائل فلســفيٌّة، ج 1، ص 18[؛ إذ يــرون 

ــاىل -  ــة اهلل - تع ــب معرف ــرع، وجت ــل ال ــح قب ــن ويقّب ــل حُيّس أّن العق
ــاًء  ــٌة بنظــر العقــل. وبن ــٌة بالعقــل واجب ــا معقول بالعقــل، واملعــارف لكّه
ــاب  ــّدٌم ىلع الكت ــم مق ــة عنده ــب األدلّ ــد ترتي ــل عن ــإّن العق ــه ف علي
والســّنة واإلمجــاع ]انظــر: القــايض عبــد الجبّــار، فضــل االعتــزال، ص 139؛ عــامرة، 
معركــة املصطلحــات، ص 153[، ولٰكــّن ٰهــذا اتلقديــم »ليــس تقديــم تريــٍف، 

ــجد  ــى إىل املس ــزنهل يس ــن م ــارج م ــٍب، فاخل ــم ترتي ــو تقدي ــا ه وإنّم
ــل األّول  ــل املســجد ال يعــي تفضي ــق قب ــق، فاملــرور بالطري عــر الطري
ــب املنطــّي لألمــور« ]عــامرة، الغــزو  ــا هــو ترتي وتريفــه ىلع اثلــاين، وإنّم
ــاه 

ّ
ــق ىلع ٰهــذا االجت ــٌم أم حقيقــٌة، ص 52[. ويمكــن نلــا أن نطل الفكــرّي وه

ــّرف". ــّي املتط ــاه العق
ّ

"االجت

ــر ســلطة الــرع وانلقــل  ــاه تقري
ّ

ــذا االجت اثلــاين: يــرى أصحــاب ٰه
ــل  ــرع ويمّث ــه ال ــاء ب ــا ج ــاًل فيم ــل مدخ ــون للعق ــا، وال جيعل وحده
ــكالم  ــم ال ــازايّن، عل ــّنة ]انظــر: التفت ــن الس ــة م ــوّية والظاهرّي ــاه احلش

ّ
ــذا االجت ٰه

وبعــض مشــكالته، ص 157 و158[ واألخبارّيــة مــن الشــيعة ]انظــر: البحــرايّن، الحدائــق 

ــه  ــرّي: »اثلالــث: مــا تعــارض في النــارضة، ج 1، ص 125[، قــال الســّيد اجلزائ
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ــه  ــح في ــذا  ال نرّج ــل، فٰه ــٍد بانلق ــر تأيّ ــن غ ــل م ــل وانلق ــض العق حم
العقــل، بــل نعمــل بانلقــل« ]الجزائــرّي، األنــوار النعامنيّــة، ج 1، ص 116[. ويمكــن 

ــّي انلــيّصّ املتطــّرف".  ــاه انلق
ّ

ــاه "االجت
ّ

ــذا االجت ــق ىلع ٰه أن نطل

ــه ال  اثلالــث: يتوّســط أصحابــه بــن الفريقــن الســابقن، بمعــى أنّ
ــا،  ــا، وال يقــّدم انلقــل ىلع العقــل مطلًق يقــّدم العقــل ىلع انلقــل مطلًق
بــل يتبــع يف اتلقديــم معايــر وضوابــط تســّوغ هل تقديــم العقــل ىلع انلقــل 
ــا أخــرى بالعكــس، فيقــّدم انلقــل ىلع العقــل، ويمّثــل  ــا، وأحيانً أحيانً
ــة، ص  ــح اعتقــادات اإلماميّ ــد، تصحي ــيعة ]املفي ــن الش ــون م ــاه األصويّل

ّ
ــذا االجت ٰه

ــّي،  ــول، ج 1، ص 442؛ امليانج ــم األص ــدر، دروٌس يف عل ــيعة، ص 91؛ الص ــايّئ، الش 149؛ الطباطب

توحيــد اإلماميّــة، ص39[، ورمّبــا يظهــر مــن غريهــم أيًضــا ]انظــر: ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل 

ــان  ــل متعارض ــل وانلق ــرى أّن العق ــاه ال ي
ّ

ــذا االجت والنقــل، ج 1، ص 79[. وٰه

ــٍة ال  ي ليــس حبّج
ّ

ــاذل  ف
ّ

ــٌل لآلخــر، وإال ــل أحدهمــا مكّم ــان، ب ومتنافي
ــاه املعتــدل«.

ّ
ــاه »االجت

ّ
يعــارض احلّجــة، ويمكــن أن يطلــق ىلع ٰهــذا االجت

ثانًيا: معايير الترجيح

1 ـ معايري االتّجاه األّول ومّرراته

ــر  ــض املعاي ــه بع ــر أصحاب ــد ذك ــاه األّول فق
ّ

ــبة لالجت ــا بالنس أّم
واملــّررات تلقديــم العقــل ىلع انلقــل يف حــال تعارضهمــا، مــن أهّمهــا:

ــل  ــه، ب ــل نفس ــاء انلق ــذور إلغ ــل حم ــم انلق ــن تقدي ــزم م ــه يل  أ- أنّ
العقــل أيًضــا، أو فقــل: يلــزم مــن وجــوده )تقديمــه) عدمــه وبطالنــه، وىلع 
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العكــس فيمــا لــو قُــّدم العقــل؛ فإنـّـه ال يلــزم منــه ال إلغــاء نفســه وال إلغاء 
انلقــل، وتقديــم مــا ال يلــزم مــن تقديمــه إلغــاٌء أصــاًل ىلع مــا يلــزم مــن 

تقديمــه اإللغــاء مطلًقــا هــو املتعــّن. ]الفخــر الــرازّي، املحصــول، ج 3، ص 73 و74[

وبعبــارٍة أخــرى: إنّــه لــو قُــّدم انلقــل ىلع العقــل للــزم منــه املحــال؛ 
ي هــو أصــل انلقــل، والقــدح يف 

ّ
إذ يلــزم مــن ٰذلــك القــدُح يف العقــل اذل

أصــل الــيء قــدٌح فيــه، فــاكن تقديــم انلقــل قدًحــا يف انلقــل والعقــل 
مجيًعــا. فوجــب تقديــم العقــل؛ إذ ال يلــزم منــه ٰذلــك املحــذور. وانلقــل 
ــه،  ــن فهم ــز ع ــراف بالعج ــع االع ــول م ــة املنق ــلّم بصّح ــا أن يُس إّم
ل مــع املحافظــة ىلع قوانــن  وتفويــض األمــر إىل اهلل يف علمــه، أو أن يــؤوَّ

اللغــة؛ حــّى يّتفــق معنــاه مــع مــا أثبتــه العقــل.

 أّن ٰهــذا الوجــه واملــّرر غــر تــامٍّ، بــل هــو قابــٌل للمناقشــة؛ ألّن 
ّ

إال
ــه أصــٌل يف ثبوتــه يف  قوهلــم: إّن العقــل أصــٌل للنقــل إّمــا أن يُــراد بــه أنّ
نفــس األمــرـ  أي أنـّـه لــوال العقــل ملــا ثبــت انلقــلـ  أو أصــٌل يف اإلثبــات 
والعلــم بصّحتــه، أي أنّــه لــوال العقــل ملــا عرفنــا صّحــة انلقــل. واألّول 
ال يقــوهل اعقــٌل، فــإّن مــا هــو ثابــٌت يف نفــس األمــر بانلقــل أو غــره هــو 
ــه  ــم ثبوت ــم يعل ــه، أو ل ــل ثبوت ــر العق ــل أو بغ ــم بالعق ــواٌء عل ــٌت س ثاب
ــا بالعــدم وعــدم العلــم  ال بعقــٍل وال بغــره؛ إذ عــدم العلــم ليــس علًم

باحلقائــق ال ينــي ثبوتهــا يف أنفســها.

وبعبــارٍة خمتــرٍة، العقــل أصــٌل للنقــل، لٰكــن ليــس املــراد بكونــه 
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أصــاًل هل أنّــه أصــٌل يف ثبوتــه يف نفــس األمــر، بــل هــو أصــٌل يف علمنــا 
بــه؛ لكونــه ديلــاًل نلــا ىلع صّحــة انلقــل. فــال يلــزم مــن تقديــم انلقــل 
ــابلة  ــاب الس ــن ب ــو م ــه، ول ــل نفس ــن يف انلق ــدح والطع ــل الق ىلع العق

بانتفــاء املوضــوع.

ــّي  ــل القط ــليم ـ أّن العق ــاب التس ــن ب ــو م ــك ـ ول ــف إىل ٰذل أض
ــا، وتقديمــه  هــو أصــل انلقــل والــرع ال مطلــق العقــل، وإن اكن ظّنيًّ
حينئــٍذ مــن بــاب كونــه قطعيًّــا ال لكونــه عقليًّــا، وٰهــذا يعــي أّن املعيــار 

ــل. ــع ال العق ــم القط يف اتلقدي

ب- أّن العقــل هــو األداة الوحيــدة والفّعايّلــة اإلنســانّية الـّـي ال فّعايّلــة 
ســواها لفهــم انلقــل ورشحــه وتفســره، وٰهــذا يقتــي أن تكــون املرجعّية 
 فتقديــم انلقــل 

ّ
للعقــل فيمــا لــو وقــع اتلعــارض بينــه وبــن انلقــل، وإال

تقليــٌل مــن شــأن العقــل، فيــؤّدي مبــارشًة إىل إلغــاء انلــّص. ]انظــر: أبــو زيــد، 
اإلمــام الشــافعّي وتأســيس األيديولوجيّــة الوســطيّة، ص 26 و27[ 

ي يمتلــك ٰهــذه اخلاّصّية هــو العقل 
ّ

ومــن الالفــت للنظــر أّن العقــل اذل
القطــّي، ال مطلــق العقــل يف جمــال ادلاللــة الظّنّيــة املجملــة، فــي ٰهــذه 
ــا  ــا وبيانً ــة نصًّ ــو اكنــت ادلالل ــا ل املــوارد يُرجــع إىل العقــل القطــّي، أّم
ــا فــال جمــال فيهــا للعقــل، وعليــه فإلغــاء انلــّص تبًعــا تلقديمــه ىلع  تامًّ
ــا ىلع إطالقــه، كمــا أنّــه ال جمــال للعقــل الظــّيّ حــّى  العقــل ليــس تامًّ

لــو اكنــت ادلاللــة ظّنّيــًة؛ فإنّــه نــوٌع مــن املصــادرة؛ إذ الــكالم فيــه. 
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2 ـ معايري االتّجاه الثاين ومّرراته

ــي  ــاه اثلــاين فقــد جتــاوزت الوجــوه واملــّررات الّ
ّ

ــا بالنســبة لالجت أّم
ــاه اخلمســن وجًهــا ]انظــر: ابــن تيميّــة، درء تعــارض 

ّ
ذكرهــا أصحــاب ٰهــذا االجت

العقــل والنقــل، ج 1، ص 79؛ الخــرايّش، نقــض أصــول العقالنيّــني، ص 89 ومــا بعدهــا[، منهــا: 

أ- أّن تقديــم العقــل ىلع انلقــل قــدٌح يف العقــل، فيلــزم مــن تقديمــه 
ــل  ــم العق ــّي: »وتقدي ــّز احلن ــن أيب الع ــول اب ــاٌل، يق ــو حم ــه، وه بطالن
ممتنــٌع؛ ألّن العقــل قــد دّل ىلع صّحــة الســمع ووجــوب قبــول مــا أخــر 
ــة العقــل،  ــا دالل ــا قــد أبطلن ــا انلقــل لكّن ــه الرســول ، فلــو أبطلن ب
ــل؛ ألّن  ــا للنق ــون معارًض ــح أن يك ــم يصل ــل ل ــة العق ــا دالل ــو أبطلن ول
ــم  مــا ليــس بديلــٍل ال يصلــح ملعارضــة يشٍء مــن األشــياء، فــاكن تقدي
ــا عــدم تقديمــه، فــال جيــوز تقديمــه، وٰهــذا بــّنٌ واضــٌح؛  العقــل موجبً
ي دّل ىلع صــدق الســمع وصّحتــه، وأّن خــره مطابــٌق 

ّ
فــإّن العقــل هــو اذل

ملخــره، فــإن جــاز أن تكــون ادلاللــة باطلــًة بلطــالن انلقــل لــزم أن ال 
يكــون العقــل ديلــاًل صحيًحــا، وإذا لــم يكــن ديلــاًل صحيًحــا لــم جيــز 
ــم العقــل ىلع انلقــل  ــع حبــاٍل فضــاًل عــن أن يقــّدم، فصــار تقدي أن يتّب

ــة، ج 1، ص 227[. ــدة الطحاويّ ــّز، رشح العقي ــن أيب الع ــل« ]اب ــا يف العق قدًح

ــا،  ــاظ ذاتّيهم ــّنة بلح ــاب والس ــة الكت ــٌل ىلع حّجّي ــّل ديل ــّن العق لٰك
فيؤخــذ بهمــا ويعمــل بمــا فيهمــا، فــإذا تعــارض مــا فيهمــا مــع العقــل 
فقــد ال يبــى ىلع حّجّيتــه واعتبــاره، فــال يكــون تقديــم العقــل قدًحــا يف 

نفســه يف صــورة اتلعــارض.
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 أّن ٰهــذا الفــرض إنّمــا يصــّح فيمــا لــو اكن العقــل عقــاًل قطعيًّــا ال 
ّ

إال
مطلًقــا، ويكــون تقديمــه حينئــٍذ تقديًمــا للقطــع ال لكونــه عقــاًل.

ــن القــدح يف العقــل وانلقــل  ــم العقــل ىلع انلقــل يتضّم ب- أّن تقدي
ــه ال  ــه وأنّ ــم من ــه أعل ــويح) بأنّ ــل )ال ــهد للنق ــد ش ــل ق ــا؛ ألّن العق مًع
نســبة هل إيلــه، وأّن نســبة علومــه ومعارضــه إىل انلقــل )الــويح) أقــّل مــن 
ــي َتْعلــق باإلصبــع بالنســبة إىل  خردلــٍة، باإلضافــة إىل جبــٍل أو تلــك الّ
ابلحــر، فلــو قــّدم حكــم العقــل عليــه لــاكن ٰذلــك قدًحــا يف شــهادته، 
ــل  ــل ىلع انلق ــم العق ــوهل، فتقدي ــول ق ــل قب ــهادته بط ــت ش وإذا بطل
يتضّمــن القــدح فيــه ويف انلقــل وٰهــذا ظاهــٌر ال خفــاء بــه، بينمــا تقديــم 

انلقــل ىلع العقــل ال يلــزم منــه ٰذلــك.

 أنـّـه يمكــن القــول إّن حكــم العقــل بٰذلــك معلـّـٌق ىلع عــدم كــون 
ّ

إال
ــل،  ــا للعق ــا ومنافيً ــل معارًض ــون انلق ــّن ك ــو تب ــا هل، فل ــل معارًض انلق
ــدح يف  ــه الق ــزم من ــذا ال يل ــا، وٰه ــاء موضوعه ــهادة بانتف ــل الش فتبط

ــه. ــل وحكم ــهادة العق ش

ج- أّن العقــل اإلنســايّن حمــدوٌد وضعيــٌف ملــن تأّمــل يف طاقاتــه 
وخرهــا؛ ألنـّـه مقّيــٌد حبــواس اإلنســان وتابــع هلــا يف أحاكمــه ويمكــن أن 
يقــع يف اخلطــإ واخللــل ]انظــر: الخــرايّش، نقــض أصــول العقالنيّــني، ص 91[، ومرتبــٌط 
ــر: كارل،  ــة ]انظ ــّية واالجتماعّي ــان انلفس ــاالت اإلنس ــا حب ــه أيًض يف أحاكم
ــه  ــد قصــور العقــل عــن أداء مهّمت ــا يؤّك اإلنســان ٰذلــك املجهــول، ص 165[، مّم

ــل،  ــاكم العق ــة بأح ــاٌل للثق ــى جم ــا ال يب ــن هن ــوال، وم ــق األح يف مطل
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فكيــف يقــول اعقــٌل بتقدمــه ىلع كالم اهلل وكالم رســوهل ، فهــل ٰهــذا 
ــل؟  ــول ىلع الفاض ــل، واملفض ــص ىلع الاكم ــم انلاق ــن تقدي  م

ّ
إال

ي يــدرك املفاهيم 
ّ

ٰهــذا الوجــه واملــّرر فيه خلــٌط بن العقــل املجــّرد اذل
ي ينطلــق يف لّك اســتدالالته ـ لكّهــا ىلع اإلطــالق ـ مــن قواعد 

ّ
اللكّّيــة واذل

يّتفــق بهــا مــع مجيــع عقــالء بــي اإلنســان، وٰهــذه القواعــد يه األرضّيــة 
ــر باملحيــط  ــي تبــى عليهــا مجيــع االســتدالالت، وبــن العقــل املتأثّ الّ
ي حيكــم ىلع املصاديــق اجلزئّيــة بمســاعدة 

ّ
انلفــيّس واالجتمــايّع اذل

ــف  ــل، وختتل ــإ والزل ــر اخلط ــاين كث ــح أّن اثل ــن الواض ــواّس. وم احل
ــود  ــو املقص ــس ه ــه لي  أنّ

ّ
ــراد، إال ــاظ األف ــًرا بلح ــا كب ــه اختالفً نتاجئ

ــل  ــم العقــل ىلع انلقــل يف حــال اتلعــارض، ب مــن كالم القائلــن بتقدي
مقصودهــم األّول وٰهــذا ال خطــأ يف حكمــه، إنّمــا اخلطــأ إن وجــد فهــو يف 
ي بيــده زمــام املرجعّيــة 

ّ
مقــام اتلطبيــق ال احلكــم، ومــع ٰذلــك العقــل اذل

ــا. ــا هــو العقــل القطــّي ال مطلًق واتلقديــم ىلع انلقــل إنّم

3 ـ معايري االتّجاه الثالث ومّرراته

بعــد ٰهــذا العــرض املختــر ملعايــر الرجيــح بــن العقــل وانلقــل ىلع 
ــف  ــن اتلوّق ــّد م ــا، ال ب ــة فيه ــن واملناقش ــاين املتطّرف ــاه األّول واثل

ّ
االجت

ــاه اثلالــث املعتــدل، ويّتضــح 
ّ

عنــد معايــر الرجيــح ومّرراتــه وفــق االجت
احلــال مــن خــالل مالحظــة انفتــاح بــاب العلــم والعلــّي وانســدادهما؛ 

فــإّن انلتيجــة ختتلــف باختــالف االنفتــاح واالنســداد، بيــان ٰذلــك:
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أ- بناًء عى انفتاح باب العلم العميّل

أّمــا بنــاًء ىلع االنفتــاح فاالنفتاحّيــون ـ طبًقــا لقواعدهــم ـ يقّدمــون 
ــاب أّن  ــن ب ــارض ـ م ــرض اتلع ــّي ـ ىلع ف ــّن العق ــّي ىلع الظ ــّن انلق الظ
الظــّن انلقــّي قــام ادليلــل ىلع حّجّيتــه كمــا تقّدمــت اإلشــارة إىل ٰذلــك، 
ــام  ــل بقي ــم نق ــه، إن ل ــل ىلع حّجّيت ــم ادليل ــم يق ــّي ل ــّن العق ــا الظ بينم
ادليلــل ىلع عــدم حّجّيتــه ]الصــدر، دروٌس يف علــم األصــول، ج 1، ص 362[، فرجــع 
ــٌل ىلع  ــم ديل ــم يق ــا ل ــه م ــّن يف نفس ــة الظ ــدم حّجّي ــو ع ــل وه إىل األص
ــر إىل  ــؤول األم ــا ي ــا وإثباتً ــل ثبوتً ــذا ادليل ــّك يف ٰه ــع الش ــه، وم حّجّيت
ــة مســاوٌق للقطــع  ــاب أّن الشــّك يف احلّجّي ــة مــن ب القطــع بعــدم احلّجّي

ــول، ج 2، ص 44 و45[ ــة األص ــايّن، كفاي ــا. ]الخراس بعدمه

إذن، فاملقــّدم مــن العقــل وانلقــل ـ ىلع االنفتــاح ـ مــا دّل ادليلــل ىلع 
حّجّيتــه ســواٌء اكن العقــل أو انلقــل. 

ب- بناًء عى انسداد باب العلم والعلمّي

أّما بناًء ىلع االنسداد فال بّد من اتلفصيل بن صورتن:

ــّيّ  ــل الظ ــاد ىلع العق ــن االعتم ــايه ع ــل انل ــام ادليل األوىل: ويه قي
ــابًقا ـ ال  ــا س ــا قلن ــٍو ـ كم ــة ىلع رأٍي، أو بنح ــه احلّجّي ــلب من ــٍو تُس بنح
ــّن  ــّدم الظ ــورة يق ــذه الص ــدادّي، ويف ٰه ــل االنس  لدليل

ً
ــموال ــون مش يك

انلقــّي ىلع الظــّن العقــّي مــن بــاب تقديــم مــا شــمله ديلــل حّجّيــة الظــّن 
ــا، مــن دون  ــا موضوعيًّ املطلــق ىلع مــا خــرج منــه ولــو خروًجــا ختّصصيًّ

فــرٍق بــن مســلك احلكومــة ومســلك الكشــف.
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ــرض  ــاب الف ــن ب ــو م ــايه ـ ول ــل انل ــام ادليل ــدم قي ــة: ويه ع اثلاني

ــّن  ــن الظ ــون لكٌّ م ، فيك ــّيّ ــل الظ ــاد ىلع العق ــن االعتم ــر ـ ع واتلقدي

 دليلــل الظــّن االنســدادّي، وهنــا ال بــّد 
ً

انلقــّي والظــّن العقــّي مشــموال

ــداد  ــل االنس ــروع ديل ــن ف ــه م ــارة إيل ــت اإلش ــا تقّدم ــف م ــن توظي م

ــدادّي  ــل االنس ــات ادليل ــة مقّدم ــل؛ إذ إّن نتيج ــة ادليل ــة نتيج ــن جه م

ــًة،  ــت مطلق ــٌة) وليس ــدٌة )جزئّي ــب مقّي ــة املرات ــن جه ــة م ىلع احلكوم

ــّن،  ــن الظ ــٍة م ــٍة خاّص ــة حّص ــّخص حّجّي ــات تش ــة املقّدم أي أّن نتيج

ــة الظــّن االطمئنــايّن - كمثــاٍل ىلع الظــّن األقــوى -  ــأن تشــّخص حّجّي ب

ــه املتيّقــن يف احلّجّيــة دون ســواه، وحينئــٍذ إذا  دون غــره؛ ىلع أســاس أنّ

ــاب  ــوى منهمــا مــن ب ــّدم األق ــّي يق ــّي والظــّن العق تعــارض الظــّن انلق

ــن. ــة ىلع حنــو اتلعي ــه هــو احلّج كون

أّمــا بنــاًء ىلع الكشــف فنتيجــة املقّدمــات مــن جهــة املراتــب 

 ال يه مطلقــٌة وال يه مقّيــدٌة، بــل يه مهملــٌة؛ إذ العقــل ال يــدرك 

ـ بعــد العلــم بعــدم رضــا الشــارع باالحتيــاط الــّلّ ـ أنّــه جعــل الظــّن 

ــه جعــل خصــوص الظــّن القــوّي  ــل حيتمــل أنّ ــه، ب ــع مراتب ــًة جبمي حّج

ــًة اكٍف  ــف حّج ــّن الضعي ــل الظ ــدم جع ــال ع ــّرد احتم ــًة، فمج حّج

ــن  ــدر املتيّق ــار ىلع الق ــن االقتص ــّد م ــال ب ــة، ف ــدم احلّجّي ــم بع يف احلك

والعمــل بالظــّن القــوّي املوافــق لالحتيــاط ال مــن بــاب أنـّـه هــو احلّجــة، 

ا ال يســع املقــام البســط فيــه،  واملســألة فيهــا كالٌم طويــٌل ومتفــّرٌع جــدًّ

حّجّية المعرفة الظّنّية في نظر العقل والنّص الدينّي
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ويمكــن مراجعــة لكمــات الشــيخ األنصــارّي يف فرائــد األصــول للوقــوف 
ىلع اتلفصيــل. ]انظــر: القّمــّي، القوانــني املحكمــة، ج 3 و4، ص238 ومــا بعدهــا؛ األنصــارّي، 

ــا بعدهــا[ ــد األصــول، ج 1، ص 471 وم فرائ

ــداد  ــّي ىلع االنس ــّن العق ــّي والظ ــّن انلق ــارض الظ ــام تع إذن، يف مق
ــواٌء  ــا، وس ــا أم علقيًّ ــواٌء اكن نقليًّ ــوّي، س ــوى أو الق ــّن األق ــدم الظ يق

ــًة. ــًة أم خارجّي ــة داخلّي ــت األقوائّي اكن

ــة  ــد مراجع ــه بع ــال، ويه أنّ ــن أن تق ــّد م ــٌة ال ب ــة لكم ــًرا، ثّم وأخ
ــل  ــم يق ــه ل ــدت أنّ ــاين وج ــاه اثل

ّ
ــاه األّول واالجت

ّ
ــاب االجت ــات أصح لكم

ــو  ــل ول ــّدم ىلع انلق ــا يق ــو اكن ظّنيًّ ــا ول ــل مطلًق ــم إّن العق ــٌد منه أح
ــا  ــو اكن ظّنيًّ ــا ول ــاه األّول، أو أّن انلقــل مطلًق

ّ
ــا، كمــا يف االجت اكن قطعيًّ

ــاه اثلــاين، بــل املوجــود يف 
ّ

يقــّدم ىلع العقــل ولــو اكن قطعيًّــا كمــا يف االجت
ــا) وانلقــل غــر  ــه قطــيٌّ )دائًم لكماتهــم وكتبهــم أّن العقــل مقــّدٌم؛ ألنّ
ــه قطــيٌّ والعقــل غــر القطــّي  ــا)؛ ألنّ ، وأّن انلقــل مقــّدٌم )دائًم قطــيٍّ
)، وٰهــذا يعــي أن ال خــالف بينهــم يف أّن القطــّي هــو املقــّدم ىلع  )ظــّيٌّ
ــو  ــّي ه ــرى أّن القط ــاه األّول ي

ّ
ــه أّن االجت )، اغيت ــّيّ ــّي )الظ ــر القط غ

العقــل، بينمــا اثلــاين يــرى أّن انلقــل هــو القطــّي، وٰهــذا هــو اإلفــراط 
اهــن. نعــم، ٰهــذا ال يمنــع مــن وجــود شــّذاٍذ مــن الطرفــن، 

ّ
عنــد االجت

ــل املشــهور مــن الطرفــن. ــا يف مقاب اًه
ّ

ــون اجت ــن ال يمّثل لٰك

ــا إىل  ــع يف روحه ــل ترج ــل وانلق ــن العق ــة ب ــذه اجلديّل ــه، فٰه وعلي
ــره. ــّدم ىلع غ ــج هل يك يق ــع واملنت ــؤّدي إىل القط ــو امل ــا ه ــة فيم اجلديّل



الخاتمة

مــن خــالل مــا تقــّدم يّتضــح نلــا أّن الظــّن بمــا هــو ظــّن ال يكشــف 
ــا ال ىلع  ــه معرفيًّ ــّول علي ــن أن يع ــث يمك ــا حبي ــًفا تامًّ ــع كش ــن الواق ع
ــار يف  ــة واالعتب ــلوب احلّجّي ــو مس ــّي، فه ــرّي وال العم ــتوى انلظ املس
نفســه، وال يمكــن أن يرتــي إىل ســّدة ادليللّيــة واحلّجّيــة إىل مــن خــالل 
ــذا يتوّقــف ىلع وجــود ديلــٍل يــدّل ىلع  تتميــم كشــفه ورفــع نقصــه، وٰه
 فاألصــل والقاعــدة تقتــي 

ّ
ٰذلــك أو ىلع تمامّيتــه ىلع فــرض وجــوده، وإال

ــه. ــار ب ــه ال اعتب ــه وأنّ عــدم حّجّيت

وقــد اّديع وجــود ادليلــل ىلع حّجّيــة بعــض الظنــون يف ظــرف انفتــاح 
ــداد ـ ىلع  ــل االنس ــّي بديل ــٍل ـ س ــود ديل ــا اّديع وج ــّي، كم ــاب العل ب
حّجّيــة مطلــق الظــّن بغــض انلظــر عــن منشــئه يف ظــرف انســداد بــاب 

العلــم والعلــي.

ــي  ــّن انلق ــي والظ ــّن العق ــارض الظ ــرض تع ــه ىلع ف ــح أن ــا اتض كم
ــا،  ــارض بينهم ــع اتلع ــلكة ولرف ــذه املش ــّل ٰه ــات حل ــة اجتاه ــد ثالث يوج
ــد  ــدال، فق ــر باالعت ــا اآلخ ــب وبعضه ــرف واتلعص ــا باتلط ــم بعضه اتس
ــل  ــم العق ــاعرة يف تقدي ــن األش ــن م ــض املتلكم ــة وبع ــت املعزل تطرف
ىلع انلقــل يف مجيــع األحــوال، بينمــا تطرفــت احلشــوية والظاهريــة مــن 
ــم  ــت  يف تقدي ــة مــن مدرســة أهــل ابلي ــاء واإلخباري مدرســة اخللف
انلقــل ىلع العقــل مطلًقــا ويف لك املــوارد، أمــا األصويلــون مــن مدرســة 
ــلاًك  ــوا مس ــد انتج ــم فق ــن غره ــالم م ــض األع ــت  وبع ــل ابلي أه



 يقــوم ىلع أســاس احلّجّيــة واالعتبــار، فــل مــا 
ً

واخــذوا اجتاًهــا معتــدال
ثبــت هل ٰذلــك فهــو مقــدم ىلع غــره، وذلا قدمــوا الظــّن انلقــي ىلع الظــّن 
ــاب العلــم والعلــي، وىلع فــرض انســداده  العقــي، يف صــورة انفتــاح ب
فيقــدم الظــّن األقــوى مــن بــاب أن ديلــل االنســداد يشــمله وال يشــمل 
ــوّي  ــّن الق ــّدم الظ ــن، أو يق ــو اتلعي ــة ىلع حن ــو احلّجّي ــون ه ــره فيك غ
مــن بــاب االحتيــاط ال مــن بــاب أنـّـه هــو احلّجــة، وىلع أّي حــاٍل فالظــّن 
األقــوى أو القــوّي هــو املقــّدم يف صــورة اتلعــارض واتلنــايف بــن الظّنــن 

العقــّي وانلقــّي.
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(((

(2(

الخالصة 

تعــّد مســألة العالقــة بــن القيمــة والواقــع، أو العالقــة بــن اإللــزام والوجــود، مــن أهــّم 
 يف جمــال مــا وراء األخــالق، وصــار شــغاًل شــاغاًل لعلمــاء فلســفة 

ً
املســائل الـّـي أثــارت جــدال

ــة املحضــة  األخــالق وأّدت إىل تكويــن جمموعــٍة مــن اآلراء املختلفــة فيهــا لتشــمل االعتبارّي
ــة املحضــة مــن  ــع، والواقعّي ــٍة بــن األخــالق والواق ــّر أّي عالق ــي ال تق ــٍب، ويه الّ مــن جان
ــٌة  ــٌة، كمــا توجــد نظرّي ــٌة وعينّي ــة واقعّي ــأّن القيــم األخالقّي ــي تعــرف ب ــٍب آخــر ويه الّ جان
أخــرى تقــع بينهمــا، إذ تعــّد القيــم األخالقّيــة اعتبارّيــًة ويف الوقــت نفســه مبتنيــًة ىلع الواقــع. 
ويف ٰهــذه ادلراســة حاونلــا ابلحــث يف االعتبارّيــة األشــعرّية ونظرّيــة الــرورة بالقيــاس ونظرّية 
املحّقــق األصفهــايّن كنمــوذٍج لــلٍّ مــن انلظرّيــات اثلــالث املذكــورة، وإضافــًة إىل توضيــح لّك 
واحــدةٍ منهــا قمنــا بمناقشــتها بالركــزي ىلع مســألة اتلريــر األخــاليّق، وانلتيجــة يه أّن انلظرّية 
ــّدي  ــه »حت ــع تواج ــًة ىلع الواق ــًة مبتني ــًة أو اعتبارّي ــًة حمض ــت اعتبارّي ــواٌء اكن ــة س االعتبارّي

 مقنًعــا. 
ًّ

اتلريــر«، خبــالف نظرّيــة الــرورة بالقيــاس فــي حتــّل هــذه املســألة حــال

ــة،  ــع، االعتبارّي ــار والواق ــود، االعتب ــزام والوـج ــألة اإلل ــة، مس ــم األخالقّي ــة: القي ــات املفتاحّي اللكم
ــة. ــة األخالقّي الواقعّي
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Summary

The  relation  between  value  and  reality  ,or  the  relation  between  obli-
gation and existence ,is one of the most controversial matters in the field 
of  metaethics. It has become a concern for scholars of moral philosophy 
)ethics( and has led to the formation of a set of different opinions in it to 
include pure morality on the one hand, that which does never admit any 
relation between ethics and reality, and pure realism on the other hand, 
which says that moral values   are real and concrete. There is another theory 
lying between them, saying that ethical values   are moral, and at the same 
time are based on reality. In this study, we have tried to discuss the Ash’arite 
morality, the theory of necessity by analogy, and the theory of al-Muhaqqiq 
al-Isfahani as examples on each of the three theories mentioned in the study. 
In addition to explaining each one of these theories, we have discussed them 
by focusing on the matter of moral justification. The result is that moral 
theory-whether being pure moral, or moral based on reality-faces the “chal-
lenge of justification”, unlike the theory of necessity by analogy, which gives 
a convincing solution to this problem.

Keywords: moral values, problem of obligation and existence, consider-

ation and reality, morality, ethical realism.
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المقّدمة

ابلحــث يف واقعّيــة القيــم األخالقّيــة أو عدمهــا وبتعبــر آخــر، ابلحث 
يف العالقــة بــن اإللــزام األخــاليّق والوجــود مــن أهــّم املباحــث يف جمــال 
ــة بمعناهــا العــاّم  مــا وراء األخــالق. فالـ"اإللــزام" يمّثــل القيــم األخالقّي
والـ"وجــود" يمّثــل الواقــع. ويتبعــه حبــٌث معــريفٌّ يف جمــال األخــالق وهــو 
ــن  ــة ع ــا احلاكي ــة والقضاي ــا األخالقّي ــن القضاي ــة ب ــث يف العالق ابلح
ــك أّن مــا وراء األخــالق تبحــث يف  ــح ٰذل ــّي. توضي ــع العي الوجــود والواق
مبــادئ األخــالق اتلصّورّيــة واتلصديقّيــة بمنهــٍج عقــيٍّ ويعتــر ابلحــث 
يف "اتلريــر األخــاليّق" مــن مبــادئ األخــالق اتلصديقّيــة يف جمــال نظرّيــة 
املعرفــة األخالقّيــة، وهــو يتنــاول مســألة الصــدق يف القضايــا األخالقّيــة. 
فهــل يمكــن تريــر القضايــا األخالقّيــة معرفيًّــا أو ال؟ وهــل تــّرر القضايا 
ــة أو  ــا األخالقّي ــائر القضاي ــا إىل س ــة األوىل بإرجاعه ــة يف احلال األخالقّي

بإرجاعهــا إىل قضايــا واقعّيــٍة خارجــٍة عــن نطــاق األخــالق؟

وقــد أبــدى فالســفة األخــالق آراًء خمتلفــًة يف ٰهــذه املســألة. ويمكــن 
ــة  ــة املحض ــواعٍت، ويه: االعتبارّي ــالث جمم ــك اآلراء إىل ث ــيم تل تقس
ــر أّن  ــٌر باذلك ــع. وجدي ــة ىلع الواق ــة املبتني ــة واالعتبارّي ــة املحض والواقعّي
 مــن ٰهــذه املجمــواعت اثلــالث يشــمل آراًء خمتلفــًة رغــم اشــراكها 

ًّ
كال

ــة  ــم األخالقّي ــّد القي ــة تع ــة املحض ــي االعتبارّي ــاط، ف ــض انلق يف بع
اعتبارّيــًة حمضــًة وال تدعمهــا الواقعّيــة، وأّمــا يف الواقعّيــة املحضــة فالقيم 
ــر  ــة يف تفس ــذه انلظرّي ــدون بٰه ــف املعتق ــٌة وإن اختل ــة واقعّي األخالقّي
الواقــع حبســب مبانيهــم اخلاّصــة. وبعــض علمــاء فلســفة األخــالق وإن 
 أنّهــم يقــّرون ابتناءهــا ىلع الواقــع.

ّ
قبلــوا اعتبارّيــة القيــم األخالقّيــة، إال
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تعــّد االنفعايّلــة )Emotivism( واحلتمّيــة )Imperativism( وبعــض أنــواع 
اتلعاقديّــة )contractarianism( مــن املذاهــب املعتقــدة باالعتبارّية املحضة. 
ويعــّد مذهــب الــّذة )Hedonism( وانلفعيــة )Utilitarianism( يف عــداد 
الواقعّيــة املحضــة، وبعــض أنــواع اتلعاقديـّـة داخــل يف االعتبارّيــة املبتنية 
ىلع الواقــع. لقــد طرحــت املذاهــب واآلراء املختلفــة مــن قبــل العلمــاء 
ــرض  ــة إىل ع ــذه ادلراس ــدف ٰه ــن ته ــلمن ولٰك ــر املس ــلمن وغ املس
انلظرّيــات املختلفــة الّــي قّدمهــا العلمــاء املســلمون يف مســألة العالقــة 
بــن القيمــة والواقــع. وبمالحظــة كــرة انلظرّيــات املوجــودة بــن العلمــاء 
املســلمن ولــزوم راعيــة حجــم املقالــة، اليمكــن دراســة لّك واحــدٍة منهــا 
ىلع حــدٍة، فنحــاول بَعــد االشــارة إىل أقســام انلظرّيــات توضيــح نظرّيــة 
األمــر اإللٰــّي باعتبارهــا داخلــًة يف جمموعــة االعتبارّيــة املحضــة، 
ــة  ــة االعتبارّي ــٌة يف جمموع ــا داخل ــايّن باعتباره ــق األصفه ــِة املحّق ونظرّي
ــًة يف  ــا داخل ــاس باعتباره ــرورة بالقي ــِة ال ــع، ونظرّي ــة ىلع الواق املبتني
جمموعــة الواقعّيــة املحضــة، وسنســلّط الضــوء عليهــا مــن ناحيــة اتلريــر 

ــة: ــح أهــّم املفــردات ادلاليّل  بتوضي
ً

ــدأ أّوال األخــاليّق. ونلب

التعاريف

ــع يه  ــاليّق، والواق ــر األخ ــار، واتلري ــة، واالعتب ــة األخالقّي القيم
املفاهيــم األربعــة املهّمــة يف حبثنــا ٰهــذا ويلــزم معرفــة معناهــا لإجابــة 
ــة  ــم األخالقّي ــن القي ــة ب ــا العالق ــاده: م ي مف

ّ
ــث اذل ــؤال ابلح ىلع س

ــٌة؟ ــٌة أو واقعّي ــل يه اعتبارّي ــع؟ ه والواق
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أ ـ القيمة األخالقّية

ــه  ــاوم ب ي يق
ّ

ــى اثلمــن اذل ــة اســتعملت بمع رغــم أّن القيمــة يف اللغ
 أنّهــا تســتعمل يف علــوٍم 

ّ
املتــاع ]الفيّومــّي، املصبــاح املنــري، ج 2، ص 520[ إال

خمتلفــٍة اكالقتصــاد والقانــون و املنطــق واألخــالق وغرهــا وتــأيت بمعــًى 
ــردة 140  ــذه املف ــن لٰه ــض املحّقق ــر بع ــد ذك ــوم، وق ــك العل ــب تل يناس
ــروگ، چیســتی  ــور اســكار ب ــّددة. ]ژان ون و الين ــتعماالتها املتع ــب اس ــا حس تعريًف

]114 ارزش، ص 

ــن  ا، ولٰك ــٍف واحــٍد هلــا، أو يصعــب جــدًّ ــال يمكــن عــرض تعري ف
ــالق. ــال األخ ــا يف جم ــان معناه ــن بي يمك

ــاين  ــد املع ــة يف أح ــة األخالقّي ــح القيم ــتعمل مصطل ــن أن يس يمك
ــة: ــة اتلايل اثلالث

األّول: القيمة األخالقيّة باملعنى األخّص

وتســتعمل القيمــة األخالقّيــة بٰهــذا االصطــالح يف األوصــاف واألفعال 
ــا  ــال، عندم ــاب املث ــن ب ــنًة. م ــًة وحس ــون مطلوب ــي تك ــة الّ االختيارّي
ــٍة" معناهــا أّن )أ) حســٌن. ]مصبــاح يــزدي، دروس  يقــال: ")أ) ذو قيمــٍة أخالقّي

فلســفه أخــالق، ص 45 - 52[

الثاين: القيمة األخالقيّة باملعنى العاّم

تســتعمل القيمــة األخالقّيــة بٰهــذا االصطــالح بمعــًى أعــّم مــن املعى 
ــة احلســنة والقبيحــة.  اإلجيــايّب، فيشــمل األوصــاف واألفعــال االختيارّي
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وىلع أســاس ٰهــذا االصطــالح يمكــن تقســيم القيمــة إىل ثالثــة أقســاٍم: 
ــول  ــببًا حلص ــا س ــٌل م ــإذا اكن فع ــدة. ف ــلبّية واملحاي ــة، والس اإلجيابّي
ــا  ــا إذا اكن مانًع ــٍة وأم ــٍة إجيابّي ــٌن وذو قيم ــو حس ــاهل فه ــان ىلع كم اإلنس
مــن وصــوهل إىل الكمــال فهــو قبيــٌح وبــال قيمــٍة، أو ذو قيمــٍة ســلبّيٍة، ويف 
حالــة تســاوي القيمتــن يكــون للفعــل قيمــٌة حمايــدٌة. القيمــة األخالقّيــة 
ــل أو  ــزوم الفع ــاليّق، أي ل ــزوم األخ ــل الل ــع يف مقاب ــاّم تق ــا الع بمعناه

ــاح، أســس األخــالق، ص 62[ ــرك. ]مصب ال

الثالث: القيمة األخالقيّة باملعنى األعّم

القيمــة األخالقّيــة بٰهــذا االصطــالح تشــمل اللــزوم األخــاليّق أيًضــا. 
]مصبــاح يــزدي، فلســفه اخــالق، ص 105[ وٰذلــك خبــالف القيمــة األخالقّيــة 

ــاّم. ــا الع بمعناه

ــة  ــذه ادلراس ــة« يف ٰه ــة األخالقّي ــح »القيم ــتعمل مصطل ــا نس وعندم
ــور  ــع األم ــمل مجي ــّم، ويه تش ــى األع ــة باملع ــة األخالقّي ــي القيم نع
احلســنة والقبيحــة، كمــا تشــمل لــزوم الفعــل أو لــزوم تركــه أي اللــزوم 

ــا. ــاليّق أيًض األخ

ب ـ العتبار

يســتعمل مصطلــح "االعتبــار" بمعــاٍن خمتلفــٍة منهــا: املعقــول اثلــاين، 
ــة، ويف  ــة املاهي ــود واعتبارّي ــة الوج ــث أصال ــة يف حب ــل األصال ويف مقاب
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املفاهيــم الوهمّيــة الّــي ليســت هلــا واقعّيــٌة عينّيــٌة اكلغــول. ]مصبــاح يــزدي، 
املنهــج الجديــد يف تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 188[ وأحيانًــا يســتعمل بمعــى إعطــاء 

حــّد يشٍء إىل يشٍء آخــر أو إســناد املعــى إىل غــر مصداقــه وهــو املجــاز 
يف اإلســناد. ]مطهــری، مجموعــه آثــار، ج 6، ص 395؛ الطباطبــايّئ، الرســائل الســبعة، ص 129[

ــخيّص  ــذوق الش ــة ل ــث ىلع اتلبعّي ــذا ابلح ــار يف ٰه ــق االعتب ويطل
ــذا  ــا، وىلع ٰه ــخٍص م ــن ش ــادرة م ــر الص ــة أو لألوام أو إلرادة اجلماع
األســاس تطلــق االعتبارّيــة ىلع رؤيــٍة تقبــل أّن معيــار القيمــة األخالقّيــة 
هــو األوامــر الصــادرة مــن شــخٍص أو اذلوق الشــخيّص أو إرادة اجلماعــة. 
ــق  ــة ويطل ــب االعتبارّي ــن مذاه ــة م ــة واتلعاقديّ ــة واالنفعايّل فاحلتمّي

ــالق، ص 35[ ــس األخ ــاح، أس ــا. ]مصب ــة أيًض ــا الالواقعّي عليه

جـ  ـ التبرير األخالقّي

ــاًل  ــّررًة عق ــت م ــا إذا اكن ــرًة فيم ــون معت ــة تك ــا األخالقّي القضاي
ــن  ــا، ويمك ــدق القضاي ــار ص ــّية يف معي ــار اتلأسيس ــاس معي وىلع أس
ــًة أو  ــا بدهّي ــا إّم ــٌط بكونه ــة مرتب ــا األخالقّي ــار القضاي ــول إّن اعتب الق
ــذا  ــٌر باذلكــر أّن ٰه ــات. وجدي ــات والوجدانّي ــاٍت اكألّويّل ــًة إىل بدهّي راجع
ــك  ــط؛ وٰذل ــويّل فق ــم احلص ــه يف العل ــن طرح ــر يمك ــن اتلري ــوع م انل
ــر  ــا غ ــا أنّه ــر كم ــا إىل الغ ــٍة النتقاهل ــر قابل ــة غ ــوم احلضورّي ألّن العل
ــه  ــری، مجموع ــر: مطه ــا. ]انظ ــذب وغره ــدق والك ــتدالل والص ــٍة لالس قابل
ــاًرا  ــاه معي ي وضعن

ّ
ــر األخــاليّق - اذل ــار اتلري آثــار، ج 6، ص 275[ فــي اختب
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ــن  ــع - يمك ــة والواق ــن القيم ــة ب ــألة العالق ــات يف مس ــم انلظرّي تلقوي
 ال تكــون معتــرًة وال 

ّ
قبــول نظرّيــٍة تاُلئــم معايــر اتلأسيســّية فقــط، وإال

ــا. ]انظــر: مصبــاح يــزدي، املنهــج الجديــد يف تعليــم  ــا معرفيًّ يمكــن االعتمــاد عليه
الفلســفة، ج 1، ص 238 و239[

د ـ الواقع

املقصــود مــن الواقــع يف حبثنــا ٰهــذا هــو مــا يقابــل االعتبــار باملعــى 
ــًة  ــة واقعّي ــم األخالقّي ــول: "إّن للقي ــا نق ــابًقا، فعندم ــاه س ي وّضحن

ّ
اذل

عينّيــًة" فهــو بمعــى أنّهــا ليســت متعلّقــًة بــاذلوق الشــخيّص أو اجلمــايّع 
وال بأوامــر - وتوصيــات - شــخٍص أو أشــخاٍص، ومــن الواضــح أّن الواقــع 
ــون  ــث يك ــاًل حبي ــة، مث ــور املحسوس ــع يف األم ــن الواق ــف ع ــا خيتل هن
للــيء مــا بــإزاٍء حمــّدٍد مســتقلٍّ خــارج اذلهــن وكمــا نوضــح فيمــا بعــد، 
ــة  ــة والوجوديّ ــة الواقعّي ــا حتــي عــن العالق ــة بمــا أنّه ــم األخالقّي إّن القي

ــة. ــة بــن األفعــال ونتاجئهــا، فــي مــن األمــور الواقعّي الرورّي

بيان اآلراء في مسألة العتبارات األخالقّية والواقع

كمــا رشحنــا يف املقّدمــة، سنســلّط الضــوء ىلع االعتبــارات األخالقّيــة 
ونــدرس عالقتهــا مــع الواقــع وخنتــار نظرّيــًة واحــدًة مــن بــن انلظرّيــات 
املختلفــة الـّـي يمكــن تصنيفهــا ضمــن ثــالث جممــواعٍت مــن انلظرّيات: 
املجموعــة األوىل: االعتبارّيــة املحضــة ونبحــث منهــا نظرّية األمــر اإللّٰي 
فقــط، املجموعــة اثلانيــة: االعتبارّيــة املبتنيــة ىلع الواقــع ونبحــث منهــا 
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نظرّيــة املحّقــق األصفهــايّن فقــط، املجموعــة اثلاثلــة: الواقعّيــة املحضــة 
ــا  مــة حمّمدتــي مصبــاح يــزدي فقــط، علًم

ّ
ــة العال ونبحــث منهــا نظرّي

بــأّن ٰهــذه انلظرّيــات يتــّم تقويمهــا مــن ناحيــة اتلريــر األخــاليّق. فلنبــدأ 
باالعتبارّيــة املحضــة.

األّول: االعتباريّة املحضة

ــالق  ــم األخ ــة يف عل ــات القديم ــن انلظرّي ــة م ــة احلتمّي ــّد نظرّي تع
ومــن أقســامها نظرّيــة األمــر اإللـٰـّي )Divine Command Theory(. ويعتقد 
القائلــون بٰهــذه انلظرّيــة أّن القضايــا األخالقّيــة بأمجعهــا قضايــا أمرّيــٌة، 
ولــو اكنــت يف هيئــة القضايــا اإلخبارّيــة كـ"الصــدق حســن". ]مصبــاح، بنيــاد 
ــل  ــذا الفع ــول: "ٰه ــا نق ــة عندم ــذه الرؤي ــاس ٰه ــى أس اخــالق، ص 118[ فع

ــازه،  ــر بإجن ــي أّن اإلهٰل أم ــل" نع ــك الفع ــان بٰذل ــب اإلتي ــٌن" أو "جي حس
ــة ومعيارهــا هــو  ــٌر ويلــزم اتّباعــه. فمنشــأ القيمــة األخالقّي وأمــره معت
األمــر أو انلــي اإللـٰـّي، أي أّن ٰهــذا الفعــل حســٌن ألن اإلهٰل أمــر بإجنــازه 
وذاك الفعــل – اكلكــذب - قبيــٌح؛ ألّن اإلهٰل نــى عنــه. وبعبــارٍة أخــرى، 
األمــر اإللـٰـي أو انلــي اإللـٰـّي هــو العلّــة اتلاّمــة لكــون الفعــل حســنًا 
ــٌة يف الصفــات  ــٌة عينّي ــاك واقعّي ــا وليــس العكــس. فليســت هن أو قبيًح
ــن  ــادرة م ــوايه الص ــر وانل ــًى لألوام ــون مب ــة تك ــال االختيارّي  واألفع
اهلل . فلــو لــم يكــن اإلهٰل موجــوًدا أو اكن موجــوًدا ولٰكــن لــم يكــن يأمــر 
وال ينــى لــم يبــق فــرٌق بــن العــدل والظلــم؛ ألّن احلســن بنــاًء ىلع ٰهــذه 
انلظرّيــة هــو الفعــل املأمــور بــه مــن قبــل اهلل، والقبيــح هــو املنــّي عنــه 
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كٰذلــك، حبيــث لــو اكن اإلهٰل يأمــر بالظلــم لــاكن الظلــم حســنًا، ولــو اكن 
ينــى عــن العــدل لــاكن العــدل قبيًحــا. ومــن بــن املســلمن اكألشــاعرة 
َمــن يعتقــد بٰهــذه انلظرّيــة، ويســتدلّون بأدلـّـٍة كـ"مالكّيــة اإلهٰل"، وكعــدم 
ــٍل  ــادة ىلع فع ــن املتض ــروض العناوي ــاق، وع ــا ال يط ــف بم ــح اتللكي قب
ــن  ــن واحلســن والقبــح العقلّي واحــٍد. فينكــرون احلســن والقبــح اذلاتيّ
ويقبلــون احلســن والقبــح الرعّيــن خبــالف اإلمامّيــة واملعزلــة 

ــة، فهــم يعتقــدون باحلســن والقبــح العقلّيــن. ــة والكرامّي واملاتريديّ

ــذب  ــح الك ــعرّي أّن قب ــن األش ــو احلس ــاعرة أب ــس األش ــّرح رئي ي
ناشــٌئ مــن نــي اهلل عنــه، ولــو اكن يأمــر بــه لــاكن حســنًا. ]األشــعرّي، اللمــع 

يف الــرّد عــى أهــل الزيــغ والبــدع، ص 116[ 

وأنكــر عضــد ادليــن اإليــّي احلســن والقبــح العقلّيــن ودافــع عــن 
احلســن والقبــح الرعّيــن قائــاًل:

»القبيــح: مــا نــي عنــه رشاًع واحلســن خبالفــه، وال حكــم للعقــل يف 
حســن األشــياء وقبحهــا، وليــس ٰذلــك اعئــًدا إىل أمــٍر حقيــيٍّ يف الفعــل 
يكشــف عنــه الــرع؛ بــل الــرع هــو املثبــت هل واملبــّن، ولــو عكــس 
القضّيــة فحســن مــا قّبحــه وقبــح مــا حّســنه لــم يكــن ممتنًعــا؛ وانقلــب 

األمــر« ]اإليجــّي، املواقــف يف علــم الــكالم، ص 323[.

ــن  ــخيص حس ــه تش ــل ال يمكن ــا أّن العق ــتايّن أيًض ــد الشهرس ويعتق
ــن أو  ــف باحلس ــاد ال تّتص ــال العب ــى أّن أفع ــا، بمع ــال أو قبحه األفع
القبــح ذاتًــا. فيستحســن فعــٌل مــا رشاًع ولٰكــن يعــّد فعــٌل آخــر يســاويه 

ــا: ــة قبيًح ــات اذلاتّي ــع الصف يف مجي
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ــن  ــف م ــم اتللكي ــه يف حك ــي ء وقبح ــن ال ــدّل ىلع حس ــل ال ي »العق
ــاٍت نفســّيٍة حســنًا  ــاد ليســت ىلع صف اهلل رشاًع ىلع معــى أّن أفعــال العب
وقبًحــا، حبيــث لــو أقــدم عليهــا مقــدٌم أو أحجــم عنهــا حمجــٌم اســتوجب 
ىلع اهلل ثوابًــا أو عقابًــا، وقــد حيســن الــي ء رشاًع ويقبــح مثلــه املســاوي 
هل يف مجيــع الصفــات انلفســّية، فمعــى احلســن مــا ورد الــرع باثلنــاء ىلع 
فاعلــه، ومعــى  القبيــح  مــا ورد الرع بــذّم فاعلــه، وإذا ورد الرع حبســٍن 
ــر  ــٍة خي ــل ىلع صف ــس الفع ــل، ولي ــًة للفع ــوهل صف ــض ق ــم يقت ــٍح ل وقب
الــرع عنــه حبســٍن وقبــٍح، وال إذا حكــم بــه ألبســه صفــًة فيوصــف بــه 
ــه  ــًة، وال يكتســب عن ــوم صف ــم ال يكســب املعل ــًة، وكمــا أّن العل حقيق
ــًة وال  ــبه صف ــّي ال يكس ــر احلك ــريّع واألم ــول ال ــك الق ــًة، كٰذل صف
يكتســب عنــه صفــًة، وليــس ملتعلـّـق القــول مــن القــول صفــٌة كمــا ليس 
ملتعلـّـق العلــم مــن العلــم صفــٌة« ]الشهرســتاينّ، نهايــة اإلقــدام يف علــم الــكالم، ص 207[.

وجديــٌر باذلكــر أنّــه بنــاًء ىلع نظرّيــة األمــر اإللـٰـّي ال تبتــي األوامــر 
ــبب  ــذا الس ــة؛ ولٰه ــاىل - ىلع الواقعّي ــن اهلل - تع ــادرة ع ــوايه الص وانل
ــة  ــة "االعتبارّي ــذه الرؤي ــّى ٰه ــاس إرادة اإلهٰل. تس ــا ىلع أس ــن تغيره يمك
ــح  ــع واملصال ــة ىلع الواق ّي

ٰ
ــاء اإلرادة اإلهل ــدم ابتن ــًرا إىل ع ــة" نظ املحض

ــة. ــد الواقعّي واملفاس

املناقشة

بنــاًء ىلع رأي األشــاعرة يلــزم لإنســان أن يكــون تابًعــا ألوامــر اهلل 
أو مــا يســّى "أصــل تبعّيــة األوامــر"، وٰهــذا األصــل يمكــن قبــوهل فيمــا 



ــة  ــذه انلظرّي ــن بٰه ــّد للقائل ــرى ال ب ــارٍة أخ ــط، وبعب ــّرًرا فق إذا اكن م
ــوايه  ــر وانل ــة األوام ــزم تبعّي ــاذا يل ــاده: مل ــؤاٍل مف ــة ىلع س ــن اإلجاب م
الصــادرة عــن اإلهٰل؟ يبــدو أّن اإلجابــة عــن ٰهــذا الســؤال ال يمكــن أن 
ــف  ــك خيال ــه وٰذل ــك ب ــع واتلمّس ــتناد إىل الواق  باالس

ّ
ــًة إال ــون مقنع تك

مبناهــم املعــريّف.

 ، توضيــح ٰذلــك أّن أصــل تبعّيــة األوامــر إّمــا بــديهٌّ أو نظــريٌّ
واألشــاعرة ىلع أســاس مبناهــم املعــريّف يف ٰهــذه املســألة ال يمكنهــم تريــر 
ــا؛  ــا أو نظريًّ ــل بدهيًّ ــذا األص ــواٌء اكن ٰه ــاٍل، س ــل ىلع أّي ح ــذا األص ٰه
وٰذلــك ألّن االعتقــاد ببداهــة ٰهــذا األصــل ينــايف رؤيتهــم مــن أّن القضايــا 
ابلدهّيــة معتــرٌة مطلًقــا، وال يكــون اعتبارهــا مروًطــا بأمــوٍر اكألوامــر 
ــٍة  ــٍة أخالقّي ــأّي قضّي ــدون ب ــم ال يعتق ــن اهلل، فه ــادرة ع ــوايه الص وانل
ــا فإنّــه يســتتبع  بدهّيــٍة ومطلقــٍة. وأّمــا القــول بكــون ٰهــذا األصــل نظريًّ
لــزوم اإلجابــة عــن ســؤاٍل مفــاده: ملــاذا يلــزم أن يكــون اإلنســان تابًعــا 

ــة؟ فــي مقــام اإلجابــة عــن ٰهــذا الســؤال: ّي
ٰ
لألوامــر وانلــوايه اإلهل

أ- إّمــا يتكــّرر ٰهــذا األصــل واإلجابــة تكــون: »ألّن اإلنســان يلــزم أن 
ّيــة« وٰهــذه مصــادرٌة وباطلــٌة.

ٰ
يكــون تابًعــا لألوامــر وانلــوايه اإلهل

ــك  ــّل األّول اتلمّس ــن: احل ــد احللّ ــاعرة بأح ــك األش ــا يتمّس ب- وإّم
ــة،  ــا الوجوديّ ــل القضاي ــن قبي ــّد م ــع، وتع ــن الواق ــٍة ع ــٍة حاكي بقضّي
ــر  ــع للتري ــن الواق ــتفادة م ــاكن االس ــدم إم ــن ع ــم م ــايف مبناه ــو ين وه
األخــاليّق، واحلــّل اثلــاين اتلمّســك بقضّيــٍة غــر حاكيــٍة عــن الواقــع، أي 
تلــك القضّيــة الـّـي تعــّد مــن قبيــل القضايــا األخالقّيــة األخــرى، ونعــّر 
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عنهــا بالقضايــا اإللزامّيــة. ولٰكــّن ٰهــذا احلــّل أيًضــا ال يســاعدهم؛ إذ إّن 
ٌّ آخــر، فليســت 

ّ
أصــل تبعّيــة األوامــر قضّيــٌة لكّّيــٌة ليــس فوقهــا أصــٌل يلك

هنــاك قضّيــٌة مبنائّيــٌة أخــرى غــر أصــل تبعّيــة األوامــر حــّى يمكنهــم 
تريــر ٰهــذا األصــل باالســتناد إيلهــا. واحلاصــل أّن ٰهــذا األصــل يف نظرّيــة 

ــا. األمــر اإللٰــّي غــر مــّرٍر وال يمكــن االعتمــاد عليــه معرفيًّ

الثاين: االعتباريّة املبتنية عىل الواقع

ــرى أّن  ــي ت ــة الّ ــة املحض ــرًة يف االعتبارّي ــة منح ــت االعتبارّي ليس
اعتبــار القضايــا األخالقّيــة مرتبــٌط بــاذلوق الشــخيّص أو إرادة اجلماعــة 
أو األوامــر وانلــوايه الصــادرة مــن شــخٍص مــا، بــل يشــمل االعتبارّيــة 
املبتنيــة ىلع الواقــع أيًضــا. وقــد طــرح بعــض املفّكريــن املســلمن ٰهــذه 
مــة 

ّ
مــة حمّمدرضــا املظّفــر والعال

ّ
انلظرّيــة مثــل املحّقــق األصفهــايّن والعال

الطباطبــايّئ بتقاريــر خمتلفــٍة. ]املظّفــر، املنطــق، ص 225؛ أصــول الفقــه، ص 233 و239؛ 
الطباطبــايّئ، اصــول فلســفه و روش رئالیســم، ج 2، ص 420 - 427 و431 و432[ فاملحقــق 

ــار  ــة أش ــاكم األخالقّي ــة األح ــدم رضورّي ــاده بع ــم اعتق ــايّن رغ األصفه
ــس  ــالء: »نف ــن العق ــوذٌة م ــة مأخ ــا األخالقّي ــّرٍة أّن القضاي ــن م ــر م أك
ــذّم ىلع  ــا ي ــم قبيًح ــون الظل ــه وك ــدح ىلع فاعل ــنًا يم ــدل حس ــون الع ك
فاعلــه فمأخــوٌذ مــن العقــالء« ]األصفهــايّن، نهايــة الدرايــة، ج 2، ص 271[ و»ال 
ــابق، ص 318[؛  ــدر الس ــا« ]املص ــالء عليهم ــق آراء العق  بتواف

ّ
ــا إال ــة هلم واقعّي

ولٰهــذا الســبب اعتــر يف املشــهورات مطابقتهــا آلراء العقــالء: »واملعتــر 
يف القضايــا املشــهورة واآلراء املحمــودة مطابقتهــا ملــا عليــه آراء العقــالء، 

ــا« ]املصــدر الســابق، ص 311[. ــق اآلراء عليه ــر تواف ــا غ ــع هل ــث ال واق حي

القيم األخالقّية بين االعتبار والواقع
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ويعتقــد املحّقــق األصفهــايّن أّن قســًما مــن األحــاكم األخالقّيــة الّــي 
ترتبــط بمجــال األخــالق االجتماعّيــة ينشــأ مــن حكــم العقــالء بمــدٍح 
أو ذمٍّ بعــض األفعــال وفاعلهــا ىلع أســاس قاعــدة جلــب املنفعــة ودفــع 
 حكــم العقالء 

ّ
الــرر: منشــأ ٰهــذا احلكــم كمــا ذكرنــا يف حملـّـه ليــس إال

باســتحقاق فاعــل العــدل للمــدح وفاعــل الظلــم للقــدح ]املصــدر الســابق، 
ج 1، ص 375[، فالعقــالء يقومــون بتأســيس القضايــا األخالقّيــة واعتبارهــا 

 
ّ

ــا إال ــة هلم ــه ال واقعّي ــالء: »إنّ ــل العق ــن قب ــا م ــوٌط جبعله ــا من فوجوده
بتوافــق آراء العقــالء عليهمــا« ]املصــدر الســابق، ج 2، ص 318[. وهنــا يثار ســؤاٌل 
مهــمٌّ يؤثـّـر  جوابــه يف تقويــم رؤيــة املحّقــق األصفهــايّن يف ٰهــذه املســألة: 
إذا اكن منشــأ حســن العــدل وقبــح الظلــم توافــق آراء العقــالء، فمــا هــو 
منشــأ توافــق آراء العقــالء ىلع حســن العــدل وقبــح الظلــم؟ يســتنبط من 
ــات ال تبتــي ىلع ذوق  ــار األخالقّي ــايّن أّن اعتب ــق األصفه ــارات املحّق عب
األفــراد فحســب، بــل الواقــع العيــّي يدعمهــا، وبعبــارٍة أخــرى صحيــٌح 
أّن العقــالء يعتــرون القضايــا األخالقّيــة، ولٰكــن يعترونهــا ىلع أســاس 

الواقعّيــة العينّيــة الّــي منهــا املصالــح واملفاســد العاّمــة.

ــًة  ويعتقــد املحّقــق األصفهــايّن أّن يف العــدل واإلحســان مصالــح اعّم
يمكــن حفــظ انلظــام بهمــا ]املصــدر الســابق، ص 3[، ويف املقابل للظلم مفاســد 
ــع  ــة ودف ــح انلوعّي ــب املصال ــالء جل ــام وىلع العق ــا انلظ ــّل به ــٌة خيت اعّم
املفاســد انلوعّيــة حفًظــا للنظــام وإبقــاء انلــوع. وأّول خطــوٍة تلحّقــق ٰهــذا 
ا للمــدح واعتبــار فاعــل الــّر  اهلــدف هــو اعتبــار فاعــل اخلــر مســتحقًّ

ــذّم. ]املصــدر الســابق، ج 1، ص 271 و375 و576[ ا ل مســتحقًّ
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ــة ىلع  ــب جلــب املصالــح ودفــع املفاســد انلوعّي ويمكــن توضيــح ترتّ
ــا  ــّم به ــة ويهت ــذه املهّم ــّدى لٰه ــر يتص ــع الب ــأّن طب ــالء ب ــار العق اعتب
ورّبمــا يعــّرض شــخٌص اآلخريــَن إىل أقســام اخلطــر للحصــول ىلع بعــض 
املصالــح الشــخصّية. فالعقــالء يمدحــون فاعــل بعــض األفعــال ويذّمــون 
ــه  ــاس ىلع ضوئ ــع انل ــل مجي ــّى يعم ــرى ح ــال األخ ــض األفع ــل بع فاع
وفًقــا للقوانــن املوضوعــة؛ وٰذلــك حلفــظ انلظــام عــن الفــوىض وعرضــة 

ــابق، ص 467 و471[ ــدر الس ــف. ]املص ــوع للتل انل

ــد  ــح واملفاس ــب املصال ــدح واذلّم إىل ترتّ ــن امل ــون م ــالء يهدف فالعق
ــوع ]املصــدر الســابق، ص 23 و319 و430[؛  ــاء انل ــام وبق ــظ انلظ ــة كحف الواقعّي
ــة.  ــداف الواقعّي ــذه األه ــول ىلع ٰه ــًة للحص ــدح واذلّم مقّدم ــر امل فيعت
وعــّر املحّقــق األصفهــايّن عــن العالقــة بــن ٰهــذا انلــوع مــن األحــاكم 
األخالقّيــة وهدفهــا األصــّي بـ"عالقــة الغايــة وذي الغايــة"، وأشــار إىل أّن 
بعــض األفــراد رّبمــا تأثـّـروا بامليــول انلفســّية، وأصــدروا أحاكًمــا لغــرض 
الوصــول إىل املصالــح الشــخصّية، ولــو أّدى إىل اتلضحية باملصالــح العاّمة. 
وتســّى العالقــة بــن ٰهــذه الفئــة مــن األحــاكم - أي الـّـي أصــدرت مــن 
امليــول انلفســّية وبــن أهدافهــا - "عالقــة الســبب واملســّبب". وبمالحظة 
ــوب  ــل املحب ــة الفع ــايّن أّن عالق ــق األصفه ــد املحّق ــاه يعتق ــا ذكرن م
ــة،  ــة وذي الغاي ــة الغاي ــدح واذلّم يه عالق ــاء امل ــع اقتض ــروه م واملك
ــَم  ــم حك ــا يالئ ــة م ــّبب، ويف احلقيق ــبب واملس ــة الس ــت عالق وليس
العقــالء هــو مقتــى الغايــة وذي الغايــة، وال يالئــم ترتـّـب املــدح واذلّم 
لدلوافــع انلفســانّية واحليوانّيــة حكــَم العقــالء ومنهــم الشــارع. فالغايــة 
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يف اقتضــاء الغايــة وذي الغايــة عبــارٌة عــن حفــظ انلظــام وبقــاء انلــوع، 
ــة  ــدم مطلوبّي ــن وع ــن الغايت ــة هات ــالء يف مطلوبّي ــع العق ــق مجي ويّتف
ضّدهمــا؛ وألجلهمــا يمــدح العقــالء مــن يعمــل مــا فيــه مصلحــٌة اعّمــٌة 
ــدل  ــال: "الع ــا يق ــٌة، فعندم ــدٌة اعّم ــه مفس ــا في ــل م ــن يعم ــون م ويذّم
مــا يســتحّق فاعلــه املــدح، والظلــم مــا يســتحّق فاعلــه اذلّم" يعــى بــه 
ــا  ــّي أيًض ــع العي ــه يف الواق ــاه أنّ ــس معن ــه، ولي ــون في ــالء مّتفق أّن العق
هكــذا. وبعبــارٍة أخــرى، ال يؤخــذ احلكــم باحلســن أو القبــح مــن العــدل 
أو الظلــم مبــارشًة، بــل العقــالء حيكمــون حبســن العــدل وقبــح الظلــم 
ــم ىلع  ــتمال الظل ــة، واش ــة العاّم ــدل ىلع املصلح ــتمال الع ــة اش بمالحظ

ــة. ]املصــدر الســابق، ج 2، ص 313 و314[ ــدة العاّم املفس

ي تُعتــر وجتعــل األخالقّيــات حلفظــه 
ّ

وجديــٌر باذلكــر أّن انلظــام اذل
ــراٍد  ــرٍد بأف ــة ف ــى عالق ــايّع بمع ــام االجتم ــن انلظ ــّم م ــون أع يك
آخريــن، فيشــمل عالقــة االنســان مــع اهلل أيًضــا. مــن ٰذلــك مثــاًل أّن 
ــة  الصــالة يه تعظيــم العبــد ملــواله، ويه يف احلقيقــة عــدٌل يف العبوديّ
ــّي  ــالء املص ــن العق ــك حيّس ــل ٰذل ــا؛ وألج ــة به ــام العبوديّ ــظ نظ وحيف

ــة. ــذه اجله ]املصــدر الســابق، ج 1، ص 577[، فالصــالة حســنٌة مــن ٰه

ــق  ــة املحّق ــح أّن نظرّي ــّدم اتّض ــا تق ــات إىل م ــالل االتلف ــن خ وم
 أنّهــا مبتنيــٌة ىلع 

ّ
األصفهــايّن رغــم أنّهــا نــوٌع مــن االعتبارّيــة، إال

املصالــح واملفاســد املرتبطــة بنــوع اإلنســان. فٰهــذه انلظرّيــة ال تســتهدف 
جلــب مصالــح حــزٍب معــّنٍ أو طائفــٍة خاّصــٍة، وال تتعــّرض للتغيــرات 
ادلائمــة كإجــراءات املــرور. ويعتقــد املحّقــق األصفهــايّن أّن بعــض 
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القضايــا األخالقّيــة مطلقــٌة ومعتــرٌة دون أّي قيــٍد ورشٍط، وٰذلــك 
ــن ال  ــن القضّيت ــي هات ــٌح". ف ــم قبي ــٌن" و"الظل ــدل حس ــل "الع ــن قبي م
يمكــن تفكيــك احلكــم باحلســن أو القبــح مــن موضوعهمــا وهــو العــدل 
ــة اثلانيــة، والســبب هــو أّن العــدل  ــة األوىل والظلــم يف القضّي يف القضّي
هــو تمــام املوضــوع للحكــم وبعبــارٍة أخــرى، العــدل علّــٌة تاّمــٌة حلكــم 
العقــالء حبســنه، ويســتحيل انفــاكك ٰهــذا احلكــم عــن موضــوٍع كٰهــذا. 
وجيــري ٰهــذا ابليــان بالنســبة إىل احلكــم بالقبــح وموضوعــه أي الظلــم. 

]املصــدر الســابق، ج 2، ص 319 و582[

ويعتقــد املحّقــق األصفهــايّن أّن القضايــا األخالقّيــة رغــم اعتبارّيتهــا 
ــا  ــى أنّه ــابق، ص 313[، بمع ــدر الس ــٌة ]املص ــي اعّم ــاه ف ي رشحن

ّ
ــى اذل باملع

ــه  ــا ألنّ ــارع أيًض ــا الش ــم به ــك حيك ــالء؛ وذٰلل ــع العق ــن مجي ــادرٌة م ص
ــم األصــول - وال ســّيما  ــاء يف عل أعقــل العقــالء. وٰهكــذا حــاول العلم
املحّقــق األصفهــايّن - إثبــات قاعــدٍة يه أّن مــا حكــم بــه العقــل حكــم 

ــرع. ]املصــدر الســابق، ص 320[ ــه ال ب

ــق  ــالء يف تطبي ــالف آراء العق ــل اخت ــن أن حيص ــن املمك وإن اكن م
عنــوان العــدل والظلــم يف بعــض املصاديــق، فــاّن احلكــم حبســن العــدل 

ــا والينــايف عمومّيتــه. ]املصــدر الســابق[ وقبــح الظلــم يبــى اعمًّ

املناقشة

يلــزم االتلفــات إىل نقطتــن يف مقــام دراســة نظرّيــة املحّقــق 
اكتلــايل: وهمــا  األصفهــايّن 
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ــي  ــة مــن األســباب الّ ) ـ يبــدو أّن االفــراض املعنــايّئ يف ٰهــذه انلظرّي

ــة ىلع  ــة املبتني ــة االعتبارّي ــرح نظرّي ــايّن إىل ط ــق األصفه ــت املحّق دفع
ــٍح.  ــر صحي ــراض غ ــذا االف ــال أّن ٰه ــالق، واحل ــال األخ ــع يف جم الواق
ــى  ــايّن بمع ــق األصفه ــة املحّق ــح يف رؤي ــن والقب ــك: أّن احلس ــح ٰذل توضي
اســتحاق املــدح واذلّم، ويبــدو أّن مقصــود املحّقــق األصفهــايّن مــن تعلـّـق 
يــن حيكمــون 

ّ
القيمــة األخالقّيــة بعــرف العقــالء هــو أّن العقــالء هــم اذل

ــذا  ــق ٰه ــد. فتحّق ــح واملفاس ــة املصال ــا بمالحظ ــال أو قبحه ــن األفع حبس
ــح  ــن والقب ــوم احلس ــة مفه ــّن دراس ــالء. ولٰك ــم العق ــوٌط حبك ــم من احلك
ــال  ــّي يف جم ــا األص ــن معناهم ــام ع ــف اللث ــودّي يكش ــار الوج ــن املنظ م
ــو  ــح ه ــن والقب ــن احلس ــّي م ــود األص ــة يه أّن املقص ــالق. واحلقيق األخ
ــن  ــح، وم ــن والقب ــاين احلس ــائر مع ــص وس ــال وانلق ــع الكم ــة م املالءم
ــا يف  ــن إرجاعه ــدح واذلّم، ويمك ــتحقاق امل ــدح واذلّم أو اس ــا امل مجلته
ــاًرا  ــالاًك ومعي ــدح واذلّم م ــك ألّن للم ــور؛ وٰذل ــى املذك ــة إىل املع انلهاي
دائًمــا وهــو تــالؤم صفــٍة أو فعــٍل اختيــاريٍّ مــع الكمــال أو انلقــص. وىلع 
ٰهــذا األســاس، كــون الفعــل حســنًا أو قبيًحــا ومــدى حســنه أو قبحــه 
مرتبــٌط بمقــدار تالؤمــه مــع الكمــال أو انلقــص انلاتــج مــن ٰذلــك الفعل. 

إضافــًة إىل ٰذلــك، حــّى لــو أردنــا اتلغــايض عــن ٰهــذا األمــر وســلّمنا 
ــاك  ــت هن ــدح واذلّم، فليس ــتحقاق امل ــى اس ــح بمع ــن والقب ــأّن احلس ب
ــالء، وال  ــل العق ــن قب ــة م ــا األخالقّي ــار القضاي ــول باعتب رضورٌة للق
ــا  ــى القضاي ــك ألّن مع ــّي؛ وٰذل ــع العي ــق بالواق ــا الوثي رضورة الرتباطه
األخالقّيــة يف ٰهــذه احلالــة قابلّيــة بعــض املوضــواعت األخالقّيــة للمــدح 
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ــون  ــدم ك ــة وع ــة املحض ــول بالواقعّي ــع الق ــجم م ــذا ينس أو اذلّم، وٰه
ــًة أيًضــا. فــي ٰهــذه احلالــة تكــون القضايــا  ــة اعتبارّي القضايــا األخالقّي
ــة فعــٍل اختيــاريٍّ  ــٍة يه عبــارة عــن قابلّي ــًة عــن واقعّي ــة حاكي األخالقّي
للمــدح أو اذلّم، وٰهــذا اتلفســر خيتلــف عــن القــول باعتبارّيــة القضايــا 
ــر األّول  ــاس اتلفس ــة ىلع أس ــا األخالقّي ــك ألّن القضاي ــة؛ وٰذل األخالقّي
، ولٰكّنــه ىلع أســاس القائلــن باالعتبارّيــة يعتر  حاكيــٌة عــن أمــٍر واقــيٍّ
ــاك  ــس هن ــار. فلي ــاء وال اإلخب ــار واإلنش ــن االعتب ــح  م ــن أو القب احلس
ديلــٌل مقنــٌع لــالّداعء باعتبارّيــة القضايــا األخالقّيــة. ]محيطــي أردكان، نقــش 

عــرف در ارزش اخالقــی، ص 267 و268[

2 ـ بنــاًء ىلع نظرّيــة املحّقــق األصفهــايّن يقــوم العقــالء بمــدح 

األفعــال أو ذّمهــا نظــًرا إىل أّن )أ) مثــاًل حســٌن ويســتحّق فاعلــه املــدح 
ــة، و"ب" مثــاًل قبيــٌح ويســتحّق فاعلــه اذلّم  ــه يؤّمــن املصالــح انلوعّي ألنّ
ــع  ــن مجي ــح حس ــن توضي ــذا يمك ــٍة. وٰهك ــد نوعّي ــؤّدي إىل مفاس ــه ي ألنّ
األفعــال أو قبحهــا. والســؤال األســاس هــو أّن ٰهــذا املعيــار نفســه كيــف 
يمكــن تبيينــه وتريــره؟ ىلع أســاس ٰهــذه انلظرّيــة كيــف يمكــن توضيــح 
ــة قبيــٌح؟  أّن مــرااعة املصالــح انلوعّيــة حســنٌة وارتــكاب املفاســد انلوعّي
وهــل حيتــاج احلســن أو القبــح يف ٰهــذا املــورد أيًضــا إىل اعتبــاٍر آخــر مــن 
قبــل العقــالء، أو يكــون احلســن أو القبــح فيــه أمــًرا ذاتيًّــا؟ مــن الواضــح 
أّن القــول بعــدم احتياجــه إىل املعتــِر ناقــٌض نلظرّيــة املحّقــق األصفهــايّن 
كمــا أّن القــول باحتاجــه إىل املعتــِر واعتبــاٍر آخــر يســتلزم التسلســل، 
فــال يبــى حــلٌّ تلريــر القضايــا األخالقّيــة. ]انظــر: املصــدر الســابق، 268 و269[
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الثالث: الواقعّية املحضة

ىلع أســاس بعــض انلظرّيــات ال يوجــد فــرٌق بــن القضايــا األخالقّيــة 
وقضايــا ســائر العلــوم مــن املنظــار املعــريّف، بمعــى أّن القضايــا األخالقّية 
ــا  ــّم حتديده ــات ت ــذه الواقعّي ــة، وٰه ــات األخالقّي ــف الواقعّي ــا توص أيًض
ــاًء ىلع  ــة. بن ــة بالواقعّي ــات املرتبط ــٍة يف انلظرّي ــاكٍل خمتلف ــا بأش وتبيينه
الواقعّيــة املحضــة تعــّد القضايــا األخالقّيــة مــن قضايــا "الوجــود" أي مــن 
ــأ  ــزدي، دروس فلســفه اخــالق، ص 19[، وينش ــاح ي ــع. ]مصب ــة للواق ــا احلاكي القضاي
ــة -  ــم األخالقّي ــن أّن املفاهي ــة م ــا األخالقّي ــة القضاي ــاد بواقعّي االعتق
األعــّم مــن املفاهيــم القيمّيــة واللزومّيــة - هلــا واقعّيــٌة عينّيــٌة، ويمكــن 
حتليــل ٰهــذه انلظرّيــة بــأّن املفاهيــم القيمّيــة األخالقّيــة مــن قبيل احلســن 
والقبيــح يه مــن املفاهيــم اثلانيــة الفلســفّية، وتنــزع مــن العالقــة بــن 
الصفــات الكســبّية واألفعــال االختيارّيــة وبــن ســعادة اإلنســان احلقيقّية. 

ــابق، ص 38 - 40 و46 - 52[  ــدر الس ]املص

ــل أو  ــزوم الفع ــل ل ــن قبي ــة م ــة اللزومّي ــم األخالقّي ــك املفاهي وكٰذل
ــد  ــزع بع ــفّية، وتن ــة الفلس ــم اثلاني ــن املفاهي ــي م ــرك، ف ــزوم ال ل
ــا،  ــان منه ــدف اإلنس ــة وه ــال االختيارّي ــات واألفع ــن الصف ــة ب املقارن
ــول ىلع  ــا للحص ــا أو تركه ــا أو إجنازه ــاف به ــدّل ىلع رضورة االتّص وت
ــة  الســعادة والكمــال احلقيــّي. وبعبــارٍة أخــرى، تشــر املفاهيــم اللزومّي
ــايّئ ]انظــر:  ــدف انله ــال واهل ــن األفع ــر ب ــاس إىل الغ ــرورة بالقي إىل ال
ــی، ص 326[،  ــب اخالق ــد و بررســی مکات ــزدی، نق ــاح ي املصــدر الســابق، ص 176 و177؛ مصب

فالقضايــا الّــي تتشــّل مــن املفاهيــم األخالقّيــة - األعــّم مــن املفاهيــم 
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القيمّيــة واملفاهيــم اللزومّيــة - حاكيــٌة عــن العالقــة الواقعّيــة بــن أفعــال 
االنســان وكمــاهل احلقيــّي. ويف ٰهــذا اتلحليــل تعــّد القضايــا احلاكيــة عــن 
الواقــع مــن القضايــا األخبارّيــة أو اتلوصيفّيــة؛ ألنّهــا تصــف الواقــع، في 
قابلــٌة للصــدق والكــذب وال يوجــد فاصــٌل بــن القيمــة والواقــع. ويعتقــد 
القائلــون بٰهــذه انلظرّيــة أّن مجيــع القضايــا األخالقّيــة نظرّيــٌة، ولٰكّنهــا 
ــة  ــذه الرؤي ــرّي. ويف ٰه ــل انلظ ــّرر بالعق ــة وي ــا ابلدهّي ــع إىل القضاي ترج
يعــّد االتّصــاف بالفضائــل وإجنــاز األعمــال احلســنة أو تــرك االتّصــاف 
بالصفــات الرذيلــة وتــرك األعمــال القبيحــة مــن األمــور القيمّيــة 
والالزمــة ألجــل مطلوبّيــة الكمــال، ومطلوبّيــة الكمــال بدورهــا ناشــئٌة 
يف انلهايــة مــن حــّب اذلات. وأّمــا حــّب اذلات فهــو أمــٌر وجــداينٌّ يُــدرَك 
ــن  ــن يمك ــض املحّقق ــاره بع ــا اخت ــاس م ــورّي. وىلع أس ــم احلض بالعل
تريــر القضايــا األخالقّيــة انلظرّيــة عــن طريــق إرجاعهــا إىل الوجدانّيــات 
ــا. ]مصبــاح يــزدی، دروس فلســفه اخــالق،  ــا ذاتً  وتبيــن كــون حــّب اذلات مطلوًب

ص 164 و165؛ نقد و بررسی مکاتب اخالقی، ص 333 و334[ 

وقبــل اخلــوض يف توضيــح واقعّيــة القيــم األخالقّيــة نذكــر مقّدمًة ويه 
معــى اصطــاليَح: القيمــة اذلاتّيــة والقيمــة الغرّيــة. إذا اكنــت مطلوبّيــة 
أمــٍر ألجــل نفســه وال ألجــل مطلوبّيــة أمــٍر آخــر فهــو مطلــوٌب ذاتًــا وهل 
قيمــٌة ذاتّيــٌة، وأّمــا إذا اكنــت مطلوبيّتــه رهينــًة بمطلوبّيــة أمــٍر آخــر، في 
ــٍل  ــاد، ولّك عم ــٌة يف االقتص ــٌة ذاتّي ــا قيم ــروة هل ــٍة، فال ــٍة غرّي ذات قيم
ــر يف  ــذا األم ــٍة، وٰهك ــٍة غرّي ــّد ذا قيم ــارة يع ــروة اكتلج ــؤّدي إىل ال ي
األمــور األخالقّيــة. فيمكــن تبيــن واقعّيــة القيــم األخالقّيــة بــأّن لكمــال 
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ــق  ــة تطل ــة الغرّي ــا أّن القيم ــًة، كم ــًة ذاتّي ــارّي قيم ــان االختي اإلنس
ــال  ــابّية والكم ــة االكتس ــارّي أو الصف ــل االختي ــن الفع ــة ب ىلع العالق
االختيــارّي. وكمــال اإلنســان االختيــارّي يطلــق ىلع مرتبــٍة مــن مراتــب 
ــة  ــك العالق . وكٰذل ــيٌّ ــٌر واق ــارّي أم ــان االختي ــال اإلنس ــود. فكم الوج
القائمــة بــن األفعــال والصفــات االختيارّيــة والكمــال االختيــارّي، فــي 
ــان  ــال اإلنس ــن أفع ــٍد م ــى أّن لّك واح ــٌة بمع ــٌة وتكوينّي ــٌة واقعّي عالق
ــا اكن أو  ــان، إجيابيًّ ــال اإلنس ــيٌّ يف كم ــر واق ــة هل تأث ــه االختيارّي وصفات
ســلبيًّا أو حمايــًدا. وٰهكــذا األمــر بالنســبة إىل اللــزوم األخــاليّق. فاللــزوم 
األخــاليّق أيًضــا يطــرح يف أفعــال اإلنســان وصفاتــه ويــدّل ىلع لــزوم تلك 
ــا  ــارّي. وكم ــال والصفــات يف حصــول اإلنســان ىلع الكمــال االختي األفع
ــر إىل  ــر ويش ــاس إىل الغ ــزوم بالقي ــوع الل ــن ن ــزوم م ــذا الل ــا، ٰه أرشن
عالقــة العلّّيــة واملعلويّلــة بــن األفعــال أو الصفــات االكتســابّية وكمــال 
اإلنســان. والعالقــة العلّّيــة واملعلويّلــة عالقــٌة واقعّيــٌة. فاللــزوم األخــاليّق 
أيًضــا حــاٍك عــن عالقــٍة واقعّيــٍة، فالقضايــا الشــاملة للمفاهيــم اللزومّيــة 

ــاح، أســس األخــالق، ص81 - 93[ ــًة. ]مصب ــا واقعّي ــّد قضاي ــا تع أيًض

ــال  ــن األفع ــٍة ب ــاٍت واقعّي ــٌة لعالق ــم تابع ــكالم: »أّن القي ــل ال وحاص
االختيارّيــة واغياتهــا املرتّبــة عليها« ]مصباح يــزدي، تعليقــٌة عى نهايــة الحكمــة، ص 392[.

ــة ىلع  ــة املحض ــة أّن االعتبارّي ــذه ادلراس ــا يف ٰه ــا رشحن ــح مّم ويّتض
أســاس رؤيــة األشــاعرة واالعتبارّيــة املبتنيــة ىلع الواقــع ىلع أســاس رؤيــة 
ــاد  ــن االعتم ــال يمك ــر، ف ــة اتلري ــان معضل ــايّن يواجه ــق األصفه املحّق
ــة  ــة املبحوث ــة اثلاثل ــالف انلظرّي ــك خب ــة؛ وٰذل ــذه اجله ــن ٰه ــا م عليهم
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ــة يف  ــات انلاجح ــن انلظرّي ــّد م ــي تع ــة الّ ــة املحض ــا، ويه الواقعّي فيه
جمــال اإلجابــة عــن ســؤال اتلريــر األخــاليّق ويرجــح مــن ٰهــذه احليثّيــة 

ــرى. ــات األخ ىلع انلظرّي

النتيجة

ــة  ــة األخالقّي ــن القيم ــة ب ــألة العالق ــٌة يف مس ــاٌت خمتلف ــاك نظرّي هن
والواقــع حاونلــا تبويبهــا يف ثالثة أقســاٍم يف ٰهــذه ادلراســة، ويه االعتبارّية 
املحضــة، واالعتبارّيــة املبتنيــة ىلع الواقــع، والواقعّيــة املحضــة. ثــّم اخرنا 
ــايّن  ــق األصفه ــة املحّق ــاًل للقســم األّول ونظرّي ــّي ممّث ــر اإللٰ ــة األم نظرّي
ممّثــاًل للقســم اثلــاين ونظرّيــة الــرورة بالقيــاس ممّثــاًل للقســم اثلالــث، 
ــا  ــر املعــريّف للقضاي ــة اتلري ــذه املســألة مــن ناحي وســلّطنا الضــوء ىلع ٰه
ــة  ــه معضل ــاين يواج ــمن األّول واثل ــة يه أّن القس ــة. وانلتيج األخالقّي
اتلريــر املعــريّف يف القضايــا األخالقّيــة، رغــم أّن اعتبارّيــة املحّقــق 
ــّر  ــا تق ــث إنّه ــة، حي ــة املحض ــن االعتبارّي  م

ً
ــاكال ــّل إش ــايّن أق األصفه

بابتنــاء القضايــا األخالقّيــة ىلع الواقــع. وأّمــا القســم اثلالــث فهــو الــرأي 
ــريّف  ــر املع ــألة اتلري ــّل مس ــاول ح ــث ح ــألة حي ــذه املس ــار يف ٰه املخت
ــاس  ــرّي ىلع أس ــل انلظ ــات العق ــة إىل بدهّي ــا األخالقّي ــاع القضاي بإرج
ــن  ــّية. فيمك ــو اتلأسيس ــا وه ــدق القضاي ــار ص ــح يف معي ــرأي الصحي ال
ترجيــح ٰهــذه انلظرّيــة األخــرة ىلع ســائر انلظرّيــات مــن احليثّيــة املبحوثة 
فيهــا يف ٰهــذه ادلراســة، وأخــًرا نقــول إّن دراســة ٰهــذه املجمــواعت اثلالث 

 آخــر.
ً

ــب جمــاال ــات األخــرى تتطلّ املذكــورة مــن احليثّي
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(((

الخالصة

ــة  ــن تيمّي ــن حنبــل، واب ــة اهلل اكنــت موجــودًة يف مدرســة أمحــد ب إّن فكــرة رؤي
- مــن أتباعــه - أخــذ ٰهــذه انلظرّيــة ونّظمهــا يف شــٍل اكمــٍل، ومحــل انلصــوص ىلع 
الظاهــر دون اتلأويــل واتلفويــض أو اتلوّقــف. ذكرنــا آراءه يف بــاب رؤيــة اهلل يف ادلنيــا 
ــد،  ــو املوّح ــه ه ــم أنّ ــا. ويزع ــع نقده ــل م ــرة باتلفصي ــام - واآلخ ــة واملن - يف ايلقظ
يــن خيالفــون رأيــه يف بــاب إثبــات رؤيــة اهلل كّفــاٌر. لٰكــن عندمــا 

ّ
وبقّيــة املســلمن اذل

ننظــر إىل عقيــدة ابــن تيمّيــة نتعّجــب؛ ألنّهــا تقــوم ىلع أســٍس بعيــدٍة عــن اتلوحيــد 
ي عليــه املســلمون. إذ يــرى أّن رؤيــة اهلل يف ادلنيــا ممكنــٌة ثبوتًــا ولــم تقــع إثباتًــا. 

ّ
اذل

ــه ال يمكــن  ــا. واتّضــح مــن خــالل ابلحــث أنّ ــا وإثباتً ــا يــوم القيامــة ممكنــٌة ثبوتً أّم
أن يـُـرى - ســبحانه وتعــاىل - بالعــن ال يف ادلنيــا وال يف اآلخــرة؛ ألنـّـه ليــس كمثلــه 

يشٌء، وانلصــوص ادلينّيــة تؤّكــد ٰهــذا املعــى.

ــة،  ــن تيمّي ــرة، اب ــة اهلل يف اآلخ ــا، رؤي ــة اهلل يف ادلني ــة اهلل، رؤي ــة: رؤي ــات املفتاحي اللكم
ــد. ــيم، انلق اتلجس

)1( غيور الحسنني، باكستان، طالب دكتوراه يف الفلسفة اإلسالميّة، جامعة املصطفى العامليّة.
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دراسة نقدّية لرؤية هللا عند ابن تيمّية



A critical study of the seeing of God due to Ibn Taymiyya’s thought

Gyour Al-Hassanein, PhD Student in Islamic Philosophy, Al-Mustafa International 

University, Pakistan.       Email: ghayyurabbas146@gmail.com

Summary

The idea of seeing God was present in Ahmad bin Hanbal’s school of 

thought. Ibn Taymiyyah - a follower of Ahmad bin Hanbal- took this idea, 

theorized and organized it fully. He took the ]religious[ texts for their apparent 

meanings without paying attention to interpretation and authorization, nor 

did he refrain before ambiguous texts. In this study, we mentioned his views 

on the matter of seeing God in this world -at waking and sleeping - and in 

the afterworld in detail, besides criticizing them. He claims that he is a real 

monotheist, while the rest of Muslims, who disagree with him on proving the 

matter of seeing God, are disbelievers. However, when we look at the beliefs 

of Ibn Taymiyya, we would be astonished; because his beliefs are so far from 

the monotheism which the rest of Muslims believe in. He believes that seeing 

God in this world is possible objectivy and not subjectivy , but on the Day of 

Resurrection, it is possible objectivy and not subjectivy.Through the study, it 

has become clear that Almighty God can never be seen by man’s eye, neither 

in this world nor in the afterworld, for there is nothing whatever like Him. 

Religious texts confirm this meaning.

Keywords: seeing God, seeing God in this world, seeing God in the 

afterworld, Ibn Taymiyya, anthropomorphism, criticism.
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مقّدمٌة

إنَّ موضــوع رؤيــة اهلل مــن املواضيــع اخلالفّيــة بــن مفّكري اإلســالم؛ 
 

ً
ي أثــار جــدال

ّ
إذ يتعلّــق موضــوع الرؤيــة بإشــاكيّلة اتلجســيم؛ األمــر اذل

يــن قالــوا برؤيــة اهلل 
ّ

بــن املذاهــب اإلســالمّية املتعــّددة واملختلفــة، واذل
يــوم القيامــة هــم: األشــاعرة، وأهــل احلديــث، والســلفّية، واملاتريديـّـة. 
ــن  ــة. م ــه املقّدس ــم ذات ــه وجيّس ــاىل - خبلق ــّبه اهلل - تع ــة يش ــن تيمّي فاب
ٰهــذا املنطلــق اختــار ابلاحــث ابلحــث وجعلــه مــورد ادلراســة واتلحليل. 
ي يعتمــد عليــه ابلاحــث خــالل دراســته هــو املنهــج الوصــّي 

ّ
واملنهــج اذل

اتلحليــّي انلقــدّي.

يشــتمل ٰهــذا ابلحــث ىلع اتلمهيــد و أدلّــة ابــن تيمّيــة يف بــاب رؤيــة 
ــاين  ــان املب ــة، وبي ــف الرؤي ــوي ىلع تعري ــد حيت ــا: اتلمهي ــع نقده اهلل م
 ،

ً
ــاال ــيم إمج ــث اتلجس ــة اهلل وحب ــاب رؤي ــة يف ب ــن تيمّي ــة الب الفكرّي

ــة اهلل يف  ــاب رؤي ــة يف ب ــن تيمّي ــة اب ــن أدلّ ــق بتبي ــألة يتعلّ ــل املس وأص
ــث  ــر ابلاح ــر ذك ــا، ويف األخ ــع نقده ــا، م ــرة ثانيً  ويف اآلخ

ً
ــا أّوال ادلني

ــث.   ــالل ابلح ــن خ ــا م ــل إيله ــي توّص ــج الّ انلتائ

ــاكٍن  ــوٌد يف م ــو موج ــر، وه ــورة الب ــة ىلع ص ــن تيمّي ــد اب واهلل عن
ــك  ــرح ويضح ــد، ويف ــزنل إىل األرض ويصع ــون، وي ــن الك ــاصٍّ م خ
ويغضــب. فمعبــوده جســٌم مــن نــوع الطبيعــة املخلوقــة، وهــو خاضــٌع 
ــا  ــه يف ادلني ــن رؤيت ــا، ويمك ــن خلقهم ــاكن الذي ــان وامل ــن الزم لقوان
ثبوتـًـا ولــم يقــع إثباتـًـا. أّمــا يــوم القيامــة ممكنــٌة ثبوتـًـا وإثباتـًـا. يــرد عليــه 
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بــأّن مــا تــراه العــن ال بــّد أن يكــون موجــوًدا داخــل املــاكن والزمــان، 
ــا،  ــه خلقهم ــاكن؛ ألنّ ــان وامل ــاٍل ىلع الزم ــوٌد متع ــاىل - وج واهلل - تع

ــا؟  ــا لقوانينهم ــا خاضًع ــدوًدا بهم ــه حم ــف تفرض فكي

1 ـ تعريف المصطالحات في البحث 

أ ـ تعريف الرؤية 

ــٍن أو  ــاٍر بع ــٍر وإبص ــدّل ىلع نظ ــٌل ي ــاء أص ــزة وايل ــراء واهلم ــًة: ال لغ
ــن  ــة بالع ــة، ج 2، ص 472[ والرؤي ــس اللغ ــارس، معجــم مقايي ــن ف ــرٍة. ]انظــر: اب بص
تتعــّدى إىل مفعــوٍل واحــٍد، وبمعــى العلــم تتعــّدى إىل مفعولــن. فالرؤية 
ــب.  ــن والقل ــار بالع ــليٍم، واإلبص ــٍل س ــور بش ــة األم ــا رؤي ــًة أنّه لغ

]انظر:الفريوزآبــادّي، القامــوس املحيــط، ص 1285[

اصطالًحــا: املــراد مــن الرؤيــة هــو الرؤيــة ابلرّيــة، ويه عبــارٌة عــن  
ــع أو  ــور انلاب ــول انل ــق وص ــن طري ــن ع ــريّئ ىلع الع ــورة امل ــاكس ص انع
املنعكــس مــن األشــياء إىل العــن، ثــّم انتقــال ٰهــذا انلــور ىلع شــل أمواٍج 
ــريّئ  ــل امل ــل ش ــره وتعّق ــه وتفس ــل حتليل ــن أج ــاغ م ــٍة إىل ادلم عصبّي
ــف  ــريّف أو الكش ــاإلدراك املع ــة اهلل ب ــر رؤي ــالف يف تفس ــه. ال خ وصورت
ــا اخلــالف يف  ــل إنّم ــة) أو العلــم احلضــورّي، ب ــة القلبّي الشــهودّي )الرؤي
ــق  ــة بمعــى إدراكــه - تعــاىل - عــن طري إماكنهــا أو اســتحاتلها يه الرؤي

ــت، ص 122[ ــد مذهــب أهــل البي ــد عن ــر. ]انظر:الحســون، التوحي ــة ابل حاّس
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ب ـ الدنيا

ــٌل  ــّل أص ــرف املعت ــون واحل ــن )َدىَن) ادلال وانل ــا م ــة ادلني ــة: لكم لغ
يِنُّ، وهــو  واحــٌد يقــاس بعضــه ىلع بعــٍض، وهــو املقاربــة. ومــن ٰذلــك ادلَّ
 . َْها ُدْنيَــاوِيٌّ

َ
نُوَِّهــا، َوالنِّْســبَُة إيِل ْنيَــا دِلُ يَت ادلُّ القريــب، مــن َدنـَـا يَْدنـُـو. وَُســمِّ

فادلنيــا يه نقيــض اآلخــرة. ]انظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 303[ 

ــك احلــزّي املــاكيّن والزمــايّن  ــا يه ٰذل ــاة ادلني ــا أو احلي ــا: ادلني اصطالًح
ــا، ويه  ــن عليه ــرث اهلل األرض وم ــّى ي ــون وح ــق اهلل الك ــذ خل من
بالنســبة لــآلديّم أو جنــس اإلنســان تمتــّد منــذ خلــق اهلل آدم  وإىل 
ــدو  ــي ال تع ــخاص ف ــراد أو األش ــبة لألف ــا بالنس ــاعة، أّم ــوم الس أن تق
ــاة.  ــة الوف ــالد إىل حلظ ــة املي ــن حلظ ــّد م ــي تمت ــة الّ ــرة الزمنّي ــك الف تل
ــم، ج 1، ص 2[    ــول الكري ــالق الرس ــكارم أخ ــم يف م ــرة النعي ــه، ن ــد الل ــن عب ــح ب ــر: صال ]انظ

جـ  ـ اآلخرة

لغــًة: لكمــة اآلخــرة مقابــل األوىل ودار احليــاة بعــد املــوت ومــن العــن 
َمــا جــاور الصــدغ، ويقــال حصــل الــيء بآِخــرهِ وجــاء الــيء بآخــرٍة 

أخــًرا.  ]انظــر: جمــٌع مــن املؤلّفــني، املعجــم الوســيط، ص 9[  

ــرة دار  ــإّن اآلخ ــٍل، ف ــالٍء وعم ــا دار ابت ــت ادلني ــا: إذا اكن اصطالًح
جــزاٍء، وفيهــا تظهــر نتيجــة ٰهــذا االبتــالء ويلــى اإلنســان جــزاء ٰذلــك 
ــَرُه  َوَمــْن َيْعَمــْل  ا يَ ٍة َخــْرً ــاَل َذرَّ العمــل، يقــول اهلل  :َفَمــْن َيْعَمــْل ِمثَْق
ــَرُه ]ســورة الزلزلــة: 7 و8[، وإذا اكنــت ادلنيــا دار فنــاٍء فــإن  ا يَ ٍة رَشًّ ــاَل َذرَّ ِمثَْق
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ِخــَرَة لـَـِيَ 
ْ

اَر اآل اآلخــرة يه دار بقــاٍء، وقــد وصفهــا اهلل  بقــوهل: َوإِنَّ ادلَّ
ــه،  ــد الل ــن عب ــح ب ــوت: 64[. ]انظــر: صال ــوَن ]ســورة العنكب ــوا َيْعلَُم ــْو اَكنُ َ ــَواُن ل َيَ

ْ
احل

ــم، ج 1، ص 4[    نــرة النعيــم يف مــكارم أخــالق الرســول الكري

د ـ التجسيم 

اتلجسيم تفعيل من )اجلسم)، ويعرَّف )اجلسم) من جهتن:

ّمــع الــيء. مــا 
َ

لغــًة: أّن )اجلســم) اجليــم والســن وامليــم يــّدل ىلع جت
اجتمــع مــن ابلــدن أو األعضــاء، ســواٌء أكان ٰذلــك بلــي آدم أم لغرهــم 

ــم. ]انظر:ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 1، ص 457[ اكبلهائ

اصطالًحــا: هنــاك تعريفــاٌت متعــّددٌة للجســم يف الفلســفة والــكالم. 
ــٌل  ــٌر قاب ــم) جوه ــو أّن )اجلس ــار، وه ــًدا لالختص ــا واح ــر تعريًف نذك
ــر.  ــن اجلوه ــف م ــب املؤلّ ــو املرّك ــم ه ــل: اجلس ــة، وقي ــاد اثلالث لألبع

]انظــر: الجرجــايّن، التعريفــات، ص 76[ 

2 ـ المباني الفكرّية لبن تيمّية في باب رؤية الله

يــرى ابــن تيمّيــة أّن مــا هــو املحســوس واملتخّيــل هــو املوجــود، ومــا 
ــة، ج 1،  ــة، بيــان تلبيــس الجهميّ ليــس بمحســوٍس فــال وجــود هل. ]انظــر: ابــن تيميّ

ص 229 و230 و238؛ ج 2، ص 353؛ درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 10، ص 262 و263[

وُيرِجــع العقــل واخليــال والوهــم إىل احلّس، فاملعرفــة احلّســّية يه املحور 
األســايّس عنــده، وهلــا أهّمّيــٌة كــرى. وُيظهــر ٰهــذه األهّمّيــة عنــد تعارض 
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العقــل وانلقــل عندمــا يرّجــح انلقــل ىلع العقــل. واملــالك عنــد االختالف 
هــو انلــّص دون العقــل. ]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 138[

إذن هــو قائــٌل بأصالــة احلــّس والظهــور وانلــّص، ويرتّــب ىلع ٰهــذه 
املبــادئ املعرفّيــة آثــاٌر كالمّيــٌة مثــل رؤيــة اهلل ومــن لوازمهــا اتلجســيم. 

ــة - املذهــب  ــة االســمّية يف املعرف ــّى انلظرّي ــة يتب ــن تيمّي ــك اب وكٰذل
ــاٍظ  ــّرد ألف  جم

ّ
ــا يه إال ــات م ــأّن اللكّّي ــرى ب ي ي

ّ
ــب اذل ــّي مذه االس

ــذا  ــتهر ٰه ــد اش ــارج. وق ــيٌّ يف اخل ــوٌل واق ــا مدل ــس هل ــماٍء، ولي وأس
املذهــب يف الفلســفة احلديثــة يف الغــرب - ابــن تيمّيــة يــرى أّن املفاهيــم 
ــط.  ــٌة فق ــوٌر ذهنّي ــل يه أم ــارج، ب ــن يشٍء يف اخل ــي ع ــة ال حت اللكّّي
ــة ٰهــذه األفــاكر مــن أمحــد بــن حنبــٍل ونّظمهــا يف  وقــد أخــذ ابــن تيمّي
شــٍل اكمــٍل، ومحــل انلصــوص ىلع الظاهــر دون اتلأويــل واتلفويــض أو 
ــة، ص 180[ ــن تيميّ ــد اب ــة عن ــة املعرف ــٌة لنظريّ ــٌة نقديّ ــنني، دراس ــر: الحس ــف. ]انظ اتلوّق

أدّلة ابن تيمّية في باب رؤية الله ونقدها

ــا  ــن ال يف ادلني ــرى بالع ــن أن ي ــاىل - ال يمك ــأّن اهلل - تع ــد ب نعتق
ــَو  ــاُر َوُه بَْص

َ ْ
ــُه األ  تُْدِرُك

َ
ٌء، وال ــِه يَشْ ــَس َكِمثِْل ــه لَيْ وال يف اآلخــرة، ألنّ

ــات الرحيــة  ــا إىل آخــر اآلي ًم
ْ
ــِه ِعل ــوَن بِ يُط  حُيِ

َ
ــاَر ،َوال بَْص

َ ْ
ــْدرُِك األ يُ

بــأّن اهلل - تعــاىل - ال يمكــن أن يــرى بالعــن، بــل يــرى بالعقــل 
  والقلــب، ويه أعمــق وأصــّح مــن رؤيــة العــن. وقــد اســتدّل أئّمتنا 
وعلماؤنــا  ىلع نــي اتلجســيم والرؤيــة بالكتــاب والســّنة والعقــل. 
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ــد  ــات حــّى عن ــل هــو اكبلدهّي ــا، ب ــك مــن رضورات مذهبن وعــّدوا ٰذل
عواّمنــا. وأّول مــا ظهــر القــول برؤيــة اهلل - تعــاىل - بعــد انلــّي  مــن 
كعــب األحبــار وأمثــاهل، فوقــف أهــل ابليــت  ومجهــور الصحابــة يف 
ــتلزمه  ــا تس ــالم، وم ــن إىل اإلس ــة بالع ــبة الرؤي ــوا نس ــك، ونف ــه ٰذل وج
ــا يف  ــة، وأحاديثه ــن اعئش ــم أّم املؤمن ــيم، ومنه ــبيه واتلجس ــن التش م
ٰذلــك رصحيــٌة مدّونــٌة يف الصحــاح كمــا ذكــر ابــن تيمّيــة بنفســه يف كتبــه. 

ــار، ص 9[  ــورايّن، االنتص ــر: الك ]انظ

نذكر آراء ابن تيمّية يف ٰذلك مع نقدها يف انلقاط اتلايلة:

1 ـ في إمكان رؤيته تعالى

ــه -  ــي إدراك ــتحاتلها يه بمع ــة أو اس ــاكن الرؤي ــالف يف إم إّن اخل
ــى  ــث مع ــابًقا يف حب ــاه س ــا بيّّن ــر كم ــة ابل ــق حاّس ــن طري ــاىل - ع تع
الرؤيــة. ولقــد كــر اجلــدل بــن علمــاء الفــرق حــول مســالة رؤيــة اهلل 
ــد  ــا تؤّي ــم أنّه ــٍة يزع ــه بأدلّ ــد مذهب ــٍق يؤّي ــذ لّك فري ــى، وأخ ــذا املع بٰه
مــا يذهــب إيلــه مــن إثبــات الرؤيــة أو نفيهــا. أّمــا فيمــا يتعلّــق بغرضنــا 
هنــا - وهــو بيــان موقــف ابــن تيمّيــة مــع انلقــد - يقــول ابــن تيمّيــة إّن 
ــا عليــه بقــوهل: »فــّل مــا  رؤيــة اهلل ممكنــٌة بــاذلات و يقــّدم ديلــاًل عقليًّ
اكن وجــوُده أكَمــَل اكن أحــقَّ بــأن يـُـرى، ولّك مــا لــم يمكــن أن يـُـرى فهــو 
ــة مــن الظــالم، ألّن  أضعــُف وجــوًدا، فاألجســام الغليظــة أحــّق بالرؤي
انلــور أوىل بالوجــود، والظلمــة أوىل بالعــدم، واملوجــود الواجــب الوجــود 
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أكمــُل املوجــودات وجــوًدا وأبعــُد األشــياء عــن العــدم، فهــو أحــّق بــأن 
ــاع  ــل امتن ــه ال ألج ــن رؤيت ــا ع بصارن

َ
ــز أ ــره  لعج ــم ن ــا ل ــرى، وإنّم يُ

ــرى مــن مجيــع األشــياء«  رؤيتــه، كمــا أّن شــعاع الشــمس أحــّق بــأن يُ
ــّنة، ج 2، ص 332 و333[. ــج الس ــة، منه ــن تيميّ ]اب

ــا  ــد نفــس املعــى بقــوهل: »فــإّن الرؤيــة وجــوٌد حمــٌض، ويه إنّم ويؤّك
ــوده  ــل اكن وج ــوًدا، ب ــل وج ــا اكن أكم ــدوٍم، فم ــوٍد ال بمع ــق بموج تتعلّ
ــا فهــو أحــّق بهــا مّمــا يالزمــه العــدم؛ ولٰهــذا يشــرط فيهــا انلــور  واجبً
ي هــو بالوجــود أوىل مــن الظلمــة وانلــور األشــّد اكلشــمس لــم يمتنــع 

ّ
اذل

رؤيتــه ذلاتــه، بــل لضعــف اإلبصــار. فٰهــذا يقتــي أنـّـا نعجــز عــن رؤيــة 
اهلل مــع ضعــف أبصارنــا؛ ولٰهــذا لــم يطــق مــوىس رؤيــة اهلل يف ادلنيــا، 
لٰكــن ال يمتنــع أن تكــون رؤيتــه ممكنــٌة، واهلل قــادٌر ىلع تقويــة أبصارنــا 
لــراه« ]ابــن تيميّــة، الــرّد عــى املنطقيّــني، ص238؛ وانظــر: منهــج الســّنة، ج 2، ص 332 و333؛ 

الجــواب الصحيــح ملــن بــّدل ديــن املســيح، ج 3، ص 319 و320[.

إذن رؤيــة اهلل مــن منظــار ابــن تيمّيــة ممكنــٌة ثبوتـًـا؛ ألّن وجــود اهلل - 
ســبحانه - أكمــل املوجــودات وجــوًدا، فهــو أحــّق بــأن يـُـرى، ولٰكــن غر 

، ال ألجــل امتنــاع رؤيتــه.   واقــٍع إثباتـًـا لضعــف ابلــر احلــيّسّ

 يرد عليه:

ــة  ــة عنــده؟ فــإّن اكن مقصــوده مــن األكملّي : مــا مــالك األكملّي
ً

أّوال
ــوس  ــة باملحس ــة األكملّي ــن تيمّي ــّر اب ــد ف ــوٍس وق ــل حمس ــو أكم ه
ــل هــو املوجــود، ومــا  ــه قــول: مــا هــو املحســوس واملتخّي وادليلــل علي
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ــة، ج 1،  ــان تلبيــس الجهميّ ــة، بي ــن تيميّ ــود هل. ]انظــر: اب ــال وج ــوٍس ف ــس بمحس  لي
ص 238؛ ج 2، ص353؛ ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 10، ص 262 و263[ و قــوهل: 

 معدوًمــا« ]انظــر: ابــن تيميّة، 
ّ

»فمــا ال يعــرف بــيٍء مــن احلــواّس لــم يكــن إال
ــة، ج 1، ص 229[، وٰهــذا غــر صحيــٍح؛ ألّن القــّوة العاقلــة  بيــان تلبيــس الجهميّ

أكمــل مــن القــّوة احلاّســة الـّـي تــدرك اللكّّيــات ويه غــر حمسوســٍة.   

ثانًيا: ال يوجد مالزمٌة بن األكملّية والرؤية كما زعم ابن تيمّية. 

ــن: أّن  ــاىل - بالع ــة اهلل - تع ــاكن رؤي ــي إم ــيط ىلع ن ــل البس وادليل
مــا تــراه العــن ال بــّد أن يكــون موجــوًدا داخــل املــاكن والزمــان، واهلل 
ــدأ  ــا وب ــه خلقهم ــاكن، ألنّ ــان وامل ــاٍل ىلع الزم ــوٌد متع ــاىل - وج - تع
رشيطهمــا مــن الصفــر والعــدم، فكيــف تفرضــه حمــدوًدا بهمــا خاضًعــا 

لقوانينهمــا؟ ]انظــر: الكــورايّن، االنتصــار، ص 9 و10[

ىلع لّك حــاٍل، رؤيــة اهلل ممكنــٌة عنــد ابــن تيمّيــة؛ ألّن وجــوده أكمــل 
ــذه  ــراه - تعــاىل - يف ٰه ــا هــل يمكــن نلــا أن ن املوجــودات، فالســؤال هن
ــن  ــب ع . واآلن جني

ً
ــاال ــه إمج ــا عن ــاره؟ أجبن ــن منظ ــرة م ــا أو اآلخ ادلني

ــذا الســؤال باتلفصيــل يف انلقــاط اتلايلــة: ٰه

2 ـ رؤيته في الحياة الدنيا 

مسألة رؤية اهلل  يف ادلنيا تنقسم إىل قسمن: 

القسم األّول: رؤيته - تعاىل - يف ايلقظة. 

القسم اثلاين: رؤيته - تعاىل - يف املنام.
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أ ـ يف اليقظة

ــاق  ــٌة باتّف ــواه باطل ــه فدع ــن رأس ــا بع ــة اهلل يف ادلني ــن اّدىع رؤي وم
ــة:  ــن تيمّي ــول اب ــه ق ــدّل علي ، وي ــالٌّ ــو ض ــة، وه ــنة واجلماع ــل الس أه
»مــن قــال مــن انلــاس: إّن األويلــاء أو غرهــم يــرون اهلل بعينــه يف ادلنيــا 
، خمالــٌف للكتــاب والســّنة، وإمجــاع ســلف األّمة، ال  فهــو مبتــدٌع ضــالٌّ
ســيما إذا اّدعــوا أنّهــم أفضــل مــن مــوىس، فــإّن ٰهــؤالء يســتتابون، فــإن 

ــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 6، ص 512[.  قُتلــوا« ]ابــن تيميّ
ّ

ــوا وإال تاب

ــارصة  ــن ابل ــا بالع ــه يف ادلني ــَر رّب ــم ي ــول اهلل  ل ــّرح أّن رس و ي
ــا  ــه: »وأّم ــول رؤيت ــات ح ــالٌف يف الرواي ــاك اخت ــّية، وإن اكن هن احلّس
ــٌد  ى حُمَمَّ

َ
ي ثبــت يف الصحيــح عــن ابــن عّبــاٍس أنـّـه قــال: "َرأ

ّ
الرؤيــة فــاذل

ــا  ــة م ــس يف األدلّ ــة... ولي ــرت الرؤي ــة أنك " واعئش ــْنِ َت ــَؤاِدهِ َمرَّ ــُه بُِف َربَّ
ــَت ٰذلــك عــن أحــٍد مــن الصحابــة وال يف  ــه وال َثبَ ــه َرآُه بَِعيْن يقتــي أنّ
الكتــاب والســّنة مــا يـَـُدلُّ ىلع ٰذلــك؛ بــل انلصــوص الصحيحــة ىلع َنْفِيــه 
  ت رَُســوَل اهلِل

ْ
ل
َ
ــاَل: َســأ يِب َذرٍّ قَ

َ
؛ كمــا يف صحيــح مســلٍم: "َعــْن أ أَدلُّ

ــاوى، ج 6،  ــوع الفت ــة، مجم ــن تيميّ َراُه"« ]اب
َ
ىنَّ أ

َ
ــوٌر أ ــاَل: نُ ــك؟ َفَق ــت َربَّ يْ

َ
ــْل َرأ  َه

ص 509 و510؛ وانظر: ج 5، ص 490 و491[.

ىنَّ 
َ
ــوٌر أ ــه "نُ ــول اهلل  عن ــواب رس ــا ذرٍّ و ج ــؤال أب ــه: س ــرد علي ي

َراُه" املطلــق؛ إذ  لــم يذكــر  قيــد ادلنيــا أو اآلخــرة يف ٰذلــك. إذن يثبــت 
َ
أ

منــه أّن رؤيــة اهلل غــر ممكنــٍة يف ادلنيــا واآلخــرة.

ــن،  ــا بالع ــة اهلل يف ادلني ــاكن رؤي ــدم إم ــة ع ــة علّ ــن تيمّي ــّن اب وب
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حيــث قــال يف منهــاج الســنة: »وإنّمــا لــم نــره يف ادلنيــا لعجــز أبصارنــا، 
ال المتنــاع الرؤيــا، فٰهــذه الشــمس إذا حــّدق الــرايئ ابلــر يف شــعاعها 
ضعــف عــن رؤيتهــا ال المتنــاع يف ذات املــريّئ، بــل لعجــز الــرايئ، فــإذا 
ــه؛  ــم رؤيت ــّى أطاقه ــن ح ــّوى اآلدمّي ــل اهلل ق ــرة أكم اكن يف ادلار اآلخ
ــاَل  ــاَق قَ فَ

َ
ــا أ ــا: فَلَمَّ ــوىس صعًق ــّر م ــل خ ــّى اهلل للجب ــا جت ــذا لّم ولٰه

ُمْؤِمِنــَن ]ســورة األعــراف: 143[ بأنـّـه ال يــراك 
ْ
ُل ال وَّ

َ
نـَـا أ

َ
ـْـَك َوأ

َ
ُســبَْحانََك ُتبـْـُت إِيل

 تدهــده، فٰهــذا للعجــز املوجــود يف املخلــوق، 
ّ

 مــات، وال يابــٌس إال
ّ

يحٌّ إال
 

ّ
ــن إال ــم يك ــه، ل ــن ذات ــع م ــل اكن املان ــريّئ، ب ــاع يف ذات امل ال المتن
ي ال يتصــّور أن يــرى« 

ّ
 نلقــص وجــوده حــّى ينتــي األمــر إىل املعــدوم اذل

]ابن تيميّة، منهاج السّنة، ج 2، ص 332 و333[.

يشــل عليــه: مــن لــوازم كالمــه أّن اهلل - تعــاىل - جســٌم،  فــإذا اكن 
كٰذلــك ملــاذا ال نــرى رّبنــا هنــا يف ٰهــذه ادلنيــا؟ وجوابــه هــو: لشــّدة نــوره 
ــه فمــاذا حيصــل يف اآلخــرة؟ هــل نــرى  ــا. ويشــل علي أو لضعــف برن
رّبنــا  لضعــف نــوره - نعــوذ بــاهلل مــن ٰذلــك - أو لشــّدة أبصارنــا؟ األّول 
حمــاٌل فاثلــاين هــو الصحيــح كمــا قــاهل، يعــى نــرى رّبنــا يف اآلخرة لشــّدة 
ــذه  ــا يف ٰه ــم جيعــل اهلل شــّدًة يف أبصارن ــا فلمــاذا ل ــا. الســؤال هن أبصارن
ادلنيــا لــي نــراه؟ وهــل قــّوة ابلــر يف اآلخــرة لوحدهــا اكفيــٌة لرؤيتــه - 
ســبحانه - مــع بقــاء شــّدة نــوره؟ وٰهــذا يعــي قدرتنــا ىلع اإلحاطــة بــه؛ 
ــاىل - اليمكــن االحاطــة  ــة، واهلل - تع ــة ابلرّي ــوازم الرؤي ــا مــن ل ألنّه

بــه؛ ألنّــه غــر متنــاهٍ وغــر حمــدوٍد حبــدوٍد.
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ب ـ يف املنام

يقــول ابــن تيمّيــة: »وقــد يــرى املؤمــُن َربَّــه يف املنــام يف ُصــَوٍر ُمتَنَوَِّعــٍة 
 يف صــورٍة 

ّ
ىلع قَــْدر إيمانــه ويقينــه؛ فــإذا اكن إيمانــه صحيًحــا لـَـْم يَــَرُه إال

حســنٍة، وإذا اكن يف إيمانــه َنْقــٌص رَأى مــا يُْشــِبُه إيمانــه، وُرؤيــا املنــام هلــا 
ُحْكـــٌم غــر ُرْؤيــا احلقيقة يف ايلقظــة« ]ابــن تيميّــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 3، ص 390[.

ويــّرح بــأّن اإلنســان يمكــن أن يــرى رّبــه يف املنــام وال يــرد عليــه 
ــس  ــي آدم، ولي ــالء ب ــة عق ــه اعّم ــق علي ــا اتّف ــٌب: »ولّم ــٌص وال عي نق
ــاىل«  ــبحانه وتع ــه س ــق ب ــب يتعلّ ــٌص وال عي ــام نق ــة اهلل يف املن  يف رؤي

]ابن تيميّة، بيان تلبيس الجهميّة، ج 1، ص 327[.

ــه  ــع مباني ــجم م ــام ينس ــة اهلل يف املن ــاب رؤي ــة يف ب ــن تيمّي رأُي اب
ــو  ــل ه ــوس واملتخّي ــو املحس ــا ه ــي م ــة، يع ــة املعرف ــة يف نظرّي الفكرّي

ــود هل. ــال وج ــوٍس ف ــس بمحس ــا لي ــود، وم املوج

 يشل عليه:

: يلــزم منــه جتســيم اهلل ؛ ألّن لّك مــا نــراه يف املنــام هــو صــورة 
ً

 أّوال
الــيء، وال تتحّقــق صــورٌة مــن دون مــاّدٍة. واهلل - تعــاىل - ليــس هل ماّدٌة 

وال صــورٌة، فــال تســتطيع أن تــراه ال يف ايلقظــة وال يف املنــام. 

ــا: مــع قطــع انلظــر عــن اتلجســيم، ال يمكــن رؤيتــه يف املنــام؛  ثانًي
ــِميُع  ــَو السَّ ٌء َوُه ــِه يَشْ ــَس َكِمثِْل ــاىل: ﴿لَيْ ــال تع ــبهه يشٌء، ق ألّن اهلل ال يش
ــه، لٰكــن مهمــا  ــه رّب َِصــُر﴾ ]ســورة الشــورى: 11[. نعــم، يمكــن أن يكلّم ابلْ
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رأى مــن صــورٍة، مثــل صــورة إنســاٍن أو حيــواٍن، فليســت يه صــورة اهلل 
ــه يشٌء. جــّل وعــال؛ ألّن اهلل ال شــبيه هل وليــس كمثل

3 ـ رؤيته  في اآلخرة 

يذكــر ابــن تيمّية: »والــرّب - تعــاىل - يمكن رؤيتــه باألبصــار، واملؤمنون 
يرونــه يــوم القيامــة و يف اجلّنة« ]ابــن تيميّة، الــرّد عــى املنطقيّــني، ص 310[.

ــا بأبصارهــم  ــوم القيامــة عيانً ــه ي ويفــّره بقــوهل: »إّن املؤمنــن يرون
كمــا يــرون الشــمس صحــًوا ليــس دونهــا ســحاٌب، وكمــا يــرون القمــر 
يللــة ابلــدر ال يضامــون يف رؤيتــه، يرونــه - ســبحانه - وهــم يف عرصــات 
القيامــة، ثــّم يرونــه بعــد دخــول اجلّنــة كمــا يشــاء اهلل ســبحانه وتعــاىل« 

ــدة الواســطيّة، ص 91[. ــاوى، ج 3، ص 144؛ العقي ــة، مجمــوع الفت ــن تيميّ ]اب

ــلف  ــب الس ــن مذه ــرف م ــد ع ــه: »وق ــى بعبارت ــس املع ــد نف ويؤّك
ــك  ــرة، وكٰذل ــرى يف اآلخ ــن أن ي ــة أّن اهلل يمك ــّنة واجلماع ــل الس وأه
ــات مــن الصفــات  ــرى، ومــا يقــوم باملرئّي املالئكــة واجلــّن يمكــن أن ت
بالســمع،  املســمواعت  تعــرف  كمــا  بطريقهــا،  يعــرف  أن  يمكــن 
وامللموســات باللمــس« ]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 6، ص 107[.

ينقــل ابــن تيمّيــة كالًمــا مــن أمحــد بــن حنبــل يف رؤيــة اهلل: 
، ونؤمــن بأنّنــا نــرى رّبنــا  »أحاديــث الرؤيــة نؤمــن بهــا ونعلــم أنّهــا حــقٌّ
ــد اهلل  ــا عب ــمعت أب ــال: وس ــاب، ق ــه وال نرت ــّك في ــة ال نش ــوم القيام ي

346

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



ــر  ــد كف ــرة فق ــرى يف اآلخ ــم أّن اهلل ال ي ــن زع ــول: م ــة) يق ــن خزيم )اب
 قتــل« 

ّ
وكــّذب بالقــرآن ورّد ىلع اهلل تعــاىل أمــره، يســتتاب، فــإن تــاب وإال

]ابــن تيميّــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 6، ص 499 و500؛ ج 3، ص 391 و107[.

ــة اهلل يف ادلار  ــد رؤي ــن جح ــلف أن م ــور الس ــه مجه ي علي
ّ

ــاذل ف
ــه  ــم يبلغ ــن ل ــإن اكن مّم ــة - ف ــن تيمّي ــد اب ــٌر - عن ــو اكف ــرة، فه اآلخ
ــع  ــم تبلغــه رشائ ــن ل ــّرف م ــا يع ــك كم ــّرف ٰذل ــك، ع ــم ٰذل العل
ــٌر.  ــو اكف ــم هل، فه ــوغ العل ــد بل ــود بع ــإن أرّص ىلع اجلح ــالم، ف اإلس

)بتــرّصٍف([   486 6، ص  الســابق، ج  املصــدر  ]انظــر: 

  ــب ــن أيب طال ــّي ب ــن ع ــر املؤمن ــول أم ــالق ق ــه: إط ــرد علي ي
ي ال تدركــه 

ّ
ــم اآلخــرة، يقــول: »احلمــد هلل اذل ــا واعل ــم ادلني الشــامل لعال

الشــواهد، وال حتويــه املشــاهد، وال تــراه انلواظــر« ]نهــج البالغــة، الخطبــة 185[.  
ــة، فهــل هــو اكفــٌر عنــده؟ فأمــر املؤمنــن أنكــر الرؤيــة ابلرّي

4 ـ أدّلة رؤيته سبحانه

أّمــا أدلّــة إثبــات رؤيــة اهلل يــوم القيامــة عنــد ابــن تيمّيــة يه: قــول 
ــة وأئّمتهــا ومجاهــر املســلمن مــن أهــل املذاهــب األربعــة  ســلف األّم
وغرهــا، والقــرآن، واألحاديــث املتواتــرة، والعقــل. ]انظــر: ابــن تيميّــة، منهــاج 
الســّنة، ج 3، ص 341 – 343؛ االســتقامة، ج 2، ص 104؛ الفتــاوى الكــرى، ج 2، ص 405؛ مجمــوع 

الفتــاوى، ج 10، ص 699؛ العقيــدة الواســطيّة، ص 74[
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أ ـ القرآن الكريم

ــوهل  ــة ق ــن تيمّي ــار اب ــن منظ ــة م ــاب ىلع الرؤي ــة الكت ــن أدلّ ـ فم
ــَرٌة﴾ ]ســورة القيامــة: 22 و23[.  ــا نَاِظ   َربَِّه

َ
ٌة  إِىل ــارِضَ ــٍذ نَ ــوٌه يْوَمئِ ســبحانه: ﴿وَُج

يقــول: »فمــن قــال: ال يــراه أحــٌد يــوم القيامــة، فقــد جحــد. واهلل أفضــل 
كرامــة اهلل الـّـي أكــرم بهــا أويلــاءه يــوم القيامــة مــن انلظــر إىل وجهــه، 

ــة الكــرى، ص 312[. ــة، الفتــوى الحمويّ ــه إياهــم« ]ابــن تيميّ ونرت

يــرد عليــه: أّن املــراد بانلظــر يف قــوهل تعــاىل: ﴿وَُجــوٌه يْوَمئِــٍذ 
ــَرٌة﴾ ]ســورة القيامــة: 22 و23[ هــو انتظــار اثلــواب ال  ــا نَاِظ   َربَِّه

َ
ٌة إِىل ــارِضَ نَ

ــه.  ــة عن ــاء اجله ــه  النتف ــّذٌر يف حّق ــه متع ــار؛ ألنّ ــر باألبص انلظ
  ]412 االعتقــاد، ص  املــراد يف رشح تجريــد  ، كشــف  ]انظر:الحــيّلّ

ـ اآليــة اثلانيــة الـّـي تــدّل ىلع رؤيــة اهلل يــوم القيامــة مــن منظــار ابن 
تيمّيــة يه: ﴿لِلَِّذيــَن أَْحَســُنواْ الُْحْســَنى َوِزيـَـاَدٌة﴾ ]ســورة يونــس: 26[ يذكــر أّن الزيــادة 
  أنـّـه قــد ورد يف حديــث صهيــٍب تفســر انلــّي 

ّ
وإن اكنــت مبهمــًة، إال

ــن  ــٍب ع ــن صهي ــه ع ــلٌم يف صحيح ــك مس ــا روى ٰذل ــة، كم ــا بالرؤي هل
انلــّي  قــال: » إذا دخــَل أهــُل اجلنَّــِة اجلنَّــَة وأهــُل انلَّــاِر انلَّــاَر، نــاَدوا 
يــا أهــَل اجلنَّــِة إنَّ لَُكــم عنــَد اهلِل - تعــاىل - موِعــًدا يريــُد أن ُينِْجَزكُمــوُه. 
ْرنــا مــَن انلَّــاِر؟  نــا اجلنَّــَة وجُيِ

ْ
قالــوا : مــا هــَو؟ ألــم يُبيِّــض وجوَهنــا ويدِخل

ــا يشٌء  ــاىل - فم ــروَن إىل اهلِل - تع ــاَب فينُظ ــُم احلج ــُف اهلُل عنه فيَْكش
ــة، أمــراض  ــن تيميّ ــادُة« ]اب ي ــِه، َويَه الزِّ ــِر إيل ــَن انلَّظ ــم م ــبَّ إيله ــوه أح عط

ُ
أ

القلــب وشــفاؤها، ص 66؛ مجمــوع الفتــاوى، ج 6، ص 499[. 
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. إذن املراد من الزيادة عند ابن تيمّية هو انلظر إىل اهلل

ــر  ــادة بانلظ ــي تفّرالزي ــة ال ــت الرواي ــو صّح ــه ل ــه: أنّ ــل علي يش
املــاّدّي إىل اهلل - ســبحانه - فــال يمكــن انلظــر إيلــه؛ ألّن وجــوب وجــود 
الواجــب  يقتــي جتــّرده و نــي اجلهــة واحلــزّي عنــه، فينتــي الرؤيــة عنه 
بالــرورة؛ ألّن لّك مــريئٍّ فهــو مــن جهــٍة يشــار إيلــه بأنّــه هنــا أو هنــاك، 
ــه -  ــى عن ــذا املع ــى ٰه ــا انت ــل، ولّم ــم املقاب ــاًل أو يف حك ــون مقاب ويك
، كشــف املــراد يف رشح تجريــد االعتقــاد، ص 411[ ــة. ]انظر:الحــيّلّ تعــاىل - انتفــت الرؤي

ــوم القيامــة مــن منظــار  ــة اهلل ي ــدّل ىلع رؤي ــي ت ــة اثلاثلــة ال ـ اآلي
َِبُر﴾ 

ْ
بَْصــاَر َوُهــَو اللَِّطيــُف اخل

َ ْ
بَْصــاُر َوُهــَو يـُـْدرُِك األ

َ ْ
 تُْدِرُكــُه األ

َ
ابــن تيمّيــة ﴿ال

ي هــو اإلحاطــة، 
ّ

ــة: »نــي اإلدراك اذل ]ســورة األنعــام: 103[ يقــول ابــن تيمّي

ــو  ــار فه ــه األبص ــث ال تدرك ــه حبي ــه، وأنّ ــال عظمت ــي كم ــك يقت وٰذل
ــه  ــه األبصــار، وهــو يقتــي إمــاكن رؤيت ــه إذا ريئ ال تدرك ــدّل ىلع أنّ ي
ونــي إدراك األبصــار إيـّـاه ال نــي رؤيتــه، فهــو ديلــٌل ىلع إثبــات الرؤيــة 
ــّرد  ــا جم ــاة، وأّم ــول انلف ــض ق ــذا يناق ــه، وٰه ــار ب ــة األبص ــي إحاط ون
الرؤيــة فليســت صفــة مــدٍح، فــإّن املعــدوم ال يــرى؛ ولٰهــذا نظائــر يف 

ــة، ج 2، ص 65 و66[. ــة، الصفديّ ــن تيميّ ــرآن« ]اب الق

يشــل عليــه: مــا ذكــره ابــن تيمّيــة بــأّن اإلدراك هــو اإلحاطــة. ٰهــذا 
هــو أّول الــكالم؛ ألّن اســتدالل نــي الرؤيــة باآليــة يتوّقــف ىلع ابلحــث 

ىف مرحلتــن:

وىل: يف بيــان مفهــوم ادلرك لغــة :ادلرك يف اللغــة اللحــوق 
ُ
املرحلــة األ
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ــو  ــا ه ــة فإنّم ــه الرؤي ــد من ــو أري ــة، ول ــى الرؤي ــت بمع ــول وليس والوص
ــق. ــة املتعلّ ــار قرينّي باعتب

املرحلــة اثلانيــة: ىف بيــان مفهــوم اآليتــن: أنـّـه - ســبحانه - لّمــا قــال: 
وُهــَو ىلَعَ  لكِّ يَشْ ٍء َوِكيــٌل رّبمــا يتبــادر إىل بعــض األذهــان أنـّـه إذا صــار 

مــور اجلســمانّية، 
ُ
ــر األ ــا بتدب ــاًل ىلع لّك يشٍء،  يكــون جســًما قائًم وكي

 تُْدِرُكــُه 
َ

لٰكــن يدفعــه بأنّــه - ســبحانه - مــع كونــه وكيــاًل لــّل يشٍء ال
بَْصــاُر، وعندمــا يتبــادر مــن ٰذلــك الوصــف إىل بعــض األذهــان أنّه إذا 

َ ْ
األ

تعــاىل  عــن تعلّــق األبصــار فقــد خــرج عــن حيطــة األشــياء اخلارجّيــة، 
ــن  ــه وب ــم بين ــاط اإلدراك والعل ــو من ي ه

ّ
ــودّي اذل ــط الوج ــل الرب وبط

ــوهل:  ــه بق ــّم تعليل ــاَر، ث بَْص
َ ْ
ــْدرُِك األ ــَو يُ ــوهل: َوُه ــه ق ــه، يدفع خملوقات

ــيء،  ــذ يف ال ــق انلاف ــو الرقي ــف" ه ــُر و"اللطي َِب
ْ
ــُف اخل ــَو اللَِّطي َوُه

و"اخلبــر" مــن هل اخلــرة الاكملــة، فــإذا اكن - تعــاىل - حميًطــا بــكّل يشٍء 
ــر  ــده ظاه ــاهًدا ىلع لّك يشٍء، ال يفق ــياء، اكن ش ــوذه يف األش ــه ونف لرّقت
لّك يشٍء وباطنــه، ومــع ٰذلــك فهــو اعلــٌم بظواهــر األشــياء وبواطنهــا مــن 

غــر أن يشــغله يشٌء عــن يشٍء أو حيتجــب عنــه يشٌء بــيٍء.

خرى  أّن األشياء يف مقام اتلصّور ىلع أصناٍف:
ُ
وبعبارٍة أ

) ـ ما يَرى  وُيرى  اكإلنسان.

2 ـ  ما ال يَرى  وال يُرى  اكألعراض النسبّية اكألبّوة وابلنّوة.

3 ـ ما يُرى  وال يَرى  اكجلمادات.
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4 ـ ما يَرى  وال يُرى .

وٰهــذا القســم األخــر تفــّرد بــه خالــق مجيــع املوجــودات بأنّه يـَـرى  وال 
يـُـرى ، واآليــة بصــدد مدحــه وثنائــه بأنـّـه مجــَع بــن األمريــن، يـَـرى  وال 
ــماَواِت  ــِر السَّ ــبحانه: فَاِط ــوهل س ــر ق ــده نظ ــّق األّول وح ــرى ، ال بالش يُ
 ُيْطَعــُم ]ســورة األنعــام: 14[. وداللــة اآليــة ىلع أنّــه - 

َ
رِْض َوُهــَو ُيْطِعــُم َوال

َ ْ
َواأل

ســبحانه - ال يـُـرى  باألبصــار بمــاكٍن مــن الوضــوح. ]انظــر: ســبحاين، رؤيــة اللــه 
يف ضــوء الكتــاب والســّنة والعقــل الرصيــح، ص 57 - 61[

ي قــاهل ابــن تيمّيــة بأنـّـه حبيــث ال تدركــه األبصــار فهــو يــدّل ىلع 
ّ

واذل
أنـّـه إذا ريئ ال تدركــه األبصــار، وهــو يقتــي إمــاكن رؤيتــه. يــرد عليــه: 
ــل  ــٍف. فيش ــال كي ــه ب ــاب عن ــيم. و إذا أج ــتلزم اتلجس ــة تس أّن الرؤي
عليــه بــأّن رؤيــة اهلل بــال كيــٍف مثــل صــورة األســد بــال رأٍس وذنــٍب.

ب ـ األحاديث 

ــْم  ـُ يذكــر روايــاٍت كثــرًة نذكر منهــا بقوهل: »كمــا قال انلَّــِيُّ : "إِنَّك
 تَُضاُمــوَن يِف 

َ
َقَمــَر ال

ْ
ــْمَس َوال ِقيَاَمــِة َكَمــا تـَـَرْوَن الشَّ

ْ
ــْم يـَـْوَم ال ـُ ْوَن َربَّك َســَرَ

ــًوا"، ويف لفــٍظ:  ــَر َصْح َقَم
ْ
ــْمَس َوال ــَرْوَن الشَّ ــا تَ ــه". ويف لفــٍظ: "َكَم ُرْؤَيِت

ــا َســَحاٌب؟ قَالـُـوا:  ــْمِس َصْحــًوا لَيْــَس ُدوَنَه ــِة الشَّ "َهــْل تَُضــارُّوَن يِف ُرْؤَي
ــَحاٌب؟  ــُه َس ــَس ُدونَ ــًوا لَيْ ــِر َصْح َقَم

ْ
ــِة ال ــارُّوَن يِف ُرْؤَي ــْل تَُض ــاَل: َفَه . قَ

َ
ال

ــَر"«  َقَم
ْ
ــْمَس َوال ــَرْوَن الشَّ ــا تَ ــْم َكَم ـُ ــَرْوَن َربَّك ــْم تَ ـُ إِنَّك

ــاَل: فَ . قَ
َ

ُــوا: ال  قَال
]ابن تيميّة، منهاج السّنة، ج 3، ص 341 - 343؛ ج 2، ص 332 و333[.
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يرد عليها: 

ــائل  ــا يف مس ــتدالل به ــل االس ــاٌد، ال يقب ــث آح ــذه األحادي : ٰه
ً

أّوال
ــة. ــة القطعّي ــر العقلّي ــة للمعاي ــاد  وخمالف االعتق

ــى  ــون مع ــل أن يك ــن املحتم ــات فم ــذه الرواي ــلّمنا ٰه ــو س ــا: ل ثانًي
الرؤيــة الــواردة يف األخبــار العلــم؛ وٰذلــك أّن ادلنيــا دار شــكوٍك وارتيــاٍب 
وخطــراٍت. فــإذا اكن يــوم القيامــة كشــف للعبــاد مــن آيــات اهلل وأمــوره 
 . يف ثوابــه وعقابــه مــا تــزول بــه الشــكوك، ويعلــم حقيقــة قــدرة اهلل
ٰهــذا االحتمــال يكــي بلطــالن االســتدالل. إذن ٰهــذه الروايــات قــارصٌة 
 ، ــة. ]انظر:الحــيّلّ ــوم القيام ــبحانه - ي ــارصة هلل - س ــة ابل ــات الرؤي ــن إثب ع

كشــف املــراد يف رشح تجريــد االعتقــاد، ص 411 نقــاًل عــن الشــيخ الصــدوق يف: التوحيــد[

جـ ـ قول السلف 

الصحابــة واتلابعــون وأئّمــة املســلمن - يف نظــر ابــن تيمّيــة - يؤّكدون 
ىلع أّن اهلل يـُـرى يف اآلخــرة باألبصــار عيانـًـا، وأّن أحــًدا ال يــراه يف ادلنيــا 
بعينــه، لٰكــن يــرى يف املنــام وحيصــل للقلوب يف املاكشــفات واملشــاهدات 

مــا يناســب حاهلــا. ]انظــر: ابــن تيميّــة، مجموعــة الرســائل واملســائل، ج 1، ص 100[ 

ــا، وهل  ــة مطلًق ــن تيمّي ــد اب ــٌة عن ــلف حّج ــول الس ــه: ق ــرد علي ي
مرجعّيــٌة يف فهــم انلصــوص ادلينّيــة. أّمــا حّجــٌة عندنــا بــرط أن يكــون 
موافًقــا للمعايــر العقلّيــة القطعّيــة. وهنــا قوهلــم يف بــاب الرؤيــة ابلرّيــة 

ــٍة. ــة، إذن قوهلــم غــر حّج ــة القطعّي ــٍق للمعايــر العقلّي غــر مواف
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د ـ العقل

ــرة،  ــة اهلل يف اآلخ ــات رؤي ــن إلثب ــن عقلّي ــة ديلل ــن تيمّي ــّدم اب ويق
ــة: ــاط اتلايل ــد يف انلق ــع انلق ــا م نذكرهم

ادليلــل األّول: »إّن أهــل الســّنة واجلماعــة املقّريــن بــأّن اهلل - تعــاىل - 
يُــرى مّتفقــون ىلع أّن مــا ال يمكــن معرفتــه بــيٍء مــن احلــواّس، فإنّمــا 
يكــون معدوًمــا ال موجــوًدا« ]انظــر: ابــن تيميّــة، بيــان تلبيــس الجهميّــة، ج 2، ص 341[، 

فــال بــّد أّن يكــون - ســبحانه - حُيــس يف اآلخــرة.

ويؤّكــد نفــس املعــى بقــوهل: »إّن اعــراف الفطــر بــأّن اهلل فــوق العالم 
أعظــم مــن اعرافهــا بأنـّـه يـُـرى وداللــة الكتــاب والســّنة وإمجــاع ســلف 
األّمــة ىلع ٰذلــك أعظــم مــن داللــة ٰهــذه األصــول ىلع رؤيــة اهلل تعــاىل، 
واعــراف القلــوب بــأّن مــا ال يكــون داخــل العالــم وال خارجــه ال يكــون 
 

ّ
 معدوًمــا أعظــم مــن اعرافهــا بــأّن مــا ال يمكــن رؤيتــه ال يكــون إال

ّ
إال

معدوًمــا« ]املصــدر الســابق، ج 4، ص 313[.

يشل عليه:

ــيٍء مــن احلــواّس،  ــه ب ــا ال يمكــن معرفت ــة )م ــذه القضّي : أّن ٰه
ً

أّوال
ــا  ــر القضاي ــة ينك ــن تيمّي ــٌة. واب ــوًدا) لكّّي ــا ال موج ــون معدوًم ــا يك فإنّم
ــّن أّن  ــد تب ــوهل: »فق ــك ق ــل ىلع ٰذل ــة. وادليل ــد املعرف ــا تفي ــة بأنّه اللكّّي
القضايــا اللكّّيــة الرهانّيــة الـّـي جيــب القطــع بكلّّيتهــا الّي يســتعملونها يف 
قياســهم ال تســتعمل يف يشٍء مــن األمــور املوجــودة املعّينــة، وإنّمــا تســتعمل 
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ــة  ــودة املعّين ــور املوج ــة األم ــم معرف ــإذا ال يمكنه ــٍة. ف ــدراٍت ذهنّي يف مق
بالقيــاس الرهــايّن وٰهــذا هــو املطلــوب« ]ابــن تيميّــة، الــرّد عــى املنطقيّــني، ص 303[.

ثانيًــا: ذكــر ابــن تيمّيــة يف موضــٍع آخــر كالًمــا يناقــض ٰهــذا الــكالم 
ــدان ال  ــدم الوج ــدم، وع ــا بالع ــس علًم ــم لي ــدم العل ــوهل: »ع ــو ق وه

ــابق، ص 100[. ــدر الس ــود« ]املص ــدم الوج ــتلزم ع يس

ــاين  ــكالم اثل ــدوٌم، وال ــوس مع ــر املحس ــول إّن غ ــكالم األّول يق ال
ــٌض. ــذا تناق ــيء ال يســتلزم عــدم وجــوده. وٰه يذكــر أّن عــدم إدراك ال

ادليلــل اثلــاين: يقــول ابــن تيمّيــة: »فــإّن الرؤيــة وجــوٌد حمــٌض، ويه 
إنّمــا تتعلـّـق بموجــوٍد ال بمعــدوٍم، فمــا اكن أكمــل وجــوًدا، بــل اكن وجوده 
ــا فهــو أحــّق بهــا مّمــا يالزمــه العــدم؛ ولٰهــذا يشــرط فيهــا انلــور  واجبً
ي هــو بالوجــود أوىل مــن الظلمــة وانلــور األشــّد اكلشــمس لــم يمتنــع 

ّ
اذل

رؤيتــه ذلاتــه، بــل لضعــف األبصــار، فٰهــذا يقتــي أن نعجــز عــن رؤيــة 
اهلل مــع ضعــف أبصارنــا؛ ولٰهــذا لــم يطــق مــوىس رؤيــة اهلل يف ادلنيــا، 
لٰكــن ال يمتنــع أن تكــون رؤيتــه ممكنــًة، واهلل قــادٌر ىلع تقويــة أبصارنــا 

لــراه« ]املصــدر الســابق، ص 238[.

ي قــام بــه ابــن تيمّيــة إلثبــات رؤيــة 
ّ

يــرد عليــه: بــأّن االســتدالل اذل
ــيم اهلل  ــه جتس ــت ب ــتدالٌل أراد أن يثب ــو اس ــة ه ــبحانه، يف احلقيق اهلل س
ــم.  ــذا العال ــٌل جبســمانّية مجيــع األشــياء يف ٰه ــه قائ ســبحانه وتعــاىل؛ ألنّ

ــة يف حبــث إمــاكن رؤيــة اهلل.  وقــد مــى نقــد األكملّي
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ويــّرح بــأّن اهلل - ســبحانه - ســيكون هل اجلســم يف اآلخــرة بقــوهل: 
»وقــد يــراد باجلســم مــا يشــار إيلــه أو مــا يــرى أو مــا تقــوم بــه الصفات، 
واهلل - تعــاىل - يـُـرى يف اآلخــرة وتقــوم بــه الصفــات، ويشــر إيلــه انلــاس 
ــوهل  ــإن أراد بق ــم، ف ــم وأعينه ــم ووجوهه ــم وقلوبه ــد ادلاعء بأيديه عن
ي قصــدت نفيــه بٰهــذا 

ّ
ليــس جبســٍم ٰهــذا املعــى، قيــل هل ٰهــذا املعــى اذل

اللفــظ معــًى ثابــٌت بصحيــح املنقــول ورصيــح املعقــول، وأنــت لــم تقــم 
ديلــاًل ىلع نفيــه، وأّمــا اللفــظ فبدعــٌة نفيًــا وإثباتًــا، فليــس يف الكتــاب 
ــظ  ــالق لف ــا إط ــة وأئّمته ــلف األّم ــن س ــٍد م ــول أح ــّنة، وال ق وال الس
ــاج  ــة، منه ــن تيميّ ــا« ]اب ــا وال إثباتً ــاىل - ال نفيً ــات اهلل - تع ــم يف صف اجلس

ــّنة، ج 2، ص 134 و135[. الس

ي يعبده باألمور اتلايلة:
ّ

فقد عّرف اهلل - سبحانه - اذل

) ـ أنّه يشار إيله.

2 ـ أنّه يُرى.

3 ـ أنّه تقوم به الصفات فيكون مرّكبًا.

4ـ  أّن هل ماكنًا وِجهًة، بديلل رفع انلاس أيديهم عند ادلاعء إىل األىلع.

فاإلهٰل بٰهذا املعى عنده ثابٌت بصحيح املنقول ورصيح املعقول.

ــه، پیشــواری  ــد ابــن تيمي ــه: ]انظــر: ســبحانی، تجســيم و تشــبيه در عقاي ــل علي يُش
ــان، ص 9[ وهابی

: أنّنــا ال نــدري مــاذا يريــد بقــوهل: ثابــٌت بصحيــح املنقــول، فهــل 
ً

أّوال

دراسة نقدّية لرؤية هللا عند ابن تيمّية

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

355



مــراده منــه األخبــار الســابقة ادلالـّـة ىلع جــواز الرؤيــة؟ فمــا اختــاره يضاّده 
ــورى: 11[،  ــورة الش ٌء﴾ ]س ــِه يَشْ ــَس َكِمثِْل ــرآن: ﴿لَيْ ــول الق ــث يق ــاًل حي اكم
فلــو اكن - ســبحانه - جســًما يلــزم أن يكــون هل طــوٌل وعــرٌض وارتفــاٌع، 

ــا مــن أجــزاٍء حمتاًجــا يف حتّققــه إىل لّك جــزٍء. وباتلــايل يكــون مرّكبً

ثانًيــا: وأّمــا مــا نســبه إىل رصيــح املعقــول فهــو أيًضــا يضــاّده تماًمــا، 
إذ لــو اكن جســًما الحتــاج إىل مــاكٍن وزمــاٍن وغرهــا مــن لــوازم اجلســم 

ــاىف مــع وجــوب وجــوده.   هــا تتن
ّ
واجلســمانّيات، ولك

ثاثلًــا: إذا اكن حمتاًجــا إىل مــاكٍن، فاملــاكن إّمــا أن يكــون قديًمــا 
فيكــون إلًٰهــا ثانيًــا، وإن اكن حادثـًـا أحدثــه ســبحانه، فأيــن اكن هــو قبــل 

ــاكن؟ ــذا امل ــداث ٰه إح

رابًعا:وأّمــا رفــع انلــاس أيديهــم عنــد ادلاعء، فــال يعــي أنّه - ســبحانه 
- يف الســماء، بــل إنّمــا يريــد إفهــام رفعــة مقــام اهلل - ســبحانه - برفعهــم 
أيديهــم، مضافًــا إىل أّن الــراكت تــزنل مــن الســماء، قــال ســبحانه: ﴿َويِف 
ــة  ــُدوَن﴾ ]ســورة الذاريــات:22[. ]انظر:الســبحاين، ابــن تيميّ ــا تُوَع ــَماِء ِرْزقُُكـــْم َوَم السَّ

فكــرًا ومنهًجــا، ص 32 - 34[ 

ــِميُع  ــَو السَّ ٌء َوُه ــِه يَشْ ــَس َكِمثِْل ــاىل: ﴿لَيْ ــوهل تع ــة ق ــن تيمّي ــّر اب ويف
ــم: 65[،  ــورة مري ــِميًّا﴾ ]س ُ َس

َ
ــُم هل ــْل َتْعلَ ــورى: 11[، و﴿َه ــورة الش ــُر﴾ ]س َِص ابلْ

بأنّــه »ال يــدّل ىلع نــي الصفــات بوجــٍه مــن الوجــوه ، بــل وال ىلع نــي 
ــة،  ــن تيميّ ــوه« ]اب ــن الوج ــٍه م ــًما بوج ــالح جس ــل االصط ــّميه أه ــا يس م
ــات،  ــن الصف ــة م ــن تيمّي ــراد اب ــل، ج 1، ص 115[، م ــل والنق ــارض العق درء تع
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الصفــات اخلرّيــة الـّـي أخــر عنهــا ســبحانه، اكيلــد والوجــه وغرهمــا، 
فهــو يعتقــد أّن اجلميــع يوصــف بــه - ســبحانه - مــن غــر تأويــٍل وال 
ــة  ــن تيميّ ــبحايّن، اب ــاّدّي. ]انظر:الس ــوّي امل ــى اللغ ــس املع ــل بنف ــٍل، ب تعطي
ــه، پیشــواری  ــن تيمي ــد اب ــا، ص 31؛ انظــر: ســبحانی، تجســيم و تشــبيه در عقاي فكــرًا ومنهًج

ــده، ص 129 و130[  ــه وعقائ ــة.. حيات ــن تيميّ ــد، اب ــد الحمي ــان، ص8 ؛ عب وهابی

ــاىل:  ــوهل تع ــل ق ــة مث ــة بالراح ــي الرؤي ــاٌت تن ــاك آي ــا: هن  خامًس
َِبــُر﴾ 

ْ
اخل اللَِّطيــُف  َوُهــَو  بَْصــاَر 

َ ْ
األ يُــْدرُِك  َوُهــَو  بَْصــاُر 

َ ْ
األ تُْدِرُكــُه   

َ
 ﴿ال

م اجلســم،  ]ســورة األنعــام: 103[ جــاءت اآليــة مدًحــا ذلات اهلل نافيــًة عنــه توهُّ

فابلــر يــدرك اجلســم إدرااًك بريًّــا يف الشــاهد والغائــب، واإلدراك عنــد 
 ملــن 

ّ
اقرانــه بابلــر يفيــد الرؤيــة، وإذ الرؤيــة يف الشــاهد ال تكــون إال

 للجســم أو مــا هــو يف حكــم 
ّ

هل حمــلٌّ أو حــالٌّ باملحــّل، أي ال تكــون إال
اجلســم: الظــّل والصــورة يف املــرآة واألعــراض احلالــة يف األجســام، واهلل 
ال حيويــه زمــاٌن، وال حييــط بــه مــاكٌن، فــال يمكــن وقــوع الرؤيــة عليــه 
ــة  ــذه اآلي ــول، وٰه ــه العق ــا تعلم ــًدا مل ــة توكي ــذه اآلي ــأيت ٰه ــاًل، تل عق
ــه إيهــاٌم أّن الظاهــر  ــة خايلــٌة مــن أّي لكمــٍة أو إســناٍد في حمكمــٌة، فاآلي

غــر مقصــوٍد. 

5 ـ لوازم القول برؤيته سبحانه

هنــاك لــوازم متعــّددٌة للرؤيــة اكجلهــة، واملــاكن، والزمــان، والركيب، 
واتلجســيم. نذكــر مــن لــوازم حبــث الرؤيــة هنــا اتلجســيم فقــط؛ ألنّنــا 
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، ولٰكــن  نســلّط الضــوء هنــا 
ً

أرشنــا إيلــه ســابًقا خــالل ابلحــث إمجــاال
ىلع ٰذلــك باتلفصيــل.

ــأت يف  ــم ي ــا ل ــر وحنوهم ــم واجلوه ــظ اجلس ــة: »ولف ــن تيمّي ــول اب يق
ــن  ــة واتلابع ــن الصحاب ــٍد - م ــوهل وال كالم أح ــّنة رس ــاب اهلل وال س كت
هلــم بإحســاٍن إىل يــوم ادليــن وســائر أئّمــة املســلمن - اتللكـّـم بهــا يف حــّق 
ــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 17، ص 313؛  اهلل - تعــاىل - ال بنــٍي وال إثبــاٍت« ]ابــن تيميّ

ــة، ج 1، ص 373[. ــان تلبيــس الجهميّ انظــر: تفســري ســورة اإلخــالص، ص 71 و72؛ بي

ويكــّرس نفــس املعــى بــأّن ذكــر لفــظ "اجلســم" يف أســماء اهلل وصفاتِه 
بدعــٌة، لــم ينطــق بهــا كتــاٌب وال ســّنٌة، وال قــاَل  بٰذلــك أحــٌد من ســلف 
األّمــة وأئّمتهــا؛ إذ لــم يقــل أحــٌد منهــم: إّن اهلل جســٌم، وال إّن اهلل ليــس 
جبســٍم، وال إّن اهلل جوهــٌر، وال إّن اهلل ليــس جبوهــٍر. وديللــه هــو: أّن لفظ 
"اجلســم" لفــٌظ جممــٌل، فمعنــاه يف اللغــة هــو ابلــدن، ومــن قــال: إّن اهلل 
مثــل بــدن اإلنســان فهــو مفــٍر ىلع اهلل، ومــن قــال: إّن اهلل يُماثِلــه يشٌء 
 ، ــٍمٍ ــس جبس ــال: إن اهلل لي ــن ق ــٍر ىلع اهلل. وم ــو مف ــات فه ــن املخلوق م
ــٌح وإن  ــه يشٌء مــن املخلوقــات، فاملعــى صحي ــه ال يُماثِل ــك أنّ وأراد بٰذل

ــة، جامــع املســائل، ج 3، ص 206[ اكن اللفــظ بدعــًة. ]انظــر: ابــن تيميّ

يرد عليه:

: ٰهذا الكالم يدّل ىلع مجود ابن تيمّية ىلع انلّص.
ً

أّوال

ــع  مُّ
َ

ــدّل ىلع جت ــًة ي ــم لغ ــٍح؛ ألّن اجلس ــس بصحي ــه لي ــا: ديلل ثانًي
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ء، ال ابلــدن ]انظر:ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 1، ص 457[ وإن اكن  الــيَّ
ــٍح؛ فقــد خلــط  مصداقــه هــو ابلــدن. إذن تعريفــه للجســم غــر صحي
بــن مفهــوم اجلســم ومــا يتحّقــق بــه اجلســم، أعــي أّن ابــن تيمّيــة لــم 

ــداق.  ــوم واملص ــن املفه ــّرق ب يف

ــوٍر يف  ــر مذك ــّبهة« غ ــم »املش ــأّن اس ــّبهة ب ــن املش ــااًع ع ــر دف ويذك
القــرآن واحلديــث، ويقــول: »إذا اكن كٰذلــك فاســم )املشــبهة) ليــس هل 
ذكــٌر بــذمٍّ يف الكتــاب والســّنة، وال كالم أحــٍد مــن الصحابــة واتلابعــن« 

ــة، ج 1، ص 387[. ــس الجهميّ ــان تلبي ــة، بي ــن تيميّ ]اب

ــمة  ــيم وذّم املجّس ــر اتلجس ــا ذك ــوهل: »وأّم ــى بق ــس املع ــد نف ويؤّك
ــة، كمــا ال يعــرف يف  فهــو ال يعــرف يف كالم أحــٍد مــن الســلف واألئّم
ــة، درء  ــأّن اهلل جســٌم، أو ليــس جبســٍم« ]ابــن تيميّ ــا القــول ب ــم أيًض كالمه
تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 249؛ انظــر: ســبحانی، تجســيم و تشــبيه در عقايــد ابــن تيميــه، 

ــان، ص 8[. ــواری وهابی پیش

ــون  ــه وال يك ــار إيل ــه ال يش ــٍم بنفس ــوٍد قائ ــات موج ــول: »إثب ويق
داخــل العالــم وال خارجــه، فٰهــذا مّمــا يعلــم العقــل اســتحاتله وبطالنــه 

بالــرورة« ]ابــن تيميّــة، منهــاج الســّنة، ج 2، ص 334[.

ــتدالل  ــم، واالس ــط اجلس ــن رشائ ــة م ــة الرؤي ــح أّن قابلّي ــن الواض وم
ــّرح  ــه ال ي ــب، ولٰكّن ــذا املطل ــدّل ىلع ٰه ــة ي ــن تيمّي ــه اب ــام ب ي ق

ّ
اذل

بتجســيم اهلل ســبحانه، مــع ٰذلــك يذكــر أّن اهلل - تعــاىل - هل حــدٌّ واغيــٌة، 
ــا، وأنّــه جالــٌس  وأّن هل صــورًة، ووجًهــا، وعينــن، وفًمــا، ويديــن، و كفًّ
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ىلع العــرش، وأنـّـه ينتقــل مــن مــاكٍن إىل مــاكٍن، فيــزنل يف انلصــف اثلــاين 
ــان  ــة، بي ــن تيميّ ــد. ]انظــر: اب ــّم يصع ــادي ث ــا وين ــماء ادلني ــل إىل الس ــن اللي م
تلبيــس الجهميّــة، ج 1، ص 114 و121 و341؛ ج 2، ص 530، 599؛ ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل 

والنقــل، ج 2، ص 23؛ ابــن تيميّــة، مجموعــة الرســائل واملســائل، ج 3، ص 26؛ ج 4، ص 94[ تعــاىل 

اهلل عــن ٰذلــك علــوًّا كبــًرا. فوقــع يف التشــبيه ويف اثلنائّيــة بــن ذات اهلل 
- تعــاىل - وصفاتــه. 

ويــّرح ابــن تيمّيــة يف موضــٍع آخــر بــأّن »مــا ثبــت بالكتــاب والســّنة 
ــون  ــك أن يك ــن ٰذل ــزم م ، وإذا ل ــقٌّ ــو ح ــة ه ــلف األّم ــه س ــع علي وأمج
 » ــقٌّ ــّق ح ــالزم احل ــم، ف ــظ اجلس ــن بلف ــض املتلكّم ــه بع ي يعني

ّ
ــو اذل  ه

]ابــن تيميّــة، الفتــاوى الكــرى، ج 6، ص 547؛ راجــع: رضوانــی، ســلفی گــری )وهابیــت( و پاســخ 

بــه شــبهات، ص 51، 57 و 226[.

ــه  ــع علي ــوهل  وأمج ــن رس ــر ع ــوهل: »توات ــة ق ــن تيمّي ــّرس اب ويك
ســلف األّمــة مــن أنـّـه - ســبحانه - فــوق ســماواته ىلع عرشــه، عــيٌّ ىلع 

ــاوى، ج 3، ص 142[. ــوع الفت ــة، مجم ــن تيميّ ــه« ]اب خلق

ومعى العبارة أنّه سبحانه:

) ـ فوق السماوات.

2 ـ جالٌس ىلع عرشه.

3 ـ يف ماكٍن مرتفٍع عن السماوات واألرض.

ــريّس يف  ــٍس ىلع الك ــٍك جال ــه  كَمِل  أنّ
ّ

ــل إال ــذه اجلم ــى لٰه وال مع
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مــاكٍن مرتفــٍع ينظــر إىل العالــم حتتــه. ]انظــر: الســبحاين، ابــن تيميّــة فكــرًا ومنهًجــا، 
ص 36؛ انظــر: ســبحانی، تجســيم و تشــبيه در عقايــد ابــن تيميــه، پیشــواری وهابیــان، ص 11[

ويكــّرس ابــن تيمّيــة أّن مذهــب ســلف األّمــة وأئّمتهــا هــو أن يوصف 
  ــوهل ــه رس ــه ب ــا وصف ــه، وبم ــه نفس ــف ب ــا وص ــبحانه - بم اهلل - س
مــن غــر حتريــٍف، وال تعطيــٍل، وال تكييــٍف، وال تمثيــٍل. ]انظــر: ابــن تيميّة، 

مجمــوع الفتــاوى، ج 5، ص 195[

وينســب جتســيَم اهلل إىل الســلف رصحيـًـا بقــوهل: »إنّمــا الــزناع املحّقق 
ــه  ــه نفس ــف ب ــا وص ــوٌف بم ــأّن اهلل موص ــوا ب ــة آمن ــلف واألئّم أّن الس
ــِن  ــًرا، وَيَديْ ــمًعا وب ــدرًة وس ــا وق ــن أّن هل علًم ــوهل، م ــه رس ــه ب ووصف
ــة وغرهــم«  ــك، مــن املعزل ــة أنكــرت ٰذل ــك، واجلهمّي ــا وغــر ٰذل ووجًه

]ابــن تيميّــة، بيــان تلبيــس الجهميّــة، ج 1، ص 372[.

يرد عليه: 

ــالح  ــلف يف اصط ــده؟ الس ــلف عن ــن الس ــراد م ــا امل ــه م : بأنّ
ً

أّوال
ابــن تيمّيــة: هــم َمــن اقتــدوا وانتهجــوا َنْهــج انلــّي حمّمــٍد ، وســاروا 
ــح  ــلف الصال ــل الس ــن، ويتمّث ــوم ادلي ــاٍن إىل ي ــوه بإحس ــه، وطّبق علي
ــي تبــدأ بعهــد انلــّي ، ثــّم عهــد  بأهــل األزمنــة اثلالثــة األوىل؛ الّ
الصحابــة وتنتــي بعهــد اتلابعــن. املشــلكة يف األســس واملبــاين عنــد ابــن 
ــٌة يف فهــم  ــا وهل مرجعّي ــٌة مطلًق ــة يه أّن قــول الســلف حّجــٌة رشعّي تيمّي
ــة  ــر العقلّي ــا؛ ألّن املعاي ــٍح عندن ــر صحي ــذا غ ــة. وٰه ــوص ادلينّي انلص
ــبب  ــٌة بس ــو حّج ــر فه ــا للمعاي ــلف موافًق ــول الس ــالك. إذا اكن ق يه امل

ــا. ــٌة مطلًق ــه حّج ــة، ال بســبب أنّ املوافق
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ثانًيــا: القــول بايلــد والوجــه مــن دون تكييــٍف اكألســد بــال رأٍس و ذنٍب، 
هــل هــو أســٌد؟ إذا لــم يكــن هل رأٌس و ذنــٌب فكيــف فهــم أنّه أســٌد؟

ــن هل  ــم يك ــٌد ول ــٌه و ي ــيء هل وج ــون ال ــن أن يك ــل يمك ــا: ه ثاثلً
اجلســم؟ وادليلــل ىلع أّن مــراد ابــن تيمّيــة مــن ايلــد العضــو املــاّدّي هــو 

ــل. ــر دون اتلأوي ــوص ىلع الظاه ــل انلص ــه حيم أنّ

ويــّرح أكــر مــن ٰذلــك بــأن اهلل - ســبحانه - خــارج العالــم وقبلــه 
ــه،  ــم ليــس في ــاىل - خــارٌج عــن العال ــه بقــوهل: »إّن ابلــارئ - تع وفوق
ــك  ــم، وكٰذل ــه العال ــم يقارن ــم ل ــت ىلع أّن ابلــارئ ســابٌق للعال ــذه دلّ وٰه

ــد: 3[. ــُن﴾ ]ســورة الحدي َاِط
ْ

ــُر َوابل اِه ــُر َوالظَّ ِخ
ْ

ُل َواآل وَّ
َ ْ
ــَو األ ــبحانه: ﴿ُه ــال س ق

ــك  ــس قبل ــت األّول فلي ــح: "أن ــث الصحي ــّي  يف احلدي ــال انل وق
يشٌء، وأنــت اآلخــر فليــس بعــدك يشٌء، وأنــت الظاهــر فليــس فوقــك 
يشٌء، وأنــت ابلاطــن فليــس دونــك يشٌء" ]النيســابورّي، صحيــح مســلٍم، ص 1088، 
كتــاب الذكــر والدعــاء واالســتغفار، البــاب 17: مــا يقــول عنــد النــوم وأخــذ  املضجــع، ح 2713[.

ــًة ليســت  ــًة حقيقّي ــم فوقّي ــوق العال  وابلــارئ - ســبحانه وتعــاىل - ف
ــّرد  ــه بمج ــال: إنّ ــد يق ــيء ق ــّدم ىلع ال ــا أّن اتلق ــة، كم ــة الرتب فوقّي
الرتبــة، كمــا يكــون باملــاكن؛ مثــل تقــّدم العالــم ىلع اجلاهــل، وتقــّدم 
م اهلل  ىلع العالــم ليــس بمجــّرد ٰذلــك؛ بــل  اإلمــام ىلع املأمــوم، فتقــّدّ
ــه يكــون  هــو قبلــه حقيقــًة، فكٰذلــك العلــّو ىلع العالــم، قــد يقــال: إنّ
بمجــّرد الرتبــة، كمــا يقــال العالــم فــوق اجلاهــل، وعلــّو اهلل ىلع العالــم 
ــّو  ــو العل ــا، وه ا حقيقيًّ ــوًّ ــه عل ــو اعٍل علي ــل ه ــك، ب ــّرد ٰذل ــس بمج لي
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املعــروف واتلقــّدم املعــروف« ]ابــن تيميّــة، بيــان تلبيــس الجهميّــة، ج 1، ص 390؛ انظــر: 
ــان، ص 10[. ــه، پیشــواری وهابی ــن تيمي ــد اب ســبحاين، تجســيم و تشــبيه در عقاي

ــات ىلع الظاهــر، بمعــى أّن اهلل - ســبحانه - هل  إذن فهــو حيمــل اآلي
مــاكٌن خــاصٌّ يف ٰهــذا العالــم. 

ي هل مــاكٌن خــاصٌّ فهــو حمــدوٌد. 
ّ

ويشــل عليــه بــأّن الــيء اذل
والــيء املحــدود يســتلزم االحتيــاج إىل الغــر. والــيء املحتــاج خملــوٌق 

ــٍق. ــس خبال ولي

خاتمة البحث

توّصلت من خالل ابلحث إىل انلتائج اتلايلة:

) ـ رؤيــة اهلل يف ادلنيــا مــن منظــار ابــن تيمّيــة ممكنــٌة ثبوتًــا، ولٰكــن 

   ــول اهلل ــّرح أّن رس . وي ــيّسّ ــر احل ــف ابل ــا لضع ــٍع إثباتً ــر واق غ
لــم يــر رّبــه يف ادلنيــا بالعــن ابلــارصة احلّســّية. يــرد عليــه بــأّن مــا تــراه 
العــن ال بــد أن يكــون موجــوًدا داخــل املــاكن والزمــان، واهلل - تعــاىل - 
وجــوٌد متعــاٍل ىلع الزمــان واملــاكن؛ ألنّــه خلقهمــا وبــدأ رشيطهمــا مــن 

الصفــر والعــدم، فكيــف تفرضــه حمــدوًدا بهمــا خاضًعــا لقوانينهمــا؟

ــن  ــر اب ــة نظ ــن وجه ــام م ــه يف املن ــرى رّب ــن أن ي ــن للمؤم 2 ـ يمك

ــزم  ــة. ويل ــة املعرف ــة يف نظرّي ــه الفكرّي ــذا ينســجم مــع مباني ــة. وٰه تيمّي
ــيء وال  ــورة ال ــو ص ــام ه ــراه يف املن ــا ن ــيم اهلل ؛ ألّن لّك م ــه جتس من
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تتحّقــق صــورٌة مــن دون مــاّدٍة. واهلل - تعــاىل - ليــس هل مــاّدٌة وال صــورٌة. 

فــال تســتطيع أن تــراه ال يف ايلقظــة وال يف املنــام. مــع قطــع انلظــر عــن 

ــال  ــبهه يشٌء، ق ــام؛ ألّن اهلل ال يش ــه يف املن ــن رؤيت ــيم، ال يمك اتلجس

ــورى: 11[،  ــورة الش ــُر﴾ ]س َِص ــِميُع ابلْ ــَو السَّ ٌء َوُه ــِه يَشْ ــَس َكِمثِْل ــاىل: ﴿لَيْ تع

مهمــا رأى أّي صــورٍة، مثــل صــورة إنســاٍن أو حيــواٍن فليســت يه صــورة 

ــفء هل.  ــبيه هل وال ك ــال؛ ألّن اهلل ال ش ــل وع اهلل ج

ــة يه: قــول  ــوم القيامــة عنــد ابــن تيمّي ــة اهلل ي ــة إثبــات رؤي 3 ـ أدلّ

ــة وأئّمتهــا ومجاهــر املســلمن مــن أهــل املذاهــب األربعــة  ســلف األّم

هــا خمدوشــٌة؛ ألّن 
ّ
وغرهــا، والقــرآن، واألحاديــث املتواتــرة، والعقــل. ولك

رؤيــة اهلل غــر ممكنــٍة يف ادلنيــا واآلخــرة عقــاًل؛ ألنـّـه يلــزم منــه أّن اهلل 

ي هل ٰهــذه الصفــات هل 
ّ

- تعــاىل - حمــدوٌد، وهل جهــٌة، ومــاكٌن وزمــاٌن. واذل

جســٌم، وإن اكن ابــن تيمّيــة ينكــر اتلجســيم. لٰكــن إنــكاره غــر مقبوٍل؛ 

ألنّــه يقبــل رؤيتــه، و مــن لوازمــه اتلجســيم.
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ابن تيميّة، أحمد، منهاج السّنة النبويّة، تحقيق: محمد رشاد سامل، ط 1، 1406 هـ .. 16

ــد الســالم محمــد هــارون، . 17 ــن فــارس، أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عب اب

دار الفكــر، 1399 هـــ.

جمــع مــن املؤلفــني، املعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، دار الدعــوة، . 18

بــال تاريــخ.

ــز . 19 ــة، مرك ــن تيميّ ــد اب ــة عن ــة املعرف ــة لنظريّ ــة نقدي ــور، دراس ــيد غي ــنني، س الحس

املصطفــى العاملــي للرتجمــة والنــرش، ط 1، 1398 هـــ . ش. 

الحســون، عــالء، التوحيــد عنــد مذهــب أهــل البيــت، شــبكة اإلمامــني الحســنني للــرتاث . 20

والفكــر اإلســالمي، قســم اللجنــة العلميــة يف الشــبكة، 2010 م.

ــارات . 21 ــبهات، انتش ــه ش ــخ ب ــت( و پاس ــری )وهابی ــلفي گ ــر، س ــى اصغ ــی، ع رضوان

ــتان 1393 هـــ . ش. ــاپ 9، تابس ــران، چ ــّدس جمك ــجد مق مس

ــب: . 22 ــح، تعري ــل الرصي ــّنة والعق ــاب والس ــوء الكت ــه يف ض ــة الل ــر، رؤي ــبحاىن، جعف س

ــم، 1430 هـــ . ــام الصــادق، ق ــن عاصــی، مؤّسســة اإلم ــد  الدی موســی مفی
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ــام الصــادق ، ط . 23 ــا، مؤّسســة اإلم ــرًا ومنهًج ــة فك ــن تيميّ ــر، اب الســبحاين، جعف

1، 1432 هـــ .

ســبحاين، جعفــر، تجســيم و تشــبيه در عقايــد ابــن تيميــه، پیشــواری وهابیــان، فلســفه . 24

و كالم، كالم اســالمی، شــامره 74، تابســتان 1389 هـ . ش.

ــريوت، . 25 ــة ب ــب العلمي ــات، دار الكت ــد، التعريف ــن محم ــيل ب ــاين، ع ــف الجرج الرشي

ــان، ط 1، 1403هـــ . لبن

صالــح بــن عبــد اللــه بــن حميــد،  نــرة النعيــم يف مــكارم أخــالق الرســول الكريــم، . 26

دار الوســيلة للنــرش والتوزيــع، جــدة، ط 4، بــال تاريــخ.

ــان، . 27 ــريوت، لبن ــر، ب ــده، الغدي ــه وعقائ ــة.. حيات ــن تيميّ ــب، اب ــد، صائ ــد الحمي  عب

ط 2، 1423 هـ .

ــرش اإلســالمّي، . 28 ــاد، مؤّسســة الن ــد االعتق ــراد يف رشح تجري ــة الحــيل، كشــف امل العالم

قــّم، ط 16، 1437 هـــ .

الفريوزآبــادي، القامــوس املحيــط، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــرش والتوزيــع، . 29

ــان، ط 8، 1426 هـــ. ــريوت، لبن ب

الكوراين العاميل، عيل، االنتصار، دار السرية، بريوت، لبنان، ط 1، 1421 هـ .. 30

ــاض، . 31 ــة، الري ــكار الدوليّ ــت األف ــلم، بي ــح مس ــاج، صحي ــن الحج ــلم ب النيســابوي، مس

1419 هـــ .

دراسة نقدّية لرؤية هللا عند ابن تيمّية
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